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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:25

మతత్యిరాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక

దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్మనిన్ పుసత్కమాతిబయ్ బిలుదు పడాయ్ ఒపుమానం, కొతత్ ఒపుమానం ఇజి రుండిముకెక్ఙ్ మనెన్.
పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు యేసుపబు వందిఙ్ వెహిమనిన్ సఙతిఙ్ , ఎలాగ పూరి ఆతె ఇజి కొతత్ ఒపుమానం జాగర సద్ విజి
సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ . కొతత్ ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మొదొహి పుసత్కమ్ నె మతత్యి రాసిత్ సువార. యేసు పబు సిసుర్ లొఇ
మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతిమహిమతత్యి ఇనికాండె ఇకక్ రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13)యేసు పబుఙ్ సిలువపొకి వెనుక,
ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్ వెనుక ఇక రాసె ఆత మనాద్ . ఇజియా సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . దేవుణు వనిన్
పవకరు వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ యేసుపబునె ఇజి యూదుర్ ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్ రాసత్ మనాద్ . యేసుపబు
పుటిన్ వందిఙ్ ,మరి దని వెనుక జరిగ్తి సఙతిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు ముఙాల వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిక ఎలాగ అయాలెకెండ్ నె
పూరి 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 పేరుకుబా మఙి తోరిసినాన్ . మరి దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు నండొ సుటుక్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యేసుపబు లోకురిఙ్ 
నెసిప్సిత్ కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-14అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్ మనాద్ .యేసు,దేవుణుమరిసిఆతికాండెఇజియాసువారదాన్ 
డటం వెహిస్నాన్ .

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

మరిసియాకోబు,యాకోబుమరిసిర్ యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. 3యూదామరిసిర్ పెరెసుని జెరహ , వరియాయ
పేరు తామారు. పెరెసు మరిసి ఎసోము, ఎసోము మరిసి అరాము, 4అరాము మరిసి అమిమ్నాదాబు, అమిమ్నాదాబు మరిసి
నయసోస్ను,నయసోస్నుమరిసిసాల్ మాను. 5సాల్ మానుమరిసిబొయజు,బొయజుయాయపేరురాహబు,బోయజుమరిసి
ఓబేదు, ఒబేదుయాయపేరు రూతు. ఓబేదు మరిసియెసయ. 6యెసయమరిసి రాజు ఆతి దావీదు. దావీదు రాజుమరిసి
సొలొమోను,సొలొమోను అయ్ సి,ముఙాలఊరియెఙ్ ✡ఆలిస్ ఆతిమహికాద్. 7సొలొమోనుమరిసి రెహబాము. రెహబాము
మరిసి అబీయా, అబీయామరిసి ఆసా. 8ఆసామరిసియెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసియెహోరాము, యెహోరాము
మరిసి ఉజిజ్యా. 9ఉజిజ్యామరిసియోతాము,యోతాముమరిసి ఆహజు, ఆహజుమరిసిహిజిక్యా. 10హిజిక్యామరిసి
మనసె,మనసెమరిసి ఆమోను, ఆమోనుమరిసియోసీయా. 11యోసీయామరిసీర్ యెకొనియని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్.
వరి కాలమ్ దు బబులోను దేసెమ్ ది రాజుయూదురిఙ్ వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసి తొహ ఒతాత్ న్. 12 బబులోను దేసమ్ దు
సొహివెనుక అబెయెకొనియెఙ్ మరిన్ పుటాత్ న్. వనిన్ పేరు సయలీత్యెలు, సయలీత్యెలుమరిసిజెరుబాబెలు. 13జెరుబాబెలు
మరిసి అబీహ దు, అబీహ దు మరిసి ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14 అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు
మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహ దు. 15 ఎలీహ దు మరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మరిసి మతాత్ ను, మతాత్ ను
మరిసి యాకోబు. 16యాకోబు మరిసి యోసేపు, వనిన్ ఆలిస్ ఆతి మరియ పొటాదు కీసుత్ ఇజి కూకె ఆతి యేసు పుటాత్ న్.
17యాలెకెండ్ అబాహముబాణిఙ్ అసిదావీదురాజుదాకమొతంపద్ నాలిగ్ తరమ్ కు,దావీదురాజుబాణిఙ్ అసియూదురిఙ్ 
బబులోను దేసమ్ దు వెటిట్ పణి కిని వరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతి కాలమ్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు. యూదురు బబులోను దేసమ్ దు
సొహిబాణిఙ్ అసియేసు కీసుత్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

యాలెకెండ్ యేసు కీసుత్ పుటాత్ న్. కసెలిఙాణిఙ్ 
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. 19 గాని దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతి
యోసేపు దేవుణు రూలుఙ్ లొఙిజి మనికాన్ కక, విజేరిఙ్ ఎదు సిగు కిబిస్ ఏండ, ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ, దనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ 
ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20యోసేపుయాసఙతిఙ వందిఙ్ ఆలోసనం కిజిమహివలె దేవుణు దూత కలాదు వనిన్ఙ్ తోరె ఆజిఈహ
వెహాన, “దావీదురాజుతెగాగ్ తికాన్ ఆతియోసేపు,నిఙిపేరుకితిమనిమరియెఙ్ డగుకిదెఙ్ అనుమానంఆమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నె అదిపాత డిఃసత్ మనాద్. 21అది ఒరెన్ కొడొః ఇడ్ నాద్ లె. వనిన్ లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాండు
రకిస్సాన్న్ లె. అందెఙె వనిన్ఙ్ యేసు† ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్ వలె”, 22-23 “ఉండి విడిః బోదెలిపాత డిఃసి ఒరెన్ మరిన్ ఇడాన్ద్ లె.
వాండు ఇమామ్నుయెలు ఇజి కూకె ఆనాన్ లె✡”, ఇమామ్నుయెలు ఇహిఙ దేవుణుమావెటతోడుః మనాన్ ఇజిఅరద్ం. ముందాల
దేవుణు పవక వెట వరిగ్తియామాటెఙ్ నిజంపూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుయాలెకెండ్ జరిగ్తె. 24యోసేపునిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ 
దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహివజనెమరియెఙ్ ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్. 25గానిమరియమరిన్ ఇడిన్దాకవాండు
దని డగు సొన్ ఏతాన్. మరిన్ పుటిత్ఙ్ వాండు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

* 1:1 1:1దావీదు ఇసాయేలులోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిరాజు. వాండు ఇసాయేలుది రుండిరాజువనిన్ముఙాలసవులు ఇనికాన్ ఏలుబడిః కిజిమహాన్ .
✡ 1:6 1:6 2సము 11:1-27. † 1:21 1:21యేసు ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం,యెహోవదేవుణు రకిస్సాన్న్ సిలిల్ఙసాయం కిజినాన్ . ✡ 1:22-23 1:22-23
యెసయ 7:14.
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2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదు రాజు ఏలుబడిః కిజి మహివలె యూదయ దేసమ్ దుమని బెతెల్హెము ఇని నాటొయేసు పుటాత్ న్. వాండు పుటిత్
వెనాక్ తూర్ పు దరొటాన్ గాన్నురు* యెరూసలేం ఇని పటన్మ్ దు వాతార్ 2 పటన్మ్ దు వాతారె, “యూదురిఙ్ రాజు ఆదెఙ్ 
ఇజి పటిత్ కొడొః ఎంబె మనాన్ ? వాండు పుటిత్దనిన్ఙ్ గురు తొరిసిని సుకక్, మాపుతూరుప్దరోటు సుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజివాతమనాప్ ”, ఇజి వెహార్ . 3యామాటెఙ్ విహరెహేరోదు రాజునివనిన్వెటయెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నండో
గాబఆతార్. 4హేరోదురాజు,పెరిపుజెరిఙ్ విజెరిఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “కీసుత్ ఆతికాన్ 
ఎంబెపుటాన్న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 “యూదయదేసమ్ దుమని బేతెల్హేముదు”, ఇజివారు వెహార్ , “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యా
లెకెండ్ దేవుణుముఙాల ఒరెన్ పవక వెట వరిగ్తమహాన్.”

6“యూదయదేసమ్ దుమనిబేతెల్హెమా,నీనుయూదయనాహక్ఙ్ లొఇఇజిరికిఆఇ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీలొఇహాన్ ఒరెన్ 
రాజులెకెండ్ † ఏలుబడిః కినికాన్ పుటాన్న్ లె. వాండు నాలోకుర్ ఆతి ఇసాయేలులోకురిఙ్ గవుడుఎన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె.”
7నసిత్వలెహేరోదురాజు,మరిఎయెర్ బానెస్ ఏండగాన్నురుఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె సుకక్తోరెఆతిత్ సరియాతిటయంవరిఙ్ వెన్ బాజి
నెసాత్ న్. 8వరిఙ్ బేతెల్హేమ్ దుపోకాండె, “మీరుసొనిస్నెగెండఅయాకొడొఃదిఙ్ రెబాజిసుడ్ఃజివాండుఎంబెమనాన్ ఇజినఙిబా
కబురు తగ్ అ. అయావలెనానుబాసొనిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 9వారు రాజు వెహిమాట 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. నసిత్వలె వారు ఒతిత్మహి పెటెఙ్ 
రేతారె బఙారం, సాంబాణి, బోలాం‡ ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండిత సితార్. 12 “హేరోదు రాజు డగు మర్ జి సొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు
దూత కలాదు వరిఙ్ వెహివజ,వారుమరి ఉండి సరిదాన్ వరి దేసెంసొహార్ .

అయ్ గుపుదేసమ్ దుసొనిస్నార్ 
13గాన్నురుమర్ జిసొహివెనుక ఒరెన్ దేవుణు దూతయోసేపుఙ్ కలాదు తోరె ఆజి, “నీను నిఙ్ అ,హేరోదు రాజుకొడొఃదిఙ్ 

సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్. అందెఙె వెటనె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొన్ అ. మరి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను
నిఙి వెహిన్దాక అబెనెమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14నసిత్వలెవాండు నిఙితండె, కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె అయాపొదొయ్ నె
అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 15హేరోదు సానిదాక అబెనె మహాన్ . “అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ నా మరిసిఙ్ నాను
కూక”, ఇజి దేవుణు ముందాల పవక వెట✡ వరిగ్తి మాటయా లెకెండ్ పూరి ఆతాద్. 16గాన్నురు వనిన్ఙ్ మోసం కితార్ ఇజి
నెసాత్ ండెహేరోదురాజునండొకోపంఆతాన్. వారువెహిటయమ్ దిఙ్ లెక కితాండెబేతెల్హేమ్ దుని,మరిడగుమనిపాంతమ్ కాఙ్ 
మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ ని దనిన్ అడిఃగి వయ్ సుమని కొడొఃరిఙ్ విజెరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితాన్.

17-18 “రామానారుదాన్ ఉండి పెరి జాటు వెహద్. గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజిని జాటునె. రాహేలు§ దనిన్ కొడొఃర్ వందిఙ్ 
అడఃబజినాద్. కొడొఃర్ సాతిఙ్ అది ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్ పవకవెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తిమహి యామాట
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 సాత
సొహార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21అందెఙెయోసేపునిఙితాండె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె ఇసాయేలు దేసమ్ దు మర్ జిసొండెఙ్ 
సోతాన్. 22గానిహేరోదు సాతి వెనుక వనిన్ మరిసి ఆతి అర్ కెలాయుయూదయ దేసమ్ దు ఏలుబడిః కిజినాన్ ఇజి నెసాత్ ండె
అబెబ్సొండెఙ్ తియెలాతాన్. కలాదు వెహిలెకెండ్ యూదయదేసెంసొన్ ఏండ గలీలయముటాదుసొహాన్ . 23అబెబ్ నజరేతు
ఇని పటన్మ్ దు సొహాండె బతిక్తాన్. “నజరేతుదికాన్ ఇజి వాండు కూకె ఆనాన్ లె”, ఇజి దేవుణు పవకరు వెట కీసుత్ వందిఙ్ 
వరిగ్తిమహిమాటెఙ్ యాలెకెండ్ పూరిఆతె.

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2అయ దినమ్ కాఙ్ బాపిత్సం సీనియోహాను వాతండె, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత మనాద్. అందెఙెమీరు
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజి యూదయ బిడిఃఙ్ బూమి పాంతమ్ కాఙ్ సాటిసి మహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు
వాదెఙ్ సరి తయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు”, ఇజి బిడిఃఙ్ బూమిదాన్ ఒరెన్ డేలిస్ వెహిస్ని కంటం వాజినాద్✡
ఇజి యెసయ 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 .
5యెరుసలేమ్ దికార్ ని,యూదయదేసెమ్ దికార్ విజెరె,మరియొరాద్ ను గడడ్ డగుమనినాహక్ణికార్ విజెరెసోతారెయోహను
వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ వనిన్డగు వాతార్. 6వారు, కితి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజియొరాద్ ను గడడ్దు వనిన్ కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె

* 2:1 2:1సుకెక్ఙ వందిఙ్ సదువునెసిత్కార్ . † 2:6 2:6మికా 5:2. ‡ 2:11 2:11సాంబాణిసాంబాణిఇనిమరాన్ దాన్ దొహ్ కిన్ నెగిగ్ వాసనంమనిన్ గొపప్

విలువాతి ఒసుత్ బోలంబోలం ఇనిమరాన్ దాన్ నెగిగ్ వాసనం మనిన్ ఒసుత్ మాయమ్ కు లెకెండ్ బాపణి కినాద్ . ✡ 2:15 2:15హోసెయ 11:1. § 2:17-18
2:17-18 ఇసాయేలు (యూదురి) లోకురిఙ్ అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు మరిసియాతియాకోబు ఆలిస్నె రాహేలు. నెబుకక్ద్ నెసర్ బబులోనుదు ఏలుబడిః కిజి మహివలె
ఎపయెన్ దియూదురిఙ్ అసత్ ఒతాత్ న్ . వరిలొఇ నండొండార్ బానెసపెప్ ఆతార్ . ✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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ఆజిమహార్ . 7పరిసయ్ రు,మరిసదుకయ్ రు నండొండార్ యోహనుబాపిత్సం సీజిమహిబాన్ వాతార్. వరిఙ్ సుడ్ఃజివాండు
ఈహ వెహాన్ , “మీరు విసంమనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ . దేవుణుబాణిఙ్ కోపంవాజినాద్ ఇజి నమిమ్జిమిరు వాతిదెరా?
సిలెల్ద్ . వనిన్ కోపమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఇజిమీరు వాతిదెరా? నిజమెఅయలెకెండ్ ఇజినాను ఒడిఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు
ఒపుప్కొడిఃజిడిఃసిసీజిదనిఙ్ తగితిపణిఙ్ కిజితోరిసుత్ . 9 ‘మాపుఅబాహముతెగాగ్ తికాప్ ,అందెఙెమాపుసికస్దాన్ తపెఆనాపెల్’
ఇజి మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాపణకాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్ 
ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. 10దేవుణుమరెకమొదొల్ 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 . నాను మిఙి ఏరుదాన్ 
బాపిత్సం సీజిన. నా వెనుక వానికాన్ నఙి మిసిత్ అతికారం మనికాన్. వనిన్ జోడుక్ పిండ్ దెఙ్ బా నాను తగిన్క ఆఎ. వాండు
దేవుణు ఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙిబాపిత్సం సీనాన్ లె. 12వాండు గాలి ఇడిన్ సేహి కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. వాండు
వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజి గాలి ఇటిత్ కూలిఙ్ కొటు ఇండొ ఒసివాకాన్న్ లె. పొటుదిఙ్ నంబిఇ సిసుదు సుర్ నాన్ లె.”

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.
13 నసిత్వలె యోహను కీదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, గలిలయదాన్ యేసు యొరాద్ ను గడడ్దు వాతాన్. 14 “నీ కియుదాన్ 

బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, నఙి అవ్ సరం గాని నీను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ నా డగు వాతిదా?”, ఇజియోహను వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 
సుడ్ తాన్. 15 “ఏలుయాలెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయాలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజపూరి కినికమఙి తగెన్”, ఇజియేసు
వెహాన్ . నసిత్వలెయోహను ఒపుప్కొటాన్.

16బాపిత్సం లాగె ఆతి వెటనె యేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్. అయావలెనె ఆగాసం రే ఆతాద్. దేవుణు ఆతమ్ పావురపొటి
లెకెండ్ యేసుముసుక్ డిగ్ జివానికయోహను సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండు నా ఇసట్మాతిమరిన్, వినిముసుక్ నాను నండొ సర్ ద
ఆజిన”, ఇజి దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వెహిస్ని ఉండిజాటువాతాద్.

4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

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

5 వెనుక సయ్ తాను యేసుఙ్ దేవుణు పటన్ం ఆతి యెరూసలేముదు కూక ఒతండె, అబె మని దేవుణు గుడిః కొసాదు
నిల్ పాత్ న్. 6 అబె నిల్ పాత్ ండ “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి డాట్ అ. ‘నీ వందిఙ్ వనిన్ దూతరిఙ్ దేవుణు
ఆడసీనాన్. నీకాలుక్ పణకుఙతగ్ లిఏండవారు నిఙివరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ’ ✡ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”, ఇజి
వెహాన్ . 7యేసు వనిన్ఙ్, “ ‘నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ ’✡ ఇజిబారాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

8మరి ఉండి సుటు, సయ్ తాను యేసుఙ్ నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె యా లోకమ్ దు మని విజు
దేసెమ్ కాఙ్,మరివనాక్ఙ్ ముసుక్ఏలుబడిః కినివరిఅతికారమ్ నివరిఙ్ కలిగితిమనికెఙ్ విజుతోరిసాత్ న్. 9అకెక్ఙ్ తోరిసాత్ ండె,
“నీనునాఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జినఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙయాకెఙ్ విజునాను నిఙిసీన”, ఇజివెహాన్ . 10యేసువనిన్ వెట,
సయ్ తానా,నాబాణిఙ్ సొన్ అ, “నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

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

యేసు సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదొలిస్నాన్
12యోహను కయ్ ది మహాన్ ఇజి విహండెయేసు గలిలయదు మని నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు మర్ జి వాతాన్. 13 వెనుక

యేసు నజరేతు పటన్ం డిఃసి జెబులూను, నపాత్ లి పాంతమ్ కాఙ్ డగు, గలిలయ సందారం పడఃకాదు మని కపెరన్హమ ఇని
పటన్మ్ దు వాతండె బతిక్తాన్. 14-16 “జెబూలూను పాంతమా, నపాత్ లి పాంతమా, యోరాద్ న్ అతాహ పడక సమ్ దరం డగు
మని యూదురు ఆఇకార్ బతిక్జిని గలిలయ పాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజి మహికార్ గొపప్ జాయ్ సుడ్ఃతార్. సావు ఉండి
నీడలెకెండ్ మనిదేసమ్ దు బత్ కిజిమహిలోకుర్ ముసుక్జాయ్ పుటాత్ ద్”✡. ఇజిదేవుణుముఙాలయెసయపవకవెటవరిగ్తి
మాటయా లెకెండ్ యేసు వాతిఙ్ పూరి ఆతాద్. 17అయా వలెహాన్ అసి యేసు, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత
మనాద్. అందెఙెమీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజిసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 
18యేసు గలిలయ సమ్ దరం ఒడుదాన్ నడిసి మహివలె, పేతురు ఇజి కూకె ఆతిసీమోనుఙ్ ని, మరి వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి

అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు జాలెరిఙు. వీరు రిఏర్ సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్ మొయెఙ్ అసి మహార్ . 19 “నా వెట రదు.
నా వెట వాదెఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నాను మిఙి తయార్ కినాలె”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20వారు వెటనె వరి
వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ . 21అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ యేసు జెబెదాయిమరిసి ఆతియాకోబుఙ్ ని, వనిన్ తంబెర్ సి
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ఆతియోహనుఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయి వెట డోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజి మహివలె యేసు వరిఙ్ 
కూకాన్. 22వెటనెవారు వరి డోణిని వరి బుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ .

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

వందిఙ్ సువారసాటిసిమహాన్ . విజురకమ్ దిజబుదివరిఙ్ నిబాదదాన్ ఇఙ్ మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24యేసుపేరుసిరియ
దేసమ్ దు విజుసారితాద్. రకరకమ్ ది జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. నండో నొపిదాన్ బాద ఆజిమహి వరిఙ్, దెయం
అసిత్ వరిఙ్, మూర్ స జబు మహి వరిఙ్, కికుక్కాలుక్ సాతివరిఙ్ వనిన్ డగు తతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 25 గలీలయ,
దెకపొలి*,యెరూసలేము,యూదయ,యొరాద్ ను అతాహిపడఃకదాన్ మందలోకుర్ వాజివనిన్ వెటసొహార్ .

5
గొరొన్ ముసుక్ కితిత్ బోద.

1యేసుమందలోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండెఉండిగొరొత్ ఎకాన్. అబెబసిమహిఙ్,వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగువాతార్. 2అయావలె
వాండు వరిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ బోదిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 3 “దేవుణుదిఙ్ సెందితిలెకెండ్ బతిక్జి దనిన్లొఇమాపుతకుదికాప్ ”
ఇజి నెసిమఙిమరిమండెఙ్ ఎయెర్ బాఇజి కోరిజినరొ, దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినె. 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. 5నిపాతి గుణంమనికార్ దేవుణు సీని దీవనంకు మంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయాలోకం విజు వరిసొంతం ఆనాద్.

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

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

11నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీముసుక్ నిందెఙ్ మోపిస్ మిఙి మలెల్ఙ్ కిజి, మరి మీముసుక్ అబదద్మాతి
సెఇమాటెఙ్ విజువెహిన్ వెలెమీరు దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ . 12అయావలెనండొ సర్ ద ఆజిమండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ పరలోకామ్ దు* మిఙి నండొ పలం దొహ్ కాన్ద్ లె. మీ ముందాల బతిక్జి మహి దేవుణు పవకరుఙ వెటబా వారు
యాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ కితార్.

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

వెలిల్ విసీర్ జిలోకుర్ మటెత్ఙ్ నెఆఎండమరిఇనిపణిదిఙ్ బారఇక. 14మీరుయాలోకమ్ దుమనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్. గొరొన్ 
ముసుక్మనిపటన్ండాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఏద్. 15ఎయెర్ బాఉండిదీవ కసిసితూముదాన్ ముసిఇడ్ ఎర్. గానిఇండొణివరిఙ్ 
విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ దీవ కంతూదునె ఇడాన్ర్.

16 అయాలెకెండ్ నె, మీ బతుక్ విజేరిఙ్ జాయి సీనివజ మండెఙ్. నసిత్వలె మీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె
దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ పొగి డిఃనార్.

దేవుణు సితి రూలుఙ వందిఙ్ 
17దేవుణుసితిరూలుఙ్ గాని,దేవుణుపవకరు వెహిమాటెఙ్ గానిడెయ్ జిపొకెఙ్ నానువాతమనన్ ఇజిమీరుఒడ్ బిమాట్.

వనకాఙ్ డెయ్ జిపొకెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ , గాని అయాలెకెండ్ నెపూరి కిదెఙ్ నె నాను వాతమనన్. 18ఏలుహన్ అసి బూమి ఆగాసం
సిలెల్ండ ఆతిఙ్ బాదేవుణుమాటదుమనిఉండి ఇజిరి అకస్రం గాని, సునన్ గాని,రాసిత్ మని లెకెండ్ పూరిఆఏండసొన్ ఉ ఇజి
నానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

19ఎయెన్ బాదేవుణుమాటదుమని ఇజిరి ఆగెన్ఙ్ లోఇఉండి దనిఙ్ లొఙిజిమన్ ఏండ,అయాలెకెండ్ లొఙిఏండమండెఙ్ 
ఇజి లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ఙ వనిన్ఙ్, దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి లోఇ లావ్ ఇజిరికాన్ లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ లె. గాని ఎయెర్ బా
దేవుణుమాటదు రాసిత్మని లెకెండ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి అయాలెకెండ్ నె కిజిమహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి లొఇవారు గొపప్
పెరికార్ ఆనాన్ లె.

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

సపిన్క ఆఏద్ 
21 “లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ”✡ ఎయెన్ బాఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ తప్ ఏండ తీరుప్ వానాద్ లె ఇజిముందాహన్ అసి వెహి

మనిమాటమీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 22గాని ఏలు నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా, మరి ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్

* 4:25 4:25దెకక్పొలిఇహిఙపదిపటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయసమ్ దరంఅతాహపడకమహె. * 5:12 5:12దేవుణుమంజినిమబాడిడ్ † 5:13 5:13
యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్ సోరు సిలెల్తాద్ . అయావెలె సోరువెట తెలల్ని ఇసక్బా కూడిత మహె తడి కితిత్ఙ సోరు విజు కరిగిజి సొనాద్ , ఇసక్
మిగిలినాద్ . అయావెలెలోకుర్ సోరు రుసి సిలిల్క ఇజి వెహిస్మహార్ . ✡ 5:21 5:21 నిరగ్మ 20:13.
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కోపం ఆతిఙ వనిన్ఙ్ తీరుప్ వానాద్. ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “పణిదిఙ్ రెఇకి”, ఇజి వెహిఙవాండు సన్ హది సఙం ఎదు
దనిన్ వందిఙ్ సమాదనం వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “బుదిద్ సిలికి”, ఇజి వెహిఙ, వాండు ఎలాకాలం సిసు కసి
మంజినిబాడిఃదు అరన్ మంజినాన్.

23-24 నీను దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్ మాలి పీటాదు సంద సిదెఙ్ సొనివెలె, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ ముసుక్ ఇనికాదొ కోపం
మనాద్ ఇజిఅబెనిఙిఎతువాతిఙ,సందసీదెఙ్ తతివనాక్ఙ్ అబెఇడ్ఃజివెటనెసందసురిన్మాలిపీటడిఃసిసొనిస్,ముందాల
నీను వనివెట రాజినం ఆఅ. వెనుక మర్ జి వాజి దేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్ సిఅ. 25 నిఙి కోరుట్ కిదెఙ్ అకు మని వనిన్ వెట బేగి
రాజినంఆఅ. టయంమనివెలనెఆక కిఅ. సిలిఙవాండునిఙితీరుప్ కినివరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ నిఙిజెలిదుఇడ్ దెఙ్ 
అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండు నిఙి జెలిదు ఇడాన్న్. 26ఉండి పయస్బాసిలెల్ండ అపుమనిక విజు సీనిదాక నీను వెలిల్ వాదెఙ్ 
అట్ ఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.

27“రంకుబూలాదెఙ్ ఆఏద్ ”ఇజివెహిమనికమీరువెహిమనిదెర్ గదె. 28గానినానుమిఙివెహిన్కఇనికఇహిఙఎయెన్ బా
మనుస్దు సెఇఆసదాన్ ఉండిఅయ్ లికొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙవాండు అయావలెనెదనివెటవనిన్మనుస్దుపాపం కితికాన్ ఆజినాన్.
29 నీ ఉణెర్ కణక నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. నీనె ఎలల్ కాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, మీ
ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి ముక సొహిఙ అకాక్దె నెగెద్. 30మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. నీనె
ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, నీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి ముక సొనికదె నెగెద్. 31ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ 
డిఃసి సీదెఙ్ ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అసి నీను నా ఆలిస్ ఆఎద్  ఇజి దనిఙ్ ఉండి విడిఃఆకు రాసి సీదెఙ్ ఇజి వెహిక మీరు వెహి
మనిదెర్ గదె? 32గాని నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ మాసి డిఃసిత్ సితిఙ, వాండు దనిఙ్ రంకు
బాలాదెఙ్ కిబిసిన్కాన్ ఆజినాన్. మరి ఎయెన్ బాదనిఙ్ పెండ్ఃలి కితిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్.

పమాణమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
33మరి ఇనిక ఇహిఙ, “ ‘నీను కితి ఒటుట్ పొకిక అయాలెకెండ్ కిఏండ తపెత్ఙ్ ఆఎద్, దేవుణు ముందాల కితి ఒటుట్ దిఙ్ 

అయావజనెకిదెఙ్ ’ఇజివెహికముందాహన్ అసిమీరు వెహిమనిదెర్ గదె. 34నానుమీవెటవెహిన్క ఇనిక ఇహిఙఇనిదనిఙ్ బా
పమాణం 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
బురతోడుః ఇజిబావెహ్ మ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙనీబురది కొపువెంటిఉండిబాతెలాఙ్ గాని కరిఙ్ గాని కిదెఙ్ నీను అట్ ఇ. 37మీ
మాటెఙ్ ‘ఒఒఇహిఙఒఒ’,ఇజిమండెఙ్. ‘ఆఎద్ ఇహిఙఆఎద్’,ఇజినెమండెఙ్. వనకాఙ్ మిసిత్కెఙ్ సెఇవనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.

కణకాదిఙ్ బదులు కణక.
38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక, పలుదిఙ్ బదులు పలు’ ఇజి దేవుణు మోసేఙ్ సితిత్ మనిన్ రూలుదు వెహి మహిక మీరు

వెహిమనిదెర్ గదె? 39నానుమిఙి వెహిస్న, సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ అడుడ్ కిమ. మరినీను వనిన్ముసుక్ కోపమాజివాండు నిఙి
కితిత్దనిన్ఙ్ మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బాఉణెర్ లెపాదు డెఃయిఙ, డేబ లెపబా వనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40ఎయెన్ బానిఙి కోర్ టు
కిజినీసొకలాగ్ దెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,నీ కండువాబావనిన్ఙ్ సీజిమన్ అ. 41మరి,ఒరెన్ రోమసయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్ ఒసుత్ ఙ్ పిండిజి
వనిన్ వెట ‘ఉండిమయిలు దూరం రఅ’ ఇజి నిఙి బలవంతం కితిఙ వనిన్వెట రుండి మయిలుఙ్ దూరం ఇడిడ్ సొన్ అ. 42నిఙి
లొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ,మరి నిఙి అపులొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.

నీపగగ్తి వరిఙ్ పేమిస్ అ.
43“ ‘నీపడకాతివనిన్ఙ్  పేమిస్ అ,పగాతివరిఙ్ ఇసట్ంఆఏండమన్ అ.ముసుక్కోపమ్ దాన్ మన్ అ’,ఇజివెహిమహికమీరు

వెహిమనిదెర్ గదె? 44గానినానుమిఙివెహిన్కఇనికఇహిఙ,మీపగగ్తివరిఙ్ పేమిసుత్ ,మిఙిహిమ్ సకిజినివరివందిఙ్ పారద్నం
కిదు. 45అహిఙమీరు పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుది నిజమాతి కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆనిదెర్ లె. దేవుణు సెఇవరి
ముసుక్బా నెగిగ్వరిముసుక్బా వనిన్ పొదు జాయ్ సిబిసినాన్. నాయంమని వరిముసుక్బానాయం సిలివరిముసుక్బా పిరు
పోకిస్నాన్. 46మిఙిపేమిసిన్వరిఙెమీరు పేమిసిత్ఙ దేవుణుమిఙి పలం సీనాన్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? పను పెర్ నికార్ బా
ఆహెకిజినార్ గదె? 47మీరుమీకూలవరిఙెమీరుమాడిఃసినిదెర్ ఇహిఙమీరుఆఇకార్ కినిదనిఙ్ ఇంకమిసిత్కఇనిక కిజినిదెర్ ?
యూదురు ఆఇకార్ బాఅయాలెకెండ్ కిజినార్ గదె? 48పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాతి దేవుణు ఇని కలిత్ సిలికాన్. అందెఙె
మీరుబాఅయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు

1 మీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ్ లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి వరి ముందాల కిఏండ జాగర మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఆహె కితిఙ
పరలోకామ్ దుమనిబుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ మిఙిఇనిపలంబాదొహ్క్ ఏద్. 2అందెఙెఅవ్ సరంమనివరిఙ్ ఇనికబాసితిఙ,
వేసం కినికార్ కిని లెకెండ్ అక విజేరిఙ్ తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి ముందాల మఙి గొపప్ పేరు
వాదెఙ్ ఇని ఆసదాన్ వారు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్, మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ అయావలెనె పూరి పలం
దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 3 గాని నీను అవ్ సరమ్ దు మనివరిఙ్ సాయం కినివెలె, నీ ఉణెర్ కియు
కినిక నీ డేబ కియు నెసెత్ఙ్ ఆఎద్. 4 అహిఙ నీను సితిక ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ మంజినాద్. అయావలె ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ
నీను కితిక సుడ్ఃజిని నీ బుబాబ్తి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరు పారద్నం కినివెలె వేసం కిని వరి లెకెండ్ మన్ మాట్.
లోకుర్ విజేరె సూణి లెకెండ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్, మరి సరుద్ నిలిస్ పారద్నం కిదెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం. వరిఙ్ పూరి పలం
దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 6గాని నీను పారద్నం కినివెలె. నీను గదిదు సొనిస్ సేహల్ కెహిస్, ఎయెర్ బా
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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 రెఇమాటెఙ్ వెహామ్ట్.
అయాలెకెండ్ లావ్ వర్ గితిఙానెదేవుణువినాన్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్. 8మీరువరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మిఙిఅవ్ సరం ఆతిక ఇనిక ఇజిమీరు లొసిన్ముందాలెన్మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్.

9 “అందెఙెమీరుయాలెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్. ‘పరలోకామ్ దుమనిమాబుబాబ్తిదేవుణు,లోకుర్ విజెరెనీపేరు గొపప్ నెగిగ్క
ఇజి గవ్ రం సిపిర్. 10నీ ఏలుబడిః లోకుర్ విజెరిముసుక్ మనీద్ . పరలోకామ్ దు నిఙి ఇసట్మాతికెఙ్ జర్ గిని లెకెండ్ నె బూమి
ముసుక్బా జరిగ్పిద్. 11రోజురోజుదిఙ్  మఙికావాలిసిత్ తిండి అయరోజుమఙి సీజిమన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెట కితి తపుఙ్ 
మాపువరిఙ్ సెమిసిత్ లెకెండ్ నె,మాపుకితితపుఙ్ మఙిబాసెమిస్ అ. 13పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ, సయాను
బాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుబామీరు 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 “మీరు ఉపాస్ కినివలె, వేసం కిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ‘మాప్ ఉపాస్ మంజినాప్ ’ ఇజి విజేరె నెసెత్ఙ్ ఇజి వారు

మొకొంనీరస్ం కిజిమంజినార్. అయావలెనెవరిఙ్ పూరిపలందొహ్ కమనాద్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. 17-18గానిమీరు
ఉపాస్ కినివెలెబురాదు నూనెరాసెఆజిమొకొంఊర్ పాజిమండు. అహిఙమీరుఉపాస్ కనికలోకుర్ ఎయెర్ బానెస్ ఎర్. గాని
ఎయెర్ బాతొఇమీబుబాబ్తి దేవుణు ఒరేండె నెసాన్న్. ఎయెర్ బానెస్ ఎండమీరు కినిక సుడ్ఃజినిమీ బుబాతి దేవుణుమిఙి
పలం సీనాన్.”

సమ్ సారం
19 డొఙారి డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అకుక్ మని, మరి సెదని కరి తిండెఙ్ అకుమని యా బూమి ముసుక్ మీ వందిఙ్ సమ్ సారం

గణస్ మాట్. 20గానిడొఙారిఙు డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అట్ ఇ,మరి సెద గాని కరి గానిపాడ్ః కిదెఙ్ అట్ ఇ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు
మీ వందిఙ్ సమ్ సారం గణసుత్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ సమ్ సారం ఎంబె మనాదొ అబెనె నీ మనుస్బా మంజినాద్. 22 కణక
ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవలెకెండ్ నెమనాద్. నీ కణక నెగిగ్క ఇహిఙనీఒడొఃల్ దిఙ్ విజునెగిగ్కెఙ్ తసిమంజినాద్. 23నీసెఇఉదెసమ్ దాన్ 
నీ కణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజి మహిఙ, నీ మనుస్  విజు సీకటి మంజినాద్. నీ ఓడొల్ విజుబా సీకటి ఆజి మంజినాద్ . నిఙి మనాద్ 
ఇజినీను ఒడ్ఃబిజినిజాయ్ సీకటి ఆతిఙ, అయసీకటి ఎసోనో సీకటి. 24ఎయెన్ బారిఎర్  ఎజుమానిరు వందిఙ్  ఉండె లెకెండ్ 
పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మరి ఒరెన్ ముసుక్ ఇసట్ం సిలెల్ండ మంజినాన్. సిలిల్ఙ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిజి
నమమ్కమాతి వనిలెకెండ్ మంజినాన్. మహివనిన్ ముసుక్ సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినాన్ . అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని
డబుబ్దిఙ్ ఉండె లెకెండ్ పేమిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్.

విసారిస్ మాట్ 
25అందెఙెనానుమిఙివెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఇనికతినాపెల్ , ఇనికఉణాపెల్ ఇజిమీబతుక్ వందిఙ్ విసారంఆమాట్. మరిమా

ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఇనిక పొర్ పానాపెల్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. మీపాణం తిండిదిఙ్ మిసిత్క ఆఎదా? మీ ఒడొఃల్ సొకక్ పాతెఙ మిసిత్క
ఆఎదా? 26ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయ్ ఉ, ఒసి కొటుదు వాక్ ఉ గాని పరలోకామ్ దు మనిమీ
బుబాబ్తి దేవుణు వనకాఙ్ పోస కిజినాన్. మీరు వనాక్ మిసిత్ విలువ మనికిదెర్ ఆఇదెరా? 27మీలోఇ ఎయెన్ బా విసారిస
వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంట కుడుఃపెత్ఙ్ అట్ నాండా?

28మరిఎందనిఙ్ సొకెఙవందిఙ్ మీరువిసారిసినిదెర్ ?మడిఃఙమనిపూఙుసుడ్ఃదు,అవికసట్బాడ్ ఉ,సొకకిదెఙ్ నూలుఙ్ 
తయార్ కిఉ. 29అహిఙ్ బా విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలొమోను రాజుయాఉండిపూఙు లకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండి సొకక్
తొడిఃగిఏతాన్ , ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 30 నేడు మంజి విగెహిఙ్ సిసుద్ సురె ఆని మడిఃఙ మని యా గడిదిఙ్ దేవుణు
యా లెకెండ్ సోకు సితాత్ న్. అహిఙ, ఇజిరి నమకం మనికిదెరా మరి ఒదె నగెండ్ మిఙిసొకెఙ్ తొడిఃగిస్ ఎతాండా? 31అందెఙె
మీరు, “ఇనిక తినాప్ లె,మరి ఇనిక ఉణాప్ లె, సిలిఙ ఇనిక పొరాప్నాప్ లె”, ఇజి ఒడిఃబిజిబాద ఆమాట్. 32ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె విన్ క వందిఙ్ రెబాజినార్ . యాకెఙ్ విజు మిఙి అవ్ సరం ఇజి పరలోకామ్ దు మని మీ బుబాబ్తి
దేవుణు నెసినాన్. 33గానివిజుదనిఙ్ ఇంక దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నిమరివనిన్ ఎదుమీరు నీతినిజయిదాన్ మండెఙ్ 
ఇజిఆసఆజిమండు. నసిత్వలెమిఙికావాలిసిత్కెఙ్ విజుమిఙిదొహ్ కెన్. 34విగెహిఙ్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. విగెహిఙ్ జరిగ్ని వనాక్
వందిఙ్ విగెహిఙ్ విసారిసుత్ . ఎమేణిరోజుదిఙ్ తగితి కసట్ం అయరోజుదుమంజినె.

7
తీరుప్ కిమాట్ 

1 “మహి వరి ముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙ దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్ లె. 2మీరు మహివరిఙ్ ఎలాగ తీరుప్ కినిదెరొ
అయలెకెండ్ నె దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ వానాద్ లె. మీరు ఇని కొలత్దానె దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ సీనానెల్. 3 నీ కణకాదు ఉండి
తూలం ననికమహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ తంబెరి కణకాదుమని ఇజిరి కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ కణకాదు
తూలం ననిక మనివెలె అక లాగ్ ఎండ, నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నాను లాగిజ్ విసీరన్’ ఇజి నీను ఎలాగ
వెహిస్ని? 5వేసం కినికిదెరా, ముందాల నీ కణకాదు మని తూలం ననిక లాగ్ అ. అయావలె నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి
కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 6దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఇసట్ం కిఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃమట్.
అయలెకెండ్ కితిఙ, వారు తిండి సీని వరిఙ్ కటిన్ సెఇ నుకుడిఙ్ లెకెండ్ వారు కొపం ఆజి మర్ జి మీ ముసుక్ వాజి అరాన్ర్.
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గొపప్ విలువ మనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్ లెకెండ్ వారుబా కినార్ లె. 7మీరు ఇనిక
లొసిన్దెరొ అక మిఙి దేవును సీనాన్ . ఇనిక మీరు రెబాజినిదెరొ అక దేవుణు మిఙి సీనాన్ . కొతు మీ వందిఙ్ దేవుణు సెహెల్
రే ఆనానెల్. 8లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దొహ్ కెన్, రెబానివనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్. కొతిత్ ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్. 9మీమరిన్ 
మిఙి తిండి లొసిత్ఙ, మీరు ఎయిదెర్ బా వనిన్ఙ్ పణుకు సీనిదెరా? 10మరివాండుమొయలొసిత్ఙ, సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరు
సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బా మీ కొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె సీదెఙ్ ఇజి నెసిన్దెర్. అహిఙ పరలోకామ్ దు మని మీ బుబాబ్తి దేవుణు,
వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ దినిఙ్ ఇంకమరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12అందెఙె విజుసఙతిఙలోఇ,మహికార్ మిఙిఇనిక కిదెఙ్ 
ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ అయలెకెండ్ నె మీరు వరిఙ్ కిదు. దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు వరిగ్తి మాటెఙ
అరద్ంయాకాదె.”

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

సరుద్ సొనికార్ నండొండార్ మనార్. 14 ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ సీని సరి ఇహ క్దికాదె, దని గవునిబా ఇహ క్దిక. అయ
సరిదాన్ నడిఃనికార్ కొకొండారె.

మరాన్ ని దనిపటుక్
15నెగిగ్కాప్ ఇజి నాటిసినికార్ గాని తపు నెసిప్సిన్ పవకరు వందిఙ్ జాగర్ తమండు. వారు పమాదమాతిమూర్ కతం మని

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

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
24అందెఙె,యానామాటెఙ్ వెంజిఅయావజకినికాన్ ఎయెన్ బా,సటుముసుక్ వనిన్ ఇలుతొహిబుదిమనివనిన్ఙ్ పోలిత

మనాన్. 25పిరువాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజిసొహె. గాలివాజిఅయఇలుముసుక్డెఃతూద్ గానిఅయఇలుపునాదిసటుముసుక్
మనిఙ్ అర్ ఎతాద్. 26గానియానామాటెఙ్ వెంజి వనాక్ లెకెండ్ కిఇకార్ ఎయెన్ బాఇసక్ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహిబుదిద్ సిలి
వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. 27పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజిసొహె. గాలివాజిఅయఇలుముసుక్ డెఃయ్ తాద్. అయావలెఅయ
ఇలు నండొ జాటుదాన్ అడిఃగి అరాద్.” 28యేసుయామాటెఙ్ వెహి వీజితిఙ్ లోకుర్ విజెరె వనిన్ బోదదిఙ్ బమమ్ ఆతార్.
29ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి లెకెండ్ ఆఎండ,అతికారంమనివనిన్ లెకెండ్ నెవాండుబోదిసాత్ న్.

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

ముందాలముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా,నాను నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙిమనుస్ మహిఙ, నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి వెహాన్ .
3అందెఙె వాండు కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటాత్ ండె, “నఙి మనుస్ మనాద్, నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహి
పెరి జబు డిఃసత్ సొహద్. 4 నసిత్వలె యేసు వనిన్వెట, “యాక ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా వెహ్ మ. నీను తీనాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ 
పుజేరిఙ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతి దనిఙ్ వరిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ మోసెముఙలె ఆడ సితి వజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ”, ఇజి
వెహాన్ .

ఒరెన్ సదాతిపతిఆతివనిన్ నమకం
5-6యేసు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతివెలె సదాతిపతి† ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “పబువా, నా పణిమనిస్ ఒరెన్ 

కికు కాలుక్ సాని జబుదాన్ నండొబాదఆజినా ఇండొ గూరమనాన్”, ఇజి వెహిస్ బతిమాలితాన్.
7“నానుసొనిస్వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిన”,ఇజియేసువెహాన్ . 8నసిత్వలెఅయసయ్ నమ్ దిఅతికారిఈహ వెహాన్ , “పబువా,నీను

నా ఇండొవాదెఙ్ నాను తగిన్క ఆఎ. గానినీను ఉండిమాటవెహిఙఆనాద్,నాపణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9నీను అయాలెకెండ్ 
కిదెఙ్ అటిన్ఇజినాను నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాముసుక్ అతికారంమనిన్కార్ మనార్ . నాఅడిగి సయ్ నమ్ దికార్ మనార్ .
నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘సొన్ అ’ ఇహిఙసొనాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘రఅ’ ఇహిఙవానాన్. నాను నా పణిమనిసిదిఙ్ ‘అయపణి
కిఅ’ ఇహిఙవాండు ఆక కినాన్.”

10యేసుయామాటవెంజి బమమ్ ఆతాండె వనిన్ వెనుక వానివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “వినిన్ఙ్ మనిన్ లెకెండ్ దేవుణు ముసుక్ నిసొ
పెరి నమకం మని ఎయెరిఙ్ బా ఇసాయేలు లోకుర్ నడిఃమి, నాను సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 11నాను
మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వానివలె, తూర్ పుదాన్ పడఃమరదాన్ నండొ లోకుర్ వాజి అనిగొగొర్ ఆతి

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙపెరిజబుబ్ అయజబుబ్వాతిఙ కికుక్ కాలుక్మనిన్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జిసొనాదెలెజబుబ్మనిన్బాన్ ముటిత్ఙ నెస్ ఏద్ † 8:5-6 8:5-6
సదాతిపతి ఇహిఙ రోమసయన్మ్ దుమనిన్ వందమణిసిర్ సయన్మ్ ది వరిఙ్ ఆతికారి.
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అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇని వరివెట పరలోకామ్ దు విందుదు బసాన్ర్. 12గాని దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు తప్ ఎండ
మంజినాప్ లె ఇజి ఒడ్ఃబిజిని వరిఙ్ వెలిల్ సీకటిదు విసీర్ నాన్. అబెలోకుర్ అడఃబాజి పలుక్ కొహ్ కిన్ మంజినార్.”

13యేసుఅయాసదాతిపతిఙ్ , “సొన్ అ,నీను నమిమ్తివజనెజరిగ్నాద్”,ఇజివెహాన్ . అయగడిఃయాదునెవనిన్ పణిమనిసి
నెగెండ్ ఆతాన్.

యేసు నండొలోకురిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
14వెనుకయేసు పేతురు ఇండొవాతాన్. వనిన్మీమ్ సినోబుదాన్ గూరిమనిక సుడ్ఃతాన్ . 15వాండు దని కియుదుముటిత్ఙ్ 

సరి దనిఙ్ మహి నోబు డిఃసత్ సొహద్. అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె, దెయమ్ కు
అసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్,లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. వాండుఉండిమాటదానెదెయమ్ కాఙ్ పెరాన్,మరిజబుదివరిఙ్ విజేరిఙ్ 
నెగెణ్ కితాన్. 17 “వాండుమానీర్ సమ్ కు లాగితాన్ ,మరిమాజబుఙ్ వాండు పిండితాన్”✡ ఇజియెసయపవక వెట దేవుణు
ముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్.

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

19 నసిత్వలె, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “బోద కనికి, నీను ఎంబె సొహిఙ్ బా నీ వెట నానుబా
వాన”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20నసిత్వలెయేసు, “నకెఙ బొరోఙ్ మనె, ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ గూడుకు మనె, గానిలోకు
మరిసిఆతినఙిబురడుటిస్మండెఙ్ బాబాడిఃసిలెల్ద్ ”,ఇజివెహాన్ . 21సిసూర్ లొఇఒరెన్ వాతండె, “పబువానానుముందాల
సొనిస్ నా బుబబ్ సాతి పిన్ గు పెర్ జిపొకిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 22నసిత్వలెయేసు, “సాతికారె‡ వరిసాతి వరిఙ్ పెర్ జిపోకిస్ర్ ,
నీను నావెట రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

యేసుతుపాన్ దిఙ్ ఆలెపిస్సినాన్ 
23యేసుని వనిన్ సిసూర్ డోణి ఎకారె అబెబ్ణిఙ్ సోత సొహార్ . 24వారు సొనిస్ మహిఙ్ యేసు డోణిదు నిద కిజి మహాన్ .

వెటనె అయ సమ్ దరమ్ దు గాలితూపాన్ రేఙితాద్. ఉలెక్ఙ్ వాజి అయడోణిముసుక్ అరె. 25సిసూరు సొనిస్ వనిన్ఙ్ నికారె,
“పబువా,సానసొనాపెల్ ,మఙి రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ నికార్. 26అయావలెయేసు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిసొతకు నమకం
మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెహండె నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ అలెజిమన్ అ ఇహాన్ . ఆకెఙ్ పూరి పలక్ ఆతె. 27వారు బమమ్
ఆతారె, “వీండు ఎలాగమరికాండొ? గాలినిఉలెక్ఙ్ బావనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి వరిగ్తార్.

దెయంఅసిత్ రిఎరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
28యేసు సమ్ దరం అతహి పడక మని గదరెను ఇని నారు అందితిఙ్, దెయం అసిత్కార్ రిఎర్, యూదురు వరి సాతివరిఙ్ 

సమాది కిని సాలమ్ కాణిఙ్ § సోతారె వనిన్ ఎదు వాతార్. వారు జంతు నని మూర్ కతం మనికార్ కక ఎయెర్ బా అయ సరి
సొన్ ఏర్. 29 “ఓ దేవుణు మరిసి, మా వెట మిఙి ఇని పణి? కాలం వాని ముఙాల మఙి బాద కిదెఙ్ ఇబెబ్ వాతిదా?”, ఇజి
డేడిఃసాత్ ర్. 30వరి ఎదు కండెక్ దూరమ్ దు పండిఙ్ మంద మెయ్ జి మహె. 31అయ దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ “నీను మఙి ఉలిప్ని
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 అరెసాతె. 33పండిఙ్ మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ దివరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ 
విజువెహార్ . దెయంఅసిత్ మహివరిఙ్ జరిగ్తికబావెహార్ . 34నసిత్వలెఅయపటన్మ్ దికార్ విజేరెసోసియేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్
ఎదు వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్, వరినారు డిఃసిసొన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసు డోణి ఎకాండె సెరు డాటిస్ కపెరన్హము ఇని వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు వాతాన్. 2అయావలె సెగొండార్ కికు కాలుక్
అరిస్మంసమ్ దు గూర్ జిమహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. దేవుణుముసుక్ వరి నమకంయేసు సుడ్ఃతాండె, “మరిన్,
దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ, నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మన”, ఇజి కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 3యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
సెగొండార్ “వీండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్”, ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 4యేసు వరి మనుస్దు మనికెఙ్ నెసాత్ ండె ఈహ
వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ మీమనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీ పాపమ్ కు సెమిసత్మన ఇజి వెహ్ నిక సులునా? నీను
నిఙ్ జినడిఅఇజివెహ్ సినికసులునా?”. 6“లోకుమరిసిఆతినఙిబూమిముసుక్పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అతికారంమనాద్ ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికు కాలుక్ అరివనిన్ వెట, “నిఙ్ అ నీమన్ సం అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజియేసు వెహాన్ . 7వాండు
నిఙితండె ఇండొ సొహాన్ . 8లోకుర్ విజేరె అక సుడ్ఃజి బమమ్ ఆతార్. లోకురిఙ్ యా లెకెండ్ అతికారం సితి దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతార్ .

యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 
9యేసుఅబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్,పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యిఇనికాన్ వనిన్బాడిఃదుబసత్ మహాన్ .యేసువనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “నా

వెట రఅ”, ఇజి వెహిఙ్,వాండు నిఙితాండయేసు వెటసొహాన్ . 10వెనుకయేసుమతాత్ యిఇండొబోజనం కిదెఙ్ బసిత్ మహిఙ్,

✡ 8:17 8:17యెసయ 53:4. ‡ 8:22 8:22 అయాలెకెండ్ వెహిన్వలె దేవుణువెట ఇని పొతుత్ సిలిల్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ .
నిజంసాతివరి వందిఙ్ ఆఏద్ .యామాటెఙ్ దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమన్ ఇ వరి వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .యామాటెఙ్ యాలెకెండ్ నె లూక 15:24,32,మరి ఎపెసు 2:1

బాన్ బారాసత్ మనాద్ . § 8:28 8:28యేసుపబు కాలమ్ దు సుటుట్ బొరొకిజిసాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజిసాతి వరిఙ్ సమాది కిజిమహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ
ఇడిజ్ పణుకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసిమహార్ .
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నండొండార్ పనున్ పెరిన్కార్ ని*పాపం కినికార్ ఇజి పరిసయెరు వహిన్కార్ వాతారెవనిన్ వెటని వనిన్ సిసూర్ వెటబోజనమ్ దిఙ్ 
బసాత్ ర్. 11పరిసయ్ రుఅకసుడ్ఃజి, “ఎందనిఙ్ మిఙినేర్ పిసిన్కాన్ పనున్పెర్ నివరివెట,పాపంకినివరివెటబోజనంకిజినాన్”,
ఇజివనిన్ సిసూర్ ఙవెన్ బాతార్. 12యేసుఅయమాటవిహండె, “జబుమనివరిఙెడాకట్ర్ అవ్ సరం, నెగెణ్ మనివరిఙ్ డాకట్ర్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 13 “మీరుమహివరిముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినెనాను కోరిజినగాని కతిన్ పూజెఙనాను
కోరిఏ✡, ఇజి దేవుణు వెహిమాటదిఅరద్ం ఇనికాదొ ఇజిమీరుసొనిస్ నెసుత్ . పాపం కిని వరిఙ్ కూక్ కెఙెనాను వాతమన, నెగెణ్ 
మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్ .

యెసుఙ్ ఉపాస్ వందిఙ్ వెన్ బాజినార్.
14 నసిత్వలె యోహను సిసూరు వనిన్ డగు వాజి, “మాపుని పరిసయ్ రు డిఃస్ ఏండ ఉపాస్ మంజినాప్, గాని నీ సిసూర్ 

ఎందనిఙ్ ఉపాస్ మన్ ఏర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 15 దనిఙ్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ 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. ఆహెకితిఙకొతదాకస్ కలుల్ పులాఙ్ ఆనివెలెతోలు
సంసి పెడెల్ నాద్, దాకస్ కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరి సంసి పాడానాద్. కొత దాకస్ కలుల్ కొత తోలు సనిస్దునె వాకెఙ్. అయావలె
రుండిబాపాడ్ః ఆఉ.”

సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి
18యేసు యామాటెఙ్ వరి వెట వెహిస్ మహివలె, యూదురి మిటిఙ్ కిని ఇండొణి ఒరెన్ అతికారి వాతండె వనిన్ ఎదు

ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నా గాలు యెలె సాతాద్. నీను వాజి నీ కియు దని ముసుక్ ఇడ్ఃఅ. అది బతిక్నాద్”, ఇజి వెహాన్ .
19యేసు నిఙితండె వనిన్ వెటసొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ బాసొహార్ .

20-21నసిత్వలెపనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆనిజబుదాన్ బాదఆజిమహిఉండిబోదెలి, “యేసుతొడిఃగితిమనినీరిసొకక్దు
ముటిత్ఙసరినానునెగెండ్ ఆన”,ఇజిదనిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాదెవనిన్వెనుకవాతాదెవనిన్పాతసెంగుదుముటాత్ ద్. 22యేసు
వెనుక మర్ జి దనిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ బయి దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ. నీను నా ముసుక్ ఇటిత్ మని నమకమ్ నె నిఙి నెగెణ్ కిత
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెనె అయ బోదెలి నెగెండ్ ఆతాద్. 23-24 నసిత్వలె యేసు అతికారి ఇండొ వాతిఙ్, పిరుడిః
ఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ సొండు, యాఇజిరి బయి నిద కిజినాద్ గాని సాఏద్”, ఇజి వెహాన్ . వారు
వనిన్ఙ్ వెకిసి సికార్. 25 అబె నిండితి మహి లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకి వెనుక, యేసు ఇండొ డుఃగితాండె అయ్ లి కీదు
అసిత్ఙ్ అది నిఙితాద్. 26యాకబురు అయపాంతం విజుసారితాద్.

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

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

29-30 నసిత్వలె యేసు వరి కణకెఙ ముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు నమిమ్తివజనెయాక మిఙి జరిగ్పిద్”, ఇజి వెహి వెటనె
వరి కణుకు బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బాయాక నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజియేసు వరిఙ్ గటిట్ఙ వెహాన్ . 31గాని వారు సొహరె అయపాంతం
విజువనిన్ 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 దు యా లెకెండ్ ఇనికబా జర్ గిఏతాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 34 గాని 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 . 37-38 నసిత్వలె యేసు వనిన్సిసురిఙ్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్ పంటలెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని కొయ్ నికార్ 
తకునె. అందెఙె వనిన్ పంట కొయ్ ని వందిఙ్ పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ ఇజి కోతయజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు”, ఇజి వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు వనిన్ పనెండుమనిస్ సిసూర్ ఙ డగు కూకాండె దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్,మరివిజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ నిబాదదాన్ 
మనివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం సితాన్. 2అయపనెండుమనిస్ అపొసుత్ డురి పేరుకు ఇకెఙ్. మొదోహికాన్ సీమోను,
(పేతురు ఇజి వాండు కూకె ఆతాన్ ) వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయ, జెబదయిపొటాదికార్ యాకోబునియోహను, 3 పిలిపుని

* 9:10 9:10 పనున్ పెరిన్వరిఙ్ యూదురు ఇసట్ం కిఏతార్ . యూదురు పనున్ పెరిన్వరిఙ్ తకుక్దికార్ మరి గొపప్ పాపం కినికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి మహార్ . వారు రోమ
పబుతవ్ం వందిఙ్ పనున్ పెరిజ్ మహార్ . అకక్యూదురి రులుదిఙ్ పడిఃఎండ మహాద్ . వారు కిని పణిదాన్ వారు ఆఇవరివెట కూడ్ఃజి మహిఙ్ వారు సుబబ్రం సిలిల్కార్ 
ఇజి వ రివందిఙ్ ఒడ్ఃబిజిమహార్ . ✡ 9:13 9:13హోసెయ 6:6.
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బరొలొమాయి,తోమనిపనున్ పెరిజ్ మహికాన్ మతాయి,అలపయిపొటాదికాన్ యాకోబు,తదాయి 4యూదయదేసం 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 బాసొనామ్ట్. 6గానిమీరు ఇసాయేలుది మురుతి గొరెఙెల్కెండ్ మనివరి నడిఃమిసొండు. 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 . యా పణిఙ్ కిదెఙ్ అతికారం సెడిడ్ఃనె మిఙి దొహ్ క మనాద్. అందెఙె మీరు
ఎయెర్ బాణిఙ్ బా ఇనికబాలొస్ ఎండ ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9మీరు సొనివెలె బఙారం, రుపాయ్ గాని వెండి, రుపాయ్ గాని రాగి
రుపాయ్ గాని మీ సనిస్దు ఒమాట్. 10 పయ్ నం కినివెలె సనిస్ ఒమాట్. రుండి సొకెక్ఙ్, జోడుక్, డుడు ఇనికబా ఒమాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్.

11మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొహిఙ్ బాఅబె ఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ రెబాజి వనిన్ ఇండొనె అబెణిఙ్ 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 దు
గాని,ఉండి ఇండొగానిఅందితిఙ,వారుమిఙిడగు కిఏండమరిమీమాటెఙ్ డగు కిఏండమహిఙ, వరిముసుక్ వారె దేవుణు
బాణిఙ్ సికస్ అపెప్ ఆజినార్ ఇనిదనిన్ఙ్ గురు లెకెండ్ , మీరు అయ పటన్మ్ నో ఇలుల్ నో డిఃసి సొనివెలె మీ పాదమ్ కాణి దులిల్
దూల్ పిస్సొండు. 15దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు అయపటన్మ్ దుమనివరిఙ్ ఒదెద్ లావ్ సికస్ సీనానెల్ ఇజినానుమిఙినిజం
వెహిస్న. సోదోమ గొమోర పటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ సొనిస్ సికస్ మన్ ఏద్ . 16కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి
లోకుర్ నడిఃమిపోకిస్న. అందెఙెమీరు సరాసుక్ లెకెండ్ బుదిమనికిదెర్,పావురపొటిఙలెకెండ్ సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజి
మండు.

17లోకుర్ వందిఙ్ జాగర మండు. వారు మిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్, మరి యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడ్ఙణిఙ్ 
డెఃయిస్నార్ లె. 18రాజురిఙముందాల, అదికారిఙముందాల నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ మఙి అసి తొహిస్ ఒనారెల్. వరి
ముందాలనియూదురు ఆఇ వరి ముందాల నా వందిఙ్ మీరు వరిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 19గాని వారు మిఙి తొహిస్ ఒనివెలె
ఇనికవెహెఙ్,అకఎలాగవెహెఙ్ ఇజిమీరుబెఙఆమాట్. అయావలెనెవరిగ్దెఙ్ సరిఆతిమాటెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్లె. 20ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయావలె వర్ గినికమీరు ఆఇదెర్. మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఆతమ్మీలొఇహాన్  వర్ గినాన్ లె.

21దాదిస్ తంబేరిఙ్, తంబెరిదాదిస్ఙ్,అపోసిమరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిర్ ముసుక్ గొడబ ఆజి
వరిఙ్ సపిసాన్ర్ లె. 22నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ విజేరె మీ ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. గాని ఆకార్ దాక ఓరీసిన్
వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 23ఉండినాటొమిఙిహిమ్ స కితిఙ,మరిఉండి పటన్మ్ దు ఉహ్ కిస్ సొండు. లోకు మరిసివాని
ముందాల సువారసాటసిని పణిపూరి వీజ్ ఎండ ఆనాద్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్ యెజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ అఏన్. 25 సదివ్నికాన్ 
నెసిప్సిన్వనిన్ లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. పణిమనిస్ యెజుమాని లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. ఇండొణి యెజుమానిఙ్ వారు
బయిల్ జెబులు†ఇజికూకిస్మోసెంవెహార్ ఇహిఙఇండొణికార్ ఆతిమీవందిఙ్ మరిఎసోనొసెఇమాటెఙ్ వెహన్ర్ లె. 26అందెఙె
వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. డాపిత్ మనికెఙ్ విజుతోరె ఆనెలె. నెస్ ఏండమూసిత్ మనికెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె. 27మీవెటనాను
సీకటిదు వెహిమాటెఙ్ ,మీరు జాయ్ దు వెహ . మీ గిబిఙ వెహిమాటెఙ్ విజేరె వినిలెకెండ్ మిదెద్ఙ ముసుక్హన్ మీరు డటం
వెహ . 28ఆతమ్దిఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏండ ఒడొఃల్ దిఙ్ నె సపెత్ఙ్ అటిన్ వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. గాని ఆతమ్ని ఒడొఃల్ దిఙ్ సిసు
మంజిని బాడిఃదు పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారం మని దేవుణుదిఙ్ నె తియెల్ ఆజి మండు. 29ఉండి కాసుదిఙ్ రుండి ఇజి
పంటపొటిఙ్ పొరె ఆజినెగదె. అహిఙ్ బానీ బుబాబ్తి దేవుణు నెస్ ఏండ దనిన్ లొఇ ఉండిబా అడిగ్ బూమిదు సాదెఙ్ ఇజి డిఃసి
సీఏన్ . 30నీ బురది కొపు విజుబా లెక కిబె ఆతమనాన్ . 31అందెఙెమీరు తియెల్ ఆమాట్. మీరుయా ఇజిరి పంట పొటిఙ
మిసిత్ విలువమనికిదెర్.

32లోకుర్ ముందాలనఙిఒపుకొణి,విజెరిఙ్ నానుబావరివందిఙ్ పరలోకామ్ దుమనినాబుబాతిదేవుణుఎదు ఒపుకొణా.
33గాని ఎయెన్ బా లోకుర్ ముందాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహిఙ, పరలోకామ్ దు మని నా బుబాబ్తి దేవుణు ముందాల నానుబా
వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇజి వెహన్లె.

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

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

40నిఙి డగు కినికాన్ నఙినె డగు కిజినాన్. నఙి డగు కినికాన్ నఙిపోకివనిన్ఙ్ బాడగు కిజినాన్. 41ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్,
వాండు దేవుణు పవక ఇజి నెసి ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, దేవుణు పవకెఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బా పలం దొహ్ కాన్ద్ లె.

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను - తెలుగు రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదురు దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని యూదురు సఙం మనాద్ 
అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను. † 10:25 10:25 దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃస్ ఇయూదురు ఆఇకార్ మాడిఃసి మహి, ఉండి బొమమ్నె బెయల్ జెబుబ్లు.
యూదురు అయబొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్బొమమ్”, ఇజివెకిసివహిస్మహార్ . అందెఙెవారుయేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలెవనిన్ఙ్ నండొమోసెంవెహ
మహార్ . ✡ 10:36 10:36మికా 7:6.
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ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమని వనిన్ఙ్ వాండు నీతి నిజాయితిదికాన్ ఇజి నెసి ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, నీతి నిజాయిమని
వనిన్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బాపలందొహ్ కాన్ద్ లె. 42యానాసిసూర్ లోఇఇజిరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండునాసిసూర్ ఇజినెసి
ఎయెర్ బాఉండి గలస్ ఏరు సితిఙ, దనిఙ్ తగితి పలం తప్ ఏండ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.”

11
యేసునిబాపిత్సం సీనియోహాను

1యేసువనిన్పనెండుమనిస్సిసూర్ ఙ  బోదిసివీజితివెనుక,అబెణిఙ్ సోసిగలిలయదేసమ్ దుమనిపటన్మ్ కాఙ్,నాహక్ఙ్ 
సువారసాటెత్ఙ్,బోదిసెత్ఙ్ సొహాన్ . 2-3జెలిదుమనియోహనుకీసుత్ కినిపణిఙవందిఙ్ వెంజి, “వానికినీనెనా? సిలిఙమరిఒరెన్ 
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 నిఙె ఆజినార్, బీదాతి వరిఙ్ సువార వెహె ఆజినాద్, ఇజి యా లెకెండ్, మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మర్ జి
సొనిస్,యోహనుఙ్ వెహ . 6గానినాముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్ లె.”
7యోహను సిసూర్ మర్ జి సొనిస్మహిఙ్ 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 సొహిమహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితిమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ 
తొడుఃగితిమంజినికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9సిలిల్ఙమరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరుసొహిమహిదెర్ ? ఒరెన్ దేవుణు
పవకెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నిజమె, దేవుణు పవకెఙ్ ఇంక పెరివనిన్ఙ్ నె ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 10 ‘నాను నా కాబు తనివనిన్ఙ్ 
నిఙి ఇంక ముఙాల పోకన్. వాండు నీ ముఙాల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్’✡ ఇజి వనిన్ వందిఙె దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్.
11బోదెకపొటాదుపుటిత్వరిలొఇయోహను ఇంకమిసిత్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కినిదనిలొఇ ఇజిరికాన్ 
ఆతికాన్,యోహనుఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న. 12బాపిట్సం సీనియోహనుకాలమ్ దాన్ ఏలుదాక దేవుణు
ఏలుబడిః కినిక బలవందమ్ దాన్ ముఙాలవాజినాద్. మరిగొపప్ సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. 13మోసెసితి
రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు విజెరెబా దేవుణు ఏలుబడిః కినివందిఙెయోహను కాలమ్ దాక వరిగ్జి మహార్ . 14నమిదెఙ్ మిఙి
ఇసట్ం మహిఙ, ఏలియవానానెల్ ఇజి ముఙాల వెహిక విని వందిఙ్ నె. 15మి గిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ నెగెండ్ వెంజి అయా వజ నడిఃజి
మండు. 16-17 ‘యాతరమ్ ది వరిఙ్ ఇనిదనిఙ్ సమానం వెహెఙ్ ? వారు సతాదు బసి, మహివరిఙ్ డేలిస్ని కొడొఃర్ లెకెండె
మనార్.’ ‘మాపుమీ వందిఙ్ పిరుడిః ఉహ్ కప్ గాని డాట్ ఇతిదెర్ , సాతి ఇండొ పాటెఙ్ పారాప్ గాని మీరు గుండె కొతె ఆజి
మీరు అడఃబ ఇతిదెర్’. 18యోహను వాతివెలె వాండు తిండి వందిఙ్ లావ్ ఒడ్ఃబిఏండ రోజు ఉపాస్ కిజి మహన్ . వాండు
అయాలెకెండ్ తిన్ ఎండ, ఉణెఎండ మనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ దెయం అసాత్ ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. 19లోకు మరిసి ఆతి నాను తింజి,
ఉణిజివాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి కకూరికాన్ ’మరి ఉణిజిసోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ నిపాపం కిజిని వరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి
వారు వెహిస్నార్. గానిదేవుణుబాణిఙ్ వానిగెణంమనిన్కార్ వారు కిజినినెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయగెణంసరియాతికఇజిరుజుప్ 
కిజినాద్.”

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

ముసుక్ కోపం అజి వరిగ్తాన్. 21అబయా! 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 కితి మహి
బమామ్తి పణిఙ్ తూరుని సీదోను పటన్మ్ కాఙ్ కిని మంజినిక ఇహిఙ వారు ఎసొస్ ముఙాలె బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఒడొఃదు
నీరు రాసె ఆజి ఉపాస్ కిజి వరి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజి మనుస్మారిసి అయాలెకెండ్ మినికార్ ఇజి తొరొసాత్ ర్ మరి.
22అందెఙెనాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు తూరుని సీదోను పటన్మ్ దివరిఙ్ మిసిత్ సికస్ మిఙివానాద్ లె.
23 ఓ కపెరన్హమా, “ఆగాసమ్ దు మనికిదెరా, మిరు ఆగాసమ్ దాక అందిజిని గొపప్ వారు ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? గాని
దేవుణు అయాలోకమ్ దు విసీర్ నెల్. మీనడిఃమి కితిమహిబమామ్తి పణిఙ్ నాణు సొదోము పటన్మ్ దు కిని మంజినిక ఇహిఙ
అయ సొదొము పటన్మ్ దికార్ వరి అలవాటుఙ్ డిఃసి సీజి అయ పటన్మ్ దిఙ్ దేవుణు సికస్ సిఏండ ఏలుదాక మహాద్ మరి.
24 అందెఙె నాను నిఙి వెహిస్న తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు సొదోము పటన్మ్ దు మహివరిఙ్ వాని దనిన్ఙ్ మిసిత్ సికస్ మీ లోకురి
ముసుక్ వానాద్ లె.”

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

ఇహిఙగెణంమనిన్ వరిఙ్ నిసదువుమనిన్వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ తెలియకిఏండయాసదువుసిలిల్ వరిఙ్ తెలియకితిత్ . 26నిజమె
బుబబ్,ఈహ కినికాదె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్.

27బుబబ్ విజుసఙతిఙ్ నాకీదు ఒపజెపత్ మనాన్. బుబబ్ ఆఏండమరిఎయెర్ బామరిసిఙ్ నెస్ ఏర్. మరిసిని,మరిసివనిన్ఙ్ 
తెలివి కిదెఙ్ ఎరిల్తికారె బుబెబ్ఙ్ నెసాన్ర్. మరి ఎయెర్ బానెస్ ఏర్ .

28 కసట్బాడ్ఃజి బరు పిండ్ జివందితి విజిదెరె,మీరునాడగు రదు. నానుమిఙిరొంబిసన్. 29నానుసారిల్దికాన్. నానుమెతని
మనుస్ మనికాన్. నా వెట కూడ్ఃజి ఉండెపూందు మీమెడః ముసుక్ పోకె అజిమాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ ,మీరు నా అడెఙ్ 

✡ 11:10 11:10మలా 3:1.
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లొఙిజినాబాణిఙ్ నెసుత్ . నసిత్వలె మీపాణమ్ కాఙ్ నిమాలం కలగినాద్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙనా కూడ్ఃజి నాపూందు అడిఃగి
పణి కితిత్ఙ పణి సూలుమంజినాద్ , బరుబా సుల్ కానికమంజినాద్.”

12
యేసు విసాంతిదినమ్ దు పబు.

1అయావలెయూదురి విసాంతిదినమ్ దుయేసు పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్మహివలె, 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”, ఇజి యేసుఙ్ 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 బాతిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు వెహమనాద్ . 5దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ పుజేరిఙు
విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు ఆఎద్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?
6దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ఇంకమిసిత్కాన్ ఇబెబ్మనాన్ ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 7 ‘మీరుమహివరిముసుక్ కనికారంతొరిసెత్ఙ్ ఇజినె
నాను కోరిజిన గాని కతిన్ సీజినిపూజెఙనాను కోర్ ఏ’✡ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం మీరు నెసిమంజినిక ఇహిఙ, ఇని తపుబా కిఇవరి
ముసుక్ తపుప్మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి. 8ఎందానిఙ్ నానుయాలెకెండ్ వెహిస్నిక ఇహిఙ,లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజుదనిన్ఙ్ 
అతికారం మనాద్ . విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిఙ్ బా నఙి మనాద్ . 9 అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్ మహివలె,
వాండుయూదురు మీటిఙ్ కిని ఉండి ఇండొసొహాన్.”

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

దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాన్ 
15యేసు అయాసఙతి నెసాత్ ండె అబెణిఙ్ సొహాన్ . నండొండార్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు వరి జబుబ్ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ 

నెగెండ్ కితాత్ న్. 16నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వెహామ్ట్ ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 17యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తియా
మాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

18“ఇదిలో,నానుఏర్ పాటు కితినాపణిమనిస్వీండె,నానువనిన్ఙ్ పేమిసిన,వనిన్ముసుక్సరద్ ఆజిన. నానువనిన్ముసుక్
నా ఆతమ్దిఙ్ పోకన్. వీండు విజు జాతిది వరిఙ్ నాయం తీరిసాన్న్ లె. 19వీండు జటిఙ్ ఆఏన్, డేల్ స్ ఏన్, వినిన్ కంటం వీదిఙ
ఎయెరిఙ్ విన్ పిస్ ఎన్. 20నలిగితి గడిఃదిఙ్ వాండు తెపిస్ విసీర్ఏన్ , నమ్ ని దీవదిఙ్ వాండు నప్ ఎన్‡. వాండు నాయమ్ దిఙ్ 
గెలిప్సినాన్ . 21లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙె ఆసదాన్ ఎదు సుడిఃజిమంజినార్ . వాండు విజుజాతిఙ వరిఙ్ నాయంతీరిసాన్న్.”✡

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

నెగెండ్ కితాన్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్,వరిగ్దెఙ్ అటాత్ న్. 23లోకుర్ విజెరెబమమ్ఆజి, “మాప్ ఎదుసుడిఃజికాప్ కిజిమంజినిదావీదు
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 . “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బ వ రిఙ్ వారె పగ ఆజి ఎర్ లిజి మహిఙ
అయదేసెంపాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణిపటన్మ్ దికార్ గానిఇండొణికార్ గాని, వరిఙ్ వారె, పగఆజిఎర్ లిజిమహిఙనీ
ఎమేణిపటన్ంగానిఇలుల్ గానిఏలుబాలావ్ రొసుక్నిలిస్మన్ ఏద్. 26సయానుఅడిఃగిమనిన్కార్ ఉండిజటుదికార్ ,మరిఉండి
జటుదివరివెటపగఆజిఎరెల్ ఆజివిదెంకిజిమహిఙ,వనిన్ఏలుబడిఃఎలాగలావ్ రొసుక్నిలిస్మంజినాద్.” 27బయిల్ జెబుబ్లు
సాయమ్ దాన్నాను దెయమ్ కాఙ్ పేరిఙ,మీలోకుర్ ఎలాగ దెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ? అందెఙెనా వందిఙ్ మీరు వెహిన్కెఙ్ తపు
ఇజివారె రుజుప్ కిజినార్. 28గాని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  నాను దెయమ్ కాఙ్  పేరిజ్న ఇహిఙ, నిజమెదేవుణు ఏలుబడిః కినిక
మీ నడిఃమివాతమనాద్.

29సుడ్ఃదు, ఒరెన్ సతుత్ మని వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, వనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జి ఇండొణి సామనమ్ కు ఎయెరిఙ్ బా ఒతెఙ్ 
అటాన్ర్ ?ముఙాలవనిన్ఙ్ అసితొహిఙనెడొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్. 30నావెట కూడిజ్ మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బానఙిపగాతికాన్ఆనాన్ .
లోకురిఙ్ దేవుణు డగు తతెత్ఙ్ నావెట కూడ్ఃజిమన్ ఇకాన్ లోకాఙ్ సెదిసిన్కాన్ ఆజినాన్. 31మరినానుమిఙి వెహిస్నిక ఇనిక

* 12:3 12:3దావీదు రాజు కితిత్క సముయేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. 21:1-6. † 12:4 12:4 గుడారమ్ దు విజు విసాంతి దినమ్ దు దేవుణుదిఙ్ 
పూజ సితిత్లెకెండ్ 12 కొతత్ రొటెట్ఙ్ , సమాజ గుడారమ్ దు మనిన్ బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినె కొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్ బాణిఙ్ లాగితి పడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙు తినార్. లేవి 24:5-9
అయకాలమ్ దు యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిః సిలెల్తాద్ . దావీదు రాజు మరియాతి సొలొమొను కాలమ్ దునె యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు
తొహిసాత్ న్ . ✡ 12:7 12:7హోసెయ 6:6. ‡ 12:20 12:20 అయమాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, లోకుర్ దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దిఙ్ కండెక్ 
వెనుక ఆతిఙ్ నొ దయ్ రం సిలెల్ండ ఆతఙ్ నొయేసు వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఏన్ మొకొంమహ్ ఏన్ . ✡ 12:21 12:21యెసయ 42:1-4.
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ఇహిఙ,లోకుర్ కిని విజుపాపమ్ కాఙ్, దూసణదిఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్,గానిదేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసివెహిఙఆకెఙ్ ఎసెఙ్ బా
సెమిస్ ఎన్. 32లోకుమరిసిఆతినఙిపడిఃఏండఇనికబావరిగ్తిఙదేవుణువనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ పడిఏండ
వరిగ్ని వనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దుబా,వానిలోకమ్ దుబా దేవుణు సెమిస్ ఏన్.

33మరాన్ నెగిగ్క ఇహిఙ దని పండుబా నెగిగ్కదె. సిలిఙ,మరాన్ నెగిగ్క ఆఎండమహిఙ దని పండుబా నెగిగ్క ఆఎద్ . మరాతి
పండుదానె మరాన్ ఎలాగ మరికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34 విసం మనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా, సెఇకిదెరాతి మీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ 
ఎలాగ వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ నెమీ వెయు  వరిగ్జినాద్ . 35నెగిగ్ మనుస్ మనిన్
వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ ,వనిమనుస్దు నెగిగ్కెఙెమంజినె. అందెఙెవనిన్ వెయుదాన్నెగిగ్ మాటెఙెవానెసెఇమనుస్
మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙెమంజినె. అందెఙెవనిన్వెయుదాన్సెఇమాటెఙెవానె. 36గానినానుమిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,దేవుణు
తీరుప్ తీరిసిన్ రొజుదు,లోకుర్ వరిగ్తిమహివిజుమాటెఙవందిఙ్ లెకక్ సీదెఙ్ వలె. 37అహిఙమీమాటెఙాణిఙెమీరు 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 నీనుతోరిసినిఉండిబమామ్తిపణిసుడుఃదెఙ్ ఇజికోరిజినాప్”,ఇజివెహార్ .
39వాండు వరిఙ్ “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతిమీరు 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
లొఇమంజినలె. 41ఓన వెహిమాటెఙ్ విహారె నినివెదికార్ వరి పాపమ్ కు ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్ సితార్. అందెఙె తీరుప్ తీరిసిని
దినమ్ దువారుయాతరమ్ ది వరి వెట నిలిస్ విరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసాన్ర్ లె. ఇదిలో, ఓనెఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్మనాన్ ఇజి
నాను వెహిస్న. 42ఆకక్రి దినమ్ కాఙ్ తీరుప్ తీరిసినివలె, దసిణ దేసెమ్ దిరాణిఉండిసాసిలెకెండ్ బాన్ మంజినాదెల్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙసొలొమోను వరిగ్ని గెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ నండొ దూరంమనిన్ దనిన్ దేసెమ్ దాన్  వాతాద్. ఇదిలో,సొలొమోనుఙ్ 
మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్. గానియా తరమ్ దికార్ వనిన్ మాటెఙ్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెన్ ఏర్ , అందెఙెయా తరమ్ ది వరిఙ్ 
తీరుప్ మంజినాద్ లె. 43ఉండి దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ వాతి వెనుక, మండెఙ్ బాడిడ్ వందిఙ్ రెబాజి బిడిఃమ్ బూమిదు
బూలాజినాద్. గాని ఎంబెబా దనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . 44 నసిత్వలె ‘నాను డిఃసిత్ వాతి నా ఇండొ మర్ జి సొనాలె’, ఇజి దనిఙ్ 
అదినెవెహన్ద్. మర్ జివాతిఙ్ అదిడిఃసిత్ సితిత్కాన్ ,నెగెండ్ సిపాజిసుబరం కిజిఎయెర్ బామన్ ఇఇలుల్ లెకెండ్ మనన్కసూణాద్ .
45నసిత్వలెఅదిమర్ జిసొనిస్,దనిన్ఙ్ ఇంకసెఇకెఙ్ అతిమరిఏడుదెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెటకూకన్తనాద్. అవిక్ వనిలొఇసొనిస్
అబెనె బస కినె. అయావలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిఙ్ ముసుక్ కసట్ం ఆనాద్. అయలెకెండ్ నెయా తరమ్ ది వరిఙ్ గతిబా
మంజినాద్.”

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

47అయావలెఒరెన్, “ఇదిలోనీయాయనినీతంబెరిఙునీవెటవరిగ్దెఙ్ ఇజివెలిల్ నిహమనార్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 48అందెఙె
వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెద్ నాయాయ? ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 49 వనిన్ సిసూర్ ఙ  కియు తోరిసి,
“ఇదిలోనాయాయనినా తంబెరిఙు. 50పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండె నా తంబెరి, నా తఙి, నా
యాయ”, ఇజి వెహాన్ .

13
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

1అయదినమ్ దునె,యేసు ఇండొణిఙ్ వెలిల్ సొనిస్ సమ్ దరం పడఃకాదు బసాత్ న్. 2మందలోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు
ఉండి డోణిదు ఎక బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్. 3అయావలె వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃజి నండొ సఙతిఙ్ 
కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ “ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్ . 4వాండు వితిస్ మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె.
పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

5సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ మని లావ్ లోతు సిలి డులిల్దు అరె. డులిల్ లోతు లావ్ సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరె. 6గాని డులిల్
తకు మహిఙ్ వెలెఙ్ లొఇసొన్ ఇతిఙ్, పొదు సోసి ఎండ తాకిఙ్ అవిసాతె. 7సెగం వితుక్ సాపుక్తుపెఙ అరె. సాపుక్ తపుఙ్ 
పెరిసివనాక్ఙ్ అణసుతిగితె. 8మరిసెగంవితుక్ నెగిగ్ బూమిదుఅరె. అబెబ్వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వందవంతుఙ్,అరువయ్ వంతుఙ్,
ముపయ్ వంతుఙ్ లెకక్ పండితె. 9గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ః జి వెంజి అయాలెకెండ్ నడిఃజిమండు.

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

§ 12:39 12:39 పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు ఓన వందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండు పయ్ నం కిజిమహిఓడదాన్ సమ్ దరమ్ దు విసిరె ఆతిఙ్ ఉండి పెరిమొయ, దేవుణు
వెహివజవనిన్ఙ్ డిఃఙితాద్ మూండిరొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ ఓన గురు వందిఙ్ మూసెఆనివందిఙ్ మరిమూండివాండుసాతివరి
బాణిఙ్ మరిమర్ జి నిఙిజి వెహాన్ .
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14-15మీరు ఎసిత్వలెబా వెంజినిదెర్ గానిఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ . ఎసిత్వలెబా సుడ్ఃజినిదెర్ గాని ఇనిక ఇజి నెస్ ఇదెర్. వారు
వరి కణకాణిఙ్ సుడ్ఃజి, గిబిఙాణిఙ్ వెంజిమనుస్దాన్ అరద్ం కిజి నా దరోట్ మహిఙ,నాను వరిఙ్ నెగెణ్ కితమరి. గాని అయ
లెకెండ్ జర్ గిఏండ వరి మనుస్ కొడుఃవుదాన్ నిండిత మనాద్. వరి గిబబిఙ్ మందఙ్ ఆతె. వారు వరి కణుక్ మూక మనార్.✡
యాలెకెండ్ ఎసయపవకవెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

16 మీ సుడ్ఃజినికెఙ్ , వెంజినికెఙ్ , మీరు అరద్ం కిజినిదెర్ . అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మనన్కిదెర్ .
17నండొండార్ పవకరుని నీతినిజాయిమనిన్కార్ మీరు సుడ్ఃజినివనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆసఆతార్,గానిసుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్.
మీరు వెంజిని వనాక్ఙ్ విండెఙ్ ఆస ఆతార్ గాని విండెఙ్ అట్ ఎతార్.

18వితుక్ వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ం మీరు జాగర వెండు. 19ఎయెన్ బాదేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ వెహిన్మాటెఙ్ వెంజి
దనిఙ్ అరద్ం అట్ ఏండ మహిఙ, సయాన్ వాజి వనిన్ మనుస్దు వితి దనిఙ్ పెరన్ ఒనాన్. యాకాదెమడిఃఙ నడిఃమిహాన్ సొని
సరుద్ అరి మనిన్వితుక్. 20సెగొండార్ సటుట్ ముసుక్ మని లోతు సిలిల్ డులిల్ ననిన్కార్. సెగం వితుక్ అయా డులిల్దు అరె, గాని
వారు దేవుణుమాట వెంజి సర్ దదాన్ దనిఙ్ వెటనెమనుస్దు ఇడాన్ర్. 21వారు కండెక్ కాలం దేవుణుముసుక్ నమకమ్ దాన్ 
నిలాన్ర్ . గానికసట్మ్ కు,సమెఙ్ వానివలెవెటనెదేవుణుముసుక్మనిన్నమకంవారుడిఃసిసీజినార్. 22మరిఒరెన్ వితుక్అరి
మనిన్సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమిననిన్కాన్. వాండు దేవుణుమాటవెంజినాన్ గానియాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారం ఆజి
మరి డబుబ్ వందిఙ్ సెఇ ఆస ఆజి, వనిఙ్ అణసు తిగ్ జిమంజినె. వనిన్ బతుక్దు పలం సిలి ననిన్కాన్ ఆనాన్. 23మరి ఒరెన్ 
వితుక్ అరి మనిన్ నెగిగ్ బూమిలెకెండ్ మనాన్ . వాండు దేవుణు మాట వెంజి దనిఙ్ అర్ దం కిజినాన్. వాండు, వితిత్ వితుత్ దిఙ్ 
వంద వంతుఙ్,అరువయ్ వంతుఙ్,ముపయ్ వంతుఙ్ పలం సీనాన్.

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

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

28 “ఒరెన్ పగాతికాన్ యాక కితాన్ ”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అయ పణిమనిసిర్మాపుసొనిస్ వనకాఙ్ లాగ్ జి కొటు కిదెఙ్ 
నిఙి ఇసట్మ్ నా? ఇజి వెన్ బతార్ .

29అయావలెవాండు, “ఏలు పోని, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ్ మీరు లాగిన్వలె వనకవెట ఒకవేల కూలిఙ్ బా
తెపిన్దెర్ సు. 30కొయ్ నికాలంవానిదాకరుండిబాకూడ్ఃజిపిరిపీద్ . కొయ్ నికాలమ్ దు,నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్మనిన్కారుమొకెక్ఙ
ముఙాలకొయ్ జి కటెఙ్ తొహిస్ సుర్ దు,వెనుక కూలిఙ్ కొయ్ జితసినాకొటుదువాకు’, ఇజికొయ్ నివరిఙ్ వెహన్”, ఇజివెహాన్ .

సరుస్గిడ కత
31యేసుమరిఉండిసఙతి కతవజవరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, సరుస్మొకెక్ఙ్ వితుక్దిఙ్ పోలితమనాద్.

ఒరెన్,అకక్వనిన్మడిఃఙవితాత్ న్ . 32అయాకవిజువితుక్లొఇఇజిరికాదె,గానిపిరితిఙకుసమొకెక్ఙవిజువనకాఙ్ లొఇపెరిక
ఆజిమరాన్ లెకెండ్ ఆనాద్. ఆగసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ్ వాజి దనిన్ కొమెఙ గూడు తొహిస్ బసెన్. 33యేసుమరి 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 విజు మాటెఙ్ 
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. 36 నసిత్వలె
వాండు లోకురిఙ్ డిఃసి ఇండొసొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, “మడిఃఙమనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ
వందిఙ్ వెహి కతదిఙ్ అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 37అందెఙెవాండు ఈహ వెహాన్ . “నెగిగ్ వితుక్ వితిత్కాన్ లోకు మరిసి
ఆతినాను. 38మడిఃఙయాలోకం. నెగిగ్ వితుక్ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్
కారుమొకెక్ఙ్ , సయాను కొడొఃర్. 39వనకాఙ్ వితిత్కాన్ పగాతికాన్ అతిసయాను. కోతత్ కొయ్ నికయాలోకమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దినం.
కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40 నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి సురిన్ లెకెండ్ నెయా లోకమ్ ది ఆకర్ దినమ్ బా వానాద్. 41-42 నెగిగ్
కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి ససుద్ సురిన్ లెకెండ్, పాపం కిజిని వరిఙ్, మరిపాపం కిబిసిన్ విజు దనిన్ఙ్ నా
ఏలుబడిఃదాన్ వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి, లోకుమరిసి ఆతి నాను నా దూతారిఙ్ పోకాన్లె. వారు వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్ వారు
అడఃబాజి, పలుక్ కొహిస్మంజినార్ .

43 నీతి నిజాయి మనికార్ వరి బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు పొదుద్ లెకెండ్ జాయ్ సీజి మంజినార్. మీరు గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

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

సుడ్ఃతిఙ్,ఎయెర్ బానెస్ ఏండమరిడాపిస్,గొపప్ సర్ దదాన్ సొనిస్ వనిన్ఙ్ మనికెఙ్ విజుపొరిస్అయమడిఃఙకొటాన్. 45మరి
నానుమిఙివెహిస్న,దేవుణుఏలుబడిః కినికఇహిఙ,ఒరెన్ ముజెలుసవుకారిరెబాజినిగొపప్విలువమనిన్ముజెలులెకెండ్ నె.

✡ 13:14-15 13:14-15యెసయ 6:9,10. ✡ 13:35 13:35 కీరన 78:2.
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46వాండు రెబాజినిలెకెండ్ మనిన్,ఉండి విలువాతిముజెలుదిఙ్ సుడ్ఃతాండె,సొనిస్ వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుపొరిస్ అయ
ముజెలు కొటాన్.

47మరినాణుమిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, సమ్ దరమ్ దు పొకిస్ని రకరకమ్ దిమొయెఙ్ అసిన్ వలాదిఙ్ 
పోలిత మనాద్. 48 అయ వల నిండితిఙ్ మొయెఙ్ అసిన్కార్, వల పడకాదు లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు ఇడాన్ర్.
సెఇ మొయెఙ విసీర్ నార్. 49యాలెకెండ్ నెయా తరమ్ ది ఆకక్ర్ దినంబా వానాద్. దేవుణు దూతార్ వాజి నీతి నిజాయి
మనిన్ వరిబాణిఙ్, సెఇవరిఙ్ ఎర్ లిసాన్ర్. 50వారు వరిఙ్ గొపప్ పెరి సిసు బాడిడ్దు అర్ పాన్ర్. అబె అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిస్
మంజినార్.” 51 “యావిజుసఙతిఙ వందిఙ్ 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 ఉండె లెకెండ్ వెలిల్ తని ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ లెకెండ్ మనాన్”, ఇజివాండు వరిఙ్ వెహాన్ .

53యేసుయాకతెఙ్వెహివీజితివెనుక,అబెణిఙ్ సొహాన్ . 54వనిన్సొంతపటన్మ్ దువాతాండె,వాండుయూదురుమీటిఙ్ 
కినిఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిమహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం,యాబమామ్తిపణిఙ్ కినిసతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”,ఇజివారుబమమ్
ఆజి వరిగ్తార్. 55 “వీండు కంసెల్ వాండు మరిసి ఆఎండా? వినిన్ అయ్ సి పేరు మరియ గదె? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను,
యూద ఇనికార్ వినిన్ తంబెరిసిర్ గదె? 56వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెగదె? యాకెఙ్ విజు వినిఙ్ ఎంబెణిఙ్ వాతె? 57వారు
వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆజి మహార్ . గానియేసు వరిఙ్ “ఒరెన్ పవక, వనిన్ సొంత ఇండొనె గవ్ రవం సిలిల్కాన్ ఆజినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 58వనిన్ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్తిఙ్ వాండు అబెబ్ లావ్ బమామ్తి పణిఙ్ కిఏతాన్.

14
యోహాను బుర కతిస్నార్ 

1-2నసిత్వలెహేరొదురాజుయేసు వందిఙ్ మాటెఙ్విహండె, “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితిబాపిత్సం సీనియోహను.
అందెఙెయాబమామ్తి పణికిని సతుత్ వనిన్ లొఇమనాద్”, ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వెహాన్ .

3వనిన్ తంబెరిసి ఆతి పిలిపుఆలిస్హేరోదియవందిఙ్ హేరొదురాజుఆడ సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ అసి గొలుసుదాన్ తొహిస్
జెలిదు ఇడత్ మహార్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీవందిఙ్ అలిస్లెకెండ్ ఇడెఆతికదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఏద్”,
ఇజియోహాను వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 5యోహనుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి హేరోదు రాజు ఒడిఃబితాన్ , గాని లోకుర్ విజేరె వీండు ఒరెన్ 
దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్మహిఙ్ వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తియెలాతమహాన్ .

6హేరోదురాజుపుటిత్ రోజువాతిఙ్,హేరోదియగాలిస్వాజివరివందిఙ్ డాటిస్ కర్ జితాద్. హేరోదురాజఙ్ గొపప్ సర్ దఆతాన్ .
7అందెఙెఅదిఇనికలొసిత్ఙ్ బాసీనఇజివాండుదనివెటఉండిఒటుట్ పొకిస్ దనిన్ఙ్ ఉండిమాటసితాత్ న్. 8అయ్ సిదనిఙ్ సుతిసిత్
లెకెండ్ నెఅదిసొహదె, “బాపిట్సం సీనియోహనుబుర కతిస్ఉండిపలెందు సిద”, ఇజిలొసాత్ ద్. 9రాజుగొపప్బాదఆతాన్. గాని
వాండు 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 అయాక దని అయ్ సి డగు
ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ వాజివనిన్ పినుగు పెరిజ్ ఒసి సమాది కితార్. నసిత్వలెవారుయేసు డగు వాతారె వెహార్ .

అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
13జర్ గితి సఙతిఙ్ విజువిహాండెయేసు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బామన్ ఇ ఉండిబాడిడ్దు ఒరేండెసొహాన్ . వాండుసొహి

సఙతివెంజిఅయపటన్మ్ దికార్ నండొండార్ నడిఃసి వనిన్ వెనుకసొహార్ . 14వాండు అతాహపడకజోరెఅందితిఙ్,డోణిదాన్ 
డిగితాన్ అయా మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె వరి ముసుక్ కనికారం ఆతాన్. వరి జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 15పొదుద్
ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, “అకక్ ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిడ్ , ఏలునె పొదుద్ ఆతాద్. యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ సొనిస్ వారె
వరిఙ్ బోజనమ్ కు కొండెఙ్ వరిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారుసొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .మీరెవరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”,
ఇజియేసువరిఙ్ వెహాన్ . 17“ఇదిలో,మావెటఅయ్ దురొటెఙ్ నిరుండిమొయెఙ్ నెమనె”,ఇజివారువెహార్ . 18“అయకెఙ్ నా
డగు తగాట్”, ఇజియేసు వెహాన్ . 19వెనుక లోకాఙ్ పసి గడిడ్ ముసుక్ బసుత్ ఇజి వెహాండె అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండిమొయెఙ్ 
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
అబెబ్మహాన్ . 24గానిడోణిఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరంసొహాద్గొపప్ గాలి కిజిమహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ డోణిఇతల్ అతాల్ దూఙ్ జి
మహాద్ . 25కోడిఃజామ్ దుయేసుసందారమ్ దుఏరుముసుక్ నడిఃజివరిడగుసొహాన్ . 26వాండుసమ్ దరమ్ దుఏరుముసుక్
నడిసినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె తియెల్  అతార్. “అబయాయాక ఉండి దూబ”, ఇజి వారు తియెల్ ఆజి డెల్ సాత్ ర్. 27 వెటనె
యేసు, “దయ్ రమ్ దాన్ మండు, ఇక నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 28 పేతురు, “పబువా, నీనె ఇహిఙ, నాను ఏరు
ముసుక్ నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ . నసిత్వలె పేతురు డోణి డిఃగ్ జి
యేసు దరోట్ ఏరు ముసుక్ నడిఃతవాతాన్. 30గానిగాలిదిఙ్ నిఙితిత్ ఉలెక్ఙ సుడ్ఃజి తియెలాజివాండుముడుఃగ్ జిమహాన్ .
“పబువా నఙి రసిస్ అ”, ఇజి డేల్ సాత్ న్. 31వెటనెయేసు వనిన్ కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ అసాత్ న్. “ఇజిరి నమకంమనికి, ఎందనిఙ్ 
నీను అనుమానం ఆతి?”, ఇజి వెహాన్ .
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32వారు డోణి ఎకిఙ్ గాలి అలెతాద్. 33 నసిత్వలె డోణిదు మనికార్ వాజి, “నిజమె, నీను దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహిస్
వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. 34వారు అతాహ పడక సొనిస్ గెనెసెరెతు నాటొ అందితార్. 35అబెబ్ణి లోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు
అసాత్ రె డగు మని నాహక్ఙ్ కబు పోకార్. లోకుర్ వరి కసట్మ్ దు మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 36జబుబ్ మనిన్కార్ 
వనిన్ సొకక్ సెంగుబాముటెత్ఙ్ బతిమాల్ జి సెలవలొసాత్ ర్. ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యెరూసలేమ్ దాన్ వాతారెయేసుఙ్ , “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 మీఅలవాటుఙ వందిఙ్ దేవుణు ఆడెఙ నెకిస్ పోకిస్నిదెర్ ? 4మీయాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రం
సీదు,మరిఎయెర్ బాఅయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ ✡దూసిసివెహిఙవనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె* ఇజిదేవుణు రూలుదు వెహమనాద్. 5-6గాని
మీరు నెసిప్సిని దనిన్లొఇతేడమనాద్ మిరు నెసిప్సినిక ఇనిక ఇహిఙఎయెన్ బా, “నానుమిఙిఇనికబాఉండిసాయంలెకెండ్ 
కిన ఇజి ఇటిత్ మనిక, దేవుణుదిఙ్ సంత సితత్ మనన్’ ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహిఙ, వాండు మరి గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఇజి అయాలెకెండ్ మీఅలవాటు వందిఙ్ మీరు దేవుణుమాటదిఙ్ సిలి లెకెండ్ కిజినిదెర్.

7-9 వేసం కినికిదెరా, “యాలోకుర్ వరి బెద్ వెఙాణిఙ్ నఙి పొగిడ్జినార్ గాని వరి మనుస్ నా బాణిఙ్ దూరం మనాద్. వారు
పణిదిఙ్ రెఏండ నఙి పొగ్ డిఃజినార్. వారు నెసిప్సిన్కెఙ్ విజు లోకురి రూలుఙ్ నె,✡ ఇజి యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల
మీ వందిఙ్ వరిగ్తిక నిజమె”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు అయ మంద లోకురిఙ్ డగు కూకాండె ఈహ వెహాన్, “మీరు జాగర
వెంజి నెగెండ్ అరద్ం కిదు. 11వెయుదాన్ లొఇసొనిక ఇనికబా ఎయెరిఙ్ బా ఇనిక ఆఏద్. గానిలొఇహాన్  వెయుదాన్ వెలిల్వాని
మాటెఙ్ నెఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.” 12నసిత్వలెవనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యామాటెఙ్ వెంజిపరిసయ్ రు నండొకోపంఆతికనీను
నెసిన్దా?”, ఇజి వెహార్ . 13వాండు సిసూరిఙ్ , “పరలోకామ్ దుమనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు ఉణుస్ ఇ విజుమొకెఙ్ వేలెఙాణిఙ్ 
తెరె ఆనెవారబా అయమొకెఙ్ లెకెండ్ నె. 14వరిఙ్ డిఃసి సీదు. వారు గుడిడ్దివరిఙ్ సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికార్. ఒరెన్ గుడిడ్దికాన్ 
మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ సరి తోరిసిత్ఙ వారు రిఎర్ బాగాంతదు అర్ నార్”, ఇజి వెహాన్ . 15అందెఙె పేతురు, “యాకత వందిఙ్ 
మఙి అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 16యేసు వరిఙ్, “ఏలుబా మీరు మహివరిలెకెండ్ మనిదెరా? ఏలుబా నినిన్
మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ మిఙి బుదిద్ సిలెల్దా? 17 వెయుదాన్ లోఇ సొనిక, పొటాదు సొనిస్ మరి అయాక మీరు బయ్ లు బసిన్వలె
బూమిదు సొనిస్నాద్, ఇక మీరు నెస్ ఇదెరా? 18 గాని వెయ్ దాన్ వెలిల్ వాని మాటెఙ్ మనుస్దాన్ వాజినె. ఆకెఙె లోకుదిఙ్ 
సెఇక కిజినె. 19సెఇ ఆలోసనమ్ కు, సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక, డొఙ కినిక, అబదద్ం వెహిన్కెఙ్, దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజుమనుస్దానెవాజినె. 20యాకెఙెఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికునొర్ బాఏండఉటిఙఅకఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సెఇక కిఏ.”

కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం
21యేసుఅబెబ్ణిఙ్ నండొదూరంసొనిస్ఉండిగొరొన్ ఎకిస్డిగితాండెతూరు,సీదోనుఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సెందితిపాంతమ్ కాఙ్ 

సొహాన్ . 22వాండుఅబెబ్అందితిఙ్ అబెబ్ణిఙ్ ,కానానదేసెమ్ దిఉండిబోదెలివాతాదె, “పబువా,దావీదుమరిసినఙి కనికారం
తోరిస్ అ. నాగాలిస్ఙ్ దెయం అసిత్ఙ్ గొపప్ బాద ఆజినాద్”, ఇజి డేలిస్ వెహాద్ . 23యేసు దనిఙ్ ఉండిమాటబా వెహ్ ఏతాన్.
అందెఙె వనిన్ సిసూర్ వాజి, “ఇది మా వెట గగోల్ ఆజి వాజినాద్, దనిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తార్. 24వాండు వరిఙ్,
“మురుతి మెండగొరెఙ్ లెకెండ్ దేవుణుబానిఙ్ దూరం ఆతి ఇసాయేలు లోకుర్ డగు నాను పోకె ఆత మనన్”, ఇజి వెహాన్ .
25అదివనిన్ముఙాలవాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా, నఙిసాయం కిఅ”, ఇజివెహాద్ . 26వాండు దనిఙ్, “కొడొఃర్ తిండెఙ్ 
మని రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్  . 27 అది, “నిజమె పబువా, గాని ఎజమాని తింజిమహిఙ్ 
బలల్దాన్ అరిన్ముకెక్ఙ్ నుకుడుఃఙ్ తింజినె గదె?”, ఇజివెహాద్ . 28నసిత్వలెయేసు, “బయి,నాముసుక్మనినీనమకం గొపప్
పెరిక. నీను కోరితి లెకెండ్ నె నిఙి ఆపిద్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . అయగడియాదునె దనిగాలిస్ నెగెండ్ ఆతాద్.

నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
29యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయ సమ్ దారం పడకాదాన్ వాజి అబె ఉండి గొరోత్ ఎకాండె బసాత్ న్. 30సొటావరిఙ్,

గుడిడ్వరిఙ్, గులల్వరిఙ్, కికు కాలుక్ అరివరిఙ్ మరి ఆఇ జబుబ్దివరిఙ్ నండోడారిఙ్ అసి మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతారె
వరిఙ్ వనిన్ కాలక్ అడిగ్ ఇటాత్ ర్. వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 31 గులల్వరిఙ్ వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికు కాలుక్ అరికార్  నెగెమడ్ 
ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్, గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ ర్. యాకెఙ్ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతారె ఇసాయేలురి
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 32యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  కూకాండె వరిఙ్, “యాలోకుర్ నావెట మంజి మూండి దినమ్ కు ఆతె.
విరిఙ్ తిండెఙ్ బా ఇనికబా సిలెల్ద్ . నఙి వరి ముసుక్ కనికారం ఆజిన. వరిఙ్ బఙదావ్ పోకెఙ్ మఙిమనుస్ రెఏ. వారు కణుక్
తివిజి సరుద్ అర్ నార్ సు”, ఇజి వెహాన్ . 33సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొమందలోకురిఙ్ తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమిపామతమ్ దు ఇనిక
దొహ్క్ నె?”, ఇజి వెహార్ . 34యేసు వరిఙ్, “మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు, “ఏడు రొటెఙ్ ని సెగం
ఇజిరిమొయెఙ్ మనె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 35లోకురిఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజియేసు వెహాన్ . 36వెనుక అయ ఏడు రొటెఙ్ ని
మొయఙ్ కీదు అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ అయాకెఙ్ రుకిస్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  సితాన్. వారులోకాఙ్ సీబాజిసితార్.
37లోకుర్ విజేరెపొట పంజుతిహివెనుకమిగిలితిముకెక్ఙ్ ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.
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38బోదెక్ ని కొడొఃర్ ఆఏండ తిహిమొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ . 39అయ మంద లోకురిఙ్ పోకి వెనుక యేసు డోణి
ఎకాండెమగదాన్ ఇనినాటొసొహాన్ .

16
1 నసిత్వలె పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రు యేసుఙ్ డగు పరికస్ కిదెఙ్, వనిన్ మాటెఙాణిఙ్ 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 ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. 3మరి, పెందల
ఆగసం ఎరఙ్ ఆజిమొసొప్ మహిఙ, నేండు గాలి పిరు వానాద్, ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. ఆగసం సుడ్ఃజి అయ రోజు ఎలాగ
మంజినాద్ ఇజి వెహెఙ్ మీరు నెసిన్దెర్ , గాని జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి కాలమ్ దిఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. 4యా తరమ్ దికార్,
సెఇకార్ ఆతికారె దేవుణు వందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్ సిలెల్ద్ గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి వందిఙ్ వెన్ బజినార్, గాని దేవుణు
పవక ఆతి ఓనెఙ్ జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇనికబాఉండి గురు మరి తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5వెనుకయేసు వరిఙ్ డిఃసి అబెబ్ణిఙ్ 
సొహాన్ . 6వారు డోణి ఎకారె సమ్ దరం అతాహ పడక సొనిస్ మహివలె, వనిన్ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలె
యేసు, “పరిసయ్ రుదిమరి సదుకయ్ రుదిపులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు గొపప్ జాగరమండు”, ఇజి వెహాన్ .

7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙెయామాటవెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్జిమహార్ . 8యేసు అక నెసాత్ ండె, ఎందానిఙ్ 
మీరు నమకం తకుక్ మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ! మీబాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వర్ గిజినిదెర్ ?
9ఏలుబామీరుఅరద్ం కిజినెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? అయ్ దురొటెట్ఙ్ మహివలెఅయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు
గంపెఙ్ పెహిదెరొ? 10మరి ఏడు రొటెట్ఙ్ మహివలె నాలిగ్ 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
జాగరమండు ఇజివెహికరొటెతయార్ కినిపులానిదురు వందిఙ్ ఆఏద్  గానిపరిసయెరునిసదుకయ్ రుదిపులానిదూరు నని
బోద వందిఙ్ జాగర ఆజిమండు ఇజి వెహాన్ , ఇజివారు అరద్ం కిజి నెసాత్ ర్.

13యేసుపిలిపుదిఆతికయసెరియపటన్మ్ దిఙ్ డగుమనిన్నాహక్ఙ్ వాతిఙ్ “లోకుమరిసిఆతినావందిఙ్,నానుఎయెన్ 
ఇజి లోకుర్ వెహె ఆజినార్ ?”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతాన్. 14 “సెగొండార్ బాపిత్సం సీనియోహాను ఇజినార్ , సెగొండార్ 
ఏలియఇజినార్ ,మరిసెగొండార్ యిరిమయ్ఇజినార్ ,సిలెల్ పవకెఙలొఇఒరెన్ ఇజిసెగొండార్ వెహెఆజినార్”,ఇజివారువెహార్ .
15అందెఙెయేసు, “గానినాను ఎయెన్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 16పేతురు ఆతిసీమోను, “నీను బతిక్జిని
దేవుణుమరిసి ఆతి కీసుత్ *”, ఇజి వెహాన్ .

17యేసు, వనిన్ఙ్, “యోనమరిసి ఆతి సీమోను, నీను దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ . యాక నిఙి తెలియకితిత్క
లోకుర్ ఎయెర్ బా ఆఏర్ గాని పరలోకామ్ దు మని నా బుబాబ్తి దేవుణునె. 18గాని నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను
పేతురు, నీ పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజినానుయాసుటుముసుక్ నా సఙమ్ దిఙ్ తొహన్. అయాలోకమ్ ది సతుత్ ఙ్ దనిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏద్ . 19దేవుణుఏలుబడిః కిజినిపరలోకామ్ దిఙ్ సెందితిఆతికారంనానునిఙిసీన†,యాలోకమ్ దునీను ఇనికతొహిన్దొ,
అయాక పరలోకామ్ దుబా తొహె అనాద్. యాలోకమ్ దు నీను ఇనిక కుతిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా కుతె ఆనాద్”, ఇజి
వెహాన్ . 20వెనుకయేసు,వాండు కీసుత్ ఆతికాన్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బామీరు వెహెఙ్  ఆఎద్  ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ కసితం వెహాన్ .

21 అయ వెలెహన్ అసి యేసు, నాను యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ వెలె, మరి అబె పెదెలుఙ, పెరి పుజెరిఙుని యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి కిదాన్ నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసాన్లె, లోకుర్ నఙి సపాన్రెల్ సాతి మూండి రోజుదు దేవుణు నఙి మరి మర్ జి
నికిన్నాలె ఇజి నండొ సఙతిఙ్ వనిన్ సిసూరు వెట వెహిస్ మహాన్ . 22 పేతురు యేసుఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతండె,
“పబువా, నిఙి యా లెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 23 అహిఙ, వాండు పేతురు దరిఙ్ మర్ జి
బేసి, “ఓ సయ్ తానా! నీను నఙి ఉండి అడుడ్ లెకెండ్ మని. నీమనుస్దు మని సఙతిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్, లోకుర్ 
ఒడ్ఃబినికెఙె”, ఇజి వెహాన్ .

24నసిత్వలెయేసువనిన్ సిసూరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెన్ బానావెనుకవాదెఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్సొంతఆసెఙ్ విజుడిఃసిసీజి
వనిన్ఙ్వాజిని కసట్ంకు విజు ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజిపిండ్ఃజినా వెటసాదెఙ్ బాతయారాజినెనావెనుకవాదెఙవ్లె. 25ఎయెన్ బా
వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ వాండె కాపాడఃదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ మన్ ఏద్ . నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
వనిన్ పాణం నసట్ం ఆతిఙ, వాండు ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొనానెల్. 26 ఎయెన్ బా వాండు కొరిజినికెక్ఙ్ దొహ్ కిస్ యా
లోకమ్ ది ఆసిత్ని సరద్ విజు దొహ్ కిస్ వెనుక దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొన్ ఏండ మహిఙ ఇని లబం మనాద్ ?
దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దిఙ్  బదులు మరి ఇనిక సీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27లోకు మరిసి ఆతి నాను, నా బుబాబ్తి
దేవుణు గొపప్ జాయ్ దాన్, వనిన్ విజు దూతరిఙ్ తోడుః అసి రాజు లెకెండ్ వానాలె. వెనుక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి
లెకెండ్ పలం సీనాలె. 28లోకుమరిసి ఆతినాను రాజులెకెండ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక, ఏలు నిహిమనిన్ వరిలొఇ సెగొండార్ 
సాఏర్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

17
యేసు,మోసెనిఏలియ

1ఆరురోసుక్ వెనుకయేసు,పేతురునియాకోబు,యాకోబుతంబెరిసిఆతియోహనుఙ్ బాకూకాండెవనిన్వెటఒతాన్. వారు
నండొ ఎతుత్ మనిఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎకసొహార్ . 2అబెబ్ వరిముందాల వనిన్ రూపుమారితాద్. వనిన్మొకొంపొదుద్ లెకెండ

* 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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ఆతాద్. వనిన్సొకెఙ్ మెరిస్నిజాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె. 3ఇదిలో, నసిత్వలె అబెబ్మోసెనిఏలియయేసు వెట వరిగ్జిమంజినిక
వరిఙ్ తోరె ఆతాద్. 4 నసిత్వలె పేతురు, “పబువా, మాటు ఇబెబ్ మహిఙ నెగెద్. నిఙి ఇసట్ం ఇహిఙ, ఇబెబ్ నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ 
ఉండి, ఏలియెఙ్ ఉండి, ఆహెమూండి గుడుఃసెఙ్ తొహన్”, ఇజి వెహాన్ . 5వాండు వరిగ్జి మహివలె నండొ జాయ్ మని ఉండి
మొసొప్ వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్. “ఇదిలోన్ వీండు నఙి ఇసట్మాతి నామరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆత మనన్. వినిన్మాటెఙ్ 
నెగెండ్ వెండు”, ఇజి ఉండిజాటు అయమొసోపుదాన్ వాతాద్.

6 సిసూర్ యామాట విహరె నండొ తియెల్ ఆజి పడ్ఃగిజ్ అరార్. 7యేసు వరి డగు వాజి వరిఙ్ ముటిస్, “నిఙ్ దు, తియెల్ 
ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8వారు కణుక్ పెరిజ్ బేసిత్ఙ్ యేసుఙ్ తపప్ మరి ఎయెరిఙ్ బా తొఏతార్. 9వారు గొరొన్ డిగ్ జి వాజి
మహివలె, “లోకు మరిసి ఆతి నాను, సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిదాక, మిఙి తోరె ఆతియాసఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
వెహామ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

10 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఏలియ* ముఙాల వాదెఙ్ ఇజి ఎందనిఙ్ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహిస్నార్ ?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 11అందెఙెవాండు, ఏలియానెముఙాలవాజిమండెఙ్,యాకనిజమె. వాండు వాజి విజు నెగెణ్ తయార్ 
కినాన్. 12అహిఙ ఏలియముఙాల వాతమహాన్ , గాని వారు వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ వరిఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ 
పడిఃఎండ కితార్. లోకుమరిసి ఆతినానుబాఅయాలెకెండ్ వరి కిదాన్ సమెఙ్ ఓరిసాన్లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 13బాపిత్సం సీని
యోహను వందిఙ్ వాండు వరివెట వరిగ్జినాన్ ఇజివారు అరద్ం కితార్.

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
14వారుమందలోకుర్ డగువాతివలెఒరెన్ వనిన్డగువాజివనిన్ముందాలముణుక్ఊర్ జి, 15“పబువానామరిన్ ముసుక్

నీ కనికారంతోరిస్ అవాండుమూరస్పెహిఙ్ నండొబాదఆజినాన్. వాండుఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సిసుద్ సిలిఙఏరుదుఅరిస్మంజినాన్.
16నాను నీ సిసూర్ డగు వనిన్ఙ్ తతత్ గానివారు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజి వెహాన్ .

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

19దనివెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండు ఒరేండెమహివలెయేసు డగువాతారె, “మాపుఎందనిఙ్ అయదెయమ్ దిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏతాప్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 20-21ఉండిసరుస్గిడనసుత్ నమకంమహిఙయాగొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్సొన్ అ’
ఇజి వెహిఙ అది అబెబ్ సొనాద్. మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇక ఇనికబామన్ ఏద్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . మిఙి
నసొస్ నమకం సిలెల్ద్ ,అందెఙెమీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ .

22వారు గలీలయ దేసమ్ దు వాతివెలెయేసు, “లోకు మరిసి ఆతి నాను లోకుర్ కియుదు ఒపజెపె ఆనాలె. 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 “ఒఒ వాండు సీనాన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . పేతురు
ఇండొ వాతిఙ్, వాండు వరిగ్ఏండ ముఙాలయేసు వరిగ్తాన్. “సీమోను, యాలోకమ్ ది రాజుర్ ఎయెర్ బాణిఙ్ సిసుత్ ని పనున్ఙ్ 
ఒసూలు కిజినార్ వరిసొంత దేసెమ్ ది వరిబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ అయదేసెమ్ దు మనిన్ ఆఇ దేసెమ్ దివరిబాణిఙ్ నా? నీను ఇనిక
ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 26 “వారు విదెద్ం కిజి గెలిసిత్ దేసెమ్ దివరిబాణిఙెఙ్”, ఇజిపేతురు వెహాన్ .యేసు వనిన్ఙ్,
“అహిఙ సొంత దేసెమ్ దికార్ సిఏండ తపె ఆజినార్. 27మాటు వరిఙ్ అడుడ్ మంజిని వరిఙ్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ . నీను
సేరుదు సొనిస్ గాలం పొకిస్ ముందాల దొహ్క్ నిమొయదిఙ్ అసి దని వేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి సెకెల్ కాసు దని వెయ్ దు
మంజినాద్. అయాకలాగిజ్ నీ వందిఙ్ నినావందిఙ్ పనున్ సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

18
దేవును కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 

1నసిత్వలె సిసూర్ యేసు డగు వాజి, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః కినివలెమాలొఇ ఎయెన్ అబెబ్ పెరికాన్ మంజినాన్ ?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 2వాండు ఒరెన్ ఇజిరి కొడొఃదిఙ్ కూకిస్ వరి నడిమి నిల్ పాత్ న్. 3మరివాండు ఈహ వెహాన్, “మీరు ఇజిరి
కొడొఃర్ లెకెండమనుస్మరిసి, వరి లెకెండ్ ఆఎండమహిఙ,మీరు ఎసెఙ్ బాదేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుసొండెఙ్ అట్ ఇదెర్, ఇజి
నానుమిఙినిజంవెహిస్న. 4అందెఙెయాఇజిరికొడొఃలెకెండ్ తగెఆనికాన్ ఎయెండొ,వాండెదేవుణు కినిఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 
ఆనాన్.

5మరి ఎయెర్ బానాముసుక్ మనిన్ నమమ్కమ్ దుయా 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.

7 ఎందానిఙ్ 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

* 17:10 17:10పాడయిఒపుమానమ్ దుమనిన్మలాకి పవకపుసత్కమ్ దు రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురు నమిమ్జినార్ .మలాకి
3:1, 4:5-6. † 17:24 17:24 యెరుసలెల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అవసరమ్ మాతికెఙ్ కిజి నెగెండ్ సుడిఃదెఙ్ ఒరెనొరెన్ వనిన్బాణిఙ్ , సెగం సెకెల్ 
పనున్లెకెండ్ పెర్ జి మహార్ . యూదురు ఆతిమొగవారు 20 వయుస్డాటిత్మహికార్ విజేరె గుడిః పనున్ సీదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ . అకక్ రుండి రోసుక్
కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్ . నిరగ్మ 30:13-16. 2దినరు 24:9-14, నెహెమయ్ 10:32.



మతత్యి 18:9 19 మతత్యి 18:35

పాపం కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి కికు కాలుక్మంజి ఎలాకాలంమంజిని సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, కికు కాలుక్
సిలెల్ండఆజిఎలాకాలందేవుణువెటమంజినిబతుక్దుసొనికనెగెద్. 9మరినీకణకనిఙిపాపంకిబిసిత్ఙదనిఙ్ లాగ్ జివిసీర్ అ.
రుండి కణుక్మంజి ఎలాకాలంమంజిని సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక,ఉండె కణకమంజి ఎలాకాలం దేవుణు వెటమంజిని
బతుక్దు సొనిక నెగెద్.

10యా ఇజిరి వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా మిరు ఇజిరి కణుక సుడ్ఃమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పరలోకామ్ దు నా బుబబ్ డగు
మంజిని దూతార్ ఎసిత్వలెబా వరిఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్.

మరుతిగొరె కత.
11 గొరెఙ్ లెకెండ్ మురుతి సొహి లోకురిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె లోకుమరిసి* ఆతి నాను ఇబెబ్ వాత మనన్†. 12 ఒరెన్ 

వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మంజి వనాక్ఙ్ లొఇ ఉండి మురుతిఙ, మహి తొంబయ్ తొమిమ్ది గొరెఙ డిఃసి, మురుతి గొరెదిఙ్ రెబాజి
సొన్ ఎండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 13దనిఙ్ దొహ్క్ తిఙ, వనిన్మురుఎండమనితొంబయ్ తొమిమ్దిగొరెఙముసుక్యా
మురుతి ఉండి గొరె వందిఙ్ వాండు గొపప్ సరద్ ఆనాన్, ఇజినాను మిఙి 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
తపుపణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీమాటవెహిఙనీను వనిన్ఙ్ మర్ జినీ వెట కూడ్ఃజిమంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ . 16గానివాండు
నీమాటవిన్ ఏండమహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ, రిఏరిఙ్ నొ నీ వెటతోడుః అసి వనిన్ డగు సొన్ అ. అహిఙ దేవుణుమాటదుమని
లెకెండ్ రిఎర్ ముఏర్ ది సాసిరి మాటెఙవెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె‡. 17వాండు వరి మాటబా
విన్ ఏండ మహిఙ, అయ సఙతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ తెలియ కిఅ. సఙమ్ ది వరిమాటబావాండు విన్ ఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ 
ఆఇ వనిన్ ననికాన్, సిలిల్ఙ పనున్ పెరిన్కాన్ § ఇజి సుడ్ఃఅ. 18యాబూమిముసుక్ మీరు ఇనిక తొహిన్దెరో,అయాకెఙ్ దేవుణు
మంజినిబాడిడ్దుబాతొహెఆనెలె. మరియాబూమిముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో, ఆయాకెఙ్ పరలోకాముద్ దేవుణుబా అడుడ్
కినాలె. మరియాబూమిముసుక్ ఇనిదనిన్ఙ్ సెలవసీనిదెరోపరలోకామ్ దాన్ దేవుణుబాదనిన్ఙ్ సెలవసీనాలెఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న. 19మరి ఎయెర్ బా రిఎర్ కూడ్ఃజి, ఉండె మనుస్ కలిగ్ జి ఇనికబా లొసిత్ఙ్ బా, పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి
దేవుణు,మీరు కోరిజిని లెకెండ్ మీవందిఙ్ కినాన్ లె. 20అహిఙఎంబె రిఏర్ నొ,ముఏర్ నొనాపేరుదాన్ కూడ్ఃజివాజిమహిఙ,
అబెబ్ వరివెటనానుమంజినలె.”

కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి
21నసిత్వలె పేతురు యేసు డగు వాతండె, “నా తబేరి ఒరెన్ నా వెట తపు కితిఙ నాను ఎసోడు సుటుక్ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్ ?

ఎడుః సుటుక్ సెమిసెత్ఙ్ ఆనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22యేసు వనిన్ఙ్, “ఏడు సుటుక్ ఆఎద్ . డబయ్, సుటుక్ ఏడు* ఇజి
నాను నిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, వనిన్ పణిమనిస్ర్ వెట వారు వనిన్
బాణిఙ్ లొసిత్మనిన్ అపుదిఙ్ లెకక్ సూణి ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలిత మనాద్. 24 లెకక్ సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సిత్ వలె, పది వెయుఙ్ 
తాలందుఙ్ †అపప్లొసిత్క మర్ జి సీదెఙ్ మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 25వనిన్ఙ్ అపప్ తీరిసెత్ఙ్ అట్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ ని
వనిన్ ఆలిస్ఙ్, కొడొఃరిఙ్, మరి వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అపప్ తీరిస్ అ ఇజి యాజుమాని ఆడ సితాత్ న్. 26 అయ
పణిమణిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “నఙి సెమిస్ అ నఙి మరి కండెక్ సమయం సిదా నాను అపప్ విజు
మర్ జి సీన’ ఇజి బతిమాల్ తాన్. 27అయఎజుమానిపణిమనిసిముసుక్ కనికారం ఆజి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
సొండెఙ్ సెలవసితాత్ న్. 28గానిఅయపణిమనిసివెలిల్ వాజిసొనిస్మహివలె,వనిన్ఙ్ వంద దినారమ్ కు‡అపప్మని,వనిన్వెట
కూడ్ఃజి పణికిజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె గొతిక పడిఃసి, “నీను నఙి అపప్ మనిన్ డబుబ్ మర్ జి సిదా’, ఇజి
బలవంతం కితాత్ న్. 29వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఆతి అయ పణిమనిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నఙి సెమిస్ అ,
నిఙి మరి కండెక్ సమయం సిదా? నిఙి సీదెఙ్ మనిన్ అపప్ విజు నాను మర్ జి సీన’, ఇజి బతిమాల్ తాన్. 30గాని వాండు
అక ఒపుకొడ్ ఏండ, అపుప్ విజు మర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్. 31 వరివెట కూడ్ఃజి పణికినికార్ సెగొండార్, యా
జర్ గితిక విజు సుడ్ఃతారె నండోబాద ఆతార్. వారుసొనిస్ జరిగ్తిక విజు ఎజుమానిఙ్ వెహార్ . 32-33నసిత్వలె అయఎజుమాని
వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “మూర్ కం మని పణిమనిసి, నీను నఙి బతిమాల్ తిఙ్ నాను కనికారం ఆజి నిఙి సెమిసి, నీ అపప్ విజు
తెవితాద్ ఇజి నిఙి వెహిలెకెండ్ నీ వెట కూడ్ఃజి పణి కిని వనిన్ఙ్ నీనుబా సెమిసి వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ గదె?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 34 నసిత్వలె అయ ఎజుమాని వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆతాండె వాండు అపప్ విజు మర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ హిమ్ స
కినివరిఙ్ ఒపజెపాత్ ండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్.

35మీరుమీమనుస్దాన్ మీతంబెరిఙవెటసెమిస్ ఏండమహిఙపరలోకామ్ దుమనిన్నాబుబాబ్తిదేవుణుబాయాలెకెండ్ నె
మీలొఇ ఒరెన్ వెట కినాన్.

* 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 పవక
పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ , వాండుయా పేరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిస్ మహాన్ . దానియేలు 7:13-14. యేసుఙ్ పగాతికార్ వాండు మాముల్ గ వనిన్
వందిఙ్ ఆహెవెహిస్నాన్ ఇజిఒడ్ఃబితార్ . గానివనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్మహాన్ ఇజిఅరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్బాసాదురాసిత్మనిన్

ముకెలమాతి పుసత్కమ్ కాఙ్ యామాటమనెన్ గాని సెగం పుసత్కమ్ కాఙ్ సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16 దివ్తీ కాండం 19:15 § 18:17 18:17యూదురు

ఆతికార్ ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బాపనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజిమన్ ఏర్ * 18:22 18:22నాలిగ్ వందతొంబయ్ సుటుక్ ఇహిఙఎసిత్వలెబాసెమిసిమండెఙ్ ఇజిఅరద్ం.
† 18:24 18:24ఉండి వెయితాలందు ఇహిఙ వెయిలకక్ రూపాయ్ దిఙ్ లావ్ మనెన్ ‡ 18:28 18:28 వంద దినారమ్ కు ఇహిఙఅయకాలమ్ దు పది రొసాక్
పణికిని కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్.
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అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1యామాటెఙ్ వెహి వీజితి వెనుకయేసు గలిలయడిఃసి,యోర్ దాన్ గడడ్ అతాహపడకమనియూదయనాహక్ఙ్ సొహాన్ .
2మంద లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు అబెబ్ వరి జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 3 సెగొండార్ పరిసయ్ రు, వనిన్
మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని తపుబా తొఏండ ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీనిక దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనాయమ్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4వాండు వరిఙ్, “ముఙాహాన్ దేవుణు లోకురిఙ్ తయార్ కితివలె
వరిఙ్ మొగగ్ కొడొఃని బోదెలి లెకెండ్ తయార్ కితాన్✡. 5 అందెఙె మొగగ్ కొడొః వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్
వెట కూడ్ఃజినాన్ . వారు రిఏర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్ .✡ 6 అందెఙె అబెబ్ణిఙ్ అసి వారు రిఏర్ ఆఏండ ఉండె ఒడొఃల్ ఆన
మంజినార్. అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ కేట కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్కమీరు 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 ఇజిమోసెఎందనిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 8యేసు వరిఙ్, “మిఙి
నసొస్ కటినమతిమనుస్ మహిఙ్,మోసెఅయలెకెండ్ సెలవ సితాత్ న్ గానిముఙాహన్ అసి అయలెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9 రంకు
బూలాతిఙానె తపప్ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి దనిఙ్ ఇడె ఆతిఙ వాండు దనివెట రంకు
బూలానికాన్ ఆజినాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్ 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 అయలెకెండ్ సితాండొవారె కిదెఙ్ అట్ నార్. 12సెగొండార్ ఆండేరెఙ్ * లెకండ్ నె
అయ్ సిపొటాదాన్ పుట్ నార్. సెగొండారిఙ్ లోకుర్ ఆండేరెఙ్ లెకెండ్ కిజినార్. మరిసెగొండార్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ పెండిల్
ఆఎండ వరిఙ్ వారెఆండేరెఙ్ ఆజిమంజినార్. 13నసిత్వలెయేసు కికు ఇడిజ్ పారద్నం కదెఙ్ ఇజి సెగొండార్ ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ వనిన్
డగు తతాత్ ర్. వనిన్ సిసూర్ కొడొఃరిఙ్ తతిత్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆజి గోల కితాత్ ర్. 14గానియేసు, “యాఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నాడగు రపీర్ ,
వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. దేవుణు ఏలుబడిః కినిక నినివరిదినె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 15వరి ముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి వెనుక
వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .

ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.
16 ఇదిలో, ఒరెన్ యేసు డగు వాతండె, “ఓ బోదకినికి, దేవుణు వెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు నాను మండెఙ్ ఇహిఙ

నాను ఇనినెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్”, ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 17యేసువనిన్ఙ్, “నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙివెన్ బాజిని?
నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండె మనాన్. దేవుణు ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు నీను మండెఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు సితి ఆడెఙ్ లొఙిజి
మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్, రంకు బూలాదెఙ్ 
ఆఎద్, డొఙ కిమా, అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్. 19 అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡ మరి నీను నిఙి
పేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡, ఇజి వెహాన్ . 20అందెఙె అయ దఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజు నాను కిజినె మంజిన.
మరి ఇనిక నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్, “నీను పూరి నెగిగ్కి ఆదెఙ్ కోరితిఙ, నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తి
మనికెఙ్ విజు పొరిస్, బీదాతివరిఙ్ సీబాజి సిఅ. ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు నిఙి ఆసిత్ కలిగ్ జి మంజినాద్. వెనుక నావెట
రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 22 అయ దఙడాఃయెన్ నండొ ఆసిత్ కలిగ్ జి మనికాన్ కాక అయ మాట విహండె ఇజిరి మొకొం అతాండె
సొహాన్ . 23 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి, యేసు”, ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు కిని ఏలు బడిఃదు సొండెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఇజి
నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 24మరినాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఆసిత్ మనికాన్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొని దనిఙ్ ఇంక,
ఒంటె దొపానం బొరొదాన్ డుఃగ్ నిక సులు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25సిసూర్ యామాటవిహరె నండొ బమమ్ ఆతారె, “దేవుణు
రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”, ఇజి వెహార్ . 26యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “యాకలోకాఙ్ అట్ ఇకాదె, గాని దేవుణు
విజు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 27పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇదిలోమాపు విజు డిఃసాత్ పె నీ వెట వాజినాప్, మఙి ఇనిక
దొహ్ కాన్ద్ లు?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 28యేసువరిఙ్, “యాలోకంమరికొతాత్ కఆనివెలెలోకుమరిసిఆతినానుగొపప్జాయ్ మని
గొపప్ సింహాసనమ్ దు బసి ఇసాయేలుది పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పుతీరిసిన్వెలె,నావెనుకవాతిమీరుబా,నావెటపనెన్ండు
గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె. 29మరి ఎయెర్ బా నా వందిఙ్ వరి ఇలుల్ జొలుల్ , అనన్తంబెరిఙబ, బీబి
తఙిసికఙ్ బా, అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ బా, బూమిపుట, కొడొఃకొకరిఙ్ బా డిఃసిత్ సితిఙ నినివరిఙ్ యాకెఙ్ వంద వందుఙ్ దొహ్ కెన్.
దనిన్వెట ఎలాకాలం మంజినిబతుక్బా దొహ్ కాన్ద్ . 30గాని మొదొహికార్ 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. 3 వెనుక అంబెలి వేలాదు వాండు వెలిల్ సొహివలె సతాత్ దు ఇని పణి సిలెల్ండ నిహిమని
సెగొండారిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4వాండు వరిఙ్, “మీరుబా నా దాకస్టొటాదు పణిదిఙ్ సొండు, మిఙి సరియాని కూలి సీన”, ఇజి
వెహాన్ . 5వారుసొహార్ .మరివాండుపనెన్ండు గంటెఙ,మూండిగంటెఙబాఆహెకితాన్. 6మరిఅయ్ దు గంటెఙసొహిఙ్ మరి
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సెగొండార్ కాలినిహిమనివరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండువరిఙ్, “యాదినంవిజుఎందనిఙ్ మీరుఇబెబ్ సెడిడ్ఃనె నిహిమహిదెర్ ?”,ఇజి
వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బా ఇని పణిదిఙ్ బామఙి కూక్ ఏతార్, అందెఙె”, ఇజి వెహార్ . వాండు వరిఙ్ “మీరుబా
నాదాసటోటాదు పణిదిఙ్ సొండు”, ఇజి వెహాన్ . 8పొదు ఆతివెలె అయదాసటోట 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,
ఇజి ఒడ్ఃబితార్ గాని వరిఙ్ బా పతి ఒరెన్ 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 కితిమనిమఙిఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13వాండు వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “బయి,నాను
మిఙి ఇని అనెయం కిఏత. ఉండి దినారమ్ దిఙ్ పణి కిన ఇజిమీరు ఒపుకొటిదెర్ గదె?. 14మీకూలి అసిమీరుసొండు. మిఙి
సితి లెకెండ్ కడెఃవెరిదు వాతివనిన్ఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 15నా డబుదాన్ నఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ నఙి అకుక్
సిలెదా? నాను వరిఙ్ ఓదరిసి సితి వందిఙ్ నీను గోస ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బతాన్ . 16అయా లెకెండ్ నె కడఃవెరిదికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజినికార్ మొదొహికార్ ఆనార్,ముందాహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్.”

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.
17యేసుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్మహివలె,వాండువనిన్పనెన్ండుమణిసిర్ సిసురిఙ్ ఉండిపడఃకాదు కూకఒతాండెవరిఙ్ 

ఈహ వెహాన్ . 18ఇదిలోమాటుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్నాట్. అబెబ్లోకుమరిసిఆతినాను పెరిపుజెరిఙ,యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆనాలె. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె. 19మరివారు నఙి వెకసి, కొర్ డేఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, సిలువ
పోకెఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమర్ జి నికాన్న్ లె.”

20 నసిత్వలె జెబెదెయి మరిసిర్ అయ్ సి వరి వెట యేసు డగు వాతాదె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసి, “సాయం కిఅ”,
ఇజి వెహాద్ . 21 “నీను ఇనిక కోరిజిని?”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె అది, “నీను రాజు వజ ఏలుబడిః కినివెలె, యా
నా రిఎర్ మరిసీర్ ఒరెన్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదుని ఒరెన్ నీ డేబ పడఃకాదు బసి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన”, ఇజి వెహాద్ .
22యేసు, “నీను ఇనిక వెన్ బాజినాదొ ఇజి నిఙి తెలిఏద్”, ఇజి వెహండె వరిఙ్, “నాను ఉండెఙ్ మని గినాదిక ఉండెఙ్ మీరు
అట్ నిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . వారు, “మాప్ ఉండెఙ్ అటాన్ప్”, ఇజి వెహార్ . 23యేసు వరిఙ్, “తప్ ఏండ నాను ఉణి గినాదిక
మీరుఉణిదెర్,గానినాఉణెర్ పడఃకాదునిడేబపడఃకాదుబసెకిబిసిన్కనాకీదుసిలెల్ద్ ,నాబుబబ్ కియుదాన్ ఎయేరిఙ్ తయార్ 
కిత మనాండొ వరిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కన్”, ఇజి వెహాన్ . 24మహి పది మనిస్ర్ సిసూర్ వరి అయ్ సి యేసుఙ్ లొసిత్ అయమాట
విహరెరిఎర్ ముసుక్ కోపంఆతార్. 25యేసువరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకాండెవరిఙ్, “యూదురు ఆఇవరిరాజుర్ వరిలోకుర్ ముసుక్
అతికారమ్ దాన్ మంజినార్. వరిపెరిఅదికారిఙు వరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు తిగిజినార్ ఇజిమీరు 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 ఇహిఙలోకుమరిసి ఆతినాను, విజేరె నఙి పణి కిపీర్ ఇజినాను రెఏతా,గానిపణి కిదెఙెవాతమనన్.
మరి నండొండారిఙ్ బత్ కిసెత్ఙ్, వరిఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ వరి వందిఙ్ నాపాణం సీదెఙెనానువాతమన”, ఇజి వెహాన్ .

గుడిఃదికార్ సుడ్ఃజినార్ 
29యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరికో పటన్మ్ దాన్ సొనిస్ మహిఙ్, నండొ లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . 30 ఇదిలో సరిపడకాదు

బసిత్మని రిఎర్ గుడిడ్దికార్, యేసు అయా సరిదాన్ సొనిస్నాన్ ఇజి వెహరె, “పబువా, దావీదు మరిసి, మాముసుక్ కనికారం
తోరిస్ అ”, ఇజి డేల్ సి వెహార్ . 31లోకుర్ వరిఙ్” పలక్ మండు’ ఇజి గోల కితాత్ ర్. గాని వారు, “పబువా, దావీదు మరిసిమా
ముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజిమరి ఒదె డేలిస్ వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిమీరు
కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 33 “పబువామా కణుక్ సూణి లెకెండ్ కిఅ”, ఇజివారు వెహార్ . 34యేసు వరిముసుక్
కనికారం ఆతాండె వరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్. వెటనెవారు సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్ వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారుయెరూసలేము అందినిముంఙాల, ఒలివమరెక్ మని గొరొన్ ముసుక్ మని బెత్ పాగె ఇని నాటొవాతార్. వాతిఙ్ 
యేసు వనిన్ సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకాండె ఈహ వెహాన్ . “మీ ఎదు మని నాటొ సొండు. అందితిఙ సరి, తొహి మనిన్ ఉండి
గాడ్ఃదెఙ్ ని దనివెట మని గాడ్ఃదె పిలాదిఙ్ బామీరు సూణిదెర్. వనకాఙ్ కుతిస్ నా డగు పేర్ జి తగాట్. 3 ఎయెన్ బామిఙి
ఇనికబా వెన్ బాతిఙ వనాక్ఙ్ పబుఙ్ కావాలి ఇజి వనిన్ఙ్ వెహ . వెటనెవాండు వనకాఙ్ మీవెటపోకాన్ర్.”

4-5 “ఇదిలోన్ గాడ్ఃదె ముసుక్ ఎకిస్, సార్ లిదాన్ నీ రాజువాజినాన్. గాడ్ఃదె పిలల్ ఆతి ఇజిరి గాడ్ఃదె ముసుక్ ఎకాండె, నీ
డగు వాజినాన్ ఇజి సీయోను గాలిస్* ఆతి దనిఙ్ వెహ ”, ఇజి దేవుణు పవకవెట✡ దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మాటెఙ్ పూరి
ఆదెఙ్ యాకెఙ్ జర్ గితె. 6యేసు వరిఙ్ వెహి వజనె సిసూర్ సొహరె కితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ఃదెని దని పిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ 
ముసుక్ వరి సాల్ వెఙ్ పహిఙ్, యేసు దని ముసుక్ బసాత్ న్. 8నండొండార్ వరి సాలెవ్ఙ్ సరి అందు పహర్. మరి నండొండార్ 
మరెకాణి కొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు పహర్. 9మంద లోకుర్ వనిన్ ముందాల సొనిస్ మహికార్, వనిన్ వెనుక వాజి మహికార్,

* 21:4-5 21:4-5యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబాపేరుమహాద్ ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅయపటన్ం సీయోను గొరొన్ ముసుక్ తొహిమహ్ ద్ . అమదెఙె
సియోను గాలిస్ ఇజి వెహిన్వలెయెరుసలేల్ం పటన్మ్ ది వరిఙ్ గురు కిజి వెహిస్మహార్ వారు ఇహిఙ ఇసాయేలులోకుర్ గురు. ✡ 21:4-5 21:4-5 జేకరి 9:9.
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“దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”, ఇజి
వారు డేలిస్ మహార్ . 10యేసు యెరూసలేం పటన్మ్ దు వాతిఙ్, లోకుర్ విజెరె “వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ 
మరిఒరెన్ వెటవరిగ్జిమహార్. 11 “వీండు గలీలయదుమనిన్ నజరేతు ఇనినాటోణిపవక ఆతియేసు”, ఇజి వనిన్ వెటమహి
అయమందలోకుర్ వెహార్ .

యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్నాన్.
12యేసు దేవుణు గుడిః లొఇసొహాండె, అబెబ్ గుడిః అర్ ఙుదు మహి కొణి వరిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్

మారిసిని వరి బలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిన్వరి పీటెఙ్ మహవిసీర్ తాన్. 13వాండు వరిఙ్, “నా ఇలు పారద్నం కిని ఇలు ఇజి
కూకె ఆనాద్ లె,✡ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ గానిమీరు దనిఙ్ డొఙారిఙసాలం✡ లెకెండ్ కితిమనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
14 గుడిడ్దికార్, సొటాదికార్ దేవుణు గుడిఃదు వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 15గాని వాండు కితి బమామ్తి
పణిఙ సుడ్ఃజి, దేవుణు గుడిః అరఙుదు మని కొడొఃర్, “దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్”, ఇజి డేలిస్నిక విహరె, పెరి పుజెరిఙుని,
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపం ఆతార్. 16వారు వనిన్ఙ్, “యాకొడొఃర్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇజి నీను వెంజినిదా?”,
ఇజివెన్ బాతార్. యేసువరిఙ్, “ఓవెంజిన,కొడొఃర్ నిఇజిరికొడొఃరివెయుదాన్ నీనుపొగ్ డిఃజినిమాటెఙ్ తయార్ కితిమనిన్’✡
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 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 నమకంమంజి,
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 మీరు పారద్నం కిజి ఇనిక
లొసిన్దెరొ,అయాకమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె”, ఇజివెహాన్ . 23యేసుదేవుణు గుడిఃదుసొహాండెగుడిః అర్ ఙుదుబోదకిజిమహివలె,
పెరిపుజెరిఙునిలోకుర్ పెదెద్ల్ ఙవనిన్డగువాతారె, “ఇనిఅతికారమ్ దాన్ నీనుయాపణిఙ్ కిజిని? ఎయెర్ నిఙియాఅతికారం
సితమనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

24యేసు వరిఙ్, “నానుబా మిఙి ఉండి మాట వెన్ బాన. అయాక మీరు నఙి వెహిఙ ఇని అతికారమ్ దాన్ నాను యా
పణిఙ్ కిజిన ఇజి నానుబా మిఙి వెహన్. 25బాపిత్సం సీని యోహనుఙ్, బాపిత్సం సీదెఙ్ మని అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ 
దేవుణుబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ లోకుర్ బాణిఙ్ నా?”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజిమాటు వెహిఙ,
మరి ఎందానిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి వెన్ బానాన్. 26గాని, యోహను ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి లోకుర్ 
విజేరె నమిజినార్. అందెఙె లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙి తియెల్ నె, ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 27అందెఙె
వారు, “మఙితెలిఏద్”, ఇజియేసుఙ్ మర్ జి వెహార్ . నసిత్వలె వాండు, “ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజినానుబా
మిఙి 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, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . గాని
వెనుక మనుస్ మారిసాత్ ండె సొహాన్ . 30 నసిత్వలె అపొప్సి, కొగిమరిసి డగు సొహాండె అయా వజనె వెహాన్ . వాండు, ఒబా,
నాను సొన”, ఇజి వెహాన్  గానిసొన్ ఏతాన్. 31 “యారిఎర్ మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజియేసు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు, “పెరికాండె”, ఇజి వెహార్ .యేసు వరిఙ్ “పనున్ పెర్ నికార్ నిసానిదికెఙ్ మిఙిఇంకముఙాల దేవుణు
కిని ఏలుబడిఃదు సొనార్ లె ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 32 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యోహను వాతాండె, నీతి నిజాయిదాన్ 
బతిక్దెఙ్ ఇజిమిఙిసరితోరిసాత్ న్ గానిమీరు వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ నిసానిదికెఙ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ బామీరుమనుస్ మరిసిమీరు కితి తపుఙ్ ఒపప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

పాలిసితిటోట కత
33 “మరి ఉండి కత విండు. బూమిమనికాన్ ఒరెన్ ఉండిదాసటోట ఉణుసాత్ న్. దని సుటులం కోట తొహన్. దాకస్ పటుక్

రసంలాగ్ దెఙ్ ఉండిగానుగు తయార్ కిబిసాత్ న్. కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మని ఇలుబాతయార్ కితాన్. వెనుక అయదాకస్టోట
సెగొండార్ రయ్ తురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాండె పయనం కిజిమరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 34పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ వంతుఙ్ 
లొసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ పాలి అసిత్ మని వరి డగు పోకాన్. 35పాలి అసిత్మనికార్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 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 బా పాలి అసిత్మనికార్ అయావజనె కితార్. 37 “నా మరినిఙ్ పోకిఙ వనిన్ఙ్
 వారు గవ్ రం సీనార్ లె”, ఇజి వెహండె కడెఃవెరిదు వనిన్ మరిసిఙ్ వరి డగు పోకాన్. 38-39గాని పాలి అసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ 
సుడ్ఃతారె, “వీండుయాతోటాదిఙ్ అకుమనికాన్, రదు,మాటువినిఙ్ సపిస్యాటోటమాసొంతదిక కినాట్ ”,ఇజివనిన్ఙ్ అసి

† 21:9 21:9 అరామియబాసాదు ఓసనన్ ఇనిమాటదిఙ్ మఙి ఏలు రకిస్స్ అ ఇజి అరద్ం మనాద్. గానిలోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మరి ఎయెన్ బాపెరికాన్ వానివలె వరిఙ్ 
కూకిస్ ఒనిలెకెండ్ బావెహిస్మహార్ . ✡ 21:13 21:13యెసయ 56:7. ✡ 21:13 21:13యిరీమ్యా 7:11. ✡ 21:16 21:16 కీరన 8:2.
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దాకస్ తోటదిఙ్ వెలిల్ విసీర్ తారె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40అందెఙె అయాదాసటోట ఎజుమానివానివలె అయపాలి అసిత్మనివరిఙ్ 
ఇనిక కినాన్ ? ఇజి వెన్ బతాన్ . 41 “అయా సెఇవరిఙ్ నండొ కటినమతి సావుదాన్ సపాన్న్. మరి పటుక్ 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?”.

43అందెఙెదేవుణు ఏలుబడిః కినికమీనడిఃమిహన్ లాగిజ్ దనిఙ్ తగితిపటుక్ సీనివరిఙ్ సీనాన్”, ఇజినానుమిఙివెహస్న.
44 ఎయెన్ బాయా పణుకు ముసుక్ అరిఙ వాండు ముకెఙ్ ఆనాన్. యాపణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అర్ నాదొ వాండు గుండ
ఆనాన్ ”, ఇజి యేసు 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 గానిలోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ ఒరెన్ 
పవక ఇజి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకురిఙ్ తియెలాతార్.
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పెండిల్విందు

1యేసుమరి కతవజవరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః ఇహిఙవనిన్మరిసిపెండిల్దిఙ్ విందు తయార్ కితిమనిఒరెన్ 
రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 3పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు ఇజిముఙాలవెహిమహివరిఙ్ కూకిస్ తగాట్ ఇజివాండు వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 
వరి డగు పోకాన్. గానివాదెఙ్ ఒప్ ఏతార్.

4 నసిత్వలె వాండు మరి సెగొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ బా పోకాండె, “పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు”, ఇజి ముఙాల 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 వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ అసాత్ రెమరాయ్దలాగిజ్ సపాత్ ర్. 7అయరాజునండొకోపంఆతాండెవనిన్సయ్ నమ్ దిఙ్ 
పోకిస్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ సపిత్వరిఙ్ కతిసాత్ ండె, వరి పటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ ముటిసాత్ న్. 8వెనుక వాండు పెండిల్ విందు తయార్ 
అత మనాద్ , వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్, “గాని ముఙాల పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతి మహికార్ విందుదిఙ్ వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్.
9మీరు రసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్మిఙితోరినివరిఙ్ విజేరిఙ్” విందుదిఙ్ రదు’ ఇజి కూకు”, ఇజి వెహాన్ . 10అయపణిమనిస్ర్ రసత్
సహ్ కాఙ్ సొహరె వరిఙ్ తోరితి నెగిగ్వరిఙ్, సెఇవరిఙ్ కుడుఃపిస్, వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు సమ్ డ
నిండితాద్. 11నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ రాజువాతాన్. పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ పెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్
బసిత్మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 12రాజు వనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్, పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ నీను ఎలాగ లొఇ వాతి?”,
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 పణిమనిస్రిఙ్ వెహాన్ . 14 “కూకె ఆతికార్ నండొండార్ గాని, ఎరెల్ ఆతికార్ 
కొకొండారె.”

కయిసరిఙ్ పను సీని వందిఙ్ 
15 నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొనిస్ వాండువరిగ్ని మాటదాన్ యేసుఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి కుట ఆజి మహార్. 16వారు వరి

సిసూరిఙ్ , హేరోదియరు* జటుదివరివెట యేసు డగు పోకార్. వారు సొనిస్, “బోద కినికి, నీను, మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు
సరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ బోదిసినినెగిగ్కిఇజిమాపునెసాన్ప్. నీనులోకురిఎలాగమరికార్ ఇజిమొకొంసుడ్ఃజివరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ 
ఇజి వరిగ్నికి ఆఇ. 17అహిఙ కయ్ సరుఙ్ పను సీనిక నాయమా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .
18యేసువరిసెఇబుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె, “వేసం కినికిదేరా! ఎందనిఙ్ నానువహిన్మాటదాన్ నఙిఅసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? 19పనున్
సీని ఉండి కాసు నఙి తోరిసుత్ ”,వారు ఉండి దినారం వనిన్ డగు తతార్. 20 “దిని ముసుక్ 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 ఆతారె వారు వనిన్ఙ్ డిఃసత్
సొహార్ .

23సాతికార్ మర్ జినిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజిసదుకయ్ రు వెహిస్నార్ . వారుఅయారోజుదునె వనిన్డగువాజిఈహ వెన్ బాతార్.
24“బోదకినికి,ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతిఙవనిన్తంబెరిసాతివనిన్ఆలిస్ఙ్ పెండిల్ ఆజిసాతివనిన్వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె
ఇజిమోసెరాసిత్ సితిరూలుదుమనాద్. 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 ఆజి సాతార్. 27 కడెఃవేరిదు అయా బోదెల్ బా సాతాద్. 28 అహిఙ సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె
యాఏడుగురు లొఇ ఎయెరిఙ్ అదిఆలిస్ ఆనాద్ లె? ఇనిక ఇహిఙ బతిక్జిమహివలెఅది ఏడుగురుదిఙ్ బాఆలిస్ ఆతమహాద్ 
గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29యేసువరిఙ్, “దేవుణుమాటఇజి,మీరునెస్ ఇదెర్ దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ఇజిమీరునెస్ ఇదెర్ అందెఙెఅరద్ం కిఏండమీరు
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 వెహి

* 22:16 22:16హేరోదియరు జటుదికార్ రోమదికార్ యూదురు ముసుక్ కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్ యూదురు ఆతికార్ . పరిసయురిఙ్ ని హేరోదియరిఙ్ ఇని
పొతుత్ సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ తియెలాజిమహార్.
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మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా సదివ్ఇతిదెరా? నాను అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు, యాకోబురి దేవుణు ఇజి వాండు సాతి
వరి దేవుణు ఆఏన్, బతిక్జిని వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33అయమాటవిహరె వనిన్ బోద వందిఙ్ లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.

పెరిఆడ
34యేసు సదుకయ్ రు వెయ్ కు మూకాన్ ఇజి విహరె పరిసయ్ రు కూడ్ఃజివాతార్. 35-36వరిలొఇ ఒరెన్ దేవుణు రూలుఙ్ 

నెగెండ్ నెసిత్కాన్, “ఓ బోదకినికి దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఇ పెరి ఆడ ఇనిక?”, ఇజి వనిన్ఙ్ పరీకస్ కిదెఙ్ వెన్ బాతాన్. 37యేసు
వనిన్ఙ్, “నీపూరిమనుస్దాన్,నీపూరిఆతమ్దాన్,నీపూరిపాణమ్ దాన్ నీపబుఆతిదేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡ 38యాకాదెగొపప్
ముకెక్లమతికని, మరిమొదోహి ఆడ. 39 రుండి ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ మహి వరిఙ్ బా పేమిస్ అ.✡
40దేవుణు సితి రూలుఙ్ ని పవకరు వరిగ్తిమాటెఙపునాది ఆతికయా రుండి ఆడెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 41-42పరిసయెరు
కూడిఃతిమనివెలెయేసు 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 నీపగాతివరిఙ్ నీపాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక నీనునాఉణెర్ 
పడఃకాదుబసిమన్ అ. ఇజిపబునాపబువెటవెహాన్ .✡యాలెకెండ్ దేవుణుఆతమ్దాన్ దావీదువరిగ్తివలెవనిన్ఙ్ ఎలాగపబు
ఇజి కూకిస్నాన్ ? 45దావీదు వనిన్ఙ్ పబు ఇజి కూకిఙ్,వాండు ఎలాగ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”, ఇజివాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
46ఎయెర్ బామర్ జి ఉండిమాటబా వెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయారోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బా దయ్ రం
సాల్ ఏతాద్.

23
ఏడు కసట్మ్ కు

1నసిత్వలెయేసు లోకురిఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ  ఈహ వెహాన్ . 2యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ని పరిసెయ్ రుఙ్, ముందాల
మోసెఙ్ మహి లెకెండ్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు సితి రూలుఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అకుక్ మనికార్. 3అందెఙె వారు మిఙి వెహిన్ విజు
వనకాఙ్ లొఙిజి అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ వెలె. గాని వరి పణిఙ సుడ్ఃజి, 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 వారు కిఏర్.
5లోకుర్ సూణి వందిఙె వారు విజు పణిఙ్ కిజినార్. దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్ ఇటిత్ ఇజిరి పెటెట్దిఙ్ * పెరిక కిజినార్. మరి వరి
సొకెఙాణి† అనుస్ఙ్ పెరికెఙ్ కిజినార్. 6 విందుదు వారు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ కోరిజినార్. యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ 
బసెత్ఙ్ ఇజివారుముకెలమాతిబాడిఃఙ్ కోరిజినార్. 7సతెఙ నడిఃమివారులోకుర్ వెటమాడిఃసె ఆదెఙ్,బోదకినికార్ ఇజి కూకె
ఆదెఙ్ కోరిజినార్.

8గాని మీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరేండె మి బోదకినికాన్ మీరు విజిదెరె
అనన్తంబేర్ ఙు. 9బూమిముసుక్ ఎయెరిఙ్ బాబుబబ్ ఇజిపేరు ఇడ్ఃమాట్. దేవుణుఒరేండెమీబుబబ్. వాండు పరలొకామ్ దు
మనాన్. 10 మీరు ఎయిదెర్ బా నెసిప్సిన్కి ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ ఒరేండె మిఙినెసిప్సిన్కాన్. 11 మీ
లొఇ విజేరిఙ్ ఇంక పెరికాన్, విజేరిఙ్ పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె. 12 ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ కితిఙ వాండు ఇజిరికాన్ 
ఆనాన్. ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ వాండె తగె ఆతి మహిఙ వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. 13వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని ఊదురు
రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా! అబయా, మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ లోకుర్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొన్ ఎండ
వరి ఎదు సేహెల్ ఙ్ కెహిస్ పొకిస్నిదెర్. మీరె సొన్ ఇతిదెర్. సొండెఙ్ సుడ్ఃజి మహి వరిఙ్ సరి సిఇతిదెర్. 14 వేసం కినికిదెరాతి
పరిసయ్ రుఙ్ నియూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా,అబయా,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. మీరుసిగుసిలెల్ండరాండిబోదెకాఙ్ 
మొసెం కిజి మిఙి లాబం తపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజి నసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీరు లోకుర్ ఎదు లావ్ నీరిండ్ మనిన్
పారద్నం కిజినిదెర్ . దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.

15 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా, అబయా! మిఙి ఎసొస్నొ కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మీవెట కుడుఃపెత్ఙ్ మీరు సమ్ దరం డాటిస్ బూమి విజు బూలాజినిదెర్. ఒరెన్ మీ వెట కూడిఃతిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం
సిసు మంజినిబాడిఃదు సొండెఙ్,మిఙిఇంక రుండి వంతుఙ్ తగిన్ ననికాన్ తయార్ కిజినిదెర్.

16యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతిమీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి తోరిసెత్ఙ్ మనిన్కిదెర్ ,గానిమీరుమహివరిఙ్ సరి తోరిసిని
గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్దెర్ అబయా! మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ దేవుణు గుడిః తోడుః ఇజి పర్ వణం కితిఙ, అయ
పర్ వణమ్ దాన్ వాండు తపె ఆదెఙ్ ఆనాద్. గాని దేవుణు గుడిః లొఇమని బఙారం తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙవాండు అయ
ఒపుమానమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్. 17 గుడిడ్యాతి బుదిద్ సిలికిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? దేవుణు
గుడిఃదు మని బఙారమ్ నా, సిలిఙ బఙారమ్ దిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితత్క ఇజి కిజిని దేవుణుగుడిఃనా? 18మరి ఎయెన్ బా
సందసురిన్మాలిపీటతోడుః ఇజిపమాణం కితిఙ,వాండుఅయపమాణమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ అటాన్న్. గానిదనిముసుక్మని
పూజ సితి వనకాఙ్ తొడు అసి పమాణం కితిఙ వాండు అయ పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్.
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19యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సిని గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? పూజ సితికాదా? సిలిల్ఙపూజ సితిదనిన్ఙ్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజిని సంత సురిన్ మాలి పీటనా? 20అందెఙె సంత సురిన్ మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం
కినికాన్ సందసురిన్మాలిపీటదిఙ్ మరిదనిముసుక్మనిన్విజువనకాఙ్ తోడుఅసిపమాణంకిజినాన్. 21మరిదేవుణుగుడిః
తోడు అసి పమాణం కినికాన్, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని దని లొఇ మంజిని విజు వనకాఙ్ ని బాన్ మంజిని దేవుణుదిఙ్ తోడు అసి
పమాణం కిజినాన్. 22పరలోకం తోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు బసిన్ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని దని ముసుక్ బసి మంజిని
దేవుణుదిఙ్ బాతోడు అసి పమాణం కిజినాన్.

23వేసం కినికిదెరాతిపరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,అబయామిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. మీరుపొదిన
కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡ దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§ సీజినిదెర్. గాని నాయం, కనికారం, దేవుణు ముసుక్ మని
నమకం ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్ముకెలమతిమాటెఙ్ మీరు నెకిస్పొకిస్నిదెర్. రుండిబాఉండెలెకెండ్ కిజిమంజినిక
ఇహిఙ ఒదె నెగెండ్ మహాద్ మరి. 24సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదని లొఇ డోమెఙ్ అరి మహిఙమీరు జాలిసిన్దేర్. గాని
ఒంటె ననికెఙ్ అరిఙ అకక్ నెసెత్ఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

25వేసం కిజినిదెర్ ఆతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయెరుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్గినెన్ఙ్ ని
కుడుకెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్. మీరు మీరుబా వెలిల్హాన్ సుడిఃతిఙ నెగిగ్వరిలెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్ . గానిమీమనుస్ నిండు సెఇ
బుదిద్ఙ్ నిసెఇఉదెసమ్ కు,మరినానుగణసిత్కెఙ్ విజునఙినెఇజిఒడ్ఃబినివరిలెకెండ్ నె. 26గుడిడ్ ఆతిపరిసయవాండుముఙాల
మీరుమనుస్ నెగెగ్ండ్ కిదు,అయావెలెమీరు లొఇని వెలిల్ మిడిసిత్ మని కుడుకెఙ్ ని గినెఙ్ లెకండ్ ఆనిదెర్.

27 వేసం కినికిదెరాతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె, వెలిల్దాన్ సుడ్ఃతిఙ మీరు గొపప్ సోకుమని
సునన్ం డెయ్ తి మని దూకి ననికిదెరె! దూకి లొఇ సాతి వరి డుముక్ మరి విజు సెఇకెఙ్ మనిన్లెకెండ్ మీరుబా మనిన్దెర్.
28అయాలెకెండ్ నెమీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయంమనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆజి నిదెర్. గానిలొఇమీరు బకి మనికాప్ ఇజిపొఙిజి
నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ నిండితిమనిన్కిదెర్.

29 వేసం కినికిదెరాతి యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె, మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు దేవుణు
పవకరు దూకిఙ ముసుక్ సమాది తొహిస్, నీతినిజాయిమనిన్ వరి సమాదిముసుక్ సోకు కిజినిదెర్. 30అనిగొగొర్ కాలమ్ దు
మాపు మంజినిక ఇహిఙ, వారు దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహివలె వరివెట మాపు కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజి మీరు వెహిస్
మంజినిదెర్. 31అందెఙె దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహి వరి మరిసీర్ ఇజి మీమాటదానె మిఙి మీరె సాసెం వెహె ఆజినిదెర్.
32అందెఙెమీఅనిగొగొర్ కితిపాపమ్ దు తకు మనికమీరుపూరి కిదు.

33 సరాస్ ననికిదెరా! సరాసుక్ కొడొఃర్ నని మీరు ఎలాగ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిడ్దాన్ తపె ఆనిదెర్. 34 అందెఙె
నాను, పవకరుఙ్ ని బుదిద్మని వరిఙ్,బోద కిని వరిఙ్ మీనడిఃమిపోకిస్న. సెగొండారిఙ్ మీరు సపిన్దెర్,మరిసెగొండారిఙ్ మీరు
సిలువ పొకిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ కొర్ డెఙణిఙ్ డెఃయ్ జి ఉండి పటన్మ్ దాన్ మరి ఉండి
పటన్మ్ దు ఉల్ పిన్దెర్. 35 నీతి నిజాయిమనికాన్ ఆతి ఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని సంత సురిన్ మాలి
పీటదిఙ్ నడిఃమిమీరుసపిత్ మహిబెరాకియమరిసిఆతిజెకరియదాక,నీతినిజాయిమనిన్కారాతివిజేరిఙ్ సపిస్వరినలబూమి
కారిసిత్ మనిన్ వందిఙ్ సికస్మీముసుక్నెవానెలె. 36యాసికెస్ఙ్ విజుయాతరమ్ దివరిముసుక్నెవానెఇజినానుమిఙినిజం
వెహిస్న.

37 ఓ యెరూసలేమా, యెరూసలేమా నీను పవకరుఙ్ సపిన్కి, నీ డగు పోకివరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ నికి, ఉండి కొరు దని
పిలెకాఙ్ కుడుఃపిస్ దని రెకెఙఅడిగ్ ఇడిన్ లెకెండ్,నీకొడొఃరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినానుఎసొడు సుటుక్నోఆసస్ఆతమనన్,గానినిఙి
ఇసట్ంసిలెల్ండమహాద్ . 38ఇదిలోదేవుణువనిన్గుడిఃడిఃసిసినానెల్,అందెఙెఅకక్కాలిమంజినాద్ . 39పబుసితిత్ అతికారమ్ దాన్ 
ఆనికాన్ ”✡ ఇజి నీను వెహిన్దాక నఙి నీనుమరి సుడ్ఃఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.”
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తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2 యేసు 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 ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్ బసిత్ మహివలె,మరి ఎయెర్ డగుసిలెల్ండమహివలె, సిసూర్ వనిన్ డగు వాతారె,
“యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నె? నీను మర్ జి వానిదనిఙ్, మరి యా తరమ్ దిఙ్ ఆకర్ దిఙ్ గురుఙ్ ఇనికెఙ్ ? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 4యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా నిఙి మోసెం కిఏండ జాగర సుడ్ఃజి మండు. 5 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
నండొండార్ వాజి,నాపేరు ఇడెఃఆజి, “నానెకీసుత్ ’ఇజివెహిస్నండొండారిఙ్ మొసెంకినార్. 6మీరువిదెమ్ కు వందిఙ్ వెనిదెర్ లె.
మరివిదెమ్ కువానెలెఇజిసాటిసిన్కబావినిదెర్ లె. అయావలెతియెల్ ఆఏండమండు. యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాక
ఆకక్ర్ ఆఏద్ . 7లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని దేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసెమ్ కు పగ ఆజిమంజినె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొనాహక్ఙ్ కరు,
బూమి కదిల్నికెఙ్ వానెలె. 8యాకెఙ్ విజు ఉండి బోదెలి కీదు అసెత్ఙ్ ముఙాలవాని నొపిప్మొదోల్ సిత్ లెకెండె. 9నసిత్వలె లోకుర్ 
మిఙిఅసితొహిస్హిమెస్ఙ్ కిజి సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకామ్ దుమనిన్ విజుజాతిదికార్ మిఙి
ఇసట్ం కిఏండ ఆనార్ . 10నండొండార్ వరి నమకం డిసన్ సీనార్ లె. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొసం కినాన్. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
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వనిన్వెటపడిఃఏండఆనాన్. 11నండొండార్ డొఙపవకరువాజితపప్బోదెఙ్ నెసిప్సిలోకురిఙ్ తపప్సరుద్ నడిఃపిసి,నండొండారిఙ్ 
మొసెంకినార్. 12దేసమ్ దిరూలుఙ్ లొఙిఏండబతిక్జినికార్ . ఆజినిఙ్లోకుర్ పేమసిలిల్కార్ ఆనార్ .  మహివరిఙ్ పేమిసిన్పేమ
సిలెల్ండాజిమంజినార్ . 13గాని ఆకక్ర్ దాక కసట్మ్ కు ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 14దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
సువార బూమిముసుక్ మనిలోకాఙ్ విజుఉండిసాక్ సెం లెకెండ్ వెహెఅనాద్ లె. నసిత్వలెయాతరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ వానాద్.

15 పవక ఆతి దానియేలువెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మహి లెకెండ్, “నాసనం కిని సెఇక ఆతిక’✡ దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్
బాడిఃదు నిలిస్ మంజినిక సూణివెలె (యాక సదివ్నికాన్ నెసి అరద్ం కిదెఙ్ ) అయ గడిఃయ వానాద్ లె. 16 నసిత్వలె యూదయ
దేసమ్ దు మంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వలె. 17మిదె ముసుక్ మంజినికాన్ ఇండొణిఙ్ ఇనికబా వెలిల్ ఒతెఙ్ ఇజి డిగెద్ఙ్ 
ఆఏద్ . 18 మడిఃఙ 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, లోకం మొదోల్ 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. 22 అయా 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 వరిమాటెఙ్ అసామ్ట్. 24నసిత్వలె డొఙకీసుత్ ర్, డొఙ పవకరు వాజి నండొ బమామ్తి పణిఙ్,ముఙాల
ఎసెఙ్ బాతోఇననిబమామ్తిపణిఙ్ కిజి,అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్వరిఙ్ బామోసెం కిదెఙ్ సూణార్. 25జాగరమండు! ఏలె
అకెక్ఙ్ ఇనికెక్ఙ్ బాజరిగ్నెముఙాలెనానుమిఙి వెహమన.

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

29అయాకసట్మ్ కుమనిదినమ్ కు వీజితివెటనె, “పొదుద్ సీకటి ఆనాద్, నెలజాయ్ సిఏద్,ఆగాసమ్ దుమనిసుకెక్ఙ్ రాలెన్.
ఆగాసమ్ దు మనిన్లావ్ రకమ్ ది సతుత్ మనిన్కెఙ్ కదిల్నె.✡ 30 నసిత్వలె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానిదనిఙ్ గురు ఆగాసమ్ దు
తొరాన్ద్. బూమి ముసుక్ మని నండొ తెగెగ్ఙాణికార్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్. నసిత్వలె లోకుమరిసి ఆతి నాను గొపప్
సతుత్ దాన్ దేవుణుజాయ్ దాన్ ఆగాసమ్ దుమనిమొసొపుముసుక్వానికవారు సూణార్ లె. 31జోడుబంకెఙజాటుదాన్ నాను
నా దూతెఙ్ పోకన్. వారు ఆగాసమ్ దు యా కొసాదాన్ అయా కొసాదాక నాల్ గి దికుక్ఙాణిఙ్ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ 
ఉండెబాన్ కినార్.

32 ఇదిలో బొడె మరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి యాక మీరు నెసుత్ . బొడె మరాన్ ఆకు రాలిజ్ సిగిసిన్వెలె, ఎండ కాలం డగు ఆతాద్ 
ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 33 అయలెకెండ్ నె మీరు యాకెఙ్ విజు జరిగ్నిక సూణివెలె, నాను దారబందమ్ దునె మనన్ ఇజి మీరు
నెసుత్ . 34యాకెఙ్ జరిగ్నిదాకయాతరమ్ దికార్ తప్ ఏండ బతిక్జినెమంజినార్ ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న. 35ఆగాసమ్ ని
బూమిబా సిలెల్ండ ఆనె, గాని నా మాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 36 అయ దినం వందిఙ్ అయ గడియ వందిఙ్ 
ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. పరలోకామ్ దు మనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు ఆఏండ దేవుణు దూతార్ గాని మరిసిబా నెస్ ఏన్ . 37నోవాహ
కాలమ్ దు ఎలాగ మనెనొ, అయలెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానికబా మంజినాద్. 38 గడడ్ నిండిని ముఙాల నోవాహ
ఓడః లొఇ డుఃగితిమహి దినమ్ దాక లోకుర్ ఉణిజి, తింజి, పెండిల్ ఆజి, పెండిల్దిఙ్ సీజి మహార్ †. 39బూమి విజుముడిఃగిజ్ని
లెకెండ్ గడడ్ నిండిజి విజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక, ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి వారు నెస్ ఏండ మహార్ . అయాలెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి
నాను వానివలెబామంజినాద్. 40 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్ ఒనాన్ . 41 రుండి బోదెక్ 
ఉండి జెతత్ పణకుదు నూరిజ్ మంజినె. ఉండి దనిఙ్ డిఃసి ఉండి దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42ఎమేణి దినమ్ దు మీ పబు వానాండొ ఇజిమిఙి తెలిఏద్. అందెఙెమీరు జాగర్ తదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 43యాక
మీరు అరద్ం కిజి నెసుత్ . ఎమేణి గడియాదు డొఃఙారివానాన్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమానినెసిత్ఙ,డొఙారి ఇండొ డుఃగ్ దెఙ్ సరి సిఏండ
తెలి మంజి సుణాన్. 44మీరు నా వందిఙ్ ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాన. అందెఙె మీరు ఎసిత్వలెబా
తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

45బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి ఆతి వేలాదు, వరిఙ్ సరి
ఆతిబోజనం సీదెఙ్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమానిఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండె బుదిద్ మనిన్ పణిమనిసి. 46అయఎజుమానిమర్ జి
వానివలె,వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయాపణిమనిస్ కిజిమంజినికఇహిఙఅయఎజుమానిసుడ్ఃతిఙఅయపణిమనిస్ఙ్ నెగెద్.
47అయఎజుమానివనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనివిజుదనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయపణిమనిసి కినాన్ ఇజినానుమిఙినిజం 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
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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 

1మరిదేవుణుఏలుబడిః కినికఇహిఙవరినూనెఙాణిదీవెఙ్ అసిపెండిల్ దఙడఃవనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃదెఙ్ సొహిమహిపదిమనిస్
విడిడ్ః బోదెకాఙ్ పోలిత మనాద్. 2 వినకాఙ్ లొఇ అయ్ 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.

6మదరెయు, “ఇవిలొన్పెండిల్ దఙడాఃయెన్,వనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃదెఙ్ వాతిబోదెకాండెవెలిల్ రదు”,ఇజిఉండిగగోలిదాన్ జాటు
వాతాద్. 7నసిత్వలె బోదెక్ విజుండెక్ నిఙ్ జి వనాక్ నూనెఙాణి దీవెఙ్ సొడిఃతిఙ్ ఎకిసి నెగెండ్ కితెత్ . 8గానిఅయబుదిద్ సిలికెఙ్,
“మాదీవెఙ్ నమ్ జి సొనిస్నె. అందెఙె మీ నూనె లొఇ కండెక్ మఙిబా సిదాట్ ”, ఇజి బుదిద్ మని వనకాఙ్ లొసెత్. 9అయావలె
బుదిద్మనిబోదెఙ్, “సిలెల్,సితిత్ఙమఙినిమిఙిసాల్ ఏండఆనాద్. అందెఙెమీరుపొరిన్వరిబాన్ సొనిస్కొండు”,ఇజివెహె. 10అవి
నూనె కొండెఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ పెండిల్ దఙడః వాతాన్. నసిత్వలె తయార్ ఆతి మనికెఙ్ వనిన్వెట పెండిల్ విందుదిఙ్ లొఇ సొహె.
దని వెనుక సేహ్ లెఙ్ కెహ్ పె ఆతె. 11 దనిన్ వెనుక, మహి బుదిద్సిలిల్ బోదెక్ వాజి, “బాబు, బాబు మఙి సెహల్ రెఅ”, ఇజి కూకె.
12వాండు వరిఙ్, “నానుమిఙి నిజం వెహిస్న,నానుమిఙి నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 13నాను వాజిని రోజుగానిఅయగడిఃయబా
మీరు నెస్ ఇతిదెర్,అందెఙెమీరు తెలి ఆజిమండు.

