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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:19

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

మనెన్. పడాయ్ ఒపుమానమ్ దుయేసుపబు వందిఙ్ వెహిమనిన్ సఙతిఙ్ , ఎలాగపూరిఆతె ఇజి కొతత్ ఒపుమానంజాగర
సద్ విజి సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ . కొతత్ ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మొదొహి పుసత్కమ్ నె మతత్యి రాసిత్ సువార. యేసు పబు
సిసుర్ లొఇ మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతి మహి మతత్యి ఇనికాండె ఇకక్ రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13)యేసు పబుఙ్ 
సిలువ పొకి వెనుక, ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్ వెనుక ఇక రాసె ఆత మనాద్ . ఇజియా సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెసిత్కార్
వెహిస్నార్ . దేవుణు వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ యేసుపబునె ఇజియూదుర్ ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్
రాసత్ మనాద్ . యేసుపబు పుటిన్ వందిఙ్ ,మరి దని వెనుక జరిగ్తి సఙతిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు ముఙాల వనిన్ పవకరు వెట
వరిగ్తిక ఎలాగ అయాలెకెండ్ నెపూరి ఆతె ఇజి పడాయ్ ఒపుమానమ్ దాన్ దనిన్ వందిఙ్ 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 తెగాదు పుటిత్వరి
పేరుకుబామఙి తోరిసినాన్ . మరి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు నండొ సుటుక్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యేసుపబులోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-14అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్ మనాద్ .యేసు,
దేవుణుమరిసి ఆతికాండె ఇజియాసువారదాన్ డటం వెహిస్నాన్ .

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

మరిసి యాకోబు, యాకోబు మరిసిర్ యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. 3 యూదా మరిసిర్ పెరెసుని జెరహ ,
వరి యాయ పేరు తామారు. పెరెసు మరిసి ఎసోము, ఎసోము మరిసి అరాము, 4 అరాము మరిసి అమిమ్నాదాబు,
అమిమ్నాదాబు మరిసి నయసోస్ను, నయసోస్ను మరిసి సాల్ మాను. 5సాల్ మాను మరిసి బొయజు, బొయజుయాయ
పేరు రాహబు, బోయజు మరిసి ఓబేదు, ఒబేదు యాయ పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి యెసయ. 6యెసయ మరిసి
రాజుఆతిదావీదు. దావీదు రాజుమరిసిసొలొమోను,సొలొమోను అయ్ సి,ముఙాలఊరియెఙ్ ✡ ఆలిస్ ఆతిమహికాద్.
7సొలొమోను మరిసి రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయామరిసి ఆసా. 8ఆసా మరిసి యెహొసపాతు.
యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము మరిసి ఉజిజ్యా. 9ఉజిజ్యా మరిసియోతాము, యోతాము మరిసి
ఆహజు, ఆహజుమరిసి హిజిక్యా. 10హిజిక్యామరిసి మనసె, మనసెమరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసియోసీయా.
11యోసీయామరిసీర్ యెకొనియని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. వరి కాలమ్ దు బబులోను దేసెమ్ ది రాజు యూదురిఙ్ 
వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసి తొహ ఒతాత్ న్. 12 బబులోను దేసమ్ దు సొహి వెనుక అబె యెకొనియెఙ్ మరిన్ పుటాత్ న్.
వనిన్ పేరు సయలీత్యెలు, సయలీత్యెలు మరిసి జెరుబాబెలు. 13 జెరుబాబెలు మరిసి అబీహ దు, అబీహ దు మరిసి
ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14 అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి
ఎలీహ దు. 15ఎలీహ దుమరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరుమరిసిమతాత్ ను,మతాత్ నుమరిసియాకోబు. 16యాకోబు
మరిసియోసేపు,వనిన్ఆలిస్ఆతిమరియపొటాదు కీసుత్ ఇజి కూకెఆతియేసుపుటాత్ న్. 17యాలెకెండ్ అబాహముబాణిఙ్ 
అసిదావీదురాజుదాకమొతంపద్ నాలిగ్ తరమ్ కు,దావీదురాజుబాణిఙ్ అసియూదురిఙ్ బబులోను దేసమ్ దు వెటిట్ పణి
కినివరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతికాలమ్ దాకపద్ నాలిగ్ తరమ్ కు. యూదురు బబులోను దేసమ్ దుసొహిబాణిఙ్ అసియేసు కీసుత్
దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

యాలెకెండ్ యేసు కీసుత్ పుటాత్ న్. కసెలిఙాణిఙ్ 
18యేసు కీసుత్ యా లెకెండ్ పుటాత్ న్. వనిన్ అయ్ సి ఆతి మరియెఙ్ యోసేపు వందిఙ్ వెన్ బాత మహాద్ . గాని వారు

రిఎర్ ఉండె బానె గూర్ ఏండ ముందాలెన్ అది దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాత డిఃసాత్ ద్. 19గాని దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతి
యోసేపుదేవుణు రూలుఙ్ లొఙిజిమనికాన్ కక, విజేరిఙ్ ఎదు సిగు కిబిస్ ఏండ, ఎయెర్ బానెస్ ఏండ, దనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ 

* 1:1 1:1దావీదు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితి రాజు. వాండు ఇసాయేలుది రుండి రాజు వనిన్ ముఙాల సవులు ఇనికాన్ ఏలుబడిః కిజి
మహాన్ . ✡ 1:6 1:6 2సము 11:1-27.
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ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20యోసేపుయా సఙతిఙ వందిఙ్ ఆలోసనం కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వనిన్ఙ్ తోరె ఆజి
ఈహ వెహాన, “దావీదు రాజు తెగాగ్ తికాన్ ఆతియోసేపు, 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. వాండు ఇమామ్నుయెలు ఇజి కూకె ఆనాన్ లె✡”, ఇమామ్నుయెలు ఇహిఙ దేవుణుమా వెట తోడుః
మనాన్ ఇజిఅరద్ం. ముందాలదేవుణు పవక వెటవరిగ్తియామాటెఙ్ నిజంపూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుయాలెకెండ్ జరిగ్తె.
24యోసేపు నిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహి వజనె మరియెఙ్ ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.
25గానిమరియమరిన్ ఇడిన్దాకవాండు దని డగు సొన్ ఏతాన్. మరిన్ పుటిత్ఙ్ వాండు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదురాజుఏలుబడిః కిజిమహివలెయూదయదేసమ్ దుమనిబెతెల్హెము ఇనినాటొయేసుపుటాత్ న్. వాండుపుటిత్
వెనాక్ తూర్ పుదరొటాన్ గాన్నురు*యెరూసలేం ఇని పటన్మ్ దు వాతార్ 2పటన్మ్ దు వాతారె, “యూదురిఙ్ రాజుఆదెఙ్ 
ఇజిపటిత్ కొడొఃఎంబెమనాన్ ?వాండుపుటిత్దనిన్ఙ్ గురుతొరిసినిసుకక్,మాపుతూరుప్దరోటుసుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వాతమనాప్ ”, ఇజి వెహార్ . 3యామాటెఙ్ విహరె హేరోదు రాజుని వనిన్వెటయెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె
నండోగాబఆతార్. 4హేరోదురాజు,పెరిపుజెరిఙ్ విజెరిఙ్ నియూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “కీసుత్
ఆతికాన్ ఎంబెపుటాన్న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 “యూదయదేసమ్ దుమనిబేతెల్హేముదు”, ఇజివారు వెహార్ , “ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,యాలెకెండ్ దేవుణుముఙాల ఒరెన్ పవక వెట వరిగ్తమహాన్.”

6 “యూదయదేసమ్ దు మని బేతెల్హెమా, నీనుయూదయనాహక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికి ఆఇ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీలొఇహాన్ 
ఒరెన్ రాజు లెకెండ్ † ఏలుబడిః కినికాన్ పుటాన్న్ లె. వాండు నా లోకుర్ ఆతి ఇసాయేలు లోకురిఙ్ గవుడుఎన్ లెకెండ్ 
మంజినాన్ లె.” 7 నసిత్వలె హేరోదు రాజు, మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ గాన్నురుఙ్ 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. అయావలె నానుబా సొనిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసన్”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 9వారు రాజు వెహి మాట విహరె సోతార్. సొనిస్ మహివలె, వారు తూర్ పు దరోటు సుడ్ఃతిమహి సుకక్, వరి
ముందాల నడిఃజి మహాద్. కొడొః మహి బాడిడ్ ముసుక్ అందితిఙ్ అయా సుకక్ అబెబ్ నిహాద్. 10 సుకక్ సుడ్ఃతిఙ్ వారు
గొపప్ సరద్ ఆతార్. 11 ఇండొ సొహారె అయ్ సి ఆతిత్ మరియ వెట మనిన్ కొడొఃదిఙ్ సుడిఃతారె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వనిన్ఙ్ 
పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. నసిత్వలెవారు ఒతిత్మహిపెటెఙ్ రేతారెబఙారం,సాంబాణి,బోలాం‡ ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండిత సితార్.
12 “హేరోదు రాజు డగు మర్ జి సొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు దూత కలాదు వరిఙ్ వెహి వజ, వారు మరి 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
అయాపొదొయ్ నె అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 15హేరోదుసానిదాక అబెనెమహాన్ . “అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ 
నా మరిసిఙ్ నాను కూక”, ఇజి దేవుణు ముందాల పవక వెట✡ వరిగ్తి మాటయా లెకెండ్ పూరి ఆతాద్. 16 గాన్నురు
వనిన్ఙ్ మోసంకితార్ ఇజినెసాత్ ండెహేరోదురాజునండొకోపంఆతాన్. వారువెహిటయమ్ దిఙ్ లెక కితాండెబేతెల్హేమ్ దుని,
మరిడగుమనిపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ నిదనిన్ అడిఃగి వయ్ సుమనికొడొఃరిఙ్ విజెరిఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఆడ సితాన్.

† 1:21 1:21యేసు ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం,యెహోవదేవుణు రకిస్సాన్న్ సిలిల్ఙసాయం కిజినాన్ . ✡ 1:22-23 1:22-23యెసయ 7:14. * 2:1 2:1
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17-18“రామానారుదాన్ ఉండిపెరిజాటువెహద్. గుండెకొతెత్ ఆజిఅడఃబాజినిజాటునె. రాహేలు§దనిన్కొడొఃర్ వందిఙ్ 
అడఃబజినాద్. కొడొఃర్ సాతిఙ్ అది ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్ పవకవెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తిమహియామాట
యాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

నజరేతుదుమర్ జివాజినార్ 
19హేరోదు సాతి వెనుక అయ్ గుపు దేసమ్ దు మహియోసేపుఙ్ ఒరెన్ దేవుణు దూత కలాదు తోరె ఆతాండె, 20 “నీను

నిఙ్ అ, కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి ఇసాయేలు దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహికార్ 
సాతసొహార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21అందెఙెయోసేపునిఙితాండె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె ఇసాయేలు దేసమ్ దుమర్ జి
సొండెఙ్ సోతాన్. 22గాని హేరోదు సాతి వెనుక వనిన్ మరిసి ఆతి అర్ కెలాయుయూదయ దేసమ్ దు ఏలుబడిః కిజినాన్ 
ఇజి నెసాత్ ండె అబెబ్సొండెఙ్ తియెలాతాన్. కలాదు వెహి లెకెండ్ యూదయదేసెంసొన్ ఏండ గలీలయముటాదుసొహాన్ .
23అబెబ్నజరేతు ఇనిపటన్మ్ దుసొహాండెబతిక్తాన్. “నజరేతుదికాన్ ఇజివాండు కూకెఆనాన్ లె”,ఇజిదేవుణుపవకరు
వెట కీసుత్ వందిఙ్ వరిగ్తిమహిమాటెఙ్ యాలెకెండ్ పూరిఆతె.

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2అయదినమ్ కాఙ్ బాపిత్సంసీనియోహానువాతండె, “దేవుణుఏలుబడిః కినికాలండగుఆతమనాద్. అందెఙెమీరు
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజి యూదయ బిడిఃఙ్ బూమి పాంతమ్ కాఙ్ సాటిసి మహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు
వాదెఙ్ సరితయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు”, ఇజిబిడిఃఙ్ బూమిదాన్ ఒరెన్ డేలిస్ వెహిస్ని కంటంవాజినాద్✡
ఇజియెసయ పవక వెట దేవుణు ముందాల వరిగ్తిక విని వందిఙె. 4యోహను ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితి సొకెఙ్ 
తొడిఃగితాండె, నడుముదు తోలు బెలుట్ తొహె ఆజి మహాన్ . వాండు మేపిలెక్ ని అడిఃవి తేనె, తింజి బతిక్జి మహాన్ .
5 యెరుసలేమ్ దికార్ ని, యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, మరి యొరాద్ ను గడడ్ డగు మని నాహక్ణికార్ విజెరె సోతారె
యోహను వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ వనిన్డగు వాతార్. 6వారు, కితి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజియొరాద్ ను గడడ్దు వనిన్ కియుదాన్ 
బాపిత్సంలాగెఆజిమహార్ . 7పరిసయ్ రు,మరిసదుకయ్ రునండొండార్ యోహనుబాపిత్సంసీజిమహిబాన్ వాతార్. వరిఙ్ 
సుడ్ఃజివాండుఈహ వెహాన్ , “మీరువిసంమనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ . దేవుణుబాణిఙ్ కోపంవాజినాద్ ఇజినమిమ్జి
మిరు వాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కోపమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు వాతిదెరా? నిజమె అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃదెఙ్ 
సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి దనిఙ్ తగితిపణిఙ్ కిజితోరిసుత్ . 9 ‘మాపుఅబాహముతెగాగ్ తికాప్ ,అందెఙె
మాపు సికస్దాన్ తపె ఆనాపెల్’ ఇజి మీ మనుస్దు మీరు ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాపణకాణిఙ్ అబహముఙ్ 
కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 10దేవుణు మరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి
అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరాన్న్ లె. 11మీరు పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి
డిఃసిత్ సితి వందిఙ్ . నానుమిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నావెనుకవానికాన్ నఙిమిసిత్ అతికారంమనికాన్. వనిన్ జోడుక్
పిండ్ దెఙ్ బానానుతగిన్క ఆఎ. వాండు దేవుణుఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙిబాపిత్సం సీనాన్ లె. 12వాండుగాలిఇడిన్ సేహి
కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. వాండు వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజి గాలి ఇటిత్ కూలిఙ్ కొటు ఇండొ ఒసి వాకాన్న్ లె.
పొటుదిఙ్ నంబిఇ సిసుదు సుర్ నాన్ లె.”
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.

13నసిత్వలెయోహను కీదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, గలిలయదాన్ యేసుయొరాద్ ను గడడ్దు వాతాన్. 14 “నీ కియుదాన్ 
బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్, నఙిఅవ్ సరంగానినీనుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ నాడగువాతిదా?”, ఇజియోహను వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
సుడ్ తాన్. 15 “ఏలుయా లెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయా లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజపూరి కినిక మఙి తగెన్”, ఇజి
యేసు వెహాన్ . నసిత్వలెయోహను ఒపుప్కొటాన్.

16బాపిత్సంలాగెఆతివెటనెయేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్. అయావలెనెఆగాసం రే ఆతాద్. దేవుణు ఆతమ్పావురపొటి
లెకెండ్ యేసు ముసుక్ డిగ్ జి వానికయోహను సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండు నా ఇసట్మాతి మరిన్, విని ముసుక్ నాను నండొ
సర్ ద ఆజిన”, ఇజి దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వెహిస్ని ఉండిజాటువాతాద్.

§ 2:17-18 2:17-18 ఇసాయేలు (యూదురి) లోకురిఙ్ అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు మరిసియాతి యాకోబు ఆలిస్నె రాహేలు. నెబుకక్ద్ నెసర్ బబులోనుదు
ఏలుబడిః కిజిమహివలె ఎపయెన్ దియూదురిఙ్ అసత్ ఒతాత్ న్ . వరిలొఇ నండొండార్ బానెసపెప్ ఆతార్ . ✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

1 వెనుక దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃఙ్ బూమి పాంతమ్ దు నడ్ఃపిసాత్ న్. అబె సయాన్ యేసుఙ్ తపు కిబిసెత్ఙ్ పరిస
కిజి సుడ్ఃతాన్. 2నలపయి రోసుక్ రెయు పొకల్ ఉపాస్ మహి వెనుక వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3సయాన్ వనిన్ డగు వాతండె,
“నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యాపణకుఙ తిండి ఆఅ ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 4నసిత్వలెయేసు “లోకు బతిక్జినిక
తిండిదానెఆఎద్ ,గానిదేవుణువెయుదాన్ వానివిజుమాటెఙాణిఙ్ బాబతిక్జినాన్ ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్ ”✡,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

5వెనుక సయ్ తాను యేసుఙ్ 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
ఆడసీనాన్. నీకాలుక్ పణకుఙ తగ్ లిఏండవారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ’ ✡ ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 7యేసు వనిన్ఙ్, “ ‘నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ ’✡ ఇజిబారాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

8మరిఉండి సుటు, సయ్ తానుయేసుఙ్ నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎకిసాత్ ండెయాలోకమ్ దుమని విజు
దేసెమ్ కాఙ్, మరి వనాక్ఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కినివరి అతికారమ్ ని వరిఙ్ కలిగితి మనికెఙ్ విజు తోరిసాత్ న్. 9 అకెక్ఙ్ 
తోరిసాత్ ండె, “నీను నా ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి నఙి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ఙ యాకెఙ్ విజు నాను 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 దిమహాన్ ఇజివిహండెయేసు గలిలయదుమనినజరేతు ఇనిపటన్మ్ దుమర్ జివాతాన్. 13వెనుక
యేసు నజరేతు పటన్ం డిఃసిజెబులూను,నపాత్ లిపాంతమ్ కాఙ్ డగు, గలిలయసందారంపడఃకాదుమని కపెరన్హమఇని
పటన్మ్ దువాతండెబతిక్తాన్. 14-16“జెబూలూనుపాంతమా,నపాత్ లిపాంతమా,యోరాద్ న్ అతాహపడకసమ్ దరండగు
మనియూదురు ఆఇకార్ బతిక్జిని గలిలయపాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజిమహికార్ గొపప్జాయ్ సుడ్ఃతార్. సావుఉండి
నీడ లెకెండ్ మని దేసమ్ దు బత్ కిజి మహిలోకుర్ ముసుక్ జాయ్ పుటాత్ ద్”✡. ఇజి దేవుణు ముఙాలయెసయపవక వెట
వరిగ్తిమాటయాలెకెండ్ యేసువాతిఙ్ పూరిఆతాద్. 17అయావలెహాన్ అసియేసు, “దేవుణుఏలుబడిః కినికాలండగు
ఆతమనాద్. అందెఙెమీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజిసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

18యేసుగలిలయసమ్ దరంఒడుదాన్ నడిసిమహివలె,పేతురు ఇజి కూకెఆతిసీమోనుఙ్ ని,మరివనిన్తంబెర్ సిఆతి
అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు జాలెరిఙు. వీరు రిఏర్ సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్మొయెఙ్ అసిమహార్ . 19 “నా వెట రదు.
నావెటవాదెఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నానుమిఙి తయార్ కినాలె”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20వారు వెటనె వరి
వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుకసొహార్ . 21అబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్ యేసుజెబెదాయిమరిసిఆతియాకోబుఙ్ ని,వనిన్ తంబెర్ సి
ఆతియోహనుఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయివెటడోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజిమహివలెయేసు వరిఙ్ 
కూకాన్. 22వెటనెవారు వరి డోణిని వరి బుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ .
యేసు జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

23యేసు గలిలయదేసెం విజుబూలాజియూదురుమీటిఙ్ కిజిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేసిప్సి, దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం
వందిఙ్ సువార సాటిసిమహాన్ . విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ ఇఙ్ మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24యేసు పేరు
సిరియ దేసమ్ దు విజు సారితాద్. రకరకమ్ ది జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. నండో నొపిదాన్ బాద ఆజి మహి
వరిఙ్,దెయంఅసిత్ వరిఙ్,మూర్ సజబుమహివరిఙ్, కికుక్కాలుక్సాతివరిఙ్ వనిన్డగుతతిఙ్ వాండువరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్.
25గలీలయ, దెకపొలి*,యెరూసలేము,యూదయ,యొరాద్ ను అతాహిపడఃకదాన్ మందలోకుర్ వాజివనిన్ వెటసొహార్ .

5
గొరొన్ ముసుక్ కితిత్ బోద.
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దెకక్పొలి ఇహిఙ పది పటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయసమ్ దరం అతాహపడకమహె.
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1 యేసు మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. అబె బసిమహిఙ్, వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాతార్.
2అయావలె వాండు వరిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ బోదిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 3 “దేవుణుదిఙ్ సెందితిలెకెండ్ బతిక్జి దనిన్లొఇ
మాపుతకుదికాప్ ” ఇజినెసిమఙిమరిమండెఙ్ ఎయెర్ బాఇజికోరిజినరొ, దేవుణు సీజినిదీవనమ్ కుమంజినె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినార్. 4 ఏలు దుకమ్ దాన్ అడఃబాజి మనిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు
మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ ఓదరిసాన్న్. 5 నిపాతి గుణం మనికార్ దేవుణు సీని దీవనంకు
మంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకం విజు వరిసొంతం ఆనాద్.

6దేవుణువెహివజనీతినిజాయిదాన్ మండెఙ్ ఇజినండోఆసమనికార్ దేవుణుసీనిదీవనమ్ కుమంజినికార్ 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. 8నెగిగ్ మనుస్ మనికార్ 
దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణుదిఙ్ సూణార్ లె.

9లోకుర్ సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజిపణి కినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కుమంజినికార్ 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 ఇహిఙవారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినార్ లె.

11నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీముసుక్ నిందెఙ్ మోపిస్మిఙిమలెల్ఙ్ కిజి,మరిమీముసుక్ అబదద్మాతి
సెఇ మాటెఙ్ విజు వెహిన్ వెలె మీరు దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ . 12 అయావలె నండొ సర్ ద ఆజి మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙపరలోకామ్ దు*మిఙినండొపలందొహ్ కాన్ద్ లె. మీముందాలబతిక్జిమహిదేవుణు పవకరుఙ వెటబా
వారుయాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ కితార్.

సోరు -జాయ్ 
13మీరుయాలోకమ్ దు సోరు ననికిదెర్. గాని, సోరుదిఙ్ † రుసి సొహిఙ, ఎలాగ దనిఙ్ రుసి మర్ జి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?

అకవెలిల్ విసీర్ జిలోకుర్ మటెత్ఙ్ నెఆఎండమరిఇనిపణిదిఙ్ బారఇక. 14మీరుయాలోకమ్ దుమనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్.
గొరొన్ ముసుక్ మని పటన్ం డాఙ్ జి మండెఙ్ అట్ ఏద్. 15ఎయెర్ బా ఉండి దీవ కసిసి తూముదాన్ ముసి ఇడ్ ఎర్. గాని
ఇండొణివరిఙ్ విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ దీవ కంతూదునె ఇడాన్ర్.

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

17 దేవుణు సితి రూలుఙ్ గాని, దేవుణు పవకరు వెహి మాటెఙ్ గాని డెయ్ జి పొకెఙ్ నాను వాత మనన్ ఇజి మీరు
ఒడ్ బిమాట్. వనకాఙ్ డెయ్ జిపొకెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ , గాని అయాలెకెండ్ నె పూరి కిదెఙ్ నె నాను వాత మనన్. 18 ఏలుహన్ 
అసి బూమి ఆగాసం సిలెల్ండ ఆతిఙ్ బా దేవుణుమాటదు మని ఉండి ఇజిరి అకస్రం గాని, సునన్ గాని, రాసిత్ మని లెకెండ్ 
పూరిఆఏండసొన్ ఉ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

19 ఎయెన్ బా దేవుణు మాటదు మని ఇజిరి ఆగెన్ఙ్ లోఇ ఉండి దనిఙ్ లొఙిజి మన్ ఏండ, అయాలెకెండ్ లొఙిఏండ
మండెఙ్ ఇజి లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ఙ వనిన్ఙ్, దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి లోఇలావ్ ఇజిరికాన్ లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ లె. గాని
ఎయెర్ బా దేవుణు మాటదు రాసిత్మని లెకెండ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి అయాలెకెండ్ నె కిజి మహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి
లొఇవారు గొపప్ పెరికార్ ఆనాన్ లె.

20మీరు కిని పణిఙ్, పరిసయ్ రుఙునియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ కిని పణిఙముసుక్, దేవుణుముందాల ఒదె సరి
ఆతికెఙ్ ఇహిఙనె,మీరు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినిదెర్ లె ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.
సపిన్క ఆఏద్ 

21 “లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ”✡ ఎయెన్ బాఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ తప్ ఏండ తీరుప్ వానాద్ లె ఇజిముందాహన్ అసి
వెహిమనిమాటమీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 22గాని ఏలు నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా, మరి ఒరెన్ వనిన్
ముసుక్ కోపం ఆతిఙ వనిన్ఙ్ తీరుప్ వానాద్. ఎయెన్ బామరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ “పణిదిఙ్ రెఇకి”, ఇజి వెహిఙవాండు సన్ హది
సఙం ఎదు దనిన్ వందిఙ్ సమాదనం వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బా మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “బుదిద్ సిలికి”, ఇజి వెహిఙ, వాండు
ఎలాకాలం సిసు కసిమంజినిబాడిఃదు అరన్ మంజినాన్.

* 5:12 5:12 దేవుణు మంజినిమబాడిడ్ † 5:13 5:13యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్ సోరు సిలెల్తాద్ . అయావెలె సోరువెట తెలల్ని
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23-24నీను దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్మాలిపీటాదు సంద సిదెఙ్ సొనివెలె,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీముసుక్ ఇనికాదొకోపం
మనాద్ ఇజి అబె నిఙి ఎతు వాతిఙ, సంద సీదెఙ్ తతి వనాక్ఙ్ అబె ఇడ్ఃజి వెటనె సంద సురిన్ మాలిపీట డిఃసి సొనిస్,
ముందాల నీను వనివెట రాజినం ఆఅ. వెనుక మర్ జి వాజి దేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్ సిఅ. 25 నిఙి కోరుట్ కిదెఙ్ అకు మని
వనిన్ వెట బేగిరాజినం ఆఅ. టయంమనివెలనె ఆక కిఅ. సిలిఙవాండు నిఙి తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ 
నిఙి జెలిదు ఇడ్ దెఙ్ అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండు నిఙి జెలిదు ఇడాన్న్. 26ఉండి పయస్బా సిలెల్ండ అపుమనిక విజు
సీనిదాక నీను వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.

27 “రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ” ఇజి వెహి మనిక మీరు వెహి మనిదెర్ గదె. 28గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ
ఎయెన్ బామనుస్దు సెఇ ఆసదాన్ ఉండి అయ్ లి కొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙ వాండు అయావలెనె దనివెట వనిన్ మనుస్దు పాపం
కితికాన్ ఆజినాన్. 29నీఉణెర్ కణక నిఙితపుకిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. నీనెఎలల్ కాలం సిసుమంజినిబాడిఃదుసొనిస్
అర్ ఎండ, మీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి ముక సొహిఙ అకాక్దె నెగెద్. 30మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్
విసీర్ అ. నీనెఎలాకాలంసిసుమంజినిబాడిఃదుసొనిస్అర్ ఎండ,నీఒడొఃల్ దాన్ ఉండిముకసొనికదెనెగెద్. 31ఎయెన్ బా
వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అసి నీను నా ఆలిస్ ఆఎద్  ఇజి దనిఙ్ ఉండి విడిఃఆకు రాసి సీదెఙ్ ఇజి వెహిక
మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 32గాని నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ మాసి డిఃసిత్ 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 వెహిక ముందాహన్ అసి మీరు వెహిమనిదెర్ గదె. 34 నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ
ఇనిదనిఙ్ బాపమాణం కిమాట్. ఆకాసం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్,అక దేవుణు బసిని సింహాసనం. 35సిలిఙ బూమితోడుః
ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు వనిన్ కాలుక్ ఇడిన్ పీట. మరియెరూసలేం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్ , రాజు ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి పటన్ం. 36నీ బుర తోడుః ఇజిబావెహ్ మ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ బురది కొపువెంటిఉండిబాతెలాఙ్ గాని కరిఙ్ గాని
కిదెఙ్ నీను అట్ ఇ. 37మీమాటెఙ్ ‘ఒఒ ఇహిఙ ఒఒ’, ఇజి మండెఙ్. ‘ఆఎద్ ఇహిఙ ఆఎద్’, ఇజినె మండెఙ్. వనకాఙ్ 
మిసిత్కెఙ్ సెఇ వనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.

కణకాదిఙ్ బదులు కణక.
38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక, పలుదిఙ్ బదులు పలు’ ఇజి దేవుణుమోసేఙ్ సితిత్ మనిన్ రూలుదు వెహిమహికమీరు

వెహిమనిదెర్ గదె? 39నానుమిఙి వెహిస్న, సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ అడుడ్ కిమ. మరి నీను వనిన్ ముసుక్ కోపమాజివాండు
నిఙి కితిత్దనిన్ఙ్ మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బాఉణెర్ లెపాదు డెఃయిఙ, డేబ లెపబావనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40ఎయెన్ బానిఙి
కోర్ టు కిజి నీ సొక లాగ్ దెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, నీ కండువాబా వనిన్ఙ్ సీజి మన్ అ. 41మరి, ఒరెన్ రోమ సయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్
ఒసుత్ ఙ్ పిండిజి వనిన్ వెట ‘ఉండి మయిలు దూరం రఅ’ ఇజి నిఙి బలవంతం కితిఙ వనిన్వెట రుండి మయిలుఙ్ దూరం
ఇడిడ్ సొన్ అ. 42నిఙిలొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ,మరి నిఙి అపులొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.

నీపగగ్తి వరిఙ్ పేమిస్ అ.
43 “ ‘నీ పడకాతి వనిన్ఙ్  పేమిస్ అ, పగాతి వరిఙ్ ఇసట్ం ఆఏండమన్ 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 వరి ముసుక్బా
నాయంసిలివరిముసుక్బాపిరుపోకిస్నాన్. 46మిఙిపేమిసిన్వరిఙెమీరు పేమిసిత్ఙ దేవుణుమిఙిపలం సీనాన్ ఇజిమీరు
ఒడిఃబిజినిదెరా? పను పెర్ నికార్ బా ఆహె కిజినార్ గదె? 47మీరు మీ కూల వరిఙె మీరు మాడిఃసినిదెర్ ఇహిఙ మీరు
ఆఇకార్ కినిదనిఙ్ ఇంక మిసిత్క ఇనిక కిజినిదెర్ ? యూదురు ఆఇకార్ బా అయాలెకెండ్ కిజినార్ గదె? 48 పరలోకామ్ దు
మనిన్మీ బుబాతి దేవుణు ఇని కలిత్ సిలికాన్. అందెఙెమీరుబాఅయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు
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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. 2అందెఙె అవ్ సరం మని వరిఙ్ ఇనికబా
సితిఙ, వేసం కినికార్ కిని లెకెండ్ అక విజేరిఙ్ తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి ముందాలమఙి
గొపప్ పేరు వాదెఙ్ ఇని ఆసదాన్ వారు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్, మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ అయావలెనె
పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 3గాని నీను అవ్ సరమ్ దు మనివరిఙ్ సాయం కినివెలె, నీ
ఉణెర్ కియు కినికనీడేబకియునెసెత్ఙ్ ఆఎద్. 4అహిఙనీనుసితికఎయెర్ బానెస్ ఏండమంజినాద్. అయావలెఎయెర్ బా
నెస్ ఎండ నీను కితిక సుడ్ఃజిని నీ బుబాబ్తి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరు పారద్నం కినివెలె వేసం కిని వరి లెకెండ్ 
మన్ మాట్. లోకుర్ విజేరెసూణిలెకెండ్ యూదురుమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్,మరిసరుద్ నిలిస్పారద్నం కిదెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం. వరిఙ్ 
పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజినాను మిఙి 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. 7మరిమీరు పారద్నం కినివెలెయూదురు 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 దు మనిమాబుబాబ్తి దేవుణు,లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్
నెగిగ్క ఇజిగవ్ రంసిపిర్. 10నీఏలుబడిఃలోకుర్ విజెరిముసుక్మనీద్ . పరలోకామ్ దునిఙిఇసట్మాతికెఙ్ జర్ గినిలెకెండ్ నె
బూమిముసుక్బా జరిగ్పిద్. 11రోజురోజుదిఙ్  మఙికావాలిసిత్ తిండి అయరోజుమఙి సీజిమన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెట
కితి తపుఙ్ మాపువరిఙ్ సెమిసిత్ లెకెండ్ నె, మాపు కితి తపుఙ్ మఙిబా సెమిస్ అ. 13పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ మాలొఇ
రెఏండ, సయానుబాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుబా మీరు కిని తపుఙ్ 
మిఙి సెమిసాన్న్. 15గాని,మీరు లోకుర్ మీవెట కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిస్ ఎండమహిఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్మీ
బుబాబ్తి దేవుణుబామీరు కిని తపుఙ్ మిఙిసెమిస్ ఏన్.”

ఉపాస్ 
16 “మీరుఉపాస్ కినివలె,వేసం కినివరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ‘మాప్ ఉపాస్ మంజినాప్ ’ఇజివిజేరెనెసెత్ఙ్ ఇజివారు

మొకొం నీరస్ం కిజిమంజినార్. అయావలెనె వరిఙ్ పూరిపలం దొహ్ క మనాద్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 17-18గాని
మీరు ఉపాస్ కినివెలె బురాదు నూనె రాసె ఆజిమొకొం ఊర్ పాజి మండు. అహిఙ మీరు ఉపాస్ కనిక లోకుర్ ఎయెర్ బా
నెస్ ఎర్. గాని ఎయెర్ బా తొఇ మీ బుబాబ్తి దేవుణు ఒరేండె నెసాన్న్. ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ మీరు కినిక సుడ్ఃజిని మీ
బుబాతి దేవుణుమిఙి పలం సీనాన్.”
సమ్ సారం

19డొఙారి డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అకుక్ మని, మరి సెదని కరి తిండెఙ్ అకుమనియాబూమిముసుక్ మీ వందిఙ్ సమ్ సారం
గణస్ మాట్. 20గాని డొఙారిఙు డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అట్ ఇ, మరి సెద గాని కరి గాని పాడ్ః కిదెఙ్ అట్ ఇ దేవుణు మంజిని
బాడిఃదుమీవందిఙ్ సమ్ సారం గణసుత్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙనీసమ్ సారం ఎంబెమనాదొఅబెనెనీమనుస్బామంజినాద్.
22 కణక ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవ లెకెండ్ నెమనాద్. నీ కణక నెగిగ్క ఇహిఙ నీ ఒడొఃల్ దిఙ్ విజు నెగిగ్కెఙ్ తసిమంజినాద్. 23నీ సెఇ
ఉదెసమ్ దాన్ నీకణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజిమహిఙ,నీమనుస్  విజుసీకటిమంజినాద్. నీఓడొల్ విజుబా సీకటిఆజిమంజినాద్ .
నిఙిమనాద్ ఇజినీనుఒడ్ఃబిజినిజాయ్ సీకటిఆతిఙ,అయసీకటిఎసోనోసీకటి. 24ఎయెన్ బారిఎర్  ఎజుమానిరువందిఙ్
 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 విసారంఆమాట్. మరి

మాఒడొఃల్ వందిఙ్ ఇనిక పొర్ పానాపెల్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. మీపాణం తిండిదిఙ్ మిసిత్క ఆఎదా? మీఒడొఃల్ సొకక్ పాతెఙ
మిసిత్క ఆఎదా? 26ఆగాసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయ్ ఉ, ఒసి కొటుదు వాక్ ఉగాని పరలోకామ్ దు
మనిమీబుబాబ్తి దేవుణు వనకాఙ్ పోస కిజినాన్. మీరు వనాక్మిసిత్ విలువమనికిదెర్ ఆఇదెరా? 27మీలోఇఎయెన్ బా
విసారిస వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంట కుడుఃపెత్ఙ్ అట్ నాండా?
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28మరి ఎందనిఙ్ సొకెఙ వందిఙ్ మీరు విసారిసినిదెర్ ? మడిఃఙ మనిపూఙు సుడ్ఃదు, అవి కసట్బాడ్ ఉ, సొక కిదెఙ్ 
నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. 29అహిఙ్ బా విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలొమోను రాజుయాఉండిపూఙు లకెండ్ సోకు మనిన్
ఉండిసొకక్తొడిఃగిఏతాన్ ,ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 30నేడుమంజివిగెహిఙ్ సిసుద్ సురెఆనిమడిఃఙమనియాగడిదిఙ్ 
దేవుణుయా లెకెండ్ సోకు సితాత్ న్. అహిఙ, ఇజిరి నమకం మనికిదెరామరి ఒదె నగెండ్ మిఙిసొకెఙ్ తొడిఃగిస్ ఎతాండా?
31 అందెఙె మీరు, “ఇనిక తినాప్ లె, మరి ఇనిక ఉణాప్ లె, సిలిఙ ఇనిక పొరాప్నాప్ లె”, ఇజి ఒడిఃబిజి బాద ఆమాట్.
32ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె విన్ క వందిఙ్ రెబాజినార్ .యాకెఙ్ విజుమిఙిఅవ్ 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 . ఎమేణిరోజుదిఙ్ తగితి కసట్ం అయరోజుదుమంజినె.

7
తీరుప్ కిమాట్ 

1 “మహివరిముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙదేవుణుమిఙిబాతీరుప్ కినాన్ లె. 2మీరుమహివరిఙ్ ఎలాగతీరుప్ కినిదెరొ
అయలెకెండ్ నె దేవుణుమిఙిబాతీరుప్ వానాద్ లె. మీరు ఇని కొలత్దానె దేవుణుమిఙిబాతీరుప్ సీనానెల్. 3నీ కణకాదు ఉండి
తూలం ననిక మహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ
కణకాదు తూలం ననికమనివెలె అకలాగ్ ఎండ, నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నాను లాగిజ్ విసీరన్’ ఇజి నీను
ఎలాగ వెహిస్ని? 5 వేసం కినికిదెరా, ముందాల నీ కణకాదు మని తూలం ననిక లాగ్ అ. అయావలె నీ తంబెరి కణకాదు
మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 6 దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఇసట్ం కిఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ 
ఇజి సుడ్ఃమట్. అయలెకెండ్ కితిఙ, వారు తిండి సీని వరిఙ్ కటిన్ సెఇ నుకుడిఙ్ లెకెండ్ వారు కొపం ఆజి మర్ జి మీ
ముసుక్వాజిఅరాన్ర్. గొపప్ విలువమనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్ లెకెండ్ వారుబా
కినార్ లె. 7మీరు ఇనికలొసిన్దెరొ అకమిఙి దేవును సీనాన్ . ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొఅక దేవుణుమిఙి సీనాన్ . కొతుమీ
వందిఙ్ దేవుణు సెహెల్ రే ఆనానెల్. 8లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దొహ్ కెన్, రెబానివనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్. కొతిత్ ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్
రే ఆనాద్. 9మీమరిన్ మిఙితిండిలొసిత్ఙ,మీరు ఎయిదెర్ బావనిన్ఙ్ పణుకు సీనిదెరా? 10మరివాండుమొయలొసిత్ఙ,
సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బామీ కొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె సీదెఙ్ ఇజి నెసిన్దెర్. అహిఙ పరలోకామ్ దు
మనిమీ బుబాబ్తి దేవుణు, వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ దినిఙ్ ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12అందెఙె విజు సఙతిఙ
లోఇ,మహికార్ మిఙిఇనికకిదెఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెరొఅయలెకెండ్ నెమీరువరిఙ్ కిదు. దేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలుఙ్ ని
దేవుణు పవకరు వరిగ్తిమాటెఙఅరద్ంయాకాదె.”

ఒసార్ సరిని ఇహ క్ సరి
13 ఇహ క్ సరి గవ్ నిదాన్ సొండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాసనమ్ దు సొని సరి ఒసార్ దిక. అయ గవునిబా ఒసార్ దిక.

అయసరుద్ సొనికార్ నండొండార్ మనార్. 14ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ సీని సరి ఇహ క్దికాదె, దని గవునిబాఇహ క్దిక.
అయసరిదాన్ నడిఃనికార్ కొకొండారె.
మరాన్ ని దనిపటుక్

15 నెగిగ్కాప్ ఇజి నాటిసినికార్ గాని తపు నెసిప్సిన్ పవకరు వందిఙ్ జాగర్ త మండు. వారు పమాదమాతి మూర్ కతం
మనికార్ నుకుడిఃఙ్ లెకెండ్ మనికార్. గానివెలిల్హన్ గొరెలెకెండ్ పమాదంసిలికార్ ఇజితోరెఆజినార్. 16వరి పణిఙాణిఙ్ 
మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్ లె. ఎయెర్ బా సాపుక్తుపెఙాణిఙ్ దాసపటుక్ కొయ్ ఏర్. సాపుక్ మరెకాఙ్ బొడె పటుక్ కొయ్ ఏర్.
17అయలెకెండ్ నె విజు నెగిగ్ మరెకాఙ్, నెగిగ్ పటుక్నె అసెన్, మరి సెఇ మరాతు సెఇ పటుక్నె అసెన్. 18ఉండి నెగిగ్ మరాతు
సెఇ పటుక్ అస్ ఉ, మరి సెఇ మరాతు నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 19 నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెక్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరె ఆనెలె.
20 అయలెకెండ్ నె వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్. 21 పబువా, పబువా ఇజి నఙి కూకిన్కార్ విజెరె దేవుణు
ఏలుబడిఃదు మన్ ఏర్, గాని పరలోకామ్ దు మని నా బుబెఙ్ ఇసట్మాతి వజ కినికాండె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్.
22 తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు నండొండార్ నా డగు వాజి, “పబువా, పబువా మాపు నీ పేరుదాన్ దేవుణు పవకరు వజ
వర్ గిఎతాపా? నీ పేరుదాన్ దెయమ్ కాఙ్ పెర్ ఏతాపా? నీ పేరుదాన్ నండొ బమామ్తి పణిఙ్ కిఎతాపా?”, ఇజి వెహన్ర్.
23అయావలె, “నానుమిఙి ఎసెఙ్ బానెస్ ఎత. సెఇ పణిఙ్ కినికిదెరా,నాడగుహన్ సొండు ఇజి వరిఙ్ తినాఙ్ వెహన్.

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
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24అందెఙె, యానామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెన్ బా, సటు ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుది మనివనిన్ఙ్ 
పోలితమనాన్. 25పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజిసొహె. గాలివాజిఅయఇలుముసుక్ డెఃతూద్ గానిఅయఇలుపునాది
సటు ముసుక్ మనిఙ్ 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. గాలి వాజి అయ ఇలు ముసుక్
డెఃయ్ తాద్. అయావలెఅయఇలు నండొజాటుదాన్ అడిఃగి అరాద్.” 28యేసుయామాటెఙ్ వెహివీజితిఙ్ లోకుర్ విజెరె
వనిన్ బోదదిఙ్ బమమ్ ఆతార్. 29 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి లెకెండ్ ఆఎండ, అతికారం
మనివనిన్ లెకెండ్ నెవాండు బోదిసాత్ న్.

8
1యేసు అయ గొరొన్ డిఃగ్ జి వాతివలె మంద లోకుర్ వనిన్ వెనుక వాతార్. 2 కుసుట్ రోగం* మనికాన్ ఒరెన్ వాతండె

వనిన్ముందాలముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా,నాను నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙిమనుస్మహిఙ, నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి
వెహాన్ . 3అందెఙె వాండు కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటాత్ ండె, “నఙి మనుస్ మనాద్, నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె
వనిన్ఙ్ మహిపెరిజబుడిఃసత్ సొహద్. 4నసిత్వలెయేసువనిన్వెట, “యాకఎయెరిఙ్ బాఇనికబావెహ్ మ. నీనుతీనాఙ్ సొనిస్
నీఒడొఃల్ పుజేరిఙతోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతిదనిఙ్ వరిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ మోసెముఙలెఆడసితివజదేవుణుదిఙ్ సంత
సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
ఒరెన్ సదాతిపతిఆతివనిన్ నమకం

5-6యేసు కపెరన్హముఇనిపటన్మ్ దువాతివెలెసదాతిపతి†ఒరెన్ వనిన్డగువాతండె, “పబువా,నాపణిమనిస్ఒరెన్ 
కికు కాలుక్ సాని జబుదాన్ నండొబాదఆజినా ఇండొ గూరమనాన్”, ఇజి వెహిస్ బతిమాలితాన్.

7 “నానుసొనిస్ వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిన”, ఇజియేసు వెహాన్ . 8నసిత్వలెఅయసయ్ నమ్ దిఅతికారిఈహ వెహాన్ , “పబువా,
నీను నా ఇండొ వాదెఙ్ నాను తగిన్క ఆఎ. గాని నీను ఉండిమాట వెహిఙ ఆనాద్, నా పణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9 నీను
అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్ఇజి నాను నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నా ముసుక్ అతికారం మనిన్కార్ మనార్ . నా అడిగి
సయ్ నమ్ దికార్ మనార్ . నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘సొన్ అ’ ఇహిఙసొనాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘రఅ’ ఇహిఙవానాన్. నానునా
పణిమనిసిదిఙ్ ‘అయపణి కిఅ’ ఇహిఙవాండు ఆక కినాన్.”

10యేసుయామాటవెంజిబమమ్ఆతాండెవనిన్వెనుకవానివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “వినిన్ఙ్ మనిన్లెకెండ్ దేవుణుముసుక్నిసొ
పెరి నమకంమనిఎయెరిఙ్ బాఇసాయేలులోకుర్ నడిఃమి,నాను సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ ఇజినానుమిఙినిజం 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 ఎండమంజినాప్ లెఇజిఒడ్ఃబిజినివరిఙ్ వెలిల్ సీకటిదువిసీర్ నాన్. అబెలోకుర్ అడఃబాజిపలుక్కొహ్ కిన్మంజినార్.”

13యేసు 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 మహినోబు డిఃసత్ సొహద్. అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె,
దెయమ్ కుఅసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్,లోకుర్ వనిన్డగుతతార్. వాండుఉండిమాటదానెదెయమ్ కాఙ్ పెరాన్,మరిజబుది
వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. 17 “వాండుమానీర్ సమ్ కు లాగితాన్ ,మరిమాజబుఙ్ వాండు పిండితాన్”✡ ఇజియెసయ
పవక వెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్.

యేసు వెటసొండెఙ్ ఇహిఙఇనిక కిదెఙ్ 
18యేసు వనిన్ డగు మని మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃజి సమ్ దరం అతాహ పడక సొండెఙ్ ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ .

19నసిత్వలె,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ డగువాతండె, “బోదకనికి,నీను ఎంబెసొహిఙ్ బానీవెటనానుబా
వాన”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 నసిత్వలె యేసు, “నకెఙ బొరోఙ్ మనె, ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ గూడుకు మనె, గాని
లోకుమరిసిఆతినఙిబుర డుటిస్మండెఙ్ బాబాడిః సిలెల్ద్ ”, ఇజివెహాన్ . 21సిసూర్ లొఇఒరెన్ వాతండె, “పబువానాను

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙ పెరిజబుబ్ అయ జబుబ్ వాతిఙ కికుక్ కాలుక్ మనిన్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జి సొనాదెలె జబుబ్ మనిన్బాన్ ముటిత్ఙ నెస్ ఏద్ † 8:5-6
8:5-6 సదాతిపతి ఇహిఙ రోమసయన్మ్ దుమనిన్ వందమణిసిర్ సయన్మ్ ది వరిఙ్ ఆతికారి. ✡ 8:17 8:17యెసయ 53:4.
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ముందాలసొనిస్ నా బుబబ్ సాతి పిన్ గు పెర్ జిపొకిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 22నసిత్వలెయేసు, “సాతికారె‡ వరి సాతి వరిఙ్ 
పెర్ జిపోకిస్ర్ , నీను నావెట రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యేసుతుపాన్ దిఙ్ ఆలెపిస్సినాన్ 

23యేసుని వనిన్ సిసూర్ డోణిఎకారెఅబెబ్ణిఙ్ సోతసొహార్ . 24వారుసొనిస్మహిఙ్ యేసుడోణిదు నిద కిజిమహాన్ .
వెటనె అయ సమ్ దరమ్ దు గాలితూపాన్ రేఙితాద్. ఉలెక్ఙ్ వాజి అయ డోణి ముసుక్ అరె. 25 సిసూరు సొనిస్ వనిన్ఙ్ 
నికారె, “పబువా, సాన సొనాపెల్, మఙి రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ నికార్. 26అయావలెయేసు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిసొ
తకు నమకంమనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ?”, ఇజివెహండెనిఙ్ జిగాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙఅలెజిమన్ అఇహాన్ . ఆకెఙ్ పూరిపలక్ ఆతె.
27వారు బమమ్ ఆతారె, “వీండు ఎలాగమరికాండొ? గాలినిఉలెక్ఙ్ బావనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి వరిగ్తార్.

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

సమాది కినిసాలమ్ కాణిఙ్ §సోతారె వనిన్ ఎదు వాతార్. వారు జంతు ననిమూర్ కతంమనికార్ కక ఎయెర్ బాఅయసరి
సొన్ ఏర్. 29 “ఓ దేవుణు మరిసి, మావెటమిఙి ఇని పణి? కాలం వానిముఙాల మఙిబాద కిదెఙ్ ఇబెబ్ వాతిదా?”, ఇజి
డేడిఃసాత్ ర్. 30వరిఎదు కండెక్ దూరమ్ దుపండిఙ్ మందమెయ్ జిమహె. 31అయదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ “నీనుమఙిఉలిప్ని
లెకెండ్ ఇహిఙ,అయపండిఙలొఇమఙిపోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తె.

32వాండు వనాక్ఙ్ “సొండు” ఇజి వెహిఙ్ అయ దయమ్ కు వరిఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. అయమంద 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 . 34నసిత్వలె అయ పటన్మ్ దికార్ విజేరె సోసియేసుఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ ఎదు వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్, వరినారు డిఃసిసొన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసుడోణిఎకాండెసెరుడాటిస్ కపెరన్హము ఇనివనిన్సొంతపటన్మ్ దువాతాన్. 2అయావలెసెగొండార్ కికు కాలుక్
అరిస్ మంసమ్ దు గూర్ జిమహి ఒరెన్ 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 ండెఈహ వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ మీమనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీపాపమ్ కు సెమిసత్మనఇజివెహ్ నిక
సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఅ ఇజి వెహ్ సినిక సులునా?”. 6 “లోకు మరిసి ఆతి నఙి బూమిముసుక్ పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ 
అతికారం మనాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికు కాలుక్ అరివనిన్ వెట, “నిఙ్ అ నీ మన్ సం అసి ఇండొ సొన్ అ”,
ఇజియేసు వెహాన్ . 7వాండు నిఙితండె ఇండొసొహాన్ . 8లోకుర్ విజేరె అక సుడ్ఃజి బమమ్ ఆతార్. లోకురిఙ్ యాలెకెండ్ 
అతికారం సితి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్ .
యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 

9యేసుఅబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్,పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యిఇనికాన్ వనిన్బాడిఃదు బసత్ మహాన్ .యేసువనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి,
“నావెట రఅ”, ఇజి వెహిఙ్,వాండు నిఙితాండయేసు వెటసొహాన్ . 10వెనుకయేసుమతాత్ యిఇండొబోజనం కిదెఙ్ బసిత్
మహిఙ్, నండొండార్ పనున్ పెరిన్కార్ ని*పాపం కినికార్ ఇజి పరిసయెరు వహిన్కార్ వాతారె వనిన్ వెటని వనిన్ సిసూర్ వెట
బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 11పరిసయ్ రు అక సుడ్ఃజి, “ఎందనిఙ్ మిఙినేర్ పిసిన్కాన్ పనున్ పెర్ నివరివెట,పాపం కినివరివెట
బోజనం కిజినాన్”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతార్. 12యేసు అయమాటవిహండె, “జబు మనివరిఙెడాకట్ర్ అవ్ సరం,
నెగెణ్ మని వరిఙ్ డాకట్ర్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 13 “మీరు మహి వరి ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను
కోరిజిన గాని కతిన్ పూజెఙ నాను కోరిఏ✡, ఇజి దేవుణు వెహిమాటది అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి మీరు సొనిస్ నెసుత్ . పాపం కిని
‡ 8:22 8:22 అయాలెకెండ్ వెహిన్వలె దేవుణువెట ఇనిపొతుత్ సిలిల్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ . నిజం సాతివరి వందిఙ్ ఆఏద్ . యా
మాటెఙ్ దేవుణుఏలుబడిఃఅడిగిమన్ ఇవరివందిఙ్ వెహిస్నాన్ .యామాటెఙ్ యాలెకెండ్ నెలూక15:24,32,మరిఎపెసు2:1బాన్ బారాసత్మనాద్ . § 8:28
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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. 15దనిఙ్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ దఙడాఃయెన్, పెండిల్ కూలెఙ వెట
మని వెలె వారు 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. 17ఎయెర్ బాపడాఃయితోలు సనిస్దు కొతదాకస్ కలుల్ వాక్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొతదాకస్ కలుల్ పులాఙ్ ఆనివెలె
తోలు సంసి పెడెల్ నాద్, దాకస్ కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరి సంసి పాడానాద్. కొత దాకస్ కలుల్ కొత తోలు సనిస్దునె వాకెఙ్.
అయావలె రుండిబాపాడ్ః ఆఉ.”
సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి

18యేసుయామాటెఙ్ వరి వెట వెహిస్ మహివలె, యూదురి మిటిఙ్ కిని ఇండొణి ఒరెన్ అతికారి వాతండె 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 నీరి
సొకక్దు ముటిత్ఙ సరి నాను నెగెండ్ ఆన”, ఇజి దని మనుస్దు ఒడ్ఃబితాదె వనిన్ వెనుక వాతాదె వనిన్ పాత సెంగుదు
ముటాత్ ద్. 22యేసువెనుకమర్ జిదనిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓబయిదయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ. నీనునాముసుక్ఇటిత్ మనినమకమ్ నె
నిఙి నెగెణ్ కిత మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెనె అయబోదెలి నెగెండ్ ఆతాద్. 23-24నసిత్వలెయేసు అతికారి ఇండొ
వాతిఙ్, పిరుడిః ఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ సొండు, యాఇజిరి బయి నిద కిజినాద్ గానిసాఏద్”,
ఇజివెహాన్ .వారువనిన్ఙ్ వెకిసిసికార్. 25అబెనిండితిమహిలోకురిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకివెనుక,యేసుఇండొడుఃగితాండె
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, మాముసుక్ కనికారం

తోరిస్ ఆ”, ఇజి డేలిస్ వెహార్ . 28యేసు ఇండొ డుఃగితి వెనుక వారు వనిన్ డగు వాతార్. వాండు వరిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్.
“ ‘యాక కిదెఙ్ నాను అటన్’, ఇజిమీరు నమిజినిదెరా?”, “పబువామాప్ నమిమ్జినాప్”, ఇజివారు వెహార్ .

29-30నసిత్వలెయేసు వరి కణకెఙముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు నమిమ్తివజనెయాకమిఙి జరిగ్పిద్”, ఇజి వెహి వెటనె
వరి కణుకు బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బాయాక నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజి యేసు వరిఙ్ గటిట్ఙ వెహాన్ . 31 గాని వారు సొహరె అయ
పాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ సాటాత్ ర్. 32యేసుని వనిన్ సిసూర్ అబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్ దెయంఅసిత్ ఒరెన్ గులవనిన్ఙ్ వనిన్
డగుతతార్. 33యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిత్ వెటనె అయ గులల్ వాండు వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. అక సుడ్ఃజి లోకుర్ విజేరె
బమమ్ ఆతారె, “ఎసెఙ్ బా ఇసాయేలు దేసమ్ దుయా లెకెండ్ ఇనికబా జర్ గిఏతాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 34గాని పరిసయ్ రు
ఈహ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయిక్సాయమ్ దానెవీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”.
పణిమనిస్ర్ తకుక్

35యేసువిజుపటన్మ్ కాఙ్,విజునాహక్ఙ్ బూలాజియూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేర్ పిసి,దేవుణు ఏలుబడిః
కిని వందిఙ్ సువార వెహిస్ విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్, బాదదాన్ మని వరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 36యేసు మంద లోకాఙ్ 
సుడ్ఃజి, వనిన్ పాణం నొతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు గవుడుఎన్ సిలెల్ండ సదితి గొరెఙ్ లెకెండ్, ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఇ
వరి లెకెండ్ మహార్ . 37-38నసిత్వలెయేసు వనిన్సిసురిఙ్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్ పంటలెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని
కొయ్ నికార్ తకునె. అందెఙెవనిన్ పంట కొయ్ నివందిఙ్ పణికిని వరిఙ్ పోక్ అఇజికోతయజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు”, ఇజి
వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1 యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ డగు కూకాండె దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్, మరి విజు రకమ్ ది జబుది
వరిఙ్ ని బాదదాన్ మని వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం సితాన్. 2 అయ పనెండు మనిస్ అపొసుత్ డురి
పేరుకు ఇకెఙ్. మొదోహికాన్ సీమోను, (పేతురు ఇజి వాండు కూకె ఆతాన్ ) వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయ, జెబదయి
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పొటాదికార్ యాకోబుని యోహను, 3 పిలిపుని బరొలొమాయి, తోమని పనున్ పెరిజ్ మహికాన్ మతాయి, అలపయి
పొటాదికాన్ యాకోబు, తదాయి 4యూదయ దేసం వందిఙ్ ఉసారాఆజిని సీమోను*,యెసుఙ్ మోసెం కిజి ఒపజెపిన్కాన్ 
ఆతి ఇసక్రియోతుయూద.

5 యేసు అయ పనెండు మనిస్ సిసూరిఙ్ పోకిన్వలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురు ఆఇవరి నడిఃమి మీరు సొనామ్ట్.
సమరియదివరి పటన్మ్ కాఙ్ బా సొనామ్ట్. 6 గాని మీరు ఇసాయేలుది మురుతి గొరెఙెల్కెండ్ మనివరి నడిఃమి సొండు.
7మీరు 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 . యాపణిఙ్ కిదెఙ్ అతికారం సెడిడ్ఃనె మిఙి దొహ్ క మనాద్. అందెఙె
మీరు ఎయెర్ బాణిఙ్ బా ఇనికబాలొస్ ఎండ ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9మీరు సొనివెలె బఙారం, రుపాయ్ గాని వెండి, రుపాయ్ 
గానిరాగి రుపాయ్ గానిమీసనిస్దు ఒమాట్. 10పయ్ నం కినివెలె సనిస్ ఒమాట్. రుండిసొకెక్ఙ్,జోడుక్, డుడు ఇనికబా
ఒమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్.

11మీరుఎమేణిపటన్మ్ దుసొహిఙ్ బాఅబెఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ రెబాజివనిన్ఇండొనెఅబెణిఙ్ సొనిదాకమండు. 12మీరు
అయ ఇండొ డుఃగితిఙ సరి, ‘మిఙి సమాదనం మనిద్ ’ ఇజి వెహ . 13అయ ఇండొణికార్ మిఙి డగు కిఇతిఙ, నసిత్వెలె
మీరు వెహిన్లెకెండ్ వరిఙ్ దీవనమ్ కు మంజినె. వారు తగిఇకార్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్ఏద్ . 14మీరు ఉండి
పటన్మ్ దుగాని,ఉండిఇండొగానిఅందితిఙ,వారుమిఙిడగు కిఏండమరిమీమాటెఙ్ డగు కిఏండమహిఙ,వరిముసుక్
వారె దేవుణు బాణిఙ్ సికస్ అపెప్ ఆజినార్ ఇనిదనిన్ఙ్ గురు లెకెండ్ , మీరు అయ పటన్మ్ నో ఇలుల్ నో డిఃసి సొనివెలె మీ
పాదమ్ కాణిదులిల్ దూల్ పిస్సొండు. 15దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు అయపటన్మ్ దుమనివరిఙ్ ఒదెద్ లావ్ సికస్ సీనానెల్
ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న. సోదోమగొమోరపటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ సొనిస్ సికస్మన్ ఏద్ . 16కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి
గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి లోకుర్ నడిఃమి పోకిస్న. అందెఙె మీరు సరాసుక్ లెకెండ్ బుది మనికిదెర్, పావుర పొటిఙ లెకెండ్ 
సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజిమండు.

17లోకుర్ వందిఙ్ జాగరమండు. వారుమిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్,మరియూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ మిఙికొరెడ్ఙణిఙ్ 
డెఃయిస్నార్ లె. 18రాజురిఙ ముందాల, అదికారిఙ ముందాల నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ మఙి అసి తొహిస్ ఒనారెల్.
వరి ముందాలనియూదురు ఆఇ వరి ముందాల నా వందిఙ్ మీరు వరిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 19గాని వారు మిఙి తొహిస్
ఒనివెలెఇనిక వెహెఙ్,అకఎలాగవెహెఙ్ ఇజిమీరు బెఙఆమాట్. అయావలెనెవరిగ్దెఙ్ సరిఆతిమాటెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్లె.
20ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలె వర్ గినికమీరు 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 మీముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. గాని ఆకార్ దాక
ఓరీసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 23ఉండి నాటొమిఙిహిమ్ స కితిఙ, మరి ఉండి పటన్మ్ దు ఉహ్ కిస్ సొండు. లోకు
మరిసివానిముందాల సువారసాటసిని పణిపూరి వీజ్ ఎండ ఆనాద్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్ యెజుమానిముసుక్ పెరికాన్ అఏన్. 25 సదివ్నికాన్ 
నెసిప్సిన్వనిన్ లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. పణిమనిస్ యెజుమాని లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. ఇండొణి యెజుమానిఙ్ వారు
బయిల్ జెబులు† ఇజి కూకిస్ మోసెం వెహార్ ఇహిఙ ఇండొణికార్ ఆతి మీ వందిఙ్ మరి ఎసోనొ సెఇ మాటెఙ్ వెహన్ర్ లె.
26అందెఙె వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. డాపిత్ మనికెఙ్ విజు తోరె ఆనెలె. నెస్ ఏండ మూసిత్ మనికెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె.
27మీ వెట నాను సీకటిదు వెహి మాటెఙ్ , మీరు జాయ్ దు వెహ . మీ గిబిఙ వెహి మాటెఙ్ విజేరె వినిలెకెండ్ మిదెద్ఙ
ముసుక్హన్ మీరు డటం వెహ . 28ఆతమ్దిఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏండ ఒడొఃల్ దిఙ్ నె సపెత్ఙ్ అటిన్ వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్.
గానిఆతమ్ని ఒడొఃల్ దిఙ్ సిసుమంజినిబాడిఃదు పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారంమని దేవుణుదిఙ్ నె తియెల్ ఆజిమండు.
29ఉండికాసుదిఙ్ రుండి ఇజి పంటపొటిఙ్ పొరెఆజినెగదె. అహిఙ్ బానీబుబాబ్తి దేవుణు నెస్ ఏండ దనిన్లొఇఉండిబా
అడిగ్ బూమిదు సాదెఙ్ ఇజి డిఃసి సీఏన్ . 30 నీ బురది కొపు విజుబా లెక కిబె ఆత మనాన్ . 31 అందెఙె మీరు తియెల్ 
ఆమాట్. మీరుయాఇజిరి పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనికిదెర్.

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను -తెలుగు రోమదిఏలుబడిఃదాన్ యూదురు దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజినియూదురు సఙంమనాద్ 
అయాసఙమ్ దికాన్ఒరెన్ సీమోను. † 10:25 10:25దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃస్ ఇయూదురు ఆఇకార్ మాడిఃసిమహి,ఉండిబొమమ్నెబెయల్ జెబుబ్లు.
యూదురు అయబొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్బొమమ్”, ఇజివెకిసివహిస్మహార్ . అందెఙెవారుయేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలెవనిన్ఙ్ నండొమోసెం
వెహమహార్ .
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32లోకుర్ ముందాల నఙి ఒపుకొణి, విజెరిఙ్ నానుబా వరివందిఙ్ పరలోకామ్ దు మనినా బుబాతి దేవుణు ఎదు ఒపు
కొణా. 33గాని ఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహిఙ, పరలోకామ్ దు మనినా బుబాబ్తి దేవుణు ముందాల
నానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇజి వెహన్లె.

34 బూమి ముసుక్ సమాదనం తపిసెత్ఙ్ నాను వాత మన ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిమాట్. పగ తపిసెత్ఙ్ నె వాత, సమాదనం
ఆఎద్ . 35 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మరిసిఙ్ వనిన్ అపొప్సి ముసుక్, గాడిస్ఙ్ దని అయ్ సి ముసుక్, కొడిఃయెసిఙ్ దని మీమ్ సి
ముసుక్ పగ కిబిసెత్ఙ్ నెనానువాతమన. 36నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ వనిన్సొంతఇండొణికారె
పగాతికార్ ఆనార్ .✡

37బుబెఙ్ బాయాయెఙ్ బానఙిమిసిత్ పేమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ ఆఏన్. మరిసిఙ్ బాగాలిస్ఙ్ బానఙిమిసిత్ పెమిసిన్కాన్ 
నఙి తగిన్కాన్ ఆఎన్. 38 కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ మనుస్ సిలిల్కాన్ ,మరినా వెటసాదెఙ్ ఇజిబామనుస్ సిలిల్కాన్ , ఎయెన్ బానఙి
తగిన్కాన్ ఆఏన్. 39వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ కాపాడ్ఃదెఙ్ ఇజి సుడిఃతిఙ వాండు దనిన్ఙ్ సొన్ పిసాన్న్. నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం
సొనిప్సిన్కాన్ దనిఙ్ కాపాడాన్న్.

40 నిఙి డగు కినికాన్ నఙినె డగు కిజినాన్. నఙి డగు కినికాన్ నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా డగు కిజినాన్. 41 ఒరెన్ దేవుణు
పవకెఙ్, వాండు దేవుణు పవక ఇజి నెసి ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, దేవుణు పవకెఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బా పలం
దొహ్ కాన్ద్ లె. ఒరెన్ నీతినిజాయితిమనివనిన్ఙ్ వాండునీతినిజాయితిదికాన్ ఇజినెసిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,నీతి
నిజాయిమని వనిన్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బాపలం దొహ్ కాన్ద్ లె. 42యానాసిసూర్ లోఇ ఇజిరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు
నా సిసూర్ ఇజి నెసి ఎయెర్ బాఉండి గలస్ ఏరు సితిఙ, దనిఙ్ తగితి పలం తప్ ఏండ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న.”

11
యేసునిబాపిత్సం సీనియోహాను

1యేసు 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. 4-5యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్, “గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃజినార్, సొటాదికార్ నడిఃజినార్, పెరి జబు మనికార్ నెగెణ్ 
ఆజినార్,బొయ్ రాదికార్ వెంజినార్,సాతికర్ నిఙెఆజినార్,బీదాతివరిఙ్ సువార వెహెఆజినాద్, ఇజియాలెకెండ్,మీరు
సుడ్ఃజినికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మర్ జిసొనిస్,యోహనుఙ్ వెహ . 6గానినాముసుక్మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్ దేవుణు సీని
దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్ లె.” 7యోహను సిసూర్ మర్ జిసొనిస్మహిఙ్ యేసుయోహను వందిఙ్ ఈహ వర్ గిదెఙ్ 
మొదోల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బిడిఃమ్ బూమి పాతమ్ దు సొహిమహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ దూఙ్ జిని గడిదిఙ్ పోలితి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? 8 సిలిల్ఙ మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు సొహి మహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి మని ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమంజినికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9సిలిల్ఙ మరి
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 ముఙాల పోకన్. వాండు నీ ముఙాల నీ సరి నెగెండ్ 
కినాన్’✡ ఇజి వనిన్ వందిఙె దేవుణు మాటదు 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. మరిగొపప్ సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. 13మోసెసితి రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు విజెరెబా
దేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙెయోహనుకాలమ్ దాకవరిగ్జిమహార్ . 14నమిదెఙ్ మిఙిఇసట్ంమహిఙ,ఏలియవానానెల్ ఇజి
ముఙాలవెహికవినివందిఙ్ నె. 15మిగిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ నెగెండ్ వెంజిఅయావజనడిఃజిమండు. 16-17 ‘యాతరమ్ దివరిఙ్ 
ఇనిదనిఙ్ సమానం వెహెఙ్ ? వారు సతాదు బసి,మహివరిఙ్ డేలిస్ని కొడొఃర్ లెకెండెమనార్.’ ‘మాపుమీవందిఙ్ పిరుడిః
ఉహ్ కప్ గానిడాట్ ఇతిదెర్ ,సాతిఇండొపాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు గుండె కొతె ఆజిమీరు అడఃబ ఇతిదెర్’. 18యోహను
వాతివెలెవాండు తిండి వందిఙ్ లావ్ ఒడ్ఃబిఏండ రోజుఉపాస్ కిజిమహన్ . వాండు అయాలెకెండ్ తిన్ ఎండ,ఉణెఎండ
మనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ దెయంఅసాత్ ద్ ఇజివారు వెహిస్నార్. 19లోకుమరిసి ఆతినాను తింజి,ఉణిజివాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి

✡ 10:36 10:36మికా 7:6. ✡ 11:10 11:10మలా 3:1.



మతత్యి 11:20 14 మతత్యి 12:9

కకూరికాన్ ’మరిఉణిజిసోసిన్కాన్,పనున్ పెరిన్వరిఙ్ నిపాపం కిజినివరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజివారు వెహిస్నార్. గానిదేవుణు
బాణిఙ్ వాని గెణంమనిన్కార్ వారు కిజిని నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయగెణం సరియాతిక ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.”

నమకం సిలిల్కార్ మనిన్ పటన్మ్ కు
20 మరి యేసు ఎమేణి పటన్మ్ కాఙ్ నండో బమమ్ ఆతి పణిఙ్ కితిఙ్ బా వారు వరి మనుస్ మారిస్ 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 మనిన్కిదెరా మిఙిబా ఎసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు వానెనొ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను మీ
నడిఃమి కితిమహిబమామ్తి పణిఙ్ తూరుని సీదోను పటన్మ్ కాఙ్ కినిమంజినిక ఇహిఙవారు ఎసొస్ముఙాలె బసత్ సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి ఒడొఃదు నీరు రాసెఆజిఉపాస్ కిజి వరిపాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజిమనుస్మారిసిఅయాలెకెండ్ మినికార్ 
ఇజి తొరొసాత్ ర్ మరి. 22అందెఙె నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు తూరుని సీదోను పటన్మ్ దివరిఙ్ 
మిసిత్ సికస్ మిఙివానాద్ లె. 23ఓ కపెరన్హమా, “ఆగాసమ్ దు మనికిదెరా,మిరు ఆగాసమ్ దాక అందిజిని గొపప్ వారు ఇజి
మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? గాని దేవుణు అయాలోకమ్ దు విసీర్ నెల్. మీనడిఃమి కితిమహి బమామ్తి పణిఙ్ నాణు సొదోము
పటన్మ్ దు కినిమంజినికఇహిఙఅయసొదొముపటన్మ్ దికార్ వరిఅలవాటుఙ్ డిఃసిసీజిఅయపటన్మ్ దిఙ్ దేవుణుసికస్
సిఏండఏలుదాకమహాద్ మరి. 24అందెఙెనానునిఙివెహిస్నతీరుప్ తీరిసిన్రోజుదుసొదోముపటన్మ్ దుమహివరిఙ్ వాని
దనిన్ఙ్ మిసిత్ సికస్ మీలోకురిముసుక్ వానాద్ లె.”
వందితివరిఙ్ కూకిస్నిక.

25వెనుకయేసుఈహ వెహాన్ , “పరలోకామ్ దిఙ్ నిబూమిదిఙ్ పబువాతినాబుబాబ్,నాను నిఙిపొగ్ డిఃజిన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ గెణం మనిన్ వరిఙ్ ని సదువు మనిన్ వరిఙ్ యా సఙతిఙ్ తెలియ కిఏండ యా సదువు సిలిల్ వరిఙ్ తెలియ కితిత్ .
26నిజమెబుబబ్,ఈహ కినికాదె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్.

27బుబబ్ విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. బుబబ్ ఆఏండ మరి ఎయెర్ బామరిసిఙ్ 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. నావెట కూడ్ఃజి ఉండెపూందుమీమెడఃముసుక్ పోకె అజిమాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ ,మీరు
నా అడెఙ్ లొఙిజి నా బాణిఙ్ నెసుత్ . నసిత్వలె మీ పాణమ్ కాఙ్ నిమాలం కలగినాద్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నా కూడ్ఃజి నా
పూందు అడిఃగి పణి కితిత్ఙ పణి సూలుమంజినాద్ , బరుబా సుల్ కానికమంజినాద్.”

12
యేసు విసాంతిదినమ్ దు పబు.

1అయావలెయూదురి విసాంతిదినమ్ దు యేసు పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్ మహివలె, వనిన్ సిసూరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వారు
సెరెక్ తెపిస్ నూలిస్ తింజి మహార్ . 2అయాక పరిసయ్ రు సుడ్ఃతారె, “ఇదిలో, మోసె సితిత్ రులువజ విసాంతిదినమ్ దు
కిదెఙ్ ఆఇ పణి, నీ సిసూర్ కిజినార్”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . 3వాండు వరివెట ఈహ వెహాన్, “దావీదు రాజుని వనిన్వెట
మహివరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ ఇజి మీరు దేవుణు మాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?* 4వాండు ఇనిక
కితాత్ న్ ఇహిఙ, గుడారమ్ దు†సొనిస్, దేవుణు ముఙాల 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 విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు ఆఎద్ ఇజి దేవుణు మాటదు 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 సీజినిపూజెఙ నాను కోర్ ఏ’✡ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం
మీరు నెసిమంజినిక ఇహిఙ, ఇనితపుబా కిఇవరిముసుక్ తపుప్మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి. 8ఎందానిఙ్ నానుయాలెకెండ్ 
వెహిస్నిక ఇహిఙ, లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనాద్ . విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజి
వెహిఙ్ బానఙిమనాద్ . 9అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్మహివలె,వాండుయూదురు మీటిఙ్ కిని ఉండి ఇండొసొహాన్.”

* 12:3 12:3దావీదురాజుకితిత్క సముయేలు పవకపుసత్కమ్ దురాసత్ మనాద్. 21:1-6. † 12:4 12:4 గుడారమ్ దు విజువిసాంతిదినమ్ దు దేవుణుదిఙ్ 
పూజసితిత్లెకెండ్ 12కొతత్ రొటెట్ఙ్ ,సమాజగుడారమ్ దుమనిన్బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినెకొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్బాణిఙ్ లాగితిపడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙుతినార్. లేవి 24:5-9
అయకాలమ్ దుయెరుసలేల్మ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిః సిలెల్తాద్ . దావీదు రాజుమరియాతిసొలొమొను కాలమ్ దునెయెరుసలేల్మ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు
తొహిసాత్ న్ . ✡ 12:7 12:7హోసెయ 6:6.
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10వహిఅరిఉండి కియుమనిన్కాన్ ఒరెన్ అబెబ్మహాన్ .యేసుముసుక్ తపుప్మొపెత్ఙ్ ఇనికాదొఉండి సఙతివందిఙ్
సుడిఃజి వారు వనిన్ఙ్ ఈహ వెన్ బాతార్, “విసాంతిదినమ్ దు ఎయెరిఙ్ బా నెగెండ్ కినిక దేవుణు రూలుదిఙ్ తగాన్దా?”.
11యేసువరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీలొఇఎయెరిఙ్ బాఉండిగొరెమహిఙ,విసాంతిదినమ్ దు అకక్ ఉండిగాందదు అరిఙ,
మీరు దనిఙ్ వెలిల్ లాగ్ ఇదెరా? 12మెండగొరెదిఙ్ ముసుక్ లోకు ఎసొస్నొ విలువ మనిన్కాన్. అందెఙె విసాంతిదినమ్ దు
మేలు కినిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ తగాన్ద్.” 13అయావలెవాండు వహి కియు అరి వనిన్ఙ్ “నీ కియు సప్ అ”,
ఇజి వెహాన్ . వాండు కియుసాపాత్ న్. అయావలెఅక నెగెండ్ మనిన్మరి 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 .వాండువరిజబుబ్దివరిఙ్ విజేరిఙ్ 

నెగెండ్ కితాత్ న్. 16నావందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బావెహామ్ట్ ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 17యెసయపవకవెటదేవుణుముఙాలవరిగ్తియా
మాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

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

యేసునిబయిల్ జెబుబ్లు
22అయావలెసెగొండార్,దెయంఅసిత్మహిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ గులల్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసుడగు తతార్. యేసువనిన్ఙ్ 

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, “విజు దెయమ్ కాఙ్ 
నెయిక్ ఆతి బయిల్ జెబుబ్లు సాయమ్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పెర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్.

25యేసు వరి ఆలోసనమ్ కు నెసి వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎమేణిదేసెమ్ దికార్ బ వ రిఙ్ వారె పగ ఆజి ఎర్ లిజిమహిఙ
అయదేసెంపాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణిపటన్మ్ దికార్ గానిఇండొణికార్ గాని,వరిఙ్ వారె,పగఆజిఎర్ లిజిమహిఙ
నీ ఎమేణి పటన్ం గాని ఇలుల్ గాని ఏలుబా లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మన్ ఏద్. 26సయాను అడిఃగి మనిన్కార్ ఉండి జటుదికార్ ,
మరి ఉండి జటుదివరివెట పగ ఆజి ఎరెల్ ఆజి విదెం కిజి మహిఙ, వనిన్ ఏలుబడిః ఎలాగ లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మంజినాద్.”
27బయిల్ జెబుబ్లుసాయమ్ దాన్నానుదెయమ్ కాఙ్ పేరిఙ,మీలోకుర్ ఎలాగదెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ? అందెఙెనావందిఙ్ 
మీరు వెహిన్కెఙ్ తపుఇజివారె రుజుప్ కిజినార్. 28గానిదేవుణుఆతమ్ సతుత్ దాన్  నాను దెయమ్ కాఙ్  పేరిజ్న ఇహిఙ,నిజమె
దేవుణు ఏలుబడిః కినికమీ నడిఃమివాతమనాద్.

29సుడ్ఃదు,ఒరెన్ సతుత్ మనివనిన్ఙ్ ముఙాలతొహ్ ఏండ,వనిన్ఇండొడుఃగ్ జిఇండొణిసామనమ్ కుఎయెరిఙ్ బాఒతెఙ్ 
అటాన్ర్ ? ముఙాల వనిన్ఙ్ అసి తొహిఙనె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్. 30నా వెట కూడిజ్ మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బా నఙి పగాతికాన్
ఆనాన్ . లోకురిఙ్ దేవుణు డగు తతెత్ఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ 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 నెగిగ్కఇహిఙదనిపండుబానెగిగ్కదె. సిలిఙ,మరాన్ నెగిగ్కఆఎండమహిఙదనిపండుబానెగిగ్కఆఎద్ .మరాతి
పండుదానెమరాన్ ఎలాగమరికాదొఇజినెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34విసంమనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా, సెఇకిదెరాతిమీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ 
ఎలాగ వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ నె మీ వెయు  వరిగ్జినాద్ . 35 నెగిగ్ మనుస్
మనిన్ వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ , వనిమనుస్దు నెగిగ్కెఙెమంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙెవానె
సెఇ మనుస్ మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇ మాటెఙె వానె. 36గాని నాను మిఙి వెహిస్నిక
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ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రొజుదు, లోకుర్ వరిగ్తి మహి విజుమాటెఙ వందిఙ్ లెకక్ సీదెఙ్ వలె. 37అహిఙమీ
మాటెఙాణిఙెమీరు 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 మొయ పొటాదు ఎలాగ మహండొ, అయలెకెండ్ నె, లోకుమరిసి ఆతి నానుబా
మూండి రోసుక్ బూమి లొఇ మంజినలె. 41 ఓన వెహి మాటెఙ్ విహారె నినివెదికార్ వరి పాపమ్ కు ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్
సితార్. అందెఙెతీరుప్ తీరిసినిదినమ్ దువారుయాతరమ్ దివరివెటనిలిస్ విరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసాన్ర్ లె. ఇదిలో,ఓనెఙ్ 
మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్న. 42ఆకక్రి దినమ్ కాఙ్ తీరుప్ తీరిసినివలె, దసిణ దేసెమ్ ది రాణి ఉండి
సాసిలెకెండ్ బాన్ మంజినాదెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసొలొమోను వరిగ్ని గెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ నండొ దూరంమనిన్ దనిన్
దేసెమ్ దాన్  వాతాద్. ఇదిలో, సొలొమోనుఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్. గానియాతరమ్ దికార్ వనిన్మాటెఙ్ గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి వెన్ ఏర్ ,అందెఙెయాతరమ్ ది వరిఙ్ తీరుప్ మంజినాద్ లె. 43ఉండి దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ వాతి వెనుక,
మండెఙ్ బాడిడ్ వందిఙ్ రెబాజిబిడిఃమ్ బూమిదు బూలాజినాద్. గానిఎంబెబాదనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . 44నసిత్వలె ‘నాను
డిఃసిత్ వాతినాఇండొమర్ జిసొనాలె’,ఇజిదనిఙ్ అదినెవెహన్ద్. మర్ జివాతిఙ్ అదిడిఃసిత్ సితిత్కాన్ ,నెగెండ్ సిపాజిసుబరం
కిజి ఎయెర్ బామన్ ఇ ఇలుల్ లెకెండ్ మనన్క సూణాద్ . 45నసిత్వలె అదిమర్ జిసొనిస్, దనిన్ఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ అతిమరి ఏడు
దెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెట కూకన్ తనాద్. అవిక్ వని లొఇ సొనిస్ అబెనె బస కినె. అయావలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిఙ్ 
ముసుక్ కసట్ం ఆనాద్. అయలెకెండ్ నెయాతరమ్ ది వరిఙ్ గతిబామంజినాద్.”

యేసుఅయ్ సినితంబెరిఙు
46యేసు మంద లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహివలె, వనిన్ అయ్ సిని తంబెరిఙు వనిన్వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహ మహార్ .

47అయావలె ఒరెన్, “ఇదిలో నీయాయని నీ తంబెరిఙు నీ వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహ మనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
48అందెఙె వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెద్ నాయాయ? ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 49 వనిన్ సిసూర్ ఙ
 కియు తోరిసి, “ఇదిలో నాయాయని నా తంబెరిఙు. 50 పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండె నా
తంబెరి,నాతఙి,నాయాయ”, ఇజి వెహాన్ .
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వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

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. 3అయావలెవాండు వరిఙ్ సుడ్ఃజి నండొ
సఙతిఙ్ కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ “ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్ . 4వాండు వితిస్ మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి
పడఃకాదు అరె. పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

5సెగం వితుక్ సటుముసుక్మనిలావ్ లోతు సిలిడులిల్దు అరె. డులిల్ లోతులావ్ సిలిల్తిఙ్ అవివెటనెనేరె. 6గానిడులిల్
తకు మహిఙ్ వెలెఙ్ లొఇ సొన్ ఇతిఙ్, పొదు సోసి ఎండ తాకిఙ్ అవి సాతె. 7 సెగం 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 . “దేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ డాఃఙితిమనిసఙతిఙ్ దేవుణుమిఙితెలివి కితమనాన్ ,గానివిరిఙ్ తెలివి కిఏన్.
12దేవుణు ఏలుబడి కిని వందిఙ్ నెసిత్ మని వనిన్ఙెమరి తెలివి కినాన్. వనిన్ఙ్ మరినండొ నెసిప్సాన్న్. ఇనికబాఅరద్ం ఆఇ

§ 12:39 12:39 పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు ఓన వందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండు పయ్ నం కిజి మహి ఓడదాన్ సమ్ దరమ్ దు విసిరె ఆతిఙ్ ఉండి పెరిమొయ,
దేవుణు వెహి వజ వనిన్ఙ్ డిఃఙితాద్ మూండి రొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ ఓన గురు వందిఙ్ మూసె ఆని వందిఙ్ మరి మూండి
వాండు సాతి వరిబాణిఙ్ మరిమర్ జి నిఙిజి వెహాన్ .
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వనిన్బాణిఙ్ వాండు నెసిత్మనికబాలాగెఆనాద్. 13ఎందనిఙ్ నాను కతవజవరిఙ్ వెహిస్నఇహిఙ,వారుసుడ్ఃజినార్ 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 వెంజి మనుస్దాన్ అరద్ం కిజి నా దరోట్ మహిఙ, నాను వరిఙ్ నెగెణ్ కిత మరి.
గాని అయ లెకెండ్ జర్ గిఏండ వరి మనుస్ కొడుఃవుదాన్ నిండిత మనాద్. వరి గిబబిఙ్ మందఙ్ ఆతె. వారు వరి కణుక్
మూకమనార్.✡యాలెకెండ్ ఎసయపవకవెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

16 మీ 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.

18వితుక్వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ంమీరుజాగరవెండు. 19ఎయెన్ బాదేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ వెహిన్మాటెఙ్ వెంజి
దనిఙ్ అరద్ం అట్ ఏండ మహిఙ, సయాన్ వాజి వనిన్ మనుస్దు వితి దనిఙ్ పెరన్ ఒనాన్. యాకాదె మడిఃఙ నడిఃమిహాన్ 
సొని సరుద్ అరి మనిన్వితుక్. 20 సెగొండార్ సటుట్ ముసుక్ మని లోతు సిలిల్ డులిల్ ననిన్కార్. సెగం వితుక్ అయా డులిల్దు
అరె, గానివారు దేవుణుమాట వెంజి సర్ దదాన్ దనిఙ్ వెటనెమనుస్దు ఇడాన్ర్. 21వారు కండెక్ కాలం దేవుణుముసుక్
నమకమ్ దాన్ నిలాన్ర్ . గానికసట్మ్ కు,సమెఙ్ వానివలెవెటనెదేవుణుముసుక్మనిన్నమకంవారుడిఃసిసీజినార్. 22మరి
ఒరెన్ వితుక్ అరిమనిన్సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమిననిన్కాన్. వాండు దేవుణుమాటవెంజినాన్ గానియాలోకమ్ దిబతుక్
వందిఙ్ విసారంఆజిమరిడబుబ్ వందిఙ్ సెఇఆసఆజి,వనిఙ్ అణసుతిగ్ జిమంజినె. వనిన్బతుక్దు పలంసిలిననిన్కాన్ 
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 
24యేసుమరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, వనిన్ మడిఃఙ నెగిగ్ వితుక్ వితిత్ వనిన్ఙ్ 

పోలిత మనాద్. 25గాని విజేరె నిద కిజి మహివలె, వనిన్ పగాతికాన్ వాతాండె, కూలిఙ నడిఃమి కారు వితుక్ వితాండె
సొహాన్ . 26 కూలిఙ్ నేర్ జి పిరితెనె, సెరెక్ పోకివలె, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుబా తోరితాద్. 27 వనిన్ పణి మసిర్ 
మడిఃఙయాజుమాని డగు వాతారె, “ఓబాబు, నీను నీ మడిఃఙ నెగిగ్ వితుక్నె వితిగదె? మరి ఎమేణియాకారుమొకెక్ఙ్ 
వాతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

28 “ఒరెన్ పగాతికాన్ యాకకితాన్ ”, ఇజివాండు వెహాన్ . అయపణిమనిసిర్మాపుసొనిస్వనకాఙ్ లాగ్ జికొటు కిదెఙ్ 
నిఙి ఇసట్మ్ నా? ఇజి వెన్ బతార్ .

29 అయావలె వాండు, “ఏలు పోని, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ్ మీరు లాగిన్వలె వనకవెట ఒకవేల
కూలిఙ్ బా తెపిన్దెర్ సు. 30 కొయ్ ని కాలం వానిదాక రుండిబా కూడ్ఃజి పిరిపీద్ . కొయ్ ని కాలమ్ దు, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్
మనిన్కారుమొకెక్ఙ ముఙాల కొయ్ జి కటెఙ్ తొహిస్ సుర్ దు, వెనుక కూలిఙ్ కొయ్ జి తసి నా కొటుదు వాకు’, ఇజి కొయ్ ని
వరిఙ్ వెహన్”, ఇజి వెహాన్ .
సరుస్గిడ కత

31యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, సరుస్ మొకెక్ఙ్ వితుక్దిఙ్ పోలిత
మనాద్. ఒరెన్, అకక్ వనిన్ మడిఃఙ వితాత్ న్ . 32అయాక విజు వితుక్ లొఇ ఇజిరికాదె, 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 ఉండి బోదెలి నండొ నెగిగ్ దూరుదు కలపిత్మనిన్
పులాఙ్ మనిన్ కండెక్ దూరుదిఙ్ పోలిత మనాద్. 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. లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ అసి డాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ నాను తెలివి కిన”✡, ఇజి పవక వెట దేవుణు ముఙాల
వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరి ఆతాద్. 36నసిత్వలె వాండు లోకురిఙ్ డిఃసి ఇండొ సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, “మడిఃఙ
మనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ వందిఙ్ వెహి కతదిఙ్ అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 37అందెఙెవాండు
ఈహ వెహాన్ . “నెగిగ్ వితుక్ వితిత్కాన్ లోకుమరిసిఆతినాను. 38మడిఃఙయాలోకం. నెగిగ్ వితుక్ దేవుణుముసుక్ నమకం
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ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ్ , సయాను కొడొఃర్. 39 వనకాఙ్ వితిత్కాన్ పగాతికాన్ 
అతి సయాను. కోతత్ కొయ్ నికయాలోకమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దినం. కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి సురిన్ లెకెండ్ నెయాలోకమ్ ది ఆకర్ దినమ్ బావానాద్. 41-42నెగిగ్
కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి ససుద్ సురిన్ లెకెండ్, పాపం కిజిని వరిఙ్, మరిపాపం కిబిసిన్ విజు దనిన్ఙ్ 
నాఏలుబడిఃదాన్ వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి,లోకుమరిసి ఆతినాను నా దూతారిఙ్ పోకాన్లె. వారు వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్
వారు అడఃబాజి, పలుక్ కొహిస్మంజినార్ .

43నీతి నిజాయిమనికార్ వరి బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు పొదుద్ లెకెండ్ జాయ్ సీజిమంజినార్. మీరు గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

దేవుణు ఏలుబడిః
44 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక, మడిఃఙదు డాపిత్మనిన్ విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ పోలితమనాద్. 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 ముజెలు సవుకారి రెబాజిని గొపప్ విలువ మనిన్
ముజెలు లెకెండ్ నె. 46వాండు రెబాజినిలెకెండ్ మనిన్, ఉండి విలువాతి ముజెలుదిఙ్ సుడ్ఃతాండె, సొనిస్ వనిన్ఙ్ కలిగ్తి
మనికెఙ్ విజుపొరిస్ అయముజెలు కొటాన్.

47మరి నాణు మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, సమ్ దరమ్ దు పొకిస్ని రకరకమ్ ది మొయెఙ్ అసిన్
వలాదిఙ్ పోలితమనాద్. 48అయవల నిండితిఙ్ మొయెఙ్ అసిన్కార్, వల పడకాదు లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు
ఇడాన్ర్. సెఇమొయెఙ విసీర్ నార్. 49యాలెకెండ్ నెయాతరమ్ ది ఆకక్ర్ దినంబావానాద్. దేవుణు దూతార్ వాజి నీతి
నిజాయిమనిన్ వరిబాణిఙ్, సెఇవరిఙ్ ఎర్ లిసాన్ర్. 50వారు వరిఙ్ గొపప్ పెరి సిసు బాడిడ్దు అర్ పాన్ర్. అబె అడఃబాజి,
పలుక్ కొహ్ కిస్మంజినార్.” 51 “యావిజుసఙతిఙవందిఙ్ మిఙిఅరద్ం ఆతాదా?”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”,
ఇజివారుమర్ జి వెహార్ . 52 “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నెసిత్ మనిన్యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె, వనిన్ ఆసిత్
ఇడిత్ మనిన్ గదిదాన్ పడాయికెఙ్,కొతత్కెఙ్ ఉండెలెకెండ్ వెలిల్ తనిఇండొణిఎజుమానిఙ్ లెకెండ్ మనాన్”, ఇజివాండు వరిఙ్ 
వెహాన్ .

53యేసుయా కతెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సొహాన్ . 54వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు వాతాండె, వాండు యూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి మహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం, యాబమామ్తి పణిఙ్ కిని సతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”,
ఇజివారు బమమ్ ఆజి వరిగ్తార్. 55 “వీండు కంసెల్ వాండు మరిసి ఆఎండా? వినిన్ అయ్ సి పేరు మరియ గదె? యాకోబు,
యోసేపు, సీమోను, యూద ఇనికార్ వినిన్ తంబెరిసిర్ గదె? 56 వినిన్ తఙిసిక్ మా వెట మనెగదె? యాకెఙ్ విజు వినిఙ్ 
ఎంబెణిఙ్ వాతె? 57వారువనిన్ముసుక్కోపంఆజిమహార్ . గానియేసువరిఙ్ “ఒరెన్ పవక,వనిన్సొంతఇండొనెగవ్ రవం
సిలిల్కాన్ ఆజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 58వనిన్ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్తిఙ్ వాండు అబెబ్ లావ్ బమామ్తి పణిఙ్ కిఏతాన్.
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1-2 నసిత్వలె హేరొదురాజు యేసు వందిఙ్ మాటెఙ్ విహండె, “వీండు సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితి బాపిత్సం సీని
యోహను. అందెఙెయాబమామ్తి పణికిని సతుత్ వనిన్ లొఇమనాద్”, ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వెహాన్ .

3 వనిన్ తంబెరిసి ఆతి పిలిపు ఆలిస్ హేరోదియ వందిఙ్ హేరొదురాజు ఆడ సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ అసి గొలుసుదాన్ 
తొహిస్జెలిదుఇడత్ మహార్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీవందిఙ్ అలిస్లెకెండ్ ఇడెఆతికదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ 
పడిఏద్”, ఇజియోహాను వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 5యోహనుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి హేరోదు రాజు ఒడిఃబితాన్ , గానిలోకుర్ విజేరె
వీండు ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్మహిఙ్ వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తియెలాతమహాన్ .

6హేరోదు రాజు పుటిత్ రోజు వాతిఙ్, హేరోదియగాలిస్ వాజి వరి వందిఙ్ డాటిస్ కర్ జితాద్. హేరోదు రాజఙ్ గొపప్ సర్ ద
ఆతాన్ . 7అందెఙెఅదిఇనికలొసిత్ఙ్ బాసీనఇజివాండు దనివెటఉండిఒటుట్ పొకిస్ దనిన్ఙ్ ఉండిమాటసితాత్ న్. 8అయ్ సి
దనిఙ్ సుతిసిత్ లెకెండ్ నెఅదిసొహదె, “బాపిట్సం సీనియోహను బుర కతిస్ ఉండి పలెందు సిద”, ఇజిలొసాత్ ద్. 9రాజుగొపప్
బాద ఆతాన్. గానివాండు కితి పమాణం వందిఙ్, వనిన్ వెట విందుదిఙ్ బసిత్మిహి కూలెఙ్ వందిఙ్ అదిలొసిత్క సీదెఙ్ ఇజి
ఆడ సితాన్. 10జెలిదు మహియోహను బుర కత్ పిసత్న్. 11వనిన్ బుర ఉండి పలెమ్ దు ఇడిజ్ తపిసి దనిఙ్ సిబిసాత్ న్ . అది
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అయాక దని అయ్ సి డగు ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ వాజి వనిన్ పినుగు పెరిజ్ ఒసి సమాది కితార్. నసిత్వలె వారు
యేసు డగు వాతారె వెహార్ .
అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక

13జర్ గితి సఙతిఙ్ విజు విహాండెయేసు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బామన్ ఇ ఉండి బాడిడ్దు ఒరేండె సొహాన్ . వాండు
సొహిసఙతివెంజిఅయపటన్మ్ దికార్ నండొండార్ నడిఃసి వనిన్ వెనుకసొహార్ . 14వాండు అతాహపడకజోరెఅందితిఙ్,
డోణిదాన్ డిగితాన్ అయామందలోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె వరిముసుక్ కనికారం ఆతాన్. వరి జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్.
15పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, “అకక్ ఎయెర్ మన్ ఇబాడిడ్ , ఏలునెపొదుద్ ఆతాద్. యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ 
సొనిస్ వారె వరిఙ్ బోజనమ్ కు కొండెఙ్ వరిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారు సొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ 
ఇనికబా సీదు”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 17 “ఇదిలో, మావెట అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండిమొయెఙ్ నె మనె”, ఇజి వారు
వెహార్ . 18“అయకెఙ్ నాడగుతగాట్”,ఇజియేసువెహాన్ . 19వెనుకలోకాఙ్ పసిగడిడ్ ముసుక్బసుత్ ఇజివెహాండెఅయ్ దు
రొటెఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ కీదు అసాత్ ండె ఆగాసం దరిఙ్ 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 పడక సొండు
ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 23 వరిఙ్ పోకి వెనుక, వాండు ఒరేండె పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. పొదు ఆతివెలె వాండు
ఒరేండె అబెబ్ మహాన్ . 24గాని డోణి ఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరం సొహాద్ గొపప్ గాలి కిజి మహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ డోణి ఇతల్ 
అతాల్ దూఙ్ జి మహాద్ . 25 కోడిఃజామ్ దు యేసు 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. 27వెటనెయేసు, “దయ్ రమ్ దాన్ మండు, ఇక నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 28పేతురు,
“పబువా, నీనె ఇహిఙ, నాను ఏరు ముసుక్ నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజి యేసు
వెహాన్ . నసిత్వలెపేతురుడోణిడిఃగ్ జియేసుదరోట్ ఏరుముసుక్ నడిఃతవాతాన్. 30గానిగాలిదిఙ్ నిఙితిత్ ఉలెక్ఙసుడ్ఃజి
తియెలాజివాండుముడుఃగ్ జిమహాన్ . “పబువానఙిరసిస్ అ”, ఇజిడేల్ సాత్ న్. 31వెటనెయేసువనిన్ కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్
అసాత్ న్. “ఇజిరి నమకంమనికి, ఎందనిఙ్ నీను అనుమానం ఆతి?”, ఇజి వెహాన్ .

32వారు డోణి ఎకిఙ్ గాలిఅలెతాద్. 33నసిత్వలె డోణిదు మనికార్ వాజి, “నిజమె, నీను దేవుణుమరిసినె”, ఇజి వెహిస్
వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. 34వారు అతాహపడకసొనిస్ గెనెసెరెతునాటొఅందితార్. 35అబెబ్ణిలోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు
అసాత్ రె డగుమనినాహక్ఙ్ కబుపోకార్. లోకుర్ వరి కసట్మ్ దుమనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వనిన్డగు తతాత్ ర్. 36జబుబ్మనిన్కార్ 
వనిన్ సొకక్ సెంగుబాముటెత్ఙ్ బతిమాల్ జి సెలవలొసాత్ ర్. ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2 సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యెరూసలేమ్ దాన్ వాతారె యేసుఙ్ , “ఎందనిఙ్ నీ
సిసూర్ బోజెనమ్ దిఙ్ ముందాల కికు నొర్ బాఏర్, పెదెద్ల్ ఙ అలవాటుఙ నెకిస్ పోకిస్నార్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3యేసు
వరిఙ్ ఈహ మర్ జి వెహాన్, “మీరు ఎందనిఙ్ మీ అలవాటుఙ వందిఙ్ దేవుణు ఆడెఙ నెకిస్ పోకిస్నిదెర్ ? 4మీయాయ
బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీదు,మరి ఎయెర్ బాఅయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ✡ దూసిసి వెహిఙ వనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె* ఇజి దేవుణు రూలుదు
వెహ మనాద్. 5-6గాని మీరు నెసిప్సిని దనిన్ లొఇ తేడ మనాద్ మిరు నెసిప్సినిక ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా, “నాను మిఙి
ఇనికబాఉండిసాయంలెకెండ్ కినఇజిఇటిత్ మనిక,దేవుణుదిఙ్ సంతసితత్ మనన్’ఇజిఅయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ వెహిఙ,వాండు
మరిగవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఇజిఅయాలెకెండ్ మీఅలవాటువందిఙ్ మీరుదేవుణుమాటదిఙ్ సిలి
లెకెండ్ కిజినిదెర్.

7-9వేసం కినికిదెరా, “యాలోకుర్ వరి బెద్ వెఙాణిఙ్ నఙిపొగిడ్జినార్ గానివరిమనుస్నాబాణిఙ్ దూరంమనాద్. వారు
పణిదిఙ్ రెఏండనఙిపొగ్ డిఃజినార్. వారు నెసిప్సిన్కెఙ్ విజులోకురి రూలుఙ్ నె,✡ ఇజియెసయపవకవెటదేవుణుముఙాల
మీ వందిఙ్ వరిగ్తిక నిజమె”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు అయమంద లోకురిఙ్ డగు కూకాండె ఈహ వెహాన్, “మీరు జాగర
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వెంజినెగెండ్ అరద్ం కిదు. 11వెయుదాన్ లొఇసొనికఇనికబాఎయెరిఙ్ బాఇనికఆఏద్. గానిలొఇహాన్  వెయుదాన్ వెలిల్వాని
మాటెఙ్ నె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.” 12నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యామాటెఙ్ వెంజి పరిసయ్ రు నండొ కోపం ఆతిక
నీను నెసిన్దా?”, ఇజి వెహార్ . 13వాండు సిసూరిఙ్ , “పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు ఉణుస్ ఇ విజుమొకెఙ్ 
వేలెఙాణిఙ్ తెరె ఆనె వారబా అయమొకెఙ్ లెకెండ్ నె. 14 వరిఙ్ డిఃసి సీదు. వారు గుడిడ్దివరిఙ్ సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికార్.
ఒరెన్ గుడిడ్దికాన్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ సరి తోరిసిత్ఙ వారు రిఎర్ బా గాంతదు అర్ నార్”, ఇజి వెహాన్ . 15 అందెఙె
పేతురు, “యాకతవందిఙ్ మఙిఅరద్ంఆనిలెకెండ్ వెహ్ అ”,ఇజివెహాన్ . 16యేసువరిఙ్, “ఏలుబామీరుమహివరిలెకెండ్ 
మనిదెరా? ఏలుబానినిన్మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ మిఙిబుదిద్ సిలెల్దా? 17వెయుదాన్ లోఇసొనిక,పొటాదుసొనిస్మరిఅయాక
మీరు బయ్ లు బసిన్వలె బూమిదు సొనిస్నాద్, ఇక మీరు నెస్ ఇదెరా? 18గాని వెయ్ దాన్ వెలిల్ వానిమాటెఙ్ మనుస్దాన్ 
వాజినె. ఆకెఙె లోకుదిఙ్ సెఇక కిజినె. 19 సెఇ ఆలోసనమ్ కు, సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక, డొఙ కినిక,
అబదద్ం వెహిన్కెఙ్, దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజుమనుస్దానెవాజినె. 20యాకెఙె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికు
నొర్ బాఏండఉటిఙ అక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిఏ.”

కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం
21 యేసు 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, దావీదు
మరిసి నఙి కనికారంతోరిస్ అ. నాగాలిస్ఙ్ దెయంఅసిత్ఙ్ గొపప్బాదఆజినాద్”, ఇజి డేలిస్ వెహాద్ . 23యేసు దనిఙ్ ఉండి
మాటబావెహ్ ఏతాన్. అందెఙెవనిన్సిసూర్ వాజి, “ఇదిమావెటగగోల్ ఆజివాజినాద్,దనిఙ్ పోక్ అ”,ఇజిబతిమాల్ తార్.
24వాండు వరిఙ్, “మురుతి మెండగొరెఙ్ లెకెండ్ దేవుణుబానిఙ్ దూరం ఆతి ఇసాయేలు లోకుర్ డగు నాను పోకె ఆత
మనన్”,ఇజివెహాన్ . 25అదివనిన్ముఙాలవాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా,నఙిసాయంకిఅ”,ఇజివెహాద్ . 26వాండు
దనిఙ్, “కొడొఃర్ తిండెఙ్ మని రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్  . 27అది, “నిజమె పబువా, గాని
ఎజమాని తింజిమహిఙ్ బలల్దాన్ అరిన్ ముకెక్ఙ్ నుకుడుఃఙ్ తింజినె గదె?”, ఇజి వెహాద్ . 28నసిత్వలెయేసు, “బయి, నా
ముసుక్మనినీనమకంగొపప్ పెరిక. నీను కోరితిలెకెండ్ నెనిఙిఆపిద్”, ఇజిదనిఙ్ వెహాన్ . అయగడియాదునెదనిగాలిస్
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 అసిమంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతారె
వరిఙ్ వనిన్కాలక్అడిగ్ ఇటాత్ ర్. వాండువరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 31గులల్వరిఙ్ వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికుకాలుక్అరికార్  నెగెమడ్ 
ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్, గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ ర్. యాకెఙ్ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతారె ఇసాయేలురి
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 32యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  కూకాండె వరిఙ్, “యాలోకుర్ నావెటమంజిమూండి దినమ్ కు ఆతె.
విరిఙ్ తిండెఙ్ బాఇనికబాసిలెల్ద్ . నఙివరిముసుక్ కనికారం ఆజిన. వరిఙ్ బఙదావ్ పోకెఙ్ మఙిమనుస్ రెఏ. వారు కణుక్
తివిజి సరుద్ అర్ నార్ సు”, ఇజి వెహాన్ . 33సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొమంద లోకురిఙ్ తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమిపామతమ్ దు
ఇనికదొహ్క్ నె?”,ఇజివెహార్ . 34యేసువరిఙ్, “మీబాన్ ఎసోడురొటెఙ్ మనెన్?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వారు, “ఏడురొటెఙ్ ని
సెగం ఇజిరిమొయెఙ్ మనె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 35లోకురిఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజియేసు వెహాన్ . 36వెనుక అయ ఏడు
రొటెఙ్ నిమొయఙ్ కీదు అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ అయాకెఙ్ రుకిస్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  సితాన్. వారు లోకాఙ్ 
సీబాజి సితార్. 37లోకుర్ విజేరెపొట పంజుతిహివెనుకమిగిలితిముకెక్ఙ్ ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.

38బోదెక్ ని కొడొఃర్ ఆఏండ తిహిమొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ . 39అయమందలోకురిఙ్ 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
ఆగసంఎరఙ్ ఆజిమొసొప్ మహిఙ,నేండుగాలిపిరువానాద్,ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. ఆగసంసుడ్ఃజిఅయరోజుఎలాగ
మంజినాద్ ఇజి వెహెఙ్ మీరు నెసిన్దెర్ ,గాని జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి కాలమ్ దిఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. 4యాతరమ్ దికార్,
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సెఇకార్ ఆతికారెదేవుణువందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్సిలెల్ద్ గురులెకెండ్ ఉండిబమామ్తిపణివందిఙ్ వెన్ బజినార్,గానిదేవుణు
పవకఆతిఓనెఙ్ జరిగ్తికతపప్మరిఇనికబాఉండిగురుమరితోర్ ఎద్”,ఇజివెహాన్ . 5వెనుకయేసువరిఙ్ డిఃసిఅబెబ్ణిఙ్ 
సొహాన్ . 6వారు డోణిఎకారె సమ్ దరం అతాహపడకసొనిస్మహివలె, వనిన్ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలె
యేసు, “పరిసయ్ రుదిమరి సదుకయ్ రుది పులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు గొపప్ జాగరమండు”, ఇజి వెహాన్ .

7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙె యా మాట వెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్జి మహార్ . 8యేసు అక నెసాత్ ండె,
ఎందానిఙ్ మీరు నమకం తకుక్ మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ! మీబాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట
వర్ గిజినిదెర్ ? 9ఏలుబామీరు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? అయ్ దు రొటెట్ఙ్ మహివలెఅయ్ దు వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ 
మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ? 10మరిఏడురొటెట్ఙ్ మహివలెనాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు
గంపెఙ్ పెహిదెరొ? వినుకాఙ్ బామీరు 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 జాగర మండు ఇజి వెహిక రొటె తయార్ కిని పులాని దురు వందిఙ్ ఆఏద్  గాని పరిసయెరుని
సదుకయ్ రుదిపులాని దూరు ననిబోద వందిఙ్ జాగర ఆజిమండు ఇజి వెహాన్ , ఇజివారు 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 సీనియోహాను ఇజినార్ ,
సెగొండార్ ఏలియ ఇజినార్ ,మరి సెగొండార్ యిరిమయ్ ఇజినార్ , సిలెల్ పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ ఇజి సెగొండార్ వెహె ఆజినార్”,
ఇజి వారు వెహార్ . 15అందెఙెయేసు, “గాని నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16పేతురు ఆతి
సీమోను, “నీను బతిక్జిని దేవుణుమరిసి ఆతి కీసుత్ *”, ఇజి వెహాన్ .

17యేసు,వనిన్ఙ్, “యోనమరిసిఆతిసీమోను,నీనుదేవుణుసీజినిదీవనమ్ కుమంజినికాన్ .యాకనిఙితెలియకితిత్క
లోకుర్ ఎయెర్ బాఆఏర్ గాని పరలోకామ్ దు మని నా బుబాబ్తి దేవుణునె. 18గానినాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను
పేతురు, నీ పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజి నానుయా సుటు ముసుక్ నా సఙమ్ దిఙ్ తొహన్. అయాలోకమ్ ది సతుత్ ఙ్ దనిఙ్ 
గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏద్ . 19దేవుణు ఏలుబడిః కిజిని పరలోకామ్ దిఙ్ సెందితి ఆతికారం నాను నిఙి సీన†,యాలోకమ్ దు నీను
ఇనిక తొహిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా తొహె అనాద్. యాలోకమ్ దు నీను ఇనిక కుతిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా
కుతె ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 20 వెనుక యేసు, వాండు కీసుత్ ఆతికాన్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బా మీరు వెహెఙ్  ఆఎద్  ఇజి వనిన్
సిసూరిఙ్ కసితం వెహాన్ .

21అయ వెలెహన్ అసియేసు, నాను యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ వెలె, మరి అబె పెదెలుఙ, పెరి పుజెరిఙునియూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి కిదాన్ నండొఇమ్ సెఙ్ ఓరిసాన్లె,లోకుర్ నఙిసపాన్రెల్సాతిమూండిరోజుదుదేవుణునఙిమరిమర్ జి
నికిన్నాలె ఇజి నండొ సఙతిఙ్ వనిన్ సిసూరు వెట వెహిస్ మహాన్ . 22 పేతురు యేసుఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతండె,
“పబువా, నిఙియా లెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 23అహిఙ, వాండు పేతురు దరిఙ్ మర్ జి
బేసి, “ఓసయ్ తానా! నీనునఙిఉండిఅడుడ్ లెకెండ్ మని. నీమనుస్దుమనిసఙతిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికఆఎద్,లోకుర్ 
ఒడ్ఃబినికెఙె”, ఇజి వెహాన్ .

24 నసిత్వలె యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెన్ బా నా వెనుక వాదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్ సొంత ఆసెఙ్ విజు
డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్వాజిని కసట్ంకు విజు ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజిపిండ్ఃజినా వెటసాదెఙ్ బాతయారాజినెనావెనుక వాదెఙవ్లె.
25ఎయెన్ బావనిన్పాణమ్ దిఙ్ వాండెకాపాడఃదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃతిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమంజినిబతుక్మన్ ఏద్ .నావందిఙ్ 
ఎయెరిఙ్ బావనిన్పాణం నసట్ం ఆతిఙ,వాండు ఎలాకాలంమంజిని బతుక్దు సొనానెల్. 26ఎయెన్ బావాండు కొరిజినికెక్ఙ్ 
దొహ్ కిస్యాలోకమ్ ది ఆసిత్ని సరద్ విజు దొహ్ కిస్ వెనుక దేవుణువెట ఎలాకాలంమంజిని బతుక్దు సొన్ ఏండమహిఙ ఇని
లబం మనాద్ ? దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దిఙ్  బదులు మరి ఇనిక సీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27లోకు మరిసి ఆతి
నాను,నాబుబాబ్తిదేవుణుగొపప్జాయ్ దాన్,వనిన్ విజుదూతరిఙ్ తోడుః అసిరాజులెకెండ్ వానాలె. వెనుక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ పలం సీనాలె. 28లోకుమరిసి ఆతి నాను రాజు లెకెండ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక, ఏలు
నిహిమనిన్ వరిలొఇ సెగొండార్ సాఏర్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

17
యేసు,మోసెనిఏలియ

* 16:16 16:16 కీసుత్ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ పోకికాన్ † 16:19 16:19 పరలోకమ్ దితాలం కికుక్ ఇజి తెలుగుదు రాసత్ మనాద్.
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1ఆరు రోసుక్ వెనుకయేసు, పేతురునియాకోబు,యాకోబు తంబెరిసి ఆతియోహనుఙ్ బా కూకాండె వనిన్వెట ఒతాన్.
వారు నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎక సొహార్ . 2అబెబ్ వరి ముందాల వనిన్ రూపుమారితాద్. వనిన్ మొకొం
పొదుద్ లెకెండ ఆతాద్. వనిన్ సొకెఙ్ మెరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె. 3 ఇదిలో, నసిత్వలె అబెబ్ మోసెని ఏలియయేసు
వెటవరిగ్జిమంజినికవరిఙ్ తోరెఆతాద్. 4నసిత్వలెపేతురు, “పబువా,మాటుఇబెబ్మహిఙనెగెద్. నిఙిఇసట్ం ఇహిఙ,ఇబెబ్
నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఏలియెఙ్ ఉండి, ఆహెమూండి గుడుఃసెఙ్ తొహన్”, ఇజి వెహాన్ . 5వాండు వరిగ్జి మహివలె
నండొజాయ్ మనిఉండిమొసొప్ వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్. “ఇదిలోన్ వీండు నఙి ఇసట్మాతినామరిన్. వినిన్ముసుక్ నాను సరద్
ఆతమనన్. వినిన్మాటెఙ్ నెగెండ్ వెండు”, ఇజి ఉండిజాటు అయమొసోపుదాన్ వాతాద్.

6సిసూర్ యామాటవిహరెనండొతియెల్ ఆజిపడ్ఃగిజ్ అరార్. 7యేసువరిడగువాజివరిఙ్ ముటిస్, “నిఙ్ దు,తియెల్ 
ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8వారు కణుక్ పెరిజ్ బేసిత్ఙ్ యేసుఙ్ తపప్ మరి ఎయెరిఙ్ బాతొఏతార్. 9వారు గొరొన్ డిగ్ జి వాజి
మహివలె, “లోకుమరిసిఆతినాను,సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నిదాక,మిఙితోరెఆతియాసఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
వెహామ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

10నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఏలియ*ముఙాలవాదెఙ్ 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. 12 అహిఙ ఏలియ ముఙాల వాత మహాన్ , గాని వారు వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ వరిఙ్ ఇసట్మాతి
లెకెండ్ వనిన్ఙ్ పడిఃఎండకితార్. లోకుమరిసిఆతినానుబాఅయాలెకెండ్ వరికిదాన్ సమెఙ్ ఓరిసాన్లె”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ .
13బాపిత్సం సీనియోహను వందిఙ్ వాండు వరివెట వరిగ్జినాన్ ఇజివారు అరద్ం కితార్.

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
14వారు మంద లోకుర్ డగు వాతివలె ఒరెన్ వనిన్ డగు వాజి వనిన్ ముందాలముణుక్ ఊర్ జి, 15 “పబువా నామరిన్ 

ముసుక్ నీ కనికారం తోరిస్ అ వాండు మూరస్ పెహిఙ్ నండొ బాద ఆజినాన్. వాండు ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సిసుద్ సిలిఙ ఏరుదు
అరిస్ మంజినాన్. 16నాను నీ సిసూర్ డగు వనిన్ఙ్ తతత్ గానివారు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజి వెహాన్ .

17అందెఙె యేసు, “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతి మీరు మహికార్ మిఙి నెసిప్సిన్ తపప్ సరిదాన్ నడిఃసి మనన్దెర్ . మీరు
నాముసుక్ నమకం సిలిల్కిదెర్ . నాను ఎసొస్ కాలమ్ కు దాక నాను మిఙి ఓరిసిమండెఙ్ వలె వనిన్ఙ్ నాడగు తగాట్”, ఇజి
వెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసుఅయదెయమ్ దిఙ్ ఉండిఆడసితిఙ్ అకక్వనిన్ఙ్ డిఃసత్తాద్. అయగడిఃయాదునెఆఇజిరికాన్ 
నెగెండ్ ఆతాన్.

19 దని వెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండు ఒరేండె మహివలె యేసు డగు వాతారె, “మాపు ఎందనిఙ్ అయ దెయమ్ దిఙ్ 
సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 20-21 ఉండి సరుస్గిడ నసుత్ నమకం మహిఙ యా గొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్ సొన్ అ’ ఇజి వెహిఙ అది అబెబ్ సొనాద్. మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇక ఇనికబామన్ ఏద్, ఇజి నాను మిఙి నిజం
వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .మిఙినసొస్ నమకం సిలెల్ద్ ,అందెఙెమీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ .

22వారు గలీలయదేసమ్ దువాతివెలెయేసు, “లోకుమరిసిఆతినానులోకుర్ కియుదు ఒపజెపెఆనాలె. 23వారు నఙి
సపాన్ర్,మరిమూండి దినమ్ దు నానుమర్ జి నిఙెఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహిఙ్ వారు నండొ దుకం ఆతార్.

24యేసుని వనిన్ సిసూర్ కపెరన్హముదు వాతివెలె, సెగం సెకల్ † లెకక్ పనున్ పెర్ నికార్ పేతురు, డగు వాతారె, “మిఙి
బోద కినికాన్ దేవుణు గుడిఃది పనున్ సిఏండా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 25 “ఒఒవాండు సీనాన్”, ఇజివాండు వెహాన్ . పేతురు
ఇండొవాతిఙ్,వాండువరిగ్ఏండముఙాలయేసువరిగ్తాన్. “సీమోను,యాలోకమ్ దిరాజుర్ 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 “వారు విదెద్ం కిజి గెలిసిత్ దేసెమ్ దివరిబాణిఙెఙ్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .
యేసు వనిన్ఙ్, “అహిఙసొంతదేసెమ్ దికార్ సిఏండతపెఆజినార్. 27మాటువరిఙ్ అడుడ్ మంజినివరిఙ్ లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఆఎద్ . నీను సేరుదుసొనిస్గాలంపొకిస్ముందాలదొహ్క్ నిమొయదిఙ్ అసిదనివేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ,ఉండిసెకెల్ కాసు
దని వెయ్ దుమంజినాద్. అయాకలాగిజ్ నీ వందిఙ్ నినావందిఙ్ పనున్ సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

* 17:10 17:10పాడయి ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక పుసత్కమ్ దు రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియముఙాల వాదెఙ్ ఇజియూదురు నమిమ్జినార్ .
మలాకి 3:1, 4:5-6. † 17:24 17:24యెరుసలెల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అవసరమ్ మాతికెఙ్ కిజి నెగెండ్ సుడిఃదెఙ్ ఒరెనొరెన్ వనిన్బాణిఙ్ , సెగం
సెకెల్ పనున్లెకెండ్ పెర్ జిమహార్ .యూదురు ఆతిమొగవారు 20వయుస్డాటిత్మహికార్ విజేరె గుడిః పనున్ సీదెఙ్ ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్ . అకక్ రుండి
రోసుక్ కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్ . నిరగ్మ 30:13-16. 2దినరు 24:9-14, నెహెమయ్ 10:32.
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18
దేవును కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 

1నసిత్వలెసిసూర్ యేసుడగువాజి, “దేవుణు కినిఏలుబడిః కినివలెమాలొఇఎయెన్ అబెబ్పెరికాన్ మంజినాన్ ?”,ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 2వాండు ఒరెన్ ఇజిరి కొడొఃదిఙ్ కూకిస్ వరి నడిమి నిల్ పాత్ న్. 3మరి వాండు ఈహ వెహాన్, “మీరు
ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ మనుస్ మరిసి, వరి లెకెండ్ ఆఎండ మహిఙ, మీరు ఎసెఙ్ బా దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు సొండెఙ్ 
అట్ ఇదెర్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 4అందెఙెయాఇజిరి కొడొః లెకెండ్ తగె ఆనికాన్ ఎయెండొ,వాండె దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ ఆనాన్.

5మరి ఎయెర్ బా నా ముసుక్ మనిన్ నమమ్కమ్ దు యా ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ్ ఆతికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినాండొ ననివనిన్ఙ్ 
డగు కినికాన్ , నఙి డగు కిజినాన్. 6గాని,నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ మనియాకొడొః ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, ఎయెర్ బాపాపం
కిబిసిత్ఙ,వాండు వనిన్ మెడదు ఉండి పెరి జతత్పణుకు తొహెఆజి సమ్ దరం అడిగ్ ముడుఃగిజిసొనిక వనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెద్.

7ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ పాపం కిబిసిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ యాలోకమ్ ది వరిఙ్ సమెఙ్ తప్ ఉ. యాకెఙ్ తప్ ఎండ
వాదెఙ్ వెలె. గానియాకెఙ్ ఎయెన్ వెట వానెనొ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇ నని కసట్మ్ కు మంజినె. 8నీ 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 వెటమంజిని 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 మురుతిసొహిలోకురిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినెలోకుమరిసి*ఆతినాను ఇబెబ్ వాతమనన్†. 12ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వందగొరెఙ్ మంజివనాక్ఙ్ లొఇఉండిమురుతిఙ,మహితొంబయ్ తొమిమ్దిగొరెఙడిఃసి,మురుతి గొరెదిఙ్ రెబాజి
సొన్ ఎండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 13దనిఙ్ దొహ్క్ తిఙ, వనిన్ మురుఎండమనితొంబయ్ తొమిమ్ది గొరెఙముసుక్
యామురుతి 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 మనివెలె వాండు
కితి తపు పణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీ మాట వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ మర్ జి నీ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ .
16గాని వాండు నీ మాట విన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ, రిఏరిఙ్ నొ నీ వెట తోడుః అసి వనిన్ డగు సొన్ అ. అహిఙ
దేవుణుమాటదు మని లెకెండ్ రిఎర్ ముఏర్ ది సాసిరిమాటెఙవెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె‡.
17వాండు వరిమాటబావిన్ ఏండమహిఙ,అయసఙతిదేవుణు సఙమ్ దిఙ్ తెలియకిఅ. సఙమ్ ది వరిమాటబావాండు
విన్ ఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ ఆఇ వనిన్ ననికాన్, సిలిల్ఙ పనున్ పెరిన్కాన్ § ఇజి సుడ్ఃఅ. 18యా బూమి ముసుక్ మీరు
ఇనిక తొహిన్దెరో, అయాకెఙ్ దేవుణు మంజినిబాడిడ్దుబా తొహెఆనెలె. మరియాబూమిముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో,
ఆయాకెఙ్ పరలోకాముద్ దేవుణుబా అడుడ్ కినాలె. మరియా బూమి ముసుక్ ఇనిదనిన్ఙ్ సెలవ సీనిదెరో పరలోకామ్ 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 నొనాపేరుదాన్ కూడ్ఃజివాజిమహిఙ,అబెబ్ వరివెటనానుమంజినలె.”

కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి
21నసిత్వలెపేతురుయేసుడగువాతండె, “నాతబేరిఒరెన్ నావెటతపుకితిఙనానుఎసోడుసుటుక్ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్ ?

ఎడుః సుటుక్ సెమిసెత్ఙ్ ఆనాదా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 22యేసువనిన్ఙ్, “ఏడు సుటుక్ ఆఎద్ . డబయ్,సుటుక్ ఏడు*ఇజి

* 18:11 18:11లోకుమరిసి ఇనిమాట అరామియబాసదాన్ , “నాను” సిలిల్ఙ “నఙి,నాది”, ఇజి అరద్మానిలెకెండ్ యూదురు వెహిస్ మహార్ . యేసుపబుబా
వనిన్ వందిఙ్ వెహెఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ మహాన్. యాలెకెండ్ వెహిస్మహివలె నానె కీసుత్ ఇజి వాండు తినాఙ్ వెహ్ ఏండ వనిన్ వందిఙ్ వెహిస్ మహాన్. దానియేలు
పవకపుసత్కమ్ దురాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ ,వాండుయాపేరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిస్మహాన్ . దానియేలు 7:13-14.యేసుఙ్ పగాతికార్ వాండుమాముల్ గ
వనిన్ వందిఙ్ ఆహెవెహిస్నాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితార్ . గానివనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్మహాన్ ఇజిఅరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్ బాసాదు
రాసిత్మనిన్ ముకెలమాతి పుసత్కమ్ కాఙ్ యామాటమనెన్ గాని సెగం పుసత్కమ్ కాఙ్ సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16 దివ్తీ కాండం 19:15 § 18:17 18:17
యూదురు ఆతికార్ ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా పనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజి మన్ ఏర్ * 18:22 18:22 నాలిగ్ వంద తొంబయ్ సుటుక్ ఇహిఙ ఎసిత్వలెబా సెమిసి
మండెఙ్ ఇజి అరద్ం.
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నాను నిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, వనిన్ పణిమనిస్ర్ వెటవారు వనిన్
బాణిఙ్ 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 ఇజియాజుమాని ఆడ సితాత్ న్.
26అయపణిమణిసి వనిన్ ఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “నఙి సెమిస్ అ నఙిమరి కండెక్ సమయం సిదానాను
అపప్విజుమర్ జిసీన’ఇజిబతిమాల్ తాన్. 27అయఎజుమానిపణిమనిసిముసుక్ కనికారంఆజి,నీఅపప్విజుతెవితాద్ 
ఇజి వనిన్ఙ్ సొండెఙ్ సెలవ సితాత్ న్. 28గాని అయ పణిమనిసి 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’,
ఇజిబతిమాల్ తాన్. 30గానివాండుఅకఒపుకొడ్ ఏండ,అపుప్విజుమర్ జిసీనిదాకవనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్. 31వరివెట
కూడ్ఃజి పణికినికార్ సెగొండార్,యాజర్ గితిక విజుసుడ్ఃతారె నండోబాదఆతార్. వారుసొనిస్ జరిగ్తిక విజుఎజుమానిఙ్ 
వెహార్ . 32-33నసిత్వలెఅయఎజుమానివనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “మూర్ కంమనిపణిమనిసి,నీను నఙిబతిమాల్ తిఙ్ నాను
కనికారం ఆజి నిఙి సెమిసి, నీ అపప్ విజుతెవితాద్ ఇజి నిఙి వెహిలెకెండ్ నీ వెట కూడ్ఃజి పణి కిని వనిన్ఙ్ నీనుబా సెమిసి
వనిన్ముసుక్ కనికారంతోరిసెత్ఙ్ గదె?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 34నసిత్వలెఅయఎజుమానివనిన్ముసుక్కోపంఆతాండెవాండు
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 దేవుణుబాయా
లెకెండ్ నెమీలొఇ ఒరెన్ వెట కినాన్.

19
అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1యామాటెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక యేసు గలిలయ డిఃసి, యోర్ దాన్ గడడ్ అతాహ పడక మని యూదయ నాహక్ఙ్ 
సొహాన్ . 2మందలోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు అబెబ్ వరి జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 3సెగొండార్ పరిసయ్ రు,
వనిన్ మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని తపుబా తొఏండ ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీనిక
దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ నాయమ్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4వాండు వరిఙ్, “ముఙాహాన్ దేవుణు లోకురిఙ్ 
తయార్ కితివలె వరిఙ్ మొగగ్ కొడొఃని బోదెలి లెకెండ్ తయార్ కితాన్✡. 5అందెఙెమొగగ్ కొడొః వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ 
డిఃసి వనిన్ ఆలిస్ వెట కూడ్ఃజినాన్ . వారు రిఏర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్ .✡ 6అందెఙె అబెబ్ణిఙ్ అసి వారు రిఏర్ ఆఏండ
ఉండె ఒడొఃల్ ఆనమంజినార్. అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ కేట కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్
మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా సదివ్ఇతిదెరా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, అకక్ అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఒరెన్ 
వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఉండి విడిడ్ః ఆకు రాసి సీజి దనిఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజిమోసె ఎందనిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 8యేసు వరిఙ్, “మిఙినసొస్ కటినమతిమనుస్ మహిఙ్,మోసెఅయలెకెండ్ సెలవ సితాత్ న్ గానిముఙాహన్ 
అసి అయలెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9 రంకు బూలాతిఙానె తపప్ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి
దనిఙ్ ఇడె ఆతిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10వనిన్ సిసూర్ 
వనిన్ఙ్, “ఆలిస్ మాసిర్ నడిఃమి సఙతిఙ్ యాలెకెండ్ మనాద్ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆఏండ మంజినికాదె నెగెద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 11యేసు వరిఙ్, “మీరు వెహిమాట విజేరె అసెత్ఙ్ అట్ ఏర్, గాని దేవుణు ఎయెరిఙ్ అయ లెకెండ్ సితాండొ వారె
కిదెఙ్ అట్ నార్. 12 సెగొండార్ ఆండేరెఙ్ * లెకండ్ నె అయ్ సి పొటాదాన్ పుట్ నార్. సెగొండారిఙ్ లోకుర్ ఆండేరెఙ్ లెకెండ్ 
కిజినార్. మరి 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, “యాఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్ , వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. దేవుణు ఏలుబడిః కినిక
నినివరిదినె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 15వరిముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి వెనుక వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .
ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.

† 18:24 18:24 ఉండి వెయితాలందు ఇహిఙ వెయి లకక్ 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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16ఇదిలో,ఒరెన్ యేసుడగువాతండె, “ఓబోదకినికి,దేవుణు వెటఎలాకాలంమంజినిబతుక్దునానుమండెఙ్ ఇహిఙ
నాను ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 17యేసు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙి
వెన్ బాజిని? నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండెమనాన్. దేవుణు ఎలాకాలంమంజిని బతుక్దు నీనుమండెఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు సితి
ఆడెఙ్ లొఙిజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్,
రంకు బూలాదెఙ్ ఆఎద్, డొఙ కిమా, అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్. 19అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡
మరినీనునిఙిపేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡,ఇజివెహాన్ . 20అందెఙెఅయదఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజునాను
కిజినెమంజిన. మరి ఇనిక నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్, “నీనుపూరి నెగిగ్కి ఆదెఙ్ కోరితిఙ, నీను
సొనిస్ నిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజుపొరిస్, బీదాతివరిఙ్ సీబాజి సిఅ. ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు నిఙి ఆసిత్ కలిగ్ జి మంజినాద్.
వెనుక నావెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 22అయ దఙడాఃయెన్ నండొ ఆసిత్ కలిగ్ జి మనికాన్ కాక అయమాట విహండె ఇజిరి
మొకొంఅతాండెసొహాన్ . 23నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి,యేసు”,ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు కిని ఏలు బడిఃదుసొండెఙ్ 
గొపప్ కసట్ం ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 24మరినానుమిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ,ఆసిత్ మనికాన్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు
సొని దనిఙ్ ఇంక, ఒంటె దొపానం బొరొదాన్ డుఃగ్ నిక సులు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25 సిసూర్ యామాట విహరె నండొ
బమమ్ ఆతారె, “దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”, ఇజివెహార్ . 26యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “యాకలోకాఙ్ 
అట్ ఇకాదె,గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 27పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇదిలోమాపువిజు డిఃసాత్ పె నీ
వెట వాజినాప్, మఙి ఇనిక దొహ్ కాన్ద్ లు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 28యేసు వరిఙ్, “యాలోకం మరి కొతాత్ క ఆనివెలె లోకు
మరిసిఆతినాను గొపప్జాయ్ మనిగొపప్ సింహాసనమ్ దు బసి ఇసాయేలుది పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పుతీరిసిన్వెలె,నా
వెనుక వాతిమీరుబా,నావెట పనెన్ండు గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె. 29మరి ఎయెర్ బానావందిఙ్ 
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
మహి ఉండి టోటయెజమానిఙ్ పోలిత మనాద్. 2ఉండి రోజు పణిదిఙ్ ఉండి దినారం* కూలి సీన ఇజి ఒపుకొటాండె,
వనిన్ దాకస్ టోటాదు పణి కిదెఙ్ వరిఙ్ పోకాన్. 3వెనుక అంబెలి వేలాదు వాండు వెలిల్ సొహివలె సతాత్ దు ఇని పణి సిలెల్ండ
నిహిమని సెగొండారిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4వాండు వరిఙ్, “మీరుబా నాదాకస్టొటాదు 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. వాండు వరిఙ్, “యాదినం విజు ఎందనిఙ్ మీరు ఇబెబ్
సెడిడ్ఃనె నిహిమహిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బాఇని పణిదిఙ్ బామఙి కూక్ ఏతార్, అందెఙె”, ఇజి
వెహార్ . వాండు వరిఙ్ “మీరుబా నా దాస టోటాదు పణిదిఙ్ సొండు”, ఇజి వెహాన్ . 8పొదు ఆతివెలె అయ దాస టోట
ఎజుమాని పణి సూణి వనిన్ఙ్ కూకాండె, “పణికినివరిఙ్ కూకిస్, కడఃవేరి వాతివరిబాణిఙ్ మొదొలిస్ ముందాల వాతికార్ 
దాక వరిఙ్ కూలి సిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9పొదుద్ డిగిన్వలె పణిదిఙ్ వాతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి దినారం కూలి
దొహ్ కాద్. 10ముందాలవాతికార్ మఙిలావ్ దొహ్ కెన్, ఇజిఒడ్ఃబితార్ గానివరిఙ్ బాపతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి దినారమ్ నె
కూలి దొహ్ కాద్. 11 అయాక దొహ్ కివెలె వారు టోట ఎజుమానిఙ్ ఎదు మొరొ ఆతార్. 12వారు, “కడెఃవెరిదు వాతికార్ 
ఉండి గంటనె పణి కితాత్ ర్ గాని వెలార్ కసట్బడ్ఃజి విజు పణి కితిమని మఙి ఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 13వాండు వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “బయి, నాను మిఙి ఇని అనెయం కిఏత. ఉండి దినారమ్ దిఙ్ పణి కిన
ఇజి మీరు ఒపుకొటిదెర్ గదె?. 14మీ కూలి అసిమీరు సొండు. మిఙి సితి లెకెండ్ కడెఃవెరిదు వాతివనిన్ఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి
ఇసట్ంఆతాద్. 15నాడబుదాన్ నఙిఇసట్మాతిలెకెండ్ కిదెఙ్ నఙిఅకుక్ సిలెదా? నానువరిఙ్ ఓదరిసిసితివందిఙ్ నీనుగోస
ఆజినిదెర్ ?”,ఇజివెన్ బతాన్ . 16అయాలెకెండ్ నె కడఃవెరిదికార్ ఇజిఒడ్ఃబిజినికార్ మొదొహికార్ ఆనార్,ముందాహికార్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్.”
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.
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ఉండి దినారంమహాద్ .



మతత్యి 20:17 26 మతత్యి 21:10

17యేసుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్మహివలె,వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసురిఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతాండె
వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 18ఇదిలోమాటుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్నాట్. అబెబ్లోకుమరిసిఆతినానుపెరిపుజెరిఙ,యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆనాలె. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె. 19మరి వారు నఙి వెకసి, కొర్ డేఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ జి, సిలువపోకెఙ్ 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, యా
నా రిఎర్ మరిసీర్ ఒరెన్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదుని ఒరెన్ నీ డేబ పడఃకాదు బసి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన”, ఇజి వెహాద్ .
22యేసు, “నీను ఇనిక వెన్ బాజినాదొఇజినిఙితెలిఏద్”, ఇజివెహండెవరిఙ్, “నానుఉండెఙ్ మనిగినాదికఉండెఙ్ మీరు
అట్ నిదెరా?”, ఇజివెహాన్ .వారు, “మాప్ ఉండెఙ్ అటాన్ప్”, ఇజివెహార్ . 23యేసువరిఙ్, “తప్ ఏండనానుఉణిగినాదిక
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
అయమాటవిహరెరిఎర్ ముసుక్కోపంఆతార్. 25యేసువరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకాండెవరిఙ్, “యూదురుఆఇవరిరాజుర్ వరి
లోకుర్ ముసుక్అతికారమ్ దాన్ మంజినార్. వరిపెరిఅదికారిఙు వరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసుతిగిజినార్ 
ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? 26గానిమీరు వారు లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ . గానిమీలొఇ ఎయెర్ బా పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙ,
వాండు మిఙి పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె. 27మరి ఎయెన్ బా విజేరె ముసుక్ పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్, వాండు మిఙి
విజేరిఙ్ వెటి పణికి వనిలెకెండ్ ఆజిమండెఙ్. 28ఎలాగ ఇహిఙలోకు మరిసి ఆతినాను, విజేరె నఙి పణి కిపీర్ ఇజినాను
రెఏతా, గాని పణి కిదెఙె వాతమనన్. మరి నండొండారిఙ్ బత్ కిసెత్ఙ్, వరిఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ వరి వందిఙ్ నాపాణం సీదెఙె
నానువాతమన”, ఇజి వెహాన్ .

గుడిఃదికార్ సుడ్ఃజినార్ 
29యేసునివనిన్ సిసూర్ యెరికోపటన్మ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్,నండొలోకుర్ వనిన్ వెనుకసొహార్ . 30ఇదిలోసరిపడకాదు

బసిత్మనిరిఎర్ గుడిడ్దికార్,యేసుఅయాసరిదాన్ సొనిస్నాన్ ఇజివెహరె, “పబువా,దావీదుమరిసి,మాముసుక్ కనికారం
తోరిస్ అ”, ఇజిడేల్ సి వెహార్ . 31లోకుర్ వరిఙ్” పలక్ మండు’ ఇజిగోల కితాత్ ర్. గానివారు, “పబువా,దావీదుమరిసిమా
ముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె డేలిస్ వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి
మీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 33 “పబువామాకణుక్ సూణిలెకెండ్ కిఅ”, ఇజివారు వెహార్ . 34యేసువరి
ముసుక్ కనికారం ఆతాండె వరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్. వెటనెవారు సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్ వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారుయెరూసలేముఅందినిముంఙాల,ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్మనిబెత్ పాగెఇనినాటొవాతార్. వాతిఙ్ 
యేసు వనిన్ సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకాండె ఈహ వెహాన్ . “మీఎదు మని నాటొసొండు. అందితిఙ సరి, తొహిమనిన్ ఉండి
గాడ్ఃదెఙ్ ని దనివెటమనిగాడ్ఃదె పిలాదిఙ్ బామీరు సూణిదెర్. వనకాఙ్ కుతిస్ నా డగు పేర్ జి తగాట్. 3ఎయెన్ బామిఙి
ఇనికబా వెన్ బాతిఙ వనాక్ఙ్ పబుఙ్ కావాలి ఇజి వనిన్ఙ్ వెహ . వెటనెవాండు వనకాఙ్ మీవెటపోకాన్ర్.”

4-5 “ఇదిలోన్ గాడ్ఃదెముసుక్ ఎకిస్,సార్ లిదాన్ నీరాజువాజినాన్. గాడ్ఃదెపిలల్ ఆతిఇజిరిగాడ్ఃదెముసుక్ ఎకాండె,నీ
డగు వాజినాన్ ఇజి సీయోను గాలిస్* ఆతి దనిఙ్ వెహ ”, ఇజి దేవుణు పవకవెట✡ దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరి
ఆదెఙ్ యాకెఙ్ జర్ గితె. 6యేసువరిఙ్ వెహివజనెసిసూర్ సొహరెకితాత్ ర్. 7వారుగాడ్ఃదెనిదనిపిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ 
ముసుక్ వరిసాల్ వెఙ్ పహిఙ్,యేసుదనిముసుక్ బసాత్ న్. 8నండొండార్ వరిసాలెవ్ఙ్ సరిఅందు పహర్. మరినండొండార్ 
మరెకాణికొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు పహర్. 9మందలోకుర్ వనిన్ముందాలసొనిస్మహికార్, వనిన్ వెనుక వాజిమహికార్,
“దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”,
ఇజివారు డేలిస్ మహార్ . 10యేసుయెరూసలేం పటన్మ్ దు వాతిఙ్,లోకుర్ విజెరె “వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి బమమ్ ఆతారె

* 21:4-5 21:4-5యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబా పేరు మహాద్ ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అయ పటన్ం సీయోను గొరొన్ ముసుక్ తొహి మహ్ ద్ .
అమదెఙె సియోను గాలిస్ ఇజి వెహిన్వలెయెరుసలేల్ం పటన్మ్ ది వరిఙ్ గురు కిజి వెహిస్మహార్ వారు ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ గురు. ✡ 21:4-5 21:4-5
జేకరి 9:9. † 21:9 21:9అరామియబాసాదుఓసనన్ ఇనిమాటదిఙ్ మఙిఏలు రకిస్స్ అఇజిఅరద్ంమనాద్. గానిలోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మరిఎయెన్ బాపెరికాన్ 
వానివలె వరిఙ్ కూకిస్ ఒనిలెకెండ్ బావెహిస్మహార్ .
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ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వరిగ్జిమహార్. 11 “వీండు గలీలయదుమనిన్ నజరేతు ఇనినాటోణిపవక 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.

డబుబ్మారిసిని వరి బలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిన్వరి పీటెఙ్ మహవిసీర్ తాన్. 13వాండు వరిఙ్, “నాఇలు పారద్నం కిని
ఇలు ఇజి కూకె ఆనాద్ లె,✡ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ గానిమీరు దనిఙ్ డొఙారిఙసాలం✡ లెకెండ్ కితిమనిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . 14గుడిడ్దికార్,సొటాదికార్ దేవుణు గుడిఃదు వనిన్ డగువాతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 15గానివాండు
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 కితిమనిన్’✡ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ మనికమీరు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా?”, ఇజివెహాన్ . 17వాండు
వరిఙ్ డిఃసి పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహాండె బెతానియఇనినాటొసొనిస్ అయరయు అబెబ్మహాన్ .

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

సుడ్ఃజి, మరాన్ డగు వాతండె సుడ్ఃతిఙ్ ఆకుఙ్ తపప్ మరి ఇనికెఙ్ తోర్ ఉతె. వాండు దనిఙ్ సుడ్ఃజి, “మరి ఎసెఙ్ బా
నీను కాయెఙ్ అస్ ఇలె”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె బొడెమరాన్ వహ సొహాద్. 20 సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్,
“నిసొస్ బేగి బొడెమరాన్ ఎలాగ వహసొహాద్ ?”, ఇజివారు వరిగ్తార్. 21యేసు వరిఙ్, “నానుమిఙి నిజం వెహిస్న,మిఙి
నమకం మంజి, మీ లొఇ అనుమానం సిలెల్ండ మహిఙ, యాబొడెమరాన్ దిఙ్ కితికదె ఆఎండ, యాగొరొతిఙ్ సుడ్ఃజి”,
నీను ఇబెబ్ణిఙ్ పెరె ఆజి సమ్ దారమ్ దు సొనిస్ అర్ అ’ ఇజి వెహిఙ అయవజనె జరిగ్నాద్ లె. 22మిఙి నమకం మహిఙ
మీరుపారద్నం కిజి ఇనికలొసిన్దెరొ,అయాకమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు దేవుణు గుడిఃదు సొహాండె గుడిః
అర్ ఙుదుబోదకిజిమహివలె, పెరిపుజెరిఙునిలోకుర్ పెదెద్ల్ ఙవనిన్ డగువాతారె, “ఇనిఅతికారమ్ దాన్ నీనుయాపణిఙ్ 
కిజిని? ఎయెర్ నిఙియాఅతికారం సితమనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

24యేసు వరిఙ్, “నానుబా మిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. అయాకమీరు నఙి వెహిఙ ఇని అతికారమ్ దాన్ నానుయా
పణిఙ్ కిజిన ఇజి నానుబామిఙి వెహన్. 25బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్, బాపిత్సం సీదెఙ్ మని అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ 
దేవుణుబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ లోకుర్ బాణిఙ్ నా?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి మాటు
వెహిఙ, మరి ఎందానిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి వెన్ బానాన్. 26గాని, యోహను ఒరెన్ దేవుణు పవక
ఇజిలోకుర్ విజేరె నమిజినార్. అందెఙెలోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙితియెల్ నె, ఇజి వరిలొఇవారె వరిగ్తార్.
27అందెఙెవారు, “మఙితెలిఏద్”, ఇజియేసుఙ్ మర్ జివెహార్ . నసిత్వలెవాండు, “ఇనిఅతికారమ్ 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
వెనుక మనుస్మారిసాత్ ండె సొహాన్ . 30నసిత్వలె అపొప్సి, కొగిమరిసి డగు సొహాండె అయావజనె వెహాన్ . వాండు, ఒబా,
నాను సొన”, ఇజి వెహాన్  గాని సొన్ ఏతాన్. 31 “యా రిఎర్ మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి
యేసు 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 ఇజిమిఙిసరితోరిసాత్ న్ గానిమీరు వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ నిసానిదికెఙ్ వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బామీరు మనుస్ మరిసిమీరు కితి తపుఙ్ ఒపప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ .

పాలిసితిటోట కత
✡ 21:13 21:13యెసయ 56:7. ✡ 21:13 21:13యిరీమ్యా 7:11. ✡ 21:16 21:16 కీరన 8:2.
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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 బాపాలి అసిత్మనికార్ అయావజనె
కితార్. 37 “నామరినిఙ్ పోకిఙ వనిన్ఙ్  వారు గవ్ రం సీనార్ లె”, ఇజి వెహండె కడెఃవెరిదు వనిన్మరిసిఙ్ వరి డగు పోకాన్.
38-39గానిపాలి అసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయాతోటాదిఙ్ అకు మనికాన్, రదు,మాటు వినిఙ్ సపిస్యా
టోటమాసొంతదిక కినాట్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ అసిదాకస్ తోటదిఙ్ వెలిల్ విసీర్ తారెవనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40అందెఙెఅయాదాసటోట
ఎజుమాని వానివలె అయపాలి అసిత్మనివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? ఇజి వెన్ బతాన్ . 41 “అయా సెఇవరిఙ్ నండొ కటినమతి
సావుదాన్ సపాన్న్. మరిపటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ సరియాతివందుఙ్ 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 బాసద్ విఇతిదెరా?”.

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

22
పెండిల్విందు

1యేసుమరి కతవజ వరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః ఇహిఙ వనిన్ మరిసి పెండిల్దిఙ్ విందు తయార్ కితిమని
ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలిత మనాద్. 3 పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు ఇజి ముఙాల వెహి మహివరిఙ్ కూకిస్ తగాట్ ఇజి వాండు వనిన్
పణిమనిస్రిఙ్ వరి డగు పోకాన్. గానివాదెఙ్ ఒప్ ఏతార్.

4నసిత్వలె వాండు మరి సెగొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ బాపోకాండె, “పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు”, ఇజిముఙాల వెహిమహివరిఙ్,
“నాను కోడిడ్ఙ్, బలసిత్ పడెఙ్ ఒహ్ పిసి విజు తయార్ కిత మన. పెండిల్ విందుదిఙ్ మీరు రదు ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 5వారు పణిమనిస్ర్ వెహిమాటదిఙ్ కండెక్ బాలసయ్ం కిఏండ, ఒరెన్ వనిన్మడిఃఙసొహాన్ మరిఒరెన్ వనిన్
బేరమ్ దిఙ్ సొహాన్ . 6మహికార్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ అసాత్ రె మరాయ్ద లాగిజ్ సపాత్ ర్. 7అయ రాజు నండొ కోపం ఆతాండె
వనిన్సయ్ నమ్ దిఙ్ పోకిస్వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ సపిత్వరిఙ్ కతిసాత్ ండె,వరిపటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ ముటిసాత్ న్. 8వెనుకవాండు
పెండిల్ విందు తయార్ అతమనాద్ , వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్, “గానిముఙాల పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతిమహికార్ విందుదిఙ్ 
వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్. 9మీరు రసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్మిఙితోరినివరిఙ్ విజేరిఙ్”విందుదిఙ్ రదు’ఇజి కూకు”, ఇజివెహాన్ .
10అయపణిమనిస్ర్ రసత్ సహ్ కాఙ్ సొహరెవరిఙ్ తోరితి నెగిగ్వరిఙ్, సెఇవరిఙ్ కుడుఃపిస్, వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు సమ్ డ నిండితాద్. 11 నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ రాజు వాతాన్. పెండిల్సొకక్
తొడుగిఏండ పెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్ బసిత్మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 12రాజు వనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్, పెండిల్సొకక్
తొడుగిఏండ నీను ఎలాగలొఇవాతి?”, ఇజివెన్ బాతాన్. వాండు వరిగ్ఏండ అలేతమహాన్ .

13 నసిత్వలె రాజు, “వినిఙ్ కికుక్కాలుక్ తొహిస్ వెలిల్ దూరమ మనిన్ సీకటి బాడిఃదు విసీర్ దు. అబెబ్ వాండు ఎలాకాలం
అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిన్క మంజినాన్ ”, ఇజి వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ వెహాన్ . 14 “కూకె ఆతికార్ నండొండార్ గాని, ఎరెల్
ఆతికార్ కొకొండారె.”
కయిసరిఙ్ పను సీని వందిఙ్ 

15నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొనిస్ వాండువరిగ్ని మాటదాన్ యేసుఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి కుట ఆజిమహార్. 16వారు వరి
సిసూరిఙ్ ,హేరోదియరు* జటుదివరివెటయేసు డగు పోకార్. వారు సొనిస్, “బోద కినికి, నీను, మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు

* 22:16 22:16హేరోదియరు జటుదికార్ రోమదికార్ యూదురు ముసుక్ కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్ యూదురు ఆతికార్ . పరిసయురిఙ్ ని హేరోదియరిఙ్ 
ఇనిపొతుత్ సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ తియెలాజిమహార్.
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సరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ బోదిసిని నెగిగ్కి ఇజిమాపునెసాన్ప్. నీను లోకురి ఎలాగమరికార్ ఇజిమొకొం సుడ్ఃజి వరిఙ్ సరద్
కిబిసెత్ఙ్ ఇజి వరిగ్నికి ఆఇ. 17అహిఙ 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 ? 19పనున్ సీని ఉండి కాసు నఙి తోరిసుత్ ”,వారు ఉండి దినారం వనిన్ డగు తతార్. 20 “దినిముసుక్ మని
బొమమ్ ఎయెర్ ది? రాసిత్మని రాంత ఎయెర్ ది?”, ఇజి వాండు వరిఙ్, వెన్ బాతాన్. 21వారు, “కయిసురుది”, ఇజి వెహార్ .
నసిత్వలె వాండు, “కయిసరుది కయ్ సరుఙ్ సీదు, దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22యామాట వెంజి
బమమ్ ఆతారెవారు వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహార్ .

23 సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్ . వారు అయా రోజుదునె వనిన్డగు వాజి ఈహ
వెన్ బాతార్. 24 “బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెరి సాతివనిన్ ఆలిస్ఙ్ పెండిల్ ఆజి సాతివనిన్ వందిఙ్ 
కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలెఇజిమోసెరాసిత్ సితి రూలుదుమనాద్. 25మానడిఃమిఏడు గురు తంబేర్ ఙుమహార్ . పెరికాన్ పెండిల్
ఆతాండెసాతాన్. వనిన్ఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ కక వనిన్ తంబెరిసాతివనిన్ ఆలిస్ఙ్ ఇడెః ఆతాన్. 26నడిఃపివాండుని కొగి నడిఃపి,
అయాలెకెండ్ నె వీస్ కొడొఃదాక విజేరె దనిఙ్ పెండిల్ ఆజిసాతార్. 27 కడెఃవేరిదు అయాబోదెల్ బాసాతాద్. 28అహిఙసాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలెయా ఏడుగురు లొఇ ఎయెరిఙ్ అది ఆలిస్ ఆనాద్ లె? ఇనిక ఇహిఙ బతిక్జిమహివలె అది
ఏడుగురుదిఙ్ బాఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29యేసు వరిఙ్, “దేవుణుమాటఇజి,మీరు నెస్ ఇదెర్ దేవుణు సతుత్ ఎసొస్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెర్ అందెఙెఅరద్ం కిఏండ
మీరు నండొ తపప్మాటెఙ్ వెహిస్నిదెర్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సాతి విరబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె ఎయెర్ బాపెండిల్ ఆఏర్,
పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. వారు పరలోకామ్ ది దేవుణుదూతెఙ్ లెకెండ్ మంజినార్. 31-32సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ దేవుణు
మిఙి వెహిమనికమీరు ఎసెఙ్ బాసదివ్ఇతిదెరా? నాను అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు,యాకోబురి దేవుణు ఇజి
వాండు సాతి వరి దేవుణు ఆఏన్, బతిక్జిని వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33అయమాట విహరె వనిన్ బోద వందిఙ్ 
లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.

పెరిఆడ
34యేసు సదుకయ్ రు వెయ్ కు మూకాన్ ఇజి విహరె పరిసయ్ రు కూడ్ఃజి వాతార్. 35-36 వరి లొఇ ఒరెన్ దేవుణు

రూలుఙ్ నెగెండ్ నెసిత్కాన్, “ఓబోదకినికి దేవుణు సితిఆడెఙలొఇపెరిఆడ ఇనిక?”, ఇజి వనిన్ఙ్ పరీకస్ కిదెఙ్ వెన్ బాతాన్.
37యేసు వనిన్ఙ్, “నీపూరిమనుస్దాన్, నీపూరి ఆతమ్దాన్, నీపూరిపాణమ్ దాన్ నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡
38యాకాదె గొపప్ ముకెక్లమతికని, మరిమొదోహి ఆడ. 39 రుండి ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ మహి
వరిఙ్ బా పేమిస్ అ.✡ 40 దేవుణు సితి రూలుఙ్ ని పవకరు వరిగ్తి మాటెఙ పునాది ఆతికయా రుండి ఆడెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 41-42 పరిసయెరు కూడిఃతి మనివెలె యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, కీసుత్ వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? వాండు
ఎయెర్ ది కుటుమ్ దికాన్ ఆనాన్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. “వాండు దావీదు రాజుతెగగ్దికాండె”, ఇజివారు వెహార్ .

43-44అయాలెకెండ్ మహిఙమీరు నిజం వెహిస్నిదెర్ . “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక నీను నా
ఉణెర్ పడఃకాదు బసిమన్ అ. ఇజిపబునాపబు వెటవెహాన్ .✡యాలెకెండ్ దేవుణుఆతమ్దాన్ దావీదు వరిగ్తివలెవనిన్ఙ్ 
ఎలాగ పబు ఇజి కూకిస్నాన్ ? 45దావీదు వనిన్ఙ్ పబు ఇజి కూకిఙ్, వాండు ఎలాగ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”, ఇజి వాండు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 46ఎయెర్ బామర్ జిఉండిమాటబావెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయారోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబావెన్ 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,
ముందాలమోసెఙ్ మహిలెకెండ్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు సితి రూలుఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అకుక్ మనికార్. 3అందెఙె వారు మిఙి
వెహిన్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజి అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ వెలె. గాని వరి పణిఙ సుడ్ఃజి, వరి లెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వారు వెహన్ర్ గాని అయ లెకెండ్ కిఏర్. 4లోకుర్ గుజమ్ దు పిండ్ దెఙ్ అట్ ఇ నని బరుఙ్ తొహిస్ ఇడిన్ లెకెండ్ మని పెరి
పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి బలవంతం కినార్ గాని ఉండి డెఃసక్దాన్ కదిల్సెత్ఙ్ అటిన్ సుల్ కాని బరు లెకండ్ మనిన్ ఇజిరి సాయమ్ బా
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వారు కిఏర్. 5లోకుర్ సూణి వందిఙెవారు విజుపణిఙ్ కిజినార్. దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్ ఇటిత్ ఇజిరి పెటెట్దిఙ్ * పెరిక కిజినార్.
మరి వరి సొకెఙాణి† అనుస్ఙ్ పెరికెఙ్ కిజినార్. 6 విందుదు వారు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ కోరిజినార్. యూదురు మీటిఙ్ 
కిని ఇలాక్ఙ్ బసెత్ఙ్ ఇజి వారు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ కోరిజినార్. 7 సతెఙ నడిఃమి వారు లోకుర్ వెట మాడిఃసె ఆదెఙ్,
బోదకినికార్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కోరిజినార్.

8 గాని మీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరేండె మి బోదకినికాన్ మీరు
విజిదెరె అనన్తంబేర్ ఙు. 9 బూమి ముసుక్ ఎయెరిఙ్ బా బుబబ్ ఇజి పేరు 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 బావనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ 
కితిఙవాండు ఇజిరికాన్ ఆనాన్. ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ వాండెతగెఆతిమహిఙవాండు పెరికాన్ ఆనాన్. 13వేసం కినికిదెరాతి
పరిసయ్ రుఙ్ నిఊదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా! అబయా,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. 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 సిలెల్ండ రాండి బోదెకాఙ్ మొసెం కిజిమిఙిలాబం తపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజి నసెత్ఙ్ ఆఏద్ 
ఇజిమీరు లోకుర్ ఎదు లావ్ నీరిండ్మనిన్పారద్నం కిజినిదెర్ . దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.

15వేసం కినికిదెరాతిపరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా,అబయా! మిఙిఎసొస్నొకసట్మ్ కువానె. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మీవెటకుడుఃపెత్ఙ్ మీరు సమ్ దరండాటిస్బూమివిజుబూలాజినిదెర్. ఒరెన్ మీవెటకూడిఃతిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం
సిసు మంజినిబాడిఃదు సొండెఙ్,మిఙిఇంక రుండి వంతుఙ్ తగిన్ ననికాన్ తయార్ కిజినిదెర్.

16యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతి మీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి తోరిసెత్ఙ్ మనిన్కిదెర్ , గాని మీరు మహివరిఙ్ సరి
తోరిసిని గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్దెర్ అబయా! మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ దేవుణు గుడిః తోడుః ఇజి పర్ వణం
కితిఙ,అయపర్ వణమ్ దాన్ వాండుతపెఆదెఙ్ ఆనాద్. గానిదేవుణుగుడిఃలొఇమనిబఙారంతోడుఃఇజిపమాణంకితిఙ
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?
18మరిఎయెన్ బాసంద సురిన్మాలిపీటతోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ,వాండు అయపమాణమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ అటాన్న్.
గాని దనిముసుక్మనిపూజసితి వనకాఙ్ తొడు అసి పమాణం కితిఙవాండు అయపమాణమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ అట్ ఏన్ 
ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్. 19 యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సిని గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? పూజ
సితికాదా? సిలిల్ఙ పూజ సితిదనిన్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజిని సంత సురిన్ మాలి పీటనా? 20అందెఙె సంత
సురిన్మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం కినికాన్ సంద సురిన్మాలి పీటదిఙ్ మరి దనిముసుక్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ తోడు
అసిపమాణం కిజినాన్. 21మరిదేవుణు గుడిఃతోడు అసిపమాణం కినికాన్,దేవుణు గుడిఃదిఙ్ నిదనిలొఇమంజినివిజు
వనకాఙ్ ని బాన్ మంజిని దేవుణుదిఙ్ తోడు అసి పమాణం కిజినాన్. 22పరలోకం తోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు
బసిన్ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని దనిముసుక్ బసిమంజిని దేవుణుదిఙ్ బాతోడు అసి పమాణం కిజినాన్.

23వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, అబయామిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు
పొదిన కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡ దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§ సీజినిదెర్. గాని నాయం, కనికారం, దేవుణు
ముసుక్ మని నమకం ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్ ముకెలమతిమాటెఙ్ మీరు నెకిస్ పొకిస్నిదెర్. రుండిబా ఉండె
లెకెండ్ కిజిమంజినిక ఇహిఙ ఒదె నెగెండ్మహాద్ మరి. 24సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదనిలొఇడోమెఙ్ అరిమహిఙ
మీరుజాలిసిన్దేర్. గాని ఒంటె ననికెఙ్ అరిఙ అకక్ నెసెత్ఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

25 వేసం కిజినిదెర్ ఆతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయెరుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్
ఇడిన్గినెన్ఙ్ ని కుడుకెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్. మీరు మీరుబా వెలిల్హాన్ సుడిఃతిఙ నెగిగ్వరిలెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్ . గాని మీ
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మనుస్ నిండు సెఇ బుదిద్ఙ్ ని సెఇఉదెసమ్ కు,మరినాను గణసిత్కెఙ్ విజు నఙినె ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిలెకెండ్ నె. 26 గుడిడ్ ఆతి
పరిసయవాండుముఙాలమీరుమనుస్ నెగెగ్ండ్ కిదు,అయావెలెమీరు లొఇని వెలిల్ మిడిసిత్ మని కుడుకెఙ్ ని గినెఙ్ లెకండ్ 
ఆనిదెర్.

27వేసం కినికిదెరాతి,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె, వెలిల్దాన్ సుడ్ఃతిఙమీరు గొపప్సోకుమని
సునన్ం డెయ్ తిమని దూకి ననికిదెరె! దూకి లొఇ సాతి వరి డుముక్ మరి విజు సెఇకెఙ్ మనిన్లెకెండ్ మీరుబామనిన్దెర్.
28అయా లెకెండ్ నె మీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయం మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆజి నిదెర్. గాని లొఇ మీరు బకి మనికాప్ ఇజి
పొఙిజి నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ నిండితిమనిన్కిదెర్.

29వేసం కినికిదెరాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,పరిసయురుఙాండె,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. మీరు దేవుణు
పవకరు దూకిఙముసుక్ సమాదితొహిస్,నీతినిజాయిమనిన్వరిసమాదిముసుక్సోకు కిజినిదెర్. 30అనిగొగొర్ కాలమ్ దు
మాపు మంజినిక ఇహిఙ, వారు దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహివలె వరివెట మాపు కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజి మీరు వెహిస్
మంజినిదెర్. 31అందెఙె దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహివరిమరిసీర్ ఇజిమీమాటదానెమిఙిమీరెసాసెం వెహెఆజినిదెర్.
32అందెఙెమీఅనిగొగొర్ కితిపాపమ్ దు తకు మనికమీరుపూరి కిదు.

33సరాస్ ననికిదెరా! సరాసుక్ కొడొఃర్ ననిమీరు ఎలాగ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిడ్దాన్ తపె ఆనిదెర్. 34అందెఙె
నాను, పవకరుఙ్ ని బుదిద్మని వరిఙ్, బోద కిని వరిఙ్ మీ నడిఃమిపోకిస్న. సెగొండారిఙ్ మీరు సపిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ 
మీరుసిలువపొకిన్దెర్,మరిసెగొండారిఙ్ యూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ కొర్ డెఙణిఙ్ డెఃయ్ జిఉండిపటన్మ్ దాన్ మరి
ఉండిపటన్మ్ దుఉల్ పిన్దెర్. 35నీతినిజాయిమనికాన్ ఆతిఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి,దేవుణు గుడిఃదిఙ్ నిసంతసురిన్
మాలిపీటదిఙ్ నడిఃమిమీరు సపిత్ మహిబెరాకియమరిసిఆతిజెకరియదాక,నీతినిజాయిమనిన్కారాతివిజేరిఙ్ సపిస్వరి
నల బూమికారిసిత్ మనిన్ వందిఙ్ సికస్ మీముసుక్నె వానెలె. 36యాసికెస్ఙ్ విజుయాతరమ్ ది వరిముసుక్నె వానె ఇజి
నానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

37ఓయెరూసలేమా,యెరూసలేమానీను పవకరుఙ్ సపిన్కి, నీ డగు పోకివరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ నికి,ఉండి కొరు దని
పిలెకాఙ్ కుడుఃపిస్ దని రెకెఙ అడిగ్ ఇడిన్ లెకెండ్, నీ కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఎసొడు సుటుక్నో ఆసస్ ఆత మనన్,
గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండమహాద్ . 38ఇదిలో దేవుణు వనిన్గుడిః డిఃసి సినానెల్,అందెఙె అకక్ కాలిమంజినాద్ . 39పబు సితిత్
అతికారమ్ దాన్ ఆనికాన్ ”✡ ఇజి నీను వెహిన్దాక నఙి నీనుమరి సుడ్ఃఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.”
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తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2యేసు దేవుణు గుడిఃదాన్ సోతాండె దూరం సొనిస్ మహిఙ్, సిసూర్ వనిన్ డగు వాతారె, దేవుణు గుడిః వందిఙ్ 
కూకుక్సాపిస్ గొపప్ఙ వరిగ్జి మహార్ . వాండు వరిఙ్, “మీరుయాకెఙ్ విజు సుడ్ఃతిదెర్ . గాని ఇకక్ ఉండి పణకు ముసుక్
మరి ఉండి పణకు నిలిస్ మన్ ఏండ ఆహెఆనాద్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

3యేసు ఒలివ మరెక్ మని గొరొన్ ముసుక్ బసిత్ మహివలె, మరి ఎయెర్ డగుసిలెల్ండ మహివలె, సిసూర్ వనిన్ డగు
వాతారె, “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నె? నీనుమర్ జివానిదనిఙ్,మరియాతరమ్ దిఙ్ ఆకర్ దిఙ్ గురుఙ్ ఇనికెఙ్ ?మఙివెహ్ అ”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 4యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా నిఙిమోసెం కిఏండ జాగర సుడ్ఃజి మండు. 5 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ నండొండార్ వాజి, నా పేరు ఇడెః ఆజి, “నానె కీసుత్ ’ ఇజి వెహిస్ నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 6మీరు విదెమ్ కు
వందిఙ్ వెనిదెర్ లె. మరి విదెమ్ కు వానెలె ఇజిసాటిసిన్కబా వినిదెర్ లె. అయావలె తియెల్ ఆఏండమండు. 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. 9నసిత్వలె లోకుర్ మిఙిఅసితొహిస్హిమెస్ఙ్ కిజిసపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. నాముసుక్ 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. 11 నండొండార్ డొఙ పవకరు వాజి తపప్
బోదెఙ్ నెసిప్సిలోకురిఙ్ తపప్ సరుద్ నడిఃపిసి, నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 12దేసమ్ ది రూలుఙ్ లొఙిఏండ బతిక్జినికార్ .
ఆజినిఙ్ లోకుర్ పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్ .  మహివరిఙ్ పేమిసిన్ పేమ సిలెల్ండాజి మంజినార్ . 13గాని ఆకక్ర్ దాక కసట్మ్ కు
ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 14దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార బూమిముసుక్ మనిలోకాఙ్ విజుఉండి
సాక్ సెం లెకెండ్ వెహెఅనాద్ లె. నసిత్వలెయాతరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ వానాద్.
✡ 23:39 23:39 కీరన 118:26.
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15పవక ఆతిదానియేలువెటదేవుణుముఙాలవరిగ్తిమహిలెకెండ్, “నాసనం కిని సెఇక ఆతిక’✡ దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్
బాడిఃదు నిలిస్మంజినిక సూణివెలె (యాకసదివ్నికాన్ నెసిఅరద్ం కిదెఙ్ )అయగడిఃయవానాద్ లె. 16నసిత్వలెయూదయ
దేసమ్ దు మంజినికార్ 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 మనిన్ బోదెకాఙ్ ఎసొస్నొ కసట్మ్ కు మనిన్కెఙె. 20-21 అయాకెఙ్ ఉండి పినికాలమ్ దునో,
రోమ్ ని దినమ్ దునో రెఏండ ఆపిద్ ఇజి పారద్నం కిజి మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకంమొదోల్ సిత్ బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక
రెఇ నని కసట్మ్ కు వానె. అందెఙె అయా కసట్మ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు ఉహ్ కిస్ సొనిక ఉండి పినిన్కాలమ్ దునొ,
విసాంతిదినమ్ దునొ* ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి పారద్నం కిజి మండు. 22అయా కసట్మ్ కు మనిన్ దినమ్ కు తకుక్ కిదెఙ్ ఇజి
దేవుణు ఒడ్ఃబిఎండ మహిఙ బూమి ముసుక్ మనన్కాన్ ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్
వరి వందిఙ్ అయాదినమ్ కు తకుక్ కినాన్ లె. 23అయాకాలమ్ దు ఎయెన్ బామిఙి, “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 బాతోఇ 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 బామీరు 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 వానివలెబా మంజినాద్, 28 డేగెఙ్ 
వానివలె పినుగుఙ్ మంజినె ఇజి గురు కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ యేసువానిదనిన్ఙ్ బాటెటాఙ్ తోరిన్ గురుఙ్ మంజినె.

29అయా కసట్మ్ కు మని దినమ్ కు వీజితివెటనె, “పొదుద్ సీకటి ఆనాద్, నెల జాయ్ 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 మనిమొసొపుముసుక్ వానిక వారు సూణార్ లె. 31జోడుబంకెఙ
జాటుదాన్ నాను నా దూతెఙ్ పోకన్. వారు ఆగాసమ్ దు యా కొసాదాన్ అయా కొసాదాక నాల్ గి దికుక్ఙాణిఙ్ దేవుణు
ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ కినార్.

32ఇదిలోబొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజియాకమీరునెసుత్ . బొడెమరాన్ ఆకురాలిజ్ సిగిసిన్వెలె,ఎండకాలండగుఆతాద్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 33అయలెకెండ్ నెమీరుయాకెఙ్ విజుజరిగ్నిక సూణివెలె,నానుదారబందమ్ దునెమనన్ ఇజిమీరు నెసుత్ .
34యాకెఙ్ జరిగ్నిదాకయాతరమ్ దికార్ తప్ ఏండ బతిక్జినె మంజినార్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 35ఆగాసమ్ ని
బూమిబా సిలెల్ండ ఆనె, గాని నామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 36అయ దినం వందిఙ్ అయ గడియ వందిఙ్ 
ఎయెర్ బానెస్ ఏర్. పరలోకామ్ దుమనిన్ బుబాబ్తిదేవుణుఆఏండదేవుణుదూతార్ గానిమరిసిబానెస్ ఏన్ . 37నోవాహ
కాలమ్ దు ఎలాగమనెనొ,అయలెకెండ్ నెలోకుమరిసిఆతినానువానికబామంజినాద్. 38గడడ్ నిండినిముఙాలనోవాహ
ఓడఃలొఇడుఃగితిమహిదినమ్ దాకలోకుర్ ఉణిజి,తింజి,పెండిల్ ఆజి,పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ †. 39బూమివిజుముడిఃగిజ్ని
లెకెండ్ గడడ్ నిండిజి విజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక, ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి వారు నెస్ ఏండ మహార్ . అయా లెకెండ్ నె లోకుమరిసి
ఆతినానువానివలెబామంజినాద్. 40రిఎర్ మడిఃఙమంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్ ఒనాన్ . 41రుండి
బోదెక్ ఉండి జెతత్ పణకుదు నూరిజ్ మంజినె. ఉండి దనిఙ్ డిఃసి ఉండి దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42ఎమేణిదినమ్ దుమీపబువానాండొఇజిమిఙితెలిఏద్. అందెఙెమీరుజాగర్ తదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమండు. 43యాక
మీరు అరద్ం కిజి నెసుత్ . ఎమేణి గడియాదు డొఃఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమాని నెసిత్ఙ, డొఙారి ఇండొ డుఃగ్ దెఙ్ సరి
సిఏండ తెలి మంజి సుణాన్. 44మీరు నా వందిఙ్ ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాన. అందెఙె మీరు
ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.
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45బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి ఆతి వేలాదు, వరిఙ్ 
సరిఆతిబోజనం సీదెఙ్ ఇజిఇండొణిఎజుమానిఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండెబుదిద్ మనిన్ పణిమనిసి. 46అయఎజుమాని
మర్ జి వానివలె, వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయా పణిమనిస్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ అయ ఎజుమాని సుడ్ఃతిఙ అయ
పణిమనిస్ఙ్ నెగెద్. 47అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమని విజు దనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయ పణిమనిసి కినాన్ ఇజి
నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 48-49 “గాని అయ పణిమనిసి సెఇకాన్ ఆజి నా ఎజుమానివాదెఙ్ నండొ ఆలసయ్ం ఆనాద్”,
ఇజి అయ సెఇ పణిమనిస్ వనిన్ మనుస్దు ఆలొసనం కిజి వనిన్వెట పణికిని వరిఙ్ డెఃయ్ జి, మరి ఉణివరివెట కూడ్ఃజి
ఉణిజి తింజి మంజినాన్ . 50వాండు తొఇ దినమ్ దు ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమానివానాన్. 51అయ ఎజుమాని
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 సొహిమహి
పదిమనిస్ 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. 5పెండిల్ దఙడఃయెన్ వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆతిఙ్ అవిక్ విజుకొహొజినిద కిజిమహె.

6 మదరెయు, “ఇవిలొన్ పెండిల్ దఙడాఃయెన్, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ వాతి బోదెకాండె వెలిల్ రదు”, ఇజి ఉండి
గగోలిదాన్ జాటువాతాద్. 7నసిత్వలె బోదెక్ విజుండెక్ నిఙ్ జి వనాక్ నూనెఙాణి దీవెఙ్ సొడిఃతిఙ్ ఎకిసి నెగెండ్ కితెత్ . 8గాని
అయబుదిద్ సిలికెఙ్, “మాదీవెఙ్ నమ్ జిసొనిస్నె. అందెఙెమీనూనెలొఇకండెక్ మఙిబాసిదాట్ ”,ఇజిబుదిద్ మనివనకాఙ్ 
లొసెత్. 9అయావలె బుదిద్మని బోదెఙ్, “సిలెల్, సితిత్ఙ మఙినిమిఙిసాల్ ఏండ ఆనాద్. అందెఙె మీరు పొరిన్వరిబాన్ సొనిస్
కొండు”, ఇజి వెహె. 10అవి నూనె కొండెఙ్ సొనిస్మహిఙ్ పెండిల్ దఙడః వాతాన్. నసిత్వలె తయార్ ఆతిమనికెఙ్ వనిన్వెట
పెండిల్ విందుదిఙ్ లొఇసొహె. దనివెనుకసేహ్ లెఙ్ కెహ్ పెఆతె. 11దనిన్వెనుక,మహిబుదిద్సిలిల్ బోదెక్ వాజి, “బాబు,బాబు
మఙి సెహల్ రెఅ”, ఇజి కూకె. 12వాండు వరిఙ్, “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నాను మిఙి నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 13నాను
వాజిని రోజుగానిఅయగడిఃయబామీరు నెస్ ఇతిదెర్,అందెఙెమీరు తెలి ఆజిమండు.

మూఎర్ పణిమణిసిర్ 
14మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ ఒరెన్ దేసంసొండెఙ్ ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ కూకిస్, వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ ఒపజెపిత్

వనిన్ లెకెండ్ మనాద్. 15వండు ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ అయ్ దు తాలంతుఙ్*. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రుండి, తాలంతుఙ్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండితాలంతుఙ్ యాలెకెండ్ ఒరెన్ ఒరెన్ దనిన్ వెట పణికిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ సితాన్. వెనుక వాండు
పయ్ నం కిజిదేసెంసొహాన్ . 16అయ్ దుతాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వెటనెసొనిస్ వనకవెటబేరం కిజిమరిఅయ్ దుతాలంతుఙ్ 
గణసాత్ న్. 17రుండితాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ బాఅయాలెకెండ్ నె కిజిమరి రుండి గణసాత్ న్. 18గానిఉండితాలంతులొసిత్కాన్ 
సొహాండె బూమిదు గాంద కారిసి వనిన్ ఎజుమాని డబుబ్ మూసాత్ న్. 19లావ్ కాలం సొహి వెనుక వరి ఎజుమాని మర్ జి
వాతండె వరి సితిత్ డబుబ్ఙాణిఙ్ వారు ఇనిక కితత్ మనార్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 20 నసిత్వలె అయ్ దు తాలంతు లొసిత్కాన్, మరి
అయ్ దుతాలందుఙ్ తతాండె, “బాబునీనునఙిఅయ్ దుతాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె,ఇదిలోఅకెఙెఆఏండమరిఅయ్ దుబా
నాను కుడుపత్”, ఇజి వెహాన్ .

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

22రుండితాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమానినీను నఙి రుండితాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలోఅకెఙె ఆఏండ
మరి రుండితాలందుఙ్ గణసత్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 23ఎజుమానివనిన్ఙ్, “నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిసి, నీను
నెగెండె కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ నీను నమిదెఙ్ అటిన్ నని పణి నీను కితిత్ . అందెఙె నిఙి నండో వనాక్ఙ్ ఒపజెపన్. నీను వాజి
నీ ఎజమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

* 25:15 25:15ఉండితాలంతు ఇహిఙ దినారమ్ కు అయాలెకెండ్ ఇహిఙఆరు వెయిఙ్ రోసుక్ పణికితిఙదొహ్ కిన్ కూలిదిఙ్ సరియాతిడబుబ్ఙ్ నేహిలెకక్దిఙ్ 
సుడ్ఃజి ఇంసుమింసు ఆరు లెకెక్ఙ్ రూపాయ్ మంజినె.
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24 నసిత్వలె ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను విత్ ఇ బాడిదాన్ కొయ్ నికి, మరి ఉణుస్ ఇ బాడిఃదాన్ 
పంట కొయ్ ని మూర్ కతం మనికి ఇజి నాను నెసత్. 25అందెఙె నాను తియెల్ ఆజి బూమిదు గాంద కారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్.
ఇదిలో నీది, నీను లొస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

26అందెఙెవనిన్ఙ్ సుడ్ఃజిఅయఎజుమాని, “బదకమాతిసెఇపణిమనిస్,నానువిత్ ఇబాడిదాన్ కొయ్ నికాన్,ఉణుస్ ఇ
బాడిదాన్ పంటకొయ్ నికాన్ ఇజినీనునెసిత్? 27అహిఙనాడబుబ్వడిడ్ సీనిసవ్ కారిఙబాన్ నీనుసీనిమంజినికఇహిఙనాను
వాతివెలె వడిడ్ కుడుఃపిస్ నా డబుబ్ నఙి దొహ్ కాద్ మరి.

28 అయ ఉండి తాలంతు వనిన్బాణిఙ్ లాగ్ జి పది తాలందుఙ్ మనివనిన్ఙ్ సిఅ. 29 నమిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెండొ,
వనిన్ఙ్ మరిలావ్ దొహ్ కెన్. వరిఙ్ మరినండొ కలిగ్జిమంజినె. నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇవనిన్బాణిఙ్ ,వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ ఇజిరికబా
లాగె ఆనాద్. 30పణిదిఙ్ రెఇయాపణిమనిస్ఙ్ 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 అసి

వనిన్వెలె, రాజు వజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు మంజిని గొపజాయ్ దాన్ , విజు దూతారిఙ్ నావెట తోడు
అసి వానివలె, రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ పరలోకమ్ దు మంజిని గొపప్ జాయ్ మనిన్ నా సింహాసనమ్ దు బసి మంజిన.
32 నసిత్వలె బూమిముసుక్ మని లోకుర్ విజెరె నా ఎదు కూడ్ఃజి వానార్. గొరెఙ్ మేపిన్ గవుడుఃయెన్ ఎలిటి గొరెఙాణిఙ్ 
మెండగొరెఙఎర్ లిసినిలెకెండ్ నానులోకాఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సాన్లె. 33నానుఉణెర్ పడఃకమెండగొరెఙ,డేబపడఃక
ఎలిటి గొరెఙ నిల్ పాన్లె.

34రాజు ఆతి నాను నా ఉణెర్ పడఃక మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నా బుబాబ్తి దేవుణు సిజిని దీవనమ్ కు మంజి వనిన్ఙ్ 
సెందితికిదెరా,లోకంపుటిత్ బాణిఙ్ అసిదేవుణుమీవందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ దేసంమీసొంత కిజిమండు. 35ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నఙి బఙ కటిత్ఙ్ మీరు బోజనం సితిదెర్, ఏహిక్ కటిత్ఙ్ ఏరు సితిదెర్,నాను ఆఇకాన్ ఆతిమహిఙ్ నఙి డగు కితిదెర్.
36నాను డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ నఙిసొకెక్ఙ్ సితిదెర్. జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్,నాను జెలిదు మహివలె
సుడ్ఃదెఙ్ వాతిదెర్, ఇజి వెహన్న్.

37నసిత్వలెదేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహినీతినిజాయిమనిన్కార్ఆతివారు, “పబువా,ఎసిత్వలెనిఙిబఙదాన్ సుడ్ఃతిఙ్ నిఙి
బోజనం సితాప్ ? ఎసిత్వలె ఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపునిఙిఏరు సితాప్ ? 38ఎసిత్వలెఆఇకిఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిడగు కితాప్ ?
ఎసిత్వలె డుమ్ డ ఆతిమహిక సుడ్ఃజి నిఙిసొకెక్ఙ్ సితాప్ ? 39ఎసిత్వలె నీను జబుదాన్ మహిక, జెలిదు మహిక సుడ్ఃజి
నీ డగు వాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బానార్ లె. 40నసిత్వలె రాజుఆతి నాను, “నా తంబెరిఙ ఆతివరి లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరుఇనికకితిదెరొ,అయాకమీరునఙికితిత్దెర్,ఇజినానునిఙినిజంవెహిస్న”,ఇజివరిఙ్ వెహన్. 41నసిత్వలె
వాండు డేబ పడఃకాదు మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ పొందితికిదెరా, నా డగహాన్సొండు, సయితానుఙ్ ని వనిన్ దూతర్ 
వందిఙ్ తయార్ కితిమని ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాడిఃదు సొండు. 42ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను బఙసాత,గానిమీరు
నఙిబోజనం సిఇతిదెర్. ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ ఇనిక సిఇతిదెర్. 43ఆఇకానాతిమహిఙ్ మీరు నఙి డగు కిఇతిదెర్. డుమ్ డ
ఆతిమహిఙ్ మీరు నఙిసొకెక్ఙ్ సిఇతిదెర్. జబుబ్దాన్ మహివలె జెలిదు మహివలెమీరు నఙి సుడ్ఃదెఙ్ రెఇతిదెర్”, ఇజి
వెహన్. 44వారుబా వనిన్ఙ్, “పబువా ఎసిత్వలె నీను బఙదాన్ మహిక, ఎహిక్దాన్ మహిక, ఆఇకి ఆతి మహిక, డుమ్ డ
మహిక, జబుదాన్ మహిక, కయ్ దు మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సాయం కిఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బానార్. 45 నసిత్వలె నాను, “యా
ఇజిరివరిలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనికమీరు కిఇతిదెరొ,అయాకనఙిబామీరు కిఇతిదెర్”, ఇజివరిఙ్ వెహన్. 46నసిత్వలెవారు
ఎలాకాలంమంజిని సికాస్దు సొనార్ లె,గాని దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలంమంజిని బతుక్దు సొనార్.”

26
యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 

1-2యేసుయాకెఙ్ విజు వెహి వీజితి వెనుక వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి, “రుండి రోసుక్ వెనుక పసక్ పండోయ్ *వాజినాద్ 
ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. నసిత్వలెలోకు మరిసి ఆతినాను సిలువపోకె ఆదెఙ్ ఇజి ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

* 26:1-2 26:1-2యూదురు వరి అని గొగొరిఙ్ దేవుణు అయుగుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజిమహిబాణిఙ్ నండొ పంటెఙ్ ముఙాల డిఃపిస్సి తతిత్ దనిన్ఙ్ ఎతుత్
కిజినికాదె పసక్ పండొయ్ పసక్ ఇహిఙడాటిస్సొహిక ఇహిఙ సపిన్కానాతి దేవుణు దూత,మెండగొరెది నలదారబందమ్ కాఙ్ రాసెఆతిమనిన్ ఇలాక్ఙ్ డటిస్సొహి
సమయమ్ దిఙ్ గురిద్సినాద్. అయఇలాక్పుటిత్ పెరివనిన్ఙ్ దేవుణుదూతసప్ ఏతాన్ గానిమెండగొరెదినలదారబందమ్ కాఙ్ రాస్ ఇఅయ్ గుపుదేసెమ్ దివరివిజు
ఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణుదూతసపాత్ న్ .యాపండొయ్ విజుసమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురువిజుదేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజియెరుసలేల్మ్ దు
కూడ్ఃజివానార్ నిరగ్మ 12.
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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 “మాపుఏలు వనిన్ఙ్ 
అసిత్ఙ లోకుర్ వెట గొడఃబ కినారెల్,అందెఙెయాపండొయ్ దు పోని”, ఇజివారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసు బెతానియ ఇని నాటొముఙాల కుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహి సీమోను ఇండొ వాతిఙ్, 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. 8-9సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃజి కోపం ఆతారె, “ఎందనిఙ్ యా
ణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాకనండొ డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి,అయడబుబ్ బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

10యేసు అకక్ నెసాత్ ండె, “యాబోదెలి నా వందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ పణి కితాద్ మీరు ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిజినిదెర్ ?
11బీదాదికార్ మీవెటఎసిత్వలెబామంజినార్. గానినాను ఎలాకాలంమీవెటమన్ ఎ. 12నఙిమూసిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్
లెకెండెయాబోదెలియానూనెనా ఒడొఃల్ ముసుక్ వాకాద్. 13యాబూమిముసుక్ ఎంబెబాయాదేవుణు ఏలుబడిః కిని
వందిఙ్ సువారసాటిసిన్వెలెఅది కితియాపణిదనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితిత్ లెకెండ్ సాటిసిమంజినాద్ లె”, ఇజివెహాన్ . 14-15నసిత్వలె
పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఇసక్రియోతుయూద ఇనికాన్ పెరిపుజెరిఙ డగుసొహాండె, “నానుయేసుఙ్ 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 దిమొదొహి దినమ్ దు వనిన్ సిసూర్ యేసు డగు వాతారె, “పసక్
ఉండెఙ్ నీ వందిఙ్ మాపుఎంబె 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 వెహి లెకెండ్ నె
పసక్ పండొయ్ దిఙ్ తయార్ కితాత్ ర్. 20పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ పనెన్ండు మనిస్ సిసూర్ వెటబోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. 21వారు
బోజనం కిజి మహివలె వాండు, “మీలొఇ ఒరెన్ నఙి ఆఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ .

22వారు విజేరె నండొ దుకం ఆజి పతి ఒరెన్ ఒరెన్ , “పబువా, నిజమెనాను 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 ఒపజెపిన్యూద, “బోదకినికినాను ఆఏ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. యేసు, “ఒఒ నీనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుకొడిజ్నాన్.

26 వారు బోజనం కిజి మహిఙ్ యేసు ఉండి రొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక రుకిస్, వనిన్
సిసూర్ ఙ సితాండె, “మీరుయాకలొసితిండు,యాకనాఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

27మరివాండుగినన్అసిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్,అయాకవరిఙ్ సీజి, “దినిన్లొఇమనికవిజేరెఉండు. 28యా
గినాన్దు మనిన్క నా నల, నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసినినా నల. ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని
ఒపుమానం. 29నా బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మరి మీ వెట కొతాత్ ఙ్ ఉణిదాక దాకస్ పటుక్ రసం మరి ఎసెఙ్ బా
నాను ఉణ్ ఎలె, ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్  30మరి, ఉండి పాట‡ పారారె వారు ఒలివ మరెక్ మని గొరొన్ 
ముసుక్ సొహార్ .
పేతురు వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహన్న్ లె ఇజియేసుమూఙాలవెహిస్నాన్.

31 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె, గొరెఙ్ మంద సెదరినె సొనెలె✡, ఇజి దేవుణు
మాటదురాసిత్ లెకెండ్,యాపొదొయ్ నెనావందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండమీరు విజిదెరెనఙిడిఃసిసొనిదెర్ లె. 32గానిదేవుణు

† 26:6-7 26:6-7 యా నూనాన్ఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజి,యా పణుకు నండొకరీదిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాక గీసి లోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
‡ 26:30 26:30మాములుగ కీరన 113-114. పసక్ పండొయ్ దిఙ్ బోజెనం కిదెఙ్ మొదొలిస్ని వెలెపారాన్ర్ . 115-118బోజనం కితిత్ వీజితిఙపార్ జిమహార్ .
✡ 26:31 26:31 జేకరి 13:7.
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నఙిమర్ జి బతుక్దు నికి వెనుక,మిఙిఇంకముఙాల గలీలయదుసొనాలె”, ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙె పేతురు, “విజేరెమీ
వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ డిఃసిత్ సొహిఙ్ బా, నాను ఎసెఙ్ బా నిఙి డిఃసి సొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 34యేసు వనిన్ఙ్,
“యాపొదొయ్ నెకొరు కెరెనిముఙాలనీను,నఙినెస్ ఎఇజిమూండిసుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజినాను నిఙినిజం వెహిస్న”,
ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 35 పేతురు వనిన్ఙ్, “నాను నీ వెట సాదెఙ్ ఇహిఙ్ బా గాని నిఙి నెస్ ఎ ఇజి ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎ”, ఇజి
వెహాన్ .మహిసిసూర్ బాఅయాలెకెండె వెహార్ .
గెత్ సెమనిటోట

36నసిత్వలెయేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గెత్ సెమిని ఇని టోటాదు సొహాన్ . వాండు వరిఙ్, “నాను అబె సొనిస్ పారద్నం కిజి
మర్ జివానిదాకఇబెబ్ బసిమండు”, ఇజివెహాన్ . 37పేతురుని జెబెదయిమరిసిరిఙ్ వనిన్వెటఒతాన్. వాండు నండోదుకం
ఆజి బాద ఆదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 38వాండు వరిఙ్, “నాను సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొబాద నఙి
కలిగ్జినాద్. మీరు ఇబెబ్నె బసినావెటతెలిమండు”, ఇజివెహాన్ . 39యేసుఅబెబ్ణిఙ్ కండెక్ దూరంసొహాండెముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి, “నాబుబబ్,నీనుఅటిత్ఙయాకసట్మ్ కునాబాణిఙ్ లాగ్ అ. గానినాఇసట్ం వజఆఎద్ ,నీఇసట్ం వజనెజరిగ్పిద్ ”,ఇజి
పారద్నం కితాన్. 40వెనుక వాండు సిసూర్ డగు మర్ జి వాతివెలె వారు నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండి గంటబానా వెట తెలి
ఆజి మండెఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? ఇజి పేతుఙ్ వెన్ బాతాన్. 41 “సయాను మిఙి 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 ఇహిఙనీను ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ ,అయావజనెజరిగ్పిద్”, ఇజిపారద్నం
కితాన్. 43మరి వాండు మర్ జి వాతివెలె, వరి కణక రెపెఙ్ బరుదాన్ మూగిజ్ మహిఙ్ వారు మరి నిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్ .
44వాండు మర్ జి సొహాండె మూండి సుటుక్బ అయామాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ 
డగు వాతాత్ ండె వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలుబా మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఇదిలో లోకుమరిసి ఆతి నఙి సెఇవరి కియుదు
ఒపజెపిన్ గడిఃయ డగు ఆతాద్. 46 ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదు మాటు వరి వెట దసూల్ ఆదెఙ్ సొనాట్”,
ఇజి వెహాన్ .
యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 

47వాండు వరిగ్జి మహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ యూద వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ
పోకిమనిమందలోకుర్ కూడమ్ కు, డుడుక్ అసాత్ రె వనిన్ వెటవాతార్.

48యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్, “నాను ఎయెరిఙ్ ముదు కిజిననొ,వనిన్ఙ్ అసుత్ ”, ఇజిఉండి గురు లెకెండ్ ముఙాలవరిఙ్ 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 సివనిన్ఙ్ అసాత్ రెతొహార్ . 51అయావలెనెయేసువెటమహికాన్ ఒరెన్ వనిన్ కియుసాపిస్ కురద్ లాగితాత్ ండెపెరిపుజెరిఙ్ 
పణిమనిస్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 52యేసు వనిన్ఙ్, “నీ కూడంమర్ జి ఒరాదు ఇడ్ఃఅ, కురద్ అసిన్కార్ విజేరె కురద్దానెసానార్.
53నాను ఏలునాబుబెబ్ఙ్ సాయంలొసిత్ఙ,నాబుబబ్ పనెన్ండు గుంపుఙ్ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఇంకలావ్ దూతెఙనావందిఙ్ 
పోక్ ఏండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 54గానినాను అయలెకెండ్ లొసిత్ఙ,యాలెకెండ్ నె ఇకెఙ్ జర్ గిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
మాటదురాసిత్ మహిక ఎలాగపూరిఆనాద్ ? 55అయావలెయేసుమందలోకురిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాను ఒరెన్ డొఙ కినికాండా?
మీరుకురద్ఙాణిఙ్ ,కొణెఙాణిఙ్ నఙిఅసెత్ఙ్ వాతిదెరా? విజురోసుక్నానుదేవుణుగుడిఃదుబసిబోదిసిమహగదె. అయావలె
మీరు నఙి అస్ ఇతిదెర్. 56ఎందనిఙ్ ఇహిఙముఙాల దేవుణు వరిగ్తిమాటెఙ్ పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ అయాలెకెండ్ పూరి
ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్తె”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ .
యేసుయూదురి కొరుట్ దు

57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ విజుపుజేరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ తతాత్ ర్. అబెబ్ పెరిపుజేరిఙు 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. 59 పెరి పుజెరిఙు, సన్ హెది సఙం§
ఇజియూదురి కోర్ టుదికార్ విజేరెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి

§ 26:59 26:59 సిన్ హదిం సఙం ఇహిఙ 71లోకుర్ మంజినియూదురి పెరి కోరుట్ లెకెండ్ మహాద్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిఆతికాన్ మరి పెరిపుజెరి
ఇనికాన్ ఇజిరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసిమహార్ . సన్ హదిం సఙమ్ దు అయ సమయమ్ ది పెరి పుజేరి వనిన్ ఇండొణిమొగవారు,మహిముకెలమాతిపుజెరి
ఇండొణికార్ దేవుణు గుడిః కాప్ కినివరి నెయిక్ ముఙాల పెరి పుజెరిలెకెండ్ మహికార్ మంజినార్ . యెరూసలెల్మ్ దు మనిన్ సన్ హదిం సఙమ్ దిఙ్ నె పెరి సఙతిఙ
వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారంమనాద్ .
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మహార్ . 60 వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ ఇనికబా దొహ్క్ ఏతాద్.
61 కడెఃవేరిదు రిఎర్ ముఙాల వాజి, “నాను దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ మరి మూండి రోసాక్ఙ్ లొఇ దనిఙ్ మర్ జి తొహెఙ్ 
అటన్ ఇజివాండు వెహాన్ ”, ఇజివారు వెహార్ . 62నసిత్వలె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిఆతికాన్ నిఙితాత్ ండెయేసుఙ్,
“నీను ఇనికబామర్ జివెహ్ ఇదా? వీరుమీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”, ఇజివెహాన్ . 63గానియేసు 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, దేవుణు మరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ .

64యేసు వనిన్ఙ్, “నీను వెహిక నిజమె. గానిలోకుమరిసి ఆతినాను, వాని గొపప్ అతికారం మనిన్ కాలమ్ దు దేవుణు
ఉణెర్ పడఃకాదు బసిమంజి ఆగాసమ్ దాన్ మొసోపు ముసుక్ వానిక మీరు సూణిదెర్ ఇజి నాను మిఙి విజేరిఙ్ నిజం
వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

65 నసిత్వలె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నండొ కోపం ఆతండె, వనిన్ సొకెక్ఙ్ కిసె ఆజి, “వాండు
దేవుణుదిఙ్ దూసిసి వర్ గితాన్ ! మరి ఇంక సాకిస్రిఙు అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఇదిలోవాండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసి వరిగ్తిక మీరె
వెహిదెర్. 66మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అందెఙెవారు”, వీండు సావుదిఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి వెహార్ .

67-68 నసిత్వలె వారు వనిన్ మొకొమ్ దు పూసి, ముటి అసి గుదితార్. సెగొండార్ కియుదాన్ డెయ్ జి, “కీసుత్ నిఙి
డెఃయ్ తికాన్ ఎయెండొ ఇజిమఙి వెహ్ అ, నీను దేవుణు పవకగదె?”, ఇజి వెహార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిమూండి సుటు వెహిస్నాన్.

69అయావలె వెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ ఆతి ఉండి బోదెలి వాతాదె, “నీనుబా గలీలయాదికాన్ 
యేసు వెట మహికి”, ఇజి వెహాద్ . 70 పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్”, ఇజి బాన్ మహి విజేరె ఎదు
వెహాన్ . 71వాండు అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి గవుని డగు సొహిఙ్, మరి ఉండి పణిమనిస్ ఆతి బోదెలి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వీండు
నజరేతుదికాన్ ఆతియేసు వెట మహాన్ ”, ఇజి అబె మహివరిఙ్ వెహాద్ . 72వాండు నాను వనిన్వెట మండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి
పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 73 కండెక్ టయంఆతి వెనుక అబెబ్ నిహిమహికార్ పేతురు డగు వాజి,
“నిజమె, నీనుబా వనిన్వెట మహికి. నీను వరిగ్ని మాట విహిఙానె తెలిజినాద్”, ఇజి వెహార్ . 74 నసిత్వలె వనిన్ఙ్ వాండె
సయిప్ సిబె ఆజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్. 75 నసిత్వలె, “కొరు
కెరెనిముఙాల నఙి నెస్ ఎ ఇజిమూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహిమాటఎతు కితాండె పేతురు వెలిల్
సొహాండె గుండె కొతె ఆజి డటం అడఃబతాన్.

27
యూద,వనిన్ఙ్ వాండెఉరిఆజినాన్ 

1పెందాల, పెరి పుజెరిఙుని లోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరెయేసుఙ్ సపిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి నిరెణ్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండె కుట ఆతార్.
2వారు వనిన్ఙ్ తొహరె, రోమఅతికారి ఆతి పీలాతు డగు తతాత్ రె వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 3 నసిత్వలె వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద,
వారు యేసుఙ్ 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 ఇనిపొతు సిలెల్ద్ . అయాకనీబాజిత”, ఇజివారు వెహార్ .

5అందెఙెయూదఅయవెండిరుపయెఙ్ దేవుణుగుడిఃలొఇవిసీర్ తాండెసొహాన్ . వెనుకసొనిస్ వనిన్ఙ్ వాండెఉరిలాగె
ఆతాన్.

6 పెరి పుజెరిఙు అయ వెండి రూపయ్ ఙు పెహరె, “ఇకెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిన్ వందిఙ్ సితిత్ డబుబ్ఙ్, అందెఙె సంద
పెటెదు అర్ పిన్క దేవుణు రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ”, ఇజి వరిగ్తార్. 7వారు అయ డబుదాన్ ఆఇ దేసెమ్ ది వరిఙ్ మూసెత్ఙ్,
కుమెరివనిన్మడిఃఙ్ కొణాట్ ఇజిఉండినిరెణ్ం కితార్. 8అందెఙెఏలుదాకఅయమడిఃఙ, “నలమడిఃఙ’ఇజికూకెఆజినాద్ .
9-10“దేవుణునఙిఆడసితిత్లెకెండ్,ఇసాయేలులోకుర్ వనిన్వందిఙ్ విలువలెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండిరూపయెఙ్ వారు
లాగితారెకుమెరివనిన్బూమికొండెఙ్ సితార్”✡. ఇజిదేవుణుముఙాలపవకఆతియిరిమయ్వెటవరిగ్తికయాలెకెండ్ పూరి
ఆతాద్.
యేసు పీలాతు ఎదు నిలిస్నాన్ 

✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13;యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9.



మతత్యి 27:11 38 మతత్యి 27:44

11యాకెఙ్ జరిగిజి మహివలెయేసు పెరి అతికారి ఆతి పిలాతు ఎదు నిలిస్ మహాన్ . నసిత్వలె అతికారి ఆతి పిలాతు,
“యూదురిఙ్ రాజుఆతికి నీనెనా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. “నిజమె, నీను వెహి లెకెండ్ నె”, ఇజియేసుమర్ జి వెహాన్ .
12పెరిపుజెరిఙు,పెదెద్ల్ ఙవనిన్ముసుక్ తపుఙ్ మోపిత్వెలెవాండు ఇనికబామర్ జివెహ్ ఏతాన్. 13నసిత్వలెపిలాతు, “వీరు
నీముసుక్ ఎసొతపుఙ్ మోపిస్నార్,యాకెఙ్ విన్ ఇతిదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండువారు వెహిమాటెఙ్ ఉండి
దనిఙ్ బామర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. అందెఙె అతికారి నండొ బమమ్ ఆతాన్.

15పసక్పండొయ్ దిఙ్ జెలిదుమనిన్వరిలొఇ,లోకుర్ కోరజినిఒరెన్ వనిన్ఙ్ విడుదల కినిఅలవాటుఅతికారిఙ్ మనాద్.
16అయావలె బరాబ ఇని ఒరెన్ మూర్ కతం మనిన్ అనన్య వాండుననికాన్ ఒరెన్ జెలిదు మహాన్ . 17అందెఙె లోకుర్ 
విజెరె కూడ్ఃజి వాతివెలె పిలాతు, “నాను ఎయెరిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి
కూకెఆజినియేసుఙా?”, ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతార్. 18వారుయేసుముసుక్ గోసఆతారెవనిన్ఙ్ 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.

20 పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ, బరబెబ్ఙ్ డిఃసి సీజి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి అతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహెఙ్ ఇజి లోకురిఙ్ 
రేపిస్ మహార్ . 21 “యా రిఎర్ లొఇ ఎయెరిఙ్ నాను డిఃసెత్ఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి అతికారి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్,
“బరబెబ్ఙ్ నె”, ఇజి వారు మర్ జి వెహార్ . 22 “అహిఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజిని యేసుఙ్ నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాతిఙ్ “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి విజేరె వెహార్ . 23 “ఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువ పొకెఙ్, వాండు ఇని తపు పణి
కితాత్ న్ ?”, ఇజిపిలాతు వరిఙ్ వెహిఙ్, “వనిన్ఙ్ సిలువపొక్అ”, ఇజిమరిఒదెవారు డేలిస్ వెహార్ . 24గగోలినెలావ్ ఆజినిక
ఆఏండ మరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి నెసాత్ ండె పిలాతు, లోకుర్ విజెరె ఎదు ఏరు లొసి వనిన్ కికు నొర్ బజి, “ఇని
తపప్సిలిల్ వనిన్ నలదిఙ్ నఙి ఇని సమందం సిలెల్, మిఙినె సమందం మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25 అందెఙె లోకుర్ విజెరె,
“వనిన్ నలమాముసుక్నిమా కొడొఃర్ ముసుక్ మనీద్*”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 26నసిత్వలె వారు కోరితి లెకెండ్ నె వాండు
బరాబెఙ్ వరి వందిఙ్ డిఃసత్ సితాన్. గానియేసుఙ్ కొర్ డెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.
సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్.

27నసిత్వలె అతికారి సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వారు బతిక్జిని పిటోరియం ఇని ఇండొ ఒతారె, సయ్ నమ్ దికార్ విజేరె
వనిన్ సుటులం కూడిఃతార్. 28వారు వనిన్ నీరి సొకెఙ్ లాగితారె మరి ఉండి ఎరాని నీరి సొక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసాత్ తార్.
29వారు సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండిటోపి తయార్ కిజి వనిన్ బురాదు ఇటాత్ ర్ . ఉండి డుడు వనిన్ ఉణిర్ కియుదు అసిప్సాత్ రె
వనిన్ ఎదు మూణుకుఙ్ ఊర్ జి, “యూదురిఙ్ రాజుఆతికి గెలిస్ అ”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ ముసుక్పూసి,
అయడుడు లాగిజ్ వనిన్ బురాదు మరిమరి డెయ్ తార్. 31వనిన్ఙ్ వెకిసి వీజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహి నీరిసొకక్
లాగితారె, వనిన్ నీరిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వారు వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.
యేసు సిలువపోకెఆజినాన్ 

32వారుసొనిస్మహివలెకురెనియఇనిపటన్మ్ దికాన్ సీమోనుఇనిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె,సిలువపిండ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ 
బలవంతం కితార్. 33బుర పెణకి ఇనిఅరద్ం ఆనిపేరుమనిగొల్ గోతత్ ఇనిబాడిఃదువాతార్. 34అబెసేందు కలపిత్ దాస కడు
వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ గాని వాండు కెఏతాన్, 35 వనిన్ఙ్ సిలువ పొకి వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ 
సీటిఙ్ పొకారెవనిన్సొకెక్ఙ్ సీబెఆతార్. 36దనిన్ వెనుకవారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజిమహార్ . 37 “వీండుయూదురిఙ్ 
రాజు ఆతియేసు”, ఇజి వాండు కితి తపు రాసి వనిన్ బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38వనిన్ ఉణెర్ పడకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్,
వనిన్ డేబ పడఃకాదు 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,పెరిపుజెరిఙు,లోకురి పెదెద్ల్ ఙ,దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరెవనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.
42 “వీండు మహి వరిఙ్ తపిసాత్ న్, గాని వనిన్ఙ్  వాండె తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏతాన్. వాండు ఇసాయేలుది రాజు ఇహాన్ . ఏలు
వాండు సిలువ ముసుక్హాన్ డిఃగితిఙ వనిన్ఙ్ మాపు నమినాప్. 43వాండు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్. “నాను
దేవుణుమరిసి’ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె దేవుణుదిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువదాన్ రకిస్సాన్ండా, ఇజిమాటు సూణాట్ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
తపిసీన్ ఇజివారు వెహార్ . 44అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట సిలువపోకె ఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

* 27:25 27:25 వనిన్ నలమాముసుక్నిమాకొడొఃర్ ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు
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యేసు సిలువాదుసాజినాన్ 
45మదెనమ్ దాన్ మూండి గంటెఙ్ దాక దేసెం విజు సీకటి ఆతాద్. 46డగు మూండి గంటెఙ్ ఆతివెలెయేసు, “ఏలి, ఏలి

లమ సబకాని”, ఇజి నండొ డేలిస్వెహాన్. “నా దేవుణు, నా దేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ కియు డిఃసిత్?”,✡ ఇజియామాటదిఙ్ 
అరద్ం. 47అబెబ్ నిహిమహికార్ సెగొండార్ యామాటవిహరె, “వాండు ఏలియెఙ్ కూకిస్నాన్”, ఇజి వెహార్ .

48వెటనెవరిలొఇఒరెన్ ఉహ్ కిస్సొనిస్ దూదితతాత్ ండెపులానిరసమ్ దుముడుకిస్యేసుఙ్ ఉండెఙ్ ఉండిడుడుదాన్ 
వనిన్వెయ్ దుఅందిసాత్ న్. 49మహికార్”,ఇనిక కిమ,ఏలియవాజివనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ సు,సూణాట్”,ఇజివెహార్ . 50యేసు
మరిడటండేల్ సాత్ ండెపాణండిఃసాత్ న్. 51అయగడిఃయాదునెదేవుణుగుడిఃదుమనితెరముసుక్హాన్ అడిగ్ దాకకింజితాదె
రుండి ముకెఙ్ ఆతె. బూమి కదిల్తాద్. సటుఙ్ బదెఙ్ ఆతె. 52 దూకిఙ్ రే ఆతెనె ముఙాల సాతి మహి నీతి నిజాయితి
మనికార్ నండొండార్ ఒడొఃల్ దాన్ మర్ జినీఙితార్. 53వారు దూకిఙాణిఙ్ వెలిల్ వాజి,యేసుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితి
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 . 55 నండొండెక్ బోదెక్ కండెక్ దూరమ్ దాన్ సుడ్ఃజి మహె. వారు యేసుఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి గలీలయదాన్ 
వనిన్వెట వాతికెఙ్. 56 వనాక్ లొఇ మగద్లెనె మరియాని, యాకోబు, యోసె ఇని వరి అయ్ సి ఆతి మరియని జెబెదాయి
మరిసిరిఙ్ అయ్ సిబానెమహార్ .
యేసుఙ్ మూసిన్క

57-58యేసుఙ్ లొఙిజిమనికానాతిఅరిమతాఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపుఇని ఒరెన్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ . పొదుద్ ఆతివెలె,
వాండు పిలాతుడగుసొహాండెయేసుఒడొఃల్ లొసాత్ న్. యేసుఒడొఃల్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజిపిలాతుఆడసితాన్. 59యోసేపు
అయఒడొఃల్ లొసాత్ ండెనెగిగ్ తెలానిపాతెఙాణిఙ్ §సుటిసి,సటుదిఙ్ దొల్ పిసిత్,వనిన్వందిఙ్ తయార్ కితిమహికొతత్ దూకిదు
ఇడ్ఃతాన్. 60ఉండి గుండాని సెపట్ పణకు సడిపిసి దూకిదిఙ్ అడు కితాండె సొహాన్ . 61మగద్లెనె మరియానిమరి ఉండి
మరియఅబెబ్ దూకిదిఙ్ ఎదు బసెత్మహె.

దూకిదిఙ్ కాప్ కిజినార్.
62-63మరస్నాండిఙ్, ఇహిఙ విసాంతిదినం వందిఙ్ తయార్ ఆని దినం వెనుక, పెరి పుజెరిఙుని, పరిసయ్ రు పిలాతు

డగు కూడ్ఃజి వాతారె, “బాబు, అయఅబదద్ం వెహిస్మొసెం కితికాన్ బతిక్తి మహివలె, “మూండి దినమ్ కు ఆతి వెనుక
నానుమర్ జినీఙ్ నాలె’ఇజివెహిమహికమఙిఎతుమనాద్. 64అందెఙెమూండిదినమ్ కుదాకదూకిదిఙ్ నెగెండసుడ్ఃదెఙ్ 
ఆడ సిఅ. సిలిల్ఙ వనిన్ సిసూర్ వాజివనిన్ఙ్ పెర్ జి ఒసి,వాండుసాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్, ఇజిలోకురిఙ్ వెహన్ర్.
ఆహె కితిఙ కడెఃవెరిదికమొదొహిదనిఙ్ ఇంకమరి ఒదెమోసెం ఆనాద్”, ఇజి వెహార్ .

65అందెఙె పిలాతు, “కాప్ కినివరిఙ్ ఒసి మీరు కియుదాన్ కిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ దూకిదిఙ్ జాగర కాప్ కిదు”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 66వారుసొనిస్ అయదూకిదిఙ్ సీలు పొకిసాత్ రె,జాగర సుడ్ఃదెఙ్ కాప్ కిని వరిఙ్ బ ఇడ్ఃతార్.