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

వనిన్ లెకెండ్ మనాద్. 15వండు ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ అయ్ దుతాలంతుఙ్*.మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ రుండి,తాలంతుఙ్ మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఉండి తాలంతుఙ్ యాలెకెండ్ ఒరెన్ ఒరెన్ దనిన్ వెట పణికిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ సితాన్. వెనుక వాండు పయ్ నం
కిజి దేసెం సొహాన్ . 16అయ్ దు తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వెటనె సొనిస్ వనకవెట బేరం కిజి మరి అయ్ దు తాలంతుఙ్ గణసాత్ న్.
17 రుండి తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ బా అయా లెకెండ్ నె కిజి మరి రుండి గణసాత్ న్. 18గాని ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ సొహాండె
బూమిదు గాంద కారిసి వనిన్ ఎజుమానిడబుబ్ మూసాత్ న్. 19లావ్ కాలంసొహివెనుక వరి ఎజుమానిమర్ జివాతండె వరి సితిత్
డబుబ్ఙాణిఙ్ వారు ఇనిక కితత్ మనార్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 20 నసిత్వలె అయ్ దు తాలంతు లొసిత్కాన్, మరి అయ్ దు తాలందుఙ్ 
తతాండె, “బాబు నీను నఙి అయ్ దు తాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో అకెఙె ఆఏండ మరి అయ్ దుబా నాను కుడుపత్”, ఇజి
వెహాన్ .

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

22రుండితాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమానినీను నఙి రుండితాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలోఅకెఙెఆఏండమరి
రుండి తాలందుఙ్ గణసత్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 23ఎజుమాని వనిన్ఙ్, “నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిసి, నీను నెగెండె
కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ నీను నమిదెఙ్ అటిన్ నని పణి నీను కితిత్ . అందెఙె నిఙి నండో వనాక్ఙ్ ఒపజెపన్. నీనువాజి నీ ఎజమాని
వెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

24నసిత్వలె ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను విత్ ఇ బాడిదాన్ కొయ్ నికి, మరి ఉణుస్ ఇ బాడిఃదాన్ పంట
కొయ్ నిమూర్ కతం మనికి ఇజి నాను నెసత్. 25అందెఙె నాను తియెల్ ఆజి బూమిదు గాంద కారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్. ఇదిలో నీది,
నీను లొస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

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

28అయఉండితాలంతు వనిన్బాణిఙ్ లాగ్ జి పదితాలందుఙ్ మనివనిన్ఙ్ సిఅ. 29నమిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెండొ, వనిన్ఙ్ 
మరి లావ్ దొహ్ కెన్. వరిఙ్ మరి నండొ కలిగ్జి మంజినె. నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇ వనిన్ బాణిఙ్ , వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ ఇజిరికబా లాగె
ఆనాద్. 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,రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మంజిని గొపజాయ్ దాన్ , విజు దూతారిఙ్ నావెటతోడు అసి
వానివలె,రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ పరలోకమ్ దు మంజిని గొపప్ జాయ్ మనిన్ నా సింహాసనమ్ దు బసిమంజిన. 32నసిత్వలె
బూమి ముసుక్ మని లోకుర్ విజెరె నా ఎదు కూడ్ఃజి వానార్. గొరెఙ్ మేపిన్ గవుడుఃయెన్ ఎలిటి గొరెఙాణిఙ్ మెండ గొరెఙ
ఎర్ లిసినిలెకెండ్ నాను లోకాఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సాన్లె. 33నాను ఉణెర్ పడఃక మెండ గొరెఙ, డేబపడఃక ఎలిటి గొరెఙ
నిల్ పాన్లె.

* 25:15 25:15 ఉండి తాలంతు ఇహిఙ దినారమ్ కు అయాలెకెండ్ ఇహిఙ ఆరు వెయిఙ్ రోసుక్ పణికితిఙ దొహ్ కిన్ కూలిదిఙ్ సరియాతి డబుబ్ఙ్ నేహి లెకక్దిఙ్ 
సుడ్ఃజి ఇంసుమింసు ఆరు లెకెక్ఙ్ రూపాయ్ మంజినె.
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34 రాజు ఆతి నాను నా ఉణెర్ పడఃక మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నా బుబాబ్తి దేవుణు సిజిని దీవనమ్ కు మంజి వనిన్ఙ్ 
సెందితికిదెరా, లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ అసి దేవుణు మీ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ దేసం మీ సొంత కిజి మండు. 35 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నఙి బఙ కటిత్ఙ్ మీరు బోజనం సితిదెర్, ఏహిక్ కటిత్ఙ్ ఏరు సితిదెర్, నాను ఆఇకాన్ ఆతిమహిఙ్ నఙి డగు కితిదెర్.
36నాను డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ నఙి సొకెక్ఙ్ సితిదెర్. జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్, నాను జెలిదు మహివలె
సుడ్ఃదెఙ్ వాతిదెర్, ఇజి వెహన్న్.

37 నసిత్వలె దేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహి నీతినిజాయిమనిన్కార్ ఆతి వారు, “పబువా, ఎసిత్వలె నిఙి బఙదాన్ సుడ్ఃతిఙ్ నిఙి
బోజనం సితాప్ ? ఎసిత్వలె ఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపు నిఙి ఏరు సితాప్ ? 38ఎసిత్వలె ఆఇకి ఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙి డగు కితాప్ ?
ఎసిత్వలెడుమ్ డఆతిమహికసుడ్ఃజినిఙిసొకెక్ఙ్ సితాప్ ? 39ఎసిత్వలెనీనుజబుదాన్ మహిక,జెలిదుమహికసుడ్ఃజినీడగు
వాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బానార్ లె. 40నసిత్వలె రాజుఆతినాను, “నాతంబెరిఙ ఆతివరి లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మీరు ఇనిక కితిదెరొ, అయాకమీరు నఙి కితిత్దెర్, ఇజి నాను నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 41నసిత్వలె వాండు డేబ
పడఃకాదు మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ పొందితికిదెరా, నాడగహాన్సొండు, సయితానుఙ్ ని వనిన్ దూతర్ వందిఙ్ తయార్ 
కితిమనిఎలాకాలంసిసుమంజినిబాడిఃదుసొండు. 42ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుబఙసాత,గానిమీరునఙిబోజనంసిఇతిదెర్.
ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ ఇనిక సిఇతిదెర్. 43 ఆఇకానాతి మహిఙ్ మీరు నఙి డగు కిఇతిదెర్. డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ మీరు నఙి
సొకెక్ఙ్ 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 నిఙిసాయం కిఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బానార్. 45నసిత్వలెనాను, “యాఇజిరి వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనికమీరు
కిఇతిదెరొ,అయాకనఙిబామీరు కిఇతిదెర్”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 46నసిత్వలెవారు ఎలాకాలంమంజిని సికాస్దు సొనార్ లె,గాని
దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలంమంజిని బతుక్దు సొనార్.”

26
యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 

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

3 నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙుని లోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరె, విజేరె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ కూడ్ఃజి
వాతార్. 4యేసుఙ్ ఎలాగబాఉపాయ్ కిజిఅసిసపెత్ఙ్ ఇజిఅబెబ్వారు ఉండిఆలోసనం కితార్. 5 “మాపుఏలు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ
లోకుర్ వెట గొడఃబ కినారెల్,అందెఙెయాపండొయ్ దు పోని”, ఇజివారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసుబెతానియఇనినాటొముఙాలకుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహిసీమోనుఇండొవాతిఙ్,అబెబ్వాండుబోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్.

నసిత్వలెఉండిబోదెలినూనాన్ఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండిసీసాదు†,నండొవిలువమని,నండొవాసనంమనినూనెఉండి
పెరి సీస తతాత్ దె వనిన్ బుర ముసుక్ వాకాద్. 8-9 సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃజి కోపం ఆతారె, “ఎందనిఙ్ యాణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాక
నండొ డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి,అయడబుబ్ బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

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

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
17పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్ పండొయ్ దిమొదొహిదినమ్ దు వనిన్ సిసూర్ యేసుడగువాతారె, “పసక్ఉండెఙ్ 

నీ వందిఙ్ మాపుఎంబె తయార్ కిదెఙ్, ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 18వాండు వరిఙ్, “మీరు పటన్మ్ దు
పలానివనిన్బాన్ సొనిస్,నాసమయం డగు ఆతాద్. నాసిసూర్ వెట కూడ్ఃజి నీ ఇండొ పసక్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజిబోదకినికాన్ 
వెహిస్నాన్, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 19 వనిన్ సిసూర్ సొనిస్ యేసు వరిఙ్ వెహి లెకెండ్ నె పసక్ పండొయ్ దిఙ్ 
తయార్ కితాత్ ర్. 20పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ పనెన్ండు మనిస్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. 21వారు బోజనం కిజి మహివలె
వాండు, “మీలొఇఒరెన్ నఙి ఆఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

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

* 26:1-2 26:1-2యూదురు వరి అని గొగొరిఙ్ దేవుణు అయుగుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజి మహిబాణిఙ్ నండొ పంటెఙ్ ముఙాల డిఃపిస్సి తతిత్ దనిన్ఙ్ ఎతుత్
కిజినికాదె పసక్ పండొయ్ పసక్ ఇహిఙ డాటిస్ సొహిక ఇహిఙ సపిన్కానాతి దేవుణు దూత, మెండగొరెది నల దారబందమ్ కాఙ్ రాసె ఆతి మనిన్ ఇలాక్ఙ్ డటిస్ సొహి
సమయమ్ దిఙ్ గురిద్సినాద్. అయ ఇలాక్ పుటిత్ పెరి వనిన్ఙ్ దేవుణు దూత సప్ ఏతాన్ గానిమెండ గొరెది నల దారబందమ్ కాఙ్ రాస్ ఇ అయ్ గుపు దేసెమ్ ది వరి విజు
ఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరి వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు దూత సపాత్ న్ . యాపండొయ్ విజు సమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురు విజు దేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజియెరుసలేల్మ్ దు
కూడ్ఃజి వానార్ నిరగ్మ 12. † 26:6-7 26:6-7యానూనాన్ఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజి,యాపణుకు నండొకరీదిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాక గీసి లోకుర్ 
పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
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23యేసు, “నావెట గినెదు కియు ముడుఃకిన్కాన్ ఎయెండొ వాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్. 24లోకుమరిసి ఆతి నా వందిఙ్ 
దేవుణుమాటదురాసిత్మహిలెకెండ్ నానుసొనాలె,గానిలోకుమరిసిఆతినఙిఎయెన్ ఒపజెపాన్ండొవనిన్ఙ్ 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.
26వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండి రొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక రుకిస్, వనిన్ సిసూర్ ఙ

సితాండె, “మీరుయాకలొసితిండు,యాకనాఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
27మరివాండు గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక వరిఙ్ సీజి, “దినిన్ లొఇమనిక విజేరె ఉండు. 28యా

గినాన్దు మనిన్క నా నల, నండొండారిఙ్ వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని నా నల. ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని
ఒపుమానం. 29నాబుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుమరిమీవెటకొతాత్ ఙ్ ఉణిదాకదాకస్ పటుక్ రసంమరి ఎసెఙ్ బానాను
ఉణ్ ఎలె,ఇజినానుమిఙివెహిస్న”,ఇజివెహాన్  30మరి,ఉండిపాట‡పారారెవారుఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్సొహార్ .

పేతురు వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహన్న్ లె ఇజియేసుమూఙాలవెహిస్నాన్.
31నసిత్వలెయేసువరిఙ్ సుడ్ఃజి, “గొరెఙ్అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె,గొరెఙ్ మందసెదరినెసొనెలె✡,ఇజిదేవుణుమాటదు

రాసిత్ లెకెండ్,యాపొదొయ్ నెనా వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండమీరు విజిదెరె నఙి డిఃసిసొనిదెర్ లె. 32గాని దేవుణు నఙిమర్ జి
బతుక్దు నికి వెనుక,మిఙిఇంకముఙాల గలీలయదుసొనాలె”, ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙె పేతురు, “విజేరెమీవందిఙ్ నిల్ దెఙ్ 
అట్ ఏండ డిఃసిత్ సొహిఙ్ బా,నాను ఎసెఙ్ బానిఙి డిఃసి సొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 34యేసు వనిన్ఙ్, “యాపొదొయ్ నె కొరు
కెరెని ముఙాల నీను, నఙి నెస్ ఎ ఇజి మూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజి నాను నిఙి నిజం 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 . మహి సిసూర్ బా
అయాలెకెండె వెహార్ .

గెత్ సెమనిటోట
36నసిత్వలెయేసువనిన్ సిసూర్ వెటగెత్ సెమినిఇనిటోటాదుసొహాన్ .వాండువరిఙ్, “నానుఅబెసొనిస్పారద్నం కిజిమర్ జి

వానిదాక ఇబెబ్ బసిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 37పేతురుని జెబెదయిమరిసిరిఙ్ వనిన్వెట ఒతాన్. వాండు నండో దుకం ఆజిబాద
ఆదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 38వాండు వరిఙ్, “నాను సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొ బాద నఙి కలిగ్జినాద్.
మీరు ఇబెబ్నె బసి నావెట తెలి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు అబెబ్ణిఙ్ కండెక్ దూరం సొహాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నా
బుబబ్,నీను అటిత్ఙయాకసట్మ్ కునాబాణిఙ్ లాగ్ అ. గానినాఇసట్ం వజఆఎద్ ,నీఇసట్ం వజనెజరిగ్పిద్ ”, ఇజిపారద్నం కితాన్.
40వెనుక వాండు సిసూర్ డగు మర్ జి వాతివెలె వారు నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండి గంటబా నా 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, యాకసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగెద్ఙ్ 
ఆఏద్ ,నాను ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇహిఙనీను ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ ,అయావజనెజరిగ్పిద్”, ఇజిపారద్నం కితాన్. 43మరివాండుమర్ జి
వాతివెలె, వరి కణక రెపెఙ్ బరుదాన్ మూగిజ్ మహిఙ్ వారు మరి నిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్ . 44వాండు మర్ జిసొహాండెమూండి
సుటుక్బ అయామాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ డగు వాతాత్ ండె వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలుబా
మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఇదిలోలోకుమరిసి ఆతి నఙి సెఇవరి కియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయ డగు ఆతాద్. 46ఇదిలో నఙి
ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదుమాటు వరి వెట దసూల్ ఆదెఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 
47వాండు వరిగ్జిమహివలె,పనెన్ండుమణిసిసిసూర్ లొఇఒరెన్ యూదవాతాన్. పెరిపుజెరిఙు,లోకురి పెదెద్ల్ ఙపోకిమని

మందలోకుర్ కూడమ్ కు, డుడుక్ అసాత్ రె వనిన్ వెటవాతార్.
48యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్, “నాను ఎయెరిఙ్ ముదు కిజిననొ, వనిన్ఙ్ అసుత్ ”, ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ ముఙాల వరిఙ్ వెహ

మహాన్ . 49యూద వెటనె యేసు డగు వాతండె, “బోదకినికి”, ఇజి వెహండె పొమ్ జి వనిన్ఙ్ ముదు కితాన్. 50యేసు
వనిన్ఙ్, “కూలాయెన్, నీను ఇనిక కిదెఙ్ వాతిదొ అకక్ కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె లోకుర్ ముఙాల్ వాజి వనిన్ ముసుక్
అర్ సి వనిన్ఙ్ అసాత్ రె తొహార్ . 51అయావలెనెయేసు వెట మహికాన్ ఒరెన్ వనిన్ కియు సాపిస్ కురద్ లాగితాత్ ండె పెరి పుజెరిఙ్ 
పణిమనిస్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 52యేసు వనిన్ఙ్, “నీ కూడం మర్ జి ఒరాదు ఇడ్ఃఅ, కురద్ అసిన్కార్ విజేరె కురద్దానె సానార్.
53నాను ఏలు నా బుబెబ్ఙ్ సాయం లొసిత్ఙ, నా బుబబ్ పనెన్ండు గుంపుఙ్ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఇంక లావ్ దూతెఙ నా వందిఙ్ 
పోక్ ఏండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 54గాని నాను అయలెకెండ్ లొసిత్ఙ, యాలెకెండ్ నె ఇకెఙ్ జర్ గిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మహిక ఎలాగ పూరి ఆనాద్ ? 55అయావలెయేసు మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాను ఒరెన్ డొఙ కినికాండా?
మీరు కురద్ఙాణిఙ్ , కొణెఙాణిఙ్ నఙి అసెత్ఙ్ వాతిదెరా? విజు రోసుక్ నాను దేవుణు గుడిఃదు బసి బోదిసిమహగదె. అయావలె
మీరు నఙి అస్ ఇతిదెర్. 56 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ముఙాల దేవుణు వరిగ్తి మాటెఙ్ పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ అయాలెకెండ్ పూరి
ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్తె”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ .

యేసుయూదురి కొరుట్ దు
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57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ విజు పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ తతాత్ ర్. అబెబ్ పెరి పుజేరిఙు లోకురి
పెదలుఙు కూడిఃత వాతమహార్ . 58దినిఙ్ ఆకక్ర్ ఇనిక ఆనాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్, పేతురు కండెక్ దూరమ్ దాన్ వనిన్ వెనుక సొనిస్
విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి ఇలు అర్ ఙుదు కాప్ కిని వరి వెటబసాత్ న్. 59పెరిపుజెరిఙు, సన్ హెదిసఙం§ ఇజియూదురి
కోర్ టుదికార్ విజేరెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితిరుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ఎదుఅబదద్ంసాకయ్ంవెహిన్వరిఙ్ రెబాజిమహార్ . 60వనిన్ఎదు
అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ ఇనికబా దొహ్క్ ఏతాద్. 61 కడెఃవేరిదు రిఎర్ ముఙాల
వాజి, “నానుదేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్మరిమూండిరోసాక్ఙ్ లొఇదనిఙ్ మర్ జితొహెఙ్ అటన్ఇజివాండువెహాన్ ”,ఇజివారు
వెహార్ . 62నసిత్వలె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నిఙితాత్ ండెయేసుఙ్, “నీను ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు
మీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 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, దేవుణుమరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

64యేసువనిన్ఙ్, “నీను వెహికనిజమె. గానిలోకుమరిసిఆతినాను,వానిగొపప్అతికారంమనిన్కాలమ్ దు దేవుణుఉణెర్ 
పడఃకాదు బసిమంజి ఆగాసమ్ దాన్ మొసోపుముసుక్ వానికమీరు సూణిదెర్ ఇజినానుమిఙి విజేరిఙ్ నిజం వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ .

65నసిత్వలె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నండొ కోపం ఆతండె, వనిన్ సొకెక్ఙ్ కిసె ఆజి, “వాండు దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసివర్ గితాన్ !మరిఇంకసాకిస్రిఙుఅవ్ సరంసిలెల్ద్ . ఇదిలోవాండుదేవుణుదిఙ్ దూసిసివరిగ్తికమీరెవెహిదెర్. 66మీరు
ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అందెఙెవారు”, వీండు సావుదిఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి వెహార్ .

67-68నసిత్వలెవారు వనిన్మొకొమ్ దుపూసి,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.
69అయావలెవెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ ఆతిఉండిబోదెలివాతాదె, “నీనుబా గలీలయాదికాన్ యేసు

వెటమహికి”, ఇజి వెహాద్ . 70పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్”, ఇజిబాన్ మహివిజేరె ఎదు వెహాన్ . 71వాండు
అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి గవునిడగుసొహిఙ్,మరిఉండిపణిమనిస్ఆతిబోదెలివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వీండు నజరేతుదికాన్ ఆతియేసు
వెట మహాన్ ”, ఇజి అబె మహివరిఙ్ వెహాద్ . 72వాండు నాను వనిన్వెట మండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”,ఇజివెహాన్ . 73కండెక్ టయంఆతివెనుకఅబెబ్నిహిమహికార్ పేతురుడగువాజి, “నిజమె,నీనుబావనిన్వెటమహికి.
నీనువరిగ్నిమాటవిహిఙానెతెలిజినాద్”,ఇజివెహార్ . 74నసిత్వలెవనిన్ఙ్ వాండెసయిప్ సిబెఆజిపమాణంకిజి, “నానువనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్. 75 నసిత్వలె, “కొరు కెరెని ముఙాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి మూండి సుటుక్ నీను
వెహిన్లె”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహిమాటఎతు కితాండె పేతురు వెలిల్ సొహాండె గుండె కొతె ఆజి డటం అడఃబతాన్.

27
యూద,వనిన్ఙ్ వాండెఉరిఆజినాన్ 

1పెందాల,పెరిపుజెరిఙునిలోకురిపెదెద్ల్ ఙవిజేరెయేసుఙ్ సపిసెత్ఙ్ ఇజిఉండినిరెణ్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజిఉండెకుటఆతార్. 2వారు
వనిన్ఙ్ తొహరె,రోమఅతికారిఆతిపీలాతు డగు తతాత్ రె వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 3నసిత్వలె వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద,వారుయేసుఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఇజి తీరుప్ కితార్ ఇజి నెసాత్ ండె,మనుస్దు నండొ దుకం ఆజి అయముపయ్ వెండి రుపయెఙు పెరిపుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ
ఎదుమహతతాత్ న్. 4“ఇనితపప్సిలివనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ నెనానుపాపం కిత”,ఇజివాండువెహాన్ . “దనిఙ్ నఙిఇనిపొతుసిలెల్ద్ .
అయాకనీబాజిత”, ఇజివారు వెహార్ .

5అందెఙెయూద అయ వెండి రుపయెఙ్ దేవుణుగుడిః లొఇ విసీర్ తాండె సొహాన్ . వెనుక సొనిస్ వనిన్ఙ్ వాండె ఉరి లాగె
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, కుమెరివనిన్
మడిఃఙ్ కొణాట్ ఇజిఉండినిరెణ్ం కితార్. 8అందెఙెఏలుదాకఅయమడిఃఙ, “నలమడిఃఙ’ ఇజి కూకెఆజినాద్ . 9-10 “దేవుణు
నఙిఆడసితిత్లెకెండ్, ఇసాయేలులోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ విలువ లెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండి రూపయెఙ్ వారులాగితారె కుమెరి
వనిన్ బూమికొండెఙ్ సితార్”✡. ఇజి దేవుణుముఙాల పవక ఆతియిరిమయ్ వెట వరిగ్తికయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

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

“యూదురిఙ్ రాజు ఆతికి నీనెనా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. “నిజమె, నీను వెహి లెకెండ్ నె”, ఇజి యేసు మర్ జి వెహాన్ .
12పెరి పుజెరిఙు, పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ ముసుక్ తపుఙ్ మోపిత్వెలె వాండు ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏతాన్. 13 నసిత్వలె పిలాతు, “వీరు
నీ ముసుక్ ఎసొ తపుఙ్ మోపిస్నార్, యాకెఙ్ విన్ ఇతిదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండు వారు వెహిమాటెఙ్ ఉండి
దనిఙ్ బామర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. అందెఙె అతికారి నండొ బమమ్ ఆతాన్.

§ 26:59 26:59సిన్ హదింసఙంఇహిఙ71లోకుర్ మంజినియూదురిపెరికోరుట్ లెకెండ్ మహాద్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజెరిఆతికాన్ మరిపెరిపుజెరిఇనికాన్
ఇజిరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసి మహార్ . సన్ హదిం సఙమ్ దు అయ సమయమ్ ది పెరి పుజేరి వనిన్ ఇండొణిమొగవారు, మహిముకెలమాతిపుజెరి ఇండొణికార్ 
దేవుణు గుడిఃకాప్ కినివరినెయిక్ముఙాలపెరిపుజెరిలెకెండ్ మహికార్ మంజినార్ .యెరూసలెల్మ్ దుమనిన్ సన్ హదింసఙమ్ దిఙ్ నెపెరిసఙతిఙవందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
అతికారంమనాద్ . ✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13;యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9.
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15 పసక్పండొయ్ దిఙ్ జెలిదు మనిన్వరి లొఇ, లోకుర్ కోరజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ విడుదల కిని అలవాటు అతికారిఙ్ మనాద్.
16అయావలె బరాబ ఇని ఒరెన్ మూర్ కతం మనిన్ అనన్యవాండుననికాన్ ఒరెన్ జెలిదు మహాన్ . 17అందెఙె లోకుర్ విజెరె
కూడ్ఃజి వాతివెలె పిలాతు, “నాను ఎయెరిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజిని
యేసుఙా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. 18వారుయేసుముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనార్ ఇజివాండు నెసత్ మనాన్.

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

20పెరిపుజెరిఙునిపెదెద్ల్ ఙ,బరబెబ్ఙ్ డిఃసిసీజియేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజిఅతికారిఒపిన్లెకెండ్ వెహెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్మహార్ .
21 “యారిఎర్ లొఇ ఎయెరిఙ్ నాను డిఃసెత్ఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి అతికారి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, “బరబెబ్ఙ్ నె”, ఇజి
వారు మర్ జి వెహార్ . 22 “అహిఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజినియేసుఙ్ నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ “వనిన్ఙ్ సిలువ
పొక్అ”, ఇజివిజేరెవెహార్ . 23 “ఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువపొకెఙ్,వాండు ఇనితపుపణి కితాత్ న్ ?”, ఇజిపిలాతు వరిఙ్ వెహిఙ్,
“వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి మరి ఒదె వారు డేలిస్ వెహార్ . 24 గగోలినె లావ్ ఆజినిక ఆఏండ మరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏన్ 
ఇజి నెసాత్ ండె పిలాతు,లోకుర్ విజెరె ఎదు ఏరులొసివనిన్ కికు నొర్ బజి, “ఇనితపప్సిలిల్ వనిన్ నలదిఙ్ నఙి ఇని సమందం సిలెల్,
మిఙినె సమందంమనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25అందెఙెలోకుర్ విజెరె, “వనిన్ నలమాముసుక్నిమాకొడొఃర్ ముసుక్ మనీద్*”,
ఇజిమర్ 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 ఉండి టోపి తయార్ కిజి వనిన్ బురాదు ఇటాత్ ర్ . ఉండి డుడు వనిన్ ఉణిర్ కియుదు అసిప్సాత్ రె వనిన్ ఎదు
మూణుకుఙ్ ఊర్ జి, “యూదురిఙ్ రాజు ఆతికి గెలిస్ అ”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ ముసుక్ పూసి, అయ డుడు
లాగిజ్ వనిన్ బురాదు మరి మరి డెయ్ తార్. 31వనిన్ఙ్ వెకిసి వీజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహి నీరి సొకక్ లాగితారె, వనిన్
నీరిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వారు వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

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

బలవంతం కితార్. 33బుర పెణకి ఇని అరద్ం ఆని పేరుమని గొల్ గోతత్ ఇని బాడిఃదు వాతార్. 34అబె సేందు కలపిత్ దాస కడు
వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ గానివాండు కెఏతాన్, 35వనిన్ఙ్ సిలువపొకి వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ 
పొకారె వనిన్ సొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 36 దనిన్ వెనుక వారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . 37 “వీండు యూదురిఙ్ రాజు
ఆతియేసు”, ఇజి వాండు కితి తపురాసి వనిన్ బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38వనిన్ ఉణెర్ పడకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డేబ
పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ డొఙారిఙ వనిన్ వెట సిలువపొకార్.

39-40అయసరుద్ సొనికార్ విజేరెబురదుకిస్, “దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్మూండిదినమ్ కాఙ్ మర్ జితొహిన్కి,నీను దేవుణు
మరిసి ఇహిఙ నిఙి నీనె రకిస్స్ అ, సిలువదాన్ డిఃగ్ జి రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ సెఇమటెఙ్ వెహిస్మహార్ .

41అయ లెకెండ్ నెస, పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ, దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె వనిన్ఙ్ 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 మాపునమినాప్. 43వాండు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్. “నాను దేవుణు
మరిసి’ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె దేవుణుదిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువదాన్ రకిస్సాన్ండా, ఇజిమాటు సూణాట్ దేవుణు వనిన్ఙ్ తపిసీన్ ఇజి
వారు వెహార్ . 44అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట సిలువపోకె ఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

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

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

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

* 27:25 27:25 వనిన్ నల మా ముసుక్ని మా కొడొఃర్ ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు ✡ 27:46 27:46 కీరన 22:1. † 27:53 27:53యెరూసలేం.
‡ 27:54 27:54 సయ్ నమ్ ది వందమణిసిరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ .



మతత్యి 27:57-58 32 మతత్యి 28:20

యేసుఙ్ మూసిన్క
57-58యేసుఙ్ లొఙిజి మనికానాతి అరిమతా ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపు ఇని ఒరెన్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ . పొదుద్ ఆతివెలె,

వాండు పిలాతు డగు సొహాండెయేసు ఒడొఃల్ లొసాత్ న్. యేసు ఒడొఃల్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజి పిలాతు ఆడ సితాన్. 59యోసేపు
అయఒడొఃల్ లొసాత్ ండె నెగిగ్ తెలాని పాతెఙాణిఙ్ § సుటిసి, సటుదిఙ్ దొల్ పిసిత్, వనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితి మహి కొతత్ దూకిదు
ఇడ్ఃతాన్. 60ఉండిగుండానిసెపట్ పణకుసడిపిసిదూకిదిఙ్ అడు కితాండెసొహాన్ . 61మగద్లెనెమరియానిమరిఉండిమరియ
అబెబ్ దూకిదిఙ్ ఎదు బసెత్మహె.

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

కూడ్ఃజి వాతారె, “బాబు, అయ అబదద్ం వెహిస్ మొసెం కితికాన్ బతిక్తి మహివలె, “మూండి దినమ్ కు ఆతి వెనుక నాను
మర్ జి నీఙ్ నాలె’ ఇజి వెహిమహిక మఙి ఎతు మనాద్. 64అందెఙె మూండి దినమ్ కుదాక దూకిదిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ ఆడ
సిఅ. సిలిల్ఙ వనిన్ సిసూర్ వాజి వనిన్ఙ్ పెర్ జి ఒసి, వాండు సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్, ఇజి లోకురిఙ్ వెహన్ర్. ఆహె
కితిఙ కడెఃవెరిదికమొదొహిదనిఙ్ ఇంకమరి ఒదెమోసెం ఆనాద్”, ఇజి వెహార్ .

65అందెఙెపిలాతు, “కాప్ కినివరిఙ్ ఒసిమీరు కియుదాన్ కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ దూకిదిఙ్ జాగరకాప్ కిదు”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ .
66వారుసొనిస్ అయదూకిదిఙ్ సీలు పొకిసాత్ రె,జాగర సుడ్ఃదెఙ్ కాప్ కిని వరిఙ్ బ ఇడ్ఃతార్.

28
యేసుమర్ జినిఙిజినాన్ 

1విసాంతిదినం గడసిత్ సొహివెనుక,వారమ్ దిఙ్ మొదొహిదినమ్ దుజాయ్ అజిమహివలె,మగద్లెనెమరియానిమరిఉండి
మరియ దూకిదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 2వెటనె బూమి కదిల్తాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత డిగిత
వాతాత్ ండె అడు మహి పణుకు ఎరిల్సి దని ముసుక్ బసత్ మహాన్ . 3అయ దూత ఒడొఃల్ మిరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ మహాద్ . వనిన్
సొకెక్ఙ్ గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె. 4 వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ ఆతారె వణకిస్ వరి పాణం సొహి లెకెండ్ ఆత
మహార్ . 5దేవుణుదూతఅయబోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరుతియెల్ ఆమాట్. సిలువపొకెఆతిమనిన్యేసుఙ్ మీరురెబాజినిదెర్ 
ఇజి నాను నెసిన. 6వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు వెహి లెకెండ్ నె మర్ జి నిఙితాన్. రదు, వాండు గూరిమహిబాడిః సుడ్ఃదు.
7మీరు బేగి సొనిస్ వాండు సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నికాన్. వాండు మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయ సొనిస్నాన్. మీరు అబెబ్
వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆనిదెర్,ఇజివనిన్సిసూరిఙ్  వెహ . ఇదిలోయాకఏలునానుమిఙివెహిస్నఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 8అందెఙెఅవిక్ 
తియెల్ ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  యామాటెఙ్ వెహెఙ్ ఉహ్ కిస్ సొహె. 9 వెటనెయేసు వనాక్ ఎదు తొరె ఆతాండె,
“మిఙినెగెండ్ మనిద్”, ఇజివెహాన్ . అవిక్ వనిన్ డగువాజిపాదమ్ కు అసివనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్మాడిఃసెత్. 10నసిత్వలెయేసు, “మీరు
తియెల్ ఆమాట్. మీరుసొనిస్నాకూలెఙవెటగలీలయదుసొండుఇజివెహ . వారుఅబెనఙిదసూల్ ఆనార్ లె”,ఇజివనకాఙ్ 
వెహాన్  .

11అవిక్ సొనిస్మహిఙ్, దూకిదిఙ్ కాప్ కిజిమహికార్ సెగొండార్ పటన్మ్ దు సొహారె, జరిగ్తి సఙతిఙ్ విజు పెరిపుజెరిఙ వెట
వెహార్ . 12-13అందెఙె వారు లోకురి పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వాతారె ఉండి ఆలోసనం కితార్. వారు అయ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ 
నండొడబుబ్ఙ్ సితారె, “మాపునిదకిజిమహివలెవనిన్సిసూర్ మదరెతువాతారెవనిన్ఙ్ పెహఒతార్ ఇజిమీరువెహ . 14యా
మాట అతికారి గిబిబ్దు సొహిఙమాపు వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహార్ . 15అందెఙె
అయసయ్ నమ్ దికార్ డబుబ్ అసాత్ రె వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబాయూదురిలొఇసాటెఆజినెమంజినాద్.
16పదకొండుమనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ వెహిమనిన్ గలీలయాదిగొరొత్ సొహార్ . 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిజి
మాడిఃసాత్ ర్. గానిసెగొండార్ అనుమానంఆతార్. 18నసిత్వలెయేసు వరిడగువాతండె, “పరలోకమ్ దునిబూమిముసుక్ విజు
అతికారమ్ కు దేవుణు నఙి సిత మనాన్. 19అందెఙె మీరు సొనిస్ విజు జాతిఙాణి వరిఙ్ నా సిసూర్ కిదు. బుబబ్ పేరుదాన్,
మరిన్ పేరుదాన్,దేవుణుఆతమ్ పేరుదాన్ వరిఙ్ బాపిత్సం సీదు. 20మరినానుమిఙిఆగన్ సితిలెకెండ్,నానుమిఙినెస్ పిసిత్ విజు
వనకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలోనానుయాలోకమ్ ది ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం తప్ ఏండమీవెటమంజిన”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

§ 27:59 27:59ఉండి రకం గొపప్ విలువాతి నునాఙ్ మనిన్పాతెఙ్ .
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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక

యాపుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ . వినిన్ఙ్ మరిఉండి పేరుయోహాను ఇజిబా కూకాన్ర్ . బరన్బని
పవులునెలవ్దాన్ పేతురువెటకూడ్ఃజి కీసుత్ సేవపణికిదెఙ్ మారుక్ఙ్ అవ్ కాసందొహ్ కాద్ .యాసువారరాసెత్ఙ్ పేతురుబాణిఙ్ 
నెసాత్ ండెరాసాత్ న్ ఇజిఅరద్మాజినాద్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యాలోకమ్ దువాజిసాజిమరిజ్ 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 వెహిబోదదిఙ్ ఇంక కీసుత్ కితిత్ బమామ్తి గొపప్ పెరి పణిఙ వందిఙ్ లావువెహిస్ రాసత్ మనాన్ . కీసుత్ కితిత్ గొపప్ పెరి
బమామ్తి పణిఙ్ పదెద్నిమితిరాసత్ మనాన్ . నాలిగినె కతెఙ్ వజరాసాత్ న్ .

యోహను దేవుణుమాటసాటిసినాన్ 
1 దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు కీసుత్ * వందిఙ్ సువార ఇబెబ్ మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బ దినమ్ కాఙ్ ముఙాల్ దేవుణు వనిన్

మరిసిఙ్ వెహిమాటెఙ్ యెసయపవక ఈహ రాసత్ మహాన్ . “ఇదిలొ, నాను నా కబు తనిన్వనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న. లోకు
నిఙి డగ్ రు కిదెఙ్ ఇజివాండు నీముందల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్ †. 3బిడిఃమ్ బూమిదాన్ వాండుఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్ పబుఙ్ 
లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తయర్ కిదు. పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు‡”. 4యెసయపవక వెహివజయోహను బిడిఃఙ్ 
బూమిదువాతాన్. “లోకుర్ పాపమ్ కు డిఃసిసీజిబాపిత్సంలాగెఆదు. దేవుణుపాపమ్ కు సెమిసాన్న్ ఇజివెహిస్యోహానుబానె
లోకాఙ్ బాపిత్సం సీజిమహాన్ .

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 
5యూదయదేసెమ్ దికార్ విజెరె,యెరూసలేం పటన్మ్ దికార్ విజెరెసోతాత్ రెయోహాను డగు వాతార్ . వారుపాపమ్ కు ఒపు

కొటార్. యోహను వరిఙ్ యొరాద్ న్ గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాన్. 6యోహను ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిత్ సొకక్ పొరాప్జి,
నడఃముదుతోలు బెలుట్ తొహమహాన్ .వాండుమెపిలెకిన్ అడిఃవితేనెతింజిమహాన్ . 7యోహానులోకాఙ్ ఈహ వెహిస్వెహాన్ ,
“నావెనుక ఒరెన్ వానానెల్. వాండు నఙిమిసిత్ నండొ పెరికాన్ . వనిన్ జోడు బెల్ టు కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 8నాను
మిఙి ఏరుదు బాపిత్సం సీజిన. నావెనుక వానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనానెల్”.

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

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

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ .
14హేరోదు రాజుయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిఃతివెనుక యేసు గలీలయదు సొహాండె దేవుణుసువార బోదిసాత్ న్. 15 “దేవుణు

ముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయం ఏలు వాతాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని గడిఃయ డగు ఆతమనాద్ . మీపాపమ్ కు ఒపప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీదు,నాను వెహిన్ సువార నమిమ్దు”, ఇజియేసు వరిఙ్ బోదిసాత్ న్.

16యేసు గలీలయ సమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ సీమోనుఙ్ ని వనిన్తంబెర్ సియాతి అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్ వారు
సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్ మొయేఙ్ అసి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు జాలెరిఙు. 17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగ నా
సిసూర్ కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 18వారు వెటనె వలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెట సొహార్ . 19యేసు కండెక్ 
దూరం నడిఃజిసొహిఙ్ జెబెదెయమరిసియాకోబుని,యాకోబుతంబెరిస్యోహాను,వరిడోణిదు బసివలేఙ్ నెగెండ్ కిజిమహిక
సుడ్ఃతాన్. 20యేసువరిఙ్ సుడ్ఃతివెటనెకూకాన్. వారుఅపొప్సిఙ్,వనిన్వెటకూడ్ఃజిపణికినివరిఙ్ డోణిదుడిఃసియేసువెట
సొహార్ .

యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 
21యేసునివనిన్సిసూర్, కపెరన్హముఇనిపటన్మ్ దుసొహార్ . విసాంతిదినమ్ దుయేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహాండె

నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 22యేసునెసిప్సిత్క విహారెలోకుర్ నండొబమమ్ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి రూలు నెసిప్సిన్వరి
లెకెండ్ ఆఎండ నండొ అతికారమ్ దాన్ మనిన్ వనన్లెకెండ్ నెస్ పిసాత్ న్. 23 నసిత్వలె వరి మీటిఙ్ ఇండొ దెయం అసిత్ మహికాన్ 
ఒరెన్ మహాన్ . 24వాండు “నజరేతుదికియేసు,మావెటనిఙి ఇని పణి? మాపణివిజుఅడు కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయెండొ
ఇజినాను 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. “ఇక ఇనిక? వీండు కొతత్ సఙతిఙ్ 
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నెరిప్సినాన్. దేవుణు సతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ వీండు సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్ . అవి డిఃసిసొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ 
వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 28వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాగలీలయపాంతం సుటుల విజు వెటనె సెదితె.

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

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

యేసు గలీలయదుసాటిసినాన్ 
35మరస్ నాండిఙ్ యేసు సీకటిమంబునె నిఙ్ జి పెందల ఎయెర్ సిలిల్ ఉండిబాడిడ్దు సొహాండెపారద్నం కితాన్. 36సీమోను,

వనిన్ వెటమహికార్,యేసుఙ్ రెబాజిమహార్ . 37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె, “విజేరె నిఙి రెబాజినార్”, ఇజి వెహిఙ్ యేసు, “డగు
మనిమరిపటన్మ్ కాఙ్ బాసొనాట్. నానుఅబెబాదేవుణుమాటెఙ్ సాటిసెత్ఙవ్లె. దనిన్ వందిఙెనానువాతమనన్”,ఇజివెహాన్ .
39యేసు గలీలయవిజుబూలాజియూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయం అసిత్ వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

యేసుప కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
40ఒరెన్ కుసుట్ రోగం మనికాన్ యేసు డగు వాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నిఙి ఇసట్ం మహిఙ నఙి నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ని”, ఇజి

బతిమాలితాన్ . 41యేసు వనిన్ ముసుక్ కనికారం ఆజి కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙి ఇసట్మ్ నె, నీను నగెండ్ ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 42వెటనె వనిన్ఙ్ మహిజబుబ్ డిఃసాత్ ద్. వాండు నెగెండ్ ఆతాన్.

43-44 అయవలె యేసు, “ఎయెవెటబా ఇనికబా వెహమ్. నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ యూద పుజేరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను
నెగెండ్ ఆతి వందిఙ్ మోసెముఙాల్ ఆడ సితివజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ” అహె నీను నెగెండ్ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్ 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 ,
యేసు వరిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసాత్ న్. 3 కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ *నాల్ ఏర్ పిండిత తతారె సెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్.
4అబెబ్ నండొలోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు ఒతెఙ్ అట్ ఏండ ఆతార్. అందెఙెయేసు నిహిమహిజాగముసుక్ 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 యూదురి రూలు
నేరిప్సిన్కార్ బసత్ మహార్ . వారు మనుసుస్దు. 7వీండు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు దేవుణువెట సమానం ఆతికాన్ 
ఇజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు ఒరేండెపాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజివారు ఒడిఃబితార్.

8వారు ఈహ ఒడ్ఃబిజినిక యేసుఙ్ వెటనె తెలితాద్ . యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎందానిఙ్ మీరు మీ మనుసుస్దు అహె
ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 9యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు సెమ ఆతమనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి సాప పెరిజ్ నడిఃఅ
ఇజి వెహిన్క సులునా? 10-11లోకు మరిసి ఆతి నఙి లోకురి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి ముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్ కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ, నీసాపఅసి ఇండొసొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
12వెటనె ఆ కికుక్ కాలుక్ అరికాన్ నిఙ్ జి వనిన్ సాప అసివారు విజేరె సుడ్ఃజిమహిఙ్ నడిఃజిసొహాన్ . అకక్ సుడిఃతారెవారు
విజేరె బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణిమాట్ ఎసెఙ్ బాతొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితార్.

పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 
13యేసుమరి గలీలయసమ్ దరం గటుత్ దుసొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ డగువాతిఙ్ వరిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ 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. నావెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . లేవి నిఙితాత్ ండెయేసువెటసొహాన్ . 15వెనుకయేసు లేవి
ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. సెఇ పణి కినికార్ అబెబ్ మహార్ . పను పెరిన్కార్ వారు యూదురు వెహి రూలు వజ నడిఃఇకార్.
ఎసొండారొలోకుర్ యేసువెటమహార్ . వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

16పరిసయ్ రు లొఇమనిన్యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిస్ నికార్ వనిఙ్ సుడ్ఃజి “ఎందనిఙ్ వీండు పనున్పెరిన్వరివెటనిపాపం
కినివరివెట ఉణిజినాన్”, ఇజి సిసూరిఙ్ వెన్ బాతార్. 17యేసు ఆమాట వెంజి “నెగెండ్ సిలిల్వరిఙ్ డాకట్రు కావాలి. నెగెండ్ 
మనిన్వరిఙ్ ఎందానిఙ్ లుమరిడాకట్రు. నీతినిజమాతిమనిన్వరిఙ్ అఏద్ .పాపంకితివరిఙ్ కూక్ కెఙెనానువాతమనన్,ఇహాన్ .

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాతార్ 

* 2:3 2:3 పకస్వయువు ఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4 అయ దేసంతు మేడడెఙ్ ఎలాగ తయార్ కినార్ ఇహిఙ పటెఙ్ పహిస్ దనిన్ముసుక్
డులిల్దాన్ పణుకుఙ్ దాన్మేడపొకాన్ర్ .మేడముసుక్ ఎకెఙ్ ఇహిఙపావనుస్ఙ్ మనెన్ ‡ 2:14 2:14 వినిన్ఙ్ మరిఉండి పేరుమతత్యివినిన్ పణి పనున్పెరిన్కాదె.
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18 అయవలె బాపిత్సం సీని యోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు, యూదురి రూలువజ ఉపాస్ కిజి మహార్ . సెగొండార్ 
లోకుర్ వాజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహాను సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, పరిసయ్ రి సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ
సిసూర్ ఉపాస్ కిఎర్ ?”. 19యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ కూలెఙ్ పెండిల్దఙ్ డఃవెట మనిన్వెలె ఉపాస్ మండెఙ్ అటాన్రా?
పెండిల్దఙ్ డవరివెటమనిన్వలెవారు ఉపాస్ మండెఙ్ అట్ ఏర్. 20పెండిల్దఙ్ డెఙ్ వరి నడిఃమిహాన్  ఒని దినంవానాద్ లె. అయ
రోజు వారు ఉపాస్ మంజినార్. 21యేసు మరి వెహాన్  : “ఎయెర్ బాపాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్ కూడ్ఃపిస్ గుత్ ఏర్. ఆహె
కితిఙ అయకొతత్ పాతముకక్ పడాయిపాతదిఙ్ లాగాన్దెబొరొ ఒదెద్ లావుఆనాద్. 22 “ఎయెన్ బాపడాఃయ్ తోలుసనిస్దు కొతత్
దాకస్కలు వాక్ ఏన్ . అహె కితిత్ఙ కొతత్ దాకస్కలు పొఙు వాజి అయ సనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్
పాడునాద్ . అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్”.

యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 
23ఉండివిసాంతిదినమ్ దుయేసునిసిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ నడిఃసిసొనిస్మహార్ . అయవలెసిసూర్ సెరేక్ తెపిస్మహార్ .

24పరిసయ్ రు అయక సుడ్ఃతారె , “ఇదిలో ఎందానిఙ్వారు విసాంతి దినమ్ దు రూలుదిఙ్ తపిస్నార్ . ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .
25అయవలెయేసు వెహాన్ , “దావీదురాజు, వనిన్వెటమహిలోకుర్ బఙ కటిత్ఙ్ వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ ఇజిమీరు ఎసెఙ్ బా

సద్ విఇదెరా? 26 అబాయ్తారు ఇనికాన్. విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి మహివలె దావీదురాజు సమాజ గుడారమ్ దు
డుఃగితాండె, దేవుణు ఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితాండె తిహాన్. అకక్ పుజేరి తప మరి ఎయరర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ గాని తిహాండె
వనిన్వెటమహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

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

3
యేసు కియుఅరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1మరియేసు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . అబె ఉండి కియు అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 2అబెబ్ మహికార్ సెగొండార్ 
యేసుయాజబుబ్దివనిన్ఙ్ విసాంతిదినమ్ దు నెగెండ్ కినాండొఇజిబాగసుడిఃజిమహార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవిసాంతిదినమ్ దు
ఇని పణిబా కిదెఙ్ ఆఏద్ కాకయేసుఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ బాతపప్మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడిఃజిమహార్ . 3యేసు కియు అరివనిన్ఙ్, “విజేరి
ముఙాలవాజి 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. గాని వారు అలెతార్. 5 వరి మనుస్ 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. 6నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహి వెటనెహెరోది ఇని వరివెట కూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్.

యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 
7 అందెఙె యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గలీలయ సమ్ దరంబాన్ సొహాన్ . మందలోకుర్ గలీలయదాన్ వరివెనుక సొహార్.

8యేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙ వెంజియూదయదేసెమ్ దు మనిన్ విజునాహ్క్ ణికార్ ,యెరూసలేందాన్, సమ్ దరం పడకాద్ తూరు
సీదోను ఇని పటన్మిపాంతమ్ కాఙ్ వాతినండొలోకుర్ వనిన్బాన్ వాతార్. 9నండొలోకుర్ వాజిమహిఙ్ 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 ఆజి సొహార్ .
11 దెయం అసిత్కార్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెటనె వనిన్ ముఙాల్ 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 .
13 వెనుక యేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ వాండు కోరితివరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్ . వారు వనిన్బాన్ 

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

యేసు బయల్ జెబుబ్లు ఇని దెయంసాయందాన్ దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇహార్ .
20యేసు ఉండి ఇండొ వాతిఙ్ మరి నండొ లోకుర్ అబెబ్ కూడిఃతార్. అందెఙెయేసుఙ్ ని సిసూరిఙ్ ,బోజనం కిదెఙ్ బాకాలి

సిలెల్తాద్. 21యేసు ఇండొణికార్ యాసఙతివిహరె వనిన్ఙ్ మతిత్ సెదితాద్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సొహార్ .
22యెరూసలేమ్ దాన్ వాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి బయల్ జెబుబ్లు† వినిన్ఙ్ 

అసాత్ న్. వనిన్ సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్ .

* 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 మరిఉండి పేరు
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23 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కత వజ ఈహ వెహాన్ , “సయాన్ సయ్ తాను ఙ్ ఎలాగ ఉల్ పాన్న్ .
24 ఉండి దేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ అయ దేసెం పాడాఃనాద్ . 25 ఉండి ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారె
జటిఙాజి ఎర్ లిజిమహిఙ ఆ కుటం పాడాఃనాద్ . 26సయాన్ 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 కినివిజు
పాపమ్ కాఙ్ ని, దూసిసినిమాటెఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్. 29గానిదేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్పాపం ఎసెఙ్ బాసెమిస్ ఏన్.
వనిన్ పాపం ఎలాకాలంమంజినాద్”. 30యేసుఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ యేసు దెయమ్ కాఙ్ 
ఉల్ పిస్నాన్ ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ వెహార్ .

యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 
31యేసు అయ్ సినితంబెర్ సిర్ వాండుమనిన్ ఇలుల్ ముఙాల్ వాతారెయేసుఙ్ కూకిస్ తగ్ అఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇండొపోకార్.

32అయఇండొయేసు సురుల నండొలోకుర్ బసత్ మహార్ . వారు వెహార్ , “నీయాయతంబెర్ సిర్ వెలిల్ నిహారె నిఙి కూకిస్నార్”.
33-34 దనిఙ్ యేసు, “నాయాయ? నా తంబెర్ సిర్ ఎయెర్ ఇజి నాను వెహన్”. అబెబ్ సురుల బసిత్మనివరిఙ్ సుడ్ఃజి యేసు
వెహాన్ , “ఇదిలో నాయాయని, నా తంబెర్ సిర్”. 35 “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ కినికాండె నా తంబెరి, నా
తఙి,నాయాయఇజివెహాన్ .

4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

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

4వాండువితిస్మహిఙ్ సెగంవితుక్ సరిపడఃకాదుఅరె. ఆపొటిఙ్ వనకాఙ్ పెహెతిహె. 5-6మరిసెగంవితుక్ సటుముసుక్
లావ్ డులిల్ సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావు సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరెగాని వెల లొఇసొన్ ఇఙ్ పొదుద్ సొసి ఎండ తాకివలె అవిసాతె
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. 9యేసు మరి
వెహాన్ , “గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయవజ నడిఃజిమండు”.

10యేసు ఒరెండె మహిఙ్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ ని మరి సెగొండార్, “నీను కత వజ నెస్ పిసిత్ మాటెఙ అరద్ం ఇనిక?”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

11-12అందెఙెయేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఙితిమహిగొపప్ సఙతిఙ్ దేవుణుమిఙి తెలివి కితత్ మనాన్. గాని
మహివరిఙ్ విజుబాకతవజనెస్ పిసెత్ఙ్ ఎందానిఙ్ కతవజవెహఇహిఙ “వారుసుడిఃనార్ గానితొ ఏర్. వెండెఙ్ ఇహిఙవెంజినార్ 
గానిఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు అరద్ం కిజి వరిపాపమ్ కు సెమిసాన్న్*” ఇహాన్ . 13యేసు వరివెట వెహాన్ ,
“రయువనిన్ వందిఙ్ నాను కతవజ వెహిక మిఙి అరద్ం ఆఏదా? అహిఙనాను కతవజ వెహికెఙ్ విజుమిఙి ఎలాగ తెలినాద్ ?
14 వితిన్కాన్ దేవుణు మాట వెహిన్కాన్. 15 సెగొండార్ వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్. వారు వెహివెటనె సయాన్ వాజి ఆ
మాటెఙ్ లాగిజ్ ఒసినాన్. 16మరి సెగొండార్ వితుక్ అరి సటుపణుకు ముసుక్ మనిన్ ఇసాక్ ననిన్కార్. వారు దేవుణుమాట
వెహివెటనె సర్ దదాన్ మనుస్దు ఇడాన్ర్. 17గానివెల లొఇ సొన్ ఇలెకెండ్ దేవుణుమాట వరి మనుస్ లొఇ సొన్ ఏద్ . వారు
కండెక్ కాలం నమిమ్జి మంజినార్ . దేవుణుమాట నమిమ్తి వందిఙ్ కసట్మ్ కు మాలెల్ఙ్ , వానెవెలె దేవుణు ముసుక్ మనిన్ వరి
నమకం వెటనె డిసన్ సీనార్.

18-19మరిసెగొండార్ వితుక్అరిసాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్బూమివజమనార్. గానిఎలాగబతిక్దెఙ్ ఇనివందిఙ్ మనిన్విసారం,
డబుబ్ గణిసిని వందిఙ్ మనిన్ ఆస విజు కూడిఃజి వారు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ కిదెఙ్ వారు వెహిమాటదిఙ్ అణసు తిగ్ జినె.
పంటపండ్ ఏండఆతిలెకెండ్ వారుబాఆజినార్ . 20సెగొండార్ అరివితుక్నెగిగ్ బూమిదువజమనార్. వారుదేవుణుమాటవెంజి
అర్ దం కిజి దేవుణు ముసుక్ 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 అబలమూకిస్నొ మనస్ం అడిఃగినొ ఎయెరుబా ఇడ్ ఏర్. జాయ్ సీనివజ దీవ

కంతూదు ఇడాన్ర్. 22 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఏలు డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ విజు ఒరెన్ండ్ తోరె ఆనె. 23మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి
అయావజనడిఃజిమండు”. 24యేసుమరివెహాన్ , “మీరువెహికజాగరఅర్ దం కిదెఙ్ వలె. మీరునెగెండఅర్ దం కిజిమహిఙ,
దేవుణు వనిన్ మాటెఙ్ 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
26యేసు మరి వెహాన్ , “దేవుణు ఏలుబడిః ఈహ మనాద్. ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ బూమిదు వితిస్నాన్. 27వాండు

రెయాక్ఙ్ నిద కిజి పెందల నిఙ్ జిమంజినాన్. వనిన్ఙ్ తెలిఏండఆవితుక్ నేర్ జిపిరిసినె. 28ముఙాలఆకు, దనిన్ వెనుక సెరెన్,

‡ 3:27 3:27సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజియేసుసయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ ముసుక్యేసుఙ్ సతుత్ మనాద్ ఇజివెహిస్నాన్ . * 4:11-12 4:11-12యెసయ
6:9,10.
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దనిన్ వెనుక సెరెన్ దు గింజ ఇక విజు బూమినెపుటిసినాద్. 29పంట పండాన్ద్. కొయ్ నికాలం వాతిఙ్ వాండు కొడుఃవేలి అసి
కొయ్ జినాన్”.

సరుస్గింజ వందిఙ్ కత
30మరియేసుఈహ వెహాన్ , “దేవుణువనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇనిదనివెటపోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?మాటుఎమేణికతవజ

అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31అయాక సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత మనాద్ . అకక్ బూమిదు వితిత్వలె లోకమ్ దు మనిన్ విజు
వితాక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికాద్ . 32ఆహిఙ్ బాఅకక్ వితివలె నేర్ జి పిరిసి విజు కుసమొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్ కొమెఙ్ పెరికెఙ్ 
ఆనె. ఆగసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ్ వాజి దనిన్ నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33వారు అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్ నసొ దేవుణుమాటెఙ్ 
ముఙాల్ వెహిలెకెండ్ కత వజయేసు నండొవెహాన్ . 34 కత వజఆఎండయేసు వరిఙ్ ఇనికబానెస్ పిస్ ఏతాన్. అహిఙయేసు
వనిన్ సిసూర్ వెట ఒరెండెమహివలె విజువనాక్ఙ్ అర్ దం కిజి వెహాన్ .

యేసుతుపాన్ దిఙ్ నిల్ పిస్నాన్ 
35ఆ పొదొయ్ సమ్ దరం అతాహ పడక సొనాట్ ఇజి యేసు సిసూర్ వెట వెహాన్ . 36లోకాఙ్ డిఃసి యేసు మహి డోణిదు

ఎకిస్ సిసూరు వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరి సెగం డోణిఙ్ బా వరి వెట మహె. 37వారు సొనిస్ మహిఙ్ పెరి తుపాన్ వాతాద్ .  ఉలెక్ణ్ 
విజుడోణిదు డెఃయ్ తె ఏరుడోణిదు నిండితె. 38యేసుడోణివెనుకపడక బురగడిఃముసుక్ నిద కిజిమహాన్ . సిసూరు వనిన్ఙ్ 
నికిస్, “బోదకినికి,మాటువిజుముడఃగిజినాట్. నిఙివిసారంసిలెదా?”, ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ . 39యేసునిఙ్ జిగాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ,
పలల్క్ ఆదు ఇజి వెహన్ పెరి గాలి అణసాత్ ద్ విజు అలెతాద్ . 40 నసిత్వలె వాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ తియెల్ ఆజినిదెర్ ? మిఙి
నాముసుక్ 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 అతాహపడక గెరసేను ఇనిలోకురిపాంతమ్ దువాతార్. 2యేసుడోణిడిఃగితి వెటనె దెయం
అసిత్కాన్ ఒరెన్ దూకిఙాణ్ ఎదు వాతాన్. 3వాండు దూకిఙాణిఙ్ బతిక్జి మహాన్ * వనిన్ఙ్ గొలుక్దాన్ బా తొహెఙ్ ఎయెర్ బా
అట్ ఏర్. 4నండొ సుటుక్ వనిన్ కాలాక్ఙ్ కికాక్ఙ్ గొల్ సాక్ణిఙ్ తొహెఙ్ బావాండు గొల్ సుక్ తెపిస్ ముకెక్ఙ్ కితాత్ న్. ఎయెరుబా
వనిన్ఙ్ సాదిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 5వాండు  రెయుబా వెడెఃకబా దూకిఙాణ్ గొరొకాణ్ గగోలాజి వనిన్ఙ్ వాండె పణుకుఙాణ్ డెఃయె
ఆజిమహాన్ .

6వాండు దూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉహ్ కిస్వాజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 7విజు దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతి
దేవుణు మరిసియాతి, యేసువా, నా వెట నిఙి ఇని పణి? నఙి బాద 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 . 10మఙియా
దేసెమ్ దాన్ ఉల్ పమ్ ఇజి దెయం అసిత్కాన్ యేసుఙ్ మరి మరి బతిమాలితాన్. 11అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ సెలుక్దు
మెయ్ జి మహె. 12 ఆ దెయమ్ కు, మఙి పండిఙ లొఇబా పోక్ అ. వనకలొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలువ సిదా”, ఇజి యేసుఙ్ 
బతిమాలితె. 13అందెఙెవాండువనాక్ఙ్ సెలవసితాత్ న్ అయావలెదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినెపండిఙలొఇసొహె. అయపండిఙ్ 
మంద విజుగొరొతాణ్ ఉహ్ కిస్ వాజి ఒడుడ్ దాన్ సమ్ దరమ్ దు అరినెసాతె. అకెక్ఙ్ డగు రుండి వెయిఙ్ పండిఙ్ మహె.

14 పండిఙ్ మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ ది వరిఙ్ పటన్మ్ ది వల్ సెఙ మనిన్వరిఙ్ 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 . 17అయవలె లోకుర్ యేసుఙ్, “మాపాంతం డిఃసి సొన్ అ”, ఇజి బతిమాలితార్.
18యేసుడోణిఎకిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ వనిన్ డగువాతాండె, నీవెటనానుబావానఇజిబతిమాలితాన్. 19గానియేసు
సరిసిఏతాన్ ,నీనుఇండొసొనిస్పబునీవందిఙ్ కితిత్ గొపప్పణివందిఙ్ వాండునీముసుక్ఎలాగకనికారంతోరిసాత్ న్ ఇనివందిఙ్ 
వరిఙ్ వెహ్ అఇజివెహాన్ . 20వాండుసొహాండెయేసువనిన్ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిదెకపొలీదు వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్వెంజి
విజేరె బమమ్ ఆతార్.

యేసుసాతిఅయ్ లిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ ఆతిమహిఅయ్ లికొడొఃదిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
21యేసుడోణిదు ఎకిస్ సమ్ దరం అతాహపడకమరిసొహాన్ . నసిత్వలె నండొలోకుర్ వనిన్ డగువాతార్. యేసు సమ్ దరం

ఒడుడ్ దు నిహమహాన్ . 22-23నసిత్వెలె ఉండియూదురిమీటిఙ్ ఇండొణిఅతికారియాయీరు ఇని ఒరెన్ బానెవాతాన్. 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 వనిన్వెటసొహాన్ . సేనలోకుర్ నెకెక్ ఆజియేసువెటసొహార్ .
25 వరిలొఇ ఉండి అయ్ లి కొడొః మహాద్ . అది పనెన్ండు పండెఙాణ్ వెలిల్ ఆని జబుబ్దాన్ బాద ఆజి మహాద్ . 26అది సేన
డాకట్రుఙాబాన్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ సొహద్ గాని ఆ జబుబ్ సొన్ ఏతాద్. అకాదె అఏండ దనిఙ్ మని డబుబ్ విజు కరుస్ ఆతిఙ్ బా ఆ
జబు సొన్ ఏండ మరి నండొ ఆతాద్. 27-28 అది యేసువందిఙ్ వెహా మహాద్ . యేసు అయ సరిదాన్ వాజినాన్ ఇజి వెంజి

* 5:3 5:3అయదేసమ్ దికార్ , సటుట్ బొరొకిజిసాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజిసాతివరిఙ్ సమాది కిజిమహార్ . పీనుగుసాలమ్ లొఇఇడిజ్ పణకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసి
మహార్ .యాదెయంఅసిత్మహికాన్ బానెమహాన్ .
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యేసు తొడిఃగితి మనిన్ నిరి సొకక్† సెంగుదు ముటిత్ఙసరి నెగెణ్ ఆన ఇజి ఒడ్ఃబితాద్. అది లోకుర్ వెటసొనిస్యేసు వెనుక
వాతాదె వనిన్ నీరిసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. 29వెటనె వెలిల్ సోనిక నిహద్. దనిఙ్ మహిజబు డిఃసాత్ ద్ ఇజి అది నెసాత్ ద్.

30 వనిన్లొఇహన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సొహాద్ ఇజి యేసుఙ్  తెలితాద్. వెటనె వాండు లోకురిఙ్ మర్ జి సు డ్ఃజి, ఎయెర్ 
నా సొకక్దు ముటాత్ న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 దనిన్ సిసూర్, సేన లోకుర్ నెకె ఆజి నిఙి ముటిస్నార్ గదె. ఆహె ఆతిఙ్ బా నఙి
ఎయెరొముటాత్ ర్ ఇజి ఎందనిఙ్ వెహిస్ని? ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . 32నఙిముటిత్కాన్ ఎయెండొ ఇజి వరివందిఙ్ యేసు సురుల
సుడ్ఃజి మహాన్ . 33అయవలె అయబోదెలి అది నెగెణ్ ఆతిక నెసి నండొ  తియెల్ ఆజి వనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ ఊర్ జి
వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ జరిగ్తిక విజు వెహాద్ . 34యేసు దనిఙ్, బయి నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెణ్ ఆతి.
సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి ఇహాన్ . 35యేసు వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ సెగొండార్ వాజి, నీ గాలు
సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలు బాద కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి యాయీరుఙ్ వెహార్ . 36వారు వెహిక వెన్ ఇవజ యేసు
అయ అతికారిఙ్, తియెల్ ఆమ, నా ముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ ఇజి వెహాన్ . 37యేసు పేతురు, యాకోబు, యాకోబు
తంబెరిస్యోహాను మరి ఎయెఙ్ బా వనిన్వెట ఒఏతాన్. 38వారుయూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్ ఆతికారి ఇండొసొహార్ . అయావలె
అబెబ్ లోకుర్ గగోలాజి అడఃబాజి మహిక సుడ్ఃతార్. 39యేసు ఇలు లొఇ సొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ , మీరు ఎందనిఙ్ గగోలాజి
అడఃబాజినిదెర్ ? యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద కిజినాద్. 40వారుయేసుఙ్ వెకసి సికితార్. యేసు అడఃబాజిమహిలోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. వెలిల్ పోకిస్,అయ్ సి అపొసిరిఙ్, వనిన్వెటమహిసిసూరిఙ్ అసియేసు ఆ ఇజికాద్ మహిగదిదుసొహాన్ .
41ఆ ఇజిదనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె, తలీత కుమి ఇజి వెహాన్ . అయమాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ ఇజి అయ్ లి నిఙ్ అ ఇజినాను
నీ వెట వెహిస్న ఇజి, 42అయ్ లి వెటనె నిఙ్ జి నడిఃతాద్. దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు. అబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారె అయ్ సి
అపోసీరు, సిసూరు బమమ్ ఆతార్. 43జరిగ్తిక ఎయెఙ్ బావెహమ్ట్ ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం ఆడ సితాన్ . దనిన్ఙ్ బోజనం సీదు
ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహాన్ .

6
యేసుఙ్ సొంతనాటొగవ్ రం సిఎతార్ 

1యేసుఅబెబ్ణాన్ వనిన్సొంతపటన్మాతినజరేతుసొహాన్ . సిసూర్ బావనిన్ వెటసొహార్ . 2-3విసాంతిదినమ్ దువాండు
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెహికార్ నండొండార్ బమమ్ ఆజి, వీండు ఎమేణిఙ్ నెసాత్ న్ ? వినిన్ఙ్ 
నినిన్ గెణంఎమేణిఙ్ దొహ్ కాద్ ? వీండు బమామ్నిపణిఙ్ కిజినాన్. వీండుమాపునెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండుమరియమమ్
మరిసిగదె. యాకోబు, యోసె, యూద, సీమోను, విని తంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెన్గదె. ఇజి వెహర్ . వారు
వనిన్ముసుక్ కోపమాజిమహార్ . 4 దనిన్ఙ్ యేసు ఇనిక ఇజి వెహాన్  ఇహిఙ, ఒరెన్ పవకెఙ్ సొంత పటన్మ్ దు, సొంత ఇండొ,
సొంత కుటుమ్ దివరిబాన్ గవ్ రం సిలెల్ద్ .మరి ఎంబెసొహిఙ్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంమనాద్.

5 సెగొండార్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ కియుదాన్ ముటిస్ నెగెణ్ కితాత్ న్ గాని అబెబ్ 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. 8-9మీరుపయ్ నం కినివెలెకియుదుఉండిడుడుడ్ నెఒతెత్ఙ్. బోజనంగానిసనిస్గానిడబుబ్గానిఒతెత్ఙ్ ఆఏద్ .సొండెఙ్ 
కాలాక్ఙ్ జోడుక్ ఒతత్గాని, పొర్ పాదెఙ్ రుండి సొకెక్ఙ్ ఒమాట్”, ఇజియేసు వెహాన్ . 10మీరు ఎయె ఇండొ సొనిదెరొ, అయ
పటన్ం డిఃసిన్దాక బానె మండు. 11 ఎంబెబా మిఙి లోకుర్ డగు కిఏండ మహిఙ మీమాట వెండెఙ్ కెఇతిఙ, అబెబ్ణిఙ్ మీరు
డిఃసి సొనివెలె మీ పాదమ్ క డులిల్ దులుపు. వరిముసుక్ వారె దేవుణుబాణిఙ్ సికిస్ తపెప్ ఆజినార్ ఇనిన్దనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ 
ఆహె డులిల్ దులుపు”. 12సిసూర్ సొనిస్ లోకాఙ్,పాపమ్ కు డిఃసుత్ ఇజి బోదిసాత్ ర్. 13లోకురిఙ్ అసిత్ నండొ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి,
జబుబ్ ఆతి నండొండారిఙ్ నూనెరాసి నెగెండ్ కితాత్ ర్.

బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ రాజుసపాత్ న్ 
14యేసు పేరు విజుబాన్ సార్ త సొహాద్. అందెఙెయేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙవందిఙ్ హేరోదురాజు వెహాన్ . సెగొండార్ ఇనిక

వెహార్ ఇహిఙ “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితిబాపిత్సంసీనియెహానుఅందెఙెయాబమామ్తిపణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్ వనిన్లొఇ
మంజినాద్”ఇహార్ . 15సెగొండార్ వీండు ఏలియపవకఇహార్ .మరిసెగొండార్ వీండుముఙల్ మహిదేవుణుపవకలొఇఒరెన్ 
పవక వజమనాన్ ఇజి వెహార్ . 16హేరోదురాజుయాక విజు వెంజినాను బుర డెఃయిసిత్యోహను నిఙ్ జి బతిక్తికాండెయేసు
ఇజి వెహాన్ .

17-18హేరోదురాజు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ, వాండు వనిన్ తంబెర్ సియాతి పిలిపు ఆల్ సి హేరోదియెఙ్ తతాన్.
యోహానుహేరోదుఙ్ ,నీతంబెరిస్ ఆల్ సిఙ్ నీవందిఙ్ ఇడెఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజివెహాన్ . అందెఙె
దనిన్ వందిఙ్ వాండుయోహనుఙ్ అసితొహండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్ . 19అందెఙెహేరోదియయోహనుముసుక్ పగదాన్ మహాద్ .
వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ గాని అట్ ఏతాద్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ హేరోదు యోహనుఙ్ తియెలాతాన్ . వాండు ఒరెన్ నీతి
నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు కేటాకాన్ ఇజి, హెరోదు రాజు నెసాత్ న్. అందెఙె జెలిదు ఇడిజ్ కాపాడజి మహాన్ . యోహను
వెహిమాటెఙ్ వెహివలెహేరోదురాజుఅర్ దం కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్ వెంజిమహాన్ .

21అహిఙయోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండిఅవ్ కాసంవాతాద్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙహేరోదురాజువాండుపుటిత్రోజు
గురు కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండి పెరి విందు కితాన్. వాండు గవ్ రుమెంటు అదికారిఙ, సయన్మ్ ది వరిలొఇ పెరి అతికారి

† 5:27-28 5:27-28అయకాలమ్ దు అయదేసమ్ దిమొగవారు నీరిసొకక్ తొడిఃగిజిమహార్ . దనిన్ అడిగిమాముల్ సొకక్ని బెలుట్ తొడిఃగిజిమహార్ 
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గలీలయదేసెమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23నసిత్వలె హెరోదియగాల్ సి విందుదిఙ్ వాతి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ 
వరి ముఙాల డాటిస్ 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,బాపిత్సంసీనియోహానుబురలొస్ అఇజివెహాద్ . 25వెటనెఅదిరాజుడగుసొనిస్బాపిత్సంసీనియోహాను
బుర కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

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

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30 అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజి వారు కితిత్ పణిఙ్ విజు, బోదిసిత్ వనాక్ఙ్ వందిఙ్ విజు యేసుఙ్ వెహార్ . 31 నసిత్వలె యేసు

“ఎయెరు సిలిల్బాన్ మాటెసొనిస్ సణెం రోమాన్ట్, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొ లోకుర్ వాదెఙ్ సొండెఙ్ 
ఆతార్. బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్ండ ఆతాద్. 32అందెఙె వారు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బామన్ ఇ బాడిడ్దు వారె సొహార్ .
33యేసుని, సిసూర్ సొనిస్మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వరిఙ్ సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్ వరిఙ్ ఇంక
ముఙాలబాన్ సొహారెఅందితార్. 34యేసు డోణిదాన్ డిగితివలెమహినండొలోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్పాణం నొతాత్ ద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ వారు గవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితి గొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ . అందెఙెయేసు వరిఙ్ నండొ సఙతిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 35-36యేసు
నెర్ పిసిమహిఙ్ పొదుద్ ఆజిమహాద్ . సిసూర్ వనిన్డగువాజియాకఎయెరుమన్ ఇబాడిడ్ . ఏలెపొదుద్ ఆజినాద్. పడకాద్ మనిన్
నాహక్ఙ్ వల్ సెఙసొనిస్ బోజనం కొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ. ఇహార్ . 37గానియేసు సిసూరిఙ్ మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”,
ఇజివెహాన్ . దనిన్ఙ్ వారుమాపుసొనిస్ రుండివందదెనారిదిఙ్ *రొటెట్ఙ్ కొడ్ఃజితతెత్ఙ్ బానిసొస్లోకురిఙ్ సాల్ ఏద్ ఇజివెహార్ .
38మీబాన్ ఎసొస్డు రొటెట్ఙ్ మనెన్? సొనిస్ సుడ్ఃదు”, ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . వారు సొనిస్ సుడ్ఃతారె అయ్ దు రొటెట్ఙ్ 
రుండిమొయెఙ్ మనెన్ ఇజి వెహార్ .

39 విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదు ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 40లోకుర్ యాపయ్ మనిసిర్,
గుంపుఙ్ వందమనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్. 41అయవలెయేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ అసి, ఆగసం దరోట్ సుడ్ఃజి
వనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండెరొటెట్ఙ్ రుకిస్ లోకురిఙ్ సీబాజిసీదుఇజివెహిస్సిసూర్ ఙ్ సితాత్ న్. అయ
మొయెఙ్ బావిజేరిఙ్ సీబాజిసీదు ఇజి సితాత్ న్. 42వారు విజేరెపొటపంజుతిహార్. 43మిగిలితిత్ రొటెట్ ముకెక్ఙ్,మరిమొయెఙ్ 
ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ కెహర్. 44రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారెఅయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్మహార్ .

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

సొండు ఇజి వెహిస్ పోకాన్. 46వరిఙ్ పోకిస్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ ఒరెండె మహాన్ . 47పొదుద్ ఆతివలె డోణి సమ్ దరం
నడిఃమిమహాద్ ,యేసు గొరొత్ ఒరెండె మహాన్ . 48గాలి ఎదు డెఃయిఙ్ డోణి నడ్ఃపిసెత్ఙ్ సిసూరిఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాత్ ద్. అకక్
యేసు సుడ్ఃతాన్. కోడిజం ఆజిమహిఙ్ యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిఃజి వాతాండె సిసూర్ మనిన్ డోణిడాటిస్సొండెఙ్ నడిఃసి
వాతాన్ . 49యేసు సమ్ దరం ముసుక్ నడిఃజినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె అక ఉండి దూబ ఇజి ఒడిఃబితార్. వారు డటం గగోల్ 
ఆతార్. 50 అకక్ దూబసు ఇజి వారు నండొ తియెలాతార్. వెటనె యేసు వరివెట, “సమ్ దరమ్ దాన్ మండు ఇకక్ నానె
తియెలామ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 51నసిత్వలెయేసు వరివెటడోణిదు ఎకాన్. గాలి విజుఅణసాత్ ద్. వారు నండొ బమమ్ ఆతార్.

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

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

గురు అసాత్ ర్. 55వెటనె ఆ దేసెమ్ ది నాహక్ణికార్ విజేరె సొనిస్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు మనాన్ ఇజి వెహిబాడిఃదు సాపాదు
పిండిజ్ తతెత్ఙ్ మొదొ ల్ సాత్ ర్. 56యేసు నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ ఎంబె సొహిఙ్ బా లోకుర్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు వాని సరుద్
తతత్ ఇడ్ఃతార్. యాజబుబ్ఆతికార్ నీ సొకక్ సెంగుదుబా ముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదా ఇజి బతిమాల్ జి యేసుఙ్ మరి మరి వెహార్ .
ఎసొస్ండార్ వనిన్ సొకక్దిఙ్ ముటిత్తారొవారు విజేరె నెగెండ్ ఆతార్.

7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2యెరూసలేమ్ దాన్ వాతిపరిసయ్ రుని,యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ సెంగొండార్యేసుబాన్ కూడ్ఃజివాతార్. యేసు
సిసూర్ యూదురుఙరూలుదువెహిలెకెండ్ కికుక్నొర్ బఏండబోజనంఉణిజిమహికవారుఅబెబ్సుడ్ఃతార్. అకక్పరిసయ్ రు
సుడిఃతిఙ తపప్. 3పరిసయ్ రు,యూదురు, విజేరె,పూర్ బమ్ దికార్ వెహిరూలు వజ కికుక్ నొర్ బాతి వెన్ కనెఊణార్. 4వారు
సతత్దాన్ వాతిఙ, రూలువజఏరులొంజెఆఏండఇనికబాఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దెఆఏండ గినెన్ఙ్ కుండెఙ్ మరి కంసు బిందెఙ్ ఎలాగ 
మిడిఃసెత్ఙ్ ఇజి నండొ రూలుఙ్ వరిఙ్ మనెన్. ఆ రూలుఙ్ వజ వారు కిజినార్. 5 అందెఙె పరిసయ్ రుని, యూదుర్ రూలుఙ్ 

* 6:37 6:37 రోమది వరి కాలమ్ దుమనిన్ డబుబ్ ఇకక్ అయకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి.
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నెస్ పిసినికార్ , “ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ పూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃఏండాజినార్ ఎందానిఙ్ వారు కికుక్ నొర్ బఏండ
బోజనం కిజినార్ ”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 6-7యేసు వరిఙ్, “వేసం కినికారాతిమీవందిఙ్ యెసయపవక ఎహిక నిజమె.
యాలోకుర్ నఙి వెయుదాన్ గవ్ రం సీజినార్ గాని వరి మనుస్ నాబాణిఙ్ దూరం మనాద్. వారు నఙి పొగ్ డిఃజిమాడిఃసినార్ 
గాని అకక్ పణిదిఙ్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు లోకుర్ వెహి రూలు దేవుణుమాట ఇజి లోకాఙ్ నెసిప్సినార్*. 8దేవుణు
వెహి రూలు డిఃసిసీజి,మీరుపూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసువరిఙ్ మరివెహాన్ , “పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజనడిఃదెఙ్,ఇజిదేవుణుఆడెఙ్ పడఃకాదు నెకెఙ్ మిఙిబాగతెలినాద్.
10 ఎలాగ ఇహిఙ మీ యాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీజి బాగ సుడ్ దెఙ్ ఇజి యాయెఙ్ గాని బుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ వనిన్ఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలు మనాద్ . 11-12గాని ఒరెన్ వనిన్ అయ్ సి అపొసిరిఙ్, నాను మిఙి ఇనికబా ఉండి
సాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజి వెహిఙనాండిఙ్ అసివాండు అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ఇనికబాసాయం కిదెఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెస్ పిసినిదెర్. (కొర్ బాన్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కినిక ఇజి అరద్ం) 13ఈహ మీ
పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃజి మీరు దేవుణు వెహి రూలుదిఙ విలువ సిలెల్ండ కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ నండొ మిరు
కిజినిదెర్”.

14 యేసు లోకాఙ్ మరి వనిన్డగు కూకాండె “నాను వెహిస్నిక మీరు విజిదెరె జాగరవెంజి నెగెండ్ అర్ దం కిదు.
15-16 వెయుదాన్ లొఇ సొనికెఙ్ ఇనికబా లోకాఙ్ మయల్ కిదెఙ్ అట్ ఏద్. గాని మనుస్ లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదె లోకాఙ్ సెఏణ్ 
కిజినాద్”.

17యేసులోకాఙ్ డిఃసి ఇండొవాతివెనుక వనిన్ సిసూర్, కతవజ వెహిదనిన్ఙ్ అరద్ం వెన్ బాతార్. 18-19యేసు వరిఙ్ ఈహ
వెహాన్ “మీరుబా ఆఇవరిలెకెండ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఆట్ ఇదెరా? వెలిల్హన్ పొటలొఇ సొని ఇని బోజనమ్ బా లోకాఙ్ మయల్ కిఏద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అకక్ మనుస్దు సొన్ ఏండ వనిన్ పొటాదునె సొనిస్నాద్. అకక్ పొటదాన్ బయ్ లు బసిన్వలె వెలిల్ సొనిస్నాద్.
ఇజిమీరునెస్ నిదెర్”. (ఇబెబ్సుడ్ఃతిఇనిబోజెనమ్ బాఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజియేసుసెలవసితాత్ న్) 20మరియేసువెహాన్ ,ఒరెన్ 
వనిన్మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదె వనిన్ఙ్ మయల్ కిజినాద్. 21-22మనుస్లొఇహాన్  వానిక ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, సెఇ ఆలోసనమ్ కు,
కెలార్ బూలానిక, లోకాఙ్ సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి ఆస, సెఇ పణి కినిక, మొసెం కినిక,
మనుస్దు అనసె ఆజిమండెఙ్ అట్ ఇక, గోస దూసిసినిక,నానెపెరికాన్ ఇజి గర ఆనిక,అరద్ం కిఇమనుస్ మనిన్క. 23యాకెక్ఙ్ 
విజులోకుర్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వాజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మయల్ కినె.

ఉండి కనానియదిఅయ్ లికొడొఃయేసుముసుక్ ఇడిత్ నమకం
24యేసు అబెణిఙ్ నండొ దూరంసొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిఃగితాండె తూరు సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ డగు మనిన్ముటెఙ

సొహాన్ . బానెఉండి ఇండొసొనిస్ ఎయెఙ్ బాతెలిఏండమంజిన ఇజిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాన్. గానివాండు అట్ ఏతాన్.
25-26యూదురు ఆఇజాతిదుపుటిత్ సురోపెకొనియదికాద్ ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు అబెబ్మనాన్ ఇజి వెంజి వెటనెఅబెబ్

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 
ఉణిజి బలల్ అడిఃగి అర్ పిత్క ఉణిజినె గదె ఇజి వెహాద్ . 29యేసు, నీను బాగ వెహి. నీను ఇండొసొన్ అ. ఆ దెయం నీ గాలుఙ్ 
డిఃసత్ సొహద్ ఇహాన్ . 30అది ఇండొసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ గాలిస్మనస్ంముసుక్ గూరమహాద్ . దెయెం దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్.

యేసుబొయ్ ర నతిఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
31యేసు తూరు పాంతం డిఃసి, సీదోను, దెకపొలి పాంతమ్ దాన్ గలీలయ సమ్ దరం డగు వాతాన్. 32 నసిత్వలె బొయ్ ర

నతియాతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ ముసుక్ కియు ఇడ్ఃజి నెగెండ్ కిఅ”, ఇజి బతిమాల్ జి వెహార్ .
33యేసు లోకుర్ బాణిఙ్ వనిన్ఙ్ అఙ ఒసి, డెఃసెక్ఙ్ వనిన్ గిబిబ్దు ఇడాత్ న్. వనిన్ సొంత డెఃసాక్దు పూసాత్ ండె గులల్ వనిన్ఙ్ 
నాలికాదు ముటాత్ న్. 34ముటాత్ ండె ఆగసం దరోట్ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃజి ఉసుర్ గొటాండె బాదఆజి ఎపాత ఇజి వెహాన్ . దని
అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ రే ఆదెఙ్ ఇజి. 35 వెటనె వనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్, వనిన్ నాలిక వరిగ్దెఙ్ వాతాద్. వాండు బాగ వరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. 36 “ఎయెవెట వెహమ్ట్ ”, ఇజియేసువరిఙ్ కసితం వెహాన్ . నా వందిఙ్ వెహమ్ట్ ఇజి నండొ వెహిఙ్ బాఅలెఏండ
వారు యేసువందిఙ్ మరి నండొ వెహార్ . 37యేసు విజు బాగ కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బా వెనివజ, గులల్వనిన్ఙ్ బా వరిగ్నివజ
కిజినాన్ ఇజివారు వెహరె బమమ్ ఆతార్.

8
యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2ఆ దినమ్ కాఙ్ మరి ఒరుస్ నండొ లోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ బోజనం ఇనికబా సిలిఙ్ యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ
కూకాండె వెహాన్ , నఙియాలోకుర్ నావెట వాజి మూండి రోసుక్ ఆతె. వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సిలెల్ద్ . అందెఙె విరి వందిఙ్ 
నాపాణం నోజిన. 3విరిఙ్ నాను బోజనం 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 ? 5మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్? ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. మాబాన్ ఏడు మనెన్
ఇజి సిసూర్ వెహార్ . 6అయవలెయేసు లోకాఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి వెహాన్ . ఆ ఏడు రొటెట్ఙ్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

* 7:6-7 7:6-7యెసయ 29:13 † 7:27 7:27యేసు వెహిదనిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙముఙాలవనిన్సొంతలోకురాతియూదురిఙ్ వాండు నెగెండ్ కిదెఙ్ వలె
వరిఙ్ వానికెఙ్ ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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కితాండె. వనాక్ఙ్ రుకిస్ లోకాఙ్ సీబాజిసీదెఙ్ సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. వారులోకాఙ్ సీబాజిసితాత్ ర్ . 7వరిబాన్ సెగంఇజిమొయెఙ్ బా
మహె. యేసు వనాక్ఙ్ బావందనమ్ కు వెహిస్ సీబాజి సీదు ఇజి సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. 8లోకుర్ విజెరెపొట పంజు తిహర్. వెనుక
సిసూర్ మిగిల్తి రొటెట్ ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్. 9-10డగు నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అబెబ్ మహార్ . లోకాఙ్ విజేరిఙ్ పోకిస్యేసు
సిసూర్ వెటఉండిడోణి ఎకాండె దలమ్నుత ఇనిపాంతంసొహాన్ .

11సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారెయేసువెట 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 కొటాండెయా
లోకుర్ ఎందనిఙ్ బమమ్ఆనిపణితోరిస్ అఇజివెహిస్నార్. యాలోకాఙ్ గురులెకెండ్ ఇనిబమమ్మానిపణిబాదేవుణుతోరిస్ ఏన్ 
నిజమెఇజి వెహాన్ . 13నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ డిఃసాత్ ండె డోణి ఎకిస్ సమ్ దరండాటిస్ అతాహపడఃక సొహాన్ .

యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
14అహిఙసిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదు ఉండె రొటెమహాద్ . 15యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . పరిసయురుది

పులాఙ్ కిని దూరు* వందిఙ్,మరిహేరోదురాజుదిపులాఙ్ దూరు వందిఙ్ మీరుజాగరమండు.
16మాటు రొటెట్ఙ్ తెఇతిఙ్ యేసు ఈహ వెహిస్నాన్, ఇజి వారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 17వారు వెహ్ సినికయేసు నెసి

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

యేసు బేత్ సెయద్ పటన్మ్ దు ఒరెన్ గుడిడ్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
22యేసుని,వనిన్సిసూర్ బేత్ సెయద్ ఇనినాటొవాతార్. అయవలెసెగొండార్ ఒరెన్ గుడిఃవనిన్ఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. యేసు,

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

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

యేసు ఎయెన్ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
27యేసుని,వనిన్సిసూర్ పిలిపుదిఆతికయ్ సరయపటన్మ్ దిఙ్ డగుమనిన్నాహక్ఙ్ పయ్ నం కిజిమహార్ .సొనిస్మహిఙ్ 

సరుద్ యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,నాను ఎయెన్ ? ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?
28 దనిన్ఙ్ సిసూర్, సెగొండార్ నీను బాపిత్సం సీనియోహను ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను పూర్ బమ్ దాన్ మహి ఏలియ

పవక ఇజినార్ .మరి సెగొండార్ నీనుపూర్ బమ్ దుమహిపవకలొఇ ఒరెన్ ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .
29ఆహిఙ మీరు నఙి ఎయెన్ ఇజి వెహ్ 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 
31యేసువరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ ,లోకుమరిసిఆతినానునండొమాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూదపెదెద్ల్ ఙ,పెరిపుజెరిఙు,

యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నఙి నెకన్పొకాన్ర్ లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజి మూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి మర్ జి
నికాన్న్ లె. 32యేసుయాకెఙ్ విజుడాఃప్ ఎండ వెహిఙ్ పేతురుయేసుఙ్ ఉండిపడఃకాదు ఒసి, పబువ నిఙియలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదిల్ సాత్ న్ .

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

34 నసిత్వలె యేసు లోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ . ఎయెన్ బా నావెట వాదెఙ్ ఇహిఙ వాండు
వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ కు నఙి నమిమ్తివందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాని ఇనిమాలెఙ్ బా ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి నావెట వాదెఙ్†. 35ఎయెరుబా
వనిన్ పాణదిఙ్ కాపాడ్ దెఙ్ సుడ్ తిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్క్ ఏద్ . గాని ఎయెన్ బానా వందిఙ్,
సువార వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్క్ నాద్ . 36 ఒరెన్ వాండు కొరితివజ
యాలోకమ్ ది ఆసిత్సుకం విజు దొహెక్ఆజి వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఏండా మహిఙ, ఇని లాబం
ఇని లాబంబా సిలెల్ద్ . 37 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని పాణమ్ దిఙ్ బదులు ఇనికబా సీదెఙ్ లోకఅట్ ఏన్ . 38యా
తరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్ దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలెల్ండ మనిన్కార్ . నా బుబబ్ ఆతి దేవుణుజాయ్ దాన్ దేవుణు దూతెఙ
వెటవానివలె,నావందిఙ్ నామాటెఙవందిఙ్ సిగు ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతినానుబా సిగు ఆన”.

* 8:15 8:15హేరోదురాజు కితి తపప్ పణిఙ్ ని పరిసయ్ రు నెసిప్సిత్ తపప్ బోదెఙ్ పులాఙ్ దూరు పులాఙ్ కినిలెకెండ్ లోకాఙ్ సెఇక కిజినాద్ ఇజి యేసు వెహస్నాన్.
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9
1యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నాను నిజం వెహిస్న. ఇబెబ్ నిహిమహి వరిలొఇ సెగొండార్ దేవుణు గొపప్సతుత్ దాన్ వనిన్

లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఏర్”.
యేసుపబుఙ్ మూరిమారిసినాద్ .

2ఆరు రోసుక్సొహివెనుకయేసు పేతురు,యాకోబు,యోహనుఙ్ వనిన్వెటఉండిపెరిగొరొత్ కూక ఒతాత్ న్. ఆనాల్ ఎర్ తపప్
అబెబ్ మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ . అబెబ్ వరిఎదు వనిన్మూరి మారితాద్ . 3యేసు పొర్ పాతి మహి సొకక్ జిగిజిగి మెరిసిని
తెలాల్ నిజాయ్ వజ ఆతాద్. యాలోకమ్ దు నసొ తెలాల్ ఙ్ నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ . 4మోసెని, ఏలియ వరిఙ్  తోరె ఆతార్ .
వారు యేసువెట వరిగ్జి మహార్ . 5-6అకక్ సుడ్ఃజి సిసూర్ తియెలాతార్. అందెఙె పేతురు ఇనిక వెహెఙొ నెస్ ఏండ, “పబు,
మాటు ఇబెబ్ మహిఙనెగెద్. అందెఙె మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహిన్ట్. నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఎలియెఙ్ ఉండి” ఇహాన్ .
7 అయవలె ఉండి మొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ . అయవలె అయ మొసొప్ లొఇహాన్, “వీండు నా ఇసట్మాతి నా మరిన్.
వినిన్మాటవెండు”, ఇజి ఉండి కంటంవాతాద్ . 8వెటనెవారు సురుల సుడ్ఃతిఙ్ వరివెటయేసు తపప్ ఎయెర్ బాతొర్ ఏతార్ .

9వారు గొరొన్ డిఃగ్ జివాజిమహివలె, “లోకుమరిసియాతినానుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినిదాకమీరు సుడ్ఃతికమహిక
ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్”, ఇజి యేసు వరిఙ్ కసితం వెహాన్ . 10యేసు వెహివజ వారు 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 ఓరిసిమాలెఙ్ ఆజి లోకువనిన్ఙ్ నెకిస్పొకాన్రెల్
ఇజి రాసిత్ దనిఙ్ అరద్ం మిఙి తెలినాదా? 13గానినానుమిఙి వెహిస్న, ఏలియవాతాన్. వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ లెకెండ్ వరిఙ్ ఇసట్ం
ఆతి వజవారు వనిన్ఙ్ కితార్. ఇజి వెహాన్ .

దెయంఅసిత్కొడొఃదిఙ్ యేసు నెగెండ్ కిజినాన్ 
14యేసుని,సిసూర్,మహిసిసూర్ మహిబాన్ వాతిఙ్ సిసూర్ సురులనండొలోకుర్ కూడ్ తిమహికసుడుఃతార్. యూదురి

రూలు నెస్ పిస్ నికార్ సిసూర్ వెట వాదిసి మహార్ . 15అబెబ్ మహిలోకుర్ విజెరెయేసుఙ్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆజి వెటనె
వనిన్బాన్ ఉహ్ కిస్వాజి వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ ర్.

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

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

21నసిత్వలెయేసు, “వినిన్ఙ్ దెయంఅసి ఎసొస్ కాలం ఆతాద్ ?”, ఇజిఅపొసిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఇజి వెలెహనె”, ఇజిఅపొప్సి
వెహాన్ . 22 “ఆ దెయం కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి నండొసుటుక్ సిసూద్, సిలిల్ఙ ఏరుదు అర్ పిస్ మహాద్ . నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిన్
ఇహిఙ మా ముసుక్ కనికారం ఆజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి అపొప్సి యేసుఙ్ వెహాన్  . 23యేసు వెహాన్ , “నీను ఇనికబా
కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజిమీరు నఙి వెహిన్దెరా? ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఇనికబా కిదెఙ్ అటాన్న్”.
24వెటనె ఆ ఇజి వనిన్ అపొప్సి, “నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజ నాను నిఙి నమిమ్దెఙ్ సాయం కిఅ”, ఇజి
డటం వెహాన్ . 25అబెబ్ లోకుకూడ్ఃజి ఉహ్ కిస్ వానికయేసు సుడ్ఃజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ “ఓ గులల్బొయ్ ర దెయం, యాకొడొఃదిఙ్ 
డిఃసి వెలిల్ సొన్ అఇజినాను ఆడసీజిన. ఎసెఙ్ బామర్ జివనిన్లొఇ రమ”, ఇజిడటిసివెహాన్ . 26నసిత్వలెఆదెయం గగొలాజి
వనిన్ఙ్ గొపప్ వణకిసిడిఃసత్ సొహాద్. ఆకొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతిఙసాతివనిన్వజమహాన్ . అకక్ సుడ్ఃజినండొండార్ “యాకొడొఃసాత
సొహాన్ ” ఇహార్ . 27గానియేసు వనిన్ కీదు అసి నికిఙ్ వాండు నిహాన్.

28 యేసు ఉండి ఇండొ సొహివెనుక, యేసు అఙ మహిఙ్ వనిన్సిసూర్, “మాపు ఎందానిఙ్ ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ 
అట్ ఏతాప్ ? ఇజి వెన్ బాతార్. 29అందెఙెయేసు, “యారకం దెయమ్ కు పారద్నం వెలెనె గానిమరి ఇనిదనివెలెబాసొన్ ఉ”,
ఇజి వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్ 
30వారు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయదాన్ సొనిస్ మహార్ . వారు ఎంబె మంజినారొ ఇజి ఎయెఙ్ బా తెలిదెఙ్ యేసుఙ్ ఇసట్ం

సిలెల్తాద్. 31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ నెస్ పిసి మహాన్ . ఇనిక ఇహిఙ, “లోకుమరిసియాతి నఙి లోకాఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. వారునఙిసపాన్ర్ .మూండిరోసాక్ఙ్ నానుబతిక్జినిఙ్ నాలె. 32గానియేసువెహిమాటసిసూర్ అరద్ం కిఏతార్.
ఆమాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెలాతార్.

విజేరిఙ్ ముసుక్ పెరికాన్ ఎయెన్ ?
33వారు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. వారు ఇండొ వాతిఙ్ యేసు మీరు సరుద్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఇనిదని వందిఙ్ 

వాదిసిమహిదెర్ . ఇజివెన్ బాతాన్. 34గానివారు ఇనికవరిగ్ఏండఅలెతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙవానివలెసరుద్ ‘మాలొఇఎయెన్ 
పెరికాన్ ’ ఇజి ఒరెన్ వనిన్వెట మరిఒరెన్ వాదిసి మహార్ . 35 నసిత్వలె యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్

* 9:12 9:12 పడాయ్ పమాణమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక రాసిపుసత్కమ్ దు రాసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహఙ ఏలియముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురి నమిమ్జినార్ . మలాకి
3:1; 4:5-6.
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ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ మహివరిముసుక్ పెరికాన్ ఆనాండొ,వాండు విజెరి ఇంక అగిజిమండెఙ్. వాండు విజేరిఙ్ సేవ కిదెఙ్.
36-37 వెనుక యేసు ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ తసి వరినడిఃమి నిల్ పాత్ న్. మరి ఆ కొడొఃదిఙ్ ఎతాండె ఈహ వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి
కొడొఃదిఙ్ ఎయేర్ నా పేరు అసి వరిఇండొ డగు కినారొ వారు నఙి డగు కినార్. ఎయెర్ నఙి డగుకినారొ నఙి ఆఎండ నఙి
పోకివనిన్ఙ్ డగు కినార్.

మాముసుక్ పగసిలిల్కాన్ మాపడఃకాదుమనిన్కాండె
38యోహానువెహాన్ , “మేసట్ర్ ,ఒరెన్నీపేరు అసిదెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్కమాప్ సుడ్ఃతాప్. వాండుమాలొఇమనికాన్ ఆఏన్.

అందెఙెమాపువనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాత్ ప్. 39యేసువెహాన్ , “వనిన్ఙ్ మీరుఅడుడ్ కిమాట్. నాపేరుఅసియేలుబమామ్తిపణికినికాన్ 
వెటనె నావందిఙ్ సెఇక వెహ్ ఏన్. 40మాముసుక్ పగ సిలిల్కాన్ మాపడఃకాదుమనికాండె. 41నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెర్ బా
మీరు కీసుత్ వారుఇజి వెహిస్,నాపేరు అసి గినాడు ఏరుఉండెఙ్ మిఙిసితిఙ దేవుణు వరిఙ్ నిజం ఇనాయం సీనాన్.

తపప్కిబిసినివనిన్ఙ్ నండొసికిస్వానాద్ 
42నాముసుక్నమమ్కంఇడిత్యాఇజిరికొడొఃననిన్వరిలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బాతపప్కిదెఙ్ ,సరితోరిసిత్ఙవాండుమెడఃదు

పెరి జతపణుకు తొహె ఆజి సమ్ దరమ్ దు అడ్ఃగి ముడిఃగి సొనొక వనిన్ఙ్ నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ తపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్
సికిస్వాన్ ద్ . 43నీకియునిఙితపప్ కిబిసిత్ఙదనిఙ్ కతిస్విసీర్ అ. 44రుండి కికుమంజిఎలాకాలంసిసుమంజినిబాన్ సొన్ ఏండ
ఉండె కియుమంజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణుబాన్ సొనిక నెగెద్. 45-46నీకాలు తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి
కాలుక్ మంజి ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ దేవుణు నిఙి అర్ ప్ ఏండ, సొటవాండు ఆజి ఎలల్ కాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు బాన్ 
సొనికనెగెద్. 47నీ కణుక తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. రుండి కణుకుమంజిదేవుణు నిఙినరకమ్ దు అర్ పెఎండఉండె
కణక మంజి దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినిక నెగెద్. 48బానె వరి పిడుఃకు†సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నివనిన్ఙ్ సిసు నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్. 50సోరు,నెగిగ్కాదెగానిదనిన్ఙ్ మనిరుసిసొహిఙఎలాగమరిదనిన్ఙ్ 
రుసి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?మీరుబాసొరు రుసి సీనివజ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సమనం కలిగ్జిమండెఙ్”.

10
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ నాయమ్ నాఇజియేసు నెస్ పిసినాన్ 

1యేసు, వాండు మహిబాణిఙ్ డిఃసి యూదయ పాంతమ్ దు వాజియొరాద్ న్ గడడ్ డాటాత్ న్. మరి వనిన్బాన్ నండొ లోకుర్ 
వాతార్. ఎసెఙ్ బా నెస్ పిసినిలెకెండ్ యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 2 సెగొండార్ పరిసయ్ రు యేసుడగు వాజి వనిన్మాటెఙ తపు
అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, మోసె సితి రూలువజ ఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ తగితి రూలుమనాదా?
3అందెఙెయేసు, మోసె ఇని రూలు మిఙి సితాన్ ? ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ ఉండి ఆకుక్
రాసిసీజి దనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజిమోసెసితి రూలుదు మనాద్,వారు వెహార్ .

5యేసు వెహాన్ ,మీమనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నెయా ఆడ రాసి సితాన్. 6గాని దేవుణు లోకాఙ్ పుటిసిత్వలె మొగకొడొః
అయ్ లికొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్. 7అందెఙెమొగవాండువనిన్అయ్ సిఅపొసిఙ్ డిఃసివనిన్ఆలిస్వెటకూడ్ఃజిమంజినాన్.
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 యాసఙతి వందిఙ్ యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతార్.
11యేసువెహాన్ , “ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసిమరిఉండిదనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙవాండు రంకు బూలాజినాన్ . 12అయలెకెండ్ అయ్ లికొడొః
మాసిఙ్ డిఃసిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ అది రంకుబూలాజినాద్”.

యేసు ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ దీవిసినాన్ 
13లోకుర్, వరిఇజిరి కొడొఃరిఙ్” వరిముసుక్ వనిన్ కికుక్ ఇడెత్దెఙ్ ఇజి యేసుబాన్ తతాత్ ర్. అకక్ సుడ్ఃతారె సిసూర్ వరిఙ్ 

జటిట్ఙ్ ఆతార్. 14గానియేసు 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 
17యేసుఅబెబ్ణాన్ సొండెఙ్ సొతిత్ఙ్ ఒరెన్  ఉహ్ కిస్వాజివనిన్ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్, “ఓనెగిగ్ బోదకినికి,

దేవుణువెటఎలాకాలంమంజినిబతుక్దుమండెఙ్ ఇహిఙనాను ఇనిక కిదెఙ్”,ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. 18 “నీను ఎందానిఙ్ 
నఙినెగిగ్కి ఇజివెహ్ సిని? దేవుణుఒరెండెనెగిగ్కాన్ .మరిఎయెన్ బానెగిగ్కాన్ ఆఏన్. 19దేవుణువెహిరూలువిజునిఙితెలినాద్.
లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ , రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,డొఙ కిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ వెహమ్, ఎయెఙ్ బామోసెం కినిక ఆఎద్ ,యాయ
బుబబ్రిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజి యేసు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 వెహెఙ్ “బోదకినికి, ఇజిరి వెలెహన్ అసి యా
విజువనకాఙ్ లొఙిజినె నాను మంజిన”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్. “నీను ఉండి
కిదెఙ్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తిమనిక విజు పొరిస్ అయ డబుబ్ఙ్ బీదాతివరిఙ్ సిఅ. అయవలె
పరలోకమ్ దు నిఙి ఆసిత్ దొహ్ కాన్ద్. వెనుక వాజి నా సిసూ ఆఅ”, ఇజియేసు వెహాన్ . 22యామాట వెహాండె వాండుమొకొం
ఊతాండెమనుస్దు దుకమాజిసొహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవాండు నండొ ఆసిత్ మనిన్కాన్  . 23నసిత్వలెయేసు సురుల సుడ్ఃజి
సిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం.
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24యేసు వెహిమాటెఙ్ సిసూర్ వెహరె బమమ్ ఆతార్. యేసుమరి వెహాన్ , “కొడొఃరాండె దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ 
ఎసొస్నొ కసట్ం. 25 ఆసిత్మనిన్కాన్ దేవుణుకిని ఏలుబడిఃదిఙ్ లోఙిజి మండెఙ్ 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 వెటమరి ఒరెన్ వెహాన్ . 27నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, అయాలోకాఙ్ అట్ ఇకాదె గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ టాన్న్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 28నసిత్వలె పేతురు,మాపువిజుడిఃసాత్ పె నీవెటవాతాప్ ఇజియేసుఙ్ వెహాన్ .

29-30యేసు మరి వెహాన్ ,నాను వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, నా వందిఙ్, సువార వెహిన్ వందిఙ్, ఇలుజొలుల్ నా దాదతంబేరిఙు,
తఙిబీబికాఙ్, కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిరిఙ్, బూమిఙ్ డిఃసిత్వనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దునె వంద వందుఙ్ ఇలుక్, దాదతంబేరిఙ్,
బీబితఙికు, కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిర్, బూమి, కలిగ్నాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ యా లోకమ్ దు
కసట్మ్ కుబావానె. గానిదేవుణురాజువజవానివలెవాండుఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నాన్. 31అయలెకెండ్ నెకడెఃవెర్ దికార్ 
ఇజి ఒడిఃబినికార్ మొదొహికార్ ఆనార్ .ముందహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్ .

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

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

యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35నసిత్వలె జెబెదయమరిసిరాతియాకోబుయోహాను ఇనికార్ యేసుడగు వాతారె, “ఓ బోదకినికి, మాపుఇనికబాలొసిత్ఙ

అకక్మఙిసీదెఙ్ వెలె” ఇహార్ . 36యేసు వరిఙ్ “నానుమీవందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 37వారు, “నీనురాజువజ
ఏలుబడిః కినివలెమఙిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీఉణెర్ పడఃకాదుఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీడేబపడఃకాదుబసెకిఅఇజికోరిజినాప్”,ఇజివెహార్ .
38-39యేసు వరిఙ్ “మీరు ఇనిక లొసినిదెరొ మీరు నెస్ ఇదెర్. నాను ఓరిసెత్ఙ్ మనిన్ నండొ బాదెఙ్ మీరు ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్దెరా?
నాను పొందిని బాపిత్సం పొందిదెఙ్ అటిన్దెరా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “మాప్ అటాన్ప్ ఇహార్ . దనిఙ్ యేసు నాను
ఓరిసిన్ నండొబాదెఙ్ మీరు ఓరిసిన్దెర్ . నాను పొందిని బాపిత్సం మీరు పొందిదెఙ్ . 40గాని నా ఉణెర్ పడఃకాద్ డేబ పడఃకాద్ 
ఎయెర్ బసెత్ఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితిక నాను ఆఏ. దనిన్ వందిఙ్ దేవుణు తీరమ్నం కితత్ మనాన్ . వాండు తీరమ్నం కితివరిఙ్ అకక్
సీనాన్ .

41మహి పదిమనిస్ సిసూర్ యామాటవెహారెయాకోబునియోహాను ముసుక్ కోపమాతార్. 42యేసు సిసూరిఙ్ విజేరిఙ్ 
కూకిస్ఈహ వెహాన్ , “యూదురుఆఇవరిలొఇఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారంమనిన్కార్ వరిముసుక్అతికారంతోరిసాన్ర్ వరిలొఇ
పెరికార్ వరిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు తిగ్ జినార్ ఇజిమిరు నెస్ నిదెర్ . 43మీరు వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ .
గానిమీలొఇ ఎయెన్ బాపెరికానాదెఙ్ ఇహిఙవాండు మిఙి పణిమణిసిర్ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 44మరి ఎయెన్ బామిఙి విజేరె
ముసుక్ నెయ్ కి ఆదెఙ్ ఇహిఙవాండుమిఙివిజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 45ఎందానిఙ్ ఇహిఙలోకుమరిసిఆతి
నానుబాలోకాఙ్ సేవ కిదెఙ్ వాతగాని సేవ కిబె ఆదెఙ్ రెఏత. మరి నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్ విడుఃదల కిదెఙ్ నాపాణం
సీదెఙ్ వాతమనన్”.

యేసు గుడిడ్ఆతి బరిమయిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
46యేసుని సిసూర్ యెరికొపటన్మ్ దు వాతార్. వారు నండొలోకుర్ వెట పటన్మ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ తిమాయిమరిసి ఆతి

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

48 సేన లోకువనిన్ఙ్ “పలాక్ మండు ఇజి గోల కితాత్ ర్ . గాని వాండు “ఓ “దావీదుమరిసి, నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”.
మరి ఒదెద్ డటట్ం డేల్ సాత్ న్ . 49యేసు నిహండె, “వనిన్ఙ్ కూక్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు ఆ గుడిడ్వనిన్ఙ్ కూకిస్, “దయరం
మన్ అ,యేసు నిఙి కూకిస్నాన్, నిఙ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 50వెటనెవాండు వనిన్ నీరిసొకక్ విసీరాండె నిఙ్ జియేసుబాన్ వాతాన్.

51యేసు వనిన్వెట, “నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నసిత్వలెవాండు, “యేసు,నాను బేసెత్ఙ్ 
ఆపిద్ ”, ఇజివెహాన్ . 52యేసు, “నీనునాముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙెనీను నెగెండ్ ఆతినీను ఇండొసొన్ అ” ఇహాన్ . వెటనె
సుడుఃదెఙ్ అటాత్ న్ . వాండుయేసువెటసొహాన్ .

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 

1-2 యేసుని, వనిన్సిసూర్ యెరూసలేం డగుమనిన్ బెత్ పాగె బేతానియ ఇని నాహక్ఙ్ వాతార్. యా నాహ క్ ఒలివ
గొరొన్ డగు మనెన్. అబెబ్వాతిఙ్ యేసు సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరు ఎదు మనినాటోసొండు. అబెబ్సొహిఙసరితొహిమని
ఉండి పెరి గాడఃదె పిలల్ మీరు సూణిదెర్ దని ముసుక్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా బస్ ఏతారె. దనిఙ్ కుతిస్ నాబాన్ పేర్ జి తగాట్”.
3 “మీరు ఎందా కుతిస్నిదెర్ ఇజి ఎయెర్ బా వెహిఙ, యాక పబుఙ్ కావాలి. మరి వెటనె దనిన్ఙ్ మర్ జి పోకాన్న్ ఇజి వెహ ”
ఇహాన్ . 4-5వారు సొనిస్ ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదు తొహిమనిఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, అబెబ్
మనికార్, “ఎందానిఙ్ మీరుయాగాడ్ దె పిలల్దిఙ్ కుతిస్నిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6యేసు వరిఙ్ వెహి వజనె సిసూర్ వెహార్ .
అబెబ్ మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్ బసెత్ఙ్ వరిపాతెఙ్ పహిఙ్ యేసు
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దనిన్ముసుక్ఎకిస్యెరూసలేమ్ దుసొండెఙ్ సోతాన్. 8సొహిఙ్ సేనలోకువరినీరిసొకెక్ఙ్ సరుద్ పహర్. మరిసెగొండార్ గుడెడ్దు
మనిమరెకాణి కొమెమ్ఙ్ తతారె సరుద్ పహర్. ఆహె కిజివారుయేసుఙ్ మరాయ్ద కితాత్ ర్. 9-10ముఙాల్ సొనిస్మహికార్, వెనుక
వాజి మహికార్, “ఓసనన్! పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ *. మాఅని గొగొఆతి దావీదు రాజువజ
ఏలుబడిః కిదెఙ్ వానిపబు గొపప్వాండు పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ ఓసనన్!”, ఇజిడేల్ సాత్ ర్. 11యేసుయెరూసలేమ్ దు
వాజి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్ మహి విజుదనిఙ్ యేసు సుడ్ తాన్. గానిపొదుద్ ఆతిఙ్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట
బేతానియనాటొసొహాన్ .

పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ 
12మరస్ నాండిఙ్ యేసు, వనిన్ సిసూరు బేతానియదాన్ సొనిస్మహిఙ్ యేసుఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 13యేసు దూరమ్ దాన్ ఉండి

బొడెమరాన్ సుడ్ఃతాన్. పటుక్ కాలంఆఇఙ్ బామరాతుఆకుఙ్ మహె. మరాత్ పటుక్మంజినెఇజిడగుసొహాండెసుడ్ఃతాన్.
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 అబెబ్మహి యూదురి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్గుడిః

అర్ ఙుదు మహి కొణి వరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్మారిసిన్ వరి బలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిస్ని వరి పిటెఙ్ 
మహవిసీరాన్. 16ఇనిసామానమ్ బాఎయెర్ బాదేవుణు గుడిఃబాడిఃదాన్ బరుమోసెత్ఙ్ యేసుసరిసిఏతాన్. 17యేసువరిఙ్ 
నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ , “నా గుడిః విజెరి లోకాఙ్ పారద్నం కిని గుడిః ఇజి కూకె ఆనాద్ లె†, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్. గానిమీరు దనిన్ఙ్ డొఙారిఙసాలం‡ లెకెండ్ కితిత్ మనిన్దెర్”.

18యేసు వెహిక లోకుర్ విజేరె వెంజి బమమ్ ఆతార్. అబెబ్ మహి పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ అకక్
సుడ్ఃజితియెలాతార్. యేసుఙ్ ఎలాగసపెత్ఙ్ ఇజిఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్ ఆతివలెయేసుని,వనిన్ సిసూర్ ఆపటన్మ్ దాన్ 
సొహార్ .

పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
20 పెందాలెన్ వారు సొనిస్మహిఙ్ యేసు పటుక్ రెబాతి బొడెమరాన్ వెలెఙాణిఙ్ మరాన్ విజు సాతిక వారు సుడుఃతార్.

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

గొరొణ్ దిఙ్” పెర ఆజి సమ్ దరమ్ దు అర్ అ’ ఇజి వనిన్ మనుస్దు అనుమానం సిలెల్ండ నమిజి వెహిఙ ఆ వజనె జరిగ్నాద్”.
24అందెఙె నాను వెహిస్న, మీరు పారద్నం కినివెలె మీరు ఇనికెఙ్ లొసినిదెరొ అకెక్ఙ్ దొహ్ క్ ఎండ ముఙాలె అకెక్ఙ్ దొహ్ కాద్ 
ఇజి నమిమ్దు. నసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజుమిఙి కలిగ్ నె. 25మీరు ఎసెఙ్ బాపారద్నం కినివెలె ఎయెన్ బా మీముసుక్ తపప్కితత్ మనాన్ 
ఇహిఙ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్. 26నసిత్వలె పరలోకమ్ దుమనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణుమీతపప్ఙ్ బాసెమిసాన్న్.

యేసుఙ్ ఎయెన్ అతికారం సితాన్ ఇజి వెన్ బాజినార్ 
27 యేసుని, 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 . అయవలె యా 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 ఇజి వెన్ బానాన్ . లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ వారు లోకాఙ్ తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
యోహానుదేవుణుమాటవెహిన్పవకఇజిలోకుర్ నమిమ్తార్. 33అందెఙెవారు, “మఙితెలిఎద్”,ఇజిమర్ జివెహర్ . అయవలె
యేసు, “అహిఙ,యాఎంమేణిఅతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజిమిఙినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .

12
పాలిసితిత్ టోటకత

1యేసు వరిఙ్ కతవజఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కండెక్ బూమిమహాద్ . వాండు ఆ బూమిదుదాసమొకెఙ్ ఉణుసాత్ న్.
దనిన్ సురుల కోటి తొహిసాత్ న్. దనిన్లొఇ దాకస్పటుక్రసం పీరెద్ఙ్ పణుకుదు ఉండి గనుగు తయార్ కిబిసాత్ న్ . టోట కాప్ కిదెఙ్ 
ఉండి ఎతుత్ మనిన్ ఇలుల్ బా తయార్ కితాత్ న్ . వెనుక దాసటోట సెగొండార్ రెయుతురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాత్ ండె పయ్ నం కిజి మరి
ఉండి దేసెం సొహాన్ . 2పటుక్ పంట్ ని కాలమ్ దు ఆ టోట ఎజమాని వనిన్ఙ్ వానివంతు లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ 
పాలి అసిత్మనిన్వరిడగు పోకాన్. 3గానిపాలి అసిత్మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ డెఃయారె వహి కీదాన్ మరిజ్ పోకార్. 4అయవలె ఆటోట
ఎజుమాని మరి ఒరెన్ పణిమణిసిఙ్ వరిడగు పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బురాదు గాయం ఆనివజ డెఃయ్ జి సిగు కిజి పోకార్.
5 యజుమాని, 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 అయ ఎజుమానిఙ్ 
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వాండు పేమ కితిత్ ఒరెండెమహి మరిసి మిగిలితాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ పోకాన్ . ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ నా మరిసిఙ్ గవ్ రం
సీనార్ లె ఇజి వరిబాన్ పోకాన్.

7ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ ఎజుమాని మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె వీండుయాటోటదిఙ్ అకుక్మనన్కాన్ రదుద్ మాటు వినిన్ఙ్ సపిస్
యాటోటమాది కినాట్ ”, ఇజి వారు కూడిఃజి వరిగ్తార్ . 8అందెఙె వారు ముసుక్ అరాండె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రె టోట వెలిల్
విసీరార్. 9ఆటోటఎజుమానివరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండువాజిఆఅసిత్మహివరిఙ్ సపాన్ండెఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ పాలిదిఙ్ 
సీనాన్.

10-11యేసుమరివెహాన్ . “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకిపణుకునెమూలదిఙ్ ములపణుకుఆతాద్ .యాకదేవుణు కియుదాన్ 
జరిగ్తిక. యకమాకణుకెఙ బమామ్తిక* ఇజి దేవుణుమాటరాసిత్ మనిన్కమీరు సద్ విఇదెరా?

12యేసుయా కతవజ నెస్ పిసిత్క వెహారె ‘మావందిఙ్ వెహాన్ ’ ఇజి పెదెద్లుఙు నెసాత్ రెయేసుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతార్. గాని
మందలోకురిఙ్ తియెలాతారె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె సొహార్ .

పనున్ సీదెఙాపోనినాఇజివెన్ బాజినార్ 
13వెనుకవారుపరిసయ్ రుఙ్ నిహెరోదురాజుపారిట్లొఇసెగొండారిఙ్ యేసుమాటదుతపుఅసెత్ఙ్ వనిన్బాన్ పోకార్. 14వారు

వనిన్ డగు వాజి, ఓ బోదకినికి, నీను నిజం వెహిన్కి ఇజి మాప్ నెసాన్ప్. నీను ఇజిరికార్ ఇజి పెరికార్ ఇజి తేడ తొఇకి వరిఙ్ 
ఇసట్మాతిలెకెండ్ వరిగ్నికి ఆఇ దేవుణు సరి వందిఙ్ నిజమ్ దాన్ నెస్ పిసినికి. కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనిక నాయమ్ నా ఆఏదా?
15యూదురు ఆతిమాపుఅకక్సీదెఙాపోనినా? ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్. వారు వేసం కినికార్ ఇజి నెసి “వీరు నామాటదు
ఎందానిఙ్ తపు అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? ఇజియేసు వెన్ బాతాన్. యేసు మరి వెహాన్ , ఉండి దినారి కాసు తసి నఙి తోరిసుత్ ”.
16వారు తసి వనిన్ఙ్ తోరిసాత్ ర్. నసిత్వలె వాండు, దినిన్ముసుక్ మనిన్ బొమమ్ ఎయెది, దని ముసుక్ రాసిత్ రాంత ఎయెది? ఇజి
వెన్ బాతాన్. “కయ్ సరుది”, ఇజివారు 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 
18 నసిత్వలె సాతివెనుక మర్ జి నిఙినిక సిలెల్ద్ ఇజి నెస్ పిసిని సదుకయ్ రు ఇనివరి లొఇ సెగొండార్ యేసుడగు వాతార్.

వారు యేసుఙ్ ఉండి పసన్ వెన్ బాతార్. 19 “ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ పెండిల్ ఆతి వెనుక కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి
ఒనిన్సిఙ్ ఇడె ఆజి కొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహెసాతివరి వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు మనాద్ . 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. 22 ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాత సొహార్ . కడెవెరిదు అయ బోదెలిబా సాతాద్.
23 అహిఙ సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివెలె అ బోదెలి అయా ఏడు గురు లొఇ ఎయెఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఏడుగురుదిఙ్ బా
ఆది ఆలిస్ ఆత మహాద్ గదె? 24యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణు మాటెఙ్ మిరు నెస్ ఇదెర్ . దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజి
మిఙి నెస్ ఇదెర్ . అందెఙె మీరు తపు వెహిస్నిదెర్. 25సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ 
సిఏర్ వారు పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణు దూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26 సతి వరిఙ్ దేవుణు మర్ జి నికిన్వందిఙ్ మోసెరాసిత్
పుసత్కమ్ దు, వెయ్ జి మహి తుపెఙా  డగుహాన్ దేవుణుమోసెఙ్ వరిగ్తి మాటమీరు సద్ విఇదెరా? నాను, అబాహం దేవుణు,
ఇసాస్కు దేవుణు, యాకోబురిదేవుణు, ఇజి దేవుణు అయవలె వెహన్ 27అందెఙె వాండు సాతిసొహికార్ మాడిఃసిని దేవుణు
ఆఏన్ బతిక్జిమనిన్కార్ మాడిఃసిని దేవుణునె ఇజిమాటు సుడిఃజినాట్ . సాతికార్ బతిక్ఏర్ ఇజిమీరు వెహిక గొపప్ తపప్†.

విజురూలుదులొఇముకెలమాతిరూలు ఎమేణిక?
28యూదురిఙ్ రూలు నెస్ పిసిన్వరి లొఇ ఒరెన్ బానె వాజి యేసు సదుకయ్ రుఙవెట వాదిసినిక వెహాన్ . వారు మర్ జి

వెహెఙ్ అట్ ఇవజయేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ ఇజిసుడ్ఃజివాండు వెన్ బాతాన్ దేవుణుసితిత్ విజురూలుఙలొఇముకెలమాతిక
ఎమేణిక?”. 29 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “విజు వనాక్ఙ్ లొఇ ముకెలమాతికయాకదె, “ఓ ఇసాయేలుదికిదెరా, మీరు వెండు.
పబువాతిమాదేవుణు ఒరెండె. 30నీను నీపూరిమనుస్దాన్,పూరిపాణమ్ దాన్,పూరిబుదిద్దాన్,పూరిసతుత్ దాన్ పబువాతి
దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్”.‡ 31దినీన్ వెనుక ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙినె పేమిసిన్లెకెండ్ మహివరిఙ్ విజేరిఙ్ 
పేమిస్అ”,§యారుండి రూలుఙ మిసిత్క రూలుఙ్ మరి ఎమేణికబా సిలెల్ద్ . 32 నసిత్వలె అయమణిసి వెహాన్ . ఓ బోదకినికి
నీను బాగ వెహి. “దేవుణు ఒరెండె. వాండు తపప్ మరి ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”, ఇజి నీను వెహిక నిజమె. 33 నీ పూరి
పాణమ్ దాన్, పూరి బుదద్దాన్ పూరి సతుత్ దాన్ నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్ పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె పేమిసిన్వజ మహివరిఙ్ పేమిసిన్క,
దేవుణుదిఙ్ సీజిని విజుపూజెఙముసుక్, 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 .

35ఒరుస్యేసుదేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసిమహిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్. రాజువజవానికీసుత్ పూర్ వమ్ దుమహిదావీదురాజు
కుటుమ్ దు పుటాన్న్ ఇజియూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెస్ పినికార్ ఎందనిఙ్ వెహిస్నార్ ? 36దావీదురాజు దేవుణుఆతమ్దాన్ ఈహ
వెహాన్  : “నాను నీ పగ వరిఙ్ నీ పాదం అడిగ్ ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడక బసి మన్ అ ఇజి పబు నా పబువెట వెహాన్ *.

* 12:10-11 12:10-11 కీరన 118:22,23. † 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి అనిగొగొరు వారు నండొ పంటెఙ

ముందాలసాతసొహార్ . గానివారు 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.
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37దావీదురాజు కీసుత్ ఙ్ పబుఇజి కూకిస్నాన్. అహిఙ ఎలాగ కీసుత్ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”. యేసు వెహిక వెంజి లోకుర్ విజేరె
నండొ సరద్ ఆతార్.

38యేసు లోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి వందిఙ్ జాగర మండు. వారు నండొ
దరదినీరిసొకక్†తొడ్ గిజిబూలాదెఙ్ కొరిజినార్. సతెత్ఙనడిఃమిపెరికార్ ఇజి  మాడిఃసిఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురిమీటిఙ్ 
ఇండొ సొహిఙ ముకెలమాతి బాడిడ్దు బసెత్ఙ్ , విందుదు సొహిఙ బసెత్ఙ్ ముకెలమతి బాడిడ్దు వారు కోర్ జినార్. 40 ఇనిక సిలిల్
ముండమణిసిఙ్ మొసెం కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక వారు ఒనార్. లోకుర్ విజేరె విరిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ నెగిగ్కార్ ఇజి వెహిన్వజ వారు
నండొపారద్నం కిజినార్. నినిలోకాఙ్ గొపప్ సికస్ వానాద్”.

ముండమనిస్ అర్ పిత్ నంద
41యేసుదేవుణుగుడిఃదుసంతసీనిపెటెఎదుబసాత్ న్. దేవుణుగుడిఃదువాతికార్ సంతపెటెదుడబుబ్అర్ పిస్మహికవాండు

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
రాండి బోదెలి మహివిజేరిఙ్ ముసుక్ లావు అర్ 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 దేవుణుగుడిఃదాన్ సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబు యా పణుకుఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి యా మేడెఃఙ్ 
ఎసొస్ గొపప్వి”, ఇజి వెహాన్ . 2 పనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజిని యా గొపప్ నెగెండ్ తోర్ జిని మేడెఃఙ్ ఉండి
పణుకు ముసుక్ మరి ఉండి పణుకు నిలిస్మన్ ఏండ లోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్ అర్ పాన్రె పూరి నాసనం కినార్ లె”. 3యేసు
దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివ గొరొత్, బసిత్ మహిఙ్ పేతురు, యాకోబు, యోహాను, అందెయ ఇనికార్ మరి ఎయెర్ బా వెన్ ఎండ
యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 4 “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె? ఇకెక్ఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజితొరిసిని గురు ఇనిక? మఙివెహ్ అ.

5యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎయెర్ బా మిఙి మోసెం 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 ఇజిసాటిసినిక వెనిదెరెల్. అయవలె తియెలామ. అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాకఆకక్ర్ 
ఆఏద్. 8లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని దేసమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసమ్ కు విదెద్ం ఆనాలె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొబాన్ బూమి కదిల్నాదెల్. కరు
వానాదెల్. యాకెక్ఙ్ విజు ఉండి బోదెలి కియుదు అసెత్ఙ్ ముఙల వానినొపిఙ్ మొదొల్ సిత్లెకెమడ్ ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్జి మహిఙ
ఆకక్ర్ దినమ్ కు వాజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙానాద్.

9మీరు జాగర మండెఙ్. లోకుర్ మిఙి కొర్ టుదు ఒపజెపాన్రెల్. యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ నారెల్.
రాజుర్ ఙముందాల అదికారిఙముందాల,నాముసుక్ నమకం ఇటిత్వందిఙ్ మిఙి నిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలెనా వందిఙ్ సువార
వెహిన్దెరెల్. 10దేవుణు సువారబూమిముసుక్మనివిజేరిఙ్ ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ ముఙలవెహెఙ్ వలె. 11వారుమిఙితొహిస్ ఒసి
కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలె మీరు అబెబ్ ఇనిక వెహెఙ్ ఇజి బెఙ ఆమాట్. అయవలె దొహ్ కెన్లె. వెహిన్కిదెర్ మీరు ఆఇదెర్ దేవుణు
ఆతమ్మిఙి వెహిన్కాదెమీరు వెహిన్దెర్”.

12యేసుమరివెహాన్ . “దాదిస్తంబేరిస్ఙ్ తంబెర్ సిదాదిస్ఙ్ అపొప్సిమరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ లె. కొడొర్ అయ్ సిఅపొసిర్ 
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 (యాక సద్ వినికాన్ అరద్ం కిదెఙ్ వలె) యూదయ దేసెమ్ దు మంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహెఙ్ వెలె. 15 ఇలుల్ ముసుక్
మనిన్కార్ ఇనికబాసామానం తతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి ఇండొసొనామ్ట్. 16 గుడెదు పణి కిజిమహికార్ వరిపాత తతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి
ఇండొ సొనిక ఆఏద్ . 17ఆ దినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్ వనాక్ఙ్ పాలు ఊట్ పిసిని వనకాఙ్ గొపప్ కసట్ం. 18 ఇక పినికాలమ్ దు
రెఏండ పారద్నం కిదు. 19 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుయాలోకం పుటిసిత్బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇనినిన్ గొపప్ కసట్మ్ కు వానె.
నినిన్కెఙ్ మరి ఎసెఙ్ బా రెఉ. 20 దేవుణు ఆ కసట్ం ఆతి రోసుక్తకు కిఏండ మహిఙ ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్. గాని
దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆ రోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్. 21ఆ రొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బాఇదిలో కీసుత్ అబెబ్మనాన్, సిలిల్ఙ కీసుత్
ఇబెబ్మనాన్, ఇజి వెహిఙవరిమాటనమిమ్మాట్. 22ఆకాలమ్ దునానె కీసుత్ ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్,నానెదేవుణుపోకి పవక
ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్ వానార్. వారు నండొ బమామ్తి పణిఙ్ ముఙాల ఎసెఙ్ బాతొఇ ననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజిమోసెం కిదెఙ్ 
సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ బామొసెం కిదెఙ్ సూణార్ . 23అందెఙెమీరు జాగర మండెఙ్. నాను ముఙాలె
విజుమిఙివెహమనన్.

లోకుమరిసి దేవుణుజాయ్ దాన్  వానిరోజు

† 12:38 12:38యానండొదరదినీరి సికక్ పెరిలోకు తొడిఃగిజిమహార్ . * 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇదేయమ్ కమాలిపిటవందిఙ్ 
నొ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్ వందినొ వెహిస్నాన్ . దినిన్ వందిఙ్ దానియెల్ పవక రాసత్ మహాన్ 9:27; 11:31; 12:11.
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24-25ఆ కసట్మాతి రోసుక్సొహి వెనుక పొదు సీకటి ఆనాద్. నెల జాయ్ సిఏద్. సుకెక్ఙ్ ఆగసమ్ దాన్ రాలెన్. ఆగాసమ్ దు
మనిన్కెఙ్ కదిల్నె. 26నసిత్వలెలోకు మరిసియాతినండొ సతుత్ దాన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ కూడిఃతిసొకుదాన్మొసొప్ ముసుక్వానిక
లోకుర్ సూణార్ లె. 27నాను నా దూతరిఙ్ పోకాన్నె యా లోకమ్ ది కొసెఙదాన్ ఆగసమ్ ది కొసెఙదాక నాలిగ్ మూలెఙాణిఙ్ 
దేవుణు ఎర్ లిసిత్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ తపిసన్.

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

నెసిన్దెర్. 29ఆయలెకెండ్ నె మీరుయాకెక్ఙ్ విజు జరిగ్జినిక సుణివలె నాను మర్ జి వాదెఙ్ డగు ఆతాద్ ఇజి నెస్ సినిదెర్ లె.
30యాసఙతిఙ్ విజుజారిగ్ని ముందాలయ తరమ్ దికార్ సాఏర్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 31ఆగసం బూమి సిలెల్ండ
ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలంమంజినె.

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

మరిసిబానెస్ ఏర్ . 33యేసుమరివెహాన్ , “మీరుపారద్నం కిజిజాగరమండు. ఆరోజుఎసెఙ్ వానాదొమిఙితెలిఏద్. 34ఎలాగ
ఇహిఙఒరెన్,ఎజుమానివనిన్ఇలుల్ వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్,వరివరిపణిఙ్ వరివరిఙ్ తోరిసి,ఇలుల్ కాపుదిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఇడిజ్ దేసంసొండెఙ్ సొహివజనె.

35 అందెఙె మీరు జాగర ఎదుసుడిఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇలుల్ ఎజుమాని పొదుద్ ఆతివెలె వానానొ, మదరెయు
వానానొ, కొరు కెరెని వెలెవానానొ, సిలిల్ఙ జాయ్ ఆతిఙవానానొమిఙి తెలిఏద్. 36ఎజుమాని వందిఙ్ ఎదు సుడిఃఇ గడిఃయదు
వెటనెవాతిఙమీరు నిద కిజిమనికవాండు సుడుఃదెఙ్ ఆఏద్ . 37నానుమిఙి వెహికదె విజేరిఙ్ బావెహిస్న. జాగర కాప్ కిదు”.

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

నెస్ పిసినికార్  యేసుఙ్ ఎలాగబాఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ సుడిఃజినార్ . 2 “పండొయ్ లొఇ వనిన్ఙ్ తొహిఙలోకు గొడఃబ కినార్ 
అందెఙె పండొయచలొఇపోని ఇజివారు వెహార్ .

ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 
3యేసుబేతనియఇనినాటోసీమోనుఇనిన్ వనిన్ ఇండొబోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. విండు కుసుట్ రోగంఆసిత్మహిఙ్ యేసునెగెండ్

కితత్ మహాన్నసిత్వలెఉండిబోదెలినూనఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి సీసాదు† నండొవిలువమనిన్ జటమామిస్ ఇని నెగిగ్
వాసనంమనిన్ నూనెతతాత్ దెమూతడగు రెకిస్యేసు బురాదువాకాద్ . 4-5అబెబ్మహికార్ సెగొండార్ యాకసుడ్ఃజికోపమాజి
వరిలొఇ వారె వెహార్ , “ఎందానిఙ్ యానూనె పాడు కిజినాద్ ? యానూనె మూండి వందెఙ్ దినారమ్ ఙ్ ముసుక్ డబుబ్దిఙ్ 
పొరిస్అయడబుబ్ బీదదివరిఙ్  సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె”,ఇజిదనిన్ఙ్ గోల‡ కితాత్ ర్ . 6నసిత్వలెయేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండిడిఃసుత్ ఎందనిఙ్ 
దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్? అదినఙినెగిగ్ పణి కితాత్ ద్. 7బీదదికార్ ఎసిత్వలెబామీవెటమంజినార్. వరిఙ్ ఎసెఙ్ బామీరుసాయం
కిదెఙానాద్. గాని నాను ఎలాకాలం మీవెట మన్ ఏ. 8అది కిదెఙ్ అటిన్పణి విజు కితాత్ ద్. నఙి సమాది కిని ముఙాల పీనుగు
తయార్ కిని అలవాటువజనాఒడొఃల్ దిఙ్ వాసనం నూనెవాకిస్ అది నఙి తయార్ కితాత్ ద్. 9నానుమీవెట నిజం వెహిస్న,యా
బూమిముసుక్ ఎంబెబా దేవుణు సువార అది ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార సాటిసినివలె అది కితిత్ యా నెగిగ్పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్
కినిలెకెండ్ సాటిసిమంజినాదెలె”.

10నసిత్వలెపనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఇసక్రియోతుయూదఇనికాన్ యూదురిపెరిపుజెరిఙబాన్ సొనిస్యేసుఙ్ 
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 
12 పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్పండొయ్ ది మొదోహి దినం వాతాద్. అయ దినం దేవుణుదిఙ్ మెండ గొరె

పిలాల్ దిఙ్ పూజ కినిక యూదురి అలవాట్. యేసు సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ నీవందిఙ్ మాపుఎంబె
సొనిస్ తయార్ కిదెఙ్ నీను కొరిజిని? ఇజి వెన్ బ్ తార్ . 13యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్  కూకిస్, “మీరు పటన్మ్ దు సొండు. అబెబ్
ఒరెన్, కుండాదు ఏరు పిండ్ జి మీ ఎదు వానాన్. మీరు వనిన్వెట సొండు. 14వాండు సొహి ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ , “నా
సిసూర్ వెట పసక్ బోజనం కిదెఙ్ ఎంబె గది మనాద్ ఇజి బోదకినికాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్’, ఇజి వెహ . 15 నసిత్వలె ఆ ఇలుల్
ఎజుమాని విజు తయార్ ఆతి మేడముసుక్ మని పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మఙి పసక్ బోజనం తయార్ కిదు”, ఇజి
వెహండె పొకాన్ . 16 సిసూర్ 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 , “మీలొఇ ఒరెన్ 
నఙి పగాతివరి కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజి నాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజి వారు నండొదుకం ఆజి ఒరెన్ వెనుక ఒరెన్ 
“నాను ఆఏగదె? ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్ . 20యేసు వెహాన్ , “మీరు పనెండు మనిసిర్ లొఇ ఒరెన్, నావెట గినెదు రొటెట్

* 14:1 14:1 వినకవందిఙ్ ముకెలమాతిమాటెఙ అరద్ం వెహిస్ని బుకుదు పండొయ్ మాట రాసిత్బాన్ సుడుఃదు † 14:3 14:3యానునాఙ్ పణుకు పేరు
అలబాసట్రు ఇజియాపణకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ . యక గీసి లోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ ‡ 14:4-5 14:4-5 అయాకాలమ్ దు ఉండి దినారి
ఉండి రోజుది కూలి



మారుక్ 14:21 49 మారుక్ 14:55

ముడ్ఃకిన్కాండె§. 21లోకుమరిసి నా వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్ మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని లోకు మరిసియాతి
నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. వాండు పుట్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.

యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం
22వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండిరొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ముకెఙ్ కిజి సిసూరిఙ్ సితాన్.

“మీరు యక లొసితిండు, ఇక నా ఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 23 వెనుక యేసు దాకస్ కలుల్ మనన్ గిన అసి
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు కిజివరిఙ్ సితాన్. వారువిజేరెఆగినదికఉటార్. 24యేసుమరివెహాన్ . “ఇకక్నానల,నండొండారిఙ్ 
వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని. నా నల ఇకాక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 25నాను నిజం వెహిస్న,
దేవుణు కినిఎలుబడిఃదునాను కొతాఙ్ ఉణిదినందాకమరిఎసెఙ్ బాదాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరిఉండిపాట*పారారెఒలివ
మరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్ సొతార్ .

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 
27వారు సొనివెలెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదుయాలెకెండ్ 

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 బానాను నిఙి డిఃస్ సొన్ ఏ”. 30యేసు వెహాన్ , “ఓ పేతురు, నాను నిఙి నిజం వెహిస్న, యాపొదొయ్ కొరు రిజకెరెని
ముఙల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”. 31గాని పేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండ ఒదెద్ డటట్ం వెహాన్ , “నాను నీ వెట సాతిఙ
సాన. నాను నిఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహ్ ఏ”. అయవజనెవారు విజేరె వెహార్ .

యేసు గెతేస్మనెటోటదుపారద్నం కిజినాన్ 
32నసిత్వలెయేసు,వనిన్సిసూర్ వెటగెతేస్మనెఇనిటోటదుసొహర్ .యేసుసిసూరిఙ్ , “నానుసొనిస్పారద్నం కిజిమర్ జివాని

దాక మీరు ఇబెబ్ మండు”, 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 నసొస్ బాదనఙి
కలిగ్జినాద్ .మీరు ఇబెబ్నె బసినా వెటె తెలిల్ మండు.

35యేసుఅబెబ్ణిఙ్ సెగందూరంసొహాండెపడిగ్ జిఅరాండె “ఓబా,నిఙిఇసట్మాతివజయాకసట్మ్ కాణ్ నఙితపిస్ అ”,ఇజి
పారద్నం కితాన్. 36యేసు దేవుణుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఓ బా నీను విజు కిదెఙ్ అటిన్. యాకసట్మ్ కు నా బాణిఙ్ 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 గంటబాతెలిఆజిమండెఙ్ మీరుఅట్ ఇదెరా?”, ఇజిపేతురుఙ్ వెన్ బాతాన్ . 38సయును
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 వెహి మాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 40యేసు మర్ జివాజి సుడ్ఃతిఙ్ సిసూర్ 
మరి నిద కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరి కణుకు రెపెప్ఙ్ బరుదాన్ ముగ్ జిమహె. నసిత్వలె వారుయేసుఙ్ ఇనిక వెహెఙొ
తెలిఏతాద్. 41యేసు ముసారి వాజి సిసూర్ నిద కిజి మహిక సుడ్ఃజి వరిఙ్ వెహాన్ , “ఏలుబ మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా?
ఏలు ఆనాద్. ఇదిలో,లోకుమరిసియాతినఙి సెఇవరికియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయడగువాతాద్. 42లెదు, ఏలుమాట్ వరివెట.
దసూలాదెఙ్ సొనాట్ ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్”.

యేసుఙ్ అరెసిట్ కిజినార్ 
43యేసు యా మాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్ పనెన్ండు మనిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతి ఇసక్రి యోతు యూద ఇనికాన్ అబెబ్

వాతాన్. పెరిపుజేరిఙు లోకురి పెదద్లుఙు పోకిమనిన్ మందలోకుర్ కూరెద్ఙ్ , కోణెఙ్ అసాత్ రె వనిన్వెట వాతర్ . 44యేసుఙ్ 
ఒపజెపిన్కాన్ , “నాను ఎయెరిఙ్ ముదుద్ కినానొవనిన్ఙ్ మీరుతొహ్ సిజాగరఒతు”, ఇజిముఙలవరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ వెహ
మహాన్ . 45యూద వెటనెయేసుడగు 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? నఙి
అసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్ కోణెఙ్ అసిఎందనిఙ్ మీరువాతిదెర్ ? 49రోజునానుమీవెటనెమంజిదేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసత్ గదె. అయవలె
మీరు నఙి ఎందనిఙ్ అస్ ఇతిదెర్ ? గాని దేవుణుమాటదు రాసిత్వజ ఇక విజుఈహ జరిగ్దెఙ్ వెలె”. 50నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ 
విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ . 51-52 ఒరెన్ దఙడాఃయెన్, యేసు వెనుక, లోకుర్ వెట సొనిస్ మహాన్ . వాండు సొకక్
తొడ్ గిఏండఉండిపాతనె పి డ్ గితమహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు పిడిగితిమనిన్పాతడిఃసి డుమ్ డఆతాండెఉహ్ కాన్.

యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53యేసుఙ్ తొహిస్ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్. పెరిపుజెరిఙ్ విజేరె,పెదెద్ల్ ఙు,యూదురి

రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ అబెబ్ కూడిజ్ వాతమహార్. 54యేసుఙ్ విజేరిముసుక్ పెరిపుజెరిఙ ఇండొ ఒసిమహిఙ్, పేతురు వెనుక
దూరమ్ దాన్ సొనిస్ డేవదాకవాతాన్. వాండు అబెబ్ కాప్ కినివరివెట బసాత్ ండె సిసు కాయ్ జిమహాన్ . 55పెరిపుజెరిఙు విజేరె,
అబెబ్ కూడిజ్ వాతి సన్ హదిం సఙం విజుయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజిమహార్ .
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గానివనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అగితి రుజుప్ వెహిన్ ఎయెర్ బాదొహ్ క్ ఏతార్. 56నండొండార్ వనిన్ముసుక్ అబదద్ంసాసెమ్ కు వెహార్ . గాని
ఒరెన్ వెహికమరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ తేడఃమహాద్ .

57నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . 58 “లోకు తొహియాదేవుణుగుడిఃదిఙ్ నాను అర్ పిస్
విసీర్ జి,మూండిరోసాక్ఙ్  లోకు కీదుపణిఆఎండమరిఉండిదేవుణుగుడిఃతొహన్ఇజివాండువెహికమాప్ వెహప్”,ఇజివారు
వెహార్ . 59గానివారువెహిసాసయ్మ్ బాఒరెన్ వెహికమరిఒరెన్ వెహిదనిఙ్ తేడఃఆతాద్. 60నసిత్వలెవిజెరిముసుక్పెరిపుజెరి
నిఙితాండెయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్, “నీను ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు నీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61గాని
యేసు ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏండ అలెతాన్. విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజేరి యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణు
మరిసిఆతి కీసుత్ నా?”.

62 యేసు 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
పుజేరి యేసు 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 కణుకేఙ తొహిస్ కణుకేఙ్ మూకారె వనిన్ఙ్ గుతార్ . నిఙి ఎయెర్ గుతార్ ఇజి తొఏండ వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్వెట వెహార్ .
జమానుఙుబాయేసుఙ్ కికాణిఙ్ డెఃయ్ తారె ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ నానునెస్ ఎ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
66 పేతురు విజెరి ముసుక్ పెరి పుజెరి అర్ ఙుదు మహివలె అయ ఇండొణి పణి మనిస్ ఉండి అబెబ్ వాతాద్. 67 పేతురు

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

68అందెఙె పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్ ”, ఇజి వెహిస్ వెలిల్ గవునిడగు సొహాన్ . నసిత్వలె కొరు కెరెతాద్.
69అయపణికినికాద్ పేతుఙ్ గవునిడగు సుడ్ఃజి అబెబ్ నిహిమహి వరివెటమరి వెహాద్ , “వీండు వరిలొఇమహ్ కాన్ ఒరేన్”.
70గాని పేతురు మరి, “నాను ఆఏ ఇజి వెహాన్ . సణెం సొహివెనుక పేతురు డగు నిహిమహికార్, “నీను గలీలయదికి, నిజం
నీనుబావరిలొఇఒరెన్”,ఇజివెహార్ . 71నసిత్వలెపేతురు, “మీరువెహ్ సినివనిన్ఙ్ నఙినెస్ ఏఇజివెహిస్వనిన్ఙ్ వాండెసయిప్ 
సీబెఆజి ఒటుట్ కితాన్.

72వెటనెరిజఒరుస్కొరు కెరెతాద్. నసిత్వలెపేతురు,యేసువనిన్వెట, “కొరు రిజకెరెనిముఙలనీనునఙినెస్ ఏఇజిముసార్ 
వెహిన్లె”, ఇజి వెహిమాటఎతుత్ కితాండె నండొ దుకమాజిఅడఃబ తాన్.

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1 పెందాల సీకటి మన్ బునె, పెరిపుజెరిఙు, యూదపెదెలుఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్, సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ 
విజేరె కూడిజ్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. వారు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతాత్ రె రోమ దేసెమ్ ది అతికారిఆతి పిలాతుఙ్ 
ఒపజెపాత్ ర్. 2 “నీను యూదురి రాజునా?”, ఇజి పిలాతు యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె యేసు, “ఒఒ నీను వెహిలెకెండ్ నె”,
ఇజి వెహాన్ . 3 పెరిపుజేరిఙు యేసుముసుక్ నండొ తపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4 నసిత్వలె పిలాతు యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను
మర్ జి ఇనికబా వెహిన్దా? వీరు నీ ముసుక్ ఎసొస్ తపప్ఙ్ మొపిస్నార్ గదె”. 5అహె వెహితిఙ్ బాయేసు ఇనిమాటబామర్ జి
వెహ్ ఎతాన్. అకక్ సుడ్ఃజి పిలాతు బమమ్ ఆతాన్.

6 ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిద్ ఙ్ లోకుర్ కోరిజిని ఒరెన్ కయ్ దువనిన్ఙ్ విడుదల సీదేఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు.
7అయవలెబరబబ్ఇనికాన్ ఒరెన్ అనన్యవాండు ననిన్కాన్ జెలిదుమహాన్ . వాండు,వనిన్వెటమహికార్,ఏలుబడిః కినివరిఙ్ 
ఎదిసాత్ రెసెడొండారిఙ్ సపత్ మహార్ . అందెఙెవరిఙ్ జలిదు ఇట్ తమహార్ . 8లోకుర్ పిలాతుబాన్ వాజి, “నీను కినిఆలవాటువజ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఅ”, ఇజి వెహార్ . 9-10పెరిపుజెరిఙు గోస ఆతారెయేసుఙ్ నఙి ఒపజెపాత్ ర్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె
వాండు “యూదురిరాజుఙ్ నానుమిఙి డిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11గాని పెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ డిఃసి సీజి
యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ .

12నసిత్వలె పిలాతు, “యూదురిరాజుఇనిమీరు వెహ్ సినివనిన్ఙ్  నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 13వారు, “వనిన్ఙ్ 
సిలువ పొక్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 14అందెఙె పిలాతు, “ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువ పొకెఙ్ ? వాండు ఇని తపుపణి కిఏన్”,
ఇజి వెహాన్ . గాని వారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సప్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 15 పిలాతు లొకాఙ్ సరద్ కిబిసేత్ఙ్ బరబెబ్ఙ్ 
విడుఃదల కితాన్,యేసుఙ్ కొరడ్ఙాణిఙ్ డెఃయ్ బిసి. సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.

సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్ 
16నసిత్వలె సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ పెటోరియం ఇని పిలాతుని పెరిఇండొ ఒతారె అబెబ్మహి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ 

కూడుపాత్ ర్. 17వారు యేసుఙ్ ఎరాని రంగుది నీరి సొకక్ పొరీప్సి సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి బురాదు
ఇడ్ఃతార్. 18 “యూదురి రాజు గెలిస్అ? ఇజి వెహిస్ వారు యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్. 19వారు మరి మరి డుడుదాన్ వనిన్ బురాదు
డెఃయారె వనిన్ముసుక్ పూసాత్ ర్. వెనుక ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వనిన్ఙ్ మాడిసి వెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసి విజితి వెనుక వనిన్ఙ్ 
తొడిఃగిసిమహిఎరానిసొకక్లాగిజ్ వనిన్ నీరిసొకక్ తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

‡ 14:63-64 14:63-64 నండొ కోపం ఆతాద్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ సొకక్ కిసాన్ర్ . గాని విజేరె పుజేరిముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి వనిన్ సొకక్కిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి లేవి. 21:10
దు రాసత్ మనాద్ .
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యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయ్ జినార్ 
21 కురేనియాదికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ ఉండినాటోహన్ అయసరివాజిమహాన్ . నసిత్వలెయేసువందిఙ్ సిలువ పిండ్ దెఙ్ 

సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం కితాత్ ర్. సీమోను, అలెకస్ందరుని, రూపుఇని వరి అపొప్సి. 22 వారు గొలొగ్ తఇని
బాడిడ్దు యేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ బుర పిణికి బాడిడ్ఇజి అరద్ం. 23 అబె యేసుఙ్ ఉండెఙ్ దాకస్కలుదు బోలం* ఇని
సేందుమాయం కల్ పిస్ సితత్ర్. గాని వాండు కెఏతాన్. 24సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయార్. వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
ఎయెఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారె వనిసొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 25పెందాల 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.
29-30నసిత్వలె అయ సరిదాన్ సొనిస్మహికార్ వరి బురదూకిస్ యేసుఙ్ దూసిసాత్ ర్, “ఒహొ దేవుణుగుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ విసీర్ జి
మూండి రోసాక్ఙ్ నాను తొహన్కి నిఙి నీనె రకిస్సి. సిలువదాన్ డిగ్ జి రఅ” ఇహార్ .

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

యేసు సిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్ 
33 వేడెః 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 యామాట వెహారె, “ఇదిలో వీండు ఎలియేఙ్ కూకిస్నాన్” ఇహార్ . 36 ఒరెన్ ఉహ్ కిస్
సొనిస్ దూతి తతాత్ ండె సెందు దాకస్ కలుదు ముడఃకిస్ ఉండి డుడుడ్ దాన్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ వెయుద్ అందిసాత్ న్. “సణెం మండు.
ఏలియ వాజి వినిఙ్ డిపాన్ండొ సిలేనొ సూణాట్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 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.
39 సిలువ డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ ది మంద మణిసిరిఙ్ ,యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండె పాణం డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు
నిజందేవుణుమరిసినె”,ఇజివెహాన్ . 40సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ దూరంనిలిస్సుడ్ఃజిమహె. వనాక్ఙ్ లొఇమగద్లేనెమరియ,
ఇజిరియాకోబు,యోసెఇనివరి అయ్ సిఆతిమరియ, సలోమిఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు గలీలయదుమహివలె ఇవిక్ వనిన్వెట
సొనిస్ వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ కిజిమహె. ఇవిక్ ఆఎండ యెరూసలేమ్ దు యేసువెట వాతి నండొ అయ్ లికొడొఃక్ బా అబెబ్
మహె.

యేసు పినుగు సమాదిదు ఇడాత్ ర్ 
42-43 అరిమతయి 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
సిలువముసుక్హాన్ జాయ్ మనుబునె డిపెత్ఙ్ పిలాతుబాన్ సెలవలొసాత్ న్. అయదినం విసాంతిదినంముఙాలమహితయార్ 
కినిదినం. అందెఙె అయ తయార్ కినిదినం పొదొయ్ నెయోసేపు పిలాతుబాన్ సెలవ లొసెత్ఙ్ సొహాన్ . 44యేసు ఎసాక్ండె
సాతాన్ ఇజి వెంజి పిలాతు బమమ్ ఆతాన్. సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారిఙ్ కూకిస్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు ఎసాక్ండె సాతాన్ ఇజి
నెసాత్ న్. 45యేసుసాతాన్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారి వెహిమాట 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, యోసె
అయ్ సిఆతిమరియయేసు పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

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

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

7వాండుమిఙిఇంకముఙాల గలీలయమీరుసొనిస్నాన్వాండుమిఙివెహివజమీరు 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 

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 



మారుక్ 16:9 52 మారుక్ 16:20

9యేసు ఆదివారం పెందాలెన్ సమాదిదాన్ బతిక్జినిఙ్ జి మగద్లెనె మరియెఙ్ తోరె ఆతాన్. యామరియ ఎయెర్ ఇహిఙ
యేసు ఏడు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్ నెగెండ్ కితిత్ అయ్ లి కొడొః. 10యేసువెట మహికార్ యేసు సాతిఙ్ దుకమ్ దాన్ ఒడ్ఃబిజి
అడఃబాజి మహిఙ్, అది సొహదె విజు సఙతిఙ్ వరిఙ్ వెహాద్ . 11యేసు బతిక్జి నిఙితాండె నఙి తోరె ఆతాన్ ఇజి అది వెహి
మాటవారు నమిమ్ఏతార్.

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

13వారుసొనిస్,మహిసిసూరిఙ్ యాసఙతివెహార్ . గానివారుయారిఏరిమాటేఙబానమిఏతార్.

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

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

17ఎయెర్ నఙినమిమ్నారొవారుయాబమామ్తిపణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙనాపేరుదాన్ వారుదెయమ్ కాఙ్ 
ఉల్ పాన్ర్. వారు కొతత్బాసెఙ్ వరిగ్నార్. 18సారాసాక్ఙ్ అసిత్ఙ్ బాఅవిక్ కటిత్ఙ్ బాసాఏర్. ఇనికబా గొపప్ విసమాతిక ఉటిఙ్ బా
సాఏర్. జబుబ్ ఆతివరిముసుక్ కికు ఇటిత్ఙ వారు నెగెండ్ ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్ 
19యేసుయాకెఙ్ విజువెహివెనుక దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్. యేసు అబెబ్ దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్.

20యేసుసిసూర్ విజుబాన్ సొనిస్దేవుణుసువారవెహార్ .వారు కితిత్ విజుపణిదిఙ్ దేవుణుసాయంకితాన్. వారు కితిత్ బమామ్తి
పణిఙాణ్ వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు తోరిసాత్ న్.
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లూకరాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక

యా సువార లూక ఇని ఒరెన్ డాకట్రు, దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసుయాలోకమ్ దు బతిక్తిత్వలె జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కత
వజ రాసత్ మనాన్. యేసు పుడుఃగు వందిఙ్ మహి సువార ఇంక లావు వెహమనాన్. మరియేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని పణిఙ
వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కితిత్దనిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. యేసు దేవుణు మరిసి ఇహిఙ్ బాలోకు వజ
పుటిస్, లోకురి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాజి, మరి దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజియా సువారదు
వెహిస్నాన్.

1-4లూక తియెపిలెఙ్ రాసినాన్. మానడిఃమి జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ కతవజ రాసెత్ఙ్ నండొండార్ సుడ్ఃతార్. మొదోహనె,
యాసఙతిఙసుడ్ఃతిసాసిర్ ,మరి,సువారబోదిసిత్కార్ మఙివెహార్ .వారుమఙివెహివజనె,వీరురాసాత్ ర్. నానుయాసఙతిఙ్ 
విజుమొదోహనెబాగనెసత్ మహ. అందెఙెఅయాకెఙ్ నీవందిఙ్ వరసరాసిత్ఙబాగమంజినాద్ ఇజినాను ఒడ్ఃబిత. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,అయావలె నిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనాక్ఙ్ పూరిఅరద్ం నిఙి నెసెత్ఙానాద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుడ్ గు వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
5హెరోదురాజు యూదయ దేసెం ఏలుబడిః కిజి మహివలె, జెకరియ ఇని ఒరెన్ పుజెరి మహాన్ . వీండు అబియ పుజెరి

జటుట్ దుమహికాన్. వినిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు. అదిఅహరోనుపుజెరి కుటుమ్ దికాద్ నె. 6వీరు రిఎర్ బా, నింద సిలెల్ండ పబు సితి
ఆడెఙ,రూలుఙవిజులొఙిజి,దేవుణుముందాలనీతినిజాయితిదాన్ మహార్ . 7ఎలిసబెతుగొడుడ్ బోదెలి. అందెఙెవరిఙ్ కొడొఃర్ 
సిలెల్ర్ .వారు రిఎర్ బానండొడొకఆతార్. 8ఉండిసటుట్ జెకరియజటుట్ ఙ్ పుజేరిపణికిదెఙ్ వంతువాతాద్. అయావలెజెకరియ
దేవుణుముందాలపుజేరిపణి 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 విజేరెవెలిల్ మంజిపారద్నం కిజిమహార్ . 11నసిత్వలె,దేవుణుదిఙ్ దూపంసురిన్మాలిపిటెఉణెర్ పడఃకాద్ దేవుణు
దూత నిహన్. నిహండె వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్. 12జెకరియ, 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
ఇనికబా వాండు ఉణ్ ఎన్. అయిసిపొటలొఇ పిండం ఆతి బాణిఙ్ 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 ముఙాలసొనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొప్సి మరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయంమనిన్కార్ బుదిద్దాన్ నడిఃనివజ,
విరి సరిదు దేవుణుమాట వెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబు వానివలె, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ తయార్ కినివందిఙ్ యా
లెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙె వాండు పుటిన్వెలె మిఙి గొపప్ సర్ ద కినాన్ లె. మరి, నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
18నసిత్వలె జెకరియదేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్, “యాకఎలాగనాను నెసెత్ఙ్ ? నాను డొక. నాబోదెల్ బాడొఃకి ఆతాద్”, ఇజి.
19అందెఙె దేవుణు దూత, “నాను గబియెలు. దేవుణు పడఃకాద్ నిలిస్మంజినికాన్. నీ వెట వరిగ్జి, నిఙియానెగిగ్ కబు వెహెఙ్ 
దేవుణునఙిపోకమనాన్. 20గానినానువెహిమాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙెయాకెఙ్ జరిగ్నిదాక,నీను గులల్ ఆజిమంజినిలె.
నాను వెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు,పూరిఆనెలె”, ఇజి వెహాన్ .

21 నసిత్వలె లోకుర్ జెకయెఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . వీండు ఎందనిఙ్ దేవుణు గుడిఃదు నిసొ ఆల్ సెం ఆతాన్ ఇజి బమమ్ ఆజి
మహార్ . 22వాండు వెలిల్ వాతివెలె, వరి వెట వర్ గిదెఙ్ అట్ ఎతాన్. అయావలె దేవుణు గుడిఃదు వినిఙ్ దేవుణు ఇనికదో ఉండి
దర్ సనం* తోరిసాత్ న్ ఇజి నెసాత్ ర్. వెయు రఇతిఙ్, వాండు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాన్. వాండు గులల్ ఆజి మహాన్ . 23 వనిన్
పణికాలం వీజితిఙ్ వాండు వనిన్ ఇండొసొహాన్ . 24సెగం రోసుక్సొహివెనాక్, వనిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతుపాతడిఃసాత్ ద్. అయ్ దు
నెలదాక అది ఇండొనెమహాద్ . 25 “పబునె నా వందిఙ్ యాక కితాన్. ఏలు నాముసుక్ కణక పెహ బసాత్ ండె లోకుర్ ఎదు నఙి
మహిసిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
26ఎలిసబెతుపాతడిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబియెలు దూతెఙ్, గలిలయపాంతమ్ దుమనిన్ 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. 28దేవుణు దూతలొఇసొహాండె,మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వందనం, పబు నీ వెట
మనాన్. నిఙి నెగెండ దీవిసత్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె,మరియనండొబాద ఆతాద్. వనిన్మాటెఙదిఙ్ 
అరద్ం ఇనికదోఇజిదనిన్ గరబ్మ్ దు బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలెదేవుణు దూతదనిన్ఙ్, “మరియనీను తియెల్ ఆమ. దేవుణు
నీముసుక్ కనికారంతోరిసత్ మనాన్. 31నీనుపాతడిఃసిత్దె,ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె. వనిన్ఙ్ యేసుఇజిపేరు ఇడ్ఃఅ. 32వాండు
పెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ అతికారంమని దేవుణుమరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. వనిన్ అనిగొగొర్ ఆతిదావీదు రాజుఆతివజ,
దేవుణుఆతి పబు వనిన్ఙ్ రాజు కినాన్ లె. 33వాండు,యాకోబుఙ్ తెగగ్తివరిఙ్ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కినాన్ లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 34అయావలె అది, “నాను ఎసెఙ్ బామొగకొడొః వెట కూడ్ఃఎనె.
యాకఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్. 35అందెఙె దేవుణు దూత, “దేవుణు ఆతమ్ నీముసుక్ వానాన్ లె.

* 1:22 1:22 దర్ సనం ఇహిఙ ఇనికాదొఉండి సఙతి కల లెకెండ్ టెటాఙ్ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్ తోరె ఆజినాద్ 
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మొసొప్ కితిఙ నీడ పిడ్ఃకాన్ద్. అయలెకెండ్, విజు దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణు సతుత్ నిఙి పిడ్ఃకాన్దెల్. అందెఙెపుటిన్కాన్ 
దేవుణు బాణిఙ్ వానికాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. 36 నీ డగుహి లోకుఆతి ఎలిసబెతు డొఃకి కాలమ్ దు
ఒరెన్ బయిఙ్ పాతడిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్ బోదెలిఇజి కూకెఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37విజుకిదెఙ్ దేవుణుఅటిన్కాన్”, ఇజి
వెహాన్ .

38అయావలెమరియ, “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 . 41-42మరియవెహివందనం
ఎలిసబెతు వెహివెలె, దనిన్పొటాద్ మనిన్ పిండం సరద్దాన్ కదిల్తాద్. ఎలిసబెతు దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి సర్ దఆజిఈహ
డటం వెహాద్ . “అబ! బోదెకాలొఇ, దేవుణు నిఙినె నెగెండ దీవిసాత్ న్. నీ పొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బా దీవిసాత్ న్. 43నా పబుఙ్ 
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.
46అయావలెమరియఈహ వెహాద్ . “నాపాణంపబు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి వెహిస్నాద్. 47-49వాండు 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 విజేరె నా వందిఙ్, దేవుణు దీవిసిత్కాద్ ఇజి వెహన్ర్ లె. వాండె నెగిగ్
దేవుణు. 50వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆనివరి ముసుక్ వనిన్ కనికారం తర తరం మంజినాద్. 51వాండు వనిన్ సతుత్ దాన్ గొపప్ పణిఙ్ 
కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ ఇజి వరిలోఇ ఒడ్ఃబిజి గర ఆతి వరిఙ్ వాండు సెదిసాత్ న్. 52గరమని అతికారిఙ, అతికారం
దాన్ డిఃపాత్ ండె ఇజిరి వరిఙ్ పెరికార్ కితాన్. 53బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండి సీజి సర్ ద కిబిసాత్ న్. మని వరిఙ్ వహి కీదానెపోకాన్.
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 ఇజి ఒటుట్ కితాన్. అయాకవాండు
ఒడిఃబితాన్”, ఇజిమరియవెహాద్ . 56అది డగు మూండి నెలెఙ్ దాక ఎలిసబెతుబాన్ మహదెదని ఇండొమర్ జిసొహద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుటిస్నాన్.
57 నెలెఙ్ నిండితివలె, ఎలిసబెతుఙ్ ఒరెన్ కొడొః పుటాత్ న్. 58 పబు దనిన్ముసుక్ కణక పెహ బేసాత్ న్ ఇజి పడఃకాదికార్ ని

కూలెఙ్ వెహరె, దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్. 59కొడొః పుటిస్ ఎనిమిది దినమ్ దు వనిన్ఙ్ సునతి కిదెఙ్ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్ 
అపొప్సి పేరు ననిన్క ఇడ్ దెఙ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 60నసిత్వలె అయ్ సి, “అహ పోని! వనిన్ఙ్ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”,
ఇజి వెహాద్ . 61అందెఙె వారు, “మీ కూలెఙ లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ వెహార్ . 62 వినిఙ్ ఇనిన్ పేరు
ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సి కోరిజినాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వారు కియు సయ్ న కిజి జెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్. 63నసిత్వలె వాండు ఉండి రాసిని బలల్
లొసాత్ ండె, “వినిన్ పేరుయోహాను”, ఇజిరాసాత్ న్. వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 64వెటనె, వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ వెయువాతాద్.
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజివరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 65పడఃకాదికార్ విజేరెగొపప్తియెల్ ఆతార్. యూదయదేసెమ్ దిగొరొణ్ పాంతం
విజులోకుర్ విజేరెయాజరిగ్తి సఙతిఙవందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 66యాకవెహికార్ విజెరెబాదనివందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యాకొడొః
ఎలాగమహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”, ఇజి వెహాన్ . పబు సతుత్ వనిన్వెటమహాద్ ఇజివారు నెసాత్ ర్.

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

68 “ఇసాయేలు లోకురి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్ లోకురిఙ్ డిఃబిసిన్ వందిఙ్ వాతమనాన్.
69 ఒరెన్ సతుత్ మని మఙి గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ మా వందిఙ్ సిత మనాన్. అయ వాండు వనిన్ పణి మణిసి ఆతి దావీదు
కుటుమ్ దుమనికాండె. 70-71సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలె,దేవుణువనిన్బాణిఙ్ వాతిపవకెఙవెటఒటుట్ కితమనాన్. ఒటుట్ ఇనిక
ఇహిఙ, “మాపగాతివరిబాణిఙ్ మఙి రకిస్సన్ఇజి. “మఙిదూసిసిన్ వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’, ఇజి. అయాఒటుట్ వజనె,మఙి రకిస్సిన్
వనిన్ఙ్ సితాన్. 72మరివాండు వెహాన్ , “మాఅనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి వజ కనికారంతోరిసన్ ఇజి. వనిన్ వందిఙ్ కేటఆతిఒపుమానం
ఒడ్ఃబినఇజి. 73-74మాబుబబ్ఆతిఅబాహమువెటఒటుట్ కితాన్,మాపగఆతివరిబాణిఙ్ మఙితపిసన్ ఇజి,తియెల్ సిలెల్ండ
వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ మఙిసాయం కిన ఇజి. 75మరి, మాటు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ 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, నీనుముఙాలెసొన్ సి పబుఙ్ లోకుడగువాదెఙ్ సరి నెగెణ్ కినిలె. 77నీవనిన్లోకాఙ్ 
వెహిన్లె, “దేవుణు వరిపాపమ్ కు సెమిసివరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’, ఇజి. 78మాదేవుణు నండొ కనికారంమనికాన్. వాండు దేవుణు
మంజినిబాడిడ్దాన్ పొదుద్ సోని లెకెండ్ రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె. 79ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదుమనివరిఙ్ సావుబతుక్దు
మని వరిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్. మఙిసమాదనందాన్ నడిఃపిసెత్ఙ్. దిని వందిఙెవాండు రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె”, ఇజి జెకరియ
వెహాన్ . 80కొడొః పిరితాన్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పిరితాన్. వాండు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ తోరిన్ దాకయెరూసలేమ్ దిఙ్ వెలిల్
బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె బతిక్తాన్.

2
1అయకాలమ్ దురోమగవర్ మెంటుఅడిఃగిమనిన్విజులోకురిఙ్ జమబందిలెకెఙ్ రాసెత్ఙ్ ఇజికయిసరుఅయుగుసుత్ ఉండి

ఆడసితాన్. 2 కురెనియఇనిఒరెన్ సిరియరాస ందిఙ్ సుడ్ఃజిమహివలెయామొదోహిజమబందిలెకెఙ్ రాసాత్ ర్. 3విజేరెవరి
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వరిపటన్మ్ కాఙ్ పేరుక్రాసెఆదెఙ్ సొహార్ . 4అయలెకెండ్ యోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ బాసొహాన్ . వీండుదావీదు కుటుమ్ దికాన్.
దావీదు పటన్ం బేతెల్హెము. అందెఙెవాండు గలిలయఇనిపాంతమ్ దినజరేతు ఇనిపటన్ందాన్,యూదయపాంతమ్ దుమని
బేతెల్హేము ఇని పటన్మ్ దుసొహాన్ . 5వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిమహిమరియవెటజమబందిరాసెఆదెఙ్ సొహాన్ . అయావలెదనిన్ఙ్ 
నెలెఙ్ నిండితెమహె. 6వారుఅబెమహివలెదనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7అదిదనితొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ ఏరుఈబాతాద్. వరిఙ్ మండెఙ్ 
లార్ జి ఇలు దొహ్ కెతాద్ . దొహిక్ఇతిఙ్ పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, కొడిడ్ఃఙ సాలాదిడోణిద్ తెపాత్ ర్.

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

9 అయావలె ఒరెన్ దేవుణు దూత వరిఙ్ తోరె ఆతాన్. పబు జాయ్ వరి సుటులం వాతాద్. వారు నండొతియెల్ ఆతార్.
10అయావలె దూత వరిఙ్, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ నండొ సర్ ద కిబిసిన్ నెగిగ్ కబు నాను వెహన్. 11నేండు
దావీదు పటన్మ్ దు మిఙి రకిస్సిన్కాన్ ఒరెన్ పుటత్ మనాన్. వాండు పబు ఆతి కీసుత్ . 12యాకదె నాను మీఙి వెహిదనిఙ్ గురు
“ఒరెన్ బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె,సాలాదిడోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 13-14వెటనె, దేవుణుమంజిని
బాడిదినండొదూతెఙ్ అయదూతవెట కూడిఃతె. కూడిఃతారె, “విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. యా
లోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనం మనీద్ ’ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మహార్ . 15 దూతెఙ్ వరిఙ్ డిఃసాత్ రె,
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొహార్ . సొహి వెనుక గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్, “మాటు బేతెల్హేముదు సొనిస్, పబు మఙి వెహ్ పిసిత్ యా
జరిగ్తి సఙతిఙ సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారుబేగిసొహరె,మరియామెమ్ఙ్,యోసేపుఙ్,డోణిదుతెపిత్ మనికొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతార్. 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె,యా
కొడొః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహిమాటెఙ్ విజేరిఙ్ వెహార్ . 18గొరెఙ్ గవుడుఃఙ్ వెహికెఙ్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 19గాని
మరియజరిగ్తి సఙతిఙ విజు గరబ్మ్ దు ఇడిజ్ దనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మహాద్ . 20 గవుడుఃఙ్ వరిఙ్ వెహికెఙ్, వారు సుడ్ఃతికెఙ్ 
విజు వనాక్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ నండొ పొగ్ డిఃజి మహసొహార్ . దేవుణు దూత వరిఙ్ వెహి వజనె విజు
జరిగ్తె.

21పుటిస్ ఎనిమిదిరోసుక్ ఆతిఙ్,బయిఙ్ సునతి కితార్. అయావలెవారు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజిపేరు ఇటాత్ ర్. పాతడిఃస్ ఎండ
ముఙాలె దేవుణు దూత వెహి పేరునె ఇటాత్ ర్. 22దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ దు మనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ 
దినం ఆతాద్. అయావలెయోసేపునిమరియబయిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్,యెరూసలేమ్ దు ఒతాత్ ర్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మోసెరాసెత్ఙ్ పబువెహిరూలుదుమనాద్, “విజుతొలితపుటిత్ కొడొఃదిఙ్ దేవుణువందిఙ్ కెటఇడ్ఃదెఙ్*. 24మరి,మోసెరాసెత్ఙ్ 
పబు వెహి రూలుదు మని వజ, “జత గువండెఙ్ నొ రుండి పార పొటి పిలెకుఙ్ నొ పూజ సీదెఙ్†”, ఇజి. అయావజ ఒతాత్ ర్.
25అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలేమ్ దు మహాన్ . వీండు నీతి నిజయ్ తిమనికాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెల్ 
ఆతికాన్. ఇసాయేలులోకాఙ్ రకిస్సిన్ వనిన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . దేవుణుఆతమ్ వనిన్ వెటమహాన్ . 26పబు ఏర్ పాటు
కితి పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ వెహ మహాన్ . 27 దేవుణు వనిన్ఙ్ నడిఃపిసిత్వజ వీండు
దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . నసిత్వలె, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదు మని లెకెండ్ కిదెఙ్ అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతియేసుఙ్ 
తతాత్ ర్. 28అయావలెసుమెయోను కొడొఃదిఙ్ కికాణిఙ్ పెహండెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిఈహ 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.