28
యేసుమర్ జినిఙిజినాన్ 

1విసాంతిదినం గడసిత్ సొహి వెనుక, వారమ్ దిఙ్ మొదొహి దినమ్ దు జాయ్ అజి మహివలె, మగద్లెనె మరియానిమరి
ఉండి మరియ దూకిదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 2 వెటనె బూమి కదిల్తాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు
దూత డిగితవాతాత్ ండె అడుమహిపణుకు ఎరిల్సి దనిముసుక్ బసత్ మహాన్ . 3అయదూత ఒడొఃల్ మిరిస్నిజాయ్ లెకెండ్ 
మహాద్ . వనిన్ సొకెక్ఙ్ గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె. 4 వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ ఆతారె వణకిస్ వరి పాణం
సొహి లెకెండ్ ఆత మహార్ . 5 దేవుణు దూత అయ బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. సిలువ పొకె ఆతిమనిన్
యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెర్ ఇజి నాను నెసిన. 6వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు వెహి లెకెండ్ నె మర్ జి నిఙితాన్. రదు,
వాండు గూరిమహిబాడిః సుడ్ఃదు. 7మీరుబేగిసొనిస్వాండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినికాన్. వాండుమిఙిఇంకముఙాల
గలీలయసొనిస్నాన్. మీరు అబెబ్ వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆనిదెర్, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్  వెహ . ఇదిలోయాక ఏలు నాను మిఙి
వెహిస్న ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 8 అందెఙె అవిక్ తియెల్ ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  యామాటెఙ్ వెహెఙ్ ఉహ్ కిస్
సొహె. 9వెటనెయేసు వనాక్ ఎదు తొరె ఆతాండె, “మిఙి నెగెండ్ మనిద్”, ఇజి వెహాన్ . అవిక్ వనిన్ డగు వాజిపాదమ్ కు
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అసివనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్మాడిఃసెత్. 10నసిత్వలెయేసు, “మీరుతియెల్ ఆమాట్. మీరుసొనిస్నాకూలెఙవెటగలీలయదుసొండు
ఇజి వెహ . వారు అబె నఙి దసూల్ ఆనార్ లె”, ఇజి వనకాఙ్ వెహాన్  .

11అవిక్ సొనిస్మహిఙ్, దూకిదిఙ్ కాప్ కిజి మహికార్ సెగొండార్ పటన్మ్ దు సొహారె, జరిగ్తి సఙతిఙ్ విజు పెరి పుజెరిఙ
వెట వెహార్ . 12-13అందెఙెవారులోకురి పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజివాతారెఉండి ఆలోసనం కితార్. వారు అయసయ్ నమ్ ది
వరిఙ్ నండొ డబుబ్ఙ్ సితారె, “మాపునిద కిజి మహివలె వనిన్ సిసూర్ మదరెతు వాతారె వనిన్ఙ్ పెహ ఒతార్ ఇజిమీరు
వెహ . 14యామాట అతికారి గిబిబ్దు సొహిఙమాపు వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహార్ . 15అందెఙె అయ సయ్ నమ్ దికార్ డబుబ్ అసాత్ రె వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబాయూదురి లొఇ
సాటె ఆజినె మంజినాద్. 16 పదకొండు మనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ వెహి మనిన్ గలీలయాది గొరొత్ సొహార్ . 17వారు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిజిమాడిఃసాత్ ర్. గానిసెగొండార్ అనుమానంఆతార్. 18నసిత్వలెయేసు వరిడగువాతండె,
“పరలోకమ్ దుని బూమిముసుక్ విజు అతికారమ్ కు దేవుణు నఙి సితమనాన్. 19అందెఙెమీరు సొనిస్ విజుజాతిఙాణి
వరిఙ్ నా సిసూర్ కిదు. బుబబ్ పేరుదాన్, మరిన్ పేరుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ పేరుదాన్ వరిఙ్ బాపిత్సం సీదు. 20మరి నాను
మిఙిఆగన్ సితిలెకెండ్,నానుమిఙినెస్ పిసిత్ విజువనకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజివరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలోనానుయాలోకమ్ ది
ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం తప్ ఏండమీవెటమంజిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా పుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ . వినిన్ఙ్ మరి ఉండి పేరు యోహాను ఇజిబా కూకాన్ర్ .

బరన్బని పవులు నెలవ్దాన్ పేతురువెట కూడ్ఃజి కీసుత్ సేవపణి కిదెఙ్ మారుక్ఙ్ అవ్ కాసం దొహ్ కాద్ .యాసువారరాసెత్ఙ్ 
పేతురుబాణిఙ్ నెసాత్ ండె రాసాత్ న్ ఇజి అరద్మాజినాద్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యాలోకమ్ దు వాజిసాజిమరిజ్ నిఙితివెనుక సెగం
పంటెఙ్ గడఃసిత్వెనుక రాసాత్ న్ . ముకెలమతిక, కీసుత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ కితిత్ దేవుణు మరిసి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ
కితికాన్ ఇజి, మారుక్ రాసి తోరిసాత్ 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 
1దేవుణుమరిసి ఆతియేసు కీసుత్ * వందిఙ్ సువార ఇబెబ్మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బ దినమ్ కాఙ్ ముఙాల్ దేవుణు వనిన్

మరిసిఙ్ వెహిమాటెఙ్ యెసయపవకఈహ రాసత్ మహాన్ . “ఇదిలొ,నానునాకబుతనిన్వనిన్ఙ్ నీముఙాలపోకిస్న. 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 వెహిస్యోహానుబానెలోకాఙ్ బాపిత్సం సీజిమహాన్ .
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 

5యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, యెరూసలేం పటన్మ్ దికార్ విజెరె సోతాత్ రెయోహాను 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. 8నానుమిఙి ఏరుదు బాపిత్సం సీజిన. నావెనుక వానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనానెల్”.

9ఆ దినమ్ కాఙ్ ఒరెన్ండుయేసు గలీలయదుమనిన్ నజరేతుదాన్ యోరాద్ న్ గడాడ్ దు వాతాన్. అబెబ్యోహనుయేసుఙ్ 
యోరాద్ ను గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాత్ న్. 10 గడడ్దాన్ వెలిల్ వాజిమహిఙ్ ఆగాసం రే ఆతాదె దేవుణు ఆతమ్ పావరపొటి లెకెండ్ 
వనిన్ ముసుక్ వానికయేసు సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను పేమిసిని నామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సరద్ ఆజిన”, ఇజి
పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవాతాద్.

12వెటనె దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు పోకాన్. 13వాండు అబెబ్ నలపయ్ రోసుక్ రెయుపొగల్ మహాన్ .
సయాన్ యేసుఙ్తపప్ కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజిసుడ్ఃతాన్  . అబెబ్అడిఃవిజంతుఙ్ వెటమహాన్ . దేవుణుదూతార్  వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃతార్ .
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ .

14హేరోదురాజుయోహానుఙ్ జెలిదుఇడిఃతివెనుకయేసుగలీలయదుసొహాండెదేవుణుసువారబోదిసాత్ న్. 15“దేవుణు
ముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయం ఏలు వాతాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని గడిఃయ డగు ఆత మనాద్ . మీ పాపమ్ కు
ఒపప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదు,నాను వెహిన్ సువార నమిమ్దు”, ఇజియేసు వరిఙ్ బోదిసాత్ న్.

16యేసు గలీలయసమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ సీమోనుఙ్ ని వనిన్తంబెర్ సియాతిఅందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్వారు
సమ్ దరమ్ దు వలపొకిస్మొయేఙ్ అసిమహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారుజాలెరిఙు. 17 “నావెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగనా
సిసూర్ కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 18వారు వెటనె వలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెటసొహార్ . 19యేసు కండెక్ 
దూరం నడిఃజి సొహిఙ్ జెబెదెయమరిసియాకోబుని, యాకోబు తంబెరిస్యోహాను, వరిడోణిదు బసి వలేఙ్ నెగెండ్ కిజి
మహిక సుడ్ఃతాన్. 20యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃతివెటనె కూకాన్. వారు అపొప్సిఙ్, వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినివరిఙ్ డోణిదు
డిఃసియేసువెటసొహార్ .
* 1:1 1:1లోకాఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటుపోకికాన్ . † 1:2 1:2మలాకి 3:1. ‡ 1:3 1:3యెసయ 40:3.
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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 ఇహిఙ యూదురి
రూలు నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ ఆఎండ నండొ అతికారమ్ దాన్ మనిన్ వనన్లెకెండ్ నెస్ పిసాత్ న్. 23 నసిత్వలె వరి మీటిఙ్ 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 అయ
దెయం అది అసిత్మహివనిన్ఙ్ దూకిస్ డటట్ం డేల్ సాత్ దె డిఃసత్ సొహద్. 27అబెబ్ మనికార్ విజేరె ఇక సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్
ఆతార్. “ఇకఇనిక? వీండుకొతత్ సఙతిఙ్ నెరిప్సినాన్. దేవుణుసతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ వీండుసొన్ అఇజిదెయమ్ కాఙ్ 
వెహిస్నాన్ . అవిడిఃసిసొనిస్నె”,ఇజిఒరెన్ వెటఒరెన్ వరిగ్తార్. 28వనిన్వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాగలీలయపాంతంసుటుల
విజు వెటనె సెదితె.
యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .

29వారుమీటిఙ్ కినిఇండొణాఙ్ సొనిస్యాకోబు,యోహానువెట, కూడిఃతారెసీమోను,అందెయఇనివరిఇండొసొహార్ .
30సీమోనుమీమిస్ నోబు అసత్ మహాద్ . వారు వెటనె దని వందిఙ్ యేసు వెట వెహార్ . 31యేసు దని డగు వాజి కీదిఙ్ అసి
దనిఙ్ నికాన్. నసిత్వలెనోబుడిఃసాత్ ద్. నోబుడిఃసిత్ఙ్ అదివరిఙ్ ఉండెఙ్ సితాద్. 32పొదుద్ సొహిఆతివలెలోకుర్ నండొనండొ
రకమ్ కాణిఙ్ బాద ఆజిమహివరిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్వరిఙ్ విజెరిఙ్ యేసు డగు తతాత్ ర్. 33పటనమ్ 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 
35 మరస్ నాండిఙ్ యేసు సీకటి మంబునె నిఙ్ జి పెందల ఎయెర్ సిలిల్ ఉండిబాడిడ్దు సొహాండె పారద్నం కితాన్.

36 సీమోను, వనిన్ వెట మహికార్, యేసుఙ్ రెబాజి మహార్ . 37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె, “విజేరె నిఙి రెబాజినార్”, ఇజి
వెహిఙ్ యేసు, “డగుమనిమరిపటన్మ్ కాఙ్ బాసొనాట్. నానుఅబెబాదేవుణుమాటెఙ్ సాటిసెత్ఙవ్లె. దనిన్ వందిఙెనాను
వాత మనన్”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు గలీలయ విజు బూలాజి యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయం అసిత్
వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

యేసుప కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
40ఒరెన్ కుసుట్ రోగం మనికాన్ యేసు డగు వాజిముణుకుఙ్ 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 మహిజబుబ్ డిఃసాత్ ద్. వాండు నెగెండ్ ఆతాన్.

43-44అయవలెయేసు, “ఎయెవెటబా ఇనికబా వెహమ్. నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ యూద పుజేరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను
నెగెండ్ ఆతివందిఙ్ మోసెముఙాల్ ఆడసితివజదేవుణుదిఙ్ సంతసిఅ”అహెనీను నెగెండ్ ఆతిఇజిలోకురిఙ్ తొరిస్ అ”,
ఇజి కసితం వెహిస్ పోకాన్. 45గాని ఆ నెగెండ్ ఆతికాన్ సొనిస్ వాండు నెగెండ్ ఆతిక విజేరిఙ్ మరి ఒదెద్ వెహాన్  . అహిఙ్ బా
విజుబాణిఙ్ నండొలోకుర్ యేసుబాన్ వాతార్ .

2
యేసు కికుక్ కాలుక్ అరివనిన్ఙ్ నగెండ్ కిజినాన్ 

1 సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుక యేసు మరి కపెరన్హముదు వాతాన్. వాండు ఇండొ వాతాన్ ఇని విజెరె వెహార్ . 2 నండొ
లోకుర్ బాన్ కూడిఃజి వాతార్. అసెత్ఙ్ అట్ ఇ లోకుర్ వాతార్. అందెఙె ఇలుల్ లొఇబా అర్ ఙుదుబా బాడిడ్ః సిలెల్ండ ఆతాద్ ,
యేసువరిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసాత్ న్. 3కికుకాలుక్అరివనిన్ఙ్ *నాల్ ఏర్ పిండితతతారెసెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్.
4 అబెబ్ 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 నీ పాపమ్ కు సెమి ఆతె మనెన్”, ఇజి వెహాన్ . 6 అబెబ్ సెగొండార్ 

* 2:3 2:3 పకస్వయువు ఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4అయదేసంతుమేడడెఙ్ ఎలాగ తయార్ కినార్ ఇహిఙ పటెఙ్ పహిస్ దనిన్ముసుక్
డులిల్దాన్ పణుకుఙ్ దాన్మేడపొకాన్ర్ .మేడముసుక్ ఎకెఙ్ ఇహిఙపావనుస్ఙ్ మనెన్
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యూదురి రూలు నేరిప్సిన్కార్ బసత్ మహార్ . వారుమనుసుస్దు. 7వీండు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు దేవుణువెట
సమానం ఆతికాన్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు ఒరేండెపాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజివారు ఒడిఃబితార్.

8వారు ఈహ ఒడ్ఃబిజినికయేసుఙ్ వెటనె తెలితాద్ . యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎందానిఙ్ మీరు మీమనుసుస్దు అహె
ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 9యాజబుబ్దివనిన్ఙ్ నీపాపమ్ కు సెమఆతమనన్ ఇజివెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జిసాపపెరిజ్ నడిఃఅ
ఇజి వెహిన్క సులునా? 10-11లోకు మరిసి ఆతి నఙిలోకురి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమిముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్ కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ, నీ సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 12 వెటనె ఆ కికుక్ కాలుక్ అరికాన్ నిఙ్ జి వనిన్ సాప అసి వారు విజేరె సుడ్ఃజి మహిఙ్ నడిఃజి సొహాన్ . అకక్
సుడిఃతారెవారు విజేరె బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణిమాట్ ఎసెఙ్ బాతొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితార్.

పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 
13యేసు మరి గలీలయ సమ్ దరం గటుత్ దు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వరిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సాత్ న్.

14యేసు నడిఃజి సొనిస్ మహిఙ్ అల్ పయ్ ఇని వనిన్ మరిసి లేవి‡ ఇని పను పెరిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఆపిసుదు బసత్మహిక
సుడ్ఃతాన్ . యేసు వనిన్ఙ్ “నీను నా సిసుడు ఆఅ. నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . లేవి నిఙితాత్ ండె యేసువెట సొహాన్ .
15వెనుకయేసు లేవి ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. సెఇ పణి కినికార్ అబెబ్ మహార్ . పను పెరిన్కార్ వారుయూదురు వెహి
రూలు వజ నడిఃఇకార్. ఎసొండారొలోకుర్ యేసువెటమహార్ . వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

16 పరిసయ్ రు లొఇ మనిన్ యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిస్ నికార్ వనిఙ్ సుడ్ఃజి “ఎందనిఙ్ వీండు పనున్పెరిన్వరివెటని
పాపం కినివరివెటఉణిజినాన్”, ఇజి సిసూరిఙ్ వెన్ బాతార్. 17యేసు ఆమాటవెంజి “నెగెండ్ సిలిల్వరిఙ్ డాకట్రు కావాలి.
నెగెండ్ మనిన్వరిఙ్ ఎందానిఙ్ లు మరి డాకట్రు. నీతి నిజమాతిమనిన్వరిఙ్ అఏద్ . పాపం కితివరిఙ్ కూక్ కెఙె నాను వాత
మనన్, ఇహాన్ .

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాతార్ 
18 అయవలె బాపిత్సం సీని యోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు, యూదురి రూలువజ ఉపాస్ కిజి మహార్ . సెగొండార్ 

లోకుర్ వాజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహాను సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, పరిసయ్ రి సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ
సిసూర్ ఉపాస్ కిఎర్ ?”. 19యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ కూలెఙ్ పెండిల్దఙ్ డఃవెటమనిన్వెలె 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. 21 యేసు మరి వెహాన్  : “ఎయెర్ బా పాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్ కూడ్ఃపిస్
గుత్ ఏర్. ఆహెకితిఙఅయకొతత్ పాతముకక్ పడాయిపాతదిఙ్ లాగాన్దెబొరొఒదెద్ లావుఆనాద్. 22 “ఎయెన్ బాపడాఃయ్ 
తోలుసనిస్దు కొతత్ దాకస్కలు వాక్ ఏన్ . అహె కితిత్ఙ కొతత్ దాకస్కలు పొఙు వాజి అయ సనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు విజు
వాఙ్ నసొనాద్. సనిస్పాడునాద్ . అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్”.

యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 
23ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ నడిఃసి సొనిస్ మహార్ . అయవలె సిసూర్ సెరేక్ తెపిస్

మహార్ . 24పరిసయ్ రుఅయకసుడ్ఃతారె , “ఇదిలోఎందానిఙ్వారువిసాంతిదినమ్ దు రూలుదిఙ్ తపిస్నార్ . ఇజివనిన్ఙ్ 
వెహార్ .

25అయవలెయేసువెహాన్ , “దావీదురాజు,వనిన్వెటమహిలోకుర్ బఙకటిత్ఙ్ వాండుఇనికకితాత్ ండొఇజిమీరుఎసెఙ్ బా
సద్ విఇదెరా? 26అబాయ్తారు ఇనికాన్. విజెరె పుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరిమహివలెదావీదురాజు సమాజ గుడారమ్ దు
డుఃగితాండె,దేవుణుఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితాండెతిహాన్. అకక్పుజేరితపమరిఎయరర్ బాతిండెఙ్ ఆఏద్ గానితిహాండె
వనిన్వెటమహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

27వెనుకయేసువరిఙ్ వెహాన్ , “ముఙాల్ దేవుణులోకుదిఙ్ విసాంతిదినంఏరాప్టు కితాత్ న్. గానివిసాంతిదినమ్ వందిఙ్ 
లోకుదిఙ్ ఏరాప్టు కిఏన్ . 28లోకుమరిసిఆతిపిటిత్ నఙివిజువనాక్ఙ్ ముసుక్అతికారంమనాద్. మరి,విసాంతిదినమ్ దు
ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిఙ్ బాఅతికారంమనాద్.

3
యేసు కియుఅరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

‡ 2:14 2:14 వినిన్ఙ్ మరిఉండి పేరు మతత్యి వినిన్ పణి పనున్పెరిన్కాదె.



మారుక్ 3:1 44 మారుక్ 3:30

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

4 నసిత్వలె యేసు, “దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలువజ విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణి కిదెఙా, సెఇ పణి కిదెఙా? పాణం
అర్ పెత్ఙ్ నా? ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. గానివారు అలెతార్. 5వరిమనుస్ గరాజిమహిఙ్ యేసు నండొ దుకం ఆతాన్. కోపం
దాన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయ కియు అరివనిన్వెట, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు కియు సాపిత్ఙ్ ఆ కియు నెగెణ్ 
ఆతాద్. 6నసిత్వలెపరిసయ్ రు వెలిల్ సొహివెటనెహెరోదిఇనివరివెటకూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజిఆలోసనం కితార్.

యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 
7అందెఙెయేసు 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. 9 నండొ లోకుర్ వాజి మహిఙ్ 
నిలిస్మండెఙ్ ఇహ్ కు ఆజి దనిన్ ముసుక్ ఆఎండ మండెఙ్ ఉండి ఇజి డోణి తసి బానె ఇడ్ దు ఇజి సిసూర్ వెట యేసు
వెహాన్ . 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొండారిఙ్ యేసు నెగెణ్ కితాన్. అందెఙె జబుబ్ ఆతిమహికార్ విజేరె యేసుఙ్ ముటెత్ఙ్ 
ఇజి నెకెక్ ఆజిసొహార్ . 11దెయంఅసిత్కార్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెటనెవనిన్ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, పడగ్ జిమాడిఃసాత్ 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 .

13వెనుకయేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ వాండు కోరితివరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్ . వారు వనిన్బాన్ 
సొహార్ . 14 యేసు పనెన్ండు మనిసిరిఙ్ వనిన్బాన్ మండెఙ్ ఇజి, దేవుణు మాట విజేరిఙ్ వెహిన్వందిఙ్ పోకెఙ్ ఇజి
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . (విరిఙెఅపొసుత్ రు ఇజి కూకాన్) 15దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అతికారం వరిఙ్ సితాన్. 16-19యాపనెన్ండు
మణిసిర్ ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ సీమోను (యేసు వనిన్ఙ్ పేతురు ఇని పేరు సితాన్ ) జెబెదయమరిసిర్ యాకోబు, వనిన్
తంబెర్ సి యోహాను ఇనికార్ (యేసు వరిఙ్ బొయనరగ్సున్ ఇని పేరు సితాత్ న్. దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ దీడ్ఃజినికార్ 
ఇజి) అందెయ, పిలిపప్, బరొలొమయ, మతత్యి, తోమా, అలప్య మరిసి యాకోబు, 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. అందెఙెయేసుఙ్ ని సిసూరిఙ్ , బోజనం కిదెఙ్ బా

కాలి సిలెల్తాద్. 21యేసు ఇండొణికార్ యాసఙతివిహరె వనిన్ఙ్ మతిత్ సెదితాద్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సొహార్ .
22యెరూసలేమ్ దాన్ వాతియూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కిఆతిబయల్ జెబుబ్లు†వినిన్ఙ్ 

అసాత్ న్. వనిన్ సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్ .
23నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కత వజ ఈహ వెహాన్ , “సయాన్ సయ్ తాను ఙ్ ఎలాగ ఉల్ పాన్న్ .

24ఉండి దేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజిమహిఙ అయ దేసెం పాడాఃనాద్ . 25ఉండి ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారె
జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ ఆ కుటం పాడాఃనాద్ . 26 సయాన్ వనిన్ గుంపుదు మనిన్వరివెట జటిఙాజి కేట ఆతిఙ నండొ
కాలం వరిముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 27 ఒరెన్ సతుత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, ఎయెర్ బా వనిన్ ఇండొ
డుఃగ్ జి సామనమ్ కు ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏర్ . ముఙాల వనిన్ఙ్ తొహిఙానె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్ ‡. 28నాను నిజం వెహిస్న, లోకుర్ 
కినివిజుపాపమ్ కాఙ్ ని, దూసిసినిమాటెఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్. 29గానిదేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్పాపం ఎసెఙ్ బా
సెమిస్ ఏన్. వనిన్ పాపం ఎలా కాలం మంజినాద్”. 30యేసు ఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ 
యేసు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ వెహార్ .
యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 

* 3:16-19 3:16-19 రోమాది ఏలుబడిఃదాన్ యూదుయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడ్ఃజినియూదురు సఙం మనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ 
ఒరెన్ సీమోను † 3:22 3:22యాకసయానుఙ్ మరిఉండిపేరు ‡ 3:27 3:27సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజియేసుసయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ ముసుక్
యేసుఙ్ సతుత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
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31యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వాండు మనిన్ ఇలుల్ ముఙాల్ వాతారె యేసుఙ్ కూకిస్ తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇండొ
పోకార్. 32అయఇండొయేసు సురుల నండొలోకుర్ బసత్ మహార్ . వారు వెహార్ , “నీయాయతంబెర్ సిర్ వెలిల్ నిహారె నిఙి
కూకిస్నార్”. 33-34దనిఙ్ యేసు, “నాయాయ? నాతంబెర్ సిర్ ఎయెర్ ఇజి నాను వెహన్”. అబెబ్ సురుల బసిత్మనివరిఙ్ 
సుడ్ఃజియేసు వెహాన్ , “ఇదిలోనాయాయని,నాతంబెర్ సిర్”. 35 “ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ కినికాండె
నాతంబెరి,నాతఙి,నాయాయఇజివెహాన్ .

4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

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

4వాండు వితిస్ మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. ఆ పొటిఙ్ వనకాఙ్ పెహె తిహె. 5-6మరి సెగం వితుక్ సటు
ముసుక్ లావ్ డులిల్ సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావుసిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరెగాని వెలలొఇసొన్ ఇఙ్ పొదుద్ సొసి ఎండతాకివలె
అవి సాతె సొహె. 7మరి సెగం వితుక్ సాపుక్ తుపెఙ్ లొఇ అరె. సాపుక్ తుపెప్ఙ్ పిరిజి వనకాఙ్ తిగితె. అందెఙె పంట
పండ్ ఏతాద్. 8మరి సెగం 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 పిసిత్మాటెఙఅరద్ం ఇనిక?”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

11-12అందెఙెయేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఙితిమహి గొపప్ సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి కితత్ మనాన్.
గానిమహివరిఙ్ విజుబాకతవజనెస్ పిసెత్ఙ్ ఎందానిఙ్ కతవజవెహఇహిఙ “వారు సుడిఃనార్ గానితొ ఏర్. వెండెఙ్ ఇహిఙ
వెంజినార్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిజి వరి పాపమ్ కు సెమిసాన్న్*” ఇహాన్ . 13యేసు
వరివెట వెహాన్ , “రయువనిన్ వందిఙ్ నాను కతవజ వెహికమిఙిఅరద్ం ఆఏదా? అహిఙనాను కతవజ వెహికెఙ్ విజుమిఙి
ఎలాగ తెలినాద్ ? 14వితిన్కాన్ దేవుణుమాట వెహిన్కాన్. 15సెగొండార్ వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్. వారు వెహివెటనె
సయాన్ వాజిఆమాటెఙ్ లాగిజ్ ఒసినాన్. 16మరిసెగొండార్ వితుక్ అరి సటుపణుకుముసుక్మనిన్ 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 దేవుణు
ముసుక్ మనిన్ వరి నమకం వెటనె డిసన్ సీనార్.

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 వారు వెహి మాటదిఙ్ 
అణసు తిగ్ జినె. పంట పండ్ ఏండ ఆతిలెకెండ్ వారుబా ఆజినార్ . 20 సెగొండార్ అరి వితుక్నెగిగ్ బూమిదువజ మనార్.
వారు దేవుణుమాటవెంజి అర్ దం కిజి దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడాన్ర్. నెగిగ్ బూమిదు అరి వితుక్ బసెత్ణిదిఙ్ ముపప్య్ 
బసెత్ఙ్ అర్ వయ్ బసెత్ఙ్ వంద బసెత్ఙ్ పండిన్వజవారుమంజినార్.”

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 నడిఃజిమండు”. 24యేసుమరి వెహాన్ , “మీరు వెహికజాగర అర్ దం కిదెఙ్ వలె. మీరు నెగెండ అర్ దం
కిజిమహిఙ, దేవుణు వనిన్మాటెఙ్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. ఒఒ మరి ఒదెద్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. 25నాబాణిఙ్ వెంజి అర్ దం
కిజినివనిన్ఙ్ దేవుణుమరి తెలివి కినాన్ . గాని వెంజి అర్ దం కిఇవనిన్బాణిఙ్ వాండు అర్ దం కితిత్ మనిన్కెఙ్ బాలాగాన్న్”.
నెర్ జిపిరిసినివితుక్వందిఙ్ కత

26యేసుమరివెహాన్ , “దేవుణుఏలుబడిఃఈహ మనాద్. ఒరెన్ రయువాండువితుక్బూమిదువితిస్నాన్. 27వాండు
రెయాక్ఙ్ నిద కిజి పెందల నిఙ్ జి మంజినాన్. వనిన్ఙ్ తెలిఏండ ఆ వితుక్ నేర్ జి పిరిసినె. 28ముఙాల ఆకు, దనిన్ వెనుక

* 4:11-12 4:11-12యెసయ 6:9,10.
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సెరెన్, దనిన్ వెనుక సెరెన్ దు గింజ ఇక విజు బూమినె పుటిసినాద్. 29 పంట పండాన్ద్. కొయ్ నికాలం వాతిఙ్ వాండు
కొడుఃవేలి అసి కొయ్ జినాన్”.
సరుస్గింజ వందిఙ్ కత

30మరియేసు ఈహ వెహాన్ , “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇని దనివెట పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? మాటు ఎమేణి
కతవజ అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31అయాక సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత మనాద్ . అకక్ బూమిదు వితిత్వలె లోకమ్ దు
మనిన్ విజువితాక్ఙ్ లొఇఇజిరికాద్ . 32ఆహిఙ్ బాఅకక్ వితివలె నేర్ జిపిరిసి విజు కుసమొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్
కొమెఙ్ పెరికెఙ్ ఆనె. ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్ నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33వారు అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్
నసొ దేవుణు మాటెఙ్ ముఙాల్ వెహి లెకెండ్ కత వజ యేసు నండొ వెహాన్ . 34 కత వజ ఆఎండ యేసు 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 వెట వెహాన్ . 36లోకాఙ్ డిఃసియేసుమహిడోణిదు
ఎకిస్ సిసూరు వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరిసెగండోణిఙ్ 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 విజు ముడఃగిజినాట్. నిఙి విసారం సిలెదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 39యేసు నిఙ్ జి
గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ, పలల్క్ ఆదు ఇజి వెహన్ పెరి గాలి అణసాత్ ద్ విజు అలెతాద్ . 40 నసిత్వలె వాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ 
తియెల్ ఆజినిదెర్ ? మిఙినాముసుక్ నమకం సిలెదా?”, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ . 41వారు గొపప్ తియెలాతారె, “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 తొహెఙ్ బా వాండు గొల్ సుక్ తెపిస్ ముకెక్ఙ్ 
కితాత్ న్. ఎయెరుబావనిన్ఙ్ సాదిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 5వాండు  రెయుబావెడెఃకబాదూకిఙాణ్ గొరొకాణ్ గగోలాజివనిన్ఙ్ వాండె
పణుకుఙాణ్ డెఃయెఆజిమహాన్ .

6వాండు దూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉహ్ కిస్వాజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 7 విజు దనిన్ఙ్ అతికారం
ఆతి దేవుణుమరిసియాతి,యేసువా,నావెటనిఙి ఇని పణి? నఙిబాద కిఏ ఇజి దేవుణు పేరు అసి నీను ఒటుట్ కిఅ”, ఇజి
డేలిస్ వెహాన్. 8ఎందానిఙ్ ఇహిఙయేసు, ఓ దెయం, వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ”, ఇజి వెహిస్మహాన్ .

9యేసు, “నీ పేరు ఇనిక? ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్,నాపేరు సేన, ఇహిఙమాపునండొండార్ ఇజి వెహాన్ . 10మఙి
యా దేసెమ్ దాన్ ఉల్ పమ్ ఇజి దెయం అసిత్కాన్ యేసుఙ్ మరి మరి బతిమాలితాన్. 11అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ 
సెలుక్దు మెయ్ జి మహె. 12ఆ దెయమ్ కు, మఙి పండిఙ లొఇబాపోక్ అ. వనకలొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలువ సిదా”, ఇజి
యేసుఙ్ బతిమాలితె. 13అందెఙెవాండు వనాక్ఙ్ సెలవ సితాత్ న్ అయావలెదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినె పండిఙలొఇసొహె.
అయపండిఙ్ మంద విజు గొరొతాణ్ ఉహ్ కిస్ వాజి ఒడుడ్ దాన్ సమ్ దరమ్ దు అరినె సాతె. అకెక్ఙ్ డగు రుండి వెయిఙ్ 
పండిఙ్ మహె.

14పండిఙ్మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్సొనిస్ పటన్మ్ ది వరిఙ్ పటన్మ్ ది వల్ సెఙమనిన్వరిఙ్ జరిగ్తికెక్ఙ్ వెహార్ . లోకుర్ జర్ తిక
సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 15 వారు యేసు 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. 18 యేసు డోణి ఎకిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ వనిన్ డగు వాతాండె, నీ వెట నానుబా వాన ఇజి
బతిమాలితాన్. 19గానియేసు సరి సిఏతాన్ , నీను ఇండొసొనిస్ పబు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణివందిఙ్ వాండు నీముసుక్
ఎలాగ కనికారం తోరిసాత్ న్ ఇనివందిఙ్ వరిఙ్ వెహ్ అ ఇజి వెహాన్ . 20వాండు సొహాండె యేసు వనిన్ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్
పణిదెకపొలీదు వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెంజి విజేరె బమమ్ ఆతార్.

* 5:3 5:3 అయ దేసమ్ దికార్ , సటుట్ బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతివరిఙ్ సమాది కిజిమహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్ పణకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ 
మూసిమహార్ .యాదెయంఅసిత్మహికాన్ బానెమహాన్ .
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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, నా ఇజి గాలు సాజినాద్, దయకిజి నీను వాజి అది
బతిక్ని వజ దని ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి నెగెణ్ కిఅ, ఇజి బతిమాలితాన్. 24యేసు వనిన్వెట సొహాన్ . సేన లోకుర్ నెకెక్
ఆజియేసువెట సొహార్ . 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 బాఆజబు సొన్ ఏండమరి నండొ ఆతాద్. 27-28అదియేసువందిఙ్ వెహామహాద్ .యేసు అయ
సరిదాన్ వాజినాన్ ఇజి వెంజియేసు తొడిఃగితిమనిన్ నిరిసొకక్† సెంగుదు ముటిత్ఙసరి నెగెణ్ ఆన ఇజి ఒడ్ఃబితాద్. అది
లోకుర్ వెటసొనిస్యేసు వెనుకవాతాదెవనిన్ నీరిసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. 29వెటనె వెలిల్ సోనిక నిహద్. దనిఙ్ మహి
జబు డిఃసాత్ ద్ ఇజి అది నెసాత్ ద్.

30వనిన్లొఇహన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సొహాద్ ఇజియేసుఙ్  తెలితాద్. వెటనెవాండు లోకురిఙ్ మర్ జి సు డ్ఃజి, ఎయెర్ 
నాసొకక్దు ముటాత్ న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. 31దనిన్ సిసూర్, సేనలోకుర్ నెకె ఆజి నిఙిముటిస్నార్ గదె. ఆహెఆతిఙ్ బానఙి
ఎయెరొముటాత్ ర్ ఇజిఎందనిఙ్ వెహిస్ని? ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . 32నఙిముటిత్కాన్ఎయెండొఇజివరివందిఙ్ యేసుసురుల
సుడ్ఃజిమహాన్ . 33అయవలెఅయబోదెలిఅదినెగెణ్ ఆతికనెసినండొ  తియెల్ ఆజివనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ ఊర్ జి
వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ జరిగ్తిక విజు వెహాద్ . 34యేసు దనిఙ్, బయినీను నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెణ్ ఆతి.
సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి ఇహాన్ . 35యేసు వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ సెగొండార్ వాజి, నీ
గాలు సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలు బాద కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజియాయీరుఙ్ వెహార్ . 36వారు వెహిక వెన్ ఇవజ
యేసు అయ అతికారిఙ్, తియెల్ ఆమ, నా ముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ ఇజి వెహాన్ . 37యేసు పేతురు, యాకోబు,
యాకోబుతంబెరిస్యోహానుమరిఎయెఙ్ బావనిన్వెటఒఏతాన్. 38వారుయూదురిమీటిఙ్ ఇలుల్ ఆతికారిఇండొసొహార్ .
అయావలెఅబెబ్లోకుర్ గగోలాజిఅడఃబాజిమహికసుడ్ఃతార్. 39యేసు ఇలులొఇసొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ ,మీరు ఎందనిఙ్ 
గగోలాజి అడఃబాజినిదెర్ ? యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద కిజినాద్. 40వారు యేసుఙ్ వెకసి సికితార్. యేసు అడఃబాజి
మహి లోకాఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. వెలిల్ పోకిస్, అయ్ సి అపొసిరిఙ్, వనిన్వెట మహి సిసూరిఙ్ అసి యేసు ఆ ఇజికాద్ 
మహిగదిదుసొహాన్ . 41ఆ ఇజిదనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె,తలీత కుమి ఇజి వెహాన్ . అయమాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ ఇజి
అయ్ లినిఙ్ అఇజినాను నీవెటవెహిస్నఇజి, 42అయ్ లివెటనెనిఙ్ జినడిఃతాద్. దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు. అబెబ్
జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెఅయ్ సిఅపోసీరు,సిసూరు బమమ్ ఆతార్. 43జరిగ్తిక ఎయెఙ్ బావెహమ్ట్ ఇజియేసు వరిఙ్ కసితంఆడ
సితాన్ . దనిన్ఙ్ బోజనం సీదు ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహాన్ .

6
యేసుఙ్ సొంతనాటొగవ్ రం సిఎతార్ 

1యేసు అబెబ్ణాన్ వనిన్ సొంత పటన్మాతి నజరేతు సొహాన్ . సిసూర్ బా వనిన్ వెట సొహార్ . 2-3 విసాంతి 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. వీండుమాపునెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండు
మరియమమ్ మరిసిగదె. యాకోబు, యోసె, యూద, సీమోను, విని తంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెన్గదె. ఇజి
వెహర్ .వారువనిన్ముసుక్ కోపమాజిమహార్ . 4దనిన్ఙ్ యేసుఇనిక ఇజివెహాన్  ఇహిఙ,ఒరెన్ పవకెఙ్ సొంతపటన్మ్ దు,
సొంత ఇండొ,సొంత కుటుమ్ దివరిబాన్ గవ్ రం సిలెల్ద్ .మరి ఎంబెసొహిఙ్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంమనాద్.

5సెగొండార్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ కియుదాన్ ముటిస్ నెగెణ్ కితాత్ న్ గానిఅబెబ్ నండొ బమామ్తి పణికిదెఙ్ యేసు అట్ ఏతాన్.
6వనిన్ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్దిఙ్ వాండు బమమ్ ఆతాన్. యేసు సురులమనిన్ 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 

† 5:27-28 5:27-28అయకాలమ్ దు అయదేసమ్ దిమొగవారు నీరిసొకక్ తొడిఃగిజిమహార్ . దనిన్ అడిగిమాముల్ సొకక్ని బెలుట్ తొడిఃగిజిమహార్ 
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ఆఏద్ . సొండెఙ్ కాలాక్ఙ్ జోడుక్ ఒతత్గాని, పొర్ పాదెఙ్ రుండి సొకెక్ఙ్ ఒమాట్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 10మీరు ఎయె
ఇండొసొనిదెరొ, అయ పటన్ం డిఃసిన్దాక బానెమండు. 11ఎంబెబామిఙిలోకుర్ డగు కిఏండ మహిఙమీమాట వెండెఙ్ 
కెఇతిఙ,అబెబ్ణిఙ్ మీరుడిఃసిసొనివెలెమీపాదమ్ క డులిల్ దులుపు. వరిముసుక్వారెదేవుణుబాణిఙ్ సికిస్ తపెప్ఆజినార్ 
ఇనిన్దనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ ఆహెడులిల్ దులుపు”. 12సిసూర్ సొనిస్లోకాఙ్,పాపమ్ కు డిఃసుత్ ఇజిబోదిసాత్ ర్. 13లోకురిఙ్ అసిత్
నండొ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, జబుబ్ ఆతి నండొండారిఙ్ నూనెరాసి నెగెండ్ కితాత్ ర్.

బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ రాజుసపాత్ న్ 
14యేసుపేరు విజుబాన్ సార్ తసొహాద్. అందెఙెయేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙవందిఙ్ హేరోదురాజువెహాన్ . సెగొండార్ ఇనిక

వెహార్ ఇహిఙ “వీండు సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితి బాపిత్సం సీని యెహాను అందెఙెయా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్
వనిన్లొఇమంజినాద్” ఇహార్ . 15సెగొండార్ వీండు ఏలియ పవక ఇహార్ . మరి సెగొండార్ వీండు ముఙల్ మహిదేవుణు
పవకలొఇ ఒరెన్ పవక వజమనాన్ ఇజి వెహార్ . 16హేరోదురాజుయాక విజు వెంజినాను బుర డెఃయిసిత్యోహను నిఙ్ జి
బతిక్తికాండెయేసు ఇజి వెహాన్ .

17-18హేరోదురాజుఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ,వాండు వనిన్ తంబెర్ సియాతిపిలిపుఆల్ సిహేరోదియెఙ్ తతాన్.
యోహాను హేరోదుఙ్ , నీ తంబెరిస్ ఆల్ సిఙ్ నీవందిఙ్ ఇడె ఆతిక దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజి వెహాన్ .
అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ వాండు యోహనుఙ్ అసి తొహండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్ . 19 అందెఙె హేరోదియయోహను ముసుక్
పగదాన్ మహాద్ . వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ గాని అట్ ఏతాద్. 20ఎందానిఙ్ ఇహిఙహేరోదుయోహనుఙ్ తియెలాతాన్ .
వాండు ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు కేటాకాన్ ఇజి,హెరోదు రాజు నెసాత్ న్. అందెఙె జెలిదు ఇడిజ్ కాపాడజి
మహాన్ .యోహను వెహిమాటెఙ్ వెహివలెహేరోదురాజుఅర్ దం కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్ వెంజిమహాన్ .

21 అహిఙ యోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండి అవ్ కాసం వాతాద్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ హేరోదురాజు వాండు
పుటిత్రోజు గురు కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండిపెరి విందు కితాన్. వాండు గవ్ రుమెంటు అదికారిఙ, సయన్మ్ దివరిలొఇపెరి
అతికారి గలీలయదేసెమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23నసిత్వలెహెరోదియగాల్ సి విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ 
సరద్ కిబిసెత్ఙ్ వరిముఙాలడాటిస్ కర్ జితాద్. అకక్ సుడిఃతారె విజేరె 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 . 25 వెటనె అది రాజు డగు సొనిస్
బాపిత్సం సీనియోహాను బుర కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

26 అకక్ వెహాండె హేరోదురాజు గొపప్ బాద ఆతాన్ గాని, వాండు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ వనిన్వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి
కూలెఙ వందిఙ్ దనిన్వెట కితిత్ మాట తపెత్ఙ్ కెఏతాన్ , ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఏతాన్. 27-28 వెటనె రాజుయోహాను బుర కతిస్
తగ్ అఇజిజమానుఙ్ ఆడసీజిపోకాన్. జమాను జెలిదుసొనిస్యోహాను బుర కతాండెఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి తతాత్ ండె
అయ్ లిదిఙ్ సితాత్ న్. అది ఆ బుర అయ్ సిఙ్ సితాత్ ద్. 29జరిగ్తిక వెంజియోహాను సిసూర్ వాజి ఆ పీనుగుదిఙ్ పెర్ జి ఒసి
సమాది కితాత్ ర్.

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజివారు కితిత్ పణిఙ్ విజు, బోదిసిత్ వనాక్ఙ్ వందిఙ్ విజుయేసుఙ్ వెహార్ . 31నసిత్వలెయేసు

“ఎయెరు సిలిల్బాన్ మాటెసొనిస్ సణెంరోమాన్ట్, ఇజిసిసూర్ వెటవెహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙనండొలోకుర్ వాదెఙ్ సొండెఙ్ 
ఆతార్. బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్ండ ఆతాద్. 32 అందెఙె వారు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బా మన్ ఇ బాడిడ్దు వారె
సొహార్ . 33యేసుని, సిసూర్ సొనిస్మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వరిఙ్ సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్
వరిఙ్ ఇంక ముఙాల బాన్ సొహారె అందితార్. 34యేసు డోణిదాన్ డిగితివలె మహి నండొ లోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ పాణం
నొతాత్ ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు గవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితి గొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ . అందెఙె యేసు వరిఙ్ నండొ సఙతిఙ్ 
నెస్ పిసాత్ న్. 35-36యేసు నెర్ పిసి మహిఙ్ పొదుద్ ఆజి మహాద్ . సిసూర్ వనిన్డగు వాజియాక ఎయెరు మన్ ఇ బాడిడ్ . ఏలె
పొదుద్ ఆజినాద్. పడకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ వల్ సెఙసొనిస్ బోజనం కొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ. ఇహార్ . 37గానియేసు సిసూరిఙ్ 
మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ . దనిన్ఙ్ వారు మాపు సొనిస్ రుండి వంద దెనారిదిఙ్ * రొటెట్ఙ్ కొడ్ఃజి
తతెత్ఙ్ బానిసొస్లోకురిఙ్ సాల్ ఏద్ ఇజివెహార్ . 38మీబాన్ ఎసొస్డురొటెట్ఙ్ మనెన్? సొనిస్సుడ్ఃదు”,ఇజియేసుసిసూరిఙ్ 
వెహాన్ . వారుసొనిస్ సుడ్ఃతారె అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙ్ మనెన్ ఇజి వెహార్ .

* 6:37 6:37 రోమది వరి కాలమ్ దుమనిన్ డబుబ్ ఇకక్ అయకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి.
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39విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదు ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 40లోకుర్ యాపయ్ మనిసిర్,
గుంపుఙ్ వంద మనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్. 41 అయవలె యేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండి మొయెఙ్ అసి, ఆగసం దరోట్ 
సుడ్ఃజి వనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండె రొటెట్ఙ్ రుకిస్ లోకురిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి వెహిస్ సిసూర్ ఙ్ 
సితాత్ న్. అయమొయెఙ్ బా విజేరిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి సితాత్ న్. 42వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్. 43మిగిలితిత్ రొటెట్
ముకెక్ఙ్,మరిమొయెఙ్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ కెహర్. 44రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారెఅయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్
మహార్ .
యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిజినాన్ 

45యేసులోకాఙ్ పోకిస్వెనుకవెటనెసిసూరిఙ్  డోణిదుఎకిసిఅతాహపడఃకబేతస్యిదఇనినాటొవనిన్ఙ్ ఇంకముఙాల్ 
సొండు ఇజివెహిస్పోకాన్. 46వరిఙ్ పోకిస్యేసుపారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ ఒరెండెమహాన్ . 47పొదుద్ ఆతివలెడోణిసమ్ దరం
నడిఃమి మహాద్ ,యేసు గొరొత్ ఒరెండె మహాన్ . 48గాలి ఎదు డెఃయిఙ్ డోణి నడ్ఃపిసెత్ఙ్ సిసూరిఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాత్ ద్.
అకక్యేసుసుడ్ఃతాన్. కోడిజంఆజిమహిఙ్ యేసుసమ్ దరంముసుక్నడిఃజివాతాండెసిసూర్ మనిన్డోణిడాటిస్సొండెఙ్ 
నడిఃసివాతాన్ . 49యేసుసమ్ దరంముసుక్ నడిఃజినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారెఅకఉండిదూబఇజిఒడిఃబితార్. వారుడటం
గగోల్ ఆతార్. 50అకక్ దూబసు ఇజి వారు నండొ తియెలాతార్. వెటనెయేసు వరివెట, “సమ్ దరమ్ దాన్ మండు ఇకక్
నానెతియెలామ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 51నసిత్వలెయేసు వరివెటడోణిదు ఎకాన్. గాలివిజుఅణసాత్ ద్. వారు నండొ బమమ్
ఆతార్.

52యేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙాణ్ అయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సితిత్క సుడ్ఃతిఙ్ బయేసు కితిత్ అయా
బమామ్తి పణివందిఙ్ అరద్ం కి ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిమనుస్ గటిట్ఙ్ మహాద్ .

యేసు గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ లోకాఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
53వారు సమ్ దరండాటిస్ గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ వాతారెడోణిఅబెబ్ తొహార్. 54వారు డోణి డిఃగితిఙ్ సరిలోకుర్ యేసుఙ్ 

గురుఅసాత్ ర్. 55వెటనెఆదేసెమ్ దినాహక్ణికార్ విజేరెసొనిస్జబుబ్ఆతివరిఙ్ యేసుమనాన్ ఇజివెహిబాడిఃదుసాపాదు
పిండిజ్ తతెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 56యేసు నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ ఎంబె సొహిఙ్ బాలోకుర్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు వాని సరుద్
తతత్ ఇడ్ఃతార్. యాజబుబ్ఆతికార్ నీసొకక్ సెంగుదుబాముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదా ఇజి బతిమాల్ జియేసుఙ్ మరిమరి వెహార్ .
ఎసొస్ండార్ వనిన్ సొకక్దిఙ్ ముటిత్తారొవారు విజేరె నెగెండ్ ఆతార్.

7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ సెంగొండార్ యేసుబాన్ కూడ్ఃజి వాతార్.
యేసు సిసూర్ యూదురుఙ రూలుదు వెహిలెకెండ్ కికుక్ నొర్ బఏండబోజనంఉణిజిమహికవారు అబెబ్ సుడ్ఃతార్. అకక్
పరిసయ్ రు సుడిఃతిఙ తపప్. 3పరిసయ్ రు, యూదురు, విజేరె, పూర్ బమ్ దికార్ వెహిరూలు వజ కికుక్ నొర్ బాతి వెన్ కనె
ఊణార్. 4వారు సతత్దాన్ వాతిఙ, రూలువజ ఏరులొంజెఆఏండ ఇనికబాఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దె ఆఏండ గినెన్ఙ్ కుండెఙ్ మరి
కంసు బిందెఙ్ ఎలాగ మిడిఃసెత్ఙ్ ఇజినండొ రూలుఙ్ వరిఙ్ మనెన్. ఆరూలుఙ్ వజవారు కిజినార్. 5అందెఙెపరిసయ్ 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 
యెసయపవక ఎహిక నిజమె. యాలోకుర్ నఙి వెయుదాన్ గవ్ రం సీజినార్ గాని వరిమనుస్ నాబాణిఙ్ దూరం మనాద్.
వారు నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినార్ గాని అకక్ పణిదిఙ్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు లోకుర్ వెహి రూలు దేవుణుమాట
ఇజి లోకాఙ్ నెసిప్సినార్*. 8 దేవుణు 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 మిఙి బాగ
తెలినాద్. 10ఎలాగ ఇహిఙమీయాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీజిబాగ సుడ్ దెఙ్ ఇజియాయెఙ్ గానిబుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలు మనాద్ . 11-12గాని ఒరెన్ వనిన్ అయ్ సి అపొసిరిఙ్,నానుమిఙి ఇనికబా
ఉండి సాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజి వెహిఙ నాండిఙ్ అసి వాండు అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ఇనికబా
సాయం కిదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెస్ పిసినిదెర్. (కొర్ బాన్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కినిక ఇజి అరద్ం)

* 7:6-7 7:6-7యెసయ 29:13
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13ఈహ మీపూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃజి మీరు దేవుణు వెహి రూలుదిఙ విలువ సిలెల్ండ కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ 
నండొమిరు కిజినిదెర్”.

14 యేసు లోకాఙ్ మరి వనిన్డగు కూకాండె “నాను వెహిస్నిక మీరు విజిదెరె జాగరవెంజి నెగెండ్ అర్ దం కిదు.
15-16వెయుదాన్ లొఇసొనికెఙ్ ఇనికబాలోకాఙ్ మయల్ కిదెఙ్ అట్ ఏద్. గానిమనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదెలోకాఙ్ సెఏణ్ 
కిజినాద్”.

17యేసు లోకాఙ్ డిఃసి ఇండొ వాతివెనుక వనిన్ సిసూర్, కతవజ వెహి దనిన్ఙ్ అరద్ం వెన్ బాతార్. 18-19యేసు వరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ “మీరుబాఆఇవరిలెకెండ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఆట్ ఇదెరా? వెలిల్హన్ పొటలొఇసొనిఇనిబోజనమ్ బాలోకాఙ్ మయల్
కిఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అకక్ మనుస్దు సొన్ ఏండ వనిన్ పొటాదునె సొనిస్నాద్. అకక్ పొటదాన్ బయ్ లు బసిన్వలె వెలిల్
సొనిస్నాద్. ఇజి మీరు నెస్ నిదెర్”. (ఇబెబ్ సుడ్ఃతి ఇని బోజెనమ్ బాఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజియేసు సెలవ సితాత్ న్) 20మరి
యేసు వెహాన్ , ఒరెన్ వనిన్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదె వనిన్ఙ్ మయల్ కిజినాద్. 21-22మనుస్లొఇహాన్  వానిక ఇనికెఙ్ 
ఇహిఙ, సెఇ ఆలోసనమ్ కు, కెలార్ బూలానిక, లోకాఙ్ సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి ఆస,
సెఇపణి కినిక,మొసెం కినిక,మనుస్దు అనసెఆజిమండెఙ్ అట్ ఇక,గోసదూసిసినిక,నానెపెరికాన్ ఇజి గరఆనిక,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. గాని వాండు
అట్ ఏతాన్.

25-26యూదురు ఆఇ జాతిదు పుటిత్ సురోపెకొనియదికాద్ ఉండి అయ్ లి కొడొఃయేసు అబెబ్ మనాన్ ఇజి వెంజి వెటనె
అబెబ్ వాతాదె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అరాదె మాడిఃసాత్ ద్. దనిన్ గాలిస్ఙ్ దెయం అసత్ మహాద్ . “నా గాలుఙ్ అసిత్మనిన్
దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ ప్ అ”,ఇజియేసుఙ్ బతిమాలితాద్. 27దనిన్ఙ్ యేసు, “ముఙాల్ కొడొఃరిఙ్ పొటపంజుబోజనంతీపిసెత్ఙ్ .
కొడొఃర్ తిండెఙ్ మనిన్ రొటెట్ఙ్ లాగ్ జి నుకుడిఃఙ్ సీనిక తగ్ఏద్ ”, ఇజి వెహాన్ †. 28అది, “పబు, నీను వెహిక నిజమె. గాని
నుకుడిఃఙ్ బాకొడొఃర్ ఉణిజిబలల్ అడిఃగిఅర్ పిత్కఉణిజినెగదెఇజివెహాద్ . 29యేసు,నీనుబాగవెహి. నీను ఇండొసొన్ అ.
ఆ దెయం నీ గాలుఙ్ డిఃసత్ సొహద్ ఇహాన్ . 30అది ఇండొ సొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ గాలిస్ మనస్ం ముసుక్ గూర మహాద్ . దెయెం
దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్.
యేసుబొయ్ ర నతిఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

31యేసు తూరుపాంతం డిఃసి, సీదోను, దెకపొలిపాంతమ్ దాన్ గలీలయసమ్ దరం డగు వాతాన్. 32నసిత్వలెబొయ్ ర
నతియాతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ముసుక్ కియుఇడ్ఃజినెగెండ్ కిఅ”,ఇజిబతిమాల్ జివెహార్ .
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. 35వెటనె వనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్, వనిన్ నాలిక వరిగ్దెఙ్ వాతాద్. వాండు బాగ వరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. 36“ఎయెవెటవెహమ్ట్ ”,ఇజియేసువరిఙ్ కసితంవెహాన్ .నావందిఙ్ వెహమ్ట్ ఇజినండొవెహిఙ్ బాఅలెఏండ
వారుయేసువందిఙ్ మరినండొ వెహార్ . 37యేసు విజుబాగ కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బావెనివజ, గులల్వనిన్ఙ్ బావరిగ్నివజ
కిజినాన్ ఇజివారు వెహరె బమమ్ ఆతార్.

8
యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2ఆదినమ్ కాఙ్ మరిఒరుస్ నండొలోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ బోజనంఇనికబాసిలిఙ్ యేసువనిన్ సిసూర్ ఙ
కూకాండె వెహాన్ , నఙి యా లోకుర్ నావెట వాజి మూండి రోసుక్ ఆతె. వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సిలెల్ద్ . అందెఙె విరి
వందిఙ్ నాపాణం నోజిన. 3విరిఙ్ నానుబోజనం సిఏండ ఇలాక్ఙ్ పోకిఙ కణుకు తర్ వ్ జి సరుద్ అరాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వరిలొఇ సెగొండార్ నండొ దూరమ్ దాన్ వాతమనార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 4అయవలె వనిన్ సిసూర్ వెహార్ , బిడిఃమ్ బూమిదు
విరిఙ్ విజేరిఙ్ బోజనం సీదెఙ్ ఎమేణిఙ్ తతెఙ్ ? 5మీ బాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్? ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
మాబాన్ ఏడు మనెన్ ఇజి సిసూర్ వెహార్ . 6అయవలె యేసు లోకాఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి వెహాన్ . ఆ ఏడు రొటెట్ఙ్ అసి
† 7:27 7:27యేసు వెహి దనిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ ముఙాల వనిన్సొంత లోకురాతియూదురిఙ్ వాండు నెగెండ్ కిదెఙ్ వలె వరిఙ్ వానికెఙ్ ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజి



మారుక్ 8:7 51 మారుక్ 8:33

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు కితాండె. వనాక్ఙ్ రుకిస్ లోకాఙ్ సీబాజి సీదెఙ్ సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితాత్ ర్ .
7 వరిబాన్ సెగం ఇజి మొయెఙ్ బా మహె. యేసు వనాక్ఙ్ బా వందనమ్ కు వెహిస్ సీబాజి సీదు ఇజి సిసూరిఙ్ సితాత్ న్.
8లోకుర్ విజెరెపొటపంజుతిహర్. వెనుకసిసూర్ మిగిల్తిరొటెట్ ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్. 9-10డగునాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ 
అబెబ్మహార్ . లోకాఙ్ విజేరిఙ్ పోకిస్యేసు సిసూర్ వెటఉండిడోణి ఎకాండె 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 పణితోరిస్ అఇజి వెహిస్నార్. యాలోకాఙ్ గురులెకెండ్ ఇని బమమ్మాని
పణిబా దేవుణు తోరిస్ ఏన్ నిజమెఇజి వెహాన్ . 13 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ డిఃసాత్ ండె డోణి ఎకిస్ సమ్ దరం డాటిస్ అతాహ
పడఃక సొహాన్ .
యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

14 అహిఙ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదు ఉండె రొటె మహాద్ . 15 యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ .
పరిసయురుదిపులాఙ్ కిని దూరు* వందిఙ్,మరిహేరోదురాజుదిపులాఙ్ దూరు వందిఙ్ మీరుజాగరమండు.

16మాటురొటెట్ఙ్ తెఇతిఙ్ యేసుఈహ వెహిస్నాన్,ఇజివారుఒరెన్ వెటఒరెన్ వరిగ్తార్. 17వారువెహ్ సినికయేసునెసి
ఎందానిఙ్ మీరు రొటెట్ఙ్ సిలిల్తివందిఙ్ వరిగ్జినిదెర్ ? ఏలుబా అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? మీమనుస్ గటిట్ ఆతమనాదా?
18మిఙి కణుకుమంజిబతొఇదెరా? గిబిఙ్ మంజిబావెన్ ఇదెరా? ఇనికబాఒడ్ఃబిఇదెరా? 19అయ్ 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 . 20యేసుమరి వెన్ బాతాన్, ఏడు రొటెట్ ముకెక్ఙ్ కిజినాలిగ్ 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 
22యేసుని, వనిన్ సిసూర్ బేత్ సెయద్ ఇని నాటొవాతార్. 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

“నిఙిఇనికబాతోర్ జినాదా”,ఇజివెన్ బాతాన్. 24వాండు కణుకు పెర్ జి,సెడిఃబాతోరిజ్నాద్,గానిలోకుమరెక్ నడిఃజినివజ
తోర్ జినాద్ ఇజి వెహాన్ . 25మరి ఒరుస్ యేసు వనిన్ కణుకెఙ ముటాత్ న్. నసిత్వలె వనిన్ కణుకు నెగెండ్ ఆతిఙ్ విజు నెగెండ్ 
సుడ్ఃతాన్. 26యేసు వనిన్ఙ్ బేత్ సెయద్ మర్ జిసొనామ్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ ఇండొపోకాన్.

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

మహిఙ్ సరుద్ యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,నాను ఎయెన్ ? ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?
28దనిన్ఙ్ సిసూర్,సెగొండార్ నీనుబాపిత్సం సీనియోహను ఇజినార్ .మరిసెగొండార్ నీనుపూర్ బమ్ దాన్ మహిఏలియ

పవక ఇజినార్ .మరి సెగొండార్ నీనుపూర్ బమ్ దుమహిపవకలొఇ ఒరెన్ ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .
29ఆహిఙమీరు నఙి ఎయెన్ ఇజివెహ్ సినిదెర్ ? ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె పేతురు, నీను కీసుత్ ఇహిఙ

దేవుణు ఏరాప్టు కితిపోకాన్ ”, ఇజి వెహాన్ . 30యాకఎయెర్ వెటబావెహమ్ట్ ఇజి కసితంవరిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ , లోకుమరిసి ఆతి నాను నండొ మాలెఙ్ 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 నిఙి
యలెకెండ్ 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”.

* 8:15 8:15హేరోదురాజు కితితపప్ పణిఙ్ నిపరిసయ్ రు నెసిప్సిత్ తపప్బోదెఙ్ పులాఙ్ దూరుపులాఙ్ కినిలెకెండ్ లోకాఙ్ సెఇక కిజినాద్ ఇజియేసు వెహస్నాన్.
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34నసిత్వలెయేసులోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ . ఎయెన్ బానావెటవాదెఙ్ ఇహిఙవాండు
వనిన్సొంతఇసట్మ్ కు నఙినమిమ్తివందిఙ్ వనిన్ఙ్ వానిఇనిమాలెఙ్ బాఓరిసెత్ఙ్ తయారాజినావెటవాదెఙ్†. 35ఎయెరుబా
వనిన్పాణదిఙ్ కాపాడ్ దెఙ్ సుడ్ తిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్క్ ఏద్ . గానిఎయెన్ బానావందిఙ్,
సువారవందిఙ్ వనిన్పాణంసితిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్ దొహ్క్ నాద్ . 36ఒరెన్ వాండు కొరితివజ
యాలోకమ్ దిఆసిత్సుకం విజుదొహెక్ఆజివనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్ దొహ్ క్ ఏండామహిఙ, ఇనిలాబం
ఇనిలాబంబా సిలెల్ద్ . 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఎలాకాలం బతిక్నిపాణమ్ దిఙ్ బదులు ఇనికబా సీదెఙ్ లోకఅట్ ఏన్ . 38యా
తరమ్ దికార్ నండొసెఇకార్దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలెల్ండమనిన్కార్ . నాబుబబ్ఆతిదేవుణుజాయ్ దాన్ దేవుణుదూతెఙ
వెటవానివలె,నావందిఙ్ నామాటెఙవందిఙ్ సిగు ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతినానుబా సిగు ఆన”.

9
1యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నాను నిజం వెహిస్న. ఇబెబ్ నిహిమహివరిలొఇ 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 అబెబ్మరి ఎయెర్ బాసిలెల్ర్ . అబెబ్ వరిఎదు వనిన్మూరిమారితాద్ . 3యేసుపొర్ పాతిమహిసొకక్ జిగిజిగి
మెరిసినితెలాల్ నిజాయ్ వజఆతాద్. యాలోకమ్ దునసొతెలాల్ ఙ్ నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ . 4మోసెని,ఏలియవరిఙ్  తోరె
ఆతార్ .వారుయేసువెటవరిగ్జిమహార్ . 5-6అకక్సుడ్ఃజిసిసూర్ తియెలాతార్. అందెఙెపేతురు ఇనికవెహెఙొనెస్ ఏండ,
“పబు, మాటు ఇబెబ్ మహిఙనెగెద్. అందెఙె మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహిన్ట్. నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఎలియెఙ్ ఉండి”
ఇహాన్ . 7అయవలె ఉండిమొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ . అయవలె అయమొసొప్ లొఇహాన్, “వీండు నా ఇసట్మాతి నా
మరిన్. వినిన్మాటవెండు”, ఇజి ఉండి కంటంవాతాద్ . 8వెటనెవారు సురుల సుడ్ఃతిఙ్ వరివెటయేసు తపప్ ఎయెర్ బా
తొర్ ఏతార్ .

9వారు గొరొన్ డిఃగ్ జివాజి మహివలె, “లోకుమరిసియాతి నాను సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినిదాక మీరు సుడ్ఃతిక
మహిక ఎయెఙ్ బావెహమ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం వెహాన్ . 10యేసు వెహివజవారు ఎయెఙ్ వెహ్ ఏండ వరిమనుస్దు
ఇడ్ఃజి వరిలొఇ వారె వరిగ్తార్, “సాజి నిఙ్ నిక ఇహిఙ అరద్ం ఇనిక?”. 11 నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “ఏలియ
ముఙాల్ వాదెఙ్ వెలె ఇజియూదురి రూలు నెస్ పిసిన్కార్ ఎందానిఙ్  వెహిస్నార్ ? 12యేసు ఎలియముఙాల్ వానాన్ ఇజి
వెహిక నిజమె. వాండు వాజి విజు కొతత్ఙ్ కినానెల్*. గాని లోకుమరిసియాతికాన్ నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసి మాలెఙ్ 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 వెటవాదిసిమహార్ . 15అబెబ్మహిలోకుర్ విజెరెయేసుఙ్ సుడ్ఃతారెనండొబమమ్
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. 18ఆ దెయంనామరిన్ అసిన్ వేడఃదు అబెబ్నె వనిన్ఙ్ అర్ పిస్నాద్. నసిత్వలెవాండు వెయుదాన్ పెంపులు
కకిస్ పలుక్ కొహ్ సినాన్. వాండు డుడుడ్ వజ డఙ్ న ఆజినాన్. ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పు ఇజి నీ సిసూర్ వెటనాను వెహగాని
సిసూర్ అట్ ఎతార్. 19యేసు వెహాన్ , “నమకం సిలిల్ యా తరమ్ దికిదెరా, నాను ఎసొస్కాలం మీవెట మంజిన? మీరు
కిజినికెఙ్ ఎసొత్ ఓరిసెత్ఙ్ ? వనిన్ఙ్ నాడగు 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 అర్ పిస్మహాద్ . నీను ఇనికబా
కిదెఙ్ అటిన్ ఇహిఙమాముసుక్ కనికారంఆజిమఙిసాయంకిఅ”, ఇజిఅపొప్సియేసుఙ్ వెహాన్  . 23యేసువెహాన్ , “నీను
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నమిమ్జినార్ .మలాకి 3:1; 4:5-6.
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ఇనికబా కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజి మీరు నఙి వెహిన్దెరా? ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఇనికబా
కిదెఙ్ అటాన్న్”. 24వెటనె ఆ ఇజి వనిన్ అపొప్సి, “నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజనాను నిఙి నమిమ్దెఙ్ 
సాయం కిఅ”, ఇజి డటం వెహాన్ . 25అబెబ్ లోకుకూడ్ఃజి ఉహ్ కిస్ వానికయేసు సుడ్ఃజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ “ఓ గులల్బొయ్ ర
దెయం, యాకొడొఃదిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి నాను 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.

28యేసు ఉండి ఇండొ సొహివెనుక, యేసు అఙ మహిఙ్ వనిన్సిసూర్, “మాపు ఎందానిఙ్ ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ 
అట్ ఏతాప్ ? ఇజివెన్ బాతార్. 29అందెఙెయేసు, “యారకందెయమ్ కుపారద్నంవెలెనెగానిమరిఇనిదనివెలెబాసొన్ ఉ”,
ఇజి వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్ 
30వారు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయదాన్ సొనిస్ మహార్ . వారు ఎంబెమంజినారొ ఇజి ఎయెఙ్ బాతెలిదెఙ్ యేసుఙ్ ఇసట్ం

సిలెల్తాద్. 31ఎందానిఙ్ 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 దువాతార్. వారు ఇండొవాతిఙ్ యేసుమీరు సరుద్ ఒరెన్ వెటఒరెన్ ఇనిదని వందిఙ్ 

వాదిసి మహిదెర్ . ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 గాని వారు ఇనిక వరిగ్ఏండ అలెతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వానివలె సరుద్ ‘మా
లొఇఎయెన్ పెరికాన్ ’ ఇజి ఒరెన్ వనిన్వెట మరిఒరెన్ వాదిసి మహార్ . 35 నసిత్వలె యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు మణిసిర్ 
సిసూరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ మహివరిముసుక్ పెరికాన్ ఆనాండొ,వాండు విజెరి ఇంక అగిజిమండెఙ్. వాండు
విజేరిఙ్ సేవ కిదెఙ్. 36-37వెనుకయేసు ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ తసి వరినడిఃమి నిల్ పాత్ న్. మరిఆకొడొఃదిఙ్ ఎతాండెఈహ
వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ ఎయేర్ నాపేరు అసి వరిఇండొ డగు కినారొవారు 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. అందెఙెమాపువనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాత్ ప్. 39యేసు వెహాన్ , “వనిన్ఙ్ మీరుఅడుడ్ కిమాట్. నాపేరు అసియేలు బమామ్తి
పణికినికాన్ వెటనె నా వందిఙ్ సెఇక వెహ్ ఏన్. 40మాముసుక్ పగ సిలిల్కాన్ మాపడఃకాదు మనికాండె. 41నాను నిజం
వెహిస్న, ఎయెర్ బా మీరు కీసుత్ వారుఇజి వెహిస్, నా పేరు అసి గినాడు ఏరుఉండెఙ్ మిఙి సితిఙ దేవుణు వరిఙ్ నిజం
ఇనాయం సీనాన్.

తపప్కిబిసినివనిన్ఙ్ నండొసికిస్వానాద్ 
42నాముసుక్ నమమ్కం ఇడిత్ యా ఇజిరి కొడొఃననిన్ వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా తపప్కిదెఙ్ , సరి తోరిసిత్ఙ వాండు

మెడఃదు పెరి జతపణుకు తొహె ఆజి సమ్ దరమ్ దు అడ్ఃగి ముడిఃగి సొనొక వనిన్ఙ్ నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
తపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్ సికిస్ వాన్ ద్ . 43నీ కియు నిఙి తపప్ కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. 44రుండి 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, సొట
వాండు 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†సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ని వనిన్ఙ్ సిసు నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్.
50సోరు, నెగిగ్కాదె గాని దనిన్ఙ్ మని రుసిసొహిఙ ఎలాగమరి దనిన్ఙ్ రుసి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?మీరుబాసొరు రుసి సీనివజ
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సమనం కలిగ్జిమండెఙ్”.
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10
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ నాయమ్ నాఇజియేసు నెస్ పిసినాన్ 

1యేసు,వాండుమహిబాణిఙ్ డిఃసియూదయపాంతమ్ దువాజియొరాద్ న్ గడడ్ డాటాత్ న్. మరివనిన్బాన్ నండొలోకుర్ 
వాతార్. ఎసెఙ్ బానెస్ పిసినిలెకెండ్ యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 2సెగొండార్ పరిసయ్ రుయేసుడగువాజివనిన్మాటెఙతపు
అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, మోసె సితి రూలువజ ఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ తగితి రూలుమనాదా?
3అందెఙె యేసు, మోసె ఇని రూలు మిఙి సితాన్ ? ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4 ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ ఉండి
ఆకుక్ రాసిసీజి దనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజిమోసెసితి రూలుదు మనాద్,వారు వెహార్ .

5యేసు వెహాన్ ,మీమనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నెయాఆడరాసి సితాన్. 6గాని దేవుణులోకాఙ్ పుటిసిత్వలెమొగకొడొః
అయ్ లి కొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్. 7 అందెఙె మొగవాండు వనిన్ అయ్ సి అపొసిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్వెట కూడ్ఃజి
మంజినాన్. 8 రిఎర్ ఉండి ఒడొఃల్ వజ ఆజిమంజినార్. అందెఙె మరి ఎసెఙ్ బా వారు రిఎర్ ఆఎండ ఉండె లోకునె.
9 అందెఙె దేవుణు జతత్కూడిఃపిత్వరిఙ్ లోకు అఙ కినిక ఆఏద్ . 10వారు ఇండొ మహివలె సిసూర్ యా సఙతి వందిఙ్ 
యేసుఙ్ మరివెన్ బాతార్. 11యేసువెహాన్ , “ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసిమరిఉండిదనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙవాండురంకుబూలాజినాన్ .
12అయలెకెండ్ అయ్ లికొడొఃమాసిఙ్ డిఃసిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ అది రంకుబూలాజినాద్”.
యేసు ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ దీవిసినాన్ 

13లోకుర్,వరిఇజిరికొడొఃరిఙ్”వరిముసుక్ వనిన్ కికుక్ ఇడెత్దెఙ్ ఇజియేసుబాన్ తతాత్ ర్. అకక్ సుడ్ఃతారెసిసూర్ వరిఙ్ 
జటిట్ఙ్ ఆతార్. 14గాని యేసు అకక్ సుడ్ఃతాండె సిసూర్ ముసుక్ కోపం ఆతాన్. “యాఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపిర్.
వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాలెకెండ్ మనిన్కారె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినార్ . 15నాను వెహిక నిజమె.
ఇజిరి కొడొఃర్ నమకం ఇడిన్వజ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్కారె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినార్. సిలిల్కార్ సొన్ ఏర్”,
ఇజియేసు వెహాన్ . 16నసిత్వలెయేసు అయఇజిరి కొడొఃరిఙ్ ఎతిస్, వరిముసుక్ కికుక్ ఇడిజ్ఙ్ పొమ్ జి దీవిసాత్ న్.

ఆసిత్ మనికాన్ యేసుడగువాజినాన్ 
17యేసు అబెబ్ణాన్ సొండెఙ్ సొతిత్ఙ్ ఒరెన్  ఉహ్ కిస్ వాజి వనిన్ ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ 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 , డొఙ కిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ వెహమ్,
ఎయెఙ్ బామోసెం కినికఆఎద్ ,యాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20వెహెఙ్ 
“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 విజు పొరిస్
అయడబుబ్ఙ్ బీదాతివరిఙ్ సిఅ. అయవలె పరలోకమ్ దు నిఙి ఆసిత్ దొహ్ కాన్ద్. వెనుక వాజినాసిసూ ఆఅ”, ఇజియేసు
వెహాన్ . 22యామాట వెహాండె వాండుమొకొం ఊతాండె మనుస్దు దుకమాజి సొహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు నండొ
ఆసిత్ మనిన్కాన్  . 23నసిత్వలెయేసు సురుల సుడ్ఃజి సిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ 
ఎసొస్నొ కసట్ం.

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

26యాక వెంజి సిసూర్ మరి ఒదెద్ బమమ్ ఆతార్. అహిఙ దేవుణు రకిస్సిత్లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అటాన్న్ ? ఇజి వారు
ఒరెన్ వెటమరిఒరెన్ వెహాన్ . 27నసిత్వలెయేసువరిఙ్ సుడ్ఃజి,అయాలోకాఙ్ అట్ ఇకాదెగానిదేవుణువిజుకిదెఙ్ టాన్న్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 28నసిత్వలె పేతురు,మాపువిజుడిఃసాత్ పె నీవెటవాతాప్ ఇజియేసుఙ్ వెహాన్ .

29-30యేసుమరివెహాన్ ,నానువెహిన్కఇనికఇహిఙ,నావందిఙ్,సువారవెహిన్వందిఙ్,ఇలుజొలుల్ నాదాదతంబేరిఙు,
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 
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32యేసుని, సిసూర్ యెరూసలేమ్ దుసొనిస్మహార్ . లోకుర్ బావరివెటసొనిస్మహార్ .యేసు వరిముఙాల్ నడిఃతాన్.
యేసుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్ని వందిఙ్ సిసూర్ బమమ్ఆతార్. లోకుర్ తియెలాతార్. యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ 
వనిన్డగు కూకిస్, వనిన్ఙ్ జరిగ్నిక వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “ఇదిలోమాటుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్నాట్. లోకుమరిసియాతినాను
పెరి పుజెరిఙ, యూదురి రూలువెహిన్ వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీజి యూదురు ఆఇవరిఙ్ నఙి
ఒపజెపాన్ర్ లె. 34వారు నఙి వెకిసి,నాముసుక్పూసి, కొరడ్దాన్  డెఃయ్ జి సపాన్ర్ లె. మూండిరోసాక్ణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నాలె”,
ఇజి వెహాన్ .

యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35 నసిత్వలె జెబెదయ మరిసిరాతి యాకోబు యోహాను ఇనికార్ యేసుడగు వాతారె, “ఓ బోదకినికి, మాపు ఇనికబా

లొసిత్ఙ అకక్ మఙి సీదెఙ్ వెలె” ఇహార్ . 36యేసు 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”, ఇజివెహార్ . 38-39యేసువరిఙ్ “మీరు ఇనికలొసినిదెరొమీరు నెస్ ఇదెర్. నాను ఓరిసెత్ఙ్ మనిన్ నండొబాదెఙ్ 
మీరు ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్దెరా? నాను పొందినిబాపిత్సం పొందిదెఙ్ అటిన్దెరా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “మాప్ అటాన్ప్ 
ఇహార్ . దనిఙ్ యేసు నాను ఓరిసిన్ నండొబాదెఙ్ మీరు ఓరిసిన్దెర్ . నాను పొందిని బాపిత్సం మీరు పొందిదెఙ్ . 40గానినా
ఉణెర్ పడఃకాద్ డేబ పడఃకాద్ ఎయెర్ బసెత్ఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితిక నాను ఆఏ. దనిన్ వందిఙ్ దేవుణు తీరమ్నం కితత్ మనాన్ .
వాండు తీరమ్నం కితివరిఙ్ అకక్ సీనాన్ .

41మహి పది మనిస్ సిసూర్ యామాట వెహారె యాకోబుని యోహాను 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 జినార్ ఇజి మిరు నెస్ నిదెర్ . 43మీరు
వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ . గానిమీలొఇ ఎయెన్ బాపెరికానాదెఙ్ ఇహిఙవాండు మిఙి పణిమణిసిర్ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె.
44మరి ఎయెన్ బామిఙి విజేరె ముసుక్ నెయ్ కి ఆదెఙ్ ఇహిఙ వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె.
45ఎందానిఙ్ ఇహిఙ లోకు మరిసిఆతి నానుబా లోకాఙ్ సేవ కిదెఙ్ వాత గాని సేవ కిబె ఆదెఙ్ రెఏత. మరి నండొండారిఙ్ 
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

ఆతిబరిమయిఇని గుడిడ్వాండు సరి పడఃకాదులొస్ పాదెఙ్ బసత్ మహాన్ . 47సరిదాన్ వాజినికాన్ నజరేతువాండుయేసు
ఇజి వెంజి, “ఓయేసు,దావీదుమరిసినాముసుక్ కనికరం తోరిస్ అ”, ఇజి డటం గగోల్ ఆతాన్.

48సేనలోకువనిన్ఙ్ “పలాక్ మండు ఇజిగోల కితాత్ ర్ . గానివాండు “ఓ “దావీదుమరిసి,నాముసుక్ కనికారంతోరిస్ అ”.
మరి ఒదెద్ డటట్ం డేల్ సాత్ న్ . 49యేసు నిహండె, “వనిన్ఙ్ కూక్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు ఆ గుడిడ్వనిన్ఙ్ కూకిస్,
“దయరంమన్ అ,యేసు నిఙి కూకిస్నాన్, నిఙ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 50వెటనెవాండు వనిన్ నీరిసొకక్ విసీరాండె నిఙ్ జియేసు
బాన్ వాతాన్.

51యేసు వనిన్వెట, “నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె వాండు, “యేసు, నాను
బేసెత్ఙ్ ఆపిద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 52యేసు, “నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెండ్ ఆతి నీను ఇండొ సొన్ అ”
ఇహాన్ . వెటనె సుడుఃదెఙ్ అటాత్ న్ . వాండుయేసువెటసొహాన్ .

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 

1-2యేసుని, వనిన్సిసూర్ యెరూసలేం డగుమనిన్ బెత్ పాగె బేతానియ ఇని నాహక్ఙ్ వాతార్. యానాహ క్ ఒలివ
గొరొన్ డగు మనెన్. అబెబ్ వాతిఙ్ యేసు సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరు ఎదు మని నాటోసొండు. 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 
ఇజివెహ ” ఇహాన్ . 4-5వారుసొనిస్ ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదుతొహిమనిఉండిగాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్
మహిఙ్, అబెబ్ మనికార్, “ఎందానిఙ్ మీరు యా గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ కుతిస్నిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6యేసు వరిఙ్ వెహి
వజనె సిసూర్ వెహార్ . అబెబ్మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్ బసెత్ఙ్ 
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వరి పాతెఙ్ పహిఙ్ యేసు దనిన్ముసుక్ ఎకిస్ యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 8సొహిఙ్ సేన లోకు వరి నీరి సొకెక్ఙ్ 
సరుద్ పహర్. మరిసెగొండార్ గుడెడ్దుమనిమరెకాణికొమెమ్ఙ్ తతారెసరుద్ పహర్. ఆహెకిజివారుయేసుఙ్ మరాయ్ద కితాత్ ర్.
9-10ముఙాల్ సొనిస్మహికార్,వెనుకవాజిమహికార్, “ఓసనన్! పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెఃఆనికాన్ *.
మాఅనిగొగొఆతిదావీదు రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ వాని పబు గొపప్ వాండు పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ ఓసనన్!”,
ఇజి డేల్ సాత్ ర్. 11యేసుయెరూసలేమ్ దు వాజి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్మహివిజుదనిఙ్ 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 
15యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరుసలేమ్ దు వాతిఙ్,యేసు అబెబ్మహియూదురి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్గుడిః

అర్ ఙుదుమహికొణివరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్మారిసిన్వరిబలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిస్నివరిపిటెఙ్ 
మహవిసీరాన్. 16ఇనిసామానమ్ బాఎయెర్ బాదేవుణు గుడిః బాడిఃదాన్ బరుమోసెత్ఙ్ యేసు సరి సిఏతాన్. 17యేసు
వరిఙ్ నెస్ పిసినివెలెఈహ వెహాన్ , “నాగుడిఃవిజెరిలోకాఙ్ పారద్నం కినిగుడిః ఇజి కూకెఆనాద్ లె†,ఇజిదేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్. గానిమీరు దనిన్ఙ్ డొఙారిఙసాలం‡ లెకెండ్ కితిత్ మనిన్దెర్”.

18యేసు వెహిక లోకుర్ విజేరె వెంజి బమమ్ ఆతార్. అబెబ్ మహి పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ 
అకక్ సుడ్ఃజి తియెలాతార్. యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్ ఆతివలె యేసుని, వనిన్ సిసూర్ 
ఆ పటన్మ్ దాన్ సొహార్ .

పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
20పెందాలెన్ వారు సొనిస్మహిఙ్ యేసు పటుక్ రెబాతిబొడెమరాన్ వెలెఙాణిఙ్ మరాన్ విజుసాతిక వారు సుడుఃతార్.

21పేతురుయేసు వెహిక గురు కితాత్ న్ . “పబు నీను సయప్ సితిత్ బొడెమరాన్ సాతమనాద్”, ఇజి వెహాన్ .
22-23యేసు వరివెటఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడుఃదు. నాను నిజం వెహిస్న. ఎయెర్ బాయా

గొరొణ్ దిఙ్” పెర ఆజి సమ్ దరమ్ దు అర్ అ’ ఇజి వనిన్మనుస్దు అనుమానం సిలెల్ండ నమిజి వెహిఙఆ వజనె జరిగ్నాద్”.
24అందెఙెనాను వెహిస్న,మీరుపారద్నం కినివెలెమీరు ఇనికెఙ్ లొసినిదెరొఅకెక్ఙ్ దొహ్ క్ ఎండముఙాలెఅకెక్ఙ్ దొహ్ కాద్ 
ఇజి నమిమ్దు. నసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజు మిఙి కలిగ్ నె. 25మీరు ఎసెఙ్ బా పారద్నం కినివెలె ఎయెన్ బా మీముసుక్ తపప్కితత్
మనాన్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్. 26నసిత్వలె పరలోకమ్ దుమనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణుమీతపప్ఙ్ బాసెమిసాన్న్.

యేసుఙ్ ఎయెన్ అతికారం సితాన్ ఇజి వెన్ బాజినార్ 
27యేసుని, వనిన్సిసూర్ , మరి యెరూసలేమ్ 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 ?”. 29యేసు వెహాన్ , “నాను
మిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. నఙి జబాబ్ వెహ . అయవలెయా పణిఙ్ ఎమేణి అతికారమ్ దాన్ కిజిన ఇజి నాను మిఙి
వెహన్. 30యోహానుఙ్ బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ ? దేవుణుబాణిఙ్ నా,లోకుర్ బాణిఙ్ నా? నఙి వెహ .

31-32యేసు వెహిమాట వెంజి వరిలొఇ వారె ఒడిఃబితార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ అయవలె ఎందనిఙ్ 
మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ఇజివెన్ బానాన్ . లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజివెహిఙవారులోకాఙ్ తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙయోహాను దేవుణు మాట వెహిన్ పవక ఇజి లోకుర్ నమిమ్తార్. 33 అందెఙె వారు, “మఙి తెలిఎద్”, ఇజి మర్ జి
వెహర్ . అయవలెయేసు, “అహిఙ, యాఎంమేణి అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజి మిఙి నానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజి
వెహాన్ .
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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 కిజిమరిఉండిదేసెంసొహాన్ . 2పటుక్ పంట్ నికాలమ్ దు ఆటోటఎజమానివనిన్ఙ్ వానివంతులొసితగ్ అఇజి
ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ పాలిఅసిత్మనిన్వరిడగుపోకాన్. 3గానిపాలిఅసిత్మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ డెఃయారెవహి కీదాన్ మరిజ్ పోకార్.
4అయవలెఆటోటఎజుమానిమరిఒరెన్ పణిమణిసిఙ్ వరిడగుపోకాన్. వారువనిన్ఙ్ బురాదుగాయంఆనివజడెఃయ్ 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. 6 ఆకక్ర్ దిఙ్ 
అయఎజుమానిఙ్ వాండు పేమ కితిత్ ఒరెండెమహిమరిసిమిగిలితాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ పోకాన్ . ఆపాలిఅసిత్మనిన్కార్ నా
మరిసిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె ఇజి వరిబాన్ పోకాన్.

7ఆపాలిఅసిత్మనిన్కార్ ఎజుమానిమరిసిఙ్ సుడ్ఃతారెవీండుయాటోటదిఙ్ అకుక్మనన్కాన్ రదుద్ మాటు వినిన్ఙ్ సపిస్
యా టోటమాది కినాట్ ”, ఇజి వారు కూడిఃజి వరిగ్తార్ . 8అందెఙె వారు ముసుక్ అరాండె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రె టోట
వెలిల్ విసీరార్. 9ఆటోటఎజుమానివరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండువాజిఆఅసిత్మహివరిఙ్ సపాన్ండె ఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ 
పాలిదిఙ్ సీనాన్.

10-11యేసు మరి వెహాన్ . “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకి పణుకునె మూలదిఙ్ ములపణుకు ఆతాద్ . యాక దేవుణు
కియుదాన్ జరిగ్తిక. యకమాకణుకెఙ బమామ్తిక* ఇజి దేవుణుమాటరాసిత్ మనిన్కమీరు సద్ విఇదెరా?

12యేసుయా కతవజ నెస్ పిసిత్క వెహారె ‘మావందిఙ్ వెహాన్ ’ ఇజి పెదెద్లుఙు నెసాత్ రె యేసుఙ్ 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 డగువాజి,ఓబోదకినికి,నీను నిజం వెహిన్కి ఇజిమాప్ నెసాన్ప్. నీను ఇజిరికార్ ఇజిపెరికార్ ఇజితేడతొఇకి
వరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ వరిగ్నికి ఆఇ దేవుణు సరి వందిఙ్ నిజమ్ దాన్ నెస్ పిసినికి. కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనిక నాయమ్ నా
ఆఏదా? 15యూదురుఆతిమాపుఅకక్సీదెఙాపోనినా? ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్. వారువేసం కినికార్ ఇజినెసి “వీరునా
మాటదు ఎందానిఙ్ తపుఅసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? ఇజియేసు వెన్ బాతాన్. యేసుమరివెహాన్ ,ఉండిదినారికాసు 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 . 17అయవలెయేసు కయ్ సురుఙ్ సెందితికెఙ్ కయ్ సురుఙ్ 
సీదు. దేవుణుదిఙ్ సెందితికెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదు ఇజి వెహాన్ .యేసు వెహికవారు వెంజి బమమ్ ఆతార్.

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

వారుయేసుఙ్ ఉండి పసన్ వెన్ బాతార్. 19 “ఓబోదకినికి, ఒరెన్ పెండిల్ ఆతి వెనుక కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి
ఒనిన్సిఙ్ ఇడెఆజికొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహెసాతివరివందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలెఇజిమోసెసితిత్ రూలుదుమనాద్ . 20ఏలు
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. 22ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతసొహార్ . కడెవెరిదు అయబోదెలిబాసాతాద్.
23అహిఙసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివెలె అబోదెలి అయాఏడు గురు లొఇ ఎయెఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఏడుగురుదిఙ్ బా
ఆదిఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె? 24యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణుమాటెఙ్ మిరు నెస్ ఇదెర్ . దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజి
మిఙినెస్ ఇదెర్ . అందెఙెమీరు తపువెహిస్నిదెర్. 25సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙినివలెఎయెర్ బాపెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ 
సిఏర్ వారుపరలోకమ్ దుమనిన్దేవుణుదూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26సతివరిఙ్ దేవుణుమర్ జినికిన్వందిఙ్ మోసెరాసిత్
పుసత్కమ్ దు,వెయ్ జిమహితుపెఙా  డగుహాన్ దేవుణుమోసెఙ్ వరిగ్తిమాటమీరుసద్ విఇదెరా? నాను,అబాహందేవుణు,
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ఇసాస్కుదేవుణు,యాకోబురిదేవుణు,ఇజిదేవుణుఅయవలెవెహన్ 27అందెఙెవాండుసాతిసొహికార్ మాడిఃసినిదేవుణు
ఆఏన్ బతిక్జిమనిన్కార్ మాడిఃసినిదేవుణునెఇజిమాటుసుడిఃజినాట్ .సాతికార్ బతిక్ఏర్ ఇజిమీరు వెహికగొపప్తపప్†.
విజురూలుదులొఇముకెలమాతిరూలు ఎమేణిక?

28 యూదురిఙ్ రూలు నెస్ పిసిన్వరి లొఇ ఒరెన్ బానె వాజి యేసు సదుకయ్ రుఙవెట వాదిసినిక వెహాన్ . వారు
మర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఇవజ యేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ ఇజి సుడ్ఃజి వాండు వెన్ బాతాన్ దేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙలొఇ
ముకెలమాతికఎమేణిక?”. 29దనిన్ఙ్ యేసువెహాన్ , “విజువనాక్ఙ్ లొఇముకెలమాతికయాకదె, “ఓఇసాయేలుదికిదెరా,
మీరు వెండు. పబువాతి మా దేవుణు ఒరెండె. 30 నీను నీ పూరి మనుస్దాన్, పూరి పాణమ్ దాన్, పూరి బుదిద్దాన్,
పూరి సతుత్ దాన్ పబువాతి దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్”.‡ 31 దినీన్ వెనుక ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙినె
పేమిసిన్లెకెండ్ మహివరిఙ్ విజేరిఙ్ పేమిస్అ”,§యారుండిరూలుఙమిసిత్క రూలుఙ్ మరిఎమేణికబాసిలెల్ద్ . 32నసిత్వలె
అయమణిసి వెహాన్ . ఓ బోదకినికి నీను బాగ వెహి. “దేవుణు ఒరెండె. వాండు తపప్ మరి ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”, ఇజి
నీను వెహిక నిజమె. 33నీపూరిపాణమ్ దాన్,పూరిబుదద్దాన్ పూరిసతుత్ దాన్ నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్ పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె
పేమిసిన్వజ మహివరిఙ్ పేమిసిన్క, దేవుణుదిఙ్ సీజిని విజు పూజెఙ ముసుక్, దేవుణుదిఙ్ కిజిని దూపమ్ కాఙ్ ముసుక్
నండొ ముకెలమాతిక”. 34యేసు వెహిక వాండు నెగెండ అరద్ం కిజి జబాబ్ వెహాన్  ఇజి సుడ్ఃజి యేసు ఈహ వెహాన్ .
“నీను దేవుణుదిఙ్ ఏలుబడిః అడిగి మండెఙ్ డగు ఆతి. అబెబ్ణాన్ ఎయెన్ బాయేసుఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ దయ్ రం
సిలెల్ద్ .

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

38యేసులోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలెఈహ వెహాన్ . “యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి వందిఙ్ జాగరమండు. వారు నండొ
దరది నీరి సొకక్† తొడ్ గిజి బూలాదెఙ్ కొరిజినార్. సతెత్ఙ నడిఃమి పెరికార్ ఇజి  మాడిఃసి ఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొ సొహిఙ ముకెలమాతి బాడిడ్దు బసెత్ఙ్ , విందుదు సొహిఙ బసెత్ఙ్ ముకెలమతి బాడిడ్దు వారు కోర్ జినార్.
40ఇనిక సిలిల్ ముండమణిసిఙ్ మొసెం కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక వారు ఒనార్. లోకుర్ విజేరె విరిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ నెగిగ్కార్ ఇజి
వెహిన్వజవారు నండొపారద్నం కిజినార్. నినిలోకాఙ్ 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. 42 నసిత్వలె ఉండి బీద ముండ
మనిస్ వాజి రుండి కాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. 43యేసు సిసూరిఙ్  వనిన్డగు కూకిస్, “నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు సుడ్ తిఙ్ యా
ఇనిక సిలిల్ రాండిబోదెలిమహివిజేరిఙ్ ముసుక్ లావుఅర్ పాత్ ద్. 44ఆసిత్మనిన్కార్ 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 

1యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్సొనిస్మహిఙ్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబుయాపణుకుఙ్ ఎసొస్ గొపప్వియామేడెఃఙ్ 
ఎసొస్ గొపప్వి”, ఇజి వెహాన్ . 2పనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజినియాగొపప్ నెగెండ్ తోర్ జిని మేడెఃఙ్ ఉండి
పణుకు ముసుక్ మరి ఉండి పణుకు నిలిస్మన్ ఏండ లోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్ అర్ పాన్రెపూరి నాసనం కినార్ లె”. 3యేసు
దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివగొరొత్,బసిత్ మహిఙ్ పేతురు,యాకోబు,యోహాను,అందెయఇనికార్ మరిఎయెర్ బావెన్ ఎండ
యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 4 “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె? ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజి తొరిసిని గురు ఇనిక? మఙి
వెహ్ అ.
† 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి అనిగొగొరు వారు నండొ పంటెఙ ముందాల సాతసొహార్ . గాని వారు ఏలు
దేవుణుబాణిఙ్ బతక్జి వనిన్ఙ్ మాడిఃసి మంజినార్ . ‡ 12:30 12:30 దివ్తీ 6:4,5. § 12:31 12:31 లేవి 19:18. * 12:36 12:36
కీరన 110:1. † 12:38 12:38యానండొ దరది నీరి సికక్ పెరిలోకు తొడిఃగిజిమహార్ .
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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 ముసుక్ దేసమ్ కు విదెద్ం ఆనాలె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొబాన్ బూమి
కదిల్నాదెల్. కరు వానాదెల్. యాకెక్ఙ్ విజుఉండి బోదెలి కియుదు అసెత్ఙ్ ముఙలవానినొపిఙ్ మొదొల్ సిత్లెకెమడ్ ఇకెక్ఙ్ విజు
జరిగ్జిమహిఙఆకక్ర్ దినమ్ కు వాజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙానాద్.

9మీరుజాగరమండెఙ్. లోకుర్ మిఙికొర్ టుదు ఒపజెపాన్రెల్. యూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ మిఙికొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ నారెల్.
రాజుర్ ఙ ముందాల అదికారిఙ ముందాల, నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్వందిఙ్ మిఙి నిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలె నా వందిఙ్ 
సువార వెహిన్దెరెల్. 10 దేవుణు సువార బూమిముసుక్ మని విజేరిఙ్ ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ ముఙల వెహెఙ్ వలె. 11వారు
మిఙి తొహిస్ ఒసి కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలె మీరు అబెబ్ ఇనిక వెహెఙ్ ఇజి బెఙ ఆమాట్. అయవలె దొహ్ కెన్లె. వెహిన్కిదెర్ 
మీరు ఆఇదెర్ దేవుణు ఆతమ్మిఙి వెహిన్కాదెమీరు 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 విజేరె మీ ముసుక్ పగదాన్ 
మంజినార్ లె. ఆకక్ర్ దాక ఓరిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్నారెల్.

దేవుణుగుడిఃలొఇ నండొతియెల్ ఆనికఉండివానాదెల్
14 దేవుణుగుడిః లొఇ మండెఙ్ ఆఇ నాసనం కిని సెఇక ఆతిక ఉండి* దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిడ్దు నిలిస్ మంజినిక

సూణివలె (యాకసద్ వినికాన్అరద్ం కిదెఙ్ వలె)యూదయదేసెమ్ దుమంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహెఙ్ వెలె. 15ఇలుల్ ముసుక్
మనిన్కార్ ఇనికబాసామానంతతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జిఇండొసొనామ్ట్. 16గుడెదుపణికిజిమహికార్ వరిపాతతతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి
ఇండొసొనికఆఏద్ . 17ఆదినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్ వనాక్ఙ్ పాలుఊట్ పిసినివనకాఙ్ గొపప్ కసట్ం. 18ఇక పినికాలమ్ దు
రెఏండపారద్నం కిదు. 19ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుయాలోకంపుటిసిత్బాణిఙ్ అసిఏలుదాక రెఇనినిన్ గొపప్ కసట్మ్ కువానె.
నినిన్కెఙ్ మరిఎసెఙ్ బారెఉ. 20దేవుణు ఆ కసట్ం ఆతి రోసుక్తకు కిఏండమహిఙఎయెన్ బాతపెఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్. గాని
దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆ రోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్. 21ఆ రొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బాఇదిలో కీసుత్ అబెబ్ మనాన్, సిలిల్ఙ
కీసుత్ ఇబెబ్ మనాన్, ఇజి వెహిఙ వరిమాట నమిమ్మాట్. 22ఆ కాలమ్ దు నానె కీసుత్ ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్,నానె దేవుణు
పోకి పవక ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్ వానార్. వారు నండొ బమామ్తి పణిఙ్ ముఙాల ఎసెఙ్ బాతొఇ ననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి
మోసెం కిదెఙ్ సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ బామొసెం కిదెఙ్ సూణార్ . 23అందెఙెమీరుజాగరమండెఙ్.
నానుముఙాలె విజుమిఙివెహమనన్.

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

ఆగాసమ్ దుమనిన్కెఙ్ కదిల్నె. 26నసిత్వలెలోకుమరిసియాతినండొసతుత్ దాన్ గొపప్జాయ్ దాన్ కూడిఃతిసొకుదాన్మొసొప్ 
ముసుక్వానిక లోకుర్ సూణార్ లె. 27నాను నా దూతరిఙ్ పోకాన్నెయాలోకమ్ ది కొసెఙదాన్ ఆగసమ్ ది కొసెఙదాక నాలిగ్
మూలెఙాణిఙ్ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ తపిసన్.

బొడెమరాన్ ది సఙతి
28బొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజియాకమీరు నెసుత్ . దనిన్ ఆకుక్ఙ్ రాల్ జి సిగిసినివలె ఎండకాలం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు

నెసిన్దెర్. 29ఆయలెకెండ్ నెమీరుయాకెక్ఙ్ విజుజరిగ్జినిక సుణివలెనానుమర్ జివాదెఙ్ డగు ఆతాద్ ఇజినెస్ సినిదెర్ లె.
30యాసఙతిఙ్ విజుజారిగ్నిముందాలయతరమ్ దికార్ సాఏర్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. 31ఆగసంబూమిసిలెల్ండ
ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలంమంజినె.
ఎయెన్ నెస్ ఇరోజు,ఎయెన్ నెస్ ఇ గడిఃయ

32నానుమర్ జివానిరోజువమదిఙ్, గడిఃయవందిఙ్ ఎయెఙ్ నెస్ ఏర్ . బుబబ్నెఆఏండపరలోకమ్ దుమనిన్దూతార్ బా
మరిసిబా నెస్ ఏర్ . 33యేసు మరి వెహాన్ , “మీరు పారద్నం కిజి జాగర మండు. ఆ రోజు ఎసెఙ్ వానాదొ మిఙి తెలిఏద్.

* 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇ దేయమ్ కమాలిపిటవందిఙ్ నొ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్ వందినొ వెహిస్నాన్ . దినిన్ వందిఙ్ దానియెల్ పవక
రాసత్ మహాన్ 9:27; 11:31; 12:11.



మారుక్ 13:34 60 మారుక్ 14:21

34ఎలాగఇహిఙఒరెన్,ఎజుమానివనిన్ఇలుల్ వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్,వరివరిపణిఙ్ వరివరిఙ్ తోరిసి,ఇలుల్ కాపుదిఙ్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడిజ్ దేసంసొండెఙ్ సొహివజనె.

35అందెఙె మీరు జాగర ఎదుసుడిఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇలుల్ ఎజుమానిపొదుద్ ఆతివెలె వానానొ, మదరెయు
వానానొ, కొరు కెరెని వెలె వానానొ, సిలిల్ఙ జాయ్ ఆతిఙ వానానొ మిఙి తెలిఏద్. 36 ఎజుమాని వందిఙ్ ఎదు సుడిఃఇ
గడిఃయదు వెటనె వాతిఙ మీరు నిద కిజి మనికవాండు సుడుఃదెఙ్ ఆఏద్ . 37నాను మిఙి వెహికదె విజేరిఙ్ బా వెహిస్న.
జాగర కాప్ కిదు”.

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

నెస్ పిసినికార్  యేసుఙ్ ఎలాగబా ఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ సుడిఃజినార్ . 2 “పండొయ్ లొఇ వనిన్ఙ్ తొహిఙ లోకు గొడఃబ
కినార్ అందెఙె పండొయచలొఇపోని ఇజివారు వెహార్ .
ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 

3యేసు 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
జటమామిస్ఇనినెగిగ్ వాసనంమనిన్ నూనెతతాత్ దెమూతడగు రెకిస్యేసు బురాదువాకాద్ . 4-5అబెబ్మహికార్ సెగొండార్ 
యాక సుడ్ఃజి కోపమాజి వరిలొఇ వారె వెహార్ , “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 . 6 నసిత్వలె
యేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండిడిఃసుత్ ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్? అదినఙినెగిగ్ పణి కితాత్ ద్. 7బీదదికార్ ఎసిత్వలెబామీవెట
మంజినార్. వరిఙ్ ఎసెఙ్ బామీరు సాయం కిదెఙానాద్. గాని నాను ఎలాకాలం మీవెట మన్ ఏ. 8అది కిదెఙ్ అటిన్పణి
విజు కితాత్ ద్. నఙి సమాది కినిముఙాల పీనుగు తయార్ కిని అలవాటువజ నా ఒడొఃల్ దిఙ్ వాసనం నూనె వాకిస్ అది నఙి
తయార్ కితాత్ ద్. 9నాను మీవెట నిజం వెహిస్న, యాబూమిముసుక్ ఎంబెబా దేవుణు సువార అది ఏలుబడిః వందిఙ్ 
సువారసాటిసినివలె అది కితిత్ యానెగిగ్పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కినిలెకెండ్ సాటిసిమంజినాదెలె”.

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

12పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్పండొయ్ ది మొదోహి దినం వాతాద్. అయ దినం దేవుణుదిఙ్ మెండ గొరె
పిలాల్ దిఙ్ పూజ కినికయూదురి 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 జి మీ ఎదు వానాన్. మీరు వనిన్వెట సొండు. 14వాండు సొహి ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ , “నా
సిసూర్ వెట పసక్ బోజనం కిదెఙ్ ఎంబె గదిమనాద్ ఇజిబోదకినికాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్’, ఇజి వెహ . 15నసిత్వలె ఆ ఇలుల్
ఎజుమాని విజు తయార్ ఆతి మేడముసుక్ మని పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మఙి పసక్ బోజనం తయార్ కిదు”,
ఇజి వెహండె పొకాన్ . 16సిసూర్ పటన్మ్ దు సొహరెయేసు వెహిలెకెండ్ నె విజు సుడ్ఃతార్. వారు పసక్ బోజనం తయార్ 
కితార్. 17పొదుద్ ఆతిఙ్ యేసు పనెన్ండు మంది సిసూర్ వెట అబెబ్ వాతాన్. 18వారు బోజనం కినివెలెయేసు వెహాన్ , “మీ
లొఇ ఒరెన్ నఙి పగాతివరి కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజి నాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజివారు 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 దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని లోకు
మరిసియాతినఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. వాండు పుట్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.
యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం
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22 వారు 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 వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని. నా నల ఇకాక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 25నాను
నిజం వెహిస్న, దేవుణు కినిఎలుబడిఃదు నాను కొతాఙ్ ఉణి దినం దాకమరి ఎసెఙ్ బాదాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరిఉండి
పాట*పారారె ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్ సొతార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 

27 వారు సొనివెలె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు
యాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె. గొరెఙెస్ మంద సెదీనె సొనెలె”.† 28గాని 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”. 30యేసు వెహాన్ , “ఓ పేతురు, నాను నిఙి నిజం వెహిస్న,
యాపొదొయ్ కొరు రిజకెరెనిముఙల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”. 31గాని పేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండ ఒదెద్ డటట్ం
వెహాన్ , “నాను నీ వెటసాతిఙసాన. 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 కిజి
మర్ జివానిదాకమీరు ఇబెబ్మండు”, ఇజి వెహాన్ . 33యేసు పేతుఙ్,యాకోబుఙ్,యోహనుఙ్ వనిన్ వెట ఒతాన్. వాండు
నండొ దుకం ఆజి బాద ఆదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 34వాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ
నసొస్బాదనఙి కలిగ్జినాద్ .మీరు ఇబెబ్నె బసినా వెటె తెలిల్ మండు.

35యేసుఅబెబ్ణిఙ్ సెగం దూరంసొహాండెపడిగ్ జిఅరాండె “ఓబా,నిఙిఇసట్మాతివజయాకసట్మ్ కాణ్ నఙితపిస్ అ”,
ఇజిపారద్నం కితాన్. 36యేసుదేవుణుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఓబానీను విజు కిదెఙ్ అటిన్. యాకసట్మ్ కునాబాణిఙ్ లాగ్ అ.
గాని నా ఇసట్మ్ వజ ఆఎద్ , నీ ఇసట్ంవజనె ఆపిద్”. 37పారద్నం కితివెనుక యేసు సిసూర్ డగు సొహిఙ్ వారు నిద కిజి
మహార్ , “ఓ సీమోను, నీను నిద కిజినిదా? ఉండి గంటబా తెలి ఆజి మండెఙ్ మీరు అట్ ఇదెరా?”, ఇజి పేతురుఙ్ 
వెన్ బాతాన్ . 38 సయును మిఙి పరిస కిజి తపప్దు అస్ ఏండ ఇహిఙ పారద్నం కిజి తెలి ఆజి మండు ఆతమ్ తయార్ నె,
గాని ఒడొఃల్ దిఙ్  సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్ .

39యేసు మరి ఒరుస్ సొనిస్ ముఙాల్ వెహిమాటెఙ్ 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 గడిఃయ డగు వాతాద్. 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 సిజాగర ఒతు”, ఇజిముఙల వరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ 
వెహ మహాన్ . 45యూద వెటనె యేసుడగు వాతాండె, “ఓ బోదకినికి’ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్.
46 నసిత్వలె వనిన్వెట వతిమహిలోకుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహర్. 47 వెటనె యేసుడగు మహిసిసూర్ లొఇ ఒరెన్, వనిన్
కూరద్ లాగిజ్ విజెరి ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పణిమనిసి ఆతి వని గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 48యేసు వెహాన్ , “నాను
డొఙవాండునా? నఙిఅసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్కోణెఙ్ అసిఎందనిఙ్ మీరువాతిదెర్ ? 49రోజునానుమీవెటనెమంజిదేవుణుగుడిఃదు
నెస్ పిసత్ గదె. అయవలెమీరు నఙిఎందనిఙ్ అస్ ఇతిదెర్ ? గానిదేవుణుమాటదురాసిత్వజఇకవిజుఈహ జరిగ్దెఙ్ వెలె”.
50నసిత్వలెవనిన్సిసూర్ విజేరెవనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రెఉహ్ కసొహార్ . 51-52ఒరెన్ దఙడాఃయెన్,యేసువెనుక,లోకుర్ వెటసొనిస్
మహాన్ . వాండు సొకక్ తొడ్ గిఏండ ఉండిపాతనె పి డ్ గితమహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు పిడిగితిమనిన్ పాతడిఃసి
డుమ్ డ ఆతాండెఉహ్ కాన్.

* 14:26 14:26 కీరన 115-118బోజనం కితిత్ వీజితిత్ఙపార్ జిమహార్ † 14:27 14:27 జెకరియ 13:7.
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యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53యేసుఙ్ తొహిస్ ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్. పెరిపుజెరిఙ్ విజేరె, పెదెద్ల్ ఙు,

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

57 నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . 58 “లోకు తొహి యా దేవుణుగుడిఃదిఙ్ 
నాను అర్ పిస్ విసీర్ జి, మూండి రోసాక్ఙ్  లోకు కీదు పణి ఆఎండ మరి ఉండి దేవుణుగుడిః తొహన్ ఇజి వాండు వెహిక
మాప్ వెహప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 59గాని వారు వెహి సాసయ్మ్ బా ఒరెన్ వెహిక మరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ తేడః ఆతాద్.
60నసిత్వలె విజెరిముసుక్ పెరిపుజెరి నిఙితాండెయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్, “నీను ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు నీముసుక్
వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61గానియేసు ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఏండ అలెతాన్. విజేరెపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజేరి
యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణుమరిసిఆతి 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”. 63-64 విజెరి 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. 65 నసిత్వలె సెగొండార్ యేసు ముసుక్ పూసాత్ ర్.
వారు గరండదాన్ వనిన్ కణుకేఙతొహిస్ కణుకేఙ్ మూకారె వనిన్ఙ్ గుతార్ . నిఙి ఎయెర్ గుతార్ ఇజితొఏండ వెహ్ అ”, ఇజి
వనిన్వెట వెహార్ . జమానుఙుబాయేసుఙ్ కికాణిఙ్ డెఃయ్ తారె ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ నానునెస్ ఎ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
66పేతురు విజెరిముసుక్ పెరి పుజెరి అర్ ఙుదు మహివలె అయఇండొణి పణిమనిస్ ఉండి అబెబ్ వాతాద్. 67పేతురు

సిసు కాయ్ జిమహిక సుడ్ఃజి వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అది నెగెండ సుడిఃతాద్. “నీనుబా నజరేతు వాండు ఆతి
యేసువెటమహికి”, ఇజి అది వెహాద్ .

68అందెఙె పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙితెలిఏద్ ”, ఇజి వెహిస్ వెలిల్ గవునిడగుసొహాన్ . నసిత్వలె కొరు కెరెతాద్.
69 అయ పణికినికాద్ పేతుఙ్ గవునిడగు సుడ్ఃజి అబెబ్ నిహిమహి వరివెట మరి వెహాద్ , “వీండు వరిలొఇమహ్ కాన్ 
ఒరేన్”. 70 గాని 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.

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

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1పెందాలసీకటిమన్ బునె,పెరిపుజెరిఙు,యూదపెదెలుఙు,యూదురిరూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్,సన్ హదింసఙమ్ 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 యేసుముసుక్ నండొ తపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4 నసిత్వలె పిలాతు యేసుఙ్ మరి
వెన్ బాతాన్, “నీను మర్ జి ఇనికబా వెహిన్దా? వీరు నీ ముసుక్ ఎసొస్ తపప్ఙ్ మొపిస్నార్ గదె”. 5 అహె వెహితిఙ్ బా
యేసు ఇనిమాటబామర్ జి వెహ్ ఎతాన్. అకక్ సుడ్ఃజి పిలాతు బమమ్ ఆతాన్.

‡ 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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6 ఏంటు 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 నాను మిఙి డిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11గాని
పెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ డిఃసి సీజియేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ .

12 నసిత్వలె పిలాతు, “యూదురిరాజు ఇని మీరు వెహ్ సినివనిన్ఙ్  నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 13వారు,
“వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 14 అందెఙె పిలాతు, “ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువ పొకెఙ్ ? వాండు ఇని
తపుపణి కిఏన్”, ఇజి వెహాన్ . గానివారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సప్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 15పిలాతు లొకాఙ్ 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 అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి
బురాదు ఇడ్ఃతార్. 18 “యూదురిరాజు గెలిస్అ? ఇజి వెహిస్వారుయేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్. 19వారుమరిమరి డుడుదాన్ వనిన్
బురాదు డెఃయారెవనిన్ముసుక్పూసాత్ ర్. వెనుకముణుకుఙ్ ఊర్ జివనిన్ఙ్ మాడిసివెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసివిజితివెనుక
వనిన్ఙ్ తొడిఃగిసిమహిఎరానిసొకక్లాగిజ్ వనిన్ నీరిసొకక్ తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయ్ జినార్ 
21 కురేనియాదికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ ఉండి నాటోహన్ అయసరి వాజి మహాన్ . నసిత్వలె యేసువందిఙ్ సిలువ

పిండ్ దెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం కితాత్ ర్. సీమోను, అలెకస్ందరుని, రూపుఇని వరి అపొప్సి. 22వారు
గొలొగ్ తఇని బాడిడ్దు యేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ బుర పిణికి బాడిడ్ఇజి అరద్ం. 23అబెయేసుఙ్ 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”, ఇజి యేసుముసుక్ మోపిత్ 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. 29-30 నసిత్వలె అయ సరిదాన్ సొనిస్మహికార్ వరి బురదూకిస్ యేసుఙ్ దూసిసాత్ ర్,
“ఒహొదేవుణుగుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ విసీర్ జిమూండిరోసాక్ఙ్ నానుతొహన్కి నిఙినీనె రకిస్సి. సిలువదాన్ డిగ్ జిరఅ”ఇహార్ .

31-32అయవజనె పెరిపుజెరిఙుని యూదురి రూలునెస్ పిసినికార్, “వీండు మహివరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. గాని వీండు వినిఙె
రకిస్సెత్ఙ్ అట్ ఎన్. ఇసాయేలురాజు ఆతి కీసుత్ ఏలు సిలువదాన్ డిగ్ జి వాతిఙ అకక్ సూణాపె మాపు నమినాప్”, ఇజి
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. యేసువెట సిలువ డెఃయెఆతిడొఙారుఙుబా వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

యేసు సిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్ 
33వేడెః పనెన్ండు గంటెఙాణిఙ్ మూండి గంటేఙ్ దాక దేసం విజు సీకటి ఆతాద్. 34మూండి గంటేఙ్ యేసు, “ఎలోయ,

ఎలోయ లమ సబకాని”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, “నా దేవుణు, నా దేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ 
నీను డిఃసిత్’ ఇజి. 35బానె నిహికార్ సెగొండార్ యామాటవెహారె, “ఇదిలో వీండు ఎలియేఙ్ కూకిస్నాన్” ఇహార్ . 36ఒరెన్ 
ఉహ్ కిస్సొనిస్ దూతితతాత్ ండెసెందుదాకస్ కలుదుముడఃకిస్ఉండిడుడుడ్ దాన్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ వెయుద్ అందిసాత్ న్. “సణెం
మండు. ఏలియ వాజి వినిఙ్ డిపాన్ండొ సిలేనొ సూణాట్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 37 నసిత్వలె యేసు డటం డేల్ సాత్ ండె
పాణం డిఃసాత్ న్. 38 అయవలె యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు గుడిఃదు మహి తెర ముసుక్హన్ అడిగిదాక కింజితాదె
రుండి ముకెక్ఙ్ ఆతె. 39సిలువ డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ దిమందమణిసిరిఙ్ ,యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండె పాణం
డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు నిజం దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహాన్ . 40 సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ దూరం నిలిస్ సుడ్ఃజిమహె.
వనాక్ఙ్ లొఇమగద్లేనె మరియ, ఇజిరియాకోబు, యోసెఇనివరి అయ్ సిఆతిమరియ, సలోమి ఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు
గలీలయదుమహివలెఇవిక్ వనిన్వెటసొనిస్వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ కిజిమహె. ఇవిక్ ఆఎండయెరూసలేమ్ దుయేసువెట
వాతి నండొ అయ్ లికొడొఃక్ బాఅబెబ్మహె.

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 
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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. అయ దినం విసాంతిదినం ముఙాల మహి
తయార్ కినిదినం. అందెఙె అయ తయార్ కినిదినం పొదొయ్ నెయోసేపు పిలాతుబాన్ సెలవ లొసెత్ఙ్ సొహాన్ . 44యేసు
ఎసాక్ండెసాతాన్ ఇజివెంజిపిలాతుబమమ్ఆతాన్. సయ్ నమ్ దివరిఅతికారిఙ్ కూకిస్వెన్ బాతిఙ్ యేసుఎసాక్ండెసాతాన్ 
ఇజి నెసాత్ న్. 45యేసు సాతాన్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారి వెహి మాట పిలాతు 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 గుండని సెపట్ పణుకు సడిపిసి దూకిదిఙ్ అడుడ్ కితాత్ ండె మూకాన్. 47మగద్లేనె
మరియ,యోసెఅయ్ సిఆతిమరియయేసు పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

1విసాంతిదినం గడిఃసిత్సొహివెనుక,మగద్లేనిమరియ,యాకోబు అయ్ సిమరియ, సలోమి, ఇనికెఙ్ యేసు పినుగుదిఙ్ 
రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె కొడిఃజి తతెత్ . 2వారమ్ దిఙ్ మొదొహిదినమ్ దు పెందాలెన్ నిఙ్ జిపొదుద్ సోసిమహివలెఅవిక్ సమాది
డగు సొహె. 3సమాదిడగు సొనిస్మహిఙ్ అవిక్ “సమాదిమూకి పణుకుమావందిఙ్ ఎయెర్ గూర్ పాన్ర్ ?”, ఇహె.

4నసిత్వలె అవిక్ సుడ్ఃతిఙ్ ఎయెరొఅయపెరిపణుకు సమాదిదాన్ గూర్ పిత్లెకెండ్ తోరితాద్. అది ఒదెద్ పెరిక 5నసిత్వలె
అవిక్ అయ సమాదిలొఇ వఙ్ జి సొహిఙ్ నీరి తెలాల్ ని సొకక్ పొర్ పాజి ఉణెర్ పడఃకాద్ బసిత్ మహి ఒరెన్ దఙ్ డాఃయెనుఙ్ 
సుడ్ఃతె. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి అవిక్ నండొ తియెల్ ఆతె. 6అయ దఙ్ డాఃయెన్ వరివెట, “తియెల్ ఆమాట్, సిలువ పొకె ఆతి
మనిన్ నజరేతు వాండు ఆతియేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెరా? వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు బతిక్జి నిఙిత మనాన్. వనిన్ఙ్ 
ఇడిత్ బాడిడ్ సుడ్ఃదు.

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

యేసుమగద్లేనిమరియెఙ్ తోరెఆతాన్ 
9యేసు ఆదివారం పెందాలెన్ సమాదిదాన్ బతిక్జినిఙ్ జిమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆతాన్. యామరియఎయెర్ ఇహిఙ

యేసు ఏడు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్ నెగెండ్ కితిత్ అయ్ లికొడొః. 10యేసువెటమహికార్ యేసుసాతిఙ్ దుకమ్ దాన్ ఒడ్ఃబిజి
అడఃబాజిమహిఙ్,అదిసొహదెవిజుసఙతిఙ్ వరిఙ్ వెహాద్ . 11యేసుబతిక్జినిఙితాండెనఙితోరెఆతాన్ ఇజిఅదివెహి
మాటవారు నమిమ్ఏతార్.

యేసు రిఎర్ సినూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 
12వెనుక రిఏర్ సిసుర్ ఉండినాటొనడిఃసిసొనిస్మహిఙ్ యేసు వరిఙ్ తొరె ఆతాన్ . గానిఆఇమూరి వజతోరెఆతాన్ .

13వారుసొనిస్,మహిసిసూరిఙ్ యాసఙతివెహార్ . గానివారుయారిఏరిమాటేఙబానమిఏతార్.

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

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

17 ఎయెర్ నఙి నమిమ్నారొ వారు యా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ నా పేరుదాన్ వారు
దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పాన్ర్. వారు కొతత్బాసెఙ్ వరిగ్నార్. 18సారాసాక్ఙ్ అసిత్ఙ్ బా అవిక్ కటిత్ఙ్ బా సాఏర్. ఇనికబా గొపప్
విసమాతిక ఉటిఙ్ బాసాఏర్. జబుబ్ ఆతివరిముసుక్ కికు ఇటిత్ఙ వారు నెగెండ్ ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్ 
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19యేసుయాకెఙ్ విజు వెహివెనుక దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్. యేసు అబెబ్ దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ 
బసాత్ న్. 20యేసు సిసూర్ విజుబాన్ సొనిస్ దేవుణు సువార వెహార్ . వారు కితిత్ విజు పణిదిఙ్ దేవుణు సాయం కితాన్.
వారు కితిత్ బమామ్తి పణిఙాణ్ వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు తోరిసాత్ న్.
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లూక రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా సువార లూక ఇని ఒరెన్ డాకట్రు, దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసుయాలోకమ్ దు బతిక్తిత్వలె జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ 

కత వజ రాసత్ మనాన్. యేసు పుడుఃగు వందిఙ్ మహిసువార ఇంక లావు వెహమనాన్. మరియేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని
పణిఙ వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కితిత్దనిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. యేసు దేవుణు మరిసి ఇహిఙ్ బా
లోకు వజపుటిస్,లోకురిపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాజి,మరిదేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజియా
సువారదు వెహిస్నాన్.

1-4లూకతియెపిలెఙ్ రాసినాన్. మానడిఃమిజరిగ్తిసఙతిఙవందిఙ్ కతవజరాసెత్ఙ్ నండొండార్ సుడ్ఃతార్. మొదోహనె,
యాసఙతిఙ సుడ్ఃతి సాసిర్ ,మరి, సువార బోదిసిత్కార్ మఙి వెహార్ . వారు మఙి వెహి వజనె, వీరు రాసాత్ ర్. నానుయా
సఙతిఙ్ విజుమొదోహనెబాగనెసత్మహ. అందెఙెఅయాకెఙ్ నీవందిఙ్ వరసరాసిత్ఙబాగమంజినాద్ ఇజినానుఒడ్ఃబిత.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె నిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనాక్ఙ్ పూరిఅరద్ం నిఙి నెసెత్ఙానాద్.

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

జటుట్ దు మహికాన్. వినిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు. అదిఅహరోను పుజెరి 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 ముందాలపుజేరి పణి 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 కూడిఃతిమహి మందలోకుర్ విజేరె వెలిల్ మంజి పారద్నం కిజి మహార్ . 11 నసిత్వలె, దేవుణుదిఙ్ దూపం
సురిన్ మాలి పిటె ఉణెర్ పడఃకాద్ దేవుణు దూత నిహన్. నిహండె వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్. 12 జెకరియ, దేవుణు దూతెఙ్ 
సుడ్ఃతాండె, గజిబిజి ఆజి నండొ తియెల్ ఆతాన్. 13అయావలె దేవుణు దూత వనిన్ఙ్, “జెకరియ, నీను తియెల్ ఆమ.
నీపారద్నం దేవుణు వెహాన్ . నీ ఆలు ఎలిసబెతు ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్దెల్. వనిన్ఙ్ యోహాను ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్. 14-17వాండు
పబు ఎదు పెరికాన్ ఆనాన్. దాకస్ కలుని మరి సోసిన్క ఇనికబావాండు ఉణ్ ఎన్. అయిసిపొటలొఇ పిండం ఆతిబాణిఙ్ 
మొదోలిస్ దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నడిఃపిసాన్న్. ఇసాయేలు దేసెమ్ ది లోకురిఙ్ నండొండారిఙ్ వరి దేవుణు ఆతి పబు దరోట్ 
మహిస్ తనాన్. ఏలియ పవక లెకెండ్ నండొ గొపప్ సతుత్ దాన్ వాండు పబు ముఙాల సొనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొప్సి
మరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయంమనిన్కార్ బుదిద్దాన్ నడిఃనివజ, విరి సరిదు దేవుణుమాట వెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబు
వానివలె, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ తయార్ కినివందిఙ్ యాలెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙెవాండు పుటిన్వెలెమిఙిగొపప్
సర్ ద కినాన్ లె. మరి, నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలె జెకరియ దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్,
“యాకఎలాగనాను నెసెత్ఙ్ ? నాను డొక. నాబోదెల్ బాడొఃకి ఆతాద్”, ఇజి. 19అందెఙె దేవుణు దూత, “నాను గబియెలు.
దేవుణు పడఃకాద్ నిలిస్ మంజినికాన్. నీ వెట వరిగ్జి, నిఙియానెగిగ్ కబు వెహెఙ్ దేవుణు నఙిపోకమనాన్. 20గానినాను
వెహిమాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙెయాకెఙ్ జరిగ్నిదాక, నీను గులల్ ఆజి మంజినిలె. నాను వెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు
ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు,పూరిఆనెలె”, ఇజి వెహాన్ .

21నసిత్వలెలోకుర్ జెకయెఙ్ కాప్ కిజిమహార్ . వీండు ఎందనిఙ్ దేవుణు గుడిఃదు నిసొఆల్ 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 ఆజి మహాన్ .
23 వనిన్ పణి కాలం వీజితిఙ్ వాండు వనిన్ ఇండొ సొహాన్ . 24 సెగం రోసుక్ సొహి వెనాక్, వనిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు పాత
డిఃసాత్ ద్. అయ్ దు నెలదాక అది ఇండొనె మహాద్ . 25 “పబునె నా వందిఙ్ యాక కితాన్. ఏలు నా ముసుక్ కణక పెహ
బసాత్ ండెలోకుర్ ఎదు నఙిమహిసిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .

* 1:22 1:22 దర్ సనం ఇహిఙ ఇనికాదొఉండి సఙతి కల లెకెండ్ టెటాఙ్ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్ తోరె ఆజినాద్ 



లూకా 1:26 67 లూకా 1:65

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

పటన్మ్ దు పోకాన్. 27యోసేపు ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి ఉండి విడిడ్ బోదెలిబాన్ దేవుణు దూత సొహాన్. అయ
విడిడ్ బోదెలి పేరు మరియ. యోసేపుదావీదు కుటుమ్ దికాన్. 28 దేవుణు దూత లొఇసొహాండె, మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి,
“వందనం, పబు నీ వెట మనాన్. నిఙి నెగెండ దీవిసత్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె, మరియ నండొ
బాద ఆతాద్. వనిన్మాటెఙదిఙ్ అరద్ం ఇనికదో ఇజి దనిన్ గరబ్మ్ దు బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలె దేవుణు దూత దనిన్ఙ్,
“మరియనీను తియెల్ ఆమ. దేవుణు నీముసుక్ కనికారంతోరిసత్ మనాన్. 31నీనుపాతడిఃసిత్దె,ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె.
వనిన్ఙ్ యేసుఇజిపేరుఇడ్ఃఅ. 32వాండుపెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ అతికారంమనిదేవుణుమరిసిఇజికూకెఆనాన్ లె.
వనిన్అనిగొగొర్ ఆతిదావీదురాజుఆతివజ,దేవుణుఆతిపబు వనిన్ఙ్ రాజుకినాన్ లె. 33వాండు,యాకోబుఙ్ తెగగ్తివరిఙ్ 
ఎలాకాలం ఏలుబడిః కినాన్ లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 34అయావలె
అది, “నాను ఎసెఙ్ బామొగకొడొః వెట కూడ్ఃఎనె. యాకఎలాగజరిగ్నాద్ ?”, ఇజిదేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్. 35అందెఙె
దేవుణు దూత, “దేవుణుఆతమ్ నీముసుక్వానాన్ లె. మొసొప్ కితిఙనీడపిడ్ఃకాన్ద్. అయలెకెండ్,విజుదనిన్ఙ్ అతికారం
మనిన్ దేవుణు సతుత్ నిఙి పిడ్ఃకాన్దెల్. అందెఙె పుటిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ వానికాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె
ఆనాన్ లె. 36నీ డగుహి లోకుఆతి ఎలిసబెతు డొఃకి కాలమ్ దు ఒరెన్ బయిఙ్ పాత డిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్ బోదెలి ఇజి కూకె
ఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37విజు కిదెఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

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

39అయావలెనె, మరియ తయార్ ఆతాద్. ఆతాదె, యూదయ దేసెమ్ ది గొరొణ్ పాంతమ్ దు మని ఉండి పటన్మ్ దు
బేగి సొహద్. 40అబెబ్ మని జెకరియ ఇండొసొహదె, ఎలిసబెతుఙ్ దసూల్ ఆతాదె, నమొసెత్ వెహాద్ . 41-42మరియ వెహి
వందనంఎలిసబెతువెహివెలె,దనిన్పొటాద్ మనిన్పిండంసరద్దాన్ కదిల్తాద్. ఎలిసబెతుదేవుణుఆతమ్దాన్ నిండిజిసర్ ద
ఆజిఈహ డటం వెహాద్ . “అబ! బోదెకాలొఇ, దేవుణు నిఙినె నెగెండ దీవిసాత్ న్. నీపొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బాదీవిసాత్ న్.
43నాపబుఙ్ అయ్ సినా డగు వాదెఙ్ నాను ఏపటిదిక ఆఏ. 44ఇదిలో నీ వందనం నా గిబిబ్దు అరిఙ్,నాపొటాద్ మనిన్
పిండం సర్ దదాన్ కదిల్తాద్. 45పబు దనిఙ్ వెహిమాటెఙ్ జరిగ్నాద్ ఇజి నమకం ఇటిత్కాద్ గొపప్ది.

మరియదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిపార్ జినాద్.
46 అయావలె మరియ ఈహ వెహాద్ . “నా పాణం పబు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి వెహిస్నాద్. 47-49 వాండు వనిన్

పణిమణిసిఆతి నా ఇజి బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃతాన్ . అందెఙె నా పాణం నఙి రకిస్సిన్ దేవుణు బానె సర్ ద ఆజినాద్. గొపప్
సతుత్ మనిన్ దేవుణు నా వందిఙ్ గొపప్ పణిఙ్ కితాన్. అందెఙె ఏలుదాన్ లోకుర్ విజేరెనా వందిఙ్, దేవుణు దీవిసిత్కాద్ ఇజి
వెహన్ర్ లె. వాండెనెగిగ్ దేవుణు. 50వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆనివరిముసుక్ వనిన్ కనికారం తర తరంమంజినాద్. 51వాండు వనిన్
సతుత్ దాన్ గొపప్ పణిఙ్ కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ ఇజి వరి లోఇ ఒడ్ఃబిజి గర ఆతి వరిఙ్ వాండు సెదిసాత్ న్. 52 గర
మని అతికారిఙ, అతికారం దాన్ డిఃపాత్ ండె ఇజిరి వరిఙ్ పెరికార్ కితాన్. 53బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండి సీజి సర్ ద కిబిసాత్ న్.
మని వరిఙ్ వహి కీదానె పోకాన్. 54-55మాఅనిరిఙ్ ‘కనికారం తోరిసన్’ ఇజి ఒటుట్ కితి వజ వాండు కితాన్. వనిన్ఙ్ సేవ
కిని ఇసాయేలు లోకాఙ్ కనికారం ఆజి సాయం కితాన్. అబహముఙ్ వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ ఎలాకాలం కనికారం
తోరిసన్ ఇజిఒటుట్ కితాన్. అయాకవాండుఒడిఃబితాన్”,ఇజిమరియవెహాద్ . 56అదిడగుమూండినెలెఙ్ దాకఎలిసబెతు
బాన్ మహదెదని ఇండొమర్ జిసొహద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుటిస్నాన్.
57నెలెఙ్ నిండితివలె, ఎలిసబెతుఙ్ ఒరెన్ కొడొఃపుటాత్ న్. 58పబు దనిన్ముసుక్ కణక పెహబేసాత్ న్ ఇజి పడఃకాదికార్ ని

కూలెఙ్ వెహరె, దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్. 59 కొడొః 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 . 61అందెఙెవారు, “మీకూలెఙలొఇ ఎయెరిఙ్ బానినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ వెహార్ . 62వినిఙ్ 
ఇనిన్పేరు ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సికోరిజినాన్ ఇజినెసెత్ఙ్ వారు కియుసయ్ నకిజిజెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్. 63నసిత్వలెవాండుఉండి
రాసిని బలల్ లొసాత్ ండె, “వినిన్ పేరుయోహాను”, ఇజిరాసాత్ న్. వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 64వెటనె, వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ 
వెయు వాతాద్. దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 65 పడఃకాదికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్. యూదయ
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దేసెమ్ ది గొరొణ్ పాంతం విజులోకుర్ విజేరెయాజరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 66యాకవెహికార్ విజెరెబా దని
వందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యాకొడొఃఎలాగమహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”, ఇజివెహాన్ . 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 వాత
మనాన్. 69 ఒరెన్ సతుత్ మని మఙి గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ మా వందిఙ్ సిత మనాన్. అయ వాండు వనిన్ పణి మణిసి
ఆతి దావీదు కుటుమ్ దు మనికాండె. 70-71సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె, దేవుణు వనిన్ బాణిఙ్ వాతి పవకెఙవెట ఒటుట్ కిత
మనాన్. ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, “మాపగాతివరిబాణిఙ్ మఙి రకిస్సన్ఇజి. “మఙి దూసిసిన్ వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’, ఇజి. అయా
ఒటుట్ వజనె,మఙిరకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ సితాన్. 72మరివాండు వెహాన్ , “మాఅనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి వజ కనికారంతోరిసన్ ఇజి. వనిన్
వందిఙ్ కేటఆతిఒపుమానంఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74మాబుబబ్ ఆతిఅబాహమువెటఒటుట్ కితాన్,మాపగఆతివరిబాణిఙ్ 
మఙితపిసన్ ఇజి,తియెల్ సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ మఙిసాయం కిన ఇజి. 75మరి,మాటు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ 
వజ నీతి నిజాయితిదాన్ మాబతుక్ విజు వనిన్ ఎదు మండెఙ్ మఙి తయార్ కిన ఇజి”, వెహాన్ . 76మరి, నా కొడొః నీను
విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు పవక ఇజి కూకెఆనిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను ముఙాలెసొన్ సి పబుఙ్ లోకుడగు
వాదెఙ్ సరి నెగెణ్ కినిలె. 77నీ వనిన్ లోకాఙ్ వెహిన్లె, “దేవుణు వరి పాపమ్ కు సెమిసి వరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’, ఇజి. 78మా
దేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ పొదుద్ సోని లెకెండ్ రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె.
79ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదు మని వరిఙ్ సావుబతుక్దు మని వరిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్. మఙి సమాదనం దాన్ నడిఃపిసెత్ఙ్.
దిని వందిఙె వాండు రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె”, ఇజి జెకరియ వెహాన్ . 80 కొడొః పిరితాన్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ 
పిరితాన్. వాండు ఇసాయేలులోకురిఙ్ తోరిన్ దాకయెరూసలేమ్ దిఙ్ వెలిల్ బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె బతిక్తాన్.

2
1అయకాలమ్ దు రోమ గవర్ మెంటు అడిఃగిమనిన్విజులోకురిఙ్ జమబంది లెకెఙ్ రాసెత్ఙ్ ఇజి కయిసరు అయుగుసుత్

ఉండి ఆడ సితాన్. 2 కురెనియ ఇని ఒరెన్ సిరియరాస ందిఙ్ సుడ్ఃజి మహివలెయామొదోహిజమబంది లెకెఙ్ రాసాత్ ర్.
3 విజేరె వరి వరి పటన్మ్ కాఙ్ పేరుక్ రాసె ఆదెఙ్ సొహార్ . 4 అయలెకెండ్ యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ బా సొహాన్ . వీండు
దావీదు కుటుమ్ దికాన్. దావీదు పటన్ం బేతెల్హెము. అందెఙెవాండు గలిలయఇనిపాంతమ్ ది నజరేతు ఇని పటన్ం దాన్,
యూదయపాంతమ్ దుమని బేతెల్హేము ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ . 5వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిమహిమరియవెటజమబందిరాసె
ఆదెఙ్ సొహాన్ . అయావలె దనిన్ఙ్ నెలెఙ్ నిండితెమహె. 6వారు అబెమహివలె దనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7అది దనితొల్ 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 
8నసిత్వలె, అయపాంతమ్ దు సెగొండార్ గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్ వరి గొరెఙ,మడిఃఙమంద కితారె రెయ్ తు కాపుకిజిమహార్ .

9అయావలె ఒరెన్ దేవుణు దూత వరిఙ్ తోరె ఆతాన్. పబు జాయ్ వరి సుటులం వాతాద్. వారు నండొతియెల్ ఆతార్.
10అయావలెదూతవరిఙ్, “మీరుతియెల్ ఆమాట్. లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ నండొసర్ దకిబిసిన్నెగిగ్ కబునానువెహన్. 11నేండు
దావీదు పటన్మ్ దుమిఙిరకిస్సిన్కాన్ ఒరెన్ పుటత్ మనాన్. వాండు పబు ఆతి కీసుత్ . 12యాకదెనానుమీఙివెహిదనిఙ్ గురు
“ఒరెన్ బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, సాలాది డోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 13-14 వెటనె, దేవుణు
మంజిని బాడిది నండొ దూతెఙ్ అయ దూతవెట కూడిఃతె. కూడిఃతారె, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజినాట్. యా లోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనం మనీద్ ’ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మహార్ .
15దూతెఙ్ వరిఙ్ డిఃసాత్ రె,దేవుణుమంజినిబాడిఃదుసొహార్ .సొహివెనుకగొరెఙ్గవ్ డుఃఙ్, “మాటుబేతెల్హేముదుసొనిస్,
పబుమఙి వెహ్ పిసిత్యాజరిగ్తి సఙతిఙ సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారు బేగిసొహరె,మరియామెమ్ఙ్,యోసేపుఙ్,డోణిదు తెపిత్ మని కొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతార్. 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె,
యాకొడొః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహిమాటెఙ్ విజేరిఙ్ వెహార్ . 18గొరెఙ్ గవుడుఃఙ్ వెహికెఙ్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్.
19గానిమరియజరిగ్తి సఙతిఙ విజు గరబ్మ్ దు ఇడిజ్ దనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మహాద్ . 20 గవుడుఃఙ్ వరిఙ్ వెహికెఙ్, వారు
సుడ్ఃతికెఙ్ విజువనాక్వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రంసీజివనిన్ఙ్ నండొపొగ్ డిఃజిమహసొహార్ . దేవుణుదూతవరిఙ్ వెహి
వజనె విజుజరిగ్తె.
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21పుటిస్ ఎనిమిది రోసుక్ ఆతిఙ్, బయిఙ్ సునతి కితార్. అయావలె వారు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. పాత
డిఃస్ ఎండముఙాలె దేవుణు దూత వెహి పేరునె ఇటాత్ ర్. 22దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ దు మనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ 
పూజెఙ్ కిదెఙ్ దినం ఆతాద్. అయావలెయోసేపుని 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,మోసెరాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుదు మని వజ, “జత గువండెఙ్ నొ రుండి పారపొటి పిలెకుఙ్ నొపూజ
సీదెఙ్†”, ఇజి. అయావజ ఒతాత్ ర్. 25 అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలేమ్ దు మహాన్ . వీండు నీతి
నిజయ్ తి మనికాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికాన్. ఇసాయేలు లోకాఙ్ రకిస్సిన్ వనిన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ .
దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ వెట మహాన్ . 26 పబు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
వెహమహాన్ . 27దేవుణు వనిన్ఙ్ నడిఃపిసిత్వజ వీండు దేవుణు గుడిఃదుసొహాన్ . నసిత్వలె, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదు
మని లెకెండ్ కిదెఙ్ అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతియేసుఙ్ తతాత్ ర్. 28అయావలె సుమెయోను కొడొఃదిఙ్ కికాణిఙ్ పెహండె
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి ఈహ వెహాన్ . 29 “పబువా, నీను వెహి మాటెఙ్ వజ నాను వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. అందెఙె నీ పణి
మణిసి ఆతి నఙి ఏలు సమాదనం దాన్ కూకిస్ ఒఅ. 30-31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ విజేరె సుడ్ఃదెఙ్ నీను తయార్ 
కితి రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ నా కణకాణిఙ్ నాను సుడ్ఃత మనన్. 32వాండు ఇసాయేలు ఆఇ వరిఙ్ దేవుణు సరిదు నడ్ పిసెత్ఙ్ 
జాయ్ లెకెండ్ ఆనాన్ లె. నీ ఇసాయేలులోకాఙ్ గొపప్ గవ్ రంవాండు కలిగ్సాన్న్ లె.

33అయావలె వాండు కొడొః వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 34-35 సుమెయోను
వరిఙ్ దీవిసాత్ ండె,వనిన్అయ్ సిఆతిమరియెఙ్, “ఇసాయేలులోకుర్ నండొండార్ నాసనంఆనివందిఙ్,నండొండార్ బతిక్ని
వందిఙ్ దేవుణు వినిఙె ఏర్ పాటు కితాన్. వీండు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిఉండి గురు. లోకుర్ అయాకనెకన్పొకాన్ర్. ఆహె,
వారు మనుస్దు విని వందిఙ్ ఒడ్ఃబితికెఙ్ వెలిల్ ఆనె. అయాక నీను సూణివెలె కూడం గుతిస్ సొహి లెకెండ్ నీ మనుస్దు
దుకం వానాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 36-37 నసిత్వలె పనుయెలు గాడిస్ ఆతి అనన్ ఇని ఉండి పవక మహాద్ . అది ఆసిరు ఇని
జాతిదుమనికాద్. అదిపెండిల్ ఆజిఏడుపంటెఙ్ మాసివెటబతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్ పంటెఙ్ దాకముండమొపత్ మహాద్ .
అది నండొ డొక ఆతాద్. దేవుణు గుడిః దాన్ ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎండ, రెయు పొగాల్ ఉపాస్ దాన్ పారద్నమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసిమహాద్ . 38ఆగడిఃయదునె,అదిదేవుణుగుడిఃదుయోసేపు,మరియ,యేసుబాన్ సొహదెదేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతాద్. యెరూసలేమ్ ది లోకుర్ రోమ అతికారిఙ అడిఃగి మహార్ . వారు వరిఙ్ డిఃబిసిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మహార్ . ఆహెఎదు సుడ్ఃజిమహివరివెట కొడొఃవందిఙ్ వెహాద్ .

39యోసేపుని మరియమోసె రాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుఙ్ దు కిదెఙ్ వెహి మనికెఙ్ విజు కితార్. కితి వెనుక, మహరె
గలీలయదుమనినజరేతుఇనివరిపటన్మ్ దుసొహార్ . 40కొడొఃసతుత్ దాన్ పిరితాన్. వనిన్ఙ్ నండొబుదిద్ మనాద్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ దీవిసినెమహాన్ .
యేసు పెదద్లిఙవెటవర్ గిజినాన్.

41ఏంటు ఏంటుయేసు అయ్ సి అపొసిర్ యెరూసలేమ్ దు పసక్‡ పండొయ్ దిఙ్ సొనిస్మహార్ . 42వారు ఏంటు సొనిస్
మహిఅలవాటువజ,యేసుఙ్ పనెన్ండు పంటెఙ్ మహివలె పండొయ్ దిఙ్ సొహార్ .

43 పండొయ్ వీజితిఙ్, వారు మర్ జి వాజి మహార్ . గాని కొడొః ఆతి యేసు యెరూసలేమ్ దు నిహన్. వనిన్ అయ్ సి
అపొప్సిర్ అయాక నెస్ ఎతార్. 44వీండు మంద లోఇ మనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, ఉండి రోజు వారు నడిఃజి వాతార్. వెనుక
వారు వరి కూలెఙబాన్ నెలవ్ ఆతి వరిబాన్ వనిన్ఙ్ రెబాజినార్. 45వాండు తోర్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ రెబాజి యెరూసలేమ్ దు
మర్ జివాతార్. 46మూండిదినమ్ కు వెనుక,వాండు,దేవుణు గుడిఃదుబోదకినివరినడిఃమిబసిత్క సుడ్ఃతార్. వాండువరి
మాటెఙ్ వెంజి,వరిఙ్ మరివెన్ బాజిమహాన్ . 47వనిన్మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె,వాండుమహిస్వెహిమాటెఙవందిఙ్,వనిన్
బుదిద్ వందిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 48వనిన్ అయ్ సి అపొసిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. వనిన్ అయ్ సిఈహ
వెహాద్ “నామరిన్,నీను ఎందనిఙ్ మఙిఈహ కితి? ఇదిలోనీబుబబ్నినాను నండొబాదఆజినిఙి రెబాజివాతాప్”, ఇజి
వెహాద్.

49దనిఙ్ వాండు, “మీరు నఙి ఎందనిఙ్ రెబాతిదెర్. నానునాబుబబ్ పణిదుమండెఙ్ వలె ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇజి
వెహాన్ . 50గానివాండు వరిఙ్ వెహిస్మాటెఙ్ వారు అరద్ం కిఎతార్. 51వెనుక వాండు వరివెటసోతాండె నజరేతువాతాన్.
అబెబ్ వరిఙ్ లొఙిజి మహాన్ . వనిన్ అయ్ సియా జరిగ్జిని విజు సఙతిఙ్ దని మనుస్దు ఇడిజ్ మహాద్ . 52యేసు బుదిద్దు,
వయుసుదు పిరితాన్. దేవుణు,లోకుర్ మరిమరి వనిన్ఙ్ పేమిసిమహార్ . వనిన్ముసుక్ సర్ ద ఆజిమహార్ .
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3
1పొంతిపిలాతు ఇనికాన్ యూదయరాస ంఏలుబడిః కిజిమహాన్ .హేరోదు గలిలయరాస మ్ దిఙ్ అతికారి. హేరోదుఙ్ 

తంబెర్ సిఆతి పిలుపుప్ ఇతూరియని తకోనీతి రాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనే రాస మ్ కాఙ్ లుసానియ అతికారి.
అయావలెతిబెరియకయిసరు ఇనికానెవిరిఙ్ విజేరెముసుక్రాజు. వాండు పదిహేను పంటెఙాణిఙ్ విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినె
వాజినాన్. 2 అయావలె, అనన్ని కయప పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి. అయావలె బీడిమ్ బూమిదు, జెకరియ మరిసి
ఆతియోహాను వెట దేవుణు వర్ గితాన్. 3 అందెఙె వాండు, “మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు మీ
పాపమ్ కు సెమిసాన్న్”,ఇజియొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదుమనిన్పాంతంవిజుసొనిస్బోదిసిమహాన్ . 4యెసయపవకరాసిత్వెలె
వినిన్వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్. “బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్. “పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరినెగెణ్ 
కిఅ. వనిన్ఙ్ నడిఃదెఙ్ సరితినాఙ్ కిదు. 5విజుగాతెఙ్ నిండిస్ అ. విజుగొరొక్ నిమెటెఙ్ బయ్ లు కిఅ. వెకొసరిఙ్ తినానికెఙ్ 
కిఅ. కరుకు సరిఙ్ నునన్ఙ్ తికెఙ్ కిఅ. 6అయావలె విజేరె, దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సిన్ దనిన్వందిఙ్ సూణార్ లె*”, ఇజి. ఆహె
రాసిత్మహి లెకెండ్ యోహాను బోదిసాత్ న్. 7యోహను వనిన్డగు బాపిత్సం లాగెఆదెఙ్ వాజినిమందలోకురిఙ్ ఈహ వెహాన్ 
“మీరు విసం మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ , దేవుణుబాణిఙ్ కోపం వాజినాద్ ఇజి నమిమ్జి మీరు వాతిదెరా? సిలెల్ద్ .
వనిన్ కొపమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ ఇజి మీరువాతిదెరా? నిజమే అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు
ఒపుకొడొఃజి డిఃసి సీజి దనిన్ఙ్ తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . “మాపు అబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి మీరు మీ మనుస్దు
వరిగ్మాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాపణుకుఙాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃరిఙ్ తయార్ కిదెఙ్ దేవుణు అటాన్న్”, ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న. 9దేవుణు మరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్ . నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ
మరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

10అయావలె లోకుర్ విజేరె, “అహిఙమాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 11యోహాను వెహాన్ , “రుండి సొకెఙ్ 
మనిన్కాన్ ఉండిసిలివనిన్ఙ్ సీదెఙ్. అయలెకెండ్ టిండిమనిన్కాన్ సిలిల్వనిన్ఙ్ సీదెఙ్”,ఇజి. 12పనున్పెర్ నికార్ బాబాపిత్సం
లాగె ఆదెఙ్ వాతార్. వారు, “ఓబోదకినికి,మాపుఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13దనిఙ్ వాండు, “మిఙి ఎసొలొసెత్ఙ్ 
ఆడసితమనాదొ,నసొలొసుత్ . నండొలొసామ్ట్”, ఇజివెహాన్ . 14నసిత్వలెసెగొండార్ ఉదద్ం కినికార్, “మాపుఇనిక కిదెఙ్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙె వాండు, “బెదిసి ఎయెబాన్ డబుబ్ డిబిసామ్ట్. అనయం వెహిస్ డబుబ్ లొసాన్ట్. మీజీతం దానె
సరుద్ ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .

15వీండు కీసుత్ సు ఇజియోహానువందిఙ్ లోకుర్ విజెరెవరిమనుస్దు ఒడ్ఃబితార్. వారుఆసదాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మహార్ . 16అయావలెయోహాను వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహాన్ , “నానుమిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నఙిమిసిత్ 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 కిజి
గాలి ఇడ్ఃజినాన్. గింజెఙ్ గాదిద్ ఇడాన్న్. పొటుదిఙ్ నమ్బ్ ఇ సిసుదు సుర్ నాన్. 18యామాటెఙ్ అఏండ, మరి నండొ
సఙతిఙ్ వెహిస్ లోకురిఙ్ 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 ఇడిన్ ముఙాల, ఉండి రోజులోకుర్ విజెరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయావలెయేసు బాబాపిత్సం
లాగె ఆతాన్. 22వాండు పారద్నం కిజి మహివలె, ఆగాసం రెయ్ ఆతాదె దేవుణు ఆతమ్ ఉండి పార పొటిఙ్ మూరి లెకెండ్ 
డిఃగ్ జి వనిన్ ముసుక్ వాతాద్. అయావలె, “నీనె నాను పేమిసిన్ నా మరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సర్ ద ఆజిన”, ఇజి
పరలోమ్ దాన్ ఉండిజాటువాతాద్.

23యేసు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్వెలె వనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ పంటెఙ్ వయ్ సుమహాన్ . వీండుయోసేపుమరీన్ నె
ఇజిఒడిఃబిజిమహార్ .యోసేపుహెలిమరిసి 24హెలిమతత్తుమరిసిమతత్తు లేవిమరిసిలేవిమెలిక్మరిసిమెలిక్యనన్
మరిసి యనన్ యోసేపు మరిసి 25యోసేపు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ ఆమోసు మరిసి ఆమోసు నాహోము మరిసి
నాహోముఎసిల్కిమరిసిఎసిల్కి నగగ్యమరిసి 26నగగ్యమయతుమరిసిమయతుమతత్తియమరిసిమతత్తియసిమియ
మరిసి సిమియయేసెకమరిసియేసెకయోదామరిసి 27యోదాయోహనమరిసియోహన రేపామరిసి రేపాజెరుబాబెలు
మరిసిజెరుబాబెలు సయిలీత్యెలుమరిసిసయిలీత్యెలు నేరిమరిసి 28నేరిమెలిక్మరిసిమెలిక్అదిమరిసిఅదికోసాము

* 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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మరిసి కోసాము ఎలక్దాము మరిసి ఎలక్దాము ఏరు మరిసి 29ఏరుయొహసవమరిసియొహసవ ఎలియెజెరు మరిసి
ఎలియెజరుయోరియమరిసియోరియమతత్తు మరిసి మతత్తు లేవి మరిసి 30 లేవి సిమొను మరిసి సిమొను యూద
మరిసి యూద యోసేపు మరిసి యోసేపు యోనాము మరిసి యోనాము ఎలాయ్కిము మరిసి 31 ఎలాయ్కిము మెలెయా
మరిసి మెలెయా మేనాన్ మరిసి మేనాన్ మతత్త మరిసి మతత్త నాతాను మరిసి నాతాను దావీదు మరిసి 32 దావీదు,
యెసయమరిసి. యెసయఓబెదుమరిసి ఓబెదు బోయసుమరిసిబోయసు సలక్ను మరిసి సలక్ను నయసోస్సు మరిసి
33 నయసోస్సు అమిమ్నాదబు మరిసి అమిమ్నదాబు అరాము మరిసి అరాము ఎసోము మరిసి ఎసోము పెరెసు మరిసి
పెరెసు యూదా మరిసి 34యూదాయాకోబు మరిసి యాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు అబాహము మరిసి అబాహము
తేరహ మరిసి తేరహ నాహోరు మరిసి 35నాహోరు సేరుగు మరిసి సేరుగు రయూకు మరిసి రయూకు పెలెగు మరిసి
పెలెగు హెబెరు మరిసి హెబెరు సేలహ మరిసి 36 సేలహ కెయినాను మరిసి కెయినాను అరప్కస్దు మరిసి అరప్కస్దు
సేముమరిసి సేము నోవహ మరిసినోవవులెమెకుమరిసి 37లెమెకుమెతుసెలెమరిసిమెతుసెలెహనోకుమరిసిహనోకు
యెరుదు మరిసి యెరుదు 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 ఇనికబా
ఉణెఎండ మహాన్ , కడఃవెరిదు వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3అయావలె సయాన్, “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యాపణుకు
టిండి ఆని లెకెండ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 4అందెఙెయేసు, “లోకు బతిక్జినిక టిండిదానెఆఏద్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్”, ఇహాన్. 5-6అయావలె సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ మనిబాన్ ఒతండె,లోకమ్ దు మని విజు దేసెమ్ కు జామె
తోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ ది అతికారం సంసారం, విజు నాను నిఙి సీన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ విజు నఙినె దేవుణు
ఒపజెపత్ మనాన్. నఙిఇసట్ంఆతిఎయెరిఙ్ బాసీదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. 7అందెఙెనీనునఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ,యాకెఙ్ 
విజు నీవి ఆనె”, ఇహాన్ . 8నసిత్వలెయేసు, “నీను నీ దేవుణు ఆతి పబుఙ్ నె పొగిడిఃజిమాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవకిదెఙ్ † ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .

9 వెనాక్ వనిన్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు కూక ఒతాత్ ండె, దేవుణుగుడిః కోసాదు నిల్ పాత్ ండె, “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ
ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి డాట్ అ. 10-11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “'నిఙి నెగెండ కాపాడఃదెఙ్ నీ వందిఙ్ వనిన్ దూతారిఙ్ దేవుణు ఆడ
సీనాన్. నీపాదం పణుకుదు తగిల్ఎండవారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ‡’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ ”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ 12అందెఙెయేసు, “ ‘నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్, పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ §’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”,
ఇజిమర్ జి వెహాన్ . 13సయ్ తాన్ విజు పరీసెఙ్ వీసాత్ ండె సెగం కాలం వనిన్ఙ్ డిఃసత్సొహమహాన్ .

యేసు గలీలయదు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్నాన్ 
14యేసు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయపాంతమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . అయాపాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ 

సెదితె. 15వాండుయూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ నేర్ పిసాత్ న్. విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃతార్.

యేసుఙ్ నజరేతుదాన్ పేర్ జినార్ 
16వెనుక,వాండుపిరీతివనిన్పటన్మ్ దుసొహాన్ . అయాకనజరెతు. వనిన్అలవాటువజవిసాంతిదినమ్ దుయూదురి

మీటిఙ్ ఇండొసొహాండెదేవుణుమాటసద్ విదెఙ్ ఇజినిహన్. 17మీటిఙ్ ఇండొణిపణిమణిసివనిన్ఙ్ యెసయపవకరాసిత్
పుసత్కం సితాన్. వాండు అయాక రెకిఙ్ ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ .

18-19 “పబుపోకి దేవుణు ఆతమ్నావెటమనాన్. అందెఙెవాండు బీద ఆతి వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాన్.
తొహెఆతి 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 నఙి పోక మనాన్*”, ఇజి రాసిత్ మనికెఙ్ 
వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ . 20యాకెఙ్ సద్ విజి,పుసత్కం మూకాండె పణిమణిసిఙ్ మహసితండె బసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొమహికార్ 
విజెరెవనిన్ఙ్ డిటబేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్, “ఏలునాను సద్ వితిదేవుణుమాటెఙ్ మీరువెహివెలెనెఅయాకపూరిఆతె”,

* 4:4 4:4దివ్తీ 8:3. † 4:8 4:8దివ్తీ 6:13. ‡ 4:10-11 4:10-11 కీరన 91:11-12. § 4:12 4:12దివ్తీ 6:16. * 4:18-19 4:18-19
యెసయ 61:1-2.
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ఇజివెహాన్ . 22వారు విజెరె వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహార్ . వనిన్ వెయ్ దాన్ వాతినెగిగ్ మాటెఙబమమ్ ఆజి, “వీండుయోసేపు
మరిసి గదె?”, ఇజి వెహార్ .

23యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓ గురు, నిఙి నీనె నెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’, ఇని బుదిద్ మాటమీరు తప్ ఎండ నఙి వెహన్దెర్. మరి,
మీరునఙి, ‘నీను కపరన్హొముఇనిపటన్మ్ దు కితిత్ పణిఙ్ మాపువెహప్. అయాపణిఙ్ ఇబెబ్నీసొంతపటన్మ్ దుబాకిఅ’,
ఇజివెహిన్దెర్. 24ఎమేణిపవకెఙ్ బాసొంతపటన్మ్ దులోకుర్ గవ్ రంసిఎర్,ఇజినిజంనానుమీవెటవెహిస్న. 25వెండు,
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 ఇని నాటొణి రాండి బోదెలిబానె పోకాన్. 27అయాలెకెండ్, ఏలీసా పవక కాలమ్ దు, ఇసాయేలు
దేసమ్ దు నండొండార్ పెరికసట్ం దాన్ మహార్ . గానివారు ఎయెర్ బా నెగెణ్ ఆఎతార్. సిరియ దేసమ్ దు మని నయమాన్ 
ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”, ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. ఇజియేసు వెహాన్ .

28యామాటెఙ్ వెహివలె, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ మహికార్ విజెరె వెరి కోపం ఆతార్ 29వారు నిహరె, పటన్మ్ దాన్ 
వనిన్ఙ్ పేరార్. వారువనిన్ఙ్ మెటుదు ఒతార్. వరిపటన్ంఅయామెటుద్ నెతయార్ కితమనాద్. గడియబుర కిజివనిన్ఙ్ 
అర్ పెత్ఙ్ ఇజి ఒతార్. 30గానిమంది నడిఃమిఙానె, వనిన్సరివాండు 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 పిసి మహాన్ . 32వాండు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నండొ అతికారందాన్ వాండు వెహాన్ . 33-34యూదురిమీటిఙ్ 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 డటం గగొల్ ఆజి వెహాన్ . 35అందెఙెయేసు, “అలెజిమన్ 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. 36అయావలె లోకుర్ విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. “అబబ్, యాక ఎసొహిమాట.
వీండు దేవుణుసతుత్ దాన్,అతికారమ్ దాన్ సొన్ అఇజిదెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్. అవిడిఃసిసొనిస్నె”,ఇజిఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ 
వరిగ్తార్. 37వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాపాంతమ్ దు విజు సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
38యేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొణాఙ్ నిఙితండె, సిమొను వనిన్ ఇండొసొహాన్ . అయావలెవనిన్మీమ్ సి నండొనోబు

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 మహి వరి విజెరె ముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదె ఆఏండ, 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. 43గానివాండు, “నాను మహి పటన్మ్ కాఙ్ బా దేవుణు ఏలుబడిః
కినికాలంవందిఙ్ సువారవెహెఙ్ వలె. దినివందిఙ్ దేవుణు నఙిపోకాన్”, ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 44వెనాక్వాండుయూదయ
దేసమ్ దుమనియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ బోదిసిమహాన్ .

5
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1ఉండి రోజు,యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొలోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙ్ నెకెఆజి వనిన్ ముసుక్
అరిస్ మహార్ . 2నసిత్వలె జాలెరిఙు సెరు దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్ . అయాజాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ 
నొర్ జిమహార్ . 3వాండు దనిలొఇఉండిడోణిద్ ఎకాన్. ఆకసిమొనుతి. ఎకాండెదరిదాన్ కండెక్ నెకు ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ .
వాండు డోణిద్ బసాత్ ండె నండొలోకాఙ్ నెసిప్సిమహాన్ . 4వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్, “ఏరు నిరీమనిబాన్ డోణి
నడిఃపిస్ అ. మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీ వలెల్ఙ్ విసీరు”, ఇహాన్ . 5అందెఙె సిమొను, “ఓ బోదకినికి, రెయు విజుమాపు అరల
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ఆతాప్. గానిమఙి ఇనికబా దొహ క్తె. అహిఙ్ బా నీను వెహిస్నిమాట వజ వలెల్ఙ్ పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6వారు
అయాలెకెండ్ కితాత్ ర్. నండొమొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ కింజిని వజ ఆతె. 7అయావలెవారు వేరె డోణిద్ మని, వరి జతత్
కూడ్ఃజిపణికినివరిఙ్, “వాజిమఙితోడుః కిదు”,ఇజికియుసయ్ నకితార్. వారువాతారె,రుండిడోణిఙ్ మొయెఙ్ నిహర్.
డోణిఙ్ ముడుగిన్లెకెండ్ ఆతె. 8 సీమోను ఇని పేతురు యాక సుడ్ఃతాండె, యేసు కాలుక్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితండె,
“పబువా, నఙి డిఃసిసొన్ అ,నానుపాపం కితికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 9ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండుని వనిన్వెటమనికార్ విజెరె
వారుఅసిత్యామొయెఙ్ కొటుట్ సుడ్ఃతారెనండొబమమ్ఆతార్. 10అయలెకెండ్ నె,సీమోనువెటకూడ్ఃజిపణికినియాకోబు
నియోహానుబాబమమ్ఆతార్. వారు జెబదయిమరిసిర్. అందెఙెయేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొకాలంనీనుమొయెఙ్ అసిన్
పణికితి. ఏలు లోకాఙ్ నాసిసూర్ కిదెఙ్ నెస్ పిసాన్లె”, ఇజి సిమోనుఙ్ వెహాన్ . 11వారు వరి డోణిఙ్ సెరు ఒడుడ్ దు తతాత్ రె,
విజుడిఃసాత్ ర్. వనిన్వెటసొహార్ .
కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

12యేసు ఉండి పటన్మ్ దు మహివలె కసుట్ రోగం* ఇనిపెరి జబుబ్ లావుఆతి ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు యేసుఙ్ 
సుడ్ఃతివెలె ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “పబువా, నాను నెగెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙిమనుస్ మహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ 
అటిన్”, ఇజిబతిమాల్ తాన్. 13అందెఙెయేసు వనిన్కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙిమనుస్మనాద్ ,నీను నెగెణ్ ఆఅ”,
ఇజి వెహాన్ . వెటనెవనిన్ఙ్ మహిఅయాకసుట్ రోగం వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయెవెటబాఇనికబావెహమ్. గాని
నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతివందిఙ్ మోసెముఙాలెఆడసితివజదేవుణుదిఙ్ సంత
సిఅ. ఆహె నీను నెగెణ్ ఆతి ఇజిలోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహపోకాన్. 15గాని వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ మరి ఒదె,
నాహక్ఙ్ విజుసెదితె. అందెఙె నండొలోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్, వరి కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు కూడ్ఃజి
వాజిమహార్ . 16గానివాండు, నడిఃమి నడిఃమిపారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్మనాన్.

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

యెరూసలెమ్ దాన్ వాతిపరిసయ్ రునియూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ అబెబ్బసివెంజిమహార్ . కసట్మ్ దుమనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్ దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెటమనాద్. 18నసిత్వలె, కికుక్కాలుక్అరిపకస్వాయుఇనిజబుబ్దివనిన్ఙ్,సెగొండార్ ఉండి
సాపాద్ 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, రేకం బొరొ కితారె సాపదాన్ మంద
నడిఃమియేసు ఎదు డిపాత్ ర్. 20యేసు వనిన్ముసుక్ మనిన్ వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, “కూలాయెన్, నీ పాపమ్ కు నాను
సెమిసత్ మనన్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21అయావలెపరిసయ్ రునియూదురిరూలుఙ్ 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.

22వారు ఒడ్ఃబితికయేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు అహ మీమనుస్దు ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యా
జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఃయ ఇజి వెహిన్క సులునా?
24లోకుమరిసిఆతినఙిలోకుపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమిముసుక్ అతికారంమనాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజివెహండె,
అయాకికు కాలుక్ అరి పకస్వాయు వనిన్ఙ్, “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ జిసాపఅసి ఇండొసొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 25వెటనె
వాండు విజెరెముఙాలె నిఙితండె,వాండు గూరిమనిసాప నికాండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి ఇండొసొహాన్ . 26వారు విజెరె
నండొ బమమ్ 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 ఇని ఒరెన్ పనున్ పెరిన్వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరి ఆపిసుదు

బసత్ మహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నా సిసూడు ఆఅ. నా వెట రఅ”, ఇజి వెహన్. 28 లేవి విజు డిసాత్ ండె, నిఙ్ జి వనిన్
వెట సొహాన్ . 29 వెనుక లేవి యేసు వందిఙ్ వనిన్ ఇండొ ఉండి పెరి విందు కితాన్. పనున్ పెరిన్కార్ ని మరి నండొండార్ 

* 5:12 5:12 కికాక్ఙ్ పాదమ్ కాఙ్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జిసొనిపెరిజబుబ్నెముఙాల కుసుట్ రోగం జబుబ్ వాతిబాన్ ముటిత్ఙవారు నెస్ ఏర్ ముఙాల కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ 
నాటొమండెఙ్ అకుక్సిలెల్ద్ వారు పటన్ం వెలిల్ మండెఙ్ వారు సుబబ్రంఆఇకార్ మటిలఆతికార్ ఇజినెఒడిఃబినార్ అందెఙె,వారుపుజేరిఙడగుసొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ 
ఇజిపుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొవాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం ఆతమనార్ ఇజినె నమకం
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వరి వెటఉండెఙ్ బసాత్ ర్. 30అయావలె పరిసయ్ రు ని వరి జటుద్ మనియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసు సిసూరిఙ్,
“ఎందనిఙ్ మీరు పనున్పెరిన్వరివెట,మరి సెఇ వరివెటఉణిజి తింజినిదెర్”, ఇజిమొరొఆతార్.

31అందెఙెయేసు వరిఙ్, “నెగెండ సిలిల్ వరిఙె డాకట్రు కావాలి. నెగెండమనిన్వరిఙ్ ఎందనిఙ్ లు మరిడాకట్రు. 32నాను
పాపం కిజిని వరిఙ్ కూకిస్, వరి పాపమ్ కు వారు ఒపుప్కొడిఃజి డిస్ పిసిని వందిఙ్ వాత మనన్. మాపు నీతినిజాయితి
మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ కూకెఙ్ రఏ”, ఇజి వెహాన్ .
ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాజినార్ 

33 అయావలె, పరిసయ్ రుని వరి జటుద్ మని యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్కార్ వనిన్ఙ్, “యోహాను సిసూర్ 
డిఃసిడిఃస్ ఎండ ఉపాస్ కిజి పారద్నం కిజినార్. అయలెకెండ్ నె పరిసయురు సిసూర్ బా. గాని నీ సిసూర్ ఉణిజి తింజి
మంజినార్”, ఇజివెహార్ . 34అందెఙెయేసు, “పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెటమనిన్వెలెవారుఉపాస్ కిజినారా? 35పెండిల్
దఙడెఃఙ్ వరి నడిఃమిహన్ ఒని రోసుక్ వానెలె. అయావలెవారు ఉపాస్ అయారోసాక్ఙ్ మంజినార్”, ఇజి వెహాన్  .

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 బా
కొతత్ దాకస్కలుల్ పడాఃయితోలు సనిస్దువాక్ ఏన్. అయాలెకెండ్ వాండువాకిఙకొతత్ దాకస్కలుల్ పొఙువాజిఅయాతోలుసనిస్
పెడెల్ నాద్. దాకస్కలుల్ విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్పాడానాద్. 38అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె.
39ఎయెన్ బాపడాఃయిదాకస్కలుల్ ఉటివెనుక కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.

6
1ఉండివిసాంతిదినమ్ దుయేసునివనిన్ సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్మహార్ . అయావలెవనిన్ సిసూర్ సెరెక్ తెపాత్ రె,

వరికీదాన్ నులుసి, తింజి మహార్ . 2 నసిత్వలె సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “ఎందనిఙ్ మీరు దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ 
తపిస్నిపణి విసాంతి దినమ్ దు కిజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3అయావలెయేసు, “దావీదురాజుని వనిన్వెట మహికార్,
బఙ కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ ఇజి మీరు దేవుణుమాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా? 4 వాండు ఇనిక కితాన్ ఇహిఙ,
దేవుణుగుడిఃదు డుగితాండెదేవుణుఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితండెతిహన్. పుజెరిఙ్ తపప్మరిఎయెర్ బాఅయాకెఙ్ తిండెఙ్ 
ఆఏద్. గాని వాండు తిహండె వనిన్వెట మనిన్వరిఙ్ బా సితాత్ న్. 5అందెఙె లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారం మనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి లోకాఙ్ వెహెఙ్ బాఅతికారం మనాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
6ఉండినాండిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు,యూదురిమీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాండె, నెసిప్సిమహాన్ . అబెబ్ ఉణెర్ కియు అరికాన్ 
ఒరెన్ మహాన్ . 7 పరిసయ్ రు ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, యేసుఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ బా నేరం మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి
మహార్ . అందెఙె, యేసుయా జబుది వనిన్ఙ్ విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడ్ఃజి మహార్. 8అహిఙ,
యేసువారుఒడ్ఃబిజినికనెసాత్ ండె, కియుఅరివనిన్ఙ్, “నీనువాజివిజెరెనడిఃమినిల్ అ”,ఇజివెహాన్ . అయావలెవాండు
నిఙితండె అబెబ్నిహాన్. 9అయావలెయేసు వరిఙ్”,నానుమిఙి వెన్ బాజిన, దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వజ, విసాంతి
దినమ్ దు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙా, సెఇ పణిఙ్ పణి కిదెఙా? పాణమ్ దిఙ్ నిల్ పెత్ఙా, పాణమ్ దిఙ్ అర్ పెత్ఙా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
10వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ బసాత్ ండె,అయాకియు అరి వనిన్ఙ్, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు ఆహె కితాన్.
వనిన్ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 11అయావలె వారు వెరి కోపమ్ దాన్ నిండితారె, యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ 
ఒరెన్ వరిగ్తార్.

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

పారద్నం కితాత్ న్. 13పెందాల్ ఆతివెలెవాండువనిన్సిసూర్ ఙకూకాండె,వరిలొఇపనెన్ండుమణిరిఙ్ ఏర్ పాటుకితాత్ న్. వరిఙ్ 
అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్ . 14-16వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ,పేతురు ఇజివాండు పేరు ఇడిత్ సిమొను,వనిన్ తంబెరిస్ ఆతిఆందెయ,
యాకోబు,యోహాను,పిలిపు,బరలొమాయి,మతాత్ యి,తోమా,అల్ పాయిమరిసిఆతియాకోబు,యూదయదేసెంవందిఙ్ 
ఉసార్ ఆజిని సిమోను*,యాకోబుఙ్ మరిసి ఆతియూద, ఇసక్రియొతు యూద. యాఇసక్రియొతు యుదనె, వెనాక్
యేసుఙ్ యూదురు అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిత్కాన్.

17వాండుయాపనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట డిఃగిజివాతండె,ఉండి బయిలుదు నిహన్. వనిన్ సిసూరు నండొండార్,
యూదయ దేసమ్ దు మని విజు నాహక్ణికార్, యెరూసలెమ్ దాన్, సమ్ దరం పడఃకాద్ మని తూరు, సీదొను పటన్మ

* 6:14-16 6:14-16రోమదిఏలుబడిఃదాన్ యూదయదేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్సుడిఃజినియూదయసఙంమనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె
సీమోను
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పాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ లోకుర్ అబె మహార్ . వారు వనిన్ మాటఙ్ వెండెఙ్, వరిఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కు సొన్ పె ఆదెఙ్ ఇజి
వాతార్. 18దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద ఆజి మహికార్ నెగెణ్ ఆతార్. 19దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజి విజెరె నెగెణ్ 
ఆజిమహార్ . అందెఙె లోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్. 20అయావలెవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె,
ఈహ వెహిస్నాన్. “బీదదికార్ ఆతిమీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమిఙి ఏలుబడిః కిజినాన్. 21ఏలు బఙ
సాజిని మీరు గొపప్ వారు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి కావాలసిత్కెఙ్ మీమనుస్ నిండు సీనాన్. యేలు అడఃబాజిని
మీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు సికిన్దెరెల్. 22లోకు మరిసి ఆతి నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకుర్ మిఙి దూసిసి కేట
కినార్. నిందెఙ్ మొపిస్నీను సెఇక ఇజివెహిస్ నెకన్పొకాన్ర్. అయావలెమీరు గొపప్వారు. 23నినిన్ కసట్మ్ కువానివలెసర్ ద
ఆజి డాట్ తు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మిఙి మనిన్ పలితమ్ కు గొపప్ నండొ మనె. యాలెకెండ్ నె,
మిఙిబాద కిజినివిరిఅనిసిర్,వరికాలమ్ దుమహిపవకెఙబాదద్ కితాత్ ర్. 24గాని,ఓఆసిత్మనికిదెరా,అబాయామిఙిఎసొ
గొపప్బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివిజుసుకం దొహ్ కమనాద్.

25 ఏలు పొట పంజు ఉణిజినికిదెరె, అబాయా మిఙి 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 వెంజిని మిఙి నాను వెహిస్న, మీ పగాతివరిఙ్ పేమిసుత్ . మిఙి దూసిసిన్వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. 28మిఙి

సాయెప్ సీనివరిఙ్, “దేవుణుమిఙినెగిగ్కెఙ్ సిపిన్”,ఇజిదీవిసుత్ . మిఙిబాదెఙ్ కినివరివందిఙ్ పారద్నం కిదు. 29ఎయెన్ బా
మిఙి ఉండి లెపాద్ డెఃయితిఙ, మరి ఉండి లెప బా తోరిసుత్ . ఎయెన్ బామీరు ప్ డ్ఃగితి మని సాలవ్ ఒతిఙ, వనిన్ఙ్ మీ
సొకక్బా సిఅ. 30మిఙి లొసిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్ సీదు. మీసొంతతిక పెరిజ్ ఒసిని వరిఙ్ ఆక మరి లొసామ్ట్. 31లోకుర్ మిఙి
ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెరొ అయాలెకెండ్ మీరు వరిఙ్ కిదు.

32మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?. పాపం కినికార్ బా
వరిఙ్ పేమిసిన్ వరిఙ్ పేమిసాన్ర్. 33మిఙి నెగిగ్కెఙ్ కినివరిఙె మీరు నెగిగ్కెఙ్ కితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి
ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బా ఆహె కిజినార్. 34అపుప్ మర్ జి సీనార్ ఇజి నెసిన్వరిఙె మీరు సితిఙ, దేవుణు మిఙి
ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బాఆహె కిజినార్. వారు సితికెఙ్ విజుమర్ జి సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజి
పాపం కిజిని వరిఙ్ సీజినార్. 35గాని మీరు మీ పగ్ ఆతి వరిఙ్ పేమిసుత్ . వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. మర్ జి సీనార్ ఇజి ఆస
సిలెల్ండ, అపుప్ సీదు. 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 బాదయతోరిసాన్న్. 36మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎలాగ కనికారం ఆతికాండొఅయావజమీరుబామండు.

తీరుప్ కిదెఙ్ ఆఏద్ 
37 ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ వెహమ్ట్. అయ లెకెండ్ దేవుణు మీ ముసుక్ వెహ్ ఎన్. లోకు కిని వనాక్ఙ్ మీరు తీరుప్

కిమాట్. అయాలెకెండ్ మీముసుక్ దేవుణు తీరుప్ కిఎన్. లోకుర్ మిఙిబాదెఙ్ కితిఙ, మీరు మర్ జి కిఏండ వరిఙ్ డిఃసుత్ .
అయాలెకెండ్ దేవుణు మిఙి డిఃసాన్న్ లె. 38మహి వరిఙ్ సీదు. దేవుణు మిఙి సీనాన్ లె. మిఙి నండొ సీనాన్ లె. తిగ్ జి,
కుదిలిసి, వఙ్ జిసొని లెకెండ్ మీఒడిఃద్ సీనాన్ లె. మీరు కొలిజి సితివజనెమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39 నసిత్వలె వాండు కత వజయాక నెస్ పిసాత్ న్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు
సరి తోరిసెత్ఙ్ అట్ నాండా? తోరిసిత్ఙ, వారు రిఎర్ బాగాతదు అరాన్ర్ గదె? 40సదివ్నికాన్ నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ 
ఆఏన్. గాని సదుపూరి 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,
మీ తంబెరిఙ్, ‘ఓ తంబెరి నీ కణకాదు మనిన్ కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె, మీసొంత
కణకాదుమనిన్ తూలం ననికముఙాలెలాగ్ దు. అయావలెమీతంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి
లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 43 నెగిగ్ మరాత్ సెఇ పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇ మరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 44విజు మరెకాఙ్ బా
పటుక్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఎయెర్ బాబొడెః పటుక్సాపుక్తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్. అయాలెకెండ్ దాకస్ పటుక్బాసాపుక్
లటదాన్ కొయిఎర్. 45నెగిగ్ మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు నెగిగ్కెఙెమంజినె. అందెఙె



లూకా 6:46 76 లూకా 7:22

వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె. సెఇ మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙ్ 
వానె.

46నాను వెహిమాటెఙ్ వజమీరు కిఏండమరిమీరు ఎందనిఙ్ పబువా,పబువాఇజినఙి కూకిస్నిదెర్ ? 47నాడగువాజి
నామాటెఙ్ 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 తొహెఆతమనాద్. 49గానినామాటెఙ్ 
వెంజిబా అయావజ కిఇకాన్, బూమి ముసుక్ పునాది పొక్ ఎండ ఇలుల్ తొహి వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరిగడడ్ డెఃయితిఙ్ 
సణమెఅయాఇలుల్ అరాద్. ఇలుల్ పూరిపాడాఃతాద్.

7
1వాండు వెహెఙ్ మనిన్మాటెఙ్ విజులోకురిఙ్ వెన్ పిసి వీసాత్ ండె, కపెరన్హ ము ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. 2అబెబ్ రోమ

సయినమ్ దిఙ్ సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ . అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు
జబులావుఆతాదెసాదెఙ్ డగుఆతమహాన్ . 3అయాఅతికారియేసువందిఙ్ వెహాండె,సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙవనిన్
డగు పోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వాజి వనిన్ వెటి పణి కిని వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారు వనిన్ డగు వాతారె,
“యాఅతికారిమాలోకాఙ్ నండొ పేమిసాత్ ండెమఙిమీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ వెటి
పణిమణిసిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజి మరిమరి బతిమాల్ తార్. 6అందెఙెయేసు వరివెట సొహాన్. వాండు
ఇలుల్ డగు వాతాన్. అయావలె సతాదిప కూలెఙ, “మీరుయేసు బాన్ సొనిస్ ఈహ వెహ , “పబువా, నీను వందమా. నా
ఇండొ నీను వాదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 7గాని నెగెణ్ ఆఅ ఇనిన్ నీమాటదాన్ నావెటిట్పణిమణిసి నెగెండ్ ఆనాన్ లె,
ఇజినాను నెసిన. 8ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాముసుక్ అతికారం మనికార్ మనార్. నాఅడిఃగి ఉదద్ం కినికార్ మనార్. నాను
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొన్ అఇహిఙసొనాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ రఅఇహిఙ,వానాన్. నాపణిమణిసిఙ్ యాకకిఅఇహిఙకినాన్”,
ఇజివెహండెపోకాన్. 9యేసుయామాటెఙ్ వెహాండె,వనిన్వందిఙ్ బమమ్ఆతాన్. వాండువనిన్ వెటవాతిమనిన్లోకుదరిఙ్ 
మహండె, “అబబ్,ఇసాయేలులోకుర్ లొఇబావినిన్ఙ్ మనిన్నమకంలెకెండ్,నమకంమనిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానానుసుడ్ఃఎత
ఇజిమీవెటనాను వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10వనిన్బాన్ వాతివరిఙ్ యేసుమహపోకాన్. వారు ఇండొసొహరె, నెగెణ్ ఆతి
వెటిపణిమణిసిఙ్ సుడ్ఃతార్.
సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 

11యాక కితి వెనాక్, యేసు నాయి ఇని పటన్మ్ దు సొనిస్ మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ ని మంద లోకు వనిన్వెట కూడ్ఃజి
సొనిస్మహార్ . 12వాండు పటన్ం వెల్ గు డగు వాతివెలెసాతికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సోప్ తారె, సెగొండార్ పిండిజి ఒసిమహార్ .
సాతికాన్ అయ్ సిఙ్ ఒరెండె మరిసి. అది ముండ బోదెలి. పటన్మ్ ది మంద లోకుర్ దనిన్వెట మహార్ . 13 పబు ముండ
బోదెల్ దిఙ్ సుడ్ఃతివెలె, వనిన్ పాణం నొతాద్. 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 పవకమానడిఃమివాతాన్. వనిన్ లోకురిఙ్ 
సాయం కిదెఙ్ దేవుణు వాతాన్”, ఇజి వెహరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 17యేసు వందిఙ్ యామాటెఙ్ యూదయదేసెం
ని డగు మనిపాంతమ్ కాఙ్ విజుసెదితె.
యేసునియోహాను సిసూరు వరిగ్జినార్.

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

20వారు యేసుడగు వాతారె, “నీనెనా వాజినికి? సిలిఙమాపుమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా? ఇజి వెన్ బాదెఙ్ 
బాపిత్సం సీనియోహాను మఙి నీ డగు పోకాన్”, ఇహార్. 21 అయావలెనె, యేసు జబుబ్దివరిఙ్ బాదదాన్ మనిన్ వరిఙ్,
దెయమ్ కు అసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. నండొ గుడిడ్ది వరిఙ్ సూణిలెకెండ్ కితాత్ న్. 22అందెఙెవాండు వనిన్డగు
వాతివరిఙ్, “గుడిడ్దికార్ సుడెః ఆజినార్. సొటదికార్ నడిఃజినార్. కసట్మ్ దికార్ ఇని పెరిజబుబ్ మనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ .
బొయిరదికార్ వెంజినార్. సాతికార్ నికెఆజినార్. బీదాతివరిఙ్ సువార వెహెఅజినాద్. ఇజియాలెకెండ్ మీరు సుడ్ఃతికెఙ్,

* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్.
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వెంజినికెఙ్ మరిజ్ సొనిస్ యోహానుఙ్ వెహ . 23నా ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ మంజినికాన్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు
మంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

24యోహను సిసూర్ సొహి వెనుక, యేసుయోహాను 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 ?మెతానిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగితిమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్, నండొ దరమనిన్సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,
సుకం బతిక్నికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్. 26అహిఙ, 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 బా సిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ
తగిసి కొటికాన్ యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు వెహికెఙ్ వెహరె లోకుర్ విజెరె పనున్
పెరిన్కార్ బాదేవుణు కిజినికవిజునాయమ్ దానెకిజినాన్ ఇజిలోకుర్ ఎదుఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుయోహాను
బాణిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆత మహార్ . 30గాని పరిసయ్ రుని యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ యోహాను సీని బాపిత్సం లాగె
ఆఏతార్. వారు వరి వందిఙ్ దేవుణు ఎతు కితి సఙతి నెకపొకార్.

31యాతరమ్ దిలోకాఙ్ నాను ఇనిన్ దనిదనటాన్ పోల్ సివెహెఙ్ ?వారు ఇనిదనిఙ్ పోలితమనార్ ? 32వారు,సతాదు
బసి మంజి పెండిల్ ఇండొ ని సాతి ఇండొ జరిగ్జిని దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి కర్ జిజిని కొడొఃరిఙ్ పోలితమనాద్. అయాకొడొఃర్ 
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ కూకె ఆజిఈహ కర్ జిజినార్. “మాపుపిరుడిఃఊహ్ కాప్ గానిమీరు కర్ జిఇతిదెర్. మాపుసాతిఇండొణి
పాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు అడఃబాఇతిదెర్”.

33ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,బాపిత్సం సీనియోహానుమాముల్ బోజనంఉణిజి,దాకస్ కడు ఉణెఎండవాతాన్. అందెఙెమీరు,
“వినిఙ్ దెయంఅసాత్ ద్”,ఇజివెహిస్నిదెర్. 34లోకుమరిసిఆతినానుఉణిజితింజివాజినాన్. అందెఙెమీరు ఇదిలోవీండు
టిండికకుర్ తికాన్,సోసిన్కాన్,పనున్పెరిన్వరిఙ్ పాపంకినివరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజివెహిస్నిదెర్. 35గానిదేవుణుబాణిఙ్ వాతి
గెణంమనికార్ అయాగెణం నిజమాతిక ఇజి వరి విజు నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ రుజుప్ కిజినార్.

పాపం కితిత్ బోదెల్ దిఙ్ సెమిసినాన్ 
36 పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్ వనిన్వెట బోజనం కిదెఙ్ యేసుఙ్ కూకాన్. అందెఙె యేసు పరిసయ్ రు ఇండొ సొహాండె,

వనిన్ వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37 ఆ నాటొ పాపం కిజి మహి ఉండి బోదెలి మహాద్. యేసు పరిసయ్ రు ఇండొ
బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ ఇజినెసాత్ దె,నూనాఙ్ పణుకుదాన్ ‡తయార్ కితిఉండిసీసాదు నెగిగ్ వాసనంసీనినూనెతతాత్ ద్.
38యేసు, కాలుక్ వెనాక్ మహండె బసత్ మహాన్ కాక అది వెనక వనిన్ పాదమ్ క డగు నిహాద్. నిహదె అడఃబాజి మహాద్ .
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 ఇకఒరెన్ పవకఇహిఙ,వినిఙ్ ముటిత్ బోదెలిఎయిదొ
ఎలాగమరికాదొ ఇజి నెసాత్ న్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇదిపాపం కినికాద్, ఇజిమనుస్దు ఒడిఃబితాన్. 40అందెఙెయేసు,
“ఓ సిమోను నీవెటఉండిమాటవెహెఙ్ మనాద్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిఙ్, “బోదకినికి వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

41అయావలెయేసు”, ఒరెన్ అపుప్ సితి వనిన్ఙ్ రిఎర్ అపుప్లొసిత్కార్ మహార్. వరిలొఇఒరెన్ అయ్ దు వందెఙ్ వెండి
రుపాయిఙుమరిఒరెన్ యాబయివెండిరుపాయిఙు సీదెఙ్ మనాద్. 42అపుప్తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙెవరిఙ్ 
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 .

44ఇహండె,ఆబోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్. “యాబోదెల్ దిఙ్ నీను సుడ్ఃజిని గదె. నాను నీ ఇండొ
వాత. నీను నా పాదమ్ కు ఊర్ పాదెఙ్ ఏరు సిఇతి. గాని ఇది దని కణెర్ దాన్ నా పాదమ్ కు ఊత్ తాదె, దని కొపుదాన్ 
తేలితాద్. 45నీను నఙి ముదు కిజి డగు కిఇతి. గాని ఇది నాను వాతి బాణిఙ్ అసి నాపాదమ్ కు ముదు కిజినె మనాద్.
46 నీను నా బురాదు నూనె రాస్ ఇతి. గాని ఇది నా పాదమ్ కాఙ్ వాసనం సీని నూనె రాసాత్ ద్. 47 అది నండొ పేమిసాత్ ద్.
అందెఙె దని నండొపాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజినాను నీ వెట వెహిస్న. ఎయెరిఙ్ దేవుణు తకుక్ సెమిసత్ మనాండొ,
వాండు తకుక్నె పేమిసాన్న్”.
† 7:27 7:27మలాకి 3:1. ‡ 7:37 7:37యానూనాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణుకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాకగీసిలోకుర్ 
పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్.
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48మరి యేసుదనిఙ్, “దేవుణు నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మనాన్”, ఇజి వెహన్. 49 వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్ మహికార్,
“పాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహెఙ్ వీండు ఎయెన్ ?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్జి మహార్. 50అందెఙెయేసు, “నీను
నాముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీపాపమ్ కాణిఙ్ దేవుణు రకిస్సాత్ న్ ఇజి ఆబోదెల్ దిఙ్ వెహాన్ .

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక, యేసు, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార పటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ బోదిసి వెహిస్ వాజి
మహాన్ . 2-3పనెన్ండు మణిసి సిసూరు వనిన్ వెట మహార్ . దెయం  బాణిఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆతి సెగొండెక్ బోదెక్ బా
వనిన్ వెటమహె. వనాక్లొఇ ఏడు దెయమ్ కాణిఙ్  యేసు డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇనిమరియ,హెరొద్ ఇండొ ఎజమానిపణి
కిజి మహి కూజ ఇని వనిన్ ఆలిస్యొహన, సుసనయ, మరి నండొ బోదెక్ బామహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ లొఇ అవికు,
యేసువనిన్ సిసూర్ వందిఙ్ కరుస్ కిజిమహార్ .

4విజు 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 దిపొటిఙ్ బావాతెనెపెహతిహె. 6మరిసెగంసటుముసుక్మనిన్డులిదుఅరె. నేరితెగానితడిఃసిలెల్ండ
ఆతిఙ్ సాతె. 7మరి సెగం సాపుక్ తపుఙ్ 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.
యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

9వెనుక వనిన్సిసూర్ యాకతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వెన్ బాతార్. 10వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃవందిఙ్ డాఃఙితిమహిసఙతిఙ్ దేవుణుమిఙితెలివికితమనాన్. గానిమహికార్ దేవుణుమాటదువెహిలెకెండ్,
‘సుడ్ఃజినార్ గానితొఎర్, వెంజినార్ గానిఅరద్ం కిఏర్ *’. అందెఙె వరిఙ్ కతవజనాను నెస్ పిసిన. 11యాకతవజనెస్ పిసిత్
దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వితుత్ ఇహిఙ దేవుణుమాట. 12వితుత్ అరిసరి పడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు
మాటవెనికార్. గానివారుదేవుణుదిఙ్ నమిజి,వాండువరిఙ్ రకిస్స్ ఎండమంజినివందిఙ్ సయ్ తానువాజివరిమనుస్దు
మనిన్ దేవుణుమాట పెరిజ్ ఒనాన్. 13వితుత్ అరి సటుట్ ముసుక్ మని డులిల్దిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట
వెనివెలె సరద్దాన్ మనుస్దు ఇడిన్కార్. గాని వెలల్ లొఇ సొని లెకెండ్ దేవుణుమాట వరిమనుస్ లొఇ సొన్ ఎద్. వారు సెగం
కాలం నమినార్ గాని కసట్ం వానివలె డిఃసాన్ర్. 14వితుత్ అరి సాపుక్ తపుఙ్ నడిఃమి పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు
మాటవెంజినమకంబాఇడాన్ర్. గానివారుఆహెబతిక్జిసొనివలెబతుక్వందిఙ్ మనిన్విసారం,సంసారం,సుకంవందిఙ్ 
ఒడ్ఃబినార్. యాకెఙ్ వరి నమకం తిగ్ జి పొకిస్నె. వరి బతుక్దాన్ ఇనిన్ లాబంబా సిలెల్ద్ . 15 వితుత్ అరి నెగిగ్ బూమిదిఙ్ 
పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెనికార్. వారు వరిఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మనుస్దు దేవుణు మాట ఇడాన్ర్. కసట్మ్ కు
వాతిఙ,వారు అయాకెఙ్ ఓరిసి నమకమ్ దాన్ పిరినార్.

దీవ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
16ఎయెన్ బాదీవకసిసివెనాక్తబలమూకిస్నొ,మంసంఅడిగ్నొఇడ్ ఎన్. గానిలొఇవానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ ఇజిదీవ

కంతూదు నె ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబాతోరెఆజి వెలిల్తనె. 18అందెఙెమీరు వెంజినికెఙ్ 
అరద్ం కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాబాణిఙ్ వెంజి అరద్ం కిజిని వనిన్ఙ్ దేవుణు మరి తెలివి కినాన్. గాని వెంజి అరద్ం
కిఇవనిన్ఙ్ వాండు అరద్ం కితమన ఇజి ఒడ్ఃబితికెఙ్ బాలాగాన్న్.

19 నసిత్వలె యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతార్. గాని లోకుర్ నండొ మహిఙ్ వనిన్ డగు సొండెఙ్ 
అట్ ఏతార్. 20అయావలెఒరెన్, “నీయాయనితంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ కోరిజి వెలిల్ నిహమనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
21వెహిఙ్ యేసు, “దేవుణుమాటెఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃనికారెనాయాయనాతంబెరిఙు”, ఇజి వెహాన్ .

యేసు పెరిగాలితుపాన్ దిఙ్ ఆప్ కిజినాన్ 
22నసిత్వలెఉండినాండిఙ్ యేసువనిన్సిసూర్ ఙ, “గనెసరెతు ఇనిన్ సెరు అతాహపడఃకసొనాట్”, ఇజివెహాన్ . అందెఙె

వారుఉండిడోణిదు ఎకారెసొహార్ . 23వారుసొనిస్మహిఙ్,యేసునిద కితాన్. అయావలెపెరిగాలితుపాన్ సెరుముసుక్
వాతాదె,డోణిదు ఏరు నిండిజినాద్. వారు పెరి పమాదమ్ దుమనార్.

* 8:10 8:10యెసయ 6:9.
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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. విజు అలెతె. 25అయావలె
వాండు, “ఎందనిఙ్ మిఙి నాముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు బమమ్ఆజి తియెల్ దాన్, “వీండు
గాలిదిఙ్ ఏరుదిఙ్ అణసుత్ ఇజి ఆడ వెహిఙ్ అవిలొఙిజినె. వీండు ఎయెండొ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
26వారు గరసినియఇనిలోకురిపాంతమ్ దువాతార్. అయాపాంతం గలిలయపాంతమ్ దిఙ్ ఎదుమనాద్. 27వాండు

సెరుగటుద్ డిగితివెలె, ఆ పటన్మ్ దికాన్ ఒరెన్ యేసుడగు వాతాన్. వాండు దెయమ్ కు అసిత్కాన్. నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ 
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిఎండ, ఇండొమన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ †మహాన్ . 28వాండుయేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క
ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితాన్. ఊరితండె, “విజు దనిఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు, నా వెట నిఙి ఇనిన్
పణి, నఙి బాద కిమ ఇజి నిఙి బతిమాలిజ్న”, 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 బూమిదు ఉలుపిస్ మహె.
30యేసు వనిన్ఙ్, “నీ పేరు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నండొ దెయమ్ కు వనిన్ లొఇమహిఙ్ 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. అందెఙెవాండు సెలవ్ సితాన్. 33అయావలె దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇసొహె. ఆ
పండిఙ్ మంద గొరొత్ దాన్ ఉహ్ కిస్ వాజి సెరుదు అరెనెసాతె. 34పండిఙ్ మేపిస్మహికార్ జరిగ్తి దనిఙ్ సుడ్ఃతారె ఉహ్ కిస్
సొనిస్ ఆ పటన్మ్ ది వరిఙ్, పటన్మ్ ది వల్ సెఙమని వరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ వెహార్ . 35లోకుర్ యాజరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ .
వారుయేసు డగు వాతిఙ్ దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిద్దాన్ యేసుపాదమ్ క అడిఃగి బసిత్ మహి
సుడ్ఃతార్. సుడ్ఃతారె తియెల్ ఆతార్. 36యాక సుడ్ఃతికార్ దెయం అసిత్కాన్ ఎలాగ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి మరి లోకురిఙ్ 
వెహార్ . 37-38అయావలెగరసినియలోకురిపాంతమ్ దుమనిన్లోకుర్ విజెరె,నండొతియెల్ ఆతార్. అందెఙె, “మఙిడిఃసి
సొన్ అ”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙెయేసుడోణిఎకాండెమర్ జిసొనిస్మహిఙ్,దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నానుబా
నీ వెటవానా”, ఇజి బతిమాలితాన్. 39గానియేసు, “నీను మర్ జి ఇండొసొన్ అ. దేవుణు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి విజు
వెహ్ అ”, ఇజి వెహండెపోకాన్. వాండుసొహాండెయేసు వనిన్వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి పటన్ం విజు వెహాన్ .
యేసుసాతిఅయిలిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ఆతిమహిబోదెల్ దిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

40 యేసు మర్ జి వాతివెలె, నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ర్.
41-42నసిత్వలె,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొణిఅతికారియాయిరు ఇనికాన్ యేసుపాదంముసుక్ అరాండె, “నఙిఒరెదెగాలు.
అదిసాదెఙ్ డగు ఆతమనాద్. దనిఙ్ డగు పనెండు పంటెఙ్. అందెఙె నీను నా ఇండొ రఅ”, ఇజి బతిమాల్ తాన్. వాండు
సొనిస్ మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వనిన్ ముసుక్ నెకె ఆజి అరిస్ మహార్ . 43 అయావలె 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 వాజి మహి నల అణసాత్ ద్. 45యేసు, “నఙి
ముటిత్కాన్ ఎయెన?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. విజెరె, “మాపునెస్ ఎప్”, ఇజి వెహార్ . అయావలె పేతురు, “బోదకినికిదా, నండొ
లోకుర్ కూడిఃతారెనీముసుక్అరిస్నార్ గదె”,ఇజివెహాన్ . 46గానియేసు, “నఙిఎయెండొముటాత్ న్. నాలొఇదాన్ దేవుణు
సతుత్ వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి తెలిజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . 47 అయావలె అది యేసుఙ్ డాఙ్ జి సొండెఙ్ అట్ ఎ ఇజి
నెసాత్ దె వణకిస్ వాతాదె వనిన్ పాదం ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వఙితాద్. నాను ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్ ఎలాగ వెటనె
నెగెణ్ ఆత ఇనిక విజెరె ఎదు అది వెహాద్ . 48 అందెఙె యేసు”, గాలు, నీను నా ముసుక్ 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,యోహానుఇనివరిఙ్ నిఇజిదనిఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బాలొఇఒతాన్. గానిమహివరిఙ్ లొఇ
సొండెఙ్ సరి సిఏతాన్. 52విజెరె దనిన్ వందిఙ్ గుండెఙ డెయ్ ఎ ఆజి, అడఃబాజి మహార్ . యేసు వరిఙ్, “అడఃబామాట్,
అది నిద కిజినాద్ గాని సాఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 53అది సాతాద్ ఇజి వారు నెసత్ మహార్ . అందెఙెయేసుఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్.
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54అహిఙ, యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి బయి నిఙ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 55దనిఙ్ పాణం మర్ జి వాతిఙ్ అది నిఙితాద్.
అయావలెవాండు దనిఙ్ బోజనంసీదు ఇజిఆడసితాన్. 56దనిఅయ్ సిఅపొసిర్ నండొబమమ్ఆతార్. 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. 2వాండు, “దేవుణు ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి సువార బోదిసెత్ఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 3మరివాండు వెహాన్ , “మీరు పయాణంవందిఙ్ కీదు డుడుడ్ గాని, సనిస్ గానిరొటెట్ గాని, డబుబ్
గాని రుండి సొకెక్ఙ్ గాని ఇనికబా ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్. 4మీరు ఎయె ఇండొ సొనిదెరొ, అయా పటన్ం డిఃసిన్దాక బానె మండు.
5మిఙి ఎయెర్ డగు కిఏండ మహిఙ ఆ పటన్మ్ దాన్ డిఃసి సొనివలె మీపాదమ్ కాణి డులిల్బాన్ దుల్ పు. దేవుణుమాట
వారు నెక పొకిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6అందెఙె 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 యోహానుసాతండెమర్ జి నిఙితాన్ ఇజి, సెగొండార్ ఏలియపవక తోరె ఆతాన్ ఇజి
మరి సెగొండార్ పూర్ బా కాలమ్ దు మహి ఒరెన్ పవక నిఙిత వాతాన్ ఇజి యేసు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 9 అయావలె
హేరోదు, “నానుయోహాను బుర డెఃయిసత్ గదె. మరి ఎయి వందిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను వెంజిన? వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతాన్.

అయ్ దు వేలులోకాఙ్ బఙతిరిస్నాన్.
10అపొసుత్ డు మర్ జివాతారె,వారు కితి పణిఙ్ విజుయేసుఙ్ వెహార్ . వాండు వరిఙ్ వెట కూకాండె, బత్ సయుద ఇని

పటన్మ్ దు కేటసొహార్ . 11గానిమందలోకుర్ ఆక నెసాత్ రె, వనిన్ వెనాక్వాజిమహార్ . వాండు వరిఙ్ డగు కితాండె దేవుణు
ఏలుబడిః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహార్ . కసట్మ్ దుమహివరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్.

12పొదుద్ డిఃగ్ జిమహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ వాతారె, “మాటు ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిఃద్ మనాట్. అందెఙెయా
లోకురిఙ్ మండెఙ్ బాడిః,ఉండెఙ్ టిండి,దొహ్ కిస్ని వజ పడఃకాద్ మనిన్నాహక్ఙ్ వల్ సెఙపోక్అ”, ఇహార్ .

13యాకవెహాండె,యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు, “మాబాన్ అయ్ దు రొటెట్ఙ్,
రుండి మొయెఙ్ మనె. నిసొ మంద లోకుదిఙ్ బోజనం కొండెఙ్ మాపు అటాన్పా?”, ఇజి వెహార్ . 14 (వాతి మని లోకుర్ 
లొఇమొగకొడొఃర్ నె డగు అయ్ దు వేలుఙ్ మనార్ )వాండు, “యాబయిమణిసిర్ యాబయిమణిసిర్ వర్ స బసె కిదు”,
ఇజివనిన్ సిసూర్ ఙవెహాన్ . 15వారు ఆహె కిజివిజెరిఙ్ బసె కితాత్ ర్. 16నసిత్వలెవాండు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ని రుండిమొయెఙ్ 
అసాత్ ండె, ఆగసం దరోట్ బేసి, వనాక్ఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ కితాండె లోకురిఙ్ సీబాజి
సీదు ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాత్ న్. 17వారు విజెరె పొట పంజు తిహార్. తిహి వెనుక మిగిలితి ముకెఙ్ పనెండు గంపెఙ్ 
సిసూరు కెహర్. 18ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఒరెండె పారద్నం కిజి మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు మహార్ . అయావలె
వాండు, “నాను ఎయెన్ ఇజి లోకుర్ వరిగ్జినార్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19వారు, “బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజి
సెగొండార్ వెహిస్నార్. సెగొండార్ ఏలియ పవక ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ పూర్ బా కాలమ్ దు సాతి పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ 
మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి వరిగ్జినార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 20 “అహిఙ, మీరు నాను ఎయెన్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ ?”, 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. యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి
రూలు నెసిప్సిన్కార్ నఙి వెలిల్ కినార్. లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ 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 బాతయార్ ఆజినా వెటవాదెఙ్. 24ఎయెన్ బావనిన్ సొంతపాణమ్ దిఙ్ 
కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గానిఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్పాణం
సితిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25 ఒరెన్ వాండు, వాండు కోరితి విజు, యాలోకమ్ ది
సంసారంసుకంవిజుదొహ్ కెఆజి,వనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ క్ ఎండమహిఙ,ఇనిన్లాబం? 26నా
వందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగు ఆని ఎంబె వనిన్ఙ్ బానాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్  లోకు మరిసి ఆతినానుబా సిగు ఆన. నాను
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దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ ననిసోకుదాన్ వానా. అయావలెనాబుబబ్దిని, దూతెఙదిజాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ
సోకుబానావెటమంజినాద్. అయావలెనావందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగుఆతివనిన్ వందిఙ్ నానుబాసిగుఆన. 27నాను
మిఙినిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్ నిహిమనిన్ వరిలొఇసెగొండార్, దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.
యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.

28యామాటెఙ్ వెహిడగుఉండివారంవెనాక్వాండు,పేతురు,యాకోబు,యోహానుఇనిన్వరిఙ్ వెటట్ కూకాండె,పారద్నం
కిదెఙ్ ఉండిగొరొత్ ఎకార్. 29వాండుపారద్నం కిజిమహివలెవనిన్మొకమ్ దిమూరిమారితాద్. వనిన్సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె,
జిగిజిగిమెరిసిమహె. 30-31అయావలె,దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ రిఎర్ వనిన్ వెటవరిగ్జిమహార్ . దేవుణుబాణిఙ్ వాతి
జాయ్ వరి సుటులంమహాద్ . వారుమోసె, ఏలియఇనికార్. యేసుయెరూసలెమ్ దుసాజి,ఆహెదేవుణు ఎతు కితిక బేగి
పూరి కిని వందిఙ్ వరిగ్తార్.

32పేతురు 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 నిఙిఉండిమోసెఙ్ ఉండి ఏలియెఙ్ ఉండిమండెఙ్ మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహ్ నాప్.*

34వాండు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ మొసొప్ వాతాదె వరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్. వారుమొసొప్ లొఇ సొహివలె సిసూరు తియెల్ 
ఆతార్. 35అయావలె, “వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి నా మరిను. వినిమాటెఙ్ వెండు”, ఇజి ఉండి జాటుమొసొప్ దాన్ 
వాతాద్. 36అయాజాటువాతి వెనుకయేసుఙ్ నెతోరితాద్. సిసూరు సుడ్ఃతి వనాక్ఙ్ ఉండి దనిఙ్ బాఅయాదినమ్ కాఙ్ 
మహిఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఎండ అలెల్తమహార్ .
దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

37మహస్ నాండిఙ్, వారు ఆ గొరొణ్ డిఃగ్ జి వాతివలె నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. 38 అయావలె ఆ మంద
లోకు లొఇ ఒరెన్, “ఓబోదకినికి,నామరిసిఙ్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజినాను నిఙి బతిమాలిజ్న. వాండు నఙి ఒరెండెమరిసి.
39 ఉండి దెయం వనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనె వాండు డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజి అది వనిన్ఙ్ గజగజ వణికిసి
అర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ నండొ బాద కిజి వందిసినె డిఃసాన్ద్. 40 దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ నీ సిసూర్ ఙ బతిమాల్ త గాని వారు కిదెఙ్ 
అట్ ఎతార్”, ఇజిమొరొ కితాత్ న్.

41అందెఙె యేసు, “యాతరమ్ దు మనికిదెరా, మీరు తపుప్ సరిదు నడఃపె ఆజినికిదెర్. నమకం సిలికిదెర్. ఎసోడ్ 
రోసుక్మీవెటమంజిన? మీరు కినికెఙ్ ఎసొఓరిసెత్ఙ్ ?”, ఇజి వెహండె, “నీమరినిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

42 ఆ కొడొః వాజిమహివలె వనిన్ఙ్ అసి మహి దెయం వనిన్ఙ్ అర్ పాత్ దె గజ గజ వణకిసాత్ ద్. అయావలె యేసు ఆ
దెయమ్ దిఙ్ సొన్ అఇజిడటిసివెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కితాండెఅపొసిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ యాజరిగ్తిక సుడ్ఃతారె,
దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజి నండొ బమమ్ ఆతార్. 44యేసు కితి పణి వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజి మహివలె,
వాండు ఈహ వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ . “నానుయేలు వెహిస్నిమాటెఙ్ బాగ వెంజి పోస్ ఎండ మండు. లోకు మరిసి ఆతి
నాను లోకు కీదు ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి. 45గాని వాండు వెహి మాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణు ఆక డాపాత్ న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు అరద్ం కిఎండమండెఙ్. ఆమాటవందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ ఆతార్.

పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 
46సిసూరు 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 వెనాక్వాండు వరిఙ్, “ఎయెన్ బాయాఇజికొడొఃదిఙ్ నా
ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజిఒడిఃబిజిడగు కితిఙ,నఙిడగు కితివజ. నఙిడగు కితికాన్ నఙిపోకిదేవుణు డగు కితి వజ.
మీలొఇ ఎయెన్ తగిజి మంజి నాండొ వాండె పెరికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి, నీ సతుత్ దాన్ 
దెయమ్ కాఙ్ పోకిస్మహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపుసుడ్ఃతాప్. వాండుమావెటమనికాన్ ఆఎన్. అందెఙెమాపువనిన్ఙ్ అడుడ్
కితాప్”, ఇజి వెహాన్ . 50అందెఙెయేసు, “వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీముసుక్ పగ సిలికాన్ మీ దరిఙ్ 
మనికానె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యెరూసలెమ్ దు పయాణం కిజినాన్ 

51యేసు 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 సమరియ

* 9:33 9:33వాండు వెహిక ఇనికదొ వనిన్ఙె తెలిఏద్
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ఇననిన్దేసెమ్ దిఉండినాటొవాతార్. 53గానినాటొణికార్ వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుయెరూసలెమ్ దు
మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సొని ఒరెన్ యూద వాండు. 54 సిసూర్ ఙ లొఇయాకోబు, యోహాను ఇనికార్ యాక సుడ్ఃతారె,
“పబువా,యాలోకురిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసందాన్ మాపుసిసుతపిసెత్ఙ్ నిఙిఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజివెన్ బాతార్. 55యేసు
వరి దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56నసిత్వలెవారుమరిఉండినాటొసొహార్. 57వారు సరిదాన్ సొనిస్మహివలె,
ఒరెన్, “నీను ఎంబె సొహిఙ్ బా నాను నీ వెట వానా”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 58 అందెఙె యేసు, “నకెక్ఙ మండెఙ్ 
బొరొఙ్ మనెన్. ఆగాసమ్ ది పొటిఙ మండెఙ్ గూడుఃకు మనె. గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి బుర అడుడ్ కిదెఙ్ బాడి సిలెల్ద్ ”,
ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 59వాండు మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె అయావాండు, “పబువా,
ముఙాలనాను సొనిస్ నా బుబెబ్ఙ్ ముసివానా”, ఇజి వెహాన్ . 60అందెఙెయేసు, “సాతికారె వరిసాతివరిఙ్ ముసెత్ఙ్. గాని
నీను సొనిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ బోదిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 61మరి ఒరెన్, “పబువా, నీ వెటనాను వానా. గానినాను
ముఙాలమర్ జిసొనిస్నా ఇండొణి వరిఙ్ వెహిస్వాన”, ఇజి వెహాన్ . 62అందెఙెయేసు, “మేడిఃముసుక్ కియు ఇడిజ్ వెనాక్
మర్ 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,
ఇజికోతత్ ఏజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు ఇజి వెహాన్ . 3మీరుసొండు! ఇదిలో,కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమిగొరె పిలెల్కాఙ్ పోకిలెకెండ్ 
నాను మిఙి పోకిస్న. 4మీరు సనిస్ గాని, డబుబ్ఙ్ ఇడిన్ సనిస్ గాని, సనిస్దు మరి ఉండి జత జోడ్ఃకు గాని ఒతెఙ్ ఆఎద్.
మీరుసరుద్ ఎయెరిఙ్ నెగెణ్ మనిదాఇజినిలిస్ వరిగ్జి,సమయంపాడు కిమ. 5మీరుఎయెఇండొబాసొనివలె, “యాఇండొ
మంజినివరిఙ్ సమాదనం కలిగ్ పిద్ ఇజిముఙాలవెహ . 6సమాదనంకోరిజినికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహిఙ,మీసమదనంవనిన్
ముసుక్మంజినాద్. సిలిఙ,మర్ జిమీబానెవానాద్. 7వారుఇనికసితిఙ్ బాఉణిజితింజిబానెమండు. 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 . 10-11గాని మీరు ఎమేణి
పటన్మ్ దుబాసొనివెలెవారుమిఙి డగు కిఏండమహిఙ,అయాపటన్మ్ ది వీదిఙసొనిస్, “మాపాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్మీ
పటన్మ్ ది డులిల్బా ఇబెబ్ దుల్ పిస్ సొన్ సినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మీ ముసుక్ కోపం ఆత మనాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్.
గానిఒడ్ఃబిదు ఏలుబడిః కినికాలం డగు ఆతమనాద్ ఇజితప్ ఏండ నెసుత్ ”, ఇజివెహ . 12నానుమిఙివెహిస్న, దేవుణు
తీరుప్ కినిదినమ్ దుయాపటన్మ్ దివరిఙ్ సికస్మరినండొమంజినాద్. సొదొమపటన్మ్ దుమహిలోకురిఙ్ నసొమన్ ఎద్ .
13ఓ కొరాజి పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఓ బెత్ సెయుద పటన్మ్ దు మనికిదెరా,
అబయామిఙిఎసొగొపప్పెరి కసట్మ్ కువానెలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీనడిఃమికితిబమామ్తిగొపప్పణిఙ్ తూరుసీదొనుఇని
పటన్మ్ కాఙ్ కినికఇహిఙ,వారుపూర్ బమ్మ్ దునెబసత్ గరండెఙ్ తొహెఆజి,నీరువాకెఅజి,పాపమ్ కు డిఃసాత్ ప్ ఇజితోరిసాత్ ర్ 
మరి. 14దేవుణు తీరుప్ కినివలెమీ పటన్మ్ కాఙ్ సికస్, తూరు సిదొను పటన్మ్ కాఙ్ నండొమంజినాద్ లె. 15 కపరన్హొము
పటన్మ్ దు మనికిదెరా, ఆగాసందాక గొపప్ పెరికాప్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, దేవుణుమిఙివాండు 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, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నెకన్
పొకాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 17డబయ్ మణిసి సిసూరు సర్ దాన్ మర్ జివాతారె, “పబువా, దెయమ్ కుబా, నీ అతికారం దాన్ 
సొండు ఇజిమాపుఆడ సీజినివలెమఙిలోబడిఃజినె”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసు, “ఒఒ, సయ్ తానుమిరిసిత్ లెకెండ్ 
వనిన్ అతికారం సిలెల్ండ ఆగాసమ్ దాన్ అరికనాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ సోర్ కుపిఙమటెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితమనన్.
సయ్ తాను సతుత్ దిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితత్ మనన్. సయ్ తానుమిఙి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 20దెయమ్ కు మిఙి
లోబడిఃజినెఇజిసర్ దలావుఆమ. గానిదేవుణుమీపేరువాండుమంజినిబాడిఃదురాసత్ మనాన్ ఇజినండొసర్ దఆదు”,
ఇజి వెహాన్  21అయావలెయేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నండొ సర్ దఆజి, “ఓబా, నీనెఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ పబు. నాను
నిఙిపొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, గెణంమనివరిఙ్, సదుమనివరిఙ్,యానిజమాతిసఙతిడాఃపిత్దె, ఇజి కొడొః లెకెండ్ 
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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 ఇజిమరిసి ని అపొప్సిఙ్ 
తెలివి కిదెఙ్ మరిసి ఎరిల్తికార్ నె నెసాన్ర్. మరి ఎయెన్ బానెస్ 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 గాని అట్ 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. 26అందెఙె వాండు, యూదురి రూలుదు ఇనిక రాసత్
మనాద్. బాన్ ఇనిక సద్ విజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు, “నీ పబుఆతి దేవుణుదిఙ్ నీ పూరి మనుస్దాన్, నీ పూరి
పాణమ్ దాన్, నీపూరి సతుత్ దాన్, నీపూరి బుదిద్దాన్ పేమిసెత్ఙ్”. మరి, “నిఙి నీను పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ
ఇజి రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 28అందెఙెయేసు, “నీను నెగెణ్ వెహి. ఆహె కిఅ. అయావలె నీను ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్నిలె”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 29 అయావలె అయాయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ 
నాను ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్, “నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి. 30అందెఙెయేసు ఈహ మహిస్ వెహాన్ .
“ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జియెరికొపటన్మ్ దుసొనివెలె సెగొండార్ డొఙారివనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె,వాండు తొడిఃగితి
మహికెఙ్ లాగితార్. వనిన్ఙ్ ఇజిపాణం ఇటాత్ రె డెఃయితారె డిఃసత్ సొహార్ . 31యావలెఒరెన్ యూదురి పుజెరి ఆ సరిదాన్ 
సొండెఙ్ పణి తాకాద్. 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 కిజిమహాన్ . వాండుఅరిమనివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండెవనిన్పాణంనొతాద్. వనిన్ డగుసొహాండెఒలివఇనినూనె,
దాకస్కలుల్ వాకాండె వనిన్ గాయమ్ కాఙ్ తొహ్ కాన్. వాండు వనిన్ సొంత గాడఃదె ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె ఉండి లార్ జి ఇండొ
సొహాన్ . వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ . 35మహస్ నాండిఙ్ వాండు రుండి వెండి రుపాయుఙ్ లాగితండె లార్ జి సవ్ కారిఙ్ 
సితాన్. సితండె, “వినిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃఅ. వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతిమహిఙనాను మర్ జివానివలె అయాడబుబ్ నిఙి
సీన”, ఇజి వనిన్ వెట వెహండె సొహాన్ . 36యాకత వెహి వీసిత్ వెనుక, యేసు వనిన్ఙ్, “డొఙారి అసిత్ వనిన్ఙ్ యాముఎర్ 
లొఇఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్, ఇజి నీను వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 37యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ముసుక్
పాణం నొతిత్కాండె, వనిన్ పడఃకాదికాన్”, ఇహాన్ . అందెఙెయేసు, “నీను సొనిస్యాలెకెండ్ నె కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
మారమరియ

38యేసునివనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజిసొనిస్మహార్ . ఉండినాటొసొహార్ . అబెబ్మారఇనిన్ఉండిబోదెలిదనిన్ ఇండొ
వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ద్. 39 దనిఙ్ మరియ ఇనిన్ ఉండి తఙిసి మనాద్. అది పబు పాదమ్ క డగు బసాత్ దె వనిన్ బోద వెంజి
మహాద్ .

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 విసారిసిబాద ఆజిని. గానిముకెలమతిక ఉండె. మరియఅయానెగిగ్ దనిఙ్ కోరితాద్. దనిన్బాణిఙ్ 
ఎయెన్ బాఅయాకలాగిజ్ ఒతెఙ్ అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

11
యేసుపారద్నం నెస్ పిసాన్న్ 

1ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఉండి బాడిఃదు పారద్నం కిజి మహాన్ . వాండు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్,
“పబువా,యోహాను వనిన్ సిసూరిఙ్ పారద్నం నెస్ పిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ మఙిబాపారద్నం నెసిప్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
2అందెఙె యేసు వరిఙ్, మీరు పారద్నం కినివెలె ఈహ వెహ . “ముసుక్ మనిన్ మా బుబబ్, లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్
నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. నీనులోకుర్ విజెరిఙ్ ఏలుబడిః కిపిన్. 3రోజురోజుకావాలిసిత్ టిండిమఙిసిదా. 4మఙిపాపమ్ కు
కితి వరిఙ్ మాపు సెమిసిత్ వజ నీను మా పాపం సెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇ అసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ మఙి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.



లూకా 11:5-6 84 లూకా 11:32

వెహాన్ . 5-6మరియేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ . “మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒరెన్ కూలాయెన్ మనాన్. నీను మదరెయితు
వనిన్బాన్ సొనిస్, ‘ఓ కూలవాండు, నఙిమూండి రొటెట్ఙ్ బదలు సిదా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మరి ఒరెన్ కూలాయెన్ పయాణం
కిజిని సరిదాన్ నాబాన్ వాతమనాన్. వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ నాబాన్ ఇనికబా సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహిస్ని.

7అయావలె 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. 9అందెఙె నాను మిఙి వెహిస్న, మీరు ఇనిక లొసిన్దెరొ, అకక్ దేవుణు మిఙి సీనాన్. ఇనిక
మీరు రెబాజినిదెరొఅకదేవుణుమిఙిసీనాన్ . కొతుత్ ,మీవందిఙ్ దేవుణు సేహల్ రెనానెల్. 10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లొసిన్ విజెరిఙ్ 
దొహ్ కెన్. రెబాని వనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్, కొతిస్ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.

11మీలొఇఅపొప్సిఆతికాన్ ఎయెన్ బా,వనిన్మరిసిమొయలొసిత్ఙ,సరాస్ సీనాండా? 12కొరుగుడుడ్ లొసిత్ఙ,సొర్ కుపిప్
సీనాండా? 13అహిఙ,మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బా,మీకొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు సీదెఙ్ నెసిన్దెర్. అహిఙ,ముసుక్ మనిన్
మీ బుబబ్ వనిన్ఙ్ లొసిన్ వరిఙ్ ఎసొనొ దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”.

యేసు బయిల్ జెబెలు
14యేసు ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ గులల్ దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జి మహాన్ . ఆ దెయం డిఃసిత్ సొహి వెనాక్ గులల్ ఆతి మహికాన్ 

వరిగ్తాన్. ఆక సుడ్ఃతారె లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతార్. 15 గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి
బయిల్ జెబెలు సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి వరిగ్తార్. 16మరిసెగొండార్ వనిన్ఙ్ పరిస కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్.
దేవుణునె వినిఙ్ పోక మనాన్ 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 వరి ముసుక్ కిని ఏలుబడిః ఎలాగ నిల్ నాద్ ?
సయాను సతుత్ దాన్ నాను దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిన ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ గదె. 19 అహిఙ, మీ సొంత లోకుర్ ఇనిన్ దని
దనటాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙె మీ సొంత లోకుర్ నె మీరు తపిత్దెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినార్. 20నాను దేవుణు
సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేరమనన్ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినికమీడగు వాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆజినాద్.

21విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి ఒరెన్ సతుత్ మనికాన్ వనిన్ఇలుల్ అసిత్ విజు కాప్ కితిఙ, ఇనికబాసోరిసొన్ ఎద్. 22గాని
వినిఙ్ మిసిత్ నండొ సతుత్ మనికాన్ ఒరెన్ వినిఙ్ అసాత్ ండె వినిముసుక్ గెలిసిత్ఙ,వీండు నమిమ్తిఅయుదమ్ కు విజువాండు
లాగిజ్, విని ఆసిత్ సీబాన సీనాన్. 23నా దరిఙ్ మన్ ఇకాన్ నఙి పగాతికాన్. నా వెట మంద కిఇకాన్, సెదిసాన్న్. 24ఉండి
దెయంఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసిత్ సొహివెనుక,దనిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ రెబాజిబయిలుదు బూలాజినాద్. గానిఎంబెబాదనిఙ్ బాడిడ్
దొహ్ క్ ఇతిఙ్, “నాను డిఃసిత్ వాతి నా ఇండొ మర్ జి సొనాలె”, ఇజి వెహాన్ద్. 25మర్ జి వాతిఙ్ అది డిఃసిత్వాతికాన్ నెగెండ్ 
సిపాజి సుబబ్రం కిజి ఇలుల్ లెకెండ్, నెగెణ్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ద్.

26 నసిత్వలె అది మరిజ్ సొనిస్ దనిఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ ఆతి మరి ఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్ తనాద్ , అవిక్ వనిన్ లొఇ సొనిస్
అబబ్ కినె. అయవలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిన్ఙ్ 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,గానిదేవుణుమాటవెంజిఅయావజనడిఃని 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
గురుబావరిఙ్ తోర్ ఎద్. 30నినవెపటన్మ్ దివరిఙ్ ఓనఎలాగఉండి గురుమహండొఅయాలెకెండ్ లోకుమరిసిఆతినాను
యాతరమ్ దివరిఙ్ ఉండి గురు మనాన్. 31ఆకక్రి దినమ్ ది తీరుప్దు, దసిణ్ దేసెమ్ ది రాణియాతరమ్ ది లోకుర్ వెట
నిఙ్ నాదెవరిముసుక్నేరంమొపాన్ద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొలొమోనువెహిస్నిగెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ బూమికొసాదు
మనిన్ దని దేసెమ్ దాన్ అదివాతాద్. ఏలు సొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్. 32 కడెఃవేరి దినమ్ ది తీరుప్, నినివె
పటన్మ్ ది లోకుర్ యాతరమ్ ది లోకుర్ వెట నిల్ నారె, వరి ముసుక్ నేరం మొపాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఓన వెహి బోద
వెహరె,వారుపాపమ్ కు డిఃసి ఒపుప్కొటార్. ఏలు ఓనెఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.
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ఒడొఃల్ ది దీవవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
33 ఎయెర్ బా దీవ కసిసి వెనుక డాఃపిస్నొ, తూము ముసినొ ఇడ్ ఎర్. గాని లొఇ వానివరిఙ్ జాయి తోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ

కంతూదుద్ నెముసుక్నె ఇడాన్ర్. 34నీ ఒడొఃల్ ది దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు నెగెండమనివలె, నిఙి విజుసుడ్ఃదెఙ్ 
ఆనాద్. అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఆతిఙ, నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ. 35అందెఙె సీకటుమన్ ఎండ,నాను నెసిప్సిన్ నిజమాతిసఙతిఙ్ 
ఆతిజాయిమీమనుస్దు మండెఙ్ సుడ్ఃదు. 36అందెఙెమనుస్పూరి అయాజాయిదాన్ నిడింతిమహిఙ,అయాకనాను
నెస్ పిసిత్ వజ, నెగెండ మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. ఉండి పెరి జాయి నీ ముసుక్ డెఃయితిఙ ఎలాగ మంజినాదొ,
అయాలెకెండ్ అయా జాయి నాను నెస్ పిసిత్ వజ మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. 37యేసు వరిగ్జి వీసిత్ వెనుక ఒరెన్ 
పరిసయువాండు,వనిన్ వెటఉండెఙ్ రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙెవాండులొఇసొహాండెఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38ఉణిముఙాల
వాండుయూదురిఙ్ మనిన్అలవాటువజకియునొర్ బాఏతాన్ ఇజినెసాత్ ండె,ఆపరిసయువాండుబమమ్ఆతాన్. 39అందెఙె
పబు ఈహ వెహాన్ , “పరిసయురుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్ గినెన్ఙ్ ని సొడువెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ?
మీరు మిఙిబా వెలిల్హాన్ సుడిఃఙ నెగిగ్వరి లెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్. గానిమీమనుస్ సెఇ బుదిద్ఙాణిఙ్, కకుర్ తిదాన్ కూడిఃతి
ఆసదాన్ నిండితెమనెన్. 40బుదిద్ సిలికిదెరా,ఒడొఃల్ తయార్ కితిత్ దేవుణునెమీమనుస్దుమనిన్ ఆలోసనమ్ కు నెసినికాన్ 
41మీరు కనికారం ఆజి, మిఙి కలిగ్తి మనిన్ లొఇహాన్  సిలిల్ వరిఙ్ దాన సీదు. అయావలె దేవుణు ఎదు నెగిగ్కిదెర్ ఆనిదెర్.
42 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పుదిన, సదాప, విజు కుసెఙ్, విజు
దనిఙ్ బాదసంబాగం సీజినిదెర్. గానిమీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబాఉండెలెకెండ్ 
కిజి మంజినిక ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43 పరిసయురుఙాండె, అబాయా మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ముకెలమాతిబాడిఃదు బసెత్ఙ్ మీరు ఆస ఆనిదెర్. సతెఙ నడిఃమి పెరికార్ 
ఇజి మాడెఃసె ఆదెఙ్ కోరిజినిదెర్. 44 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు తోర్ ఇ దూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్. లోకుర్ దూకి ఇజి నెస్ ఎండ వనాక్ ముసుక్ నడిఃజినార్. 45అయావలెయూదురి
రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్, “బోదకినికి, నీనుయాలెకెండ్ వెహిస్ మఙిబా దుసలాడిఃజిని”, ఇజి వెహాన్ . 46అందెఙెయేసు,
యూదురు రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ కిదెఙ్ నసొ కసట్ం
మనిన్ యూదురి రూలుఙ్, అలవాటుఙ్ వారు కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. గాని మీరు 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. 48అయావలె వారు కితిపణివెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్ 
ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. సాకిస్ర్ లెకెండ్ మనిదెర్ వారు పవకరిఙ్ సపాత్ ర్. మీరు వరి గుండమ్ కు పెర్ జినిదెర్. 49అందెఙె,
దేవుణు వనిన్ గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి నడిఃమి పవకెఙ, అపొసుత్ డుఙ పోకన్. వరి లొఇ సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్ లె. మరి
సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్కినార్ లె. 50-51యాలోకంపుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్లోకుర్ సపిత్ విజుపవకరి నలల్ వందిఙ్ యాతరమ్ ది
లోకురిఙ్ సికస్వానాద్. 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 నిజం
మీవెట వెహిస్న.

52యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా,అబాయా,మిఙిఎసొనొ కసట్మ్ కువానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ మనిన్
గెణమ్ దు నడిఃపిసిని సేహ్ లది తాలం మీరు అసినిదెర్. మీరు దేవుణుదిఙ్ టెటాఙ్ నెస్ ఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆస
మనిన్ వరిఙ్ మీరు అడుడ్ కిజినిదెర్. 53-54వాండు అబెదాన్ సొహివెనుక, పరీసయిరుయూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నండొ
కోపమ్ దాన్ వనిన్ముసుక్ నేరంమొపాత్ ర్. వనిన్ వెయ్ దాన్ వానిమాటెఙ లొఇ తపుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి నండొ సఙతిఙ వందిఙ్ 
పసెన్ఙ్ వెనబాజిమహార్ .

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

వనిన్ సిసూర్ వెటఈహ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “మాపునెగిగ్కాప్ ఇజి పరిసయ్ రు తోరె ఆని వేసం,పులాని దూరు లెకెండ్ 
మనాద్. అందెఙె జాగర మండు. 2డాఃపిత్క మనిన్కెఙ్ విజు తోరెఆనెలె. నెస్ ఏండ ముసుక్ మనిన్కెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె.
3అందెఙె మీరు సీకటుదు వరిగ్తికెఙ్ జాయిదు వెనార్. ఇహిఙ, డాఙ్ జి వరిగ్తికెఙ్ విజెరె వెనార్ లె. మీరు గదిఙ, గిబిబ్దు
వరిగ్తికమెడెఃఙముసుక్ సాటాన్ర్ లె.

4నాకూలెఙాతిమీవెటవెహిస్న,ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుకమరిఇనికబాకిదెఙ్ అట్ ఇవరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. 5గానిమీరు
ఎయెరిఙ్ తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజినానునెస్ పిసన్. ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక,ఎలాకాలంమంజినిబాడిఃదుపొకెఙ్ అతికారంమనిన్
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వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆదు. నిజమెనాను వెహిస్న,వనిన్ఙ్ తియెలాదు. 6అయ్ దు పంటపొటిఙరుండికాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె?
గాని వనాక్లొఇ ఉండె దనిఙ్ బా దేవుణు పోస్ ఎన్. 7మీ బురాది కొపప్ విజుబా దేవుణు లెకిసత్ మనాన్. తియెలామాట్.
మీరు నండొ పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనిన్కిదెర్.

8 నాను మిఙి వెహిస్న, లోకుర్ ముఙాలెనఙి ఒపుకొణి ఎయెవనిన్ఙ్ బా లోకుమరిసి ఆతి నాను దేవుణు దూతెఙ
ఎదు ఒపప్కొణా. 9 గాని లోకుర్ ఎదు నఙి నెస్ ఎ ఇనిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు దూతెఙ్ ఎదు నాను బా నెస్ ఎ ఇజి వెహన్.
10లోకుమరిసిఆతి నా ముసుక్ ఎయెన్ బా పడ్ఃఇ మాట వరిగ్తిఙ, దేవుణు వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
దూసిసిన్ ఎయెరిఙ్ బాదేవుణు సెమిస్ ఎన్.

11వారు మిఙియూదురి 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 అయా
గడిఃయద్ నె దేవుణు ఆతమ్మిఙి నెస్ పిసాన్న్.

ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13అయావలెఆమందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా,నాబుబబ్ గణసిత్ దనిఙ్ నఙివానివంతు సీబాజి సిఅ ఇజినాఅనెన్ఙ్ 

వెహ్ అ”,ఇజివెహాన్ . 14అయావలెయేసు, “ఒరె,మీముసుక్తీరుప్ కినివనిన్వజనొ,సీబాజిసీనివనిన్వజనొనఙిఎయెన్ 
నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 15మరి వరిఙ్ వెహాన్ , “జాగర మండు. ఇని దనిఙ్ బాలావుఆసెఙ్ ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఎసొ ఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, వనిన్ ఆసిత్లొఇ వనిన్ బతుక్ ఆఏద్. ఇహిఙ ఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతి బతుక్ సిఏద్. 16మరి
వాండు వరిఙ్ కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ ఆసిత్ మనివనిన్ఙ్ బూమిదు నండొ పంట పండితాద్. 17 అయావలె
వాండు, ‘నాగింజ ఇడ్ దెఙ్ నఙిబాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి వనిన్మనుస్దు వాండు ఒడిఃబితాన్.

18ఒడ్ఃబితాండె, ‘నాను ఈహ కిన. నాగాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన. అబె నా గింజెఙ్, 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, యారెయునె నీపాణం 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, యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఈహ వెహిస్నాన్, “అందెఙె, నాను మిఙి వెహిస్న, మీరు ఇనిక ఉండెఙ్ ఇజి పాణం

వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. ఇనిక తొడ్ఃగిదెఙ్ ఇజి ఒడొఃల్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, టిండి ముసుక్ పాణం
ముకెలమతిక. సొకెక్ఙ్ ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక. 24కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయిఉ, వనాక్ఙ్ గాదినొ
గపెప్ఙ్ నొ సిలుల్ . గాని దేవుణు వనాక్ఙ్ తిండి సీజినాన్. అహిఙపొటిఙముసుక్ మీరు ఎసొ విలువ మనికిదెర్. 25-26మీ
లొఇ ఎయెన్ బా విసారిసి వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంటబా కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ అట్ నిదెరా? అట్ ఇదెర్. యా
ఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ ఇహిఙ మరి ఎందనిఙ్ మహి పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు.
అవి  కసట్బడిఃఉ. సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. ఆఙ్ బ విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలోమొన్ రాజు యా ఉండి
పూఙలెకెండ్ సోకుమనిన్ ఉండిసొకెక్ తొడిఃగిఏతాన్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. 28నేండు మంజి విగెహిఙ్ సిసూదు విసిరిన్
మడిఃఙ మంజిని గడిడ్దిఙ్ యాలెకెండ్ దేవుణు సోకు సితాన్, ఇహిఙ ఇజిరి నమకం మనిన్కిదెరామరి ఒదెద్ నెగెండ సొకెఙ్ 
మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29ఇనిక ఉండెఙ్, ఇనిక తిండెఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి విసారిసామ్ట్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె వినక్ వందిఙ్ 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 మీ బుబబ్ ఇసట్ంఆత మనాన్. 33మిఙి
కలిగ్తి మనికెఙ్ పొరిస్ బీదవరిఙ్ సీదు. అయావలె మీరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ వందిఙ్ ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్
డొఙారి రఏన్. కరి తిన్ ఏద్. అందెఙె మీ ఆసిత్తకు ఆఏద్. 34 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఆసిత్ఎంబె మనాదొ, అబెనె మీ
మనుస్బామంజినాద్. 35-36ఎసిత్వలెబాపణికిదెఙ్ నడుఃముతొహెఆజి,తయార్ ఆజిమండు. మీదీవెఙ్ ఎసిత్వలెబాకసిసి
మండు. పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొ వాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిర్ పోలిసి మండు. ఎజుమాని
విందుదాన్ వాజి సేహల్ కొతిన్వెలె వెటనె సేహల్ వాండు రేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసి మండు. 37 ఎజుమాని వాతివెలె, వనిన్
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వందిఙ్ తెలిమంజిఎదు సుడ్ఃజిమంజినిపణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమెనానువెహిస్న,ఎజుమాని,నడుఃముతొహెఆజి,
బోజెనమ్ దిఙ్ వాతివరిఙ్ బసె కిజివరిఙ్ తిండిసీనాన్. 38మదరెయితునొకోడిఃజామ్ నొఎజుమానివాతివెలె,వనిన్వందిఙ్ 
ఎదు సుడ్ఃజి తెలి మంజిని వనిన్ఙ్ నెగెద్. 39ఎమేణి గడిఃయదు డొఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి ఏజుమాని నెసిత్ఙ వాండు
తెలిమంజి వనిన్ఇలుల్ బొరొ కిఏండ సుణాన్ ఇజిమీరు నెసుత్ . 40మీరునా వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు,లోకుమరిసి
ఆతినానువాన. అందెఙెమీరుబా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41అయావలెపేతురు, “పబువా,యాకతవజమఙినె నెస్ పిసిన్దా, విజెరిఙ్ నెస్ పిసిన్దా?”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.
42అందెఙెయేసు, “నమకంమని,బుదిద్మనిగొతిత్ మణిసిఎయెన్ ? ఎయెన్ ఇహిఙ,ఇండొణిమహిగొతిత్యారిఙ్ సరిఆతి

గడిడ్ఃయా సుడ్ఃజి వరి కార్ డువజ వరిఙ్ దొహ్ క మనిన్ తిండి సామనమ్ కు సీదెఙ్ ఇజి ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు
కితిత్కాండె. 43ఎజుమానిమర్ జివానివలె వెహివజ పణికితి వనిన్ఙ్ నెగెద్. 44అయఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ విజు
దనిముసుక్అతికారంమనివనిన్లెకెండ్ వనిన్ఙ్ కినాన్,ఇజినానునిజంవెహిస్న. 45-46గాని,ఉండివేలయాగొతియయెన్,
‘నా ఎజుమానివాదెఙ్ 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. అయావలెవాండు వనిన్ఙ్ కతిస్ దేవుణుదిఙ్ నమ్ ఇ వరివెట వరి వందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్ బాడిడ్దు పొకాన్న్.

47 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెసిబా అయావజ కిఎండ తయారాజి మన్ ఎండ మనిన్ గొతియ వనిన్ఙ్ నండొ సికస్సీనాన్.
48ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెస్ ఎండ, సికస్దిఙ్ తగితి పణిఙ్ కితి వరిఙ్ కండెక్ సికస్నె సీనాన్. ఎయెరిఙ్ దేవుణు నండొ సితత్
మనాండొవనిన్బాణిఙ్ నండొలొసాన్న్. ఎయెన్ బాన్ దేవుణుమరినండొఒపజెపత్ మనాండొ,వనిన్బాణిఙ్ నండొనెలొసాన్న్.
49సిసు లెకెండ్ మనిన్ దేవుణు సీని సికస్యాలోకమ్ దు తతెత్ఙ్ నానువాతమన. 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 నెవాతమనన్. 52ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజిని ఉండి కుటుం వరిఙ్ వారె కేట ఆనార్ లె. ముఏర్ ఉండి
పడఃకాద్ రిఏర్ మరిఉండిపడఃకాద్. 53వారు కేటఆనార్ లె. అపొప్సిమరిసిఙ్ ని,మరిసిఅపొప్సిఙ్ ని,అయిసిగాలిస్ఙ్ ని,
గాడిస్ దని అయ్ సిఙ్ ని,మీమ్ సి దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండమంజినాద్ లె.

54అయావలెవాండు మందలోకుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పడఃమటదాన్ మొసొప్ వాతిక సుడ్ఃతిఙ పిరు వానాద్ లె, ఇజి
మీరు వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 55 దసిణదాన్ గాలి వాతిఙ గొపప్ఎండ కినాద్ ఇజి వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 56వేసం
కినికిదెరా,మీరుబూమిదుఆగాసమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి గురుఅసెత్ఙ్ నెసిన్దెర్. మరిఎందానిఙ్ యాకాలమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ 
గురు అసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఏండమంజినిదెర్ ? 57ఎమేణికనాయం ఇజిమిఙిమీరె తరుప్ కిదెఙ్ అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్
నేరంమొపిత్వనిన్వెట లాయిరి కోర్ టుదు సొనిస్ మహివలె సరుద్ వనిన్ వెట రాజినం ఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ, వాండు మిఙి
తీరుప్ కినివనిన్డగుఈడిఃసిఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ జమాన్ ఙఒపజెపాన్న్. వాండుమిఙిజెలిదుఇడాన్న్. 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 రెయాలెకెండ్ నండొబాదెఙ్ కితార్. అందెఙెవారుమహిగలీలియాతివరివిజెరె ఇంక
నండొపాపం కితికార్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? 3సిలెల్ద్ ఇజిమీవెట వెహిస్న. గానిమీరు పాపమ్ కు డిఃసిసీదు. సిలిల్ఙ,
మీరు విజిదెరెబాఅయాలెకెండ్ నాసనంఆనిదెర్. 4మరిసుడ్ఃదు, 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? 5సిలెల్ ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. గానిమీరు పాపం డిఃసి సీదు. సిలిఙ, మీరుబా అయాలెకెండ్ 
నాసనం ఆనిదెర్. 6మరివాండు కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్ టోటమనాద్. అబెబ్వాండు బొడెమరాన్ 
ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్ రెబాతివెలె ఇనికబా దొహ్ క్ ఎతాద్. 7 అందెఙె వాండు, ‘ఇదిలో నాను మూండి
పంటెఙాణిఙ్ యామరాతి పటుక్ఙ్ రెబాజి వాజిన. గాని ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. దినిన్దనాట్ యా
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బూమిఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”, ఇజిటోటకాప్ కిని వనిన్వెట వెహాన్ . 8అందెఙెవాండు, “బాబుయాఉండి ఏంటుమనిద్.
నాను సుటులం కార్ సి గతంపొకిస్ సూణాట్. 9అకక్పటుక్ అసిత్ఙ నెగెద్,అస్ ఇఙ కతిస్ విసీర్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

విసాంతిదినమ్ దు నడుఃము వఙితిఉండిబోదెలిదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
10ఉండివిసాంతిదినమ్ దు,యేసుఉండియూదురిమీటిఙ్ ఇండొబోదకిజిమహాన్ . 11అబెపద్ ఎనిమితిపంటెఙాణిఙ్ 

నడుఃము వకిన్ దెయం అసిత్ ఉండి బోదెలి మహాద్ . దనిన్ నడుఃము వఙితిఙ్, అసల నెగెణ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఎద్. 12యేసు
దనిఙ్ సుడ్ఃతాండె, “రఅ”, ఇజిడగు కూకాన్. మరి, “బీబి, నిఙిమనిన్ 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. అందెఙెమీరు ఆ దినమ్ కలొఇవాజినెగెణ్ ఆదు. విసాంతి దినమ్ దు రమాట్”,
ఇజి వెహాన్ . 15 అందెఙె యేసు, “ఓ వేసం కినికిదెరా, మీ లొఇ విజిదెరెబా మీ డాఃనుదిఙ్, మీ గాడ్ఃదెదిఙ్ విసాంతి
దినమ్ దు సాలాదాన్, డిఃసి ఒసి ఏరు సీజినిదెర్ గదె? 16 అహిఙ, 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 . 17వాండుయామాటెఙ్ వెహివలె వనిన్ పగాతికార్ విజెరె సిగు ఆతారె,మొకొం డిపాత్ ర్. గానిలోకుర్ విజెరెవాండు
కితి గొపప్ పెరిపణిఙ వందిఙ్ సరద్ ఆతార్.

18మరియేసు వనిన్ లోకురిఙ్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇనిన్ దనిఙ్పోలితమనాద్. ఇనిదనివెటనాను
పోలిసన్? 19 అకక్సర్ సు గింజదిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆక ఒతండె వనిన్ టోటాదు ఉణుసాత్ న్. ఆక పిరిసి మరాన్ 
ఆతాద్. ఆగాసంముసుక్ ఎగిజినిపొటిఙ్ దనికొమెఙముసుక్ గూడుక్ తొహ్ కె”,ఇజివెహాన్ . 20మరివెహిస్నాన్, “దేవుణు
వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇని దని వెట పోలితమనాద్ ? 21అకక్ పులాని దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. ఉండి బోదెలి
అకక్ఒతాదెమరి నండొ దూరు వెట కలపాత్ ద్. వాకి దూరుదిఙ్ బాపులాఙ్ కితాద్.

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

మహాన్ . 23అయావలెఒరెన్, “పబువా,సెగొండారెదేవుణు సికస్దాన్ తపెఆనారా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 24అందెఙెవాండు
వరిఙ్, “ఇహ క్దార్ బందరందాన్ డుగ్ దెఙ్ నండొ కసట్బడిఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. గాని
వారుసొండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజిమీవెటవెహిస్న. 25ఇండొణిఎజుమానినిఙ్ జిసేహల్ కెహ్ తివెనాక్మీరు వెలిల్నిలిస్, సేహల్ కొతిస్
“బాబు,మఙిసేహల్ రేఅ”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. అయావలెవాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొనానుమిఙి నెస్ ఏ”, ఇజి వెహన్న్.

26అందెఙెమీరు, “ని వెటమాపుఉణిజి,తింజిమహప్. నీనుమావీదిఙబోదిసిత్గదె”, ఇజి వెహిన్దెర్. 27గానివాండు,
“మీరుఎమేణికిదెరొ,మిఙినానునెస్ ఎ. సెఇపణికినిమీరువిజిదెరె,నాబాణిఙ్ డిఃసిసొండు”,ఇజివెహన్న్”,ఇజివెహాన్ .

28మరి వాండు, “అబాహము, ఇసాస్కు, యాకొబురిఙ్ విజెరె పవకరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః
కినివెలె మంజినిక సుడ్ఃజినిదెర్. గానివాండు మిఙి వెలిల్ కినాన్. అయావలె, మీరు అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిస్ ఎలాకాలం
సిసు మంజిని బాడిడ్దు మంజినిదెర్. 29 మరి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః కినివలె, తూర్ పుదాన్ 
పడఃమటదాన్, ఉసస్న్ దాన్, దసిణదాన్ నండొ యూదురు ఆఇకార్ వాజి వింతుదు బసాన్ర్. 30 ఇదిలో, పెరికాప్ ఇజి
ఒడ్ఃబితికార్ ఇజికార్ ఆనార్. తగిజిమహికార్ ముఙాల్ ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుయెరుసలేంవందిఙ్ దూకమాజినాన్ 

31 అయావలెనె, సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె, “నీను ఇబెబ్ణిఙ్ సోసి సొన్ అ. హెరొదు నిఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్”,
ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . 32అందెఙె వాండు, “మీరు సొనిస్ ఆ పాడు కిని నకక్వెట ఈహ వెహ . “నాను నేండు, విగెహిఙ్,
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, కసట్మ్ దివరిఙ్ నెగెణ్ కిజి,ముఎహి, దినమ్ దుపూరి కిన. 33గానినాను నేండు, విగెహిఙ్,ముఎహిఙ్ 
నా సరిదు నాను సొండెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పవక యెరుసలెమ్ దిఙ్ వెలిల్ సాదెఙ్ ఆఎన్. 34 ఓ యెరూసలెమ్ దు
మనికిదెరా,మీరు పవకరిఙ్ సపిత్దెర్. మీడగు దేవుణుపోకివరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయితిదెర్. కొరు దనిన్పిలెల్కాఙ్ దనిన్రెకెక్ఙ్ 
అడిఃగి ఎలాగ ఇడాన్దొ, అయావజ మిఙి డగు కిదెఙ్ ఎసోడ్ సుటుక్ నాను ఆస ఆత, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ మహాద్ .
35ఇదిలో,దేవుణువనిన్ గుడిఃడిఃసిసొనాన్ లె. పబుసితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాతికాన్ పొగ్ డెఃఆనికాన్ *ఇజిమీరువెహిన్దాక
మీరు నఙితొఇదెర్ ఇజిమీవెట వెహిస్న.

* 13:35 13:35 కీరన 118:26.
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14
యేసు పరిసయ్ ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు,యేసు పరిసయ్ రు అతికారిఙ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ సొహాన్ . అయావలెయేసు
ఇనిక కినాండొ ఇజి వారు బాగసుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె కికుక్కాలుక్ వాసిత్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఎదు మహాన్ . 3యేసు”,
విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినిక మీయూదురిఙ్ రూలుఙ్ తపిన్కాదా సిలికాదా?”, ఇజి పరిసయ్ రుఙని యూదురి రూలు
నెస్ పిసిన్వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4గాని వారు అలెత మహార్ . అందెఙె యేసు అయా జబుది వనిన్ఙ్ డగు కూకాండె, నెగెణ్ 
కితాండెపోకాన్. 5వెనుక వాండు వరిఙ్, “మీలొఇ ఎయెదిబాగాడఃదె గాని కోడిః గాని విసాంతి దినమ్ దు గుటాద్ అరిఙ,
దనిన్ఙ్ వెటనె వెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 6యామాటెఙ్ వారుమర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఏతార్.

7వాతికూలెఙ్,విందుదుముకెలమాతిబాడిఃఙ్ సుడ్ఃజిబాన్ బసిత్కసుడ్ఃతాన్ . సుడ్ఃతాండెకతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్.
8-9ఎయెన్ బాపెండిల్ విందుదిఙ్ మిఙి కూకిన్వెలె, పెరికార్ బసిన్బాడిదు బసామ్ట్. ఉండి వేలామిఙి ఇంక పెరివనిన్ఙ్ వాండు
కూకాన్ సు. వాండు వాతిఙ,మీరిఎరిఙ్ కూకికాన్ వాజి నిఙి, “ఇదిలో, నీబాడిడ్ః వినిఙ్ సిఅ”, ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలెమీరు
సిగు ఆజి వెనాక్హిబాడిఃదు బసెత్ఙ్ సొనిదెర్. 10అందెఙె మిఙి ఎయెన్ బా కూకిఙ, మీరు సొనిస్ వెనాక్హిబాడిఃదు బసుత్ .
అయావలె మిఙి కూకికాన్ వాజి, “కూలాయెన్ నీను పెరికార్ బసిన్ బాడిఃదు సొనిస్ బస్ అ”, ఇజి వెహన్న్. అయావలె నీ
వెట బసిత్వరి ఎదు నిఙి గొపప్ గవ్ రం వానాద్. 11వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిని ఎయె వనిన్ఙ్ బా దేవుణు ఇజికాన్ 
కినాన్. వనిన్ఙ్ వాండె ఇజికాన్ ఇజి తగిజి ఒడ్ఃబిని ఎయె వనిన్ఙ్ బా దేవుణు పెరికాన్ కినాన్. 12మరి, యేసు వనిన్ఙ్ 
విందుదిఙ్ కూకి వనిన్వెట, “నీను విందు కిదెఙ్ ఇహిఙ, నీ కూలెఙనొ, నీ అనాన్రిఙ్ నొ, నీ నేసత్మ్ కాఙ్ నొ, నీ పడఃకాద్ మనిన్
సంసారిఙనొ కూకమ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి వేలా వారు నిఙి మర్ 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 మిఙి దీవిసాన్న్ లె. దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతి మనిన్
విజులోకురివెట నీను సాజిమర్ జి నిఙ్ ని వెలె, నీను కితి నెగిగ్ పణి వందిఙ్ దేవుణుమిఙిమర్ జి సీనాన్.

పెరివిందు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
15వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్మహి వరిలొఇ ఒరెన్ యాకవిహండె,యేసుఙ్, “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక టెటాఙ్ సూణివెలె,

విందుద్ ఉణికాన్ అంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికాన్ ఆనాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 16-17అందెఙెయేసు ఈహ 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 ఉండె లెకెండ్ పణిఙ్ వెహిస్
తపె ఆతార్. మొదొహికాన్, “నాను ఉండి మడిఃఙ్ కొట మనన్. నాను అయక సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె, నఙి సెమిస్ అ ఇజి
బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 19మరి ఒరెన్, “నాను అయ్ దు సెరుక్ డాను కొట మనన్. ఆకెఙ్ నెగెణ్ మనెనొ సిలెనొ ఇజి
సుడ్ఃదెఙ్ సొనిస్న. నఙిసెమిస్ అ,ఇజిబతిమాల్ జిన”,ఇజివెహాన్ . 20మరిఒరెన్, “నానుఏలుపెండిల్ ఆతమనన్. అందెఙె
వాదెఙ్ అట్ ఏ”,ఇజివెహాన్ . 21-22పణిమణిసిమర్ జివాతండె,యామాటెఙ్ వనిన్ఎజుమానిఙ్ వెహాన్ . అయావలెఅయా
ఇండొఎజుమానికొపంఆతండె, “నీనుపటన్మ్ కవీదిఙ,సందిఙబేగిసొనిస్బీదాతివరిఙ్ ,నీర్ సమ్ దివరిఙ్,సొటాదివరిఙ్,
గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి పణి మణిసిఙ్ వెహాన్ . వాండు, “బాబు నీను వెహి లెకెండ్ కిత. గాని మరి నండొ బాడిడ్
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలెఎజుమాని, “నాఇలుల్ నిండిదెఙ్, నీనునాహక్ వీదిఙ సందిఙసొనిస్లోకురిఙ్ ఈడిఃసి
తగ్ అ”, ఇజివనిన్ పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కూకిఅయాకూలెఙలొఇఒరెన్ బాఆటిండిరుసినెస్ ఎన్”,
ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25మందలోకు వనిన్ వెటసొనిస్మహివలెవరిదరిఙ్ సుడ్ఃజివాండుఈహ వెహాన్ . 26 “ఎయెన్ బానాసిసూడుః ఆదెఙ్ 

ఇహిఙ, నఙి ఇంక,వనిన్ అయిసిఅపొసిఙ్ వనిన్ ఆలు ని కొడొరిఙ్,వనిన్ అనన్ తంబెరిఙ్,వనిన్ తఙిబీబిఙ్ మరివనిన్సొంత
పాణమ్ దిఙ్ బా నండొ పేమిసెత్ఙ్ ఆఏద్. వాండు నండొ పేమిసిత్ఙ, నా సిసూడుః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్. 27 ఎయెన్ బా కసట్మ్ కు
ఓరిసిసాదెఙ్ బాఇసట్ం ఆజినా వెటవాతిఙనెనాసిసూడుః ఆనాన్.

28 మీ 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,
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వాండు ముఙాలె బసాత్ ండె సుణాన్, ఇరువయ్ వేలుఙ్ లోకుర్ వెట అయా రాజు వాజినాన్. వనిన్ ముసుక్ ఉదద్ం కిదెఙ్ 
నా పది వెయుఙ్ లోకుర్ వెట నాను అటాన్నా, సిలెనా ఇజి. 32 అట్ ఇఙ, అయా రాజు దూరం మనివెలెనె సల్ వాణిఙ్ 
పోకిస్ సమాదనం కిదెఙ్ వాండు సుణాన్. 33 అయలెకెండ్ నె, మీ లొఇ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ డిఃస్ ఎండ మహిఙ,
నా సిసూడుః ఆఏన్. 34సోరు నెగిగ్కదె, గాని దనిఙ్ మనిన్ రుసి సొహిఙ, ఎలాగ మరి రుసి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 35అయాక
బూమిదిఙ్ బాగాని గతత్మ్ దిఙ్ బాగానిపణిదిఙ్ రఎద్. అందెఙెఅయాకవెలిల్ విసీరాన్ర్. గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెండు. అయావజ
నడిఃజిమండు”, ఇజి వెహాన్.

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండి నాండిఙ్ పనున్ పెరిన్కార్ ని పాపం కిజినికార్ ఇజియూదురు సుడ్ఃతికార్ విజెరె వనిన్ బోద వెండెఙ్ వనిన్ డగు
కూడిఃతమహార్ . 2పరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండుపాపం కిజిని వరిఙ్ డగు కిజి వరివెట కూడ్ఃజి
బోజనం కిజినాన్”, ఇజి సణిఙితార్. 3అందెఙె వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. 4 “ఉండి వేల మీ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వంద గొరెఙ్మనె. వనాక్లొఇ ఉండి గొరెమురుతిఙ,వాండు అయాతొమ్ బయితొమెది గొరెఙ, అడిఃవిదు డిఃసి మురుతి
మని గొరెదొహిన్దాక రెబానాన్ గదె? 5-6అది దొహ్ 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 బయితొమెదిమణిసిర్ 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, ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పది వెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇ ఉండి రుపాయిమురుతిఙ, అది దీవ కసిసి, ఇలుల్
సిపాజి,అది దొహ్ కిన్దాక నెగెండ రెబాఏదా? 9అకక్దొహ్ కివెలె దనిన్ కూలెఙాణిఙ్, పడఃకాతి వనాక్ఙ్ కూకిస్, “నామురుతి
మహి రుపాయిదొహ్ కాద్. అందెఙె నా వెట సరద్ ఆదు”, ఇజి వెహన్ద్. 10అయావజనెపాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ 
దేవుణు వనిన్ దూతెఙ ఎదు సరద్ ఆజినాన్ ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”.

తపిస్సొహిమరిసిమర్ జివాజినాన్ 
11మరి వాండు ఉండి వెహాన్ , “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . 12కొగి మరిసి, “ఓ బా, నీను గణసిత్ దనిన్లొఇ

నఙివానివంతు సిదా”, ఇజి అపొసిఙ్ లొసాత్ న్. అందెఙె అపొసి వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ సీబాత సితాత్ న్.
13సెగంరోసుక్సొహివెనుక,కొగిమరిసివనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ విజుకుడుఃపిస్,నండొదూరంమనిన్ దేసమ్ దుసొహాన్ . అబెబ్

వాండు సెఇ అలవాటుఙ ఆతాండె వనిన్ ఆసిత్విజుపాడు కితాత్ న్. 14విజు కరుస్ కితిత్వెనుక,ఆ దేసమ్ దు గొపప్ కరు వాతాద్.
వనిన్ఙ్ ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. 15 అందెఙె వాండు ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ వనిన్ డగు పణికిదెఙ్ సొహాన్ . వాండు పండిఙ్ 
మెపెత్ఙ్ వనిన్ మడిఃఙ వనిన్ఙ్ పోకాన్. 16 పండిఙ్ తిని పొడుః తింజి బఙ సొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతాన్. గాని ఎయెర్ బా
వనిన్ఙ్ ఇనికబాసిఏతార్. 17వనిన్ఙ్ బుదిద్ వాతివెలెవాండుఈహ ఒడిఃబితాన్, “నాబుబబ్ డగు ఎసొండారొపణిమణిసిర్ 
మనార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ అట్ ఇ నసొస్జావదొహ్ కిస్నాద్. ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

18నాను ఇబెబ్ డిఃసి నా బుబబ్ డగు సొనిస్, ‘ఓ బా, నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కిత. నీ ఎదు పాపం కిత. 19 నీ
మరిన్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. నీ పణిమణిసి ఒరెన్ వనిన్లెకెండ్ నఙి సుడ్ఃఅ’, ఇజినాను వెహన్”, ఇజి
ఒడ్ఃబితాండె అబెణిఙ్ డిసాత్ ండెవాజినాన్.

20వాండు దూరం మహివలెనె అపొప్సి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్ పాణం నొతాండె ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పొంబితాండె ముదు
కితాత్ న్. 21నసిత్వలెవాండుఅపొప్సిఙ్, “ఓబా,నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కితత్ . నీఎదుపాపం కితత్ . నీమరిన్ 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 సాతి లెకెండ్ మహాన్ . మరి ఏలు బతిక్తాన్. మురుతి లెకెండ్ మహాన్ . మరియేలు
దొహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వారు సరద్ ఆజి మహార్ . 25అయావలె పెరిమరిసి మడిఃఙ సొహమహాన్ . వాండు మడిఃఙాణిఙ్ 
వాజి ఇలుల్ డగు వాతివెలె, బాజెఙ్ డెఃయిజినిక, కర్ జిజినిక వెహాన్ . 26అందెఙె వాండు పణిమణిసిర్ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
కూకాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్, ఇజి వెన్ బాతాన్.
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27అయాపణిమణిసి, “నీతంబెరివాతాన్. వాండు నెగెండమర్ జివాతివందిఙ్ నీబుబబ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కాన్”, ఇజి
వెహాన్ .

28 పెరి మరిసి కోపం ఆతండె, లొఇ సొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙె అపొప్సి వెలిల్ వాతండె, లొఇ రఅ, ఇజి వనిన్ఙ్ 
బతిమాల్ తాన్. 29అయావలెవాండు వనిన్ అపొప్సి వెట, “ఇదిలో నిసొడు పంటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ గొతియయెన్ లెకెండ్ పణి
కితత్ . ఎసెఙ్ బా, నీ మాటెఙ్ నాను లొఙిఏండ మన్ ఏత. నా కూలెఙ్ వెట సరద్ ఆదెఙ్ నీను నఙి ఉండి గొరె పిలల్బా సిఇతి.
30గానిసానిబూలానివరిఙ్ సీజినీఆసిత్ విజుపాడు కితిత్యామరిసివాతిఙ్ బలసిత్ దూడఃఓహ్ కి”,ఇజివెహాన్ . 31అందెఙె
అపొప్సి, “నామరిన్, నీను ఎసిత్వలెబానావెటనెమనిన్. నఙిమనికెఙ్ విజునీవి. 32మాటువిందు కిజి సర్ దఆనిక నెగెద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీయాతంబెరి సాతి లెకెండ్ మహండె, మర్ జి నిఙితాన్. మురుతి లెకెండ్ మహండె దొహ్ కాన్”, ఇజి
వనిన్ వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి, యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ ఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారం మనిన్ వనిన్ ఇండొణి సఙతిఙ సూణి పెరి గొతియయెన్ 
ఒరెన్ మహాన్ .యాగొతియయెన్ సామనమ్ కు పాడు కిజినాన్ ఇజి నేరంమొపిత్క వెహాన్. 2అందెఙె వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె,
“నీ వందిఙ్ నాను వెంజిని యామాట ఇనిక? ఇండొణి పణిఙ లెకక్ తోరిస్ 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. 4యాపణిదాన్ లాగిన్వెలె,
లోకుర్ నఙి డగు కినిలెకెండ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఇజినాను నెసిన. 5అందెఙెవాండు వనిన్ ఎజుమానిబాన్ అపుప్ ఒతివరిఙ్ ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. “నీను నా ఎజుమానిబాణిఙ్ ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజిమొదొహివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 6వాండు,
“వంద కాయెఙ్ నూనె”, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. బేగి బసియాబయి కాయెఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 7వెనాక్హివనిన్ఙ్, “నీను ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వాండు, “వంద తూముఙ్ గోదము”, ఇజి వెహాన్ .
అయావలెవాండు, “ఇదిలోనీసీటి. ఎనబయితూముఙ్ ఇజిరాస్ అ”, ఇజివెహాన్ . 8అనెయం కితిత్యాపెరిగొతిత్యయెన్ 
తెలివందిఙ్ ఎజుమాని పొగిడిఃతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వానికాలమ్ ది వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండుయా లెకెండ్ కితాన్.
అందెఙెయేసు, వెహిస్నాన్, “దేవుణుదిఙ్ నమిజివాండు వెహి వజ నడిఃనివరిముసుక్,అయాపెరిగొతియయెన్ లెకెండ్,
యాలోకమ్ ది సఙతిఙ వందిఙె ఒడ్ఃబినికారె తెలిమనికార్. వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ 
తెలిమనికార్. 9మీరు యా లోకమ్ దు బతిక్జిని మనివలె ఇబెబ్ మిఙి మనికెఙ్ విజు దని వెట మీరు నెగెండ తెలిదాన్ 
మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుమీబతుక్ ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె దేవుణుమిఙివాండుమంజినిబాడిఃదు ఎలాకాలం
మండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10 తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం మంజినికాన్ లావు దనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్.
తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం సిలికాన్,లావుదనిన్ముసుక్బా నమకంమన్ ఎన్.

11అందెఙె, మిఙిమనిన్ ఆసిత్ నమకమ్ దాన్ తొఎండ మహిఙ, నిజమాతి ఆసిత్ ఎయెర్ మిఙి ఒపజెపాన్ర్. 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 వనిన్మాట వెంజి నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దుసలాడ్ఃనాన్.
అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని డబుబ్దిఙ్ ఉండె లెకెండ్ నె సేవకిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

14డబుబ్ ఆసమనిన్ పరిసయ్ రుయామాటెఙ్ విజు వెహరె, వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 15వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “లోకుర్ 
ముఙాల మీరు నీతి నిజాయితి మనికిదెర్ ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణు మీ మనుస్దికెఙ్ నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్
విలువ మనిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 16దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ ని పవకరు రాసిత్కెఙ్ బాపిత్సం సీనియోహాను
కాలం దాక బోదిసి మహార్ . అబెణిఙ్ అసి దేవుణు, వనిన్లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార వెహె ఆజి మహాద్ .
దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ లోకుర్ నండొ కసట్బడిఃజినార్. 17ఆగసం బూమి సిలెల్ండ ఆదెఙ్ సులునె, గాని దేవుణు
సితి రూలుఙది ఉండి గీతబా తపిస్ సొన్ ఏద్. 18ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి బోదెల్ దిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతిఙ, దని
వెటవాండు రంకు బూలాజినాన్. మాసిఙ్ డిఃసిత్ దనిఙ్ ఒరెన్ ఇడెః ఆతిఙ,వాండు రంకు బూలాజినాన్.

ఆసిత్మనిన్కాన్ నిలొసిఉణిలాజరు
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19 ఒరెన్ 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 . 21వనిన్ బలల్దాన్ అరిజావపరెఙ్ ఉణిజిబఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఆసఆజిమహాన్ . నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్
పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22 లొసిన్ 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, నా
ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ. నానుయాసిసుదు నండొ బాద ఆజిన. అందెఙె లాజరు వాజి వనిన్ డెఃసక్ ఏరుదు ముడుకిస్
నానాలిక సలెఙ్ కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 25అందెఙెఅబాహము, “మరిన్ నీను బతిక్తికాలమ్ దు సుకం
ముసుక్మహి. గానిలాజరు కసట్మ్ దుమహాన్ . ఏలువాండు ఇబెబ్ సుకందాన్ మనాన్. నీను కసట్మ్ దుమనిన్. 26యాకదె
ఆఏండ,ఇబెబ్ణికార్ అబెబ్వాదెఙ్ అట్ ఏండ,అబెణికార్ ఇబెబ్వాదెఙ్ అట్ ఏండమఙినిఙినడిఃమిపెరిజోరెఇటాత్ మనాద్”,
ఇజి వెహాన్ .

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

17
1యేసువనిన్ సిసూర్ ఙఈహ వెహాన్ . “తపప్ఙ్ కిబిసిన్ సఙతిఙ్ తప్ ఎండవానెలె. గానియాసఙతిఙ్ ఎయెవెటవానెనొ

వనిన్ఙ్ అబాయా, నండొ బాద. 2 ఎయెన్ 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. 3అందెఙెమీ వందిఙ్ మీరెజాగరమండు. నీ తంబెరినొ, ఎయెన్ బానిఙి తపుప్ కితిఙ, వనిన్ఙ్ డటం బుదిద్
వెహ్ అ. వాండు తపప్డిఃసి ఒపప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ 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 పెరెఆజిసందారమ్ దుఉణుసెఆఅ”, ఇజివెహిన్ వెలెఅదిమిఙిలొఙినాద్.
7-8ఉండి వేల, మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొ గొరెఙ మేపెత్ఙ్ నొ వెటిట్పణి కినికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు మడిఃఙదాన్ 
వాతిఙ, “బేగి రఅ,వాజిఉణఅ”, ఇజివెహిన్దెరా? సిలెల్,గాని, ‘సుబబ్రం ఆజివర్ అ,నఙిబాటసీజిఉణితినిదాకమన్ అ.
వెనుక నీను ఉణఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ పణి కితిఙ్ ఎజుమానివనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహన్ండా? 10అందెఙె
మీరుబామిఙిఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజుకితివెనుక, “మాటుపణిమణిసీర్. వందనమ్ కు వెహెఆదెఙ్ 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 నాటొ సొనిస్ మహివలె పది మణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. వారు దూరం నిహరె, “యేసు
ఎజుమాని, మా ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. 14 వాండు 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 జి మాడిఃసాత్ ండె, వందనమ్ కు వెహాన్ . వాండు సమరియదికాన్. 17అందెఙె యేసు, “పది మణిసిర్ నెగెణ్ ఆతార్ 
గదె. ఆతొమెదిమణిసిర్ ఎంబెమనార్ ? 18-19ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జివాతాన్. వీండు
యూదురిఙ్ సెంద్ ఇకాన్. ఇసాయేలుదికార్ ఎందనిఙ్ తోరె ఆఎతార్ ?”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె, “నీను నిఙ్ జిసొన్ అ. నీను
నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నెగెణ్ ఆతి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .



లూకా 17:20 93 లూకా 18:11

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

“దేవుణురాజువజవానిముఙాల్ తోరిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ . 21దేవుణుమిఙిఏలుబడిః కిజినిక ఇయేలెమొదొల్ సత్ మనాన్.
అందెఙె, ఇదిలో ఇబెబ్ మనాద్, అదిలో అబెబ్ మనాద్ ఇజి లోకుర్ వెహిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22మరి
వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి నాను గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయం బా
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 దుమహిలెకెండ్ నెలోకుమరిసిఆతినానువానిముఙాలమంజినాద్. 27నోవాహ ఓడఃదుసొనిదాక
లోకుర్ ఉణిజి తింజి మహార్ . పెండిల్ ఆజి పెండిల్దిఙ్ సీజి మహార్ . నసిత్వలె గడడ్ నిండిజి, వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్.
28లోతు కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె, నాను వానిముఙాలమంజినాద్. లోకుర్ ఉణిజి, తింజి, కొడుఃజి పొరిస్ మహార్ . పల
వాకిస్, ఉణుసి, ఇలుక్ తొహిస్ మహార్ . 29లోతు సొదొమ డిఃసిత్ సొహి నాండిఙ్, 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 నెమడిఃఙమంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ 
మర్ జివాదెఙ్ ఆఏద్. 32లోతుఆల్ సిఙ్ ఒడ్ఃబిదు. అదిదేవుణువెహిమాటవెన్ ఇతిఙ్ సాతాద్. 33ఎయెన్ బావనిన్సొంత
పాణమ్ దిఙెకాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙవనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్
పాణం సితిఙ, వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 34నాను మీ వెట వెహిస్న, అయాపొదొయి
రిఎర్ ఉండిమనస్మ్ దు గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 35 రుండి బోదెక్ కూడ్ఃజి
నూర్ జిమంజినె. ఉండి దనిఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఉండి దనిఙ్ డిసన్ సొనాన్. 36 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్సొనాన్. 37అయావలెసిసూరు, “పబువా,ఎంబెయాకజరిగ్నాద్ ?”, ఇజివెనబాతార్.
వెనబాతిఙ్ వాండు, “పీనుగు ఎంబె మంజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙ్ డేగెఙ్ ఉండి గురు ఆనిలెకెండ్, యేసు వానిక 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.
2 అకక్ఇనిక 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 ఎండవాజి, “నాముసుక్ పగ ఆతికాన్ 
ఒరెన్ మనాన్. వాండు నఙి సీదెఙ్ మనిక సీనిలెకెండ్ నీను నాయం తీరిస్ అ”, ఇజి బతిమాల్ జిమహాద్ . 4-5వాండు సెగం
కాలం కెఏతాన్. వెనుక వాండు, “నాను దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. గానియాముండ బోదెలి
డిఃస్ ఎండవాజినఙిఏకఏకలొసినాద్. అందెఙెఅదిమరిమరివాజిబాదకలిగ్ స్ ఏండదనిన్ఙ్ నాయంతీర్ సన్”,ఇజివనిన్ఙ్ 
వాండెవెహాన్ . 6మరియేసు వెహాన్ , “విండు,యానీతినిజాయితిసిలినాయం కినికాన్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి. 7అహిఙ,నీతి
నిజాయితిమనిన్ దేవుణు,వాండు ఏర్ పాటు కితి వనిన్లోకుర్ రెయుపొకాల్ వనిన్ఙ్ పారద్నం కితిఙ,వాండు వరిఙ్ నాయం
తీర్ స్ ఎండమంజినాండా? వాండు ఆల్ సెం కినాండా? 8నానుమీవెటవెహిస్న,వాండు బేగినాయంతీర్ సాన్న్. గానిలోకు
మరిసి ఆతినానుమర్ జివానివలె,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. యాపనున్ పెరిన్ వనిన్
లెకెండ్ బాఆఎ. అందెఙె నిఙి వందనమ్ కు.
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12నాను వారమ్ దిఙ్ రుండి సుటుక్ ఉపాస్ మంజిన. నఙి వాజిని విజు దనిన్లొఇబా నిఙి దెసం బాగం సీజిన”, ఇజి
పారద్నం కితాత్ న్. 13గాని పనున్ పెరిన్కాన్ దూరం నిహన్. వాండు ఆగాసం దరొట్ బా బేస్ ఎండ, వనిన్ గుండె కొతెత్ ఆజి, “ఓ
దేవుణు,నానుపాపం కితిక. నఙి కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

14నాను మీ వెట వెహిస్న, పరీసయు వనిన్ ముసుక్ విని పాపమ్ కునె దేవుణు సెమిసాత్ న్. వీండు దేవుణు ముఙాల
నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి తీర్ సెఆతండె ఇండొసొహాన్ . వనిన్ఙ్ వాండెపెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాఇజికాన్ 
ఆనాన్. వనిన్ఙ్ వాండె తగిజి ఇజికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాపెరికాన్ ఆనాన్.

ఇజిరికొడొఃరిఙ్ యేసుడగు కిజినాన్ 
15సెగొండార్,యేసుడగు ఇజిరి బయిరిఙ్ బాతసిమహార్ . వరిముసుక్ వనిన్కికు ఇడ్ దెఙ్ ఇజి తతాత్ ర్. అకక్ సుడ్ఃతారె

సిసూర్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆతార్. 16గానియేసు, కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్. కూకాండె, “యాఇజికొడొఃరిఙ్ నాడగు రపీర్.
వరిఙ్ అడు కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాకొడొఃర్ లెకెండ్ మనికారె దేవుణు ఏలుబడిః కినివెలె మంజినార్. 17నిజమె,
మీవెటవెహిస్న, ఇజి కొడొఃర్ నమిమ్ని వజ, దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మజినార్. నమిమ్ఇకార్ మండెఙ్ 
అట్ ఎర్”.
ఒరెన్ అసిత్మనిన్కాన్ యేసువెటవరిగ్జినాన్ 

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

19 అందెఙె యేసు, “నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి ఎందనిఙ్ నీను వెహిస్ని దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్. మరి ఎయెన్ బా నెగిగ్కాన్ 
ఆఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 20మరివనిన్ఙ్, “రంకు బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ కిమ. అబదసాకిస్ వెహ్ మా. నీయాయ
బుబెబ్ఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ సుడ్ఃఅ* ఇనిమోసెసితిత్ ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి వెహాన్ . 21వెహిఙ్ వాండు, “ఇజివెలెహన్ 
అసియావిజువనాక్ఙ్ లొఙిజినవాజిన”, ఇజి వెహాన్ .

22యేసుయాక వెహాండె వనిన్ఙ్, “మరి ఉండి బా నీన్ కిదెఙ్ మనాద్. నిఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుపొరిస్ అయాడబుబ్ఙ్ 
బీద వరిఙ్ సిఅ. అయావలె దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నిఙి సంసారం మంజినాద్. మరి, నీను వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”,
ఇజి వెహాన్ . 23యా మాటెఙ్ వెహిఙ్, వనిన్ మొకొం ఇజిక ఆతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ ఆసిత్మనికాన్.
24యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఆసిత్మనికార్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగి మండెఙ్ ఎసొనొ కసట్ం. 25ఒరెన్ సంసారం
మనికాన్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగిమనిన్ దనిముసుక్ ఉండిఒంటెదొబానంబొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ సూలు ఆనాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 26 అయావలెయామాటెఙ్ వెహికార్, “అహిఙ, దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 27అందెఙెయేసు, “లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇక దేవుణు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 28నసిత్వలె పేతురు, “ఇదిలో,
మాపుమఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు డిఃసాత్ పె నీ వెట వాతాప్”, ఇజి వెహాన్ . 29-30 అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్
దేవుణుఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజిఇలుల్ దిఙ్ బాఆలిస్ఙ్ బా,దాదతంబెరిఙ్ బాఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బాకొడొఃకొకాదిఙ్ బా,డిఃసిత్కాన్ 
ఎయెండొ వనిన్ఙ్ యేలు మరి నండొ కలిగ్నాద్. వాని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు బా
మంజినాద్, ఇజి కసితంనానుమీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31యేసు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలోమాటుయెరూసలెమ్ దుసొనిస్నాట్.

లోకుమరిసిఆతినావందిఙ్ పవకరురాసిత్ విజుమాటెఙ్ అబెబ్పూరిఆనాద్. 32-33యూదురుఆఇవరి కీదునానుఒపజెపె
ఆన. వారునఙివెకిసిసిగులాగిజ్,నాముసుక్పూసికొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజిసపాన్ర్. మూండిదినమ్ కాఙ్ నానుమర్ జినిక్ పె
ఆనాలె. 34గానిసిసూరిఙ్ యామాటెఙలొఇఉండిబాఅరద్ంఆఏతార్. దినిన్అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్. వాండువెహిసఙతిఙ్ 
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 ఆతియేసువా, నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి
డటం డేల్ సాత్ న్.

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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39ముఙాలెసొనిస్మహికార్, “అలెఅ”,ఇజివనిన్ఙ్ కసితంవెహార్ . గానివాండుమరినండొదావీదుమరిసి,నాముసుక్
కనికారం ఆఅ”, ఇజిమరి ఒదె డటం డేల్ సాత్ న్. 40-41యాకవెహాండెయేసు అబెబ్ నిహన్. “అయాగుడిడ్ వనిన్ఙ్ నాడగు
తగ్ అ”, ఇజి వరిఙ్ డటం వెహాన్ . వాండువాతిఙ్,నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ 
వాండు, “పబువా,నానుబేసెత్ఙ్ ఇజిఆసఆజిన”,ఇజివెహాన్ . 42అందెఙెయేసు, “ఇదిలోనీనుసూణిలె. నీనునాముసుక్
నమకంఇడిత్. అందెఙెనెగెణ్ ఆతి”,ఇజివెహాన్ . 43వెటనెవాండుబేసెత్ఙ్ అటాత్ న్. వాండుదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజియేసువెట
సొహాన్ .యాకసుడ్ఃతిఙ్ లోకుర్ విజెరెబా దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసునడిఃజియెరికొపటన్మ్ దువాతండెఅయాసరిదాన్ సొనిస్మహాన్ . 2జెకయఇనిన్ఒరెన్ అబెబ్మహాన్ .వాండు
పనున్ పెరిన్ వరిఙ్ నెయ్ కి. వాండు గొపప్ ఆసిత్మనిన్కాన్ . 3యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి వాండు కోరితాన్. గాని నండొ లోకుర్ 
మహిఙ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కురికాన్. 4యేసు అయా సరిదాన్ నె వాజి మహిఙ్,
వాండుముఙాల్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఉండిబొడెడ్ మరాత్ ఎకాన్. 5యేసుమరాన్ అడిఃగివాతివెలె,ముసుక్ బేసి, “జెకయ, బేగి
డిఃగ్ జి రఅ. నేండు నాను నీ ఇండొమండెఙ్ వెలె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

6అందెఙెవాండు గజిబిజి డిగితాండె వనిన్ ఇండొ కూక ఒతండె సరద్దాన్ డగు కితాత్ న్. 7యాకసుడ్ఃతారె,లోకుర్ విజెరె
సణిఙితార్. “వీండు,పాపం కిని వనిన్ ఇండొ కూలసొహాన్ ”, ఇజి. 8అయావలెజెకయనిఙితండె,యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“ఇదిలోపబువా,యేలునాఆసిత్ లొఇ సగం బీదవరిఙ్ సీజిన. అనయమ్ దాన్ ఎయెబాన్ బాఇనికలొసిత్ఙ,నాను దనినాలిగ్
వంతు మర్ జి సీన”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వనిన్ఙ్, “నేండుయా ఇండొణి వరి పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసత్ మనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ అనిసిఆతి
అబాహముదేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వజ,వీండుబానమకం ఇటాత్ న్. 10లోకుమరిసిఆతినానుపాడాఃజిసొనివరిఙ్ 
రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ వాత”, ఇజి వెహాన్ .
పణిమణిసిర్ కత

11లోకుర్ యాకెఙ్ వెంజిమహార్ . వాండుయెరూసలెం డగు ఆతాన్. దేవుణురాజువజవెటనెవానాన్ లె ఇజిలోకుర్ బా
ఒడ్ఃబితార్. అందెఙెవాండు కత వజ వరిఙ్ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 12ఒరెన్ రాజువజ కుటుమ్ దికాన్ వనిన్ దేసమ్ దు రాజు
ఆదెఙ్ ఇజి ఉండి దూరం మని దేసెం సొహాన్ . మరి, మర్ జి వాదెఙ్ ఇజి సొహాన్ . 13సొని ముఙాల, వనిన్ పణిమణిసిర్ 
లొఇపదిమణిసిర్ కూకిస్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిమీనా*సితాత్ న్. సితాండె, “నానుమర్ జివానిదాకబేరం 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, అయాడబుదాన్ బేరం కిజి ఇనిక గణసాత్ ర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 16వరిలొఇమొదొహికాన్ వనిన్ డగు
వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయిరుపాయుఙాణిఙ్, అయ్ దు వందెఙ్ రుపయిఙు వాతె”, ఇజి వెహాన్ . 17వాండు, “నెగిగ్
పణిమణిసి నీను నెగెండ కితి. నీను ఇజి పణిదు నమకం దాన్ మహి. అందెఙె పది పటన్మ్ క ముసుక్ అతికారి ఆఅ”,
ఇజి వెహాన్ . 18 అయావలె మరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్ రుండి వందెఙ్ యాబయి
రుపాయ్ 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 పాణం మనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ ఆజియా డబుబ్ రుమాల్ దు మూట తొహ్ క ఇటాత్ మహ”, ఇజి వెహాన్ .
22-23అందెఙెవాండు వనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పణిదిఙ్ రఇ పణిమణిసి,నీవెయిదిసొంతమాటదిఙ్ నె,నాను నిఙితీరుప్ తిర్ సిన.
నానునాదిఆఇదనిఙ్ పెరిన్ ఒనికాన్ ఇజి,నాను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జిఒనికాన్ ఇజినీను నెసిన్ గదె. నాను గటిపణంమనికాన్ 
ఇజి నీను నెసిన్. మరి ఎందనిఙ్ నా డబుబ్ బెంకుదు ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ, నాను మర్ జి వాతివెలె వడిడ్దాన్ 
దొహ్ కాద్ మరి. 24వినిన్బాన్ మనిన్డబుబ్లాగిజ్ పది పటన్మ్ కాఙ్ అతికారిఆతిమొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”, ఇజిపడఃకాద్ నిహి
మహివరిఙ్ వెహాన్ . 25వారు, “బాబు, వనిన్ఙ్ అయ్ దు వందెఙ్ రుపాయ్ ఙు మనె గదె”, ఇజి వెహార్ . 26వెహిఙ్ వాండు,
“నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ మరి నండొ కలిగ్నాద్ లె. గాని నమిదెఙ్  తగ్ ఇ వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ కండెక్ బా లగాన్న్, ఇజి నాను
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మీవెట వెహిస్న. 27మరి,నాను వరిముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నాఎదు
కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

28యేసుయామాటెఙ్ వెహి వెనుక, యెరుసలం సొండెఙ్ వరి ముఙాల సొనిస్నాన్. 29-30 ఒలివ గొరొణ్ డగు మనిన్
బెత్ సెగె,బెతానియఇనినాహక్ఙ్ డగువాతాన్. వాతివెలెవనిన్సిసూర్ లొఇరిఎరిఙ్ కూకిస్, “మీఎదుమనిన్నాటొసొండు.
అబెసొహిఙసరి,తొహ్ కిమనిగాడఃదెపిలల్ తోరాన్ద్. దనిన్ముసుక్ఎసెఙ్ బాఎయెర్ బాబస్ ఎరె. దనిఙ్ కుతిస్పేర్ జితగాట్.
31 ఎయెన్ 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. 34అందెఙెవారు, “యాక
పబుఙ్ కావాలి”,ఇజివెహార్ . 35వారుయేసుడగుతతాత్ ర్. తతారె,దనిన్ముసుక్ వరిపాతెఙ్ పహర్. యేసుఙ్ దనిముసుక్
ఎకిసాత్ ర్. 36వాండు సొనిస్ మహిఙ్, వరి పాతెఙ్ సొన్ సిని సరుద్ పహర్. 37ఒలివ గొరొణ్ డిఃగిన్ వాని సరుద్ వాతివెలె, వనిన్
సిసూర్ నివనిన్వెటమనిన్మందలోకుర్ విజెరెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారుసుడ్ఃతివిజుగొపప్పణిఙవందిఙ్ సరద్దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ డటంపొగిడిఃతార్. వారు ఈహ పొగిడిఃతార్.

38 “దేవుణు సితి అతికారమ్ దాన్ వాజినిరాజుఙ్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ †. పరలోమ్ దు సమాదనంమనాద్. ముసుక్ మనిన్
దేవుణు గొపప్ పెరికాన్”, 39 నసిత్వలె ఆ మంద లొఇ మనిన్ సెగొండార్ పరిసయ్ రుఙు, “ఓ బోదకినికి, నీ మంద సిసూర్ 
విజెరిఙ్ అలెజిమండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 40అందెఙెవాండు, “వీరు అలెల్త మహిఙ,యాపణుకుఙ్ డటం
డేలిస్పొగిడిఃజినె ఇజినానుమీవెటవెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 41-42వాండుయెరూసలెం పటన్ం డగువాతండె, పటన్మ్ దిఙ్ 
సుడ్ఃజిఅబెబ్మనిన్లోకుర్ వందిఙ్ అడఃబ తాన్. అడఃబతాండెఈహ వెహాన్ , “మీరుయాదినమ్ దుబాసమాదనంఆని
సఙతిఙ నెసిత్ఙమిఙి ఎసొనొమేలుమంజినాద్. గానియేలుయాకెఙ్ మీకణకాఙ్ తోర్ ఎండడాఃఙితమనె. 43-44దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ మీడగు వాతి కాలంమీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙెమీ పగ్ ఆతికార్ మీసుటులం కోట తొహ్ కిస్ వెలిల్ సొన్ ఎండ,
లావుఅడుడ్ ఙ్ కినార్. వారుమిఙి,మీపటన్మ్ దిఙ్ పూరినాసనం కినార్. వారు పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ పటన్ం
పూరినాసనం కిని కాలంవానాద్ లె.

యేసు గుడిఃదాన్ సవ్ కారిఙపేర్ జినాన్ 
45-46యాకెఙ్ వెహండె,వాండుదేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ . అయావలెఅబెబ్సవ్ కారిఙుపొరిస్మహార్ . వరిఙ్, “నాగుడిః

పారద్నం కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ఇజిదేవుణుమటదురాసత్ మనాద్. గానిమీరుడొఙారిమంజినిసాలం§లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”,
ఇజి వెహండె వరిఙ్ పేరాన్. 47యేసు రోజు, గుడిఃదు బోదకిజి మహాన్ . పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,
లోకుర్ లొఇమనిన్పెదెద్ల్ ఙువనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ . 48గానిలోకుర్ విజెరెవనిన్మాటెఙ్ బాగవెంజివనిన్ సుటులం
మహిఙ్, వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.

20
యేసుఅతికారం వందిఙ్ వెన్ బాజినార్ 

1అయా దినమ్ కలొఇ ఉండి నాండిఙ్, వాండు దేవుణు గుడిఃదు లోకాఙ్ నేర్ పిసి, సువార బోదిసి మహాన్ . అయావలె
పెరిపుజెరిఙు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,పెదెద్ల్ ఙవెట కూడ్ఃజివనిన్ముసుక్వాతాద్. 2నీను ఇనిఅతికారమ్ దాన్ 
యాపణిఙ్ కిజిని? ఎయెన్ నిఙియాఅతికారంసితాన్ ?మఙివెహ్ అ”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 3అందెఙెవాండు, “నాను
బామిఙిఉండిమాట వెన్ బానా. 4బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారంయోహనుఙ్ ఎయెబాణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నాలోకు
బాణిఙ్ నానఙియేలు వెహ ? ఇజి వెహాన్ . 5వరిలొఇవారుఈహ వరిగ్తార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ఇజిమాటు వెహిఙ,
ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజి వాండు వెన్ బానాన్. 6లోకురి బాణిఙ్ ఇజిమాటు వెహిఙ, లోకుర్ విజెరె మఙి
పణకాణిఙ్ డెఃయినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యోహాను, ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి విజెరెపూరి నమిమ్జినార్. 7అందెఙెవారు,
“అయాక ఎంబెణిఙ్ వాతాదొ మఙి తెలిఎద్”, ఇజి వారు మర్ జి వెహార్ . 8అహిఙ, ఎంబెణి అతికారమ్ దాన్ నానుయా
పణిఙ్ కిజిన ఇజినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .
రయుఙ కత

9మరి,వాండుఉండి కతవజలోకురిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ లోకుదాకస్టోటఉణుసాత్ న్. ఆటోటసెగొండార్ రయ్ తూఙ
తనకసితాన్. సితండెనండొకాలంమండెఙ్ ఉండిదూరందేసెంసొహాన్ . 10పంటకొయ్ నికాలమ్ దువనిన్ఙ్ వానిపటుక్ఙ
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వంతులొసితగ్ అఇజిఒరెన్ గొతియవనిన్ఙ్ రయ్ తూఙడగుపోకాన్. అయారయ్ తూఙ వనిన్ఙ్ డెఃయితారెవహి కీదాన్ 
మర్ జిపోకార్. 11వాండు మరి ఒరెన్ గొతియవనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బాడెఃయిజి, సిగు కితారె వహి కీదాన్ పోకార్.
12మరిబా, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ గాయమ్ కు ఆని లెకెండ్ డెఃయితారె వెలిల్ విసీరార్. 13అయావలె దాకస్
టోట ఎజుమాని, “నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? నాను లావు పేమిసిన్ నాసొంతమరిసిఙ్ పోకన్. వారు వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనార్ లెసు”,
ఇజి ఒడ్ఃబితాండెపోకాన్. 14గానిపాలిఆసిత్ మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయాటోటాదిఙ్ అకుక్ మనికాన్. యా
టోటమాది ఆదెఙ్ వనిన్ఙ్ సపాన్ట్. రదు”, ఇజి వరి లొఇ వారు వరిగ్తార్. 15అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ దాకస్ టోటదాన్ వెలిల్
పొకారె సపాత్ ర్. అహిఙ,దాకస్ టోట ఎజుమానివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? 16వాండు వాజి,అయారయ్ తూఙ సపిస్ మహివరిఙ్ 
టోటఒపజెపాన్న్. లోకుర్ యాకవెహరె, “ఆ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహార్ .

17యేసు వరిఙ్ డిటం బేసిఈహ వెన్ బాతాన్, “అహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిపొకి పణుకు మూలదిఙ్ మూల పణుకు
ఆతాద్ * ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ అర్ దం ఇనిక?

18 అయా పణుకు ముసుక్ అరిన్ విజెరె ముకెఙ్ ఆనార్. అయా పణుకు 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.

20అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ బాగ గురి కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వెహిస్ని మాట లొఇ ఇని దనిఙ్ బా తపు
అసి వనిన్ఙ్ తొహిస్ అతికారిఙ బాన్ ఒపజెపెత్ఙ్. దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ పోకిస్నార్. యాసెగొండార్ మాపు నీతి
నిజాయితిమనికాప్ ఇజి వేసం కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు పోకార్. వీరు సొనిస్ వనిన్మాటెఙలొఇ 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”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు అబెబ్ మంద ఎదు వాండు వెహి మాటదు తపు అసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. వాండు మర్ జి వెహి
మాటదిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతారె అలెతార్.

27నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రుయేసు డగువాతార్. సాతివెనుకమర్ జినిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజివారు వెహిస్నార్. వారు
వాతారె ఈహ వెన్ బాతార్. 28 ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ. వనిన్ తంబెరిస్ ఒనిన్ఙ్ ఇడెడ్ః ఆజి కొడొఃర్ 
ఇడ్ఃదెఙ్. ఆహె సాతి వనిన్ వందిఙ్ కుటుం నిల్ పెత్ఙ్, ఇజి మోసె మఙి రాసత్ సితత్మనాన్. 29-31యేలు సుడ్ఃఅ, ఉండి
కాలమ్ దు,దాదతంబెర్ సిర్, ఏడు గురుమహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండిబోదెల్ దిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతాన్.
సాతిఙ్,నడిఃపివాండుదనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతాన్. వెనుకకొగినడిఃపిదనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ
వాండుబ సాతాన్. ఆహె ఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బాసాతాద్. 33అందెఙె సాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె, ఆ బోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆ ఏడు గురుదిఙ్ బా అది ఆలిస్ ఆత మహాద్ 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 ఇజిమోసె నెగెండ రుజుప్ కిజినాన్. లట కసిన్ బాన్ మోసెసొహాన్ . అబెబ్, ‘అబాహము దేవుణు,
ఇసాస్కు దేవుణు,యాకోబు దేవుణు ఇజివాండు దేవుణు ఆతిపబు వందిఙ్ వెహిస్నాన్. అయావలెఅబాహము, ఇసాస్కు,
యాకోబుబతిక్జినార్ ఇజితోరాన్ద్. వాండుబతిక్తిమనిన్వరిఙ్ నెదేవుణు. సాతివరిఙ్ దేవుణుఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వనిన్ వెట కూడిఃతిమనికార్ విజెరె బతిక్జినార్.

39 సెగొండార్, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “బోదకినికి, నీను నెగెండ వెహి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 40 వెనుక వారు
వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతార్.
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41యేసువరివెటఈహ వెహాన్ . “కీసుత్ దావీదు తెగాగ్ తికాన్ ఇజిఎలాగవారు వెహిస్నార్ ? 42-43 ‘నాను నీపగాతివరిఙ్ 
నీపాదమ్ కఅడిఃగి ఇడిన్దాక,నీనునాఉణెర్ పడఃకాదు బస్ అ”,ఇజిపబునాపబు వెటవెహాన్ †”,ఇజి కీరనపుసత్కమ్ దు
దావిదునె వెహిస్నాన్. 44దావిదునె వనిన్ఙ్, “పబు“ ఇజి కూకిస్నాన్. అయావలెవాండు ఎలాగదావీదుమరిసి ఆనాన్.

45-46లోకుర్ విజెరె వెంజి మహివలె, యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ , “మీరు యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్వరి వందిఙ్ 
జాగర మండు వారు నిరీ సొక తొడ్ఃగిజి బూలాదెఙ్ ఇసట్ం ఆతికార్. సత నడిఃమి పెరికార్ ఇజిమాడెః ఆదెఙ్ కోరిజినార్.
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ పెరికార్ బసిన్ బాడిఃదు బసెత్ఙ్, విందుద్ నెగిగ్ బాడిఃదు బసెత్ఙ్ కోరిజినార్. 47వారు రాండి బోదెక్ 
ఇలాక్ణికెఙ్ అనయమ్ దాన్ లాగ్ జినార్. మహి వరి ఇంక నెగిగ్కాప్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ నిరీ పారద్నం కిజినార్. దేవుణు వరిఙ్ 
నండొ సికస్ సీనాన్”.

21
1యేసు దేవుణు గుడిఃదు బసాత్ ండె, సుటులం బేసాత్ న్. అయావలె ఆసిత్మనిన్కార్ సంత పెటెట్దు పెరి సంత అర్ప్ సినిక

సుడ్ఃతాన్. 2 ఇనిక సిలిల్ ఉండి రాండి బోదెలి సంత అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది రుండి పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు
వరిఙ్, “నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, యాఇనిక సిలి రాండి బోదెలిమహి విజెరెముసుక్ 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 కికయా
గుడిః ఇజివరిగ్తార్. సందసితిత్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు ఇబెబ్ ఇడెత్ మనె. గొపప్సోకుమనాద్”,ఇజివరిగ్తార్. 6అయావలెయేసు,
“మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ అరె ఆని దినమ్ కు వానెలె”, ఇజి వెహాన్ . 7అయావలెవారు, “ఓ
బోదకినికి,యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్జినె? యాకజరిగ్ని కాలం డగు ఆతాద్ ఇజితోరిసిన్ గురు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

8 అందెఙె వాండు వెహాన్ , “మీరు మొసెం కిబె ఆఎండ జాగర మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ నా పేరు అసి
వానార్ లె. వారు, “నానె దేవుణు పోకి కీసుత్ ఇజి, కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి వెహిస్ వానార్. వరి వెట సొనామ్ట్. 9మీరు
విదెమ్ కు వందిఙ్, జటిఙ్ వందిఙ్ వెనివెలె తియెల్ ఆమాట్. యాకముఙాలె జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానిఆకక్ర్ రోజువెటనె రెఉ.

10మరివాండువరిఙ్ వెహాన్ , “లోకుర్ ముసుక్లోకుర్,రాజెంముసుక్రాజెంజటిఙ్ దిఙ్ నిఙ్ నారెల్. 11అబెబ్ఇబెబ్బూమి
గొపప్ కదిల్నికెఙ్ వానెలె. నండొదేసమ్ దు కరుఙ్, నండొలోకురిఙ్ సెదిజిఅసిన్ కసట్మ్ కువానెలె. గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ గురుఙ్ 
ఆగాసమ్ దు పుటెన్లె.

12గానియాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, వారు మిఙి అసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ కినార్. వారు మిఙియూదురి మీటిఙ్ ఇండొని, జెలిదు
ఒపజెపాన్ర్. రాజుఙ ముఙాల, మహి అతికారిఙ ముఙాల మిఙి తనార్. యాకెఙ్ విజు నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె
జరిగ్నె. 13అయావలె,యాకదెమీరునావందిఙ్ సువారవెహెఙ్ నెగిగ్ సమయం. 14వారువెన్ బానివెలె,వరిఙ్ ఎలాగమర్ జి
వెహెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిముఙాలబాదఆఏ ఇజి తిరుమానం కిజిమన్ అ.

15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీపగాతికార్ ఎయెర్ బామిఙిఎదిస్ ఎండమంజినివజమీరు వెహెఙ్ మాటెఙ్, గెణంనానుమిఙి
సీన. 16మిఙిమీఅయిసి అపొసీర్ బాదాదతంబెర్ సిర్ బా కూలెఙ్ బాఅతికారిఙబాన్ సికస్ సిబిసెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్. మీలొఇ
సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్. 17నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ విజెరె మీ ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్. 18గాని మీరు
ఎలాకాలం బతిక్నార్. 19 కసట్మ్ కు ఓరిసి మండు. అయావలెమీఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్దెర్.
20యెరూసలెం పటన్ం సుటులం ఉదద్ం కినికార్ కూడ్ఃజి మహిక, మీరు సుడ్ఃతిఙ, దనిన్ నాసనం డగు ఆతాద్ ఇజిమీరు
నెసెత్ఙ్ వెలె. 21అయావలెనాసనం ఆఏండమండెఙ్ యూదయదేసమ్ దు మనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం
పటన్ం నడిఃమి మనికార్ వెలిల్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ లొఇ సొండెఙ్ ఆఏద్. 22ముఙాలె రాసిత్
మనికెఙ్ పూరిఅదెఙెయాసికస్ దినమ్ కు. 23ఆ దినమ్ కాఙ్ పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్,పాలు ఉట్ పిసిన్ వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యూదయదేసెంముసుక్నండొకసట్మ్ కువానెలె. దేవుణుకోపంయాలోకుర్ ముసుక్వానాద్ లె. 24వారు
కూరెద్ఙాణిఙ్ సానార్ లె. సెగొండారిఙ్ తొహ్ కిస్ పయ్ దేసెమ్ కాఙ్ విజు ఒనార్ లె. దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ యెరుసలెమ్ దిఙ్ 
ఏలుబడిః కినార్ లె. వరి ఏలుబడిః అబెబ్పూరి ఆనికాలమ్ దాకయెరూసలెం వరి అడిఃగి ఆనాద్.

25పొదుద్ దు,నెలదు,సుకెక్ఙదుబమమ్కినిగురుఙ్ తోర్ నెలె. సమ్ దరమ్ దిఉలెక్ఙ్ గొపప్ గగొల్ కిజివరిఙ్ తియెల్ కలిగ్ సెన్.
ఆహెబూమిద్ మనిన్ లోకుర్ విజెరె ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి అరద్ం కిఏండమంజినార్. 26ఆగసమ్ దు మనిన్ నండొ రకమ్ కాణికెఙ్ 
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కద్ లినె. అందెఙెలోకమ్ దు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి తియెల్ ఆజిలోకుర్ సానార్. 27అయావలెలోకుమరిసిఆతి
నానుమొసొపుదు వానిక వారు సూణార్. గొపప్ అతికారం దాన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ కూడిఃతి సోకుదాన్ మొసొప్ దు వానిక
వారు సూణార్. 28యాకెఙ్ జరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సిన్వెలెనిలిస్ బుర పెర్ దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీకసట్మ్ కాణిఙ్ విడుఃదలడగు
ఆజినాద్.

29వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజుమరెకాఙ్ సుడ్ఃదు. 30ఆకెఙ్ సెగిసినివెలె, జేటకాలం డగు
ఆతాద్ ఇజిమీరెసుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31అయాలెకెండ్ నె,మీరుయాసఙతిఙ్ జరిగ్నిక సూణివెలె, దేవుణుయాలోకమ్ దిఙ్ 
ఏలుబడిః కిజినిక డగు ఆతాద్ ఇజి నెసినిదెర్. 32యాసఙతిఙ్ జరిగ్నిదాక,యాతరమ్ దికార్ సాఏర్, ఇజి నాను మీ వెట
కసితం వెహిస్న. 33ఆగాసం బూమి సిలెల్ండ ఆనాద్. గాని నామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 34మీరు ఉణిజి
తింజి మతుత్ దాన్ మన్ ఏండయాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారిస్ ఎండ జాగర మండు. సిలిల్ఙ, లోకుమరిసిఆతి నాను
వాని దినం ఉరి వాతి లెకెండ్ వెటనెవానాద్. అందెఙెజాగరమండు. 35యాలోకమ్ దు బతిక్జిని లోకుర్ విజెరెముసుక్
అయాదినం నెస్ ఎండవానాద్. 36యాజరిగ్దెఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ ఓరిసిమంజిని సతుత్ వందిఙ్,లోకు మరిసి ఆతినా
ముఙాలె నిల్ ని సతుత్ వందిఙ్ ఎసిత్వలె బా పారద్నం కిజి జగర్ త మండు. 37యేసు రోజు దేవుణు గుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సి
మహాన్ . రెయ్ క ఒలివగొరొత్ మండెఙ్ సొనిస్మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరెపెందాల్ నె,వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు
వాజిమహార్ .

22
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుప్కొటాన్ 

1 పసక్ ఇని పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయి డగు ఆతాద్. 2 నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ యేసుఙ్ ఎలాగసపెత్ఙ్ ఇజిఉపాయిసుడ్ఃజిమహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారులోకురిఙ్ తియెల్ ఆజిమహార్ .
3అయావలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇమనిన్ ఇసక్రియొతు ఇనియూదెఙ్ సయాను అసాత్ న్.

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

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

14 పసక్బోజనం కిదెఙ్ టయం ఆతివెలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ లు వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.
15 అయావలె వాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్ ముఙాల మీ వెట కూడ్ఃజి యా పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆత.
16 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యా పసక్ బోజెనమ్ దిఙ్ గురు దేవుణు రాజెమ్ దు పూరి ఆనిదాక నాను మరి ఎసెఙ్ బా ఉణెఏ.
17యేసు దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం కితాన్. కితాండె, “లొసి, మీరు సీబాజి ఉండు. 18ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఏలుదాన్ దేవుణు లోకురిఙ్ 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. “ఇక మీ
వందిఙ్ సీజినినాఒడొఃల్ దిఙ్ గురు. నఙి ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ .

20అయలెకెండ్ నె,బోజనం ఆతివెనాక్వాండు వరిఙ్ దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ సితాన్. ‘యాగినెదుమనికెఙ్ మీపాపమ్ క
వందిఙ్ వాకిస్ని నా నలదిఙ్ గురు. యాకదెనా నలదాన్ దేవుణు ఇడిత్ కొతత్ ఒపుమానం. 21గాని నఙి ఒపజెపిన్కాన్ నావెట
బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మనాన్. 22దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వజ, లోకు మరిసి ఆతి నాను సానాలె. గాని నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ 
అబాయాగొపప్ కసట్ం”, ఇజి వెహాన్. 23వారుయాపణిఙ్ వరి లొఇ ఎయెన్ కినాన్ ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 24మరి,
వరిలొఇ ఎయెన్ పెరికాన్ ఇజి ఉండి ఇజి గొడఃబ వాతాద్. 25అందెఙెయేసు వరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరి రాజుర్ వరి
ముసుక్ నండొఅతికారం కిజినార్. వరిముసుక్ అతికారమ్ దుమనికార్, ‘మాపులోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’, ఇజిఅనుపెఆజినార్.
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26గానిమీరు అయ లెకెండ్ మన్ మాట్. మీలొఇ పెరికాన్ ఆతికాన్ తగిసి ఇజి వనిన్లెకెండ్ ఆదెఙ్. నెయ్ కి సేవ కిని వనిన్
లెకెండ్ ఆదెఙ్. 27సుడ్ఃదు,ఎయెన్ పెరికాన్. విందుదు బసిన్కాండా,బాటకిజిసీనికాండా? విందుదు బసిన్కాండెగదె? గాని
నానుమీనడిఃమి,సేవకినివనిన్లెకెండ్ మనన్. 28నాకసట్మ్ దుమీరెనావెటనమమ్కమ్ దాన్ నిహిమహికిదెర్. 29నాబుబబ్
వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ,నానుమిఙి అయాఅతికారం ఒపజెపిస్న. 30అందెఙెనాను
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 “ఓ సిమోన్, సిమోన్, ఇదిలో రయు వాండు గింజెఙ జలిసిన్ వజ, నీ లొఇమనిన్ నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ సయాను నిఙి పరిస

కినాన్. దినిన్వందిఙ్ సెల్ వ దొహ్ క మనాద్. 32గాని సిమోన్, నీను నమకం డిఃస్ ఎండమండెఙ్ నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం
కితమనన్. నీను మర్ జినా దరిఙ్ వానివలె,మహిసిసూరిఙ్ వరి నమకం పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 33అయావలె సిమోను,
“పబువా, నీ వెట జెలిదు వాదెఙ్, నీ వెట సాదెఙ్ బా నాను తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 34 దనిన్ఙ్ యేసు, “పేతురు నాను
వెహిస్న, నేండు కొరు కెరెయెండ ముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 35మరి, వాండు వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “డబుబ్ ఇడిన్ ససి, మరి ఉండి ససి, జోడుక్ సిలెల్ండ నాను మిఙి పోకివెలె, మిఙి ఇనికబా తకుక్ ఆతాదా?”,
“సిలెల్”, ఇజివారు వెహార్ .

36 “అహిఙ, ఏలు,మిఙిడబుబ్ ఇడిన్ ససిమహిఙ, ఆక ఒతెఙ్. అయలెకెండ్ నె,మరిఉండి ససిబాఒతెఙ్. మిఙిఉండి
కూడంసిలిఙ,మీసొకపొరిస్ఉండికూడంకొండెఙ్. 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘జెలిదుమనిన్వరివెటవనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’,ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. నాను వెహిస్న, అయామాటనావెటపూరి ఆదెఙ్ వెలె. నిజమెనా వందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ 
పూరిఆజినాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

38అయావలెసిసూర్, “పబువా, ఇదిలోఇబెబ్ 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 వెట సొహార్ .
40 అబెబ్ సొహిఙ్, వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు అర్ పెఎండ పారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ . 41వాండు వరి బాణిఙ్ 
పణుకు విసీరిన్ నసొ దూరం సొహాండె, ముణుకుఙ్ ఊర్ జిపారద్నం కిజినాన్. 42 “ఓ బా, నిఙి ఇసట్ం ఆతిఙయా కసట్మ్ కు
నాబణిఙ్ లాగ్ అ. అహిఙ్ బానాఇసట్ం ఆఎద్,నీఇసట్మ్ నెఆపిద్”, ఇజి. 43అయావలెదేవుణుమంజినిబాడిడ్ః దాన్ ఉండి
దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్. 44వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ గొపప్ దుకమ్ దు మహిఙ్, మరి నండొ
పారద్నం కితాన్. వనిన్ రూణు నలబొటుఙ్ 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, సయానుమిఙిపరిస కిజితపప్దు అర్ ప్ ఏండపారద్నం
కిదు”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

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

51గానియేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె,అయాపణిమణిసిఙ్ గిబిబ్దిఙ్ ముటాత్ ండె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 52యేసు
వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ వాతి పెరి పుజెరిఙు, దేవుణు గుడిః అతికారిఙు పెదెద్ల్ ఙ వెట, “నాను డొఙ వాండునా? నఙి అసెత్ఙ్ పెరి
కూడఃమ్ కు కొణెఙ్ అసి మీరు వాతిదెర్ ? 53రోజు నాను మీ వెటనె మంజి గుడిఃదు నేర్ పిసత్ గదె. అయావలె మీరు నఙి
తొహ్ ఇతిదెర్. యాకదె నఙి తొహ్ కెఙ్ దేవుణు మిఙి సితిత్ సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దు మనాన్”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ .

* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
54వారు వనిన్ఙ్ తొహ్ కారె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి ఆతి వనిన్ ఇండొ ఒతాన్. పేతురు దూరం దాన్ 

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, “వీండుబా వనిన్ వెటమహాన్ ”, ఇజిఅది వెహాద్ . 57అందెఙె పేతురు, “ఓ బీ,నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి
వెహాన్ . 58సణెం వెనుకమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. “నీనుబావరి వెటమహికిదె”, ఇజి వెహిఙ్, “బాబు,నాను వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”, ఇహాన్ . 59డగు ఉండి గంట వెనాక్మరి ఒరెన్ కసితం వెహాన్ , “నిజమె, వీండు బా వనిన్ వెటమహాన్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వీండు గలిలియదికానె”, ఇజి. 60దనిన్ఙ్ 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 కెరెనిముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజిముసార్ వెహిన్లె ఇజి”, వెహిమాటపేతురు 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 నండొ మాటెఙ్ వనిన్ఙ్ 
వెహార్ .

యేసుఙ్ పిలాతునిహెరోదుఙ్ ముఙాలనిల్ పాత్ ర్.
66పెందాల్ ఆతివెలె, యూదురి పెదద్లుఙ్, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజెరె కూడిఃతార్. యేసుఙ్ 

వరిముఙాల నిల్ పాత్ ర్. 67-68వారు వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ నా,మఙివెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙెయేసు వరిఙ్, “కీసుత్
ఇజినాను వెహిఙ,మీరు నమిఇదెర్. నానుమిఙివెన్ బాతిఙమీరుమర్ జి వెహ్ ఇదెర్. 69గానిఏలుదాన్,లోకుమరిసిఆతి
నాను గొపప్ అతికారం మని దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70అయావలె 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
1అయావలె,యూదురుఅతికారిఙువిజెరెనిహరె,యూదయదేసెంసుడ్ఃజినిరోమఅతికారిఆతిపిలాతుబాన్ వనిన్ఙ్ 

ఒతాత్ ర్. 2వారు, “వీండుమాలోకుర్ నడిఃమిగొడఃబరేపిస్నాన్. రోమరాజుఆతికయ్ సరుఙ్ పనున్ సీమాట్ ఇజివెహిస్నాన్.
నానెకీసుత్ అహిఙరాజుఇజివెహిస్నాన్”,ఇజివనిన్ముసుక్నేరంమొపాత్ ర్. 3అందెఙెపిలాతుయేసుఙ్, “నీనుయూదురిఙ్ 
రాజునా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, “ఒఒ,నీనువెహివజనె”,ఇజిమర్ జివెహాన్ . 4పిలాతుపెరిపుజెరిఙవెటమంద
లోకుర్ వెట, “వినిముసుక్ నఙి, ఇని తపుప్బాతోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5గానివారు, “ఏక ఏక వెహార్ , “వీండుయూదయ
దేసెమ్ ది లోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్ మాట నెసిప్సి గొడబ రేపిస్నాన్. యా పణి గలిలయదు మొదొలిస్ 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. అయావలె హెరొదు బాయెరూసలెమ్ దు
మహాన్ .

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

13-14అయావలెపిలాతు,పెరిపుజెరిఙ,అతికారిఙ,లోకాఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వరిఙ్, “లోకుర్ నడిఃమిగొడబ రేపిస్నాన్ ఇజి
వెహిస్ వినిఙ్ మీరు నా బాన్ తతిదెర్. మీ ఎదు నాను వినిఙ్ వెన్ బాత. గాని మీరు వెహి నేరం ఇనికబా విని లొఇ నఙి
తోర్ ఏత. 15అయలెకెండ్ నె, హెరొదుఙ్ బాతోర్ ఎతాన్. వాండు వినిఙ్ మాడగు మర్ జి పోకాన్. ఇదిలో వీండు సావుదిఙ్ 
తగితి ఇనిన్ పణి బా కిఎన్. 16 అందెఙె నాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్ . 17 (ఏంటు ఏంటు కిని పసక్
పండొయిదిఙ్ లోకు కోరిపాతి ఒరెన్ జెలిదుమనిన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు).
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18 గాని లోకుర్ విజెరె, “సప్ అ వనిన్ఙ్ బరబెఙ్ మఙి డిఃసి సిదా”, ఇజి ఉండె లెకెండ్ డటం డేడిఃసాత్ ర్. 19 బరబబ్
పటన్మ్ దుగొడఃబరేపిసాత్ ండె,సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్. అందెఙెవనిన్ఙ్ జెలిదుఇటాత్ మహార్ . 20యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజిపిలాతు
మరిలోకురిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙా? ఇజి వెన్ బాజినాన్. 21గానివారు, “వినిఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ,
సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి నండొ గగొల్ ఆతార్.

22ముసార్ దిఙ్ వాండు వరిఙ్, “ఎందానిఙ్ ? ఇనిన్ తపుప్ వీండు కితాన్ ? సావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ తపుప్ బా నాను విని
లొఇ తొఏత. అందెఙె నాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్  23గాని వారు, “వినిఙ్ సపెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి మరి మరి
డటం డేడిఃసాత్ ర్”. ఆహె వరి గగొల్ గెలిసాత్ ద్. 24అందెఙె పిలాతు వారు వెహి వజ జరిగ్పిద్ ఇజి తీరుప్ సితాత్ న్. 25పిలాతు
వారులొసిత్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సితాన్. అయావాండు పటన్మ్ దు గొడఃబ రేప్ తివందిఙ్ సెగొండారిఙ్ సపిత్ వందిఙ్ జెలిదుమహాన్ .
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 

యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్దాన్ అయా సరియెరూసలెం పటన్మ్ దు వాజి మహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ అసాత్ రె, యేసువెట, వనిన్
వందిఙ్ సిలువ పిండిదెఙ్ వనిన్ఙ్ సితార్. 27మందలోకుర్ వనిన్ వెనాక్వాజిమహార్ . వరిలొఇబోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె
కొతెత్ ఆజి అడఃబాజివాజిమహె. 28యేసు వరిదరిఙ్ మర్ జి, “యెరుసలెమ్ ది బీబికండె,మీరునా వందిఙ్ అడఃబామాట్.
మీ వందిఙ్ ని మీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు. 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బాపాలు ఉట్ పిస్ ఇ వనాక్ఙ్ 
గొపప్నెగెద్”,ఇజివెహిన్దినమ్ కువానెలె. 30అయావలెవారు, “మాముసుక్అర్ అ”,ఇజిగొరొకాఙ్ వెట,మఙిపడ్ఃగ్ 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 ఒసిమహార్ . 33వారు బుర పిణికి ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు వాతార్. అబెబ్
యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్ ,మహివనిన్ఙ్ డేబరపడఃకాద్ . సిలువపొకార్ .
34అయావలెయేసు, “ఓబా,వీరు కిజినిక ఇనిక ఇజివిరిఙ్ తెలిఏద్. అందెఙెవిరిఙ్ సెమిస్ అ”,ఇజిపారద్నం కితాన్. వారు
వనిన్ సొకెక్ఙ్ సీబె ఆదెఙ్ సీటిఙ్ పోకార్.

35లోకుర్ నిహరెసుడ్ఃజిమహివలె,అతికారమ్ దుమనికార్, “వీండుమహివరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. వీండు కీసుత్ ఇహిఙ,వినిఙ్ 
వీండెరకిస్సెఆపిన్”,ఇజివెహిస్వెకిసాత్ ర్. 36-37సయ్ నమ్ దికార్ బావాతారె,వనిన్ఙ్ సెకాల్ కితార్. వారువనిన్ఙ్ సేందుదిక
ఉండి ఉండెఙ్ సితారె, “నీను యూదురి రాజు ఇహిఙ, నిఙి నీనె రకిస్సె ఆఅ”, ఇజి వెహిస్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండు
యూదురిఙ్ రాజు’ఇజివనిన్ముసుక్మొపిత్ నేరంబోర్ డుదురాసిసిలువాదు ఇటాత్ ర్. 39సిలువాదుడెఃయితిడొఙారిఙలొఇ
ఒరెన్, “నీను కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె ఆపిన్. మఙిబా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్. 40-41గానిమహికాన్, “నీను
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కిసికస్నెనిఙిబాదొహ్ కమనాద్. నాయందానెమఙిసికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు కితిమనిపణిదిఙ్ తగితిసికస్ సితార్. గానివీండు ఇనితపుప్బాకిఎన్”,ఇజివనిన్ఙ్ గోల కితాత్ న్. 42మరి, “యేసు,
నీను రాజుఆజిమర్ జివానివలె, నఙి ఒడ్ఃబిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 43అందెఙెయేసు, “నిజమెనాను నీ వెట వెహిస్న, నేండు
నీను నా వెట పరలోకమ్ దుమంజినిలె”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుసిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్.
44-45అయావలె సమయం వేడెః పనెన్ండు గంటెఙ ఆతాద్. మూండు గంటెఙదాక లోకం విజు సీకటి వాతాద్. పొదు

జాయి సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహి పాత ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక నడిఃమిహాన్ రుండి ముకెఙ్ కింజితాద్.
46యేసు, “ఓబా,నాపాణంనీకీదుఒపజెపిస్న”,ఇజివెహాన్ .యాలెకెండ్ వెహండెవాండుపాణండిఃసాత్ న్. 47అయావలె
సయినమ్ దివరిఅతికారి,జరిగ్తిక సుడ్ఃతండె, “నిజమెవీండు నీతినిజయిదికాండె”, ఇజివెహిస్దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్.
48సుడ్ఃదెఙ్ కూడిఃతివాతిలోకుర్ విజెరె జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి, గుండె కొతెత్ ఆజిమర్ జి ఇండొసొహాన్ . 49గానివనిన్ఙ్ 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. వాండు నీతినిజాయితిమనికాన్. యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజి

* 23:31 23:31యాకయూదురి ఉండిమాట. దిని అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ తపప్కిఇతి నఙివారు సికస్ సితిఙ నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ .
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సపెత్ఙ్ యూద పెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్. దేవుణు ఏలుబడిః తోరె ఆనివందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి
మహాన్ . 52వాండు పిలాతు డగు సొహాండె యేసు పీనుగు లొసాత్ న్. 53వాండు, అయా పీన్ గు సిలువ ముసుక్హాన్ 
డిఃపాత్ ండె తెలాల్ ని పాతదాన్ సుటిసి సటు పణుకుదిఙ్ దొల్ సిత్ దూకిదు ఇటాత్ న్. అయా దూకిదు, ముఙాలె ఎయెరిఙ్ బా
ఇడ్ఏరె. 54 అయా రోజు, విసాంతి దినం ముఙాల మనిన్ తయార్ కిని రోజు. విసాంతిదినం మొదొల్ సెత్ఙ్ టయం డగు
ఆజినాద్.

55యేసు వెట గలీలయదాన్ వాతి బోదెకుయోసేపు వెట సొహెనె, దూకి ని వనిన్ఙ్ ఇటిత్క సుడ్ఃతె. 56వాండు ఇండొ
మహరె, పీన్ గుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె తయార్ కితార్. విసాంతి దినంమొదొల్ సెత్ఙ్ యూదురి రూలుఙ్ నమిమ్జి అవిక్ 
రొంబితార్.

24
యేసుమర్ జినిఙ్ జినాన్ 

1వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుకోడిఃజామ్ నె,బోదెకు అవి తయార్ కితివాసనం నూనెఙ్ అసెత్నె దూకిదు సొహె. 2-3అవిక్ 
అబెబ్వాతిఙ్,దూకిమూకిపెరిపణుకు గూర్ బాతిమహికసుడ్ఃతె. అవిక్ లొఇడుగితిఙ్ యేసుపీనుగుతోర్ ఏతాద్. 4దినిన్
వందిఙ్ బమమ్ ఆజి నిహిమహివలె, మిరిసిన్వజ తెలాని సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి రిఎర్ మొగవారు వనాక్ డగు నిహర్. 5అవిక్ 
నండొ తియెల్ ఆజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసెత్. 6 అయావలె అయామొగవారు వనాక్ఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు బతిక్తి
మనిన్వనిన్ఙ్ సాతివరిబాన్ రెబాజిన్ దెర్ ? వాండు ఇబెబ్ సిలెన్. నిఙిత మనాన్. మీ వెట గలిలయదు మహివలె వాండు
ఇనిక వెహాన్  ఇజి ఎతుత్ కిదు. 7ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, ‘లోకుమరిసి సెఇవరి కీదు ఒపజెపె ఆదెఙ్ వెలె. సిలువాదు పొకె ఆజి,
వాండుసాజిమూండి రోసాక్ఙ్ నిఙ్ నాన్ లె’, ఇజి”, ఇజి వెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహిమాటఒడ్ఃబితె.

9దూకిదాన్ మహెనె,అబెసుడ్ఃతికెఙ్ విజుపదకొండుమణిసిసిసూరిఙ్ నిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహె*. 10అవిక్ ఎయెక్ 
ఇహిఙ, మగద్లెనె మరి, యోసన, యాకోబుఙ్ అయిసి ఆతి మరియ, వనాక్వరివెట మహి మరి సెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నె
జరిగ్తికెఙ్ అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11గాని వారు బోదెక్ వెహిమాటెఙ్ నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆకెఙ్ పంబర
మాటెఙ్ లెకెండ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 12అహిఙ్ బా, పేతురు నిఙితండె, దూకిదు ఊహ్ కిస్ సొహాన్ . వఙితి సుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు
సుటిసిత్ తెలాల్ నిపాతెఙ్ అరిమహికదె సుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్ అజి ఇండొమర్ జిసొహాన్ .
యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 

13అయారోజునె,సిసూర్ లొఇరిఎర్ ఎమాయుఇనిఉండినాటొసొనిస్మహార్ . ఎమాయుయెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు
కిలోమీటర్ దూరం మనాద్. 14వారు రిఎర్ జరిగ్తి విజు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 15-16వారు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ యేసు
వాండె వాజి వరి వెట నడిఃతాన్. వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్, గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 17 నసిత్వలె యేసు,
“మీరు నడిఃజి వరిగ్జినియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొండిఃపాత్ రె, కదిల్ఎండ నిహర్.
18 వెనుక వరిలొఇ కెల్యొపా ఇనికాన్ ఒరెన్ యేసుఙ్, “యెరూసలెమ్ దు కూల వాతి వరి లొఇ మంజి, సొహి రోసాక్ఙ్ 
జరిగ్తికెఙ్ నెస్ ఇతికి నీను ఒరిదె”, ఇజివెహాన్ . 19 “ఇనికెఙ్ జరిగ్తె?”, ఇజివాండు వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వారుఈహ వెహార్ .
“నజరెతుదికాన్ యేసుఙ్ జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. వాండు ఒరెన్ పవక. వాండు కితి గొపప్ పణిఙాణిఙ్ వెహి
గొపప్ సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతాన్. లోకుర్ విజెరెబావనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారెనమిమ్తార్. 20మాపెరిపుజెరిఙు,
అతికారిఙు, రోమ అతికారి కీదు సావుదిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి
సపాత్ ర్. 21 వీండునె ఇసాయేలు లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజి మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహప్. యాకదె ఆఎండ, యాసఙతి
జరిగ్జి నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

22-23మరి. మాలొఇమనిన్ సెగొండెక్ బోదెక్ మఙి నండొ బమమ్ కిబిసెత్. ఎలాగ ఇహిఙ, కోడిఃజామ్ నె దూకిదు సొహిగాని
వనాక్ఙ్ వనిన్ పీన్ గు తోర్ ఎతాద్. అవీకుమర్ జివాతెనెమఙిఈహ వెహె. దూతార్ వనాక్ఙ్ తోరెఆతారె,యేసు బతిక్త
మనాన్ ఇజి వెహార్  ఇజి. 24మావెటమనికార్ సెగొండార్ దూకిదు సొహరె, బోదెక్ వెహి వజనె సుడ్ఃతార్. వనిన్ఙ్ వారు
సుడ్ఃఏతార్.

25-26అయావలెవాండువరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్,పవకరు వెహిమాటెఙ్ విజునమిదెఙ్ మిఙినండొకసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్
యా లెకెండ మాలెఙ్ ఓరిసి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వనిన్వెట అతికారమ్ దు మండెఙ్ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు

* 24:9 24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురి దేసమ్ దిఙ్ బాదకిజినిరోమపబుతవ్ం వందిఙ్ పణికినికార్ విరుయూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ అకాదెఆఏండవీరు నండొ
పనున్ లొసియూదురిఙ్ బాద కినార్ . ఆహెఅనయమ్ దాన్ బావారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిఏర్ అందెఙెయూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ 
ఇజి వెహాన్ర్. † 24:10 24:10యాకయూదురి ఉండిమాట దినిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ తపప్కిఇతి నఙి వారు సికస్సితిఙ నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్
సికస్ సీనాన్ ఇజి.
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దేవుణుమాటదు వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దని అరద్ం వరిఙ్ వెహాన్ . మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దాన్ మొదొలిస్ పవకరు విజెరె
రాసిత్ పుసత్కమ్ దాకమనిన్మటెఙ వెహిస్వాతాన్.

28వారుసొనిస్నినారుడగుఆతిఙ్,వాండువరిఙ్ డిఃసిమరిదూరంసొనిస్నిలెకెండ్ నడిఃతాన్. 29గానివారు, “మావెట
మన్ అ. పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ ఆతాద్”, ఇజివెహిస్ వనిన్ఙ్ మరిమరివెహాన్ . అందెఙెవాండు వరి వెటమండెఙ్ సొహాన్ .
30వాండు వరి వెట ఉండెఙ్ బసిత్వెలె, రొటె అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31వెటనె
వారు వీండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ ర్. గాని వాండు వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32అయావలె వారు రిఎర్, “వాండు సరుద్ ,
మావెటవరిగ్జి, దేవుణుమాటెఙ్ మఙినెస్ పిసిత్వెలె,మామనుస్దు నండొ సర్ దవాతిలెకెండ్ ఆతాద్ గదె”, ఇజిఒరెన్ వెట
ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 33-34వెటనెవారు నిఙితారె,యెరూసలెమ్ దుసొహార్ . అబె,వారు పదకొండుమణిసిర్ సిసూర్ నివరివెట
మహికార్ కూడ్ఃజి, “నిజమె,యేసుమర్ జినిఙితాన్. సిమొనుఙ్ తోరెఆతాన్ ఇజివరిగ్జిమహికసుడ్ఃతాన్. 35అయావలె
వారు రిఎర్, సరుద్ జరిగ్తికెఙ్ యేసు రొటె రుకిస్వెలెవారు ఎలాగ గురు అసాత్ రొ దనిన్వందిఙ్ వెహార్ .
సిసూర్ కూడిఃతివెలె వరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 

36వారు వరిగ్జిమహివలెనెయేసువాండె వరి నడిఃమినిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 37దూబతోరితాద్ 
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.

41-43 అహిఙ్ బా వారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండ మహార్ . అందెఙె వాండు వరిఙ్, “తిండెఙ్ ఇనికబా
మనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, వారు ఉండి సుహి మొయముకెఙ్ సితార్. వాండు లొసాత్ ండె వరి ఎదు తిహన్. 44మరి
వాండు వరిఙ్, “నాను మీ వెట మహివలెయాకెఙ్ నె మీ వెట వెహ. ఇనిక ఇహిఙ, మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దు, పవకరు రాసిత్
పుసత్కమ్ దు, కీరన పుసత్కమ్ దు నా వందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ విజుపూరి ఆదెఙ్ వెలె”, ఇజి. 45వాండు దేవుణుమాటెఙ్ అరద్ం
కిదెఙ్ వరిఙ్ సాయం కితాత్ న్. 46-47వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ రాసత్ మనాద్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ,
కీసుత్ మాలెఙ్ ఓరిసి, సాజి మూండి రోసాక్ణిఙ్ 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 వానిదాకమీరు
యెరూసలెం పటన్మ్ దునెమండు.

దేవుణుయేసుఙ్ పలోకమ్ దు ఒసినాన్ 
50 పటన్ం వెలిల్ బెతానియ నారు డగు దాక వాండు వరిఙ్ ఒతాన్. వాండు కికు పెహండె, వరిఙ్ దీవిసాత్ న్. 51 దీవిసి

మహివలె వాండు వరిఙ్ డిఃసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండు మంజిని బాడిఃదు ఒతాత్ న్. 52-53వారు వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ రె,
నండొ సరద్దాన్ యెరూసలెమ్ దుమర్ జివాతార్. వారు డిఃస్ ఏండ గుడిఃదు మంజి, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమహార్ .
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యోహనురాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతియోహాను రాసిత్ పుసత్కమ్ నెయాక. యేసుయాలోకమ్ దు బతిక్జిమహివలె

జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కతవజ వాండు వహిస్నాన్. యేసు ఎయెన్ ? వాండు దేవుణు మరిసి, దేవుణు వెట మహికాన్, గాని
వాండు దేవుణునె. తయార్ కితిక ఇనికబా వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. వాండె దేవుణు మాట, లోకురి విజేరి పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజఆతిమెండ గొరె పిలల్ లెకెండె వాండు. ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి లెకెండె వాండు. లోకమ్ దిఙ్ 
జాయి లెకెండె మనాన్. నెగిగ్ గవుడుఎన్ లెకెండె మనాన్, సావుదాన్ మర్ జి నిఙితిత్ బతుక్ సీనికానె వాండు ఇజి యేసు
వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు వెహిస్నాన్. యాసువార రాసిమహివలె, రోమ గవర్ మెంటుదు మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్ నండొమాలెఙ్ కిజిమహర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం సీదెఙ్ యోహానురాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

యేసు కీసుత్ దేవుణువాకయ్ం
1లోకం పుటిస్ఏం డముఙాలె, దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్నివాకయ్ం ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు దేవుణు వెటమహాన్ .

వాండె దేవుణు. 2వాండు లోకం పుటిస్ ఏండ ముఙాలె, దేవుణువెట మహాన్ . 3విజు వనిన్వెట దేవుణు తయార్ కితాన్.
కలిగ్తిమనిన్క ఇనికబావాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4జీవు వనిన్బాన్ మనాద్. అయాజీవులోకురిఙ్ జాయిఆతమనాద్.
5జాయ్ సీకటిదు జాయ్ సీజినాద్. గాని సీకటిదుమనిన్కార్ జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6దేవుణు బాణిఙ్ పోకి ఒరెన్ మణిసి
వాతాన్. వనిన్ పేరు యోహాను. 7వాండు అయా జాయ్ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ ఒరెన్ సాసిలెకెండ్ వాతాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, వినిన్బోద వెంజి లోకుర్ విజెరె అయా జాయ్ దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాతాన్. 8యొహాను అయా జాయ్ ఆఏన్. గాని
అయా జాయ్ వందిఙ్ సాకస్ం వెహెఙ్ వాతాన్. 9 అయా జాయ్ 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. గానిలోకుర్ వనిన్ఙ్ పోలిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 11వాండు వనిన్సొంత దేసమ్ దుసొహాన్ .
గాని వనిన్ సొంతయూదురి లోకుర్ వనిన్ఙ్ డగు కిఏతార్. 12వనిన్ఙ్ ఎసొండార్ డగు కితాత్ రొ, వారె వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇటిత్కార్. ననిన్వరిఙ్ వనిన్కొడొఃర్ ఆదెఙ్ వాండుఅతికారంసితాత్ న్. 13వారుఅపొప్సివెటపుటిత్కార్ ఆఏర్. ఒడొఃల్ ఆసదాన్ 
పుటిత్కార్ ఆఏర్. వారు ఎతుత్ కితివజ పుటిత్కార్ ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్ వనిన్ కొడొఃర్ ఇజి ఇటాత్ న్. 14వాకయ్ం ఇనికాన్ 
లోకు ఆతాండెమా నడిఃమి బతిక్తాన్. వాండు మాముసుక్ వనిన్దయాదరమ్ం పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ పూరితోరిసాత్ న్. వాండు ఎసొగొపప్పెరికాన్ ఇజిమాపుసుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ వాతిఒరెండెమరిసి ఆతి
గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండు లోకురిఙ్, “నా వెనాక్ వానికాన్ నఙి
మిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఏండ ముఙాల్ మనిన్కాన్ ఇజి నాను వెహికాన్ వీండె”, ఇజి డటం డేలిస్
వెహాన్ . 16 వనిన్ పూరి దయాదర్ మందాన్ వాండు మఙి విజెరిఙ్ దీవిసాత్ న్. కాలమ్ కు గడఃపిస్ మహిఙ్ బా వాండు మఙి
దీవిసినె మంజినాన్. 17యూదురిఙ్, రూలుఙ్ మోసెవెట దేవుణు సితాన్. వనిన్ దయా దరమ్ం ని వనిన్ వందిఙ్ నిజమాతి
సఙతిఙ్ యేసు కీసుత్ వెట వాతె. 18ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తొఎన్. గాని అపొప్సి 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 ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలెయోహను ఈహ వరిఙ్ సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్
ఆఏ”, ఇజి నెగెండ వెహాన్ . 21అయావలె వారు, మరి నీను ఎయి? నీను ఏలియ పవకనా? ఇజి వెన్ బాతార్. “ఆఏ”,
ఇహాన్ . “నీనుమాపు ఎదు సూణి పవకనా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “ఆఏ”, ఇహాన్ . 22అందెఙె వారు, “నీను ఎయెన్ ? మఙి
పోకివరిఙ్ మర్ జివెహెఙ్ నీనుఉండిజబాబుసిదా. నీవందిఙ్ నీనుఇనిన్కఇజివెహెఆజిని?”,ఇజివెన్ బాతార్. 23దనిన్ఙ్ 
యోహానుయెసయపవకవెహివజవెహాన్ . “ ‘పబువందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు,ఇజిబిడిఃమ్ బూమిదుడేల్ సినివనిన్లెకెండ్ *
మనన్నాను”. 24-25వనిన్ డగువాతికార్ పరిసయ్ రుపోకికార్. అయావలె,అయాపరిసయురుఙలొఇ సెగొండార్ వనిన్ఙ్,

* 1:23 1:23యెసయ 40:3.
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“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. 27వాండెనావెనాక్వాజినికాన్. వనిన్జోడ్ఃకు బేలుట్ కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ ఆఎ”, ఇజి వెహాన్ .
28యొరాద్ ను ఇనిన్ గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్ బెతానియఇనిన్ పటన్మ్ దుయాకెఙ్ విజుజరిగ్తె. బానెయోహానుబాపిత్సం
సీజిమహాన్ .

29మర్ సనాండిఙ్, యేసు వనిన్డగు వాజినిక యోహాను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె వాండు, “ఇదిలో లోకురి పాపమ్ క
వందిఙ్ పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్. వాండు లోకురి పాపమ్ కు సొనిప్సాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 30 “నా
వెనాక్ ఒరెన్ వాజినాన్, వాండు నఙి ఇంక మిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఎండ ముఙాలమనిన్కాన్ ఇజి
నానుఎయెవందిఙ్ వెహనొవాండెవీండు'. 31వీండు ఎయెన్ ఇజినానెనెస్ ఎత. గానిఇసాయేలులోకురిఙ్ వీండు ఎయెన్ 
ఇజి తెలివి కిని వందిఙెనాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజివాత”, ఇజి వెహాన్ .

32 మరి వాండు నెసిత్క ఈహ సాకిస్ వెహాన్  : “దేవుణు ఆతమ్ ఉండి పారపొటి లెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వాజి
వనిన్ముసుక్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 33నానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎండ మహ. 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. 34వెహిలెకెండ్ వినిఙ్ జరిగ్తికనాను సుడ్ఃత. అందెఙెనాను వెహిస్న, ‘వీండె దేవుణుమరిసి ఇజి’.

యేసుమొదొహిసిసూర్ 
35మర్ సనాండిఙ్, మరి, యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహ మహాన్ . 36 అయావలె యేసు అయా సరి సొనిస్

మహిఙ్, వనిన్ఙ్ డిటం సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో, పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్’, ఇజి వెహాన్ . 37అయారిఎర్ 
సిసూర్ వాండు వెహిక వెహరె,యేసు వెనాక్సొహార్ . 38యేసుమహండె,వారు వెనాక్వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండె
వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు వనిన్ఙ్, “రబిబ్, ఇహిఙబోదిసిన్కాన్, నీను ఎంబెమంజిని?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 39వాండు, “రదు, వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙె వారు సొహరె, వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్.
అయారోజువారు వనిన్వెటమహార్ . అయావలెరమారమిపొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆతమహాద్ . 40సిమోన్ పేతురు తంబెరిస్
ఆతి ఆందెయ ఇనిన్కానె యోహాను వెహిక వెంజి యేసువెట సొహి రిఏర్ లొఇ ఒరెన్. 41వాండు వెటనె, వనిన్అనన్సి
సిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపుమెసయెఙ్ † సుడ్ తాప్”, ఇజి వెహాన్ . 42 వెహండె వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతాన్. యేసు
సిమోనుఙ్ సుడ్ఃజి, “నీనుయోహానుమరిసిఆతిసిమొను. నీను కేప ఇజి కూకెఆనిలె”, ఇజివెహాన్ . (గీకుబాసదుఅయా
మాటపేతురు ఇజి రాసత్ మనాద్. దని అరద్ం ఇనిన్క ఇహిఙ సటు ఇజి).

యేసుపిలిపుఙ్ నతనయేలుఙ్ కూకిస్నాన్ 
43 మహస్ నాండిఙ్, గలీలయ ముటదు సొండెఙ్ ఇజి యేసు 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. 45పిలిపునతనయయేలు ఇని వనిన్ఙ్ రెబాతాండెవనిన్ఙ్, “మోసెరాసిత్ సితి
రూలుదు వాండు రాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్, పవకరు బారాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మాపుదసూల్ ఆతాప్. వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతి
యేసు. యోసేపుమరిసి”, ఇజి వెహాన్ . 46అందెఙె 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 ఏండ ముఙాలె, నీను
బొడెమరాన్ అడిఃగి మనిక నాను సుడ్ఃత”, ఇహాన్ . 49నతనియెలు, “బోదిసిన్కి, నీను దేవుణు మరిసి. నీను ఇసాయేలు
లోకురిరాజు”, ఇహాన్ . 50అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, “నీనుబొడెమరాన్ అడిఃగిమంజినికనాను సుడ్ఃత ఇజినాను వెహిఙ్ నె
నీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంకమిసిత్ నండొపెరిపణిఙ్ నీను సూణిలె”, ఇజివెహాన్ . 51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం వెహిస్న,
ఆగాసం రెయ్ ఆజి దేవుణు దూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతినాడగు ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జివానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి

† 1:41 1:41మోసయఇహిఙ దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ పోకికాన్ . ఇది ఏబిబాస
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1 రుండి దినమ్ కు సొహి వెనాక్, గలీలయముటది కానా ఇని 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. ఆహె నొర్ బాని దనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ 
తయార్ కితి గోలమ్ కు మహె. డగు తొంబయ్ దాన్ నూటి ముపయ్ లీటర్ ఏరు అసెన్. ననిన్ గోలమ్ కు ఆరుబాన్ మహె.
7యేసు, “అయా గోలెమ్ కాఙ్ ఏరు నిహ్ తు”, ఇజి పణికిని వరిఙ్ వెహాన్ . వారు నిండు నిహర్. 8 అయావలె వాండు
వరిఙ్, “ముడుకిస్ సవ్ దెరి బాన్ ఒతు”, ఇజి వెహాన్ . వారు అయాలెకెండ్ కితార్. 9సవ్ 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 కితి
మొదొహి బమమ్ ఆతి పణి. యాక గలీలయముటది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు జరిగ్తాద్. అయాలెకెండ్ కిజి, యేసు వాండు
గొపప్పెరికాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. వనిన్ సిసూర్ వనిన్ముసుక్ 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 

13 యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙె యేసు యెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 14 బాన్ 
దేవుణుగుడిఃది అరుఙుదు బేరం కిజిని వరిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, పూజ కిని వందిఙ్ పారపొటిఙ్ పొరిన్
వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. పయు దేసెమ్ ది డబుబ్ఙ్ మరిసియూదురి కాసుఙ్ సీజిని బేరం కిని వరిఙ్ బాసుడ్ఃతాన్. 15అయావలె
వాండునాసుదాన్ కొర్ డ కితాండె,కొడిడ్ఃఙ,గొరెఙవెటవరిఙ్ విజెరిఙ్ అరుఙుదాన్ పేరాన్. డబుబ్మరిసిబేరం కినివరిడబుబ్
విజు సెదిసాత్ ండె, వరిబలెల్ఙ్ మహాన్. 16పారపొటిఙ్ పొరిన్ వరివెట, “వినాక్ఙ్ ఇబెబ్ణిఙ్ ఒతు. నాబుబబ్ 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. 18అయావలె యూదురు, యాపణిఙ్ కిదెఙ్ 
నిఙి ఇని అతికారం మనాద్ ? ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజిమఙి తోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 19 “యా
గుడిః డెఃయిజి అర్ పు. మూండి రోసాక్ఙ్ నాను మరి తొహన్”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20 దనిన్ఙ్ యూదురు, “యా
గుడిః తొహెఙ్ నలపయ్ ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీను మూండి రోసాక్ణిఙ్ తొహిన్దా?”, ఇహార్ . 21గాని దేవుణుగుడిః
వందిఙ్ వెహివలె వనిన్ ఒడొఃల్ వందిఙె వెహాన్ . 22వాండు సాతాండె మర్ జి నిఙితివెనుక, యా లెకెండ్ మాట వాండు
వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె దేవుణుమాటవారు నమిమ్తార్. యేసు వెహిమాటబా 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. 25 ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ లోకుర్ 
వందిఙ్ వెహెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరిమనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వాండు నెసినాన్.

3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1యుదురిఙ్ అతికారి ఆతి నికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙు లొఇ ఒరెన్. 2వాండు ఉండి
పొదొయ్ , యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె, “ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి ఒరెన్ నెస్ పిసాన్న్ ఇజి మాపు నెసినాప్.
దేవుణు ఒరెన్ వనిన్వెట సిలెల్ండమహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఎయెన్ బాఅట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3అందెఙె
యేసువనిన్వెటఈహ వెహాన్  : “నానునిజమ్ నెవెహిస్న,ఒరెన్ మరికొతాఙ్ పుటిత్ఙనె,దేవుణుఏలుబడిఃదుమంజినాన్”.
4అయావలెనికొదెము, “పిరీతిలోకుఒరెన్ ఎలాగమరికొతాత్ ఙ్ పుటాన్న్. వాండుఅయిసిపొటాద్ సొనిస్మరిఉండిసుటుక్
పుటెత్ఙ్ అట్ ఎన్”,ఇజివెహాన్. 5యేసువెహాన్ , “నానునిజ్ నెవెహిస్న,ఒరెన్ బాపిత్సంలాగెఆఎండమహిఙ,దేవుణుఆతమ్
బాణిఙ్ కొతత్ బతుక్దొహ్ క్ ఎండమహిఙ,వాండుదేవుణుఏలుబడిఃదుమన్ ఎన్. 6యాయబుబబ్ర్ వెటనెకొడొఃర్ కాసినార్.
గానిదేవుణుఆతమ్ వెటనెదేవుణుకొడొఃర్ ఆనార్. 7 “నీనుమరికొతాత్ ఙ్ పుటెత్ఙ్ వెలె”,ఇజినానువెహిమాటదిఙ్ నీనుబమమ్

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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ఆమా. 8 “గాలిదనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిబాడిద్ డెయాన్ద్. నీను దనిన్జాటు వెనిగానిఅదిఎంబెణిఙ్ వాజినాద్,ఎంబెసొనిస్నాద్,
ఇజినిఙితెలిఎద్. అయలెకెండ్ నె,దేవుణుఆతమ్ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కొతత్ బతుక్సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజవిజుకినాన్. వాండు
అయాక ఎలాగ కినాన్ ఇజి తెలిఏద్”. 9 “యాకఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి నికోదెముయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

10దనిఙ్ యేసు, “ఇసాయేలుదుమనిన్బోదిసినివరిలొఇతగమాతికిఒరెన్ నీనుగదె? యాకెఙ్ నీనునెస్ ఇదా? 11నాను
నిజం వెహిస్న, మాపునెసిత్కెఙె వెహిస్నాప్, సుడ్ఃతికెఙె వెహిస్నాప్. గానిమీరు అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12యాబూమిదు
జరిగ్ని దనిన్వందిఙ్ నానుమిఙి వెహమనన్. గానిమీరు నమిఇ. అహిఙ,నాను దేవుణు మంజినిబాడిఃదు మనిన్ సఙతిఙ
వందిఙ్ వెహిఙ,మరిమీరు ఎలాగ నమిమ్నిదెర్ ? 13ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బాదేవుణు మంజినిబాడిఃదు సొన్ ఎతార్. దేవుణు
మంజినిబాడిడ్ః దాన్ డిఃగితివాతిలోకుమరిసి ఆతినాను ఆఏండమరి ఎయెన్ బాదేవుణుమంజినిబాడిఃదుసొన్ ఏతాన్.
14-15బీడిమ్ బూమిదుమోసె కంసుదాన్ తయార్ కితి సరాస్ దిఙ్ పెహి లెకెండ్, లోకు మరిసి ఆతి నాను పెరె ఆనాలె. నా
ముసుక్ 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 సిసుదుమన్ ఎండ, ఎలాకాలం దేవుణు వెటమంజిని వందిఙ్ వాండుమరిసిఙ్ సితాత్ న్. 17దేవుణు
లోకురిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీని వందిఙ్ ఆఎద్,వాండు వనిన్మరిసిఙ్ లోకమ్ దుపోకిక. గానివాండు వరిఙ్ ఎలల్కాలంమనిన్
సికస్దాన్ గెల్ పిసిన్వందిఙెపోకాన్. 18మరిసిఙ్ నమిమ్నిఎయెరిఙ్ బాతీరుప్సీజిసికస్సీనికసిలెల్ద్ . గానివనిన్ఙ్ నమిఇవరిఙ్ 
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 దేవుణుతీరుప్ సీజిసికస్ సీనాన్. 20సెఇపణిఙ్ కిజినికార్ విజెరెజాయ్ దిఙ్ ఇసట్ం కిఎర్.
వారు జాయ్ దు రెఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిఙ్ విజుజాయ్ దు తోరెన్ ఇజి తియెల్ ఆజినార్. 21గాని నిజమాతి
పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బాజాయ్ 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 సీబిసిమహాన్ . 23సలిముడగు అయినొ ఇనిన్ బాడిఃదుయోహానుబాపిత్సం సీజిమహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,బాన్ 
నండొఏరుమహె. లోకుర్ వనిన్డగుసొనిస్బాపిత్సంలాగెఆజిమహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ జెలిదుఒఇముఙాలజరిగ్తాద్.
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 ఏలుబాపిత్సం సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె వనిన్డగుసొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27అందెఙెయోహాను వెహాన్ ,
“దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె ఒరెన్ వనిన్బతుక్దు విజు జరిగ్జినాద్. 28 “నాను కీసుత్ ఆఏ. గాని వనిన్ఙ్ ఇంకముఙాల దేవుణు
నఙిపోకాన్”, ఇజినాను వెహికమీరు వెహిదెర్. 29పెండిల్ 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 నా సర్ ద కీసుత్ వెట పూరి ఆజినాద్. 30వాండు పెరికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నాను ఇజికాన్ ఆదెఙ్.
31పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరిముసుక్ పెరికాన్. యాలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ యాలోకమ్ దికానె. వాండులోకమ్ ది
సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరె ముసుక్ పెరికాన్. 32వాండు సుడ్ఃతి వనకవందిఙ్ వెహి
వనాక్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. గానిసెగొండారెవాండు వెహిస్నికెఙ్ డగు కినార్. 33వనిన్మాటవెంజినికాన్ దేవుణు వెహిస్నికెఙ్ 
నిజం ఇజి ముద పొకె ఆజినాన్. 34 దేవుణు పోకాన్ దేవుణుమాటనె వరిగ్జినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్
అంతు సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సీజినాన్. 35 అపొప్సి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ అతికారం సితత్
మనాన్. 36మరిసిముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెటబతిక్నిబతుక్మనాద్. గానివనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇ
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు సికస్ వనిన్ ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.

4
యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 

1-2యోహాను ఇంక యేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్, వరిఙ్ బాపిత్సం సీజినాన్ ఇజి పరిసయ్ రు వెహర్.
(నిజం ఇనిన్క ఇహిఙ, యేసు ఎయెరిఙ్ బా బాపిత్సం సిఏతాన్. వనిన్ సిసూర్ నె సితార్ ) 3 ఆహె పరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ 
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ఇజి యేసునెసాత్ ండె, వాండు యూదయ పాంతం డిసాత్ ండె గలీలయ ముటదు మరి మహ సొహాన్ . 4వాండు సమరియ
దేసమ్ దాఙెసొండెఙ్ సరిమనాద్ . 5అందెఙెవాండు సమరియదేసమ్ దుమనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దువాతాన్. అయా
పటన్ం, పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహియాకోబు వనిన్ మరిసియొసెపుఙ్ సితిత్ మనిన్ బూమిడగు మనిన్కాద్. 6యాకోబు
కారిసిత్ నూతిబాన్ మహాద్ .యేసు పయిణం కిజి వందితాండె అయానూతి డగు బసాత్ న్. నసిత్వలె,మదెనం.

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

13-14అందెఙెయేసు, “యాఏరు ఉణి విజెరిఙ్ బామరి ఏహిక్ కటాన్ద్. గానినాను సీని ఏరు ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బాఏహ్ 
కట్ ఎద్. నాను సీని ఏరు బూమిదాన్సోసినిఊట ఏరు లెకెండ్ వనిన్ లొఇమంజినె. అయాక వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్ని బతుక్ సీజినాద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 15 నసిత్వలె అది, “బాబుయా ఏరు నఙి సిదా. అయావలె ఎసెఙ్ బా ఏహ్ 
కట్ ఎద్. ఇబెబ్ వాజి ఏరు లాగిజ్ ఒతెఙ్ నఙి అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాద్ . 16యేసు దనిఙ్, “సొనిస్ నీ మాసిఙ్ ఇబెబ్
కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 17 దనిన్ఙ్ అది, “నఙిమాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙెయేసు, “నఙిమాసి సిలెన్ ఇజి నీను
వెహిమాట నిజమ్ నె. 18నిఙి అయ్ దుగురు మాసీర్ మహార్ . ఏలు నీ వెట మంజినికాన్ నీమాసి ఆఏన్. నీను నిజమ్ నె
వెహి”, ఇహాన్ . 19అయావలెఅదివెహాద్ , “బాబు నీను ఒరెన్ పవక ఇజినాను నెసాన్. 20మాసమరియదిఅనిగొగొర్ యా
గొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. గానియూదురు ఆతి మీరు, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ మనిన్ బాడిడ్
యెరూసలెం ఇజి వెహిస్నిదెర్”.

21 అందెఙె యేసు, “బీబి, యెరుసలెమ్ దుబా, యా గొరొత్ బా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ మీరు పొగిడిఃజి మాడిఃస్ ఇ
ఉండి కాలం వాజినాద్. నీను నా మాట నమిమ్అ. 22 ఎలాగ మరి వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిన్ దెర్ ఇజి మిఙి తెలిఏద్.
గాని యూదురు ఆతి మఙి తెలినాద్, ఎలాగ మరి వనిన్ఙ్ మాపు పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ప్ ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యూదురు బాణిఙె, లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ వాజినాన్. 23 దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ 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 పొగిడిఃజి మాడిఃసిన్కార్ వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నిజం ఇక వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి వెహాన్ .

25అయాబోదెల్ వనిన్ఙ్, “కీసుత్ ఇజి కూకె ఆని మిసియవానాన్ ఇజి నాను నెసన్. వాండు వానివలె మఙి విజు వనాక్
వందిఙ్ టెటాఙ్ వెహన్న్”, ఇజి వెహాద్ . 26అయావలెయేసు, “నీవెట వరిగ్జినినాను వాండె”, ఇజి వెహాన్ .

27అయావలెనెవనిన్ సిసూర్ మర్ జివాతార్. వాండుఅయాబోదెల్ వెటవరిగ్జినిక సుడ్ఃతారెనండొబమమ్ఆతార్. గాని
నిఙి ఇనిన్క కావాలి ఇజిబా, నీను ఎందనిఙ్ దనిన్వెట వరిగ్జిని ఇజిబా ఎయెర్ బా వెన్ బాఏతార్. 28-29అయాబోదెల్ దని
కుండ డిఃసాత్ దె పటన్ం సొహాద్. సొహాదె, బాన్ మహి లోకురిఙ్, “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ నఙి వెహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మీరు వాజి సుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్ ఆఏండా?”, ఇజి వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారె వనిన్డగు వాజి మహార్ .
31-32 అయావలె వనిన్ సిసూరు, “మెసట్రు ఇనికబా ఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙి తెలిఇ బోజనం నఙి
ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “వనిన్ఙ్ బోజనం ఎయెన్ బాతతాండా?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ సిసూర్ 
వరిగ్తార్.

34యేసు వరిఙ్, “నఙిపోకాన్ నఙి వెహిపణిపూరి కినికాదెనాబోజనం లెకెండ్ మనాద్. 35 ‘నాలిగ్ నెలెల్ఙ్ మనాద్ పంట
కొయ్ నికాలం’, ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ గదె. నానుమిఙివెహిస్న,మీకణుకు పెరిజ్ మడిఃఙ సుడ్ఃదు. ఆకెఙ్ సోపాతెనెపండితె
మనెన్. 36నామాటెఙ్ వెండెఙ్ తయార్ ఆతి మనిన్ యా లోకురిఙ్ సుడ్ఃఅ. కొయిదెఙ్ సోపాతి మనిన్ 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 ని విని ముఙాల లోకురిఙ్ సువార వెహికార్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ ద
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ఆనార్. 37 ‘వితిన్కాన్ ఒరెన్. కొయినికాన్ మరి ఒరెన్ ’, ఇజి వెహిన్క నిజమ్ నె. 38మహికార్ కసట్బడిఃజి పణి కితార్. మీరు
కిఇతిదెర్. వారు కసట్పడిఃజి కితి పణిదిలాబంలాగ్ దెఙ్ నానుమిఙిపోకిస్న.

నండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిజినార్.
39 “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ వాండు నఙి వెహాన్ ”, ఇజి అయా బోదెలిమాట వెహరె, అయా పటన్మ్ ది నండొ

సమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 40 అందెఙె సమరియదికార్ వనిన్ డగు వాతారె, “మా డగు మన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ 
బతిమాలితార్. అందెఙెవాండు అబె రుండి రోసుక్ మహాన్ . 41వనిన్మాట వెహరె,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 వెహమహాన్ ,

“ఒరెన్ పవకెఙ్ వనిన్సొంతపాంతమ్ దు ఎయెర్ బాగవ్ రం సిఎర్ ”, ఇజి) 45వాండు గలీలయదువాతివలె, గలీలియదికార్ 
వనిన్ఙ్ డగు కితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుబాపసక్ పండొయిదిఙ్ యెరూసలెమ్ దుసొహమహరె,వాండు అబెబ్ కితి విజు
పణిఙ్ సుడ్ఃత మహార్ .

46వాండు 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 . 47యేసుయుదయదాన్ గలీలయదు
వాతాన్ ఇజి వెహివెలె వాండుయేసు డగు వాతాన్. వాతండె, “నామరిన్ సాదెఙ్ డగు ఆత మనాన్. అందెఙె నీను వాజి
వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిఅ”,ఇజివనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 48యేసువనిన్ఙ్, “నండొబమామ్నిగురుఙ్ సుడ్ఃతిఙనెమీరునమినిదెర్”,
ఇజివెహాన్ . 49అయాఅతికారి, “బాబు,నామరిన్ సానిముఙాలరఅ”,ఇజివెహాన్ . 50దనిన్ఙ్ యేసువనిన్ఙ్, “సొన్ అ. నీ
మరిన్ బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండుయేసు వెహిమాటనమితాండెసొహాన్ . 51వాండుసొనిస్మహివలె వనిన్ ఇండొణి
పణిమణిసీర్ వనిన్ ఎదువాతారె, “నీమరిన్ బతిక్తమనాన్”, ఇహార్ . 52ఎసొడు గంటెఙ్ వనిన్మరిసి నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “ఇఏన్ ఒంటి గంటదిఙ్ నోబు డిఃసాత్ ద్”, ఇజి వెహార్ . 53 నీ మరిన్ బతిక్నాన్ ఇజియేసు వెహి
ఆ టయిమ్ దునె, వనిన్మరిన్ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి బుబబ్ నెసాత్ న్. అందెఙెవాండు వనిన్ కుటుమ్ దికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్.
54యాకదెయేసుయుదయదాన్ గలీలయదువాతి వెనుక కితిత్ మరి ఉండి బమామ్తి పణి.

5
1వెనాక్యూదుర్ ఙపండొయ్ ఉండివాతాద్. అందెఙెయేసుయెరూసలెమ్ దుసొహాన్ . 2యెరూసలెంసుటులంతొహ్ కి

కోటదు గొరెఙ్ సొని గోర్ జె ఉండి మనాద్. దనిన్డగు ఉండి సెరు మనాద్. దనిన్ పేరు ఎబి బాసదు బెదెసత్ ఇజి. దనిన్ఙ్ 
అయ్ దు అరుఙుఙ్ సురులం మనెన్. 3-4అయాఅరుఙుఙ మందెఙ్ మందెఙ్ కసట్మ్ కాణికార్ గూర మహార్ . గుడిడ్దికార్,
సొటాదికార్, కికుక్కాలుక్ అరికార్ బాన్ మహార్ . ఎసిత్వలెనొ ఉండి సుటు దేవుణు దూత ఒరెన్ అయా సెరుదు డిఃగ్ జి
ఏరుదిఙ్ కదిల్సినాన్. అయావలెఎయెన్ ముఙాలఏరుదు డిఃగ్ నాండొ,వాండు ఎలాగమరిజబుబ్ ఆతికాన్ ఆతిఙ్ బానెగెణ్ 
ఆనాన్. యాకసట్మ్ కాణికార్ ఏరు కదిల్ని దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ .

5 వరి లొఇ 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 నఙి సెరుదు డిఃపెత్ఙ్, ఎయెన్ బానఙి సిలెల్న్. నాను డిఃగ్ న
ఇనిఙ్, నఙి ఇంకముఙాలామరి ఒరెన్ డిఃగ్ జినాన్”, ఇజి వెహాన్ .

8యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నిఙ్ జి నీసాప అసి నడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9వెటనె వాండు 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, ఇనిన్ పణిబా విసాంతి దినమ్ దు
కిదెఙ్ ఆఎద్ ఇజి”, ఇజివెహార్ . 11దనిన్ఙ్ వాండు, “నఙినెగెణ్ కితికాన్, ‘నీసాపనికిస్ నిడిఃఅ’, ఇజి నఙివెహాన్ ”, ఇహాన్ .
12అందెఙెవారు, “నీసాపెఙ్ నికిస్ నడిఃఅ ఇజి నిఙి వెహికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13నెగెణ్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి
వనిన్ఙ్ తెలిఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబెబ్ మందలోకుర్ కూడిఃత మహార్ . యేసు వరి లొఇహాన్  తపె ఆతండె సొహాన్ .
14వెనుక యేసు వనిన్ఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె వనిన్ఙ్, “సుడ్ఃఅ, నీను ఏలు నెగెణ్ ఆతి. ఏలుదాన్ 
పాపమ్ కు కిమ. సిలిఙ నిఙి మరి బాదెఙ్ లావు వానె”, ఇహాన్ . 15వాండు సొహాండె వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితికాన్ యేసు ఇజి
యూదురిఙ్ వెహాన్ .
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16అందెఙెయాపణిఙ్ యేసు విసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్ నండొమాలెఙ్ కితాత్ ర్. 17గానియేసు 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, వాండు విసాంతిదినమ్ ది రూలుఙ్ 
తపిత్కాదె ఆఎండ, దేవుణు వనిన్ సొంత బుబబ్ ఇజిబా వెహిస్నాన్. అయాలెకెండ్, వాండు దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ 
ఇజి వెహెఆజినాన్. అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్.

19యేసువరిఙ్ ఈహ మర్ జివెహాన్ . “నానుమిఙినిజంవెహిస్న,మరిసిఆతినానుఇనికబానాసొంతసతుత్ దాన్ కిదెఙ్ 
అట్ ఎన్. నా బుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ కిజినిక సుడ్ఃజినానొ, అయాకెఙ్ నాను బా కిజిన. బుబబ్ కిజినికెఙ్ మరిసి బా కిజినాన్.
20ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అపొసిమరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. వాండు కిజినికెఙ్ విజుమరిసిఙ్ తోరిసాన్న్. వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్
మరి నండొ పెరి పణిఙ్ తోరిసాన్న్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃజి మీరు విజెరె నండొ బమమ్ ఆనిదెర్. 21అపొప్సి ఎలాగ సాతివరిఙ్ 
నికిస్, వరిఙ్ బతిక్సినాండొ అయ లెకెండ్, 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 విజెరెమరిసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ నెయాఅతికారం ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసిఙ్ గవ్ రం సిఇకాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ఙ్ 
పోకిఅపొసిఙ్ గవ్ రం సిఏన్.

24నానుమిఙినిజంవెహిస్న,నామాటవెంజి,నఙిపోకివనిన్ఙ్ నమిమ్జినివనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్
మనాద్. వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ . గానివాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్.
25సాతి లెకెండ్ మనికార్ దేవుణుమరిసి ఆతినాను వెహిన్మాటెఙ్ వెని కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలునె వాతమనాద్.
నామాటెఙ్ వెంజి, అయ లెకెండ్ కినికార్ బతిక్నార్, ఇజి నాను మిఙి నిజమ్ నె వెహిస్న. 26ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా బుబబ్
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 నామాటెఙ్ వెని కాలం ఉండి వాజినాద్.
29వారు దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి మరి ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్నార్. సెఇ పణిఙ్ కితికార్ 
నిఙ్ జి సికస్ పొందినార్. 30నా సొంత సతుత్ దాన్ ఇనికబా కిదెఙ్ నాను అట్ ఏ. దేవుణు వెహి వజనె నాను తీరుప్ సీజిన.
అందెఙె నాను తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక నాయం ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

31నావందిఙ్ నానెవెహిఙ,నానువెహిస్నివనాక్ఙ్ పేరుసిలెల్ద్ . 32గానినావందిఙ్ మరిఒరెన్ సాకిస్వెహిస్నాన్. వాండు
నా బుబబ్. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్నిసాకిస్ నిజం ఇజినాను నెసిన.

33మీరుయోహానుడగుసెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండునావందిఙ్ నిజమాతిసాకిస్వెహాన్  34లోకుర్ నావందిఙ్ వెహిస్ని
సాకిస్ నఙి అవుసరం సిలెల్ద్ . గానిమీరుయోహాను వెహిమాటెఙ్ నమిజి దేవుణుమిఙి రకిస్సెత్ఙ్,నాను వాండు వెహి దని
వందిఙ్ వెహిస్న. 35ఉండి దీవ కసి జాయ్ సీజినిలెకెండ్ యోహాను నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. సెగం కాలం వనిన్మాటెఙ్ 
వెంజి మీరు సర్ ద ఆతిదెర్. 36నాను కిజిని పణిఙ్ యోహాను వెహి సాకిస్ ఇంక గొపప్ పెరి సాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నాను పూరి కిదెఙ్ బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్కెఙె నాను కిజిని పణిఙ్. అయాపణిఙ్ బుబబ్ నఙి పోక మనాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె.
37-38మరి, నఙి పోకి బుబబ్నె నా వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నాన్. మీరు వనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బా వెన్ ఇతిదెర్. వనిన్ రూపు
ఎసెఙ్ బా తొఇతిదెర్. వనిన్ మాటెఙ్ మీ మనుస్దు ఇడ్ఇతిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు పోకి నఙి మీరు నమిఇదెర్.
39-40మీరు దేవుణుమాటబాగ సద్ విజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకమిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
సీనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. అయామాటెఙ్ నావందిఙె వెహిస్నె. గాని దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ నా
డగు రెఇదెర్. 41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ నాను కోరిఏ. 42గానిమీరు ఎలాగమరికిదెర్ ఇజినాను నెసన్. మీరు దేవుణుదిఙ్ 
నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజినాను నెసన్. 43నాబుబబ్ సితిత్ అతికారమ్ దాన్ నాను వాతమనన్. గానిమీరు నఙి డగు కిఇదెర్.
మరిఒరెన్,వనిన్సొంతఅతికారమ్ దాన్ వాతిఙ,మీరువనిన్ఙ్ డగు కినిదెర్. 44లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెర్.
ఒరెండె దేవుణు ఆతికాన్ మిఙి పొగ్ డిఃదెఙ్ మీరు కోర్ ఇదెర్. మరి మీరు ఎలాగ నఙి నమిమ్నిదెర్ ? 45నాను బుబబ్ డగు
నేరంమోపాన్న్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిమాట్. మీరు ఆస దాన్ ఎదు సుడ్ఃతిమోసెనె మీముసుక్ నేరంమొపాన్న్. 46మీరు
మోసెఙ్ నమిమ్నికిదెర్ , నఙిబా నమిమ్తార్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసెనా వందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 47మీరు వాండు రాసిత్
మనికెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. మరి ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.
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యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1 దనిన్వెనుక యేసు గలీలయ సమ్ దరం డాటిస్ అతాహ ఒడుడ్ ద్ సొహాన్ . తిబెరియ సమ్ దరం ఇజిబా ఇనార్.
2 కసట్మ్ దాన్ మహి వరిఙ్ వాండు నెగెణ్ కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ లోకుర్ సుడ్ఃతార్. అందెఙె మంద లోకుర్ వనిన్ వెట
వాతార్. 3యేసు అబెణి గొరొణ్ సెలాక్దు ఎకాండె వనిన్ సిసూర్ వెట బసత్ మహాన్ . 4 నసిత్వలెయూదురు కిని పసక్ ఇని
పండొయ్ డగు ఆత మహాద్ . 5యేసు కణక పెహి బేసిత్ఙ్, మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతాన్. “వీరు ఉండెఙ్ 
బోజనంఎలాగకొండెఙ్ ఆనాప్ ?”,ఇజిపిలిపుఙ్ వెన్ బాతాన్. 6ఇనిక కిదెఙ్ ఇజియేసునెసాన్న్ గానిపిలిపుఙ్ వనిన్ముసుక్
నమకంమనాదాఇజిసుడ్ఃదెఙెవాండుఅయాలెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙెపిలిపు, “వరిలొఇఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ 
ఉండెఙ్ బా రుండి వందెఙ్ వెండి రుపాయుఙాణి బోజనం కొటిఙ్ బా సాల్ ఎద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8 అయావలె వనిన్
సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఆందెయ ఇనికాన్ యేసుఙ్ వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్. 9వాండు ఇనిన్క వెహాన్  
ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ ఇజి కొడొః మనాన్. వనిన్బాన్ అయ్ దుయావల రొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. గాని నిసొమందదిఙ్ 
యాకెఙ్ సాల్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ . 10అయావలెయేసు, “యాలోకాఙ్ బసె కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయాబాడిఃదు నండొ గడిడ్
మనాద్. అందెఙెమొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారెడగుఅయ్ దువెయుఙ్ మహార్ . 11యేసుఅయారొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె,దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహండె, బసిత్ వరిఙ్ సీబాజి సితాన్. అయాలెకెండె మొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొ సీబాత సితాత్ న్.
12వారు పొటపంజు తిహి వెనుక, “ఇనిన్క పాడు ఆఏండ, మిగిలితికెఙ్ కొటు కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13అందెఙె
మిగిలితికెఙ్ సిసూర్ కెహర్. లోకుర్ తిహి వెనాక్మనిన్ అయ్ దుయావల రొటెట్ఙాణిముకెఙ్ కొటు కితారె, పనెన్ండు గపెప్ఙ్ 
నిహర్. 14యేసు కితిత్ యాబమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె, “నిజమె,లోకమ్ దు వాని పవక వీండె”, ఇజి వెహార్ . 15యాలోకుర్ 
వాజి, కెఇ కెఇ నఙిరాజు కినార్ ఇజియేసు నెసాత్ న్. అందెఙెవాండు బాణిఙ్ డిసాత్ ండె ఒరెండెమరి గొరొత్ సొహాన్ .

యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిఃజినాన్ 
16-17పొదుద్ ఆతివెలె, వనిన్సిసూర్ డిఃగితారె, సమ్ దరం ఒడుడ్ దు వాతార్. అబెబ్వారు 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 రమారమి మూండి నాలిగ్ మయ్ లు
నడిఃపిసాత్ ర్. అయావలెయేసు సందారం ఏరు ముసుక్ నడిఃజి డోణి డగు వాజినిక సుడ్ఃతార్. అయాక సుడ్ఃతారె,వారు
నండొ తియెల్ ఆతార్.

20గానివాండు, “నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 21అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ డోణిదు ఎకిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆతార్ 
గానివెటనెవారుసొండెఙ్ సరిసోతిమనిన్ గటుదు అందితార్. 22సిసూరుడోణిఎకిస్సొనిముఙాలనిహిమహిసమ్ దరం
ఒడుడ్ దు మంద లోకుర్ మహార్ . మహస్ నాండిఙ్ వారు నెసాత్ ర్, అబెబ్ ఉండి డోణినె మహాద్ . యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట
అయాడోణి 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 తిహి బాడిడ్ః డగు అయా
డోణిఙ్ వాతె. 24యేసుని వనిన్ సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజిమంద నెసాత్ ర్. ఆహెనెసిత్వెలె,వారు డోణిఙ్ ఎకారె, వనిన్ఙ్ రెబాజి
కపర్ నహొముదు సొహార్ . 25వారు యేసుఙ్ అతాహ ఒడుడ్ 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 అయాటిండిమిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాటిండి సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సిత
మనాన్. 28వారు వనిన్ఙ్, “మాపు దేవుణు పణికిదెఙ్ ఇహిఙ, ఇనిన్క కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 29యేసు వరిఙ్,
“దేవుణు పోకి వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి మంజినికాదె దేవుణు సేవ పణి”, ఇజి వెహాన్ . 30అందెఙె వారు, “అహిఙ,
నీను ఇని బమామ్ని పణికినిలె? అయాక సుడ్ఃజి నీముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను ఇనిక కినిలె? 31మోసెవెటమహిమా
అనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇని బోజనం ఉటార్. దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, ‘వారు ఉండెఙ్ దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”, ఇజి వెహాన్ . 32 అందెఙె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న,
దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ బోజనంమిఙి సితికాన్ మోసెఆఎన్,గానినా బుబబ్నె సితాన్. వాండెమిఙి దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ నిజమాతి బోజనం సీజినికాన్. 33 దేవుణు సీజిని బోజనం ఇనిన్క ఇహిఙ, వాండు మంజిని బాడిదాన్ డిఃగితి
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వాతి, యాలోకమ్ ది లోకురిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్జిని బతుక్ సీజినికానె”. 34అహిఙ, పబువా, యాబోజనం
ఎలాకాలంమఙి సీజిమన్ అ”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ వెహార్ .

35అందెఙెయేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండినానె. నాడగు
వాజినికాన్ ఎసెఙ్ బాబఙసాఎన్,నఙినమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బాఏహిక్సాఎన్. 36నానుమిఙివెహిలెకెండ్,మీరునఙిసుడ్ఃతి
మనిదెర్,గానినఙినమిఇదెర్. 37బుబబ్ నఙిఒపజెపిత్ లోకుర్ విజెరెనాడగువానార్. నాడగువానిఎయెరిఙ్ బానానువెలిల్
నెకిస్ పొక్ ఏ. 38ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్, దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక.
గాని నఙి పోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙె డిగిత వాత. 39నఙి పోకి దేవుణు, నాబాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ ఇహిఙ,
వాండునఙిఒపజెపిత్ వరిలొఇఎయెరిఙ్ బానానుడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్. గానివరిఙ్ నానుమరివానికడెఃవెరిదినమ్ దు ఎలాకాలం
బతిక్సెత్ఙె. యాకదెవాండు నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నా బుబబ్ కోరిజినిక ఇనిన్క ఇహిఙ, నాను దేవుణు మరిసి ఇజి నెసి
నఙి నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మండెఙ్ ఇజి. మరినాను మర్ జివానివలెనాను వరిఙ్ 
సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె ఇజి. యాకదెనా బుబబ్ నాబాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురుయేసువందిఙ్ మొరొఆతార్. దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి నానె, ఇజి వాండు వెహాన్ . దిని వందిఙ్ వారు మొరొ ఆతార్. 42వారు, “వీండు
యోసేపుమరిన్ ఆతియేసు గదె? వినిఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ మాటు నెసాన్ట్ గదె? మరి ‘నాను దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ 
డిఃగితవాత’, ఇజి వీండు ఎలాగ వెహిస్నాన్”, ఇజి వరిగ్జినార్.

43అందెఙెయేసు, “మీలొఇమీరుమొరొ ఆమాట్. 44నఙి పోకి బుబబ్ ఎయెరిఙ్ బానా డగు నడిఃపిస్ ఎండ మహిఙ,
వారునాడగువాదెఙ్ అట్ ఎర్. నానువనిన్ఙ్ కడెఃవెరిదినమ్ దునానువానివలెసావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 45పవకరుదేవుణు
మాటదు ముఙాలె రాసత్ మనాద్, ‘దేవుణునె లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ నెస్ పిసాన్న్ ’, ఇజి. బుబబ్ వెహి మాట వెంజి, అయాకెఙ్ 
వనిన్ బాణిఙ్ నెసిత్కార్ నాడగు వానార్. 46 దేవుణు బాణిఙ్ వాతికానె ఆఎండ మరి ఎయెన్ బా బుబెబ్ఙ్ తొఏన్. వాండు
ఒరెండెబుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్. 47నానుమీవెటనిజమ్ నెవెహిస్న,నాముసుక్ నమకంఇడిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణు
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. 50గానియా టిండి ఎయెర్ ఉటిఙ్ బావారు సాఎర్.
సాఇననిటిండినె దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిక. 51నానెదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి. ఎయెన్ బాయాటిండితిహిఙ,వాండు ఎలాకాలం బతిక్నాన్. నాసొంత ఒడొఃల్ నె
నాను సీని టిండి. యాలోకమ్ 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.
53అందెఙెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నిజమెనాను మీ వెట వెహిస్న, లోకుమరిసి ఆతి నా ఒడొఃల్ మీరు తిన్ ఎండ మహిఙ,
నానలమీరుఉణెఎండమహిఙ,మీరు ఎలాకాలంబతిక్ఇదెర్. 54నాఒడొఃల్ తినిఎయెరిఙ్ బా,నానలఉణిఎయెరిఙ్ బా
ఎలాకాలం 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 పాణంసీజినిబుబబ్నఙిపోకమనాన్. వాండునఙిబతుక్సీజినాన్. అయాలెకెండ్ ఎయెన్ బానాఒడొఃల్ 
తిహిఙ,నానువనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్ సీన. 58నానెదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిటిండి.
మీ అనిరిఙ్ ఉటి మనన్ ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారె సాతార్. గానియా టిండి తినికాన్ ఎయెన్ బా
ఎలాకాలంబతిక్నాన్. 59కపెరన్హ ముదుమనిన్యూదురిమీటిఙ్ ఇండొనేర్ పిసిమహివలెవాండుయామాటెఙ్ వెహాన్ .

60 వనిన్ సిసూర్ నండొండార్ యామాటెఙ్ వెహరె, “యామాటెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతికెఙ్. ఎయెన్ దనిఙ్ అరద్ం కినాన్?’,
ఇజి వరిగ్తార్. 61 వనిన్ మాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ సిసూర్ మొరొ ఆజినార్ ఇజి యేసు నెసాత్ ండె వరిఙ్, “యామాటెఙ్ మిఙి
బాద కిజినెనా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 62 “అహిఙ,లోకుమరిసిఆతినాను,ముఙాలనానుమహిబాడిఃదు ఎకిస్సొనికమీరు
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 ఇజియేసుమొదొహనెనెసత్ మహాన్ . అందెఙెవాండు
ఆహె వెహాన్ . 65యేసుమరి వెహిస్నాన్, “మీలొఇ సెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్. అందెఙెనానుమీ వెట వెహమనన్, బుబబ్ సరి
సిఎండమహిఙ,ఎయెన్ బానాడగువాదెఙ్ అట్ ఏన్”,ఇజి. 66దినిన్వెనుక,వనిన్సిసూర్ లొఇనండొండార్ వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె
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వనిన్వెటమరిసొన్ ఎతార్. 67నసిత్వలెయేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్, “మీరుబా నఙి డిఃసిసొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 68అందెఙె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, ఎయెర్ బాన్ మాపుసొండెఙ్ ? నీమాటెఙ్ నె ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ వెహిస్నె. 69మాపు ఏలు నమిమ్జినాప్, మాపు నెసాత్ ప్, నీనె దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”,
ఇజి వెహాన్ .

70అందెఙెయేసు,మిఙిపనెన్ండుమణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితికనానెగదె. గానిమీలొఇఒరెన్,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 

1 వెనుక, యేసు గలీలయ దేసమ్ దునె మంజి నాహక్ఙ్ బూలాజి మహాన్ . వాండు యూదయ దేసమ్ 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 
నీనుయూదయదేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ సిసూర్ ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”, ఇజి
వెహార్ . 4 “పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బాడాపిస్ వనిన్ పణి కిఎన్. విజెరె ఎదునె కినాన్. నీనుయాబమామ్ని పణిఙ్ 
కిజిని ఇహిఙ, నిఙి నీనెలోకమ్ దిలోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి. యాగలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి వెహార్ . 5వనిన్
తంబెర్ సీర్ బా వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 6అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ సొండెఙ్ సమయం ఇంక రఏదె. గాని
మిఙి ఎసిత్వలెబాసొండెఙ్ ఆనాద్. 7యాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ మిఙిదూసిస్ ఎర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు బా వరి వెట మనిదెర్. గాని వారు నఙి దూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇకెఙ్ కిజినార్ ఇజి నాను వెహిస్న.
8మీరు పండొయిదిఙ్ సొండు. నాను ఏలుసొన్ 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 జి

సొహాన్ . 11గాని పండొయ్ దు,యూదురు వనిన్ఙ్ రెబాజి, “అయావాండు ఒంబొవీన్”, ఇజి వెన్ బాజిమహార్ . 12లోకుర్ 
లొఇ వనిన్ వందిఙ్ నండొమొరొ ఆతార్. సెగొండార్ వాండు నెగిగ్కాన్ ఇజి, మరి సెగొండార్, సిలెల్ వాండు లోకురిఙ్ మోసెం
కిజినికాన్ ఇజిమొరొఆతార్. 13గానియూదురిఙ్ తియెలాజి, ఎయెర్ బావనిన్ వందిఙ్ డటం వెహ్ ఏతార్.

యేసు పండొయ్ దు నెస్ పిసాన్న్ 
14 పండొయి దినమ్ కు సెగం ఆతాద్. అయావలె వాండు దేవుణు గుడిఃది అరుఙుదు సొహాండె అబె మనిన్ లోకురిఙ్ 

నెరిప్సినాన్. 15అందెఙెయూదురు 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, నాసొంత
అతికారం దాన్ నాను నేర్ పిసినికాదొ ఇజి నెసాన్న్. 18సొంత అతికారమ్ దాన్ నెస్ పిసినికాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ గవ్ రం
వాదెఙె నెస్ పిసాన్న్. గాని వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్ నిజామాతికాన్. వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా
సిలెల్ద్ . 19దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వాండు మిఙి సితాన్ గదె? గానిమీలొఇ ఒరెన్ బాఆ రూలుఙ వజ నడ్ఃఇదెర్.
మీరు ఎందానిఙ్ నఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ?”, ఇజివెహాన్ . 20అయావలెమందలోకుర్, “నిఙిదెయంఅసాత్ ద్. ఎయెర్ నిఙి
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ ?”, ఇజిమర్ జివెహార్ . 21యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను బమామ్తిఉండి 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

* 7:2 7:2అయాపండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃసతొహాన్రెబానెమంజినార్ . వరిఅనిన్సిర్ ఇసయేలులోకుర్ నలపయ్ పంటెఙ్ పయ్ నం కిజిమహివలె
గుడుఃసాదుమహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజియూదురుయాపండొయ్ కిజినార్ .



యోహాను 7:24 115 యోహాను 7:53

ఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు పూరి నెగెణ్ కితి వందిఙ్ మీరు ఎందానిఙ్ నా ముసుక్ కోపం ఆజినిదెర్ ? 24మీరు
ముసుక్ తోర్ జిని దనిన్వందిఙ్ సుడ్ఃజి తీరుప్ కిమాట్. గాని నిజమాతికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు కిదు.

యేసు నిజం కీసుత్ నా ఇజి వెన్ బాజినార్ 
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 అతికారిఙు నిజమె
ఒపుకొటారా? 27కీసుత్ వానివలె,వాండుఎమేణికాన్ ఇజిఎయెర్ బానెస్ ఏర్. గానివీండుఎంబెణికాన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్”,
ఇజివరిగ్తార్. 28-29అందెఙెయేసు గుడిఃఅరుఙుదు నేర్ పిసిమహివలె,ఈహ డటంవెహాన్ . “నానుఎయెన్,ఎమేణికాన్ 
ఇజిమీరు నిజం నెసిన్దెరా? నానునాసొంతఇసట్ందాన్ వాతికాన్ ఆఎ. గానినఙిపోకాన్ 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. గాని ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ అస్ ఎతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండు అసెప్ ఆదెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయం రెఏదె. 31అహిఙ్ బాలోకుర్ లొఇనండొండార్ వనిన్ముసుక్
నమకంఇటాత్ ర్. వారు, “వీండు నండొబమామ్నిపణిఙ్ కితాత్ న్. లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణుఏర్ పాటు కితిపోకి కీసుత్ వానివలె,
విని ముసుక్ మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ వాండు కినాండా?”, ఇజి వెహార్ . 32లోకుర్ యేసు వందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొ
ఆజినికెఙ్ పరీసయిరు వెహర్. నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతెఙ్ దేవుణు గుడిఃది జమాన్ ఙ
పోకార్. 33అందెఙెయేసు, “నానుమీవెటసెగం కాలమ్ నెమంజినె. వెనాక్నాను నఙిపోకి వనిన్ డగుసొన్ సిన. 34మీరు
నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నానుమనిన్బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

35-36 నసిత్వలె యూదురు అతికారుఙు, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వీండు మఙి తోర్ ఎండ ఎంబె సొండెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ?
వాండు, సెగొండార్ యూదురు మాబాణిఙ్ సెదిజి బతిక్జిని గీకు పటన్మ్ కాఙ్ సొనాండా? వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ 
నేర్ పిసాన్ండా? వాండు వెహిస్నాన్, “మీరు నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నానుమనిన్బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి.
ఎందానిఙ్ వాండు ఆహె వెహిస్నాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

37పండొయ్ కడెఃవెరి రోజువాతాద్. కడెఃవెరి రోజునెముకెలమాతిదినం. అయానాండిఙ్ యేసు నిహండెఈహ డటం
వెహాన్ . “ఏహిక్ కటిన్కాన్ ఎయెన్ బానాడగు రఅ. నానువనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన. 38దేవుణుమాటదు వెహివజ, “నాముసుక్
నమకం ఇడిత్ ఎయెర్ గరబ్ం దాన్ బా, నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు సోసి సొనెలె. అయాక ఉండి ఊట సోసి సొని లెకెండ్ 
సొనెలె. 39ఇబెబ్యేసు నిజమాతిబతుక్ సీని ఏరు ఇజి వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యాదేవుణు ఆతమ్,యేసుముసుక్
నమకం ఇడిత్ వరిఙ్, యేసుఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు ఒతి వెనాక్ దొహ్ కాన్న్ లె. గానియేసుయాక వెహివలె, దేవుణు
వనిన్ ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుయేసుఙ్ వనిన్ వెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మండెఙ్ 
దేవుణుమంజినిబాడిఃదు 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
రాజుకుటుమ్ దాన్,దావీదుబతిక్జిమహిపటన్మాతిబెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్,ఇజిదేవుణుమాటదుమనాద్ గదె”,ఇహార్ .
43ఆహెవనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ ఎర్ లితార్. 44సెగొండార్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ కోరితార్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్.

45 అందెఙె 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 వెహి మాటెఙ్ 
లెకెండ్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఏర్”, ఇహార్ . 47 పరిసయ్ రుఙు, “మీరు బామొసం ఆతిత్దెరా? 48అతికారిఙ లొఇనొ
పరిసయురుఙలొఇనొఎయెన్ బావనిన్ఙ్ నమితాండా? 49గానియామందలోకుర్ దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెస్ ఎర్.
అందెఙె వరిఙ్ దేవుణుసాయెప్ సీనాన్”, ఇజి వెహార్ . 50నికొదిమొస్ ఇనికాన్ ఒరెన్ ముఙాలెయేసు డగు సొహమహాన్ .
వాండు పరిసయిరుఙ లొఇ మనిన్కాన్. 51 నసిత్వలె నికొదెము, “మాయూదురి రూలుఙ వజ, ఒరెన్ వాండు వెహిస్నికెఙ్ 
మాపుముఙాల వెంజి, వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనె వనిన్ ముసుక్ తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 52అందెఙె వారు,
“నీనుబా గలీలయదాన్ వాతికాండా? నీను దేవుణుమాటబాగసద్ విఅ. ఒరెన్ పవకబాగలీలయదాన్ సోఏన్, ఇజినీను
నసిత్వలె నెసిన్లె”, ఇజి వెహార్ . 53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .

8
రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 
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1గాని యేసు ఒలివ గొరొత్ *సొహాన్ . 2జాయ్ ఆతివెలె మరి వాండు దేవుణు గుడిఃది అరుఙుదు వాతాన్. లోకుర్ 
విజెరె వాజి వనిన్డగు కూడిఃతార్. వాండు బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4 నసిత్వలె పరిసయ్ రుని యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ తతార్. అది, రంకు బూలాజి మహివలె వారు దనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. వారు దనిన్ఙ్ మంద ఎదు
నిల్ పాత్ రె యేసుఙ్, “బోదకినికిదా, యాబోదెల్ రంకు బూలాజి మహివలె, మాపు అసాత్ ప్. 5మోసె మఙి రూలు సితివెలె
మఙిఆడ వెహాన్ , “ఆహెబూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గానినీను ఇనిక వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్.
6 వనిన్ ముసుక్ నేరం మోపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ సికుదు అర్ పెత్ఙ్ అహ వెన్ బాతార్. గాని యేసువఙితాండె బూమిదు వనిన్
డెఃసక్దాన్ రాసి మహాన్ . 7వారు మరిమరి వెన్ బాజి మహిఙ్, వాండు బుర పెహండె వరిఙ్, “మీ లొఇ పాపం కిఇకాన్ 
ముఙాల దనిన్ఙ్ పణుకుదాన్ డెఃయ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . 8 వెహండె వాండు మరి వఙ్ జి, బూమిదు రాసి మహాన్ . 9గాని
వారు యామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ వెనాక్ ఒరెన్ డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్. ఆహె విజెరె
సొహార్ . యేసుని అయాబోదెల్ ని బాన్ మహార్ . అది నిహిమహిబానెమహాద్ . 10యేసు బుర పెహండె, దనిఙ్, “వారు
ఎంబెమనార్ ? ఎయెర్ బా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఎరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 11 “సిలెల్ బాబు”, ఇహాద్  అది.అందెఙెయేసు,
“అహిఙ,నానుబా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఏ. సొన్ అ. ఏలుదాన్ మరిపాపం కిమా”, ఇహాన్ .
యేసులోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ 

12మరి,యేసులోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానెలోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ .నాసిసూఆనికాన్ ఎయెన్ బాసీకటుదుమన్ ఎన్.
గానివనిన్ఙ్ బతుక్సీనిజాయ్ మంజినాద్ '. 13నసిత్వలెపరిసయ్ రువనిన్ఙ్, “నీనెనీవందిఙ్ సాకిస్వెహిస్ని,మరిఎయెర్ బా
అయాక నిజం ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ . 14అందెఙెయేసు వెహాన్ , “నానెనా
వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. అహిఙ్ బానాను వెహిసాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎమెణాఙ్ వాత, ఎంబె సొన్ సిన
ఇజినాను నెసన్. గానిమీరు నెస్ ఇదెర్ నాను ఎమెణాఙ్ వాతఎంబెసొన్ సిన ఇజి. 15మీరు లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజి
తీర్ పుసీజినిదెర్. గానినానుఅయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బాతీర్ పుసిఏ. 16నానుతీర్ పుసితిఙ్ బానాను సితిత్ తీరుప్ నిజమ్ నె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుఒరెనెఆఏతీరుప్ సీజిన. నఙిపోకిబుబబ్నావెటమనాన్. 17దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ మీరూలుఙ్ దు
రాసత్ మనాద్, ‘రిఏర్ వెహిస్నిసాసిఉండెలెకెండ్ మహిఙ,అయాకనిజంఇజి'. 18నానెనావందిఙ్ సాకిస్వెహిస్న. మరినఙి
పోకి నా 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 . 20వాండుయామాటెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సంత అర్ పిన్ పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజి నెస్ పిసిమహివలె వెహాన్ . గాని
ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయం రెఏదె. 21మరి యేసు
వరిఙ్, “నానుసొనాలె. మీరు నఙి రెబానిదెర్. మీరుపాపమ్ కు కిజిమంజినెసానిదెర్. నానుసొనిబాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 22అందెఙె యూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ వాండె సపె ఆనాండా? వాండు వెహిస్నాన్ 
గదె నాను సొనిబాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజి’, ఇజి వరిగ్తార్. 23యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్యా
లోకమ్ దికిదెర్. గాని నాను ముసుక్ దేవుణు మంజిని బాడిదికాన్. మీరు యా లోకమ్ దికిదెర్. నాను ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ.
24నానుమిఙివెహమనన్మీరుపాపం కిజిమంజినెసానిదెర్ ఇజి. నాను ఎయెన్ ఇజివెహిస్నానొ,నానెవాండు ఇజిమీరు
నమిమ్ఎండమహిఙ,మీరు నిజమ్ నెపాపమ్ దు మంజినెసానిదెర్”. 25వారు వనిన్ఙ్, “నీను ఎయెన్?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
‘నాను ఎయెన్ ఇజిమొదొహనె వెహ మనానో, నానె వాండు’, ఇహాన్ . 26యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ నండొ వెహెఙ్ 
నఙి మనాద్. మీ ముసుక్ నండొ తీర్ పుఙ్ బా మనాద్. 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. గానినా బుబబ్ నఙి నెస్ పిసిత్వజనె నాను వెహిస్న, ఇజి
మిరు నెసిన్దెర్. 29నఙిపోకాన్ నఙి తోడుః మంజినాన్. వాండు నఙి ఒరెన్ వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం వాతికెఙెనాను ఎసిత్వలెబా కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 30వాండుయామాటెఙ్ వెహివలె నండొండార్ వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇడాత్ ర్.
అబాహము కొడొఃర్ 

31 వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను వెహిమాటెఙ్ లొఙిజి మహిఙ, మీరు నిజమ్ నె నా
సిసూర్ ఆనిదెర్. 32నసిత్వలెమీరు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్. అయాకమిఙిపాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”.

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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33వారు వనిన్ఙ్, “మాపుఅబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాప్. మాపుఎసెఙ్ బాఎయెఅడిఃగి వెటిట్పణిమణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె.
నసిత్వలె ‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’, ఇజి ఎలాగ వెహిస్ని”, ఇజి వెహార్ . 34అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్, ఎలాగ
తొహె ఆతి మనిన్ వజ ఎజమాని అడిఃగి మంజి నాండొ, అయాలెకెండ్ పాపం కిని విజెరె పాపమ్ దిఙ్ అడిఃగి తొహె ఆతి
లెకెండ్ మంజినాన్. 35 ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ అకుక్ మనిన్ వనిన్ లెకెండ్ ఎలాకాలం అయా ఇండొ మండెఙ్ అట్ ఎన్.
గాని అయా ఇండొణి మరిసిఙ్ ఎలాకాలం అయా ఇండొ అకుక్ మంజినాద్. 36అందెఙె దేవుణు మరిసి మిఙి తొహె ఆతి
బాణిఙ్ డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె డిఃబెఆనిదెర్. 37నాను నెసన్ మీరు అబాహము తెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి. గాని మీరు నఙి
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనాను వెహిస్నిమాటెఙ్ మిఙిపడిఃఉ. 38నాబుబబ్ 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. దేవుణుబాణిఙ్ నాను వెహికెఙెమిఙి
వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃత. గాని మీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. అబాహముయా లెకెండ్ ఇనికబా కిఎన్. 41మీ
బుబబ్ కిజినికెఙె మీరు బా కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె వారు, “మాపు అపొప్సి వెట పుటిత్కాపె. దేవుణు ఒరెండె
మా బుబబ్”, ఇహార్ . 42అందెఙెయేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “దేవుణునె మీ బుబబ్ ఇహిఙ, మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ మరి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుదేవుణుబాణిఙ్ వాత. నానుయేలు ఇబెబ్మనన్. నానునాసొంతఇసట్మ్ దాన్ రెఏత. గానివాండు
నఙిపోకాన్. 43ఎందానిఙ్ నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ మీరు అరద్ం కిఇదెర్ ? ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ 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 నఙి నెస్ ఇదెర్. 46మీలొఇఎయెన్ బానాను
తపు కితికాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ అట్ నాండా? నాను నిజమాతికెఙ్ వెహిఙ, ఎందానిఙ్ మీరు నఙి నమిఇదెర్. 47దేవుణు
కొడొఃర్ ఆతికార్ వనిన్మాటెఙ్ వెనార్. మీరు దేవుణు కొడొఃర్ ఆఇదెర్. అందెఙెనామాటెఙ్ వెన్ ఇదెర్”.

48నసిత్వలెయూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం అసాత్ ద్ ఇజిమాపు వెహిస్నిమాటదు తపు ఇనికబా
మనాదా?”,ఇహార్ . 49నఙిదెయంఅస్ ఏద్. నానునాబుబెబ్ఙ్ గవ్ రం సీజిన. గానిమీరు నఙి కరాయిఇజినిదెర్. 50నాను
నా వందిఙ్ గవ్ రం అన్ పె ఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గాని అయాకెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండె నా వందిఙ్ నాయమ్ దాన్ 
తీరుప్సీజినికాన్. 51నామాటెఙవజబతిక్నికాన్ ఎయెన్ బాసాఎన్,ఇజినానునిజంమీవెటవెహిస్న”,ఇజిమర్ జివెహాన్ .
52అయావలెయూదురు, “ఏలుమాపునెసాన్ప్ నీను దెయం అసిత్కి ఇజి. అబాహముసాతాన్. అయాలెకెండ్ పవకరుబా
సాతార్. గాని నీను వెహిస్ని, ‘నామాటెఙ వజ బతిక్జినికాన్ ఎయెన్ బాసాఏన్ ’, ఇజి.

53నీనుమాబుబబ్ ఆతిఅబాహము ఇంక పెరికిదా? వాండుసాతాన్. అయాలెకెండ్ పవకరుబాసాతార్. నీను ఎయెన్ 
ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వెహార్ .

54అందెఙెయేసు, “నానెనఙిపొగ్ డిఃతిఙదనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . గానినఙిపొగ్ డిఃనికాన్ నాబుబబ్నె. వనిన్ఙెమీరు,మా
దేవుణుఇజివెహిస్నిదెర్. 55మీరువనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గానినానువనిన్ఙ్ నెసన్. నానువనిన్ఙ్ నెస్ ఏఇజివెహిఙ,మీలెకెండ్ 
ఒరెన్ అబదద్ం వరిగ్నికాన్ ఆతమరి. గానినాను వనిన్ఙ్ నెసన్. వనిన్మాటెఙ వజ బతిక్జిన. 56మీబుబాబ్తి అబాహము,
నానువానిదినంసుడ్ఃదెఙ్ అటన్ ఇజిసర్ దఆతాన్. వాండుఅయాదినంసుడ్ఃతాండెసర్ దఆతాన్”,ఇజివెహాన్ . 57నిఙి
ఏలుయాబయ్ పంటెఙ్ బా సిలుల్ . నీను అబహముఙ్ సుడ్ఃతిదా?”, ఇజి యూదురు వనిన్ఙ్ వెహార్ . 58అందెఙె యేసు,
“అబాహము పుట్ ఏండ ముఙాలె నాను మనన్ ఇజి నిజం మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 59యాకవెహిఙ్, వారు వనిన్ఙ్ 
డెఃయ్ దెఙ్ పణుకు పెహర్. గానివాండు డాఃఙితాండె గుడిఃదాన్ సొహాన్ .

9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1 యేసు సొనిస్ మహివలె, పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2 నసిత్వలె వనిన్సిసూర్ వనిన్ఙ్,
“బోదకినికి, ఎయెర్ పాపం కితిఙ్ వీండు గుడిడ్దాన్ పుటాత్ న్ ? వీండునా వినిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
3అందెఙెయేసు, “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 
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జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ . 6 వెహాండె, వాండు బూమిదు పూసాత్ న్. వనిన్ పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె,
అయా బురద్ గుడిః వనిన్ కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. 7రాసాత్ ండె, “నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు నొరె
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్ మాటదిఙ్ పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం) వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు
నెగెణ్ ఆతె. వాండు మర్ జి వాతాన్. 8అయావలె వనిన్ పడఃకాదికార్ ని వాండు ముఙాలె లొస్ పానిక సుడిఃతి మహికార్ 
వెన్ బాతార్, “వీండు అబెబ్ బసిలొసిమహికాన్ గదె”, ఇజి. 9సెగొండార్, “వీండె”, ఇజి. మరి సెగొండార్, “సిలె, వినిలెకెండ్ 
మనిన్ మరి ఒరెనె”, ఇహార్ . గాని వాండు, “నానె లొస్ పాజి మహికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 10అయావలె వారు, “నీ కణుకు
ఎలాగ రెకె ఆతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 11అందెఙె వాండు, “యేసు ఇజి కూకిన్ ఒరెన్ బుర్ ద కితాండె నా కణకెఙ ముసుక్
రాసాత్ న్. సిలొయము ఇనిన్ గుమిమ్దు సొనిస్ నొరె ఆఅ, ఇహాన్ . అందెఙె నాను సొనిస్ నొరె ఆతిత్ఙ్ నాను సుడ్ఃదెఙ్ అటత్”,
ఇహాన్ . 12 “ఎంబె మనాన్ 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 . ఆహె వారు 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
వాండుఎలాగబేసినాన్ ?”,ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతార్. అహ వెన్ బానిదాక,వాండు గుడిదాన్ మహాన్ .వాండునెగెణ్ ఆతాండె
బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్.

20వనిన్ అయిసిఅపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండుమామరిన్, ఇజిమాపునెసాన్ప్. వీండు గుడిఃదాన్ పుటాత్ న్ ఇజిబానెసాన్ప్.
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. యాయూదురు ఉండి తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బాయేసు
కీసుత్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ యుదురి మీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్ కిదెఙ్ ఇజి. 23అందెఙె వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్, వాండు
బుదిద్ వాతికాన్ గదె, వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24 అందెఙె యూదురు అతికారిఙు మరిబా గుడిదాన్ మహి వనిన్ఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె, “నీను దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వెహ్ అ. నిఙి నెగెణ్ కితాన్ ఇజి నీను వెహిస్నియావాండు పాపం
కిజినికాన్ ఇజిమాపు నెసినాప్”, 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. 27అందెఙె వాండు, నాను ముఙాలె మిఙి వెహ మన. గాని మీరు
విన్ ఇదెర్. ఎందానిఙ్ మీరుమరిబావిండెఙ్ ?మీరుబావనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ కోరిజినిదెరా?”,ఇజివెహాన్ . 28 “నీనుబావనిన్
సిసూనె. మాపుమోసెసిసూర్ ఙ. 29దేవుణుమోసెవెటవరిగ్తాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. గానిఅయావాండుఎమేణికాన్ ఇజి
మాపునెస్ ఏప్”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ నండొ దూసిసాత్ ర్. 30అందెఙెవాండు 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 వరిమొరొవాండు వినాన్. 32యాయపొటలొఇహనె గుడిదాన్ 
మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బారెకికవిన్ ఏర్. 33నాకణుకు రేకియావాండుదేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ
నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”. 34దనిన్ఙ్ వారు, “నీను పాపమ్ దానె పుటిత్కి. ఏలు మఙి నెస్ పిసెత్ఙ్ వాజినిదా?”, ఇజి
వెహరె వనిన్ఙ్ వెలిల్ కితార్.

35 అయా గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ పరిసయ్ రు వెలిల్ కితాత్ ర్ ఇజి యేసు విహన్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివెలె, “నీను
లోకు మరిసిఙ్ నమిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 36 వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “బాబు నాను వనిన్ఙ్ నమిదెఙ్ వాండు ఎయెన్ 
ఇజి నఙి వెహ్ అ”, ఇహాన్ . 37అయావలె ఏలు, “నీను యేలు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతి మనిన్. వాండె నీ వెట వరిగ్జినికాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 38నసిత్వలెవాండు, “పబువా,నాను నిఙినమిజిన”, ఇహండెయేసుపాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్.
39 అందెఙె యేసు, “నాను లోకురిఙ్ కేట కిదెఙె వాత మన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నాను వాత మన”,
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ఇహాన్ . 40 నసిత్వలె వనిన్డగు నిహి మహి సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాండు వెహిస్నిక విహర్. విహరె, “ఇనిక? మాపుబా
గుడిదికాపా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 41అందెఙె యేసు, “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. 2గాని సరిదాన్ డుగిన్కాన్ 

గొరెఙ్ గవుడుఃయెన్. 3 సాలదిఙ్ రెయ్ క కాప్ కినికాన్, వనిన్వందిఙ్ సేహెల్ రేనాన్. గొరెఙ్ వనిన్కంటం వెనెన్. వాండు
వనిన్సొంత గొరెఙ పేరు అసి కూకిస్ వనాక్ఙ్ వెలిల్ సోపాన్న్. 4వనిన్ సొంతవనకాఙ్ విజు వెలిల్ సోపిత్ వెనుక, గొరెఙముఙాల
వాండు నడిఃనాన్. గొరెఙ్ వనిన్ కంటం నెసెన్. అందెఙె అవి వనిన్వెటసొనె. 5గాని నెస్ ఇవనిన్ కంటం అవి నెస్ ఉ. అందెఙె
వనిన్వెటసొన్ ఏండ,అవి వనిన్బాణిఙ్ ఉహ్ కెన్, ఇజినాను నిజంమీవెట వెహిస్న. 6యేసు అబెబ్ నిహిమహివరిఙ్ కతవజ
యాక నెస్ పిసాత్ న్. గానివారు వాండు వెహిస్నిదనిఙ్ అర్ దం కిఏతార్.

7 అందెఙె వాండు మరి వరివెట ఈహ వెహాన్  : “నాను నిజం మీవెట వెహిస్న, నానె గొరెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. 8నా
ముఙాల వాతికార్ విజెరెబా డొఙారి కఙరి ఆత మనార్. గాని గొరెఙ్ వరిఙ్ విన్ ఉతె. 9 నాను దేవుణుడగు సొండెఙ్ 
సరిలెకెండ్ మనన్. నావెటడుఃగిన్కాన్ ఎయెన్ బానెగెండమంజినాన్. వాండులొఇసొనిస్ వెలిల్ వాజిమేతమేజిమంజినాన్.
10డొఙారి డొఙ కిదెఙ్ నొ, సపెత్ఙ్ నొ పాడు కిదెఙ్ నొ వానాన్. మరి ఇనిన్దనిఙ్ బా రెఏన్. నాను నఙి వెనివరిఙ్ దేవుణువెట
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని వందిఙె వాత మనన్. అయాక పూరి సీని వందిఙె వాత మన్. 11 నాను గొరెఙ నెగిగ్
గవుడుయెన్. నెగిగ్ గవుడుయెన్ గొరెఙ వందిఙ్ వనిన్ పాణం సీనాన్. 12 జీతం వందిఙ్ గొరెఙ్ అడిజినికాన్ గవుడుయెన్ 
ఆఏన్. అకెక్ఙ్ వనిన్ సొంతగొరెఙ్ ఆఉ.అందెఙె దుమాల్ గొండి వాజినిక సుడ్ఃజి గొరెఙడిఃసి ఉహ్ కాన్న్. అయావలె
దుమాల్ గొండివనాక్ఙ్ అసిసెదిసాన్ద్. 13వాండుజీతంవందిఙ్ అడిజినాన్. గొరెఙముసుక్వనిన్ఙ్ బాజితసిలెల్ద్ . అందెఙె
వాండు డిఃసన్ ఉహ్ కాన్న్.

14-15నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్ నఙి ఎలాగ నెసినాండొ,నాను బుబెబ్ఙ్ ఎలాగ నెసినానొ,అయావజనాను
గొరెఙ నెసిన. నాగొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను గొరెఙవందిఙ్ నాపాణం సీజిన. 16యామందదుమనికెఙ్ ఆఏండ,మరి సెగం
గొరెఙనఙిమనెన్. వనాక్ఙ్ బానానుపేర్ జితతెత్ఙ్ వెలె. అవినాకంటంవినె. అయావలెమందఉండెఆనాద్. గవుడుఃయెన్ 
ఒరెన్ ఆనాన్. 17నాను మర్ జి బతిక్నివందిఙె, నాపాణం సీజిన. అందెఙె నా బుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్. 18ఎయెన్ బానా
పాణం నాబాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నాసొంత ఇసట్మ్ దానె నాపాణం సీజిన. నాపాణం సీదెఙ్ నఙి అతికారం మనాద్. మర్ జి
లాగె ఆదెఙ్ బానఙిఅతికారంమనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినెనాబుబబ్ నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19వాండు వెహియామాటెఙవందిఙె, యూదురు లొఇ ఉండి ఇజి గొడఃబ పుటాత్ ద్ 20 వరి లొఇ నండొండార్, “వీండు
దెయంఅసిత్కాన్,వెరివాండు,వినిన్మాటఎందానిఙ్ వెంజినిదెర్”, ఇజివెహార్ . 21మరిసెగొండార్, “దెయంఅసిత్కాన్ ఒరెన్ 
యాలెకెండ్ వరిగ్ఏన్. దెయం గుడిఃదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అటాన్దా?”, ఇజి వెహార్ .
యూదురుయేసుఙ్ నమిమ్ఏర్.

22 అయావలె పినిన్కాలం. యెరూసలెమ్ దు యూదురు దేవుణుగుడిఃదు బసె ఆతి దినంవందిఙ్ ఎతుత్ కిని పండొయ్
కిజినార్*.

23 నసిత్వలె యేసు, దేవుణుగుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇజి కూకె ఆని అరుఙుదు బూలాజి మహాన్ .
24అయావలెయూదురు వనిన్ సుటులం ఆతారె, “ఎసోడ్ రోసుక్ నీనుమఙిటెటాఙ్ వెహ్ ఏండ,అనుమానమ్ కు ఇడ్ జిని?
నీను కీసుత్ ఇహిఙ,మఙితినాఙ్ వెహ్ అ”, ఇహార్ . 25అందెఙెయేసు,నానుమీవెటవెహ. గానిమీరు నమిమ్ఇదెర్. నాబుబబ్
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 ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్జినిబతుక్ సీజిన. అవిఎసెఙ్ బానాసనంఆఉ. వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బానాకీదాన్ ఒతెత్ఙ్ 
అట్ ఏన్. 29వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్. అందెఙె ఎయెన్ బావనకాఙ్ బుబబ్కీదాన్ డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ 
అట్ ఏన్. 30నానుని నా బుబబ్, ఉండె ఆత మనాప్”, ఇజి వెహాన్ . 31 నసిత్వలె, యూదురు వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి
పణుకు పెహర్. 32గానియేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజి మిఙి తోరిసత్ మనన్. వనకలొఇ
ఎమేణిపణివందిఙ్ నఙిమీరుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినిదెర్ ?”,ఇజివెహాన్ . 33అందెఙెయూదురు, “మాపుపణుకుఙాణిఙ్ 
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డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ ఆఏద్ . గాని నీను ఒరెన్ లోకుఆజి మంజి, నాను దేవుణు ఇజి వెహె ఆజి
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినాప్”, ఇజి వెహార్ .

34 అందెఙె వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’ ఇజి దేవుణునె వెహాన్ †, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్ గదె? 35దేవుణుమాటదు వెహిస్నికెఙ్ ఎసెఙ్ బాతప్ ఉ. దేవుణుమాటసితిత్ లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజి దేవుణు
కూకిస్నాన్. 36బుబాబ్తి దేవుణునె నఙి వనిన్ వందిఙ్ కేట కితాండెయాలోకమ్ దు పోకాన్. అహిఙ, ‘నానె దేవుణుమరిసి’
ఇజినాను వెహిన్వలెదేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్ ఇజిమీరు ఎలాగవెహిస్నిదెర్. 37నానునాబుబబ్ వెహిపణికిఏండమహిఙ,
నఙి నమిమ్మాట్. 38గానినాను కితిత్ అయాపణిఙ నమిమ్దు. నఙి నమ్ ఇఙ్ బాఅయాపణిఙ 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 . వాండుబాన్ మహాన్ . 41నండొడార్ వనిన్డగు వాతార్. వారు, “యోహాను ఇని బమామ్ని పణిబాన్ కిఏతాన్. గాని
విని వందిఙ్ యొహాను వెహి సఙతిఙ్ విజునిజమ్ నె”, ఇజి వెహార్ . 42అబెబ్ నండొడార్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

11
సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3బెతానియఇనిన్నాటొలాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్ బీబిక్ నెమారమరియఇనికెఙ్. యామరియనెయేసు
పాదమ్ కాఙ్ అతరు ఇనిన్వాసననూనెవాకాదె,దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్. ఉండినాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్వాతాద్. నీర్ సం
లావు ఆతిఙ్, వనిన్ బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె, ‘పబువా, నీను లావు పేమ కిజిని నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’,
ఇజి. 4యేసుయాకబువిహండె, “వాండుసాఏన్. సానివందిఙ్ వాతికఆఏద్ యానీర్ సం. గానిదేవుణుగొపప్పెరికాన్ ఇజి
లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దినిన్దటాన్ దేవుణు మరిసి గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసు
మారెఙ్, దనిన్తఙిసి మరియెఙ్, లాజరుఙ్ లావు పేమిసాత్ న్. 6గాని లాజరు నీర్ సం లావు ఆతాన్ ఇజి కబు విహిఙ్ బా
వాండు బేగిసొన్ ఏతాన్. వాండుమహిబాన్ మరిరుండిరోసుక్బామహాన్ . 7వెనుకవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు,మాటు
యూదయదేసమ్ దుమర్ జిసొనాట్”, ఇజివెహాన్ . 8అయావలెవారు, “బోదకినికి,యూదురు నిఙిపణకాణిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ 
సెగం రోసుక్ ముఙాలె సుడ్ఃతార్  గదె. మరిబా నీను అబెబ్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇహార్ . 9అందెఙెయేసు, “వేడకాఙ్ 
పనెన్ండు గంటెఙ్ మనె. సిలె? అందెఙె ఒరెన్ వేడె బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అర్ న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
యాలోకమ్ దిజాయిసుడ్ఃజినాన్. 10గానివాండు 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 . 13లాజరుసాతమనాన్ ఇజియేసువెహాన్ . గానివనిన్సిసూర్ మాముల్ నిదవందిఙెవాండువెహిస్నాన్ 
ఇజి ఒడిఃబితార్. 14-15అందెఙె వాండు వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ , “లాజరు సాతాన్. అయావలె నాను వనిన్వెట మన్ 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 .

17యేసువాతివలె,లాజరుఙ్ సమాది కిజినాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె ఇజి నెసాత్ న్. 18-19బెతానియయెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజు
ఇంసుమింసు రుండిమయ్ లుఙ్ దూరంమనెన్. నండొండార్ మారెఙ్ మరియెఙ్ ఓదిసెత్ఙ్ వాతమహార్ . వరి తంబెరిస్ సాతి
వందిఙ్,వారు ఓదిసెత్ఙ్ వాతార్. 20యేసువాజినాన్ ఇజి వెహిమాట విహదె,మార ఎదు సొహద్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అది
సొహద్. గానిమరియఇండొబసత్ మహాద్ . 21నసిత్వలెమారయేసుఙ్, “పబువా, నీను ఇబెబ్మంజినిక ఇహిఙ,నాతంబెరి
సాఎతాన్ మరి. 22గాని ఏలుబా నీను దేవుణుదిఙ్ ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా వాండు నిఙి సీనాన్ ఇజి నాను నెసన్”, ఇజి వెహాద్ .
23అందెఙెయేసు, “నీతంబెరిస్మర్ జినిఙ్ నాన్ లె”, ఇజివెహాన్ . 24అయావలెఅది, “యాలోకమ్ దిఙ్ కడఃవెరి దినమ్ దు,
వాండుమరిబతిక్నాన్ లెఇజినానునెసన్”,ఇహాద్ . 25-26అందెఙెయేసుదనిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నానెసాతివరిఙ్ నికిన్కాన్.
వరిఙ్ మరి బతుక్ సీనికాన్ నానె. నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బావాండు సాతిఙ్ బామరి బతిక్నాన్. నఙి నమిమ్జి బతిక్జిని
ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బాసాఏన్. నీనుయాకెఙ్ నమిజినిదా?”. 27అయావలెఅది, “ఒఒ,నాను నమిజిన,నీనెదేవుణుమరిసి
ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనెయాలోకమ్ దు వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి వెహాద్ .
† 10:34 10:34 కీరన 82:6.
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28యాకెఙ్ వెహదె,అదిమర్ జిసొహదె, దనిన్తఙిమరియెఙ్ కూకాదె, “బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్మనాన్. నిఙి కూకిస్నాన్”, ఇజి
గిబిబ్ డగు వెహాద్ . 29మరియయాక విహిఙ్, అది గజిబిజి నిఙితాదె, వనిన్ డగు సొహద్. 30అయావలెయేసు ఇంక ఆ
నాటొ రెఎండె. మార వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నె మహాన్ . 31మారెఙ్ ఓదరిసి దనివెట ఇండొ మహియూదురు అది
గజిబిజి నిఙ్ జిసొనిస్నిక సుడ్ఃతివలె,అదిఅడఃబదెఙ్ దూకిదు సొనిస్నాన్ సు ఇజి దనిన్వెనుక సొహార్ .

32యేసు మనిన్ బాడిఃదు మరియ వాతాదె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాదె, వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అరాద్. అరాదె, “పబువా, నీను
ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ, నా తంబెరి సాఎతాన్ మరి”, ఇహాద్ . 33అది అడఃబాజినిక యేసు సుడ్ఃతాన్. దని వెట వాతి
యూదురు బా అడఃబాజినిక సుడ్ఃతాన్. అయావలె వాండు మనుస్దు బాద ఆతాండెమొకొం డిఃపాత్ న్. 34 “వనిన్ఙ్ ఎంబె
ఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “వాజి సుడ్ఃఅ పబువా”, ఇహార్ వారు. 35యేసు కనీర్ డిఃపాత్ న్ 36అయావలె
యూదురు, “సుడ్ఃదు వాండు ఎసొ వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”, ఇజి వెహార్ . 37గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః వరిఙ్ 
నెగెణ్ కితాన్. మరిఎందనిఙ్ లాజరుసాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 38అయావలెయేసు నండొబాదఆతాండె
దూకిదు వాతాన్. అయాక ఉండి సాలం. దనిన్ముఙాల ఉండి పెరి పణుకు ఇడత్ మహార్ . 39యేసు, “అయా పణుకు
లాగ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె సాతివనిన్ బీబ్ సి మార వనిన్ఙ్, “పబువా, వినిఙ్ ముసి నాలిగ్ రోసుక్ ఆజినాద్. అందెఙె
గొపప్ కంపు ఏలుమంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాద్  40అందెఙెయేసు దనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ, దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను
సూణిలె ఇజి నాను నిఙి వెహ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 41అందెఙె వారు పణుకు లాగితార్. యేసు కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె,
“ఓబానీనునాపారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు. 42నీను ఎసిత్వలెబానఙివెంజినిలె ఇజినాను నెసన్. గానిఇబెబ్ నిలిస్
మంజినియాలోకుర్ వందిఙ్ నాను నిఙి వందనమ్ కు వెహ మన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీనె నఙి పోకి మనిన్కాన్ ఇజి వారు
నమిదెఙ్”, ఇజిపారద్నం కితాన్. 43పారద్నం కితాండె,వాండు, “లాజరు వెలిల్ రఅ”, ఇజి డేలిస్ డటం వెహాన్ . 44అయావలె
లాజరు 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. 46గాని వరి లొఇ సెగొండార్ పరిసయురుఙ డగు సొనిస్, యేసు కితిక వరిఙ్ వెహార్ . 47నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు 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.

49-50 నసిత్వలె వరి లొఇ కయపా ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి.
వాండు వరిఙ్, “మీరు ఇనికబా నెస్ ఇతిదెర్. రోమాదికార్ మాగుడిః,యూదురు ఆతిమఙిపూరినాసనం కినిదనిముసుక్
లోకుర్ వందిఙ్ ఒరెన్ వాండుసానికాదెమిఙి నెగెద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇహాన్ .

51-52వాండు వెహిస్ని దనిఅరద్ం వాండె నెస్ ఎతాన్. గానివాండు ఆ ఏంటు విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి. అందెఙె
యేసుయూదురు వందిఙ్ సానాన్ లెఇజి,యూదురు వందిఙెఆఏండ,సెదితిమనిన్ దేవుణు కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపిస్ తసివరిఙ్ 
ఉండె లోకుర్ కిదెఙ్. దినివందిఙ్ యేసు సానాన్ లె ఇజి వాండు ఎతు కిజి జర్ గ్ ఇ ముఙాలె వెహాన్ . 53 అందెఙె అయా
నాండిఙ్ అసివనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారు సుడ్ఃజిమహార్ . 54అందెఙెయేసువిజెరెవనిన్ఙ్ నెసిన్లెకెండ్ బూలాఎతాన్. గానివాండు
ఎయెర్ మన్ ఇబాడిః డగు మనిన్ ఉండిపాంతమ్ దుసొహాన్ . అయాపాంతమ్ దుమనిన్ ఎపయెం ఇనిన్ ఉండి పటన్మ్ దు
వనిన్ సిసూర్ వెటవాండుమహాన్ .

55యూదురి పసక్పండొయ్ డగు వాతివలె, నండొ పాంతమ్ కాణిఙ్ నండొండార్ యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . పండొయ్ 
ముఙాల విజెరె సుబబ్రం మనిక ఉండి ఆసారం. అందెఙె, వారు సుబబ్రం మనిన్వందిఙ్ వారు యెరూసలెమ్ దు వాతార్.
56వారుయేసుఙ్ రెబాజినెమహార్ .వారుదేవుణుగుడిఃఅరుఙుదునిహిమహివలె,ఒరెన్ వెటఒరెన్, “ఇనిన్కఒడ్ఃబిజిని?
వాండు పండొయ్ దిఙ్ వానాండా, సిలెనా?”, ఇజి వరిగ్తార్. 57గాని పెరిపుజెరిఙు ని పరిసయురు ఉండి ఆడ సితమనార్.
ఎయెన్ బాయేసు ఎంబెమనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ,వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అరెసుట్ కిదెఙ్.

12
1పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరుదినమ్ కుమనె. అయావలె,యేసులాజరుమనిన్బెతానియఇనిపటన్మ్ దుసొహాన్ .

యాలాజరుఙ్ నెయేసుసావుదాన్ బతిక్సాత్ న్. 2అబెబ్వారుయేసువందిఙ్ ఉండివింతు తయార్ కితాత్ ర్. మారనెవింతుదు
సవ్ దర్ ణి. బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెటలాజరుబాయేసువెటబసాత్ న్. 3నసిత్వలె,మరియఉండిసీసాదుమనిన్వాసన
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నూనెలాగితాదె,యేసుపాదమ్ కాఙ్ వాకాదె దనికొపుదాన్ వనిన్ పాదమ్ కు తెలితాద్. యావాసన నూనె, నండొ కరీద్ తిక.
యాకజటమాంసి ఇని ఉండిమొకదానె, తయార్ కితిక. అది వాసన నూనె వాకివెలె, అయాఇలుల్ విజు నెగిగ్ వాసనందాన్ 
నిండితాద్.