33అయావలెవాండు కొడొః వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 34-35సుమెయోను వరిఙ్ 
దీవిసాత్ ండె, వనిన్ అయ్ సి ఆతిమరియెఙ్, “ఇసాయేలు లోకుర్ నండొండార్ నాసనం ఆనివందిఙ్, నండొండార్ బతిక్ని వందిఙ్ 
దేవుణు వినిఙె ఏర్ పాటు కితాన్. వీండు దేవుణు ఏర్ పాటు కితి ఉండి గురు. లోకుర్ అయాక నెకన్ పొకాన్ర్. 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 జాతిదు
మనికాద్. అది పెండిల్ ఆజి ఏడు పంటెఙ్ మాసి వెట బతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్ పంటెఙ్ దాక ముండ మొపత్ మహాద్ . అది
నండొడొక ఆతాద్. దేవుణు గుడిః దాన్ ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండ, రెయుపొగాల్ ఉపాస్ దాన్ పారద్నమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసిమహాద్ . 38ఆగడిఃయదునె,అదిదేవుణుగుడిఃదుయోసేపు,మరియ,యేసుబాన్ సొహదెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్.
యెరూసలేమ్ దిలోకుర్ రోమఅతికారిఙఅడిఃగిమహార్ . వారు వరిఙ్ డిఃబిసిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహార్ . ఆహెఎదు
సుడ్ఃజిమహివరివెట కొడొఃవందిఙ్ వెహాద్ .

39 యోసేపుని మరియ మోసె రాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుఙ్ దు కిదెఙ్ వెహి మనికెఙ్ విజు కితార్. కితి వెనుక, మహరె
గలీలయదు మని నజరేతు ఇని వరి పటన్మ్ దు సొహార్ . 40కొడొః సతుత్ దాన్ పిరితాన్. వనిన్ఙ్ నండొ బుదిద్ మనాద్. దేవుణు
వనిన్ఙ్ దీవిసినెమహాన్ .

యేసు పెదద్లిఙవెటవర్ గిజినాన్.
41ఏంటుఏంటుయేసుఅయ్ సిఅపొసిర్ యెరూసలేమ్ దుపసక్‡పండొయ్ దిఙ్ సొనిస్మహార్ . 42వారుఏంటుసొనిస్మహి

అలవాటువజ,యేసుఙ్ పనెన్ండు పంటెఙ్ మహివలె పండొయ్ దిఙ్ సొహార్ .
43పండొయ్ వీజితిఙ్,వారుమర్ జివాజిమహార్ . గానికొడొః ఆతియేసుయెరూసలేమ్ దు నిహన్. వనిన్ అయ్ సిఅపొప్సిర్ 

అయాక నెస్ ఎతార్. 44 వీండు మంద లోఇ మనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, ఉండి రోజు వారు నడిఃజి వాతార్. వెనుక వారు వరి
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కూలెఙబాన్ నెలవ్ ఆతి వరిబాన్ వనిన్ఙ్ రెబాజినార్. 45వాండు తోర్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ రెబాజియెరూసలేమ్ దు మర్ జి వాతార్.
46మూండి దినమ్ కు వెనుక, వాండు, దేవుణు గుడిఃదు బోద కినివరి నడిఃమి బసిత్క సుడ్ఃతార్. వాండు వరి మాటెఙ్ వెంజి,
వరిఙ్ మరి వెన్ బాజి మహాన్ . 47 వనిన్ మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె, వాండు మహిస్ వెహిమాటెఙ వందిఙ్, వనిన్ బుదిద్ వందిఙ్ 
నండొ బమమ్ ఆతార్. 48 వనిన్ అయ్ సి అపొసిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. వనిన్ అయ్ సి ఈహ వెహాద్ “నా
మరిన్, నీను ఎందనిఙ్ మఙిఈహ కితి? ఇదిలో నీ బుబబ్నినాను నండొబాదఆజి నిఙి రెబాజివాతాప్”, ఇజి వెహాద్.

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

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

తంబెర్ సిఆతి పిలుపుప్ ఇతూరియనితకోనీతిరాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనేరాస మ్ కాఙ్ లుసానియఅతికారి. అయావలె
తిబెరియ కయిసరు ఇనికానె విరిఙ్ విజేరె ముసుక్ రాజు. వాండు పదిహేను పంటెఙాణిఙ్ విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినె వాజినాన్.
2అయావలె,అనన్ని కయపపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి. అయావలెబీడిమ్ బూమిదు, జెకరియమరిసిఆతియోహాను వెట
దేవుణు వర్ గితాన్. 3అందెఙెవాండు, “మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణుమీపాపమ్ కు సెమిసాన్న్”, ఇజి
యొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదుమనిన్పాంతంవిజుసొనిస్బోదిసిమహాన్ . 4యెసయపవకరాసిత్వెలెవినిన్వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్.
“బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్. “పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరినెగెణ్ కిఅ. వనిన్ఙ్ నడిఃదెఙ్ సరితినాఙ్ 
కిదు. 5విజు గాతెఙ్ నిండిస్ అ. విజు గొరొక్ ని మెటెఙ్ బయ్ లు కిఅ. వెకొ సరిఙ్ తినానికెఙ్ కిఅ. కరుకు సరిఙ్ నునన్ఙ్ తికెఙ్ 
కిఅ. 6అయావలె విజేరె, దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సిన్ దనిన్వందిఙ్ సూణార్ లె*”, ఇజి. ఆహెరాసిత్మహిలెకెండ్ యోహానుబోదిసాత్ న్.
7యోహనువనిన్డగుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ వాజినిమందలోకురిఙ్ ఈహ వెహాన్ “మీరువిసంమనిన్సరాస్ 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 .
“మాపుఅబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి మీరు మీ మనుస్దు వరిగ్మాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాపణుకుఙాణిఙ్ అబహముఙ్ 
కొడొఃరిఙ్ తయార్ కిదెఙ్ దేవుణుఅటాన్న్”, ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 9దేవుణుమరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి
అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్ . నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇమరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

10అయావలెలోకుర్ విజేరె, “అహిఙమాపుఇనికకిదెఙ్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 11యోహానువెహాన్ , “రుండిసొకెఙ్ మనిన్కాన్ 
ఉండి సిలివనిన్ఙ్ సీదెఙ్. అయలెకెండ్ టిండిమనిన్కాన్ సిలిల్వనిన్ఙ్ సీదెఙ్”, ఇజి. 12పనున్ పెర్ నికార్ బాబాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ 
వాతార్. వారు, “ఓబోదకినికి,మాపుఇనిక కిదెఙ్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 13దనిఙ్ వాండు, “మిఙిఎసొలొసెత్ఙ్ ఆడసితమనాదొ,
నసొ లొసుత్ . నండొ లొసామ్ట్”, ఇజి వెహాన్ . 14 నసిత్వలె సెగొండార్ ఉదద్ం కినికార్, “మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
అందెఙె వాండు, “బెదిసి ఎయెబాన్ డబుబ్ డిబిసామ్ట్. అనయం వెహిస్ డబుబ్ లొసాన్ట్. మీ జీతం దానె సరుద్ ఆదు”, ఇజి
వెహాన్ .

15వీండు కీసుత్ సు ఇజియోహాను వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె వరి మనుస్దు ఒడ్ఃబితార్. వారు ఆస దాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మహార్ . 16అయావలెయోహాను వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహాన్ , “నానుమిఙిఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నఙిమిసిత్ నండొపెరికాన్ 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 
వెహిస్లోకురిఙ్ పణిసి వెహాన్ . సువారబోదిసి వెహాన్ . 19వాండుహేరోదు ఇని అతికారిఙ్ వెహాన్ , వనిన్ కొడెఃసిహేరోదియవెట
హేరోదు పాపం కితాత్ న్ ఇజి. మరి,హేరోదు కితి విజు తపుప్ఙబా వెహాన్ . 20అందెఙెవాండుయోహానుఙ్ జెలిదు ఇటాత్ న్. ఆహె
హేరోదు కితిత్ విజు తపుప్ఙవెటయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిసిత్ తపుబా కూడిఃతాద్.

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 
21యోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిన్ ముఙాల,ఉండి రోజులోకుర్ విజెరెబాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయావలెయేసుబాబాపిత్సం లాగె

ఆతాన్. 22వాండుపారద్నం కిజిమహివలె,ఆగాసం రెయ్ ఆతాదెదేవుణు ఆతమ్ ఉండిపారపొటిఙ్ మూరి లెకెండ్ డిఃగ్ జివనిన్
ముసుక్వాతాద్. అయావలె, “నీనెనాను పేమిసిన్నామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సర్ దఆజిన”, ఇజి పరలోమ్ దాన్ ఉండి
జాటువాతాద్.

23యేసు వనిన్ సేవపణి మొదొలిస్వెలె వనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ పంటెఙ్ వయ్ సు మహాన్ . వీండు యోసేపు మరీన్ నె
ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ . యోసేపుహెలిమరిసి 24హెలిమతత్తు మరిసి మతత్తు లేవి మరిసి లేవి మెలిక్ మరిసి మెలిక్యనన్
మరిసియనన్యోసేపుమరిసి 25యోసేపుమతత్తియమరిసిమతత్తియఆమోసుమరిసిఆమోసునాహోముమరిసినాహోము
ఎసిల్కి మరిసి ఎసిల్కి నగగ్య మరిసి 26 నగగ్య మయతు మరిసి మయతు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ సిమియ మరిసి
సిమియయేసెక మరిసి యేసెకయోదా మరిసి 27యోదాయోహన మరిసియోహన రేపా మరిసి రేపా జెరుబాబెలు మరిసి
జెరుబాబెలు సయిలీత్యెలు మరిసి సయిలీత్యెలు నేరి మరిసి 28 నేరి మెలిక్ మరిసి మెలిక్ అది మరిసి అది కోసాము మరిసి
కోసాము ఎలక్దాముమరిసి ఎలక్దాము ఏరుమరిసి 29ఏరుయొహసవమరిసియొహసవ ఎలియెజెరుమరిసి ఎలియెజరు

* 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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యోరియ మరిసియోరియ మతత్తు మరిసి మతత్తు లేవి మరిసి 30 లేవి సిమొను మరిసి సిమొను యూద మరిసి యూద
యోసేపుమరిసియోసేపుయోనాముమరిసియోనాము ఎలాయ్కిముమరిసి 31ఎలాయ్కిముమెలెయామరిసిమెలెయామేనాన్
మరిసిమేనాన్మతత్తమరిసిమతత్తనాతానుమరిసినాతానుదావీదుమరిసి 32దావీదు,యెసయమరిసి. యెసయఓబెదు
మరిసి ఓబెదు బోయసు మరిసి బోయసు సలక్ను మరిసి సలక్ను నయసోస్సు మరిసి 33 నయసోస్సు అమిమ్నాదబు మరిసి
అమిమ్నదాబు అరాముమరిసి అరాము ఎసోముమరిసి ఎసోము పెరెసు మరిసి పెరెసుయూదామరిసి 34యూదాయాకోబు
మరిసియాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు అబాహముమరిసి అబాహము తేరహ మరిసి తేరహ నాహోరు మరిసి 35నాహోరు
సేరుగు మరిసి సేరుగు రయూకు మరిసి రయూకు పెలెగు మరిసి పెలెగు హెబెరు మరిసి హెబెరు సేలహ మరిసి 36 సేలహ
కెయినానుమరిసికెయినానుఅరప్కస్దుమరిసిఅరప్కస్దుసేముమరిసిసేమునోవహ మరిసినోవవులెమెకుమరిసి 37లెమెకు
మెతుసెలెమరిసిమెతుసెలెహనోకుమరిసిహనోకుయెరుదుమరిసియెరుదుమహలెలుమరిసిమహలెలు కేయినానుమరిసి
38 కేయినాను ఎసోసుమరిసి ఎసోసు సేతుమరిసి సేతు ఆదాముమరిసి ఆదాము దేవుణుమరిసి.

4
యేసుఙ్ పరిస కిజినాన్ 

1యేసు దేవుణు ఆతమ్దాన్ పూరి నిండితాండె,యోరాద్ న్ గడడ్దాన్ మర్ జివాతాన్. 2నలపయ్రోసుక్ దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
బీడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసాత్ న్. అబె, సయ్ తాను వనిన్ఙ్ పరీస కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు అయారోసాక్ఙ్ ఇనికబాఉణెఎండ
మహాన్ , కడఃవెరిదు వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3అయావలెసయాన్, “నీను దేవుణుమరిసి ఇహిఙ,యాపణుకు టిండి ఆని లెకెండ
వెహ్ అ”, ఇజివెహాన్ . 4అందెఙెయేసు, “లోకు బతిక్జినిక టిండిదానెఆఏద్*”, ఇజి దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”, ఇహాన్.
5-6అయావలె సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ మని బాన్ ఒతండె, లోకమ్ దు మని విజు దేసెమ్ కు జామె తోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ ది
అతికారం సంసారం, విజునాను నిఙి సీన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ విజు నఙినె దేవుణు ఒపజెపత్ మనాన్. నఙి ఇసట్ం ఆతి
ఎయెరిఙ్ బాసీదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. 7అందెఙె నీను నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ,యాకెఙ్ విజునీవిఆనె”, ఇహాన్ . 8నసిత్వలె
యేసు, “నీను నీ దేవుణు ఆతి పబుఙ్ నె పొగిడిఃజి మాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవకిదెఙ్ † ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజి
మర్ జి వెహాన్ .

9వెనాక్ వనిన్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు కూక ఒతాత్ ండె, దేవుణుగుడిః కోసాదు నిల్ పాత్ ండె, “నీను దేవుణుమరిసి ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ 
అడిఃగి డాట్ అ. 10-11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “'నిఙి నెగెండ కాపాడఃదెఙ్ నీ వందిఙ్ వనిన్ దూతారిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ
పాదం 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 
14యేసుదేవుణుఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయపాంతమ్ దుమర్ జిసొహాన్ . అయాపాంతంవిజువనిన్వందిఙ్ మాటెఙ్ సెదితె.

15వాండుయూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ నేర్ పిసాత్ న్. విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃతార్.

యేసుఙ్ నజరేతుదాన్ పేర్ జినార్ 
16వెనుక, వాండు పిరీతి వనిన్ పటన్మ్ దు సొహాన్ . అయాక నజరెతు. వనిన్ అలవాటు వజ విసాంతి దినమ్ దుయూదురి

మీటిఙ్ ఇండొ సొహాండె దేవుణు మాట సద్ విదెఙ్ ఇజి నిహన్. 17మీటిఙ్ ఇండొణి పణిమణిసి వనిన్ఙ్ యెసయ పవక రాసిత్
పుసత్కం సితాన్. వాండు అయాక రెకిఙ్ ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ .

18-19“పబుపోకిదేవుణుఆతమ్నావెటమనాన్. అందెఙెవాండుబీదఆతివరిఙ్ సువారవెహెఙ్ నఙిఏర్ పాటుకితాన్. తొహె
ఆతివరిఙ్, “మిఙివిడుఃదలవాతాద్”, ఇజివెహెఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్,  “మీకణుకుఙ్ తోర్ నె”, ఇజివెహెఙ్,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 మహ సితండె బసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొ మహికార్ విజెరె వనిన్ఙ్ డిట
బేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్, “ఏలునాను సద్ వితి దేవుణుమాటెఙ్ మీరు వెహివెలెనెఅయాకపూరిఆతె”, ఇజి వెహాన్ . 22వారు
విజెరెవనిన్వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహార్ . వనిన్వెయ్ దాన్ వాతినెగిగ్ మాటెఙబమమ్ఆజి, “వీండుయోసేపుమరిసిగదె?”,ఇజివెహార్ .

23యేసువరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓగురు,నిఙినీనెనెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’, ఇనిబుదిద్ మాటమీరుతప్ ఎండనఙివెహన్దెర్. మరి,మీరు
నఙి, ‘నీను కపరన్హొము ఇని పటన్మ్ దు కితిత్ పణిఙ్ మాపు వెహప్. అయా పణిఙ్ ఇబెబ్ నీ సొంత పటన్మ్ దుబా కిఅ’, ఇజి
వెహిన్దెర్. 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
రాండిబోదెక్ మహెఇనికనిజమ్ నె. 26గాని,దేవుణుఏలియెఙ్ వరిఎయెర్ బాన్ బాపోక్ ఎతాన్. సీదొనుపాంతమ్ దిసారెపాతు
ఇనినాటొణిరాండిబోదెలిబానెపోకాన్. 27అయాలెకెండ్,ఏలీసాపవకకాలమ్ దు, ఇసాయేలుదేసమ్ దు నండొండార్ పెరికసట్ం
దాన్ మహార్ . గానివారు ఎయెర్ బా నెగెణ్ ఆఎతార్. సిరియ దేసమ్ దు మని నయమాన్ ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”, ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న. ఇజియేసు వెహాన్ .

28యామాటెఙ్ వెహివలె,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొమహికార్ విజెరెవెరి కోపంఆతార్ 29వారు నిహరె,పటన్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ 
పేరార్. వారు వనిన్ఙ్ మెటుదు ఒతార్. వరి పటన్ం అయామెటుద్ నె తయార్ కిత మనాద్. గడియబుర కిజి వనిన్ఙ్ అర్ పెత్ఙ్ 
ఇజి ఒతార్. 30గానిమంది నడిఃమిఙానె, వనిన్సరివాండు సొహాన్ .

* 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. † 4:8 4:8 దివ్తీ 6:13. ‡ 4:10-11 4:10-11 కీరన 91:11-12. § 4:12 4:12 దివ్తీ 6:16. * 4:18-19
4:18-19యెసయ 61:1-2.
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యేసు దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జినాన్ 
31వెనాక్వాండు గలిలియతి కపెరన్హ ము ఇని పటన్మ్ దు వాతాన్. విసాంతి దినమ్ దుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొ బసాత్ ండె

లోకురిఙ్ నేర్ పిసిమహాన్ . 32వాండు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె,లోకుర్ నండొబమమ్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొఅతికారం
దాన్ వాండువెహాన్ . 33-34యూదురిమీటిఙ్ ఇండొ,ఒరెన్ దెయంఅసిత్కాన్ మహాన్ .వాండు, “నజరెతువాండుఆతియేసువా,
మావెటనిఙిఇనిపణి? మఙినాసనం కిదెఙ్ వాతిదా? నీనుఎయిదొఇజినానునెసన్. నీనుదేవుణుబాణిఙ్ వాతినెగిగ్ వాండు”,
ఇజి డటం గగొల్ ఆజి వెహాన్ . 35అందెఙె యేసు, “అలెజి మన్ అ. వినిఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”, ఇజి డటం అయా దెయమ్ దిఙ్ 
వెహాన్ . నసిత్వలె అయా దెయం, అది అసిత్ వనిన్ఙ్, వరి విజెరె నడిఃమి అర్ పాత్ దె వనిన్ఙ్ ఇని నసట్ం కిఎండ డిఃసత్ సొహద్.
36అయావలె లోకుర్ విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. “అబబ్, యాక ఎసొహిమాట. వీండు దేవుణు సతుత్ దాన్, అతికారమ్ దాన్ 
సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్. అవి డిఃసి సొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్. 37 వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయా
పాంతమ్ దు విజు సెదితె.

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

దాన్ మహాద్ . దనిఙ్ నెగెణ్ కిఅ ఇజివారు బతిమాల్ తార్. 39అందెఙెవాండు దని డగుసొహాండె, “నోబుసొన్ అ”, ఇజి డటం
వెహాన్ . డటం వెహిఙ్ నోబు దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్. వెటనె అది నిఙితాదె, వరిఙ్ మరాయ్ద కితాద్.

40పొదుఅరిస్మహాద్ . అయావలెలోకుర్ నండొరకమ్ కాణిఙ్ బాదఆజిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్డగుతతార్. కసట్మ్ దాన్ 
మహివరివిజెరెముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదెఆఏండ, నండొదెయమ్ కు,నీనెదేవుణుమరిసి, 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.

42పెందాలెన్ వాండు సోతాండె బీడిఃమ్ బూమిదు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ రెబాజివాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వాండు వరిఙ్ 
డిఃసి సొన్ ఎండ, వనిన్ఙ్ ఆప్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. 43గానివాండు, “నాను మహి పటన్మ్ కాఙ్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం
వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ వలె. దిని వందిఙ్ దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 44 వెనాక్ వాండు యూదయ దేసమ్ దు
మనియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ బోదిసిమహాన్ .

5
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1ఉండిరోజు,యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొలోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙ్ నెకెఆజివనిన్ముసుక్ అరిస్
మహార్ . 2 నసిత్వలె జాలెరిఙు సెరు దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్ . అయాజాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ నొర్ జి
మహార్ . 3వాండు దని లొఇ ఉండి డోణిద్ ఎకాన్. ఆక సిమొనుతి. ఎకాండె దరిదాన్ కండెక్ నెకు ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . వాండు
డోణిద్ బసాత్ ండె నండొలోకాఙ్ నెసిప్సిమహాన్ . 4వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్, “ఏరు నిరీమనిబాన్ డోణినడిఃపిస్ అ.
మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీవలెల్ఙ్ విసీరు”, ఇహాన్ . 5అందెఙె సిమొను, “ఓబోదకినికి, రెయు విజుమాపుఅరల ఆతాప్. గానిమఙి
ఇనికబా దొహ క్తె. అహిఙ్ బా నీను వెహిస్ని మాట వజ వలెల్ఙ్ పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6వారు అయాలెకెండ్ కితాత్ ర్.
నండొమొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ కింజిని వజ ఆతె. 7అయావలెవారు వేరె డోణిద్ మని, వరి జతత్ కూడ్ఃజి పణికిని వరిఙ్,
“వాజిమఙితోడుః కిదు”, ఇజి కియు సయ్ న కితార్. వారు వాతారె, రుండి డోణిఙ్ మొయెఙ్ నిహర్. డోణిఙ్ ముడుగిన్లెకెండ్ 
ఆతె. 8 సీమోను ఇని పేతురుయాక సుడ్ఃతాండె, యేసు కాలుక్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితండె, “పబువా, నఙి డిఃసి సొన్ అ,
నాను పాపం కితికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 9ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండుని వనిన్వెటమనికార్ విజెరె వారు అసిత్ యామొయెఙ్ కొటుట్
సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. 10అయలెకెండ్ నె, సీమోనువెట కూడ్ఃజి పణి కినియాకోబు నియోహానుబా బమమ్ ఆతార్.
వారు జెబదయి మరిసిర్. అందెఙె యేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొ కాలం నీను మొయెఙ్ అసిన్ పణికితి. ఏలు లోకాఙ్ నా
సిసూర్ కిదెఙ్ నెస్ పిసాన్లె”,ఇజిసిమోనుఙ్ వెహాన్ . 11వారువరిడోణిఙ్ సెరుఒడుడ్ దు తతాత్ రె,విజుడిఃసాత్ ర్. వనిన్వెటసొహార్ .

కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
12 యేసు ఉండి పటన్మ్ దు మహివలె కసుట్ రోగం* ఇనిపెరి జబుబ్ లావుఆతి ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు యేసుఙ్ 

సుడ్ఃతివెలెముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “పబువా,నానునెగెండ్ ఆదెఙ్ఇజినిఙిమనుస్మహిఙనఙినెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”,
ఇజిబతిమాల్ తాన్. 13అందెఙెయేసువనిన్కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙిమనుస్మనాద్ ,నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజివెహాన్ .
వెటనె వనిన్ఙ్ మహి అయా కసుట్ రోగం వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయె వెటబా ఇనికబా వెహమ్. గాని నీను తినాఙ్ 
సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతివందిఙ్ మోసెముఙాలెఆడసితివజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ. ఆహెనీను
నెగెణ్ ఆతి ఇజిలోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహపోకాన్. 15గాని వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ మరిఒదె,నాహక్ఙ్ విజుసెదితె.
అందెఙె నండొ లోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్, వరి కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 16గాని
వాండు, నడిఃమి నడిఃమిపారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్మనాన్.

కికుక్ కాలుక్అరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

* 5:12 5:12 కికాక్ఙ్ పాదమ్ కాఙ్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జి సొని పెరిజబుబ్నె ముఙాల కుసుట్ రోగం జబుబ్ వాతిబాన్ ముటిత్ఙ వారు నెస్ ఏర్ ముఙాల కుసుట్ రోగం మనిన్కార్ 
నాటొమండెఙ్ అకుక్సిలెల్ద్ వారు పటన్ం వెలిల్ మండెఙ్ వారు సుబబ్రం ఆఇకార్ మటిలఆతికార్ ఇజినెఒడిఃబినార్ అందెఙె,వారుపుజేరిఙడగుసొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ ఇజి
పుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొవాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం ఆతమనార్ ఇజినె నమకం
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17 ఉండి నాండిఙ్, యేసు ఉండి ఇండొబసి బోదిసి మహాన్ . గలీలయ, యూద దేసమ్ దు మనిన్ విజు నాహక్ణిఙ్,
యెరూసలెమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ అబెబ్ బసి వెంజి మహార్ . కసట్మ్ దు మనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్ దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెట మనాద్. 18నసిత్వలె, కికుక్ కాలుక్ అరి పకస్వాయు ఇని జబుబ్ది వనిన్ఙ్, సెగొండార్ ఉండి
సాపాద్ పిండిత తతాత్ ర్. లొఇఒసి యేసు ఎదు ఇడ్ దెఙ్ నండొ అర్ ల ఆజి మహార్ . 19అబెబ్ మందలోకుర్ మహిఙ్, వనిన్ఙ్ 
యేసుడగు ఒతెఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ ఇలుల్ ముసుక్ ఒతార్. ఒతారె, రేకంబొరొ కితారెసాపదాన్ మందనడిఃమి
యేసుఎదు డిపాత్ ర్. 20యేసువనిన్ముసుక్మనిన్ వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, “కూలాయెన్,నీపాపమ్ కునాను సెమిసత్ మనన్”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21అయావలెపరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వరిలొఇఈహ వరిగ్తార్. “వీండు ఎయెన్ ?
నాను నీపాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిస్ దేవుణు వెట సమానం ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్. దేవుణు ఒరెండెపాపమ్ కు
సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజి.

22వారు ఒడ్ఃబితిక యేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు అహ మీ మనుస్దు ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యా
జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీపాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఃయఇజివెహిన్క సులునా? 24లోకు
మరిసి ఆతి నఙిలోకు పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమిముసుక్ అతికారంమనాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె,అయాకికు
కాలుక్ అరి పకస్వాయు వనిన్ఙ్, “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ జి సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 25వెటనె వాండు విజెరె
ముఙాలెనిఙితండె,వాండు గూరిమనిసాపనికాండెదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిఇండొసొహాన్ . 26వారువిజెరెనండొబమమ్ఆతారె,
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ నండొ తియెల్ ఆజి, “అబబ్! మాటు నేండు నండొ బమమ్ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతాట్”,
ఇజి వెహర్.

లేవి ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 
27యాక కితిత్ వెనాక్, యేసు సోతాండె, లేవి ఇని ఒరెన్ పనున్ పెరిన్వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరి ఆపిసుదు

బసత్ మహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నా సిసూడు ఆఅ. నా వెట రఅ”, ఇజి వెహన్. 28లేవి విజు డిసాత్ ండె, నిఙ్ జి వనిన్ వెట
సొహాన్ . 29 వెనుక లేవి యేసు వందిఙ్ వనిన్ ఇండొ ఉండి పెరి విందు కితాన్. పనున్ పెరిన్కార్ ని మరి నండొండార్ వరి వెట
ఉండెఙ్ బసాత్ ర్. 30అయావలె పరిసయ్ రు ని వరి జటుద్ మనియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసు సిసూరిఙ్, “ఎందనిఙ్ 
మీరు పనున్పెరిన్వరివెట,మరి సెఇ వరివెటఉణిజి తింజినిదెర్”, ఇజిమొరొఆతార్.

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

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాజినార్ 
33అయావలె, పరిసయ్ రుని వరి జటుద్ మనియూదురి రూలు నెస్ పిసిన్కార్ వనిన్ఙ్, “యోహాను సిసూర్ డిఃసిడిఃస్ ఎండ

ఉపాస్ కిజిపారద్నం కిజినార్. అయలెకెండ్ నె పరిసయురు సిసూర్ బా. గానినీ సిసూర్ ఉణిజితింజిమంజినార్”, ఇజి వెహార్ .
34అందెఙెయేసు, “పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెట మనిన్వెలె వారు ఉపాస్ 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 పడాఃయి తోలు సనిస్దు వాక్ ఏన్. అయాలెకెండ్ వాండు వాకిఙ కొతత్ దాకస్కలుల్ పొఙువాజి అయా తోలుసనిస్
పెడెల్ నాద్. దాకస్కలుల్ విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్పాడానాద్. 38 అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె.
39ఎయెన్ బాపడాఃయిదాకస్కలుల్ ఉటివెనుక కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.

6
1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని వనిన్ సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్ మహార్ . అయావలె వనిన్ 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 వనిన్వెటమహికార్, బఙ
కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ ఇజిమీరు దేవుణుమాటదు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా? 4వాండు ఇనిక కితాన్ ఇహిఙ, దేవుణుగుడిఃదు
డుగితాండెదేవుణు ఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితండెతిహన్. పుజెరిఙ్ తపప్మరిఎయెర్ బాఅయాకెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్. గానివాండు
తిహండె వనిన్వెట మనిన్వరిఙ్ బా సితాత్ న్. 5అందెఙె లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం మనాద్. మరి,
విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి లోకాఙ్ వెహెఙ్ బా అతికారం మనాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6ఉండి నాండిఙ్ విసాంతి
దినమ్ దు,యూదురిమీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాండె, నెసిప్సిమహాన్ . అబెబ్ ఉణెర్ కియు అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 7పరిసయ్ రు
నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, యేసుఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ బానేరంమొపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె, యేసుయాజబుది
వనిన్ఙ్ విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడ్ఃజి మహార్. 8అహిఙ, యేసు వారు ఒడ్ఃబిజినిక నెసాత్ ండె, కియు
అరి వనిన్ఙ్, “నీను వాజి విజెరె నడిఃమి నిల్ అ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెవాండు నిఙితండె అబెబ్నిహాన్. 9అయావలెయేసు
వరిఙ్”, నాను మిఙి వెన్ బాజిన, దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వజ, విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙా, సెఇ పణిఙ్ పణి
కిదెఙా? పాణమ్ దిఙ్ నిల్ పెత్ఙా, పాణమ్ దిఙ్ అర్ పెత్ఙా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 10 వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ బసాత్ ండె, అయా
కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు ఆహె కితాన్. వనిన్ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 11అయావలెవారు వెరి
కోపమ్ దాన్ నిండితారె,యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ 
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12ఆ దినమ్ కాఙ్ ఉండి నాండిఙ్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి గొరొత్ సొహాన్ . సొహాండె ఆ రెయావిజు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కితాత్ న్. 13పెందాల్ ఆతివెలెవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె,వరిలొఇపనెన్ండుమణిరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్. వరిఙ్ అపొసుత్ డు
ఇజి కూకాన్ . 14-16 వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు ఇజి వాండు పేరు ఇడిత్ సిమొను, వనిన్ తంబెరిస్ ఆతి ఆందెయ, యాకోబు,
యోహాను,పిలిపు,బరలొమాయి,మతాత్ యి,తోమా,అల్ పాయిమరిసిఆతియాకోబు,యూదయదేసెంవందిఙ్ ఉసార్ ఆజిని
సిమోను*,యాకోబుఙ్ మరిసి ఆతియూద, ఇసక్రియొతుయూద. యాఇసక్రియొతుయుదనె, వెనాక్యేసుఙ్ యూదురు
అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిత్కాన్.

17వాండు యా పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట డిఃగిజి వాతండె, ఉండి బయిలుదు నిహన్. వనిన్ సిసూరు నండొండార్,
యూదయ దేసమ్ దు మని విజు నాహక్ణికార్, యెరూసలెమ్ దాన్, సమ్ దరం పడఃకాద్ మని తూరు, సీదొను పటన్మ
పాంతమ్ కాఙ్ వాతినండొలోకుర్ అబెమహార్ . వారు వనిన్మాటఙ్ వెండెఙ్, వరిఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కు సొన్ పెఆదెఙ్ ఇజివాతార్.
18దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద ఆజిమహికార్ నెగెణ్ ఆతార్. 19దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజి విజెరె నెగెణ్ ఆజిమహార్ .
అందెఙెలోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్. 20అయావలెవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె,ఈహ వెహిస్నాన్.
“బీదదికార్ ఆతిమీరుగొపప్వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమిఙిఏలుబడిః కిజినాన్. 21ఏలుబఙసాజినిమీరుగొపప్వారు.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి కావాలసిత్కెఙ్ మీమనుస్ నిండు సీనాన్. యేలు అడఃబాజిని మీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరు సికిన్దెరెల్. 22లోకుమరిసి ఆతి నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకుర్ మిఙిదూసిసి కేట కినార్. నిందెఙ్ మొపిస్ నీను సెఇక
ఇజి వెహిస్ నెకన్ పొకాన్ర్. అయావలె మీరు గొపప్ వారు. 23 నినిన్ కసట్మ్ కు వానివలె సర్ ద ఆజి డాట్ తు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మిఙి మనిన్ పలితమ్ కు గొపప్ నండొ మనె. యాలెకెండ్ నె, మిఙి బాద కిజిని విరి అనిసిర్, వరి
కాలమ్ దు మహి పవకెఙ బాదద్ కితాత్ ర్. 24గాని, ఓ ఆసిత్మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,మిఙివిజుసుకం దొహ్ కమనాద్.

25ఏలు పొట పంజుఉణిజినికిదెరె, అబాయామిఙిఎసొగొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. మీరు బఙసానిదెర్ లె. యేలు సికిస్నికిదెరె.
అబాయామిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ వానెలె. మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ లె.

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

పేమవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
27నామాటెఙ్ వెంజినిమిఙినాను వెహిస్న,మీపగాతివరిఙ్ పేమిసుత్ . మిఙిదూసిసిన్వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. 28మిఙిసాయెప్ 

సీని వరిఙ్, “దేవుణు మిఙి నెగిగ్కెఙ్ సిపిన్”, ఇజి దీవిసుత్ . మిఙి బాదెఙ్ కిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 29 ఎయెన్ బామిఙి
ఉండిలెపాద్ డెఃయితిఙ,మరిఉండిలెపబాతోరిసుత్ . ఎయెన్ బామీరు ప్ డ్ఃగితిమనిసాలవ్ ఒతిఙ,వనిన్ఙ్ మీసొకక్బాసిఅ.
30మిఙిలొసిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్ సీదు. మీసొంతతిక పెరిజ్ ఒసిని వరిఙ్ ఆకమరిలొసామ్ట్. 31లోకుర్ మిఙిఎలాగ కిదెఙ్ ఇజిమీరు
కోరిజినిదెరొ అయాలెకెండ్ మీరు వరిఙ్ కిదు.

32మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?. పాపం కినికార్ బా వరిఙ్ 
పేమిసిన్వరిఙ్ పేమిసాన్ర్. 33మిఙినెగిగ్కెఙ్ కినివరిఙెమీరునెగిగ్కెఙ్ కితిఙ,దేవుణుమిఙిఇనాయంసీనాన్ ఇజిఒడిఃబిజినిదెరా?
పాపం కినికార్ బా ఆహె కిజినార్. 34అపుప్ మర్ జి సీనార్ ఇజి నెసిన్వరిఙె మీరు సితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి
ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపంకినికార్ బాఆహెకిజినార్. వారుసితికెఙ్ విజుమర్ జిసీనార్ ఇజిఒడిఃబిజిపాపంకిజినివరిఙ్ సీజినార్.
35గానిమీరుమీపగ్ 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 బా దయ తోరిసాన్న్. 36మీ బుబబ్ 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,మీరుమర్ జి కిఏండ వరిఙ్ డిఃసుత్ . అయాలెకెండ్ 
దేవుణుమిఙి డిఃసాన్న్ లె. 38మహివరిఙ్ సీదు. దేవుణుమిఙి 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? 40 సదివ్నికాన్ నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్.
గాని సదుపూరి నెసిత్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ నెస్ పిసిత్ వనిన్వజ మంజినాన్. 41మీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క సుడ్ఃఏండ
మీతంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ కాసరాదిఙ్ ఎందానిఙ్ బేసిని? 42నీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క లాగ్ ఎండ,మీతంబెరిఙ్, ‘ఓ
తంబెరి నీ కణకాదు మనిన్ కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె, మీసొంత కణకాదు మనిన్ తూలం
ననిక ముఙాలె లాగ్ దు. అయావలె మీ తంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 43 నెగిగ్
మరాత్ సెఇ పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇమరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 44విజుమరెకాఙ్ బాపటుక్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్.
ఎయెర్ బాబొడెః పటుక్సాపుక్తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్. అయాలెకెండ్ దాకస్ పటుక్బాసాపుక్లటదాన్ కొయిఎర్. 45నెగిగ్ మనుస్

* 6:14-16 6:14-16 రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని యూదయ సఙం మనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె
సీమోను
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మనిన్వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె.
సెఇమనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙెమంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙ్ వానె.

46నాను వెహిమాటెఙ్ వజమీరు కిఏండమరిమీరు ఎందనిఙ్ పబువా, పబువా ఇజి నఙి కూకిస్నిదెర్ ? 47నాడగువాజినా
మాటెఙ్ వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెరిఙ్ పోలితమనాండొ ఇజినాను నెస్ పిసిన.

48వాండుపునాదినిరీడ్ కార్ సిసటుట్ ముసుక్పునాది కితాండెఇలుల్ తొహిన్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరి గడడ్ వాతాద్. ఇలుల్ దిఙ్ 
పెరి గడడ్ డెఃయితిఙ్ బా అది అర్ ఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అది నెగెండ తొహె ఆత మనాద్. 49గాని నామాటెఙ్ వెంజిబా
అయావజ కిఇకాన్, బూమిముసుక్ పునాది పొక్ ఎండ ఇలుల్ తొహి వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరిగడడ్ డెఃయితిఙ్ సణమె అయా
ఇలుల్ అరాద్. ఇలుల్ పూరిపాడాఃతాద్.

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

సయినమ్ దిఙ్ సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ . అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు
జబు లావు ఆతాదెసాదెఙ్ డగు ఆతమహాన్ . 3అయాఅతికారియేసు వందిఙ్ వెహాండె, సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్
డగు పోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వాజి వనిన్ వెటి పణి కిని వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారు వనిన్ డగు వాతారె,
“యాఅతికారిమా లోకాఙ్ నండొ పేమిసాత్ ండె మఙి మీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ వెటి
పణిమణిసిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజిమరిమరి బతిమాల్ తార్. 6అందెఙెయేసు వరివెటసొహాన్. వాండు ఇలుల్
డగు వాతాన్. అయావలె సతాదిప కూలెఙ, “మీరు యేసు 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 అ ఇహిఙ సొనాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రఅ ఇహిఙ, వానాన్. నా పణిమణిసిఙ్ యాక కిఅ ఇహిఙ కినాన్”, ఇజి వెహండె
పోకాన్. 9యేసుయామాటెఙ్ వెహాండె, వనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆతాన్. వాండు వనిన్ వెట వాతిమనిన్ లోకుదరిఙ్ మహండె,
“అబబ్, ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇబా వినిన్ఙ్ మనిన్ నమకం లెకెండ్, నమకం మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బా నాను సుడ్ఃఎత ఇజి మీ
వెట నాను వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10వనిన్బాన్ వాతివరిఙ్ యేసు మహపోకాన్. వారు ఇండొ సొహరె, నెగెణ్ ఆతి వెటిపణి
మణిసిఙ్ సుడ్ఃతార్.

సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 
11యాక కితి వెనాక్, యేసు నాయి ఇని పటన్మ్ దు సొనిస్ మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ ని మంద లోకు వనిన్వెట కూడ్ఃజి సొనిస్

మహార్ . 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. 15అయావలెసాతికాన్ నిఙ్ జి బసాత్ ండె, వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. యేసు, వనిన్ఙ్ అయ్ సిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. 16వారు విజెరె బమమ్ ఆజి తియెల్ ఆతార్. “ఒరెన్ పెరి పవక మా నడిఃమి వాతాన్. వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ దేవుణువాతాన్”, ఇజి వెహరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 17యేసు వందిఙ్ యామాటెఙ్ యూదయదేసెం ని డగుమని
పాంతమ్ కాఙ్ విజుసెదితె.

యేసునియోహాను సిసూరు వరిగ్జినార్.
18-19బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ సిసూర్ యాజరిగ్తిపణిఙవందిఙ్ యోహనుఙ్ వెహార్ . నసిత్వలెవాండు వరిలొఇహాన్  రిఎర్ 

సిసూర్ ఙ కూకాండె, “వానికినీనెనా? సిలిఙ,మాపుమరిఒరెన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా?”, ఇజిపబుఙ్ వెన్ బాదెఙ్ యేసుడగు
పోకాన్.

20వారుయేసుడగువాతారె, “నీనెనావాజినికి? సిలిఙమాపుమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃదెఙా? ఇజివెన్ బాదెఙ్ బాపిత్సం
సీని యోహాను 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. 22అందెఙె వాండు వనిన్డగు వాతివరిఙ్,
“గుడిడ్దికార్ సుడెః ఆజినార్. సొటదికార్ నడిఃజినార్. కసట్మ్ దికార్ ఇని పెరిజబుబ్ మనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ . బొయిరదికార్ 
వెంజినార్. సాతికార్ నికెఆజినార్. బీదాతివరిఙ్ సువార వెహెఅజినాద్. ఇజియాలెకెండ్ మీరు సుడ్ఃతికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మరిజ్
సొనిస్యోహానుఙ్ వెహ . 23నాముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండమంజినికాన్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కుమంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ .

24యోహను సిసూర్ సొహి వెనుక, యేసు యోహాను వందిఙ్ మంద లోకు వెట ఈహ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “ఇనిక
సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బీడిమ్ బూమిపాంతమ్ దుసొహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ కదిల్జిని గడిడ్దిఙ్ సుడ్ఃదెఙా? 25సిలిల్ఙ,మరిఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ 
సొహిదెర్ ? మెతాని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగితి మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్, నండొ దర మనిన్ సొకెక్ఙ్ 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†”.

* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్. † 7:27 7:27మలాకి 3:1.
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28బోదెకాఙ్ పుటిత్ వరిలొఇయోహాను ఇంక పెరికాన్ మరి ఎయెన్ బాసిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ తగిసి
కొటికాన్ యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు వెహికెఙ్ వెహరె లోకుర్ విజెరె పనున్ పెరిన్కార్ బా
దేవుణు కిజినికవిజునాయమ్ దానెకిజినాన్ ఇజిలోకుర్ ఎదుఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుయోహానుబాణిఙ్ 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 నానుఇనిన్ దనిదనటాన్ పోల్ సివెహెఙ్ ?వారుఇనిదనిఙ్ పోలితమనార్ ? 32వారు,సతాదుబసి
మంజి పెండిల్ ఇండొ నిసాతి ఇండొ జరిగ్జిని దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి కర్ జిజిని కొడొఃరిఙ్ పోలితమనాద్. అయాకొడొఃర్ ఒరెన్ దిఙ్ 
ఒరెన్ కూకె ఆజిఈహ కర్ జిజినార్. “మాపుపిరుడిఃఊహ్ కాప్ గానిమీరు కర్ జిఇతిదెర్. మాపుసాతిఇండొణిపాటెఙ్ పారాప్ 
గానిమీరు అడఃబాఇతిదెర్”.

33 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బాపిత్సం సీనియోహాను మాముల్ బోజనం ఉణిజి, దాకస్ కడు ఉణెఎండ వాతాన్. అందెఙె మీరు,
“వినిఙ్ దెయం అసాత్ ద్”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. 34లోకు మరిసిఆతి నాను ఉణిజి తింజి వాజినాన్. అందెఙె మీరు ఇదిలో వీండు
టిండి కకుర్ తికాన్, సోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ పాపం కినివరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 35గాని దేవుణుబాణిఙ్ 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

వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37ఆనాటొపాపం కిజిమహిఉండిబోదెలిమహాద్. యేసు పరిసయ్ రు ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ 
బసత్ మహాన్ ఇజినెసాత్ దె,నూనాఙ్ పణుకుదాన్ ‡తయార్ కితిఉండిసీసాదు నెగిగ్ వాసనం సీనినూనెతతాత్ ద్. 38యేసు,కాలుక్
వెనాక్మహండెబసత్ మహాన్ కాకఅదివెనకవనిన్పాదమ్ క డగు నిహాద్. నిహదెఅడఃబాజిమహాద్ . అదిదనిన్ కణెర్ దాన్ వనిన్
పాదమ్ కాఙ్ ఊత్ తాదెదని కొపుదాన్ తెల్ తాద్. వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ముదు కితాదెవాసనం సీని జటమామ్ సి నూనెరాసాత్ ద్.

39వనిన్ఙ్ కూకి పరీసయివాండుయాక సుడ్ఃతాండె, వీండు నిజం ఇక ఒరెన్ పవక ఇహిఙ, వినిఙ్ ముటిత్ బోదెలి ఎయిదొ
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 అపుప్ లొసిత్కార్ మహార్. వరి లొఇ ఒరెన్ అయ్ దు వందెఙ్ వెండి
రుపాయిఙు మరి ఒరెన్ యాబయివెండి రుపాయిఙు సీదెఙ్ మనాద్. 42అపుప్ తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె వరిఙ్ 
రిఎరిఙ్ బాడబుబ్లొస్ ఎండడిఃసాత్ న్. ఏలు,విరిలొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ నండొపేమిసాన్న్ ? ఇజివెన్ బాతాన్ . 43అందెఙెసిమోను,
“వాండు ఎయెరిఙ్ నండొసితండె,లొస్ ఎండడిఃసత్ సితాండొవాండెనండొపేమిసాన్న్, ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన”, ఇహాన్. అందెఙె
యేసు, “నీను నెగెండ ఎతుత్ కితిదె వెహి”, ఇహాన్ .

44 ఇహండె, ఆ బోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్. “యాబోదెల్ దిఙ్ నీను సుడ్ఃజిని గదె. నాను నీ ఇండొ
వాత. నీనునాపాదమ్ కుఊర్ పాదెఙ్ ఏరు సిఇతి. గానిఇదిదని కణెర్ దాన్ నాపాదమ్ కుఊత్ తాదె,దనికొపుదాన్ తేలితాద్.
45నీనునఙిముదు కిజిడగు కిఇతి. గానిఇదినానువాతిబాణిఙ్ అసినాపాదమ్ కుముదు కిజినెమనాద్. 46నీనునాబురాదు
నూనెరాస్ ఇతి. గాని ఇదినాపాదమ్ కాఙ్ వాసనం సీని నూనెరాసాత్ ద్. 47అది నండొ పేమిసాత్ ద్. అందెఙె దని నండొపాపమ్ కు
దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజినాను నీ వెట వెహిస్న. ఎయెరిఙ్ దేవుణు తకుక్ సెమిసత్ మనాండొ,వాండు తకుక్నె పేమిసాన్న్”.

48 మరి 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 నా
ముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీపాపమ్ కాణిఙ్ దేవుణు రకిస్సాత్ న్ ఇజి ఆబోదెల్ దిఙ్ వెహాన్ .

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1సెగంరోసుక్సొహివెనుక,యేసు,దేవుణుకినిఏలుబడిఃవందిఙ్ సువారపటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ బోదిసివెహిస్వాజిమహాన్ .
2-3పనెన్ండుమణిసిసిసూరు వనిన్ వెటమహార్ . దెయం  బాణిఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆతిసెగొండెక్ బోదెక్ బావనిన్వెటమహె.
వనాక్లొఇ ఏడు దెయమ్ కాణిఙ్  యేసు డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇనిమరియ,హెరొద్ ఇండొ ఎజమానిపణి కిజిమహి కూజ ఇని
వనిన్ ఆలిస్యొహన, సుసనయ,మరి నండొబోదెక్ బామహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ లొఇ అవికు,యేసువనిన్ సిసూర్ వందిఙ్ 
కరుస్ కిజిమహార్ .

4విజుపటన్మ్ కాణిఙ్ లోకుర్ యేసుడగువాజిమందఆతివెలె,వాండుఉండి కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 5“ఒరెన్ రయ్ తు
వాండు వితుక్ వితెఙ్ సొహాన్. వాండు వితుక్ వితిస్ మహిఙ్ సెగం సరి పడఃకాద్ అరె. అరి వితాక్ఙ్ మటిస్ సొనిస్ మహార్ .
ఆగాసమ్ ది పొటిఙ్ బావాతెనె పెహ తిహె. 6మరి సెగం సటు ముసుక్ మనిన్ డులిదు అరె. నేరితె గాని తడిః సిలెల్ండ 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. యేసుయా
మాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

9 వెనుక వనిన్సిసూర్ యా కతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వెన్ బాతార్. 10 వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “దేవుణు కిని
ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఃఙితిమహి సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి కిత మనాన్. గానిమహికార్ దేవుణుమాటదు వెహి లెకెండ్,
‘సుడ్ఃజినార్ గాని తొఎర్, వెంజినార్ గాని అరద్ం కిఏర్ *’. అందెఙె వరిఙ్ కతవజ నాను నెస్ పిసిన. 11యాకతవజ నెస్ పిసిత్

‡ 7:37 7:37యానూనాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణుకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్. * 8:10
8:10యెసయ 6:9.
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దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వితుత్ ఇహిఙ దేవుణుమాట. 12వితుత్ అరిసరి పడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట
వెనికార్. గాని వారు దేవుణుదిఙ్ నమిజి, వాండు వరిఙ్ రకిస్స్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ సయ్ తాను వాజి వరి మనుస్దు మనిన్
దేవుణు మాట పెరిజ్ ఒనాన్. 13 వితుత్ అరి సటుట్ ముసుక్ మని డులిల్దిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెనివెలె
సరద్దాన్ మనుస్దు ఇడిన్కార్. గానివెలల్ లొఇసొనిలెకెండ్ దేవుణుమాటవరిమనుస్లొఇసొన్ ఎద్. వారుసెగంకాలంనమినార్ 
గాని కసట్ం వానివలె డిఃసాన్ర్. 14వితుత్ అరి సాపుక్ తపుఙ్ నడిఃమిపోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట వెంజి నమకం
బా ఇడాన్ర్. గానివారు ఆహె బతిక్జి సొనివలె బతుక్వందిఙ్ మనిన్ విసారం, సంసారం, సుకం వందిఙ్ ఒడ్ఃబినార్. యాకెఙ్ 
వరి నమకం తిగ్ జి పొకిస్నె. వరి బతుక్దాన్ ఇనిన్ లాబంబా సిలెల్ద్ . 15వితుత్ 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 బా దీవ కసిసి వెనాక్ తబల మూకిస్నొ, మంసం అడిగ్నొ ఇడ్ ఎన్. గాని లొఇ వానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ

కంతూదు నె ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబా తోరెఆజి వెలిల్తనె. 18అందెఙె మీరు వెంజినికెఙ్ 
అరద్ం కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నా బాణిఙ్ 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. 20అయావలె ఒరెన్, “నీయాయ ని తంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ కోరిజి వెలిల్ నిహ మనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
21వెహిఙ్ యేసు, “దేవుణుమాటెఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃనికారెనాయాయనాతంబెరిఙు”, ఇజి వెహాన్ .

యేసు పెరిగాలితుపాన్ దిఙ్ ఆప్ కిజినాన్ 
22 నసిత్వలె ఉండి నాండిఙ్ యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ, “గనెసరెతు ఇనిన్ సెరు అతాహ పడఃక సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె

వారు ఉండి డోణిదు ఎకారె సొహార్ . 23వారు సొనిస్ మహిఙ్, యేసు నిద కితాన్. అయావలె పెరి గాలి తుపాన్ సెరు ముసుక్
వాతాదె,డోణిదు ఏరు నిండిజినాద్. వారు పెరి పమాదమ్ దుమనార్.

24అయావలెసిసూరువనిన్డగుసొహరె, “పబువా,పబువామాపుసానాసొనాప్ లె”,ఇజివనిన్ఙ్ నికార్. వాండునిఙితండె
పెరిగాలిఉలాల్ లుఙుదిఙ్, “పలక్ ఆదు”,ఇజిడటంవెహాన్ . పెరిగాలిఅణసాత్ ద్. విజుఅలెతె. 25అయావలెవాండు, “ఎందనిఙ్ 
మిఙినాముసుక్ 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 గరసినియ ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. అయాపాంతం గలిలయపాంతమ్ దిఙ్ ఎదు మనాద్. 27వాండు

సెరుగటుద్ డిగితివెలె,ఆపటన్మ్ దికాన్ ఒరెన్ యేసుడగువాతాన్. వాండు దెయమ్ కు అసిత్కాన్. నండొకాలమ్ కాణిఙ్ సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిఎండ, ఇండొ మన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ † మహాన్ . 28వాండు యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క ఎదు
ముణుకుఙ్ ఊరితాన్. ఊరితండె, “విజు దనిఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు మరిసి ఆతియేసు, నా వెట నిఙి ఇనిన్ పణి, నఙి
బాదకిమఇజినిఙిబతిమాలిజ్న”,ఇజిడేలిస్వెహాన్ . 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యేసు,వినిఙ్ డిఃసివెలిల్ సొన్ అఇజిఆదెయమ్ 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 ఉలుపిస్మహె. 30యేసు వనిన్ఙ్, “నీ పేరు
ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నండొ దెయమ్ కు వనిన్ లొఇ మహిఙ్ వాండు, “సేన”, ఇజి వెహాన్ . 31మఙి దరిణ్దు పోక్ మాఇజి
మరిమరి బతిమాల్ తె.

32 నసిత్వలె నండొ పండిఙ్ మంద గొరొణ్ సెలాక్దు మెయిజి మహె. అందెఙె వనాక్ లొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలవ్ సిదా”,
ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తె. అందెఙె వాండు సెలవ్ సితాన్. 33 అయావలె దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. ఆ
పండిఙ్ మంద గొరొత్ దాన్ ఉహ్ కిస్ వాజి సెరుదు అరెనె సాతె. 34 పండిఙ్ మేపిస్ మహికార్ జరిగ్తి దనిఙ్ సుడ్ఃతారె ఉహ్ కిస్
సొనిస్ ఆ పటన్మ్ ది వరిఙ్, పటన్మ్ ది వల్ సెఙ మని వరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ వెహార్ . 35లోకుర్ యాజరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ .
వారు యేసు డగు వాతిఙ్ దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిద్దాన్ యేసు పాదమ్ క అడిఃగి బసిత్ మహి
సుడ్ఃతార్. సుడ్ఃతారెతియెల్ ఆతార్. 36యాకసుడ్ఃతికార్ దెయంఅసిత్కాన్ ఎలాగనెగెణ్ ఆతాన్ ఇజిమరిలోకురిఙ్ వెహార్ .
37-38అయావలె గరసినియలోకురి పాంతమ్ దు మనిన్ లోకుర్ విజెరె, నండొ తియెల్ ఆతార్. అందెఙె, “మఙి డిఃసి సొన్ అ”,
ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙె యేసు డోణి ఎకాండె మర్ జి సొనిస్ మహిఙ్, దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నాను బా నీ వెట
వానా”, ఇజి బతిమాలితాన్. 39గానియేసు, “నీను మర్ జి ఇండొ సొన్ 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 
40యేసుమర్ జివాతివెలె, నండొలోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహార్ . అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ర్. 41-42నసిత్వలె,

యూదురిమీటిఙ్ ఇండొణి అతికారియాయిరు ఇనికాన్ యేసుపాదంముసుక్ అరాండె, “నఙి ఒరెదె గాలు. 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
ఆజిమహాద్ . ఎయెర్ బాదనిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్. 44యేసు వెనాక్ఙ్ వాతాదె,వాండు తొడిఃగితిమనిన్ వనిన్నిరీసొకక్ది
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సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. ముటిత్ వెటనె దనిఙ్ వాజిమహినల అణసాత్ ద్. 45యేసు, “నఙిముటిత్కాన్ ఎయెన?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
విజెరె, “మాపునెస్ ఎప్”, ఇజివెహార్ . అయావలెపేతురు, “బోదకినికిదా, నండొలోకుర్ కూడిఃతారెనీముసుక్ అరిస్నార్ గదె”,
ఇజి వెహాన్ . 46గానియేసు, “నఙి ఎయెండొముటాత్ న్. నాలొఇదాన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి తెలిజినాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 47అయావలె అదియేసుఙ్ 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 . 48అందెఙెయేసు”,
గాలు,నీనునాముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙెనీను నెగెన్ ఆతి. సమాదనమ్ దాన్ సొన్ అ”, ఇజిదనిఙ్ వెహాన్ . 49యేసువరిగ్జి
మహివలెనె, యాయెరు ఇండొణికాన్ ఒరెన్ వాతండె, “నీ గాలు సాతాద్. బోదకినివనిన్ఙ్ మరి వందిసమ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
50యేసు అయామాటవెహాండె, “తియెల్ ఆమ. నాముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ. అది నెగెణ్ ఆనాద్”, ఇజియాయిరుఙ్ 
వెహాన్ . 51యాయిరు ఇండొ వాతివెలె, పేతురు, యాకోబు, యోహాను ఇని వరిఙ్ ని ఇజి దని అయిసి అపొప్సిరిఙ్ బా లొఇ
ఒతాన్. గానిమహివరిఙ్ లొఇసొండెఙ్ సరిసిఏతాన్. 52విజెరెదనిన్ వందిఙ్ గుండెఙడెయ్ ఎఆజి,అడఃబాజిమహార్ .యేసు
వరిఙ్, “అడఃబామాట్,అదినిద కిజినాద్ గానిసాఎద్”,ఇజివెహాన్ . 53అదిసాతాద్ ఇజివారు నెసత్ మహార్ . అందెఙెయేసుఙ్ 
సెకాల్ కితాత్ ర్. 54అహిఙ, యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి బయి నిఙ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 55దనిఙ్ పాణంమర్ జి వాతిఙ్ అది
నిఙితాద్. అయావలెవాండు దనిఙ్ బోజనంసీదు ఇజిఆడసితాన్. 56దనిఅయ్ సిఅపొసిర్ నండొబమమ్ఆతార్. గానివాండు
యాక 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 మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్”, ఇజి
వరిఙ్ పోకాన్. 3మరి వాండు వెహాన్ , “మీరు పయాణం వందిఙ్ కీదు డుడుడ్ గాని, సనిస్ గాని రొటెట్ గాని, డబుబ్ గాని రుండి
సొకెక్ఙ్ గాని ఇనికబా ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్. 4మీరు ఎయె ఇండొ సొనిదెరొ, అయా పటన్ం డిఃసిన్దాక బానె మండు. 5మిఙి ఎయెర్ 
డగు కిఏండ మహిఙ ఆ పటన్మ్ దాన్ డిఃసి సొనివలె మీ పాదమ్ కాణి డులిల్బాన్ దుల్ పు. దేవుణు మాట వారు నెక పొకిఙ్ 
దేవుణు వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6అందెఙె వారు సోతారె, నాహక్ఙ్ విజు
బూలాజి, సువారబోదిసి, ఎంబెబా కసట్మ్ దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిజిమహార్ .

7-8గలీలయముటదిఙ్ రాజుఆతిహేరోదుయేసునివనిన్సిసూరు కితిత్ పణిఙ్ వందిఙ్ వెహివెలెఅసలఅరద్ంఆఎండమహాన్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సెగొండార్ యోహానుసాతండెమర్ జినిఙితాన్ ఇజి,సెగొండార్ ఏలియపవకతోరెఆతాన్ ఇజిమరిసెగొండార్ 
పూర్ బాకాలమ్ దుమహిఒరెన్ పవకనిఙితవాతాన్ ఇజియేసువందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 9అయావలెహేరోదు, “నానుయోహాను
బుర డెఃయిసత్ గదె. మరి ఎయివందిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను వెంజిన? వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతాన్.

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

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

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

13యాక వెహాండె, యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు, “మాబాన్ అయ్ దు రొటెట్ఙ్,
రుండిమొయెఙ్ మనె. నిసొమంద లోకుదిఙ్ బోజనం కొండెఙ్ మాపుఅటాన్పా?”, ఇజి వెహార్ . 14 (వాతిమని లోకుర్ లొఇ
మొగకొడొఃర్ నె డగు అయ్ దు వేలుఙ్ మనార్ )వాండు, “యాబయిమణిసిర్ యాబయిమణిసిర్ వర్ స బసె కిదు”, ఇజి వనిన్
సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 15వారు ఆహె కిజి విజెరిఙ్ బసె కితాత్ ర్. 16 నసిత్వలె వాండు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ని రుండిమొయెఙ్ అసాత్ ండె,
ఆగసం దరోట్ బేసి, వనాక్ఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ కితాండెలోకురిఙ్ సీబాజిసీదు ఇజి వనిన్
సిసూర్ ఙసితాత్ న్. 17వారువిజెరెపొటపంజుతిహార్. తిహివెనుకమిగిలితిముకెఙ్ పనెండు గంపెఙ్ సిసూరు కెహర్. 18ఉండి
నాండిఙ్ యేసుఒరెండెపారద్నం కిజిమహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగుమహార్ . అయావలెవాండు, “నాను ఎయెన్ ఇజిలోకుర్ 
వరిగ్జినార్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19వారు, “బాపిత్సం సీనియోహాను ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్. సెగొండార్ ఏలియపవక
ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ పూర్ బాకాలమ్ 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”, ఇజివెహాన్ . 23మరివాండు వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బానావెట
వాదెఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్సొంత ఇసట్మ్ కు డిఃసి, వనిన్ఙ్ వాని కసట్మ్ కు రోజుఓరిసిసాదెఙ్ బాతయార్ ఆజినావెటవాదెఙ్.
24ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని
ఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్పాణం సితిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25ఒరెన్ వాండు,వాండు
కోరితి విజు, యాలోకమ్ ది సంసారం సుకం విజు దొహ్ కె ఆజి, వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎండ
మహిఙ, ఇనిన్ లాబం? 26నా వందిఙ్ నామాట వందిఙ్ సిగు ఆని ఎంబె వనిన్ఙ్ బానాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్  లోకు మరిసి ఆతి
నానుబా సిగు ఆన. నాను దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ నని సోకుదాన్ వానా. అయావలె నా బుబబ్దిని, దూతెఙది
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జాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ సోకుబా నా వెట మంజినాద్. అయావలె నా వందిఙ్ నామాట వందిఙ్ సిగు ఆతి వనిన్ వందిఙ్ 
నానుబా సిగు ఆన. 27నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్ నిహిమనిన్ వరి లొఇ సెగొండార్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః
కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.

యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.
28యామాటెఙ్ వెహి డగు ఉండి వారం వెనాక్ వాండు, పేతురు, యాకోబు, యోహాను ఇనిన్ వరిఙ్ వెటట్ కూకాండె, పారద్నం

కిదెఙ్ ఉండిగొరొత్ ఎకార్. 29వాండుపారద్నం కిజిమహివలెవనిన్మొకమ్ దిమూరిమారితాద్. వనిన్సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె,జిగి
జిగిమెరిసిమహె. 30-31అయావలె, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ రిఎర్ వనిన్ వెట వరిగ్జిమహార్ . దేవుణుబాణిఙ్ వాతిజాయ్ 
వరి సుటులం మహాద్ . వారుమోసె, ఏలియఇనికార్. యేసుయెరూసలెమ్ దు సాజి, ఆహె దేవుణు ఎతు కితిక బేగిపూరి కిని
వందిఙ్ వరిగ్తార్.

32పేతురు ని వనిన్ వెట మహికార్ బాగ నిద కితార్. తెలి ఆతిమహిఙ్ వారుయేసుఙ్ మని దేవుణు జాయ్ దిఙ్ వనిన్ వెట
నిహిమని రిఎరిఙ్ బాసుడ్ఃతార్. 33ఆ రిఎర్ వనిన్ బణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్, పేతురుయేసుఙ్, “బాబు,మాటు ఇబెబ్మనిక గొపప్
నెగెద్. అందెఙె నిఙిఉండిమోసెఙ్ ఉండి ఏలియెఙ్ ఉండిమండెఙ్ మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహ్ నాప్.*

34వాండు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ మొసొప్ వాతాదె వరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్. వారు మొసొప్ లొఇ సొహివలె సిసూరు తియెల్ 
ఆతార్. 35 అయావలె, “వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి నా మరిను. విని మాటెఙ్ వెండు”, ఇజి ఉండి జాటు మొసొప్ దాన్ 
వాతాద్. 36అయాజాటు వాతి వెనుక యేసుఙ్ నె తోరితాద్. సిసూరు సుడ్ఃతి వనాక్ఙ్ ఉండి దనిఙ్ బా అయా దినమ్ కాఙ్ 
మహిఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఎండ అలెల్తమహార్ .

దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
37మహస్ నాండిఙ్, వారు ఆ గొరొణ్ డిఃగ్ జి వాతివలె నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. 38అయావలె ఆ మంద లోకు

లొఇ ఒరెన్, “ఓబోదకినికి,నామరిసిఙ్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజినాను నిఙి బతిమాలిజ్న. వాండు నఙి ఒరెండెమరిసి. 39ఉండి
దెయం వనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనెవాండు డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజి అది వనిన్ఙ్ గజగజ వణికిసి అర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ 
నండొబాద కిజి వందిసినె డిఃసాన్ద్. 40దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ నీ సిసూర్ ఙ బతిమాల్ తగానివారు కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజిమొరొ
కితాత్ న్.

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

42ఆకొడొఃవాజిమహివలెవనిన్ఙ్ అసిమహిదెయంవనిన్ఙ్ అర్ పాత్ దెగజగజవణకిసాత్ ద్. అయావలెయేసుఆదెయమ్ దిఙ్ 
సొన్ అ ఇజి డటిసి వెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కితాండె అపొసిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ యాజరిగ్తిక సుడ్ఃతారె, దేవుణు గొపప్
సతుత్ మనికాన్ ఇజి నండొ బమమ్ ఆతార్. 44యేసు కితి పణి వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజిమహివలె,వాండు ఈహ వనిన్
సిసూరిఙ్ వెహాన్ . “నానుయేలు వెహిస్నిమాటెఙ్ బాగ వెంజిపోస్ ఎండమండు. లోకు మరిసి ఆతినాను లోకు కీదు ఒపజెపె
ఆనాలె”, ఇజి. 45గానివాండు వెహిమాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణుఆకడాపాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుఅరద్ం కిఎండ
మండెఙ్. ఆమాటవందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ ఆతార్.

పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 
46సిసూరులొఇ ఎయెన్ పెరికాండొ ఇజిఉండి ఇజిగొడబవాతాద్. 47యేసు వరిమనుస్దుమనిన్ ఆలోసన నెసాత్ ండె ఒరెన్ 

ఇజి కొడొఃదిఙ్ అసాత్ ండె వనిన్ పడఃకాద్ నిల్ పాత్ న్. 48నిల్ పిత్ వెనాక్ వాండు వరిఙ్, “ఎయెన్ బాయాఇజి కొడొఃదిఙ్ నాముసుక్
నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి డగు కితిఙ, నఙి డగు కితి వజ. నఙి డగు కితికాన్ నఙి పోకి దేవుణు డగు కితి వజ. మీలొఇ
ఎయెన్ తగిజి మంజి నాండొ వాండె పెరికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి, నీ సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ 
పోకిస్ మహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపు సుడ్ఃతాప్. వాండు మా వెట మనికాన్ ఆఎన్. అందెఙెమాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాప్”, ఇజి
వెహాన్ . 50అందెఙె యేసు, “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
ఇననిన్ దేసెమ్ ది ఉండి నాటొవాతార్. 53గానినాటొణికార్ వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుయెరూసలెమ్ దు
మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సొని ఒరెన్ యూద వాండు. 54 సిసూర్ ఙ లొఇ యాకోబు, యోహాను ఇనికార్ యాక సుడ్ఃతారె,
“పబువా, యాలోకురిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసం దాన్ మాపు సిసు తపిసెత్ఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 55యేసు
వరి దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56 నసిత్వలె వారు మరి ఉండి నాటొ సొహార్. 57వారు సరిదాన్ సొనిస్ మహివలె,
ఒరెన్, “నీను ఎంబెసొహిఙ్ బానాను నీవెటవానా”, ఇజివనిన్ వెటవెహాన్ . 58అందెఙెయేసు, “నకెక్ఙమండెఙ్ బొరొఙ్ మనెన్.
ఆగాసమ్ దిపొటిఙమండెఙ్ గూడుఃకు మనె. గానిలోకు మరిసి ఆతి నఙి బుర అడుడ్ కిదెఙ్ బాడి సిలెల్ద్ ”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .
59వాండు మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె అయావాండు, “పబువా, ముఙాల నాను సొనిస్ నా
బుబెబ్ఙ్ ముసివానా”, ఇజివెహాన్ . 60అందెఙెయేసు, “సాతికారెవరిసాతివరిఙ్ ముసెత్ఙ్. గానినీనుసొనిస్ దేవుణు ఏలుబడిః
వందిఙ్ బోదిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 61మరి ఒరెన్, “పబువా, నీ వెటనాను వానా. గానినానుముఙాలమర్ జిసొనిస్ నా ఇండొణి
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వరిఙ్ వెహిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 62అందెఙెయేసు, “మేడిః ముసుక్ కియు ఇడిజ్ వెనాక్ మర్ జి బేసిన్కాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు
ఏలుబడిః కినివరిలొఇ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్  రఇకాన్”, ఇజి వెహాన్ .

10
డబయ్ మణిసిసిసూరిఙ్ సువార వందిఙ్ పోకిస్నాన్.

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

8మరి మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొనివలె వారు మిఙి డగు కిజి ఇనిక సితిఙ ఆకదె ఉండు. 9బాన్ మని కసట్మ్ ది వరిఙ్ 
నెగెణ్ కిదు. దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం మీ డగు వాత మనాద్ ఇజి వరిఙ్ వెహ . 10-11గానిమీరు ఎమేణి పటన్మ్ దుబా
సొనివెలెవారుమిఙిడగు కిఏండమహిఙ,అయాపటన్మ్ దివీదిఙసొనిస్, “మాపాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్మీపటన్మ్ దిడులిల్బా
ఇబెబ్ దుల్ పిస్సొన్ సినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమీముసుక్ కోపం ఆతమనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్. గానిఒడ్ఃబిదు ఏలుబడిః
కిని కాలం డగు ఆత మనాద్ ఇజి తప్ ఏండ నెసుత్ ”, ఇజి వెహ . 12నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దుయా
పటన్మ్ ది వరిఙ్ సికస్ మరి నండొ మంజినాద్. సొదొమ పటన్మ్ దు మహి లోకురిఙ్ నసొ మన్ ఎద్ . 13ఓ కొరాజి పటన్మ్ దు
మనికిదెరా,అబాయామిఙిఎసొపెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఓ బెత్ సెయుద పటన్మ్ దుమనికిదెరా,అబయామిఙిఎసొగొపప్ పెరి
కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీనడిఃమి కితి బమామ్తిగొపప్ పణిఙ్ తూరు సీదొను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ కినిక ఇహిఙ,వారు
పూర్ బమ్మ్ దునె బసత్ గరండెఙ్ తొహెఆజి,నీరువాకెఅజి,పాపమ్ కు డిఃసాత్ ప్ ఇజితోరిసాత్ ర్ మరి. 14దేవుణుతీరుప్ కినివలెమీ
పటన్మ్ కాఙ్ సికస్,తూరు సిదొనుపటన్మ్ కాఙ్ నండొమంజినాద్ లె. 15కపరన్హొముపటన్మ్ దుమనికిదెరా,ఆగాసందాకగొపప్
పెరికాప్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, దేవుణు మిఙి వాండు మంజిని బాడిఃదాన్ అర్ పాన్న్ లె. ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి నాసనం
కినాన్ లె. 16మరియేసు వనిన్ సిసూరిఙ్, “మీమాట వెనికాన్ నామాట వెనాన్. మీమాటదిఙ్ నెకన్ పొకిన్కాన్, నామాటదిఙ్ 
నెకన్పొకాన్న్. నామాటదిఙ్ నెకిన్పొకిన్కాన్,నఙిపోకివనిన్ఙ్ నెకన్పొకాన్న్”, ఇజివెహాన్ . 17డబయ్ మణిసిసిసూరు సర్ దాన్ 
మర్ జివాతారె, “పబువా,దెయమ్ కుబా,నీఅతికారందాన్ సొండుఇజిమాపుఆడసీజినివలెమఙిలోబడిఃజినె”,ఇజివెహాన్ .
18నసిత్వలెయేసు, “ఒఒ,సయ్ తానుమిరిసిత్ లెకెండ్ వనిన్అతికారం సిలెల్ండఆగాసమ్ దాన్ అరికనాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ 
సోర్ కుపిఙ మటెత్ఙ్ మిఙి అతికారం సిత మనన్. సయ్ తాను సతుత్ దిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ మిఙి అతికారం సితత్ మనన్. సయ్ తాను మిఙి
ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 20 దెయమ్ కు మిఙి లోబడిఃజినె ఇజి సర్ ద లావు ఆమ. గాని దేవుణు మీ పేరు వాండు మంజిని
బాడిఃదు రాసత్ మనాన్ ఇజి నండొ సర్ ద ఆదు”, ఇజి వెహాన్  21అయావలెయేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నండొ సర్ ద ఆజి, “ఓ
బా, నీనె ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ పబు. నాను నిఙిపొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, గెణంమని వరిఙ్, సదు మని వరిఙ్,యా
నిజమాతిసఙతిడాఃపిత్దె, ఇజి కొడొః లెకెండ్ మనివరిఙ్ తోరిసిత్. ఒఒబా,అయలెకెండ్ కిదెఙె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 22నాబుబబ్
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 రూలునెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్ నిఙ్ జి, “ఓబోదకినికి,ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ క

నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజియేసుఙ్ పరీకస్ కిజి వెన్ బాతాన్. 26అందెఙెవాండు,యూదురి రూలుదు ఇనిక రాసత్ మనాద్. బాన్ 
ఇనిక సద్ విజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు, “నీ పబుఆతి దేవుణుదిఙ్ నీపూరి మనుస్దాన్, నీపూరి 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. ఆహెకిఅ. అయావలెనీను ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్నిలె”, ఇజివనిన్ వెట
వెహాన్ . 29అయావలెఅయాయూదురిరూలునెస్ పిసాన్న్ నీతినిజాయితిమనికాన్ నానుఇజితోరెఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్,
“నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి. 30 అందెఙె యేసు ఈహ మహిస్ వెహాన్ . “ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జి యెరికొ
పటన్మ్ దుసొనివెలెసెగొండార్ డొఙారివనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె,వాండుతొడిఃగితిమహికెఙ్ లాగితార్. వనిన్ఙ్ ఇజిపాణంఇటాత్ రె
డెఃయితారె డిఃసత్ సొహార్ . 31యావలె ఒరెన్ యూదురి పుజెరి ఆ సరిదాన్ సొండెఙ్ పణితాకాద్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె
పడఃకదాన్ సొహాన్ . 32అయాలెకెండ్ నె, లేవి* ఒరెన్ ఆ సరిదాన్ నెసొహాన్ . గానివాండుబా సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ ఎర్ లిజి
సొహాన్ . 33-34 అయా సరిదాన్ నె ఒరెన్ సమరియ వాండు పయాణం కిజి మహాన్ . వాండు అరి మని వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.
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వనిన్ పాణం నొతాద్. వనిన్ డగు సొహాండె ఒలివ ఇని నూనె, దాకస్కలుల్ వాకాండె వనిన్ గాయమ్ కాఙ్ తొహ్ కాన్. వాండు వనిన్
సొంత గాడఃదె ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె ఉండి లార్ జి ఇండొ సొహాన్ . వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ . 35మహస్ నాండిఙ్ వాండు రుండి
వెండి రుపాయుఙ్ లాగితండెలార్ జిసవ్ కారిఙ్ సితాన్. సితండె, “వినిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃఅ. వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతిమహిఙ
నానుమర్ జివానివలెఅయాడబుబ్ నిఙి సీన”, ఇజి వనిన్ వెట వెహండెసొహాన్ . 36యాకతవెహివీసిత్ వెనుక,యేసు వనిన్ఙ్,
“డొఙారిఅసిత్ వనిన్ఙ్ యాముఎర్ లొఇఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్,ఇజినీనువెహ్ అ”,ఇజివెన్ బాతాన్. 37యూదురిరూలు
నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ముసుక్పాణంనొతిత్కాండె,వనిన్ పడఃకాదికాన్”,ఇహాన్ . అందెఙెయేసు, “నీనుసొనిస్యాలెకెండ్ నె కిఅ”,
ఇజి వెహాన్ .

మారమరియ
38యేసు ని వనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజి సొనిస్ మహార్ . ఉండి నాటొసొహార్ . అబెబ్మార ఇనిన్ ఉండి బోదెలి దనిన్ ఇండొ

వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ద్. 39దనిఙ్ మరియఇనిన్ ఉండి తఙిసిమనాద్. అదిపబుపాదమ్ క డగు బసాత్ దె వనిన్ బోద వెంజిమహాద్ .
40మారవిజు పణి వందిఙ్ నండొబాద ఆజి వనిన్ డగు వాతాద్. వాతాదె, “పబువా,నాను ఒరెనె పణి కిదెఙ్ నాతఙి డిఃసత్

మనాద్. నిఙి బాద సిలెల్దా? నఙి తోడుః కిఅ ఇజి దనిఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాద్ . 41-42అందెఙె యేసు, “మార, నీను నండొ
పణిఙ వందిఙ్ విసారిసిబాదఆజిని. గానిముకెలమతిక ఉండె. మరియఅయానెగిగ్ దనిఙ్ కోరితాద్. దనిన్బాణిఙ్ ఎయెన్ బా
అయాకలాగిజ్ ఒతెఙ్ అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

11
యేసుపారద్నం నెస్ పిసాన్న్ 

1 ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఉండి బాడిఃదు పారద్నం కిజి మహాన్ . వాండు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్,
“పబువా, యోహాను వనిన్ సిసూరిఙ్ పారద్నం నెస్ పిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ మఙిబా పారద్నం నెసిప్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
2అందెఙెయేసు వరిఙ్, మీరు పారద్నం కినివెలె ఈహ వెహ . “ముసుక్ మనిన్మా బుబబ్, లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క
ఇజి గవ్ రం సిపిర్. నీనులోకుర్ విజెరిఙ్ ఏలుబడిః కిపిన్. 3రోజురోజుకావాలిసిత్ టిండిమఙిసిదా. 4మఙిపాపమ్ కు కితివరిఙ్ 
మాపుసెమిసిత్ వజ నీనుమాపాపం సెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇ అసెఙ్ మాలొఇ రెఏండమఙి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 5-6మరి
యేసు 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.

7అయావలెవాండు లొఇహాన్ , “నఙిబాద కిమ. సెహ్ ల కెహమనాద్. నా ఇజి కొడొఃర్ నావెట నిద కిజినార్. నిఙ్ జి సీదెఙ్ 
నాను అట్ ఎ”, ఇజి వెహనండా? 8నానుమిఙి వెహిస్న, వనిన్ఙ్ నిఙ్ జి సీదెఙ్ ఇసట్ం సిలిఙ్ బావాండు నిఙ్ జి సీనాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు కూలాయెన్ ఇజి ఒడిఃబిజి అహ కిఏన్. గాని సిగు డిసాత్ ండె ఏక ఏక లొసినాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి నిఙి కావలసిత్క
విజు సీనాన్. 9అందెఙెనానుమిఙి వెహిస్న,మీరు ఇనికలొసిన్దెరొ,అకక్ దేవుణుమిఙి సీనాన్. ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొఅక
దేవుణు మిఙి సీనాన్ . కొతుత్ , మీ వందిఙ్ దేవుణు సేహల్ రెనానెల్. 10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లొసిన్ విజెరిఙ్ దొహ్ కెన్. రెబాని వనిన్ఙ్ 
తోరె ఆజినాద్, కొతిస్ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.

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

యేసు బయిల్ జెబెలు
14యేసు ఒరెన్ వనిన్బాణిఙ్ గులల్ దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జిమహాన్ . ఆదెయండిఃసిత్ సొహివెనాక్ గులల్ ఆతిమహికాన్ వరిగ్తాన్.

ఆక సుడ్ఃతారెలోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతార్. 15గాని వరిలొఇ సెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి బయిల్ జెబెలు సతుత్ దాన్ 
వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి వరిగ్తార్. 16మరిసెగొండార్ వనిన్ఙ్ పరిస కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. దేవుణునె వినిఙ్ పోకమనాన్ 
ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ . 17వాండు వరి ఆలోసన నెసాత్ ండె వరి
వెట ఈహ వెహాన్ , “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేట ఆతిఙ పాడాఃనాద్. ఆహె, ఉండి కుటుమ్ దికార్ బా
వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేటఆతిఙ, ఆ కుటుం నిల్ ఏద్. 18అయాలెకెండ్ 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 ఇజిమీరు
వెహిస్నిదెర్ గదె. 19అహిఙ,మీసొంతలోకుర్ ఇనిన్ దని దనటాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙెమీసొంతలోకుర్ నెమీరు
తపిత్దెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినార్. 20నాను దేవుణు సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర మనన్ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినిక మీడగు
వాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆజినాద్.

21విజుఅయుదమ్ కుతొడిఃగిజిఒరెన్ సతుత్ మనికాన్ వనిన్ఇలుల్ అసిత్ విజుకాప్ కితిఙ,ఇనికబాసోరిసొన్ ఎద్. 22గానివినిఙ్ 
మిసిత్ నండొ సతుత్ మనికాన్ ఒరెన్ వినిఙ్ అసాత్ ండె వినిముసుక్ గెలిసిత్ఙ, వీండు నమిమ్తిఅయుదమ్ కు విజువాండులాగిజ్, విని
ఆసిత్ సీబానసీనాన్. 23నాదరిఙ్ మన్ ఇకాన్ నఙిపగాతికాన్. నావెటమందకిఇకాన్,సెదిసాన్న్. 24ఉండిదెయంఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసిత్ సొహి వెనుక, దనిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ రెబాజి బయిలుదు బూలాజినాద్. గాని ఎంబెబా దనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్ క్ ఇతిఙ్, “నాను
డిఃసిత్ వాతి నా ఇండొమర్ జిసొనాలె”, ఇజి వెహాన్ద్. 25మర్ జివాతిఙ్ అది డిఃసిత్వాతికాన్ నెగెండ్ సిపాజి సుబబ్రం కిజి ఇలుల్
లెకెండ్, నెగెణ్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ద్.
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26నసిత్వలె అదిమరిజ్ సొనిస్ దనిఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ ఆతిమరి ఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్ తనాద్ , అవిక్ వనిన్ లొఇసొనిస్ అబబ్
కినె. అయవలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిన్ఙ్ ముసుక్ కసట్ మానాద్ . 27యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్ మహివలె, ఆమంద లొఇ
మనిన్ఉండిబోదెలి, “నిఙికాసిత్ పోసకితినీయాయఅంతుసిలిల్ సర్ దమంజినికాద్”,ఇజిడటంవెహాద్ . 28అయావలెవాండు,
“నిజమ్ నె,గాని దేవుణుమాటవెంజి అయావజ నడిఃని విజెరెబాఅంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికార్”, ఇజి వెహాన్ .

29లోకుర్ మరి నండొ కూడిఃతి మహివలె, వాండు ఈహ వెహాన్ . “యాతరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్. వారు ఉండి గురు
లెకెండ్ ఉండిబమమ్ఆనిపణికిఅఇజివెన్ బాజినార్. గానిదేవుణుపవకఆతిఓనెఙ్ జరిగ్దికఆఎండ,మరిఇనిన్ గురుబావరిఙ్ 
తోర్ ఎద్. 30నినవెపటన్మ్ దివరిఙ్ ఓనఎలాగఉండిగురుమహండొఅయాలెకెండ్ లోకుమరిసిఆతినానుయాతరమ్ దివరిఙ్ 
ఉండి గురు మనాన్. 31ఆకక్రి దినమ్ ది తీరుప్దు, దసిణ్ దేసెమ్ ది రాణియా తరమ్ ది లోకుర్ వెట నిఙ్ నాదె వరి ముసుక్
నేరంమొపాన్ద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొలొమోను వెహిస్ని గెణంమనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ బూమి కొసాదు మనిన్ దని దేసెమ్ దాన్ 
అది వాతాద్. ఏలు సొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్ మనాన్. 32 కడెఃవేరి దినమ్ ది తీరుప్, నినివె పటన్మ్ ది లోకుర్ యా
తరమ్ ది లోకుర్ వెట నిల్ నారె, వరిముసుక్ నేరంమొపాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఓన వెహిబోద వెహరె,వారు పాపమ్ కు డిఃసి
ఒపుప్కొటార్. ఏలు ఓనెఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.

ఒడొఃల్ ది దీవవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
33 ఎయెర్ బా దీవ కసిసి వెనుక డాఃపిస్నొ, తూము ముసినొ ఇడ్ ఎర్. గాని లొఇ వానివరిఙ్ జాయి తోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ

కంతూదుద్ నె ముసుక్నె ఇడాన్ర్. 34 నీ ఒడొఃల్ ది దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు నెగెండ మనివలె, నిఙి విజు సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆనాద్. అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఆతిఙ,నిఙిసుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ. 35అందెఙెసీకటుమన్ ఎండ,నాను నెసిప్సిన్ నిజమాతిసఙతిఙ్ ఆతి
జాయిమీమనుస్దు మండెఙ్ సుడ్ఃదు. 36అందెఙెమనుస్పూరి అయాజాయిదాన్ నిడింతిమహిఙ, అయాకనాను నెస్ పిసిత్
వజ, నెగెండ మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. ఉండి పెరి జాయి నీ ముసుక్ డెఃయితిఙ ఎలాగ మంజినాదొ, అయాలెకెండ్ 
అయాజాయినాను నెస్ పిసిత్ వజ మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. 37యేసు వరిగ్జి వీసిత్ వెనుక ఒరెన్ పరిసయు వాండు,
వనిన్ వెట ఉండెఙ్ రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙె వాండు లొఇ సొహాండె ఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38ఉణిముఙాల వాండు యూదురిఙ్ 
మనిన్ అలవాటు వజ కియు నొర్ బాఏతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, ఆ పరిసయువాండు బమమ్ఆతాన్. 39అందెఙె పబు ఈహ వెహాన్ ,
“పరిసయురుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్ గినెన్ఙ్ ని సొడువెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ? మీరు మిఙిబా వెలిల్హాన్
సుడిఃఙ నెగిగ్వరి లెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్. గాని మీ మనుస్ సెఇ బుదిద్ఙాణిఙ్, కకుర్ తిదాన్ కూడిఃతి ఆసదాన్ నిండితె మనెన్.
40 బుదిద్ సిలికిదెరా, ఒడొఃల్ తయార్ కితిత్ దేవుణునె మీ మనుస్దు మనిన్ 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 బా దసం బాగం
సీజినిదెర్. గాని మీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబా ఉండెలెకెండ్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ
ఒదెద్ నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43 పరిసయురుఙాండె, అబాయామిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి
మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ముకెలమాతిబాడిఃదు బసెత్ఙ్ మీరు ఆస ఆనిదెర్. సతెఙ నడిఃమి పెరికార్ ఇజిమాడెఃసె ఆదెఙ్ కోరిజినిదెర్.
44 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు తోర్ ఇ దూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్.
లోకుర్ దూకి ఇజి నెస్ ఎండ వనాక్ముసుక్ నడిఃజినార్. 45అయావలెయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్, “బోదకినికి, నీను
యాలెకెండ్ వెహిస్మఙిబాదుసలాడిఃజిని”, 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, అబాయా
మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ అనిరిఙ్ సపిత్ పవకరి, దూకిఙ్ ముసుక్ మీరు గుండమ్ కు పెర్ జిన్ దెర్.
48అయావలెవారు కితిపణివెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్ ఇజిరుజుప్ కిజినిదెర్. సాకిస్ర్ లెకెండ్ మనిదెర్ వారుపవకరిఙ్ సపాత్ ర్.
మీరు వరి గుండమ్ కు పెర్ జినిదెర్. 49అందెఙె, దేవుణు వనిన్ గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి నడిఃమి పవకెఙ, అపొసుత్ డుఙ పోకన్.
వరి లొఇ సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్ లె. మరి సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కినార్ లె. 50-51యాలోకం పుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్ లోకుర్ 
సపిత్ విజు పవకరి నలల్ వందిఙ్ యాతరమ్ ది లోకురిఙ్ సికస్ వానాద్. ఇహిఙ, ఏబేలు నల దాన్ మొదొలిస్ జెకరియ నల దాక.
జెకయెఙ్ సంద సురిన్ మాలి పీటని దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతి గది, దినిఙ్ నడిఃమినె సపాత్ ర్. వరిఙ్ విజేరిఙ్ సపిత్కెఙ్ విజుయా
తరమ్ దివరి పణినె ఇజినాను నిజంమీవెట వెహిస్న.

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

12
1నసిత్వలె వెయుఙ్ వెయుఙ్ లోకుర్ కూడ్ఃజివాతార్. ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ మటెట్ ఆజిమహార్ . అయావలెయేసుముఙాలె 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. 3అందెఙెమీరు
సీకటుదు వరిగ్తికెఙ్ జాయిదు వెనార్. ఇహిఙ,డాఙ్ జివరిగ్తికెఙ్ విజెరెవెనార్ లె. మీరు గదిఙ, గిబిబ్దు వరిగ్తికమెడెఃఙముసుక్
సాటాన్ర్ లె.
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4నా కూలెఙాతిమీ వెట వెహిస్న, ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక మరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. 5గానిమీరు
ఎయెరిఙ్ తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను నెస్ పిసన్. ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక, ఎలాకాలం మంజిని బాడిఃదు పొకెఙ్ అతికారం మనిన్
వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆదు. నిజమె నాను వెహిస్న, వనిన్ఙ్ తియెలాదు. 6అయ్ దు పంట పొటిఙ రుండి కాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె?
గాని వనాక్లొఇ ఉండె దనిఙ్ బాదేవుణు పోస్ ఎన్. 7మీబురాది 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. 9గానిలోకుర్ ఎదు నఙి నెస్ ఎ ఇనిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు దూతెఙ్ ఎదునానుబానెస్ ఎ ఇజి వెహన్. 10లోకుమరిసిఆతి
నాముసుక్ఎయెన్ బాపడ్ఃఇమాటవరిగ్తిఙ,దేవుణువనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ దూసిసిన్ఎయెరిఙ్ బాదేవుణు
సెమిస్ ఎన్.

11వారుమిఙియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ యూదురిఅతికారిఙఎదునొ,పెదద్ల్ ఙఎదునొఒనార్. అయావలెఎలాగమర్ జి
వెహెఙ్, ఇనికవెహెఙ్, ఇనికవరిగ్దెఙ్ ఇజిబెఙఆమాట్. 12ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరువరిగ్దెఙ్ మనికఅయాగడిఃయద్ నెదేవుణు
ఆతమ్మిఙి నెస్ పిసాన్న్.

ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13 అయావలె ఆ మందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా, నా బుబబ్ గణసిత్ దనిఙ్ నఙి వానివంతు సీబాజి సిఅ ఇజి నా అనెన్ఙ్ 

వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14అయావలెయేసు, “ఒరె, మీముసుక్ తీరుప్ కిని వనిన్ వజనొ, సీబాజి సీని వనిన్ వజనొ నఙి ఎయెన్ 
నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 15మరి వరిఙ్ వెహాన్ , “జాగరమండు. ఇని దనిఙ్ బాలావుఆసెఙ్ ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసొ
ఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, వనిన్ ఆసిత్లొఇ వనిన్ బతుక్ ఆఏద్. ఇహిఙ ఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతి బతుక్ సిఏద్. 16మరి వాండు
వరిఙ్ కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ ఆసిత్ మనివనిన్ఙ్ బూమిదు నండొపంటపండితాద్. 17అయావలెవాండు, ‘నాగింజ
ఇడ్ దెఙ్ నఙిబాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి వనిన్మనుస్దు వాండు ఒడిఃబితాన్.

18ఒడ్ఃబితాండె, ‘నాను ఈహ కిన. నాగాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన. అబెనా 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.

20గానిదేవుణువనిన్ఙ్,ఓబుదిద్ సిలికి,యారెయునెనీపాణంలొసిన. అయావలెనీవందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙ్ ఎయెరిఙ్ ఆనెలె?
ఇజి 21సొంతబతుక్ వందిఙ్ ఆసిత్ కుడుఃపిన్ ఎయెరిఙ్ బాయాలెకెండ్ వానాద్. గాని, దేవుణు ఎదు, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ
వాండు ఆసిత్మనికాన్ ఆఏన్”.

ఇని దనిఙ్ బావిసారిసామ్ట్.
22మరి,యేసువనిన్సిసూర్ వెటఈహ వెహిస్నాన్, “అందెఙె,నానుమిఙివెహిస్న,మీరుఇనికఉండెఙ్ ఇజిపాణంవందిఙ్ 

విసారిసామ్ట్. ఇనిక తొడ్ఃగిదెఙ్ ఇజి ఒడొఃల్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, టిండి ముసుక్ పాణం ముకెలమతిక.
సొకెక్ఙ్ ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక. 24కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు. అవివిత్ ఉ,కొయిఉ,వనాక్ఙ్ గాదినొగపెప్ఙ్ నొసిలుల్ . గాని
దేవుణు వనాక్ఙ్ తిండి సీజినాన్. అహిఙపొటిఙముసుక్ మీరు ఎసొ విలువ మనికిదెర్. 25-26మీలొఇ ఎయెన్ బావిసారిసి
వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంటబా కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ అట్ నిదెరా? అట్ ఇదెర్. యాఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ 
ఇహిఙమరి ఎందనిఙ్ మహిపెరి సఙతిఙ వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి  కసట్బడిఃఉ. సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ 
తయార్ కిఉ. ఆఙ్ బవిజుఆసిత్ కలిగితిమనిన్సొలోమొన్ రాజుయాఉండిపూఙలెకెండ్ సోకుమనిన్ఉండిసొకెక్తొడిఃగిఏతాన్ 
ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 28 నేండు మంజి విగెహిఙ్ సిసూదు విసిరిన్ మడిఃఙ మంజిని గడిడ్దిఙ్ యాలెకెండ్ దేవుణు సోకు
సితాన్, ఇహిఙ ఇజిరి నమకం మనిన్కిదెరామరి ఒదెద్ నెగెండ సొకెఙ్ మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29ఇనిక ఉండెఙ్, ఇనిక
తిండెఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి విసారిసామ్ట్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె వినక్ వందిఙ్ రెబాజినార్. మిఙి
యాకెఙ్ కావాలెఇజిమీబుబాబ్తిదేవుణు నెసాన్న్. 31గానిదేవుణుమిఙిఏలుబడిః కినాన్ ఇజిఆసఆదు. అయావలెదేవుణు
మిఙికావాలిసిత్కెఙ్ విజుసీనాన్. 32ఇజిరిమందతియెల్ ఆమాట్. దేవుణు,వనిన్బతుక్దురాజులెకెండ్ ఇటిత్ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ సీదెఙ్ 
మీబుబబ్ ఇసట్ంఆతమనాన్. 33మిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ పొరిస్ బీదవరిఙ్ సీదు. అయావలెమీరు దేవుణు మంజినిబాడిఃదు మీ
వందిఙ్ ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్ డొఙారి రఏన్. కరి తిన్ ఏద్. అందెఙె మీ ఆసిత్తకు ఆఏద్. 34ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఆసిత్ఎంబె
మనాదొ,అబెనెమీమనుస్బామంజినాద్. 35-36ఎసిత్వలెబా పణికిదెఙ్ నడుఃము తొహెఆజి, తయార్ ఆజిమండు. మీదీవెఙ్ 
ఎసిత్వలెబా కసిసిమండు. పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొ వాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిర్ పోలిసిమండు.
ఎజుమానివిందుదాన్ వాజిసేహల్ కొతిన్వెలెవెటనెసేహల్ వాండురేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసిమండు. 37ఎజుమానివాతివెలె,వనిన్
వందిఙ్ తెలి మంజి ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమె నాను వెహిస్న, ఎజుమాని, నడుఃము తొహె ఆజి,
బోజెనమ్ దిఙ్ వాతివరిఙ్ బసెకిజివరిఙ్ తిండిసీనాన్. 38మదరెయితునొకోడిఃజామ్ నొఎజుమానివాతివెలె,వనిన్వందిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃజి తెలిమంజిని వనిన్ఙ్ నెగెద్. 39ఎమేణి గడిఃయదు డొఙారివానాన్ ఇజి ఇండొణి ఏజుమాని నెసిత్ఙ వాండు తెలిమంజి
వనిన్ఇలుల్ బొరొ కిఏండసుణాన్ ఇజిమీరు నెసుత్ . 40మీరునావందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు,లోకుమరిసిఆతినానువాన.
అందెఙెమీరుబా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41అయావలె పేతురు, “పబువా,యాకతవజమఙినె నెస్ పిసిన్దా, విజెరిఙ్ నెస్ పిసిన్దా?”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.
42అందెఙెయేసు, “నమకం మని, బుదిద్మని గొతిత్ మణిసి ఎయెన్ ? ఎయెన్ ఇహిఙ, ఇండొణిమహి గొతిత్యారిఙ్ సరిఆతి

గడిడ్ఃయా సుడ్ఃజి వరి కార్ డువజ వరిఙ్ దొహ్ క మనిన్ తిండి సామనమ్ కు సీదెఙ్ ఇజి ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు
కితిత్కాండె. 43 ఎజుమాని మర్ జి వానివలె వెహివజ పణికితి వనిన్ఙ్ నెగెద్. 44 అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ విజు
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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.
48 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెస్ ఎండ, సికస్దిఙ్ తగితి పణిఙ్ కితి వరిఙ్ కండెక్ సికస్నె సీనాన్. ఎయెరిఙ్ దేవుణు నండొ సితత్
మనాండొ వనిన్బాణిఙ్ నండొ లొసాన్న్. ఎయెన్ బాన్ దేవుణు మరి నండొ ఒపజెపత్ మనాండొ, వనిన్బాణిఙ్ నండొనె లొసాన్న్.
49 సిసు లెకెండ్ మనిన్ దేవుణు సీని సికస్యాలోకమ్ దు తతెత్ఙ్ నాను వాతమన. ఆక విజెరిఙ్ సుర్ నాద్. ఏలునె సురుదెఙ్ 
మొదొల్ సిత్ఙ బాగ మంజినాద్, ఇజి ఆస ఆజిన. 50 కసట్ం ఇని ఉండి బాపిత్సంబా లాగెఆదెఙ్ మనాద్. ఆకక్ పూరి కినిదాక
నఙి నండొ విసారం మంజినాద్ లె. 51యాలోకమ్ దు సమాదనం తతెఙ్ నాను వాతమనన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్,
కేటకిదెఙ్ నెవాతమనన్. 52ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజినిఉండి కుటుం వరిఙ్ వారె కేట ఆనార్ లె. ముఏర్ ఉండి పడఃకాద్ 
రిఏర్ మరి ఉండి పడఃకాద్. 53వారు కేట ఆనార్ లె. అపొప్సి మరిసిఙ్ ని, మరిసి అపొప్సి ఙ్ ని, అయిసిగాలిస్ఙ్ ని, గాడిస్ దని
అయ్ సిఙ్ ని,మీమ్ సి దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండమంజినాద్ లె.

54 అయావలె వాండు 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. 56 వేసం
కినికిదెరా, మీరు బూమిదు ఆగాసమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి గురు అసెత్ఙ్ నెసిన్దెర్. మరి ఎందానిఙ్ యాకాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ 
గురు అసెత్ఙ్ మీరుఅట్ ఏండమంజినిదెర్ ? 57ఎమేణికనాయంఇజిమిఙిమీరెతరుప్ కిదెఙ్ అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్ నేరం
మొపిత్వనిన్వెట లాయిరి కోర్ టుదు సొనిస్ మహివలె సరుద్ వనిన్ వెట రాజినం ఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ, వాండు మిఙి తీరుప్ కిని
వనిన్ డగు ఈడిఃసి ఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ జమాన్ ఙఒపజెపాన్న్. వాండుమిఙిజెలిదు ఇడాన్న్. 59తీరుప్ కినికాన్ లొసిన్ డబుబ్
విజు సీనిదాక జెలిదాన్ వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.

13
పాపండిఃసిసీదు, సిలిల్ఙనాసనంవానాద్ 

1అయావలెబాన్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుఙ్, గలీలియాతిసెగొండార్ వరిఙ్ వెహార్ . ఇనికవెహార్  ఇహిఙ, గలీలియాతికార్ 
పూజ కిజి మహివలె, పిలాతు వరిఙ్ సపిసాత్ న్. అయావలెపూజసితిత్ నలని లోకుర్ నల కూడిఃతాద్. 2అందెఙెయేసు వరిఙ్,
“వరిఙ్ సపాత్ రెయాలెకెండ్ నండొబాదెఙ్ కితార్. అందెఙె వారు మహి గలీలియాతి వరి విజెరె ఇంక నండొపాపం కితికార్ ఇజి
మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? 3సిలెల్ద్ ఇజిమీవెటవెహిస్న. గానిమీరుపాపమ్ కు డిఃసిసీదు. సిలిల్ఙ,మీరు విజిదెరెబాఅయాలెకెండ్ 
నాసనం ఆనిదెర్. 4మరి సుడ్ఃదు, సిలొయొము ఇని పటన్మ్ దు నిరిండ్ తొహిమనిన్ గుడిః అరిఙ్, యెరూసలెమ్ దు బతిక్జి
మహికార్ పద్ ఎనిమితిమణిసిసాతార్. వారుబతిక్జినివరిఇంకనండొసెఇకార్ ఇజిమీరుఒడిఃబిజినిదెరా? 5సిలెల్ ఇజినాను
మీవెటవెహిస్న. గానిమీరుపాపండిఃసిసీదు. సిలిఙ,మీరుబాఅయాలెకెండ్ నాసనంఆనిదెర్. 6మరివాండు కతవజఈహ
నెస్ పిసాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్ టోట మనాద్. అబెబ్ వాండు బొడెమరాన్ ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్ రెబాతివెలె
ఇనికబా దొహ్ క్ ఎతాద్. 7అందెఙె వాండు, ‘ఇదిలో నాను మూండి పంటెఙాణిఙ్ యామరాతి పటుక్ఙ్ రెబాజి వాజిన. గాని
ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. దినిన్దనాట్ యాబూమి ఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”, ఇజి టోట కాప్ కిని వనిన్వెట
వెహాన్ . 8అందెఙె వాండు, “బాబుయా ఉండి ఏంటు మనిద్. నాను సుటులం కార్ సి గతం పొకిస్ సూణాట్. 9అకక్పటుక్
అసిత్ఙ నెగెద్,అస్ ఇఙ కతిస్ విసీర్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

విసాంతిదినమ్ దు నడుఃము వఙితిఉండిబోదెలిదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
10ఉండి విసాంతిదినమ్ దు, యేసు ఉండియూదురి మీటిఙ్ ఇండొ బోద కిజి మహాన్ . 11అబె పద్ ఎనిమితి పంటెఙాణిఙ్ 

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

14విసాంతిదినమ్ దుయేసు నెగెణ్ కితిఙ్,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొణిఅతికారినండొకోపంఆతాన్. ఆతాండె,లోకురిఙ్ పణి
కిదెఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అందెఙె మీరు ఆ దినమ్ క లొఇ వాజి నెగెణ్ ఆదు. విసాంతి దినమ్ దు రమాట్”, ఇజి వెహాన్ .
15అందెఙె యేసు, “ఓ వేసం కినికిదెరా, మీలొఇ విజిదెరెబా మీ డాఃనుదిఙ్, మీ గాడ్ఃదెదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సాలాదాన్,
డిఃసి ఒసి ఏరు సీజినిదెర్ గదె? 16అహిఙ,అబాహముఙ్ తెగగ్తియాబోదెల్ దిఙ్ పద్ ఎనిమితి పంటెఙ్ సయ్ తాను తొహ ఇటాత్
మనాన్. విసాంతి దినమ్ దు దనిఙ్ తొహ్ కి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ కూడ్ఃఎదా?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 17వాండు యామాటెఙ్ 
వెహివలె వనిన్ పగాతికార్ విజెరె సిగు ఆతారె, మొకొం డిపాత్ ర్. గాని లోకుర్ విజెరె వాండు కితి గొపప్ పెరిపణిఙ వందిఙ్ సరద్
ఆతార్.

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

ఇహ క్ సరి
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22యేసుయెరూసలెమ్ దుసొండెఙ్ ఇజిపయాణంకిజిమహివలెసరిపడఃకాద్ మనిన్నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ బోదిసిమహాన్ .
23 అయావలె ఒరెన్, “పబువా, సెగొండారె దేవుణు సికస్దాన్ తపె ఆనారా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 24 అందెఙె వాండు వరిఙ్,
“ఇహ క్ దార్ బందరం దాన్ డుగ్ దెఙ్ నండొ కసట్బడిఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. గాని వారు
సొండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజిమీ వెట వెహిస్న. 25ఇండొణి ఎజుమానినిఙ్ జి సేహల్ కెహ్ తి వెనాక్మీరు వెలిల్నిలిస్, సేహల్ కొతిస్ “బాబు,
మఙిసేహల్ రేఅ”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. అయావలెవాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొనానుమిఙి నెస్ ఏ”, ఇజి వెహన్న్.

26అందెఙె మీరు, “ని వెటమాపు ఉణిజి, తింజి మహప్. నీను మా వీదిఙ బోదిసిత్గదె”, ఇజి వెహిన్దెర్. 27గాని వాండు,
“మీరు ఎమేణికిదెరొ,మిఙినాను నెస్ ఎ. సెఇపణి కినిమీరు విజిదెరె,నాబాణిఙ్ డిఃసిసొండు”, ఇజి వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

28మరివాండు, “అబాహము, ఇసాస్కు,యాకొబురిఙ్ విజెరె పవకరు దేవుణుమంజినిబాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః కినివెలె
మంజినిక సుడ్ఃజినిదెర్. గానివాండుమిఙివెలిల్ కినాన్. అయావలె,మీరుఅడఃబాజి,పలుక్ కొహ్ కిస్ ఎలాకాలం సిసుమంజిని
బాడిడ్దుమంజినిదెర్. 29మరి,దేవుణుమంజినిబాడిఃదువాండుఏలుబడిః కినివలె,తూర్ పుదాన్ పడఃమటదాన్,ఉసస్న్ దాన్,
దసిణదాన్ నండొయూదురు ఆఇకార్ వాజి వింతుదు బసాన్ర్. 30ఇదిలో, పెరికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబితికార్ ఇజికార్ ఆనార్. తగిజి
మహికార్ ముఙాల్ ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .

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

యేసుఙ్ వెహార్ . 32అందెఙెవాండు, “మీరుసొనిస్ఆపాడు కినినకక్వెటఈహ వెహ . “నానునేండు,విగెహిఙ్,దెయమ్ కాఙ్ 
పేర్ జి, కసట్మ్ దివరిఙ్ నెగెణ్ కిజి,ముఎహి, దినమ్ దుపూరి కిన. 33గానినాను నేండు, విగెహిఙ్,ముఎహిఙ్ నాసరిదు నాను
సొండెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పవకయెరుసలెమ్ దిఙ్ వెలిల్ సాదెఙ్ ఆఎన్. 34ఓయెరూసలెమ్ దుమనికిదెరా,మీరుపవకరిఙ్ 
సపిత్దెర్. మీ డగు దేవుణు పోకి వరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయితిదెర్. కొరు దనిన్పిలెల్కాఙ్ దనిన్రెకెక్ఙ్ అడిఃగి ఎలాగ ఇడాన్దొ,
అయావజ మిఙి డగు కిదెఙ్ ఎసోడ్ సుటుక్ నాను ఆస ఆత, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ మహాద్ . 35 ఇదిలో, దేవుణు వనిన్
గుడిఃడిఃసి సొనాన్ లె. పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాతికాన్ పొగ్ డెఃఆనికాన్ * ఇజి మీరు వెహిన్దాక మీరు నఙి తొఇదెర్ ఇజి
మీవెట వెహిస్న.

14
యేసు పరిసయ్ ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు, యేసు పరిసయ్ రు అతికారిఙ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ సొహాన్ . అయావలె యేసు
ఇనిక కినాండొ ఇజివారుబాగసుడ్ఃజిమహార్ . 2నసిత్వలె కికుక్కాలుక్ వాసిత్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఎదుమహాన్ . 3యేసు”, విసాంతి
దినమ్ దు నెగెణ్ కినికమీయూదురిఙ్ రూలుఙ్ తపిన్కాదా సిలికాదా?”, ఇజి పరిసయ్ రుఙనియూదురి రూలు నెస్ పిసిన్వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 4గానివారుఅలెతమహార్ . అందెఙెయేసుఅయాజబుదివనిన్ఙ్ డగు కూకాండె,నెగెణ్ కితాండెపోకాన్. 5వెనుక
వాండువరిఙ్, “మీలొఇఎయెదిబాగాడఃదెగానికోడిఃగానివిసాంతిదినమ్ దుగుటాద్ అరిఙ,దనిన్ఙ్ వెటనెవెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 6యామాటెఙ్ వారుమర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఏతార్.

7వాతి కూలెఙ్, విందుదు ముకెలమాతిబాడిఃఙ్ సుడ్ఃజి బాన్ బసిత్క సుడ్ఃతాన్ . సుడ్ఃతాండె కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్.
8-9 ఎయెన్ బా పెండిల్ విందుదిఙ్ మిఙి కూకిన్వెలె, పెరికార్ బసిన్బాడిదు బసామ్ట్. ఉండి వేలా మిఙి ఇంక పెరివనిన్ఙ్ వాండు
కూకాన్ సు. వాండు వాతిఙ, మీ రిఎరిఙ్ కూకికాన్ వాజి నిఙి, “ఇదిలో, నీ బాడిడ్ః వినిఙ్ సిఅ”, ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలె మీరు
సిగు ఆజి వెనాక్హి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ సొనిదెర్. 10 అందెఙె మిఙి ఎయెన్ బా కూకిఙ, మీరు సొనిస్ వెనాక్హి బాడిఃదు 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. 11 వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిని ఎయె వనిన్ఙ్ బా దేవుణు ఇజికాన్ కినాన్.
వనిన్ఙ్ వాండె ఇజికాన్ ఇజి తగిజి ఒడ్ఃబిని ఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణు 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 వేలావారు నిఙిమర్ జి కూకాన్ర్. అయావలె నీను కితిత్దనిన్ఙ్ వారుమర్ జి కిజినార్. 13అందెఙె నీను
విందు కినివెలె,బీదాతివరిఙ్,నీర్ సమ్ దివరిఙ్,సొటవరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్ కూక్ అ. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మిఙిమర్ జిసీదెఙ్ వారు
అట్ ఎర్. అందెఙె దేవుణు మిఙి దీవిసాన్న్ లె. దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతి మనిన్ విజు లోకురివెట నీను సాజి మర్ జి
నిఙ్ ని వెలె, నీను కితి నెగిగ్ పణి వందిఙ్ దేవుణుమిఙిమర్ జి సీనాన్.

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

విందుద్ ఉణికాన్ అంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికాన్ ఆనాన్ లె”, ఇజివెహాన్ . 16-17అందెఙెయేసుఈహ 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 ఉండిమడిఃఙ్ కొటమనన్. నాను అయకసొనిస్ 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. నఙి
సెమిస్ అ, ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి ఒరెన్, “నాను ఏలు పెండిల్ ఆత మనన్. అందెఙె వాదెఙ్ అట్ ఏ”, ఇజి
వెహాన్ . 21-22పణిమణిసిమర్ జివాతండె,యామాటెఙ్ వనిన్ ఎజుమానిఙ్ వెహాన్ . అయావలెఅయాఇండొఎజుమానికొపం
ఆతండె, “నీను పటన్మ్ క వీదిఙ,సందిఙబేగిసొనిస్బీదాతివరిఙ్ ,నీర్ సమ్ దివరిఙ్,సొటాదివరిఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”,
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ఇజిపణిమణిసిఙ్ వెహాన్ .వాండు, “బాబునీను వెహిలెకెండ్ కిత. గానిమరినండొబాడిడ్ మనాద్”,ఇజివెహాన్ . 23అయావలె
ఎజుమాని, “నాఇలుల్ నిండిదెఙ్, నీను నాహక్ వీదిఙ సందిఙసొనిస్లోకురిఙ్ ఈడిఃసి తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ .
24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కూకి అయాకూలెఙలొఇ ఒరెన్ బాఆటిండి రుసి నెస్ ఎన్”, ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25మంద లోకు వనిన్ వెట సొనిస్ మహివలె వరిదరిఙ్ సుడ్ఃజి వాండు ఈహ వెహాన్ . 26 “ఎయెన్ బానా సిసూడుః ఆదెఙ్ 

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

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

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండినాండిఙ్ పనున్పెరిన్కార్ నిపాపంకిజినికార్ ఇజియూదురుసుడ్ఃతికార్ విజెరెవనిన్బోదవెండెఙ్ వనిన్డగు కూడిఃత
మహార్ . 2 పరిసయ్ రు ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండు పాపం కిజిని వరిఙ్ డగు కిజి వరివెట కూడ్ఃజి బోజనం
కిజినాన్”,ఇజిసణిఙితార్. 3అందెఙెవాండువరిఙ్ కతవజనెస్ పిసాత్ న్. 4“ఉండివేలమీలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ వందగొరెఙ్మనె.
వనాక్లొఇ ఉండి గొరె మురుతిఙ, వాండు అయా తొమ్ బయి తొమెది 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 బయి తొమెది
మణిసిర్ పాపం ఒపుప్కొండెఙ్ అవుసరం సిలి నీతి నిజాయితిదికార్ మనార్. వరి వందిఙ్ కలిగ్ ని సర్ దముసుక్పాపమ్ కు డిఃసి
సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు నండొ సర్ ద కలిగ్నాద్, ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”.

మురుతి రుపయిదొహ్ కిస్నాద్.
8 “మరి,ఉండిబోదెల్ దిఙ్ పదివెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇఉండి రుపాయిమురుతిఙ,అదిదీవ కసిసి, ఇలుల్ సిపాజి,

అది దొహ్ కిన్దాక నెగెండ రెబాఏదా? 9 అకక్దొహ్ కివెలె దనిన్ కూలెఙాణిఙ్, పడఃకాతి వనాక్ఙ్ కూకిస్, “నా మురుతి మహి
రుపాయి దొహ్ కాద్. అందెఙె నా వెట సరద్ ఆదు”, ఇజి వెహన్ద్. 10అయావజనె పాపమ్ 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 నఙి

వానివంతు సిదా”, ఇజి అపొసిఙ్ లొసాత్ న్. అందెఙె అపొసి వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ సీబాత సితాత్ న్.
13సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక, కొగి మరిసి వనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ విజు కుడుఃపిస్, నండొ దూరం మనిన్ దేసమ్ దు సొహాన్ . అబెబ్

వాండు సెఇ అలవాటుఙ ఆతాండె వనిన్ ఆసిత్విజు పాడు కితాత్ న్. 14 విజు కరుస్ కితిత్వెనుక, ఆ దేసమ్ దు గొపప్ కరు వాతాద్.
వనిన్ఙ్ ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. 15అందెఙె వాండు ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ వనిన్ డగు పణికిదెఙ్ సొహాన్ . వాండు పండిఙ్ మెపెత్ఙ్ 
వనిన్మడిఃఙ వనిన్ఙ్ పోకాన్. 16పండిఙ్ తినిపొడుః తింజి బఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజిఆసఆతాన్. గానిఎయెర్ బావనిన్ఙ్ ఇనికబా
సిఏతార్. 17 వనిన్ఙ్ బుదిద్ వాతివెలె వాండు ఈహ ఒడిఃబితాన్, “నా బుబబ్ డగు ఎసొండారొ పణిమణిసిర్ మనార్. వరిఙ్ 
ఉండెఙ్ అట్ ఇ నసొస్జావదొహ్ కిస్నాద్. ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

18నాను ఇబెబ్ డిఃసినాబుబబ్ డగుసొనిస్, ‘ఓబా,నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కిత. నీఎదుపాపం కిత. 19నీమరిన్ ఇజి
కూకె ఆదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. నీ పణిమణిసి ఒరెన్ వనిన్లెకెండ్ నఙి సుడ్ఃఅ’, ఇజి నాను వెహన్”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె
అబెణిఙ్ డిసాత్ ండెవాజినాన్.

20వాండు దూరంమహివలెనెఅపొప్సివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్పాణంనొతాండెఉహ్ కిస్సొనిస్పొంబితాండెముదు కితాత్ న్.
21నసిత్వలెవాండుఅపొప్సిఙ్, “ఓబా,నానుదేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇపణికితత్ . నీఎదుపాపం కితత్ . నీమరిన్ ఇజికూకెఆదెఙ్ నాను
ఏపటితికాన్ ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 22గాని అపొప్సి వనిన్ పణిమణిసిర్ కూకాండె, “సొకక్ బేగి తగ్ అ. వినిఙ్ తొడిఃగిసుత్ . బొందు
ఇడ్ఃకిసుత్ . పాదమ్ కాఙ్ జోడ్ఃకు తొడిఃగిసుత్ . 23 బలిసిత్ దూడః తసి ఓహ్ కు. మాటు తింజి సరద్ ఆనాట్. 24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యానామరిన్ సాతి లెకెండ్ మహాన్ . మరి ఏలు బతిక్తాన్. మురుతి లెకెండ్ మహాన్ . మరియేలు దొహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ .
వారు సరద్ ఆజి మహార్ . 25అయావలె పెరిమరిసి మడిఃఙ సొహ మహాన్ . వాండు మడిఃఙాణిఙ్ వాజి ఇలుల్ డగు వాతివెలె,
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బాజెఙ్ డెఃయిజినిక, కర్ జిజినిక వెహాన్ . 26అందెఙె వాండు పణిమణిసిర్ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్,
ఇజి వెన్ బాతాన్.

27అయా పణిమణిసి, “నీ తంబెరి వాతాన్. వాండు నెగెండ మర్ జి వాతివందిఙ్ నీ బుబబ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కాన్”, ఇజి
వెహాన్ .

28పెరిమరిసికోపంఆతండె,లొఇసొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙెఅపొప్సివెలిల్ వాతండె,లొఇరఅ,ఇజివనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్.
29అయావలె వాండు 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. 30గాని సాని బూలాని
వరిఙ్ సీజి నీ ఆసిత్ విజుపాడు కితిత్ యామరిసి వాతిఙ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కి”, ఇజి వెహాన్ . 31అందెఙె అపొప్సి, “నామరిన్,
నీను ఎసిత్వలెబా నా వెటనె మనిన్. నఙి మనికెఙ్ విజు నీవి. 32మాటు విందు కిజి సర్ ద ఆనిక నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ
యాతంబెరిసాతి లెకెండ్ మహండె,మర్ జి నిఙితాన్. మురుతి లెకెండ్ మహండెదొహ్ కాన్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి,యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారంమనిన్ వనిన్ ఇండొణి సఙతిఙ సూణిపెరి గొతియయెన్ ఒరెన్ 
మహాన్ .యాగొతియయెన్ సామనమ్ కుపాడు కిజినాన్ ఇజినేరంమొపిత్క వెహాన్. 2అందెఙెవనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “నీవందిఙ్ 
నాను వెంజినియామాట 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 ఇజి నాను నెసిన. 5 అందెఙె వాండు వనిన్ ఎజుమాని బాన్ అపుప్ ఒతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ న్.
“నీను నా ఎజుమాని బాణిఙ్ ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజిమొదొహి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 6వాండు, “వంద కాయెఙ్ నూనె”, ఇజి
వెహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. బేగి బసియాబయికాయెఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 7వెనాక్హివనిన్ఙ్, “నీను
ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వాండు, “వంద తూముఙ్ గోదము”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి.
ఎనబయి తూముఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 8అనెయం కితిత్ యా పెరి గొతిత్యయెన్ తెలివందిఙ్ ఎజుమానిపొగిడిఃతాన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వానికాలమ్ ది వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండుయా లెకెండ్ కితాన్. అందెఙెయేసు, వెహిస్నాన్, “దేవుణుదిఙ్ 
నమిజివాండు వెహి వజ నడిఃనివరిముసుక్, అయాపెరి గొతియయెన్ లెకెండ్,యాలోకమ్ ది సఙతిఙ వందిఙె ఒడ్ఃబినికారె
తెలిమనికార్. వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ తెలిమనికార్. 9మీరుయా లోకమ్ దు బతిక్జిని
మనివలె ఇబెబ్ మిఙి మనికెఙ్ విజు దని వెట మీరు నెగెండ తెలిదాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మీ బతుక్
ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె దేవుణు మిఙి వాండు మంజిని బాడిఃదు ఎలాకాలం మండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం
మంజినికాన్ లావు దనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం సిలికాన్, లావు దనిన్ముసుక్బా
నమకంమన్ ఎన్.

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

14 డబుబ్ ఆస మనిన్ పరిసయ్ రు యామాటెఙ్ విజు వెహరె, వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 15వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “లోకుర్ 
ముఙాలమీరు నీతి నిజాయితిమనికిదెర్ ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణుమీమనుస్దికెఙ్ నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్ విలువ
మనిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 16 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ ని పవకరు రాసిత్కెఙ్ బాపిత్సం సీని యోహాను 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. 18 ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి బోదెల్ దిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతిఙ, దని వెట వాండు రంకు
బూలాజినాన్. మాసిఙ్ డిఃసిత్ దనిఙ్ ఒరెన్ ఇడెః ఆతిఙ,వాండు రంకు బూలాజినాన్.

ఆసిత్మనిన్కాన్ నిలొసిఉణిలాజరు
19ఒరెన్ ఆసిత్మనిన్కాన్ మహాన్ . వాండు నండొ కరీదిసొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగిజి విజు దినమ్ కు సుకం ముసుక్ మహాన్ . 20లాజరు

ఇనిలొసిఉణికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఒడొఃల్ కండివిజుపుటుక్మహె. ఆసిత్మనిన్ వనిన్ ఇండొణిడేవాద్ వనిన్ఙ్ ఇటాత్ మహార్ .
21వనిన్ బలల్దాన్ అరిజావ పరెఙ్ ఉణిజి బఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఆసఆజిమహాన్ . నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్ పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22 లొసిన్ ఉణికాన్ సాతాన్. దేవుణు దూతెఙ్ వనిన్ఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు అబాహం పడఃకాదు ఒతాన్.
ఆసిత్మనిన్కాన్ బా సాతాన్. వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. 23వాండు అయా లోకమ్ దు బాదఆజినె, బుర పెరిజ్ ముసుక్ బేసాత్ న్. దూరం
మనిన్ అబాహముఙ్ ని వనిన్పడఃకాద్ మనిన్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24అందెఙె వాండు, “బుబబ్ ఆతి అబాహము, నాముసుక్
కనికారంతోరిస్ అ. నానుయాసిసుదునండొబాదఆజిన. అందెఙెలాజరువాజివనిన్డెఃసక్ఏరుదుముడుకిస్నానాలికసలెఙ్ 
కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజిడేలిస్ వెహాన్ . 25అందెఙెఅబాహము, “మరిన్ నీను బతిక్తికాలమ్ దు సుకంముసుక్మహి. గాని
లాజరు కసట్మ్ దు మహాన్ . ఏలు వాండు ఇబెబ్ సుకం దాన్ మనాన్. నీను కసట్మ్ దు మనిన్. 26యాకదె ఆఏండ, ఇబెబ్ణికార్ 
అబెబ్వాదెఙ్ అట్ ఏండ,అబెణికార్ ఇబెబ్ వాదెఙ్ అట్ ఏండమఙి నిఙి నడిఃమి పెరిజోరె ఇటాత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .
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27-28 అయావలె వాండు, “అహిఙ, ఓ బా, నఙి అయ్ దుగురు దాదార్ మనార్. వారు బాయా కసట్మ్ కు మనిన్బాడిఃదు
రఏండ మండెఙ్ నా బుబబ్ ఇండొ లాజరుఙ్ పోక్ అ. వాండు సొనిస్ వరిఙ్ వెహన్న్, ఇజి నాను నిఙి బతిమాల్ జిన”, ఇహాన్ .
29 అందెఙె అబాహము, “వరి డగు మోసె రాసిత్కెఙ్, పవకరు రాసిత్కెఙ్ మనె. వారు అయాకెఙ్ వెంజి మండెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . 30వాండు, “బుబాబ్తిఅబాహము,ఆహెవారు కిఎర్. సాతికాన్ ఒరెన్ వరిడగుసొనిస్ వెహిఙనె,వారుపాపమ్ కు డిఃసి
సీనార్”, ఇజి వెహాన్ . 31అందెఙె వాండు, “మోసెరాసిత్ మనికెఙ్ పవకరు రాసిత్కెఙ్ వారు వెన్ ఎండ మహిఙ, సాతికాన్ మర్ జి
నిఙ్ జిసొనిస్ వెహిఙ్ బావారు నమిమ్ఏర్”, ఇజి వెహాన్ .

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

వనిన్ఙ్ అబాయా, నండొ బాద. 2 ఎయెన్ బా నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ యా కొడొః ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపప్కిబిసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ పెరిసికస్ వానాద్. దినిన్ముసుక్ ఇజిరిసికస్నె వనిన్ మెడఃదు జతత్ పణుకు తొహిస్ సందారమ్ దు విసీర్ నిక. ఆకదె
వనిన్ఙ్ నెగెద్. 3 అందెఙె మీ వందిఙ్ మీరె జాగర మండు. నీ తంబెరినొ, ఎయెన్ బా నిఙి తపుప్ కితిఙ, వనిన్ఙ్ డటం బుదిద్
వెహ్ అ. వాండుతపప్డిఃసిఒపప్కొటిఙవనిన్ఙ్ సెమిస్ అ. 4ఉండిదినమ్ దుఏడు సుటుక్వాండునిఙితపుఙ్ కిజి,ఏడుసుటుక్
నీ డగువాజి ‘నాను తపప్డిఃసి ఒపుకొడిఃజిన’, ఇజి వెహిఙనీను వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ”. 5నసిత్వలె పనెన్ండుమణిసిఅపొసుత్ డుఙ,
మఙి నండొ నమకం సిదా”, ఇజి పబుఙ్ లొసాత్ ర్. 6అందెఙె వాండు, “మిఙి సరుస్గింజ నసుత్ నమకం మహిఙ, యామలబరి
మరాతిఙ్ సుడ్ఃజి, “వెలెఙాణిఙ్ పెరె ఆజి సందారమ్ దు ఉణుసె ఆఅ”, ఇజి వెహిన్ వెలె అదిమిఙిలొఙినాద్. 7-8ఉండి వేల,
మీలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొగొరెఙమేపెత్ఙ్ నొవెటిట్పణి కినికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండుమడిఃఙదాన్ వాతిఙ, “బేగిరఅ,వాజి
ఉణఅ”, ఇజి వెహిన్దెరా? సిలెల్,గాని, ‘సుబబ్రం ఆజి వర్ అ, నఙిబాట సీజి ఉణితినిదాకమన్ అ. వెనుక నీను ఉణఅ’, ఇజి
వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ పణి కితిఙ్ ఎజుమానివనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహన్ండా? 10అందెఙెమీరుబామిఙిఒపజెపిత్ పణిఙ్ 
విజు కితి వెనుక, “మాటు పణిమణిసీర్. వందనమ్ కు వెహె ఆదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . మాటు కిదెఙ్ మనిన్ పణినె కితాట్”, ఇజి
వెహెఙ్.

పదిమణిసిర్ కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ 
11యేసుయెరూసలెమ్ దు సొనిస్ మహివలె, సమరియ గలిలయముటట్ సరిఅదుద్ దాన్ సొనిస్మహాన్ . 12-13వాండు ఉండి

నాటొసొనిస్ మహివలె పదిమణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. వారు దూరం నిహరె, “యేసు ఎజుమాని, మా
ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. 14వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃతాండె, “సొనిస్, మీరు నెగెణ్ ఆతిదెర్ ఇజి పుజెరిఙ
తోరె ఆదు”, ఇజి వెహాన్ . వారు సొనిస్ మహిఙ్ నెగెణ్ ఆతార్. 15 వరిలొఇ ఒరెన్, నెగెణ్ ఆత ఇజి నెసాత్ న్. వాండు డటం
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమర్ జివాతాన్. 16వాతాండెయేసుఙ్ పాదమ్ కముసుక్ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె,వందనమ్ కు
వెహాన్ . వాండు సమరియదికాన్. 17అందెఙెయేసు, “పదిమణిసిర్ నెగెణ్ ఆతార్ గదె. ఆ తొమెదిమణిసిర్ ఎంబె మనార్ ?
18-19ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జి వాతాన్. 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 .

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

“దేవుణు రాజువజ వాని ముఙాల్ తోరిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కిజినిక ఇయేలెమొదొల్ సత్ మనాన్.
అందెఙె, ఇదిలోఇబెబ్మనాద్,అదిలోఅబెబ్మనాద్ ఇజిలోకుర్ వెహిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ ”, ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 22మరివాండు
వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతినాను గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయంబా సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి
మీరుకోరిజినరోసుక్వానెలె. గానిఆరోసుక్లొఇఉండిరోజుబామీరుతొఇదెర్. 23లోకుర్ మిఙి, “ఇదిలోఇబెబ్మనాన్,అదిలో
అబెబ్మనాన్”, ఇజి వెహన్ర్. గానివరి వెటసొనామ్ట్. వరిమాటఅసామ్ట్. 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఆగసమ్ దుమెరిసిన్వెలెఉండి
పడఃకదాన్ మరి ఉండి పడఃకాద్ జాయి తోరిన్వజనె లోకు మరిసి ఆతి నాను వానివలె మంజినాద్. 25గాని ముఙాలయా
తరమ్ దికార్ నఙి నెకిస్పొకిస్నార్. వాండు నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వెలె.

26నోవాహ కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె లోకు మరిసిఆతి నాను వాని ముఙాల మంజినాద్. 27నోవాహ ఓడఃదు సొనిదాక
లోకుర్ ఉణిజితింజిమహార్ . పెండిల్ ఆజిపెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ . నసిత్వలెగడడ్ నిండిజి,వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్. 28లోతు
కాలమ్ దుమహిలెకెండ్ నె,నానువానిముఙాలమంజినాద్. లోకుర్ ఉణిజి,తింజి,కొడుఃజిపొరిస్మహార్ . పలవాకిస్,ఉణుసి,
ఇలుక్ తొహిస్ మహార్ . 29లోతు సొదొమ డిఃసిత్ సొహి నాండిఙ్, ఆగసమ్ దాన్ సిసు రంజికం పిరు లెకెండ్ వాజి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
నాసనం కితాత్ ద్ .

30యాలెకెండ్ నె, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాని దినమ్ దు జరిగ్జి మంజినాద్. 31నాను వాని దినమ్ దు, మీదెద్ ముసుక్
మంజినికాన్ ఇండొ మనిన్ వనిన్ సామనమ్ కు ఒతెఙ్ డిగ్ దెఙ్ ఆఎద్. అయలెకెండ్ నె మడిఃఙ మంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ 
మర్ జివాదెఙ్ ఆఏద్. 32లోతు ఆల్ సిఙ్ ఒడ్ఃబిదు. అది దేవుణు వెహిమాట వెన్ ఇతిఙ్ సాతాద్. 33ఎయెన్ బావనిన్ సొంత
పాణమ్ దిఙె కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బా నా వందిఙ్ వనిన్
పాణం సితిఙ, వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 34నాను మీ వెట వెహిస్న, అయాపొదొయి రిఎర్ 
ఉండి మనస్మ్ దు గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 35 రుండి బోదెక్ కూడ్ఃజి నూర్ జి
మంజినె. ఉండి దనిఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఉండి దనిఙ్ డిసన్ సొనాన్. 36 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
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ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్సొనాన్. 37అయావలెసిసూరు, “పబువా, ఎంబెయాకజరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెనబాతార్. వెనబాతిఙ్ 
వాండు, “పీనుగు ఎంబెమంజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙ్ డేగెఙ్ ఉండి గురు ఆనిలెకెండ్,యేసువానిక నెసెత్ఙ్ టెటాఙ్ గురుఙ్ మనెన్.

18
డిఃస్ ఏండవాతిరాండిబోదెలి కత

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

పరిసయుని పనున్పెరిన్ వనిన్ కత
9సెగొండార్ మాపునీతిమనికాప్ ఇజివరిఙ్ వారెగరఆజిమహివరిఙ్ 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.
ఆసగొటుఙులెకెండొ,అనయంకినివరిలెకెండొ, రంకు బూలానివరిలెకెండొఆఎ. యాపనున్పెరిన్ వనిన్లెకెండ్ బాఆఎ. అందెఙె
నిఙి వందనమ్ కు.

12నానువారమ్ దిఙ్ రుండి సుటుక్ ఉపాస్ మంజిన. నఙివాజినివిజుదనిన్లొఇబానిఙిదెసంబాగం సీజిన”, ఇజిపారద్నం
కితాత్ న్. 13గానిపనున్ పెరిన్కాన్ దూరం నిహన్. వాండు ఆగాసం దరొట్ బాబేస్ ఎండ, వనిన్ గుండె కొతెత్ ఆజి, “ఓదేవుణు,నాను
పాపం 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 సె ఆతండె ఇండొసొహాన్ . వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాఇజికాన్ ఆనాన్.
వనిన్ఙ్ వాండె తగిజి ఇజికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాపెరికాన్ ఆనాన్.

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

సిసూర్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆతార్. 16గాని యేసు, కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్. కూకాండె, “యాఇజి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్.
వరిఙ్ అడు కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యా కొడొఃర్ లెకెండ్ మనికారె దేవుణు ఏలుబడిః కినివెలె మంజినార్. 17 నిజమె,
మీ వెట వెహిస్న, ఇజి కొడొఃర్ నమిమ్ని వజ, దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మజినార్. నమిమ్ఇకార్ మండెఙ్ 
అట్ ఎర్”.

ఒరెన్ అసిత్మనిన్కాన్ యేసువెటవరిగ్జినాన్ 
18ఒరెన్ అతికారియేసుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓనెగిగ్ బోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణువెటబతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిద్ ఇహిఙ,నాను ఇనిక

కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
19అందెఙెయేసు, “నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి ఎందనిఙ్ నీను వెహిస్ని దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్. మరిఎయెన్ బానెగిగ్కాన్ ఆఎన్”,

ఇజి వెహాన్ . 20మరి వనిన్ఙ్, “రంకు బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ కిమ. అబద సాకిస్ వెహ్ మా. నీయాయబుబెబ్ఙ్ 
గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ సుడ్ఃఅ* ఇనిమోసె సితిత్ ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి వెహాన్ . 21 వెహిఙ్ వాండు, “ఇజివెలెహన్ అసియా
విజువనాక్ఙ్ లొఙిజినవాజిన”, ఇజి వెహాన్ .

22యేసు యాక వెహాండె వనిన్ఙ్, “మరి ఉండి బా నీన్ కిదెఙ్ మనాద్. నిఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజు పొరిస్ అయా డబుబ్ఙ్ 
బీద వరిఙ్ సిఅ. అయావలె దేవుణు మంజినిబాడిఃదు నిఙి సంసారం మంజినాద్. మరి, నీను వాజినా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 23యామాటెఙ్ వెహిఙ్, వనిన్మొకొం 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 దనిముసుక్ఉండిఒంటెదొబానంబొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ సూలుఆనాద్”,ఇజివెహాన్ . 26అయావలె
యామాటెఙ్ వెహికార్, “అహిఙ, దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 27అందెఙె యేసు,
“లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇక దేవుణు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు, “ఇదిలో, మాపుమఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు
డిఃసాత్ పె నీ వెటవాతాప్”, ఇజి వెహాన్ . 29-30అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ దిఙ్ బా
ఆలిస్ఙ్ బా,దాదతంబెరిఙ్ బాఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బాకొడొఃకొకాదిఙ్ బా,డిఃసిత్కాన్ ఎయెండొవనిన్ఙ్ యేలుమరినండొ కలిగ్నాద్.
వాని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు బామంజినాద్, ఇజి కసితం నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్ 

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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31యేసు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో మాటు యెరూసలెమ్ దు సొనిస్నాట్.
లోకు మరిసి ఆతి నా వందిఙ్ పవకరు రాసిత్ విజుమాటెఙ్ అబెబ్పూరి ఆనాద్. 32-33యూదురు ఆఇ వరి కీదు నాను ఒపజెపె
ఆన. వారు నఙి వెకిసి సిగు లాగిజ్,నాముసుక్పూసి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాన్ర్. మూండి దినమ్ కాఙ్ నాను మర్ జి నిక్ పె
ఆనాలె. 34గాని సిసూరిఙ్ యామాటెఙలొఇ ఉండిబా అరద్ం ఆఏతార్. దినిన్ అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్. వాండు వెహి సఙతిఙ్ 
వారు నెస్ ఏతార్.

గుడిడ్ వాండు బేసెత్ఙ్ అట్ సినాన్ 
35యేసుయెరికొ పటన్మ్ దిఙ్ డగు వాతివెలె, ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి పడఃకాద్ బసి లొసిమహాన్ . 36సేన లోకుర్ అయా

సరిదాన్ సొనిస్ మహిక, వెహాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్ ఇజి వెనబాతాన్. 37వారు వనిన్ఙ్, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసు,
సొన్ సినాన్”, ఇజివెహార్ . 38వాండు, “ఓదావీదుమరిసిఆతియేసువా,నాముసుక్ కనికారంతోరిస్ అ”, ఇజిడటండేల్ సాత్ న్.

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

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు నడిఃజియెరికొ పటన్మ్ దు వాతండె అయాసరిదాన్ సొనిస్ మహాన్ . 2జెకయ ఇనిన్ ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు
పనున్ పెరిన్ వరిఙ్ నెయ్ కి. వాండు గొపప్ ఆసిత్మనిన్కాన్ . 3యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజివాండు కోరితాన్. గానినండొలోకుర్ మహిఙ్ 
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు కురికాన్. 4యేసు అయాసరిదాన్ నెవాజిమహిఙ్,వాండు ముఙాల్ 
ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఉండిబొడెడ్ మరాత్ ఎకాన్. 5యేసుమరాన్ అడిఃగి వాతివెలె,ముసుక్ బేసి, “జెకయ, బేగి డిఃగ్ జి రఅ. నేండు
నాను నీ ఇండొమండెఙ్ వెలె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

6అందెఙె వాండు గజిబిజి డిగితాండె వనిన్ ఇండొ కూక ఒతండె సరద్దాన్ డగు కితాత్ న్. 7యాక సుడ్ఃతారె, లోకుర్ విజెరె
సణిఙితార్. “వీండు, పాపం కిని వనిన్ ఇండొ కూల సొహాన్ ”, ఇజి. 8అయావలె జెకయ నిఙితండె, యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“ఇదిలో పబువా, యేలు నా ఆసిత్ లొఇ సగం బీదవరిఙ్ సీజిన. అనయమ్ దాన్ ఎయెబాన్ బా ఇనిక లొసిత్ఙ, నాను దని నాలిగ్
వంతు మర్ జి సీన”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వనిన్ఙ్, “నేండు యా ఇండొణి వరి పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసత్ మనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ అనిసిఆతి
అబాహము దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వజ, వీండుబా నమకం ఇటాత్ న్. 10లోకు మరిసి ఆతి నాను పాడాఃజి సొని వరిఙ్ 
రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ వాత”, ఇజి వెహాన్ .

పణిమణిసిర్ కత
11లోకుర్ యాకెఙ్ వెంజి మహార్ . వాండు యెరూసలెం డగు ఆతాన్. దేవుణు రాజు వజ వెటనె వానాన్ లె ఇజి లోకుర్ బా

ఒడ్ఃబితార్. అందెఙె వాండు కత వజ వరిఙ్ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 12 ఒరెన్ రాజు వజ కుటుమ్ దికాన్ వనిన్ దేసమ్ దు రాజు
ఆదెఙ్ ఇజి ఉండి దూరం మని దేసెం సొహాన్ . మరి, మర్ జి వాదెఙ్ ఇజి సొహాన్ . 13సొనిముఙాల, వనిన్ పణిమణిసిర్ లొఇ
పది మణిసిర్ కూకిస్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి మీనా* సితాత్ న్. సితాండె, “నాను మర్ జి వాని దాక బేరం కిజి మండు”, 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. 15అహిఙ్ 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 సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్, అయ్ దు వందెఙ్ రుపయిఙు వాతె”, ఇజి వెహాన్ . 17వాండు, “నెగిగ్ పణిమణిసి నీను
నెగెండ కితి. నీను ఇజి పణిదు నమకందాన్ మహి. అందెఙె పది పటన్మ్ కముసుక్ అతికారిఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 18అయావలె
మరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్ రుండి వందెఙ్ యాబయి రుపాయ్ ఙు వాతె”, ఇజి వెహాన్ .
19నీను బాఅయ్ దు పటన్మ్ కముసుక్ అతికారి ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .

20-21అయావలెమరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, ఇదిలో నీ డబుబ్. నీను నీది ఆఇక ఒనికి. నీను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికి. నీను
గటిపాణంమనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ ఆజియాడబుబ్ రుమాల్ దుమూటతొహ్ క ఇటాత్ మహ”, ఇజి వెహాన్ . 22-23అందెఙె
వాండు వనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పణిదిఙ్ రఇ పణిమణిసి, నీ వెయిది సొంత మాటదిఙ్ నె, నాను నిఙి తీరుప్ తిర్ సిన. నాను నాది
ఆఇదనిఙ్ పెరిన్ ఒనికాన్ ఇజి, నాను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్ గదె. నాను గటి పణం మనికాన్ ఇజి నీను
నెసిన్. మరి ఎందనిఙ్ నా డబుబ్ బెంకుదు ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ, నాను మర్ జి వాతివెలె వడిడ్దాన్ దొహ్ కాద్ మరి.
24వినిన్బాన్ మనిన్డబుబ్లాగిజ్ పదిపటన్మ్ కాఙ్ అతికారిఆతిమొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”, ఇజిపడఃకాద్ నిహిమహివరిఙ్ వెహాన్ .
25వారు, “బాబు, వనిన్ఙ్ అయ్ దు వందెఙ్ రుపాయ్ ఙు మనె గదె”, ఇజి వెహార్ . 26వెహిఙ్ వాండు, “నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ 
మరినండొ కలిగ్నాద్ లె. గానినమిదెఙ్  తగ్ ఇవనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ కండెక్ బాలగాన్న్, ఇజినానుమీవెటవెహిస్న. 27మరి,నాను
వరిముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నాఎదు కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

* 19:13 19:13ఉండిమీనామూండి నెలెఙ పణిదిఙ్ కూలి
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28యేసుయామాటెఙ్ వెహివెనుక,యెరుసలంసొండెఙ్ వరిముఙాలసొనిస్నాన్. 29-30ఒలివగొరొణ్ డగుమనిన్బెత్ సెగె,
బెతానియఇనినాహక్ఙ్ డగువాతాన్. వాతివెలెవనిన్సిసూర్ లొఇరిఎరిఙ్ కూకిస్, “మీఎదుమనిన్నాటొసొండు. అబెసొహిఙ
సరి,తొహ్ కి మనిగాడఃదె పిలల్ తోరాన్ద్. దనిన్ముసుక్ ఎసెఙ్ బాఎయెర్ బాబస్ ఎరె. దనిఙ్ కుతిస్ పేర్ జి తగాట్. 31ఎయెన్ బా,
“మీరు ఎందనిఙ్ దనిఙ్ కుత్ సినిదెర్, ఇజి వెన్ బాతిఙ, యాకెఙ్ పబుఙ్ కావాలి, ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వెహండె పోకాన్.
32పోకిమనికార్ సొనిస్వాండువరిఙ్ వెహిలెకెండ్ నెసుడ్ఃతార్. 33వారుఆగాడఃదెపిలల్దిఙ్ కుతిస్మహిఙ్,దనిన్ఎజుమానుర్,
“మీరు ఎందానిఙ్ గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్న్ దెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 34అందెఙె వారు, “యాక పబుఙ్ కావాలి”, ఇజి వెహార్ .
35వారు యేసుడగు తతాత్ ర్. తతారె, దనిన్ముసుక్ వరి పాతెఙ్ పహర్. యేసుఙ్ దని ముసుక్ ఎకిసాత్ ర్. 36వాండు సొనిస్
మహిఙ్,వరిపాతెఙ్ సొన్ సినిసరుద్ పహర్. 37ఒలివగొరొణ్ డిఃగిన్వానిసరుద్ వాతివెలె,వనిన్ సిసూర్ నివనిన్ వెటమనిన్మంద
లోకుర్ విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు సుడ్ఃతి విజు గొపప్ పణిఙ వందిఙ్ సరద్దాన్ దేవుణుదిఙ్ డటం పొగిడిఃతార్.
వారు ఈహ పొగిడిఃతార్.

38 “దేవుణు సితి అతికారమ్ దాన్ వాజిని రాజుఙ్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ †. పరలోమ్ దు సమాదనం మనాద్. ముసుక్ మనిన్
దేవుణు గొపప్ పెరికాన్”, 39నసిత్వలె ఆమందలొఇమనిన్ సెగొండార్ పరిసయ్ రుఙు, “ఓబోదకినికి, నీమంద సిసూర్ విజెరిఙ్ 
అలెజి మండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 40 అందెఙె వాండు, “వీరు అలెల్త మహిఙ, యా పణుకుఙ్ డటం డేలిస్
పొగిడిఃజినె ఇజినాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 41-42వాండుయెరూసలెం పటన్ం డగు వాతండె, పటన్మ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి
అబెబ్ మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ అడఃబ తాన్. అడఃబతాండె ఈహ వెహాన్ , “మీరుయా దినమ్ దు బా సమాదనం ఆని సఙతిఙ
నెసిత్ఙమిఙిఎసొనొమేలుమంజినాద్. గానియేలుయాకెఙ్ మీకణకాఙ్ తోర్ ఎండడాఃఙితమనె. 43-44దేవుణుమిఙిరకిస్సెత్ఙ్ 
మీడగువాతికాలంమీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙెమీపగ్ ఆతికార్ మీసుటులంకోటతొహ్ కిస్ వెలిల్ సొన్ ఎండ,లావుఅడుడ్ ఙ్ కినార్.
వారుమిఙి,మీపటన్మ్ దిఙ్ పూరినాసనం కినార్. వారు పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ పటన్ంపూరినాసనం కిని కాలం
వానాద్ లె.

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

పారద్నం కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ ఇజి దేవుణు మటదు రాసత్ మనాద్. గానిమీరు డొఙారి మంజిని సాలం§ లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”,
ఇజి వెహండె వరిఙ్ పేరాన్. 47యేసు రోజు, గుడిఃదు బోదకిజిమహాన్ . పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,లోకుర్ 
లొఇమనిన్ పెదెద్ల్ ఙు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ . 48గానిలోకుర్ విజెరె వనిన్మాటెఙ్ బాగ వెంజి వనిన్ సుటులంమహిఙ్,
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.

20
యేసుఅతికారం వందిఙ్ వెన్ బాజినార్ 

1అయాదినమ్ కలొఇ ఉండి నాండిఙ్, వాండు దేవుణు గుడిఃదు లోకాఙ్ నేర్ పిసి, సువార బోదిసి మహాన్ . అయావలె పెరి
పుజెరిఙు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వనిన్ ముసుక్ వాతాద్. 2నీను ఇనిఅతికారమ్ దాన్ యా
పణిఙ్ కిజిని? ఎయెన్ నిఙియాఅతికారంసితాన్ ?మఙివెహ్ అ”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 3అందెఙెవాండు, “నానుబామిఙి
ఉండిమాటవెన్ బానా. 4బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారంయోహనుఙ్ ఎయెబాణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నాలోకుబాణిఙ్ నానఙి
యేలు వెహ ? ఇజి వెహాన్ . 5వరిలొఇ వారు ఈహ వరిగ్తార్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజిమాటు వెహిఙ, ఎందనిఙ్ మీరు
వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజివాండు వెన్ బానాన్. 6లోకురిబాణిఙ్ ఇజిమాటు వెహిఙ,లోకుర్ విజెరెమఙిపణకాణిఙ్ డెఃయినార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యోహాను,ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి విజెరెపూరినమిమ్జినార్. 7అందెఙెవారు, “అయాకఎంబెణిఙ్ వాతాదొ
మఙితెలిఎద్”, ఇజివారుమర్ జి వెహార్ . 8అహిఙ, ఎంబెణిఅతికారమ్ దాన్ నానుయాపణిఙ్ కిజిన ఇజినానుబావెహ్ ఎ”,
ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

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

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

17యేసు వరిఙ్ డిటం బేసి ఈహ వెన్ బాతాన్, “అహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకి పొకి పణుకు మూలదిఙ్ మూల పణుకు
ఆతాద్ * ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ అర్ దం ఇనిక?
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18అయాపణుకుముసుక్ అరిన్ విజెరెముకెఙ్ ఆనార్. అయాపణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అరిఙ,వాండు సింద్ సిందఆనాన్”.
19యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెరి పుజెరిఙు, మావందిఙ్ 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 అతికారిఙబాన్ ఒపజెపెత్ఙ్. దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ పోకిస్నార్. యాసెగొండార్ మాపునీతి నిజాయితి
మనికాప్ ఇజి వేసం కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు పోకార్. వీరు సొనిస్ వనిన్మాటెఙలొఇ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి. 21వారు వాతారె
వనిన్ఙ్, “ఓబోదకినికి,నీనునిజమతికవెహిస్బోదిసినిఇజిమాపునెసాన్ప్. నీనుఇజికార్ పెరికార్ ఇజితేడతొఇకి. దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ంఆతినిజమాతిబతుక్వందిఙ్ నీనునిజంనెసిప్సిన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 22మాపుకయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనికెఙ్ నాయమ్ నా?
అనయమ్ నా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 23-24వాండు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్, “ఉండి దినారి కాసు తోరిసుత్ . దిని
ముసుక్మనిన్బొమమ్ఎయెది? రాసిత్ మనిన్రాంతఎయెది?”,ఇజివెన్ బాతాన్. “కయిసర్ వి”,ఇహార్ వారు. 25అందెఙెవాండు,
“కయిసరుది, కయ్ సరుఙ్ సీదు. దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజివెహాన్ . 26వారు అబెబ్మంద ఎదువాండు వెహిమాటదు
తపుఅసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. వాండుమర్ జి వెహిమాటదిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతారె అలెతార్.

27 నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రు యేసు డగు వాతార్. సాతి వెనుక మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. వారు
వాతారెఈహ వెన్ బాతార్. 28ఓబోదకినికి, 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,నడిఃపి
వాండు దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతాన్. వెనుక కొగినడిఃపిదనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండవాండుబసాతాన్.
ఆహె ఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బాసాతాద్. 33అందెఙెసాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని
వెలె,ఆబోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆ ఏడు గురుదిఙ్ బాఅదిఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

34అందెఙెయేసువరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యాలోకమ్ దిలోకుర్ పెండిల్ ఆజినార్. పెండిల్దిఙ్ సీజినార్. 35గానిసాతివరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు మండెఙ్ తగిన్కార్ పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. 36ఎంఆనిఙ్ ఇహిఙ,వారు మరిసాఏర్. 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 ఇజి వాండు దేవుణు ఆతి పబు వందిఙ్ వెహిస్నాన్. అయావలె అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు బతిక్జినార్ ఇజి
తోరాన్ద్. వాండు బతిక్తిమనిన్ వరిఙ్ నె దేవుణు. సాతివరిఙ్ దేవుణు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ వెట కూడిఃతిమనికార్ 
విజెరె బతిక్జినార్.

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

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

45-46లోకుర్ విజెరె వెంజిమహివలె,యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ , “మీరుయూదురి 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. మహివరిఇంకనెగిగ్కాప్ ఇజితోరెఆదెఙ్ నిరీపారద్నం కిజినార్. దేవుణువరిఙ్ నండొసికస్ సీనాన్”.

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

సుడ్ఃతాన్. 2ఇనిక సిలిల్ ఉండి రాండిబోదెలి సంత అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది రుండి పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు వరిఙ్,
“నాను నిజంమీవెట వెహిస్న,యాఇనిక సిలిరాండిబోదెలిమహివిజెరెముసుక్ లావుఅర్ పాత్ ద్. 4వారు విజెరె వరిఙ్ కలిగ్తి
మనిన్ సంసారంబాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. గానిఅది దనిఙ్ సిలిల్ బాణిఙ్ దనిఙ్ బతిక్దెఙ్ మనికెఙ్ అర్ పాత్ ద్”, ఇజి వెహాన్ .

5అయావలెవనిన్సిసూర్ లొఇసెగొండార్,అయాదేవుణుగుడిఃవందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . నెగిగ్ పణుకుదాన్ తొహ్ కికయాగుడిః
ఇజి వరిగ్తార్. సంద సితిత్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు ఇబెబ్ ఇడెత్ మనె. గొపప్ సోకు మనాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 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.

8అందెఙెవాండు వెహాన్ , “మీరుమొసెం కిబెఆఎండజాగరమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనండొండార్ నాపేరు అసివానార్ 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.

10మరివాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్, రాజెం ముసుక్ రాజెం జటిఙ్ దిఙ్ నిఙ్ నారెల్. 11అబెబ్ ఇబెబ్ బూమి
గొపప్ కదిల్నికెఙ్ వానెలె. నండొ దేసమ్ దు కరుఙ్, నండొ లోకురిఙ్ సెదిజి అసిన్ కసట్మ్ కు వానెలె. గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ గురుఙ్ 
ఆగాసమ్ దు పుటెన్లె.
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12గానియాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, వారు మిఙి అసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ కినార్. వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొని, జెలిదు
ఒపజెపాన్ర్. రాజుఙముఙాల,మహిఅతికారిఙముఙాలమిఙితనార్. యాకెఙ్ విజునాముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె జరిగ్నె.
13అయావలె, యాకదెమీరు నా వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ నెగిగ్ సమయం. 14వారు వెన్ బానివెలె, వరిఙ్ ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజిముఙాలబాదఆఏ ఇజి తిరుమానం కిజిమన్ అ.

15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీపగాతికార్ ఎయెర్ బామిఙిఎదిస్ ఎండమంజినివజమీరువెహెఙ్ మాటెఙ్, గెణంనానుమిఙిసీన.
16మిఙిమీఅయిసిఅపొసీర్ బాదాదతంబెర్ సిర్ బాకూలెఙ్ బాఅతికారిఙబాన్ సికస్ సిబిసెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్. మీలొఇసెగొండారిఙ్ 
వారుసపాన్ర్. 17నాముసుక్ నమకంఇడిత్ వందిఙ్ విజెరెమీముసుక్ పగదాన్ మంజినార్. 18గానిమీరుఎలాకాలంబతిక్నార్.
19 కసట్మ్ కు ఓరిసి మండు. అయావలె మీఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్దెర్. 20యెరూసలెం పటన్ం
సుటులం ఉదద్ం కినికార్ కూడ్ఃజి మహిక, మీరు సుడ్ఃతిఙ, దనిన్ నాసనం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. 21అయావలె
నాసనం ఆఏండమండెఙ్ యూదయదేసమ్ దు మనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం నడిఃమిమనికార్ వెలిల్
ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ లొఇ సొండెఙ్ ఆఏద్. 22ముఙాలె రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి అదెఙె యా సికస్
దినమ్ కు. 23ఆ దినమ్ కాఙ్ పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్,పాలు ఉట్ పిసిన్ వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యూదయదేసెం
ముసుక్ నండొ కసట్మ్ కు వానెలె. దేవుణు కోపంయాలోకుర్ ముసుక్ వానాద్ లె. 24వారు కూరెద్ఙాణిఙ్ సానార్ లె. సెగొండారిఙ్ 
తొహ్ కిస్ పయ్ దేసెమ్ కాఙ్ విజు ఒనార్ లె. దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ యెరుసలెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కినార్ లె. వరి ఏలుబడిః అబెబ్
పూరి ఆనికాలమ్ దాకయెరూసలెం వరి అడిఃగి ఆనాద్.

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

29వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజు మరెకాఙ్ సుడ్ఃదు. 30ఆకెఙ్ సెగిసినివెలె, జేట కాలం డగు
ఆతాద్ ఇజి మీరె సుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31అయా లెకెండ్ నె, మీరుయా సఙతిఙ్ 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. గానినామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బాఅయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 34మీరు ఉణిజి తింజి
మతుత్ దాన్ మన్ ఏండయాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారిస్ ఎండ జాగర మండు. సిలిల్ఙ, లోకుమరిసిఆతి నాను వాని దినం
ఉరి వాతి లెకెండ్ వెటనె వానాద్. అందెఙె జాగర మండు. 35యాలోకమ్ దు బతిక్జిని లోకుర్ విజెరె ముసుక్ అయా దినం
నెస్ ఎండ వానాద్. 36యాజరిగ్దెఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ ఓరిసి మంజిని సతుత్ వందిఙ్, లోకు మరిసి ఆతి నాముఙాలె నిల్ ని
సతుత్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిజి జగర్ తమండు. 37యేసురోజుదేవుణు గుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సిమహాన్ . రెయ్ క ఒలివ
గొరొత్ మండెఙ్ సొనిస్మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరె పెందాల్ నె, వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు వాజిమహార్ .
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యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుప్కొటాన్ 

1పసక్ఇనిపులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కినిపండొయిడగుఆతాద్. 2నసిత్వలెపెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఉపాయిసుడ్ఃజిమహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు లోకురిఙ్ తియెల్ ఆజిమహార్ . 3అయావలె,
పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇమనిన్ ఇసక్రియొతు ఇనియూదెఙ్ సయాను అసాత్ న్.

4వాండు పెరిపుజెరిఙ,అతికారిఙబాన్ సొహాండెఎలాగవనిన్ఙ్ వరికీదు ఒపజెపెత్ఙ్, ఇజివరివెటవరిగ్తార్. 5అందెఙెవారు
సర్ ద ఆతారె, వనిన్ఙ్ డబుబ్ సీనాప్ ఇజి ఒపప్కొటార్. 6వాండు దనిఙ్ ఒపుప్కొటాన్. మంద లోకుర్ సిలిల్వెలె వనిన్ఙ్ వరిఙ్ 
ఒపజెపెత్ఙ్ తవ్ కాసంసుడ్ఃజిమహాన్ . 7పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయికినిదినంవాతాద్. ఆదినమ్ దుమెండగొరె
పిలెల్ఙ్ పూజసీజి పసక్బోజనం కిదెఙ్. 8అందెఙెయేసు పేతురుఙ్,యోహనుఙ్, “మీరుసొనిస్,మాటు పసక్బోజనం ఉండెఙ్ 
తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ పోకిస్నాన్.

9వారు, “మాపు ఎంబె తయార్ కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 10-11అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ
వెహాన్ . “మీరు పటన్మ్ దు సొనివెలె, కుండాదు ఏరు పిణ్ జి ఒరెన్ మీ ఎదు వానాన్. వాండు సొని ఇండొ వనిన్ వెట సొండు.
సొనిస్ ఆ ఇండొణియజమానిఙ్,ఈహ వెహ , ‘నానునా సిసూర్ వెట పసక్బోజనం కిదెఙ్ గది ఎంబెమనాద్ ఇజిబోదిసిన్కాన్ 
నిఙివెన్ బాజినాన్ ’, ఇజి. 12అయావలెఆఎజుమానివిజుతయార్ కితిమేడఃముసుక్మనిన్ పెరి గదిఉండితోరిసాన్న్. 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.
15అయావలెవాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్ముఙాలమీవెట కూడ్ఃజియాపసక్బోజనం ఉండెఙ్ నండొఆసఆత. 16ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, యాపసక్ బోజెనమ్ దిఙ్ గురు దేవుణు రాజెమ్ దు పూరి ఆనిదాక నాను మరి ఎసెఙ్ బా ఉణెఏ. 17యేసు దాకస్కలుల్
మనిన్ గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం కితాన్. కితాండె, “లొసి,మీరు సీబాజిఉండు. 18ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుదాన్ దేవుణు
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాకనాను మరిదాకస్ పటుక్ రసం ఉణెఎ ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 19మరి
వాండు రొటెట్అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ దనిఙ్ ముకెఙ్ కిజి వరిఙ్ సితాన్. “ఇక మీ వందిఙ్ సీజిని నా ఒడొఃల్ దిఙ్ గురు.
నఙి ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ .
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20అయలెకెండ్ నె, బోజనం ఆతి వెనాక్ వాండు వరిఙ్ దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ సితాన్. ‘యాగినెదు మనికెఙ్ మీపాపమ్ క
వందిఙ్ వాకిస్ని నా నలదిఙ్ గురు. యాకదె నా నలదాన్ దేవుణు ఇడిత్ కొతత్ ఒపుమానం. 21గాని నఙి ఒపజెపిన్కాన్ నావెట
బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మనాన్. 22 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వజ, లోకు మరిసి ఆతి నాను సానాలె. గాని నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ 
అబాయా గొపప్ కసట్ం”, ఇజి వెహాన్. 23వారు యా పణిఙ్ వరి లొఇ ఎయెన్ కినాన్ ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 24మరి,
వరిలొఇ ఎయెన్ పెరికాన్ ఇజి ఉండి ఇజి గొడఃబ వాతాద్. 25 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరి రాజుర్ వరి
ముసుక్ నండొ అతికారం కిజినార్. వరి ముసుక్ అతికారమ్ దు మనికార్, ‘మాపులోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’, ఇజి అనుపె ఆజినార్.
26గానిమీరుఅయలెకెండ్ మన్ మాట్. మీలొఇపెరికాన్ ఆతికాన్ తగిసి ఇజివనిన్లెకెండ్ ఆదెఙ్. నెయ్ కి సేవ కిని వనిన్ లెకెండ్ 
ఆదెఙ్. 27 సుడ్ఃదు, ఎయెన్ పెరికాన్. విందుదు బసిన్కాండా, బాట కిజి సీనికాండా? విందుదు బసిన్కాండె గదె? గాని నాను
మీ నడిఃమి, సేవ కిని వనిన్ లెకెండ్ మనన్. 28నా కసట్మ్ దు మీరె నా వెట నమమ్కమ్ దాన్ నిహిమహికిదెర్. 29నా బుబబ్ వనిన్
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ,నానుమిఙిఅయాఅతికారం ఒపజెపిస్న. 30అందెఙెనాను ఏలుబడిః
కినివెలెనావిందుదునావెటఉణిజితినిదెర్. మీరురాజుర్ బసిమంజినిసింహసనమ్ కాఙ్ బసిఇసాయేలురిపనెన్ండుతెగాగ్ తి
వరిఙ్ ఏలుబడిః కినిదెర్.

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎఇజివెహన్న్ ఇజియేసు వెహిస్నాన్.
31 “ఓసిమోన్,సిమోన్, ఇదిలోరయువాండు గింజెఙజలిసిన్ వజ,నీలొఇమనిన్ నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ సయానునిఙిపరిస కినాన్.

దినిన్వందిఙ్ సెల్ వ దొహ్ క మనాద్. 32గాని సిమోన్, నీను నమకం డిఃస్ ఎండ మండెఙ్ నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం కిత మనన్.
నీను మర్ జి నా దరిఙ్ వానివలె, మహి సిసూరిఙ్ వరి నమకం పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 33అయావలె సిమోను, “పబువా, నీ
వెట జెలిదువాదెఙ్, నీ వెటసాదెఙ్ బానాను తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 34దనిన్ఙ్ 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,మరిఉండి ససి,జోడుక్ సిలెల్ండ నానుమిఙిపోకివెలె,మిఙిఇనికబాతకుక్ ఆతాదా?”, “సిలెల్”, ఇజివారు వెహార్ .

36 “అహిఙ, ఏలు, మిఙి డబుబ్ ఇడిన్ ససి మహిఙ, ఆక ఒతెఙ్. అయలెకెండ్ నె, మరి ఉండి ససి బా ఒతెఙ్. మిఙి ఉండి
కూడం సిలిఙ,మీసొకపొరిస్ ఉండి కూడం కొండెఙ్. 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘జెలిదు మనిన్ వరి వెట వనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’, ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. నాను వెహిస్న,అయామాటనావెటపూరిఆదెఙ్ వెలె. నిజమెనావందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి
ఆజినాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

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

యేసు ఒలివగొరొత్ పారద్నం కిజినాన్ 
39యేసు పటన్ం డిఃసాత్ ండె వనిన్ఙ్ మనిన్అలవాటు లెకెండ్ ఒలివగొరొత్ సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ వెటసొహార్ . 40అబెబ్

సొహిఙ్, వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు అర్ పెఎండ పారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ . 41వాండు వరి బాణిఙ్ పణుకు విసీరిన్
నసొ దూరం సొహాండె, ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం కిజినాన్. 42 “ఓ బా, నిఙి ఇసట్ం ఆతిఙయా కసట్మ్ కు నా బణిఙ్ లాగ్ అ.
అహిఙ్ బానాఇసట్ం ఆఎద్, నీ ఇసట్మ్ నెఆపిద్”, ఇజి. 43అయావలెదేవుణుమంజినిబాడిడ్ః దాన్ ఉండిదేవుణు దూతవనిన్ఙ్ 
తోరెఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్. 44వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇగొపప్ దుకమ్ దుమహిఙ్,మరినండొపారద్నం కితాన్. వనిన్ రూణు
నలబొటుఙ్ లెకెండ్ బూమిదు అరె.

45వాండుపారద్నం కితినిఙితండె,వెనుకసిసూర్ డగుసొహాన్ .సొహిఙ్ వారుదుకందాన్ నిదకిజినికసుడ్ఃతాన్. 46అందెఙె
వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిద కిజినిదెర్ ? నిఙ్ జి, సయాను మిఙి పరిస కిజి తపప్దు అర్ ప్ ఏండ పారద్నం కిదు”, ఇజి
వెహాన్ .

యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 
47యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్, నండొ జెనం వాతాద్. పనెండు సిసూర్ లొఇమనిన్ యూద ఇనికానె వరి ముఙాల

సొహాన్ . వాండుయేసుఙ్ ముదు కిదెఙ్ వనిన్ డగువాతాన్. 48అయావలెయేసు, “ఓయూద,ముదు కిజినె,నీనులోకుమరిసి
ఆతి నఙి ఒపజెపిన్దా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 49యేసు వెటమహిసిసూర్ జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,వారు, “పబువా,మాపు
కూరద్దాన్ వరిఙ్ కతెత్ఙ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 50వరి లొఇ ఒరెన్ విజుపుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి పణిమణిసిఙ్ ఉణెర్ గిబిబ్
తెవు కతాత్ న్.

51గాని యేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె, అయా పణిమణిసిఙ్ 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 ? 53 రోజు నాను మీ వెటనె మంజి గుడిఃదు నేర్ పిసత్ గదె. అయావలె మీరు నఙి
తొహ్ ఇతిదెర్. యాకదెనఙితొహ్ కెఙ్ దేవుణుమిఙిసితిత్ సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దుమనాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
54వారు వనిన్ఙ్ తొహ్ కారె, విజుపుజెరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి ఆతి వనిన్ ఇండొ ఒతాన్. పేతురు దూరం దాన్ వెనాక్

సొనిస్మహాన్ . 55వారు డేవ నడిఃమి, సిసు ఎర్ సి కూడ్ఃజి బసిమహివలె, పేతురు వరి వెట బసాత్ న్.
56 అయా ఇండొణి పణిమణిసి ఉండి, పేతురు సిసు డగ బసిత్క సుడ్ఃతాద్. వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ డిటాఙ్ 

బేసాత్ ద్. బేసాత్ దె, “వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ ”, ఇజి అది వెహాద్ . 57అందెఙె పేతురు, “ఓ బీ, నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి
వెహాన్ . 58 సణెం వెనుక మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. “నీను బా వరి వెట మహికిదె”, ఇజి వెహిఙ్, “బాబు, నాను వనిన్ఙ్ 

* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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నెస్ ఎ”, ఇహాన్ . 59 డగు ఉండి గంట వెనాక్ మరి ఒరెన్ కసితం వెహాన్ , “నిజమె, వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వీండు గలిలియదికానె”, ఇజి. 60 దనిన్ఙ్ పేతురు, “ఓ బాబు, నీను వెహిన్క నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు
వెహిస్మహివలె వెటనె కొరు కెరెతాద్. 61యేసు వెనుక మహండె పేతురుఙ్ డిఃటాఙ్ బేసాత్ న్. అయావలె పబు వనిన్ఙ్, నేండు
కొరు కెరెని ముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె ఇజి”, వెహిమాట పేతురు ఒడ్ఃబితాన్. 62వీండు వెలిల్ సొహాండె
నండొ దుకం ఆజి అడఃబ తాన్.

కాప్ కినికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్ 
63యేసుఙ్ కాప్ కిజిమహికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసి డెఃయిదెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 64వారు ని కణకెఙ కసెల్ దాన్ తొహ్ కారె, “ఓ పవక,

వెహ్ అ, ఎయెన్ నిఙి డెఃయితాన్ ఇజి”, ఇజి వెన్ బాతార్. 65వారు వనిన్ఙ్ దూసిసిన్ మరి నండొమాటెఙ్ వనిన్ఙ్ వెహార్ .

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

వరి ముఙాల నిల్ పాత్ ర్. 67-68వారు వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ నా, మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙె యేసు వరిఙ్, “కీసుత్
ఇజి నాను వెహిఙ, మీరు నమిఇదెర్. నాను మిఙి వెన్ బాతిఙ మీరు మర్ జి వెహ్ ఇదెర్. 69గాని ఏలుదాన్, లోకుమరిసిఆతి
నాను గొపప్ అతికారం మని దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70 అయావలె వారు విజెరె, “అహిఙ, నీను
దేవుణుమరిసినా?”, ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “మీరు వెహిలెకెండ్ నె,నానెదేవుణుమరిసి”, ఇజివెహాన్ .
71అందెఙెవారు, “ఎందానిఙ్ మఙిమరి రుజుప్ వెహిన్కార్. వనిన్ వెయ్ దానెమాటవెహట్”, ఇజి వెహార్ .

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

ఒతాత్ ర్. 2వారు, “వీండుమాలోకుర్ నడిఃమి గొడఃబ రేపిస్నాన్. రోమరాజు ఆతి కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీమాట్ ఇజి వెహిస్నాన్.
నానె కీసుత్ అహిఙ రాజు ఇజి వెహిస్నాన్”, ఇజి వనిన్ ముసుక్ నేరంమొపాత్ ర్. 3అందెఙె పిలాతుయేసుఙ్, “నీనుయూదురిఙ్ 
రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, “ఒఒ, నీను వెహి వజనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . 4పిలాతు పెరి పుజెరిఙ వెటమంద
లోకుర్ వెట, “విని ముసుక్ నఙి, ఇని తపుప్ బా తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5గాని వారు, “ఏక ఏక వెహార్ , “వీండు యూదయ
దేసెమ్ ది లోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్ మాట నెసిప్సి గొడబ రేపిస్నాన్. యాపణి గలిలయదు మొదొలిస్ ఇబెబ్ దాక వాతాన్”, ఇజి.
6యాకవెంజి, “వీండు గలిలయదికాండా”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. 7యేసు హేరోదు ఏలుబడిః కిని గలీలయముటదికాన్ 
ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙెవాండు వనిన్ఙ్ హెరొద్ బాన్ పోకాన్. అయావలెహెరొదుబాయెరూసలెమ్ దుమహాన్ .

8హేరోదు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె నండొ సర్ ద ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యేసు వందిఙ్ నండొ వెహ మహాన్ . నండొ
కాలమ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిమహాన్ . యేసు కిని బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃదెఙ్ కోరితాన్. 9అందెఙె వాండు నండొ
మాటెఙ్ 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 దరమనిన్
గొపప్ ఉండి సొక తొడ్ఃగిస్ పిసాత్ ండె పిలాతు డగు మర్ జి పోకాన్. 12అయా రోజునె పిలాతుని హేరోదు కూలెఙ్ ఆతార్. దిని
ముఙాలెవారు పగ్ దాన్ మహార్ .

13-14అయావలె పిలాతు, పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ, లోకాఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వరిఙ్, “లోకుర్ నడిఃమి గొడబ రేపిస్నాన్ ఇజి
వెహిస్ వినిఙ్ మీరునాబాన్ తతిదెర్. మీఎదునాను వినిఙ్ వెన్ బాత. గానిమీరు వెహినేరం ఇనికబావినిలొఇ నఙితోర్ ఏత.
15అయలెకెండ్ నె,హెరొదుఙ్ బాతోర్ ఎతాన్. వాండు వినిఙ్ మాడగుమర్ జిపోకాన్. ఇదిలోవీండుసావుదిఙ్ తగితిఇనిన్ పణి
బాకిఎన్. 16అందెఙెనాను వినిఙ్ సికస్ సీజిడిసన్ సీన”, ఇజివెహాన్ . 17 (ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిదిఙ్ లోకు కోరిపాతి
ఒరెన్ జెలిదుమనిన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు).

18గానిలోకుర్ విజెరె, “సప్ అవనిన్ఙ్ బరబెఙ్ మఙిడిఃసి సిదా”, ఇజిఉండె లెకెండ్ డటం డేడిఃసాత్ ర్. 19బరబబ్ పటన్మ్ దు
గొడఃబ రేపిసాత్ ండె, సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇటాత్ మహార్ . 20యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజి పిలాతు మరి
లోకురిఙ్ నానువనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙా? ఇజివెన్ బాజినాన్. 21గానివారు, “వినిఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసప్ అ,సిలువాదు
కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి నండొ గగొల్ ఆతార్.

22ముసార్ దిఙ్ వాండు వరిఙ్, “ఎందానిఙ్ ? ఇనిన్ తపుప్ వీండు కితాన్ ? సావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ తపుప్ బానాను విని లొఇ
తొఏత. అందెఙె నాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్  23గాని వారు, “వినిఙ్ సపెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి మరి మరి డటం
డేడిఃసాత్ ర్”. ఆహెవరి గగొల్ గెలిసాత్ ద్. 24అందెఙె పిలాతు వారు వెహి వజ జరిగ్పిద్ ఇజి తీరుప్ సితాత్ న్. 25పిలాతు వారు లొసిత్
వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సితాన్. అయావాండు పటన్మ్ దుగొడఃబ 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 

యెరూసలెంపటన్ం వెలిల్దాన్ అయాసరియెరూసలెంపటన్మ్ దువాజిమహాన్ .వారువనిన్ఙ్ అసాత్ రె,యేసువెట,వనిన్ వందిఙ్ 
సిలువ పిండిదెఙ్ వనిన్ఙ్ సితార్. 27మంద లోకుర్ వనిన్ వెనాక్ వాజిమహార్ . వరిలొఇ బోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె కొతెత్ ఆజి
అడఃబాజివాజిమహె. 28యేసు వరిదరిఙ్ మర్ జి, “యెరుసలెమ్ ది బీబికండె,మీరునావందిఙ్ అడఃబామాట్. మీవందిఙ్ ని
మీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు. 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బాపాలు ఉట్ పిస్ ఇ వనాక్ఙ్ గొపప్ నెగెద్”, ఇజి
వెహిన్ దినమ్ కు వానెలె. 30అయావలె వారు, “మాముసుక్ అర్ అ”, ఇజి గొరొకాఙ్ వెట, మఙి పడ్ఃగ్ అ”, ఇజి మెటెఙ వెట
వెహన్ర్ లె.
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31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “మరాన్ * పసీఙ్ మనివెలె నిసొబాదెఙ్ కితిఙమరాన్ వహిఙమరి ఎసొబాద కినారొ”, ఇజి వెహాన్ .
32మరి రిఎర్ డొఙారిఙబా వనిన్వెట సపెత్ఙ్ ఒసి మహార్ . 33వారు బుర పిణికి ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు వాతార్. అబెబ్ యేసుఙ్ 
సిలువాదుకుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్ ,మహివనిన్ఙ్ డేబరపడఃకాద్ . సిలువపొకార్ . 34అయావలె
యేసు, “ఓ బా, వీరు కిజినిక ఇనిక ఇజి విరిఙ్ తెలిఏద్. అందెఙె విరిఙ్ సెమిస్ అ”, ఇజి పారద్నం కితాన్. వారు వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
సీబె ఆదెఙ్ సీటిఙ్ పోకార్.

35లోకుర్ నిహరె సుడ్ఃజి మహివలె, అతికారమ్ దు మనికార్, “వీండు మహి వరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. వీండు కీసుత్ ఇహిఙ, వినిఙ్ 
వీండె రకిస్సె ఆపిన్”, ఇజి వెహిస్ వెకిసాత్ ర్. 36-37సయ్ నమ్ దికార్ బావాతారె, వనిన్ఙ్ సెకాల్ కితార్. వారు వనిన్ఙ్ సేందుదిక
ఉండిఉండెఙ్ సితారె, “నీనుయూదురిరాజుఇహిఙ,నిఙినీనెరకిస్సెఆఅ”, ఇజివెహిస్సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండుయూదురిఙ్ 
రాజు’ ఇజి వనిన్ ముసుక్మొపిత్ నేరం బోర్ డుదు రాసి సిలువాదు ఇటాత్ ర్. 39సిలువాదు డెఃయితిడొఙారిఙలొఇ ఒరెన్, “నీను
కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె ఆపిన్. మఙి బా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్. 40-41గాని మహికాన్, “నీను దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కి సికస్నె నిఙి బా దొహ్ క మనాద్. నాయం దానె మఙి సికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు కితి
మని పణిదిఙ్ తగితి సికస్ సితార్. గాని వీండు ఇని తపుప్ బా కిఎన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ గోల కితాత్ న్. 42మరి, “యేసు, నీను రాజు
ఆజిమర్ జి వానివలె, 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 గంటెఙదాకలోకం విజు సీకటివాతాద్. పొదుజాయి

సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహిపాతముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక నడిఃమిహాన్ రుండి ముకెఙ్ కింజితాద్. 46యేసు, “ఓ
బా,నాపాణం నీ కీదు ఒపజెపిస్న”, ఇజి వెహాన్ .యాలెకెండ్ వెహండెవాండుపాణం డిఃసాత్ న్. 47అయావలె సయినమ్ దివరి
అతికారి, జరిగ్తిక సుడ్ఃతండె, “నిజమె వీండు నీతినిజయిదికాండె”, ఇజి వెహిస్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్. 48 సుడ్ఃదెఙ్ 
కూడిఃతివాతిలోకుర్ విజెరె జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి, గుండె కొతెత్ ఆజిమర్ జి ఇండొసొహాన్ . 49గాని వనిన్ఙ్ నెలవ్ ఆతికార్ విజెరె,
నెలవాతివరిలొఇ గలిలయదాన్ వనిన్ వెటవాతిబోదెకు, దూరం నిలిస్యాకెఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ .

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
50-51అయావలెయోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు యూదయ దేసెమ్ ది అరిమతియ ఇనిన్ పటన్మ్ దికాన్ వాండు

సన్ హది సఙమ్ దు మనిన్ వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. వాండు నీతి నిజాయితి మనికాన్. యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజి సపెత్ఙ్ 
యూద పెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్. దేవుణు ఏలుబడిః తోరె ఆనివందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ .
52వాండు పిలాతు డగు సొహాండెయేసు పీనుగు లొసాత్ న్. 53వాండు, అయా పీన్ గు సిలువ ముసుక్హాన్ డిఃపాత్ ండె తెలాల్ ని
పాతదాన్ సుటిసి సటు పణుకుదిఙ్ దొల్ సిత్ దూకిదు ఇటాత్ న్. అయాదూకిదు, ముఙాలె ఎయెరిఙ్ బా ఇడ్ఏరె. 54అయారోజు,
విసాంతి దినంముఙాలమనిన్ తయార్ కిని రోజు. విసాంతిదినంమొదొల్ సెత్ఙ్ టయం డగు ఆజినాద్.

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

24
యేసుమర్ జినిఙ్ జినాన్ 

1వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు కోడిఃజామ్ నె, బోదెకు అవి తయార్ కితి వాసనం నూనెఙ్ అసెత్నె దూకిదు సొహె. 2-3అవిక్ 
అబెబ్ వాతిఙ్, దూకి మూకి పెరిపణుకు గూర్ బాతిమహిక సుడ్ఃతె. అవిక్ లొఇ డుగితిఙ్ యేసు పీనుగు తోర్ ఏతాద్. 4దినిన్
వందిఙ్ బమమ్ ఆజి నిహిమహివలె,మిరిసిన్వజ తెలానిసొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి రిఎర్ మొగవారు వనాక్ డగు నిహర్. 5అవిక్ నండొ
తియెల్ ఆజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్. 6అయావలె 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,వాండు సాజిమూండి
రోసాక్ఙ్ నిఙ్ నాన్ లె’, ఇజి”, ఇజి వెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహిమాటఒడ్ఃబితె.

9దూకిదాన్ మహెనె, అబె సుడ్ఃతికెఙ్ విజు పదకొండు మణిసి సిసూరిఙ్ ని మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహె*. 10అవిక్ ఎయెక్ 
ఇహిఙ,మగద్లెనెమరి,యోసన,యాకోబుఙ్ అయిసిఆతిమరియ,వనాక్వరివెటమహిమరిసెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నెజరిగ్తికెఙ్ 
అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11గాని వారు బోదెక్ వెహిమాటెఙ్ నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆకెఙ్ పంబరమాటెఙ్ లెకెండ్ 
వారుఒడ్ఃబితార్. 12అహిఙ్ బా,పేతురు నిఙితండె,దూకిదుఊహ్ కిస్సొహాన్ . వఙితిసుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు సుటిసిత్ తెలాల్ నిపాతెఙ్ 
అరిమహికదె సుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్ అజి ఇండొమర్ జిసొహాన్ .

యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
13అయారోజునె, సిసూర్ లొఇ రిఎర్ ఎమాయుఇని ఉండి నాటొసొనిస్ మహార్ . ఎమాయుయెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు

కిలోమీటర్ దూరంమనాద్. 14వారు రిఎర్ జరిగ్తి విజువందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 15-16వారు ఆహెవరిగ్జిమహిఙ్ యేసువాండె

* 23:31 23:31యాకయూదురిఉండిమాట. దినిఅర్ దంఇనికఇహిఙతపప్కిఇతినఙివారుసికస్ సితిఙనండొసెఇవరిఙ్ దేవుణుఎసొస్సికస్ సీనాన్ . * 24:9
24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురి దేసమ్ దిఙ్ బాదకిజిని రోమ పబుతవ్ం వందిఙ్ పణికినికార్ విరు యూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ అకాదె ఆఏండ వీరు నండొ పనున్ లొసి
యూదురిఙ్ బాద కినార్ . ఆహె అనయమ్ దాన్ బావారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిఏర్ అందెఙెయూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహాన్ర్.
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వాజి వరి వెట నడిఃతాన్. వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్, గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 17నసిత్వలెయేసు, “మీరు నడిఃజి
వరిగ్జినియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొండిఃపాత్ రె, కదిల్ఎండ నిహర్. 18వెనుక వరిలొఇ
కెల్యొపా ఇనికాన్ ఒరెన్ యేసుఙ్, “యెరూసలెమ్ దు కూల వాతి వరి లొఇ మంజి, సొహి రోసాక్ఙ్ జరిగ్తికెఙ్ నెస్ ఇతికి నీను
ఒరిదె”, ఇజి వెహాన్ . 19 “ఇనికెఙ్ జరిగ్తె?”, ఇజి వాండు వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వారు ఈహ వెహార్ . “నజరెతుదికాన్ యేసుఙ్ 
జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. వాండు ఒరెన్ పవక. వాండు కితి గొపప్ పణిఙాణిఙ్ వెహి గొపప్ సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతాన్. లోకుర్ విజెరె బా వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారె నమిమ్తార్. 20మాపెరి పుజెరిఙు, అతికారిఙు, రోమ అతికారి
కీదు సావుదిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాత్ ర్. 21వీండునె ఇసాయేలు
లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజిమాపుఎదు సుడ్ఃజిమహప్. యాకదెఆఎండ,యాసఙతిజరిగ్జి నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

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

25-26అయావలె వాండు వరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్, పవకరు వెహిమాటెఙ్ విజు నమిదెఙ్ మిఙి నండొ కసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్
యాలెకెండమాలెఙ్ ఓరిసి,దేవుణుమంజినిబాడిఃదు వనిన్వెటఅతికారమ్ దుమండెఙ్ గదె?”,ఇజివెహాన్ . 27వాండుదేవుణు
మాటదు వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దని అరద్ం వరిఙ్ వెహాన్ .మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దాన్ మొదొలిస్ పవకరు విజెరె రాసిత్ పుసత్కమ్ 
దాకమనిన్మటెఙ వెహిస్వాతాన్.

28వారు సొనిస్ని నారు డగు ఆతిఙ్, వాండు వరిఙ్ డిఃసి మరి దూరం సొనిస్ని లెకెండ్ నడిఃతాన్. 29గానివారు, “మావెట
మన్ అ. పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ ఆతాద్”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ మరి మరి వెహాన్ . అందెఙె వాండు వరి వెట మండెఙ్ సొహాన్ .
30వాండు వరి వెట ఉండెఙ్ బసిత్వెలె, రొటె అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31 వెటనె
వారు వీండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ ర్. గానివాండు వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32అయావలెవారు రిఎర్, “వాండు సరుద్ , మా
వెట వరిగ్జి, దేవుణుమాటెఙ్ మఙి నెస్ పిసిత్వెలె, మామనుస్దు నండొ సర్ ద వాతి లెకెండ్ ఆతాద్ గదె”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
వరిగ్తాన్. 33-34వెటనెవారు నిఙితారె,యెరూసలెమ్ దుసొహార్ . అబె,వారు పదకొండుమణిసిర్ సిసూర్ నివరివెటమహికార్ 
కూడ్ఃజి, “నిజమె,యేసుమర్ జి నిఙితాన్. సిమొనుఙ్ తోరె ఆతాన్ ఇజి వరిగ్జి మహిక సుడ్ఃతాన్. 35అయావలెవారు రిఎర్,
సరుద్ జరిగ్తికెఙ్ యేసు రొటె రుకిస్వెలెవారు ఎలాగ గురు అసాత్ రొ దనిన్వందిఙ్ వెహార్ .

సిసూర్ కూడిఃతివెలె వరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
36వారు వరిగ్జిమహివలెనెయేసువాండెవరినడిఃమినిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజివెహాన్ . 37దూబతోరితాద్ ఇజి

ఒడిఃబిజివారు నండొ తియెల్ ఆతార్. 38నసిత్వలె వాండు, “ఎందానిఙ్ మీరు తియెల్ ఆజిన్ దెర్ ? ఎందనిఙ్ అనుమానమ్ కు
మీ మనుస్ద్ వాజినె? 39నానె వాండు ఇజి నమిదెఙ్ నా కికాక్ఙ్ కాలాక్ఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి మనిన్ లెకెండ్ 
దూబదిఙ్ ఒడొఃల్ మన్ ఉ. 40యామటెఙ్ వెహిస్వాండు వరిఙ్ వనిన్ కికుక్ కాలుక్ తోరిసాత్ న్.

41-43అహిఙ్ బావారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండమహార్ . అందెఙెవాండు వరిఙ్, “తిండెఙ్ ఇనికబామనాదా?”,
ఇజి వెన్ బాతిఙ్,వారు ఉండి సుహిమొయముకెఙ్ సితార్. వాండులొసాత్ ండె వరి ఎదు తిహన్. 44మరివాండు వరిఙ్, “నాను
మీవెటమహివలెయాకెఙ్ నెమీవెటవెహ. ఇనికఇహిఙ,మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దు,పవకరురాసిత్ పుసత్కమ్ దు, కీరనపుసత్కమ్ దు
నా వందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ విజు పూరి ఆదెఙ్ వెలె”, ఇజి. 45వాండు దేవుణు మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వరిఙ్ సాయం కితాత్ న్.
46-47వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ రాసత్ మనాద్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ మాలెఙ్ ఓరిసి, సాజిమూండి
రోసాక్ణిఙ్ సావుదాన్ నిఙ్ నాన్ లె. యెరూసలెమ్ దుమొదొలిస్లోకాఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ ‘పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃఅ’,
దేవుణుసెమిసాన్న్”,ఇనిమాటవెహెఆనాద్ లె. 48మీరుసుడ్ఃతికెఙ్ లోకాఙ్ వెహెఙ్. 49నాబుబబ్ఒటుట్ కితిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ 
నానుమిఙిపోకన్. గానిముసుక్హాన్ సతుత్ మీముసుక్ వానిదాకమీరుయెరూసలెం పటన్మ్ దునెమండు.

దేవుణుయేసుఙ్ పలోకమ్ దు ఒసినాన్ 
50పటన్ం వెలిల్ బెతానియనారు డగు దాకవాండు వరిఙ్ ఒతాన్. వాండు కికు పెహండె, వరిఙ్ దీవిసాత్ న్. 51దీవిసిమహివలె

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 నె యాక. యేసు యా లోకమ్ దు బతిక్జి మహివలె
జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కతవజవాండు వహిస్నాన్. యేసు ఎయెన్ ? వాండు దేవుణుమరిసి, దేవుణు వెటమహికాన్,గానివాండు
దేవుణునె. తయార్ కితిక ఇనికబా వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. వాండె దేవుణు మాట, లోకురి విజేరి పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ 
పూజ ఆతిమెండ గొరె పిలల్ లెకెండె వాండు. ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి లెకెండె వాండు. లోకమ్ దిఙ్ జాయిలెకెండె
మనాన్. నెగిగ్ గవుడుఎన్ లెకెండెమనాన్,సావుదాన్ మర్ జినిఙితిత్ బతుక్సీనికానెవాండుఇజియేసువందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు
వెహిస్నాన్. యా సువార రాసి మహివలె, రోమ గవర్ మెంటుదు మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నండొ మాలెఙ్ కిజి
మహర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం సీదెఙ్ యోహానురాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

యేసు కీసుత్ దేవుణువాకయ్ం
1లోకంపుటిస్ఏం డముఙాలె,దేవుణువందిఙ్ వెహిస్నివాకయ్ంఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .వాండుదేవుణువెటమహాన్ .వాండె

దేవుణు. 2వాండు లోకంపుటిస్ ఏండముఙాలె, దేవుణువెటమహాన్ . 3విజువనిన్వెట దేవుణు తయార్ కితాన్. కలిగ్తిమనిన్క
ఇనికబావాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4జీవు వనిన్బాన్ మనాద్. అయాజీవులోకురిఙ్ జాయిఆతమనాద్. 5జాయ్ సీకటిదు
జాయ్ సీజినాద్. గాని సీకటిదుమనిన్కార్ జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6 దేవుణు 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. 9అయాజాయ్ నె నిజమాతి జాయ్ . నిజమాతి జాయ్ లోకమ్ దు వాజి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ జాయ్ సీజినాన్.
వాకయ్ంనె నిజమాతిజాయ్ . 10వాండు లోకమ్ దుమహాన్ . లోకమ్ దుమనికెఙ్ విజువనిన్వెటనె దేవుణు తయార్ కితాన్. గాని
లోకుర్ వనిన్ఙ్ పోలిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 11వాండు వనిన్ సొంత దేసమ్ దు సొహాన్ . గాని వనిన్ సొంతయూదురి లోకుర్ వనిన్ఙ్ 
డగు కిఏతార్. 12వనిన్ఙ్ ఎసొండార్ డగు కితాత్ రొ,వారె వనిన్ముసుక్ నమకం ఇటిత్కార్. ననిన్వరిఙ్ వనిన్కొడొఃర్ ఆదెఙ్ వాండు
అతికారం సితాత్ న్. 13వారు అపొప్సి వెట పుటిత్కార్ ఆఏర్. ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కార్ ఆఏర్. వారు ఎతుత్ కితివజ పుటిత్కార్ 
ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్ వనిన్ కొడొఃర్ ఇజి ఇటాత్ న్. 14వాకయ్ం ఇనికాన్ లోకు ఆతాండెమా నడిఃమి బతిక్తాన్. వాండు మా
ముసుక్ వనిన్దయాదరమ్ం పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ పూరితోరిసాత్ న్. వాండు ఎసొ గొపప్పెరికాన్ 
ఇజి మాపు సుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ వాతి ఒరెండె మరిసి ఆతి గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ 
సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండులోకురిఙ్, “నావెనాక్వానికాన్ నఙిమిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండునానుపుట్ ఏండముఙాల్ 
మనిన్కాన్ ఇజి నాను వెహికాన్ వీండె”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ . 16 వనిన్ పూరి దయాదర్ మందాన్ వాండు మఙి విజెరిఙ్ 
దీవిసాత్ న్. కాలమ్ కు గడఃపిస్మహిఙ్ బావాండుమఙిదీవిసినెమంజినాన్. 17యూదురిఙ్, రూలుఙ్ మోసెవెటదేవుణుసితాన్.
వనిన్ దయాదరమ్ం ని వనిన్ వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ యేసు కీసుత్ వెటవాతె. 18ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బాదేవుణుదిఙ్ తొఎన్. గాని
అపొప్సి పడఃకాద్ మనిన్, దేవుణు వెట సమానం ఆతి, ఒరెండెమరిసినె దేవుణు ఎయెన్ ఇజిమఙితెలివి కిబిసాత్ న్.

యోహానుయేసు వందిఙ్ వెహిస్నిసాసయ్ం
19-20యెరూసలెమ్ దాన్ యూదురిపెదద్లిఙు,యోహానుడగుపుజెరిఙు నిలేవిజాతిదుమనిన్ వరిఙ్ పోకార్. “నీను ఎయెన్ 

ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలెయోహను ఈహ వరిఙ్ సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్ ఆఏ”, ఇజి
నెగెండవెహాన్ . 21అయావలెవారు,మరినీనుఎయి? నీనుఏలియపవకనా? ఇజివెన్ బాతార్. “ఆఏ”,ఇహాన్ . “నీనుమాపు
ఎదు సూణి పవకనా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “ఆఏ”, ఇహాన్ . 22అందెఙె వారు, “నీను ఎయెన్ ? మఙిపోకివరిఙ్ మర్ జి వెహెఙ్ 
నీను ఉండి జబాబు సిదా. నీ వందిఙ్ నీను ఇనిన్క ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 23దనిన్ఙ్ యోహానుయెసయపవక
వెహివజ వెహాన్ . “ ‘పబు వందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు, ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు డేల్ సినివనిన్ లెకెండ్ *మనన్ నాను”. 24-25వనిన్
డగు వాతికార్ పరిసయ్ రు పోకికార్. అయావలె, అయా పరిసయురుఙ లొఇ సెగొండార్ వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ ఆఇఙ, ఏలియ
పవక ఆఇఙ,మాపుఎదు 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 
మీరు పోలిస్ ఇదెర్. 27వాండె నా వెనాక్ వాజినికాన్. వనిన్ జోడ్ఃకు బేలుట్ కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ ఆఎ”, ఇజి వెహాన్ .
28యొరాద్ ను ఇనిన్ గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్ బెతానియఇనిన్ పటన్మ్ దుయాకెఙ్ విజుజరిగ్తె. బానెయోహానుబాపిత్సం సీజి
మహాన్ .

29మర్ సనాండిఙ్,యేసు వనిన్డగు వాజినికయోహాను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండెవాండు, “ఇదిలోలోకురిపాపమ్ క వందిఙ్ 
పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్. వాండు లోకురి పాపమ్ కు సొనిప్సాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 30 “నా వెనాక్ ఒరెన్ 
వాజినాన్,వాండునఙిఇంకమిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండునానుపుట్ ఎండముఙాలమనిన్కాన్ ఇజినానుఎయెవందిఙ్ 
వెహనొవాండెవీండు'. 31వీండు ఎయెన్ ఇజినానెనెస్ ఎత. గానిఇసాయేలులోకురిఙ్ వీండు ఎయెన్ ఇజితెలివి కిని వందిఙె
నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజివాత”, ఇజి వెహాన్ .

* 1:23 1:23యెసయ 40:3.
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32మరివాండు నెసిత్కఈహ సాకిస్వెహాన్  : “దేవుణుఆతమ్ఉండిపారపొటిలెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాజివనిన్ముసుక్
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 సూణిదొవాండె దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనాన్ ’, ఇజి.
34వెహిలెకెండ్ వినిఙ్ జరిగ్తిక నాను సుడ్ఃత. అందెఙెనాను వెహిస్న, ‘వీండె దేవుణుమరిసి ఇజి’.

యేసుమొదొహిసిసూర్ 
35మర్ సనాండిఙ్,మరి,యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహమహాన్ . 36అయావలెయేసు అయాసరిసొనిస్మహిఙ్,

వనిన్ఙ్ డిటం సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో,పూజఆదెఙ్ దేవుణుపోకి వనిన్మెండగొరె పిలల్’, ఇజి వెహాన్ . 37అయారిఎర్ సిసూర్ వాండు
వెహిక వెహరె, యేసు వెనాక్ సొహార్ . 38యేసు మహండె, వారు వెనాక్ వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండె వరిఙ్, “మీరు
ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు వనిన్ఙ్, “రబిబ్, ఇహిఙ బోదిసిన్కాన్, నీను ఎంబె మంజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
39వాండు, “రదు, వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙె వారు సొహరె, వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్. అయా రోజు వారు
వనిన్వెటమహార్ . అయావలెరమారమిపొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆతమహాద్ . 40సిమోన్ పేతురుతంబెరిస్ఆతిఆందెయఇనిన్కానె
యోహాను వెహిక వెంజి యేసువెట సొహి రిఏర్ లొఇ ఒరెన్. 41వాండు వెటనె, వనిన్అనన్సి సిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపు
మెసయెఙ్ † సుడ్ తాప్”, ఇజి వెహాన్ . 42 వెహండె వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతాన్. యేసు సిమోనుఙ్ సుడ్ఃజి, “నీనుయోహాను
మరిసి ఆతి సిమొను. నీను కేప ఇజి కూకె ఆనిలె”, ఇజి వెహాన్ . (గీకు బాసదు అయామాట పేతురు ఇజి రాసత్ మనాద్. దని
అరద్ం ఇనిన్క ఇహిఙ సటు ఇజి).

యేసుపిలిపుఙ్ నతనయేలుఙ్ కూకిస్నాన్ 
43మహస్నాండిఙ్, గలీలయముటదుసొండెఙ్ ఇజియేసు ఒడ్ఃబితాన్. అయావలె,వాండు పిలిపుఙ్ దసూల్ ఆతాతాండె

వనిన్ఙ్, “నావెటవాజినా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 44పిలిపు బెత్ సెయద్ ఇని పటన్మ్ దికాన్. పిలిపు, ఆందెయ, పేతురు
వీరు ఉండె పటన్మ్ దికార్. 45పిలిపునతనయయేలు ఇని వనిన్ఙ్ రెబాతాండెవనిన్ఙ్, “మోసెరాసిత్ సితి రూలుదువాండు రాసిత్
మనిన్ వనిన్ఙ్, పవకరు బారాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మాపుదసూల్ ఆతాప్. వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతియేసు. 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 . 48అయావలె 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 దేవుణుమరిసి. నీను ఇసాయేలులోకురిరాజు”, ఇహాన్ . 50అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్,
“నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి మంజినిక నాను సుడ్ఃత ఇజి నాను వెహిఙ్ నె నీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంక మిసిత్ నండొ పెరి పణిఙ్ 
నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ . 51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం వెహిస్న, ఆగాసం రెయ్ ఆజి దేవుణు దూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతి
నాడగు ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జివానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి

1 రుండి దినమ్ కు సొహి వెనాక్, గలీలయ ముటది 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 . 4అయావలెయేసు, “ఓయా, దిని వందిఙ్ నీను నఙి ఎందనిఙ్ పణసిని? నాను ఎయెన్ ఇజి తోరె
ఆదెఙ్ దేవుణునావందిఙ్ ఏర్ పాటు కితివేలాఇంక రఎదె”, ఇజివెహాన్ . 5యేసుఅయ్ సిపణికినివరిఙ్, “వాండుమిఙిఇనిన్క
వెహిఙ్ బామీరు కిదు”, ఇజి వెహాద్ . 6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిత్వజమండెఙ్ యూదురు సుబబ్రం ఆనార్. సుబబ్రం ఆనివందిఙ్ 
వారు నొర్ బానార్. అయాక వరి ఉండి ఆసారం. ఆహెనొర్ బాని దనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితి గోలమ్ కు మహె. డగు
తొంబయ్ దాన్ నూటిముపయ్ లీటర్ ఏరుఅసెన్. ననిన్గోలమ్ కుఆరుబాన్ మహె. 7యేసు, “అయాగోలెమ్ కాఙ్ ఏరునిహ్ తు”,
ఇజి పణికిని వరిఙ్ వెహాన్ . వారు నిండు నిహర్. 8అయావలె 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. లావుఉటి వెనాక్ అడెడ్బెడెడ్దిక సీనార్. గాని నీను ఏలుదాక నెగిగ్ దాకస్కలుల్ నె
ఇడిత్ మనిన్”, ఇజి వెహాన్. 11యాకాదెయేసు కితిమొదొహి బమమ్ ఆతి పణి. యాక గలీలయముటది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు
జరిగ్తాద్. అయాలెకెండ్ కిజి,యేసువాండు గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరిసాత్ న్. వనిన్ సిసూర్ వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 12దిని
వెనాక్వాండు వనిన్ అయిసి, తంబెర్ సిర్, సిసూర్ వెట కపర్ నహొముదు సొహాన్ . అబెబ్ సెగం దినమ్ కు మహార్ .

యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్ బేరం కినివరిఙ్ వెలిల్ పొకిస్నాన్ 
13యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙెయేసుయెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 14బాన్ దేవుణుగుడిఃది

అరుఙుదు బేరం కిజిని వరిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్,పూజకినివందిఙ్ పారపొటిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. పయు
దేసెమ్ ది డబుబ్ఙ్ మరిసి యూదురి కాసుఙ్ సీజిని బేరం కిని వరిఙ్ బా సుడ్ఃతాన్. 15 అయావలె వాండు నాసుదాన్ కొర్ డ
కితాండె, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ వెట వరిఙ్ విజెరిఙ్ అరుఙుదాన్ పేరాన్. డబుబ్మరిసి బేరం కినివరి డబుబ్ విజు సెదిసాత్ ండె, వరిబలెల్ఙ్ 
మహాన్. 16పారపొటిఙ్ పొరిన్వరివెట, “వినాక్ఙ్ ఇబెబ్ణిఙ్ ఒతు. నాబుబబ్ఇలుల్ సతత్లెకెండ్ కిమాట్”,ఇజివెహాన్ . 17నసిత్వలె
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వనిన్సిసూర్, “ఓ దేవుణు, నీ ఇలుల్ వందిఙ్ నఙిమనిన్ గొపప్ ఆస,ఉండి సిసులెకెండ్ నాలొఇ కసాన్ద్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసిత్ మనిక వారు ఒడ్ఃబితార్. 18అయావలెయూదురు, యాపణిఙ్ కిదెఙ్ నిఙి ఇని అతికారం మనాద్ ? ఉండి బమమ్ ఆని
పణికిజిమఙితోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 19 “యాగుడిః డెఃయిజిఅర్ పు. మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమరి
తొహన్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20దనిన్ఙ్ యూదురు, “యాగుడిః తొహెఙ్ నలపయ్ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీనుమూండి
రోసాక్ణిఙ్ తొహిన్దా?”, ఇహార్ . 21గాని దేవుణుగుడిః వందిఙ్ వెహివలె వనిన్ ఒడొఃల్ వందిఙె వెహాన్ . 22వాండు సాతాండె
మర్ జి నిఙితివెనుక, యాలెకెండ్ మాటవాండు వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె దేవుణుమాట వారు నమిమ్తార్.
యేసు వెహి మాటబా నమిమ్తార్. 23యేసు పసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరూసలెమ్ దు మహివలె, వాండు కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ్ 
సుడ్ఃతారె, నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. 24గాని వాండు వరిఙ్ వనిన్ఙె ఒపజెప్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు విజెరిఙ్ 
నెసాన్న్. 25ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ లోకుర్ వందిఙ్ వెహెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరిమనుస్దుమనిన్ ఆలోసనమ్ కు
వాండు నెసినాన్.

3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1యుదురిఙ్ అతికారిఆతినికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .వాండు పరిసయిరుఙులొఇఒరెన్. 2వాండుఉండిపొదొయ్ ,
యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె, “ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి ఒరెన్ నెస్ పిసాన్న్ ఇజి మాపు నెసినాప్. దేవుణు ఒరెన్ 
వనిన్వెట సిలెల్ండ మహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఎయెన్ బాఅట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3అందెఙెయేసు వనిన్వెట
ఈహ వెహాన్  : “నాను నిజమ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ మరి కొతాఙ్ పుటిత్ఙనె, దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్”. 4 అయావలె
నికొదెము, “పిరీతిలోకు ఒరెన్ ఎలాగ మరి కొతాత్ ఙ్ పుటాన్న్. వాండు అయిసి పొటాద్ సొనిస్ మరి ఉండి సుటుక్ పుటెత్ఙ్ 
అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్. 5యేసు వెహాన్ , “నాను నిజ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ బాపిత్సం లాగె ఆఎండ మహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ బాణిఙ్ 
కొతత్ బతుక్ దొహ్ క్ ఎండ మహిఙ, వాండు దేవుణు ఏలుబడిఃదు మన్ ఎన్. 6యాయ బుబబ్ర్ వెటనె కొడొఃర్ కాసినార్. గాని
దేవుణు ఆతమ్ వెటనె దేవుణు కొడొఃర్ ఆనార్. 7 “నీనుమరి కొతాత్ ఙ్ పుటెత్ఙ్ వెలె”, ఇజినాను వెహిమాటదిఙ్ నీను బమమ్ ఆమా.
8 “గాలి దనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిబాడిద్ డెయాన్ద్. నీను దనిన్జాటు వెని గాని అది ఎంబెణిఙ్ వాజినాద్, ఎంబెసొనిస్నాద్, ఇజి నిఙి
తెలిఎద్. అయలెకెండ్ నె, దేవుణు ఆతమ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కొతత్ బతుక్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజ విజు కినాన్. వాండు అయాక
ఎలాగ కినాన్ ఇజి తెలిఏద్”. 9 “యాకఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి నికోదెముయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

10దనిఙ్ యేసు, “ఇసాయేలుదు మనిన్ బోదిసిని వరిలొఇ తగమాతికి ఒరెన్ నీను గదె? యాకెఙ్ నీను నెస్ ఇదా? 11నాను
నిజం వెహిస్న, మాపు నెసిత్కెఙె వెహిస్నాప్, సుడ్ఃతికెఙె వెహిస్నాప్. గాని మీరు అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12యా బూమిదు
జరిగ్ని దనిన్వందిఙ్ నాను మిఙి వెహ మనన్. గాని మీరు నమిఇ. అహిఙ, నాను దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మనిన్ సఙతిఙ
వందిఙ్ వెహిఙ, మరి మీరు ఎలాగ నమిమ్నిదెర్ ? 13 ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొన్ ఎతార్. దేవుణు
మంజిని బాడిడ్ః దాన్ డిఃగితి వాతి లోకుమరిసి ఆతి నాను ఆఏండ మరి ఎయెన్ బా దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొన్ ఏతాన్.
14-15బీడిమ్ బూమిదుమోసెకంసుదాన్ తయార్ కితిసరాస్ దిఙ్ పెహిలెకెండ్,లోకుమరిసిఆతినానుపెరెఆనాలె. నాముసుక్
నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్వందిఙెనాను పెరె ఆదెఙ్ వెలె.

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

బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సాసివెహిస్నాన్.
22వెనుక,యేసుని,వనిన్సిసూర్ యూదయపాతమ్ దుసొహార్ .బాన్ వాండువరివెటసగంకాలంగడపిస్,లోకురిఙ్ బాపిత్సం

సీబిసిమహాన్ . 23సలిముడగు అయినొ ఇనిన్ బాడిఃదుయోహాను బాపిత్సం సీజి మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బాన్ నండొ ఏరు
మహె. లోకుర్ వనిన్ డగుసొనిస్బాపిత్సంలాగెఆజిమహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ జెలిదు ఒఇముఙాలజరిగ్తాద్. 25యోహాను
సిసూర్ ని ఒరెన్ యూదవాండు సుబం అనియూదురు రూలు వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ ఆతార్. 26వారుయోహానుడగువాతారె,
“బోదకినికి,యొరాద్ ను గడడ్ అతాల్ ని వెట ఒరెన్ మహాన్ గదె. నీను వనిన్ వందిఙ్ వెహిమనిన్. ఇవిలొన్ వాండు ఏలు బాపిత్సం
సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె వనిన్డగు సొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27అందెఙెయోహాను వెహాన్ , “దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె ఒరెన్ 
వనిన్బతుక్దు విజు జరిగ్జినాద్. 28 “నాను కీసుత్ ఆఏ. గాని వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి నాను వెహిక
మీరు వెహిదెర్. 29పెండిల్ ఆని వనిన్దినె పెండిల్ బోదలి. పెండిల్ దఙడః కూలయెన్ వనిన్డగు మంజివాండు వెహికెఙ్ వెంజినాన్.
వెహిస్నికెఙ్ వెంజినికాదె కూలాయెన్ వనిన్ సర్ ద. పెండిల్ దఙడః కూలాయెన్ పెండిల్ దఙడఃవెట సర్ ద ఆని లెకెండ్ నా సర్ ద

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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కీసుత్ వెటపూరి ఆజినాద్. 30వాండు పెరికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నాను ఇజికాన్ ఆదెఙ్. 31పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరిముసుక్
పెరికాన్. యాలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ యాలోకమ్ దికానె. వాండు లోకమ్ ది సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.పరలోకమ్ దాన్ 
వాజినికాన్ విజెరెముసుక్ పెరికాన్. 32వాండు సుడ్ఃతి వనకవందిఙ్ వెహి వనాక్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. గాని సెగొండారెవాండు
వెహిస్నికెఙ్ డగు కినార్. 33వనిన్మాట వెంజినికాన్ దేవుణు వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి ముద పొకె ఆజినాన్. 34దేవుణు పోకాన్ 
దేవుణు మాటనె వరిగ్జినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ అంతు సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సీజినాన్. 35అపొప్సి మరిసిఙ్ 
పేమిసాన్న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ అతికారం సితత్ మనాన్. 36 మరిసి ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు
సికస్ వనిన్ ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.

4
యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 

1-2 యోహాను ఇంక యేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్, వరిఙ్ బాపిత్సం సీజినాన్ ఇజి పరిసయ్ రు వెహర్.
(నిజం ఇనిన్క ఇహిఙ, యేసు ఎయెరిఙ్ బా బాపిత్సం సిఏతాన్. వనిన్ సిసూర్ నె సితార్ ) 3 ఆహె పరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ ఇజి
యేసునెసాత్ ండె,వాండుయూదయపాంతం డిసాత్ ండె గలీలయముటదుమరిమహసొహాన్ . 4వాండు సమరియదేసమ్ దాఙె
సొండెఙ్ సరి మనాద్ . 5 అందెఙె వాండు సమరియ దేసమ్ దు మనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. అయా పటన్ం,
పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహియాకోబు వనిన్ మరిసియొసెపుఙ్ సితిత్ మనిన్ బూమిడగు మనిన్కాద్. 6యాకోబు కారిసిత్ నూతి
బాన్ మహాద్ .యేసు పయిణం కిజి వందితాండె అయానూతి డగు బసాత్ న్. నసిత్వలె,మదెనం.

7అయావలెసమరియాతిబోదెలిఉండి ఏరు ఒతెఙ్ బాన్ వాతాద్. యేసు దని వెట, “ఏహ్ కటిస్నాద్. ఏరు బుకెండ్ సిదా”,
ఇహాన్ . 8 (వనిన్ సిసూర్ టిండి కొండెఙ్ పటన్మ్ దు సొహ మహార్ ) 9 అయా బోదెలి వనిన్ఙ్, “నీను యూద వాండు. నాను
సమరియబోదెలి. అబాయా, నీను నఙి ఏరు లొసిన్దా”, ఇహాద్ . (ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యూదురు సమరియతి వరి వెట కూడ్ఃజి
మన్ ఏర్ ) 10అందెఙెయేసు, “నీనుదేవుణుసీనికనెసిన్మంజినికఇహిఙ,నిఙిఏరులొసిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజినెసిన్మంజినికిహిఙ,
నీను వనిన్ఙ్ దేవుణు సీనిక వెన్ బాతిమరి. వాండు నిఙి ఎలాకాలం బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు సితాన్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 11అయా
బోదెలి వనిన్ఙ్, “బాబు నూతి నిరీక మనాద్. ఏరు లాగ్ దెఙ్ నిఙి డొకుక్ ఇనిన్క సిలెల్ద్ . మరి ఎలాగ నీను బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు
లాగిన్? 12మాఅనిగొగొయాకోబుయానూతిమఙిసితాన్. వాండు,వనిన్మరిసిర్,వనిన్ కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్విజుయానూతిదిఏరు
ఉణిజిమహార్ . నీను వనిన్ఙ్ మిసిత్కిదా?”, ఇజి వెహాద్ .

13-14 అందెఙె యేసు, “యాఏరు ఉణి విజెరిఙ్ బా మరి ఏహిక్ కటాన్ద్. గాని నాను సీని ఏరు ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఏహ్ 
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 . 17దనిన్ఙ్ అది, “నఙిమాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙెయేసు, “నఙిమాసి సిలెన్ ఇజి నీను వెహిమాట నిజమ్ నె.
18నిఙిఅయ్ దుగురుమాసీర్ మహార్ . ఏలు నీవెటమంజినికాన్ నీమాసిఆఏన్. నీను నిజమ్ నెవెహి”, ఇహాన్ . 19అయావలె
అది వెహాద్ , “బాబు నీను ఒరెన్ పవక ఇజి నాను నెసాన్. 20మాసమరియది అనిగొగొర్ యాగొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసాత్ ర్. గానియూదురు ఆతిమీరు, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ మనిన్బాడిడ్ యెరూసలెం ఇజి వెహిస్నిదెర్”.

21 అందెఙె యేసు, “బీబి, యెరుసలెమ్ దుబా, యాగొరొత్ బా బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ మీరు పొగిడిఃజి మాడిఃస్ ఇ ఉండి
కాలంవాజినాద్. నీనునామాటనమిమ్అ. 22ఎలాగమరివనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్ దెర్ ఇజిమిఙితెలిఏద్. గానియూదురు
ఆతిమఙి తెలినాద్, ఎలాగమరి వనిన్ఙ్ మాపుపొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ప్ ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురు బాణిఙె,లోకురిఙ్ 
రకిస్సిన్కాన్ వాజినాన్. 23దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ లోకుర్ బుబెబ్ఙ్, వరి మనుస్ పూరి నిజం పొగిడిఃజిమాడిఃసిని ఉండి కాలం
వాజినాద్. అయాకఏలునెమనాద్. ఆహెపొగిడిఃజిమాడిఃసిని వరిఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం. 24దేవుణు,ఆతమ్నె. అందెఙె వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్ వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నిజం ఇక వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి వెహాన్ .

25అయాబోదెల్ వనిన్ఙ్, “కీసుత్ ఇజి కూకె ఆనిమిసియవానాన్ ఇజినాను నెసన్. వాండువానివలెమఙివిజువనాక్వందిఙ్ 
టెటాఙ్ వెహన్న్”, ఇజి వెహాద్ . 26అయావలెయేసు, “నీవెట వరిగ్జినినాను వాండె”, ఇజి వెహాన్ .

27అయావలెనె వనిన్ సిసూర్ మర్ జి వాతార్. వాండు అయాబోదెల్ వెట వరిగ్జినిక సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. గాని
నిఙిఇనిన్క కావాలిఇజిబా,నీను ఎందనిఙ్ దనిన్వెటవరిగ్జిని ఇజిబాఎయెర్ బావెన్ బాఏతార్. 28-29అయాబోదెల్ దని కుండ
డిఃసాత్ దె పటన్ం సొహాద్. సొహాదె, బాన్ మహిలోకురిఙ్, “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ నఙి వెహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు వాజి
సుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్ ఆఏండా?”, ఇజి వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారెవనిన్డగు వాజిమహార్ . 31-32అయావలెవనిన్
సిసూరు, “మెసట్రు ఇనికబా ఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙి తెలిఇ బోజనం నఙి ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజివాండు
వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “వనిన్ఙ్ బోజనం ఎయెన్ బాతతాండా?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ సిసూర్ వరిగ్తార్.

34యేసు వరిఙ్, “నఙి పోకాన్ నఙి వెహి పణిపూరి కినికాదె నా బోజనం లెకెండ్ మనాద్. 35 ‘నాలిగ్ నెలెల్ఙ్ మనాద్ పంట
కొయ్ ని కాలం’, ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ గదె. నాను మిఙి వెహిస్న, మీ కణుకు పెరిజ్ మడిఃఙ సుడ్ఃదు. ఆకెఙ్ సోపాతెనె పండితె
మనెన్. 36నామాటెఙ్ వెండెఙ్ తయార్ ఆతిమనిన్యాలోకురిఙ్ సుడ్ఃఅ. కొయిదెఙ్ సోపాతిమనిన్ మడిఃఙ లెకెండ్ మనార్.
వరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి నా డగు తని వనిన్ఙ్ లాబం మనాద్. వితిన్కాన్ ని కొయినికాన్ 
రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ దఆనిలెకెండ్ వీండు నివినిముఙాలలోకురిఙ్ సువారవెహికార్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ దఆనార్. 37 ‘వితిన్కాన్ 
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ఒరెన్. కొయినికాన్ మరిఒరెన్ ’, ఇజివెహిన్క 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 బోదెలి మాట 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.

42వారుఅయాబోదెల్ దిఙ్, “నీనువెహిదనిదాన్ ఆఎద్ మాపుయేలునమిజినిక. గానివినిమాటెఙ్ మాపువెహప్. నిజమె,
వీండెలోకురిఙ్ పాపమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమాపువినిఙ్ నమిమ్జినాప్”, ఇహార్ .

యేసుఅతికారిమరిసిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
43రుండిరోసుక్బాన్ మహివెనాక్,యేసుసమరియదాన్ గలీలయపాంతమ్ దుసొహాన్ . 44 (యేసునెవెహమహాన్ , “ఒరెన్ 

పవకెఙ్ వనిన్సొంతపాంతమ్ దుఎయెర్ బాగవ్ రంసిఎర్ ”,ఇజి) 45వాండు గలీలయదువాతివలె, గలీలియదికార్ వనిన్ఙ్ డగు
కితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుబా పసక్ పండొయిదిఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహమహరె,వాండు అబెబ్ కితి విజు పణిఙ్ సుడ్ఃత 
మహార్ .

46 వాండు గలీలియది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు మరి వాతాన్. బానె వాండు ఏరుదిఙ్ దాకస్ కడు కితాన్. అబెబ్ ఒరెన్ 
గవర్ మెంటు అతికారి మహాన్ . వనిన్ మరిసి కపర్ నహొముదు కసట్ం అర మహాన్ . 47యేసు యుదయదాన్ గలీలయదు
వాతాన్ ఇజి వెహివెలె వాండు యేసు డగు వాతాన్. వాతండె, “నా మరిన్ సాదెఙ్ డగు ఆత మనాన్. అందెఙె నీను వాజి
వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 48యేసువనిన్ఙ్, “నండొ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతిఙనె మీరు నమినిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . 49అయాఅతికారి, “బాబు, నామరిన్ సాని ముఙాల రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 50 దనిన్ఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సొన్ అ.
నీమరిన్ బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండుయేసు వెహిమాట నమితాండెసొహాన్ . 51వాండు సొనిస్ మహివలె వనిన్ ఇండొణి
పణి మణిసీర్ వనిన్ ఎదు వాతారె, “నీ మరిన్ బతిక్త మనాన్”, ఇహార్ . 52 ఎసొడు గంటెఙ్ వనిన్మరిసి నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “ఇఏన్ ఒంటి గంటదిఙ్ నోబు డిఃసాత్ ద్”, ఇజి వెహార్ . 53 నీ మరిన్ బతిక్నాన్ ఇజి యేసు వెహి
ఆ టయిమ్ దునె, వనిన్మరిన్ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి బుబబ్ నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ కుటుమ్ దికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్.
54యాకదెయేసుయుదయదాన్ గలీలయదువాతి వెనుక కితిత్ మరి ఉండి బమామ్తి పణి.

5
1వెనాక్యూదుర్ ఙ పండొయ్ ఉండి వాతాద్. అందెఙెయేసుయెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 2యెరూసలెం సుటులం తొహ్ కి

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

5వరిలొఇఒరెన్ మహాన్ . వాండుముపప్యెనిమిదిపంటెఙాణిఙ్ 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 కదిల్సినివలెనఙిసెరుదుడిఃపెత్ఙ్,ఎయెన్ బానఙిసిలెల్న్. నానుడిఃగ్ నఇనిఙ్,
నఙి ఇంకముఙాలామరి ఒరెన్ డిఃగ్ జినాన్”, ఇజి వెహాన్ .

8యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నిఙ్ జి నీ సాప అసి నడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9 వెటనె వాండు నెగెణ్ ఆతండె వనిన్ సాప నికాండె
నడిఃతాన్. యాక విసాంతి దినమ్ దు జరిగ్తాద్. 10అందెఙెయూదురు నెగెణ్ ఆతి వనిన్ఙ్, “నేండు విసాంతి దినం గదె. నీను
సాపెఙ్ నికిస్ ఒతెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మోసెసితి రూలుఙ్ దు వెహిస్నాద్, ఇనిన్ పణిబావిసాంతి దినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఎద్ 
ఇజి”,ఇజివెహార్ . 11దనిన్ఙ్ వాండు, “నఙినెగెణ్ కితికాన్, ‘నీసాపనికిస్ నిడిఃఅ’,ఇజినఙివెహాన్ ”,ఇహాన్ . 12అందెఙెవారు,
“నీ సాపెఙ్ నికిస్ నడిఃఅ ఇజి నిఙి వెహికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13 నెగెణ్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెలిఎతాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబెబ్ మందలోకుర్ కూడిఃత మహార్ . యేసు వరి లొఇహాన్  తపె ఆతండె సొహాన్ . 14వెనుకయేసు వనిన్ఙ్ 
దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె వనిన్ఙ్, “సుడ్ఃఅ, నీను ఏలు నెగెణ్ ఆతి. ఏలుదాన్ పాపమ్ కు కిమ. సిలిఙ నిఙి
మరిబాదెఙ్ లావువానె”, ఇహాన్ . 15వాండుసొహాండె వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితికాన్ యేసు ఇజియూదురిఙ్ వెహాన్ .

16అందెఙెయాపణిఙ్ యేసువిసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్ నండొమాలెఙ్ కితాత్ ర్. 17గానియేసు వరిఙ్, “నా
బుబబ్ఎసిత్వలెబానెగిగ్ పణిఙ్ మహివరివందిఙ్ కిజినెమంజినాన్. నానుబాకిజిన”,ఇజివెహాన్ . 18యాలెకెండ్ యేసువెహిఙ్,
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 వెహె ఆజినాన్.
అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్.

19యేసు వరిఙ్ ఈహ మర్ జి వెహాన్ . “నానుమిఙి నిజం వెహిస్న,మరిసి ఆతినాను ఇనికబానాసొంత సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ 
అట్ ఎన్. నా బుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ కిజినిక సుడ్ఃజినానొ, అయాకెఙ్ నాను బా కిజిన. బుబబ్ కిజినికెఙ్ మరిసి బా కిజినాన్.
20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొసి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. వాండు కిజినికెఙ్ విజు మరిసిఙ్ తోరిసాన్న్. వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్
మరి నండొ పెరి పణిఙ్ తోరిసాన్న్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃజిమీరు విజెరె నండొ బమమ్ ఆనిదెర్. 21అపొప్సి ఎలాగసాతివరిఙ్ నికిస్,
వరిఙ్ బతిక్సినాండొఅయలెకెండ్,మరిసిబాబతిక్సినాన్. వనిన్ఙ్ ఇసట్ంమనిన్ వరిఙ్ బతిక్సాన్న్. 22-23అపొప్సిఎయెరిఙ్ బా,
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వారు తీరుప్ కిఎన్. గాని విజెరిఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మరిసిఙ్ అతికారం విజు ఒపజెపత్ మనాన్. అపొసిఙ్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ విజెరె
మరిసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ నెయాఅతికారం ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసిఙ్ గవ్ రం సిఇకాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ఙ్ పోకి అపొసిఙ్ గవ్ రం
సిఏన్.

24నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నామాట వెంజి, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నమిమ్జినివనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
మనాద్. వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ . గాని వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్.
25సాతి లెకెండ్ మనికార్ దేవుణు మరిసి ఆతినాను వెహిన్మాటెఙ్ వెని కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలునె వాతమనాద్. నా
మాటెఙ్ వెంజి, అయ లెకెండ్ కినికార్ బతిక్నార్, ఇజి నాను మిఙి నిజమ్ నె వెహిస్న. 26ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా బుబబ్ బాణిఙె
బతుక్వానాద్. వాండువిజెరెబతిక్సినిలెకెండ్,నానులోకురిఙ్ బతిక్సెత్ఙ్ నఙిఅతికారంసితమనాన్. 27మరిలోకురిఙ్ తీరుప్
సీదెఙ్ వాండు నఙి అతికారం సితమనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానులోకు మరిసి.

28దినిన్వందిఙ్ బమమ్ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దూకిదుమనికార్ విజెరెనామాటెఙ్ వెనికాలంఉండివాజినాద్. 29వారు
దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి మరి ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్నార్. సెఇ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి సికస్
పొందినార్. 30నాసొంతసతుత్ దాన్ ఇనికబా కిదెఙ్ నాను అట్ ఏ. దేవుణు వెహివజనెనాను తీరుప్ సీజిన. అందెఙెనాను తీరుప్
సీజి సికస్ సీనికనాయం ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

31నా వందిఙ్ నానె వెహిఙ, నాను వెహిస్ని వనాక్ఙ్ పేరు సిలెల్ద్ . 32గానినా వందిఙ్ మరి ఒరెన్ సాకిస్ వెహిస్నాన్. వాండు
నా బుబబ్. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్నిసాకిస్ నిజం ఇజినాను నెసిన.

33మీరుయోహాను డగు సెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండు నా వందిఙ్ నిజమాతిసాకిస్ వెహాన్  34లోకుర్ నా వందిఙ్ వెహిస్ని
సాకిస్ నఙి అవుసరం సిలెల్ద్ . గాని మీరు యోహాను వెహి మాటెఙ్ నమిజి దేవుణు మిఙి రకిస్సెత్ఙ్, నాను వాండు వెహి దని
వందిఙ్ వెహిస్న. 35ఉండి దీవ కసిజాయ్ సీజినిలెకెండ్ యోహాను నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. సెగం కాలం వనిన్మాటెఙ్ వెంజి
మీరు సర్ దఆతిదెర్. 36నాను కిజినిపణిఙ్ యోహానువెహిసాకిస్ ఇంక గొపప్ పెరిసాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపూరి 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 మీమనుస్దు ఇడ్ఇతిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు పోకి నఙి మీరు నమిఇదెర్. 39-40మీరు దేవుణు మాట బాగ
సద్ విజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకమిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. అయా
మాటెఙ్ నావందిఙె వెహిస్నె. గాని దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ నాడగు రెఇదెర్. 41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ 
నాను కోరిఏ. 42గానిమీరు ఎలాగమరికిదెర్ ఇజినాను నెసన్. మీరు దేవుణుదిఙ్ నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజినాను నెసన్. 43నా
బుబబ్ సితిత్ అతికారమ్ దాన్ నానువాతమనన్. గానిమీరు నఙిడగు కిఇదెర్. మరిఒరెన్,వనిన్సొంతఅతికారమ్ దాన్ వాతిఙ,
మీరు వనిన్ఙ్ డగు కినిదెర్. 44లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్. ఒరెండె దేవుణు ఆతికాన్ మిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ మీరు
కోర్ ఇదెర్. మరిమీరు ఎలాగ నఙి నమిమ్నిదెర్ ? 45నాను బుబబ్ డగు నేరంమోపాన్న్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిమాట్. మీరు ఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃతిమోసెనెమీముసుక్ నేరంమొపాన్న్. 46మీరుమోసెఙ్ నమిమ్నికిదెర్ ,నఙిబానమిమ్తార్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మోసెనావందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 47మీరువాండు రాసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. మరి ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.

6
యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1దనిన్వెనుకయేసు గలీలయసమ్ దరం డాటిస్ అతాహఒడుడ్ ద్ సొహాన్ . తిబెరియసమ్ 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 నసిత్వలె యూదురు కిని పసక్ ఇని పండొయ్ డగు ఆత
మహాద్ . 5యేసు కణక పెహి బేసిత్ఙ్, మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతాన్. “వీరు ఉండెఙ్ బోజనం ఎలాగ కొండెఙ్ 
ఆనాప్ ?”, ఇజి పిలిపుఙ్ వెన్ బాతాన్. 6 ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి యేసు నెసాన్న్ గాని పిలిపుఙ్ వనిన్ముసుక్ నమకం మనాదా ఇజి
సుడ్ఃదెఙెవాండుఅయాలెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙెపిలిపు, “వరిలొఇఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ ఉండెఙ్ బారుండివందెఙ్ 
వెండి రుపాయుఙాణిబోజనం కొటిఙ్ బాసాల్ ఎద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఆందెయ
ఇనికాన్ యేసుఙ్ వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్. 9వాండు ఇనిన్క వెహాన్  ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ ఇజి కొడొః మనాన్.
వనిన్బాన్ అయ్ దుయావలరొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. గానినిసొమందదిఙ్ యాకెఙ్ సాల్ ఉ”, ఇజివెహాన్ . 10అయావలె
యేసు, “యాలోకాఙ్ బసె కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయాబాడిఃదు నండొ గడిడ్ మనాద్. అందెఙెమొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారె డగు
అయ్ దు వెయుఙ్ మహార్ . 11యేసు అయారొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె, బసిత్ వరిఙ్ సీబాజి సితాన్.
అయాలెకెండెమొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొ సీబాత సితాత్ న్. 12వారు పొటపంజు తిహి వెనుక, “ఇనిన్క పాడు ఆఏండ,
మిగిలితికెఙ్ కొటు కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13అందెఙెమిగిలితికెఙ్ సిసూర్ కెహర్. లోకుర్ తిహి వెనాక్మనిన్ అయ్ దు
యావల రొటెట్ఙాణి ముకెఙ్ కొటు కితారె, పనెన్ండు గపెప్ఙ్ నిహర్. 14యేసు కితిత్ యా బమామ్తి 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. అబెబ్ వారు ఉండి డోణిదు ఎకారె, సమ్ దరం

డాటిస్, కపర్ నహొముదు సొండెఙ్ ఇజిసోతార్. అయావలె సీకాట్ ఆతాద్. యేసు వరి డగు ఇంక రఎండమహాన్ . 18నసిత్వలె
పెరి గాలి ఉండి వాతాద్. సందారమ్ దు లావు ఉలెక్ఙ్ నిఙితె. 19వారు రమారమి మూండి నాలిగ్ మయ్ లు నడిఃపిసాత్ ర్.
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అయావలెయేసు సందారం ఏరు ముసుక్ నడిఃజి డోణి డగు వాజినిక సుడ్ఃతార్. అయాక సుడ్ఃతారె, వారు నండొ తియెల్ 
ఆతార్.

20గానివాండు, “నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 21అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ డోణిదు ఎకిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆతార్ గాని
వెటనెవారుసొండెఙ్ సరిసోతిమనిన్ గటుదు అందితార్. 22సిసూరు డోణిఎకిస్సొనిముఙాలనిహిమహిసమ్ దరం ఒడుడ్ దు
మంద లోకుర్ మహార్ . మహస్ నాండిఙ్ వారు నెసాత్ ర్, అబెబ్ ఉండి డోణినె మహాద్ . యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట అయా డోణి
ఎకిస్సొన్ ఎతాన్. సిసూర్ నె ఎకసొహార్ ఇజి. 23నసిత్వలె,తిబెరియదాన్ మరిడోణిఙ్ వాతె. యేసు రొటెట్ఙ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహాన్ . వెహివెనాక్లోకుర్ అయాకతిహర్. వారురొటెఙ్ తిహిబాడిడ్ః డగు అయాడోణిఙ్ వాతె. 24యేసునివనిన్
సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజిమంద నెసాత్ ర్. ఆహెనెసిత్వెలె,వారు డోణిఙ్ ఎకారె, వనిన్ఙ్ రెబాజి కపర్ నహొముదుసొహార్ . 25వారు
యేసుఙ్ అతాహఒడుడ్ దు సుడ్ఃతారె, “బోదకినికిదా, నీను ఎస్ కాండె ఇబెబ్వాతి?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 26దనిన్ఙ్ యేసు
వెహాన్ , “నానుమీవెటనిజంవెహిస్న,మీరుపొటపంజురొటెఙ్ తిహిదెర్. అందెఙెమీరునఙిరెబానిదెర్. గానినాను కితిబమమ్
ఆతి పణిఅరద్ం నెసిన్ వందిఙ్ ఆఎద్ రెబాజినిక. 27పాడాఃజిసొని టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃమాట్. గాని ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ సీని నిజమాతి టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃదు. లోకు మరిసి అయా టిండి మిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయా
టిండి సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సితమనాన్. 28వారు వనిన్ఙ్, “మాపుదేవుణు పణికిదెఙ్ ఇహిఙ, ఇనిన్క
కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 29యేసు వరిఙ్, “దేవుణుపోకి వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజిమంజినికాదె దేవుణు సేవ పణి”,
ఇజి వెహాన్ . 30అందెఙె వారు, “అహిఙ, నీను ఇని బమామ్ని పణికినిలె? అయాక సుడ్ఃజి నీ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను
ఇనిక కినిలె? 31మోసెవెటమహిమాఅనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇనిబోజనంఉటార్. దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్,
‘వారు ఉండెఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”, ఇజి వెహాన్ . 32 అందెఙె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ ,
“నానుమిఙినిజం వెహిస్న, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ బోజనంమిఙి సితికాన్ మోసెఆఎన్,గానినాబుబబ్నె సితాన్. వాండె
మిఙి దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ నిజమాతిబోజనం సీజినికాన్. 33దేవుణు సీజిని బోజనం ఇనిన్క ఇహిఙ, వాండు మంజిని
బాడిదాన్ డిఃగితి 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 వెట బతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి నానె. నా డగు
వాజినికాన్ ఎసెఙ్ బాబఙసాఎన్, నఙి నమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బా ఏహిక్ సాఎన్. 36నాను మిఙి వెహి లెకెండ్, మీరు నఙి సుడ్ఃతి
మనిదెర్, గాని నఙి నమిఇదెర్. 37బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్ లోకుర్ విజెరె నా డగు వానార్. నా డగు వాని ఎయెరిఙ్ బానాను వెలిల్
నెకిస్ పొక్ ఏ. 38ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిక. గాని
నఙి పోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙె డిగిత వాత. 39 నఙి పోకి దేవుణు, నాబాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు
నఙిఒపజెపిత్ వరిలొఇఎయెరిఙ్ బానాను డిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్. గానివరిఙ్ నానుమరివాని కడెఃవెరి దినమ్ దు ఎలాకాలం బతిక్సెత్ఙె.
యాకదె వాండు నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నా బుబబ్ కోరిజినిక ఇనిన్క ఇహిఙ, నాను దేవుణు మరిసి ఇజి నెసి నఙి నమిమ్ని
ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్మండెఙ్ ఇజి. మరినానుమర్ జివానివలెనానువరిఙ్ సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె
ఇజి. యాకదెనాబుబబ్నాబాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురుయేసువందిఙ్ మొరొఆతార్. దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితి
వాతి టిండి నానె, ఇజి వాండు వెహాన్ . దిని వందిఙ్ వారు మొరొ ఆతార్. 42వారు, “వీండు యోసేపు మరిన్ ఆతి యేసు
గదె? వినిఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ మాటు నెసాన్ట్ గదె? మరి ‘నాను దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితవాత’, ఇజి వీండు ఎలాగ
వెహిస్నాన్”, ఇజి వరిగ్జినార్.

43అందెఙెయేసు, “మీలొఇమీరుమొరొఆమాట్. 44నఙిపోకి బుబబ్ ఎయెరిఙ్ బానాడగు నడిఃపిస్ ఎండమహిఙ,వారు
నాడగువాదెఙ్ అట్ ఎర్. నానువనిన్ఙ్ కడెఃవెరిదినమ్ దునానువానివలెసావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 45పవకరు దేవుణుమాటదు
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 ఒరెండె బుబెబ్ఙ్ 
సుడ్ఃత మనాన్. 47నానుమీవెటనిజమ్ నెవెహిస్న,నాముసుక్ నమకం ఇడిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్ని 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. సాఇ నని టిండినె దేవుణు
మంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిక. 51నానెదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్సీని
టిండి. ఎయెన్ బాయాటిండి తిహిఙ,వాండు ఎలాకాలం బతిక్నాన్. నాసొంత ఒడొఃల్ నెనాను సీని టిండి. యాలోకమ్ దికార్ 
ఎలాకాలం బతిక్దెఙె నాను అయక సీజిన”. 52యేసు వెహిక వెహరె, అయావలె యూదురు వారె వరి లొఇ ఉండి గొడఃబ
రేఙితాద్. “విని ఒడొఃల్ ఎలాగమాటు తిండెఙ్ మఙి సీనాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 53అందెఙెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నిజమెనాను
మీ వెట వెహిస్న, లోకుమరిసి ఆతి నా ఒడొఃల్ మీరు తిన్ ఎండ మహిఙ, నా నలమీరు ఉణెఎండ మహిఙ, మీరు ఎలాకాలం
బతిక్ఇదెర్. 54నాఒడొఃల్ తినిఎయెరిఙ్ బా,నానలఉణిఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్మనాద్. నాను
వనిన్ఙ్ కడెఃవెరిదినమ్ దునానువానివలెసావుదాన్ ఎలాకాలంబతిక్సాన్లె. 55ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాఒడొఃల్,నానలయాకెఙె
తిండెఙ్ ఉండెఙ్ మనికెఙ్. యాకెఙె నిజమాతిటిండి. 56నాఒడొఃల్ తినికాన్,నానల ఉణికాన్,నావెట కూడ్ఃజిమంజినాన్.
నాను వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మంజిన. 57లోకుర్ విజెరిఙ్ బతిక్దెఙ్ పాణం సీజిని బుబబ్ నఙి పోక మనాన్. వాండు నఙి బతుక్
సీజినాన్. అయాలెకెండ్ ఎయెన్ బానా ఒడొఃల్ తిహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీన. 58నానె
దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి. మీ అనిరిఙ్ ఉటి మనన్ ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారె
సాతార్. గానియాటిండితినికాన్ ఎయెన్ బాఎలాకాలంబతిక్నాన్. 59కపెరన్హ ముదుమనిన్యూదురిమీటిఙ్ ఇండొనేర్ పిసి
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మహివలెవాండుయామాటెఙ్ 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,ముఙాలనానుమహిబాడిఃదుఎకిస్సొనికమీరుసూణివలె,
మీరు ఇనిన్క ఒడ్ఃబినిదెరొ? 63 దేవుణు ఆతమ్నె, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీజినాన్. లోకుర్ అయాక సీదెఙ్ 
అట్ ఎర్. నాను మిఙి వెహిస్నిమాటెఙ్ వెట, దేవుణు ఆతమ్ మీముసుక్ వాజినాన్. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి బతుక్ సీజినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 64 “గానిమీలొఇ సెగొండార్ నాను వెహిమాటెఙ్ నమిమ్ఇకార్ మనార్”. సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ వాండు వెహిమాటెఙ్ 
నమిమ్ఏర్, ఎయెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ ఇజి యేసు మొదొహనె నెసత్ మహాన్ . అందెఙె వాండు ఆహె వెహాన్ . 65యేసు మరి
వెహిస్నాన్, “మీలొఇసెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్. అందెఙెనానుమీవెటవెహమనన్,బుబబ్సరిసిఎండమహిఙ,ఎయెన్ బానాడగు
వాదెఙ్ అట్ ఏన్”, ఇజి. 66దినిన్ వెనుక, వనిన్ సిసూర్ లొఇనండొండార్ వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్వెటమరిసొన్ ఎతార్. 67నసిత్వలె
యేసుపనెన్ండుమణిసిసిసూరిఙ్, “మీరుబానఙిడిఃసిసొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 68అందెఙెసిమోన్ పేతురు,
“పబువా,ఎయెర్ బాన్ మాపుసొండెఙ్ ? నీమాటెఙ్ నెఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ వందిఙ్ వెహిస్నె. 69మాపుఏలు
నమిమ్జినాప్,మాపునెసాత్ ప్, నీనె దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”, ఇజి వెహాన్ .

70అందెఙెయేసు, మిఙి పనెన్ండు మణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితిక నానె గదె. గానిమీలొఇ ఒరెన్, సయానుఙ్ మనిన్
బుదిద్ ననికాన్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 71వాండు ఇసక్రియొతు సిమోన్ మరిసియూద వందిఙ్ వెహాన్ . యూద సిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆతిఙ్ బావాండుయేసుఙ్ వెనాక్ ఒపజెపాన్న్ లె.

7
యేసుతంబెర్ సీర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్ఏర్ 

1వెనుక,యేసు గలీలయదేసమ్ దునెమంజినాహక్ఙ్ బూలాజిమహాన్ . వాండుయూదయదేసమ్ దు మండెఙ్ కెఏతాన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె, యూదురి ఉండి పండొయ్ డగు ఆతాద్. అయా
పండొయ్ పేరునె గుడుస పండొయ్ * ఇజి. 3 పండొయ్ డగు ఆతిఙ్, యేసు తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్, “ఇబెబ్ణిఙ్ నీను యూదయ
దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ సిసూర్ ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహార్ . 4 “పెరికాన్ 
ఆదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా డాపిస్ వనిన్ పణి కిఎన్. విజెరె ఎదునె కినాన్. నీనుయా బమామ్ని పణిఙ్ కిజిని ఇహిఙ, నిఙి
నీనెలోకమ్ దిలోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి. యాగలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి వెహార్ . 5వనిన్ తంబెర్ సీర్ బావనిన్ఙ్ 
నమిఎతార్. 6అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ సొండెఙ్ సమయం ఇంక రఏదె. గాని మిఙి ఎసిత్వలెబా సొండెఙ్ 
ఆనాద్. 7యాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ మిఙి దూసిస్ ఎర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు బా వరి వెటమనిదెర్.
గానివారు నఙిదూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు సెఇకెఙ్ కిజినార్ ఇజినాను వెహిస్న. 8మీరుపండొయిదిఙ్ సొండు. నాను
ఏలు సొన్ ఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను సొండెఙ్ సమయంపూరి రఏదె”, ఇజి వెహాన్ . 9యాక వెహండె వాండు గలీలయదు
మహాన్ .

యేసు గుడుఃస పండొయ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 
10 వనిన్ తంబెర్ సిర్ పండొయ్ దిఙ్ సొహి వెనాక్, వాండు బా సొహాన్ . లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ నెస్ ఇ లెకెండ్ వాండు డాఙ్ 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. 15 అందెఙె యూదురు నండొ బమమ్ ఆతారె, “వీండు బడిఃదు సొనిస్ సద్ విఇతికాన్ గదె? మరి ఎలాగ వీండు
నిసొ నెసత్ మనాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

16నసిత్వలెయేసు వెహాన్ , “నాను నేర్ పిసిన్మాటనాసొంతమాటఆఎద్. గానిఅయాక నఙిపోకి వనిన్ బాణిఙ్ వాజినాద్.
17దేవుణు ఇసట్ం కిదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా, నాను నేర్ పిసిన్మాట 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? గాని మీ లొఇ ఒరెన్ బా ఆ రూలుఙ వజ నడ్ఃఇదెర్. మీరు ఎందానిఙ్ నఙి సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినిదెర్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 20అయావలె మందలోకుర్, “నిఙి దెయం అసాత్ ద్. ఎయెర్ నిఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ ?”, ఇజి
మర్ జి వెహార్ . 21యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను బమామ్తి ఉండి పణి కిత. మిరు విజిదెరె నండొ బమమ్ ఆతిదెర్. 22మీరు
సునతి కిదెఙ్ ఇజిమోసెమిఙి రూలు సిత మనాన్. అందెఙె మీరు కొడొఃదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సునతి కిజినిదెర్. సుడ్ఃదు,
మోసెఆఏన్ సునతిమొదొల్ సిత్కాన్,మీఅనిర్ నెఅయాకమొదొల్ సాత్ ర్. 23విసాంతిదినమ్ దుఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ సునతికిజినిదెర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసెఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ తపెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి. అహిఙ, నాను ఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దుపూరి

* 7:2 7:2 అయా పండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃస తొహాన్రెబానె మంజినార్ . వరి అనిన్సిర్ ఇసయేలు లోకుర్ నలపయ్ పంటెఙ్ పయ్ నం కిజి మహివలె
గుడుఃసాదుమహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజియూదురుయాపండొయ్ కిజినార్ .
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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 
25నసిత్వలె సెగొండార్ యెరుసలెమ్ దికార్, “వినిఙె గదె అతికారిఙు సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 26ఇవిలొన్ వీండు దయ్ రమ్ దాన్ 

విజెరె ఎదు వరిగ్జినాన్. గాని వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎర్. వీండు కీసుత్ ఇజి అతికారిఙు నిజమె ఒపుకొటారా? 27 కీసుత్
వానివలె, వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. గాని వీండు ఎంబెణికాన్ ఇజి మాపు నెసాన్ప్”, ఇజి వరిగ్తార్.
28-29అందెఙెయేసు గుడిః అరుఙుదు నేర్ పిసిమహివలె,ఈహ డటం వెహాన్ . “నాను ఎయెన్, ఎమేణికాన్ ఇజిమీరు నిజం
నెసిన్దెరా? నాను నా సొంత ఇసట్ందాన్ వాతికాన్ ఆఎ. గాని నఙి పోకాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నిజమాతి దేవుణు. మీరు
వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను వనిన్ బాణిఙ్ వాత మనన్. వాండె నఙి పోకాన్”, ఇజి.
30యాకెఙ్ వెహారె, వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గాని ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ అస్ ఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు అసెప్
ఆదెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయం రెఏదె. 31అహిఙ్ బాలోకుర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. వారు,
“వీండు నండొ బమామ్ని పణిఙ్ కితాత్ న్. లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిపోకి కీసుత్ వానివలె, వినిముసుక్ మరి నండొ
బమామ్ని పణిఙ్ వాండు కినాండా?”, ఇజి వెహార్ . 32లోకుర్ యేసు వందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొ ఆజినికెఙ్ పరీసయిరు వెహర్.
నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు ని పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతెఙ్ దేవుణు గుడిఃది జమాన్ ఙపోకార్. 33అందెఙెయేసు, “నానుమీ
వెటసెగంకాలమ్ నెమంజినె. వెనాక్నాను నఙిపోకివనిన్ డగుసొన్ సిన. 34మీరు నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నానుమనిన్
బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

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

37 పండొయ్ కడెఃవెరి రోజు వాతాద్. కడెఃవెరి రోజునె ముకెలమాతి దినం. అయానాండిఙ్ యేసు నిహండె ఈహ డటం
వెహాన్ . “ఏహిక్ కటిన్కాన్ ఎయెన్ బానా డగు రఅ. నాను వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన. 38దేవుణుమాటదు వెహివజ, “నాముసుక్
నమకం ఇడిత్ ఎయెర్ గరబ్ం దాన్ బా, నిజమాతిబతుక్ సీని ఏరు సోసిసొనెలె. అయాకఉండిఊటసోసిసొని లెకెండ్ సొనెలె.
39ఇబెబ్యేసు నిజమాతిబతుక్ సీని ఏరు ఇజి వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యాదేవుణు ఆతమ్,యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్
వరిఙ్, యేసుఙ్ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు ఒతి వెనాక్ దొహ్ కాన్న్ లె. గానియేసుయాక వెహివలె, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తివరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుయేసుఙ్ వనిన్వెటవనిన్గొపప్జాయ్ దుమండెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు
ఒఏండె.

40వనిన్మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ లొఇ సెగొండార్, “నిజమె, వీండెమాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహి పవక”, ఇజి వెహార్ . 41మరి
సెగొండార్, “సిలెల్ వీండెకీసుత్ ”,ఇహార్ . గానిసెగొండార్, “కీసుత్ ఎలాగగలీలయదాన్ వానాన్ ? 42కీసుత్ దావీదురాజుకుటుమ్ దాన్,
దావీదు బతిక్జిమహిపటన్మాతిబెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్, ఇజి దేవుణుమాటదుమనాద్ గదె”, ఇహార్ . 43ఆహెవనిన్ వందిఙ్ 
లోకుర్ ఎర్ లితార్. 44సెగొండార్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ కోరితార్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్.

45అందెఙెయేసుఙ్ 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 బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఏర్”, ఇహార్ . 47పరిసయ్ రుఙు, “మీరుబామొసం ఆతిత్దెరా? 48అతికారిఙలొఇనొ పరిసయురుఙ
లొఇనొ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ నమితాండా? 49 గాని యా మంద లోకుర్ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె
వరిఙ్ దేవుణు సాయెప్ సీనాన్”, ఇజి వెహార్ . 50 నికొదిమొస్ ఇనికాన్ ఒరెన్ ముఙాలె యేసు డగు సొహ మహాన్ . వాండు
పరిసయిరుఙలొఇమనిన్కాన్. 51నసిత్వలెనికొదెము, “మాయూదురి రూలుఙవజ,ఒరెన్ వాండు వెహిస్నికెఙ్ మాపుముఙాల
వెంజి,వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనె వనిన్ముసుక్ తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”, ఇజివెహాన్ . 52అందెఙెవారు, “నీనుబాగలీలయదాన్ 
వాతికాండా? నీనుదేవుణుమాటబాగసద్ విఅ. ఒరెన్ పవకబాగలీలయదాన్ సోఏన్,ఇజినీనునసిత్వలెనెసిన్లె”,ఇజివెహార్ .
53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .
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రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 

1గానియేసు ఒలివ గొరొత్ *సొహాన్ . 2జాయ్ ఆతివెలె మరి వాండు దేవుణు గుడిఃది అరుఙుదు వాతాన్. లోకుర్ విజెరె
వాజి వనిన్డగు కూడిఃతార్. వాండు బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4నసిత్వలె పరిసయ్ రునియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
ఉండి బోదెల్ దిఙ్ తతార్. అది, రంకు బూలాజిమహివలెవారు దనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. వారు దనిన్ఙ్ మంద ఎదు నిల్ పాత్ రెయేసుఙ్,
“బోదకినికిదా, యాబోదెల్ రంకు బూలాజిమహివలె, మాపుఅసాత్ ప్. 5మోసెమఙి రూలు సితివెలెమఙి ఆడ వెహాన్ , “ఆహె
బూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గాని నీను ఇనిక వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6 వనిన్ ముసుక్ నేరం
మోపెత్ఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ సికుదుఅర్ పెత్ఙ్ అహ వెన్ బాతార్. గానియేసువఙితాండెబూమిదువనిన్డెఃసక్దాన్ రాసిమహాన్ . 7వారు
మరిమరి వెన్ బాజిమహిఙ్, వాండు బుర పెహండె వరిఙ్, “మీలొఇపాపం కిఇకాన్ ముఙాల దనిన్ఙ్ పణుకుదాన్ డెఃయ్ దు”,
ఇజి వెహాన్ . 8 వెహండె వాండు మరి వఙ్ జి, బూమిదు రాసి మహాన్ . 9గాని వారుయామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ వెనాక్ ఒరెన్ 
డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్. ఆహె విజెరె సొహార్ . యేసుని అయాబోదెల్ ని బాన్ మహార్ . అది

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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నిహిమహిబానెమహాద్ . 10యేసుబురపెహండె,దనిఙ్, “వారుఎంబెమనార్ ? ఎయెర్ బా,నిఙితీరుప్ సీజిసికస్సిఎరా?”,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, యేసు లోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానెలోకమ్ ది లోకురిఙ్ జాయ్ . నా సిసూ ఆనికాన్ ఎయెన్ బా సీకటుదు మన్ ఎన్.

గాని వనిన్ఙ్ బతుక్ సీని జాయ్ మంజినాద్ '. 13నసిత్వలె పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్, “నీనె నీ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్ని,మరి ఎయెర్ బా
అయాక నిజం ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ . 14 అందెఙె యేసు వెహాన్ , “నానె నా
వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. అహిఙ్ బా నాను వెహి సాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎమెణాఙ్ వాత, ఎంబె సొన్ సిన
ఇజి నాను నెసన్. గాని మీరు నెస్ ఇదెర్ నాను ఎమెణాఙ్ వాత ఎంబె సొన్ సిన ఇజి. 15మీరు లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజి
తీర్ పు సీజినిదెర్. గాని నాను అయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బా తీర్ పు సిఏ. 16నాను తీర్ పు సితిఙ్ బానాను సితిత్ తీరుప్ నిజమ్ నె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఒరెనె ఆఏ తీరుప్ సీజిన. నఙిపోకి బుబబ్ నా వెటమనాన్. 17దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ మీ రూలుఙ్ దు
రాసత్ మనాద్, ‘రిఏర్ వెహిస్ని సాసి ఉండె లెకెండ్ మహిఙ, అయాక నిజం ఇజి'. 18నానె నా వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. మరి
నఙిపోకినా బుబబ్ బానా వందిఙ్ సాసి వెహిస్నాన్”. 19నసిత్వలె వారు వనిన్ఙ్, “ఎంబె నీ బుబబ్ మనాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
దనిన్ఙ్ యేసు”,మీరునఙినెస్ ఇదెర్. నాబుబెబ్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. మీరునఙినెసిన్కిహిఙ,నాబుబెబ్ఙ్ బానెసిత్దెర్ మరి”,ఇజివెహాన్ .
20వాండుయామాటెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సంత అర్ పిన్ పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజి నెస్ పిసి మహివలె వెహాన్ . గాని ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణుఎతుత్ కితిత్ సమయంరెఏదె. 21మరియేసువరిఙ్, “నానుసొనాలె.
మీరు నఙి రెబానిదెర్. మీరు పాపమ్ కు కిజి మంజినె సానిదెర్. నాను సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
22అందెఙెయూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ వాండె సపె ఆనాండా? వాండు వెహిస్నాన్ గదె నాను సొని బాడిఃదు మీరు
వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజి’, ఇజి వరిగ్తార్. 23యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్యాలోకమ్ దికిదెర్. గానినాను ముసుక్
దేవుణుమంజినిబాడిదికాన్. మీరుయాలోకమ్ దికిదెర్. నాను ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ. 24నానుమిఙి వెహమనన్మీరు పాపం కిజి
మంజినెసానిదెర్ ఇజి. నాను ఎయెన్ ఇజివెహిస్నానొ,నానెవాండు ఇజిమీరు నమిమ్ఎండమహిఙ,మీరు నిజమ్ నెపాపమ్ దు
మంజినెసానిదెర్”. 25వారు వనిన్ఙ్, “నీను ఎయెన్?”, ఇజి వెన్ బాతార్. ‘నాను ఎయెన్ ఇజిమొదొహనె వెహమనానో,నానె
వాండు’, ఇహాన్ . 26యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ నండొ వెహెఙ్ నఙి మనాద్. మీముసుక్ నండొ తీర్ పుఙ్ బా మనాద్.
గాని నఙిపోకాన్ నిజామాతికాన్. వాండు నఙి వెహి సఙతిఙ్ నెనాను లోకమ్ దిలోకురిఙ్ వెహిన. 27వాండు దేవుణు మంజిని
బాడిఃదుమనిన్ వనిన్ బుబబ్ వందిఙె వరిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజివారు అరద్ం కిఎతార్. 28అందెఙెయేసు వరిఙ్, “మీరులోకుమరిసి
ఆతి నఙి సిలువాదు సపిన్వెలె, మీరు నసిన్దెర్, నాను ఎయెన్ ఇజి. మరి, నాను నాసొంత అతికారం దాన్ ఇనికబా కిఎ. గాని
నా బుబబ్ నఙి నెస్ పిసిత్వజనె నాను వెహిస్న, ఇజిమిరు నెసిన్దెర్. 29నఙి పోకాన్ నఙి తోడుః మంజినాన్. వాండు నఙి ఒరెన్ 
వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతికెఙె నాను ఎసిత్వలెబా కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 30వాండుయామాటెఙ్ 
వెహివలె నండొండార్ వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

అబాహము కొడొఃర్ 
31వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను వెహిమాటెఙ్ లొఙిజిమహిఙ,మీరునిజమ్ నెనాసిసూర్ 

ఆనిదెర్. 32 నసిత్వలె మీరు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్. అయాక మిఙి పాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”. 33వారు
వనిన్ఙ్, “మాపు అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాప్. మాపు ఎసెఙ్ బా ఎయె అడిఃగి వెటిట్పణి మణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె. నసిత్వలె
‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’, ఇజి ఎలాగ వెహిస్ని”, ఇజి వెహార్ . 34 అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్, ఎలాగ తొహె ఆతి
మనిన్ వజఎజమానిఅడిఃగిమంజినాండొ,అయాలెకెండ్ పాపం కినివిజెరెపాపమ్ దిఙ్ అడిఃగితొహెఆతిలెకెండ్ మంజినాన్.
35ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ అకుక్మనిన్ వనిన్ లెకెండ్ ఎలాకాలంఅయాఇండొమండెఙ్ అట్ ఎన్. గానిఅయాఇండొణిమరిసిఙ్ 
ఎలాకాలం అయాఇండొ అకుక్ మంజినాద్. 36అందెఙె దేవుణు మరిసిమిఙి తొహె ఆతిబాణిఙ్ డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె
డిఃబెఆనిదెర్. 37నానునెసన్మీరుఅబాహముతెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి. గానిమీరునఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనాను
వెహిస్నిమాటెఙ్ మిఙిపడిఃఉ. 38నాబుబబ్ నఙి తోరిసిత్కెఙ్ నాను వెహిస్న. గానిమీరుమీ బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ కిజినిదెర్”, ఇజి
వెహాన్ . 39నసిత్వలె వారు, “అబహమునెమాబుబబ్”, ఇజి వెహార్ . 40 “మీరు అబాహము కొడొఃర్ ఇహిఙ, మీరు అబాహము
కితి పణిఙ్ నె కితిదెర్ మరి. దేవుణు బాణిఙ్ నాను వెహికెఙె మిఙి వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃత. గాని మీరు నఙి సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినిదెర్. అబాహముయాలెకెండ్ ఇనికబా కిఎన్. 41మీబుబబ్ కిజినికెఙెమీరు బా కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె
వారు, “మాపు అపొప్సి వెట పుటిత్కాపె. దేవుణు ఒరెండె మా బుబబ్”, ఇహార్ . 42 అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  :
“దేవుణునెమీబుబబ్ ఇహిఙ,మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను దేవుణుబాణిఙ్ వాత. నానుయేలు ఇబెబ్
మనన్. నానునాసొంతఇసట్మ్ దాన్ రెఏత. గానివాండునఙిపోకాన్. 43ఎందానిఙ్ నానువెహిస్నిమాటెఙ్ మీరుఅరద్ం కిఇదెర్ ?
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ వెండెఙ్ మీరు కెఇదెర్. 44మీబుబబ్ సయ్ తానె. మీరు వనిన్ కొడొఃర్. మీరు వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ కోరిజినిదెర్. మొదొహన్ అసివాండు సపిన్కాన్. వాండు నిజమాతిబాడిఃదు నిల్ ఏన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వనిన్ లొఇ నిజమాతికెఙ్ సిలుల్ . వాండు అబదద్ం వరిగ్నివలె, వనిన్ సొంత బుదిద్దాఙె వరిగ్జినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
అబదద్ం వరిగ్నికాన్. అబదద్ం వరిగ్ని వరి అపొసి. 45గాని నాను దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్న. అందెఙె మీరు నఙి
నెస్ ఇదెర్. 46మీలొఇ ఎయెన్ 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”.
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48 నసిత్వలె యూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం అసాత్ ద్ ఇజి మాపు వెహిస్ని మాటదు తపు ఇనికబా
మనాదా?”, ఇహార్ . 49నఙి దెయం అస్ ఏద్. నాను నా బుబెబ్ఙ్ గవ్ రం సీజిన. గానిమీరు నఙి కరాయి ఇజినిదెర్. 50నాను
నా వందిఙ్ గవ్ రం అన్ పె ఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గాని అయాకెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండె నా వందిఙ్ నాయమ్ దాన్ 
తీరుప్ సీజినికాన్. 51నామాటెఙవజ బతిక్నికాన్ ఎయెన్ బాసాఎన్, ఇజి నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .
52అయావలె యూదురు, “ఏలు మాపు నెసాన్ప్ నీను దెయం అసిత్కి ఇజి. అబాహము సాతాన్. అయా లెకెండ్ 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, “నానె నఙి పొగ్ డిఃతిఙ దనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . గాని నఙి పొగ్ డిఃనికాన్ నా బుబబ్నె. వనిన్ఙె మీరు, మా
దేవుణు ఇజి వెహిస్నిదెర్. 55మీరు వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గానినాను వనిన్ఙ్ నెసన్. నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహిఙ, మీలెకెండ్ 
ఒరెన్ అబదద్ం వరిగ్నికాన్ ఆతమరి. గానినాను వనిన్ఙ్ నెసన్. వనిన్మాటెఙవజబతిక్జిన. 56మీబుబాబ్తిఅబాహము,నాను
వాని దినం సుడ్ఃదెఙ్ అటన్ ఇజి సర్ ద ఆతాన్. వాండు అయా దినం సుడ్ఃతాండె సర్ ద ఆతాన్”, ఇజి వెహాన్ . 57నిఙి ఏలు
యాబయ్ పంటెఙ్ బాసిలుల్ . నీను అబహముఙ్ సుడ్ఃతిదా?”, ఇజియూదురు వనిన్ఙ్ వెహార్ . 58అందెఙెయేసు, “అబాహము
పుట్ ఏండముఙాలెనానుమనన్ ఇజి నిజంమీవెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 59యాకవెహిఙ్,వారు వనిన్ఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ పణుకు
పెహర్. గానివాండు డాఃఙితాండె గుడిఃదాన్ సొహాన్ .

9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసుసొనిస్మహివలె,పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2నసిత్వలె 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 ఆతాండెపుటాత్ న్. 4వేడెమనివలె,మాటు నఙిపోకివనిన్ పణి కిదెఙ్ వలె. సీకట్ బేగి ఆనాద్. అయావలె
ఎయెర్ బా ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 5నానుయాలోకమ్ దు మనివలె, యాలోకమ్ దివరిఙ్ జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ .
6వెహాండె, వాండు బూమిదుపూసాత్ న్. వనిన్ పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె, అయాబురద్ గుడిః వనిన్ కణకెఙ ముసుక్
రాసాత్ న్. 7రాసాత్ ండె, “నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు నొరె ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్మాటదిఙ్ 
పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం) వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు నెగెణ్ ఆతె. వాండు మర్ జి వాతాన్. 8అయావలె వనిన్
పడఃకాదికార్ ని వాండు ముఙాలె లొస్ పానిక సుడిఃతి మహికార్ వెన్ బాతార్, “వీండు అబెబ్ బసి లొసి మహికాన్ గదె”, ఇజి.
9 సెగొండార్, “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. “ఏమొ
నాను నెస్ ఏ”, ఇహాన్ వాండు. 13ముఙాల గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ వారు పరిసయ్ రుఙు డగు తతాత్ ర్. 14 ఉండి విసాంతి
నాండిఙె,యేసు బురద్ కితాండెఅయావనిన్ కణుకు నెగెణ్ కితాత్ న్. 15పరిసయ్ రుబా నీను ఎలాగ బేసెత్ఙ్ అటిత్ ఇజి వెన్ బాతార్.
వాండు, “అయావాండునా కణుకు ముసుక్ బురద్ రాసాత్ న్. నాను నొర్ బాత. ఏలునాను బేసిన”, ఇహాన్ . 16అందెఙె సెగొండార్ 
పరిసయ్ రు, “యావాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అహ కిజివాండు రూలుఙ్ 
తపిస్నాన్”, ఇహార్ . గానిమరి సెగొండార్, “ఒరెన్ పాపం కిజినికాన్ ఎలాగ నిసొబమామ్ని పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇహార్ . ఆహె
వారు కేటెఙ్ ఆతార్. 17అందెఙె పరిసయ్ రు మరి అయాగుడిఃదాన్ మహివనిన్ఙ్, “వాండు నీ కణుకునె రేకాన్. అందెఙె నీను
వనిన్వందిఙ్ ఇనిన్కవెహిస్ని”,ఇజివెన్ బాతార్. దనిఙ్ వాండు, “వాండుఒరెన్ పవక”,ఇహాన్ . 18యాయూదురుఅదికారిఙు,
వీండు గుడిఃదాన్ మహాన్ . వీండు ఏలు రెకెఆతండెబేసినాన్ ఇజినమిమ్ఏతార్. అందెఙెవారువనిన్అయిసిఅపొసిఙ్ రపిసాత్ ర్.
19 రపిసాత్ రె వరిఙ్, “వీండు మీ మరీన్ నా? వీండునా గుడిదాన్ పుటాత్ న్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. అహిఙ, ఏలు వాండు ఎలాగ
బేసినాన్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. అహ వెన్ బాని దాక, వాండు గుడిదాన్ మహాన్ . వాండు నెగెణ్ ఆతాండె బేసినాన్ ఇజి
నమిమ్ఏతార్.

20 వనిన్ అయిసి అపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండు మామరిన్, ఇజిమాపు నెసాన్ప్. వీండు గుడిః దాన్ పుటాత్ న్ ఇజి బా నెసాన్ప్.
21 గాని ఏలు వాండు ఎలాగ బేసినాన్ ఎయెన్ వనిన్ కణుకు రెకాన్ ఇనిన్క మాపు నెస్ ఎప్. వాండు బుదిద్ వాతికాన్ గదె.
వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు. వాండు వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక వెహన్న్”, ఇజి వెహార్ . 22 వనిన్ అయిసి అపొసిర్ ఆహె వెహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వారు యూదురి అదికారిఙ తియెల్ ఆతార్. యాయూదురు ఉండి తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బాయేసు కీసుత్ ఇజి
ఒపుప్కొటిఙవనిన్ఙ్ యుదురిమీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్ కిదెఙ్ ఇజి. 23అందెఙెవనిన్అయ్ సిఅపొప్సిర్,వాండుబుదిద్ వాతికాన్ గదె,
వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24అందెఙెయూదురు అతికారిఙు మరిబా గుడిదాన్ మహి వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె,
“నీనుదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజివెహ్ అ. నిఙినెగెణ్ కితాన్ ఇజినీనువెహిస్నియావాండుపాపం కిజినికాన్ ఇజిమాపునెసినాప్”,
ఇహార్ . 25నసిత్వలె వాండు, “వాండు పాపం కిజినికానొ సిలెనొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. ఉండి నాను నెసన్. నాను గుడిఃదాన్ మహ.
ఏలు నాను బేసిన”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు వనిన్ఙ్, “వాండు నిఙి ఇనిక కితాత్ న్ ? వాండు ఎలాగ నీ కణుకు రెకాన్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 27అందెఙె వాండు, నాను ముఙాలెమిఙి వెహమన. గానిమీరు విన్ ఇదెర్. ఎందానిఙ్ మీరు మరిబా విండెఙ్ ?
మీరుబా వనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 28 “నీను బా వనిన్ సిసూనె. మాపుమోసె సిసూర్ ఙ. 29 దేవుణు
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మోసెవెట వరిగ్తాన్ ఇజి మాపు నెసినాప్. గాని అయా వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి మాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వనిన్ఙ్ నండొ
దూసిసాత్ ర్. 30అందెఙెవాండుఈహ వెహాన్ , “అబబ్గొపప్పణియాక! వాండుఎమేణికాన్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెర్ గానివాండునా
కణుకు రెకాన్. 31దేవుణుపాపం కినివరిమొరొవిన్ ఏన్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజివనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతిపణిఙ్ కిని
వరిమొరొవాండు వినాన్. 32యాయపొటలొఇహనె గుడిదాన్ మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా రెకిక విన్ ఏర్. 33నా
కణుకు రేకి యా వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”. 34 దనిన్ఙ్ వారు, “నీను
పాపమ్ దానెపుటిత్కి. ఏలుమఙి 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 . 37 అయావలె ఏలు, “నీను యేలు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతి మనిన్. వాండె నీ వెట వరిగ్జినికాన్”, ఇజి వెహాన్ .
38నసిత్వలెవాండు, “పబువా,నాను నిఙి నమిజిన”, ఇహండెయేసుపాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 39అందెఙె
యేసు, “నానులోకురిఙ్ కేట కిదెఙెవాతమన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నానువాతమన”, ఇహాన్ . 40నసిత్వలె
వనిన్డగు నిహి మహి సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాండు వెహిస్నిక విహర్. విహరె, “ఇనిక? మాపు బా గుడిదికాపా?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 41 అందెఙె యేసు, “మీరు గుడిఃదికిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మీ పాపమ్ కు లెకక్ కిఏతాన్ మరి. గాని ‘మాపు
సుడ్ఃజినాప్ ’ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. అందెఙెమీలొఇపాపమ్ కు నిహెమనె”, ఇజి వెహాన్ .

10
1 “గొరెఙసాలదు, సరిదాన్ డుగ్ ఏండ,ఆఇ సరిదాన్ డుగిన్కాన్ డొఙారి కఙరి ఆతమనాన్. 2గానిసరిదాన్ డుగిన్కాన్ గొరెఙ్ 

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

7అందెఙెవాండుమరి వరివెటఈహ వెహాన్  : “నాను నిజంమీవెట వెహిస్న,నానెగొరెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. 8నాముఙాల
వాతికార్ విజెరెబాడొఙారి కఙరి ఆతమనార్. గానిగొరెఙ్ వరిఙ్ విన్ ఉతె. 9నాను దేవుణుడగుసొండెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. నా
వెట డుఃగిన్కాన్ ఎయెన్ బానెగెండమంజినాన్. వాండు లొఇసొనిస్ వెలిల్ వాజిమేతమేజిమంజినాన్. 10డొఙారిడొఙ కిదెఙ్ నొ,
సపెత్ఙ్ నొపాడు కిదెఙ్ నొవానాన్. మరి ఇనిన్దనిఙ్ బా రెఏన్. నాను నఙి వెనివరిఙ్ దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని
వందిఙె వాత మనన్. అయాక పూరి సీని వందిఙె వాత మన్. 11నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుయెన్. నెగిగ్ గవుడుయెన్ గొరెఙ
వందిఙ్ వనిన్పాణంసీనాన్. 12జీతంవందిఙ్ గొరెఙ్అడిజినికాన్ గవుడుయెన్ ఆఏన్. అకెక్ఙ్ వనిన్సొంతగొరెఙ్ ఆఉ.అందెఙె
దుమాల్ గొండి వాజినిక సుడ్ఃజి గొరెఙడిఃసి ఉహ్ కాన్న్. అయావలె దుమాల్ గొండి వనాక్ఙ్ అసి సెదిసాన్ద్. 13వాండు జీతం
వందిఙ్ అడిజినాన్. గొరెఙముసుక్ వనిన్ఙ్ బాజిత సిలెల్ద్ . అందెఙెవాండు డిఃసన్ ఉహ్ కాన్న్.

14-15నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్ నఙి ఎలాగ నెసినాండొ, నాను బుబెబ్ఙ్ ఎలాగ నెసినానొ, అయావజ నాను
గొరెఙ నెసిన. నా గొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను గొరెఙవందిఙ్ నాపాణం సీజిన. 16యామందదు మనికెఙ్ ఆఏండ, మరి సెగం
గొరెఙ నఙి మనెన్. వనాక్ఙ్ బానాను పేర్ జి తతెత్ఙ్ వెలె. అవి నా కంటం వినె. అయావలెమంద ఉండె ఆనాద్. గవుడుఃయెన్ 
ఒరెన్ ఆనాన్. 17నానుమర్ జి బతిక్నివందిఙె,నాపాణం సీజిన. అందెఙెనాబుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్. 18ఎయెన్ బానాపాణం
నాబాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నాసొంత ఇసట్మ్ దానెనాపాణం సీజిన. నాపాణం సీదెఙ్ నఙిఅతికారంమనాద్. మర్ జిలాగెఆదెఙ్ బా
నఙిఅతికారంమనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినెనాబుబబ్ నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19వాండు వెహియామాటెఙవందిఙె,యూదురు లొఇఉండి ఇజి గొడఃబపుటాత్ ద్ 20వరిలొఇ నండొండార్, “వీండు దెయం
అసిత్కాన్,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*.
23నసిత్వలెయేసు, దేవుణుగుడిఃదుమనిన్సొలొమోను అరుఙు ఇజి కూకె ఆనిఅరుఙుదు బూలాజిమహాన్ . 24అయావలె

యూదురు వనిన్ సుటులంఆతారె, “ఎసోడ్ రోసుక్ నీనుమఙిటెటాఙ్ వెహ్ ఏండ,అనుమానమ్ కు ఇడ్ జిని? నీను కీసుత్ ఇహిఙ,
మఙి తినాఙ్ వెహ్ అ”, ఇహార్ . 25అందెఙె యేసు, నాను మీవెట వెహ. గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నాను
బమామ్ని పణిఙ్ కిజిన. అయాపణిఙ్ నావందిఙ్ సాసి వెహిస్నె. 26గానిమీరు నమిమ్ఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరు నా గొరెఙ్
ఆఇదెర్. 27నాగొరెఙ్నాకంటం వెంజినె. నాను వనాక్ఙ్ నెసిన. అవినావెటవాజినె. 28నాను వనాక్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెట
బతిక్జిని బతుక్ సీజిన. అవి ఎసెఙ్ బానాసనం ఆఉ. వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బానా కీదాన్ ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 29వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా
బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్. అందెఙె ఎయెన్ బావనకాఙ్ బుబబ్కీదాన్ డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 30నానునినా బుబబ్,ఉండె
ఆతమనాప్”, ఇజి వెహాన్ . 31నసిత్వలె, యూదురు వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి పణుకు పెహర్. 32గానియేసు వరిఙ్, “నా
బుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజి మిఙి తోరిసత్ మనన్. వనకలొఇ ఎమేణి పణి వందిఙ్ నఙి మీరు పణుకుఙాణిఙ్ 

* 10:22 10:22 యెరుసలెల్ం గుడిః ముఙాల నాసనం కితాత్ ర్ అయాక మరి తొహరె గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్ . అయాకాలం ఒడ్ఃబిజి
యూదురు కిని పండొయ్ నెయాగుడిఃదు బసె ఆతి దినం వందిఙ్ ఎతుకిని పండొయ్ .
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డెఃయినిదెర్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙె యూదురు, “మాపు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ 
ఆఏద్ . గాని నీను ఒరెన్ లోకుఆజి మంజి, నాను దేవుణు ఇజి వెహె ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపు పణుకుఙాణిఙ్ 
డెఃయినాప్”, ఇజి వెహార్ .

34అందెఙె వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’ ఇజి దేవుణునె వెహాన్ †, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ 
గదె? 35దేవుణుమాటదు వెహిస్నికెఙ్ ఎసెఙ్ బాతప్ ఉ. దేవుణుమాట సితిత్ లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజి దేవుణు కూకిస్నాన్.
36 బుబాబ్తి దేవుణునె నఙి వనిన్ వందిఙ్ కేట కితాండె యా లోకమ్ దు పోకాన్. అహిఙ, ‘నానె దేవుణుమరిసి’ ఇజి నాను
వెహిన్వలె దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్ ఇజి మీరు ఎలాగ వెహిస్నిదెర్. 37 నాను నా బుబబ్ వెహి పణికిఏండ మహిఙ, నఙి
నమిమ్మాట్. 38గాని నాను కితిత్ అయా పణిఙ నమిమ్దు. నఙి నమ్ ఇఙ్ బా అయాపణిఙ నమిమ్దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్
నావెట కూడ్ఃజిమంజినాన్. నాను బుబబ్వెట కూడ్ఃజిమంజిన, ఇజిమీరు నెసిఅరద్ం కిజిమండెఙ్”. 39యాకెఙ్ విహరె,మరి
వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానివాండు వరి కీదాన్ తపె ఆతాండెసొహాన్ .

40వాండుయొరాద్ ను గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్ ఉండిబాడిఃదు మరిబాసొహాన్ . బానెయోహానుబాపిత్సం సీజిమహాన్ .
వాండు బాన్ 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.
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సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3 బెతానియ ఇనిన్ నాటొ లాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్ బీబిక్ నెమార మరియ ఇనికెఙ్. యామరియనెయేసు
పాదమ్ కాఙ్ అతరు ఇనిన్ వాసన నూనె వాకాదె, దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్. ఉండి నాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్ వాతాద్. నీర్ సం
లావు ఆతిఙ్, వనిన్ బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె, ‘పబువా, నీను లావు పేమ కిజిని నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’,
ఇజి. 4యేసుయా కబు విహండె, “వాండు సాఏన్. సానివందిఙ్ వాతిక ఆఏద్ యానీర్ సం. గాని దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దినిన్దటాన్ దేవుణు మరిసి గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసు
మారెఙ్, దనిన్తఙిసి మరియెఙ్, లాజరుఙ్ లావు పేమిసాత్ న్. 6గానిలాజరు నీర్ సం లావు ఆతాన్ ఇజి కబు విహిఙ్ బావాండు
బేగిసొన్ ఏతాన్. వాండుమహిబాన్ మరిరుండి రోసుక్బామహాన్ . 7వెనుకవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు,మాటుయూదయ
దేసమ్ దు మర్ జి సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8అయావలెవారు, “బోదకినికి, యూదురు నిఙి పణకాణిఙ్ 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 యా లోకమ్ ది జాయి
సుడ్ఃజినాన్. 10గానివాండు రెయితు బూలాతిఙ,వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అరాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇజాయిసిలెల్ద్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 11యాక వెహండె, మరి సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మాకూలాయెన్ ఆతి లాజరు నిదకిజినాన్. వనిన్ఙ్ నికెఙ్ నాను
బాన్ సొనిస్న. 12 వనిన్ సిసూరు, “పబువా, వాండు నిదకిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగెణ్ ఆనాన్ లె”, ఇహార్ . 13లాజరు సాత
మనాన్ ఇజియేసువెహాన్ . గానివనిన్సిసూర్ మాముల్ నిదవందిఙెవాండువెహిస్నాన్ ఇజిఒడిఃబితార్. 14-15అందెఙెవాండు
వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ , “లాజరుసాతాన్. అయావలెనానువనిన్వెటమన్ ఏత. అందెఙెనానుమీవందిఙ్ సరద్ ఆజిన. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరునఙినమిమ్నిదెరెల్. అందెఙెరదు,వనిన్బాన్ సొనాట్”,ఇజివెహాన్ . 16నసిత్వలెదిదుముఇజికూకెఆనితోమామహి
సిసూరిఙ్, “రదుమాటుబాసొనాట్. వనిన్వెటసాదెఙ్ సొనాట్”, ఇహాన్ .

17యేసు వాతివలె, లాజరుఙ్ సమాది కిజి నాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె ఇజి నెసాత్ న్. 18-19 బెతానియయెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజు
ఇంసుమింసు రుండి మయ్ లుఙ్ దూరం మనెన్. నండొండార్ మారెఙ్ మరియెఙ్ ఓదిసెత్ఙ్ వాత మహార్ . వరి తంబెరిస్ సాతి
వందిఙ్, వారు ఓదిసెత్ఙ్ వాతార్. 20యేసువాజినాన్ ఇజి వెహిమాట విహదె, మార ఎదు సొహద్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అది
సొహద్. గాని మరియ ఇండొ బసత్ మహాద్ . 21 నసిత్వలెమారయేసుఙ్, “పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ, నా తంబెరి
సాఎతాన్ మరి. 22 గాని ఏలుబా నీను దేవుణుదిఙ్ ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా వాండు నిఙి సీనాన్ ఇజి నాను నెసన్”, ఇజి వెహాద్ .
23అందెఙెయేసు, “నీ తంబెరిస్ మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 24అయావలె అది, “యాలోకమ్ దిఙ్ కడఃవెరి దినమ్ దు,
వాండు మరి బతిక్నాన్ లె ఇజి నాను నెసన్”, ఇహాద్ . 25-26అందెఙెయేసు దనిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నానెసాతి వరిఙ్ నికిన్కాన్.
వరిఙ్ మరి బతుక్ సీనికాన్ నానె. నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా వాండు సాతిఙ్ బా మరి బతిక్నాన్. నఙి నమిమ్జి బతిక్జిని
ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బాసాఏన్. నీనుయాకెఙ్ నమిజినిదా?”. 27అయావలె అది, “ఒఒ, నాను నమిజిన, నీనె దేవుణు మరిసి
ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనెయాలోకమ్ దు వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి వెహాద్ .

28యాకెఙ్ వెహదె, అది మర్ జి సొహదె, దనిన్తఙి మరియెఙ్ కూకాదె, “బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్. నిఙి కూకిస్నాన్”, ఇజి
గిబిబ్ డగు వెహాద్ . 29మరియయాకవిహిఙ్, అది గజిబిజి నిఙితాదె, వనిన్ డగు సొహద్. 30అయావలెయేసు ఇంక ఆనాటొ
రెఎండె. మారవనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నెమహాన్ . 31మారెఙ్ ఓదరిసిదనివెటఇండొమహియూదురుఅదిగజిబిజినిఙ్ జి
సొనిస్నిక 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,నాతంబెరిసాఎతాన్ మరి”, ఇహాద్ . 33అదిఅడఃబాజినికయేసు సుడ్ఃతాన్. దనివెటవాతియూదురుబా
అడఃబాజినికసుడ్ఃతాన్. అయావలెవాండుమనుస్దుబాదఆతాండెమొకొండిఃపాత్ న్. 34“వనిన్ఙ్ ఎంబెఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”,ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “వాజిసుడ్ఃఅపబువా”,ఇహార్ వారు. 35యేసుకనీర్ డిఃపాత్ న్ 36అయావలెయూదురు, “సుడ్ఃదువాండు
ఎసొ వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”, ఇజి వెహార్ . 37గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః వరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. మరి ఎందనిఙ్ లాజరు
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సాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 38అయావలెయేసు నండొబాదఆతాండె దూకిదువాతాన్. అయాకఉండిసాలం.
దనిన్ముఙాల ఉండి పెరి పణుకు ఇడత్ మహార్ . 39యేసు, “అయాపణుకు లాగ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె సాతివనిన్ బీబ్ సి
మార వనిన్ఙ్, “పబువా, వినిఙ్ ముసినాలిగ్ రోసుక్ ఆజినాద్. అందెఙె గొపప్ కంపు ఏలు మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాద్  40అందెఙె
యేసు దనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ, దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజినీను సూణిలెఇజినాను నిఙివెహగదె?”, ఇజివెహాన్ . 41అందెఙె
వారు పణుకు లాగితార్. యేసు కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె, “ఓ బా నీను నా పారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు. 42 నీను
ఎసిత్వలెబా నఙి వెంజినిలె ఇజినాను నెసన్. గాని ఇబెబ్ నిలిస్ మంజినియాలోకుర్ వందిఙ్ నాను నిఙి వందనమ్ కు వెహమన.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీనె నఙిపోకిమనిన్కాన్ ఇజివారు నమిదెఙ్”, ఇజిపారద్నం కితాన్. 43పారద్నం కితాండె,వాండు, “లాజరు
వెలిల్ రఅ”, ఇజి డేలిస్ డటం వెహాన్ . 44అయావలెలాజరు వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ కికు కాలుక్ పాతెఙాణిఙ్ సుటిసత్ మహార్ . వనిన్
మొకొం రూమాల్ దాన్ తొహ్క్ తమహాద్ .యేసు వరిఙ్, “వనిన్ఙ్ సుటిసిత్ మనిన్కెఙ్ లాగ్ దు. వనిన్ఙ్ నడిఃనిలెకెండ్ కిదు”, ఇహాన్ .

యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ 
45అందెఙెమరియెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతియూదురు లొఇ నండొండార్,యేసు కితిక సుడ్ఃతారె, వనిన్ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

46గాని వరిలొఇ సెగొండార్ పరిసయురుఙ డగు సొనిస్,యేసు కితిక వరిఙ్ వెహార్ . 47నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు నీ పరిసయురు,
పెదద్ల్ ఙ కూక్ పిసాత్ రె, “వాండు గొపప్ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజినాన్ ? అందెఙెమాటు ఇనిన్క కిదెఙ్ ? 48మాటు వనిన్ఙ్ యాలెకెండ్ 
పణి కిదెఙ్ సరి సితిఙ, లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ నమినార్. రోమాదికార్ వానారె, మాగుడిః, యూదురు ఆతి మఙి విజునాసనం
కినార్”, ఇజి వరిగ్తార్.

49-50నసిత్వలె వరిలొఇ కయపాఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అయాఏంటు విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి. వాండు
వరిఙ్, “మీరు ఇనికబా నెస్ ఇతిదెర్. రోమాదికార్ మా గుడిః, యూదురు ఆతి మఙి పూరి నాసనం కినిదని ముసుక్ లోకుర్ 
వందిఙ్ ఒరెన్ వాండుసానికాదెమిఙి నెగెద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇహాన్ .

51-52వాండు వెహిస్ని దని అరద్ం వాండె నెస్ ఎతాన్. గాని వాండు ఆ ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి. అందెఙె
యేసు యూదురు వందిఙ్ సానాన్ లె ఇజి, యూదురు వందిఙె ఆఏండ, సెదితి మనిన్ దేవుణు కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపిస్ తసి వరిఙ్ 
ఉండె లోకుర్ కిదెఙ్. దినివందిఙ్ యేసు సానాన్ లె ఇజి వాండు ఎతు కిజి జర్ గ్ ఇ ముఙాలె వెహాన్ . 53 అందెఙె అయా
నాండిఙ్ అసి వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారు సుడ్ఃజి మహార్ . 54అందెఙెయేసు విజెరె వనిన్ఙ్ నెసిన్లెకెండ్ బూలాఎతాన్. గాని వాండు
ఎయెర్ మన్ ఇబాడిః డగుమనిన్ఉండిపాంతమ్ దుసొహాన్ . అయాపాంతమ్ దుమనిన్ ఎపయెంఇనిన్ఉండిపటన్మ్ దు వనిన్
సిసూర్ వెటవాండుమహాన్ .

55యూదురిపసక్పండొయ్డగువాతివలె,నండొపాంతమ్ కాణిఙ్ నండొండార్ యెరూసలెమ్ దుసొహార్ . పండొయ్ ముఙాల
విజెరె సుబబ్రం మనిక ఉండి ఆసారం. అందెఙె, వారు సుబబ్రం మనిన్వందిఙ్ వారు యెరూసలెమ్ దు వాతార్. 56వారు
యేసుఙ్ రెబాజినె మహార్ . వారు దేవుణు గుడిః అరుఙుదు నిహిమహివలె, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “ఇనిన్క ఒడ్ఃబిజిని? వాండు
పండొయ్ దిఙ్ వానాండా, సిలెనా?”, ఇజి వరిగ్తార్. 57గాని పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయురు ఉండి ఆడ సితమనార్. ఎయెన్ బా
యేసు ఎంబెమనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ,వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అరెసుట్ కిదెఙ్.

12
1పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అయావలె, యేసు లాజరు మనిన్ బెతానియ ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ .

యాలాజరుఙ్ నె యేసుసావుదాన్ బతిక్సాత్ న్. 2అబెబ్ వారు యేసువందిఙ్ ఉండి వింతు తయార్ కితాత్ ర్. మారనె వింతుదు
సవ్ దర్ ణి. బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెట లాజరుబాయేసువెట బసాత్ న్. 3నసిత్వలె, మరియఉండి సీసాదు మనిన్ వాసన
నూనెలాగితాదె,యేసుపాదమ్ కాఙ్ వాకాదెదనికొపుదాన్ వనిన్పాదమ్ కుతెలితాద్. యావాసననూనె,నండొకరీద్ తిక. యాక
జటమాంసి ఇనిఉండిమొకదానె, తయార్ కితిక. అదివాసన నూనెవాకివెలె,అయాఇలుల్ విజు నెగిగ్ వాసనందాన్ నిండితాద్.

4-5అయావలెవనిన్ సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఆతి ఇసక్రియొతుయూద, “ఎందానిఙ్ యావాసనం నూనెమూండి వందెఙ్ వెండి
రుపాయ్ ఙు పొరిస్ అయాడబుబ్ బీదాతి వరిఙ్ సిఇతి?”, ఇజి వెహాన్ . యాఇసక్రియొతుయుదనె, వెనాక్యేసుఙ్ యుదురి
అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 6 ఏలు వాండు యా లెకెండ్ వెహిక, బీదాతివరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజిన ఇజి ఆఏద్ 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 . 7 అందెఙె యేసు, “దనిఙ్ బాద కిమాట్. నఙి సమాది కిని
దినమ్ దాక అయాక దనిబాన్ మనిన్ద్. 8బీదదికార్ ఎసిత్వలెబామీ వెటమంజినార్. గానినాను ఎలాకాలంమీ వెటమన్ ఎ”,
ఇజి వెహాన్ . 9అహిఙ,యూదుర్ ఙలొఇమందలోకుర్,యేసు బెతానియదుమనాన్ ఇజి నెసాత్ రె అబెవాతార్. వారుయేసుఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినెఆఏండ,వాండుసావుదాన్ బతిక్సిత్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బావాతార్. 10-11అందెఙెపెరిపుజెరిఙు,లాజరుఙ్ బా
సపెత్ఙ్ ఇజిఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ జరిగ్తి దనివందిఙ్ సుడ్ఃజియూదురు నండొండార్, వరి పెదద్ల్ ఙ డిఃసి
యేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి మహార్ . 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 
ఎదు సొనిస్, “ఓసనన్ పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజిని వనిన్ఙ్ పొగిడిఃపిద్. ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిరాజుఙ్ 
పొగిడిఃపిద్”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహార్ .

14-15 “ఓ సియోను గాల్ సి*, తియెలామాట్. ఇవిలొన్ మీ రాజు గాడఃదె పిలల్ ముసుక్ ఎక బసాత్ ండె వాజినాన్†”, ఇజి
దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్లెకెండె,యేసుఉండిగాడఃదెపిలల్దిఙ్ సుడ్ఃతాండెదనిముసుక్ బసాత్ ండెవాజినాన్. 16అయావలె
వనిన్సిసూర్ యాజరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్. గాని వెనుకయేసు సాజి, మరి బతిక్జి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వనిన్

* 12:14-15 12:14-15 జేకరి 9:9 † 12:14-15 12:14-15 సియొను గాల్ సి ఇజి ఇబెబ్ వెహిస్నికయెరుసలెల్మ్ దుమనిన్ వరిఙె.
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వెట గొపప్ జాయ్ దు మండెఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతివెలెనె, యాజరిగ్తి సఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణు మాటదు ముఙాలె రాసత్
మనాద్ ఇజి అయాక వనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజి వారు అరద్ం కితార్. 17అహిఙ, యేసు లాజరుఙ్ దూకిదాన్ కూకిస్ సావుదాన్ మరి
బతిక్సిత్వలె వనిన్ వెటమహిలోకుర్ నె,లాజరుఙ్ జరిగ్తికసాటిసినార్. 18యాలోకుర్ వెహిమాటవిహరె,మందలోకుర్ వనిన్ఙ్ 
ఎదు సొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి వెహార్. 19అయావలె పరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ 
వారె, “ఇదిలో, నండొ లోకుర్ వనిన్ వెనాక్ సొన్ సినార్. మాటు కిజినికెఙ్ ఇనికబా, వనిన్ వెట సొన్ ఎండ వరిఙ్ ఆప్ కిఉ”, ఇజి
వరిగ్తార్.

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వరిగ్జినాన్ 
20నసిత్వలె,పసక్పండొయ్ కినివలెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ యెరూసలెమ్ దువాతివరిలొఇసెగొండార్ యూదురు

ఆఇకార్ మహార్ . 21వారు గలీలయపాంతమ్ దిబెత్ సయిదపటన్మ్ దిపిలిపుడగువాతారె, “బాబుమాపుయేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 22పిలిపుఙ్ వెహిఙ్,వాండు ఆందెయెఙ్ వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ వరి ఆస వెహార్ .

23-24అందెఙెయేసువరివెటఈహ వెహిస్నాన్. “లోకుమరిసిఆతినఙిదేవుణువనిన్ వెటవనిన్జాయిదుమండెఙ్ వాండు
మంజినిబాడిఃదు ఒని దినమ్ కు డగు ఆతెమనె. నాను నిజం వెహిస్న ‘ఉండి గోదము గిడ బూమిదు అరిస్ సాఎండమహిఙ,
అది అయలెకెండ్ మంజినాద్. గానిఆ గిడసాతిఙ నండొ గిడెఙ్ ఆనె. 25ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ లావుపేమిసిత్ఙ,
వాండు వనిన్ పాణం ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు మన్ ఎండ అయాక పాడు కిజినాన్. గాని ఎయెన్ బాయా
లోకమ్ దు బతిక్నివలె, వనిన్ సొంతపాణమ్ దిఙ్ లావుపేమిస్ ఏండమహిఙ,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 నాబుబబ్ గవ్ రం సీనాన్”. 27మరిబావాండు వెహిస్నాన్, “ఏలు నాపాణంబాద
ఆజిన. నాను ఇనిన్క ఇండెఙ్ ? ఓబా, నఙివాని కసట్మ్ దాన్ నఙితపిస్ అ, ఇజివెహెఙా? సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాకసట్మ్ కు
ఓరిసిన్ వందిఙెనాను వాతమన. 28ఓబా, నీను గొపప్ పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె ఆగాసమ్ దాన్ 
ఉండి జాటు వాతాద్. “నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను కితి పణిఙాణిఙ్ తోరె ఆత మన. నీను సాజి మరి బతిక్నివలె నాను
మరి అయాకతోరె ఆన”, ఇజిజాటుదు దేవుణు వరిగ్తాన్. 29నసిత్వలె అబె నిహిమహిలోకుర్ అయాక విహరె, అయాజాటు
ఆగాసమ్ దుదీడిఃతికఇజివెహార్ . గానిమరిసెగొండార్, “దేవుణుమంజినిబాడిదాన్ దేవుణుదూతఒరెన్ వనిన్వెటవరిగ్తాన్”,
ఇహార్ .

30అందెఙెయేసు, “ఏలుమీరుజాటుదాన్ విహిమాటెఙ్ నఙి దేవుణుపోకాన్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ మీవందిఙెవాతె. నావందిఙ్ 
ఆఎద్. 31 ఇయేలె, దేవుణుయాలోకమ్ ది లోకురిఙ్ తీరుప్ సీని సమయం. ఇయేలెలోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయానుఙ్ వనిన్
అతికారమ్ దాన్ దేవుణు వెలిల్ నెకిన్ సమయం. 32నఙి బూమిముసుక్హాన్ సిలువాదు ఎకిసిన్వలె, విజు దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్,
నానునాడగు తపిసాన్లె”, ఇజివెహాన్ . 33వనిన్ఙ్ ఎలాగసపాన్ర్ లెఇజిలొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండుయామాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె
వెహాన్ .

34అయావలె మంద లోకుర్ వనిన్ఙ్, “దేవుణు మాటదు మాపు సద్ విజినాప్ గదె కీసుత్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్ లె ఇజి. మరి
నీను ఎలాగ వెహిస్ని,లోకుమరిసిఆతినిఙి సిలువాదు ఎకిసెత్ఙ్ వలె ఇజి. అహిఙ, నీను వెహిస్నిలోకుమరిసి ఎలాగమరికాన్.

35అందెఙెయేసు, “వాండెజాయిఇజి వనిన్ వందిఙె వరిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ : “జాయిఆతినానుమీ వెట సెగం కాలమ్ నె
మంజినలె. అందెఙె సీకట్ వానిముఙాల,జాయ్ ఆతినానుమనివలెమీరు నఙి ఇసట్ం ఆని వజ నడిఃదు. సీకటుదు నడిఃనికాన్ 
వాండు ఎంబెసొన్ సినాండొఇజివాండు నెస్ ఎన్. 36అందెఙెమీరుజాయ్ దు బతిక్జినినాకొడొఃర్ ఆదెఙ్,జాయిఆతినానుమీ
వెటమనివలె నఙి నమిమ్దు. వాండుయామాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ తోర్ ఏండ డాఙ్ జిమహాన్ . 37వాండు
నిసొ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ వరిఎదు కితిఙ్ బాయూదురు లొఇ నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 38 ‘పబువామాపు వెహి
మాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ దేవుణు వనిన్సతుత్ తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజి యెసయ పవక వెహిమాటపూరిఆని వందిఙె
వారు నమిమ్ఏతార్.

39-40యెసయపవకమరిఈహ వెహమనాన్, ‘వారు వరి కణకాణిఙ్ తొఏండమండెఙ్ దేవుణు వరి కణుకు గుడిః కితాన్.
వారు వరిదాన్ అరద్ం కిఎండ మండెఙ్ దేవుణు వరి మనుస్సు గటి కితాన్. వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వారు నా డగు రెఎండ మండెఙ్ 
నాను అయా లెకెండ్ కిత”, ఇజి. అందెఙె వారు యేసుఙ్ § నమిమ్దెఙ్ అట్ ఏండఆతార్. 41యెసయ ఎందానిఙ్ యాలెకెండ్ 
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 ఇజి
తియెల్ ఆజి వారు యేసుఙ్ నమిమ్జినాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు వెహ్ఎతార్. వరిఙ్ యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ కినార్ ఇజి
తియెల్ ఆతార్. 43ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారుదేవుణువరిఙ్ పొగిడిః దనిముసుక్లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజినండొకోరితార్.

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

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆహె తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ 
ఆఏద్ నాను అయాలోకమ్ దాన్ వాతిక. గానిలోకురిఙ్ రకిస్సిన్ వందిఙె వాత. 48నఙి నెకిస్ పొకిస్ నామాటెఙ వజ కిఇవనిన్ఙ్,
వాండు కిఇకాదె వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సీనాద్. నాను వెహిమాటెఙ్ నె ఆకార్ దినమ్ దు నాను మర్ జివానివలె వనిన్ఙ్ 
తీరుప్ సీనాద్. 49ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నాసొంత అతికారమ్ దాన్ వెహిక ఆఎద్. గాని నఙిపోకి నా బుబబ్నె, నాను ఇనిన్క
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వెహెఙ్, ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి ఆడ సితమనాన్. 50వాండు వెహి ఆడెఙ్ లొఙిజినికాన్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్. అందెఙె నా బుబబ్
నఙి వెహ్ అ ఇజి వెహికెఙ్ నెనాను వెహిస్న.

13
యేసు వనిన్సిసూరిఙ్ పాదమ్ కు నొర్ జినాన్ 

1నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కిని ముఙాహి దినం. యాలోకం డిఃసి బుబబ్ డగు సొండెఙ్ టయం ఆతాద్ ఇజియేసు నెసాత్ న్.
వాండు ఎసిత్వలెబా వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసి మహాన్ . వాండు సానిదాక పేమిసినె మహాన్ . 2యేసుని వనిన్
సిసూరు పొదొయ్ బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ . సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యూద మనుస్దు సయాను ముఙాలె
ఉండి ఆలోసన పుటిసత్ మహాన్ ,యేసుఙ్ సెఇవరి కీదు ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3బుబబ్ వనిన్ఙ్ విజు దనిముసుక్ అతికారం ఒపజెపత్
మహాన్ , ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాతమహాన్ , దేవుణుడగు సొనిస్నాన్ ఇజిబా నెసాత్ న్. 4అందెఙెవాండు
బీజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె, వాండు పిడ్ఃగితి మనిన్ సాలవ్ లాగితాండె ఉండి తువాలు నడుముదు తొహె
ఆతాన్. 5తొహాండె,ఉండిపలెల్మ్ దుఏరువాకాండెవనిన్సిసూర్ పాదమ్ కునొర్ జివనిన్నడుముదుతొహ్ తిమహితువాల్ దాన్ 
వరిపాదమ్ కు తేల్ జినాన్.

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

12 వరి పాదమ్ కు నొర్ జి వీసిత్ వెనాక్, వాండు లాగితి ఇడిత్ వనిన్ సాలవ్ ప్ డ్ఃగితాండె, బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి బాడిఃదు
సొహాన్ . సొహాండెవాండు వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్, “నాను ఏలుమిఙి కితిపణిదిఅరద్ం 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 ఆతి నాను నీ పాదమ్ కు నొర్ తమనన్. అందెఙెమీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ పాదమ్ కు
నొర్ దెఙ్. 15నాను మిఙి కితిలెకెండ్ మీరు బా కిని వందిఙ్, అయాపణి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి నాను మిఙి తోరిసత్ మనన్. 16నాను
నిజం వెహిస్న, ఎమేణి పణి మనిన్సి బా వనిన్ ఎజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి కబు తనికాన్ బా
వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. 17మీరు ఏలుయానిజమాతిసఙతిఙ్ నెసిత్దెర్. అందెఙెమీరు అయాలెకెండ్ కితిఙ
మీరు 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 ఇజినాను నెసన్. గాని, ‘నావెటబోజనం ఉణిజిమహికాన్ నఙి పడ్ఃఇకాన్ ఆతాన్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్
మాటపూరి ఆదెఙ్ నానుయా లెకెండ్ కితత్ . 19అయాక జరిగ్నివలె, నానె మెసయ ఇజి మీరు నమినివందిఙె, అయాక జరిగ్ని
ముఙాల, యెలె నాను వెహిస్న. 20నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెన్ బా నాను పోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, వాండు నఙి డగు కితి
లెకెండ్. ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసుయాక వెహివలె వనిన్ మనుస్దు
బాద ఆతండె, “నాను నిజం వెహిస్న,మీలొఇఒరెన్ నఙి సెఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

22అయావలె వనిన్ సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు ఈహ వెహాన్  ఇజి అరద్ం ఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొం ఒరెన్ సుడెః ఆజినార్.
23బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివలె, సిసూర్ లొఇయేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ వనిన్ డగునెబోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ . 24సిమోన్ 
పేతురు వనిన్ఙ్ సయ్ న కిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు వరిగ్జినాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25 అందెఙె అయా సిసూడుః యేసుఙ్ రోస్ పె ఆజి, “పబువా, వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 26 అందెఙె యేసు,
“నానుయా రొటె ముక పులాదు ముడుకిస్ ఎయెన్ సీనానొ వాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె ముక పులాదు
ముడుకిస్ సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యుదెఙ్ సితాత్ న్. 27యూద అయారొటెట్ముకక్ తిహి వెటనె సయ్ తాను వనిన్
లొఇ డుగితాండె వనిన్ముసుక్ అతికారం కితాన్. అయావలెయేసు, “నీను కిదెఙ్ ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28గాని
బోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా ఎందానిఙ్ యేసు ఆహె వెహాన్  ఇజి అరద్ం ఆఏతాద్. 29 వరి కర్ సువందిఙ్ మనిన్
డబుబ్ విజుయూద కీదునెమనె. అందెఙెపండొయ్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్,సొనిస్కొల్ అఇజిసు,సిలిఙబీదాతివరిఙ్ డబుబ్ సిఅఇజి
వెహిస్నాన్ సు ఇజి సిసూర్ సెగొండార్ ఒడిఃబితార్. 30యూదఆరొటెట్ముకక్ తిహివెటనె వెలిల్ సొహాన్ . అకక్ రెయు.

31వాండు సొహి వెనాక్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి నాను ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకుర్ ఏలునూణారెల్.
దేవుణు ఎసొగొపప్ పెరికాన్ ఇజినావెటసూణార్ లె. 32దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకుమరిసివెటతోరెఆతిఙ,లోకుమరిసి
గొపప్పెరికాన్ ఇజిదేవుణునెతోరిసాన్న్. అయాకవెటనెతోరిసాన్న్. 33నానుపేమిసిన్కిదెరా, కండెక్ సమయమ్ నెనానుమీవెట
మంజిన. మీరు నఙి రెబానిదెర్,గానియూదురు అదికారిఙనాను వెహిలెకెండ్, “నానుసొనిబాడిఃదుమీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’
ఇజి ఏలుమీవెట వెహిస్న.

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,మీరునా సిసూర్ ఇజిలోకుర్ విజెరె నెసాన్ర్.
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36అయావలె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, నీను ఎంబెసొన్ సిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “నాను ఏలు సొని
బాడిఃదు నీను ఏలు వాదెఙ్ అట్ ఇ. గాని వెనాక్వానిలె”, ఇజి వెహాన్  37అందెఙె పేతురు, “పబువా, ఎందానిఙ్ నాను ఏలు మీ
వెటవాదెఙ్ అట్ ఇ. నీవందిఙ్ సాదెఙ్ బానానుతయార్ నె”, ఇజివెహాన్ . 38అందెఙెయేసు, “నావందిఙ్ సాదెఙ్ బానీను నిజం
తయార్ నెనా? కొరు కెరెనిముఙాలె, ‘నీను నఙి నెస్ ఏ’ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్  .

14
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ దయ్ రం సీజినాన్ 

1యేసుమరిబావనిన్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మీమనుస్దు తియెల్ ఆజిబాదఆమాట్. దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్దెర్.
నా ముసుక్బా నమకం ఇడ్ఃదు. 2 పరలోకమ్ దు నా బుబబ్ ఇండొ నండొ గదిఙ్ మనె. అయ లెకెండ్ సిలెల్ండ మహిఙ, నాను
మిఙి వెహమరి. మిఙిఉండిబాడిః తయార్ కిదెఙ్ నాను అబెబ్ సొనిస్న. 3నాను సొనిస్ మిఙి ఉండిబాడిడ్ తయార్ కితి వెనుక,
నాను మర్ జివాజినావెటనాను మంజినిబాన్ మీరుబామండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4నాను సొనిస్నిబాడిఃదు సొండెఙ్ సరిమీరు
నెసిన్దెర్”, ఇజి వెహాన్ .

బుబబ్డగుసొండెఙ్ నానెసరి ఇజి వెహిస్నాన్ 
5అయావలెతోమావనిన్ఙ్, “పబువా,నీను ఎంబెసొనిస్నిఇజిమాపునెస్ ఏప్. అందెఙెసరిమాపుఎలాగనెసెత్ఙ్ ఆనాప్ ?”,

ఇజి వెహాన్ . 6అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, “నానె బుబబ్ డగు సొండెఙ్ సరి. నానె బుబబ్ వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాన్న్.
నానెఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనికాన్. నావెటనెలోకుర్ విజెరె బుబబ్డగు సొనార్. 7నాను ఎయెన్ ఇజిమీరు
నెసిత్ మహిదెర్ ఇహిఙ,నాబుబబ్ ఎయెన్ ఇజిబామీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు వనిన్ఙ్ నెసిత్ మనిదెర్, సుడిఃతి మనిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . 8నసిత్వలె పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙితోరిస్ అ. ఆకాదెమఙిసాలు”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, నాను నిసొ కాలం మీ వెట మహ. మహిఙ్ బా నీను నఙి నెస్ ఇదా పిలిపు? నఙి సుడ్ఃతికాన్ 
ఎయెన్ 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 నాసొంత
మాటెఙ్ ఆఉ. గానినావెటకూడిఃతిమనిన్ బుబబ్బాణిఙ్ వాతికెఙెఅయాకెఙ్. వాండు వనిన్ పణిఙ్ నావెట కిబిసినాన్. 11నాను
నా బుబబ్ వెట కూడిఃత మన, బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీరు నమిమ్దు. సిలిఙ, నాను కిజిని విజు
బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃజి అయాక నమిమ్దు. 12నాను నా బుబబ్ డగు సొనిస్న. అందెఙె నఙి నిజం నమిమ్తికాన్, నాను కిజిని
బమమ్ ఆని పణిఙ్ వాండు బా కినాన్. ఒఒ, దనిఙ్ ఇంక లావు పణిఙ్ వాండు కినాన్ ఇజి మీ వెట నిజం ఇక వెహిస్న. 13నా
ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరులొసిత్ఙ,నానుఅయాక కిన. బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙె,మరిసిఆతి
నాను అయాక కిన. 14నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

15మీరు నఙి పేమిసిత్ఙ,నాఆడెఙ్ మీరు వెనిదెర్. 16నాను బుబెబ్ఙ్ లొసన్. మీవెట ఎలాకాలంమండెఙ్ మరి ఒరెన్ తోడుః
మంజినివనిన్ఙ్ బుబబ్మిఙిసీనాన్. 17వాండుదేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నిదేవుణుఆతమ్. కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఒరెన్ 
తోడుః మంజిని వనిన్ వజ వనిన్ఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వనిన్ఙ్ రెబాఏర్. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎర్. గానిమీరు
వనిన్ఙ్ నెసిన్దెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వెట మంజినాన్. మీలొఇమంజినాన్. 18నాను మిఙి డిఃసి సొనివలె, మిఙి
దికుక్ సిలి వరి లెకెండ్ డిఃస్ ఎ. నానుమర్ జిమీడగువానాలె. 19సెగం కాలం వెనాక్, నఙి నమిమ్ఇకార్ నఙిమరితొఎర్ లె. గాని
మీరు నఙి సూణిదెర్. నాను బతిక్జిన. అందెఙె మీరుబా బతిక్నిదెర్. 20నాను నా బుబబ్వెట కూడిఃత మనన్, మిరు నా వెట
కూడిఃతిమనిదెర్. నానుమీవెట కూడిఃతమన ఇజి దేవుణు ఆతమ్మీ నడిఃమిమండెఙ్ వానిదినమ్ దుమీరు నెసిన్దెరెల్. 21నా
ఆడెఙ్ వెంజిఅయావజ కినికానెనఙిపేమిసిన్కాన్. నఙిపేమిసిన్ వనిన్ఙ్ నాబుబబ్ పేమిసాన్న్. నాను వనిన్ఙ్ పేమిసివనిన్ఙ్ తోరె
ఆన”, ఇజియేసువెహాన్ .

22నసిత్వలె ఇసక్రియొతుయూద ఆఇమరి ఒరెన్ యుద, “పబువా నీను లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ తోరెఆఏండ, ఎలాగ నీనుమఙి
తోరె ఆనిలె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 23అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ నఙి పేమిసిత్ఙ, వాండు నామాటెఙ్ వినాన్. అయావలెనా బుబబ్
వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నాబుబబ్నినాను వనిన్డగువాజివనిన్వెటమంజినాప్. 24నఙి పేమిస్ ఇకాన్,నామాటెఙ్ విన్ ఏన్. మీరు
వెంజినియామాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. నఙిపోకినాబుబబ్వినె.

25నాను మీవెట మంజినెయామాటెఙ్ వెహ మనన్. 26నా బుబబ్, నా బదులు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ పోకిన్వెలె, వాండు మిఙి దేవుణు వందిఙ్ విజు సఙతిఙ్ నెస్ పిసాన్న్. నాను మిఙి 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 నా బాణిఙ్ వాజినికాద్. మీ మనుస్దు విసారిసి బాద
ఆమాట్. మీరు తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నానుసొన్ సిన. మర్ జిమీడగువానాలె’, ఇజినాను వెహిమాటమీరు విహిదెర్. నాబుబబ్ 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 సమయం మీ వెట
వరిగ్దెఙ్ నానుఅట్ ఏలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాలోకమ్ దిఅతికారిఆతిసయానువాజినాన్. నాముసుక్ వనిన్ఙ్ ఇనిన్ అతికారం
సిలెల్ద్ . 31గాని, నాను నా బుబెబ్ఙ్ పేమిసన్. అందెఙె వాండు వెహిస్నికెఙ్ విజు అయావజ నాను కిజిన ఇజి లోకమ్ దికార్ 
నెసెత్ఙ్ వలె. రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .
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15
1నానునిజమాతిదాకస్బడుడ్ దిఙ్ మొదొల్. నాబుబబ్పణికినికాన్. 2నావెటకూడిఃతిమనిన్పటుక్అస్ ఇవిజుకొనెఙ్ వాండు

కత్ నాన్. పటుక్అస్ ని విజుకొనెఙ్,మరినండొపటుక్ అసిన్వందిఙ్ తెపాన్న్. 3నానుమీవెటవెహిమాటెఙ్,మీపాపమ్ కాణిఙ్ 
సుబబ్రం కితెత్ మనె. 4నాను మీ వెట కూడ్ఃజి మంజినిలెకెండ్ మీరు నా వెట కూడ్ఃజినె మండు. ఇనిన్ కొనెఙ్ బా బడుడ్ దు
మన్ ఏండ మహిఙ, అవి పటుక్ అస్ ఉ. పటుక్ అసెత్ఙ్ ఇహిఙ, అవి బడడ్దు మండెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్, నావెట కూడిఃతి
మహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నాను దాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరు కొనెఙ్. ఎయెన్ బా నా వెట కూడ్ఃజి మంజి, నాను వనిన్ వెట కూడిఃతి మహిఙ,
వాండు నండొ పటుక్ అసాన్న్. నాను సిలెల్ండ, నఙి ఇసట్ం ఆతి నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బామీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6వెలిల్ విసీరి ఉండి
కొన వహి లెకెండె, నా వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ మనాన్. వాండు వెలిల్ ఆజి వహన్న్. ననిన్ కొనెఙ, లోకుర్ కుంబ కిజి సుర్ నార్.
ఆకెఙ్ వెయ్ నె. 7మీరు నావెట కూడ్ఃజినె మంజి నాను వెహిక మీ లొఇ మహిఙ, ఇనికబామీరు దేవుణుదిఙ్ లొసుత్ . వాండు
అయాక మిఙి సీనాన్. 8మీరు నండొ పటుక్ అసి ఆహె నా సిసూర్ ఇజి తోరె ఆతిఙ, నా బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకురిఙ్ 
తోరిసినిదెర్.

9నా బుబబ్ నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్, నాను మిఙి పేమిసన్. నాను మిఙి పేమిసిన్ వందిఙ్, నా వెట కూడ్ఃజినె మండు. 10నాను
నా బుబబ్ వెహి ఆడెఙ్ లొఙిత మన. వాండు నఙి పేమిసాన్న్. అయాలెకెండ్ మీరు నాను వెహి ఆడెఙ్ లొఙితిఙ, నాను మిఙి
పేమిసినె మంజిన. 11 నఙి మనిన్ సర్ ద మిఙి బా మండెఙ్, మీ సర్ ద పూరి ఆదెఙ్, ముఙాలె వెహియామటెఙ్ నాను మిఙి
వెహమనన్. 12నాను మిఙి పేమిసివజ, మీరు ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినె నా ఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్ కూలెఙ
వందిఙ్ వనిన్ సొంత పాణం సీనికాదె నండొ పేమ. దిని ఇంక మిసిత్ మరి పేమ సిలెల్ద్ . 14నాను ఆడ సితిక మీరు కితిఙ, మీరు
నా కూలెఙె. 15 ఒరెన్ పణికినికాన్, వనిన్ ఎజుమాని కిని పణిఙ్ నెస్ ఎన్. అందెఙె నాను మరి ఎసెఙ్ మిఙి పణికినికార్ ఇజి
కూక్ ఏ, గాని కూలెఙ్ ఇజి కూక మన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ బాణిఙ్ విహికెఙ్ విజు మిఙి వెహ మనన్. 16మీరు
నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్. గానినానుమిఙి ఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ,మీరుసొనిస్ 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 ఇజినె నాను
సీజిని ఆడ.

18యాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్, మిఙి దూసిసిత్ఙ, మీరు ఒడిఃబిదు వారు మిఙి దూసిసిన్ ముఙాలె నఙి
దూసిసాత్ ర్ ఇజి. 19మీరు యా లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ వరిలొఇ మనిన్కిదెర్ ఇహిఙ, వరి సొంత లోకుర్ వజ
వారు మిఙి పేమిసాత్ ర్ మరి. గాని నాను వరి లెకెండ్ మీరు మన్ ఎండ, మిఙి ఎరిల్సత్. అయావలె, మీరు వరి లొఇ మనిన్కిదెర్ 
ఆఇదెర్. అందెఙె వారు మిఙి దూసిసినార్. 20ఎమేణి పణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’, ఇజి నాను
వెహిమాటమీరు ఎతుత్ కిదు. వారు నఙిహిమెస్ఙ్ కితార్ ఇహిఙ,మిఙిబాహిమెస్ఙ్ కినార్. వారునామాటెఙ్ లొఙితార్ ఇహిఙ,
మీమాటెఙ్ బాలొఙినార్. 21మీరు నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ వారుయా లెకెండ్ విజుమిఙి కినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నఙి
పోకివనిన్ఙ్ నెస్ ఏర్. 22నానువాజిదేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ వెహ్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ,వారుపాపమ్ కు కితార్ 
ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలు వారు వరి పాపమ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను
వరిఙ్ వెహమనన్. 23నఙి దూసిసిన్కాన్ నాబుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్. 24ఎయెన్ బాకిఇ 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 కారణంబా సిలెల్ండ వారు నఙి దూసిసాత్ ర్ ’,
ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్మాటపూరిఅదెఙెయాలెకెండ్ వారు కిజినార్.

26నానుమీడగుతోడుఃమంజినివనిన్ఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్తోరిసిన్ దేవుణుఆతెమ్ఙ్ పోకన్. వాండు
బుబబ్ బాణిఙ్ మీడగు వానాన్. అయావలెనా వందిఙ్ విజువాండు వెహన్న్. 27నాను సేవమొదొల్ సిత్ బాణిఙ్ మీరు నావెట
మనిదెర్. అందెఙెమీరుబానావందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహెఙ్ వలె.

16
1 “మిఙి ఇమ్ సెఙ్ కినివలె, మీరు నమకం దాన్ డిఃస్ ఏండ మంజిని వందిఙె, మిఙి దూసిసిన్కార్ కిని సఙతిఙ వందిఙ్ నాను

వెహ. 2వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙి సపిన్కాన్ ఎయెన్ బా, వాండు దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిజిన ఇజి
ఒడిఃబిని కాలం వాజినె. 3వారు ననిన్కెఙ్ కినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బుబెబ్ఙ్ నొ నఙినొ నెస్ ఏర్. 4అయకాలం వానివలె, నాను
దినివందిఙ్ వెహమనఇజిమీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నానుయాకమీవెటవెహమన. నానుయాకెఙ్ ముఙాలెమిఙివెహెఙ్ సిలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీవెటమహ”.

దేవుణు ఆతమ్ కిని పణిఙ్ 
5“ఏలునానునఙిపోకివనిన్డగుసొనిస్న. గానిమీలొఇఎయెన్ బా, ‘నీనుఎంబెసొనిస్ని?’,ఇజినఙివెన్ బాఇదెర్”. 6నాను

యాసఙతిఙ్ మిఙివెహిమనిఙ్,మీమనుస్సు దుకమ్ దాన్ నిండితమనాద్. 7గానినాను నిజంమీవెటవెహిస్న,మిఙిమేలు
వాని వందిఙెనానుసొనిస్న. నానుసొన్ ఏండమహిఙ,తోడుః మంజినికాన్ మీడగు రెఏన్. గానినానుసొహిఙ,నాను వనిన్ఙ్ 
మీ డగు పోకన్. 8వాండు వాజి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరిఙ్  పాపం ఇహిఙ ఇనిన్క ఇజి, నాను నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి,
దేవుణు సీని ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. 9వారుపాపం కితత్మనార్ ఇజివాండు కసితం వెహిస్
తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నఙి నమిమ్ఏర్. 10నాను నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్.

* 15:20 15:20 13:16 సుడ్ఃదు



యోహాను 16:11 102 యోహాను 17:10

ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ డగు సొన్ సిన. మీరు నఙి మరి తొఇదెర్. 11 దేవుణు సీని ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క
ఇజి వరిఙ్ కసితం వెహిస్తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నమిఇవరిముసుక్ అతికారం కిని సయ్ తానుఙ్, దేవుణు
ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సితత్మనాన్.

12 ‘నఙి మరి నండొ మిఙి వెహెఙ్ మనాద్, గాని ఏలు మీరు నసొ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 13 గాని 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 వెంజిమిఙి వెహన్న్. వాండు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ 
వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 14నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వెంజి, అయాక మిఙి వెహన్న్. అయ లెకెండ్ నాను గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి మిఙి తోరిసాన్న్. 15 బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు నాదినె. అందెఙె నాను వెహ, నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వాండు వెంజి,
అయాకమిఙివెహన్న్ ఇజి. 16సెగం రోసుక్ వెనాక్,నానుసొన. మీరు నఙిమరితొఇదెర్. మరిసెగం రోసుక్ వెనాక్,మీరు నఙి
సూణిదెర్”.

17వనిన్ సిసూర్ లొఇసెగొండార్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఈహ వెహాన్ , “సెగం కాలం వెనాక్మీరు నఙితొఇదెర్. మరిసెగం కాలం
వెనాక్మీరు నఙి సూణిదెర్. నానునా బుబబ్ డగు సొన్ సిన. అందెఙెమీరు నఙితొఇదెర్”, ఇజివాండు వెహిస్ని తర్ దం అరద్ం
ఇనిక? ఇజి. 18 “ ‘సెగం కాలం’ ఇజివాండు వెహిస్ని దని అరద్ం ఇనిన్క? వాండు వెహిస్ని దనిఙ్ మఙిఅరద్ం రెఏండ ఆజినాద్”,
ఇజిమరి వరిగ్జినెమహార్ .

19దినివందిఙ్ వారువనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజియేసునెసాత్ ండె,ఈహ వరిఙ్ వెహిస్నాన్, “'సెగంకాలంవెనాక్మీరు
నఙి తొఇదెర్. మరి సెగం కాలం వెనాక్మీరు నఙి సూణిదెర్ ’, ఇజినాను వెహి దని అరద్ం ఇనిన్క ఇజినామీరు ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ 
వెన్ బాజినిదెర్ ? 20మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ గాని దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ సర్ ద ఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ గాని
మీ దుకం వెనుక సర్ దమనాద్ ఇజి నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న. 21 ఉండి బోదెలి ఏరుఈబదెఙ్ నొపిదిఙ్ అడఃబానాద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దనిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ కాలం ఆతాద్. గాని దనిన్కొడొః పుటిత్ఙ, లోకమ్ దు ఒరెన్ పుటాత్ న్ ఇజి సర్ దదాన్ అయా
బాదెఙ్ అది ఎతుత్ కిఏద్. 22 అయాలెకెండె మిఙి బా. మీరు ఏలు దుకం ఆనిదెర్. గాని నాను మర్ జి వానివలె మిఙి మరి
సూణ. అయావలె మీరు సర్ దఆనిదెర్. అయా సర్ ద ఎయెన్ బా మీ బాణిఙ్ లాగ్ దెఙ్ అట్ ఎన్. 23 నాను నిఙితి సొహి
వెనాక్, మీరు ఇనికబా నెసెత్ఙ్ నఙి వెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నెస్ పిసాన్న్. నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి
మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా మీరు బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు అయాక సీనాన్, ఇజి నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న. 24 ఏలుదాక నా
ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబాలొస్ ఇతిదెర్. మీసర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25నానుమిఙి కతవజయాసఙతిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. గాని కతవజ నెస్ పిస్ ఏండ, బుబబ్ వందిఙ్ మిఙిటెటఅరద్ం ఆనిలెకెండ్ 
వెహిన్ కాలం వాజినాద్. 26అయాకాలమ్ దు, నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ మీరు లొసిన్దెర్. మీరు లొసిత్కెఙ్ వరిఙ్ సిఅ
ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్ ఇజి నాను వెహ్ ఏ. 27ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నె మిఙి నండొ పేమిసాన్న్. మీరు నఙి పేమిసిన్దెర్. నాను
బుబబ్ బాణిఙ్ వాత ఇజిమీరు నమిజినిదెర్. అందెఙెవాండు మిఙి నండొ పేమిసాన్న్. 28నాను బుబబ్ బాణిఙెయాలోకమ్ దు
వాత. ఏలునానుయాలోకం డిఃసిమర్ జిబుబబ్ డగుసొనిస్న”. 29నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఇదిలో,వానివలెనీను కత లెకెండ్ 
ఆఏండ, అరద్ం ఆని లెకెండ్ వెహిస్ని. 30నీను విజు నెసిన్కి ఇజి ఏలుమాపు నెసినాప్. ఎయెర్ బా నిఙి వెన్ బాఎండ ముఙాలె,
వారు ఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసిని ఇజిమాపు నెసినాప్. అందెఙె నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి ఇజిమాపు నమిమ్జినాప్”, ఇజి
వెహార్ .

31అందెఙెయేసు, “మీరు ఏలు నమిజినిదెరా? 32 ఇదిలో, మీరు మీ ఇలాక్ఙ్ సెదిజి సొని కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలె
వాతమనాద్. మీరు నఙి డిఃసి సొనిదెర్ లె. నాను ఒరెనె ఆన. గానినాను ఒరెనె ఆఎ. నాబుబబ్ నావెటమనాన్. 33మీరు నా
వెట కూడిఃతిమనిన్దెర్. అందెఙెమీరు సమాదనం దాన్ మండెఙ్ నానుయాసఙతిఙ్ మిఙి వెహమన. యాలోకమ్ దు మిఙి
కసట్మ్ కు బాదెఙ్ మనె. గాని దయ్ రమ్ దాన్ మండు. నానుయాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్ మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్ వీసాత్ ండె, యేసు ముసుక్ పరలోకం దరోట్ బేసి ఈహ పారద్నం కిజినాన్. “ఓ బా, నాను సాదెఙ్ 
నీను ఏర్ పాటుకితి కాలండగు ఆత మనాద్. నీను గొపప్పెరికి ఇజి నీ మరిన్ ఆతిత్ నాను తోరిసిన్ వందిఙ్ ని మరిన్ ఆతిత్ నాను
గొపప్పెరికాన్ ఇజి నీను తోరిస్ అ. 2 నీను నఙి సితిలోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నిబతుక్ నాను సీనివందిఙ్,
నీను లోకుర్ విజెరె ముసుక్ నఙి అతికారం సితిత్ . 3ఒరెండె నిజమాతి దేవుణుఆతి నిఙిని, నీనుయాలోకమ్ దు పోకి యేసు
కీసుత్ ఙ్ నెసిత్ఙనె ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నిబతుక్ మనాద్. 4నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను నఙి సితిత్ పణివిజు నాను పూరి కిజి
నీను గొపప్పెరికి ఇజి బూమిముసుక్ నాను తోరిసత్. 5 ఏలు ఓ బా, లోకం నీను పుటిసిన్ ముఙాల నివెట నాను మహివలె నఙి
గవ్ రం కితిలెకెండ్, ఏలు నీ ఎదు నఙి గవ్ రం కిఅ.

యేసు సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజినాన్.
6నీను నఙిసితివరిఙ్ నానునీవందిఙ్ వెహిస్తోరిసినెసిప్సత్. వీరు దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ ననికార్ ఆఏర్. వీరు నీవారు. నీను

వరిఙ్ నఙి సితి. నీమాటెఙవారు లొఙితార్. 7నీను నఙి సితి విజు నీబాణిఙెవాతెమనె ఇజి ఏలు వారు నెసాత్ ర్. 8ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీను నఙి సితిమాటెఙ్ నాను వరిఙ్ సిత. వారు అయకెఙ్ నమిమ్తార్. నాను నీబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజివారు అనుమానం
సిలెల్ండ నెసాత్ ర్. నీనె నఙిపోకి ఇజి వారు నమిమ్త మనార్. 9నానుయాసిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజిన. యాలోకమ్ ది లోకుర్ 
విజెరెవందిఙ్ నానుపారద్నం కిఏ. గానినీను నఙి సితివిరివందిఙ్ పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వీరు నీవారు. 10నావారు
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విజెరె నీ వారు. నీ వారువిజెరె నా వారు. అయలెకెండ్ వారు బతిక్నారె, నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి వారు తోరిసినార్. 11ఏలు
నాను నీడగువాజిన. నానుమరియాలోకమ్ దుమన్ ఏ. గానివీరు ఇబెబ్మంజినార్. ఓనెగిగ్ బుబబ్,మాటుఉండెఆతిలెకెండ్ 
వీరుబా ఉండె ఆదెఙ్, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ. 12నానుయా లోకమ్ 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 ఎలాకాలంనాసనం ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నానుఏలునీడగువాజిన. నఙిమనిన్సర్ దవరిమనుస్దుబానిండుమంజినివందిఙె,నానుయాలోకమ్ దుమనిన్వలెనె
యాసఙతిఙ్ 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. 16నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్,
వారు బా లోకమ్ దికార్ ఆఎర్. 17 నీ నిజమాతి మాటెఙ్ నెస్ పిసి, వారు దేవుణువందిఙ్ కేట ఆతిలెకెండ్ వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీ
మాటెఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్. 18 నీను నఙియాలోకమ్ దు పోకి లెకెండ్, నాను వరిఙ్ లోకమ్ దు పోకిస్న. 19 నిజమాతిమాట
నెసివారు వరిఙె నీ కీదు ఒపజెపిస్ని వందిఙ్,నాను వరి వందిఙ్ ని కీదు ఒపజెపె ఆజిన.

యేసు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరెవందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
20-21ఓబా,నాను కిజినిపారద్నం వరి వందిఙె ఆఏ. వరిమాటెఙ్ వెంజి నమిమ్దెఙ్ మనిన్ వరిఙ్ విజెరె వందిఙ్ నానుపారద్నం

కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నా వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్, నాను నీ వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్ వారు విజెరె ఉండె
ఆదెఙ్. నీను నఙిపోకిమనిన్ ఇజిలోకమ్ దిలోకుర్ విజెరెనమిమ్నివందిఙ్ వారుమావెటకూడ్ఃజిమనీర్. 22నానుపెరికాన్ ఇజి
నీను నఙి గవ్ రం నాను వరిఙ్ సిత మన. మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబా ఒండె అదెఙె నాను సితత్ . 23వారుపూరి ఉండె
ఆనివందిఙ్ నానువరివెట కూడిఃతమన. నీనునావెటకూడిఃతిమనిన్. నీను నఙిపోకిఇజి,నీను నఙిపేమిసిన్లెకెండ్ వరిఙ్ బా
పేమిసిన్ ఇజిలోకుర్ విజరె నెసిన్ వందిఙ్ వారు ఉండె ఆదెఙ్.

24ఓబా, నీను వరిఙ్ నఙి సితి. అందెఙెనానుమంజినిబాన్ వారుబామండెఙ్ ఇజినాను 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 .

25 నీతి నిజాయితి మనిన్ బుబబ్, లోకమ్ ది లోకుర్ నిఙి నెస్ ఎర్. గాని నాను నెసన్. నీను నఙి పోకి ఇజి వీరు నెసినార్.
26నాను వరి వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్, నీను నఙి పేమిసిత్ లెకెండ్,వారుబామహివరిఙ్ పేమిసిన్వందిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ 
వరిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. నెస్ పిసినెమంజిన.

18
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

1యేసుపారద్నంవీసిత్ వెనాక్,వనిన్సిసూర్ వెటసోతాండె, కెదొన్ ఇనిజోరెడాటిస్సొహాన్ . అబెబ్ఉండిటోటమహాద్ .వాండుని
వనిన్సిసూర్ అయాటోటాదుసొహార్ .

2 నండొ సుటుక్ యేసుని వనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజి మహార్ . అందెఙెయేసు అయాటోటాదు మంజినాన్ లె ఇజియూద
నెసాన్న్. వీండెయేసుఙ్ యుదురి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 3అందెఙెయూద అబె వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు పరిసయ్ రు
పోకి సెగొండార్ దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు,మరిరోమసయ్ నమ్ ది సెగొండారిఙ్ బావనిన్ వెట కూక తతాత్ న్. వారు సిసు బొదుద్ ,
లాందెరిఙు, కూణమ్ కు అసత్ మహార్ . 4యేసు వనిన్ ముసుక్ వానికెఙ్ విజు నెసినె, వాండు సోతాండె వరిఙ్, “మీరు ఎయెరిఙ్ 
రెబానిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5దనిన్ఙ్ వారు, “నజరేతుదియేసుఙ్”, ఇహార్ . అందెఙెవాండు, “వాండునానె”, ఇజి వెహాన్ .
అయావలెయేసుఙ్ ఒపజెపిత్ యూద వరి వెట నిహమహాన్ . 6 ‘వాండు నానె’, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహివలె, వారు వెనాక్ గుసె
ఆజి బూమిదు అరార్. 7మరివాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి. “నజరేతుదియేసుఙ్”, ఇహార్ 
వారు. 8అందెఙెయేసు, “నానుమిఙివెహగదె,వాండునానెఇజి. మీరు నఙి రెబానిదెర్ ఇహిఙ,నాసిసూర్ ఆతిత్ విరిఙ్ పోకు”,
ఇజి వెహాన్ . 9వారు సిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీను నఙి సితి వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానాను పాడుకిఏ’ ఇజి వాండు ముఙాలె వెహి
మాటెఙ్ పూరిఆతె.

10 సిమోన్ పేతురు డగు ఉండి కూడం మహాద్ . నసిత్వలె వాండు అయాక లాగితండె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరి
పణిమనిన్సిఙ్ ఉణెర్ గిబి కతాత్ న్. అయాపణిమనిన్సి పేరుమలుక్ 11యేసు పేతురుఙ్, “నీ కూడం దనిన్ఒరదు ఇడ్ఃఅ. నాను
ఓరిసెత్ఙ్ నాబుబబ్ ఏర్ పాటుకితి సమెఙ్ నాను ఓరిసెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజినిదా?”, ఇజి వెహాన్ .

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

ముఙాల, అనన్ ఇని వనిన్డగు ఒతార్. వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయపెఙ్ మామ్ సి.
14యాకయపనె, ‘లొకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదె నెగెద్ ’ 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 వాండుయేసువెట పెరిపుజెరి ఇండొణి డేవాదు సొహాన్ . 16పేతురు గవుని వెలిల్ నిహమహాన్ . పెరిపుజెరిఙ్ 
నెలవ్ ఆతి అయాసిసూమర్ జివాతండె, గవ్ నిడగు నిలిస్ మంజిని అయ్ లిదిఙ్ వెహండె, పేతురుఙ్ లొఇ కూక ఒతాన్.
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17అయావలెఅయాఅయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబావనిన్ సిసూర్ లొఇఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను
ఆఏ?”,ఇహాన్ . 18అయావలెగొపప్పినిమహాద్ . అందెఙెఅతికారిఙునిపణిమనిన్సిర్ సిసుఎర్ సిదనిన్సుటులంనిలిస్కాయ్ జి
మహార్ . పేతురుబా వరివెట నిహండె, సిసు కాయ్ జిమహాన్ .

పెరిపుజెరియేసుఙ్ వెన్ బాజినాన్ 
19అయావలె,విజుపుజెరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజెరియేసుఙ్ వనిన్సిసూర్ వందిఙ్ వాండునెస్ పిసిత్ బోదవందిఙ్ వెన్ బాజి

మహాన్ . 20అందెఙెయేసు, “నానులోకుర్ విజెరె ఎదునె వెహమన. యూదురు విజెరె కూడిజ్ వాజిమంజిని,యూదురిమీటిఙ్ 
ఇలాక్ఙ్ నిదేవుణుగుడిఃదుఎసిత్వలెబానేర్ పిసిమహ. నానుఇనికబాడొఙసాటువెహ్ ఏత. 21మరిఎందానిఙ్ నఙివెన్ బాజిని?
నామాటవిహివరిఙ్ వెన్ బాఅ. నాను వెహికెఙ్ వరిగ్తికెఙ్ వారు నెసాన్ర్”, ఇజి వెహాన్ .

22యేసు యాకెఙ్ వెహిఙ్, అబెబ్ నిహిమహి అతికారిఙ లొఇ ఒరెన్ యేసుఙ్ ఉండి లెపడెఃయితాండె, “యాలెకెండ విజు
పుజెరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జివెహిస్ని?”,ఇజివెహాన్ . 23అయావలెయేసు, “నానుతపుఇనిన్కవెహిఙ,అయాక
నఙి వెహ్ అ. గానినాను నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 24అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహిడఃసనె విజు
పుజెరిఙముసుక్ 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. 26 నసిత్వలె పేతురు గిబిబ్ తెవ్ కతి పణిమనిన్సి బంతుకులు ఒరెన్ 
అబెబ్మహాన్ .వాండువిజుపుజెరిఙముసుక్మనిన్పెరిపెరిపుజెరిపణిమనిన్సిర్ లొఇఒరెన్. వాండు, “నిఙివనిన్వెటటోటాదు
నాను సుడ్ఃతగదె?”, ఇహాన్ . 27మరిబా, “నాను నెస్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్.

యేసుఙ్ పిలాతుముఙాలఒసినార్ 
28 వెనాక్ యూదురు యేసుఙ్ కయప బాణిఙ్ రోమా గవరన్రు మనిన్ పెరి ఇండొ ఒతార్. అయావలె పెందాల్ ఆతాద్.

యూదురు ఆఇ వనిన్ ఇండొ డుగ్ జిమయ్ లఆనాప్ ఇజి ఒడిఃబిజివారు గవరన్రుమనిన్ ఇండొ డుఃగ్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు పసక్బోజనంఉండెఙ్ సుబమ్ కమండెఙ్ వలె. అయాకఉండిఆసారం. 29అందెఙె గవరన్రు ఆతి పిలాతు, వెలిల్ వరిడగు
వాతండె,వినిముసుక్ ఇనిఇని నేరమ్ కుమొపిస్నిదెర్ ?”, ఇజివెన్ బాతాన్. 30అయావలెవారు, “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 బాసపెత్ఙ్ మఙి అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ . 32యేసుఎలాగమరిసావుసానాన్ ఇజి వాండు
వెహిమాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాక జరిగ్తాద్. 33 పిలాతు వనిన్ ఇండొ మర్ జి సొహాండె, యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండె వనిన్ఙ్, “నీను
యుదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 34అందెఙెయేసు, “నీలొఇహాన్  వాతిమాటనా,మహికార్ నావందిఙ్ నిఙి వెహరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 35అయావలె పిలాతు, “నాను యూద వాండనా? నీ సొంత లోకుర్ ని నీ సొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ 
ఒపజెపాత్ ర్. నీనుఇనిన్క కితి?”,ఇజివెహాన్ . 36అందెఙెయేసు, “నాఅతికారంయాలోకమ్ దిరాజురిఙ్ మనిన్అతికారంలెకెండ
మనిన్క ఆఏద్. ననిన్అతికారం నఙి మహిఙ, యూదురు నఙి అరెసుట్ కిఏండ నా సిసూర్ అడుడ్ కితాత్ ర్ మరి. గాని నానుయా
లోకమ్ ది రాజు ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 37 “అహిఙ, నీను ఒరెన్ రాజునా?”, ఇజి పిలాతు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నాను రాజు
ఇజి నీను వెహిస్ని. నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిన్ వందిఙె నాను పుటాత్ నెయాలోకమ్ దు వాత. నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నాను
వెహిస్నిమాటెఙ్ వినాన్”, ఇజివెహాన్ . 38అయావలెపిలాతు, “నిజమాతిమాటెఙ్ ఇనిన్కెఙ్ ?”, ఇజివెన్ బాతాన్. వెన్ బాతాండె
వాండు వెలిల్ యూదురు బాన్ సొహాండె, “వినిఙ్ తిర్ పు సీదెఙ్ విని లొఇ ఇనిన్ నేరంబా తోర్ ఏద్. 39గానిమీ అలవాటులెకెండ్,
ఏంటుఏంటు పసక్ పండొయ్ కాలమ్ దు, “కయ్ దు మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మఙి డిఃసి పోక్ అ”, ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. అందెఙె
యుదురిఙ్ రాజుఙ్ నాను డిఃసి సీదెఙ్ మీరు కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 40 అయావలె వారు, “పోని! వినిఙ్ పోని.
బరబెఙ్ డిఃసి సిదామఙి”, ఇజి డేలిస్మర్ జి వెహాన్ .యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.
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1అందెఙెపిలాతు, “యేసుఙ్ ఒసికొరడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ దు”,ఇజిసయ్ నమ్ దివరిఙ్ వెహాన్  . 2-3సయ్ 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,మందయూదురిఙ్” ఇదిలో, వనిన్లొఇ ఇనితపప్బానఙితోర్ ఏద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ నాను వనిన్ఙ్ వెలిల్
మీడగు తపిసన్”, ఇజివెహాన్ . 5అందెఙెయేసుఙ్ సాపాక్ణిటోపినిఎరానిసొకక్తొడ్ఃగిసాత్ రె వెలిల్ తతార్. అయావలెపిలాతు
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 తపు బా తోర్ ఏద్. అందెఙె
మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, సిలువాదు డెఃయిజి సపు”, ఇహాన్ . 7 అయావలె వారు, “మఙి మాయూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయా
రూలుఙ్ వజ వీండు సాదెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీండు, “నానె దేవుణు మరిసి ఇజి వెహాన్ ”, ఇహార్ . 8 పిలాతు యా
మాటెఙ్ విహిఙ్ మరి ఒదె తియెల్ ఆతాన్. 9వాండు మరి వనిన్ ఇండొ డుగితాండె యేసుఙ్, నీను ఎంబెణిఙ్ వాతికి? ఇజి
వెన్ బాతాన్. గాని యేసు మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఏతాన్. 10 అందెఙె పిలాతు, “నీను నా వెట వర్గ్ఇదా? నిఙి సిలువాదు
కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ బానఙిఅతికారంమనాద్. విడుఃదల కిదెఙ్ బాఅతికారంమనాద్ ఇజి నీను నెస్ ఇదా?”, ఇహాన్ .
11అందెఙెయేసు, “నాముసుక్ దేవుణునిఙిఅతికారంసితిఙ్ నె,నిఙిఅతికారంమనాద్. అందెఙెనఙినీబాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి
ఇంకలావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి వెహాన్ .
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12యామాట విహండె పిలాతు యేసుఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. గాని యూదురు, “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.

13 పిలాతు యా మాటెఙ్ విహివెలె, వాండు యేసుఙ్ వెలిల్ తతాన్. తతాండె నాయం తిర్ సిన్కాన్ బసిన్ కుర్ సిదు బసాత్ ండె
యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ అ ఇజి తీరుప్ సితాన్. అయా కుర్ సి పణకాణిఙ్ తయార్ కితి బాడిః ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు మనాద్.
అయాబాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.

14 నసిత్వలె పసక్పండొయ్ నడిఃమి మనిన్ విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. పెందాల్ ఆరు గంటెఙ్ ఆతాద్.
అయావలెపిలాతు, “ఇవిలొన్ మీరాజు”,ఇజియుదురిఙ్ వెహాన్  . 15అందెఙెవారు, “సప్ అవనిన్ఙ్,సప్ అవనిన్ఙ్,సిలువాదు
వనిన్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపఅ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. “నాను మీ రాజుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙా?”, ఇజి
పిలాతు వెన్ బాతాన్. అయావలెపెరిపుజెరఙు, “కయ్ సరు ఒరెండెమారాజు. మరి ఎమేణిరాజుమఙి సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

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

యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 
17యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర పిణికి ఇజి కూకె ఆని బాడిఃదు వాతాన్. ఎబి బాసదు

దనిన్ఙ్ గోల్ గోతఇనార్. 18అబెబ్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. వారు రిఏర్ లోకురిఙ్ బావనిన్వెట
సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. యేసుఙ్ నడిఃమి ఇటాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్. ఒరెన్ డెఃబర పడఃకాద్.
ఆహె సిలువాదు డెయార్. 19పిలాతుబా 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 ‘నానె యూదురిఙ్ 
రాజు’, ఇజి వీండు వెహాన్  ఇజి రాస్ అ”, ఇహార్ . 22 అందెఙె పిలాతు, “నాను రాసిత్ మనిన్కదె మనిన్ద్. మరి మారిస్ ఏ”,
ఇహాన్ . 23 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయితివలె వనిన్ సొకెక్ఙ్ లాగితార్. వాండు ప్ డ్ గితి మహి
సాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె,ఉండిముక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆహెసీబెఆతార్. పాదమ్ దాకమంజినిఉండి నిరీసొకక్బమహాద్.
అయాక కుటు సిలిక. ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ గుత మహాద్ . 24ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట, “అయాక
కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాక వానాద్ ఇజి సీటి పొకిస్ సూణాట్”, ఇజి వరిగ్తార్. ‘నా సాలవ్ వారు సీబె ఆతార్. నా నిరీ సొక
వరిఙ్ సీటిపొకార్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆని వందిఙ్ యాకజరిగ్తాద్. సయ్ నమ్ దికార్ అయాలెకెండె
కితాత్ ర్. 25నసిత్వలె,యేసుఙ్ డెఃయ్ తిసిలువడగు వనిన్అయిసి,వనిన్కొగిఅయ్ సి,కొల్పాఇనిన్ వనిన్ఆలిస్మరియ,మగ్ దలెనె
మరియఇనికెఙ్ నిహెమహె. 26యేసువనిన్ అయ్ సినివాండు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, డగునిహిమహిక సుడ్ఃతాండెఅయ్ సిఙ్,
“ఓయా, నేండుహన్ వీండె నీ మరిన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 27మరి సిసూడుఃఙ్, “ఇదిలో నీయాయ”, ఇజి
వెహాన్ . నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.

యేసుసాజినాన్ 
28వెనాక్, బుబబ్ ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు ఏలుపూరిఆతె, ఇజి ఏలు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె, కీరన పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్మాటెఙ్ 

పూరిఆనివందిఙ్ ‘నఙిఏహిక్ కటిస్నాద్”, ఇజివెహాన్ . 29అయావలెఅబెనండొసేందుదాకస్ కడుమనిన్ ఉండిడొకుమహాద్ .
సయన్మ్ దికార్ ఉండి దూది ననిక అయాసేందు దాకస్కలుల్ దు ముడుక్ తారె, అయాక ఇసొపుమరాతి కొమాదు తొహరె, వనిన్
వెయ్ దు సితాత్ ర్. 30వాండుఅయాకఉటాండె, “నాపణిఙ్ పూరిఆతాద్”, ఇజివెహండె,బుర వకిస్పాణండిఃసాత్ న్. 31నసిత్వలె,
అయా రోజు విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మహస్ నాండిఙ్ విసాంతి దినం. యాదినం ముకెలమాతిక.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి పసక్ పండొయిఅయనాండిఙెమొదొల్ సినాద్. నాండిఙ్ మొడ సిలువాదు మండెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం
సిలెల్ద్ . అందెఙెయూదురు పిలాతుఙ్, సిలువాదుపొకి వరికాలుక్ రుఙు డెఃయ్ జివరిఙ్ బేగి సపిసి,వరి పీనుగు సిలువెఙాణిఙ్ 
డిఃపెత్ఙ్ సెలవ్లొసాత్ ర్. 32పిలాతుసెలవసితిత్ఙ్,సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె,యేసువెటసిలువాదుడెఃయిజిమొదొహివనిన్కాలుక్
రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్ మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు డెయ్ తార్. 33గానియేసుడగు వాతిఙ్, వాండు ముఙాలె సాతాన్ ఇజి
వారు నెసాత్ ర్. అందెఙెవారు వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ ఏతార్. 34గాని సయన్మ్ దివరిలొఇ ఒరెన్ బలెందాన్ ఉండి పడఃకాదు
గుతాన్. గుతిఙ్ వెటనె, ఏరు నలసోతె. 35మీరుబా నమినివందిఙ్,యాకజరిగ్తివలె సుడ్ఃతికాన్ దనివందిఙ్ వెహాన్  . వాండు
వెహిక నిజమ్ నె. వాండు నిజం వెహిస్నాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్.

36-37 ‘వనిన్ డుముక లొఇ ఉండి బా రుఙ్ ఏద్ †’, ఇజి, మరి, ‘వారు గుతివనిన్ఙ్ వారు సూణార్ ‡’, ఇజి రాసిత్ మనిన్ దేవుణు
మాటెఙ్ పూరిఆని వందిఙెయాసఙతిఙ్ జరిగ్తె.