4-5అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఇసక్రియొతుయూద, “ఎందానిఙ్ యావాసనం నూనె మూండి వందెఙ్ 
వెండి రుపాయ్ ఙు పొరిస్ అయాడబుబ్ బీదాతి వరిఙ్ సిఇతి?”, ఇజి వెహాన్ .యాఇసక్రియొతుయుదనె, వెనాక్యేసుఙ్ 
యుదురిఅదికారిఙకీదుఒపజెపిన్కాన్. 6ఏలువాండుయాలెకెండ్ వెహిక,బీదాతివరిఙ్ నెగెండసుడ్ఃజినఇజిఆఏద్ గాని
వాండు డొఙ వాండు. వరి సేవపణి వందిఙ్ లోకుర్ సీజిని డబుబ్ ఇడిన్ సనిస్ వీండె అసత్ మనాన్. వాండు వనాక్లొఇహాన్ 
 వనిన్ సొంత కరుస్ వందిఙ్ డొఙ కిజి మహాన్ . అందెఙె వాండు ఆహె వెహాన్ . 7అందెఙెయేసు, “దనిఙ్ బాద కిమాట్. నఙి
సమాది కిని దినమ్ దాక అయాక దని బాన్ మనిన్ద్. 8బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీ వెట మంజినార్. గాని నాను ఎలాకాలం
మీ వెటమన్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 9అహిఙ, యూదుర్ ఙ లొఇమంద లోకుర్, యేసు బెతానియదు మనాన్ ఇజి నెసాత్ రె అబె
వాతార్. వారుయేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినెఆఏండ,వాండుసావుదాన్ బతిక్సిత్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బావాతార్. 10-11అందెఙె
పెరిపుజెరిఙు,లాజరుఙ్ బాసపెత్ఙ్ ఇజిఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వనిన్ఙ్ జరిగ్తి దనివందిఙ్ సుడ్ఃజియూదురు
నండొండార్, వరి పెదద్ల్ ఙడిఃసియేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజిమహార్ . 12మర్ సనాండిఙ్, పసక్ పండొయ్ దిఙ్ యెరుసలెం
పటన్మ్ దు వాతి మందలొకుర్ యేసు యెరూసలెమ్ దు వాజినాన్ ఇజి వెహార్. 13 అందెఙె వారు ఈత మటెఙ్ అసాత్ రె,
పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహార్ . వనిన్ఙ్ ఎదుసొనిస్, “ఓసనన్ పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినివనిన్ఙ్ 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.
16అయావలె వనిన్సిసూర్ యాజరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్. గాని వెనుకయేసుసాజి,మరి బతిక్జి, దేవుణుమంజిని
బాడిఃదు వనిన్ వెటగొపప్జాయ్ దుమండెఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ ఒతివెలెనె,యాజరిగ్తిసఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదు
ముఙాలెరాసత్ మనాద్ ఇజిఅయాకవనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజివారు అరద్ం కితార్. 17అహిఙ,యేసులాజరుఙ్ దూకిదాన్ కూకిస్
సావుదాన్ మరి బతిక్సిత్వలె వనిన్ వెటమహిలోకుర్ నె,లాజరుఙ్ జరిగ్తిక సాటిసినార్. 18యాలోకుర్ వెహిమాటవిహరె,
మందలోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి వెహార్. 19అయావలె
పరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ వారె, “ఇదిలో,నండొలోకుర్ వనిన్వెనాక్సొన్ సినార్. మాటుకిజినికెఙ్ ఇనికబా,వనిన్వెటసొన్ ఎండ
వరిఙ్ ఆప్ కిఉ”, ఇజి వరిగ్తార్.

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వరిగ్జినాన్ 
20 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కినివలె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు వాతి వరి లొఇ సెగొండార్ 

యూదురు ఆఇకార్ మహార్ . 21వారు గలీలయపాంతమ్ ది బెత్ సయిద పటన్మ్ ది పిలిపు డగు వాతారె, “బాబుమాపు
యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆసఆజినాప్”, ఇజివెహార్ . 22పిలిపుఙ్ వెహిఙ్,వాండుఆందెయెఙ్ వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ 
వరి ఆస వెహార్ .

23-24అందెఙెయేసు వరివెట ఈహ వెహిస్నాన్. “లోకు మరిసి ఆతి నఙి దేవుణు వనిన్ వెట వనిన్ జాయిదు మండెఙ్ 
వాండుమంజినిబాడిఃదు ఒనిదినమ్ కు డగు ఆతెమనె. నానునిజంవెహిస్న ‘ఉండిగోదము గిడబూమిదుఅరిస్సాఎండ
మహిఙ, అది అయ లెకెండ్ మంజినాద్. గాని ఆ గిడ సాతిఙ నండొ గిడెఙ్ ఆనె. 25 ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙ్ 
లావుపేమిసిత్ఙ,వాండు వనిన్ పాణం ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు మన్ ఎండ అయాకపాడు కిజినాన్. గాని
ఎయెన్ బాయాలోకమ్ దు బతిక్నివలె, 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”. 27మరిబా వాండు
వెహిస్నాన్, “ఏలునాపాణంబాదఆజిన. నాను ఇనిన్క ఇండెఙ్ ? ఓబా, నఙివాని కసట్మ్ దాన్ నఙితపిస్ అ, ఇజి వెహెఙా?
సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాకసట్మ్ కు ఓరిసిన్ వందిఙె నాను వాత మన. 28 ఓ బా, నీను గొపప్ పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెఆగాసమ్ దాన్ ఉండిజాటు వాతాద్. “నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను కితి పణిఙాణిఙ్ తోరె
ఆత మన. నీను సాజి మరి బతిక్నివలె నాను మరి అయాక తోరె ఆన”, ఇజి జాటుదు దేవుణు వరిగ్తాన్. 29 నసిత్వలె
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అబె నిహిమహిలోకుర్ అయాక విహరె, అయాజాటు ఆగాసమ్ దు దీడిఃతిక ఇజి వెహార్ . గానిమరి సెగొండార్, “దేవుణు
మంజినిబాడిదాన్ దేవుణు దూత ఒరెన్ వనిన్ వెట వరిగ్తాన్”, ఇహార్ .

30అందెఙె యేసు, “ఏలు మీరు జాటుదాన్ విహిమాటెఙ్ నఙి దేవుణు పోకాన్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ మీ వందిఙె 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. 32నఙి బూమిముసుక్హాన్ సిలువాదు ఎకిసిన్వలె, విజు
దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్,నాను నా డగు తపిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 33వనిన్ఙ్ ఎలాగ సపాన్ర్ లె ఇజిలొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండు
యామాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె వెహాన్ .

34అయావలెమందలోకుర్ వనిన్ఙ్, “దేవుణుమాటదుమాపుసద్ విజినాప్ గదె కీసుత్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్ లె ఇజి. మరి
నీను ఎలాగ వెహిస్ని, లోకు మరిసి ఆతి నిఙి సిలువాదు ఎకిసెత్ఙ్ వలె ఇజి. అహిఙ, నీను వెహిస్ని లోకు మరిసి ఎలాగ
మరికాన్.

35 అందెఙె యేసు, “వాండె జాయి ఇజి వనిన్ వందిఙె వరిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ : “జాయి ఆతి నాను మీ వెట సెగం
కాలమ్ నెమంజినలె. అందెఙెసీకట్ వానిముఙాల,జాయ్ ఆతినానుమనివలెమీరునఙిఇసట్ంఆనివజనడిఃదు. సీకటుదు
నడిఃనికాన్ వాండుఎంబెసొన్ సినాండొఇజివాండునెస్ ఎన్. 36అందెఙెమీరుజాయ్ దుబతిక్జినినాకొడొఃర్ ఆదెఙ్,జాయి
ఆతి నాను మీ వెట మనివలె నఙి నమిమ్దు. వాండుయామాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ తోర్ ఏండ డాఙ్ జి
మహాన్ . 37వాండు నిసొ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ వరిఎదు కితిఙ్ బాయూదురు లొఇ నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిఎతార్.
38 ‘పబువామాపువెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ దేవుణు వనిన్సతుత్ తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజియెసయపవక వెహి
మాటపూరిఆని వందిఙెవారు నమిమ్ఏతార్.

39-40యెసయ పవక మరి ఈహ వెహ మనాన్, ‘వారు వరి కణకాణిఙ్ తొఏండ మండెఙ్ దేవుణు వరి కణుకు గుడిః
కితాన్. వారు వరిదాన్ అరద్ం కిఎండమండెఙ్ దేవుణు వరిమనుస్సు గటి కితాన్. వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వారునాడగు రెఎండ
మండెఙ్ నానుఅయాలెకెండ్ కిత”,ఇజి. అందెఙెవారుయేసుఙ్ §నమిమ్దెఙ్ అట్ ఏండఆతార్. 41యెసయఎందానిఙ్ యా
లెకెండ్ వెహాన్  ఇహిఙ,యేసు గొపప్ పెరికాన్ ఇజివాండు సుడ్ తమహాన్ . వాండు వెహిమాటెఙ్ యేసు వందిఙె వెహిస్నె.

42గానియూదురు అదికారిఙలొఇ నండొండార్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. గాని పరిసయ్ రు వరిఙ్ ఇనిన్క కినార్ 
ఇజితియెల్ ఆజివారుయేసుఙ్ నమిమ్జినాప్ ఇజిలోకుర్ ఎదు వెహ్ఎతార్. వరిఙ్ యూదురిమీటిఙ్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ కినార్ 
ఇజితియెల్ ఆతార్. 43ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు దేవుణు వరిఙ్ పొగిడిః దనిముసుక్లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజి నండొ
కోరితార్.

44మరియేసు ఈహ డటం వెహిస్నాన్, “నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఎయెన్ బా నఙినె ఆఎండ, నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా
నమిజినాన్. 45నఙి సుడ్ఃజినికాన్ ఎయెన్ బ నఙి పోకి వనిన్ఙ్ బా సుడ్ఃజినాన్. 46నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా సీకట్ దు
బతిక్ఎండమంజిని వందిఙ్ నానుజాయిలెకెండ్ లోకమ్ దు వాతమనన్.

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆహెతీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ 
ఆఏద్ నానుఅయాలోకమ్ దాన్ వాతిక. గానిలోకురిఙ్ రకిస్సిన్వందిఙెవాత. 48నఙినెకిస్పొకిస్నామాటెఙవజకిఇవనిన్ఙ్,
వాండు కిఇకాదె వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మనిన్ 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 నఙి పోకి నా బుబబ్నె,
నాను ఇనిన్క వెహెఙ్, ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి ఆడ సిత మనాన్. 50వాండు వెహి ఆడెఙ్ లొఙిజినికాన్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్.
అందెఙెనాబుబబ్ నఙి వెహ్ అ ఇజి వెహికెఙ్ నెనాను వెహిస్న.

13
యేసు వనిన్సిసూరిఙ్ పాదమ్ కు నొర్ జినాన్ 

1నసిత్వలె,పసక్పండొయ్ కినిముఙాహిదినం. యాలోకండిఃసిబుబబ్ డగుసొండెఙ్ టయంఆతాద్ ఇజియేసునెసాత్ న్.
వాండు ఎసిత్వలెబావనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసిమహాన్ . వాండుసానిదాక పేమిసినెమహాన్ . 2యేసుని వనిన్
సిసూరు పొదొయ్ బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ . సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతుయూద మనుస్దు సయాను ముఙాలె
ఉండిఆలోసనపుటిసత్మహాన్ ,యేసుఙ్ సెఇవరికీదుఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3బుబబ్వనిన్ఙ్ విజుదనిముసుక్అతికారంఒపజెపత్
మహాన్ , ఇజి యేసు నెసాత్ న్. వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాత మహాన్ , దేవుణుడగు సొనిస్నాన్ ఇజిబా నెసాత్ న్. 4అందెఙె
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వాండు బీజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె,వాండు పిడ్ఃగితిమనిన్సాలవ్లాగితాండెఉండి తువాలు నడుముదు
తొహెఆతాన్. 5తొహాండె,ఉండి పలెల్మ్ దు ఏరు వాకాండె వనిన్ సిసూర్ పాదమ్ కు నొర్ జి వనిన్ నడుముదు తొహ్ తిమహి
తువాల్ దాన్ వరిపాదమ్ కు తేల్ జినాన్.

6ఆహె, వాండు సిమొను పెతురుడగు వాతివలె, వాండు, “పబువా, నీను నా పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 7అందెఙె యేసు, “నాను ఇనిక కిజిన ఇజి ఏలు నీను నెస్ ఇ గాని వెనుక నీను అరద్ం నెసిన్లె”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . 8అయావలె పేతురు, “సిలెల్, నీను నాపాదమ్ కు ఎసెఙ్ బానొర్ దెఙ్ ఆఏద్”, ఇజి వెహాన్ . దనిఙ్ యేసు, “నాను నీ
పాదమ్ కు నొర్ ఏండమహిఙ, నీను నా సిసూడు ఆఇ”, ఇజి వెహాన్ . 9అయావలె సిమోన్ పేతురు, “అహిఙ పబువా, నా
పాదమ్ కునె ఆఏండనా కికు,నాబురబానొర్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 10అందెఙెయేసు, “ఏరుఈబతి వనిన్ఙ్ వనిన్ఒడొఃల్ విజు
నొర్ దెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ పాదమ్ కునె నొర్ దెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాదమ్ కునె వెటనె డులిల్ఆనె. నా సిసూర్ ఆతిత్
మీరువిజిదెరెసుబరంఆతిదెర్. గానిఒరెన్ ఆఏన్”,ఇజివెహాన్ . 11వనిన్ఙ్ సెఇవరి కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజివాండు
నెసిమహాన్ . అందెఙె ‘మీరు విజెరె సుబరం ఆతిత్కిదెర్ ఆఇదెర్ ’, ఇజివాండు వెహాన్ .

12వరి పాదమ్ కు నొర్ జి వీసిత్ వెనాక్, వాండు లాగితి ఇడిత్ వనిన్ సాలవ్ ప్ డ్ఃగితాండె, బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహిబాడిఃదు
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. అందెఙె మీరు కూకిస్నిక
తపప్ సిలెల్ద్ . 14ఏలు మీ పబు ఆతి,బోదకినికి ఆతినాను నీపాదమ్ కు నొర్ తమనన్. అందెఙెమీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్. 15నానుమిఙి కితిలెకెండ్ మీరుబా కినివందిఙ్,అయాపణిఎలాగ కిదెఙ్ ఇజినానుమిఙితోరిసత్
మనన్. 16నాను నిజం వెహిస్న, ఎమేణి పణిమనిన్సి బా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి
కబు తనికాన్ బావనిన్ఙ్ పోకివనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. 17మీరు ఏలుయానిజమాతిసఙతిఙ్ 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 ఎలాగ

మరికార్ ఇజి నాను నెసన్. గాని, ‘నా వెట బోజనం ఉణిజి మహికాన్ నఙి పడ్ఃఇకాన్ ఆతాన్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్
మనిన్మాటపూరిఆదెఙ్ నానుయాలెకెండ్ కితత్ . 19అయాకజరిగ్నివలె,నానెమెసయఇజిమీరు నమినివందిఙె,అయాక
జరిగ్నిముఙాల,యెలెనాను వెహిస్న. 20నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెన్ బానానుపోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,వాండు నఙి డగు
కితి లెకెండ్. ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసు యాక వెహివలె వనిన్
మనుస్దు బాద ఆతండె, “నాను నిజం వెహిస్న,మీలొఇఒరెన్ నఙి సెఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

22అయావలెవనిన్సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండుఈహ వెహాన్  ఇజిఅరద్ంఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొంఒరెన్ సుడెఃఆజినార్.
23 బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివలె, సిసూర్ లొఇ యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ వనిన్ డగునె బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ .
24సిమోన్ పేతురు వనిన్ఙ్ సయ్ న కిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు వరిగ్జినాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25అందెఙె అయాసిసూడుః యేసుఙ్ రోస్ పె ఆజి, “పబువా, వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 26అందెఙెయేసు,
“నానుయారొటెముక పులాదుముడుకిస్ ఎయెన్ సీనానొవాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వెహండెముక పులాదు
ముడుకిస్ సిమొనుమరిసిఆతిఇసక్రియొతుయుదెఙ్ సితాత్ న్. 27యూదఅయారొటెట్ముకక్తిహివెటనెసయ్ తానువనిన్
లొఇ డుగితాండె వనిన్ ముసుక్ అతికారం కితాన్. అయావలెయేసు, “నీను కిదెఙ్ ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
28గానిబోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరిలొఇఎయెరిఙ్ బాఎందానిఙ్ యేసుఆహెవెహాన్  ఇజిఅరద్ం ఆఏతాద్. 29వరి కర్ సువందిఙ్ 
మనిన్ డబుబ్ విజు యూద కీదునె మనె. అందెఙె పండొయ్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్, సొనిస్ కొల్ అ ఇజిసు, సిలిఙ బీదాతివరిఙ్ 
డబుబ్ సిఅ ఇజివెహిస్నాన్ సు ఇజి సిసూర్ సెగొండార్ ఒడిఃబితార్. 30యూదఆరొటెట్ముకక్ తిహివెటనెవెలిల్ సొహాన్ . అకక్
రెయు.

31వాండు సొహివెనాక్యేసు ఈహ 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. 33నాను పేమిసిన్కిదెరా, కండెక్ సమయమ్ నె
నానుమీవెటమంజిన. మీరు నఙి రెబానిదెర్,గానియూదురు అదికారిఙనాను వెహిలెకెండ్, “నానుసొనిబాడిఃదుమీరు
వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి ఏలుమీవెట వెహిస్న.
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34నాను 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, మీరు నా సిసూర్ ఇజి లోకుర్ విజెరె
నెసాన్ర్.

36అయావలె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, నీను ఎంబె సొన్ సిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “నాను ఏలు
సొనిబాడిఃదు నీను ఏలు వాదెఙ్ అట్ ఇ. గాని వెనాక్వానిలె”, ఇజి వెహాన్  37అందెఙె పేతురు, “పబువా, ఎందానిఙ్ నాను
ఏలుమీవెటవాదెఙ్ అట్ ఇ. నీవందిఙ్ సాదెఙ్ బానానుతయార్ నె”,ఇజివెహాన్ . 38అందెఙెయేసు, “నావందిఙ్ సాదెఙ్ బా
నీను నిజం తయార్ నెనా? కొరు కెరెనిముఙాలె, ‘నీను నఙి నెస్ ఏ’ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్  .

14
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ దయ్ రం సీజినాన్ 

1యేసు మరిబా వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మీ మనుస్దు తియెల్ ఆజి బాద ఆమాట్. దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇడిత్దెర్. నాముసుక్బానమకంఇడ్ఃదు. 2పరలోకమ్ దునాబుబబ్ఇండొనండొగదిఙ్ మనె. అయలెకెండ్ సిలెల్ండమహిఙ,
నానుమిఙివెహమరి. మిఙిఉండిబాడిఃతయార్ కిదెఙ్ నానుఅబెబ్సొనిస్న. 3నానుసొనిస్మిఙిఉండిబాడిడ్ తయార్ కితి
వెనుక,నానుమర్ జివాజినావెటనానుమంజినిబాన్ మీరుబామండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4నానుసొనిస్నిబాడిఃదుసొండెఙ్ 
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 ఇజిమీరు నెసిత్ మహిదెర్ ఇహిఙ,నాబుబబ్ ఎయెన్ ఇజిబామీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు వనిన్ఙ్ నెసిత్
మనిదెర్, సుడిఃతిమనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 8నసిత్వలె పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙితోరిస్ అ. ఆకాదెమఙిసాలు”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, నాను నిసొ కాలం మీ వెటమహ. మహిఙ్ బా నీను నఙి నెస్ ఇదా పిలిపు? నఙి సుడ్ఃతికాన్ 
ఎయెన్ బానా 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 వెహిస్నిమాటెఙ్ నా
సొంతమాటెఙ్ ఆఉ. గానినావెటకూడిఃతిమనిన్బుబబ్బాణిఙ్ వాతికెఙెఅయాకెఙ్. వాండువనిన్పణిఙ్ నావెటకిబిసినాన్.
11నానునాబుబబ్ వెట కూడిఃతమన, బుబబ్ నా వెట కూడిఃతమనాన్ ఇజినాను వెహిస్నికమీరు నమిమ్దు. సిలిఙ,నాను
కిజినివిజుబమమ్ఆనిపణిఙసుడ్ఃజిఅయాకనమిమ్దు. 12నానునాబుబబ్ డగుసొనిస్న. అందెఙెనఙినిజంనమిమ్తికాన్,
నాను కిజిని బమమ్ ఆని పణిఙ్ వాండు బా కినాన్. ఒఒ, దనిఙ్ ఇంక లావు పణిఙ్ వాండు కినాన్ ఇజి మీ వెట నిజం ఇక
వెహిస్న. 13నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన. బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ 
తోరిసెత్ఙె,మరిసి ఆతినాను అయాక కిన. 14నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

15మీరు నఙి పేమిసిత్ఙ, నా ఆడెఙ్ మీరు వెనిదెర్. 16నాను బుబెబ్ఙ్ లొసన్. మీ వెట ఎలాకాలం మండెఙ్ మరి ఒరెన్ 
తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ బుబబ్ మిఙి సీనాన్. 17వాండు దేవుణు బాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ని దేవుణు ఆతమ్. కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్ఇకార్ ఒరెన్ తోడుఃమంజిని వనిన్ వజ వనిన్ఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వనిన్ఙ్ రెబాఏర్. వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎర్. గాని మీరు వనిన్ఙ్ నెసిన్దెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వెట మంజినాన్. మీ లొఇ మంజినాన్. 18నాను
మిఙి డిఃసి సొనివలె, మిఙి దికుక్ సిలి వరి లెకెండ్ డిఃస్ ఎ. నాను మర్ జి మీ డగు వానాలె. 19 సెగం కాలం వెనాక్, నఙి
నమిమ్ఇకార్ నఙి మరి తొఎర్ లె. గానిమీరు నఙి సూణిదెర్. నాను బతిక్జిన. అందెఙె మీరుబా బతిక్నిదెర్. 20నాను నా
బుబబ్వెట కూడిఃత మనన్, మిరు నా వెట కూడిఃతి మనిదెర్. నాను మీ వెట కూడిఃత మన ఇజి దేవుణు ఆతమ్ మీ నడిఃమి
మండెఙ్ వానిదినమ్ దుమీరు నెసిన్దెరెల్. 21నాఆడెఙ్ వెంజి అయావజ కినికానె నఙి పేమిసిన్కాన్. నఙి పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ నా
బుబబ్ పేమిసాన్న్. నాను వనిన్ఙ్ పేమిసి వనిన్ఙ్ తోరె ఆన”, ఇజియేసువెహాన్ .

22నసిత్వలె ఇసక్రియొతుయూద ఆఇ మరి ఒరెన్ యుద, “పబువా నీను లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ తోరెఆఏండ, ఎలాగ నీను
మఙి తోరె ఆనిలె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 23అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ నఙి పేమిసిత్ఙ, వాండు నామాటెఙ్ వినాన్. అయావలె
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నాబుబబ్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నాబుబబ్ని నాను వనిన్డగు వాజి వనిన్వెటమంజినాప్. 24నఙి పేమిస్ ఇకాన్, నామాటెఙ్ 
విన్ ఏన్. మీరు వెంజినియామాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. నఙిపోకినాబుబబ్వినె.

25నానుమీవెటమంజినెయామాటెఙ్ వెహమనన్. 26నాబుబబ్,నాబదులు 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. అయా సమాదనం నా బాణిఙ్ 
వాజినాద్. నఙి నమిమ్ఇ లోకురిఙ్ మనిన్ సమాదనం ననికాద్ ఆఏద్ నాబాణిఙ్ వాజినికాద్. మీమనుస్దు విసారిసి బాద
ఆమాట్. మీరు తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నాను సొన్ సిన. మర్ జి మీ డగు వానాలె’, ఇజి నాను వెహిమాట మీరు 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 ఇజి మీరు నమిమ్ని వందిఙె, అయాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, ఇయేలె నాను మిఙి వెహ మనన్. 30మరి నండొ
సమయంమీవెటవరిగ్దెఙ్ నానుఅట్ ఏలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాలోకమ్ దిఅతికారిఆతిసయానువాజినాన్. నాముసుక్
వనిన్ఙ్ ఇనిన్ అతికారం సిలెల్ద్ . 31గాని, నాను నా బుబెబ్ఙ్ పేమిసన్. అందెఙె వాండు వెహిస్నికెఙ్ విజు అయావజ నాను
కిజిన ఇజిలోకమ్ దికార్ నెసెత్ఙ్ వలె. రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

15
1నాను నిజమాతిదాకస్బడుడ్ దిఙ్ మొదొల్. నాబుబబ్ పణికినికాన్. 2నావెట కూడిఃతిమనిన్ పటుక్ అస్ ఇ విజు కొనెఙ్ 

వాండు కత్ నాన్. పటుక్అస్ ని విజు కొనెఙ్, మరి నండొ పటుక్ అసిన్వందిఙ్ తెపాన్న్. 3నాను మీవెట వెహిమాటెఙ్, మీ
పాపమ్ కాణిఙ్ సుబబ్రం కితెత్ మనె. 4నాను మీ వెట కూడ్ఃజి మంజినిలెకెండ్ మీరు నా వెట కూడ్ఃజినె మండు. ఇనిన్
కొనెఙ్ బాబడుడ్ దు మన్ ఏండమహిఙ,అవి పటుక్ అస్ ఉ. పటుక్ అసెత్ఙ్ ఇహిఙ,అవి బడడ్దు మండెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్,
నావెట కూడిఃతిమహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నాను దాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరు కొనెఙ్. ఎయెన్ బానావెట కూడ్ఃజిమంజి,నాను వనిన్ వెట కూడిఃతిమహిఙ,
వాండు నండొపటుక్ అసాన్న్. నాను సిలెల్ండ,నఙిఇసట్ం ఆతినెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బామీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6వెలిల్ విసీరిఉండి
కొనవహిలెకెండె,నావెటకూడ్ఃజిమన్ ఇకాన్ మనాన్. వాండువెలిల్ ఆజివహన్న్. ననిన్కొనెఙ,లోకుర్ కుంబ కిజిసుర్ నార్.
ఆకెఙ్ వెయ్ నె. 7మీరునావెట కూడ్ఃజినెమంజినాను వెహికమీలొఇమహిఙ, ఇనికబామీరు దేవుణుదిఙ్ లొసుత్ . వాండు
అయాకమిఙి సీనాన్. 8మీరు నండొ పటుక్ అసి ఆహెనా సిసూర్ ఇజి తోరె ఆతిఙ,నాబుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ 
తోరిసినిదెర్.

9నాబుబబ్నఙిపేమిసిన్లెకెండ్,నానుమిఙిపేమిసన్. నానుమిఙిపేమిసిన్వందిఙ్,నావెటకూడ్ఃజినెమండు. 10నాను
నా బుబబ్ వెహిఆడెఙ్ లొఙితమన. వాండు నఙి పేమిసాన్న్. అయాలెకెండ్ మీరునాను వెహిఆడెఙ్ లొఙితిఙ,నానుమిఙి
పేమిసినెమంజిన. 11నఙిమనిన్ సర్ దమిఙిబామండెఙ్,మీసర్ దపూరి ఆదెఙ్,ముఙాలె వెహియామటెఙ్ నానుమిఙి
వెహమనన్. 12నానుమిఙిపేమిసివజ,మీరుఒరెన్ వనిన్ వెటఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినెనాఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్ కూలెఙ
వందిఙ్ వనిన్సొంతపాణంసీనికాదెనండొపేమ. దినిఇంకమిసిత్ మరిపేమసిలెల్ద్ . 14నానుఆడసితికమీరు కితిఙ,మీరు
నా కూలెఙె. 15ఒరెన్ పణికినికాన్, వనిన్ ఎజుమాని కిని పణిఙ్ నెస్ ఎన్. అందెఙెనాను మరి ఎసెఙ్ మిఙిపణికినికార్ ఇజి
కూక్ ఏ,గాని కూలెఙ్ ఇజి కూకమన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానునా బుబబ్బాణిఙ్ విహికెఙ్ విజుమిఙివెహమనన్. 16మీరు
నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్. గాని నాను మిఙి ఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ, మీరు సొనిస్ లోకురిఙ్ సువార వెహిస్ దేవుణు
దరొట్ మహిస్ తని వందిఙె నాను మిఙి ఏర్ పాటు కితానె పోకిస్న. మీరు అసిత్ పటుక్ ఎలాకాలం మంజినాద్. అయావలె
మీరు నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబా బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు సీనాన్. 17మీరు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ 
ఇజినెనాను సీజిని ఆడ.

18యాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్,మిఙిదూసిసిత్ఙ,మీరు ఒడిఃబిదువారుమిఙిదూసిసిన్ముఙాలెనఙి
దూసిసాత్ ర్ ఇజి. 19మీరుయాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ వరిలొఇమనిన్కిదెర్ ఇహిఙ, వరిసొంతలోకుర్ వజ
వారుమిఙి పేమిసాత్ ర్ మరి. గానినాను వరి లెకెండ్ మీరుమన్ ఎండ,మిఙిఎరిల్సత్. అయావలె,మీరు వరిలొఇమనిన్కిదెర్ 
ఆఇదెర్. అందెఙెవారుమిఙిదూసిసినార్. 20ఎమేణిపణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’,ఇజినాను
వెహిమాటమీరు ఎతుత్ కిదు. వారు నఙి హిమెస్ఙ్ కితార్ ఇహిఙ, మిఙిబాహిమెస్ఙ్ కినార్. వారు నామాటెఙ్ లొఙితార్ 
ఇహిఙ,మీమాటెఙ్ బాలొఙినార్. 21మీరు నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ వారుయాలెకెండ్ విజుమిఙి కినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
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వారు నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నెస్ ఏర్. 22నాను వాజి దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ వెహ్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు
పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలు వారు వరి పాపమ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను వరిఙ్ వెహ మనన్. 23 నఙి దూసిసిన్కాన్ నా బుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్. 24 ఎయెన్ బా కిఇ బమామ్ని
పణిఙ్ నాను వరి నడిఃమి కిఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. గాని
ఏలు వారు యా బమమ్ ఆని పణిఙ్ సుడుఃత మనార్. అహిఙ్ బా, నఙి ని నా బుబెబ్ఙ్ వారు దూసిసత్ మనార్. 25 ‘ఇని
కారణంబాసిలెల్ండవారు నఙిదూసిసాత్ ర్ ’,ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్మాటపూరిఅదెఙెయాలెకెండ్ వారు కిజినార్.

26నాను మీ డగు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ తోరిసిన్ దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ పోకన్.
వాండు బుబబ్ బాణిఙ్ మీ డగు వానాన్. అయావలె నా వందిఙ్ విజు వాండు వెహన్న్. 27నాను సేవమొదొల్ సిత్ బాణిఙ్ 
మీరునావెటమనిదెర్. అందెఙెమీరుబానావందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహెఙ్ వలె.

16
1“మిఙిఇమ్ సెఙ్ కినివలె,మీరునమకందాన్ డిఃస్ ఏండమంజినివందిఙె,మిఙిదూసిసిన్కార్ కినిసఙతిఙవందిఙ్ నాను

వెహ. 2వారుమిఙియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙిసపిన్కాన్ 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 వెహమన ఇజిమీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నానుయాకమీ వెట వెహమన. నానుయాకెఙ్ ముఙాలెమిఙి
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. 7గానినాను నిజంమీవెటవెహిస్న,
మిఙిమేలువానివందిఙెనానుసొనిస్న. నానుసొన్ ఏండమహిఙ,తోడుఃమంజినికాన్ మీడగురెఏన్. గానినానుసొహిఙ,
నాను వనిన్ఙ్ మీడగు పోకన్. 8వాండు వాజి, 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. 11 దేవుణు సీని
ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి వరిఙ్ కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నమిఇ వరి ముసుక్
అతికారం కిని సయ్ తానుఙ్, దేవుణు ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సితత్మనాన్.

12 ‘నఙి మరి నండొ మిఙి వెహెఙ్ మనాద్, గాని ఏలు మీరు నసొ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 13గాని దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్ దేవుణు ఆతమ్ వానివలె, వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని విజు నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసెత్ఙ్ మిఙి
నడిఃపిసినాన్. వాండు వనిన్ సొంతదిక ఇనికబా వెహ్ ఎన్. గాని బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ వెంజి మిఙి వెహన్న్. వాండు జరిగ్ని
వనాక్ఙ్ వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 14నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వెంజి, అయాకమిఙి వెహన్న్. అయలెకెండ్ నాను గొపప్
పెరికాన్ ఇజిమిఙితోరిసాన్న్. 15బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజునాదినె. అందెఙెనాను వెహ,నానువెహిస్నినిజమాతికెఙ్ వాండు
వెంజి,అయాకమిఙివెహన్న్ ఇజి. 16సెగం రోసుక్ వెనాక్,నానుసొన. మీరు నఙిమరితొఇదెర్. మరిసెగం రోసుక్ వెనాక్,
మీరు నఙి సూణిదెర్”.

17వనిన్ సిసూర్ లొఇ సెగొండార్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఈహ వెహాన్ , “సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి తొఇదెర్. మరి సెగం
కాలం వెనాక్ మీరు నఙి సూణిదెర్. నాను నా బుబబ్ డగు సొన్ సిన. అందెఙె మీరు నఙి తొఇదెర్”, ఇజి వాండు వెహిస్ని
తర్ దం అరద్ం ఇనిక? ఇజి. 18 “ ‘సెగం కాలం’ ఇజి వాండు వెహిస్ని దని అరద్ం ఇనిన్క? వాండు వెహిస్ని దనిఙ్ మఙి అరద్ం
రెఏండ ఆజినాద్”, ఇజిమరి వరిగ్జినెమహార్ .

19దినివందిఙ్ వారు వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజియేసు నెసాత్ ండె,ఈహ వరిఙ్ వెహిస్నాన్, “'సెగం కాలం వెనాక్
మీరునఙితొఇదెర్. మరిసెగంకాలంవెనాక్మీరునఙిసూణిదెర్ ’,ఇజినానువెహిదనిఅరద్ంఇనిన్కఇజినామీరుఒరెన్ దిఙ్ 
ఒరెన్ వెన్ బాజినిదెర్ ? 20మీరు దుకం కిజిఅడఃబానిదెర్ గానిదేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ సర్ దఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ 
గానిమీదుకంవెనుకసర్ దమనాద్ ఇజినానుమీవెటనిజంవెహిస్న. 21ఉండిబోదెలిఏరుఈబదెఙ్ 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. 23నాను నిఙితి
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సొహి వెనాక్, మీరు ఇనికబా నెసెత్ఙ్ నఙి వెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నెస్ పిసాన్న్. నా ఇసట్మ్ దిఙ్ 
కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబామీరు బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ,వాండుఅయాకసీనాన్, ఇజినాను నిజంమీవెటవెహిస్న. 24ఏలుదాక
నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబాలొస్ ఇతిదెర్. మీసర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25 నాను మిఙి కతవజ యా సఙతిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. గాని కతవజ నెస్ పిస్ ఏండ, బుబబ్ వందిఙ్ మిఙి టెట అరద్ం
ఆనిలెకెండ్ వెహిన్కాలంవాజినాద్. 26అయాకాలమ్ దు,నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ మీరులొసిన్దెర్. మీరులొసిత్కెఙ్ 
వరిఙ్ సిఅ ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్ ఇజి నాను వెహ్ ఏ. 27 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నె మిఙి నండొ పేమిసాన్న్. మీరు నఙి
పేమిసిన్దెర్. నాను బుబబ్ బాణిఙ్ వాత ఇజిమీరు నమిజినిదెర్. అందెఙెవాండు మిఙి నండొ పేమిసాన్న్. 28నాను బుబబ్
బాణిఙెయాలోకమ్ దువాత. ఏలునానుయాలోకండిఃసిమర్ జిబుబబ్ డగుసొనిస్న”. 29నసిత్వలెవనిన్ సిసూర్, “ఇదిలో,
వానివలెనీను కత లెకెండ్ ఆఏండ,అరద్ం ఆని లెకెండ్ వెహిస్ని. 30నీను విజునెసిన్కి ఇజి ఏలుమాపునెసినాప్. ఎయెర్ బా
నిఙి వెన్ బాఎండ ముఙాలె, వారు ఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసిని ఇజిమాపు నెసినాప్. అందెఙె నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి
ఇజిమాపునమిమ్జినాప్”, ఇజి వెహార్ .

31అందెఙెయేసు, “మీరుఏలు నమిజినిదెరా? 32ఇదిలో,మీరుమీఇలాక్ఙ్ సెదిజిసొనికాలంవాజినాద్. అయాకఏలె
వాతమనాద్. మీరు నఙి డిఃసిసొనిదెర్ లె. నాను ఒరెనె ఆన. గానినాను ఒరెనె ఆఎ. నాబుబబ్ నావెటమనాన్. 33మీరు
నావెట కూడిఃతిమనిన్దెర్. అందెఙెమీరు సమాదనందాన్ మండెఙ్ నానుయాసఙతిఙ్ మిఙివెహమన. యాలోకమ్ దు
మిఙి కసట్మ్ కు బాదెఙ్ మనె. గాని దయ్ రమ్ దాన్ మండు. నానుయాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్
మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్ వీసాత్ ండె, యేసు ముసుక్ పరలోకం దరోట్ బేసి ఈహ పారద్నం కిజినాన్. “ఓ బా, నాను సాదెఙ్ 
నీను ఏర్ పాటుకితి కాలండగు ఆతమనాద్. నీను గొపప్పెరికి ఇజి నీమరిన్ ఆతిత్ నాను తోరిసిన్ వందిఙ్ నిమరిన్ ఆతిత్ నాను
గొపప్పెరికాన్ ఇజినీనుతోరిస్ అ. 2నీను నఙిసితిలోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్నాను సీనివందిఙ్,
నీనులోకుర్ విజెరెముసుక్ నఙిఅతికారం సితిత్ . 3ఒరెండెనిజమాతిదేవుణుఆతినిఙిని,నీనుయాలోకమ్ దుపోకియేసు
కీసుత్ ఙ్ నెసిత్ఙనె ఎలాకాలం దేవుణువెటబతిక్నిబతుక్మనాద్. 4నాను కిదెఙ్ ఇజినీను నఙి సితిత్ పణివిజునానుపూరి కిజి
నీను గొపప్పెరికి ఇజి బూమిముసుక్ నాను తోరిసత్. 5ఏలు ఓబా,లోకం నీను పుటిసిన్ముఙాల నివెటనానుమహివలె నఙి
గవ్ 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 నఙి సితి. నీమాటెఙ వారు లొఙితార్. 7 నీను నఙి సితి విజు నీబాణిఙె వాతెమనె ఇజి ఏలు వారు నెసాత్ ర్.
8ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నఙి సితిమాటెఙ్ నాను వరిఙ్ సిత. వారు అయకెఙ్ నమిమ్తార్. నాను నీ బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి
వారు అనుమానం సిలెల్ండ నెసాత్ ర్. నీనె నఙిపోకి ఇజివారు నమిమ్తమనార్. 9నానుయాసిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజిన.
యాలోకమ్ దిలోకుర్ విజెరెవందిఙ్ నానుపారద్నం కిఏ. గాని నీను నఙి సితి విరివందిఙ్ పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వీరు నీవారు. 10నావారు విజెరెనీవారు. నీవారువిజెరెనావారు. అయలెకెండ్ వారు బతిక్నారె,నానుగొపప్పెరికాన్ ఇజి
వారు తోరిసినార్. 11ఏలు నాను నీ డగు వాజిన. నాను మరియాలోకమ్ దు మన్ ఏ. గాని వీరు ఇబెబ్ మంజినార్. ఓ నెగిగ్
బుబబ్,మాటుఉండెఆతిలెకెండ్ వీరుబాఉండెఆదెఙ్,నీనునఙిసితిసతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ. 12నానుయాలోకమ్ దు
వరి వెట మహివలె, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడఃత. నాను వరిఙ్ నెగెండ తపిసి మహ. వరి లొఇ ఎలాకాలం
నాసనం ఆదెఙ్ మనిన్కాన్ ఆఏండ, మహికార్ విజెరె ఎలాకాలం నాసనం ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి
ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నాను ఏలు నీ డగు వాజిన. నఙి మనిన్ సర్ ద వరి మనుస్దుబా నిండు మంజిని వందిఙె, నాను యా లోకమ్ దు
మనిన్వలెనెయాసఙతిఙ్ 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 యా
లోకమ్ దాన్ ఒఅ ఇజి నాను పారద్నం కిఏ గాని సయాను బాణిఙ్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ ఇజినె పారద్నం కిజిన. 16 నాను
లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు బా లోకమ్ దికార్ ఆఎర్. 17 నీ నిజమాతి మాటెఙ్ నెస్ పిసి, వారు దేవుణువందిఙ్ కేట
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ఆతిలెకెండ్ వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీమాటెఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్. 18నీను నఙియాలోకమ్ దుపోకి లెకెండ్,నాను వరిఙ్ లోకమ్ దు
పోకిస్న. 19నిజమాతిమాటనెసివారు 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 వారు మావెట కూడ్ఃజి మనీర్.
22నాను పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి గవ్ రం నాను వరిఙ్ సిత మన. మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబా ఒండె అదెఙె నాను
సితత్ . 23వారుపూరి ఉండె ఆనివందిఙ్ నాను వరివెట కూడిఃత మన. నీను నా వెట కూడిఃతి మనిన్. నీను నఙి పోకి ఇజి,
నీను నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ బాపేమిసిన్ ఇజిలోకుర్ విజరె నెసిన్ వందిఙ్ వారు ఉండె ఆదెఙ్.

24ఓ 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 ఏండముఙాల, 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.
26నాను వరి వెట కూడ్ఃజి మంజిని వందిఙ్, నీను నఙి పేమిసిత్ లెకెండ్, వారు బా మహివరిఙ్ 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 టోట మహాద్ .
వాండుని వనిన్సిసూర్ అయాటోటాదుసొహార్ .

2నండొసుటుక్యేసునివనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజిమహార్ . అందెఙెయేసుఅయాటోటాదుమంజినాన్ లెఇజియూద
నెసాన్న్. వీండెయేసుఙ్ యుదురిఅదికారిఙకీదుఒపజెపిన్కాన్. 3అందెఙెయూదఅబెవాతాన్. పెరిపుజెరిఙుపరిసయ్ రు
పోకి సెగొండార్ దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు, మరి రోమ సయ్ నమ్ ది సెగొండారిఙ్ బా వనిన్ వెట కూక తతాత్ న్. వారు సిసు
బొదుద్ , లాందెరిఙు, కూణమ్ కు అసత్ మహార్ . 4యేసు వనిన్ ముసుక్ వానికెఙ్ విజు నెసినె, వాండు సోతాండె వరిఙ్, “మీరు
ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 5దనిన్ఙ్ వారు, “నజరేతుదియేసుఙ్”,ఇహార్ . అందెఙెవాండు, “వాండునానె”,
ఇజివెహాన్ . అయావలెయేసుఙ్ ఒపజెపిత్యూదవరివెటనిహమహాన్ . 6 ‘వాండునానె’,ఇజియేసువరిఙ్ వెహివలె,వారు
వెనాక్ గుసె ఆజి బూమిదు అరార్. 7మరి వాండు 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”,ఇజివెహాన్ . 9వారుసిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీనునఙిసితివరిలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానానుపాడుకిఏ’
ఇజివాండుముఙాలె వెహిమాటెఙ్ పూరిఆతె.

10సిమోన్ పేతురు డగు ఉండి కూడంమహాద్ . నసిత్వలెవాండు అయాకలాగితండె, విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి
పణిమనిన్సిఙ్ ఉణెర్ గిబి కతాత్ న్. అయా పణిమనిన్సి పేరు మలుక్ 11యేసు పేతురుఙ్, “నీ కూడం దనిన్ఒరదు ఇడ్ఃఅ.
నాను ఓరిసెత్ఙ్ నాబుబబ్ ఏర్ పాటుకితి సమెఙ్ నాను ఓరిసెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజినిదా?”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుఙ్ అనన్ముఙాలఒసినార్ 
12-13నసిత్వలె రోమసయ్ నమ్ దికార్, వరి అతికారి, జమానుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహ్క్ తార్. వారు వనిన్ఙ్ తొహ్క్ తారె,

ముఙాల, అనన్ ఇని వనిన్డగు ఒతార్. వాండు అయాఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయపెఙ్ మామ్ సి.
14యాకయపనె, ‘లొకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదె నెగెద్ ’ ఇజియూదురి 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 . 16 పేతురు గవుని వెలిల్ నిహమహాన్ .
పెరిపుజెరిఙ్ నెలవ్ ఆతి అయా సిసూ మర్ జి వాతండె, గవ్ నిడగు నిలిస్ మంజిని అయ్ లిదిఙ్ వెహండె, పేతురుఙ్ లొఇ
కూక ఒతాన్.
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17అయావలె అయా అయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. దనిన్ఙ్ వాండు,
“నాను ఆఏ?”, ఇహాన్ . 18అయావలె గొపప్ పినిమహాద్ . అందెఙె అతికారిఙుని పణిమనిన్సిర్ సిసు ఎర్ సి దనిన్ సుటులం
నిలిస్కాయ్ జిమహార్ . పేతురుబా వరివెట నిహండె, సిసు కాయ్ జిమహాన్ .

పెరిపుజెరియేసుఙ్ వెన్ బాజినాన్ 
19 అయావలె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి యేసుఙ్ వనిన్సిసూర్ వందిఙ్ వాండు నెస్ పిసిత్ బోద వందిఙ్ 

వెన్ బాజి మహాన్ . 20అందెఙె యేసు, “నాను లోకుర్ విజెరె ఎదునె వెహమన. యూదురు విజెరె కూడిజ్ వాజి మంజిని,
యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ని దేవుణుగుడిఃదు ఎసిత్వలెబా నేర్ పిసి మహ. నాను ఇనికబా డొఙసాటు వెహ్ ఏత. 21మరి
ఎందానిఙ్ నఙి వెన్ బాజిని? నామాటవిహివరిఙ్ వెన్ బాఅ. నాను వెహికెఙ్ వరిగ్తికెఙ్ వారు నెసాన్ర్”, ఇజి వెహాన్ .

22యేసుయాకెఙ్ వెహిఙ్,అబెబ్ నిహిమహిఅతికారిఙలొఇ ఒరెన్ యేసుఙ్ ఉండి లెపడెఃయితాండె, “యాలెకెండ విజు
పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జి వెహిస్ని?”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలెయేసు, “నాను తపు ఇనిన్క వెహిఙ,
అయాక నఙి వెహ్ అ. గానినాను నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 24అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహి
డఃసనె విజుపుజెరిఙముసుక్ 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
టోటాదునాను 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. 30 అయావలె
వారు, “వీండు తపు కిఇకాన్ ఇహిఙ, నీ బాన్ తెఎతాప్ మరి”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 31 పిలాతు వరిఙ్, “మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి,
మీయూదురి రూలుదు మనిన్ వజ తీరుప్ సీదు”, ఇహాన్ . దనిఙ్ వారు, “ఎయెరిఙ్ బా సపెత్ఙ్ మఙి అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ .
32యేసుఎలాగమరిసావుసానాన్ ఇజివాండు వెహిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్. 33పిలాతు వనిన్ ఇండొమర్ జి
సొహాండె, యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండె వనిన్ఙ్, “నీనుయుదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 34అందెఙెయేసు, “నీలొఇహాన్ 
 వాతిమాటనా, మహికార్ నా వందిఙ్ నిఙి వెహరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 35అయావలె పిలాతు, “నాను యూద వాండనా?
నీ సొంత లోకుర్ ని నీ సొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. నీను ఇనిన్క కితి?”, ఇజి వెహాన్ . 36 అందెఙె
యేసు, “నా అతికారం యా లోకమ్ ది రాజురిఙ్ మనిన్ అతికారం లెకెండ మనిన్క ఆఏద్. ననిన్అతికారం నఙి మహిఙ,
యూదురు నఙి అరెసుట్ కిఏండ 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 వెహిన్వందిఙెనానుపుటాత్ నెయాలోకమ్ దువాత. నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నానువెహిస్నిమాటెఙ్ వినాన్”,ఇజి
వెహాన్ . 38అయావలె పిలాతు, “నిజమాతిమాటెఙ్ ఇనిన్కెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతాండె వాండు వెలిల్ యూదురు
బాన్ సొహాండె, “వినిఙ్ తిర్ పు సీదెఙ్ విని లొఇ ఇనిన్ నేరంబా తోర్ ఏద్. 39గాని మీ 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 డేలిస్మర్ జి వెహాన్ .యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.

19
1 అందెఙె పిలాతు, “యేసుఙ్ ఒసి కొరడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ దు”, ఇజి సయ్ నమ్ దివరిఙ్ వెహాన్  . 2-3 సయ్ నమ్ దికార్ 

సాపాక్ణిఙ్ టోపి తయార్ కితారె వనిన్ బురాదు తొడిఃగిసాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ నండొ ఎరాని నరీ సొకక్ తొడ్ గిసాత్ రె, వనిన్డగు
సొనిస్, “యూదురిఙ్ రాజు నిఙి 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
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నెసెత్ఙ్ నాను వనిన్ఙ్ వెలిల్ మీ డగు తపిసన్”, ఇజి వెహాన్ . 5అందెఙె యేసుఙ్ 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. అందెఙె
మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, సిలువాదు డెఃయిజి సపు”, ఇహాన్ . 7అయావలెవారు, “మఙిమాయూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయా
రూలుఙ్ వజ వీండు సాదెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీండు, “నానె దేవుణు మరిసి ఇజి వెహాన్ ”, ఇహార్ . 8పిలాతుయా
మాటెఙ్ విహిఙ్ మరి ఒదె తియెల్ ఆతాన్. 9వాండు మరి వనిన్ ఇండొ డుగితాండె యేసుఙ్, నీను ఎంబెణిఙ్ వాతికి? ఇజి
వెన్ బాతాన్. గాని యేసు 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 . 11 అందెఙె యేసు, “నా ముసుక్ దేవుణు నిఙి అతికారం సితిఙ్ నె, నిఙి అతికారం మనాద్. అందెఙె నఙి నీ
బాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి ఇంకలావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి వెహాన్ .

12యామాటవిహండె పిలాతుయేసుఙ్ 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”, ఇజి
మరి డటం డేల్ సాత్ ర్.

13పిలాతుయామాటెఙ్ విహివెలె, వాండుయేసుఙ్ వెలిల్ తతాన్. తతాండె నాయం తిర్ సిన్కాన్ బసిన్ కుర్ సిదు బసాత్ ండె
యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ అఇజితీరుప్ సితాన్. అయాకుర్ సిపణకాణిఙ్ తయార్ కితిబాడిః ఇజి కూకిన్బాడిఃదుమనాద్.
అయాబాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.

14నసిత్వలెపసక్పండొయ్ నడిఃమిమనిన్విసాంతిదినంముఙాలమనిన్తయార్ ఆనిరోజు. పెందాల్ ఆరుగంటెఙ్ 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 మీ రాజుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి
సపెత్ఙా?”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. అయావలె పెరి పుజెరఙు, “కయ్ సరు ఒరెండెమా రాజు. మరి ఎమేణి రాజుమఙి
సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

16అందెఙె పిలాతుయేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. వారు వనిన్ఙ్ ఒతార్.
యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 

17యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర పిణికి ఇజి కూకె ఆనిబాడిఃదు వాతాన్. ఎబిబాసదు
దనిన్ఙ్ గోల్ గోత ఇనార్. 18 అబెబ్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. వారు రిఏర్ లోకురిఙ్ బా
వనిన్వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. యేసుఙ్ నడిఃమి ఇటాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్. ఒరెన్ డెఃబర
పడఃకాద్. ఆహె సిలువాదు డెయార్. 19 పిలాతుబా ఉండి 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 ‘నానెయూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి వీండు వెహాన్  ఇజిరాస్ అ”, ఇహార్ . 22అందెఙె పిలాతు, “నాను రాసిత్ మనిన్కదె
మనిన్ద్. మరి మారిస్ ఏ”, ఇహాన్ . 23 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయితివలె వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
లాగితార్. వాండు ప్ డ్ గితిమహిసాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె,ఉండిముక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆహెసీబెఆతార్. పాదమ్ దాక
మంజిని ఉండి నిరీ సొకక్బ మహాద్. అయాక కుటు సిలిక. ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ గుత
మహాద్ . 24ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెట, “అయాక కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాకవానాద్ ఇజి సీటిపొకిస్ సూణాట్”, ఇజి వరిగ్తార్.
‘నాసాలవ్ వారు సీబె ఆతార్. నా నిరీసొక వరిఙ్ సీటిపొకార్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆని వందిఙ్ 
యాకజరిగ్తాద్. సయ్ నమ్ దికార్ అయాలెకెండె కితాత్ ర్. 25నసిత్వలె,యేసుఙ్ డెఃయ్ తిసిలువడగువనిన్అయిసి,వనిన్కొగి
అయ్ సి, కొల్పా ఇనిన్ వనిన్ ఆలిస్ మరియ,మగ్ దలెనెమరియఇనికెఙ్ నిహెమహె. 26యేసువనిన్ అయ్ సినివాండు నండొ
పేమిసిత్ సిసూ, డగునిహిమహిక సుడ్ఃతాండెఅయ్ సిఙ్, “ఓయా, నేండుహన్ వీండె నీమరిన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె”, ఇజి
వెహాన్ . 27మరి సిసూడుఃఙ్, “ఇదిలో నీయాయ”, ఇజి వెహాన్ . నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.
యేసుసాజినాన్ 

* 19:24 19:24 కీరన 22:18.
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28వెనాక్,బుబబ్ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజుఏలుపూరిఆతె,ఇజిఏలునెసాత్ న్. నెసాత్ ండె, కీరనపుసత్కమ్ దురాసిత్ మనిన్మాటెఙ్ 
పూరి ఆని వందిఙ్ ‘నఙి ఏహిక్ కటిస్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 29అయావలె అబె నండొ సేందు దాకస్ కడు మనిన్ ఉండి డొకు
మహాద్ . సయన్మ్ దికార్ ఉండి దూది ననిక అయాసేందు దాకస్కలుల్ దు ముడుక్ తారె, అయాక ఇసొపుమరాతి కొమాదు
తొహరె, వనిన్ వెయ్ దు సితాత్ ర్. 30వాండు 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.
యాదినం ముకెలమాతిక. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి పసక్ పండొయి అయనాండిఙెమొదొల్ సినాద్. నాండిఙ్ మొడ
సిలువాదు మండెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ . అందెఙెయూదురు పిలాతుఙ్, సిలువాదు పొకి వరి కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ జి వరిఙ్ 
బేగిసపిసి,వరిపీనుగు సిలువెఙాణిఙ్ డిఃపెత్ఙ్ సెలవ్లొసాత్ ర్. 32పిలాతుసెలవసితిత్ఙ్,సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె,యేసువెట
సిలువాదు డెఃయిజి మొదొహి వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్ మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు డెయ్ తార్. 33గాని
యేసుడగు వాతిఙ్, వాండు ముఙాలెసాతాన్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. అందెఙె వారు వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ ఏతార్. 34గాని
సయన్మ్ దివరిలొఇఒరెన్ బలెందాన్ ఉండిపడఃకాదు గుతాన్. గుతిఙ్ వెటనె,ఏరు నలసోతె. 35మీరుబానమినివందిఙ్,
యాకజరిగ్తివలె సుడ్ఃతికాన్ దనివందిఙ్ వెహాన్  . వాండు వెహిక నిజమ్ నె. వాండు నిజం వెహిస్నాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్.

36-37 ‘వనిన్డుముకలొఇఉండిబారుఙ్ ఏద్ †’,ఇజి,మరి, ‘వారుగుతివనిన్ఙ్ వారుసూణార్ ‡’,ఇజిరాసిత్ మనిన్దేవుణు
మాటెఙ్ పూరిఆని వందిఙెయాసఙతిఙ్ జరిగ్తె.

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
38యోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అరిమతియఇనిపటన్మ్ దికాన్. వాండుయేసు సిసూ ఒరెన్. గానివాండు

అయాక ఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండుయూదురిఙ్ తియెల్ ఆతార్. వెనాక్ వాండుయేసు పీనుగు
సిలువదాన్ డిఃపిస్ సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వ లొసాత్ న్. సెలవ్ సితిఙ్ వాండు వాతండెమొడః ఒతాన్. 39 నికొదిమొ
ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బా వనిన్ వెట సొహాన్ . యా నికొదిమొనె, ముఙాలె, యేసుఙ్ రెయ్ తు సొనిస్ సుడ్ఃతికాన్. వాండు డగు
ముపప్య్ నాలిగ్ కె. జి, బోలము కలపిత్ అగరు ఇనిన్ మొడః సబ్ ఎండ ఇడిన్ మాయమ్ 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 తిబాడిఃదు ఉండి టోటమనాద్. అబెబ్ పణుకుదు దొలిసిత్
ఉండి కొతత్దూకి మహాద్ . అబెబ్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బా ఇడ్ఃఏరె. 42అయారోజుయూదురి విసాంతిదినం ముఙాలమనిన్
తయార్ ఆని రోజు. మరి,అయాదూకిడగు మహాద్ . అందెఙెవారుయేసుఙ్ అబెబ్ ఇటాత్ ర్.

20
1వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుపెందాల్, సీకట్ మన్ బునెమగద్లెనెమరియపీనుగు నూనెఙ్ రాసెత్ఙ్ దూకిదుసొహద్. అది

వాతిఙ్, పీనుగుఇడిత్ సమాదిదిఙ్ మూకి పణుకు లాగితిక సుడ్ఃతాద్. 2అందెఙె అది ఉహ్క్ జిసొనిస్,యేసు నండొ పేమిసిత్
సిసూ బాన్, సిమోన్ పేతురుబాన్ వాతాదె వరిఙ్, “పబుఙ్ సమాదిదాన్ వారు ఒతార్. వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడాత్ రొ ఇజి మాపు
నెస్ ఏప్”, ఇజివెహాద్ . (మరియవెటమరిసెగొండెక్ బోదెక్ బామహె) 3అందెఙెపేతురుని,అయాసిసూసోతారెసమాదిదు
సొహార్. 4వారు రిఏర్ ఉహ్క్ జి సొన్ సి మహార్ . గాని అయా సిసూ పేతురుఙ్ ఇంక బేగి ఉహ్క్ తాండె సమాది ముఙాల్ 
వాతాన్. 5వాండు వఙ్ జి సుడ్ తిఙ్, తెలానిపాతెఙ్ అబె అర మహిక సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7నసిత్వలె
సిమోన్ పేతురు వనిన్ వెనాక్ వాతండె లొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని పతెఙ్ అరిమహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు బుర సుటిసిత్
మహి పన్ సెబా అబెబ్ అర మహిక సుడ్ఃతాన్. అయా పన్ సె, తెలాని పాతవెట కూడ్ఃఏండ సుటిసిత్డఃసనె వేరె మహాద్ .
8వెనుక ముఙాల సమాదిదు వాతి సిసూబా డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరిమహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్ 
ఇజి నమిమ్తాన్. 9యేసుసాతివరిబాణిఙ్ తప్ ఏండమర్ జినిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్మాటదిఙ్ వారు
ఇంక అరద్ం కిఎరె. 10సిసూర్ వరి ఇలాక్ఙ్ మర్ జిసొహార్ .

యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
11మరియమరి సమాదిదు వాతమహాద్ . అది వెలిల్నిహదె,అడఃబాజిమహాద్ . అడఃబాజినె అది వఙ్ జి సమాదిలొఇ

సుడ్ఃతాద్. 12అయావలె,తెలానిపాతెఙ్ పొర్ పాతిరిఎర్ దేవుణుదూతెఙఅదిసుడిఃతాద్. యేసుపీనుగుమహిబాడిఃదు
బసత్ మహార్ . పాదమ్ క దరిఙ్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . బుర గాడిఃద్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . 13వారుమరియెఙ్, “ఓ బీ ఎందానిఙ్ 
నీను అడఃబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.అందెఙె అది, “నాపబుమొడః ఎయెరొ పెహఒతార్. ఎంబె ఇడాత్ రొ నఙి తెలిఎద్”,
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ఇజివెహాద్ . 14యామాటెఙ్ వెహదె,వెనాక్మర్ జిబేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసుఅబెబ్నిహిమహికసుడ్ఃతాద్. గానివనిన్ఙ్ గురు
అస్ ఏతాద్. 15అయావలెయేసు, “ఓ బీ, ఎందానిఙ్ నీను అడఃబాజిని? ఎయెరిఙ్ రెబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వీండు
అయాటోటాదు పణి కినికాన్ సు ఇజి ఒడిఃబిజి, “బాబు, నీను వనిన్ పీనుగుపిండితి ఒతిమహిఙ, ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దొ నఙి
వెహ్ అ. నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజి వెహాద్ . 16నసిత్వలెయేసు దనిన్ఙ్, “మరియ”, ఇజి కూకాద్. వెటనె అది
మర్ జివనిన్ దరిఙ్ మహద్. వాండుయేసు ఇజి గురు అసాత్ దె ఎబిబాసదు, “రబుని”, ఇజి కూకాద్. దనిఅరద్ం బోదిసిన్కాన్ 
ఇజి. 17అయావలెయేసు, “నానునాబుబబ్డగు ఇంకమర్ జిసొన్ ఎనె. అందెఙె నఙిఅసిమన్ మా. గానినీనునాసిసూర్ 
డగుసొనిస్ వరిఙ్, “నానునాబుబబ్డగుమర్ జిసొన్ సిన. వాండునెనాబుబబ్మీబుబబ్. వాండెనాదేవుణుమీదేవుణు”,
ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18అందెఙెమగద్లెనెమరియసిసూర్ డగువాతాదె, “పబుఙ్ సుడ్ఃత”, ఇజి వెహాద్ .మరిపబు
దనిన్ఙ్ వెహికెఙ్ బావెహాద్ .

యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
19అయా ఆదివారమ్ నె, పొదొయ్ సిసూర్ కూడిఃతారె, సేహల్ కెహిస్ బసత్ మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు యుదురిఙ్ 

తియెల్ ఆతార్. యూదురు వరిఙ్ అదికారుఙఒపజెపాన్ర్ ఇజి. నసిత్వలెయేసువాతండెవరినడిఃమినిహండె, “సమాదనం
కలిగ్ పిద్”,ఇజివెహాన్ . 20యాకవెహండె,సిలువాదుడెయ్ ఏఆతివెలెవనిన్ కికాఙ్,వనిన్పడఃకాద్ వాతిగాయమ్ కువాండు
వరిఙ్ తోరిసాత్ న్. పబుఙ్ సుడ్ తారె సిసూర్ నండొ సర్ ద ఆతార్.

21-22మరిబాయేసువరిఙ్, “మిఙి సమాదనం కలిగ్ పిద్. నాబుబబ్ వనిన్మాటబోదిసెత్ఙ్ నఙియాలోకమ్ దు పోకి వజ
నాను మిఙి పోకిస్న”, ఇజి వెహండె, వరి ముసుక్ తూబితాన్. తూబితాండె, వరిఙ్, “దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీ మనుస్దు
ఇడ్ఃదు. 23 మీరు ఎయిపాపమ్ కు సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు సెమిసత్ మనె. ఎయిపాపమ్ కు మీరు సెమిస్ ఇదెరొ,
అయకెఙ్ సెమిసిమన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుతోమెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
24యేసు సిసూరిఙ్ తోరె ఆతివలె, పనెన్ండు మనిన్సీర్ సిసూర్ లొఇ మనిన్ దిదుము ఇనిన్ తోమా సిలెల్ండ మహాన్ .

25అందెఙె మహి సిసూర్, “మాపు పబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్, వాండు, “నాను వనిన్ కికాక్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి
గాయమ్ దిమసదిఙ్ తొఎండ,అయామసదుముట్ ఏండ, వనిన్ పడఃకాదునాను కియు ఇడ్ఃఏండ,వాండు నిఙితమనాన్ 
ఇజి నమిఎ”, ఇహాన్ . 26ఉండి వారం వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ విజెరె మరిబా కూడిఃతారె, ఉండి ఇండొ మహార్ . తోమాబా
వరివెటమహాన్ . సేహల్ కెహె ఆతమహాద్ . గానియేసువాతండె వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ .
27మరి తోమెఙ్, “నీ డెఃసక్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఅ. నా కికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియు సాపిస్ నా పడఃకాద్ మనిన్ గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ.
అనుమానంసిలెల్ండనమిఅ”,ఇజివెహాన్ . 28అయావలెతోమా, “నీనెనాపబు. నీనెనాదేవుణు”,ఇజివెహాన్ . 29అందెఙె
యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నఙి సుడ్ఃతిఙ్ నిఙితమనాన్ ఇజి నమిమ్తి. నఙితొఏండ నమిమ్తికార్ గొపప్ వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ నడిఃమి, మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ కితాన్. అయకెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు రాస్ ఉ. 31గాని,
యేసు కీసుత్ ఇజి,వాండుదేవుణుమరిసిఇజిమీరునమిమ్నివందిఙ్,వనిన్ముసుక్మనిన్మీనమకమ్ దాన్ మిఙిఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్ మనెన్.

21
1దినివెనుక,యేసుతిబెరియసమ్ దరండగుమరివనిన్సిసూర్ ఙతోరెఆజినాన్. వాండుఈహ తోరెఆతాన్. 2సిమోన్ 

పేతురు, దిదిమ ఇజి కుకెఆని తోమా, గలీలయ పాంతమ్ ది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ ది నతనయేలు, జెబెదయ మరిసిర్ ఆతి
యాకోబుయోహాను,మరిరిఏర్ సిసూర్ కూడిఃతమహార్ . 3సిమోన్ పేతురు, “నానుమొయెఙ్ అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”,ఇజివరిఙ్ 
వెహాన్ . అయావలెవారు, “మాపుబానీవెటవానాప్”, ఇహార్ . అందెఙెవారుసొహరె,ఉండిడోణిఎకారెసొహార్ . గానిఆ
రెయితుఇనికబాఅస్ ఏతార్. 4పొదుద్ సోసిమహివలె,యేసుసమ్ దరందరీదు నిహన్. గానివనిన్సిసూర్ యేసుఇజిగురు
అస్ ఏతార్. 5అందెఙె వాండు వరిఙ్, “తంబెరిఙాండె, మొయెఙ్ ఇనిన్కబా అసిత్దెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 6నసిత్వలెవాండు, “డోణిఉణెర్ పడఃకాదుమీవలెఙ్ పొకు. మిఙిదొహ్క్ నె”, ఇజి వెహాన్ . వారు అయ
లెకెండ్ కితాత్ ర్. మొయెఙ్ నండొ అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.

7అయావలె, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజి పేతురుఙ్ వెహాన్ . “వాండు పబు”, ఇజి అయా సిసూ
వెహిమాటవిహివెటనె,సిమోన్ పేతురువాండులాగితిఇడిత్ సాలవ్ప్ డ్ గితాండె,సమ్ దరమ్ దుడాటాత్ న్. 8వారు గటుదాన్ 
ఎంజుమెంసు నూరు మూరెఙ్ నె దూరంమనార్. అందెఙెమహిసిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్ వలలాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.
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9వారు డిఃగ్ జి వాతిఙ్ గటుదు, సిసూ డిఃపుక్ఙ్ దనిముసుక్ మొయెఙ్ రొటెఙ్ తోరితె. 10యేసు వరిఙ్, “మీరు ఏలు
అసిత్ మహి సెగంమొయెఙ్ అగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 11 సిమోన్ పేతురు డోణి ఎకాండె వల గటుదు లాగితాన్. అబె నూటి
యాబయిమూండి పెరిమొయెఙ్ వలదు నిండితె మహె. గాని నిసొమహిఙ్ బా వల కింజ్ ఏతాద్. 12యేసు వరిఙ్, “రదు
తిండు”, ఇజి వెహాన్ . వాండు పబు ఇజి వరిఙ్ తెలితార్. అందెఙె, నీను ఎయిఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ సిసూర్ లొఇఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బా దయ్ రం సిలెల్తాద్. 13యేసు వాతాండె, 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, “నా గొరె
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, “నా గొరెఙ్అడిఃఅ”,
ఇజి వెహాన్ . 17 “యోహానుమరిసిఆతి సిమొను, నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజిముసార్ వెన్ బాతాన్. నీను నఙి పేమిసిన్దా ఇజి
ముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్,పేతురుబాదఆతాన్. “పబు నీను విజునెసిన్కి. నాను నిఙిపేమిసన్ ఇజినీను నెసిన్”, ఇజిపేతురు
వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నాగొరెఙ్ మెప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18 “నాను నిజం నీవెట వెహిస్న, నీను దఙడః మనివలె, 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 . 19 పేతురు ఎలాగమరి సావు సాజి దేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజి
తోరిసాన్ండొ, దనివందిఙ్ వాండు యామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్, “నా సిసూ ఆజి రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 20 పేతురు
వెనుకమహండె,యేసు నండొపేమిసిత్ సిసూ,వరి వెనాక్వాజినిక సుడ్ తాన్. (యాసిసూనెపసక్బోజనంతిహివలెయేసు
గుంజమ్ దు ఒరిగితాండె, “పబువా, నిఙి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”, ఇజి వెన్ బాతికాన్). 21పేతురు వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతాండె, “పబువా, వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22అందెఙె యేసు, “నాను మర్ జి వానిదాక వాండు
బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క? నీను నా సిసూ ఆజి వెనాక్ వాదెఙ్ వలె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు అయలెకెండ్ 
వెహిఙ్, యాసిసూ సాఏన్ ఇజి ఉండిమాటమహి వరి నడిఃమి సెదిసాత్ ద్. గాని వాండు సాఏన్ ఇజియేసు వెహఏతాన్.
నానువానిదాకవాండుబతిక్దెఙ్ నఙిఇసట్ం ఆతిఙ,నిఙిఇనిన్క?”,ఇజినెవాండువెహాన్ . 24యాసఙతిఙవందిఙ్ వెహికాన్ 
యాసిసూనె. వీండె ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమాపు నెసినాప్. 25యేసు మరి నండొ సఙతిఙ్ 
కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజు రాసి ఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ, రాసిని పుసత్కమ్ కు అసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దు మనిన్ బాడిడ్ సాల్ ఏద్ ఇజి నాను
ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక
లూక సువార రాసిత్మహి లూక నెయా పుసత్కం రాసాత్ న్. లూక ఒరెన్ డాకట్రు. కీసుత్ సకం 60-63 న డిఃమియాక రాసత్

మనాద్ ఇజి వెహిస్నార్. కీసుత్ సాజి నిఙితి వెనాక్మొదొహి 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 దాక
యేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసాత్ రె అపొసుత్ రు అయకాలమ్ దు కితిత్ ప ణిఙ వందిఙ్ ఇబెబ్ రాసత్ మనాద్.

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్ 
1-2నాపియమాతిదెయొపిలా,నానుముందాల్ రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనెండయేసు కితిత్

విజు పణిఙ వందిఙ్, యేసు నెస్ పిసిత్ విజుమాటెఙవందిఙ్  రాసత్ మనాద్. దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనిముందాల
యేసు,వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ రుఙ్ వారు కిని పణివందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  ఆడసితాత్ న్ . 3యేసు కసట్మ్ కు
ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండె, నాను బతిక్తత్  ఇజి అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్  తోరె ఆతాన్.
నలపయ్  రోసాక్ఙ్ నండొ సుటుక్యేసు అపొసుత్ రుఙ్  తోరె ఆతండె దేవుణు ఏలుబ డిః వందిఙ్  వరిగ్తాన్. 4వారు కూడ్ఃజి
వాతివలెయేసుఈహ ఆడసితాత్ న్ , “యెరూసలేంపటన్ండిఃసిసొనామ్ట్. నాబుబబ్మిఙిసీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ వనిన్ఆతమ్ఇని
ఇనాయమ్ వందిఙ్ నానుముందాలెన్ వెహగదె. ద నిన్వందిఙ్కాప్ కిజిమండు. 5యోహానుఏరుదాన్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని
సెగం రోసుక్ సొహిఙ దేవుణు మిఙి వనిన్ ఆతమ్దాన్  బాపిత్సం సీనాన్”, ఇహాన్ . 6అపొసుత్ 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 విజు నా బుబాబ్తి దేవుణు అతికారమ్ దు మనాద్. యాకెఙ్ విజు
ఎసెఙ్  జరిగ్నాద్  ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్  అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 8అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వానివలె మీరు సతుత్ ఆనిదెర్.
అయావలెమీరు యెరూసలేమ్ దు, యూదయ దేసెం విజు, సమరియ దేసెం విజు, లోకం విజుబాన్ నా వందిఙ్  వెహిస్ నా
సాసిర్ ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండెవారు సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్. అయావలెఉండి
మొసొప్ వాతాదె అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారుయేసుఙ్  తోర్ ఏండ ఆతార్. 10యేసు ఆగాసంముసుక్ సొనిస్ మహిఙ్  వారు ఆగాసం
దరోటెన్ డిటం బేసి మహార్ . అయావలె వెటనె తెలాల్ ని పాతెఙ్  పొర్ పాతిమ హి రిఎర్  దూతార్ వరి డగు నిహార్. 11 “ఓ
గలీలయాదికిదెరా,మీరు ఎందనిఙ్  ఆగాసం దరోట్  సుడ్ఃజినిదెర్ ? మీడగుహాన్ దేవుణు పరలోకమ్ దుయేసుఙ్ ఒతాన్.
ఎలాగసొహాండొఅయావజనెమర్ జివానాన్ లె”, ఇజివారు వరిఙ్  వెహార్ .

తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 
12వెనుక అపొసుత్ రు ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొతాణ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దు మహసొహార్. (ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొన్ 

 యెరూసలేంపటన్ండగునె. ఉండికిలోమీటర్  దూరంమనాద్) 13వారుయెరూసలేమ్ దుసొహరెవారుమహిమేడఃగదిదు
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 ఆతియూద ఇనికార్.
14వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె మనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . వరివెట సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ బావాతె
మహె. యేసుయాయఆతిమరియ, వనిన్ తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్మహార్ .

15 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక డగు డగు నూట ఇర్ వయ్ మణిసిర్ యేసుఙ్ నమిమ్తికార్  కూడిఃత మహార్ . పేతురు
వరినడిఃమి నిహండెఈహ వెహాన్ , 16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిక తప్ ఏండ జరిగ్తాద్. దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దాన్  దావీదు రాజు యూద వందిఙ్  ముందాలెన్ వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యాయూద యేసుఙ్ అసెత్ఙ్  వాతివరిఙ్ సరి
తోరిసాత్ న్. 17వాండుమాలొఇఒరెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాపుఅపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజిపణికిదెఙ్  యేసువనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కితాత్ న్”.

* 1:6 1:6అయ  కాలమ్ దు ఇసాయేలులోకురి దేసెం రోమా దికార్ ఏలుబడిః కిజిమహార్ . † 1:13 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప టుద ల మ నిన్కాన్ ఇజి అరద్ం
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18 (యాయూదమొసెం పణిదాన్ సంపాదిసిత్ డబుబ్ఙాణ్  బూమికొటాన్. అబెబ్ గ డిఃయబుర కితాండె అరాండెసాతాన్.
అయావలెపొట బదెఙ్ ఆజి వసిక్ఙ్ విజు వెలిల్ సోతె. 19యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరెయాసఙతిఙ్  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).

20పేతురుమరివెహాన్ , “కీరనంపుసత్కమ్ దుముందాలెన్ఈహ రాసత్ మనాద్ : వనిన్ ఇలుల్ ఎయెన్ బామన్ ఏండఆపిన్,
దనిన్ లొఇ ఎయెన్ బా బతిక్ఎండ ఆపిన్”. ఈహ బా రాసత్ మనాద్ : అపొసుత్ డు‡ వ జ వాండు కితిత్ పణి మరి ఒరెన్ లాగె
ఆపిన్. 21-22అందెఙెమాపుపదకొండుమణిసిర్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె.
యోహానుయేసుపబుఙ్ బాపిత్సంసితిత్ బాణిఙ్అసి  యేసుపబుపరలోకమ్ దుసొనిదాకమానడిఃమినెకూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమా
వెటమహికాన్  ఒరెన్ వనిన్ఙ్  అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు సాతి వరిబాణిఙ్  మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి వాండుబామా
వెటసాసిమండెఙ్.

23అందెఙె కూడ్ఃజివాతిమహికార్  రిఎరి పేర్ కు వెహార్ . ఒరెన్  యోసేపు (వనిన్ఙ్ యుసుత్ , బరస్బ ఇని పేరుక్బామహె)
మరిఒరెన్  మతిత్య. 24-25అయావలెవారుఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “పబువా,విజెరిమనుస్దుమనిన్ విజుఆలోసనమ్ 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 ఇజి మఙి తోరిస్ అ”. 26 వెనుక వారు సీటిఙ్ పొకార్.
అయావలెమతిత్యఇనిపేరుదాన్  సీటివాతాద్. అందెఙెమతిత్యెఙ్ బాపదకొండుమణిసిర్ 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
 ఉండిజాటువాతాద్. అయజాటు, పెరి గాలివానివజజాటుదాన్  వాతాదెవారు బసిత్మహి ఇండొ నిండితాద్.

3వారు సుడ్ఃతిఙ్ సిసుబొదుద్ లెకెండ్ తోరిన్క ఉండి వాతాదె ఒరెన్ ఒరెన్ ముసుక్ ఉండె ఉండె కొనెఙ్  డిఃగితె. 4విజేరె
ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాతిఙ్ వారు, వరిఙ్  నెస్ ఇబాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణు ఆతమ్నె నెస్ ఇబాస వరిగ్దెఙ్ 
వరిఙ్ సతుత్ సితాత్ న్ .

5అయావలెవిజుదేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహిబకిమనిన్యూదురుయెరూసలేం పటన్మ్ దుమహార్ . 6యూదురుమంద
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 . 7 అయావలె
వాతి మహికార్ విజేరె ఒదె బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వెహార్ , “యాక ఎలాగ? వీరు విజేరె గలీలయాదికార్ 
ఆఏరా? 8గానిమాపుపుటిత్మ హినాహక్ణి ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్  యాగలీలయాదికార్  వరిగ్జినార్. యాకమాపు వెంజినాప్.
9-11 పారియికు, మదియికు, ఎలామియుకు, మెసొపొతేమియ, యూదయ, కపదొకియ, పొంతు, ఆసియ, పుగియ,
పంపులియ,అయ్ గుపు, కురేనె డగుమనిన్ లిబియ,రోమదేసెమ్ దాన్ కూలవాతికార్ (యూదురు,యూదమతంనమిమ్తి
యూదురు ఆఇకార్ ) కేతియురు,అరెబియురు, దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ మాటు విజెటెపుటిత్ 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.

14 అయావలె పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట మహి పేతురు నిఙితండె అబెబ్ కూడ్ఃజి వాతి లోకుర్ వెట డటం
వెహాన్ , “యెరూసలేమ్ దు బతిక్జిని మా  సొంత లోకుర్ ఆతి యూదయ లోకాండె, నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. వీరు
విరిఙ్  నెస్ ఇ బాసెఙ్ వరిగ్తిక మీరు వెహిదెర్. 15మీరు ఒడిఃబిని లెకెండ్ వీరు సోసిత్కార్ ఆఏర్. పొదుద్ సోసి ఏలు అంబెలి
వేడఃబా ఆఏద్ .* 16గాని దేవుణుమాటెఙ్ వెహియోవెల్ పవకముఙాలె వెహికదెమీరు సుడ్ఃజినిదెర్.

17యోవెల్ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాను ఇనిక కిన ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్. విజు లోకాఙ్ నా
ఆతమ్దిఙ్ సీన. మీమరిసిర్,మీగాడిస్క్, పవకరు లెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ వర్ గినార్ లె. మీదఙ్ డెఃఙ్  దేవుణుబాణిఙ్ వాని
దరస్నమ్ కు† సూణార్. మీ డొకార్ బా దేవుణు బాణిఙ్ వాని కలెఙ్  సూణార్ లె. 18అయ ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నా ముసుక్
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మహివలె సూణిక 
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నమకం ఇడ్ఃతి పణి మణిసిరిఙ్ బా విజేరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్, మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నా ఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె దేవుణు
మాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె. 19 ఆగాసం ముసుక్ విజేరె సూణి వజ నాను గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  తోరిసన్. యా బూమి ముసుక్
ఎయెర్ బాతొఇ పణినాను కిన. నల, సిసు, కరిన్గోయిబూమిముసుక్ వానెలె. 20పబు మర్ జివాని అయగొపప్ బమామ్ని
దినంవానిముఙాలపొదుద్ సీకటి ఆనాద్ లె. నెల నల లెకెండ్ ఎరాఙ్  ఆనాద్ లె. 21అయావలె ఎయెర్ బాదేవుణు పేరు అసి
వనిన్ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ వరిఙ్ విజేరిఙ్, దేవుణు, తీర్ పుదాన్ గెల్ పిసాన్న్ లె.

22పేతురుమరివెహాన్ , “ఇసాయేలులోకాండె,నెగెండవెండు. నజరేతువాండు ఆతియేసుఅతికారం దేవుణుబాణిఙ్ 
వాతిక ఇజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ,యేసు వెటమీలొఇ కితిత్ గొపప్ పణిఙాఙ్, ఎయెర్ కిదెఙ్ అట్ ఇ బమామ్తి
పణిఙాణ్  రుజుప్  కితాత్ న్. యాకవిజుమీరు నెసినిదెర్. 23యాయేసుఙ్, ఒరెన్ మణిసిమీ డగు ఒపజెపాత్ న్. యాసఙతి
దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరుయేసుఙ్ సెఇవరి దరుప్దాన్ అసిత్దెరె
సిలువ ముసుక్ డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. 24గాని దేవుణు యేసుఙ్ సావుదాన్ తపిసి బతిక్సాత్ న్. నండొ మా లెఙ్ ఆజి సాతాన్ 
గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సావుదు డిఃస్ఏతాన్. యేసుఙ్ ఎలాకాలం తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  సావుదిఙ్  అట్ ఏండ ఆతాద్. 25యేసు
మాటెఙ్ దావీదురాజుముందాలెన్ ఈహ వెహాన్ నాను దేవుణుదిఙ్  ఎలల్కాలం నా డగు సుడ్ఃజిమహ. దేవుణు నాఉణెర్ 
 పడఃక మనాన్. అందెఙె నాను మనుస్దుమాలెఙ్ ఆఏ. 26అందెఙె నామనుస్దు నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. నాను సరద్ ఆజి
వరిగ్జిన. నాను నా ఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఒడొఃల్ సాతి వెనుక మరి బతిక్న ఇజి నాను నెసిన.
27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీను నా పాణమ్ దిఙ్ డిఃస్ ఇ. న మిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి నీ సేవ కినివనిన్ పీనుగు సబ్ జి సొండెఙ్ సరి
సిఇ. 28నీను నఙి ఎలాకాలం బతిక్ని సరి తోరిసిత్. నీను నా వెటమహిఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన”.

29 “నాతంబెరిఙాండె,నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న,మాఅనిగొగొఆతిదావీదురాజుసాతండెవనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. వనిన్ఙ్
ముసిత్ బాడిడ్ ఎంబె మనాద్  ఇజి ఏలుబామాటు నెసినాట్. 30గాని దావీదురాజు దేవుణు పవక. దేవుణు వనిన్ పేరు అసి
వాండెదావీదురాజు వెట ఒటుట్ పొకాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,దావీదురాజు కుటుమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  దావీదురాజు లెకెండ్
 రాజు కిన ఇజి. యాకదావీదురాజు నెసత్ మహాన్ . 31 దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ డిఃస్ ఏన్ ఇజి, యేసుకీసుత్
పీనుగు సబ్ జి సొన్ ఏద్ ఇజి దావీదురాజు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. ముందాలెన్ నెసాత్ ండె, యేసు సాతి వెనుక మరి మర్ జి
నిఙ్ నాన్ లెఇజిముందాలెన్దావీదురాజువెహాన్ . 32యాయేసుఙ్ దేవుణుమర్ జిబతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.
33అహిఙ దేవుణు యేసుఙ్ వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాద్  బస్ పిసి వనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్ గవ్ రం ఏలు సితాత్ న్ . దేవుణు సీనా ఇజి
ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్యేసుఙ్ సితాత్ న్ . ఏలు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్ వెంజినికెఙ్  యేసుమ ఙి సీనా ఇజి వెహి దేవుణు ఆతమ్నె.
34-35దావీదురాజు వెహిక వనిన్ వందిఙె ఆఏద్ . దావీదురాజు పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్. గానివాండు ఈహ వెహాన్ ,నాను
నిఙిప డ్ఃఇవ రిఙ్నీపాదమ్ కాఙ్  ముణుకుఙ్  ఊర్ జిమాడిఃస్ పిసిన్దాకనీనునాఉణెర్ పడఃకాదుబసిమన్ అఇజిదేవుణు
నా పబు వెట వెహాన్ .

36పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు కుటుమ్ దికార్ ఆతిమాటు విజెటెయాకఅనుమానం సిలెల్ండ నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు
సిలువాద్  సపిత్ యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ, కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37యాకవెహారెలోకుర్  వరిమనుస్దు నండొబాద
ఆజి పేతురుఙ్ మరి అపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె, ఏలు మాపు ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్ప్?”. 38అయావలె పేతురు
వెహాన్ , “మీ పాపమ్ కు విజు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజి విజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ యేసు, కీసుత్ ఇజి,
వాండు, మీ పబు ఇజి తోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆదు. అయావలె మీ పాపమ్ కు నొరె ఆనె. దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్
దేవుణు ఆతమ్ నిఙి దొహ్ కాన్ద్ లె.

39దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ యాదేవుణు ఆతమ్మిఙి,మీకొడొఃరిఙ్, దూరమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు సీనాన్. వనిన్
ముసుక్ నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”. 40మరి నండొ నండొమాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్
 గటిఙవెహాన్ . దేవుణుదిఙ్ డిఃసిసొనియాసెఇలోకాఙ్ వానితీర్ పుదాన్  మీరు గెలిస్సొండెఙ్ ఇజిపేతురు వరిఙ్ మరిమరి
వెహాన్ . 41పేతురు వెహిమాటెఙ్ నమిమ్తికార్ బాపిత్సంలాగెఆతార్. అయారోజురమరమిమూండి వేలులోకుర్ యేసుఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్.

నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినార్ 
42వారు అపొసుత్ రు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ డిఃస్ ఏండమహార్ . వారుయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినిబాన్డిఃస్ఏండ

కూడ్ఃజి వాతారె పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం ‡కిజి మ హార్. డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . 43 అపొసుత్ రు దేవుణు

‡ 2:42 2:42యేసుపబు సావువందిఙ్ గురు కిదెఙ్మనిన్ బోజనం
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సతుత్ దాన్ నండొ బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని గురుఙ్  కితాత్ ర్ . అయావలె విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 44యేసుఙ్  నమిమ్తికార్
విజేరె ఉండె మనుస్ మంజి వరిఙ్ కలిగ్తి మహిక విజు విజేరి వందిఙ్  కరుస్ కితాత్ ర్ . 45అకాక్దె ఆఏండ వారు వరి ఆసిత్ఙ్ 
పొరిస్ ఎయెఙ్  ఎయెఙ్ అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్  సితాత్ ర్. 46రోజు తప్ ఏండవారుయెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃది
డేవాదు కూడ్ఃజివాజిమహార్ .వారువిజేరెఇలుల్ దిఙ్తప్ ఏండ కూడ్ఃజివాతారెసరద్ ఆజిబోజనం కిజిమ హార్. ఎయెఙ్ బా
అవ్ సరం మ నిన్ వ రిఙ్ వారు సరద్దాన్  సీజి మహార్ . 47వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజి మహార్ . బాన్ మహికార్ విజేరెయా
యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ‘వీరు ఎసొనొనెగిగ్కార్ ’ ఇజి వెహార్ . రోజురోజు  యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి వరి లెకక్
వాండు నండొ కితాత్ న్ .

3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

1 ఒరెన్ండు వేలె మూండి గంటెఙ్ టయమ్ దు, లోకుర్ దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిని టయమ్ దు పేతురు, యోహాను,
రిఎర్  కూడ్ఃజి దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ మహార్ . 2పుటిత్ బాణిఙ్ అసి నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ ఒరెన్ సొట వాండు అబెబ్ దేవుణు
గుడిఃలొఇసొనిసరిపడఃకాద్ డబుబ్లొసిమహాన్ . దేవుణు గుడిఃది డేవాదుసొనిఅయసరిపేరు సుందరం ఇహార్ . అయ
సొటవనిన్ఙ్  వనిన్ లోకుర్ రోజు పిండిజి తసి అయపడఃకాద్ ఇడ్ఃజిమహార్ . 3పేతురుయోహాను దేవుణు గుడిఃదు సొని
సరి డగు వాతిఙ్ అయసొట వాండు డబుబ్ఙ్ లొసాత్ న్. 4లొసిత్ఙ్, పేతురు వనిన్ఙ్ డిటం బేసాత్ న్. యోహానుబా వనిన్ఙ్ నె
డిటం బేసాత్ న్. పేతురు వనిన్వెట, “నీను మా దరోటెన్ బేస్అ” ఇహాన్ . 5అందెఙె సొట వాండు, వీరు ఇనికబా సీనార్ ఇజి
ఒడిఃబిజి వరి దరోటెన్ బేసాత్ న్.

6గాని పేతురు, “నిఙి సీదెఙ్ నాబాన్ డబుబ్ఙ్ సిలుల్ . గానినాబాన్ మనిక నాను నిఙి సీనా. నజరేతుదికాన్  యేసుకీసుత్
అతికారమ్ దాన్  నీను నడిఃఅ”, ఇహాన్ .

7 పేతురు అయ సొట వనిన్ఙ్ ఉణికీదు అసాత్ ండె నికాన్. వెటనె వనిన్ పాదమ్ 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 లొసిమహిఅయసొటవాండు వీండె ఇజివారు గురు అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజివారు విజేరె గొపప్ బమమ్
ఆతార్.
దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 

11పేతురు,యోహానునిఅయనెగెండఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదుమనిన్సొలొమోను ఇనిఅరఙుదుమహార్ . ఆనెగెండ
ఆతికాన్ పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసిమహాన్. అబెబ్ మహికార్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె పేతురు
యోహానుని నెగెండ ఆతిసొటవాండు మహిబాన్  ఉహ్క్ సివాతార్. 12లోకుర్ విజేరె కూడ్ఃజి వానిక సుడ్ఃతండె పేతురు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “ఇసాయేలు లోకాండె, ఇబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజిమీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆజినిదెర్ ? మీరు ఎందనిఙ్ మఙి
బేసినిదెర్ ?మాసొంతసతుత్ దాన్,మాబకిదాన్ వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 13మాఅనిగొగొర్  ఆతి
అబాహాం, ఇసాస్కు,యాకోబుపారద్నం కితిత్ దేవుణు,యాసొటవనిన్ఙ్ నెగెండ కిజి వనిన్ సేవ కినికాన్ ఆతియేసుఙ్ నండొ
మరాయ్ద సితాత్ న్ . గాని మీరుయాయేసుఙ్  సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతు యేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బామీరు పోని
ఇహిదెర్. 14పాపం సిలిల్ నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరు పోని ఇజి వెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు డిఃసిసీదు
ఇజి వెహిదెర్. 15విజు దనిన్ఙ్ బతుక్ సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరు సపిత్దెర్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ మర్ జి నికాన్. యాసఙతి వందిఙ్ 
మాపువిజెపెసాసిర్.

16యేసుసతుత్ దాన్ నెయాసొటవాండుసతుత్ ఆతాన్. మీరువిజిదెరెఏలుసుడ్ఃజినికయేసుపేరుదుఇడిత్ నమకమ్ దానె
వాతాద్. యేసు ముసుక్ ఇడిత్ నమకమ్ దానె వినిన్ఙ్ సతుత్ వాతాద్”. 17 “ఏలు నా తంబెరిఙాండె, మీరుని, మీ పెదెద్లుఙ్,
యేసుఙ్ కితిత్క మీరు ఇనిక కిజినిదెరొ ఇజి నెస్ ఏండ కితిత్దెర్ ఇజి నాను నెసన్. 18 దేవుణు 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.
దేవుణుమీఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్ పాణంసీనివందిఙ్,దేవుణుమీవందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ ఆతియేసుఙ్  మీడగుపోకిన్ వందిఙ్ 
దేవుణు డగు మర్ జి రదు. 21దేవుణుముందాలెన్ వాండు పోకి పవకర్ వెట వెహివజ దేవుణు విజు దనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్
 కినిదాకయేసుపరలోకమ్ దుమండెఙ్ వలె. 22దేవుణు -పవకరులొఇఒరెన్ మోసెఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  : “పబుఆతిమీ
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దేవుణు,నాలెకెండ్ ఒరెన్ పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజుమీరు నెగెండ వెంజి లొఙిదెఙ్ 
వలె. 23 ఎయెర్ బా ఆ పవక వెహిన్క వెంజి లొఙిఏండ మహిఙ వాండు దేవుణు లోకుర్ వెట మన్ ఏండ పూరి పాడాఃనా
సొనాన్.

24సముయేలు పవక,వనిన్ వెనుకవాతిపవకరు విజేరెయాదినమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ ముందాలెన్ వెహ
మహార్ . 25దేవుణు పవకర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. దేవుణు మీ అనిగొగోరు వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. మీఅనిగొగొ
ఆతిఅబాహాం వెట దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ,మీతెగాది వ నిన్బాణిఙ్యాలోకమ్ దుమనిన్ విజేరిఙ్ నాను దీవిసన్.
26అందెఙె దేవుణు వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్  ఏర్ పాటు కితాండెముందాలమీబానెపోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్  ఇహిఙమీసెఇ
పణిఙాణ్  మఙిడిఃబిసి 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
పేతురు యోహాను బాన్ వాతార్. 2 అపొసుత్ 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 తొహ
ఒతారె మహస్ నాండిఙ్ పెందాల్ దాక జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలె పొదొయ్  ఆత మహాద్ . 4గాని వారు
నెస్ పిసినిక వెహికార్ నండొలోకుర్  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. 6విజేరె పుజేరిఙముసుక్ 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  ఇజి మీరు మఙి నేండు
కరాయి ఇజినిదెర్. 10 దినిన్ వందిఙ్ మాపు వెహెఙ్ ఇహిఙ, మీరు విజిదెరె, ఇసాయేలు లోకుర్ విజేరెయాక నెసెత్ఙ్ వలె.
మీరు సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్ యేసుకీసుత్ ఙ్  దేవుణు మర్ జి బతిక్సాత్ న్. సాతి బతిక్తి నజరేతు వాండు ఆతియేసుకీసుత్
సతుత్ దాన్ నెవీండుపూరినెగెండఆజిమీనడిఃమిదుమనాన్. 11యాయేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక
ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్మీరు నెకిపొకి పణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్.

12యేసునెమిఙివాజిని 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
ఇనికబానెస్ ఇకార్, పెరి స దువు సద్ విఇకార్’ ఇజి నెసాత్ రె బమమ్ ఆతార్. పేతురుయోహానుయేసు వెట కూడ్ఃజిమహికార్ 
ఇజి వారు నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురుయోహాను వెట నిలిస్ మహిఙ్ ఇనికబా మర్ జి వెహెఙ్  సన్ హదిం
సఙమ్ దికార్ అట్ ఎతార్. 15అందెఙెవారు 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 వెటబాఎసెఙ్ బాఇనికబావెహామ్ట్ ఇజిమాటు విరిఙ్
 గటిఙ వెహాన్ట్. యాసఙతిమహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .

18 అయావలె వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇ కూకారె, “ఎసెఙ్ బా యేసు పేరు అసి వెహామ్ట్. యేసు పేరు అసి
బోదిసామ్ట్”, ఇజి ఆడ సితార్. 19గాని పేతురు యోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు మీరె వెహ , దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙా
మిఙిలొఙిదెఙా? దేవుణు సుడ్ఃతిఙ ఎమేణిక సరియాతిక? 20మాపుఇహిఙ,మాపుసుడ్ఃతి దనిన్ - వందిఙ్ మాపువెహి
దనిన్ వందిఙ్ వెహ్ - ఏండమండెఙ్  అట్ ఎప్”.

21పేతురుఙ్ నియోహానుఙ్ ఎలాగ  సికస్ సీదెఙ్ ఇజివారు నెస్ఏతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణి వందిఙ్ 
లోకుర్విజేరెదేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజిమహార్ . అందెఙెసఙమ్ దికార్  పేతురుఙ్  యోహానుఙ్ ‘యేసుపేరుఅసివెహెఙ్ ఆఏద్ ’
ఇజిగటిఙమరిబెదిసివెహరెడిఃసాత్ ర్. 22దేవుణువనిన్సతుత్ దాన్ బమామ్తిపణికిజినెగెండ  కితిత్యాసొటవనిన్ఙ్ వయ్ సు
నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నెమహాద్ .
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నమిమ్తి వరిపారద్నం
23పేతురుయోహానుడిఃబెఆతివెటనెనమిమ్తిత్ వరిడగుసొహార్. సొహరెపెరిపుజేరిఙు,పెదెద్లుఙు వరివెటవెహికవిజు

వెహార్ . 24పేతురుయోహాను వెహిక వెహారెవారు విజేరె కూడిఃతారెఉండెమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ ,
“విజు దనిన్ఙ్  పబు ఆతి దేవుణు, నీనె ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, వనకలొఇమనిన్ విజు దనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25దేవుణు, నీ
సేవ కినికాన్  ఆతిమాఅనిగొగొదావీదురాజు వెహిక నీ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,యాయూదురు
ఆఇకార్ ఎందనిఙ్ కోపం ఆజినార్. యాలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ? 26బూ లోకమ్ ది
రాజుర్,అతికారిలోకుర్,  పబు ఆతి దేవుణు వెట, దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ వెట ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27ఆహెహేరోదు,పొంతిపిలాతు,యూదురు,యూదురుఆఇలోకుర్ వెటయాపటన్మ్ దు కూడిఃత  మహార్ .వారునీను
ఏర్ పాటు కితిత్ పాపం సిలిల్ నీ సేవ కినికాన్  ఆతియేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజిమహార్ . 28దేవుణు, నీ సతుత్ దాన్, నీ ఇసట్మ్ దాన్ 
ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజిముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొ అయాలెకెండెవారు కితాత్ ర్ . 29ఏలు పబువా,వారుమఙి బదిసిని
దనిన్ఙ్  సుడ్ఃఅ. మీసేవకినికార్  ఆతిమాపునండొదయ్ రమ్ దాన్  నీమాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙిసతుత్ సిదా. 30కసట్మ్ కుమనిన్
వరిఙ్  నెగెండ్  కిజిమీసతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ వాతినమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీసేవకినికాన్ ఆతియేసుపేరుదాన్ గొపప్
బమామ్తి పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.

31వారుపారద్నం కితిత్ వెనుక వారు కూడ్ఃజిమహిబాడిడ్ కదిల్తాద్. అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్ వాతాద్.
వారు దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .

నమిమ్తికార్ వరిఆసిత్ అపొసుత్ రుబాన్ తతార్ 
32నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండెమనుస్ ఆజి ఎయెన్ బాసరినె వనిన్ఙ్మనిన్దనిన్ -బాణిఙ్ ఇనికబానాదినె ఇజి ఆఏద్ ఇజి

వరిఙ్ మనిన్క విజెరెవందిఙ్ కరుస్ కితాత్ ర్ . 33దేవుణుసతుత్ దాన్బమామ్తిపణిఙ్ కిజిఅపొసుత్ రు పబు ఆతియేసు,సాతివరి
-బాణిఙ్ మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి సాసి వెహిస్ మహార్ . దేవుణు ద యాదరమ్ం వరి ముసుక్ నండొ మహాద్ . 34-35బూమిఙ్ 
ఇలుక్ కలిగ్తిమహికార్ విజేరెఅకెక్ఙ్ పొరిస్ కలిగ్తిడబుబ్అపొసుత్ రు డగుతతార్. విజేరిఙ్ వరివరిఅవ్ సరంసుడ్ఃజిసీబాజి
సితార్. అందెఙె వరిలొఇ ఎయెన్ బాసరి అవ్ సరంవాతిఙ తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.

36 కుప దేసమ్ దు పుటిత్ లేవి కుటుమ్ దికాన్ ఆతియోసేపు ఇని ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ అపొసుత్ రు బరన్బ ఇజి కూకిస్
మహార్ . (వనిన్ పేరు అరద్ం ఇనిక ఇహిఙసాయం కినికాన్ ఇజి) 37వాండు వనిన్ఙ్ మహి బూమిఉండిపొరిస్ అయడబుబ్
అపొసుత్ రు డగు తతాన్.

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇని ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర. వారుబాఉండి బూమిపొరార్.
2పొరారెమాసిసెగం ఇటాత్ ండెమిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు ఒతాన్. యాకవిజుఆలిస్బానెసాత్ ద్. 3అయావలెపేతురు

అననియెఙ్, “నీ బూమిపొరి డబుబ్ఙాణి సెగం డాఃపిత్ దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ మొసెం కితిత్? ననిన్మొసెం పణి కిదెఙ్ 
నీను ఎందనిఙ్ నీమనుస్దిఙ్ సయానుఙ్ ఒపజెపిత్? 4బూమి నీబాన్ 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, “మీరు యా
బూమినిసొస్ డబుబ్దిఙెపొరిదెరా, వెహ్ అ”, ఇహాన్ . వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙెపొరాప్”, ఇహాద్ . 9పేతురు దనిన్ వెట,
“మీరు రిఇదెర్ కూడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  తపుప్ వెహిదెర్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ తపుప్ వెహిస్మొసెం కిదెఙ్మీరు ఎందనిఙ్ 
ఒడిఃబితిత్దెర్ ? ఇదిలో నీమాసిఙ్ ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10వెటనెఅదిపేతురుపాదండగుఅరాదెపాణండిఃసాత్ ద్. అయదఙ్ డాఃయెర్ లొఇవాతారెఅదిసాతాద్ ఇజిసుడ్ఃతారె
దనిన్ఙ్  పిండిత ఒతార్. ఒతారెమాసిడగుముసాత్ ర్. 11దేవుణు సఙమ్ దుమహికార్ విజేరె,యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె
గొపప్ తియెల్ ఆతార్.
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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 వాజిమహార్ . 13 ‘యానమిమ్తికార్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కార్ ’
ఇజి లోకుర్  వెహార్ . అహిఙ్ బా మరి ఎయెర్ బా నమిమ్తిత్కార్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ తియెల్ ఆతార్. 14 గాని నండొ లోకుర్,
మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ నమిమ్తాత్ రె నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్. 15 అందెఙె అపొసుత్ రు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ 
సుడ్ఃతారె కసట్ంమనిన్ వరిఙ్ సాపముసుక్మనస్మ్ ముసుక్ పేతురు నడిఃజివానిసరిపడఃకాదు తతార్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
పేతురు అయ సరి వానివలె వనిన్ నీడఃబా తాకిఙ నెగెండ  ఆనార్  ఇజి. 16యెరూసలేమ్ దు సురుల మనిన్ నాహక్ణిఙ్ బా
నండొ లోకుర్  బాన్ వాతార్. వరి లొఇ కసట్మ్ కు ఆతివరిఙ్, దెయమ్ కాణిఙ్మాలెఙ్ ఆతివరిఙ్  అబె తసి మహార్ . విజేరె
నెగెండ  ఆతార్.

యూదురి అతికారిఙు అపొసుత్ రిఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ 
17 నసిత్వలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్ వెట కూడిఃతి మహికార్ విజేరె, ఇహిఙ, సదుకెయరు ఇని పారిట్

లొఇ సెగొండార్ అపొసుత్ రు వెట గొపప్ గోస ఆతార్. 18వారు అపొసుత్ రుఙ్ అసాత్ రె పటన్మ్ దుమనిన్ జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19గాని
దేవుణు దూతపొదొయ్ వాతండెజెలిదిసేహెల్ ఙ్ రేతాండె వరిఙ్  వెలిల్ తతాన్. 20వెలిల్ తతాండె దూత, “మీరు దేవుణు గుడిః
డేవాదుసొనిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ యాకొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ” ఇహాన్ .

21వారుజాయ్  ఆనిడగు దేవుణు గుడిః డేవాదుసొహరె దూత వెహివజలోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. వెనుక, విజేరె
పుజేరిఙముసుక్పెరిపుజేరి,వనిన్వెటమహికార్ వాతారెసన్ హదిసఙమ్ దుమహియూదపెదెద్లుఙవిజేరిఙ్ కూకిస్మీటిఙ్ 
 కితాత్ ర్ . మీటిఙ్ దు కూడిఃతారె జెలిదు మనిన్ అపొసుత్ రుఙ్  వరిబాన్  తతెత్ఙ్ జమాన్ ఙ  పోకార్. 22-23గాని వారు జెలిదు
సొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ పేతురునియోహాను లొఇ  సిలెల్ర్. వారు మహవాతారె వెహార్ , “మాపుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ 
తాలం అర్ పెత్ మహె,కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ  ముందాల్ నె నిహమహార్ . గానిమాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ రేనివలెలొఇవారు సిలెల్ర్”.
24వీరు వెహిక వెహరె పెరిపుజేరిఙు, దేవుణు గుడిఃది జమాన్ ఙ అతికారి గొపప్ బమమ్ ఆతారె, ‘ఇక ఇనిక ఆనాద్ లెనొ’ ఇజి
ఒడిఃబితార్.

25 అయావలె ఒరెన్ వాతండె, “ఇదిలో మీరు జెలిదు ఇడిత్మహి లోకుర్ ఏలు దేవుణు గుడిఃదు నిహరె లోకాఙ్ 
బోదిసినార్”, ఇజి వెహాన్ . 26 వెహిఙ్, అతికారి జమానుఙ వెట సొహాండె అపొసుత్ రుఙ్ కూక తతార్. ‘లోకు మఙి
పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ నార్ లెసు’ ఇజి తియెల్  ఆతారెఅపొసుత్ రుఙ్ ఒపిసి కూక తతార్.

27 వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదిం సఙం నడిఃమి నిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి వరివెట
వెన్ బాతాన్ : 28 “యాయేసు పేరు అసిబోదినామ్ట్’  ఇజిమాపుమిఙిడటం బెదిసి వెహాప్ గదె. గానిమీరుయెరూసలేమ్ దు
విజుమీబోదసాటిత్దెర్. సాతి వనిన్ వందిఙ్ మాప్వనిన్ఙ్  సపాత్ ప్  ఇజిమీరుమాముసుక్ తపుప్ ఇడ్ఃదెఙ్ సుడ్ః జినిదెర్”,
ఇహాన్ . 29 దనిన్ఙ్ పేతురు మరి అపొసుత్ రు, “లోకాఙ్  ఆఏద్ , దేవుణుదిఙె మాపు లొఙిదెఙ్ గదె? 30మీరు యేసుఙ్ 
సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. గానిమాఅనిగొగొరి వలెహన్  అసిమనిన్ దేవుణు, వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్. 31యా
యేసుఙ్ రాజుమరిసి వజ, విజెరిఙ్  రకిస్సిని వనిన్ వజ దేవుణు  గొపప్మరాయ్ద సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఇసాయేలులోకుర్ వరిపాపమ్ కు డిఃసి దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరిపాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి
 దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదు యేసుఙ్ బస్ పిసాత్ న్. 32యాసఙతిఙ వందిఙ్ మాపుసాసిర్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వరిఙ్
 దేవుణు సీని వనిన్ ఆతమ్బాయాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసి”, ఇజి వెహార్ .

33అపొసుత్ రు వెహిక వెంజి విజేరె పుజేరిఙముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెటమహికార్  కోపం ఆతారె ‘వరిఙ్  సపాన్ప్’  ఇజి
ఒడిఃబితార్. 34అయావలెసఙమ్ దుమహిపరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్  గమాలియేలు ఇనికాన్  సన్ హదిం సఙమ్ దు నిహండె
వెహాన్ , “వీరు సణెం సఙమ్ దాన్ వెలిల్నె మనీర్”. గమాలియేలు ఎయెన్  ఇహిఙ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిని వరిలొఇ
ఒరెన్. లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి మహార్ . 35అపొసుత్ రుఙ్ వెలిల్ పోకారె గమాలియేలు సఙమ్ ది లోకాఙ్ ఈహ
వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, యాలోకాఙ్ మీరు ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరొ జాగర మండు. 36 సెగం పంటెఙ్ 
ముందాల దూద ఇనికాన్ ఒరెన్ నిఙితండె నాను గొపప్వాండు ఇజి వెహాన్ . రమరమి నాలిగ్ వందెఙ్ లోకుర్  వనిన్వెట
కూడిఃతార్. ఎయెరొవనిన్ఙ్  సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతిమహికార్ విజేరెసెదితారెవరిపణిఇనిదనిన్ఙ్  రెఏండాతాసొహాద్.
37వెనుక,లోకుర్ లెకక్ సుడ్ఃని జనాబాదినమ్ కాఙ్  గలీలయవాండు ఆతియూదఇనికాన్ ఒరెన్  నిఙితాత్ న్. మందలోకుర్ 
వనిన్వెట కూడిఃతారె వారు ఏలుబడిః కినివరి ముసుక్ ఎదిసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ బా ఎయెరొ సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతి మహికార్ 
విజేరె సెదితసొహార్. 38అందెఙె,నాను ఇనిక వెహిస్న ఇహిఙ, విరిఙ్  ఇనికబా కిమాట్. విరిఙ్ డిఃసిసిఅ. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
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విరి ఆలోసనమ్ కు, విరి పణిఙు లోకువలెహాన్  వాతిక ఇహిఙ అది ఇనిదనిన్ పణిదిఙ్  రెఏండాన సొనాద్. 39గాని ఇకక్
దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇహిఙ విరిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. అకాక్దె ఆఏండమీరు దేవుణు వెట టంటెఙ్  ఆతికార్
 ఇజి మిఙి తెలినాద్”. 40 సఙమ్ దికార్ గమాలియేలు వెహి మాటదిఙ్  ఒపుకొటార్. వారు అపొసుత్ రుఙ్  కూక్ పిసి వరిఙ్ 
కొరెడెఃదాన్ డెఃయ్ బిసియేసు పేరు అసి ఎసెఙ్ బాబోదిసామ్ట్ ఇజి డటం వెహిస్ వరిఙ్  డిఃసాత్ ర్.

41యేసు పేరు వందిఙ్  మాలెఙ్ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతివందిఙ్ అపొసుత్ రు డెఃయ్ తి దెబబ్ తిహిఙ్ బాసరద్ ఆజి అబెణిఙ్ 
సొహార్. 42 రోజు అపొసుత్ రు దేవుణు గుడిః డేవాదు, లోకురి ఇల్ కాఙ్ బోదిసి మహార్ . యేసు దేవుణు పోకి 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, మాముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్  ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు ఏబి బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్
మొరొఆతార్. 2అయావలె పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూకరె వెహార్ , “మాపుబోజనం సీబాజి
సీనివందిఙ్  దేవుణుమాటనెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి సీనిక తగిఏద్. 3తంబెరిఙాండె,అందెఙెఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు.
మీలొఇ దేవుణు ఆతమ్ నిండితిమనిన్, గెణం నిండితిమనిన్ విజేరె ఒపుకొటిమని ఏడుగురుమొగగ్ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు,
మాపువరిఙ్  యాపణిఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్, దేవుణు -మాటనెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .

5-6 అపొసుత్ రి మాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతి మహి లోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం ఆతాద్. అందెఙె దేవుణు ముసుక్ పూరి నమకం
ఇడ్ఃజిదేవుణుఆతమ్ సతుత్ పూరినిండితిమహిసెత్పాను,పిలిపు,పొకొరు,నికనొరు,తిమొను,పరమ్నసు,యూదమతమ్ దు
కూడిఃతి అంతియొకియ దేసెమ్ దికాన్  నికొలాసు ఇని ఏడుగురు మొగవరిఙ్, నమిమ్తికార్  అపొసుత్ రి ముందాల తతార్.
అపొసుత్ రు పారద్నం కితారె వరి ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి వరిఙ్ అయా  పణి కిదెఙ్  అతికారం సితార్. 7అందెఙె మరి నండొ
లోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజివాతాద్. నండొండార్ పుజేరిఙు
యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8వరిలొఇఒరెన్,సెత్పానుఇనికాన్,దేవుణుదయదరమ్మ్ దాన్దేవుణుఆతమ్సతుత్ దాన్నిండితాండెలోకుర్ నడిఃమిగొపప్

బమామ్ని పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజి మహాన్ . 9గాని, కురెనియ పటన్మ్ దికార్ యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, (వీరు లిబెరి ఇని యూదురు మీటిఙ్ ఇండొణి గుంపుదికార్ ) మరి కిలికియ దేసమ్ దాన్  వాతి యూదురు,
ఆసియ దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు వాతారె సెత్పాను వెట తరిక్సాత్ ర్. 10 గాని వాండు వెహి మాటెఙ  ఎదిసెత్ఙ్  వారు
అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను వరివెట వరిగ్తాన్.

11 అయావలె వారు, ‘వీండు మోసె ముసుక్, దేవుణు ముసుక్ దూసిసిని మాటెఙ్ వరిగ్నిక మాప్ 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 ఎసిత్వలెబాదేవుణుదిఙ్ కేట
కితిత్ యా దేవుణు గుడిఃదిఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  వెతేకం వరిగ్జినాన్. 14యానజరేతు వాండు ఆతియేసుయా దేవుణు
గుడిఃపాడు కినాన్,మాటుఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ మారిసాన్న్  ఇజివీండు వెహికమాపు
వెహాప్”. 15సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ సెత్పానుమొకొం డిటం  సుడ్ఃజి మహిఙ్ వనిన్మొకొం దేవుణు దూతమొకొం లెకెండ్ 
జాయ్ తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1అయావలెవిజేరెపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజేరిసెత్పానుఙ్ వెన్ బాతాన్, “యామాటెఙ్  నిజమా? వీరువెహిలెకెండ్ నీను
వెహిదాసిలెల్దా?”. 2దనిన్ఙ్ సెత్పానువెహికఇనికఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె,బుబబ్రాండె,వెండు,మాఅనిగొగొఆతిఅబాహాం
ఆరోను ఇని పటన్మ్ దు బతిక్ఎండముందాల,మెసొపొతెమియఇని దేసమ్ దు బతిక్జిమహాన్ . అయావలెనండొజాయ్ 
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మనిన్ దేవుణు వనిన్ఙ్  తోరె ఆతాన్. 3దేవుణు అబాహాం వెటఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి, నీసొంతలోకాఙ్  డిఃసి
నాను నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4అయావలెవాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తిమహిమెసొపొతెమియదేసెం డిఃసి ఆరోను పటన్మ్ దు సొనిస్ బతిక్తాన్. వనిన్
బుబబ్ సాతి వెనుక అబెణిఙ్  మీరు ఏలు బతిక్జినియా దేసమ్ దు బతిక్దెఙ్  దేవుణు వనిన్ఙ్  కూక తతాన్. 5అయావలె
దేవుణు వనిన్ఙ్  ఉండిముక బూమిబాఅకుక్ సిఏతాన్,యాదేసమ్ దు. గానిఅయావలెఅబాహాముఙ్ కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బా
దేవుణు వనిన్ వెట ఉండి మాట సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘నిఙి, నీ పొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యా బూమి ఆనాద్’.
6దేవుణువనిన్ వెట, ‘నీపొటెఙాణికార్  ఆఇదేసమ్ దుసొనారెబానెఆఇకార్ లెకెండ్  మనార్. అయదేసెమ్ దికార్  నీలోకాఙ్ 
నాలిగ్ వందెఙ్  పంటెఙ్  వెటిట్పణికిజినివరిలెకెండ్  పణికిబిసివరిఙ్ లొఙిజిమంజినివజఇడ్ఃజిమాలెఙ్  కినార్’. 7గానివారు
ఎమేణి దేసమ్ దు పణి కిజినారొ అయదేసెమ్ ది వరిఙ్  నాను తీర్ పుతీరిసి సిస సీనాలె. వెనుక వారు ఆ దేసెం డిఃసి వాజి
యాబాడిడ్దు 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 ఇసాస్కు పుటిత్ ఏడు రోసుక్ వెనుక మహస్
నాండిఙ్, ఇహిఙ, ఎనిమిది రోసాక్ఙ్ సునతి కితాత్ న్ . ఇసాస్కు, వనిన్ మరిసియాకోబుఙ్  సునతి కితాత్ న్ . యాకోబు వనిన్
పనెన్ండు మందిమరిసిరిఙ్ సునతి కితాత్ న్ .యాపనెండుమందినె ఇసాయేలుది పనెండు కుటుమ్ ది అనిగొగొర్ ఆతార్.

9-10యాపనెన్ండు మంది అనిగొగొర్ వరి లొఇ తంబెరి  ఆతియోసేపు ముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ గొతిత్ పణి కిదెఙ్ 
పొరార్. ఆహెయోసేపు అయ్ గుపు దేసమ్ దు గొతిత్ పణి కితాత్ న్ . గాని దేవుణు వనిన్ వెట మహండె వనిన్ఙ్ వాతి విజు
మాలెఙాణిఙ్ తపిసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ గెణం సితిత్ఙ్ అయ్ గుపు రాజు ఆతి పరొయోసేపుముసుక్ దయతోరిసాత్ న్. పరొ
రాజుయోసేపుఙ్  అయ్ గుపుదేసెమ్ దిఙ్నడిఃపిసినివనిన్లెకెండ్ 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. 12 అయావలె, అయ్ గుపు
దేసమ్ దు తిండి మనాద్ ఇజియాకోబు వెహాన్ . వెహాండె వనిన్ మరిసిరిఙ్, ఇహిఙ, మా అనిగొగొరిఙ్  ముందాలెన్ ఉండి
సుటు బాన్ పోకాన్. 13వారుమరి ఉండి సుటు సొహిఙ్,యోసేపు, వనిన్ దాదారిఙ్వాండు ఎయెన్ ఇజి నెలవ్ కిబె ఆతాన్.
అయావలెయోసేపుకుటుమ్ దివరివందిఙ్ పరొరాజునెసాత్ న్. 14వెనుకయోసేపువనిన్బుబబ్ఆతియాకోబుఙ్ వనిన్సొంత
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు రదు ఇజి కబుపోకాన్. వారుమొతత్ం డబయ్ అయ్ దుగురుమహార్ . 15అయావలె
యాకోబు,వనిన్వెటమహికార్ విజేరెఅయ్ గుపుదేసెంసొహార్. వారుఅబెబ్బతిక్తాత్ ర్. వెనుకయాకోబు,మహిఅనిగొగొరు
బానెసాతార్. 16వెనుక వరి డుముక్ సెకెం ఇని పటన్మ్ దుమర్ జితతాత్ రె,ముందాలఅబాహాంహామోరుమరిసిర్  బాణిఙ్ 
 కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17 దేవుణు అబాహముఙ్ ముందాలెన్ సితిత్ మాట వజ జరిగ్దెఙ్ డగు ఆజి వాతాద్. అయావలెమా లోకు అయ్ గుపు
దేసమ్ దు నండొ లోకు ఆజి వాతార్. 18 అయావలె, 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 ఇజియారాజు ఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు సాజి
సొండెఙ్.

20ఆకాలమ్ దుమోసెఇనికాన్ ఒరెన్  పుటాత్ న్. వాండుసుడ్ఃదెఙ్ గొపప్నెగిగ్కాన్. వాండుమూండినెలెఙ్ దాకవనిన్బుబబ్
ఇండొపిరితాన్. 21మూండినెలెఙ్ వెనుకవనిన్ఙ్ ఇండొవెలిల్ సోపిస్ గడడ్ ఒడుడ్ దు ఇటాత్ ర్. అయావలెపరోరాజుగాలిస్వాతాదె
కొడొఃదిఙ్ లాగితాదెదనిన్మరిసి లెకెండ్పోస కిబిసాత్ ద్. 22మోసెఙ్ అయ్ గుపువరి విజుతెలివినెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని
మాటెఙ లొఇబాగ వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని పణిఙలొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలె నాసొంత లోకుర్  ఆతి ఇసాయేలుర్ బానెసొన ఇజి బుదిద్ పుటాత్ ద్. 24వాండు
సొహిఙ్ అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్, ఒరెన్ ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కిజి మహిఙ్  సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు
వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ ఇజిఅయ్ గుపువనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహెనాయంతీరిసాత్ న్. 25ఇసాయేలులోకాఙ్ వరిబాదెఙాణిఙ్డిఃబిసెత్ఙ్
 దేవుణు నఙి పోకాన్  ఇజి మోసె ఒడిఃబితాన్. గాని వారు అరద్ం కిఏతార్. 26మహస్ నాండిఙ్ మోసె  ఇసాయేలు లోకాఙ్ 
సుడ్ఃజిసొహాన్ .  రిఎర్ ఇసాయేలు లోకుర్  టంటెఙ్ ఆజిమహిఙ్  మోసెవరిఙ్ సుడ్ఃతండె, ‘ఒరె ఒరెబాబు,మీరు తంబెరి
రిఇదెర్ గదె? మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్  టంటెఙ్ ఆజినిదెర్’  ఇజి వెహండె వారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి

* 7:16 7:16అయ  కాలమ్ దు అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ పీనుగుదిఙ్ నూనెరాసిపా తలొఇ ఇడాన్ర్, సబ్ ఏండమండెఙ్
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సుడ్ఃతాన్. 27-28గాని ఆఇ వనిన్ ముసుక్ అనయం కినికాన్ వెహాన్ , ‘మాముసుక్ అతికారి వజమండెఙ్, తీర్ పుతీర్ సిన్
వనిన్వజ మండెఙ్ నిఙి ఎయెన్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయాఅయ్ గుపు వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండ్  నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజినిదా ఇజి వెహండెమోసెఙ్ నెకపొకాన్. 29యాక వెహాండెమోసె తియెల్  ఆతాన్. వెటనె అయ్ గుపు దేసెం డిఃసి
సొహాన్ . మిదాయ్ను ఇని దేసమ్ దు సొహాండె ఆఇకాన్ లెకెండ్  బతిక్తాత్ న్. బానె పెండిల్ ఆతండె రిఎర్ కొడొఃరిఙ్ ఇటాత్ న్.
30నలపయ్పంటెఙ్ వెనుక,సినాయిఇనిపెరిగొరొన్ డగుమనిన్ బిడిఃమ్ బూమిదుమహిఙ్,ఒరెన్  దేవుణు దూతమోసెఙ్ 
తోరెఆతాన్. యాదూతవెయ్ జిమహితుపెప్ఙనడిఃమిఉండిసిసుకొణలొఇతోరెఆతాన్. 31మోసెఅకక్సుడ్ఃతిఙ్  బమమ్
ఆతాన్. బమమ్ ఆతండె నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ తుపప్ డగు సొహాన్ . డగు సొహిఙ్ దేవుణుమాట ఈహ వెహాన్ , 32 ‘నాను నీ
అనిగొగొర్ ఆతిఅబాహాం,ఇసాస్కు,యాకోబుఇనివరిదేవుణు'. యాకవెహాండెమోసెతియెల్ ఆజివణకాన్. సుడ్ఃదెఙ్ బా
అట్ ఏతాన్.

33దేవుణు మరి వెహాన్ , ‘నీ జోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్ బాడిడ్ దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి బాడిడ్ '. 34అయ్ గుపు
దేసమ్ దుమనిన్నాలోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను నెగెండ సుడ్ఃత. వారు అడఃబానిక వెహ. అందెఙెనాను వరిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  డిఃగిత
వాత. ఏలు రఅ నిఙినాను అయ్ గుపు దేసెంపోకన్ ఇజి వనిన్వెట వెహాన్ .

35 ‘మాముసుక్అతికారివజమండెఙ్ తగుగ్ తెపిన్కాన్ వజమండెఙ్  నిఙిఎయెర్ ఏర్ పాటుకితాత్ న్’ఇజివెహిస్ఇసాయేలు
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. 36 అయ్ గుపు దేసమ్ దు బమమ్ పణిఙ్
 కిజిమోసె ఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్ తతాన్. ఎరఙ్ సమ్ దరంబానె,మరివారు నలపయ్పంటెఙ్ నడిఃజిసొహిమహిబిడిఃమ్ 
బూమిదుబామోసెబమామ్నిపణిఙ్బమామ్ని  గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37యామోసెనెఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణునఙిపోకిలెకెండ్ 
మీబాణిఙె ఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ పోకాన్న్’, ఇహాన్ . 38బిడిఃమ్ బూమిదు సఙం కూడిఃతి మహి ఇసాయేలు లోకుర్ వెట
మహికాన్  యామోసెనె. మాఅనిగొగొర్ వెటమహికాన్ వీండె. సీనాయిగొరొతు దేవుణు దూత వినిన్వెటనె వరిగ్తాన్. మఙి
సీదెఙ్  దేవుణుబాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్నిమాటెఙ్ తతిత్కాన్  వీండె.

39గానియామోసెఙ్ మాఅనిగొగొర్ లొఙిజి మన్ ఏండ నెకపొకార్. మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొహిఙ 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 . 41అయావలె వారు ఉండి దూడః లెకెండ్ బొమమ్ తయార్ కితత్రె పూజ కితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్
దనిన్ముసుక్ వారు నండొ సరద్ ఆతార్. 42గాని దేవుణు కోపం ఆతండె మొకొం వెనుక మహాన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్కెఙ్
 సుడ్ఃదెఙ్, నెలపొదుద్ సుకెక్ఙ్ విజు దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ . పవకరు ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “ఇసాయేలులోకాండె,మీరు బిడిఃమ్ బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్  నడిఃసిసొనిస్మహివలెపూజ కితిత్క
నఙినె ఆఏద్ . 43మీరుపూజ కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి దెయమ్ కాఙె గూడాఃరమ్ దు
పిండిజి ఒసి మహిదెర్. వనకాఙెపూజ కితిత్దెర్. అందెఙె బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙి తొహిస్ ఒతెఙ్ నాను సరి సీనాలె.
44మాఅనిగొగొర్ బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె సాసి గూడారం వరివెట మహాద్ . దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసిత్ లెకెండె
మోసెయాసాసిగూడారం †తయార్  కితాత్ న్ . 45మరిలావుపంటెఙ్ వెనుకయెహొసువఇనికాన్ అయటయమ్ దుయాసాసి
గుడారం పిండిత ఒతండెమాఅనిగొగొరిఙ్  నడిఃపిసాత్ న్. అయావలె ఇసాయేలులోకాఙ్ సీనా ఇజి దేవుణు వెహి దేసమ్ దు
వారు సొహార్. దేవుణు వరివెటమహిఙ్ బానెమహియూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట ఉదద్ం కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెం సొంతం
కితాత్ ర్ . బానెబామాఅనిగొగొర్ యాసాసి గూడారం పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దాకయా
సాసి గూడారం బానెమహాద్ . 46దావీదురాజు ఇహిఙ దేవుణు వెహి వజ నడిఃతికాన్. దేవుణు దయ వనిన్ ముసుక్ లావు
మహాద్ . అహిఙ్ బామాఅనిగొగొ ఆతియాకోబు పారద్నం కితిత్ యా దేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ ఉండి గుడిః తొహెఙ్ 
 దావీదు రాజు వెన్ బాతిఙ్ బా దేవుణు సరి సిఏతాన్. 47గాని దావీదురాజు మరిసి ఆతి సొలోమొనుఙ్ నె దేవుణు గుడిః
తొహెఙ్ సరి సితాత్ న్ . 48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ ఇంక గొపప్ పెరి దేవుణు,లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్  కితిత్ బాడిడ్దు మన్ ఏన్.

49 దేవుణు మాటెఙ్ పవక ఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకం నాను బసిని సిమసనం‡. బూమి నా పాదమ్ 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 సరినె మనుస్దు ఇడ్ఃఏండ లొఙిఇదెర్. మీ

† 7:44 7:44సాసి గుడారం. దేవుణు ఇబెబ్మనాన్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిస్మహి గుడారం ‡ 7:49 7:49 సిమసనం. తీర్ పు కిదెఙ్రాజుర్ బసిని కురిస్
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అనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా ఎసెఙ్ బా సరినె దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీఅనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్  గొపప్
మాలెఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణుపోకన్ ఇజి వెహిఆనీతివాండు వందిఙ్ ముందాలెన్ వెహిపవకరిఙ్ బామీఅనిగొగొర్ సపాత్ ర్. ఏలు
ఆనీతివనిన్ఙ్  మీరుఒపజెపిత్దెర్. వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53దేవుణు వనిన్ దూతవెటమిఙిసితిత్ రూలుఙ్ మిఙిదొహ్ కెగానిమీరు
దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.

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 వెహరెవెటనెవారు గిబిబ్ఙ్  మూకెఆతారెడటం గగోలాజివిజేరెఉండెఆజివనిన్ముసుక్వాతార్.
58పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ లాగిత ఒతారెవనిన్ఙ్ పణుకుఙాణ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. పణుకుఙ్  విసీర్ నిసాసిలోకుర్ వరి
సొకెక్ఙ్ ముందాల సవులు ఇని ఒరెన్ దఙడాఃయెన్ పాదమ్ కాఙ్ డగు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

59 వారు సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి మహిఙ్  సెత్పాను, “యేసుపబువా నా పాణమ్ దిఙ్ ఏలు నీ డగు
కూడుఃప్ అ”, ఇజిపారద్నం కితాత్ న్ . 60వెనుక సెత్పాను ముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా, వీరు కిజినియాపాపం విరిముసుక్
మోపమ్”, 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 విజేరెయూదయసమరియదేసమ్ కాఙ్  సెదితసొహార్. 2బకి కలిగ్తి నమిమ్తిత్ లోకుర్ సెత్పానుఙ్  సమాది కితారె
వనిన్వందిఙ్ గొపప్దుకంఆజిఅడఃబాతార్. 3నసిత్వలెసవులుఇనికాన్ యేసుపబుముసుక్నమకంఇడిత్మహివరినమకం
పాడుః కిదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  డుఃగ్ జిమొగగ్కొడొఃరిఙ్ అయ్ లికొడొఃకాఙ్  ఈడిఃసి ఒసి జెలిదు ఇడ్ఃజి,వాండు
సఙమ్ దిఙ్  పాడుః కిదెఙ్మొదొల్ 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 కితిత్వరిలొఇఒరెన్ పిలిపుఇనికాన్ సమరియపటన్మ్ దుసొహాన్ . అబెబ్యేసు, కీసుత్ *ఇజిబోదిసాత్ న్.
6 పిలిపు వెహిమాటెఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగెండ వెహారె వాండు కితిత్ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్. 7 కికుక్ కాలుక్ సాతికార్,
సొటవారు నండొండార్  అబెబ్వాతారె నెగెండ  ఆతార్. నండొండార్ లోకుర్ దెయంఅసిత్ మహికార్ అబెబ్మహార్ . 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 . 10 అయ 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  యా సువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రె
మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 13 అయావలె సిమోనుబా నమిమ్జి బాపిత్సం పొందితాండె పిలిపుఙ్ 
డిఃస్ ఏండ వనిన్వెటనెమహాన్ . పిలిపు కిని బమామ్ని గురుఙ్, బమామ్ని పణిఙ్  సుడ్ఃజి సిమోను గొపప్ బమమ్ ఆతాన్.

14యేసుపబువందిఙ్ వెహిసువారసమరియదేసెమ్ దికార్ ఒపుకొటార్  ఇజియెరూసలేమ్ దుమనిన్అపొసుత్ రు వెహర్.
వెహారె పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  వరి డగు పోకార్ 15వీరు వాతారె సమరియపటన్మ్ దు నమిమ్తి వరిముసుక్ దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ వాదెఙ్  ఇజి పారద్నం కితాత్ ర్ . 16 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ అబెబ్ణి దాక  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం
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మహాద్ . వారు పబువాతి యేసు పేరుదాన్ బాపిత్సం ఉండెనె లాగె ఆజి మహార్ . 17అయావలె పేతురు, యోహాను వరి
ముసుక్ 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 వరి ముందాల డబుబ్ ఇటాత్ న్. 20అయావలె పేతురు, “నీను డబుబ్ సీజి దేవుణు వరం సంపాదనం కిన
ఇజి ఒడిఃబితిత్దా? నీ డబుబ్ నీ వెటనాసనం ఆపిద్. 21నీ ఆలోసనం దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ సరి ఆతిక ఆఏద్ . అందెఙెమాపు
కిని పణిదు నిఙి ఇని వంతు సిలెల్ద్ . 22అందెఙెయాసెఇ ఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగు వాజిపారద్నం కిదు. నీను
ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ వందిఙ్ దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23నీ మనుస్దు నండొ గోస నిండిత మనాద్  ఇజి నాను నెసాన్.
అకాక్దెఆఏండనీపాపమ్ కు నిఙితొహెమనెన్ ఇజినానునెసాన్”,ఇజిపేతురువెహాన్ . 24దనిన్ఙ్  సిమోను, “నీనువెహికెఙ్ 
ఇనికబానాముసుక్ రెఏండమీరు నావందిఙ్ యేసుపబుఙ్ పారద్నం కిదు”, ఇజి పేతురుఙ్ యోహానుఙ్ వెహాన్ .

25 వెనుక పేతురు, యోహాను సాసి వెహిస్, యేసుపబు సువార సాటిసి, యెరూసలేమ్ దు మహ వాతార్. వాని సరి
సమరియదుమహినండొనాహ్ కాఙ్  సువారసాటిసివాతార్.
పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్  

26 అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను దసిణం దరోట్ సొనిస్ యెరూసలేమ్ దాన్  గాజ ఇని
పటన్ం సొని బిడిఃమ్ బూమిదు సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 27-28 అందెఙె 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  సొహాండెమర్ జిసొనిస్నాన్. సొనిస్మహిఙ్  వీండు రదమ్ దుబసియెసయపవకరాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్.
29అయావలె 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 ,
అయఅయియొపియదికాన్. అందెఙెపిలిపురదంఎకిస్ వనిన్ డగు బసాత్ న్. 32అయఅయియొపియదికాన్ సద్ విజిమహి
మాటెఙ్ ఇనికెఙ్  ఇహిఙ “సపెత్ఙ్ ఒనిగొరెవజవనిన్ఙ్ ఒతార్. బుడుఃసుక్ఙ్ కతిసినివలెఅలెజిమంజినిమెండగొరెపిలల్ వజ
అలేతమహాన్ . వాండు ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్. 33వారు వనిన్ఙ్ సిగు కితాత్ ర్ . వనిన్ఙ్ నాయం దొహ్ క్ ఏండాతసొహాద్. వనిన్
పొటెఙాణివరి వందిఙ్ ఎయెర్ బావెహ్ ఏండఆనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్పాణమ్ దిఙ్  బూమిముసుక్హాన్  లాగితార్”.

34అయ అయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవక ఎయె వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ ? వనిన్ వందిఙెనా, మరి
ఒరెన్ వందిఙా? దయ కిజి వెహ్ అ”. 35అందెఙె పిలిపు అయఅయియొపియదికాన్  సద్ వీజిమహియెసయపవక రాసిత్
పుసత్కమ్ దు మహిమాటదాన్ మొదొలిస్ యేసుపబు వందిఙ్  సువార వెహాన్ . 36 ఆహె వారు సొనిస్ మహిఙ్ ఏరు మహి
ఉండిబాడిడ్దువాతార్. అయఅయియొపియదికాన్ వెహాన్ , “ఇబెబ్ ఏరుమనెన్. నానుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ఇనికబాఅడుడ్
మనాదా?”. 37 దనిన్ఙ్  పిలిపు, “నీను మనుస్ పూరి యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇని అడుడ్ బా సిలెల్ద్ ”,
ఇహాన్ . అందెఙెవాండు, “ఒఒ,యేసుకీసుత్ దేవుణుమరిసి ఇజినాను నమిమ్జిన”, ఇహాన్ .

38అయావలె, “రదంనిల్ ప్ అ”, ఇజిఅయియొపియదికాన్ ఆడసితాత్ న్ . రదంనిల్ పాత్ ండెవాండు,పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జి
ఏరుదు డిఃగితార్. పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు ఏరు లొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనె దేవుణు
ఆతమ్ పిలిపుఙ్ కూక ఒతాన్. అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ మరి సుడ్ఃఏతాన్. గానివాండు సర్ ద ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40 పిలిపు సుడ్ఃతిఙ్ అజొతు పటన్మ్ దు మనన్ ఇజి నెసాత్ న్. అబెబ్ణిఙ్ సోసి వాండు సొహి సరిదు మహి విజు
పటన్మ్ కాఙ్ యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహిస్ కయ్ సరియఇని పటన్మ్ దాకవాతాన్.

9
సవులుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తాత్ న్ 

1-2అయావలెసవులు ఇనికాన్ యేసుపబుముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్  బెదిసిమహాన్ . వరిఙ్ మాలెఙ్ కిజిమహాన్ . వాండు
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరిబాన్ సొహాండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మనిన్యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణి పెదెద్ల్ ఙ సీదెఙ్ 
† 8:27-28 8:27-28 రదం ఇహిఙ గురమ్ కాఙ్ ఉండి బంటిపూటాన్ర్
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 ఉతమ్ కు లొసాత్ న్. ఇని ఉతమ్ కు ఇహిఙ, దమసుక్ పటన్మ్ దుయేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడిత్కార్ ఎయెర్ బామహిఙ,
మొగగ్కొడొఃర్ గానిఅయ్ లికొడొఃక్ గాని వరిఙ్ తొహిస్ ఒసియెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారంమనాద్ ఇజి
వెహిస్ని ఉతమ్ కు.

3విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దుసొండెఙ్  సోతాత్ న్. దమసుక్
పటన్ం డగు వాజి మహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ ఉండి గొపప్ జాయ్ వనిన్ సురులం డెఃయ్ తాద్. 4 అయావలె సవులు
బూమిదు అరాన్. అరిఙ్, “సవులు, సవులు, నీను ఎందనిఙ్ నఙి మాలెఙ్ కిజిని”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిన్ ఉండి మాట
వెహాన్ .

5“పబు,నీనుఎయి”,ఇజిసవులువెన్ బాతాన్. “నీనుమాలెఙ్కిజినియేసునెనాను. 6ఏలునిఙ్ జిపటన్మ్ దుసొన్ అ.
నీను ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ నిఙి వెహన్నాన్ లె”, ఇజిమాట వెహాన్ . 7 సవులు వెట సొనిస్ మహికార్  జాటు వెహార్ గాని
ఎయెరిఙ్ బాతోర్ ఏతార్. వారు అలెల్త నిహమహార్ . 8సవులు బూమిదాన్  నిఙితాత్ ండె బేసాత్ న్ గాని కణుకు తోర్ ఏండఆతె.
అందెఙె వారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్  అసాత్ రె దమసుక్ పటన్మ్ దు నడిఃపిసి ఒతార్. 9వాండు మూండి రోసుక్ కణుకు తోర్ ఏండ
మహాన్ . ఇనికబాతిన్ ఏండ ఉణెఎండమహాన్ .

10దమసుక్ పటన్మ్ దుయేసుపబు సిసూడుః ఒరెన్  అననియఇనికాన్ మహాన్ .యేసుపబు వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు తోరె
ఆతండె, “అననియ”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ అననియ, “పబువానాను ఇబెబ్మనన్”, ఇహాన్ .

11 యేసుపబు 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, 12అననియఇనికాన్ ఒరెన్ వాతండెవనిన్ కణెకెఙ్  నెగెండ్ కిజిమరిసూణిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వనిన్ బురాదు
కికుక్ ఇడిన్వజ సుడ్ఃతాన్”, ఇజి వెహాన్ .

13 దనిన్ఙ్ అననియ వెహాన్ , “పబు వీండు యెరూసలేమ్ దు నిఙి కేట ఆతి వ రిఙ్  ఎసొస్నొ మాలెఙ్ కితాత్ న్  ఇజి వనిన్
వందిఙ్ నాను నండొ వెహ మహ. 14 ఇబెబ్యా పటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్  తొహిస్ ఒసి యెరూసలేమ్ దు
ఒతెఙ్  వనిన్ఙ్  అతికారం సీని ఉతమ్ కు పెరి పుజేరిఙ బాణిఙ్ అసాత్ ండె వాత మహాన్”. 15యేసుపబు అననియ వెట,
“నీను సొన్ అ. యూదురు ఆఇ లోకుర్ నడిఃమి,రాజురిఙ నడిఃమి, ఇసాయేలు లోకాఙ్ నడఃమినా వందిఙ్  వెహెఙ్  నాను
వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితమనన్. 16నావందిఙ్ వాండు ఎసొనొమాలెఙ్ఆనాన్  ఇజినాను వనిన్ఙ్  తోరిసన్”, ఇహాన్ .

17అందెఙె 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 నఙిపోక
మనాన్”, ఇజి సవులు వెట వెహాన్ . 18అయావలె వనిన్ కణకాణిఙ్ పొరొఙ్ ననిన్కెఙ్  రాలిత్ఙ్  సుడ్ఃదెఙ్  అటాత్ న్. సవులు
నిఙితండెబాపిత్సం లాగె ఆతాన్. 19వెనుక బోజనం కితాండె సతుత్ ఆతాన్.

సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు,యెరూసలేం పటన్మ్ దుయేసుపబు వందిఙ్  వెహిస్నాన్.
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు మహియేసుపబు సిసూర్ వెట సెగం దినమ్ కు మహాన్ . 20యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్

 తినాన్ఙ్ సొహాండె యేసునె దేవుణు మరిసి ఇజి యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 21 అకక్ వెహికార్ విజేరె
నండొబమమ్ఆతార్. యెరూసలేమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తివరిఙ్  పాడుః కిజిమహికాన్  వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తి
వరిఙ్  తొహిస్ పెరి పుజేరిర్ డగు కూకిస్ ఒతెఙ్  ఇబెబ్బా వీండు వాతమనాన్ ఇజి వెహార్ . 22అహిఙ్ బాపవులు మరి నండొ
సతుత్ దాన్  బోదిసిమహాన్ .యేసునె  దేవుణుపోకి కీసుత్ ఇజి రుజుప్  కితాత్ ండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మహియూదురుఙ్ గాబ
కితాత్ న్ . 23నండొరోసుక్సొహివెనుక సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  ఇజియూదురు ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24గానివరిఆలోసనం సవులుఙ్ 
తెలితాద్. వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్  వారు రెయువేలపూరి పటన్ం వెలిల్ సొని సేహల్ *బాన్ సుడ్ఃజి కాతమహార్ . 25గాని వనిన్ సిసూర్ 
రయు వనిన్ఙ్  ఒతారెఉండి గంపదు బసె కితారె పటన్ం సురులమనిన్ గోడఃదుమనిన్ ఉండి కిటికిబొరొదాన్ 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. సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు సొహి సరిదు ఎలాగ యేసుపబు వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్  ఇజి, ఎలాగ యేసుపబు
వనిన్వెట వరిగ్తాన్  ఇజి, వెనుక సవులు ఎలాగ దమసుక్ పటన్మ్ దు తియెల్ సిలెల్ండ యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజి
బరబబ్ అపొసుత్ రు వెట వెహాన్ . 28అయావలెఅపొసుత్ రు సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్వాండు వరివెట కూడిఃతమహాన్ . వరివెట

* 9:24 9:24 సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరి గోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం వెలిల్ సొని సేహెల్ ఙ్ మ హె. బానెపటన్ం కాప్ కినికార్ కాప్ కిజిమహార్ 
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కూడిఃతాండె యెరూసలేమ్ దు విజు బాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్  సిలెల్ండ యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు
బాస వరిగ్నియూదురు వెట వరిగ్తాండె తరిక్సాత్ న్. అందెఙె వారు సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాకతెలితారె సిసూర్ 
వనిన్ఙ్  డిగుమనిన్ కయ్ సరియాదు ఒతారెతారుస్ పటన్ం పోకార్.

31అయకాలమ్ దుయూదయ,గలిలయ,సమరియదేసమ్ కాఙ్  మహిదేవుణుసఙం  తియెల్  సిలెల్ండసమదానమ్ దాన్
 మహార్ . సఙం దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ సతుత్ ఆజివాతె. నమిమ్తికార్ నండొండార్ ఆజివాతార్.

పేతురు లుదదుయోపాదు బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్  
32అయావలె పేతురు నాహ క్నాహ క్, పటన్మ్ కుపటన్మ్ కు సొనిస్ లుద ఇని నాటొ దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ సుడిః

సొహాన్ . 33బానె ఒరెన్  అయ్ నెయ ఇనికాన్ ఎనిమిది పంటెఙాణ్  అసి నిఙ్ దెఙ్  అట్ఇ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు కికుక్
కాలుక్ అరికాన్. 34పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “అయ్ నెయ, యేసుకీసుత్ నిఙి నెగెండ కిజినాన్. నిఙ్ జి, నీ మంసం నీనె పెరిజ్
ఉండి పడఃకాద్ ఇడ్ఃఅ” ఇహాన్ . 35 వెటనె అయ్ నెయ నిఙితాత్ న్. లుదా నాటొదు, సారోను దేసమ్ దు మహికార్ విజేరె,
వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

36అయావలెయోపఇనిపటన్మ్ దు తబితఇనిఉండిఅయ్ లికొడొఃమహాద్ . అదిబాయేసుపబు సిసూ. గీకుబాసాదు
దనిన్ పేరు దొరక్. దొరక్ ఇహిఙ డుపి ఇజి అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిజి మహాద్ . సిలిల్ వరిఙ్  సాయం కిజి మహాద్ .
37 గాని అది అయావలె ఉండి కసట్ం అసాత్ దె సాతాద్. వారు పీనుగుదిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ రె మేడః ముసుక్ మనిన్ గదిదు
తెర్ పాత్ ర్. 38లుద పటన్ంయోప పటన్ం డగు మహాద్ . 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 ముండ మణిసిక్ అడఃబాజి, దొరక్ వరివెటమహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  తోరిసి
వనిన్ సురుల నిహె.

40పేతురు 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. నమిమ్తి వరిఙ్,
ముండమణిసికాఙ్ కూకిస్ అది బతిక్తాత్ ద్ ఇజి వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 42యాకయోపాదుమనికార్ 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 ఇటలి దేసెమ్ దాన్ వాతిమహిగుంపుదికార్ ఇజి కూకె ఆతమహార్ . 2కొరెన్లి, వనిన్ ఇండొణికార్,
బకి మనికార్. వారు దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్. వాండు సిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ మనిక సెడిడ్నె సీజి మహాన్. దేవుణుదిఙ్ 
ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినికాన్. 3ఒరెన్ండుమదెనం రమరమిమూండి గంటెఙ, దేవుణుబాణిఙ్  వాతిఒరెన్ దూతవనిన్బాన్ 
నిహండె, “కొరెన్లి”,ఇజికూకాన్. కూకిఙ్ యాదూతెఙ్టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4కొరెన్లిగొపప్తియెల్ ఆతండె, “పబు,ఇనిక?”,
ఇహాన్ . దూత వెహాన్ , “నీను 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”.

7యాకవెహిస్ దూతసొహిఙ్, కొరెన్లి వనిన్ పణిమణిసిర్ రిఎరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. ఎసిత్వలెబా వనిన్వెట కూడ్ఃజి మంజిని
బకిమనిన్ ఒరెన్ ఉదద్ం కిని వ నిన్ఙ్ బా కూక్ పిసాత్ న్. 8జరిగ్తిక విజు వరివెట వెహండె వరిఙ్ యోపపటన్మ్ దు పోకాన్.

పేతురు సుడ్ఃతి దరస్నం
9మ రస్నాండిఙ్ వారు సొనిస్యోప పటన్ం డగు ఆతార్. అయావలె మదెనం ఆతాద్. పేతురు పారద్నం కిదెఙ్ మేడః†

ముసుక్ ఎకాన్. 10 పేతురు గొపప్ బఙ కటిత్ఙ్ ఇనికబా ఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనం తయారాజి మహిఙ్ వాండు ఉండి
దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 11అకక్ ఇనిక ఇహిఙ ఆగాసం రే ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు

* 10:1 10:1 వందమంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమ అతికారి. † 10:9 10:9మేడముసుక్ బాన్ మహిఇలాక్ఙ్ ముసుక్ మేడెఙ్మ నెన్. ఎకిస్ సొనిస్
బసెత్ఙ్ ఆనాద్ 
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డిపె ఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్. 12దనిన్ లొఇ బూమిముసుక్ మనిన్ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ విజు రకం జంతుఙ్, బూమిముసుక్
ఊజి బూలానికెఙ్,ఆగసమ్ ముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ 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”.
16ఈహ మూండిసుటుక్ జరిగ్తాద్. వెటనెఆదుపాటిననిన్క ఆగాసమ్ దుమర్ జిపెరెఆతాద్. 17దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి

దనిన్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి పేతురు గొపప్ఙ ఒడిఃబిజి మహాన్ . అయావలె కొరెన్లి పోకి లోకుర్  సీమోను ఇలుల్ ఎమేణిక ఇజి
వెన్ బాజినెసాత్ రె వనిన్ ఇలుల్ ముందాలవాతార్. 18 “పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇబెబ్ మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు
అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమహివలెనెదేవుణుఆతమ్ వనిన్వెటవెహాన్ , “సీమోను,ముఎర్
లోకుర్  నిఙి రెబాజినార్. 20నీను నిఙ్ జిఅడిగ్ డిఃగ్ జిసొన్ అ. అనుమానం ఆఏండ వరివెటసొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానె
వరిఙ్ పోక”.

21పేతురు డిఃగ్ జిసొహాండె, “మీరు నఙినె రెబాజినిదెర్. ఎందనిఙ్  వాతిదెర్?”, ఇహాన్ . 22దనిన్ఙ్ వారు, “సదాతిపతి
ఆతి కొరెన్లి మఙి పోకాన్. వాండు నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెలాజిమనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్
 ఇజియూదురు విజేరె వెహిస్నార్. ఒరెన్ దేవుణు  దూతవనిన్ఙ్ తోరెఆతండె, ‘పేతురుఙ్ నీ ఇండొ కూకిస్ తసి వనిన్మాటెఙ్ 
వెన్ అ’ ఇహాన్ ”, ఇజి వెహార్ . 23అయావలె పేతురు వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .
పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.
మహస్నాండిఙ్ పేతురునిఙితండెవరివెటపయ్ నంఆతాన్. యోపాదికార్  సెగొండార్ యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్  వరివెట

సొహార్. 24ఉండి రోజుపయ్ నం ఆతారెమహస్నాండిఙ్ వారు కయ్ సరియాదు అందితార్. కొరెన్లి వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్
 వనిన్ డగుహి కూడెఃఙ ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె పేతురు వందిఙ్ కాప్ కిజి మహాన్ . 25పేతురు ఇండొ వాతిఙ్ కొరెన్లి సొహాండె
వనిన్పాదమ్ కాఙ్  ఆరాండెవనిన్ఙ్  మాడిఃసాత్ న్. 26గానిపేతురువనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ,నానుబానీన నిన్లోకునె”ఇహాన్ .

27కొరెన్లి వెటవరిగ్జి పేతురులొఇసొహిఙ్  మందలోకుర్ బాన్ కూడ్ఃజిమహికసుడ్ఃతాన్. 28పేతురు వరి వెటవెహాన్ .
“మాయూదురి రూలు వజ ఇహిఙయూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట కూడ్ఃనిక ఆఏద్ . వరివెటమంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు
నెసినిదెర్ గదె. గానిలోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బాతకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్  ఇజి దేవుణు నఙితోరిసత్ మనాన్. 29అందెఙె నఙి
కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను అడుడ్ వెహ్ ఏండవాత. 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 కిజిమహ. వెటనెమెరిస్నిననిన్పాతెఙ్ పొరాప్తిమనిన్ఒరెన్ నాఎదునిహాన్. 31 “కొరెన్లి,దేవుణునీపారద్నమ్ 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 ఒరెన్  సీమోను ఇని వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్. 33 అందెఙె
వెటనెనిఙి కబుపోక. నీనువాతికాదెనెగెద్. ఏలుమాపువిజెపెదేవుణు డగువాతాప్. మావెటవెహెఙ్ దేవుణు నిఙిఆడ
సితిత్ విజుమాటెఙ్ వెండెఙ్  మాపువాతాప్.

34దనిన్ఙ్ పేతురు వెహాన్ , “దేవుణు విజెరిఙ్  ఉండె లెకెండ్  సుడ్ఃజినాన్, ఇజి ఏలు నాను నిజమ్ నె నెసాన్. 35ఎమేణి
జాతి ఇహిఙ్ బాదేవుణుదిఙ్ తియెలాజి, నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃతిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొణాన్. 36యేసు కీసుత్ విజెరిఙ్ 
పబు. దేవుణు వెట లోకాఙ్ కూల తొహిప్సెత్ఙ్ వాండు యేసుఙ్ పోకాన్. యేసువ లెహాన్ ఇసాయేలు లోకాఙ్ స మదనం
వాతాద్ ఇజి దేవుణు సువారపోకాన్. 37యోహాను దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసిబాపిత్సం సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్మొదొలిస్
 యూదయ దేసమ్ దు విజు ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 38యాక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు, నజరేతు వాండు ఆతి
యేసుఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ సీజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వాండుసొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండెస యాన్లోకురిఙ్ కిజినిబాదెఙాణిఙ్
డిఃబిసాత్ న్. దేవుణు వనిన్వెటమహిఙానెవాండు అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండుయూదురి దేసమ్ దుని,యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజు వ నకాఙ్  మాపుసాసిర్. యూదురు వనిన్ఙ్  సిలువాదు
డెఃయారె సపాత్ ర్. 40గాని మూండి రోసాక్ఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాండె మఙి తోరిసాత్ న్. 41 విజేరె లోకాఙ్ 
వాండు తోరె ఆఏతాన్. దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్ సాసిర్, ఇహిఙ, మఙినె వాండు తోరె ఆతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ 
నిఙితి వెనాక్ మాపె వ నిన్వెట తింజి  ఉణిజి మహాప్. 42సాతి వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పు సీదెఙ్ దేవుణు యేసుఙె
‡ 10:14 10:14యూదురుఙ్ తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్
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ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ఇజి సాసి వెహిస్ సువార సాటిసెత్ఙ్ యేసుపబు మఙి ఆడ సితాత్ న్ . 43 పవకరు విజేరె వనిన్ వందిఙ్ ఇని
సాసి వెహార్  ఇహిఙ, వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజెరి  పాపం దేవుణు వ నిన్ వందిఙ్ సెమిసాన్నెల్ ఇజి.

యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ,దొహ్ క్ సినాద్.
44పేతురుయామాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్ నె, వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి మహివరి ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ వాతాద్. 45పేతురు

వెట వాతిమహి నమిమ్తికార్ యూదురు, యాక సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్. “యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
ఇని ఇనాయం దేవుణు సీజినాన్”, ఇజి బమమ్ ఆతార్. 46ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్ వాతిఙ్  వారు
ఆఇబాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణు ఎసొనొ పెరికాన్ ఇజి  సుత్ తి కినిక వీరు వెహర్.
అయావలెపేతురు వెహాన్ , 47 “మఙిదేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి లెకెండ్ విరిఙ్ బాదొహ్ కాద్. ఏలు వీరు ఏరుదుబాపిత్సంలాగె

ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఎయెర్ బాఅడుడ్ కిదెఙ్ అటాన్రా?”. 48అందెఙెయేసుకీసుత్ పేరు అసి ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ పేతురు
వరిఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . వెనుక, సెగం రోసుక్మావెటమన్ అ ఇజివారు పేతురుఙ్ వెహార్ .

11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1యూదురు ఆఇ లోకుర్ బా దేవుణు -మాటెఙ్  నమిమ్తార్ ఇజియూదయ దేసమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ ని, అపొసుత్ రు
వెహర్. 2-3అందెఙెపేతురు ఎకుక్యెరూసలేమ్ దుసొహివలెబానెమహిసునతికిబెఆతియూదురు,వనిన్వెటతరిక్సాత్ ర్.
“నీను సునతి కిఇలోకుర్ వెట కూడిఃతిమహి, వరివెటఉణిజిమహి”, ఇజి వనిన్ముసుక్ తరిక్సాత్ ర్.

4అయావలె పేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజుమొదొహన్ అసి వరివెట వెహాన్ . 5 “నానుయోప పటన్మ్ దు మహివలె ఒర్ నెండ్
 పారద్నం కిజిమహిఙ్  ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. ఇనిక సుడ్ఃత ఇహిఙ,ఆగాసం రే ఆజినాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహిపెరి దుపాటి
ననిక ఉండి బూమిదు డిఃపె ఆతిలెకెండ్  నాడగు డిఃగ్ జివాతాద్. 6అకక్ నెగెండ  సుడ్ఃతిఙ్  దనిన్ లొఇనాలిగ్ కాలుక్ మనిన్
జంతుఙ్, అడిఃవి జంతుఙ్, బూమిముసుక్ ఊజి  బూలానికెఙ్, ఆగాసం ముసుక్ ఎగిని పొటిఙ్ నఙి తోరితె. 7అయావలె,
‘పేతురు నిఙ్ అ. సపిస్ తిన్ అ’, ఇజి ఉండిమాటవెహ.

8 దనిన్ఙ్  నాను, ‘సిలెల్ పబు, సెఏద్ ఇజి ఇడిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బా నాను ఎసెఙ్ బా తిన్ ఏ’ ఇహ. 9 ఆగాసమ్ దాన్ మాట
మరి వాతాద్, ‘దేవుణు నెగిగ్క ఇజి వెహికెఙ్ నీను ఏరిసమ్'. 10ఈహ మూండి సుటుక్ వాతాద్. ఆకక్ర్ దిఙ్  అకెక్ఙ్ విజు
ఆగసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతె. 11యాకజరిగ్తి వెటనె కయస్రియదాన్ కొరెన్లిపోకి  ముఎర్ లోకుర్ నఙి రెబాజినానుమహి
ఇలుల్ డగు వాతార్. 12అయావలె దేవుణు ఆతమ్, ‘నీను ఇని అనుమానం సిలెల్ండ వరివెటసొన్ అ’ ఇహాన్ . వీరు ఆరుగురు
నమిమ్తిత్కార్ బానావెటవాతార్. వాతారెమాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14కొరెన్లి ఇండొసొహిఙ్,  దేవుణు దూతవనిన్వెటవెహికెఙ్ విజువెహాన్ . ‘నీనుయోపాదులోకాఙ్ పోకిస్ పేతురు ఇజి
కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండువానాండెనీను, 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 వరిముసుక్బా
వాతాద్. 16అయావలె నఙి పబుమాటెఙ్  గురు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ‘యోహాను ఏరుదాన్  బాపిత్సం సితాత్ న్ . గానిమీరు
దేవుణుఆతమ్దాన్ బాపిత్సంలాగెఆనిదెర్ లె’ఇజి. 17అహిఙమాపుపబుఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్నమకంఇటిత్ వలెదేవుణు
మఙి సితిత్ ఇనాయమ్ నె వరిఙ్ బాసితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్నాను ఎపటిదికానా?”.

18యాక 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 వెహిస్వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కితాత్ ర్ .

అంతియోకయాదు నమిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరువాతాద్.
19 సెత్పానుఙ్ సపిత్వెనుక యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్ లావుమాలెఙ్  వాతిఙ్  వారు సెదిత సొహార్. సెదితికార్

 సెగొండార్ పెనికె, కుప, అంతియొకియ ఇని దేసమ్ దాక సొహరె యూదురిఙ్  ఉండెనె దేవుణు మాటెఙ్  వెహార్ . 20గాని
వరిలొఇ సెగొండార్ కుపదికార్, కురేనియదికార్ మహార్ . వారు సొనిస్ అంతియోకయాదుమనిన్ గీకు బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బా
యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహార్ . 21 పబు సతుత్ వరివెట మహాద్ . అందెఙె మంద లోకు దేవుణు మాట నమిమ్తాత్ రె
పబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 22యెరూసలేమ్ దుమనిన్ సఙమ్ దికార్ యాకవెహారెబరన్బెఙ్ అంతియోకయాదుపోకార్.
23బరన్బవాతండె దేవుణు దయవరిముసుక్ వా తా ద్ ఇజి సుడ్ఃతాండె సరద్ ఆతాన్. దేవుణుముసుక్ ఉండెమనుస్దాన్ 
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నమిమ్దు ఇజి వాండు వరిఙ్ దయ్ రం వెహాన్ . 24 బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నమకమ్ దాన్ నిండితికాన్, నెగిగ్కాన్.
వాండు దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మందలోకుర్ యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ 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 మిమ్తివరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు తొలితఇడెః ఆతమహాద్ . 27యాకాలమ్ దు పవకరు సెగొండార్ 
యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదువాతార్. 28వరిలొఇఅగబఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితాండెరోమరాజు
ఏలుబడిః కిని దేసమ్ కాఙ్ విజుఉండిపెరి కరువానాద్ లె ఇజివెహాన్ . (కల్వుదియఇనిరాజుఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దుయా
కరు వాతాద్ ) 29అయావలె నమిమ్తికార్ విజేరెయూదయదు బతిక్ని నమిమ్ని వరిఙ్  సాయంపోకెఙ్ ఒడిఃబితార్. మాపు
ఎసొసీనాపొనసొసీనాప్ ఇజివారు ఒడిఃబితార్. 30వరిసాయమ్ కు వారు బరన్బని, సవులు వెట  పెదెద్లుఙబాన్ పోకార్.

12
పేతురు జెలిదాన్ గెలిసాత్ న్.

1అయ కాలమ్ దు హేరోదు రాజు సఙమ్ ది వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 2యోహానుఙ్ దాద ఆతి
యాకోబుఙ్  కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3యాసఙతియూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు పేతురుఙ్ బాతొహిస్
ఇడ్ఃదెఙ్  ఆడసితాత్ న్ .యూదురిపులాఙ్ ఆఇరొటెఙ్ తినిపండొయ్  దినమ్ కాఙ్ యాకజరిగ్తాద్. 4పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె
వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మండెఙ్ పదహారు మణిసిర్  జమానుఙ  ఒపజెపాత్ న్. ఉండె సుటు
నాల్ ఎర్  మణిసిర్ కాపుమంజినార్. పసక్ పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పుతీరిసెత్ఙ్ హేరోదు రాజు
ఒడిఃతాన్. 5ఆహెపేతురు జెలిదు మహాన్ . గాని సఙమ్ దికార్ వనిన్ వందిఙ్  గటిఙ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిమహార్ .

6మర్ సనాండిఙ్ పేతురుఙ్  తీర్ పుతీరిసెత్ఙ్  వెలిల్ తనఇజిహేరోదురాజుఒడిఃబితమహాన్ . అయపొదొయ్ పేతురు రిఎర్ 
 జమానుఙ నడిఃమి రుండి గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆజి నిద కిజి మహాన్ . రిఎర్ జమానుఙ్  వెలిల్ కాపు మహార్ . 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.

8దూత వనిన్వెట, “నీను నడుముదు తొహె ఆజిజోడుక్ తొడ్ఃగిఅ”, ఇహాన్ . పేతురు అకెక్ఙ్  తొహిఙ్  దూత, “నీపాత
పిడిఃగిజ్ నా వెనుక రఅ”, ఇహాన్ . 9 పేతురు దూత వెనుక సొహాండె జెలిదాన్ వెలిల్ వాతాన్. గాని జరిగ్నిక నిజమొ ఆఏదొ
ఇజి పేతురు నెస్ ఏతాన్. యాక విజు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజిన ఇజి ఒడిఃబితాన్. 10వారు ముందాల కాప్ కిని వరిఙ్  డాటిస్
వెనుకాది వరిఙ్ బాడాటిస్ పటన్ంసొని ఇనుము గవునిడగువాతార్. వాతిఙ్ అదినె రేఆతాద్. వారుసోసివాజిఉండి వీది
డాటిత్సొహివెటనె దూత వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11 అయావలె, జరిగ్తికెఙ్ విజు నిజమె ఇజి పేతురు తెలి ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్  పోకాండె నఙి హేరోదురాజు
బాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. యూదురు నఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఒడిఃబితాత్ రొ దనిన్లొఇహాన్ బాడిఃబిసాత్ న్  ఇజి ఏలునాను నిజం నెసాన్ ఇజి
ఒడిఃబితాన్. 12యాక నెసాత్ ండె పేతురు, మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహానుఙ్ అయ్ సి ఆతి మరియ ఇండొ సొహాన్ . బాన్ 
మందలోకుర్ కూడిఃతమహారె పారద్నం కిజిమహార్ . 13పేతురు వెలిల్ మహిసేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజి వెండెఙ్  రోద ఇని
పణిమణిసిబాన్ సొహాద్. 14అదిపేతురు కంటం గురు అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్ రేఏండఉహ్ కిస్సొహాదె, “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
విజువెహాన్ .యాకయాకోబుఙ్ ని  మహినమిమ్తివరిఙ్ వెహ ఇహండెమరిఉండిబాడిడ్దుసొహాన్ . 18పెందాహిఙ్  జేలిదు
మహి జమాఙ్ ణు గొపప్ గాబ ఆతార్. పేతురు ఇనిక అతాండొ ఎంబెసొహండొ ఇజివారు గొపప్ గాబ ఆతార్. 19పేతురుఙ్ 
రెబాజి దొహ్ కిసెత్ఙ్  హేరోదు రాజు ఆడ సితాత్ న్ . గాని వారు ఎసొ రెబాతిఙ్ బా తోర్ ఏతాన్. అందెఙె హేరోదు రాజు కాప్ 
కిజిమహిజమాన్ ఙమరిమరియాసఙతివందిఙ్ వెన్ బాజిపేతురు గెలసత్ సొహాన్ కాక వ రిముసుక్ తీర్ పుకితాండెవరిఙ్
 సపెత్ఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .

హేరోదురాజుసాతాన్.
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హేరోదురాజుయూదయదాన్ కయ్ సరియాదుసొహాండెబాన్ సెగంకాలంబతిక్తాన్. 20హేరోదురాజుతూరు పటన్మ్ ది
వరి ముసుక్, సీదోను పటన్మ్ దివరి ముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జి మహాన్ . అందెఙె వారు ఉండె మనుస్దాన్ వాతారె రాజు
ఇండొణి అతికారి ఆతి ఒరెన్ బాల్ సుత్ ఇని వనిన్ఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్, రాజు వరి ముసుక్ సమదనం ఆదెఙ్ ఇజి.
ఎందనిఙ్  ఇహిఙరాజుదేసమ్ దానె వరిఙ్ పంట దొహ్ కిస్ మహాద్ . 21ఏర్ పాటు కితిత్ రోజు,హేరోదు రాజు,రాజుర్ తొడ్ఃగిని
సొకెక్ఙ్ పొర్ పాతాండె రాజు కురిస్దు బసాత్ ండె వాతివరివెట మీటిఙ్ దు వరిగ్తాన్. 22 అకక్ 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 కాక దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 25బరన్బని సవులుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్ వరి పణిఙ్ వీసాత్ రెమారుక్
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 కూకెఆనిసిమెయోను, కురేనదికాన్  లూకియ,హేరోదుఅంతిపాస్*. 2వీరు దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిజి ఉపాస్ కిజిమహివలె 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.

బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.
4దేవుణు ఆతమ్ పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగు మనిన్ సెలూకిన ఇని పటన్ం సొహరె ఓడఃదు ఎకారె కుప

ఇనిదీవ్పుదు†సొహార్. 5వారుసలామిఇనిపటన్మ్ దుసొహరెబాన్ మహియూదురిమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్  సొహరెదేవుణు
మాటెఙ్ సాటిసిమహార్ .మారుక్ ఇజి కూకెఆనియోహానువరివెటవరిఙ్తోడుః లెకెండ్ మహాన్ . 6వారుఅయదీవ్పువిజు
పయ్ నం కితారె పాపు ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. బానె వారు బర్ యేసు ఇజి కూకె ఆని ఒరెన్ యూద వనిన్ఙ్  సుడ్ఃతార్.
వాండు ఒరెన్ సెటిణ్కాన్. వాండు అబదద్ంమాటెఙ్  వెహిన్ పవక. దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్ పవక ఇజినా టిసినాన్గాని ఆఏన్.
7వాండు రోమ గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు వెటమహికాన్. అయరోమ గవరన్రు ఇహిఙవాండు తెలివిమనిన్కాన్. వాండు
దేవుణు మాటెఙ్ వెనా ఇజి బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గాని అయ సెటిణ్కాన్ వరిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకు బాసదు
వనిన్ పేరు ఎలీమ)రోమగవరన్రు ఆతిసెరిగ్పవులుయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్  సుడ్ఃతాన్,  యాగారిడ్ విదె
కినికాన్. 9-10అయావలె సవులు (వనిన్ఙ్ పవులు ఇని పేరుబామహాద్ ) దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితాండె ఎలీమేఙ్ తినాఙ్ 
 సుడ్ఃజి వెహాన్ , “నీను సయాన్పొటాదికాన్, నీతి నిజాయితిఆతి విజు దనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీనుపూరి సెఇకి, గొపప్మొసెం
కినికి. నిజమాతిదేవుణుమాటెఙ్ నిజం ఆఇకెఙ్  ఇజితోరిసిని.

11 ఇదిలో, దేవుణు ఏలు నిఙి తీర్ పు సీజి సికస్ సీజినాన్. నీను సెగం కాలం గుడిడ్ ఆజి పొదుద్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఏండ
ఆనిలె” వెటనె వాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్ గాందుదాన్ వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటి ఆతె. ఎయెర్ బా కికాఙ్ అసి బులెల్య్ 
కిబిసాన్రాఇజిఅతాల్  ఇతాల్  బూలాజిమహాన్ . 12అయరోమగవరన్రు జరిగ్తిక సుడ్ఃతివలెయేసుపబుముసుక్ నమకం
ఇడాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబు - వందిఙ్బోద  వెంజి బమమ్ ఆతాన్.

పవులుని బరన్బ పిసిదియదేసమ్ దుమనిన్ అంతియోకయాదు సువార వెహిస్నార్ 
13 వెనుక పవులుని వనిన్వెట మహికార్ ఓడః ఎకారె పాపుదాన్ పంపులియాదు మనిన్ పెరగ్ ఇని పటన్ం సొహార్. బానె

యోహాను వరిఙ్  డిఃసాత్ రె యెరూసలేమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . 14 వారు పెరుగ్ పటన్మ్ దాన్ సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు
మనిన్ అంతియోకయాదు సొహార్. బానె వారు విసాంతి దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహరె బసాత్ ర్. 15మోసె
సితిత్ రూలుదాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙదాన్  సెగం సద్ వితి వెనుక మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారిఙు  పవులుని బరన్బ వెట.
“దాదారండె, లోకాఙ్ బోదిసెత్ఙ్ ఇని మాటెఙ్ బా  మహిఙ వెహ ” ఇహార్ . 16 అయావలె పవులు నిఙితండె విజేరె అలెజి
మండు ఇజి కియు సయ్ న కితాండె వరివెట వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆని యూదురు ఆఇ
లోకాండె, నామాట వెండు. 17మాఇసాయేలు లోకు పారద్నం కిని దేవుణు, మాఅనిగొగొరిఙ్, వనిన్ లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ 

* 13:1 13:1 హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదు బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితిత్ హేరోదు రాజు వీండె. (మారక్
6:14-28)రాజువెట కూడ్ఃజి పిరితిమనయేను, సవులు ఇనికార్ † 13:4 13:4 దీవ్పు. సురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వారు అయ్ గుపు దేసమ్ దు ఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలె వరిఙ్ నండొ లోకు ఎలిప్సాత్ న్. వెనుక
గొపప్సతుత్ దాన్ వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసితతాత్ న్. 18రమారమినలపయ్  పంటెఙ్  వారుబిడిఃమ్ బూమిదుసొనిస్మహివలె
దేవుణు వరిఙ్ ఓరిసిమహా న్. 19 కనాను దేసమ్ దు మహి ఏడు జాతిఙాణి వరిఙ్  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 పవకవాతికాలమ్ దాక వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ తీరుప్ తీరిసిన్ నెయిక్లోకాఙ్  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 నలపయ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 22 వెనుక సవులుఙ్ 
 లాగితాండె దావీదుఙ్  రాజువజ దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దావీదు వందిఙ్ దేవుణు ఇని సాసి వెహాన్ ఇహిఙ, ‘యెసెయి
మరిసి 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 ఇసాయేలులోకాఙ్తపిసిన్కాన్  ఆతియేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24యేసువానిముందాలయోహాను ఇసాయేలు
లోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ ‘విజేరె పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ’ ఇజి. 25యోహాను వనిన్
పణి వీసిన్వలెలోకాఙ్ వెహాన్ , ‘నాను ఎయెన్  ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్ ? మీరు ఒడిఃబిజినికాన్ ఆఏన్ నాను. మీరు ఎదు
సుడ్ఃజిమహికాన్  వెనాక్వాజినాన్. వనిన్ జోడుక్బెలుట్ కూతెఙ్ బానాను ఏపటిదిక ఆఏ'.

26తంబెరిఙాండె, అబాహాం కుటుమ్ దికిదెరా, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనికిదెరా, దేవుణు లోకాఙ్ ఎలాగ  గెలిప్సాన్నెల్ ఇజి
కబు దేవుణుమఙివిజేరిఙెపోకాన్. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙయెరూసలేమ్ దుమహికార్,వరిఅతికారిలోకుర్,యేసు,దేవుణు
పోకాన్  ఇజి గురు అస్ ఏతార్. విజు విసాంతి దినమ్ దు వారు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ్ సద్ వితార్ గాని అరద్ం కి ఏతార్. గాని
 పవకరు ముందాలెన్ వెహి అయమాటెఙ్ వ జ జరిప్సాత్ ర్. ఎలా గ ఇహిఙయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ వారు తీరుప్ కితాత్ ర్ . 28యేసుఙ్ 
తీరుప్ కిని వ నిన్డగు త సి సావుదిఙ్  తగితి తపుప్ ఇనికబా కిఏతా న్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ్ బా గాని వినిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సపు
ఇజివారుపిలాతుఙ్బతిమాలితార్. 29యేసుఙ్ యూదురు ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కినారొఇజిపవకరురాసిత్ మహికెఙ్విజువారు
కితిత్ వెనుక వనిన్ సిసూర్ వనిన్ పీనుగుదిఙ్సిలువదాన్ డిపాత్ రె సటుట్ పణుకుదు దొలిసిత్ సాలమ్ లొఇఇడాత్ ర్. 30గానిదేవుణు
యేసుఙ్  సాతివరిబాణిఙ్నికాన్. 31గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు వనిన్వెటసొనిస్మహివరిఙ్  యేసునండొరోసుక్తోరె
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 వరిపొటెఙాణికార్  ఆతిమావందిఙ్ ఏలు జరిగ్తాద్. “నీను
నామరిన్, నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆతమనన్”, ఇజి కీరన రుండిదు రాసిత్ మనిక దినిన్వందిఙె.

34 దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్ పీనుగు సబ్ ఏద్  ఇజి వ నిన్వందిఙ్  దేవుణు మాటాదు ఈహ రాసత్
మనాద్. “దావీదుఙ్  సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ నెగిగ్ దీవెనమ్ కు నాను మిఙి తప్ ఏండ సీనా”. 35 కీరన పుసత్కమ్ దు మరి రాసత్
మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “నీను పోకివ నిన్ పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్  నీను సరి సిఇ”.

36 అహిఙ దావీదురాజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ వజ వనిన్ తరమ్ ది వరిఙ్ సేవ కిజి వీసాత్ ండె సాత సొహాన్ . వనిన్
అనిగొగొరిబాన్  వనిన్ఙ్ బా ముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత సొహాద్. 37గాని సాతి వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికి యాయేసు
పీనుగు సబ్ జిసొన్ ఏతాద్.

38అందెఙె తంబెరిఙాండె, మిఙి వెహిస్ని సువారయా కాదె. పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ యేసు అటాన్న్. యాకమీరు నెగెండ
నెసెత్ఙ్ ఇజినానుఆసఆజిన . 39మోసెసితిత్ రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్  అట్ఉ. గానియేసుముసుక్
నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణ్యేసుపూరి డిఃబిసాన్న్. 40పవకరు వెహివజమిఙి రెఏండ సుడ్ఃదు. వారు ఇనిక
వెహార్ ఇహిఙ.

41 “సుడ్ఃదు, వెకిసినికిదెరా,మీరు బమమ్ నిదెర్ లెగానిపాడాఃజిసొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙమీకాలమ్ దు నాను ఉండి
బమామ్ని పణి కిన. గాని అయ పణి వందిఙ్ ఎయెర్ బా వెహిఙ్ బా మీరు 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 కూడిఃతి
యూదురు ఆఇ బకి మనిన్కార్ పవులుని బరన్బ వెట సొహార్. పవులు, బరన్బ వరివెట వరిగ్తార్. దేవుణు మిఙి తోరిసిన్
ద యాదరమ్మ్ దిఙ్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం నడిఃదు ఇజి పవులుని బరన్బ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.
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44 మరి వాతి విసాంతి దినమ్ దు పటన్మ్ దికార్ విజేరె సొహి లె కెండ్ మంద లోకుర్ దేవుణు మాట వెండెఙ్ 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.

46అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణు మాట ముందాల మిఙి వెహెఙ్ వలె. అందెఙెమాపు
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  ఇహిఙయాలోకమ్ దు మనిన్ విజు లోకాఙ్, వరి
పాపమ్ కాణ్  వాని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్’  ఇజి వెహ మనాన్. 48యూదురు ఆఇ లోకుర్ విజేరె యామాటెఙ్ వెహారె సరద్
ఆతార్. దేవుణు మాటెఙ్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి వారు వెహార్ . ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటు ఆతికార్ విజేరె
దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. 49దేవుణుమాటఅయదేసమ్ దు విజుసాటెఆతాద్. 50గానియూదురు ఆ పటన్మ్ దు బకి
మనిన్ పలుక్బడిః మనికెఙ్ ఆతి అయ్ లి కొడొఃక వెట,  పెరికార్ ఆతిమొగవరి వెట వరిగ్జి కోపం రేపాత్ రె పవులు ముసుక్,
బరన్బ ముసుక్  మాలెఙ్ కితారె వరిఙ్  అయాపటన్మ్ దాన్ నెక పొకార్. 51అందెఙె 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
ఇజిసాసి లెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుక వారు ఇకోనియఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

52అంతియోకయాదుమనిన్ సిసూర్ ఎసొనొ సరద్ ఆతార్. దేవుణు ఆతమ్ వరిముసుక్పూరివాతాద్.

14
పవులు,బరన్బ ఇకొనియాదు సువార వెహిస్నార్ 

1పవులుని బరన్బ కూడ్ఃజి ఇకొనియా దుసొహరెఅంతియోకయాదు కితిత్లె కెండ్యూదురుమీటిఙ్ కిని ఇండొసొహార్.
వారు నెగెండ బోద వెహిఙ్  నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూదురు ఆఇకార్ బా  నమిమ్తార్. 2 గాని నమిమ్ఇకార్ 
 యూదురు,యూదురు ఆఇ వరిఙ్  రేపాత్ రె అపొసుత్ రుఙముసుక్ కోపంపుటిసాత్ ర్. 3గానిపవులు,బరన్బ నండొరోసుక్బానె
మహార్ .యేసువందిఙ్  దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తార్. వారుపబుదయాదర్ మమ్ వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్  నిజంఇజిపబువిజెరిఙ్ 
 తోరిసాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙబమామ్తిపణిఙ్బమామ్తిగురుఙ్  కిదెఙ్  పవులుఙ్ బరన్బెఙ్  సతుత్ సితాత్ న్ . 4అయపటన్మ్ దుమహి
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 ఒడిఃబిజిమహార్ . 6-7అపొసుత్ రు అయ సఙతి
నెసాత్ రె లుకయొనియాదుమహిలుస్ త, దెర్ బ ఇని పటన్మ్ కాణ్, వనాక్ సురులమనిన్ దేసమ్ కాఙ్  ఉహ్క్ సిసొహరెఅబెబ్
సువారసాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8 లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సొట వాండు ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పుటిత్బాణిఙ్ మొదొలిస్ సొటాదికాన్

ఆతండె ఎసెఙ్ బానడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినెమంజినాన్. 9పవులుబోదిసిమహిఙ్ వాండు వెంజిమహాన్ . పవులు వనిన్ఙె
సుడ్ఃతిఙ్  నెగెండ్  ఆన ఇజి వనిన్ఙ్ నమకం పుటిస్నాద్ ఇజి నెసాత్ న్. 10అయావలె పవులు వనిన్ఙ్, “నిఙ్అ, నీపాదమ్ కు
బూమిదుమొపిస్  నిల్ అ”, ఇజి డటం వెహిఙ్ అయసొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11పవులు కితిత్ బమామ్తి పణిసుడ్ఃతారెబాన్ మహిలోకుర్ లుకోనియబాసాదు గగోలాతార్ . “దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్
ఆతెనెమాడగు డిఃగ్ జివాతె”, ఇజిడటం గగోలాతార్ . 12బరన్బెఙ్  బుహస్ పతిఇజిపేరు ఇటాత్ ర్. నండొబోదవెహివందిఙ్ 
పవులు  హెరమ్ ఇజిపేరు ఇటాత్ ర్. 13పటన్ం వెలిల్ మహిబుహస్ పతిగుడిఃదిపుజేరివాతండెడాఃకుఙ్,పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండె
పటన్ంవెలిల్ మహిసేహల్ డగుతతాత్ న్. మందలోకు కూడ్ఃజివాతారెపూజకినాట్ ఇజిఅయపుజేరిని, కూడిఃతిమహిలోకుర్
 ఒడ్ఃబితార్. 14బరన్బనిపవులుయాకనెసాత్ రెవారు కినిప ణిదిఙ్ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ఇజితోరిసినివందిఙ్వరిసొకెక్ఙ్  పాతెఙ్
 కిసాత్ రె లోకురి  నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం వెహార్ .

15 “తంబెరిఙాండె,మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ?మాపుబామీననిన్లోకునె. మీరుయాపణిదిఙ్ రెఇకెఙ్  డిఃసిసీజి
ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, బాన్  మనిన్ విజు వనకాఙ్  పుటిసిత్ బతిక్జి మంజిని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దు ఇజి మిఙి సువార
వెహిస్నాప్. 16గడిడ్ ఃసిత్ కాలమ్ దు విజుజాతిఙ్  వరిఙ్ వరిఙ్ ఇసట్మాతి వ నాక్ఙ్పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణు డిఃసత్ సితాత్ న్ .
17 అహిఙ్ బా దేవుణు ఆగాసమ్ దాన్ మిఙి పిరు, ఎమేణివేల పంట అయావలె కనికారం ఆజి సీజినాన్. తకుక్ సిలెల్ండ
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బోజనం సీజినాన్. మీమనుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి  పోస కిజినాన్. ఈహ వాండు ఎలాగమహి దేవుణు ఇజిలోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”.
18అపొసుత్ రుయాలెకెండ్ వెహిఙ్ బావారు  వి రిఙ్పూజ కిఏండ ఆదెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాద్.

19అయావలె అంతియోకయదాన్, ఇకొనియదాన్  సెగొండార్ యూదురు వాతారె వరి మాటెఙాణిఙ్ నండొ లోకాఙ్ వరి
పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్. కూడుఃపాత్ రె, పవులు ముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్. వాండు సాతాన్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్
వనిన్ఙ్  ఈడిడ్సాత్ రె బానె డిఃసాత్ ర్. 20గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల కూడిఃతి మహివలె పవులు నిఙితండె పటన్మ్ లొఇమర్ జి
సొహాన్ .మహస్నాండిఙ్ పవులు, బరన్బ కూడిఃతారె దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

పవులుని బరన్బ సిరియాదుమనిన్ అంతియొకయాదుమర్ జిసొహార్ 
21పవులుని బరన్బ దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సువారబోదిసాత్ ర్. నండొలోకుర్ యేసుపబుఙ్ నమిమ్తార్. వెనుక పవులుని

బరన్బ, లుస్ త, ఇకొనియ,అంతియొకయాదుమర్ జివాతార్.
22వాతారె, ఎమేణి పటన్మ్ ది వ రిఙ్ బానె సిసూరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్. “మీ నమకం డిఃస్ ఏండ మండు. మాటు నండొ

మాలెఙ్ ఓరిసి దేవుణు రాజెమ్ దు సొండెఙ్ వలె”, ఇజిమరిమరి పణిసి వెహార్ .
23పవులు, బరన్బ విజు సఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారె ఉపాస్ మంజిపారద్నం కిజి, వారు నమిమ్తి దేవుణుదిఙ్ 

వరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 24 వెనుక పిసిదియ దేసెం డాటాత్ రె పంపులియాదు వాతార్. 25పెరగ్ ఇనిబాన్ దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసి
వెనుక అతలియపటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26అబెబ్ణిఙ్  ఓడః ఎకారె వారు మొదొహి సోతిత్ సొహి అంతియొకయాదు మర్ జి వాతార్. యాఅంతియొకయాదునె
దేవుణు పణివందిఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆతార్. అయ పణి వీసాత్ రె ఏలు బానె మర్ జి వాతార్. 27మర్ జి
వాతారె  సఙమ్ దివరిఙ్విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు వరి వెటనె కితిత్ పణిఙ్విజువెహార్ .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 ఇహిఙ మోసె సితిత్ రూలు వజ సునతి కిబె ఆఏండ మహిఙ మీరు 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 అంతియొకయదేసమ్ దు మనిన్ మరి సెగొండార్ ఎకుక్
యెరూసలేమ్ దుసొనిస్అబెబ్మనిన్అపొసుత్ రుఙ,పెదెద్ల్ ఙడగుసొండెఙ్ వలెఇజితీరామ్నంఆతార్. 3ఆహెఅయసఙమ్ ది
లోకుర్ వరిఙ్  పోకార్. వారు పినెకె, సమరియ ఇని దేసమ్ క సరి సొహరెబానెమహి వ రివెటయూదురు ఆఇకార్ దేవుణు
దరోట్ మహ వాతారె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినార్  ఇజి విజు వెహరె సొహార్. అబెబ్ మహి నమిమ్తికార్  యాక వెహారె గొపప్
సరద్ ఆతార్. 4వారుయెరూసలేమ్ దు వాతివలె  సఙమ్ దికార్, పెదెద్లుఙు, అపొసుత్ రు విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజి బసె కితాత్ ర్ .
దేవుణు వరివెట కితిత్ పణిఙ వందిఙ్ విజువారు వెహార్ .

5గానిబాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహి నమిమ్తికార్  సెగొండార్ నిఙ్ జి వెహార్ , “నమిమ్తిత్ వరి లొఇయూదురు ఆఇ
లోకుర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె. మోసె సితిత్ రూలుదు మనిన్ ఆడెఙ్ విజు వారు ఒపుప్కొడ్ఃజి ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజిమాటు
వరిఙ్ వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .

6అయావలెఅపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙుయాసఙతివందిఙ్ ఆలోసనంకిదెఙ్  కూడ్ఃజివాతార్. 7నండొతరిక్సివెనుకపేతురు
నిఙితండె వరివెటఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, సెగం కాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్*యూదురు ఆఇ లోకాఙ్ సువార వెహెఙ్ 
మీ నడిఃమిహానె దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ వారుబా దేవుణు మాట వెంజి
దేవుణుదిఙ్  నమిమ్దెఙ్. 8లోకుఒడిఃబినికెఙ్విజునెసినిదేవుణు,దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తియూదురుఆఇలోకా ఙ్ బావ నిన్బాన్
కూడుఃపాన్న్ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగతోరిసాత్ న్  ఇహిఙమఙిసితిత్వజనెయూదురుఆఇలోకాఙ్ బాదేవుణువనిన్ఆతమ్ 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 గాని
పిండిదెఙ్ అట్ ఇ బరుదిఙ్ ఎందనిఙ్ యానమిమ్తి వరిముసుక్మొపిస్నిదెర్ ? ఆహెమీరు కితిత్ఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ కోపం

* 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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రేపిస్నిదెర్. 11గాని పబు ఆతియేసు దయాదర్ మమ్ దానెమాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజిమాటు నమిమ్జినాట్. అయావజనె
వారుబా గెలసత్ మ నా ర్”, ఇహాన్ .

12ఆఇజాతిలోకుర్ నడిఃమిదేవుణువరివెట కితిత్ గొపప్ బమామ్తిపణిఙవందిఙ్గొపప్బమామ్తిగురుఙవందిఙ్పవులు,
బరన్బ వెహిఙ్, అబెబ్ మహి లోకుర్ విజేరె జమ్ న అలెతారె వెహర్. 13వారు వెహి వీసిత్ వెనుకయాకోబు ఈహ వెహాన్ .
“తంబెరిఙాండె, నామాట నెగెండ వెండు. 14 ఆఇ జాతి లోకుర్ వెట దేవుణు ముందాలెన్ దయ తోరిసాత్ న్. అకక్ ఎలాగ
ఇహిఙవరిబాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్సొంతలోకు వజ ఏర్ పాటు కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయతోరిసాత్ న్. అకక్ విజుపేతురు
యెలెవెహమనాన్. 15పవకరుముందాలెన్ వెహికెఙ్ యాక దె. ఇనితేడసిలెల్ద్ . వారుముందాలెన్ వెహిమాటఇనిక ఇహిఙ.

16 “దినిన్ వెనుక నాను మర్ జి వాజి దావీదురాజుది అరి సొహి ఇలుల్ తొహన్. లాగిజ్ విసీర్ జి దనిన్ఙ్ నాను మర్ జి
తొహిస్ దనిన్ఙ్  నాను ముందాల్  మహిలెకెండ్ కిన. 17-18అయావలె ఆఇ జాతి లోకుర్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె. ఆఇ జాతి
లోకుర్ బాణిఙ్ నాపేరు అసెత్ఙ్ నాను ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె ఇజి దేవుణునె వెహిస్నాన్”, “యాకనండొ
కాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ దేవుణు వెహమనాన్”.

19యాకోబుమరి వెహాన్ , “నామనుస్దు ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు దరోట్ మహివాతిఆఇజాతిలోకురిఙ్మాటుమాలెఙ్
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 .యాకవిజుడిఃసిసీదెఙ్.
అకెక్ఙె. మరి ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యాక విజు రాసిత్మని మోసె 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 ఇనిమరి ఉండి పేరు మనిన్యూద వనిన్ఙ్,
సీలెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .యూదని, సీల రిఎర్. అయసఙమ్ దుముకెలమతికార్.

23 వరివెట సఙమ్ దికార్ ఉండి ఉతం రాసత్ పోకార్. అబెబ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, ‘మీదాద్ సీర్ ఆతి అపొసుత్ రు,
పెదెద్లుఙు, అంతియొకయాదు, సిరియాదు, కిలికియాదు మనిన్ దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తిత్ యూదురు ఆఇ జాతిఙ విజేరిఙ్ 
వందనమ్ కు పోకిస్నార్. 24సెగొండార్ మాడగుహాన్  సొహరె వరి బోదదాన్  మఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ ,మీమనుస్ఙ విజుబాద
కితాత్ ర్ ఇజిమాపు నెసాత్ ప్. గాని వరిఙ్  మాపుపోక్ ఏతాప్, ఇని అతికారంబా సిఏతాప్. 25-26అందెఙె, మాయేసు పబు
వందిఙ్ పాణం సావుదిఙ్ ఒప జెపిత్ మా పియమాతి బరన్బ, పవులు ఇని వరివెట మా డగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీ బాన్ 
పోకాన్ప్  ఇజి మాపు ఉండె మనుస్ ఆత మనాప్. 27 అందెఙె మాపుయూద, సీల ఇని రిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారు వాజి
మాపురాసిత్ 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 ఆతియా ఆడెఙ్  ఆఏండ మరి నండొ ఆడెఙ్  వెహిస్ మీ ముసుక్ బరు ఇడిన్క ఆఏద్ ఇజి దేవుణు
ఆతమ్ని,మాపుఉండెమనుస్ ఆజినాప్. మిఙిమావందనమ్ కు.

30అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు అంతియొకయాదు వాతార్. 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 దేవుణు మాటెఙ్ నండొ వెహిస్ అబెబ్
మహి దాదిస్రిఙ్  తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రం వెహిస్ ఇడాత్ ర్ . అకక్ వెంజి వరి మనుస్దు బలం ఆతార్. 33-34వారు అబెబ్ సెగం
రోసుక్ గడఃపాత్ ర్ . వెనుక, బానెమహి నమిమ్తికార్ వరిఙ్ యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకి వ రిబాన్ మర్ జి పోకార్. “దేవుణు
సమదనంమీబాన్మనీద్”, ఇహారెపోకార్. 35గానిపవులుని బరన్బ అంతియొకయాదుమహారెమరి నండొలోకుర్ వెట
దేవుణుమాటెఙ్  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  మనారొఇజి సూణసొనాట్  ఇజి వెహాన్ . 37అయావలెమారుక్ ఇజి ఆఇ పేరుమనిన్యోహానుఙ్ 

† 15:21 15:21 నండొకాలం ఇహిఙ, రమరమి 200 పంటెఙాణిఙ్ 300 పంటెఙ్దాక.
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 వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం ఆతాన్. 38గానిమారుక్ఙ్ వరివెటఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజిపవులు వెహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మారుక్ముందాల వరివెట పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరిటయంమన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ నండొ గొడఃబ ఆతారె రియాఙ సొహార్. బరన్బ మారుక్ఙ్  వెట ఒతండె ఓడః
ఎకిస్ కూప ఇని దీవ్పుదు సొహార్. 40గాని పవులు సీలెఙ్ కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహి తంబెరిఙు 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, సీల వెట దెర్ బ, లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాణ్  వాతాన్. అబెబ్ తిమోతి ఇనికాన్ ఒరెన్  యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్కాన్
మహాన్ . వనిన్ అయ్ సిబా నమకం ఇటాత్ మహాద్ . అదియూద జాతిదికాద్. వనిన్ బుబబ్ ఆఇ జాతిదికాన్. వాండు గీసు
దేసెమ్ దికాన్. 2తిమోతివందిఙ్ లుస్ తదు, ఇకొనియాదు నమిమ్తికార్వాండు గొపప్ పేరు మనిన్కాన్, ఇజిపొగ్ డిఃతార్.

3 తిమోతిఙ్ 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 . 5ఆహెసఙమ్ దుమనిన్వరి నమకంలావుపిరితాద్. వరి లెకక్ రోజురోజులావుఆజిమహాద్ .

పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 
6ఆసియపాంతమ్ దు దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్క ఆఏద్  ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు పుగియ, గలతీయ

దేసమ్ కాణిఙ్ సొహార్. 7 అయావలె ముసియ బెతనియ డగు వాతారె బెతనియ సొండెఙ్  ఇజి సుడ్ఃతార్. గాని బాన్ 
సొండెఙ్ యేసుపబు ఆతమ్ వరిఙ్ సరి సిఏతాన్.

8అందెఙెవారుముసియపాంతండాటాత్ రె డిఃగు సమ్ దరం డగుమ నితోయఇనిపటన్మ్ దు సొహార్. 9అయపొదొయ్ 
పవులు, బాన్ మహిఙ్, ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ మసిదోనియ దేసెమ్ దికాన్ ఒరెన్  నిలిస్, “నీను
మసిదోనియాదువాజిమఙిసాయం కిఅ”, ఇజి బతిమాలితి వజ దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 10పవులు  అయాదరస్నంవాతిఙ్,
మాపు వెటనె మసిదోనియ సొండెఙ్ తయార్  ఆతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మసిదోనియాది వరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్
వందిఙ్  దేవుణుమఙి కూకమనాన్  ఇజిమాపునెసాత్ ప్.

లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్
11మాపు తోయ పటన్మ్ దాన్  ఓడః ఎకాపె తినాఙ్  సమొత ఇని దీవ్పుదు సొహప్ . మహస్ నాండిఙ్  నెయపోలి ఇని

పటన్మ్ దుఅందితాప్. 12అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ఇనిపటన్ంవాతాప్. మసిదోనియదేసమ్ దుపిలిపిప్పటన్ంఉండిముకెలమాతి
పటన్ం. అకక్ నండొండార్  రోమాదికార్ బతిక్జిమహిపటన్ం. మాపుసెగం రోసుక్ ఆ పటన్మ్ దుమహప్.

13విసాంతిదినమ్ దుమాపుపటన్ంవెలిల్ వాతాపెగడడ్ ఒడుడ్ దరోట్  యూదురుపారద్నం కినిబాడిడ్ మనాద్ సు ఇజివాతాప్.
వాతిఙ్, బాన్ బసాత్ పె కూడ్ఃజి వాతి మహి అయ్ లి కొడొఃక్ వెట వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ప్. 14అయావలె 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 వెహిమాటెఙ్ మనుస్దు
ఇడ్ఃతాదెఅయావజనెనడిఃతాద్. 15అది,దనిన్ఇండొణికార్,విజేరెబాపిత్సంలాగెఆతార్. వెనుకఅది, “నానుదేవుణుదిఙ్ 
పూరినమిమ్జిన ఇజిమీరు ఒపుప్కొటిఙనా ఇండొవాజిమండు”, ఇజిమఙి బతిమాలితాద్.

పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 
16ఒరెన్ండుమాపుపారద్నం కిని బాడిడ్దు సొనిస్ మహిఙ్ ఉండి వెటిట్పణి కిని ఇజిరి అయ్ లిమా ఎదు వాతాద్. దనిన్ఙ్ 

పుతొన్* ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అదిజాతకం వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్ నండొ డబుబ్ గణపిసాత్ ద్. 17అది పవులుని
 మఙి వెనుక వాజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాద్ , “యాలోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరి దేవుణుదిఙ్  సేవ కినికార్. దేవుణు ఎలాగ
మిఙిగెలిప్సాన్నెల్  ఇజివీరు వెహాన్రెల్” ఇహాద్ . 18నండొరోసుక్ అదిఆహెకిజిమహిఙ్,పవులుమనుస్దు గొపప్బాదఆతండె

* 16:16 16:16పుతొన్ ఇని దెయంయాఅయ్ లిదిఙ్వానికాలమ్ దు జ రిగ్ని సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్. అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ దనిన్ఙ్ డబుబ్ సీజిమహార్ 
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అయదెయమ్ దిఙ్ “నీనుయాఇజిరి దనిన్ఙ్  డిఃసిసొన్ అ ఇజియేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  వెహసిన”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె
అయదెయంఅయ్ లిదిఙ్  డిఃసత్ సొహాద్.

19గానిదనిన్ ఎజుమానిరు వరిఙ్  వానిడబుబ్ విజుసొహెఇజిసుడ్ఃతారెపవులు  సీలెఙ్  పటన్ం నడిఃమి,అతికారిఙడగు
ఈడిఃసి తతార్. 20-21కోరుట్ నడిఃపిసిని వరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరు యూదురు. వీరు బోదిసిని అలవాటుఙ్  మఙి పడ్ఃఇకెఙ్.
మాటు రోమాదికాట్. మాటు అకెక్ఙ్  ఒపుకొణిక ఆఏద్ , అయావజనె నడిఃనిక ఆఏద్ . మాపటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి
కిజినార్”, ఇజి వెహార్ .

22అయావలె బాన్ కూడిఃతి మహిలోకుర్ 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. 24అయ ఆడ  వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని
వరిఙ్  జేలిదు లొఇ మనిన్ గదిదు వరి కాలాక్ఙ్ డుకేఙ లొఇ తొహాండె ఇటాత్ న్. 25 రమారమిమదరెయ్ తు పవులుని సీల
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి పాటెఙ్ పారిజ్ మహార్ . వీరు పార్ జి మహిఙ్ జెలిదు తొహె ఆతి మహికార్ విజేరె వెంజి మహార్ .
26అయావలె వెటనె బూమి విజు డటం కదిల్తాదె అయ జేలి పునాదిఙ్ విజు కదిల్తె. వెటనె సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతె. జెలిదు
మహివరి విజెరి కటుక్ ఊడిఃతె. 27 అయ జేలి ఎజుమాని తెలి ఆతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతిమనిక సుడ్ఃతాన్.
సుడ్ఃతండెజెలిదుమహికార్  ఉహ్ కసొహార్ ఇజిఒడిఃబిజికురద్ లాగితండెవనిన్ఙ్ వాండెగుతెత్ ఆజిసాదెఙ్  తయార్ఆతాన్.
28అయావలె పవులు, “నీను ఇని కూనిబా కిబె ఆమ. మాప్ విజెపె ఇబెబ్నెమనాప్”,  ఇజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాన్ .

29అయజేలిఎజుమాని,దీవతగ్ అఇజివెహిస్లొఇఉహ్ కిస్వాతాండెవణకిస్ పవులు సీలారిపాదమ్ కాఙ్ డగుఅరాన్.
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 . 33 ఆ పొదొయ్  అయా
గడిఃయాదునె వాండు పవులుని సీలెఙ్  ఒతాండె వరి దెబెబ్ఙ్ నొహాన్. వెటనె వాండు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె బాపిత్సం
లాగె ఆతార్. 34వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్ వనిన్ ఇండొ కూకిస్ తసిబోజనం సితాత్ న్ . దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్
వాండు వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

35పెందలకోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయలోకాఙ్ డిఃసుత్ ”, ఇజిఆడ  సితాత్ రె జమాన్ ఙ  జెలిఎజుమానిబాన్  పోకార్. 36జేలి
ఎజుమాని అయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙి డిఃసుత్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ  పోకమనార్. మీరు ఏలు జమ్ న
సొండు”, ఇజి వెహాన్ .

37గాని పవులు, “మాపు వరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ వారు తీర్ పు కిజి విజేరె ముందాల డెఃయార్. మాపు రోమాదిఙ్
అకుక్ మ నికాప్ ఇహిఙ్ బా మఙి జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఏలు మఙి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ పోకెఙ్ సుడ్ఃజినార్. మాపు ఒప్ ఏప్.
వారె వాజి మఙి వెలిల్ తసి పోకెఙ్”, ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ . 38యామాటెఙ్ అయ జమానుఙ్ కోరుట్ న డ్ఃపిసిని వ రిఙ్
వెహార్ . పవులుని సీలరోమాదిఙ్అకుక్మనికార్ ఇజి వెహారెవారు తియెల్ ఆతార్. 39అయకోరుట్ నడిఃపిసినికార్ వాతారె
పవులుఙ్,సీలెఙ్  సెమలొసాత్ రెజెలిదాన్  వెలిల్ కూకిస్తతాత్ రె ‘పటన్ండిఃసిసొండు’ఇజివరిఙ్  వెహిస్పోకార్. 40వారుజెలిదాన్ 
 వెలిల్ వాతారె లుదియబాన్ సొహార్. అబెబ్ నమిమ్తిత్వరి వెట వరిగ్జి వరిఙ్ ఆదరిసాత్ రె వరి నమకందిఙ్ సతుత్ కిబిసి  దయ్ రమ్ 
ముసుక్ మండు ఇజి వెహార్ . వెనుక వారు బాణిఙ్ సోతత్ సొహార్.

17
పవులు తెసలొనికదుసొహాన్ 

1అయావలె పవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె అంపిపొలి, అపొలోనియ పటన్మ్ కు డాటిస్ దెసలొనిక* ఇని
పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్ యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇలుల్ ఉండి మహాద్ . 2 పవులు, వాండు ఒజ ఆతి లెకెండ్ యూదురి
మీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాన్ .సొహాండె,బానెమహివరివెటమూండి విసాంతి దినమ్ కు దేవుణుమాటవెహిస్మహాన్. ఇనిక
ఇహిఙ, 3 “కీసుత్ ఇనికాన్ మాలెఙ్ ఆజి సానానెల్. సాజిమర్ జి ని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజి పవకరు రాసిత్క దేవుణుమాటాదు మనాద్.
అయలెకెండ్ జరిగ్దెఙె. నాను మీ వెటసాటిసి వెహిన్యాయేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి వెహిస్ సితాత్ న్ .

* 17:1 17:1 దెసలొనిక పటన్ం మసిదోనియ దేసమ్ దు మ హాద్. రోమ దేసమ్ దిఙ్ రాజదాని ఆతాద్ యాపటన్ం. నండొ ఆసిత్ మ హాద్బాన్. నండొండార్ రోమ
లోకుర్ నియూదురు బాన్ బ తిక్జిమ హార్
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4యూదురు - లొఇహాన్  సెగొండార్ పవులు వెహి మాటెఙ్ ఒపుకొటారె పవులుని సీల వెట కూడిఃతార్. బకి మనిన్ గీకు
జాతిదికార్ నండొండార్,ముకెలమాతిఅయ్ లికొడొఃక్  నండొండెక్ బావరివెట కూడిఃతార్.

5అహిఙయూదురు గోస ఆతార్. గోస ఆతారె ఇని పణి సిలెల్ండ తిరిగిని సెఇ లోకాఙ్ సరుద్ హాన్ కూడుఃపాత్ రె మందెఙ్ 
ఆజి పటన్మ్ దు కలిబిలి కిజి యాసోను 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,యాలోకం విజు కలిబిలి కినికార్, ఇబెబ్బావాతమనార్.
7విరిఙ్ యాయాసొను వనిన్ ఇండొ ఇటాత్ మహాన్ . వీరు విజేరెయేసు ఇజిమరి ఒరెన్  రాజుమనాన్ ఇజి వెహిస్ కయ్ సరు
రూలుఙ లొఙిఏండ నడిఃసినార్”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహార్ . 8యాక వెహారె లోకుర్, పటన్ం అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలి
ఆతార్. 9అతికారిఙుయాసోనుబాణిఙ్,అయనమిమ్తిత్ వరిబాణిఙ్ డబుబ్ తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్ సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10సీకటిఆతిఙ్  వెటనెనమిమ్తికార్  పవులుఙ్,సీలెఙ్ బెరెయఇనిబాడిడ్దు  పోకార్. వారుబానెవాతారెయూదురుమీటిఙ్ 

కిని ఇండొసొహార్. 11బెరెయాదుమహికార్ తెసలొనికదుమహివరిలెకెండ్ ఆఏర్. వారు గొపప్ ఆసదాన్ దేవుణుమాటెఙ్ 
 వెహరె వనక వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమ హార్. పవులుని సీల వెహిస్ మహి సఙతిఙ్ నిజమ్ నెనొ ఆఏదొ ఇజివారు రోజు దేవుణు
మాటాదు సుడ్ఃజి సదివిజి మహార్ . 12అందెఙె వరి లొఇ నండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్. నండొండార్ గీసు జాతిది
వరి లొఇ పలుక్బడిః మనిన్ అయ్ లి కొడొఃక్ నిమొగకొడొఃర్  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 దాకానెఒతార్. సీల,తిమోతివెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు
సితండె పవులు వరిఙ్ మహిస్పోకాన్.
పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 

16పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ .మహిఙ్ అయపటన్మ్ దువారుమాడిఃసిత్ మహి
దె య మ్ కాణి బొమెమ్ఙ్ ‡నండొ మహిఙ్  అకెక్ఙ్  సుడ్ఃజి మనుస్దు నండొ బాద ఆతాన్. 17అయావలెయూదురు మీటిఙ్ 
కిని ఇండొసొహాండెయూదురు వెట,బ కిమనిన్యూదురు ఆఇవరివెటపవులువాదిసాత్ న్. రోజురోజుసతసహక్ కూడ్ఃజి
వాతి వరివెటవాదిసిమహాన్ . 18అబెబ్ లావు సద్ వితిమనిన్కార్  ఎపికూరియ జటుదికార్ సెగొండార్ §సోత్ యికుల లోకుర్ 
లొఇ సెగొండార్ మహార్ . వారు పవులు వెట వాదిసాత్ ర్. సెగొండార్, యాబడాకి ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇజి వెహార్ . యేసుపబు
వందిఙ్,సాతికార్ మర్ జినిఙ్ నివందిఙ్పవులునెసిప్సిత్ఙ్  అబెబ్మరిసెగొండార్  వీండుఆఇదెయమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
ఇజి వెహార్ . 19వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు లాగిత తతాత్ రె, “నీను వెహిస్నియాకొతత్ మాట ఎలాగమరికాదొ,
మాపుబానెసెత్ఙ్ ఆనాదా? 20నీను సెగం కొతత్ మాటెఙ్  వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపుఎసెఙ్ బావెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ
ఇజినెసెత్ఙ్  మాపుకోరిజినాప్”,ఇజివెహార్ . 21ఆఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ విజేరె,అబెబ్బతిక్జిమహిఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ 
ఆఇకార్ బా ఇనికాదొ ఉండి కొతత్ మాట విని వందిఙ్, వరిగ్ని వందిఙ్ లావు ఇసట్మాజి వరి సమయం విజు బానె గడఃపిస్
మహార్ .

22అయావలెపవులు అరెయొపగు సదుదు నిహండెఈహ వెహాన్ , “ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికిదెరా,మీరు విజుపణిఙలొఇ
గొపప్ బకి మనిన్కిదెర్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను బూలాజి బూలాజి మీ బొమెమ్ఙ నెగెండ సుడ్ఃజి
మహిఙ్ ఉండిమాలి పీట సుడ్ఃత. దనిన్ ముసుక్ ‘నెస్ ఇ దెయమ్ దిఙ్’ ఇజి రాసత్ మనాద్. అందెఙె మీరు నెస్ ఏండ ఇని
దనిన్ఙ్మాడిఃసినిదెరొ దనిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిబోదిసిన”, ఇజి వెహాన్ .

24పవులుమరి వెహాన్, “యాబూలోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇమనిన్ విజువ నకాఙ్,  దేవుణునెపుటిసాత్ న్. అయదేవుణునె
పరలోకమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్  పబు ఆత మనాన్. అయ దేవుణు లోకు  తొహి గుడిఃదు బతిక్ఎన్. 25 దేవుణునె విజు
లోకాఙ్ 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 ఇహిఙ యా బూలోకం

† 17:15 17:15 ఏలు ఏదెనుస్ పటన్ం గీకు దేసెమ్ ది ముకెల మాతి పటన్ం ‡ 17:16 17:16 యా బొమెమ్ఙ్ అయ పటన్మ్ దికార్ మాడిఃసిత్మహి

దెయమ్ కలె కెండ్తోరితె § 17:18 17:18ఎపికూరియలోకుర్,సోత్ యికులలోకుర్. వీరు గీకుజాతిలొఇఎకుక్ సద్ వితిలోకుర్. ఎపికూరియలోకుర్ ఎపికురు
ఇని ఒరెన్ వ నిన్ బోదెఙ్ వజ నడిఃనికార్. వనిన్ బోద ఇనిక ఇహిఙ, ఒడొఃల్ దిఙ్ మ నుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి బ తిక్దెఙె ఇజిమా బతుక్ది ఉదెసం ఇజి. సోత్ యికుల లోకుర్ 
ఇహిఙ జెనొ ఇనివ నిన్ బోదెఙ్ వ జ నడిఃనికార్. బ తుక్దు ఇనిక జ రిగ్తిఙ్ బాజర్ గిపిద్ ఇజివాండు బోదిసాత్ న్. బాగఆలోసనం కిజినెవారు విజు సూణార్
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ముసుక్ విజుబాన్ బతిక్ని వందిఙ్ పుటిసాత్ న్. వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి, ఎమేణి కాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణు
ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితమనాన్. 27ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఉండి వేలావారు నఙి  రెబాజివానారుస్ ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజు దేవుణు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దేవుణుమాడగుహాన్  దూరంమంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటుదేవుణు వెటనెబతిక్నాట్, దేవుణు వెటనె
నడిఃసినాట్, దేవుణు వెటనెమంజినాట్. మీలొఇపాటెఙ్ రాసిన్కార్ వెహివజ ‘మాటు దేవుణు కొడొఃరె'.