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
38యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అరిమతియ ఇని పటన్మ్ దికాన్. వాండు యేసు సిసూ ఒరెన్. గాని వాండు

అయాక ఎయెరిఙ్ బా వెహ్ ఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యూదురిఙ్ తియెల్ ఆతార్. వెనాక్ వాండు యేసు పీనుగు
సిలువదాన్ డిఃపిస్ సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వ లొసాత్ న్. సెలవ్ సితిఙ్ వాండు వాతండె మొడః ఒతాన్. 39 నికొదిమొ
ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బావనిన్వెటసొహాన్ .యానికొదిమొనె,ముఙాలె,యేసుఙ్ రెయ్ తుసొనిస్సుడ్ఃతికాన్. వాండుడగుముపప్య్ 
నాలిగ్ కె. జి, బోలము కలపిత్ అగరు ఇనిన్ మొడః సబ్ ఎండ ఇడిన్ మాయమ్ కు తతాత్ న్ 40వారు రిఏర్, యేసు పీనుగు ఒతారె,
మాయమ్ కురాసితెలానిపాతెఙాణ్ సుటిసాత్ ర్. యూదురుసమాదికినిముఙాల,పీనుగుతయార్ కినిఅలవాటులెకెండ్ ఈహ
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కితాత్ ర్. 41యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ తిబాడిఃదు ఉండిటోటమనాద్. అబెబ్ పణుకుదు దొలిసిత్ ఉండి కొతత్దూకిమహాద్ . అబెబ్
ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా ఇడ్ఃఏరె. 42అయా రోజుయూదురి విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మరి, అయా
దూకిడగు మహాద్ . అందెఙెవారుయేసుఙ్ అబెబ్ ఇటాత్ ర్.

20
1వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు పెందాల్, సీకట్ మన్ బునె మగద్లెనె మరియ పీనుగు నూనెఙ్ రాసెత్ఙ్ దూకిదు సొహద్. అది

వాతిఙ్,పీనుగుఇడిత్ సమాదిదిఙ్ మూకిపణుకులాగితికసుడ్ఃతాద్. 2అందెఙెఅదిఉహ్క్ జిసొనిస్,యేసునండొపేమిసిత్ సిసూ
బాన్,సిమోన్ పేతురుబాన్ వాతాదెవరిఙ్, “పబుఙ్ సమాదిదాన్ వారు ఒతార్. వనిన్ఙ్ ఎంబెఇడాత్ రొ ఇజిమాపునెస్ ఏప్”, ఇజి
వెహాద్ . (మరియవెటమరి సెగొండెక్ బోదెక్ బామహె) 3అందెఙె పేతురుని, అయాసిసూ సోతారె సమాదిదు సొహార్. 4వారు
రిఏర్ ఉహ్క్ జి సొన్ సి మహార్ . గాని అయా సిసూ పేతురుఙ్ ఇంక బేగి ఉహ్క్ తాండె సమాది ముఙాల్ వాతాన్. 5వాండు
వఙ్ జి సుడ్ తిఙ్, తెలాని పాతెఙ్ అబె అర మహిక సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7 నసిత్వలె సిమోన్ పేతురు వనిన్
వెనాక్ వాతండెలొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని పతెఙ్ అరిమహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు బుర సుటిసిత్ మహి పన్ సెబాఅబెబ్ అర
మహిక సుడ్ఃతాన్. అయా పన్ సె, తెలాని పాతవెట కూడ్ఃఏండ సుటిసిత్డఃసనె వేరె మహాద్ . 8 వెనుక ముఙాల సమాదిదు
వాతి సిసూబా డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి నమిమ్తాన్. 9యేసు సాతి
వరిబాణిఙ్ తప్ ఏండమర్ జి నిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్మాటదిఙ్ వారు ఇంక అరద్ం కిఎరె. 10సిసూర్ వరి
ఇలాక్ఙ్ మర్ జిసొహార్ .

యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
11మరియ మరి సమాదిదు వాత మహాద్ . అది వెలిల్నిహదె, అడఃబాజి మహాద్ . అడఃబాజినె అది వఙ్ జి సమాది లొఇ

సుడ్ఃతాద్. 12అయావలె, తెలాని పాతెఙ్ పొర్ పాతి రిఎర్ దేవుణు దూతెఙ అది సుడిఃతాద్. యేసు పీనుగుమహిబాడిఃదు
బసత్ మహార్ .పాదమ్ క దరిఙ్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . బురగాడిఃద్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . 13వారుమరియెఙ్, “ఓబీఎందానిఙ్ నీను
అడఃబాజిని?”,ఇజివెన్ బాతార్.అందెఙెఅది, “నాపబుమొడఃఎయెరొపెహఒతార్. ఎంబెఇడాత్ రొనఙితెలిఎద్”,ఇజివెహాద్ .
14యామాటెఙ్ వెహదె, వెనాక్ మర్ జి బేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసు అబెబ్ నిహిమహిక సుడ్ఃతాద్. గాని వనిన్ఙ్ 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. నానుసొనిస్
వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజివెహాద్ . 16నసిత్వలెయేసు దనిన్ఙ్, “మరియ”, ఇజి కూకాద్. వెటనెఅదిమర్ జివనిన్ దరిఙ్ మహద్.
వాండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ దె ఎబి బాసదు, “రబుని”, ఇజి కూకాద్. దని అరద్ం బోదిసిన్కాన్ ఇజి. 17అయావలెయేసు,
“నాను నా బుబబ్డగు ఇంక మర్ జి సొన్ ఎనె. అందెఙె నఙిఅసి మన్ మా. గాని నీను నా సిసూర్ డగు సొనిస్ వరిఙ్, “నాను
నా బుబబ్డగు మర్ జి సొన్ సిన. వాండునె నా బుబబ్ మీ బుబబ్. వాండె నా దేవుణు మీ దేవుణు”, ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
18అందెఙెమగద్లెనెమరియసిసూర్ డగు వాతాదె, “పబుఙ్ సుడ్ఃత”, ఇజి వెహాద్ .మరి పబు దనిన్ఙ్ వెహికెఙ్ బావెహాద్ .

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

తియెల్ ఆతార్. యూదురు వరిఙ్ అదికారుఙ ఒపజెపాన్ర్ ఇజి. నసిత్వలె యేసు వాతండె వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం
కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 20యాక వెహండె, సిలువాదు డెయ్ ఏ ఆతివెలె వనిన్ కికాఙ్, వనిన్ పడఃకాద్ వాతి గాయమ్ కు వాండు
వరిఙ్ తోరిసాత్ న్. పబుఙ్ సుడ్ తారె సిసూర్ నండొ సర్ ద ఆతార్.

21-22మరి బా యేసువరిఙ్, “మిఙి సమాదనం కలిగ్ పిద్. నా బుబబ్ వనిన్ మాట బోదిసెత్ఙ్ నఙియా లోకమ్ దు పోకి వజ
నాను మిఙిపోకిస్న”, ఇజి వెహండె, వరి ముసుక్ తూబితాన్. తూబితాండె, వరిఙ్, “దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఃదు.
23మీరు ఎయిపాపమ్ కు సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు సెమిసత్ మనె. ఎయిపాపమ్ కు మీరు సెమిస్ ఇదెరొ, అయకెఙ్ సెమిసి
మన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుతోమెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
24యేసుసిసూరిఙ్ తోరెఆతివలె,పనెన్ండుమనిన్సీర్ సిసూర్ లొఇమనిన్ దిదుము ఇనిన్తోమాసిలెల్ండమహాన్ . 25అందెఙె

మహి సిసూర్, “మాపు పబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్, వాండు, “నాను వనిన్ కికాక్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి గాయమ్ ది
మసదిఙ్ తొఎండ, అయామసదు ముట్ ఏండ, వనిన్ పడఃకాదు నాను కియు ఇడ్ఃఏండ, వాండు నిఙితమనాన్ ఇజి నమిఎ”,
ఇహాన్ . 26ఉండివారం వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ విజెరెమరిబా కూడిఃతారె,ఉండి ఇండొమహార్ . తోమాబావరివెటమహాన్ . సేహల్
కెహెఆతమహాద్ . గానియేసువాతండె వరినడిఃమినిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 27మరితోమెఙ్, “నీడెఃసక్
ఇబెబ్ ఇడ్ఃఅ. నా కికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియుసాపిస్ నా పడఃకాద్ మనిన్ గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ. అనుమానం సిలెల్ండ నమిఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 28అయావలెతోమా, “నీనెనాపబు. నీనెనాదేవుణు”, ఇజి వెహాన్ . 29అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, “నీను నఙి సుడ్ఃతిఙ్ 
నిఙితమనాన్ ఇజి నమిమ్తి. నఙితొఏండ నమిమ్తికార్ గొపప్ వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ నడిఃమి, మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ కితాన్. అయకెఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాస్ ఉ. 31 గాని,
యేసు కీసుత్ ఇజి, వాండు దేవుణుమరిసి ఇజి మీరు నమిమ్నివందిఙ్, వనిన్ ముసుక్ మనిన్ మీ నమకమ్ దాన్ మిఙి ఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్ మనెన్.
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21
1దిని వెనుక,యేసు తిబెరియసమ్ దరం డగు మరి వనిన్ సిసూర్ ఙ తోరె ఆజినాన్. వాండు ఈహ తోరె ఆతాన్. 2సిమోన్ 

పేతురు,దిదిమఇజికుకెఆనితోమా,గలీలయపాంతమ్ దికానాఇనిన్పటన్మ్ దినతనయేలు,జెబెదయమరిసిర్ ఆతియాకోబు
యోహాను, మరి రిఏర్ సిసూర్ కూడిఃత మహార్ . 3 సిమోన్ పేతురు, “నాను మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
అయావలె వారు, “మాపుబా నీ వెట వానాప్”, ఇహార్ . అందెఙె వారు సొహరె, ఉండి డోణి ఎకారె సొహార్ . గాని ఆ రెయితు
ఇనికబాఅస్ ఏతార్. 4పొదుద్ సోసిమహివలె,యేసు సమ్ దరం దరీదు నిహన్. గానివనిన్ సిసూర్ యేసుఇజి గురు అస్ ఏతార్.
5అందెఙెవాండువరిఙ్, “తంబెరిఙాండె,మొయెఙ్ ఇనిన్కబాఅసిత్దెరా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ .
6నసిత్వలెవాండు, “డోణిఉణెర్ పడఃకాదుమీవలెఙ్ పొకు. మిఙిదొహ్క్ నె”,ఇజివెహాన్ .వారుఅయలెకెండ్ కితాత్ ర్. మొయెఙ్ 
నండొ అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.

7అయావలె,యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజి పేతురుఙ్ వెహాన్ . “వాండు పబు”, ఇజి అయాసిసూ వెహి
మాట విహి వెటనె, సిమోన్ పేతురు వాండు లాగితి ఇడిత్ సాలవ్ ప్ డ్ గితాండె, సమ్ దరమ్ దు డాటాత్ న్. 8వారు గటుదాన్ ఎంజు
మెంసు నూరు మూరెఙ్ నె దూరంమనార్. అందెఙెమహిసిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్ వలలాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.

9వారు డిఃగ్ జి వాతిఙ్ గటుదు, సిసూ డిఃపుక్ఙ్ దనిముసుక్ మొయెఙ్ రొటెఙ్ తోరితె. 10యేసు వరిఙ్, “మీరు ఏలు అసిత్
మహి సెగంమొయెఙ్ అగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 11సిమోన్ పేతురు డోణి ఎకాండె వల గటుదు లాగితాన్. అబె నూటియాబయి
మూండి పెరిమొయెఙ్ వలదు నిండితె మహె. గాని నిసొమహిఙ్ బా వల కింజ్ ఏతాద్. 12యేసు వరిఙ్, “రదు తిండు”, ఇజి
వెహాన్ .వాండుపబుఇజివరిఙ్ తెలితార్. అందెఙె,నీనుఎయిఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ సిసూర్ లొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాదయ్ 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,
“యోహానుమరిసి ఆతి సిమొను, నీనుమహిసిసూర్ ఙ ఇంక నీను నండొ నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా,
నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజివాండు వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నాగొరె పిలెకాఙ్ మేప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 16మరిబా
యేసు వనిన్ఙ్, “యోహానుమరిసిఆతిసిమొను,నీను నఙిపేమిసిన్దా?”, ఇజివెన్ బాతాన్. “ఒఒపబువా,నాను నిఙిపేమిసన్
ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి రిజ వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నాగొరెఙ్అడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 17 “యోహానుమరిసిఆతి సిమొను, నఙి
పేమిసిన్దా?”, ఇజిముసార్ వెన్ బాతాన్. నీను నఙిపేమిసిన్దాఇజిముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్,పేతురుబాదఆతాన్. “పబు నీను
విజు నెసిన్కి. నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా గొరెఙ్ 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 . 19పేతురు
ఎలాగమరిసావుసాజి దేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరిసాన్ండొ, దనివందిఙ్ వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్, “నా
సిసూ ఆజి రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 20పేతురు వెనుక మహండె,యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, వరి వెనాక్వాజినిక సుడ్ తాన్. (యా
సిసూనె పసక్ బోజనం తిహివలెయేసు గుంజమ్ దు ఒరిగితాండె, “పబువా, నిఙి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”, ఇజి
వెన్ బాతికాన్). 21 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె, “పబువా, వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22 అందెఙె యేసు,
“నానుమర్ జివానిదాకవాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క? నీనునా సిసూ ఆజి వెనాక్వాదెఙ్ వలె”, ఇజి వెహాన్ .
23యేసు అయలెకెండ్ వెహిఙ్, యాసిసూ సాఏన్ ఇజి ఉండిమాటమహి వరి నడిఃమి సెదిసాత్ ద్. గాని వాండు సాఏన్ ఇజి
యేసు వెహఏతాన్. నానువానిదాకవాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క?”, ఇజినెవాండు వెహాన్ . 24యాసఙతిఙ
వందిఙ్ వెహికాన్ యాసిసూనె. వీండె ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమాపు నెసినాప్. 25యేసు మరి
నండొ సఙతిఙ్ కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజురాసి ఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ, రాసిని పుసత్కమ్ కు అసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దు మనిన్ బాడిడ్ సాల్ ఏద్ 
ఇజినాను ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక

లూక సువార రాసిత్మహి లూక నెయాపుసత్కం రాసాత్ న్. లూక ఒరెన్డాకట్రు. కీసుత్ సకం 60-63 న డిఃమియాకరాసత్ మనాద్ 
ఇజివెహిస్నార్. కీసుత్ సాజినిఙితివెనాక్మొదొహి30పంటెఙ్ లొఇజ రిగ్తికెఙ్ఇబెబ్రాసెత్ మనెన్. లూకసువారదుయేసుకీసుత్ కితిత్
గొపప్ పణిఙవందిఙ్లూకరాసాత్ న్. వెనుక,యేసుకీసుత్ పరలోకమ్ దుసొహివెనుక దేవుణు ఆతమ్వాతండెవనిన్ అపొసుత్ రు వెట 
గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్. యూదయదేసమ్ దాన్అంతియొకయాదు,బాణిఙ్ రోమపటన్ం దాకయేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువార
సాటిసాత్ 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 విజు మాటెఙవందిఙ్  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 ఓరిసిసాతి
వెనుక నిఙితండె,నాను బతిక్తత్  ఇజి అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్  తోరె ఆతాన్. నలపయ్  రోసాక్ఙ్ 
నండొ సుటుక్యేసు అపొసుత్ రుఙ్  తోరెఆతండె దేవుణు ఏలుబ డిః వందిఙ్  వరిగ్తాన్. 4వారు కూడ్ఃజివాతివలెయేసుఈహ
ఆడ సితాత్ న్ , “యెరూసలేం పటన్ం డిఃసి సొనామ్ట్. నా బుబబ్ మిఙి సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని ఇనాయమ్ వందిఙ్ 
నాను ముందాలెన్ వెహగదె. ద నిన్వందిఙ్ కాప్ కిజి మండు. 5యోహాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని సెగం రోసుక్ సొహిఙ
దేవుణు మిఙి వనిన్ ఆతమ్దాన్  బాపిత్సం సీనాన్”, ఇహాన్ . 6 అపొసుత్ రు యేసు వెట కూడ్ఃజి వాతారె వెన్ బాతార్, “పబువా,
ఏలునెమా ఇసాయేలు లోకాఙ్  మాదేసెమ్ 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 . 8 అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వానివలె మీరు సతుత్ ఆనిదెర్. అయావలె మీరు యెరూసలేమ్ దు,
యూదయదేసెం విజు, సమరియదేసెం విజు,లోకం విజుబాన్ నావందిఙ్  వెహిస్నాసాసిర్ ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండె
వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్. అయావలెఉండిమొసొప్ వాతాదెఅడుడ్ కితిత్ఙ్  వారుయేసుఙ్ 
 తోర్ ఏండ ఆతార్. 10యేసు ఆగాసం ముసుక్ 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. ఎలాగసొహాండొ అయావజనెమర్ జి వానాన్ లె”, ఇజి
వారు వరిఙ్  వెహార్ .

తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 
12 వెనుక అపొసుత్ రు ఒలివ మరెక్ మనిన్ గొరొతాణ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దు మహ సొహార్. (ఒలివ మరెక్ మనిన్ గొరొన్ 

 యెరూసలేం పటన్ం డగునె. ఉండి కిలోమీటర్  దూరం మనాద్) 13వారుయెరూసలేమ్ దు సొహరె వారు మహిమేడః గదిదు
ఎకార్. వారు ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెయ, పిలిపు, తోమా, బరొలొమయి, మతత్యి,
అల్ పయ్ మరిసిఆతియాకోబు,జలొతె†ఇనిమరిఉండిపేరుమహిసీమోను,యాకోబుమరిసిఆతియూదఇనికార్. 14వారు
విజేరె కూడిఃతారె ఉండెమనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండపారద్నం కిజిమహార్ . వరివెట సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ బావాతెమహె. యేసు
యాయఆతిమరియ, వనిన్ తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్మహార్ .

15సెగంరోసుక్సొహివెనుకడగుడగునూటఇర్ వయ్ మణిసిర్ యేసుఙ్ నమిమ్తికార్  కూడిఃతమహార్ . పేతురువరినడిఃమి
నిహండెఈహ వెహాన్ , 16“తంబెరిఙాండె,దేవుణుమాటదురాసిత్ మహికతప్ ఏండజరిగ్తాద్. దేవుణుఆతమ్ సతుత్ దాన్  దావీదు
రాజుయూద వందిఙ్  ముందాలెన్ వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యాయూదయేసుఙ్ అసెత్ఙ్  వాతివరిఙ్ సరి తోరిసాత్ న్. 17వాండుమా
లొఇ ఒరెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాపుఅపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి పణి కిదెఙ్  యేసు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”.

18 (యాయూదమొసెం పణిదాన్ సంపాదిసిత్ డబుబ్ఙాణ్  బూమి కొటాన్. అబెబ్ గ డిఃయబుర కితాండె అరాండె సాతాన్.
అయావలె పొట బదెఙ్ ఆజి వసిక్ఙ్ విజు వెలిల్ సోతె. 19యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె యా సఙతిఙ్  వెహరె నెసాత్ ర్. అందెఙె
యూదఅరిసాతియాబూమిదిఙ్ వరిబాసాదు అకెక్లెద్మ ఇజి వెహార్ . దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, ‘ఒరెన్ లోకుదిఙ్ సపిత్ వందిఙ్
 దొహిడబుబ్దాన్ కొటి బూమి’ ఇజి అరద్ం).

20 పేతురు మరి వెహాన్ , “కీరనం పుసత్కమ్ దు ముందాలెన్ ఈహ రాసత్ మనాద్ : వనిన్ ఇలుల్ ఎయెన్ బామన్ ఏండ ఆపిన్,
దనిన్ లొఇ ఎయెన్ బాబతిక్ఎండ ఆపిన్”. ఈహ బారాసత్ మనాద్ : అపొసుత్ డు‡ వ జవాండు కితిత్ పణిమరి ఒరెన్ లాగెఆపిన్.
21-22అందెఙెమాపుపదకొండుమణిసిర్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. యోహాను
యేసుపబుఙ్ బాపిత్సంసితిత్ బాణిఙ్అసి  యేసుపబుపరలోకమ్ దుసొనిదాకమానడిఃమినెకూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమావెటమహికాన్
 ఒరెన్ వనిన్ఙ్  అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుసాతి వరిబాణిఙ్  మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజివాండుబామావెటసాసిమండెఙ్.

23అందెఙె కూడ్ఃజి వాతి మహికార్  రిఎరి పేర్ కు వెహార్ . ఒరెన్  యోసేపు (వనిన్ఙ్ యుసుత్ , బరస్బ ఇని పేరుక్బా మహె)
మరి ఒరెన్  మతిత్య. 24-25అయావలె వారు ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “పబువా, విజెరి మనుస్దు మనిన్ విజు ఆలోసనమ్ కు

* 1:6 1:6 అయ  కాలమ్ దు ఇసాయేలు లోకురి దేసెం రోమా దికార్ ఏలుబడిః కిజి మహార్ . † 1:13 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప టుద ల మ నిన్కాన్ ఇజి అరద్ం
‡ 1:20 1:20అపొసుత్ రు. సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి న డిఃపిసెత్ఙ్ ఏర్ పాటు ఆజిపోకె ఆతికార్ 
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నీను నెసిని. యూద, వనిన్ఙ్  తగితిబాడిడ్దు  సొహాన్ . వాండు డిఃసిసొహిపణి, ఇహిఙస ఙమ్ దిఙ్ న డ్ఃపిసి సేవ కిని ప ణిసీదెఙ్ 
 వనిన్ఙ్  బదలుయా రిఎర్ లొఇ ఎయెఙ్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్ ఇజి మఙి తోరిస్ అ”. 26వెనుక వారు సీటిఙ్ పొకార్. అయావలె
మతిత్య ఇని పేరుదాన్  సీటివాతాద్. అందెఙెమతిత్యెఙ్ బాపదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట లెకక్ కల్ పాత్ ర్.

2
పెంతెకొసుత్ పండొయ్ నాండిఙ్ దేవుణు ఆతమ్వాజినాద్ 

1పెంతెకొసుత్ ఇనిపండొయ్ నాండిఙ్  యేసుఙ్ నమిమ్తికార్విజేరెకూడ్ఃజిఉండిఇండొమహార్ . 2వెటనెఆగాసమ్ దాన్  ఉండి
జాటువాతాద్. అయజాటు, పెరి గాలివానివజజాటుదాన్  వాతాదెవారు బసిత్మహి ఇండొ నిండితాద్.

3వారుసుడ్ఃతిఙ్ సిసుబొదుద్ లెకెండ్ తోరిన్కఉండివాతాదెఒరెన్ ఒరెన్ ముసుక్ఉండెఉండెకొనెఙ్  డిఃగితె. 4విజేరెముసుక్
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాతిఙ్ వారు, వరిఙ్  నెస్ ఇబాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణు ఆతమ్నె నెస్ ఇబాస వరిగ్దెఙ్ వరిఙ్ సతుత్
సితాత్ న్ .

5 అయావలె విజు దేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహి బకిమనిన్ యూదురు యెరూసలేం పటన్మ్ దు మహార్ . 6యూదురు మంద
లోకుర్యాజాటువాతిబాన్ కూడిఃతార్. వారు వర్ గినిక వీరు వ నిన్ వనిన్సొంతబాసెఙాణిఙ్వెహారెయాకూడ్ఃజివాతిమహి
యూదురు బమమ్ ఆతార్. “వీరుమాటు వరిగ్నిబాసెఙ్ వ ర్ గిజినార్ కొటె”, ఇజి వెహార్ . 7అయావలెవాతిమహికార్ విజేరె ఒదె
బమమ్ఆతారెఒరెన్ వెటఒరెన్ వెహార్ , “యాకఎలాగ? వీరువిజేరెగలీలయాదికార్ ఆఏరా? 8గానిమాపుపుటిత్మ హినాహక్ణి
ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్  యా గలీలయాదికార్  వరిగ్జినార్. యాకమాపు వెంజినాప్. 9-11పారియికు, మదియికు, ఎలామియుకు,
మెసొపొతేమియ, యూదయ, కపదొకియ, పొంతు, ఆసియ, పుగియ, పంపులియ, అయ్ గుపు, కురేనె డగు మనిన్ లిబియ,
రోమదేసెమ్ దాన్ కూలవాతికార్ (యూదురు,యూదమతం నమిమ్తియూదురు 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.

14అయావలె పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెటమహిపేతురు నిఙితండె అబెబ్ కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ 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 పవకఇనికవెహాన్  ఇహిఙఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నానుఇనిక కినఇజిదేవుణువెహిస్నాన్. విజులోకాఙ్ నాఆతమ్దిఙ్ 
సీన. మీమరిసిర్,మీగాడిస్క్, పవకరు లెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ వర్ గినార్ లె. మీదఙ్ డెఃఙ్  దేవుణుబాణిఙ్ వానిదరస్నమ్ కు†
సూణార్. మీడొకార్ బాదేవుణుబాణిఙ్ వాని కలెఙ్  సూణార్ లె. 18అయఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి పణి
మణిసిరిఙ్ బావిజేరిఙ్,అయ్ లికొడొఃకాఙ్,మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నాఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె. 19ఆగాసం
ముసుక్ విజేరె సూణి వజ నాను గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  తోరిసన్. యాబూమిముసుక్ ఎయెర్ బా తొఇ పణి నాను కిన. నల,
సిసు, కరిన్గోయిబూమిముసుక్వానెలె. 20పబుమర్ జివానిఅయగొపప్ బమామ్ని దినంవానిముఙాలపొదుద్ సీకటిఆనాద్ లె.
నెల నల లెకెండ్ ఎరాఙ్  ఆనాద్ లె. 21అయావలె ఎయెర్ బా దేవుణు పేరు అసి వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ వరిఙ్ విజేరిఙ్,
దేవుణు, తీర్ పుదాన్ గెల్ పిసాన్న్ లె.

22 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, నెగెండ వెండు. నజరేతు వాండు ఆతి యేసు అతికారం దేవుణు బాణిఙ్ 
వాతిక ఇజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ, యేసు వెట మీ లొఇ కితిత్ గొపప్ పణిఙాఙ్, ఎయెర్ కిదెఙ్ అట్ ఇ బమామ్తి
పణిఙాణ్  రుజుప్  కితాత్ న్. యాక విజు మీరు నెసినిదెర్. 23యాయేసుఙ్, ఒరెన్ మణిసి మీ డగు ఒపజెపాత్ న్. యాసఙతి
దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరు యేసుఙ్ సెఇవరి దరుప్దాన్ అసిత్దెరె
సిలువ ముసుక్ డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. 24గాని దేవుణు యేసుఙ్ సావుదాన్ తపిసి బతిక్సాత్ న్. నండొమా లెఙ్ ఆజి సాతాన్ గాని
దేవుణు వనిన్ఙ్ సావుదు డిఃస్ఏతాన్. యేసుఙ్ ఎలాకాలం తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  సావుదిఙ్  అట్ ఏండ ఆతాద్. 25యేసుమాటెఙ్ 
దావీదురాజుముందాలెన్ఈహ వెహాన్ నానుదేవుణుదిఙ్  ఎలల్కాలంనాడగుసుడ్ఃజిమహ. దేవుణునాఉణెర్  పడఃకమనాన్.
అందెఙె నాను మనుస్దు మాలెఙ్ ఆఏ. 26అందెఙె నామనుస్దు నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. నాను సరద్ ఆజి వరిగ్జిన. నాను నా
ఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙఒడొఃల్ సాతివెనుకమరిబతిక్న ఇజినాను నెసిన. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙనీను
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 “నా తంబెరిఙాండె, నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న, మాఅనిగొగొ ఆతి దావీదురాజు సాతండె వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. వనిన్ఙ్
ముసిత్ బాడిడ్ ఎంబెమనాద్  ఇజి ఏలుబామాటు నెసినాట్. 30గానిదావీదురాజుదేవుణు పవక. దేవుణు వనిన్ పేరు అసివాండె
దావీదురాజు వెట ఒటుట్ పొకాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, దావీదురాజు కుటుమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  దావీదురాజు లెకెండ్  రాజు కిన
ఇజి. యాకదావీదురాజు నెసత్ మహాన్ . 31దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ డిఃస్ ఏన్ ఇజి, యేసుకీసుత్ పీనుగు సబ్ జి
సొన్ ఏద్ ఇజిదావీదురాజుముందాలెన్నెసాత్ న్. ముందాలెన్నెసాత్ ండె,యేసుసాతివెనుకమరిమర్ జినిఙ్ నాన్ లెఇజిముందాలెన్

* 2:15 2:15 యూదురు పండొయ్  వేడఃదు పెందాలెన్ ఉణ్ ఎర్. పారద్నం వీజితి వెనుక తొమిమ్ది గంట వెనుకానె ఉణార్ † 2:17 2:17 దరస్నమ్ కు.
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దావీదురాజు వెహాన్ . 32యాయేసుఙ్ దేవుణు మర్ జి బతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్. 33అహిఙ దేవుణుయేసుఙ్ 
వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాద్  బస్ పిసి వనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్ గవ్ రం ఏలు సితాత్ న్ . దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ యేసుఙ్ 
సితాత్ న్ . ఏలు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్ వెంజినికెఙ్  యేసు మ ఙి సీనా ఇజి వెహి దేవుణు ఆతమ్నె. 34-35దావీదురాజు వెహిక వనిన్
వందిఙె ఆఏద్ . దావీదురాజు పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్. గాని వాండు ఈహ వెహాన్ , నాను నిఙి ప డ్ఃఇ వ రిఙ్ నీ పాదమ్ కాఙ్
 ముణుకుఙ్  ఊర్ జిమాడిఃస్ పిసిన్దాక నీను నాఉణెర్ పడఃకాదు బసిమన్ అ ఇజి దేవుణునా పబు వెట వెహాన్ .

36 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు కుటుమ్ దికార్ ఆతి మాటు విజెటెయాక అనుమానం సిలెల్ండ నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు
సిలువాద్  సపిత్ యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ, కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37యాకవెహారెలోకుర్  వరిమనుస్దు నండొబాదఆజి
పేతురుఙ్ మరిఅపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె,ఏలుమాపుఇనిక కిదెఙ్ అటాన్ప్?”. 38అయావలెపేతురు వెహాన్ , “మీ
పాపమ్ కు విజుఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజివిజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ యేసు, కీసుత్ ఇజి,వాండు,మీపబు ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సంలాగెఆదు. అయావలెమీపాపమ్ కు నొరె ఆనె. దేవుణు సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ దేవుణు ఆతమ్ నిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39 దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ యా దేవుణు ఆతమ్ మిఙి, మీ కొడొఃరిఙ్, దూరమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు సీనాన్. వనిన్
ముసుక్ నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”. 40మరినండొ నండొమాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్  గటిఙ
వెహాన్ . దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొనియాసెఇలోకాఙ్ వాని తీర్ పుదాన్  మీరు గెలిస్ సొండెఙ్ ఇజి పేతురు వరిఙ్ మరిమరి వెహాన్ .
41 పేతురు వెహిమాటెఙ్ నమిమ్తికార్ బాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయా రోజు రమరమి మూండి వేలు లోకుర్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్
వరివెట కూడిఃతార్.

నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినార్ 
42వారు అపొసుత్ రు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ డిఃస్ ఏండ మహార్ . వారు యేసుఙ్ నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజి మంజిని బాన్ డిఃస్ఏండ

కూడ్ఃజివాతారె పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం ‡కిజిమ హార్. డిఃస్ ఏండపారద్నం కిజిమహార్ . 43అపొసుత్ రు దేవుణు 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 . 45 అకాక్దె ఆఏండ వారు వరి ఆసిత్ఙ్ పొరిస్ ఎయెఙ్
 ఎయెఙ్ అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్  సితాత్ ర్. 46రోజు తప్ ఏండ వారు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃది డేవాదు కూడ్ఃజి
వాజి మహార్ . వారు విజేరె ఇలుల్ దిఙ్ తప్ ఏండ కూడ్ఃజి వాతారె సరద్ ఆజి బోజనం కిజి మ హార్. ఎయెఙ్ బా అవ్ సరం మ నిన్
వ రిఙ్ వారు సరద్దాన్  సీజిమహార్ . 47వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజిమహార్ . బాన్ మహికార్ విజేరెయాయేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి
వందిఙ్ ‘వీరు ఎసొనొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి వెహార్ . రోజురోజు  యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి వరి లెకక్ వాండు నండొ కితాత్ న్ .

3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

1ఒరెన్ండు వేలెమూండి 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 సొటవాండు అబెబ్ దేవుణు గుడిః లొఇ
సొని సరిపడఃకాద్ డబుబ్ లొసిమహాన్ . దేవుణు గుడిఃది డేవాదు సొని అయసరి పేరు సుందరం ఇహార్ . అయసొట వనిన్ఙ్
 వనిన్ లోకుర్ రోజు పిండిజి తసి అయపడఃకాద్ ఇడ్ఃజిమహార్ . 3పేతురుయోహాను దేవుణు గుడిఃదు సొని సరి డగు వాతిఙ్ 
అయసొటవాండు డబుబ్ఙ్ లొసాత్ న్. 4లొసిత్ఙ్, పేతురు వనిన్ఙ్ డిటం బేసాత్ న్. యోహానుబా వనిన్ఙ్ నె డిటం బేసాత్ న్. పేతురు
వనిన్వెట, “నీనుమాదరోటెన్ బేస్అ” ఇహాన్ . 5అందెఙెసొటవాండు, వీరు ఇనికబా సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజి వరి దరోటెన్ బేసాత్ న్.

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

7పేతురు అయసొట వనిన్ఙ్ ఉణికీదు అసాత్ ండె నికాన్. వెటనె వనిన్ పాదమ్ కు కణ్ క కాలుక్ సతుత్ ఆతె. 8వాండు లిట్ నె
నిఙితండెనడిఃతాన్. పేతురుయోహానువెటదేవుణు గుడిః డేవాదు నడిఃజిసొహాండెడాటిస్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . 9వీండు
నడిఃసినిక, దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కినిక విజేరె సుడ్ఃతార్. 10దేవుణు గుడిఃదుసొనిసుందరం ఇని సరిడగు బసి డబుబ్లొసిమహి
అయసొటవాండు వీండె ఇజివారు గురు అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజివారు విజేరె గొపప్ బమమ్ ఆతార్.

దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 
11 పేతురు, యోహానుని అయ నెగెండ ఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను ఇని అరఙుదు మహార్ . ఆ నెగెండ

ఆతికాన్ పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసి మహాన్. అబెబ్ మహికార్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె పేతురు
యోహానునినెగెండఆతిసొటవాండుమహిబాన్  ఉహ్క్ సివాతార్. 12లోకుర్ విజేరె కూడ్ఃజివానికసుడ్ఃతండెపేతురు వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “ఇసాయేలులోకాండె, ఇబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజిమీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆజినిదెర్ ?మీరు ఎందనిఙ్ మఙిబేసినిదెర్ ?
మాసొంత సతుత్ దాన్, మా బకిదాన్ వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 13మాఅనిగొగొర్  ఆతి అబాహాం,
ఇసాస్కు,యాకోబుపారద్నం కితిత్ దేవుణు,యాసొటవనిన్ఙ్ నెగెండకిజివనిన్సేవకినికాన్ ఆతియేసుఙ్ నండొమరాయ్దసితాత్ న్ .
గానిమీరుయాయేసుఙ్  సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతుయేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బామీరుపోని ఇహిదెర్. 14పాపం సిలిల్
నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరుపోని ఇజి వెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు డిఃసిసీదు ఇజి వెహిదెర్. 15విజుదనిన్ఙ్
బతుక్ సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరు సపిత్దెర్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ మర్ జి నికాన్. యాసఙతి వందిఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.

16యేసు సతుత్ దాన్ నెయాసొటవాండు సతుత్ ఆతాన్. మీరు విజిదెరె ఏలు సుడ్ఃజినికయేసు పేరుదు ఇడిత్ నమకమ్ దానె
వాతాద్. యేసుముసుక్ఇడిత్ నమకమ్ దానెవినిన్ఙ్సతుత్ వాతాద్”. 17“ఏలునాతంబెరిఙాండె,మీరుని,మీపెదెద్లుఙ్,యేసుఙ్ 
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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 వెహమహాన్ . దేవుణు ముందాలెన్ వెహివజనె ఈహ జరిగ్తాద్. 19-20 దేవుణు మీ
పాపమ్ కు సెమిసిన్ వందిఙ్ మీరు మీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి దేవుణు డగు మర్ జి రదు. దేవుణు మీ ఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్
పాణం సీని వందిఙ్, దేవుణుమీ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ ఆతియేసుఙ్  మీడగు పోకిన్ వందిఙ్ దేవుణు డగు మర్ జి రదు.
21 దేవుణు ముందాలెన్ వాండు పోకి పవకర్ వెట వెహివజ దేవుణు విజు దనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్  కినిదాకయేసు పరలోకమ్ దు
మండెఙ్ వలె. 22 దేవుణు - పవకరు లొఇ ఒరెన్ మోసె ఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  : “పబు ఆతి మీ దేవుణు, నా లెకెండ్ ఒరెన్ 
పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజు మీరు నెగెండ వెంజి లొఙిదెఙ్ వలె. 23 ఎయెర్ బా ఆ పవక
వెహిన్క వెంజిలొఙిఏండమహిఙవాండు దేవుణు లోకుర్ వెటమన్ ఏండపూరిపాడాఃనాసొనాన్.

24 సముయేలు పవక, వనిన్ వెనుక వాతి పవకరు విజేరెయా దినమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ ముందాలెన్ వెహ
మహార్ . 25దేవుణు పవకర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. దేవుణుమీఅనిగొగోరు వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. మీఅనిగొగొ ఆతి
అబాహాంవెటదేవుణు కితిత్ ఒటుట్ ఇనికఇహిఙ,మీతెగాదివ నిన్బాణిఙ్యాలోకమ్ దుమనిన్విజేరిఙ్ నానుదీవిసన్. 26అందెఙె
దేవుణు వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్  ఏర్ పాటు కితాండెముందాలమీబానెపోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్  ఇహిఙమీసెఇ పణిఙాణ్  మఙి
డిఃబిసి దేవుణుబాన్ మర్ జి తసిమిఙి దీవిసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ పోకాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .

4
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  అసాత్ ర్ 

1పేతురుయోహానులోకుర్ వెటవరిగ్జిమహిఙ్  పుజేరిఙు,సదుకెయరు,దేవుణు గుడిఃదుమనిన్ జమాన్ ఙఅతికారిపేతురు
యోహానుబాన్ వాతార్. 2అపొసుత్ రు నెస్ పిసినిక వెహారెవారు కోపం ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుసాజిమర్ 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 నండొ
లోకుర్  యేసుఙ్  నమిమ్తార్. యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి లెకక్ ఏలు రమరమిఅయ్ దు వేలు ఆతాద్.

5మహస్ నాండిఙ్ యూద అతికారిఙ్, యూద పెదెద్లుఙు, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ వీరు విజేరె యెరూసలేమ్ దు
కూడిఃత వాతార్. 6 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అనయు, కయపయు, పెరి పుజేరి కుటుమ్ దికార్  యోహాను,
అలెకస్ంతరు ఇనికార్, మరి సెగొండార్  మొగకొడొఃర్ బాన్ కూడిఃత వాతార్. 7వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ వరి ముందాల
నిల్ పాత్ రె వెన్ బాతార్, “మీరు ఎమేణి సతుత్ దాన్, ఎయెపేరుదాన్ ఇక కితిత్దెర్ ?”.

8-9అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పేతురు ముసుక్ వాతాద్. అయ సతుత్ దాన్ నె పేతురు వెహాన్  : “లోకాఙ్ అతికారిఙాండె,
పెదెద్లుఙాండె,యాసొటవనిన్ఙ్  కితిత్ నెగిగ్ పణి వందిఙ్వాండు ఎయెసతుత్ దాన్  నెగెండ్ ఆతాన్  ఇజిమీరుమఙి నేండు కరాయి
ఇజినిదెర్. 10దినిన్వందిఙ్ మాపువెహెఙ్ ఇహిఙ,మీరువిజిదెరె,ఇసాయేలులోకుర్ విజేరెయాకనెసెత్ఙ్ వలె. మీరుసిలువాదు
డెఃయ్ జిసపిత్యేసుకీసుత్ ఙ్  దేవుణుమర్ జిబతిక్సాత్ న్. సాతిబతిక్తినజరేతువాండుఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ నెవీండుపూరి
నెగెండ ఆజిమీ నడిఃమిదు మనాన్. 11యాయేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్ మీరు
నెకిపొకి పణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్.

12యేసునె మిఙి వాజిని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ యా లోకమ్ దు లోకాఙ్ వాని సికస్దాన్ వరిఙ్ 
గెల్ పిసెత్ఙ్ మరి ఎయెరి పేరుబా దేవుణు సిఏతాన్. యేసు పేరునె సితాత్ న్ .

13పేతురుయోహాను తియెల్ ఆఏండ నెగెండ వరిగ్జినిమాటెఙ్  వెంజి సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ బమమ్ ఆతార్. ‘వీరు ఇనికబా
నెస్ ఇకార్, పెరి స దువు సద్ విఇకార్’ ఇజి నెసాత్ రె బమమ్ ఆతార్. పేతురుయోహానుయేసు వెట కూడ్ఃజి మహికార్ ఇజి వారు
నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురు యోహాను వెట నిలిస్ మహిఙ్ ఇనికబా మర్ జి వెహెఙ్  సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ 
అట్ ఎతార్. 15అందెఙెవారు పేతురుఙ్  యోహానుఙ్ నెగెండ  ఆతివనిన్ఙ్ సఙమ్ లొఇహాన్ వెలిల్ పోకారెవరిలొఇవారెవరిగ్తార్.
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  గటిఙవెహాన్ట్. యాసఙతి
మహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .

18అయావలెవారుపేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇకూకారె, “ఎసెఙ్ బాయేసుపేరుఅసివెహామ్ట్. యేసుపేరుఅసిబోదిసామ్ట్”,
ఇజి ఆడ సితార్. 19గాని పేతురు యోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు మీరె వెహ , దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙా మిఙి లొఙిదెఙా?
దేవుణు సుడ్ఃతిఙ ఎమేణిక సరియాతిక? 20మాపుఇహిఙ, మాపుసుడ్ఃతి దనిన్ - వందిఙ్ మాపువెహి దనిన్ వందిఙ్ వెహ్ -
ఏండమండెఙ్  అట్ ఎప్”.

21 పేతురుఙ్ నియోహానుఙ్ ఎలాగ  సికస్ సీదెఙ్ ఇజి వారు నెస్ఏతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణి వందిఙ్ 
లోకుర్ విజేరె దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజి మహార్ . అందెఙె సఙమ్ దికార్  పేతురుఙ్  యోహానుఙ్ ‘యేసు పేరు అసి వెహెఙ్ ఆఏద్ ’
ఇజి గటిఙమరి బెదిసి వెహరె డిఃసాత్ ర్. 22దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణి కిజి నెగెండ  కితిత్ యాసొట వనిన్ఙ్ వయ్ సు
నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నెమహాద్ .

నమిమ్తి వరిపారద్నం
23పేతురుయోహాను డిఃబె ఆతి వెటనె నమిమ్తిత్ వరి డగు సొహార్. సొహరె పెరి పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు వరి వెట వెహిక విజు

వెహార్ . 24 పేతురు యోహాను వెహిక వెహారె వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె మనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ ,
“విజుదనిన్ఙ్  పబు ఆతి దేవుణు, నీనెఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, వనకలొఇమనిన్ విజుదనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25దేవుణు, నీ సేవ
కినికాన్  ఆతిమాఅనిగొగొదావీదురాజు వెహిక నీ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,యాయూదురు ఆఇకార్ 
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ఎందనిఙ్ కోపంఆజినార్. యాలోకుర్ఎందనిఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ? 26బూలోకమ్ దిరాజుర్,అతికారి
లోకుర్,  పబు ఆతి దేవుణు వెట, దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ వెట ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27ఆహెహేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదురు, యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెటయాపటన్మ్ దు కూడిఃత  మహార్ . వారు నీను
ఏర్ పాటు కితిత్ పాపంసిలిల్ నీ సేవ కినికాన్  ఆతియేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజిమహార్ . 28దేవుణు,నీసతుత్ దాన్,నీఇసట్మ్ దాన్ ఇనిక
జరిగ్నాద్ లె ఇజి ముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొ అయాలెకెండె వారు కితాత్ ర్ . 29 ఏలు పబువా, వారు మఙి బదిసిని దనిన్ఙ్
 సుడ్ఃఅ. మీ సేవ కినికార్  ఆతిమాపు నండొ దయ్ రమ్ దాన్  నీమాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙి సతుత్ సిదా. 30 కసట్మ్ కు మనిన్ వరిఙ్
 నెగెండ్  కిజిమీసతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ వాతినమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీసేవ కినికాన్ ఆతియేసు పేరుదాన్ గొపప్ బమామ్తి
పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.

31వారుపారద్నం కితిత్ వెనుకవారు కూడ్ఃజిమహిబాడిడ్ కదిల్తాద్. అయావలెదేవుణుఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్వాతాద్. వారు
దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .

నమిమ్తికార్ వరిఆసిత్ అపొసుత్ రుబాన్ తతార్ 
32 నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి ఎయెన్ బా సరినె వనిన్ఙ్ మనిన్దనిన్ - బాణిఙ్ ఇనికబా నాదినె ఇజి ఆఏద్ ఇజి

వరిఙ్ మనిన్క విజెరె వందిఙ్ కరుస్ కితాత్ ర్ . 33దేవుణు సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి అపొసుత్ రు పబు ఆతియేసు,సాతివరి -
బాణిఙ్ మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి సాసి వెహిస్ మహార్ . దేవుణు ద యాదరమ్ం వరి ముసుక్ నండొ మహాద్ . 34-35బూమిఙ్ ఇలుక్
కలిగ్తి మహికార్ విజేరె అకెక్ఙ్ పొరిస్ కలిగ్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతార్. విజేరిఙ్ వరివరి అవ్ సరం సుడ్ఃజి సీబాజి సితార్.
అందెఙె వరిలొఇ ఎయెన్ బాసరి అవ్ సరంవాతిఙ తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.

36కుప దేసమ్ దుపుటిత్ లేవి కుటుమ్ దికాన్ ఆతియోసేపుఇనిఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ఙ్ అపొసుత్ రు బరన్బ ఇజి కూకిస్మహార్ .
(వనిన్పేరుఅరద్ం ఇనికఇహిఙసాయంకినికాన్ ఇజి) 37వాండువనిన్ఙ్మహిబూమిఉండిపొరిస్అయడబుబ్అపొసుత్ రు డగు
తతాన్.

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇని ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర. వారుబాఉండి బూమిపొరార్.
2పొరారెమాసి సెగం ఇటాత్ ండె మిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు ఒతాన్. యాక విజు ఆలిస్బా నెసాత్ ద్. 3అయావలె పేతురు

అననియెఙ్, “నీ బూమిపొరి డబుబ్ఙాణి సెగండాఃపిత్ దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ మొసెం కితిత్? ననిన్మొసెం పణి కిదెఙ్ నీను
ఎందనిఙ్ నీ మనుస్దిఙ్ 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 వెహివెటనెఅరాండెపాణండిఃసాత్ న్. యాకవెహికార్ విజేరెతియెల్ ఆతార్. 6దఙ్ డాఃయెర్ వాతారె
పీనుగుదిఙ్  పాతెఙ్  సుటిసాత్ రె, పిండిజి ఒతారెముసాత్ ర్.

7 రమరమిమూండి గంటెఙ్  వెనాక్ వనిన్ ఆలిస్ జరిగ్తిక నెస్ ఏండ లొఇ వాతాద్. 8పేతురు దనిన్ వెట, “మీరుయా బూమి
నిసొస్ డబుబ్దిఙె పొరిదెరా, వెహ్ అ”, ఇహాన్ . వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙె పొరాప్”, ఇహాద్ . 9 పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు
రిఇదెర్ కూడ్ఃజిదేవుణుఆతమ్దిఙ్  తపుప్వెహిదెర్. దేవుణుఆతమ్దిఙ్ తపుప్వెహిస్మొసెంకిదెఙ్మీరుఎందనిఙ్ ఒడిఃబితిత్దెర్ ?
ఇదిలో నీమాసిఙ్ ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10వెటనె అది పేతురు పాదం డగు అరాదెపాణం డిఃసాత్ ద్. అయదఙ్ డాఃయెర్ లొఇవాతారె అదిసాతాద్ ఇజి సుడ్ఃతారె
దనిన్ఙ్  పిండిత ఒతార్. ఒతారెమాసి డగు ముసాత్ ర్. 11 దేవుణు సఙమ్ దు మహికార్ విజేరె, యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె
గొపప్ తియెల్ ఆతార్.

అపొసుత్ రు నండొలోకాఙ్ నెగెండ కితాత్ ర్ 
12 అపొసుత్ రు లోకుర్ నడిఃమి నండొ బమామ్తి పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కితాత్ ర్ . నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి

దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇనిబాడిడ్దు కూడ్ఃజివాజిమహార్ . 13 ‘యానమిమ్తికార్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి
లోకుర్  వెహార్ . అహిఙ్ బామరి ఎయెర్ బా నమిమ్తిత్కార్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ తియెల్ ఆతార్. 14గాని నండొ లోకుర్, మొగగ్కొడొఃర్,
అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ నమిమ్తాత్ రె నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్. 15అందెఙెఅపొసుత్ రు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ సుడ్ఃతారె కసట్ంమనిన్
వరిఙ్ సాపముసుక్మనస్మ్ ముసుక్పేతురునడిఃజివానిసరిపడఃకాదుతతార్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙపేతురుఅయసరివానివలె
వనిన్ నీడఃబాతాకిఙ నెగెండ  ఆనార్  ఇజి. 16యెరూసలేమ్ దు సురుల మనిన్ నాహక్ణిఙ్ బా నండొ లోకుర్  బాన్ వాతార్. వరి
లొఇ కసట్మ్ కు ఆతివరిఙ్, దెయమ్ కాణిఙ్మాలెఙ్ఆతివరిఙ్  అబె తసిమహార్ . విజేరె నెగెండ  ఆతార్.

యూదురి అతికారిఙు అపొసుత్ రిఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ 
17నసిత్వలె 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 దు మనిన్ జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19గాని దేవుణు
దూత పొదొయ్ వాతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ రేతాండె వరిఙ్  వెలిల్ తతాన్. 20 వెలిల్ తతాండె దూత, “మీరు దేవుణు గుడిః డేవాదు
సొనిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ యాకొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ” ఇహాన్ .

21వారు జాయ్  ఆని డగు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొహరె దూత వెహి వజ లోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. వెనుక, విజేరె
పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్ వాతారె సన్ హది సఙమ్ దు మహియూదపెదెద్లుఙ విజేరిఙ్ కూకిస్ మీటిఙ్ 
 కితాత్ ర్ . మీటిఙ్ దు కూడిఃతారె జెలిదు మనిన్ అపొసుత్ రుఙ్  వరిబాన్  తతెత్ఙ్ జమాన్ ఙ  పోకార్. 22-23గాని వారు జెలిదు సొనిస్
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సుడ్ఃతిఙ్ పేతురునియోహానులొఇ  సిలెల్ర్. వారుమహవాతారెవెహార్ , “మాపుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ తాలంఅర్ పెత్
మహె, కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ  ముందాల్ నె నిహమహార్ . గానిమాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ రేనివలె లొఇ వారు సిలెల్ర్”. 24వీరు వెహిక
వెహరె పెరిపుజేరిఙు, దేవుణు గుడిఃది జమాన్ ఙ అతికారి గొపప్ బమమ్ ఆతారె, ‘ఇక ఇనిక ఆనాద్ లెనొ’ ఇజి ఒడిఃబితార్.

25అయావలె ఒరెన్ వాతండె, “ఇదిలోమీరు జెలిదు ఇడిత్మహిలోకుర్ ఏలు దేవుణు గుడిఃదు నిహరెలోకాఙ్ 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.

27వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదింసఙంనడిఃమినిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరివరివెటవెన్ బాతాన్ :
28 “యాయేసు పేరు అసి బోదినామ్ట్’  ఇజిమాపుమిఙి డటం బెదిసి వెహాప్ గదె. గానిమీరు యెరూసలేమ్ దు విజుమీబోద
సాటిత్దెర్. సాతివనిన్ వందిఙ్ మాప్వనిన్ఙ్  సపాత్ ప్  ఇజిమీరుమాముసుక్ తపుప్ ఇడ్ఃదెఙ్ సుడ్ః జినిదెర్”, ఇహాన్ . 29దనిన్ఙ్ 
పేతురు మరి అపొసుత్ రు, “లోకాఙ్  ఆఏద్ , దేవుణుదిఙెమాపులొఙిదెఙ్ గదె? 30మీరుయేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్దెర్.
గానిమాఅనిగొగొరివలెహన్  అసిమనిన్ దేవుణు,వనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్  నికాన్. 31యాయేసుఙ్ రాజుమరిసివజ,విజెరిఙ్ 
 రకిస్సిని వనిన్ వజ దేవుణు  గొపప్ మరాయ్ద సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్
వరిపాపమ్ కు డిఃసి దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరిపాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి  దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదుయేసుఙ్ 
బస్ పిసాత్ న్. 32యాసఙతిఙవందిఙ్ మాపుసాసిర్. దేవుణుదిఙ్ లొఙినివరిఙ్  దేవుణుసీనివనిన్ఆతమ్బాయాసఙతిఙవందిఙ్ 
సాసి”, ఇజి వెహార్ .

33 అపొసుత్ రు వెహిక వెంజి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్  కోపం ఆతారె ‘వరిఙ్  సపాన్ప్’  ఇజి
ఒడిఃబితార్. 34 అయావలె సఙమ్ దు మహి పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్  గమాలియేలు ఇనికాన్  సన్ హదిం సఙమ్ దు నిహండె
వెహాన్ , “వీరు సణెం సఙమ్ దాన్ వెలిల్నె మనీర్”. గమాలియేలు ఎయెన్  ఇహిఙయూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిని వరిలొఇ ఒరెన్.
లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి మహార్ . 35 అపొసుత్ రుఙ్ వెలిల్ పోకారె గమాలియేలు సఙమ్ ది లోకాఙ్ ఈహ వెహాన్ ,
“ఇసాయేలు లోకాండె, యాలోకాఙ్ మీరు ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరొజాగర మండు. 36సెగం పంటెఙ్ ముందాల దూద
ఇనికాన్ ఒరెన్ నిఙితండెనాను గొపప్వాండు ఇజి వెహాన్ . రమరమినాలిగ్ వందెఙ్ లోకుర్  వనిన్వెట కూడిఃతార్. ఎయెరొవనిన్ఙ్
 సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతిమహికార్ విజేరెసెదితారెవరి పణిఇనిదనిన్ఙ్  రెఏండాతాసొహాద్. 37వెనుక,లోకుర్ లెకక్ సుడ్ఃని
జనాబాదినమ్ కాఙ్  గలీలయవాండుఆతియూదఇనికాన్ ఒరెన్  నిఙితాత్ న్. మందలోకుర్ వనిన్వెటకూడిఃతారెవారుఏలుబడిః
కినివరి ముసుక్ ఎదిసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ బా ఎయెరొ సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతి మహికార్ విజేరె సెదిత సొహార్. 38అందెఙె, నాను
ఇనికవెహిస్నఇహిఙ,విరిఙ్  ఇనికబాకిమాట్. విరిఙ్ డిఃసిసిఅ. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవిరిఆలోసనమ్ కు,విరిపణిఙులోకువలెహాన్
 వాతిక ఇహిఙఅది ఇనిదనిన్ పణిదిఙ్  రెఏండానసొనాద్. 39గాని ఇకక్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిక ఇహిఙవిరిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్  మీరు
అట్ ఇదెర్. అకాక్దె ఆఏండమీరు దేవుణు వెట టంటెఙ్  ఆతికార్  ఇజిమిఙి తెలినాద్”. 40సఙమ్ 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  మాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతి వందిఙ్ అపొసుత్ రు డెఃయ్ తి దెబబ్ తిహిఙ్ బా సరద్ ఆజి అబెణిఙ్ 
సొహార్. 42రోజుఅపొసుత్ రు దేవుణు గుడిః డేవాదు,లోకురి ఇల్ కాఙ్ బోదిసిమహార్ .యేసుదేవుణుపోకి కీసుత్ నె ఇజినెగిగ్మాట
వారు తప్ ఏండబోదిసిమహార్ .

6
అపొసుత్ రు ఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తికార్  ఆకాలమ్ దునండొలోకుర్ ఆజివాతార్. అయావలెముండమణిసిరిఙ్  బోజనంసీనిదనిన్లొఇ,
మాముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్  ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు ఏబి బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్ మొరొ ఆతార్.
2అయావలెపనెన్ండుమణిసిర్ అపొసుత్ రు నమిమ్తివరిఙ్  విజెరిఙ్ కూకరెవెహార్ , “మాపుబోజనంసీబాజిసీనివందిఙ్  దేవుణు
మాట నెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి సీనిక తగిఏద్. 3తంబెరిఙాండె, అందెఙె ఏడుగురుమొగ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు. మీలొఇ దేవుణు ఆతమ్
నిండితి మనిన్, గెణం నిండితి మనిన్ విజేరె ఒపుకొటి మని ఏడుగురు మొగగ్ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు, మాపు వరిఙ్  యాపణి
ఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్, దేవుణు -మాటనెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .

5-6అపొసుత్ రిమాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతిమహిలోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం ఆతాద్. అందెఙె దేవుణు ముసుక్పూరి నమకం ఇడ్ఃజి
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండితిమహి సెత్పాను, 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 దేవుణు
మాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దుమనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజివాతాద్. నండొండార్ పుజేరిఙుయేసుపబుముసుక్
నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8వరి లొఇ ఒరెన్, సెత్పాను ఇనికాన్, దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండితాండె లోకుర్ నడిఃమి గొపప్

బమామ్ని పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజి మహాన్ . 9గాని, కురెనియ పటన్మ్ దికార్ యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, (వీరు లిబెరి ఇనియూదురు మీటిఙ్ ఇండొణి గుంపుదికార్ )మరి కిలికియ దేసమ్ దాన్  వాతియూదురు, ఆసియ
దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు వాతారె సెత్పాను వెట తరిక్సాత్ ర్. 10గాని వాండు వెహిమాటెఙ  ఎదిసెత్ఙ్  వారు అట్ ఎండాతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను వరివెట వరిగ్తాన్.
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11అయావలెవారు, ‘వీండుమోసెముసుక్,దేవుణుముసుక్దూసిసినిమాటెఙ్ వరిగ్నికమాప్ వెహాప్ ’ఇజివెహెఙ్ 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 రెయూద పెదెద్ల్ ఙ సన్ హదిం ఇని పెరి సఙమ్ దు తతార్. బానెఅబదద్ం
సాసి వెహిన్ వరిఙ్ నిల్ పాత్ ర్. 13వారు  ఈహ వెహార్ , “వీండు ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యా దేవుణు గుడిఃదిఙ్, మోసె
సితిత్ రూలుఙ  వెతేకంవరిగ్జినాన్. 14యానజరేతువాండుఆతియేసుయాదేవుణుగుడిఃపాడు కినాన్,మాటుఎలాగనడిఃదెఙ్ 
ఇజిమోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ మారిసాన్న్  ఇజి వీండు వెహికమాపువెహాప్”. 15సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ సెత్పాను
మొకొం డిటం  సుడ్ఃజిమహిఙ్ వనిన్మొకొం దేవుణు దూతమొకొం లెకెండ్ జాయ్ తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సెత్పానుఙ్ వెన్ బాతాన్, “యామాటెఙ్  నిజమా? వీరు వెహి లెకెండ్ నీను
వెహిదా సిలెల్దా?”. 2 దనిన్ఙ్ సెత్పాను వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె, వెండు, మాఅనిగొగొ ఆతి అబాహాం
ఆరోను ఇని పటన్మ్ దు బతిక్ఎండ ముందాల, మెసొపొతెమియ ఇని దేసమ్ దు బతిక్జి మహాన్ . అయావలె నండొ జాయ్ 
మనిన్ దేవుణు వనిన్ఙ్  తోరెఆతాన్. 3దేవుణుఅబాహాంవెటఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి,నీసొంతలోకాఙ్  డిఃసినాను
నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4 అయావలె వాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తి మహి మెసొపొతెమియ దేసెం డిఃసి ఆరోను పటన్మ్ దు సొనిస్ బతిక్తాన్. వనిన్
బుబబ్సాతివెనుకఅబెణిఙ్  మీరుఏలుబతిక్జినియాదేసమ్ దుబతిక్దెఙ్  దేవుణువనిన్ఙ్  కూకతతాన్. 5అయావలెదేవుణు
వనిన్ఙ్  ఉండిముకబూమిబాఅకుక్ సిఏతాన్,యాదేసమ్ దు. గానిఅయావలెఅబాహాముఙ్ కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బాదేవుణువనిన్
వెట ఉండిమాట సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘నిఙి, నీ పొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యాబూమి ఆనాద్’. 6దేవుణు వనిన్ వెట,
‘నీ పొటెఙాణికార్  ఆఇ దేసమ్ దు సొనారె బానె ఆఇకార్ లెకెండ్  మనార్. అయ దేసెమ్ దికార్  నీ లోకాఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్  పంటెఙ్
 వెటిట్పణి కిజిని వరిలెకెండ్  పణి కిబిసి వరిఙ్ లొఙిజి మంజిని వజ ఇడ్ఃజి మాలెఙ్  కినార్’. 7గాని వారు ఎమేణి దేసమ్ దు
పణి కిజినారొ అయ దేసెమ్ ది వరిఙ్  నాను తీర్ పు తీరిసి సిస సీనాలె. వెనుక వారు ఆ దేసెం డిఃసి వాజియాబాడిడ్దు మంజి
నఙి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాన్రెల్ ఇజి వెహ మహాన్ . 8 దేవుణు అబాహాం వెట ‘విజెరి కుటుమ్ కాఙ్ పుటిత్ మొగగ్ కొడొఃరిఙ్ సున తి
కిదెఙ్ వలె’, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె అబాహాం, వనిన్ మరిసి ఇసాస్కు పుటిత్ ఏడు రోసుక్ వెనుక మహస్నాండిఙ్, 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.

9-10 యా పనెన్ండు మంది అనిగొగొర్ వరి లొఇ తంబెరి  ఆతి యోసేపు ముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ గొతిత్ పణి కిదెఙ్ 
పొరార్. ఆహె యోసేపు 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 పరొయోసేపు ముసుక్ దయ తోరిసాత్ న్. పరొ
రాజుయోసేపుఙ్  అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ పాత్ న్. పరొ రాజుఙ్ కలిగ్తి మహి విజు వనకాఙ్ ముసుక్
నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ కితాత్ న్ .

11అయావలె అయ్ గుపు దేసమ్ దు విజు, మాఅనిగొగొర్ బతిక్జి మహి కనాను దేసమ్ దు విజు పెరి కరు వాతాద్. కరు
వాతిఙ్ నండొమాలెఙ్  వాతె. మాఅనిగొగొర్ ఆతివరిఙ్ తిండిదొహ్క్ ఏండఆతాద్. 12అయావలె,అయ్ గుపుదేసమ్ దు తిండి
మనాద్ ఇజియాకోబు వెహాన్ . వెహాండె వనిన్ మరిసిరిఙ్, ఇహిఙ, మా అనిగొగొరిఙ్  ముందాలెన్ ఉండి సుటు బాన్ పోకాన్.
13వారు మరి ఉండి సుటు సొహిఙ్, యోసేపు, వనిన్ దాదారిఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నెలవ్ కిబె ఆతాన్. అయావలెయోసేపు
కుటుమ్ ది వరి వందిఙ్ పరొ రాజు నెసాత్ న్. 14 వెనుక యోసేపు వనిన్ బుబబ్ ఆతి యాకోబుఙ్ వనిన్ సొంత లోకాఙ్ విజేరిఙ్ 
అయ్ గుపుదేసమ్ దు రదు ఇజి కబుపోకాన్. వారుమొతత్ం డబయ్ అయ్ దుగురుమహార్ . 15అయావలెయాకోబు, వనిన్వెట
మహికార్ విజేరెఅయ్ గుపుదేసెంసొహార్. వారుఅబెబ్బతిక్తాత్ ర్. వెనుకయాకోబు,మహిఅనిగొగొరుబానెసాతార్. 16వెనుక
వరి డుముక్ సెకెం ఇని పటన్మ్ దుమర్ జి తతాత్ రె,ముందాలఅబాహాంహామోరుమరిసిర్  బాణిఙ్  కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17దేవుణుఅబాహముఙ్ ముందాలెన్సితిత్ మాటవజజరిగ్దెఙ్ డగుఆజివాతాద్. అయావలెమాలోకుఅయ్ గుపుదేసమ్ దు
నండొ లోకు ఆజి వాతార్. 18అయావలె, యోసేపు ఎయెన్ ఇజి నెస్ ఇ ఒరెన్  రాజు అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్
 మొదొల్ సాత్ న్. 19యారాజుమాలోకాఙ్  మాయమాటెఙ్ వెహిస్ మొసెం కితాత్ న్ . గొపప్ మాలెఙ్ కితాత్ న్ . మొగగ్కొడొఃర్ పుటిత్ఙ
వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వెటనె గడడ్దు విసీరెద్ఙ్ వలె ఇజియారాజుఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుసాజిసొండెఙ్.

20ఆ కాలమ్ దుమోసె ఇనికాన్ ఒరెన్  పుటాత్ న్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్. వాండు మూండి నెలెఙ్ దాక వనిన్ బుబబ్
ఇండొ పిరితాన్. 21మూండి నెలెఙ్ వెనుక వనిన్ఙ్ ఇండొ వెలిల్ సోపిస్ గడడ్ ఒడుడ్ దు ఇటాత్ ర్. అయావలె పరో రాజుగాలిస్ వాతాదె
కొడొఃదిఙ్ లాగితాదె దనిన్ మరిసి లెకెండ్ పోస కిబిసాత్ ద్. 22మోసెఙ్ అయ్ గుపు వరి విజు తెలివి నెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని
మాటెఙ లొఇబాగ వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని పణిఙలొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలెనాసొంతలోకుర్  ఆతిఇసాయేలుర్ బానెసొనఇజిబుదిద్ పుటాత్ ద్. 24వాండుసొహిఙ్ 
అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్, ఒరెన్ ఇసాయేలు వనిన్ఙ్మాలెఙ్ కిజిమహిఙ్  సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్
ఇజిఅయ్ గుపువనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహెనాయంతీరిసాత్ న్. 25ఇసాయేలులోకాఙ్ వరిబాదెఙాణిఙ్డిఃబిసెత్ఙ్  దేవుణు నఙిపోకాన్ 
 ఇజి మోసె ఒడిఃబితాన్. గాని వారు అరద్ం కిఏతార్. 26మహస్ నాండిఙ్ మోసె  ఇసాయేలు లోకాఙ్ సుడ్ఃజి సొహాన్ .  రిఎర్

* 7:16 7:16అయ  కాలమ్ దు అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ పీనుగుదిఙ్ నూనెరాసిపా తలొఇ ఇడాన్ర్, సబ్ ఏండమండెఙ్
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ఇసాయేలులోకుర్  టంటెఙ్ఆజిమహిఙ్  మోసెవరిఙ్ సుడ్ఃతండె, ‘ఒరెఒరెబాబు,మీరుతంబెరి రిఇదెర్ గదె? మీరు ఎందనిఙ్ 
ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్  టంటెఙ్ ఆజినిదెర్’  ఇజి వెహండె వారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 27-28గాని ఆఇ వనిన్
ముసుక్అనయంకినికాన్ వెహాన్ , ‘మాముసుక్అతికారివజమండెఙ్,తీర్ పుతీర్ సిన్వనిన్వజమండెఙ్ నిఙిఎయెన్ ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయాఅయ్ గుపు వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండ్  నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినిదా ఇజి వెహండెమోసెఙ్ నెకపొకాన్.
29యాకవెహాండెమోసె తియెల్  ఆతాన్. వెటనె అయ్ గుపు దేసెం డిఃసి సొహాన్ . మిదాయ్ను ఇని దేసమ్ దు సొహాండె ఆఇకాన్ 
లెకెండ్  బతిక్తాత్ న్. బానెపెండిల్ ఆతండెరిఎర్ కొడొఃరిఙ్ ఇటాత్ న్. 30నలపయ్పంటెఙ్ వెనుక,సినాయిఇనిపెరిగొరొన్ డగుమనిన్
బిడిఃమ్ బూమిదుమహిఙ్,ఒరెన్  దేవుణు దూతమోసెఙ్ తోరెఆతాన్. యాదూతవెయ్ జిమహితుపెప్ఙ నడిఃమిఉండిసిసు
కొణ లొఇ తోరె ఆతాన్. 31మోసెఅకక్ సుడ్ఃతిఙ్  బమమ్ ఆతాన్. బమమ్ ఆతండె నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ తుపప్ డగు సొహాన్ . డగు
సొహిఙ్ దేవుణుమాట ఈహ వెహాన్ , 32 ‘నాను నీ అనిగొగొర్ ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇని వరి దేవుణు'. యాక
వెహాండెమోసెతియెల్ ఆజి వణకాన్. సుడ్ఃదెఙ్ బాఅట్ ఏతాన్.

33 దేవుణు మరి వెహాన్ , ‘నీ జోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్ బాడిడ్ దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి బాడిడ్ '. 34 అయ్ గుపు
దేసమ్ దు మనిన్ నా లోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను నెగెండ సుడ్ఃత. వారు అడఃబానిక వెహ. అందెఙె నాను వరిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  డిఃగిత
వాత. ఏలు రఅ నిఙినాను అయ్ గుపు దేసెంపోకన్ ఇజి వనిన్వెట వెహాన్ .

35 ‘మాముసుక్ అతికారి వజమండెఙ్ తగుగ్ తెపిన్కాన్ వజమండెఙ్  నిఙి ఎయెర్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్’ ఇజి వెహిస్ ఇసాయేలు
లోకుర్, ముందాల నెకిస్ పొకియామోసెఙ్ నె, దేవుణు అతికారి వజ, తపిసినికాన్ వజ వరిబాన్ పోకాన్. వెయ్ జిమహితుపప్
లొఇ తోరె ఆతి దేవుణు దూత సాయమ్ దాన్ మోసెఙ్  దేవుణునె పోకాన్. 36 అయ్ గుపు దేసమ్ దు బమమ్ పణిఙ్  కిజి మోసె
ఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్ తతాన్. ఎరఙ్ సమ్ దరంబానె, మరివారు నలపయ్ పంటెఙ్ నడిఃజి సొహిమహి బిడిఃమ్ బూమిదుబా
మోసె బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని  గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37యామోసెనె ఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణు నఙి పోకి లెకెండ్ మీబాణిఙె
ఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ పోకాన్న్’, ఇహాన్ . 38బిడిఃమ్ బూమిదు సఙం కూడిఃతి మహి ఇసాయేలు లోకుర్ వెటమహికాన్  యా
మోసెనె. మాఅనిగొగొర్ వెట మహికాన్ వీండె. సీనాయి గొరొతు దేవుణు దూత వినిన్వెటనె వరిగ్తాన్. మఙి సీదెఙ్  దేవుణు
బాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్నిమాటెఙ్ తతిత్కాన్  వీండె.

39గానియామోసెఙ్ మాఅనిగొగొర్ లొఙిజిమన్ ఏండ నెకపొకార్. మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొహిఙ నెగెగ్ద్ ఇజివారు
కోరితార్. 40అయ్ 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 .
41అయావలెవారు ఉండి దూడః లెకెండ్ బొమమ్ తయార్ కితత్రె పూజ కితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్ దనిన్ముసుక్ వారు
నండొసరద్ ఆతార్. 42గానిదేవుణుకోపంఆతండెమొకొంవెనుకమహాన్. ఆగాసమ్ దుమనిన్కెఙ్  సుడ్ఃదెఙ్,నెలపొదుద్ సుకెక్ఙ్
విజు దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ . పవకరు ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “ఇసాయేలు
లోకాండె, మీరు బిడిఃమ్ బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్  నడిఃసి సొనిస్ మహివలె పూజ కితిత్క నఙినె ఆఏద్ . 43మీరు పూజ
కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి దెయమ్ కాఙె గూడాఃరమ్ దు పిండిజి ఒసి మహిదెర్. వనకాఙె
పూజ కితిత్దెర్. అందెఙె బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙితొహిస్ ఒతెఙ్ నాను సరి సీనాలె. 44మాఅనిగొగొర్ బిడిఃమ్ బూమిదు
సొనిస్మహివలెసాసి గూడారం వరివెటమహాద్ . దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ లెకెండెమోసెయాసాసి గూడారం †తయార్  కితాత్ న్ .
45మరి లావు పంటెఙ్ వెనుక యెహొసువ ఇనికాన్ అయ టయమ్ దుయాసాసి గుడారం పిండిత ఒతండెమా అనిగొగొరిఙ్ 
 నడిఃపిసాత్ న్. అయావలె ఇసాయేలు లోకాఙ్ సీనా ఇజి దేవుణు వెహి దేసమ్ దు వారు సొహార్. దేవుణు వరివెటమహిఙ్ బానె
మహియూదురు ఆఇలోకుర్ వెటఉదద్ం కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెంసొంతం కితాత్ ర్ .బానెబామాఅనిగొగొర్ యాసాసిగూడారం
పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దాకయాసాసి గూడారం బానె మహాద్ . 46దావీదురాజు ఇహిఙ
దేవుణు వెహి వజ నడిఃతికాన్. దేవుణు దయ వనిన్ ముసుక్ లావుమహాద్ . అహిఙ్ బామాఅనిగొగొ ఆతియాకోబు పారద్నం
కితిత్ యా దేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ ఉండి గుడిః తొహెఙ్  దావీదు రాజు వెన్ బాతిఙ్ బా దేవుణు సరి సిఏతాన్. 47గాని
దావీదురాజుమరిసి ఆతిసొలోమొనుఙ్ నె దేవుణు గుడిః తొహెఙ్ సరి సితాత్ న్ . 48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ ఇంక గొపప్ పెరి దేవుణు,
లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్  కితిత్ బాడిడ్దు మన్ ఏన్.

49దేవుణుమాటెఙ్ పవక ఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకం నాను బసిని సిమసనం‡. బూమినాపాదమ్ కు ఇడిన్ పీట. నాను
మండెఙ్  ఉండిగుడిఃతొహెఙ్  మీరుఅట్ ఇదెర్. 50ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పరలోకం,బూమి,దనిన్లొఇమనిన్కెఙ్విజునానెపుటిసత్”.
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. మీఅనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా
ఎసెఙ్ బా సరినె దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీ అనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు పోకన్
ఇజి వెహిఆనీతివాండు వందిఙ్ ముందాలెన్ వెహిపవకరిఙ్ బామీఅనిగొగొర్ సపాత్ ర్. ఏలు ఆ నీతి వనిన్ఙ్  మీరు ఒపజెపిత్దెర్.
వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53దేవుణు వనిన్ దూతవెటమిఙి సితిత్ రూలుఙ్ మిఙిదొహ్ కె గానిమీరు దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.

సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ జినార్
54యామాటెఙ్  వెహరెవారు గొపప్ కోపం ఆతారె సెత్పానుఙ్  సుడ్ఃజి పలుక్ కొహ్ కార్. 55గాని సెత్పాను దేవుణు ఆతమ్ సతుత్

పూరి నిండిజి ఆగాసం దరోట్ సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణు గొపప్జాయ్ సుడ్ఃతాన్. యేసుపబు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహి
మహిక సుడ్ఃతాన్. 56 “సుడ్ఃఅ, ఆగాసం రే ఆతిమహిక,లోకు మరిసి ఆతియేసు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహిమహికనాను
సుడ్ఃజిన”, ఇజి సెత్పాను వెహాన్ .

† 7:44 7:44సాసి గుడారం. దేవుణు ఇబెబ్మనాన్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిస్మహి గుడారం ‡ 7:49 7:49 సిమసనం. తీర్ పు కిదెఙ్రాజుర్ బసిని కురిస్
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57గానియామాటెఙ్ వెహరె వెటనె వారు గిబిబ్ఙ్  మూకె ఆతారె డటం గగోలాజి విజేరె ఉండె ఆజి వనిన్ ముసుక్ వాతార్.
58 పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ లాగిత ఒతారె వనిన్ఙ్ పణుకుఙాణ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. పణుకుఙ్  విసీర్ ని సాసి లోకుర్ వరి
సొకెక్ఙ్ ముందాల సవులు ఇని ఒరెన్ దఙడాఃయెన్ పాదమ్ కాఙ్ డగు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

59వారు సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి మహిఙ్  సెత్పాను, “యేసుపబువా నాపాణమ్ దిఙ్ ఏలు నీ డగు కూడుఃప్ అ”,
ఇజిపారద్నం కితాత్ న్ . 60వెనుక సెత్పానుముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా, వీరు కిజినియాపాపం విరిముసుక్మోపమ్”, 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
నమిమ్తికార్విజేరెయూదయసమరియదేసమ్ కాఙ్  సెదితసొహార్. 2బకి కలిగ్తి నమిమ్తిత్ లోకుర్ సెత్పానుఙ్  సమాదికితారెవనిన్
వందిఙ్ గొపప్ దుకం ఆజిఅడఃబాతార్. 3నసిత్వలె సవులు ఇనికాన్ యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడిత్మహివరి నమకంపాడుః
కిదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  డుఃగ్ జిమొగగ్కొడొఃరిఙ్ అయ్ లికొడొఃకాఙ్  ఈడిఃసి ఒసి జెలిదు ఇడ్ఃజి,వాండు సఙమ్ దిఙ్ 
 పాడుః కిదెఙ్మొదొల్ సాత్ న్.

సమరియదేసమ్ దు సువారసాటిసాత్ ర్ 
4అయావలె సెదితిసొహిసఙమ్ దికార్ సువారసాటిసి విజుబాడిడ్ఙ విజెరిఙ్  వెన్ పిసి బూలాతార్. 5అయావలెఅపొసుత్ రు

ఏర్ పాటు కితిత్వరిలొఇఒరెన్ పిలిపుఇనికాన్ సమరియపటన్మ్ దుసొహాన్ . అబెబ్యేసు, కీసుత్ *ఇజిబోదిసాత్ న్. 6పిలిపువెహి
మాటెఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగెండ వెహారెవాండు కితిత్ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్. 7 కికుక్ కాలుక్సాతికార్,సొటవారు నండొండార్
 అబెబ్వాతారెనెగెండ  ఆతార్. నండొండార్ లోకుర్ దెయంఅసిత్ మహికార్ అబెబ్మహార్ . దెయమ్ కు నండొ గగోలాజివరిఙ్  డిఃసెత్
సొహె. 8అందెఙె సమరియపటన్మ్ దు నండొ సరద్ కలిగ్తాద్.

గారిడ్ పణి కిని సిమోను
9సమరియపటన్మ్ దు సిమోను ఇని ఒరెన్మహాన్ . సిమోను ఆ పటన్మ్ దు సెగం పంటెఙ్  గారిడ్ విదె కిజినాను 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 వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతార్. 11నండొకాలం సిమోనుగారిడ్
పణి కిజి లోకాఙ్ బమమ్ కిబిసి మహాన్ . అందెఙె వారు సిమోనుఙ్  నమిమ్తార్. 12గాని దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, యేసుకీసుత్
వందిఙ్  పిలిపు పటన్మ్ ది లోకాఙ్  సాటిసిత్ఙ్  యా సువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రె మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ బాపిత్సం లాగె
ఆతార్. 13అయావలెసిమోనుబానమిమ్జిబాపిత్సంపొందితాండెపిలిపుఙ్ డిఃస్ ఏండవనిన్వెటనెమహాన్ . పిలిపుకినిబమామ్ని
గురుఙ్, బమామ్ని పణిఙ్  సుడ్ఃజి సిమోను గొపప్ బమమ్ ఆతాన్.

14యేసు పబు వందిఙ్ వెహి సువార సమరియ దేసెమ్ దికార్ ఒపుకొటార్  ఇజియెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు వెహర్.
వెహారెపేతురుఙ్ యోహానుఙ్  వరిడగుపోకార్ 15వీరువాతారెసమరియపటన్మ్ దు నమిమ్తివరిముసుక్ దేవుణుఆతమ్ సతుత్
వాదెఙ్  ఇజి పారద్నం కితాత్ ర్ . 16 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ అబెబ్ణి దాక  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ మహాద్ .
వారు పబువాతియేసు పేరుదాన్ బాపిత్సం ఉండెనె లాగె ఆజి మహార్ . 17అయావలె పేతురు, యోహాను వరి ముసుక్ కికుక్
ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్ వాతాద్.

18-19అపొసుత్ రులోకుర్ ముసుక్ కికుక్ ఇటిత్ వలెవారుదేవుణుఆతమ్దాన్ నిండిజినార్  ఇజిసిమోనుసుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె,
“నాను ఎయెన్  ముసుక్ కికుక్ ఇడాన్నొ,వాండు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండిని వజయాఅతికారం నఙిబాసిదా”, ఇజి వెహిస్
వరి ముందాల డబుబ్ ఇటాత్ న్. 20అయావలె పేతురు, “నీను డబుబ్ సీజి దేవుణు వరం సంపాదనం కిన ఇజి ఒడిఃబితిత్దా? నీ
డబుబ్నీవెటనాసనంఆపిద్. 21నీఆలోసనందేవుణుసుడ్ఃతిఙ్సరిఆతికఆఏద్ . అందెఙెమాపుకినిపణిదునిఙిఇనివంతు
సిలెల్ద్ . 22అందెఙెయా సెఇ ఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగు వాజి పారద్నం కిదు. నీను ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ వందిఙ్ 
దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23నీమనుస్దు నండొ గోస నిండితమనాద్  ఇజి నాను నెసాన్. అకాక్దె ఆఏండ నీపాపమ్ కు నిఙి
తొహెమనెన్ ఇజి నాను నెసాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . 24దనిన్ఙ్  సిమోను, “నీను వెహికెఙ్ 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  
26అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను దసిణం దరోట్ సొనిస్యెరూసలేమ్ దాన్  గాజఇనిపటన్ంసొని

బిడిఃమ్ బూమిదుసొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 27-28అందెఙె పిలిపుసోతాండెసొహాన్ .సొనిస్మహిఙ్ ఒరెన్ అయియొపియదికాన్ 
రదం† ముసుక్ సొనిస్నాన్. వాండు అయియొపియ దేసెమ్ ది రాణి కందెకెబాన్  ముకెలమతి పణి కినికాన్ ఒరెన్. ఇని పణి
ఇహిఙ దేసెమ్ ది డబుబ్ నడిఃపిసిని దనిన్ ముసుక్ వీండు మంతి. వీండు యెరూసలేమ్ దు పారద్నం కిదెఙ్  సొహాండె మర్ జి
సొనిస్నాన్. సొనిస్ మహిఙ్  వీండు రదమ్ దు బసి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. 29 అయావలె దేవుణు ఆతమ్
పిలిపుఙ్, “నీను రదం డగు సొనిస్ దనిన్ వెట నడిఃజి సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 30 పిలిపు రదం డగు ఉహ్ కిస్ సొహిఙ్  అయా

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం † 8:27-28 8:27-28 రదం ఇహిఙ గురమ్ కాఙ్ ఉండి బంటిపూటాన్ర్
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అయియొపియదికాన్ యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. పిలిపు అకక్ వెహాన్. వెహాండె, “నీను సద్ విజినిక అరద్ం
కిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 31వెన్ బాతిఙ్, “ఎలాగఅరద్ం కిన? ఎయెన్ బానఙిఅరద్ం వెహ్ ఏండమహిఙఎలాగఅరద్ం కినా?
రదమ్ ముసుక్ ఎకిస్ నా వెటబస్ అ. దినిన్ అరద్ం వెహిస్ సిదా” ఇహాన్ ,అయఅయియొపియదికాన్. అందెఙె పిలిపు రదం ఎకిస్
వనిన్ డగు బసాత్ న్. 32అయఅయియొపియదికాన్ సద్ విజిమహిమాటెఙ్ ఇనికెఙ్  ఇహిఙ “సపెత్ఙ్ ఒనిగొరెవజవనిన్ఙ్ ఒతార్.
బుడుఃసుక్ఙ్ కతిసినివలె అలెజి మంజిని మెండగొరెపిలల్ వజ అలేత మహాన్ . వాండు ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్. 33వారు వనిన్ఙ్ 
సిగు కితాత్ ర్ . వనిన్ఙ్ నాయం దొహ్ క్ ఏండాత సొహాద్. వనిన్ పొటెఙాణి వరి వందిఙ్ ఎయెర్ బా వెహ్ ఏండ ఆనార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వనిన్ పాణమ్ దిఙ్  బూమిముసుక్హాన్  లాగితార్”.

34అయఅయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవక ఎయెవందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ ? వనిన్ వందిఙెనా,మరి ఒరెన్ 
వందిఙా? దయకిజివెహ్ అ”. 35అందెఙెపిలిపుఅయఅయియొపియదికాన్  సద్ వీజిమహియెసయపవకరాసిత్ పుసత్కమ్ దు
మహిమాటదాన్ మొదొలిస్యేసుపబువందిఙ్  సువారవెహాన్ . 36ఆహెవారుసొనిస్మహిఙ్ ఏరుమహిఉండిబాడిడ్దువాతార్.
అయ అయియొపియదికాన్ వెహాన్ , “ఇబెబ్ ఏరు మనెన్. నాను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇనికబా అడుడ్ మనాదా?”. 37 దనిన్ఙ్
 పిలిపు, “నీను మనుస్ పూరి యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇని అడుడ్ బా సిలెల్ద్ ”, ఇహాన్ . అందెఙె వాండు,
“ఒఒ,యేసుకీసుత్ దేవుణుమరిసి ఇజినాను నమిమ్జిన”, ఇహాన్ .

38అయావలె, “రదం నిల్ ప్ అ”, ఇజి అయియొపియదికాన్ ఆడ సితాత్ న్ . రదం నిల్ పాత్ ండె వాండు, పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జి
ఏరుదు డిఃగితార్. పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు ఏరులొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనెదేవుణుఆతమ్
పిలిపుఙ్ కూక ఒతాన్. అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ మరి సుడ్ఃఏతాన్. గానివాండు సర్ ద ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40పిలిపు సుడ్ఃతిఙ్ అజొతు పటన్మ్ దు మనన్ ఇజి నెసాత్ న్. అబెబ్ణిఙ్ సోసివాండు సొహి సరిదు మహి విజు పటన్మ్ కాఙ్ 
యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహిస్ కయ్ సరియఇని పటన్మ్ దాకవాతాన్.

9
సవులుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తాత్ న్ 

1-2అయావలె సవులు ఇనికాన్ యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్  బెదిసి మహాన్ . వరిఙ్ మాలెఙ్ కిజి మహాన్ . వాండు
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరిబాన్ సొహాండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మనిన్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణి పెదెద్ల్ ఙ సీదెఙ్ 
 ఉతమ్ కు లొసాత్ న్. ఇని ఉతమ్ కు ఇహిఙ, దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడిత్కార్ ఎయెర్ బా మహిఙ,
మొగగ్కొడొఃర్ గాని అయ్ లికొడొఃక్ గాని వరిఙ్ తొహిస్ ఒసి యెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారం మనాద్ ఇజి
వెహిస్ని ఉతమ్ కు.

3 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు సొండెఙ్  సోతాత్ న్. దమసుక్
పటన్ం డగు వాజిమహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ ఉండి గొపప్ జాయ్ వనిన్ సురులం డెఃయ్ తాద్. 4అయావలె సవులు బూమిదు
అరాన్. అరిఙ్, “సవులు, సవులు, నీను ఎందనిఙ్ నఙిమాలెఙ్ కిజిని”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిన్ ఉండిమాటవెహాన్ .

5 “పబు, నీను ఎయి”, ఇజి సవులు వెన్ బాతాన్. “నీనుమాలెఙ్ కిజినియేసునె నాను. 6ఏలు నిఙ్ జి పటన్మ్ దు సొన్ అ.
నీను ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ నిఙి వెహన్నాన్ లె”, ఇజి మాట వెహాన్ . 7 సవులు వెట సొనిస్ మహికార్  జాటు వెహార్ గాని
ఎయెరిఙ్ బా తోర్ ఏతార్. వారు అలెల్త నిహ మహార్ . 8 సవులు బూమిదాన్  నిఙితాత్ ండె బేసాత్ న్ గాని కణుకు తోర్ ఏండ ఆతె.
అందెఙెవారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్  అసాత్ రె దమసుక్ పటన్మ్ దు నడిఃపిసిఒతార్. 9వాండుమూండిరోసుక్ కణుకు తోర్ ఏండమహాన్ .
ఇనికబాతిన్ ఏండ ఉణెఎండమహాన్ .

10 దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు సిసూడుః ఒరెన్  అననియ ఇనికాన్ మహాన్ . యేసుపబు వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు తోరె
ఆతండె, “అననియ”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ అననియ, “పబువానాను ఇబెబ్మనన్”, ఇహాన్ .

11యేసుపబు వనిన్వెట, “నీనుతినాఙ్ ఇజి కూకిన్ సరిదుసొన్ అ. బానెయూదఇనివనిన్ ఇండొసొనిస్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్
 సవులు ఇని వనిన్ వందిఙ్  వెన్ బాఅ. సవులు పారద్నం కిజి మంజినాన్. ఉండి దరస్నమ్ దు సవులు ఇనిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ,
12 అననియ ఇనికాన్ ఒరెన్ వాతండె వనిన్ కణెకెఙ్  నెగెండ్ కిజి మరి సూణి లెకెండ్ ఆదెఙ్ వనిన్ బురాదు కికుక్ ఇడిన్వజ
సుడ్ఃతాన్”, ఇజి వెహాన్ .

13దనిన్ఙ్ అననియవెహాన్ , “పబు వీండుయెరూసలేమ్ దు నిఙి కేట ఆతి వ రిఙ్  ఎసొస్నొమాలెఙ్ కితాత్ న్  ఇజి వనిన్ వందిఙ్ 
నాను నండొ వెహమహ. 14ఇబెబ్యాపటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్  తొహిస్ ఒసియెరూసలేమ్ 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 నడఃమి నా వందిఙ్  వెహెఙ్  నాను వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కితమనన్. 16నావందిఙ్ వాండు ఎసొనొమాలెఙ్ఆనాన్  ఇజినాను వనిన్ఙ్  తోరిసన్”, ఇహాన్ .

17అందెఙె అననియఅయ ఇండొసొహాండె సవులు ముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ న్. “సవులునా, నీను వాతి సరిదు నిఙి తోరె ఆతి
పబు ఆతియేసు నఙిపోకమనాన్. నీనుమరి సూణివందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ నీముసుక్వాని వందిఙ్ నఙిపోకమనాన్”,
ఇజిసవులు వెటవెహాన్ . 18అయావలెవనిన్ 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 దుమహియేసుపబు సిసూర్ వెటసెగందినమ్ కుమహాన్ . 20యూదురిమీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్  తినాన్ఙ్ 

సొహాండెయేసునెదేవుణుమరిసిఇజియేసుపబువందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 21అకక్వెహికార్విజేరెనండొబమమ్ఆతార్.
యెరూసలేమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తివరిఙ్  పాడుః కిజిమహికాన్  వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తివరిఙ్  తొహిస్పెరిపుజేరిర్
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డగు కూకిస్ ఒతెఙ్  ఇబెబ్బా వీండు వాత మనాన్ ఇజి వెహార్ . 22 అహిఙ్ బా పవులు మరి నండొ సతుత్ దాన్  బోదిసి మహాన్ .
యేసునె  దేవుణు పోకి కీసుత్ ఇజి రుజుప్  కితాత్ ండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మహియూదురుఙ్ గాబ కితాత్ న్ . 23నండొ రోసుక్ సొహి
వెనుక సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  ఇజియూదురు ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24గాని వరి ఆలోసనం సవులుఙ్ తెలితాద్. వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్  వారు
రెయువేలపూరిపటన్ం వెలిల్ సొనిసేహల్ *బాన్ సుడ్ఃజికాతమహార్ . 25గానివనిన్ సిసూర్ రయువనిన్ఙ్  ఒతారెఉండి గంపదు
బసె కితారె పటన్ం సురులమనిన్ గోడఃదు మనిన్ ఉండి కిటికి బొరొదాన్ వనిన్ఙ్  అడిఃగి డిఃపాత్ ర్.

26సవులుయెరూసలేమ్ దు సొహిఙ్  సిసూర్ వెట కూడ్ఃదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. గానివాండు సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆఏన్ ఇజివారు
ఒడిఃబితాత్ రెవనిన్ఙ్  వరివెటకూడుఃపెత్ఙ్  తియెల్  ఆతార్. 27గానిబరబబ్ 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 సిలెల్ండయేసుపబు వందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజి బరబబ్ అపొసుత్ రు వెట వెహాన్ .
28అయావలెఅపొసుత్ రు సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్వాండు వరివెట కూడిఃతమహాన్ . వరివెట కూడిఃతాండెయెరూసలేమ్ దు విజు
బాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్  సిలెల్ండ యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు వెట వరిగ్తాండె
తరిక్సాత్ న్. అందెఙెవారు సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాకతెలితారె సిసూర్ వనిన్ఙ్  డిగు మనిన్ కయ్ సరియాదు ఒతారె
తారుస్ పటన్ం పోకార్.

31అయ కాలమ్ దు యూదయ, గలిలయ, సమరియ దేసమ్ కాఙ్  మహి దేవుణు సఙం  తియెల్  సిలెల్ండ సమదానమ్ దాన్
 మహార్ . సఙం దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ సతుత్ ఆజివాతె. నమిమ్తికార్ నండొండార్ ఆజివాతార్.

పేతురు లుదదుయోపాదు బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్  
32 అయావలె 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. 34 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “అయ్ నెయ, యేసుకీసుత్ నిఙి నెగెండ కిజినాన్. నిఙ్ జి, నీ మంసం నీనె పెరిజ్
ఉండి పడఃకాద్ ఇడ్ఃఅ” ఇహాన్ . 35వెటనె అయ్ నెయనిఙితాత్ న్. లుదానాటొదు,సారోను దేసమ్ దు మహికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ 
జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

36అయావలెయోప ఇని పటన్మ్ దు తబిత ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః మహాద్ . అదిబాయేసుపబు సిసూ. గీకు బాసాదు
దనిన్ పేరు దొరక్. దొరక్ ఇహిఙడుపి ఇజి అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బానెగిగ్ పణి కిజిమహాద్ . సిలిల్ వరిఙ్  సాయం కిజిమహాద్ . 37గాని
అదిఅయావలెఉండి కసట్ం అసాత్ దెసాతాద్. వారు పీనుగుదిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ రెమేడఃముసుక్మనిన్ గదిదు తెర్ పాత్ ర్. 38లుద
పటన్ంయోపపటన్ం డగుమహాద్ . పేతురు అబెబ్మనాన్ ఇజియోపాదుమనిన్ సిసూర్ వెహారె రిఎర్ మణిసిరిఙ్  పోకిస్, “దయ
కిజి వెటనె రఅ”, ఇజి కబు పోకార్. 39పేతురు నిఙితండె వరివెటయోపాదు సొహాన్ . వారు వనిన్ఙ్  మేడఃగది లొఇ ఒతార్.
అబెబ్ముండమణిసిక్ అడఃబాజి,దొరక్ వరివెటమహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  తోరిసి వనిన్ సురుల నిహె.

40 పేతురు విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం కితాత్ న్ . పీనుగుదిఙ్  సుడ్ఃజి, “తబిత, నిఙ్ అ” ఇహాన్ .
అయావలె అది బేసాత్ దె పేతురుఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిత బసాత్ ద్. 41పేతురు దనిన్ఙ్ కికాక్ఙ్  అసాత్ ండె నికాన్. నమిమ్తి వరిఙ్,ముండ
మణిసికాఙ్ 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
మహి ఉదద్ం కినికార్ ఇటలి దేసెమ్ దాన్ వాతి మహి గుంపుదికార్ ఇజి కూకె ఆతమహార్ . 2 కొరెన్లి, వనిన్ ఇండొణికార్, బకి
మనికార్. వారు దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్. వాండు సిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ మనిక సెడిడ్నె సీజిమహాన్. దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా
పారద్నం కినికాన్. 3 ఒరెన్ండు మదెనం రమరమి మూండి గంటెఙ, దేవుణు బాణిఙ్  వాతి ఒరెన్ దూత వనిన్బాన్ నిహండె,
“కొరెన్లి”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ యాదూతెఙ్ టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4 కొరెన్లి గొపప్ తియెల్ ఆతండె, “పబు, ఇనిక?”, ఇహాన్ .
దూత వెహాన్ , “నీను దేవుణుదిఙ్  కితిత్ పారద్నమ్ కు, సిలిల్ వరిఙ్  సీనిదానం విజు దేవుణు సుడ్ఃతండె నీ వందిఙ్ ఒడిఃబిజినాన్.
5ఏలుయోప ఇని పటన్మ్ దు లోకాఙ్  పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇని వనిన్ఙ్ 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 బకి
మనిన్ ఒరెన్ ఉదద్ం కిని వ నిన్ఙ్ బా కూక్ పిసాత్ న్. 8జరిగ్తిక విజు వరివెట వెహండె వరిఙ్ యోపపటన్మ్ దు పోకాన్.

పేతురు సుడ్ఃతి దరస్నం
9మ రస్నాండిఙ్వారుసొనిస్యోపపటన్ం డగు ఆతార్. అయావలెమదెనంఆతాద్. పేతురుపారద్నం కిదెఙ్ మేడః†ముసుక్

ఎకాన్. 10పేతురు గొపప్ బఙ కటిత్ఙ్ ఇనికబాఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనంతయారాజిమహిఙ్ వాండుఉండిదరస్నం సుడ్ఃతాన్.
11అకక్ ఇనిక ఇహిఙఆగాసం రేఆజినాలిగ్ సెంగుఙఅసిమహిపెరిదుపాటిననికఉండిబూమిదు డిపెఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్.

* 9:24 9:24 సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరి గోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం వెలిల్ సొని సేహెల్ ఙ్ మ హె. బానె పటన్ం కాప్ కినికార్ కాప్ కిజి మహార్ 
* 10:1 10:1 వందమంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమఅతికారి. † 10:9 10:9మేడముసుక్బాన్ మహిఇలాక్ఙ్ ముసుక్మేడెఙ్మ నెన్. ఎకిస్సొనిస్ బసెత్ఙ్
ఆనాద్ 



అపొసుత్ 10:12 119 అపొసుత్ 10:46

12 దనిన్ లొఇ బూమి ముసుక్ మనిన్ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ విజు రకం జంతుఙ్, బూమి ముసుక్ ఊజి బూలానికెఙ్, ఆగసమ్ 
ముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ మహె.

13అయావలె, “పేతురు,నిఙ్ అ,సపిస్తిన్ అ”,ఇజి,ఉండిమాటపేతురువెహాన్ . 14దనిన్ఙ్పేతురు, “సిలెల్ పబువా,తిండెఙ్ 
 ఆఇకెఙ్  ఎసెఙ్ బానాను తిన్ ఏ”, ఇజి వెహాన్  ‡.

15వెహిఙ్,మాటమరివాతాద్, “దేవుణు నెగిగ్క ఇజి ఇడిత్కెఙ్  నీను సెఏద్ ఇజి ఎరిల్సమ్”.
16ఈహ మూండి సుటుక్ జరిగ్తాద్. వెటనె ఆ దుపాటిననిన్క ఆగాసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతాద్. 17 దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి

దనిన్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి పేతురు గొపప్ఙ ఒడిఃబిజి మహాన్ . అయావలె కొరెన్లి పోకి లోకుర్  సీమోను ఇలుల్ ఎమేణిక ఇజి
వెన్ బాజి నెసాత్ రె వనిన్ ఇలుల్ ముందాల వాతార్. 18 “పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇబెబ్ మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు
అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19 పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మహివలెనె దేవుణు ఆతమ్ వనిన్వెట వెహాన్ , “సీమోను, ముఎర్
లోకుర్  నిఙి రెబాజినార్. 20 నీను నిఙ్ జి అడిగ్ డిఃగ్ జి సొన్ అ. అనుమానం ఆఏండ వరివెట సొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నానె
వరిఙ్ పోక”.

21 పేతురు డిఃగ్ జి సొహాండె, “మీరు నఙినె రెబాజినిదెర్. ఎందనిఙ్  వాతిదెర్?”, ఇహాన్ . 22 దనిన్ఙ్ వారు, “సదాతిపతి
ఆతి కొరెన్లి మఙిపోకాన్. వాండు నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెలాజిమనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్  ఇజి
యూదురు విజేరె వెహిస్నార్. ఒరెన్ దేవుణు  దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, ‘పేతురుఙ్ నీ ఇండొ కూకిస్ తసి వనిన్మాటెఙ్ వెన్ అ’
ఇహాన్ ”, ఇజి వెహార్ . 23అయావలె పేతురు వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .

పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.
మహస్ నాండిఙ్ పేతురు నిఙితండె వరివెట పయ్ నం ఆతాన్. యోపాదికార్  సెగొండార్ యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్  వరివెట

సొహార్. 24ఉండి రోజు పయ్ నం ఆతారె మహస్ నాండిఙ్ వారు కయ్ సరియాదు అందితార్. కొరెన్లి వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్
 వనిన్ డగుహి కూడెఃఙ ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె పేతురు వందిఙ్ కాప్ కిజిమహాన్ . 25పేతురు ఇండొవాతిఙ్ కొరెన్లిసొహాండె వనిన్
పాదమ్ కాఙ్  ఆరాండె వనిన్ఙ్  మాడిఃసాత్ న్. 26గాని పేతురు వనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ,నానుబా నీ న నిన్ లోకునె” ఇహాన్ .

27కొరెన్లి వెట వరిగ్జి పేతురు లొఇ సొహిఙ్  మంద లోకుర్ బాన్ కూడ్ఃజిమహిక సుడ్ఃతాన్. 28పేతురు వరి వెట వెహాన్ .
“మాయూదురి రూలు వజ ఇహిఙ యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట కూడ్ఃనిక ఆఏద్ . వరివెట మంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు
నెసినిదెర్ గదె. గాని లోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బా తకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్  ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసత్ మనాన్. 29అందెఙె నఙి
కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను అడుడ్ వెహ్ ఏండవాత. నఙి ఎందనిఙ్  కూక్ పిసిత్దెర్. ఏలు వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

30అయావలెకొరెన్లి వెహాన్ , “నాలిగ్ దినమ్ కుముందాలయాగ డిఃయా దునెనానుమదెనంమూండి గంటెఙ ఇండొపారద్నం
కిజి మహ. వెటనె మెరిస్ని ననిన్ పాతెఙ్ పొరాప్తి మనిన్ ఒరెన్ నా ఎదు నిహాన్. 31 “కొరెన్లి, దేవుణు నీ పారద్నమ్ కు వెహాన్ .
సిలిల్ వరిఙ్ సెడిడ్నె సితిత్కెఙ్ దేవుణు సుడ్ఃతాన్. 32యోపాదు కబు పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు
సమ్ దరం డగు తోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్  సీమోను ఇని వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్. 33అందెఙె వెటనె నిఙి కబు పోక. నీను
వాతికాదె నెగెద్. ఏలు మాపు విజెపె దేవుణు డగు వాతాప్. మావెట వెహెఙ్ దేవుణు నిఙి ఆడ సితిత్ విజుమాటెఙ్ వెండెఙ్ 
 మాపువాతాప్.

34 దనిన్ఙ్ పేతురు వెహాన్ , “దేవుణు విజెరిఙ్  ఉండె లెకెండ్  సుడ్ఃజినాన్, ఇజి ఏలు నాను నిజమ్ నె నెసాన్. 35 ఎమేణి
జాతి ఇహిఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి, నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃతిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొణాన్. 36యేసు కీసుత్ విజెరిఙ్ 
పబు. దేవుణు వెటలోకాఙ్ కూల తొహిప్సెత్ఙ్ వాండుయేసుఙ్ పోకాన్. యేసువ లెహాన్ ఇసాయేలు లోకాఙ్ స మదనం వాతాద్ 
ఇజి దేవుణు సువారపోకాన్. 37యోహాను దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసిబాపిత్సం సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్మొదొలిస్  యూదయ
దేసమ్ దు విజు ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 38యాకఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు, నజరేతు వాండు ఆతియేసుఙ్ దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ సీజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వాండు సొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండె స యాన్లోకురిఙ్ కిజినిబాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. దేవుణు
వనిన్వెటమహిఙానెవాండు అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండు యూదురి దేసమ్ దుని, యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజు వ నకాఙ్  మాపు సాసిర్. యూదురు వనిన్ఙ్  సిలువాదు
డెఃయారెసపాత్ ర్. 40గానిమూండిరోసాక్ఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్  నికాండెమఙితోరిసాత్ న్. 41విజేరెలోకాఙ్ వాండు
తోరె ఆఏతాన్. దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్ సాసిర్, ఇహిఙ, మఙినె వాండు తోరె ఆతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙితి వెనాక్
మాపె వ నిన్వెట తింజి  ఉణిజిమహాప్. 42సాతి వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పు సీదెఙ్ దేవుణుయేసుఙె ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ఇజి
సాసి వెహిస్ సువార సాటిసెత్ఙ్ యేసుపబు మఙి ఆడ సితాత్ న్ . 43పవకరు విజేరె వనిన్ వందిఙ్ ఇని సాసి వెహార్  ఇహిఙ, వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజెరి  పాపం దేవుణు వ నిన్ వందిఙ్ సెమిసాన్నెల్ ఇజి.

యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ,దొహ్ క్ సినాద్.
44పేతురుయామాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్ నె, వనిన్మాటెఙ్ వెంజి మహివరి ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ వాతాద్. 45పేతురు వెట

వాతి మహి నమిమ్తికార్ యూదురు, యాక సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్. “యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ఇని
ఇనాయం దేవుణు సీజినాన్”, ఇజి బమమ్ ఆతార్. 46 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్ వాతిఙ్  వారు ఆఇ
బాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణు ఎసొనొపెరికాన్ ఇజి  సుత్ తి కినిక వీరు వెహర్.

‡ 10:14 10:14యూదురుఙ్ తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్
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అయావలె పేతురు వెహాన్ , 47 “మఙి దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి లెకెండ్ విరిఙ్ బా దొహ్ కాద్. ఏలు వీరు ఏరుదు బాపిత్సం లాగె
ఆదెఙ్  ఇహిఙఎయెర్ బాఅడుడ్ కిదెఙ్ అటాన్రా?”. 48అందెఙెయేసుకీసుత్ పేరు అసి ఏరుదుబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ పేతురు వరిఙ్
 ఆడ సితాత్ న్ . వెనుక, సెగం రోసుక్మావెటమన్ అ ఇజివారు పేతురుఙ్ వెహార్ .

11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1యూదురుఆఇలోకుర్ బాదేవుణు -మాటెఙ్  నమిమ్తార్ ఇజియూదయదేసమ్ దుమనిన్నమిమ్తిత్కార్ ని,అపొసుత్ రు వెహర్.
2-3అందెఙె పేతురు ఎకుక్ యెరూసలేమ్ దు సొహివలె బానె మహి సునతి కిబె ఆతి యూదురు, వనిన్వెట తరిక్సాత్ ర్. “నీను
సునతి కిఇలోకుర్ వెట కూడిఃతిమహి, వరివెటఉణిజిమహి”, ఇజి వనిన్ముసుక్ తరిక్సాత్ ర్.

4 అయావలె పేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజు మొదొహన్ అసి వరివెట వెహాన్ . 5 “నాను యోప పటన్మ్ దు మహివలె ఒర్ నెండ్
 పారద్నం కిజి మహిఙ్  ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. ఇనిక సుడ్ఃత ఇహిఙ, ఆగాసం రే ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి
ననిక ఉండి బూమిదు డిఃపె ఆతిలెకెండ్  నా డగు డిఃగ్ జి వాతాద్. 6అకక్ నెగెండ  సుడ్ఃతిఙ్  దనిన్ లొఇ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్
జంతుఙ్, అడిఃవి జంతుఙ్, బూమి ముసుక్ ఊజి  బూలానికెఙ్, ఆగాసం ముసుక్ ఎగిని పొటిఙ్ నఙి తోరితె. 7 అయావలె,
‘పేతురు నిఙ్ అ. సపిస్ తిన్ అ’, ఇజి ఉండిమాటవెహ.

8దనిన్ఙ్  నాను, ‘సిలెల్ పబు,సెఏద్ఇజిఇడిత్కెఙ్ఇనికెఙ్ బానానుఎసెఙ్ బాతిన్ ఏ’ఇహ. 9ఆగాసమ్ దాన్ మాటమరివాతాద్,
‘దేవుణు నెగిగ్క ఇజి వెహికెఙ్ నీను ఏరిసమ్'. 10ఈహ మూండి సుటుక్ వాతాద్. ఆకక్ర్ దిఙ్  అకెక్ఙ్ విజు ఆగసమ్ దు మర్ జి
పెరె ఆతె. 11యాక జరిగ్తి వెటనె కయస్రియదాన్ కొరెన్లి పోకి  ముఎర్ లోకుర్ నఙి రెబాజి నాను మహి ఇలుల్ డగు వాతార్.
12అయావలె దేవుణు ఆతమ్, ‘నీను ఇని అనుమానం సిలెల్ండ వరివెట సొన్ అ’ ఇహాన్ . వీరు ఆరుగురు నమిమ్తిత్కార్ బానావెట
వాతార్. వాతారెమాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14 కొరెన్లి ఇండొ సొహిఙ్,  దేవుణు దూత వనిన్వెట వెహికెఙ్ విజు వెహాన్ . ‘నీనుయోపాదు లోకాఙ్ పోకిస్ పేతురు ఇజి
కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు వానాండె నీను, నీ కుటుమ్ దికార్ విజేరె పాపం కితిత్ దనిన్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్
ఆనాద్ ఇజి వెహన్నాన్ లె’ ఇజి వెహికెఙ్ విజుకొరెన్లిమఙి వెహాన్ .

15నాను వరివెట వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సిత్ఙ్, మాముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ తొలిత ఎలాగ వాతాదొ అయావజనె వరి ముసుక్బా
వాతాద్. 16అయావలె నఙి పబు మాటెఙ్  గురు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ‘యోహాను ఏరుదాన్  బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని మీరు
దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం లాగె ఆనిదెర్ లె’ ఇజి. 17అహిఙమాపుపబు ఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వలె దేవుణు
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.
19సెత్పానుఙ్ సపిత్వెనుకయేసుపబుముసుక్ నమిమ్తివరిఙ్ లావుమాలెఙ్  వాతిఙ్  వారుసెదితసొహార్. సెదితికార్  సెగొండార్ 

పెనికె, కుప,అంతియొకియఇనిదేసమ్ దాకసొహరెయూదురిఙ్  ఉండెనెదేవుణుమాటెఙ్  వెహార్ . 20గానివరిలొఇసెగొండార్ 
కుపదికార్, కురేనియదికార్ మహార్ . వారు సొనిస్ అంతియోకయాదు మనిన్ గీకు బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బాయేసు పబు వందిఙ్ 
సువార వెహార్ . 21పబు సతుత్ వరివెటమహాద్ . అందెఙెమందలోకు దేవుణుమాటనమిమ్తాత్ రె పబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.
22యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దికార్ యాకవెహారె బరన్బెఙ్ అంతియోకయాదుపోకార్. 23బరన్బవాతండె దేవుణు దయ
వరిముసుక్ వా తా ద్ ఇజి సుడ్ఃతాండె సరద్ ఆతాన్. దేవుణు ముసుక్ ఉండె మనుస్దాన్ నమిమ్దు ఇజి వాండు వరిఙ్ దయ్ రం
వెహాన్ . 24 బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నమకమ్ దాన్ నిండితికాన్, నెగిగ్కాన్. వాండు దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మంద
లోకుర్ 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 మిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు తొలిత ఇడెః ఆత మహాద్ . 27యాకాలమ్ దు పవకరు సెగొండార్ 
యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదు వాతార్. 28 వరి లొఇ అగబ ఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితాండె రోమరాజు
ఏలుబడిః కిని దేసమ్ కాఙ్ విజు ఉండి పెరి కరు వానాద్ లె ఇజి వెహాన్ . (కల్వుదియ ఇని రాజు ఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దుయా
కరు వాతాద్ ) 29అయావలె నమిమ్తికార్ విజేరెయూదయదు బతిక్ని నమిమ్ని వరిఙ్  సాయంపోకెఙ్ ఒడిఃబితార్. మాపుఎసొ
సీనాపొనసొసీనాప్ ఇజివారు ఒడిఃబితార్. 30వరిసాయమ్ కు వారు బరన్బని, సవులు వెట  పెదెద్లుఙబాన్ పోకార్.

12
పేతురు జెలిదాన్ గెలిసాత్ న్.

1 అయ కాలమ్ దు హేరోదు రాజు సఙమ్ ది వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 2యోహానుఙ్ దాద ఆతి
యాకోబుఙ్  కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3యా సఙతి యూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు పేతురుఙ్ బా తొహిస్
ఇడ్ఃదెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . యూదురి పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తిని పండొయ్  దినమ్ కాఙ్ యాక జరిగ్తాద్. 4 పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె
వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మండెఙ్ పదహారు మణిసిర్  జమానుఙ  ఒపజెపాత్ న్. ఉండె సుటు
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నాల్ ఎర్  మణిసిర్ కాపు మంజినార్. పసక్ పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ హేరోదు రాజు
ఒడిఃతాన్. 5ఆహెపేతురు జెలిదు మహాన్ . గాని సఙమ్ దికార్ వనిన్ వందిఙ్  గటిఙ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిమహార్ .

6మర్ సనాండిఙ్ పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్  వెలిల్ తన ఇజి హేరోదు రాజు ఒడిఃబిత మహాన్ . అయపొదొయ్ పేతురు రిఎర్ 
 జమానుఙ నడిఃమి రుండి గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహెఆజి నిద కిజిమహాన్ . రిఎర్ జమానుఙ్  వెలిల్ కాపుమహార్ . 7అయావలె వెటనె
ఒరెన్  దేవుణు దూత తోరె ఆతాన్. ఆ గది లొఇజాయ్ ననిన్ వెలుత్ ర్  వాతాద్. దూత పేతురుఙ్  పడఃకాదు డెఃయ్ జి బేగి నిఙ్ అ
ఇజి వెహిస్ నికాన్. వనిన్ కికాక్ణిఙ్ గొల్ సుక్ఊడ్ఃజి అరె.

8దూతవనిన్వెట, “నీను నడుముదుతొహెఆజిజోడుక్తొడ్ఃగిఅ”,ఇహాన్ . పేతురుఅకెక్ఙ్  తొహిఙ్  దూత, “నీపాతపిడిఃగిజ్
నా వెనుక రఅ”, ఇహాన్ . 9పేతురు దూత వెనుక సొహాండె జెలిదాన్ వెలిల్ వాతాన్. గాని జరిగ్నిక నిజమొ ఆఏదొ ఇజి పేతురు
నెస్ ఏతాన్. యాకవిజుదరస్నమ్ దు సుడ్ఃజిన ఇజి ఒడిఃబితాన్. 10వారుముందాలకాప్ కిని వరిఙ్  డాటిస్ వెనుకాది వరిఙ్ బా
డాటిస్పటన్ంసొనిఇనుము గవునిడగువాతార్. వాతిఙ్ అదినెరేఆతాద్. వారుసోసివాజిఉండివీదిడాటిత్సొహివెటనెదూత
వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11అయావలె, జరిగ్తికెఙ్ విజు నిజమె ఇజి పేతురు తెలి ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్  పోకాండె నఙిహేరోదురాజుబాణిఙ్ 
డిఃబిసాత్ న్. యూదురు నఙిఇనిక కిదెఙ్ ఒడిఃబితాత్ రొదనిన్లొఇహాన్ బాడిఃబిసాత్ న్  ఇజిఏలునానునిజంనెసాన్ఇజిఒడిఃబితాన్.
12యాక నెసాత్ ండె పేతురు, మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహానుఙ్ అయ్ సి ఆతి మరియ ఇండొ సొహాన్ . బాన్ మంద లోకుర్
కూడిఃతమహారె పారద్నం కిజిమహార్ . 13పేతురు వెలిల్ మహి సేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజి వెండెఙ్  రోద ఇని పణిమణిసిబాన్ 
సొహాద్. 14అది పేతురు కంటం గురు అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్ రేఏండ ఉహ్ కిస్ సొహాదె, “పేతురు సేహల్ డగు నిహ
మనాన్”, ఇజి మహి వరిఙ్  వెహాద్. 15వారు, “నిఙి వెరి మనాద్” ఇహార్ . గాని అది మరి మరి వెహిఙ్ వారు, “అహిఙ వనిన్
దూతవాతాద్” ఇహార్.

16గానిపేతురు సేహల్ దిఙ్ కొతిస్మహాన్ . వారుసొనిస్ సేహల్ రేతిఙ్ పేతురుఙ్ సుడ్ఃతారెగొపప్ బమమ్ ఆతార్. 17మీరు జమ్ న
మండు ఇజి పేతురు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాండె, దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాగ  జెలిలొఇహాన్ వెలిల్ తతాత్ న్  ఇజి వరిఙ్ విజువెహాన్ .
యాకయాకోబుఙ్ ని  మహినమిమ్తివరిఙ్ వెహ ఇహండెమరిఉండిబాడిడ్దుసొహాన్ . 18పెందాహిఙ్  జేలిదుమహిజమాఙ్ ణు
గొపప్ గాబ ఆతార్. పేతురు ఇనిక అతాండొ ఎంబె సొహండొ ఇజి వారు గొపప్ గాబ ఆతార్. 19 పేతురుఙ్ రెబాజి దొహ్ కిసెత్ఙ్
 హేరోదు రాజు ఆడ సితాత్ న్ . గాని వారు ఎసొ రెబాతిఙ్ బా తోర్ ఏతాన్. అందెఙె హేరోదు రాజు కాప్ కిజిమహి జమాన్ ఙ మరి
మరియాసఙతి వందిఙ్ వెన్ బాజిపేతురు గెలసత్ సొహాన్ కాక వ రిముసుక్ తీర్ పు కితాండె వరిఙ్  సపెత్ఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .

హేరోదురాజుసాతాన్.
హేరోదు రాజుయూదయదాన్ కయ్ సరియాదు సొహాండె బాన్ సెగం కాలం బతిక్తాన్. 20హేరోదురాజు తూరు పటన్మ్ ది

వరిముసుక్,సీదోను పటన్మ్ దివరిముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జిమహాన్ . అందెఙెవారుఉండెమనుస్దాన్ వాతారెరాజుఇండొణి
అతికారిఆతిఒరెన్ బాల్ సుత్ ఇని వనిన్ఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్,రాజువరిముసుక్ సమదనం ఆదెఙ్ ఇజి. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
రాజుదేసమ్ దానెవరిఙ్ పంటదొహ్ కిస్మహాద్ . 21ఏర్ పాటు కితిత్ రోజు,హేరోదురాజు,రాజుర్ తొడ్ఃగినిసొకెక్ఙ్ పొర్ పాతాండె
రాజు కురిస్దు బసాత్ ండె వాతివరివెట మీటిఙ్ దు వరిగ్తాన్. 22అకక్ వెహారె లోకుర్, వీండు ఒరెన్ దేవుణు లెకెండ్  వెహిస్నాన్,
లోకు లెకెండ్  ఆఏన్  ఇజి గగోల్ కితాత్ ర్ . 23రాజుయాక వెహిఙ్  దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిఎతాన్. వెటనె దేవుణు దూత వనిన్ఙ్
 ఉండి కసట్ం పుటిసిత్ఙ్ వాండు పిడుఃకు ఆజి సాతాన్. 24గాని దేవుణు సువార మరి మంద లోకు వెహార్ కాక దేవుణు ముసుక్
నమకంఇటాత్ ర్. 25బరన్బనిసవులుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్వరిపణిఙ్ వీసాత్ రెమారుక్ ఇజి కూకెఆనియొహానుఙ్ కూడుఃపాత్ రె
యెరూసలేమ్ దాన్ మర్ జివాతార్.

13
బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్  సువారసాటిసెత్ఙ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .

1అంతియోకయాదు మహి సఙమ్ దు, సెగొండార్  పవకరు, మరి సెగొండార్  దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసినికార్  మహార్ . వారు
ఎయెర్ ఇహిఙ, బరన్బ, నిగెర్  ఇజి కూకె ఆని సిమెయోను, కురేనదికాన్  లూకియ, హేరోదు అంతిపాస్*. 2 వీరు దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిజి ఉపాస్ కిజి మహివలె దేవుణు ఆతమ్ వెహాన్ , “బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ నాను కూకి పణి వందిఙ్  మీరు ఏర్ పాటు
కిదు”. 3వెహిఙ్, సఙం ఉపాస్ మంజిపారద్నం కితారె వరిముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ రె, దేవుణు వెహి పణి వందిఙ్ పోకార్.

బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.
4దేవుణు ఆతమ్పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగుమనిన్ సెలూకిన ఇని పటన్ంసొహరె ఓడఃదు ఎకారె కుప ఇని

దీవ్పుదు†సొహార్. 5వారుసలామిఇనిపటన్మ్ దుసొహరెబాన్ మహియూదురిమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్  సొహరెదేవుణుమాటెఙ్ 
సాటిసిమహార్ . మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహాను వరివెట వరిఙ్ తోడుః లెకెండ్ మహాన్ . 6వారు అయ దీవ్పు విజు పయ్ నం
కితారె పాపు ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. బానె వారు బర్ యేసు ఇజి కూకె ఆని ఒరెన్ యూద వనిన్ఙ్  సుడ్ఃతార్. వాండు ఒరెన్
సెటిణ్కాన్. వాండు అబదద్ం మాటెఙ్  వెహిన్ పవక. దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్ పవక ఇజి నా టిసినాన్ గాని ఆఏన్. 7వాండు రోమ
గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు వెట మహికాన్. అయ రోమ గవరన్రు ఇహిఙ వాండు తెలివి మనిన్కాన్. వాండు దేవుణుమాటెఙ్ 
వెనాఇజి బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గానిఅయసెటిణ్కాన్ వరిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకు బాసదు వనిన్ పేరు ఎలీమ)రోమ
గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్  సుడ్ఃతాన్,  యాగారిడ్ విదె కినికాన్. 9-10అయావలె

* 13:1 13:1హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదుబాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడసితిత్ హేరోదు రాజువీండె. (మారక్ 6:14-28)
రాజువెట కూడ్ఃజి పిరితిమనయేను, సవులు ఇనికార్ † 13:4 13:4 దీవ్పు. సురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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సవులు (వనిన్ఙ్ పవులుఇనిపేరుబామహాద్ )దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితాండెఎలీమేఙ్తినాఙ్  సుడ్ఃజివెహాన్ , “నీనుసయాన్
పొటాదికాన్, నీతి నిజాయితి ఆతి విజు దనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీను పూరి సెఇకి, గొపప్మొసెం కినికి. నిజమాతి దేవుణుమాటెఙ్ 
నిజం ఆఇకెఙ్  ఇజితోరిసిని.

11ఇదిలో,దేవుణుఏలు నిఙితీర్ పుసీజిసికస్ సీజినాన్. నీను సెగంకాలం గుడిడ్ ఆజిపొదుద్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఏండఆనిలె”
వెటనె వాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్ గాందుదాన్ వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటి ఆతె. ఎయెర్ బా కికాఙ్ అసి బులెల్య్ కిబిసాన్రా ఇజి
అతాల్  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 . 14వారు పెరుగ్ పటన్మ్ దాన్ సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్
అంతియోకయాదుసొహార్. బానెవారు విసాంతిదినమ్ దుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహరెబసాత్ ర్. 15మోసెసితిత్ రూలుదాన్,
పవకరు రాసిత్ మాటెఙదాన్  సెగం సద్ వితి వెనుక మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారిఙు  పవులుని బరన్బ వెట. “దాదారండె, లోకాఙ్ 
బోదిసెత్ఙ్ ఇనిమాటెఙ్ బా  మహిఙ వెహ ” ఇహార్ . 16అయావలె పవులు నిఙితండె విజేరె అలెజి మండు ఇజి కియు సయ్ న
కితాండె వరివెట వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనియూదురు ఆఇ లోకాండె,నామాటవెండు. 17మా
ఇసాయేలు లోకు పారద్నం కిని దేవుణు, మా అనిగొగొరిఙ్, వనిన్ లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వారు అయ్ గుపు
దేసమ్ దు ఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలె వరిఙ్ నండొ లోకు ఎలిప్సాత్ న్. వెనుక గొపప్సతుత్ దాన్ వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసి
తతాత్ న్. 18 రమారమి నలపయ్  పంటెఙ్  వారు బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె దేవుణు వరిఙ్ ఓరిసి మహా న్. 19 కనాను
దేసమ్ దు మహిఏడు 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 పవక వాతి కాలమ్ దాక వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ తీరుప్ తీరిసిన్ నెయిక్ లోకాఙ్  దేవుణు ఏర్ పాటు

కితాత్ న్ . 21 దనిన్ వెనుక ఇసాయేలు లోకుర్ ‘మఙి ఉండి రాజుఙ్ ఏర్ పాటు కిఅ’ ఇజి వెహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ బెనయ్మిను
కుటుమ్ దికాన్  కీసుమరిసిఆతిసవులుఙ్ నలపయ్పంటెఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 22వెనుకసవులుఙ్  లాగితాండె
దావీదుఙ్  రాజువజదేవుణుఏర్ పాటు కితాత్ న్ .దావీదువందిఙ్ దేవుణుఇనిసాసివెహాన్ఇహిఙ, ‘యెసెయిమరిసిఆతిదావీదు
ఇహిఙ నాను ఒడిఃబిని లె కెండ్ ఒడిఃబిజినాన్. నాను ఇసట్ం ఆనికెఙ్ వాండు ఇసట్ం ఆజినాన్. వాండు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను
కోరిజినానొ అకెక్ఙ్ వాండు కినాన్ '. 23యాదావీదు పొటెఙాణిఙె మా అనిగొగొర్ వెట దేవుణు ఒటుట్ కితిత్ లెకెండ్ ఇసాయేలు
లోకాఙ్ తపిసిన్కాన్  ఆతియేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24యేసువానిముందాలయోహాను ఇసాయేలు లోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ
‘విజేరె పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ’ ఇజి. 25యోహాను వనిన్ పణి వీసిన్వలె లోకాఙ్ వెహాన్ , ‘నాను
ఎయెన్  ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్ ?మీరు ఒడిఃబిజినికాన్ఆఏన్ నాను. మీరు ఎదు సుడ్ఃజిమహికాన్  వెనాక్వాజినాన్. వనిన్
జోడుక్బెలుట్ కూతెఙ్ బానాను ఏపటిదిక ఆఏ'.

26తంబెరిఙాండె, అబాహాం కుటుమ్ దికిదెరా, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనికిదెరా, దేవుణు లోకాఙ్ ఎలాగ  గెలిప్సాన్నెల్ ఇజి కబు
దేవుణుమఙి విజేరిఙెపోకాన్. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙయెరూసలేమ్ దుమహికార్, వరి అతికారిలోకుర్,యేసు, దేవుణుపోకాన్ 
 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 ఇహిఙ యేసుఙ్ 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 ఇజి వారు
పిలాతుఙ్ బతిమాలితార్. 29యేసుఙ్ యూదురు ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కినారొ ఇజి పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ విజువారు కితిత్ వెనుక
వనిన్ సిసూర్ వనిన్ పీనుగుదిఙ్ సిలువదాన్ డిపాత్ రె సటుట్ పణుకుదు దొలిసిత్ సాలమ్ లొఇఇడాత్ ర్. 30గానిదేవుణుయేసుఙ్  సాతి
వరిబాణిఙ్ నికాన్. 31 గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు వనిన్వెట సొనిస్ మహి వరిఙ్  యేసు నండొ రోసుక్ తోరె ఆతాన్. వారు
ఏలుమాటు ఇసాయేలులోకాఙ్ నడిఃమియేసుఙ్ సాసిర్.

32-33ఏలుమాపుమిఙి సువార వెహిస్నాప్. అయసువార ఇనిక ఇహిఙ దేవుణుయేసుఙ్  సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్. యాక
మాఅనిగొగొర్ వెట దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ . వరిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ వరిపొటెఙాణికార్  ఆతిమావందిఙ్ ఏలు జరిగ్తాద్. “నీనునామరిన్,
నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆతమనన్”, ఇజి కీరన రుండిదు రాసిత్ మనిక దినిన్వందిఙె.

34దేవుణువనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్ పీనుగు సబ్ ఏద్  ఇజివ నిన్వందిఙ్  దేవుణుమాటాదుఈహ 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 బాముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత సొహాద్. 37గానిసాతి వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికియాయేసు పీనుగు
సబ్ జిసొన్ ఏతాద్.

38అందెఙెతంబెరిఙాండె,మిఙివెహిస్ని సువారయా కాదె. పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్యేసు అటాన్న్. యాకమీరు నెగెండ నెసెత్ఙ్ 
ఇజినాను ఆసఆజిన . 39మోసెసితిత్ రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్  అట్ఉ. గానియేసుముసుక్ నమకం
ఇడిన్ వరిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్యేసుపూరిడిఃబిసాన్న్. 40పవకరు వెహివజమిఙిరెఏండ సుడ్ఃదు. వారు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ.

41 “సుడ్ఃదు, వెకిసినికిదెరా, మీరు బమమ్ నిదెర్ లె గాని పాడాఃజి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ మీ కాలమ్ దు నాను ఉండి
బమామ్ని పణి కిన. గాని అయ పణి వందిఙ్ ఎయెర్ బా వెహిఙ్ బామీరు నమ్ఇదెర్”. 42పవులుని బరన్బయూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొణిఙ్  సోతిత్ఙ్, “వానివిసాంతిదినమ్ దువాజియామాటెఙ్ మఙిమరివెహిస్సిదాట్”, ఇజిబానె కూడిఃతిమహికార్  వరిఙ్ 
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బతిమాలితార్. 43మీటిఙ్  ఆతి వెనుక నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూదమతమ్ దు కూడిఃతియూదురు ఆఇ బకి
మనిన్కార్ పవులునిబరన్బవెటసొహార్. పవులు,బరన్బవరివెటవరిగ్తార్. దేవుణుమిఙితోరిసిన్ద యాదరమ్మ్ దిఙ్డిఃస్ ఏండ
ఎలాకాలం నడిఃదు ఇజి పవులుని బరన్బ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.

44మరివాతి విసాంతి దినమ్ దు పటన్మ్ దికార్ విజేరెసొహి లె కెండ్మందలోకుర్ దేవుణుమాట వెండెఙ్ ఇజియూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇండొ కూడ్ఃజివాతార్. 45పవులు వెహిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్  మందలోకుర్ కూడ్ఃజినార్  ఇజి సుడ్ఃతారె  యూదురు
గోస ఆతార్. వారు పవులు వెహిమాటదిఙ్ మర్ జి వెహరె వనిన్ఙ్ దూసలాడితార్.

46 అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణు మాట ముందాల మిఙి వెహెఙ్ వలె. అందెఙె మాపు
ముందాలమిఙివెహాప్. గానిమీరు,ఎలాకాలంబతిక్నిబ తుక్దొహ్ కిన్కాప్ ఆఏప్ఇజిమిఙిమీరెనెకిస్పొకిదెరెతీరుప్ కిజినిదెర్ 
కకమాపుమిఙిడిఃసియూదురు ఆఇలోకుర్ బాన్సొనిస్నాప్. 47దేవుణుమఙిసితిత్ 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 వెహమనాన్. 48యూదురు ఆఇ లోకుర్ విజేరెయామాటెఙ్ వెహారె సరద్ ఆతార్. దేవుణుమాటెఙ్  ఎసొస్నొ
నెగిగ్కెఙ్ ఇజి వారు వెహార్ . ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటు ఆతికార్ విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. 49 దేవుణు
మాట అయ దేసమ్ దు విజు సాటె ఆతాద్. 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  అయా
పటన్మ్ దాన్ నెక పొకార్. 51అందెఙె పవులుని బరన్బ, వరి కాలాక్ణి దూలిల్ అయ పటన్మ్ ది వరి ఎదు దుల్ పాత్ ర్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙవా రు దేవుణుమాటనెకిస్పొకిఙ్ వరిఙ్ వానిసికస్వారెతపిసాత్ ర్ ఇజిసాసిలెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుకవారు ఇకోనియ
ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

52అంతియోకయాదుమనిన్ సిసూర్ ఎసొనొ సరద్ ఆతార్. దేవుణు ఆతమ్ వరిముసుక్పూరివాతాద్.

14
పవులు,బరన్బ ఇకొనియాదు సువార వెహిస్నార్ 

1 పవులుని బరన్బ కూడ్ఃజి ఇకొనియా దు సొహరె అంతియోకయాదు కితిత్లె కెండ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహార్.
వారు నెగెండ బోద వెహిఙ్  నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూదురు ఆఇకార్ బా  నమిమ్తార్. 2 గాని నమిమ్ఇకార్ 
 యూదురు, యూదురు ఆఇ వరిఙ్  రేపాత్ రె అపొసుత్ రుఙ ముసుక్ కోపం పుటిసాత్ ర్. 3గాని పవులు, బరన్బ నండొ రోసుక్ బానె
మహార్ . యేసువందిఙ్  దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తార్. వారు పబు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్  నిజం ఇజి పబు విజెరిఙ్ 
 తోరిసాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ బమామ్తి పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కిదెఙ్  పవులుఙ్ బరన్బెఙ్  సతుత్ సితాత్ న్ . 4అయపటన్మ్ దు మహి
లోకుర్  రుండి గుంపుఙ్ ఆతార్. సెగొండార్  యూదురు పడఃకాద్,మరి సెగొండార్ అపొసుత్ రి పడఃకాద్.

5అయావలె సెగొండార్  యూదురు ఆఇకార్, మరి సెగొండార్ యూదురు, యూదురి అతికారిఙు  వెట కూడ్ఃజి అపొసుత్ రుఙ్ 
 అసి వరిఙ్  సిగు కిజి పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ . 6-7 అపొసుత్ రు అయ సఙతి నెసాత్ రె
లుకయొనియాదు మహి లుస్ త, దెర్ బ ఇని పటన్మ్ కాణ్, వనాక్ సురుల మనిన్ దేసమ్ కాఙ్  ఉహ్క్ సి సొహరె అబెబ్ సువార
సాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవాండు ఒరెన్ మహాన్ . వాండుపుటిత్బాణిఙ్ మొదొలిస్సొటాదికాన్ఆతండె

ఎసెఙ్ బా నడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినెమంజినాన్. 9పవులు బోదిసిమహిఙ్ వాండు వెంజి మహాన్ . పవులు వనిన్ఙె సుడ్ఃతిఙ్ 
 నెగెండ్  ఆనఇజివనిన్ఙ్నమకంపుటిస్నాద్ ఇజినెసాత్ న్. 10అయావలెపవులువనిన్ఙ్, “నిఙ్అ,నీపాదమ్ కు బూమిదుమొపిస్
 నిల్ అ”, ఇజి డటం వెహిఙ్ అయసొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11 పవులు కితిత్ బమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె బాన్ మహి లోకుర్ లుకోనియ బాసాదు గగోలాతార్ . “దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్
ఆతెనెమాడగు డిఃగ్ జి వాతె”, ఇజి డటం గగోలాతార్ . 12బరన్బెఙ్  బుహస్ పతి ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. నండొ బోద వెహి వందిఙ్ 
పవులు  హెరమ్ ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. 13 పటన్ం వెలిల్ మహి బుహస్ పతి గుడిఃది పుజేరి వాతండె డాఃకుఙ్, పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండె
పటన్ం వెలిల్ మహి సేహల్ డగు తతాత్ న్. మంద లోకు కూడ్ఃజి వాతారెపూజ కినాట్ ఇజి అయపుజేరిని, కూడిఃతి మహిలోకుర్
 ఒడ్ఃబితార్. 14బరన్బని పవులుయాక నెసాత్ రె వారు కిని ప ణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ ఇజి తోరిసిని వందిఙ్ వరి సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్
 కిసాత్ రె లోకురి  నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం వెహార్ .

15 “తంబెరిఙాండె, మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ? మాపుబామీ ననిన్ లోకునె. మీరుయా పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్  డిఃసిసీజి
ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, బాన్  మనిన్ విజు వనకాఙ్  పుటిసిత్ బతిక్జి మంజిని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దు ఇజి మిఙి సువార
వెహిస్నాప్. 16 గడిడ్ ఃసిత్ కాలమ్ దు విజు జాతిఙ్  వరిఙ్ వరిఙ్ ఇసట్మాతి వ నాక్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణు డిఃసత్ సితాత్ న్ .
17అహిఙ్ బాదేవుణు ఆగాసమ్ దాన్ మిఙిపిరు, ఎమేణివేల పంట అయావలె కనికారం ఆజి సీజినాన్. తకుక్ సిలెల్ండబోజనం
సీజినాన్. మీమనుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి  పోస కిజినాన్. ఈహ వాండు ఎలాగమహిదేవుణు ఇజిలోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”. 18అపొసుత్ రు
యాలెకెండ్ వెహిఙ్ బావారు  వి రిఙ్పూజ కిఏండ ఆదెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాద్.

19 అయావలె అంతియోకయదాన్, ఇకొనియదాన్  సెగొండార్ యూదురు వాతారె వరి మాటెఙాణిఙ్ నండొ లోకాఙ్ వరి
పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్. కూడుఃపాత్ రె,పవులుముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్. వాండుసాతాన్ ఇజిఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్ వనిన్ఙ్
 ఈడిడ్సాత్ రె బానె డిఃసాత్ ర్. 20గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల కూడిఃతి మహివలె పవులు నిఙితండె పటన్మ్ లొఇ మర్ జి సొహాన్ .
మహస్నాండిఙ్ పవులు, బరన్బ కూడిఃతారె దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

పవులుని బరన్బ సిరియాదుమనిన్ అంతియొకయాదుమర్ జిసొహార్ 
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21 పవులుని బరన్బ దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సువార బోదిసాత్ ర్. నండొ లోకుర్ యేసుపబుఙ్ నమిమ్తార్. వెనుక పవులుని
బరన్బ, లుస్ త, ఇకొనియ,అంతియొకయాదుమర్ జివాతార్.

22వాతారె,ఎమేణిపటన్మ్ దివ రిఙ్బానెసిసూరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్. “మీనమకండిఃస్ ఏండమండు. మాటునండొమాలెఙ్
ఓరిసి దేవుణు రాజెమ్ దు సొండెఙ్ వలె”, ఇజిమరిమరి పణిసి వెహార్ .

23పవులు,బరన్బ విజుసఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారెఉపాస్ మంజిపారద్నం కిజి,వారు నమిమ్తిదేవుణుదిఙ్ వరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ ర్. 24 వెనుక పిసిదియ దేసెం డాటాత్ రె పంపులియాదు వాతార్. 25 పెరగ్ ఇనిబాన్ దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి వెనుక
అతలియపటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26అబెబ్ణిఙ్  ఓడఃఎకారెవారుమొదొహిసోతిత్ సొహిఅంతియొకయాదుమర్ జివాతార్. యాఅంతియొకయాదునెదేవుణు
పణివందిఙ్,వనిన్దయాదరమ్మ్ దిఙ్ఒపజెపెఆతార్. అయపణివీసాత్ రెఏలుబానెమర్ జివాతార్. 27మర్ జివాతారె  సఙమ్ ది
వరిఙ్ విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు వరి వెటనె కితిత్ పణిఙ్ విజు వెహార్ . 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 

1సెగొండార్ యూదయదేసెమ్ దికార్  అంతియొకయాదువాతార్. వారు అబెబ్మనిన్ లోకాఙ్  ఈహ నెసిప్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
ఇనికఇహిఙమోసెసితిత్ రూలువజసునతికిబెఆఏండమహిఙమీరుసికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్అట్ఇదెర్  ఇజినెస్ పిసాత్ ర్. 2పవులుని
బరన్బ యా సఙతి వందిఙ్ కూడిఃతారె యూదయ దేసెమ్ ది వరివెట నండొ వరిగ్జి ఆహె తరిక్సాత్ ర్. అందెఙె యామాటెఙ
వందిఙ్ పవులు, బరన్బ, వరివెట అంతియొకయ దేసమ్ దు మనిన్ మరి సెగొండార్ ఎకుక్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ అబెబ్ మనిన్
అపొసుత్ రుఙ, పెదెద్ల్ ఙ డగు సొండెఙ్ వలె ఇజి తీరామ్నం ఆతార్. 3ఆహె అయ సఙమ్ ది లోకుర్ వరిఙ్  పోకార్. వారు పినెకె,
సమరియ ఇని దేసమ్ క సరి సొహరె బానె మహి వ రివెట యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు దరోట్ మహ వాతారె దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్జినార్  ఇజి విజు వెహరె సొహార్. అబెబ్ మహి నమిమ్తికార్  యాక వెహారె గొపప్ సరద్ ఆతార్. 4వారు యెరూసలేమ్ దు
వాతివలె  సఙమ్ దికార్, పెదెద్లుఙు,అపొసుత్ రు విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజి బసె కితాత్ ర్ . దేవుణు వరివెట కితిత్ పణిఙ వందిఙ్ విజు
వారు వెహార్ .

5 గాని బాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహి నమిమ్తికార్  సెగొండార్ నిఙ్ జి వెహార్ , “నమిమ్తిత్ వరి లొఇ యూదురు ఆఇ
లోకుర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె. మోసెసితిత్ రూలుదు మనిన్ ఆడెఙ్ విజువారు ఒపుప్కొడ్ఃజి ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజిమాటు వరిఙ్ 
వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .

6అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙుయా సఙతి వందిఙ్ ఆలోసనం కిదెఙ్  కూడ్ఃజి వాతార్. 7నండొ తరిక్సి వెనుక పేతురు
నిఙితండె వరివెటఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, సెగం కాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్*యూదురు ఆఇ లోకాఙ్ సువార వెహెఙ్ మీ
నడిఃమిహానెదేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజిమీరు నెసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవారుబాదేవుణుమాటవెంజి దేవుణుదిఙ్ 
 నమిమ్దెఙ్. 8లోకు ఒడిఃబినికెఙ్ విజు నెసిని దేవుణు, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తియూదురు ఆఇ లోకా ఙ్ బావ నిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్
ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగతోరిసాత్ న్  ఇహిఙమఙిసితిత్వజనెయూదురుఆఇలోకాఙ్ బాదేవుణువనిన్ఆతమ్సితాత్ న్ . 9యూదురుఆతి
మఙిని ఆఇ లోకుర్ ఆతి వరిఙ్ ఇని తేడ సిలెల్ండ దేవుణు ఉండె వజనె కితాత్ న్ . ఎలాగ  ఇహిఙవారు న మిమ్తిఙ్ వరి మనుస్దు
మనిన్ పాపమ్ కు విజు లాగితండె సుబరం కితాత్ న్ . 10 అహిఙ, మాపు గాని, మా అనిగొగొర్ గాని పిండిదెఙ్ అట్ ఇ బరుదిఙ్
ఎందనిఙ్ యానమిమ్తి వరిముసుక్మొపిస్నిదెర్ ? ఆహెమీరు కితిత్ఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ కోపం రేపిస్నిదెర్. 11గాని పబు ఆతి
యేసు దయాదర్ మమ్ దానెమాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజిమాటు నమిమ్జినాట్. అయావజనెవారుబా గెలసత్ మ నా ర్”, ఇహాన్ .

12ఆఇ జాతి లోకుర్ నడిఃమి దేవుణు వరివెట కితిత్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ గొపప్ బమామ్తి గురుఙ వందిఙ్ పవులు,
బరన్బ వెహిఙ్, అబెబ్ మహి లోకుర్ విజేరె జమ్ న అలెతారె వెహర్. 13వారు వెహి వీసిత్ వెనుక యాకోబు ఈహ వెహాన్ .
“తంబెరిఙాండె,నామాట నెగెండ వెండు. 14ఆఇజాతిలోకుర్ వెట దేవుణు ముందాలెన్ దయతోరిసాత్ న్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ
వరిబాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్సొంతలోకు వజ ఏర్ పాటు కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయతోరిసాత్ న్. అకక్ విజుపేతురుయెలెవెహ
మనాన్. 15పవకరు ముందాలెన్ వెహికెఙ్ యాక దె. ఇని తేడ సిలెల్ద్ . వారుముందాలెన్ వెహిమాటఇనిక ఇహిఙ.

16 “దినిన్ వెనుకనానుమర్ జివాజిదావీదురాజుదిఅరిసొహిఇలుల్ తొహన్. లాగిజ్ విసీర్ జిదనిన్ఙ్ నానుమర్ జితొహిస్దనిన్ఙ్
 నాను ముందాల్  మహిలెకెండ్ కిన. 17-18అయావలె ఆఇ జాతి లోకుర్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె. ఆఇ జాతి లోకుర్ బాణిఙ్ నా
పేరు అసెత్ఙ్ నాను ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె ఇజి దేవుణునె వెహిస్నాన్”, “యాకనండొకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్
దేవుణు వెహమనాన్”.

19యాకోబుమరివెహాన్ , “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 . యాక విజు డిఃసిసీదెఙ్. అకెక్ఙె. మరి
ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాక విజు రాసిత్మనిమోసె సితిత్ రూలుఙ్ పతి విసాంతి దినమ్ దు, నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ †
 యూదురుమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్ సదివిజిమంజినాద్. మోసెవెహిమాటెఙ్ విజుపటన్మ్ దుబోదిసిమంజినాద్,అందెఙెవనాక్ఙ్ 
విజువారు లోబ డ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ .

* 15:7 15:7యూదురుఆఇవరివెటసొనిస్సువారవెహెఙ్ దేవుణుపేతురువెటవెహిక తవందిఙ్అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్10:1-1; 1:18. దుసద్ విదు. † 15:21
15:21 నండొకాలం ఇహిఙ, రమరమి 200 పంటెఙాణిఙ్ 300 పంటెఙ్దాక.
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అపొసుత్ రు ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్ 
22 అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు, సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిఃతారె నమిమ్తిత్ వరిలొఇహాన్ సెగొండారిఙ్ ఏర్ పాటు కిజి

పవులుని బరన్బవెట అంతియొకయాదు పోకెఙ్  ఇజి తెగిసాత్ ర్. వారు బరస్బ ఇని మరి ఉండి పేరు మనిన్ యూద వనిన్ఙ్,
సీలెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .యూదని, సీల రిఎర్. అయసఙమ్ దుముకెలమతికార్.

23 వరివెట సఙమ్ దికార్ ఉండి ఉతం రాసత్ పోకార్. అబెబ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, ‘మీ దాద్ సీర్ ఆతి అపొసుత్ రు,
పెదెద్లుఙు, అంతియొకయాదు, సిరియాదు, కిలికియాదు మనిన్ దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తిత్ యూదురు ఆఇ జాతిఙ విజేరిఙ్ 
వందనమ్ కుపోకిస్నార్. 24సెగొండార్ మాడగుహాన్  సొహరెవరిబోదదాన్  మఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ ,మీమనుస్ఙ విజుబాద కితాత్ ర్ 
ఇజిమాపునెసాత్ ప్. గానివరిఙ్  మాపుపోక్ ఏతాప్, ఇనిఅతికారంబాసిఏతాప్. 25-26అందెఙె,మాయేసుపబు వందిఙ్ పాణం
సావుదిఙ్ ఒప జెపిత్ మా పియమాతి బరన్బ, పవులు ఇని వరివెట మా డగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీ బాన్ పోకాన్ప్  ఇజి మాపు
ఉండెమనుస్ ఆతమనాప్. 27అందెఙెమాపుయూద, సీల ఇని రిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారు వాజిమాపురాసిత్ మాటనె వెహాన్రెల్.
28-29మిఙిఅవ్ సరంఆతిఆడెఙ్  ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,దెయమ్ కాఙ్ పూజకితిత్కెఙ్ తినామ్ట్. నలతినామ్ట్. గొతిత్క పిడిఃకిస్ సపిత్వనకాఙ్ 
తినామ్ట్. సాని బూలాదెఙ్ ఆఏద్ . యాపణిఙ్  కిఏండ మీరు దూరం మహిఙమిఙినె నెగెద్. మిఙి అవ్ సరం ఆతియాఆడెఙ్ 
 ఆఏండ మరి నండొ ఆడెఙ్  వెహిస్ మీముసుక్ బరు ఇడిన్క ఆఏద్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ని, మాపుఉండె మనుస్ ఆజినాప్. మిఙి
మావందనమ్ కు.

30 అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు అంతియొకయాదు వాతార్. బానె నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ 
కూడుఃపాత్ రె ఉతం సితార్. 31వారు అయఉతం సద్ వితారె డటం సరద్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయఉతం వరిఙ్  దయ్ రం
కితాత్ ర్ . 32యూద, సీల రిఎర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిన్కార్. అందెఙెవారు దేవుణుమాటెఙ్ నండొ వెహిస్ అబెబ్ మహిదాదిస్రిఙ్
 తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రంవెహిస్ఇడాత్ ర్ . అకక్వెంజివరిమనుస్దు బలంఆతార్. 33-34వారుఅబెబ్సెగంరోసుక్ గడఃపాత్ ర్ . వెనుక,
బానె మహి నమిమ్తికార్ వరిఙ్ యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకి వ రిబాన్ మర్ జి పోకార్. “దేవుణు సమదనం మీబాన్ మనీద్”,
ఇహారెపోకార్. 35గాని పవులుని బరన్బ అంతియొకయాదుమహారెమరి నండొలోకుర్ వెట దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసి సువార
వెహిస్మహార్ .

మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ గొడఃబ ఆతార్ 
36సెగంరోసుక్ఆతివెనుకపవులుబరన్బెఙ్, “ఏలుసొనాటెమాటుదేవుణుమాటవెహివిజుపటన్మ్ కాఙ్ మనిన్తంబెరిఙు

విజేరె ఎలాగ  మనారొ ఇజి సూణసొనాట్  ఇజి వెహాన్ . 37అయావలెమారుక్ ఇజి ఆఇ పేరు మనిన్యోహానుఙ్  వరివెట కూకిస్
ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం ఆతాన్. 38గానిమారుక్ఙ్ వరివెటఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజిపవులు వెహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమారుక్ముందాల
వరివెట పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరిటయంమన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ నండొగొడఃబ ఆతారె రియాఙసొహార్. బరన్బమారుక్ఙ్  వెట ఒతండె ఓడః ఎకిస్ కూప
ఇని దీవ్పుదుసొహార్. 40గానిపవులు సీలెఙ్ కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహితంబెరిఙువారు రిఎరిఙ్  దేవుణు దయాదర్ మమ్ దిఙ్
ఒపజెపాత్ రె వరిఙ్ పోకార్. 41వారు సోతాత్ రె సిరియ కిలికియ పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ సొహార్ . బానె  దేవుణు ముసుక్
న మ కం ఇడిత్వ రి నమకం సతుత్ కిబిసాత్ ర్.

16
పవులుని సీల వెటతిమోతికూడ్ఃజినాన్ 

1 పవులు, సీల వెట దెర్ బ, లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాణ్  వాతాన్. అబెబ్ తిమోతి ఇనికాన్ ఒరెన్  యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్కాన్
మహాన్ . వనిన్ అయ్ సిబా నమకం ఇటాత్ మహాద్ . అది యూద 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 మహియూదురు విజేరె నెసత్ మహార్ . 4వారు పటన్మ్ కాణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్,యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్
ఎలాగనడిఃదెఙ్  ఇజియెరూసలేమ్ దుమనిన్అపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙుఏర్ పాటుకితిత్ ఆడెఙ్ బోదిసాత్ రెఅకెక్ఙ్ లొఙిదెఙ్  ఇజివెహార్ .
5ఆహెసఙమ్ దుమనిన్వరి నమకంలావుపిరితాద్. వరి లెకక్ రోజు రోజులావుఆజిమహాద్ .

పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 
6 ఆసియ పాంతమ్ దు దేవుణు మాటెఙ్  వెహిన్క ఆఏద్  ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు పుగియ, గలతీయ

దేసమ్ కాణిఙ్సొహార్. 7అయావలెముసియబెతనియడగు వాతారె బెతనియసొండెఙ్  ఇజి సుడ్ఃతార్. గానిబాన్ సొండెఙ్ 
యేసుపబు ఆతమ్ వరిఙ్ సరి సిఏతాన్.

8అందెఙె వారు ముసియ పాంతం డాటాత్ రె డిఃగు సమ్ దరం డగు మ ని తోయ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్. 9అయపొదొయ్ 
పవులు, బాన్ మహిఙ్, ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ మసిదోనియ దేసెమ్ దికాన్ ఒరెన్  నిలిస్, “నీను
మసిదోనియాదు వాజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి బతిమాలితి వజ దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 10 పవులు  అయా దరస్నం వాతిఙ్,
మాపువెటనెమసిదోనియసొండెఙ్ తయార్  ఆతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మసిదోనియాదివరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్ వందిఙ్
 దేవుణుమఙి కూకమనాన్  ఇజిమాపునెసాత్ ప్.

లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్
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11మాపుతోయపటన్మ్ దాన్  ఓడఃఎకాపెతినాఙ్  సమొతఇనిదీవ్పుదుసొహప్ .మహస్నాండిఙ్  నెయపోలిఇనిపటన్మ్ దు
అందితాప్. 12అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ ఇని పటన్ంవాతాప్. మసిదోనియదేసమ్ దు పిలిపిప్ పటన్ం ఉండిముకెలమాతిపటన్ం. అకక్
నండొండార్  రోమాదికార్ బతిక్జిమహిపటన్ం. మాపుసెగం రోసుక్ ఆ పటన్మ్ దుమహప్.

13విసాంతి దినమ్ దుమాపు పటన్ం వెలిల్ వాతాపె గడడ్ ఒడుడ్ దరోట్  యూదురు పారద్నం కిని బాడిడ్ మనాద్ సు ఇజి వాతాప్.
వాతిఙ్, బాన్ బసాత్ పె కూడ్ఃజి వాతి మహి అయ్ లి కొడొఃక్ వెట వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ప్. 14 అయావలె లుదియ ఇని ఉండి
అయ్ లి కొడొః వెంజి మహాద్ . అది తుయతయ్ ర పటన్మ్ దికాద్. అది లావు దరది ఊద రంగుది పాతెఙ్ పొరిన్కాద్.  అది
దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాద్. దేవుణుమాటెఙ్  అరద్ం కిదెఙ్  దేవుణుబుదిద్ సితిత్ఙ్అదిపవులువెహిమాటెఙ్ మనుస్దుఇడ్ఃతాదె
అయావజనె నడిఃతాద్. 15 అది, దనిన్ ఇండొణికార్, విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. వెనుక అది, “నాను దేవుణుదిఙ్ పూరి
నమిమ్జిన ఇజిమీరు ఒపుప్కొటిఙనా ఇండొవాజిమండు”, ఇజిమఙి బతిమాలితాద్.

పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 
16ఒరెన్ండుమాపుపారద్నంకినిబాడిడ్దుసొనిస్మహిఙ్ ఉండివెటిట్పణికినిఇజిరిఅయ్ లిమాఎదువాతాద్. దనిన్ఙ్ పుతొన్*

ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అది జాతకం వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్ నండొ డబుబ్ గణపిసాత్ ద్. 17అది పవులుని  మఙి వెనుక
వాజిడటం గగోల్ ఆజివెహాద్ , “యాలోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరిదేవుణుదిఙ్  సేవ కినికార్. దేవుణుఎలాగమిఙిగెలిప్సాన్నెల్  ఇజి
వీరు వెహాన్రెల్”ఇహాద్ . 18నండొరోసుక్అదిఆహెకిజిమహిఙ్,పవులుమనుస్దు గొపప్బాదఆతండెఅయదెయమ్ దిఙ్ “నీను
యాఇజిరిదనిన్ఙ్  డిఃసిసొన్ అఇజియేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  వెహసిన”,ఇజివెహాన్ . వెటనెఅయదెయంఅయ్ లిదిఙ్  డిఃసత్
సొహాద్.

19గాని దనిన్ ఎజుమానిరు వరిఙ్  వాని డబుబ్ విజు సొహె ఇజి సుడ్ఃతారె పవులు  సీలెఙ్  పటన్ం నడిఃమి, అతికారిఙ డగు
ఈడిఃసితతార్. 20-21కోరుట్ నడిఃపిసినివరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరుయూదురు. వీరుబోదిసినిఅలవాటుఙ్  మఙిపడ్ఃఇకెఙ్. మాటు
రోమాదికాట్. మాటు అకెక్ఙ్  ఒపుకొణిక ఆఏద్ , అయావజనె నడిఃనిక ఆఏద్ . మాపటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి కిజినార్”,
ఇజి వెహార్ .

22అయావలెబాన్ కూడిఃతిమహిలోకుర్విజేరెపవులుఙ్ ని,సీలెఙ్ ఎదువాతారెనిందమొపాత్ రె గగొల్ ఆతార్. వరిసొకెక్ఙ్
 లాగ్ జి వరిఙ్  డెఃయుద్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ సితార్. 23వారు లావు దెబెబ్ఙ్ డెఃయారె పవులు  సీలెఙ్ జెలిలొఇ ఇడాత్ ర్ .
“వరిఙ్జాగర సుడ్ఃదు”, ఇజి జేలి ఎజుమానిఙ్ ఆడ  సితాత్ ర్. 24అయఆడ  వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని వరిఙ్  జేలిదు లొఇమనిన్
గదిదు వరి కాలాక్ఙ్ డుకేఙలొఇతొహాండె ఇటాత్ న్. 25రమారమిమదరెయ్ తు పవులుని సీల దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిపాటెఙ్ 
పారిజ్ మహార్ . వీరుపార్ జిమహిఙ్ జెలిదు తొహెఆతిమహికార్విజేరె వెంజిమహార్ . 26అయావలెవెటనెబూమివిజుడటం
కదిల్తాదె అయ జేలి పునాదిఙ్ విజు కదిల్తె. వెటనె సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతె. జెలిదు మహివరి విజెరి కటుక్ ఊడిఃతె. 27అయ
జేలి ఎజుమాని తెలి ఆతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతిమనిక సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె జెలిదు మహికార్  ఉహ్ క సొహార్ ఇజి
ఒడిఃబిజి కురద్ లాగితండె వనిన్ఙ్ వాండె గుతెత్ ఆజి సాదెఙ్  తయార్ ఆతాన్. 28అయావలె పవులు, “నీను ఇని కూనిబా కిబె
ఆమ. మాప్ విజెపె ఇబెబ్నెమనాప్”,  ఇజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాన్ .

29అయ జేలి ఎజుమాని, దీవ తగ్ అ ఇజి వెహిస్ లొఇ ఉహ్ కిస్ వాతాండె వణకిస్ పవులు సీలారి పాదమ్ కాఙ్ డగు అరాన్.
30వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్  వెలిల్ తతాండె వెన్ బాతాన్, “బాబురాండె,నాను తపె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఏలు ఇనిక కిదెఙ్ ?”.

31 “యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, అయావలె నీను నీ ఇండొణికార్  విజిదెరె తపె ఆనిదెర్”,  ఇజి పవులు సీల వెహార్ .
32పవులునిసీలవనిన్ఙ్,వనిన్ ఇండొణివరిఙ్ యేసుపబువందిఙ్సువారవెహార్ . 33ఆపొదొయ్  అయాగడిఃయాదునెవాండు
పవులుని సీలెఙ్  ఒతాండె వరి దెబెబ్ఙ్ నొహాన్. వెటనె వాండు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 34వాండు
పవులుఙ్ ని సీలెఙ్ వనిన్ ఇండొ కూకిస్ తసి బోజనం సితాత్ న్ . దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ వాండు వనిన్ ఇండొణికార్ 
విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

35పెందల కోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయలోకాఙ్ డిఃసుత్ ”, ఇజి ఆడ  సితాత్ రె జమాన్ ఙ  జెలి ఎజుమానిబాన్  పోకార్. 36జేలి
ఎజుమాని అయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙి డిఃసుత్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ  పోక మనార్. మీరు ఏలు జమ్ న
సొండు”, ఇజి వెహాన్ .

37గాని పవులు, “మాపువరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ వారు తీర్ పు కిజి విజేరె ముందాల డెఃయార్. మాపురోమాదిఙ్ అకుక్
మ నికాప్ ఇహిఙ్ బామఙి జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఏలు మఙి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ పోకెఙ్ సుడ్ఃజినార్. మాపు ఒప్ ఏప్. వారె వాజి
మఙి వెలిల్ తసి పోకెఙ్”, ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ . 38యామాటెఙ్ అయజమానుఙ్ కోరుట్ న డ్ఃపిసిని వ రిఙ్ వెహార్ . పవులుని
సీలరోమాదిఙ్అకుక్మనికార్ ఇజివెహారెవారు తియెల్ ఆతార్. 39అయకోరుట్ నడిఃపిసినికార్ వాతారెపవులుఙ్,సీలెఙ్  సెమ
లొసాత్ రెజెలిదాన్  వెలిల్ కూకిస్తతాత్ రె ‘పటన్ండిఃసిసొండు’ఇజివరిఙ్  వెహిస్పోకార్. 40వారుజెలిదాన్  వెలిల్ వాతారెలుదియబాన్ 
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 

* 16:16 16:16పుతొన్ ఇని దెయంయాఅయ్ లిదిఙ్వానికాలమ్ దు జ రిగ్ని సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్. అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ దనిన్ఙ్ డబుబ్ సీజిమహార్ 
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1 అయావలె పవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె అంపిపొలి, అపొలోనియ పటన్మ్ కు డాటిస్ దెసలొనిక* ఇని
పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇలుల్ ఉండిమహాద్ . 2పవులు,వాండు ఒజ ఆతి లెకెండ్ యూదురిమీటిఙ్ 
కిని ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె, బానె మహి వరివెట మూండి విసాంతి దినమ్ కు దేవుణు మాట వెహిస్మహాన్. ఇనిక ఇహిఙ,
3 “కీసుత్ ఇనికాన్ మాలెఙ్ఆజిసానానెల్. సాజిమర్ జి ని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజి పవకరు రాసిత్క దేవుణుమాటాదుమనాద్. అయలెకెండ్
జరిగ్దెఙె. నాను మీ వెట సాటిసి వెహిన్యాయేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి వెహిస్ సితాత్ న్ . 4యూదురు -
లొఇహాన్  సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్ ఒపుకొటారెపవులుని సీల వెట కూడిఃతార్. బకిమనిన్ 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 కలిబిలికిజియాసోనుఇనివనిన్ ఇండొసొహార్ . ఇండొణిసేహల్  దిఙ్డెఃయ్ తపొకారెపవులునిసీలెఙ్  లోకుర్ నడిఃమి
అసితనాట్ఇజిలొఇడుఃగితార్. 6గానిపవులుఙ్ నిసీలెఙ్ తోర్ ఏతార్ కాకయాసోనుఙ్ మరినమిమ్తివరిఙ్  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 గగోలాజివెహార్ . 8యాకవెహారెలోకుర్, పటన్ం అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలిఆతార్. 9అతికారిఙుయాసోనుబాణిఙ్,
అయనమిమ్తిత్ వరిబాణిఙ్ డబుబ్ తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్ సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10సీకటి ఆతిఙ్  వెటనె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్, సీలెఙ్ బెరెయ ఇనిబాడిడ్దు  పోకార్. వారు బానె వాతారెయూదురు మీటిఙ్ 

కిని ఇండొ సొహార్. 11 బెరెయాదు మహికార్ తెసలొనికదు మహి వరిలెకెండ్ ఆఏర్. వారు గొపప్ ఆసదాన్ దేవుణు మాటెఙ్ 
 వెహరె వనక వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మ హార్. పవులుని సీల వెహిస్ మహి సఙతిఙ్ నిజమ్ నెనొ ఆఏదొ ఇజి వారు రోజు దేవుణు
మాటాదు సుడ్ఃజి సదివిజిమహార్ . 12అందెఙెవరిలొఇనండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్. నండొండార్ గీసుజాతిదివరిలొఇ
పలుక్బడిః మనిన్ అయ్ లి కొడొఃక్ నిమొగకొడొఃర్  నమిమ్తార్. 13గాని బెరెయాదుబా పవులు దేవుణుమాటెఙ్ సాటిసినాన్  ఇజి
తెసలొనికదుమనిన్యూదురు 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 నిహ
మహార్ . 15పవులుఙ్ పోకెఙ్ సొహికార్  ఏదెనుస్† పటన్మ్ దాకానె ఒతార్. సీల, తిమోతివెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు సితండె
పవులు వరిఙ్ మహిస్పోకాన్.

పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 
16 పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . మహిఙ్ అయ పటన్మ్ దు వారు మాడిఃసిత్ మహి

దె య మ్ కాణి బొమెమ్ఙ్ ‡నండొ మహిఙ్  అకెక్ఙ్  సుడ్ఃజి మనుస్దు నండొ బాద ఆతాన్. 17అయావలెయూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇండొసొహాండెయూదురు వెట, బ కి మనిన్యూదురు ఆఇ వరివెట పవులు వాదిసాత్ న్. రోజు రోజు సత సహక్ కూడ్ఃజి వాతి
వరివెట వాదిసి మహాన్ . 18 అబెబ్ లావు సద్ వితి మనిన్కార్  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 ఇజివెహార్ .
19వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు లాగిత తతాత్ రె, “నీను వెహిస్నియాకొతత్ మాట ఎలాగమరికాదొ,మాపుబానెసెత్ఙ్ 
ఆనాదా? 20 నీను సెగం కొతత్ మాటెఙ్  వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపు ఎసెఙ్ బా వెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్  మాపు
కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 21ఆ ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ విజేరె,అబెబ్ బతిక్జిమహిఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ ఆఇకార్ బాఇనికాదొ
ఉండి కొతత్ మాట విని వందిఙ్, వరిగ్ని వందిఙ్ లావుఇసట్మాజి వరి సమయం విజుబానె గడఃపిస్ మహార్ .

22అయావలెపవులుఅరెయొపగుసదుదునిహండెఈహ వెహాన్ , “ఏదెనుస్పటన్మ్ దికిదెరా,మీరువిజుపణిఙలొఇగొపప్
బకిమనిన్కిదెర్ ఇజినఙితోరిజినాద్. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను బూలాజిబూలాజిమీబొమెమ్ఙనెగెండ సుడ్ఃజిమహిఙ్ ఉండి
మాలిపీటసుడ్ఃత. దనిన్ముసుక్ ‘నెస్ ఇదెయమ్ దిఙ్’ ఇజిరాసత్ మనాద్. అందెఙెమీరు నెస్ ఏండ ఇనిదనిన్ఙ్మాడిఃసినిదెరొ
దనిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిబోదిసిన”, ఇజి వెహాన్ .

24 పవులు మరి వెహాన్, “యాబూ లోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇ మనిన్ విజువ నకాఙ్,  దేవుణునె పుటిసాత్ న్. అయ దేవుణునె
పరలోకమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్  పబు ఆత మనాన్. అయ దేవుణు లోకు  తొహి గుడిఃదు బతిక్ఎన్. 25 దేవుణునె విజు లోకాఙ్ 
బతుక్,పాణం, విజు సీజినాన్. దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా తకుక్ ఆఏండమన్ ఎద్ . అందెఙెలోకు వనిన్ఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . 26దేవుణు ఒరెన్ వనిన్ వెట విజుజాతిలోకాఙ్ పుటిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూలోకంముసుక్ విజుబాన్ బతిక్ని
వందిఙ్ పుటిసాత్ న్. వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి, ఎమేణి కాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణు ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కిత మనాన్.
27ఎందనిఙ్  ఇహిఙఉండివేలావారు నఙి  రెబాజివానారుస్ ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజుదేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దేవుణుమాడగుహాన్
 దూరంమంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటు దేవుణు వెటనెబతిక్నాట్, దేవుణు వెటనె నడిఃసినాట్, దేవుణు వెటనెమంజినాట్. మీ
లొఇపాటెఙ్ రాసిన్కార్ వెహివజ ‘మాటు దేవుణు కొడొఃరె'.
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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 బా జర్ గిపిద్ ఇజి వాండు బోదిసాత్ న్. బాగ ఆలోసనం కిజినె వారు విజు
సూణార్
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29 అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్, లోకు, వరి మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనం వజ, వారు నెసిత్మనిన్ పణి వజ
బఙారమ్ దాన్,వెండిదాన్,పణుకుఙాణ్ తయార్ కితత్ బొమెమ్ఙ వజదేవుణుమనాన్  ఇజిఒడిఃబిదెఙ్  ఆఏద్ . 30నసిత్వలెమాటు
నెస్ ఏండ మహివలె దేవుణు అకక్ సుడ్ఃతిఙ్ బా సుడ్ఃఇ లెకెండ్  డిఃసాత్ న్. ఏలు ఇహిఙ ఎంబెబా సరినె, విజేరె లోకుర్ వరి
పాపమ్ కుడిఃసిసీజిదేవుణుబాన్  రదుద్ ఇజిదేవుణుఆడసీజినాన్. 31ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువిజేరెలోకాఙ్ నీతినిజయిదాన్ 
తీర్ పుకిదెఙ్  ఉండిరోజుఏర్ పాటు కితమనాన్. అయారోజుదేవుణుఏర్ పాటు కితిత్ ఒరెన్ లోకువెటతీర్ పుతీరిసాన్న్. దేవుణు
ఆలోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జి నికమనాన్. ఎందనిఙ్ నికాన్  ఇహిఙఆలోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్  అతికారంమనాద్  ఇజి విజేరిఙ్ 
రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకు సాజి మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరి లొఇ సెగొండార్  కరాయితార్. గాని మరి సెగొండార్ “దినిన్ వందిఙ్ మరి
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 పెరిరాజుఆడ సితాత్ న్ . ఆడ  సితిత్ఙ్  యాఆలిస్మాసిర్ 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 తిమోతి
మసిదోనియదాన్ వాతారెపవులువెట కూడిఃతార్. అయావలెపవులుపూరిటయందేవుణుమాటెఙ్  బోదిసిమహాన్ .యేసునె
కీసుత్ ఇజియూదురుఙ డటిసి సాసి వెహిస్ మహాన్ . 6పవులు వెహిమాటెఙ్ యూదురు నెకపొకారె పవులుఙ్  దుసలాడిఃతార్.
అయావలె పవులు, “దేవుణు మిఙి సికస్సితిత్ఙ అకక్ మీరె మీ ముసుక్ తపిసినిదెర్. దినిన్ వందిఙ్ నా బాన్ తపుప్ సిలెల్ద్ .
ఇబెబ్హాన్  నానుయూదురు ఆఇ వరిబాన్  సొనానె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్ సాన్లె”, ఇజి వెహండె,సొకెక్ఙ దూలిల్ దుల్ పాత్ న్.

7పవులుయూదురుమీటిఙ్  కిని ఇండొహాన్  సోతాత్ ండె పడఃకాద్ మహితీతియుయూసుత్ ఇని వనిన్ ఇండొసొహాన్ . తీతియు
దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాన్. వనిన్ఇలుల్ యూదురుమీటిఙ్ కినిఇలుల్ డగునెమహాద్ . 8యూదురిమీటిఙ్ ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ 
 ఆతి కిసప్సు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె యేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్. మరి కొరింతు పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ బా దేవుణు మాట
వెహారె నమిమ్తాత్ రె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 9 ఒర్ నెండ్ పొదొయ్, దరస్నమ్ దు యేసుపబు, “నీను తియెల్  ఆఏండ వరిగ్అ.
అలెజి మన్ అ. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను నీవెటనె మంజిన. నిఙి పాడు కిదెఙ్ నీ ముసుక్ ఎయెన్ బా రెఏన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయాపటన్మ్ దు నాలోకుర్ నండొండార్ మనార్”, ఇజి పవులుఙ్ వెహాన్ . 11అందెఙె పవులు దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సి
వరి నడిఃమి ఉండి ఏండుని ఆరు నెలెఙ్ దాక మహాన్ . 12గాని గలియోను ఇనికాన్ అయ అకాయ దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః
కినికాన్ ఆతివలె యూదురు ఉండె జటు ఆతారె పవులు ముసుక్ వాతార్. 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 గలియోనుయూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ ,
“యూదురాండె, ఇకక్ ఉండి తపుప్ పణి వందిఙ్  ఇహిఙ, ఉండి సెఇ పణి వందిఙ్ ఇహిఙ నాను మీమాటెఙ్  నెగెండ వెండెఙ్ 
ఆనాద్. 15గానిఇకక్ఇనికాదొఉండిమాటవందిఙ్,పేర్ కువందిఙ్,మీరూలుఙ్ వందిఙ్  తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙమీరెపనిన్ఙ్  సుడ్ఃదు.
నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజి యూదురు వెట వెహాన్ . 16ఈహ వెహండె వరిఙ్ కోరుట్ దాన్
 పేరాన్. 17అయావలె విజేరె కూడిఃతారెయూదురి మీటిఙ్  ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ ఆతిసోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె కోరుట్ డగు
తతాత్ రె డెఃయార్. అహిఙ్ బాగలియోనుయాసఙతిఙ వందిఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్.

పిసిక్లనిఅకుక్ల
18పవులు దేవుణువెటమొకితమ హాన్ కా క అకక్ వీసిత్వలె బుర కతె ఆతాన్. కొరింతు పటన్మ్ దు మరి నండొ రోసుక్ మంజి

వెనుక నమిమ్తిత్వరిబాణిఙ్  సెలవ లొసాత్ ండె సొహాన్ . కెంకెయాదు సొహరె బుర కతె ఆతాన్. బాణిఙ్ ఓడః ఎకాండె సిరియ ఇని
దేసెమ్ దిఙ్ పిసిక్ల,అకుక్ల వెటసొహాన్ .

19వారు ఎపెసు పటన్మ్ దువాతార్. పిసిక్లఅకులరిఙ్ డిఃసి పవులుసొనివలెవీరుయాపటన్మ్ దునెమంజినార్. పవులు
ఇహిఙ ఒరెండెబానెమహియూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహాన్ . సొహాండెయూదురు వెట తరిక్సి వరిగ్జిమహాన్ . 20సెగం రోసుక్
మావెటమన్ అఇజియూదురుపవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులుకెఏతాన్. 21వరిఙ్ డిఃసిసొహివలె, “దేవుణుఇసట్ంఇహిఙమీడగు
మర్ జివాన”, ఇజి వెహండెసోతాత్ న్. ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ . 22 కయ్ సరియాదు అందితాండె పవులుయెరూసలేం
పటన్మ్ దు ఎకసొహాన్ . బానెమహిసఙమ్ దివరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . వెనుక అంతియోకయాదుసొహాన్ .

23బానెసెగంకాలంమహివెనుకసోతాండెగలతియపుగియఇనిదేసమ్ కాణిఙ్  వరస్బూలాతాండెనమిమ్తివరిఙ్నెసిప్సాత్ న్.
దేవుణుదిఙ్  డిఃస్ ఏండ నెగెండమండు ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం సితాత్ న్ .

అపొలొఇనికాన్ 
24అయావలెఅలకస్ంతియదికాన్  అపొలొఇనిఒరెన్  యూదవాండుఎపెసుపటన్మ్ దువాతాన్. వాండుగొపప్స ద్ వితికాన్.

దేవుణుమాటదు రాసిత్మ నిన్కెఙ్ విజుబాగ నెసిత్మనికాన్. దేవుణుమాట నెగెండ వరిగ్దెఙ్ వాండు అటాన్న్. 25వాండుయేసు
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పబువందిఙ్ నెగెండసుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్. ఎలాగబతిక్దెఙ్ ఇజియేసుపబునెస్ పిసిత్మాటెఙ్ వాండునెసాత్ న్. గానియోహాను
లోకాఙ్ సితిత్ బాపిత్సం వందిఙెవాండు నెసత్ మహాన్ . 26యూదురుమీటిఙ్  కిని ఇండొ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వరిగ్తాన్.
పిసిక్ల అకుక్ల వినిన్మాటెఙ్ 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 నండొసాయం కితాత్ న్ . 28విజేరె కూడిఃతిమహిబాడిడ్దు అపొలొయూదురువెటవాదిసాత్ ండె
వరివాదం తపుప్ ఇజి గటిఙ వెహాన్ .యేసునె కీసుత్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్కెఙ్  వెహిస్ రుజుప్  కితాత్ న్ .

19
పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుయేసువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 అపొలొ కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె పవులు, ముసుక్మ నిన్ దేసెమ్ ది నాహ్ కాణిఙ్ బూలాజి సువార వెహిస్ ఎపెసు
పటన్మ్ దు వాతాన్. బాన్ సెగొండార్ సిసూరిఙ్  సుడ్ఃతాన్. 2 “మీరు నమిమ్తిత్వలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మీ ముసుక్ వాతాదా
సిలెల్దా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ , దేవుణు ఆతమ్ మనాద్ ఇజిమాప్ ఎసెఙ్ బానెస్ ఏప్”, ఇజివారు వెహార్ .
3దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎమేణిబాపిత్సంలాగెఆతిదెర్”, ఇజివెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహానుసితిత్ననిన్బాపిత్సంలాగెఆతాప్”
ఇహార్ . 4పవులుమరివెహాన్ , “పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిత్వరిఙెయోహానుబాపిత్సం సితాత్ న్ . నావెనుకవానియేసుముసుక్
నమకం ఇడ్ దు”, ఇజివెహాండెబాపిత్సం సితాత్ న్ . 5యాకవెహారెవారుయేసుపబు పేరుఅసాత్ రెబాపిత్సంలాగెఆతార్. 6పవులు
వరిముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ వరిముసుక్ వాతాద్. వాతిఙ్,వారు వరిఙ్  నెస్ ఇ ఆఇబాసెఙ్ వరిగ్తార్. దేవుణుబాణిఙ్ 
వాతిమాటెఙ్  వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 7వారు డగుడగు పనెన్ండు మణిసిర్ మొగకొడొఃర్  మహార్ .

8పవులుఅయఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్యూదురిమీటిఙ్  ఇండొసొహాండెదేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ తరిక్సివరిగ్జి వరిఙ్
 ఒపుకొడిఃసి దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తాన్. ఆహె మూండి నెలెఙ్ బానె మహాన్ . 9గాని సెగొండార్ గర ఆజి అసల నమిమ్ఏతార్.
వారు పవులు వెహి సువార వందిఙ్ విజెరి ముందాల దుసలాడిఃజి వరిగ్తార్. అందెఙె పవులు వరిఙ్ డిఃసి నమిమ్తి వరిఙ్ 
వనిన్వెట ఒతండె రోజురోజుతురాను ఇని ఒరెన్ వనిన్ బడిః ఇండొ నెసిప్సత్ మహాన్ . 10రుండి పంటెఙ్ దాక పవులుయాలెకెండ్ 
వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయ ఆసియ పాంతమ్ దు బతిక్జిని యూదురు, యూదురు ఆఇకార్, విజేరె దేవుణు మాట వెహార్.
11 దేవుణు పవులువెట ఒదెద్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్. 12 వనిన్ తువాలిఙ్, నడుఃముదు తొహిన్ కటు జబుబ్ మనిన్వరి
డగు తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు విజు డిఃసెత్ సొహె.

13అయావలెయూదురు లొఇ సెగొండార్ మోటిగురుఙ్ బూలాజి దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిమహార్ . దెయమ్ కాఙ్ పేరెద్ఙ్ నెసిత్కార్ 
వారు. వారు యేసుపబు పేరు అసి దెయమ్ కాఙ్  పేరెద్ఙ్  సుడ్ఃతార్. “పవులు వెహిన్ యేసు సతుత్ దాన్ వెహిస్న, నీను వినిన్ఙ్
డిఃసిసిసొన్ అఇజినానుఆడ  సీజిన”,ఇజివారుదెయమ్ కాఙ్ అసిత్ వరిఙ్  వెహిస్మహార్ . 14సెక్వఇనిఒరెన్ యూదపెరిపుజేరి
మరిసిర్  ఏడుగురుయా లెకెండ్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 15గాని ఆ దెయం వరివెట, “నాను యేసుఙ్ నెసాన్,
పవులు  నెసిన, గాని మీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16 అయ దెయం అసిత్మహికాన్  వరిముసుక్ ఎగితాండె విజెరిఙ్ 
 అడిఃగి అర్ పాత్ ండె గెలిసాత్ న్. 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 మహి విజేరెయూదురు, యూదురు
ఆఇజాతిదికార్ యాకవెహారెగొపప్తియెలాతార్. యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం సితాత్ ర్. 18కొతత్ఙ్ 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 దర యబాయ్ 
వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్ *వాతె. 20ఈహెదేవుణు -మాటవిజుబాన్సాటెఆతాదె నండొండార్ నమిమ్తికార్ ఆతార్.

21 ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్తి వెనుక పవులు మసిదోనియ అకాయ ఇని దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ సుడిః సొనిస్
వెనుక బాణిఙ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃఒడిఃబితాన్. వెనుక రోమ ప టన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి
ఒడిఃబితాన్. 22వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి తిమోతి, ఎరాసుత్ ఇనివరిఙ్  మసిదోనియాదు పోకాండె పవులు సెగం కాలం
ఆసియపాంతమ్ దు బతిక్తాన్.

ఎపెసు పటన్మ్ దు గొడఃబ జరిగ్తాద్
23అయకాలమ్ దుయేసుపబు ముసుక్ లోకుర్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్  ఉండి గొపప్ గొడఃబ వాతాద్. 24ఇకక్ ఎలాగ  ఇహిఙ,

దెమెతి ఇని ఒరెన్ సరాబు మహాన్ . వాండు వెండిదాన్ అరెమి ఇని దెయమ్ దిఙ్  ఇండొ ఇడిన్ ఇజిరి గుడిఃఙ్†  తయార్ కినికాన్.
యా దెమెతిఙ్, వనిన్వెట మహి సరాబురిఙ్  విజెరిఙ్ యా పణిదాన్ నండొ లాబం దొహ్ కిస్ మహాద్ . 25యా దెమెతి యా
పణికినివరిఙ్ ని,వ రిలె కెండ్ఆఇపణిఙ్కినివరిఙ్ బాకూడుఃపాత్ ండెఈహ వెహాన్ , “బాబురాండె,యాపణిదానెఎకుక్ఆసిత్ మఙి
వానాద్  ఇజిమీరునెసినిదెర్ గదె. 26గానికికాణిఙ్  తయార్ కినికెఙ్ దెయమ్ కు ఆఉఇజియాపవులువెహిస్,ఎపెసుపటన్మ్ దు
ఉండె ఆఏద్ , ఆసియ పాంతమ్ దు విజుబాణిలెకెండ్ నండొండారిఙ్ నమిమ్సి మహాన్. ఇక మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్.
27ఏలు గొపప్ పమాదంఆజినాద్. మాపణివందిఙ్మనిన్ నెగిగ్ పేరుపాడాఃనాదెల్. అకాక్దెఆఏండపెరి దెయమాతియాఅరెమి
దెయమ్ ది గుడిఃబాఎయెరిఙ్ బాఅవ్ సరం సిలెల్ండఆనాద్. ఆసియదేసెమ్ దికార్ విజేరె,బూలోకం విజుపూజకినియాఅరెమి
దెయమ్ ది గొపప్ పేరు సిలెల్ండ ఆనాద్ లె”, ఇజియాదెమెతివరివెట వెహాన్ .
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28యాక వెహారె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె, “ఎపెసుదికార్ పూజకిని అరెమి దెయం గొపప్ పెరి దెయం”, ఇజి గొపప్ గగోల్ 
ఆతార్. 29 అయ పటన్మ్ దు గొపప్ కలిబిలి ఆతాద్. వారు ఉండె మనుస్ ఆతారె పవులువెట బూలాజి మహి మసిదోని -
యాదికార్గాయి,అరిసత్రుక్ ఇనిరిఏరిఙ్  అసాత్ రెఅయపటన్మ్ దుమనిన్పెరిసదుదు‡లాగితఒతార్. 30మందకూడిఃతిమహి
అయసదుదుసొండెఙ్ ఇజిపవులుఒడిఃఒడిఃబితాన్. గానినమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరిసిఏతార్. 31పవులు కూలయెర్  ఆతిఅయ
ఆసియపాంతమ్ ది అతికారిలోకుర్  సెగొండార్ బాలోకుర్ కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్సొనామ్ ఇజి కబు పోకారె బతిమాలితార్.

32అయసదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్,మరి సెగొండార్ ఈహ వెహిస్ గగోల్ ఆతార్. గానివారు
ఇనిదనిన్ఙ్ కూడిఃతమనారొఇజినండొలోకుర్ నెస్ ఏతార్. 33యూదురుఅలెక్ జెండర్ ఇనివనిన్ఙ్,విజెరెవందిఙ్ నీనెవర్ గిఅ
ఇజి లోకుర్ నడిఃమిహాన్  ముందాల నిల్ పాత్ ర్. అలెజిమండు ఇజి వాండు కియు సాపాత్ ండె ఉండిమాట §వెహన్ ఇజి సుడ్ఃజి
మహాన్ . 34గాని వాండు యూద వాండు ఇజి నెసాత్ రె వారు రుండి గంటెఙ్ దాక, ‘ఎపెసువరి అరెమి దెయం గొపప్ దెయం’
ఇజి ఉండెలెకెండ్  గగోల్ ఆతార్. 35 అయావలె అయ పటన్ం కరణ్ం *వాతాండె లోకాఙ్ విజెరిఙ్  గగొల్ ఆఏండ మండు ఇజి
వెహాన్ . “ఎపెసు పటన్మ్ దికిదెరా,మాపుఅరెమిపెరిదెయమ్ దిగుడిఃదిఙ్  కాప్ కినికాప్  ఇజివిజేరెనెసినార్ గదె. ఆగాసమ్ దాన్
 అరి అరెమి దెయమ్ ది పణుకుదిఙ్ బా కాపు కినికార్  మాపె ఇజి విజేరె నెసినార్ గదె. 36యాసఙతిఙ విజు ఎదిసినిక ఆఏద్ .
అహిఙ మీరు ఏలు అలెజి మండెఙ్ వలె. ఇనికబా గజిబిజి ఆజి కిదెఙ్  ఆఏద్ . 37మీరుయాలోకాఙ్ లాగితి తతిత్దెర్. గాని
వీరు గుడిఃఙ డొఙ కినికార్  ఆఏర్. మా దెయమ్ దిఙ్ దుసలాడ్ఃఏర్. 38 దెమెతిఙ్, వనిన్వెట కూడిఃతి మహి పణిమణిసిరిఙ్
 ఎయెన్  ముసుక్బా నేరం మొపెత్ఙ్ ఇహిఙ, కోరుట్ ఙ్ నడిఃసినె, అతికారి లోకుర్ మనార్. బానె సొనిస్ వారు ఒరెన్ ముసుక్ మరి
ఒరెన్ నేరమ్ కు సీదెఙ్. 39గాని మరి ఇనివందిఙ్  ఇనికబా తగుగ్ మహిఙ అకక్ రోజు జరిగ్ని సదుదు వరిగ్జి తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్.
40 నేండు జరిగ్తి గొడఃబవందిఙ్ రోమ అతికారిఙు మాముసుక్ కేసు పొకాన్రొ ఇజి నాను తియెలాజిన.  జ రిగ్తి గొడఃబవందిఙ్
వెహెఙ్ ఇనిమాటబా సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయావజ కూడ్ఃజి గగోలాజి వరిగ్నిదనిన్ఙ్  వెహెఙ్ అసల కారణం సిలెల్ద్ ”, ఇజి
వరివెట వెహాన్  †. 41వాండు ఈహ వెహిస్ కూడిఃతిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్  సొండు ఇజిపోకాన్.

20
పవులుమసిదోనియ గీసు దేసెమ్ కాఙ్సొహాన్ 

1 అయ గొడఃబ అణసిత్ వెనుక పవులు నమిమ్తిత్వ రిఙ్  కూక్ పిసాత్ ండె వరి న మకమ్ దిఙ్ స తుత్ కిబిసాత్ న్. దయ్ రమ్ ముసుక్
 మండు ఇజి వెహిస్ సెలవ్లొసాత్ ండెమసిదోనియదుసొండెఙ్ సోతాత్ న్. 2పవులు ఆ దేసెం విజుబూలాజి 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 సిరియాదు సొన ఇజి మహిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ కుట ఆజి మహార్  ఇజి వెహాన్. అకక్
నెసాత్ ండెమసిదోనియదాన్నడిఃజిసొనిస్అబెబ్ణాన్ఓడః ఎకిస్సొండెఙ్ ఒడిఃబితాన్. 4పురుమరిసిఆతిబెరెయపటన్మ్ దికాన్ 
 సొపతు ఇనికాన్,దెసలోనియదికార్  అరిసత్ర్ కు,సెకుందు ఇనికార్,దెర్ బపటన్మ్ దికాన్ గాయిఇనికాన్,మరితిమోతి,ఆసియ
దేసెమ్ దికార్ ఆతి తుకికు, తోపిము ఇనికార్ పవులు వెట సొహార్. 5వీరు ముందాలెన్ సొహరె తోయ ఇని పటన్ంమా వందిఙ్ 
సుడ్ఃజిమహార్  *. 6పులాఙ్ ఆఇరొటెట్ఙ పండొయ్ ఆతివెనుకమాపుపిలిపిప్ పటన్ం డిఃసి ఓడః ఎకిస్ అయ్ దు రోస్ కాణ్ తోయ†

పటన్ం వాతాప్. అబెబ్ముందాలసొహిమహివరివెట ఏడు రోసుక్ మహప్.

పవులుసా తివనిన్ఙ్ నికాన్
7వారమ్ దిమొదొహిరోజు ‡పబుఏర్ పాటు కితిత్ బోజనంతిండెఙ్ మాపుకూడిఃతవాతాప్. అయావలెపవులుమరస్నాండిఙ్ 

సొనాలె ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. మదరెయు -దాక నండొమాటెఙ్  వరిగ్జి మహాన్ . 8మాపు కూడిఃతి మహిమేడః గదిదు నండొ
దీవెఙ్ మహె. 9 అయావలె అయుకు ఇని ఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ కిటికిదు బసాత్ ండె వెంజిమహాన్. వెంజిమహిఙ్ నిద వాతాద్.
పవులు లావు సుటుక్ నెసిప్సిత్ మహిఙ్ యాదఙడాఃయెన్ నిద లావాతిత్ఙ్ జోఙితాండె మూండి అంతంకాణిఙ్  అడిఃగి అరాన్.
పెహి సుడ్ఃతిఙ్ సాత మహాన్ . 10గాని పవులు అడిగ్ డిఃగితాండె వనిన్ ముసుక్ అరిస్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి అసాత్ న్. “మీరు బాద
ఆమాట్. వనిన్పాణం వనిన్లొఇనెమనాద్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ . 11పవులుమరిమేడఃముసుక్సొహాండె రొటె రుకిస్ వరివెట
బోజనం కితాత్ న్ . జాయానిదాక నండొమాటెఙ్ వరిగ్జి సోతాండెసొహాన్ . 12వారు బతిక్తిమహిఅయదఙ్ డెఃఙ్  ఇండొ తతార్ 
గొపప్ సరద్ ఆతార్.

పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దిపెదెద్లుఙవెట సెలవలొసాత్ ండెయెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .
13 పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపు వనిన్ముందాల ఓడః ఎకిస్ అసోసు సొహప్ . పవులుఙ్ బానె

ఓడఃదు ఎకాన్ప్ ఇజి మాపు ఒడిఃబితాత్ ప్. 14 అసోసుదు పవులు మా వెట కూడిఃతివలె మాపు వనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పె
మితులె ఇనిబాడిడ్దు వాతాప్. 15బాణిఙ్ సోసిమహస్నాండిఙ్ కియోసు ఇనిబాడిడ్ఙ ఎదు వాతాప్. మహస్నాండిఙ్  సమోసు
ఇనిబాన్  సొహాపెబాణిఙ్ మహస్నాండిఙ్  మెలితెఇనిబాడిడ్దు వాతాప్. 16పెంతెకోసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్ యెరూసలేమ్ దు

‡ 19:29 19:29 సదు ఇహిఙ సేట్డిఃయం లెకెండ్ మ హాద్. బానె లోకు కూడ్ఃనారె బేసు కరిజ్నార్. లోకు సురుల బ సాన్ర్. ఇరువయ్ ఆరువెయిలోకుర్ బ సెత్ఙ్ ఆనాద్ 

అయసదుదు. కొడెఃవేలి న ని గుండాఙ్మనాద్ అయసదు. గానిమేడః సిలెల్ద్ . ఎపెసు  పటన్ం నడిఃమిద్మ హాద్యాసదు. § 19:33 19:33 గొడఃబ కినికార్ 

మాపుయూదురు ఆఏప్, ప వులుని వ నిన్వెట మ నిన్కారె ఇజి వెహెఙ్ సుడ్ఃతాన్ * 19:35 19:35 ముకెలమాతి ఒరెన్ అతికారి † 19:40 19:40
ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్యాముకెలమాతి అతికారి, రోమ అతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు గొడఃబ పుటిసిత్ఙ వరిఙ్ వాని అవుకాసమ్ కు సిలెల్ండ ఆనె
* 20:5 20:5యాపుసత్కం రాసిత్మ హిలూక పవులువెట పయ్ నం కిదెఙ్మ రిజ్ వాతాన్ † 20:6 20:6మసిదోనియదేసమ్ 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 ఇహిఙ సనివారం పొదొయ్ ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారంమొదొలిస్నాద్. లూకయాపుసత్కం రాసిత్వలెయాలెకెండె లెకక్ కితాత్ న్  ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు
కితిత్కార్ నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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అందిదెఙ్ వలె ఇజి పవులు తొంత ఆతాన్. ఆసియదు సొహిఙ అలసయ్ం ఆనాద్ ఇజి ఎపెసు పటన్మ్ దు సొన్ఎండ తినాఙ్ 
సొండెఙ్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్.

17అందెఙె పవులు మిలెతుదు అందితివలె ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ కూక్ పిసాత్ న్. 18వారు
వనిన్ డగువాతిఙ్ పవులు వరివెటఈహ వెహాన్ , “నాను ఆసియదువాతిమొదొల్దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలంమీనడిఃమిఎలాగ
బతిక్జిమహానొ ఇజిమీరె నెసిన్దెర్ గదె. 19యూదురు నఙి సపెత్ఙ్ కుట కిజి నఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ గానినాను గొపప్ వాండు ఇజి
ఒడిఃబిఏండ కణెరు వాకిస్ దేవుణు పణి కిజి ఎలాగ మహానొ ఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20 సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఇని వందిఙ్ 
అవ్ సరమాతిక ఇనికబా సరినెమీలోకుర్ నడిఃమి విజేరె కూడిఃతి మహిబాడిడ్దు నాను సాటిసత్. మీఇలాక్ఙ్ బావాతానెమిఙి
నెసిప్సత్. 21పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు ఇజి
నానుయూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసివెహ.

22ఇదిలో,నాను దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నెయెరూసలేమ్ 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.
24గాని నాపాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బా విలువ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పబు ఆతియేసు నఙి సితిత్ పణిపూరి కిదెఙె. అయ
పణి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ మనిన్ సువార వందిఙ్నానుసాసి వెహెఙ్.

25నానుబూలాజిదేవుణుఏలుబడిః వందిఙ్ మీనడిఃమివెహగానిమీలొఇఎయిదెర్ బామరినఙితొఇదెరెల్ ఇజినాను ఏలు
నెసాన్. 26గానిమీలొఇఎయిదెర్ బాపాడాఃజిసొహిఙనాపూసితెవితాద్  ఇజి నేండుమీరెసాసిర్ ఆనిదెర్ లె. 27దేవుణు ఇసట్ం
పూరినాను మిఙి నెసిప్సత్. ఇనికబాడాఃప్ ఏత. 28దేవుణు వనిన్ సొంతమరిసి నల సితండె సఙమ్ దిఙ్  సమ్ పాదిసాత్ న్. అయ
సఙమ్ దిఙ్ మీరు బాగ కాప్ కిదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అయ పణిలొఇ నెగెండ సుడ్ఃదు.
మీవందిఙ్ బా మీరు 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 వెకొరిమాటెఙ్ వెహిస్  నెగిగ్ సరిదాన్ లాగిజ్ సెఇ సరిదు నడిఃపిసి, వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్  సూణారెల్. 31అహిఙజాగరమండు.
నానుమూండి పంటెఙ్ దాక రెయుపొగలు కణెరు వాకిస్ నమకమ్ వందిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃస్ ఏండ వెహమనన్.
అకక్మీరు ఒడిఃబిజిజాగరమండు.

32దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్మాటదిఙ్ మిఙిఒపజెపిస్న. మీనమకం నండొ కిదెఙ్ అటిన్ దేవుణు -మాటదిఙ్
మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి వరివెటమిఙిఅకుక్ సీదెఙ్ అటిన్ దేవుణుమాటదిఙ్మిఙి ఒపజెపిస్న. 33నాను ఎయె
డబుబ్దిఙ్, బఙరమ్ దిఙ్, సొకెక్ఙ్ పాతెఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆఏత 34నా అవ్ సరమ్ వందిఙ్ గాని నావెట మహివరి అవ్ సరమ్ కు
వందిఙ్ గాని  నా కికాఙణిఙె పణి కిజి బతిక్తత్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 35నాను కితిత్ విజు పణిఙాఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్క ఇనిక ఇహిఙ
మీరు 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.

36పవులుఈహ వెహండెముణుకుఙ్  ఊర్ జివారువిజెరెవెటపారద్నం కితాత్ న్ . 37వారువిజేరెపవులుఙ్ పొంబితారెవనిన్ఙ్ 
ముదుద్ కిజి  లావుఅడఃబాతార్. 38ఎందానిఙ్  ఇహిఙ,మీరు ఇబెబ్హాన్ నఙి సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజి పవులు వెహిఅయమాటవందిఙె
గొపప్ దుకం ఆతార్. వారు ఓడః ఎకిన్ అందు పవులు ఇటాత్ వాతార్.

21
పవులుయెరూసలేంసొనిస్నాన్ 

1మాపువరిఙ్  డిఃసిసోతిత్ వెనుక ఓడః ఎకాపె తినాఙ్ సొనిస్ కోసు ఇనిబాన్ వాతాప్. మహస్నాండిఙ్  రోదు ఇనిబాన్  వాతాపె
బాణిఙ్  పతరు ఇనిబాన్ వాతాప్. 2బానె పెనికెదిఙ్ సొని ఉండి ఓడః సుడ్ఃతాపె, ఎకాపె సొహప్ . 3సొహపె కుప ఇని దీవ్పు
మా డేబ పడఃకాద్ సుడ్ఃతాప్ గాని దనిన్ డేబ పడఃకదాన్ తినాఙ్ సిరియ దరోట్  సొహాపె, తూరు ఇనిబాన్ డిఃగితాప్. బాన్ 
డిఃపెత్ఙ్  ఓడఃదు సామనమ్ కు మహె. 4బాన్ సిసూరిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃతిఙ్  వరివెట కూడిఃతాపె ఏడు రోసుక్ బానెమహప్. ‘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, మావెట పటన్ం వెలిల్దాక ఇడిడ్ః వాతార్. మాపు విజెపె
సమ్ దరం ఒడుడ్ దు ముణుకుఙ్  ఊర్ జిపారద్నం కితాత్ పె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సెలవ లొసాత్ పె ఓడః ఎకాప్. వారు వరి ఇండొమర్ జి
సొహార్.

7మాపుతూరుదాన్  సోతాత్ పెతొలెమాయిఇనిపటన్మ్ దువాతాప్. బాన్ నమిమ్తితంబెర్ సిరిఙ్  సుడిఃసొహపెవరివెటఉండి
రోజుమహప్. 8మహస్నాండిఙ్ సోతాత్ పె కయ్ సరియాదు వాతాప్. బానె సువార వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొసొహపె వనిన్ ఇండొ
మహప్. పిలిపుయెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దు ఏర్ పాటు కితిత్ ఏడుగురు లొఇ ఒరెన్. 9అయా పిలిపుఙ్ నాలుగ్ రు విడిడ్ ః
అయ్ లిక్ మహె. అవిక్  దేవుణుబాణిఙ్వానిమాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.

10మాపుసెగం రోసుక్ బానెమహివలె అగబు ఇని ఒరెన్ పవకయూదయపాంతమ్ దాన్  బానెవాతాన్. 11అగబుమాపు
మనిన్బాన్  వాతాండెపవులునడుముదుతొహిమనిన్ కటు కుతాన్. కుతాండె,వనిన్ కికాఙ్ కాలాక్ఙ్ అగబుతొహెఆతాన్. తొహె
ఆతండె, యాకటు ఎయెర్ ది ఇహిఙ వనిన్ఙ్  యెరూసలేమ్ దు మనిన్యూదురు తొహిస్ ఆఇ లోకాఙ్  ఒపజెపాన్రెల్ ఇజి దేవుణు
ఆతమ్ వెహిస్నాన్  ఇజియాఅగబు వెహాన్ .

12యాకమాపువెహాపె  మాపు, బానెమహి నమిమ్తికార్, పవులు వెట, “యెరూ - సలేమ్ దు సొనామ్”, ఇజి బతిమాలితాప్.
13దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎందనిఙ్  అడఃబాజినఙిదుకం కిబిసినిదెర్? నాపబుఆతియేసువందిఙ్ తొహెఅదెఙెఆఏద్ ,వనిన్
వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దుసాదెఙ్ బానాను ఒపుప్కొడ్ఃజిన”, ఇహాన్ . 14పవులుమామాటెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపుఅలెతాప్.
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దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి వజ జరిగ్పిద్ ఇహాప్. 15అయపటన్మ్ దు సెగం రోసుక్ మహి వెనుకమాపుసామనమ్ కు విజు అసాత్ పె
ఎకుక్యెరూసలేం పటన్మ్ దు సొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ సెగొండార్ సిసూర్ మావెటవాతారెమాపుమండెఙ్ ఇజి
ఒడిఃబితిత్ మాన్సోను ఇండొమఙితతార్. మాన్సోను కుపదికాన్. మొదొహాన్  అసియేసుపబు సిసూడుః ఆతికాన్.

పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 
17మాపుయెరూసలేమ్ దు వాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙి సరద్దాన్  మరాయ్ద కితాత్ ర్ . 18మరస్ నాండిఙ్ పవులుమావెట

యాకోబు డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు విజేరె బానెమహార్ . 19పవులు వరిఙ్  మాడిఃసాత్ న్. వెనుకయూదురు ఆఇవరిలొఇ
పవులు కితిత్ సువార పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ విజుపూరివెహాన్ . 20వారు ఇకెక్ఙ్ వెహారె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులు
వెట వారు ఈహ వెహార్ , “పవులునా, యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్  మనార్  ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె.
వారువిజేరెదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్నండొపటుదలమనికార్. 21ఇబెబ్మనిన్యూదురు విజేరెనీవందిఙ్ ఉండి
బోగట్ వెహమనార్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,మోసెవెహికెఙ్ విజు డిఃసెత్ఙ్  ఇజి నీనుయూదురు ఆఇవరిలొఇ బతిక్నియూదు రిఙ్
నెసిప్సిని ఇజి. వరి ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ సునతి కినిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. మరి,యూదురు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిమహి
పదతిఙ్ వజ నడిఃనిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. వినకవందిఙ్ బోగట్ వెహమహా ప్”, ఇహార్ . 22 “అహిఙమాటు ఇనిక
కిదెఙ్ ? నీను వాతివందిఙ్ విజేరె తప్ ఏండ వెనార్. 23అందెఙెమాపు వెహిన్వజ నీను కిఅ. ఇనిక ఇహిఙమొకు నిల్ పిత్ మనిన్
నాల్ ఎర్మొగావారు  ఇబెబ్నె మనార్. 24 నీను వరిఙ్ వెట కూకిస్ ఒసి వారు మొకుబడిః సొనిప్సెత్ఙ్ వరివెట దేవుణు గుడిఃదు
సొన్అ. వారుపూజ సీజి బుర బోడి కిదెఙ్మనిన్ కరుస్ నీనె సిఅ. అహిఙ నీవందిఙ్ లోకుర్ వెహిమనిన్ బోగట్ నిజం ఆఏద్ ఇజి
విజేరె నెసాన్ర్. నీను మోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙిజి నడిఃజినాన్  ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. 25అహిఙయూదురు ఆఇ నమిమ్తి వరిఙ్
 మాపుఇనిక తీర్ మానం కిజిరాసత్ మనాద్  ఇహిఙ,బొమెమ్ఙ  పూజ కితిత్ వనాక్ఙ్ తినిక ఆఏద్ ఇజి, నల తినిక ఆఏద్ ఇజి,మెడః
పిడిఃకిస్ సపిత్ వనకాఙ్  తినిక ఆఏద్ ఇజి. రంకు బూలానిక ఆఏద్ ఇజి”. ఈహ సఙమ్ ది పెదెద్లుఙు పవులు వెహార్ .

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 గుడిఃదు
యూదురు లొఇమొగావారుమండెఙ్మనిన్బాడిడ్దు సొహాన్ .*

పవులు  యూదురు అసాత్ ర్ 
27 సుబబ్రం ఆజిమంజిని ఏడు రోసుక్ డగు ఆతాద్. అయావలె ఆసియదాన్  వాతిమహి సెగొండార్ యూదురు, దేవుణు

గుడిఃదు యూదమొగవ రిఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానెమహిలోకాఙ్ విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్.
28 “ఇసాయేలు లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మాలోకాఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్, యాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ 
పడ్ఃఇకెఙ్ విజుబాడిడ్ఙ సొనిస్ లోకాఙ్ విజేరిఙ్ నెస్ పిసినికాన్ వీండె. అకాక్దె ఆఏండ, వీండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు
గుడిఃదు కూకతతాండెదేవుణుదిఙ్ కేటకితిత్యాబాడిడ్ మయల్ కితాత్ న్ ”,ఇజినండొగగోలాతార్ . 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పటన్మ్ దు
పవులు వెటయూదురు 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. విజుబాణిఙ్లోకుర్ మందెఙ్ మందెఙ్ ఆజిఉహ్ కిస్ వాతారె పవులుఙ్ అసాత్ రె దేవుణు గుడిఃదు
యూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనెయూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్దు సొని
సేహెల్ ఙ్  కెహె ఆతె. 31పవులుఙ్ వారు సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహిఙ్  యెరూసలేం పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్ మహి
రోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిఙ్ కబువాతాద్. 32వెటనెఅయపెరిఅతికారిసయ్ నమ్ దివరిఙ్,సదాతిపతివరిఙ్ వెటఒతండె
కూడిఃతి మహి లోకుర్ డగు ఉహ్ కిస్ వాతాన్. లోకుర్ అయ పెరి అతికారిఙ్, వనిన్వెట వాతి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్ 
 పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్. 33అయపెరి అతికారి డగు వాతండె పవులు  అసాత్ న్. ‘రుండి గొలుసాక్ణిఙ్ వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజి
ఆడసితాత్ న్ . వీండుఎయెన్ ? ఇనిక కి తాత్ న్ ఇజివెన్ బాతాన్. 34వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి,సెగొండార్  అహ ఇజి
వెహిస్ డేలిస్ మ హిఙ్ గగోల్  లావాతిత్ఙ్ ని జం ఇనికాదొ ఇజి నెస్ ఏండ ఆతండె ‘బారి గోడఃలొఇ వనిన్ఙ్ ఒతు’ ఇజి ఆడ సితాత్ న్ .
35పవులు పావు అనుస్ ముసుక్ వాతివలె 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 
37మొదొహిపావుఅనుస్దాన్ ఎకిస్ సొనిస్ ఆకరిపావుఅనుస్ దాకవారు సొహార్ . సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  బారిగోడఃలొఇ

ఒతెఙ్  సుడ్ఃజిమహిఙ్ పవులు అయపెరిఅతికారి వెట, నీవెటఉండిమాటవెహెఙ్  ఆనాదాఇజివెన్ బాతాన్. అందెఙెఅయ
అతికారి, “గీకు బాస నీను నెసినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 38 “యాదినమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ అతికారిఙ ఎదువెహిస్ లోకాఙ్  సపిన్
నాలిగ్ వెయిలోకాఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు వెట కూకిస్ ఒసిమహిఅయ్ గుపు దేసెమ్ దికి నీను ఆఇదా?”, ఇజి పవులుఙ్ వెన్ బాతాన్.
39దనిన్ఙ్ పవులు, “నాను కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  యూదవాండు. నానుఅయగొపప్పటన్మ్ దిలోకు. లోకుర్ 
వెట వరిగ్దెఙ్ నఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి బతిమాలితాన్.

40పవులు సెలవలొసిత్ఙ్ పెరిఅతికారిసరిసితాత్ న్. అయావలెపవులుపావుఅనుస్ముసుక్ నిహండెలోకాఙ్ అలెజిమండు
ఇజి కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారు అలెతిమహివలె పవులుయూదురిబాసాదు ఈహ వెహాన్ .‡

* 21:26 21:26యాబాడిడ్దు మొగవారె మంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్ † 21:29 21:29యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు గుడిః డేవాదు
సొండెఙ్ ఆఏద్ . బాన్ యూదమొగకొడొఃరె సొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలు మనాద్ ‡ 21:40 21:40యూదవరిబాస ఏబిబాస. యూదపుజేరిఙు సద్ వితిమహి
దేవుణుమాటెఙ్ ఏబిబాసాదునె రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తిమాటఅరామియబాస
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22
1 “తంబెరిఙాండె, బుబబ్రాండె, నా లొఇ ఇని తపుప్బా సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసినివందిఙ్  నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వెండు”.

2 పవులు వరి సొంత బాసాదు వరిగ్నిక వెహారె వారు జమ్ న అలెల్త మహార్ . అయావలె పవులు ఈహ వెహాన్ . 3 “నాను
కిలికియాదు మనిన్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ యూద వాండు. అహిఙయాపటన్మ్ దు గొపప్ పేరు పొందితి మేసట్ర్ గమాలియెలు
బాన్ మోసె మా అనిగొగొరిఙ్ సితిత్ రూలుఙ ఎలాగ లోబడ్ఃదెఙ్  ఇజి నెగెండ నెసాత్ నె పిరితా. మీరు విజిదెరె నేండు ఎలాగ
పటుదలదాన్మనిన్దెరొఅయవజనెనానుబాయారూలుఙ్ వందిఙ్పటుదలదాన్ మహ. 4నానుయేసుపబుముసుక్నమిమ్తి
వరిఙ్ మొగగ్కొడొఃరిఙ్, అయ్ లి కొడొఃకాఙ్  అసి తొహిస్ జెలిదు ఇడ్ జి సానేండ మాలెఙ్ కిత. 5 దినిన్ వందిఙ్, విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజేరి, పెదెద్లుఙు విజేరె నఙి సాసి ఆత మనార్. దమసుక్ పటన్మ్ దు మహిమాసొంత లోకురాతియూదురు
లొఇమహి నమిమ్తిత్ వరిఙ్ బాఅసితొహిస్మాలెఙ్ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు తతెఙ్ ఇజిపుజేరిఙబాణిఙ్  ఉతముక్ లొసత్ ఒతానె
దమసుక్ పటన్మ్ దుమహియూదురుబాన్  సొహ.

6నానుపయ్ నం కిజిదమసుక్పటన్ండగుసొనిస్మహిఙ్,మదెనంవేడఃదు,ఆగాసమ్ దాన్  వెటనెగొపప్జాయ్  నాసుటులం
డెఃయ్ తాద్. 7అయావలెనాను బూమిముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు, నీను ఎందానిఙ్ నఙిమాలెఙ్ కిజిని’, ఇజి నావెట
ఉండిజాటు వాతిక వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’ ఇజినాను వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ వాండు ‘నీనుమాలెఙ్ కిజిని నజరేతుదికాన్ 
 ఆతియేసునె నాను’, ఇజి నావెట వెహాన్ . 9నావెట సొనిస్ మహికార్ అయజాయ్ సుడ్ఃతార్ గాని నావెట వరిగ్తిమహివనిన్
జాటు నెస్ ఏతార్.

10అయావలెనాను, ‘పబు నాను ఇనిక కిదెఙ్’  ఇజి వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను నిఙ్ జి దమసుక్ పటన్ం సొన్ అ. అబెబ్ నీను ఇని పణి
కిదెఙ్ ఇజినీవందిఙ్  నానుఏర్ పాటు కితిత్కెఙ్ విజునిఙిఒరెన్వెహన్నాన్ లె’ఇజినావెటపబువెహాన్ . 11అయసుడ్ఃదెఙ్ అట్ఇ
ననిన్ పెరి జాయ్ మహిఙ్  నాను కణుకు తోర్ దెఙ్  అట్ ఎండాత. నావెటమహికార్ నా కికు అసి నడిఃపిసి దమసుక్ పటన్మ్ దు
కూక తతార్.

12అయావలెమోసె సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి, బకి మనిన్కాన్ అననియ ఇనికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహాన్ . అబెబ్ మహియూదురు
విజేరెయాఅననియ, ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాన్  ఇజి వెహిస్ మహార్ . వాండు నా డగు వాతాన్. 13డగు వాతండె నా డ గు
నిహండె, ‘సవులునా, బేస్ అ’, ఇజి వెహిఙ్  వెటనె నాను బేసాత్ నె వనిన్ఙ్  సుడ్ఃత. 14అయావలె అయఅననియ వెహాన్ , ‘మా
అనిగొగొరి దేవుణు నిఙి ఏర్ పాటు కితమనాన్. దేవుణు నిఙి ఇని పణి వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ండొ అకక్ నీను నెసెత్ఙ్. అందెఙె
నీను సుడ్ఃతిమహి, వెహిమహినీతినిజాయితిమనిన్కాన్ నిఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 15ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నీను సుడ్ఃతికెఙ్, నీను
వెహికెఙ్, విజులోకాఙ్  సొనిస్ వెహెఙ్,  వనిన్వందిఙ్  ఉండిసాసివజ నీను మంజిని. 16ఏలు ఎందనిఙ్ ఆలసయ్మాజిని? నిఙ్ జి
బాపిత్సం లాగె ఆఅ. యేసు పేరు అసి, పారద్నం కిజి నీ పాపమ్ కాణ్ నొరె ఆఅ’, ఇజి వెహాన్ . 17నానుయెరూసలేమ్ దు మర్ జి
వాతానె దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిజి మహ. పారద్నం కిజి మహిఙ్ ఎదునె ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. 18అయ దరస్నమ్ దు
నావెట, ‘నీను యెరూసలేం డిఃసి గజిబిజి సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నావందిఙ్  నీను వెహిన్ సాసి వీరు ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి
వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19పబు అయమాటవెహిఙ్  నాను, ‘నానుయూదురిమీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్ వరససొనిస్మీముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ డెఃయ్ జి
జెలిదు ఇటాత్ ఇజి వారు విజేరె బాగ నెసినార్. 20అకాక్దె ఆఏండ, నీవందిఙ్ సాసి వెహి సెత్పానుఙ్  సపిత్వలె, నానుబా అకక్
ఒపుకొటానె వనిన్ఙ్ సపిత్వరి సాల్ వెఙ్ కాప్ కిజి మహగదె’, ఇజి పబు వెట వెహ. 21గాని పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం మనిన్
దేసమ్ దు బతిక్నియూదురు ఆఇవరిబాన్ నాను నిఙిపోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.

పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 
22యామాటదాకలోకుర్ పవులు  వెంజిమహార్ . గానియాకవెహిఙ్, “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.
24 అయావలె ‘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 
ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్తీర్ పుసిఏండనెకొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ రోమరూలుఙ్ వజమిఙిఅతికారంమనాదా?”. 26అయసతాతిపతి
యాక వెహాండె రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  సొహాండెఈహ వెహాన్ . “నీను ఇనిక కిదెఙ్  సుడ్ఃజిని? వీండు రోమదిఙ్
అకుక్మనిన్కాన్”,ఇజివెహాన్ . 27అయావలెఅయపెరిఅతికారిపవులుబాన్ వాతండె, “నీనురోమదిఙ్అకుక్మనిన్కిదెనా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, పవులు ఇహాన్ . 28 దనిన్ఙ్ అయ పెరి అతికారి, “లావు డబుబ్ సితాత్ నె యా రోమది అకుక్ నాను
పొందిత”, ఇహిఙ్ పవులు, “నాను ఇహిఙ పుటిత్వలెహానె రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్” ఇహాన్ . 29అందెఙె పవులు వెట డటిసి
వెహెఙ్  వాతికార్  వెటనెవనిన్ఙ్  డిఃసత్ సితార్. రోమదిఙ్అకుక్మనిన్ వనిన్ఙ్  గొలుసాక్ణిఙ్  తొహ్ పిసత్ మహఇజినెసిఅయరోమ
సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి తియెలాతాన్.

పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 
30మహస్ నాండిఙ్, పవులు ముసుక్ యూదురు ఇని నేరం మొపాన్రొ ఇజి నెసెత్ఙ్ అయ రోమ పెరి అతికారి ఆస ఆతాన్.

అందెఙెపవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరిపుజేరిఙ్ నిసంహదిసఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె ‘మీటిఙ్ కినాట్ ’ ఇజి  ఆడసితాత్ న్ . వారు కూడ్ఃజి
వాతివలె పవులుఙ్ వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.
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23
1 పవులు సంహది సఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, గడిఃసిత్ సొహి దినమ్ కు విజు నాను

దేవుణు ఎదు నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”. 2అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ పవులు డగు
నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్ వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “నీను తెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః* ననిన్కి.
దేవుణు నిఙి డెఃయ్ నానెల్. మోసె సితిత్ రూలుఙ్ తగితివజ నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గాని మోసె సితిత్ రూలుదిఙ్
తగ్ ఏండనఙిడెఃయెద్ ఙ్ ఆడ  సీజినిదా?”, ఇహాన్ . 4పవులుడగు నిహికార్, “నీను దేవుణు పెరిపుజేరిదిఙ్ 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 . 6 యూద పెదెద్ల్ ఙ పెరి
సఙమ్ లొఇ సెగొండార్  పరిసయ్ రు, సెగొండార్ సదుకయ్ రు ఇజి పవులు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె వెనుక పవులు డటం వెహాన్ ,
“తంబెరిఙాండె, నానుబా పరిసయ్ వాండునె, పరిసయ్ వనిన్ఙ్ పుటిత్కాన్. దేవుణు సాతివరిఙ్  నికాన్న్ ఇజి నాను నమిమ్జిన.
అకక్ నాను ఎదు సుడ్ఃజి మంజిన. దనిన్వందిఙ్  నాముసుక్ తపుప్ మొపిస్ తీర్ పు కిజినార్”. 7 పవులు యాక వెహివలె
పరిసయురుఙ సదుకయ్ రుఙ నడిఃమి గొడఃబ పుటాత్ ద్. గొడఃబ పుటాత్ దె వారు రుండి జటుఙ్ ఆతార్. 8 (ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
సాతికార్ మర్ జి బతిక్ఎర్, దూతార్  సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్. పరిసయ్ రు ఇహిఙ అకెక్ఙ్ విజు
మనెన్ ఇజి వెహిస్నార్).

9అయావలె అబెబ్ గొపప్ గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇ సెగొండార్ దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్  నిఙితాత్ రె,
“మాపు సుడ్ఃతిఙ్, యాలోకు ముసుక్ ఇని తపుప్బా తోర్ ఎద్. ఒరెన్ దూత గాని ఉండి తోరెద్ఙ్ అట్ఇకాద్ గాని వనిన్వెట
వరిగ్తాద్ సు, ఇజి గొడఃబెఙ్ ఆతార్. 10వరి లొఇ గొడఃబ లావాతిత్ఙ్ వారు పవులు కిసన్ విసీరాన్రెల్సు ఇజి తియెలాతాండె అయ
రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  పోకాండె పవులుఙ్ వరి నడిఃమిహన్ లాగిజ్ బారిగోడః లొఇ తతెత్ఙ్  ఆడ
సితాత్ న్ . 11ఆపొదొయ్ పబు పవులు  తోరె ఆతండె, “దయ్ రంముసుక్ మన్ అ. నీనుయెరూసలేమ్ దు నావందిఙ్  ఎలాగ  సాసి
వెహిదొఅయావజనె రోమపటన్మ్ దుబాసాసి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 
12మరస్ నాండిఙ్  పెందల సెగొండార్  యూదురు కూడిఃతారె, ‘మాటు పవులు  సప్ఏండ ఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ’  ఇజి ఒటుట్

కితారె పవులు  సపెత్ఙ్  ఇజి పూరి తెగిసాత్ ర్. 13 పవులుఙ్ సపెత్ఙ్ ఆలోసనం కితిత్కార్  నల్ పయ్ ముసుక్ మొగావారు  మహార్ .
14వారు పెరి పుజేరిఙబాన్ పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె వెహార్ , “మాపుపవులుఙ్ సప్ఏండ ఇనికబా తిన్ఏప్ ఉణ్ ఎప్, ఇజి గటిఙ
ఒటుట్ కితమహప్. 15అందెఙెమీరు,సంహదిసఙమ్ దికార్ విజేరె కూడ్ఃజిరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారివనిన్ఙ్ కబుపోక్ అ.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,పవులుమరిమాబాన్  రపిన్ఇండు. వనిన్వెటమరివరిగ్జి వనిన్ వందిఙ్ మాపువిజునెసెత్ఙ్ ఇజినాటిసాన్ట్.
వాండు ఇబెబ్ అందిఏండనెమాపువనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ తయారాజిమనాప్”. 16గానిపవులుఙ్ బణిజఆతికాన్ యాకనెసాత్ ండె సెలవ్
లొసాత్ ండె బారిగోడః లొఇ సొనిస్ పవులుఙ్ వెహాన్ . 17 అయావలె పవులు సదాతిపతిర్ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యా
దఙ్ డెఃఙ్  రోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిబాన్  ఒఅ. పెరిఅతికారివెటవినిన్ఙ్ఉండిమాటవెహెఙ్ మనాద్”ఇహాన్ . 18వెహిఙ్ 
అయ సతాతిపతి అయ దఙ్ డెఃఙ్  పెరి అతికారిబాన్  ఒతాన్. ఒతండె, “జెలిదు మనిన్ పవులు నఙి కూకాండెయా దఙ్ 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. 20వెన్ బాతిఙ్  అయాదఙ్ డాఃయెన్, “విగెహిఙ్  పవులుఙ్ సంహది సఙం నడిఃమి తసి వనిన్ వందిఙ్మరి
నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసి వనిన్వెట మరి వరిగ్దెఙ్ నీబాన్ సెలవ లొసెత్ఙ్ ఇజి యూదురు ఒపుకొట మనార్. 21గాని నీను వరిఙ్ సరి
సీమ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నలపయ్  మణిసిరిఙ్  ముసుక్ మొగావారు, పవులు  సప్ఏండ మాటు ఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
ఒటుట్ కితారె వనిన్ వందిఙ్  సరిదు సుడ్ఃజినార్. వారు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్  తయారాతమనార్. మీమాటదిఙ్కాప్ కిజినార్” ఇహాన్ .

22 యాక వెహాండె అయ పెరి అతికారి, “నీను నఙి యాక వెహి ఇజి ఎయెఙ్ బా వెహమ్”, ఇజి గటిఙ  వెహాండె అయ
దఙ డాఃయెనుఙ్  పోకాన్.

23వెనుకఅయపెరిఅతికారిసదాతిపతిర్లొఇరిఎరిఙ్ కూకాండె, “యాపొదొయ్  తొమిమ్దిగంటెఙకయ్ సరియదాకసొండెఙ్
 తయార్  ఆదు. రుండి వందెఙ్  సయన్మ్ దికార్, డబయ్ మణిసిర్  గురమ్ దాన్  సొని సయ్ నమ్ దికార్, రుండి వందెఙ్  బలెల్మ్ కు
అసిత్కార్  సొండెఙ్ వలె. 24పవులుఙ్ ఎకిసి ఒతెఙ్  గురమ్ కు సీదు. వనిన్ఙ్  గవరన్రు ఆతి పేలికుస్బాన్ ఇని పమాదం రెఏండ
ఒతెఙ్”, ఇజి వెహాన్ . 25అయపెరి అతికారిఈహెఉండిఉతం రాసాత్ న్, 26 “కల్వుదియలూసియఆతినాను గొపప్ పేరు మనిన్
పేలికుస్ గవరన్రిఙ్వందనమ్ కు వెహిస్న . 27వినిన్ఙ్యూదురు అసాత్ రె సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్  నానునాసయ్ నమ్ దివరివెటవాతానె
వినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవీండురోమదిఙ్అకుక్మనిన్కాన్  ఇజినానునెసత్. 28వినిముసుక్యూదురు ఎందనిఙ్  నేరం
మొపిస్నార్ ఇజినెసెత్ఙ్  నానువినిన్ఙ్యూదురిసంహదిసఙమినడిఃమిఒత. 29ఒతిఙ్,యూదురిరూలుఙలొఇమనిన్ఇనికెఙొ
వందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్ నేరంమొపాత్ ర్ గాని, సపెత్ఙ్ నొ,జెలిదుపోకెఙ్ నొ  తగితితపుఙ్ తోర్ ఉతె. 30వినిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ ఇజియూదురు
కుట కిజినార్ ఇజి నాను నెసాత్ నె  వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్  పోకిస్న. విని ముసుక్ నేరం మొపిత్కార్ బా నీబాన్ వాజి వనిన్ ముసుక్
మనిన్ నేరమ్ కు విజు వెహెఙ్ నాను వరిఙ్  ఆడ  సితత్”.

31అయరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిఆడ  సితిత్లెకెండ్  సయ్ నమ్ దికార్ పవులు  ఆపొదొయ్ నెఅంతిపతిఇనిపటన్మ్ దాక
కూకఒతార్. 32మహస్నాండిఙ్ వారుపవులు  గురమ్ కుఅసిత్ సయ్ నమ్ ది -వరివెటపోకారెమహికార్ మర్ జివాతార్. 33వారు
కయ్ సరియదుఅందితిఙ్  అతికారిపోకిఉతంగవరన్రిఙ్ సితార్. పవులుఙ్ బాగవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. 34-35గవరన్రుఅయ
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ఉతం సద్ వితాండె పవులు వెట, “నీను ఎమేణిపాంతమ్ దికి”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”, ఇజి వెహిఙ్, “నీముసుక్
నేరంమొపిత్కార్ వానివలె నీ సఙతి సూణ ఇజి వెహాన్ . పవులు  హేరోదు రాజుపెరిఇండొ ఇడ్ జికాప్ కిజిమండెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ .

24
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్ పవులు నిలిస్నాన్ 

1 అయ్ దు రోసుక్ సొహిఙ్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ, వనిన్వెట సెగొండార్ యూద పెదెద్లుఙు,
తెరుల ఇనిఒరెన్ తగుగ్ వరిగ్నికాన్,డిఃగుమనిన్ కయ్ సరియాదువాతార్. వాతారెపేలికుస్ గవరన్రుబాన్,పవులు వందిఙ్మొపిత్
నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3పవులుఙ్ కూకిప్సి కోరుట్ దు నిల్ పాత్ న్. అయావలెతెరుల ఇని తగుగ్ వరిగ్నికాన్ పవులు వందిఙ్  ఈహెనేరం
మొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “పెరి పేరు మనిన్ గవరన్రు ఆతి పేలికుస్, నీను నండొ కాలం ఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపుసమదానమ్ దాన్
మంజి -నాప్. మాజాతివందిఙ్మీరు బాగ కితిత్ఙ్  మఙి నెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ విజుమనెన్. మాపువిజెపెమీరు
కితిత్ యా నెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4గాని నాను నీ పణిదిఙ్  అడుడ్ కిఏండ, మాపు ఎందానిఙ్ 
 మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతి వందిఙ్ వరిగ్న. దయ కిజి వెన్అ.

5యాపవులుగొపప్గొడఃబ కినికాన్. లోకంవిజుయూదురినడిఃమిగొడఃబెఙ్  రేపిన్కాన్. వీండు నజరేతుదిజటుదిఙ్  నెయిక్.
యాకవిజుమాపునెసినాప్. 6-7విండుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్మయల్  కిదెఙ్ బాసుడ్ఃతాన్. అందెఙెమాపు
వినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గానిరోమసయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిలూసియవాతండెమాబాణిఙ్ వినిన్ఙ్లాగితాన్. 8నీనువినిన్ఙ్వెన్ 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 ఆతిపేలికుస్, నీను నండొ పంటెఙ్ యా

యూదురి 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. 12 దేవుణు గుడిః లొఇబా,
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొబా, పటన్మ్ దుబా నాను ఎయెన్ వెటబా లోకురిఙ్ నెకి పొకిక, జటు కిజి రేపిన్క, ఇనికబాయూదురు
సుడ్ఃఏతార్. 13 ఏలు నావందిఙ్ వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14గాని నాను ఉండి నిజం మాట
వెహన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ. నిజం ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని బోదవజ నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ వజ విజు, పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజు నాను నమిమ్జి మా అనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిన.
15వీరు నమిమ్నివజనెగిగ్కార్,సెఇకార్ విజేరెసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నార్  ఇజినానుబాదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిన. 16అందెఙెనాను, దేవుణు ఎదు గాని,లోకుర్ ఎదు గానినా గ రబ్ం గదిస్ఏండమండెఙ్ సుడ్ఃజిన. 17సెగం పంటెఙ్ 
సొహి వెనుక ఏలు నాను నా సొంత జాతిఙ్సాయం కిదెఙ్, దేవుణు గుడిఃదు పూజ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు వాత. 18-19దినిన్
వందిఙ్ నాను దేవుణు గుడిఃదు సొహిమహిఙ్, సుబబ్రం ఆతి వెనుకానెయూదురు నఙి బాన్ సుడ్ఃతార్. అయావలె నావెట
మందలోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇని గొడఃబ జరిగ్ఏతాద్. గానినానుబాన్ మహివలెఆసియదేసెమ్ దాన్ వాతిమహిసెగొండార్
 యూదురు,బాన్ మహారెనాముసుక్ గొడఃబఆతార్. నాముసుక్ వరిఙ్ఇనినేరంమహిఙవారెవాజినీవెటవరిగ్దెఙ్. 20సిలిఙ
నానుసంహదిసఙమ్ దువరిగ్జిమహిఙ్ ఇనితపుప్వరిగ్తఇజివీరువెహిర్. 21గానిఉండిమాటనానువెహ. అకక్ఇనికఇహిఙ,
సాతిలోకుర్మర్ జి బతిక్నార్  ఇజి నమిమ్నివందిఙ్  మీరు నేండు నఙి తీర్ పు కిజినిదెర్  ఇజినానుబానె డటం వెహమహ”.

22పవులు వెహి బోదవందిఙ్ గవరన్రాతి పేలికుస్ నెగెండ నెసత్ మహాన్ . అందెఙె వాండు, “రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి
ఆతిలూసియవానివలెతీర్ మానం కిన”, ఇజివెహండెఅయసదుమీటిఙ్ ముగిసాత్ న్. 23వెనుక పవులు  జేలిదు ఇడ్ జివనిన్ఙ్
 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 . 24 సెగం 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  వెంజి మహాన్ .
25గానిపవులు సరియాతిపణి కిని వందిఙ్,మనుస్దిఙ్ అణసెఆజి ఇడిన్వందిఙ్,  దేవుణు,లోకుర్ ముసుక్ కిని తీర్ పువందిఙ్ 
గటిఙ వరిగ్తిఙ్  పేలికుస్ తియెలాతాండె, “ఆనె, ఏలు సొన్ అ. మరి ఒరుస్ టయం మహివలె కూక్ పిసన్”, ఇజి వెహండె పోకాన్.
26 పవులు 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. పేలికుస్ యూదురిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ 
 పవులుఙ్  జెలిదునె ఇటాత్ న్.

25
పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1పోరిక్యుపెసుత్ అయపాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రుఆజిమూండిరోసుక్సొహిఙ్ వాండుకయ్ సరియాదాన్ ఎకిస్యెరూసలేమ్ దు
సొహాన్ . 2బానె పెరి పుజేరిఙుయూదురి పెదెద్లుఙు పవులు ముసుక్ మహి తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్  వెహార్ . 3 “దయ కిజి
పవులు  యెరూసలేమ్ దు పోక్ అ”, ఇజి వారు గవరన్రుబాన్ నండొ సుటుక్ బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పవులుఙ్ సరుద్
సపాన్ప్  ఇజివారు కుట కిజిమహార్ . 4గానిగవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదుకాప్ ఇటాత్ మనాద్. నానువెటనెబానెసొనిస్న.
5 అందెఙె మీలొఇ మనిన్ పెరిలోకుర్  నావెట బానె సొండెఙ్. పవులు ముసుక్ ఇని తపుప్బా మహిఙ వీరు కోరుట్ దు నేరమ్ కు
తోరిసెత్ఙ్ ఆనాద్” ఇహాన్ .
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6గవరన్రువరివెటఎనిమిదినొపదిరోసుక్నొమహివెనుక,డిఃగు కయ్ సరియాదుసొహాన్ .మహస్నాండిఙ్ కోరుట్ దుసొహాండె
తీర్ పు కిదెఙ్ ఇజి, తీర్ పు కినిబాన్ బసాత్ న్. ‘పవులు  కోరుట్ దు తగాట్’ ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 7 పవులు వాతిఙ్ యెరూసలేమ్ దాన్ 
డిఃగు వాతియూదురు వనిన్ సుటులం నిహరె వనిన్ ముసుక్ నండొ రకమ్ ది బల్ మిఆతి తపుప్ఙ్  మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం
ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు అట్ ఎతార్.

8పవులు, “నానుయూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్గాని,యెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు - గుడిఃవందిఙ్గాని,రోమదేసెమ్ దిఙ్
ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్గాని ఇని తపుప్బా కిఏత”, ఇజి వనిన్ వందిఙ్  వాండె వెహాన్ .

9 నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి యూదురు ఒడిఃబిదెఙ్ ఇజి గవరన్రు సుడ్ఃతాన్. అందెఙె వాండు పవులు వెట వెన్ బాతాన్,
“యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె నీ వందిఙ్  వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజమ్ నొ అబదద్మ్ నొ ఇజి నాను తీర్ పు కిదెఙ్ నీను
ఒపుప్కొడ్ఃజినిదా?”.

10 దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమ రాజు ఆతి కయ్ సరుది కోరుట్ దు నిలిస్న. యాకోరుట్ దునె నఙి తీర్ పు కిదెఙ్. యూదురిఙ్ ఇని
తపుప్బా నాను కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ నెసిన్గదె. 11నాను ఇని రూలుదిఙ్ బా తపిత్ఙ, సావుదిఙ్  తగితి పణి కిత ఇహిఙ,
సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్  నాను సుడ్ఃఏ. గాని నా ముసుక్ వీరు వెహిన్కెఙ్  నిజం ఆఉ ఇహిఙ నఙి వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్  ఎయెరిఙ్ బా
అకుక్ సిలెల్ద్ . నాను రోమపెరిరాజుఆతి కయ్ సరుబాన్ సొండెఙ్  ఆజిన”, ఇహాన్ .

12అయావలె గవరన్రు వనిన్వెటమహి లోకుర్ వెట వరిగ్తాండె పవులుఙ్, “నీను కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ వెహెఙ్ ఇజి వెహి.
అందెఙె కయ్ సరుబానెసొన్అ”, ఇహాన్ .

పెసుత్ అగిపరాజువెటపవులువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
13 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక రాజు ఆతి అగిప *వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరీన్కయువెట కొతత్ గవరన్రు ఆతి పోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ 

మాడిఃసెత్ఙ్  కయ్ సరియాదువాతార్ 14వారుపెసుత్ వెటనండొరోసుక్మహార్ .మహిఙ్ పెసుత్ పవులువందిఙ్రాజువెటవరిగ్తాన్,
“గవరన్రు ఆతి పేలికుస్ పవులు ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇడిఃసాత్ న్. 15నాను యెరూసలేమ్ దు సొహివలె, యూదురి పెరి
పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు విని ముసుక్ నేరమ్ కు మొపాత్ రె  సికస్సిఅ ఇహార్ . 16 దనిన్ఙ్  నాను వరివెట వెహ, ‘రోమ అలవాటు
ఇహిఙ, నిందెఙ్  మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్ తపుప్ మొపాన్రొ, వాండు వాజి వరి నడిఃమి వనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్  అవకాసం
సిఏండముందాలెన్ తీర్ పు కిదెఙ్ ఆఎద్ ’ ఇజి. 17అందెఙెవారు నావెట ఇబెబ్ వాతివలెనాను ఆల్ సెం ఆఏండమరస్నాండిఙ్ నె
సదు కూడ్ఃపాత్ నె పవులు  నాముందాల తపిసత్. 18 నేరమ్ కు  మోపిత్కార్  నిహివలె నాను ఒడిఃబితిత్లెకెండ్ వారు నేరమ్ కు లొఇ
ఉండి నేరంబా వనిన్ ముసుక్మొప్ ఏతార్. 19ఇహిఙ, వరి మతంవందిఙ్, సాతిసొహియేసు ఇని ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట
గొడఃబ ఆతికాదె తోరితాద్. పవులు ఇహిఙయేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్. 20యాసఙతివందిఙ్ మరి ఇనిక కిదెఙ్  ఇజి
నెస్ ఏండాతానెనాను పవులు వెట, ‘నీనుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె దినిన్ వందిఙ్  తీర్ పుతీరిసె ఆదెఙ్ మనుస్ ఆజినిదా?’,
ఇజివెన్ బాత. 21గానిపవులు, ‘రోమరాజుఆతికయ్ సరునఙితీర్ పుకిదెఙ్’  ఇజివెహిఙ్ నానువనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్  పోకేన్ండ
ఇబెబ్ జెలిదునె ఇడ్ దెఙ్  ఆడ  సితత్”. 22అగిప రాజు పెసుత్ వెట, “అయ పవులు వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన” ఇహిఙ్,
“విగెహిఙ్  నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .

పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్
23మహస్ నాండిఙ్ అగిప రాజుని, వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరిన్కయ రాజు వరిగ్ని అతికారం ఇండొ వాతార్. వారు ఎసొ గొపప్

పెరికార్ ఇజి తోరిసి కరుస్ ఆతి రాజురి సొకెక్ఙ్ ఇట్ కిజి, బఙారం, వెండి ఇడిక్జి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి లోకుర్ వెట,
పటన్మ్ ది ముకెలమతివరివెట వాతార్. వాతారె పవులుఙ్ తగ్ అ ఇజి పెసుత్ ఆడ  సితిత్ఙ్ జమానుఙ్ సొహరె  పవులుఙ్ వరి
నడిఃమి తతార్. 24అయావలె పెసుత్ వెహాన్ , “అగిప రాజు, మాబాన్ కూడ్ఃజి వాతిమహి విజులోకాండె, మీరుయా పవులు
 సుడ్ఃజినిదెర్. యెరూసలేమ్ దుమరి ఇబెబ్బాయూదురు విజేరె వీండు బత్ కినిక ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రెనావెటపిరాడ్ కితాత్ ర్ .
25గానిసావుదిఙ్  తగితిక ఇనికబా వీండు కిఎతాన్ ఇజినాను నెసాత్ నె రోమరాజుబాన్ సొండెఙ్  వీండు వెహిఙ్  రోమరాజుబాన్ 
సొనిస్ తీర్ పు ఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26గాని నాను రోమ రాజుఙ్  వినిన్వందిఙ్ ఇనిక రాసిత్ పోకెఙ్ ఇజి తోర్ ఏత.
తీర్ పు కిదెఙ్ తగితిక ఇనికబా విని ముసుక్ సిలెల్ద్ . అందెఙె మీరు విజెరి నడిఃమిని, అగిప రాజు, నీ నడిఃమిబా వినిన్ఙ్  తతత్
మనన్. మాపువినిన్వెట వరిగ్తివెనుక ఇనికబారాసెత్ఙ్  నెసాన్సు. 27తొహిస్ అసి తీర్ పు కిదెఙ్పోకివనిన్ముసుక్ ఇని నిందమోపత్
మనాద్ ఇజి వెహ్ ఏండ వనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్ పోకెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను నెసాన్”.

26
1 అగిప రాజు పవులుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలు నీ వందిఙ్  వరిగ్దెఙ్  నాను సరి సీజిన”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె పవులు కియు

సాపాత్ ండె వనిన్ వందిఙ్ వాండె ముదాయి ఇజిమొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిప రాజు, యూదురు నా ముసుక్ మొపిత్ నేరమ్ కు నిజం
ఆఏద్  ఇజినావందిఙ్ నీ ఎదు వరిగ్దెఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి అలవాటుఙ్ విజు వరి గొడఃబెఙ్
విజు నీనుబాగ నెసినికి. అందెఙె దయ కిజినామాటఓరిసి వెండు.

4ఇజిరివలెహాన్అసినాను ఎలాగ  మహఇజి,నాసొంతలోకుర్  నడిఃమి,నాసొంతదేసమ్ దు,యెరూసలేమ్ దుబా, ఎలాగ
 బతిక్జి మహ ఇజి, యూదురు విజేరె బాగ నెసినార్. 5మామతమ్ దు పరిసయ్ రి జటుదికార్ ఉండి రూలుబా తప్ ఏండ
నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃనార్. వరి లొఇ ఒరెన్ వజ నాను బతిక్జి మహ ఇజి వారు నావందిఙ్ సాసి వెహెఙ్  ఇహిఙ, సాసి వెహెఙ్ 
 అట్ నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుమొదొహన్ అసి నఙి నెసినార్. 6ఏలు ఇహిఙ, దేవుణుమాఅనిగొగొర్ వెట, సీనా ఇజి కితిత్
ఒటుట్ దిఙ్  ఎదుసుడ్ఃజి మహిదనిన్వందిఙ్ నఙి తీర్ పు కిజినార్. 7మా పనెన్ండు తెగగ్దికార్  యాఒటుట్ వందిఙె ఎదు సుడ్ఃజి
దేవుణుదిఙ్  రెయుపొగల్ డిఃస్ ఏండపారద్నం కిజిమంజినార్. ఓరాజు,నానుబాఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదనిన్వందిఙె

* 25:13 25:13యూదయదేసెమ్ దిఙ్ ఎకుక్ మనిన్ పాంతమ్ కాఙ్ వీండు రాజు
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యూదురు నా ముసుక్ నేరంమొపిస్నార్. 8సాతివరిఙ్  దేవుణు నికాన్న్  ఇజి నమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ ఇజి మీరు ఎందనిఙ్ 
వెహిస్నిదెర్ ?

9నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమనివిజుదనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్  నాను అటిన్ పణివిజు కిదెఙ్ వలె ఇజినానుబాముందాల
ఒడిఃబిజిమహ. 10అయావజనెనానుయెరూసలేమ్ దు కిత. పెరిపుజేరిఙ్ నఙి అతికారం సితిత్ఙ్  నాను దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి 
నండొండారిఙ్ జెలిదు ఇటాత్ . అకాక్దె ఆఏండ, వరిఙ్ సపెత్ఙ్ తీర్ మానంఆతిఙ్ ‘నాను బాఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొసుటుక్యూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్ నమిమ్తివరిఙ్  గొపప్మాలెఙ్ కిత. యేసుముసుక్ నమకం
ఇడ్ ఏప్  ఇజి వారు వెహిన్దాక నాను బలవంతం కిత. అకాక్దె ఆఏండ వరి ముసుక్ ఒదె కోపం ఆతానె, ఆఇ పటన్మ్ కాఙ్ బా
సొహనెబాన్ బామాలెఙ్ కిత”.

పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
12 “ఆహెనానుఒరుస్,పెరిపుజేరిఙు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ దమసుక్ పటన్మ్ దుసొనిస్మహ. 13ఓరాజు,మదెనెం

ఆతివలె సరుద్ సొనిస్ మహివలె, ఆగాసమ్ దాన్  వాతి పెరి జాయ్ సుడ్ఃత. అయజాయ్  పొదుద్ జాయ్ ఇంక పెరి జాయ్. అకక్
నఙిసుటులం,నావెటమహివరిసుటులండెఃయ్ తాద్. 14మాపువిజెపెబూమిదుఅరాప్. అయావలె, ‘సవులు,సవులు,నీను
నఙి ఎందానిఙ్ మాలెఙ్ కిజిని? ములుల్ డుడుడ్ దాన్  గుతివలె మర్ జి వెనుక గుసె ఆతిఙ నండొ కసట్ం తపిసిన్’, ఇజి అరామియ
బాసాదు వెహిమాటనాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజినాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీనుమాలెఙ్ 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. 17 ఇసాయేలు
లోకాణిఙ్ నిఙినాను గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇలోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను నిఙిపోకన్.

18 ఎందానిఙ్ నిఙి పోకిస్న ఇహిఙ, వారు సీకటిదాన్ జాయ్ దు వాజి వరి కణెకెఙ్ తోరె ఆదెఙ్. వరిఙ్ సయ్ తాన్ సతుత్ హాన్ 
 దేవుణు దరోట్  మహెఙ్. నాముసుక్ నమకం ఇడ్ జి,వరిపాపమ్ కు నొరెఆదెఙ్. నావందిఙ్ కేటఆతివరివెట కూడ్ఃజిమండెఙ్.
దినిన్వందిఙె నిఙి వరి నడిఃమిపోకిస్న’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ .

19అందెఙె ఓ అగిప రాజు, నాను ఆగాసమ్ దాన్  వాతి అయమాటెఙ లొఙితత్ . 20లొఙితాత్ నె తొలిత దమసుక్ పటన్మ్ దు,
వెనుకయెరూసలేం పటన్మ్ దు,మరియూదయపాంతం విజు,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బానెసిప్సత్. 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.
22గాని గడఃసిత్ సొహి కాలం విజు దేవుణు నఙి తోడుః మహాన్ . అందెఙె నాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్ తకుక్వరివెట, పెరివరివెట
నిజం వెహిస్న. వాని కాలమ్ దు ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి పవకరుని, మోసెవెహికెఙె నానుబా వెహిస్న. 23అకెక్ఙ్  ఇనికెఙ్  ఇహిఙ,
కీసుత్ నండొమాలెఙ్ఆజిసాతాన్. సాతివరిబాణిఙ్తొలితనిఙ్ 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 .

25దనిన్ఙ్పవులు, “గొపప్పెరికాన్ ఆతిపెసుత్ ,నానువెరివాండుఆఏ. నానునెగిగ్బుదిద్దానెనిజంవెహిస్న”,ఇహాన్ . 26“రాజు
యాసఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్. అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ ఇనికబా వనిన్ఙ్ 
డాఙ్ జిమనిక సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, జరిగ్తికెఙ్ విజుఉండిమూల పడఃకాద్ జరిగ్ఏతాద్. 27ఓ రాజు, పవకరిమాటెఙ్  నీను
నమిమ్జినిఇజినాను నెసాన్”. 28దనిన్ఙ్ రాజు, “నిసొస్సులువుదాన్ నఙి కీసుత్ లోకు కిదెఙ్ఇజి  నీను నఙిఒపిసినిదా?”,ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొ ఆలసయ్మ్ దానొ నీను ఒరిదె ఆఏ, నేండు నఙి వెంజినికార్ విజేరె నా వజ ఆదెఙ్ ఇజి  నాను దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిజిన. గాని నా వజ గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి పవులు వెహాన్ . 30అయావలె రాజు, గవరన్రు,
బెరిన్క, వరివెట బసిత్ మహికార్ విజేరె  నిఙితాత్ ర్. 31వారు వెలిల్ వాతారె, “వీండు సావుదిఙ్ గాని, తొహెఆదెఙ్ 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. 2 మాపు
అదమతిత్యదాన్ వాతిఉండిఓడఃఎకాపెపయ్ నంఆతాప్. యాఓడఃఆసియపాంతమ్ దుసమ్ దరండగుమహిపటన్మ్ కాఙ్ 
 సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ ఒరెన్  మసిదోని దేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెటమహాన్ . 3మహస్ నాండిఙ్  సీదోను
ఇనిబాన్ వాతాప్. సతాతిపతి ఆతి యూలి పవులు ముసుక్ దయ తోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్ కూలబాబుర్ బాన్  సొనిస్ వారు
వనిన్ఙ్  నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్ సితాత్ న్ . 4 వెనుక బాణిఙ్ సోతాపె కుప ఇని దీవ్పు ఓరమ్ దాన్  గాలి తకుక్ మహి బాడిడ్దు
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 . 6 బానె అలెకస్ంతియదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం సొండెఙ్ తయారాత మనాద్  ఇజి రోమ
సతాతిపతి సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండెమఙి అయఓడఃదు ఎకిసాత్ న్. 7మాపునండొ రోసుక్ మెలేక పయ్ నం కితాత్ పె గాలివందిఙ్
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 మాలెఙ్ఆతాపె కీన్దు ఇని దీవ్పుదిఙ్  ఎదు వాతాప్. గాలిమఙి ఎదు డెయ్ తిఙ్  అయాసరిమరిసొండెఙ్  అట్ ఎతాప్. అందెఙె
మాపు గాలి తకుక్ డెఃయిమహి బాడిడ్దాన్ సొహపె సలోమ్ను ఇని బాడిడ్ డాటిస్ కేతు దీవ్పు ఓరదాన్  పయ్ నం కితాప్. 8గాలి
డెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్ఆజి, ఓరదాన్  పయ్ నం కితాత్ పె నెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్ జాగదు వాతాప్. దనిన్ డగు లుసెయపటన్ంమహాద్ .

9పయ్ నం కిజినిఙ్ నండొ రోసుక్ ఆతె. యూదురి పండొయ్ ఆతి ఉపాసి రోజుబా గడఃసత్ సొహాద్. సమ్ దరమ్ దు ఓడఃదు
సొండెఙ్  పమాదమానికాలం ఆతమహాద్ . అందెఙె పవులు వరిఙ్  బుదిద్ వెహాన్ . 10 “బాబురాండె,మాటు ఏలుసొనిస్మహిఙ
ఓడఃదిఙ్ నిఇబెబ్మనిన్సామానమ్ కాఙ్,పప్ నసట్మ్ కు,మరిమాపాణమ్ కాఙ్ బానసట్మ్ కువానాద్, ఇజినాను నెసాన్”. 11గాని
అయరోమసతాతిపతి పవులు వెహిమాటఅస్ ఎండ,అయఓడః నడిఃపిసినివనిన్మాటెఙ్ నిఅయఓడః ఎజుమానిమాటెఙ్ 
అసాత్ న్. 12పినిన్కాలమ్ దుమండెఙ్  అయాబాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్  బాణిఙ్  డిఃసిసోతెఙ్  నండొండార్  వెహార్ . కేతదుమనిన్
పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజి బానె పినిన్ కాలం గడఃపాన్ట్ ఇజి వారు విజేరె ఒడిఃబితార్. యాపీనికుస్ పటన్ం దసిణ పడఃమర,
ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొంమహమహాద్ .

సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 
13దసిణదరోటాణ్ఉండి ఇజిరిగాలిడెయ్ తిఙ్ వారుసొండెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్లెకెండ్  సొనాట్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె, ఓడఃది లంగరు*

లాగితారెసోతాత్ ర్. కేతు ఓర దానెసొనిస్ మహార్ . 14గాని సణెం వెనుక ఉసస్న్ తూర్ పు దరొటాన్ ఊరకులొన్ † ఇని పెరి గాలి
దీవ్పుదాన్ గొపప్ఙ్  డెఃయాద్. 15పెరి గాలి ఓడఃదిఙ్ డెయ్ తిఙ్ గాలి ఎదు సొండెఙ్  అట్ ఎండాతాద్. అందెఙెమాపుగాలి ఎదు
సొండెఙ్ అట్ ఎండాతానెగాలి డెఃయ్ తిమహిదరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16వెనుక కంద ఇనిఉండిఇజిరిదీవ్పుఓరదాన్  సొహివలెఅయగాలిమాముసుక్ డెఃయ్ఏండఅయదీవ్పుమఙిముసాత్ 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
మెలేక సొనీద్  ఇజి ఓడఃది సాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18అయముసూర్ డిఃస్ ఏండ డెఃయ్ జి
మహిఙ్ మహస్నాండిఙ్  వారు ఓడఃదుమహిబరుఙ్సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. 19దనిన్మహస్నాండిఙ్ వారు ఓడః
నడపిసినిసెగంసామనమ్ కు వరిసొంత కికాణిఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరార్. 20నండొరోసుక్పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్గానితోర్ ఏండ
మహె. గాలిగొపప్ఙ డెఃయ్ జిమహాద్ .మాపాణమ్ దిఙ్ ఎలాగ  గెల్ పిసెత్ఙ్,మాపుసానాపెల్సు ఇజి తియెలాతాప్.

21 వారు నండొ రోసుక్ బోజనం కిఏండ మహిఙ్ పవులు వరి నడిఃమి నిహండె వెహాన్ , “బాబురాండె, మీరు నామాట
వెంజిమంజినిక ఇహిఙ నెగెండ మహాద్ మరి. కేతుదాన్ సో ఏండ మహిదెర్ మరి. సోఏండ మంజినిక  ఇహిఙ, యానసట్మ్ కు
కసట్మ్ కు జరిగ్ఏండాతాద్ మరి. 22ఏలు ఇహిఙ దయ్ రమ్ దాన్ మండు ఇజి నాను గటిఙ వెహిస్న. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ
ఎయెన్ బాసాజిసొన్ ఇదెర్. గాని ఓడః ఉండెనె పాడాఃన సొనాద్. 23-24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పొదొయ్  నాను, ఎయెవాండునొ,
ఎమేణి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిననొ, అయ దేవుణు దూత నాబాన్ వాతండె, ‘పవులు, తియెల్  ఆమ. నీను కయ్ సరు రాజు
ఎదు నిలెద్ఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమాతికాన్. నీవందిఙ్ ఇదిలో నీ వెటమ నిన్వ రి పాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’ ఇజి వెహాన్ .
25అందెఙెబాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దూతనావెట వెహివజ జరిగ్నాద్ ఇజినాను దేవుణుమాట
 నమిమ్జిన. 26గానిమాఓడః గాలిదు సొనిస్ ఎంబెబాఉండి దీవ్పుదుపాడానాద్”, ఇజి పవులు వరివెట వెహాన్ .

27పదినాలిగ్ రోసుక్అదియఇనిసమ్ దరమ్ దుమాపుముసూరిద్ఙ్  అబెఇబెబ్బూలాజిమహప్. మదరెయ్ తుఆతిఙ్ ఎంబెనొ
ఉండి దేసమ్ డగు వాజినాప్ ఇజి ఓడః నడిఃపిసినివరిఙ్ ఉదెసమ్ దు వాతాద్. 28అందెఙెవారు ఇజిరి బరుదిఙ్తాడు తొహిస్
డిఃపాత్ రె ఎసొలోతుమనాద్  ఇజి సుడ్ఃతార్. నూట ఇర్ వయ్  అడుఃగుఙ్లోతుమనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. సెగం వెనుకమరి డిఃపాత్ రె
తొంబయ్ అడుఃగుఙ్  లోతుమనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. 29మాఓడః ఓరదు మనిన్ పణుకుముసుక్ తగిల్నాదొ ఇజి తియెలాతారెవారు
ఓడః వెనుకపడఃకదాన్  నాలిగ్ లంగరుఙ్ డిఃపాత్ రె జాయ్ ఆనెండపారద్నం  కిజి మహార్ . 30ఇహిఙ్, ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి
సొండెఙ్ సుడ్ఃతార్. వారుఓడఃముందాల్ పడఃకమనిన్లంగరుఙ్డిఃపెత్ఙ్  ఇజినాటిసిఓడఃదుమనిన్ఇజిరిఓడఃసమ్ దరమ్ దు
డిపాత్ ర్. ఇజిరి ఓడఃదు ఎకిస్సొండెఙ్ ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 31పవులు అకక్ నెసాత్ ండె సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట,యా
ఓడఃనడిఃపిసినికార్  ఓడః డిఃసిసొనార్ ఇహిఙ,మీరుతపెఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”, ఇహాన్ . 32అందెఙెసయ్ నమ్ దికార్  ఇజిరిఓడః
తొహిమహినాసు కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసత్ సితార్.

33కోడిఃజామ్ దు పవులు విజెరె వెట వెహాన్ , “ఏలు బోజనం కిదు, మీరు బోజనం కిఏండాజి  పదినాలిగ్ రోసుక్ ఆతె. నిసొస్
రోసుక్ మీరు మనుస్ బాద ఆజి ఇనికబా ఉణెఎండమహిదెర్. 34అందెఙెనాను బతిమాలిజ్న,బోజనం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరు సాఏండ మండెఙ్ వలె ఇహిఙ బోజనం కిదెఙ్ వలె. తియెలామాట్. మీలొఇ ఎయె బురదాన్ బా ఉండి కొపుప్బా రాల్ జి
సొన్ 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 . 37 అయ ఓడఃదు మాపు
మొతత్ం రుండివందెఙ్  డబయ్ ఆరు -మందిమణిసిర్  మహాప్. 38వారుపొటపంజుఉటివీసిత్ వెనుక గొదుముఙ్సమ్ దరమ్ దు
విసీర్ తారె ఓడః సుల్ కాఙ్ కితాత్ ర్ .

ఓడః బదెఙ్ ఆజినాద్ 
39పొదుద్ సోతిత్ఙ్  వారు అందితి దేసెం ఎంబెణి దేసెం ఇజి నెస్ ఏతార్ గాని ఓడః ఉండి ఇసక్ మనిన్ పడఃకాద్ ఒతెఙ్  తగితి

ఉండి నెగిగ్ పడక సుడ్ఃతారె బాన్ ఒనాట్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 40అందెఙె ఓడః నడిఃపిసినికార్ లంగరుఙ్ తొహిమహి నాసుక్ఙ్ 

* 27:13 27:13 బరుమనిన్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్క. గొలుసాక్ణ్ తొహిస్ ఓడఃదు ఇడాన్ర్. సమ్ దరమ్ దు డిఃపిత్ఙ ఓడః బానె నిలాన్దెల్, సొన్ఏద్ † 27:14
27:14ఊరకులొన్ ఇని తుపాన్గాలిడెఃయిఙఓడఃసొండెఙ్ గొపప్ కసట్మానాద్. అయగాలిఉసస్న్ తూర్ పుదరొటాణ్డెఃయిజ్ నాద్ ‡ 27:17 27:17గాలివాజి
నెకిస్ ఒనిదనిన్ఙ్ ఓడఃదిఙ్ తెరలెకెండ్ తొహిన్క
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కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసాత్ ర్. ఓడః నడిఃపిన్ సుకానుఙ్§ కటుట్ ఙ్ కుతార్. ముందాల్ పడఃకాదుమహిసాపఎకిసాత్ 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.

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 ఆడ
సితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్సెకెక్ఙ్  ఓడఃదిముకెక్ఙ్  అసిఒడుడ్ దుసొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహెమాపువిజెపెగెల్ సాత్ పెఒడుడ్ దు
అందితాప్.

28
మెలితదీవ్పుదు అందిజినార్

1మాపు తపె ఆతి వెనుక  అయా దీవ్పు పేరు మెలిత ఇజి నెసాత్ ప్. 2 అయ దీవ్పుదికార్  మఙి కితిత్ సాయం నిసొస్ నసొ
ఆఏద్ . వారు సిసు ఎరారె మఙి విజేరిఙ్ కూడ్ఃపాత్ ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పిరు డెఃయెద్ ఙ్  మొదొల్ సిత్ఙ్  పినిన్ కితాద్. 3 పవులు
ఉండి కట రివెఙ్ పెహతతాండెదోసాత్ 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 అయసరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్ సడ్ఃతిఙ్ అది సిసుద్ అర్ తాద్. పవులుఙ్ ఇనికబా ఆఏతాద్. 6ఆ దీవ్పుదు
మనికార్ పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ వెటనెసానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజిమహార్ . గానివారు సుడ్ఃజిమహిఙ్పవులు  ఇనికబా
ఆఏతాద్. అందెఙెవారు వరిమనుస్మారిసాత్ రె, ‘వీండు ఒరెన్ దేవుణులెకెండ్మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయదీవ్పుదినెయిక్ఆతిపొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానెడగునెబూమిఙ్  మహె. వాండుమఙివనిన్ కూలెఙవజ  మరాయ్దసితండె
మూండి రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్. 8అయనెయిక్అపొప్సి నోబుదిఙ్,మరినెతెత్ర్ పొటదాన్ బాదఆజిమహాన్ . పవులు,
వాండు మహి గదిలొఇ సొహాండె పారద్నం కితాండె వనిన్ ముసుక్ కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  నెగెండ్ కితాత్ న్ . 9 ఇక జరిగ్తిఙ్  అయా
దీవ్పుదు  కసట్ం అసిత్మహికార్ విజేరె బానె వాతారె నెగెండ  ఆతార్. 10వారు మఙి నండొ ఇనాయమ్ కు సితాత్ రె నెగిగ్క కితాత్ ర్ .
వెనుకమాపుపయ్ నమాతివలెమఙిఅవ్ సరంమనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11ముండి నెలెఙ్ ఆతి వెనుక అలెకస్ంతియదాన్  వాతి ఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నమాతాప్. అయ ఓడః పినిన్ కాలమ్ దు

మెలిత దీవ్పుదు మహాద్ . కాసత్రు, పోలుకుస్ ఇని జవల దె య మ్ కాణి బొమెమ్ఙ్ ఆ ఓడః ముందాహిబాన్ మహాద్ . 12మాపు
సురకూస్  ఇనిబాన్ వాతాపె బానె మూండి రోసుక్ మహప్. 13బాణిఙ్ పయ్ నమాతాపె సుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ 
వాతాప్. ఉండి రోజువెనుక దసిణ దరోట్ దాన్  గాలిడెయ్ తిఙ్ మహస్నాండిఙ్ పొతియొలిఇనిబాన్ వాతాప్. 14బానెనమిమ్తి
వరిఙ్ సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్. ‘మాబాన్ వారం రోసుక్ మండు’ ఇజి వారు మఙి బతిమాలితార్. దనిన్వెనుక మాపు రోమ
పటన్మ్ దు వాతాప్. 15రోమాదు మహి నమిమ్తికార్ మాపురోమాదు వాజినాప్ ఇజి కబు వెహారె సెగొండార్ రోమ పటన్మ్ దాన్ 
అపియాదు*మహిసతదాక,మరి సెగొండార్మూండి సతమ్ కు†మహిబాడిడ్దాక మఙి కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్. పవులు వరిఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ దయ్ రం వాతాద్. 16 రోమ పటన్మ్ దు అందితిఙ్ పవులుఙ్, వనిన్ఙ్ కాప్ కిని
జమానివెటఉండి ఆదు ఇండొ కేటమండెఙ్  సెలవ దొహ్ కాద్.

పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 
17మూండిరోసుక్సొహివెనుకపవులుబానెమహియూదపెదెద్ల్ ఙవనిన్బాన్  కూక్ పిసాత్ న్. వారు కూడ్ఃజివాతివలెపవులు

వరివెటవెహాన్ , “తంబెరిఙాండె,మాలోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్గాని,మాఅనిగొగొరిఅలవాటుఙపడ్ఃఇకెఙ్ గానిఇనికబానాను కిఏత.
ఇహిఙ్ బా, నఙి యెరూసలేమ్ దు అసాత్ రె రోమవరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 18వారు నఙి గవరన్రుబాన్ తతాత్ రె నండొ పసెన్ఙ్ వెన్ బాజి
సుడ్ఃతివలె సావుదిఙ్ తగితితపుప్ఇనికబానాను కిఏతఇజితెలితాద్. అయావలెనఙిడిఃసెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 19గానినఙిడిఃసెత్ఙ్ 
యూదురుఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙెనాసొంతలోకుముసుక్నఙిఇనిమొరొసిలిల్ఙ్ బాకయ్ సరుబాన్ సొనిస్నావందిఙ్ వెహెఙ్ 
ఆత. 20అందెఙెనానుమిఙిసుడ్ఃదెఙ్  మీవెటవరిగ్దెఙ్ మిఙికూక్ పిసత్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఇసాయేలులోకు ఎయెవనిన్వందిఙ్ 
ఎదు సుడ్ఃజిమంజినారొ వనిన్వందిఙెనాను ఏలుయాగొలుసాక్ణ్తొహెఆతమనన్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ .

21దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయపాంతమ్ దుమనిన్మాలోకాణిఙ్  మీవందిఙ్  మఙిఇనిఉతమ్ బారెఏతాద్. ఇబెబ్వాతి
మాలోకు ఎయెర్ బామీవందిఙ్ ఇనిసెఇమాటబావెహ్ ఏతార్. నీను ఇనికాదొతపుప్ కితిత్ ఇజిమాపువెన్ఏతాప్. 22గానియా
సఙతివందిఙ్  మీఆలోసనంఇనిక ఇజివెండెఙ్  మాపుఆసఆజినాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనీను కూడిఃతిమహియాజటువందిఙ్ 
విజేరెలోకుర్ పగదాన్ వెహిస్నార్  ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23అందెఙె వారు పవులు వెట పలాన్ రోజు కూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు కితారె పవులు బతిక్నిబాన్  మంద ఆజివాతార్. పవులు
పెందాహాన్ అసి పొదొయ్ దాక నెగెండ వరిఙ్ వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్  వరివెట వెహాన్ .  మోసె సితిత్ రూలుఙ్ దాన్,
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పవకరురాసిత్మాటెఙాణ్  యేసువందిఙ్తోరిసి,వాండు వెహిన్కెఙ్నిజమెఇజివెహిస్తోరిసాత్ న్. వరిఙ్ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాన్.
24పవులు వెహిమాటెఙ్ సెగొండార్ నమిమ్తార్,మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

25వారు ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండెమనుస్ ఆదెఙ్  అట్ ఎండాతారెమర్ జిసొహార్ .  వారు మర్ జిసొని
ముందాల పవులు వరివెటఉండిమాటవెహాన్ , “దేవుణు ఆతమ్యెసయపవకదాన్ మీఅనిగొగొర్ వెట వెహిమాటనిజమె.

26 అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్ యా లోకాఙ్ వెహ . ‘మీరు బాగ వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ఇదెర్. బాగ
సుడ్ఃజినిదెర్గానితొఇదెర్ '. 27ఎందానిఙ్  ఇహిఙయాలోకురిమనుస్ బేగి అరద్ం కిఎద్. వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూకమనార్.
సిలిల్ఙ్  వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్మరి. మనుస్దు అరద్ం కితాత్ ర్ మరి. నాదరోట్  మహిఙనాను వరిఙ్ నెగెండ  కిన”, ఇజి దేవుణు
వెహాన్ .

28అందెఙె దేవుణు రకస్ణ సీనాన్ ఇని సువారయూదురు ఆఇ వరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి,వారు అయమాట వెనార్, ఇజిమీరు
నెసెత్ఙ్ వలె”. 29-30 రుండి పంటెఙ్  పూరి పవులు ఉండి ఇలుల్ అదె లొసాత్ ండె బతిక్తాన్. వనిన్బాన్  వాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు
డగు కితాత్ న్ . 31దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, పబు ఆతియేసుకీసుత్ 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 పబుఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డుఆతిపవులు. రోమాదుమనిన్దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ యాఉతం

రాసాత్ న్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యేసుయా లోకమ్ దు వాజి సిలువాదు సాజి, మరిజ్ నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు సొహివెనుక 56 సమసం
నడిఃమి (ఏ.డి 55-56) రాసన్ మంజిన. యాఉతమ్ దు ముకెలమాతిక ఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిన్ సువార. సువార
ఇహిఙఇనిక,సువారనమిమ్తివరిఙ్ ఇనికెఙ్ జరిగ్నె,వినకవందిఙ్ రాసినాన్ .మరి,దేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి
ఎలాగ ఇడిజ్నాన్ , పబు ఆతియేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగ విడుదలవానాద్ ననిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ రాసినాన్ .

1 కీసుత్ యేసుఙ్ పణి కినికానాతి పవులు ఇని నాను యా ఉతం రాసిన. సువార వెహెఙ్ దేవుణు నఙి అపొసుత్ డుఙ వజ
నిల్ పాత్ న్. 2సేన కాలమ్ కు ముఙాలె, ఇహిఙ, యేసు పబుయాలోకమ్ దు వానెండ మహివలెనె, దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్ మహి
పవకరుబాన్ దేవుణుయాసువార వందిఙ్ వెహన్ ఇజి ఒపందం కితత్ మహాన్ . 3దేవుణు మరిసి వందిఙెయాసువార. వీండు
లోకు వజ దావీదు రాజు తెగాదు పుటిత్కాన్. 4వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణు మరిసి 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, విజుజాతిదికార్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిజ్ , వనిన్ఙ్ మాడిఃసి, వనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజి. 6రోమపటన్మ్ దుయేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తికార్ ఆతిమీరుబా దేవుణు కూకి
వరిలొఇమనిన్దెర్. 7దేవుణుపేమకిజి,వనిన్ఙ్ కేటఆతిమిఙివిజేరిఙ్ నానుయాఉతంరాసిన. బుబాబ్తిమాదేవుణుబాణిఙ్ ,
పబు ఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ కనికారమ్ ని నిపాతిమిఙిమనీద్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.

రోమపటన్మ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులు కోరిజినాన్ 
8యాఉతమ్ దు తొలిత నాను మీరు విజిదెరె వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. యేసు పబువలెహాన్ నమిమ్తిత్

దనిన్వందిఙ్ రోమదేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని విజుబాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ వెహిస్నార్ . 9-10నాను ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినివెలె
మీ వందిఙ్ వెహిస్ని సువార పూరి మనుస్దాన్ నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దినిన్ఙ్ సాసి. గాని నాను ఎలాగ ఇహిఙ్ బా
ఏలువాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ దేవుణు సితత్ం ఆదెఙ్ ఇజిపారద్నం కిజిన.

11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మిఙి వాజి సుడ్ఃజి దేవుణు వందిఙ్ బతిక్ని బతుక్దు మిఙి దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన.
12 ఎలాగ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ ఇహిఙ మాటు ఒరెన్ వనిన్ నమకమ్ దాన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ వెలె. 13 నమిమ్తి
తంబెరిఙాండె, నాను నండొ సుటుక్ మిఙి సుడిః వాదెఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితత్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. గాని అట్ ఎండ ఆత.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అడుడ్ ఙ్ వాతె. మీబాన్ వాజిమిఙి సుడ్ఃతిఙమీబాణిఙ్ మఙిగొపప్ లాబంవాని లెకెండె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ మీ ననిన్ నండొ జాతిఙ నడిఃమి నాను సొని లెకెండ్ మీ నడిఃమిబా నాను వాజి సువార వెహెఙె ఇజి. సువార వెంజి
నమిమ్జి దేవుణు కొడొఃర్ ఆనార్.

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

16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుసువారవెహెఙ్ సిగుఆఏ. యేసుకీసుత్ ముసుక్నమకంఇడిన్విజేరిఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ 
యా సువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్ మనాద్. యా సువార తొలిత యూదురిఙ్ వెనుక ఆఇ జాతిఙ సాటె ఆజినాద్ .
17యాసువారదు దేవుణు ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇహిఙ,లోకు కితిత్ తపుప్ పణిఙవందిఙ్ వారు సికస్పొందిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజినె.
వారుయేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె సికస్దాన్ తపె ఆతార్. యాకముందాల్ ఒరెన్ దేవుణు పవక రాసిత్ లెకెండ్ నె.
“ఎయెర్ నీతినిజయికాన్ ఇజినాను ఇడత్ మనానొ,వాండు నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్”.

దేవుణులోకుర్ ముసుక్ నండొకోపం ఆజినాన్ 
18 దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలిల్ లోకాఙ్ విజేరిఙ్ సెఇపణి కిని విజేరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్ ఇజి పరలోకమ్ దాన్ తోరిసత్

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

21 యూదురు ఆఇకార్, దేవుణు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బా దేవుణు ఇజి మాడిఃస్ ఎర్, వాండు కితిత్ దనిన్వందిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహ్ఏర్. నసిత్వలెవారుదేవుణువందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండఆతారె. వరిఆలోసనమ్ కు సెఇకెఙ్ ఆతె. 22వారు
బుదిద్ మనిన్కార్ ఇజివెహెఆజిబుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 23ఎలాకాలంమంజినిదేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజినగవ్ రంసిఏండబొమెమ్ఙ
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పొగ్ డిఃజి గవ్ రం సితాత్ ర్ . సబిజ్సొని లోకులెకెండ్ , పొటిఙ్ లెకెండ్ , జమతుఙ్ లెకెండ్ , మరి బూమి ముసుక్ ఊజి బూలాని
వనకాఙ్ లెకెండ్ తోరిన్ బొమెమ్ఙ తయార్ కితాత్ రె వనకాఙ్ పొగ్ డిఃజి గవ్ రం సితాత్ ర్ .

24అందెఙెవారు, కిదెఙ్ ఆఇఆసెఙ్ వరిమనుస్దుపుటిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ , దేవుణు వరిఙ్ సరి సితాత్ న్ . ఇనిక ఇహిఙవారు వరిఙె
సుగు ఆతి సెఇ పణిఙ్ కితాత్ ర్ . 25ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతిదేవుణు వందిఙ్, నిజమ్ దిఙ్ డిఃసాత్ రె నిజం ఆఇ దనిన్ఙ్ ఇడాత్ ర్.
విజుదనిన్ఙ్ పుటిసిత్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్,మాడిఃసి వనిన్ఙ్ లొఙిఎండ, దేవుణుపుటిసిత్ వనకాఙ్ మాడిఃసాత్ ర్, వనకాఙ్ 
లొఙితాత్ ర్. గానిపుటిసిత్కెఙ్ విజుఅయదేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

26అందెఙెసిగుఆతిఒడొఃల్ ఆసెఙవందిఙ్ దేవుణువరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అందెఙెవరిలొఇఅయ్ లికొడొఃక్ మాసిరిఙ్ సొన్ ఏండ
అయ్ లికొడొఃకాఙ్ దరోట్ ఒడొఃల్ ఆస ఆజిమహె. 27అయావజనెయూదురు ఆఇవరి లొఇమొగకొడొఃర్ ఆలిస్కాఙ్ ఇడ్ ఏండ
మొగకొడొఃర్ దరోట్ ఏకఉత్ పుత్ ఆజిమహార్ . వారుమొగకొడొఃర్ వెట సిగు ఆతి పణిఙ్ కితాత్ ర్. అయఒదెద్ తపుప్ ఆతి పణిఙ్ 
వరిఙ్ తగితి సకస్ ఆజి వరిముసుక్ వాతాద్ .

28వారుదేవుణుదిఙ్ నెకపొకారెవనిన్వందిఙ్ నెసిత్మనిన్నిజమాతికెఙ్ విజుడిఃసత్సితార్ . నసిత్వలెవరిసెఇబుదిద్దు నడిఃదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు వరిఙ్ డిఃసత్సితాత్ న్ . అందెఙె సరి ఆఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరి బుదిద్ మహద్. 29విజు రకమ్ కాణిసెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వారు
ఏక ఒడ్ఃబినార్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,మహివరిఙ్ సెడడ్ కిదెఙ్,మహివరిఙ్ మనిన్కెఙ్ మఙిదొహ్ కెఙ్ ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ , ఎలాగబా
మహివరిఙ్ సెఇక కిదెఙ్, మహివరి వెట గోస ఆదెఙ్, సపెత్ఙ్, గొడఃబ కిబిసెత్ఙ్, మొసెం కిదెఙ్, మహివరివందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్,
సొండి వెహెఙ్. 30నండొ 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 వరి సొంత
ఇండొణివరిఙ్ నెగెండతొఎర్ . నండొండార్ కనికారం సిలిల్కార్ ఆజినార్. 32నినిన్ పణిఙ్ కనివరిఙ్ సపెత్ఙ్ వలె ఇజి దేవుణు వెహ
మనాన్ ఇజినెసిత్ఙ్ బావారునినిన్సెఇపణిఙ్ నెకిజిమంజినార్. అకాక్దెఆఏండనినిన్సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ వారుడగు కిజినార్ .

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజి మీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిదెరా? ఆహె వెహిఙ మీరు మిఙినె తపుప్ కినికిదెర్ 
ఇజి వెహిస్నిదెర్ .మాపుతపుప్ కిఇకాప్ , ఇజి వెహెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరుబావరిలెకెండ్ తపుప్ కినికిదెరె.
2తపుప్ కినియూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్వలె వరిఙ్ సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . 3అందెఙె
ఆఇలోకుర్ పాపం కినికార్ ఇజివెహిస్నిమీరు అయపాపమ్ కునె కిజిమహిఙదేవుణు తీరుప్దాన్ తపెఆఇదెర్ ఇజినెసెత్ఙ్ వెలె.
4 దేవుణు మీవెట వనిన్ గొపప్ విలువాతి దయ,కనికారం తోరిసినాన్. అకక్ మీరు ఇజిరి కణకదాన్ సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణు
మీవెటతోరిసిని కనికారంమీరుపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీని వందిఙ్ నె ఇజిమిరు నెస్ ఇదెరా?

5గాని మీరు మీ మనుస్దు గొపప్ గర ఆజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండ మహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు మీ
ముసుక్సికస్నండొకుంబకిజినిదెర్ . దేవుణువిజులోకురిఙ్ ఉండెలెకెండ్ తీరుప్ కినిదినమ్ దుమిఙిబాతీరుప్ కినాన్. 6దేవుణు
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక మరిజ్ సినాన్ లె✡ 7 దేవుణుబాణిఙ్ జాయ్ ని గవ్ రం, సావు సిలిల్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్ 
ఇజి డిఃస్ ఎండ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మహివరిఙ్ దేవుణు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీనాన్. 8గాని నఙినానె నెగెండమండెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజిని వరిఙ్, దేవుణు వెహిస్ని నిజమాతిమాటదిఙ్ డగు కిఏండ ఒదెద్ సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ , దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ కోపం
వానాద్ . 9పాపం కిజినె మంజిని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాదెఙ్ వానె. కసట్మ్ కు వానె. ననిన్ కసట్మ్ కు యూదురుఙ్ మొదొలిస్నె.
వెనుకయూదురు ఆఇవరిఙ్ వానె. 10గానినెగిగ్ పణిఙె కినివరిఙ్ దేవుణువనిన్ గొపప్జాయ్ నిగవ్ రం,సాంతిసీనాన్. ముందాల
యూదురిఙ్ ని వెనుకయూదురు ఆఇ వరిఙ్ సినాన్. 11ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడ తొఏండ తీరుప్
కినానెల్.

12విజేరెలోకుర్ పాపం కితిత్ఙ్ విజేరిఙ్ సకస్వానాద్ . దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ నెస్ ఏతార్ .
అందెఙె “మీరు ఎందానిఙ్ రూలుఙ లొఙిఇతిదెర్ ?”, ఇజి వరివెట వెహ్ ఏన్ . దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిత్ యూదురుఙ్ 
సికస్సీదెఙ్ దేవుణు తీరుప్ కినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు రూలుఙలొఙిఏతార్ . 13నీతినిజయికాన్ * ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు
రూలుఙ్ వెహికాన్ ఆఏన్ ,అయరూలుఙ్ లొఙితిత్కాండె. 14దేవుణుయూదురిఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ .
అహిఙ్ బావారు అయరూలుఙ్ వజ బతిక్తిత్ఙ్ ,అయరూలుఙ్ వారు నెసత్మనార్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . అయరూలుఙ్ వరిఙ్ 
సిలుల్ గాని మనిన్లెకెండ్ వారు నడిఃజినార్ . 15అయ రూలుఙ్ వరి మనుస్దు ఇడె ఆతె మనెన్ ఇజి వరి పణిఙాణ్ తోరిసినార్ .
ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా అకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొ ఇజి వనిన్ మనుస్దు నెసినాన్ . అహె దేవుణు సితిత్
రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్. 16లోకుర్ వరి మనుస్దు ఎయెరిఙ్ నెస్ ఏండ ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వందిఙ్ బా, దేవుణు
తీరుప్ కిని రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ .యేసు కీసుత్ వెటయాకెఙ్ విజుజరిగ్జినె ఇజినాను వెహిస్ని సువారదు మనాద్.

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్నియూదురువందిఙ్ 
17 ఏలు యూదురు ఆతి మిఙి ఉండి మాట నాను వెహన్. మాపుయూదుర్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. దేవుణు మోసెఙ్ 

సితిత్ రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాప్, అందెఙె దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఆనాప్, ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. దేవుణు కొడొర్ 
ఇజి పొగ్ డెః ఆజినిదెర్. 18 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఇనిక ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నెగెండ నెసిత్ఙ్,
డగు కిదెఙ్ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్ విలువాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 19 గుడిడ్వరిఙ్ సరి తోరిసి నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్,

✡ 2:6 2:6 కీరన 62:12;సామెత 24:12. * 2:13 2:13 దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ పాపమ్ కు దేవుణుమాయిపిత్కాన్ .
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యూదురుఆఇవరిఙ్ సరియాతిసరివెహిస్నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజిమీరువెహిస్నిదెర్. సీకటిదునడిఃసినివరిఙ్ జాయ్ తోరిసిని
వరిలెకెండ్ మీమాటెఙాణిఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు సరి తోరిసినిదెర్ 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 దేవుణు మాటదు మనిన్ విజు వనకాఙ్ 
ఇంక ఒదెద్ విలువాతి గెణం మరి నిజుమాతి మాట మీబాన్ మనాద్ గదె. 21మహివరిఙ్ నెసిప్సిని మీరు, మిఙి మీరె నేరెప్
ఆఇదెరా? డొఙ కిమాట్ ఇజి గటిఙ వెహిస్నిమీరు డొఙ పణి కిజినిదెరా? 22 రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహిస్నిమీరు రంకు
బూలాజినిదెరా? దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్ మీరు దెయమ్ క గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా? 23 దేవుణు రూలుఙ్ మాబాన్ మనెన్
ఇజి వెహిస్మీరు అయారూలుఙ లొఙిఏండ దేవుణుదిఙ్ సిగు తపిసినిదెర్. 24 “మీరు ఈహ కితిత్ఙ్ దేవుణు పేరుయూదురు
ఆఇకార్ దూసిసినార్ ✡”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్క,మీవందిఙ్ బారాసిత్ లెకెండ్ నె.

25 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ మీరు నడిఃజినిదెర్ ఇహిఙ మీరు సునతి ఆతి వందిఙ్ మిఙి లాబం మనాద్. గాని
దేవుణు సితిత్ రూలుఙమీరులోఙిఇతిఙమీరు దేవుణులోకుర్ ఇజితొరిసెత్ఙ్ సునతి కిబె ఆఇయూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ మీరు.
26అయావజనె, సునతి కిబె ఆఇతిఙబా దేవుణు సితిత్ రూలుఙ వజ నడిఃని యూదురు ఆఇకార్ వనిన్ సొంతలోకుర్ లెకెండ్ 
వాండు ఇడాన్న్ గదె. 27సునతి కిబె ఆఇకార్ గాని దేవుణు రూలుఙ లొఙినిమిఙి తీరుప్ కినార్. ఎలాగ ఇహిఙ, మిఙి రూలుఙ
విజురాసిత్ మహిఙ్ బా, సునతి కిబె ఆతిఙ్ బాఅయారూలుఙలొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ మిఙితీరుప్ కినార్ .

28దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ కినికాన్, నిజమాతియూద వాండు ఆఏన్. దేవుణు లోకుర్ 
ఇజితోరిసెత్ఙ్ మీఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొకితిత్ఙదేవుణుఒపుకొణాన్ ఇజిఒడ్ఃబిమాట్. 29గాని,నిజమాతియూదవాండుఎయెన్ 
ఇహిఙ,మనుస్మారిసిత్కాండెనిజమాతియూదవాండు. దేవుణుఆతమ్దాన్ మనుస్మారిసిత్కారెదేవుణులోకుర్. దేవుణులోకుర్ 
ఆదెఙ్ ఇజిమరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఆఏద్. ననిన్ వరిఙ్ లోకుర్ పొగ్ డిఃఇతిఙ్ గాని దేవుణు వరిఙ్ పొగ్ డిఃనాన్.

3
దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

1అహిఙ,యూదవాండు ఇజి ఇనిలాబంమనాద్ ? సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇజి ఇనిలాబంమనాద్ ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ సు?
2దనిన్ఙ్ 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 . వారు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఇతిఙ్ , దేవుణు
వాండు వెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజి వెహిస్నిదెరా? 4నాను వెహన్,ఆహెఇండెఙ్ ఆఏద్. దేవుణు వెహిలెకెండ్ వాండు కినాన్. లోకుర్ 
దేవుణు వెట వెహిలెకెండ్ కిఎండ అబదద్ం వెహికార్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు నిజమ్ నె వెహన్న్. దావీదు రాజు దనిన్వందిఙ్ కీరన
పుసత్కమ్ దు ఈహ రాసత్ మనాన్. దేవుణు ఈహ వెహాన్ , “నీను వరిగ్నివలె నీ మాటెఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి లోకుర్ వెహాన్ర్ .
లోకు నీముసుక్ నేరంమొపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినివలెవారు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండానారేల్✡.

5మాటుతపుప్ కినివలెదేవుణుమాపాపమ్ కు సెమిసివాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజిఒదెద్ తోరిసినాన్ . అందెఙెమాటు
తపుప్ఙ్ కితిత్వందిఙ్ ,మఙిసికస్సితిత్ఙదేవుణునాయంకినికాన్ ఆఏన్ ఇజివెహిన్కార్ మనార్ . 6ఆహెఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ, విజేరె లోకాఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మనిన్ అతికారం ఎలాగమంజినాద్ . 7ఎయెన్ బా,
“నాను తపుప్ వెహ”, ఇజి వెహాన్నుస్. గాని నాను తపుప్ వెహ ఇహిఙ దేవుణు నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ ఇజి తోర్ జినాద్ . అందెఙె
లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డు వానివలెనాను తపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ దేవుణు నఙి తీరుప్ సీజి సికస్
సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ సు. 8అయాలెకెండ్ వెహిన్క నిజం ఇహిఙ, దేవుణు పొగ్ డెః ఆపిన్ ఇజిమాటు పాపం కిజి
మండెఙ్ నా? నానుబాఈహ వెహిస్న ఇజి సెగొండార్ తపుప్మొపిస్నార్. ఈహ వెహిన్వరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసి తగితి సికస్
సీనాన్.

దేవుణు ఎదు నిజమాతికాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్.
9అహిఙఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ?మాటుయూదురు,యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఇంక పెరికాటా? ఆఎట్. యూదురిఙ్ నియూదురు

ఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ కినాన్ ఇజి నాను వెహగదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం విజేరిఙ్ అడిగి ఇడిజ్నాద్ . 10దేవుణు
మాటదుబా దినిన్ వందిఙ్ రాసత్మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “ఎయెన్ బా నీతి మనిన్కాన్ ఆఏన్, నీతిమనిన్కాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్”.
11సరియాతి ఇనిక ఇజి అరద్ం కినికాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్ . దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి రెబానికాన్ బా సిలెల్న్ . 12విజేరె ఉండెలెకెండ్ 
సెఇపణిఙ్ కినికార్ ఆతారె దేవుణుబాణిఙ్ మహ సొహార్ . సరియాతి పణి కినికార్ ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ . ఒరెన్ బా సిలెల్న్ ✡”,
13 “లోకుర్ మాటెఙ్ ఎలాగమనెన్ ఇహిఙ, పీనుగుదిఙ్ మూసిత్ వెనుకమరిజ్ లాగితిఙ ఎలాగ కంపుడెఃయ్ నాదొ,అయాలెకెండ్ నె.
మాటెఙాణిఙెమొసం కిజినార్✡. సరాసివిసంలోకాఙ్ ఎలాగపాడ్ః కినాదొఅయాలెకెండ్ నెవారుమాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః కినార్”✡.
14 “వారు ఆఇవరిఙ్ సయిప్ కిజినె మంజినార్. ఆఇవరిఙ్ దూసిసినార్.”✡ 15లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె వానాద్ . 16వారు
సొనిబాన్ విజు నాసనం కిజినార్, లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కు తపిసినార్. 17 ఆఇవరి వెట సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఎసెఙ్ బా
నెస్ ఏర్.”✡ 18వరిమనుస్దు దేవుణు ఇహిఙ ఇని తియెల్ సిలిల్కార్.

✡ 2:24 2:24యెసయ 52:5;యెహే 36:22. ✡ 3:4 3:4 కీరన 51:4. ✡ 3:12 3:12 కీరన 14:1-3; 53:1-3. ✡ 3:13 3:13 కీరన 5:9.
✡ 3:13 3:13 కీరన 140:3. ✡ 3:14 3:14 కీరన 10:7. ✡ 3:17 3:17యెసయ 59:7,8.
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19 దేవుణు మాటాదు రాసిత్మనిన్కెఙ్ విజు దేవుణు ఎయెరిఙ్ వనిన్ రూలుఙ్ సితాత్ ండొ వరివందిఙె ఇజి మాటు నెసినాట్ .
అందెఙెయూదురు గానియూదురు ఆఇకార్ గానిమాపాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఇనికబా వెహ్ ఏండమంజినాట్ . విజెరె
తపుప్కితిత్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్ .

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

కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.
21గానిలోకుర్ దేవుణు ఎదు ఎలాగ నీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ అటాన్ర్ ఇజి దేవుణు ఏలు మరి ఉండి సుటు తోరిసత్ 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 దేవుణు మాయిపాత్ న్. దేవుణు
సుడ్ఃతిఙ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్ ఇజి తెడః ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు వరి పాపమ్ కు విజు
మాయపాత్ న్. వారు నీతి నిజాయి మనిన్కారె. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజేరె పాపం కితాత్ రె దేవుణు తయార్ కితిమనిన్ గొపప్
జాయ్ పొందిదెఙ్ అట్ ఏండాతార్. 24గాని కీసుత్ యేసు మా వందిఙ్ సాతిఙ్, అయసావుదాన్ మాటు కితిత్ పాపమ్ కు వందిఙ్ 
వాని సికస్దాన్ దేవుణు మఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, తపుప్ కితిత్కార్ ఇహిఙ్ బా, అయ తపుప్ఙ్ నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి
దయాదరమ్మ్ దాన్ ఉండి ఇనాయం లెకెండ్ సెడినె సీజినాన్ .

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

27అందెఙెఏలు,మోసెసితిత్ రూలుఙలొఙితిత్ఙ్ నీతిమనిన్కాట్ ఆతాట్ ఇజిపొగిడిఃదెఙ్ అట్ ఏట్,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె
మాటు కితిత్ పాపమ్ కు విజు దేవుణు మాయిపాత్ న్ ఇజి దేవుణు వహాన్న్. అయావజనె మాటు నీతి మనిన్కాట్ ఆనాట్.
28 రూలుఙ లొఙితిత్ఙ ఆఏద్, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె పాపమ్ కు విజుమాయిపె ఆజి నీతి మనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి దేవుణు
వెహాన్న్. యాకమాటు నెసినాట్. 29 దేవుణు, వహియూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె, మహి జాతిది వరిఙ్ బా దేవుణుగదె.
ఒఒమహిజాతిదివరిఙ్ బాదేవుణునె. 30ఒరెండె దేవుణునె మనాన్. వాండుయూదురిఙ్ నియూదురు ఆఇ వరిఙ్ ని  విజేరిఙ్ 
వరి నమకం వందిఙ్ పాపమ్ కు విజుమాయిపిస్, నీతిమనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి వెహాన్న్. 31అహిఙ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ 
దేవుణు ఎదు నీతిమనిన్కార్ 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 

1అహిఙగొపప్ పేరుమనిన్మాఅనిగొగొఆతిఅబాహము నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహివందిఙ్ ఇనిక వెహెఙ్ ? 2వాండు
కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతి నిజయికాన్ ఇజి ఇడిత్ఙ దనిన్వందిఙ్ లోకురు వెట పొగిడిఃదెఙ్ అటాన్న్ గాని
దేవుణుబాన్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ . 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమాటాదు ఇనికరాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, “దేవుణుఅబాహాము
వెట కితిత్ ఒపందంవాండు నమిమ్తాన్. అందెఙెవాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్”✡.

4ఒరెన్ పణి కితిత్దనిన్ఙ్ కూలిదొహ్ కిఙఅయాకఇనాయంఆఏద్ గదె. అకక్ వనిన్ కూలినె. నీతినిజయికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙబా
అయాలెకెండెన్. 5 గాని, తపుప్ కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణు మాయిపిస్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని వనిన్
నమకమ్ దాన్ ,వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్ పణిఙాణిఙ్ నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ . 6దినిన్వందిఙ్ 
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. 8 ఎయెర్ ది పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు లెకక్ తొఏండొ
వాండు సరద్ ఆతికాన్.✡ 9పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు సెమిసిత్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్ సరద్ సునతి ఆతి యూదురిఙ్ నె ఆఏద్. సునతి
కిబెఆఇయూదురు ఆఇ వరిఙ్ బామనాద్. అబహాం దేవుణు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్ . అందెఙె వాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ 
ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్ గదె. 10 ఎసిత్వలె దేవుణు అబహాం వందిఙ్ యాలెకెండ్ వెహాన్ ? సునతి కిబె
ఆఏండముఙాల్ నా? సునతికిబెఆతివెనుకానా? అబహాంనీతిమనిన్కాన్ ఇజిఎసిత్వలెదేవుణువెహాన్  ఇహిఙ,సునతికిబెఆని
ముందాల్ నె అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహాన్ . 11వెనుక అబహాం సునతి కిబె ఆతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వాండు నీతి మనిన్కాన్ ఆతాన్ ఇజి గురు వందిఙె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్వరిపాపం దేవుణుమాయిపాత్ న్. ననిన్వరిఙ్ బుబబ్లెకెండ్ దేవుణు అబాహముఙ్ ఇడాత్ న్. 12అయావజనెనమకం ఇడిత్
సునతి కిబె ఆతివరిఙ్ బా అబహాం బుబబ్ లెకెండ్ నె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె నమకం ఇడిత్ బుబాబ్తి అబహాం లెకెండ్ 
వారు. వారుబా అయానమకమ్ 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 ఇహిఙదేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙ్ వాండు
లొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్వెలె నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాకయాఒటుట్ దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కాద్.

✡ 4:3 4:3ఆది 15:6. ✡ 4:8 4:8 కీరన 32:1,2.
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14 రూలుఙ లొఙితిత్ వరిఙె, దేవుణు సితిత్ ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ ఇహిఙ, దేవుణు ముసుక్ ఇడిన్ నమకమ్ దిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ .
ఆహె ఆతిఙ దేవుణు సితిత్ అయ ఒటుట్ బా విలువ సిలెల్ండ మనాద్ . 15 రూలుఙ్ మనెన్ ఇహిఙ లోకు వనకాఙ్ లొఙిఏండ సికస్
తపిసినార్ . ఎంబె రూలుఙ్ మహిఙ్ బాలోకుర్ వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .

16నమకం ఇడిజ్ రూలుఙలొఙితిత్ యూదురునెఆఏద్ అబహాంలెకెండ్ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ విజేరిఙ్ యాఒటుట్
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 దేవుణుమాటాదురాసత్ మనాద్ .సాతివరిఙ్ బతుక్ సీజినాన్ . వనిన్
మాటదాన్ సిలిల్వనకాఙ్ మనిన్లెకెండ్ కూకిస్నాన్ ,యాదేవుణు. వనిన్ఙెఅబహాంనమిమ్తాత్ న్ . దేవుణుఎదు,యాఒటుట్ వలెహాన్ 
మఙివిజేరిఙ్ అబహాం బుబబ్లెకెండ్ ఆతాన్ .

18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహి మాటెఙ్ 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 ఆతమహాద్ . “నాను నిసొస్ డొక ఆత. నా ఆలిస్ సారాయిబా కొడొఃర్ ఇడెద్ఙ్ అట్ ఏద్ ”, ఇజి ఒడ్ఃబీజి మహాన్ .
అహిఙ్ బా దేవుణు వెహిమాటెఙ్ అబహాం ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్తాత్ న్ . 20వనిన్ నమకం డిఃస్ ఏతాన్ . దేవుణు కితిత్
ఒటుట్ వందిఙ్ అనుమానం ఆఏతాన్ . దేవుణు వెహిలెకెండ్ జరిగ్నాద్ లె ఇజి నమిమ్తాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃతాన్ . 21దేవుణు
ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిదెఙ్ అటాన్న్ ఇజిపూరి నమిమ్తాత్ న్. 22అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “అబహాం దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తాత్ న్ . అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాత్ న్ ”, ఇజి 23 నీతినిజయికాన్ ఇజి ఇడె ఆతాన్ ”, ఇజి
దేవుణు మాటాదు రాసిత్ మనిన్క అబహాం ఒరెన్ వందిఙె ఆఏద్ . 24మా వందిఙ్ బా నీతినిజయి మనన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడత్
మనాన్ ఇజి రాసత్ మనాద్ . సాతివరిబాణిఙ్ యేసుకీసుత్ ఙ్ నికి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మా వందిఙ్ బా నీతినిజయికార్ 
ఇజిరాసెఆతమనాద్ . 25మాసెఇపణిఙవందిఙెయేసు కీసుత్ ఙ్ సపాత్ ర్. సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ నికిఙ్ ,మాపాపమ్ కు
విజు సెమిసాత్ ండెమఙి దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1మాపబుఆతికీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిమాటునమిమ్తిత్ఙ్ ,మాటుదేవుణువెటకూడ్ఃజిమంజినాట్ . అందెఙెదేవుణు
వెట సాంతి సమదనం వాత మనాద్ . 2యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ం మాటు నెసత్
మనాట్ . దేవుణుఎసొస్నొగొపప్వాండు ఇజినెసాత్ టెవనిన్గొపప్జాయ్ దుమాటుబామంజినాటెల్ ఇజిఎదుసుడ్ఃజిమంజినిలొఇ
సరద్ ఆజినాట్ . 3అకాక్దెఆఏండ, కీసుత్ ముసుక్ నమకంఇడిత్ వందిఙ్ వానికసట్మ్ కలొఇసరద్దాన్ మంజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
అయ కసట్మ్ కు వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ బరిసిత్ఙ్ ఇజిమాటు నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ . 4 కసట్మ్ కు వానివలె అకెక్ఙ్ బరిసిత్ఙ మాటు నెగిగ్
గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి దేవుణుమావందిఙ్ ఒపు కొడ్ఃజినాన్. నెగిగ్ గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙమాటు ఆసదాన్ 
ఎదుసుడ్ఃజిమంజినాట్. 5దినిన్ వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజిమనిన్ఙ్ అకక్ నిజమ్ నె జరిగ్నాద్ ఇజి సుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణుమఙి పేమిసినాన్ ఇజిమామనుస్దుమాటు నెగెండ్ నెసాత్ ట్. మఙిసితిత్ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్దానె దేవుణుమా
ముసుక్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ నెసినాట్.

6 ఎలాగ ఇహిఙ, మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండ మహివలె దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ కాలమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్
వరివందిఙ్ కీసుత్ సాతాన్. 7 నీతినిజయి మనిన్ వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ ఇహిఙ కసట్ం. నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ 
సానాన్ సు. 8గాని దేవుణుమఙి ఎసొనొపేమిసినాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగ ఇహిఙమాటు దేవుణు వేట వెతేకమ్ దాన్ ఆఇసరి
నడిఃసిమహివలెనె కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్.

9అందెఙె, కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ మాటు నీతిమనిన్కాట్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్మనిన్క నిజమె. అహిఙ, ఎలాకాలం మంజిని
సికస్దాన్ మాటు కీసుత్ వెట తపె ఆనాట్ ఇజి మనిన్క ఒదెద్ నిజమాతిక. 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు దేవుణు వెట పగ అసిత్
మహివలెదేవుణుమరిసిమావందిఙ్ సాతాండెమఙిదేవుణు వెట కూడుఃపాత్ న్ . అహిఙఏలు దేవుణు వెటమాటు కూడిఃతాట్ 
ఇహిఙ,మరి నండొమఙి గెలిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ అటాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . వాండు మర్ జి నిఙితిత్ఙ్ నెయాగెలుపుమఙివాతాద్ .
11 అకాక్దె ఆఏద్, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతి వందిఙ్ ని మా వందిఙ్ కితిత్ పణి వందిఙ్ సరద్ ఆజినాట్.
యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ మాటు దేవుణువెలె సమదనంమనిన్కాట్ ఆతాట్.

ఆదాముని కీసుత్
12 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాం పాపం కితిత్ఙ్ పాపం యా లోకమ్ దు డూగితాద్. పాపం కితిత్ఙ్ 

ఆదాంసాతాన్. అందెఙెయాలోకమ్ దు విజేరెసాజినార్. విజేరెపాపం కితిత్ఙ్ విజేరెసాజినార్. 13దేవుణుమోసెవెట రూలుఙ్ 
సిఏండమహివలెలోకుర్ పాపం కిజిమహార్ . గానివారు కితిత్ తపుప్ఙ లెకక్ సుడ్ఃఏతాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ రూలుఙ్ సిలెల్ండ
మహాద్ కాక రూలుఙ్ తపాత్ ర్ ఇజి ఇన్ ఏన్. 14గాని ఆదాం బతిక్తి మహి కాలమ్ దాన్ మోసె కాలమ్ దాక బతిక్జి మహికార్ 
సాతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పాపం లెకెండ్ వారు కిఏతార్ గానివారుబాపాపం కితాత్ ర్ . ఆదామ్ ని వెనుక వాతి కీసుత్
ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ ఇహిఙఆదాం కితిత్ పణిని కీసుత్ కితిత్ పణి విజేరిఙ్ కూడిఃతవాతాద్ .

15గానిరిఎర్ బాఉండెలెకెండ్ ఆఏర్. దేవుణు సెడినెసితిత్ ఇనాయంతతాన్. మరిఒరెన్ విజేరిఙ్ సావుతతాత్ న్ . గానియేసు
కీసుత్ వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ తతిత్ ఇనాయం ఒదెద్ పెరికాదె. దేవుణు విజేరిఙ్ సెడినె సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ నె అయఇనాయం.
16ఆదాం కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్ సెడినె సితిత్ ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇ మరి ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ఆదాం
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ఉండిపాపం కితిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్ తతాత్ న్. గానికీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ తతిత్ ఇనాయంఅయాలెకెండ్ ఆఏద్. సెడినెదొహ్ కి
అయ ఇనాయం ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడిన్కదె.నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు లోకురిఙ్ ఇడిజ్ని
అయ ఇనాయం వాతిఙ్ , లోకుర్ కితిత్ విజు పాపమ్ క వందిఙ్ “మీపాపమ్ కు విజు నాను మాయిపన్”, ఇజి దేవుణు వెహాండె
వరిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17ఒరెన్ లోకు తపుప్ కితిత్ఙ్ లోకుర్ విజేరెసాజినారె,సావులోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ .
గానిమరి ఉండి ఒదెద్ నిజమె, ఇనిక ఇహిఙ,యేసు కీసుత్ ఇని మరి ఒరెన్ కితిత్ పణిదాన్ , దేవుణు బాణిఙ్ 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. యానీతిపణి, వరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తతాద్. 19ఎలాగ ఇహిఙఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ
మహివలెఎలాగలోకుర్ విజేరెతపుకితిత్కార్ ఆతారొ,అయాలెకెండ్ నెమరిఒరెన్ లోకుదేవుణుదిఙ్ లొఙితిఙ్ దేవుణులోకురిఙ్ 
నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

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

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

6
పాపం వందిఙ్ సాతికాట్ గాని కిసత్వెట బతిక్నికాట్.

1 అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు పాపం కితిత్వెలె దేవుణు గొపప్ దయాదరమ్ం తోరిసాత్ న్ ఇహిఙ ఏలు మరి నండొ
దయాదరమ్ం తోరిసెత్ఙ్ ఇజిమరి నండొపాపమ్ కు కిజినెమండెఙ్ నా? 2ఆఏద్,మాటుపాపం కిజినెమండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,పాపం కిదెఙ్ ఆసమాటు డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం కిజినెమండెఙ్ అట్ ఏటెల్ . 3యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ 
ఇజిబాపిత్సం పొందినివలెమాటుబా వనిన్వెటసాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్. ఇకక్ మీరు నెసెత్ఙ్ వలె. 4అందెఙె కీసుత్ సాతి
వెనుక బూమి లొఇ వనిన్ పీనుగు ఎలాగ మూసె ఆతాదొ, అయాలెకెండ్ నె బాపిత్సం 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 వెటవనిన్సావుదు కూడిఃతాట్ ఇహిఙయేసుకీసుత్ సావుదాన్ మరిజ్
నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబాతప్ ఏండ ఉండి కొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట కూడ్ఃజిమంజినాట్. 6ఒరెన్ ఎజమానిఅడిగి పణికినికాన్ 
లొఙిజిమంజినిలెకెండ్,మాటుపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అఏద్. అందెఙెయేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివెలె
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ మా ఆసెఙబా అయ సిలువాదు సపిత్ లెకెండ్ నె. యాక మాటు 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 మరి సాఏన్. అందెఙె సావు వనిన్ ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ అట్ ఏద్ ఇజిమాటు నెసినాట్ .
10 కీసుత్ సాతివెలె లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ ఉండె సుటునె సాతాన్. గాని మరిజ్ బతిక్తిత్వెలె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్జినాన్.
11 అయాలెకెండ్ మీరుబా పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ సాతికార్ ఇజి మిఙి ఇడుడ్ . మరి యేసుకీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి బతుక్ బతిక్జినిదెర్ ఇజి ఇడుడ్ . 12 అందెఙె, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ , సాజి సొని మీ ఒడొఃల్ దు
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ వజ కిబిసెత్ఙె అకక్ సుడ్ఃజినాద్ . 13పాపంమీముసుక్
ఏలుబడిః కిజి సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుఃకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిబాగమ్ కాఙ్ వాడుఃకొడ్ఃమాట్ . గానిసావుదాన్ 
బతుక్దు వాతివరిలెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపప్జెపెత్ఙ్ . నసిత్వలె మీ ఒడొఃలిద్ బాగమ్ కు నీతినిజయిమనిన్ పణిఙ్ 
కిదెఙ్ వాడుకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ ఆనె. 14పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆసమీముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు తీరుప్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఏలుమోసెసితిత్ రూలుఙలొఙిదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . గానిపాపం కిఏండమండెఙ్ ఏలు దేవుణు
దయాదరమ్ంమీముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్.

నీతినిజయిమనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమంజినిదెర్ 
15ఏలుమాటు దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ అడిగిమంజినిఙ్ ,పాపం కిజిమండెఙా? ఆఏద్ , ఎసెఙ్ బాఆఏద్ . 16ఇనిక

ఇహిఙయాకనిజం ఇజిమీరు నెసినిదెర్ . ఎయెన్ బావెటిపణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఒరెన్ ఎజుమానిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ సూణివలె,
అయఎజుమానిఙ్ వెటిపణికినికాన్ ఆజినాన్ గదె. పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙసావుతపిసినిదెర్ . 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. గానివెనుకమిఙిదేవుణువందిఙ్ నెసిప్సిత్ దనిన్వందిఙ్ మీరుపూరిమనుస్దాన్ 
నెసిత్దనిన్ఙ్ లొఙితిత్ మనిన్దెర్. దినిన్వందిఙ్ నానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 18పాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసెఙాణిఙ్ దేవుణు
మిఙి డిఃబిసిత్ దనిన్ఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతినిజయిమనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్
ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమనిన్ దనిన్ఙ్ బానాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

19 దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం కిబిసిని మాటెఙ్ వెహిస్న. ఏలుదాక మీరు వెటిపణి
కినివరి లెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ ది బాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ మరి ఒదెద్ సెఇకెఙ్ కిజి, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్.
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ఏలు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయిపణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిఙ్ నడిఃపిసుత్ .
20మిఙి ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి పాపం 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 దనిన్ముసుక్ గెలిసిత్దెర్. దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ ఆతిదెర్.
ననిన్ బతుక్దాన్ వాతి ఉండి పండులెకెండ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ ఆతిదెర్. నసిత్వలె ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కాన్ద్ . 23పాపమ్ దిఙ్ లొఙిజిమహివరిఙ్ దొహ్ కిన్ కూలిఎలాకాలంమనిన్సావు. గానిమాపబుఆతి కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివరిఙ
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు సెడినె సీనాన్.

7
ఆలుమాసిర్ నడిఃమిమనిన్ రూలుఙ్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిమాతంబెరిఙాండె, రూలుఙ వందిఙ్ నెసినివరి వెటనానుయాకవెహిస్న. ఇనిక ఇహిఙఒరెన్ లోకు
బతిక్జిమహివలెఉండెనె రూలుఙలొఙిజిమండెఙ్ గదె. 2ఎలాగ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆతివందిఙ్ మనిన్ రూలుఙ సుడ్ఃతిఙ,ఉండి
అయ్ లికొడొఃదనిన్మాసివెటమంజినాద్ గదె. గానిమాసిసాతసొహాన్ ఇహిఙఅదివనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ మండెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ గదె. అదిమాసివెటమండెఙ్ ఇజిమనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్. 3 రూలువజ సుడ్ఃతిఙ,మాసిబతిక్జిమహివలె
మరిఒరెన్ వెటఅదిసొహిఙ,అదిరంకు బూలానికాద్ ఇనార్. గానిమాసిసాతిఙపెండిల్ ఆతిమనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుకమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిఙ అది రంకు బూలానికాద్ ఇజి ఇన్ ఏర్.

4అయాలెకెండ్ నెమాతంబెరిఙాండె,యేసుపబువెటమీరుబాసాతిలెకెండ్ ఆతిదెర్. అందెఙెదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
లొఙినిబాణిఙ్ మీరుడిఃబెఆతిదెర్. మాసిసాతికాద్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ ఏలుమీరు,సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు
నికి కీసుత్ వెట కూడిఃతిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాబతుక్దాన్ దేవుణువందిఙ్ నెగిగ్ పటుక్ పండ్ దెఙ్ ఇజి. 5ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ 
వజ కిదెఙ్ ఆసఆనిమనుస్మఙిఅడిజిమహివలెపాపం కిబిసెత్ఙ్ తగితిఆసెఙ్ మాఒడొఃల్ దిబాగమ్ కాఙ్ ఏలుబడిః కిజిమహె.
దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ మాటు నెసిత్వలెయాఆసెఙ్ పిరితిఙ్ పాపం కిజిమాటుసావుతపిసినిపటుక్ పండిసాత్ ట్ . 6గాని
ఏలు యేసుపబు వెట సాతిలెకెండ్ మహిఙ రూలుఙ వెటిపణి కినిదనిన్దటాన్ డిఃబె ఆతాట్ . రాసిత్మహి అయ రూలుఙ ఏలు
మాటు వెటిపణి కినికార్ ఆఏట్ . ఏలుమాటు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ వెటిపణి కినివరివజ ఉండి కొతత్ బతిక్జినాట్ .

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
7ఏలుమాటుఇనికవెహన్ట్ ? దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ పాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసెఙ్ పుటిసినాద్. అందెఙెఅయరూలుఙ్ 

సెఇకెఙ్ ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్,ఆహ వెహెఙ్ ఆఏద్. గానిపాపం కిజిన ఇజినాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙాణిఙ్ నె నెసత్మనన్. ఎలాగఇహిఙ,ఆఇవరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆమాట్ ఇజిమోసెసితిత్ రూలుదు వెహ్ ఏండ
మంజినిక ఇహిఙ, అకక్ దేవుణు ఎదు పాపమ్ కు ఇజి నెస్ ఎతామరి. 8ఆఇ వరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆమాట్ ఇజి
రూలు మహిఙ్ నె, ననిన్ ఆసెఙ్ పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆస ఆత. పాపం కిమాట్ ఇజి రూలుఙ్ సిలెల్ండ మంజినిక ఇహిఙ
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసమాముసుక్ ఏలుబడిః కిఏద్ . 9 రూలుఙ్ నెస్ ఏండమహివలెనాను ఇనిబాద సిలెల్ండ బతిక్జిమహ
గాని రూలుఙ్ నెసిత్ వెనుక నాను తపత్ ఇజి నెసత్. దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత ఇజి నెసత్. 10రూలుఙలొఙితిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని
బతుక్ వానాద్ 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 .
12అందెఙెదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ . లోకుర్ ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమనిన్ఆడెఙ్ నీతినిజయికెఙ్ ,
నెగిగ్కెఙ్ . 13అహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ గానినఙిసావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ ఇజి వెహెఙా? ఆఏద్ ,ఆహ ఆఏద్ .
రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె గాని పాపం కిదెఙ్ నఙి మనిన్ ఆసయా రూలుఙాణిఙ్ ఒదెద్ పెరిక ఆజి తోరె ఆతాదె నాను దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరం ఆత. రూలుఙ్ ఎందానిఙ్ సితాత్ న్ ఇహిఙపాపం కిదెఙె మనిన్మామనుస్ తోరిసెత్ఙె. రూలుఙ వజ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ,
మాటు పాపం కినికాట్ ఇజి తోరిసెత్ఙె ఇకెక్ఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.ఆహె మాటు ఎసొస్నొ పాపం కినికాట్ ఇజి నెసెత్ఙె యా రూలుఙ్ 
పణిదిఙ్ వాతె.

14 దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతికెఙ్ ఇజిమాటు విజేటె నెసినాట్ . గాని నాను ఇహిఙ నావందిఙె
ఎతుత్ కిజినిమనుస్దాన్ మనన్. పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ ఒరెన్ వెటిపణి కినివనిన్లెకెండ్ లొఙిజిమంజిన. 15ఎలాగ ఇహిఙ,
నాను కినికెఙ్ ఎందానిఙ్ ఆహె కిజిన ఇజి నాను అరద్ం కిఏ. కిన ఇజి నండొ సుటుక్ ఒడ్ఃబినికెఙ్ కిఏండ ఆజిన. కిదెఙ్ ఇసట్ం
సిలిల్కెఙ్ నండొ సుటుక్ కిజిన. 16 కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలెఉండి నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె
ఇజి నెసిన. 17అందెఙె, కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె, అకక్ నాను ఆఏ, నాలొఇమనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ కిబిసినె.
18 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిని నా మనుస్లొఇ నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలుల్ ఇజి నాను నెసిన. ఎలాగ ఇహిఙ, నెగిగ్కెఙ్ 
కిదెఙ్ ఇసట్ం మనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ. 19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ నాను కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ నె
కిజిన. కితిత్ఙ 20 కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ అకక్ కినికనాను ఆఏ. నాలొఇమనిన్పాపమ్ నెఅకెక్ఙ్ కిబిసినె.
21 అహిఙ, ఇనిక జరిగ్జినాద్ ఇహిఙ నాను ఇనికాదొ ఉండి నెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ సెఇకదె కిజిన. 22 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇగొపప్ సరద్ ఆజిన. 23గానిమరిఉండి సతుత్ నాలొఇ ఏలుబడిః కినిక నాను సుడ్ఃజిన. నాను
కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయసతుత్ నావెటకాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నాఒడొఃలిద్ బాగమ్ క లొఇమనిన్ ఆసెఙఅడిగి నఙి
ఇడెద్ఙ్ అయసతుత్ సుడ్ఃజి మంజినాద్ . అందెఙె గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన. 24ఒఒ, ఒఒ దినిన్వందిఙ్ మనుస్దు గొపప్ కసట్మాతి
మణిసినాను. సావుదిఙ్ తీరుప్వాతియాఒడొఃల్ దాన్ నఙిడిఃబిసిన్కాన్ ఎయెన్ బామంజినికఇహిఙబాగమహాద్ మరి. 25మా
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పబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటనె మఙి అయ విడుఃదల వానాద్. దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙ
దేవుణు సితిత్ రూలుఙ లొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆనినామనుస్ నఙి అడిజి దనిన్ అడిగి నఙి
ఇడిజ్నాద్ . అందెఙెనాను ఏలుబాపాపమ్ దిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసినిబతుక్

1అందెఙె ఏలుయేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ దేవుణు ఎదు నీతినిజయికార్ ఆతివరిఙ్ సికస్ సిలెల్ద్ . 2ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యేసుకిసుత్ దాన్ వాతి కొతత్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితత్ మనాన్. అయఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసదాన్ మాటు డిఃబె ఆత మనాట్. ఆహె సావుని సికస్ తపిసిని పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ నాను డిఃబె ఆత మనన్.
3మాటుఒడొఃల్ దిసెఇఅసెఙాణిఙ్ మహిఙ్ పాపమ్ దాన్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణుసితిత్ రూలుఙ్ అట్ ఏండమహాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
ఒడొఃల్ దిసెఇఅసెఙ్ అడుడ్ కితాత్ ద్ . గానిదేవుణుమఙిడిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగఇహిఙ,మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వనిన్సొంతమరిసిఙ్ 
యాలోకమ్ దుపోకాండె,ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ మాముసుక్ఏలుబడిః కినిదనిన్దటాన్ మఙిడిఃబిసాత్ న్ . వనిన్మరిసిమాలెకెండ్ 
ఒడొఃల్ దాన్ పుటాత్ ండెమాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ . 4అందెఙెఏలుదేవుణుసతుత్ దాన్ దేవుణురూలుఙలొఙిదెఙ్ అటాన్ట్.
ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙలొఙిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఏలు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్ అటాన్ట్.

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

9దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇమహిఙ అయఆతమ్దిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అటిన్దెర్. ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ 
ఎతుత్ కినిమనుస్దిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . కీసుత్ బాణిఙ్ వాజినిఆతమ్ సిలిల్కాన్ , కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆఏన్. 10గానిమీ
లొఇ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజిని ఆతమ్ మహిఙమీ ఒడొఃల్ పాపమ్ దాన్ సానాద్ గానిమీఆతమ్ బతిక్నాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మీపాపమ్ కు విజుమాయిపాత్ ండె నీతి మనిన్కార్ ఇజి ఇడత్ మనాన్. 11సాతివరిబాణిఙ్ యేసుఙ్ మరి బతిక్సిత్ దేవుణు ఆతమ్
మీలొఇబతక్జిమహిఙ,సాతివరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్  మరిబతిక్సిత్ దేవుణుసాజిసొనిమీఒడొఃల్ దిఙ్ బాబతిక్సాన్న్ .మీలొఇమనిన్
దేవుణు ఆతమ్దాన్ యాక కినాన్.

12అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాటుఉండిదనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ బాజితమనిన్కాట్ గానిఅకక్ ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ లొఙినిక
ఆఏద్ . 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ ఏలుబడిః కిబె ఆని మనుస్ వెహిలెకెండ్ నడిఃతిఙ మీరు సాన
సొనార్ . గానిదేవుణుఆతమ్దాన్ మీమనుస్దుమనిన్సెఇఆసెఙలాగిజ్పొకిఙఎలాకాలంబతిక్నిదెర్ . 14దేవుణుఆతమ్నడిఃపిసిని
వజ నడిఃనికార్ దేవుణు కొడొఃరె. 15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమఙిసితిత్ ఆతమ్మఙితియెల్ తపిసివెటిపణిమణిసిర్ లెకెండ్ 
ముందాల్ మహివజ సికస్ వానాద్ ఇజి తియెలాజి మండెఙ్ ఇడ్ ఏన్ . గాని మఙి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి ఇడత్ మనాన్ . అందెఙ
మాటు ఏలు దేవుణుదిఙ్ అబబ్ ఇజి కూకెఙ్ ఆనాద్ . 16మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె ఇజి దేవుణు ఆతమ్మాఆతమ్వెట కూడిఃతాండె
నిజం వెహిస్నాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్. 17మాటు దేవుణు కొడొఃర్ కాక దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మఙి
వానాద్. దేవుణు కీసుత్ ఙ్ ఇడిత్మనిన్ అకుక్ఙ్ బా కీసుత్ వెట మఙి దొహ్ కెన్. ఎలాగ ఇహిఙ మాటు కీసుత్ వెట వనిన్ గొపప్ గవ్ రం
దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ వనిన్వెట కసట్మ్ కుబా బరిసెత్ఙ్ వలె.

వానికాలమ్ దు తోరిన్సోకు
18యాకాలమ్ దు మఙి వాని కసట్మ్ కు సుడ్ తిఙ అకెక్ఙ్ ఏపటిదికెక్ఙ్ ఆఉ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. గాని వాని కాలమ్ దు

దేవుణు మఙి తోరిసిని సోకు దినిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్ గొపప్ పెరిక. 19 దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు తోరిసిన్ కాలం వందిఙ్ 
దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె. 20ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు పణిదిఙ్ 
రెఏండ సికస్ సీజి ఇడాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ వారు ఎదుసుడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజి దేవుణునె
అకక్ జరిప్సాత్ న్. 21ఇనిక ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఏలుపాడాఃజిసొని దనిన్ఙ్ అడిగి ఆతె
మనెన్ గాని దనిన్బాణిఙ్ ని దేవుణు డిఃబిసిన్ దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితి లెకెండ్ గొపప్ జాయ్ కలిగ్తి
మనిన్ విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.

22ఏలుదాక,ఏరుఈబానిఆయ్ లికొడొఃనొపిప్దాన్ అడఃబానిలెకెండ్ ,దేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఉండెలెకెండ్ మొరొఆజి
మంజినె. 23 దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజునె ఆఉ, దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి మాటుబా అడఃబాజి మంజినాట్. మాలొఇమనిన్
దేవుణుఆతమ్ ఇహిఙతొలితదొహ్ కి ఉండి ఇనాయంలెకెండె. వెనుకవానిపూరిఇనాయమ్ దిఙ్, ఇహిఙదేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ 
ఇడిత్మనిన్గొపప్అకుక్వందిఙ్ మాటుఎదుసుడ్ఃజిమంజినాట్. నసిత్వలెమాఒడొఃల్ కసట్మ్ దాన్ డిఃబెఆనాదెల్. 24దేవుణుమఙి
రకిస్సిత్బాణిఙ్ అసిమాటుమఙివానిజాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదలవందిఙ్ ఎదు సుడ్ః జిమంజినాట్. ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిక
సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ ఒరెన్ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమండెఙ్ ఆకక్ర్ సిలెల్ద్ గదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సుడ్ఃతి వెనుక దనిన్వందిఙ్ 
మరి ఎదుసుడ్ఃజిమన్ ఏన్ గదె. 25గానిమాటు సుడ్ఃఇ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహిఙ్, దనిన్వందిఙ్ ఓరిసిమంజినాట్.

26 అయావజనె మా లొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్ సీజినాన్. ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి
నెస్ ఏండ మాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె ఆనివలె దేవుణు ఆతమ్నె మా వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు
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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 
28 దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివరిఙ్ వాండు ఏర్ పాటు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్వరిఙ్, విజు నెగెండ్ జరిప్సినాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్.

29 దేవుణు ముందాల్ నె వనిన్ఙ్ నమిమ్ని వరిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ మరిసిలెకెండ్ ఆనార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ కేట
ఇడాత్ న్. ఆహె కితిత్ఙ్ కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ పెరిమరిసి లెకెండ్ ఆనాన్. దేవుణు కొడొఃరాతి మాటు యేసుఙ్ తంబెరుఙు లెకెండ్ 
ఆనాట్. 30ఎయెర్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్ ఇజిదేవుణుముందాల్ నెనెసాత్ 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. దేవుణు మా దరిఙ్ మహిఙ మా ఎదు ఎయెర్ బా నిల్ ఏర్ ఇజినె వెహెఙ్.

32 దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసిఙ్ సిఏండ ఆఏతాన్. గాని గొపప్ కసట్మాతి సావుదిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. కీసుత్ ఙ్ మఙి సితిత్ దేవుణు,
మాటు వనిన్ వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ మఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సిఏండా? నిజం సీనాన్ . 33 దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి ముసుక్ తపుప్ఙ్ 
మొపిస్వరిముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఎయెర్ బాఅట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణునెమాపాపమ్ కు సెమిసిమఙివనిన్ వెట కూడుఃపత్
మనాన్ . 34మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి ఎయెన్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆట్ ఏన్ . మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజియేసు తీరుప్ సీనాండా? సిలెల్న్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మా వందిఙ్ సాతియేసుఙ్ దేవుణు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్ గవ్ రం సితాత్ న్ . ఏలు
కీసుత్ నె మా వందిఙ్ దేవుణుబాన్  బతిమాలిజ్నాన్ 35 కీసుత్ ఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్ బా అట్ ఏద్.
సమెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కసట్మ్ కు వాతిఙ్ బాగాని,మాలెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కరువాతిఙ్ బాగాని,పొరాప్దెఙ్ సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బా
గాని, ఇని పమాదమ్ కు వాతిఙ్ బాగాని,మఙిసపిత్ఙ్ బాగాని కీసుత్ పేమ ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండమంజినాద్.

36యాకెఙ్ విజు దావీదు రాజు రాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపుమీ లోకుర్ ఆతాప్ కాక ఆఇకార్ ఎసెఙ్ బా మఙి సపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజినార్. గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 37యాకెఙ్ విజు జరిగ్తిఙ్ బా
మాటు కీసుత్ పేమదాన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసినాట్. 38-39యాకనాను గటిఙ నమిమ్జిన. ఇనిక ఇహిఙ, సావు
ఆతిఙ్ బా గాని, బతుక్ ఆతిఙ్ బా గాని, దేవుణు దూతార్ ఆతిఙ్ బా గాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బా గాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్
 ఆతిఙ్ బాగాని, వాని కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బాగాని, పెరి ఎతుత్ దు మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా
గాని, పెరిజోరెదుమనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,మరి ఇనికబాగాని 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 

1-2 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, అకక్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఏద్. నాను వెహిన్క నిజమె ఇజి కీసుత్ నెసినాన్. నాను వెహిన్క
అబదద్ం ఆఏద్. నా సొంత జాతి ఆతి యూదురు వందిఙ్ నా మనుస్దు గొపప్ బాద ఆజిన. డిఃస్ ఏండ దుకం ఆజిన. నాను
వెహిన్క నిజమ్ నె ఇజి నామనుస్ని దేవుణు ఆతమ్ సాసి వెహిస్నార్. 3నాసొంత జాతి ఆతియూదురు, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఇజి
నాను ఆసఆజిన. 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 ఎలాగ మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె వెహాన్ .
వరిఙె దేవుణు సీన ఇజిఒపుమానమ్ కు కితత్ మనాన్. 5వరిఅనిగొగొరు ఆతిఅబహాం, ఇసాస్కు,యాకోబు ఇనికార్ ఇసాయేలు
లోకుర్ లొఇగొపప్పేరుపొందితికార్. దేవుణుపోకన్ఇజిఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయాయూదుజాతిలొఇనెలోకువజపుటాత్ న్.
విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.

6అహిఙ, దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజి ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలు లోకుర్ 
ఇజి వెహె ఆనికార్ విజేరె దేవుణుదిఙ్ సరియాతిసొంతలోకుర్ ఆఏర్ . 7అబాహాంపొటాదికార్ విజేరె వనిన్ తెగాదు పుటిత్కార్ 
ఇజి దేవుణు ఇడ్ ఏన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ “నీ కొడొః ఆతి ఇసాస్కువెలెహన్ వానికారె నీ జాతి ఆనార్ ✡”, ఇజి దేవుణు అబహాం
వెట వెహమనాన్. 8ఎలాగ ఇహిఙ,అబహాం తెగాదు పుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని దేవుణు అబహాముఙ్  సితిత్
ఒపుమానం నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ అబాహముఙ్ 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 ఇహిఙమాఅనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు. 11-13ఇసాస్కు ఆలిస్
రిబెక పాత డిఃసిత్ మహివలె, దేవుణు దనిన్వెట వెహాన్ . జవ్ ల మరిసిర్ పుట్ ఏండ మహివలెనె, వారు తపుప్ గాని నెగిగ్క గాని
కిఏండ మహివలెనె దేవుణు దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ ఇజిరి వనిన్ఙ్ అడిగి మంజినాన్ 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 విజుజరిగ్జినె. దేవుణు ఏరాప్టు కినికెఙ్ లోకుర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఆఏద్.
14అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ లొఇ దేవుణు తేడ సూణికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్,
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దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఏన్. 15 ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు మోసెవెట ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ ముసుక్ దయ తోరిసెత్ఙ్ 
నాను ఇసట్ం ఆజినానొవనిన్ముసుక్ దయతోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్ కనికారమాదెఙ్ ఇజిఇసట్ం ఆజినానొవనిన్ముసుక్ కనికారం
ఆజిన”✡.

16 అందెఙె, యాక లోకు ఆసదానె గాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గాని దొహ్ కిక ఆఏద్. దేవుణు దయదానె యాక జరిగ్జినాద్.
17 దేవుణు మాటదు ఈహ మనాద్. దేవుణు పరొరాజు వెట ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, నాను ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ
వెలెహాన్ విజుబాణి లోకుర్ వెండెఙ్ నె నిఙి రాజువజ ఇడత్ మనన్”✡ ఇజి. 18అహిఙ ఎయెన్ ముసుక్ దయ తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు
ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ దయతోరిసాన్న్. ఎయెముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ గర కిబిసాన్న్.

దేవుణు విజుజరిప్సినాన్ 
19ఏలుమీరుమరివెహిన్దెరుస్. దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ ఎయెన్ బాఎదిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ గదె. మరిదేవుణు ఇసట్ం వజలోకుర్ కిదెఙ్ 

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

22దేవుణుదిఙ్ బాలోకుర్ వెట ఇసట్మాతి వజ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్. పాపం కిని వరి వెట వనిన్ నండొ కోపమ్ దాన్ వానిగొపప్
సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ ఆస ఆజినాన్. గాని వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండ మహిఙ, నాసనం వందిఙ్ ఇడె ఆతిమనిన్ వరి వెట
కోపం ఆఏండ ఓరుప్దాన్ మంజినాన్. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయదొహ్ కిమఙి, వనిన్ గొపప్ జాయ్ వందిఙ్ తయార్ 
కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్జాయ్ తోరిసెత్ఙ్ ఆహె కితాత్ న్ ఇహిఙమాటు ఇనిక వెహాన్ట్ ? 24ఏరాప్టు కిబె ఆతిమాటు ఎయెర్ 
ఇహిఙ,యూదురినియూదురుఆఇజాతికార్ బా. 25యూదురుఆఇజాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ హ సెయపవకవెటదేవుణు
ఈహ వెహాన్ . “నాలోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలు నా లోకుర్ ఇజి కూకన్. నాను ముందాల పేమ తోరిస్ ఇ వరిఙ్ నాను పేమిసినికార్ 
ఇజి కూకన్✡”. 26 దేవుణు ఆఇ జాతిదివరి వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ హ సెయ మరి వెహాన్ . “మీరు మా లోకుర్ ఆఇదెర్ ఇజి
నాను వెహిబాన్ , బతిక్ని దేవుణు కొడొఃర్ ఇజిమీరు పేరు ఇడె ఆనిదెర్ ”✡ 27యెసయపవక ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక
వెహాన్  ఇహిఙ, “ఇసాయేలు సమ్ దరం ఒడుడ్ దుమనిన్ ఇసక్ లెకెండ్, లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ నసొస్లోకుర్ ఆతిఙ్ బా, వరిలొఇఉండి
ఇజిరి గుంపుదిఙ్ నె దేవుణు రకిస్సాన్న్. 28 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆలస్యం ఆఏండయాలోకం ముసుక్ తీరుప్ కినాండె
వనిన్ పణివెటనెపూరి కినాన్ లె✡”, 29దేవుణు కనికారంతోరిస్ ఇఙ్ ఎయెన్ బాసికస్దాన్ తపెఆఏన్. యెసయపవకముందాల్ 
వెహిలెకెండ్, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు మా కొడొఃకొకారిఙ్ ఇడ్ ఏండ పూరి సపాత్ న్ ఇహిఙ, మాటుబా సొదోము
గొమొర పటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరిపాడాఃతమహాట్ సు✡”. దేవుణు అయపటన్మ్ దుమహివరిఙ్ పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.

యూదురు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండఆజినార్ 
30అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహెఙ్ ? దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఇడెద్ఙ్ యూదురు ఆఇకార్ సుడ్ ఏతార్ గాని

దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . 31గాని
ఇసాయేలులోకుర్ ఇహిఙదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙితిఙనీతిమనిన్కార్ ఆనార్ ఇజినండొసుడ్ఃతార్ గానిఅట్ ఏండ
ఆతార్ . 32 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఏతార్ . గాని వరి పనిఙాణిఙ్ నీతినిజయికార్ ఆనార్ ఇజి
నంఒ సుడ్ఃతార్ . అందెఙె దేవుణు కీసుత్ ఇజి ఎరిల్సి వనిన్ ముసుక్ అడుడ్ ఆతి పణుకు ముసుక్ అరిన్లెకెండ్ వారు తొరొ ఒడిఃజి
అరార్ . 33యాకపవకరాసిత్ లెకెండ్ మనాద్. “సుడ్ఃదు,నాను సియొన్ దు ఉండి పణకు నిల్ పిస్న. అకక్ అడుడ్ ఆనాదెలోకాఙ్ 
తొరొ ఒడిఃజి అర్ పాన్ద్ . గాని వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ సిగు ఆఏన్✡.”

10
1 తంబెరిఙాండె, నా సొంత జాతి అతి యూదురిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి నాను గొపప్ ఆస ఆజి పారద్నం కిజిన. 2వారు

దేవుణు వందిఙ్ గొపప్ ఉసార్ దాన్ మనిన్కార్ గాని దేవుణుదిఙ్ పూరి నెస్ ఏర్ ఇజి వరివందిఙ్ నాను వెహిస్న. 3 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,దేవుణులోకురిఙ్ ఎలాగనీతినిజయికార్ ఇజిఇడాన్న్ ఇజివారుఅరద్ం కిఏర్. నీతినిజయికార్ ఇజిదేవుణుఇడిన్వందిఙ్ 
లోకు ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిదేవుణుతోరిసిత్ సరుద్ నడిఃఏండనీతినిజయికార్ ఆదెఙ్ ఇజివారు వరిసొంతరూలుఙ్ ఇడాత్ ర్ . 4కీసుత్
వాతిఙ్ ఏలుదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లోకాఙ్ దేవుణుబాన్ కూడుఃప్ ఏద్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకంఇడిన్కార్ విజేరిఙ్ దేవుణు
వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .

విజేరి వందిఙ్ ఉండికొతసరి
5దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని వనిన్ వందిఙ్ మోసెబారాసత్ మనాన్ . ఇనిక

ఇహిఙ “రూలుఙ వజ నడిఃదెఙ్ ఆస ఆనికాన్ వనకదటాన్ బతిక్దెఙ్ వలె✡” 6గాని నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ 
ఇజి దేవుణు ఇడిన్దనిన్ వందిఙ్ మనిన్ మాటాదు మాటు ఇని ఇనికెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహ మనాద్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ “రకస్ణ
దొహ్ కాన్ద్ ఇజి పరలోకమ్ దు ఎకిస్ కీసుత్ ఙ్ అడిగి తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీమనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”. 7అయాలెకెండ్ 
సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీమనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్ . 8గాని అయ
మాట ఇనిక వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు మాట డగునె మనాద్ . అయమాటెఙ్ మీ వెయుదునె మనెన్,
వెహెఙ్ ఆనిదెర్ . మీమనుస్దు మనెన్, ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡మాటుసాటిసినియామాట కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడుడ్ ఇజినె.
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9అయమాటఇనికఇహిఙ,యేసునెపబు ఇజిఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాలవెహిఙ,అకాక్దెఆఏద్ ,యేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ 
దేవుణు నికాన్ ఇజిఎయెన్ బావనిన్ గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ . 10ఇనిక ఇహిఙ,మీమనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ
దేవునుమిఙివనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . అకక్దె ఆఏద్ ,యేసు నీ పబు ఇజిలోకుర్ ముందాల వెహిఙదేవుణు నిఙి రకిస్సాన్న్ లె.
11దేవుణుమాటదు ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిగు 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  ఇహిఙవెన్ ఇకార్ ఎలాగవనిన్ఙ్ నమిమ్నార్ ? ఎయెరిఙ్ బాకీసుత్ వందిఙ్ నెసిప్స్ ఏండమహిఙవారు
ఎలాగవెనార్ ? 15ఎయెరిఙ్ బాదేవుణుపోక్ ఏండమహిఙసాటిసిన్కార్ ఎలాగసొనార్. దనిన్వందిఙెదేవుణుమాటాదుఈహ
రాసత్ మనాద్. “దేవుణు సువార వెహెఙ్ సొనిస్నిక ఎసొస్ గొపప్ నెగిగ్క”✡.

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

18గాని నాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువార వెన్ ఏరా?”, “నిజమె వెహార్ ”, ఇజి వెహన్. కీరనదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్,
దేవుణు వందిఙ్ వారు వెహికలోకమ్ దు విజుబాడిడ్ఙమనిన్కార్ వెహార్. అందిదెఙ్ అట్ ఇబాడిడ్దుబా దేవుణు వందిఙ్ మాటెఙ్ 
అందితె మనెన్✡. 19మరి ఉండి పసన్ వెన్ బాన, “సువార వందిఙ్ యూదురు అరద్ం కితారా? సెగొండార్ అరద్ం కితాత్ ర్ గదె.
దేవుణు ఇసాయేలు లోకాఙ్ దినిన్వందిఙ్ వెహికమోసె వెహాన్, “యూదురు ఆఇజాతిది వరివెట మిఙి గోస కిబిసాన్లె. అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఇవరిఙ్ నానుదీవిసాన్లె”✡ 20యెసయపవకబాదినిన్వందిఙ్ గటిఙరాసత్ మనాన్ , “నఙిరెబాఇవరిఙ్ నానుదొహ్ కన్.
నఙి వెన్ బాఇవరిఙ్ నాను తోరె ఆన”✡. 21గాని ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఇనిక వెహాన్ ఇజియెసయరాసాత్ న్ , “నా
మాటదిఙ్ లొఙిఏండనా వెట ఎదిసినినాలోకు వందిఙ్,వారుమరిజ్ వానిదాకనాను ఎదుసుడ్ఃజిమంజిన”✡.

11
యూదురిఙ్ దేవుణు దయతోరిసాన్న్.

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

7అందెఙెఇనికజరిగ్తాద్ ఇహిఙ,ఇసాయేలులోకుర్ నండొండార్ నండొఆసదాన్ రెబాతికవరిఙ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . దేవుణుఎరిల్సిత్
ఇడిత్ ఇజిరి గుంపుదివరిఙె అకక్ దొహ్ కాద్ .మిగిలితిత్కార్ దేవుణు వందిఙ్ ఇనికబా నెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దేవుణు కితాత్ న్ .

8 దినిన్వందిఙ్ దేవుణు మాటాదు రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు వరిమనుస్ నిద కినివరి మనుస్వజ కితాత్ న్ . వరిఙ్ 
కణుకెఙ్ మహె గాని సుడ్ఃనిదనిన్ఙ్ అరద్ం కిఏర్ . వరిఙ్ గిబిబ్ఙ్ మహె గాని వెహిదనిన్ఙ్ అర్ దం కిఏర్ ”✡ 9-10 దినిన్వందిఙ్ 
దావీదు రాజుబా వెహ మనాన్. వనిన్ ముసుక్ పగాతి వరివందిఙ్ ఈహ వెహాన్ “వారు సరద్ ఆనివలె కిని పణిఙ్ వరిఙ్ ఉరి
లెకెండ్ ఆపిద్ . నెగెండ్ మంజినాప్ ఇజిఒడ్ఃబినివలెవెటనెవరిముసుక్నాసనంరపిద్ . దేవుణువందిఙ్ నిజమాతికనెసఏండ
ఆనివందిఙ్ వరిమనుస్ సీకటి ఆజిసొనీద్ . వారు గొపప్ బరుదాన్ వఙ్ నిలెకెండ్ ఆపిద్”.✡

టోటాదు పిరిజినిఒలివమరాతు అడివిదికొమెఙ్ అంతుతొహాన్ .
11అహిఙ,నాను వెన్ బాజిన,యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిపొకిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ తెగు సొహార్ ఇజి వెహెఙ్ నా? ఆఏద్ ఎసెస్ఙ్ బా

ఆఏద్ . గాని వారు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇతిఙ్ , కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ వాని అయ రకస్ణ దేవుణు యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
సితాత్ న్. మఙివానికవరిఙ్ దొహ్ కాదాఇజియూదురుగోసఆదెఙ్ వలెఇజియాకజరిగ్తాదా? 12యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకివలె
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!
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13ఏలుయూదురుఆఇమిఙినానువెహిస్న. యూదురుఆఇవరిఙ్ అపొసుత్ డు వజదేవుణునఙిఇడిత్ఙ్ దనిన్వందిఙ్ గొపప్ఙ
గవ్ రం దొహ్ క మనన్. 14 దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ యా పణి కిజి ఎలాగబా నాసొంత జాతి ఆతియుదురిఙ్ 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 దేవుణుయూదురుఙ్ వనిన్బాన్ కూడుఃపిన్వలె ఇనికవానాద్ ?
సావుదాన్ బతుక్నెవానాద్ . 16ఉండిదూరుముదదాన్ తొలితసుహికదేవుణుదిఙ్ సీనికఇహిఙఅయముదవిజుదేవుణుదిఙ్ 
సితిత్ లెకెండె. అయవజనెయూదురు దేవుణు లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి అనిగొగొరుబా దేవుణు లోకురె. ఉండి మరాతి
వెల నెగిగ్క ఇహిఙ అయ మరాతి కొమెఙ్ బా నెగిగ్కెఙ్ నె. అయావజనె, యూదురి అనిగొగొరు దేవుణు లోకుర్ కాక వరి కొడొః
కొకాదికార్ బా దేవుణు లోకురె. 17టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివ మరాతి కొమెఙ్ సెగం రుకిస్పొకిన్లెకెండ్ దేవుణు యూదురి
సెగొండారిఙ్ నెకపొకాన్ . అడివిది ఒలివమరాతిఉండి కొమలెకెండ్ యూదురు ఆఇమిఙిటోటాదుమనిన్ నెగిగ్ ఒలివమరాతు
కూడుఃపాత్ న్ . అయ నెగిగ్ ఒలివ మరాతు కుడుఃపిత్ఙ్ కొమెఙ్, అయ మరాతి వెలెఙాణిఙ్ కస లాగిజ్ సతుత్ ఆనివజ మిఙిబా
యూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవనదొహ్ కమనాద్ . 18మరాతాన్ కొమెఙ్ కొయ్ జివిసీరిన్లెకెండ్ దేవుణుయూదురిఙ్ నెకపోకాన్ 
గాని యూదురు ఆఇ మీరు గర ఆనిక ఆఏద్. మాపు వరిఙ్ ఇంక పెరికాప్ ఇజి మీరు గర ఆతిఙయాక గురు కిదెఙ్. ఇనిక
ఇహిఙ వెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్. వెలెఙ్ దానెమీరు బతిక్జినిదెర్. 19మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణుయూదురిఙ్ నెక
పొకాన్ ఇజిమీలొఇ ఒరెన్ వెహాన్న్ సు. 20యాక నిజమెగాని, ఉండి వెహన్. యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇ వందిఙె
దేవుణు వరిఙ్ నెకపొకాన్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ నె గటిఙనిలిస్నిదెర్. అందెఙె గర ఆమాట్. జాగరమండు.
21ఎందానిఙ్ ఇహిఙమరాతికొమెఙ్ ఇహిఙయుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ ,మీరు నిల్ ఏండమహిఙమిఙిబాతప్ ఏండ
నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాక గురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు కొపమ్ దాన్ బామనాన్ . వనిన్ఙ్ నెకి పొకి యూదురువెట
దేవుణు కోపమ్ దాన్ మనాన్ . గానియూదురు ఆఇ మిఙి దేవుణు కనికారం తోరిసినాన్. గాని దేవుణు తోరిసి కనికారం మీరు
నమిమ్తిత్ఙ్ నె మిఙి కనికారం తోరిసినాన్. సిలిల్ఙ మిఙిబా కతన్ విసీరాన్న్. 23యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ మరాతు
కొమెఙ్ మరిఅంతు తొహిన్లెకెండ్ దేవుణు వరిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ అటాన్న్ .
24యూదుర ఆఇమీరు అడఃవిదాన్ తతిత్ ఉండి ఒలివమరాతికొమలెకెండ్. టోటాదు పిరిజిని ఒలివమరాతుయాఅడఃవిది
కొమెఙ్ దేవుణు అంతు తొహాన్ .యాకమాముల్ జరిగ్దెఙ్ కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరిటోటమొకాక్ది కొమెఙ్ మరిఅయమరాతు
అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు. అయాలెకెండ్ నెకిపొకియూదురిఙ్ మరివనిన్బాన్ కూడుఃపెత్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇనిఅడుడ్ సిలెల్ద్ .

దేవుణుయూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ 
25నాను పేమిసినితంబెరిఙాండె, ఏలు ఉండిడాఃఙితిమనిన్ గొపప్ సఙతిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వెహిస్న. నాను ఎందానిఙ్ 

వెహిస్న ఇహిఙదేవుణుమిఙి కూడుఃపిత్వందిఙ్ యూదురిఙ్ ఇంక తెలిమనిన్కాప్ ఇజిమీరు గర ఆఏండమండెఙ్ ఇజినె. ఇనిక
ఇహిఙయూదురుఆఇజాతిదివరిలొఇహాన్ దేవుణుబాన్ వాదెఙ్ ఇజివాండు కేటకితిత్ నసొస్ండార్ వనిన్బాన్ కూడుఃపెఆనిపాక
యూదురు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ వరిలొఇ నండొండారి మనుస్ వాండు గటి కినాన్ . 26-27యూదురు ఆఇవరి లెకక్ పూరి
ఆతి వెనుక, దేవుణు యూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ . దేవుణు పవక ఒరెన్ రాసిత్లెకెండ్ అకక్ జరిగ్నాద్. ఎలాగ ఇహిఙ, “లోకురిఙ్ 
రకిస్సిన్కాన్, దేవుణులోకుర్ బాణిఙ్ వానాన్. నసిత్వలెవాండుమాలోకాఙ్ వరిపాపం కితిత్ వందిఙ్ ఎతుత్ కినిబాణిఙ్ డిఃబిసాన్న్.
నాను ఒపుమానం కితిత్లెకెండ్ వరిపాపమ్ కు నాను లాగన్”✡.

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

34-35 పవక దేవుణు మాటదు రాసిత్లెకెండ్ మనాద్ యాక. ఎలాగ ఇహిఙ, “దేవుణు ఒడ్ఃబినికెఙ్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏద్.
దేవుణు ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బా అట్ ఏన్✡. “ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ సిలెల్ద్ .
అందెఙె దేవుణు ఎయెరిఙ్ బామరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్✡”. 36యాకనిజం ఇజిమాటు 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 .

12
కొతత్ బతుక్

1అందెఙెమాతంబెరిఙాండె,నానుమీవెటబతిమాలిజ్న,దేవుణుమిఙినిసొస్దయతోరిసిత్వందిఙ్ మీరుమిఙినెదేవుణుదిఙ్ 
పూజ లెకెండ్ సీదు. అయపూజ బతిక్జి మంజిని వజ మండెఙ్ వలె, దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివజ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ
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మండెఙ్ వలె. దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినికఇకాక్దె 2యాలోకమ్ దికార్ బతిక్నివజదేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ
బతిక్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమీబతుక్ ఆనివందిఙ్ ,మీమనుస్పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సరి సీదు. ఆహె కితిత్ఙ మీరు ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాండొఅకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసిఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ . దేవుణుమీవందిఙ్ కోరిజినిక నెగిగ్కాదె, వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతికాదె, ఇని తకుక్ సిలిల్కాదె.