29 అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్, లోకు, వరి మనుస్దు 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. ఏలు ఇహిఙ ఎంబెబా సరినె, విజేరె
లోకుర్ వరిపాపమ్ కు డిఃసిసీజిదేవుణుబాన్  రదుద్ ఇజి దేవుణుఆడసీజినాన్. 31ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణు విజేరెలోకాఙ్ 
నీతినిజయిదాన్ తీర్ పు కిదెఙ్  ఉండి రోజు ఏర్ పాటు కిత మనాన్. అయా రోజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ ఒరెన్ లోకువెట
తీర్ పుతీరిసాన్న్. దేవుణు ఆలోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జి నికమనాన్. ఎందనిఙ్ నికాన్  ఇహిఙ ఆలోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్
 అతికారంమనాద్  ఇజి విజేరిఙ్ రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకు సాజిమర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరిలొఇ సెగొండార్  కరాయితార్. గానిమరి సెగొండార్ “దినిన్ వందిఙ్మరి
వెహ్ అ, వెనాప్”, ఇజి పవులుఙ్  వెహార్ . 33 ఆహె మహిఙ్ పవులు వరిబాణిఙ్ సొహాన్ . 34 అహిఙ సెగొండార్ పవులు
వెహి మాటెఙ్  నమిమ్తాత్ రె వనిన్ వెట కూడిఃతార్. పవులు వెట  కూడిఃతి మహి వరి లొఇ అరెయొపగు సదుదికాన్ ఒరెన్ 
 దియొనుసియు, దమరి ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః,మరి సెగొండార్ మహార్ .

18
పవులు కొరింతు పటన్మ్ దు సువార వెహిస్నాన్ 

1 వెనుక, పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దాన్ సోతాండె కొరింతు ఇని పటన్ం సొహాన్ . అయ కొరింతు పటన్మ్ 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  యాఆలిస్ మాసిర్ 
ఇటలి దేసెం డిఃసాత్ రె కొరింతు పటన్మ్ దు కొతాత్ ఙ్  వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహాన్ . 3 పవులు వరివెట బ తిక్జి
వరివెట కూడ్ఃజి పణి కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారుని పవులు టంబుఙ్  గుతిన్కార్. 4 పతి విసాంతి దినమ్ దు పవులు
యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, యూదురు వెట, గీసు వరివెట తరిక్సి వెహిస్ వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజి ఒపిసి
మహాన్ . 5 సీలని తిమోతిమసిదోనియదాన్ వాతారె పవులు వెట కూడిఃతార్. అయావలె పవులు పూరి టయం దేవుణు
మాటెఙ్  బోదిసిమహాన్ . యేసునె కీసుత్ ఇజియూదురుఙ డటిసిసాసి వెహిస్ మహాన్ . 6పవులు వెహిమాటెఙ్ యూదురు
నెకపొకారె పవులుఙ్  దుసలాడిఃతార్. అయావలె పవులు, “దేవుణుమిఙి సికస్సితిత్ఙ అకక్మీరెమీముసుక్ తపిసినిదెర్.
దినిన్ వందిఙ్నాబాన్ తపుప్ సిలెల్ద్ . ఇబెబ్హాన్  నానుయూదురు ఆఇ వరిబాన్  సొనానె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్ సాన్లె”, ఇజి
వెహండె,సొకెక్ఙ దూలిల్ దుల్ పాత్ న్.

7 పవులు యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొహాన్  సోతాత్ ండె పడఃకాద్ మహి తీతియు యూసుత్ ఇని వనిన్ ఇండొ సొహాన్ .
తీతియు దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాన్. వనిన్ ఇలుల్ యూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలుల్ డగునెమహాద్ . 8యూదురిమీటిఙ్ ఇలుల్
నడిఃపిసినికాన్  ఆతికిసప్సు,వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్. మరికొరింతుపటన్మ్ 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 ఇహిఙయా పటన్మ్ దు నాలోకుర్ నండొండార్ మనార్”, ఇజి పవులుఙ్ వెహాన్ . 11 అందెఙె పవులు
దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సి వరి నడిఃమిఉండిఏండునిఆరు నెలెఙ్ దాకమహాన్ . 12గానిగలియోను ఇనికాన్ అయఅకాయ
దేసెమ్ దిఙ్ఏలుబడిః కినికాన్ ఆతివలెయూదురు ఉండె జటు ఆతారెపవులుముసుక్వాతార్. పవులుఙ్ అసాత్ రె కోరుట్ దు
ఒతార్. 13వారు పవులు ముసుక్ పిరాద్ కితాత్ ర్ . ఇనిక ఇహిఙ, “దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి మఙి మనిన్
రూలుదిఙ్  ఎదిరిసివెహిస్ వీండు ఒపిసిమారిసిన్లె కెండ్ వెహిస్నాన్” 14పవులు వరిగ్దెఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయావలె గలియోను
యూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురాండె, ఇకక్ ఉండి తపుప్ పణి వందిఙ్  ఇహిఙ,ఉండి సెఇ పణి వందిఙ్ ఇహిఙనాను
మీమాటెఙ్  నెగెండ వెండెఙ్ ఆనాద్. 15 గాని ఇకక్ ఇనికాదొ ఉండి మాటవందిఙ్, పేర్ కువందిఙ్, మీ రూలుఙ్ వందిఙ్
 తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙ మీరె పనిన్ఙ్  సుడ్ఃదు. నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజి యూదురు వెట
వెహాన్ . 16ఈహ వెహండెవరిఙ్ కోరుట్ దాన్  పేరాన్. 17అయావలెవిజేరె కూడిఃతారెయూదురిమీటిఙ్  ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ 
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ఆతి సోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె కోరుట్ డగు తతాత్ రె డెఃయార్. అహిఙ్ బా గలియోను యా సఙతిఙ వందిఙ్ ఇనికబా
ఇన్ ఎతాన్.
పిసిక్లనిఅకుక్ల

18 పవులు దేవుణువెటమొకిత మ 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 వీరు యా పటన్మ్ దునె మంజినార్.
పవులు ఇహిఙ ఒరెండె బానె మహి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె యూదురు వెట తరిక్సి వరిగ్జి
మహాన్ . 20 సెగం రోసుక్ మా వెట మన్ అ ఇజి యూదురు పవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులు కెఏతాన్. 21 వరిఙ్ డిఃసి
సొహివలె, “దేవుణు ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు మర్ జి వాన”, ఇజి వెహండె సోతాత్ న్. ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ .
22 కయ్ సరియాదు అందితాండె పవులుయెరూసలేం పటన్మ్ దు ఎక సొహాన్ . బానెమహి సఙమ్ 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 

24 అయావలె అలకస్ంతియదికాన్  అపొలొ ఇని ఒరెన్  యూదవాండు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతాన్. వాండు గొపప్
స ద్ వితికాన్. దేవుణుమాటదు రాసిత్మ నిన్కెఙ్ విజుబాగ నెసిత్మనికాన్. దేవుణుమాట నెగెండ వరిగ్దెఙ్ వాండు అటాన్న్.
25వాండుయేసు పబువందిఙ్ నెగెండ సుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్. ఎలాగబతిక్దెఙ్ ఇజియేసుపబు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వాండు
నెసాత్ న్. గానియోహానులోకాఙ్ సితిత్ బాపిత్సం వందిఙెవాండు నెసత్ మహాన్ . 26యూదురుమీటిఙ్  కినిఇండొదయ్ 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 . 28 విజేరె కూడిఃతి మహి బాడిడ్దు అపొలొ యూదురువెట
వాదిసాత్ ండె వరివాదం తపుప్ ఇజి గటిఙ వెహాన్ .యేసునె కీసుత్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్కెఙ్  వెహిస్ రుజుప్  కితాత్ న్ .

19
పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుయేసువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1అపొలొకొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె పవులు,ముసుక్మ నిన్ దేసెమ్ దినాహ్ కాణిఙ్ బూలాజి సువార వెహిస్ ఎపెసు
పటన్మ్ దు వాతాన్. బాన్ సెగొండార్ సిసూరిఙ్  సుడ్ఃతాన్. 2 “మీరు నమిమ్తిత్వలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మీముసుక్ వాతాదా
సిలెల్దా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ , దేవుణు ఆతమ్ మనాద్ ఇజి మాప్ ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు
వెహార్ . 3దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎమేణిబాపిత్సం లాగె ఆతిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహాను సితిత్ననిన్ బాపిత్సం
లాగె ఆతాప్” ఇహార్ . 4పవులు మరి వెహాన్ , “పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిత్వరిఙెయోహాను బాపిత్సం సితాత్ న్ . నా వెనుక
వాని యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు”, ఇజి వెహాండె బాపిత్సం సితాత్ న్ . 5యాక వెహారె వారు యేసుపబు పేరు అసాత్ రె
బాపిత్సంలాగెఆతార్. 6పవులువరిముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణుఆతమ్వరిముసుక్వాతాద్. వాతిఙ్,వారువరిఙ్  నెస్ ఇఆఇ
బాసెఙ్ వరిగ్తార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్  వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 7వారు డగుడగు పనెన్ండు మణిసిర్ మొగకొడొఃర్
 మహార్ .

8పవులు అయ ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్యూదురి మీటిఙ్  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 విజెరి ముందాల దుసలాడిఃజి వరిగ్తార్. అందెఙె పవులు వరిఙ్ డిఃసి
నమిమ్తి వరిఙ్ వనిన్వెట ఒతండె రోజు రోజు తురాను ఇని ఒరెన్ వనిన్ బడిః ఇండొ నెసిప్సత్ మహాన్ . 10 రుండి పంటెఙ్ 
దాక పవులుయాలెకెండ్ వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయఆసియపాంతమ్ దు బతిక్జినియూదురు, యూదురు ఆఇకార్, విజేరె
దేవుణుమాటవెహార్. 11దేవుణుపవులువెటఒదెద్ గొపప్బమామ్తిపణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్. 12వనిన్తువాలిఙ్,నడుఃముదుతొహిన్
కటు జబుబ్ మనిన్వరి డగు తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు విజు డిఃసెత్ సొహె.
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13 అయావలె యూదురు లొఇ సెగొండార్ మోటిగురుఙ్ బూలాజి దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి మహార్ . దెయమ్ కాఙ్ పేరెద్ఙ్
నెసిత్కార్ వారు. వారు యేసుపబు 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, “నానుయేసుఙ్ నెసాన్,పవులు  నెసిన,గానిమీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 16అయదెయంఅసిత్మహికాన్
 వరిముసుక్ ఎగితాండె విజెరిఙ్  అడిఃగి అర్ పాత్ ండె గెలిసాత్ న్. వరి పాతెఙ్ కిసత్ విసీరాండె గొపప్ దెబెబ్ఙ్  డెఃయాన్. అందెఙె
వారు ఏడుగురు లోకుర్ డుమ్ డ ఆతారె దెబెబ్ఙ్  తాకిఙ్ అయ ఇండొణిఙ్ సోతాత్ రె ఉహ్ కార్. 17అయ ఎపెసు పటన్మ్ దు
మహివిజేరెయూదురు,యూదురు ఆఇజాతిదికార్ యాకవెహారె గొపప్ తియెలాతార్. యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం
సితాత్ ర్. 18 కొతత్ఙ్ నమిమ్తికార్  నండొండార్ వాతారె వారు 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 దరయబాయ్ వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్ *వాతె. 20ఈహెదేవుణు -మాటవిజుబాన్
సాటెఆతాదె నండొండార్ నమిమ్తికార్ ఆతార్.

21 ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్తి వెనుక పవులు మసిదోనియ అకాయ ఇని దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ సుడిః సొనిస్
వెనుకబాణిఙ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దుబాసొండెఙ్ వలెఇజిఒడిఃఒడిఃబితాన్. వెనుక రోమ ప టన్మ్ దుబాసొండెఙ్ వలెఇజి
ఒడిఃబితాన్. 22 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి తిమోతి, ఎరాసుత్ ఇనివరిఙ్  మసిదోనియాదు పోకాండె 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. యాదెమెతిఙ్,వనిన్వెటమహిసరాబురిఙ్  విజెరిఙ్ యాపణిదాన్నండొలాబందొహ్ కిస్మహాద్ . 25యా
దెమెతియాపణికినివరిఙ్ ని,వ రిలె కెండ్ఆఇపణిఙ్కినివరిఙ్ బాకూడుఃపాత్ ండెఈహ వెహాన్ , “బాబురాండె,యాపణిదానె
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 నమిమ్సి మహాన్. ఇక మీరు
సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్. 27 ఏలు గొపప్ పమాదం ఆజినాద్. మాపణి వందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ పేరు పాడాఃనాదెల్. అకాక్దె
ఆఏండ పెరి దెయమాతియాఅరెమి దెయమ్ ది గుడిఃబా ఎయెరిఙ్ బా అవ్ సరం సిలెల్ండ ఆనాద్. ఆసియ దేసెమ్ దికార్ 
విజేరె, బూలోకం విజుపూజ కినియాఅరెమిదెయమ్ ది గొపప్ పేరు సిలెల్ండ ఆనాద్ లె”, ఇజియాదెమెతివరివెట వెహాన్ .

28యాకవెహారెవారు గొపప్ కోపం ఆతారె, “ఎపెసుదికార్ పూజకిని అరెమిదెయం గొపప్ పెరి దెయం”, ఇజి గొపప్ గగోల్ 
ఆతార్. 29అయ పటన్మ్ దు గొపప్ కలిబిలి ఆతాద్. వారు ఉండె మనుస్ ఆతారె పవులువెట బూలాజి మహిమసిదోని -
యాదికార్గాయి,అరిసత్రుక్ ఇని రిఏరిఙ్  అసాత్ రె అయపటన్మ్ దు మనిన్ పెరి సదుదు‡లాగిత ఒతార్. 30మంద కూడిఃతి
మహిఅయసదుదుసొండెఙ్ ఇజిపవులుఒడిఃఒడిఃబితాన్. గానినమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరిసిఏతార్. 31పవులు కూలయెర్ 
 ఆతి అయ ఆసియ పాంతమ్ ది అతికారి లోకుర్  సెగొండార్ బా లోకుర్ కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్ సొనామ్ ఇజి కబు పోకారె
బతిమాలితార్.

32అయ సదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్, మరి సెగొండార్ ఈహ వెహిస్ గగోల్ ఆతార్. గాని
వారు ఇని దనిన్ఙ్ కూడిఃత మనారొ ఇజి నండొలోకుర్ నెస్ ఏతార్. 33యూదురు అలెక్ జెండర్ ఇనివనిన్ఙ్, విజెరె వందిఙ్ 
నీనెవర్ గిఅఇజిలోకుర్ నడిఃమిహాన్  ముందాలనిల్ పాత్ ర్. అలెజిమండుఇజివాండు కియుసాపాత్ ండెఉండిమాట §వెహన్
ఇజిసుడ్ఃజిమహాన్ . 34గానివాండుయూదవాండుఇజినెసాత్ రెవారురుండిగంటెఙ్ దాక, ‘ఎపెసువరిఅరెమిదెయంగొపప్
దెయం’ఇజిఉండెలెకెండ్  గగోల్ఆతార్. 35అయావలెఅయపటన్ం కరణ్ం *వాతాండెలోకాఙ్ విజెరిఙ్  గగొల్ ఆఏండమండు
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  మాపె ఇజి విజేరె నెసినార్ గదె. 36యాసఙతిఙ విజు
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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. 38దెమెతిఙ్, వనిన్వెట కూడిఃతి
మహి పణిమణిసిరిఙ్  ఎయెన్  ముసుక్బా నేరంమొపెత్ఙ్ ఇహిఙ, కోరుట్ ఙ్ నడిఃసినె, అతికారి లోకుర్ మనార్. బానె సొనిస్
వారు ఒరెన్ ముసుక్మరిఒరెన్నేరమ్ కు సీదెఙ్. 39గానిమరిఇనివందిఙ్  ఇనికబాతగుగ్ మహిఙఅకక్ రోజుజరిగ్ని సదుదు
వరిగ్జితీర్ పుతీరిసెత్ఙ్. 40నేండుజరిగ్తిగొడఃబవందిఙ్ రోమఅతికారిఙుమాముసుక్ కేసుపొకాన్రొఇజినానుతియెలాజిన.
 జ రిగ్తిగొడఃబవందిఙ్వెహెఙ్ ఇనిమాటబాసిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయావజకూడ్ఃజిగగోలాజివరిగ్నిదనిన్ఙ్  వెహెఙ్ అసల
కారణం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరివెట వెహాన్  †. 41వాండు ఈహ వెహిస్ కూడిఃతిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్  సొండు ఇజిపోకాన్.

20
పవులుమసిదోనియ గీసు దేసెమ్ కాఙ్సొహాన్ 

1అయగొడఃబ అణసిత్ వెనుక పవులు నమిమ్తిత్వ రిఙ్  కూక్ పిసాత్ ండె వరి న మకమ్ దిఙ్ స తుత్ కిబిసాత్ న్. దయ్ రమ్ ముసుక్
 మండు ఇజి వెహిస్ సెలవ్ లొసాత్ ండె మసిదోనియదు సొండెఙ్ సోతాత్ న్. 2 పవులు ఆ దేసెం విజు బూలాజి నమిమ్తి వరిఙ్ 
సుడ్ఃజి సొహాన్ . వరి నమకమ్ దిఙ్ సతుత్ కిబిసాత్ న్. వెనుక అకాయ ఇజి కూకిన్ గీసు దేసమ్ దు వాతాన్ 3 పవులు అబెబ్
మూండి నెలెఙ్ మహాన్ . ఓడః ఎకిస్ సిరియాదుసొన ఇజిమహిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ కుట ఆజిమహార్  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,
మరితిమోతి,ఆసియదేసెమ్ దికార్ ఆతితుకికు,తోపిము ఇనికార్ పవులు వెటసొహార్. 5వీరుముందాలెన్సొహరెతోయ
ఇని పటన్ంమా వందిఙ్ సుడ్ఃజి మహార్  *. 6పులాఙ్ ఆఇ రొటెట్ఙ పండొయ్ ఆతి వెనుకమాపు పిలిపిప్ పటన్ం డిఃసి ఓడః
ఎకిస్ అయ్ దు రోస్ కాణ్ తోయ† పటన్ం వాతాప్. అబెబ్ముందాలసొహిమహివరివెట ఏడు 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 నండొమాటెఙ్  వరిగ్జి మహాన్ . 8మాపు కూడిఃతి మహిమేడః
గదిదు నండొ దీవెఙ్ మహె. 9అయావలెఅయుకు ఇని ఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ కిటికిదు బసాత్ ండె వెంజిమహాన్. వెంజిమహిఙ్
నిదవాతాద్. పవులు లావు సుటుక్ నెసిప్సిత్ మహిఙ్ యాదఙడాఃయెన్ నిదలావాతిత్ఙ్ జోఙితాండెమూండి అంతంకాణిఙ్
 అడిఃగిఅరాన్. పెహిసుడ్ఃతిఙ్ సాతమహాన్ . 10గానిపవులుఅడిగ్ డిఃగితాండెవనిన్ముసుక్అరిస్వనిన్ఙ్ పొంబిజిఅసాత్ న్.
“మీరు బాద ఆమాట్. వనిన్ పాణం వనిన్లొఇనెమనాద్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ . 11పవులు మరిమేడఃముసుక్ సొహాండె
రొటె రుకిస్ వరివెట బోజనం కితాత్ న్ . జాయానిదాక నండొమాటెఙ్ వరిగ్జి సోతాండె సొహాన్ . 12వారు బతిక్తి మహి అయ
దఙ్ డెఃఙ్  ఇండొ తతార్ గొపప్ సరద్ ఆతార్.

పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దిపెదెద్లుఙవెటసెలవలొసాత్ ండెయెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .
13పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపువనిన్ముందాల ఓడః ఎకిస్ అసోసు సొహప్ . పవులుఙ్ బానె

ఓడఃదు ఎకాన్ప్ ఇజిమాపు ఒడిఃబితాత్ ప్. 14అసోసుదు పవులు మా వెట కూడిఃతివలెమాపు వనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పె
మితులె ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 15బాణిఙ్ సోసి మహస్ 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.

17అందెఙెపవులుమిలెతుదు అందితివలెఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ సఙమ్ దిపెదెద్ల్ ఙవనిన్బాన్ కూక్ పిసాత్ న్. 18వారు
వనిన్ డగు వాతిఙ్ పవులు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “నాను ఆసియదు వాతిమొదొల్ దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలం మీ నడిఃమి
ఎలాగ బతిక్జి మహానొ ఇజి మీరె నెసిన్దెర్ గదె. 19యూదురు నఙి సపెత్ఙ్ కుట కిజి నఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ గాని నాను గొపప్

† 19:40 19:40 ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్యాముకెలమాతి అతికారి, రోమ అతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు గొడఃబ పుటిసిత్ఙ వరిఙ్ వాని
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దేసమ్ దు మనిన్ పిలిపిప్ ఇనిబాణిఙ్ ఓడః ఎకార్. గాలి వరి ఎదు డెయ్ తిఙ్ తోయఅందిదెఙ్ అయ్ దు రోసుక్ ఆతె. సొహివలె రుండి రోసుక్నె ఆతెమ హె. 16:11
‡ 20:7 20:7యూదురి దినమ్ కు లెకక్ కినిక ఎలాగ ఇహిఙసనివారంపొదొయ్ ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారంమొదొలిస్నాద్. లూకయాపుసత్కం రాసిత్వలెయాలెకెండె
లెకక్ కితాత్ న్  ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు కితిత్కార్ నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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వాండు ఇజి ఒడిఃబిఏండ కణెరువాకిస్ దేవుణు పణి కిజి ఎలాగమహానొఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ 
ఇనివందిఙ్ అవ్ సరమాతికఇనికబాసరినెమీలోకుర్ నడిఃమివిజేరె కూడిఃతిమహిబాడిడ్దునానుసాటిసత్. మీఇలాక్ఙ్ బా
వాతానెమిఙినెసిప్సత్. 21పాపమ్ కుఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసీజి,దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్నమకం
ఇడ్ దు ఇజినానుయూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసివెహ.

22 ఇదిలో, నాను దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నె యెరూసలేమ్ దు సొనిస్న. అబెబ్ నఙి ఇనిక జరిగ్నాదెల్నొ నఙి తెలిఏద్.
23గాని విజు పటన్మ్ కాఙ్ బా, నఙి మాలెఙ్  వాజినె ఇజి, యెరూసలేమ్ దు నఙి జెలిదు ఇడాన్రెల్ ఇజి, దేవుణు ఆతమ్ నఙి
వెహిస్నాన్. 24గానినాపాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బావిలువ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పబు ఆతియేసు నఙి సితిత్ పణిపూరి
కిదెఙె. అయపణి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు దయాదర్ 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. 26గానిమీలొఇ ఎయిదెర్ బాపాడాఃజి సొహిఙనాపూసి తెవితాద్  ఇజి నేండు మీరె సాసిర్ ఆనిదెర్ లె.
27దేవుణు ఇసట్ం పూరి నాను మిఙి 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 బామీరు జాగర సుడ్ఃదు. 29నాను సొహి వెనుక కూరమాతి కార్ నుకుడిఃఙ్ ననిన్
లోకుర్  మీలొఇ డుఃగాన్రెల్ 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 వందిఙ్
విజెరిఙ్, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃస్ ఏండ వెహమనన్. అకక్మీరు ఒడిఃబిజిజాగరమండు.

32 దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్ మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. మీ నమకం నండొ కిదెఙ్ అటిన్ దేవుణు -
మాటదిఙ్మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి వరివెటమిఙి అకుక్ సీదెఙ్ అటిన్ దేవుణుమాటదిఙ్మిఙి ఒపజెపిస్న.
33నానుఎయెడబుబ్దిఙ్,బఙరమ్ దిఙ్,సొకెక్ఙ్పాతెఙ్ వందిఙ్ఆసఆఏత 34నాఅవ్ సరమ్ వందిఙ్ గానినావెటమహివరి
అవ్ సరమ్ కువందిఙ్గాని  నాకికాఙణిఙెపణికిజిబతిక్తత్ ఇజిమీరునెసినిదెర్. 35నానుకితిత్ విజుపణిఙాఙ్ మిఙినెస్ 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.

36పవులు ఈహ వెహండెముణుకుఙ్  ఊర్ జివారు విజెరె వెటపారద్నం కితాత్ న్ . 37వారు విజేరె పవులుఙ్ పొంబితారె
వనిన్ఙ్ ముదుద్ కిజి  లావు అడఃబాతార్. 38ఎందానిఙ్  ఇహిఙ, మీరు ఇబెబ్హాన్ నఙి సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజి పవులు వెహి అయ
మాటవందిఙె 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, ఎకాపె సొహప్ . 3సొహపె
కుప ఇని దీవ్పుమాడేబ పడఃకాద్ సుడ్ఃతాప్ గాని దనిన్ డేబ పడఃకదాన్ తినాఙ్ సిరియదరోట్  సొహాపె, తూరు ఇనిబాన్ 
డిఃగితాప్. బాన్ డిఃపెత్ఙ్  ఓడఃదు సామనమ్ కు మహె. 4బాన్ సిసూరిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃతిఙ్  వరివెట కూడిఃతాపె ఏడు రోసుక్
బానె మహప్. ‘నీను యెరూసలేమ్ దు సొనామ్’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహి లెకెండ్ పవులు  వెహార్ 5-6గాని బాణిఙ్  సొండెఙ్ 
టయం ఆతివలె మాపు సోతాత్ పె పయ్ నం కితాప్. నమిమ్తికార్ విజేరె, అయ్ లికొడొఃక్, కొడొఃర్, మా వెట పటన్ం వెలిల్దాక
ఇడిడ్ః వాతార్. మాపువిజెపె సమ్ దరం ఒడుడ్ దు ముణుకుఙ్  ఊర్ జిపారద్నం కితాత్ పె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సెలవ లొసాత్ పె ఓడః
ఎకాప్. వారు వరి ఇండొమర్ జిసొహార్.

7మాపుతూరుదాన్  సోతాత్ పె తొలెమాయిఇని పటన్మ్ దు వాతాప్. బాన్ నమిమ్తి తంబెర్ సిరిఙ్  సుడిః సొహపె వరివెట
ఉండి రోజుమహప్. 8మహస్ నాండిఙ్ సోతాత్ పె కయ్ సరియాదు వాతాప్. బానె సువార వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొ సొహపె
వనిన్ ఇండొ మహప్. పిలిపుయెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దు ఏర్ పాటు కితిత్ ఏడుగురు లొఇ ఒరెన్. 9అయాపిలిపుఙ్ 
నాలుగ్ రు విడిడ్ ః అయ్ లిక్ మహె. అవిక్  దేవుణుబాణిఙ్వానిమాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.

10మాపుసెగంరోసుక్బానెమహివలెఅగబుఇనిఒరెన్ పవకయూదయపాంతమ్ దాన్  బానెవాతాన్. 11అగబుమాపు
మనిన్బాన్  వాతాండె పవులు నడుముదు తొహిమనిన్ కటు కుతాన్. కుతాండె, వనిన్ కికాఙ్ కాలాక్ఙ్ అగబు తొహెఆతాన్.
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తొహెఆతండె,యాకటు ఎయెర్ ది ఇహిఙవనిన్ఙ్  యెరూసలేమ్ దుమనిన్యూదురు తొహిస్ ఆఇలోకాఙ్  ఒపజెపాన్రెల్ ఇజి
దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్  ఇజియాఅగబు వెహాన్ .

12యాకమాపువెహాపె  మాపు,బానెమహినమిమ్తికార్,పవులువెట, “యెరూ -సలేమ్ దుసొనామ్”,ఇజిబతిమాలితాప్.
13దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎందనిఙ్  అడఃబాజి నఙి దుకం కిబిసినిదెర్? నాపబు ఆతియేసువందిఙ్ తొహెఅదెఙె ఆఏద్ ,
వనిన్ వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దుసాదెఙ్ బానాను ఒపుప్కొడ్ఃజిన”, ఇహాన్ . 14పవులుమామాటెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపు
అలెతాప్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజజరిగ్పిద్ ఇహాప్. 15అయపటన్మ్ దు సెగం రోసుక్మహివెనుకమాపుసామనమ్ కు
విజు అసాత్ పె ఎకుక్ యెరూసలేం పటన్మ్ దు సొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ సెగొండార్ సిసూర్ మా వెట వాతారె
మాపుమండెఙ్ ఇజిఒడిఃబితిత్మాన్సోనుఇండొమఙితతార్. మాన్సోను కుపదికాన్. మొదొహాన్  అసియేసుపబుసిసూడుః
ఆతికాన్.
పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 

17మాపుయెరూసలేమ్ దు వాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙి సరద్దాన్  మరాయ్ద కితాత్ ర్ . 18మరస్ నాండిఙ్ పవులుమా
వెటయాకోబు డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు విజేరె బానె మహార్ . 19 పవులు వరిఙ్  మాడిఃసాత్ న్. వెనుక యూదురు
ఆఇవరిలొఇ పవులు కితిత్ సువార పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ విజు పూరి వెహాన్ . 20వారు ఇకెక్ఙ్ వెహారె దేవుణుదిఙ్ 
సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులు వెటవారు ఈహ వెహార్ , “పవులునా,యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్  మనార్
 ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె. వారు విజేరె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ నండొ పటుదల మనికార్. 21 ఇబెబ్ మనిన్
యూదురు విజేరె నీవందిఙ్ ఉండి బోగట్ వెహ మనార్. 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 ఇజి మహి పదతిఙ్ వజ నడిఃనిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. వినకవందిఙ్ 
బోగట్ వెహమహా ప్”, ఇహార్ . 22 “అహిఙమాటు ఇనిక కిదెఙ్ ? నీను వాతివందిఙ్ విజేరె తప్ ఏండ వెనార్. 23అందెఙె
మాపు వెహిన్వజ నీను కిఅ. ఇనిక ఇహిఙమొకు నిల్ పిత్ మనిన్ నాల్ ఎర్మొగావారు  ఇబెబ్నె మనార్. 24నీను వరిఙ్ వెట
కూకిస్ ఒసి వారుమొకుబడిః సొనిప్సెత్ఙ్ వరివెట దేవుణు గుడిఃదు సొన్అ. వారుపూజ సీజి బుర బోడి కిదెఙ్ మనిన్ కరుస్
నీనె సిఅ. అహిఙ నీవందిఙ్ లోకుర్ వెహిమనిన్ బోగట్ నిజం ఆఏద్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. నీనుమోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙిజి
నడిఃజినాన్  ఇజివిజేరెనెసాన్ర్. 25అహిఙయూదురుఆఇనమిమ్తివరిఙ్  మాపుఇనికతీర్ మానంకిజిరాసత్ మనాద్  ఇహిఙ,
బొమెమ్ఙ  పూజకితిత్ 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 .

26అందెఙె పవులు, మహస్ నాండిఙ్ అయనాల్ 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 
27సుబబ్రం ఆజిమంజిని ఏడు రోసుక్ డగు ఆతాద్. అయావలెఆసియదాన్  వాతిమహిసెగొండార్ యూదురు, దేవుణు

గుడిఃదు యూద మొగవ రిఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానె మహి లోకాఙ్ విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ 
అసాత్ ర్. 28 “ఇసాయేలు లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మా లోకాఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్, యా
దేవుణుగుడిఃదిఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్ విజుబాడిడ్ఙసొనిస్లోకాఙ్ విజేరిఙ్ నెస్ పిసినికాన్ వీండె. అకాక్దెఆఏండ,వీండుయూదురు
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 ఆజి
ఉహ్ కిస్వాతారెపవులుఙ్ అసాత్ రె దేవుణు గుడిఃదుయూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్మనిన్బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనె
యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్దు సొని సేహెల్ ఙ్  కెహె ఆతె. 31 పవులుఙ్ వారు సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహిఙ్
 యెరూసలేం పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్ మహి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిఙ్ కబు వాతాద్. 32 వెటనె
అయపెరిఅతికారిసయ్ నమ్ దివరిఙ్,సదాతిపతివరిఙ్ వెటఒతండె కూడిఃతిమహిలోకుర్ డగుఉహ్ కిస్వాతాన్. లోకుర్ 

* 21:26 21:26యాబాడిడ్దుమొగవారెమంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్ † 21:29 21:29యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు గుడిః డేవాదు
సొండెఙ్ ఆఏద్ . బాన్ యూదమొగకొడొఃరెసొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలుమనాద్ 
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అయ పెరి అతికారిఙ్, వనిన్వెట వాతి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్  పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్. 33అయ పెరి అతికారి
డగు వాతండె పవులు  అసాత్ న్. ‘రుండి గొలుసాక్ణిఙ్ వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . వీండు ఎయెన్ ? ఇనిక కి తాత్ న్ ఇజి
వెన్ బాతాన్. 34వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి,సెగొండార్  అహ ఇజివెహిస్డేలిస్మ హిఙ్ గగోల్  లావాతిత్ఙ్ని జం
ఇనికాదొఇజినెస్ ఏండఆతండె ‘బారిగోడఃలొఇవనిన్ఙ్ ఒతు’ ఇజిఆడసితాత్ న్ . 35పవులుపావుఅనుస్ముసుక్వాతివలె
లోకుర్ ఒదె కోపమాజిలాగ్ దెఙ్  నెకెఙ్  కితిత్ఙ్ సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  పిండితారె ఒతార్. 36ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ 
సప్ అ ఇజిలోకుర్ విజేరె డటం గగోలాజి వెటసొహార్.
పవులులోకుర్ వెటవర్ గిజినాన్ 

37 మొదొహి 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 అయ అతికారి, “గీకు బాస నీను నెసినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 38 “యాదినమ్ కాఙ్  ముందాలెన్
అతికారిఙఎదువెహిస్లోకాఙ్  సపిన్నాలిగ్ వెయిలోకాఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు వెట కూకిస్ ఒసిమహిఅయ్ గుపుదేసెమ్ దికి నీను
ఆఇదా?”,ఇజిపవులుఙ్ వెన్ బాతాన్. 39దనిన్ఙ్ పవులు, “నాను కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  యూదవాండు.
నాను అయగొపప్ పటన్మ్ 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 అలెజి
మండు ఇజి కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారు అలెతిమహివలె పవులుయూదురిబాసాదు ఈహ వెహాన్ .‡

22
1 “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె, నాలొఇ ఇని తపుప్బా సిలెల్ద్ ఇజిమీరు నెసినివందిఙ్  నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ వెండు”.

2పవులు వరి సొంత బాసాదు వరిగ్నిక వెహారె వారు జమ్ న అలెల్త మహార్ . అయావలె పవులు ఈహ వెహాన్ . 3 “నాను
కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ యూదవాండు. అహిఙయాపటన్మ్ దుగొపప్పేరుపొందితిమేసట్ర్ గమాలియెలు
బాన్ మోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ 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 వరిఙ్మొగగ్కొడొఃరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్  అసి తొహిస్ జెలిదు ఇడ్ జిసానేండమాలెఙ్ కిత. 5దినిన్ వందిఙ్, విజేరె
పుజేరిఙముసుక్ పెరి పుజేరి, పెదెద్లుఙు విజేరె నఙి సాసి ఆతమనార్. దమసుక్ పటన్మ్ దు మహిమాసొంతలోకురాతి
యూదురులొఇమహినమిమ్తిత్ వరిఙ్ బాఅసితొహిస్మాలెఙ్కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దుతతెఙ్ ఇజిపుజేరిఙబాణిఙ్  ఉతముక్
లొసత్ ఒతానె దమసుక్ పటన్మ్ దుమహియూదురుబాన్  సొహ.

6నాను పయ్ నం కిజి దమసుక్ పటన్ం డగు సొనిస్ మహిఙ్, మదెనం వేడఃదు, ఆగాసమ్ దాన్  వెటనె గొపప్ జాయ్  నా
సుటులం డెఃయ్ తాద్. 7అయావలెనాను బూమిముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు, నీను ఎందానిఙ్ నఙిమాలెఙ్ కిజిని’,
ఇజినావెటఉండిజాటువాతిక వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’ ఇజినాను వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ వాండు ‘నీనుమాలెఙ్ కిజిని
నజరేతుదికాన్  ఆతియేసునె నాను’, ఇజినావెట వెహాన్ . 9నావెటసొనిస్ మహికార్ అయజాయ్ సుడ్ఃతార్ గానినావెట
వరిగ్తిమహివనిన్ జాటు నెస్ ఏతార్.

10అయావలెనాను, ‘పబు నాను ఇనిక కిదెఙ్’  ఇజి వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను నిఙ్ జి దమసుక్ పటన్ం సొన్ అ. అబెబ్ నీను ఇని
పణి కిదెఙ్ ఇజి నీ వందిఙ్  నాను ఏర్ పాటు కితిత్కెఙ్ విజు నిఙి ఒరెన్ వెహన్నాన్ లె’ ఇజి నావెట పబు వెహాన్ . 11 అయ
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 . అబెబ్మహియూదురు
విజేరెయా అననియ, ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాన్  ఇజి వెహిస్ మహార్ . వాండు నా డగు వాతాన్. 13 డగు వాతండె నా
డ గు నిహండె, ‘సవులునా, బేస్ అ’, ఇజి వెహిఙ్  వెటనె నాను బేసాత్ నె వనిన్ఙ్  సుడ్ఃత. 14 అయావలె అయ అననియ
వెహాన్ , ‘మాఅనిగొగొరి దేవుణు నిఙి ఏర్ పాటు కితమనాన్. దేవుణు నిఙి ఇని పణివందిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ండొ అకక్ నీను
నెసెత్ఙ్. అందెఙెనీనుసుడ్ఃతిమహి,వెహిమహినీతినిజాయితిమనిన్కాన్ నిఙిఏర్ పాటుకితాత్ న్ . 15ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,నీను
సుడ్ఃతికెఙ్, నీను వెహికెఙ్, విజు లోకాఙ్  సొనిస్ వెహెఙ్,  వనిన్వందిఙ్  ఉండి సాసివజ నీను మంజిని. 16 ఏలు ఎందనిఙ్ 
ఆలసయ్మాజిని? నిఙ్ జిబాపిత్సంలాగెఆఅ. యేసుపేరుఅసి,పారద్నం కిజినీపాపమ్ కాణ్ నొరెఆఅ’,ఇజివెహాన్ . 17నాను

‡ 21:40 21:40యూదవరి బాస ఏబిబాస. యూదపుజేరిఙు సద్ వితిమహి దేవుణుమాటెఙ్ ఏబిబాసాదునె రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తిమాట అరామియ
బాస
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యెరూసలేమ్ దుమర్ జివాతానెదేవుణుగుడిఃదుపారద్నం కిజిమహ. పారద్నం కిజిమహిఙ్ ఎదునెఉండిదరస్నంసుడ్ఃత.
18అయదరస్నమ్ దునావెట, ‘నీనుయెరూసలేండిఃసిగజిబిజిసొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనావందిఙ్  నీనువెహిన్సాసివీరు
ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19 పబు అయమాట వెహిఙ్  నాను, ‘నాను యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్ వరస సొనిస్ మీ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ 
డెఃయ్ జిజెలిదుఇటాత్ ఇజివారువిజేరెబాగనెసినార్. 20అకాక్దెఆఏండ,నీవందిఙ్ సాసివెహిసెత్పానుఙ్  సపిత్వలె,నానుబా
అకక్ ఒపుకొటానె వనిన్ఙ్ సపిత్వరి సాల్ వెఙ్ కాప్ కిజిమహగదె’, ఇజి పబు వెట వెహ. 21గాని పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం
మనిన్ దేసమ్ దు బతిక్నియూదురు ఆఇవరిబాన్ నాను నిఙిపోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.
పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 

22యామాటదాక లోకుర్ పవులు  వెంజి మహార్ . గానియాక వెహిఙ్, “నినిన్ వనిన్ఙ్  ఇడామ్ట్ . వినిన్ఙ్  సపు. వీండు
బతిక్దెఙ్  ఆఏద్ ”,  ఇజి వారు విజేరె డటం గగోలాతాత్ ర్. 23ఈహె వారు గగోలాజి వరి సాల్ వెఙ్ కిసి విసీర్ తారె దూలిల్
అసి ఎగిసాత్ ర్. 24అయావలె ‘పవులుఙ్ బారిగోడః లొఇ తగ్ అ’ ఇజి రోమ సయ్ 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 . 25గాని పవులు  డెఃయెద్ ఙ్ తొహిఙ్ పవులు వనిన్ డగు మహి సదాతిపతివెట ఈహ వెన్ బాతాన్,
“రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీర్ పుసిఏండనె కొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ రోమ రూలుఙ్ వజమిఙి అతికారం
మనాదా?”. 26అయ సతాతిపతియాక వెహాండె రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  సొహాండె ఈహ వెహాన్ . “నీను
ఇనిక కిదెఙ్  సుడ్ఃజిని? వీండు రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . 27అయావలె అయపెరి అతికారి పవులుబాన్ 
వాతండె, “నీను రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్కిదెనా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, పవులు ఇహాన్ . 28దనిన్ఙ్ అయపెరి 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 అయరోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి తియెలాతాన్.
పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 

30మహస్నాండిఙ్, పవులుముసుక్యూదురు ఇని నేరంమొపాన్రొ ఇజి నెసెత్ఙ్ అయరోమపెరిఅతికారి ఆసఆతాన్.
అందెఙె పవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరి పుజేరిఙ్ ని సంహది సఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె ‘మీటిఙ్ కినాట్ ’ ఇజి  ఆడ సితాత్ న్ . వారు
కూడ్ఃజివాతివలె పవులుఙ్ వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.

23
1 పవులు సంహది సఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, గడిఃసిత్ సొహి దినమ్ కు విజు నాను

దేవుణు ఎదు నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”. 2 అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ పవులు
డగు నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్ వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 3దనిన్ఙ్ పవులు, “నీను తెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః*
ననిన్కి. దేవుణు నిఙి డెఃయ్ నానెల్. మోసె సితిత్ రూలుఙ్ తగితివజ నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గాని మోసె 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
పవులుడటంవెహాన్ , “తంబెరిఙాండె,నానుబాపరిసయ్వాండునె,పరిసయ్ వనిన్ఙ్ పుటిత్కాన్. దేవుణుసాతివరిఙ్  నికాన్న్ 
ఇజినానునమిమ్జిన. అకక్నానుఎదుసుడ్ఃజిమంజిన. దనిన్వందిఙ్  నాముసుక్తపుప్మొపిస్తీర్ పుకిజినార్”. 7పవులు
యాక వెహివలె పరిసయురుఙ సదుకయ్ రుఙ నడిఃమి గొడఃబ పుటాత్ ద్. గొడఃబ పుటాత్ దె వారు రుండి జటుఙ్ ఆతార్.
8 (ఎందానిఙ్ ఇహిఙసాతికార్ మర్ జిబతిక్ఎర్, దూతార్  సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్. పరిసయ్ రు
ఇహిఙఅకెక్ఙ్ విజుమనెన్ ఇజి వెహిస్నార్).

9అయావలెఅబెబ్గొపప్గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇసెగొండార్దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్  నిఙితాత్ రె,
“మాపుసుడ్ఃతిఙ్, యాలోకు ముసుక్ ఇని తపుప్బా తోర్ ఎద్. ఒరెన్ దూత గాని ఉండి తోరెద్ఙ్ అట్ఇకాద్ గాని వనిన్వెట
వరిగ్తాద్ సు, ఇజి గొడఃబెఙ్ ఆతార్. 10 వరి లొఇ గొడఃబ లావాతిత్ఙ్ వారు పవులు కిసన్ విసీరాన్రెల్సు ఇజి తియెలాతాండె

* 23:3 23:3 పవులు కోపమాజివెహిమాటెఙ్ 



అపొసుత్ 23:11 168 అపొసుత్ 24:1

అయరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిసయ్ నమ్ దివరిఙ్  పోకాండెపవులుఙ్ వరి నడిఃమిహన్ లాగిజ్ బారిగోడఃలొఇతతెత్ఙ్
 ఆడ సితాత్ న్ . 11ఆ పొదొయ్ పబు పవులు  తోరె ఆతండె, “దయ్ రం ముసుక్ మన్ అ. నీను యెరూసలేమ్ దు నావందిఙ్ 
 ఎలాగ  సాసివెహిదొఅయావజనె రోమపటన్మ్ దుబాసాసి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 
12మరస్నాండిఙ్  పెందలసెగొండార్  యూదురు కూడిఃతారె, ‘మాటుపవులు  సప్ఏండఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ’  ఇజిఒటుట్

కితారె పవులు  సపెత్ఙ్  ఇజిపూరి తెగిసాత్ ర్. 13పవులుఙ్ సపెత్ఙ్ ఆలోసనం కితిత్కార్  నల్ పయ్ ముసుక్మొగావారు  మహార్ .
14వారు పెరి పుజేరిఙబాన్ పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె వెహార్ , “మాపు పవులుఙ్ సప్ఏండ ఇనికబా తిన్ఏప్ ఉణ్ ఎప్, ఇజి
గటిఙ ఒటుట్ కితమహప్. 15అందెఙెమీరు, సంహది సఙమ్ 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 తయారాజిమనాప్”. 16గాని పవులుఙ్ బణిజ
ఆతికాన్ యాకనెసాత్ ండె సెలవ్ లొసాత్ ండె బారిగోడః లొఇసొనిస్ పవులుఙ్ వెహాన్ . 17అయావలె పవులు సదాతిపతిర్ లొఇ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యాదఙ్ డెఃఙ్  రోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  ఒఅ. పెరి అతికారి వెట వినిన్ఙ్ ఉండిమాట
వెహెఙ్ మనాద్” ఇహాన్ . 18వెహిఙ్ అయసతాతిపతి అయదఙ్ డెఃఙ్  పెరి అతికారిబాన్  ఒతాన్. ఒతండె, “జెలిదు మనిన్
పవులు నఙి కూకాండెయాదఙ్ డెఃఙ్  మీబాన్ఒతెఙ్ ఇజి  వెహాన్ .యాదఙ్ డః  మీవెట ఇనికాదొ వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

19అయపెరి అతికారి అయదఙ్ డెఃఙ్  కీదు అసాత్ ండె ఉండి పడఃకాద్  ఒతాన్. “నావెట వెహెఙ్ ఇనిమాటమనాద్ ?”,
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 ఒపుకొట మనార్. 21గాని
నీను వరిఙ్ సరి సీమ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నలపయ్  మణిసిరిఙ్  ముసుక్ మొగావారు, పవులు  సప్ఏండమాటు ఉండెఙ్ 
తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒటుట్ కితారె వనిన్ వందిఙ్  సరిదు సుడ్ఃజినార్. వారు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్  తయారాతమనార్. మీమాటదిఙ్
కాప్ కిజినార్” ఇహాన్ .

22యాక వెహాండె అయ పెరి అతికారి, “నీను నఙి యాక వెహి ఇజి ఎయెఙ్ బా వెహమ్”, ఇజి గటిఙ  వెహాండె అయ
దఙ డాఃయెనుఙ్  పోకాన్.

23వెనుక అయ పెరి అతికారి సదాతిపతిర్ లొఇ రిఎరిఙ్ కూకాండె, “యాపొదొయ్  తొమిమ్ది గంటెఙ కయ్ సరియదాక
సొండెఙ్  తయార్  ఆదు. రుండివందెఙ్  సయన్మ్ దికార్,డబయ్ మణిసిర్  గురమ్ దాన్  సొనిసయ్ నమ్ దికార్,రుండివందెఙ్ 
 బలెల్మ్ కు అసిత్కార్  సొండెఙ్ వలె. 24 పవులుఙ్ ఎకిసి ఒతెఙ్  గురమ్ కు సీదు. వనిన్ఙ్  గవరన్రు ఆతి పేలికుస్బాన్ ఇని
పమాదం రెఏండ ఒతెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 25 అయ పెరి అతికారి ఈహె ఉండి ఉతం రాసాత్ న్, 26 “కల్వుదియ లూసియ
ఆతి నాను గొపప్ పేరు మనిన్ పేలికుస్ గవరన్రిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న . 27 వినిన్ఙ్ యూదురు అసాత్ రె సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ 
 నానునాసయ్ నమ్ దివరివెటవాతానెవినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవీండు రోమదిఙ్అకుక్మనిన్కాన్  ఇజినాను నెసత్.
28వినిముసుక్యూదురు ఎందనిఙ్  నేరంమొపిస్నార్ ఇజి నెసెత్ఙ్  నాను వినిన్ఙ్యూదురి సంహది సఙమినడిఃమిఒత.
29 ఒతిఙ్, యూదురి రూలుఙలొఇ మనిన్ ఇనికెఙొ వందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్ నేరం మొపాత్ ర్ గాని, సపెత్ఙ్ నొ, జెలిదు పోకెఙ్ నొ
 తగితి తపుఙ్ తోర్ ఉతె. 30వినిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ ఇజియూదురు కుట కిజినార్ ఇజి నాను నెసాత్ నె  వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్  పోకిస్న.
వినిముసుక్ నేరంమొపిత్కార్ బానీబాన్ వాజివనిన్ముసుక్ 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 కూకఒతార్. 32మహస్నాండిఙ్ వారుపవులు  గురమ్ కు అసిత్ సయ్ నమ్ ది -వరివెటపోకారెమహికార్ మర్ జి
వాతార్. 33వారు కయ్ సరియదుఅందితిఙ్  అతికారిపోకిఉతం గవరన్రిఙ్ సితార్. పవులుఙ్ బాగవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్.
34-35గవరన్రు అయఉతం సద్ వితాండె పవులు వెట, “నీను ఎమేణిపాంతమ్ దికి”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”,
ఇజి వెహిఙ్, “నీ ముసుక్ నేరంమొపిత్కార్ వానివలె నీ సఙతి సూణ ఇజి వెహాన్ . పవులు  హేరోదు రాజు పెరిఇండొ ఇడ్ జి
కాప్ కిజిమండెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ .

24
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్ పవులు నిలిస్నాన్ 

1అయ్ దు రోసుక్ సొహిఙ్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ, వనిన్వెట సెగొండార్ యూద పెదెద్లుఙు,
తెరుల ఇని ఒరెన్ తగుగ్ వరిగ్నికాన్, డిఃగు మనిన్ కయ్ సరియాదు వాతార్. వాతారె పేలికుస్ గవరన్రుబాన్, పవులు వందిఙ్
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మొపిత్ నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3పవులుఙ్ కూకిప్సి కోరుట్ దు నిల్ పాత్ న్. అయావలె తెరుల ఇని తగుగ్ వరిగ్నికాన్ పవులు వందిఙ్
 ఈహె నేరంమొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “పెరి పేరు మనిన్ గవరన్రు ఆతి పేలికుస్, నీను నండొ కాలం ఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపు
సమదానమ్ దాన్మంజి -నాప్. మాజాతివందిఙ్మీరుబాగ కితిత్ఙ్  మఙినెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ విజుమనెన్.
మాపు విజెపె మీరు కితిత్ యా నెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4గాని నాను నీ పణిదిఙ్  అడుడ్
కిఏండ,మాపుఎందానిఙ్  మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతి వందిఙ్ వరిగ్న. దయ కిజి వెన్అ.

5యాపవులు గొపప్ గొడఃబ కినికాన్. లోకం విజుయూదురి నడిఃమి గొడఃబెఙ్  రేపిన్కాన్. వీండు నజరేతుది జటుదిఙ్
 నెయిక్. యాక విజుమాపు నెసినాప్. 6-7 విండు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్ మయల్  కిదెఙ్ బా సుడ్ఃతాన్.
అందెఙె మాపు వినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గాని రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి లూసియ వాతండె మాబాణిఙ్ 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. అందెఙె నాను దయ్ రమ్ దాన్  వెహిస్న. 11నాను యెరూసలేమ్ దు
దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ సొహిఙ్ ఏలు పనెండు రోసుక్నె ఆతె ఇజి విరిఙ్ వెన్ బాతిఙ నీను నెసిన్. 12దేవుణు గుడిః
లొఇబా, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొబా, పటన్మ్ దుబా నాను ఎయెన్ వెటబాలోకురిఙ్ నెకి పొకిక, జటు కిజి రేపిన్క, ఇనికబా
యూదురు సుడ్ఃఏతార్. 13ఏలు నావందిఙ్ వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14గానినాను ఉండి
నిజంమాట వెహన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ. నిజం ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని బోదవజ నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ విజు, పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజు నాను నమిమ్జి మా అనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్ 
 పారద్నం కిజిన. 15వీరు నమిమ్నివజ నెగిగ్కార్, సెఇకార్ విజేరె సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నార్  ఇజి నానుబా దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్జి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిన. 16అందెఙె నాను, దేవుణు ఎదు గాని, లోకుర్ ఎదు గానినా గ రబ్ం గదిస్ఏండ మండెఙ్
సుడ్ఃజిన. 17 సెగం పంటెఙ్ సొహి వెనుక ఏలు నాను నా సొంత జాతిఙ్ సాయం కిదెఙ్, దేవుణు గుడిఃదు పూజ కిదెఙ్ 
యెరూసలేమ్ దువాత. 18-19దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణు గుడిఃదుసొహిమహిఙ్,సుబబ్రం ఆతివెనుకానెయూదురు నఙి
బాన్ సుడ్ఃతార్. అయావలెనావెటమంద లోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇని గొడఃబ జరిగ్ఏతాద్. గానినాను బాన్ మహివలె
ఆసియ దేసెమ్ దాన్ వాతిమహి సెగొండార్  యూదురు, బాన్ మహారె నా ముసుక్ గొడఃబ ఆతార్. నాముసుక్ వరిఙ్ ఇని
నేరం మహిఙ వారె వాజి నీ వెట వరిగ్దెఙ్. 20 సిలిఙ నాను సంహది సఙమ్ దు వరిగ్జి మహిఙ్ ఇని తపుప్ వరిగ్త ఇజి వీరు
వెహిర్. 21గాని ఉండిమాటనాను వెహ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, సాతిలోకుర్ మర్ జి బతిక్నార్  ఇజి నమిమ్నివందిఙ్  మీరు
నేండు నఙి తీర్ పు కిజినిదెర్  ఇజినానుబానె డటం వెహమహ”.

22పవులువెహిబోదవందిఙ్గవరన్రాతిపేలికుస్ నెగెండనెసత్ మహాన్ . అందెఙెవాండు, “రోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారి
ఆతి లూసియవానివలె 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 . 24సెగం రోసుక్ సొహిఙ్ పేలికుస్ వనిన్ ఆలిస్ ఆతి దుసిలవెట వాతాన్. అది
యూదురి అయ్ లి కొడొః. పేలికుస్ పవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకంవందిఙ్ పవులు వెహికెఙ్ 
 వెంజిమహాన్ . 25గానిపవులు సరియాతిపణికినివందిఙ్,మనుస్దిఙ్ అణసెఆజిఇడిన్వందిఙ్,  దేవుణు,లోకుర్ ముసుక్
కిని తీర్ పువందిఙ్ గటిఙ వరిగ్తిఙ్  పేలికుస్ తియెలాతాండె, “ఆనె, ఏలు సొన్ అ. మరి ఒరుస్ టయంమహివలె కూక్ పిసన్”,
ఇజి వెహండెపోకాన్. 26పవులు నఙి డబుబ్ సీనానుస్ ఇజిబా పేలికుస్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్. అందెఙె పవులు  మాటమాటదిఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ండె వనిన్వెట వరిగ్తాన్.

27 రుండి పంటెఙ్ సొహిఙ్, పేలికుస్ వెనుక పోరిక్యు పెసుత్ ఇనికాన్ గవరన్రు ఆతాన్. పేలికుస్యూదురిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ 
 పవులుఙ్  జెలిదునె ఇటాత్ న్.

25
పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1 పోరిక్యు పెసుత్ అయ పాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రు ఆజి మూండి రోసుక్ సొహిఙ్ వాండు కయ్ సరియాదాన్ ఎకిస్
యెరూసలేమ్ దు సొహాన్ . 2బానె పెరి పుజేరిఙు యూదురి పెదెద్లుఙు పవులు ముసుక్ మహి తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్
 వెహార్ . 3 “దయకిజిపవులు  యెరూసలేమ్ దుపోక్ అ”, ఇజివారు గవరన్రుబాన్ నండొసుటుక్ బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ 
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ఇహిఙపవులుఙ్ సరుద్ సపాన్ప్  ఇజివారు కుట కిజిమహార్ . 4గానిగవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదుకాప్ ఇటాత్ మనాద్.
నాను వెటనె బానె సొనిస్న. 5అందెఙె మీలొఇ మనిన్ పెరిలోకుర్  నావెట బానె సొండెఙ్. పవులు ముసుక్ ఇని తపుప్బా
మహిఙవీరు 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 . 7 పవులు వాతిఙ్ 
యెరూసలేమ్ దాన్ డిఃగు వాతి యూదురు వనిన్ సుటులం నిహరె వనిన్ ముసుక్ నండొ రకమ్ ది బల్ మి ఆతి తపుప్ఙ్
 మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు అట్ ఎతార్.

8 పవులు, “నాను యూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్ గాని, యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు - గుడిఃవందిఙ్ గాని, రోమ
దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్గాని ఇని తపుప్బా కిఏత”, ఇజి వనిన్ 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?”.

10దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమరాజు ఆతి కయ్ సరుది కోరుట్ దు నిలిస్న. యాకోరుట్ దునె నఙి తీర్ పు కిదెఙ్. యూదురిఙ్ ఇని
తపుప్బానాను కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ నెసిన్గదె. 11నాను ఇని రూలుదిఙ్ బాతపిత్ఙ,సావుదిఙ్  తగితి పణి కిత ఇహిఙ,
సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్  నాను సుడ్ఃఏ. గానినాముసుక్ వీరు వెహిన్కెఙ్  నిజంఆఉఇహిఙనఙివరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్  ఎయెరిఙ్ బా
అకుక్ సిలెల్ద్ . నాను రోమపెరిరాజుఆతి కయ్ సరుబాన్ సొండెఙ్  ఆజిన”, ఇహాన్ .

12అయావలెగవరన్రు వనిన్వెటమహిలోకుర్ వెటవరిగ్తాండె పవులుఙ్, “నీను కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ వెహెఙ్ ఇజివెహి.
అందెఙె కయ్ సరుబానెసొన్అ”, ఇహాన్ .
పెసుత్ అగిపరాజువెటపవులువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

13సెగం రోసుక్ సొహివెనుక రాజుఆతిఅగిప *వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరీన్కయువెట కొతత్ గవరన్రు ఆతిపోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ 
మాడిఃసెత్ఙ్  కయ్ సరియాదు వాతార్ 14వారు పెసుత్ వెట నండొ రోసుక్ మహార్ . మహిఙ్ పెసుత్ పవులు వందిఙ్ రాజు వెట
వరిగ్తాన్, “గవరన్రు ఆతి పేలికుస్ పవులు ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇడిఃసాత్ న్. 15నాను యెరూసలేమ్ దు సొహివలె,
యూదురిపెరిపుజేరిఙు,పెదెద్లుఙు వినిముసుక్ నేరమ్ కుమొపాత్ రె  సికస్సిఅఇహార్ . 16దనిన్ఙ్  నానువరివెటవెహ, ‘రోమ
అలవాటు ఇహిఙ, నిందెఙ్  మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్ తపుప్మొపాన్రొ,వాండు వాజి వరి నడిఃమి వనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
 అవకాసం సిఏండ ముందాలెన్ తీర్ పు కిదెఙ్ ఆఎద్ ’ ఇజి. 17అందెఙె 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 మతంవందిఙ్, సాతి సొహియేసు ఇని
ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట గొడఃబ ఆతికాదె తోరితాద్. పవులు ఇహిఙ యేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్. 20యా
సఙతివందిఙ్మరి ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి నెస్ ఏండాతానెనాను పవులు వెట, ‘నీనుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె దినిన్ వందిఙ్
 తీర్ పుతీరిసెఆదెఙ్ మనుస్ ఆజినిదా?’, ఇజివెన్ బాత. 21గానిపవులు, ‘రోమరాజుఆతి కయ్ సరు నఙితీర్ పుకిదెఙ్’  ఇజి
వెహిఙ్ నానువనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్  పోకేన్ండఇబెబ్ జెలిదునె ఇడ్ దెఙ్  ఆడ  సితత్”. 22అగిపరాజుపెసుత్ వెట, “అయపవులు
వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన” ఇహిఙ్, “విగెహిఙ్  నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .
పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్

23మహస్ నాండిఙ్ అగిప రాజుని, వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరిన్కయరాజు 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 దిముకెలమతివరివెటవాతార్. వాతారెపవులుఙ్ తగ్ అఇజిపెసుత్ ఆడ  సితిత్ఙ్ జమానుఙ్ సొహరె  పవులుఙ్ 
వరి నడిఃమి తతార్. 24అయావలె పెసుత్ వెహాన్ , “అగిప రాజు, మాబాన్ కూడ్ఃజి వాతిమహి విజులోకాండె, మీరుయా
పవులు  సుడ్ఃజినిదెర్. యెరూసలేమ్ దు మరి ఇబెబ్బాయూదురు విజేరె వీండు బత్ కినిక ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రె నావెట
పిరాడ్ కితాత్ ర్ . 25గాని సావుదిఙ్  తగితిక ఇనికబా వీండు కిఎతాన్ ఇజి నాను నెసాత్ నె రోమ రాజుబాన్ సొండెఙ్  వీండు
వెహిఙ్  రోమ రాజుబాన్ సొనిస్ తీర్ పు ఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26గాని నాను రోమ రాజుఙ్  వినిన్వందిఙ్ ఇనిక
రాసిత్ పోకెఙ్ఇజితోర్ ఏత. తీర్ పుకిదెఙ్ తగితిక ఇనికబావినిముసుక్ సిలెల్ద్ . అందెఙెమీరు విజెరినడిఃమిని,అగిపరాజు,

* 25:13 25:13యూదయదేసెమ్ దిఙ్ ఎకుక్ మనిన్ పాంతమ్ కాఙ్ వీండు రాజు



అపొసుత్ 25:27 171 అపొసుత్ 26:22

నీ నడిఃమిబా వినిన్ఙ్  తతత్ మనన్. మాపు వినిన్వెట వరిగ్తివెనుక ఇనికబా రాసెత్ఙ్  నెసాన్సు. 27తొహిస్ అసి తీర్ పు కిదెఙ్
పోకివనిన్ముసుక్ 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 వందిఙ్వాండెముదాయిఇజిమొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిపరాజు,యూదురు నాముసుక్మొపిత్ నేరమ్ కు నిజం
ఆఏద్  ఇజి నావందిఙ్ నీ ఎదు వరిగ్దెఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. 3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ యూదురి అలవాటుఙ్ విజు వరి
గొడఃబెఙ్ విజు నీనుబాగ నెసినికి. అందెఙె దయ కిజినామాటఓరిసి వెండు.

4 ఇజిరివలెహాన్ అసి నాను ఎలాగ  మహ ఇజి, నాసొంత లోకుర్  నడిఃమి, నాసొంత దేసమ్ దు, యెరూసలేమ్ దుబా,
ఎలాగ  బతిక్జి మహ ఇజి, యూదురు విజేరె బాగ నెసినార్. 5మామతమ్ దు పరిసయ్ రి జటుదికార్ ఉండి రూలుబా
తప్ ఏండ నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃనార్. వరిలొఇ ఒరెన్ వజనాను బతిక్జిమహఇజివారు నావందిఙ్ సాసి వెహెఙ్  ఇహిఙ,
సాసివెహెఙ్  అట్ నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుమొదొహన్ అసినఙినెసినార్. 6ఏలు ఇహిఙ,దేవుణుమాఅనిగొగొర్ వెట,
సీనాఇజి కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్  ఎదుసుడ్ఃజిమహిదనిన్వందిఙ్ నఙితీర్ పుకిజినార్. 7మాపనెన్ండు తెగగ్దికార్  యాఒటుట్ వందిఙె
ఎదు సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్  రెయు పొగల్ డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మంజినార్. ఓ రాజు, నానుబా ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదనిన్వందిఙెయూదురునాముసుక్నేరంమొపిస్నార్. 8సాతివరిఙ్  దేవుణునికాన్న్  ఇజినమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ 
ఇజిమీరు ఎందనిఙ్ వెహిస్నిదెర్ ?

9 నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమని విజు దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్  నాను అటిన్ పణి విజు కిదెఙ్ వలె ఇజి నానుబా
ముందాల ఒడిఃబిజి మహ. 10 అయావజనె నాను యెరూసలేమ్ దు కిత. పెరి పుజేరిఙ్ నఙి అతికారం సితిత్ఙ్
 నాను దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి నండొండారిఙ్ జెలిదు ఇటాత్ . అకాక్దె ఆఏండ, వరిఙ్ సపెత్ఙ్ తీర్ మానం ఆతిఙ్ ‘నాను బా
ఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొ సుటుక్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్ నమిమ్తి వరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ కిత. యేసు ముసుక్
నమకం ఇడ్ ఏప్  ఇజి వారు వెహిన్దాక నాను బలవంతం కిత. అకాక్దె ఆఏండ వరి ముసుక్ ఒదె కోపం ఆతానె, ఆఇ
పటన్మ్ కాఙ్ బాసొహనెబాన్ బామాలెఙ్ కిత”.

పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
12 “ఆహె నాను ఒరుస్, పెరి పుజేరిఙు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ దమసుక్ పటన్మ్ దు సొనిస్ మహ. 13 ఓ రాజు,

మదెనెం ఆతివలె సరుద్ సొనిస్ మహివలె, ఆగాసమ్ దాన్  వాతి పెరి జాయ్ సుడ్ఃత. అయజాయ్  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 జివెనుక గుసె ఆతిఙనండొ కసట్ం
తపిసిన్’, ఇజి అరామియబాసాదు వెహిమాటనాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజి నాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను మాలెఙ్ కిజినియేసు నానె’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ . 16 ‘ఏలు
నిఙ్ జి నిల్ అ. నాను ఎందనిఙ్ నిఙి తోరె ఆత ఇహిఙ, నావందిఙ్  పణి కిదెఙ్, నావందిఙ్ నేండు సుడ్ఃతికెఙ్ విజెరిఙ్ 
 వెహిస్, వాని కాలమ్ దు నాను నిఙి తోరిసిన్కెఙ్ విజేరిఙ్  వెహిస్ నఙి ఉండి సాసివజ మండెఙ్ నిఙి నాను ఏర్ పాటు కిజిన.
17ఇసాయేలు లోకాణిఙ్ నిఙినాను గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇ లోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను నిఙి
పోకన్.

18ఎందానిఙ్ నిఙిపోకిస్న ఇహిఙ,వారు సీకటిదాన్ జాయ్ దువాజి వరి కణెకెఙ్ తోరెఆదెఙ్. 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 నడిఃమిపోకిస్న’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ .

19అందెఙెఓఅగిపరాజు,నానుఆగాసమ్ దాన్  వాతిఅయమాటెఙలొఙితత్ . 20లొఙితాత్ నెతొలితదమసుక్ పటన్మ్ దు,
వెనుక యెరూసలేం పటన్మ్ దు, మరియూదయ 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 దనిన్వందిఙె యూదురు నఙి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతారె నఙి అసాత్ రె
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. 22 గాని గడఃసిత్ సొహి కాలం విజు దేవుణు నఙి తోడుః మహాన్ . అందెఙె నాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్
తకుక్వరివెట, పెరివరివెట నిజం వెహిస్న. వాని కాలమ్ దు ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి పవకరుని, మోసె వెహికెఙె నానుబా
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వెహిస్న. 23 అకెక్ఙ్  ఇనికెఙ్  ఇహిఙ, కీసుత్ నండొ మాలెఙ్ ఆజి సాతాన్. 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 “రాజుయా సఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్. అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ 
ఇనికబా వనిన్ఙ్ డాఙ్ జిమనిక సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, జరిగ్తికెఙ్ విజు ఉండిమూల పడఃకాద్ జరిగ్ఏతాద్. 27ఓ రాజు,
పవకరిమాటెఙ్  నీను నమిమ్జిని ఇజినాను నెసాన్”. 28దనిన్ఙ్ రాజు, “నిసొస్ సులువుదాన్ నఙి కీసుత్ లోకు కిదెఙ్ ఇజి  నీను
నఙి ఒపిసినిదా?”, ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొఆలసయ్మ్ దానొనీను ఒరిదెఆఏ,నేండు నఙివెంజినికార్విజేరెనావజఆదెఙ్ ఇజి  నానుదేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిజిన. గానినావజగొల్ సాక్ణిఙ్  తొహెఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి పవులు వెహాన్ . 30అయావలెరాజు, 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 ఏండ మహాన్ 
ఇహిఙ వినిన్ఙ్ డిఃసిత్సితిత్క మరి”, ఇజి అగిపరాజుపెసుత్ ఙ్ వెహాన్ .

27
పవులు ఓడః ఎకిస్ రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 

1 మాపు ఓడః 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. 2మాపు
అదమతిత్యదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నం ఆతాప్. యా ఓడః ఆసియ పాంతమ్ దు సమ్ దరం డగు మహి
పటన్మ్ కాఙ్  సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ ఒరెన్  మసిదోని దేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెట మహాన్ .
3మహస్ నాండిఙ్  సీదోను ఇనిబాన్ వాతాప్. సతాతిపతి ఆతి యూలి పవులు ముసుక్ దయ తోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్
కూలబాబుర్ బాన్  సొనిస్వారువనిన్ఙ్  నెగెండసుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్సితాత్ న్ . 4వెనుకబాణిఙ్ సోతాపెకుపఇనిదీవ్పుఓరమ్ దాన్
 గాలితకుక్ 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 వాతి ఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం సొండెఙ్ తయారాత మనాద్  ఇజి
రోమ సతాతిపతి సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె మఙి అయ ఓడఃదు ఎకిసాత్ న్. 7మాపు నండొ రోసుక్ మెలేక పయ్ నం కితాత్ పె
గాలివందిఙ్  మాలెఙ్ ఆతాపె కీన్దు ఇని దీవ్పుదిఙ్  ఎదు వాతాప్. గాలి మఙి ఎదు డెయ్ తిఙ్  అయా సరి మరి సొండెఙ్
 అట్ ఎతాప్. అందెఙె మాపు గాలి తకుక్ డెఃయిమహి బాడిడ్దాన్ సొహపె సలోమ్ను ఇని బాడిడ్ డాటిస్ కేతు దీవ్పు ఓరదాన్
 పయ్ నం కితాప్. 8గాలిడెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్ఆజి,ఓరదాన్  పయ్ నం కితాత్ పె నెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్జాగదువాతాప్. దనిన్ డగు
లుసెయపటన్ంమహాద్ .

9పయ్ నం కిజినిఙ్ నండొరోసుక్ఆతె. యూదురిపండొయ్ ఆతిఉపాసిరోజుబాగడఃసత్ 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, మరిమాపాణమ్ కాఙ్ బా నసట్మ్ కు వానాద్, ఇజి నాను
నెసాన్”. 11గాని అయ రోమ సతాతిపతి పవులు వెహిమాట అస్ ఎండ, అయ ఓడః నడిఃపిసినివనిన్ మాటెఙ్ ని అయ
ఓడః ఎజుమానిమాటెఙ్ అసాత్ న్. 12 పినిన్ కాలమ్ దు మండెఙ్  అయాబాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్  బాణిఙ్  డిఃసి సోతెఙ్
 నండొండార్  వెహార్ . కేతదుమనిన్ పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజిబానెపినిన్కాలం గడఃపాన్ట్ ఇజివారు విజేరెఒడిఃబితార్. యా
పీనికుస్ పటన్ం దసిణ పడఃమర,ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొంమహమహాద్ .

సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 
13 దసిణ దరోటాణ్ ఉండి ఇజిరి గాలి డెయ్ తిఙ్ వారు సొండెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్లెకెండ్  సొనాట్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె, ఓడఃది

లంగరు*లాగితారెసోతాత్ ర్. కేతు ఓర దానెసొనిస్ మహార్ . 14గాని సణెం వెనుక ఉసస్న్ తూర్ పు దరొటాన్ ఊరకులొన్ †

* 27:13 27:13బరుమనిన్ పణుకుదాన్తయార్కితిత్క. గొలుసాక్ణ్తొహిస్ఓడఃదు ఇడాన్ర్. సమ్ దరమ్ దు డిఃపిత్ఙ ఓడఃబానెనిలాన్దెల్,సొన్ఏద్ † 27:14
27:14ఊరకులొన్ ఇని తుపాన్గాలి డెఃయిఙ ఓడః సొండెఙ్ గొపప్ కసట్మానాద్. అయగాలిఉసస్న్ తూర్ పుదరొటాణ్డెఃయిజ్ నాద్
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ఇని పెరి గాలి దీవ్పుదాన్ గొపప్ఙ్  డెఃయాద్. 15పెరి గాలి ఓడఃదిఙ్ డెయ్ తిఙ్ గాలి ఎదు సొండెఙ్  అట్ ఎండాతాద్. అందెఙె
మాపుగాలి ఎదుసొండెఙ్ అట్ ఎండాతానెగాలి డెఃయ్ తిమహిదరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16 వెనుక కంద ఇని ఉండి ఇజిరి దీవ్పు ఓరదాన్  సొహివలె అయ గాలి మా ముసుక్ డెఃయ్ఏండ అయ దీవ్పు మఙి
ముసాత్ ద్. నండొ కసట్బాడిఃతాపె ఇజిరి ఓడఃదిఙ్ ముసుక్ లాగితాప్. 17ముసుక్ లా గితాపె నెగెండ తొహ ఇడాత్ ప్. వెనుక
పెరి ఓడఃదిఙ్ పెరి నాసుదాన్  సుటులం గటిఙ తొహార్. మరి సురిసు ఇని ఇసక్ మెటు ముసుక్ ఓడః డెఃయ్ నాద్ సు ఇజి
తియెలాతారె ఓడః మెలేకసొనీద్  ఇజి ఓడఃదిసాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18అయముసూర్ 
డిఃస్ ఏండ డెఃయ్ జి మహిఙ్ మహస్ నాండిఙ్  వారు ఓడఃదు మహి బరుఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. 19 దనిన్
మహస్ నాండిఙ్ వారు ఓడః నడపిసిని సెగం సామనమ్ కు వరి సొంత కికాణిఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరార్. 20 నండొ రోసుక్
పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్ గాని తోర్ ఏండ మహె. గాలి గొపప్ఙ డెఃయ్ జి మహాద్ . మాపాణమ్ దిఙ్ ఎలాగ  గెల్ పిసెత్ఙ్, మాపు
సానాపెల్సు ఇజి తియెలాతాప్.

21వారు నండొ రోసుక్ బోజనం కిఏండ మహిఙ్ పవులు వరి నడిఃమి నిహండె వెహాన్ , “బాబురాండె, మీరు నామాట
వెంజిమంజినికఇహిఙనెగెండమహాద్ మరి. కేతుదాన్ సో ఏండమహిదెర్ మరి. సోఏండమంజినిక  ఇహిఙ,యానసట్మ్ కు
కసట్మ్ కు జరిగ్ఏండాతాద్ మరి. 22ఏలుఇహిఙదయ్ రమ్ దాన్ మండుఇజినానుగటిఙవెహిస్న. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ
ఎయెన్ బాసాజిసొన్ ఇదెర్. గానిఓడఃఉండెనెపాడాఃనసొనాద్. 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 ఇదిలో నీ వెట మ నిన్వ రి పాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’
ఇజివెహాన్ . 25అందెఙెబాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదూతనావెటవెహివజజరిగ్నాద్ ఇజినాను
దేవుణు మాట  నమిమ్జిన. 26గానిమా ఓడః గాలిదు సొనిస్ ఎంబెబా ఉండి దీవ్పుదు పాడానాద్”, ఇజి పవులు వరివెట
వెహాన్ .

27 పదినాలిగ్ రోసుక్ అదియ ఇని సమ్ దరమ్ దు మాపుముసూరిద్ఙ్  అబె ఇబెబ్ బూలాజి మహప్. మదరెయ్ తు ఆతిఙ్ 
ఎంబెనొ ఉండి దేసమ్ డగు వాజినాప్ ఇజి ఓడః నడిఃపిసినివరిఙ్ ఉదెసమ్ దు వాతాద్. 28అందెఙె వారు ఇజిరి బరుదిఙ్
తాడు తొహిస్ డిఃపాత్ రె ఎసొ లోతు మనాద్  ఇజి సుడ్ఃతార్. నూట ఇర్ వయ్  అడుఃగుఙ్ లోతు మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. సెగం
వెనుక మరి డిఃపాత్ రె తొంబయ్ అడుఃగుఙ్  లోతుమనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. 29మాఓడః ఓరదు మనిన్ పణుకుముసుక్ తగిల్నాదొ
ఇజి తియెలాతారెవారు ఓడః వెనుకపడఃకదాన్  నాలిగ్ లంగరుఙ్ డిఃపాత్ రె జాయ్ ఆనెండ పారద్నం  కిజి మహార్ . 30 ఇహిఙ్,
ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి సొండెఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు ఓడః ముందాల్ పడఃక మనిన్ లంగరుఙ్ డిఃపెత్ఙ్  ఇజి నాటిసి
ఓడఃదుమనిన్ ఇజిరిఓడః సమ్ దరమ్ దు డిపాత్ ర్. ఇజిరిఓడఃదు ఎకిస్సొండెఙ్ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 31పవులుఅకక్ నెసాత్ ండె
సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట,యాఓడఃనడిఃపిసినికార్  ఓడః డిఃసిసొనార్ ఇహిఙ,మీరుతపెఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”,
ఇహాన్ . 32అందెఙె సయ్ నమ్ దికార్  ఇజిరి ఓడః తొహిమహినాసు కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసత్ సితార్.

33కోడిఃజామ్ దు పవులు విజెరెవెటవెహాన్ , “ఏలుబోజనం కిదు,మీరుబోజనం కిఏండాజి  పదినాలిగ్ రోసుక్ ఆతె. నిసొస్
రోసుక్ మీరు మనుస్ బాద ఆజి ఇనికబా ఉణెఎండ మహిదెర్. 34అందెఙె నాను బతిమాలిజ్న, బోజనం కిదు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమీరుసాఏండమండెఙ్ వలెఇహిఙబోజనం కిదెఙ్ వలె. తియెలామాట్. మీలొఇఎయెబురదాన్ బాఉండికొపుప్బా
రాల్ జిసొన్ ఏద్ ఇహాన్ . 35ఈహ వెహి వెనుక 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  వారుఅందితిదేసెంఎంబెణిదేసెంఇజినెస్ ఏతార్గానిఓడఃఉండిఇసక్మనిన్పడఃకాద్ ఒతెఙ్  తగితి

ఉండినెగిగ్ పడక సుడ్ఃతారె బాన్ ఒనాట్ఇజిఒడిఃబితార్. 40అందెఙెఓడః నడిఃపిసినికార్ లంగరుఙ్తొహిమహినాసుక్ఙ్ 
కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసాత్ ర్. ఓడః నడిఃపిన్ సుకానుఙ్§ కటుట్ ఙ్ కుతార్. ముందాల్ పడఃకాదు మహిసాప ఎకిసాత్ రె గాలి
నెకిస్ ఒనిలెకెండ్ ఓరదు నడ్ఃపిసాత్ ర్. 41గాని ఓడః ఏరులొఇమనిన్ ఉండి ఇసక్ మెటుదు డఃసె ఆతాదె ఓడః ముందాహిక
ఇసాక్దు నాడిఃతాద్. వెనుక పడఃకాదు పెరి ఉలెక్ఙ్ డెయ్ తిఙ్ ఓడః బదెఙ్  బదెఙ్  ఆతసొహాద్.

‡ 27:17 27:17గాలివాజి నెకిస్ ఒనిదనిన్ఙ్ ఓడఃదిఙ్ తెరలెకెండ్ తొహిన్క § 27:40 27:40 ఓడః తిర్ పిన్ ఇజిరిమర



అపొసుత్ 27:42 174 అపొసుత్ 28:20

42 జెలిదాన్ ఒసి మహి లోకుర్ సమ్ దరమ్ దు ఈత డెఃయ్ జి తపె ఆజి సొనార్ 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 ఈత డెఃయ్ జి ఓరదు సొండు ఇజి
ఆడసితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్సెకెక్ఙ్  ఓడఃదిముకెక్ఙ్  అసిఒడుడ్ దుసొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహెమాపువిజెపెగెల్ సాత్ పె
ఒడుడ్ దు అందితాప్.

28
మెలితదీవ్పుదు అందిజినార్

1మాపుతపె ఆతి వెనుక  అయాదీవ్పు పేరు మెలిత ఇజి నెసాత్ ప్. 2అయ 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 విసంమనిన్ ఉండి సరాస్  వేడిఃదిఙ్  వెహ్ కాణ్
 వెలిల్ వాతాదె పవులు కీదు కటాత్ ద్. 4 పవులు కీదు సరాస్  దూఙ్ జిమహిక అయ దీవ్పుదికార్  సుడ్ఃతిఙ్  వారు ఒరెన్ వెట
ఒరెన్  వరిగ్తార్, “నిజమ్ నె, వీండు లోకాఙ్  సపిన్కాండె, ఏలు సుడ్ఃఅ, సమ్ దరమ్ దాన్  గెలిసి వాతాన్ గాని నాయం సీని
దేవుణు వినిన్ఙ్  బతిక్దెఙ్ సరి సిఎన్.

5గాని పవులు అయ సరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్ సడ్ఃతిఙ్ అది సిసుద్ అర్ తాద్. పవులుఙ్ ఇనికబా ఆఏతాద్. 6 ఆ
దీవ్పుదు మనికార్ పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ వెటనె సానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజి మహార్ . గాని వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్
పవులు  ఇనికబాఆఏతాద్. అందెఙెవారు వరిమనుస్మారిసాత్ రె, ‘వీండు ఒరెన్ దేవుణులెకెండ్మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయ దీవ్పుది నెయిక్ ఆతి పొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానె డగునె బూమిఙ్  మహె. వాండు మఙి వనిన్ కూలెఙ వజ  మరాయ్ద
సితండె మూండి రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్. 8 అయ నెయిక్ అపొప్సి నోబుదిఙ్, మరి నెతెత్ర్ పొటదాన్ బాద ఆజి
మహాన్ . పవులు, వాండు మహి గదిలొఇ సొహాండె పారద్నం కితాండె వనిన్ ముసుక్ కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  నెగెండ్ కితాత్ న్ .
9ఇక జరిగ్తిఙ్  అయాదీవ్పుదు  కసట్ం అసిత్మహికార్విజేరెబానెవాతారెనెగెండ  ఆతార్. 10వారుమఙినండొఇనాయమ్ కు
సితాత్ రె నెగిగ్క కితాత్ ర్ . వెనుకమాపుపయ్ నమాతివలెమఙిఅవ్ సరంమనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11ముండి నెలెఙ్ ఆతివెనుక అలెకస్ంతియదాన్  వాతిఉండిఓడః ఎకాపెపయ్ నమాతాప్. అయఓడః పినిన్ కాలమ్ దు

మెలితదీవ్పుదుమహాద్ . కాసత్రు,పోలుకుస్ ఇని జవల దె య మ్ కాణిబొమెమ్ఙ్ఆఓడఃముందాహిబాన్ మహాద్ . 12మాపు
సురకూస్  ఇనిబాన్ వాతాపెబానెమూండిరోసుక్మహప్. 13బాణిఙ్ పయ్ నమాతాపెసుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ 
వాతాప్. ఉండి రోజు వెనుక దసిణ దరోట్ దాన్  గాలి డెయ్ తిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ పొతియొలి ఇనిబాన్ వాతాప్. 14బానె
నమిమ్తివరిఙ్ సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్. ‘మాబాన్వారంరోసుక్మండు’ఇజివారుమఙిబతిమాలితార్. దనిన్వెనుకమాపు
రోమ పటన్మ్ దు వాతాప్. 15 రోమాదు మహి నమిమ్తికార్ మాపు రోమాదు వాజినాప్ ఇజి కబు వెహారె సెగొండార్ రోమ
పటన్మ్ దాన్ అపియాదు*మహిసతదాక,మరిసెగొండార్మూండిసతమ్ కు†మహిబాడిడ్దాకమఙి కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్.
పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ దయ్ రం వాతాద్. 16రోమ పటన్మ్ దు అందితిఙ్ పవులుఙ్,
వనిన్ఙ్ కాప్ కిని జమానివెటఉండి ఆదు ఇండొ కేటమండెఙ్  సెలవ దొహ్ కాద్.

పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 
17మూండి రోసుక్ సొహి వెనుక పవులు బానె మహియూద పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్  కూక్ పిసాత్ న్. వారు కూడ్ఃజి వాతివలె

పవులు వరివెటవెహాన్ , “తంబెరిఙాండె,మాలోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్గాని,మాఅనిగొగొరిఅలవాటుఙపడ్ఃఇకెఙ్ గానిఇనికబా
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. 19గాని నఙి డిఃసెత్ఙ్ యూదురు ఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙె నాసొంతలోకుముసుక్ నఙి ఇనిమొరొ సిలిల్ఙ్ బా
కయ్ సరుబాన్ సొనిస్నావందిఙ్ వెహెఙ్ ఆత. 20అందెఙెనానుమిఙిసుడ్ఃదెఙ్  మీవెటవరిగ్దెఙ్ మిఙికూక్ పిసత్. ఎందానిఙ్ 

* 27:42 27:42 క యుద్ వారు తపె ఆతిఙ వరిఙ్ కాప్ కిని సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ వరి అతికారి లోకుర్ సపెత్ఙ్ ఇజి రోమ రూలు మహాద్ * 28:15 28:15
అపియాదు మహి సత రోమ పటన్మ్ దాన్ అరువయ్ తొమిమ్ది కిలోమీటర్ దూరం మహె † 28:15 28:15 పయ్ నం కినికార్ నిదదిఙ్ సొని గ దిఙ్. మూండి
సతమ్ కు మహిబాడిడ్ రోమ పటన్మ్ దాన్ యాబయ్మూండి కిలోమీటర్ దూరంమహె
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ఇహిఙఇసాయేలులోకు ఎయెవనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినారొవనిన్వందిఙెనాను ఏలుయాగొలుసాక్ణ్తొహెఆత
మనన్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ .

21దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయపాంతమ్ దు మనిన్మాలోకాణిఙ్  మీవందిఙ్  మఙి ఇని ఉతమ్ బా రెఏతాద్. ఇబెబ్
వాతిమాలోకు ఎయెర్ బామీ వందిఙ్ ఇని సెఇమాటబా వెహ్ ఏతార్. నీను ఇనికాదొ తపుప్ కితిత్ ఇజిమాపు వెన్ఏతాప్.
22గానియాసఙతివందిఙ్  మీఆలోసనం ఇనిక ఇజి వెండెఙ్  మాపుఆసఆజినాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనీను కూడిఃతిమహి
యాజటువందిఙ్ విజేరెలోకుర్ పగదాన్ వెహిస్నార్  ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23 అందెఙె వారు పవులు వెట పలాన్ రోజు కూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు కితారె పవులు బతిక్నిబాన్  మంద ఆజి వాతార్.
పవులు పెందాహాన్అసి పొదొయ్ దాకనెగెండవరిఙ్ వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్  వరివెటవెహాన్ .  మోసెసితిత్ రూలుఙ్ 
దాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙాణ్  యేసువందిఙ్ తోరిసి,వాండు వెహిన్కెఙ్ నిజమె ఇజి వెహిస్ తోరిసాత్ న్. వరిఙ్ ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్
సుడ్ఃతాన్. 24పవులు వెహిమాటెఙ్ సెగొండార్ నమిమ్తార్,మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

25వారు ఒరెన్ వెట మరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండె మనుస్ ఆదెఙ్  అట్ ఎండాతారె మర్ జి సొహార్ .  వారు మర్ జి
సొనిముందాల పవులు వరివెటఉండిమాటవెహాన్ , “దేవుణు ఆతమ్యెసయపవకదాన్ మీఅనిగొగొర్ వెట వెహిమాట
నిజమె.

26అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్యా లోకాఙ్ వెహ . ‘మీరు బాగ వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ఇదెర్. బాగ
సుడ్ఃజినిదెర్ గాని తొఇదెర్ '. 27 ఎందానిఙ్  ఇహిఙయాలోకురి మనుస్ బేగి అరద్ం కిఎద్. వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూక
మనార్. సిలిల్ఙ్  వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్మరి. మనుస్దు అరద్ం కితాత్ ర్ మరి. నాదరోట్  మహిఙనాను వరిఙ్ నెగెండ  కిన”,
ఇజి దేవుణు వెహాన్ .

28అందెఙెదేవుణురకస్ణసీనాన్ ఇనిసువారయూదురుఆఇవరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి,వారుఅయమాటవెనార్,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
యాఉతంరాసిత్కాన్ పబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు. రోమాదుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ యా

ఉతం రాసాత్ న్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యేసుయాలోకమ్ దు వాజి సిలువాదు సాజి, మరిజ్ నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు సొహివెనుక 56
సమసం నడిఃమి (ఏ.డి 55-56)రాసన్మంజిన. యాఉతమ్ దుముకెలమాతిక ఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిన్ సువార.
సువార ఇహిఙ ఇనిక, సువార నమిమ్తివరిఙ్ ఇనికెఙ్ జరిగ్నె, వినకవందిఙ్ రాసినాన్ . మరి, దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయి
మనిన్కార్ ఇజి ఎలాగ ఇడిజ్నాన్ , పబు ఆతియేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగ విడుదలవానాద్ ననిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ రాసినాన్ .

1 కీసుత్ యేసుఙ్ పణి కినికానాతి పవులు ఇని నానుయాఉతం రాసిన. సువార వెహెఙ్ దేవుణు నఙి అపొసుత్ డుఙ వజ
నిల్ పాత్ న్. 2 సేన కాలమ్ కు ముఙాలె, ఇహిఙ, యేసు పబు యా లోకమ్ దు వానెండ మహివలెనె, దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్
మహిపవకరుబాన్ దేవుణుయాసువారవందిఙ్ వెహన్ ఇజిఒపందం కితత్ మహాన్ . 3దేవుణుమరిసివందిఙెయాసువార.
వీండు లోకు వజదావీదు రాజుతెగాదుపుటిత్కాన్. 4వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణుమరిసి ఇజి గొపప్ సతుత్ దాన్ తోరె
ఆతాన్. ఎలాగ ఇహిఙ,వాండుసాతి 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. 6రోమ పటన్మ్ దుయేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తికార్ ఆతిమీరుబా
దేవుణు కూకి వరిలొఇమనిన్దెర్. 7దేవుణు పేమ కిజి, వనిన్ఙ్ కేట ఆతిమిఙివిజేరిఙ్ నానుయాఉతంరాసిన. బుబాబ్తి
మాదేవుణుబాణిఙ్ , పబు ఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ కనికారమ్ ని నిపాతిమిఙిమనీద్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.

రోమపటన్మ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులు కోరిజినాన్ 
8యాఉతమ్ దు తొలితనానుమీరు విజిదెరె వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. యేసు పబువలెహాన్ నమిమ్తిత్

దనిన్వందిఙ్ రోమ దేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని విజు బాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ వెహిస్నార్ . 9-10నాను ఎసిత్వలెబా పారద్నం
కినివెలెమీ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారపూరిమనుస్దాన్ నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దినిన్ఙ్ సాసి. గానినాను ఎలాగ
ఇహిఙ్ బాఏలువాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ దేవుణు సితత్ం ఆదెఙ్ ఇజిపారద్నం కిజిన.

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

14యూదురుఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ సువారవెహెఙ్ నానుఉండిఅపుప్మనిన్కాన్. గీకుబాసనెసిత్ వరిఙ్ బా,నెస్ ఇవరిఙ్ బా,
పెరిసదువుమనిన్వరిఙ్ బా,సదువుసిలిల్ వరిఙ్ బావెహిస్సీదెఙ్ ఇజినఙిఉండిఅపుప్మనాద్. 15అందెఙె,రోమపటన్మ్ దు
మనిన్మిఙిబాయాసువార వెహెఙ్ ఇజినాను గొపప్ ఆస ఆతమన.

16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను సువార వెహెఙ్ సిగు ఆఏ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజేరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ యాసువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్ మనాద్. యాసువార తొలితయూదురిఙ్ వెనుక ఆఇ జాతిఙ సాటె
ఆజినాద్ . 17యాసువారదుదేవుణుఇనికవెహిస్నాన్ ఇహిఙ,లోకు కితిత్ తపుప్పణిఙవందిఙ్ వారుసికస్పొందిదెఙ్ అకక్ర్ 
సిలెల్ద్ ఇజినె. వారుయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙెసికస్దాన్ తపెఆతార్. యాకముందాల్ ఒరెన్ దేవుణు పవక
రాసిత్ లెకెండ్ నె. “ఎయెర్ నీతినిజయికాన్ ఇజి నాను ఇడత్ మనానొ, వాండు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్”.
దేవుణులోకుర్ ముసుక్ నండొకోపం ఆజినాన్ 
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18దేవుణువందిఙ్ 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 . 20మాపుదేవుణుదిఙ్ 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 ఎలాగమరికాన్ ఇజిఎలాకాలంమనిన్ వనిన్ పెరిసతుత్ ఎలాగమరికఇజిమాటుసుడ్ఃజినాట్ . అందెఙె
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్ ఇజి ఎయెన్ బావెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ .

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

24అందెఙె వారు, కిదెఙ్ ఆఇ ఆసెఙ్ వరి మనుస్దు పుటిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ , దేవుణు వరిఙ్ సరి సితాత్ న్ . ఇనిక ఇహిఙవారు
వరిఙె సుగు ఆతి సెఇ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 25 ఎందానిఙ్ 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. గానిపుటిసిత్కెఙ్ విజుఅయదేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

26 అందెఙె సిగు ఆతి ఒడొఃల్ ఆసెఙ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అందెఙె వరిలొఇ అయ్ లికొడొఃక్ మాసిరిఙ్ 
సొన్ ఏండ అయ్ లికొడొఃకాఙ్ దరోట్ ఒడొఃల్ ఆస ఆజి మహె. 27 అయావజనె యూదురు ఆఇవరి లొఇ మొగకొడొఃర్ 
ఆలిస్కాఙ్ ఇడ్ ఏండ మొగకొడొఃర్ దరోట్ ఏక ఉత్ పుత్ ఆజి మహార్ . వారు మొగకొడొఃర్ వెట సిగు ఆతి పణిఙ్ కితాత్ ర్.
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. 30 నండొ లోకుర్ మహివరివందిఙ్ తపుప్ఙ్ వెహిస్నార్. నండొండార్ 
దేవుణు ఎదు వెతేకం కిజినార్, ఆఇవరిఙ్ సిగు కిబిసాన్ర్, గర ఆజినార్, పొఙిజినికార్ ఆజినార్, మరి రెకరకమ్ ది కొతత్
సెఇపణిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినార్ , వరి కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిఏర్ . 31వారు అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్ .
ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిఏర్ . నండొండార్ వరిసొంత ఇండొణివరిఙ్ నెగెండ తొఎర్ . నండొండార్ కనికారం సిలిల్కార్ ఆజినార్.
32 నినిన్ పణిఙ్ కనివరిఙ్ సపెత్ఙ్ వలె ఇజి దేవుణు వెహ మనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బావారు నినిన్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజి మంజినార్.
అకాక్దె ఆఏండ నినిన్ సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙ్ వారు డగు కిజినార్ .

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజిమీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిదెరా? ఆహెవెహిఙమీరుమిఙినెతపుప్ కినికిదెర్ 
ఇజి వెహిస్నిదెర్ . మాపు తపుప్ కిఇకాప్ , ఇజి వెహెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరుబా వరిలెకెండ్ తపుప్
కినికిదెరె. 2 తపుప్ కిని యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్వలె వరిఙ్ సరియాతి తీరుప్ తీరిసాన్న్ ఇజి మాటు
నెసినాట్ . 3అందెఙె ఆఇ లోకుర్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహిస్ని మీరు అయ పాపమ్ కునె కిజి మహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ 
తపె ఆఇదెర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వెలె. 4 దేవుణు మీవెట వనిన్ గొపప్ విలువాతి దయ,కనికారం తోరిసినాన్. అకక్ మీరు ఇజిరి
కణకదాన్ సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణుమీవెటతోరిసిని కనికారంమీరుపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీనివందిఙ్ నె ఇజిమిరు
నెస్ ఇదెరా?

5గానిమీరుమీమనుస్దు గొపప్ గర ఆజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండమహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదుమీ
ముసుక్ సికస్ నండొ కుంబ కిజినిదెర్ . దేవుణు విజు లోకురిఙ్ ఉండె లెకెండ్ తీరుప్ కిని దినమ్ దు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్.
6 దేవుణు ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక మరిజ్ సినాన్ లె✡ 7 దేవుణుబాణిఙ్ జాయ్ ని గవ్ రం, సావు సిలిల్
✡ 2:6 2:6 కీరన 62:12;సామెత 24:12.
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బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి డిఃస్ ఎండ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మహివరిఙ్ దేవుణు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీనాన్. 8గాని నఙి నానె
నెగెండ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిని వరిఙ్, దేవుణు వెహిస్ని నిజమాతి మాటదిఙ్ 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. వెనుక యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వానె. 10గాని నెగిగ్ పణిఙె కినివరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్
జాయ్ ని గవ్ రం, సాంతి సీనాన్. ముందాల యూదురిఙ్ ని వెనుక యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సినాన్. 11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణులోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడతొఏండ తీరుప్ కినానెల్.

12 విజేరె లోకుర్ పాపం కితిత్ఙ్ విజేరిఙ్ సకస్ వానాద్ . దేవుణు మోసెఙ్ 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 ఇహిఙ వారు రూలుఙ లొఙిఏతార్ . 13 నీతినిజయికాన్ *
ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు రూలుఙ్ వెహికాన్ ఆఏన్ , అయ రూలుఙ్ లొఙితిత్కాండె. 14 దేవుణు యూదురిఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
యూదురు ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ . అహిఙ్ బా వారు అయ రూలుఙ్ వజ బతిక్తిత్ఙ్ , అయ రూలుఙ్ వారు నెసత్మనార్ ఇజి
మాటు నెసినాట్ . అయ రూలుఙ్ వరిఙ్ సిలుల్ గాని మనిన్లెకెండ్ వారు నడిఃజినార్ . 15అయ రూలుఙ్ వరి మనుస్దు ఇడె
ఆతెమనెన్ ఇజి వరి పణిఙాణ్ తోరిసినార్ . ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాఅకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొ ఇజి
వనిన్ మనుస్దు నెసినాన్ . అహె దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్. 16లోకుర్ వరిమనుస్దు ఎయెరిఙ్ నెస్ ఏండ
ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వందిఙ్ బా, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ .యేసు కీసుత్ వెటయాకెఙ్ విజుజరిగ్జినె ఇజి
నాను వెహిస్ని సువారదుమనాద్.
దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్నియూదురువందిఙ్ 

17 ఏలు యూదురు ఆతి మిఙి ఉండిమాట నాను వెహన్. మాపుయూదుర్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. దేవుణుమోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాప్, అందెఙె దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఆనాప్, ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. దేవుణు కొడొర్ 
ఇజి పొగ్ డెః ఆజినిదెర్. 18 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఇనిక ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నెగెండ నెసిత్ఙ్,
డగు కిదెఙ్ విజుదనిన్ఙ్ మిసిత్ విలువాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 19గుడిడ్వరిఙ్ సరితోరిసి నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్,
యూదురు ఆఇవరిఙ్ సరియాతి సరి వెహిస్ నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. సీకటిదు నడిఃసిని వరిఙ్ జాయ్ 
తోరిసిని వరిలెకెండ్ మీమాటెఙాణిఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు సరితోరిసినిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 20బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్,
యూదురు ఆఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. కొడొఃర్ లెకెండ్ మనిన్వరిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్కాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,రాసిత్మనిన్ దేవుణుమాటదుమనిన్
విజువనకాఙ్ ఇంక ఒదెద్ విలువాతి గెణంమరినిజుమాతిమాటమీబాన్ మనాద్ గదె. 21మహివరిఙ్ నెసిప్సినిమీరు,మిఙి
మీరెనేరెప్ ఆఇదెరా? డొఙ కిమాట్ ఇజి గటిఙవెహిస్నిమీరుడొఙపణి కిజినిదెరా? 22రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజివెహిస్ని
మీరు రంకు బూలాజినిదెరా? దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్ మీరు దెయమ్ క గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా? 23దేవుణు రూలుఙ్ 
మాబాన్ మనెన్ఇజివెహిస్మీరుఅయారూలుఙలొఙిఏండదేవుణుదిఙ్ సిగుతపిసినిదెర్. 24“మీరుఈహ కితిత్ఙ్ దేవుణు
పేరుయూదురు ఆఇకార్ దూసిసినార్ ✡”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్క,మీవందిఙ్ బారాసిత్ లెకెండ్ నె.

25దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజమీరు నడిఃజినిదెర్ ఇహిఙమీరు సునతిఆతివందిఙ్ మిఙిలాబంమనాద్. గాని
దేవుణు సితిత్ రూలుఙ మీరు లోఙిఇతిఙ మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇజి తొరిసెత్ఙ్ సునతి కిబె ఆఇయూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ 
మీరు. 26అయావజనె, సునతి కిబె ఆఇతిఙబాదేవుణు సితిత్ రూలుఙ వజ నడిఃనియూదురు ఆఇకార్ వనిన్సొంతలోకుర్ 
లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ గదె. 27సునతి కిబెఆఇకార్ గానిదేవుణు రూలుఙలొఙినిమిఙితీరుప్ కినార్. ఎలాగ ఇహిఙ,మిఙి
రూలుఙ విజురాసిత్ మహిఙ్ బా, సునతి కిబె ఆతిఙ్ బాఅయారూలుఙలొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ మిఙితీరుప్ కినార్ .

28దేవుణులోకుర్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొఅలవాటుఙ్ లెకెండ్ కినికాన్,నిజమాతియూదవాండుఆఏన్. దేవుణులోకుర్ 
ఇజి తోరిసెత్ఙ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొ కితిత్ఙ దేవుణు ఒపుకొణాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్. 29గాని, నిజమాతియూద వాండు
ఎయెన్ ఇహిఙ, మనుస్ మారిసిత్కాండె నిజమాతియూద వాండు. దేవుణు ఆతమ్దాన్ మనుస్ మారిసిత్కారె దేవుణు లోకుర్.
దేవుణులోకుర్ ఆదెఙ్ ఇజిమరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఆఏద్. ననిన్ వరిఙ్ లోకుర్ పొగ్ డిఃఇతిఙ్ గానిదేవుణు వరిఙ్ పొగ్ డిఃనాన్.

3
దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

* 2:13 2:13 దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ పాపమ్ కు దేవుణుమాయిపిత్కాన్ . ✡ 2:24 2:24యెసయ 52:5;యెహే 36:22.
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1 అహిఙ, యూద వాండు ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ? సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇజి ఇని లాబం మనాద్ ఇజి మీరు
వెహిన్దెర్ సు? 2 దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్ని విజు సఙతిఙలొఇబా గొపప్ లాబమ్ నె! ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు వాండు కితిత్మనిన్
ఒపందమ్ కు మనిన్ వనిన్మాటెఙ్,ముఙాలమాఅనిగొగొరుఙ్ నె సితాత్ న్.

3అహిఙ,యూదురు నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏతార్ .వారునమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఇతిఙ్ ,దేవుణు
వాండు వెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజి వెహిస్నిదెరా? 4నాను వెహన్, ఆహె ఇండెఙ్ ఆఏద్. దేవుణు వెహిలెకెండ్ వాండు కినాన్.
లోకుర్ దేవుణువెటవెహిలెకెండ్ కిఎండఅబదద్ంవెహికార్ ఆతిఙ్ బా,దేవుణునిజమ్ నెవెహన్న్. దావీదురాజుదనిన్వందిఙ్ 
కీరన పుసత్కమ్ దు ఈహ రాసత్ మనాన్. దేవుణు ఈహ వెహాన్ , “నీను వరిగ్నివలె నీమాటెఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి లోకుర్ 
వెహాన్ర్ . లోకు నీముసుక్ నేరంమొపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినివలెవారు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండానారేల్✡.

5మాటు తపుప్ కినివలె దేవుణుమాపాపమ్ కు సెమిసి వాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ 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 . 7ఎయెన్ బా, “నానుతపుప్వెహ”,ఇజివెహాన్నుస్. గానినానుతపుప్వెహఇహిఙదేవుణునిజమ్ నెవెహిస్నాన్ 
ఇజి తోర్ జినాద్ . అందెఙెలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డు వానివలెనాను తపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ 
దేవుణు నఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ సు. 8అయాలెకెండ్ వెహిన్క నిజం ఇహిఙ, దేవుణుపొగ్ డెః
ఆపిన్ ఇజిమాటుపాపం కిజిమండెఙ్ నా? నానుబాఈహ వెహిస్న ఇజి సెగొండార్ తపుప్మొపిస్నార్. 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
యూదురుఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణుతీరుప్ కినాన్ ఇజినానువెహగదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పాపంవిజేరిఙ్ అడిగిఇడిజ్నాద్ .
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 .
12విజేరెఉండెలెకెండ్ సెఇపణిఙ్ కినికార్ ఆతారె దేవుణుబాణిఙ్ మహసొహార్ . సరియాతిపణి కినికార్ ఎయెర్ బాసిలెల్ర్ .
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 ఎలాగపాడ్ః కినాదొ అయాలెకెండ్ నె
వారుమాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః కినార్”✡. 14 “వారు ఆఇవరిఙ్ సయిప్ కిజినెమంజినార్. ఆఇవరిఙ్ దూసిసినార్.”✡ 15లోకాఙ్ 
సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె వానాద్ . 16వారు సొనిబాన్ విజు నాసనం కిజినార్, లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కు తపిసినార్. 17ఆఇవరి
వెట సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఎసెఙ్ బానెస్ ఏర్.”✡ 18వరిమనుస్దు దేవుణు ఇహిఙ ఇని తియెల్ సిలిల్కార్.

19దేవుణుమాటాదు రాసిత్మనిన్కెఙ్ విజు దేవుణు ఎయెరిఙ్ వనిన్ రూలుఙ్ సితాత్ ండొ వరివందిఙె ఇజిమాటు నెసినాట్ .
అందెఙె యూదురు గాని యూదురు ఆఇకార్ గానిమాపాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఇనికబా వెహ్ ఏండ మంజినాట్ .
విజెరె తపుప్కితిత్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్ .

20దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ కితిత్దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎయెరిఙ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజి వెహ్ ఎన్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెసిత్మహిఙ్ బామాటు ఎసొస్నొ తపుప్ఙ్ కితిత్కాట్ ఇజి నెసత్ మనాట్ .
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.

21గానిలోకుర్ దేవుణుఎదుఎలాగనీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ అటాన్ర్ ఇజిదేవుణుఏలుమరిఉండిసుటుతోరిసత్ మనాన్.
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్వలెహాన్ ఆఏద్ . గాని దినిన్వందిఙ్ మోసెఙ్ సితిత్ రూలుదు మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకరు రాసిత్
మాటెఙ లొఇబా తోరిసత్ మహాద్ . 22యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరి పాపమ్ కు విజు దేవుణుమాయిపాత్ న్. దేవుణు
సుడ్ఃతిఙ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్ ఇజి తెడః ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు వరి పాపమ్ కు విజు
మాయపాత్ న్. వారు నీతి నిజాయిమనిన్కారె. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజేరె పాపం కితాత్ రె దేవుణు తయార్ కితిమనిన్ గొపప్
జాయ్ పొందిదెఙ్ అట్ ఏండాతార్. 24గానికీసుత్ యేసుమావందిఙ్ సాతిఙ్,అయసావుదాన్ మాటు కితిత్ పాపమ్ కు వందిఙ్ 
వాని సికస్దాన్ దేవుణుమఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, తపుప్ కితిత్కార్ ఇహిఙ్ బా,అయతపుప్ఙ్ నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి
దయాదరమ్మ్ దాన్ ఉండి ఇనాయం లెకెండ్ సెడినె సీజినాన్ .
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కీరన 10:7. ✡ 3:17 3:17యెసయ 59:7,8.
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25లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ వాని సికస్ వనిన్ ముసుక్ తపిసి, వనిన్ సావుదాన్ లోకురి పాపమ్ కు వరి నమకమ్ దాన్ 
దేవుణు సెమిసిని వందిఙె యేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్ . ఎందానిఙ్ ఈహ కితాత్ న్ ఇహిఙ, దేవుణు నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి
తోరిసెత్ఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయేసు వాని ముందాల లోకుర్ పాపం కితిత్మహివలె దేవుణు అకెక్ఙ్ ఓరిసి మహాన్ . పాపం
కితిత్వలె సికస్ సిఏతాన్ . 26గానిదేవుణుఅయపాపమ్ కుపోస్ ఏన్ .యేసుఅకెక్ఙ్ విజువనిన్ముసుక్ ఒతాత్ ండె వరివందిఙ్ 
సాతాన్ . దేవుణు నీతిమనిన్కాన్ ఇజిఈహ తోరిసాత్ న్ .యేసుముసుక్ నమకం ఇడిన్కార్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాత్ ర్ .

27 అందెఙె ఏలు, మోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్ఙ్ నీతిమనిన్కాట్ ఆతాట్ ఇజి పొగిడిఃదెఙ్ అట్ ఏట్, యేసుకీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిఙానెమాటు కితిత్ పాపమ్ కు విజు దేవుణుమాయిపాత్ న్ ఇజి దేవుణు వహాన్న్. అయావజనెమాటు నీతిమనిన్కాట్ 
ఆనాట్. 28 రూలుఙ లొఙితిత్ఙ ఆఏద్, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె పాపమ్ కు విజుమాయిపె ఆజి నీతి మనిన్కార్ ఆతార్ 
ఇజి దేవుణు వెహాన్న్. యాకమాటు నెసినాట్. 29దేవుణు, వహియూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె,మహిజాతిదివరిఙ్ బా
దేవుణుగదె. ఒఒమహిజాతిదివరిఙ్ బాదేవుణునె. 30ఒరెండె దేవుణునెమనాన్. 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 అయరూలుఙ్ మరిమరిలొఙిదెఙె.

4
నమకమ్ దాన్ అబహాంనీతినిజాయిమనిన్కాన్ ఆతాన్ 

1 అహిఙ గొపప్ పేరు మనిన్ మా అనిగొగొ ఆతి అబాహము నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహి వందిఙ్ ఇనిక వెహెఙ్ ?
2వాండు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ నీతినిజయికాన్ ఇజిఇడిత్ఙదనిన్వందిఙ్ లోకురువెటపొగిడిఃదెఙ్ అటాన్న్ 
గాని దేవుణుబాన్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ . 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటాదు ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు
అబాహాము వెట కితిత్ ఒపందంవాండు నమిమ్తాన్. అందెఙెవాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్”✡.

4 ఒరెన్ పణి కితిత్దనిన్ఙ్ కూలి దొహ్ కిఙ అయాక ఇనాయం ఆఏద్ గదె. అకక్ వనిన్ కూలినె. నీతినిజయికాన్ ఆదెఙ్ 
ఇహిఙబాఅయాలెకెండెన్. 5గాని,తపుప్ కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణుమాయిపిస్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని
వనిన్ నమకమ్ దాన్ , వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్ పణిఙాణిఙ్ నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ .
6 దినిన్వందిఙ్ దావీదురాజుబా కీరన పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. ఇనిక ఇహిఙ, నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి
దేవుణు ఇడిత్కార్ గొపప్ సరద్ ఆతికార్ . వరి పణివందిఙ్ ఆఏద్ , నమకం వందిఙె. 7పాపం కితిత్దనిన్ఙ్ దొహ్ కి సెమ వందిఙ్ 
వారు సరద్ ఆనికార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి తపుఙ్ మరి ఎతుత్ కిఎ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం కితాత్ న్. 8ఎయెర్ ది పాపమ్ కాఙ్ 
దేవుణు లెకక్ తొఏండొ వాండు సరద్ ఆతికాన్.✡ 9పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు సెమిసిత్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్ సరద్ సునతి ఆతి
యూదురిఙ్ నెఆఏద్. సునతికిబెఆఇయూదురుఆఇవరిఙ్ బామనాద్. అబహాందేవుణుదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్ . అందెఙె
వాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్ గదె. 10ఎసిత్వలె దేవుణు అబహాం వందిఙ్ 
యాలెకెండ్ వెహాన్ ? సునతి కిబె ఆఏండముఙాల్ నా? సునతి కిబె ఆతి వెనుకానా? అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి ఎసిత్వలె
దేవుణు వెహాన్  ఇహిఙ, సునతి కిబె ఆని ముందాల్ నె అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహాన్ . 11 వెనుక అబహాం
సునతి కిబె ఆతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వాండు నీతి మనిన్కాన్ ఆతాన్ ఇజి గురు
వందిఙె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరి పాపం దేవుణు మాయిపాత్ న్. ననిన్వరిఙ్ బుబబ్లెకెండ్ 
దేవుణు అబాహముఙ్ ఇడాత్ న్. 12అయావజనె నమకం ఇడిత్ సునతి కిబె ఆతివరిఙ్ బా అబహాం బుబబ్ లెకెండ్ నె. సునతి
కిబె ఆఏండ మహివలె నమకం ఇడిత్ బుబాబ్తి అబహాం లెకెండ్ వారు. వారుబా అయా నమకమ్ నె ఇడాత్ ర్ . 13 దేవుణు
అబహాం వెట ఉండి ఒటుట్ కితాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ, అబహామ్ ఙ్ ని వనిన్ కొడొః కొకారిఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ సీన ఇజి. యాఒటుట్
అబాహముఙ్ ఎలాగదొహ్ కాద్ ఇహిఙదేవుణుసితిత్ విజురూలుఙ్ వాండులొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణుముసుక్ నమకం
ఇటిత్వెలె నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాకయాఒటుట్ దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. 14 రూలుఙ లొఙితిత్ వరిఙె, దేవుణు సితిత్ ఒటుట్
దొహ్ కాన్ద్ ఇహిఙ,దేవుణుముసుక్ఇడిన్నమకమ్ దిఙ్ ఇనివిలువసిలెల్ద్ . ఆహెఆతిఙదేవుణుసితిత్ అయఒటుట్ బావిలువ
సిలెల్ండ మనాద్ . 15 రూలుఙ్ మనెన్ ఇహిఙ లోకు వనకాఙ్ లొఙిఏండ సికస్ తపిసినార్ . ఎంబె రూలుఙ్ మహిఙ్ బాలోకుర్ 
వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .
✡ 4:3 4:3ఆది 15:6. ✡ 4:8 4:8 కీరన 32:1,2.
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16నమకం ఇడిజ్ రూలుఙ లొఙితిత్ యూదురునె ఆఏద్ అబహాంలెకెండ్ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ విజేరిఙ్ యా
ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ . దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ అబహాం ఒరెన్ బుబబ్వజనె. 17 “నాను నిఙి నండొ జతిఙ బుబబ్
లెకెండ్ ఏరాప్టు కితత్ మనన్”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట కితిత్ ఒటుట్ దేవుణు మాటాదు రాసత్ మనాద్ . సాతివరిఙ్ బతుక్
సీజినాన్ . వనిన్ మాటదాన్ సిలిల్వనకాఙ్ మనిన్లెకెండ్ కూకిస్నాన్ , యాదేవుణు. వనిన్ఙె అబహాం నమిమ్తాత్ న్ . దేవుణు
ఎదు,యాఒటుట్ వలెహాన్ మఙివిజేరిఙ్ అబహాం బుబబ్లెకెండ్ ఆతాన్ .

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

5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1మాపబు ఆతి కీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిమాటు నమిమ్తిత్ఙ్ ,మాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాట్ . అందెఙె
దేవుణు వెట సాంతి సమదనం వాత మనాద్ . 2యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ం
మాటు నెసత్ మనాట్ . దేవుణు ఎసొస్నొ గొపప్వాండు ఇజి నెసాత్ టె వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మాటుబా మంజినాటెల్ ఇజి
ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిలొఇసరద్ ఆజినాట్ . 3అకాక్దెఆఏండ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వానికసట్మ్ కలొఇసరద్దాన్ 
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 ఇజి ఒపుప్కొటిఙమాటు ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినాట్. 5దినిన్ వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజిమనిన్ఙ్ అకక్
నిజమ్ నె జరిగ్నాద్ ఇజి సుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసినాన్ ఇజి మా మనుస్దు మాటు నెగెండ్ 
నెసాత్ ట్. మఙిసితిత్ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్దానె దేవుణుమాముసుక్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ నెసినాట్.

6ఎలాగ ఇహిఙ,మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండమహివలె దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ కాలమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్
వరివందిఙ్ కీసుత్ సాతాన్. 7నీతినిజయిమనిన్ వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ ఇహిఙ కసట్ం. నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ 
సానాన్ సు. 8గాని దేవుణు మఙి ఎసొనొ పేమిసినాన్ ఇజి తోరిసాత్ న్. ఎలాగ ఇహిఙ మాటు దేవుణు వేట వెతేకమ్ దాన్ 
ఆఇసరి నడిఃసిమహివలెనె కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్.

9అందెఙె, కీసుత్ మావందిఙ్ సాతిఙ్ మాటునీతిమనిన్కాట్ ఇజిదేవుణుఇడిత్మనిన్కనిజమె. అహిఙ,ఎలాకాలంమంజిని
సికస్దాన్ మాటు కీసుత్ వెట తపె ఆనాట్ ఇజి మనిన్క ఒదెద్ నిజమాతిక. 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు దేవుణు వెట పగ
అసిత్ మహివలె దేవుణు మరిసిమా వందిఙ్ సాతాండెమఙి దేవుణు వెట కూడుఃపాత్ న్ . అహిఙ ఏలు దేవుణు వెటమాటు
కూడిఃతాట్ ఇహిఙ,మరినండొమఙి గెలిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ అటాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . వాండుమర్ జి నిఙితిత్ఙ్ నెయాగెలుపు
మఙివాతాద్ . 11అకాక్దెఆఏద్,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ మావందిఙ్ సాతివందిఙ్ నిమావందిఙ్ కితిత్ పణివందిఙ్ సరద్
ఆజినాట్. యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ మాటు దేవుణువెలె సమదనంమనిన్కాట్ ఆతాట్.

ఆదాముని కీసుత్
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12ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాం పాపం కితిత్ఙ్ పాపంయాలోకమ్ దు డూగితాద్. పాపం కితిత్ఙ్ 
ఆదాం సాతాన్. అందెఙెయా లోకమ్ దు విజేరె సాజినార్. విజేరె పాపం కితిత్ఙ్ విజేరె సాజినార్. 13 దేవుణు మోసెవెట
రూలుఙ్ సిఏండ మహివలె లోకుర్ పాపం కిజి మహార్ . గాని వారు కితిత్ తపుప్ఙ లెకక్ సుడ్ఃఏతాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
రూలుఙ్ సిలెల్ండ మహాద్ కాక రూలుఙ్ తపాత్ ర్ ఇజి ఇన్ ఏన్. 14గాని ఆదాం బతిక్తి మహి కాలమ్ దాన్ మోసెకాలమ్ దాక
బతిక్జి మహికార్ సాతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పాపం లెకెండ్ వారు కిఏతార్ గాని వారుబా పాపం కితాత్ ర్ .
ఆదామ్ ని వెనుక వాతి కీసుత్ ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ ఇహిఙఆదాం కితిత్ పణిని కీసుత్ కితిత్ పణి విజేరిఙ్ కూడిఃతవాతాద్ .

15గాని రిఎర్ బాఉండె లెకెండ్ ఆఏర్. దేవుణు సెడినె సితిత్ ఇనాయం తతాన్. మరి ఒరెన్ విజేరిఙ్ సావుతతాత్ న్ . గాని
యేసు కీసుత్ వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ తతిత్ ఇనాయం ఒదెద్ పెరికాదె. దేవుణు విజేరిఙ్ సెడినె సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ నె అయ
ఇనాయం. 16ఆదాం కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్ సెడినె సితిత్ ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇమరి ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక
ఇహిఙ, ఆదాం ఉండిపాపం కితిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్ తతాత్ న్. గాని కీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ తతిత్ ఇనాయం అయాలెకెండ్ 
ఆఏద్. సెడినె దొహ్ కి అయ ఇనాయం ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడిన్కదె.నీతినిజయికార్ 
ఇజి దేవుణు లోకురిఙ్ ఇడిజ్ని అయ ఇనాయం వాతిఙ్ , లోకుర్ కితిత్ విజు పాపమ్ క వందిఙ్ “మీ పాపమ్ కు విజు నాను
మాయిపన్”,ఇజిదేవుణువెహాండెవరిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజిఇడాన్న్ . 17ఒరెన్ లోకుతపుప్ కితిత్ఙ్ లోకుర్ విజేరెసాజినారె,
సావులోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . గానిమరిఉండిఒదెద్ నిజమె, ఇనిక ఇహిఙ,యేసు కీసుత్ ఇనిమరిఒరెన్ కితిత్ పణిదాన్ ,
దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ దయాదరమ్మ్ ని సెడినె దొహ్ కిన్ నీతినిజయిఇనికెఙ్ వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ మాబతుక్దు ఏలుబడిః కిజినె.

18ఆహె ఒరెన్ వనిన్ తపుదాన్ దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ వాతి లెకెండ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ నీతి పణిదాన్ విజేరె తీరుప్దాన్ 
తపె ఆదెఙ్ అటాన్ర్. యానీతి పణి, 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 .

20దేవుణు రూలుఙ్ లోకురిఙ్ వాతివెలెతపుఙ్ నండొ కిజినాప్ ఇజిలోకర్ నెసాత్ ర్. గానితపుఙ్ నండొఆతివెలెదేవుణుది
గొపప్ దయాదరమ్మ్ బాదనిన్ఙ్ ఇంక నండొ పిరిజివాతాద్.

21పాపంనండొఆజివాతివలెలోకుర్ సావుదిఙ్ తగిజివాతార్ . గానిఏలు దేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ 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 ? మాటు పాపం కితిత్వెలె దేవుణు గొపప్ దయాదరమ్ం తోరిసాత్ న్ ఇహిఙ ఏలు మరి నండొ
దయాదరమ్ం తోరిసెత్ఙ్ ఇజి మరి నండొ పాపమ్ కు కిజినె మండెఙ్ నా? 2 ఆఏద్, మాటు పాపం కిజినె మండెఙ్ ఆఏద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ ఆస మాటు డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం కిజినె మండెఙ్ అట్ ఏటెల్ . 3యేసు
కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి బాపిత్సం పొందినివలెమాటుబా వనిన్వెట సాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్. ఇకక్ మీరు నెసెత్ఙ్ 
వలె. 4అందెఙె కీసుత్ సాతి వెనుక బూమిలొఇ వనిన్ పీనుగు ఎలాగమూసె ఆతాదొ, అయాలెకెండ్ నెబాపిత్సం పొందితివెలె
మాటుబా వనిన్వెట మూసె ఆతి లెకెండ్ ఆతాట్. ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసవందిఙ్ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ
ఆజినాట్. బుబాబ్తి దేవుణుది గొపప్ జాయ్ మనిన్ సతుత్ దాన్ యేసుపబు ఎలాగసావుదాన్ మరిజ్ నీఙితాండొ అయాలెకెండ్ 
మాటుబాఉండి కొతత్ బతుక్దు మండెఙ్ అటాన్ట్. 5మాటుమాపడాఃయ్ బతుక్ డిఃసిసీజియేసుకీసుత్ వెట వనిన్ సావుదు
కూడిఃతాట్ ఇహిఙయేసుకీసుత్ సావుదాన్ మరిజ్ నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబాతప్ ఏండ ఉండి కొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట కూడ్ఃజి
మంజినాట్. 6 ఒరెన్ ఎజమాని అడిగి పణికినికాన్ లొఙిజి మంజినిలెకెండ్, మాటు పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్ అఏద్. అందెఙెయేసుకీసుత్ సిలువాదుసాతివెలెపాపంకిదెఙ్ మనిన్మాఆసెఙబాఅయసిలువాదుసపిత్ లెకెండ్ నె.
యాకమాటు గురు కినాట్. 7సాతిసొహికాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ డిఃబె ఆతికాన్ గదె.అయాలెకెండ్ మాటుబా
డిఃబె ఆతాట్ . 8అహిఙ, మాటు కీసుత్ వెట సాతి లెకెండ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట బతిక్తిత్ లెకెండ్ మాటుబా వనిన్వెట బతిక్నాట్ 
ఇజి నమిమ్జినాట్ . 9 కీసుత్ సాతిఙ్ దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నికాన్. వాండు మరిసాఏన్. అందెఙెసావు వనిన్
ముసుక్అతికారం కిదెఙ్ అట్ ఏద్ ఇజిమాటునెసినాట్ . 10కీసుత్ సాతివెలెలోకురిపాపమ్ కవందిఙ్ ఉండెసుటునెసాతాన్.
గానిమరిజ్ బతిక్తిత్వెలె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్జినాన్. 11అయాలెకెండ్ మీరుబాపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ సాతికార్ ఇజి



రోమ 6:12 183 రోమ 7:6

మిఙి ఇడుడ్ . మరియేసుకీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి బతుక్ బతిక్జినిదెర్ ఇజి ఇడుడ్ . 12అందెఙె,
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ ,సాజిసొనిమీఒడొఃల్ దు ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ 
వజ కిబిసెత్ఙె అకక్ సుడ్ఃజినాద్ . 13పాపంమీముసుక్ 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 నీతినిజయిమనిన్పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుకొనిఆయుదమ్ కులెకెండ్ ఆనె. 14పాపం
కిదెఙ్ ఇజి ఆస మీ ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఏలు మోసె సితిత్
రూలుఙలొఙిదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . గానిపాపంకిఏండమండెఙ్ ఏలుదేవుణుదయాదరమ్ంమీముసుక్ఏలుబడిః కిజినాద్.

నీతినిజయిమనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమంజినిదెర్ 
15 ఏలు మాటు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ అడిగి మంజినిఙ్ , పాపం కిజి మండెఙా? ఆఏద్ , ఎసెఙ్ బా ఆఏద్ .

16ఇనికఇహిఙయాకనిజంఇజిమీరునెసినిదెర్ . ఎయెన్ బావెటిపణికినివనిన్లెకెండ్ ఒరెన్ ఎజుమానిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ 
సూణివలె, అయ ఎజుమానిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ ఆజినాన్ గదె. పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙ సావు తపిసినిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిదెఙ్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణు మిఙి నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17ముందాల్ మీరు ఇసట్ం ఆతి వజ పాపం కిజి,
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఇని ఎజమానిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మహిదెర్. గాని వెనుక మిఙి దేవుణు వందిఙ్ నెసిప్సిత్
దనిన్వందిఙ్ మీరుపూరిమనుస్దాన్ నెసిత్దనిన్ఙ్ లొఙితిత్ మనిన్దెర్. దినిన్వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
18పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ దేవుణు మిఙి డిఃబిసిత్ దనిన్ఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. దేవుణు ఎదు
నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజి మనిన్ దనిన్ఙ్ బా నాను
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

19 దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం కిబిసినిమాటెఙ్ వెహిస్న. ఏలుదాక మీరు వెటిపణి
కినివరిలెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిబాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ మరిఒదెద్ సెఇకెఙ్ కిజి,పాపం కిదెఙ్ మనిన్ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్.
ఏలు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయి పణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ 
నడిఃపిసుత్ . 20మిఙి ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జిపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ లొఙిజిమహివలెమీరు నీతినిజయిదాన్ బతిక్దెఙ్ 
ఇజి ఎయెర్ బా మిఙి డటం వెహ్ ఏతార్. 21 గాని ఏలు మిఙి సిగు తపిసిని ననిన్ బతుక్ మిఙి ఇని లాబం తెఏతాద్.
అయ బతుక్దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్ నె ఆతాద్. ననిన్ బతుక్ దేవుణు ఇనిక తనాద్ ఇహిఙ సావునె తనాద్ .
22గాని ఏలు పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసమీముసుక్ ఏలుబడిః కిఏండమీరు దనిన్ ముసుక్ గెలిసిత్దెర్. దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి
కినికార్ లెకెండ్ ఆతిదెర్. ననిన్ బతుక్దాన్ వాతిఉండి పండులెకెండ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ ఆతిదెర్. నసిత్వలె
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 23పాపమ్ దిఙ్ లొఙిజిమహివరిఙ్ దొహ్ కిన్ కూలి ఎలాకాలంమనిన్సావు. గానిమా
పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివరిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు సెడినె సీనాన్.

7
ఆలుమాసిర్ నడిఃమిమనిన్ రూలుఙ్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిమాతంబెరిఙాండె, రూలుఙ వందిఙ్ నెసినివరి వెట నానుయాక వెహిస్న. ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ 
లోకు బతిక్జి మహివలె ఉండెనె రూలుఙ లొఙిజి మండెఙ్ గదె. 2 ఎలాగ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆతివందిఙ్ మనిన్ రూలుఙ
సుడ్ఃతిఙ, ఉండి అయ్ లి కొడొః దనిన్ మాసివెట మంజినాద్ గదె. గాని మాసి సాతసొహాన్ ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ పెండిల్
ఆతిలెకెండ్ మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ గదె. అదిమాసివెటమండెఙ్ ఇజి మనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్. 3 రూలువజ
సుడ్ఃతిఙ,మాసిబతిక్జిమహివలెమరిఒరెన్ వెటఅదిసొహిఙ,అదిరంకుబూలానికాద్ ఇనార్. గానిమాసిసాతిఙపెండిల్
ఆతిమనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుక మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిఙ అది రంకు బూలానికాద్ 
ఇజి ఇన్ ఏర్.

4 అయాలెకెండ్ నె మా తంబెరిఙాండె, యేసుపబు వెట మీరుబా సాతిలెకెండ్ ఆతిదెర్. అందెఙె దేవుణు మోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుఙ్ లొఙినిబాణిఙ్ మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. మాసి సాతికాద్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ ఏలు మీరు,
సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికి కీసుత్ వెట కూడిఃతిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మా బతుక్దాన్ దేవుణువందిఙ్ నెగిగ్ పటుక్
పండ్ దెఙ్ ఇజి. 5 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిదెఙ్ ఆస ఆని మనుస్ మఙి అడిజిమహివలె పాపం కిబిసెత్ఙ్ తగితి ఆసెఙ్ 
మా ఒడొఃల్ ది బాగమ్ కాఙ్ ఏలుబడిః కిజి మహె. దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ మాటు నెసిత్వలె యా ఆసెఙ్ పిరితిఙ్ 
పాపం కిజిమాటు సావుతపిసిని పటుక్ పండిసాత్ ట్ . 6గాని ఏలుయేసుపబు వెటసాతిలెకెండ్ మహిఙ రూలుఙ వెటిపణి



రోమ 7:7 184 రోమ 8:3

కినిదనిన్దటాన్ డిఃబె ఆతాట్ . రాసిత్మహి అయ రూలుఙ ఏలు మాటు వెటిపణి కినికార్ ఆఏట్ . ఏలు మాటు దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ వెటిపణి కినివరివజ ఉండి కొతత్ బతిక్జినాట్ .

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
7ఏలు మాటు ఇనిక వెహన్ట్ ? దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ పుటిసినాద్. అందెఙె అయ

రూలుఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్,ఆహ వెహెఙ్ ఆఏద్. గానిపాపం కిజిన ఇజినాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నె నెసత్మనన్. ఎలాగ ఇహిఙ, ఆఇవరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆమాట్ ఇజిమోసె సితిత్
రూలుదు వెహ్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ, అకక్ దేవుణు ఎదు పాపమ్ కు ఇజి నెస్ ఎతా మరి. 8ఆఇ వరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ 
వందిఙ్ ఆసఆమాట్ ఇజి రూలుమహిఙ్ నె,ననిన్ఆసెఙ్ పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆసఆత. పాపం కిమాట్ ఇజి రూలుఙ్ 
సిలెల్ండ మంజినిక ఇహిఙ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసమాముసుక్ ఏలుబడిః కిఏద్ . 9 రూలుఙ్ నెస్ ఏండ మహివలె నాను
ఇని బాద సిలెల్ండ బతిక్జి మహ గాని రూలుఙ్ నెసిత్ వెనుక నాను తపత్ ఇజి నెసత్. దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత ఇజి నెసత్.
10రూలుఙలొఙితిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్వానాద్ ఇజినాను ఒడ్ఃబితత్ గాని అయరూలుఙాణిఙ్ నాసావుదిఙ్ తీరుప్
వాత ఇజి నెసత్ మనన్.

11 ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజి నాను మొసెం కిబె ఆత. అయ రూలుఙ్ నాను తపాత్ నె సావుదిఙ్ తీరుప్
తతత్ . 12 అందెఙె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ . లోకుర్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆడెఙ్ 
నీతినిజయికెఙ్ , నెగిగ్కెఙ్ . 13అహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ గాని నఙిసావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ ఇజి వెహెఙా?
ఆఏద్ ,ఆహ ఆఏద్ . రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నెగానిపాపం కిదెఙ్ నఙిమనిన్ ఆసయారూలుఙాణిఙ్ ఒదెద్ పెరిక ఆజితోరె ఆతాదె
నాను దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత. రూలుఙ్ ఎందానిఙ్ సితాత్ న్ ఇహిఙపాపం కిదెఙె మనిన్మామనుస్ తోరిసెత్ఙె. రూలుఙ
వజ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ,మాటుపాపం కినికాట్ ఇజితోరిసెత్ఙె ఇకెక్ఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.ఆహెమాటు ఎసొస్నొపాపం కినికాట్ 
ఇజి నెసెత్ఙెయారూలుఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.

14దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుఆతమ్దాన్ వాతికెఙ్ ఇజిమాటువిజేటెనెసినాట్ . గానినాను ఇహిఙనావందిఙె
ఎతుత్ కిజిని మనుస్దాన్ మనన్. పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ ఒరెన్ వెటిపణి కినివనిన్లెకెండ్ లొఙిజి మంజిన. 15 ఎలాగ
ఇహిఙ,నాను కినికెఙ్ ఎందానిఙ్ ఆహెకిజినఇజినానుఅరద్ం కిఏ. కినఇజినండొసుటుక్ ఒడ్ఃబినికెఙ్ కిఏండఆజిన. కిదెఙ్ 
ఇసట్ం సిలిల్కెఙ్ నండొ సుటుక్ కిజిన. 16 కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలెఉండి నెసిన. ఇనిక ఇహిఙదేవుణు రూలుఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ నె ఇజి నెసిన. 17 అందెఙె, కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె, అకక్ నాను ఆఏ, నా లొఇ మనిన్ పాపమ్ నె
అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 18ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిని నామనుస్లొఇ నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలుల్ ఇజి నాను నెసిన. ఎలాగ
ఇహిఙ, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ ఇసట్ం మనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ. 19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ నాను కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజిన. కితిత్ఙ 20 కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ అకక్ కినిక నాను ఆఏ. నా లొఇ
మనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 21అహిఙ, ఇనిక జరిగ్జినాద్ ఇహిఙ నాను ఇనికాదొ ఉండి నెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ
సెఇకదె కిజిన. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇగొపప్ సరద్ ఆజిన. 23గానిమరిఉండి సతుత్ నాలొఇ
ఏలుబడిః కినిక నాను సుడ్ఃజిన. నాను కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయ సతుత్ నావెట కాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నా
ఒడొఃలిద్ బాగమ్ క లొఇమనిన్ ఆసెఙ అడిగి నఙి ఇడెద్ఙ్ అయ సతుత్ సుడ్ఃజి మంజినాద్ . అందెఙె గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన.
24ఒఒ,ఒఒదినిన్వందిఙ్ మనుస్దుగొపప్ కసట్మాతిమణిసినాను. సావుదిఙ్ తీరుప్వాతియాఒడొఃల్ దాన్ నఙిడిఃబిసిన్కాన్ 
ఎయెన్ బామంజినిక ఇహిఙబాగమహాద్ మరి. 25మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటనెమఙిఅయవిడుఃదలవానాద్. దినిన్
వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ లొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ
ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆని నా మనుస్ నఙి అడిజి దనిన్ అడిగి నఙి ఇడిజ్నాద్ . అందెఙె నాను ఏలుబా పాపమ్ దిఙ్ వెటిపణి
కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసినిబతుక్

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. అయ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదాన్ మాటు డిఃబె ఆతమనాట్. ఆహెసావుని సికస్ తపిసినిపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ నాను డిఃబె
ఆతమనన్. 3మాటు ఒడొఃల్ ది సెఇ అసెఙాణిఙ్ మహిఙ్ పాపమ్ దాన్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ అట్ ఏండమహాద్ .
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ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఒడొఃల్ ది సెఇ అసెఙ్ అడుడ్ కితాత్ ద్ . గాని దేవుణు మఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, మాపాపమ్ కాఙ్ 
వందిఙ్ వనిన్సొంతమరిసిఙ్ యాలోకమ్ దుపోకాండె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ మాముసుక్ ఏలుబడిః కినిదనిన్దటాన్ మఙి
డిఃబిసాత్ న్ . వనిన్ మరిసి మా లెకెండ్ ఒడొఃల్ దాన్ పుటాత్ ండె మా పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ . 4అందెఙె ఏలు దేవుణు
సతుత్ దాన్ దేవుణు రూలుఙలొఙిదెఙ్ అటాన్ట్. ఒడొఃల్ ది సెఇఆసెఙలొఙిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఏలు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం
ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్ అటాన్ట్.

5ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙలొఙిజిబతిక్నికార్ దనిన్వందిఙెఎతుత్ కిజిమంజినార్ . గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ లొఙిజినడిఃనికార్ 
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 
వరిలొఇసాంతిసమదనంమంజినాద్ . 7ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ ఏలుబడిః కినిమనుస్మనిన్కార్ దేవుణువెటకుటమనిన్కార్.
వారు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్. లొఙిదెఙ్ అట్ ఏర్. 8అందెఙె ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ఏలుబడిః కిన మనుస్ మనిన్కార్ 
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃదెఙ్ అట్ ఏర్ .

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

12 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు ఉండి దనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ బాజిత మనిన్కాట్ గాని అకక్ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ 
లొఙినిక ఆఏద్ . 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ ఏలుబడిః కిబె ఆని మనుస్ వెహిలెకెండ్ నడిఃతిఙ
మీరుసానసొనార్ . గానిదేవుణుఆతమ్దాన్ మీమనుస్దుమనిన్ సెఇఆసెఙలాగిజ్పొకిఙఎలాకాలంబతిక్నిదెర్ . 14దేవుణు
ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికార్ దేవుణు కొడొఃరె. 15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమఙి సితిత్ ఆతమ్ మఙి తియెల్ తపిసి వెటి
పణిమణిసిర్ లెకెండ్ ముందాల్ మహివజ సికస్ వానాద్ ఇజి తియెలాజిమండెఙ్ ఇడ్ ఏన్ . గానిమఙి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి
ఇడత్ మనాన్ . అందెఙమాటు ఏలు దేవుణుదిఙ్ అబబ్ ఇజి కూకెఙ్ ఆనాద్ . 16మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె ఇజి దేవుణు ఆతమ్
మాఆతమ్వెట కూడిఃతాండె నిజం వెహిస్నాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్. 17మాటు దేవుణు కొడొఃర్ కాక దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ 
ఇడిత్మనిన్ఆసిత్దిఙ్ అకుక్మఙివానాద్. దేవుణు కీసుత్ ఙ్ ఇడిత్మనిన్అకుక్ఙ్ బాకీసుత్ వెటమఙిదొహ్ కెన్. ఎలాగఇహిఙమాటు
కీసుత్ వెట వనిన్ గొపప్ గవ్ రం దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ వనిన్వెట కసట్మ్ కుబా బరిసెత్ఙ్ వలె.

వానికాలమ్ దు తోరిన్సోకు
18యాకాలమ్ దుమఙివాని కసట్మ్ కు సుడ్ తిఙఅకెక్ఙ్ ఏపటిదికెక్ఙ్ ఆఉఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. గానివానికాలమ్ దు

దేవుణుమఙితోరిసినిసోకు దినిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్ గొపప్ పెరిక. 19దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిదేవుణుతోరిసిన్ కాలం వందిఙ్ 
దేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె. 20ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజుపణిదిఙ్ 
రెఏండ సికస్ సీజి ఇడాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ వారు ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి
దేవుణునె అకక్ జరిప్సాత్ న్. 21 ఇనిక ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఏలు పాడాఃజి సొని
దనిన్ఙ్ అడిగిఆతెమనెన్గానిదనిన్బాణిఙ్ నిదేవుణు డిఃబిసిన్ దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితిలెకెండ్ 
గొపప్ జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.

22ఏలుదాక, ఏరుఈబానిఆయ్ లికొడొః నొపిప్దాన్ అడఃబానిలెకెండ్ , దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఉండెలెకెండ్ మొరొ
ఆజిమంజినె. 23దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజునె ఆఉ, దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కిమాటుబాఅడఃబాజిమంజినాట్. మాలొఇ
మనిన్దేవుణుఆతమ్ ఇహిఙతొలితదొహ్ కిఉండిఇనాయంలెకెండె. వెనుకవానిపూరిఇనాయమ్ దిఙ్,ఇహిఙదేవుణువనిన్
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 ఎదుసుడ్ఃజి మహిఙ్,
దనిన్వందిఙ్ ఓరిసిమంజినాట్.
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26అయావజనెమాలొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్ సీజినాన్. ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి
నెస్ ఏండమాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె ఆనివలె దేవుణు ఆతమ్నెమావందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు
ఇనిక ఇజి దేవుణు సూణాండె, దేవుణు ఆతమ్ వెహిన్క అరద్ం కిజినాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు వెట ఎలాగ
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆస ఆజినాండొఅయావజ దేవుణు ఆతమ్ వరివందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్.

విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసాన్ట్ 
28దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివరిఙ్ వాండుఏర్ పాటు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్వరిఙ్,విజునెగెండ్ జరిప్సినాన్ ఇజిమాటునెసినాట్.

29దేవుణుముందాల్ నె వనిన్ఙ్ నమిమ్ని వరిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్మరిసిలెకెండ్ ఆనార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ కేట
ఇడాత్ న్. ఆహె కితిత్ఙ్ కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ పెరిమరిసి లెకెండ్ ఆనాన్. దేవుణు కొడొఃరాతిమాటుయేసుఙ్ తంబెరుఙు లెకెండ్ 
ఆనాట్. 30 ఎయెర్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్ ఇజి దేవుణు ముందాల్ నె నెసాత్ న్. వరిఙ్ దేవుణు కూకాన్. దేవుణు కూకిఙ్ 
వనిన్డగు సొహివరిఙ్ వరిపాపమ్ కు విజు సెమిసాత్ ండె దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కూడుఃపిత్ వరిఙ్ వనిన్ గొపప్
జాయ్ సితాత్ న్.

దేవుణు పేమ
31 ఏలు దనిన్వందిఙ్ మాటు ఇనిక వెహాన్ట్. దేవుణుమా దరిఙ్ మహిఙమా ఎదు ఎయెర్ బా నిల్ ఏర్ ఇజినె వెహెఙ్.

32దేవుణు వనిన్సొంతమరిసిఙ్ సిఏండ ఆఏతాన్. గానిగొపప్ కసట్మాతిసావుదిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. కీసుత్ ఙ్ మఙిసితిత్ 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, దేవుణునె మా పాపమ్ కు సెమిసి మఙి వనిన్ వెట
కూడుఃపత్ మనాన్ . 34మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి ఎయెన్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆట్ ఏన్ . మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి యేసు తీరుప్
సీనాండా? సిలెల్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మావందిఙ్ సాతియేసుఙ్ దేవుణు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్
గవ్ రం సితాత్ న్ . ఏలు కీసుత్ నెమా వందిఙ్ దేవుణుబాన్  బతిమాలిజ్నాన్ 35 కీసుత్ ఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ బా అట్ ఏద్. సమెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కసట్మ్ కు వాతిఙ్ బాగాని, మాలెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కరు వాతిఙ్ బాగాని,
పొరాప్దెఙ్ సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బాగాని, ఇనిపమాదమ్ కువాతిఙ్ బాగాని,మఙిసపిత్ఙ్ బాగానికీసుత్ పేమఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండ
మంజినాద్.

36యాకెఙ్ విజుదావీదు రాజురాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపుమీలోకుర్ ఆతాప్ కాక ఆఇకార్ ఎసెఙ్ బామఙి సపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజినార్. గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 37యాకెఙ్ విజు జరిగ్తిఙ్ బా
మాటు కీసుత్ పేమదాన్ విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసినాట్. 38-39యాకనాను గటిఙ నమిమ్జిన. ఇనిక ఇహిఙ,సావు
ఆతిఙ్ బాగాని, బతుక్ ఆతిఙ్ బాగాని, దేవుణు దూతార్ ఆతిఙ్ బాగాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్
 ఆతిఙ్ బాగాని,వానికాలమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బాగాని,పెరిఎతుత్ దుమనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా
గాని, పెరి జోరెదు మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా గాని, మరి ఇనికబా గాని దేవుణుదిఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
వనకాఙ్ అట్ ఉమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పెరి పణిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ పేమతోరిసాత్ న్ .

9
యూదురు వందిఙ్ పవులు విసారిసినాన్ 

1-2ఏలు నాను ఉండి వెహన్, అకక్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఏద్. నాను వెహిన్క నిజమె ఇజి కీసుత్ నెసినాన్. నాను వెహిన్క
అబదద్ం ఆఏద్. నాసొంతజాతి ఆతియూదురు వందిఙ్ నామనుస్దు గొపప్ బాద ఆజిన. డిఃస్ ఏండ దుకం ఆజిన. నాను
వెహిన్క నిజమ్ నెఇజినామనుస్ని దేవుణుఆతమ్సాసివెహిస్నార్. 3నాసొంతజాతిఆతియూదురు, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఇజి
నాను ఆస ఆజిన. అకక్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ 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 ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె
వెహాన్ . వరిఙెదేవుణు సీనఇజిఒపుమానమ్ కు కితత్ మనాన్. 5వరిఅనిగొగొరు ఆతిఅబహాం, ఇసాస్కు,యాకోబు ఇనికార్ 
ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇ గొపప్ పేరు పొందితికార్. దేవుణు పోకన్ ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయాయూదు జాతిలొఇనె
లోకు వజపుటాత్ న్. విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.
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6అహిఙ, దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజి ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలులోకుర్ 
ఇజివెహెఆనికార్ విజేరెదేవుణుదిఙ్ సరియాతిసొంతలోకుర్ ఆఏర్ . 7అబాహాంపొటాదికార్ విజేరెవనిన్తెగాదుపుటిత్కార్ 
ఇజిదేవుణుఇడ్ ఏన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ “నీకొడొఃఆతిఇసాస్కువెలెహన్ వానికారెనీజాతిఆనార్ ✡”,ఇజిదేవుణుఅబహాం
వెట వెహమనాన్. 8ఎలాగ ఇహిఙ, అబహాం తెగాదు పుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని దేవుణు అబహాముఙ్
 సితిత్ ఒపుమానం నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ అబాహముఙ్ సరియాతితెగాదికార్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . 9దేవుణు అబహాం
వెట కితిత్ ఒపుమానం ఇకాక్దె. “కాలెహిఙ్ యాసమయమ్ దు నాను వాన. నసిత్వలె నీ ఆలిస్ ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్ద్ లె”✡.

10అకాక్దె ఆఏద్, రిబెక పొటాదివరిఙ్ ఒరెండె అపొప్సి, ఎయెన్ ఇహిఙమా 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 కిఏండమహివలెనె దేవుణు దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ ఇజిరి వనిన్ఙ్ అడిగిమంజినాన్ లె”,✡ ఇజి దేవుణుయాక
వెహి నండొ పంటెఙ్ వెనుక ఒరెన్ దేవుణు పవక దేవుణు 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 విజు జరిగ్జినె. దేవుణు ఏరాప్టు కినికెఙ్ లోకుర్ 
ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఆఏద్. 14అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ లొఇ దేవుణు తేడ సూణికాన్ 
ఇజిఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్,దేవుణుఅనెయంకినికాన్ ఆఏన్. 15ఎలాగఇహిఙ,దేవుణుమోసెవెటఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ 
ముసుక్ దయ తోరిసెత్ఙ్ నాను ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ దయ తోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్ కనికారమాదెఙ్ ఇజి ఇసట్ం
ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ కనికారం ఆజిన”✡.

16అందెఙె, యాక లోకు ఆసదానె గాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గాని దొహ్ కిక ఆఏద్. దేవుణు దయదానెయాక జరిగ్జినాద్.
17దేవుణుమాటదు ఈహ మనాద్. దేవుణు పరొరాజు వెట ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ,నాను ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ
వెలెహాన్ విజుబాణిలోకుర్ వెండెఙ్ నెనిఙిరాజువజఇడత్ మనన్”✡ ఇజి. 18అహిఙఎయెన్ ముసుక్ దయతోరిసెత్ఙ్ దేవుణు
ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ దయతోరిసాన్న్. ఎయెముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ గర కిబిసాన్న్.

దేవుణు విజుజరిప్సినాన్ 
19ఏలు మీరు మరి వెహిన్దెరుస్. దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ ఎయెన్ బాఎదిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ గదె. మరి దేవుణు ఇసట్ం వజ లోకుర్ 

కిదెఙ్ ఇజివిజుజరిప్సిన్వలె,తపుప్ కితాత్ ర్ ఇజిలోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎలాగవెహెఙానాన్ ? 20గానిదేవుణు ఎదు వరిగ్దెఙ్ 
లోకు నీను ఎయి?. “తయార్ కితిత్ వనిన్వెట, తయార్ కిబె ఆతికెఙ్ ఎందానిఙ్ నఙి ఈహ తయార్ కితిత్ ఇజి వెన్ బాదెఙ్ 
ఆనాదా? 21 కుండెఙ్ తయార్ కినివనిన్ఙ్ ఉండె ముదదాన్ రుండి రకమ్ ది కుండెఙ్ తయార్ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్ గదె?.
ఉండి కుండలోకుర్ సుడ్ఃజి ఇకక్ ఎసొస్ నెగిగ్క ఇజి వహిన్వందిఙెమరిఉండి కుండమాముల్ పణిదిఙ్ ఇడిన్ వందిఙ్.

22దేవుణుదిఙ్ బాలోకుర్ వెట ఇసట్మాతి వజ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్. పాపం కిని వరి వెట వనిన్ నండొ కోపమ్ దాన్ వాని
గొపప్ సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ ఆస ఆజినాన్. గాని వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండమహిఙ,నాసనం వందిఙ్ ఇడె ఆతిమనిన్
వరి వెట కోపం ఆఏండ ఓరుప్దాన్ మంజినాన్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయ దొహ్ కి మఙి, వనిన్ గొపప్ జాయ్ 
వందిఙ్ తయార్ కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ తోరిసెత్ఙ్ ఆహె కితాత్ న్ ఇహిఙమాటు ఇనిక వెహాన్ట్ ? 24 ఏరాప్టు
కిబె ఆతిమాటు ఎయెర్ ఇహిఙ,యూదురినియూదురు ఆఇజాతికార్ బా. 25యూదురు ఆఇజాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ 
హ సెయ పవక వెట దేవుణు ఈహ వెహాన్ . “నా లోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలు నా లోకుర్ ఇజి కూకన్. నాను ముందాల పేమ
తోరిస్ ఇవరిఙ్ నాను పేమిసినికార్ ఇజి కూకన్✡”. 26దేవుణుఆఇజాతిదివరివందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ హ సెయమరివెహాన్ .
“మీరుమాలోకుర్ ఆఇదెర్ఇజినానువెహిబాన్ ,బతిక్నిదేవుణుకొడొఃర్ ఇజిమీరుపేరుఇడెఆనిదెర్ ”✡ 27యెసయపవక
ఇసాయేలు లోకుర్ 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
ఆఏండయాలోకంముసుక్ తీరుప్ కినాండె వనిన్ పణి వెటనెపూరి కినాన్ లె✡”, 29దేవుణు కనికారం తోరిస్ ఇఙ్ ఎయెన్ బా
సికస్దాన్ తపె ఆఏన్. యెసయపవక ముందాల్ వెహిలెకెండ్, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుమా కొడొఃకొకారిఙ్ 
ఇడ్ ఏండపూరి సపాత్ న్ ఇహిఙ, మాటుబాసొదోము గొమొర పటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరిపాడాఃతమహాట్ సు✡”. దేవుణు
అయపటన్మ్ దుమహివరిఙ్ పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.
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యూదురు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండఆజినార్ 
30అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహెఙ్ ? దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడెద్ఙ్ యూదురు ఆఇకార్ సుడ్ ఏతార్ గాని

దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజిఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజిఇడాత్ న్ . 31గాని
ఇసాయేలు లోకుర్ ఇహిఙ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙితిఙ నీతి మనిన్కార్ ఆనార్ ఇజి నండొ సుడ్ఃతార్ గాని
అట్ ఏండ ఆతార్ . 32ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడ్ఏతార్ . గాని వరి పనిఙాణిఙ్ నీతినిజయికార్ 
ఆనార్ ఇజినంఒసుడ్ఃతార్ . అందెఙెదేవుణు కీసుత్ ఇజిఎరిల్సి వనిన్ముసుక్ అడుడ్ ఆతిపణుకుముసుక్ అరిన్లెకెండ్ వారు
తొరొఒడిఃజిఅరార్ . 33యాకపవకరాసిత్ లెకెండ్ మనాద్. “సుడ్ఃదు,నానుసియొన్ దుఉండిపణకునిల్ పిస్న. అకక్అడుడ్
ఆనాదెలోకాఙ్ తొరొ ఒడిఃజి అర్ పాన్ద్ . గాని వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ సిగు ఆఏన్✡.”

10
1తంబెరిఙాండె, నాసొంతజాతి అతియూదురిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి నాను గొపప్ ఆస ఆజిపారద్నం కిజిన. 2వారు

దేవుణు వందిఙ్ గొపప్ ఉసార్ దాన్ మనిన్కార్ గాని దేవుణుదిఙ్ పూరినెస్ ఏర్ ఇజి వరివందిఙ్ నాను వెహిస్న. 3ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ ఎలాగ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ ఇజి వారు అరద్ం కిఏర్. నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు
ఇడిన్వందిఙ్ లోకు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి దేవుణు తోరిసిత్ 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 మనిన్మాటాదుమాటు ఇని ఇనికెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహమనాద్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ
“రకస్ణ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి పరలోకమ్ దు ఎకిస్ కీసుత్ ఙ్ అడిగి తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీ మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”.
7 అయాలెకెండ్ సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీ మనుస్దు వెహెఙ్ 
ఆఏద్ . 8గాని అయమాట ఇనిక వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ ఇహిఙ, “దేవుణుమాట డగునె మనాద్ . అయమాటెఙ్ 
మీ వెయుదునె మనెన్, వెహెఙ్ ఆనిదెర్ . మీమనుస్దు మనెన్, ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡మాటు సాటిసినియామాట కీసుత్
ముసుక్నమకంఇడుడ్ ఇజినె. 9అయమాటఇనికఇహిఙ,యేసునెపబుఇజిఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాలవెహిఙ,అకాక్దె
ఆఏద్ , యేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికాన్ ఇజి ఎయెన్ బా వనిన్ గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ .
10 ఇనిక ఇహిఙ, మీ మనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ దేవును మిఙి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . అకక్దె ఆఏద్ , యేసు నీ పబు ఇజి
లోకుర్ ముందాలవెహిఙదేవుణు నిఙి రకిస్సాన్న్ లె. 11దేవుణుమాటదు ఇనికరాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్. 12యూదురుఙ్ గాని ఆఇజాతిది వరిఙ్ గాని దేవుణు ఉండెలెకెండ్ సూణాన్ . వాండు
ఒరెండె విజేరిఙ్ పబు ఆతిఙ్ , వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాండు నండొ దీవిసాన్న్. 13యాక ఒరెన్ పవక వెహిలెకెండె,
“నఙి రకిస్స్ అ ఇజి దేవుణు వెట వెహిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్”✡.

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

16దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్న. కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఙ్ దేవుణులోకాఙ్ పోకాన్ గానివిజేరెసువారదిఙ్ లొఙిఏతార్. దినిన్వందిఙ్ 
యెసయపవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, “పబు, మాపువెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ బా వెన్ ఏతార్✡”, ఇజి. 17అహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ 
విహిఙానె నమకం ఇడాన్ర్. ఎయెర్ బాసువారసాటిసిత్ఙానె కీసుత్ వందిఙ్ వెండెఙ్ ఆనాద్.

18గానినాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువార వెన్ ఏరా?”, “నిజమె వెహార్ ”, ఇజి వెహన్. కీరనదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్,
దేవుణు వందిఙ్ వారు వెహిక లోకమ్ దు విజు బాడిడ్ఙ మనిన్కార్ వెహార్. అందిదెఙ్ అట్ ఇ బాడిడ్దుబా దేవుణు వందిఙ్ 
మాటెఙ్ అందితెమనెన్✡. 19మరిఉండిపసన్ వెన్ బాన, “సువారవందిఙ్ యూదురుఅరద్ం కితారా? సెగొండార్అరద్ం కితాత్ ర్ 
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గదె. దేవుణు ఇసాయేలులోకాఙ్ దినిన్వందిఙ్ వెహికమోసెవెహాన్, “యూదురు ఆఇజాతిది వరివెటమిఙిగోస 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 లొఙిఏండ నా వెట ఎదిసిని నా లోకు వందిఙ్, వారు మరిజ్ వానిదాక నాను ఎదుసుడ్ఃజి
మంజిన”✡.

11
యూదురిఙ్ దేవుణు దయతోరిసాన్న్.

1అహిఙనాను వెన్ బాజిన, దేవుణు వనిన్సొంతలోకుర్ ఆతియూదురిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ండా? సిలెల్న్ , ఎసెస్ఙ్ బాడిఃస్ ఏన్.
ఎలాగ ఇహిఙ నానుబాయూదువాండునె. అబహాం తెగాదు పుటిత్ బెనాయ్మిను కులమ్ దు పుటత్ మనన్. గాని దేవుణు నఙి
డిఃస్ ఏతాన్. 2సిలెల్ దేవుణుముందాల్ నె కూకిస్ వనిన్లోకుర్ ఇజి కేటకితిత్ వరిఙ్ నెకిస్పొక్ ఏతాన్ . ఏలియపవకదేవుణువెట
మొరొ అతాన్ ఇజి దేవుణు మాటాదు రాసిత్మనిన్క గురు కిజినిదెర్ గదె. వాండు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక వెహాన్  
ఇహిఙ, 3 “పబువా నిఙి మహి పవకరిఙ్ విజేరిఙ్ వారు సపాత్ ర్. నిఙి సంత సురిజ్ సీని మాలి పీటెఙ్ వారు డెఃయ పోకార్.
నిఙి నమిమ్ని వరి లొఇ నాను ఒరెనె మిగిలిత మనన్. ఏలు నఙిబా సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 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 దేవుణుయూదురి లొఇ ఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ .
వనిన్ దయాదరమ్మ్ దానెవరిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . 6లోకుర్ ,వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ ఆఏద్ గాని, దేవుణు దయాదరమ్మ్ దానె
వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడెద్ఙ్ అటాత్ ర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్ ఇహిఙ,వనిన్
గొపప్ దయసెడినె దొహ్ కిన్క ఆఏద్ గదె.

7అందెఙె 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. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు వరిమనుస్ నిద కినివరిమనుస్వజ కితాత్ న్ . వరిఙ్ 
కణుకెఙ్ మహెగాని సుడ్ఃనిదనిన్ఙ్ అరద్ం కిఏర్ . వరిఙ్ గిబిబ్ఙ్ మహెగాని వెహిదనిన్ఙ్ అర్ దం కిఏర్ ”✡ 9-10దినిన్వందిఙ్ 
దావీదు రాజుబావెహమనాన్. వనిన్ముసుక్ పగాతి వరివందిఙ్ ఈహ వెహాన్ “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 .
11 అహిఙ, నాను వెన్ బాజిన, యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిపొకిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ తెగు సొహార్ ఇజి వెహెఙ్ నా? ఆఏద్

ఎసెస్ఙ్ బాఆఏద్ . గానివారు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇతిఙ్ , కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ వాని అయ రకస్ణ దేవుణుయూదురు
ఆఇవరిఙ్ సితాత్ న్. మఙి వానిక వరిఙ్ దొహ్ కాదా ఇజి యూదురు గోస ఆదెఙ్ వలె ఇజియాక జరిగ్తాదా? 12యూదురు
కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొకివలె యూదురు ఆఇజాతిదివరిఙ్ దీవన దొహ్ 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!

13ఏలు యూదురు ఆఇ మిఙి నాను వెహిస్న. యూదురు ఆఇవరిఙ్ అపొసుత్ డు వజ దేవుణు నఙి ఇడిత్ఙ్ దనిన్వందిఙ్ 
గొపప్ఙ గవ్ రం దొహ్ క మనన్. 14 దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ యా పణి కిజి ఎలాగబా నా సొంత జాతి ఆతి యుదురిఙ్ గోస
పుటిసెత్ఙ్ ఇజి నాను సుడ్ఃజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మిఙి దేవుణు దీవిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి వారుబా ఆస ఆతిఙ
దేవుణు వరిలొఇ సెగొండారిఙ్ బా రకిస్సాన్న్. 15 దేవుణు మా సొంత 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 . 16 ఉండి దూరు ముదదాన్ తొలిత సుహిక దేవుణుదిఙ్ 
సీనిక ఇహిఙ అయ ముద విజు దేవుణుదిఙ్ సితిత్ లెకెండె. అయవజనె యూదురు దేవుణు లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
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వరి అనిగొగొరుబా దేవుణు లోకురె. ఉండి మరాతి వెల నెగిగ్క ఇహిఙ అయమరాతి కొమెఙ్ బా నెగిగ్కెఙ్ నె. అయావజనె,
యూదురి అనిగొగొరు దేవుణు లోకుర్ కాక వరి కొడొః కొకాదికార్ బాదేవుణు లోకురె. 17టోటాదుమనిన్ నెగిగ్ ఒలివమరాతి
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,
అయమరాతివెలెఙాణిఙ్ కసలాగిజ్ సతుత్ ఆనివజమిఙిబాయూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవనదొహ్ కమనాద్ . 18మరాతాన్ 
కొమెఙ్ కొయ్ జి విసీరిన్లెకెండ్ దేవుణుయూదురిఙ్ నెకపోకాన్ గానియూదురు ఆఇమీరు గర ఆనిక ఆఏద్. మాపువరిఙ్ 
ఇంక పెరికాప్ ఇజిమీరు గరఆతిఙయాకగురు కిదెఙ్. ఇనిక ఇహిఙవెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్. వెలెఙ్ దానెమీరు
బతిక్జినిదెర్. 19మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణు యూదురిఙ్ నెక పొకాన్ ఇజి మీలొఇ ఒరెన్ వెహాన్న్ సు. 20యాక నిజమె
గాని,ఉండివెహన్. యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇవందిఙెదేవుణు వరిఙ్ నెకపొకాన్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ వందిఙ్ నె గటిఙ నిలిస్నిదెర్. అందెఙె గర ఆమాట్. జాగర మండు. 21 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మరాతి కొమెఙ్ ఇహిఙ
యుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ ,మీరు నిల్ ఏండమహిఙమిఙిబాతప్ ఏండ నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాకగురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు కొపమ్ దాన్ బామనాన్ . వనిన్ఙ్ నెకిపొకియూదురువెట
దేవుణుకోపమ్ దాన్ మనాన్ . గానియూదురుఆఇమిఙిదేవుణు కనికారంతోరిసినాన్. గానిదేవుణుతోరిసికనికారంమీరు
నమిమ్తిత్ఙ్ నెమిఙికనికారంతోరిసినాన్. సిలిల్ఙమిఙిబాకతన్విసీరాన్న్. 23యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకంఇటిత్ఙమరాతు
కొమెఙ్ మరి అంతు తొహిన్లెకెండ్ దేవుణు వరిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ 
అటాన్న్ . 24యూదుర ఆఇమీరు అడఃవిదాన్ తతిత్ ఉండి ఒలివమరాతి కొమ లెకెండ్. టోటాదు పిరిజిని ఒలివమరాతు
యాఅడఃవిది కొమెఙ్ దేవుణు అంతు తొహాన్ . యాకమాముల్ జరిగ్దెఙ్ కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరి టోటమొకాక్ది కొమెఙ్ 
మరి అయ మరాతు అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు. అయా లెకెండ్ నెకి పొకి యూదురిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపెత్ఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ .

దేవుణుయూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ 
25నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఏలు ఉండి డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ సఙతి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహిస్న. నాను

ఎందానిఙ్ వెహిస్నఇహిఙదేవుణుమిఙికూడుఃపిత్వందిఙ్ యూదురిఙ్ ఇంకతెలిమనిన్కాప్ ఇజిమీరు గరఆఏండమండెఙ్ 
ఇజినె. ఇనిక ఇహిఙయూదురు ఆఇజాతిదివరిలొఇహాన్ దేవుణుబాన్ వాదెఙ్ ఇజివాండు కేట కితిత్ నసొస్ండార్ వనిన్బాన్ 
కూడుఃపె ఆనిపాకయూదురు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ వరిలొఇ నండొండారిమనుస్ వాండు గటి కినాన్ . 26-27యూదురు
ఆఇవరి లెకక్పూరి ఆతి వెనుక, దేవుణుయూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ . దేవుణు పవక ఒరెన్ రాసిత్లెకెండ్ అకక్ జరిగ్నాద్. ఎలాగ
ఇహిఙ, “లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్, దేవుణు లోకుర్ బాణిఙ్ వానాన్. నసిత్వలె వాండు మా లోకాఙ్ వరి పాపం కితిత్ వందిఙ్ 
ఎతుత్ కినిబాణిఙ్ 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 వెటవాండు ఒటుట్ కతిత్ దనిన్వందిఙె, 29దేవుణు
యూదురిఙ్ ఏలుబా పేమిసినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎసెస్ఙ్ బావెహిలెకెండ్ కినాన్ . వనిన్ లొకుర్ ఇజి కూకి వరిఙ్
ఎసిత్వలెబాపేమిసాన్న్ . వరిఙ్ఎసెస్ఙ్ బాదీవిసాన్న్ . 30యూదురు ఆఇమీరుముందాలదేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండమహిదెర్.
గానియూదురు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ ఆతిఙ్ దేవుణు కనికారంమిఙివాతాద్. 31అయావజనె,యూదురు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఏండ ఆతిఙ్ మిఙి ఏలు కనికారం తోరిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ బా దేవుణు మరి కనికారం తోరిసాన్న్. 32విజేరెవెట కనికారం
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు విజేరిఙ్ వారు లొఙిఏండ ఆతి మనిన్దనిన్ లొఇనె డిఃసత్ సితాత్ న్. 33 దేవుణు బుదిద్ , గెణం ఎసొస్నొ
గొపప్ పెరిక కొటె. వాండు తీరమ్నం కితిత్కెఙ్ ఎయెన్ బా అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏన్ . వాండు కిని పణి వందిఙ్ ఎయెన్ బా అరద్ం
వెహెఙ్ అట్ ఏన్ .

34-35పవక దేవుణుమాటదు రాసిత్లెకెండ్ మనాద్ యాక. ఎలాగ ఇహిఙ, “దేవుణు ఒడ్ఃబినికెఙ్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏద్.
దేవుణు ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బాఅట్ ఏన్✡. “ఎయెన్ బాదేవుణుదిఙ్ ఇనికబాసీదెఙ్ సిలెల్ద్ .
అందెఙె దేవుణు ఎయెరిఙ్ బా మరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్✡”. 36యాక నిజం ఇజి మాటు నెసినాట్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు విజు తయార్ కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజుమనెన్. వాండు సితిత్ సతుత్ దాన్ అకెక్ఙ్ బతిక్జినె. దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ నె
అకెక్ఙ్ మనెన్. విజేరెలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాగొపప్ గవ్ రం సీజిమనీద్ . ఆమెన్ .
✡ 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.
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కొతత్ బతుక్

1 అందెఙె మా తంబెరిఙాండె, నాను మీవెట బతి మాలిజ్న, దేవుణు మిఙి నిసొస్ దయ తోరిసిత్వందిఙ్ మీరు మిఙినె
దేవుణుదిఙ్ పూజ లెకెండ్ సీదు. అయపూజ బతిక్జి మంజిని వజ మండెఙ్ వలె, దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివజ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతివజ మండెఙ్ వలె. దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితి పొగ్ డిఃజిమాడిఃసినిక ఇకాక్దె 2యాలోకమ్ దికార్ బతిక్ని వజ
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ బతిక్దెఙ్ ఆఏద్. గాని మీ బతుక్ ఆనివందిఙ్ , మీ మనుస్ పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సరి
సీదు. ఆహె కితిత్ఙమీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాండొఅకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసి ఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ . దేవుణుమీ
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 తగితివజమిఙిమీరె సరిఆతి వజ కొలత్ కిదు. 4ఉండి ఒడొఃల్ దు కాలుక్ కికుక్ ఇజి
రక రకమ్ దిబాగమ్ కుమనె, వనక వనక పణిఙ్ వేరె వేరెమనెన్. 5అయవజనె,మాటుబానండొండార్ గాని కీసుత్ వెట కూల
తొహిఙ్ మాటు ఉండె లెకండ్ మనాట్. మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్.
6దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయమఙి సితిత్ఙ్ నండొ రకమ్ ది వరమ్ కు* సితాత్ న్. యావరమ్ కు మాటు నెగెండ వాడుఃకొండెఙ్.
దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ వెహెఙ్ అటన్ ఇహిఙ అక దేవుణు నీవెట వెహాన్  ఇజి నీను నమిమ్తిత్ వజ వెహెఙ్. 7మహివరిఙ్ 
అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి సీదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ, అకక్ కిదెఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ నెసిప్సి
సీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ నా మీ వరం ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినిక మీ వరం 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. 11 దేవుణుది
సెందితి సఙతిఙ లొఇ ఉసార్ ఆజి మండు. బండెఙ్ ఆమాట్. పబు పణి లొఇ దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఉసార్ ఆజి పణికిదు.
12దేవుణు మీ వందిఙ్ గొపప్ సఙతిఙ్ కినాన్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి సరద్దాన్ మండు. కసట్ం వానివలె ఓరిసి మండు. పారద్నం
కిదెఙ్ మనిన్సఙతిఙవందిఙ్ డిఃస్ ఏండపారద్నం కిదు. 13దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బాఇనికబాఅవ్ సరంఆతిఙ
వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీదెఙ్. దూరమ్ దాన్ వాజిని వరిఙ్ ఇండొ కూకిస్ మిఙిమనిన్బాణిఙ్ సీజిమరాయ్ద కిదు.

14మిఙిబాద కినివరిముసుక్ 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 వరివెట వరి దుకమ్ దు కూడ్ఃజి
మండు. 16ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటఉండెమనుస్ ఆజిమండు. గరఆమాట్ . తకుదివరివెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ మనుస్ ఆదు.
నానెగొపప్ బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్ .

17 మిఙి సెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరె ఒపుప్కొడ్ఃని పణిఙ్ నె కిదెఙ్. 18 విజేరి వెట
సమదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఒదెద్ నెగెండ సుడ్ఃదు. 19నాను పేమిసిని కూలెఙాండె,మిఙిఎయెన్ బాసెఇక 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,ఏరుసిఅ. నసిత్వలెవాండుసిగుఆనాండెవనిన్కోపండిఃసాన్న్ ”,✡ఇజిరాసత్ మనాద్ . 21మరిఒరెన్ కితిత్ సెఇపణిదిఙ్ 
తగితి పణిమీరు కిమాట్. గానిమీరు వరిఙ్ కిని నెగిగ్పణిఙాణిఙ్ వరి సెఇ పణిదిఙ్ గెలిసెత్ఙ్.

13
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిదు.

* 12:6 12:6 వరమ్ కు ఇహిఙఉండి పణికిదెఙ్ దేవుణు సీని ఇనాయం ✡ 12:19 12:19 దివ్తీ 32:35. ✡ 12:20 12:20సామెత 25:21,22.
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1విజేరెఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఏలుబడిః కినివరిఙ్ అతికారందేవుణునెసీజినాన్ .
వరిఙ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. 2 అందెఙె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిఇకార్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎదిసినార్ .
వరిఙ్ తగితి తీరుప్దొహ్ కాన్ద్ . 3నెగిగ్ పణిఙ్ కినివరిఙ్ ఆఏద్, సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙె ఏలుబడిః కినికార్ తియెల్ తపిసాన్ర్.
అందెఙె ఎయెన్ బా ఏలుబడిః కినివరిఙ్ తియెల్ సిలెల్ండ మండెఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మండెఙ్. నసిత్వలె ఏలుబడిః
కినికార్ మీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహాన్ర్. 4 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిఃమి విజు నెగెండ జరిగ్దెఙ్ ఇజి పణికినికారె వీరు.
దేవుణుదిఙ్ పణికిదెఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కారె వీరు. మీలొఇఎయెన్ బాతపుప్ కితిత్ఙవాండు తియెల్ ఆదెఙె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙతపుప్ కితిత్వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ విరిఙ్ అతికారంమనాద్. దేవుణుఏరాప్టు కితిత్ఙ్ దేవుణువందిఙ్ పణికినికార్ లెకెండ్ ,
వారు తపుప్ కినివరిఙ్ సికస్ సీనార్. 5అందెఙె అతికారి లోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ వలె. సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఉండె ఆఏద్,
లొఙిజి మంజినిక సరి ఆతికదె ఇజి నెసిత్బా లొఙిదెఙ్ వలె. 6 ఏలుబడిః కినికార్ దేవుణుదిఙ్ పణికిజినార్. వారు అయ
ఏలుబడిః కినిపణి వందిఙె కాలం విజు గడ్ఃపిస్నార్. అందెఙె మీరు వరి వందిఙ్ పనున్బా తొహిస్నిదెర్. 7 ఎయెరిఙ్ బా
ఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ . ఎంబెబా పనున్ తొహెఙ్ 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 రూలుఙపూరిలొఙినాన్ . 9దేవుణు రూలుఙలొఇ రకరకమ్ వి రూలుఙ్ మనె. వనకలొఇ
సెగం ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, “రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ . డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙి కావాలి
ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ ఆఏద్ ” గానియా రూలుఙ్ విజు కూడుఃపిత్ఙ, యాకాదె, “నీను నిఙి పేమిస్ అ✡”, ఇజినె. 10మహి
వరిఙ్ పేమిసిత్ఙ వరిఙ్ ఇని తపుప్బా నీను కిఇ గదె. అందెఙె మహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణు రూలుఙ విజు వనకాఙ్ 
పూరిలొఙిజినాన్.

11నాను వెహిలెకెండ్ మీరు కిజిమండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబతిక్నియాకాలం నండొముకెలమాతికాలం
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 సమయం డగు ఆత మనాద్ . 12 రెయు అందిజి
వాజినిలెకెండ్ మా బతుక్బా అందిజి వాజినాద్. కీసుత్ మరిజ్ వాని కాలం డగు ఆత మనాద్ . అందెఙె సికటిదు కిని సెఇ
పణిఙ్ విజుడిఃసి 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 .
మొగకొడొఃర్ గానిఅయ్ లి కొడొఃక్ గాని రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,టంటెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ,గోసఆదెఙ్ ఆఏద్ . 14మరిఎలాగ
మండెఙ్ ఇహిఙ, మహిలోకురిఙ్ తోరిన్వజ మీరు పబు ఆతియేసుకీసుత్ లెకెండ్ మండు. మీఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి
సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమంజినిమనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజిఅనుమానంఆని నమిమ్తిత్కార్ మనార్. వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి
అరద్ం కిఇకార్ గాని వరిఙ్ డగు కిదు. గాని నమిమ్తికార్ ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిన్లొఇ తేడ వానివలె
వరివెట వాదిసామ్ట్ . 2విజు తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ నమిమ్జినాన్. మరి ఒరెన్ కుసెఙ్ నె తింజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరిఅరద్ం ఇంక కిఏన్ . 3విజుతినికాన్, విజుతిన్ ఇ వనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజి సుడ్ దెఙ్  ఆఏద్.
విజుతిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ విజుతినికార్ తపుప్ కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఆఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ 
డగు కితత్ మనాన్. 4మరి ఒరెన్ ఎజమానిఙ్ వనిన్ పణిమణిసి కినికెఙ్ సరియాతికెఙ్ నొ, ఆఇకెఙ్ నొ ఇజి వెహెఙ్ తగితికార్ 
మీరుఆఇదెర్ .వాండు కినిపణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నొసెఇకెఙ్ నొఇజివనిన్ ఎజమానినెవెహాన్న్ . అయావజనెనమిమ్తికాన్ కినిపణిఙ
వందిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ కిజి సరిఆతికదొ ఆఏదొ ఇజి వెహాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సరిఆతిక కిదెఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సతుత్
సినాన్ లె. 5 సెగొండార్, ఉండి రోజు మహి రోసాక్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ రోజు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. మరి ఒరెన్ విజు రోసుక్ ఉండె
లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినిక ఎందానిఙ్ ఆహ ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇజి టేటాఙ్ 
✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.
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నెసి తిర్ మానం కిదెఙ్ వెలె. 6ఉండి రోజు నెగిగ్ రోజు ఇజి ఇడిన్కాన్ అకక్ పబు వందిఙ్ ఇడిజ్నాన్. విజు తినికాన్ పబుఙ్ 
వమదనమ్ కు వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజితింజినాన్. విజుతిన్ ఇకాన్ తినివనక వందిఙ్ పబుఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్
పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి విజుతిన్ ఎండమంజినాన్.

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

9 దినివందిఙె సాతి వరిఙ్ ని బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ పబు లెకెండ్ మండెఙ్ కీసుత్ సాజి మరిజ్ బతిక్తాన్. 10 అహిఙ,
ఎయెర్ బామరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఏద్. ఎయెర్ బాతకుదికాన్ ఇజిసుడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమాటు
విజేటె తపుప్ కితికాటొ, సరి ఆతిక కితికాటొ ఇజి దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ వనిన్ ఎదు నిలాన్ట్ . 11దినివందిఙ్ మాటు ఎలాగ
నెసినాట్ ఇహిఙ, పబు వెహిమాటెఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్ . ఇనిక ఇహిఙ, “నాను ఒదెద్ నిజం వెహిస్న, నానె దేవుణు ఇజి
లోకుర్ విజేరెనా ఎదుముణుకుఙ్ ఊరాన్ర్. నానె దేవుణు ఇజిలోకుర్ విజేరె ఎదు వెహాన్ర్”. 12అహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్
దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎదు లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ వలె. దేవుణు తీరుప్ తీరిసాన్న్.

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

19అందెఙెమాటుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటసమదనమ్ దాన్మండెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. మాటుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నమకమ్ దు సతుత్ కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. 20ఇనితిండిబాతిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజిఒడ్ఃబిజి, దేవుణు కితిత్ పణిఙ్ పాడ్ః కిమా
దేవుణుసుడ్ఃతిఙ్ విజురకమ్ దిబోజనమ్ కుబాతిండెఙ్ ఆనికెఙ్ గాని,నీనుతినిక,తిండెఙ్ ఆఇకెఙొఇజిమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
తపుప్ కిబిసిత్ఙ అకక్ తినిక తపుప్నె. 21 కండ తింజిగానిదాకస్ కలుల్ ఉణిజిగాని,మరిననిన్పణిఙ్ ఇనికెఙ్ గాని కితిత్ఙ అకక్
మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ తపుప్ కిబిసెత్ఙ్ కూడిఃతిఙ అకెక్ఙ్ డిఃసిన్కాదె నెగిగ్క. 22నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ నీను నమినికెఙ్ 
నీను ఆఇవరిఙ్ వెహెఙ్ పోని. నినిన్ సఙతిఙ్ నీనుని దేవుణు నెసిత్ఙ ఆనె. ఉండి పణికితిత్ వెనుక, సరి ఆతిక కితానొ, సిలిఙ
తపుప్ కితానొ ఇజి అనుమానం ఆఏండ మహిఙ నీను దేవుణుబాణిఙ్ సరద్ తసిని. 23గాని ఉండి తినిక దేవుణు ఎదు
సరిఆతికదొ ఆఏదొ ఇజి అనుమానం ఆనికాన్ , అకక్ తిహిఙ తపుప్ కితాత్ న్ ఇజి తిరుప్ వానాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, తిండెఙ్ 
ఆఇక ఇజి ఇడిత్క వాండు తిహాన్ .మాటు ఇనిక కితిత్ఙ్ బాదేవుణు ఎదు సరి ఆతిక కిత ఇజి నమకం సిలిల్ఙ అక తపుప్నె.

15
1 ఇనిఇనికెఙ్ సరిఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనె ఇజి మనుస్దు బాగ నెసిని నమిమ్తిత్కాట్ ఆతిమాటు మఙి ఇసట్ం ఆతికెఙ్ ఉండెనె

కిజిమండెఙ్ ఆఏద్ . గాని అనుమానం ఆతివరిఙ్ మాటు బరిసెత్ఙ్ వలె. 2మరి ఒరెన్ నమకమ్ దు పిరినివందిఙ్ మాలొఇ
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిజి సరద్ కిబిసెత్ఙ్. 3 కీసుత్ కితిత్ లెకెండ్ మాటు కినాట్. కీసుత్ వనిన్ సరద్ ఉండె వందిఙ్ నె తొఎండ
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ కితాత్ న్. కీరన పుసత్కమ్ దు రాసిత్ లెకెండ్ , “లోకుర్ నిఙి నింద కితిత్వెలె, అయనింద నఙి వెహి
లెకెండె✡”, ఇజి కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ వెహాన్  . 4 దేవుణు మాటదు ముందాల్ రాసిత్ మనిన్కెఙ్ విజు మఙి నెసిప్సెత్ఙె రాసె ఆత
మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటు ఓరుప్దాన్ మంజి దేవుణుమాటెఙ్ మఙిఉసార్ కిబిసి,మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మండెఙ్ వలె.

5-6మఙిఓరుప్ని ఉసార్ కిబిసిన్క దేవుణు ఉండెమనుస్ ఆజిమండెఙ్ సాయం కిపిన్ . ఇహిఙయేసు కీసుత్ వజమండు.
నసిత్వలెమాపబు అతియేసు కీసుత్ ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ ఉండెమనుస్ ఆజి ఉండె లెకెండ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఆనిదెర్ .
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7అహిఙ కీసుత్ మిఙి డగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅహ కితిత్ఙలోకుర్ 
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ . 8నానుఇనికవెహిస్నఇహిఙ,దేవుణునమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి,ఇహిఙవాండు,మాటుయూదురి
అనిగొగొరిఙ్ కితిత్ ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఇజి కీసుత్ యూదురిఙ్ పణిమణిసిఆతమహాన్.

9అకాక్దె ఆఏదు, యూదురు ఆఇజాతిదికార్ దేవుణు తోరిసిత్ గొపప్ కనికారం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిబా
కీసుత్ యూదురిఙ్ పణిమణిసి ఆతమహాన్ . ఎలాగ ఇహిఙ, “అందెఙె నాను యూదురు ఆఇ లోకుర్ నడిఃమి నిఙి
పొగ్ 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 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 సుడ్ఃజిమంజినిలొఇ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మిఙిమరి నండొ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి.

దేవుణు సువారయూదురు ఆఇకార్ బావెంజినార్ 
14నమిమ్తి 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 
తగితిఉండిపూజలెకెండ్ వరిఙ్ తయార్ కినికాదెనాపణి. దనిన్వందిఙెఒరెన్ పుజెరిలెకెండ్ నానువరిఙ్ సువారవెహిస్న.
17అందెఙె,నాను కీసుత్ యేసు వెట కూడ్ఃజిమనిన్ఙ్ , దేవుణుదిఙ్ కిని సేవపణివందిఙ్ పొగ్ డిఃజిన. 18యూదురు ఆఇకార్ 
దేవుణుదిఙ్ లొఙినివందిఙ్ కీసుత్ నా వెట కితిత్ పణిఙ్ ఉండె వందిఙెనాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న. నానునామాటెఙాణిఙ్,
నా పణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వరిఙ్ నడ్ పిసత్. 19బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహె
యెరూసలేం పటన్ం మొదొలిస్ అయ సుటుట్ పడఃక మనిన్ పటన్మ్ కు విజు ఇలారికు ఇని పటన్ం దాక విజు బాడిడ్ఙ సొనిస్
నాను కీసుత్ వందిఙ్ సువారపూరిసాటిసత్ మనన్. 20 కీసుత్ వందిఙ్ సాటెఆఇబానె సువారసాటిసెత్ఙ్ ఇజినె నఙి ఉండి ఆస.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మరి ఒరెన్ సువార కినిబాన్ సొనిస్ వనిన్ పణిలాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినెనామనుస్. 21గానినాను ఇనిక కితత్
ఇహిఙ,దేవుణుమాటదురాసిత్మనిన్ లెకెండ్ కితత్ , “వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావెహెఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజంఆతికసూణార్.
వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ అరద్ం కినార్”✡. 22యాపణికిజి మహిఙ్ నాను మీబాన్ వాదెఙ్ నండొ
అడుడ్ ఆతమహాద్ .

పవులు రోమపటట్ణంసొండెఙ్ ఒడ్ఃబిజినాన్ 
23-24గాని ఏలుయాపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్ పణిఙ్ వీజితె. నండొ పంటెఙ్ అసిస్బా మీబాన్ వాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస

ఆతిఙ్ బా, ఏలు వాదెఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిన. నాను సెప్యిను దేసెం సొని సరిదాన్ ,మిఙివాజి సుడ్ఃజి సణెం మీ వెటమంజి
సరద్ ఆదెఙ్ ఆస ఆజిన. బాణిఙ్ సొనివెలెమీబాణిఙ్ సాయందొహ్ కెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిన.

25గాని, ఏలు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ డబుబ్ ఒతెత్ఙ్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్న. 26 ఎలాగ
ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లొఇ డబుబ్ సిలిల్వరిఙ్ సంద సీదెఙ్ మాసిదోనియ పాంతమ్ దు మనిన్
నమిమ్తికార్ నిఅకాయపాంతమ్ దుమనిన్నమిమ్తిత్కార్ వారెఆజిఇసట్ం ఆతార్. 27ఒఒ,వారుసీదెఙ్ ఇసట్ం ఆతారెసీజినార్.
నిజమె, యూదురు ఆఇకార్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు
ఆఇవరిఙ్ ఉండి అపుప్ మనాద్ . ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు యూదురిఙ్ సితిత్ దీవనమ్ కు ఆఇ జాతిదివరిఙ్ బాట వాతాద్ .
అందెఙెయూదురిఙ్ తకుక్ ఆతిక యూదురు అఇకార్ వరిఙ్ మనిన్వనక లొఇహాన్ బాట కిజి సీదెఙె. 28యాపణి వీఙ్ త
ఇహిఙ, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ డబుబ్ పూరి వరిఙ్ తప్ ఎండ సితిత్ వెనుక నాను యెరూసలెం పటన్మ్ దాన్ సెప్యిను సొని
సరిదు మీబాన్ వానా. 29నాను మీబాన్ వానివలె కీసుత్ బాణిఙ్ మఙి విజెరిఙ్ గొపప్ పెరి దీవనమ్ కు దొహ్ కెన్ ఇజి నాను

✡ 15:9 15:9 2సము 22:50; కీరన 18:49. ✡ 15:10-11 15:10-11 దివ్తీ 32:43. ✡ 15:10-11 15:10-11 కీరన 117:1. ✡ 15:12
15:12యెసయ 11:10. ✡ 15:21 15:21యెసయ 52:15.
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నెసిన. 30ఏలు తంబెరిఙాండె, పబు ఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమమ్కం మనిన్దనిన్వందిఙ్ , దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితిత్
దనిన్వందిఙ్ ,మీరునావందిఙ్ గటిట్ఙపారద్నం కిదు ఇజినానుబతిమాలిజ్న. 31యూదయదేసమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇ
యూదురు బాణిఙ్ నఙి ఇని పమాదం రెఎండమండెఙ్ పారద్నం కిదు. 32మరి దేవుణు సితత్ం ఆతిఙనాను సరద్దాన్ వాజి
మీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబాపారద్నం కిదు. 33మఙిసమదనం సీని దేవుణుమిఙితోడుమనీన్.

16
రోమపటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు వెహిస్నాన్.

1 కెంకెయాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దు సేవ కిదెఙ్ ఏరాప్టు ఆతి పిబె ఇనిమాబీబి వందిఙ్ నాను వెహిస్న. అది గొపప్
నెగిగ్కాద్ . 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ , నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితి లెకెండ్ డగు కిదు. దనిన్ఙ్ కావాసిత్క ఇనికబా మీబాన్ 
మహిఙ,మీబాణిఙ్ సీజిమండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అది నండొండారిఙ్ మరి నఙిబాసాయం కిజిమహాద్ .

3 కీసుత్ వందిఙ్ మా వెట కూడ్ఃజి పణికితిత్ మహి పిసిక్లాదిఙ్ ని దనిన్ మాసి అకులాదిఙ్ బామా వందనమ్ కు వెహ .
4వారు నాపాణం వందిఙ్ వరిపాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను ఒరెనె ఆఏ,యూదురు ఆఇవరి సఙమ్ కు
విజువారు కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

5మరి వరి ఇండొ మనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ బా వందనమ్ 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 ఇంకముందాల్ 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.
నాను నండొ పేమిసిని పెరిస్సుఙ్ వందనమ్ కు. అది పబు వందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితామహాద్.

13పబు వందిఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్ ఇజి కేటఆతిరుపసుఙ్ వందనమ్ కు. వనిన్అయ్ సిఙ్ వందనమ్ కు. అదినఙిబాయాయ
వజనె.

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 మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముదు కిజి వందనమ్ కు వెహ . యాబాడిడ్దు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి
సఙమ్ కాణికార్ మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నార్.

17నమిమ్తి తంబెరిఙాండె,మీరు నెసిత్ మనిన్ బోదదిఙ్ డిఃసిప్సి దనిన్ఙ్ వెతేకం ఆతిబోద నెసిప్సి ఆఇ గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి
వెహిన్కార్ మనార్. వరివందిఙ్ జాగరమండు. ననిన్వరిబాణిఙ్ దూరంమండుఇజినానుబతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18ననిన్కార్ 
మాపబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఆఏర్ . గానివారు వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి దనిన్వందిఙె బతిక్జినార్. నెగిగ్ మాటెఙ్ వెహిన్వజ
బడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్వీరుమొసెంకిజినార్ .వారుసెఇలోకుఇజినెస్ ఇకార్ వరిమాటెఙాణ్ మొసెంకిబెఆనార్ . 19మీరు
దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙితిత్ మనిన్కార్ ఇజివిజేరెనెసాన్ర్. అందెఙెమీవందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన. గానిమీరు నెగిగ్క ఇనిక ఇజి
నెసిన్ దనిన్లొఇ బుదిద్ కలిగ్ జి మండు. సెఇ వనకవెట కూడ్ఃఏండ దనిన్వందిఙ్ కలిత్సిలెల్ండమండు ఇజినాను ఆస ఆజిన.

20సమదనం సీని దేవుణు, సయాను సతుత్ పాడుఃకిజి వనిఙ్ మీకాలాక్ఙ్ అడ్ గి బేగినె సిదులు మటిసాన్ండె ఇడాన్న్ .
పబు అతియేసుబాణిఙ్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనిద్ .
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21మా వెట కూడ్ఃజి పణికిని తిమోతి మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. నా సొంత లోకుర్ యూదురు ఆతి లూకియ,
యాసోను,సొసిపతు ఇనికార్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్.

22పవులు వెహిస్ సితిత్ఙ్ యాఉతంరాసిని తెరియు ఇనినాను పబు వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
23సఙమ్ దు కూడ్ఃజినివరిఙ్ విజేరిఙ్ నినఙినినెగెండసూణిగాయియుమిఙివందనమ్ కువెహిస్నాన్. యాపటన్మ్ దు
పెరిన్ డబుబ్ఙ్ లెకక్ సుడ్ఃజి అసిన్కాన్ ఎరసుత్ , నమిమ్తిత్కాన్ ఆతి కావ్ర్ తును మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్ . 24మా
పబు ఆతియేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ంమీబాన్ మనీద్.

25-26మీనమకమ్ దుమిఙి గటిఙ నిల్ పెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్. నానుయేసుపబు వందిఙ్ సువారసాటిసినివలెయాకదె
వెహిస్న. నండొకాలం దేవుణుడాపిత్ ఇడిత్ మహినిజమాతిమాటఏలు దేవుణు వెహమనాన్ . ఏలు అయనిజమాతి
సువారమాటుసాటిసిత్ఙ్ పవకరు రాసిత్ మాటదానె కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసినార్ . ఎలాకాలంమనిన్ దేవుణు ఆగన్దాన్ 
యాసువార విజు లోకాఙ్ నెసిప్సినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ నమిమ్జి లొఙిదెఙ్ ఇజి. 27 విజు వనకాఙ్ 
నెసిని ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ , కీసుత్ యేసుదాన్ ఎలాకాలంలోకుర్ పొగ్ డిఃజిమనిర్ . ఆమెన్ .
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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 ఇజియాఉతమ్ నె రుజుప్ సీజినాద్ . 1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్ దుమనిన్ విజుసఙతిఙ్ వందిఙ్ , నమిమ్తి వరి
నడిమిమనిన్ గొడబెఙ్ వందిఙ్ , దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిసిన్ వందిఙ్ , దేవుణు పణి వందిఙ్ సీని వందిఙ్ , నమిమ్తికార్ 
జటు ఆజిని వందిఙ్ , సఙమ్ దు మనిన్ బోదెక్ ఎలాగ మండెఙ్ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ , మరి
యాలెకెండ్ మనిన్ నండొ సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దాన్ పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ వెహిస్నాన్ .
యాఉతమ్ దురాసిత్మనిన్ సఙతిఙవందిఙ్ 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 సువారసాటిసెత్ఙ్ సొనిస్మహివలె (A.D. 50) కొరింతి పటన్మ్ దు అందితార్ . డగు
18 నెలెల్ఙ్ మంజి సువార పణి కిజిమహిఙ్ బాన్ దేవుణు సఙం తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 18:1-8). పవులు
ఎపెసు పటన్మ్ దు మహివలె, బాణిఙ్ యాఉతం రాసత్పోకాన్ . యాఉతం నెగెండ్ సదీవ్జి నెసి మహిఙ దేవుణు సఙం
ఎలాగమండెఙ్ ఇజి సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిని వంరిఙ్, నమిమ్తి వరిఙ్ నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్, వాండు కూకి మని పవులు ఇని నాను కొరింతి పటన్మ్ దు

మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతం. మాతంబెరి ఆతిసొసెత్నెసు నా వెటమనాన్. 2మీరు లోకమ్ దు విజుబాన్ మని
వరిఙ్ ని మఙి పబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరు అసి పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్ వరి వెట మీరుబా కూడిజ్ మంజినిదెర్ . అందెఙె మీరు
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్ ని దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కూకె
ఆతిమనిదెర్. 3మాబుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిమండెఙ్ సాయం కిపిన్.
4కీసుత్ యేసుదాన్ మిఙిదేవుణుసితిమనివనిన్దయాదరమ్ంవందిఙ్ నానుఎసిత్వలెబామీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 5అహిఙ,మీరువిజుసఙతిఙవందిఙ్,ఇహిఙ,మీరువరిగ్జినివిజుమాటెఙలొఇ,మిఙిమనిగెణమ్ దు, కీసుత్ వెట
మనిసంమదమ్ దుమీరుదేవుణుసీజినిమేలుఙ్ విజుకలితిమనికిదెర్ ఆజినిదెర్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ వందిఙ్ మాపు
వెహిమనిసాసయ్ం వందిఙ్ ఇనిఅనుమానమ్ బాసిలెల్ండమీమనుస్ఙమీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె,దేవుణుఆతమ్
సీజినివరమ్ కాఙ్ లొఇఇనిదనిఙ్ బాతకు సిలెల్ండ,మాపబుఆతియేసు కీసుత్ తోరెఅనిదినం వందిఙ్ గొపప్ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిమంజినిదెర్. 8మాపబుఆతి కీసుత్ యేసుతీరుప్ సీనిదినమ్ దుమీరు ఇనితపుసిలెండమనికిదెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ 
దేవుణు మిఙి 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,అందెఙెమీలొఇ ఇని కేట ఆఏండమండెఙ్ ఇజి,మీరు విజిదెరె, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెటఉండెమనుస్

ఆజిమండెఙ్. మరిమీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్,మీమనుస్దుపూరిఉండె ఆజిమండెఙ్ ఇజిమాపబు ఆతియేసుకీసుత్
బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్  నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాతంబెరిఙాండె, మీలొఇ గొడెఃబెఙ్ 
మనెన్ ఇజి కోల్యె ఇండొణికార్ సెగొండార్ నఙి కబు తతమనార్. 12నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్, “నాను పవులుఙ్ 
సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె,మరిఒరెన్, “నానుఅపొలుఙ్ సెందితికన్”, ఇజినాన్ గె. మరిఒరెన్, “నాను కేపెఙ్ సెందితికాన్”,
ఇజినాన్ గె,మరి ఒరెన్ , “నాను కీసుత్ ఙ్ సేందితికాన్”, ఇజి వెహెఆజినిదెర్ గె.

13 కీసుత్ ఎయెర్ వందిఙ్ బాబాటెఙ్ ఆఏతాన్. పవులు ఇనినానుమీ వందిఙ్ సిలువాదు సాఎత. మీరు పవులు ఇనినా
పేరుదాన్ బాపిత్సంలాగెఆఇతిదెర్. 14కిసప్సునిగాయియుకు,వారు రిఎర్ ఆఏండమరిఎయెరిఙ్ బానానుబాపిత్సం సిఏత.
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దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 15అందెఙెనా 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, సువార వెహెఙ్ నె కీసుత్ నఙి పోకాన్. గానిబాపిత్సం సీదెఙ్ ఇజి నఙి
పోక్ ఎతాన్. అందెఙె కీసుత్ సిలువాదు సాతి సావుది సతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను సువార సాటిసిన్కయాలోకమ్ ది
లోకురి గెణమ్ దాన్ కూడిఃతిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏద్ .
దేవుణు గెణమ్ ని సతుత్ ఆతిమనిన్ కీసుత్

18నాసనమాజిసొనివరిఙ్ కీసుత్ సిలువాదుసాతివందిఙ్ వెహిస్ని సువార బుదిద్ సిలిల్ పణి కితిత్ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ 
లెకెండ్ తోరిజినె గాని దేవుణు రకిస్సిత్ మని మఙియాక దేవుణు సతుత్ . 19అందెఙె, “వారు గెణం మనికార్ గె! వరి గెణం
నానుపాడ్ఃకినాలె. వారు బుదిద్ మనికార్ గె! వరి బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ కినాలె”, ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్.
20బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమని వనిన్ బుదిద్ ఇనిక ఆతమనాద్ ? గొపప్ సదువుమనికాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమని 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? 21దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్, లోకమ్ దిఙ్ సెందితి
వరిఙ్, వరి గెణమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్, లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణి ఇజి తోరె ఆతి
సువారసాటిసి, నమిమ్జిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆతాన్. 22యూదురు ఆతికార్ బమామ్తి పణిఙ్ కొరిజినార్. గీసు
దేసెమ్ దికార్ గెణమ్ దిఙ్ రెబాజినార్. 23గానిమాపు కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్ సువార
సాటిసినాప్. ఇకక్యూదురిఙ్ అడుడ్ లెకెండ్ తొరిజినె. మరియూదురు ఆఇ వరిఙ్ బుదిద్ సిలి పణిలెకెండ్ తోరిజినె. 24గాని
యూదురిఙ్ నియూదురు ఆఇ వరిఙ్ ,అహిఙ రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు కూకిమని విజెరిఙ్, కీసుత్ , దేవుణు సతుత్ ఆతమనాన్.
కీసుత్ , దేవుణు గెణం ఆత మనాన్. 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి ఇజి లోకుర్ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుదిద్దిఙ్ 
ఇంక బుదిద్ మనిక. దేవుణు సతుత్ సిలిల్ పణి ఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబిజినికలోకురి సతుత్ దిఙ్ ఇంక బలంమనిక.

26తంబెరిఙాండె, దేవుణుమిఙి కూకి మహివలెమీరు ఎలాగ కూకె ఆతిమనిదెర్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు. లోకమ్ దు మనిన్కార్ 
ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఇహిఙ, మీ లొఇ బుదిద్ మనికార్ లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , గొపప్ వారు లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , పెరి
కుటుమ్ దికార్ లావు నండొండార్  సిలెల్ర్ . 27వారు బుదిద్ సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని బుదిద్మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్,
దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్ సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు
సతుత్ సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. 28యాలోకమ్ దు ఇనికాదొ ఆతిమని వనాక్ఙ్, అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి ఏకం
అడిగి మని వనకాఙ్ ని ఇసట్ం కిఇ వనాక్ఙ్, ఇనికబా ఆఇ వనాక్ఙ్ దేవుణు ఎరిల్సాత్ న్. 29అందెఙె ఎయెన్ బా దేవుణు ఎదు
ఇనిదనివందిఙ్ బాపొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఆట్ ఎన్. 30వనిన్ వెటనెమీరుమావందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమనిగెణమాతిమనిన్
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 నొమీ డగు రెఏత. 2అందెఙె నాను మీ నడిఃమిమహివెల, యేసుకీసుత్
వందిఙ్ ని వాండు సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఇనికబా నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నాను నిరణ్ం
కిత. 3నానుమీనడిమివాతివలెనాసతుత్ ముసుక్ ఆదారంఆఏండ,సతుత్ సిలిల్నవనిన్ లెకెండ్ తియెల్ దాన్,ఎసోనొవణకిస్
వాత. 4నాను మీ వెట వరిగ్తి మాట వెహిమని సువార, లోకు బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని తియానిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏతాద్ .
గానిమిఙితోరెఆదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆతమ్ సతుత్ దాన్ కిజినిపణిఙాణిఙెతోరిసత్ మనాద్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుముసుక్
మిఙిమని నమకంలోకు బుదిద్ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మనిమాటెఙాణిఙ్ వరిగ్జినాప్. గాని అకక్

యాలోకమ్ దు మనియాతరమ్ ది వరి బుదిద్ ఆఎద్. మరి సిలెల్ండ ఆజిసొనిస్నియాలోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా
ఆఎద్. 7ఆకాక్దె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితి మని గెణం వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతిమహియాగెణం, మాటుబా
వనిన్ఙ్ మనిగొపప్గవ్ రమ్ దు కూడిఃజిమండెఙ్ ఇజిలోకంపుట్ ఎండముందాలెన్దేవుణుమావందిఙ్ కేటకితిత్ ఇడిత్ మహిక.
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8యాతరమ్ దిఅతికారిఙఎయెరిఙ్ బయాకఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుఅరద్ం కిజినెసిమంజినిక
ఇహిఙ గొపప్ గవ్ రమ్ దిఙ్ పబు ఆతి వనిన్ఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సప్ ఎతార్ మరి. 9అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్
లెకెండ్, “దేవుణు వనిన్ఙ్ పేమిసిని వరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ కిత ఇటాత్ మనాండొ ఇజి ఎయెర్ బా వరి కణకెఙాణిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ , ఎయెర్ బావరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బావరిమనుస్దు ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10గాని దేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙితెలియ కితమనాన్. దేవుణు ఆతమ్ విజు దనిఙ్ రెబాజినాన్. దేవుణు
లొఇమనిడాఃఙితిమని సఙతిఙ్ బా రెబాజితోరిసినాన్ 11ఒరెన్ వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజు వనిన్ లొఇమని వనిన్
ఆతమ్నె ఆఏండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. అయా లెకెండ్ నె దేవుణు మనుస్దు మనికెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ మరి
ఎయెరిఙ్ బా తెలిఎద్. 12 దేవుణు బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి దొహ్ కి మని ఆతమ్
లోకమ్ దివరిలెకెండ్ ఒడ్ఃబినిననిఆతమ్ఆఎద్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమనిదేవుణుఆతమ్నెమఙిదొహ్ కమనాద్. 13మాపు
వరిగ్జినియామాటెఙ్ లోకు బుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙాణిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
సెందితి నిజమాతిసఙతిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితిమాటెఙాణిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్. 14దేవుణు ఆతమ్ సిలికాన్ దేవుణు
ఆతమ్బాణిఙ్ వాని సఙతిఙ డగు కిఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె. వనాక్ఙ్ 
అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్దానె అరద్ం కిబె ఆదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ లొఇ సిలిల్తిఙ్, వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వాండు
అట్ ఎన్. 15 దేవుణు ఆతమ్ లొఇ మనికాన్ విజు వనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గాని వనిన్ లొఇ
ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజిఎయెర్ బానెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్. 16దేవుణుమాటదురాసెఆతిమనిలెకెండ్, “పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజివనిన్
మనుస్దు మనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”. గానిమఙి కీసుత్ ఙ్ మనిననిమనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ నానుమీ 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 సెందితిసఙతిఙ్ లొఙిజినిదనిలొఇఏలుబామీరులేతకొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 2లేతకొడొఃరిఙ్ పాలుసీనిలెకెండ్ 
ఇజిరి సఙతిఙ్ నె నాను మిఙి నెసిప్సత్. పెరికార్ ఉణి మాముల్ బోజనం నని గటిమని ఇనికబా నాను మిఙి నెసిప్స్ ఎత.
నిజమెఏలుబామీరు దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ ఆఎర్,మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 3ఏలుబామీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి
నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిమి గోస ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరు యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి
నడిఃజినివరిలెకెండ్ ఆఇదెర్. కీసుత్ ముసుక్నమకంమన్ ఇవరిలెకెండ్ నెమీరువిజుసఙతిఙ్ కిజినిదెర్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఒరెన్ , “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి, మరి ఒరెన్ , “నాను అపొలుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి మరి ఒరెన్, యాలెకెండ్ 
వెహిస్నివలెమీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇమామల్ లోకుర్ లెకండ్ ఆఇదెరా?

5అపొలు ఎయెన్ ? పవులు ఎయెన్ ? వహి పణి కినికారెగదె? ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పబు ఒపసెపిత్ లెకెండ్ వారు కితిత్
పణిఙాణిఙ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్దెర్. 6నాను గింజ ఉణుసత్, అపొలు దనిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ న్ ,గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ 
దేవుణునె. 7అందెఙెఉణుసిత్కాన్ గానిఏరువడిఃసిత్కాన్ గానిఇనికఆఎర్. గానిదనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణుఒరెండె. 8ఉణుసిత్
వనిన్ఙ్ నిఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండెఉదెసమ్ నెమహాద్ . ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వరిసొంతపణిదిఙ్ తగితిజీతందొహ్ కాన్ద్.
9మాపు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి పణి కినికాప్. మీరు దేవుణు మడిఃఙ్ లెకెండ్ ఆతి మనిదెర్. దేవుణు ఇలుల్ లెకెండ్ ఆతి
మనిదెర్.

10 దేవుణు నా ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్, నెగెండ ఇలుల్ తొహెఙ్ నెసిత్వనిన్ లెకెండ్ నాను పునాది పొక
మన. మరి ఒరెన్ దని ముసుక్ ఇలుల్ తొహిస్ని వనిన్ లెకెండ్ తొహిస్నాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ దని ముసుక్ తొహిస్నాండొ
ఇజి వాండు జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 11అహిఙపొకిమని పునాది ఆఏండ మరి ఉండి పునాదిపొకెఙ్ ఎయెన్ బాఅట్ ఎన్.
12ఒరెన్ యాపునాదిముసుక్ తొహిన్వలెబఙారమ్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ వెండిదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ నండొ కరితి రంగు
పణకాణిఙ్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙమరాన్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ గడిఃదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ ఆకుఙాణిఙ్ తొహన్నుస్. 13ఒరెన్ 
ఒరెన్ కితిత్ పణిఙ్ ఎలాగమరిక ఇజియేసుకీసుత్ తీరుప్ తీరిసిన్ దినమ్ దు తోరె ఆనె. అయపణిఙ్ డాఙ్ ఎండ తోరెన్. అయా
పణిఙ్ సిసువెటనెతోరెఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మనిపణిఎలాగమరికాదొఇజిసిసునెపరిస కినాద్. 14ఒరెన్ అయపునాది
ముసుక్ తొహి మని పణి సిసుదిఙ్ గెలిసి నిలిస్ మహిఙ వాండు జీతం లొసె ఆనాన్. 15ఒరెన్ కితిత్ పణి సిసుదాన్ వెతిఙ
వనిన్ఙ్ నసట్ం వానాద్. గానివాండు తపె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.
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16 మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?. మరి దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ బతిక్జినాన్ ఇజి మీరు
నెస్ ఇదెరా? 17 ఎయెన్ బా దేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ గుడిః
దేవుణుదిఙ్ సెందితిక. అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబెఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇఎయెన్ బాయాతరమ్ దిఙ్ తగిన్ గెణంమనికాన్ వాండెఇజిఒడిఃబిజి
మహిఙ, గెణంమనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండెయాలోకమ్ ది వజ బుదిద్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆపిన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యాలోకమ్ ది గెణం దేవుణు ఎదు పణిదిఙ్ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణంమనికార్ 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.