3దేవుణు నఙి, వనిన్ గొపప్ దయదాన్ నఙి అపొసుత్ డు వజ ఇడాత్ న్ . అందెఙె నాను మిఙి విజిదెరిఙ్ వెహిస్న. నాను ఎలాగ
మరికాన్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ ఒడ్ఃబినివలెమీరు మనిన్దనిన్ఙ్ ఇంక నండొమనాద్ ఇజిమీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిమాట్ . గాని దేవుణు
మిఙి సితిత్ నమకమ్ దిఙ్ తగితివజ మిఙి మీరె సరిఆతి వజ కొలత్ కిదు. 4 ఉండి ఒడొఃల్ దు కాలుక్ కికుక్ ఇజి రక రకమ్ ది
బాగమ్ కు మనె, వనక వనక పణిఙ్ వేరె వేరెమనెన్. 5అయవజనె,మాటుబా నండొండార్ గాని కీసుత్ వెట కూల తొహిఙ్ మాటు
ఉండె లెకండ్ మనాట్. మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్. 6దేవుణు వనిన్ గొపప్
దయమఙిసితిత్ఙ్ నండొరకమ్ దివరమ్ కు*సితాత్ న్. యావరమ్ కుమాటునెగెండవాడుఃకొండెఙ్. దేవుణుసితిత్మాటెఙ్ వెహెఙ్ 
అటన్ ఇహిఙఅకదేవుణు నీవెటవెహాన్  ఇజినీను నమిమ్తిత్ వజ వెహెఙ్. 7మహివరిఙ్ అవ్ సరంఆతికెఙ్ కిజి సీదెఙ్ నామీవరం
ఇహిఙ, అకక్ కిదెఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ నెసిప్సి సీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ నామీ
వరం ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినిక మీ వరం ఇహిఙ అకక్ కలిత్ సిలిల్ మనుస్దాన్ సీదెఙ్. సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ 
బాగ నడిఃపిసెత్ఙ్ వెలె. బాదఆతివరిఙ్ 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 దనిన్లొఇఒరెన్ ,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు నఙి ఇంక పెరికాన్ ఇజిమరాయ్ద సీజిమండెఙ్. 11దేవుణుది సెందితి సఙతిఙ
లొఇఉసార్ ఆజిమండు. బండెఙ్ ఆమాట్. పబు పణిలొఇ దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఉసార్ ఆజి పణికిదు. 12దేవుణుమీ వందిఙ్ 
గొపప్ సఙతిఙ్ కినాన్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి సరద్దాన్ మండు. కసట్ం వానివలె ఓరిసిమండు. పారద్నం కిదెఙ్ మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ 
డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిదు. 13 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీదెఙ్.
దూరమ్ దాన్ వాజిని వరిఙ్ ఇండొ కూకిస్ మిఙిమనిన్బాణిఙ్ సీజిమరాయ్ద కిదు.

14మిఙి బాద కినివరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఒఒ వరిఙ్ దీవిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ 
వెహ వరిఙ్ సయిప్ సిఅ ఇజి వెహమ్ట్. 15 సరద్ ఆని వరివెట సరద్ ఆజి మండు. దుకం ఆతి వరివెట వరి దుకమ్ దు కూడ్ఃజి
మండు. 16ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. గర ఆమాట్ . తకుదివరి వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ మనుస్ ఆదు.
నానెగొపప్ బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్ .

17మిఙిసెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరెఒపుప్కొడ్ఃని పణిఙ్ నె కిదెఙ్. 18విజేరివెటసమదనమ్ దాన్ 
మండెఙ్ ఒదెద్ నెగెండ సుడ్ఃదు. 19నాను పేమిసిని కూలెఙాండె,మిఙిఎయెన్ బాసెఇక కితిత్ఙ వనిన్ఙ్ మరిజ్ సెఇక కిమాట్. గాని
దేవుణువనిన్ఙ్ సికస్ సీదెఙ్ డిఃసిసీదు. దేవుణుమాటదు దనిన్వందిఙ్ రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “లోకు కితిత్ సెఇపణివందిఙ్ 
నీను కోపం తీరిసామ్. అకక్నానె తీరిసన్. నిఙి సెఇక కితిత్వనిన్ఙ్ నాను సికస్ సీన”, ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్✡. 20గానిమరిమీరు
ఇనిక కిదెఙ్ ఇహిఙ; నిఙి పగాతివనిన్ఙ్ బఙ కటిత్ఙ వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సిఅ. వనిన్ఙ్ ఎహిక్ కటిత్ఙ, ఏరు సిఅ. నసిత్వలెవాండు సిగు
ఆనాండె వనిన్ కోపం డిఃసాన్న్ ”,✡ ఇజి రాసత్ మనాద్ . 21మరి ఒరెన్ కితిత్ సెఇ పణిదిఙ్ తగితి పణిమీరు కిమాట్. గానిమీరు
వరిఙ్ కిని నెగిగ్పణిఙాణిఙ్ వరి సెఇ పణిదిఙ్ గెలిసెత్ఙ్.

13
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిదు.

1 విజేరె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుబడిః కినివరిఙ్ అతికారం దేవుణునె సీజినాన్ .
వరిఙ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. 2అందెఙె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిఇకార్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎదిసినార్ . వరిఙ్ 
తగితి తీరుప్దొహ్ కాన్ద్ . 3 నెగిగ్ పణిఙ్ కినివరిఙ్ ఆఏద్, సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙె ఏలుబడిః కినికార్ తియెల్ తపిసాన్ర్. అందెఙె
ఎయెన్ బా ఏలుబడిః కినివరిఙ్ తియెల్ సిలెల్ండ మండెఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మండెఙ్. నసిత్వలె ఏలుబడిః కినికార్ మీ
వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహాన్ర్. 4ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీ నడిఃమి విజు నెగెండ జరిగ్దెఙ్ ఇజి పణికినికారె వీరు. దేవుణుదిఙ్ పణికిదెఙ్ 
దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కారె వీరు. మీలొఇ ఎయెన్ బా తపుప్ కితిత్ఙ వాండు తియెల్ ఆదెఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ తపుప్ కితిత్వరిఙ్ 
సికస్ సీదెఙ్ విరిఙ్ అతికారంమనాద్. దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ పణికినికార్ లెకెండ్ ,వారు తపుప్ కినివరిఙ్ సికస్
సీనార్. 5అందెఙె అతికారి లోకాఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఉండె ఆఏద్, లొఙిజి మంజినిక సరి ఆతికదె
ఇజి నెసిత్బాలొఙిదెఙ్ వలె. 6ఏలుబడిః కినికార్ దేవుణుదిఙ్ పణికిజినార్. వారు అయఏలుబడిః కినిపణి వందిఙె కాలం విజు
గడ్ఃపిస్నార్. అందెఙెమీరు వరి వందిఙ్ పనున్బా తొహిస్నిదెర్. 7ఎయెరిఙ్ బాఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ . ఎంబెబా
పనున్ తొహెఙ్ మహిఙబాన్ పనున్ తొహెఙ్ . ఎయెరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ . ఎయెరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్
ఇహిఙ వరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ .

పబుమరిజ్ వాజినికాలం డగు ఆతమనాద్ 

* 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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8 ఎయెర్ బాన్ బా అపుప్ తీరిస్ ఎండ ఇడ్ మాట్. ఎసెఙ్ బా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసిన్కాదె అపుప్ లెకెండ్ మనీద్.
మహివరిఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణురూలుఙపూరిలొఙినాన్ . 9దేవుణురూలుఙలొఇరకరకమ్ విరూలుఙ్ మనె. వనకలొఇసెగం
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, “రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ . డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙి కావాలి ఇజి సెఇ
ఆస ఆదెఙ్ ఆఏద్ ”గానియారూలుఙ్ విజు కూడుఃపిత్ఙ,యాకాదె, “నీను నిఙి పేమిస్ అ✡”, ఇజినె. 10మహివరిఙ్ పేమిసిత్ఙ
వరిఙ్ ఇని తపుప్బా నీను కిఇ గదె. అందెఙెమహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణు రూలుఙ విజు వనకాఙ్ పూరిలొఙిజినాన్.

11నాను వెహిలెకెండ్ మీరు కిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు బతిక్నియా కాలం నండొ ముకెలమాతి కాలం
ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . పబు మరిజ్ వాజి మఙి రకిస్సిని కాలం డగు ఆత మనాద్ కాక నిదదాన్ నిఙ్ జి తెలి ఆతివరి వజ జాగర
మండు. తొలితమాటు నమిమ్తిత్ మహికాలమ్ దిఙ్ ఇంక అయసమయం డగు ఆతమనాద్ . 12 రెయు అందిజివాజినిలెకెండ్ 
మాబతుక్బాఅందిజివాజినాద్. కీసుత్ మరిజ్ వానికాలం డగు ఆతమనాద్ . అందెఙెసికటిదు 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 సీజిమాటుజాయ్ దు నడిఃసిమండెఙ్ . కలుల్ విందుఙసొనిస్ ఉణిజిసొసెత్ఙ్ ఆఏద్ .మొగ
కొడొఃర్ గాని అయ్ లి కొడొఃక్ గాని రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ , టంటెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ , గోస ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 14మరి ఎలాగమండెఙ్ 
ఇహిఙ,మహిలోకురిఙ్ తోరిన్వజమీరు పబు ఆతియేసుకీసుత్ లెకెండ్ మండు. మీఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజిమంజినిమనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1 ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజి అనుమానం ఆని నమిమ్తిత్కార్ మనార్. వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి
అరద్ం కిఇకార్ గానివరిఙ్ డగు కిదు. గానినమిమ్తికార్ ఇనిఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజిఒడ్ఃబినిదనిన్లొఇతేడవానివలెవరివెట
వాదిసామ్ట్ . 2విజుతిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ నమిమ్జినాన్. మరి ఒరెన్ కుసెఙ్ నె తింజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు నమిమ్తిత్
దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం ఇంక కిఏన్ . 3 విజు తినికాన్, విజు తిన్ ఇ వనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజి సుడ్ దెఙ్  ఆఏద్. విజు తిండెఙ్ 
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 మీరు ఆఇదెర్ . వాండు
కిని పణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నొ సెఇకెఙ్ నొ ఇజి వనిన్ ఎజమానినె వెహాన్న్ . అయావజనె నమిమ్తికాన్ కినిపణిఙ వందిఙ్ దేవుణునె తీరుప్
కిజి సరిఆతికదొ ఆఏదొ ఇజి వెహాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సరిఆతిక కిదెఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సతుత్ సినాన్ లె. 5సెగొండార్, ఉండి
రోజుమహిరోసాక్ఙ్ ఇంకనెగిగ్ రోజుఇజిఒడ్ఃబిజినార్. మరిఒరెన్ విజురోసుక్ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వాండెవనిన్మనుస్దుఒడ్ఃబినికఎందానిఙ్ ఆహ ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇజిటేటాఙ్ నెసితిర్ మానంకిదెఙ్ వెలె. 6ఉండిరోజునెగిగ్ రోజు
ఇజి ఇడిన్కాన్ అకక్ పబు వందిఙ్ ఇడిజ్నాన్. విజు తినికాన్ పబుఙ్ వమదనమ్ కు వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి తింజినాన్.
విజుతిన్ ఇకాన్ తిని వనక వందిఙ్ పబుఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి విజుతిన్ ఎండమంజినాన్.

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

9దినివందిఙెసాతి వరిఙ్ ని బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ పబు లెకెండ్ మండెఙ్ కీసుత్ సాజిమరిజ్ బతిక్తాన్. 10అహిఙ, ఎయెర్ బా
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఏద్. ఎయెర్ బాతకుదికాన్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ 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 విజేరె నా ఎదు
ముణుకుఙ్ ఊరాన్ర్. నానెదేవుణు ఇజిలోకుర్ విజేరె ఎదు వెహాన్ర్”. 12అహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎదు
లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ వలె. దేవుణు తీరుప్ తీరిసాన్న్.

13అందెఙె 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. 16నెగిగ్కెఙ్ 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
దేవుణుఏలుబడిఃదిఙ్ ఎలాగలొఙిదెఙ్ ఇహిఙ,ఆతమ్సతుత్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ంఆతివజకిదెఙ్,లోకుర్ వెటసమదనమ్ దాన్
మండెఙ్, మనుస్ లొఇ సరద్ నిండిజి మండెఙ్ . 18యాలెకెండ్ కీసుత్ ఙ్ లొఙినికాన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కిబిసాన్న్. లోకుర్ వనిన్ఙ్
 నెగిగ్కాన్ ఇజి వెహాన్ర్.

19అందెఙెమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమదనమ్ దాన్మండెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నమకమ్ దు సతుత్ కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. 20 ఇని తిండిబా తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, దేవుణు కితిత్ పణిఙ్ పాడ్ః కిమా
దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ విజు రకమ్ ది బోజనమ్ కుబా తిండెఙ్ ఆనికెఙ్ గాని, నీను తినిక, తిండెఙ్ ఆఇకెఙొ ఇజి మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 

✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.
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తపుప్ కిబిసిత్ఙ అకక్ తినిక తపుప్నె. 21 కండ తింజి గాని దాకస్ కలుల్ ఉణిజి గాని, మరి ననిన్పణిఙ్ 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
1ఇనిఇనికెఙ్ సరిఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనె ఇజిమనుస్దు బాగ నెసిని నమిమ్తిత్కాట్ ఆతిమాటు మఙి ఇసట్ం ఆతికెఙ్ ఉండెనె కిజి

మండెఙ్ 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 నెతొఎండ 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 సుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.

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

7అహిఙ కీసుత్ మిఙి డగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అహ కితిత్ఙ లోకుర్ 
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ . 8నాను ఇనిక వెహిస్న ఇహిఙ, దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి, ఇహిఙవాండు, మాటుయూదురి
అనిగొగొరిఙ్ కితిత్ ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ 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 నానుయూదురు ఆఇ లోకుర్ నడిఃమి నిఙిపొగ్ డిఃజిన. నిఙి
పొగ్ డిఃజిపాటెఙ్ పారన్✡”, ఇజిరాసెత్ మనెన్.

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

13ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ మిఙిఅటిసిని దేవుణుదిఙ్ ,మీరు నమిమ్జిమంజినిదెర్ కాకమీలొఇసరద్ని సమదనం నిండిపిన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిలొఇ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మిఙిమరి నండొ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి.

దేవుణు సువారయూదురు ఆఇకార్ బావెంజినార్ 
14నమిమ్తితంబెరిఙాండె,మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటనెగెండమంజినిదెర్ ఇజినానునెసిన. మీరుబాగనెసెత్ఙ్ ఇజిదేవుణు

సుడ్ఃజినికెఙ్ విజుమీరు నెసిన్దెర్ ఇజి నాను నెసిన. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్దెర్ ఇజి నాను మీ
వందిఙ్ నిజం నెసిన. 15-16గాని నానుయా ఉతమ్ దు సెగం సఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి ఎతు కిబిసిన్వలె దయ్ రమ్ దాన్ వెహ.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసుకీసుత్ ఙ్ ఉండి పణిమనిస్ లెకెండ్ యూదురు ఆఇ జాతిది వరి నడిఃమి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు వనిన్
గొపప్ దయాదరమ్ం నా ముసుక్ తోరిసాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ కేటకిజి దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితి ఉండి పూజ లెకెండ్ వరిఙ్ 
తయార్ కినికాదెనా పణి. దనిన్వందిఙె ఒరెన్ పుజెరి లెకెండ్ నాను వరిఙ్ సువార వెహిస్న. 17అందెఙె,నాను కీసుత్ యేసు వెట
కూడ్ఃజి మనిన్ఙ్ , దేవుణుదిఙ్ కిని సేవ పణివందిఙ్ పొగ్ డిఃజిన. 18యూదురు ఆఇకార్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వందిఙ్ కీసుత్ నా
వెట కితిత్ పణిఙ్ ఉండె వందిఙె నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న. నాను నామాటెఙాణిఙ్, నా పణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ 
వరిఙ్ నడ్ పిసత్. 19బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహెయెరూసలేం పటన్ంమొదొలిస్ అయసుటుట్
పడఃక మనిన్ పటన్మ్ కు విజు ఇలారికు ఇని పటన్ం దాక విజు బాడిడ్ఙ సొనిస్ నాను కీసుత్ వందిఙ్ సువార పూరి సాటిసత్ మనన్.
20 కీసుత్ వందిఙ్ సాటె ఆఇ బానె సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజినె నఙి ఉండి ఆస. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ సువార కినిబాన్ 
సొనిస్ వనిన్ పణి లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినె నామనుస్. 21గాని నాను ఇనిక కితత్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు రాసిత్మనిన్ లెకెండ్ కితత్ ,
“వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజం ఆతిక సూణార్. వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ 
అరద్ం కినార్”✡. 22యాపణికిజిమహిఙ్ నానుమీబాన్ వాదెఙ్ నండొ అడుడ్ ఆతమహాద్ .

పవులు రోమపటట్ణంసొండెఙ్ ఒడ్ఃబిజినాన్ 
23-24 గాని ఏలు యా పాంతమ్ కాఙ్ మనిన్ పణిఙ్ వీజితె. నండొ పంటెఙ్ అసిస్బా మీబాన్ వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస

ఆతిఙ్ బా, ఏలు వాదెఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిన. నాను సెప్యిను దేసెం సొని సరిదాన్ ,మిఙివాజి సుడ్ఃజి సణెం మీ వెటమంజి సరద్
ఆదెఙ్ ఆస ఆజిన. బాణిఙ్ సొనివెలెమీబాణిఙ్ సాయందొహ్ కెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిన.

25గాని, ఏలుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ డబుబ్ ఒతెత్ఙ్ యెరూసలేమ్ దుసొనిస్న. 26ఎలాగ ఇహిఙ
యెరూసలేమ్ దుమనిన్నమిమ్తివరిలొఇడబుబ్సిలిల్వరిఙ్ సందసీదెఙ్ మాసిదోనియపాంతమ్ దుమనిన్నమిమ్తికార్ నిఅకాయ
పాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ వారె ఆజి ఇసట్ం ఆతార్. 27 ఒఒ, వారు సీదెఙ్ ఇసట్ం ఆతారె సీజినార్. నిజమె, యూదురు
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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. 28యా పణి 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 మఙివిజెరిఙ్ గొపప్ పెరి దీవనమ్ కు దొహ్ కెన్ ఇజినాను నెసిన. 30ఏలు తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ముసుక్మనిన్ నమమ్కంమనిన్దనిన్వందిఙ్ , దేవుణు ఆతమ్మిఙిసితిత్ దనిన్వందిఙ్ ,మీరునావందిఙ్ గటిట్ఙపారద్నం
కిదు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. 31యూదయ దేసమ్ దు యేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇ యూదురు బాణిఙ్ నఙి ఇని పమాదం రెఎండ
మండెఙ్ పారద్నం కిదు. 32మరి దేవుణు సితత్ం ఆతిఙ నాను సరద్దాన్ వాజిమీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబాపారద్నం కిదు. 33మఙి
సమదనం సీని దేవుణుమిఙితోడుమనీన్.

16
రోమపటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు వెహిస్నాన్.

1 కెంకెయాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దు సేవ కిదెఙ్ ఏరాప్టు ఆతి పిబె ఇని మా బీబి వందిఙ్ నాను వెహిస్న. అది గొపప్
నెగిగ్కాద్ . 2దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ ,నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితిలెకెండ్ డగు కిదు. దనిన్ఙ్ కావాసిత్క ఇనికబామీబాన్ మహిఙ,
మీబాణిఙ్ సీజిమండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అది నండొండారిఙ్ మరి నఙిబాసాయం కిజిమహాద్ .

3 కీసుత్ వందిఙ్ మావెట కూడ్ఃజి పణికితిత్ మహి పిసిక్లాదిఙ్ ని దనిన్మాసిఅకులాదిఙ్ బామావందనమ్ కు వెహ . 4వారు
నాపాణం వందిఙ్ వరిపాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను ఒరెనె ఆఏ,యూదురు ఆఇవరి సఙమ్ కు విజువారు
కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

5మరివరి ఇండొమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ బావందనమ్ కు వెహ ఆసియపాంతమ్ దు తొలిత కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్,నాను
పేమిసిని ఎపాయినెటుఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

6మీవందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితిత్ మరియెఙ్ వందనమ్ కు.
7 నావెట 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 నిజమాతి నమకం 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 కేట ఆతి రుపసుఙ్ వందనమ్ కు. వనిన్ అయ్ సిఙ్ వందనమ్ కు. అది నఙిబాయాయ
వజనె.

14అసున్ కిసుత్ ఙ్, పెల్గొముఙ్,హెర్ మెకునుఙ్, పతొబుఙ్,హెర్ మెకునుఙ్, వరి వెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.
15పిలొగునుఙ్,యూలియాకుఙ్, నెరాయ్తునుఙ్, వనిన్ తఙిసిఙ్, ఒలంపాకుఙ్ వరివెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.
16 నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తగితి లెకెండ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముదు కిజి వందనమ్ కు వెహ . యాబాడిడ్దు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి
సఙమ్ కాణికార్ మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నార్.

17 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు నెసిత్ మనిన్ బోదదిఙ్ డిఃసిప్సి దనిన్ఙ్ వెతేకం ఆతి బోద నెసిప్సి ఆఇ గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి
వెహిన్కార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగరమండు. ననిన్ వరి బాణిఙ్ దూరం మండు ఇజి నాను బతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18ననిన్కార్ 
మా పబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఆఏర్ . గాని వారు వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి దనిన్వందిఙె బతిక్జినార్. నెగిగ్ మాటెఙ్ వెహిన్వజ
బడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్ వీరుమొసెం కిజినార్ . వారు సెఇలోకు ఇజి నెస్ ఇకార్ వరిమాటెఙాణ్ మొసెం కిబె ఆనార్ . 19మీరు
దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙితిత్ మనిన్కార్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. అందెఙె మీ వందిఙ్ 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 సిదులుమటిసాన్ండె ఇడాన్న్ . పబు
అతియేసుబాణిఙ్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనిద్ .

21మావెటకూడ్ఃజిపణికినితిమోతిమిఙివందనమ్ కువెహిస్నాన్. నాసొంతలోకుర్ యూదురుఆతిలూకియ,యాసోను,
సొసిపతు ఇనికార్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్.

22పవులు వెహిస్ సితిత్ఙ్ యాఉతంరాసిని తెరియు ఇనినాను పబు వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
23సఙమ్ దు కూడ్ఃజిని వరిఙ్ విజేరిఙ్ ని నఙిని నెగెండ సూణి గాయియుమిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. యాపటన్మ్ దు
పెరిన్ డబుబ్ఙ్ లెకక్ సుడ్ఃజి అసిన్కాన్ ఎరసుత్ , నమిమ్తిత్కాన్ ఆతి కావ్ర్ తును మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్ . 24మాపబు
ఆతియేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ంమీబాన్ మనీద్.
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25-26మీ నమకమ్ దు మిఙి గటిఙ నిల్ పెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్. నాను యేసుపబు వందిఙ్ సువార సాటిసినివలెయాకదె
వెహిస్న. నండొ కాలం దేవుణు డాపిత్ ఇడిత్ మహి నిజమాతిమాట ఏలు దేవుణు వెహ మనాన్ . ఏలు అయ నిజమాతి
సువారమాటుసాటిసిత్ఙ్ పవకరురాసిత్మాటదానె కీసుత్ వందిఙ్ విజెరెనెసినార్ . ఎలాకాలంమనిన్ దేవుణుఆగన్దాన్ యా
సువారవిజులోకాఙ్ నెసిప్సినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవిజెరెలోకుర్ నమిమ్జిలొఙిదెఙ్ ఇజి. 27విజువనకాఙ్ నెసినిఒరెండె
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 దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్మొదొహిఉతం. పవులునె ఇకక్ రాసిత్కాన్ 

ఇజియా ఉతమ్ నె రుజుప్ సీజినాద్ . 1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్ దు మనిన్ విజు సఙతిఙ్ వందిఙ్ , నమిమ్తి వరి నడిమి
మనిన్ గొడబెఙ్ వందిఙ్ , దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిసిన్ వందిఙ్ , దేవుణు పణి వందిఙ్ సీని వందిఙ్ , నమిమ్తికార్ జటు ఆజిని
వందిఙ్ , సఙమ్ దు మనిన్ బోదెక్ ఎలాగమండెఙ్ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ ,మరియాలెకెండ్ మనిన్
నండొ సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి యా ఉతమ్ దాన్ పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ వెహిస్నాన్ . యా ఉతమ్ దు
రాసిత్మనిన్సఙతిఙవందిఙ్ సుడ్ఃతిఙఅయాకాలమ్ దుమనిసఙమ్ దిఙ్ నెఆఏండయాకాలమ్ దుమనిన్సఙమ్ కాఙ్ బాయాక
ముకెలమాతిఉండిఉతం. అకక్దె ఆఏండ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ మనిన్ పేమవందిఙ్ ,సాతిత్కార్ మర్ జినిఙ్ నివందిఙ్ రాసిత్ సఙతిఙ్ 
ఎలాకాలమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి వందిఙ్ రాసిత్కాక్దె. యాఉతంయేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వనుకయాబబ్య్ ఏడునొ
యాబబ్య్ ఆరునొ పంటెఙ్ వెనుక రాసె ఆతత్ మనాద్ ఇజి విజేరె నమిమ్జినార్ . పవులుని వనిన్ జటుదికార్ వారు రుండి సుటుక్
సువారసాటిసెత్ఙ్ సొనిస్మహివలె (A.D. 50)కొరింతిపటన్మ్ దు అందితార్ . డగు 18నెలెల్ఙ్ మంజిసువారపణి కిజిమహిఙ్ 
బాన్ దేవుణు సఙం తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 18:1-8). పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దు మహివలె, బాణిఙ్ యా
ఉతంరాసత్పోకాన్ .యాఉతంనెగెండ్ సదీవ్జినెసిమహిఙదేవుణు సఙంఎలాగమండెఙ్ ఇజిసఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివంరిఙ్,
నమిమ్తి వరిఙ్ నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1దేవుణు ఇసట్మాతి వజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్,వాండు కూకి మని పవులు ఇనినాను కొరింతి పటన్మ్ దు మని

దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతం. మాతంబెరి ఆతి సొసెత్నెసు నా వెట మనాన్. 2మీరు లోకమ్ దు విజుబాన్ మని వరిఙ్ ని
మఙి పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరు అసి పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిన్ వరి వెట మీరుబా కూడిజ్ మంజినిదెర్ . అందెఙె మీరు పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్ ని దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కూకె ఆతి మనిదెర్.
3మాబుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిమండెఙ్ సాయం కిపిన్. 4 కీసుత్ యేసుదాన్ 
మిఙిదేవుణు సితిమని వనిన్ దయాదరమ్ం వందిఙ్ నాను ఎసిత్వలెబామీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 5అహిఙ,
మీరు విజు సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ,మీరు వరిగ్జిని విజుమాటెఙలొఇ,మిఙిమని గెణమ్ దు, కీసుత్ వెట మని సంమదమ్ దు
మీరు దేవుణు సీజిని మేలుఙ్ విజు కలితి మని కిదెర్ ఆజినిదెర్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ మాపు వెహిమని సాసయ్ం
వందిఙ్ ఇని అనుమానమ్ బా సిలెల్ండ మీ మనుస్ఙ మీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ 
లొఇఇనిదనిఙ్ బాతకు సిలెల్ండ,మాపబుఆతియేసు కీసుత్ తోరెఅనిదినం వందిఙ్ గొపప్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.
8మా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు తీరుప్ సీని దినమ్ దు మీరు ఇని తపు సిలెండ మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ దేవుణు మిఙి సతుత్
సీజి ఆకార్ దాక కాప్ కినాన్ లె. 9వనిన్ మరిన్ ఆతి,మాపబువాతియేసుకీసుత్ వెట కూడిఃజిమండెఙ్ మిఙి కూకి మని దేవుణు
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

దేవుణు సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 
10తంబెరిఙాండె,అందెఙెమీలొఇఇని కేటఆఏండమండెఙ్ ఇజి,మీరు విజిదెరె, ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటఉండెమనుస్ ఆజి

మండెఙ్. మరిమీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్, మీమనుస్దుపూరి ఉండె ఆజిమండెఙ్ ఇజిమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ 
నఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్  నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙమా తంబెరిఙాండె, మీలొఇ గొడెఃబెఙ్ మనెన్ ఇజి
కోల్యె ఇండొణికార్ సెగొండార్ నఙి కబు తతమనార్. 12నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్, “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”,
ఇజినాన్ గె,మరి ఒరెన్, “నాను అపొలుఙ్ సెందితికన్”, ఇజినాన్ గె. మరి ఒరెన్, “నాను కేపెఙ్ సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె,మరి
ఒరెన్ , “నాను కీసుత్ ఙ్ సేందితికాన్”, ఇజి వెహెఆజినిదెర్ గె.

13 కీసుత్ ఎయెర్ వందిఙ్ బా బాటెఙ్ ఆఏతాన్. పవులు ఇని నాను మీ వందిఙ్ సిలువాదు సాఎత. మీరు పవులు ఇని నా
పేరుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆఇతిదెర్. 14 కిసప్సుని గాయియుకు, వారు రిఎర్ ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బానాను బాపిత్సం సిఏత.
దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 15 అందెఙె నా పేరుదాన్ మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతిదెర్ ఇజి వెహెఙ్ 
ఎయెరిఙ్ బాఅకుక్ సిలెల్ద్ . 16సేత్పాను ఇండొణి వరిఙ్ బానానుబాపిత్సం సితమన. అకాక్దె ఆఏండమరి ఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సం
సితిత్క నఙి ఎతుత్ సిలెల్ద్ . 17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువార వెహెఙ్ నె కీసుత్ నఙి పోకాన్. గానిబాపిత్సం సీదెఙ్ ఇజి నఙి పోక్ ఎతాన్.
అందెఙె కీసుత్ సిలువాదుసాతిసావుదిసతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను సువారసాటిసిన్కయాలోకమ్ దిలోకురి గెణమ్ దాన్ 
కూడిఃతిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏద్ .

దేవుణు గెణమ్ ని సతుత్ ఆతిమనిన్ కీసుత్
18నాసనమాజి సొని వరిఙ్ కీసుత్ సిలువాదు సాతి వందిఙ్ వెహిస్ని సువార బుదిద్ సిలిల్ పణి కితిత్ వందిఙ్ వెహిస్ని మాటెఙ్ 

లెకెండ్ తోరిజినె గాని దేవుణు రకిస్సిత్ మనిమఙియాక దేవుణు సతుత్ . 19అందెఙె, “వారు గెణం మనికార్ గె! వరి గెణం నాను
పాడ్ఃకినాలె. వారు బుదిద్ మనికార్ గె! వరి బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ కినాలె”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 20బుదిద్
మనిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమనివనిన్ బుదిద్ ఇనిక ఆతమనాద్ ? గొపప్ సదువుమనికాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమనివనిన్ సదువు ఇనిక
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ఆతమనాద్ ? 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 ఎండమహిఙ్,లోకమ్ దిఙ్ సెందితివరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఇజితోరెఆతిసువారసాటిసి,నమిమ్జినివరిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆతాన్. 22యూదురు ఆతికార్ బమామ్తి పణిఙ్ కొరిజినార్. గీసు దేసెమ్ దికార్ గెణమ్ దిఙ్ రెబాజినార్.
23గానిమాపుకీసుత్ మాపాపమ్ క వందిఙ్ సిలువాదుసాతిసావువందిఙ్ సువారసాటిసినాప్. ఇకక్యూదురిఙ్ అడుడ్ లెకెండ్ 
తొరిజినె. మరియూదురు ఆఇ వరిఙ్ బుదిద్ సిలి పణి లెకెండ్ తోరిజినె. 24గానియూదురిఙ్ నియూదురు ఆఇ వరిఙ్ , అహిఙ
రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు కూకి మని విజెరిఙ్, కీసుత్ , దేవుణు సతుత్ ఆత మనాన్. కీసుత్ , దేవుణు గెణం ఆతమనాన్. 25ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,దేవుణు బుదిద్ సిలి పణిఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబినికలోకురి బుదిద్దిఙ్ ఇంక బుదిద్ మనిక. దేవుణు సతుత్ సిలిల్ పణి ఇజిలోకుర్ 
ఒడ్ఃబిజినికలోకురి సతుత్ దిఙ్ ఇంక బలంమనిక.

26 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి కూకి మహివలె మీరు ఎలాగ కూకె ఆతి మనిదెర్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు. లోకమ్ దు మనిన్కార్ 
ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఇహిఙ, మీ లొఇ బుదిద్ మనికార్ లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , గొపప్ వారు లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , పెరి
కుటుమ్ దికార్ లావు నండొండార్  సిలెల్ర్ . 27 వారు బుదిద్ సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని బుదిద్మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్,
దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్ సిలికార్ గె! గానిలోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు సతుత్
సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. 28యాలోకమ్ దు ఇనికాదొఆతిమనివనాక్ఙ్,అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉఇజితోరిసెత్ఙ్ ఇజిఏకంఅడిగిమని
వనకాఙ్ నిఇసట్ం కిఇ వనాక్ఙ్, ఇనికబాఆఇవనాక్ఙ్ దేవుణు ఎరిల్సాత్ న్. 29అందెఙెఎయెన్ బాదేవుణుఎదు ఇనిదనివందిఙ్ బా
పొగ్ డెఃఆదెఙ్ ఆట్ ఎన్. 30వనిన్వెటనెమీరుమావందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమనిగెణమాతిమనిన్ కీసుత్ యేసువెటకూడిఃజి
మంజినిదెర్. అహిఙ, వనిన్ వెటనెమాటు నీతి నిజాయితిమనికాట్ ఆతాట్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాట్ ఆతాట్, విడుఃదల
పొందితికాట్ ఆతాట్. 31అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్. “పొగ్ డెః ఆనికాన్  పబు కితిత్ వనాక్ వందిఙ్ పొగ్ డెః
ఆదెఙ్ వలె”.

2
1తంబెరిఙాండె దేవుణు వందిఙ్ సాసయ్ం మీ నడఃమి సాటిసెత్ఙ్ ఇజి మీ డగు నాను వాతివలె నెగెండ వరిగ్దెఙ్ అటిన్ వనిన్

లెకెండ్ నో, గొపప్ పెరి బుదిద్ మని వనిన్ లెకెండ్ నొమీడగు రెఏత. 2అందెఙెనాను మీ నడిఃమిమహివెల,యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ని
వాండు సిలువాదు సాతిసావువందిఙ్ నె ఆఏండమరి ఇనికబా నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినాను నిరణ్ం కిత. 3నానుమీ
నడిమివాతివలెనా సతుత్ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, సతుత్ సిలిల్నవనిన్ లెకెండ్ తియెల్ దాన్, ఎసోనొ వణకిస్ వాత. 4నాను మీ
వెట వరిగ్తిమాట వెహిమని సువార, లోకు బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని తియానిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏతాద్ . గానిమిఙి తోరె ఆదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ కిజిని పణిఙాణిఙెతోరిసత్ మనాద్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుముసుక్మిఙిమని నమకంలోకు
బుదిద్ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ కూడిఃతిమనిమాటెఙాణిఙ్ వరిగ్జినాప్. గాని అకక్యా

లోకమ్ దు మనియా తరమ్ ది వరి బుదిద్ ఆఎద్. మరి సిలెల్ండ ఆజి సొనిస్నియాలోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా ఆఎద్.
7ఆకాక్దె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితిమని గెణం వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతిమహియాగెణం,మాటుబా వనిన్ఙ్ మని
గొపప్ గవ్ రమ్ దు కూడిఃజిమండెఙ్ ఇజిలోకంపుట్ ఎండముందాలెన్దేవుణుమావందిఙ్ కేట కితిత్ ఇడిత్ మహిక. 8యాతరమ్ ది
అతికారిఙ ఎయెరిఙ్ బయాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అరద్ం కిజి నెసి మంజినిక ఇహిఙ గొపప్
గవ్ రమ్ దిఙ్ పబు ఆతి వనిన్ఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సప్ ఎతార్ మరి. 9అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “దేవుణు
వనిన్ఙ్ పేమిసినివరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ కిత ఇటాత్ మనాండొఇజిఎయెర్ బావరి కణకెఙాణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ ,ఎయెర్ బా
వరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బావరిమనుస్దు ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10గానిదేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙితెలియకితమనాన్. దేవుణు ఆతమ్ విజుదనిఙ్ రెబాజినాన్. దేవుణులొఇ
మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ బా రెబాజి తోరిసినాన్ 11ఒరెన్ వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజు వనిన్ లొఇ మని వనిన్ ఆతమ్నె
ఆఏండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. అయా లెకెండ్ నె దేవుణు మనుస్దు మనికెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా
తెలిఎద్. 12దేవుణు బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి దొహ్ కి మని ఆతమ్ లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిని నని ఆతమ్ ఆఎద్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దొహ్ క మనాద్. 13మాపువరిగ్జినియామాటెఙ్ 
లోకుబుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్మాటెఙ్ ఆఉ. గానిదేవుణుఆతమ్ నెస్ పిసిత్మాటెఙాణిఙ్,దేవుణుఆతమ్దిఙ్ సెందితినిజమాతిసఙతిఙ్,
దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితిమాటెఙాణిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్. 14దేవుణు ఆతమ్ సిలికాన్ దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ వానిసఙతిఙ డగు
కిఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె. వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్దానె
అరద్ం కిబెఆదెఙ్. దేవుణుఆతమ్వనిన్లొఇసిలిల్తిఙ్,వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వాండుఅట్ ఎన్. 15దేవుణుఆతమ్లొఇమనికాన్ విజు
వనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజినెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గానివనిన్లొఇ ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజిఎయెర్ బానెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్. 16దేవుణు
మాటదు రాసె ఆతి మని లెకెండ్, “పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ మనుస్దు మనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”. గాని
మఙి కీసుత్ ఙ్ మనిననిమనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 



1కొరింతి 3:1 160 1కొరింతి 4:7

1 తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ నాను మీ వెట వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎత. గాని ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ 
లొఙిజి నడిఃజి వరివెట వరిగ్ని లెకెండ్ నె నాను మీ వెట వరిగ్త. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిదెర్ గాని
కీసుత్ ఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ లొఙిజిని దనిలొఇ ఏలుబామీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 2లేత కొడొఃరిఙ్ పాలు సీని లెకెండ్ 
ఇజిరి సఙతిఙ్ నెనానుమిఙి నెసిప్సత్. పెరికార్ ఉణిమాముల్ బోజనం నని గటిమని ఇనికబానానుమిఙి నెసిప్స్ ఎత. నిజమె
ఏలుబామీరు దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ ఆఎర్, మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నె మనిదెర్. 3ఏలుబామీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని
వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిమి గోస ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరు యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి
లెకెండ్ ఆఇదెర్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం మన్ ఇవరి లెకెండ్ నెమీరు విజు సఙతిఙ్ కిజినిదెర్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ , “నాను
పవులుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి, మరి ఒరెన్ , “నాను అపొలుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి మరి ఒరెన్, యాలెకెండ్ వెహిస్నివలె మీరు
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇమామల్ లోకుర్ లెకండ్ ఆఇదెరా?

5 అపొలు 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. 7అందెఙె ఉణుసిత్కాన్ గాని ఏరు వడిఃసిత్కాన్ గాని ఇనిక ఆఎర్. గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణు ఒరెండె. 8ఉణుసిత్
వనిన్ఙ్ ని ఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండె ఉదెసమ్ నె మహాద్ . ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్ తగితి జీతం దొహ్ కాన్ద్.
9మాపుదేవుణువెటకూడ్ఃజిపణికినికాప్. మీరుదేవుణుమడిఃఙ్ లెకెండ్ ఆతిమనిదెర్. దేవుణుఇలుల్ లెకెండ్ ఆతిమనిదెర్.

10దేవుణు నాముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్, నెగెండ ఇలుల్ తొహెఙ్ నెసిత్వనిన్ లెకెండ్ నాను పునాదిపొక మన.
మరి ఒరెన్ దనిముసుక్ ఇలుల్ తొహిస్ని వనిన్ లెకెండ్ తొహిస్నాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ దనిముసుక్ తొహిస్నాండొ ఇజి వాండు
జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 11అహిఙ పొకిమని పునాది ఆఏండ మరి ఉండి పునాది పొకెఙ్ ఎయెన్ బా అట్ ఎన్. 12 ఒరెన్ యా
పునాది ముసుక్ తొహిన్వలె బఙారమ్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ వెండిదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ నండొ కరితి రంగు పణకాణిఙ్ 
తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ మరాన్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ గడిఃదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ ఆకుఙాణిఙ్ తొహన్నుస్. 13 ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్
పణిఙ్ ఎలాగ మరిక ఇజి యేసుకీసుత్ తీరుప్ తీరిసిన్ దినమ్ దు తోరె ఆనె. అయ పణిఙ్ డాఙ్ ఎండ తోరెన్. అయా పణిఙ్ సిసు
వెటనెతోరెఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మని పణిఎలాగమరికాదొఇజి సిసునె పరిస కినాద్. 14ఒరెన్ అయపునాదిముసుక్ తొహి
మనిపణిసిసుదిఙ్ గెలిసి నిలిస్మహిఙవాండు జీతంలొసెఆనాన్. 15ఒరెన్ కితిత్ పణి సిసుదాన్ వెతిఙవనిన్ఙ్ నసట్ం వానాద్.
గానివాండు తపె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.

16మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. మరి దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇ బతిక్జినాన్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?
17ఎయెన్ బాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙదేవుణువనిన్ఙ్ పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయగుడిః దేవుణుదిఙ్ సెందితిక.
అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబె ఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇ ఎయెన్ బాయాతరమ్ దిఙ్ తగిన్ గెణం మనికాన్ వాండె ఇజి ఒడిఃబిజి
మహిఙ, గెణం మనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండెయాలోకమ్ ది వజ బుదిద్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆపిన్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యాలోకమ్ ది గెణం దేవుణు ఎదు పణిదిఙ్ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ దేవుణు వరి
గెణమ్ దాన్ ఓడిఃసాన్న్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 20మరి, “బుదిద్ మని వరి ఆలోసనమ్ కు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఇజి
పబు నెసినాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

21అందెఙె ఎయెర్ బా లోకు పేరు అసి నాను వనిన్ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి విజు
సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి సిత మనాన్. 22 పవులు ఆతిఙ్ బా, అపొలు ఆతిఙ్ బా, కేప ఆతిఙ్ బా మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి
దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కాప్. లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు, పాణం ఆతిఙ్ బా, సావు ఆతిఙ్ బా, యాకాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా,
వాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ ఆతిఙ్ బావిజుమీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23మీరు కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్.
కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.

4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1 అందెఙె కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఇజి లోకుర్ మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. దేవుణుది డాఙితి మని సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ 
ఒపజెపె ఆతికార్ ఇజి వారు మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 2అకాక్దె ఆఏండ ఉండి పణిదిఙ్ ఒపజెపె ఆతి మనికాన్ అయ పణిదు
నమమ్కమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. 3మీరు గాని లోకురి కోరుట్ బగాని నఙి ఒపెజెపె ఆతి మని పణి నాను నెగండ కిజిననొ
సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను లసయ్ం కిఎ. నఙి నానెబా అయ లెకెండ్ నా పణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4నా గరబ్ం నఙి
గదిస్ ఎండ బాగనె మనాద్. అయ లెకెండ్ మహిఙ్ బ నాను ఇని తపు సిలికాన్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ అట్ ఎ. నఙి తీరుప్ సీనికాన్ 
పబునె. 5అందెఙెఏరాప్టు కితిత్ మనిగడిఃయరెఎండఇనిదనిఙ్ బాతీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఎద్. పబువానిదాకకాప్ కిదెఙ్. సీకటుదు
డాఃఙితిమని విజు తపుప్ పణిఙ్ వాండు వెలిల్ జాయ్ దు తనాన్ లె. లోకురి మనుస్దు మహి విజుఉదెసమ్ కాఙ్ వెలిల్ తనాన్ లె.
అయావలె ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు కితిత్ పణిదిఙ్, తగిన్ లెకెండ్ దేవుణు బాణిఙ్ పొగ్ డెః ఆనాన్ లె. 6తంబెరిఙాండె, “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 వెహమహ. అయాలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ వనిన్ పేరు అసి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 7మహి
వరిఙ్ ఇంకమిఙి గొపప్ పెరికార్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ?మిఙి కలిగితిమని బుదిద్ని గెణంలొఇ దేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కికెఙ్ నె ఆఏండ
మరి ఇనికెఙ్ మనెన్? అకెక్ఙ్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కి వెనుక, అకెక్ఙ్ దొహ్ కికెఙ్ ఆఉ, అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ 
పొఙిజినిదెర్.
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8ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమనికిదెర్ అతిదెర్ గె! ఏలు మీరు ఆసిత్ మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె!
మఙి డిఃసిత్ సితిదెరెమీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మపుబామీవెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ ఆని
లెకెండ్ మీరు నిజమె మీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ నెగెద్ ఇజి నాను ఎసోనొ కోరిజిన. 9మఙి అయా లెకెండ్ సిలెల్ద్ .
జంతుఙ వెట విదెద్ం కిజి సుడ్ఃజి మంజిని వరి ముందాలసాదెఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ తగితి సికస్ దొహ్ కి మని వరి లెకెండ్ దేవుణు
మఙిఅపొసుత్ రులొఇకడెఃవేరిదికార్ లెకెండ్ కితమనాన్ ఇజినఙితోరిజినాద్. లోకమ్ దుమనికార్ విజెరె,మరిదేవుణుదూతెఙ్ 
విజు కణుక్ నప్ ఎండ బేసిని లెకెండ్ మాపు ఇడెః ఆత మనాప్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 10మాపు కీసుత్ వందిఙ్ బుదిద్ సిలికాప్ గె
గాని మీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె! మాపు నీర్ సమ్ దికాప్ గె మీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె! మీరు తగమాతికిదెర్ గె మపు
సిగు లాగె ఆతికాప్ గె! 11 ఏలుయా 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 ఆనివలెసారిల్దాన్ వరిగ్జినాప్. ఏలుయాగడిఃయాదుబా
మాపుయాలోకమ్ దిఙ్ కసర లెకెండ్ మనాప్. విజెరె ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14నాను పేమిసిని నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙి సారిసి సరిసి వెహి లెకండ్ నె యామాటెఙ్ రాసిన, గాని మిఙి సిగు కిదెఙ్ ఇజి
ఆఎద్. 15 కీసుత్ వందిఙ్ మిఙిసూణికార్ పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా,మిఙిఅపొప్సిర్ నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నాను వెహి సువారదాన్ నానెమిఙికాసత్. 16అందెఙె నఙిపోలిసియేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్ ఇజిమిఙి
బతిమాలిజ్న. 17దిని వందిఙ్ పబు ఎదు నమమ్కమాతికాన్ ఆతి, నాను పేమిసిని నామరిన్ ఆతి తిమోతిఙ్ మీడగు పోకిస్న.
విజు బాడిడ్ఙ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ తగితి లెకెండ్ కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగ లొఙిజి నడిఃజిన ఇజి
వాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీలొఇసెగొండార్ నానుమీడగు రెఏఇజిఉబెఆతమనార్. 19పబు సితం ఇహిఙనానుమీడగు బేగివాన. అయావలె
ఉబె ఆతిమని వరిమాటెఙ్ నె ఆఏండ, వరిఙ్ ఎసో సతుత్ మనాద్ ఇజిబా నాను సూణ. 20 ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఏలుబడిః
ఇహిఙ వరిగ్నిమాటెఙాణిఙ్ నె ఆఎద్, సతుత్ దాన్ మనాద్. 21మీరు ఇనిక కోరిజినిదెర్ ? నాను మీ డగు వానివలెమిఙి దిదిదెఙ్ 
డుడుడ్ అసివాదెఙా, సిలిల్ఙ పేమతోరిసిని వనిన్ లెకెండ్ వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు

1 రంకు బూలానిక మీ లొఇ మనాద్ ఇజి నఙి నిజమె కబు వాతాద్. మీలొఇ ఒరెన్, వనిన్ కొగి అయ్ సిఙ్ ఇడెః ఆతాన్ గె.
ననిక నమిమ్ఇ వరి లొఇబా జరిగ్ఇక. 2మరి, యాకమీనడిఃమిమంజిమీరు పొఙిజినిదెర్ ! గాని అయాలెకెండ్ ఆఏండ, మీరు
ఎసొనొ దుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్ మండెఙ్, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ గదె? 3నాను ఒడొఃల్ 
వందిఙ్ మీబాణిఙ్ దూరం మనన్,గాని ఆతమ్దాన్ నాను మీ వెటనెమనన్. నాను మీ వెటమనిన్ లెకెండ్ నె నినిన్ పణి కితిత్ వనిన్
ముసుక్ తీరుప్ తీరసత్ మనన్. 4మాపబు ఆతియేసు పేరుదాన్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ మీ
నడిఃమిమంజినాద్. నానుబామీ వెటమనన్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిదు. 5అయావలెమీరుయాలెకెండ్ కిదు. సయానుఙ్ లొఙిజి
మనిన్ వరి వెటమండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్ వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ ఒపజెపెఆనాద్ లె. అయావలె
వాండుపాపం ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,యేసుపబుయాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు వనిన్ ఆతమ్ తపె ఆనాద్ లె.

6మీరుపొఙిజినికబాగసిలెల్ద్ . పులానిదూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బాపులాఙ్ సిలిల్ దూరుదు కలపిత్ఙ, దూరు విజుపులాఙ్ ఆనాద్ 
ఇజిమీరు నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్ మీనడిఃమిమహిఙ అయలెకెండ్ నెమన్ ఏదా? 7అందెఙె నిజమెపులాని దూరు లెకెండ్ మనిన్
వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ దూరం కిదుఇజినానుమిఙిగటిఙవెహిస్న. అయావలెమీరుపులాఙ్ సిలిల్ నెగిగ్ దూరులెకెండ్ మనిదెర్.
నిజమెమీరు పులాఙ్ సిలిల్ కొతత్ దూరు ననిన్కిదెర్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పసక్ పండొయ్ దిఙ్ సపిన్ గొరెపిలల్ లెకెండ్ యేసుపబుమా
వందిఙ్ పూజ ఆత మనాన్. 8 అందెఙె పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం సురిజ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. ఇహిఙ,
ముఙాలమహిసెఇఅలవాటుఙ్,ముఙాల కిజిమహిసెఇపణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
మాటు నిజంమనిన్కాట్ ని నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాట్ ఆజిమంజినాట్. అయాలెకెండ్ మాటు పండొయ్ కినాట్. 9రంకు బూలాని వరి
వెట కూడ్ఃజి మన్ మాట్ ఇజి మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దు రాసత్ మనన్. 10యాలోకమ్ దు మనిన్ రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం
కిని వరివెటనొ,డొఙ కిని వరివెటనొ,బొమెమ్ఙమాడిఃసిని వరివెటనొమీరు ఎసెఙ్ బాకూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ .
అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇహిఙ మీరుయాలోకం డిఃసి సొండెఙ్ గదె? 11నాను మిఙి రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,
నమిమ్తికాన్ ఇజి కూకె ఆతికాన్ ఎయెన్ బా రంకు బూలానికాన్ ఆతిఙనో, లోబం కినికాన్ ఆతిఙనో, బొమెమ్ఙ్ మాడిఃసినికాన్ 
ఆతిఙనో, సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్నికాన్ ఆతిఙనో, కడు ఉణికాన్ ఆతిఙనో, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ కినికాన్ ఆతిఙనో, ననిన్ వనిన్ వెట
కూడ్ఃజిమండెఙ్ ఆఏద్ . వనిన్ వెటబోజనమ్ బా కిదెఙ్ ఆఎద్ .

12 దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి వరి ముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిక, నా పణి ఆఎద్ . సఙమ్ దు మనిన్ వరి
ముసుక్ మీరు తీరుప్ కిఇదెరా? 13సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయసెఇ వనిన్ఙ్ మీ
నడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకు”.

6
నమిమ్తిత్ వరి నడిఃమిగొడఃబెఙ్ మహిఙ

1మీలొఇ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట గొడఃబ మహిఙ, దేవుణుదిఙ్ సెందితివరి ఎదు రెఎండ, వాండు ఎందనిఙ్ నమిమ్ఇ
వరిఎదు తీరుప్ వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ? 2దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తిరిసినారెల్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు
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యాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికిదెర్ ఆతిదెర్. అయ లెకెండ్ మహివలెమీలొఇమని గొడఃబెఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ మీరు
అట్ ఇతిదెరా? 3మాటుదేవుణుదూతరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙయాలోకమ్ దిఙ్ సెందితిసఙతిఙ
వందిఙ్, మరి తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాట్. 4 అందెఙె నని గొడఃబెఙ్ మీ నడిఃమి మహిఙ, వనకాఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఎందనిఙ్ మీరు
సఙమ్ దు ఇనికబాఆఇవరిఎదు తీరుప్ వందిఙ్ బసిన్దెర్ ? 5మీరు సిగు ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకక్నాను వెహిస్న. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్
వరి లొఇ మని గొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బామీ నడిఃమి సిలెల్ండా? 6గాని ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్
వనిన్ వెట గొడఃబెఙ్ ఆజి కోరుట్ దు సొనిస్నిదెర్. అకాక్దె ఆఏండ తీరుప్ వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తగుదిఙ్ బసయి కిజినిదెర్.

7మీ నడిఃమి ఎయెరిఙ్ బా ఒరెన్ వెట కోరుట్ కితిత్ మని గొడఃబెఙ్ మనెన్ ఇహిఙ మీరు పూరి అడిగి అరి మనిదెర్. కోరుట్ కిని
దనిఙ్ ఇంకమీవెట కితిత్ తపుబరిసినికాదెనెగెద్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంకడొఙ కిజిఒతికడిఃసినికకాదెనెగెద్. 8గానిమీరెమొసెం
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, బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్, సాని బూలానికార్, మొగవరి వెట కూడిన్ మొగగ్కొడొఃర్, 10డొఙ కినికార్, లోబం
కినికార్, ఎసిత్వలెబా కడు ఉణిజి సోసి మంజినికార్, దూసలాడిఃజినికార్, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ కినికార్, నినికార్ ఎయెర్ బా
దేవుణు ఏలుబడిఃదుమండెఙ్ అకుక్మనికార్ ఆఎర్. 11మీలొఇసెగొండార్ యాలెకెండ్ నెమహిదెర్. గానిమీపాపమ్ కాణిఙ్ 
నొరె ఆజి సుబరం ఆతికిదెర్. మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని, మాదేవుణు ఆతమ్దాన్ నీతినిజాయిమనికార్ ఆతికిదెర్.
మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.

రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్ బామఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ ఇజి

నాను వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బా నఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్”. అహిఙ్ బా నాను కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండి
అలవాటు లెకెండ్ మండెఙ్ నాను సరి సిఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయక సిలెల్ండ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఉండి అలవాటుదిఙ్ అణఙిజి
మన్ ఎ. 13 “తిండి పొటదిఙ్ సరద్ వందిఙ్ ని పొట తిండి ఊణి వందిఙ్ నె తయార్ కిత మనాద్”, ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ 
వెహిస్నిదెర్. గాని వాని కాలమ్ దు పొట గాని తిండి గాని అకక్ర్ 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 నికి లెకెండ్ మఙిబానికాన్న్. 15మీఒడొఃల్ కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతిదేవుణు సఙమ్ దు
మనినమిమ్తిత్ వరివెటకూడిఃతిమనికెఙ్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెరా? అయాలెకెండ్ మహిఙఎయెన్ బాకీసుత్ వెట కూడిఃతిమనివనిన్
ఒడొఃల్ ఉండి సాని దనివెట కుడుఃపిత్ఙ అయాక తగాన్దా? ఆఏద్ , వాండు ఎసెఙ్ బా అయక కిదెఙ్ ఆఎద్. 16సాని దనివెట
కూడ్ఃనికాన్ దని వెట కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ మనాద్, ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆన
మంజినార్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 17గాని వనిన్ఙ్ వాండె పబు వెట కుడుఃపె ఆతిమనికాన్,వాండు ఒడిఃబిని
దనిలొఇ పబు ఆతమ్ వెట ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18రంకు బూలాఎండ దనిబాణిఙ్ 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 మీ లొఇ మని దేవుణు
ఆతమ్ మంజిని గుడిఃనెమీ ఒడొఃల్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙెమీరుమీసొంత ఆఇదెర్. 20మీరు గొపప్ కరిదాన్ కొలె ఆతి
మహికిదెర్. అందెఙెమీఒడొఃల్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరు రాసిత్మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఏలు నాను వెహిస్న. పెండిల్ ఆఏండ మంజినిక మొగగ్ కొడొఃదిఙ్ నెగెద్. 2గాని రంకు
బూలానిక లావ్ మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొంత బోదెలిమండెఙ్. విజుబోదెకాఙ్ వరి సొంతమాసిమండెఙ్ వలె. 3మాసి
ఆలిస్ వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కిజి మండెఙ్ వలె. ఆలిస్బామాసి వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. 4ఆలిస్ ఒడొఃల్ 
దనిఙె సొంతం ఆఏండ దని మాసిఙ్ బా సెందితిక. అయలెకెండ్ నె మాసి ఒడొఃల్ వనిన్ఙె సొంతం ఆఏండ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ బా
సెందితిక. 5పారద్నం కిని వందిఙ్ మిఙిసమయందొహ్ కిన్ వందిఙ్ నె ఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజి ఒప్ ఎండమీరు కేట కేటమండెఙ్ 
ఆఎద్. గానిమీ ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎండ మనిఙ్, సయాను మిఙి తపు కిబిసి అర్ పెత్ఙ్ సరి సిఎండ ఉండెబానె
కూడ్ఃజి మండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజియాకనాను వెహిస్న, గాని ఉండి ఆడ లెకండ్ ఆఎద్. 7విజెరె నాను
మనిలెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండమహిఙబాగమనాద్ ఇజిఆసఆజిన. గానిఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఉండిఉండివరం
దొహ్ కమనాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యావరం,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి వరం.

8 ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరి వెటని రాండి బోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నాను మంజిని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ
మంజినికాదె వరిఙ్ నెగెద్. 9గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్ ఆజిమండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇహిఙవారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మనుస్దు ఉత్ పుత్ ఆజి సిసుదాన్ వెయ్ ని లెకెండ్ మనిదనిఙ్ ఇంక పెండిల్ ఆనిక నెగెద్.

10 పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ నాను సీజిని ఆడ, నానె ఆఏద్ దేవుణు సిజిని ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ఆలిస్, దనిమాసిఙ్ డిఃసి సొండెఙ్ 
ఆఎద్. 11అదిమాసిఙ్ డిఃసి సొహిఙమరి ఉండి పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరి పెండిల్ ఆఏండమండెఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ ఇహిఙ, దని
మాసి వెట రాజినం ఆజి సమాదనం ఆజిమండెఙ్ వలె. మరి ఒరెన్ మాసివనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబా వనిన్ ఆడ
మనాద్.
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12మహివరిఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆఎన్ నానె, నమిమ్తికాన్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ నమిమ్ఇకాద్ ఇహిఙ్ బా,
అది వనిన్ వెటనె బతిక్నాద్ ఇహిఙ వాండు దనిఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 13మరి, ఉండి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి బోదెల్ దిఙ్, మాసి
నమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బాదని వెటనెవాండు బత్ కినాన్ ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ 
ఆతిమాసి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్ ఆలిస్ వెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆతమనాన్. అయాలెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ 
ఆతి ఆలిస్ నమిమ్తికాన్ ఆతి దనిమాసివెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాద్ కిబె ఆతమనాద్. యాలెకెండ్ సిలెల్ండమహిఙమీ
పొటాద్ పుటిత్ కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరి కొడొఃర్ లెకెండ్ మంజినార్,గాని ఏలు దేవుణు వందిఙ్ ఆతికారె.

15గానిఆలిస్మాసిర్ లొఇనమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసిగానినమిమ్ఇకాద్ ఆతిఆలిస్గానిడిఃసిసీదెఙ్ ఇజిఆసఆతిఙఆహెకిపిర్.
అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె, నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ దనిఙ్ గాని నమిమ్తిత్కాద్ నమిమ్ఇ వనిన్ఙ్ గాని కూడ్ఃజి మన్ అ ఇజి బలవంతం
కిదెఙ్ ఆఎద్. సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె దేవుణుమిఙి కూకమనాన్. 16ఓ,బోదెలి నీమాసిఙ్ దేవుణు రకిస్సిన్ లెకెండ్ 
కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్? ఓ,మొగకొడొః నీ ఆలిస్ఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను
ఎలాగ నెసిన్?

17ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగబతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒపసెపత్ మనాండొఅయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె. ఎలాగమండెఙ్ ఇజి దేవుణు
కూకమనాండొదనిఙ్ తగితిలెకెండవారుమండెఙ్ వలె. ఇకక్దెవిజుసఙమ్ కాఙ్ నానుసితిమనిరూలు. 18ఎయెన్ బాదేవుణు
వనిన్ఙ్ కూకివలె సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. అయాకమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆఎద్. మరిఒరెన్ దేవుణువనిన్ఙ్ కూకివలెసునతికిబెఆఇకాన్ ఇహిఙవాండుసునతికిబెఆదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. 19సునతి
కిబె ఆతిఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . సునతి కిబె ఆఇఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆగెన్ఙ్ లొఙిజి నడిఃనికాదె ముకెలమతిక. 20ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఎలాగమహివలె దేవుణు వనిన్ఙ్ కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నెవాండు మండెఙ్ వలె. 21నీను వెటిట్పణి కిజిమహిఙ్ 
కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్ బాద ఆమ. అబెణిఙ్ విడుఃదల ఆదెఙ్ నిఙి అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22 ఒరెన్ వెటిట్పణి
కినికాన్ ఆతి మహిఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్ నీ పాపమ్ కాఙ్ విడుఃదల
ఆతి లెకెండ్ ఆజినాన్. అయలెకెండ్ నె అకుక్ మనికాన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙవాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి
కినికాన్ లెకెండ్ ఆజినాన్. 23నండొవిలువదాన్ కొలెఆతికార్ మీరు,అందెఙెలోకురిబుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణికినివరిలెకెండ్ ఆమాట్.
24నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమాతంబెరిఙాండె, ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇటత్ మనాండొఅయాలెకెండ్ మండెఙ్ వలె.
ఎలాగ మహివలె దేవుణు కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ వలె. 25 ఏలు 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 బావాండు మని లెకెండ్ నెమహిఙ నెగెద్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన. 27నీను పెండిల్ ఆతిమనిదా? అహిఙడిఃసి సీదెఙ్ సుడ్ఃమా. పెండిల్ ఆఏండమహిఙపెండిల్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃమా.
28 నీను పెండిల్ ఆతిఙ పాపం ఆఎద్. విడిఃఅయ్ లి పెండిల్ ఆతిఙ పాపం ఆఎద్. గాని పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ
కసట్మ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ మిఙి రెఎండమండెఙ్ ఇజినెనాను కోరిజిన.

29తంబెరిఙాండె,నానువెహిస్నికఇనికఇహిఙఏరాప్టు కితిత్మనిసమయంఆదెఙ్ కాలం కండెక్ నెమనాద్. ఆలిస్క్ మనికార్ 
ఏలుదాన్ ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్. 30అడఃబనికార్ అడఃబఇ వరి లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సరద్ ఆనికార్ సరద్ ఆఇకార్ 
లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, కొణికార్ మాపుకొటికమావందిఙ్ ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజిమండెఙ్ వలె. 31యాలోకమ్ దు మనికెఙ్ 
వాడ్ఃజినికార్ వనక వందిఙ్ మని ఆసదాన్ మనుస్ నిండిజి మండెఙ్ ఆఎద్. యా లోకం 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 ఒడిఃబిజిమంజినాన్. 33పెండిల్ ఆతికాన్ ఎలాగ ఆలిస్ఙ్ 
సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమంజినాన్. 34వాండు రుండి దరొటులాగె ఆజినాన్.
అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ బోదెలిగానిఉండి విడిడ్ః అయ్ లిగాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజినాద్.
పూరిఆతమ్దాన్ పూరిఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేటమండెఙ్ ఇజి అది ఒడ్ఃబిజినాద్. గాని పెండిల్ 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. 37ఎయెన్ బా పెండిల్ ఆదెఙ్ ఇని బలవంతం సిలెల్ండ, వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ గరబ్ం
గదిస్ ఎండపూరి అణసె ఆదెఙ్ అటాన్న్ ఇజి అయఅయ్ లి వెటనాను పెండిల్ ఆఎ ఇజి,అయాసఙతి వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు
గటిఙ తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇహిఙ,వాండు కిని తీరమ్నమ్ బానెగిగ్కాదె.

38అందెఙెవనిన్ఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్పెండిల్ కినికాన్ నెగిగ్క కిజినాన్. అయాలెకెండ్ పెండిల్ ఆఇకాన్ మరిఒదెనెగిగ్క కిజినాన్.
39మాసిబతిక్తిమనిదాక ఆలిస్ వనిన్ వెటమండెఙ్ వలె. వాండు సాతిఙ దనిఙ్ ఇసట్మాతి వనిన్ వెట పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ 

గాని వాండు పబుఙ్ సెందితికాన్ ఆజి మండెఙ్ వలె. 40అది రాండిణి లెకెండ్ నె మహిఙ ఒదె సరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబాదేవుణు ఆతమ్ మంజినాను ఒడిఃబిని దనిలొఇ నఙి నడిఃపిసాన్న్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 
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1ఏలుబొమెమ్ఙపూజసితిబోజనంవందిఙ్ వెహిస్న. మాటువిజెటెగెణంమనికాట్ ఇజినెసినాట్. గానిఅయాలెకెండ్ మని
గెణం పొఙిసిప్సినాద్. గానిమాలిఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వెట పేమమహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ 
అటాన్ట్. 2ఎయెన్ బా,నాను ఇనికాదొ నెసిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ,వాండు నెసెత్ఙ్ మని లెకెండ్ ఇనికబా నెసిత్కాన్ ఆఎన్. 3గాని
దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివనిన్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ సెందితివనిన్ లెకెండ్ వాండు సుణాన్. 4అందెఙెబొమెమ్ఙపూజసితికెఙ్ తినివందిఙ్ 
వెహిస్న. ఉండిబొమమ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దు ఇనికబా ఆఇక ఇజిమాటు నెసినాట్. మరి దేవుణు ఒరెండెమనాన్ మరి ఒరెన్ 
దేవుణు సిలెల్న్ ఇజిమాటు నెసత్ మనాట్. 5దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ ఇజి నండొమహిఙ్ బా, నిజమెపబుని దేవుణు ఇజి కూకె
ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. ఆగాసమ్ దుగానిబూమిముసుక్గానిదేవుణు ఇజిపేరు కూకెఆనికెఙ్ నండొమనెన్. 6గానిమఙిఒరెండె
దేవుణుమనాన్,వాండుమాబుబబ్. వనిన్ బాణిఙెమనికెఙ్ విజు కలిగ్తె. వనిన్ వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్. మఙియేసు కీసుత్
ఒరెండెమాపబు ఆతికాన్. మనికెఙ్ విజు వనిన్ వెటనె తయార్ ఆతె. వనిన్ వెటనెమాటు బతిక్నాట్.

7 గాని యాక విజెరె నెస్ ఎర్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెగొండార్ ఏలుబా బొమెమ్ఙ్ నిజమె దేవుణు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్.
అందెఙె వారు నని బోజనం కినివలె, నిజమె ఆక బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. యాలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజినె వారు
ఉణార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కితాత్ ర్  ఇహిఙ, వారు పాపం కితాత్ ర్ ఇజి వరి గరబ్ం గదిసి మంజినాద్. 8 గాని ఉణి
బోజనమ్ దాన్ మాటు దేవుణుదిఙ్ డగు ఆదెఙ్ అట్ ఎట్. మాటు ఉణెఎండ మహిఙ ఇనికాదొ గొపప్ విలువాతిక మఙి నసట్ం
ఆఎద్. మాటు ఉటిఙ ఇనికాదొగొపప్ విలువాతికమఙిలాబమ్ బామన్ ఎద్ .

9అహిఙఇనికబాకిదెఙ్ నిఙిమనిఅకుక్దాన్,మనుస్దుదయ్ రంసిలిల్ వరిఙ్ తొరొఇడిన్లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. 10ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,యాగెణంమని నీను,బొమెమ్ఙమని గుడిఃదు బోజనం కిజిమంజినిక,మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ,
బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ తిండెఙ్ వాండు దయ్ రం తపె ఆనాన్. అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసి మంజినాద్.
11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యామనుస్దు దయ్ రం సిలి వనిన్ వందిఙ్ బా కీసుత్ సాతమనాన్. గాని, “నఙి గెణం మనాద్ ”, ఇజి తోరె
ఆజిని నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్ నీను వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసిన్, మరి వనిన్ఙ్ పాడ్ః కిజిని. 12యాలెకెండ్ మీరు, గరబ్ం గదిసిని,
దయ్ రంసిలిల్ తంబెరిఙపడిఃఎండపాపం కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీను కిజినిపణిఙ్ సుడ్ఃజితపుఇజిఒడ్ఃబినికెఙ్,వనిన్
గరబ్ం గదిసినికెఙ్ వాండుబా కిజి మంజినాన్. యాలెకెండ్ మీరు కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇ పాపం కిజినిదెర్. 13అందెఙె నాను ఉణిజిని
దనిదటాఙ్ నా తంబెరి ఒరెన్ తపిస్ సొనిస్నాన్ ఇహిఙ, నా తంబెరి తపిస్ సొన్ ఎండ మండెఙ్ ఇజి నాను ఎసెఙ్ బా ననిన్ కండ
తిన్ ఏ.

9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్అకుక్ఙ్ 

1నానుఅకుక్మనికాన్ ఆఏనా? నానుఅపొసుత్ డుఆఏనా? మాపబుఆతియేసుఙ్ తొఏనా? మీరు,పబువందిఙ్ 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 వెహిస్నిక
యాక. 4మాపుదేవుణుమాటెఙ్ నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసిఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙిఅకుక్ సిలెల్దా? 5మహిఅపొసుత్ రుఙ్ లెకెండ్ ని,
పబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని, పేతురు లెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతిఆలిస్ వెట బులెల్య్ కిదెఙ్ మఙిఅకుక్ సిలెల్దా? 6దేవుణు
పణి కిజిని మహివరి లెకెండ్, మాపు దేవుణు పణి కినివలె నఙిని బరన్బెఙ్ తిండి వందిఙ్ పణి కిఎండ ఉణిజి తిండెఙ్ అకుక్
మనాద్. 7 వనిన్ సొంత డబుబ్ కరుస్ కిజి ఎయెన్ బా సయ్ నమ్ దు పణి కినాండా? దాకస్ టోట ఉణుసి దని పటుక్ తిన్ ఇకాన్ 
ఎయెన్ బామనాండా? గొరెఙ పోస కిజి వనాక్ పాలు ఉణిఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా? ఎయెర్ బామన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ 
నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితివరివజనెవెహ్ ఎ. దేవుణుసితిత్ రూలుదుబాయాలెకెండ్ నెవెహిస్నాద్. 9“కలమ్ దుమటిసినిడాఃను
మూతుదు కిమాతొహ్ మాట్”, ఇజిమోసెవెటదేవుణు సితిత్ రూలుదు రాసత్ మనాద్. దేవుణుడాఃకు వందిఙ్ నె విసారిసాన్ండా?
10నిజమె, యాకమావందిఙ్ బా వెహ్ ఎతాండా? మావందిఙ్ వెహికెఙె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పంట పంటితిఙ, ఉండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి ఉండి ఆసదాన్ డూనికాన్ డూజినాన్. మటిసినికాన్ బాఅయఆసదాన్ మటిసినాన్. 11మీవందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ 
మాపుమీ నడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ, అందెఙె మీబాణిఙ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ మాపులొసె ఆతిఙ ఆక పెరి సఙతినా?
12మీబాణిఙ్ సాయంలొసె ఆదెఙ్ మహివరిఙ్ అతికారంమనాద్ ఇహిఙ,మఙి వరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గానిమాపు
యా అతికారమ్ దిఙ్ వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె అఎండ కీసుత్ సువారదిఙ్ ఇని అడుడ్ బా రెఎండ మండెఙ్ ఇజి విజు వనాక్ఙ్ 
బరిసాత్ ప్. 13దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజిని వరిఙ్ దేవుణు గుడిఃదాన్ బోజనం దొహ్ కాన్ద్. పూజ సీనిమాలిల్ పీటదు పణి కిజిని
వరిఙ్ పూజసితిత్ వనాక్లొఇహాన్  వంతుమనాద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? 14అయాలెకెండ్ నె సువార వెహిస్ని వరిఙ్ బతుక్దిఙ్ 
కావిలిసిత్కెఙ్ సువారదానెదొహ్ కికెఙ్ ఇజి పబు ఆడ సితాత్ మనాన్.

15గానినాను ఇహిఙయాఅతికారంలొఇఇనికబావాడ్ఃఎత. మీరుయాలెకెండ్ నఙి కినిదెర్ లె ఇనిఆసదాన్ ఇకరాస్ ఎత.
నానుపొగ్ డెః ఆజి వెహియామాటెఙ్ ఎయెన్ బాఇనిఅరద్ం సిలెల్ండ కిని దనిఙ్ ఇంక నానుసాతిఙానె నెగెద్. 16అహిఙ,నాను
సువార సాటిసిన ఇజి పొగ్ డెః ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి బలవంతం నా లొఇ
మనాద్. సువారసాటిస్ ఎండమహిఙ నఙిబాద. 17నాసొంత ఇసట్మ్ దాన్ నాను సువారసాటిసిత్ఙ నఙి జీతం దొహ్ కాన్ద్. నా
సొంతఇసట్మ్ దాన్ ఆఏండ కితిత్ఙ,నాను కిదెఙ్ ఇజి నఙిఒపప్జెపెఆతిపణి కిజిన ఇజిఆజినాద్. 18అహిఙనఙిదొహ్ కిన్ జీతం
ఇనిక? సువార సాటిసినివలె, నాను సువార సాటిసిని వరిఙ్ మని అతికారమ్ దాన్ ఇనికబా నా వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ సుడ్ఃఎండ,
సెడిడ్నె కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్ ఇనాయం.

19నాను ఎయెరిఙ్ బాఅడిఃగి మనికాన్ ఆఏండ విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్. గాని, నఙి అటిన్ నసొండారిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ 
కలపెత్ఙ్ ఇజి నానె నఙి విజెరె వందిఙ్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిబె ఆత. 20యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నాను
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వరి వందిఙ్ యూదురులోకు లెకెండ్ ఆత. నానుమోసెరాసిత్ రూలుఙఅడిఃగిమన్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బామోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిని
వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి వరివందిఙ్ మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙితి వనిన్ లెకెండ్ ఆత మన. 21 దేవుణు మోసె సితి
రూలుఙ్ లొఙిఇ వరిఙ్ దేవుణు దరోట్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినాను వరి లెకెండ్ ఆత. దేవుణుమోసె వెట సితి రూలుఙ్ నాను లొఙిఎ
ఇజినాను వెహ్ ఎ,గాని కీసుత్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజిమంజిన. 22సతుత్ సిలి వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజనాను సతుత్ సిలి
వనిన్ లెకెండ్ ఆత. ఎలాగ ఆతిఙ్ బా సెగొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను విజెరె వందిఙ్ ననివరి లెకెండ్ ఆత
మన. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని దినమ్ క వందిఙ్ సువార సాటిసిని నఙిబా వంతు మండెఙ్ ఇజియాకెఙ్ 
విజునాను సువార వందిఙ్ కిజిన. 24పందెం పోటిదు ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఉహ్ కిస్నార్ విజేరె ఉహ్ కిస్నార్ గాని ఒరెన్ వనిన్ఙె
ఇనాయందొహ్ కాన్ద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙెఇనాయందొహ్ కెఙ్ ఇజినెమీరు పందెమ్ దుఉహ్ కు. 25పందెమ్ దుపోటి
ఆనికార్ విజెరె దనివందిఙ్ ఒజఆజితయార్ ఆజినార్. సాణెంమంజిపాడ్ః ఆజిసొన్ సినిటోపిదొహ్ కిన్ వందిఙ్ యాకెఙ్ విజు
కిజినార్. గానిమఙి ఎలాకాలంమంజినిటొపినె దొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙెనాను గురి సుడ్ఃఎండ ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నానుముటి
అసి గాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గానిమహి వరిఙ్ సువార సాటిసి వెనుక, ఇనాయం దొహ్ కిఇ వనిన్ లెకెండ్ 
నఙినానె కిఎండమండెఙ్ ఇజినాఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండ అడిడ్ఃజి, నఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.

10
ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1తంబెరిఙాండె,మాఅనిగొగొర్ ఆతియూదరు విజెరెమోసెవెటమహివలెఇనికజరిగ్తమనాద్ మీరునెగెండనెసిమండెఙ్ 
ఇజినానుఆసఆజిన. దేవుణువరివెటమనాన్ ఇజిఉండిగురు లెకెండ్ దేవుణువరిముసుక్ ఇడిత్ మనిమొసొప్ అడిఃగివారు
నడిఃతమహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వారు విజెరె వహిబూమిదాన్ అతాహపడక నడిఃతసొహార్ .
2వారువిజెరెమోసెవెటమొసొప్ అడిఃగిమంజిసమ్ దారంనడిఃమిహన్ వహిబూమిదాన్ నడిఃజిమహిఙ్,మోసెవెటబాపిత్సం
లాగెఆతిలెకెండ్ అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుమోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్లెకెండ్ వారుఒపుప్కొటార్. 3విజెరెదేవుణు సితిఉండె
బోజనమ్ నెఉటార్. 4వారు విజెరె సటుట్ దాన్ దేవుణు రపిసిత్ ఉండె ఏరునె ఉటార్. అయసటు కీసుత్ ఙ్ గురు లెకెండ్ నెమనాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు ఇనికబాతకు సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుసీజినిజమెవరివెటనడిఃజిమహాన్ . 5అయాలెకెండ్ 
మహిఙ్ బా, వరి లొఇ నండోడారిఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆఏండ ఆతాన్. అందెఙె ఎయెర్ బా మన్ ఇ అయా అడిఃవిదు వరిఙ్ సపత్
విసీర్ తాన్. 6 ఇకెక్ఙ్ విజుమాటు నెసెత్ఙ్ ఇజి మఙి ఉండి గురు లెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్తె మనెన్. వారు సెఇ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆతి లెకెండ్ మాపుఆసఆఏండజాగరమండెఙ్ ఇజి. 7వరిలొఇ సెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ 
తిండెఙ్ ఉండెఙ్ బసాత్ ర్, కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”, ఇజి వరి వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 8వరిలొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి
లెకెండ్ మాటు రంకు బూలమాట్. ఉండె రోజుదు ననికార్ ఇరువయ్ మూండి వెయుఙ్ లోకుర్ సాతార్. 9వరి లొఇ సెగొండార్ 
కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు పబుఙ్ 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 బతిక్జిని మఙి బుదిద్
వాదెఙ్ ఇజి గెపతం కితిత్ మని లెకెండ్ రాసిఇడెః ఆతమనాద్. 12అందెఙె ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్మని నమకమ్ దునాను
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 ఇంక పెరిక
ఇనికబామిఙివాదెఙ్ వాండు ఒప్ ఏన్. అకాక్దె ఆఏండవాజినిపరికస్దిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ పరికస్ వెట తపెఆదెఙ్ ఉండి సరిబా
తోరిసాన్న్ లె.

దెయమ్ క పండొయ్ నిపబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
14అందెఙెనఙిఇసట్మాతితంబెరిఙాండె,బొమెమ్ఙమాడిఃసినిబాణిఙ్ దూరంఉహ్ కిస్మండు. 15మీరు నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ 

ఇజినె నాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని సఙతిఙమీరె అరద్ం కిజి సుడ్ఃదు. 16మాటు విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె, మాటు దేవుణు
ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఉణువలె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ గినాదిక ఉణిజి, మాటు ఉండె రొటె రుకిస్ తినివలె కీసుత్
నలదాన్ మఙి వాజిని నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కూడ్ఃజి మంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటె ఉండెనె, అయ ఉండె రొటెదునె మాటు విజెటె
కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె నండొండార్ ఆతి మాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనాద్ . 18 ఇసాయేలు లోకురిఙ్ సుడ్ఃదు,
దేవుణుదిఙ్ సందసురిన్బాడిడ్దు సందసీనివనాక్ఙ్ తినికార్,దనివెటకూడ్ఃజిమంజినికార్ ఆఎరా? 19అందెఙెబొమెమ్ఙపూజ
సితి వనకాఙ్ లొఇ ఇనికబామనాద్ ఇజినొ,బొమెమ్ఙలొఇ ఇనికబామనాద్ ఇజినొనాను వెహిస్నానా? 20సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు
లోకుర్ ఆఇకార్ పూజెఙ్ సీనివలె దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనినార్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్ కాఙ్ నె
పూజ సీజినార్.అందెఙె మీరు దెయమ్ క వెట కూడ్ఃజి మంజినిక నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . 21మీరు పబు గినాదాన్ ఉణిజి మరి
దెయమ్ క గినదాన్ బాఉండెఙ్ అట్ ఇదెర్. పబుఏరాప్టు కితిత్ బోజమమ్ దునిదెయమ్ కబోజనమ్ దుబాఒరెస్ కూడ్ఃజిమండెఙ్ 
అట్ ఇదెర్. 22దేవుణుదిఙ్ సెందితి గవ్ రం తగిన్ లెకెండె వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ కిఎండ పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ 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 ఇజితొఎండమహికార్ బానెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25మీగరబ్ంమిఙిగదిస్ ఎండమహిఙసతాదుపొరిన్ ఇని కండబాతిండు. 26ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “యాబూమిపబుదినె,దని
ముసుక్ మనికెఙ్ విజువనిన్వినె”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 27ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ మిఙివిందుదిఙ్ కూకిన్ తనివలె,
మిఙిఆసమహిఙసొండు. గానిగరబ్ం గదిస్ ఎండ,మిఎదు ఇడిన్కెఙ్ ఇనికబావెన్ బాఎండతిండు. 28గానిఎయెన్ బా, “యాక
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బొమెమ్ఙపూజ సితి దనిబాణిక”, ఇజి వెహిఙ, వెహి వనిన్ వందిఙ్ నిమీ గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ అక తినామ్ట్. 29 గరబ్ం గదిసిని
వందిఙ్ ఇజి వెహిన్ వలె అకక్ నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె వెహిస్న. విజు వనాక్ వందిఙ్ మఙిమని అకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ గరబ్మ్ దు మని ఆలోసనమ్ దాన్ ఎందనిఙ్ మాపు తీరుప్ కిబె ఆదెఙ్ ? 30నాను అయా బోజనం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిఙ, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిబోజనం వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31అందెఙె మీరు ఉటిఙ్ బా, తిహిఙ్ బా, ఇనిక కితిత్ఙ్ బా విజు దేవుణుదిఙ్ గొపప్ పేరు వాని లెకెండ్ నె కిదు. 32యూదురిఙ్ 
గాని, యూదురు ఆఇవ వరిఙ్ గాని, దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ గాని తొరొడిన్ లెకెండ్ ఇనికబా కిఎండ మండు. 33నండొండారిఙ్ 
దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, నాను నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎ. గాని మహికార్ బా నెగెణ్ మండెఙ్ ఇజి విజు వనాక్ లొఇ
విజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ 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 ఇజికోరిజిన. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుర కీసుత్ ,ఉండిబోదెలిదిఙ్ బురమొగకొడొః. కీసుత్ ఙ్ బుర దేవుణు ఇజిమీరు నెసిమండెఙ్.
4ఎమేణిమొగకొడొఃబాపారద్నం కినివలెనొ,దేవుణుపవకలెకెండ్ వరిగ్నివలెనొవనిన్బురాదుటుకుర్ ఇడిజ్ మహిఙవాండువనిన్
నెయిక్ కీసుత్ ఙ్ గవ్ రం సొనిప్సాన్న్. 5మరి ఎమేణి బోదెల్ బాపారద్నం కనివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిన్వలెనొ బురాదు
టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహివలె అది దని బుర బోడిః కిబె ఆతి లెకెండ్ సిగు లాగె ఆజినాద్. 6 ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ 
ఇడ్ఃఎండమహిఙఅది దని బురది కొపు కతిసెత్ఙ్ వలె. కొపు కతిసెత్ఙ్ నొబోడి బుర ఆదెఙ్ నొ సిగు ఆతిఙ అది బురాదు టుకుర్ 
ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. 7మొగకొడొః బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, వనిన్ గవ్ రం తొరిసెత్ఙ్ ఇజి
మొగవనిన్ఙ్ వనిన్ మూరి లెకెండ్ తయార్ కిత మనాన్. గానిబోదెలి బురాదు టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙబోదెలి
దనిమాసిఙ్ గవ్ రం తోరిసినాద్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలిమొగకొడొః బాణిఙ్ తయార్ కిబె ఆత మనాద్, గానిమొగకొడొః
బోదెలి బాణిఙ్ తయార్ కిబె ఆఏతాన్. 9 అకాక్దె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ తయార్ కిఎతాన్, గాని
మొగకొడొః వందిఙ్ నె బోదెలిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 10అందెఙెయాసఙతి వందిఙ్ ని దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ అతికారమ్ దిఙ్ 
అడిఃగిమని దనిఙ్ గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11గాని పబు వెట కూడిఃతి మని బతుక్దు బోదెలి మొగకొడొః వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎద్ . మొగకొడొః బోదెలి వెట
సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎన్. 12మొగకొడొః బాణిఙ్ బోదెలి వాతి లెకెండ్ నె బోదెలి బాణిఙ్ మొగకొడొః పుటిస్నాన్. గాని విజు
దేవుణుబాణిఙ్ నెవాజినె. 13ఉండిబోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ తగాన్దా? మీరెఒడిఃబిదు.
14మొగగ్ కొడొః వనిన్ బురది కొపుపిరిపిత్ మహిఙఅకక్ వనిన్ఙ్ సిగు ఇజి ఎయెర్ బావెహ్ ఎండమిఙిమీరె నెసిన్దెర్ గదె. 15గాని
ఉండి బోదెలిదిఙ్ బురాది కొపు పిరితిమహిఙ అకక్ దనిఙ్ ఉండి పేరు మని లెకెండ్ నె, ఉండి పాత సెంగు లెకెండ్ నె. 16దినిన్
వందిఙ్ ఎయెన్ బాగొడఃబ రేపిత్ఙ ఇకాక్దె ఆఏండమాలొఇ వేరె అలవాటు ఇనికబా సిలెల్ద్ . దేవుణు సఙమ్ దుబా సిలెల్ద్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్.
17మరి ఏలు నాను వెహిస్ని మాటదు మీరు నెగిగ్కార్ ఇజి నాను మిఙి పొగ్ డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙ మీరు నెగిగ్దని వందిఙ్ నె

కూడ్ఃజి వాజినిదెర్ గాని నెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్ సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహిసఙతి ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు సఙం లెకెండ్ మీరు
కూడ్ఃజివానివలెమీలొఇ గుంపుఙ్ మనెన్ ఇజినాను వెహమన. యాక కండెక్ నిజమ్ నె ఇజినాను నమిమ్జిన.

19దేవుణుఎదు నెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ మీలొఇబేదమ్ కు తప్ ఎండమంజినె. 20మీరువిజిదెరె కూడ్ఃజివానివలె
మీరు ఉణిక పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఆఎద్. 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బోజనం కినివలె ఎయెర్ వందిఙ్ బాకాప్ కిఎండ ఒరెన్ 
ఒరెన్ ముఙాల బోజనం కిజినాన్. ఒరెన్ బఙ సానాన్ మరి ఒరెన్ సొసి మంజినాన్. 22 ఆహె ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మిఙి ఇలుక్
సిలునా? మరిదేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃజి ఇనిక సిలిల్ వరిఙ్ మీరు సిగు కిజినిదెరా? నానుమీవెట ఇనిక వెహెఙ్ ?
దినిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనానుపొగ్ డిఃఏ.

23-24పబుబాణిఙ్ నఙిదొహ్ కికనానుమిఙిఒపజెపిత్క ఇనికఇహిఙ,పబువాతియేసువాండుఒపజెపెఆతిపొదొయ్,ఉండి
రొటెపెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్మీవందిఙ్ సీజినినాఒడొఃల్. నఙిఎతుత్ కిజియాలెకెండ్ 
కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నెబోజనం కితిత్ వెనుక వాండు దాసకాలు మని గినన్ పెరిజ్, “యాగినన్ నా నలదాన్ 
కిజిని కొతత్ ఒపుమానం,మీరుయాగినన్దిక ఉణి ఎసిత్వలెబానఙి ఎతుత్ కిజియాలెకండ్ కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 26అందెఙె
మీరుయారొటెట్ తింజియాగినాదిదాసకాలు ఉణి ఎసిత్వలెబా పబుమర్ జివానిదాక వనిన్ సావుదిఙ్ సాటిసినిదెర్.

27అందెఙెఎయెన్ బాతగిన్కాన్ ఆఏండపబుఏరాప్టు కితిత్ బోజనమ్ దురొటెట్ తింజిగినాదికఉటిఙ,వాండుపబుఒడొఃల్ దిఙ్ 
వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్ ఆజినాన్. 28 అందెఙె రొటెట్ని గినాదిక ఉణి ముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె
నాను 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. 30అందెఙె మీలొఇ నండొండార్ సతుత్ సిలిల్కార్ ని జబుఙ్ మనికార్ 
ఆతార్. నండొండార్ సాతసొహార్ . 31గానిమఙిమాటెనెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙదేవుణు తీరుప్దు రెఎండతపెఆతాట్ మరి.
32మాటుపబుబాణిఙ్ తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ,యాలోకమ్ దివరిఙ్ సీనిసికాస్దు రెఎండపబుమఙిబుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ 
దిదిజినాన్.
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33అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,మీరు కూడ్ఃజివాజిబోజనం కినివలెమహివరి వందిఙ్ కాప్ కిదు. 34మీరు కూడ్ఃజివాజినిక
సికస్దిఙ్ గురిఆఏండమండెఙ్ ఇజిఎయెరిఙ్ బాబఙకటిత్ఙవాండు వనిన్ ఇండొనెబోజనం కిదెఙ్ వలె. నానువానివలెమరిమని
సఙతిఙ వందిఙ్ వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు నెగెండ నెసి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2 దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఎండమహివలె, ఇనికాదొ ఉండి సతుత్ దాన్ ఎయెండొమిఙి నడిఃపిసిత్ మహి లెకెండ్ మిరు సొనిస్ వరిగ్ఇ బొమెమ్ఙమాడిఃసి
మహిదెర్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 3 అందెఙె, నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ ఎయెన్ బా,
“యేసుసయెప్ పొందితికాన్”,ఇజివెహెఙ్ నొ,దేవుణుఆతమ్దాన్ ఆఏండ “యేసు,పబుఆతమనాన్”,ఇజివెహెఙ్ నొఅట్ ఎన్.

4దేవుణు ఆతమ్ సిజిని వరమ్ కు నండొ రకమ్ కు మనెన్. గానిఅయాఉండె 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. గానివిజువనాక్లొఇ,మరివిజెరెలొఇపణి కినికాన్ ఒరెండె దేవుణునె. 7విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ 
వాని వందిఙ్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వెట దేవుణు ఆతమ్ కిజిని పణిఙ్ తోరె ఆజినె. 8 ఎలాగ ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ఆతమ్దాన్ బుదిద్ మనిమాటెఙ్ వెహెఙ్ వరం సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణం మనిమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అయాదేవుణు ఆతమ్నె
వరం సీజినాన్.

9మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయాఆతమ్నెదేవుణుముసుక్ నమకంసీజినాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయాదేవుణుఆతమ్నెజబుఙాణి
వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం సీజినాన్.

10మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ సతుత్ ని, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని మాటెఙ్ వనిన్ పవక లెకెండ్ 
వెహెఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజినెసెత్ఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆఇఆఇబాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
బాసెఙఅరద్ం 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.
12ఒడొఃల్ ఉండెనె,గానినండొబాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ ఆతమనాద్. నండొబాగమ్ కు కూడిఃతికాదెగానిఅవి కూడ్ఃజి

ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా మనాన్. 13 ఎలాగ ఇహిఙ, యూదురు ఆతిఙ్ బా, యూదురు ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా, వెటి
పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, అకుక్ మనికాన్ ఆతిఙ్ బామాటు విజెటె ఉండె ఒడొఃల్ దు ఉండె ఆతమ్దానె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్.
అయ ఉండె దేవుణు ఆతమ్దానెమామనుస్ఙ దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 14 ఒడొఃల్ ఇహిఙ నండొ బాగమ్ కాణిఙ్ తయార్ 
ఆతిక. ఉండె బాగమ్ దాన్ తయార్ ఆతిక ఆఏద్. 15 అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”,
ఇజి పాదం వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 16మరి, “నాను కణక ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్ దు
మనిక ఆఎ”, ఇజి గిబిబ్ వెహిఙ,అకక్ ఒడొఃల్ దుమంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17ఒడొఃల్ విజుఉండె కణకానె ఆతిఙ, ఎలాగ
విండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ, వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ? 18గాని ఉండి ఉండి బాగం ఎలాగ
మండెఙ్ నొ, అయా లెకెండ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ ఒడొఃల్ దు ఇటాత్ మనాన్. 19 ఆకెఙ్ విజు ఉండె బాగం ఆతిఙ
ఒడొఃల్ ఎంబె? 20ఆకెఙ్ మని లెకెండ్ నండొ బాగమ్ కు మనెన్ గాని ఒడొఃల్ ఉండె. 21అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి
అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”,ఇజివెహెఙ్ అట్ ఎద్. బురపాదమ్ కాఙ్, “మీరునఙిఅకక్ర్ సిలెల్ద్ ”,ఇజివెహెఙ్ అట్ ఎద్. 22అకాక్దెఆఏండ,
ఒడొఃల్ దు కూడిఃతి మని సతుత్ తకు ఆతి బాగమ్ కాఙ్, అకెక్ఙ్ మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్. 23ఒడొఃల్ దు
ఎమేణిబాగమ్ కాఙ్ గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ ఇజిమాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం మని లెకెండ్ తయార్ కిజినాట్.
సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇ బాగమ్ కాఙ్ ఒదెద్ అందం వాని లెకండ్ కిజినాట్. 24 ఒడొఃల్ దు మని అందం మని బాగమ్ కాఙ్ మరి
నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు విజు బాగమ్ కాఙ్ కుడుఃపిస్ ఒడొఃల్ దు ఇటిత్వలె, మరాయ్ద తకు మని వనకాఙ్ 
లావ్ మరాయ్ద సితాన్. 25అందెఙె ఒడొఃల్ దు గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ విజు బాగమ్ కు ఉండి మరి ఉండి బాగం వందిఙ్ నెగెండ
సుడ్ఃజిమంజినె. 26ఉండిబాగమ్ దు కసట్ం వాతిఙ,బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కసట్మ్ దుమంజినె. ఉండిబాగమ్ దిఙ్ 
గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె,బాగమ్ కు విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27 ఏలు, మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండి బాగం ఆత మనాద్. 28 మరి దేవుణు సఙమ్ దు
ముఙాలసెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి, వెనుకమరి సెగొండారిఙ్ దేవుణు పవకరు ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ 
నెసిప్సినికార్ ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ కినికార్ ఇజి, దని వెనుక మనికార్ ఇజి, సెగొండారిఙ్ మహి వరిఙ్ 
సాయం కినికార్ ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్ నడిఃపిసిన్కార్  ఇజి, మరి సెగొండారిఙ్ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నికార్ ఇజి ఏరాప్టు కిత
మనాన్. 29విజెరె అపొసుత్ రునా? విజెరె దేవుణు పవకరునా? విజెరె దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సినికార్ నా? విజెరె బమామ్తి పణిఙ్ 
కినికారా? 30విజెరె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరంమనికారా? విజెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరె అయబాసెఙ
అరద్ం కిజి వెహిస్నారా? 31గాని వరమ్ క లొఇ గొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ ఆస ఆజి మండు. ఏలు నాను మిఙి గొపప్ నెగిగ్ సరి
తోరిసినాలె.

13
విజుదనిఙ్ పెరిక పేమ
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1నానులోకుర్ వరిగ్జిని విజుబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, దేవుణు దూతార్ వరిగ్నిబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా,నాను పేమసిలిల్కాన్ 
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 దయ మనికాన్ ఆనాన్. వాండు గోస ఆఎన్. వాండు
పొఙిజినికాన్ ఆఎన్. వాండు గరఆఎన్. 5పేమమనికాన్ మరాయ్దసిలెల్ండమనికాన్ ఆఎన్. వాండునఙినానెనెగెండ్ మండెఙ్ 
ఇజిఒడ్ఃబినికాన్ ఆఎన్. వాండు బేగి కోపంఆఎన్. వాండు వనిన్ వెట కితిత్మనిసెఇవనాక్వందిఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃజిమన్ ఎన్.
6 పేమ మనికాన్ సెఇ వనాక్ వందిఙ్ సర్ ద ఆఏండ, నిజమాతి వనాక్ వందిఙ్ సరద్ ఆజినాన్. 7 పేమ మనికాన్ ఎసిత్వలెబా
సణిఙిఎండ విజు సెమిసాన్న్. వాండు ఎసిత్వలెబామహివరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా ఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ ఓరిసిమంజినాన్.

8పేమఎలాకాలంమంజినాద్. దేవుణుపవకలెకెండ్ వెహెఙ్ మనివరంఎలాకాలంమన్ ఏద్ . ఆఇఆఇబాసెఙ్ బావరిగ్నికబా
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 మహివలెమని
పణిఙ్ డిఃసత్ సితత్ . 12ఏలు అదద్మ్ దు సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండి బొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలెమొకొం నిండు సూణాట్. ఏలు
సెగమ్ నె నెసాన్ట్, నసిత్వలె దేవుణు నఙి ఏలు నెసిత్మని లెకెండ్ పూరినెసాన్ట్ లె.

13అహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకం, ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిక, పేమయామూండిబా నిలిస్ మంజినె. గాని
వినుక లొఇ గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1మీబతుక్దు పేమనెముఙాలమనిద్. దేవుణుఆతమ్ సీజినివరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆజిమండు. దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ 
ఆసఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆఇబాసెఙవరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటఆఏండ దేవుణు వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమెలోకు ఎయెన్ బా
వాండు వరిగ్నికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని వాండు వనిన్ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ సెందితి డాఙితి మని సఙతిఙ్ వరిగ్జినాన్.
3గాని, దేవుణు పవకరు లెకెండ వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెటనె వరిగ్జినాన్. లోకుర్ మనుస్దు సతుత్ మనికార్ ఆదెఙ్, వరిఙ్ దయ్ రం
వెహెఙ్,మరి ఓదరిసెత్ఙ్ ఇజి. 4ఆఇబాసెఙ్ వరిగ్జినికాన్ వనిన్ఙ్ వాండె దయ్ రం కిబె ఆజినాన్. గాని దేవుణు పవకారు లెకెండ్ 
వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ ఉసార్ కిజినాన్. 5మీరు విజిదెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన.
గాని దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజిలావ్ ఆస ఆజిన. ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్, సఙమ్ దిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి ఆఇ
బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నిమాటెఙఅరద్ం కిజి వెహ్ ఎండమహిఙ, దేవుణు పవకనె వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఆజినాన్.

6 తంబెరిఙాండె, నాను మీ డగు వాజి, దేవుణుది డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు తోరిసిత్కెఙ్ నొ, గెణం మాటెఙ్ నో, దేవుణు
పవక లెకెండ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ నోమీ వెట వరిగ్ఎండ, ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి మహిఙనా వెటమిఙి ఇని లాబం వానాద్ ?
7అయాలెకెండ్ నె,పలకిన్వలెసెవుడుఃవాజినిపాణంసిలిల్ వసుత్ ఙ్ ఆతి,టొయ్ లగానిపిరుడిఃగానిపలకిన్వలెఇనితేడసిలెల్ండ
ఉండె లెకెండ్ పలకిస్ మహిఙ, ఊకి మనిక ఇనిక, పలకి మనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 8విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ ఇజి
సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ కూకెఙ్ జోడుబాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండజాటు సిఎండమహిఙ, విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ 
సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా? 9అయాలెకెండ్ నెమీరుబా వెయుదాన్ నెగెండ వరిగ్ఎండమహిఙ,మీరు ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ 
ఇజి వినికార్ ఎలాగ అరద్ం కిదెఙ్ అటాన్ర్ ? మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్. 10యాలోకమ్ దు నండొ బాసెఙ్ మనెన్
ఇని దనిఙ్ ఇని అనుమానం సిలెల్ద్ . గాని వనాక్ లొఇ ఉండిబా అరద్ం సిలిల్క ఆఏద్ . 11 ఒరెన్ వరిగ్ని మాటెఙ నాను అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ, నాను వరిగ్ని వనిన్ఙ్ ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్ లెకెండ్ ఆనాలె. వరిగ్నికాన్ నఙిబా ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్
లెకెండ్ మంజినాన్. 12మిఙిబా అయాలెకెండ్ నె మంజినాద్. మీరు దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆజి
మంజినికిదెర్. అందెఙె సఙమ్ దిఙ్ పిరిపిన్ వందిఙ్ అయావరమ్ కాఙ్ నండొ పణి కిదు.

13అందెఙె దినిన్ వందిఙ్, ఆఇబాసదాన్ వరిగ్నికాన్,బాసెఙ అరద్ం కిజి వెహెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్ వలె. 14అహిఙ,
నాను ఆఇబాసదాన్ పారద్నం కిజిమహిఙ,నాఆతమ్పారద్నం కిజినాద్. గానినాగరబ్ం కాలిమంజినాద్. 15అందెఙెనాను ఇనిక
కిదెఙ్ వలె? నానునాఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గానినామనుస్దాన్ బానానుపారద్నం కినాలె. నానునాఆతమ్దాన్ పాటెఙ్ పారన్.
గానినామనుస్దాన్ బాపాటెఙ్ పారాన్లె. 16మీరుమీఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమహిఙ,మీరుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నిదెర్. మీరు వరిగ్ని మాటెఙ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్, మీరు వెహిస్ని వందనమ్ దిఙ్, ఎలాగ మీ వెట కూడ్ఃజి,
“ఆమెన్ ” వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరు ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. గాని ఆఇకాన్ దయ్ రం కిబె
ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.

18నానుమిఙివిజెరిఙ్ ఇంక నెగెండఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినివందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 19గానిసఙమ్ దు
ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ పది వెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిఙ్ ఇంక మహివరిఙ్ నెసిప్సిన్ లెకెండ్ బుదిద్దాన్ కూడిఃతి అయ్ దుమాటెఙ్ నె
నాను వెహన్.



1కొరింతి 14:20 169 1కొరింతి 15:10

20 తంబెరిఙాండె, మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి మంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇ వనాక్ వందిఙ్ లేత కొడొఃర్ 
లెకెండ్ మండు. గాని ఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ ఆదు. 21 “ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జిని ఆఇ దేసెమ్ ది లోకుర్ నా వందిఙ్ విరి వెట
వరిగ్తిఙ్ బావారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజినామటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రసత్ మనాద్.

22 అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నిక, నమిమ్ఇ వరిఙ్ దేవుణు సతుత్ దిఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ నె మనాద్ ఇజి మాటు దేవుణు
మాటదాన్ నెసాన్ట్ . నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పవకరు వెహిస్నిమాటెఙ్, నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ రుజుప్ ఆజినె గాని
నమిమ్ఇ వరివందిఙ్ ఆఎద్. 23అందెఙె సఙమ్ దు మనికార్ విజెరె కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి మహిఙ,
యాకఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ, నమిమ్ఇకానొ లొఇ వాతిఙా, మీరు బుదిద్ నెగెండ సిలెల్ండ ఆజి వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వారు వెహ్ ఏరా?
24గానిఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ గానిదినిన్వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ గానిలొఇవాతిఙ,విజిదెరెదేవుణుపవకరు లెకెండ్ వెహిస్మహిఙ,వెని
మాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి వనిన్ మనుస్దు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహిస్నిమాటెఙాణిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వాండెతీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరివనిన్మనుస్దుడాఃఙితిమనికెఙ్ విజువెలిల్ తోరెన్. అయావలె, “నిజమెదేవుణుమీ
వెటమనాన్ ”, ఇజి బమమ్ ఆజివాండుముణుకుఙ్ ఊర్ జి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
26అహిఙ తంబెరిఙాండె,మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్,ఉండిపాటెఙ్ పారెద్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి

ఒరెన్ బుదిద్ మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ డాఃఙితిమనిక దేవుణు తోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ 
ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ వలె ఇజినాన్,మరి ఒరెన్ బాసదిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్,యాకెఙ్ విజు సఙమ్ దు మని వరిఙ్ 
దయ్ రంవాని వందిఙ్ కిదెఙ్ వలె.

27ఆఇ బాసెఙ వరిగ్నికార్ ఒరెనొ రిఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ వలె. రిఎరిఙ్ మిసిత్ఙ ముఎర్ వరిగ్దెఙ్ వలె. గాని విజెరె ఒరెస్ వరిగ్ఎండ,
ఒరెన్ ఒరెన్ వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎయెర్ బా దనిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28 ఆఇ బాసెఙ వరిగ్ని దనిఙ్ అరద్ం కిజి వెహిన్కాన్ సిలెల్ండ
మహిఙ,ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు పలల్క్ మండెఙ్. వాండు వనిన్ మనుస్దు వరిగ్జి దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ వలె.

29దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వరిగ్నికార్ బా రిఎర్ నొ, ముఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. మహికార్ వెహిన్ దనిఙ్ నెగెండ వెంజి, ఇనిక
వెహిస్నార్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 30 డగు బసిత్మని మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతిఙ,
ముఙాలవరిగ్జిమంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె. 31విజెరిఙ్ నెసిప్సినివందిఙ్,విజెరిఙ్ దయ్ రం వెహిన్ వందిఙ్,మీరు విజిదెరె
ఒరెన్ వనిన్ వెనుక మరి ఒరెన్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. 32పవకరు
లొఇ మని వరి ఆతమ్ పవకరిఙ్ లొఙిజిమంజినాద్. 33ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్ దిఙ్ దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ 
దేవుణు ఆఎన్.

34 విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని లెకెండ్, సఙమ్ దు పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిన్వలె, బోదెక్ గగోల్ ఆజి వరిగ్జి మండెఙ్ ఆఏద్,
పలక్ మండెఙ్ వలె. సఙమ్ దు అవిక్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమోసెరాసిత్ రూలుదు వెహిమని లెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజిమండెఙ్.
35వరిఙ్ ఇనికబానెసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఇండొ వనాక్ వనాక్మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వలె.సఙమ్ దుబోదెలి వరిగ్జిమంజినిక దనిఙ్ సిగు.

36మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్ ? దేవుణు మాటెఙ్ మీరె రాసిత్ తయార్ కితిత్దెరా? అకక్ మిఙినె అకక్ దొహ్ క మనాదా?
37ఎయెన్ బావాండుదేవుణుపవకఇజిఒడ్ఃబిజినాన్ ఇహిఙ,దేవుణుఆతమ్సితిత్ వరమ్ కుమనికాన్ ఇజిఒడిఃబిజిమహిఙ్ బా,
వాండునానుమిఙిరాసిత్ మనికెఙ్ పబుబాణిఙ్ వాతిఆడెఙ్ ఇజితప్ ఎండ ఒపుప్కొండెఙ్ వలె. 38ఎయెన్ బాయాకనెకిస్పోకిఙ,
వనిన్ఙ్ వాండె నెకిస్ పోకె ఆనాన్ లె.

39అందెఙెనా తంబెరిఙాండె, దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆజిమండు. గాని ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్.
40గాని విజుబానెగెండమరాయ్దదాన్ తగిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె.

15
కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితివందిఙ్.

1తంబెరిఙాండె, నాను మీ నడిఃమి సాటిసిత్ సువార వందిఙ్ మరి మిఙి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. మీరు డగు కిజి
నమిమ్తిత్ అయ సువార, దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నిర్ ణెం కితిత్దెర్. 2నాను మిఙి వెహి మని అయా సువారదానె
దేవుణుమిఙిరకిస్సత్ మనాన్. అందెఙెనాను వెహిమనిమాటెఙ్,మీరు నెగెండఅసిఅయాలెకెండ్ నెమండెఙ్. సిలెల్ండమహిఙ
మీరుదేవుణుముసుక్ఇటిత్ నమకంనిజంఆఏండమంజినాద్. 3దేవణుబాణిఙ్ నఙిదొహ్ కిమనిన్క,నానుమిఙిఒపప్జెపిత్ మని
వనాక్ లొఇ గొపప్ ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహికపూరి కితిత్ లెకెండ్, కీసుత్ మాపాపమ్ క
వందిఙ్ సాతాన్. 4ముఙాల దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహికపూరి కితిత్ లెకెండ్ నె మూసె ఆతండె మూండి రోసాక్ణిఙ్  మరిజ్ నీకె
ఆతాన్. 5ముఙాలపేతుఙ్ ని* వెనుక వనిన్ సిసుర్ ఆతిపనెండుమన్ సిరిఙ్ తోరెఆతాన్. 6దనిన్ వెనుక అయ్ దు వందెఙమిసిత్
నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ ఒరెస్ తోరె ఆతాన్. వరి లొఇ సెగొండార్ సాతసొహార్ ఇహిఙ్ బా నండొండార్ ఏలుబా బతిక్జినార్. 7వెనుక
వాండుయాకోబుఙ్ నిఅపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ తోరెఆతాన్. 8విజెరిఙ్ తోరెఆతివెనుక, కడెఃవేరిదు,నెగెండపుట్ ఇకానాతినఙిబా
తోరె ఆతాన్.

9అపొసుత్ రు లొఇ విజెరిఙ్ ఇంక వీస్ కొడొఃనానె. అపొసుత్ డు ఇజి కూకె ఆదెఙ్ బానాను తగితిక ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను
దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కితమనన్. 10ఏలు నాను ఇనిక ఆతమనానో,అకక్ దేవుణు నఙితోరిసిత్ దయాదరమ్మ్ దానె
ఆతమనన్. అహిఙవాండునాముసుక్దయాదరమ్ంతోరిసిత్కదరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్ లెకెండ్ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ ఇంకనండొకసట్బాడ్ఃజి

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .
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నాను పణి కిత మన. గాని కసట్బాడ్ఃతిక నాను ఆఏ, నఙి తోడుః మహి దేవుణు దయాదరమ్మ్ నె. 11అందెఙె నాను ఆతిఙ్ బా,
వారు ఆతిఙ్ బాఇకాక్దెమాపుసాటిసత్ మనాప్.

సాతికార్ మర్ జినీఙ్ నివందిఙ్.
12గాని, కీసుత్ సాతి వరి బాణిఙ్ నీకె ఆత మనాన్ ఇజి సాటె ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి

మీలొఇ సెగొండార్ ఎలాగ వెహిస్నార్ ? 13సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్. 14 కీసుత్
సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్ ఇహిఙమాపుసాటిసిని సువార పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కబా పణిదిఙ్ 
రెఇక. 15అకాక్దె ఆఏండ,మాపుదేవుణు వందిఙ్ అబదద్ం వెహిన్ సాసిర్ ఇజి తోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సాతి
వరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ ఇజిమాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహ మనాప్. సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ, దేవుణు
కీసుత్ ఙ్ బానిక్ ఎతాన్. 16దేవుణుసాతివరిఙ్ మరిజ్ బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙఅయాలెకెండ్ నెదేవుణు కీసుత్ ఙ్ బామర్ జిబతిక్స్ ఎతాన్.
17 కీసుత్ మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙమీరు నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు ఏలుబామీపాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు సీని
సికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె. 18అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి సాతికార్ బానాసనం ఆత సొహార్ . 19యాబతుక్దునె వాండు మఙి
సాయం కినాన్,సాతిసొహివెనుక సిలెల్ద్ ఇజినెమాటు కీసుత్ ముసుక్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినికాట్ ఇహిఙ,మాబతుక్
విజెరిఙ్ ఇంకహినమాతిబతుక్ బతిక్జినాట్.

20గాని,సాతివరిబాణిఙ్ తొలితపండితిపంట లెకెండ్, కీసుత్ నిజమెసాతివరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితమనాన్. 21ఇనిక ఇహిఙ
ఒరెన్ లోకు వెటనెసావువాతాద్. అయాలెకెండ్ నెసాతివరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙె ఆనికబాఒరెన్ వనిన్ వెటనెవాతాద్. 22ఆదము
వెట విజెరె ఎలాగసాజినారొ,అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట విజెరెపాణంమనికార్ ఆనార్ లె. 23గానిఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వరాస్దునె
పాణంమనికాన్ ఆనాన్. తొలితపండితిపంట కీసుత్ . వెనుక కీసుత్ వానివలెవనిన్ఙ్ సెందితికార్ పాణంమనికార్ ఆనార్. 24దని
వెనుక వాండుయాలోకమ్ దు మని విజు సెఇ సతుత్ ఙ్ ని, విజు అతికారమ్ కాఙ్, విజు సతుత్ ఙమాయిపిస్ పోకిస్, వనిన్ బుబాబ్తి
దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ విజుఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలె విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి విజెరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్ ఏలుబడిః కిజిమండెఙ్ వలె.
26లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ పగాతిసావుదిఙ్, కడెఃవేరిదు వాండు నాసనం కినాన్ లె.

27 దేవుణు, “విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిగ్ ఇటాత్ న్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. “విజు వనాక్ఙ్ ”, కీసుత్
పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ మనాన్ ఇజి వెహిన్ వలె, విజు వనకాఙ్ వినిపాదమ్ కు అడిఃగి ఇడిత్ మనికాన్ ఆతి దేవుణు అయవిజు
వనకాఙ్ వెటవనిన్ఙ్ వాండె కీసుత్ పాదమ్ కఅడిఃగి ఇడెః ఆఎన్ ఇజిటేటతోర్ జినాద్. 28వాండుయాలెకెండ్ కితిత్ వెనుక,మరిన్ 
విజువనకాఙ్ వనిన్పాదమ్ కు అడిఃగి ఇటిత్ 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 నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ ఎందనిఙ్ లోకుర్ వరి వందిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ? 30మరి సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నార్ 
ఇజి మాపు నమిమ్ఏప్ ఇహిఙ ఎందనిఙ్ సావు తపిసిన్ పమాదమ్ కాఙ్ మాపు గురి ఆదెఙ్. 31 తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి కీసుత్
యేసుకీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతి వందిఙ్ నాను నిజం ఎసొసరద్ ఆజినానొఅయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబానాను సపెఆదెఙ్ బాఅకుక్
మనద్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. 32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితిసఙతిఙ్ వందిఙ్ నెనానుఎపెసిపటన్మ్ దుఅడిఃవిజంతుఙ
వెట విదెద్ కితానా? సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ నఙి ఇని లాబం మనాద్ ? సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ ఎర్ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్ 
సానాట్,అందెఙె ఉణాట్ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా కిదెఙ్ వలె.

33మీరు మొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజి మనిఙ్, నెగిగ్ అలవాటుఙ్ మనికార్ బా పాడ్ః
ఆజినార్”. 34 నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరు మహిస్ సొనిస్ పాపం కిఎండ నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీలొఇ సెగొండార్ దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు కిదెఙ్ ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35సెగొండార్ యాలెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగమరిజ్ నికె ఆనార్ ? ఎలాగమరి ఒడొఃల్ దాన్ వారు వానార్ ?”.

36బుదిద్ సిలికిదెరామీరు వితుత్ వితిన్వలె,అయవితిన్వితుత్ సబితిఙానెదనిబాణిఙ్ మొకనేరిజ్నాద్. 37నీను వితిక కూలిఙ్ గాని,
మరి ఎమేణివితుత్ బగాని వహివితుక్నె వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని నేరిజ్నిమొకక్ ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె. 38గాని దేవుణువాండు
నిర్ ణెం కితిత్ లెకెండ్ దనిఙ్ ఉండిఒడొఃల్ సిజినాన్. వితిత్మనిన్ విజురకమ్ దివితుత్ ఙ వనకవనకఒడొఃల్ సీజినాన్. 39కంటవిజు
ఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు కంట ఉండి రకంమనాద్. జంతు కంటమరిఉండి రకం,పొటి కంటమరిఉండి రకం,మొయకంట
ఉండి రకం. 40అయాలెకెండ్ నె ఆగాసమ్ ది వనకాఙ్ ని, బూమిదు మని వనాక్ఙ్ తేడ మంజినాద్, ఉండె ననికెఙ్ ఆఉ. విజు
అంతం మనికెఙ్ గాని వనక అంతం ఉండె లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41 ఎలాగ ఇహిఙ, పొదుద్ ది అందం ఉండి రకం, నెలాది అందం
మరి ఉండి రకం, సుకెక్ఙ అందంమరి ఉండి రకం. ఉండి సుకాక్ది అందంమరి ఉండి సుకాక్ది అందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42అందెఙె సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆనివలె అయాలెకెండ్ నె మంజినాద్. బూమిదు మూసె ఆతి మని పీనుగు సబ్ జి సొనిక.
గాని సబ్ జి సొన్ ఇ ఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు నికె ఆనార్ లె. 43మూసె ఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్ బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క. గాని
నికె ఆజిని ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక ఆనాద్. 44మూసె ఆజిని పీనుగుయాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్. గాని
నికె ఆజిని ఒడొఃల్ దేవుణు మంజినిబాడిఃదు 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 దేవుణుమాటదు 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
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బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ వానాద్. 47తొలిత ఆదాముయాబూమి దూలిదాన్ తయార్ ఆతమనాన్. వెనుకాహి ఆదాము ఆతి
కీసుత్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48బూమిది దూలిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ మాటు వనిన్ లెకెండ్ నె మంజినాట్. దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ 
వాతి వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆనార్ లె. 49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్ 
తయార్ ఆతివనిన్మూరిలెకెండ్ మనాటొ,అయాలెకెండ్ నెదేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతివనిన్కీసుత్ మూరిలెకెండ్ తయార్ 
ఆనాట్ లె.

50తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్ తయార్ ఆతిమనియాఒడొఃల్ దాన్ మాటు దేవుణు కిజిని ఏలుబడిఃదు సొనిస్మండెఙ్ 
అట్ ఎట్ ఇజి నాను మిఙి కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సావు మని యా ఒడొఃల్ కు సావు మన్ ఇ బాడిఃదు మండెఙ్ 
అట్ ఎద్. అకెక్ఙ్ కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51 గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి విండు, నాను దేవుణుది డాఃఙితి మని ఉండి సఙతి మిఙి
తెలియకిజిన. మాటువిజెటెసాఎట్. మాటువిజెటెమారాన్ట్. 52సణెమ్ దు,అహిఙఉండి కణక రెపడెఃయ్ జిపెరిన్ముఙాలె,
కడెఃవెరిదిపెరిజోడుఃబంగ పలకిఙ సరిఅకక్ జరిగ్నాద్. జోడుబాంగ పలకిన్వలెసాతికార్ సావుమన్ ఇఒడొఃల్ దాన్ నికెఆనార్.
ఏలుదాక బతిక్జినిమాపుకొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతి ఒడొఃల్ దాన్ మారాన్ట్ లె. 53సబ్ జిసొనిస్నిమాయాఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బాసబ్ జి
సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె,సావువాజినియామాఒడొఃలుఙ్,సావుసిలి ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54సబ్ జిసొనిమాఒడొఃలుఙ్, ఎసెఙ్ బాసబ్ జిసొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. సావువాజినిమాయాఒడొఃలుఙ్,
సావు సిలిల్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. నసిత్వలె దేవుణు మాటదు రాసిత్ యామాటెఙ్ నిజం అనాద్, “సావు ముసుక్ పూరి
గెలిసిత్ వందిఙ్, సావు మరి మన్ ఎద్ . సావు డిఃఙె ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”. 55 “సావుమాముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా?
మఙి గుతెత్ఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ మరిసాపుక్మనాదా?”, ఇజి దినిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిక, నసిత్వలెపూరి ఆనాద్.
56సావుతపిసిని సాంపుపాపం. మాటు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక, మఙి ఓడిఃసెత్ఙ్ పాపమ్ దిఙ్ సతుత్ ఆజినాద్.
57మాపబువాతియేసుకీసుత్ దాన్ మఙిపాపమ్ దిఙ్ నిసావుముసుక్ గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58 అందెఙె, నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబా మిఙి కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్ మండు. ఎసిత్వలెబా దేవుణు వందిఙ్ 
కసట్బాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పబు వేట కూడ్ఃజి మీరు కసట్బాడ్ఃజి కిజిని పణిఙ్, ఎసెఙ్ బా పణిదిఙ్ రెఎండాఃజి
మన్ ఉ ఇజి నెసి ఎసిత్వలెబా పణి కిజిమండు.

16
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ వెహిస్నిక.

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ డబుబ్ కుడుఃపిస్ని వందిఙ్ ఇహిఙ నాను గలాతియదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహి
మని లెకెండ్ మీరుబా కిదు. 2నాను వానివలె, అయావలెనె కుడుఃపెత్ఙ్ తొఎండ, విజు ఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని దని బాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ కుడుఃపిస్ మండెఙ్ వలె. 3అహిఙ నాను వానివలె, మీరు
తగిన్కార్ ఇజి ఎయెరిఙ్ ఎరిల్సినిదెరొ, వరిఙ్ ఉతమ్ కు రాసి సీజిమీరు కుడుఃపిస్ని డబుబ్ వరి కీదు యెరూసలెమ్ దు పోకాన్ట్.
4నానుబా సొహిఙ బాగ మంజినాద్ ఇజి తోరె ఆతిఙ వారు నా వెట వానారెల్. 5అహిఙ ఏలు నాను మాసిదోనియాదు సొనిస్
అబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సిమండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదుసొహి వెనుక నాను మీ డగు వాన.
6నసిత్వలెమీడగు సెగం రోసుక్మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి, సిలిల్ఙ పణికాలం విజుమీబానె గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె
నాను ఎమేణి దరిఙ్ సొండెఙ్ నొ,అయాపయ్ నమ్ దు నఙిసాయం కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7ఏలు పయ్ నమ్ దుమీ డగు వాజి
మిఙి దసూల్ ఆజి సొండెఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు సెగం కాలం మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన. 8గాని
పెంతుకొసుత్ * పండొయ్ దాక ఇబెబ్ ఎపెసి పటన్మ్ దునె నాను మంజినలె. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇబెబ్ నెగెండ సువార పణి జరిగ్ని
లెకెండ్, తగిన్ నెగిగ్ అవ్ కాసం నఙి దొహ్ కమనాద్. నఙి ఎదిసినికార్ బామనార్.

10తిమోతిమీ డగు వాతిఙ, ఇని దనిఙ్ బా తియెల్ ఆఏండ మీ వెట మంజిని లెకెండ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నాను కిజిని లెకెండ్ నెవాండుబా పబు పణి కిజినాన్. 11ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండుమరిజ్
నా డగు వాదెఙ్ వనిన్మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ పొకు. మహితంబెరిఙ వెటవాండు వానానెల్ ఇజినాను ఎదు సుడ్ఃజిన.

12 ఏలు తంబెరి ఆతి అపొలొ వందిఙ్ వెహిన్క ఇమిక ఇహిఙ, మహి తంబెరిఙ వెట మీ డగు సొండెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ 
బతిమాలితగాని ఏలు వాదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. గానిమరి ఎసెఙ్ బావాండు అవ్ కాసం దొహ్ కిన్వలెమీడగు వానానెల్.

13మీరు జాగర మండు. దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ మండు. దయ్ రమ్ దాన్ మండు. సతుత్ దాన్ మండు.
14మీరు కిజిని పణిఙ్ విజుపేమదాన్ కిదు. 15-16అకాక్యపాంతమ్ దు తొలితదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పాను ఇండొణికార్ 
ఇజిమీరు నెసిన్దెర్ గదె? దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పణిసాయం కిదెఙ్ వరిఙ్ వారె ఒపజెపె ఆతమనార్ ఇజిబామీరు
నెసినిదెర్. అందెఙె తంబెరిఙాండె, మీరు నిని వరిఙ్ అణిఙిజి మండు. అకాక్దె ఆఏండ పణిదిఙ్ కూడ్ఃజి వాని వరిఙ్ ని
కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్ బా అణిఙిజి మండెఙ్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 17మీరు వాదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్ బా,
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.

19 ఆసియాదు మనిన్ సఙమ్ కాణికార్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినర్. అకుక్ల, పిసిక్ల ఇనకార్ ని వరి ఇండొ
కూడ్ఃజివాజినినమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ బాపబు పేరుదాన్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరాఇజివెన్ బాజినార్. 20నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ్ విజెరె

* 16:8 16:8 పడాయిపమాణమ్ దు ఇకక్ వారమ్ క పండొయ్ ,మరి పంట కొయిన్ పండొయ్ ఇజి వెహెఆజినాద్ . (నిరగ్మ 34:22, 23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజియా
పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇసాయేలు లోకుర్ యెరుసలేమ్ దు మంద వాజి మహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙయాబయ్ ఇజి అరద్ం. యాక పసక్ పండొయ్ ఆతి వెనుకయాబయ్ 
రోసుక్ ఆనివలె ఆజినాద్ .
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మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజినార్ . దేవుణు వెట కూడిఃతి మనిన్ వరిఙ్ మీ పేమ తోరిసుత్ . నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పొంబిజి వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22ఎయెన్ బాపబుఙ్ పేమిస్ ఎండమహిఙసయిప్ వనిన్ముసుక్ రపిద్. యేసుపబువాజినాన్. రఅపబువా. 23పబువాతి

యేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమిఙితోడుః ఆజిమనీద్ .
24 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిన్మీరు విజిదెరె వెటనాపేమమనీద్. ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్
రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్మనిన్ రుండి ఉతం. యాఉతమ్ దు పవులు వనిన్ వందిఙ్ ,మరి

వాండు ఎలాగ సువార పణి కితాత్ న్ ,మరి అయావలె వనిన్ఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ జరిగ్తె ఇజియాఉతమ్ దు లావ్ వెహిస్నాన్ . కొరింతి
పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ సెగొండార్ , ఆఇవరి బోద వెంజి పవులు అపొసుత్ డు ఆఏన్ ఇజి వెహార్ . దనిన్ వందిఙ్ 
జవాబ్ వెహిలెకెండ్ యాఉతమ్ దు నండొ సఙతిఙ్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఇసట్మాతి వజ యేసుపబునె వనిన్ఙ్ అపొసుత్ డు
లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజిరుజుప్ కిజినాన్ .వాండు కితిత్ పణిదునొ,వెహిమాటదునొ,వనిన్బతుక్దునొ,ఇనికబాతపుప్మహిఙతోరిసుత్
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్ . ననిన్ వరి వెటమొకొం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజి వెహిస్ ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజిమర్ జి నిఙితి వెనుకయాబబ్య్ ఆరునొయాబబ్య్ ఏడునొ పంటెఙ్ వెనుకయాఉతం రాసాత్ న్ ఇజి దినిన్

వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులుమాసిదోనియదుమహివలెబాణిఙ్ యాఉతంరాసత్ పోకాన్ ఇజిబావారు నమిమ్జినార్ .

1 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులుని మా తంబెరి ఆతి మోతితి కొరింతి పటన్మ్ దు మని
దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ ని అకాక్య పాంతమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ విజెరిఙ్ రాసిని ఉతం. 2మా బుబాబ్తి
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 బుబబ్ ఆతి దేవుణు పొగిడెః ఆపిన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, విజు కసట్మ్ కాఙ్ దేవుణు మఙి ఓదరిసిని ఓదరుప్దాన్ 
ఎలాగ మరి కసట్మ్ దు మని వరిఙ్ బా ఓదరిసెత్ఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆదెఙ్ ఇజి వాండు మా విజు కసట్మ్ కాఙ్ మఙి
ఓదరిసినాన్. 5 కీసుత్ వెట కసట్మ్ కు మా బతుక్దు ఎలాగ లావ్ ఆజినెనొ, అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట ఓదరుప్బా మా బతుక్దు
నిండిజి పొఙిజి వాజినాద్. 6మాపు కసట్మ్ దు మనాప్ ఇహిఙ అకక్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ ఒదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజిని దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినెమాపు కసట్మ్ దు మనాప్. దేవుణుమఙి ఓదరిసిత్ మనికమిఙి ఓదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మఙివాతిమనిలెకెండ్ కసట్మ్ కుమిఙివానివలె,అయాకెఙ్ మీరుడిఃస్ ఏండఓరిసినివలెఅయఓదరుప్ఎలాగమరికఇజిమీరు
నెసినిదెర్. 7మఙివాతిమని కసట్మ్ కాఙ్ మీరు ఎలాగమా వెట కూడ్ఃజి మంజినిదెరొ, అయలెకెండ్ నెమా వెట ఓదరుప్దుబా
కూడ్ఃజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమీవందిఙ్ మాపుఆసదాన్ ఎదు సూణిక కదిల్ఎండమంజినాద్.

8తంబెరిఙాండె, ఆసియపాంతమ్ దుమాపు ఓరిసిత్మని కసట్మ్ కు మీరు నెస్ ఎండ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమాపు కొరిజినాప్.
మాపుసానాప్ పెల్సు ఇజిఒడిఃబితాప్. మఙిఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇననినసొకసట్మ్ కుమఙివాతె. 9నిజమెసావుదిఙ్ సికస్మఙిదొహ్ క
మనాద్ ఇజిమాపు ఒడ్ఃబితాప్. గానిమాపు, మాముసుక్నె ఆదారం ఆఏండ, సాతి వరిఙ్ నికిన్ దేవుణు ముసుక్నె ఆదారం
ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకెక్ఙ్ విజుమఙి జరిగ్తె. 10-11మీరుబామావెట కూడ్ఃజిపారద్నం కిజిసాయం కితిత్ఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరిసావు
నని కసట్ం కాణిఙ్ మఙి తపిసాత్ న్. మరివాని కాలమ్ దుబా తపిసినానెల్. వాండు మరి ఎసిత్వలెబామఙి తపిసి మంజినానెల్ ఇజి
వనిన్ వందిఙ్ నె మాపు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాప్. నండొండార్ పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ అయ పారద్నమ్ క
వందిఙ్ మఙి కనికారం దొహ్ కి వందిఙ్, నండొండార్ మావందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహన్రెల్.

12మాగరబ్ం వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, యాలోకమ్ దు మని బతుక్దుబా, మరిమీవెటమనిన్ విజు సఙతిఙ లొఇబా
గరబ్ంగదిస్ ఎండదేవుణుసితిత్మనినెగిగ్ మనుస్దాన్,లోకమ్ దుమనిన్వరిబుదిద్దాన్ ఆఏండదేవుణుదయాదరమ్మ్ దిసతుత్ దాన్ 
బతిక్తాప్. దినిన్ వందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజినాప్. 13సద్ విదెఙ్ నొ,పూరిఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇమాటెఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ సిలెల్.
14ఏలుమీరుమఙిసెగంనెసిత్ మనిదెర్. గానిపబుఆతియేసుమరిజ్ వానిదినమ్ దుమాపుమీవందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహ్ నాన్ప్ లె.
అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబా నఙి పూరి నెసిన్దెర్ లె ఇజిమాపు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మామనుస్దునమకంతప్ ఎండమనిన్ఙ్,మిఙిరుండివంతుఙ్ లాబంమండెఙ్ ఇజిముఙాలమీడగువాదెఙ్ 
ఇజినఙిఉండిఉదెసంమహాద్ . 16ముఙాలమీడగువాజిమాసిదోనియసొండెఙ్ ఇజి,మరిమాసిదొనియదాన్ మరిజ్ మీడగు
వాజి, మీరె యూదయ దేసెం సొండెఙ్ మఙి పోకిన్దెర్ ఇజి నాను ఒడిఃబిత. 17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబితివలె,
యాకఇజిరి సఙతి ఇజినాను ఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ” ఇజి వెహిస్ వెటనె “ఆఎద్,ఆఏద్ ” ఇజి వెహెఙ్ యాకెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి లెకెండ్ కిజినానా?

18 దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి మనిన్ లెకెండ్ నె, మాపుమిఙి వెహి మనిమాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినె,
“ఆఏద్ ’ ఇజి వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నావెట, సిలువాను వెట,తిమోతివెటమీనడిఃమిసాటెఆతిమనిదేవుణు
మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’ ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ ఇజినొ ఆఎతాన్ . గాని వనిన్ వెట అకక్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్.
20దేవుణు సితి పమాణమ్ కు ఎసొస్డు ఆతిఙ్ బా, అకెక్ఙ్ విజు కీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ ఇజినెమనెన్. అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజితోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట ‘ఆమెన్ ’ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్.
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21-22మీ వెట మఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్ మంజినికాన్ దేవుణునె. బురదాన్ నూనె వాకిస్ కేట కితిత్ లెకెండ్ 
ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్సొంతం ఇజిమాముసుక్ముదపోకిస్, వెనుకమఙిదొహ్ కెఙ్ మనిమేలుఙ వందిఙ్ రుజుప్ 
లెకెండ్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙి సితమనాన్.

23మీముసుక్ కనికారం మనిఙ్ నె నాను మరి కొరింతి పటన్మ్ దు రెఎత, ఇని దనిఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 24అందెఙె మీరు
దేవుణుముసుక్నమకంఇడిత్ దనిఙ్ మీముసుక్అతికారంమనికాప్ ఇజిఆఏప్ గానిసరద్ వందిఙ్ మీవెటకూడ్ఃజిపణికినికాప్ 
లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దాన్ మీరు గటిఙ నిలిస్మంజినిదెర్.

2
1అందెఙెమరిఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీడగు రెఎ ఇజినామనుస్దు నానె నిర్ ణెం కిత. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుమిఙి

దుకం తపిసత్ ఇహిఙ, నా వెట దుకం ఆతికారాతిమీరు ఆఏండ ఎయెర్ నఙి సరద్ కిబిసాన్ర్?. 3ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను
మిఙిరాసత్ ఇహిఙ,నాను వానివలె, నఙి సరద్ కిబిసెత్ఙ్ మని వరివెట నఙి దుకం రెఎండమండెఙ్ వలె ఇజి రాసత్. మరి నఙిమని
సరాద్ దు మీరుబా నావెట సరద్ ఆనిదెర్ లె ఇజి మీ వందిఙ్ నామనుస్దు నమకం ఇటాత్ మన. 4మీరు దుకం ఆదెఙ్ ఇజి ఆఏద్ ,
గానిమిఙినాను ఎసొనొపేమిసిన ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొ దుకమ్ దాన్ మనుస్దు బాద ఆజి, ఎసొనొ కణెరు వాకిస్మిఙి
రాసత్ మన.

తపుప్ కితిత్ వరిఙ్ సెమిసిన్ వందిఙ్ 
5ఎయెన్ బా దుకం కిబిసాత్ న్ ఇహిఙ, నఙినె లావ్ ఆఏండ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ కండెక్ దుకం కిబిసత్ మనాన్. అందెఙె నఙి

దుకం కిబిసిత్ వందిఙ్ నాను గటిఙవెహెఙ్ ఆఏద్ గదె? 6వనిన్ఙ్ మీలొఇనండొండార్ వెటసితిసికస్ సరిఆనాద్. 7అందెఙెమీరు
వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు మరి నండొ దుకమ్ దు మడుఃగ్ జిమని లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి.
8అందెఙె వనిన్ఙ్ మీరు పేమిసినిదెర్ ఇజిమరివనిన్ఙ్ మీరుతోరిసెత్ఙ్ వలె ఇజినాను బతిమాలిజ్న. 9మీరు విజుదనిఙ్ లొఙిజి
తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ మంజినిదెరాఇజినెసెత్ఙ్ నెనానుమిఙిరాసత్ మన. 10మీరు ఎయెరిఙ్ బాసెమిసిత్ఙనానుబావనిన్ఙ్ సెమిసిన.
మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాసెమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ,మీవందిఙ్ అకక్బా కీసుత్ ఎదు నాను సెమిసత్ మన. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సయాను
మాముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను సెమిసత్ మనన్. మరి వనిన్ సెఇ పణిఙ వందిఙ్ మాటు నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ గదె?

కొతత్ ఒపుప్మానం వందిఙ్ సాటిసిన్కార్.
12 కీసుత్ సువార సాటిసెత్ఙ్ నాను తోయ పటన్మ్ దు వాతివలె అబెబ్ నెగిగ్ అవ్ కాసం దేవుణు నఙి సితాన్. 13గానినా తంబెరి

ఆతి తీతుఙ్ తొఎండ నామనుస్దు నిపాతి సిలెల్ండ ఆతిఙ్, వరిఙ్ నాను సొనిస్న ఇజి వెహిస్ అబెబ్ణిఙ్ మాసిదోనియసొండెఙ్ 
సోత.

14గానిమాపుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతిమఙి 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 నడిఃమి మాపు దేవుణుదిఙ్ కీసుత్ ది నెగిగ్ వాసనం
లెకెండ్ ఆతమనాప్. 16పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙ్ మాపుసాతి ఒడొఃల్ ది కంపు లెకెండ్ మనాప్. దేవుణు రకిస్సిన్ వరిఙ్ బతుక్
సిజిని నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ మనాప్ . నిని పణిదిఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? 17మహినండొండార్ లెకెండ్,లాబం రపిద్ ఇజి
దేవుణుమాటదిఙ్ బేరం కినికాప ఆఎప్. దేవుణు బాణిఙ్ పోకె ఆతివరి లెకండ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి నీతినిజాయిదాన్ దేవుణు
ఎదుమాపువరిగ్జినాప్.

3
1మరిమఙిమాపెమరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా? సెగొండారిఙ్ అవ్ సరంమని లెకెండ్ మీబాణిఙ్ నొ,మిఙితోరిసెత్ఙ్ 

ఇజినొ, కీదు పోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ ఉతమ్ కు మఙి మండెఙ్ నా? 2మామనుస్ఙ రాసె ఆతిమని లోకుర్ విజెరె నెసి సదివ్జిని
ఉతమ్ కుమీరె. 3పణకుదాన్ తయార్ కితిత్ బలెల్ఙముసుక్ గీసిత్ మనిక ఆఏద్ ,మరిసిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ ,గానిలోకురిమనుస్
ఇనిమెతానిబలెల్ఙముసుక్,మాపుకితిత్ సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,రాసెఆతిమని కీసుత్ బాణిఙ్ వాతిమని
ఉండిఉతమ్ నెమీరు ఇజిమీరెతోరిసినిదెర్.

4 కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు మా మనుస్దు నసొస్ నమకం మనాద్. 5 మాపు కిజిని పణిఙ్ విజు మా సతుత్ దాన్ మాపె
కిజినాప్, ఇజి ఒడ్ఃబిదెఙ్ మాలొఇ ఇనికబా సిలెల్ద్. యాకెఙ్ కిదెఙ్ మని సతుత్ దేవుణు బాణిఙ్ నె వాతాద్. 6వాండె మఙి
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దిఙ్ నెగెండ పణికనికార్ ఇజి ఇటత్ మనాన్. కొతత్ ఒపుప్మానం ఇహిఙఅసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని
దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతిక. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతి పమాణం సావు తపిసినాద్. ఆతమ్దాన్ వాతి పమాణం
పాణం సీజినాద్.

కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.
7పణకు బలెల్ఙ ముసుక్ అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతిమని సావు తపిసిత్ పమాణం నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ . 8 ఇహిఙ, మోసె

మొకొం తగిజి సొనిస్ని జాయ్ దాన్ మహిఙ్ బా, ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ మొకొమ్ దు తినాఙ్ బెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ గొపప్ పెరి
జాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్ అయాలెకెండ్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మని పణిఙ్ దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొ గొపప్
పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పణి నసొస్ గొపప్ పెరికమహాద్ ఇహిఙ,లోకురిఙ్ నీతి నిజాయితిదికార్ కిజిని
యాపణి, దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికమంజినాద్. 10ఏలుమనిక ఒదెగొపప్ పెరిక ఆతిక ఆతిఙ్, దినిఙ్ పోలిసిసుడ్ఃతిఙ,ముఙాల
గొపప్పెరికమహిదనిఙ్ ఏలు ఇనికసిలెల్ండఆతాద్. 11అసరమ్ దాన్ రాసెఆతి, కండెక్ కాలంమహియాపమాణంయాలెకండ్ 
గొపప్ పెరికవాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబామంజినియాకొతత్ పమాణంమరి ఒదె గొపప్ పెరికమంజినాద్.
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12మాపుయాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాట్. అందెఙెమామనుస్దు దయ్ రమ్ దాన్ మనాప్. 13మాపుమోసె
లెకెండ్ ఆఏప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ మొకొమ్ దు మని తగిజి సొని జాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండ మోసె వనిన్
మొకొమ్ దుటుకుర్ ఇటాత్ న్. 14గానివరిమనుస్ గుడిఃఆతమహాద్ . అందెఙెఏలుబావారుపడాఃయిఒపుమానంసదివ్జినివలె
వరిమనుస్ఙముసుక్ అయాటుకుర్ ఏలుబాలాగె ఆఏండ అయాలెకెండ్ నెమనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వెటనె అకక్ లాగె
ఆజినాద్. 15ఏలుదాకమోసెరాసిత్ మనికెఙ్ వారు సదివ్జిని వలె వరిమనుస్ఙముసుక్ ఉండి టుకుర్ మని లెకెండ్ నెమనాద్.
16గాని ఎయెన్ బాఎసిత్వలెబా పబువాతియేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙవనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17 పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల కిజినాద్. 18మాటు విజెటె టుకుర్ మన్ ఇ మొకొమ్ దాన్,
ఆదమ్ దాన్ జాయ్ తోరితి లెకెండ్, పబు జాయ్ తోరిసినాట్. ఆతమ్ ఆతి పబుబాణిఙ్ వాని జాయ్ దాన్ మరి ఒదెద్ జాయ్ ఆజి
వనిన్మూరి లెకెండ్ ఆజిమంజినాట్ లె.

4
ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండలొఇమనిన్ ఆసిత్

1దేవుణు కనికారమ్ దానెమాపుదేవుణు పణిదుమనాప్ . అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలెల్ండ ఆఏప్. 2మాపుసిగు
లాగిజ్ని డాఃఙిజి కిజిమహిపణిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ప్. మాపుమోసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఎప్. మాపుదేవుణుమాటమని లెకెండ్ దనిఙ్ 
మారిస్ ఎండ వెహిస్నాప్. మాపుమొసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ . మాపుదేవుణుమాటమనిన్ లెకెండ్ మారిస్ ఏండ వెహిస్నాప్ .
అకాక్దె ఆఏండ నిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ నెసిని లెకెండ్ వరి గరబ్మ్ దిఙ్  ఎదు మఙిమాపె నెగెండ దేవుణు ఎదు బతిక్జినాప్.
3మాపువెహిస్ని సువార డాఃఙె ఆతి మహిఙ, అకక్ పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙె డాఃఙె ఆత మనాద్. 4దేవుణు మూరి ఆతిమని
కీసుత్ జాయ్ ఆతిసువారదిఙ్ జాయ్,వరిఙ్ తొర్ ఏండమంజినివందిఙ్ యాతరమ్ దిఙ్ అతికారిఆతిసెతూను నమకంసిలిల్కార్ 
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. గానియేసుకీసుత్ పబు ఇజి ఒడిఃబిజి, మాపుయేసు వందిఙ్ మిఙి పణి కినికాప్ ఇజి సువార
సాటిసినాప్.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్ యా సతుత్ మాది ఆఏద్, గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఇజియానెగిగ్ ఆసిత్ మా
ఒడొఃల్ ఇనిఇసాక్ కుండెఙలొఇమఙిదొహ్ కమనాద్. 8విజుదరిఙాణిఙ్ గటిఙసీపెఆజినికాప్ గానిపెడెఃహికాప్ ఆఏప్. ఇనిక
కిదెఙ్ నొ ఇజి తెలిల్ఎండ ఆతికాప్ గాని ఇనిన్ ఆస సిలిల్కాప్ ఆఏప్. 9హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజినాప్ గాని డిఃసి సిబె ఆతికాప్ ఆఏప్.
డెఃయెఆజిఅడిఃగి అరికాప్ గానినాసనంఆజినికాప్ ఆఏప్. 10మాపుఎసిత్వలెబామాఒడొఃల్ దుయేసుసావుదిఙ్ బరిసినాప్,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు బతుక్బామాఒడొఃల్ దాన్ తొరెఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11ఏలు బతిక్జినికాప్ ఆతిమాపుఎసిత్వలెబాయేసు
వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపె ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాసనం అజి సొని మా ఒడొఃల్ దు యేసు బతుక్ తొరె ఆదెఙ్ వలె.
12అందెఙెసావుమాలొఇపణి కిజినాద్ గానిమీలొఇపాణం పణి కిజినాద్.

13“నానునమిమ్తమనన్. అందెఙెనానువరిగ్తమనన్”,ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. అయాలెకెండ్ మనిన్మనుస్దాన్ 
మాపుబా నమిమ్త మనాప్, అందెఙె వరిగ్జినాప్. 14 ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆతి యేసుఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్ నికికాన్, యేసు వెట
మఙిబానికిస్మీవెట వనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్.

15దేవుణు దయాదరమ్ంమరి ఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజిసారిన్వలె, నండొపారద్నమ్ కు కిజి,మరివందనమ్ కు వెహిస్వారు
దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. యాకెఙ్ విజుమీవందిఙ్ నె.

16అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరె ఆజినిమాఒడొఃల్ పాడాఃజిసొనిస్నాద్ గానిమామనుస్దు
మాపు రోజు రోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ ఆజినాప్. 17మాపుఓరిసినియాసాణెం 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 ఇహిఙతోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నెమంజినె,తోర్ ఇకెఙ్ ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.

5
1యాబూమిముసుక్మాపుబతిక్జిని గుడారం* లెకెండ్ మనిమాఒడొఃల్ ఎసిత్వలెనాసనం ఆతిసొహిఙ్ బా,మావందిఙ్ 

దేవుణు మంజిని బాడిఃదు లోకు కికాక్ణిఙ్ తొహిక ఆఏండ, దేవుణు తయార్ కితిత్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని ఉండి ఇలుల్
మంజినాద్ ఇజిమాపు నెసాన్ప్. 2 పరలోకమ్ దు మనిన్ ఇలుల్ లెకెండ్ మనిన్ ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆసదాన్ యాగుడారం
ఆతి ఒడొఃల్ దుమాపుములుఙిజినెమంజినాప్ . 3మాపుఅబెబ్ ఒడొఃల్ మనిన్ వరి లెకెండ్ మనిన్ఙ్ మాఆతమ్ 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. అందెఙె సావుమనిన్
యాఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బాసావుసిలిల్ పాణంమనిఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5వనిన్ఆతమ్దిఙ్ బయాన్ లెకెండ్ మఙిసితిమనికాన్ 
ఆతి దేవుణునె దినిన్ వందిఙ్ మఙి తయార్ కితత్ మనాన్. 6అందెఙెమాపు ఎసిత్వలెబా మనుస్దు దయ్ రం మనికాప్. మాపు
యాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జినిదాక పబు బాణిఙ్ దూరంమనాప్ ఇజి నెసినాప్.

7మాపుదేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దానెబతిక్జినాప్. కణకెఙ తోరిజ్ని వనిన్క దటాఙ్ ఆఏద్. 8యాఒడొఃల్ దు బతిక్ని
దనిన్ఙ్ ఇంక, యాక డిఃసి సిజి పబు వెట మంజినికాదె మఙి ఒదె ఇసట్ం, దినిన్ వందిఙ్ మఙిమనుస్దు దయ్ రం మనాద్, ఇజి
నాను వెహిస్న. 9అందెఙె, మాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జి మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి పబు వెట మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి
లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజిమాపుగురిసుడ్ఃజినాప్. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙఒరెన్ ఒరెన్ యాఒడొఃల్ దాన్ మహివలెకితిత్ పణిఙవందిఙ్,

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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అయాకెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా, సెఇకెఙ్ ఆతిఙ్ బా దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ దొహిక్ని వందిఙ్ మాటు విజెటె కీసుత్ నాయం తీరిసిన్
బాడిఃదు తోరె ఆదెఙ్ వలె.

మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలతొహ్ పిసిన్ పణి
11అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఎసొస్నొ తియెలాజిమండెఙ్ ఇజి నెసినె,మహివరిఙ్ అయాలెకెండ్ మండు ఇజి బుదిద్ వెహిస్నాప్.

మాపుఎలాగ మరికాప్ ఇజి దేవుణు నెసినాన్. మీ గరబ్ం ఎదు మీరుబా మఙి నెసినిదెర్ ఇజిమాపు ఆస ఆజినాప్. 12మరి
మాపుమీఎదుమా వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్,గానిమావందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మిఙిఉండి అవ్ కాసం సీజినాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమనుస్దుమనికెఙ్ నెస్ ఏండ,వెలిల్ తొరిన్కెఙ్ సుడ్ఃజిపొగ్ డిఃజివరిగ్జినివరివెటమరిజ్ వెహెఙ్ మీరుఅటిన్కిదెర్ 
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 సాతాన్ ఇజి బతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరి
వందిఙ్ నె బతిక్ఏండ వరి వందిఙ్ సాజిమరిజ్ నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నె బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసినాప్.

16అందెఙె ఏలుదాన్ మాపు ఎయెర్ వందిఙ్ బాయాలోకమ్ దు మనికార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ 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 నెఆతె. దేవుణు వెట పగాతికాట్ మఙి కీసుత్ వెట, దేవుణుమఙివనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ .మరిమహికార్ దేవుణు
వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ తయార్ కిని పణిబామఙి ఒపజెపాత్ న్. 19అహిఙ, దేవుణు లోకురి పాపమ్ కు విజు వరిముసుక్నె
మొప్ ఏండ,లోకమ్ దు మని వరిఙ్ కీసుత్ వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలెఙ్ లెకెండ్ కిబిసిన్
అయమటెఙ్ మఙి ఒపజెపాత్ న్. 20అందెఙెమాపు కీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్. దేవుణుమా వెటమిఙి బతిమాల్ జిని లెకెండ్ 
వరిగ్జినాన్. మీరుదేవుణువెటపగాతికిదెర్ లెకెండమన్ ఏండవనిన్వెటరాజినమాజివనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ మండుఇజిమాపు
కీసుత్ వందిఙ్ మిఙిబతిమాల్ జినాప్. 21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు నీతినిజాయిమనికాట్ ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇనిపాపం
సిలిల్కాన్ ఆతి కీసుత్ ఙ్ మావందిఙ్ పాపం ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజిమపుమిఙి బతిమాలిజ్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మనిన్

వనిన్ దయాదరమ్ం పణిదిఙ్ రెఇదని లెకెండ్ మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్. 2 “నీనుమొరొ ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను వెహమనన్.
రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్ రోజుదు నానుమిఙిసాయం కితమనన్ ఇజివాండు వెహిస్నాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. అందెఙె
నాను వెహిస్న, ఇకాక్దె దేవుణుది తగితి సమయం. ఇకాక్దె దేవుణు రెసిసిని రోజు.

పవులుఙ్ వాతి కసట్మ్ కు
3ఎయెరిఙ్ బఇనితొరొఇడ్ఃఎండమపుకిజినివిజుపణిదు ఎలాగమరినిందబారెఎండమాపుసుడ్ఃజినాప్. 4విజువనాక్

లొఇ దేవుణు వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజి మఙిమాపె తోరిసినాప్. ఎలగ ఇహిఙ కసట్మ్ కు విజు గొపప్ఙ ఓరిసినిబాన్, సమెఙ
లొఇబాదఆనిబాన్, దుకమ్ దు, 5డెఃయెఆనిబాన్, జెలిదుమనిన్బాన్ ,మహికార్ గొడొఃబ ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజి పణి కినిబాన్,
నిద సిలిల్ రెయ్ కాఙ్, బఙ ఆతివలె, దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙిమాపెతోరిసినాప్. 6మాపుఇని తపుప్బా సిలెల్ండ
మహప్. అరద్ం కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్, దయ ఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్ సిలిల్ పేమదాన్, 7 నిజమాతిమాటెఙ్ 
వరిగ్ని దనిన్లొఇ,దేవుణు సతుత్ లొఇ,ఉణిర్ డెబ కికాక్ణిఙ్ నీతినిజాయితిఇనిఆయుదమ్ కు అసిన్బాన్, 8మరాయ్దసితిత్బాన్,
సిగు ఆతిబాన్ , పొగ్ డెః ఆనిబాన్, సెఇ మటెఙ్ వెహె ఆనిబాన్  దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్.
నిజమాతికెఙ్ మాప్ వరిగ్జినాప్ గానిఅబదద్ం వరిగ్నికాప్ ఇజిలోకుర్ మఙిఒడ్ఃబిజనార్. 9విజెరెబాగ నెసిత్కార్ గానిఎయెర్ బా
నెస్ ఇవరిలెకెండ్ మనాప్. సాజినివరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపుబతిక్జినాప్. డెఃయెఆజినాప్ గానిసపెఆఏప్. 10దుకమ్ దాన్ 
మనిన్కాప్ గని ఎసిత్వలెబాసరద్ మనిన్కాప్. బీదాదికాప్ గానినండొండారిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కార్ కిజినాప్. ఇనికబాసిలిల్కాప్ గానివిజు
మనిన్కాప్.

11కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబాడాఃప్ ఎండమామనుస్దుమనిన్కెఙ్ విజుమీవెటమాపువరిగ్తమనాప్. 12మాపుమీ
వందిఙ్ పేమదాన్ కికుక్ సాపిస్నాప్. మీరుమూకి కికుక్బామావందిఙ్ సాప్ ఇదెర్. 13మీరు నా కొడొఃర్ ఇజిమిఙియాలెకెండ్ 
వెహిస్న. మాపుమీవందిఙ్ కితిత్ లెకెండ్ మీరుబామావందిఙ్ కిదు. మావందిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ .

నమిమ్ఇ వరి వెటజతత్ కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .
14నమిమ్ఇ వరివెటమీరు జతత్ కూడ్ఃజిమనామ్ట్. నీతి నిజాతిమనికార్ ని సెఇకార్ ఎలాగ కుడ్ఃజిమండెఙ్ అటెన్? జాయ్ ని

సీకటి ఎలాగ ఉండెబాన్ కుడ్ఃజి మండెఙ్ అటెన్? 15 కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ ఆతి బెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్.
నమిమ్తి వరిఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇని పొతుత్ మనాద్ ? 16దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్ ? మాపుబతిక్జిని
దేవుణుది గుడిః ఆతమనాప్. అహిఙ దేవుణు వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట నడిఃన. నాను వరిఙ్ దేవుణు
ఆజిమంజినాన్ లె. వారు నాలోకర్ ఆనమంజినార్”. 17 “అందెఙె వరిబాణిఙ్ వెలిల్ వాజి కేటమండు”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్.
“సుబారంసిలిల్ ఇనిదనిఙ్ బాముట్ మాట్,నానుమిఙిడగు కిన”, 18“నానుమిఙిబుబబ్ఆనమంజిన,మరిమీరునఙిమరిసిర్ 
గాలిస్క్ ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు వెహిస్నాన్”.

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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7
1 నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙి యాలెకెండ్ పమాణమ్ కు సితత్ మనాన్. అందెఙె ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ 

సెఇకెఙ్ కిజిని విజు వనక బాణిఙ్ దూరం మంజి మఙిమాటె సుబారం కిజి, దేవుణుదిఙ్ గొపప్ మరాయ్ద సీజి, పూరి నెగిగ్కాట్ 
ఆజిమంజినాట్. 2మీమనుస్ఙ మఙిబాడిడ్ సిదాట్. మాపుఎయెరిఙ్ బా ఇని తపుబా కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాపాడ్ః కిఎతాప్.
ఎయెరిఙ్ బాఇనికబామోసెం కిజిలాగ్ గె ఆఎతాప్. 3మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజిమీముసుక్ తపుమోపెత్ఙ్ ఇజినాను ఇక వెహ్ ఏ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుముఙాల వెహిమనిన్ లెకెండ్ మీరుమఙి నండొ డగుహికిదెర్. అందెఙెమాపుబతిక్తిఙ్ బామీవెటనె,
సాతిఙ్ బామీ వెటనె ఎసిత్వలెబా మంజినాప్. 4మీ వందిఙ్ నా మనుస్దు నండొ దయ్ రం మనాద్. మీ వందిఙ్ నాను గొపప్
పొగ్ 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, మాలొఇ ఇహిఙ తియెల్ దాన్ మహప్. 6గాని ఇని ఆస సిలెల్ండ అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు,
తీతు వాతిఙ్ వనిన్వెట మఙి ఓదరిసాత్ న్. 7వాండు వాతి దని వెటనె ఆఏండ, మీరు వనిన్ఙ్ ఓదరిసిత్ దనివెటా దేవుణు మఙి
ఓదరిసాత్ న్. నా వందిఙ్ మీమనుస్దు మని పేమ వందిఙ్, మీరు నా వందిఙ్ నండొ దుకం ఆతి వందిఙ్, మరి నా వందిఙ్ మీ
మనుస్దు ఎసొస్ఆసమనాద్ ఇజివాండు నఙివెహాన్ . అందెఙెనానుమరిఒదెగొపప్ సరద్ ఆత. 8నానుమిఙిరాసిత్ 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 అయదుకమ్ దాన్ దేవుణు
ఎదు మీ తపుఙ్ ఒపుకొడ్ఃజి మారు మనుస్ పొందితిదెర్ ఇజి నాను సరద్దాన్ మన. దేవుణు ఇసట్మాతి వజనె మీరు దుకం
ఆతిదెర్, అందెఙె దనివెట మిఙి ఇనికబా నసట్ం రెఎత. 10దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాజిని దుకమ్ దాన్, దేవుణు మిఙి రకిస్సిన్
లెకెండ్ మీలొఇమారుమనుస్పుటిసినాద్. అయమరుమనుస్ దుకంపుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ సెందితిదుకంసావుతపిసినాద్.
11 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాతియా దుకమ్ దాన్ మీరు ఎసొనొ జాగర మనికిదెర్ ఆతిదెర్. మరి మీరు కలిత్ సిలికిదెర్ ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొ ఆస, తపుప్ పణి వందిఙ్ ఎసొనొ కోపం రెపిసాత్ ద్ . మరి, దేవుణు వందిఙ్ ఎసోనొ తియెల్, దేవుణు వందిఙ్ 
ఎసొనొపేమ, దేవుణు వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ మనుస్దు ఎసొనొఆస, నయంజరిగ్జిమండెఙ్ ఇజి ఎసొనొఆస,మీలొఇపుటిసాత్ ద్.
యావిజుసఙతిఙ వందిఙ్ మీరు నెగిగ్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిబె ఆతె.

12 అందెఙె, నాను మిఙి ఉతం రాసిత్క అయ సెఇ పణి కితిత్ వనిన్ వందిఙ్ ఆఏద్. వాండు కితిత్ పణిదాన్ దుకం ఆతి వనిన్
వందిఙ్ బాఆఏద్. గానిమావందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొనొ ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి దేవుణు ఎదు మీరు నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను
రాసత్. 13యావిజువనాక్ వందిఙ్ మాపుఉసార్ కిబె ఆతాప్. అకాక్దె ఆఏండ,మీరు తీతుమనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ వాండు
సరద్దాన్ మనికబాసుడ్ఃజిమాపుమరిఒదెద్ సరద్ ఆతాప్. 14నానుమీవందిఙ్ తీతుఎదుపొగ్ డిఃజివెహివందిఙ్ మీరునఙిసిగు
కిఇతిదెర్. మాపుమిఙివెహివిజుమాటెఙ్ ఎలాగనిజమాతికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీవందిఙ్ తీతువెటపొగ్ డిఃజివెహికెఙ్ బా
నిజం ఇజి తోరె ఆతె. 15మీరు విజిదెరె వనిన్ఙ్ లొఙిజి, ఎసొనొ తియెలాజి ఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ డగు కితిత్దెర్. అకక్ ఎతుత్
కినివలె మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని పేమ మరి ఒదెద్ పిరిజినాద్. 16మరి మీ వందిఙ్ మనుస్దు పూరి దయ్ రమ్ దాన్ 
మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, మాసిదోనియాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ మీరు నెసి
మండెఙ్ ఇజిమాపుకోరిజినాప్. 2వరిఙ్ వాతిగొపప్పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వారుపరిస కిబెఆతార్ గానిఒదెద్ సరద్ ఆజిమహార్ .వారు
గొపప్ బీదదికార్ ఆతిమహిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ నండొసీదెఙ్ అకక్ వరిఙ్ అడుడ్ కిఏతాద్. 3నాను వరి వందిఙ్ వెహిస్నిసాసయ్ం
ఇనిక ఇహిఙ, వరిఙ్ ఎసొ సీదెఙ్ అటాన్రొ అయాలెకండ్ నెవారు సితాత్ ర్, నిజమెవరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక లావ్ నె సితార్.
వరిసొంత ఇసట్మ్ దాన్ సితాత్ ర్. 4నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాసాయమ్ దు వరి వంతుఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి వరిఙ్ అవ్ కాసం
సీదెఙ్ వారు మఙి నండొ బతిమాలితార్. 5వారు కితిత్క మాపు ఒడిఃబితి లెకెండ్ బా ఆఏతాద్. ముఙాల వరిఙ్ వారె పబుదిఙ్ 
సితాత్ ర్. వెనుక దేవుణు ఇసట్మాతివజవరిఙ్ వారెమఙిబాసితాత్ ర్. 6అందెఙెతీతుమీలొఇమొదొల్ సిత్ లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ 
కిజినియాపణిపూరికిదెఙ్ ఇజిమాపువనిన్ఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరువిజువనాక్లొఇముఙాలమనికిదెర్. అహిఙదేవుణు
ముసుక్మని నమకమ్ దు,మాటెఙవరిగ్ని దనిలొఇ, గెణమ్ దు,మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసాదు,మావందిఙ్ మనిన్
పేమాదుముఙాలమనిన్ లెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ సీని కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిదుబామీరుముఙాలమండెఙ్ వలె.

8 ఇకక్ నాను మిఙి ఉండి ఆడ సితిత్ లెకెండ్ వెహ్ ఏ, గాని సీదెఙ్ ఇజి మహివరిఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ పోలిసి సుడ్ఃతిఙ, మీ
మనుస్దు మని పేమ ఎసొస్ నిజమాతిక ఇజి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహ. 9మీరు మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ 
నెసిన్దెర్ గదె? వాండు గొపప్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ గాని వాండు మీ వందిఙ్ బీదవాండు ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు ఆసిత్
మనిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె బీదవాండు కిబె ఆతాన్.

10యాసఙతిఙ వందిఙ్ మీరుయా లెకెండ్ కితిత్ఙ బాగ మనాద్ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. నీరొండు, యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆస
మనికిదెరెఆఏండ,సీదెఙ్ బామీరెముఙాహికిదెర్. 11అందెఙె,మీరుసీదెఙ్ ఎలాగఆసఆజినిదెరొ,దనిఙ్ తగితిలెకెండ్,ఇహిఙ
మిఙికలిగ్తిమనిదనిఙ్ తగితిలెకెండ్ సీజియాపణిపూరికిదు. 12ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజిమనుస్మహిఙ,అటిన్ దనిన్ఙ్ ఇంక
మిసిత్ ఆఏద్,గాని వనిన్ఙ్ మనిదనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ సితిత్ఙ,అకక్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13మహివరిఙ్ సులుఆజిమంజిమిఙిలావ్ బరుమండెఙ్ ఇజిఆఏద్ గానివిజెరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ బరుమనిన్ద్ ఇజినెమాపు
కోరిజినాప్. 14 ఏలు మిఙి లావ్ మనిక వరిఙ్ అవ్ సరమ్ క వందిఙ్ సితిత్ఙ, వరిఙ్ లావ్ మనిన్వలె మీ అవ్ సరం వందిఙ్ మరిజ్
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సీనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ మంజినాద్. 15 “లావ్ పెహి వనిన్ఙ్ ఇనికమిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి వనిన్ఙ్ 
సాల్ ఏండఆఏతాద్”.* ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్మనిన్లెకెండ్ నె. 16మీవందిఙ్ మామనుస్దుమనిన్ఆసలెకెండ్ నె,దేవుణు
తీతుమనుస్దుబాఆస సితిత్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 17తీతుమాపువెహిక విహన్. అకాక్దె ఆఏండ
వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ మీడగు వాజినాన్. 18సువార పణిదు విజు సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ పణి వందిఙ్ పేరు మనికాన్ 
ఆతిమరి ఒరెన్ తంబెరిబా వనిన్ వెట పోకిస్నాప్. 19అకాక్దె ఆఏండ, పబుఙ్ పేరు వాదెఙ్ ఇజినిమహి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ 
మామనుస్దు మనిన్ ఆస తోరిసెత్ఙ్ ఇజినెమాపు కనికారమ్ దాన్ కిజినియా పణి కిజినాప్. యాసంత అసిమాపుసొనివలె,
మావెటవాదెఙ్ ఇజి విజు సఙమ్ కు కూడ్ఃజియాతంబెరిఙ్ నె ఎరిల్సత్ మనార్. 20విజు సఙమ్ కు కూడ్ఃజి లోబం 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, వరివెటమరి ఒరెన్ తంబెరిఙ్ బాపోకిస్నాప్. నండొ పణిఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ వనిన్ఙ్ పరిస కిజి వనిన్
మనుస్దిఆసనెసత్ మనాప్. ఏలుమీవందిఙ్ వనిన్మనుస్దుమనిగొపప్దయ్ రమ్ దాన్ ఆసఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజిమరినెసినాప్.
23తీతు ఇహిఙ,నావెటమహికాన్,మీనడిఃమినావెటజత కూడిజ్ పణి కితిత్కాన్. వనిన్ వెటవాజినియాకూలెఙ్ ఇహిఙ,ఉండి
ఉండి సఙమ్ కాణిఙ్ వాతికార్. కీసుత్ ఙ్ నెగిగ్ పేరు తపిసినికార్. 24అందెఙె విజు సఙమ్ క ఎదు తోరిన్ లెకెండ్, విరిఙ్ మీ పేమ,
మరిమీవందిఙ్ మాపుపొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

9
1నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాపణి వందిఙ్ నాను మిఙి రాసెత్ఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . 2సాయం కిదెఙ్ మీమనుస్దు మని ఆస

నానునెసిన. అందెఙెఅకాక్యదికార్ ఆతిమీరుదేవుణువందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజినీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజిమీవందిఙ్ 
మాసిదోనియాదివరివెటపొగ్ డిఃజివెహిస్మహప్. మీమనుస్దుమనిఆసదిఙ్ నెసాత్ రె వరిలొఇనండొండార్ సీదెఙ్ ఇజిఉసార్ 
ఆజినార్. 3మాపుమీ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఏలుయా తంబెరిఙ పోకిస్న. నాను వెహి
వజ సాయం సీజి పోకెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. 4ఉండి వేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ మా వెట వాతిఙ, మీరు తయార్ 
అఏండమనిక సుడ్ఃతిఙ,మీముసుక్మఙిమనియానమకం వందిఙ్ అయావలెమఙిసిగువానాద్,మీరుబాసిగు ఆనిదెర్.
5అందెఙె, మీరు సీనాప్ ఇజి వెహి మనిక లోబం కిఏండ ముఙాలె తయార్ కిజి మండెఙ్ ఇజియా తంబెరిఙ మూఙాల్ నె మీ
డగుసొండు ఇజి వెహిస్పోకెఙ్ ఇజినాను ఒడిఃబిత. అహిఙమీరు సీనా ఇజి వెహిమనికలోబమ్ దాన్ సీని లెకెండ్ మన్ ఏండ
పూరిమనుస్దాన్ సీని సంత లెకెండ్ మంజినాద్.

దేవుణుదిఙ్లోబం కిఏండ సర్ దదాన్ సీదెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
6తకుక్ వితిన్కాన్ తకుక్నెపంటకొయాన్న్. నండొవితిన్కాన్ నండొపంటకొయాన్న్. ఇజిగెపతం కిజిమండు. 7ఒరెన్ ఒరెన్,

ఎసొస్సీనఇజివనిన్మనుస్దు నిర్ ణెం కితిత్లెకెండ్ నెసీదెఙ్. అకక్సణఙిఎండ,బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండసీదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ సరద్దాన్ సీని వరిఙ్ దేవుణు పేమిసినాన్. 8 ఎసిత్వలెబా మిఙి కావాలిసిత్ దనిన్ఙ్ ఇంక లావ్ మండెఙ్ ని, మరి విజు నెగిగ్
పణిఙవందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మిఙిమండెఙ్,వనిన్దయాదరమ్మ్ దాన్ సీజినిదేవుణుఇంకమరిఒదెద్ మిఙిసీదెఙ్ అటిన్కాన్. 9దినిన్
వందిఙ్ దేవుణుమాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “వాండు దోసదాన్ కెహిస్ విరివితిస్ ఇనాయమ్ కు బీదాది వరిఙ్ సీజినాన్.
వనిన్ నీతినిజాయితిఎలాకాలంమంజినిక”. 10వితిన్ వనిన్ఙ్ వితుక్నిఉండెఙ్ తిండిసీనిదేవుణు సీజినాన్. మిఙిమావాండు
వితెత్ఙ్ వితుక్ సీజి, మీరు వితిన్కెఙ్ నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ కిజి, మీరు కిజిని నీతి నిజాయితి పణిఙ్ బాలావ్ కిబిసాన్న్. 11విజు
సఙతిఙలొఇమీరు లావ్ మనిన్కిదెర్ కిబె ఆనిదెరెల్. అందెఙె ఎసిత్వలెబామహి వరి వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. మీరు
మఙిసిజినిదనిదటాఙ్ మాపుమహివరిఙ్ సీనివలెమావెటదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహెఆనాద్ లె. 12యాపణివెటనమిమ్తిత్
వరిఅవ్ సరమ్ కు తీరిసినికాదెఆఏండదేవుణువందిఙ్ వెహిస్నివందనమ్ కుమరిఒదెద్ లావ్ ఆజినె. 13యాపణిఙాణిఙ్ మీరు
తగిన్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. అందెఙె మీరు కీసుత్ సువారదిఙ్ ఒపుప్కొటి లొఙితిత్ వందిఙ్, మిఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ వరిఙ్ ని
మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబం కిఎండ సీదెఙ్ తయార్ ఆతి వందిఙ్ వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ లె. 14 వరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ దేవుణు మీముసుక్ తోరిసిత్ విజు దనిఙ్ మిసిత్ వనిన్ దయాదరమ్ం వందిఙ్, మీవందిఙ్ పారద్నం కినివలె, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
మనుస్దు ఆసదాన్ మంజినార్. 15వెహెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు!

10
1 ఏలు పవులు ఇని నాను బతిమాలిజ్న. మీ వెట మనివలె నిపాతి మనికాన్ లెకెండ్ గాని మీ బాణిఙ్ దూరం మనివలె

గటిఙ మనికాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజిని నాను, కీసుత్ ఙ్ మని సారిల్దాన్ ని సాంతిదాన్ మిఙి బతిమాలిజ్న. 2మాపులోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ ఇజిమీలొఇ సెగొండార్ మావందిఙ్ వెహిస్నిదెర్. ననివరి వెటనాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ తెగిజి
నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్. గానినానువానివలె గటిఙ వరిగ్ఎండమంజిని లెకెండ్ మీరుమండు ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న.
3యాలోకమ్ దునె మపు బతిక్జినాప్ గాని లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ ఆఏప్. 4మాపు విదెం కిని ఆయుదమ్ కు
యాలోకమ్ 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 ఎండమండెఙ్ అడుడ్ కినిలెకెండ్ మనుస్దాన్ రేఙ్ జివాజిని విజు వనాక్ఙ్ 

* 8:15 8:15 నిరగ్మకాండం 16:8 ఇసాయేలులోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ కనాను దేసంసొనిస్మహివలె,వారు బిడిఃఙ్ బూమిదు 40 పంటెఙ్ మహివలెమనన్నె
వరిఙ్ ముకెలమతితిండిఆతమహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదుమహివలెవరిఙ్ సరిఆతితిండి సిలెల్ద్ ఇజివారు దేవుణు వెట సణఙితార్ . దేవుణు ఆగసమ్ దాన్ వరిఙ్ మనన్
సితాత్ న్ . రోజు పెందల మనన్ వారు మనిన్బాన్ , ఇజిరి బెలల్మ్ లెకెండ్ బూమిదు అరిస్ మహాద్ . రోజు రోజుదిఙ్ సరి ఆతిక అయ రోజుదునె దేవుణు వరిఙ్ సీజి మహాన్ .
వారు కనాను దేసం అందిజిబాణక తిండి తినిదాక దేవుణు వరిఙ్ మనన్ సీజిమహాన్ . (యెహొసువ 5:12)
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అడిడ్ఃజి అర్ పిస్, విజు ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్. 6మీరు పూరి లొఙిజి మంజినికిదెర్ ఆనిదాక,
లొఙిఏండమనిన్ విజు వనాక్ వందిఙ్ మిఙిసికస్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాప్.

7మీరు వెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నె సుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బావాండు కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమహిఙ,వాండు ఎలాగ
కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆజి మంజినాండొ, అయాలెకెండ్ నె మాపుబా 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 నండొపొగ్ డిఃజి వెహిఙ్ బానాను సిగు ఆఏ. 9నానుమిఙిరాసిని ఉతమ్ దాన్ మిఙితియెలిస్ని వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజి కోరిజిన. 10 “వనిన్ ఉతమ్ కు గొపప్ అరద్ం మనిన్ మాటెఙ్ మనిన్కెఙ్, సతుత్ దాన్ కూడిఃతికెఙ్ గాని వాండు మా
నడిఃమి మనివలె సతుత్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. వరిగ్జిని మాటెఙ్ ఇని అరద్ం సిలిల్కెఙ్ మనెన్”, ఇజి ఎయెరొ వెహిస్నార్ గె.
11యాలెకెండ్ వెహిస్నికార్ యాక నెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙ మాపు దూరం మనివలె రాసిని ఉతమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ ఎలాగ
మరికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీనడిఃమిమాపుమనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12వరిఙ్ వారె పొగ్ డెః ఆజిని సెగొండార్ లెకెండ్ మాపుబామనాప్ ఇజినొ, మాపు వరిఙ్ సమానం ఆతికాప్ ఇజినొ వెహెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మహి వరి వెట విజు సఙతిఙ లొఇ సమానం మనానా ఇజి పోలిసి సుడ్ఃజినార్. అయాక బుదిద్ సిలిల్
పణినె. 13గానిమఙిఅకుక్మనిదనిఙ్ ఇంకమాపుపగ్ డెఃఆఏప్. దేవుణుమావందిఙ్ కేట కితిత్ మనిన్పణిదిఙ్ జవడాట్ ఏండ
దనిన్ లొఇనె పొగ్ డిఃజినాప్. మాపుమీ 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 లొఇనె
మనిన్దెర్. మాపె కీసుత్ సువారముఙాలమీనడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్ లొఇ వంతుమనికాప్ ఇజిమాపుపొగ్ డిఃఏప్. గాని దేవుణుముసుక్ మనిన్మీ నమకం
పిరిజి వానివలెమీ నడిఃమిమాపు కిజిని సువార పణిమరి ఒదెద్ పెరిక ఆజి సరాన్ద్ ఇజిమాపుఆస ఆజినాప్. 16మీఅతాల
మనినాహక్ఙ్ బాసువారసాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙఅటాన్ప్. అయాలెకెండ్ కిజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపె ఆతిమనిపాంతమ్ దు కిబె ఆతి
పణివందిఙ్ మఙిమాపెపొగ్ డెః ఆఏప్. 17గానిదేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “పొగ్ డెః ఆజినికాన్ పబు కితిత్ వనకాఙ్ 
వందిఙ్ నెపొగ్ డెఃఆదెఙ్ వలె”. 18వనిన్ఙ్ వాండెపొగ్ డెఃఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్,తగిన్కాన్ ఇజిదేవుణువెహిన్కాండెతగిన్కాన్ 
ఆజినాన్.