21 అందెఙె ఎయెర్ బా లోకు పేరు అసి నాను వనిన్ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి
విజు సఙతిఙ్ దేవుణుమిఙి సితమనాన్. 22పవులు ఆతిఙ్ బా, అపొలు ఆతిఙ్ బా, కేప ఆతిఙ్ బామీరు నెగెండమండెఙ్ 
ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కాప్. లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు, పాణం ఆతిఙ్ బా, సావు ఆతిఙ్ బా, యాకాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా,వానికాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ ఆతిఙ్ బావిజుమీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23మీరు కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికిదెర్. కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.

4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1అందెఙె కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఇజి లోకుర్ మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. దేవుణుది డాఙితి మని సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ 
ఒపజెపెఆతికార్ ఇజివారుమఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 2అకాక్దె ఆఏండఉండి పణిదిఙ్ ఒపజెపెఆతిమనికాన్ అయపణిదు
నమమ్కమాతికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ వలె. 3మీరుగానిలోకురి కోరుట్ బగానినఙిఒపెజెపెఆతిమనిపణినాను నెగండ కిజిననొ
సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను లసయ్ం కిఎ. నఙి నానెబా అయ లెకెండ్ నా పణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4నా గరబ్ం నఙి
గదిస్ ఎండబాగనెమనాద్. అయలెకెండ్ మహిఙ్ బనాను ఇనితపుసిలికాన్ ఇజి వెహెఆదెఙ్ అట్ ఎ. నఙితీరుప్ 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 విజు ఉదెసమ్ 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 అరద్ం మీరు మఙి సుడ్ఃజి
నెసెత్ఙ్ వలె. యాలెకెండ్ నె నా వందిఙ్ ని అపొలొ వందిఙ్ నాను మిఙ వెహ మహ. అయాలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ వనిన్ పేరు
అసి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 7మహి వరిఙ్ ఇంక మిఙి గొపప్ పెరికార్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ? మిఙి కలిగితి మని బుదిద్ని గెణం లొఇ
దేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కికెఙ్ నె ఆఏండమరి ఇనికెఙ్ మనెన్? అకెక్ఙ్ మిఙిదేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కి వెనుక,అకెక్ఙ్ దొహ్ కికెఙ్ 
ఆఉ,అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ పొఙిజినిదెర్.

8ఏలుమీరు ఇనికబాతకు సిలెల్ండమిఙికావాలిసిత్కెఙ్ విజుమనికిదెర్ అతిదెర్ గె! ఏలుమీరుఆసిత్ మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె!
మఙి డిఃసిత్ సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మపుబామీవెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ 
ఆని లెకెండ్ మీరు నిజమెమీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ నెగెద్ ఇజి నాను ఎసోనొ కోరిజిన. 9మఙి అయా లెకెండ్ 
సిలెల్ద్ . జంతుఙ వెటవిదెద్ం కిజి సుడ్ఃజిమంజినివరిముందాలసాదెఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ తగితిసికస్ దొహ్ కిమనివరిలెకెండ్ 
దేవుణు మఙి అపొసుత్ రు లొఇ కడెఃవేరిదికార్ లెకెండ్ కిత మనాన్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. లోకమ్ దు మనికార్ విజెరె, మరి
దేవుణు దూతెఙ్ విజు కణుక్ నప్ ఎండ బేసిని లెకెండ్ మాపు ఇడెః ఆత మనాప్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 10మాపు కీసుత్
వందిఙ్ బుదిద్ సిలికాప్ గె గానిమీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె! మాపునీర్ సమ్ దికాప్ గెమీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె! మీరు
తగమాతికిదెర్ గె మపు సిగు లాగె ఆతికాప్ గె! 11 ఏలు యా గడిఃయాదుబా బఙ ఏహిక్దికాప్. గుడెఙ్ తొహె ఆతికాప్.
ముటిఙాణిఙ్ గుదె ఆతికాప్. మండెఙ్ ఇలుల్ బా సిలికాప్. 12మాసొంత కికాణిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కినికాప్. మఙి సయిప్ 
సీని వరిఙ్ మిఙి నెగెండ మనిద్ ఇజి వెహిస్నాప్. మఙిహిమెస్ఙ్ కినివలె అకెక్ఙ్ ఓరిసినాప్. 13దూసె ఆనివలె సారిల్దాన్ 
వరిగ్జినాప్. ఏలుయాగడిఃయాదుబామాపుయాలోకమ్ దిఙ్ కసర లెకెండ్ మనాప్. విజెరె ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14నాను పేమిసిని నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙిసారిసి సరిసి వెహి లెకండ్ నెయామాటెఙ్ రాసిన, గానిమిఙి సిగు కిదెఙ్ ఇజి
ఆఎద్. 15 కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి సూణికార్ పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా, మిఙి అపొప్సిర్ నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నాను వెహిసువారదాన్ నానెమిఙికాసత్. 16అందెఙె నఙిపోలిసియేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజినడిఃదెఙ్ 
ఇజిమిఙి బతిమాలిజ్న. 17దిని వందిఙ్ పబు ఎదు నమమ్కమాతికాన్ ఆతి, నాను పేమిసిని నామరిన్ ఆతి తిమోతిఙ్ మీ
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డగుపోకిస్న. విజుబాడిడ్ఙ విజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ తగితిలెకెండ్ కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగలొఙిజి
నడిఃజిన ఇజివాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీ లొఇ సెగొండార్ నాను మీ డగు రెఏ ఇజి ఉబె ఆత మనార్. 19 పబు సితం ఇహిఙ నాను మీ డగు బేగి వాన.
అయావలెఉబెఆతిమనివరిమాటెఙ్ నెఆఏండ,వరిఙ్ ఎసోసతుత్ మనాద్ ఇజిబానాను సూణ. 20ఇనిక ఇహిఙ,దేవుణు
ఏలుబడిః ఇహిఙ వరిగ్నిమాటెఙాణిఙ్ నె ఆఎద్, సతుత్ దాన్ మనాద్. 21మీరు ఇనిక కోరిజినిదెర్ ? నాను మీ డగు వానివలె
మిఙి దిదిదెఙ్ డుడుడ్ అసివాదెఙా, సిలిల్ఙ పేమతోరిసిని వనిన్ లెకెండ్ వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు

1రంకు బూలానికమీలొఇమనాద్ ఇజి నఙి నిజమె కబువాతాద్. మీలొఇఒరెన్, వనిన్ కొగి అయ్ సిఙ్ ఇడెః ఆతాన్ గె.
ననిక నమిమ్ఇ వరి లొఇబా జరిగ్ఇక. 2మరి, యాకమీ నడిఃమి మంజి మీరు పొఙిజినిదెర్ ! గాని అయాలెకెండ్ ఆఏండ,
మీరు ఎసొనొదుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్మండెఙ్,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 నడిఃమిమంజినాద్. నానుబామీ వెటమనన్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిదు. 5అయావలెమీరుయాలెకెండ్ 
కిదు. సయానుఙ్ లొఙిజిమనిన్ వరి వెటమండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్ వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ 
ఒపజెపెఆనాద్ లె. అయావలెవాండుపాపంఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,యేసుపబుయాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసినిదినమ్ 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 నిజమె పులాని దూరు
లెకెండ్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహాన్ దూరం కిదు ఇజి నాను మిఙి గటిఙ వెహిస్న. అయావలె మీరు పులాఙ్ సిలిల్ నెగిగ్
దూరు లెకెండ్ మనిదెర్. నిజమె మీరు పులాఙ్ సిలిల్ కొతత్ దూరు ననిన్కిదెర్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పసక్ పండొయ్ దిఙ్ సపిన్
గొరెపిలల్ లెకెండ్ యేసుపబు మా వందిఙ్ పూజ ఆత మనాన్. 8అందెఙె పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం సురిజ్
మాటు పండొయ్ కిమాట్. ఇహిఙ,ముఙాలమహిసెఇఅలవాటుఙ్,ముఙాల కిజిమహిసెఇ పణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ 
కిమాట్. నాను 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. 10యా
లోకమ్ దు మనిన్ రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం కిని వరివెటనొ, డొఙ కిని వరివెటనొ, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిని వరివెటనొ
మీరు ఎసెఙ్ బాకూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇహిఙమీరుయాలోకం డిఃసిసొండెఙ్ 
గదె? 11నానుమిఙిరాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, 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 కూడ్ఃజి మండెఙ్ ఆఏద్ . వనిన్ వెట బోజనమ్ బా కిదెఙ్ 
ఆఎద్ .

12దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిక,నాపణిఆఎద్ . సఙమ్ దుమనిన్ వరి
ముసుక్ మీరు తీరుప్ కిఇదెరా? 13సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయసెఇ వనిన్ఙ్ 
మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకు”.

6
నమిమ్తిత్ వరి నడిఃమిగొడఃబెఙ్ మహిఙ

1మీలొఇఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెటగొడఃబమహిఙ,దేవుణుదిఙ్ సెందితివరిఎదు రెఎండ,వాండు ఎందనిఙ్ నమిమ్ఇ
వరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ? 2దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తిరిసినారెల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
మీరుయాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్తీరిసినికిదెర్ ఆతిదెర్. అయలెకెండ్ మహివలెమీలొఇమనిగొడఃబెఙవందిఙ్ తీరుప్తీరిసెత్ఙ్ 
మీరు అట్ ఇతిదెరా? 3మాటు దేవుణు దూతరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙయా లోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్, మరి తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాట్. 4అందెఙె నని గొడఃబెఙ్ మీనడిఃమిమహిఙ, వనకాఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
ఎందనిఙ్ మీరు సఙమ్ దు ఇనికబాఆఇవరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ బసిన్దెర్ ? 5మీరు సిగు ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకక్నాను వెహిస్న.
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దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిలొఇమనిగొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బామీనడిఃమిసిలెల్ండా? 6గానిఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ 
మరిఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్వెటగొడఃబెఙ్ ఆజికోరుట్ దుసొనిస్నిదెర్. అకాక్దెఆఏండతీరుప్వందిఙ్ నమిమ్ఇవరిఎదుతగుదిఙ్ 
బసయి కిజినిదెర్.

7మీనడిఃమిఎయెరిఙ్ బాఒరెన్ వెట కోరుట్ కితిత్ మని గొడఃబెఙ్ మనెన్ ఇహిఙమీరుపూరిఅడిగిఅరిమనిదెర్. కోరుట్ కిని
దనిఙ్ ఇంక మీ వెట కితిత్ తపు బరిసినికాదె నెగెద్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంక డొఙ కిజి ఒతిక డిఃసినికకాదె నెగెద్. 8గానిమీరె
మొసెం కిజినిదెర్, తపు కిజినిదెర్. యాకనమిమ్తిత్ కూలెఙ వెటనెమీరు 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.
గాని మీ పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆజి సుబరం ఆతికిదెర్. మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని, మా దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నీతినిజాయిమనికార్ ఆతికిదెర్. మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.

రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్ బామఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ

ఇజి నాను వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బా నఙి అకుక్ 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. గానివానికాలమ్ దుపొటగానితిండిగానిఅకక్ర్ సిలెల్ద్ . అందెఙె దేవుణు రుండి వనకాఙ్ సిలెల్ండ
కినాన్ లె”, ఇజి నాను వెహిస్న. ఒడొఃల్ రంకు బూలాని వందిఙ్ ఆఎద్ ఇజి నాను గటిఙ వెహిస్న. గానిమా ఒడొఃల్ పబు
వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ నె. ఒడొఃల్ వందిఙ్ సూణికాన్ పబునె. 14 దేవుణు వాని కాలమ్ దు మా ఒడొఃలుఙు సాతి వరిబాణిఙ్ 
వనిన్ సతుత్ దాన్ నికాన్న్ లె.అయావలెసాతివరిబాణిఙ్ పబుఙ్ నికిలెకెండ్ మఙిబానికాన్న్. 15మీఒడొఃల్ కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి
దేవుణు సఙమ్ దుమని నమిమ్తిత్ వరి వెట కూడిఃతిమనికెఙ్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అయాలెకెండ్ మహిఙఎయెన్ బాకీసుత్
వెట కూడిఃతిమనివనిన్ ఒడొఃల్ ఉండిసానిదనివెట కుడుఃపిత్ఙ అయాకతగాన్దా? ఆఏద్ ,వాండు ఎసెఙ్ బాఅయక కిదెఙ్ 
ఆఎద్. 16సానిదనివెటకూడ్ఃనికాన్ దనివెట కూడ్ఃజిఉండెఒడొఃల్ ఆతిలెకెండ్ మనాద్,ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు
రిఎర్ ఉండెఒడొఃల్ ఆనమంజినార్”, ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. 17గానివనిన్ఙ్ వాండెపబు వెట కుడుఃపె ఆతి
మనికాన్,వాండు ఒడిఃబిని దనిలొఇ పబు ఆతమ్ వెట ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18 రంకు బూలాఎండ దని బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. లోకుర్ కిజిని విజుపాపమ్ కు ఒడొఃల్ దిఙ్ వెలిల్ మనికెఙ్ నె.
గాని రంకు బూలానికాన్ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ వెతెకం కిజినాన్. 19 దేవుణు బాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మని మీలొఇ మని
దేవుణుఆతమ్మంజినిగుడిఃనెమీఒడొఃల్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెరా? అందెఙెమీరుమీసొంతఆఇదెర్. 20మీరుగొపప్ కరిదాన్ 
కొలె ఆతిమహికిదెర్. అందెఙెమీఒడొఃల్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరు రాసిత్మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఏలు నాను వెహిస్న. పెండిల్ ఆఏండ మంజినికమొగగ్ కొడొఃదిఙ్ నెగెద్. 2గాని రంకు
బూలానికలావ్ మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొంతబోదెలిమండెఙ్. విజుబోదెకాఙ్ వరిసొంతమాసిమండెఙ్ వలె. 3మాసి
ఆలిస్ వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కిజిమండెఙ్ వలె. ఆలిస్బామాసివందిఙ్ అయాలెకెండ్ నెమండెఙ్ వలె. 4ఆలిస్ ఒడొఃల్ 
దనిఙె సొంతం ఆఏండ దనిమాసిఙ్ బా సెందితిక. అయలెకెండ్ నెమాసి ఒడొఃల్ వనిన్ఙె సొంతం ఆఏండ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ బా
సెందితిక. 5పారద్నం కిని వందిఙ్ మిఙి సమయం దొహ్ కిన్ వందిఙ్ నె ఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజి ఒప్ ఎండ మీరు కేట కేట
మండెఙ్ ఆఎద్. గానిమీఆసెఙఅణసెప్ ఆజిమండెఙ్ అట్ ఎండమనిఙ్, సయానుమిఙితపు కిబిసిఅర్ పెత్ఙ్ సరి సిఎండ
ఉండెబానె కూడ్ఃజి మండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజియాకనాను వెహిస్న, గాని ఉండి ఆడ లెకండ్ ఆఎద్.
7విజెరెనానుమనిలెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండమహిఙబాగమనాద్ ఇజిఆసఆజిన. గానిఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ 
ఉండిఉండి వరం దొహ్ కమనాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యావరం,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి వరం.
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8 ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరి వెటని రాండి బోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నాను మంజిని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ
మంజినికాదె వరిఙ్ నెగెద్. 9గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇహిఙ వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమనుస్దు ఉత్ పుత్ ఆజి సిసుదాన్ వెయ్ ని లెకెండ్ మనిదనిఙ్ ఇంక పెండిల్ ఆనిక నెగెద్.

10పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ నాను సీజినిఆడ,నానెఆఏద్ దేవుణు సిజినిఆడ ఇనిక ఇహిఙ,ఆలిస్, దనిమాసిఙ్ డిఃసిసొండెఙ్ 
ఆఎద్. 11అదిమాసిఙ్ డిఃసి సొహిఙమరి ఉండి పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరి పెండిల్ ఆఏండ మండెఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ ఇహిఙ,
దనిమాసి వెట రాజినం ఆజి సమాదనం ఆజి మండెఙ్ వలె. మరి ఒరెన్ మాసి వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబా
వనిన్ ఆడమనాద్.

12మహి వరిఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆఎన్ నానె, నమిమ్తికాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ నమిమ్ఇకాద్ 
ఇహిఙ్ బా, అది వనిన్ వెటనె బతిక్నాద్ ఇహిఙ వాండు దనిఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 13 మరి, ఉండి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి
బోదెల్ దిఙ్,మాసినమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బాదనివెటనెవాండుబత్ కినాన్ ఇహిఙఅదివనిన్ఙ్ డిఃసిసీదెఙ్ ఆఎద్. 14ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్ ఆలిస్ వెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆతమనాన్. అయా
లెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ ఆతిఆలిస్ నమిమ్తికాన్ ఆతి దనిమాసివెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాద్ కిబె ఆతమనాద్. యా
లెకెండ్ సిలెల్ండమహిఙమీపొటాద్ పుటిత్ కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరి కొడొఃర్ లెకెండ్ మంజినార్,గాని ఏలు దేవుణు
వందిఙ్ ఆతికారె.

15గానిఆలిస్మాసిర్ లొఇ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసిగాని నమిమ్ఇకాద్ ఆతి ఆలిస్ గాని డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి ఆస ఆతిఙ ఆహె
కిపిర్. అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె, నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ దనిఙ్ గాని నమిమ్తిత్కాద్ నమిమ్ఇ వనిన్ఙ్ గాని కూడ్ఃజి మన్ అ ఇజి
బలవంతం కిదెఙ్ ఆఎద్. సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె దేవుణుమిఙి కూకమనాన్. 16ఓ,బోదెలినీమాసిఙ్ దేవుణు
రకిస్సిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొసిలెల్దొ ఇజినీను ఎలాగనెసిన్? ఓ,మొగకొడొః నీఆలిస్ఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ
సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్?

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.
అయాకమారిసెత్ఙ్ 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. 20 ఒరెన్ 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 నీపాపమ్ కాఙ్ విడుఃదల ఆతి లెకెండ్ ఆజినాన్. అయలెకెండ్ నెఅకుక్మనికాన్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి కినికాన్ లెకెండ్ ఆజినాన్. 23 నండొ విలువదాన్ కొలె
ఆతికార్ మీరు,అందెఙెలోకురి బుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణి కినివరి లెకెండ్ ఆమాట్. 24నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమాతంబెరిఙాండె,ఒరెన్ 
ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇటత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగమహివలె 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
ఆతిమనిదా? అహిఙడిఃసి సీదెఙ్ సుడ్ఃమా. పెండిల్ ఆఏండమహిఙపెండిల్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃమా. 28నీను పెండిల్ ఆతిఙపాపం
ఆఎద్. విడిఃఅయ్ లిపెండిల్ ఆతిఙపాపంఆఎద్. గానిపెండిల్ ఆతివరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ కసట్మ్ కుమంజినె. అయాకెఙ్ 
మిఙి రెఎండమండెఙ్ ఇజినెనాను కోరిజిన.

29 తంబెరిఙాండె, నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ ఏరాప్టు కితిత్మని సమయం ఆదెఙ్ కాలం కండెక్ నె మనాద్. ఆలిస్క్ 
మనికార్ ఏలుదాన్ ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్. 30అడఃబనికార్ అడఃబఇ వరి లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సరద్ ఆనికార్ 
సరద్ ఆఇకార్ లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, కొణికార్ మాపు కొటికమా వందిఙ్ ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజి మండెఙ్ వలె. 31యా
లోకమ్ 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.
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33 పెండిల్ ఆతికాన్ ఎలాగ ఆలిస్ఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాన్.
34వాండు రుండి దరొటు లాగె ఆజినాన్. అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ బోదెలి గాని ఉండి విడిడ్ః అయ్ లి గాని దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమంజినాద్. పూరిఆతమ్దాన్ పూరిఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేటమండెఙ్ ఇజి అది
ఒడ్ఃబిజినాద్. గానిపెండిల్ ఆతికాద్ మాసిఙ్ ఎలాగ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియాలోకమ్ 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 ఇనిబలవంతంసిలెల్ండ,వనిన్ఙ్ వాండెవనిన్గరబ్ం గదిస్ ఎండపూరిఅణసెఆదెఙ్ అటాన్న్ ఇజిఅయఅయ్ లి
వెట నాను పెండిల్ ఆఎ ఇజి, అయాసఙతి వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు గటిఙ తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇహిఙ, వాండు కిని తీరమ్నమ్ బా
నెగిగ్కాదె.

38అందెఙె వనిన్ఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్ పెండిల్ కినికాన్ నెగిగ్క కిజినాన్. అయాలెకెండ్ పెండిల్ ఆఇకాన్ మరి ఒదె నెగిగ్క
కిజినాన్.

39మాసిబతిక్తిమనిదాకఆలిస్వనిన్వెటమండెఙ్ వలె. వాండుసాతిఙదనిఙ్ ఇసట్మాతివనిన్వెటపెండిల్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ 
గానివాండు పబుఙ్ సెందితికాన్ ఆజిమండెఙ్ వలె. 40అదిరాండిణిలెకెండ్ నెమహిఙఒదె సరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబాదేవుణు ఆతమ్ మంజినాను ఒడిఃబిని దనిలొఇ నఙి నడిఃపిసాన్న్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 

1ఏలు బొమెమ్ఙపూజసితిబోజనం వందిఙ్ వెహిస్న. మాటు విజెటె గెణంమనికాట్ ఇజి నెసినాట్. గానిఅయాలెకెండ్ 
మని గెణంపొఙిసిప్సినాద్. గానిమాలిఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఒరెన్ వెట పేమమహిఙదేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు
పిరిపెత్ఙ్ అటాన్ట్. 2 ఎయెన్ బా, నాను ఇనికాదొ నెసిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు నెసెత్ఙ్ మని లెకెండ్ ఇనికబా నెసిత్కాన్ 
ఆఎన్. 3గాని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ సెందితి వనిన్ లెకెండ్ వాండు సుణాన్. 4అందెఙె బొమెమ్ఙపూజ
సితికెఙ్ తిని వందిఙ్ వెహిస్న. ఉండి బొమమ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దు ఇనికబా ఆఇక ఇజిమాటు నెసినాట్. మరి దేవుణు
ఒరెండెమనాన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు సిలెల్న్ ఇజిమాటు నెసత్ మనాట్. 5దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ ఇజి నండొమహిఙ్ బా,
నిజమె పబుని దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ నండొ మనెన్. ఆగాసమ్ దు గాని బూమిముసుక్ గాని దేవుణు ఇజి పేరు కూకె
ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. 6గానిమఙి ఒరెండె దేవుణు మనాన్,వాండుమా బుబబ్. వనిన్ బాణిఙెమనికెఙ్ విజు కలిగ్తె. వనిన్
వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్. మఙియేసు కీసుత్ ఒరెండెమాపబు ఆతికాన్. మనికెఙ్ విజువనిన్ వెటనెతయార్ ఆతె. వనిన్
వెటనెమాటు బతిక్నాట్.

7గానియాక విజెరె నెస్ ఎర్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెగొండార్ ఏలుబా బొమెమ్ఙ్ నిజమె దేవుణు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్.
అందెఙెవారు నని బోజనం కినివలె, నిజమెఆకబొమెమ్ఙపూజ సితికెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. యాలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజినెవారు
ఉణార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కితాత్ ర్  ఇహిఙ, వారు పాపం కితాత్ ర్ ఇజి వరి గరబ్ం గదిసి మంజినాద్. 8గాని ఉణి
బోజనమ్ దాన్ మాటుదేవుణుదిఙ్ డగు ఆదెఙ్ అట్ ఎట్. మాటుఉణెఎండమహిఙఇనికాదొగొపప్ విలువాతికమఙినసట్ం
ఆఎద్. మాటు ఉటిఙ ఇనికాదొగొపప్ విలువాతికమఙిలాబమ్ బామన్ ఎద్ .

9 అహిఙ ఇనికబా కిదెఙ్ నిఙి మని అకుక్దాన్, మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్ వరిఙ్ తొరొ ఇడిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్.
10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాగెణంమని నీను, బొమెమ్ఙ మని గుడిఃదు బోజనం కిజి మంజినిక, మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ 
ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ, బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ తిండెఙ్ వాండు దయ్ రం తపె ఆనాన్. అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ 
గదిసి మంజినాద్. 11 ఎందనిఙ్ 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. 12యా
లెకెండ్ మీరు, గరబ్ం గదిసిని, దయ్ రం సిలిల్ తంబెరిఙ పడిఃఎండ పాపం కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను కిజిని పణిఙ్ 
సుడ్ఃజితపుఇజిఒడ్ఃబినికెఙ్,వనిన్ గరబ్ం గదిసినికెఙ్ వాండుబాకిజిమంజినాన్. యాలెకెండ్ మీరు కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇపాపం
కిజినిదెర్. 13అందెఙె నాను ఉణిజిని దనిదటాఙ్ నా తంబెరి ఒరెన్ తపిస్ సొనిస్నాన్ ఇహిఙ, నా తంబెరి తపిస్ సొన్ ఎండ
మండెఙ్ ఇజినాను ఎసెఙ్ బాననిన్ కండ తిన్ ఏ.
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9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్ అకుక్ఙ్ 

1నాను అకుక్ మనికాన్ ఆఏనా? నాను అపొసుత్ డు ఆఏనా? మాపబు ఆతి యేసుఙ్ తొఏనా? మీరు, పబు వందిఙ్ 
నాను కితిత్ పణిదిఙ్ పంట ఆఇదెరా? 2నాను అపొసుత్ డు ఇజిమహికార్  ఒడ్ఃబిఎండమహిఙ్ బా, నిజమెమీవందిఙ్ నాను
అపొసుత్ డునె. నాను పబు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఇని దనిఙ్ రుజుప్ మీరె. 3నా ముసుక్ తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఎదు నాను నా
వందిఙ్ వెహిస్నికయాక. 4మాపుదేవుణుమాటెఙ్ నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసి ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 5మహి
అపొసుత్ రుఙ్ లెకెండ్ ని, పబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని, పేతురు లెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి ఆలిస్ వెట బులెల్య్ కిదెఙ్ 
మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 6దేవుణు పణి కిజిని మహివరి లెకెండ్, మాపుదేవుణు పణి కినివలె నఙిని బరన్బెఙ్ తిండి వందిఙ్ 
పణి కిఎండ ఉణిజి తిండెఙ్ అకుక్ మనాద్. 7వనిన్ సొంత డబుబ్ కరుస్ కిజి ఎయెన్ బాసయ్ నమ్ దు పణి కినాండా? దాకస్
టోటఉణుసి దనిపటుక్ తిన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా? గొరెఙపోస కిజివనాక్పాలుఉణిఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా?
ఎయెర్ బామన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితివరి వజనెవెహ్ ఎ. దేవుణు సితిత్ రూలుదుబాయాలెకెండ్ నె
వెహిస్నాద్. 9 “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమా తొహ్ మాట్”, ఇజి మోసె వెట దేవుణు సితిత్ రూలుదు రాసత్
మనాద్. దేవుణుడాఃకు వందిఙ్ నెవిసారిసాన్ండా? 10నిజమె,యాకమావందిఙ్ బావెహ్ ఎతాండా? మావందిఙ్ వెహికెఙె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పంట పంటితిఙ, ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఉండి ఆసదాన్ డూనికాన్ డూజినాన్. మటిసినికాన్ బా అయ
ఆసదాన్ మటిసినాన్. 11మీ వందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ మాపుమీ నడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ, అందెఙె మీ బాణిఙ్ మా
ఒడొఃల్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ మాపులొసెఆతిఙఆకపెరిసఙతినా? 12మీబాణిఙ్ సాయంలొసెఆదెఙ్ మహివరిఙ్ అతికారం
మనాద్ ఇహిఙ,మఙివరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గానిమాపుయాఅతికారమ్ దిఙ్ వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె అఎండ
కీసుత్ సువారదిఙ్ ఇనిఅడుడ్ బా రెఎండమండెఙ్ ఇజివిజువనాక్ఙ్ బరిసాత్ ప్. 13దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజినివరిఙ్ దేవుణు
గుడిఃదాన్ బోజనం దొహ్ కాన్ద్. పూజసీనిమాలిల్ పీటదు పణి కిజిని వరిఙ్ పూజసితిత్ వనాక్లొఇహాన్  వంతుమనాద్ ఇజి
మీరునెస్ ఇదెరా? 14అయాలెకెండ్ నెసువారవెహిస్నివరిఙ్ బతుక్దిఙ్ కావిలిసిత్కెఙ్ సువారదానెదొహ్ కికెఙ్ ఇజిపబుఆడ
సితాత్ మనాన్.

15గాని నాను ఇహిఙయా అతికారం లొఇ ఇనికబా వాడ్ఃఎత. మీరు యా లెకెండ్ నఙి కినిదెర్ లె ఇని ఆసదాన్ ఇక
రాస్ ఎత. నాను పొగ్ డెః ఆజి వెహియామాటెఙ్ ఎయెన్ బా ఇని అరద్ం సిలెల్ండ కిని దనిఙ్ ఇంక నాను సాతిఙానె నెగెద్.
16అహిఙ, నాను సువార సాటిసిన ఇజి పొగ్ డెః ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి
బలవంతం నా లొఇమనాద్. సువార సాటిస్ ఎండ మహిఙ నఙి బాద. 17నాసొంత ఇసట్మ్ దాన్ నాను సువార సాటిసిత్ఙ
నఙిజీతందొహ్ కాన్ద్. నాసొంతఇసట్మ్ దాన్ ఆఏండ కితిత్ఙ,నాను కిదెఙ్ ఇజినఙిఒపప్జెపెఆతిపణి కిజిన ఇజిఆజినాద్.
18అహిఙ నఙి దొహ్ కిన్ జీతం ఇనిక? సువారసాటిసినివలె,నాను సువారసాటిసిని వరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ ఇనికబా
నావందిఙ్ గణసెత్ఙ్ సుడ్ఃఎండ, సెడిడ్నె కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్ ఇనాయం.

19నానుఎయెరిఙ్ బాఅడిఃగిమనికాన్ ఆఏండవిజుదనిఙ్ అకుక్మనికాన్. గాని,నఙిఅటిన్నసొండారిఙ్ దేవుణుదరిఙ్ 
కలపెత్ఙ్ ఇజినానెనఙివిజెరెవందిఙ్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ కిబెఆత. 20యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజినాను
వరి వందిఙ్ యూదురు లోకు లెకెండ్ ఆత. నానుమోసె రాసిత్ రూలుఙ అడిఃగి మన్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బామోసె రాసిత్ రూలుఙ్ 
లొఙిని వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి వరివందిఙ్ మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙితి వనిన్ లెకెండ్ ఆత మన. 21 దేవుణు
మోసెసితి రూలుఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ దేవుణు దరోట్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినాను వరి లెకెండ్ ఆత. దేవుణుమోసెవెటసితి రూలుఙ్ 
నాను లొఙిఎ ఇజి నాను వెహ్ ఎ, గాని కీసుత్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజిమంజిన. 22సతుత్ సిలి వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ 
ఇజ నాను సతుత్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆత. ఎలాగ ఆతిఙ్ బా సెగొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను విజెరె
వందిఙ్ ననివరి లెకెండ్ ఆతమన. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుబాణిఙ్ వాజినిదినమ్ క వందిఙ్ సువారసాటిసిని నఙిబా
వంతుమండెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజునాను సువార వందిఙ్ 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
ఆజిసొన్ సినిటోపి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ యాకెఙ్ విజు కిజినార్. గానిమఙి ఎలాకాలంమంజినిటొపినె దొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙె
నాను గురి సుడ్ఃఎండ ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నానుముటి అసిగాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గానిమహివరిఙ్ 
సువారసాటిసివెనుక,ఇనాయందొహ్ కిఇవనిన్ లెకెండ్ నఙినానెకిఎండమండెఙ్ ఇజినాఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండఅడిడ్ఃజి,నఙి
వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.
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ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1తంబెరిఙాండె, మాఅని గొగొర్ ఆతి యూదరు విజెరె మోసె వెట మహివలె ఇనిక జరిగ్త మనాద్ మీరు నెగెండ నెసి
మండెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. దేవుణు వరివెట మనాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ దేవుణు వరి ముసుక్ ఇడిత్ మని
మొసొప్ అడిఃగి వారు నడిఃత మహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వారు విజెరె వహి బూమిదాన్ 
అతాహపడక నడిఃతసొహార్ . 2వారు విజెరెమోసెవెటమొసొప్ అడిఃగిమంజిసమ్ దారం నడిఃమిహన్ వహిబూమిదాన్ 
నడిఃజిమహిఙ్,మోసెవెటబాపిత్సంలాగె ఆతి లెకెండ్ అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుమోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్ లెకెండ్ వారు
ఒపుప్కొటార్. 3 విజెరె దేవుణు సితి 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 ఇజిమఙిఉండి
గురు లెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్తె మనెన్. వారు సెఇ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆతి లెకెండ్ మాపుఆస ఆఏండ జాగర మండెఙ్ ఇజి.
7వరి లొఇ సెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ తిండెఙ్ ఉండెఙ్ బసాత్ ర్, కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”, ఇజి
వరి వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 8 వరి లొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు రంకు బూలమాట్. ఉండె
రోజుదు ననికార్ ఇరువయ్ మూండివెయుఙ్ లోకుర్ సాతార్. 9వరిలొఇసెగొండార్ కితిత్ మహిలెకెండ్ మాటుపబుఙ్ పరిస
కిదెఙ్ ఆఎద్. ననికార్ సరాస్ వెట సాతార్. 10వరి 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. యాతరమ్ 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 ఎండ జాగర మండెఙ్ వలె. 13మాములుక లోకురిఙ్ 
వాజిని పరికెస్ఙ్ నె ఆఏండమరి పెరికెఙ్ ఇనికెఙ్ బామిఙి రవుతె. దేవుణు నమమ్కమాతికాన్. అందెఙె ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్ దనిఙ్ 
ఇంకపెరికఇనికబామిఙివాదెఙ్ వాండుఒప్ ఏన్. అకాక్దెఆఏండవాజినిపరికస్దిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ పరికస్ వెటతపెఆదెఙ్ 
ఉండి సరిబాతోరిసాన్న్ లె.

దెయమ్ క పండొయ్ నిపబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
14 అందెఙె నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిని బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. 15మీరు నెగిగ్ బుదిద్

మనికిదెర్ ఇజినె నాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని సఙతిఙ మీరె అరద్ం కిజి సుడ్ఃదు. 16మాటు విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె,
మాటుదేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనంఉణువలె,దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ గినాదికఉణిజి,మాటుఉండెరొటెరుకిస్
తినివలె కీసుత్ నలదాన్ మఙివాజిని నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కూడ్ఃజిమంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటెఉండెనె,అయఉండె రొటెదునె
మాటు విజెటె కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె నండొండార్ ఆతిమాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆతమనాద్ . 18ఇసాయేలు లోకురిఙ్ 
సుడ్ఃదు,దేవుణుదిఙ్ సందసురిన్బాడిడ్దు సందసీనివనాక్ఙ్ తినికార్,దనివెట కూడ్ఃజిమంజినికార్ ఆఎరా? 19అందెఙె
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
నిజమెవారు దెయమ్ కాఙ్ నెపూజ సీజినార్.అందెఙెమీరు దెయమ్ క వెట కూడ్ఃజిమంజినిక నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . 21మీరు
పబు గినాదాన్ ఉణిజి మరి దెయమ్ క గినదాన్ బా ఉండెఙ్ అట్ ఇదెర్. పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజమమ్ దుని దెయమ్ క
బోజనమ్ దుబా ఒరెస్ కూడ్ఃజిమండెఙ్ అట్ ఇదెర్. 22దేవుణుదిఙ్ సెందితి గవ్ రం తగిన్ లెకెండె వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయా
లెకెండ్ కిఎండ పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ మాటు పణి కిజినాటా? మాటు వనిన్ఙ్ ఇంక సతుత్ మనికాటా? నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ మని
అకుక్ఙ్ 23 “విజు వనాక్ వందిఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్”,గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. “విజు వనక వందిఙ్ నఙి అకుక్
మనాద్ ”,గాని విజు నెగెండ్ పిరిపిన్కెఙ్ ఆఉ. 24ఎయెన్ బానఙినానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎండమహికార్ బానెగెండ్ 
మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25మీగరబ్ంమిఙిగదిస్ ఎండమహిఙసతాదుపొరిన్ ఇని కండబాతిండు. 26ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “యాబూమిపబుదినె,
దనిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వనిన్వినె”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 27ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ మిఙి విందుదిఙ్ కూకిన్
తనివలె, మిఙి ఆస మహిఙ సొండు. గాని గరబ్ం గదిస్ ఎండ, మి ఎదు ఇడిన్కెఙ్ ఇనికబా వెన్ బాఎండ తిండు. 28గాని
ఎయెన్ బా, “యాక బొమెమ్ఙ పూజ సితి దనిబాణిక”, ఇజి వెహిఙ, వెహి వనిన్ వందిఙ్ ని మీ గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ అక
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తినామ్ట్. 29 గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ ఇజి వెహిన్ వలె అకక్ నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె వెహిస్న. విజు వనాక్ వందిఙ్ 
మఙి మని అకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ గరబ్మ్ దు మని ఆలోసనమ్ దాన్ ఎందనిఙ్ మాపు తీరుప్ కిబె ఆదెఙ్ ? 30నాను
అయాబోజనం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిఙ, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటి బోజనం వందిఙ్ 
ఎందనిఙ్ నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31అందెఙెమీరుఉటిఙ్ బా,తిహిఙ్ బా, ఇనిక కితిత్ఙ్ బావిజుదేవుణుదిఙ్ గొపప్ పేరువానిలెకెండ్ నె కిదు. 32యూదురిఙ్ 
గాని,యూదురుఆఇవవరిఙ్ గాని,దేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ గానితొరొడిన్లెకెండ్ ఇనికబాకిఎండమండు. 33నండొండారిఙ్ 
దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి,నాను నఙినానెనెగెండ్ మండెఙ్ ఇజితొఎ. గానిమహికార్ బానెగెణ్ మండెఙ్ ఇజివిజువనాక్లొఇ
విజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ నానుమంజిన. మీరుబానాను 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 ఇజి మీరు
నెసిమండెఙ్. 4ఎమేణిమొగకొడొఃబాపారద్నం కినివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ వరిగ్ని వలెనొ వనిన్ బురాదు టుకుర్ ఇడిజ్
మహిఙవాండువనిన్నెయిక్కీసుత్ ఙ్ గవ్ రంసొనిప్సాన్న్. 5మరిఎమేణిబోదెల్ బాపారద్నం కనివలెనొ,దేవుణుపవకలెకెండ్ 
వెహిన్వలెనొబురాదుటుకుర్ ఇడ్ఃఎండమహివలెఅదిదనిబురబోడిః కిబెఆతిలెకెండ్ సిగులాగెఆజినాద్. 6ఉండిబోదెలి
బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహిఙ అది దని బురది కొపు కతిసెత్ఙ్ వలె. కొపు కతిసెత్ఙ్ నొబోడి బుర ఆదెఙ్ నొ సిగు ఆతిఙ
అదిబురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. 7మొగకొడొః బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు,వనిన్
గవ్ రం తొరిసెత్ఙ్ ఇజిమొగవనిన్ఙ్ వనిన్ మూరి లెకెండ్ తయార్ కిత మనాన్. గానిబోదెలి బురాదు టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙబోదెలి దనిమాసిఙ్ గవ్ రం తోరిసినాద్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙబోదెలిమొగకొడొఃబాణిఙ్ తయార్ కిబె ఆత
మనాద్,గానిమొగకొడొఃబోదెలిబాణిఙ్ తయార్ కిబెఆఏతాన్. 9అకాక్దెఆఏండ,దేవుణుబోదెలివందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ 
తయార్ కిఎతాన్,గానిమొగకొడొఃవందిఙ్ నెబోదెలిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 10అందెఙెయాసఙతివందిఙ్ నిదేవుణుదూతార్ 
వందిఙ్ అతికారమ్ దిఙ్ అడిఃగిమని దనిఙ్ గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11గాని పబు వెట కూడిఃతిమని బతుక్దు బోదెలిమొగకొడొః వెట సమందం సిలెల్ండమన్ ఎద్ .మొగకొడొఃబోదెలి 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 కొడొఃవనిన్బురదికొపుపిరిపిత్ మహిఙఅకక్వనిన్ఙ్ సిగుఇజిఎయెర్ బావెహ్ ఎండమిఙిమీరెనెసిన్దెర్ 
గదె. 15గాని ఉండి బోదెలిదిఙ్ బురాది కొపు పిరితి మహిఙ అకక్ దనిఙ్ ఉండి పేరు మని లెకెండ్ నె, ఉండి పాత సెంగు
లెకెండ్ నె. 16 దినిన్ వందిఙ్ ఎయెన్ బా గొడఃబ రేపిత్ఙ ఇకాక్దె ఆఏండమాలొఇ వేరె అలవాటు ఇనికబా సిలెల్ద్ . దేవుణు
సఙమ్ దుబా సిలెల్ద్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్.
17మరి ఏలు నాను వెహిస్నిమాటదుమీరు నెగిగ్కార్ ఇజినానుమిఙిపొగ్ డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙమీరు నెగిగ్దని వందిఙ్ నె

కూడ్ఃజి వాజినిదెర్ గాని నెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్ సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహి సఙతి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు సఙం లెకెండ్ 
మీరు కూడ్ఃజివానివలెమీలొఇ గుంపుఙ్ మనెన్ ఇజినాను వెహమన. యాక కండెక్ నిజమ్ నె ఇజినాను నమిమ్జిన.

19 దేవుణు ఎదు నెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ మీలొఇ బేదమ్ కు తప్ ఎండ మంజినె. 20మీరు విజిదెరె కూడ్ఃజి
వానివలె మీరు ఉణిక పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఆఎద్. 21 ఎందనిఙ్ 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?
నానుమీ వెట ఇనిక వెహెఙ్ ? దినిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనానుపొగ్ డిఃఏ.

23-24పబు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక నానుమిఙి ఒపజెపిత్క ఇనిక ఇహిఙ, పబువాతియేసు వాండు ఒపజెపె ఆతిపొదొయ్,
ఉండి రొటె పెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్ మీ వందిఙ్ సీజినినా ఒడొఃల్. నఙి ఎతుత్ కిజి
యాలెకెండ్ కిజి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నె బోజనం కితిత్ వెనుక వాండు దాసకాలు మని గినన్ పెరిజ్, “యా
గినన్నానలదాన్ కిజినికొతత్ ఒపుమానం,మీరుయాగినన్దికఉణిఎసిత్వలెబానఙిఎతుత్ కిజియాలెకండ్ కిజిమండు”,ఇజి
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వెహాన్ . 26అందెఙె మీరుయారొటెట్ తింజియా గినాది దాసకాలు ఉణి ఎసిత్వలెబా పబు మర్ జి వానిదాక వనిన్ సావుదిఙ్ 
సాటిసినిదెర్.

27 అందెఙె ఎయెన్ బా తగిన్కాన్ ఆఏండ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనమ్ దు రొటెట్ తింజి గినాదిక ఉటిఙ, వాండు పబు
ఒడొఃల్ దిఙ్ వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్ ఆజినాన్. 28 అందెఙె రొటెట్ని గినాదిక ఉణి ముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వాండెనాను తగిన్కాండా ఇజి సుడెః ఆదెఙ్ వలె. 29గాని ఎయెన్ బాయాక పబు ఒడొఃల్ ఇజి నిజం నెస్ ఎండ ఉణి
తినికాన్ వనిన్ ముసుక్ వాండె సికస్ తపె ఆని వందిఙ్ ఉణిజి తింజినాన్. 30అందెఙెమీలొఇ నండొండార్ సతుత్ సిలిల్కార్ ని
జబుఙ్ మనికార్ ఆతార్. నండొండార్ సాత సొహార్ . 31గాని మఙిమాటె నెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దు
రెఎండ తపె ఆతాట్ మరి. 32మాటు పబు బాణిఙ్ తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ, యాలోకమ్ ది వరిఙ్ సీని సికాస్దు రెఎండ
పబుమఙి బుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ దిదిజినాన్.

33 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, మీరు కూడ్ఃజి వాజి బోజనం కినివలె మహివరి వందిఙ్ కాప్ కిదు. 34మీరు కూడ్ఃజి
వాజినిక సికస్దిఙ్ గురి ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బా బఙ కటిత్ఙ వాండు వనిన్ ఇండొనె బోజనం కిదెఙ్ వలె. నాను
వానివలెమరిమని సఙతిఙ వందిఙ్ వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు నెగెండ నెసిమండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. 2దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఎండ మహివలె, ఇనికాదొ ఉండి సతుత్ దాన్ ఎయెండొ మిఙి నడిఃపిసిత్ మహి లెకెండ్ మిరు సొనిస్ వరిగ్ఇ బొమెమ్ఙ
మాడిఃసి మహిదెర్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 3అందెఙె, నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ 
ఎయెన్ బా, “యేసు సయెప్ పొందితికాన్”, ఇజి వెహెఙ్ నొ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఆఏండ “యేసు, పబు ఆత మనాన్”, ఇజి
వెహెఙ్ నొఅట్ ఎన్.

4 దేవుణు ఆతమ్ సిజిని వరమ్ కు నండొ రకమ్ కు మనెన్. గాని అయా ఉండె దేవుణు ఆతమ్నె విజు వరమ్ కు సీజినాన్.
5మరి దేవుణు వందిఙ్ కిదెఙ్ అటిన్ పణిఙ్ నండొ రకమ్ కు మనెన్,గాని ఒరెండె పబు వందిఙ్ మాటు విజెటె పణి కిజినాట్.
6 జరిగ్ని సఙతిఙ్ నండొ రకమ్ దికెఙ్ మనెన్. గాని విజు వనాక్ లొఇ, మరి విజెరె లొఇ పణి కినికాన్ ఒరెండె దేవుణునె.
7విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ వానివందిఙ్ ఇజిఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వెటదేవుణుఆతమ్ కిజినిపణిఙ్ తోరెఆజినె. 8ఎలాగఇహిఙ,ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బుదిద్ మని మాటెఙ్ వెహెఙ్ వరం సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణం మని మాటెఙ్ 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.

10మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ సతుత్ ని,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ వనిన్ పవక లెకెండ్ 
వెహెఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్, మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ బాసెఙ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ దేవుణు ఆతమ్ వరమ్ కు సీజినాన్. 11అయఉండె దేవుణు ఆతమ్నె వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి వజ
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరమ్ కు సీబాజి సీజియాపణిఙ్ విజు కిజినాన్.

ఉండెఒడొఃల్ ని నండొబాగమ్ కు.
12 ఒడొఃల్ ఉండెనె, గాని నండొ బాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ ఆత మనాద్. నండొ బాగమ్ కు కూడిఃతికాదె గాని అవి

కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా మనాన్. 13 ఎలాగ ఇహిఙ, యూదురు ఆతిఙ్ బా, యూదురు ఆఇకార్ 
ఆతిఙ్ బా,వెటిపణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా,అకుక్మనికాన్ ఆతిఙ్ బామాటువిజెటెఉండెఒడొఃల్ దుఉండెఆతమ్దానెబాపిత్సం
లాగె ఆతాట్. అయ ఉండె దేవుణు ఆతమ్దానె మా మనుస్ఙ 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 దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 16మరి, “నాను కణక ఆఎ,
అందెఙెనాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి గిబిబ్ వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17ఒడొఃల్ విజు
ఉండె కణకానె ఆతిఙ, ఎలాగ విండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ, వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ?
18గానిఉండి ఉండిబాగం ఎలాగమండెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ ఒడొఃల్ దు ఇటాత్ మనాన్.
19 ఆకెఙ్ విజు ఉండె బాగం ఆతిఙ ఒడొఃల్ ఎంబె? 20 ఆకెఙ్ మని లెకెండ్ నండొ బాగమ్ కు మనెన్ గాని ఒడొఃల్ ఉండె.
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21 అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. బుర పాదమ్ కాఙ్, “మీరు నఙి అకక్ర్ 
సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. 22అకాక్దెఆఏండ,ఒడొఃల్ దు కూడిఃతిమనిసతుత్ తకు ఆతిబాగమ్ కాఙ్,అకెక్ఙ్ మండెఙ్ 
అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్. 23 ఒడొఃల్ దు ఎమేణి బాగమ్ కాఙ్ గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ ఇజి మాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ
వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం మని లెకెండ్ తయార్ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇబాగమ్ 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. 25 అందెఙె ఒడొఃల్ దు
గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ విజు బాగమ్ కు ఉండి మరి ఉండి బాగం వందిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి మంజినె. 26 ఉండి బాగమ్ దు
కసట్ం వాతిఙ, బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కసట్మ్ దు మంజినె. ఉండి బాగమ్ దిఙ్ గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె, బాగమ్ కు
విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27ఏలు,మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతిమనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండిబాగంఆతమనాద్. 28మరిదేవుణు సఙమ్ దుముఙాల
సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి, వెనుక మరి సెగొండారిఙ్ దేవుణు పవకరు ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ 
నెసిప్సినికార్ ఇజి,దనివెనుకసెగొండారిఙ్ బమామ్తిపణిఙ్ కినికార్ ఇజి,దనివెనుకమనికార్ ఇజి,సెగొండారిఙ్ మహివరిఙ్ 
సాయం కినికార్ ఇజి,మరిసెగొండారిఙ్ నడిఃపిసిన్కార్  ఇజి,మరిసెగొండారిఙ్ ఆఇఆఇబాసెఙ్ వరిగ్నికార్ ఇజి ఏరాప్టు కిత
మనాన్. 29విజెరె అపొసుత్ రునా? విజెరె దేవుణు పవకరునా? విజెరె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ నా? విజెరె బమామ్తి
పణిఙ్ కినికారా? 30విజెరె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం మనికారా? విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరె
అయబాసెఙ అరద్ం కిజి వెహిస్నారా? 31గాని వరమ్ క లొఇ గొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ ఆస ఆజిమండు. ఏలు నాను మిఙి
గొపప్ నెగిగ్ సరి తోరిసినాలె.

13
విజుదనిఙ్ పెరిక పేమ

1నాను లోకుర్ వరిగ్జిని విజు బాసెఙాణిఙ్ 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 గెణం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా, గొరొకాఙ్ 
బసిల్సిని నమకం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా పేమ సిలికాన్ ఇహిఙ నాను పణిదిఙ్ రెఇక. 3 నఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు బీద వరిఙ్ 
సితిత్ఙ్ బా, సిసుదు సుర్ దెఙ్ నాఒడొఃల్ ఒపజెపిత్ఙ్ బా, పేమసిలిల్కాన్ ఇహిఙనాను కినిక పణిదిఙ్ రెఇక.

4 పేమ మనికాన్ నండొ ఓరిసినాన్. వాండు మహి వరి ముసుక్ దయమనికాన్ ఆనాన్. వాండు గోస ఆఎన్. వాండు
పొఙిజినికాన్ ఆఎన్. వాండు గర ఆఎన్. 5పేమమనికాన్ 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 ఎసిత్వలెబా మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జి మంజినాన్.
వాండు ఎసిత్వలెబాఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ ఓరిసిమంజినాన్.

8 పేమ ఎలాకాలం మంజినాద్. దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహెఙ్ మని వరం ఎలాకాలం మన్ ఏద్ . ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ బా
వరిగ్నికబా ఎలాకాలం మన్ ఉలె. గెణమ్ బా సిలెల్ండ ఆనాద్. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఏలు మాటు సెగమ్ నె నెసత్ మనాట్.
సెగమ్ నె దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిస్నాట్. 10గానిపూరిఆతికవానివలెపూరిఆఇక నిలెల్ండ ఆనాద్. 11నాను ఇజిరికాన్ 
మహివలె ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్త. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిత. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్ ఆతివలె
ఇజిరికాన్ మహివలె మని పణిఙ్ డిఃసత్ సితత్ . 12 ఏలు అదద్మ్ దు సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండి బొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలె
మొకొం నిండు సూణాట్. ఏలు సెగమ్ నె నెసాన్ట్, నసిత్వలె దేవుణు నఙి ఏలు నెసిత్మని లెకెండ్ పూరినెసాన్ట్ లె.

13అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకం,ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిక,పేమయామూండిబానిలిస్మంజినె. గాని
వినుక లొఇ గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.
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1మీబతుక్దు పేమనెముఙాలమనిద్. దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆజిమండు. దేవుణు పవకరు
ఆదెఙ్ ఆసఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆఇబాసెఙవరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటఆఏండ దేవుణు వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమెలోకు
ఎయెన్ బావాండు వరిగ్నికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గానివాండు వనిన్ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ సెందితిడాఙితిమనిసఙతిఙ్ 
వరిగ్జినాన్. 3గాని, దేవుణు పవకరు లెకెండ వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటనె వరిగ్జినాన్. లోకుర్ మనుస్దు సతుత్ మనికార్ ఆదెఙ్,
వరిఙ్ దయ్ రంవెహెఙ్,మరిఓదరిసెత్ఙ్ ఇజి. 4ఆఇబాసెఙ్ వరిగ్జినికాన్ వనిన్ఙ్ వాండెదయ్ రం కిబెఆజినాన్. గానిదేవుణు
పవకారు లెకెండ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ ఉసార్ కిజినాన్. 5మీరు విజిదెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ 
ఇజి నాను కోరిజిన. గాని దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి లావ్ ఆస ఆజిన. ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్, సఙమ్ దిఙ్ 
దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నిమాటెఙఅరద్ం కిజి వెహ్ ఎండమహిఙ, దేవుణు పవకనె వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ 
ఆజినాన్.

6తంబెరిఙాండె,నానుమీడగువాజి, దేవుణుదిడాఃఙితిమనిసఙతిఙ్ దేవుణుతోరిసిత్కెఙ్ నొ, గెణంమాటెఙ్ నో, దేవుణు
పవకలెకెండ్ దేవుణుసితిత్ మాటెఙ్ నోమీవెటవరిగ్ఎండ,ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిమహిఙనావెటమిఙిఇనిలాబంవానాద్ ?
7అయాలెకెండ్ 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, పలకి మనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 8 విదెమ్ దిఙ్ 
సొండెఙ్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ కూకెఙ్ జోడు బాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండ జాటు సిఎండ మహిఙ,
విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా? 9అయాలెకెండ్ నెమీరుబా వెయుదాన్ నెగెండ వరిగ్ఎండమహిఙ,
మీరు ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వినికార్ ఎలాగ అరద్ం కిదెఙ్ అటాన్ర్ ? మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్. 10యా
లోకమ్ దు నండొబాసెఙ్ మనెన్ ఇనిదనిఙ్ ఇనిఅనుమానంసిలెల్ద్ . గానివనాక్లొఇఉండిబాఅరద్ం సిలిల్క ఆఏద్ . 11ఒరెన్ 
వరిగ్నిమాటెఙ 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 నె మంజినాద్. మీరు దేవుణు ఆతమ్ సీజిని
వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ నండొఆసఆజిమంజినికిదెర్. అందెఙె సఙమ్ దిఙ్ పిరిపిన్ వందిఙ్ అయావరమ్ కాఙ్ నండొ పణి కిదు.

13అందెఙెదినిన్వందిఙ్,ఆఇబాసదాన్ వరిగ్నికాన్,బాసెఙఅరద్ం కిజివెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్ వలె. 14అహిఙ,
నాను ఆఇబాసదాన్ పారద్నం కిజి మహిఙ,నాఆతమ్ పారద్నం కిజినాద్. గానినా గరబ్ం కాలిమంజినాద్. 15అందెఙె నాను
ఇనిక కిదెఙ్ వలె? నాను నా ఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గాని నా మనుస్దాన్ బా నాను పారద్నం కినాలె. నాను నా ఆతమ్దాన్ 
పాటెఙ్ పారన్. గాని నా మనుస్దాన్ బా పాటెఙ్ పారాన్లె. 16మీరు మీ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మహిఙ, మీరు
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. మీరు వరిగ్నిమాటెఙ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్,మీరు వెహిస్ని వందనమ్ దిఙ్,
ఎలాగమీ వెట కూడ్ఃజి, “ఆమెన్ ” వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరు ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్.
గానిఆఇకాన్ దయ్ రం కిబె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.

18నాను మిఙి విజెరిఙ్ ఇంక నెగెండ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిని వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 19గాని
సఙమ్ దు ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ పది వెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిఙ్ ఇంక మహివరిఙ్ నెసిప్సిన్ లెకెండ్ బుదిద్దాన్ కూడిఃతి
అయ్ దుమాటెఙ్ నెనాను వెహన్.

20తంబెరిఙాండె,మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజిమంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇ వనాక్ వందిఙ్ లేత కొడొఃర్ 
లెకెండ్ మండు. గాని ఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ ఆదు. 21 “ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జిని ఆఇ దేసెమ్ ది లోకుర్ నా వందిఙ్ విరి వెట
వరిగ్తిఙ్ బావారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజినామటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రసత్ మనాద్.

22అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నిక, నమిమ్ఇ వరిఙ్ దేవుణు సతుత్ దిఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ నె మనాద్ ఇజిమాటు దేవుణు
మాటదాన్ నెసాన్ట్ . నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గానిదేవుణుపవకరువెహిస్నిమాటెఙ్,నమిమ్తిత్ వరివందిఙ్ రుజుప్ ఆజినెగాని
నమిమ్ఇ వరివందిఙ్ ఆఎద్. 23అందెఙెసఙమ్ దుమనికార్ విజెరె కూడ్ఃజివానివలెవిజెరెఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిమహిఙ,
యాకఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ,నమిమ్ఇకానొలొఇవాతిఙా,మీరుబుదిద్ నెగెండసిలెల్ండఆజివరిగ్జినిదెర్ ఇజివారువెహ్ ఏరా?
24గానిఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ గానిదినిన్ వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ గానిలొఇవాతిఙ,విజిదెరెదేవుణుపవకరు లెకెండ్ వెహిస్మహిఙ,
వెని మాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి వనిన్ మనుస్దు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహిస్ని
మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె తీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరి వనిన్ మనుస్దు డాఃఙితి మనికెఙ్ విజు వెలిల్ తోరెన్. అయావలె,
“నిజమెదేవుణుమీ వెటమనాన్ ”, ఇజి బమమ్ ఆజివాండుముణుకుఙ్ ఊర్ జి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
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26అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్, ఉండి పాటెఙ్ పారెద్ఙ్ వలె ఇజినాన్.
మరిఒరెన్ బుదిద్ మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలెఇజినాన్. మరిఒరెన్ డాఃఙితిమనికదేవుణుతోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలెఇజినాన్,మరి
ఒరెన్ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ బాసదిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్, యాకెఙ్ విజు సఙమ్ దు
మని వరిఙ్ దయ్ రంవాని వందిఙ్ కిదెఙ్ వలె.

27ఆఇబాసెఙవరిగ్నికార్ ఒరెనొ రిఎర్ నొవరిగ్దెఙ్ వలె. రిఎరిఙ్ మిసిత్ఙముఎర్ వరిగ్దెఙ్ వలె. గానివిజెరె ఒరెస్ వరిగ్ఎండ,
ఒరెన్ ఒరెన్ వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎయెర్ బా దనిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28ఆఇబాసెఙ వరిగ్ని 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 ఇజిజాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 30డగు బసిత్మనిమరి ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె
ఆతిఙ, ముఙాల వరిగ్జి మంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె. 31విజెరిఙ్ నెసిప్సిని వందిఙ్, విజెరిఙ్ దయ్ రం వెహిన్ వందిఙ్,
మీరు విజిదెరె ఒరెన్ వనిన్ వెనుక మరి ఒరెన్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ 
ఆనాద్. 32 పవకరు లొఇ మని వరి ఆతమ్ పవకరిఙ్ లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్ దిఙ్ 
దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ దేవుణు ఆఎన్.

34విజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిలెకెండ్, సఙమ్ దుపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్వలె,బోదెక్ గగోల్ ఆజివరిగ్జిమండెఙ్ ఆఏద్,
పలక్ మండెఙ్ వలె. సఙమ్ దుఅవిక్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమోసెరాసిత్ రూలుదువెహిమనిలెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజిమండెఙ్.
35వరిఙ్ ఇనికబా నెసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఇండొ వనాక్ వనాక్మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వలె.సఙమ్ దు బోదెలి వరిగ్జి మంజినిక 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 బా
యాకనెకిస్ పోకిఙ, వనిన్ఙ్ వాండె నెకిస్ పోకె ఆనాన్ లె.

39 అందెఙె 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,నానుమీనడిఃమిసాటిసిత్ సువార వందిఙ్ మరిమిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. మీరు డగు కిజి
నమిమ్తిత్ అయ సువార, దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నిర్ ణెం కితిత్దెర్. 2నానుమిఙి వెహిమని అయాసువారదానె
దేవుణు మిఙి రకిస్సత్ మనాన్. అందెఙె నాను వెహి మనిమాటెఙ్, మీరు నెగెండ అసి అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్. సిలెల్ండ
మహిఙమీరు దేవుణుముసుక్ ఇటిత్ నమకం నిజం ఆఏండమంజినాద్. 3దేవణుబాణిఙ్ నఙిదొహ్ కిమనిన్క,నానుమిఙి
ఒపప్జెపిత్ మని వనాక్ లొఇ గొపప్ ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహికపూరి కితిత్ లెకెండ్,
కీసుత్ మాపాపమ్ క వందిఙ్ సాతాన్. 4ముఙాలదేవుణుమాటదురాసిత్ మహికపూరి కితిత్ లెకెండ్ నెమూసెఆతండెమూండి
రోసాక్ణిఙ్  మరిజ్ నీకెఆతాన్. 5ముఙాలపేతుఙ్ ని*వెనుకవనిన్సిసుర్ ఆతిపనెండుమన్ సిరిఙ్ తోరెఆతాన్. 6దనిన్వెనుక
అయ్ దువందెఙమిసిత్ నమిమ్తిత్ తంబెరిఙఒరెస్తోరెఆతాన్. వరిలొఇసెగొండార్ సాతసొహార్ ఇహిఙ్ బానండొండార్ ఏలుబా
బతిక్జినార్. 7వెనుక వాండుయాకోబుఙ్ ని అపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ తోరె ఆతాన్. 8విజెరిఙ్ తోరె ఆతి వెనుక, కడెఃవేరిదు,
నెగెండపుట్ ఇకానాతి నఙిబాతోరె ఆతాన్.

9అపొసుత్ రు లొఇ విజెరిఙ్ ఇంక వీస్ కొడొః నానె. అపొసుత్ డు ఇజి కూకె ఆదెఙ్ బానాను తగితిక ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
నాను దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిత మనన్. 10 ఏలు నాను ఇనిక ఆత మనానో, అకక్ దేవుణు నఙి తోరిసిత్
దయాదరమ్మ్ దానెఆతమనన్. అహిఙవాండునాముసుక్ దయాదరమ్ంతోరిసిత్క దరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్ లెకెండ్ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ 
ఇంక నండొ కసట్బాడ్ఃజి నాను పణి కిత మన. గాని కసట్బాడ్ఃతిక నాను ఆఏ, నఙి తోడుః మహి దేవుణు దయాదరమ్మ్ నె.
11అందెఙెనాను ఆతిఙ్ బా,వారు ఆతిఙ్ బాఇకాక్దెమాపుసాటిసత్ మనాప్.

సాతికార్ మర్ జినీఙ్ నివందిఙ్.

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .
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12గాని, కీసుత్ సాతివరిబాణిఙ్ నీకెఆతమనాన్ ఇజిసాటెఆతిమహిఙ్,సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నికసిలెల్ద్ ఇజిమీ
లొఇ సెగొండార్ ఎలాగ వెహిస్నార్ ? 13సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్. 14 కీసుత్
సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ ఎతాన్ ఇహిఙమాపుసాటిసినిసువారపణిదిఙ్ రెఇక. మీరుదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కబాపణిదిఙ్ 
రెఇక. 15అకాక్దె ఆఏండ, మాపు దేవుణు వందిఙ్ అబదద్ం వెహిన్ సాసిర్ ఇజి తోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
సాతి వరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ ఇజిమాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహమనాప్. సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ,
దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బానిక్ ఎతాన్. 16దేవుణు సాతి వరిఙ్ మరిజ్ బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బామర్ జి
బతిక్స్ ఎతాన్. 17 కీసుత్ మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙ మీరు నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు ఏలుబా మీ పాపమ్ క
వందిఙ్ దేవుణు సీని సికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె. 18అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి సాతికార్ బానాసనం ఆత సొహార్ . 19యా
బతుక్దునె వాండు మఙి సాయం కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిలెల్ద్ ఇజినె మాటు కీసుత్ ముసుక్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినికాట్ ఇహిఙ,మాబతుక్ విజెరిఙ్ ఇంకహినమాతిబతుక్ బతిక్జినాట్.

20గాని, సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత పండితి పంట లెకెండ్, కీసుత్ నిజమె సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙిత మనాన్. 21 ఇనిక
ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు వెటనెసావువాతాద్. అయాలెకెండ్ నెసాతివరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙె ఆనికబాఒరెన్ వనిన్ వెటనెవాతాద్.
22ఆదము వెట విజెరె ఎలాగసాజినారొ,అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట విజెరెపాణంమనికార్ 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 వాండు యా లోకమ్ దు మని విజు సెఇ సతుత్ ఙ్ ని, విజు అతికారమ్ కాఙ్, విజు సతుత్ ఙ
మాయిపిస్పోకిస్,వనిన్బుబాబ్తిదేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ విజుఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలెవిజుదనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి విజెరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్ ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ 
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 విజువనకాఙ్ వనిన్పాదమ్ కుఅడిఃగిఇటిత్ మనికాన్ ఆతిదేవుణుదిఙ్,వనిన్ఙ్ వాండెఅణఙిజిమంజినాన్ లె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరెండె అయవిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారంమనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

29సాతికార్ మరిజ్ నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇహిఙ, సెగొండార్ కిని లెకెండ్ సాతి వరి వందిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆని దనిఙ్ ఇని అరద్ం
మనాద్ ?సాతికార్ నిఙెఆఎర్ ఇహిఙఎందనిఙ్ లోకుర్ వరివందిఙ్ బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ? 30మరిసాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నార్ 
ఇజిమాపునమిమ్ఏప్ ఇహిఙ ఎందనిఙ్ సావుతపిసిన్ పమాదమ్ కాఙ్ మాపుగురి ఆదెఙ్. 31తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి కీసుత్
యేసుకీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి వందిఙ్ నాను నిజం ఎసొ సరద్ ఆజినానొ అయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబా నాను సపె ఆదెఙ్ బా
అకుక్ మనద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ నె నాను 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.

33మీరుమొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజి మనిఙ్, నెగిగ్ అలవాటుఙ్ మనికార్ బాపాడ్ః
ఆజినార్”. 34నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరుమహిస్సొనిస్పాపం కిఎండ నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీలొఇ సెగొండార్ దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు కిదెఙ్ ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35 సెగొండార్ యా లెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగ మరిజ్ నికె ఆనార్ ? ఎలాగ మరి ఒడొఃల్ దాన్ వారు

వానార్ ?”. 36బుదిద్ సిలికిదెరామీరు వితుత్ వితిన్వలె, అయ వితిన్ వితుత్ సబితిఙానె దని బాణిఙ్ మొక నేరిజ్నాద్. 37నీను
వితిక కూలిఙ్ గాని, మరి ఎమేణి వితుత్ బగాని వహి వితుక్నె వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని నేరిజ్నిమొకక్ ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె.
38గాని దేవుణు వాండు నిర్ ణెం కితిత్ లెకెండ్ దనిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ సిజినాన్. వితిత్మనిన్ విజు రకమ్ ది వితుత్ ఙ వనక వనక
ఒడొఃల్ సీజినాన్. 39 కంట విజుఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు కంట ఉండి రకం మనాద్. జంతు కంటమరి ఉండి రకం,పొటి
కంటమరిఉండి రకం,మొయకంటఉండి రకం. 40అయాలెకెండ్ నెఆగాసమ్ ది వనకాఙ్ ని,బూమిదుమనివనాక్ఙ్ తేడ
మంజినాద్, ఉండె ననికెఙ్ ఆఉ. విజు అంతం మనికెఙ్ గాని వనక అంతం ఉండె లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41 ఎలాగ ఇహిఙ,
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పొదుద్ ది అందం ఉండి రకం, నెలాది అందం మరి ఉండి రకం, సుకెక్ఙ అందం మరి ఉండి రకం. ఉండి సుకాక్ది అందం
మరి ఉండి సుకాక్ది అందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42అందెఙెసాతికార్ మరిజ్ నిఙెఆనివలెఅయాలెకెండ్ నెమంజినాద్. బూమిదుమూసెఆతిమనిపీనుగు సబ్ జిసొనిక.
గాని సబ్ జి సొన్ ఇ ఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు నికె ఆనార్ లె. 43మూసె ఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్ బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క.
గానినికె ఆజిని ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక ఆనాద్. 44మూసెఆజిని పీనుగుయాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్.
గానినికెఆజినిఒడొఃల్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్క. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ మనాద్ 
ఇహిఙ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ బామంజినాద్. 45అందెఙె, “తొలిత లోకు ఆతి ఆదము
బతిక్జిని జీవు ఆతాద్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము ఆతి కీసుత్ పాణం సీజిని ఆతమ్ ఆతాన్.
46పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ ముఙాల రెఎతాద్. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ నెముఙాలవాతాద్.
వెనుక పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ వానాద్. 47తొలిత ఆదాముయాబూమి దూలిదాన్ తయార్ ఆతమనాన్.
వెనుకాహిఆదాము ఆతి కీసుత్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48బూమిదిదూలిదాన్ తయార్ ఆతివనిన్బాణిఙ్ పుటిత్మాటువనిన్ లెకెండ్ నెమంజినాట్. దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ 
వాతి వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆనార్ లె. 49ఏలుమాటు ఎలాగ బూమిదాన్ 
తయార్ ఆతి వనిన్ మూరి లెకెండ్ మనాటొ, అయాలెకెండ్ నె దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ వాతి వనిన్ 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 సావుమనియాఒడొఃల్ కు సావుమన్ ఇ బాడిఃదు
మండెఙ్ అట్ ఎద్. అకెక్ఙ్ కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి విండు,నాను దేవుణుదిడాఃఙితిమనిఉండి 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 సావు మన్ ఇ
ఒడొఃల్ దాన్ నికె ఆనార్. ఏలుదాక బతిక్జినిమాపుకొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతి ఒడొఃల్ దాన్ మారాన్ట్ లె. 53సబ్ జిసొనిస్నిమాయా
ఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బా సబ్ జి సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె, సావు వాజినియామా ఒడొఃలుఙ్, సావు సిలి
ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54సబ్ జిసొనిమాఒడొఃలుఙ్,ఎసెఙ్ బాసబ్ జిసొన్ ఇఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. సావువాజినిమాయాఒడొఃలుఙ్,
సావుసిలిల్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. నసిత్వలె దేవుణుమాటదు రాసిత్ యామాటెఙ్ నిజం అనాద్, “సావుముసుక్పూరి
గెలిసిత్ వందిఙ్,సావుమరిమన్ ఎద్ . సావుడిఃఙె ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”. 55 “సావుమాముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా?
మఙిగుతెత్ఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ మరిసాపుక్మనాదా?”,ఇజిదినిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిక,నసిత్వలెపూరిఆనాద్.
56సావుతపిసినిసాంపుపాపం. మాటుదేవుణురూలుఙలొఙిఎండమంజినిక,మఙిఓడిఃసెత్ఙ్ పాపమ్ దిఙ్ సతుత్ ఆజినాద్.
57మాపబువాతియేసుకీసుత్ దాన్ మఙిపాపమ్ దిఙ్ నిసావుముసుక్ గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58అందెఙె,నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబామిఙి కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్ మండు. ఎసిత్వలెబా దేవుణు వందిఙ్ 
కసట్బాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పబు వేట కూడ్ఃజిమీరు కసట్బాడ్ఃజి కిజిని పణిఙ్, ఎసెఙ్ బాపణిదిఙ్ రెఎండాఃజి
మన్ ఉ ఇజి నెసి ఎసిత్వలెబా పణి కిజిమండు.

16
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ వెహిస్నిక.

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరివందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్నివందిఙ్ ఇహిఙనాను గలాతియదుమనిదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వెహి
మనిలెకెండ్ మీరుబాకిదు. 2నానువానివలె,అయావలెనెకుడుఃపెత్ఙ్ తొఎండ,విజుఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని దనిబాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ కుడుఃపిస్మండెఙ్ వలె. 3అహిఙనానువానివలె,మీరు
తగిన్కార్ ఇజిఎయెరిఙ్ ఎరిల్సినిదెరొ,వరిఙ్ ఉతమ్ కురాసిసీజిమీరు కుడుఃపిస్నిడబుబ్వరికీదుయెరూసలెమ్ దుపోకాన్ట్.
4నానుబాసొహిఙబాగమంజినాద్ ఇజి తోరె ఆతిఙవారు నా వెటవానారెల్. 5అహిఙ ఏలు నానుమాసిదోనియాదుసొనిస్
అబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సి మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదు సొహి వెనుక నాను మీ డగు
వాన. 6నసిత్వలెమీ డగు సెగం రోసుక్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి, సిలిల్ఙ పణి కాలం విజుమీబానె గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయావలెనాను ఎమేణిదరిఙ్ సొండెఙ్ నొ,అయాపయ్ నమ్ దు నఙిసాయం కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7ఏలు పయ్ నమ్ దు
మీ డగు వాజిమిఙి దసూల్ ఆజిసొండెఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙమీడగు సెగం కాలంమండెఙ్ ఇజి ఆస
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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.

10తిమోతిమీడగువాతిఙ, ఇని దనిఙ్ బాతియెల్ ఆఏండమీవెటమంజినిలెకెండ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజిమండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నాను కిజిని లెకెండ్ నెవాండుబా పబు పణి కిజినాన్. 11ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండు
మరిజ్ నా డగు వాదెఙ్ వనిన్ మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ పొకు. మహి తంబెరిఙ వెట వాండు వానానెల్ ఇజి నాను ఎదు
సుడ్ఃజిన.

12ఏలు తంబెరి ఆతిఅపొలొవందిఙ్ వెహిన్క ఇమిక ఇహిఙ,మహితంబెరిఙ వెటమీడగుసొండెఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ 
బతిమాలితగానిఏలువాదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. గానిమరిఎసెఙ్ బావాండుఅవ్ కాసందొహ్ కిన్వలెమీడగువానానెల్.

13మీరు జాగర మండు. దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ మండు. దయ్ రమ్ దాన్ మండు. సతుత్ దాన్ 
మండు. 14మీరు కిజినిపణిఙ్ విజుపేమదాన్ కిదు. 15-16అకాక్యపాంతమ్ దుతొలితదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పాను
ఇండొణికార్ ఇజిమీరునెసిన్దెర్ గదె? దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరివందిఙ్ పణిసాయంకిదెఙ్ వరిఙ్ వారెఒపజెపెఆతమనార్ 
ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె తంబెరిఙాండె, మీరు నిని వరిఙ్ అణిఙిజి మండు. అకాక్దె ఆఏండ పణిదిఙ్ కూడ్ఃజి
వాని వరిఙ్ ని కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్ బాఅణిఙిజిమండెఙ్ ఇజినానుమిఙి బతిమాలిజ్న. 17మీరువాదెఙ్ అట్ ఎండ
మహిఙ్ బా, సెత్పానునిపొరూమ్నాతు,అకాక్యికు ఇనికార్ వాతివలెనాను సరద్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబాన్ నఙి సీదెఙ్ 
సిలిల్తికెఙ్ వీరు నఙి సితార్. 18నామనుస్దిఙ్,మీమనుస్దిఙ్ వారు సరద్ కితాత్ ర్ . ననికార్ గవ్ రమ్ దిఙ్ తగిన్కార్.

19ఆసియాదుమనిన్ 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 కూడిఃతిమనిన్ వరిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ . నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22 ఎయెన్ 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 .

* 16:8 16:8 పడాయిపమాణమ్ దు ఇకక్ వారమ్ క పండొయ్ ,మరి పంట కొయిన్ పండొయ్ ఇజి వెహెఆజినాద్ . (నిరగ్మ 34:22, 23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజి
యా పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇసాయేలు లోకుర్ యెరుసలేమ్ దు మంద వాజి మహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙయాబయ్ ఇజి అరద్ం. యాక పసక్ పండొయ్ ఆతి వెనుక
యాబయ్ రోసుక్ ఆనివలె ఆజినాద్ .
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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 ఎలాగ సువార పణి కితాత్ న్ ,మరిఅయావలెవనిన్ఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ జరిగ్తె ఇజియాఉతమ్ దులావ్ వెహిస్నాన్ .
కొరింతిపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దికార్ సెగొండార్ ,ఆఇవరిబోదవెంజిపవులుఅపొసుత్ డుఆఏన్ ఇజివెహార్ . దనిన్
వందిఙ్ జవాబ్ వెహిలెకెండ్ యాఉతమ్ దు నండొ సఙతిఙ్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఇసట్మాతి వజయేసుపబునె వనిన్ఙ్ 
అపొసుత్ డు లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కిజినాన్ . వాండు కితిత్ పణిదునొ, వెహి మాటదునొ, వనిన్ బతుక్దునొ, ఇనికబా
తపుప్మహిఙతోరిసుత్ ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్ . ననిన్ వరి వెటమొకొం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజి వెహిస్
ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వెనుకయాబబ్య్ ఆరునొయాబబ్య్ ఏడునొ పంటెఙ్ వెనుకయా ఉతం రాసాత్ న్ ఇజి

దినిన్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులు మాసిదోనియదు మహివలె బాణిఙ్ యాఉతం రాసత్ పోకాన్ ఇజిబా వారు
నమిమ్జినార్ .

1దేవుణు ఇసట్మాతి వజయేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులునిమాతంబెరి ఆతిమోతితి కొరింతి పటన్మ్ దు మని
దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ ని అకాక్యపాంతమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ విజెరిఙ్ రాసినిఉతం. 2మాబుబాబ్తి
దేవుణుబాణిఙ్ ని పబువాతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ దయాదరమ్మ్ ని సమాదనంమిఙిమనీద్.

ఓదరిసిని దేవుణు
3 ఎసిత్వలెబా మా ముసుక్ కనికారం మనికాన్ ఆతి బుబబ్, ఎసిత్వలెబా మఙి ఓదరిసిని దేవుణు ఆతి, మా పబు ఆతి

యేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్ఆతిదేవుణుపొగిడెఃఆపిన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,విజుకసట్మ్ కాఙ్ దేవుణుమఙిఓదరిసినిఓదరుప్దాన్ 
ఎలాగ మరి కసట్మ్ దు మని వరిఙ్ బా ఓదరిసెత్ఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆదెఙ్ ఇజి వాండు మా విజు కసట్మ్ కాఙ్ మఙి
ఓదరిసినాన్. 5 కీసుత్ వెట కసట్మ్ కుమాబతుక్దు ఎలాగలావ్ ఆజినెనొ,అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట ఓదరుప్బామాబతుక్దు
నిండిజిపొఙిజివాజినాద్. 6మాపుకసట్మ్ దుమనాప్ ఇహిఙఅకక్మిఙి దేవుణుబాణిఙ్ 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. 7మఙి వాతిమని కసట్మ్ కాఙ్ మీరు ఎలాగమా వెట కూడ్ఃజి మంజినిదెరొ, అయలెకెండ్ నె
మా వెట ఓదరుప్దుబా కూడ్ఃజి మంజినిదెర్ ఇజి మాపు నెసినాప్. అందెఙె మీ వందిఙ్ మాపు ఆసదాన్ ఎదు సూణిక
కదిల్ఎండమంజినాద్.

8తంబెరిఙాండె,ఆసియపాంతమ్ దుమాపుఓరిసిత్మనికసట్మ్ కుమీరునెస్ ఎండమండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమాపుకొరిజినాప్.
మాపుసానాప్ పెల్సు ఇజి ఒడిఃబితాప్. మఙి ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నని నసొ కసట్మ్ కు మఙివాతె. 9నిజమెసావుదిఙ్ సికస్ మఙి
దొహ్ కమనాద్ ఇజిమాపుఒడ్ఃబితాప్. గానిమాపు,మాముసుక్నె ఆదారంఆఏండ,సాతివరిఙ్ నికిన్ దేవుణుముసుక్నె
ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకెక్ఙ్ విజు మఙి జరిగ్తె. 10-11మీరుబామా వెట కూడ్ఃజి పారద్నం కిజి సాయం కితిత్ఙ్, దేవుణు
గొపప్ పెరిసావునని కసట్ం కాణిఙ్ మఙితపిసాత్ న్. మరివానికాలమ్ దుబాతపిసినానెల్. వాండుమరిఎసిత్వలెబామఙితపిసి
మంజినానెల్ ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నెమాపు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాప్. నండొండార్ పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ 
అయపారద్నమ్ క వందిఙ్ మఙి కనికారం దొహ్ కి వందిఙ్, నండొండార్ మావందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహన్రెల్.

12మాగరబ్ంవెహిస్నిసాసయ్ంఇనికఇహిఙ,యాలోకమ్ దుమనిబతుక్దుబా,మరిమీవెటమనిన్విజుసఙతిఙలొఇబా
గరబ్ం గదిస్ ఎండ దేవుణు సితిత్మని నెగిగ్ మనుస్దాన్, లోకమ్ దు మనిన్ వరి బుదిద్దాన్ ఆఏండ దేవుణు దయాదరమ్మ్ ది
సతుత్ దాన్ బతిక్తాప్. దినిన్ వందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజినాప్. 13 సద్ విదెఙ్ నొ, పూరి అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ మాటెఙ్ నొమాపు
మిఙిరాసెత్ఙ్ సిలెల్. 14ఏలుమీరుమఙి సెగం నెసిత్ మనిదెర్. గానిపబు ఆతియేసుమరిజ్ వాని దినమ్ దుమాపుమీవందిఙ్ 
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పొగ్ డిఃజివెహ్ నాన్ప్ లె. అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబానఙిపూరినెసిన్దెర్ లెఇజిమాపు
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మామనుస్దు నమకం తప్ ఎండమనిన్ఙ్,మిఙి రుండి వంతుఙ్ లాబంమండెఙ్ ఇజిముఙాలమీడగు
వాదెఙ్ ఇజి నఙి ఉండి ఉదెసం మహాద్ . 16ముఙాలమీ డగు వాజిమాసిదోనియసొండెఙ్ ఇజి, మరిమాసిదొనియదాన్ 
మరిజ్ మీ డగు వాజి,మీరెయూదయదేసెంసొండెఙ్ మఙిపోకిన్దెర్ ఇజినాను ఒడిఃబిత. 17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినాను
ఒడ్ఃబితివలె,యాకఇజిరిసఙతిఇజినాను ఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ”ఇజివెహిస్ వెటనె “ఆఎద్,ఆఏద్ ”ఇజివెహెఙ్ యాకెఙ్ 
నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితి లెకెండ్ కిజినానా?

18దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజిమనిన్ లెకెండ్ నె,మాపుమిఙివెహిమనిమాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినెమంజినె,
“ఆఏద్ ’ ఇజి వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నావెట, సిలువాను వెట, తిమోతి వెట మీ నడిఃమి సాటె ఆతి మని
దేవుణు మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’ ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ ఇజినొ ఆఎతాన్ . గాని వనిన్ వెట అకక్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె
మంజినాద్. 20దేవుణు సితిపమాణమ్ కు ఎసొస్డు ఆతిఙ్ బా,అకెక్ఙ్ విజుకీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ఇజినెమనెన్. అందెఙెదేవుణు
గొపప్ పెరికాన్ ఇజితోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట ‘ఆమెన్ ’ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్.

21-22మీవెటమఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్మంజినికాన్ దేవుణునె. బురదాన్ నూనెవాకిస్ కేట కితిత్ లెకెండ్ 
ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్ సొంతం ఇజి మాముసుక్ ముద పోకిస్, వెనుక మఙి దొహ్ కెఙ్ మని మేలుఙ వందిఙ్ 
రుజుప్ లెకెండ్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙి సితమనాన్.

23మీముసుక్ కనికారంమనిఙ్ నెనానుమరి కొరింతి పటన్మ్ దు రెఎత, ఇని దనిఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 24అందెఙెమీరు
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ దనిఙ్ మీ ముసుక్ అతికారం మనికాప్ ఇజి ఆఏప్ గాని సరద్ వందిఙ్ మీ వెట కూడ్ఃజి
పణికినికాప్ లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దాన్ మీరు గటిఙ నిలిస్మంజినిదెర్.

2
1అందెఙెమరి ఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీడగు రెఎ ఇజి నామనుస్దు నానె నిర్ ణెం కిత. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను

మిఙిదుకం తపిసత్ ఇహిఙ,నావెటదుకం ఆతికారాతిమీరు ఆఏండ ఎయెర్ నఙిసరద్ కిబిసాన్ర్?. 3ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ 
నానుమిఙిరాసత్ ఇహిఙ,నాను వానివలె, నఙి సరద్ కిబిసెత్ఙ్ మని వరివెట నఙి దుకం రెఎండమండెఙ్ వలె ఇజి రాసత్. మరి
నఙిమని సరాద్ దు మీరుబానావెట సరద్ ఆనిదెర్ లె ఇజిమీవందిఙ్ నామనుస్దు నమకం ఇటాత్ మన. 4మీరు దుకం ఆదెఙ్ 
ఇజి ఆఏద్ , గానిమిఙి నాను ఎసొనొ పేమిసిన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొ దుకమ్ దాన్ మనుస్దు బాద ఆజి, ఎసొనొ
కణెరు వాకిస్మిఙిరాసత్ మన.

తపుప్ కితిత్ వరిఙ్ సెమిసిన్ వందిఙ్ 
5ఎయెన్ బాదుకం కిబిసాత్ న్ ఇహిఙ,నఙినెలావ్ ఆఏండ,వాండుమిఙివిజెరిఙ్ కండెక్ దుకం కిబిసత్ మనాన్. అందెఙెనఙి

దుకం కిబిసిత్ వందిఙ్ నాను గటిఙ వెహెఙ్ ఆఏద్ గదె? 6వనిన్ఙ్ మీలొఇ నండొండార్ వెట సితి సికస్ సరి ఆనాద్. 7అందెఙె
మీరు వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు 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 మంజినిదెరా ఇజి నెసెత్ఙ్ నె నాను మిఙి రాసత్ మన. 10మీరు ఎయెరిఙ్ బా సెమిసిత్ఙ
నానుబా వనిన్ఙ్ సెమిసిన. మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాసెమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ,మీవందిఙ్ అకక్బా కీసుత్ ఎదు నాను సెమిసత్ మన.
11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సయానుమాముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను సెమిసత్ మనన్. మరివనిన్ సెఇపణిఙవందిఙ్ మాటు
నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ గదె?
కొతత్ ఒపుప్మానం వందిఙ్ సాటిసిన్కార్.

12కీసుత్ సువారసాటిసెత్ఙ్ నానుతోయపటన్మ్ దువాతివలెఅబెబ్నెగిగ్ అవ్ కాసందేవుణునఙిసితాన్. 13గానినాతంబెరి
ఆతితీతుఙ్ తొఎండనామనుస్దునిపాతిసిలెల్ండఆతిఙ్,వరిఙ్ నానుసొనిస్నఇజివెహిస్అబెబ్ణిఙ్ మాసిదోనియసొండెఙ్ 
సోత.

14గానిమాపు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మఙి దేవుణు ఎసిత్వలెబా
గెలిసిత్ వరి సరద్దాన్ నడిఃపిసినాన్. ఉండి నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ విజుబాన్ మాపుసాటిసిన్ 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 మాపు సాతి ఒడొఃల్ ది కంపు లెకెండ్ మనాప్. దేవుణు
రకిస్సిన్ వరిఙ్ బతుక్ సిజిని నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ మనాప్ . నిని పణిదిఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? 17మహి నండొండార్ 
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లెకెండ్,లాబంరపిద్ ఇజిదేవుణుమాటదిఙ్ బేరం కినికాపఆఎప్. దేవుణుబాణిఙ్ పోకెఆతివరిలెకండ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి
నీతినిజాయిదాన్ దేవుణు ఎదుమాపువరిగ్జినాప్.

3
1మరి మఙి మాపె మరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా? సెగొండారిఙ్ అవ్ సరం మని లెకెండ్ మీబాణిఙ్ నొ, మిఙి

తోరిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కీదు పోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ ఉతమ్ కు మఙి మండెఙ్ నా? 2మామనుస్ఙ రాసె ఆతిమని లోకుర్ విజెరె
నెసి సదివ్జిని ఉతమ్ కు మీరె. 3పణకుదాన్ తయార్ కితిత్ బలెల్ఙ ముసుక్ గీసిత్ మనిక ఆఏద్ ,మరి సిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ ,
గానిలోకురిమనుస్ ఇనిమెతానిబలెల్ఙముసుక్,మాపుకితిత్ సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,రాసెఆతిమని
కీసుత్ బాణిఙ్ వాతిమనిఉండిఉతమ్ నెమీరు ఇజిమీరెతోరిసినిదెర్.

4 కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు మా మనుస్దు నసొస్ నమకం మనాద్. 5మాపు కిజిని పణిఙ్ విజు మా సతుత్ దాన్ మాపె
కిజినాప్,ఇజిఒడ్ఃబిదెఙ్ మాలొఇఇనికబాసిలెల్ద్. యాకెఙ్ కిదెఙ్ మనిసతుత్ దేవుణుబాణిఙ్ నెవాతాద్. 6వాండెమఙికొతత్
ఒపుప్మానమ్ దిఙ్ నెగెండ పణికనికార్ ఇజి ఇటత్ మనాన్. కొతత్ ఒపుప్మానం ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని
దేవుణుఆతమ్దాన్ వాతిక. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅసరమ్ దాన్ రాసెఆతిపమాణంసావుతపిసినాద్. ఆతమ్దాన్ వాతిపమాణం
పాణం సీజినాద్.
కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.

7పణకు బలెల్ఙముసుక్ అసరమ్ దాన్ రాసెఆతిమనిసావుతపిసిత్ పమాణంనసొస్గొపప్ పెరికమహాద్ . 8ఇహిఙ,మోసె
మొకొంతగిజిసొనిస్నిజాయ్ దాన్ మహిఙ్ బా, ఇసాయేలులోకుర్ వనిన్మొకొమ్ దు తినాఙ్ బెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ గొపప్ పెరి
జాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్ అయాలెకెండ్ పెరికమహాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మనిపణిఙ్ దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొ గొపప్
పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పణి నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ నీతి నిజాయితిదికార్ 
కిజినియాపణి,దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికమంజినాద్. 10ఏలుమనికఒదెగొపప్ పెరికఆతికఆతిఙ్,దినిఙ్ పోలిసిసుడ్ఃతిఙ,
ముఙాలగొపప్పెరికమహిదనిఙ్ ఏలుఇనికసిలెల్ండఆతాద్. 11అసరమ్ దాన్ రాసెఆతి, కండెక్ కాలంమహియాపమాణం
యాలెకండ్ గొపప్ పెరికవాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబామంజినియాకొతత్ పమాణంమరి ఒదె గొపప్ పెరికమంజినాద్.

12మాపుయాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాట్. అందెఙెమామనుస్దు దయ్ రమ్ దాన్ మనాప్. 13మాపు
మోసెలెకెండ్ ఆఏప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలులోకుర్ వనిన్మొకొమ్ దు మని తగిజిసొనిజాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండమోసె
వనిన్మొకొమ్ దు టుకుర్ ఇటాత్ న్. 14గాని వరి మనుస్ గుడిః ఆత మహాద్ . అందెఙె ఏలుబా వారు పడాఃయి ఒపుమానం
సదివ్జినివలె వరిమనుస్ఙముసుక్ అయాటుకుర్ ఏలుబాలాగెఆఏండ అయాలెకెండ్ నెమనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్
వెటనెఅకక్లాగెఆజినాద్. 15ఏలుదాకమోసెరాసిత్ మనికెఙ్ వారుసదివ్జినివలెవరిమనుస్ఙముసుక్ఉండిటుకుర్ మని
లెకెండ్ నెమనాద్. 16గానిఎయెన్ బాఎసిత్వలెబాపబువాతియేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙవనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల కిజినాద్. 18మాటు విజెటె టుకుర్ మన్ ఇమొకొమ్ దాన్,
ఆదమ్ దాన్ జాయ్ తోరితి లెకెండ్, పబుజాయ్ తోరిసినాట్. ఆతమ్ ఆతి పబుబాణిఙ్ వానిజాయ్ దాన్ మరిఒదెద్ జాయ్ ఆజి
వనిన్మూరి లెకెండ్ ఆజిమంజినాట్ లె.

4
ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండలొఇమనిన్ ఆసిత్

1దేవుణు కనికారమ్ దానెమాపుదేవుణు పణిదు మనాప్ . అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలెల్ండ ఆఏప్. 2మాపు
సిగులాగిజ్నిడాఃఙిజికిజిమహిపణిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ప్. మాపుమోసెంకిదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃఎప్. మాపుదేవుణుమాటమనిలెకెండ్ 
దనిఙ్ మారిస్ ఎండ వెహిస్నాప్. మాపుమొసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ . మాపు దేవుణుమాటమనిన్ లెకెండ్ మారిస్ ఏండ
వెహిస్నాప్ . అకాక్దె ఆఏండ నిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ నెసిని లెకెండ్ వరి గరబ్మ్ దిఙ్  ఎదు మఙిమాపెనెగెండ దేవుణు ఎదు
బతిక్జినాప్. 3మాపువెహిస్ని సువార డాఃఙె ఆతిమహిఙ, అకక్ పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙె డాఃఙె ఆతమనాద్. 4దేవుణు
మూరి ఆతిమని కీసుత్ జాయ్ ఆతి సువారదిఙ్ జాయ్, వరిఙ్ తొర్ ఏండ మంజిని వందిఙ్ యాతరమ్ దిఙ్ అతికారి ఆతి
సెతూను నమకం సిలిల్కార్ ఆతివరి మనుస్ది కణకెఙ్ గుడిడ్ కిబిసాత్ న్. 5-6 “సీకటిదాన్ జాయ్ ఆపిద్”, ఇజి వెహి దేవుణునె,
కీసుత్ మొకొమ్ దు మని జాయ్ దేవుణు గెణమ్ ది జాయ్ మఙిమండెఙ్ ఇజి వనిన్ జాయ్ మామనుస్ఙ జాయ్ సీని లెకెండ్ 
మఙి సితత్ మనాన్. అందెఙె మఙి మాపె ఆజి సువార సాటిస్ ఏప్. గాని యేసుకీసుత్ పబు ఇజి ఒడిఃబిజి, మాపుయేసు
వందిఙ్ మిఙిపణి కినికాప్ ఇజి సువారసాటిసినాప్.
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7అహిఙవిజుదనిన్ఙ్ మిసిత్యాసతుత్ మాదిఆఏద్,గానిదేవుణుబాణిఙ్ వాతికఇజితోరెఆదెఙ్ ఇజియానెగిగ్ ఆసిత్మా
ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండెఙలొఇమఙి దొహ్ క మనాద్. 8విజు దరిఙాణిఙ్ గటిఙ సీపె ఆజినికాప్ గాని పెడెఃహికాప్ ఆఏప్.
ఇనిక కిదెఙ్ నొ ఇజి తెలిల్ఎండ ఆతికాప్ గాని ఇనిన్ ఆస సిలిల్కాప్ ఆఏప్. 9హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజినాప్ గాని డిఃసి సిబె ఆతికాప్ 
ఆఏప్. డెఃయెఆజిఅడిఃగిఅరికాప్ గానినాసనంఆజినికాప్ ఆఏప్. 10మాపుఎసిత్వలెబామాఒడొఃల్ దుయేసుసావుదిఙ్ 
బరిసినాప్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు బతుక్బామా ఒడొఃల్ దాన్ తొరె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11ఏలు బతిక్జినికాప్ ఆతిమాపు
ఎసిత్వలెబాయేసు వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపెఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాసనం అజిసొనిమాఒడొఃల్ దుయేసు 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 మాపుబానమిమ్తమనాప్,అందెఙెవరిగ్జినాప్. 14ఇనిక ఇహిఙ,పబు ఆతియేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ నికికాన్,
యేసు వెటమఙిబానికిస్మీవెట వనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్.

15 దేవుణు దయా దరమ్ం మరి ఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజి సారిన్వలె, నండొ పారద్నమ్ కు కిజి, మరి వందనమ్ కు వెహిస్
వారు దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. యాకెఙ్ విజుమీవందిఙ్ నె.

16 అందెఙె మాపు మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరె ఆజిని మా ఒడొఃల్ పాడాఃజి సొనిస్నాద్ గాని మా
మనుస్దు మాపు రోజు రోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ ఆజినాప్. 17మాపు ఓరిసినియాసాణెం మంజిని ఇజిరి కసట్మ్ కు,
మఙి వనకాఙ్ విజుమిసిత్క ఆతి ఎలాకాలం మంజిని గవ్ రం దొహ్ కిస్నె. 18అందెఙెమాపుతోరిజిని వనక ముసుక్ మనుస్
ఇడ్ఃఏండ, తోర్ ఇ వనక వందిఙ్ నె ఎదు సుడ్ఃజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నె మంజినె, తోర్ ఇకెఙ్ 
ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.

5
1యాబూమి ముసుక్ మాపు బతిక్జిని గుడారం* లెకెండ్ మనిమా ఒడొఃల్ ఎసిత్వలె నాసనం ఆతి సొహిఙ్ బా, మా

వందిఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు లోకు కికాక్ణిఙ్ తొహిక ఆఏండ, దేవుణు తయార్ కితిత్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని
ఉండి ఇలుల్ మంజినాద్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 2పరలోకమ్ దు మనిన్ 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 గుడారమాతియాఒడొఃల్ దాన్ మనిన్వలెమాటు ములుఙిజి బరు పిండ్ జిని వరిలెకెండ్ 
మంజినాప్ . యాఒడొఃల్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మని ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆస
ఆజినాప్. అందెఙెసావుమనిన్యాఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బాసావుసిలిల్ పాణంమనిఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ 
బయాన్ లెకెండ్ మఙిసితిమనికాన్ ఆతి దేవుణునె దినిన్ వందిఙ్ మఙితయార్ కితత్ మనాన్. 6అందెఙెమాపుఎసిత్వలెబా
మనుస్దు దయ్ రంమనికాప్. మాపుయాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జినిదాక పబు బాణిఙ్ దూరంమనాప్ ఇజి నెసినాప్.

7మాపు 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 వందిఙ్ మఙి మనుస్దు దయ్ రం
మనాద్, ఇజి నాను వెహిస్న. 9అందెఙె, మాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జి మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి పబు వెట మహిఙ్ బా
వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మాపు గురి సుడ్ఃజినాప్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఒరెన్ యా ఒడొఃల్ దాన్ 
మహివలెకితిత్ పణిఙవందిఙ్,అయాకెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా,సెఇకెఙ్ ఆతిఙ్ బాదనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ దొహిక్నివందిఙ్ మాటు
విజెటె కీసుత్ నాయం తీరిసిన్ బాడిఃదు తోరె ఆదెఙ్ వలె.

మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలతొహ్ పిసిన్ పణి
11 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఎసొస్నొ తియెలాజి మండెఙ్ ఇజి నెసినె, మహి వరిఙ్ అయాలెకెండ్ మండు ఇజి బుదిద్

వెహిస్నాప్. మాపు ఎలాగ మరికాప్ ఇజి దేవుణు నెసినాన్. మీ గరబ్ం ఎదు మీరుబా మఙి నెసినిదెర్ ఇజి మాపు ఆస
ఆజినాప్. 12మరిమాపుమీఎదుమావందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ ఇజిసుడ్ఃఏప్,గానిమావందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మిఙిఉండి
అవ్ కాసం సీజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మనుస్దు 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 అకక్ మీ వందిఙ్ నె. 14 కీసుత్ పేమ మఙి బలవంతం కిజి నడిఃపిసినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె
వందిఙ్ ఒరెన్ సాతాన్ అందెఙె విజెరె సాతార్ ఇజి ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నెసినాప్. 15మరి, వాండు విజెరె వందిఙ్ 

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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సాతాన్ ఇజి బతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరి వందిఙ్ నె బతిక్ఏండ వరి వందిఙ్ సాజి మరిజ్ నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నె బతిక్దెఙ్ 
ఇజి నెసినాప్.

16అందెఙెఏలుదాన్ మాపుఎయెర్ వందిఙ్ బాయాలోకమ్ దుమనికార్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. కీసుత్ ఙ్ వందిఙ్ బా
ముఙాలయాలెకెండ్ నె ఒడిఃబితాప్ గాని ఏలుదాన్ వనిన్ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. 17అందెఙె, ఎయెన్ బా కీసుత్
వెట కూడిఃతిఙ,వాండు కొతాత్ ఙ్ తయార్ ఆజినాన్. పడాఃయికెఙ్ విజుసొహె, ఇదిలో విజు కొతాత్ కెఙ్ ఆతె. 18యాకెఙ్ విజు
దేవుణు బాణిఙ్ నె ఆతె. దేవుణు వెట పగాతికాట్ మఙి కీసుత్ వెట, దేవుణు మఙి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మరి
మహికార్ దేవుణువెటవనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ తయార్ కినిపణిబామఙిఒపజెపాత్ న్. 19అహిఙ,దేవుణులోకురిపాపమ్ కు
విజువరిముసుక్నెమొప్ ఏండ,లోకమ్ దుమనివరిఙ్ కీసుత్ వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ .మహివరిఙ్ దేవుణు వెట
కూలెఙ్ లెకెండ్ కిబిసిన్అయమటెఙ్ మఙిఒపజెపాత్ న్. 20అందెఙెమాపుకీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్. దేవుణుమావెటమిఙి
బతిమాల్ జినిలెకెండ్ వరిగ్జినాన్. మీరుదేవుణువెటపగాతికిదెర్ లెకెండమన్ ఏండవనిన్వెటరాజినమాజివనిన్ఙ్ కూలెఙ్ 
లెకెండ్ మండు ఇజిమాపుకీసుత్ వందిఙ్ మిఙిబతిమాల్ జినాప్. 21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు నీతినిజాయిమనికాట్ 
ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇనిపాపం సిలిల్కాన్ ఆతి కీసుత్ ఙ్ మావందిఙ్ పాపం ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1 దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజి మపు మిఙి బతిమాలిజ్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి

మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం పణిదిఙ్ రెఇదని లెకెండ్ మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్. 2 “నీనుమొరొ ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను
వెహమనన్. రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్ రోజుదు నాను మిఙిసాయం కిత మనన్ ఇజి వాండు వెహిస్నాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్
మనాద్. అందెఙెనాను వెహిస్న, ఇకాక్దె దేవుణుది తగితి సమయం. ఇకాక్దె దేవుణు రెసిసిని రోజు.

పవులుఙ్ వాతి కసట్మ్ కు
3ఎయెరిఙ్ బ ఇని తొరొ ఇడ్ఃఎండమపు కిజిని విజు పణిదు ఎలాగమరి నిందబా రెఎండమాపుసుడ్ఃజినాప్. 4విజు

వనాక్ లొఇ దేవుణు వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజిమఙిమాపెతోరిసినాప్. ఎలగ ఇహిఙ కసట్మ్ కు విజు గొపప్ఙ ఓరిసినిబాన్,
సమెఙ లొఇ బాద ఆనిబాన్, దుకమ్ దు, 5డెఃయె ఆనిబాన్, జెలిదు మనిన్బాన్ ,మహికార్ గొడొఃబ ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజి
పణి కినిబాన్, నిద సిలిల్ రెయ్ కాఙ్, బఙ ఆతివలె, దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజిమఙిమాపెతోరిసినాప్. 6మాపుఇని
తపుప్బా సిలెల్ండ మహప్. అరద్ం కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్, దయ ఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్ సిలిల్ పేమదాన్,
7 నిజమాతి మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిన్ లొఇ, దేవుణు సతుత్ లొఇ, ఉణిర్ డెబ కికాక్ణిఙ్ నీతి నిజాయితి ఇని ఆయుదమ్ కు
అసిన్బాన్, 8మరాయ్దసితిత్బాన్,సిగు ఆతిబాన్ ,పొగ్ డెఃఆనిబాన్,సెఇమటెఙ్ వెహెఆనిబాన్  దేవుణువందిఙ్ పణికినికాప్ 
ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్. నిజమాతికెఙ్ మాప్ వరిగ్జినాప్ గాని అబదద్ం వరిగ్నికాప్ ఇజి లోకుర్ మఙి ఒడ్ఃబిజనార్.
9విజెరెబాగనెసిత్కార్ గానిఎయెర్ బానెస్ ఇవరిలెకెండ్ మనాప్. సాజినివరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపుబతిక్జినాప్. డెఃయె
ఆజినాప్ గాని సపె ఆఏప్. 10దుకమ్ దాన్ మనిన్కాప్ గని ఎసిత్వలెబా సరద్ మనిన్కాప్. బీదాదికాప్ గాని నండొండారిఙ్ ఆసిత్
మనిన్కార్ కిజినాప్. ఇనికబా సిలిల్కాప్ గాని విజుమనిన్కాప్.

11కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబాడాఃప్ ఎండమామనుస్దుమనిన్కెఙ్ విజుమీవెటమాపువరిగ్తమనాప్. 12మాపు
మీవందిఙ్ పేమదాన్ కికుక్ సాపిస్నాప్. మీరుమూకి కికుక్బామావందిఙ్ సాప్ ఇదెర్. 13మీరు నా కొడొఃర్ ఇజిమిఙియా
లెకెండ్ 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 నిసీకటిఎలాగఉండెబాన్ కుడ్ఃజిమండెఙ్ అటెన్? 15కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ ఆతిబెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇనిపొతుత్
మనాద్. నమిమ్తివరిఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనిపొతుత్ మనాద్ ? 16దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙవెటఇనిపొతుత్ మనాద్ ?మాపు
బతిక్జిని దేవుణుది గుడిః ఆతమనాప్. అహిఙ దేవుణు వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట నడిఃన. నాను
వరిఙ్ దేవుణుఆజిమంజినాన్ లె. వారునాలోకర్ ఆనమంజినార్”. 17 “అందెఙెవరిబాణిఙ్ వెలిల్ వాజి కేటమండు”, ఇజి
పబు వెహిస్నాన్. “సుబారం సిలిల్ ఇని దనిఙ్ బాముట్ మాట్,నానుమిఙి డగు కిన”, 18 “నానుమిఙి బుబబ్ ఆనమంజిన,
మరిమీరు నఙిమరిసిర్ గాలిస్క్ ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు వెహిస్నాన్”.

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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7
1నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙియాలెకెండ్ పమాణమ్ కు సితత్ మనాన్. అందెఙె ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ 

సెఇకెఙ్ కిజిని విజువనకబాణిఙ్ దూరంమంజిమఙిమాటెసుబారం కిజి, దేవుణుదిఙ్ గొపప్మరాయ్ద సీజి,పూరినెగిగ్కాట్ 
ఆజిమంజినాట్. 2మీమనుస్ఙమఙిబాడిడ్ సిదాట్. మాపుఎయెరిఙ్ బాఇనితపుబాకిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాపాడ్ః కిఎతాప్.
ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబామోసెం కిజి లాగ్ గె ఆఎతాప్. 3మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజి మీ ముసుక్ తపుమోపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఇక
వెహ్ ఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుముఙాలవెహిమనిన్ లెకెండ్ మీరుమఙినండొడగుహికిదెర్. అందెఙెమాపుబతిక్తిఙ్ బా
మీవెటనె, సాతిఙ్ బామీవెటనె ఎసిత్వలెబామంజినాప్. 4మీవందిఙ్ నామనుస్దు నండొ దయ్ రం మనాద్. మీవందిఙ్ 
నాను గొపప్పొగ్ డిఃజిన. నాను ఓదరుప్దాన్ నిండితమనన్. నఙి నండొ కసట్మ్ కు వాతెగానినాను గొపప్ ఓదరుప్దాన్ మనన్.

5మాపుమాసిదోనియాదు వాతి వెననుకబా కండెక్ బా రోమ్ దెఙ్ అట్ ఏతాప్. విజు దరిఙాణిఙ్ మఙి కసట్మ్ కునె మహె.
వెలిల్హన్ గొడఃబెఙ్,మాలొఇఇహిఙతియెల్ దాన్ మహప్. 6గాని ఇని ఆస సిలెల్ండ అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు,
తీతువాతిఙ్ వనిన్వెటమఙిఓదరిసాత్ న్. 7వాండువాతిదని వెటనెఆఏండ,మీరు వనిన్ఙ్ ఓదరిసిత్ దనివెటాదేవుణుమఙి
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 . అయఉతంమిఙి సెగం రొసుక్ దుకం కిబిసాత్ ద్ ఇజి
నెసాత్ నె విసారం అసత్. 9గానినాను ఏలు దని వందిఙ్ సరద్దాన్ మన. మీరు దుకం ఆతి వందిఙ్ ఆఏద్, గానిమీరు అయ
దుకమ్ దాన్ దేవుణు ఎదుమీతపుఙ్ ఒపుకొడ్ఃజిమారుమనుస్పొందితిదెర్ ఇజినాను సరద్దాన్ మన. దేవుణు ఇసట్మాతి
వజనెమీరు దుకం ఆతిదెర్, అందెఙె దనివెటమిఙి ఇనికబా నసట్ం రెఎత. 10దేవుణు ఇసట్మాతి వజవాజిని దుకమ్ దాన్,
దేవుణు మిఙి రకిస్సిన్ లెకెండ్ మీ లొఇ మారు మనుస్ పుటిసినాద్. అయ మరు మనుస్ దుకం పుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ 
సెందితిదుకంసావుతపిసినాద్. 11దేవుణుఇసట్మాతివజవాతియాదుకమ్ దాన్ మీరుఎసొనొజాగరమనికిదెర్ ఆతిదెర్.
మరి మీరు కలిత్ సిలికిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొ ఆస, తపుప్ పణి వందిఙ్ ఎసొనొ కోపం రెపిసాత్ ద్ . మరి, దేవుణు వందిఙ్ 
ఎసోనొతియెల్, దేవుణు వందిఙ్ ఎసొనొపేమ, దేవుణు వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ మనుస్దు ఎసొనొఆస, నయం జరిగ్జిమండెఙ్ 
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 బాఆఏద్. గానిమావందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొనొఆసఆజినిదెర్ ఇజిదేవుణుఎదుమీరునిజంనెసెత్ఙ్ ఇజినెనాను
రాసత్. 13యావిజు వనాక్ వందిఙ్ మాపుఉసార్ కిబె ఆతాప్. అకాక్దె ఆఏండ, మీరు తీతు మనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ 
వాండు సరద్దాన్ మనికబా సుడ్ఃజిమాపుమరి ఒదెద్ సరద్ ఆతాప్. 14నానుమీ వందిఙ్ తీతు ఎదు పొగ్ డిఃజి వెహి వందిఙ్ 
మీరు నఙి సిగు కిఇతిదెర్. మాపుమిఙివెహివిజుమాటెఙ్ ఎలాగ నిజమాతికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీవందిఙ్ తీతు వెట
పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ బానిజం ఇజి తోరె ఆతె. 15మీరు విజిదెరె వనిన్ఙ్ లొఙిజి, ఎసొనొ తియెలాజిఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ 
డగు కితిత్దెర్. అకక్ఎతుత్ కినివలెమీవందిఙ్ వనిన్మనుస్దుమనిపేమమరిఒదెద్ పిరిజినాద్. 16మరిమీవందిఙ్ మనుస్దు
పూరి దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె,మాసిదోనియాదుమనిన్దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ దేవుణుతోరిసిత్ మనిన్వనిన్దయాదరమ్ంవందిఙ్ మీరునెసి
మండెఙ్ ఇజిమాపుకోరిజినాప్. 2వరిఙ్ వాతిగొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వారు పరిస కిబె ఆతార్ గానిఒదెద్ సరద్ ఆజిమహార్ .
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, నిజమె వరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ 
ఇంకలావ్ నెసితార్. వరిసొంతఇసట్మ్ దాన్ సితాత్ ర్. 4నమిమ్తిత్ వరివందిఙ్ కిజినియాసాయమ్ దువరివంతుఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ 
ఇజివరిఙ్ అవ్ కాసంసీదెఙ్ వారుమఙినండొబతిమాలితార్. 5వారు కితిత్కమాపుఒడిఃబితిలెకెండ్ బాఆఏతాద్. ముఙాల
వరిఙ్ వారెపబుదిఙ్ సితాత్ ర్. వెనుక దేవుణుఇసట్మాతివజవరిఙ్ వారెమఙిబాసితాత్ ర్. 6అందెఙెతీతుమీలొఇమొదొల్ సిత్
లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిపూరికిదెఙ్ ఇజిమాపువనిన్ఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరువిజువనాక్లొఇముఙాల
మనికిదెర్. అహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు, మాటెఙ వరిగ్ని దని లొఇ, గెణమ్ దు, మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ 
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మనిన్ ఆసాదు, మావందిఙ్ మనిన్ పేమాదు ముఙాల మనిన్ లెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ సీని కనికారమ్ దాన్ కిజినియా
పణిదుబామీరుముఙాలమండెఙ్ వలె.

8ఇకక్ నాను మిఙి ఉండి ఆడ సితిత్ లెకెండ్ వెహ్ ఏ, గాని సీదెఙ్ ఇజి మహివరిఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ పోలిసి సుడ్ఃతిఙ, మీ
మనుస్దు మని పేమ ఎసొస్ నిజమాతిక ఇజి నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వెహ. 9మీరుమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ 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.

10యాసఙతిఙవందిఙ్ మీరుయాలెకెండ్ కితిత్ఙబాగమనాద్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. నీరొండు,యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆస
మనికిదెరె ఆఏండ, సీదెఙ్ బామీరెముఙాహికిదెర్. 11అందెఙె,మీరు సీదెఙ్ ఎలాగ ఆస ఆజినిదెరొ, దనిఙ్ తగితి లెకెండ్,
ఇహిఙమిఙి కలిగ్తిమనిదనిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీజియాపణిపూరి కిదు. 12ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజిమనుస్మహిఙ,అటిన్
దనిన్ఙ్ ఇంకమిసిత్ ఆఏద్,గాని వనిన్ఙ్ మనిదనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ సితిత్ఙ,అకక్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13మహివరిఙ్ సులు ఆజిమంజిమిఙిలావ్ బరు మండెఙ్ ఇజి ఆఏద్ గాని విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ బరు మనిన్ద్ ఇజినె
మాపుకోరిజినాప్. 14ఏలుమిఙిలావ్ మనికవరిఙ్ అవ్ సరమ్ క వందిఙ్ సితిత్ఙ,వరిఙ్ లావ్ మనిన్వలెమీఅవ్ సరంవందిఙ్ 
మరిజ్ సీనార్ లె. అయాలెకెండ్ నెవిజెరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ మంజినాద్. 15 “లావ్ పెహివనిన్ఙ్ ఇనికమిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి
వనిన్ఙ్ సాల్ ఏండ ఆఏతాద్”.* ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్ నె. 16మీ వందిఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస
లెకెండ్ నె, దేవుణు తీతు మనుస్దుబా ఆస సితిత్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 17తీతుమాపు వెహిక
విహన్. అకాక్దె ఆఏండ వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ మీడగు వాజినాన్. 18సువార పణిదు విజు సఙమ్ కాఙ్ వనిన్
పణివందిఙ్ పేరుమనికాన్ ఆతిమరిఒరెన్ తంబెరిబావనిన్వెటపోకిస్నాప్. 19అకాక్దెఆఏండ,పబుఙ్ పేరువాదెఙ్ ఇజిని
మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మామనుస్దుమనిన్ ఆసతోరిసెత్ఙ్ ఇజినెమాపుకనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణి కిజినాప్. యా
సంతఅసిమాపుసొనివలె,మావెటవాదెఙ్ ఇజివిజుసఙమ్ కు కూడ్ఃజియాతంబెరిఙ్ నెఎరిల్సత్ మనార్. 20విజుసఙమ్ కు
కూడ్ఃజిలోబం కిఏండ సితిత్ యాసందదాన్ మాపుపణి కితిత్ వందిఙ్ ఎయెర్ బామాముసుక్ ఇని తపుబావెహ్ ఏండ గొపప్
జాగరదాన్ మనాప్. 21అందెఙె పబు ఎదునె ఆఏండలోకురి విజెరి ఎదుబా సరి ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ జాగరమనాప్.

22అకాక్దె ఆఏండ, వరివెట మరి ఒరెన్ తంబెరిఙ్ బాపోకిస్నాప్. నండొ పణిఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ వనిన్ఙ్ పరిస కిజి
వనిన్ మనుస్ది ఆస నెసత్ మనాప్. ఏలు మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని గొపప్ దయ్ రమ్ దాన్ ఆస ఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజి
మరి నెసినాప్. 23తీతు ఇహిఙ, నా వెటమహికాన్, మీనడిఃమినా 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,మరిమీవందిఙ్ మాపుపొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

9
1నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాపణి వందిఙ్ నాను మిఙి రాసెత్ఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . 2సాయం కిదెఙ్ మీమనుస్దు మని

ఆసనాను నెసిన. అందెఙె అకాక్యదికార్ ఆతిమీరు దేవుణు వందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజి నీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజి
మీ వందిఙ్ మాసిదోనియాది వరివెట పొగ్ డిఃజి వెహిస్ మహప్. మీమనుస్దు మని ఆసదిఙ్ నెసాత్ రె వరి లొఇ నండొండార్ 
సీదెఙ్ ఇజి ఉసార్ ఆజినార్. 3మాపుమీవందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఏలుయాతంబెరిఙ
పోకిస్న. నాను వెహి వజ సాయం సీజి పోకెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. 4ఉండి వేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ మావెట
వాతిఙ, మీరు తయార్ అఏండ మనిక సుడ్ఃతిఙ, మీ ముసుక్ మఙి మనియా నమకం వందిఙ్ అయావలె మఙి సిగు
వానాద్, మీరుబా సిగు ఆనిదెర్. 5అందెఙె, మీరు సీనాప్ ఇజి వెహిమనిక లోబం కిఏండ ముఙాలె తయార్ కిజి మండెఙ్ 
ఇజియా తంబెరిఙ మూఙాల్ నె మీ డగు సొండు ఇజి వెహిస్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఒడిఃబిత. అహిఙ మీరు సీనా ఇజి వెహి
మనికలోబమ్ దాన్ సీని లెకెండ్ మన్ ఏండపూరిమనుస్దాన్ 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. 7ఒరెన్ 

ఒరెన్,ఎసొస్సీనఇజివనిన్మనుస్దునిర్ ణెంకితిత్లెకెండ్ నెసీదెఙ్. అకక్సణఙిఎండ,బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండసీదెఙ్ వలె.

* 8:15 8:15 నిరగ్మకాండం 16:8 ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ కనాను దేసం సొనిస్ మహివలె, వారు బిడిఃఙ్ బూమిదు 40 పంటెఙ్ మహివలె
మనన్నెవరిఙ్ ముకెలమతితిండిఆతమహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదుమహివలెవరిఙ్ సరిఆతితిండిసిలెల్ద్ ఇజివారు దేవుణు వెటసణఙితార్ . దేవుణుఆగసమ్ దాన్ 
వరిఙ్ మనన్ సితాత్ న్ . రోజుపెందలమనన్వారుమనిన్బాన్ , ఇజిరి బెలల్మ్ లెకెండ్ బూమిదు అరిస్మహాద్ . రోజురోజుదిఙ్ సరి ఆతిక అయరోజుదునె దేవుణు వరిఙ్ 
సీజిమహాన్ . వారు కనాను దేసం అందిజిబాణక తిండి తినిదాక దేవుణు వరిఙ్ మనన్ సీజిమహాన్ . (యెహొసువ 5:12)
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ఎందనిఙ్ ఇహిఙసరద్దాన్ సీనివరిఙ్ దేవుణుపేమిసినాన్. 8ఎసిత్వలెబామిఙికావాలిసిత్ దనిన్ఙ్ ఇంకలావ్ మండెఙ్ ని,మరి
విజు నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మిఙిమండెఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సీజిని దేవుణు ఇంక మరి ఒదెద్ మిఙి సీదెఙ్ 
అటిన్కాన్. 9 దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు మాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “వాండు దోసదాన్ కెహిస్ విరివితిస్ ఇనాయమ్ కు
బీదాదివరిఙ్ సీజినాన్. వనిన్ నీతినిజాయితిఎలాకాలంమంజినిక”. 10వితిన్ వనిన్ఙ్ వితుక్నిఉండెఙ్ తిండిసీనిదేవుణు
సీజినాన్. మిఙిమా వాండు వితెత్ఙ్ వితుక్ సీజి, మీరు వితిన్కెఙ్ నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ కిజి, మీరు కిజిని నీతి నిజాయితి
పణిఙ్ బా లావ్ కిబిసాన్న్. 11 విజు సఙతిఙ లొఇ మీరు లావ్ మనిన్కిదెర్ కిబె ఆనిదెరెల్. అందెఙె ఎసిత్వలెబా మహి వరి
వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. మీరు మఙి సిజిని దనిదటాఙ్ మాపు మహివరిఙ్ సీనివలె మా వెట దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహె ఆనాద్ లె. 12యాపణివెట 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, మిఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ వరిఙ్ నిమహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబం కిఎండ సీదెఙ్ తయార్ 
ఆతివందిఙ్ వారు విజెరెదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ లె. 14వరిఙ్ సాయంకిదెఙ్ దేవుణుమీముసుక్తోరిసిత్ విజుదనిఙ్ మిసిత్
వనిన్ దయాదరమ్ం వందిఙ్,మీవందిఙ్ పారద్నం కినివలె,మిఙిసుడ్ఃదెఙ్ మనుస్దు ఆసదాన్ మంజినార్. 15వెహెఙ్ అట్ ఇ
ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు!

10
1ఏలు పవులు ఇని నాను బతిమాలిజ్న. మీవెటమనివలె నిపాతిమనికాన్ లెకెండ్ గానిమీబాణిఙ్ దూరం మనివలె

గటిఙమనికాన్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిజినినాను, కీసుత్ ఙ్ మనిసారిల్దాన్ నిసాంతిదాన్ మిఙిబతిమాలిజ్న. 2మాపులోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ మావందిఙ్ వెహిస్నిదెర్. ననివరి వెట నాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ 
తెగిజి నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్. గాని నాను వానివలె గటిఙ వరిగ్ఎండ మంజిని లెకెండ్ మీరు మండు ఇజి నాను మిఙి
బతిమాలిజ్న. 3యాలోకమ్ దునె మపు బతిక్జినాప్ గానిలోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ ఆఏప్. 4మాపువిదెం కిని
ఆయుదమ్ కు యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి ననికెఙ్ ఆఉ. గాని సెఇ వనాక్ పెరి ఎతుత్ మని కోటెఙ అర్ పెత్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ 
వాతిమని సతుత్ మని ఆయుదమ్ కు అకెక్ఙ్. 5మాపు, దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎండ మండెఙ్ అడుడ్ కినిలెకెండ్ మనుస్దాన్ 
రేఙ్ జి వాజిని విజు వనాక్ఙ్ అడిడ్ఃజి అర్ పిస్, విజు ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్. 6మీరు పూరి
లొఙిజిమంజినికిదెర్ ఆనిదాక,లొఙిఏండమనిన్ విజు వనాక్ వందిఙ్ మిఙిసికస్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాప్.

7మీరు వెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నె సుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బా వాండు కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి మహిఙ, వాండు
ఎలాగ కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆజిమంజినాండొ, అయాలెకెండ్ నెమాపుబా కీసుత్ ఙ్ సెందితికాప్ ఇజి వాండు ఒడ్ఃబిదెఙ్ వలె.
8మీ బతుక్ నాసనం కిదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ గాని దనిన్ఙ్ నెగెండ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి పబు మఙి అతికారం సితత్ మనాన్. అయ
అతికారం వందిఙ్ నండొ పొగ్ డిఃజి వెహిఙ్ బానాను సిగు ఆఏ. 9నాను మిఙి రాసిని ఉతమ్ దాన్ మిఙి తియెలిస్ని వనిన్
లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజికోరిజిన. 10 “వనిన్ఉతమ్ కు గొపప్ అరద్ంమనిన్మాటెఙ్ మనిన్కెఙ్,సతుత్ దాన్ కూడిఃతికెఙ్ గాని
వాండుమా నడిఃమిమనివలె సతుత్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. వరిగ్జినిమాటెఙ్ ఇని అరద్ం సిలిల్కెఙ్ మనెన్”, ఇజి ఎయెరొ
వెహిస్నార్ గె. 11యాలెకెండ్ వెహిస్నికార్ యాక నెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙ మాపు దూరం మనివలె రాసిని ఉతమ్ దు మనిన్
మాటెఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీనడిఃమిమాపుమనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12వరిఙ్ వారెపొగ్ డెఃఆజినిసెగొండార్ లెకెండ్ మాపుబామనాప్ ఇజినొ,మాపువరిఙ్ సమానంఆతికాప్ ఇజినొవెహెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుమహివరివెటవిజుసఙతిఙలొఇసమానంమనానాఇజిపోలిసిసుడ్ఃజినార్. అయాకబుదిద్ సిలిల్
పణినె. 13గాని మఙి అకుక్ మనిదనిఙ్ ఇంక మాపు పగ్ డెః ఆఏప్. దేవుణు మా వందిఙ్ కేట కితిత్ మనిన్ పణిదిఙ్ జవ
డాట్ ఏండ దనిన్ లొఇనె పొగ్ డిఃజినాప్. మాపు మీ నడిఃమి కిజిని పణిబా దనిన్ లొఇ మనాద్. 14మాపు కీసుత్ వందిఙ్ 
సువార సాటిసి మీ డగు వాతివలె దేవుణు మఙి ఒపజెపిత్ మనిన్ దనిఙ్ జవ డాటిస్ సొనికాప్ ఆఏతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరు దనిన్ లొఇనెమనిన్దెర్. మాపె కీసుత్ సువారముఙాలమీనడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్ లొఇ వంతు మనికాప్ ఇజి మాపు పొగ్ డిఃఏప్. గాని దేవుణు ముసుక్ మనిన్ మీ
నమకం పిరిజి వానివలె మీ నడిఃమిమాపు కిజిని సువార పణి మరి ఒదెద్ పెరిక ఆజి సరాన్ద్ ఇజిమాపు ఆస ఆజినాప్.
16మీ అతాల మని నాహక్ఙ్ బా సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అటాన్ప్. అయాలెకెండ్ కిజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపె ఆతిమని
పాంతమ్ దు కిబె ఆతి పణి వందిఙ్ మఙిమాపె పొగ్ డెః ఆఏప్. 17గాని దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “పొగ్ డెః
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ఆజినికాన్ పబు కితిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ నెపొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”. 18వనిన్ఙ్ వాండెపొగ్ డెః ఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్,తగిన్కాన్ 
ఇజి దేవుణు వెహిన్కాండె తగిన్కాన్ ఆజినాన్.

11
1నాబుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజినాను ఆసఆజిన, నిజమెఏలుబామీరు ఓరిసినిదెర్. 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. 3గాని సరాస్ వనిన్ సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్, మీమనుస్బా తపు
బోదెఙాణిఙ్ మోసెం కిబె ఆజి,మీరు కీసుత్ ముసుక్ మిఙిమనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమ డిఃసి సీజి, వనిన్ బాణిఙ్ దూరం ఆనిదెరెల్,
ఇజి నాను తియెల్ ఆజిన. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెన్ బా మీ డగు వాజి మాపు సాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండ మరి ఒరెన్ 
యేసుఙ్ సాటసిత్ఙ,మరిమావెటమీరుపొందితిమనిదేవుణుఆతమ్ ఆఏండమరిఉండిఆతమ్పొందితిఙ,అకాక్దెఆఏండ
మాపు వెహి సువార ఆఏండ మరి ఉండి సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగ మీరు వనాక్ఙ్ లొఙిజి వరిఙ్ ఒరిసినిదెర్. 5అయ
గొపప్ పేరు పొందితికార్ ఆతి అపొసుత్ రు ఇంక నాను ఒదెద్ తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 6నాను నెగెణ్ వరిగ్దెఙ్ 
నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా,గానినాను గెణం సిలిల్క ఆఏ. మిఙివిజేరిఙ్ విజు పణిఙాణిఙ్, విజుమాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణం
వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసత్ మనాప్.

7మీబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండదేవుణుసువారమీనడిఃమిసాటిసి,మీరుపెరికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజినఙినానెతగెఆతివలె
నాను పాపం కితాత్ నా? 8మీ నడిఃమి దేవుణు పణికిదెఙ్ మహి సఙమ్ కాణిఙ్ వరి డబుబ్ఙ్ డొఙ కితిత్ లెకెండ్ వరి బాణిఙ్ 
కూలిల్ లొసె ఆత. 9నాను మీ నడిఃమి మహివలె, ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ్ బా, నాను ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా లొస్ ఏత.
మాసిదోనియదాన్ వాతి తంబెరిఙ్ నాఅవ్ సరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సితాత్ ర్. మీబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండ, నాను మిఙి ఉండి
బరు లెకెండ్ మన్ ఏండ జాగరదాన్ మహి లెకెండ్ నె వాని కాలమ్ దుబా మంజిన. 10 కీసుత్ ఙ్ మని నిజం నా లొఇ మనిన్ఙ్ 
అకాక్యపాంతమ్ దుమనికార్ ఎయెర్ బానానుయాలెకెండ్ 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 ఆతిమని మోసెం పణిఙ్ కిజిని మిఙి 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 వారెనీతినిజాయితిపణిఙ్ కినివరి లెకెండ్ వేసంపోకెఆతిఙఅకక్
పెరిక ఆఎద్. వారు కిజిని పణిఙ తగితి లెకెండ్ నె ఆకార్ దిఙ్ వరిఙ్ జరిగ్నాద్ లె.

పవులు వనిన్ఙ్ వాతి కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజినాన్ .
16నాను 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
ఆజి పొగ్ డిఃజినివలె, అకక్ పబుమాటెఙ్ వరిగ్తి లెకెండ్ ఆఏ, ఉండి బుదిద్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ వరిగ్జిన. 18నండొండార్ యా
లోకమ్ దిఙ్ సెందితివరిలెకెండ్ పొఙిజినార్,అందెఙెనానుబాఅయాలెకెండ్ నెపొఙిజిన. 19మీరుగొపప్బుదిద్ మనిన్కిదెర్ గె.
మీరు బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్ సరద్దాన్ డగు కిజినిదెర్. 20ఒరెన్ మిఙివెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా, ఒరెన్ మోసం కిజిమిఙి
మనిన్కెఙ్ విజులొసెఆతిఙబా,ఒరెన్ మిఙిమోసెంకిజివనిన్ఙ్ లాబంతపిసిత్ఙ్ బా,మీమొకొమ్ దుడెఃయిఙ్ బామీరువనిన్ఙ్ 
ఓరిసినిదెర్. 21అయాలెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ మాపుసతుత్ మనికాప్ ఆఏప్ ఇజి నాను సిగు ఆజి వెహిస్న. గాని
ఎయెన్ బాఇనిదనిన్ వందిఙ్ బాపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ, నఙిబాఅయాలెకెండ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్.
నాను ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ నె వరిగ్జిన. 22వారు ఎబివారునా? నానుబా ఎబివాండునె. 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 డెఃయె ఆత. నండొ సుటుక్ సావుదిఙ్ డగు
ఆత. 24యూదురు లోకుర్ బాణిఙ్ అయ్ దు సుటుక్,ఉండి తకుక్ నలపయ్ దెబెబ్ఙ్ తిహ. 25మూండి సుటుక్ డుడుడ్ దాన్ 
డెఃయెఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ డెఃయెఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు పయ్ నం కిజిమహిఙ్ ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ 
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బాద ఆత. ఉండి రెయు పొగొల్ సందరమ్ దు ఏరుదు మహ 26 ఎసిత్వలెబా నాను పయ్ నం కిజి మహిఙ్ నండొ సుటుక్
పయనమ్ దు పెరి గడెడ్ఙాణిఙ్ పమాదమ్ కు వాతె. డొఙారిఙు వెట పమాదమ్ కు వాతె. మాసొంతజాతిదికారాతియూదురి
వెట పమాదమ్ కు వాతె. 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 నిగసాణె మహ. 28యాకెఙె ఆఏండ
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ ఆనెనొ ఇజి రోజుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజిమహ. 29సతుత్ సిలిల్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?
నానుబా సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా? ఎయెన్ పాపమ్ దు తొరొడె ఆజినానా? నఙిమనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?

30నానుపొగ్ డెఃఆదెఙ్ వలెఇహిఙనఙిమనిన్సతుత్ సిలిల్ వనాక్వందిఙ్ నెనానుపొగ్ డిఃనాలె. 31నానువరిగ్జినికఅబదద్ం
ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడెఃఆజినిమాపబువాతియేసుఙ్ బుబాబ్తిదేవుణునెనెసినాన్. 32దమసుక్ పటన్మ్ దు
నాను మహివలె, రాజు ఆతి అరెత అడిఃగి మనిన్కానాతి అదికారి నఙి అసెత్ఙ్ ఇజి దమసుక్ పటన్ం విజు కాపు ఇడాత్ న్.
33నసిత్వలె పటన్మ్ ది కోట గోడాఃదు మనిన్ కిటికి బొరొదాన్, గంపదు డిఃపె ఆతానె వనిన్ కియుదాన్ తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙ మరి నండొ మనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇని లాబం సిలిల్ఙ్ బా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతి కలెఙ

వందిఙ్,డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుతోరిసిత్ వందిఙ్ నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. పదనాలిగ్
పంటెఙ్ ముఙాలవాండుమూండిఆగాసందాక పెరెఆతాన్. ఒడొఃల్ దాన్ పెరెఅతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరెఅతాండొఇజి
నాను నెస్ ఏ. అకక్ దేవుణునె నెసినాన్. 3పరదీసు ఇని దేవుణు మంజినిబాడిఃదాక పెరె ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన.
వాండు ఒడొఃల్ దాన్ పెరె అతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరె అతాండొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. అయాక దేవుణు నెసాన్న్. 4అబెబ్
వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ సఙతిఙ్ వెహాన్. లోకు ఎయెన్ బావనిన్ వెయుదాన్ అయమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 5నని ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి నాను 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 ఇహిఙనాను కితిత్కెఙ్ సుడ్ఃజినొ,నాను వరిగ్నికెఙ్ వెంజినొ,నానుమనిన్ దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికాన్ ఇజినావందిఙ్ 
ఎయెన్ బాఒడ్ఃబిఏండమండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.

7దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙి తోరె ఆతి వందిఙ్, నఙి నానె పెరిక ఇజి ఉబె ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి
నఙి బాద కిదెఙ్ ఇజి నా ఒడొఃల్ దు ఉండి సాంపు ఇడెడ్ః ఆతి లెకెండ్ ఒరెన్ సయాను దూత నా డగు పోకె ఆత మనాన్.
8అయాక నా ఒడొఃల్ దాన్ లగ్ జి విసిర్ అ ఇజి నాను పబు వెట మూండి సుటుక్ బతిమాలిత. 9గాని వాండు నఙి, “నా
దయాదరమ్ం నిఙి ఆనాద్, సతుత్ సిలిల్బాన్ నా సతుత్ పూరి సతుత్ మనిక ఆజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె నఙి సతుత్ సిలిల్
వనాక్ వందిఙ్ మరి ఒదెద్ సరద్దాన్ పొగ్ డిఃనాలె అందెఙె కీసుత్ సతుత్ నా ముసుక్ నిలిస్ మంజినాద్. 10ఎసిత్వలె నాను సతుత్
సిలిల్కానొ, నసిత్వలె నాను సతుత్ దికాన్ ఆజినాన్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నఙిమనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనక వందిఙ్, నిందెఙ వందిఙ్,
కసట్మ్ కు వాతి వందిఙ్,హిమ్ సెఙ వందిఙ్, సమెఙ వందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన.

11నానుబుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన,అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజిమీరెనఙిబలవంతం కితిత్దెర్. నానుతగిన్కాన్ ఇజిమీ
బాణిఙ్ వెహెఆదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుఎపటిదికాన్ ఆఇఙ్ బా,మీగొపప్పేరుపొందితిఅపొసుత్ రు
ఇంక తకుక్దికాన్ ఆఏ. 12నాను ఎసొస్నొ ఓరుప్దాన్ మీ నడిఃమి తోరిసిత్ మనిన్ బమామ్తి పణిఙ్, ఎసెఙ్ బా తొఇ పణిఙ్,
బమామ్ని గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఇని దనిన్ఙ్ రుజుప్ కిజినె. 13 ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా నాను మీ ముసుక్ ఆదారం
ఆఏత. ఇకక్దె ఆఏండ మరి ఇని సఙతిదుబా మీరు మహి సఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్. నాను కితిత్ యా తపు
మీరు సెమిసుత్ .

14 ఏలు 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 నఙి కావాలి. కొడొఃర్ 
అయ్ సిఅపొప్సిర్ వందిఙ్ ఆఏద్,గానిఅయ్ సిఅపొప్సిర్ నెకొడొఃర్ వందిఙ్ ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ గదె. 15అందెఙెనాను నఙి కలిగ్తి
మనిన్కెఙ్ విజుమీవందిఙ్ కరుస్ కిన. మరినఙినానెమీవందిఙ్ కరుస్ కిబెఆన. నానుమిఙిలావు పేమిసిత్ఙమీరునఙితకుక్
పేమిసినిదెరా? 16నాను ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బామీముసుక్ ఆదారం ఆఏ, అకక్ నిజమె. గాని ఇనికాదొ ఉండి ఉపాయ్ కిజి
మిఙిమొసెంకిజిలొసెఆనాన్ లెఇజిఎయెర్ బావెహన్ర్ లె. 17నానుమీడగుపోకిఎయెర్ వెటబామిఙిమొసెంకిజిఇనికబా
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లొసె ఆత మనానా? 18మీ డగు సొండెఙ్ ఇజి తీతుఙ్ నాను బతిమాలిత. వనిన్వెటమా తంబెరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాపోక.
తీతుమిఙిమొసెం కిజి ఇనికబాలొసెఆతాండా? మాపుఉండెమనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?

19 మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి మీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజు మీవెట వరిగ్జినాప్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికిదెర్ ఇజి దేవుణు ఎదునెమాపు వరిగ్జినాప్. మాతంబెరిఙాండె, మీరు మీ మనుస్దు నెగెండ్ దేవుణు సతుత్ దాన్ 
మండెఙ్ ఇజినెయాకెఙ్ విజుమాపుకితాత్ ప్. 20నానువానివలెమీరు నఙి ఇసట్మాతికిదెర్ లెకెండ్ మన్ ఇదెర్ సు,మరిమిఙి
ఇసట్మాతిలెకెండ్ నానుబామన్ ఎసు ఇజినానుతియెలాజిన. మరిమీనడిఃమిజటిఙ్,గోసఆనికెఙ్,కోపంఆజిమంజినిక,
గుంపుఙ్ గుంపుఙ్ ఆనికెఙ్,దుసలాడ్ఃనికెఙ్,గుసగుసవరిగ్నిక,పొఙిజిఉబెఆనిక,గగోలిఆనికవిజుమంజినెసుఇజినాను
ఒడిఃబిజిన. 21మరినానుమీడగువానివలెమీఎదు దేవుణునాబుర డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజినాను తియెలాజిన.
మరి ముఙాల వరిఙ్ అలవాటు మహిలెకెండ్ సెఇ పణిఙ్ కిజి, కేలార్ బూలాజి, రంకు బూలాజి విజెరె ముందాల సిగు
ఆజిమంజిని వందిఙ్ మరివారు దుకమాజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండమనిన్ వందిఙ్ నాను దుకం ఆనాలె ఇజి
తియెలాజిన.

13
1 ఏలు నాను మీ డగు వానివలె ఇక కూడుఃపిస్ మూండి సుటుక్ ఆనె. దేవుణు మాటదు రాసిత్మని లెకెండ్, “రిఎర్,

ముఎర్ సాసిరిమాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె”. 2 రుండి సుటుక్ నాను వాతిఙ్ మీవెట
మహివలెనాను మిఙి బుదిద్ వెహి లెకెండ్ నె వెహమన. ఏలు మీబాణిఙ్ దూరం మంజిబ వెహిస్న. నాను మర్ జివానివలె
ముందాహన్ తపు కితిత్ వరిఙ్ బా నాను డిఃస్ ఎ, వెనుక తపు కితిత్ విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా డిఃస్ ఏ. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్
నావెట వరగ్జినాన్ ఇని దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజి మీరు 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, యాక
నిజమ్ 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.

5మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం మనికిదెరొ ఇజిమిఙిమీరె పరిస కిబె ఆదు. యేసుకీసుత్ మీ లొఇమనాన్ ఇజిమీరు
నెస్ ఇదెరా? యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ, నిజమె మీరు అరిమనికిదెర్. 6మాపు అయా లెకెండ్ 
అరికాప్ ఆఏప్ ఇజిమీరు నిజం నెసిన్దెర్ ఇజినామనుస్దు నఙినమకంమనాద్. 7మీరు ఇనిసెఇపణిఙ్ కిఎండమండెఙ్ 
వలె ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మాపు పరిసెఙ నిలిస్ మంజినికాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు తొరె ఆదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ .
గానిమాపు వీఙితికాప్ ఇజి తోరె ఆతిఙ్ బామీరు నిజమాతికెఙ్ కిజి మండెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్. 8నిజమాతికెఙ్ నె ఆఏండ,
నిజమాతి దనిఙ్ పడిఃఎండ ఇనికబా కిదెఙ్ మాపుఅట్ ఎప్. 9మాపుసతుత్ సిలికాప్ మనివలె,మీరు సతుత్ మనికదెర్ ఇజి
మాపు సరద్దాన్ మనాప్. అకాక్దె ఆఏండ మీరు దేవుణు ఎదు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ విజు నెగెణ్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి
మాపుపారద్నం 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 మీమనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె
ఉండెమనుస్దాన్ మండు. సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని సమాదనంమనికానాతి దేవుణుమీవెటమంజినాన్.

12నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజిమాడిఃసి మండు. 13ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె మీరు బాగ
మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్.

14పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ం,దేవుణుపేమ,దేవుణుఆతమ్మీవెటకూడ్ఃజిమంజినిక,మీవిజిదెరెవెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియముటాదుమని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్
ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతత్రమ్ నెయాక. గలాతియముటదు

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 .
యామాటవెహరె, విరి మనుస్ అయాబోద దరోట్ మహర్. దినిఙ్ దిదిజి పవులు రాసిని ఉతమ్ నెయాక. ఒరెన్ సునతి
కిబె ఆతిఙ, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె దేవుణు ఎదు నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి,మాటు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివలె డిఃబె ఆతిమని వరి లెకెండెమనాట్,అకుక్
మనివరిలెకెండ్ మనాట్. రూలుఙఅడిఃగిమన్ ఎట్ఇజివెహిస్నాన్. మరి,ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ కిబిసిన్పణిఙ్ ఇనిఇనికెఙ్,
దేవుణు ఆతమ్ నడిః పిసిని వజ నడిఃనికాన్ 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. వాండె
యేసుకీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ న్. నానుని నా వెట ఇబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి తంబెరిఙు, అబెబ్ మని
సఙమ్ కాణి విజెరిఙ్ వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్,
మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

4మాటుకితిత్ తపుప్పణిఙ్ మఙితపిసెత్ఙ్ ,యాలోకమ్ దుమనిసెఇబాణిఙ్ డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మాపాపమ్ కవందిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతండెసాతాన్. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనెవాండుయాలెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6నిజమాతి సువార నమిమ్తి వెనుక నిసొ బేగి మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సీజినిదెర్ ఇజి నాను 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 మిఙిపంర కిబిసి,అయాసువారమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8గానిఅపొసుత్ రు ఆతి
మాపునొ,పరలోకమ్ దాన్ వాతిదేవుణుదూతనోమరిఎయెన్ ఆతిఙ్ బ,మాపుముఙాలెమిఙివెహిసువారఆఏండ,దినిఙ్ 
వెతెకం ఆతి సువారమిఙి వెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ ఎలాకాలంమనీద్.

9మాపుముఙాలె మిఙి వెహి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండి సుటుబా వెహిస్ న. మాబాణిఙ్ మీరు వెంజి, నమిమ్తి
సువార ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువారమిఙి ఎయెన్ బావెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ మనీద్.

10నానుయా లెకెండ్ వెహిస్ లోకుర్ బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా? దేవుణు బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద
కిదెఙ్ సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ నాను సుడ్ఃజినెమహిఙ,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 నె యా సువార నఙి తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్.
13ఒరెన్ యూదవాండు కిజినిలెకెండ్ యూదురిమతమ్ దిరూలుఙ్ విజులొఙిజిపటుదలదాన్ అయాకెఙ్ కిఙినానుఎలాగ
బతిక్జిమహఇజిమీరు వెహిమనిదెర్. అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొహిమెస్ఙ్ కిజి,
వరిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ సుడఃత ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. 14నా జతదు మని మహియూదురిఙ్ ఇంక యూద మతమ్ ది
రూలుఙ్ విజునానుతప్ ఎండ కిత. నాఅనిసిర్ నెస్ పిసిత్ ఆసారమ్ కు పటుదలదాన్ కిదెఙ్ నండొసుడఃత. 15-16గానినాను
నాయాయపొటాదుపిండెంఆతిమహివలె,దేవుణునఙివనిన్వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్దయదరమ్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సేవకిదెఙ్ 
నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . నానుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమియేసు వందిఙ్ సువార వెహిన్ వందిఙ్ వనిన్మరిసిఙ్ నఙితోరిసి



గలతీ 1:17 227 గలతీ 2:14

నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజివాండు తిరామ్మానం కితాత్ న్ . ఆహె తిరరామ్నం కితిత్వలె నాను ఎయె వెటబాఆలోసనం వెన్ బాఎత. 17నాను
అపొసుత్ డు ఆని ముఙాల అపొసుత్ డు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ యెరూసలెమ్ దుబ సొన్ ఎత. గాని వెటనె నాను అరెబియ
ముటదు సొహ. వెనుక నాను దమసుక్ పటన్మ్ దుమర్ జివాత.

18 దేవుణు 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. 21పేతురు వెట
యెరూసలెమ్ దుమహివెనుక నాను సిరియ, కిలికియఇనిముటెఙసొహ.

22నసిత్వలెయూదయపాంతమ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ నఙితొఎండమహార్ .
23గానిమహికార్ నావందిఙ్ వెహిమనికెఙ్ నె వెహమనార్. “మఙిముఙాలెహిమెస్ఙ్ కిజిమహికాన్,ఉండికాలమ్ దు

వాండు నాసనం కిదెఙ్ సుడ్ఃతిమని సువార ఏలు వెహిస్నాన్”, ఇజి వెహిమనికెఙ్ నె వెహమనార్.
24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1 పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక, నాను యెరూసలెమ్ దు మరి సొహ. బరన్బ నా వెట వాతాన్. తితుఙ్ బామాపు
వెట కూక ఒతాప్. 2నాను సొండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసి వెహిఙ్ నె నాను సొహ. అబెబ్ పలుక్బడిః మని పెదద్లిఙ
కూడుపాత్ నె,యూదురుఆఇవరిఙ్ నానువెహిస్నిసువారఇనికఇజివరిఙ్ వెహ. ఎందనిన్ఙ్ ఇహిఙనానువెహిస్నికెఙ్ నిజం
ఇజి వారు నెసిమండెఙ్ . సిలిల్ఙ నాను ఏలు కిజిని సువార పణి, పణిదిఙ్ రెఏండ ఆనాద్ . యాలెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ పలుక్బడిః
మని పెదెద్ల్ ఙనె కుడుఃపత్. మరిఎయెరిఙ్ బ కూడుఃఎత. 3నావెటవాతితీతుయూదవాండు ఆఎన్. వాండు గీకు వాండు.
అందెఙె వాండు సునతి కిబె ఆఇకాన్. అహిఙ్ బా, వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వారు కసితం వెహ్ ఎతార్. 4గాని
నమిమ్తికాప్ ఇజి వెహె ఆని సెగొండార్ తీతు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వెహార్ . వీరు గుటుట్ నెసెత్ఙ్ ఇజి మా నడిఃమి
డుగితారె, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనిన్దటాన్ మఙి వాతి విడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ . మాటు యూదురి రూలుఙ్ 
లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్వాతార్ . 5వారు వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబా లొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి సువార మీ
నడిఃమి నిలిస్మండెఙ్ ఇజి కోరితాప్.

6 గాని పలుక్బడిః మని పెదెద్ల్ ఙు, నాను వెహిస్ని సువార మారిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కండెక్ బా దనివెట కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినొ
వెహ్ ఎతార్. నఙివారు పలుకు బడిః మనికార్ ఆతిఙ్ బ ఆఇతిఙ్ బనాను లెకక్ కిఎత. దేవుణు ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తెడః
తొఎన్. 7గానియూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ దేవుణు పేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి
ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజివారు నెసాత్ ర్. 8ఇహిఙయూదురు నడిఃమిఅపొసుత్ డు ఆజిసేవ కిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితిదేవుణునె
యూదురు ఆఇవరి నడిఃమి అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్. 9 నిటకొహి లెకెండ్ మని పెరి పెదెద్ల్ ఙు ఆతి
యాకోబు, పేతురు,యోహాను ఇనికార్ దేవుణు నఙియాపెరి పణి ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజి నెసిత్వలె బరన్బెఙ్ ని నఙి వరి వెట
జత కూడ్ఃజి పణి కినికార్ ఇజిఉండి గురు లెకెండ్ మాకికు వరి వెట కలపాత్ ర్. మాపుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమిసువార
వెహెఙ్ ఇజివారుయూదురు నడిఃమిసువార వెహెఙ్ ఒపుప్కొటార్ . 10వరి నడిఃమియెరూసలెమ్ దుమనిబీదవారు ఆతి
నమిమ్తియూదురిఙ్ మాపుసాయం కిదెఙ్ ఇజినెవారుమాబాణిఙ్ కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజి నండొఆసఆతికాదెఅయా
సఙతి.
పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.

11 కేపా ఇని పేతురు అంతియొకయ ఇని పటన్మ్ దు వాతివలె, ఎదునె నాను వనిన్ఙ్ జటిఙ్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వాండు కితిత్ పణి తపు. 12యాకోబు వెట కూడిఃతి మని సెగొండార్ నమిమ్తి యూదురుఙు అబెబ్ వాని ముఙాల వాండు
యూదురుఆఇనమిమ్తివరివెటకూడ్ఃజిబోజనం కిజిమహాన్ . గానివారువాతిఙ్,వీండుయూదురుఆఇనమిమ్ఇవరివెట
బోజనం కిఎండవరిబాణిఙ్ దూరంఆతాన్. వాండుయాలెకెండ్ కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసేసితిరూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె
ఇజిడటట్ంవెహిస్మహియూదురిగుంపుదిఙ్ తియెల్ ఆతాన్. 13అంతియొకయదుమనిమహినమిమ్తియూదురుపేతురు
వెటవాండు ఆతి వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి, బరన్బమొసెం ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14 నిజమాతి సువారదు వెహి వజ వారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె, అబెబ్ మని నమిమ్తి విజెరె ఎదు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆత.
నాను ఈహ వనిన్ఙ్ వెహ, “ఓ పేతురు, నీను యూద వాండు ఆజిబా, వరి లెకెండ్ బతిక్ఇ. యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ 
బతిక్జిని. మరియూదురు ఆఇకార్ యూదురు లెకెండ్ మండెఙ్ వలె ఇజి ఎలాగ నీను డటం వెహెఙ్ అట్ సిని”.
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15నానుమరి వరి విజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటుయూదురు జాతిదు పుటిత్కాట్. దేవుణు రూలుఙ్ నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ .
16గాని దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుకీసుత్

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 నమిమ్జినె
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాట్ఆని వందిఙెమాటు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజి
ఎయెన్ బాదేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు నెసినాట్.

17కీసుత్ యేసువెటకూడిఃతిమనిదనితాన్ మాటుదేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాట్ ఆదెఙ్ కోరినాట్. గానిమాటు
యాలెకెండ్ ఆదెఙ్ సూణివలె,యూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ పాపమ్ దుమనాట్. అయావలెకీసుత్ నామఙితపుకిబిసినికాన్ ?
ఆఎన్.

18రూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇజినానుముఙలెతొరిసత్. నాను నెకిపొకి దనిన్
దరోట్ మరిమహిఙ రూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ నానుమనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన. 19యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజిమహివలె,
అయాకెఙ్ కిజి, దేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజినాను నెసత్. అందెఙెదేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ 
యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె ఆత.

20నాను కీసుత్ వెటసిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయెఆతిలెకెండమన. నానుబతిక్జిమహిలెకెండ్ మరిబతిక్ఎ. కీసుత్ నెనా
మనుస్దు బతిక్జినాన్. ఏలు నాను ఆఎనాముసుక్ అతికారం కిజినాన్. గాని కీసుత్ నాలొఇమంజినాముసుక్ అతికారం
కిజినాన్ . నానుయాలోకమ్ దు బతిక్జినిబతుక్ దేవుణుమరిసిఙ్ నమిమ్జిబతిక్జిన. వాండు నఙిపేమిసినావందిఙ్ వనిన్
పాణం సితాన్ . 21 దేవుణు దయ దరమ్ం నాను నెకిస్ పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ 
ఆనాన్ ఇహిఙ కీసుత్ సాతిసావుఅనవసరమ్ నె.

3
యూదురి రూలుఙ్ నాకీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నానిజమాతిక?

1గలాతియముటాదుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికిదెరా, ఎందనిఙ్ మీరు బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ మనిదెర్ ? ఎయెర్ మిఙి
మొసెం కితాత్ ర్? యేసు కీసుత్ మీ వందిఙ్ సిలువాదు సాతిదని వందిఙ్ నాను మీ కణకెఙ్ నిండు తోరిసి వెహ మన గదె?
2 “యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి దొహ్ క మనాదా? మాపుమిఙి వెహి సువార వెంజి నమిమ్తిత్ఙ్ గదె
మిఙి దొహ్ క మనాద?”. యాఉండె సఙతినె వెహ . 3మీరు నిసొ బుదిద్ సిలికిదెరా? మీరు మీ కొతత్ బతుక్మొదొల్ సిత్వలె
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మొదొల్ సిత్దెర్. మరి ఏలు మీ సొంత సతుత్ దాన్ మీ బతుక్ పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃజినిదెరా? 4మీరు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వెనుక, నండొఓరిసిత్దెర్. మీరు ఒరిసిత్కెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙిజరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ
ఆఉతె ఇజినాను ఆస ఆజిన. 5అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నండొ సీజి గొపప్ సతుత్ మని పెరి పణిఙ్ మీనడిఃమి కిజినిక,
మీరుమోసెసితిరూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్. గానిమీరుసువారవెంజినమిమ్జినిఙ్ నెవాండుమిఙివనిన్ఆతమ్సీఙినాన్.

6అబాహము వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిక నెసుత్ , “వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ 
నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి రాసత్ మనాద్. 7అందెఙె దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్కారె, నిజమాతి
అబాహము కొడొఃర్ ఇజి నెసుత్ . 8 సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె దేవుణు మాటదు రాసత్మనాద్ ,యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ,వాండు వరిఙ్ నీతినిజాయితిమనికార్ ఇజిడగు కినాన్ .వాండుఅబాహముఙ్, “లోకమ్ దిలోకుర్ 
విజెరెఙ్ నీ వెట నాను దీవిసన్”, ఇజి అయాక జరిగ్ఇ ముఙాలె సువార వెహాన్ . 9అందెఙె దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్
విజెరిఙ్ అబాహము వెట కూడుఃపిస్ దీవిసినాన్ .

10 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి వనిన్ ఎదు నీతి నిజాయితి మనికార్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని విజెరె, దేవుణు
సితి సాయిపు అడిఃగి మంజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ మని
రూలుఙ్ విజుఎసిత్వలెబా కిఇ ఎయెన్ బాదేవుణు సితిసాయిపుఅడిఃగిమంజినాన్”, 11గానినిజమె,ఒరెన్ విజురూలుఙ్ 
లొఙితిఙ్ బా దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి
నాను ఇటత్మననోవాండునాముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలంబతిక్నాన్ ”,ఇజిదేవుణువెహమనాన్ ఇజిదేవుణు
మాటదు మనాద్. 12గాని దేవుణు సితి రూలుఙ లొఇ అయాలెకెండ్ ఆఏద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమమ్కం మండెఙ్ వలె
ఇజి రూలుఙ్ వెహ్ ఉ. దేవుణుమాటదు వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, ‘రూలుఙ్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్దెఙ్ కోరిజినికాన్ అయాకెఙ్ 
ఎసిత్వలెబ లోఙిదెఙ్ వలె’, 13మోసే సితి విజు రూలుఙ్ లొఙిఇ వరి ముసుక్ వాజిని సయిపుదాన్ కీసుత్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “కొహిదు డెఃల్ పె ఆజి సాని ఎయెన్ బా దేవుణు సాయిపుమనికాండె”.
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14 కీసుత్ యాలెకెండ్ ఆతండెమఙిడిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కుయూదురు
ఆఇ వరిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙిమని నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్
మఙి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్ యాలెకెండ్ సాయిపుమొపెఆతండెమఙిసాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15తంబెరిఙాండె, మాటు రోజు బతిక్జిని బతుక్దాన్ ఉండిమాటలాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ ఉండి సఙతి వందిఙ్ ఉండె ఆజి
ఉండి ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బాఅయాకతపెత్ఙ్ నొ, దనివెట ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొఅకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్,
దేవుణుమావెటకితిత్యాఒపుమానమ్ బానిలిస్మంజినాద్. 16దేవుణుఅబహమువెట,మరివనిన్తెగగ్దుపుటిత్ వనిన్వెట
ఒటుట్ ఙ్ కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దుపుటిత్ వరిఙ్ ఇహిఙనండొలోకురిఙ్ ’, ఇజిదేవుణుమాటదు వెహ్ ఎద్. గాని ‘నీతెగగ్దుపుటిత్ వనిన్ఙ్’
ఇజి వెహిస్నాద్. ఇహిఙ అయాక ఒరెన్ వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్ వాజినిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ముఙాలె
అబహము వెట ఒటుట్ కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి తీరామ్నం కిత ఇటాత్ న్. అందెఙెనాలిగ్ వందెఙ్ ముపాయ్ (430) పంటెఙ్ 
వెనుక దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ అబహము వెట కితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ తపిసి నసిత్వలె కితిత్ తిరుమానమ్ దిఙ్ సిలెల్ండ
కిదెఙ్ అట్ ఉ.

18దేవుణుసీనఇజిఒటుట్ కితిత్ అకుక్,మాటురూలుఙలొఙితిఙనెదొహ్ కాన్ద్ . ఇహిఙవాండు కితిత్ ఒటుట్ దాన్ మఙిఅయా
అకుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19అందెఙె మరి ఎందనిఙ్ దేవుణు మోసె వెట రూలుఙ్ సితాన్ ? ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తపుఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి తోరిసెత్ఙె
రూలుఙ్ సితాన్. యారూలుఙ్ అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాన్ వానిదాకలోకురిఙ్ నడిఃపిసెత్ఙె సితాన్. ఒటుట్ దు ఎయెవందిఙ్ 
వెహమనానోవాండెవీండు. దేవుణువనిన్దూతెఙ్ వెటమోసెఙ్ రూలుఙ్ సితాన్. మోసెఅయాకలోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె,
దేవుణులోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిని వనిన్ లెకెండ్ నిహమనాన్.

20 రిఎర్ నడిఃమి నిలిన్కాండె ఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గాని ఒపిస్ నికాన్ సిలెల్ండనె దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె దేవుణు.

21అహిఙ, 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 నిజాయితి మనికార్ ఆతార్ మరి. 22గాని దేవుణు మాట వెహిస్నాద్, యాలోకమ్ దు మని
లోకుర్ విజెరెతొహెఆతివరిలెకెండ్ పాపంఅడిఃగిమనార్ ఇజి. అందెఙెదేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙయేసుకీసుత్
ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ దెఙ్ . నమమ్కం ఇటిత్ఙనె దొహ్ కెన్.

23 కీసుత్ రెఎండ మహిముఙాల, యానమకం రెఎండ మహాద్ . నసిత్వలెమోసె సితి రూలుఙ్ , ఒరెన్ జమాను కాప్ కిని
లెకెండ్, యూదురు ఆతి మఙి తొహిస్ ఇడ్ఃజి కాప్ కిజి మహె. ఇహిఙయా రూలుఙ్ నెమాముసుక్ అతికారం కిజి మహె.
యాక, లోకుర్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజి దేవుణు తోరిసిని కాలమ్ దాన్ నెమహాద్ . 24అందెఙె కీసుత్ రెఎండ మహివలె,
యాయూదురి రూలుఙ్ నె, మఙి సుడ్ఃజి నడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వాతి వెనుక వనిన్ఙ్ నమిమ్జి దేవుణు ఎదు
నీతినీజాయితిఆదెఙ్ ఇజివెహాన్ . 25గానిఏలు 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.

28అందెఙెయూదురు 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 కూడిఃతి
మనిదెర్.

29మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనికిదెర్ ఇహిఙ,అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ అబాహముతెగగ్దు
పుటిత్కాన్. మీరు దేవుణు అబాహము వెట ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ .

4
1నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,ఒరెన్ వనిన్ఆసిత్దిఙ్ అకుక్మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె. గానిఅయాకొడొః ఇజికాన్ మనివలె,

వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదని ముసుక్బా అతికారం సిలెల్ండ మనాన్. అయా కొడొః అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ 
అకుక్ మనికాన్ ఆతిఙ్ బా ఇనిదని ముసుక్ అతికారం సిలెల్ండ మనాన్. 2 వనిన్ అపొప్సి ఎతుత్ కితిత్ వయుసు వానిదాక,
వాండువనిన్ఙ్ కోపకినివరిఅడిఃగి,వనిన్ఆసిత్ సూణిపణిమణిసిర్ అడిఃగిమంజినాన్. 3అయాలెకెండెమాటుబాకీసుత్ యా
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లోకమ్ దువానిముఙాల,మాటుబాయాలోకమ్ దిఅలవాటుఙఅడిఃగిమహట్. 4గానిదేవుణు ఎతుత్ కితిత్ తగితిసమయం
వాతివలెవాండు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. వాండు ఉండి బోదెలిపొటాలొఇహన్ పుటాత్ న్. వాండుయూదురి రూలుఙ్ విజు
లొఙిజిబతిక్తాన్. 5యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజిదనిఅడిఃగిమహిమఙి, దనిబాణిఙ్ డిః డిఃస్ పిసిన్ వందిఙ్, దేవుణు వనిన్
మరిసిఙ్ పోకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుపూరి అకుక్ మని దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజి, 6మీరునిమాపు వనిన్ కొడొఃర్.
అందెఙె దేవుణు వనిన్మరిసి ఆతమ్దిఙ్ మామనుస్దు మండెఙ్ ఇజిపోకాన్. యాఆతమ్నెమాలొఇహాన్ ‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్
మఙిపారద్నం కిబిసినాన్. 7అందెఙెఏలుదాన్ మీరుఒరెన్ ఒరెన్ వెటిపణికినివనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్. గానిమీరుఒరెన్ ఒరెన్ 
దేవుణు కొడొః ఆతిమనిదెర్ . అందెఙెమీరు వనిన్ మరిసిరిర్ సీన ఇజివాండు ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్ మనికిదెర్ .

8ఉండి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇముఙాల నిజం ఆఇ దేవుణుక అడిఃగి మహిదెర్. 9గాని ఏలు మీరు దేవుణుదిఙ్ 
నెసిత్ మనిదెర్. మరి ఒదె వాండు మిఙి నెసత్ మనాన్. మరి ఎందనిఙ్ మీరు సతుత్ సిలి పణిదిఙ్ రెఇ దెయమ్ క దరోట్ 
మర్ జినిదెర్ .మరిబదనిన్ అడిఃగిమండెఙ్ కోరిజినిదెరా? 10మీరు నెగిగ్ దినమ్ కు ఇజి నెగిగ్ నెలెఙ్ ఇజిసర్ దఆనికాలమ్ కు
ఇజినెగిగ్ ఏంటుఙ్ ఇజిసూణిదెర్. 11మీరు కిజినివనాక్ఙ్ నానునెసి,మీవందిఙ్ బాదఆజిన. నానుమీనడిఃమికసట్బడిఃజి
కితిత్ సేవ పణి, పణిదిఙ్ రెఎండ ఆనాద్ ఇజిబాదఆజిన.

12అందెఙె తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. మీరు నఙి పోలిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసె సితి రూలుఙ
బాణిఙ్ డిఃబె ఆతియూదురు ఆఇమీలెకెండ్ ఆతమననాను. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి నెగెండ సుడ్ఃతి మనిదెర్. 13నాను
మిఙి సువార తొలిత వెహివలెనాను ఎలాగమహఇజిమీరు నెసిన్దెర్ . నాను నెగెండ్ సిలెల్ండ కసట్ం ఆర్ తమహ. 14నాను
కసట్ం అరివలెమీరు నండొబాదఆతిదెర్. గానిమీరు నఙి ఇజి కణకదాన్ తొఇదెర్. నఙి నెకిస్పొక్ ఇతిదెర్. అహిఙదేవుణు
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 కణుకుబాలాగిజ్ సీదెఙ్ ఇజినాను లొసిన్క ఇహిఙ,అయాకబా కిదెఙ్ మీరు తయార్ దాన్ మహిదెర్ ఇజినానుమీ
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 ఇహిఙమీరు వరివెట
కూడ్ఃజి,వారుమీవందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆసఆజినిలెకెండ్,మీరువరివందిఙ్ ఆసఆజిమండెఙ్. 18ఉదెసంనెగిగ్క ఇహిఙ
పటుదలదాన్ మంజినిక నెగెదె. ఎసిత్వలెబా పటుదలదాన్ ఆహెమండెఙ్. నానుమీ వెటమని వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా
పటుదలదాన్ మండెఙ్. 19నాను పేమిసిన్ లోకురండె, నాను మీ వందిఙ్ మరిబా బాద ఆజిన. ఏరు ఈబదెఙ్ నొపిప్దాన్ 
బాద ఆని ఉండి బోదెల్ లెకెండ్ నాను మరిబా మీ వందిఙ్ బాద ఆజిన. కీసుత్ నని గుణమ్ కు మిఙి వానిదాక నాను బాద
ఆజినెమంజిన. 20ఏలు మీ నడిఃమిమంజి, మిఙి నిపాతి వెహెఙ్ ఇజి నాను నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు
ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కితిత్దెర్ ఇజినాను గాబ ఆజిన.

ఆగారునిసార
21మోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలెఇజివెహిస్నివరిఙ్ నానువెన్ బాజిన. మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ఇనికరాసత్ మనాద్ 

ఇజిమీరు నెసిన్దెరా? 22ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ,అబాహముఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటి పణిమణిసి
కాసాత్ ద్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిట్పణిమణిసిఆఇకాద్ కాసాత్ ద్. 23వెటిట్పణిమణిసివెటపుటిత్కాన్ ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్.
గాని వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దని వెటపుటిత్కాన్, దేవుణు ఎతుత్ కిజి అబాహము వెట కితిత్ ఒటుట్ వజపుటాత్ న్.

24యా రుండి బోదెకాఙ్ రుండి సఙతిఙ వెట పోలిసి వెహెఙ్ ఆనాద్. యా రుండి బోదెకు దేవుణు లోకుర్ వెట కితిత్
రుండి ఒపుమానమ్ కు లెకెండ్ మనెన్. సీనాయి గొరొతు దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రూలుఙ్ సితివలె, వరి వెట కితిత్
ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పోలిత మనాద్. ఆగారు వెటిట్పణి కొడొఃరిఙ్ ఇటిత్ లెకెండ్, యా ఒపుమానం లోకురిఙ్ వెటిట్పణి
మణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్. 25ఏలుఅరెబియాదుమనిసీనాయిగొరొతు సితిఒపుమానంఆగారుఙ్ పొలితమనాద్. వెటిట్పణి
మణిసిఆతిఆగారు నిదనికొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలుయెరూసలెమ్ నిబాన్ మనిలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుఅయా
ఒపుమానమ్ దువెహిస్నిరూలుఙఅడిఃగిమనార్. 26గానిముసుక్మనియెరూసలెంవెటిట్పణిమణిసిఆఇకాద్ ఆతిసారెఙ్ 
పోలితమనాద్. నమిమ్తిమఙి విజెరిఙ్ అయ్ సినెసార. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్, “కొడొఃర్ కాస్ ఇ
గొడుడ్ బోదెలి సర్ ద ఆఅ. ఏరు ఈబని వలెమని నొపిప్ నెస్ ఇకి, నీను గొపప్ సర్ ద ఆజి డటం డెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంకమాసి డిఃసిత్ బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ మనార్”.
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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
ఏలుబాజరిగ్జినాద్. 30గానిదేవుణుమాటఇనిక దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్, ‘వెటిట్పణిబోదెల్ దిఙ్ దనికొడొః వెటనెకిస్పొకు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెటిట్పణిమణిసిపొటది కొడొఃదిఙ్, వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దనిపొటది కొడొః వెట అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్
మండెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ ”, 31అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాటువెటిట్పణిబోదెలికొడొఃర్ ఆఎట్. గానిమాటువెటిట్పణిమణిసిఆఇ
దని కొడొఃర్ నె.

5
1 కీసుత్ మోసె సితి రూలుఙ అడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె, దని అడిఃగి మన్ ఎండ మంజిని 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 . 3సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నానుమరిబావెహిస్న. మోసె
సితిరూలుఙ్ విజుమీరుపూరిలొఙిదెఙ్ వలె. 4మోసెసితిరూలుఙ్ లొఙిజి,దేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ 
సూణికాన్, కీసుత్ బాణిఙ్ పూరిదూరంఆతాన్. దేవుణుదయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెకిపొకిదెర్. 5గానిదేవుణుమఙినీతినిజాయితి
మనికార్ ఇజి వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజిమాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్ 
ఇహిఙ, దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితిమనికార్ ఇజి ఇడాన్న్ దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దయ్ రం సీజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటు కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనాట్ ఇజి మాటు
నెసాన్ట్. ఒరెన్ సునతి కిబెఆతమనాండొ, సిలెనొఇజిదేవుణుతొఎన్ . గానిదేవుణు సూణిక,ఒరెన్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇటాత్ మనాండా ఇజినె. మహివరిఙ్ పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరునెగెండనెనమిమ్జిమహిదెర్. మరి,ఎయెన్ మిఙిమొసెంకిజి,నిజమాతిసువారలొఙిఎండఅడు కితాత్ న్? 8వనిన్
లోకుర్ ఆదెఙ్ మిఙికూకిదేవుణుయాలెకెండ్ మిఙివెహ్ ఎన్. 9పులానిదూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మనిదూరువిజు
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 నఙి మాలెఙ్ కిఎతార్ మరి. సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి
నాను వెహిన్మంజినిక ఇహిఙ,సిలువాదు కీసుత్ సాతిసావువందిఙ్ నాను వెహిన్ వలెవారునాముసుక్ కోపంఆఎతార్ మరి.
12సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్మఙి పంబ కిబిసిన్యాలోకుర్, కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ వరి లెకెండ్ ఆపిర్ ఇజినాను
ఆస ఆజిన.

13 తంబెరిఙాండె, డిఃబె ఆతి వరి లెకెండ్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. మీరు ఇసట్ం ఆతి సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒడ్ఃబిమాట్. గానిమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిసేవ కిదెఙ్ మిఙిఅకుక్మనాద్ . 14మోసెసితిరూలుఙ్ విజుఉండెమాటాద్ 
కూడిఃతెమనెన్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్,మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”, ఇజి. 15గానిమీరు జంతుఙ
లెకెండ్ కటెఆజి,ముకెఙ్ లాగిజ్మహిఙ,మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్బాణిఙ్ పూరినాసనంఆనిదెర్ ఇజిజాగరసుడెఃఆదు.

దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసినిబతుక్
16అందెఙెనానుమిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ వెహిస్ నడిః పిసిని వజ నడిఃదు. అయావలెమీఒడొఃల్ ది

సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ సెఇ పణిఙ్ మీరు కిఎండ మంజినిదెర్. 17మాఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ పడిఃఎద్ దేవుణు ఆతమ్. దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ పడిఃఎద్ సెఇ ఆసెఙ్. యారుండి సెఇ ఆసెఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ కూడ్ఃజి మన్ ఉ. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్ 
కోరిజినిక కిఎండ మండెఙ్ అటిన్దెర్. 18గాని దేవుణు ఆతమ్నె మిఙి నడిఃపిసి మహిఙ, 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, సాని బూలానిక, బొమెఙమాడిఃసిన్క, సెట్ నిక, పగ ఆనిక, గొడబ ఆనిక, ఆఇవరి వనాక్ వందిఙ్ నండొ
ఆసఆనిక,సొంతఇసట్మ్ కునె సూణిక, కేటెఙ్ ఆనిక,మిఙిపడ్ఃఇ వరిబాణిఙ్ దూరం ఆనిక,మిఙి కూడిన్ వరివెట కూడిన్క,
గోసఆనిక,సోసిన్క,ఉణిజితింజిసోసి కర్ జిజి సెఇ పణిఙ్ కిజినిక. నానుముఙాలెమిఙిడటం వెహిలెకెండ్ మరివెహిస్న.
నిని పణిఙ్ కిజి బతిక్నికార్ దేవుణు ఏలుబడిః కినిలోకుర్ లొఇమండెఙ్ అట్ ఎర్.
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22-23గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వనిన్ఙ్ నిని గుణమ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, మహి
వరిఙ్ పేమిసాన్న్, సరద్దాన్ మంజినాన్,సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మంజినాన్, కీడు కితిత్ఙ్ బాఅయాకెఙ్ ఓరిసిమంజినాన్ ,
కనికారం తోరిసాన్న్, నెగిగ్కెఙె కినాన్, నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్, సారిల్దాన్ మంజినాన్, సోస్ ఎండ మంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజి
మంజినికార్, ఇని రూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతిమనికార్, వరి పడాఃయిబతుక్, వరి సెఇ ఆసెఙ్ విజు, సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయెఆతి
లెకెండ్ మనాద్. ఇహిఙ వారు అయాకెఙ్ పూరి డిఃసత్ సితార్. 25 దేవుణు ఆతమ్ మఙి కొతత్ బతుక్ సిత మనాన్. అందెఙె
దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ మాటు బతిక్దెఙ్. 26మాటు గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండ మహి వరిఙ్ కోపం
రేపిస్ ఎండ, గోస ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమండెఙ్.

6
1తంబెరిఙాండె,మీలొఇఒరెన్ తపు కితిత్ఙ, దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃజినిమీరుసారిల్దాన్ వనిన్ తపు దిదిజి,

నెగిగ్ సరిదు తతెఙ్. మరిఅయాలెకెండ్,మీరుబాపాపమ్ దుఅర్ ఎండజాగరసుడ్ఃదెఙ్. 2మహివరిబాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి
వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. యాలెకెండ్ కిజి కీసుత్ వెహి రూలుఙ్ మీరుపూరి కిజినిదెర్. 3ఎయెన్ బావాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా,
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె ఆజినాన్. 4విజెరె ఎయెన్ కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నా సెఇకెఙ్ నా ఇజి
వాండె సుడెః ఆదెఙ్. అయావలెవాండు కిజిని దనితాన్ వాండు పొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ కిజిని దనిఙ్ ఆఏండ,
వాండు కిజినిదాన్ సుడ్ఃజిపొగడెః ఆదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కిదెఙ్ మనిబాజితమనాద్.

6దేవుణుమాట వెంజి నెసినికాన్ ఎయెన్ బావెహిస్ నెసిప్సిన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మని విజు నెగిగ్ వనాక్ఙ్ లొఇ వంతు
సీదెఙ్.

7మిఙిమీరెమొసెం ఆమాట్. దేవుణుదిఙ్ సుతిసి అర్ పెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. నాను ఎందనిఙ్ యాకవెహిస్న
ఇహిఙ, వితిన్కాన్ ఇనిక వితాన్ండొ, అయా పంటనె కొయినాన్. 8 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ వజి కిజి బతిక్జినికాన్ నాసనం
ఆనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుసెఇఆసవజబతిక్తాన్. గానిదేవుణుఆతమ్వెహిస్నడిఃపిసినివజనడిఃనికాన్ ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్తాన్. 9 నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ 
విసిక్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు విసిక్ఎండ మహిఙ, దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయమ్ దు మాటు కితిత్ దనిఙ్ వాండు
పలితం సీనాన్. 10అందెఙెమహివరివందిఙ్ సాయం కిదెఙ్ సమయందొహిన్వలె,మాటువిజెరిఙ్ 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 కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి మిఙి డటం వెహిస్నార్.

వారు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ 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 కిబెఆతికార్ బా,మోసెసితిరూలుఙ్ విజులొఙిఎర్. గానిమిఙిసునతి కిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారు వెహిస్నిఙ్ మీరు సునతి కిబెఆతిదెర్ ఇజిమహియూదురిఙ్ వెహిస్ వరినడిఃమిపొగిడెః ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్ .
14గానినాను,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ సిలువాదుమావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిఆఏండమరిఇనిదనివందిఙ్ 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. 15 ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతాండా, సిలెల్నా ఇజి ఆఏద్ ముకెలం.
ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ పడాఃయి బతుక్ డఃసి కొతాత్ ఙ్ ఆతాన్ ఇజినె. 16యామాట 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.



ఎపెసి 1:1 233 ఎపెసి 1:14

అపొసుత్ డు ఆతిపవులు ఎపెసుదుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసు ఇని పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. యాఉతం రాసిత్

మహివలె, వాండు రోమ జెలిదు తొహె ఆత మహాన్ . నసిత్వలె ఆసియ ఇని రోమ పాంతమ్ దు మని ఉండి ముకెలమాతి
పటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులుయాఉతంరాసాత్ ండె,తుకికు వెటపోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్, వనిన్ దయదరమ్ం ఎసొగొపప్ పెరిక ఇజి

వారు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సఙతిఙ్ కీసుత్ వెటనె పూరి ఆతె. వాండె విజు వనాక్ ముసుక్
మనికాన్. కీసుత్ వెటనె దేవుణుయూదురిఙ్ ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ రకిస్సి వరిఙ్ ఉండె ఒడొఃల్ కిజినాన్ . ఇబెబ్ ఒడొఃల్ ఇజి
వెహిస్నిక,యాలోకమ్ దుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె కూడిఃతిమని సఙమ్ నె. మరిదేవుణు సఙం ఎలాగఉండె
ఆజిమండెఙ్నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ఎదిసినికయాలోకమ్ దిలోకుర్ వెటనె
ఆఏద్ . గాని సయ్ తాను వెటనె ఎదిసినార్ ఇజి ఎతుత్ కిబిసి, ఎలాగ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్.

1 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను 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 నమిమ్జినె
మనికిదెర్. 2మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిర్. 3 దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండెమా పబు ఆతియేసు కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్ బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మామనుస్దిఙ్ వెహిస్, వనిన్ సరిదు నడిపిసిన్దనితాన్ మఙివాజిని విజు నెగిగ్కెఙ్ సీజి వాండె మఙి
దీవిసాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ వాజినికెఙె అయానెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, యానెగిగ్కెఙ్ మఙి సితాన్. 4ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణులోకంపుటిస్ ఎండముఙాలెమఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్. కీసుత్ వెటమఙిమని సమమ్ దమ్ దాన్ యా
లెకెండ్ మఙిఎరిల్సాత్ న్. మాటువనిన్వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ లెకెండ్,ఇనినిందెఙ్ సిలెల్ండవనిన్ఎదుమండెఙ్ నెవాండుయా
లెకెండ్ ఎరిల్సాత్ న్. 5వాండుమఙి పేమిసినాన్. అందెఙెయేసు పబుమావందిఙ్ ఆతి దనితాన్ మాటు వనిన్ కొడొఃర్ ఆదెఙ్ 
ఇజి నండొ ముఙాలె వాండు తిరుమానం కితాత్ న్ . వాండుయా లెకెండ్ తిరుమానం కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకదె
వాండు ఎతుత్ కితిత్క. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 6అందెఙె గొపప్ బమమ్ కిని వనిన్ దయదరమ్ం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్.
వాండు పేమిసిని వనిన్ మరిసి ఆతి దని దనటానెయా గొపప్ దయ దరమ్ం మా ముసుక్ వాతాద్. మఙి సెడిడ్నె దొహ్ కాద్.
7-8 కీసుత్ మా వందిఙ్ నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ దేవుణు మా పాపమ్ కాణిఙ్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఇహిఙమా పాపమ్ కు
సెమిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ వనిన్ దయ దరమ్ం గొపప్ పెరిక ఇజి తోరిసాత్ న్. మాముసుక్ నండొ దయ దరమ్ం సెడిడ్నె తోరిసాత్ న్.
వనిన్ బుదిద్ గెణమ్ దానెవాండు వనిన్ దయ దరమ్ంమాముసుక్ తోరిసాత్ న్. 9దేవుణు ఎతుత్ కితిత్క వాండు కితాత్ న్ . కీసుత్ వెట
పూరి కిదెఙ్ ఇజివాండు వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజిడాపిస్ ఇటిత్ పణిమఙితోరిసాత్ 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 . యాకకిదెఙ్ తగితిసమయంవానివలెవాండుపూరి కినాన్.

11విజు సఙతిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజ వాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి మఙి
ఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాలెకెండ్ ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజివాండుపూర్ బమ్ దునెతిరుమానం కితమహాన్ . అయాకదెవాండు
ఎతుత్ కితిత్క. 12కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లెఇజివిజెరెఇంకముఙాలెనమకంఇటిత్కాపెయూదురు ఆతిమాపు. అందెఙెదేవుణు
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 మిఙి సితాన్. సితండె దేవుణు మిఙిలోకుర్ 
ఇజి కూకాన్. యాదేవుణు ఆతమ్నె, మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇని దనిఙ్ ఉండి గురు. 14మరి దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఒటుట్
కితిత్ విజు మఙి దొహ్ కెన్ఇని దనిఙ్ ఉండి ఆదారమ్ నెయాదేవుణు ఆతమ్. వాండు వనిన్ లోకురిఙ్ పూరి విడుఃదల కినివలె
అయాకెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్. దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దినితాన్ లోకుర్ పొగిడిఃనార్.

ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం
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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 ఇజినాను వెహిబాణిఙ్ అసిమీ
వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎసిత్వలెబానాను పారద్నం కినివలె,మీవందిఙ్ పారద్నం
కిజిన. 17గొపప్పెరికాన్ ఆతిమాబుబెబ్ఙ్ పారద్నం కిజిన. వాండెమాబుబబ్ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరువనిన్ఙ్ బాగ
నెసిన్ వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్మిఙి గెణం సీదెఙ్ ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ మిఙితెలివి కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.
18 దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మని గొపప్ పెరి దీవెనమ్ కు ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు నెసిన్ వందిఙ్,
అయాదీవెనమ్ కాఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సూణి వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ సీన
ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు ఎసొ పెరికెఙ్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.

19-21వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిమాలొఇమనివనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. అయాసతుత్
విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ పెరిక. యాగొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ బతిక్సాత్ ండె పరలోకమ్ దు వనిన్
ఉణెర్ పడఃకాదు బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ అబెఅతికారం కిజినాన్. విజురకమ్ కాణిఅతికారం కిజిని దూతెఙ, దెయమ్ కముసుక్
అతికారంకిజినాన్. అతికారంకిజినివిజెరెముసుక్వాండెగొపప్అతికారంమనికాన్. వనిన్అతికారంఏలుఅతికారంకిజిని
వరి ముసుక్నె ఆఏద్ . గానివాని కాలమ్ దు అతికారం కిని వరి ముసుక్బా వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. 22దేవుణు
విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు సఙంముసుక్ అతికారి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు
దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నెవనిన్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నెవనిన్ఙ్ పూరికిజినాద్. ఎంబెబా
విజువనాక్ఙ్ పూరి కిజినికాన్ వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1 మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ ముఙాల సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙి ఇతిదెర్,
సెఇ పణిఙ్ కిజి మహిదెర్. 2యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ కిజి మహి లెకెండ్ మీరుబా కిజి మహిదెర్.
ఆగాసమ్ దుబులెల్య్ కినిదెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కిఆతిసయ్ తానుఙ్ లొఙిజిమహిదెర్. వీండెదేవుణుదిఙ్ లొఙిఇవరిముసుక్
ఏలు అతికారం కిజినాన్. 3ఉండికాలమ్ దు, నిజమె,మాటుబాననివరి లెకెండ్ మహట్. మాసొంతసెఇ ఇసట్మ్ దానె కిజి
మహట్. మఒడొఃల్ ది ఆసెఙ వజ, సెఇ ఆలోసమ్ క వజ కిజిమహట్. మహివిజెరె లెకెండ్,మాటుబా దేవుణు కోపమ్ దిఙ్ 
గురి ఆతిమహికాట్. 4గానిదేవుణు నండొ కనికారంమనికాన్. వాండుమఙినండొపేమిసినాన్. 5అందెఙెమఙి కీసుత్ వెట
కుడుపాత్ ండెమఙికొతత్ బతుక్సితాన్. మాటుదేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండఆతిమహిఙ్,సాతివరిలెకెండ్ మహట్. అయావలెబా
వాండుయాలెకెండ్ కొతత్ బతుక్ సితాన్. దేవుణు దయాదర్ మ్ దానెవాండుమఙి రకిస్సాత్ న్. 6వాండుమఙి కీసుత్ యేసు వెట
సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ ండె, పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ వెటమఙి కుడుపాత్ ండె
యాలెకెండ్ కితాత్ న్ . 7వానికాలమ్ దులోకుర్ విజెరెవనిన్ దయదరమ్ం విజువనాక్ముసుక్గొపప్ నండొపెరికఇజిసుడ్ఃదెఙె
యాలెకెండ్ కీసుత్ వెటమాముసుక్దయదరమ్ంతోరిసాత్ న్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు,దయాదర్ మమ్ దానెమిఙిరకిస్సాత్ న్.
మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ దనితానె రకిస్సాత్ న్. మీరు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ వాండు మిఙి రకిస్సిత్క. అయాకవాండు మిఙి
సితి ఉండి ఇనాయమ్ నె. 9మీరు కితిత్నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ దేవుణు మిఙి రకిస్సిత్క. అందెఙె ఎయెన్ బానాను కితిత్ నెగిగ్
పణిఙాణిఙ్ దేవుణు నఙి రకిస్సాత్ న్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 10మాటు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజినె మంజిని వందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట
మఙి కుడుఃపాత్ ండె కొతత్ బతుక్ మఙి సితాన్. మాటు కిదెఙ్ మనియా నెగిగ్ పణిఙ్ వాండు ముఙాలె తిరుమానం కితాండె
ఇటాత్ న్. నిజమెదేవుణు ఒరెండెయాలెకెండ్ మాబతుక్దిఙ్ కొతాత్ ఙ్ కితాత్ న్ .

11అందెఙెయూదురు జాతిదు పుట్ ఇతిమీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇముఙాల ఎలాగమహిదెర్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. మీరు సునతి
కిబె ఆఇకిదెర్ ఇజియూదురు మిఙి వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు సునతి కిబె ఆతమనార్. అందెఙెవారు దేవుణు
లోకుర్ ఇజిఒడ్ఃబిజినార్. (గానియాసునతిఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు కినిఆసారమ్ నె) 12సుడ్ఃదు,అయాకాలమ్ దుమీరు
కీసుత్ ఙ్ దూరంమహిదెర్. దేవుణులోకుర్ ఆతిఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరుపయివారు. దేవుణువనిన్లోకురిఙ్ కితిత్
ఒటుట్ దిఙ్ సమందం సిలికిదెర్. మీరుయాలోకమ్ దు ఇని ఆస సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్జిమహిదెర్. 13గాని
ముఙాల కీసుత్ ఙ్ దూరంమహిమీరు ఏలు వనిన్ వెట కూడిఃతిమనిదెర్. కీసుత్ నలవాకిస్సాతిసావుదాన్ దేవుణుమిఙిడగు
కితాత్ న్ . 14కీసుత్ నెయూదురు ఆఇమిఙి,యూదురు ఆతిమఙిరాజినం కిబిసిత్కాన్. ముఙాలమిఙిమఙిఅడుడ్ లెకెండ్ మహి
పగ వాండు లాగితండె, ఉండె ననిన్ లోకుర్ కితాత్ న్ . 15యూదురి రూలుదు మని ఆడెఙ, రూలుఙ కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు
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సాతి సావుదాన్ 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. 16మరిసిలువాదుసాతిసావుదాన్ వాండు రుండిజాతిఙనడిఃమిమహిపగసొనిప్సి,ఉండెననిలోకుర్ 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, ఇహిఙయూదురు ఆఇమిఙి,యూదురు ఆతిమఙి, బుబబ్ ఆతి దేవుణు ముఙాల దయ్ రమ్ దాన్ సొండెఙ్ 
వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ కాద్. యాక దేవుణు ఆతమ్ వెట మఙి దొహ్ కాద్. 19 అందెఙె మీరు ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ 
ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్ ఆఇదెర్. గానిమీరు దేవుణు లోకుర్ వెట అకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు కుటుమ్ దికిదెర్.
20 ఉండి ఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరు మనిదెర్. దనిఙ్ పునాది ఆతికార్ పవకరు, అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూల
పణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండె ఆ ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్కాన్. వనిన్ వెటనె ఆ ఇలుల్ తొహె ఆజి పిరిసి పబు ఆతి యేసు
కీసుత్ మండెఙ్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిమిఙి వాండు 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 ఆఇ
మిఙి సువార వెహిస్ని వందిఙెనాను జెలిదు ఆత.

2మీరుతప్ ఎండవెహిమనిదెర్. దేవుణుదయదరమ్మ్ దాన్,మిఙిసువారవెహిన్పణినఙిఒపజెపాత్ న్ 3-4దేవుణుఎతుత్
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. 6 దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక
ఇహిఙ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్,యూదురు ఆతి వరివెట దేవుణు సీని దీవెనమ్ కాఙ్ అకుక్మనాద్. యూదురు ఆఇకార్ ని,
యూదురు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనార్. దేవుణు కీసుత్ యేసు వెట యూదురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా
వంతుమనాద్. యాకెఙ్ మీరు సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7యాసువారనె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యాసువార పణినె దేవుణు వనిన్ దయ దరమ్మ్ దాన్ నఙి ఒపజెపాత్ న్. వనిన్
సతుత్ సీజి నా వెట కిబిసినాన్ . 8 దేవుణు లోకుర్ లొఇ నాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. గాని వాండు నఙి యా పెరి
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 వాండుయా పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్. విజు
తయార్ కితి దేవుణుపూర్ బమ్ దాన్ అసివాండు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు ఇటిత్క లోకురిఙ్ డాఃపాత్ న్. 10వాండు ఎందనిఙ్ యా
లెకెండ్ డాపాత్ న్ ఇహిఙ,పరలోకమ్ దుమనిదూతారిఙ్,వనాక్అతికారిఙ,వాండు గొపప్ గెణంమనికాన్ ఇజిదేవుణు సఙం
వెట ఏలు తోరిసెత్ఙ్యాక వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఆతి దనితాన్ నె తోరిసినాన్. 11లోకం పుటిస్ ఎండముఙాలె, యా
లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎతుత్ కిత మహాన్ . అయాలెకెండ్ మా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు వెట కితాత్ న్  12మాటు వనిన్ఙ్ 
నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట కూడిఃత మనాట్. అందెఙె తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్
దొహ్ క మనాద్. 13అందెఙెమా వందిఙె వనిన్ఙ్ సమెఙ్ వాతె ఇజి నా వందిఙ్ విసారిసామ్ట్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న.
గానియాసమెఙాణిఙ్ మిఙి గవ్ రం సీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14దినివందిఙె, నానుమా బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 15పరలోకమ్ దు

మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్, యాలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్. విజెరె వనిన్ కుటుమ్ దికార్. 16 వనిన్ లోకుర్ 
వందిఙ్ ఇటిత్ మని నండొ దివెనమ్ కాణిఙ్, మీ మనుస్ దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ మండెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ వెట సతుత్ సీదెఙ్ ఇజి
నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 17మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్. అందెఙెవాండుమీమనుస్దు ఎలాకాలంమండెఙ్ ఇజినాను
పారద్నం కిజిన. మీరు దేవుణుదిఙ్ పేమిసి మహి వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయ లెకెండ్ కిజి
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మహిఙ, బూమిలొఇ సారితి సొహి వెలెల్ఙ్ మనిమరాన్ లెకెండ్ మీరు మనిదెర్. నెగిగ్ పునాది ముసుక్ తొహ్ కి మని ఇలుల్
లెకెండ్ మనిదెర్. 18అయావలె కీసుత్ మఙి ఎసొపేమిసినాన్ ఇజిమీరు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ విజెరె వెటపూరి
నెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండుమఙిఅంతు సిలెల్ండ నండొ పేమిసినాన్. 19ఎయెర్ బాఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ కీసుత్ పేమమీరు నెసినె
మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణుదిఙ్ మనిపూరి బుదిద్ మిఙిబామంజిని వందిఙె నాను ఈహ పారద్నం కిజిన.
20మాటులొసిన్విజుదనిఇంక,ఒడిఃబినిదనిఙ్ నండొకిదెఙ్ దేవుణుఅటాన్న్. మాలొఇపణికిజినివనిన్ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నె
వాండు కిజినాన్. 21 కీసుత్ యేసు వెట వాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్, దేవుణు సఙం వెట వాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్ 
యాదేవుణుదిఙ్ తర తరమ్ కు పొగిడిఃజిమంజినాట్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1అందెఙె పబుఙ్ సేవ కిజిని వందిఙ్ జెలిదు ఆతినానుమిఙి బతిమాలిజిన. దేవుణుమిఙినాలోకు ఇజి కూకివలె నెగిగ్
సరిదు నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్ వజమీరు మండెఙ్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజిన. 2ఎసిత్వలెబా గర ఆఏండ
తగిజిమండు. మహివరివెటసారిల్దాన్ మండు. మహివరిఙ్ పేమిసి, వరి వందిఙ్ ఓరిసిమండు. 3దేవుణు ఆతమ్నెమిఙి
కుడుపత్ మనాన్. అందెఙెమీరు ఉండె ఆజిమంజిని వందిఙ్ సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ నండొ సుడ్ఃదెఙ్ 
వలె.

4మాటు ఉండె ఒడొఃల్. ఉండె దేవుణు ఆతమ్ మఙి దొహ్ క మనాన్. దేవుణు మఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకివలె, వాండు
సీన ఇజిఒటుట్ కితిఉండెననిదీవనమ్ క వందిఙ్ మాటువిజెటెఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 5మఙివిజెరిఙ్ ఒరెండెపబు.
మాటు నమిమ్జిని బోద ఉండె. మాటు ఉండె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్. 6మాటు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండె
విజెరిఙ్ బుబబ్. వాండె విజెరెముసుక్ అతికారం 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, అడిఃగి మని యా బూమిదు
వాతాన్ . 10యాబూమిముసుక్ డిగితి వాతికాండె అగాసం డాటిస్ ముసుక్ నండొ అతికారం మని బాన్ ఎకిస్ సొహికాన్.
యాబూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ వెట పూరి 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
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 నెసిపూరి పిరిని వందిఙె దేవుణు లోకుర్ దేవుణు పణి కిదెఙ్. అయా
లెకెండ్ మాటు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి, వనిన్ మరిసిఙ్ నెసి ఉండె ఆజి మంజినాట్. మాటు పూరి బుదిద్ వాతి వరి లెకెండ్ 
పిరినాట్ ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆనాట్. 14అయావలెమాటు కొడొఃర్ లెకెండ్ మన్ ఎట్. గాలి డెఃయిజి,ఉలెక్ఙ్ ఇతల్ 
అతాల్ దూకిస్ని డోణి లెకెండ్, అబద బోద నెసిప్సిన్ మొసెం కిని వరి బాణిఙ్ మొసెం ఆఎట్. 15గానిమాటు ఎసిత్వలెబా
నిజం వెహిస్ పేమిసిమండెఙ్. అయాలెకెండ్ మాటు కిజిని విజు వనాక్ లొఇ, కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆనాట్. వాండెమాబుర
లెకెండ్. 16మాటు వనిన్ ఒడొఃల్. ఒడొఃల్ దు ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙి అతిక్సాత్ న్. ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ 
విజుఅయాకెఙ్ పణికిదెఙ్ మనిలెకెండ్ పణికితిఙ,ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ దేవుణుసఙమ్ దికార్ ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసివారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ కితిఙనె దేవుణు సఙం సతుత్ దాన్ పిరినాద్.

17అందెఙె పబు నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నానుమిఙి వెహిస్న. నాను డటమ్ నెమిఙి వెహిస్న. ఏలుదాన్ దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇకార్ కిజినిలెకెండ్ మీరుమన్ మాట్. వారుపణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ 18వరిమనుస్దుసీకాట్ మనిలెకెండ్ మనార్.
దేవుణు సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ దూరం మనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వారు అరద్ం కిఎర్. వరి
మనుస్ గటిదిక. 19వరిఙ్ సిగుసొహద్. వారుఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙఒజఆతార్. విజురకమ్ కాణిపాపమ్ కు కిజినార్. వారు
అయాకెఙ్ డిఃస్ ఎర్. మరిమరికిదెఙెఆసఆజినార్. 20గానిమీరు కీసుత్ వందిఙ్ నెసిత్వలెఅయాలెకెండ్ మండెఙ్ అఎద్ ఇజి
నెసిత్దెర్. 21నిజమ్ నె,మీరువనిన్వందిఙ్ వెహిదెర్. మీరువనిన్వెటకూడిఃతివలెయేసువందిఙ్ నిజమాతిదనిఙ్ తగిన్వజ
మిఙిదేవుణుఆతమ్నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరుబతిక్జిమహిపడాఃఇబతుక్డిఃసుత్ ఇజినెనెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇబతుక్దు,మిఙి
మహిసెఇఆసెఙ్ మిఙిమొసెం కిజిపాడు కిజినెమహె. 23మీబుదిద్నిమీమనుస్ దేవుణుమారిసెత్ఙ్ వలె. 24దేవుణుమిఙి
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వనిన్ ననిబుదిద్ సితాన్. అందెఙెవాండు సితిఆకొతత్ బుదిద్దాన్ మీరుమండు. అయావలెనీతినిజాయితిదాన్ మంజినిదెర్.
తపుఙ్ కిఎండమంజినిదెర్.

25అందెఙెఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహివరివెటనిజంవరిగ్దెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుఉండెఒడొఃల్ దిఙ్ 
సెందితికాట్. 26మీరు కోపం ఆతిఙ, మీ కోపం మిఙి పాపం కిబిస్ ఎండ సుడ్ఃదెఙ్. మీ కోపం వెడారు మండెఙ్ ఆఎద్.
27తపుకిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ సరిసీమాట్ . 28డొఙకిజిమహికాన్ ఏలుదాన్ డొఙకిదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండువనిన్ కికాణిఙ్ 
కసట్బడిఃజి వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

29మీవెయ్ దాన్ సెఇమాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గానిమహికార్ నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మాటెఙెవరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ 
వరి అవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలె మీమాటెఙ్ వెని వరిఙ్ లాబం మంజినాద్. 30 దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ దుకం కిబిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమిఙిపూరివిడుఃదల కిని దినమ్ దాకమీరు వనిన్ లోకుర్ ఇని దనిఙ్ 
గురుయా దేవుణు ఆతమ్నె. 31మీలొఇమని కుత అసిన్క, కోపం, పగ అసిన్క, జటిఙ్ ఆనిక, దుసలాడ్ఃనిక, మహి వరిఙ్ 
సెఇకెఙ్ కిఇ బుదిద్ , మీలొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32గానిమహి వరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . మిఙి కితి సెఇ
దని వందిఙ్ సెమిసుత్ . కీసుత్ వెట దేవుణుమీతపుప్ఙ సెమిసిత్ లెకెండ్,మీరు వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1అందెఙెమీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నండొ పేమిసిన్ వనిన్ కొడొఃరెమీరు. 2 కీసుత్ మఙి

పేమిసాత్ ండె, మా వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు వనిన్ పాణం నెగిగ్ వాసనం సీని పూజ లెకెండ్ 
సితాన్. దనివెట దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. అయావజ మీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మండు. 3మీ లొఇ
ఎయెన్ బా రంకు బూలమాట్. కేలార్ బూలమాట్. మని దనిఙ్ ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. నిని పణి
మీలొఇమంజినె 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 కుమీరు వెహెఙ్. 5యాకమీరు తప్ ఎండ నెసుత్ రంకు బూలానికాన్, కెలార్ బూలానికాన్,మనిదనిఙ్ ఇంకమరి
నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆనికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుని కీసుత్ ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ మన్ ఎర్. అబె అకుక్ మనికార్ 
ఆఎర్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆనికాన్, బొమెఙమాడిఃసిన్ 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 లొఙిఎండమని వరిఙ్ వాండు సికస్ సీనాన్. 7అందెఙె నని వరి వెట
జత కూడామ్ట్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి కాలమ్ దు మీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గాని ఏలు మీరు పబు వెట కూడితిదెరె
జాయిదు బతిక్జినిదెర్. అందెఙె జాయిదు బతిక్జిని వరిలెకెండ్ బతిక్దు. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ జాయిదు బతిక్జినికార్,
ఎసిత్వలెబా నెగిగ్కెఙ్, నీతి మనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ కిజి మంజినార్. 10 పబుఙ్ 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.
18మతుసీనికెఙ్ ఉణిజిసోసిమన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకపాడు కినాద్. గానిదేవుణుఆతమ్దాన్ నిండిజిమండు.
19మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట వరిగ్ని వలె దేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ వెహిస్, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వందనమ్ కు
వెహిస్,దేవుణుఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజపాటెఙ్ వెహిస్ వరిగ్దు. మీమనుస్పూరిదాన్ పబు ఆతిదేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ 
పారుద్ . 20మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెట మఙి దొహ్ కి మని విజు దని వందిఙ్ ఎసిత్వలెబామా బుబబ్ 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

వజ మీమాసిరిఙ్ లొఙిదు. మాసిరు మీముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ , విజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ బుర ఆతి లెకెండ్,మాసివనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బుర ఆతమనాన్. దేవుణు సఙమ్ కు విజు కీసుత్
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ఒడొఃల్ నె. వాండెవిజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్. 24విజుదేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజినివజ,బోదెకుబావనాక్
మాసిరిఙ్ విజు వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.

25మొగగ్ కొడొఃరాండె, మీరు మీ బోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసి విజు సఙమ్ క వందిఙ్ 
సాతిలెకెండ్ మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ .

26-27కీసుత్ ఎందనిఙ్ విజుదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ ఇహిఙ,విజుదేవుణుసఙమ్ కు సుబబ్రమ్ దాన్ మండెఙ్ 
ఇజినె. వాండుదేవుణుమాటదాన్,బాపిత్సమ్ దాన్ సఙమ్ కాఙ్ సుబారం కితాత్ న్ .మరిసఙమ్ కు ఇనిపాపంసిలెల్ండ,నిందెఙ్ 
సిలెల్ండ, తకుఙ సిలెల్ండ, ఇని సెఇకెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు వాండె నెగెండ తోరిసెత్ఙె విజు దేవుణు సఙమ్ క వందిఙ్ వాండు
సాతాన్. 28అయలెకెండ్ 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 నెగెండసుడ్ఃజిపోసకినాన్. మాటు
కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్తమనాట్. అందెఙె కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతివిజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్ అయిసి అపొప్సిరుఙ్ డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట
కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యామాటదిఙ్ నండొ నిరీ అరద్ం మనాద్. గానియామాటెఙ్ కీసుత్ వెట
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని సమదం వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియామాటెఙ్ మీవందిఙ్ బా
మనికాదె. ఒరెన్, వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసిన్ లెకెండ్, వాండు వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె. మరిబోదెల్ మాసిఙ్ గవ్ రం
సీదెఙ్ వలె.

6
కొడొఃరిఙ్,అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ వెహిస్నిక

1కొడొఃరాండె, మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. అందెఙె మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిదు. యాక కిదెఙ్ తగిన్కాదె.
2-3దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “మీఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు. యాకదె దేవుణు వెహి ఆడెఙలొఇ ఒటుట్ దాన్ 
కూడిఃతి మనిమొదొహి ఆడ. అయా ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘మీరు మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙితిఙ విజు మిఙి నెగెండ
మంజినె. మీరు నండొపంటెఙ్ యాబూమిదు బతిక్నిదెర్ ’. 4అపొప్సిరాండె,మీరుమీకొడొఃర్ మనుస్దిఙ్ కోపం రేప్ మాట్.
గాని పబుఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ, వరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, నెసిప్సిపోస కిదు.

వెటిట్పణి కిని వరిఙ్ ఎజమానిరిఙ్ వెహిస్నిక
5వెటిట్పణి కినికిదెరా, బూమిముసుక్ మని మీ ఎజుమానిరిఙ్ లొఙిదు. మీరు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని లెకెండ్ వరిఙ్ లొఙిదు.

మీరుపూరిమనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ సీని గవ్ రం సీజిలొఙిదు. 6నెగిగ్కార్ ఇజి వెహెఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె
ఆఎద్. వరిఙ్ లొఙిదెఙ్. గానిమీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన వజ మీపూరిమనుస్దాన్ కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు
కీసుత్ ఙ్ వెటిట్ పణిమణిసీర్. 7మీరు పణిఙ్ కిని వలె, లోకుర్ వందిఙె కిజినాప్ ఇజి ఆఏండ, దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి
సరద్దాన్ కిదు. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా,మరిఎయెన్ ఆతిఙ్ బామరి ఇని నెగిగ్ పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బ
పబు పలితం సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

9 ఎజమానురుఙాండె, మీరుబా మీ వెటిట్పణి మణిసిరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదు. వరిఙ్ బెదిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు
నెసిన్దెర్,మిఙిని వరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమానిదేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనాన్ . ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెడ సిలెల్ద్ .
సయ్ తానుఙ్ ఎదిసిన్క ఎలాగ ఇజివెహిస్నాన్ 

10కడఃవెరిదునానుమిఙివెహిస్న,పబు వెటమీరు కూడ్ఃజివనిన్ సతుత్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్ సతుత్ గొపప్
పెరిక. 11 దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి తయార్ ఆజి మండు. సయ్ తాను అడుడ్ ఙ ఎదిసి గెలసిన్వందిఙ్ 
యా లెకెండ్ తొడిఃజి తయార్ ఆజి మండు. 12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు లోకుర్ వెట ఆఏద్ ఎదిసిన్క. గాని సీకటుదు
మనిలోకుర్ ముసుక్ అతికారం కిజినిదెయమ్ క వెట,వనాక్ నెయ్ కిర్ వెట,ఆగాసమ్ దుమనివిజుదెయమ్ కాఙ్ నెమాటు
ఎదిసినాట్. 13అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమండు.
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 ఆజి మండు. గుండెదు కాడ్ఃఎండ మంజిని వందిఙ్ ఇనుము



ఎపెసి 6:15 239 ఎపెసి 6:24

కవసం తొడిఃగిజిని లెకెండ్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిదాన్ మంజి, సయ్ తాన్ బాణిఙ్ తపె ఆదు. 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 ఎసిత్వలెబా యేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ జినె మండు. 17 బురదు
దెబ తగిల్ఎండ మంజిని వందిఙ్ గొపప్ గటి మని టోపి తొడిఃగిని లెకెండ్ దేవుణు మిఙి రకిస్స్ త మనాన్ ఇజి నెసి నమిమ్జి
సయ్ తాన్ మిఙిబాదెఙ్ కిఎండ వనిన్ బాణిఙ్ దూరం మండు. కీదు కూడం అసి తయార్ ఆతి లెకెండ్, దేవుణుమాటదాన్ 
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 ఆతి లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా
పారద్నం కిదు. 19నా వందిఙ్ బాపారద్నం కిదు. నాను వరిగ్ని వలె నెగిగ్ మాట నా వెయిదు దేవుణు సీని లెకెండ, ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, సువారదు ముఙాలె డాఃఙితి మహి. గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్ సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ 
లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.

20యాసువార వెహెఙ్, వనిన్ కబు తనివనిన్ లెకెండ్ యేసుకీసుత్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దిని వందిఙె ఏలు నాను జెలిదు
మన. అందెఙెనాను నెగెండ దయిరమ్ దాన్ వెహెఙ్,మనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నావందిఙ్ పారద్నం కిదు. 21మాటు పేమ కిజిని
మా తంబెరి ఆతి తుకికు, నా వందిఙ్ మిఙి విజు వెహన్న్. నాను ఇనిక కిజిన, ఎలాగ మన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ నా వందిఙ్ 
వాండు వెహన్న్. వాండు పబు వందిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ సేవ పణి కిజినికాన్. 22మఙి జరిగ్జిని దని వందిఙ్ మిఙి వెహెఙ్,
మిఙిదయిరంమాటవెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙెనాను వినిఙ్ మీడగుపోకిస్న. 23మాబుబబ్ ఆతి దేవుణునిమాపబు
ఆతియేసు కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతిమీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . మీరు మహి వరిఙ్ పేమిసిమండెఙ్ 
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . 24కొస సిలెల్ండ, మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ పేమిసిన్ విజెరిఙ్ దేవుణు దయ
దరమ్ం మనీద్.
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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 నె యాక.

యా సఙం మొదొల్ సిత్కాన్ పవులునె. డగు పది పంటెఙ్ వెనుక, సువార వెహిస్ని వందిఙ్ పవులు జెలిదు మహివలె,
యాసఙమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితారె, వరి లొఇ మని ఎపపొదితుఙ్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిని వందిఙ్ పోకిస్నార్. పవులుఙ్ 
సాయమ్ బా వనిన్ వెట పోకిస్నార్. వారు కితియా నెగిగ్ పణి వందిఙ్ వరిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక.
నిజమాతిసర్ దయేసుకీసుత్ బాణిఙెవానాద్ ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసినాన్.

1 కీసుత్ యేసు పణిమనిసిఆతి పవులు ఇనినాను రాసినిఉతం. కీసుత్ యేసు పణిమనిసిఆతితిమోతినావెటమనాన్.
పిలిపియపటన్మ్ దు మని 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 దయా దరమ్మ్ 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 మీరు నా వెట జత కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙెమీ విజెరె
వందిఙ్ నాను పారద్నం కినివలె, నాను సర్ దదాన్ పారద్నం కిజిన. 6మరి, మీమనుస్దు నెగిగ్ పణిమొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్
యేసువానిరోజుదు అయాకపూరిఆనిదాక,వాండు నడిఃపిసినెమంజినాన్. యాసఙతి,నానుఅనుమానంసిలెల్ండపూరి
నమిమ్జిన.

7మిఙి నాను నండొ పెమిసన్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ యాలెకెండ్ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నాను జెలిదు మనివలెబా, సువారదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ వెహిన్ వరిఙ్ నెగెండ మర్ జి వెహిస్, అయా సువార నిజం ఇజి
లోకురిఙ్ వెహిస్తోరిసిన్ వలెబా, దేవుణు నఙి సితియాగొపప్ పణిదుమీరు విజెరెనావెట కూడిఃతిమనిదెర్. 8 కీసుత్ యేసు
మిఙి పేమిసిని వజనె, నానుబామిఙి పేమిసన్. మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినయాక నిజం ఇని దనిఙ్ దేవుణునె సాకిస్.
9-11నాను ఈహ నె మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన ఇనిక వాతిఙ్ బా, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ లావు పేమిసి
మండెఙ్ ఇజిపూరి నెసెత్ఙ్ 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 ఇనిపాపం సిలెల్ండ, ఇని నింద సిలెల్ండ నెగెండమండెఙ్. మరి,యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్ మీబతుక్ విజు పలితంవాని
లెకెండ్ నీతి నిజయితిదాన్ మంజిని వందిఙ్ నాను ఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయా లెకెండ్ పారద్నం కిజిన, ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీబతుక్ సుడ్ఃజిలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం సీదెఙ్,పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12తంబెరిఙాండె, నఙి వాతి బాదెఙ్ విజు, మరి నండొ లోకుర్ సువార విని వందిఙ్ పణిదిఙ్ వాతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 

ఇజినాను కోరిజిన. 13అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నెతొహెఆతమనఇజిరాజుఇండొమనిజమనుఙు
విజెరెని మరి పటన్మ్ ది లోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్ మనార్. 14మరి నాను తొహె ఆతి మనిఙ్, నమిమ్తిత్ తంబెరిఙా లొఇ
నండొడార్ దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు మాట వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మహివలె, పబు
ఎలాగ నఙిసాయం కితాన్ ఇజివారు సుడ్ తార్. అందెఙె,వారు పబుముసుక్ నండొ నమకం ఇటాత్ మనార్. 15-17నిజమె,
సెగొండార్ నాముసుక్ గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙె వారు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. వీరు నెగిగ్ మనుస్దాన్ 
ఆఏండ, పవులు ముసుక్ మాపు పెరికాప్ ఇజి పొఙె ఆని వందిఙె కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ కితిఙ, నాను జెలిదు
మనివలె, మరి నండొ బాదెఙ్ నఙి వానె ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని మరి సెగొండార్ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. వీరు
నఙి పెమిసినార్. సువారదిఙ్ ఎదిసిన్ వరిఙ్, మర్ జి వెహిస్ నిజం ఇజి తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్ ఇజి
వీరు నెసినార్. అందెఙెవీరు నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. 18వారునావందిఙ్ ఇనిక ఒడ్ఃబితిఙ్ బా, ఇనిక కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా
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నఙి ఇని తియెల్ సిలెల్ద్ . నెగిగ్ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, సెఇ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, ఎలాగ ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహె ఆజినె.
అయాకదెముకెలం. దని వందిఙ్ నాను సర్ ద ఆజిన.

19మరి,సర్ దఆజినెమంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపారద్నమ్ దాన్,యేసు కీసుత్ నఙిసితిదేవుణుఆతమ్సాయమ్ దాన్,
నఙి ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు, ఆకార్ దు, నా విడుఃదల వందిఙ్ నె వాతె ఇజి నాను నెసిన. 20నాను ఇని దని లొఇబా
సిగు ఆఏండ మండెఙ్ ఇజినె నాను నండొ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆనిక. గాని ఎసిత్వలెబా నాను కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ
దయ్ రమ్ దాన్ కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను సాతిఙ్ బా, బతిక్తిఙ్ బా కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
నాను కిజిని విజు పణిఙాణిఙ్ నాను తోరిసన్. 21అందెఙె నాను బతిక్జిన ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙె. నాను సాతిఙ నఙి లాబం.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలెనాను కీసుత్ వెటనెమంజినలె. 22-23గానినాను బతిక్జిమహిఙ, 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 వెటమండెఙ్ ఇజినెనాఆస. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకదె నఙి ఒదె నెగెద్. 24-25గానినాను
బతిక్జినిక, మిఙి గొపప్ అవుసరం. యాక నాను పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను మంజి మీ విజెరె వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ 
వలె ఇజి నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె, మీరు కీసుత్ ఙ్ నెగెండ నమిమ్జి మండెఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను అటన్.
అయాలెకెండ్ మీరు నెగెండ నమిమ్జినిఙ్ మీరు సర్ ద ఆనిదెర్. 26అందెఙె,నానుమీ వెటమరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙి
మీనడిఃమితపిసాత్ 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 రెఎండమీ వందిఙ్ వెహిఙ్ బా,మీరు విజిదెరె సువారదు వెహిస్ని నమకం వందిఙ్ ఉండె
మనుస్ కలిగ్ జి ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ ఉండె ఆజి నెగెండ నిలిన్దెరెల్ ఇజినాను నెసాన్లె. 28మరి,మిఙిఎదిసిన్ వరిఙ్, ఇని దని
లొఇమీరు తియెల్ ఆఇదెర్  ఇజినాను నెసాన్లె. యాకదేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని
దేవుణుమిఙి ఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె ఇని దనిఙ్ బారుజుప్ ఆనాద్. దేవుణునెయాకెఙ్ 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 కసట్బడిఃజిదనిఙ్ మాటుఉండెఆతాట్. నానుముఙాలె,పిలిపిప్యదుమహివలెఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃతిక
మీరు సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కసట్బాడిఃజినిక వెంజినిదెర్.

2
1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిఙ్, మీ బతుక్దు దయ్ రం మనాద్ గదె? కీసుత్ మిఙి పేమిసిని పేమదాన్ మిఙి నిపాతి కలిగ్త

మనాద్ గదె? దేవుణు ఆతమ్ వెటమిఙి సమందంమనాద్ గదె? కీసుత్ మీ వందిఙ్ పాణం నొతమనాన్ గదె? 2ఆహెమహిఙ,
మీరుఉండె లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి,ఉండెమనుస్దాన్,ఉండెఉదెసమ్ దాన్ మంజి,నాసర్ ద
పూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ ఆఏండ, కితి దని వందిఙ్ నాను కిత ఇజిపొఙె ఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్గాని,మహికార్ 
నఙి ఇంక పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి, తగిజిమండెఙ్. 4మీలొఇ విజిదెరెబా,మీసొంత పణిఙెతొఎండ,మహివరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ బాసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియామనుస్నెమిఙిబామండెఙ్ .

6వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి,అయాఅకుక్ మండెఙ్ వలె ఇజి
పటుతల కిఎతాన్. 7గానివాండు వనిన్ మనుస్దాన్, అయాక విజు డిసాత్ ండె, ఒరెన్ పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి,లోకు
ఆతాన్. 8వాండు ఒరెన్ లోకు ఆతండె, వనిన్ఙ్ వాండె తగె ఆతాన్. వాండు దేవుణుదిఙ్ లొఙితాండె, సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. గొపప్ సిగుదాన్ కూడిఃతి మని సిలువాదు సాని సావుసాదెఙ్ 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 నిమరితోర్ ఇకెఙ్ విజుయేసు పేరుదుముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్ఙ్. విజుయేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ 
ఒపుప్కొండెఙ్. అయలెకెండ్ 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 నామాటవెంజిలొఙితిదెర్. నానుమీ వెటమనివలెనె ఆఏండ,
మీ వెట ఏలు సిలివలె, మరి ఒదె అయాక కిదెఙ్  కసట్బాడిఃదు. 13మీరు అయాక కిదెఙ్ అటిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కితిపణిఙ్, కిదెఙ్ ఇజిమీలొఇఆసపుటిసిన్కాన్ దేవుణునె. అయాకకిదెఙ్ సాయంకినికాన్ బాదేవుణునె.

14-15మీరు విజుపణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొఆఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుమూరక్మ్ ది వరి
నడిఃమి, సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె, నిందెఙ్ సిలెల్ండ, పాపం సిలెల్ండ, ఇని తపు సిలి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్.
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మీరు ననివరినడిఃమిమంజి,బతుక్ సీనిమాటమీరు నెస్ పిసిన్వలె,ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ ఎలాగజాయిసీజినానో,అయా
లెకెండ్ మీరుబామనిదెర్. 16మీరుయాలెకెండ్ మహిఙ, కీసుత్ వానిదినమ్ దునాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ సర్ దఆదెఙ్ అటన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మీ నడిఃమి కసట్ బాడిఃజి కితి పణి, ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఎతాద్ ఇజి మీ బతుక్ రుజుప్ 
కినాద్. 17మీరు సువార నమిమ్తిత్వలె, మీ బతుక్ దేవుణుదిఙ్ సితిదెర్. ఒరెన్ పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనివలె, పూజ
సీని దని ముసుక్ దాకస్ పటుక్ రసం వాకి లెకెండ్, రోమ అతికారిఙు నఙి సపిత్ఙ, నా నలమీపూజముసుక్ వాకిన్ లెకెండ్ 
ఆనాద్. అయ లెకెండ్ జరిగ్తిఙ, నాను సర్ ద ఆజిన. మీ విజెరె వెట సర్ ద ఆజిన. 18అయాలెకెండ్ మీరు విజిదెరెబా నా
వెట నండొ సర్ ద ఆదు.

తిమోతినిఎపపొదితు
19తిమోతిఙ్ మీడగు బేగి పోకెఙ్ పబు ఆతియేసు నఙి తప్ ఎండ సాయం కినాన్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. వాండు నా

వందిఙ్ వెహిస్, మిఙి సర్ ద కిబిసాన్న్. అయ లెకెండ్ వాండు మర్ జి వాజిమీ వందిఙ్ వెహిఙ, నాను సర్ ద ఆన. అందెఙె
తిమోతిఙ్ మీడగు బేగిపోకిస్న. 20మీరు నెగెండమండెఙ్ ఇజి నిజం ఆస ఆజినికాన్ వీండె. మీవందిఙ్ వినిఙ్ మనిఆస
ననికాన్ మరి ఎయెన్ బానా డగు సిలెన్. 21మహికార్ విజెరె, వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి సొంత పణిఙె సుడ్ఃజినార్. గానియేసు
కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ తొఎర్. 22గాని, తిమోతి నమమ్కమ్ దాన్ పబుఙ్ సేవ కిజి నెగిగ్కాన్ ఇజి రుజుప్ కితిక మీరు నెసిన్దెర్.
అపొప్సి వెటమరిసిఎలాగ కూడిజ్ పణి కినాండొ,అయాలెకెండ్ సువార నండొలోకుర్ వినివందిఙ్ నావెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్.
23అందెఙె, ఇబెబ్ నఙి జరిగ్దెఙ్ మనిక ఎలాగ జరిగ్నాద్ ఇజి నెసిత్ఙ, వెటనె నాను వినిఙ్ మీ డగు పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస
ఆజిన. 24నానుబా బేగిమీడగు వాదెఙ్ పబు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ ఇజినాను నమిమ్జిన.

25ఎపపొదితుఙ్ మీడగు మర్ జి పోకెఙ్ వలె ఇజి నాను బాగ ఎతుత్ కిజిన. వాండు నా తంబెరి ననికాన్. నా వెట జత
కూడ్ఃజిపణికినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నావెటకూడ్ఃజినండొకసట్బాడిఃజినాన్. నఙిఅవ్ సరంమనివలెతోడుఃమంజిసాయం
కిదెఙ్ మీరు నా డగు పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీడగు మర్ జిపోకిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ నండొ
ఎతుత్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్ వాతాద్ ఇనిమాటమీరు విహిదెర్ ఇజి నెసాత్ ండె,మీరు వెహిదెర్ ఇజి నండొబాద ఆజినాన్.
27నిజమె,వాండు నండొ కసట్ం అరిస్సావుబతుక్ ఆతాన్. గానిదేవుణు వనిన్ముసుక్ కనికారంతోరిసాత్ న్. వనిన్ఙెఆఏండ,
నాముసుక్ బా కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం ఆతి దని ముసుక్ వనిన్ సావు వందిఙ్ బా దుకం ఆఏండ
మంజిని వందిఙ్ నాముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 28అందెఙె,మీరు వనిన్ఙ్ మరి సుడ్ఃజి సర్ ద ఆని
వందిఙ్, నఙిమని దుకం తకు ఆని వందిఙ్ గజి బిజిపోకెఙ్ ఇజి ఒదె ఆస ఆజిన. 29-30అందెఙె, పబు వెట కూడిఃతిమని
వినిఙ్ నండొ సర్ దదాన్ డగు కిదు. వాండు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ సావుబతుక్ ఆతాన్. మీరునా వందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతి
సాయం కిదెఙ్,వాండు వనిన్పాణం సీదెఙ్ బాగుసె ఆఏండ కితాన్. అందెఙె వినిఙ్ గవ్ రం సీదు. విని నని వరిఙ్ బాగవ్ రం
సీదు.

3
1ఆకార్ దు,నాతంబెరిఙాండె, పబు వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె,మీరు సర్ ద ఆజినెమండు. నానుముఙాలె

సెగొండార్ సెఇ వరి వందిఙ్ వెహమన. అయాసఙతిఙ్ నె మరి మరి రాసిత్ఙ్ బానాను వంద్ ఎ. అయాకమిఙిమొసెం కిని
వరిబాణిఙ్ తపిసాన్ద్.

2వెరి నుకుడిఃఙ పోలితి వరి వరిఙ్ జాగతమండు. 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 ఆహె వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతి సునతి
కిబెఆతికాట్ మాటె. వారు ఆఎర్. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నిజమాతిలోకుర్ మాటె. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె,మాటు దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసినాట్. కీసుత్ యేసుమా వందిఙ్ 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. నానుబాపూరి ఎబివాండునె. నాను పరిసయవాండు. దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నాను
పూరి లొఙిత. 6యాలెకెండ్ కినిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదెసు ఇజి ఒడిఃబిజి, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ నాను
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నండొ బాదెఙ్ కితికాన్. మోసెఙ్ సితి రూలుఙ లొఙిజి, ఒరెన్, నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ అట్ తిఙ, వనిన్
లెకెండ్ నానుబాతోరె ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙలొఇ ఇనికబాతప్ ఎత.

7నఙి లాబం వానిక ఇజి ఒడిఃబితియాసఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నాను డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ నెసిన్ వందిఙె డిఃసత్
సిత. 8-9అయాకదె ఆఏండ,నానుముఙాలె కిజిమహివిజుసఙతిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ 
నెసినికాదెవిజువనాక్ముసుక్గొపప్విలువమనిక. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసిన్వందిఙెయాసఙతిఙ్ విజుపణిదిఙ్ రఇకఇజిడిఃసత్
సిత. నాను కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్,మరి,నానుపూరి కీసుత్ యేసు వాండు ఆని వందిఙ్ నాను అయాకెఙ్ విజు
గుమమ్ ది కసర ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుదు మనికెఙ్ లొఙిజినిఙ్ ఆఏద్ నాను నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆతిక. నాను కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నె, దేవుణు నఙి నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నానుకీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్ ఇజినెనానుమరిమరికోరిజిన. ముకెలం,వాండుసావుదాన్ నిఙితివలె,దేవుణువనిన్ఙ్ 
సితిసతుత్ నఙిబాకావాలిఇజినానుకోరిజిన. వాండునావందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ లెకెండ్ నానువనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసి
వనిన్ వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. వాండునా వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ నాను వనిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ ఇజి కోరిజిన.
నానుసాతి వెనుకమర్ జి బతిక్ని బతుక్ ఎలాగ్ బానఙిదొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆత ఇజి నాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ నాను పూరి ఆతమన ఇజి
వెహ్ ఎ. గానికీసుత్ యేసునఙికూకివలె,నానుఎలాగమండెఙ్ ఇజివాండుకోరితమనాండొ,దనివందిఙ్ నానుకసట్బడిఃజిన.

13తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నానుపూరి ఆత ఇజినాను వెహ్ ఎ. గాని ఉండి సఙతినాను కిజిన. నాను ముఙాలె కిజి
మహి వనాక్ఙ్ పోసి, నాను బతిక్జిని బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నాను సుడ్ఃజి కసట్బాడిఃజిన. 14అందెఙె
దేవుణునఙిపరలోకమ్ దు కూకిస్ సీనిఇనాయంలొసిన్నాగురివందిఙ్,నాను కసట్ బాడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు
ముసుక్ నాను నమకం ఇటాత్ మన. 15అందెఙె, నమకమ్ దుపూరి పిరీతిమాటు విజెటె,ముఙాలె వెహి వజమండెఙ్ ఇజి,
ఉండెమనుస్ మండెఙ్. గానిముఙాలె వెహి ఇని దనిలొఇబామిఙిమరి ఉండిమనుస్ మహిఙ, దేవుణు అయాకబామిఙి
వెహిస్ తోరిసాన్న్. 16దేవుణు మిఙి వెహిస్ తోరిసిత్ వజమాటు మండెఙ్ ఇనికాదె ముకెలం ఆతిక. 17తంబెరిఙాండె, మీరు
విజిదెరె,నఙిసుడ్ఃజినడిఃదు. మాపునడిఃతివజనడిఃజినివరిఙ్ సుడ్ఃజిమీరునడిఃదు. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నండొండార్ 
నమిమ్తిత్కాప్ ఇజి వెహె ఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదు సాతి ఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండ మనార్ ఇజి వరి బతుక్దాన్ తోరిసినాద్.
నిని వరి వందిఙ్ నానుముఙాలెమిఙినండొ సుటుక్ 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. యాలోకమ్ ది పణి కిదెఙెవారు ఎతుత్ కినార్. 20గానిమాటు
పరలోకమ్ దు మనికాట్. అబెణిఙ్ వాని, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ .
21వాండు మర్ జి వానివలె, మాసతుత్ సిలి సబ్ జి సొని ఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజు
వనాక్ఙ్ అతికారం కిని వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్,వాండుయాలెకెండ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కినాన్.

4
1అందెఙెనా తంబెరిఙాండె,ముఙాలెనాను నెస్ పిసిత్ దని వజమీరు పబు ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండనెమండు.

మీరు నా లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్. మీరు నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. మీవెటమండెఙ్ నాను నండొ ఆస ఆజిన.
మీరె నఙి నండొ సర్ ద కిబిసిన్కిదెర్, నఙి నెగిగ్ పేరు తపిసిన్కిదెర్. 2ఓయువొదియసుంటుకెమీరు కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండు
ఇజినానుమిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు పబు లోకు. 3మరి,నావెటసేవ పణి కినికి, నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి.
నీనుయాబొదెక్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజినిలెకెండ్ వెహ్ అఇజినాను నిఙివెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ సువార
సాటిసెత్ఙ్ నా వెట నండొ కసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతు వెట, నా వెట జత పణి కిని మహి వరి వెటబా కూడ్ఃజి సువార
సాటిసెత్ఙ్ 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
విజెరెవెటసారిల్దాన్ మంజినఇజితోరిస్ అ. పబుబేగివానాన్ ఇజిపోసామ్ట్ 6ఇనిదనివందిఙ్ బావిసారిసామ్ట్. గానిఎలాగ
మరి సమయమ్ దుబా,మహిఙ్ బా, సిలిఙ్ బా, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మిఙిమనిఅవ్ సరమ్ కు వనిన్ఙ్ వెహెఙ్. వనిన్
సాయం మీరు లొసెత్ఙ్. వనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వందనమ్ కు వెహెఙ్. 7అయావలె, దేవుణు వనిన్ సమాదనం మీ మనుస్దు,
మీ గరబ్మ్ దు మిఙి కాపాడఃదెఙ్ సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. యాసమాదనం
లోకుర్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇక. 8నా తంబెరిఙాండె, ఆకార్ దు, నాను ఉండి వెహిస్న. మీరు ఈహ ఒడిఃబిజి మండెఙ్ ఇజి
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నాను వెహిస్న. నిజమాతి వనాక్ఙ్, లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్, నాయం మని వనాక్ఙ్, పాపం సిలి వనాక్ఙ్,
లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్, గొపప్ పేరు తపిసిన్ వనాక్ఙ్,లోకుర్ పొగిడిఃని వనాక్ఙ్ మీరు ఒడిఃబిజిమండు. 9మరి
నాను మిఙి నెస్ పిసిత్కెఙ్, మీరు నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినె మండు. నాబాణిఙ్ మీరు విహికెఙ్, నాను కిజినికెఙ్ మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ 
కిజినెమండు. అయావలె, సమాదనంమిఙి సీజిని దేవుణుమిఙితోడుః మంజినాన్.
నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు

10 సెగం రోసుక్ డిఃసిత్దెరె, నఙి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి ఏలు మీరు తోరిసిన్ వందిఙ్ నాను పబుఙ్ సర్ ద ఆజి వందనమ్ కు
వెహిస్న. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజినె మహిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. గాని నఙి సాయం కిజి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి
మిఙి తోరిసెత్ఙ్ అవకాసం దొహ్క్ ఎతాద్. 11 నఙి అవ్ సరం మనిఙ్ ఇజి ఆఏద్ యా లెకెండ్ 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 ఇజిబానాను 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.
15 పిలిపిప్యదు మని నమిమ్తిత్కిదెరా, మీరు నెసిన్దెర్ నాను సువార వెహెఙ్ మొదొలిస్ తొలి రోసాక్ఙ్, నాను మసిదొనియ
రాసట్ర్ం డిఃసిత్ వాతివలె,మీసఙమ్ దికిదెరె నఙి సితిదెర్,నాబాణిఙ్ లొసెఆతిదెర్. మరి ఎమేణి సఙమ్ దికార్ బాసిఎతార్.
16మరినాను తెసెలొనికయపటన్మ్ దుమహివలెబానఙిఅవ్ సరంమహివలెమీరుఉండి సుటునె ఆఏండ నండొసుటుక్
డబుబ్ పోకిదెర్. 17మీరుయాలెకెండ్ మరి డబుబ్ పోకెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజి వెహ్ ఎ. గానిమీరుయాలెకెండ్ సితి దనిఙ్ 
దేవుణుమిఙి నండొ దీవిస్ పిన్ ఇజినె ఆస ఆజిన.

18 ఏలు నఙి సరి ఆని నసొ మనాద్. మరి నండొబా మనాద్. మీరు ఎపపొదితు వెట పోకికెఙ్ వాండు తత సితాన్.
అందెఙె ఒదె నండొమనాద్ . మీరు నఙి సితిక, దేవుణుదిఙ్ సీజినివాసనం మనిపూజ లెకెండ్ మనాద్. వాండు దని వెట
సర్ ద ఆతండె డగు కితాన్. 19మరి, నా దేవుణు, మీఅవ్ సరం విజు తీరిసాన్న్. లెకక్ సిలిల్ వనిన్ నండొ ఆసిత్దాన్ మాటు
బమమ్ ఆని లెకెండ్ తీరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. 20మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం గవ్ రంమనిద్. ఆమెన్. 21 కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇటిత్ దేవుణులోకుర్ ఆతివిజెరిఙ్ నాను
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ . నావెటమనితంబెర్ ఙుమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22 ఇబెబ్ మని దేవుణు లోకుర్ విజెరె, ముకెలం కయ్ సరు రాజు ఇండొ పణి కిజిని నమిమ్తిత్కార్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
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 ఆతిపవులు కొలొసిపటన్మ్ దుమనిదేవుణు సఙమ్ దిఙ్  రాసినిఉతమ్ నెయాక. వాండు రోమజెలిదుపొకె

ఆతిమహివలెరాసిత్కాదె. పవులు ఎసెఙ్ బాకొలొసిపటన్మ్ దుసొన్ ఎతాన్. వాండు దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునె
యాపటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె కూడిఃతిమనిసఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ కీసుత్ మనాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ 

దేవుణు సఙం. వాండు విజు వనాక్ఙ్ ముఙాలె మనికాన్. విజు తయార్ కితికాన్ వాండె. విజు అతికారమ్ క ముసుక్
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 .

1-2కీసుత్ యేసువందిఙ్ అపొసుత్ డుఆతిపవులుఇనినానుని,మాతంబెరిఆతితిమోతికొలొసిపటన్మ్ దుమనిదేవుణు
వందిఙ్ కేటఆతివరిఙ్  రాసినిఉతం. దేవుణుఎతుత్ కితివజనెనాను కీసుత్ యేసువందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరునమిమ్దెఙ్
 తగిన్ తంబెరిఙు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్  మండెఙ్  సాయం కిపిన్.

3మాపు మీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి పారద్నం కినివలె, ఎసిత్వలెబా మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసుఙ్  నమిమ్జినిదెర్  ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ 
విజెరిఙ్  పేమిsiనిదెర్ ఇజిమాపువెహమనాప్. 5మీరుయాలెకెండ్, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్,దేవుణువందిఙ్ కేటఆతి
లోకురిఙ్ విజెరిఙ్  పేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నిజమాతిబోద, ఇహిఙ, సువారమీరు వెహివలె, దేవుణు పరలోకమ్ దు
మీవందిఙ్ ఇడిత్ మని దనివందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహిమనిదెర్. అయాకతప్ ఎండదొహ్ కాన్ద్ ఇజి దనివందిఙ్ ఆసదాన్ 
 ఎదు సుడఃజినిదెర్. 6-7లోకమ్ ది నండొ దేసమ్ కాఙ్  యాసువార వెహె ఆతి లెకెండ్, మీ నడిఃమిబా వెహె ఆత మనాద్.
మీరు అయాక వెంజి దేవుణు దయ దరమ్ం నిజం ఇజి నెసిత్ బాణిఙ్  అసి మీ నడిఃమి అయా సువార నెగిగ్ పణి కిజినాద్.
మీ నడిఃమి అయా సువార నెగిగ్ పణికిజిని లెకెండ్  మహి లోకురిఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిబిసాన్ద్. మరి, నండొ నండొ లోకుర్ 
సువార నమిమ్జినార్. ఎపపానె మిఙి సువార నెస్ పిసాత్ న్. మాపు వనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙి బదులు వాండు కీసుత్ ఙ్ అబె
 సేవ కిజినాన్. మీమేలు వందిఙ్ నమకమ్ దాన్వాండు కీసుత్ ఙ్  సేవ కిజినాన్. 8దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ పుటిసిత్ పేమదాన్,
మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజిబావాండుమఙి వెహమనాన్.

9అందెఙె,మీవందిఙ్  వెహిబాణిఙ్  అసి,డిఃస్ ఎండఎసిత్వలెబామీవందిఙ్  దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మీబతుక్దు
మీరు కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినవిజుసఙతిఙ్ మీరుబాగనెసెత్ఙ్ ఇజిపారద్నం కిజినాప్. ఇహిఙమీరు,దేవుణుఆతమ్సీజిని
విజుగెణం,బుదిద్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్  ఇజిమాపుపారద్నం కిజినాప్. 10మాపుఎందనిఙ్ యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్ ఇహిఙ,
దేవుణు కోరిజిన వజమీరు బతిక్జి, వనిన్ఙ్ సర్ ద కిబిసిన్కెఙ్  ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్. ముకెలం,మీరు విజు రకమ్ కాణినెగిగ్ పణి
కిని వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ నిజం మరి లావు నెసిన్ వందిఙ్  మాపుయా లెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 11 దేవుణు, లోకురిఙ్ 
తోరిసిత్ గొపప్ బమమ్ కినివనిన్ సతుత్ దాన్  మీరు సతుత్ మనికిదెర్  ఆనివందిఙ్ యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఎసిత్వలెబావిజుబాదెఙ,సర్ దదాన్విజుఓరిసి,బరిసిమండెఙ్,మీరుసతుత్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్. అందెఙెయాలెకెండ్  పారద్నం
కిజినాప్. 12మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు ఇహిఙ గొపప్ జాయిదు 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 ఇజిమాపుమీవందిఙ్ యాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13దేవుణుమఙిసయ్ తాన్ అతికారం
అడిఃగి సీకటుదు తొహె ఆతి బాణిఙ్ తపిసాత్ ండె వాండు పేమిసిని వనిన్ మరిన్  అతికారం అడిఃగి మఙి తతాన్. 14 వనిన్
మరిన్ ఆతి దనితాన్  దేవుణుమఙి విడుఃదల కితాత్ న్ .ముకెలం,మాపాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
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15తోర్ ఇ దేవుణు మూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగ మనాన్ ఇజి వీండు తోరిసాన్న్. దేవుణు విజు తయార్ కిని ముఙాల
వీండు మహాన్ . తయార్ కితి విజు వనాక్ముసుక్ అతికారంమనికాండె కీసుత్ . 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు
విజుతయార్ కితమనాన్. బూమిదుమనికెఙ్,ఆగాసమ్ దుమనికెఙ్,తోరిన్కెఙ్,తోర్ ఇకెఙ్,ముకెలంగొపప్ సతుత్ మనివిజు
రకమ్ కాణిఅతికారం కినివిజుదూతెఙదెయమ్ కాఙ్,విజువనిన్ వెటనెదేవుణుతయార్ కితాత్ న్ . విజుకీసుత్ వెటనెతయార్
 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. 18వనిన్ ఒడొఃల్  ఆతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  బుర వాండె. వనిన్ బాణిఙె దనిఙ్  కొతత్
బతుక్వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సాతివరిబాణిఙ్  ముఙాల్  మర్ జిబతిక్తిమనికాన్ వాండె. విజువనాక్ముసుక్ గొపప్
పెరికాన్ ఆని వందిఙె,సాతి వరిబాణిఙ్,ముఙాల్ మర్ జి బతిక్తమనాన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇనె వనిన్ బుబబ్
ఆతి దేవుణు వెల్ తి సిలెల్ండపూరిమండెఙ్  ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్ . 20అందెఙె,మరిన్ వెటనె బూమిదు మని విజు వనాక్ఙ్,
పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్, వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం కితాత్ న్ . వనిన్ మరిన్ సిలువాదు
సాతివలె, నలవాకి దనితాన్, దేవుణు బూమిదుమని విజువనాక్ వెట, దేవుణుమంజిని పరలోకమ్ దుమని విజువనాక్
వెట రాజినం ఆతండె, విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపాత్ న్. 21 ఉండి కాలమ్ దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్,
సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండ మహిదెర్. 22గాని ఏలు, వనిన్ మరిన్ 
ఒరెన్ లోకు ఆజి సాతి సావుదాన్ వాండు మీ వెట రాజినం 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. యా
సువార వెహిస్ని ఆస వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ ఎదు సుడ్ఃజినెమండెఙ్ వలె. యాసువారనె నండొ దేసెమ్ కాణిలోకుర్ నడిఃమి
వెహెఆతమనాద్. యాకవెహెఙె 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 మనిసఙమ్ దిమేలు

వందిఙ్ నానునాఒడొఃల్ దుసమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలెఇజికీసుత్ ఏర్ పాటుకితికనానుపూరికిజిన. 25-26దేవుణునఙిసఙమ్ దిఙ్ 
సేవ కిదెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . మీమేలు వందిఙ్, కీసుత్ వందిఙ్ మని సువార మిఙిపూరి నెసిప్సిన్ బాజత వాండు నఙి
సితాన్. యాసువార, ముఙాలె బతిక్తి మహి లోకుర్ బాణిఙ్ దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ . గాని ఏలు
వాండు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ అయాక తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 27దేవుణు అయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నండొ దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్ గరబ్మ్ దు వాండు ఎతుత్ కిజి డాఃపిస్ ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ 
ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇజితోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ ,యూదురు ఆఇమీమనుస్దుమంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణు
జాయ్ దు మండెఙ్ మిఙి ఒనిదెర్ ఇజి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్ ఇజి. యాకదె దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ తోరిసి
నెస్ పిసిత్ సువార.

28అందెఙెమాపుకీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలంమాపునండొగెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్నెస్ పిసాన్ప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు మర్ జి వానివలె దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారుపూరి
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
1మీవందిఙ్, లవొదియపటన్మ్ దుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్, నఙి ఎసెఙ్ బాతొఇవరి వందిఙ్ నాను ఎసొ

కసట్బాడిఃజిన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ 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,అయావలెమీరుఅనుమానంసిలెల్ండదేవుణువనిన్ గరబ్మ్ దుడాపిత్ ఇటిత్క ఇహిఙ,
కీసుత్ ఙ్ పూరి నెసెత్ఙ్. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెటనె దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇడిత్ విజు గెణమ్ ని ఆలోసనెఙ్ నెసెత్ఙ్ 
అటాన్ట్. 4నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్న ఇహిఙ,ఎయెర్ బామిఙితియానిమాటెఙ్ వెహిస్మోసెం కిఎండమండెఙ్.
5నాను మీ నడిఃమి సిలితిఙ్ బామీ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ సర్ దబా ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
ఉండె ఆజి కూడ్ఃజి పాడ్ఃజిమంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ డటం నమిమ్జినిదెర్ ఇజినాను నెసన్. 6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్, పబు
ఇజి ఒపుకొటి మనిదెర్. అందెఙె వనిన్ వెట కూడిఃతి మనికార్ కిదెఙ్ మని లెకెండ్ మండు. 7వనిన్ వందిఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్
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మనికెఙ్ నమిమ్జి, అయకెఙ్ కిజినె మండు. అయా సఙతిఙ్ నలిఙిజి నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙి నెస్ పిసిత్ వజ నిజమాతి
బోదదిఙ్ అసినె మండు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు మీ వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ పూరి మనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నె
మండు.

8 ఎయెర్ బామొసెం కిని బోదెఙ్ నెసిప్సి మిఙి తొహ్ కి మని వరిలెకెండ్ కిఎండ జాగర మండు. వారు మిఙి అరద్ం సిలి
మొసెం కిని లోకురిఙ్ మని గెణం నెసిప్సి మొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజినికెఙ్ ఆఉ. గాని పూర్ బమ్ దాన్ 
అసి నెసిప్సిని బోదెఙ బాణిఙ్ వాజినికెఙె. యాలోకమ్ దిఙ్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయ
లెకెండ్ వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణు, కీసుత్ ఒడొఃల్ దునెవెల్ తిసిలెల్ండపూరిమంజినాన్. 10కీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతి
మనిఙ్, మీ కొతత్ బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమిఙి సిత మనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ ముసుక్, ఏలుబడిః కిని
వరిముసుక్,తోరిన్ వనాక్ఙ్ ని,తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ముసుక్ వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
దూతార్ ని దెయమ్ కు. వనాక్ముసుక్ గొపప్ అతికారంమనికాండెవాండు. 11వనిన్వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. 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 విజుపూరిలాగితాన్. 12మరి,మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతివలె, కీసుత్ వెట సాజిముసె
ఆతి లెకెండె మనిదెర్. వనిన్ వెట మర్ జి నికె ఆతి లెకెండె మనిదెర్. దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజి మీరు నమిమ్జిని
దనిదానె వనిన్ వెటమర్ జి నికె ఆతిదెర్. దేవుణు సతుత్ నె వనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ బతిక్సాత్ న్.

13ఉండి కాలమ్ దు, మీరు సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పాపమ్ కు కిజినె మహిదెర్, పాపం
కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ బా మిఙి మహె. అయాకెఙ్ సొన్ ఎండ మహె. గాని ఏలు మిఙినె దేవుణు కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్
సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండుమాపాపమ్ కు విజు నొహన్. 14 ఇహిఙ, మఙి సికస్ సీని, మాటు కితి తపుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్
కాకితం సిలెల్ండ లెకెండ్ మనాద్ అయాక కీసుత్ సాతివలెమాపాపమ్ క వెట అయా కాకితమ్ బా సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ 
డెఃయితాండెఅయాకెఙ్ పూరిసిలెల్ండ ఆతె ఇజితోరిసాత్ న్. 15అతికారమ్ దుమహిఏలుబడిః కిజిమహిదెయమ్ కాఙ్ మరి
తోర్ 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, మీరు సెగం బోజనం ఉణిజి తింజిని వందిఙ్ సిలిఙ, మీరు ఏంటు ఏంటు బతుక్వందిఙ్ కిజిని పండొయి
కిఇ వందిఙ్, ఆమాస్ దు పండొయి కిఇ వందిఙ్, విసాంతి దినం సుడ్ఃఇ వందిఙ్ మీరు తపు కితిదెర్ ఇజి తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ 
దూరం కిఅ. 17నిని ఆడెఙ్ విజు ఉండి నీడః లెకెండె మనెన్. ఆ నీడ ఎయెదినొ వాండు వెనుక వాజినాన్. అయావాండు
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 ఇనిదనిఙొ ఆదారం ఇడ్ఃజి అతికారం కిజినాన్. వాండు
కిజిని ఆలోసనెఙ్ సెఇకెఙ్. అందెఙె వాండు గర ఆజినాన్. వాండు గర ఆదెఙ్ మని ఇని సఙతిబా వనిన్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గర
ఆజినాన్. 19అయాలెకెండ్ మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆతమనాన్. బుర ఆతి కీసుత్ వందిఙ్ మనినిజమాతి
బోదవాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర వెహివజనెఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ అతిక్సత్ మనాద్.
అయాలెకెండె, దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనె సఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21సాతి 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 వాడుకొడుమాట్, రుసి సుణ్ మట్,
ముట్ మాట్, ఇనియాలోకమ్ దిఆడెఙలొఙిదెఙ్ వలె ఇజిలొఙిజినిదెర్. 22ఆడెఙాదు వెహిస్నిబోజనమ్ నిమహిసఙతిఙ్ 
వాడు కొడుజిమహిఙ, సిలెల్ండ ఆనె. మరిఎందనిఙ్ అయాకెఙ్ లొఙిజినిదెర్. అయకెఙ్ లోకుర్ ఇడిత్ ఆడెఙబోదెఙె. 23నిని
ఆడెఙ్, ఇటిత్కార్ గొపప్ గెణంమనికార్ ఇజితోరాన్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ తీరమ్నం కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ 
ఇజి. అయాలెకెండె కిదెఙ్ ఇజిఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. తగెఆజినాప్ ఇజి వేసంతోరెఆదెఙ్ 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

1కీసుత్ ఙ్ సాతిబాణిఙ్ దేవుణుబతిక్సిత్ లెకెండె,మిఙిబావాండుకొతత్ బతుక్ సితాన్. అందెఙె కీసుత్ మనిదేవుణుమంజిని
బాడిఃదు మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా నండొ ఆస ఆజిమండు. వనిన్ఙ్ దేవుణు గొపప్ అతికారమ్ ని నండొ మరాయ్ద
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సితమనాన్. 2యాలోకమ్ దు మని సఙతిఙముసుక్ మీమనుస్ ఇడామ్ట్ . గాని పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙముసుక్ మీ
మనుస్ ఇడ్ఃదు. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపడాఃయిబతుక్సాతమనాద్. మీరు ఏలు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు బతిక్జినిదెర్.
అయాకలోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. 4మిఙి నిజమాతి బతుక్ సీజినికాన్ కీసుత్ నె. వాండు మర్ జి వానివలె, దేవుణు విజెరె
ఎదు వనిన్ఙ్ వెలిల్ తోరిసిన్ వలెమిఙిబా వనిన్వెట వెలిల్ తొరిసాన్న్. మీరుబా వనిన్ వెట వనిన్ జాయ్ దు మంజినిదెర్. లోకుర్ 
మిఙి వనిన్ 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, అయాలెకెండ్ కినిక మీరు ఆస ఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని
లెకెండ్ మనాద్ . 6యాలెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుకోపంయాలెకెండ్ కిజినివరిముసుక్వానాద్. 7ముఙాలె
మీరుబా దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ మహివలె, యాలెకెండ్ కిజి మహిదెర్. 8గాని ఏలుయాకెఙ్ ఇనికబా కిమాట్. ముకెలం
పగ అసామ్ట్. కోపం ఆమాట్. మహి వరి వందిఙ్ సెఇకెఙ్ ఎతుత్ కిమాట్. దుసలాడ్ఃమాట్. కేడి మాటెఙ్ మీ వెయ్ 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 బతుక్మీలొఇ ఇటాత్ న్. వనిన్ లెకెండ్ మంజిని వందిఙ్ మరిమరిమిఙికొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ మీరు
నెగెండ నెసిన్ వందిఙె,యాలెకెండ్ మరిమరి కొతాత్ 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 దేవుణులోకుర్. వాండుమిఙిపేమిసాత్ ండె వనిన్సొంతలోకుర్ ఇజి కేట ఇటాత్ న్. అందెఙె,మీరుమరి
ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీపాణం నొతెఙ్ దయతోరిసుత్ . తగిజిమండు. సారిల్దాన్ మండు. ఓరిసిమండు. 13మహివరి వెట
బరిసుత్ . మీలొఇఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమొరొఆజిమహిఙ,అయాక ఇనిక ఆతిఙ్ బాసెమిసుత్ . పబు ఆతి కీసుత్ మిఙి
సెడిడ్నె సెమిసిత్ వజ, మీరు సెమిసుత్ . 14 దినిఙ్ విజు ఇంక మహి వరిఙ్ పేమిసుత్ . అయాకదె ముకెలం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ కీసుత్ సీని సమదనంనీమనుస్దుమంజినాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు దేవుణు సఙమ్ దు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమాదనమ్ దాన్ మంజిని వందిఙె, దేవుణు మిఙి కూక
మనాన్. దేవుణు కితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పోస్ ఎండ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజినె వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 16 కీసుత్
వందిఙ్ మనిబోదమీరు నెగెండ నెసినె మండు. నండొ గెణమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నేర్ పిసి, బుదిద్ వెహిస్ మండు. దేవుణు
మాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ పార్ జి, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వందనమ్ కు వెహిస్ని పాటెఙ్ పార్ జి, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ 
రేపిస్ని వజపాటెఙ్ పార్ జిమండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండమీపూరిమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 17మీరు
ఇనిక వెహిఙ్ బా, ఇనిక కితిఙ్ బాపబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మనివజ కీదు. మాపబుఆతి కీసుత్ వెట,మిఙిదొహ్ కి దని
వందిఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .
18బోదెకాండె,మీరుమీమాసిర్ మీముసుక్అతికారంమనికార్ ఇజిఒడ్ఃబిజివరిఙ్ లొఙిదు. మీరుపబువెట కూడిఃతి

మనికిదెర్. అందెఙె అయాకదెమీరు కిదెఙ్ మనిక.
19మాసిరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . వనాక్ఙ్ బాదెఙ్ కిమాట్.
20కొడొఃరాండె,మీరుమీయాయబుబెబ్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వెండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాకదెపబుఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.
21అపొప్సిరాండె,మీకొడొఃర్ మనుస్ రుఙ్ ఎండమంజిని వందిఙ్ మరిమరి జటిఙ్ ఆమాట్.
22 వెటి పణి కినికిదెరా, మీరుయా లోకమ్ ది మీ ఎజుమారుఙ, విజు వనాక్ లొఇ లొఙిదు. నెగిగ్కార్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ 

వారు సూణివలెనె ఆఏద్ . గానిపూరి 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 ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఇహిఙ, వాండు ఒటుట్
కితికెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు సేవ కిజిని నిజమాతి ఎజమాని పబు ఆత కీసుత్ నె. 25 తపు కిని వనిన్ఙ్,
వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బావాండు కితి తపుప్దిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ తేడ సిలెల్ద్ .
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4
1ఎజుమానిరాండె,మీరుమీవెటిట్పణిమనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్,వరిఙ్ సీదెఙ్ మనికెఙ్ సీజినెగెండసుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ,మిఙిబాఒరెన్ ఎజమానిపరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
2విసిక్ఏండపారద్నం కిజిమండు. మీరు పారద్నం కినివలెమనుస్ ఇతాల్ అతాల్ ఆఏండజాగరదాన్ మండు. దేవుణు

మిఙి కితి దని వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 3మరి మా వందిఙ్ బా పారద్నం కిదు. దేవుణు బోద వెహెఙ్ మఙి
సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి పారద్నం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ ఉండి కాలమ్ దు డాఃఙితి మహికెఙ్ గాని,
ఏలు తోరె ఆతి నిజమాతి సఙతిఙ్ బోదిసెత్ఙ్. యాక బోదిసిత్ఙ్ నె, నాను జెలిదు ఆత. 4యాక నాను బోదిసెత్ఙ్ మనికాదె.
అందెఙె నాను నెగెండ, అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి నా వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిదు. 5మీరు కిజిని దనితాన్ తెలివిదాన్ నమ్ ఇ వరివెట మండు. మిఙి దొహ్ కిన్ సమయమ్ దు విజు కీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ 
వెహెఙ్ తయార్ దాన్ మండు. 6మీరు తెలివిదాన్, నెగెండ, ఎసిత్వలెబా వరి వెట వరిగ్దు. అయావలె, వరి లొఇ విజెరె వెట
వారు వెన్ బాతిదనిఙ్ ఎలాగమర్ జివెహెఙ్ ఇజి ఎసిత్వలెబానెసిన్దెర్. 7నఙిజరిగ్జిని విజుసఙతిఙ్,తుకికుమిఙివెహన్న్.
వాండు నాను పేమ కిజిని ఒరెన్ తంబెరి. నమమ్కమ్ దాన్ దేవుణు సేవ పణి కిజినికాన్. నా వెట జత కూడ్ఃజి పబుఙ్ సేవ
కిజినికాన్. వాండునా వందిఙ్ మిఙివెహన్న్. 8మఙిజరిగ్నికెఙ్ మీరు నెసిన్ వందిఙ్ నెగిగ్ మాట వెహిస్మిఙి దయ్ రం కిబిసిన్
వందిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 9 ఒనెసిము వనిన్ వెట మీ డగు వాజినాన్. వీండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాపు
పేమిసిన్ ఒరెన్ తంబెరి. మీపటన్మ్ దికాన్. ఇబెబ్ జరిగ్జినికెఙ్ విజువీరుమిఙి వెహన్ర్ .

10నావెట జెలిదు మని అరిసత్రుక్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. బరన్బెఙ్ బణిజ ఆతిమారుక్బామిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నాన్. (వినివందిఙ్ ముఙాలెమీరువెహెఆతిమనిదెర్. అందెఙెవాండుమీడగువాతిఙడగు కిదు) 11యుసుత్
ఇనియేసుబామిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్ యూదుర్ ఙలొఇనావెట కూడ్ఃజి పణి కిజినికార్ వీరుముఎరె.
దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వెహెఙ్ వారు పణి కిజినార్. వారు నఙి గొపప్ తోడుః ఆతమనార్. 12 కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిజిని,
మీలొఇ ఒరెన్ ఆతి ఎపపామిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటం పారద్నం
కిజినాన్. మీరు అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ నమకమ్ దు పూరి పిరీని వందిఙ్, దేవుణు ఇసట్ం కినికెఙ్ విజుమీరు పూరి నెసిన్
వందిఙ్ వాండు డటం పారద్నం కిజినాన్. 13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వందిఙ్, లవొదికియ పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి
వందిఙ్ ఇయరపొలిపటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాకనిజం ఇజినాను వెహెఙ్ అటన్.
14మాపు పేమ కిజిని లూక డాకట్రుని దెమామిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 15 లవొదికియ పటన్మ్ దు మని కూలెఙ్,
నుమ్ పాకుఙ్, వనిన్ ఇండొ కూడ్ఃజివాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.

16మీ లొఇయా ఉతం డటం సద్ విజి వెనుక లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దుబా యాక సద్ విదెఙ్.
అయాలెకెండ్ లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను రాసిత్ ఉతం,వారు మిఙిపోకాన్ర్. అయాకమీరుబా
డటం సద్ విదెఙ్.

17 అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబు వెట నీను కూడిఃతి మనికి. నిఙి ఏర్ పాటు కితి పణి పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె’, ఇజి.
18పవులు ఇని నాను మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్న. నాసొంత కీదానె ఆకర్ తియామాటెఙ్ రాసిన. నాను జెలిదు మన
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 ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మొదొహి ఉతం. పవులు

కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె బాణిఙ్ యా ఉతం రసత్పోకాన్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . తిమోతి, సిల ఇనికార్ 
యాఉతం ఒతత్ సితాత్ ర్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . పవులుని వనిన్ వెట సువార పణి కినికార్ కూడ్ఃజి దెసలోనిక
పటన్మ్ దుసొనిస్ సువారసాటిసి దేవుణు సఙంమొదోల్ సత్ మనాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 17:1-9).యూదురుమీటిఙ్ 
కిని ఇలాక్ఙ్ వాండు సువార సాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్ . బకి మనికార్ ఆతి యూదురు ఆఇకార్ బా నండొండార్ బాన్ కూడిజ్
వాజి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిసి మహార్ . అందెఙె దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని సెగొండార్ యూదురుని యూదురు
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 ఇజి బాన్ తిమోతిఙ్ పోకాన్ . మరి వెనుక దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ 
దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి, మరి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికార్ దేవుణుదిఙ్ తియోలాజి ఎలాగ బతిక్దెఙ్ , మరి బండెఙ్ ఆఏండ,
మహికార్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి యా ఉతం వరిఙ్ రాసాత్ న్ . నండొండార్ యేసుపబు
మరిజ్వాని దనిన్ వందిఙ్ అనుమానమాతార్ . దనిన్ వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజియాఉతం రాసాత్ న్ . యేసుపబు మరిజ్వాని
వందిఙ్ విజుఅదయ్యమ్ కు రాసత్ మనాద్ .*

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసుకీసుత్ 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!
2 ఎసిత్వలెబా మా పారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి, మీరు విజిదెరె వందిఙ్ మాపు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్.

3మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్ మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్,మహివరి వందిఙ్ పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజిని
దనిన్ వందిఙ్, పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ముసుక్ మని ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి డిస్ ఏండ ఓరిసిని ఓరుప్ వందిఙ్ మాపు
ఎసిత్వలెబామాబుబాతి దేవుణుముందాల ఎతుత్ కిజిమంజినాప్.

4తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి పేమిసాత్ ండె ఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజిమాపు నెసాన్ప్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాపుమిఙి వెహి
సువార, వహి మాటెఙాణిఙ్ నె ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మరి మా మనుస్దు పూరి నమమ్కమ్ దాన్ 
మిఙి నెసిప్సాత్ ప్. మీ వందిఙ్ మాపు మీ వెట కూడ్ఃజి ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 6 గొపప్ పెరి కసట్మ్ దు
మీరు పబుఙ్ ని మఙి పోలిసి నడిఃతిదెర్. గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు మిఙి వాతె. గాని దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితి సరద్దాన్ మీరు
యాసువారదిఙ్ డగు కితిదెర్. 7అందెఙె అయాలెకెండ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ మాసిదోణియనిఅకాయ
ఇనిపాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ మీరు ఉండి గురు లెకెండ్ ఆతిదెర్. 8మాసిదోణియనిఅకాయపాంతమ్ కాఙ్ నె
ఆఏండ దేవుణు సువారమీబాణిఙ్ విజుబాన్ సాటెఆతాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణుముసుక్ మిఙిమని నమకం విజేరె
నెసాత్ ర్. అందెఙె దని వందిఙ్ మాపుఇనికబా వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

9-10ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు ఎలాగమఙిడగు కితిదెర్ ఇజివారెవెహిస్నార్. బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్క డిఃసి,సిజిబతిక్జిని
నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ మీరు ఎలాగ దేవుణు దరోటు మహిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బతిక్జిని
నిజమాతిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణుబాణిఙ్ వాని కోపమ్ దాన్ మఙితపిసినికాన్ నాతి,సాతివరిబాణిఙ్ 
దేవుణు నికిమని వనిన్ మరిన్ ఆతియేసు, దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జి వానాన్ 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

1తంబెరిఙాండె,మాపుమీడగువాతికపణిదిఙ్ రెఎండఆఏతాద్,ఇజిమీరెనెసినిదెర్. 2ముఙాలపిలిపియాపటన్మ్ 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 సువార మాపు మిఙి వెహప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 3మా మనుస్దు ఇనికాదొ సెఇ
ఉదేసమ్ దానొ, మఙి ఇనికాదొ లాబం దొహ్ కెఙ్ ఇజినొ, మిఙిమోసెం కిదెఙ్ ఇజినోమాపుయాసువార మిఙి వెహ్ ఏతాప్ .
4గానిఅకక్దె ఆఏండమాపుతగిన్కాప్ ఇజి దేవుణుమఙిసుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్.
అందెఙె మాపు లోకురిఙ్ సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ, మామనుస్ఙ పరీకస్ కిజిని దేవుణుదిఙ్ నె సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజినాప్. 5మాపుమిఙి వెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బాపొఙిజినిమాటెఙ్ ఆఉ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. మరిమఙి డబుబ్ వందిఙ్ 
నండొ ఆసమనాద్ ఇజిమీరు నెస్ ఎండ, మీబాణిఙ్ ఇనికబా గణసెత్ఙ్ ఇజిమాపు ఇనికబాడాఃపిస్ వరిగ్ఏతాప్ ఇనిదనిన్ఙ్ 
దేవుణునెసాకిస్. 6లోకుర్ మఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమాపుకోర్ ఏతాప్. మీరుగానిమహికార్ ఎయెర్ బాగానిమఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ 
ఇజిమాపుకోర్ ఏతాప్. మాపుకీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజిమీబాణిఙ్ లొసెఆదెఙ్ అకుక్ మనిన్కాప్ .

7గానిఅయాలెకెండ్ కిఎండ,ఉండిఅయ్ సి దని కొడొఃరిఙ్ ఎలాగ సుడ్ఃజినాదొ,అయలెకెండ్ నెమాపుమీనడిఃమితగె
ఆత మహప్. 8మీరు మఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. అందెఙె మాపు గొపప్ సరాద్ దాన్ మీ వెట దేవుణు సువార వెహిన్కదె
అఏండ,మరిమీవందిఙ్ మాబతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్పొఅకెక్ఙ్ కిదెఙ్ బాతయార్ ఆతమహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరుమఙినసొడగుహికిదెర్ ఆతిదెర్. 9తంబెరిఙాండె,మీనడిఃమిసువారవెహిస్మహివలె,మాపుమీముసుక్ ఆదారం
ఆఏండ, రెయుపొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజిమహప్. మాపుకసట్బాడిజ్ పణికితికమరిమాకసట్మ్ కు విజుమీరుతప్ ఏండఎతుత్
కిజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్.

10 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ నడిఃమి, మాపు ఎసొ బకిదాన్, నీతి నిజాయితిదాన్, నిందెఙ్ సిలెల్ండ ఎలాగ
బతిక్తాప్ ఇని దనిఙ్ మిరెసాకిస్, దేవుణుబాసాకిస్. 11-12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్ గొపప్ జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు
మండెఙ్ ఇజిమిఙికూకిమనిదేవుణుదిఙ్ తగితిలెకెండ్ మీరుబతిక్దెఙ్ ఇజిమిఙిఒరెన్ అపొప్సివనిన్కొడొఃర్ వెటఎలాగ
వెహిస్ నెగిగ్ సరుద్ నడిపిసినండొ,అయలెకెండెమీలొఇ పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్, బతిమాల్ జిమాపు
మీవెటమహప్ ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13మాపు దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఏండ వందనమ్ కు కిజినె మంజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మా బాణిఙ్ మీరు
వెహిమని దేవుణుమాట, అకక్ లోకుర్ బాణిఙ్ వాతిమాట 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. 14తంబెరిఙాండెమీరుయూదయదేసమ్ దుమనికీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మనిదేవుణుసఙమ్ కాణివరిఙ్ పోలిసి
నడిఃసినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వరిసొంతలోకుర్ ఆతియూదురుబాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహిలెకెండ్ మీరుబామీ
సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు ఆతియేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ సపాత్ ర్. వారు
మఙిబాడిఃస్ ఏండహిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ .యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజిమాపువరి వెట
వరిగ్ఏండమఙిఅడు కిజి దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజివారు లోకుర్ విజెరిఙ్ పగాతికార్ ఆజినార్. 16యాలెకెండ్ వారు
వరిపాపమ్ కు ముసుక్ మరి కుడుఃపిస్పూరి కిజినార్. అందెఙె కడిఃవేరిదు దేవుణు కోపం వరిముసుక్ మనాద్.

తెసస్లొనికది వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులుఙ్ మనిగొపప్ ఆస
17తంబెరిఙాండె, మాపు సెగం కాలం మీ బాణిఙ్ దూరం ఆతి మనిఙ్ (మాఒడొఃల్ నె దూరం ఆతాద్ గానిమామనుస్

దూరంఆఏతాద్ )మర్ జిమీడగువాజిమిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఇజినండొఆసఆజినండొపణికితాప్. 18నిజమె,మీడగువాదెఙ్ 
ఇజి గొపప్ ఆస ఆతాప్ గాని సయ్ తాను దనిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . పవులు ఇని నాను మరి మరి మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃత.
19మాపు ఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాప్ ? మఙి సరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్? సిలిల్ఙ ఎసిత్వలెబా
మాపుయేసుకీసుత్ ఎదు పొగిడిఃజి, మఙి 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
1మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి మఙి మని ఆస బరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాతిఙ్, మాపు ఏదెనుస్ ఇని పటన్మ్ దు మంజినిక నెగిగ్క ఇజి

ఒడిఃబిజినె, 2యేసుకీసుత్ ముసుక్మీరు ఇడిత్ నమకమ్ దు కదిల్ఎండమిఙి దయ్ రం వెహిస్, సతుత్ మని వరి లెకెండ్ ముఙాల
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నడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజియేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ మావెట కూడిజ్ దేవుణు పణి కినికానాతిమాతంబెరి ఆతితిమోతిఙ్,
మీ డగు పోకాప్. 3 అందెఙె మీ లొఇ ఎయెన్ బాయా కసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుక సొన్ ఎండ, యేసుకీసుత్ ముసుక్ మని
నమకమ్ దు గటిఙ నిలిస్ మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుయాకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 4 నిజమె,
మాపుమీ వెట మహివలెనె మఙి హిమెస్ఙ్ వానె ఇజి మిఙి వెహిస్ మహప్. యాకెఙ్ మాపు వెహితి లెకెండ్ నె జరిగ్తె ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 5 ఎలాగబా సయాను సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి మీమనుస్దు ఆస పుటిసి, మీ నడిఃమిమాపు కితి పణిఙ్ 
విజుఉండి వేల పణిదిఙ్ రెఏండ కితాత్ ను ఇజినాను తియెలాత. అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి,యాకఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండ
మీనమకం వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజినాను తిమోతిఙ్ పోక.

తిమోతితతినెగిగ్ కబు
6గాని తిమోతి మీ బాణిఙ్ ఏలె మా డగు వాతాన్. మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమకం వందిఙ్, మీ పేమ వందిఙ్ 

నెగిగ్ కబు తతాన్. మాపుమిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఆసఆజిని లెకెండ్,మీరుబామఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఆసఆజినిదెర్ ఇజివాండు వెహాన్ .
మరిమావందిఙ్ ఎసిత్వలెబాసరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె. 7అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాపుమఙివాతిదుకమ్ దాన్ మహివలె,
మఙిహిమెస్ఙ్ వాతివలెమీ నమకం వందిఙ్ విహపె ఉసార్ కిబె ఆతాప్. 8మీరు పబు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ
నిలిస్మంజినిదెర్,అందెఙెదేవుణుముసుక్మిఙిమనినమకంమాబతుక్లెకెండ్ నెమఙివిలువాతికఆజినాద్. 9దేవుణు
ముందాలమీవందిఙ్ మనిన్విజుసరద్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొవెహిఙసరిఆనాద్ ? ఎసొస్మాపువెహిఙ్ బా
అకక్తకుక్నెమంజినె. 10మాపుమిఙిమరిఉండిసుటు సుడ్ఃజిదేవుణుముసుక్మనిమీనమకమ్ దుమిఙితకుమనిక
పూరి కిదెఙ్ ఇజి ఉండి సుటు అవ్ కాసం దొహ్ కికెఙ్ ఇజి రెయుపొకల్ దేవుణు వెటపారద్నమ్ దు నండొ బతిమాలిజినాప్.

11మాబుబాబ్తి దేవుణునిమా పబువాతియేసు మీ డగు వాదెఙ్, మఙి ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ సరి తొరిసిన్. 12మాపు
మిఙి పేరెమిసిని లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసెత్ఙ్, మరి మీ లొఇ మని పేమ నండొ అజి పొగిజిని లెకెండ్ 
పబుమిఙిసాయం కిపిన్.

13మాపబువాతియేసు వనిన్ నీతి నిజాయితిమని వరి వెటవాని వలె,మాబుబాబ్తి దేవుణు ఎదుమీరు ఇని కరయి
సిలెల్ండ, 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, మాపుమిఙియేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙ సారిసి సారిసి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ మీరు అయ
లెకెండ్ మరి ఒదె నెగెణ్ కిజి మండు. 2యేసుపబు బాణిఙ్ మఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్ మాపుమిఙి నెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

3మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు ఇసట్మాజినాన్. మీరు
రంకు బూలానిక ఆఎద్  ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. 4అకాక్దె ఆఏండ దేవుణుమీ ఒడొఃల్ దిఙ్ మనిఆసదిఙ్ సరి సిఏండ,
ఒరెన్ సొంతఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనిపాపమ్ దిఙ్ సొన్ ఏండ ఎలాగతగితి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజఅడిదెఙ్ ఇజిమీరు
ఒరెన్ 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 జి మంజి, వనిన్ఙ్ మొసెం
కిదెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. దినిన్ వందిఙ్  మాపుముఙాలమీ వెట కసితం వెహామహప్.
7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. రంకు బూలాజి బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు మఙి కూకెఙ్ సిలెల్న్ , గాని పాపం సిలి నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ 
ఇజినె కూక మనాన్. 8అందెఙెయాబోదదిఙ్ నెకిస్ పొకిన్కాన్, లోకుదిఙ్ నెకిస్ పొక్ ఏన్ గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మిఙి సీజిని
దేవుణుదిఙ్ నె నెకిస్ పొకిన్కాన్ ఆజినాన్.

9తంబెరిఙ నడిఃమి, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మనిన్ పేమ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి, మాపుమిఙి ఏలు రాసెత్ఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె మిఙి నెసిప్సత్ మనాన్. 10 నిజమె
మాసిదొనియపాంతమ్ దుమనికతంబెరిఙవిజేరిఙ్ మీరు పేమిసినిదేర్. గానిమీరుమరిఒదెపేమిసిమండెఙ్ ఇజిమాపు
సారిసిసారిసి వెహిస్నాప్. 11మాపుముఙాల్ లెమిఙి ఆడ సితిత్మహి లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజిమండు. మరి
మీకికాణిఙ్ మీవందిఙ్ పణికిజిమండుమహివరిసఙతిఙలొఇబురడుఃత్ ఏండ,మీపణిఙ్ సుడ్ఃజిమండు. 12నసిత్వలె
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మీబతుక్ సడ్ఃజి నమిమ్ఇకార్ మిఙి గవ్ రం సీనార్. మరిమీరు, మహి వరి ముసుక్ ఇనిదని వందిఙ్ బా ఆదారం ఆఏండ
మంజినిదెర్.

పబుమర్ జివానివందిఙ్ 
13 తంబెరిఙాండె, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ సాతివరిఙ్ ఇనికా జరిగ్నాద్ లె ఇజి మీరునెసి మండెఙ్ ఇజి మాపు

కోరిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు ఇని ఆస సిలి నమిమ్ఇ వరి లెకెండ్ మీరు దుకం ఆఏండ మండెఙ్ వలె ఇజి
మాపుకోరిజినాప్. 14యేసుపబుసాతండెమర్ జినిఙితాన్ ఇజిమాటు నమిమ్జినాట్. అయలెకెండ్ నెయేసుపబుముసుక్
నమమ్కంఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ బాదేవుణుయేసువెటకూకన్తనాన్. 15అందెఙెపబుఆతియేసువెహిమనిమాటఅసిమాపు
మిఙి దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఏలు బతిక్జినిమాటు, యేసు పబు మర్ జి వాని రోజు బతిక్జి మహిఙ్ బా,
పబుముసుక్ నమకంఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ ఇంకముఙాలవనిన్డగుసొండెఙ్ అట్ ఏట్. వారెముఙాలసొనారెల్. 16పబువాతి
యేసుకీసుత్ వనిన్ గొపప్ పెరి జాటుదాన్ ఆడ సీజి, విజు దాతారి ముసుక్ నెయిక్ ఆతి దూత జాటుదాన్ ని, దేవుణుది గొపప్
పెరి జోడుఃబంగ ఊకిన్ జాటుదాన్ పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె, యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతికార్ ముఙాల
నిఙ్ నార్ లె. 17 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ బతిక్జిని మాటు యేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దు మని మొసొపుదు
వరివెట పెరె ఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటు పబు వెట ఎలాకాలం మంజినాటెల్ . 18అందెఙెమీరుయామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె, ఎసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజుజరిగ్నాద్ లె ఇజి,ఆ గడిఃయవందిఙ్ నొ,ఆకెఙ్ ఎలాగ జరిగ్నె ఇని వందిఙ్ నొమాపు

మిఙిరాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎయెర్ బాఒడ్ఃబిఎండమనివలెరెయక్,డొఙకిదెఙ్ డొఃఙారిఎలాగవానాండొ,అయాలెకెండ్ నెపబు

వాని దినంబామంజినాద్ ఇజి మీరు బాగ నెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ మనాప్, మఙి ఇని తియెల్ సిలెల్”, ఇజి లోకుర్ 
వరిగ్జి మంజిని వలెనె, పొటాదు మనిన్ బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొపిప్ వానాదొ, అయలెకెండ్ నె వెటనె నాసనం వరి
ముసుక్ వానాద్ లె. అందెఙె ఎయెర్ బాతపెఆదెఙ్ అట్ ఏర్.

4తంబెరిఙాండె, ఇనికబాఒడ్ఃబిఎండమనివలె, ఒరెన్ డొఙారి లెకెండ్ అయాదినంమీముసుక్ వాతిఙ్ బామీరు బమమ్
ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు దిని వందిఙ్ నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని కిదెర్ ఆఇదెర్. 5మీరు విజిదెరె జాయ్ దు పుటిత్
నని వరి లెకెండ్ మనిదెర్, వెడెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనిన్దెర్. మాటు రెయుదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకండ్ ఆఎట్.
6అందెఙెమాటుమహివరిలెకెండ్ నిద కిజిమన్ ఏండమామనుస్దిఙ్ అడిఃజితెలిదాన్ మంజినాట్. 7నిద కినికార్ రెయు
నిద కిజినార్. ఉణిజి సోసిన్కార్ రెయక్ సోసి మంజినార్. 8మాటు వేలెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనికాట్. అందెఙె
మాటుమామనుస్దిఙ్ అడిడ్ఃజి, దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ ని పేమ, మఙి గుండెదిఙ్ అడు కిని ఉండి ఇనుము సొక
లెకెండ్ తొడుఃగినాట్. మరిదేవుణుమఙిరకిస్సాన్న్ లెఇజివనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిక,మఙిబురాదిఙ్ 
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. 10మాటు బతిక్తి మహిఙ్ బా, సాతి
మహిఙ్ బా, వాండు మర్ జి వానివలె వనిన్వెట మఙి బతిక్సెత్ఙ్ నెయేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్. 11అందెఙెమీరు ఏలు
కిజినిలెకెండ్ నెఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటదయ్ రంవెహిస్,ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్మనినమమ్కమ్ దుపిరినిలెకెండ్ 
సాయం కిజిమండు.

12తంబెరిఙాండె,యేసుపబుబాణిఙ్ మనిన్అతికారమ్ దాన్ మిఙినెసిప్సి,బుదివెహిస్,మీనడిఃమికసట్బాడిఃజిదేవుణు
పణి కిని వరిఙ్ గవ్ రం సీదు ఇజి మిఙి బతిమాల్ జినాప్. 13వారు కిజిని పణి వందిఙ్ వరిఙ్ నండొ పేమిసి గవ్ రం సీజి
మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట నిపాతిదాన్ బతిక్జిమండు. 14తంబెరిఙాండె,మాపుమిఙివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
బదకమ్ దాన్ మని వరిఙ్ మీరు బుదిద్ వెహ . విసారం అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్ మండు. దేవుణు ముసుక్ మని
నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం కిజిమండు. విజేరె వెటఓరిసిమండు. 15ఎయెన్ బావనిన్ వెటమరిఒరెన్ 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 విజు దనిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మనిమీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినెదేవుణుకొరిజినాన్.
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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.

23 నిపాతిదిఙ్ పబువాతి దేవుణునె మిఙి పూరి నెగిగ్కార్ కిపిన్. మా పబువాతి యేసుకీసుత్ వానిదాక వనిన్ ఎదు మీ
దేవుణు ఆతామ్ని, మీ పాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి మనీన్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన.
24మిఙి కూకిమని దేవుణు నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙెవాండు వెహి లెకెండ్ నె కినాన్.

25 తంబెరిఙాండె, మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26 పూరి నెగిగ్ మనుస్దాన్ పొంపిజి ముదుద్ కిజి తంబెరిఙ్ విజెరిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహ . 27 తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యా ఉతం సద్ వీజి వెన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి పబువాతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి
బతిమాలిజిన. 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

తిమోతిఇనికార్ దెసలోనిక పటన్మ్ దుసొనిస్,అపొసుత్ డు ఆతి పవులురాసిత్ ఉతం సీజిమరిజ్ వాతిత్ వెనుకయాఉతంరాసె
ఆతమనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యాఉతమ్ దు మొదొహి ఉతమ్ దు మనిన్ దనిన్ఙ్ సమానమాతిమాటెఙ్ మనెన్. (ఉండి దెసస్లోనిక నెలవ్ కిబిసినిక

సుడ్ఃదు). రుండి ఉతమ్ కాఙ్ ,వాండు కితిత్ సువార పణిదాన్ తయారాతిమనిన్ సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ మనుస్దు మనిన్ బాద,
పవులు తోరిసినాన్ . తపుప్ బోదదిఙ్ , అబదద్ం నెసిప్సిని వరిఙ్ లొఙిజిమన్ ఎండ, గటిఙ నిలిస్ మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ 
ఎతుత్ కిబిసినాన్ .
యేసుపబు మరిజ్ వాని వందిఙ్ యా ఉతమ్ దు రాసత్ మనాద్ . (రుండి దెసస్లోనిక 1:9-10; 2:1-3). యేసుపబు

సిలువాదు సాజి, మరిజ్ నిఙితి వెనుక ఇంజు ముంజు 17-20 పంటెఙ్ డాటిత్ వెనుక పవులు ఇకక్ రాసాత్ న్ ఇజి విజెరె
ఒడ్ఃబిజినార్ దేవుణు ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వరిఙ్ వాని కాలమ్ దు ఇనిక ఆనాద్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ , మరి వారు 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,మాపుఎసిత్వలెబామీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండెఙ్ వలె. అయలెకెండ్ వెహిస్నిక,
కిదెఙ్ మనిన్ సరి ఆతి సఙతినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని మీ నమకం మరి నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమని పేమమీరు విజిదెరె లొఇమరి నండొ ఆజినాద్. 4అందెఙెమీరు, డిఃస్ ఎండ హిమెస్ఙ్ 
ఓరిసిని వందిఙ్, సమెఙ్ ఓరిసిమహిఙ్ బాదేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు మీరు ఎలాగ గటిఙ నిలిస్ మంజినిదెర్ ఇజి
మహిదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మీవందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5నీతినిజాయిదాన్ దేవుణుతీరుప్ సిజినాన్ ఇనిదనిఙ్ యాకెఙ్ విజురుజుప్ ఆజినె. దేవుణు కినిఏలుబడిఃదుమండెఙ్ 
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,మాపబు
ఆతియేసు సువారమాటెఙ్ లొఙిఇ వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ లె. దేవుణు నీతి నిజాయిమనికాన్. అందెఙె నసిత్వలె మిఙి సమెఙ్ 
కితి వరిఙ్ సమెఙ్ మర్ జి సీనాన్ లె. సమెఙ్ ఓరిసిత్మనిమిఙిని,మఙిరొంబిసాన్న్ లె. 9నసిత్వలెయేసుపబు సెఇ వరిఙ్ వనిన్
ఎదుహన్,వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్,వారు వనిన్ డగుమన్ ఏండదూరం కిజిఎలాకాలంమంజినినాసనమ్ దాన్ సికస్ సీనాన్ లె.
10అయారోజు, వనిన్ఙ్ సెందితి వరివెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ తొరె ఆదెఙ్,మరి వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె బమమ్ ఆని లెకెండ్ 
వరినడిఃమిపబువానివలెమాపువెహిమాసాసయ్మ్ కు నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీరుబావరివెటమంజినిదెర్ లె. 11యాకామా
మనుస్దుమంజి,మిఙివాండు కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణుమిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఇజి,మరిమీనెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు,
మరిమీరు వనిన్ముసుక్ ఇడిత్ మని నమమ్కమ్ దాన్ కిజిని విజుపణిఙ్ 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 

1-2 తంబెరిఙాండె, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ వందిఙ్ ని మాటు వనిన్ వెట కూడిజ్ మంజిని వందిఙ్ 
ఏలు వెహిస్నాప్. పబు ఆతి యేసు వాత మనాన్ ఇజి ఉండి పవక మాటదానొ, మాబాణిఙ్ వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం
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వాతాద్ ఇజినొ, కబు వాతాదిజినొ వెంజి గజిబిజి ఆజిమీమనుస్ సెదిస్ ఏండ, తియెల్ ఆఏండ మండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి
బతిమాలిజ్నాప్. 3ఎయెర్ బా ఇని పణి కిజి మిఙిమోసెం కిఏండ జాగర మండు. (అయ దినం ఏలు దాక రెఏదె). లోకుర్ 
నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి టంటెఙ్ ఆనారెల్. మరి దేవుణు రూలుఙ విజు పడిఃఇ కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ 
తగిన్కాన్ ఆతి సెఇకాన్ తోరె ఆనిదాక అయ రోజు రెఎద్ . 4 దేవుణు ఇజి పేరు ఇడెః ఆతి మని విజు వనాక్ఙ్, పూజెఙ్ 
కిబె ఆజిని విజువనకాఙ్ పడిఃఏండ పణిఙ్ కిజి,అయవిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణు ఇజి వెహన్డె,వాండు
దేవుణు గుడిఃదుబాసొనిస్ బసాన్న్.

5నానుమీ వెటమహివలెయాసఙతిఙ్ మీవెట వెహిమహికమీరు ఎతుత్ కిఇదెరా? 6వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు కితిమని
గడిఃయాదునె వాండు తోరె ఆదెఙ్ వలె. అందెఙె, ఏలు నాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిజి నిల్ సినిక ఇనికాదొ
ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 7 దేవుణు విజు రూలుఙ పడిఃఇ పణి కిజిని డాఃఙితి మని సతుత్ ఏలుబా పణి కిజినాద్. గాని దనిఙ్ 
అడుడ్ కిజి నిల్ సిమంజినికాన్ నడిఃమిహన్ లాగె ఆనిదాకయాలెకెండ్ అడుడ్ కిజి మంజినాన్. 8నసిత్వలె దేవుణు రూలుఙ
పడిఃఇపణిఙ్ కినికాన్ తోరెఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మాపబుఆతియేసువనిన్వెయుదాన్ వానిఊపిదాన్ సపిస్,వాండువానివలె
మంజిని గొపప్ జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కినాన్ లె. 9-10దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ తోరె ఆనివలె సయాను
వనిన్ సతుత్ దాన్ రకరకమ్ ది బమమ్ పణిఙ్ ని గొపప్ పెరి పణిఙ్ కిజి, నాసనం ఆజి సొని వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెం కిదెఙ్ విజు
సెఇ పణిఙ్ కిజి తొరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వారు ఒప్ ఎతార్. అందెఙె
వారు నాసనం ఆజిసొనిస్నార్. 11అందెఙెవారు అబదమ్ దిఙ్ నమిమ్ని లెకెండ్ మోసెం కిని సతుత్ దిఙ్ దేవుణు వరిముసుక్
పోకాన్న్. 12అందెఙె, నిజమాతిదనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని వెట సరద్ ఆతి విజెరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13గాని మీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ మాపు వందనమ్ కు వెహిస్ మండెఙ్ వలె. యాక కిజి మంజినిక సరి ఆతి

పణినె. తంబెరిఙాండె ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు ఆతమ్, వనిన్ నెగిగ్క కిజిని పణిదాన్,మీరు నిజమాతిదనిఙ్ నమిమ్జి దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, దేవుణుయాలోకం పుట్ ఎండ ముఙాలెమిఙి ఎరిల్సత్ మహాన్ . 14మీరుయాలెకెండ్ యేసుపబు వెట
వనిన్ గొపప్ పెరి జాయ్ దు మండెఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి మాపు వెహి సువారదాన్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్.
15అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాపుమాటాదానొఉతమ్ దానొమిఙినెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండమీమనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17మఙిపేమిసి ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమంజిని ఆసని,ఉసార్ మామనుస్దు వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙి సితి
మాబుబాబ్తి దేవుణుని,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ మీమనుస్ఙ దయ్ రం వెహిస్,మీవిజునెగిగ్ మాటాదుని,మీరు కిజిని
నెగిగ్ పణిదు సతుత్ సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు

1 కడెఃవేరిది మాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబు మాటెఙ్ మీ నడిఃమి సారితి లెకెండ్ మహిబాన్ బా మరి బేగి
సారెద్ఙ్, గవ్ రం లొసె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు మా వందిఙ్ పారద్నం కిజి మండు. 2 విజెరిఙ్ నమకం సిలెల్ద్ గదె, అందెఙెమాపు
మూర్ కతమ్ దుమనివరిబాణిఙ్ సెఇవరిబాణిఙ్ తపెఆనిలెకెండ్ బామావందిఙ్ పారద్నం కిదు. 3అహిఙపబు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ అందెఙె వాండు మిఙి సతుత్ సీజి సెఇ వనిన్ బాణిఙ్ వాండు కాపాడాన్న్. 4ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజి మండెఙ్ ఇజిమాపు
మిఙి ఆడ సితిమనికెఙ్ అయాలెకెండ్ మీరు కిజినిదెర్. మరి కిజి మంజినిదెర్ లె ఇజి పబు పేరుదాన్ మాపు మనుస్దు
ఒడ్ఃబిజినాప్. 5దేవుణుముసుక్మనిపేమని,మరిమీరుఎలాగ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ ఇజియేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ 
మీమనుస్దు రేపె ఆజిమండెఙ్ దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
6తంబెరిఙాండె,మాబాణిఙ్ మీరు నెసిత్మని లెకెండ్ ఆఏండ బదకమ్ దాన్ మంజిని వరిఙ్ గురు కిజి, వరిబాణిఙ్ మీరు

ఏడాఃడిఃసిమండు ఇజిమాపబుఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙిఆడసితిలెకెండ్ వెహిస్నాప్. 7మఙిసుడ్ఃజిమాలెకెండ్ 
ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిమిరు నెసిన్దెర్ గదె. మాపుమీవెటమహివలె బదకమ్ దాన్ మన్ ఏతాప్. 8మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బా
సెడిడ్ఃనె తిండి ఉణ్ ఏతాప్. ఎయెన్ ముసుక్బా ఆదారం ఆఏండమాపు రెయు పొగల్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజి మహికమీరు
నెసిన్దెర్. 9మీబాన్ లొసి ఉండెఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గాని మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయా లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఇజినె మాపు అయా లెకెండ్ ఇనికబా లొస్ ఎండ పణి కిజి మహప్. 10మరి మాపు మీ నడిమి మహివలె “ఒరెన్ పణి
కఏండమహిఙవాండు బోజనం కిదెఙ్ ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.
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11మీలొఇసెగొండార్ వరిసొంతపణిఇనికబా కిఏండ,అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరి సఙతిఙలొఇబుర డుకిస్మంజినార్ 
ఇజిమాపువెహాప్. 12ననికార్ వారు కిజిని అవ్ సరం సిలిల్ పణిఙ్ డిఃసి సిజి నిపాతి పణి కిజి, వరి తిండి వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ 
ఇజిమా పబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ బతిమాల్ జి ఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 13మరి తంబెరిఙాండె మీరు నెగిగ్కెఙ్ 
ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దురాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇవనిన్ఙ్ గురు కిదు. వాండు సిగు ఆనివందిఙ్ వనిన్ వెట కూడ్ఃఏండ
మండు. 15అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16సమాదానమ్ దిఙ్ ప్ పబు ఆతికాన్ ఎసిత్వలెబె ఎలాగమరికాలమ్ దుబామిఙి నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సిపిన్. పబుమీ
విజెరె వెట ఎసిత్వలెబా మనిన్. 17 పవులు ఇని నాను, నా కియుదాన్ యాకడెఃవెరిమాటెఙ్ రాసిన. నా విజు ఉతమ్ దు
యాకాదెగురు. అందెఙెనాను ఎలాగరాసినఇజిమీరుపోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. 18మాపబుఆతియేసు 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 నె యాక. ఎపెసి పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి

సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ తిమోతిఙ్ ఏరాప్టు కిత మనాన్. అందెఙె, సఙం నడిఃపిసిన్క ఎలాగ, నడిఃపిసిన్
పాసట్రుఙు, పెదెద్ల్ ఙు ఎలాగమండెఙ్ ఇని దనివందిఙ్ వెహిస్నాన్.
ఎపెసి పటన్మ్ దు నండొ రకమ్ కాణి గుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ నండొ లోకుర్ బాన్ వానార్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ 

నిజమాతి బోదదిఙ్ కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నండొడార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగత మండు. నని బొద తపిసిన్వరిఙ్ 
బాణిఙ్ దూరం ఆదు ఇజి వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను తిమోతిఙ్ రాసిన. నీనునాసొంతమరిన్ లెకెండ్ మని. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనానెనిఙిదేవుణు దరొట్ తత. మఙిరకిస్సిని దేవుణు వెహిఆడవజ,మాటుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిని కీసుత్ యేసు
వెహిఆడ వజ,నాను కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్,మీ
ముసుక్ కనికారం తోరిసి,మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

3-4నానుమసిదోనియదుసొన్ సిమహివలెనిఙివెహిలెకెండె,నీను ఎపెసుదుమండెఙ్ వలె ఇజినాను కసితం వెహిస్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అబెసెగొండార్ తపుబోదనెస్ పిసినార్. వారుఅయకెఙ్ మరిఎసెఙ్ బానెస్ పిస్ తెఙ్ ఆఏద్ ఇజినీనుడటం
వెహెఙ్ వలె. వారుడొకార్ వెహిస్మంజిని కతసాస్ తరమ్ కలొఇ,అంతు సిలెల్ండఅనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నిసాస్ తరమ్ క
లొఇమనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజినీనుడటంవెహెఙ్ వలె. అయాకెఙ్ దేవుణుఎతుత్ కితిసఙతిఙఅడుడ్ కిజిఒరెన్ వెటఒరెన్ 
తరిక్సినిసఙతిఙ్ నె రేఙ్ జినె. దేవుణుముసుక్మనినమకందానె,వాండు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 5నమిమ్తిత్కార్,
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిమండెఙ్. అందెఙె నీనుయాలెకెండ్ డటం వెహెఙ్ వలె ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. నెగిగ్ మనుస్దాన్ 
వాజిని పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ వాజిని పేమదాన్, దేవుణు ముసుక్ మని నిజమాతి నమకమ్ దాన్ వాజిని
పేమదాన్,పేమిసిమండెఙ్. 6సెగొండార్,ముసుక్ వెహిసఙతిఙడిఃసత్ సొహరెపణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7వారు దేవుణు
మోసెఙ్ 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.

8దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వాడుకండెఙ్ మని వజ వాడుకొటిఙ, అయా రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె ఇజిమాటు నెసాన్ట్.
9-11మరిమాటు నెసినాట్,దేవుణుమోసెఙ్ సితియారూలుఙ్,నాయమ్ దాన్ మనివరిఙ్ వరితపుఙ్ దిదిదెఙ్ సిఎన్ఇజి.
గానిరూలుఙ్ తపిన్ వరిఙ్,లొఙ్ ఇవరిఙ్,నమిమ్ఇవరిఙ్,పాపిస్ టిఙ్,దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిసఙతిఙ్ ఇజి కణకదాన్ సూణి
వరిఙ్ మతమ్ దిఙ్ దూసిసిన్ వరిఙ్,అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ సపిన్ వరిఙ్,లోకాఙ్ సపిన్ వరిఙ్, రంకు బూలానివరిఙ్,మొకకొడొః
మొకకొడొఃర్ నెకూడిన్వరిఙ్,వెటిట్పణి కిదెఙ్ లోకురిఙ్ అసిపొరిన్వరిఙ్,అబదద్ం వరిగ్నివరిఙ్,అబదద్మ్ దిఙ్ ఒటుట్ కినివరిఙ్,
నిజమాతిబోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్, నని వరి వందిఙె రూలుఙ్ సితమనాన్. నీనుమహిలోకురిఙ్ వెహ్ అ ఇజి,
దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ సువారదు అయా నిజమాతి బోద మనాద్. లోకుర్ పొగిడిఃజిని కిజిని గొపప్ పెరి దేవుణు బాణిఙె
అయాసువారవాజినాద్.

పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం
12-13ముఙాల నాను యేసుపబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఇమెస్ఙ్ కిజి ఆహె వనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ 

కితికాన్. వనిన్ఙ్ సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బానాను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజివాండు ఒడిఃబిజి,మహివరిఙ్ సువార వెహిస్ని
వనిన్ పణిదిఙ్ నఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . అందెఙె నానుమా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు నఙి కితి దని వందిఙ్ ఎసెఙ్ బాపోస్ ఎండ
మన. వాండునె వనిన్ పణి కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్. నానుయేసుఙ్ నమిమ్ఎండమహివలె, తెలిఎండ అకెక్ఙ్ కిత. అందెఙె
దేవుణు నా ముసుక్ కనికారం 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 ఇనిమాట నిజం ఆతిక. అయాకపూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క.
నాను కితిత్ పాపం నసొపాపం కినికార్ కిఎర్. 16గాని, నసొపాపం కితి నాముసుక్ దేవుణు కనికారం తోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాని కాలమ్ దు యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్ వరిఙ్ నాను
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ఉండి గురు లెకెండ్ ఆని వందిఙ్, నసొపాపం కితి నఙి, కీసుత్ యేసు అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17ఎలాకాలం రాజు
ఆతి, ఎసెఙ్ బాసాఇ, సుడఃదెఙ్ అట్ ఇ ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నామరిన్ లెకెండ్ మనితిమోతియాకదెనాను వెహిస్నిబుదిద్ 'నీను కిదెఙ్ మనివనాక్వందిఙ్ పవకరుముఙాలెవెహ
మనార్ గదె. వారు వెహి వజనె నాను వెహిస్న. వారు వెహి మని వజ లొఙిజి, తపు బోద నెస్ పిసిన్ వరిఙ్ గటిఙ ఎదిస్ అ.
19నాముసుక్మనినీనమకండిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండనెగెండమన్ అ. సెగొండార్, గరబ్ం గదిసివెహిస్నిదనిఙ్ నెకపొకారె
వరి నమకం పాడు కితాత్ ర్ . 20 నని వరి లొఇ, హ మెనియ, అలకాస్ండర్ ఇనికార్ మనార్. దేవుణుదిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ ఆఏద్ 
ఇజివారు నెసిన్ వందిఙ్, సయ్ తాను కీదు నాను వరిఙ్ ఒపజెపత్ మన.

2
సఙమ్ దుపారద్నం కిని వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .

1అందెఙెమరిముకెలం,లోకుర్ విజెరె వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సిఅ ఇజి బతిమాల్ జి
లొసెత్ఙ్, వరి విజు వనాక్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదెఙ్, వాండు విజెరిఙ్ కితి మేలు వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు
వెహెఙ్ ఇజి నాను 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. 4ఎందనిఙ్ 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. అయా ఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ 
విజెరె పాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. యాకదె, దేవుణు
ఏర్ పాటు కితికాలమ్ దు,లోకుర్ విజెరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు కోరిజినిదనిఙ్ సాసయ్ం. 7అందెఙె,ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్,
అపొసుత్ డు లెకెండ్, నేర్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, యూదురు ఆఇకార్ యేసు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసి నమిమ్దెఙ్, వరి
వందిఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . ఈహ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజి వెహిస్నిక నిజమ్ నె అబదద్ం ఆఎద్. 8అందెఙె,
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలెఎంబెబామొకకొడొఃర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. వారు దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ వలె. వారు పారద్నం కినివలె, వరి మనుస్దు కోపం సిలెల్ండ, ఎయెవెటబ జటిఙ్ ఆఏండ
కికుక్ పెరిజ్ కిదెఙ్. 9 అయాలెకెండ్, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, బోదెకు నెగెండ తయార్ ఆజి,
వనాక్ఙ్ తగిన్ వజ తయార్ ఆజి వాదెఙ్. అవికు సోకుఙాణిఙ్ మూల కసినొ, బఙారమ్ నొ, నండొ కరీద్ దిపూసెఙ్ నొ నండొ
కరీద్ తి పాతెఙ్ నొ పొర్ పాజి తయార్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. 10గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినికెఙ్  ఇజి వెహె ఆని బోదెకు మహివరి
వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్సోకుతోరెఆదెఙ్. 11మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె,బోదెకు నెగెండ వెంజి,జమ్ నమంజి,వరిఙ్ 
లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొక వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ వరి ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ నొ బోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ న
మండెఙ్. 13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అవెవ్ఙ్ ఆఎద్, ఆదముఙునె ముఙాలె తయార్ కితాత్ న్ . 14సయ్ తాను ఆదముఙ్ 
ఆఎద్,అవెవ్ఙ్ నెమొసం కితాత్ న్ . ఆహెఅదిపాపమ్ దు అరాద్. 15గానిఅవికు దేవుణుముసుక్మని నమకం డిఃస్ ఎండ,
మహివరిఙ్ పేమిసి, దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెఆతిలోకు వజ నెగెండ బతిక్దెఙ్. ఆహెబతిక్జిమహిఙ, కొడొఃరిఙ్ ఏరుఈబాని
వలె దేవుణు బోదెకాఙ్ రకిస్సాన్న్.

3
1ఒరెన్ పాసట్రు ఆదెఙ్ కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ పణి కోరిజినాన్. యామాటపూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. 2పాసట్రు

నింద సిలికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్, అణసె ఆజి మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నెగిగ్ బుది మంజినికాన్, వని
పణిఙాణిఙ్ తగమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. వాతి వరిఙ్ నెగెండ డగు కినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. దేవుణు మాట నెగెండ
నెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 3వాండు సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె ఆఏండ 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 ఆజిమండెఙ్ 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 
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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 రుండి నాలికెఙ్ మన్ ఇకార్ 
ఆదెఙ్ వలె. వారు సొస్ ఎండ, డబుబ్ వందిఙ్ ఆసగొటు ఆఏండ మంజినికార్ ఆదెఙ్ వలె. 9 దేవుణు ఏలు తోరిసి
నెస్ పిసిత్ డాఃఙితిమహిగొపప్ నిజమాతిసఙతిఙ్, వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిని లెకెండ్ ఆఏండ నెగెండమంజినికాన్ ఆదెఙ్.
10పెదెద్ల్ ఙు ఇజి వరిఙ్ ఏర్ పాటు కినిముఙాల,వారు నెగెండమంజినారా, నమమ్కమ్ దాన్ పణి కిజినారా ఇజి సుడుఃదెఙ్.
నింద సిలికార్ ఇజివారు రుజుప్ కితిఙ,వారు పెదద్ల్ ఙ పణి కిదెఙ్ .

11 అయాలెకెండ్, 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. 13 నెగెండి
పణి కిని పెదెద్లి ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా పలుక్ బడిః మనాద్. కీసుత్ యేసు ముసుక్ మని వనిన్ నమకం వందిఙ్ వెహెఙ్ వనిన్ఙ్ 
తియెల్ సిలెల్ద్ .

14నీ డగు బేగి వాదెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా,నానుయాసఙతిఙ్ నిఙి రాసిన. 15ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను
వాదెఙ్ ఆల్ సెంఆతిఙ,దేవుణు కుటుమ్ దుఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజినీనునెసిన్లె. బతిక్జినిదేవుణుసఙమ్ దికార్ 
విజెరెనెదేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండినిటకొహిఉండిఇలుల్ అర్ ఎండఅసిన్లెకెండ్ దేవుణుసఙమ్ దికార్ దేవుణువందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. అయాలెకెండ్,ఉండిపునాదిలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్.
16మాటు నమిమ్జినిమతమ్ దు మని,యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలెడాఃఙితిమహికెఙ్ ,గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్
నిజమాతికెఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఎయెర్ బా ఒపుకొణార్. కీసుత్ లోకు వజ లోకమ్ దు వాతాన్. దేవుణు ఆతమ్, వాండు నీతి
నిజాయితిమనికాన్ 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 .

1కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ సెగొండార్,వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ డిఃసి,అబదద్ం వరిగ్ని దెయమ్ కు వెటసొనారె,అయా
దెయమ్ క బోద వినారె దనిఙ్ లొఙినార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ టెటఙ్ వెహిస్నాన్. 2అబదద్ం వరిగ్ని వేసం కినికారెయాబోదెఙ్ 
నెస్ పిసినార్. ఇనుముదాన్ సుహ్ తిఙ ఎలాగమాతోలు సాతి లెకెండ్ ఆనాదొ అయ లెకెండ్ వరి గరబ్ం గదిస్ ఎండ సాత
మనాద్. 3పెండిల్ ఆనిక తపు ఇజి, సెగం రకమ్ కాణిఉణితినికెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజివారు నెస్ పిసాన్ర్. గాని దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ , నిజమాతిమాటెఙ్ నెసిత్కార్, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ తిండెఙ్ ఇజినె దేవుణు అయాకెఙ్ తయార్ కితాత్ న్ .
4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితికెఙ్ విజు నెగిగ్కెఙె. ఇనికబా నెకిస్ పొకిన్క ఆఎద్. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్
అయకెఙ్ తిండెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదాన్,పారద్నదాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికెఙ్ ఆతెమనెన్.

6నీనుయాసఙతిఙ్, నీ సఙమ్ దు మని తంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సి మహిఙ, నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నెగిగ్ పణిమనిసి ఆని. దిని
వెట, ఏలుదాక నీను నమిమ్జిని నీ నమకం వందిఙ్ వెహిస్నిమాటదాన్ నిజమాతి నెగిగ్ బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ
7వరిగ్దెఙ్ బావిలువసిలి,డొకార్ వెహిస్మంజిని కతసాస్ తరమ్ కాణిఙ్ నీను దూరంమన్ అ. గానిదేవుణువందిఙ్ 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,వానికాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి ఒటుట్ కిజినాద్.

9నాను ముసుక్ వెహి సఙతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరి నమిమ్దు. 10బతిక్జిని దేవుణు ముసుక్నెమాఆసమాటు ఇటాత్
మనాట్. అందెఙెమాటు అయా నెగిగ్ బతుక్ వందిఙ్ నండొ అరల ఆజి కసట్బడిఃజినాట్. వాండె లోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం
వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11నీనుయాసఙతిఙ్ నీసఙమ్ దుమనివరిఙ్ నెస్ పిసి,ఆహెకిదెఙ్ ఇజిడటంవెహ్ అ. 12నీను దఙడః ఇజి,ఎయెర్ బా
నిఙిఇజికణకసుడ్ఃఎండనీనునిఙిసుడ్ఃఅ. గానినీనువరిగ్నిమాటదు,నడిఃనినడఃకదు,నీనుపేమిసిన్పేమదు,దేవుణు
ముసుక్ మని నీ నమకమ్ దు, ఇని పాపం సిలి నీ బతుక్దు, నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఉండి గురు లెకెండ నీను మన్ అ. వారు నిఙి
సుడ్ఃజి అయాలెకెండ్ మండెఙ్, నీను గురు లెకెండ్ మన్ అ. 13నాను వానిదాక, నీను విజెరిఙ్ దేవుణు మాట సద్ విజి
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విన్ పిసినె, బోదిసినె, నెస్ పిసినె మన్ 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. నీ మనుస్ విజు, దిని ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను నమకమ్ దు
పిరిజినిక లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్. అందెఙె, నీ మనుస్ విజు దని ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. 16 నీను కిజిని పణి నెగెండ
కిఅ. నీను నెసిప్సినిబోదదు తపుసిలెల్ండ నెసిప్స్ అ. నీను అయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ కిజిమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను అయ
లెకెండ్ కితిఙ, ఎలాకాలంమనిసావుదాన్ నిఙి నీనె తపె ఆనిలె. నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బాతపిసిన్లె.

5
1-2 నీ సఙమ్ దు మని డొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండ వనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ ఒడిఃబిజి, పణిసి వెహ్ అ. దఙడాఃరిఙ్ తంబెరిఙు

లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. దఙడిఃకాఙ్ తపు ఆలొసనదాన్ సుడ్ఃఎండ, తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ.
3దికుక్ సిలిల్ రాండి బోదెకాఙ్ గవ్ రం సిఅ. 4ఎంబెణి రాండి బోదెలదిఙ్ బా కొడొఃర్ నొనాతిసిర్ నొమహిఙ, వీరు వరి సొంత
ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సూణికాదె దేవుణుదిఙ్ సేవకిని వందిఙ్ ముకెలమతిక ఇజిముఙాలె
నెసెత్ఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ అయ్ సి అపొప్సిఙ్, అని అమెమ్ఙ్ 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 సాయంలొసిమంజినాద్. 6గాని ఉణిజి, తింజి సుకం వందిఙ్ బతిక్జిని రాండి బోదెలి
బతిక్తిఙ్ బాఆతిమ్య బతుక్ సాతి లెకెండ్ మనాద్. 7మహికార్ ఎయెర్ బావరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండమంజిని వందిఙ్, నీను
సఙమ్ దుమని నమిమ్తిత్ వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ ఆడ సిఅ. 8ఎయెన్ బావనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్,ముకెలం వనిన్ సంత ఇండొణి
వరిఙ్ సుడ్ఃఎండమహిఙ, వనిన్ నమకం డిఃసిత్ లెకెండ్ నె దేవుణు ఎదుమనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్ ఇంక నండొసెఇకాన్.

9ఉండి రాండి బోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావుమహిఙనె, దనిఙ్ రాండి బోదెక్ లెకాక్దు కూడుఃప్ అ. మరి, అది
ఒరెన్ వనిన్ఙె పెంటిల్ ఆతిమహికాద్ ఆదెఙ్ వలె. 10నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ నెగిగ్కాద్ ఇజి పేరు అనుపె ఆతికాద్ ఆదెఙ్. ఇహిఙ,
దని కొడొఃరిఙ్ నెగెండపోస కితాదా, నెలవ్ సిలిల్ వరిఙ్ బాడగు కిజి నెగెండ సుడ్ఃతదా, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి పాదమ్ కు
నొర్ జిమహదా, కసట్మ్ దుమనివరిఙ్ సాయం కిజిమహదా,విజునెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ దనిఙ్ అదినెఒపజెపెఆజిమహదా,
ఇజి సుడ్ఃదెఙ్. యాలెకెండ్ మనివనాక్ఙ్ లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.

11దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగం కాలం వెనాక్ అవికు మనుస్
అసెత్ఙ్ అట్ ఎండపెండిల్ ఆనె. ఆహెకీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్. 12అయావలె,మరిపెండిల్ ఆఎ ఇజిదేవుణు పణినె కిన ఇజిముఙాల 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 ఇజినాను కోరిజిన. 15దఙడిః కాలమ్ దురాండిఆతిసెగొండెక్ 
నమకం డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెటసొహె.

16 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండి దని కుటుమ్ దు రాండి బోదెక్ మహిఙ, అది వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. వెనక్ బాజిత
సఙమ్ దు ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్ సిలి రాండిబోదెకాఙ్ 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 దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్.

19ఒరెన్ పెదెద్లిముసుక్మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరుమహిఙనెఅయాక నమిమ్దెఙ్. 20మహికార్ తపుప్దిఙ్ 
తియెల్ ఆజిమంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినెమంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దుమని విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజితేడతొఎండనానుముసుక్ వెహిసఙతిఙ్ నీను కిదెఙ్ వలెఇజిదేవుణుఎదు, కీసుత్ యేసుఎదు,
ఏర్ పాటు ఆతి దేవుణు దూతార్ ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

22గబి బిజి, ఎయెరిముసుక్బా పెదెద్లి పణి వందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసమ్. మహివరిపాపమ్ కాఙ్ వెట కూడ్ఃజిమన్ అ.
విజుపాపమ్ కాఙ్ నీను దూరంమన్ అ.

23నీను ఉణిజినిక అరిగ్ని వందిఙ్, డిఃస్ ఎండవాజిని జబుబ్ వందిఙ్ ఏరునె ఉణెఎండ, బుకెండ్ దాకస్ కలుల్ బ ఉణ్ అ.
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24సెగొండార్ కిజినిపాపమ్ కు విజెరె ఎదుతోర్ జినె. వారు,తీరుప్ తిర్ సెఆదెఙ్ సొనిముఙాలె,తీరుప్ సీనికార్ వరి సఙతి
నెసినార్. గానిమరి సెంగొండారిపాపమ్ కు వెనుకనె తెలినె.

25అయాలెకెండ్,సెగొండార్ కితినెగిగ్ పణివిజెరెఎదుతోర్ జినె. విజెరెఎదుతోర్ ఇక ఎసెఙ్ బాడాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఉలె.

6
వెటిపణి కినికార్ ఎలాగమండెఙ్ 

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివెటిట్పణి కినికార్ విజెరెవరిఏజుమానురిఙ్ సీనిగవ్ రంవిజుసీదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎయెర్ బా
దేవుణు పేరుదిఙ్, యేసు వందిఙ్ మాపు నెస్ పిసినిమాటదిఙ్ దూసిస్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం
సీదెఙ్.

2వరిఏజుమానిరునమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ,వారుమాతంబెరిఙునెగదెఇజితకుక్ గవ్ రంసీదెఙ్ ఆఎద్. గానివారుమరిఒదె
ఏజుమానిరు వందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు పేమిసిని నమిమ్తిత్ వరిఙె వారు కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలు వాజినె.
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,దేవుణుబకిదాన్ కూడిఃతిమనిబోదెఙఒపుకొడిఃఎండమనికాన్ గరదాన్ నిండితమనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబా
తెలిఎద్. వనిన్ఙ్ అవ్ సరంమనిన్ దనిన్ఙ్ ,అవ్ సరం సిలిల్ దనిన్ఙ్ విజువనాక్వందిఙ్ తరిక్సెత్ఙ్ పెరిఆసమనాద్. కీసుత్ వెహి
మాటెఙ అరద్ం వందిఙ్ జటిఙ్ ఆనాన్. యాలెకెండ్ కినిక, గోస, జటిఙ్, దుసలాడ్ఃనిక, సెఇ అనుమానమ్ కు విజుపుటిసెన్.
ఎసిత్వలెబాగొడఃబెఙ్ పుటిసెన్. యాలెకెండ్ తరిక్సిన్ వరి బుదిద్ సెదితమనాద్. వరిలొఇనిజమాతిబోదసిలెల్ద్ . కీసుత్ మతం
వందిఙ్ వెహిస్,ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.

6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి, దనిన్ దటాఙ్ సర్ దె ఆజి, నఙియాకదెసాలు ఇజి ఎతుత్ కిని వనిన్ఙ్ గొపప్ లాబం
మనాద్ 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుపుటిత్వలెఇనికబాయాలోకమ్ దుతెఎతాట్. మాటుసానివలెయాలోకమ్ దాన్ ఇనికబా
ఒతెఙ్ అట్ ఎట్. 8 అందెఙె, మఙి ఉణిక మహిఙ, పొర్ పాదెఙ్ పాత పర మహిఙ, అయాకదె మఙి సాలు. 9గాని ఆసిత్
మనిన్కానాదెఙ్ కోరిజినికాన్ డబుబ్ గణసెత్ఙ్ ఇని ఆసెఙ సికుక్దు అరాన్న్. బుదిద్ సిలి పాడు కిని నండొ ఆసెఙ్ ఉరి లెకెండ్ 
ఆజి, అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ పాడు కినె, నాసనం కినె. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి మొకదిఙ్ వెల ఎలాగ మంజినాదొ, అయ
లెకెండ్ విజు సెఇ పణిదిఙ్ డబుబ్ ఆసనె వెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆజి, వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతికెఙ్ డిఃసి, వరి
మనుస్ కూడం గుతిస్ సొహిఙ ఎలాగమంజినాద్,అయలెకెండ్ వరిఙ్ వారె నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11గాని దేవుణు లోకు ఆతి నీనుయాసెఇ 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 కూకమనాన్. ‘నాను కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జిన’, ఇజి నండొలోకుర్ 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. 15 దేవుణు
ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దుయేసుపబుఙ్ వాండు రపిసాన్న్. గొపప్ పెరికాన్ ఆతి విజు వనాక్ముసుక్ ఒరెండె అతికారం
మనికాండె దేవుణు. వాండు రాజురిఙ్ ఇంక పెరి రాజు. పబురిఙ్ ఇంక పెరి పబు. 16వాండు ఒరెండె ఎసెఙ్ బాసాఇకాన్.
డగు సొండెఙ్ అట్ ఇ నసొ జాయ్ దు బతిక్జినాన్. వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా తొఎర్. ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ 
అట్ ఎర్. వనిన్ఙె విజు గవ్ రమ్ ని ఎలాకాలం అతికారంమనిద్,ఆమెన్.

17యాలోకమ్ దుఆసిత్ మనికార్,గరఆఏండ,ఆసిత్ ముసుక్ఆసఆఏండమండెఙ్ ఇజినీనుడటంవెహ్ అ. యాఆసిత్దిఙ్ 
నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇక. గానివరిఆసదేవుణుముసుక్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజినీను వెహ్ అ. సుకమ్ దాన్ సర్ దఆజిమండెఙ్ 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, వాని కాలమ్ ది వరి బతుక్ వందిఙ్ వారు ఉండి నెగిగ్
పునాది తయార్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .
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20ఓతిమోతి,దేవుణునిఙిఒపజెపిత్ సేవపణినీనునెగెండసుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్ రెఇసెఇమాటెఙవరిగ్ఎండదూరంమన్ అ.
అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్ వనాక్ఙ్ దూరం మన్ అ. దనిఙె సెంగొండార్ అబదద్మ్ క గెణం ఇజి కూకిస్నార్. 21 సెగొండార్,
‘అయాక నఙిమనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె, యేసు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసత్ సొహార్ . దేవుణు దయాదరమ్ం మీ వెట
మనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసి సఙం నడిఃపిసిని తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతమ్ 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, నాసొంత మరిన్ లెకెండ్ నాను పేమిసిని తిమోతిఙ్ రాసిన.
దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనె నాను అపొసుత్ డు ఆత. కీసుత్ యేసు వెట మాటు కూడిఃతి మనిన్ దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలం
బతిక్నార్ ఇజిదేవుణు కితి ఒటుట్ వెహెఙ్ నెనాను అపొసుత్ డు ఆత. మాబుబబ్ ఆతిదేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయా
దరమ్మ్ దాన్ మీముకుక్ కనికారం తోరిసి, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 
3 రెయు పొకాల్ నాను పారద్నం కినివలె డిఃస్ ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. నా అనిగొగొరు

వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిత్ లెకెండ్,నానుబానా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ నెగెండ వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన. 4నాను నిఙి
డిఃసాత్ నె వాజి మహిఙ్, నీను అడఃబాతి. అయాక ఎతుత్ కితానె నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నఙి సర్ దపూరి వానాద్. 5నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నిజం నమిమ్జిని. అయాక నాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె, నీ డొక బీబి ఆతి
లొయిని నీయాయయునికె, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తె మహె. అయ లెకెండ్ ఏలు నీనుబా నమిమ్జిని ఇజి నాను తప్ ఎండ
నెసిన. 6అందెఙె నీను కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి, వరం నీను నెగెండ నండొ కిదెఙ్ ఇజినాను నిఙి ఎతుత్ కిబిసిన. నాను
దేవుణు సేవపణివందిఙ్ నీముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె,దేవుణుఅయావరంనిఙిసితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజిదేవుణు
నిఙి సితి వరం నీను కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితమనాన్. అయాకమఙి తియెల్ పుటిసిని ఆతమ్
ఆఎద్. గానిదేవుణు పణి కిదెఙ్ సతుత్ సీని,మహివరిఙ్ నిదేవుణుదిఙ్ పేమిసిని,మాటుఅణసెఆజిమండెఙ్ సాయం కిని
ఆతమ్నె సితమనాన్.

8అందెఙె, మాపబు వందిఙ్ వెహెఙ్ నీను సిగు ఆమ. వనిన్ వందిఙ్ వెహిఙ్ జెలిదు ఆతి, నా వందిఙ్ బా సిగు ఆమ.
గాని సువార వందిఙ్ నా వెట కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. దేవుణు సతుత్ దాన్ అయాక ఓరిస్ అ. 9 దేవుణు మఙి రకిస్సాత్ ండె, వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మఙి 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 యాదయా
దరమ్ం 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.

13నిజమాతిమాటనీనునాబాణిఙ్ విహిలెకెండెనీనుమహివరిఙ్ వెహ్ అ. కీసుత్ యేసువెటమనిసమందమ్ దాన్ మని
నమకమ్ దు పేమాదు నీను మన్ అ. 14 దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సువార ఎయెర్ బామారిస్ ఎండ నీను సుడ్ఃఅ. మాలొఇ
మంజిని దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ అయాక కాపాడ్ఃఅ. 15ఆసియపాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె నా బాణిఙ్ 
దూరంఆతార్ ఇజినీనునెసిన్. పుగెలుహెర్ మొనుఇనికార్ వరిలొఇమనార్. 16ఒనెసిపొరుఇండొణివరిఙ్ పబు కనికారం
తోరిస్ పిన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి నండొ సుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నాను జేలిల్దు మహిఙ్ బావాండు నా వందిఙ్ సిగు
ఆతాన్. 17గాని వాండు రోమ పటన్మ్ దు వాతివలె, నాను తోరిన్దాక నండొ రెబాతాన్. 18నాను ఎపెసుదు మహివలె,
వాండు నఙి నెగెండ సుడ్ఃజి, ఎసొసాయం కితాత్ న్  ఇజి నీనుబాగ నెసిని. పబు తీరుప్ కిని దినమ్ దు పబు వనిన్ఙ్ కనికారం
తోరిస్ పిన్.

2
1అందెఙెనామరిన్ లెకెండ్ మనినీను, కీసుత్ యేసుదయాదరమ్మ్ దాన్ సతుత్ పొందిజిమన్ అ. 2నండొలోకుర్ ఎదునాను

వెహి నిజమాతిమాటెఙ్ నీను వెహిమని. అయామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిఙ్ ఒపజెప్ అ. వారుయానిజమాతిమాటెఙ్ 
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మహివరిఙ్ బాగ నెస్ పిసెత్ఙ్ బాఅటిన్కార్ ఆదెఙ్. 3ఒరెన్ నెగిగ్ విదెద్ కినికాన్ వనిన్ కసట్మ్ కు ఓరిసిని లెకెండ్ నీను కీసుత్ యేసు
వందిఙ్ మావెటకసట్మ్ కు ఓరిసిమన్ అ. 4ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్,వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ మరిఆఇపణిఙసొన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,సొహిఙవనిన్ఙ్ 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 పంటదితొలి వంతు దొహ్ కెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ 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. దావీదురాజుతెగగ్దుపుటిత్ మనికాన్.
యాకదెనాను లోకురిఙ్ వెహిస్ని సువార. 9నానుయాసువార వెహిస్నిఙ్, నఙిబాదెఙ్ వాజినె. తపుఙ్ కితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
తొహిన్లెకెండ్, నాను తొహె ఆజిన. గాని దేవుణుమాట తొహె ఆఎతాద్. 10అందెఙె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వరి వందిఙ్ 
నాను విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు వరిఙ్ బారకిస్సి, దేవుణు గొపప్ జాయ్ దుమంజినిబాడిఃదు వనిన్ వెట ఎలల్కాలం
వారుబామంజిని వందిఙ్, వరి వందిఙ్ నాను కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కమాటు వనిన్ వెటసాతిఙ వనిన్వెట బతిక్నాట్ మరి. 12మాటుమా 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
14నాను ముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. ఇని ఇనిమాటెఙ వందిఙ్ జటిఙ్ ఆమాట్ ఇజి దేవుణు

ఎదు వరిఙ్ సరి దిదిఅ. అయాక పణిదిఙ్ రెఇక. వెనివరి నమకం పాడుః కిజినాద్. 15 నెగిగ్ పణి మనిసి ఇజి దేవుణు
బాణిఙ్ అనుపె ఆదెఙ్, నీను అయలెకెండ్ మండెఙ్ బాగసుడ్ఃఅ. కిని పణిఙవందిఙ్ దేవుణు వెనబానివలె, సిగు ఆఏండ
మంజిని పణి మనిసి లెకెండ్ నీను మన్ అ. నిజమాతిమాట నెగెండ నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ మన్ అ. 16 పణిదిఙ్ రెఇ,
సెఇమాటెఙణిఙ్ నీను దూరంమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ననిమాటెఙ్ వరిగ్జిమంజినికార్ మరిఒదె సెఇకార్ ఆజి దేవుణు
బాణిఙ్ దూరంఆనార్. 17మలెరియనోబునండొడారిఙ్ పాడు కినిలెకెండ్,వారునెసిప్సినిమాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె.
నని వరి లొఇ మనికారె హ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18వీరు నిజమాతిమాటెఙ డిఃసత్ సొహార్ . వారు తపు వెహిస్నార్,
దేవుణు సాతి సొహి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్ మనాన్ ఇజి ఆహె వెహిస్, ఇనిక నమిమ్దెఙ్ ఇజి నెస్ ఎండ, ఇతల్ అతాల్ కిజి
సెగొండారిఙ్ బమమ్ కిజినార్. 19 అహిఙ్ బా, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నిజమాతి మాట తప్ ఎదు. అయాక నెగెండ నిలిస్ని
ఉండిపునాదిలెకెండ్ మనాద్. ‘పబు వనిన్సొంత వరిఙ్ నెసాన్న్ ’ ఇజి, ‘యేసుఙ్ నాపబు ఇజి ఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇ
పణిఙాణిఙ్ దూరం ఆదెఙ్ వలె’ ఇజి అయాపునాదిదుముదపొకమనాద్ .

20ఉండి 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 ఆఇ పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. అయాలెకెండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి
సఙమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ తగిన్కార్ మంజినార్. ఆఇకార్ బామంజినార్.

21 అందెఙె ఎయెన్ బా సెఇకెఙ్ విజు డిఃసిత్ఙ, వాండు నెగిగ్పణి కిదెఙ్ తగిన్కాన్ ఆనాన్. పెరి ఇండొణి ఎజుమాని, నెగిగ్
పణిదిఙ్ వాడుకొండెఙ్ కేట ఇడిత్ వెండిబఙారమ్ ది కుండెఙ్ మండిఙ్ లెకెండ్,వీండుబాదేవుణు వందిఙ్ ఇనినెగిగ్ పణిదిఙ్ బా
తగిన్కాన్ ఆనాన్.

22దఙడాఃరిఙ్ మనిఉత్ పుత్ దాన్ దూరం మన్ అ. గాని నీతి నిజయిదికెఙె కిదెఙె సుడ్ఃఅ. దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి
మాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబాపేమతోరిస్ అ. విజెరెవెటసాంతిసమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃఅ. నెగిగ్ మనుస్దాన్ పబుఙ్ 
పారద్నం కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. 23 బుదిద్ సిలెల్ండ అరద్ం సిలెల్ండ తరిక్సిని వరి బాణిఙ్ దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారు జటిఙ్ పుటిసినార్ ఇజి నీను నెసిని. 24దేవుణు పణి మనిసి జటిఙ్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండు విజెరివెట
కనికారం ఆజి మండెఙ్ వలె. నెగెండ నేస్ పిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఓరిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. 25 నిజమాతిమాటెఙ, ఎదిసిన్
వరిఙ్ వాండు సార్ లిదాన్ వెహిస్ దిదిదెఙ్. వారు పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్ నెసిన్ వందిఙ్, దేవుణు ఉండి వేలా
వరిమనుస్మారిసాన్న్ సు. 26ఆహెవారు బుదిద్దు వాజి, సయాన్ ఉరిదాన్ తపెఆనార్. సయాను, వనిన్ ఇసట్మ్ కు కిబిసెత్ఙె
వరిఙ్ అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణిమనిసి వరిఙ్ సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.
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3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1యేసుపబు వాని ముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొ తియెల్ ఆని రోసుక్ మంజినెలె ఇజి నీను నెస్ అ. 2-5లోకుర్,
వరిఙ్ వారె నెగెండ మండెఙ్ ఇజి సుడెః ఆనార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆనార్. నా ననికాన్ మరి ఎయెన్ బా సిలెన్ ఇజి వెహె
ఆనార్. గర ఆనార్, దూసిసాన్ర్. యాయబాబ్రిఙ్ లొఙిఎర్. మేలుదిఙ్ నెస్ ఎర్, సెఇకార్ ఆనార్. పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్,
సెమిస్ ఇకార్ ఆనార్. సొండిఃఙ్ వెహిన్కార్ ఆనార్. అణసె ఆఇకార్ ఆనార్. అడిఃవి జంతు నని మూర్ కమ్ దికార్ ఆనార్.
సొంత వరిఙ్ 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.

6-7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని వరిలొఇ సెగొండార్,లోకుర్ వెట నెలవ్ ఆజి ఇలాక్ఙ్ వానారె, తపుబోదెఙ్ వెహిస్,బాన్ మని
బుదిద్ సిలి బోదెకాఙ్ మోసం కినార్. అవికు వీరు వెహిస్నికెఙ్ నమిమ్జి మోసెం ఆనె. 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 విరిమనుస్దు సెఇకెఙ్ నెఒడ్ఃబినార్. అందెఙెవారు నమిమ్జినికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ 9యెనె,
యెంబెబుదిద్ సిలికార్ ఇజిలోకుర్ విజెరెటెటఙ్ సుడిఃతిలెకెండ్,వీరుబాబుదిద్ సిలికార్ ఇజిలోకుర్ విజెరెటెటఙ్ 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 ఎలాగమహి వరిఙ్ పేమిసత్ ఇజి నీను
పూరి నెసిని. లోకుర్ నఙిబాదెఙ్ కితివలెనాను ఎలాగ అయకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ అటత్ ఇజి నీను నెసిని. నఙివాతిహిమ్ సెఙ్ విజు
నీను నెసిని. అందియొకయ,ఇకొనియ,లుస్ తఇనిపటన్మ్ కాఙ్ నఙివాతికెఙ్ విజునీను నెసిని. లోకుర్ కితినండొబాదెఙ్ 
నాను ఓరిసత్. గానిపబు వనాక్బాణిఙ్ విజునఙితపిసాత్ న్. 12 కీసుత్ యేసు వెట సమందం ఆజి, దేవుణు బకిదాన్ బతిక్దెఙ్ 
ఆస ఆని ఎయెరిఙ్ బా బాదెఙ్ వానె. 13గాని సెఇ పణిఙ్ కినికార్ ని, మహివరిఙ్ మొసం కినికార్ ఇంక ఒదె పాడాఃనార్.
వారుమొసెం కినార్. మొసెం కిబె ఆనార్. 14-15గాని నీను, నెసిత్మనికెఙ్, తప్ ఎండ నమిమ్జి మనికెఙ్ డిఃస్ ఎండ మన్ అ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిఙి నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ అసి నీను దేవుణుమాట 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,మా
తపుఙ్ తోరిసెత్ఙ్,మఙిసరిదిదిదెఙ్,నీతినిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్. 17ఈహ నెఒరెన్ దేవుణులోకు
వాండు కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కినాన్. విజు నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1 దేవుణు ఎదు, సాతి వరిఙ్ బతిక్జిని వరిఙ్ తీరుప్ సీని కీసుత్ యేసు ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ

వాండుమర్ జివాజిరాజువజ ఏలుబడిః కినాన్ లె. 2నాను నిఙిఈహ ఆడ సీజిన నీను దేవుణుమాటలోకురిఙ్ 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. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ నిజమాతికెఙ్ విన్ ఎండ బతిక్ని కాలం వానాద్. గాని వరిఙ్ ఇసట్ం ఆని వజ
లోతుమాటవెహిన్ ననిబోద కిని నండొండారిఙెవారు తపిసి డగు కినార్. అందెఙె, నని వరిఙ్ తపిసి డగు కినార్. 4ఇహిఙ,
నిజమాతిమాట 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 సువారలోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణు సేవపణి కినివలె, నీను కిదెఙ్ 
మనిక విజుపూరి కిఅ. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపూజఆదెఙ్ సమయండగు ఆతమనాద్. నానుసాదెఙ్ సమయండగు
ఆతమనాద్.

7 పందెమ్ దు ఒరెన్ కసట్బడిఃతి లెకెండ్, నాను సువార లోకురిఙ్ వెహిన్ వందిఙ్ కసట్బడిఃత. ఉహిన్ పందెమ్ దు, ఒరెన్ 
ఉహిన్క,పూరికినిలెకెండ్,నానుకిదెఙ్ దేవుణునఙివెహికెఙ్ పూరికిత. దేవుణుముసుక్మనినమకండిఃస్ ఎత. 8అందెఙె
నఙి ఉండి ఇనాయం మనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ బతిక్తి దని వందిఙ్ సీని ఇనాయం. అయాక ఆకరి దినమ్ ది
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తీర్ పుదు, నీతినాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీని పబు అయాక నఙి సీనాన్. నఙినె ఆఏండవాండు వాని దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస
ఆని విజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10తిమోతి, నా డగు బేగి వాదెఙ్ నీను సుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దెమ, యాలోకమ్ ది సఙతిఙ్ పేమిసి, నఙి డిఃసత్
సొహాన్ . వాండు దెసలొనిక పటన్మ్ దుసొహాన్ . కెస్ కె ఇనికాన్ గలతియఇనిముటాదుసొహాన్ . తీతు దెల్ మియజిలాల్ దు
సొహాన్ . 11లూక ఒరెండె నా వెటమనాన్. నీను వానివలెమారుక్ఙ్ నీ వెట కూకిస్ తగ్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నఙి
తోడుఃదిఙ్ బాగమంజినాన్. 12తుకికుఙ్ ఎపెసు పటన్మ్ దు పోక. 13నీను వానివలె తొయ పటన్మ్ దు కార్ పు ఇని వనిన్
బాన్ నాను ఇటాత్ వాతసాలవ్ తగ్ అ. పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ,ముకెలం తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .

14అలెకెస్జండర్ ఇని కంసుతయార్ కినిసరాబునఙినండొబాదెఙ్ కితాత్ న్ .వాండు కితిదనిఙ్ పబువనిన్ఙ్ సికస్ సీనాన్.
15వాండు నిఙిబాబాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగరమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబోదిసిత్ మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16 నఙి ముఙాలె, కోరుట్ దు ఒసి వెనబాతివలె, నఙి నానె ముదాయి. ఎయెర్ బానా దరొట్ వరిగ్ఎతార్. విజెరె నఙి డిఃసత్
సొహార్ . దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సిఎండమనీన్. 17అహిఙ, కోరుట్ దు మహియూదురు ఆఇకార్ విజెరె,నావెట
సువారపూరి విని వందిఙ్, పబు నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్ సితాన్. నొరెస్ వెయుదాన్ తపిసిత్ లెకెండ్ సావుసికస్దాన్ 
తపిసాత్ న్. 18అందెఙె, పబు నఙి విజు సెఇ వనాక్ బాణిఙ్ తపిసి, వాండు రాజు వజ ఏలుబడిః కిని పరలోకమ్ దు నెగెండ
కూకన్ ఒనాన్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. 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.
అయలెకెండ్ యాపటన్మ్ దుమనిమహినమిమ్తిత్కార్ బావెన్ 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 ఆతి పవులు తీతుఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పవులువెట దేవుణు సేవపణి కినివరి లొఇ ఒరెనె తీతు. కేతు

దేసమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరి సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ నడిఃపిసెత్ఙ్ , వనిన్ఙ్ సఙంముసుక్ అతికారి లెకెండ్ పవులు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్. అందెఙె సఙమ్ కాఙ్, ఎలాగ మనిన్ పెదద్ల్ ఙ నిల్ పెత్ఙ్, వారు కిదెఙ్ మనిన్ పణిఙ్, దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్
పవులు తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దుమనిన్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4 దేవుణు సేవకిని, యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను తితుఙ్ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ 
లెకెండ్ మనిన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువందిఙ్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ ,నానునమిమ్జినికెఙెనీనుబానమిజిని. దేవుణుదిఙ్ 
నెగెండ నమిమ్దెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ లోకురిఙ్ నడిఃపిసిన్వందిఙ్, వాండు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. మరి,
దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెస్ పిసిని వందిఙ్ వాండు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. యానిజమాతి సఙతిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహిస్ తోరిసాన్ద్. అయావలె వారు 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 .
ఆహెవాండు ఏర్ పాటు కితిత్ కాలమ్ దు,లోకురిఙ్ సువార వెన్ పిసాత్ న్. అయాకవెహెఙ్ నఙిఒపజెపత్ మనాన్. మఙిరకిస్సిని
దేవుణు ఆడ వజనె నాను వెహిస్న. బుబాబ్తి దేవుణుని, మఙి రకిస్సిని కీసుత్ యేసు, దయాదరమ్మ్ దాన్, నీను నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

కేతు దేసమ్ దు తీతు కిదెఙ్ మనిన్ పణి
5నాను నిఙి వెహి వజనె, తపిత్కెఙ్ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్ కు మనిన్ పటన్మ్ కాఙ్ విజు పెదెద్లుఙ 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 నేరం మొపె ఆఇకార్ ఆదెఙ్.
వెహిమాట వెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్ వరి అపొప్సినె పెదెద్లి ఆదెఙ్. 7పాసట్రు నింద సిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్. వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపంమన్ ఎండ,సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె
ఆఏండ,సిగువానిసెఇపణిఙ్ కిజిలాబమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃఎండమంజినికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. 8అహిఙ,వాండువాతివరిఙ్ డగు
కినికాన్, నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కోరిజినికాన్, అణసె ఆజిమంజినికాన్, నీతి నిజాయిమనికాన్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, నెగిగ్
బుదిద్ మనికాన్ ఆజిమండెఙ్. 9పాసట్రు ఆనికాన్ యేసుకీసుత్ వందిఙ్ మాటు నెస్ పిసిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ అయావజ గటిఙ
నమిమ్నికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి, నిజమాతిమాటెఙ్ ఎదిసిని
వరిఙ్ వరి తపుప్ఙ తోరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆదెఙ్.

10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్,అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ,పోకి వరిగ్జి,మొసం కినికార్ నండొండార్ మనార్.
ముకెలం,యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ ఇహిఙసునతి కిబెఆదెఙ్ వెలెఇజి కసితంవెహిస్నికారెయాలెకెండ్ మనార్. 11వరివెయికు
మీరు మూకెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తపుఙ్ నెస్ పినార్. ఆహె నమిమ్తిత్ వరి కుటుమ్ దికార్ విజేరె
నిజమాతిమాటెఙ్ నమిమ్ఏండ ఆప్ కిజినార్. వరి సొంత 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 పలుక్బడిః మనిన్కాండె. 13వాండు కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ నిజమ్ నె. అందెఙె బాన్ 
మనిన్ నమిమ్తికార్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్ని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటిసి డటిసి దిదిఅ. 14వారు అర్ దం సిలిల్
యూదురి కత సాస్ తరమ్ కు అస్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ దిదిఅ. మరి, నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసి సొహివరి
మాటెఙలొఙిఏండమంజినివందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటందిదిఅ. 15మనుస్పాపమ్ కాఙ్ సుబరంఆతివరిఙ్,విజుబాసుబరం
ఆతిలెకెండ్ నెగెండ్ మనాద్. గాని,మనుస్ సుబరం ఆఏండ,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనికబా సుబరం ఆఏండ సెఏణ్ 
మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వరి గర్ బంసెఇకఆతమనాద్. వారు సెఇకెఙ్ కినివెలె, ‘తపాత్ ప్ ’, ఇజిబావరి 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.
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2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 తీతు, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్, నిజమాతి మాటదిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ సఙతిఙ్ నెస్ పిస్ అ. 2 డొకారిఙ్ 
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 ఓరిసిమండు 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, వనకమాసిరిఙ్ ని కొడొఃరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్, అణసె ఆజిమండెఙ్, నెగిగ్ మనుస్దాన్ మండెఙ్, ఇండొణి పణిఙ్ 
సుడ్ఃజి, కనికారం తోరిసి మండెఙ్, మాసిరిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మాటఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.

6అయాలెకెండ్,దఙ్ డార్ అణసెఆజిమండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిస్ అ. 7-8నీనువిజువనకాఙ్ లొఇనెగిగ్కెఙ్ కిజివరిఎదు
ఉండిగురు లెకెండ్ తోరెఆఅ. నీనునెస్ పిసినివెలె,డొఙసాటువెహెఆఏండ,నీనువెహిస్నిమాటదుమొసంసిలెల్ండ,పూరి
నీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙిపడ్ఃఇకార్ మాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏండ,సిగు ఆజిమండెఙ్.

9-10నీను వెటిపణి కినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ,వారు విజుదనిలొఇఎజుమానిరిఙ్లొఙిజి,వరిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ కిజిమండెఙ్ 
ఇజి. ఎజమానిరిఙ్ మర్ జి వెహ్ ఏండ, డొఙ కిఏండ మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిస్ అ. వారు ఎజమానిరిఙ్, ‘మఙిపూరి నమిమ్దెఙ్ 
ఆనాద్ ’, ఇజి తోరిసెత్ఙ్. వెటిట్పణి కినికార్  అయాలెకెండ్ మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు కిని విజు దనిన్ లొఇ లోకుర్ 
నెసెత్ఙ్,మఙి రకిస్సిని దేవుణు వందిఙ్ మనిన్మాటెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి.

11ముఙాలె వెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీను నెస్ పిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు,
వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ యా లోకమ్ దు పోకాన్. 12 వాండు మఙి వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్,
దేవుణుబాణిఙ్ దూరం కిబిసినివిజుసఙతిఙడిఃస్ అ,ఇజి. యాలోకమ్ దిలోకుర్ ఆసఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’,ఇజినెసిప్సినాన్.
మరి, మాటు నెగిగ్ బుదిద్దాన్, నీతి నిజయిదాన్, దేవుణుదిఙ్ సరద్ సీనికెఙ్ కిజియా తరమ్ దు మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిసాన్న్.
13మాటు అయా లెకెండ్ మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మఙి గొపప్ సరద్ కిబిసిన్ ఉండి రోజువందిఙ్ మాటు ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాట్. ఇహిఙ, మాటు మఙి రకిస్సిని పెరి దేవుణు ఆతి యేసుకీసుత్ వాజిని రోజు వందిఙ్ ఆసదాన్ మఙి కొతాత్ ఙ్ 
పుటిసాత్ ండె ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు గొపప్ జాయ్ కూడిఃతి మనిన్ నండొ సోకుదాన్ వానాన్. 14మావిజుపాపమ్ కాఙ్ 
మఙిడిఃస్ పిసెత్ఙ్ ,సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. మరి,మఙి సుబరం కిజి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ పూరిఒపజెపె ఆతి వనిన్
సొంతలోకుర్ లెకెండ్ తయార్ కిదెఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.

15నానుఏలువెహికెఙ్ విజునమిమ్తివరిఙ్ పూరిఅతికారమ్ దాన్ నెసిప్స్ అ. వారుఅయాకెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ పణిసివెహ్ అ.
అయాకెఙ్ కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బాదుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.

3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి లోకుర్ అతికారిఙ లొఙిదెఙ్, వెహిమాట వెంజి మండెఙ్, ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బా తయారాజి
మండెఙ్ ఇజి నీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. 2వారు, ఎయెరిఙ్ బా సెఇకెఙ్ వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ, సారిల్దాన్ విజెరె
వెట తగిజిమండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటుబా ముఙాల నమీమ్ఇ వరిలెకెండ్, బుదిద్ సిలెల్ండ మహాట్. మాటు ఎయెరిఙ్ బా లొఙిఏండ
మహాట్. మొసెం కిబె ఆజిమహాట్. యాలోకమ్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ నండొ ఆస ఆజిమహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ 
కాలంగడఃపిస్మహాట్. మహివరిఙ్ దూసలాడ్ఃజిమహాట్. వారుమఙిదూసలాడిఃతార్. 4గానిఅయాలెకెండ్ మహివలెనె,
మఙి రకిస్సిని దేవుణు వనిన్ కనికారం తోరిసాత్ ండె, పేమతోరిసాత్ ండె మఙి రకిస్సాత్ న్. 5మాటు కితిత్ నీతి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్.
గానివనిన్ కనికారమ్ దానెమఙిరకిస్సాత్ న్. దేవుణుఆతమ్దాన్,వాండుమాపాపమ్ కునొర్ జిమఙికొతాత్ ఙ్  పుటిసాత్ ండె,ఉండి
కొతత్ బతుక్ సితాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్.

6-7దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మాటు నీతి నిజయిమనిన్కాట్ ఇజివాండు తీర్ పుసితాన్. ఆహె,తీర్ పుసితిత్ఙ్ మాటు
కోరిజినిఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దిఙ్ అకుక్మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ మాముసుక్ దేవుణుఆతమ్ నండొపోకాన్.
వాండు మఙి రకిస్సిని యేసుకీసుత్ వెటనె దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్. 8యామాట పూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙె
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దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసి నీను నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు మహి వరిఙ్ 
వరిమనుస్పూరిదాన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ 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. 10నమిమ్తిత్ వరి
సఙమ్ దు, నిజమాతిమాటెఙవెట కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసి, వరిఙ్ ఎర్ లిసి కేట కిని వనిన్ఙ్ ఉండి రుండి సుటుక్ బుదిద్ వెహ్ అ.
మరి, వాండు విన్ ఏండమహిఙ, వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ. 11ననిన్కాన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ సరి తపిస్ పాపం కిజినాన్ ఇజి నిఙి
తెలినాద్. వనిన్ పాపమ్ కు వాండు తపుప్ కిజినాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె.

12నాను పినిన్ కాలం నికొపొలితు గడఃపెత్ఙ్ ఇజి తిరుమానం కితత్ మన. అందెఙె నాను అరెమానుఙ్ ఇని వనిన్ఙ్ నొ,
తుకికుఙ్ నొ నీ డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా డగు వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13 జెనా ఇని లాయిరు, అపొలు, కేతు దేసం
డిఃసి మరిసొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి పయ్ నమ్ దు ఇనికబా తకుక్ సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీజి నెగెండ పోక్ అ.
14 నమిమ్తికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బతుక్ బతిక్ఏండ, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిజి మండెఙ్. అందెఙె, వారు వరి సమయం విజు
అవ్ సరంమనిన్ వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నెసెత్ఙ్ వెలె.

15నావెటమనికార్ విజెరెనిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. మాటునమిమ్జినిలెకెండ్ నమిమ్జి,మఙిపేమిసిన్వరిఙ్ 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 నె

యాక. పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్ వెటిట్పణి మనిసి మహాన్ . ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్ డిఃసాత్ ండె, ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొ
సొహాన్ . వాండు సొహి మహివలె పవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్. పవులు వనిన్ఙ్ సువార వెహిఙ్, వాండు యేసుకీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తాన్.
పవులు ఒనెసిముఙ్ పిలెమొను డగు మర్ జిపోకిస్నాన్. నీను, ఒనెసిముఙ్ సెమిసి ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు

కిఅ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఏలు దేవుణు వెట సమందం ఆతికాన్ ఇజియాఉతమ్ దు రాసి ఒనెసిము వెటపోకిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ జెలిదు మనిన్ పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం. మా వెట సువార పణి కిజిని మా సొంత
కూలాయెన్ ఆతి పిలెమొనుఙ్, మా తఙి లెకెండ్ మని ఆపియెఙ్, మా వెట కీసుత్ వందిఙ్ సేవకిదెఙ్ నండొ కసట్బడిఃజి
కాటాల్ డఃజిని అర్ కిపుఙ్, మీఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిన. మాకూలాయెన్ ఆతి తిమోతిబానా వెట
మిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్.

3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
4-5ఓ పిలెమొను, నాను నిఙి ఒడిఃబిజి పారద్నం కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ, లోకుర్ నఙి వెహిస్నార్ నీను పబు ఆతి యేసుఙ్ 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 నీనుపూరి నెసిన్లె. యేసు కీసుత్
వెటమాటు కూడిఃతిమనితానె 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 .
8-10అందెఙె, కీసుత్ నఙి సితిఅతికారమ్ దాన్ నీను కిదెఙ్ మనిపణి కిఅ ఇజిఆడ సీదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. గానినాను

నిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసిన్కి ఇజి నాను నెసిన. డొక ఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ 
సేవకినివందిఙ్ జెలిదుమనిపవులుఇనినానునిఙిబతిమాలిజ్న. నామరిన్ లెకెండ్ మనిఒనెసిముఙ్ సాయంకినివందిఙ్ 
నాను బతిమాలిజ్న. నాను గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలె వాండు నా మరిన్ 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. 12నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతి వినిఙ్ నీ డగుమర్ జిపోకిస్న. 13సువార 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,నావందిఙ్ నీను కిని ఇని
మేలుబానాను డటిసి వెహిఙ్ ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

15-16వాండుమర్ జివానికనీడగు ఎలాకాలంమంజినివందిఙ్ నెసు. వాండుసెగంకాలందూరంఆతమహాన్ . 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 కూడిఃతిమని దనితాన్ ఒరెన్ తంబెరి వజబా ఇసట్ం మంజినాద్ లె.

17అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నీ వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఒరెన్ ఇజి, నఙి ఒడ్ఃబితిఙ, నీను నఙి ఎలాగ డగు కినిదొ,
అయా లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి అపుప్ మర్ జి సీదెఙ్ మహిఙనొ, అయాక నా
ముసుక్మోప్ అ. 19పవులు ఇని నాను నాసొంత కీదాఙె రాసిన. నీను దేవుణు దరొట్ వాదెఙ్ నానెసాయం కిత. అందెఙె
నీ కొతత్ బతుక్ వందిఙ్, నఙి నీ బతుక్నె సీదెఙ్ మనాద్. గానినాను అయాకలొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను తిరిసన్.

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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20 ఓఓ తంబెరి, యేసుపబు వెట మఙి మని 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.
అందెఙెనాను నిఙిరాసిన. ఒఒ,నాను వెహి దనిముసుక్ నీను నండొ కినిలె ఇజినాను నెసిన.

22జెలిదాన్ నఙి డిఃసిన్ వందిఙ్ మీరు పారద్నం కిజినిదెర్. మీపారద్నం దేవుణు వెంజి,మీడగు మర్ జివాదెఙ్, దేవుణు
సాయం కినాన్ ఇజినాను కోరిజిన. అందెఙెనా వందిఙ్ ఉండిబాడిడ్ః తయార్ కిఅ.

23యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్ని వందిఙ్ నా వెట జెలిదు మని ఎపప నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. 24అయాలెకెండ్, నా
వెట సేవ పణి కిజినిమారుక్,అరిసాత్ రుక్, దెమ, లూక ఇనికార్ బానిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.
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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్ కిబిసినిక
ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజిమహార్ . వారు నండొబాదెఙ్ ఆజిమహార్ . దేవుణు ఇసాయేలు

లోకురిఙ్ అయ్ గుపుదెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి,కానానుదేసెమ్ దుఒతెత్ఙ్ ఇజి,మోసెవరిఙ్ నడిఃపిసితతాత్ న్ . కానానుదేసమ్ నె
వరిఙ్ సీన ఇజిదేవుణు వరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారు పయ్ నం కిజిమహివలె,మోసెవెటదేవుణు వరిఙ్ పదిఆడెఙ్ సీజినాన్ .
దనిన్ వెట దేవుణు వెహిస్నాన్ , “నాను వరి నడిఃమి మండెఙ్ ఇజి నా వందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ మంజిని ఉండి గుడారం
తొహెఙ్ ”, ఇజి (నిరగ్మ 25:8). యాకఎలాగతొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసినాన్ . “నాను
మిఙి సుడ్ఃజి, మీ వెట 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 . మహితెగాదికార్ విరిఙ్ 

వరి దసమ్ బాగం సీదెఙ్ . పుజేరిఙు ఆఏండ, పెరి పుజేరిఙు ఇజి, విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరిఙు ఇజి
నండొండార్ బామహార్ . ఉండికాలమ్ దు విజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరిఇజిదేవుణుతోలితఏర్ పాటు కితాత్ న్*.
పుజేరిఙు దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ ర్ . గాని విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజేరి ఒరెండె
దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ న్ . ఏలుయేసుమావందిఙ్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి
వజవాతమనాన్ .
గుడారం - దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపు వజ తయార్ కితిత్ ఉండి టంబు గుడుఃసని దనిన్లొఇ మనిన్ వనక వందిఙ్ నె

గుడారం ఇనార్ . ఇబెబ్నె దేవుణు వనిన్లోకుర్ వెటవరిగ్నాన్ . టంబు గుడుఃసదిఙ్ రుండి గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతి గదిని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గది ఇజి రుండి మనెన్. యారుండి గదిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి ఇటిత్కెఙె.
ఉండి తెరనెయా రుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్ . తెర, నీరి దుపాటి లెకెండ్ మనాద్ . రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆత
మనాద్ . అయాక నండొ దలంమనిన్క, నండొసోకుదాన్ 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 వజయారొటెఙ్ 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 తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్కాక్దె. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిది డేబ పడఃకాద్ మంజినాద్ .

యా కంతుదు 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 నొసుర్ దెఙ్ ఆఏద్ . పెందల్ కనిపొదొయ్ క దూపం సురాన్ర్ . గానియాకదేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదుమనిన్
ఉండి వసుత్ . అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిద్దు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
దేవుణువందిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతిగది -దేవుణువందిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతిగదినీరిండ్ ,ఒసార్ ఉండెసమానమ్ నె. 15మూరెఙ్ 

మనెన్. దినిన్లొఇమందసంమనాద్ .మందసంఇహిఙఉండిపెటె. యాకదేవుణుమనాన్ ఇజిఉండిగురులెకెండ్ మనాద్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి ఉండి డెర అడుడ్ మనాద్ . యాడెర నండొ దలం మనిన్క.

* 0: 1:0 ఏబి 5:4 † 0: 1:0 లేవి 24:5-9 ‡ 0: 1:0 నిరగ్మ 26:35 § 0: 1:0 ఏబి 9:4, 1రాజు 6:22



పిలొమో 25 274 పిలొమో 25

నండొ కరీదిక. దనిన్ ముసుక్ నండొసోకుదాన్ అటార్ . దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు విజేరె పుజేరిఙముసుక్ పెరి
పుజేరి ఒరెండెసొనాన్ . మరి ఎయెన్ బసొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె,సోనాన్ . లోకురి విజెరెపాపమ్ క వందిఙ్ 
పూజసీదెఙ్ ఉండి రోజుమనాద్ . నాండిఙె డేర పెర్ జి,లొఇసొనాన్ .*
యేసుమావందిఙ్ విజెరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజేరిఆతమనాన్ .వాండుసిలువాదుసాతిఙ్ ,పాపమ్ కవందిఙ్ 

ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుట్ పూజలెకెండ్ వనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్ .†యేసుసిలువాదుసాతిగడిఃయాదుదేవుణు
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 విజేరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణు
వెట వరిగ్దెఙ్ లొఇ డుఃగ్ నాన్ . గాని కీసుత్ సాతిఙ్ , వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ ఎయెన్ బా దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్న్ .
మరిపూజదిఙ్ 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 పూత రాసె ఆతమనాద్ . దినిన్
ముసుక్ ఉండిమూతమనాద్ . అయాకబాకల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసెఆతమనాద్ . అయాకమూతనెకిస్ముద
కిదెఙ్ ఆనాద్ . లాగ్ జి సాపెత్ఙ్ బా ఆనాద్ .§ యామూతదిఙ్ “కరుణ పీటం” ఇనార్ .* కరుణ పీటం ఇహిఙ, పాపమ్ కు
సెమిసిన్ బాడిడ్ ఇజి అరద్ం. కరుణ పీటంముసుక్ కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ లోకు మూరి వజనెమనెన్ గాని రెకెక్ఙ్ మనెన్.
యాకెరూబుఙ్ ఇతాన్ ఉండి ఆతాన్ ఉండి ఎదు నిలిస్, కరుణ పీటమ్ దునె బేసి రెకెక్ఙ్ కోరిసెత్ మనెన్.† కెరుబుఙ నడిఃమి
మొసొప్ మనాద్ . కరుణా పీటంముసుక్యామొసొప్ దు దేవుణుమంజినాన్ . పరిసుదద్మాతి దేవుణుయాలెకెండ్బాన్ 
మంజినాన్ . అందెఙె ఇని సెఇకాన్ నొ తపుప్ కితిత్కాన్ నొబాన్ కరుణ పీటం డగు సొండెఙ్ అట్ ఏన్ . గాని దేవుణు ఏర్ పాటు
కితిత్ విజేరె పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండెసొండెఙ్ అటాన్న్ . వాండుబా వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నొ,పూజ కితిత్
దనిన్ నల సిలెల్ండనొసొండెఙ్ ఆఏద్ .యాలెకెండ్ సిలెల్ండసొహిఙవాండు నిజంసానాన్ .
మందసమ్ దు మనిన్కెఙ్ -మందసమ్ దు దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ పది ఆడెఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి పలెక్ఙ్ మనెన్. కల్ తిసిలిల్

బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్మనాద్ .మరి, సిగిరిసిత్మనిన్,అహరోను డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ఇహిఙతెలానిగింజలెకెండ్ మనాద్ . తేనెనూనెలెకెండ్ రుసిమంజినాద్ . దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ బిడిఃమ్ 

బూమిదు నడిఃపిసిమహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ -యాపలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ కితిత్కెఙె. ననిన్ పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్ మనాద్ .§
డేవ - డేవ నడిఃమిటంబు గుడుఃసమనాద్ . డేవ సుటులం వెల్ గు మనాద్ . దినిన్ఙ్ ఉండి సరిమానాద్ . 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 కసీనె మండెఙ్, యామాలి పీట సరి డగు
మంజినాద్ .
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం -యాపలెల్ం సంద సురిన్మాలి పీటని, గుడారం నడిఃమిమంజినాద్ . యాకబా కంసుదాన్ 

తయార్ కితిత్క. పుజేరిజుపూజ కినిముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇసొనిముఙాల్ నొనొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్కాదెయాక.
ఏబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఏబి లోకురిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. ఏబి లోకుర్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ యుదురి లోకుర్ . యాఉతం

రాసిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి తెలిఏద్ . యేసు పబునె, దూతారిఙ్ ఇంకమోసెఙ్ ఇంక, మోసె సితి రూలు వజ పుజెరి పణి కిజిని
పెరిపుజేరిఙఇంక గొపప్ పెరికాన్ ఇజియాఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .పూజెఙ్ లోకురిపాపమ్ కుసొన్ పిస్ ఉ. గానియేసు పబు
పూజ ఆతి దనిన్తాన్ నె లోకురి పాపమ్ కు సొనె. వనిన్ నలదాన్ నె, లోకుర్ సుబబ్రం ఆనార్ . దేవుణు డగు దయ్ రమ్ దాన్ 
మండెఙ్ అటాన్ర్ . అయాలెకెండ్ , కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాండెయేసు ఇజి వెహిస్నాద్ . మరి దేవుణుముసుక్ నమకం
ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహి నండొండార్ వరిఙ్ వెహిస్నార్ . కండెవెరిదు, నమిమ్తి లోకుర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజియా
ఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .
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1పూర్ బమ్ దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్ దు, నండొ రకమ్ కాణిఙ్, దేవుణు పవకరు వెటమాఅనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్.
2గానియా కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్, వాండు వనిన్ మరిన్ వెట మఙి వరిగ్తాన్. వనిన్ వెటనె బూలోకమ్ ని దని లొఇ మనికెఙ్ 
విజు దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙె, విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 3దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
తోరిసిన్కాండె మరిన్. వనిన్ లెకెండె వీండు మనాన్. గొపప్ సతుత్ మని వనిన్మాటదాన్, బూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ 
వీండు నడిఃపిసినాన్. లోకురిపాపమ్ కు నొర్ దెఙ్ వాండుసాతి వెనుక, గొపప్ పెరి దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు అతికారమ్ దు
బసాత్ న్. 4అందెఙె, వాండు దూతార్ ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ ఆతాన్. దూతార్ పేరుక్ ముసుక్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి పేరు
గొపప్ పెరిక మని లెకెండ్, వాండు పెరికాన్ ఆతాన్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుయేసుపబుఙ్ 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 దుతపిసినివలె,వెహిస్నాన్, “దేవుణుదూతార్ విజెరెవనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡
ఇజి. 7దూతార్ వందెఙ్ వెహిస్నివలె, వాండు ఈహ వెహిస్నాన్, “గాలి లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ కిజినాన్, కసిసిన్
సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణిమణిసిరిఙ్ తయార్ కిజినాన్”,✡ ఇజి. 8గానివనిన్మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓదేవుణు,
నీను బసిన్ సిమాసనం అంతు సిలెల్ండ ఎలాల్ కలం మంజినాద్. నీను నీతి నిజాయితిదాన్ రాజు వజ ఏలుబడిః కిని. 9నీను
నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసిత్ మని. సెఇ దనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె, నీ దేవుణు ఆతి దేవుణు నిఙి ఎరిల్సి సర్ ద ఆని గొపప్
గనం సితాన్. యాకనీ జతమని వరిఙ్ సితి దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ గొపప్ పెరిక”,✡ ఇజి, దేవుణు మరిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
10వాండుమరివెహిస్నాన్, “ఓపబువా,లోకంపుటిస్ ఎండముఙాలె,యాలోకమ్ దిఙ్ పునాదిఇడిత్కినీనె. ఆగాసంతయార్ 
కితికి నీనె. 11అయాకెఙ్ విజునాసనం ఆనె. గాని నీనుమంజిని. పాతపణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయిక ఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ 
విజు పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయికెఙ్ ఆనె.

12 పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాత మారిసిని లెకెండ్, వనాక్ఙ్ మారిసిని. గాని నీను
ఎలాకాలం ఉండె లెకెండె మంజిని. నీను ఎసెఙ్ బా డొక ఆఇ”,✡ ఇజి. 13 దేవుణు వనిన్ దూతార్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా
వెహ్ ఎతాన్, “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక, నీను నా ఉణెర్ పడఃకాద్ మసి మన్ అ”,✡ ఇజి.
14అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ? వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని ఆతెమ్ఙ్ నె. దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండు
పోకికారె.

2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర వెండెఙ్ .

1అందెఙెమాటు వెహిమని నిజమాతి సఙతిఙ్, మరి నండొ జాగరదాన్ వెండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దని బాణిఙ్ 
దూరం ఆఏండ మంజిని వందిఙె. 2 దేవుణు దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తి మాటెఙ్, నిజం ఇజి రుజుప్ ఆత మనాద్.
అయామాటెఙ్ తపిన్కాన్, లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా, తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క మనాద్. 3అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ 
సికస్దాన్ ఎలాగ గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్నిముకెలమాతిబోదమాటు నమిమ్దెఙ్ కెఇతిఙ,అయాసికస్దాన్ ఎలాగ తపె ఆదెఙ్ 
అటాన్ట్ ? గెల్ పిసిన్ వందిఙ్ మనియాబోద పబునె తొలిత వెహాన్ . వాండు వెహికెఙ్ వెహికార్, అయాక నిజం ఇజి మఙి
రుజుప్ కితాత్ ర్ . 4మరి, దేవుణుబా విజు 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.

5వాజిని కాలమ్ ది లోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ ఒపజెప్ ఎతాన్. పరలోకం వందిఙెమాటు వరిగ్జినాట్.
6గాని దేవుణుమాటదు ఎంబెనొ ఎయెండొ డటిసి ఈహ 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. 8విజు 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 విజెరెవందిఙ్ సాదెఙ్. యాలెకెండ్,దేవుణు దయా
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దరమ్ం కితాత్ న్ . 10 విజు, దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు వనిన్వందిఙె తయార్ కితాత్ న్ . యేసుపబు బాదెఙ్ ఓరిసి సాజిని
దనితాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాన్. వాండు పూరి ఆతికాన్ ఆతాన్. అయ లెకెండ్ యేసుఙ్ పూరి కిజినిక తగిన్కాదె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొకొడొఃరిఙ్ వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసెత్ఙ్. యేసునె వరిఙ్ రకస్ణదు
నడిఃపిసిన్కాన్. 11వాండెలోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరి లెకెండ్ కిజినాన్ . వనిన్ఙ్ నివాండు దేవుణు వందిఙ్ కేట
కితిత్ లోకురిఙ్,బుబబ్ ఒరెండె. అందెఙెవరిఙ్ తంబెరెఙు ఇజి కూకెఙ్ యేసుసిగు ఆఏన్. 12వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్,
“నీ వందిఙ్ నాను నా తంబెరిఙ వెహన్, నీ లోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్, నాను నిఙిపొగిడిఃన”✡ ఇజి. 13మరివాండు వెహిస్నాన్,
“నాను వనిన్ ముసుక్ నా నమకం ఇడన్”✡ ఇజి. మరిబా వెహిస్నాన్, “ఇదిలో, నానుని దేవుణు నఙి సితి కొడొఃర్”,✡ ఇజి.
14దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకుర్ నె. అందెఙెయేసుపబుబా నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకు
వజఆతాన్. ఎందనిఙ్ లోకు ఆతాన్ ఇహిఙ, ఒరెన్ లోకు వజనెసాదెఙ్ అటాన్న్. వాండుసాజినె,సావుముసుక్ అతికారం
మని సయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అటాన్న్. 15అయాలెకెండ్,సావుదిఙ్ తియెల్ ఆజి, వరి బతుక్ విజుసావుతియెల్ దిఙ్ 
అడిఃగి మని విజెరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 16నిజమె,వాండు దూతారిఙ్ సాయం కిఎన్. గాని అబాహము* తెగాగ్ ది వరిఙ్ 
సాయం కిజినాన్. 17 దినిన్ వందిఙ్, వాండు ఎలల్గాతిఙ్ బా వనిన్ తంబెరిఙ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
నండొ కనికారంమని, నమిమ్దెఙ్ తగిన్ పెరిపుజెరి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కిదెఙ్ మరి,లోకురిపాపమ్ క వందిఙ్ పూజకిదెఙ్.
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 పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఇజి, మాటు నమిమ్జి ఒపుకొడిఃజినాట్. 2దేవుణు కుటుమ్ ది వరిఙ్ 
విజెరిఙ్ మోసె నమమ్కమ్ 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 ఇంక యేసునె గొపప్ గనమ్ దిఙ్ 
తగిన్కాన్. 4 నిజమె, విజు ఇలుక్బా, ఎయెండొ ఒరెన్ తొహాన్న్. గాని విజు తొహిన్కాన్ దేవుణునె. 5 దేవుణు కుటుమ్ ది
వరిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ సేవమపణిమణిసి వజమోసెనమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతాన్. వానికాలమ్ దు దేవుణు వెహెఙ్ మనికెఙ్ 
వాండు వెహాన్ . 6గాని దేవుణు కుటుమ్ ది వరి ముసుక్ అతికారం మని మరిన్ వజ, కీసుత్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాటు
దయ్ రమ్ దానె నిలిస్,మాటు ఎదు సుడ్ఃజిని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ గటిఙ అసినెమహిఙ,మాటు వనిన్ కుటుమ్ దికాట్.

నమిమ్ఇతి వందిఙ్ సారిసిసారిసివెహిస్నిక.
7-8అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ ఈహ వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండుమీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ,అయాదినమ్ దు బీడిఃమ్ 

బూమిదు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె, వనిన్ఙ్ పరిస కితివలె,మీమనుస్ఙ్ గర ఆతి లెకెండ్ గర కిమాట్.
9అబె,నాల్ పయిపంటెఙ్ నాను కితి గొపప్ బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా,మీఅనిగొగొర్ నఙి పరిస కిజి నఙిలొఙిదెఙ్ 

కెఎతార్.
10అందెఙెనానుఅయాతరమ్ దిలోకుర్ వెటకోపంఆతానెవెహ. “ఎసిత్వలెబావరిమనుస్నాబాణిఙ్ దూరంఆజినాద్,

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.

12తంబెరిఙాండె,మీలొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా,బతిక్జినిదేవుణుబాణిఙ్ దూరం కిబిసిన్నమకంసిలి,సెఇమనుస్మన్ ఎండ
జాగర సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్, ఆదరిసి మండెఙ్ వలె. ‘నేండు’
ఇజి వెహిన్ దినం విజు, అయాలెకెండ్ కిజిమండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీలొఇ ఎయెన్ బాపాపమ్ దాన్ మొసెం ఆజి,
మనుస్ గటి ఆఏండ మంజిని వందిఙ్ ఆదరిసి మండెఙ్ వలె. 14మాటు, కీసుత్ ఙ్ తొలిత నమకం ఇటిత్వలె వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్
లెకెండ్,ఆకర్ దాక డటం నమకమ్ దాన్ మహిఙనె,మాటు కీసుత్ వెట జత కూడిఃతిమనికాట్ .

15దేవుణుమాటదు ముఙాలె వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు, మీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్
వలె మీమనుస్ గర ఆతిలెకెండ్ గర కిమాట్”✡. 16దేవుణు వెహిస్నిక వెంజి, వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతికార్ ఎయెర్ ? ఎయెర్ 
ఇహిఙ,అయ్ గుపుదేసెమ్ దాన్ మోసెడిఃసిప్సి,నడిఃపిసితతిలోకుర్ విజెరెగదె. 17ఎయెర్ వెటదేవుణునలపయ్పంటెఙ్ 

✡ 2:12 2:12 కీరన 22:22. ✡ 2:13 2:13యెసయ 8:17. ✡ 2:13 2:13యెసయ 8:18. * 2:16 2:16 అబహాము తెగాతికార్ ఇజి
వెహిస్నిక దేవుణులోకుర్ వందిఙె. ✡ 3:11 3:11 కీరన 95:7-11. ✡ 3:15 3:15 కీరన 95:7,8.
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కోపం దాన్ మహాన్ ? పాపం కిజి, బీడిఃమ్ బూమిదు సాతి వరివెట గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బానా డగు
వాజినావెటరోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజిదేవుణు పమానం కితివలెఎయెర్ వందిఙ్ వెహాన్ ? వాండు వెహికెఙ్ వెన్ ఇతివరివందిఙ్ 
గదె వెహాన్ . 19అందెఙె,వారు నమిమ్ఇతిఙ్ నె, దేవుణు డగు సొనిస్ రోమ్ బిదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్.

4
దేవుణులోకురిఙ్ రోమ్ బిదెఙ్ సితమనాన్ 

1దేవుణు డగుసొనిస్ వనిన్ వెటరోమ్ బిదెఙ్ అట్ నారెల్ ఇజివాండు కితి ఒటుట్ ఏలుబామనాద్. అందెఙె,మీలొఇఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బాఅయాఒటుట్ కితిక తపిస్సొన్ ఎండమండెఙ్,మాటుజాగరమంజినాట్. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బీడిఃమ్ బూమిదు
నడిఃతికార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబాసువారవెహమనాట్. గానివారు వెహిమనిదేవుణుమాట,వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అయామాట నమిమ్ఎతార్. 3 ఏలు అయాక నమిమ్తిత్ మాటు, దేవుణు డగు సొనిస్
వనిన్వెట రోమ్ బిజినాట్. యాక, వాండు వెహి లెకెండ్ నె మనాద్. “అందెఙె, నాను నండొ కోప ఆజి ఉండి పమానం కిత.
‘వారు ఎసెఙ్ బానా డగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి. దేవుణు లోకం తయార్ కితి వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్ మాటు
వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ వాండుమావందిఙ్ తయార్ కితండెమనాన్. గానివాండు ఆహెవెహాన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణు
మాటదు 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 మహి సెగొండార్ మనార్. 7అందెఙె, దేవుణు, వనిన్ డగు సొనిస్ వనిన్ వెట
రోమ్ బిదెఙ్ మరిఉండిరోజుఇటాత్ ండె, ‘నేండు’, ఇజి కూకాన్,దినిన్ వందిఙ్,నండొకాలంవెనుకదావీదు వెటవెహ్ పిసిత్ వలె,
ముఙాలె వెహిఅయామాటనెవెహ్ పిసాత్ న్. “నేండుమీరు 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 దేవుణువెనుకవెహ్ ఎండమహాన్ మరి. 9అందెఙెదేవుణుఏడుదినమ్ దురోమ్ బితిలెకెండ్,లోకుర్ బారోమ్ బిదెఙ్ 
ఇజి వాండు సిత మనాన్. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు డగు సొన్ సి వనిన్ వెట రోమ్ ని ఎయెన్ బా, దేవుణు వనిన్ పణిఙ్ 
వీసాత్ ండె రోమ్ బితి లెకెండ్, వాండుబా వనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బిజినాన్. 11 అందెఙె, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట
రోమ్ బిదెఙ్ మాటు నండొ కసట్బడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలు లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ అరిలెకెండ్ 
ఎయెన్ బాఅర్ ఎండమండెఙ్.

12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటపాణంమనిక. నండొసతుత్ మనిక. రుండిదరోట్ తెవుగుమనిఎలాగమరి 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. విజువనిన్ కణకెఙ ఎదు టెటాఙ్ తోర్ జినె,డాఃఙ్ ఎండతోర్ జినె వనిన్ఙె,మాటు కితి విజువనాక్ వందిఙ్ లెక
ఒపజెపెత్ఙ్ మనాద్.

యేసునె విజుపుజెరిఙముసుక్ గొపప్ పెరిపుజెరి.
14అందెఙె,మాటుడటం వెహిస్ని నమకం డిఃస్ ఎండఅసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆగాసండాటిస్, దేవుణు డగు

సొహి విజెరె పుజెరఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఒరెన్ మఙిమనాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఆతియేసు. 15మావిజెరె
పుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి,మఙిమనితకుఙ విజు నెస్ ఇకాన్ ఆఎన్. గానిమఙివాజిని విజు రకమ్ కాణిపరిసెఙ్,
వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండు పాపం కిఎతాన్.

16అందెఙె నండొ దయాదరమ్ం తోరిసిని దేవుణు బసిన్ సిమసనం డగుమాటు తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్.
అబె వనిన్ కనికారంమఙిదొహ్ నాద్. మఙిఅవ్ సరంమనివలెమఙిసాయం కిదెఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ 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. 2విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరిపూజెరి, నెస్ ఎండ తపు కినివరిఙ్, సరి తపిస్ సొని వరిఙ్ సార్ లి తోరిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వరిఙ్ మనితకుఙ్ వినిన్ఙ్ బామనెన్. 3దినిన్ వందిఙె,లోకురిపాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంతపాపమ్ క వందిఙ్ బా,
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వాండుపూజెఙ్ సీదెఙ్ మనాద్. 4ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ వాండె, విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపూజెరి ఇని పెరి గనం తపె
ఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి ఇజి దేవుణు ఏర్ పాటు కితి లెకెండ్, దేవుణునె వనిన్ఙ్ 
ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. 5అయాలెకెండ్, కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఇనియాపెరి గనం
తపె ఆతాన్. గాని విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితి దేవుణు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . “నీను
నామరిన్. నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆత మన”, ఇజి. 6మరి, ఎంబెనొబా దేవుణు వెహిస్నాన్, “మెలిక్సెదెక్ మహి లెకెండ్,
నీను ఎలల్కాలం మని ఒరెన్ పుజెరి”, ఇజి. 7యేసు బూమిదు మహివలె, వనిన్ఙ్ సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ అటిన్ దేవుణుదిఙ్ 
డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్మొరొదేవుణు వెహాన్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు తియెల్ దాన్ తగె ఆత
మహాన్ . 8వాండు దేవుణు మరిసి ఆతిఙ్ బా, వనిన్ఙ్ వాతి సమెఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. 9దేవుణు
వనిన్ఙ్ పూరి కితివలె, వనిన్ఙ్ లొఙిని వరిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఆతాన్. 10మెలిక్సెదెక్ మహి లెకెండ్, విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
నమకమ్ దాన్ అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.

11 దినిన్ వందిఙ్ మరి నండొ వెహెఙ్ మఙి మనెన్ గాని, మీరు నిపాతినె అరద్ం కిజినిదెర్. అందెఙె నండొ వెహెఙ్ కసట్ం
ఆజినాద్. 12మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి వరిఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరె మీరు. గాని,
దేవుణు మాటదు తొలిత నెసెత్ఙ్ మని నిజమాతి సఙతిఙ్ మరిబా నెసిప్సెత్ఙ్ ఎయెన్ బా నెస్ పిసాన్న్ మండెఙ్ వలె. పాలు
ఉణిజిని లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మీరు మనిదెర్. బోజనం ఉండెఙ్ అట్ ఇకిదెర్. 13పాలు ఉణికాన్ ఎయెన్ బా లేత కొడొఃనె.
నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజినెస్ పిసినిబోదనెస్ ఎన్. 14గానిపెరివరిఙెబోజనంమనాద్. నెగిగ్కెఙ్,సెఇకెఙ్ తేడనెసి,నెగిగ్కెఙ్ 
కిదెఙ్ నెసిత్మనికారెవారు.

6
1 అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ మహి బోదెఙె నెసినె మన్ ఇండ, మరి పెరి మాటెఙ్ బా నెసి పిరినాట్. సావుదు

నడిఃపిసిని సెఇ పణిఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్.
2 బాపిత్సం లాగె ఆని దని వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని వందిఙ్, లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి 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 ,దేవుణుమాటనెగిగ్క ఇజినెసిత్కార్ కీసుత్ మర్ జివానివలెనమిమ్తిత్ లోకురిఙ్ నసిత్వలెమంజినిపెరిసతుత్ వందిఙ్ 
నెసిత్కార్, వారు దేవుణు బాణిఙ్ దూరం ఆతిఙ, మరి పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి ని వరిఙ్ మర్ జి తతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారు దేవుణుమరిసిఙ్ మరిఉండి సుటుబా సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, విజెరె ఎదు 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. అయాబూమిదిఙ్ దేవుణు దీవిసాన్న్. 8గాని
లటెఙ్ సాపుక్ఙ్ పండిసినిబూమిపణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు దనిఙ్ తప్ ఎండసాయిపుసీనాన్ కడెఃవేరిదు సిసుదాన్ నాసనం
మనాద్. 9గానితంబెరిఙాండె,మాపుయాలెకెండ్ వెహిఙ్ బా,మీరు అయాలెకెండ్ ఆఇదెర్, ఇజిమాపుపూరినమిమ్జినాప్.
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి రకస్ణదు వాతి లోకుర్ కిని నెగిగ్ పణిఙె, మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజి మాపు పూరి నెసినాప్.
10 దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ కితి పణిఙ్, వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిజి, మరి మరి సాయం
కిజి వనిన్ఙ్ తోరిసిని పేమవాండు పోస్ ఎన్. 11మీలొఇ విజిదెరెబా, యాలెకెండ్ కడెఃవేరిదాక మండెఙ్ ఇజిమాపు ఆస
ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుఆసఆజినికెఙ్ విజుతప్ ఎండపూరిఆదెఙ్ 12మీరుబండెఙ్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపుకోరిఎప్ .
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. 15 అబాహము ఓరిసి కాప్ కిజి మహాన్ . అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిక వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్.
16లోకుర్ ఒటుట్ కినివలె వరిఙ్ ఇంక పెరి వరిఙ్, వాండె నఙి తోడుః ఇజి వెహిస్ ఒటుట్ కినార్. వరి నడిఃమిమని గొడుఃబెఙ్ 

✡ 6:14 6:14ఆది 22:17.



ఎబి 6:17 279 ఎబి 7:20

విజు ఉండి ఒటుట్ దాన్ సార్ లి ఆనె. 17 దేవుణు, 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 సిత మనాన్. వనిన్ఙె తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి సిత మనాన్. యారుండి సఙలిఙ్ మార్ ఉ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,దేవుణుఅబదద్ం వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎన్. అందెఙె,దేవుణునెనాగతిఇజినమకంఇడిత్ మఙి,మాఎదుఇడిత్ మనిఆసదిఙ్ 
డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రం మంజినాద్. 19మాపాణం ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ, నెగెండ నిల్ తెఙ్ యాఎదు సూణి ఆసనె
ఉండి కనెన్ లెకెండ్ మనాద్. తెర వెనాక్మనిదేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేటఆతి గదిదు అయాకఒనాద్ . 20యేసుమావందిఙ్ 
మఙి ఇంక ముఙాలె అబె సొహాన్ . మెలిక్సెదెకు మహివజ, వాండు ఎలాకాలం ఒరెన్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి
పుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు

1 యా మెలిక్సదెక్ సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. విజు దని ముసుక్ ఆతికారం మని దేవుణు పుజెరి. నండొ రాజురి
ముసుక్ విదెం కిజి గెలసి,అబాహము వనిన్ ఇండొమర్ జివాజిమహివలె,మెలిక్సెదెక్ వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతండె, దీవిసాత్ న్.
2అయావలె అబాహము, వాండు ఉదద్ం కిజి గెలసి దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితాన్. వనిన్
పేరుతొలితఅరద్ం ఇనికఇహిఙ,నీతినిజాయితిదాన్ ఏలుబడిః కినిరాజు. మరిఉండిఅరద్ం ఇనికఇహిఙసమాదనమ్ దాన్ 
ఏలుబడిః కిని రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ సమాదనం. 3వనిన్ అయ్ సి
అపొప్సి వందిఙ్ నో, వనిన్ అనిగొగొర్ వందెఙ్ నొ గురు ఇనికెఙ్ సిలు. వనిన్ పుడుగు వందిఙ్ నో, పావు వందిఙ్ నో తెలిఎద్.
వాండు దేవుణు మరిసి లెకెండ్ ఎలల్కాలం ఒరెన్ పుజెరి. 4యామెలిక్సెదెకు ఎసొ పెరికాన్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. దేవుణు
ఏర్ పాటు కితిలోకుర్ లొఇగొపప్ పెరిఅనిగొగొఆతిఅబాహము,విదెమ్ దు గెలసివనిన్ఙ్ దొహ్ కి విజువనాక్ఙ్ లొఇవనిన్ఙ్ 
దసంబాగం సితాన్. 5మోసెసితి రూలు వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజుఆతికార్, ఇసాయేలులోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం
లొసినార్. ఇహిఙ వారు వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ లొసినార్. యాపుజెరిఙుబా, అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కార్ ఆతిఙ్ బా
వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. 6మెలిక్సెదెకు లేవి తెగగ్దు పుటిత్కాన్ ఆఎన్. గాని వాండు అబాహము
బాణిఙ్ దసంబాగంలొసాత్ ండె, దేవుణు సితిఒటుట్ ఙ్ మనిఅబాహముఙ్, దీవిసాత్ న్. 7దీవిసిన్కాండె, దీవనలొసెఆనివనిన్ఙ్ 
ఇంక పెరికాన్ ఇనిమాటఅనుమానంసిలికాదె. 8యూదురిపుజెరిఙసుడ్ఃతిఙ,సాజిసొనికారెదసంబాగంలొసినార్. గాని
మెలిక్సెదెకుఙ్ సుడ్ఃతిఙ, దసంబాగంలొసెఆనికాన్ బతిక్జినాన్ ఇజినె దేవుణుమాటవెహిస్నాద్. 9అహిఙ, దసంబాగం
లొసినిలేవితెగగ్దుపుటిత్కార్,మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితార్. వరిఅనిగొగొఆతిఅబాహముసిలిదనితాన్ వారు సితార్
ఇజిఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బాఆనాద్ . 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మెలిక్సెదెకుఅబాహముఙ్ సుడ్ఃతివలె,లేవిపుట్ ఎండె. వాండు
అబాహముపొటాద్ నె నసిత్వలెమహాన్ .
మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి

11 దేవుణు మెసె వెట మఙి రూలుఙ్ సిత మనాన్. అయా రూలుఙ్ వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్ పుజెరిఙు ఆదెఙ్ వలె.
ఏలు,లేవితెగగ్దుమనిపుజెరిఙుఇహిఙఆరోను కుటుమ్ దికార్ దేవుణుఎతుత్ కితిఉపదేసమ్ కుపూరికిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ,
మరి ఒరెన్ పుజెరివాదెఙ్ అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి. అహరోను కుటుమ్ దు మనికాన్ ఆఏండ, మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 12పుజెరఙుయాలెకెండ్ మారితిఙ,మోసెసితిరూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ వలె. 13ఎయె
వందిఙ్ మాటు వెహిస్నాటొ, వాండు మరి ఉండి తెగగ్దు మనికాన్. అయాతెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బాపుజెరి వజ, మాలి
పీటదు ముఙాలె సేవ పణి కిఎర్. యాసఙతిఙ్,మాపబు వందిఙె వెహెమనెన్. 14వాండుయూద తెగగ్దు పుటిత్కాండె ఇజి
టెటాఙ్ నెసినాట్ . పుజెరిఙ వందిఙ్ మోసె వెహివలె, యూద తెగగ్ వందిఙ్ ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. 15మెలిక్సెదెకు పుజెరి
మహివజ, మరి ఒరెన్ పుజెరి వాత మనాన్. అందెఙె, మాటు వెహిక మరి ఒదె టెటాఙ్ అరద్ం ఆజినాద్. 16 లేవి తెగగ్దు
మనికాండెపుజెరిఆదెఙ్ ఇనిరూలువాండుపూరికిఎండపుజెరిఆతాన్. గానినాసనం కిదెఙ్ అట్ ఇ,బతిక్జినిసతుత్ దాన్ నె
పుజెరి ఆతాన్. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “మెలిక్సెదెకు మని లెకెండ్, నీను ఎలాకాలం ఒరెన్ పుజెరి”,✡ ఇజి దేవుణుమాటు
కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్. 18అందెఙె, పుజెరిఙ వందిఙ్ మని పడాఃయి రూలుదిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ 
సతుత్ సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ రఎతాద్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్, ఇని దనిఙ్ బాపూరి కిఉతె. ఏలు మాటు
ఎదు సుడ్ఃతికమోసె సితి రూలుఙ్ కితి ఒటుదిఙ్ ఇంక నెగెద్. అయాఒటుట్ దాన్ దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్ట్. 20 కీసుత్
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ఎలాకాలంమనిఒరెన్ పుజెరిఇజిదేవుణుఒటుట్ కితాత్ న్ . గానిమరిఎమేణిపుజెరిఙబాదేవుణుయాలెకెండ్ ఒటుట్ కిఎతాన్.
21 దేవుణు యేసుఙ్ నె వెహాన్ , “పబు ఉండి పమాణం కిత మనాన్. అయాక ఎసెఙ్ బా తప్ ఎన్. ‘నీను ఎలాకాలం మని
ఒరెన్ పుజెరి’✡”, ఇజి. 22దేవుణుయాలెకెండ్ ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె,యాకఉండి నెగిగ్ ఒపుమానం ఇజి తప్ ఎండ నిజం
కినికాన్ యేసునె. 23పడాఃయిఅలవాటు వజ నండొండార్ పుజెరిఙుమహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ,మరిఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్.
24గానియేసు ఎలాకాలంమనిఒరెన్ పుజెరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఎలాకాలంబతిక్జినాన్. 25అందెఙెవాండు,ఏలు
మరి ఎలాకాలం వనిన్ వెట దేవుణు డగుసొని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
బతిమాల్ దెఙ్ వాండు ఎలల్కాలం బతిక్జినాన్. 26అందెఙె, మాఅవ్ సరమ్ కు తిరిసిని విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి
పుజెరి యేసునె. వాండు ఇని పాపం సిలికాన్, నింద సిలికాన్, ఇని తపు సిలికాన్, పాపం కిని వరిబాణిఙ్ కేట ఆతికాన్.
వనిన్ఙెపరలోకమ్ దుగొపప్ పెరి గవ్ రంసితమనాన్. 27మహిపెరిపుజెరిఙు లెకెండ్,వాండురోజుపూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ముఙాలె వనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ వాండె
సిలువాదు ఒపజెపిత్ వలె, వరిపాపమ్ క వందిఙ్, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజ సితాన్. 28మోసెసితి రూలు వజ
ఏర్ పాటు ఆతి విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙు పూరి ఆఇకార్. గాని మోసె సితి రూలుఙ్ వెనుక, దేవుణు
ఒటుట్ కితాత్ న్ . అయాఒటుట్ వజ మరిసి విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలంపూరి ఆతికాన్ కితాత్ న్ .

8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.

1మాపువెహిస్ని సఙతిఙలొఇముకెలమాతిమాటయాకదె. అయాక ఇనిక ఇవెహిఙ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి దేవుణు
బసినిసమాసనంఉణెర్ పడఃకాదు,గొపప్బసిత్మనిఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిమఙిమనాన్. 2వాండు
దేవుణువందిఙ్ ఒదెకేటకితిగదిదువిజుపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరివజసేవకిజినాన్. ఇహిఙ,పబునెతయార్ కిజి
ఇడిత్ నిజమాతిగుడారమ్ దు సేవ కిజినాన్. లోకుర్ తయార్ కితి గుడారమ్ దుఆఏద్ సేవ కిజినిక. 3విజెరెపుజెరిఙముసుక్
మని పెరి పుజెరిఙుబా, నండొ రకమ్ కాణి పూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆత మనార్. అందెఙె, విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మనియాపెరిపుజెరిబా ఇనికబా ఉండిపూజ సీదెఙ్ వలె. 4వాండుయాలోకమ్ దునె మంజినిక ఇహిఙవాండు
ఒరెన్ పుజెరిబాఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మోసెసితిరూలుఙ్ వజపూజెఙ్ సీనినండొపుజెరిఙుమనార్. 5వారుసేవ
కిజిని గుడారం,పరలోకమ్ దుమనినిజమాతిగుడారమ్ దిఉండి రూపునె,నీడఃనె. ననిబానెవారు సేవ కిజినార్. అందెఙె,
మోసెగుడారం తయార్ కిదెఙ్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు డటం వెహాన్ , “నిఙిగొరొతుతోరిసిత్ రూపువజనె విజుతయార్ కిదెఙ్ 
జాగత సుడ్ఃదెఙ్ వలె”, ఇజి. 6గాని ఏలు, దేవుణుదిఙ్ లోకుర్ నడిఃమియేసు ఏర్ పాటు కితి ఒపుమానమ్ నె గొపప్ నెగిగ్క.
అయాలెకెండె,మహిపుజెరిఙ పణి ఇంక,యేసుఙ్ దొహ్ కి మనిపుజెరి పణినె గొపప్ నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సఙతిఙ్ 
సీన ఇజి కితి ఒటుదిఙ్ ఆదారం ఇడ్ఃజినెయేసు అయాఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహిఒపుమానం, ఇని తపు
సిలికఆనిక ఇహిఙ,మరిఉండిఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్తాద్ మరి. 8గానిదేవుణు,లోకుర్ లొఇతపుసుడ్ఃతండె,
వరితపుప్ఙతోరిసి,వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్, ‘ఇసాయేలులోకుర్ వెట,యూదతెగాగ్ ది వరివెటనానుఉండి
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”, ఇజిపబు వెహిస్నాన్. 10మరిపబు వెహిస్నాన్, ఇసాయేలులోకుర్ వెటనాను కిని ఒపుమానంయాకదె.
వానిదినమ్ కాఙ్ వెనుక,నానునా రూలుఙ్ వరి గబమ్ దు ఇడన్. నాను వరిమనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్. నాను వరి దేవుణు
ఆన. వారు నా లోకుర్ ఆనార్. 11ఎయెర్ బా వరి పడఃకది వరిఙొ, వరి సొంత ఇండొణి వరిఙొ, ‘మీరు పబుఙ్ నెసుత్ , ఇజి
నెస్ పిస్ ఎర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు విజెరె నఙి నెసాన్ర్. ఇజివరిబాణిఙ్ మొదొల్ సి, పెరివరిదాక నఙి నెసాన్ర్. 12నాను,
వారు కితిసెఇకెఙ్ సెమిసన్. వరిపాపమ్ కునానుఎసెఙ్ బాఎతుత్ కిఎ’,✡ఇజి. 13యాఒపుమానమ్ దిఙ్ , ‘కొతత్క’ఇజిదేవుణు
వెహిస్,మొదొహిఒపుమానమ్ దిఙ్ పడాఃయ్ క కితాత్ న్ . పణిదిఙ్ రఇ పడాఃయ్ ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.

9
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి
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1దేవుణుని వనిన్ లోకుర్ నడిఃమిమహిమొదొహిఒపుమానమ్ దు, దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిని వందిఙ్ రూలుఙ్ 
మహె. యాబూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి గూడారమ్ బా మహాద్ . 2ఉండి గుడారం తయార్ కిత
మనాద్. దనిన్ఙ్ రుండి గదిఙ్ మహె. మొదొహిగదిదు దీవడండిఉండి,బలల్ ఉండి,మరిదేవుణు ఎదు ఇడిన్ రొటెఙ్ మహె.
యా గదిదిఙ్ 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 
కరుణపీటంముసుక్, ఇహిఙ,మందసంమూతత్ ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్మనెన్. ఏలుయాసఙతిఙ్ లావువెహెఙ్ మాటు
అట్ ఎట్. 6యాలెకెండ్, విజు నెగెండ ఇడిత్వెనుక, పుజేరిఙు, మొదొహి గదిదు వరి సేవపణి కిదెఙ్ ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్.
7గానివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరిఒరెండె,లొఇమనిన్ గదిదు డుఃగాన్న్. అయాకబావాండు ఏంటుదు ఉండి
సుటునె డుఃగాన్న్. డుఃగిన్వలె నల 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,మొదొహిగదినిఅబెబ్ కినిఅలవాటుఙ్ విజునిలిస్మంజినివలె,లోకుర్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేటఆతిగదిదు
సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9యాక యా కాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని విజు రకమ్ కాణి పూజెఙ్, సీనివనిన్
గరబ్మ్ దు సుబబ్రం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యాపడాయ్ ఆసారం,తిండి వందిఙ్,ఉణిదనిన్ వందిఙ్, రకమ్ రకం సమయమ్ దు
నొర్ బాని దనిన్ వందిఙె వెహిస్ని రూలుఙ్. యారూలుఙ్ ముసుక్ కిజినికెఙ్. కొతత్ రూలుఙ్ వాని కాలమ్ దాకయా రూలుఙ్ 
మంజినె. 11గాని, ఇబెబ్ ఏలెమనిన్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ కలిగ్ సిని విజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి ఇజి కీసుత్ వాతమనాన్.
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 ఒతాండెమఙిపాపమ్ కాణిఙ్ సావుదాన్ ఎలాకాలం డిఃస్ పిసాత్ న్. 13మోసెసితిత్ 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 మాపాపమ్ 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 మాటుపొగ్ డిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్. 15అందెఙె కీసుత్ నె అయాకొతత్ 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, అయాతీరమ్న పతం తయార్ కితికాన్ సాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ 
ఆదెఙ్. 17అయాకరాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జిమహిఙ,అయాతీరమ్నపతమ్ దిఙ్ విలువసిలెల్ద్ .వాండుసాతివెనుకానెఅయా
తీరమ్న పతం పణిదిఙ్ వానాద్. 18అందెఙె, మొదొల్ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ బా నల సిలెల్ండ సతుత్ మన్ ఏద్. 19 దేవుణు
వెహి రూలుఙ్ విజు,లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ సితిత్వెనుక,మోసెదూడెఙ నల, ఏరువెట కలపాత్ ండె, ఇసొపుమొకాక్ది కొముదాన్,
నండొ ఎరాని బులుసుక్దాన్ లోకుర్ విజేరె ముసుక్, దేవుణు రూలుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పుసత్కం ముసుక్ సిల్ కరిసాత్ న్. 20వాండు
వెహాన్ , “మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆడ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ ముదనెయా నల”✡, ఇజి. 21 అయాలెకెండె, గుడారం
ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నల సిల్ కరిసాత్ న్. 22మోసె సితిత్ రూలుదు వెహిస్ని వజ విజు నలదాన్ 
సుబబ్రం ఆనాద్ ఇజి వెహెఙ్ ఆనాద్. నలవాక్ 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 
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కీదాన్ తయారాతిగుడారమ్ దు డుఃగ్ ఏతాన్. అయాకనిజమాతిగుడారమ్ దిఉండిమూరినె. 25యూదురిఙ పెరిపుజేరి,
ఏంటు ఏంటు జంతుఙ నలదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు డుఃగాన్న్. గాని, యేసు వనిన్ఙె ఒపజెపె ఆదెఙ్ 
మరిమరి పరలోకమ్ దుసొన్ ఏన్. 26ఆహెసొండెఙ్ ఇహిఙ,లోకంపుటిసిత్ బాణిఙ్ అసి,వాండుమరిమరిసాదెఙ్ 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 దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్ జరిగ్దెఙ్ వలె, ఇజి ఏర్ పాటు
మనాద్. 28అయాలెకెండ్, నండొండారిపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజ ఆతాన్. వాండుమరిమర్ జివానాన్,పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ;గాని వనిన్ఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙె వానాన్.

10
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజఆతాన్ 

1మోసె సితి గూలుఙ్ దు మని పడాఃయి ఆసారమ్ కు, వాని కాలమ్ దు వాజిని నెగిగ్ సఙతిఙ ఉండి నీడఃనె. అయాకెఙ్ 
నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙె పడాఃయి ఆసారం వజ కిని పూజెఙ్, డిఃస్ ఎండ ఏంటు ఏంటు కిజి మహార్ . గాని
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వానివరిఙ్ పూరిసుబం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 2దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వాతిలోకుర్,
వరి పాపమ్ దాన్ పూరి సుబం ఆతార్ ఇహిఙ, వారు మరి మరి పాపమ్ క వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి బాద ఆఎతార్ మరి. విజు
పూజెఙ్ బా ఆప్ ఆతె మరి. 3 గాని యా పూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు, లోకురిఙ్ వరి పాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్. 4 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ నల పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ. 5అందెఙె, కీసుత్ యాలోకుమ్ 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 కు సొన్ పిసెత్ఙ్ సీజిని పూజెఙాణిఙ్ సర్ ద ఆఇ, ఇజి. 7 నసిత్వలె నాను వెహ, “ఓ
దేవుణు, ఇదిలోనాను దేవుణుమాటదు నా వందిఙ్ రాసిత్ మని వజ,నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాత
మనన్”,✡ ఇజి. 8ముఙాలె వాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్ పూజ సీని పెటె ముసుక్ సురుజిని జంతుఙని పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ సీని పూజెఙ్ 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 నాను వాత
మన”, ఇజి. అందెఙె, దేవుణు పడాఃయి పూజెఙ్ విజు సిలెల్ండ కిజి, కీసుత్ పూజ ఆతి దనిఙ్ పడాఃయి పూజెఙ ముసుక్
ఇడిజ్నాన్ 10దేవుణుకోరితికెఙ్ వాండు కితాత్ న్ . అందెఙెయేసు కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుపూజఆతి
దనిదాన్,మాటుపాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆతమనాట్. 11యూదురిపుజెరిఙు విజెరె,మాలిపీటముఙాలెనిలిస్,రోజురోజు
వరిపుజెరి పణి కిజినార్ .మరిమరిఉండె ననిపూజెఙె కిజినార్ . అయాపూజెఙ్ ఎసెఙ్ బాపాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. 12గాని
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిపూజ ఆతాన్. వాండె అయాపూజఆతాన్. ఎలాకాలం వందిఙ్ పూజఆతాన్.
వెనుకవాండు దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్,గొపప్మరాయ్ద్ దు బసె ఆతాన్. 13అబెబ్, ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ వరిఙ్, వనిన్పాదమ్ క
అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాక వాండు కాప్ కిజినాన్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాఉండిపూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆతి
వరిఙ్,వాండు ఎలాకాలంపూరిఆతికార్, కితమనాన్. 15దేవుణు ఆతమ్బాయాకనిజం ఇజి నెసివెహిస్నాన్. తొలితవెహిస్
నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక,నాను వరివెట కిని కొతత్ ఒపుమానంయాకదె. నాను వరి గరబ్మ్ దు నా రూలుఙ్ ఇడన్.
వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజి పబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి. 17వెనుక వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వరి పాపమ్ కు, వరి
సెఇ పణిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ”,✡ ఇజి. 18దేవుణు పాపమ్ కు సెమిసిమహివలె, పాపం సెమిసెత్ఙ్ మరిపూజ అవుసరం
సిలెల్ద్ .

నమిమ్జినెమండెఙ్ .
19 అందెఙె, తంబెరిఙాండె, యేసు నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు, మాటు

దయ్ రమ్ దాన్ డుఃగ్ దెఙ్ ఆనాద్. 20వాండుమావందిఙ్, బతుక్దు నడిఃపిసిని ఉండి కొతత్ సరి రేతాన్. అయాకతెరదాన్,
ఇహిఙ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దాన్ రేతాన్. 21 దేవుణు లోకుర్ ముసుక్ అతికారం మని ఒరెన్ పెరి పుజెరినె మఙి మనాన్.
22అందెఙె,మాటువనిన్ఙ్ పూరినమిమ్జినెగిగ్ మనుస్దాన్ దేవుణు ఎదుసొనాట్. మఙిసుబం కిదెఙ్,మాసెఇపణిఙ్ నెసిని
మనుస్, కీసుత్ నలదాన్ సిల్ కరెసె ఆత మనాద్. మాఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆతమనాద్. ఆహెమాటు దేవుణు ఎదు
సొనాట్. 23ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ,మటుమనాట్ ఇజిమాటువెహెఆజినిఎదు సూణిఆసదిఙ్ డటంఅసాన్ట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మావెట ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమతోరిసెత్ఙ్, నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసిన్క
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ఎలాగఇజిఎతుత్ కిజినాట్. 25సెగొండార్ డిఃసిసీజినిలెకెండ్, కూడ్ఃజివాజినిఅలవాటుమాటుడిఃసెత్ఙ్ ఆఎద్. గానిమాటు
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒదె దయ్ రం కిబిసి మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాని దినం డగు ఆజినాద్ ఇజి
మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26నిజం నెసిత్ వెనుక మరిమరిపాపమ్ కు కిజినాట్ ఇహిఙ,అయాపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ మరిపూజ
సిలెల్ద్ . 27గానిమరిమనిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు సీని తీరుప్దిఙ్, వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇ వరిఙ్ నాసనం కిని గొపప్ పెరి సిసుదిఙ్ 
ఎదు సుడ్ఃజినికాదె. 28మోసెసితి రూలుఙ్ లొఙిఇతి ఎయె వనిన్ఙ్ బా, రిఎరొ, ముఎరొసాకిస్రు వాండు తపు కితాత్ న్  ఇజి
వెహిఙ, కనికారం తొఎండ సపాన్ర్. 29అహిఙ, దేవుణు మరిసిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. వరిఙ్ దేవుణు
వందిఙ్ కేట కితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ సుడ్ఃతి వరిఙ్ ఎసొపెరి సికస్ మనాద్. అయానలనె 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. 31 బతిక్జిని దేవుణు కీదు అరిన్క గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ సఙతినె. 32మీరు కీసుత్
వందిఙ్ తొలితనెసిత్ రోసుక్ ఎసెఙ్ బాపోస్ మాట్. నండొబాదెఙ్ వాతిఙ్ బా, నమమ్కమ్ దాన్ ఎలాగ నిహిమహిదెర్ 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 విజు
లాగిజ్ ఒతివలెబా సరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎలాకాలం మనికెఙ్, మిఙి మనెన్ ఇజి నెసినిదెర్. అయాక కలిగ్తి
మహిదని ఇంకమరిఒదె నెగిగ్క. 35అందెఙె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనండొపలితందొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు
ఓరిసిమండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కితివెనుక,వాండు సీనఇజిఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కెన్.
37ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటదువెహిస్నిలెకెండ్, “సణెంకాలంలొఇ,వాదెఙ్ మనికాన్ బేగినెవానాన్. ఆల్ సెంఆఎన్.
38నీతి నిజాయితిమనినావారు, నమమ్కమ్ దాన్ బతిక్నార్. వారు మర్ జి వెనుక సొహిఙ, నాను వరివెట సర్ ద ఆఎ”,✡
ఇజి. 39మాటు, మర్ జి వెనుక సొనిస్ నాసనం ఆని లోకు ఆఎట్. గాని మఙి దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్. వాండు
మఙి రకిస్సాత్ న్ .

11
1 నమకం ఇహిఙ, మాటు ఆస ఆనిక తప్ ఎండ జరిగ్నాద్ ఇజి పూరి నమిమ్జినిక. కణకదాన్ సుడ్ఃఇకెఙ్ నిజం మనెన్

ఇజి పూరి నమిమ్జినిక. 2 దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ లోకుర్ పూర్ బమ్మ్ దు మహార్ . అందెఙె దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె
ఆతార్. 3దేవుణుమాటదానెయాబూలోకం తయార్ ఆతమనాద్ ఇజి నమకమ్ దానెమాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ వనాక్ బాణిఙ్ తయార్ కితికెఙె. 4 నమకమ్ దానె, కయిను సితి దని ముసుక్ ఏబలు
దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్ పూజ సితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె, నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపు దొహ్ కాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు సితి సందదు దేవుణు సర్ దఆతాన్. వాండు సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలెసాతసొహాన్ . అహిఙ్ బా,
వనిన్ నమమ్కమ్ దాన్ ఏలుబామఙివరిగ్జినాన్. 5నమకమ్ దానె,హనోకుసాఎండ దేవుణుమంజినబాడిడ్ఃదు దేవుణు ఒత
మనాన్. ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణునెవనిన్ఙ్ ఒతమహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇముఙాలె,
దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కితికాన్ ఇజిఅనుపె ఆతాన్. 6నమకం సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఎట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వనిన్ డగు వానికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుమనాన్ 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
సఙతిఙవందెఙ్ దేవుణుడటంవెహివలెవాండులొఙితాన్. వనిన్నమకమ్ దానె,లోకమ్ దుమహి,మహిలోకురిఙ్ దేవుణు
ముసుక్నమకంసిలెల్ద్ ఇజివాండుతోరిసాత్ న్. అందెఙెవారుతపుకితాత్ ర్  ఇజిదేవుణుతీరుప్ కితాండె,నోవెఙ్ నీతినిజాయితి
మనికాన్ 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, లొఙితాండె సొహాన్ . ఎంబె సొన్ సినాన్ 
ఇజి తెలిఎండ వాండు సొహాన్ . 9నమకమ్ దానె, పయువాండు లెకెండ్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి దేసమ్ దు బతిక్తాన్.
వాండు గుడారమ్ దు బతిక్తాన్. అయాలెకెండె, ఇసాకు నియాకోబు బా. వరిఙ్ బావెనుక అయాఒటుట్ నె దేవుణు సితాన్.
10అబాహముపయువాండు లెకెండ్ అబెబతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఎలాకాలంనిలిస్నినిజమాతిపునాదిమని
పటన్ం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . అయాపటన్ం రూపు సీజితొహిన్కాన్ దేవుణు. 11నమకమ్ దానె,అబాహము నండొ
డొక ఆతిఙ్ బా,సారగొడుడ్ బోదెలి ఆతిఙ్ బాఅపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సీన ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ 
ఇజి ఒడిఃబితార్. 12అందెఙె,సాతిలెకెండ్ మనియాఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్, నండొ నండొలోకుర్ ఆతార్. ఆగాసమ్ దు మని
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సుకెఙ లెకెండ్, సమ్ దరమ్ దిఒడుడ్ దుమనిలెక 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. యా బూమిదు వారు పయువారు ఇజి ఒపుప్కొటార్. 14యా లెకెండ్ 
వెహిన్ లోకుర్, వరిఙ్ సొంత ఉండి దేసెం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్. 15వారు డిఃసి వాతి దేసెం
వందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ, మర్ జి సొండెఙ్ అవ్ సరం మహాద్ మరి. 16గాని వారు, ఇంక నెగిగ్ ఉండి దేసం
వందిఙ్ కోరితార్. ఇహిఙ పరలోకమ్ ది దేసం వందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె, దేవుణు, వరి దేవుణు ఇజి వెహె ఆదెఙ్ సిగు
ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు వరివందిఙ్ పరలోకమ్ దుఉండిపటన్ంతయార్ కితమనాన్. 17నమకమ్ 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
వెటనెనీతెగగ్దికార్ పుటాన్ర్”,✡ఇజి 19సాతివరిఙ్ మర్ జిబతిక్సెత్ఙ్ దేవుణుఅటాన్న్ ఇజిఅబాహముఒడ్ఃబితాన్. యాక
సుడ్ఃతిఙ, అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండె మనాద్. 20నమకమ్ దానె, ఇసాస్కు, యాకోబుఙ్ ని
యాసావుఙ్, వరిఙ్ వానికాలం వందిఙ్ దీవిసాత్ న్. 21 నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు సాని ముఙాలెయోసేపు మరిసిర్ 
రిఎరిఙ్ దీవిసాత్ న్. వనిన్ డుడుదు ఒరిగ్తాండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాత్ 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. 23 నమకమ్ దానె, మోసె అయిసి అపొప్సిర్, వాండు పుటిస్ మూండి నెలెఙ్ డాపిస్
ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ ఒరెన్ కొడొః ఇజి వారు నెసాత్ ర్. రాజు సితి ఆడదిఙ్ తపెత్ఙ్ వారు తియెల్ ఆఎతార్.
24నమకమ్ దానె,మోసె,వాండు పిరితి వలె పరొగాలిస్మరిసి ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కెఎతాన్. 25వాండు,పాపం తపిసిన్ సణెం
మంజిని సర్ దదుమంజిని దనిముసుక్ దేవుణులోకుర్ వెటబాదఆదెఙ్ కోరితాన్. 26అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఆసిత్ ముసుక్,
కీసుత్ వందిఙ్ బాదెఙ్ ఆనికాదె విలువ మనిక ఇజివాండు ఒడ్ఃబితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాని కాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ 
కిని నెగిగ్ దని వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃతాన్. 27 నమకమ్ దానె, మోసె, రాజు కోపమ్ దిఙ్ తియెల్ ఆఏండ, అయ్ గుపు
దేసెం డిఃసాత్ న్. వాండుమర్ జివాదెఙ్ కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃతి లెకెండెమనాద్.

28 నమకమ్ దానె, మోసె, ఇసాయేలు లోకురిఙ్ పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తయార్ కిని పండొయి కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్.
వరి తొలిత పుటిత్ కొడొఃరిఙ్, సపిన్ దూత సప్ ఎండ మండెఙ్, వరి దార్ బందరమ్ దు నల సిల్ కరిసెత్ఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్.
29నమకమ్ 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 
నఙిసమయంసాల్ ఎద్. 33నమకమ్ దానె,వారుదేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్విదెద్ం కిజి గెలసాత్ ర్. వారునీతినిజాయితికెఙ్ కితారె,
దేవుణు ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కె. వారు నొరెసుక్ వెయుక్మూకార్. 34నండొ కసిన్ సిసుదిఙ్ నపాత్ ర్. కూరెద్ఙాణిఙ్ సాఎండ తపె
ఆతార్. వారు సతుత్ సిలికార్ గాని సతుత్ మనికార్ ఆతార్. వారు విదెమ్ దు సతుత్ మనికార్ ఆతార్ పయిసయ్ నమ్ ది వరిఙ్ 
ఉలుపాత్ ర్. 35సెగొండెక్ బోదెకాఙ్, వరిసొంతది వరిఙ్ సావుదాన్ మర్ జి దొహ్ కె. మహికార్ నండొబాదెఙ్ ఆతిఙ్ బా,వారు
దేవుణుముసుక్మనినమకం డిఃసి,డిఃబె ఆని దనిముసుక్సానిక 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 కొయెఆతార్. కురెద్ఙాణిఙ్ సపె
ఆతార్. సెగొండార్ మెండ గొరెదినొ, ఏలెటు గొరెదినొ తోలు పొర్ పె ఆజి, బఙ ఆజి, బాదెఙ్ ఆజి, దూసె ఆజి బూలాతార్.
38యానెగిగ్ లోకుర్ మండెఙ్,యాలోకంతగ్ ఎద్. వారుబీడిఃమ్ బూమిఙ,గొరొకాఙ్ బూలాతార్. సాలమ్ కలొఇ,బూమిదు
మనిబొరోఙడాఃఙితార్. 39వారు నమకం ఇటాత్ ర్. అందెఙె, నెగిగ్కార్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్. గాని వరిలొఇ
ఎయెరిఙ్ బా, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కుతె. 40ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమా వందిఙ్ ఇంక నెగిగ్క ఏర్ పాటు
కితమనాన్. మావెటనె, వరిఙ్ పూరి కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ ఉదెసం.

12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 
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1అందెఙె,మాసుటులంసేనసాకిస్రుమనార్. అందెఙె,అడు కిజినిసఙతిఙడిఃసి,మఙిసికుక్ఙఅర్ ప్ సినిపాపండిఃసి,
దేవుణు మా ఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇని ఉహ్ కిన్ పోటిదు ఓరిసినె ఉహ్ కాన్ట్. 2మా గురి యేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్.
వాండెమానమకంమొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు సిలువాదు సిగు మనిసావుసాదెఙ్ తయార్ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వెనుక వనిన్ఙ్ మంజిని సర్ ద వాండు నెసాన్న్. ఏలు పరలోకమ్ దు దేవుణు సిమసనం ఉణెర్ పడఃకాదు గొపప్
మరాయ్ద్ 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 మిఙి ఉసార్ కిబిసిన్మాటమీరు పోసిత్దెరా?. “నా కొడొః, పబు నిఙి దిదిని
వలె మనుస్ బాద కిమాట్. వాండు డటం వెహిన్ వలె మీ మనుస్ విసిక్మాట్. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాండు పేమిసిని
వరిఙ్ దిదినాన్. వనిన్ మరిన్ ఇజి డగు కిని వనిన్ఙ్ దిదినాన్✡”, ఇజి వెహిస్నాన్. 7ఒరెన్ అపొప్సి దిదిని వజ, మీసెమెఙ్ 
ఓరిసుత్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీసెమెఙ్, దేవుణుమిఙివనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ ఇజితోరిసెన్. అపొప్సి దిదిఇమరిసి
ఎయెన్ బా మనాండా? 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 దిదిజిమహార్ . మాటు వరిఙ్ 
గవ్ రం సీజిమహార్ . అహిఙ,మాఅయాలోకమ్ దిబుబబ్ ఆతికాన్ దిదినివలె, ఎసొలావువనిన్ఙ్ లొఙిజిమాటు ఎలాకాలం
బతిక్దెఙ్ ? 10మాబుబబ్ర్,సెగంకాలంమఙిదిదితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకనెగెద్ ఇజివారు ఒడ్ఃబితార్. గాని,మా
నెగిగ్దనివందిఙ్ దేవుణుమఙిదిదిజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటువనిన్లెకెండ్ పరిసుదమ్ కమండెఙ్. 11మఙిదిదినివలె,
అయాక సర్ ద కిబిస్ ఎద్, దుకం కిబిసాన్ద్. గాని అయాలెకెండ్ దిదిజి సికస్ లాగె ఆజి నెగిగ్ సరిదు వాతికార్, వెనుక నీతి
నిజాయితిదాన్ కిజి, సమాదనందాన్ మంజినార్. 12అందెఙె, డిఃపిత్*మీ కికు పెర్ దు. వణకిస్నిముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †.
13 “మీకాలాక్ఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు”✡. సొటకాలుక్ 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 బాదేవుణుబాణిఙ్ వాజిని
వనిన్ దయాదరమ్ంతపిస్సొన్ ఎండజాగరసుడ్ఃదెఙ్. ఉండిసేందుమొకక్పిరిసిదనిసేందు నండొండారిఙ్ బాదకినిలెకెండ్,
ఎయెన్ బా ఆఏండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 16సావు లెకెండ్ సాని బూలాజినొ, దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండనొ, ఎయెన్ బా
మన్ 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
కితిక మారిసెత్ఙ్ వాండు అట్ ఎతాన్. వాండు నండొ అడఃబాజి దీవెనమ్ కు లొసిత్ఙ్ బా దొహ్ కుతె. 18మీరు, ఇసాయేలు
లోకుర్ సీనాయి గొరొణ్ డగు వాతి లెకెండ్ రెఇతిదెర్. ముటిస్ నెసెత్ఙ్ ఆని, సిసు కసిసి, గొపప్ సీకట్ మని, తుపాన్ మని
గొరొన్ డగు రెఇతిదెర్. 19వారు, జోడుబాంకెఙ్ ఊహ్ కిన్ పెరి జాటు, వరిగ్ని జాటు వెహర్. అయాక వెహివలె, మరి వరివెట
వరిగ్మాఇజిదేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్. 20ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఉండిజంతు ఆతిఙ్ బా,గొరొతుమటిత్ఙ,దనిఙ్ పణకాణిఙ్ 
డెఃయిజిసపెత్ఙ్”✡, ఇజిదేవుణు వెహిఆడఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. 21అబెబ్తోరెఆతిక,గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙెమోసె
వెహన్, “నాను గొపప్ తియెల్ ఆజి వణక్ సిన”, ఇజి. నని గొరొన్ డగు ఆఏద్ మీరు వాతిదెర్. 22గాని మీరు, సియొను
గొరొత్ నెవాతిమనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణుమంజినిపటన్మ్ దునెవాతిమనిదెర్. ఇహిఙ, పరలోకమ్ దియెరూసలెమ్ దునె
వాతి మనిదెర్. సేన దూతార్ సరద్దాన్ కూడిఃతి మని బానె, వాతి మనిదెర్. 23 దేవుణు తొలిత కొడొఃర్, కూడిఃతి మని
బానె వాతి మనిదెర్. వరి పేరుక్ పరలోకమ్ దు రాసెత్ ఇడెత్ మనెన్. మీరు దేవుణు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె విజెరిఙ్ 
తీరుప్ సీనికాన్. పరలోకమ్ దు మని నీతి నిజాయితిమని వరిపాణమ్ క, డగునె వాతిమనిదెర్. వారుపూరి కిబె ఆతికార్.
24మీరు యేసు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె, అయా కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్. మీరు, సిల్ కరెసె ఆతి నల డగు
వాతి మనిదెర్. ఏబేలు నల వెహిస్ని దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాట వెహిస్ని నల డగు వాతి మనిదెర్. 25 అందెఙె, మీ వెట
వరిగ్జిని దేవుణుదిఙ్ జాగర వెండు. యాలోకమ్ దు, దేవుణు డటం వెహివలె వెండెఙ్ కెఇతి ఇసాయేలు లోకుర్, దేవుణు
సీని తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దాన్ డటం వరిగ్జిని వనిన్ఙ్ నెకి పొకిఙ, మాటు సికస్దాన్ తపె
ఆదెఙ్ అటాన్ట?. 26 దేవుణు, సీనాయి గొరొత్ దాన్ వరిగ్తివలె, బూమి కదిల్తాద్. గాని ఏలు వాండు ఒటుట్ కిత మనాన్.

✡ 12:6 12:6సామెత 3:11-12. * 12:12 12:12 దినిఅరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వాని వలెమీరుమనుసు విసిక్ఎండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దు ఇజినె.
† 12:12 12:12సమెఙ్ వానివలె,మనుస్ విసిక్ఏండదయ్ రమ్ దాన్ నిలిస్మండు ఇజినెఅర్ దం. ✡ 12:13 12:13సామెత 4:26. ‡ 12:17 12:17
మరిఉండి రకం వెహిఙ,వాండు కితిత్ తపుప్ ఒపుప్కొండెఙ్ వనిన్ఙ్ అట్ ఏండ ఆతాద్ ఇజి. ✡ 12:20 12:20 నిరగ్మ 19:12,13.
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“మరి ఉండి సుటుబా, నాను బూమిదిఙ్ నె ఆఏండ, ఆగాసమ్ దిఙ్ బా కద్ లిసన్లె”✡ ఇజి. 27 ‘మరి ఉండి సుటుబా’, ఇని
మాటదిఙ్, కదిల్నికెఙ్ మారిసెన్ ఇజినె అరద్ం. ఇహిఙ, తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జిమారె ఆనె ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ 
ఎలాకాలంమండెఙ్. 28అందెఙెదేవుణుఏలుబడిఃఎసెఙ్ బాకద్ లిఎద్. అందెఙె✡దేవుణుదిఙ్ వందనంవెహిస్తియెల్ దాన్ 
గవ్ రమ్ దాన్,వాండు సర్ ద ఆని వజమాడిఃసాన్ట్. 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 ఎండనె దూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ . 3జెలిదు మని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు
వరి వెటబాన్ మహివజ ఎతుత్ కిదు. బాద ఆని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ బాద ఆజిమహివజ వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు.
4పెండిల్దిఙ్ విజెరె గవ్ రం సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్మాసిర్ రిఎర్ బా, ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిలెకెండ్ మండెఙ్ 
వలె, సాని బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్ దేవుణు తప్ ఎండ సికస్ సీనాన్. 5డబుబ్దిఙ్ ఆస అమాట్. మిఙి కలిగ్తి
మనిదనితాన్ సర్ ద ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వెహమనాన్, “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.
9విజురకమ్ కాణినెస్ ఇబోదెఙవెటసొనామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మామనుస్ సతుత్ ఆనికాదెనెగెద్. తిండివందెఙ్ 
మనిరూలుఙలొఙిజిఆఎద్. అయాకెఙ్ లొఙితివరిఙ్ ఇనిలాబమ్ బారెఎద్. 10మఙిఉండిపూజసీనిమాలిపీటమనాద్.
దనిబాణిఙ్, గుడారమ్ దుసేవ కిజినిపుజెరిఙతిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలువజ,విజుపుజెరిఙముసుక్మని
పెరిపుజెరిపాపం వందిఙ్ పూజలెకిండ్ జంతుఙ నల దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ పటన్ం వెలిల్
సురాన్ర్. 12అందెఙె,యేసుబాపటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాదఆతండెసాతాన్. వనిన్సొంత నలవాకిస్ వనిన్లోకురిఙ్ పాపం
సిలివరి లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండె సాతాన్. 13అందెఙెమాటు 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. 15అందెఙె, యేసు పేరుదాన్, పూజ లెకెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడిఃజినాట్. ఇహిఙ, వాండు పబు ఇజిమా వెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజినిపూజ సీనాట్. 16మహి
వరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్, వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నినిపూజెఙ దేవుణు సర్ ద ఆనాన్. 17మీ
అతికారిఙ మాటెఙ్ వెండు. వరి అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిదు, వారు మిఙి జాగర 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. 18మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. మాగరబ్ం మఙి గదిస్ ఎండ మన ఇజి
మాపుపూరి నమిమ్జినాప్. మావు కిజిని దని లొఇ నెగెండ విజు కిదెఙ్ కోరిజినాప్. 19దేవుణు బేగినె నఙిమీ డగు మర్ జి
తలెఙ్ మీరుమరిలావుపారద్నం కిదెఙ్ ఇజినానుముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21దేవుణుమాపబు ఆతియేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండెగొరెఙపెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్
నల వాకాండె సాతాన్. వనిన్ నలదాన్ వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఒపుమానం ముద కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనం సీని
దేవుణు, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్, మిఙి నెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ సాయం కిపిన్. 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 ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. వాండు ఇబెబ్ బేగి వాతిఙ,మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బానావెట తన. 24మిఙి
నడిఃపిసిని విజెరిఙ్, దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహ . ఇటలిదు మని నమిమ్తిత్కార్ మిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్. 25దేవుణు దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక
యాఉతం రాసిత్ యాకోబు పబుఆతియేసుఙ్ తంబెర్ సి ఆతికాన్ . యాకోబుయెరుసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్లిఙ

లొఇ ఒరెన్ . యాక రాసిత్ కాలం రమారమి కీసుత్ సకం 45 దాన్ 50 నడిఃమి కాలమ్ దు రాసత్ మనాన్ . యాఉతమ్ దు
ముకెలమాతిక నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ ఆఏదో ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిరాసత్ మనాన్ .

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

మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
2-3నానుపేమిసినితంబెరిఙండె,నండొమాలెఙ్ వానివలెమీరుసర్ దదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాలెఙ్ వానివలె

యేసుపబు ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండ మహిఙ, మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ మిఙి సతుత్ మనాద్ ఇజి దినివలెహాన్ రుజుప్ 
వానాద్. 4మీరు కిజినిపణిదు డిఃస్ ఏండఓరిసిమండు. అయాలెకెండ్ కితిఙమీరు కసట్ం బరిసిన్దనిన్లొఇపూరిఆతికిదెర్ 
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 బా అనుమానం సిలెల్ండ నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
అనుమానం ఆనికాన్ గాలిదాన్ ఎగిని సమ్ దరమ్ దిఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్ జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8అనుమానం ఆనికాన్ 
దేవుణుబాణిఙ్ ఇనికబాదొహ్ కాన్ద్ సు ఇజిఒడ్ఃబినికఆఎద్ . అనుమానంఆనికాన్ రుండిమనుస్ఙ్ ఆజిఇనిదనిన్లొఇబా
సిత్రంసిలిల్కాన్. 9దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిబీదవాండు,దేవుణువనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితిత్ఙ్ సర్ దఆజిమండెఙ్. 10అయావజనెఆసిత్
మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్ ఆజి ఇజిరికానాతిఙ్ బాసర్ ద ఆజిమండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఉండి గడిడ్ పూఙు వెటనె
రాలిన్వజ, ఆసిత్ మనికాన్ ఆహె ఆన సొనాన్ ఇజి వాండు నెసాన్న్ . 11పొదుద్ సోసి నండొ ఎండ కితిత్ఙ గడిడ్ వహన్ సొనాద్,
పూఙు రాలన్ సొనాద్. అయపూఙు సోకు విజు పాడాఃన సొనాద్. అయావజనె గణసెత్ఙ్ కిని పణిలొఇ ఆసిత్ మనిన్కాన్ 
సిలెల్ండ ఆనానెల్. 12మాలెఙ్ వానివలె దేవుణు ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ అకెక్ఙ్ బరిసిన్కాన్ సరద్ ఆనాన్ . మాలెఙ్ విజు
బిరిసిత్ వెనుక దేవుణుఙ్ పేమిసిత్వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఇని ఇనాయం దేవుణు సీనాన్ .

13 తపుప్పణి కిదెఙ్ మనుస్ద్ వాతివెలె, అకక్ దేవుణు సితిత్క ఇజి ఎయెన్ బా వెహిన్క ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సెఇ
దనిన్దటాన్ దేవుణుతపుప్పణికిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ . తపుప్పణికిబిసెత్ఙ్ దేవుణుఎయెరిమనుస్దుబాఆసపుటిస్ ఎన్ . 14గాని
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్సొంతమనుస్దాన్ మనిన్ఆసదాన్ మర్ జిలాగెఆజిసెఇపణి కిజినాన్. 15తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ఆసఎలాగ
ఇహిఙఅయ్ లికొడొఃపొటాద్ పిండెంఆతిలెకెండెఅయాకపిరితివలెఏరుఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ మనుస్దు సెఇ
ఆస నండొ ఆజిపాపంపుటాన్ద్ . పాపంముదితిఙ వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16నాను పేఇని తంబెరిఙండె, ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఏండ సుడ్ఃదు. 17నెగిగ్కెఙ్ విజు, కలిత్సిలిల్కెఙ్ విజుదేవుణు సీని
ఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దు మనిన్ జాయ్ విజువుటిసిత్ దేవుణుబాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ విజువాజినె. జాయ్ సొనిస్ నీడః వానాద్ .
గాని దేవుణుమార్ ఇకాన్ . 18 నిజమాతి వనిన్ మాటదాన్ వాండు తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణు మఙి కొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙపుటిసిత్ విజు వనకముసుక్ దేవుణుమఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ న్ .

దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె,యాకనెగెండ వెండు. ఒరెన్ ఒరెన్ బాగ వెంజి, వెహి వెటనె వర్ గిఏండ, వెహి వెటనె

కోపంఆఎండమండెఙ్. 20ఒరెన్ కోపంఆతిఙదేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజనీతినిజయిదాన్ పణికిదెఙ్ అట్ ఏన్. 21అందెఙె
మనుస్ద్ నిండితి సెఇకెఙ్ విజుడిఃసిసీజి, పిరిజివానిసెఇఅలవాటుఙ్ విజుడిఃసిసీజి,మిఙినెతగిసి దేవుణుమీమనుస్దు
ఇటిత్ మాటెఙలొఙిదు. దేవుణుమీమనుస్దు ఇటిత్ ఆమాటెఙలొఇ,మిఙి గెలిప్సెత్ఙ్ సతుత్ మనెన్.

22మీరు దేవుణు మాటెఙ్ వెండెఙె ఆఎద్ . దేవుణు మాట వెంజి అయమాట వజ నడిఃదెఙ్ బావలె. దేవుణు మాటెఙ్ 
వెంజి అయవజనె నడిఃఏండ మహిఙ మిఙి మీరె మొసెం 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 రూలుఙ్ లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకు
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దేవుణువెహిఅయమాటెఙ్ విజునెగెండసద్ వీజిబాన్ మనికెఙ్ పోస్ ఏండఅయావజనెవనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ,వాండు
కిని విజు పణిఙలొఇ దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

26ఎయెన్ బా, నఙి దేవుణుముసుక్ నండొ బకిమనాద్ ఇజి వెహిస్ వెనుక, వనిన్ నాలిక అడుడ్ సిలెల్ండ వర్ గితిఙ వనిన్ఙ్ 
మనిన్బకి విలువ సిలిల్కాద్ . వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె ఆజినాన్. 27మాబుబాబ్తి దేవుణు సుడ్ఃతిఙ నిజమాతిబకి ఇనిక
ఇహిఙ,యాయబుబాబ్ర్ సిలిల్ కొడొఃరిఙ్,ముండమణిసిఆతిఅయ్ లికొడొఃకాఙ్ వరి కసట్మ్ దుసాయం 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 పాజి వాతివనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి అయ
బీదవనిన్వెట, “నీను అబెబ్ నిల్ అ, సిలిల్ఙ నా కాలుక్ డగు ఇబెబ్ అడిగి బస్ అ”, ఇజి వెహిఙ, మీరు బీదవనిన్ఙ్ ఆసిత్మనిన్
వనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్లెకెండ్ మంజినాద్ . ఈహ మీరు మీమనుస్దు మనిన్ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పు కిజినిదెర్ . 5నాను
పేమిసిని తంబెరిఙండె, మీరు నెగెండ వెండు. యా లోకమ్ ది బీదవారు దేవుణు ముసుక్ 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.

8దేవుణుమాటదుమనిన్ముకెలమాతిరూలు ఇనిక ఇహిఙ,నీను నిఙిపేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ బాపేమిస్ అ✡ ఇజి
ఆహ కితిత్ఙ మీరు బాగ నడిఃసినిదెర్ . 9గానిమీరు విజేరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ సుడ్ఃఎండమహిఙపాపం కిజినిదెర్. దేవుణు
సితిత్ రూలుమీరు తపిత్దెర్ ఇజితీరుప్వాజినాద్. 10ఎయెరుబాదేవుణు రూలుఙ విజువనాక్ఙ్ లొఙిజిఉండి 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 ఆతిమాట వరిగ్దు, ఆహె నడిఃదు. 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కనికారం తోరిస్ ఇ
వనిన్ఙ్ కనికారం సిలిల్ తీర్ పు వానాద్ . గాని దేవుణు తీర్ పుకినివలె కనికారం తోరిసిత్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు కనికారమ్ నె
గెలిసాన్దేల్. వనిన్ఙ్ తీరుప్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ తయార్ ఆతిఙ్ బావనిన్ కనికారం తీరుప్దిఙ్ ఇంక
పెరిక.
నెగిగ్ పణిని నమకం

14నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్ నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజ పణి కిఏండ మహిఙ
వనిన్ఙ్ లాబం సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16 ఉండి వేల ఒరెన్ తంబెరి గాని తఙిసి గాని సరి ఆతి
సొకక్పాతెఙ్ సిలెల్ండ,తిండి సిలెల్ండమహివలె వరిఙ్ కావాలిసిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఇనిసాయం కిఏండ, “ఏలుసొన్ అ, సిసు
కాయ్ జి నెగెండ ఉణిజి మన్ అ”, ఇజి వెహిఙ ఇని లాబంబా సిలెల్ద్ . 17అయావజనె నమకమ్ దిఙ్ తగితి పణి కిఏండ,
నమకం ఉండె మహిఙ అయ నమకమ్ దాన్ ఇని లాబం సిలెల్ద్ . 18గానిమీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ముసుక్ నమకంమనాద్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ సు,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ మనెన్. గాని నెగిగ్ పణిఙ్ కిఏండమిఙి నమకం
మనాద్ ఇజి ఎలాగ మీరు తోరిసిన్దెర్ ఇజి నాను వెన్ బాజిన. నాను నా నెగిగ్ పణిఙాణ్ నా నమకం తోరిసన్. 19 దేవుణు
ఒరెండె ఇజి నీను నమిమ్జిని. ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె. దెయమ్ కుబా ఆహె నమిమ్జి తియెలాజి వణకిస్నె. 20 బుదిద్ సిలిల్కి,
నిఙి నమకం మనాద్ ఇజి తోరిసిని నెగిగ్ పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నీను నెస్ ఇదా? 21మా
అనిగొగొఆతిఅబహాం,వనిన్మరిసిఆతిఇసాస్కుఙ్ పూజకిదెఙ్ పూజబసాదుఒతిత్వలె,వాండు కితిత్ పణిదాన్ నీతినిజయి
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 నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”,
ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మాట ఆహె జర్ గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్ ఇజి పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24 ఎయెన్ బా
దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం ఉండెదానె ఆఏద్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ బా నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ ఇజి మీరు
✡ 2:8 2:8 లేవి 19:18.
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నెసినిదెర్ . 25 అయావజనె సాని 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, మీలొఇ నండొండార్ బోద వెహిన్కిదెర్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బోదిసినికార్ ఆతి
మిఙి దేవుణు గటిఙ్ ఆతి తీరుప్ సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇతపిస్సొనిస్నాట్. గానిఎయెన్ బావాండు వెహిన్మాటెఙలొఇఎసెఙ్ బాతప్ ఏండాతిఙ
వాండుపూరి ఆతికాన్ , ఇని తపు సిలికాన్. వాండు వనిన్ ఒడొఃల్ మనుస్ విజుఅణసె ఆజిమండెఙ్ అటాన్న్.

3 గురమ్ ది వెయ్ దు కలెం* ఇటిత్ఙ అకక్ లొఙిజినాద్ . అయఇజిరి 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 నాలికబా
ఇజిరిక ఆతిఙ్ బా అకక్ గొపప్ వనక వందిఙ్ పొఙిజి వర్ 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 దానెవాతి సిసు నాలికాదు కసి వనిన్ బతుక్ విజునాసనం కిజినాద్ . 7విజు రకమ్ కాణి జంతుఙ,
ఆగసమ్ దు మనిన్ పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్, ఏరు లొఇ మనిన్ విజు మొయెఙ, లొఙిసెత్ఙ్ లోకు అటాన్న్. 8 గాని ఎయెర్ బా
నాలికదిఙ్ లొఙిసెత్ఙ్ అట్ ఏర్. అది పూరి సెఇక. దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఎయెర్ అట్ ఏర్. సావుదిఙ్ తగితి విసం తసినాద్.
9యానాలికదానె బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కిజినాట్ . యానాలికదానె దేవుణు మూరి లెకెండ్ పుటిసిత్ లోకాఙ్ సయిప్ 
సీజినాట్ . 10ఉండె వెయుదానె నెగిగ్ మాటఙ్ , సయిప్ సీనిమాటెఙ్ వాజినాద్. నా తంబెరిఙాండె, మీరు ఆహె మంజినిక
ఆఏద్ . 11ఉండెఊటదానె నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు రెఉ.† 12బొడెమరాతు ఒలివ పటుక్ అస్ ఉ. దాకస్ తివాద్ బొడె పటుక్
రెఉ. అయావజనెసోరు ఏరు సోనిఊటదాన్ నెగిగ్ ఏరు రెఉ.

రుండి రకమ్ కాణిగెణమ్ కు
13మీలొఇ గెణం తెలివి మనిన్కాన్ మహిఙ, అకక్ వనిన్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ రుజుప్ కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్, లొఙిజి మంజిని

గుణం వానాద్. నఙి గెణం తెలివి మనాద్ ఇజి లొఙిజి మంజిని గుణమ్ దాన్ వాండు కిని పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14గాని
మీమనుస్దు నండొ పగ, గోస, మీ వందిఙ్ మనిన్ మనుస్ ఇడ్ఃతిఙ మీ గెణం వందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ . మీ గెణం వందిఙ్ 
వెహిన్క నిజం ఆఏద్ . 15ననిన్ బుదిద్ దేవుణు సితిత్క ఆఏద్ . అకయాలోకమ్ దాన్,లోకు బుదిద్దాన్, సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతి
గెణమె. 16 ఎంబె గోస, మీ వందిఙె మని మనుస్ మనాదొ, అబెబ్ టంటెఙ్ , విజు రకమ్ కాణి పాపమ్ కు మంజినె. 17గాని
దేవుణుబాణిఙ్ వాని గెణం కలిత్ సిలిల్క. అయ గెణం మనిన్కార్ సమదనమ్ దాన్ , సారిల్దాన్ , విజేరెవెట కూడ్ఃజి, లొఙిజి
మంజిని బుదిద్దాన్ , కనికారమ్ దాన్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజి, నిజమ్ దాన్ పణి కినార్ . 18నమదనం
కినికార్ సమదనం వితిస్, నీతి నిజయిఇని పంట కొయ్ నార్.

4
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు

1మీలొఇ జటిఙ్ ఆదెఙ్ ,పోటాల్ డ్ఃదెఙ్ బుదిద్ మనాద్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు మనిన్ ఆసదానె ననిన్
బుదిద్ వాజినాద్. 2మీరు ఇనికెఙొ దొహ్ కన్ద్ ఇజి ఆస ఆజినిదెర్ గాని అకెఙ్ మిఙి దొహ్క్ ఏండ ఆజినె. అయావలె మీరు
సపిన్దెర్. ఇతాహ వరిది ఆస ఆనిదెర్ గాని దొహ్ కిసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. మీరు టంటెఙ్ ఆజిపోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙి కావాల్ సిత్క
ఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ,మీరు దేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3మీరు లొసిన్వలెమిఙి దొహ్ క్ ఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీరు
సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. 4మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొహికిదెర్. యా
లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ విరోదమాతికాన్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? యాలోకమ్ దిఙ్ కూల తొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇకాన్ ఆనాన్. 5దేవుణుమాలొఇఇడిత్ ఆతమ్,మావందిఙ్ నండొఆసఆజినాన్ ఇజి దేవుణుమాటదుమనాద్. అయ

* 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దుమహిఙానె దనిన్ఙ్ నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ . † 3:11 3:11 బూమిలొఇహాన్ నెగిగ్ ఏరుని
సెఇ ఏరు వానె. బానెసెఇ ఏరునెవానె. తియాఙ్ ఆఉ. సోరుమనిన్కాదె.
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మాట నిజం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . 6గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ కూడిఃతి దయాదరమ్ం మీరు ఆస ఆని దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ
సీజినాన్ . అందెఙె “గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్ . గాని తగె ఆతిమనిన్ వరిఙ్ దయాదరమ్ం సీజినాన్ ”, ఇజి దేవుణు
మాటదు వెహిస్నాద్ . 7 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు. సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ . అయావలె సయ్ తాన్ మీబాణిఙ్ 
ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8మీరు దేవుణు డగు రదుద్ . అయావలె మీ డగు రదుద్ . అయావలె దేవుణు మీ డగు వానాన్ . మీరు
కిని పణిఙ లొఇ ఇని తపుప్బా మన్ ఏండ మండెఙ్ , పాపం పణిఙ్ విజు డిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్, లోకమ్ దిఙ్, పేమిసిని
రుండిమనుస్ డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ పేమిసినిఉండెమనుస్ ఆజిమండు. 9మీపాపం వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి దుకం ఆజి నండొ
అడఃబాదు. మీరు సికిన్క డిఃసి, అడఃబాదు. మీరు సర్ ద డిఃసి, దుకం ఆదు. 10 దేవుణు ముఙాల మీరు తగిజి మండు.
అయావలె దేవుణు మిఙి గవ్ రం 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
దేవుణుసితిత్ రూలుదిఙ్ వాండునెకిస్పొకిస్నాన్ .మీరుదేవుణురూలుఙ్ నెకిస్పొకిఙమీరుదేవుణురూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ .
గాని దేవుణు రూలుఙ్ సరిఆతికెఙొ, ఆఏదొ ఇజిమీరు తీర్ పుతీరిసినికార్ ఆనిదెర్ . 12విజు రూలుఙ్ సీనికాన్ దేవుణునె.
విజేరిఙ్ తీర్ పుసీనికాన్ దేవుణునె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ వాండుఅటాన్న్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కిదెఙ్ వాండుఅటాన్న్ .
పడఃకాతి వనిన్ఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ నీను ఎయి?

మర్ సరోజువందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ 
13నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. మీలొఇ సెగొండార్ 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 దిఙెమాయఆనిఆవిరి ననిన్క. 15అందెఙెమీరు ఈహ వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ంమహిఙమాపుబతిక్నాప్,అకక్ కినాప్, ఇకక్ కినాప్”. 16గానిమీరు గర ఆజినిదెర్. మీరుమీవందిఙెపొఙిజినిదెర్ .
ఇకక్ విజుతపుప్. 17ఎయెర్ బాసరిఆతి పణి ఎమేణిక ఇజి నెసి,అయాలెకెండ్ కిఏండమహిఙవాండు పాపం కిజినాన్.

5
ఆసిత్ మనిన్కార్ జాగరమండు

1ఆసిత్ మనిన్కార్ నాను వెహిన్క వెండు. మిఙివానిగొప కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకమ్ దాన్ నండొఅడఃబాదు. 2మీఆసిత్ విజు
పాడాఃన సొనాదెల్. మీపాతెఙ్ 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. 4సుడ్ఃదు,మీబూమిదు పణి కితిత్వరిఙ్ కూలి డబుబ్ సిఇతిదెర్. అయాకూలిడబుబ్మీ ఎదుమొరొఆజినె. మీ
పంట కొయివరిమొరొ గొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణుబాన్ సొహాద్ . 5మీరుయాలోకమ్ దు మహివలె సుకం ముసుక్ మంజి
సర్ దదాన్ బతిక్తిదెర్. కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ వాని మీ నాసనమ్ వందిఙ్ మీ మనుస్
బలిసివాతాద్ . 6తపుప్ కిఇ వరిఙ్ తపుప్ కితిత్కార్ ఇజినేరంమొపిస్,వరిముసుక్ తీరుప్ తపిసిసపిత్దెర్ .మిఙిఎదిసెత్ఙ్ వారు
అట్ ఎతార్ .
కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు

7 అందెఙె, నా తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని దాక వనిన్వందిఙ్ ఓరిసి మండు. సుడ్ఃదు, ఒరెన్ రెయు
వాండుగొపప్విలువాతివనిన్బూమిపంటబూమిపంటవానేండఎసొస్కాలంకానమంజినాన్. ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి
పిరుదిఙ్ వాండు కానమంజినాన్. 8అయావజనెమీరుబా ఓరిసిమండు. మీమనుస్ కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతియేసు
కిసుత్ వానిరోజుడగు ఆతాద్. 9నాను పేమిసినితంబెరిఙాండె,దేవుణుమిఙితీర్ పుకిఏండమండెఙ్ ఇహిఙఒరెన్ ముసుక్
ఒరెన్ మొరొఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమిఙి తీర్ పుసీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ డగునె మనాన్. 10దేవుణుమాట
వెహి పవకరు ఎలాగమహార్ 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 .
12ముకెలమాతిఉండిమాటఇనిక ఇహిఙమీరు ఆగసం తోడు గాని, బూమితోడు గాని,మరిఇనిదనిన్ తోడుబాగానిఅసి
పమాణం కినిక ఆఏద్ .మీమాటఒఓ ఇహిఙ ఒఓ ఇజి, ఆఏద్  ఇహిఙ ఆఏద్  ఇజిమండెఙ్. ఆహెమహిఙ దేవుణు తీర్ పు
సీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.

నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం
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13మీ లొఇ ఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మీ లొఇ ఎయెఙ్ బా సర్ దదాన్ మహిఙ
దేవుణు వందిఙ్ పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14మీ లొఇ ఎయెఙ్ బా జబుబ్ మహిఙ వాండు సఙం పెదెద్ల్ ఙ కూకెఙ్. వారు పబు
పేరుదాన్ నూనె రాసి వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. 15 నమకమాతి పారద్నం ఆ జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కినాద్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ నికాన్న్. వనిన్ పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాన్న్ . 16అందెఙెమీరు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ ,పాపమ్ కు మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి,ఒరెన్ ,మరిఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదు. నీతినిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్సతుత్ మనాద్.

17ఏలియపవకమాననిన్లోకునె. వాండు బూమిముసుక్ పిరు రమ ఇజి గటిఙపారద్నం కితిఙ్,మూండి పంటెఙ్ ఆరు
నెలెఙ్ దాక బూమిముసుక్ పిరు రెఏతాద్. 18ఏలియమరిపారద్నం కితిఙ్ ఆగసం పిరు సితాత్ ద్. పిరు సితిత్ఙ్ బూమిపంట
సితాత్ ద్. 19నాతంబెరిఙాండె,మీరుయాక నెసుత్ . మీలొఇ ఎయెన్ బానిజమాతి సరి తపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ నిజమాతి
సరిదు తతెత్ఙె. 20అహ కితిఙపాపం కితిత్ఙ్ వాతిసావుదాన్ , వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ విజు
సెమిసాన్న్.
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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యాఉతం రాసిత్కాన్ యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు. రమారమి కీసుత్ సెకం 60 దుయాఉతం రాసాత్ న్ . అయా

కాలమ్ దుఆసియాదుబానెబతిక్జిమహికీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ వాజిమహె. ఏలుబడిః కినిరాజుర్ కీసుత్ లోకాఙ్ వరినమకం
వందిఙ్ హిమ్ సకితాత్ ర్ . వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ యాఉతంరాసాత్ న్ .ముకెలమాతిమాటెఙ్ ఇహిఙ, కసట్మ్ కువానివలెఓరిసి
మండెఙ్ ,అతికారిలోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ , దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు రాసిని ఉతం. పొంతు, గలతీయ, కపదొకియ, ఆసియ, బితునియ ఇని
దేసమ్ కాణ్ సెదితిమని ఆఇ దేసెమ్ ది వరి లెకెండ్ మనివరిఙ్, ఎయెర్ ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి వరిఙ్ 
రాసిన. 2 బుబాబ్తి దేవుణు మిఙి ఎరిల్సెత్ఙె ఇజి ఒడ్ఃబితాండె వనిన్ వందిఙ్ మిఙి ఎరిల్సాత్ న్. యేసు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి వనిన్
నలదాన్ నొరెఆజిసుబరంఆజిమండెఙ్ దేవుణుఆతమ్మిఙి కేట కితమనాన్. మిఙిదేవుణు దయాదరమ్ం,నిపాతినిండిజి
మనీద్.
ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .

3-4మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొపొగిడిఃనాట్. వాండె,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్. దేవుణు గొపప్ కనికారమ్ దాన్ 
మఙికొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎలాగఇహిఙ,యేసుపబుఙ్ సాతివరిలొఇహాన్  నికాన్. నికిఙ్ ఎలల్కాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ 
కొతత్ బతుక్ మఙి సితాన్. అకక్దె ఆఏండ మఙి ఉండి అకుక్ సితాన్. అకక్ పాడాఃజి సొన్ ఇక, పూరి నెగిగ్క. ఎలల్కాలం
మంజినిక. అకక్ పరలోకమ్ దు మీ వందిఙ్ ఇటాత్ మనాన్. 5మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ 
మిఙి కాప్ కిజి ఇడాన్న్. కడెఃవెరి రోసాక్ణ్  మఙి వాని సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిప్సాన్న్ ఇజి తోరిసాన్న్ . 6 దినిన్ వందిఙ్ మీరు
నండొ సరద్ ఆదు. గాని ఏలు సెగం రోసుక్ మిఙి కలిగ్తి అనెకమాతి విజు రకమ్ కాణి కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకం ఆదెఙ్ వలె.
7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పడాఃజిసొనిబఙారం సిసుదు ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె. అయలెకెండ్ బఙారం ముసుక్ విలువమనిన్మీ
నమకమ్ బా కలిత్ సిలిక ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె. ఆహె రుజుప్ కితిఙయేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలె నని నమకమ్ వందిఙ్ మిఙి
పొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం దొహ్ కాన్ద్.

8-9మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని వనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు సుడ్ఃఏండ మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిదెర్ . మరి,
వెహెఙ్ ఆట్ ఇ నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్ ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙియేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె, మీ
పాణం ఎలాకాలంమంజిని సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10మిఙివానిరకస్ణవందిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిపవకరు రెబాతరెబాగనెసెత్ఙ్ సుడుఃతార్ . దేవుణుమిఙిసీదెఙ్ ఇడిత్
యాదయాదరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్. 11కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక గొపప్ గనం కలిగ్నాద్ ఇజిపవకరులొఇమనిన్ కీసుత్
ఆతమ్ అకక్ జరిగ్ఏండమహినండొముందాల్ నె వరిఙ్ వెహమహార్ . వెహిఙ్ దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇజివారు 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 దేవుణుపోకి 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. మనుస్దు అణసె ఆజిమండు. యేసుకీసుత్ తోరె ఆనివలెమిఙిదొహ్ కిన్

దేవుణి దయాదరమ్ం వందిఙ్ పూరి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 14దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి వనిన్ కొడొఃర్ లకెండ్ మండు.
ముఙల్ నెమీరుదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండమహివలెసెఇఆసెఙవందిఙ్ లెకెండ్ ఆమాట్ . 15గానిమీరు కినివిజుదనిలోనుబా
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ సొంతం ఇజి మిఙి ఇడిత్కాన్ పరిసుదం ఆతికాన్. 16ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్ . అయలెకెండ్ మీరుబా పరిసుదం ఆజిమండెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

17బుబబ్ ఇజి కూకిస్మీరుపారద్నం కిజినిదేవుణువిజెరిఙ్ వరిపణిఙసుడ్ఃజిఇనితేడఃసిలెల్ండతీరుప్ కిజినాన్. అందెఙె
మీరుయాలోకమ్ దు కూడః వాతి వరిలెకెండ్ బతిక్ని వలె దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి మండు. 18మీ అనిగొగొర్ బతిక్తి
లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్నిమీబతుక్ పణిదిఙ్ రెఇక. ననిన్ బతుక్దాన్ యేసు పబునెమిఙి డిఃబిసాత్ న్ . సిలెల్ండ
ఆజిసొనివెండిబఙారంమిఙిడిఃబిస్ ఎతాద్ ఇజి నెసిన్దెర్ గదె. 19గానిఇనితపుసిలిగొరె పిలల్ ననియేసుకీసుత్ విలువాతి
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నలదాన్ నె మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. 20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటి సెలెండ మహివలెనె దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ యాపణి వందిఙ్ 
ఎరిల్సాత్ న్. గానియాకడెఃవెరి రోసాక్ఙ్ నె వనిన్ఙ్ పోకాన్. మీవందిఙెపోకాన్. 21సాతి వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికియేసు కీసుత్
వెటనె మిఙి దేవుణు ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ . అందెఙె మీ నమకం దేవుణు
ముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.

22నిజమాతిమాటదిఙ్ మీరులొఙితిఙ్ మీరుటేటఙ్ ఆతిదెర్. అందెఙెనమిమ్తివరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండపేమిసినిదెర్. అహిఙ
నిజమాతిపేమదాన్ మీమనుస్పూరిసెమిసెత్ఙ్ వలె. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙసాజిసొనిలోకాఙ్ ఆఏద్ . గానిఎలల్కాలంబతిక్ని
దేవుణుదునెమీరు పుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణుమాటదాన్ నెమీరుమరిపుటిత్దెర్.

24-25 ఎందనిఙ్ 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 వెహి మని
మాటనె.

2
1-3యేసు కీసుత్ ఎసొ నెగిగ్కాన్ ఇజిమీరు నెసి సుడ్ఃజిమహిదెర్. అందెఙె ఆఇ వనిన్ముసుక్ కుట కినికెఙ్ , విజుమొసెం

పణిఙ్ , మీ మనుస్దు మనికెఙ్ , డాఃపిస్ మరి ఉండి వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్, గోస, మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్క యాకెఙ్ విజు
డిఃసుత్ . ఏలు పుటిత్ ఇజి కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాట ఇని కలిత్ సిలిపాలు ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆదు. దని సతుత్ దాన్ పిరిజి
మీబతుక్ రకిస్సుత్ .

పాణంమనిన్ పణుకు, దేవుణుదిఙ్ ఎరిల్సిమనిన్లోకుర్ .
4మీరు బతిక్జి మని 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 దేవుణుమండెఙ్ 
ఇజితొహెఆనిగుడిదిఙ్ మీరు పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని కీసుత్ లెకెండ్ మీరుబాపాణంమనిపణుకుఙె. దేవుణుదిఙ్ కేటఆతి
పుజెరి లోకుర్ లెకెండ్ మండు. దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి, వందనమ్ కు వెహిస్, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజి యేసు కీసుత్ వలెహాన్ 
వనిన్ఙ్ తగితి పూజెఙ్ సీదు. 6 దేవుణు మాటదు ఈహ రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙ ఇదిలో నాను సియొనుదు ఉండి
పణుకుదిఙ్ ఎరిల్సిన. అయామూల పణుకు గొపప్ విలువాతిక. వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్.
7అందెఙె, యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మిఙి, యాపణుకు గొపప్ విలువాతి పణుకు. గాని నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనిక ఆనాద్ ఇహిఙ,
“ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్ పొకి పణుకునె మూలదిఙ్ మూల పణుకు ఆతాద్”. 8మరి రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙ “అయ
పణుకునె లోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్. అయపణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజి అరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙిఎర్.
దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙిఇకార్ అరాన్ర్ ఇజి దేవుణుముందాలెన్ నెసాత్ ండె వెహమహాన్ .

9గాని మీరు దేవుణు ఎరిల్సిత్ జాతి. రాజుఙ్ పుజెరి లోకుర్. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వనిన్ సొంత లోకుర్. ఆహె పాపం
ఇని సీకటిదాన్ వాని గొపప్ బమామ్తి జాయ్ దు మిఙి కూక తతాన్. వనిన్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ సాటిసెత్ఙె ఇటాత్ న్.
10 ముందాల మీరు దేవుణు లోకుర్ ఆఇకిదెర్. ఏలు దేవుణు లోకుర్ ఆతిదెర్. ముందాల దేవుణు కనికారం మిఙి
దొహెక్ఎతాద్. 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 . 12దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ లోకుర్ 
నడిఃమి  మీరు నెగెండ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇని దని లొఇబామిఙి సెఇకార్ ఇజి వారు వెహిఙ, మీ నెగిగ్ బతుక్దిఙ్ 
సుడ్ఃజి దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ వానిరోజుదువారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ .

అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.
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 ఆతి
లోకుర్. అహిఙ,మీరు ఎయెర్ నెసెఎండ సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఆఎద్. దేవుణు అడిగ్ పణి కినివరి లెకెండ్ మండు. 17విజెరిఙ్ 
మరాయ్ద సీదు. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసుత్ . దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిమండు. రాజుఙ్ మరాయ్ద సీదు. 18పణిమణిసిర్ వరి
ఎజుమానిరిఙ్ నండొమరాయ్ద సీజిలొఙిజిమండెఙ్. మీముసుక్ కనికారమ్ దాన్ సారిల్దాన్ మనివరిఙెఆఎద్. మీముసుక్
కనికరం సిలి వరిఙ్ బా లొఙిజి మండు. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాయం సిలెల్ండ ఎయెన్ బా మిఙి బాద కితిఙ అకక్ మీరు
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దేవుణు వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆక నెగిగ్కదె. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి పణినె. 20మీరు తపు కితి వందిఙ్ ఉండి దెబ తిహిఙ అక
ఓరిసిన్దెర్ . గానిమిఙిఇనిలాబం? గానిదేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి దనిఙ్ సికస్వానివలెఅక ఓరిసిత్ఙ ఆక నెగిగ్కదె.దిని
వందిఙె దేవుణు మిఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బామీ వందిఙ్ కసట్ం ఓరిసాత్ ండె మీరుబావాండు నడిఃతి
లెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22 “కీసుత్ ఇని తపుబా కిఎతాన్. వనిన్ మాటెఙ్ లొఇ ఇని అబదద్మ్ బ సిలెల్తాద్ . 23 వనిన్ఙ్ దూసిసిత్ వలె మర్ జి
దూసిస్ ఎతాన్. వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలె వరిఙ్ బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్ కిని దేవుణుదిఙ్ వానిఙ్ వాండె ఒపజెపె
ఆతాన్. 24యేసుకీసుత్ సిలువాదుసాతివలెమాపాపమ్ కుపిండితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుపాపమ్ కుపూరిడిఃసిసిదెఙ్ 
ఇజి,దేవుణు ఎదు సరి ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి. వనిన్ ఒడొఃల్ ది దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ . 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరుగొరెఙ్ లెకెండ్ తపిత్ సొహిదెర్. గానిఏలు గవుడుఃఎన్ ఆతివనిన్ డగు,మీపాణంకాప్ కినివనిన్ డగుమర్ జివాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంతమాసిరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాసిర్ దేవుణు మాట
నమిమ్ఇకార్ ఆతిఙ్ బా వనాక్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ దేవుణుబాన్ వరిఙ్ తతెఙ్ అటెన్. ఎలాగ ఇహిఙ వనాక్ కలిత్సిలిల్ బతుక్ని,
దేవుణు ముసుక్ మనిన్ తియెల్ సూణారె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్. 3-4 నెగెండ తోరె ఆదెఙ్ ఇజి బుర డూసి మండెఙ్,
బఙారంగొలుసుక్ ఇటిక్దెఙ్,నెగిగ్ పాతెఙ్ పొరాప్దెఙ్,గానివనక వందిఙెమనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .మీమనుస్దు ఇని ఇనికెఙ్ 
ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి సుడ్ఃదు. ఇనికెఙ్ ఇహిఙసారిల్దాన్, నిపాతిమనుస్దాన్,పాడాఃజిసొన్ఇ ననిన్ నెగిగ్ గుణమ్ కు మనుస్దు
ఇడ్ఃదు. ననిన్కదె దేవుణుదిఙ్ గొపప్ విలువాతికాద్ .

5-6అయావజనె, పూరబ్మ్ దు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ బోదెక్, దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మహెనె,
వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి వనాక్ నెగిగ్ గుణమ్ కు అయాలెకెండ్ తోరిసెత్. అబాహాం ఆలిస్ ఆతి సార ననిన్కదె. అది
అబాహముఙ్ లొఙితాత్ దె,వాండునాముసుక్అతికారంమనిన్కాన్ ఇజిమరాయ్దసితాత్ ద్. మీరుబాఅయావజనెసరిఆతికెఙ్ 
కిజి ఇనిదనిన్ఙ్ బాతియెల్ సిలెల్ండమహిఙసారపొటదిగాలిస్క్ 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 మీవెట వనకాఙ్ బాసీనాన్. అందెఙె
వనాక్ఙ్ మీరుమరాయ్ద సీదెఙ్. అయాలెకెండ్ కితిఙమీపారద్నమ్ 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 మహివలె గాని

దుకం మహివలె గాని కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండు. తంబెరిఙు లెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమకిజి మండు. ఒరెన్
మ రిఒరెన్ వందిఙ్ పాణం నొతెత్ఙ్. నాను పెరిక ఇజి గర ఆఏండ విజెరె వెట ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. 9 ఎయెన్ బా
మిఙి కీడు కితిఙ మర్ జి వనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙ మర్ జి దూసిసామ్ట్. ఆహె కిఏండ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ ఇజి
దేవుణుదిఙ్ వెహ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి దేవుణు బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె, దేవుణుమిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి
ఇటాత్ మనాన్. 10అందెఙె “నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్, నెగిగ్ రోసుక్ గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఎయెన్ బా సెఇమాటెఙ్ 
వరిగ్ఏండ, అబదద్ంమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ మండెఙ్ వలె. 11వాండు సెఇకెఙ్ డిఃసి మండెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కిజి మండెఙ్. సమదనమ్ 
వందిఙ్ సుడ్ఃజి అకాక్దె దొహ్ కెఙ్ ఇజి దనిన్ వందిఙ్ రెబాదెఙ్. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్ 
దేవుణు కాప్ కిజినాన్. వరిపారద్నమ్ కు వెనాన్. గాని సెఇ పణిఙ్ కిని వరివెట దేవుణు వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజిమహిఙ, ఎయెర్ బాబాద కిఏర్ గదె. 14గాని దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ 
కితి వందిఙ్ ఉండి వేలాబాదవాతిఙ్ బాసరద్ ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. వరిఙ్ బెదిమాట్. 15-16మీమనుస్దు కీసుత్ ఙ్ 
మీపబు ఇజిబసె కిదు. మరి,మీనమకమ్ వందిఙ్ మిఙివెన్ బానివరిఙ్ నెగెండవెహెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండు.
గాని సారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ దాన్ వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి బెదిసినికార్ మిఙి దూసిసిని వలె మీ మనుస్
దేవుణు ఎదు నిపాతి మండెఙ్. మీరు కీసుత్ లోకుర్ ఇజి, నెగిగ్ గుణమ్ కు కలిగ్ జి మనికార్ ఇజి సుడ్ఃజి వారు సిగు ఆదెఙ్.
17 సరి ఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ కసట్ం బరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు ఇసట్ం ఆతిఙ అకక్ నెగిగ్కాద్. సెఇకెఙ్ కితి వందిఙ్ కసట్ం బరిసిని
ముసుక్ అకాక్దె నెగిగ్కాద్. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బా ఉండె సుటునె పాపమ్ కు లాగ్ దెఙ్ సాతాన్. మఙి దేవుణుబాన్ 
తతెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎదు నీతిమనికాన్ ఆతికాన్ దేవుణు ఎదు నీతి సిలెల్ండ మహి వరి వందిఙ్ సాతాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ 
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సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నికాన్. 19 కీసుత్ ఆతమ్ అయాలోకమ్ దు తొహె ఆతిమని వరి నడిఃమిసొహాండె సువార
సాటిసాత్ న్. 20 వీరు నోవవు కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహికార్. నోవవు ఓడః తయార్ కిజిమహివలె దేవుణు
విరివందిఙ్ ఓరిసత్ మహాన్ . గాని ఓడః తయార్ ఆతిఙ్ సెగొండారె, ఇహిఙ ఎనిమిది మణిసిరె పెరి గడడ్దాన్ తపె ఆతార్.
21యాకబాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలిత మనాద్. యాబాపిత్సమ్ దానె దేవుణు మిఙి రకిస్సినాన్. యాబాపిత్సం ఒడొఃల్ సుబబ్రం
ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గాని ఏలు దేవుణు ఎదుపాపం సిలెల్ండమండెఙ్ 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. మీరుబా మనుస్ తయార్ కిజి మండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు నడిఃఏన్. 2అహిఙఏలుహాన్ అసిసావుదాక,మాములుకలోకుర్ ఆసఆని
వజ ఆఎద్, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. 3 గడిఃసిత్ సొహి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ బతిక్ని లెకెండ్ 
మీరు బతిక్జి మహిదెర్. ఎలాగ ఇహిఙ, రంకు బూలాజి, ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఆసెఙ్ ఆజి, కలుల్ ఉణిజి సోసి, సిగు సిలెల్ండ
డాటిస్ కరిగ్జిజి, కలుల్ విందుఙ్ నడ్ఃపిసి, దెయమ్ కాఙ్ పూజ కిజి మహిదెర్. 4ఏలు మీరు వరివెట కూడ్ఃఎండ, వారు కిని
వెరి పణిఙ్ లొఇసొన్ ఎండ ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజిమిఙి దూసిసినార్. 5గాని బతిక్ని వరిఙ్ సాతి వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
తయార్ ఆజి మని డేవుణుబాన్ వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ననిన్ సెఇకెఙ్ కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి వెహెఙ్ వలె.
6అందెఙెసాతిసొహి నమిమ్తిత్ వరిఙ్ సువారసాటె ఆజిమహాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబతుక్దు మహివలెలోకాఙ్ తీరుప్
లెకెండ్ సావువానాద్. గానిసాతి వెనుక దేవుణు బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙవిజుదనిన్ఙ్ ఆకక్రిరోసుక్వాజినాద్. అందెఙెనెగిగ్ బుది కలిగ్ జిమండు. మనుస్దుఅణసెఆజిమండు. నసిత్వలె
మీరు పారద్నం కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8అకక్దె ఆఎద్. విజు దని ముసుక్ మని సఙతి ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నెగెండ పేమ కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ మహికార్ కితి విజు తపుఙ్ మాటు పేమదాన్ సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొ
ఆఏండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి సీనికార్ ఆజి మండు. 10ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి వరమ్ దాన్ 
తోడుః కిజిమండెఙ్. దేవుణు సితి విజు రకమ్ ది వరమ్ కు నెగెండవాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బాదేవుణుమాటబోదిసాన్న్ 
ఇహిఙ వాండు దేవుణు మాట బోదిసెత్ఙ్ వలె. ఎయెన్ బామహి వరిఙ్ తోడుః కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సితి సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ 
వలె. యేసు కీసుత్ పేరుదాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డుః కలిగ్ దెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజు కిదు. వనిన్ఙ్ నె అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం
గనమ్ ని, సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12నాను పేమిసినితంబెరిఙాండె,మీనమకం ఎలాగ్ మహికద్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ సిసు ననిపెరి కసట్మ్ కువానివలెఇనిక
జరిగ్నాదొ ఇజి బమమ్ ఆమాట్. 13 కీసుత్ మహిమదాన్ యాలోకమ్ దు వానివలె మీరుబా గొపప్ సరద్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కీసుత్
ఓరిసిత్ కసట్మ్ కలొఇమీరుబా కూడిజ్ ఓరిసి సరద్ ఆదు. 14 కీసుత్ వందిఙ్ ఎయెన్ బామిఙిదూసలాడిఃతిఙ సరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ గొపప్ పెరికాన్ ఆతి ఆతమ్, ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ మీముసుక్ మనాద్. 15మీలొఇ ఎయెన్ బాఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అకక్
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ వందిఙ్ ఆఎద్. డొఃఙ కితివందిఙ్ ఆఎద్. సెనపణికితివందిఙ్ ఆఎద్. ఆఇవరివెటఒడెఃఆదెఙ్ ఆఎద్.
16గానిమీలొఇఎయెన్ బాకీసుత్ లోకుఆతిదనివందిఙ్ ఓరిసిత్ఙసిగుఆమాట్. గానికీసుత్ పేరుఅసిన్దనివందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
సుత్ తి కిదెఙ్. 17ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుతీరుప్వనిన్లోకుర్ లొఇమొదొలిస్నికాలంవాతమనాద్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి
లొఇనెతీరుప్మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ లొఙిఇతివరి గతి ఇనిక ఆనాదొ. 18 “దేవుణు ఎదు నితినిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ 
నిసొస్ కసట్ంవాతిఙదేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”, 19అందెఙెదేవుణుదిఙ్
ఇసట్ం ఆతివజ కసట్మ్ కు ఓరిసిన్కార్ వరిబతుక్,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 ఇజితోరిసి గొపప్జాయ్ దాన్ మర్ జివానివలెనానుబా
వనిన్ జాయ్ దు మంజినాలె.అందెఙె, మీ లెకెండ్ ఒరెన్ పెదెద్లి ఆతి నాను పెదెద్లుఙు ఆతి మిఙి దటిసి వెహిస్న. 2 గొరెఙ్ 
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అడినికాన్ గొరెఙ నెగెండ సూణి వజ మీ అడిగి మనిన్ దేవుణు లోకాఙ్ నెగెండ నడిఃపు. బలిమ్ కితిత్ఙ్ ఆఏద్ . పూరి
మనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొ లాబం వానాద్ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్ . గాని
నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు. 3మీఅడిగ్ మని లోకాఙ్ ముసుక్ గరదాన్ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీ నెగిగ్ గుణమ్ కు సుడ్ఃజి
వారుబా అయాలెకెండ్ నడిఃని వజ మండు. 4అహిఙ గొరెఙ్ అడిని వరి లొఇ పెరి గవుడుయెన్ ఆతికాన్ తోరె ఆనివలె
ఎసెఙ్ బాపాడాఃజిసొన్ ఇమెరిసినిటోపిమిఙిదొహ్ కాన్ద్.

5అయవజనె ఇజిరికిదెరా,మీరుబా పెదెద్ల్ ఙలొఙిజిమండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట తగిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
“గరఆనివరిఙ్ దేవుణుఎదిసినాన్. గానితగెఆతిమనివరిఙ్ వనిన్దయాదరమ్ంసీజినాన్”, 6అందెఙెదేవుణు,సరియాతి
టయ్ ముదు మిఙి పెరికాన్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని అతికారమ్ దిఙ్ తగె ఆజి మండు. 7మీ విసారమ్ కు విజు
దేవుణుముసుక్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.

8మీ మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జి తెలిదాన్ మండు. ఆకక్రిస్ని ఉండి పెరి నొరెస్ లెకెండ్ మిఙి
విరోదమాతి సయాన్ ఎయెరిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ ఇజి రెబాజి బూలాజినాన్. 9మీ నమకమ్ దిఙ్ గటిఙ అసి సయానుఙ్ ఎదిసి
మండు. విజు లోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్కార్ నినిన్ కసట్మ్ కాణ్ బాద ఆజినార్ ఇజి నెసి మండు. 10 గొపప్ దయా దరమ్ం
మనిన్ దేవుణు, కీసుత్ వెట ఎలాకాలంమంజినిజాయ్ దుమంజినివందిఙ్ మిఙికూకాన్ .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 . 11వనిన్ఙె అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12దేవుణు గొపప్ పేమ కిజి తోరిసిత్ నిజమాతి దయాదరమ్మ్ దు గటిఙ నిలిస్ మండు, ఇజి నాను రాసిన. వెహిస్న. అయ
కుపాదు గటిఙ నిలిస్ మండు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. యాకనాను బాగ నమకమ్ ఇడిత్ సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నాను సాసి
వెహిస్న. యాకనానుబాగ నమకం ఇడిత్ సిలావ్ను ఇని వనిన్ కియుదాన్ రాసిప్సిన.

13మీ లెకెండ్ బబులోను పటన్మ్ దు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ సఙమ్ దికార్ మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్. నఙి మరిన్ 
లెకెండ్ మనిమారుక్ మిఙి వందనమ్ 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 ఆతి పేతురుయాఉతంరాసాత్ న్ . పేతురు వనిన్ బతుక్ అందిదెఙ్ డగు ఆతివలెయాకరాసాత్ న్ 

ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . కీసుత్ సకం 68 దు కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ కితిత్ నీరొ ఇని రోమ వరి పెరి రాజు
పేతురుఙ్ సపిసాత్ న్ ఇజిబాబయ్ బిల్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ .యాఉతమ్ దు ఇనికెఙ్ రాసాత్ న్ ఇహిఙ,అయకాలమ్ దు
సోతిత్మహితపుప్బోదనెసిప్సినివరివందిఙ్ జాగరమండు ఇజివెహిస్నాన్ .యేసుకీసుత్ మర్ జిరెఏన్ ఇజిబావారువెహిస్ని
వందిఙ్ జాగరమండు 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 యాకరాసిన. 2మిఙి దేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి, నండొ వంతుఙ్ ఆజిమనీద్ .
ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దాన్, పబువాతి కీసుత్ ఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దు పిరిదు.

దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ .
3దేవుణువనిన్గొపప్జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ మఙివనిన్వందిఙ్ ఏరాప్టు కితాత్ న్ . దేవుణువనిన్గొపప్సతుత్ దాన్ మా

బతుక్దిఙ్ కావల్ సిత్కెఙ్ విజు సితాన్. దేవుణుదిఙ్ బకిమనిన్ మనుస్ సితాత్ న్. యాకెఙ్ విజు దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ నె
మణి తొహ్ కె. 4యాగొపప్ జాయ్ 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 మఙి సెఎణ్ కిని విజు
వనాక్బాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట్ .

5-7అందెఙెమీరు నిని వనాక్ వందిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ కసట్బాడిఃజి మండు.ఇనికెఙ్ ఇహిఙమీ నమకం వెట నెగిగ్
గుణమ్ కు కూడ్ఃపు. నెగిగ్ గుణమ్ కు వెట గెణం కూడ్ఃపు. గెణం వెటమనుస్ అణసె ఆజిమంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్
వెటవిజుదనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ మనిబుదిద్ కూడ్ఃపు. ఓరిసినిదనివెటదేవుణువందిఙ్ బకిమనిమనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణువందిఙ్ 
బకిమనిన్ మనుస్ వెటమహినమిమ్తి వరిఙ్ పేమిసిని దనిన్ వెట విజేరిఙ్ పేమిసినిమనుస్ కూడ్ఃపు. 8యాగుణమ్ కు మీ
బతుక్దు పిరిజి ఒదెద్ నిండిజి వాతిఙయేసు కీసుత్ ఙ్ పురి నెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ ఆని వరి లెకెండ్ ఆఇదెరెల్.
పణిదిఙ్ రెఇ వరి లెకెండ్ మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జి నిండిజి మనికార్ గుడిడ్ వరి లెకెండె, దూరమ్ దు మనికెఙ్ 
తోరెఎండ ఆనె. ముందాల్ కితిపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతాప్ ఇజిపోసినార్.

10అందెఙెనా తంబెరుఙాండె, దేవుణుమిఙి ఎరిల్సి, వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకిస్ ఎరిల్సాత్ న్. మీరు అకక్ ఒదె నెగెండ రుజుప్ 
కిదెఙ్. నినిన్ పణిఙ్ కినికిదెఙ్ ఇహిఙ ఎసత్వలెబాజార్ జి అర్ ఎండ నిలిన్దెర్. 11యాలెకెండ్ మాపబుని,మఙి రకిస్సిన్కాన్ 
ఆతియేసుకీసుత్ ఎలల్కాలంమంజినిరాజెమ్ దుమఙిగొపప్మరాయ్ద సీజి కూడ్ఃపిన్ వలె,మఙిసీనిఅవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలు మీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియాసఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసి కదిల్ఎడ నిలిస్ నిదెర్ గాని,

మిఙినానుయాసఙతిఙవందిఙ్ ఎసిత్వలెబఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమంజిన. 13నానుసానిదాకయాసఙతిఙవందిఙ్ 
మిఙిమరిమరిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ నాబాజితఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ నఙి వెహి
లకెండ్ నానుయా బతుక్ బెగినె డిఃసి సొండెఙ్ వలె ఇజి నెసన్. 15మరి నాను సాతి సొహి వెనుక మీరు ఎసిత్వలెబాయా
సఙతిఙ్ ఎతుత్ కిజిమంజిని వందిఙ్ నాను నండొ పణికిన.

16ఎలాగఇహిఙ,మాపబువాతియేసు కీసుత్ ఙ్ మనిగొపప్ సతుత్ వందిఙ్,వాండుమర్ జివానివందిఙ్ మిఙినెసిప్సిత్ వలె,
అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వెహి లెకెండ్ ఆఏద్ . గాని వాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
మాపు కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె, అకాక్దెమిఙి వెహప్. 17ఎలాగ ఇహిఙ, గొపప్ మెరిసిత్ జాయ్ కలిగ్తి మహిమనిండితిమహి
బాణిఙ్ ఉండి జాటు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “వీండు నాను నా నండొ పేమిసిని మరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆజిన.
అయామాటెఙ్ బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ వాతివలె మరిసి ఆతియేసుఙ్ గొపప్ పేరు, మహిమ కలిగ్తాద్. 18మాపువనిన్
వెట అయాపరిసుదం ఆతి గొరొణ్ ముసుక్ మహివలె ఆగాసమ్ దాన్ వాతియాజాటుమాపెవిహప్.
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19మరి, ఒదెద్ నిజమాతి మాటెఙ్, ఇహిఙ పవకరు వెహి మాటెఙ్ మఙి మనెన్. అకెక్ఙ్ మీరు జాగర విండెఙ్. ఉండి
కసిత్మనిదీవజాయిదాన్ సీకటిదుమనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నెపవకరు వెహిమాటెఙ్ జాయ్ వానిదాకమీ
గరబ్మ్ దు ఇడ్ఃదు. కోడిఃజామ్ దు తోరె ఆనిజాయ్ ఆని సుకక్మీ గరబ్మ్ దు సోనాద్.

20 విజు వనాక్ఙ్ ఇంక ముకెలం మీరు నెసిన్క ఇనిక ఇహిఙ, పవకరు రాసిత్ మని మాటదు ఉండి మాటబా వరి సొంత
ఆలోసనమ్ దాన్ వెహి లెకెండ్ వెహ్ ఎతార్. 21దేవుణుమాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.

1 గాని అయ కాలమ్ దు లోకు నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ బా మహార్ . అయ వజనె మీ నడిఃమి తపుప్ బోద
నెసిప్సినికార్ వానార్ . వారు ఇనిక కినార్ ఇహిఙ వనిన్ సొంత పాణం సీజి కొటి పబుఙ్ నెక పొకాన్రె గొపప్ నాసనమ్ దు
ఒనిఆఇబోదెఙ్ డాపిస్ నెసిప్సినార్. అయావజనెవరిఙ్ వారెవెటనెవానినాసనంతపెఆజినార్. 2నండొండార్ వీరు నెసిప్తి
సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి ఆహె నడిఃనార్ లె. వరి సెన పణిఙ్ సుడ్ఃజి కీసుత్ ఙ్ నివాండు నెసిప్సిత్ నిజమ్ తి దనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ 
దూసిసాన్రెల్. 3యాతపుప్ బోద వెహిన్కార్ డబుబ్దిఙ్ గొపప్ ఆస ఆజి నిజం ఆఇమాటెఙాణిఙ్ మిఙిమొసెం కినార్. వరిఙ్ 
ముందాల్ నె తీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాద్. 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
మహిఏడుగురుదిఙ్ గడడ్దాన్ తపిసాత్ న్. 6మరిసొదొమ, గొమొర ఇని పటన్మ్ కాన్ మహికార్ పాపం కిజిమహిఙ్ దేవుణు
వరిఙ్ తీరుప్ సితండెసిసుదాన్ అయపటన్మ్ కాఙ్ సుహన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆఇలెకెండ్ సెఇపణి కినివరిఙ్ వాండు ఇనిక
కినాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ వరిఙ్ ఇడాత్ న్ . 7నీతి నిజాయితిదాన్ పణి కితిలోతు వనిన్ సురుల జరిగ్జి మహిగొపప్ సిగుగ్
ఆతి పాపం పణిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ బాద ఆజి మహిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ గెలిప్సాత్ న్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ నీతిమనికాన్ 
వరి గొపప్ సెఇ పణిఙ్ సుడ్ఃజి అకెక్ఙ్ వెంజి రోజు వనిన్ నెగిగ్ మనుస్దాన్ గొపప్ బాద ఆజిమహాన్ . 9దేవుణు ముసుక్ బకి
మనిన్ వరిఙ్ వాని పరిసెఙాణిఙ్ , వరిఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు నెసినాన్ . దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి సిలెల్ండ నడిఃని వరిఙ్ 
సికస్ సీజి తీరుప్ దినమ్ దాక ఇడెద్ఙ్ బా నెసినాన్ . 10సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ పుటిత్ ఒడొఃల్ వందిఙ్ మనిన్ సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ 
బతిక్జి దేవుణు అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిన్ వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ దేవుణు ఇడత్ మనాన్ . యాతపుప్ బోద
నెసిప్సినికార్ గొపప్ గర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్ బాతయార్ ఆనికార్ . వరిసొంత ఇసట్మ్ దాన్ విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక
వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బాతియెల్ ఆఇకార్ వీరు. 11దేవుణు దూతార్ గొపప్ సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బాదేవుణు ముందాల్ 
వినకవందిఙ్ వరిఙ్ దూసిస్ ఎర్. 12గానియాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ ,వారునెస్ ఇవనాక్వందిఙ్ బాదూసలాడాన్ర్ .వారు
బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇ మూరక్తం మనిన్ జంతుఙ్ లెకెండె ఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ . వేట కినికార్ వనకాఙ్ అసి సపిన్ లెకెండ్ 
వీరుబా ముర్ కతం మనిన్ అడవి జంతుఙ్ లెకెండ్ పాడాన సొనార్ . 13వారు కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ వరిఙ్ మర్ జి నాసనం
వాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆస వందిఙ్ సిగు ఆని ఇని పణిబా కిదెఙ్ సరద్ ఆజి వేడెఃకానె అయా సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ . మీరు
కిజినిపేమవిందుఙలొఇవారుబాకూడిజ్ మజినార్. వారుమనుస్ రుఙ్ నిలెకెండ్ ఉణిజితింజిఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం కిబిసినార్ .
తెలానిపాతాదుమనిమససిగు తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబాసిగు తపిసినార్. 14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజివనకవెటపాపం కిదెఙ్ ఇజి
ఆస ఆజిమంజినార్. పాపం కిదెఙ్ మని ఆస ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు ఆసెఙ్ తోరిసి
ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ . వరి వందిఙెలాబం తపెప్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్ . దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ . 15వారు సరిఆతి
బతుక్బతిక్ఎండ,బెయొరిఇనివనిన్పొటదికాన్ బిలాముఇనివనిన్లెకెండ్ ఆతమనార్ . ఎలాగఇహిఙతపుప్కితిత్ వందిఙ్ 
దొహ్ కి డబుబ్ వందిఙ్ ఆజిబిలాము సరితపత్ సొహన్ . 16గానిఅయబిలాము కితిసెఇపణిదిఙ్ వానిగాడ్ఃదెఅడుడ్ కితాద్.
మాటెఙ్ నెసి అయ గాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వరిగ్జి బిలాము ఇని పవక ఒడిఃబితి వెరి పణిదిఙ్ అడుడ్ కితాద్. 17 నిని బోద
కినికార్ ఏరు సిలిఊటలెకెండె,సురగాలిఎగిసిఒనిమొసొప్ లెకెండెవిరివందిఙ్ గొపప్ సీకటిమనిబాడిడ్ దేవుణుతయార్ 
కితమనాన్ . 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాతపుప్బోద 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
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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, యా
లోకమ్ దిసెఇ వనాక్ణిఙ్ తపెఆతివెనుక,మరిఅరిఙఅకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగి ఇటిత్ఙవారుముందాలఆతిమహిదనిన్ఙ్ ఇంక
ఒదెద్ సెఇకార్ ఆనార్ . 21దేవుణుబాణిఙ్ వాతిఆడవరిఙ్ ఒపజెపెఆతివెనుక అకక్ తపిస్సొహర్ . ఆహెతపిస్సొనిదనిన్ఙ్ 
ఇంక అయనీతి నిజాయితిమనిన్ సరి వందిఙ్ నెస్ ఎండమంజినిక ఇహిఙానె వరిఙ్ నెగెగ్తమహాద్ మరి 22 “నుకుడిః అది
కకిక మరిమర్ జి తింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరె ఆతి పండిమరి బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”, ఇజి వెహిమనిమాటెఙ్ 
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. 2 దేవుణు పవకరు
పూర్ బకాలమ్ దు వెహి మాటెఙ్, మరి మా పబుని రకిస్సిన్కానాతి యేసుకీసుత్ మీ అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙి ఎతుత్
కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

3ముకెలమాతి 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? మాఅనిగొగొర్ సాతసొహార్ . గాని ఏలుదాక వాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యా
లోకంపుటిత్బాణిఙ్ అసి విజుయాలెకెండ్ మనాద్ , ఇని తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5గానిపూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు వనిన్
మాటదాన్ ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ .యాబూమిఏరుబాణిఙ్ తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెటతయార్ ఆతాద్
ఇజి నెసిత్మహికెఙ్ వారు పోసెత్ఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్ . 6 వనిన్ మాటదాన్ నె పెరిగడడ్ వాజి అయ ఏరుదాన్ అయావలె మహి
లోకం విజుముడుఃగితాదెపాడాతాసొహాద్ . 7దేవుణు అయామాటదానె ఏలు మని ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ సిసుదాన్ 
నాసనం కిదెఙ్ తీరుప్ కిని రోజుదాక ఇటాత్ మనాన్ . దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్ అయావలెపాడాజిసొనార్ .

8నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, దిని వందిఙ్ పోసామ్ట్. పబు ఎదు ఉండి రోజు వెయి పంటెఙ్ లెకెండ్ మనాద్. వెయి
పంటెఙ్ ఉండిరోజులెకెండ్ మనెన్. 9పబుఒటుట్ కితిలెకెండ్ మర్ జివాదెఙ్ ఆలసయ్ంఆజినాద్ఇజిసెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్.
గాని ఎయెర్ బాపాడాఃజిసొన్ ఎండ, విజేరెపాపమ్ కు డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఇజిమీవందిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్.

10గానిపబుమర్ జివానిదినం తప్ ఎండవానాద్ . ఒరెన్ డొఙారిఎసిత్వలెవానండొఇజినెస్ ఏండవానిలెకెండ్ వానాద్.
నసిత్వలె ఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలె సిలెల్ండ ఆనె. ఆగాసమ్ దు మని విజు, సిసుదాన్ వేనెసొనె. బూమిముసుక్ మనికెఙ్ 
విజు వేనెసొనె.

11 విజుయా లెకెండ్ పాడానె సొనె. అందెఙె మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ ఆజి దేవుణు వందిఙ్ బకిమనిన్
లోకుర్ ఆజి బతిక్దు. 12దేవుణువాని రోజువాదెఙ్ ఇజిమీరు ఎదు సుడ్ఃజినిదెర్. అయాదినం బేగినెవాదెఙ్ ఇజిమీరు
గటిఙ పణి కిదు. అయ దినమ్ దు ఆగాసమ్ కు దని లొఇ మనికెఙ్ విజి సిసుదాన్ వేనె సొనె. అయ సిసు వేడిఃదిఙ్ విజు
కర్ ఙిజి సొనె. 13గాని దేవుణు ఒటుట్ కితి నని కొతత్ ఆగాసమ్ దిఙ్ , కొతత్ బూమిదిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానె విజు
నీతి నజాయితిపూరిమంజినాద్ లె.

14అందెఙె నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు ఇని తపు సిలెల్ండ, ఇని పాపమ్ బా సిలెల్ండ దేవుణు ఎదు నండొ కసట్బాడిఃజి
మండు. దేవుణు వెటనిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ దేవుణు ఒటుట్ కితిమనిన్ దనిన్ఙ్ మీరు ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15యాక
నెసుత్ . దేవుణుమావందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ . ఇహిఙమాటు పాపం డిఃసి మనుస్మారిసెత్ఙె ఇజి. మాటు పేమిసిని
అనన్పవులుబాదేవుణుసితిగెణమ్ దాన్ వినుకవందిఙ్ రాసత్మనాన్. 16పవులురాసిత్ విజుఉతరమ్ కలొఇయాలెకెండ్ నె
రాసత్ మనాన్. వనాక్ లొఇ సెగం అరద్ం కిదెఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్. వనక వందిఙ్ నెస్ ఇకార్ , దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దు
ఇతాత్ ల్ ఆతాత్ ల్ దుఙ్ నికార్ అయమాటెఙఅరద్ంమారిసినార్ .మహిదేవుణుమాటెఙలొఇమనిన్ సెగమ్ కుబామారిసినార్ .
దినిన్ వందిఙ్ వారునాసనం ఆనసొనార్ .

17నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు యా సఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్ మనిదెర్. అందెఙె జాగర మండు. దేవుణు రూలుఙ
లొఙిఇకార్ వెహిస్ని తపుబోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబెఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరిబోదెఙ్ మీసిత్రం ఆతిమనిస్ఙ కదిల్సాన్ద్ .
18గాని మీరు మా పబు రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ సితిత్ వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిజి మండు.
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 . మహి సిసూర్ విజేరె సాత
సొహార్ . అయావలెబానెమహిసంగమ్ కాఙ్ యోహను నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1దేవుణుమాటఆతివనిన్ వందిఙ్,నానుమిఙిరాసిన. వాండు దేవుణు వెటఅతు సిలిల్ బతుక్కు సినికాన్ . వాండుయా

లోకంపుట్ ఎండముఙాల్ మహాన్ . గానివాండుయాలోకమ్ దు వాతిఙ్ మాపువనిన్ఙ్ వెహాప్ .మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ .
మాపువనిన్ఙ్ బెసాత్ మహాప్ .మాకికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్మహాప్ . అయాకమిఙినెస్ పిసినాప్ . 2బతుక్ సీని వినిఙ్ దేవుణు
మానడిఃమిపోకాన్. మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. మాపుసుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙినిజం వెహిస్నాప్. బతుక్ సీనివాండు
ఎలల్కాలం మంజి బతుక్ ఇజి మిఙి నెసిప్సాన్ప్. వాండు ముందాహన్ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్ మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ 
దేవుణు మఙి తోరిసాత్ న్. 3మాపు సుడ్ఃతి వనిన్ వందిఙ్, వెహివనిన్ వందిఙ్ మిఙిబా వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు
వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్. ఆహెమాబాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి. మాపు బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్ ఆతి యేసు కీసుత్ వెట
కూడిఃతమనాప్. 4మీరుబాఆహె కూడిఃతిఙమాసర్ దపూరిఆనాద్ లె. అందెఙెమాపుఇకెఙ్ రాసినాప్.

జాయ్ దు నడిఃనిక
5అహిఙ యేసు కీసుత్ మఙి వెహిమాటెఙ్ ఏలు మిఙి వెహిస్నాప్. యాకదెమాట. అక ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు జాయి

లెకెండ్ మనాన్. పూరినెగిగ్కాన్ . వనిన్లొసికాటిఅస్ లసిలెల్ద్ . ఇని కల్ తిబసిలెల్ద్ . 6అందెఙెమాటు దేవుణు వెట కూడిఃత
మనాట్ ఇజి వెహిస్ మా లొఇ సీకాటి మని లెకెండ్ బతిక్తిఙమాటు అబదద్ం వర్ గిజినికాట్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజమాతి
సరిదు నడిఃనికాట్ ఆఎట్. 7గానిదేవుణువిజుదనిన్లొఇజాయ్ తొరిసినిలెకెండ్ మాటువిజుపణిఙలొఇజాయ్ తొరిసిత్ఙ,
మాటు నమిమ్తి వరి వెట కూడిజ్ మంజినాట్ . మరి దేవుణుమరిసి ఆతియేసుపబు నలల్,మాటు కిజిని విజుపాపమ్ కాణిఙ్ 
మఙి సుబరం కిజినాద్ . 8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ ఇజి వెహిఙ మఙిమాటెమోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు నెస్ పిసిత్ వనిన్ నిజమాతి మాట వజ మాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9గాని మాటు తపు కితాట్ ఇజి దేవుణుబాన్ 
ఒపుప్కొటిఙ దేవుణుమాలొఇమని సెఇకెఙ్ విజులాగిజ్ పొకాన్ండె సుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సెమిసన్ ఇజి దేవుణు
మాట వెహమనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . నాయం మనికాన్ . వెహి వజ కినికాన్ . 10మాటు తపుప్ కిఇకాట్ ఇజి
వెహిఙ దేవుణు అబదద్ం వెహిన్కాన్ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్ . మాటు ఆహె వెహిఙ దేవుణు వెహిమాట అసిన్కాట్ ఆఎట్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరెలోకుర్ 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 ఆడెఙ లొఙితిఙనె తెలినాద్ . 4నాను దేవుణుదిఙ్ నెసన్ ఇజి వెహిస్, దేవుణు సితి ఆడెఙ
లొఙిఇకాన్ అబదం వెహిస్కాన్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజం ఆతి మాటెఙ వాండు లొఙిఎన్. 5-6 దేవుణు వెహి మాటదిఙ్ 
ఎయెన్ బా లొఙితిఙ, దేవుణు ముసుక్ వనిన్ఙ్ పూరి పేమ మనాద్ ఇజి తోరిసాన్న్. దేవుణు వెట కూల తొహమన ఇజి
వెహిన్కాన్ ,యేసు పబు నడిఃతి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్. ఆహెదేవుణు వెట కూడ్ఃజిమంజినాట్ ఇజిమాటు
నెసాన్ట్. 7నానుపేమిసినికిదెరా,నానుఉండికొతత్ ఆడమిఙిరాస్ ఎ. గానిముఙాలనెస్ పిసిత్ ఉండిపడాఃయ్ ఆడనెరాసిన.
అయాఆడమీరు కీసుత్ లోకు ఆతిబాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయఆడమీరు వెహిమని దేవుణుమాటనె. 8గానినాను ఏలు
రాసినిమాటకొతత్ ఆడనె. ఎలాగఇహిఙయేసుపబు వనిన్ బతుక్దుయాఆడతొరిసాత్ న్ .మీబతుక్దుబామీరుతోరిసిన్దెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ సీకటి లెకెండ్ మనిపాపం ఏలుసొనిస్నాద్. జాయ్ లెకెండమని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.
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9 జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు ఏలుబ సీకటిదునె
నడిఃజినాన్. 10మరి 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 నాను యాకెఙ్ మిఙి రాసిన. 13 బుబబ్రాండె, దేవుణు
ఇనికబా పుటిస్ ఎండ ముఙాల మహియేసుకీసుత్ 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. 14అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె, దేవుణు మాట మీ లొఇ
మనిఙ్ మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఇజితొరిసిన్దెర్ .మీరు సయ్ తనుఙ్ గెల్ సిత్ మనిదెర్ అందెఙెమిఙిరాసిన.

లోకమ్ దుమనివనకాఙ్ పేమ కిమాట్ 
15యాలోకమ్ దు మని వనకముసుక్ మనుస్ ఇడామ్ట్ .యాలోకమ్ ది బతుక్దిఙ్ పేమిస్ మాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా

లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ పేమ సిలెల్ద్ . 16ఎందనిఙ్ 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 విజుకావాలిఇజిఆసఆనిక,మరి,ఆసిత్ కల్ గితిమనివందిఙ్ గరఆనిక,నినికెఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ 
పేమ కినివలెవానె. 17యాలోకమ్ దిలోకుర్ ఆసఆనికెఙ్ విజుసిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃనికాన్ 
ఎలాకాలం బత్ కినాన్ లె.
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 

18 నాను 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. అందెఙె కడిఃవేరి దినమ్ కు
ఆతె ఇజి మాటు నెసాన్ట్. 19వారు మా బాన్ కూడిఃత మహార్ . గాని డిఃసత్ సొహార్ . ఎలాగ ఇహిఙ వారు మా లోకాఙ్ 
సెందితికార్ ఆఏర్. వారుమాబాన్ మంజినికార్ ఇహిఙమావెటనె కూడిఃజి పాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙి డిఃసత్ సొహరె,
మఙి సెందితికార్ ఆఏర్ ఇజి వారు తోరిసాన్ర్. 20గాని కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మిఙి మనాన్ . అందెఙె మీరు విజిదెరె
నిజమాతికెఙ్ నెసినిదెర్. 21మీరు నిజం నెస్ ఇదెర్ ఇజినానుయాకరాసిన్కఆఎద్. 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. 23దేవుణుమరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ ఎయెన్ బా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ . మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుఙ్ బాడగు కిజినాన్.
24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి మీరు వెహి మనికెఙ్ విజు మీమనుస్దు నెగెండ అసి మండెఙ్. ఆహె నెగెండ మీ
మనుస్దు మహిఙ,మీరుబామరిసి ఆతియేసు కీసుత్ బాన్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుబాన్ కూడ్ జిమంజినిదెర్. 25మాటు ఆహె
వనిన్బాన్ కూడ్ తిమహిఙ,మఙి సిన ఇజియేసు ఒటుట్ కితి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మఙి దొహ్ కాన్ద్. 26మిఙిమోసెం
కిదెఙ్ సూణి వరి వందిఙ్ ఇకెఙ్ నాను రాసిన. 27 కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇమనాద్. అందెఙెమరి ఎయెన్ బామిఙి
నేర్ పిసెత్ఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్పూరినిజమె. ఇనిఅబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణుఆతమ్నెమీరు నెసెత్ఙ్ 
మనివిజువనాక్ వందిఙ్ నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నెమీరు కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండు.

మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
28అందెఙె నాను పేమిసిని నా బయిరండె, కీసుత్ బాన్ నిలిస్ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ వెట నిల్ సి మహిఙ కీసుత్

మర్ జివానివలె వనిన్ ఎదు సిగు ఆఏండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ ఆనాద్. 29దేవుణు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజిమీరు
నెసిత్దెర్ . అహిఙ దేవుణు వెహి వజ కిని ఎయెన్ బ దేవుణు కొడొః ఇజిమీరు నెసిత్దెర్ .

3
1బుబబ్ఆతిదేవుణుమఙినండొపేమిసిత్ఙ్ మాటుదేవుణుకొడొఃర్ ఇజి కూకెఆజినాట్. నసొదేవుణుపేమమాముసుక్

మంజినాద్. మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె. గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙెమాటు
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజివారు అరద్ం కిఎర్. 2నాను పేమిసినికిదెరా, ఏలుమాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతమనాట్. మాటు ఇనిక
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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
సుడ్ఃజినిఎయెన్ బావనివజఆసఆజిపాపండిఃసిబత్ కిజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ పాపంసిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినె
మంజినికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ .పాపంఇనికఇహిఙ,దేవుణుఆడెఙ్ నెకిస్పొకిన్క. 5మాపాపమ్ కు
విజులాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యాలోకమ్ దువాతాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. అకదెఆఎద్,వనిన్లొఇపాపం ఇనికబాసిలెల్ద్ ఇజిబా
మీరునెసినిదెర్. 6అందెఙెయేసు కీసుత్ వెట కూలతొహిన్కాన్ పాపం కిజినెమన్ ఎన్. పాపం కిజినెమనికాన్ ఎయెన్ బాకీసుత్
ఎయెన్ ఇజిఅరద్ం కిఎన్. 7నానుపేమిసినిబయిరండె,ఎయెర్ బామిఙిమోసెంకిఎండసుడ్ఃదు. యేసుకీసుత్ నీతిమనికాన్.
కీసుత్ వెహి మాటెఙ్ వజ నడిఃనికాన్, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్. 8పాపం కిజినె మంజినికాన్ సయ్ తాను
జటుదికాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా లోకం పుట్ ఎండ మహి బాణిఙ్ అసి సయ్ తాన్ పాపం కిజినె మంజినాన్. దేవుణు
మరిసిఆతియేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దు ఎందనిఙ్ వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజుపణిఙపూరినాసనం కిదెఙెవాతాన్.
9దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినెమన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు గుణం వనిన్ లొఇమనాద్. వాండు
దేవుణు పొటాదికాన్. అందెఙె పాపం కిజి మండెఙ్ అట్ ఎన్. 10 దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్, సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి
మాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు సరియాతికెఙ్ కిఇకాన్ దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహి వరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బా
దేవుణు 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 ఇహిఙవనిన్పణిఙ్ సెఇబుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్తంబెరిస్పణిఙ్ దేవుణుఎదుసరిఆతికెఙ్ ఎన్ ఆతెమహె. 13అహిఙ
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. 17 విజు కలిగ్తి మనికాన్ ఒరెన్, అవ్ సరమ్ దు మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ ఎండ మహిఙ అయ విజు
కలగితిమనికాన్ దేవుణుదిఙ్ నెగెండపేమిస్ ఎన్ ఇజితోరిసాన్న్. 18నాను పేమిసినిబయిరండె,మాటుమాటఉండెదానె
ఆఎద్. మాపణిబమాపేమనిజమె ఇజి తోరిసాన్ట్. 19మాటుమాపణిఙాణిఙ్ మహివరిఙ్ నిజం కిజి పేమిసిత్ఙమాటు
నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ ఇజి నెసాన్ట్ లె. మరి దేవుణు ఎదు మా మనుస్ నిపాతి మంజినాద్ లె. 20 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటు తపాత్ ట్ ఇజిమామనుస్ ఉండి వేలా వెహన్ద్ సు గాని, దేవుణు మామనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు నెస్ ఇకెఙ్ 
ఇనికెఙ్ సిలు. 21నానుపేమిసినికిదెరా,మాటుతపుకిఎట్ ఇజిమామనుస్దునెసిత్ఙమాటుదేవుణువెటకూడ్ఃజిదయ్ 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 మఙి వెహి రూలు. ఇహిక ఇహిఙ యేసు కీసుత్
దేవుణుమరిసిఇజిమాటునమిమ్దెఙ్వలె. కీసుత్ వెహిలెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్. 24దేవుణు సితిరూలుఙ్ 
వజ నడిఃనికాన్ దేవుణు వెటమంజినాన్. దేవుణు వనిన్ వెటమంజినాన్. దేవుణుమా వెటమనాన్ ఇజి ఎలాగ నెసాన్ట్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్మాలొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 

1నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వర్ గిజిన ఇజి వరిగ్ని విజు వనాక్ఙ్ నమిమ్మాట్. విజు దేవుణు బాణిఙ్ ,
వాతికదొ ఆఎదో ఇజి నెగెండ నెసి సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అబదద్ం వెహిన్ పవకరు నండొండార్ యాలోకమ్ దు సోతారె
తపుప్మాటెఙ్ బోదిసినార్. 2దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ ఇహిఙలోకు వజ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి
యేసు కీసుత్ ఙ్ నాను సెందితికాన్ ఇజి ఒపుకొణికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు ఆతమ్ మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గాని ఎయెన్ బా,
యేసుపబునాపబుఆఎన్ ఇజివెహిఙవాండు దేవుణుబోదవెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ
వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు వెహికెఙ్ యాకదె. అయ గుంపుదికార్ ఏలు మా నడిఃమిమ్ మనార్. 4 ఇజిరి బయిరండె,
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మీరు దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్. మీరు వరి బోద కెఇతిదెరె, వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్. మీలొఇమని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ లోకమ్ దు
మని సయ్ తాన్ సతుత్ ముసుక్ పెరికదె. అందెఙె మీరు వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్ . 5తపుప్మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ యాలోకమ్ దికార్ .
అందెఙె వరిబోదయాలోలమ్ ది వరిఆలోసం లెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరిబోదవెనార్ . 6మాటు ఇహిఙ
దేవుణుదిఙ్ 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 పేమవాజినాద్ .

మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కాన్ . వాండు దేవుణుదిఙ్ బాగనెసిత్కాన్. 8మహివరిఙ్  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. మఙి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి దేవుణు
వనిన్ఙ్ పోకాన్. 10 నిజమాతి పేమ ఇహిఙమాటు దేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజి ఆఏద్ . నిజమాతి పేమ ఇహిఙయాకదె.
ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసాత్ ండెమాపాపమ్ కు సొనిప్సిన్ వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. మాపాపమ్ క వందిఙ్ 
పూజఆదెఙ్ పోకాన్. అకదె పేమ. 11నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణుమఙి నిసొపేమిసాత్ న్. అందెఙెమాటుబా ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 12 ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గానిమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పేమిసిత్ఙ దేవుణుమాలొఇ బతిక్జినాన్. అయావలె దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మాపేమబపూరిఆనాద్ లె.

13దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితమనాన్. అందెఙెమాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి,మరి దేవుణుమాలొఇ
మంజినాన్ ఇజినెసినాట్. 14మరిబుబబ్ ఆతిదేవుణు,మరిసిఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్. లోకాఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ వాని
సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజిపోకాన్. యాకమాపుసుడ్ఃతాపెవిజేరిఙ్ వెహిస్నాప్. యాకనిజమెఇజిసాకిస్వెహిస్నాప్. 15యేసు
దేవుణు మరిసి ఇజి ఎయెన్ బా ఒపుప్కొటిఙ, దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్.
16దేవుణుమాముసుక్ తోరిసిత్ పేమమాటు నెసత్ మనాట్, నమిమ్తమనాట్. దేవుణు పేమమనికాన్ . అందెఙెమహివరిఙ్ 
పేమిసినికాన్ దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. దేవుణు వనిన్బాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. 17 దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ 
మానడిఃమిమ్ మని పేమపూరి ఆనాద్ లె. అందెఙె దేవుణు తీరుప్ సీని వలె తియెల్ ఆఏండమంజినాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యేసుపబుయాలోకమ్ దుఎలాగబత్ కితాండొమాటుబఅయాలెకెండ్ఎబత్ కిదెట్ . 18పేమలొఇతియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె
ఆఏద్ .పూరిఆతిపేమమహిఙఅకక్తియెల్ సొన్ పిసాన్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙసికస్వానాద్ ఇజినెతియెల్ వానాద్. తియెల్ 
ఆనివనిన్ఙ్ పూరిపేమసిలెల్ద్ . 19దేవుణునెమఙిముఙాలపేమిసిత్ఙ్,మాటువనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ అట్ సినాట్. 20ఎయెన్ బా,
‘నాను దేవుణుదిఙ్ పేమిసన్’ ఇజి వెహిస్, మరి ఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ కిఎండ మహిఙ వాండు అబదద్ం వెహిస్నాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిజిని 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. 2దేవుణుదిఙ్ పేమిసి, వాండు వెహి రూలుఙ వజ కితిఙ, మాటు దేవుణు కొడొఃరిఙ్ పేమిసాన్ట్ 
ఇజి నెసాన్ట్. 3దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ వనిన్ రూలుఙ వజ కిదెఙె. వనిన్ రూలుఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్ ఆఉ. సుల్ కాణికెఙె.
4దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కార్ విజేరెయాలోకమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇవిజువనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ అటాన్ర్ . దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ
విజువనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగఅటాన్ట్ ఇహిఙ,మాటుయెసుపబుఙ్ నమకంఇటిత్వలెదాన్ అటాన్ట్. 5దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ
వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ ఎయెన్ ? యేసు, దేవుణు మరిసి ఇజి నమిమ్నికాండె. 6 కీసుత్ ఆతియేసుయాలోకమ్ దు వాతండె.
ఏరుదు బాపిత్సం లాగెఆతాన్ . సిల్ వాదు నలవాకిస్ సాతాన్ . బాపిత్సం ఉండె ఆఎద్. సిలువాదు నలవాకిస్ సాదెఙెవాతాన్.
యాక నిజమె ఇజి దేవుణు ఆతమ్ సాకిస్ వెహిస్నాన్ . అందెఙె యాక నిజమె. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ దేవుణు ఆతమ్ నిజమ్ నె
వెహిస్నాన్ . 7 కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిన్కెఙ్ మూండి మనెన్. 8 దేవుణు ఆతమ్, బాపిత్సం లాగె ఆతి ఏరు, సిలువాదు వాకి
నల. యామూండి ఒపుప్ కొడిఃజి కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్నె. 9మాటు, లోకుర్ సాకిస్ అసాన్ట్ గదె. అహిఙ దేవుణు సీని
సాకిస్ ఒదె సతుత్ మనికగదె. ఎందనిఙ్ సతుత్ మనిక ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ సొంతమరిసి ఆతియేసు వందిఙ్ వెహిసాకిస్నె.
10దేవుణుమరిసిముసుక్ నమం ఇటిత్ వనిన్ లొఇయాసాకిస్మనాద్. గాని దేవుణుముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణు
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మని మరిసి వందిఙ్ వెహి సాకిస్ నమిమ్ఎన్ . అందెఙె వాండు దేవుణు అబదద్ం వెహిస్నికాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. 11 దేవుణు
వెహిసాకిస్యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణుమఙి సితాన్. యాబతుక్మఙి ఎలాగ
వాతాద్ ఇహిఙయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి వనిన్ వెట కూడ్ఃతి మహిఙ్ వాతాద్. 12దేవుణు మరిసి ఆతియేసు
కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్ఙ్ యాబతుక్ మనాద్. దేవుణు మరిసి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇ వనిన్ఙ్ దేవుణు వెట ఎలా
కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . 13 దేవుణు మరిసి ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ నాను ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన
ఇహిఙమిఙి దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మనాద్ ఇజి నెసెత్ఙె రాసిన. 14అహిఙమఙి దేవుణు ముసుక్ మని
దయ్ రం ఇనిక ఇహిఙ, మాటు దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మని ఇనికబా లొసిత్ఙ, వాండు అక కినాన్ . 15మాటు ఇనిక
లొసిత్ఙ్ బాదేవుణు వెంజినాన్ ఇజిమాటు నెసిత్ఙ,మాటు దేవుణుబాణిఙ్ లొసిత్కెఙ్ విజుదొహ్ కి లెకెండె నెసినాట్.

16ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ సావు తెఇ పాపం కిజి మహిఙ ఎయెన్ బాఅక సుడిఃతిఙ, వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనాన్. సావు తెఇ పాపం కినివరి వందిఙె వెహిస్న. గాని సావు తపిసిన్ పాపం మనాద్. నని పాపం కిని
వరి వందిఙ్ పారద్నం కిఅ ఇజి నాను వెహ్ ఎ. 17 ఇని తపు కితిఙ్ బా పాపమ్ నె. గాని లోకాఙ్ సావు తపిస్ ఇ పాపమ్ కు
మనెన్. 18 దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినె మన్ ఎన్ ఇజిమాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మరిసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజినాన్ . అహిఙ సయ్ తాను వనిన్ఙ్ ముటిస్ నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 19మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి
నెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఆఇకార్ సయ్ తానుఅడిఃగిమంజినార్ ఇజినెసినాట్. 20మరిదేవుణుమరిసివాతండె,
నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ మాటు నెసెత్ఙ్ మఙి తెలివి సితాన్. మాటు వనిన్ వెట కూడిఃతిఙ్ నిజమాతి దేవుణు వెట కూడిఃత
మనాట్. 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 డు ఆతియోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. నండొ ముఙాలె సువార వెహిన్కార్ బూలాజి బూలాజినె

సువార సాటిసి మహార్ . అయావలెయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కారె, యాలెకెండ్ సువార వెహిన్ వరిఙ్ వరి ఇండొ డగు కిజి, వరిఙ్ 
కావాలిసిత్కెఙ్ సీజిపోకిస్ మహార్ . తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బామహార్ . వారుబాయాలెకెండ్ బూలాజి బూలాజినె కిజిమహార్ .
అందెఙె ననిన్ వరివందిఙ్ జాగర మండెఙ్ ఇజి యా ఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి అయాలెకెండ్ 
బతిక్దెఙ్ వలె ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2పెదెలి ఆతినాను, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి అమెమ్ఙ్, దనిన్ కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నానుమిఙి నిజమ్ నె ఎతుత్ కిజిన. నాను
ఒరెనెఆఏండ, దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙ్ నెసిత్కార్ విజెరెబామిఙిఎతుత్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుతోరిసిత్
నిజమతికెఙ్ మఙితెలిజిమంజినె. అయాకెఙ్ మాటు ఎలాకాలం తెలిజిమంజినె. 3దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతికెఙ్ మాటు
నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి పేమిసాన్న్. అందెఙె బుబబ్ ఆతి దేవుణుని మరిసి ఆతియేసు కీసుత్ , దయాదరమ్మ్ దాన్, మా
ముసుక్ కనికారం తోరిసిమాటు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.
పేమదాన్ నడిఃనివందిఙ్ వెహిస్నిక.

4మీకొడొఃర్ లొఇ సెగొండార్, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ వజ నడిఃజినార్ ఇజినాను నెసత్. అందెఙెనాను నండొ
సర్ దఆజిన. బుబబ్మఙిఆడసితిత్వజనెవారు నడిఃజినార్. 5అహిఙఓఅమమ్,నాను కొతత్ ఆడమిఙిరాస్ ఏ. గాని కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి,మాటునెసిత్ మనిన్ఆడనెరాసిన. మాటుఒరెన్ వనిన్వెటఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇనిఆడనెవెహిస్న. 6మాటు
వనిన్ఆడెఙలొఙిజి,అయావజనడిఃతిఙనెదేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిబాణిఙ్ అసివెహిలెకెండ్,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 కినివరిముసుక్జాగరమండు. 9ఎయెన్ బా, కీసుత్ నెస్ పిసిత్మాటనమిమ్జిమన్ ఏండ,వనిన్సొంత
మాటెఙ్, కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాటవెట కలపిత్ఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ సేందిఇకాన్. కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జి మంజినికాన్ 
బుబెబ్ఙ్ ని మరిసిఙ్ 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 బావనిన్సెఇపణిఙవెటకూడిఃతమనాన్.
12నండొసఙతిఙ్ మిఙిరాసెత్ఙ్ మనాద్. గానిఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙిమనుస్ సిలెల్ద్ .మాసర్ దపూరిఆదెఙ్ మీడగువాజి,
మిఙిసుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ నాను ఆస ఆజిన. 13దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్,మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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యోహానురాసిత్ మూండి ఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. వనిన్ కూలాయెనాతి గాయుఙ్ రాసినాన్. యాగాయు

ఇనికాన్,యోహాను అతికారం అడిఃగిమనిన్ దేవుణు సఙం ఉండి సుడ్ఃజి నడిఃపిసాన్న్. బూలాజిబూలాజి సువార వెహిస్
వాజిని వరిఙ్ వాండు డగు కిజి నెగెండ మర్ జి పోకిస్ని దనిన్ వందిఙ్ యోహాను వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. మరి,
దియొతెపెఇనికాన్ బూలాజిబూలాజిసువార కిని వరిఙ్ డగు కిఏండమర్ జిపోకాన్. వాండుయోహానుఅతికారంఅడిఃగి
మండెఙ్ కెఏ ఇజినాన్. వనిన్ఙ్ డటిసి వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బాయాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1పెదెలి ఆతి నాను నిజం ఎతుత్ కిజిని నాసొంత కూలాయెన్ ఆతి గాయుఙ్ రాసిన. 2ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్,
దేవుణువెటనిఙిమనిన్ సమందంపిరిసినివజ,నీను విజువనాక్లొఇపిరిదెఙ్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. నీనునోబునొపిప్
సిలెల్ండ నెగెండ్  నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిబానాను పారద్నం 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
వెహిస్వాజినివరిఙ్ నీనుడగు కిజిని. వారునిఙితెలిఇకార్ ఆతిఙ్ బానీనువరివందిఙ్ కిజినిఇనికబానమమ్కమ్ దానెకిజిని.
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 ఉండిసఙతిరాసత్. గానిదియొతెపెనాఅతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు
దేవుణు సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్. 10వాండుమాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్జినాన్. యాకాదెఆఏండబూలాజి
బూలాజి దేవుణు మాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్. వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ అడుడ్ కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ 
వరిఙ్ వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙెనాను 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. 12దెమెతియు వందిఙ్ లోకుర్ 
విజేరె నెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్. దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజి వాండు నడిఃజినాన్. అయాకవాండు 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 . 14 నిఙి బేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నాను
కోరిజిన. అయావలెమాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15 నిఙి సమాదనం రపిద్. ఇబెబ్ణి దేవుణు సఙమ్ దికార్ నిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్. అబెబ్మనిన్ వరిఙ్ 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 యాఉతం రాసాత్ న్. వాండు

యాకోబుఙ్ బాతంబెరిస్. కీసుత్ సకం 68-80న డిఃమికాలమ్ దుయాఉతంరాసత్ మ నాదుస్. కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రిసఙమ్ 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 పేమిసి యేసు 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 దెఙ్మీరు కాట్ లాడఃజిమండెఙ్ 
వలె ఇజి మిఙి బతి మాలిజ్ రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన . 4 సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి తెలిఏండ మీలొఇ డుఃగిత మనార్.
దేవుణుబాణిఙ్ వరిఙ్ వాని తీరుప్ వందిఙ్ పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు -మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్
బకిసిలిల్ లోకుర్. వారు ఒడొఃల్ వందిఙ్ మని, వరి సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సర్ ద ఆనివందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి, వనిన్
దయదరమ్మ్ దిఙ్ మారిసాత్ ర్. అహ కితిఙ్ మాటు సేవకిని ఒరెండె ఎజుమాని ఆతి మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నెక
పొకార్. 5నాను వెహిస్ని యా సఙతిఙ్ విజు మీరు ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గాని నాను మిఙి మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస
ఆజిన. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఉండె సుటునె గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక
వరిలొఇనమిమ్ఎండాతివరిఙ్ దేవుణునాస నం కితాత్ న్ . 6దేవుణు సితిత్ అతికారమ్ దుమండెఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ,వరిఙ్మహి
అతికారం డిఃసిత్సితిత్ దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. తీరుప్ సీజి సికస్ సీని పెరిదినమ్ దాక, ఎలల్కాలం మంజిని గొలు
గొలుసాక్ణిఙ్తొహిప్ -సాత్ ండెసీకటిమనిన్బాడిడ్దు దేవుణువరిఙ్ఇటత్ మ నాన్. 7అయలెకెండ్ నెసొదొమగొమొరప టన్మ్ క
లోకాఙ్, వ నక సుటులం మనిన్ నాహక్ణి లోకాఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. వా రు దేవుణు దూతార్ కితిలెకెండ్ నె,
ఒడొఃల్ ది సెఇఆసెఙ్ వజ కిజి సరద్ ఆని కిని పణిఙ్ కితాత్ ర్ . ఆఇబోదెకవెటఉండెఆఏద్ ,మొగ వ రివెట మొగ వారు కూడ్ఃజి
పాపం కితారె  ఎలా కాలం నంబిఇ సిసుదాన్ సురె ఆతార్. నినిన్వ రిఙ్ ఇని సికస్ వానాద్ ఇని దనిన్ఙ్ అకక్ విజెరిఙ్ ఉండి
గురులె కెండ్ మనాద్. 8అయలెకెండ్ నె వీరు క లెఙ్ గాసి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆని పణిఙ్ కిజినార్. మరి,
ఏలుబడిః కినివ రిఙ్ లొఙిఏర్. వారు దేవుణు దూతారిఙ్ దూసిసాన్ర్. 9 అహిఙ దేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూత
ఆతి మికాఏలుబా, మోసె పీనుగు వందిఙ్, సయ్ తాను మికాయెలుఙ్ ఓదిసిత్వలె ఇనిక కితాత్ న్  ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ దూసిసిని
మాటెఙాణ్ నేరంమొప్ ఏన్. గాని “పబునె నిఙి గదిసిన్”, ఇజి వెహాన్ . 10గాని వీరు ఇహిఙ వరిఙ్ అరద్ం ఆఇవ నకవందిఙ్
దూసిసినార్. బుదిద్సిలిల్ జంతుఙ్ లెకెండె, మ నుస్దు బాగ ఒడిఃబిదెఙ్ అట్ ఏర్. జంతుఙలె కెండ్ ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ వజ కిజి
సర్ ద ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్ వారె పాడాఃజి సొనిస్నార్. 11అబయ! వరిఙ్ క సట్మ్ కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్
ఇహిఙ,వారు సెఇ పణి కితి క యిను లెకెండ్ బామనార్.* వారు బిలాము ఇనిప వ క లె కెండ్ బాఇనాయందొహిక్ద్ ఇజి,వరి
బతుక్తపుప్దిఙ్పూరిఒపజెపత్ మనార్.†వారుకోరఇనివనిన్ -లెకెండ్ బామనార్. మోసెవెహిద నిన్ఙ్మ ర్ జివెహండెడటం
ఎదిసాత్ న్‡. వీరుబా వ నిన్లెకెండ్నాస నంఆనసొనార్. 12మీరు కిజినిపేమవిందుఙ్ లొఇవారుతెలాల్ నిపాతాదుమనిన్మస
లె కెండ్సిగు తపిసినార్. ఇనితియెల్ సిలెల్ండపొటపంజుఉణిజివరిఙ్ వారెపోసకిబెఆజినార్. వారుగాలిడెఃయ్ జిఒసిని
పిరుసిలిల్మొసొప్ననికార్. వారుకాయెఙ్ అసిన్కాలమ్ దుకాయెఙ్ అస్ఇమ రెక్లకెండె. అకాక్దెఆఏద్ .వారువలెఙాణిఙ్
తెరె ఆతిమ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్, పూరిసాతికార్ వారు. 13వారు స మ్ దరమ్ ది పెరి ఉలెక్ఙ్ లెకెండ్ మనార్. వరి
సిగుప ణిఙ్ఉలెక్ఙ్ డెఃయ్ జితసినిపొఙు లెకెండ్మ నెన్. మరిసరితపిస్ బూలానిసుకెక్ఙ్ §లెకెండ్మనార్,వారు. అందెఙె

* 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 లొఇ

మ నద్ ‡ 1:11 1:11కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 16:1-35 § 1:13 1:13యాసుకెక్ఙ్ బూమిన నిన్కెఙ్గానిఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సొనిసరితపిస్
సొనె
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దేవుణు వ రివందిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ గొపప్ సీకటి మనిన్ బాడిడ్* త యా ర్ కిజి ఇడత్ మనాన్. 14 ఆదముదాన్మొదొలిస్
ఏడవతరమ్ దికాన్ ఆతిహానోకుపూర్ బకాలమ్ దు దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్ వెహాన్ . విరివందిఙ్ వెహిఅయమాటెఙ్ 
వానికాలమ్ దు జరిగ్ని వందిఙె. ఇనిక ఇహిఙ “ఇదిలో పబు వనిన్ వెయు వెయిఙ్ దూతార్ వెటవాజినాన్. 15విజెరిఙ్ తీరప్
కిదెఙ్ పబువాజినాన్. దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్ వరిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ వాండువాజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు
వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్, దేవుణుబాణిఙ్ మనుస్ దూరం ఇడిజ్ సెఇ ప ణిఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్ తియెల్ సిలెల్ండ
దేవుణు ఎదు వనిన్ఙ్ పడిఃఇ కటినమతిమాటెఙ్ వ ర్ గితార్”. 16వారు దేవుణు ఎదు సణిఙిజినార్. ఆఇవరిముసుక్ నింద
మోపిస్నికార్. వారు వరి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ ఇజినె సుడ్ఃజినార్. వారు వరి వందిఙ్ నె పణిదిఙ్ రెఇ
బడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జినార్. ఆఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబాదొహిక్ద్ ఇజి వరిఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.

ఓరిసిమండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్.
17 అహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ మిఙి ముఙాల వెహిమని

స ఙతిఙ్మీరు ఎతుత్ కిదు. 18వా రు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ, క డెఃవెరి రోసాక్ణ్వెకిసినికార్వానార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ బకి
సిలెల్ండ,వరిఒడొఃలిద్ సెఇఆసెఙ్ వజకిజిసర్ దఆజినెమంజినార్. 19లోకాఙ్ కేటెఙ్ కేటెఙ్ కిబిసిన్కార్వీరె. పాపంఏలుబడిః
కిని మనుస్ మ నిన్కార్, దేవుణు ఆతమ్ సిలిల్కార్ వీరు. 20గాని మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, దేవుణుబాణిఙ్ 
మిఙిదొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజివాదెఙ్ ఒరెన్మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్తోడుః కిదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజపారద్నం కిజి
మండు. 21దేవుణుమీముసుక్తోరిసిత్ మనిన్పేమదుమండు. పబుఆతియేసు 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 మాటుసెఎణ్ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరుపాపమ్ దుతొరొఒడిఃజిఅర్ఏండమిఙికాప్ 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 వనిన్ఙ్పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙవాండెజాయ్ దాన్ నిండితిసోకు మనిన్కాన్,వాండె గొపప్ పెరికాన్,వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్,వాండె విజుదనిన్ -
ముసక్యాఅతికారంమనిన్కాన్. వాండువిజువనకాఙ్ముఙా లయావజమహాన్ ,వాండుఏలుయావజమనాన్,వాండు
వానికాలమ్ దుయావ జమంజినాన్. ఆమెన్.

* 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 బిలుదు యా పుసత్కం, పకటన ఇజి మనాద్. పకటన ఇని

మాటదిఙ్ అరద్ం డాఙితిమనిన్కెఙ్ వెలి తోరిసినిక, టుకుర్ ఇడిత్మనిన్క టుకుర్ లాగిజ్ తోరిసినిక ఇజి అరద్ం మనాద్. ఇకెక్ఙ్ 
ఎయెర్ బాముఙాల నెసిత్మనిన్మాటెఙ్ 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 ఇనిలోకు 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 డాటిత్వెనుక యా పుసత్కం ర సె
ఆతమనాద్ ఇజి నమిమ్జినార్.
యా పుసత్కం, ఆసియాదు మనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ లెకెండ్ మనాద్ (పకటన 1:10-11). వాని

క లమ్ దు ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇని వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనా ద్. యేసుపబు మర్ జి వానివందిఙ్, మరి యా
లోకమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ వందిఙ్, మరియా లోకమ్ ది ఆకక్ర్ వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. డొమిసియన్ 
ఇనికాన్ రోమరాజుమహివలెయా పుసత్కం రాసె ఆతమనాద్ 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 ఆతి యోహానుఙ్ తోరిసాత్ న్.
2 దేవుణు మాటెఙ్ వందిఙ్ ని, యేసు కీసుత్ వనిన్ఙ్ తోరిసిత్ విజు వనకాఙ్ సుడ్ఃజి నిజమాతికెఙ్ ఇజి యోహాన్ సాసయ్ం
వెహిస్నాన్. 3 దేవుణుబాణిఙ్ వాతియా పవక మాటెఙ్, 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
మీముసుక్ మంజి, మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్. 5-6నమమ్కమాతికాన్ ఆతిసాసి, సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత
నిఙితిత్కాన్,బూమిముసుక్ఏలుబడిః కిజినివిజురాజురిఙ్ ముసుక్రాజుఆతియేసుకీసుత్ బావనిన్దయదారమ్మ్ దాన్ మీరు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్. మఙిపేమిసాత్ ండె వనిన్ నలదాన్,మాపాపమ్ కాఙ్ మఙివిడుదల కిజి,వనిన్ బుబాబ్తి
దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం లెకెండ్ ని, వనిన్ఙ్ పణి కినిపుజేరిఙ్ లెకెండ్ కితిత్మనిన్యేసుకీసుత్ ఙ్ గొపప్ గవ్ రమ్ ని అతికారం
అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్ . ఆమెన్.

7ఇదిలో,వాండుమొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ సూణెలె. వనిన్ఙ్ బలెల్మ్ దాన్ గుతిత్కార్ బాసూణార్ లె.
బూమిముసుక్ మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.

8 “అలాప్ని ఒమెగ* నానె”, ఇహిఙ మొదొల్ ని కొస నానె. “ముఙాల మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు
మంజినికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ సతుత్ మనిన్కాన్”ఆతిమనిన్ పబు ఆతి దేవుణు వెహిస్నాన్.

లోకుమరిసి లెకెండ్ ఒరెన్ 
9యేసువందిఙ్ వాజిని సమెఙ లొఇ, వాండు కిని ఏలుబడిఃదుని, వనిన్ వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్, మీవెట కూడ్ఃజి

మనిన్కాన్ ఆతి, మీ తంబెరి ఆతియోహాను ఇని నాను, దేవుణు మాట వందిఙ్ ని యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్,
సమ్ దరం నడిఃమిమనిన్ పత్ మోసు ఇని దీవ్పుదు† ఒరెనెమహ. 10-11వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుఆతి పబు దినమ్ దు,

* 1:8 1:8ఆలప్ గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగ కడెఃవెరి అకస్రం † 1:9 1:9 దీవ్పుసురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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నాను దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితి మహివలె, జోడు బాంగ ఊకిన్లెకెండ్ ఉండి కంటం నా వెనుకహాన్ వెహ. నీను
సుడ్ఃజినికెఙ్ విజుఉండిపుసత్కమ్ దురాసి,ఎపెసు,సుమ్ర్ న,పెర్ గాము,తుయతయ్ ర,సర్ దిసు,పిలదెలిప్య,లవొదికియ
ఇని ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పోక్ అ ఇజి,అయాకంటం నఙి వెహిమనిన్క,నావెనుకహాన్ నాను వెహ. 12యాకవెహానె,
నావెట వరిగ్జిని కంటం ఇనికాదొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్, నాను వెనుక మహ. నాను వెనుక మహిఙ్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్
ఏడు దీవ డండిఙ్ సుడ్ఃత. 13 అయ దీవ డండిఙ నడిఃమి, లోకు మరిసి ఆతి వనిన్ఙ్ పోలితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత.
వాండు వనిన్ పాదమ్ దాక అందితి మనిన్ ఉండి నీరి సొకక్ పొర్ పాజి గుండెదు బఙారమ్ దాన్ మనిన్ కంటువ తొహె ఆత
మహాన్ . 14 వనిన్ బురాని వనిన్ బురది కొపుప్ తెలాల్ ని దూతిదిఙ్ పోలిసి, గాందులెకెండ్ తెలాఙ్  మహాద్ . వనిన్ కణుకెఙ్,
సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 15వనిన్పాదమ్ కు కంసుసొలుల్ దు కాపిత్, కంజుమెరిస్నిలెకెండ్ మహె. వనిన్ కంటంగొపప్ పెరి గడడ్
జాటు లెకెండ్ మహాద్ . 16వాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ అసత్ మహాన్ . రుండి దరిఙ్ బాతెవుగు మనిన్ కురద్
లెకెండ్ మనిన్మాటెఙ్ వనిన్ వెయుదాన్ వెలిల్ వాతె. వనిన్మొకొంపూరిజాయ్ దాన్ మెరిస్ని పొదుద్ ది జాజ్ లెకెండ్ మహాద్ .
17వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె,నానుసాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అర. అయావలెవాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుమాముసుక్
ఇడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ . “తియెల్ ఆమా. నానుమొదొహికాన్. నాను కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జిమంజినికాన్. నాను
సాతిమహికాన్ గానిఇదిలోఎలాకాలంబతిక్జిన. మరిసావుదినిసాతికార్ మంజినిఅయాలోకమ్ దితాలంకియునా కీదు
మనాద్. 19అందెఙె, 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 వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2 నీను కిజిని పణిఙ్ ని, నీను కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన.
నీను ఎసొస్నొహిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్ ఇజిబానాను నెసిన. సెఇకెఙ్ కినివరిఙ్ నీను ఓరిసిమండెఙ్ అట్ ఇ ఇజినాను నెసిన.
అపొసుత్ రు ఇజివెహెఆజిఅపొసుత్ రు ఆఇవరిఙ్ నీను పరిస కిజి,వారుఅబదద్ం వెహిన్కార్, ఇజినీను నెసిత్ ఇజినాను నెసిన.
3 నీను నా పేరు వందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిత్ మనిన్ మరి కసట్మ్ కు బరిసిత్మనిన్ గాని నీను దనిన్ వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా
వందితిఇ ఇజిబానాను నెసిన.

4అహిఙ్ బా, మొదొహాన్ నా వందిఙ్ నిఙి మహిమొదొహి పేమ, నీను డిఃసిత్సితిత్ ఇజి ఉండి తపుప్ నీ ముసుక్ సుడ్ఃత.
5నాముసుక్ మనిన్ పేమ డిఃసిసీజి, నీను ఎసొస్ వెనుక సొనిస్ మహి ఇజి నీను ఒడిఃబిఅ. దనిన్ వందిఙ్ నీమనుస్ మరిసి,
తపుప్ఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, ముఙాల కిజి మహికెఙ్ కిజి మన్ అ. నీను మనుస్ మారిసి, 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. 7 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు. సెఇకెఙ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ పరలోకం ఆతి
పరదీసుదు మనిన్పాణం సీనిమరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.

సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
8 “సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.మొదొహికాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ ఆతి,సాతివెనుకమర్ జి

నిఙితికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9 నీ కసట్మ్ కు, నీ కరు బతుక్ నాను నెసిన. గాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙలొఇ
నీను ఆసిత్ మనిన్కిలెకెండ్ నె. మాపుయూదురు ఇజి వెహిస్ని దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ ఆతి, సయ్ తానుఙ్ సెందితికార్ ఆతి
యూదురు, నీవందిఙ్ వెహి దూసణమాటెఙ్ నాను నెసిన. 10నీ ముసుక్ వాదెఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీను తియెల్ 
ఆమా. నిఙి పరిస కిదెఙ్, నీ లోకురిఙ్ సెగొండారిఙ్ సయ్ తాను అసిప్సి జెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పది దినమ్ కు నీను హిమెస్ఙ్ 
ఓరిసి మండెఙ్ వలె. గాని నా ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ వందిఙ్ సావు వాతిఙ్ బా నమకమాతికి ఆజి మన్ అ. ఎలాకాలం
మంజిని బతుక్ ఇని ఇనాయంనాను నిఙి సీనాలె.

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

పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
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12పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.
“రుండి దరిఙ్ తెవుగు మనిన్ కురద్లెకెండ్ మనిన్మాటెఙ్ మనిన్కాన్ వెహిస్నికెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 13సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని

పటన్మ్ దు నీను బతిక్జిని ఇజి నాను నెసిన. సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని అయ పటన్మ్ దు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్
నమకమాతిసాసిఆతిఅందిపాయెఙ్ సపిత్ కాలమ్ దుబానాముసుక్ ఇడిత్ నమకండిఃసిసిఏండ,నాపేరువందిఙ్ నీనునిజం
నిహిమహి ఇజి నాను నెసిన. 14గాని నఙి పడిఃఇకెఙ్ సెగం సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙపూజ సితిత్కెఙ్ తింజి, రంకు
బూలాజిపాపం కిదెఙ్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రేపిస్ మనిన్కాన్ ఆతిబాలాకుఙ్ *అకెక్ఙ్ నెసిప్సిమనిన్కానాతి బిలాము†బోద
లొఙిజినడిఃసినికార్ నీలొఇమనార్. 15నికొలబోదలొఙిజిమనిన్కార్ బానీలొఇమనార్. 16అందెఙెనీనుమనుస్మారిసి
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఅ. సిలిఙ నాను బేగి నీడగు వాజి నా వెయుదాన్ వాజిని కురద్ లెకెండ్ మనిన్మాటెఙాణిఙ్ 
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 బానెస్ ఇ ఉండి కొతత్ పేరు రాసిత్ మనిన్ ఉండి తెలాల్ ని పణకుబా సీనా.

తుయతయిరపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
18 “తుయతయిర పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ కణుకెఙ్ సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనిన్, మెరిస్ని

కంజుదిఙ్ పోలితి పాదమ్ కు మనిన్ దేవుణు -మరిసి ఆతి వనిన్ మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 19 నీను కిజిని పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్,
నీ పేమ ఎలాగమరిక, నీ నమకం ఎలాగ మరిక ఇజి నాను నెసిన. నీను మహివరి వందిఙ్ కిజిని పణిఙ్ ని నీను హిమెస్ఙ్ 
డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినిక విజునాను నెసిన. నిజమెముఙాల కిజిమహిదనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెండ్ నీను ఏలు కిజిని.

20గాని నఙి నపిఇఉండి సఙతి నీబాన్ మనాద్. దనిన్ఙ్ అదినె దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్నియెజెబెలు ఇనిబోదెలిదిఙ్,
నీబాన్ మండెఙ్ ఒపుప్కొటిఇజిఉండితపుప్నీముసుక్వెహెఙ్ మనాద్. అదిదనిన్బోదదాన్ రంకుబూలాదెఙ్ మరిబొమెమ్ఙ
మాడిఃసి, బొమెమ్ఙ పూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్మనిన్, నా పణికిని వరిఙ్ మొసెం కిజి
తపుప్ సరిదు నడిఃపిసినాద్. 21అది రంకు బూలానిక డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్మారిసి 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, వారు దనిన్ వెట కూడ్ఃజి కితిత్మహి పణిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజి, వనకాఙ్ ఒపుకొడ్ఃజి
డిఃసిసిఏండ మహిఙ, వరిఙ్ నాను నండొ కసట్మ్ దు అర్ పాన్లె. 23 దనిన్ కొడొఃరిఙ్ నాను సపన్. అయావలె నాను లోకురి
మనుస్ఙమనిన్ ఆలోసనమ్ కుని ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి నెసినికాన్ ఇజి విజు దేవుణుసఙమ్ కు నెసినె. నీలొఇ ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్వనిన్ పణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ నాను సూణా. 24దనిన్బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ నిమరిసయానులొఇడాఃఙితి
మనిన్ వనకాఙ్ నెసెత్ఙ్ వరిమనుస్ ఇడ్ఃఏండమంజిని వరిఙ్,నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,మీరుమరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఇజి
వెహిస్,మీముసుక్ మరి ఇని బరు నానుమొప్ ఏ. 25గానినానువానిదాకమీరు నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ నెగెండ్ అసిమండు.

26ఆకక్ర్ దాకనఙిఇసట్మాతివజకిజిమంజి,సెఇవనకాఙ్ ముసుక్గెలిసినివనిన్ఙ్,దేసమ్ కలోకురి✡ముసుక్ఏలుబడిః
కిదెఙ్ అతికారం సీనా. 27 నా బుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ నఙి అతికారం దొహ్ కిమనిన్లెకెండ్, వనిన్ఙ్ లోకురి ముసుక్
అతికారం సీనా. దేవుణు మాటదు రాసిత్మనిన్లెకెండ్, “వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరి
వనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ వరిఙ్ పెడెల్ కొతాన్న్” 28సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్,నాను కోడిఃజామ్ దు సోని సుక సీనా.
29దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

3
సర్ దిసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

1“సర్ దిసుపటన్మ్ దిదేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙరాస్ అ. ఏడుసుకెక్ఙ్ నిదేవుణుఏడుఆతమ్మనిన్కాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ 
ఇకెక్ఙ్. నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. బతిక్జినికాన్ ఇజి నిఙి పేరు మనాద్ . గాని నీను సాతికినె. 2నా దేవుణు ఎదు
నీ పణిఙ్ పూరి ఆతికెఙ్ 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

* 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజి బిలాము ఇని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవకెఙ్ కూకి మనిన్ మోయాబు దేసెమ్ ది రాజు. బుదిద్ సిలెల్ండ
దేవుణుదిఙ్ వెతేకమాతి పణి కితి వందిఙ్ వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. సంకియా 22-24,యెహొసువ 24:9, నాయాది 11:25. † 2:14
2:14 ఇసాయేలులోకురిముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిమోయాబుదేసెమ్ దిరాజుబాలాక్ కూకిమనిఒరెన్ గురు ననిన్ పవక. సంకియా 22-24. ✡ 2:26 2:26
కీరన 2:9.
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ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,మారుమనుస్పొందిఅ. నీను నిఙ్ జితెలిఆజిమన్ ఏండమహిఙ,ఒరెన్ డొఙారివానిలెకెండ్ నాను
వానా. ఇనిక ఇహిఙ ఎమేణి గడిఃయాదు నాను, నీ డగు వానానొ ఇజి నిఙి తెలిఏద్. 4గాని వరి సొకెక్ఙ్ మొహిక్ ఆఎండ,
సుబరం మనిన్కార్ సెగొండార్ సరిద్స్ పటన్మ్ దు నీబాన్ మనార్. అందెఙె వారు మొహిక్ సిలిల్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,
నావెట బూలాదెఙ్ తగిన్కార్. 5సెఇ వనకాఙ్ గెలిసినికాన్, వరిలెకెండ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి మంజినాన్. దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్నివరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దాన్ నాను వనిన్ పేరు ఎసెఙ్ బా డెఃయ్ జి పోక్ ఏ. గాని నా బుబబ్
ఎదుని వనిన్ దూతార్ ఎదు వాండు నఙి సెందితికాన్ ఇజి వనిన్ పేరు ఒపుకొణా. 6 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
7 “పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙరాస్ అ. పరిసుదద్మాతికాన్ *నిజామాతికాన్ ఆతి,దావీదు

పటన్మ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారంమనిన్వనిన్లెకెండ్ దనిన్తాలమ్ కియుమనిన్కాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. వాండు
రేతిఙ ఎయెన్ బాకెహెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు కెహిఙ ఎయెన్ బారేదెఙ్ అట్ ఎన్. 8నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. నిఙిమనిన్
సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బానీనునామాటెఙ్ లొఙిజినాపేరునెస్ ఏఇజివెహ్ ఇతి. ఇదిలోనీఎదునానుసేహల్ రేతమనన్. దనిన్ఙ్ 
ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ, మాపుయూదురుఙు, మాపు దేవుణు లోకుర్ ఇజి అబదద్ం వెహిస్ని సయాను సఙమ్ దివరిఙ్,
నీ డగు వాజి నీపాదమ్ కాఙ్ అరిస్మాడిఃసిన్లెకెండ్ నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్ మనన్ ఇజి అయావలెవారు నెసాన్ర్ లె.
10సమెఙ్ డిఃస్ ఏండఓరిసినివందిఙ్ నాను సితిత్ ఆడెఙ్ నీనులొఙితిత్ మహి. అందెఙెబూమిముసుక్ బతిక్నివరిఙ్ విజేరిఙ్ 
వాజిని పెరి కసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతి పరిస కాలమ్ దు నానుమిఙికాపాడాన్.

11ఇదిలో,నాను బేగినెవాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙి దొహ్ కిస్ని ఇనాయంమరి ఎయెన్ బాఒఏండ, నీను నెసిత్మనిన్
వనకాఙ్ డిఃస్ ఏండ గటిఙఅసిమన్ అ. 12సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నాదేవుణు గుడిఃదు ఉండితంపం లెకెండ్ 
కిన. వాండు ఎసెఙ్ బా దనిన్ బాణిఙ్ డిఃసి సొన్ ఏన్. నా దేవుణు పేరుని, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిగిజ్ వాజిని
కొతత్ యెరూసలేం ఇని నా దేవుణు పటన్ం పేరుని, నా కొతత్ పేరుబా నాను వనిన్ ముసుక్ రాసాన్. 13 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
14 “లవొదికియ పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. నమమ్కమాతికాన్ ని నిజమాతి సాసి ఆతికాన్,

దేవుణు తయార్ కితి విజువనకాఙ్ ముసుక్ అతికారం ఆతి ఆమెన్ ఇనికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 15నీ పణిఙ్ ఎలాగ
మరికెఙ్ ఇజినాను నెసిన. నీను సలాఙ్ మనికి ఆఇ. వేసాఙ్ మనిన్కిబాఆఇ. నీను ఎమేణికబాఉండి రకం ఆజిమంజినిక
ఇహిఙబాగమహాద్ , ఇజినాను కోరిజిన† 16నీను పణిదిఙ్ రెఇకి. నీను సలాఙ్ సిలెల్ద్ . వేసాఙ్ బాఆఇ. నీను గోరువేసాఙ్ 
ననిన్కి. అందెఙెనావెయుదాన్ నాను నిఙిపూసన్ విసీరన్. 17నీను గతననిన్కి,దికుక్ గతిసిలిల్కి,బీదాదికి, గుడిడ్దికి,డుమ్ డ
మనిన్కి. గానియాకెఙ్ నిజం నెస్ ఏండ, నఙి ఆసిత్ మనాద్, నాను డబుబ్ఙ్ గణసత్ మనా, నఙి ఇనిక తకుక్ సిలెల్ద్ ఇజి నీను
వెహె ఆజిని. 18గానినాను నిఙి బుదిద్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నీను ఆసిత్ మనికి ఆదెఙ్ ఇజి సిసుదు సుర్ జి సుబరం ఆతి
బఙారంనాబాణిఙ్ కొల్ అ. మరినీసిగుడాఃఙినిలెకెండ్ పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ నాబాణిఙ్ కొల్ అ. నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ 
తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ రాసెత్ఙ్ కాటికబానాబాణిఙ్ కొల్ అ.

19నానుపేమిసినివిజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్,సికస్దాన్ దిదిజినా. అందెఙెనీనుమనుస్దునిజంఆసఆజిమన్ అ. మరిమారు
మనుస్పొందిజినీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసిఅ. 20ఇదిలో,నానుసేహల్ డగు నిలిస్,సేహల్ రేఅఇజికొతిస్నా. ఎయెన్ బా
నాకంటం వెంజి సేహల్ రేతిఙ,నానులొఇసొనిస్ వనిన్వెటబోజనం కినా. వాండుబానావెటబోజనం కినాన్. 21నాను ఎలాగ
సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసి, నా బుబబ్వెట వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ, అయాలెకెండ్ నె, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్
గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నావెటనాసింహాసనమ్ దు బసెత్ఙ్ బాఅకుక్ సీనా. 22దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు”.

* 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ † 3:15 3:15 లవొదికియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు గొపప్ పేరు మనిన్ రుండి పటన్మ్ కు మహె. హయెరపోలిస్ 
ఇనిపటన్మ్ దు వేసాఙ్ ఏరుసోనిఉండి గడడ్ మహాద్ . లోకుర్ వరి జబుబ్ఙ్ సొండెఙ్ ఇజి,బాన్ సొనిస్అయగడాడ్  దు ఏరుఈబాజిమహార్ . కొలొసాస్ ఇనిపటన్మ్ దు
ఉండెఙ్ గొపప్ రుసిమనిన్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . గాని లవొదికియపటన్మ్ ది ఏరు సపాఙ్ మహాద్ . అందెఙె లవొదికియపటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇని
పణిదిఙ్ బారెఇ సపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్.
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4
పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యాసఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలో పరలోకమ్ దు ఉండి సేహల్ రే ఆతి మహిక సుడ్ఃత. జోడుఃబాంక
పలకిననిన్ జాటులెకెండ్, నావెట ముఙాల వరిగ్తి మనిన్ కంటం మనిన్కాన్, “ఇబెబ్ ఎకిస్ రఅ. దినిన్ వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె
ఇజి నాను నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2 వెటనె నాను దేవుణు ఆతమ్ వెట నిండిత. నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి
సింహాసనమ్ దు ఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్,నాఎదుతోరెఆతాద్. 3అయసింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ పొదుద్ లెకెండ్ గొపప్
జాయ్ మనిన్ ఎరాని రంగు పణుకుదిఙ్ పోలిసి తోరితాన్. సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం గొపప్ జాయ్ మనిన్ ఆకు రంగుది
కొడెఃవేలి మహాద్ . 4 అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటుట్ లం ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కు మహె. అయ ఇరువయ్ నాలిగ్
సింహాసనమ్ కాఙ్, తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, రాజురి టొపిఙ్ ననిన్ బఙారం టోపిఙ్ 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 నిండితి మనిన్ పాణం మనిన్ నాలిగ్
జంతుఙ్ మహె.

7పాణంమనిన్,మొదొహిజంతుమొకొంసింహంలెకెండ్ మహాద్ . రుండిజంతుమొకొందూడఃలెకెండ్ మహాద్ .మూండి
జంతు లోకుమొకొం ననిన్మొకొంమహికాద్. నాలిగ్ జంతు ఎగిని డేగలెకెండ్ మహాద్ . 8యానాలిగ్ జంతుఙ, ఉండి ఉండి
దనిన్ఙ్ ఆరెసిఙ్ రెకెక్ఙ్ మహె. అయరెకెఙముసుక్ని అడిఃగి విజు నిండు కణుకెఙ్ మహె. అయనాలిగ్ జంతుఙ్.

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

9 ఎసిత్వలెబా అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్, అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్ ఎలాకాలం బతిక్జినికాన్ ఆతి
వనిన్ఙ్, పొగిడిఃజి గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్ పొగిడిఃజి మహారొ, 10 నసిత్వలె అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు
అయసింహాసనమ్ దుబసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎదుపడగ్ జిఅరారె,ఎలాకాలంబతిక్జినివనిన్ఙ్ మాడిఃసియాలెకెండ్ పొగిడిఃజి
వెహిస్మహార్ .

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

5
దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1 నసిత్వలె, లొఇని వెలిల్ రాసె ఆతిమని, ఏడు సీలుఙ్ పోకిమనిన్ 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. 3గాని, పరలోకమ్ దుమనిన్ వరిలొఇగాని, బూమిముసుక్
మనిన్వరిలొఇగాని,అయాలోకమ్ దుమనిన్వరిలొఇగానిఅయపుసత్కం రెకెఙ్ నొలొఇసుడ్ఃదెఙ్ నొఅటిన్ఎంబెవనిన్ఙ్ బా
తోర్ ఏతాద్. 4అయపుసత్కం రెకెఙ్ నొ,లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ తగిన్ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాతోరిఇతిఙ్ నాను నండొ అడఃబాజిమహ.
5నసిత్వలె,అయపెదెద్లుఙలొఇఒరెన్, “నీనుఅడఃబామా. ఇదిలో,దావీదుమొదొల్ దాన్ సిగిసిత్,యూదకుటుమ్ దికాన్ ఆతి
సింహం ఇజి పేరు మనిన్కాన్,అయఏడు సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

6నసిత్వలె,అయపెదెద్లుఙు నడిఃమినిపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమిమనిన్ అయసింహాసనం 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
అయ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని, అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు విజేరె, టొయ్ లెఙ్ ని, నమిమ్తి వరి పారద్నమ్ కు ఆతి నెగిగ్

* 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్
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వాసనం సీజిని దుపమ్ కు ఇడిత్ మనిన్ బఙారమ్ ది గినెన్ఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వరి కియుదు అసాత్ రె గొరె పిలల్ ఎదు పడగ్ జి అరార్.
9అయావలె, “నీను అయపుసత్కం లొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీనె కతెత్ ఆతి, నీ నలదాన్ విజు
జాతిఙణిఙ్, విజు బాసెఙాణిఙ్, విజు లోకుర్ బాణిఙ్, విజు దేసమ్ కాణిఙ్ లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కొటి. 10మరి వరిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం లెకెండ్ ని వనిన్ఙ్ పణి కినిపుజేరిఙులెకెండ్ కితిత్ . వారు బూమిముసుక్ ఏలుబడిః కినార్”, ఇజి
అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు ఉండి కొతత్ పాటపారార్. 11నసిత్వలె నాను సుడ్ఃతిఙ్ 
నండొదూతారి కంటం వెహ. వరి లెకక్ కోటికోటిదిఙ్ ఇంకలావ్ మహె. వారుఅయసింహాసనమ్ దిఙ్ నిఅయపాణంమనిన్
నాలిగ్ జంతుఙ్ ని అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ సుటులం మంజి, 12 “కతెత్ ఆతి గొరె పిలల్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్.
అతికారంమనిన్కాన్ ఆదెఙ్,ఆసిత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, గెణంమనిన్కాన్ ఆదెఙ్, సతుత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్,మరాయ్దలొసె ఆదెఙ్,
గవ్ రంలొసెఆదెఙ్,పొగ్ డెఃఆదెఙ్ తగిన్కాన్”,ఇజిగొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ పారిజ్మహార్ . 13నసిత్వలెపరలోకమ్ దుమనిన్,
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”,ఇజివనకకంటమ్ కాణిఙ్ పార్ జినిక,పొగ్ డిఃజిమంజినికనానువెహ. 14పాణంమనిన్అయజంతుఙ్ 
“ఆమెన్”, ఇజి వెహిఙ్ అయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగ్ జి అరిస్, గొరెపిలల్దిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ ర్.

6
సీలుఙ్ 

1నసిత్వలె, గొరెపిలల్ అయఏడు సీలుఙ లొఇ,మొదొహిదనిన్ఙ్ లాగితికనాను సుడ్ఃత. అయావలెఅయపాణంమనిన్
నాలిగ్ జంతుఙలొఇ, ఉండి జంతు పిడుఃగు జాటు ననిన్ కంటమ్ దాన్ “రఅ!”, ఇజి వెహిక వెహ. 2నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఉండి
తెలాల్ ని గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ దొను అసి బసత్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ , రాజురి టోపి
ననిన్ ఉండిటోపిదొహ్ కాద్. వాండు గెలిసిత్కాన్ ఆజిమరి గెలిసెత్ఙ్ ఇజిసోతాత్ న్.

3గొరెపిలల్ రుండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ రుండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 4 నసిత్వలె సిసు ననిన్
ఎరాని రంగుమనిన్ ఉండి గురం వెలిల్ వాతాద్. బూమిముసుక్మనిన్ 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 మూండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ మూండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. నాను సుడ్ఃతిఙ్,
ఇదిలో,ఉండి కరిన్ గురంతోరితాద్. దనిన్ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నికవనిన్ కియుదుఅసత్ మహాన్ . 6“ఉండిరోజుదిఙ్ 
కూలి ఉండి డొకుక్ గొదుము ఇజి, మరి, ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి మూండి డొకుక్ఙ్ సామ ఇజి వెహాన్ . మరి నూనెదిఙ్ 
ఒలివ మరెక్ ని, దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ దాకస్ టోటదిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజి అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ
నడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ ఉండి కంటంనాను వెహ.

7గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలులాగితివలె,పాణంమనిన్నాలిగ్ జంతు “రఅ!”, ఇజివెహికనాను వెహ. 8నాను సుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె,
నీరుననిన్ రంగుమనిన్ఉండిగురంతోరితాద్. దనిన్ముసుక్బసిత్మనిన్వనిన్పేరు,సావు. అయాలోకంవనిన్వెనుకనడిఃజి
మహాద్ . కురెద్ఙాణిఙ్, కరుదాన్,జబుబ్ఙాణిఙ్,బూమిదుమనిన్అడిఃవిజంతుఙవెట,బూమిముసుక్బతిక్జినివరిఙ్ నాలిగ్
బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండిబాటది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9 గొరెపిలల్ అయ్ దు సీలు లాగితివలె, దేవుణు మాట లొఙితిత్వందిఙ్, మరి దేవుణుమాటవందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ సాసయ్ం
వందిఙ్ కతెత్ ఆతిమనిన్ వరి ఆతెమ్ఙ, పూజ సీని మాలిపీట అడిఃగి నాను సుడ్ఃత. 10 వారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్,
“పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ నిజమాతి దేవుణు, నీను, మఙి సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ తగితి సికస్
సిఏండ, బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసి, సికస్ సిఏండ ఎసొస్ కాలం మంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్ మహార్ .
11నసిత్వలెవరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ దొహ్ కె. వెనుకవారు సపెప్ఆతిలెకెండ్ నెసపెప్ఆదెఙ్ మనిన్తంబెరిఙ
లెకక్, మరి వరివెట కూడ్ఃజి పణికితివరి లెకక్బా పూరి ఆనిదాక మరి కండెక్ కాలం కాప్ కిజి మండెఙ్, ఇజి వరిఙ్ వెహె
ఆతాద్.

12గొరెపిలల్ ఆరు సీలులాగితికనాను సుడ్ఃత. నసిత్వలెగొపప్ గటిఙబూమికదిల్తాద్. పొదుద్ , కరిన్ రంగులెకెండ్ ఆతాద్.
నెల పూరి, నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ ఆతాద్. 13 పెరి గాలిదిఙ్ దూకె ఆజి బొడెః మరాతి ఆకక్రి కాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నె
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ఆగసమ్ దాన్ సుకెక్ఙ్ రాలెత్. 14ఉండికాకితం సుటిసి లెకెండ్ నెఆగసం సుటె ఆజితొఏండఆతాద్. విజుగొరొక్, సమ్ దరం
నడిఃమిమనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు విజు వనక వనకబాడిడ్దాన్ డిఃసెత్ సొహె.

15 నసిత్వలె, బూమిముసుక్ 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 పొరొఙ
డాఃఙితార్. 16వారు గొరొకాఙ్ ని సటుట్ ఙయాలెకెండ్ వెహిస్మహార్ , “మీరుమాముసుక్ అరిస్, సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్
వనిన్ మొకొమ్ దాన్ ని గొరెపిలల్ కోపమ్ దాన్ మఙి డాఃపు”. 17 “ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుని గొరెపిలల్ బూమి ముసుక్
మనిన్వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజువాతాద్. 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
ఉండిదూతపొదుద్ సోనిదరోటాన్ వాతికనానుసుడ్ఃత. బూమిదిఙ్ నిసమ్ దారమ్ దిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ అతికారందొహ్ కిమనిన్
దూతార్ వెట ఈహ వెహాన్ . 3 “మాపు దేవుణు పణి కినివరి నొదుఙ సీలు పొకిన్దాక బూమిదిఙ్ బా, సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా,
మరెకాఙ్ బా పాడ్ః కిమాట్”, ఇజి వాండు డటం వెహాన్ . 4 నసిత్వలె, సీలు పోకె ఆతివరి లెకక్ వెహిక నాను వెహ.
ఇసాయేలుది విజుతెగెఙాణిఙ్ లకస్ నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .

5సీలుపోకె 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 . 7 సీమొను తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . లేవితెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . ఇసాకారుతెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ 
లోకుర్ మహార్ . 8జెబులూను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . యోసేపుతెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . బెనాయ్మిను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .

తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 
9 దనిన్ వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్, విజు దేసమ్ కాణిఙ్, విజు జాతిఙణిఙ్, విజేరె లోకుర్ బాణిఙ్, విజు బాసెఙ్ వరిగ్ని

వరిబాణిఙ్ వాతి ఎయెన్ బా లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్ మంద లోకుర్ అయ సింహాసనం ఎదుని గొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్
మంజినిక సుడ్ఃత. వారు తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిఈతమరాతిమటెఙ్ కికాఙ్ అసత్ మహార్ .

10“సింహాసనమ్ దుబసిత్ మనిన్కాన్ ఆతిమాదేవుణునిగొరెపిలల్ మఙిరకిస్సత్ మనార్”,ఇజివారుగొపప్పెరి కంటమ్ దాన్ 
వెహిస్మహార్ .

11 అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ సుటులం దేవుణు
దూతార్ విజేరె నిహ మహార్ . వారు సింహాసనం ఎదు పడగ్ జి అరిస్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. 12 “ఆమెన్,
వనిన్ గొపప్ పేరు వందిఙ్, వనిన్ గెణమ్ వందిఙ్, వనిన్ అతికారమ్ వందిఙ్, వనిన్ సతుత్ వందిఙ్ మాటు మా దేవుణుదిఙ్ 
ఆంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం పొగిడిఃజి మంజినాట్. మాటు విజెటె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్ మంజినాట్.
ఆమెన్”, ఇజివారు వెహిస్మహార్ .

13 నసిత్వలె అయ పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యా తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి మనికార్ ఎయెర్ ? వారు ఎమేణిఙ్ వాత
మనార్”, ఇజి నఙి వెన్ బాతాన్.

14 “బాబు నీనె నెసిన్”, ఇజినాను వనిన్ఙ్ వెహా. వాండునావెటఈహ వెహాన్ . “వీరు గొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వాతికార్.
వారుగొరెపిలల్ నలదాన్ వరిసొకెక్ఙ్ నొర్ బజివనకాఙ్ తెలాల్ ఙ్  కితిత్కార్. 15అందెఙె, “వారుదేవుణుసింహాసనంఎదుమంజి
రెయుపొగొల్ వనిన్ గుడిఃదు వనిన్ఙ్ పణి కిజి మంజినార్. సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్, వాండె ఆజి వనిన్ టంబు వరి
ముసుక్ ప్ డ్ కిస్ వరిఙ్ కాపాడాన్న్. 16మరిఎసెఙ్ బావరిఙ్ బఙ కట్ ఏద్. మరిఎసెఙ్ బావారు ఏహిక్సాఏర్. పొదుద్ ది గొపప్
ఏండ వరి ముసుక్ తగిల్ఏద్. మరి సురిన్లెకెండ్ మనిన్ వేడిఃబా వరిఙ్ తగిల్ఏద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సింహాసనం నడిఃమి
మనిన్ గొరెపిలల్ వరిఙ్ గవుడుఃయెన్ ఆతమనాన్. పాణం సీని ఏరు వానిఊట డగు వాండు వరిఙ్ నడిఃపిసాన్న్. దేవుణు
వరి కణుకేఙాణిఙ్ కణెర్ విజుతేల్ నాన్”.
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8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

1 గొరెపిలల్ ఏడు సీలు లాగితివలె పరలోకమ్ దు అరగంట జమ్ నె మహాద్ . 2 నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు ఏడు దేవుణు
దూతార్ నిలిస్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. వరిఙ్ ఏడు జోడు బాంగెఙ్ దొహ్ కె మహె. 3 మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్మనిన్ దూపం సురిన్ గినన్ కియుదు అసాత్ ండె దూపం సురిన్ మాలి పెటె ఎదు వాతాండె నిహాన్.
సింహాసనం ఎదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దూపం సురిన్మాలిపెటెదు, దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతివరిపార్ 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 సురిన్మాలి
పెటెదాన్ డీపుక్ లాగిజ్ అయ గినాన్దు నిండిసాత్ ండె, అయ డీపుక్ఙ్ బూమి ముసుక్ విసీరాన్. నసిత్వలె గొపప్ దీడ్ఃనికెఙ్,
పిడుఃగుఙ్,మెరిస్నికెఙ్ విజువాతె. బూమి కదిల్తాద్.

ఏడుజోడుఃబాంకెఙ్.
6 నసిత్వలె ఏడు జోడుఃబాంకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ వనకాఙ్ ఊకెఙ్ తయార్ ఆతార్. 7మొదొహి దేవుణు దూత

వనిన్జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, వడఃఙానిసిసు నలదాన్ కూడ్ఃజి బూమిముసుక్ సెదరె ఆజిఅరె. అందెఙెబూమిదుమూండి
వంతుఙలొఇఉండి వంతు వెతాద్. మరెక్ బామూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు వెతాద్.

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

10మూండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ కసిమంజిని ఉండి పెరి సుకక్ ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్
పెరి గడెడ్ఙముసుక్ని ఏరుసోనిఊటెఙమూండి వంతుఙలొఇఉండివంతుముసుక్ అరాద్. 11అయసుకక్ పేరు సేందు.
అందెఙెమూండి వంతుఙ ఉండి వంతు సేందు ఆతాద్. ఏరు సేందు ఆతిఙ్ లోకుర్ నండొండార్ సాతార్.

12నాలిగ్ దేవుణుదూతవనిన్జోడుఃబాంకఉకిఙ్,పొదుద్ మూండివంతుఙలొఇఉండివంతుసెఎణ్ 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 వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు నెల
సుకెక్ఙజాయ్ మన్ ఏతాద్.

13 నాను సుడ్ఃజి మహిఙ్ నండొ ముసుక్ ఎగిజి మంజిని ఉండి డేగ, “మరి ఊకెఙ్ మనిన్ మూండి జోడుఃబాంకెఙ
జాటుదాన్ బూమిముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్,అబాయాకసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”, ఇజి గొపప్ పెరిజాటుదాన్ వెహిమనిన్క వెహా.

9
1అయ్ దు దేవుణు దూత వనిన్ జోడు బాంక ఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ బూమిముసుక్ రాలిత్ మహి ఉండి సుకక్ సుడ్ఃత.

దరిణ్ది తాలం కికుక్ అయసుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్. 2వాండు అయమటుసిలిల్ దాసిత్మనిన్ దరిణ్దిఙ్ రెతిఙ్, గొపప్ పెరిసొలుల్ దాన్ 
సిసుదాన్ గోయ్ వాతి లెకెండ్ గోయ్ వాతాద్. అయ దరిణ్దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ పొదుద్ ని, ఆగసం సీకటి ఆతాద్. 3అయ
గోయ్ దాన్ మేపిలెక్ బూమిముసుక్వాతె. బూమిముసుక్మనిన్ కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె. 4నొదుఙ
దేవుణుగురు సిలిల్ లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నె ఆఎండ, బూమిముసుక్ మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇనిమొకక్దిఙ్ బా, ఇనిమరాతిఙ్ బా
పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వనకాఙ్ ఆడ దొహ్ కాద్. 5వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వనకాఙ్ అతికారం సిలెల్తాద్. గాని అయ్ దు నెలెఙ్ దాక
వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజిమండెఙ్ వనాక్ఙ్ అతికారందొహ్ కమనాద్. అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ వరిఙ్ వాతికసట్ం, కుపిడారొలోకురిఙ్ 
కటిత్ఙ వాని నొపిప్లెకెండ్ మహాద్ . 6అయ దినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ రెబానార్ గానిసావు వరిఙ్ తపె ఆనాద్ లె. వారు
సావువందిఙ్ ఆస ఆనార్ లెగానిసావువరిఙ్ డిఃసిసొనాద్ లె.

7అయమేపిలెక్ విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ తయార్ కితిమనిన్ గురమ్ కాఙ్ పోలితెమనెన్. బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ టోపి
ననిన్క ఉండి, వనక బురెక ముసుక్ మహె. వనకమొకొమ్ కు లోకు మొకొం లెకెండ్ మహె. 8 వనక కొపుప్ బోదెక బురాతి
కొపుప్లెకెండ్ మహాద్ . వనక పలుక్ సింహం పలుక్ లెకెండ్ మహె. 9 ఇనుముదాన్ తయార్ కితిమనిన్ లెకెండ్ గుండెదిఙ్ 
అడిఃని సొకెక్ఙ్ వనకాఙ్ మహె. వనక రెకెక్ఙాణి జాటు విదెమ్ దిఙ్ ఉహ్ కిస్ని గురమ్ కు లాగ్ జిని రదమ్ క గొపప్ పెరి
జాటులెకండ్ మహాద్ . 10వనకాఙ్ కిపిడారొతోకెఙ్ ననిన్సాపుక్మనిన్తోకెఙ్ మహె. లోకురిఙ్ అయ్ దు నెలెఙ్ గుతిస్బాదెఙ్ 
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కిదెఙ్ అయ తోకెఙ వనకాఙ్ సతుత్ మహాద్ . 11 దరిణ్దిఙ్ అతికారం మనిన్ దూత వరి ముసుక్ రాజు లెకెండ్ మహాన్ . ఏబి
బాసాదు వనిన్ఙ్ పేరు ‘అబదోను’ ఇని పేరు. గీకు బాసాదు వనిన్ పేరు ‘అపొలుయోను’ ఇని పేరు.

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

17గురమ్ కాఙ్ ని వనకముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙివాతి కలాదునానుయాలెకెండ్ సుడ్ఃత. వరిఙ్ సిసు ననిన్ ఎరాని
రంగుది, మరి నీలి రంగుది, మరి పసిఙ్ రంగుది గుండెదిఙ్ అడిని సొకెక్ఙ్ మహె. గురమ్ క బురెక్ సింహం బురెక్ లెకెండ్ 
మహె. వనక వెయుఙాణిఙ్ సిసు, గోయ్, రెంజికం వెలిల్ వాజి మహె. 18 వనక వెయుఙాణిఙ్ వాతి సిసు, గోయ్, రెంజికం
ఇనిమూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ లోకురిమూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతులోకుర్ సపెప్ ఆతార్. 19అయగురమ్ క సతుత్ వనక
వెయుఙలొఇని వనక తోకెఙ మహె. లోకురిఙ్ కటిస్ గాయమ్ కు కిదెఙ్ బురెక్ మనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్ తోకెఙ్ వనకాఙ్ 
మహె.

20యామూండిదెబెబ్ఙాణిఙ్ 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 ఇ సతుత్
సిలిల్ వనకాఙ్ మాడిఃసినిక డిఃసి సిఏతార్. 21అకాక్దె ఆఎండ, లోకురిఙ్ సపిన్క, గురుఙవెట సెటిణ్ కినిక, రంకు బూలానిక,
డొఙ కినికయాలెకెండ్ వారు కిజిమహికెఙ్ డిఃసిసీజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజిమనుస్మారిస్ ఏతార్.

10
ఇజిరిపుసత్కం అసిత్మనిన్ దేవుణు దూత.

1నసిత్వలె గొపప్ సతుత్ మనిన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత పరలోకమ్ దాన్ డిగిజ్ వాజినిక నాను సుడ్ఃత. వాండుమొసొప్ 
తొడుఃగితమహాన్ . వనిన్ బురముసుక్ కొడెఃవేలి సుటె ఆతమహాద్ . వనిన్మొకొంపొదుద్ లెకెండ్ ని వనిన్పాదమ్ కు తంపం
లెకెండ్ మనిన్ సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 2 వనిన్ కియుదు రెకిమనిన్ ఉండి పుసత్కం మహాద్ . వాండు వనిన్ ఉణెర్ పాదం
సమ్ దరం ముసుక్ మటత్ మహాన్ . వనిన్ డేబ పాదం బూమి ముసుక్ మటత్ మహాన్ . 3 సింహం ఆకక్ర్ సిత్ లెకెండ్ వాండు
ఉండి గొపప్ పెరి జాటు సితాత్ న్. వాండు జాటు సితిత్వలె ఏడు పిడుఃగుఙ్ వనక వనక జాటుఙాణిఙ్ వరిగ్తె. 4అయ ఏడు
పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తివలె,నానురాసెత్ఙ్ తయార్ ఆతిఙ్, “అయఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తి సఙతిఙసీలుపోక్ అ. వనకాఙ్ రాసమ్”,
ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ.

5 నసిత్వలె, సమ్ దరం ముసుక్ని బూమి ముసుక్ నిహిమనిన్ దేవుణు దూత వనిన్ ఉణెర్ కియు పరలోకం దరోట్ 
పెహాండెయాలెకెండ్ వెహాన్ . 6పరలోకమ్ ని అబెబ్మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, బూమిని బూమిముసుక్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని,
సమ్ దరమ్ నిసమ్ దరమ్ దుమనిన్ విజువనకాఙ్ తయార్ కితిత్కానాతిఎలాకాలంబతిక్జినిదేవుణుపేరు 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 బూమి
ముసుక్ నిహిమనిన్ అయదేవుణు దూత కియుదు మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరిపుసత్కం 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 . గానిఅక తిహి వెనుక నాపొటాదు సేందు ఆతాద్. 11అయావలెవాండు, “నీను నండొలోకుర్ వందిఙ్,
నండొజాతిఙాణివరివందిఙ్, నండొబాసెఙ్ వరిగ్నివరివందిఙ్, నండొండార్ రాజుర్ వందిఙ్ దేవుణు పవకలెకెండ్ మరివెహెఙ్ 
వలె”, ఇజి నఙి వెహాన్ .
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11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.

1మరి కొలత్ కిని ఉండి డుడుడ్ నఙి సితాండె ఈహ వెహాన్ . “నీను నిఙ్ జి దేవుణు గుడిఃని, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని
మలిపీటదిఙ్ కొలత్ కిజి, దేవుణు గుడిఃదు పొగిడిఃజి మాడిఃసినివరిఙ్ లెకక్ కిఅ. 2 గుడిఃదిఙ్ వెలిల్ మనిన్ డేవ కొలత్ కిఏండ
డిఃస్ అ. అయాక దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి వందిఙ్ మనిన్క. వారు నల్ పయ్ రుండి నెలెఙ్ పరిసుదద్మతి యెరూసలేం
పటన్మ్ దిఙ్ వరికాలాక్ణిఙ్ మటాన్ర్ లె. 3మరి నాను నా రిఎర్ సాసిరిఙ్ అతికారం సీనాలె. వారు బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి
పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్ దేవుణు పవకరు లెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ సాటిసాన్ర్. 4బూమిదిఙ్ పబు ఆతి దేవుణు
ఎదు నిలిస్ మంజిని రుండి ఒలివ మరెక్ ని రుండి దీవ డండిఙ్ ఆతికారెయా రిఎర్ సాసిర్. 5ఎయెర్ బా వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ 
కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, వరి వెయుదాన్ సిసు వాజి వరిఙ్ పగాతివరిఙ్ సురన్ విసీరాన్ద్. వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సూణికార్
యాలెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. 6వారు పవకరులెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిన్ దినమ్ దు ఆగసమ్ దాన్ పిరు రెఏండ అడుడ్ కిదెఙ్ 
వరిఙ్ అతికారంమంజినాద్. మరివరిఙ్ ఇసట్మాతివజఎసిత్వలెబాబూమిదుమనిన్ఏరుదిఙ్ నలలెకెండ్ కిదెఙ్,మరినండొ
రకమ్ ది జబుబ్ఙాణిఙ్ బూమిముసుక్ 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 సొదొమ పటన్మ్ దిఙ్,
అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ పోలిసి వెహె ఆజినాద్. అబెబ్ వరి పబుబా సిలువ పోకె ఆత మహాన్ . 9 వరి పీనుగుఙ్ మూసెత్ఙ్ 
సరి సిఏండ విజు దేసెమ్ దికార్, విజు తెగెఙాణికార్, విజు బాసెఙాణికార్, విజు జాతిదికార్ విజేరె మూండినర రోసుక్ వరి
పీనుగుఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్. 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 సుడ్ఃజి మహివలెనె వారు
మొసొపుదాన్ పరలోకమ్ దు పెరె ఆజిసొహార్.

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

మిగిలితిత్మనిన్ ఏడుజోడుఃబాంక.
15ఏడుదేవుణుదూతవనిన్జోడుఃబాంకఊకిఙ్ పరలోకమ్ దుగొపప్పెరికంటమ్ దాన్ యాలెకెండ్ డేలిస్నిజాటుఙ్ వాతె.

“యాలోకమ్ దు ఏలుదాన్ ఏలుబడిః కినిక, మాపబుఙ్ ని వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆత మనాద్. వాండు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం
ఏలుబడిః కిజిమంజినాన్ లె”. 16నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు సింహాసనమ్ కాఙ్ బసిత్మనిన్ అయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు
పడగిజి అరిస్ దేవుణుదిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహార్ . 17 “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి ఆతి,
విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్మాపబుఆతిదేవుణు,నీనునీగొపప్పెరిసతుత్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపు
మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 18దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఆతియాలోకమ్ ది లోకుర్ కోపమ్ దాన్ నిండితార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙనీనుకోపంఆదెఙ్ సమయంవాతాద్. సాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ నీనుతీరుప్తీరిసెత్ఙ్ గడిఃయవాతాద్. నీపణిమణిసిరిఙ్,
పవకరిఙ్,నిఙినమిమ్తిత్ వరిఙ్,నీపేరు వందిఙ్ గవ్ రం సీజిబతిక్తిఇజిరివరిఙ్ నిపెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ తగితిఇనాయంసీదెఙ్ 
గడిఃయవాతాద్. బూమిదిఙ్ నాసనం కినివరిఙ్,నాసనం కిదెఙ్ గడిఃయవాతాద్”.

19నసిత్వలె, పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణులోకుర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్ మనిన్మందసంతోరె
ఆతాద్. నసిత్వలె,మెర్ సినిజాయ్, పిడుఃగుఙ్, దీడ్ఃజినికెఙ్,వాతె. బూమి కదిల్తాద్. గొపప్ వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.

1 నసిత్వలె 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
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పరలోకమ్ దు తోరితాద్. ఇదిలో,ఉండి గొపప్ పెరి ఎరాని సరాస్ తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్ మహె. దనిన్
బురముసుక్రాజురిటోపిలెకెండ్ బఙరమ్ దిఏడుటోపిఙ్ మహె. 4ఆగసమ్ దిసుకెక్ఙమూండివంతుఙ్ లొఇఉండివంతు
సుకెక్ఙ్ దనిన్ తోక డెఃయ్ జి బూమిముసుక్ అర్ పాత్ ద్. ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ ఆతి మనిన్ అయబోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ 
సరి,అయబయిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ్ ఇజిఅయసరాస్ అయబోదెలిఎదు నిహమహాద్ . 5అది ఒరెన్ మరినిఙ్ కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది
లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ ఇనుము డుడుడ్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అదికాసిత్ బయిదేవుణు డగుని వనిన్
సింహాసనం డగు వెటనె లాగ్ జి పెరె ఆతాన్. 6అది పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్, దేవుణు దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ ఇజి
బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్ సొహాద్.

7 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉదద్ం ఆతాద్. మికాయెలు ఇని దేవుణుదూతని వనిన్ జటుది దూతార్ కూడ్ఃజి అయ గొపప్
పెరి సరాస్ వెటఉదద్ం కితార్. అయగొపప్ పెరి సరాస్ ని వనిన్ దూతార్ మర్ జిఉదద్ం కితార్. 8గానివారు దేవుణు దూతార్ 
ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙె పరలోకమ్ దు మరి ఎసెఙ్ బావరిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ మన్ ఏతాద్. 9లోకమ్ దు మనిన్
లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ మొసెం కిజి నడిఃపిసిత్కాన్ ఆతి సెఇకాన్ ఆతి సయాన్ ఇజి పేరు ఇడెడ్ ః ఆతిమొదొహి సరాస్ ఇని అయ
గొపప్ పెరి సరాస్ పరలోకమ్ దాన్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతాన్. వాండుని వనిన్ దూతార్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతార్.

10 నసిత్వలె పరలోకమ్ దుయాలెకెండ్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం నాను వెహ. “రెయుపొగొల్ మాదేవుణు ఎదు, మా
తంబెరిఙ 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. 11మాతంబెర్ సిర్ గొరెపిలల్
నలదాన్,వారు వహిమనిన్సాసయ్మ్ దాన్ సయ్ తాన్ ముసుక్ గెలసత్ మనార్. వారు వరిసొంతపాణమ్ కాఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి
ఒడిఃబిఏండసాదెఙ్ బాతయార్ ఆతమహార్ . 12అందెఙె పరలోకమ్ దికిదెరామీరు సరద్ ఆదు. బూమిదుని సమ్ దరమ్ దు
మనిన్ విజేరిఙ్ కసట్మ్ కునె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙసయానుమీడగువాతమనాన్. వనిన్ఙ్ సమయంతకుక్నెమనాద్ ఇజినెసి
వాండు నండొ కోపమ్ దాన్ నీ డగు వాతమనాన్”.

13బూమిముసుక్అరెప్ఆతాన్ ఇజినెసాత్ ండె,అయగొపప్పెరిసరాస్,అయమొగకొడొఃదిఙ్ కాసిత్ బోదెలిదిఙ్ అసిమాలెఙ్
కిదెఙ్ ఇజి వెటపెరిజ్ రెబాదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 14 అందెఙె, అయ గొపప్ పెరి సర స్ బాణిఙ్ తపె ఆజి దేవుణు దనిన్ వందిఙ్ 
బిడిఃఙ్ బూమిదు తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఎగిజిసొండెఙ్ ఇజి రుండి పెరి డేగ రెకెక్ఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె. అబెబ్ అయగొపప్
పెరి సరాస్ దనిన్ఙ్ తొఏండ ఉండి కాలం,కాలమ్ కు, సెగం కాలంపోస కిబె ఆతాద్. 15నసిత్వలె,అయబోదెలిదిఙ్ గడడ్ పెరిజ్
ఒతెఙ్ ఇజి అయగొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ వెయ్ దాన్ పెరి గడడ్లెకెండ్, అయబోదెలి వెనుకహన్ ఏరు కకాన్. 16గాని బూమి
బదెఙ్ ఆజిరేఆతాదె,అయగొపప్పెరిసరాస్ వెయ్ దాన్ కకిఏరుదిఙ్ డిఃఙ్ జిఅయబోదెలిదిఙ్ తోడుః కితాద్. 17-18అందెఙె
అయగొపప్ పెరి సరాస్ అయబోదెలిముసుక్ కోపం ఆతాదె, దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజియేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ 
ఆతిదనిన్పొటాదుపుటిత్మహివరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజితయార్ ఆతాద్. వరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజిఅయగొపప్ 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. ఉండి ఉండి బురముసుక్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడ్ఃజిని ఉండి 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 విజు అయ జంతుదిఙ్ సితాన్. 3 అయ జంతుది ఏడు బురెకలొఇ ఉండి బురాదు సాదెఙ్ సరియాతి
పెరిగాయంతగిల్తమహాద్ . గానిసాదెఙ్ సరియాతిఅయపెరిగాయంమాందితాద్. అందెఙెబూమిముసుక్మనిన్లోకుర్ 
విజేరెబమమ్ఆజిఅయజంతువెట కూడిఃతార్. 4అయజంతుదిఙ్ అతికారంసితిత్వందిఙ్ వారుఅయగొపప్పెరిసరాస్ దిఙ్ 
పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి మహార్ . మరి వారు అయ జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసి, “యాజంతులెకెండ్ మనిన్కాన్ ఎయెన్ బా
సిలెన్. మరి దనిన్ వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్”, ఇజి గొపప్ వెహిస్మహార్ .

5పొఙె ఆనిమాటెఙ్ ఆహె వెహెఆజి దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి వరిగ్దెఙ్ దనిన్ఙ్ వెయు వాతాద్. నలపయ్ రుండి నెలెఙ్ 
దనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారందొహ్ కాద్. 6అందెఙెదేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి,వనిన్ పేరుదిఙ్ అబదద్ంమాటెఙ్ వెహిస్,
పరలోకమ్ దిఙ్, పరలోకమ్ దు బతిక్ని వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి అయ జంతు దనిన్ వెయుదాన్ వరిగ్జి మహాద్ . 7దేవుణు
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వందిఙ్ కేటఆతివరివెటవిదెంకిజి,వరిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారందొహ్ కాద్. విజుతెగెఙాణివరిముసుక్,విజుజాతిఙాణి
వరిముసుక్, విజుబాసెఙ్ వరిగ్ని వరి ముసుక్, విజు దేసెమ్ దివరిముసుక్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 8బూమిముసుక్
బతిక్నికార్ విజేరెఅయజంతుఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్. బూమిపుట్ ఏండముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమనిగొరెపిలల్దిఙ్ సెందితి
మనిన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ విజేరె జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసాన్ర్ లె. వరి పేరుకు అయపుసత్కమ్ దు సిలెల్ద్ . 9వెండెఙ్ మనుస్మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజిఅయావజనడిఃజి
మండు.

10ఎయెన్ బాఆఇదేసెమ్ దివరివెటఅసెప్ ఆజి,ఆఇదేసెంసొనికాన్ అయాలెకెండ్ సొనాన్ లె. ఎయెన్ బాకురద్దాన్ సపెప్
ఆదెఙ్ మనిన్కాన్, కురద్దాన్ సపెప్ఆనాన్ లె. దేవుణువందిఙ్ కేటఆతివరిఓరుప్,మరిదేవుణుముసుక్ వరిఙ్ మనిన్నమకం
దనిన్దటాన్ తోరె ఆనాద్.

బూమిదాన్వెలిల్ వాతిజంతు
11మరిబూమిదాన్మరిఉండికూరమతిజంతువెలిల్ వాతికనానుసుడ్ఃత. గొరెపిలల్ కొముననిన్ రుండికొముకు దనిన్ఙ్ 

మహె. గాని గొపప్ పెరి సరాస్ లెకెండ్ వరిగ్జి మహాద్ . 12అయ జంతుఙ్, మొదొహి జంతుఙ్ మహి విజు అతికారం దనిన్
బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. అయఅతికారమ్ దాన్ బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరెసాదెఙ్ సరియాతిగాయంతగిల్జి నెగెండ్ ఆతి
మనిన్మొదొహిజంతుఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి బలవంతం కిజిమహాద్ . 13అయజంతు లోకుర్ విజేరె సూణిలెకెండ్ 
ఆగసమ్ దాన్ సిసు డిగిజ్ వాని ననిన్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసిమహాద్ . 14మొదొహిజంతు దనిన్
పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజితోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి అయజంతు బూమిముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం
కితాద్. కురద్దాన్ గాయం ఆతిఙ్ బా సాఏండ బతిక్తి మొదొహి జంతుది బొమమ్ ఉండి తయార్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాత్ ద్.
15అయమొదొహిజంతుదిబొమమ్దిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ పాణం సీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. అందెఙెబొమమ్దిఙ్ 
మాడిఃస్ ఏండ మంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బా అతికారం దొహ్ క మనాద్. 16అయ జంతు విజేరిఙ్, అహిఙ ఇజిరికారాతిఙ్ బా
పెరికారాతిఙ్ బా,ఆసిత్ మనిన్కారాతిఙ్ బాబిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బావెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బా
విజేరె వరి ఉణెర్ కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ నొదుదునొమొదొహి జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ ఇజి బలవంతం కితాత్ ద్. 17ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, అయ జంతు పేరునొ, దనిన్ పేరుది అంకి ఆతి గురునొ పోకె ఆతివరిఙ్ నె ఆఎండ మరి ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా
కొండెఙ్ 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.

1నసిత్వలె,నానుసుడ్ఃతిఙ్ అయగొరెపిలల్యెరూసలేమ్ దుమనిన్సియొనుగొరొన్ ముసుక్నిహమనాన్. అయగొరెపిలల్
పేరుని, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు పేరు వరి నొదుదు రాసె ఆతిమని లకస్ నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయు లోకుర్ వనిన్వెట మహార్ .
2గొపప్ పెరి గడాడ్ ది జాటు లెకెండ్ ని గొపప్ పిడుఃగు జాటు లెకెండ్ ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వాతిక నాను వెహ. నాను
వెహిమనిన్ కంటం టొయ్ ల పలకివలె వాతి జాటు లెకెండ్ మహాద్ . 3అయ లకస్ నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అయ
సింహాసనం ఎదుని అయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు,ఉండి కొతత్ పాటపారార్.
యాలోకమ్ దాన్ కొలె ఆతి, వారె ఆఎండమరి ఎయెర్ బాఅయపాట నెస్ ఏతార్. 4వీరు బోదెకవెట కూడ్ఃజి, వరిఙ్ వారె
సెఇకార్ కిబె ఆఎండ నెగెండ మనిన్కార్. గొరెపిలల్ ఎంబె సొహిఙ్ బావీరుబా వనిన్వెట సొనిస్ మహార్ . వీరు తొలిత పంటితి
పంటలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్, మరి గొరెపిలల్వందిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్ విజు లోకుర్ బాణిఙ్ ఎరెల్ ఆజి కేట ఆతికార్.
5వీరు వెయుదాన్ ఇని అబదద్ంమాటబావర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్ నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
6 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్, అహిఙ విజు జాతిఙణి వరిఙ్, విజు తెగాతివరిఙ్, విజు బాసెఙ వరిగ్ని

వరిఙ్,విజుదేసెమ్ దిలోకురిఙ్,వెహెఙ్ దేవుణువెటఎలాకాలంమంజినిబతుక్సీనిసువారఅసిమరిఉండిదేవుణుదూత
ఆగసమ్ దుఎగిజిమంజినికనానుసుడ్ఃత. 7వాండు, “మీరుదేవుణుదిఙ్ లొఙిజి,వనిన్ఙ్ గవ్ రంసీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వాండు తీరుప్ తీరిసిని గడిఃయ వాత మనాద్. అందెఙె ఆగసమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్, ఏరు వాని ఊటెఙ
పుటిసిత్ వనిన్ఙెపొగిడిఃజిమాడిఃసుత్ ”, ఇజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .
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8మరి ఉండి దూత వనిన్ వెనుక వాజి, “ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, రంకు బూలాజిని దనిన్ పణిఙాణిఙ్ విజు లోకురిఙ్ మతుత్
కిబిసిన్లెకెండ్ ఉట్ పిసిత్కాద్ ఆతి గొపప్ పెరి పటన్ం ఆతి బబులోను అరాద్,అరాద్”, ఇజి వెహాన్ .

9-10అయరుండి దేవుణు దూతార్ వెనుక,మరి ఒరెన్ దూత వనిన్ వెనుక వాజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ వెహాన్ .
“ఎయెన్ బా అయ జంతుఙ్ మాడిఃసి, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ మొకిజి, దనిన్ గురు వనిన్ నొదుదునొ, కియుదునొ పోకె ఆతికాన్,
ఇనికబా కలప్ ఏండపూరి సతుత్ దాన్ వాకె ఆజిని దేవుణు గొపప్ కోపం ఇని మతుత్ కిబిసిన్ కలుల్ ఉణాన్ లె. గొరెపిలల్ ఎదుని,
దేవుణువందిఙ్ కేటఆతికార్ ఆతిదేవుణుదూతార్ ఎదు,నెగ్ డిఃనిసిసుదాన్,వెయిజ్ ని గందకమ్ దాన్ ఇమ్ సెఙ్ కిబెఆనాన్.
11వారు హిమ్ 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 కిబె ఆజిమంజినాన్. 12అందెఙె దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజిమంజి,యేసువందిఙ్ మనిన్ నమకమ్ దు
నమకమాతివరిలెకెండ్ మంజినికార్,హిమ్ సెఙ్ విజుడిఃస్ ఏండఓరిసిమంజినార్. వారుదేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఇజితోరె
ఆజినార్.

13నసిత్వలె, “పబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజిఏలుదాన్ సానికాన్ దేవుణుసీనిదీవెనమ్ కుమంజినికార్ ఇజిరాస్ అ”,ఇజి
పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ. “నిజమె,వారు కసట్బాడ్ఃజినిక డిఃసి రోమాన్ర్. వారు కితిమనిన్ పణిదిఙ్ తగితి
లెకెండ్ వరిఙ్ ఇనాయందొహ్ కాన్ద్”, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్.

బూమిదిపంటకొయ్ నిక.
14మరినానుసుడ్ఃతిఙ్,ఇదిలో,తెలాల్ నిమొసొప్ తోరితాద్. “లోకుమరిసి”ఆతివనిన్ఙ్ పోలితిఒరెన్ మొసొప్ ముసుక్

బసత్ మహాన్ . వనిన్ బురముసుక్ బఙారంటోపిమహాద్ . వనిన్ కీదు తెవుగుమనిన్ కొడెఃవేలిఅసత్ మహాన్ . 15నసిత్వలెమరి
ఉండి దేవుణు దూత, దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి, “బూమిది పంట పండితమనాద్. కొయ్ దెఙ్ కాలం వాతాద్ . అందెఙె
నీ కొడెఃవేలి అసి కొయ్ అ”, ఇజిమొసొపుముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ . 16మొసొపుముసుక్ బసిత్
మనిన్కాన్ వనిన్ కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ న్. బూమిదు పంటితిమనిన్ పంట కొయెఆతాద్.

17 నసిత్వలె మరి ఉండి దేవుణు దూత పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ఙ్ బా తెవుగుమనిన్
ఉండి కొడెఃవేలిమహాద్ . 18మరిఉండి దేవుణు దూత దేవుణుదిఙ్ పూజసీనిమాలిపీటదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వాండు సిసు
ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్. “బూమి ముసుక్ 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 . 19అందెఙె
అయ దేవుణు దూత వనిన్ కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ ండె, దాకస్ పటుక్ కొయ్ జి, దాకస్ పటుక్ మటిస్ రసం లాగ్ జిని
గనుగుదు ఇడాత్ న్. యాగనుగు దేవుణుబాణిఙ్ వాజిని సిసుననిన్ కోపమ్ దిఙ్ గురు. 20దాకస్ పటుక్ మటిస్ని గనుగుదు
పటన్మ్ దిఙ్ వెలిల్ వారు మటాత్ ర్. రుండి వందెఙ్ మయిలుఙ్ దూరం, గురం వెయుది కలెమ్ దిఙ్ సమానం ఆతిలెకెండ్,
అయ్ దు అడుగుఙ్ లోతుమనిన్ గడడ్ లెకెండ్,అయగనుగుదాన్ నలసోతాత్ ద్.

15
ఏడు దేవుణుదూతార్ నిఏడు జబుబ్ఙ్.

1మరిఉండి గొపప్ బమామ్తి గురు పరలోకమ్ దు నాను సుడ్ఃత. దేవుణు కోపంపూరిఆనిలెకెండ్ 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 దరం పడఃకాదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. 3వారు, “పబు ఆతి
దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్కి నీ పణిఙ్ గొపప్ పెరికెఙ్ ని బమామ్తికెఙ్. బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ ముసుక్
ఎలాకాలం రాజు ఆతికి, నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్ మనెన్. 4పబువా, నీను ఒరిదె గొపప్ నెగిగ్కి, నీ ననిన్కాన్ 
మరి ఎయెన్ బా సిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙి లొఙిజి మంజినార్. బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ విజేరె నీపేరుదిఙ్ గవ్ రం
సీనార్ లె. తోరెఆతిమనినీతినిజయిమనిన్ పణిఙవందిఙ్ లోకుర్ విజేరెవాజినీఎదు నిఙిపొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్ లె”, ఇజి
దేవుణు పణికినికాన్ ఆతిమోసెపాటని గొరెపిలల్ పాటపారార్. 5దనిన్వెనుక,నాను సుడ్ఃతిఙ్ సాసయ్మదిఙ్ గుడారం ఇని
దేవుణు గుడిః పరలోకమ్ దు రే ఆతాద్. 6అయఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతార్, కలిత్సిలిల్ మెరిస్ని తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి,దనిన్ముసుక్ గుండెదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిజమిదంతొహెఆజిఅయదేవుణు - గుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతార్.
7నసిత్వలె,అయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙలొఇఉండిజంతు ఎలాకాలం బతిక్జినిదేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్,
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిఏడు కుడుకెఙ్ అయఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ సితాత్ న్. 8అయావలెదేవుణుజాయ్ దాన్ నివనిన్
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సతుత్ దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ దేవుణు గుడిః నిండితాద్. అయఏడు దేవుణుదూతార్ వెటవాదెఙ్ మనిన్ జబుబ్ఙ్ వాజిపూరి
ఆనిదాక 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 అయఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహికవెహ. 2మొదొహిదెవుణుదూతసొహాండె
వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క బూమి ముసుక్ వాకిఙ్, అయ కూరమతి జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని దనిన్ బొమమ్దిఙ్ 
మాడిఃసిన్వరిఙ్ డటం నొపిప్ కిజిని సెఇ పుటుక్ పుటెత్ . 3దనిన్ వెనుక రుండి దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
సమ్ దరమ్ దు వాకిఙ్, సమ్ దరమ్ ది ఏరు పీనుగుది నల లెకెండ్ ఆతాద్. అందెఙె సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణం మనికెఙ్ 
విజుసాతె. 4అయరుండి దేవుణు దూతవెనుకమూండిదేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్క 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 నల సితిత్ఙ్, నీను నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికి ఆజిని”, ఇజి ఏరుదిఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణు దూత
వెహిస్నికవెహ. 7అందెఙె “నిజమె,పబుఆతిదేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి,నీనుతీరిసిన్తీరుప్ఙ్ నిజమాతికెఙ్,
నాయమాతికెఙ్”, ఇజిపూజ సీనిమాలిపీటదాన్ 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. 9అందెఙెలోకుర్ నండొ వేడిఃదాన్ వెయ్ జి,పుటాక్ఙ్ ని నొపిప్
కిబిసిన్ జబుబ్ఙ్ లోకుర్ ముసుక్ పోకిమనిన్ దేవుణు పేరుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు, వరి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఒప్ ఎతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10అయనాలిగ్ దేవుణు దూత వెనుక అయ్ దు దేవుణు దూతసొనిస్ 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, నొపిప్ఙవందిఙ్ పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
దుసలాడిఃతార్. గాని వారు కితిత్ మహి సెఇ పణిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మనుస్ మరిసి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ 
ఒప్ ఎతార్.

12అయ అయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క యూపటిసు ఇని గొపప్
పెరి గడడ్ ముసుక్ వాకిఙ్, తూరుప్ దరొటాన్ వానిరాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహసొహాద్. 13నసిత్వలె,
అయగొపప్ పెరి సరాసు వెయుదాన్, మరి అయ కూరమతి జంతు వెయుదాన్ ని అబదద్ం వెహిన్ పవక వెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ 
ననిన్ మూండి దెయమ్ కు వెలిల్ వాతిక సుడ్ఃత. 14 అయ దెయమ్ కు బమామ్ని గురుఙ్ కిజి తోరిసినె. అవి విజు దనిన్ఙ్ 
అతికారం ఆతిమనిన్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్, గొపప్ తియెల్ ఆని రోజుదు, దేవుణు వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి లోకమ్ దు మనిన్
విజురాజురిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ఙ్ ఇజి వరి డగు సొహె.

15 “ఇదిలో, ఎయెన్ బా ఒడిఃబిఏండ మహివలె, డొఃఙారి డొఃఙ కిదెఙ్ వానిలెకెండ్ నాను వాజిన. నాను వానివలె సిగు
ఆనిలెకెండ్ డుమ్ డనడిఃఏండమండెఙ్ ఇజితెలిఆజిమంజివనిన్సొకెక్ఙ్ కాప్ కిజిమంజినికాన్ దేవుణుసీజినిదీవనమ్ కు
మంజినికాన్ ఆనాన్”.

16 నసిత్వలె, అయ దెయమ్ కు ఏబి బాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ ఇజి కూకె ఆజిని బాడిడ్దు లోకమ్ ది రాజురిఙ్ విజేరిఙ్ 
కుడుఃపిస్ తతెత్ .

17అయ ఆరు దేవుణు దూత వెనుక ఏడు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క ఆగసమ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ 
నడిఃమిమనిన్బాడిడ్దువాకిఙ్, “పూరిఆతాద్”, ఇజిదేవుణుగుడిఃలొఇమనిన్ సింహాసనమ్ దాన్ వెహిస్నిఉండిపెరి కంటం
వాతాద్. 18నసిత్వలెమెరిస్నిజాయ్,దీడ్ఃజినికెఙ్,పిడుఃగుఙ్,విజువాతె. బూమిగొపప్ఙ కదిల్తాద్. బూమిముసుక్లోకుర్ 
పుటిత్బాణిఙ్ అసిఎసెఙ్ బాజరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్గొపప్ గటిఙబూమికదిల్తాద్. 19గొపప్పేరుపొందితిమనిన్బబులోనుపటన్ం
బదెఙ్ ఆజిమూండిముకెఙ్ ఆతె. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి పటన్మ్ కు అరెసొహె. బబులోను పటన్మ్ దిఙ్, దనిన్ పాపమ్ క
వందిఙ్, సిసు లెకెండ్ మనిన్, వనిన్ గొపప్ పెరి కోపంమనిన్ గినన్ ఉండెఙ్ సీదెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితాత్ న్. 20సమ్ దరం నడిఃమి
మనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు (దీవ్పుఙ్ ) విజుముడుఃగితెసొహె. గొరొక్ అణసె ఆజి సదున్ఙ్ ఆతె. 21డగుయబాయ్ కేజిఙ్ బరు
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మంజిని వడఃఙెఙ్ ఆగసమ్ దాన్ లోకురి ముసుక్ అరె. అయవడఃఙెఙాణిఙ్ తగిల్తి గాయమ్ కు గొపప్ పెరికెఙాతిఙ్, లోకుర్ 
అయగాయమ్ క వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్.

17
బోదెలినిజంతు

1ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ లొఇ ఒరెన్ దూతవాతాండనావెట, “నీను ఇబెబ్ రఅ. గొపప్ రంకు బూలాని
బోదెలిలెకెండ్ మనిన్, నండొ గడెడ్ఙ పడకాదుమనిన్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ తీరుప్ కిజి, సీజిని సికస్ నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ .
2బూమిముసుక్ మనిన్ 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 దుసలాడిఃజినిపేరుదాన్ నిండితిమనిన్ ఏడు బురెక్ నిపదికొముక్మనిన్,ఉండిఎరానిజంతుముసుక్ బసిత్మనిన్
ఉండి బోదెలిదిఙ్ సుడ్ఃత. 4అయ బోదెలి నీలి రంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని రంగుది గొపప్ విలువాతి పాత పొర్ పాజి,
మెరిస్ని బఙారం, విలువాతి రంగుపణకుది విలువాతిపూసెఙ్ ఇటిక్జి మహాద్ . అది కిజి మంజిని సెఇ పణిఙాణిఙ్ . మరి
అది కిజినిరంకు బూలానిపణిదిసెఇగుణమ్ కు విజునిండితిమనిన్ఉండిబఙరమ్ దిగినన్ కియుదుఅసత్ మహాద్ . 5అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దనిన్ పేరు దనిన్ నొదుదుయాలెకెండ్ రాసెఆతమహాద్ .

“బూమిముసుక్ మనిన్ రంకు బూలానిబోదెకాఙ్ ని విజు సెఇ పణిఙఅయ్ సి ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి బబులోను”.
6 అయ బోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలని యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిఙ్ సపెప్ ఆతివరి నల ఉణిజి

మతుత్ ఆజిసోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి నండొబమమ్ ఆత. 7నసిత్వలె,అయదేవుణు దూతనావెటఈహ వెహాన్ .
“నీను ఎందానిఙ్ బమమ్ఆజినిఅయబోదెలివందిఙ్ నిమరిఏడు బురెక్ నిపదికొముకుమనిన్అదిబసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ 
డాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ నాను నిఙి తెలియ కినా”. 8నీను సుడ్ఃతి అయజంతు ముఙాల్ మహాద్ గాని ఏలు సిలెల్ద్ . గాని
వెటనె దరిణ్దాన్ వెలిల్ వాజి, దనిన్ వందిఙ్ తయార్ ఆతిమని లెకెండ్ నాసనం ఆజి సొనాద్. బూమి పుట్ ఏండ ముఙాలెన్,
దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దు పేరుక్ సిలిల్ , బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ అయ
జంతుఙ్ సుడ్ఃజి, 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. 10అయఏడు బురెక్ , ఏడుగురు రాజురిఙ్ బాపోలితమనార్. 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 ఎనిమిది రాజు. వాండు, వనిన్ ముఙాల మహి
ఏడు రాజుఙ్ సెందితికాన్. వాండు వనిన్ వందిఙ్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్ దిఙ్ సొనిస్నాన్. 12 నీను సుడ్ఃతి
మనిన్ పది కొముకు, పది మణిసి రాజురిఙ్ పోలితమనార్. వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఏలుదాక అతికారం దొహ్క్ఏదె. గాని
ఉండి గడిఃయ అయ కూరమతి జంతు వెట రాజుర్ లెకెండ్ వరిఙ్ అతికారం దొహ్ కాన్ద్ లె. 13వారు ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ 
వరిసతుత్ నిఅతికారంవిజుఅయజంతుదిఙ్ ఒపజెపాన్రెల్. 14వారుగొరెపిలల్వెటవిదెం కినార్ గానిరాజురిఙ్ రాజు,పబురిఙ్ 
పబు ఆతిమనిన్ గొరెపిలల్ వరి ముసుక్ గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకె ఆతిమనిన్కార్, మరి వనిన్ వందిఙ్ ఎరెల్ ఆతిమనిన్కార్ ని
వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజిని నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెటమంజినార్ లె.

15నసిత్వలె,అయదేవుణుదూతనఙిఈహ వెహాన్ . “నీనుసుడ్ఃతిమనిన్,అయగొపప్రంకుబూలానిబోదెలిబసిత్మనిన్
నండొ పెరి గడెడ్ఙ్ ఇనిక ఇహిఙ, యాలోకమ్ దు మనిన్ విజు జాతిఙాణికార్, విజు దేసమ్ క లోకుర్, విజు తెగాదికార్, విజు
బాసెఙ్ వరిగ్నికార్. 16నీను సుడ్ఃతిమనిన్ అయకూరమతిజంతునిఅయపదికొముకు,అయరంకు బూలానిబోదెలిదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆఏర్. వారు దనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ విజులాగిజ్ విసీర్ జి, నగడి కిజి, దనిన్ కండ కొయ్ జి తింజి,మిగిలితిత్క సిసుదాన్ 
సురన్ విసీరాన్ర్. 17 దేవుణు మాటదు మనిన్లెకెండ్ పూరి ఆనిదాక ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి అయ కూరమతి జంతుఙ్, వరి
అతికారమ్ కు విజు సీదెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ ఉదెసం పూరి కిదెఙ్ ఇజి వరి మనుస్ఙ బుదిద్ సితాత్ న్ 18మరి నీను సుడ్ఃతి
అయబోదెలి బూమిముసుక్ మనిన్ రాజురిఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిని అయగొపప్ పెరి పటన్మ్ నె”.
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1 దినిన్ వెనుక మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వానిక నాను 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. విజుసెఇఆతెమ్ఙ్ బతిక్జినిబాడిడ్ ఆతమనాద్. విజుసెఇకెఙ్ నిఇసట్ం కిదెఙ్ అట్ ఇపొటిఙ్  బతిక్జినిబాడిడ్ ఆతాద్.
3ఎందానిఙ్ ఇహిఙమతుత్ కబిసిన్ కలుల్ ననిన్,ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్,ఉణిజిసోసిత్లెకెండ్, విజు
దేసెమ్ కాణి లోకుర్ సోసాత్ ర్. బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ దనిన్ వెట గూరార్. దనిన్ఙ్ మహి నండొ లావ్ ఆతిమనిన్,
ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసిన్ పణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్ మనిన్ సవుకారిఙు గొపప్ ఆసిత్ మనికార్ ఆతార్.

4 నసిత్వలె, యాలెకెండ్ మరి ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వెహిక వెహ. “నఙి ఇసట్మాతికిదెరా, మీరు దనిన్ పాపమ్ క
లొఇ కూడ్ఃజి మన్ ఏండ, దనిన్ జబుబ్ఙ్ ఇనికబా మిఙి అస్ ఎండ, మీరు దనిన్ బాణిఙ్ వెలిల్ రదు. 5అది కితి పాపమ్ కు
ఆగసమ్ దు అందితిలెకెండ్ కొటుట్ ఆతెమనెన్. అది కితిత్ తపుఙ్ విజుదేవుణు ఎతుత్ కితమనాన్. 6అది సితిత్మనిన్ లెకెండ్ నె
దనిన్ఙ్ సీదు. అది కితిత్ మనిన్ పణిఙ రుండి వంతుఙ్ దనిన్ఙ్ కిదు. అది కలపిత్మనిన్ దనిన్ గినన్దాన్ ఉండెఙ్ రుండి వంతుఙ్ 
కలపిస్ దనిన్ఙ్ సీదు. 7నానురాణిలెకెండ్ బసత్ మనన్. నానురాండిబోదెలిఆఎద్ . నాను ఎసెఙ్ బాదుకమ్ దాన్ అడఃబాఏ”,
ఇజి దనిన్ మనుస్దు అది పొఙిజినాద్. అందెఙె దనిన్ఙ్ అదినె ఎసొస్నొ పొఙిజి ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ కితిత్మనిన్
పణిఙసమానంఆతినసొదుకమ్ నిహిమ్ సెఙ్ దనిన్ఙ్ మర్ జిసీదు. 8అందెఙె,ఉండెరోజుదునె,జబుబ్ఙ్, దుకం, కరు ఇని
బాదెఙ్ దనిన్ఙ్ వానె. దనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పబు ఆతి దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్, అందెఙె దనిన్ఙ్ సిసుదాన్ 
సురన్ విసీరాన్న్.

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

11అయ పటన్ం నాసనం ఆతిక సుడ్ఃజి, వరి వసుత్ ఙ్ కొణికార్ మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ ఇజి బూమిముసుక్ 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 ఎరాని పాతెఙ్, సిలుక్ పాతెఙ్, విలువాతి
నల రంగుననిన్ ఎరానిపాతెఙ్, రకరకమ్ ది గందంమరాతి ఒసుత్ ఙ్, ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్ రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్,
నండొ విలువ మనిన్ మరెకాణి ఒసుత్ ఙ్, కంసు, ఇనుము, నునాఙ్ మనిన్ పణకు సెకెక్ఙ్, దాసిని మరాతి తోలు, వాసనం
మనిన్ కాయెఙ్, దూపం సురిన్ ఒసుత్ ఙ్,వాసనంమనిన్ నూనె, కలుల్ , 13ఒలివ నూనె,మెతాత్ ని దూరు,గొదము, కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్,
గురమ్ కు, గురమ్ కు లాగిజ్ని బండిఙ్, వెటిట్పణి కినిలోకురిఙ్ బావారుపొరిస్మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ సిలెల్ర్ ఇజి
వారు అడఃబానార్. 14 “నీను కోరితిత్మనిన్ విలువాతిగొపప్ నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజునీబాణిఙ్ లాగెఆతాద్. మరిఎసెఙ్ బామర్ జి
దొహ్క్ఇలెకెండ్,నీవిలువాతివసుత్ ఙ్ నిఆసిత్ విజుసిలెల్ండాతాద్ ఇజిసవ్ కారిఙు దనిన్ఙ్ వెహన్ర్. 15అయపటన్మ్ దుసొనిస్
వరి వసుత్ ఙ్ పొరిస్ దనిన్ బాణిఙ్ ఆసిత్ గణసిత్కార్ ఆతి బేరం కినికార్, దనిన్ఙ్ వాతిమనిన్ బాదెఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె
కొతెత్ ఆజి అడఃబాజియాలెకెండ్ వెహన్ర్.

16 “అబాయా, అబాయా, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, నీలిరంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని పాతెఙ్ ని నలరంగు ననిన్
విలువాతి ఎరాని పాతెఙ్ పొరాప్జి, మెరిస్ని బఙారమ్ ని విలువాతి రంగు పణకుఙ్ ని పూసెఙ్ అయ పటన్మ్ దు దొహ్ కిస్
మహాద్ . 17నిసొస్ 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
ఆజినిసిసుది గోయిసుడ్ఃజి, “యాగొపప్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ సమానంఆతిమరిఉండిపటన్ం ఎంబెబామనాదా”, ఇజిగొపప్
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 మనిన్యాగొపప్ పెరి పటన్మ్ ది
ఆసిత్ ఉండి గడిఃయాదునెనాసనంఆతసొహాద్”, ఇజిడటండేలిస్మంజినార్. 20పరలోకమ్ దుమనిన్కిదెరా,అయపటన్ం
నాసనంఆతివందిఙ్ మీరుసరద్ ఆదు. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెరా,అపొసుత్ రు ఆతికిదెరా,దేవుణుపవకరుఆతికిదెరామీరు
సరద్ ఆదు, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అది ఎలాగమిఙి తీరుప్ సితత్ మనాదొ, అయాలెకెండ్ నె దేవుణు అయ పటన్ం ముసుక్ తీరుప్
తీరిసత్ మనాన్.
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21నసిత్వలె,సతుత్ మనిన్ఒరెన్ దేవుణుదూత,ఉండిగొపప్పెరిజతత్ పణుకుననిన్ఉండిపెరిపణుకుపేర్ జిసమ్ 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 పారిన్వరిజాటుఙ్, పిరుడిః ఊకిన్ జాటుఙ్,జోడుఃబాంకఊకిన్
జాటుఙ్ మరి ఎసెఙ్ బామీబాణిఙ్ వెన్ పె ఆఉ. ఎమేణి రకమ్ ది పణి కినికాన్ ఎయెన్ బా,మరి ఎసెఙ్ బామీబాన్ తోర్ ఏన్.
జతత్పణుకుదు నూరిన్ జాటు మరి ఎసెఙ్ బా మీ లొఇహాన్ వినెప్ ఆఏ 23 ఉండి దీవ మరి ఎసెఙ్ బా మీలొఇ జాయ్ సీజి
మన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః జాటు గాని పెండిల్ బోదెలిజాటు గానిమరి ఎసెఙ్ బామీలొఇ వెన్ పె ఆఉ. నీ బేరం కినికార్, బూమి
ముసుక్ మనిన్ గొపప్ పెరికార్ ఆత మహార్ . విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ విజేరె నీ మాయ పణిఙాణిఙ్, మొసెం కిజి, తపుప్
సరిదు నీను నడిఃపిసిత్. 24మరి దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సపిత్ వందిఙ్, బూమిముసుక్
సపెప్ ఆతి విజేరె వందిఙ్ బబులోను పటన్మ్ దిఙ్ యాసికస్వాతాద్ ”, ఇజి అయదేవుణు దూత వెహాన్ .

19
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు (హలెల్లుయ)

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

“దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు. మఙి రకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు ఒరెండె పూరి జాయ్ ని సతుత్ మనిన్కాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా వాండు నిజమాతి, నాయమాతి తీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ బూమి ముసుక్
మనిన్ వరిఙ్ అదిపాడ్ః కితాత్ ద్. అయగొపప్ రంకు బూలానిబోదెలిదిఙ్ వాండు తీరుప్ తీరిసి సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి
నలవందిఙ్ వాండు దనిన్ఙ్ అయాలెకెండ్ నె మర్ జి సికస్ సితాత్ న్. 3వెనుక 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 “మా దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెరా, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజిని ఇజిరికార్ ని పెరికార్ 
ఆతికిదెరా,మీరువిజిదెరెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”,ఇజివెహిస్నిఉండికంటంఅయసింహాసనమ్ దాన్ వాతాద్. 6నసిత్వలె,
గొపప్ పెరి గడడ్ సొనిజాటులెకెండ్ ని పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరిజాటుదిఙ్ పోలితిగొపప్ పెరిమందలోకురి కంటమ్ లెకెండ్ ఉండి
జాటుయాలెకెండ్ వెహిస్నికనానువెహ. “హలెల్లుయ! మాపబుఆతిదేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కాన్ ఏలుబడిః
కిజినాన్. 7అందెఙెమాటు సరద్ ఆజిడాటాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙగొరెపిలల్ పెండిల్ సమయంవాతాద్.
వనిన్ఙ్, పెండిల్ దఙ్ డిః దనిన్ఙ్ అదినె తయార్ కిజినాద్”. 8 “దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజి నమిమ్తి వరి నీతి నిజాయితి మనిన్
పణిఙాతి సుబబ్రం ఆతి గొపప్ జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.

9మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకె ఆతికార్ దీవనమ్ కు పొందితికార్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి అయ దేవుణు దూత నఙి
వెహాన్ . “యామాటెఙ్ దేవుణు వెహి నిజమాతిమాటెఙ్”, ఇజిబాఅయదేవుణు దూత నఙి వెహాన్ .

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

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

మనిన్కాన్, నమమ్కమాతికాన్, నిజామాతికాన్ ఇని పేరు మనిన్కాన్. వాండు నాయమ్ దాన్ తీరుప్ తీరిసిలోకురిఙ్ సికస్ సీజి,
నాయమ్ దాన్ వనిన్ విదెం కిజి మంజినాన్. 12 వనిన్ కణుకు సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్. వనిన్ బుర ముసుక్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ రాజురి టొపిఙ్ ననిన్, నండొ టోపిఙ్ మనెన్. వనిన్ఙె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఇ ఉండి పేరు వనిన్ ముసుక్
రాసెఆతిక, వనిన్ఙ్ మనాద్. 13నలాదుముడుఃకిమనిన్సొకక్వాండు తొడుఃగితత్ మనాన్. దేవుణుమాటఇనిపేరు వనిన్ఙ్ 
మనాద్. 14పరలోకమ్ దుమనిన్ సయ్ నమ్ దికార్, కలిత్సిలిల్ తెలాల్ ని నూలు పాతెఙ్ తొడిఃగిజి తెలాల్ ని గురమ్ కముసుక్ ఎకిస్
వనిన్వెటసొనిస్మహార్  15దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్, వనిన్ వెయ్ దాన్ తెవుగుమనిన్ ఉండి కురద్ వెలిల్ వాజిమహాద్ .
వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణుది సిసు ననిన్ కోపం, గనుగుదు
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దాకస్పటుక్మటిసిదాసపటుక్రసంలాగిజ్నిలెకెండ్,వాండుమటిసినాన్. 16రాజురిఙ్ రాజునిపబురిఙ్ పబుఇనిపేరువనిన్
సొకక్ముసుక్ని వనిన్ కురుగ్ దు రాసె ఆతమనాద్.

17-18మరి ఉండి దేవుణు దూత పొదుద్ దు నిహి మనిక నాను సుడ్ఃత. వాండు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ డేలిస్ వెహాన్ .
“దేవుణు నండొ కండ సీని గొపప్ పెరి విందుదిఙ్ రదు. రాజురి కండ, మరి సయ్ నమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివరి కండ, మరి
గొపప్ సతుత్ మనిన్వరి కండ, గురమ్ క కండ,మరివనాక్ముసుక్ బసిత్మనిన్వరి కండ,మరివెటిట్పణిమణసిర్  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 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 పొగిడిఃజి మాడిఃసిత్ మహివరిఙ్ వాండు బమామ్తి
పణిఙాణిఙ్ మొసెం కిజి మహాన్ . వారు రిఎర్ గందకం వెయ్ జిని సిసు మనిన్ బాడిడ్దు పాణం డసానె అరెప్ ఆతార్.
21మిగిలితిత్ మహికార్, గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ వెయుదాన్ వాతి కురద్దాన్ సపెప్ ఆతార్. పొటిఙ్  విజు వనక పొట
పంజు వరి కండ తిహె.

20
వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

1మరిదరిణ్దితాలమ్ కియునిఉండిగొపప్పెరిగొలుసు కీదుఅసిత్మనిన్మరిఒరెన్ దేవుణుదూత,పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి
వాతికనానుసుడ్ఃత. 2వాండు,అయమొదొహిసరాస్ దిఙ్,అహిఙఅయగొపప్పెరిసరాస్ ఇని,సయానుఇనిసెఇవనిన్ఙ్ 
అసాత్ ండె వెయు పంటెఙ్ దాక తొహ డిఃసాత్ న్. 3అయవెయు పంటెఙ్ గడఃసిన్దాక ఎమేణి దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ బామొసెం
కిఏండమండెఙ్ ఇజిఅయగొపప్పెరిసరాస్ దిఙ్,దరిణ్దుఅర్ పిస్మూకిస్ దనిన్ముసుక్ సీలుపోకాన్. వెయిఙ్ పంటెఙ్ వెనుక
వాండు సెగం కాలం వనిన్ఙ్ కుతిస్ డిఃసాన్నెల్.

4నసిత్వలె, నాను సింహాసనమ్ కాఙ్ సుడ్ఃత. అయ సింహాసనమ్ క ముసుక్ బసిత్మనిన్వరిఙ్, తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారం
దొహ్ కె. దేవుణుమాటవందిఙ్ నియేసువందిఙ్ వారు వెహిసాసయ్ం వందిఙ్ బురెక్ కతెత్ ఆతివరిఆతమ్ సుడ్ఃత. వారుఅయ
కూరమతి జంతుదిఙ్ నొ, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ నొ పొగిడిఃజి మాడిఃస్ 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 వీజినిదాక బతిక్ఏతార్) యాకాదెసాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత మర్ జి నిఙె ఆనిక. 6తొలిత
మరిజ్ నిఙ్ నిదనిన్లొఇ కూడ్ఃజిమంజినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కుమనిన్కార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ పూరికేటఆతికార్.
నినిన్వరిముసుక్ రుండి సావుదిఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ . గాని వారు దేవుణుదిఙ్ ని కీసుత్ ఙ్ పూజేరిఙులెకెండ్ మంజి కీసుత్ వెట
కూడ్ఃజి వెయిఙ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కినార్.
సయానునాసనం ఆజినిక

7వెయిఙ్ పంటెఙ్ పూరిఆతివెనుకసయానుతొహెఆతిబాణిఙ్ డిఃసెప్ఆనాన్. 8వాండుబూమిముసుక్నాలిగ్ దికుక్ఙాణి
విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ మొసెం కిజి, విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి సయన్మ్ దిఙ్ గోగ్ ని మాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్
తనాన్ లె. వరి లెకక్ సమ్ దరం పడఃకాది ఇసక్లెకెండ్ మంజినాద్. 9వారు బూమిముసుక్మనిన్ విజుదేసెమ్ కాఙ్ సొహార్.
దేవుణు లోకుర్ మంద కూడ్ఃజిమంజిని, దేవుణు గొపప్ఙ ఇసట్ం కిజిని పటన్మ్ దిఙ్ సుటులం ఆతార్,గాని పరలోకమ్ దాన్ 
సిసు డిఃగ్ జివాజి వరిఙ్ సురాద్. 10వరిఙ్ మొసెం కితిత్కానాతి సయాన్ గందకమ్ దాన్ కసిని సిసు మంజినిబాడిడ్దు అరెప్
ఆతాన్. అబెబ్అయకూరమతిజంతునిఅబదద్ంవెహిన్వనిన్పవకమనార్. అబెబ్వారురెయుపొగొల్ డిఃస్ ఏండఎలాకాలం
హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిమంజినార్.
సాతికార్ తీరుప్పొందిజినార్.

11నసిత్వలె,గొపప్ తెలాల్ ఙ్  మనిన్ ఉండి పెరి సింహాసనమ్ ని దనిన్ముసుక్ ఒరెన్ బసిత్మనిన్కబానాను సుడ్ఃత. బూమిని
ఆగసం వనిన్ ఎదుహన్ ఉహ్ కి సొహి లెకెండ్ సిలెల్ండ ఆతె. అకెక్ఙ్ తొఏండాతె. 12-13మరి సాతికార్ విజేరె, అహిఙ
పెరికార్ ని ఇజిరికార్ విజేరె అయ గొపప్పెరి సింహాసనం ఎదు నిహిమనిన్క సుడ్ఃత. సమ్ దరమ్ దు సాతికార్ విజేరె
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సమద్ రమ్ దాన్ డిఃసెప్ ఆతార్. సాతికార్ మంజిని అయాలోకమ్ దు మహికార్ బా డిఃసెప్ ఆతార్. నసిత్వలె, పుసత్కమ్ కు రెకె
ఆతె. దేవుణు వెటఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజినిమరిఉండిపుసత్కమ్ బారెకెఆతాద్. అయపుసత్కమ్ కాఙ్ 
రాసిత్ ఇడిత్మనిన్లెకెండ్, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిమనిన్ పణిఙ తగితి లెకెండ్ సాతికార్ తీరుప్ పొందితార్. 14సావుని అయాలోకం
గందకమ్ దాన్ సిసు కసి మంజిని సెరు ననిన్ బాడిడ్దు అరెప్ ఆతె. యాసిసు మంజిని బాడిడ్ రుండి సావు. 15దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దు పేరు తోర్ ఏండాతిఙ ఎయెన్ బా అయ సిసు మంజిని బాడిడ్దు
అరెప్ ఆనాన్ లె.

21
కొతత్ యెరూసలేం

1నసిత్వలె,నానుఉండికొతత్ ఆగాసమ్ నిఉండికొతత్ బూమిసుడ్ఃత. మొదొహిఆగసమ్ నిమొదొహిబూమిసిలెల్ండఆతె
మహె. సమ్ దరమ్ బా సిలెల్ండ ఆత మహాద్ . 2మరి కొతత్ యెరూసలేము ఇని దేవుణు పటన్ం, మాసిసొండెఙ్ 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. మరి
సావు, దుకం,అడఃబానిక,నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బామన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమొదొహిసఙతిఙ్ విజు గడఃసెత్ సొహె”, ఇజి అయ
సింహాసనమ్ దాన్ ఉండి పెరి కంటం వెహిక వెహ.

5అయసిమసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ , “ఇదిలోనాను విజుకొతాత్ కెఙ్ కిజిన”, ఇజివెహాన్ .మరి “యామాటెఙ్ 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,పాణంసీనిఏరువానిఊటదాన్,వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ ఏరు,నాను సెడిడ్ఃనె సీనా. 7సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్కాన్ 
వినుకాఙ్ విజు అకుక్ మనిన్కాన్ ఆనాన్. నాను వనిన్ఙ్ దేవుణు ఆన మంజినాన్. వాండు నఙి మరిన్ ఆన మంజినాన్.
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.

9 నసిత్వలె, కడెఃవెరిది జబుబ్ఙాణిఙ్ నిండితి మనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దేవుణుదూతార్ లొఇ ఒరెన్ వాజి,
“ఇబెబ్ రఅ. గొరెపిలల్ ఆలిస్ ఆతి పెండిల్ దఙ్ డిఃదిఙ్ నిఙి తోరిసన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ . 10 దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్
నఙి, వాండు గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ ఉండి పెరి గొరొన్ ముసుక్ ఒతాండె, యెరూసలేము ఇని దేవుణు పటన్ం, పరలోకమ్ దాన్ 
దేవుణుబాణిఙ్ డిఃగిజి వాజినిక తోరిసాత్ న్. 11 అయ 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 . 12అయ పటన్మ్ దిఙ్ గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ గోడఃని, మరి అయ గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు దారబందమ్ కు మహె.
అయదారబందమ్ 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 మూండి
దారబందమ్ కునిపడమాటదరిఙ్ మూండిదారబందమ్ కుమహె. 14అయపటన్మ్ దిగోడఃదిఙ్ పనెన్ండుపునాదిఙ్ మహె.
అయపనెన్ండు పునాదిఙముసుక్ 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. అయ కొలత్దానె దేవుణు దూత కొలితాత్ న్. 18 దనిన్
గోడడ్ః, సూరయ్ కాంతం ఇని పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మనిన్ విలువాతి రంగు పణకుఙాణిఙ్ తొహ మనాద్. మరి అయ
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పటన్ం గాజు లెకెండ్ మనిన్ మెరిస్ని బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆతమనాద్. 19అయ పటన్మ్ ది గోడెఃఙ పునాది రకరకమ్ ది
గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ సోకుదాన్ తయార్ ఆత మనాద్. మొదొహి పునాది సూరయ్ కాంతం ఇని ఎరాని
రంగు పణకు, రుండిపునాది నీలి రంగు పణకు,మూండిపునాది జమున రంగు పణకు,నాలిగ్ పునాదిఆకు రంగు పణకు.
20అయ్ దు పునాది వయ్ డురయ్ం ఇని రంగు పణకు, ఆరు పునాది కెంపు ఇని రంగు పణకు, ఏడుపూనాది బఙారం రంగు
పణకు, ఎనిమిది పునాది గోమెదికం ఇని రంగు పణకు, తొమిమ్ది పునాది పుసయ్రాగం ఇని రంగు పణకు, పది పునాది
సొరణ్సూనియం ఇని రంగు పణకు, పదకొండు పునాది పదమ్రాగం ఇని రంగుపణకు, పనెన్ండు పునాది సుగందం ఇని రంగు
పణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21దనిన్పనెన్ండుదారబందమ్ కు పనెన్ండుముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్. ఉండిఉండిదారబందం
ఉండె పూసదానె కితత్ మనాద్. పటన్మ్ ది రోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజిని గాజుదిఙ్ పోలితి బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆత
మనాద్.

22 విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ పబు ఆతి దేవుణుని గొరెపిలల్ దనిన్ దేవుణు గుడిః ఆతిమనిన్ఙ్ అయ పటన్మ్ లొఇ
దేవుణు గుడిః ఉండిబా తోర్ ఏతాద్. 23అయ పటన్మ్ దిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్ ఇజి పొదుద్ బా నెలబా అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు గొపప్జాయ్ నె పటన్ం విజుజాయ్ సీజిమహాద్ . గొరెపిలల్ దనిన్ఙ్ దీవలెకెండ్ మహాద్ . 24విజుదేసెమ్ కాణి
లోకుర్ అయజాయ్ దు నడిఃనార్. బూమిముసుక్మనిన్ రాజుర్, వరిఙ్ కల్ గితిమనిన్ విజు గవ్ రమ్ ని ఆసిత్ అయపటన్మ్ 
లొఇ తనార్. 25 అబెబ్ రెయు సిలెల్ండ, జాయ్ నె మనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బా అయ పటన్మ్ ది దారబందమ్ కు కెహ్ ఏద్. 26 విజు
దేసమ్ కాణికార్ వరిఆసిత్ఙ్ నివరిఙ్ గవ్ రం తపిసిత్కెఙ్ విజుఅయపటన్మ్ లొఇతనార్. 27దేవుణు వెటఎలాకాలంబతిక్ని
వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని గొరెపిలాల్ దిపుసత్కమ్ దు పేరుకుమనిన్కారె, దనిన్లొఇసొనార్. గానిసెఇ పణిఙ్ కినికార్,మొసెం
కినికార్, సిగు ఆనికెఙ్ కినికార్ ఎయెర్ బాదనిన్ లొఇసొండెఙ్ అట్ ఏర్.

22
పాణంసీని గడడ్

1నసిత్వలె, కలిత్సిలిల్ అదద్ం ననిన్,పాణం సీని ఏరు మనిన్ గడడ్ , దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనమ్ దాన్ సొనిస్మంజినిక
అయ దేవుణు దూత నఙి తోరిసాత్ న్. 2అయ గడడ్ పటన్మ్ ది రోడు నడిఃమిహన్ సొనిస్ మహాద్ . అయ పెరి గడాడ్ ది రుండి
ఒడుడ్ ఙ పనెన్ండు నెలెఙ,పనెన్ండు సుటుక్కాయెఙ్ కాసిపటుక్ సీనిపాణంసీనిమరాన్ మనాద్. అయపాణంసీనిమరాతి
ఆకుఙ్ విజు జాతిఙణి వరిఙ్ జబుబ్ఙాణిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ పణి కినాద్. 3 దేవుణు సయిప్ సితిత్ మహికెఙ్ ఇనికబా అయ
పటన్మ్ దు మన్ ఏద్. దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనం అబెబ్ మంజినాద్. వనిన్ పణికినికార్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి
మంజినార్. 4వారుదేవుణుఎదుమంజి. మొకొంనిండువనిన్ఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్. వనిన్పేరువరినొదుఙరాసెఆనాద్ లె.
5అబెబ్ ఎసెఙ్ బా రెయుమన్ ఏద్. దీవజాయ్ గానిపొదుద్ జాయ్ గాని వరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పబు ఆతి
దేవుణునె వరిఙ్ జాయ్ సీజిమంజినాన్. వారు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజిమంజినార్.

6మరి అయ దేవుణు దూత, నఙియాలెకెండ్ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ ఇనికెఙ్ 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 వాతి మాటెఙ్, వెంజి, లొఙిజి, నడిఃనికాన్ 

దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

8యోహాను ఇని నాను, యాసఙతిఙ్ వెహమనన్, సుడ్ఃత మనన్. నానుయాకెఙ్ వెంజి వెనుక, యాకెఙ్ నఙి తోరిసిని
వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి అయ దూత పాదమ్ కాఙ్ పడఃగ్ జి అర. 9 గాని వాండు, “పోని, నీను యాలెకెండ్ 
కిమా. నాను, నీవెటని, పవకరు ఆతి నీ తంబెరిఙవెటని,యాపుసత్కమ్ దు మనిన్మాటెఙ్ లొఙిజి నడిఃనివరివెట కూడ్ఃజి
పణికినికానె. దేవుణుదిఙెపొగిడిఃజిమాడిఃస్ అ”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

10మరినావెటఈహ వెహాన్ . “యాపుసత్కమ్ దుమనిన్మాటెఙ్ దేవుణు వెహికెఙ్,అందెఙె దినిన్ఙ్ మూకిస్ సీలు కిదెఙ్ 
ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ కాలం డగు ఆతమనాద్. 11తపుప్ పణిఙ్ కినికాన్ మరిఒదెతపుప్ పణిఙ్ 
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కిపిన్. ఎయెన్ బా కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజిమనీన్. నీతిమనిన్కెఙ్ కినికాన్ మరి ఒదెద్ నీతిమనికెఙ్ కిపిన్.
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్,మరిఅయాలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.

12“ఇదిలో,నానుబేగినెవాజిన. నానువానివలెఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండుకితిపణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ సీదెఙ్ ఇనాయం
తనా. 13అలాప్ని ఒమెగనానె. మొదొహి -కాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ నానె. మొదొల్ ని ఆకార్ నానె.

14పాణంసీనిమరాతిపటుక్తిండెఙ్ అకుక్మనిన్కారాజిదారబందమ్ కాణిఙ్ అయపటన్మ్ లొఇసొండెఙ్ వరిసొకెక్ఙ్ 
నొర్ బానికార్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్. 15 నుకుడిఃఙ్ ని మతిసినికార్, రంకు బూలానికార్, లోకురిఙ్ 
సపిన్కార్,బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్కార్,అబదద్మ్ దిఙ్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్ విజేరె వెలిల్ మంజినార్.

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

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

18యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహిమాటెఙ్ వెనివరిఙ్ విజేరిఙ్,వారు జాగరమండెఙ్ ఇజినాను వెహిస్నిక
ఇనిక ఇహిఙ, ఎయెన్ బా దినిన్వెట మరి ఇనికబా కూడుఃపిత్ఙ యా పుసత్కమ్ దు రాసిత్మని జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్
ముసుక్ తపిసాన్న్. 19ఎయెన్ బాయాపుసత్కమ్ దుమనిన్ దేవుణు పవక వెహిమాటెఙ, ఇనికబాలాగితిఙ,వనిన్ఙ్ దేవుణు
యా పుసత్కమ్ దు వెహిమని పాణం సీని మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్ పటన్మ్ దు వంతు
మన్ ఇకాన్ లెకెండ్ కినాన్.

20యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమెనాను బేగినెవాజిన”, ఇజి వెహిస్నాన్. ఆమెన్ . పబు ఆతియేసు
రఅ. 21పబు ఆతియేసు దయాదరమ్ం దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్. ఆమెన్.
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