11
1నా బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన, నిజమె ఏలుబా మీరు ఓరిసినిదెర్. 2మీ వందిఙ్ 

దేవుణు మనుస్దు మనిన్ ఆస వజనె నానుబామీ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె సతుత్ మనిన్ ఆసదాన్ మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఒరెన్ దఙడః వందిఙ్ నానుమిఙిపదానం కితత్ మనన్. అహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ నానుమిఙిఇని కలిత్సిలిల్ ఉండి విడిఃబోదెలిలెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనన్. 3గాని సరాస్ వనిన్ సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్,మీమనుస్బా తపుబోదెఙాణిఙ్ 
మోసెంకిబెఆజి,మీరు కీసుత్ ముసుక్మిఙిమనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమడిఃసిసీజి,వనిన్బాణిఙ్ దూరంఆనిదెరెల్,ఇజినానుతియెల్ 
ఆజిన. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెన్ బామీడగువాజిమాపుసాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండమరి ఒరెన్ యేసుఙ్ సాటసిత్ఙ,మరిమా
వెటమీరుపొందితిమనిదేవుణుఆతమ్ఆఏండమరిఉండిఆతమ్పొందితిఙ,అకాక్దెఆఏండమాపువెహిసువారఆఏండమరి
ఉండి సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగమీరు వనాక్ఙ్ లొఙిజి వరిఙ్ ఒరిసినిదెర్. 5అయగొపప్ పేరు పొందితికార్ ఆతి అపొసుత్ రు
ఇంక నాను ఒదెద్ తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 6నాను నెగెణ్ వరిగ్దెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా,గానినాను గెణం సిలిల్క
ఆఏ. మిఙివిజేరిఙ్ విజు పణిఙాణిఙ్, విజుమాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణం వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసత్ మనాప్.

7మీబాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ దేవుణు సువార మీ నడిఃమిసాటిసి, మీరు పెరికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి నఙి నానె తగె ఆతివలె
నాను పాపం కితాత్ నా? 8మీ నడిఃమి దేవుణు పణికిదెఙ్ మహి సఙమ్ కాణిఙ్ వరి డబుబ్ఙ్ డొఙ కితిత్ లెకెండ్ వరి బాణిఙ్ 
కూలిల్ లొసె ఆత. 9 నాను మీ నడిఃమి మహివలె, ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ్ బా, నాను ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా లొస్ ఏత.
మాసిదోనియదాన్ వాతి తంబెరిఙ్ నా అవ్ సరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సితాత్ ర్. మీ బాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ, నాను మిఙి ఉండి
బరు లెకెండ్ మన్ ఏండ జాగరదాన్ మహి లెకెండ్ నె వాని కాలమ్ దుబా మంజిన. 10 కీసుత్ ఙ్ మని నిజం నా లొఇ మనిన్ఙ్ 
అకాక్య పాంతమ్ దు మనికార్ ఎయెర్ బా నానుయా లెకెండ్ పొగ్ డిఃజి వెహిస్ని దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 11 ఎందనిఙ్ 
నాను అయాలెకెండ్ మహఇహిఙ,మిఙిపేమిస్ ఇ వందిఙ్ ఆఏద్. నానుమిఙి ఎసొస్ పేమిసిన ఇజి దేవుణు నెసినాన్. 12గాని
ఏలు కిజిని లెకెండ్ నె నాను దేవుణు పణి కిజి మంజిన, అందెఙె మాపు కిజిని లెకండ్ నె వారుబా దేవుణు పణి కిజినార్ ఇజి
వెహెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిని వరిఙ్ మావెటపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ సిలెల్ండమన్ ఏద్ ఇజి.

13వారు ననిన్కార్ , కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు లెకెండ్ వేసం పోకె ఆజి తోరె ఆతిమనిమోసెం పణిఙ్ కిజిని మిఙిమోసెం కితిత్ డొఙ
అపొసుత్ రు. 14దనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆదెఙ్ అకక్ర్  సిలెల్ద్ . సయానుబాజాయ్ మనిదూతలెకెండ్ వేసంపోకెఆనానెల్. 15అందెఙె
సయాను వందిఙ్ పణి కినికార్, వారు వరిఙ్ వారె నీతి నిజాయితి పణిఙ్ కినివరి లెకెండ్ వేసం పోకె ఆతిఙ అకక్ పెరిక ఆఎద్.
వారు కిజిని పణిఙ తగితి లెకెండ్ నె ఆకార్ దిఙ్ వరిఙ్ జరిగ్నాద్ లె.

పవులు వనిన్ఙ్ వాతి కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజినాన్ .
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 నా మనుస్దు దయ్ రం ఆజి
పొగ్ డిఃజినివలె,అకక్ పబుమాటెఙ్ వరిగ్తి లెకెండ్ ఆఏ,ఉండిబుదిద్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ వరిగ్జిన. 18నండొండార్ యాలోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి వరి లెకెండ్ పొఙిజినార్, అందెఙె నానుబా అయాలెకెండ్ నె పొఙిజిన. 19మీరు గొపప్ బుదిద్ మనిన్కిదెర్ గె. మీరు బుదిద్
సిలిల్వరిఙ్ సరద్దాన్ డగు కిజినిదెర్. 20ఒరెన్ మిఙివెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా, ఒరెన్ మోసం కిజిమిఙిమనిన్కెఙ్ విజు
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లొసె ఆతిఙబా, ఒరెన్ మిఙిమోసెం కిజి వనిన్ఙ్ లాబం తపిసిత్ఙ్ బా, మీమొకొమ్ దు డెఃయిఙ్ బా మీరు వనిన్ఙ్ ఓరిసినిదెర్.
21అయాలెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ మాపుసతుత్ మనికాప్ ఆఏప్ ఇజినాను సిగు ఆజివెహిస్న. గానిఎయెన్ బాఇనిదనిన్
వందిఙ్ బాపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ, నఙిబా అయాలెకెండ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్. నాను ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్
వనిన్ లెకెండ్ నెవరిగ్జిన. 22వారు ఎబివారునా? నానుబాఎబివాండునె. వారు ఇసాయేలుదికారా? నానుబాఇసాయేలుదికానె.
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 డెఃయె ఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ డెఃయె
ఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు పయ్ నం కిజి మహిఙ్ ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ బాద ఆత. ఉండి రెయు పొగొల్ సందరమ్ దు
ఏరుదు మహ 26 ఎసిత్వలెబా నాను పయ్ నం కిజి మహిఙ్ నండొ సుటుక్ పయనమ్ దు పెరి గడెడ్ఙాణిఙ్ పమాదమ్ కు వాతె.
డొఙారిఙు వెట పమాదమ్ కు వాతె. మాసొంత జాతిదికారాతి యూదురి 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, రెయక్నిదసిలెల్ండమహ. ఏక,ఏకతిండిసిలెల్ండబఙఎహిక్దాన్ మహ. ఒడొఃల్ దు
సొకెక్ఙ్ సిలెల్ండ పినిన్దు నిగసాణె మహ. 28యాకెఙె ఆఏండ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ ఆనెనొ ఇజి రోజు
మనుస్దు ఒడ్ఃబిజి మహ. 29 సతుత్ సిలిల్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? నానుబా సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా? ఎయెన్ పాపమ్ దు తొరొడె
ఆజినానా? నఙిమనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?

30నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె ఇహిఙ నఙిమనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె నాను పొగ్ డిఃనాలె. 31నాను వరిగ్జినిక అబదద్ం
ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా పొగిడెః ఆజినిమా పబువాతియేసుఙ్ బుబాబ్తి దేవుణునె నెసినాన్. 32 దమసుక్ పటన్మ్ దు
నానుమహివలె,రాజుఆతిఅరెతఅడిఃగిమనిన్కానాతిఅదికారినఙిఅసెత్ఙ్ ఇజిదమసుక్పటన్ంవిజుకాపుఇడాత్ న్. 33నసిత్వలె
పటన్మ్ ది కోట గోడాఃదు మనిన్ కిటికి బొరొదాన్, గంపదు డిఃపె ఆతానె వనిన్ కియుదాన్ తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙమరి నండొమనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇనిలాబం సిలిల్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ తోరెఆతి కలెఙ వందిఙ్,

డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ వందిఙ్ నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. పదనాలిగ్ పంటెఙ్ 
ముఙాలవాండుమూండిఆగాసందాకపెరెఆతాన్. ఒడొఃల్ దాన్ పెరెఅతాండొ,ఒడొఃల్ సిలెల్ండపెరెఅతాండొఇజినానునెస్ ఏ.
అకక్ దేవుణునెనెసినాన్. 3పరదీసు ఇనిదేవుణుమంజినిబాడిఃదాకపెరెఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నానునెసిన. వాండు ఒడొఃల్ దాన్ 
పెరెఅతాండొ,ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరెఅతాండొఇజినాను నెస్ ఏ. అయాకదేవుణు నెసాన్న్. 4అబెబ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ సఙతిఙ్ 
వెహాన్. లోకుఎయెన్ బావనిన్వెయుదాన్ అయమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 5ననిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజినానువరిగ్నగాని
నఙినానెపొగ్ డెః ఆఏ. నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఇహిఙ నఙిమనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నెపొగ్ డెః ఆన. 6నాను పొగ్ డిఃదెఙ్ 
ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ఙ, నిజంమనికెఙ్ నె వెహన్. అందెఙెనాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను కితిత్కెఙ్ సుడ్ఃజినొ,నాను
వరిగ్నికెఙ్ వెంజినొ,నానుమనిన్దనిఙ్ ఇంకఒదెద్ పెరికాన్ ఇజినావందిఙ్ ఎయెన్ బాఒడ్ఃబిఏండమండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.

7దేవుణుది డాఃఙితిమనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙి తోరె ఆతి వందిఙ్, నఙినానె పెరిక ఇజి ఉబె ఆఏండమండెఙ్ 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 దయా దరమ్ం
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. 10 ఎసిత్వలె 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.

11నాను బుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మీరె నఙి బలవంతం కితిత్దెర్. నాను తగిన్కాన్ ఇజి మీ
బాణిఙ్ వెహె ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎపటిదికాన్ ఆఇఙ్ బా, మీ గొపప్ పేరు పొందితి అపొసుత్ రు
ఇంక తకుక్దికాన్ ఆఏ. 12నాను ఎసొస్నొఓరుప్దాన్ మీనడిఃమితోరిసిత్ మనిన్ బమామ్తి పణిఙ్, ఎసెఙ్ బాతొఇపణిఙ్,బమామ్ని
గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఇని దనిన్ఙ్ రుజుప్ కిజినె. 13 ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానాను మీముసుక్ ఆదారం ఆఏత. ఇకక్దె
ఆఏండమరి ఇని సఙతిదుబామీరుమహిసఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్. నాను కితిత్ యాతపుమీరు సెమిసుత్ .

14ఏలుమూండిసుటుక్మీడగువాదెఙ్ ఇజితయారాజిన. నానువాతివలెఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానానుమీముసుక్ ఆదారం
ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ ఇనికబానఙిఅవ్ సరం సిలెల్ద్ ,గానిమీరె నఙికావాలి. కొడొఃర్ అయ్ సిఅపొప్సిర్ 
వందిఙ్ ఆఏద్, గాని అయ్ సి అపొప్సిర్ నె కొడొఃర్ వందిఙ్ ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ గదె. 15అందెఙె నాను నఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ విజు మీ
వందిఙ్ కరుస్ కిన. మరి నఙి నానె మీ వందిఙ్ కరుస్ కిబె ఆన. నాను మిఙి లావు పేమిసిత్ఙ మీరు నఙి తకుక్ పేమిసినిదెరా?
16నాను ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బామీముసుక్ ఆదారంఆఏ,అకక్ నిజమె. గానిఇనికాదొఉండిఉపాయ్ కిజిమిఙిమొసెం కిజిలొసె
ఆనాన్ లెఇజిఎయెర్ బావెహన్ర్ లె. 17నానుమీడగుపోకిఎయెర్ వెటబామిఙిమొసెంకిజిఇనికబాలొసెఆతమనానా? 18మీ
డగు సొండెఙ్ ఇజి తీతుఙ్ నాను బతిమాలిత. వనిన్వెటమాతంబెరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాపోక. తీతు మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబా
లొసెఆతాండా? మాపుఉండెమనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?

19మాపునెగిగ్కాప్ ఇజిమీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజుమీవెట వరిగ్జినాప్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్ 
ఇజి దేవుణు ఎదునె మాపు వరిగ్జినాప్. మా తంబెరిఙాండె, మీరు మీ మనుస్దు నెగెండ్ దేవుణు సతుత్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె
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యాకెఙ్ విజుమాపు కితాత్ ప్. 20నాను వానివలెమీరు నఙి ఇసట్మాతికిదెర్ లెకెండ్ మన్ ఇదెర్ సు,మరిమిఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ 
నానుబామన్ ఎసు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరిమీ నడిఃమి జటిఙ్, గోస ఆనికెఙ్, కోపం ఆజిమంజినిక, గుంపుఙ్ గుంపుఙ్ 
ఆనికెఙ్, దుసలాడ్ఃనికెఙ్, గుసగుస వరిగ్నిక,పొఙిజిఉబెఆనిక, గగోలిఆనిక విజుమంజినెసు ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. 21మరి
నాను మీ డగు వానివలె మీ ఎదు దేవుణు నా బుర డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరి ముఙాల వరిఙ్ 
అలవాటు మహిలెకెండ్ సెఇ పణిఙ్ కిజి, కేలార్ బూలాజి, రంకు బూలాజి విజెరె ముందాల సిగు ఆజి మంజిని వందిఙ్ మరి
వారు దుకమాజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండమనిన్ వందిఙ్ నాను దుకం ఆనాలె ఇజి తియెలాజిన.

13
1ఏలు నాను మీ డగు వానివలె ఇక కూడుఃపిస్ మూండి సుటుక్ ఆనె. దేవుణుమాటదు రాసిత్మని లెకెండ్, “రిఎర్, ముఎర్ 

సాసిరి మాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె”. 2 రుండి సుటుక్ నాను వాతిఙ్ మీవెట మహివలె
నాను మిఙి బుదిద్ వెహి లెకెండ్ నె వెహమన. ఏలు మీబాణిఙ్ దూరం మంజిబ వెహిస్న. నాను మర్ జి వానివలె ముందాహన్ 
తపుకితిత్ వరిఙ్ బానాను డిఃస్ ఎ,వెనుక తపు కితిత్ విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బాడిఃస్ ఏ. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ నావెటవరగ్జినాన్ ఇని
దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ గదె? వాండుమీ వెట సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏన్,గానిమీనడిఃమి 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 మీ వందిఙ్ దేవుణు
పణి కిదెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి బతిక్జినాప్.

5మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం మనికిదెరొ ఇజి మిఙి మీరె పరిస కిబె ఆదు. యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి మీరు
నెస్ ఇదెరా? యేసుకీసుత్ మీలొఇమనాన్ ఇజి నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ, నిజమెమీరు అరిమనికిదెర్. 6మాపుఅయాలెకెండ్ అరికాప్ 
ఆఏప్ ఇజి మీరు నిజం నెసిన్దెర్ ఇజి నా మనుస్దు నఙి నమకం మనాద్. 7మీరు ఇని సెఇ పణిఙ్ కిఎండ మండెఙ్ వలె
ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మాపుపరిసెఙ 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 
పడిఃఎండఇనికబాకిదెఙ్ మాపుఅట్ ఎప్. 9మాపుసతుత్ సిలికాప్ మనివలె,మీరుసతుత్ మనికదెర్ ఇజిమాపుసరద్దాన్ మనాప్.
అకాక్దెఆఏండమీరు దేవుణుఎదు ఇనికబాతకు సిలెల్ండవిజునెగెణ్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపుపారద్నం కిజినాప్. 10మిఙి
దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ నె పబు నఙి అతికారం సితాన్ గానిమిఙి అర్ పెత్ఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . అందెఙె నాను మీ
డగువానివలెపబునఙిసితిమనిఅతికారమ్ దాన్ కోపమ్ దాన్ గటిఙఇనికబాకిఎండమండెఙ్ ఇజినెమీబాణిఙ్ దూరంమంజి
యాఉతంరాసిన.

11 కడెఃవెరిదు, తంబెరిఙాండె,మీరు సరద్దాన్ మండు. మీరుమరి ఒదెద్ నెగెణ్ మనికిదెర్  ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిదెఙ్ 
మిఙి ఆటిన్ లెకెండ్ విజు సఙతిఙ్ కిదు. ఓదరుప్దాన్ మండు. మామాటెఙ్ మీ మనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె ఉండె
మనుస్దాన్ మండు. సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని సమాదనంమనికానాతి దేవుణుమీవెటమంజినాన్.

12 నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజి మాడిఃసి మండు. 13 ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె మీరు బాగ
మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్.

14పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ం, దేవుణు పేమ, దేవుణు ఆతమ్మీవెట కూడ్ఃజిమంజినిక,మీవిజిదెరె వెటమనీద్.



గలతీ 1:1-2 182 గలతీ 1:23

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియముటాదుమని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్
ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతత్రమ్ నె యాక. గలాతియ ముటదు

పవులునె సువార వెహాన్ . వీరు నెగెండనె కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి వాజిమహార్ . నసిత్వలె సెగొండార్ నమిమ్తియూదురు, కీసుత్ ముసుక్
మని నమకమ్ నె ఆఏండ, యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి, సునతిబా కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి తపు బోద వరిఙ్ వెహార్ . యామాట
వెహరె, విరి మనుస్ అయా బోద దరోట్ మహర్. దినిఙ్ దిదిజి పవులు రాసిని ఉతమ్ నె యాక. ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతిఙ,
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్. గాని యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆనాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, మాటు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివలె డిఃబె ఆతి మని వరి లెకెండె మనాట్, అకుక్ మని వరి
లెకెండ్ మనాట్. రూలుఙ అడిఃగి మన్ ఎట్ ఇజి వెహిస్నాన్. మరి, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ పణిఙ్ ఇని ఇనికెఙ్, దేవుణు
ఆతమ్ నడిః పిసిని వజ నడిఃనికాన్ ఎలాగమంజినాన్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2 అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను, గలాతీయ ముటాదు 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 నెనాను అపొసుత్ డు ఆత. వాండెయేసుకీసుత్ ఙ్ 
సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ న్. నానుని నా వెట ఇబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి తంబెరిఙు, అబెబ్ మని సఙమ్ కాణి విజెరిఙ్ 
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్.

4మాటు కితిత్ తపుప్ పణిఙ్ మఙి తపిసెత్ఙ్ ,యాలోకమ్ దు మని సెఇ బాణిఙ్ డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మాపాపమ్ క వందిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతండెసాతాన్. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనెవాండుయాలెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6నిజమాతిసువార నమిమ్తి వెనుక నిసొబేగిమీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సీజినిదెర్ ఇజినాను నండొ బమమ్ ఆజిన. కీసుత్ దయ

దరమ్మ్ దాన్ మిఙిసీజినికొతత్ బతుక్దిఙ్ నె,దేవుణుమిఙికూకాన్. వనిన్ఙ్ డిఃసిత్దెరె,సువారఇజిపేరు వెహెఆజినితపుబోదదు
మనుస్ఇడ్ఃజినిదెర్ఇజినానునండొబమమ్ఆజిన. 7నానునిజంవెహిస్న,అయాకకీసుత్ వందిఙ్ తోరిసినెసిప్సినిసువారఆఎద్.
గానిసెగొండార్ మిఙిపంర కిబిసి,అయాసువారమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8గానిఅపొసుత్ రు ఆతిమాపునొ,పరలోకమ్ దాన్ వాతి
దేవుణు దూతనోమరిఎయెన్ ఆతిఙ్ బ,మాపుముఙాలెమిఙివెహిసువారఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువారమిఙివెహిఙ,
దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ ఎలాకాలంమనీద్.

9మాపుముఙాలెమిఙి వెహిలెకెండ్, ఏలు నానుమరి ఉండి సుటుబా వెహిస్ న. మాబాణిఙ్ మీరు వెంజి, నమిమ్తి సువార
ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువారమిఙి ఎయెన్ బావెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ మనీద్.

10నానుయాలెకెండ్ వెహిస్ లోకుర్ బాణిఙ్ మెపుకోరిజినానా? దేవుణు బాణిఙ్ మెపుకోరిజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ 
సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ నాను సుడ్ఃజినెమహిఙ,నాను కీసుత్ ఙ్ సేవ కినికాన్ ఆఏండమన.

దేవుణునె పవులుఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్.
11తంబెరిఙాండె,నానుమిఙి వెహి సువారలోకు బాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. 12అయాకలోకు బాణిఙ్ 

నఙిదొహ్ కికఆఎద్. ఎయెన్ బానఙినెస్ పిసిత్క ఆఎద్. గానియేసు కీసుత్ నెయాసువారనఙితోరిసినెస్ పిసాత్ న్. 13ఒరెన్ యూద
వాండు కిజిని లెకెండ్ యూదురి మతమ్ ది రూలుఙ్ విజు లొఙిజి పటుదలదాన్ అయాకెఙ్ కిఙి నాను ఎలాగ బతిక్జి మహ
ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొ హిమెస్ఙ్ కిజి, వరిఙ్ నాసనం
కిదెఙ్ సుడఃత ఇజిమీరు వెహిమనిదెర్. 14నాజతదు మనిమహియూదురిఙ్ ఇంకయూదమతమ్ ది రూలుఙ్ విజునాను
తప్ ఎండ కిత. నాఅనిసిర్ నెస్ పిసిత్ ఆసారమ్ కు పటుదలదాన్ కిదెఙ్ నండొ సుడఃత. 15-16గానినాను నాయాయపొటాదు
పిండెం ఆతిమహివలె, దేవుణు నఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
నాను యూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి యేసు వందిఙ్ సువార వెహిన్ వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు
తిరామ్మానం కితాత్ న్ . ఆహె తిరరామ్నం కితిత్వలె నాను ఎయె వెటబా ఆలోసనం వెన్ బాఎత. 17నాను అపొసుత్ డు ఆని ముఙాల
అపొసుత్ డు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ యెరూసలెమ్ దుబ సొన్ ఎత. గాని వెటనె నాను అరెబియ ముటదు సొహ. వెనుక నాను
దమసుక్ పటన్మ్ దుమర్ జివాత.

18దేవుణువనిన్మరిసిఙ్ నఙితోరిసి,మూండిపంటెఙ్ వెనుక, కేపాఇజికూకెఆనిపేతురువెటనెలవ్ఆదెఙ్ యెరూసలెమ్ దు
సొహ. అబెబ్ వనిన్ వెట రుండి వారమ్ కు మహ. 19మరి, పబుఙ్ ఎయెరిఙ్ బ సుడ్ఃఎత. పబుఙ్ తంబెరి ఆతియాకోబుఙ్ నె
సుడ్ఃత. 20నానురాసినికెఙ్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఉ. దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు నెసినాన్. 21పేతురు వెటయెరూసలెమ్ దుమహి
వెనుక నాను సిరియ, కిలికియఇనిముటెఙసొహ.

22నసిత్వలెయూదయపాంతమ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ నఙితొఎండమహార్ .
23గాని మహికార్ నా వందిఙ్ వెహి మనికెఙ్ నె వెహ మనార్. “మఙి ముఙాలె హిమెస్ఙ్ కిజి మహికాన్, ఉండి కాలమ్ దు

వాండు నాసనం కిదెఙ్ సుడ్ఃతిమని సువార ఏలు వెహిస్నాన్”, ఇజి వెహిమనికెఙ్ నె వెహమనార్.
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24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక,నానుయెరూసలెమ్ దుమరిసొహ. బరన్బనావెటవాతాన్. తితుఙ్ బామాపువెట కూక
ఒతాప్. 2నాను సొండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసి వెహిఙ్ నె నాను సొహ. అబెబ్ పలుక్బడిః మని పెదద్లిఙ కూడుపాత్ నె,
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నాను వెహిస్ని సువార ఇనిక ఇజి వరిఙ్ వెహ. ఎందనిన్ఙ్ ఇహిఙ నాను వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి వారు
నెసిమండెఙ్ . సిలిల్ఙనాను ఏలు కిజిని సువార పణి, పణిదిఙ్ రెఏండ ఆనాద్ .యాలెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ పలుక్బడిఃమని పెదెద్ల్ ఙనె
కుడుఃపత్. మరి ఎయెరిఙ్ బ కూడుఃఎత. 3నా వెట వాతి తీతు యూద వాండు 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
ఆనిసెగొండార్ తీతుసునతికిబెఆదెఙ్ వలెఇజివెహార్ . వీరు గుటుట్ నెసెత్ఙ్ ఇజిమానడిఃమిడుగితారె, కీసుత్ యేసువెటకూడిఃతి
మని దనిన్దటాన్ మఙివాతి విడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ . మాటుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్వాతార్ . 5వారు
వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబాలొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతిసువారమీనడిఃమి నిలిస్మండెఙ్ ఇజి కోరితాప్.

6గానిపలుక్బడిఃమనిపెదెద్ల్ ఙు,నానువెహిస్నిసువారమారిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కండెక్ బాదనివెట కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినొవెహ్ ఎతార్.
నఙి వారు పలుకు బడిః మనికార్ ఆతిఙ్ బ ఆఇతిఙ్ బ నాను లెకక్ కిఎత. దేవుణు ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తెడః తొఎన్. 7గాని
యూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ దేవుణు పేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజి
వారు నెసాత్ ర్. 8 ఇహిఙ యూదురు నడిఃమి అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితి దేవుణునె యూదురు ఆఇవరి
నడిఃమిఅపొసుత్ డుఆజిసేవకిదెఙ్ నఙిసతుత్ సితాన్. 9నిటకొహిలెకెండ్ మనిపెరిపెదెద్ల్ ఙుఆతియాకోబు,పేతురు,యోహాను
ఇనికార్ దేవుణునఙియాపెరిపణిఒపజెపత్ మనాన్ ఇజినెసిత్వలెబరన్బెఙ్ నినఙివరివెటజతకూడ్ఃజిపణికినికార్ ఇజిఉండి
గురు లెకెండ్ మాకికు వరి వెట కలపాత్ ర్. మాపుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి సువార వెహెఙ్ ఇజి వారు యూదురు నడిఃమి
సువారవెహెఙ్ ఒపుప్కొటార్ . 10వరి నడిఃమియెరూసలెమ్ దుమనిబీదవారు ఆతినమిమ్తియూదురిఙ్ మాపుసాయం కిదెఙ్ 
ఇజినెవారుమాబాణిఙ్ కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆతికాదె అయాసఙతి.

పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.
11 కేపా ఇని పేతురు అంతియొకయఇని పటన్మ్ దు వాతివలె, ఎదునె నాను వనిన్ఙ్ జటిఙ్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు

కితిత్ పణి తపు. 12యాకోబు వెట కూడిఃతి మని సెగొండార్ నమిమ్తి యూదురుఙు అబెబ్ వాని ముఙాల వాండు యూదురు
ఆఇ నమిమ్తి వరి వెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజి మహాన్ . గాని వారు వాతిఙ్, వీండు యూదురు ఆఇ నమిమ్ఇ వరివెట బోజనం
కిఎండ వరిబాణిఙ్ దూరం ఆతాన్. వాండుయాలెకెండ్ కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసేసితి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి డటట్ం
వెహిస్మహియూదురి గుంపుదిఙ్ తియెల్ ఆతాన్. 13అంతియొకయదుమనిమహినమిమ్తియూదురు పేతురు వెటవాండు
ఆతి వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి, బరన్బమొసెం ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14నిజమాతిసువారదు వెహి వజవారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె,అబెబ్మని 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”.

15నానుమరి వరి విజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటుయూదురు జాతిదు పుటిత్కాట్. దేవుణు రూలుఙ్ నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ .
16గానిదేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుకీసుత్ ముసుక్

నమకం ఇటిత్ఙనె నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇజి నెసత్ మనాట్. అందెఙెయూదురు ఆఇకార్ నె ఆఏండ, మాటుబా కీసుత్
యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. రూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాట్ ఆఎండ, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె దేవుణు ఎదు నీతి
నిజాయితి మనికాట్ ఆని వందిఙె మాటు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజి ఎయెన్ బా దేవుణు
ఎదు నీతి నీజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు నెసినాట్.

17 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ మాటు దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాట్ ఆదెఙ్ కోరినాట్. గానిమాటు
యా లెకెండ్ ఆదెఙ్ సూణివలె, యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ పాపమ్ దు మనాట్. అయావలె కీసుత్ నా మఙి తపు కిబిసినికాన్ ?
ఆఎన్.

18 రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇజి నాను ముఙలె తొరిసత్. నాను నెకిపొకి దనిన్
దరోట్ మరి మహిఙ రూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ నాను మనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన. 19యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి మహివలె,
అయాకెఙ్ కిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజి నాను నెసత్. అందెఙె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ 
యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె ఆత.

20నాను కీసుత్ వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయె ఆతి లెకెండ మన. నాను బతిక్జి మహి లెకెండ్ మరి బతిక్ఎ. కీసుత్ నె నా
మనుస్దు బతిక్జినాన్. ఏలు నాను ఆఎ నా ముసుక్ అతికారం కిజినాన్. గాని కీసుత్ నా లొఇ మంజి నా ముసుక్ అతికారం
కిజినాన్ . నానుయాలోకమ్ దు బతిక్జిని బతుక్ దేవుణు మరిసిఙ్ నమిమ్జి బతిక్జిన. వాండు నఙి పేమిసి నా వందిఙ్ వనిన్
పాణం సితాన్ . 21దేవుణు దయదరమ్ం నాను నెకిస్ పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ 
ఇహిఙ కీసుత్ సాతిసావుఅనవసరమ్ నె.

3
యూదురి రూలుఙ్ నాకీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నానిజమాతిక?
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1 గలాతియ ముటాదు మని 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 గదెమిఙి
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, నండొ ఓరిసిత్దెర్. మీరు ఒరిసిత్కెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙి జరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఉతె ఇజి
నాను ఆస ఆజిన. 5అందెఙె దేవుణు ఆతమ్మిఙి నండొ సీజిగొపప్ సతుత్ మని పెరి పణిఙ్ మీనడిఃమి కిజినిక,మీరుమోసెసితి
రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్. గానిమీరు సువార వెంజి నమిమ్జినిఙ్ నెవాండుమిఙి వనిన్ ఆతమ్ సీఙినాన్.

6అబాహము వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిక నెసుత్ , “వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఇజిఒపుప్కొటాన్”,ఇజిరాసత్ మనాద్. 7అందెఙెదేవుణుముసుక్నమకంఇటిత్కారె,నిజమాతిఅబాహము
కొడొఃర్ ఇజి నెసుత్ . 8 సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె దేవుణుమాటదు రాసత్మనాద్ ,యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇటిత్ఙ, వాండు వరిఙ్ నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి డగు కినాన్ . వాండు అబాహముఙ్, “లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెఙ్ నీ వెట
నాను దీవిసన్”, ఇజిఅయాకజరిగ్ఇముఙాలెసువారవెహాన్ . 9అందెఙెదేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్ విజెరిఙ్ అబాహమువెట
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 విజు రూలుఙ్ లొఙితిఙ్ బా
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి నాను ఇటత్మననో
వాండు నా ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వందిఙ్ ఎలా కాలం బతిక్నాన్ ”, ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు 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 దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్, “కొహిదు డెఃల్ పె ఆజి సాని ఎయెన్ బా దేవుణు సాయిపుమనికాండె”. 14 కీసుత్ యా లెకెండ్ ఆతండె
మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట
దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙిమని నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ మఙి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్ యా
లెకెండ్ సాయిపుమొపెఆతండెమఙిసాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15తంబెరిఙాండె,మాటురోజుబతిక్జినిబతుక్దాన్ ఉండిమాటలాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ ఉండి సఙతివందిఙ్ ఉండెఆజిఉండి
ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బా అయాక తపెత్ఙ్ నొ, దనివెట ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొ అకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్, దేవుణు
మా వెట కితిత్ యా ఒపుమానమ్ బా నిలిస్ మంజినాద్. 16దేవుణు అబహము వెట, మరి వనిన్ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్వెట ఒటుట్ ఙ్ 
కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దు పుటిత్ వరిఙ్ ఇహిఙ నండొ లోకురిఙ్ ’, ఇజి దేవుణు మాటదు వెహ్ ఎద్. గాని ‘నీ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్ఙ్’ ఇజి
వెహిస్నాద్. ఇహిఙ అయాక ఒరెన్ వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్ వాజినిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుముఙాలె అబహము
వెట ఒటుట్ కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి తీరామ్నం కిత ఇటాత్ న్. అందెఙెనాలిగ్ వందెఙ్ ముపాయ్ (430) పంటెఙ్ వెనుక దేవుణు
మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ అబహము వెట కితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ తపిసి నసిత్వలె కితిత్ తిరుమానమ్ దిఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అట్ ఉ.

18దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ అకుక్, మాటు రూలుఙ లొఙితిఙనె దొహ్ కాన్ద్ . ఇహిఙ వాండు కితిత్ ఒటుట్ దాన్ మఙి అయా
అకుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19అందెఙెమరిఎందనిఙ్ దేవుణుమోసెవెటరూలుఙ్ సితాన్ ? ఎందనిఙ్ ఇహిఙతపుఙ్ ఇనిఇనికెఙ్ ఇజితోరిసెత్ఙె రూలుఙ్ 
సితాన్. యారూలుఙ్ అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాన్ వానిదాకలోకురిఙ్ నడిఃపిసెత్ఙెసితాన్. ఒటుట్ దు ఎయెవందిఙ్ వెహమనానో
వాండె వీండు. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్ వెటమోసెఙ్ రూలుఙ్ సితాన్. మోసెఅయాకలోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె, దేవుణులోకుర్ 
నడిఃమి ఒపిసిని వనిన్ లెకెండ్ నిహమనాన్.

20రిఎర్ నడిఃమినిలిన్కాండెఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గానిఒపిస్ నికాన్ సిలెల్ండనె దేవుణుఅబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె దేవుణు.

21 అహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ వెనుక, మోసెఙ్ రూలుఙ్ సితివలె వాండు కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ వెతెకమ్ దికెఙ్ న
రూలుఙ్ ? సిలెల్ ఆహె ఆఏద్ . రూలుఙ్ లోకురిఙ్ ఎలల్కాలం బతిక్దెఙ్ బతిక్ని బతుక్ సీదెఙ్ అటెన్ ఇహిఙ,యారూలుఙ్ లొఙిజి
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికార్ ఆతార్ మరి. 22గాని దేవుణుమాట వెహిస్నాద్, యాలోకమ్ దు మని లోకుర్ విజెరె
తొహెఆతివరిలెకెండ్ పాపంఅడిఃగిమనార్ ఇజి. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙయేసుకీసుత్ ముసుక్ నమమ్కం
ఇడ్ దెఙ్ . నమమ్కం ఇటిత్ఙనె దొహ్ కెన్.

23కీసుత్ రెఎండమహిముఙాల,యానమకంరెఎండమహాద్ . నసిత్వలెమోసెసితిరూలుఙ్ ,ఒరెన్ జమానుకాప్ కినిలెకెండ్,
యూదురు ఆతిమఙితొహిస్ ఇడ్ఃజి కాప్ కిజిమహె. ఇహిఙయారూలుఙ్ నెమాముసుక్ అతికారం కిజిమహె. యాక,లోకుర్ 
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజి దేవుణు తోరిసిని కాలమ్ దాన్ నె మహాద్ . 24 అందెఙె కీసుత్ రెఎండ మహివలె, యాయూదురి
రూలుఙ్ నె,మఙిసుడ్ఃజి నడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వాతివెనుక వనిన్ఙ్ నమిమ్జిదేవుణు ఎదు నీతినీజాయితిఆదెఙ్ 
ఇజి వెహాన్ . 25గాని ఏలు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటాత్ ట్. అందెఙె రూలుఙ్ మాముసుక్ అతికారం కిదెఙె అట్ ఉ.

దేవుణు కొడొఃర్ 
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26 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెర్. అందెఙెమీరు విజిదెరె దేవుణు కొడొఃర్. 27మీలొఇమనిబాపిత్సం లాగె ఆతికార్ 
విజెరె కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ గుణమ్ కు మిఙిబామంజినె.

28 అందెఙె యూదురు ఇజినొ, యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, వెటిట్పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ, మొకకొడొః ఇజినొ,
అయ్ లికొడొః ఇజినొఆఏద్ ముకెలంమీరు విజెదెరెఉండెలోకుర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదెర్.

29మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనికిదెర్ ఇహిఙ, అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ అబాహము తెగగ్దు
పుటిత్కాన్. మీరు దేవుణు అబాహము వెట ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ .

4
1నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె. గాని అయాకొడొః ఇజికాన్ మనివలె,

వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదనిముసుక్బా అతికారం సిలెల్ండ మనాన్. అయాకొడొః అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్
మనికాన్ ఆతిఙ్ బాఇనిదనిముసుక్ అతికారం సిలెల్ండమనాన్. 2వనిన్ అపొప్సి ఎతుత్ కితిత్ వయుసు వానిదాక,వాండు వనిన్ఙ్ 
కోప కినివరి అడిఃగి, వనిన్ ఆసిత్ సూణి పణిమణిసిర్ అడిఃగి మంజినాన్. 3అయాలెకెండెమాటుబా కీసుత్ యాలోకమ్ దు వాని
ముఙాల, మాటుబాయాలోకమ్ ది అలవాటుఙ అడిఃగి మహట్. 4గాని దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ తగితి సమయంవాతివలె వాండు
వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. వాండు ఉండి బోదెలి పొటా లొఇహన్ పుటాత్ న్. వాండు యూదురి రూలుఙ్ విజు లొఙిజి బతిక్తాన్.
5యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి మహి మఙి, దని బాణిఙ్ డిః డిఃస్ పిసిన్ వందిఙ్, దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుపూరి అకుక్ మని దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజి, 6మీరునిమాపువనిన్ కొడొఃర్. అందెఙె దేవుణు వనిన్
మరిసి ఆతమ్దిఙ్ మామనుస్దు మండెఙ్ ఇజిపోకాన్. యాఆతమ్నెమాలొఇహాన్ ‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్ మఙిపారద్నం కిబిసినాన్.
7అందెఙెఏలుదాన్ మీరుఒరెన్ ఒరెన్ వెటిపణికినివనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్. గానిమీరుఒరెన్ ఒరెన్ దేవుణుకొడొఃఆతిమనిదెర్ .
అందెఙెమీరు వనిన్ మరిసిరిర్ సీన ఇజివాండు ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్ మనికిదెర్ .

8ఉండి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇముఙాల నిజం ఆఇ దేవుణుక అడిఃగిమహిదెర్. 9గాని ఏలుమీరు 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 ఇజి నెగిగ్ ఏంటుఙ్ 
ఇజి సూణిదెర్. 11మీరు కిజిని వనాక్ఙ్ నాను నెసి, మీ వందిఙ్ బాద ఆజిన. నాను మీ నడిఃమి కసట్బడిఃజి కితిత్ సేవ పణి,
పణిదిఙ్ రెఎండ ఆనాద్ ఇజిబాదఆజిన.

12అందెఙెతంబెరిఙాండె,నానుమిఙిబతిమాలిజ్న. మీరునఙిపోలిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసెసితిరూలుఙబాణిఙ్ 
డిఃబె ఆతియూదురు ఆఇమీలెకెండ్ ఆతమననాను. మీరు ఎసిత్వలెబానఙినెగెండ సుడ్ఃతిమనిదెర్. 13నానుమిఙిసువార
తొలితవెహివలెనానుఎలాగమహఇజిమీరునెసిన్దెర్ .నానునెగెండ్ సిలెల్ండ కసట్ం ఆర్ తమహ. 14నాను కసట్ంఅరివలెమీరు
నండొబాదఆతిదెర్. గానిమీరు నఙిఇజి కణకదాన్ తొఇదెర్. నఙినెకిస్పొక్ ఇతిదెర్. అహిఙదేవుణుపోకిఒరెన్ దూతలెకెండ్ 
మీరు నఙి డగు కితిత్దెర్. కీసుత్ యేసుఙ్ డగు కిని లెకెండ్ నఙి డగు కితిత్దెర్. 15అయావలె మీరు గొపప్ సర్ దదాన్ మహిదెర్.
ఏలుమీసర్ దవిజుఇనిక ఆతాద్ ?మీరునావందిఙ్ ఇనికబా కిదెఙ్ తయార్ దాన్ మహిదెర్. మీసొంత కణుకుబాలాగిజ్ సీదెఙ్ 
ఇజినానులొసిన్క ఇహిఙ,అయాకబాకిదెఙ్ మీరు తయార్ దాన్ మహిదెర్ ఇజినానుమీవందిఙ్ నిజం వెహిస్న. 16ఏలునాను
మిఙి నిజం వెహిస్నిఙ్ మిఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతానా?

17యూదురిరూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలెఇజివెహిస్నివరివెటమీరు కూడ్ఃదెఙ్ ఇజిపటుదలదాన్ నండొఆసఆజినార్. గానివరి
ఉదేసమ్ కు నెగిగ్కెఙ్ ఆఉ. మిఙిమాబాణిఙ్ దూరం కిబెసెత్ఙెవారుసుడ్ఃజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరువరివెటకూడ్ఃజి,వారు
మీ వందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరు వరి వందిఙ్ ఆస ఆజి మండెఙ్. 18ఉదెసం నెగిగ్క ఇహిఙ పటుదలదాన్ 
మంజినిక నెగెదె. ఎసిత్వలెబా పటుదలదాన్ ఆహె మండెఙ్. నాను మీ వెట మని వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా పటుదలదాన్ 
మండెఙ్. 19నాను పేమిసిన్ లోకురండె, నాను మీ వందిఙ్ మరిబా బాద ఆజిన. ఏరు ఈబదెఙ్ నొపిప్దాన్ బాద ఆని ఉండి
బోదెల్ లెకెండ్ నానుమరిబామీవందిఙ్ బాదఆజిన. కీసుత్ నని గుణమ్ కుమిఙివానిదాకనానుబాదఆజినెమంజిన. 20ఏలు
మీ నడిఃమిమంజి,మిఙినిపాతి వెహెఙ్ ఇజినాను నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కితిత్దెర్ 
ఇజినాను గాబ ఆజిన.

ఆగారునిసార
21మోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరిఙ్ నాను వెన్ బాజిన. మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ 

ఇజి మీరు నెసిన్దెరా? 22 ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, అబాహముఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటి పణిమణిసి
కాసాత్ ద్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిట్పణి మణిసి ఆఇకాద్ కాసాత్ ద్. 23వెటిట్పణి మణిసి వెట పుటిత్కాన్ ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్.
గాని వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దని వెటపుటిత్కాన్, దేవుణు ఎతుత్ కిజి అబాహము వెట కితిత్ ఒటుట్ వజపుటాత్ న్.

24యారుండి బోదెకాఙ్ రుండి సఙతిఙ వెట పోలిసి వెహెఙ్ ఆనాద్. యారుండి బోదెకు దేవుణు లోకుర్ వెట కితిత్ రుండి
ఒపుమానమ్ కు లెకెండ్ మనెన్. సీనాయి గొరొతు దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రూలుఙ్ సితివలె, వరి వెట కితిత్ ఒపుమానం
ఆగారుఙ్ పోలితమనాద్. ఆగారు వెటిట్పణికొడొఃరిఙ్ ఇటిత్ లెకెండ్,యాఒపుమానంలోకురిఙ్ వెటిట్పణిమణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్.
25 ఏలు అరెబియాదు మని సీనాయి గొరొతు సితి ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పొలిత మనాద్. వెటిట్పణి మణిసి ఆతి ఆగారు ని
దని కొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలుయెరూసలెమ్ నిబాన్ మనిలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు అయాఒపుమానమ్ దు వెహిస్ని
రూలుఙ అడిఃగి మనార్. 26గానిముసుక్ మనియెరూసలెం వెటిట్పణిమణిసి ఆఇకాద్ ఆతిసారెఙ్ పోలితమనాద్. నమిమ్తి
మఙివిజెరిఙ్ అయ్ సినెసార. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్, “కొడొఃర్ కాస్ ఇగొడుడ్ బోదెలిసర్ దఆఅ. ఏరు
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ఈబని వలెమని నొపిప్ నెస్ ఇకి, నీను గొపప్ సర్ ద ఆజి డటం డెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంకమాసి
డిఃసిత్ బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ మనార్”.

28ఏలు తంబెరిఙాండె, మీరు ఇసాస్కు లెకెండ్ మనిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి కితిత్ ఒటుట్ వజ
మీరు పుటిత్దెర్. 29నసిత్వలె ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ పుటిత్ వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ న్ . అయాలెకెండె ఏలుబా
జరిగ్జినాద్. 30గాని దేవుణుమాట ఇనిక దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్, ‘వెటిట్పణి బోదెల్ దిఙ్ దని కొడొః వెట నెకిస్ పొకు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వెటిట్పణిమణిసిపొటదికొడొఃదిఙ్, వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దనిపొటదికొడొః వెటఅపొప్సిఆసిత్దిఙ్ అకుక్మండెఙ్ వీలు
సిలెల్ద్ ”, 31అందెఙె తంబెరిఙాండె,మాటు వెటిట్పణిబోదెలి కొడొఃర్ ఆఎట్. గానిమాటు వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దని కొడొఃర్ నె.

5
1 కీసుత్ మోసె సితి రూలుఙ అడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె, దని అడిఃగి మన్ ఎండమంజిని వందిఙె డిఃబిసాత్ న్. అందెఙె డిఃబె ఆతి

వరిలెకెండ్ నెగెండ నిలిస్ మండు. మీరు వెటిట్పణి మణిసి లెకెండ్ రూలుఙ అడిఃగి మన్ మాట్. 2నామాటెఙ్ జాగర విండు.
పవులు ఇని నాను మిఙి వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికిదెర్ ఆదెఙ్ మీరు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, కీసుత్
మీ వందిఙ్ ఆతిదని వందిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ . 3సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నాను మరిబా వెహిస్న. మోసెసితి రూలుఙ్ విజు
మీరు పూరి లొఙిదెఙ్ వలె. 4మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆదెఙ్ సూణికాన్, కీసుత్
బాణిఙ్ పూరి దూరం ఆతాన్. దేవుణు దయా దరమ్మ్ దిఙ్ నెకి పొకిదెర్. 5గాని దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి
వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజిమాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్ ఇహిఙ, దేవుణు
మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి ఇడాన్న్ దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దయ్ రం సీజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు కీసుత్ యేసు
ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. ఒరెన్ సునతి కిబె
ఆతమనాండొ, సిలెనొ ఇజి దేవుణు తొఎన్ . గాని దేవుణు సూణిక, ఒరెన్ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాండా ఇజినె. మహి
వరిఙ్ పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరు నెగెండనె నమిమ్జి మహిదెర్. మరి, ఎయెన్ మిఙిమొసెం కిజి, నిజమాతి సువార లొఙిఎండ అడు కితాత్ న్? 8వనిన్
లోకుర్ ఆదెఙ్ మిఙి కూకి దేవుణుయాలెకెండ్ మిఙి వెహ్ ఎన్. 9పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మని దూరు విజు
పులాఙ్ కినాద్. అయాలెకెండ్ ఉండి తపు బొదబ కినాద్. 10మాటు పబు వెట కూడిఃత మనాట్. అందెఙె మహి బొదెఙ
మిరులొఙిఇదెర్ ఇజినాను అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్జిన. మిఙిపంబ కిబిసిన్కాన్,వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బాదేవుణు వనిన్ఙ్ 
తగితి సికస్ సీనాన్. 11తంబెరిఙాండె, సెగొండార్ వెహిస్నార్ దేవుణు కొడొఃరస ఆదెఙ్ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. నాను
అయాలెకెండ్ వెహిన్మంజినికఇహిఙ,యూదురునఙిమాలెఙ్కిఎతార్ మరి. సునతికిబెఆదెఙ్ వలెఇజినానువెహిన్మంజినిక
ఇహిఙ, సిలువాదు కీసుత్ సాతిసావువందిఙ్ నాను వెహిన్ వలెవారు నాముసుక్ కోపం ఆఎతార్ 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. గానిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి సేవ కిదెఙ్ మిఙి అకుక్ మనాద్ . 14మోసె సితి రూలుఙ్ విజు ఉండెమాటాద్ 
కూడిఃతె మనెన్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్, మహి వరిఙ్ పేమిస్ అ”, ఇజి. 15గాని మీరు జంతుఙ
లెకెండ్ కటె ఆజి,ముకెఙ్ లాగిజ్ మహిఙ,మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ పూరినాసనం ఆనిదెర్ ఇజిజాగర సుడెఃఆదు.

దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసినిబతుక్
16అందెఙెనానుమిఙివెహిస్న, 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. యా రుండి సెఇ ఆసెఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ కూడ్ఃజి మన్ ఉ. అందెఙె మీరు ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్ కోరిజినిక
కిఎండ మండెఙ్ అటిన్దెర్. 18గాని దేవుణు ఆతమ్నె మిఙి నడిఃపిసి మహిఙ, మీరు మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి
మన్ ఇదెర్.

19-21ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ కిబిసిన్ పణిఙ్ విజెరెనెసిన్కెఙె. అయాకెఙ్ ఇనిఇనికెఙ్ ఇహిఙ, రంకు బూలానిక, కెలార్ బూలానిక,
సాని బూలానిక, బొమెఙ మాడిఃసిన్క, సెట్ నిక, పగ ఆనిక, గొడబ ఆనిక, ఆఇవరి వనాక్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆనిక, సొంత
ఇసట్మ్ కునె సూణిక, కేటెఙ్ ఆనిక, మిఙి పడ్ఃఇ వరి బాణిఙ్ దూరం ఆనిక, మిఙి కూడిన్ వరివెట కూడిన్క, గోస ఆనిక, సోసిన్క,
ఉణిజి తింజి సోసి కర్ జిజి సెఇ పణిఙ్ కిజినిక. నాను ముఙాలె మిఙి డటం వెహి లెకెండ్ మరి వెహిస్న. నిని పణిఙ్ కిజి
బతిక్నికార్ దేవుణు ఏలుబడిః కినిలోకుర్ లొఇమండెఙ్ అట్ ఎర్.

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 బా అయాకెఙ్ ఓరిసి మంజినాన్ , కనికారం
తోరిసాన్న్, నెగిగ్కెఙె కినాన్, నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్, సారిల్దాన్ మంజినాన్, సోస్ ఎండ మంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజి మంజినికార్,
ఇని రూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతి మనికార్, వరి పడాఃయి బతుక్, వరి సెఇ ఆసెఙ్ విజు, సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయె ఆతి
లెకెండ్ మనాద్. ఇహిఙవారు అయాకెఙ్ పూరిడిఃసత్ సితార్. 25దేవుణు ఆతమ్ మఙి కొతత్ బతుక్ సితమనాన్. అందెఙె దేవుణు
ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజమాటు బతిక్దెఙ్. 26మాటు గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండమహి వరిఙ్ కోపం రేపిస్ ఎండ, గోస
ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమండెఙ్.
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6
1తంబెరిఙాండె,మీలొఇఒరెన్ తపు కితిత్ఙ, దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃజినిమీరుసారిల్దాన్ వనిన్ తపు దిదిజి, నెగిగ్

సరిదు తతెఙ్. మరి అయాలెకెండ్,మీరుబాపాపమ్ దు అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్. 2మహివరిబాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి వరిఙ్ 
సాయం కిదెఙ్. యాలెకెండ్ కిజి కీసుత్ వెహి రూలుఙ్ మీరు పూరి కిజినిదెర్. 3 ఎయెన్ బావాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా, గొపప్
పెరికాన్ ఇజిఒడ్ఃబితిఙవనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబెఆజినాన్. 4విజెరెఎయెన్ కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నాసెఇకెఙ్ నాఇజివాండెసుడెః
ఆదెఙ్. అయావలెవాండు కిజిని దనితాన్ వాండుపొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ కిజిని దనిఙ్ ఆఏండ,వాండు కిజినిదాన్ 
సుడ్ఃజిపొగడెః ఆదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కిదెఙ్ మనిబాజితమనాద్.

6దేవుణుమాటవెంజినెసినికాన్ ఎయెన్ బావెహిస్నెసిప్సిన్వనిన్ఙ్,వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనివిజునెగిగ్ వనాక్ఙ్ లొఇవంతుసీదెఙ్.
7మిఙి మీరె మొసెం ఆమాట్. దేవుణుదిఙ్ సుతిసి అర్ పెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. నాను ఎందనిఙ్ యాక వెహిస్న

ఇహిఙ, వితిన్కాన్ ఇనిక వితాన్ండొ, అయాపంటనె కొయినాన్. 8ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ వజి కిజి బతిక్జినికాన్ నాసనం ఆనాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు సెఇ ఆస వజ బతిక్తాన్. గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణు 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 సాయంకిదెఙ్ సమయందొహిన్వలె,మాటువిజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్. ముకెలందేవుణుదిఙ్,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 ఇజిమిఙి డటం వెహిస్నార్. వారు

ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్నార్ ఇహిఙ, కీసుత్ సిలువాదుసాతాన్ ఇజినమిమ్తిఙనెదేవుణు రకిస్సాన్న్ ఇజివెహిస్నివలెలోకుర్ 
వరిఙ్ మాలెఙ్ కినార్. ఆహె వరిముసుక్మాలెఙ్ రెఎండమండెఙ్ నె సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి డటం వెహిస్నార్. 13సునతి
కిబె ఆతికార్ బా,మోసెసితి రూలుఙ్ విజులొఙిఎర్. గానిమిఙి సునతి కిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వెహిస్నిఙ్ 
మీరుసునతికిబెఆతిదెర్ ఇజిమహియూదురిఙ్ వెహిస్వరినడిఃమిపొగిడెఃఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్ . 14గానినాను,మాపబుఆతి
యేసు కీసుత్ సిలువాదు మా వందిఙ్ సాతాన్ ఇజి ఆఏండ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాపొగ్ డిఃఎ. వాండు అయాలెకెండ్ సాతిఙ్,
నాను గొపప్ విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ యాలోకమ్ దికార్ విలువ సిఎర్. వారు విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ 
నాను విలువ సిఎ. 15ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతాండా, సిలెల్నా ఇజి ఆఏద్ ముకెలం. ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ పడాఃయి
బతుక్ డఃసి కొతాత్ ఙ్ ఆతాన్ ఇజినె. 16యామాటవెంజి అయావజ కిని విజెరిఙ్ దేవుణు వనిన్ సమాదనం సీజి, వనిన్ముసుక్
కనికారం తోరిసాన్న్. వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సిత్కారె.

17ఆకార్ దు, ఎయెన్ బానఙిమరిబాదెఙ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుఙ్ సేవ కితిత్ వందిఙ్ నఙి కితిత్ బాదెఙమసెఙ్ నా
ఒడొఃల్ దుమనెన్. యాకెఙ్నాను వనిన్ వెటిట్పణిమణిసి ఇజితోరిసెన్.

18తంబెరిఙాండె,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమీముసుక్ మనీద్. ఆమెన్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసుదు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసు ఇని పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నె యాక. యా ఉతం రాసిత్
మహివలె, వాండు రోమ జెలిదు తొహె ఆత మహాన్ . నసిత్వలె ఆసియ ఇని రోమ పాంతమ్ దు మని ఉండి ముకెలమాతి
పటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులుయా ఉతం రాసాత్ ండె, తుకికు వెట పోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్, వనిన్ దయ దరమ్ం ఎసొ గొపప్ పెరిక ఇజి

వారుఅరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరిదేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సఙతిఙ్ కీసుత్ వెటనెపూరిఆతె. వాండెవిజువనాక్ముసుక్మనికాన్.
కీసుత్ వెటనె దేవుణు యూదురిఙ్ ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ రకిస్సి వరిఙ్ ఉండె ఒడొఃల్ కిజినాన్ . ఇబెబ్ ఒడొఃల్ ఇజి వెహిస్నిక,
యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె కూడిఃతిమని సఙమ్ నె. మరి దేవుణు సఙం ఎలాగ ఉండె ఆజిమండెఙ్
నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎదిసినికయాలోకమ్ ది లోకుర్ 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 వజనెనాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినెమనికిదెర్. 2మా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్. 3 దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజినాట్. వాండె మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్ బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్
మామనుస్దిఙ్ వెహిస్, వనిన్ సరిదు నడిపిసిన్దనితాన్ మఙివాజిని విజు నెగిగ్కెఙ్ సీజి వాండె మఙి దీవిసాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ 
వాజినికెఙె అయా నెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, యా నెగిగ్కెఙ్ మఙి సితాన్. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు లోకం
పుటిస్ ఎండ ముఙాలె మఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్. కీసుత్ వెట మఙి మని సమమ్ దమ్ దాన్ యాలెకెండ్ మఙి ఎరిల్సాత్ న్.
మాటువనిన్వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ లెకెండ్,ఇనినిందెఙ్ సిలెల్ండవనిన్ఎదుమండెఙ్ నెవాండుయాలెకెండ్ ఎరిల్సాత్ న్. 5వాండు
మఙి పేమిసినాన్. అందెఙె యేసు పబు మా వందిఙ్ 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 దయ దరమ్ం 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 దేవుణుమాపాపమ్ కాణిఙ్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఇహిఙమాపాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ వనిన్ దయ దరమ్ం
గొపప్ పెరిక ఇజి తోరిసాత్ న్. మాముసుక్ నండొ దయదరమ్ం సెడిడ్నె తోరిసాత్ న్. వనిన్ బుదిద్ గెణమ్ దానెవాండు వనిన్ దయ దరమ్ం
మాముసుక్తోరిసాత్ న్. 9దేవుణు ఎతుత్ కితిత్కవాండు కితాత్ న్ . కీసుత్ వెటపూరి కిదెఙ్ ఇజివాండు వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజిడాపిస్
ఇటిత్ పణిమఙి తోరిసాత్ న్. అయాకముఙాల్ ఎయెర్ బానెస్ ఎతార్. 10వాండు గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక ఇహిఙ,
పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్, బూమిముసుక్ మని విజు వనాక్ఙ్ , కూడుఃపిస్ ఒరెన్ వనిన్ అడిఃగి ఇట్ తాన్ . వాండె కీసుత్ .
యాక కిదెఙ్ తగితి సమయంవానివలెవాండుపూరి కినాన్.

11 విజు సఙతిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజ వాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి మఙి
ఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయా లెకెండ్ ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు పూర్ బమ్ దునె తిరుమానం కిత మహాన్ . అయాకదె వాండు
ఎతుత్ కితిత్క. 12 కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లె ఇజి విజెరె ఇంక ముఙాలె నమకం ఇటిత్కాపెయూదురు ఆతిమాపు. అందెఙె దేవుణు
గొపప్ పెరికాన్ ఇజిపొగిడిఃజినాప్. అయాకదెవనిన్ఉదెసం. 13అయాలెకెండెయూదురు ఆఇమీరుబ నిజమాతిబోదవెహిదెర్
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 దేవుణుమిఙిలోకుర్ ఇజి కూకాన్. యా
దేవుణుఆతమ్నె,మీరుదేవుణులోకుర్ ఇనిదనిఙ్ ఉండిగురు. 14మరిదేవుణువనిన్లోకురిఙ్ ఒటుట్ కితిత్ విజుమఙిదొహ్ కెన్ఇని
దనిఙ్ ఉండిఆదారమ్ నెయాదేవుణుఆతమ్. వాండు వనిన్లోకురిఙ్ పూరివిడుఃదల కినివలెఅయాకెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్. దేవుణు
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దినితాన్ లోకుర్ పొగిడిఃనార్.

ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం
15-16 దేవుణు మిఙి ముసుక్ వెహి లెకెండ్ దీవిసత్ మనాన్. అందెఙె నాను మీ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. మీరు పబు

ఆతియేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజి నాను వెహిబాణిఙ్ అసిమీ వందిఙ్ 
ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎసిత్వలెబా నాను పారద్నం కినివలె, మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన.
17గొపప్ పెరికాన్ ఆతిమా బుబెబ్ఙ్ పారద్నం కిజిన. వాండెమా బుబబ్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరు వనిన్ఙ్ బాగ నెసిన్
వందిఙ్ దేవుణుఆతమ్మిఙిగెణంసీదెఙ్ ఇజి,దేవుణువందిఙ్ మిఙితెలివికిబిసెత్ఙ్ ఇజినానువనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 18దేవుణు
వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మనిగొపప్ పెరి దీవెనమ్ కు ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసిన్ వందిఙ్,అయాదీవెనమ్ కాఙ్ 
ఆసదాన్ ఎదు సూణివందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అఇజినానుపారద్నం కిజిన. దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ సీనఇజిఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు
ఎసొ పెరికెఙ్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.

19-21 వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిమా లొఇ మని వనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయా సతుత్
విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరిక. యాగొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ బతిక్సాత్ ండె పరలోకమ్ దు వనిన్ ఉణెర్ 
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పడఃకాదు బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ అబె అతికారం కిజినాన్. విజు రకమ్ కాణిఅతికారం కిజిని దూతెఙ, దెయమ్ కముసుక్ అతికారం
కిజినాన్. అతికారంకిజినివిజెరెముసుక్వాండెగొపప్అతికారంమనికాన్. వనిన్అతికారంఏలుఅతికారంకిజినివరిముసుక్నె
ఆఏద్ . గానివాని కాలమ్ దు అతికారం కిని వరి ముసుక్బా వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. 22దేవుణు విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్
పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు సఙం ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాద్. ఎంబెబా విజు వనాక్ఙ్ పూరి
కిజినికాన్ వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇముఙాలసాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙి ఇతిదెర్, సెఇ పణిఙ్ 
కిజిమహిదెర్. 2యాలోకమ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ కిజిమహిలెకెండ్ మీరుబాకిజిమహిదెర్. ఆగాసమ్ దుబులెల్య్ 
కినిదెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతిసయ్ తానుఙ్ లొఙిజిమహిదెర్. వీండెదేవుణుదిఙ్ లొఙిఇవరిముసుక్ ఏలుఅతికారం కిజినాన్.
3 ఉండి కాలమ్ దు, నిజమె, మాటుబా నని వరి లెకెండ్ మహట్. మాసొంత సెఇ ఇసట్మ్ దానె కిజి మహట్. మ ఒడొఃల్ ది
ఆసెఙ వజ, సెఇ ఆలోసమ్ క వజ కిజి మహట్. మహి విజెరె లెకెండ్, మాటుబా దేవుణు కోపమ్ దిఙ్ గురి ఆతి మహికాట్.
4గాని దేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు మఙి నండొ పేమిసినాన్. 5అందెఙె మఙి కీసుత్ వెట కుడుపాత్ ండె మఙి కొతత్
బతుక్ సితాన్. మాటు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి లెకెండ్ మహట్. అయావలెబా వాండుయా లెకెండ్ 
కొతత్ బతుక్ సితాన్. దేవుణు దయాదర్ మ్ దానె వాండు మఙి రకిస్సాత్ న్. 6వాండు మఙి కీసుత్ యేసు వెట సావుదాన్ మర్ జి
బతిక్సాత్ ండె, పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండెయా లెకెండ్ కితాత్ న్ .
7వానికాలమ్ దు లోకుర్ విజెరె వనిన్ దయదరమ్ం విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ నండొ పెరిక ఇజి సుడ్ఃదెఙెయాలెకెండ్ కీసుత్ వెట
మాముసుక్ దయ దరమ్ం తోరిసాత్ న్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, దయాదర్ మమ్ దానెమిఙి రకిస్సాత్ 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 దేవుణుమిఙిరకిస్సిత్క. అందెఙెఎయెన్ బానాను కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ దేవుణు నఙి రకిస్సాత్ న్ 
ఇజిపొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 10మాటునెగిగ్ పణిఙ్ కిజినెమంజినివందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెటమఙికుడుఃపాత్ ండెకొతత్ బతుక్మఙిసితాన్.
మాటు కిదెఙ్ మనియా నెగిగ్ పణిఙ్ వాండు ముఙాలె తిరుమానం కితాండె ఇటాత్ న్. నిజమె దేవుణు ఒరెండెయా లెకెండ్ మా
బతుక్దిఙ్ 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. అందెఙె వారు దేవుణు లోకుర్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. (గానియా సునతి ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు కిని ఆసారమ్ నె) 12 సుడ్ఃదు, అయాకాలమ్ దు మీరు కీసుత్ ఙ్ 
దూరంమహిదెర్. దేవుణులోకుర్ ఆతి ఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరు పయివారు. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ 
సమందంసిలికిదెర్. మీరుయాలోకమ్ దు ఇనిఆససిలెల్ండ,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండబతిక్జిమహిదెర్. 13గానిముఙాల కీసుత్ ఙ్ 
దూరం మహిమీరు ఏలు వనిన్ వెట కూడిఃతిమనిదెర్. కీసుత్ నల వాకిస్ సాతిసావుదాన్ దేవుణుమిఙి డగు కితాత్ న్ . 14 కీసుత్ నె
యూదురుఆఇమిఙి,యూదురుఆతిమఙిరాజినంకిబిసిత్కాన్. ముఙాలమిఙిమఙిఅడుడ్ లెకెండ్ మహిపగవాండులాగితండె,
ఉండె ననిన్ లోకుర్ కితాత్ న్ . 15యూదురి రూలుదు మని ఆడెఙ, రూలుఙ కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు సాతిసావుదాన్ వనాక్ఙ్ సతుత్
సిలెల్ండ కితాండె, అడు లెకెండ్ మహి పగలాగితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రుండి లోకురిఙ్ ఇహిఙ, యూదురిఙ్, యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ వనిన్ వెట కుడుపిస్ ఉండె నని కొతత్ లోకు కితాత్ న్  . యా లెకెండ్ వాండు రాజినం కిబిసాత్ న్. 16మరి సిలువాదు సాతి
సావుదాన్ వాండు రుండిజాతిఙ నడిఃమిమహిపగసొనిప్సి,ఉండె ననిలోకుర్ లెకెండ్ కిజి, దేవుణు డగు మర్ జి తతెఙ్ యా
లెకెండ్ రాజినం కిబిసాత్ న్. 17 కీసుత్ యాలోకమ్ దువాతండె, దేవుణుదిఙ్ దూరంమహియూదురు ఆఇమిఙి, వనిన్ డగుమహి
యూదురు ఆతిమఙి సమాదనం సీజిని సువార వెహాన్ . 18వనిన్ వెటమఙి రిఎరిఙ్, ఇహిఙయూదురు ఆఇమిఙి,యూదురు
ఆతి మఙి, బుబబ్ ఆతి దేవుణు ముఙాల దయ్ రమ్ దాన్ సొండెఙ్ వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ కాద్. యాక దేవుణు ఆతమ్ వెట
మఙి దొహ్ కాద్. 19అందెఙె మీరు ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్ ఆఇదెర్. గాని మీరు దేవుణు
లోకుర్ వెటఅకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు కుటుమ్ దికిదెర్. 20ఉండిఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరుమనిదెర్. దనిఙ్ పునాది
ఆతికార్ పవకరు,అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూలపణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండెఆఇలుల్ అర్ ఎండఅసిన్కాన్. వనిన్ వెటనెఆఇలుల్
తొహె ఆజి పిరిసి పబు ఆతియేసు కీసుత్ మండెఙ్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిమిఙి
వాండుమహినమిమ్తిత్ వరివెట కుడుపిస్నాన్. అయావలెమీరుమహినమిమ్తిత్ వరివెట, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మంజిని
ఉండి ఇలుల్ ఆజినిదెర్ .

3
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహిన్ పణిపవులుఙ్ దేవుణు ఒపజెపిస్నాన్ 

1అందెఙె కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదుమని పవులు ఇనినానుమీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. యూదురు ఆఇమిఙి
సువార వెహిస్ని వందిఙెనాను జెలిదు ఆత.

2మీరుతప్ ఎండవెహిమనిదెర్. దేవుణుదయదరమ్మ్ దాన్,మిఙిసువారవెహిన్పణినఙిఒపజెపాత్ న్ 3-4దేవుణుఎతుత్ కిజి
వనిన్ గరబ్మ్ దుడాపిత్ ఇటిత్కవాండునావెటతోరిసాత్ న్. దినివందిఙ్ నానుముసుక్ 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
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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 అకుక్ మనాద్. యూదురు ఆఇకార్ ని, యూదురు ఉండె ఒడొఃల్ 
ఆత మనార్. దేవుణు కీసుత్ యేసు వెటయూదురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా వంతు మనాద్. యాకెఙ్ మీరు
సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7యాసువారనెనాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యాసువార పణినె దేవుణు వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ నఙి ఒపజెపాత్ న్. వనిన్ సతుత్
సీజినావెట కిబిసినాన్ . 8దేవుణులోకుర్ లొఇనాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. గానివాండు నఙియాపెరిపణిఒపజెపాత్ న్.
ఇహిఙ, కీసుత్ సీజిని అంతు సిలి దీవెనమ్ క వందిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వెహెఙ్, 9మరి దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్
ఇటిత్క ఎలాగ వాండు కినాన్ ఇజి లోకుర్ విజెరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వాండు యా పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్. విజు తయార్ కితి దేవుణు
పూర్ బమ్ దాన్ అసి వాండు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు ఇటిత్క లోకురిఙ్ డాఃపాత్ న్. 10వాండు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ డాపాత్ న్ ఇహిఙ,
పరలోకమ్ దు మని దూతారిఙ్, వనాక్ అతికారిఙ, వాండు గొపప్ గెణం మనికాన్ ఇజి దేవుణు సఙం వెట ఏలు తోరిసెత్ఙ్యాక
వనిన్లోకుర్ వందిఙ్ వాండుఆతిదనితాన్ నెతోరిసినాన్. 11లోకంపుటిస్ ఎండముఙాలె,యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుఎతుత్
కితమహాన్ . అయాలెకెండ్ మాపబుఆతి కీసుత్ యేసు వెట కితాత్ న్  12మాటువనిన్ఙ్ నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట కూడిఃతమనాట్.
అందెఙె తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ క మనాద్. 13అందెఙెమా వందిఙె వనిన్ఙ్ 
సమెఙ్ వాతె ఇజినావందిఙ్ విసారిసామ్ట్ ఇజినానుమిఙి బతిమాలిజ్న. గానియాసమెఙాణిఙ్ మిఙి గవ్ రం సీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14దినివందిఙె,నానుమాబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమీవందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 15పరలోకమ్ దు మని

నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్,యాలోకమ్ దుమని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్. విజెరె వనిన్ కుటుమ్ దికార్. 16వనిన్లోకుర్ వందిఙ్ ఇటిత్
మనినండొదివెనమ్ కాణిఙ్,మీమనుస్ దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండమండెఙ్ వనిన్ఆతమ్ వెటసతుత్ సీదెఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం
కిజిన. 17మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్. అందెఙె వాండు మీ మనుస్దు ఎలాకాలం మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. మీరు
దేవుణుదిఙ్ పేమిసిమహి వరిఙ్ పేమిసిమండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయ లెకెండ్ కిజి మహిఙ, బూమిలొఇసారితి
సొహి వెలెల్ఙ్ మని మరాన్ లెకెండ్ మీరు మనిదెర్. నెగిగ్ పునాది ముసుక్ తొహ్ కి మని ఇలుల్ లెకెండ్ మనిదెర్. 18అయావలె
కీసుత్ మఙి ఎసొ పేమిసినాన్ ఇజి మీరు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ విజెరె వెట పూరి నెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండు మఙి
అంతు సిలెల్ండ నండొపేమిసినాన్. 19ఎయెర్ బాఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ కీసుత్ పేమమీరు నెసినెమండెఙ్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.
దేవుణుదిఙ్ మనిపూరిబుదిద్ మిఙిబామంజినివందిఙెనానుఈహ పారద్నం కిజిన. 20మాటులొసిన్ విజుదనిఇంక,ఒడిఃబిని
దనిఙ్ నండొ కిదెఙ్ దేవుణుఅటాన్న్. మాలొఇపణి కిజినివనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నెవాండు కిజినాన్. 21 కీసుత్ యేసు వెటవాండు
కితిగొపప్పణివందిఙ్,దేవుణుసఙంవెటవాండు కితిగొపప్పణివందిఙ్ యాదేవుణుదిఙ్ తరతరమ్ కుపొగిడిఃజిమంజినాట్.
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1అందెఙె పబుఙ్ సేవ కిజిని వందిఙ్ జెలిదు ఆతి నాను మిఙి బతిమాలిజిన. దేవుణు మిఙి నా లోకు ఇజి కూకివలె నెగిగ్
సరిదు నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్ వజమీరుమండెఙ్ ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజిన. 2ఎసిత్వలెబాగరఆఏండతగిజి
మండు. మహి వరివెట సారిల్దాన్ మండు. మహి వరిఙ్ పేమిసి, వరి వందిఙ్ ఓరిసి మండు. 3దేవుణు ఆతమ్నె మిఙి 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
ఇజి ఒటుట్ కితి ఉండె నని దీవనమ్ క వందిఙ్ మాటు విజెటెఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 5మఙివిజెరిఙ్ ఒరెండె పబు. మాటు
నమిమ్జినిబోదఉండె. మాటుఉండెబాపిత్సంలాగెఆతాట్. 6మాటు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండెవిజెరిఙ్ బుబబ్.
వాండె విజెరెముసుక్ అతికారం కినికాన్. వాండెమాలొఇమంజినాన్. మావెటపణి కిబిసినాన్.

7గానిమాలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం, కీసుత్ మఙి సితాన్. అయాక వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజవాండు సీబాత
సితాన్. 8అందెఙె 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 మనియాబూమిదు వాతాన్ . 10యాబూమిముసుక్
డిగితివాతికాండె అగాసండాటిస్ముసుక్ నండొ అతికారంమనిబాన్ ఎకిస్ సొహికాన్. యాబూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ 
వనిన్ వెటపూరి కిదెఙె వాండు ముసుక్ ఎక సొహాన్) 11వాండె, లోకురిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం ఒపజెపాత్ న్.
సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజిసెగొండారిఙ్ పవకరు ఇజి,సెగొండారిఙ్ సువారవెహిన్కార్ ఇజి,సెగొండారిఙ్ దేవుణు సఙం సుడ్ఃజి,
నెసిప్సి, వరిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు ఇజివాండు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 12-13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ దేవుణు
పణి కిదెఙ్ పూరి నెస్ పిసెత్ఙె యా లెకెండ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణుదిఙ్ నెసి పూరి
పిరిని వందిఙె దేవుణులోకుర్ దేవుణు పణి కిదెఙ్. అయాలెకెండ్ మాటు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి, వనిన్మరిసిఙ్ నెసిఉండె ఆజి
మంజినాట్. మాటు పూరి బుదిద్ వాతి వరి లెకెండ్ పిరినాట్ ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆనాట్. 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
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లెకెండ్ పూరిఆనాట్. వాండెమాబురలెకెండ్. 16మాటువనిన్ఒడొఃల్. ఒడొఃల్ దుఒడొఃల్ దిఅతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙి
అతిక్సాత్ న్. ఒడొఃల్ దిఅతుక్ఙ్ విజుఅయాకెఙ్ పణి కిదెఙ్ మనిలెకెండ్ పణి కితిఙ, ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ 
దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసివారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ కితిఙనె దేవుణు సఙం సతుత్ దాన్ పిరినాద్.

17అందెఙె పబు నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నాను మిఙి వెహిస్న. నాను డటమ్ నె మిఙి వెహిస్న. ఏలుదాన్ దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇకార్ కిజిని లెకెండ్ మీరు మన్ మాట్. వారు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ 18వరి మనుస్దు సీకాట్ మని లెకెండ్ మనార్.
దేవుణు సీజినికొతత్ బతుక్దిఙ్ దూరంమనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వారుఅరద్ం కిఎర్. వరిమనుస్
గటిదిక. 19వరిఙ్ సిగుసొహద్. వారు ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙఒజఆతార్. విజురకమ్ కాణిపాపమ్ కు కిజినార్. వారుఅయాకెఙ్ 
డిఃస్ ఎర్. మరి మరి కిదెఙె ఆస ఆజినార్. 20గాని మీరు కీసుత్ వందిఙ్ నెసిత్వలె అయాలెకెండ్ మండెఙ్ అఎద్ ఇజి నెసిత్దెర్.
21 నిజమ్ నె, మీరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిదెర్. మీరు వనిన్ వెట కూడిఃతివలె యేసు వందిఙ్ నిజమాతి దనిఙ్ తగిన్వజ మిఙి
దేవుణు ఆతమ్ నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరు బతిక్జిమహి పడాఃఇ బతుక్ డిఃసుత్ ఇజినె నెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇ బతుక్దు,మిఙిమహి
సెఇ ఆసెఙ్ మిఙిమొసెం కిజి పాడు కిజినె మహె. 23మీ బుదిద్ని మీ మనుస్ దేవుణు మారిసెత్ఙ్ వలె. 24 దేవుణు మిఙి వనిన్
నని బుదిద్ సితాన్. అందెఙెవాండు సితి ఆ కొతత్ బుదిద్దాన్ మీరుమండు. అయావలె నీతి నిజాయితిదాన్ మంజినిదెర్. తపుఙ్ 
కిఎండమంజినిదెర్.

25అందెఙె ఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహి వరి వెట నిజం వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ 
సెందితికాట్. 26మీరు కోపం ఆతిఙ,మీకోపంమిఙిపాపం కిబిస్ ఎండ సుడ్ఃదెఙ్. మీకోపం వెడారుమండెఙ్ ఆఎద్. 27తపు
కిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ సరిసీమాట్ . 28డొఙ కిజిమహికాన్ ఏలుదాన్ డొఙ కిదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండు వనిన్ కికాణిఙ్ కసట్బడిఃజి
వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

29మీ వెయ్ దాన్ సెఇమాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గాని మహికార్ నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మాటెఙె వరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ 
వరి అవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలెమీమాటెఙ్ వెని వరిఙ్ లాబంమంజినాద్. 30దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
దుకం కిబిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙిపూరి విడుఃదల కిని దినమ్ దాక మీరు వనిన్ లోకుర్ ఇని దనిఙ్ గురుయా
దేవుణు ఆతమ్నె. 31మీలొఇమని కుతఅసిన్క,కోపం, పగఅసిన్క,జటిఙ్ ఆనిక, దుసలాడ్ఃనిక,మహివరిఙ్ సెఇకెఙ్ కిఇ బుదిద్ ,
మీలొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32గాని మహి వరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . మిఙి కితి సెఇ దని వందిఙ్ సెమిసుత్ .
కీసుత్ వెట దేవుణుమీతపుప్ఙ సెమిసిత్ లెకెండ్,మీరు వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ పేమిసిన్ వనిన్ కొడొఃరె మీరు. 2 కీసుత్ మఙి

పేమిసాత్ ండె,మావందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు వనిన్ పాణం నెగిగ్ వాసనం సీనిపూజ లెకెండ్ సితాన్.
దనివెట దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. అయావజమీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మండు. 3మీలొఇ ఎయెన్ బా రంకు
బూలమాట్. కేలార్ బూలమాట్. మని దనిఙ్ ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. నిని పణి మీ లొఇ మంజినె ఇజి
మహికార్ వెహెఙ్ బా సరి సీదెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దేవుణు లోకుర్. 4గాని మీ లొఇ కేడి మాటనొ, బుదిద్ సిలి
మాటనొ వెంజి, సిగు ఆనిమాటెఙ్ నో వరిగ్దెఙ్ ఆఎద్. అయాకెఙ్ మిఙి తగ్ ఉ. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు మీరు వెహెఙ్.
5యాకమీరు తప్ ఎండ నెసుత్ రంకు బూలానికాన్, కెలార్ బూలానికాన్,మనిదనిఙ్ ఇంకమరినండొకావాలిఇజిఆసఆనికాన్ 
ఎయెన్ బా దేవుణుని కీసుత్ ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ మన్ ఎర్. అబె అకుక్ మనికార్ ఆఎర్. మని దని ఇంక మరి నండొ
కావాలి ఇజి ఆస ఆనికాన్, బొమెఙ మాడిఃసిన్ వనిన్లెకెండ్ మనాన్. వాండు వనిన్ఙ్ కావాలి ఇజి ఆస ఆని దనిఙె దేవుణు
ఇజి ఒడిఃబినాన్. 6 పణిదిఙ్ రెఇ మాటెఙ్ వెహిస్ ఎయెన్ బా మిఙిమొసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెఇకెఙ్ కిజి
దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ మని వరిఙ్ వాండు సికస్ సీనాన్. 7అందెఙె నని వరి వెట జత కూడామ్ట్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి
కాలమ్ దు మీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గాని ఏలు మీరు పబు వెట కూడితిదెరె జాయిదు బతిక్జినిదెర్. అందెఙె జాయిదు
బతిక్జిని వరిలెకెండ్ బతిక్దు. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ జాయిదు బతిక్జినికార్, ఎసిత్వలెబా నెగిగ్కెఙ్, నీతి మనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ 
కిజిమంజినార్. 10పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి అయావజ కిదెఙ్ సుడ్ఃదు. 11సీకటుదు 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 జాయివెలిల్ తపిసిన్వలె అయాకెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి లోకుర్ నెసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, జాయినిజమాతికెఙె
వెలిల్ తోరాన్ద్ . 14అందెఙె వెహిస్మంజినార్, “నిద కిజినికి తెలి ఆఅ. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙ్ అ. కీసుత్ నిఙి జాయిసీనాన్”, ఇజి.
15అందెఙె మీరు ఎలాగ నడిఃజినిదెర్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదు. బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ ఆఏండ, బుదిద్ మని వరిలెకెండ్ నడిఃదు.
16కాలం గడాపామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఏలు నెగిగ్ దనిమ్ కు ఆఉ. 17అందెఙెబుదిద్ సిలిలెకెండ్ బతిక్మాట్. గానిపబుఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇసట్ం ఇజి నెసి అయాకెఙ్ కిదు. 18మతు సీనికెఙ్ ఉణిజి సోసి మన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాక పాడు కినాద్. గాని
దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి మండు. 19మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట వరిగ్ని వలె దేవుణు మాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ వెహిస్,
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజివందనమ్ కువెహిస్,దేవుణుఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్నివజపాటెఙ్ వెహిస్వరిగ్దు. మీమనుస్పూరిదాన్ 
పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 20మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటమఙిదొహ్ 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. మాసిరుమీముసుక్ అతికారంమనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ , విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ బుర ఆతి లెకెండ్, మాసి వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బుర ఆత మనాన్. దేవుణు సఙమ్ కు విజు కీసుత్ ఒడొఃల్ నె.
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వాండెవిజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్. 24విజుదేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజినివజ,బోదెకుబావనాక్మాసిరిఙ్ విజు
వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.

25మొగగ్ కొడొఃరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజుదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ పేమిసివిజుసఙమ్ క వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ 
మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ .

26-27 కీసుత్ ఎందనిఙ్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ ఇహిఙ, విజు దేవుణు సఙమ్ కు సుబబ్రమ్ దాన్ మండెఙ్ 
ఇజినె. వాండు దేవుణుమాటదాన్, బాపిత్సమ్ దాన్ సఙమ్ కాఙ్ సుబారం కితాత్ న్ . మరి సఙమ్ కు ఇని పాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ 
సిలెల్ండ,తకుఙసిలెల్ండ,ఇనిసెఇకెఙ్ సిలెల్ండవనిన్ఎదువాండెనెగెండతోరిసెత్ఙెవిజుదేవుణుసఙమ్ కవందిఙ్ వాండుసాతాన్.
28అయలెకెండ్ నె కీసుత్ విజుదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ పేమిసినాన్. అయలెకెండ్ నెఒరెన్ మాసిఆలిస్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్. ముకెలంమాసిరు
వరిసొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ పేమిసిన్ లెకెండ్, వరిబోదెకాఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ పేమిసిన్కాన్ వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసాన్న్.

29-30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ దూసిస్ ఎన్. గాని దనిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి పోస కినాన్. మాటు
కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్త మనాట్. అందెఙె కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతి విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్ అయిసి అపొప్సిరుఙ్ డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట
కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ ఉండెఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యామాటదిఙ్ నండొనిరీఅరద్ంమనాద్. గానియామాటెఙ్ కీసుత్ వెట విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిసమదం వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియామాటెఙ్ మీవందిఙ్ బామనికాదె.
ఒరెన్, వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసిన్ లెకెండ్,వాండు వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె. మరిబోదెల్ మాసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ వలె.

6
కొడొఃరిఙ్,అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ వెహిస్నిక

1 కొడొఃరాండె, మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. అందెఙె మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిదు. యాక కిదెఙ్ తగిన్కాదె.
2-3 దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు. యాకదె దేవుణు వెహి ఆడెఙ లొఇ ఒటుట్ దాన్ 
కూడిఃతిమనిమొదొహిఆడ. అయాఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘మీరుమీఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ లొఙితిఙవిజుమిఙినెగెండమంజినె.
మీరు నండొ పంటెఙ్ 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, బూమిముసుక్మనిమీఎజుమానిరిఙ్ లొఙిదు. మీరు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని లెకెండ్ వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు

పూరి మనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ సీని గవ్ రం సీజి లొఙిదు. 6 నెగిగ్కార్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ 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.
8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా మరి ఇని నెగిగ్ పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బ పబు పలితం
సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

9ఎజమానురుఙాండె,మీరుబామీవెటిట్పణిమణిసిరిఙ్ నెగెండసుడ్ఃదు. వరిఙ్ బెదిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరునెసిన్దెర్,
మిఙిని వరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమానిదేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనాన్ . ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెడ సిలెల్ద్ .

సయ్ తానుఙ్ ఎదిసిన్క ఎలాగ ఇజివెహిస్నాన్ 
10 కడఃవెరిదు నాను మిఙి వెహిస్న, పబు వెట మీరు కూడ్ఃజి వనిన్ సతుత్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ సతుత్ గొపప్

పెరిక. 11దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి తయార్ ఆజి మండు. సయ్ తాను అడుడ్ ఙ ఎదిసి గెలసిన్వందిఙ్ యా
లెకెండ్ తొడిఃజి తయార్ ఆజిమండు. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు లోకుర్ వెట ఆఏద్ ఎదిసిన్క. గాని సీకటుదు మని లోకుర్ 
ముసుక్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క వెట, వనాక్ నెయ్ కిర్ వెట, ఆగాసమ్ దు మని విజు దెయమ్ కాఙ్ నె మాటు ఎదిసినాట్.
13అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మండు. సెఇ దినమ్ కు
వానివలె, దయిరమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ అటిన్దెర్. ఆకర్ దాక, మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ నిదెర్. 14అందెఙె మీరు దయ్ రమ్ దాన్ 
నిల్ దెఙ్ తయార్ ఆజిమండు. ఒరెన్ విదెం కినికాన్ నడుముదు బెలుట్ తొహె ఆజి విదెమ్ దిఙ్ తయార్ ఆజిని లెకెండ్, దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జితయార్ ఆజిమండు. గుండెదుకాడ్ఃఎండమంజినివందిఙ్ ఇనుము కవసంతొడిఃగిజినిలెకెండ్ 
దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిదాన్ మంజి, సయ్ తాన్ బాణిఙ్ తపెఆదు. 15జార్ ఎండ నెగెండ నిలిన్ వందిఙ్ బూటుక్ తొడిఃగిని
లెకెండ్ సమాదనంసీజినిసువారమాటనమిమ్జి,సయ్ తానుఙ్ ఎదిసినెగెండనిల్ దు. 16యాకెఙెఆఏండ,ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్,
వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకాన్ వనిన్ ముసుక్ పోకిస్ని సిసు బాణమ్ కు డాలు అసి నపిస్ ఎదిసిన్ లెకెండ్, సయ్ తాను బాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ 
ఎసిత్వలెబాయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ జినె మండు. 17 బురదు దెబ తగిల్ఎండ మంజిని వందిఙ్ గొపప్ గటి మని టోపి
తొడిఃగినిలెకెండ్ దేవుణుమిఙిరకిస్స్ తమనాన్ ఇజినెసినమిమ్జిసయ్ తాన్ మిఙిబాదెఙ్ కిఎండవనిన్బాణిఙ్ దూరంమండు.
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 సాయంలొసుత్ . మీరు ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినివలె బదకమ్ దాన్ పారద్నం కిమాట్. పారద్నం డిఃసామ్ట్. దేవుణు వందిఙ్ 
కేట ఆతి లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. 19నా వందిఙ్ బా పారద్నం కిదు. నాను వరిగ్ని వలె నెగిగ్ మాట నా
వెయిదు దేవుణు సీని లెకెండ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువారదు ముఙాలెడాఃఙితిమహి. గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్
సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.
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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 కిజినిమా
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. 22మఙిజరిగ్జిని దని వందిఙ్ మిఙివెహెఙ్,మిఙిదయిరం
మాట వెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙె నాను వినిఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 23మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని మా పబు ఆతి యేసు
కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతిమీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . మీరుమహివరిఙ్ పేమిసిమండెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె
మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . 24కొస సిలెల్ండ,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ పేమిసిన్ విజెరిఙ్ దేవుణు దయదరమ్ం మనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియపటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్
ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డుఆతిపవులుపిలిపియపటన్మ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతమ్ నెయాక. యాసఙం

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. నిజమాతి సర్ దయేసుకీసుత్
బాణిఙెవానాద్ ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసినాన్.

1 కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం. కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి తిమోతి నా వెట మనాన్.
పిలిపియపటన్మ్ దుమని కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమని దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి విజెరిఙ్,మరి సఙం నడిఃపిసిన్ పాసట్ర్ ఙ, సఙ
పెదద్ల్ ఙ, రాసినిక. 2 బుబబ్ ఆతి దేవుణు ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిర్.

పవులు కినిపారద్నం
3నాను ఎసిత్వలెబా,మిఙిఎతుత్ కినివలె,నాదేవుణుదిఙ్ మీవందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 4-5మీరు సువారవెంజి,నమిమ్తిత్

దినందాన్ మొదొలిస్ ఏలుదాక, సువారసాటిసిన్ వందిఙ్ మీరునావెటజత కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙెమీవిజెరె వందిఙ్ నాను
పారద్నం కినివలె,నాను సర్ దదాన్ పారద్నం కిజిన. 6మరి,మీమనుస్దు నెగిగ్ పణిమొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్ యేసువానిరోజుదు
అయాకపూరిఆనిదాక,వాండు నడిఃపిసినెమంజినాన్. యాసఙతి,నాను అనుమానం సిలెల్ండపూరి నమిమ్జిన.

7మిఙినాను నండొ పెమిసన్. అందెఙెమీ విజెరె వందిఙ్ యాలెకెండ్ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను
జెలిదుమనివలెబా, సువారదిఙ్ విరోదంఆతికెఙ్ వెహిన్ వరిఙ్ నెగెండమర్ జివెహిస్,అయాసువారనిజం ఇజిలోకురిఙ్ వెహిస్
తోరిసిన్ వలెబా, దేవుణు నఙి సితియా గొపప్ పణిదు మీరు విజెరె నా వెట కూడిఃతి మనిదెర్. 8 కీసుత్ యేసు మిఙి పేమిసిని
వజనె,నానుబామిఙిపేమిసన్. మిఙివిజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినయాక నిజం ఇని దనిఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 9-11నానుఈహ నె
మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన ఇనిక వాతిఙ్ బా, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ లావు పేమిసిమండెఙ్ ఇజిపూరి నెసెత్ఙ్ 
ఇజి,మరి, ఇనికవాతిఙ్ బా, నెగిగ్కెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజిమీరుపూరి నెసెత్ఙ్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. నాను
ఎందనిఙ్ ఈహ పారద్నం కిజిన ఇహిఙ, కీసుత్ వాని రోజుదాక నెగిగ్క ఇనిక ఇజి టెట నెసి మీరు ఇని పాపం సిలెల్ండ, ఇని నింద
సిలెల్ండనెగెండమండెఙ్. మరి,యేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ మీబతుక్విజుపలితంవానిలెకెండ్ నీతినిజయితిదాన్ మంజినివందిఙ్ 
నానుఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజిన, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబతుక్ సుడ్ఃజిలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం
సీదెఙ్,పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12 తంబెరిఙాండె, నఙి వాతి బాదెఙ్ విజు, మరి నండొ లోకుర్ సువార విని వందిఙ్ పణిదిఙ్ వాతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 

ఇజి నాను కోరిజిన. 13అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నె తొహె ఆత మన ఇజి రాజు ఇండొ మని జమనుఙు
విజెరెనిమరిపటన్మ్ దిలోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్ మనార్. 14మరినానుతొహెఆతిమనిఙ్, నమిమ్తిత్ తంబెరిఙాలొఇనండొడార్ 
దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ సిలెల్ండదేవుణుమాటవెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుజెలిదుమహివలె,పబుఎలాగనఙిసాయం
కితాన్ ఇజి వారు సుడ్ తార్. అందెఙె, వారు పబు ముసుక్ నండొ నమకం ఇటాత్ మనార్. 15-17నిజమె, సెగొండార్ నాముసుక్
గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙె వారు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. వీరు నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఆఏండ, పవులు ముసుక్
మాపుపెరికాప్ ఇజిపొఙెఆని వందిఙె కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ కితిఙ,నాను జెలిదుమనివలె,మరినండొబాదెఙ్ నఙి
వానెఇజివారుఒడ్ఃబిజినార్. గానిమరిసెగొండార్ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. వీరునఙిపెమిసినార్. సువారదిఙ్ ఎదిసిన్వరిఙ్,
మర్ జివెహిస్నిజంఇజితోరిసెత్ఙ్ దేవుణునఙిఏర్ పాటుకితమనాన్ ఇజివీరునెసినార్. అందెఙెవీరునెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్.
18వారు నా వందిఙ్ ఇనిక ఒడ్ఃబితిఙ్ బా, ఇనిక కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా నఙి ఇని తియెల్ సిలెల్ద్ . నెగిగ్ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, సెఇ
బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, ఎలాగ ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఆజినె. అయాకదెముకెలం. దని వందిఙ్ నాను సర్ ద ఆజిన.

19మరి, సర్ ద ఆజినె మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీపారద్నమ్ దాన్, యేసు కీసుత్ నఙి సితి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్,
నఙి ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు, ఆకార్ దు,నావిడుఃదల వందిఙ్ నెవాతె ఇజినాను నెసిన. 20నాను ఇని దని లొఇబా సిగు
ఆఏండమండెఙ్ ఇజినెనానునండొఎదుసుడ్ఃజిఆసఆనిక. గానిఎసిత్వలెబానాను కితిలెకెండ్,ఏలుబానండొదయ్ 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,
అయావలె నాను కీసుత్ వెటనె మంజినలె. 22-23గాని నాను బతిక్జి మహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ పలితం వాని పణి కిదెఙ్ అటన్.
అయావలె ఇనిక నాను కోరిదెఙ్ ? సాదెఙ్ నా, బతిక్దెఙ్ నా? నాను నెస్ ఎ. నాను రుండి వనాక్ఙ్ గుపె ఆజిన. యాలోకం డిఃసి
కీసుత్ వెట మండెఙ్ ఇజినె నా ఆస. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకదె నఙి ఒదె నెగెద్. 24-25గాని నాను బతిక్జినిక, మిఙి గొపప్
అవుసరం. యాక నాను పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను 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
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నమిమ్జినిఙ్ మీరు సర్ ద ఆనిదెర్. 26అందెఙె, నాను మీ వెటమరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙి మీ నడిఃమి తపిసాత్ న్ ఇని దని
వందిఙ్ కీసుత్ యేసుఙ్ పొగిడిఃనిదెరెల్.

27ఇనిక ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారదు మని దనిఙ్ తగిన్ వజ నడిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీ డగు వాజి,
మిఙి సుడ్ఃతిఙ్ బా, సిలిఙ రెఎండ మీ 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 దనిలొఇమీరు
తియెల్ ఆఇదెర్  ఇజినాను నెసాన్లె. యాకదేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని దేవుణుమిఙి
ఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె ఇని దనిఙ్ బా రుజుప్ 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 
కసట్బడిఃజి దనిఙ్ మాటు ఉండె ఆతాట్. నాను ముఙాలె, పిలిపిప్యదు మహివలె ఎదిసెత్ఙ్ 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 వెట మిఙి సమందం మనాద్ గదె? కీసుత్ మీ వందిఙ్ పాణం నొత మనాన్ గదె? 2ఆహె మహిఙ,
మీరు ఉండె లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి, ఉండె మనుస్దాన్, ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ మంజి, నా సర్ ద
పూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ ఆఏండ, కితి దని వందిఙ్ నాను కిత ఇజిపొఙెఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్గాని,మహికార్ నఙి
ఇంక పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి, తగిజిమండెఙ్. 4మీలొఇవిజిదెరెబా,మీసొంత పణిఙెతొఎండ,మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ బా
సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియామనుస్నెమిఙిబామండెఙ్ .

6వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి, అయా అకుక్ మండెఙ్ వలె ఇజి
పటుతల కిఎతాన్. 7గాని వాండు 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 బావనిన్ఙ్ 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.

10-11దేవుణుయాలెకెండ్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పరలోకమ్ దుమనికెఙ్ విజు,బూమిముసుక్మనికెఙ్ విజుసాతికార్ ని
మరి తోర్ ఇకెఙ్ విజుయేసు పేరుదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్ఙ్. విజుయేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ ఒపుప్కొండెఙ్.
అయలెకెండ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ గొపప్ గనం సీజినార్.

12అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు రకిస్సిత్ లోకుర్ కిదెఙ్ తగిన్ పణిఙ్,మీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ తియెల్ దాన్ వణుకుదాన్ 
కిదెఙ్ నండొ కసట్పడిఃదెఙ్. ఎసిత్వలెబా, మీరు నామాట వెంజి లొఙితిదెర్. నాను మీ వెట మనివలెనె ఆఏండ, మీ వెట ఏలు
సిలివలె, మరి ఒదె అయాక కిదెఙ్  కసట్బాడిఃదు. 13మీరు అయాక కిదెఙ్ అటిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కితి
పణిఙ్, కిదెఙ్ ఇజిమీలొఇఆసపుటిసిన్కాన్ దేవుణునె. అయాక కిదెఙ్ సాయం కినికాన్ బాదేవుణునె.

14-15మీరు విజు పణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొ ఆఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మూరక్మ్ ది వరి
నడిఃమి, సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె, నిందెఙ్ సిలెల్ండ,పాపం సిలెల్ండ, ఇని తపు సిలి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజితోరె ఆదెఙ్. మీరు
నని వరి నడిఃమిమంజి, బతుక్ సీనిమాటమీరు నెస్ పిసిన్వలె, ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ ఎలాగజాయిసీజినానో, అయాలెకెండ్ 
మీరుబామనిదెర్. 16మీరుయాలెకెండ్ మహిఙ, కీసుత్ వాని దినమ్ దునాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ సర్ ద ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుమీ నడిఃమి కసట్ బాడిఃజి కితి పణి, ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఎతాద్ ఇజిమీబతుక్ రుజుప్ కినాద్. 17మీరు
సువార నమిమ్తిత్వలె,మీబతుక్ దేవుణుదిఙ్ సితిదెర్. ఒరెన్ పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజసీనివలె,పూజసీని దనిముసుక్ దాకస్
పటుక్ రసంవాకిలెకెండ్,రోమఅతికారిఙు నఙిసపిత్ఙ,నానలమీపూజముసుక్వాకిన్ లెకెండ్ ఆనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్తిఙ,
నాను సర్ ద ఆజిన. మీవిజెరె వెట సర్ ద ఆజిన. 18అయాలెకెండ్ మీరు విజిదెరెబానావెట నండొ సర్ ద ఆదు.

తిమోతినిఎపపొదితు
19తిమోతిఙ్ మీడగుబేగిపోకెఙ్ పబుఆతియేసునఙితప్ ఎండసాయంకినాన్ ఇజినానుఆసఆజిన. వాండునావందిఙ్ 

వెహిస్,మిఙిసర్ ద కిబిసాన్న్. అయలెకెండ్ వాండుమర్ జివాజిమీవందిఙ్ వెహిఙ,నాను సర్ ద ఆన. అందెఙె తిమోతిఙ్ మీ
డగు బేగి పోకిస్న. 20మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి నిజం ఆస ఆజినికాన్ వీండె. మీ వందిఙ్ వినిఙ్ మని ఆస ననికాన్ మరి
ఎయెన్ బానాడగు సిలెన్. 21మహికార్ విజెరె, వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతిసొంతపణిఙెసుడ్ఃజినార్. గానియేసు కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ 
తొఎర్. 22గాని,తిమోతినమమ్కమ్ దాన్ పబుఙ్ సేవ కిజినెగిగ్కాన్ ఇజిరుజుప్ కితికమీరు నెసిన్దెర్. అపొప్సివెటమరిసిఎలాగ
కూడిజ్ పణి కినాండొ, అయాలెకెండ్ సువార నండొలోకుర్ విని వందిఙ్ నావెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్. 23అందెఙె, ఇబెబ్ నఙి జరిగ్దెఙ్ 
మనికఎలాగజరిగ్నాద్ ఇజినెసిత్ఙ,వెటనెనాను వినిఙ్ మీడగుపోకెఙ్ ఇజినాను ఆసఆజిన. 24నానుబాబేగిమీడగువాదెఙ్ 
పబు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ ఇజినాను నమిమ్జిన.

25 ఎపపొదితుఙ్ మీ డగు మర్ జి పోకెఙ్ వలె ఇజి నాను బాగ ఎతుత్ కిజిన. వాండు నా తంబెరి ననికాన్. నా వెట జత
కూడ్ఃజి పణి కినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి నండొ కసట్బాడిఃజినాన్. నఙి అవ్ సరం మనివలె తోడుః మంజి సాయం
కిదెఙ్ మీరునా డగు పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీడగుమర్ జిపోకిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుమిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్
కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్వాతాద్ ఇనిమాటమీరు విహిదెర్ ఇజి నెసాత్ ండె,మీరు వెహిదెర్ ఇజి నండొబాదఆజినాన్. 27నిజమె,
వాండు నండొ కసట్ం అరిస్ సావు బతుక్ ఆతాన్. గాని దేవుణు వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙె ఆఏండ, నాముసుక్
బా కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం ఆతి దని ముసుక్ వనిన్ సావు వందిఙ్ బా దుకం ఆఏండ మంజిని వందిఙ్ 
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నాముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 28అందెఙె, మీరు వనిన్ఙ్ మరి సుడ్ఃజి సర్ ద ఆని వందిఙ్, నఙి మని
దుకం తకు ఆని వందిఙ్ గజిబిజిపోకెఙ్ ఇజిఒదెఆసఆజిన. 29-30అందెఙె,పబు వెట కూడిఃతిమనివినిఙ్ నండొసర్ దదాన్ 
డగు కిదు. వాండు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ సావుబతుక్ ఆతాన్. మీరునావందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతిసాయం కిదెఙ్,వాండు వనిన్
పాణం సీదెఙ్ బాగుసె ఆఏండ కితాన్. అందెఙె వినిఙ్ గవ్ రం సీదు. విని నని వరిఙ్ బాగవ్ రం సీదు.

3
1ఆకార్ దు, నా తంబెరిఙాండె, పబు వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె, మీరు సర్ ద ఆజినె మండు. నాను ముఙాలె

సెగొండార్ సెఇ వరి వందిఙ్ వెహమన. అయాసఙతిఙ్ నె మరిమరి రాసిత్ఙ్ బానాను వంద్ ఎ. అయాకమిఙిమొసెం కిని వరి
బాణిఙ్ తపిసాన్ద్.

2 వెరి నుకుడిఃఙ పోలితి వరి వరిఙ్ జాగత మండు. వారు నండొ సెఇ పణిఙ్ కినికార్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి లోకు ఆని
వందిఙ్ మొగకొడొఃర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వారు కసితం వెహిస్నార్. అయాక నిజం ఆఎద్. వారు పణిదిఙ్ రెఎండ
ఒడొఃల్ కొయ్ జినార్. అందెఙె వరి వందిఙ్ జాగత మండు. 3నాను ఆహె వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతి సునతి
కిబె ఆతికాట్ మాటె. వారు ఆఎర్. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నిజమాతి లోకుర్ మాటె. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె, మాటు దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసినాట్. కీసుత్ యేసు మా వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ సర్ ద ఆజినాట్. సునతి ముసుక్ ఆఎద్, మా నమకం
సునతి కితిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నమిమ్ఎట్. 4 అహిఙ, యాలెకెండ్ మని సఙతిఙ ముసుక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నమకం ఇడ్ దెఙ్ ఆనాద్ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్ ఇంక నండొ వెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె. దేవుణు కొడొః ఆదెఙ్ యాలెకెండ్ మని
సఙతిఙ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఎయెన్ బాఒడ్ఃబితిఙ, వనిన్ ముసుక్ మరి ఒదె వెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను
పుటిస్ ఎనిమిది రోసాక్ఙె నఙి సునతి కితాత్ ర్ . నాను ఇసాఏలు జాతిదిదు మని బెనియమిను తెగగ్దు పుటిత్కాన్. నాఅనిగొగొర్ 
విజెరె ఎబివారు. నానుబాపూరి ఎబి వాండునె. నాను పరిసయవాండు. దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నానుపూరి లొఙిత.
6యాలెకెండ్ కినికదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదెసు ఇజిఒడిఃబిజి, కీసుత్ ముసుక్ నమకంఇటిత్ వరిఙ్ నానునండొబాదెఙ్ కితికాన్.
మోసెఙ్ సితి రూలుఙ లొఙిజి, ఒరెన్, నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ అట్ తిఙ, వనిన్ లెకెండ్ నానుబా తోరె ఆదెఙ్ 
అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙలొఇ ఇనికబాతప్ ఎత.

7నఙిలాబంవానిక ఇజి ఒడిఃబితియాసఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ రెఇక ఇజినాను డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ నెసిన్ వందిఙె డిఃసత్ సిత.
8-9అయాకదెఆఏండ,నానుముఙాలె కిజిమహివిజుసఙతిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసినికాదె
విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ విలువమనిక. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసిన్ వందిఙెయాసఙతిఙ్ విజు పణిదిఙ్ రఇక ఇజి డిఃసత్ సిత. నాను
కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్,మరి,నానుపూరి కీసుత్ యేసువాండు ఆని వందిఙ్ నాను అయాకెఙ్ విజు గుమమ్ ది కసర
ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుదు మనికెఙ్ లొఙిజినిఙ్ ఆఏద్ నాను నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆతిక.
నాను కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నె, దేవుణు నఙి నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నాను కీసుత్ ఙ్ పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను మరిమరి కోరిజిన. ముకెలం, వాండు సావుదాన్ నిఙితి వలె, దేవుణు వనిన్ఙ్ 
సితి సతుత్ నఙిబా కావాలి ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు నా వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ లెకెండ్ నాను వనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసి
వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు నా వందిఙ్ సాతి లెకెండ్ నాను వనిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ ఇజి కోరిజిన.
నానుసాతి వెనుకమర్ జి బతిక్ని బతుక్ ఎలాగ్ బానఙిదొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆత ఇజినాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజనానుపూరి ఆతమన ఇజి వెహ్ ఎ.
గాని కీసుత్ యేసు నఙి కూకివలె,నాను ఎలాగమండెఙ్ ఇజివాండు కోరితమనాండొ, దని వందిఙ్ నాను కసట్బడిఃజిన.

13తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నానుపూరిఆతఇజినాను వెహ్ ఎ. గానిఉండిసఙతినాను కిజిన. నానుముఙాలె కిజిమహి
వనాక్ఙ్ పోసి, నాను బతిక్జిని బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నాను సుడ్ఃజి కసట్బాడిఃజిన. 14అందెఙె దేవుణు
నఙి పరలోకమ్ దు కూకిస్ సీని ఇనాయం లొసిన్ నా గురి వందిఙ్, నాను కసట్ బాడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు ముసుక్
నాను నమకం ఇటాత్ మన. 15అందెఙె, నమకమ్ దుపూరిపిరీతిమాటు విజెటె,ముఙాలెవెహివజమండెఙ్ 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, నఙి సుడ్ఃజి
నడిఃదు. మాపునడిఃతి వజ నడిఃజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజిమీరు నడిఃదు. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ నమిమ్తిత్కాప్ ఇజి వెహె
ఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదు సాతి ఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండ మనార్ ఇజి వరి బతుక్దాన్ తోరిసినాద్. నిని వరి వందిఙ్ నాను
ముఙాలెమిఙి నండొ సుటుక్ వెహమన. ఏలు వరి వందిఙ్ నాను వెహిన్ వలె,అడఃబాజినె వెహిస్న. 19దేవుణు వరిఙ్ నాసనం
కినాన్. వారు ఒడొఃల్ ది ఆస వందిఙె బతిక్జినార్. దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ బతిక్ఎర్. సిగు తపిసిన్ పణిఙె వారు కిజినార్.
వనాక్లొఇనె సర్ ద ఆజినార్. యాలోకమ్ ది పణి కిదెఙెవారు ఎతుత్ కినార్. 20గానిమాటు పరలోకమ్ దుమనికాట్. అబెణిఙ్ 
వాని, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ . 21వాండు మర్ జి వానివలె, మాసతుత్
సిలి సబ్ జిసొనిఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజువనాక్ఙ్ అతికారం కిని వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్,
వాండుయాలెకెండ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కినాన్.

4
1అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,ముఙాలెనాను నెస్ పిసిత్ దనివజమీరు పబుముసుక్మనినమకండిఃస్ 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. 2 ఓయువొదియ సుంటుకె మీరు కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండు ఇజి నాను
మిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబు లోకు. 3మరి, నా వెట సేవ పణి కినికి, నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి. నీనుయా



పిలిపిప్ 4:4 197 పిలిపిప్ 4:23

బొదెక్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజిని లెకెండ్ వెహ్ అ ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ నా
వెట నండొ కసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతు వెట,నావెటజత పణి కినిమహివరి వెటబా కూడ్ఃజి సువారసాటిసెత్ఙ్ అవికు నండొ
కసట్బాడిఃతె. ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని వరి పేరుక్ రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు వాండు వనాక్ పేరుక్ రాసత్ మనాన్.

4 ఎసిత్వలెబా మీరు సర్ ద ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబు లోకుర్. నాను మరిబా వెహిస్న, సర్ ద ఆదు. 5మీరు
విజెరె వెటసారిల్దాన్ మంజిన ఇజి తోరిస్ అ. పబు బేగి వానాన్ ఇజిపోసామ్ట్ 6ఇని దని వందిఙ్ బావిసారిసామ్ట్. గాని ఎలాగ
మరి సమయమ్ దుబా, మహిఙ్ బా, సిలిఙ్ బా, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మిఙి మని అవ్ 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. 8నాతంబెరిఙాండె,ఆకార్ దు,నాను ఉండి వెహిస్న. మీరుఈహ ఒడిఃబిజిమండెఙ్ ఇజినాను వెహిస్న.
నిజమాతివనాక్ఙ్,లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్,నాయంమని వనాక్ఙ్,పాపం సిలి వనాక్ఙ్,లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ తగిన్
వనాక్ఙ్,గొపప్ పేరు తపిసిన్ వనాక్ఙ్,లోకుర్ పొగిడిఃని వనాక్ఙ్ మీరు ఒడిఃబిజిమండు. 9మరినానుమిఙినెస్ పిసిత్కెఙ్,మీరు
నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినెమండు. నాబాణిఙ్ మీరువిహికెఙ్,నాను కిజినికెఙ్ మీరుసుడ్ఃతికెఙ్ కిజినెమండు. అయావలె,సమాదనం
మిఙి సీజిని దేవుణుమిఙితోడుః మంజినాన్.

నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు
10సెగంరోసుక్ డిఃసిత్దెరె,నఙిఎతుత్ కిజినాప్ ఇజిఏలుమీరుతోరిసిన్ వందిఙ్ నాను పబుఙ్ సర్ దఆజివందనమ్ కు వెహిస్న.

మీరుఎసిత్వలెబానఙిఎతుత్ కిజినెమహిదెర్ ఇజినానునెసన్. గానినఙిసాయంకిజిఎతుత్ కిజినాప్ ఇజిమిఙితోరిసెత్ఙ్ అవకాసం
దొహ్క్ ఎతాద్. 11నఙిఅవ్ సరంమనిఙ్ ఇజిఆఏద్ యాలెకెండ్ వెహిస్నిక. ఎలాగమరి సమయమ్ దుబానఙిమనికాదెసాలు
ఇజి సరి కిదెఙ్ నెసత్ మన. 12 ఇహిఙ, నఙి కావాలసిత్కెఙ్ విజు సిలితివలె ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. నండొ మనివలె
ఎలాగ మండెఙ్ ఇజిబా నాను నెసిన. ఎలాగ మరి సమయమ్ దుబా సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. పొట పంజితి వలెబా,
బఙ కటిస్ని వలెబా, నండొమనివలెబా, ఇనిక సిలివలెబాసరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. 13యాలెకెండ్ సరి కిబె ఆదెఙ్ విజు
నాను అట్ సిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ నఙి సతుత్ సీజినాన్.

14అహిఙ్ బా,ఏలుయాలెకెండ్ నాను కసట్మ్ దుమనివలె,మీరు నఙిసాయం కితిదెర్. నెగిగ్ పణినె కితిదెర్. 15పిలిపిప్యదు
మని నమిమ్తిత్కిదెరా,మీరు నెసిన్దెర్ నాను సువార వెహెఙ్ మొదొలిస్ తొలి రోసాక్ఙ్,నాను మసిదొనియరాసట్ర్ం డిఃసిత్ వాతివలె,
మీసఙమ్ దికిదెరెనఙిసితిదెర్,నాబాణిఙ్ లొసెఆతిదెర్. మరిఎమేణిసఙమ్ దికార్ బాసిఎతార్. 16మరినానుతెసెలొనికయ
పటన్మ్ దు మహివలెబా నఙి అవ్ సరం మహివలెమీరు ఉండి సుటునె ఆఏండ నండొ సుటుక్ డబుబ్ పోకిదెర్. 17మీరుయా
లెకెండ్ మరి డబుబ్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజి వెహ్ ఎ. గాని మీరుయా లెకెండ్ సితి దనిఙ్ దేవుణు మిఙి నండొ దీవిస్ పిన్ 
ఇజినె ఆస ఆజిన.

18ఏలు నఙి సరి ఆని నసొమనాద్. మరి నండొబామనాద్. మీరు ఎపపొదితు వెటపోకికెఙ్ వాండు తత సితాన్. అందెఙె
ఒదెనండొమనాద్ .మీరు నఙిసితిక, దేవుణుదిఙ్ సీజినివాసనంమనిపూజలెకెండ్ మనాద్. వాండు దని వెటసర్ దఆతండె
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. 20మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం
గవ్ రం మనిద్. ఆమెన్. 21 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ దేవుణు లోకుర్ ఆతి విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహ . నా
వెటమనితంబెర్ 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 ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  రాసిని ఉతమ్ నెయాక. వాండు రోమ జెలిదు పొకె
ఆతి మహివలె రాసిత్కాదె. పవులు ఎసెఙ్ బా కొలొసి పటన్మ్ దు సొన్ ఎతాన్. వాండు దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునె
యాపటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె కూడిఃతి మని సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ కీసుత్ మనాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ 

దేవుణు సఙం. వాండు విజువనాక్ఙ్ ముఙాలెమనికాన్. విజుతయార్ కితికాన్ వాండె. విజుఅతికారమ్ కముసుక్ అతికారం
మనికాన్ వాండె ఇజి ఎతుత్ కిబిసి రాసినాన్.
నమిమ్తిత్కార్ యాలోకమ్ ది సఙతిఙముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఎండ, పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙముసుక్ మనుస్ ఇడ్ దెఙ్ ఇజి

వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిబాయాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్ .

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నానుని, మాతంబెరి ఆతి తిమోతి కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్  రాసిని ఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనె నాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు నమిమ్దెఙ్
 తగిన్ తంబెరిఙు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్  మండెఙ్  సాయం కిపిన్.

3మాపుమీవందిఙ్ ఒడ్ఃబిజిపారద్నం కినివలె,ఎసిత్వలెబామాపబుఆతియేసుకీసుత్ ఙ్  బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నాప్. 4ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసుఙ్  నమిమ్జినిదెర్  ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ విజెరిఙ్  పేమిsiనిదెర్ 
ఇజి మాపు వెహ మనాప్. 5మీరు యా లెకెండ్, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ 
 పేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నిజమాతిబోద, ఇహిఙ, సువారమీరు వెహివలె, దేవుణు పరలోకమ్ దుమీవందిఙ్ ఇడిత్ మని
దని వందిఙ్ ముఙాలె మీరు వెహి మనిదెర్. అయాక తప్ ఎండ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి దని వందిఙ్ ఆసదాన్  ఎదు సుడఃజినిదెర్.
6-7లోకమ్ ది నండొ దేసమ్ కాఙ్  యా సువార వెహె ఆతి లెకెండ్, మీ నడిఃమిబా వెహె ఆత మనాద్. మీరు అయాక వెంజి
దేవుణు దయదరమ్ం నిజం ఇజినెసిత్ బాణిఙ్  అసిమీనడిఃమిఅయాసువారనెగిగ్ పణి కిజినాద్. మీనడిఃమిఅయాసువారనెగిగ్
పణికిజినిలెకెండ్  మహిలోకురిఙ్ బానెగిగ్ పణికిబిసాన్ద్. మరి,నండొనండొలోకుర్ సువారనమిమ్జినార్. ఎపపానెమిఙిసువార
నెస్ పిసాత్ న్. మాపువనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙిబదులువాండు కీసుత్ ఙ్ అబె  సేవకిజినాన్. మీమేలువందిఙ్ నమకమ్ దాన్వాండు
కీసుత్ ఙ్  సేవ కిజినాన్. 8దేవుణు ఆతమ్మీలొఇపుటిసిత్ పేమదాన్,మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ 
ఇజిబావాండుమఙి వెహమనాన్.

9అందెఙె, మీ వందిఙ్  వెహిబాణిఙ్  అసి, డిఃస్ ఎండ ఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్  దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మీ బతుక్దు
మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన విజు సఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిపారద్నం కిజినాప్. ఇహిఙమీరు, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని
విజు గెణం, 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 మరిలావు నెసిన్ వందిఙ్  మాపుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 11దేవుణు,లోకురిఙ్ తోరిసిత్ గొపప్
బమమ్ కిని వనిన్ సతుత్ దాన్  మీరు సతుత్ మనికిదెర్  ఆని వందిఙ్ యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా
విజు బాదెఙ, సర్ దదాన్ విజు ఓరిసి, బరిసి మండెఙ్, మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్. అందెఙెయా లెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్.
12మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు ఇహిఙ గొపప్ జాయిదు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు తయార్ కితి ఇడిత్ మని
విజు దనిలొఇమిఙిబాఅకుక్ మండెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మిఙి కితి దని వందిఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె
మండెఙ్ ఇజిమాపుమీవందిఙ్ యాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13దేవుణుమఙి సయ్ తాన్ అతికారం అడిఃగి సీకటుదు తొహె
ఆతిబాణిఙ్ తపిసాత్ ండెవాండు పేమిసిని వనిన్ మరిన్  అతికారం అడిఃగి మఙి తతాన్. 14వనిన్ మరిన్ ఆతి దనితాన్  దేవుణు
మఙి విడుఃదల కితాత్ న్ .ముకెలం,మాపాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
15తోర్ ఇ దేవుణు మూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగ మనాన్ ఇజి వీండు తోరిసాన్న్. దేవుణు విజు తయార్ కిని ముఙాల

వీండు మహాన్ . తయార్ కితి విజు వనాక్ ముసుక్ అతికారం మనికాండె కీసుత్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు
విజు తయార్ కిత మనాన్. బూమిదు మనికెఙ్, ఆగాసమ్ దు మనికెఙ్, తోరిన్కెఙ్, తోర్ ఇకెఙ్, ముకెలం గొపప్ సతుత్ మని విజు
రకమ్ కాణి అతికారం కిని విజు దూతెఙ దెయమ్ కాఙ్, విజు వనిన్ వెటనె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు కీసుత్ వెటనె తయార్
 కితాత్ న్ . విజు వనిన్ఙ్  గవ్ రం సీని వందిఙె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . 17 కీసుత్ , విజు తయార్ ఆని ముఙాల మనికాన్. విజు
వనాక్ఙ్వాండు కుడుపిస్ అసత్ మనాన్. 18వనిన్ ఒడొఃల్  ఆతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  బురవాండె. వనిన్బాణిఙె దనిఙ్  కొతత్ బతుక్
వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి వరిబాణిఙ్  ముఙాల్  మర్ జి బతిక్తిమనికాన్ వాండె. విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
ఆని వందిఙె,సాతివరిబాణిఙ్,ముఙాల్ మర్ జి బతిక్తమనాన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇనె వనిన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు
వెల్ తి సిలెల్ండ పూరి మండెఙ్  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, నల వాకి
దనితాన్, దేవుణు బూమిదు మని విజు వనాక్ వెట, దేవుణు మంజిని పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ వెట రాజినం ఆతండె,
విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపాత్ న్. 21ఉండి కాలమ్ దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్, సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ దేవుణు
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బాణిఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండ మహిదెర్. 22గాని ఏలు, వనిన్ మరిన్ ఒరెన్ లోకు ఆజి సాతి సావుదాన్ 
వాండుమీవెటరాజినంఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇనినిందసిలి, ఇనినేరమ్ కుబా రెఇ,నొరెఆతిలోకుర్ లెకెండ్, కీసుత్ మర్ జి
వానివలెమిఙి దేవుణు ఎదుమిఙి నిల్ పెత్ఙె వాండుమీ వెటరాజినం ఆతాన్. 23మీరు సువార నమిమ్జిమహిఙఅయాలెకెండ్ 
మంజినిదెర్. మీరు నమమ్కమ్ దాన్ దిగజార్ ఎండమండెఙ్ వలె. యాసువార వెహిస్ని ఆస వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ ఎదు సుడ్ఃజినె
మండెఙ్ వలె. యాసువారనె నండొ దేసెమ్ కాణిలోకుర్ నడిఃమి వెహె ఆతమనాద్. యాకవెహెఙె పవులు ఇని నఙి దేవుణు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్ సేవ కిజినాన్ 
24 ఏలు, మీమేలు వందిఙ్ నాను సమెఙ్ ఓరిసిన ఇజి సర్ ద ఆజిన. ఇహిఙ, కీసుత్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మని సఙమ్ ది మేలు

వందిఙ్ నాను నా ఒడొఃల్ దు సమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి కీసుత్ ఏర్ పాటు కితిక నానుపూరి కిజిన. 25-26దేవుణు నఙి సఙమ్ దిఙ్ 
సేవ కిదెఙ్ ఇజిఏర్ పాటు కితాత్ న్ .మీమేలు వందిఙ్, కీసుత్ వందిఙ్ మనిసువారమిఙిపూరినెసిప్సిన్బాజతవాండు నఙిసితాన్.
యాసువార, ముఙాలె బతిక్తి మహి లోకుర్ బాణిఙ్ దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ . గాని ఏలు వాండు వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతిలోకురిఙ్ అయాకతోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 27దేవుణు అయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుయూదురు
ఆఇ వరిఙ్ నండొ దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్ గరబ్మ్ దు వాండు ఎతుత్ కిజి డాఃపిస్ ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇజి
తోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ , యూదురు ఆఇ మీ మనుస్దు మంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణు జాయ్ దు మండెఙ్ మిఙి
ఒనిదెర్ ఇజి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్ ఇజి. యాకదె దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసిత్ సువార.

28అందెఙెమాపు కీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలంమాపు నండొ గెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు మర్ జి వానివలె దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారు పూరి
ఆతికార్ ఆదెఙ్ మాపుబుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. 29వారుపూరి ఆతికార్ ఆని వందిఙ్ కీసుత్ సీజిని గొపప్ సతుత్ దాన్ నాను నండొ
కసట్బాడిఃజిన. అయాగొపప్ సతుత్ నె,నాను కసట్బాడిఃదెఙ్ నఙి సతుత్ కిబిసాన్ద్.

2
1మీ వందిఙ్, లవొదియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్, నఙి ఎసెఙ్ బా తొఇ వరి వందిఙ్ నాను ఎసొ

కసట్బాడిఃజిన ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. 2నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కసట్బడిఃజిన ఇహిఙ,మీరునివారు, నెగెండ
దయ్ రమ్ దాన్ నిలిన్ వందిఙ్, మరి, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిని వజ, కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మంజని వందిఙ్ కసట్
బడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలెమీరు అనుమానం సిలెల్ండ దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ 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. 5నానుమీ నడిఃమి
సిలితిఙ్ బామీవందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ సర్ దబాఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు ఉండె ఆజి కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి
మంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ డటం నమిమ్జినిదెర్ ఇజినాను నెసన్. 6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్, పబు ఇజి ఒపుకొటిమనిదెర్. అందెఙె
వనిన్ వెట కూడిఃతి మనికార్ కిదెఙ్ మని లెకెండ్ మండు. 7 వనిన్ వందిఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్జి, అయకెఙ్ కిజినె
మండు. అయాసఙతిఙ్ నలిఙిజి నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙినెస్ పిసిత్ వజ నిజమాతిబోదదిఙ్ అసినెమండు. మాబుబబ్ ఆతి
దేవుణుమీ వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ పూరిమనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండు.

8ఎయెర్ బామొసెం కినిబోదెఙ్ నెసిప్సిమిఙితొహ్ కిమని వరిలెకెండ్ కిఎండజాగరమండు. వారుమిఙిఅరద్ం సిలిమొసెం
కిని లోకురిఙ్ మని గెణం నెసిప్సిమొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజినికెఙ్ ఆఉ. గానిపూర్ బమ్ దాన్ అసి నెసిప్సిని
బోదెఙ బాణిఙ్ వాజినికెఙె. యాలోకమ్ దిఙ్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయ లెకెండ్ వెహిస్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు, కీసుత్ ఒడొఃల్ దునె వెల్ తి సిలెల్ండ పూరి మంజినాన్. 10 కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిఙ్, మీ కొతత్
బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు మిఙి సిత మనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ ముసుక్, ఏలుబడిః కిని వరి ముసుక్, తోరిన్
వనాక్ఙ్ ని, తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ముసుక్ వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు దూతార్ ని దెయమ్ కు.
వనాక్ముసుక్ గొపప్అతికారంమనికాండెవాండు. 11వనిన్వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ బాణిఙ్ సునతి కిబెఆతి
లెకెండ్ మనిదెర్. లోకుర్ వరి కికాణిఙ్ కిని సునతి కిబె ఆఇదెర్, గాని కీసుత్ కితి సునతినె కిబె ఆతిదెర్. ఇహిఙ, కీసుత్ మీ సెఇ
ఆసెఙ్ విజుపూరి లాగితాన్. 12మరి, మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతివలె, కీసుత్ వెట సాజి ముసె ఆతి లెకెండె మనిదెర్. వనిన్ వెట
మర్ జి నికె ఆతి లెకెండెమనిదెర్. దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజిమీరు 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 కిజినెమహిదెర్,పాపం కిబిసిన్
సెఇ ఆసెఙ్ బామిఙిమహె. అయాకెఙ్ సొన్ ఎండ మహె. గాని ఏలు మిఙినె దేవుణు కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండుమాపాపమ్ కు విజు నొహన్. 14ఇహిఙ,మఙి సికస్ సీని,మాటు కితి తపుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ కాకితం సిలెల్ండ లెకెండ్ 
మనాద్ అయాక కీసుత్ సాతివలెమాపాపమ్ క వెట అయాకాకితమ్ బాసిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయితాండె అయాకెఙ్ పూరి
సిలెల్ండఆతెఇజితోరిసాత్ న్. 15అతికారమ్ దుమహిఏలుబడిః కిజిమహిదెయమ్ కాఙ్ మరితోర్ ఇసతుత్ ఙ,దేవుణువీఙిసాత్ ం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. 17నినిఆడెఙ్ విజుఉండినీడః లెకెండెమనెన్. ఆనీడఎయెదినొవాండు వెనుకవాజినాన్. అయావాండు కీసుత్ నె. 18 ‘తగె



కొలొసి 2:19 200 కొలొసి 3:21

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. 19అయా లెకెండ్ 
మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆతమనాన్. బుర ఆతి కీసుత్ వందిఙ్ మని నిజమాతిబోదవాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర
వెహి వజనె ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ అతిక్సత్ మనాద్. అయాలెకెండె, దేవుణు ఎతుత్ కితి
వజనె సఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21సాతి 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 ది ఆడెఙ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి లొఙిజి నిదెర్. 22ఆడెఙాదు వెహిస్ని బోజనమ్ ని మహి సఙతిఙ్ వాడు కొడుజి
మహిఙ, సిలెల్ండ ఆనె. మరి ఎందనిఙ్ అయాకెఙ్ లొఙిజినిదెర్. అయకెఙ్ లోకుర్ ఇడిత్ ఆడెఙ బోదెఙె. 23నిని ఆడెఙ్, ఇటిత్కార్ 
గొపప్ గెణంమనికార్ ఇజితోరాన్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ తీరమ్నం కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి. అయాలెకెండె
కిదెఙ్ ఇజిఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. తగెఆజినాప్ ఇజివేసంతోరెఆదెఙ్ ఇజి,దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దిఙ్ బాదెఙ్ 
కిదెఙ్ ఇజిఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. అందెఙెనినిఆడెఙ్ నెగిగ్కెఙె ఇజితోరెన్. గాని,ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వనిన్ ఒడొఃల్ దిఆసెఙ,ఆప్ కిదెఙ్ ఇజి
ఆస ఆని వనిన్ఙ్ ఇనిసాయమ్ బా కిఉ. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ లోకురిఙ్ సెఇకెఙె కిబిసెన్.

3
పరలోకమ్ దుమంజిని సఙతిఙవందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమండు

1 కీసుత్ ఙ్ సాతిబాణిఙ్ దేవుణు బతిక్సిత్ లెకెండె, మిఙిబావాండు కొతత్ బతుక్ సితాన్. అందెఙె కీసుత్ మని దేవుణు మంజిని
బాడిఃదు మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా నండొ ఆస ఆజిమండు. వనిన్ఙ్ దేవుణు గొపప్ అతికారమ్ ని నండొమరాయ్ద సిత
మనాన్. 2యాలోకమ్ దు మని సఙతిఙ ముసుక్ మీ మనుస్ ఇడామ్ట్ . గాని పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙ ముసుక్ మీ మనుస్
ఇడ్ఃదు. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీపడాఃయి బతుక్ సాతమనాద్. మీరు ఏలు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు బతిక్జినిదెర్. అయాక
లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. 4మిఙి నిజమాతి బతుక్ సీజినికాన్ కీసుత్ నె. వాండు మర్ జివానివలె, దేవుణు విజెరె ఎదు వనిన్ఙ్ 
వెలిల్ తోరిసిన్ వలె మిఙిబా 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, అయా లెకెండ్ కినిక మీరు ఆస ఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని లెకెండ్ మనాద్ . 6యా
లెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కోపంయా లెకెండ్ కిజిని వరి ముసుక్ వానాద్. 7ముఙాలె మీరుబా దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఎండమహివలె,యాలెకెండ్ కిజిమహిదెర్. 8గానిఏలుయాకెఙ్ ఇనికబాకిమాట్. ముకెలం పగఅసామ్ట్. కోపంఆమాట్.
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 బతుక్ మీ లొఇ ఇటాత్ న్.
వనిన్ లెకెండ్ మంజిని వందిఙ్ మరి మరి మిఙి కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ మీరు నెగెండ నెసిన్ వందిఙె, యాలెకెండ్ మరి మరి
కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. 11అందెఙె,యూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, సునతి కిబె ఆతికార్ ఇజినొ, కిబె ఆఇకార్ ఇజినొ,
తకుజాతిదికార్ ఇజినొ,మూరక్మ్ దిననిఒదెతకుజాతిదికార్ ఇజినొ,వెటిపణికినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొఆఏద్ ముకెలం.
గానికీసుత్ నెముకెలమాతికాన్. వాండునమిమ్తిత్ వరివిజెరెలొఇమంజినాన్. 12మీరుదేవుణులోకుర్. వాండుమిఙిపేమిసాత్ ండె
వనిన్సొంతలోకుర్ ఇజి కేట ఇటాత్ న్. అందెఙె,మీరుమరి ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీపాణంనొతెఙ్ దయతోరిసుత్ . తగిజిమండు.
సారిల్దాన్ మండు. ఓరిసిమండు. 13మహివరివెటబరిసుత్ . మీలొఇఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెటమొరొఆజిమహిఙ,అయాక
ఇనిక ఆతిఙ్ బాసెమిసుత్ . పబు ఆతి కీసుత్ మిఙి సెడిడ్నె సెమిసిత్ వజ,మీరు సెమిసుత్ . 14దినిఙ్ విజు ఇంక మహి వరిఙ్ పేమిసుత్ .
అయాకదెముకెలం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ కీసుత్ సీని సమదనం నీ మనుస్దు మంజినాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరు దేవుణు సఙమ్ దు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమాదనమ్ దాన్ మంజిని వందిఙె, దేవుణుమిఙి కూకమనాన్.
దేవుణు కితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపోస్ ఎండ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజినె వందనమ్ కు వెహిస్మండు. 16 కీసుత్ వందిఙ్ మనిబోద
మీరు 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 మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ పాటెఙ్ పార్ జి
మండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండమీపూరిమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 17మీరు ఇనిక వెహిఙ్ బా, ఇనిక కితిఙ్ బా
పబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మని వజ కీదు. మాపబు ఆతి కీసుత్ వెట, మిఙి దొహ్ కి దని వందిఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .
18బోదెకాండె, మీరు మీమాసిర్ మీముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు పబు వెట 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.
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22వెటి పణి కినికిదెరా, మీరుయాలోకమ్ 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 ఇజిపూరిమనుస్దాన్ 
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 బా
వాండు కితి తపుప్దిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ తేడ సిలెల్ద్ .

4
1 ఎజుమానిరాండె, మీరు మీ వెటిట్పణి మనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనికెఙ్ సీజి నెగెండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ,మిఙిబాఒరెన్ ఎజమానిపరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
2విసిక్ఏండపారద్నం కిజిమండు. మీరుపారద్నం కినివలెమనుస్ ఇతాల్ అతాల్ ఆఏండజాగరదాన్ మండు. దేవుణుమిఙి

కితి దని వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 3మరిమా వందిఙ్ బాపారద్నం 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. యాకబోదిసిత్ఙ్ నె,నాను జెలిదు ఆత. 4యాకనాను బోదిసెత్ఙ్ మనికాదె. అందెఙెనాను నెగెండ,
అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజినా వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదు. 5మీరు కిజిని దనితాన్ 
తెలివిదాన్ నమ్ ఇవరివెటమండు. మిఙిదొహ్ కిన్ సమయమ్ దువిజుకీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ వెహెఙ్ తయార్ దాన్ మండు. 6మీరు
తెలివిదాన్, నెగెండ, ఎసిత్వలెబావరి వెటవరిగ్దు. అయావలె, వరిలొఇవిజెరె వెటవారు వెన్ బాతిదనిఙ్ ఎలాగమర్ జివెహెఙ్ 
ఇజి ఎసిత్వలెబా నెసిన్దెర్. 7 నఙి జరిగ్జిని విజు సఙతిఙ్, తుకికు మిఙి వెహన్న్. వాండు నాను పేమ కిజిని ఒరెన్ తంబెరి.
నమమ్కమ్ దాన్ దేవుణు సేవ పణి కిజినికాన్. నా వెట జత కూడ్ఃజి పబుఙ్ సేవ కిజినికాన్. వాండు నా వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్.
8మఙిజరిగ్నికెఙ్ మీరునెసిన్వందిఙ్ నెగిగ్ మాటవెహిస్మిఙిదయ్ రం కిబిసిన్వందిఙ్ నానువనిన్ఙ్ మీడగుపోకిస్న. 9ఒనెసిము
వనిన్ వెటమీడగు వాజినాన్. వీండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాపుపేమిసిన్ ఒరెన్ తంబెరి. మీపటన్మ్ దికాన్. ఇబెబ్ జరిగ్జినికెఙ్ 
విజువీరుమిఙి వెహన్ర్ .

10నా వెట జెలిదు మని అరిసత్రుక్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. బరన్బెఙ్ బణిజ ఆతి మారుక్బా మిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నాన్. (విని వందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహె ఆతిమనిదెర్. అందెఙెవాండు మీ డగు వాతిఙ డగు కిదు) 11యుసుత్
ఇని యేసుబా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్ యూదుర్ ఙ లొఇ నా వెట కూడ్ఃజి పణి కిజినికార్ వీరు ముఎరె.
దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వెహెఙ్ వారు పణి కిజినార్. వారు నఙి గొపప్ తోడుః ఆత మనార్. 12 కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిజిని, మీ
లొఇఒరెన్ ఆతి ఎపపామిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబామీవందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటంపారద్నం కిజినాన్.
మీరు అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ నమకమ్ దుపూరి పిరీని వందిఙ్, దేవుణు ఇసట్ం కినికెఙ్ విజుమీరుపూరి నెసిన్ వందిఙ్ వాండు
డటం పారద్నం కిజినాన్. 13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వందిఙ్, లవొదికియ పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ఇయరపొలి
పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాక నిజం ఇజి నాను వెహెఙ్ అటన్. 14మాపుపేమ 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.

16 మీ లొఇ యా 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 మిఙి పోకాన్ర్. అయాక మీరుబా
డటం సద్ విదెఙ్.

17అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబువెటనీను కూడిఃతిమనికి. నిఙిఏర్ పాటు కితిపణిపూరికిదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె’,ఇజి. 18పవులు
ఇని నాను మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్న. నాసొంత కీదానె ఆకర్ తియామాటెఙ్ రాసిన. నాను జెలిదు మన ఇజి పోసామ్ట్.
దేవుణు దయాదరమ్ంమీముసుక్ మనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోణిక పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ఙ్ రాసిత్ మొదోహి
ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మొదొహిఉతం. పవులు కొరింతు

పటన్మ్ దు మహివలె బాణిఙ్ యా ఉతం రసత్పోకాన్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . తిమోతి, సిల ఇనికార్ యా ఉతం
ఒతత్ సితాత్ ర్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . పవులుని వనిన్ వెట సువార పణి కినికార్ కూడ్ఃజి దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్
సువారసాటిసి దేవుణు సఙంమొదోల్ సత్ మనాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 17:1-9). యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వాండు
సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్ . బకిమనికార్ ఆతియూదురు ఆఇకార్ బానండొండార్ బాన్ కూడిజ్ వాజి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిసిమహార్ . అందెఙెదెసలోనికపటన్మ్ దుమనిసెగొండార్ యూదురునియూదురుఆఇకార్ ,పవులుసాటిసిత్మనిసువార
నమిమ్తార్ . యూదురిఙ్ ఇంక యూదురు ఆఇకార్ నండొండార్ సువార నమిమ్తార్ . ఇంజుముంజు మూండి వారమ్ కు బాన్ 
మహండెవాండు బాణిఙ్ సోతసొహన్ . 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 తియోలాజిఎలాగ బతిక్దెఙ్ ,మరిబండెఙ్ 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 ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .యేసుపబుమరిజ్వాని 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!
2ఎసిత్వలెబామాపారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి,మీరు విజిదెరె వందిఙ్ మాపుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 3మిఙి

దేవుణుముసుక్మనినమమ్కమ్ దాన్ మీరు కితిపణిఙవందిఙ్,మహివరివందిఙ్ పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజినిదనిన్వందిఙ్,
పబు ఆతియేసు కీసుత్ ముసుక్ మని ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి డిస్ ఏండ ఓరిసిని ఓరుప్ వందిఙ్ మాపుఎసిత్వలెబామాబుబాతి
దేవుణుముందాల ఎతుత్ కిజిమంజినాప్.

4తంబెరిఙాండె,దేవుణుమిఙిపేమిసాత్ ండెఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపుమిఙివెహిసువార,
వహిమాటెఙాణిఙ్ నె ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మరిమామనుస్దుపూరి నమమ్కమ్ దాన్ మిఙినెసిప్సాత్ ప్.
మీవందిఙ్ మాపుమీవెట కూడ్ఃజి ఎలాగబతిక్తాప్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 6గొపప్ పెరి కసట్మ్ దుమీరు పబుఙ్ నిమఙిపోలిసి
నడిఃతిదెర్. గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు మిఙి వాతె. గాని దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితి సరద్దాన్ మీరు యా సువారదిఙ్ డగు కితిదెర్.
7అందెఙె అయాలెకెండ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ మాసిదోణియని అకాయ ఇని పాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
విజేరిఙ్ మీరు ఉండి గురు లెకెండ్ ఆతిదెర్. 8మాసిదోణియని అకాయపాంతమ్ కాఙ్ నె ఆఏండ దేవుణు సువార మీబాణిఙ్ 
విజుబాన్ సాటె ఆతాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం విజేరె నెసాత్ ర్. అందెఙె దని వందిఙ్ మాపు
ఇనికబా వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

9-10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు ఎలాగ మఙి డగు కితిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్క డిఃసి,సిజి బతిక్జిని
నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ మీరు ఎలాగ దేవుణు దరోటు మహిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బతిక్జిని
నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాని కోపమ్ దాన్ మఙి తపిసినికాన్ నాతి, సాతివరి బాణిఙ్ 
దేవుణు నికిమని వనిన్ మరిన్ ఆతి యేసు, దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జి వానాన్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజిమంజినిదేర్.

2
దెసలొనిక పటన్మ్ దు పవులు కితి సువార పణి

1తంబెరిఙాండె, మాపుమీడగు వాతిక పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఏతాద్, ఇజిమీరె నెసినిదెర్. 2ముఙాల పిలిపియాపటన్మ్ దు
మఙి ఎసొ కసట్మ్ కు వాతె,మరి ఎసోనొ సిగు కితాత్ ర్  ఇజిమీరు నెసినిదెర్. గాని గొపప్ గటిదాన్ అడుడ్ ఙ్ వాతిఙ్ బాగాని దేవుణు
మఙిసితిదయ్ రమ్ దాన్ సువారమాపుమిఙివెహప్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 3మామనుస్దు ఇనికాదొసెఇఉదేసమ్ దానొ,మఙి
ఇనికాదొ లాబం దొహ్ కెఙ్ ఇజినొ, మిఙిమోసెం కిదెఙ్ ఇజినో మాపుయా సువార మిఙి వెహ్ ఏతాప్ . 4గాని అకక్దె ఆఏండ
మాపుతగిన్కాప్ ఇజి దేవుణు మఙి సుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్. అందెఙెమాపులోకురిఙ్ 
సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ, మామనుస్ఙ పరీకస్ కిజిని దేవుణుదిఙ్ నె సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినాప్. 5మాపుమిఙి
వెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బా పొఙిజిని మాటెఙ్ ఆఉ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. మరి మఙి డబుబ్ వందిఙ్ నండొ ఆస మనాద్ ఇజి మీరు
నెస్ ఎండ, మీబాణిఙ్ ఇనికబా గణసెత్ఙ్ ఇజిమాపు ఇనికబా డాఃపిస్ వరిగ్ఏతాప్ ఇనిదనిన్ఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 6లోకుర్ మఙి
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పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమాపుకోర్ ఏతాప్. మీరుగానిమహికార్ ఎయెర్ బాగానిమఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమాపుకోర్ ఏతాప్. మాపుకీసుత్
వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజిమీబాణిఙ్ లొసెఆదెఙ్ అకుక్ మనిన్కాప్ .

7గానిఅయాలెకెండ్ కిఎండ,ఉండిఅయ్ సిదనికొడొఃరిఙ్ ఎలాగసుడ్ఃజినాదొ,అయలెకెండ్ నెమాపుమీనడిఃమితగెఆత
మహప్. 8మీరు మఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. అందెఙె మాపు గొపప్ సరాద్ దాన్ మీ వెట దేవుణు సువార వెహిన్కదె అఏండ,
మరిమీ వందిఙ్ మాబతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్పొ అకెక్ఙ్ కిదెఙ్ బాతయార్ ఆతమహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు మఙి
నసొడగుహికిదెర్ ఆతిదెర్. 9తంబెరిఙాండె,మీనడిఃమిసువారవెహిస్మహివలె,మాపుమీముసుక్ ఆదారంఆఏండ, రెయు
పొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజిమహప్. మాపు కసట్బాడిజ్ పణికితిక మరిమా కసట్మ్ కు విజుమీరు తప్ ఏండ ఎతుత్ కిజి మంజినిదెర్ 
ఇజిమాపునెసినాప్.

10దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీనడిఃమి,మాపుఎసొబకిదాన్,నీతినిజాయితిదాన్,నిందెఙ్ సిలెల్ండఎలాగబతిక్తాప్ 
ఇని దనిఙ్ మిరె సాకిస్, దేవుణుబా సాకిస్. 11-12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్ గొపప్ జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ ఇజి
మిఙి కూకిమని దేవుణుదిఙ్ తగితి లెకెండ్ మీరు బతిక్దెఙ్ ఇజిమిఙిఒరెన్ అపొప్సి వనిన్ కొడొఃర్ వెట ఎలాగ వెహిస్ నెగిగ్ సరుద్
నడిపిసినండొ, అయ లెకెండె మీ లొఇ పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్, బతిమాల్ జిమాపుమీ వెట మహప్ 
ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13మాపు దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఏండ వందనమ్ కు కిజినె మంజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మా బాణిఙ్ మీరు వెహి
మని దేవుణు మాట, అకక్ లోకుర్ బాణిఙ్ వాతి మాట లెకెండ్ ఆఏండ, అక నిజం మని లెకెండ్ నె, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి
దేవుణు మాట లెకెండెన్ మీరు డగు కితిదెర్. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ మనుస్దు అకక్ నెగిగ్ పణి కిజినాద్.
14తంబెరిఙాండెమీరుయూదయదేసమ్ దుమనికీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మనిదేవుణుసఙమ్ కాణివరిఙ్ పోలిసినడిఃసినిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు వరి సొంత లోకుర్ ఆతియూదురు బాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహి లెకెండ్ మీరుబా మీ సొంత లోకుర్ 
బాణిఙ్ సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు ఆతియేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ సపాత్ ర్. వారు మఙిబా డిఃస్ ఏండ
హిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ . యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజిమాపు వరి వెట వరిగ్ఏండ మఙి అడు
కిజి దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి వారు లోకుర్ విజెరిఙ్ పగాతికార్ ఆజినార్. 16యాలెకెండ్ వారు వరి పాపమ్ కు ముసుక్
మరి కుడుఃపిస్పూరి కిజినార్. అందెఙె కడిఃవేరిదు దేవుణు కోపం వరిముసుక్ మనాద్.

తెసస్లొనికది వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులుఙ్ మనిగొపప్ ఆస
17తంబెరిఙాండె,మాపుసెగంకాలంమీబాణిఙ్ దూరం ఆతిమనిఙ్ (మాఒడొఃల్ నెదూరం ఆతాద్ గానిమామనుస్ దూరం

ఆఏతాద్ )మర్ జి మీ డగు వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి నండొ పణి కితాప్. 18 నిజమె, మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి
గొపప్ ఆస ఆతాప్ గాని సయ్ తాను దనిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . పవులు ఇనినాను మరిమరిమీడగు వాదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃత. 19మాపు
ఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాప్ ?మఙిసరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్? సిలిల్ఙ ఎసిత్వలెబామాపుయేసుకీసుత్
ఎదుపొగిడిఃజి,మఙిగొపప్ సరద్ కలిగ్ సినిఉండిటోపిలెకెండ్ మనికార్ ఎయెర్ ?మాపబుఆతియేసు కీసుత్ వానివలెవనిన్ 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 ముసుక్ మీరు ఇడిత్ నమకమ్ దు కదిల్ఎండ మిఙి దయ్ రం వెహిస్, సతుత్ మని వరి లెకెండ్ ముఙాల
నడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజియేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ మావెట కూడిజ్ దేవుణు పణి కినికానాతిమాతంబెరి ఆతితిమోతిఙ్,మీ
డగుపోకాప్. 3అందెఙెమీలొఇఎయెన్ బాయాకసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుకసొన్ ఎండ,యేసుకీసుత్ ముసుక్మని నమకమ్ దు
గటిఙ నిలిస్ మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మాటు యాకెఙ్ 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.
5ఎలాగబాసయాను సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు ఆసపుటిసి,మీనడిఃమిమాపుకితిపణిఙ్ విజుఉండివేలపణిదిఙ్ 
రెఏండ కితాత్ ను ఇజి నాను తియెలాత. అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి, యాక ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండ మీ నమకం 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. మాపు మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరుబా మఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి వాండు వెహాన్ .
మరిమా వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా సరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె. 7అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాపుమఙివాతి దుకమ్ దాన్ మహివలె,
మఙి హిమెస్ఙ్ వాతివలె మీ నమకం వందిఙ్ విహపె ఉసార్ కిబె ఆతాప్. 8మీరు పబు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ
నిలిస్ మంజినిదెర్, అందెఙె దేవుణు ముసుక్ మిఙిమని నమకంమా బతుక్ లెకెండ్ నె మఙి విలువాతిక ఆజినాద్. 9దేవుణు
ముందాల మీ వందిఙ్ మనిన్ విజు సరద్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొ వెహిఙ సరి ఆనాద్ ? ఎసొస్మాపు వెహిఙ్ బా
అకక్ తకుక్నె మంజినె. 10మాపుమిఙిమరి ఉండి సుటు సుడ్ఃజి దేవుణు ముసుక్ మనిమీ నమకమ్ దు మిఙి తకు మనిక
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. 12మాపుమిఙి
పేరెమిసిని లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసెత్ఙ్, మరిమీలొఇమని పేమ నండొ అజి పొగిజిని లెకెండ్ పబు మిఙి
సాయం కిపిన్.
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13మా పబువాతి యేసు వనిన్ నీతి నిజాయితి మని వరి వెట వాని వలె, మా బుబాబ్తి దేవుణు ఎదు మీరు ఇని కరయి
సిలెల్ండ, నీతి నిజాయి తిదాన్ మండెఙ్,మీమనుస్దు దేవుణుమిఙి సతుత్ సిపిన్.

4
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ బతిక్ని వందిఙ్ 

1 తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి మాపు మిఙి నెసిప్సత్ మనాప్. మీరు అయాలెకెండ్ నె
కిజినిదెర్. గానిఅకక్ర్ దిఙ్,మాపుమిఙియేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙసారిసిసారిసివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙమీరుఅయలెకెండ్ 
మరి ఒదె నెగెణ్ కిజి మండు. 2యేసుపబు బాణిఙ్ మఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్ మాపుమిఙి నెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు
నెసినిదెర్.

3మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు ఇసట్మాజినాన్. మీరు రంకు
బూలానిక ఆఎద్  ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. 4 అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ మని ఆసదిఙ్ సరి సిఏండ, ఒరెన్ 
సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇని పాపమ్ దిఙ్ సొన్ ఏండ ఎలాగ తగితి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి వజ అడిదెఙ్ ఇజి మీరు ఒరెన్ 
ఒరెన్ నెసెత్ఙ్ వలె. 5మీరు, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరిలెకెండ్ ,ఉత్ పుత్ ఆజిమండెఙ్ ఆఏద్ . 6ఎయెన్ బా,
ఉత్ పుత్ ఆజి, వనిన్ వెట మనిన్ నమిమ్తిత్కానాతి ఒరెన్ తంబెరి ఆలిస్ వెట, కూడ్ జిమంజి, వనిన్ఙ్ మొసెం కిదెఙ్ ఆఏద్ . యా
లెకెండ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. దినిన్ వందిఙ్  మాపుముఙాలమీవెట కసితం వెహామహప్. 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. రంకు
బూలాజిబతిక్దెఙ్ ఇజిదేవుణుమఙి కూకెఙ్ సిలెల్న్ ,గానిపాపంసిలినెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె కూకమనాన్. 8అందెఙెయా
బోదదిఙ్ నెకిస్ పొకిన్కాన్,లోకుదిఙ్ నెకిస్ పొక్ ఏన్ గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మిఙిసీజిని దేవుణుదిఙ్ నె నెకిస్ పొకిన్కాన్ ఆజినాన్.

9తంబెరిఙనడిఃమి,ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటమనిన్పేమఎలాగమండెఙ్ ఇజి,మాపుమిఙిఏలురాసెత్ఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె మిఙి నెసిప్సత్ మనాన్. 10 నిజమె మాసిదొనియ
పాంతమ్ దు మనిక తంబెరిఙ విజేరిఙ్ మీరు పేమిసినిదేర్. గాని మీరు మరి ఒదె పేమిసి మండెఙ్ ఇజిమాపుసారిసి సారిసి
వెహిస్నాప్. 11మాపుముఙాల్ లె మిఙి ఆడ సితిత్మహి లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజి మండు. మరి మీ కికాణిఙ్ మీ
వందిఙ్ పణి కిజిమండుమహివరి సఙతిఙలొఇ బుర డుఃత్ ఏండ,మీపణిఙ్ సుడ్ఃజిమండు. 12నసిత్వలెమీబతుక్ సడ్ఃజి
నమిమ్ఇకార్ మిఙి గవ్ రం సీనార్. మరిమీరు,మహివరిముసుక్ ఇనిదని వందిఙ్ బాఆదారం ఆఏండమంజినిదెర్.

పబుమర్ జివానివందిఙ్ 
13తంబెరిఙాండె,దేవుణుముసుక్ నమకంఇటిత్ సాతివరిఙ్ ఇనికాజరిగ్నాద్ లెఇజిమీరునెసిమండెఙ్ ఇజిమాపుకోరిజినాప్.

ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు ఇని ఆస సిలి నమిమ్ఇ వరి లెకెండ్ మీరు దుకం ఆఏండ మండెఙ్ వలె ఇజిమాపు కోరిజినాప్.
14యేసుపబు సాతండె మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి మాటు నమిమ్జినాట్. అయలెకెండ్ నె యేసుపబు ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃజి
సాతివరిఙ్ బాదేవుణుయేసువెటకూకన్తనాన్. 15అందెఙెపబుఆతియేసువెహిమనిమాటఅసిమాపుమిఙిదయ్ రమ్ దాన్ 
వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఏలు బతిక్జిని మాటు, యేసు పబు మర్ జి వాని రోజు బతిక్జి మహిఙ్ బా, పబు ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ ఇంకముఙాలవనిన్డగుసొండెఙ్ అట్ ఏట్. వారెముఙాలసొనారెల్. 16పబువాతియేసుకీసుత్ వనిన్గొపప్పెరి
జాటుదాన్ ఆడసీజి, విజుదాతారిముసుక్ నెయిక్ఆతిదూతజాటుదాన్ ని, దేవుణుది గొపప్ పెరిజోడుఃబంగఊకిన్జాటుదాన్ 
పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె,యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజిసాతికార్ ముఙాలనిఙ్ నార్ లె. 17నసిత్వలె బూమిముసుక్
బతిక్జినిమాటుయేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దుమనిమొసొపుదు వరివెటపెరెఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటు పబు
వెట ఎలాకాలంమంజినాటెల్ . 18అందెఙెమీరుయామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె,ఎసిత్వలెఅకెక్ఙ్ విజుజరిగ్నాద్ లెఇజి,ఆగడిఃయవందిఙ్ నొ,ఆకెఙ్ ఎలాగజరిగ్నె ఇనివందిఙ్ నొమాపుమిఙి

రాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె రెయక్, డొఙ కిదెఙ్ డొఃఙారి ఎలాగ వానాండొ, అయాలెకెండ్ నె పబు

వాని దినంబామంజినాద్ ఇజిమీరుబాగ నెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ మనాప్,మఙిఇని తియెల్ సిలెల్”, ఇజిలోకుర్ వరిగ్జి
మంజిని వలెనె, పొటాదు మనిన్ బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొపిప్ వానాదొ, అయలెకెండ్ నె వెటనె నాసనం వరి ముసుక్
వానాద్ లె. అందెఙె ఎయెర్ బాతపెఆదెఙ్ అట్ ఏర్.

4 తంబెరిఙాండె, ఇనికబా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె, ఒరెన్ డొఙారి లెకెండ్ అయా దినం మీ ముసుక్ వాతిఙ్ బా మీరు బమమ్
ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు దిని వందిఙ్ నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని కిదెర్ ఆఇదెర్. 5మీరు విజిదెరెజాయ్ దు పుటిత్ నని
వరి లెకెండ్ మనిదెర్, వెడెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనిన్దెర్. మాటు రెయుదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకండ్ ఆఎట్. 6అందెఙె
మాటుమహివరిలెకెండ్ నిద కిజిమన్ ఏండమామనుస్దిఙ్ అడిఃజితెలిదాన్ మంజినాట్. 7నిద కినికార్ రెయు నిద కిజినార్.
ఉణిజిసోసిన్కార్ రెయక్సోసిమంజినార్. 8మాటు వేలెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనికాట్. అందెఙెమాటుమామనుస్దిఙ్ 
అడిడ్ఃజి, దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ ని పేమ, మఙి గుండెదిఙ్ అడు కిని ఉండి ఇనుము సొక లెకెండ్ తొడుఃగినాట్. మరి
దేవుణుమఙిరకిస్సాన్న్ లెఇజివనిన్వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిక,మఙిబురాదిఙ్ అడు కినిఇనుముటోపిలెకెండ్ 
తొడిఃగిజిమంజినాట్. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపబువాతియేసుకీసుత్ మఙిరకిస్సెత్ఙ్ ఇజినెదేవుణుమఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . గాని
వనిన్బాణిఙ్ వానిసికస్వందిఙ్ అఏద్. 10మాటుబతిక్తిమహిఙ్ బా,సాతిమహిఙ్ బా,వాండుమర్ జివానివలెవనిన్వెటమఙి
బతిక్సెత్ఙ్ నెయేసుకీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్. 11అందెఙెమీరుఏలు కిజినిలెకెండ్ నెఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటదయ్ రంవెహిస్,
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్ మని నమమ్కమ్ దు పిరిని లెకెండ్ సాయం కిజిమండు.
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12తంబెరిఙాండె, యేసుపబు బాణిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ మిఙి నెసిప్సి, బుది వెహిస్, మీ నడిఃమి కసట్బాడిఃజి దేవుణు
పణి కిని వరిఙ్ గవ్ రం సీదు ఇజిమిఙిబతిమాల్ జినాప్. 13వారు కిజిని పణివందిఙ్ వరిఙ్ నండొపేమిసిగవ్ రం సీజిమండు.
ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెట నిపాతిదాన్ బతిక్జిమండు. 14తంబెరిఙాండె,మాపుమిఙివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, బదకమ్ దాన్ 
మని వరిఙ్ మీరు బుదిద్ వెహ . విసారం అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్ మండు. దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ 
అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం కిజిమండు. విజేరె వెట ఓరిసిమండు. 15ఎయెన్ బావనిన్ వెటమరి ఒరెన్ కితి సెఇ పణిదిఙ్ మరిజ్ సెఇ
పణిఙ్ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎసిత్వలెబాఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ వెట కనికారమ్ దాన్ మండు. లోకుర్ విజెరె వెటబా కనికారమ్ దాన్ 
మండు.

16ఎసిత్వలెబాసరద్దాన్ మండు. 17డిస్ ఏండపారద్నం కిజిమండు. 18ఎలాగమరిసమయమ్ దుబావిజుదనిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మనిమీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.

19మీలొఇమనిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ నపామ్ట్. 20దేవుణుబాణిఙ్ వాతిదేవుణు పవకరు వెహిమాటెఙనెకిస్పొకామ్ట్. 21విజు
వనకాఙ్ పరిస కిజి నెగిగ్ దనిఙ్ డగు కిదు. 22సెఇ విజు వనాక్ఙ్ దూరం కిదు.

23నిపాతిదిఙ్ పబువాతి దేవుణునెమిఙిపూరి నెగిగ్కార్ కిపిన్. మాపబువాతియేసుకీసుత్ వానిదాక వనిన్ ఎదు మీ దేవుణు
ఆతామ్ని, మీపాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి మనీన్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. 24మిఙి కూకి
మని దేవుణు నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙెవాండు వెహి లెకెండ్ నె కినాన్.

25తంబెరిఙాండె,మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26పూరినెగిగ్ మనుస్దాన్ పొంపిజిముదుద్ కిజి తంబెరిఙ్ విజెరిఙ్ వందనమ్ కు
వెహ . 27తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యాఉతం సద్ వీజి వెన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి పబువాతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙిబతిమాలిజిన. 28మా
పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోనిక పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక

ఇకక్అపొసుత్ డుఆతిపవులుదెసలోనికపటన్మ్ దుమహిదేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండిఉతం. సీలానితిమోతి
ఇనికార్ దెసలోనిక పటన్మ్ దుసొనిస్,అపొసుత్ డు ఆతిపవులురాసిత్ ఉతం సీజిమరిజ్ వాతిత్ వెనుకయాఉతంరాసెఆతమనాద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యా ఉతమ్ దు మొదొహి ఉతమ్ దు మనిన్ దనిన్ఙ్ సమానమాతి మాటెఙ్ మనెన్. (ఉండి దెసస్లోనిక నెలవ్ కిబిసినిక

సుడ్ఃదు). రుండి ఉతమ్ కాఙ్ , వాండు కితిత్ సువార పణిదాన్ తయారాతి మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ మనుస్దు మనిన్ బాద,
పవులు తోరిసినాన్ . తపుప్బోదదిఙ్ ,అబదద్ం నెసిప్సిని వరిఙ్ లొఙిజిమన్ ఎండ, గటిఙ నిలిస్మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ ఎతుత్
కిబిసినాన్ .
యేసుపబుమరిజ్ వాని వందిఙ్ యాఉతమ్ దు రాసత్ మనాద్ . (రుండి దెసస్లోనిక 1:9-10; 2:1-3).యేసుపబు సిలువాదు

సాజి,మరిజ్ నిఙితి వెనుక ఇంజుముంజు 17-20 పంటెఙ్ డాటిత్ వెనుక పవులు ఇకక్ రాసాత్ న్ ఇజి విజెరె ఒడ్ఃబిజినార్ దేవుణు
ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వరిఙ్ వాని కాలమ్ దు ఇనిక ఆనాద్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ,మరివారు నమకం డిఃస్ ఏండ గటిఙ నిలిస్మండెఙ్ 
ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ సెందితి మని దెసలోనిక పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ పవులుని
సిలువానునితిమోతిరాసినిఉతం. 2బుబాబ్తిదేవుణునిపబుఆతియేసుకీసుత్ ,దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరునిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్ .

3తంబెరిఙాండె, మాపు ఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ వెహిస్నిక,
కిదెఙ్ మనిన్ సరి ఆతిసఙతినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుముసుక్మనిమీనమకంమరి నండొఆజిపిరిసినాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మని పేమ మీరు విజిదెరె లొఇ మరి నండొ ఆజినాద్. 4అందెఙె మీరు, డిఃస్ ఎండ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిని
వందిఙ్,సమెఙ్ ఓరిసిమహిఙ్ బాదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దుమీరుఎలాగగటిఙనిలిస్మంజినిదెర్ ఇజిమహిదేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ మీవందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5నీతి నిజాయిదాన్ దేవుణు తీరుప్ సిజినాన్ ఇని దనిఙ్ యాకెఙ్ విజు రుజుప్ ఆజినె. దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ 
మిరు తగిన్కిదెర్ ఆజినిదెర్. దని వందిఙ్ నెయా కసట్మ్ కు విజుమీరు ఓరిసినిదెర్. 6-8మాపబు ఆతియేసు నేగ్ డిఃజిని సిసు
కొనెఙాణిఙ్ వనిన్గొపప్ సతుత్ మనిదూతెఙవెటపరలోకమ్ దాన్ తోరెఆనివలె,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ ని,మాపబుఆతియేసు
సువారమాటెఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ సికస్ సీనాన్ లె. దేవుణు నీతి నిజాయిమనికాన్. అందెఙె నసిత్వలెమిఙిసమెఙ్ కితి వరిఙ్ సమెఙ్ 
మర్ జి సీనాన్ లె. సమెఙ్ ఓరిసిత్మనిమిఙిని,మఙిరొంబిసాన్న్ లె. 9నసిత్వలెయేసుపబు సెఇ వరిఙ్ వనిన్ ఎదుహన్, వనిన్ గొపప్
సతుత్ దాన్,వారు వనిన్ డగు మన్ ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలంమంజినినాసనమ్ దాన్ సికస్ సీనాన్ లె. 10అయారోజు, వనిన్ఙ్ 
సెందితి వరివెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ తొరె ఆదెఙ్,మరి వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె బమమ్ ఆని లెకెండ్ వరి నడిఃమి పబు వానివలె
మాపువెహిమాసాసయ్మ్ కు నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీరుబావరివెటమంజినిదెర్ లె. 11యాకామామనుస్దుమంజి,మిఙివాండు
కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణుమిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఇజి,మరిమీనెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు,మరిమీరు వనిన్ముసుక్ ఇడిత్ మని
నమమ్కమ్ దాన్ కిజినివిజుపణిఙ్ దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ పూరికిదెఙ్ ఇజిమాపుమీ,వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాదేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజినాప్. 12మా దేవుణు బాణిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు 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 

1-2తంబెరిఙాండె, మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ వందిఙ్ నిమాటు వనిన్ వెట కూడిజ్ మంజిని వందిఙ్ ఏలు
వెహిస్నాప్. పబు ఆతి యేసు వాత మనాన్ ఇజి ఉండి పవక మాటదానొ, మాబాణిఙ్ వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం వాతాద్ 
ఇజినొ, కబువాతాదిజినొవెంజిగజిబిజిఆజిమీమనుస్సెదిస్ ఏండ,తియెల్ ఆఏండమండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙిబతిమాలిజ్నాప్.
3ఎయెర్ బాఇనిపణి కిజిమిఙిమోసెం కిఏండజాగరమండు. (అయదినంఏలుదాక రెఏదె). లోకుర్ నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇపణిఙ్ కిజిటంటెఙ్ ఆనారెల్. మరిదేవుణురూలుఙవిజుపడిఃఇ కిజినినాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిసెఇకాన్ తోరెఆనిదాక
అయరోజురెఎద్ . 4దేవుణు ఇజిపేరు ఇడెః ఆతిమనివిజువనాక్ఙ్,పూజెఙ్ కిబెఆజినివిజువనకాఙ్ పడిఃఏండ పణిఙ్ కిజి,
అయవిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణు ఇజి వెహన్డె,వాండు దేవుణు గుడిఃదుబాసొనిస్ బసాన్న్.

5నాను మీ వెట మహివలెయా సఙతిఙ్ మీవెట వెహి మహిక మీరు ఎతుత్ కిఇదెరా? 6 వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు కితి మని
గడిఃయాదునె వాండు తోరె ఆదెఙ్ వలె. అందెఙె, ఏలు నాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి వనిన్ఙ్ అడుడ్ 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 సి మంజినికాన్ నడిఃమిహన్ లాగె ఆనిదాకయా లెకెండ్ అడుడ్ కిజి మంజినాన్. 8 నసిత్వలె దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ
పణిఙ్ కినికాన్ తోరె ఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మాపబు ఆతియేసు వనిన్ వెయుదాన్ వానిఊపిదాన్ సపిస్,వాండు వానివలెమంజిని
గొపప్జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కినాన్ లె. 9-10దేవుణు రూలుఙపడిఃఇపణిఙ్ కినికాన్ తోరెఆనివలెసయానువనిన్ సతుత్ దాన్ 
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రకరకమ్ దిబమమ్పణిఙ్ నిగొపప్పెరిపణిఙ్ కిజి,నాసనంఆజిసొనివరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెంకిదెఙ్ విజుసెఇపణిఙ్ కిజితొరిసాన్న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వారు ఒప్ ఎతార్. అందెఙె వారు నాసనం ఆజి సొనిస్నార్.
11అందెఙె వారు అబదమ్ దిఙ్ నమిమ్ని లెకెండ్ మోసెం కిని సతుత్ దిఙ్ దేవుణు వరి ముసుక్ పోకాన్న్. 12అందెఙె, నిజమాతి
దనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని వెట సరద్ ఆతి విజెరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13గానిమీవందిఙ్ ఎసిత్వలెబాదేవుణుదిఙ్ మాపువందనమ్ కు వెహిస్మండెఙ్ వలె. యాకకిజిమంజినిక సరి ఆతిపణినె.

తంబెరిఙాండె ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్, వనిన్ నెగిగ్క కిజిని పణిదాన్, మీరు నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్జి దేవుణు మిఙి
రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, దేవుణు యా లోకం పుట్ ఎండ ముఙాలె మిఙి ఎరిల్సత్ మహాన్ . 14మీరు యా లెకెండ్ యేసుపబు వెట వనిన్
గొపప్ పెరి జాయ్ దు మండెఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపు వెహి సువారదాన్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. 15అందెఙె
తంబెరిఙాండె,మాపుమాటాదానొఉతమ్ దానొమిఙినెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండమీమనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17మఙిపేమిసి ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమంజిని ఆసని,ఉసార్ మామనుస్దు వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙిసితిమా
బుబాబ్తి దేవుణుని, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మీ మనుస్ఙ దయ్ రం వెహిస్, మీ విజు నెగిగ్ మాటాదుని, మీరు కిజిని నెగిగ్
పణిదు సతుత్ సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు

1 కడెఃవేరిదిమాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబుమాటెఙ్ మీ నడిఃమిసారితి లెకెండ్ మహిబాన్ బామరి బేగి సారెద్ఙ్,
గవ్ రంలొసెఆదెఙ్ ఇజిమీరుమావందిఙ్ పారద్నం కిజిమండు. 2విజెరిఙ్ నమకం సిలెల్ద్ గదె,అందెఙెమాపుమూర్ కతమ్ దు
మని వరి బాణిఙ్ సెఇ వరి బాణిఙ్ తపె ఆనిలెకెండ్ బామావందిఙ్ పారద్నం కిదు. 3అహిఙ పబు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ అందెఙె
వాండుమిఙి సతుత్ సీజి సెఇ వనిన్బాణిఙ్ వాండు కాపాడాన్న్. 4ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజిమండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙిఆడసితిమనికెఙ్ 
అయాలెకెండ్ మీరు కిజినిదెర్. మరికిజిమంజినిదెర్ లెఇజిపబు పేరుదాన్ మాపుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజినాప్. 5దేవుణుముసుక్
మని పేమని, మరి మీరు ఎలాగ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ ఇజి యేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ మీ మనుస్దు రేపె ఆజి మండెఙ్ 
దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
6తంబెరిఙాండె,మాబాణిఙ్ మీరునెసిత్మనిలెకెండ్ ఆఏండబదకమ్ దాన్ మంజినివరిఙ్ గురు కిజి,వరిబాణిఙ్ మీరుఏడాః

డిఃసి మండు ఇజిమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙిఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 7మఙి సుడ్ఃజిమాలెకెండ్ ఎలాగ
నడిఃదెఙ్ ఇజిమిరు నెసిన్దెర్ గదె. మాపుమీవెటమహివలెబదకమ్ దాన్ మన్ ఏతాప్. 8మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బాసెడిడ్ఃనెతిండి
ఉణ్ ఏతాప్. ఎయెన్ ముసుక్బాఆదారంఆఏండమాపురెయుపొగల్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిమహికమీరు నెసిన్దెర్. 9మీబాన్ 
లొసిఉండెఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గానిమీరుమఙి సుడ్ఃజి నెసి అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినెమాపుఅయాలెకెండ్ 
ఇనికబాలొస్ ఎండ పణి కిజిమహప్. 10మరిమాపుమీనడిమిమహివలె “ఒరెన్ పణి కఏండమహిఙవాండుబోజనం కిదెఙ్ 
ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.

11మీలొఇసెగొండార్ వరిసొంతపణిఇనికబా కిఏండ,అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరిసఙతిఙలొఇబుర డుకిస్మంజినార్ ఇజి
మాపువెహాప్. 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 తంబెరిఙాండెమీరు నెగిగ్కెఙ్ ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ 
ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దు రాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇ వనిన్ఙ్ గురు కిదు. వాండు సిగు ఆని వందిఙ్ వనిన్ వెట కూడ్ఃఏండ
మండు. 15అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16సమాదానమ్ దిఙ్ ప్పబుఆతికాన్ ఎసిత్వలెబెఎలాగమరికాలమ్ దుబామిఙినిపాతిదాన్ మండెఙ్ సిపిన్. పబుమీవిజెరె
వెటఎసిత్వలెబామనిన్. 17పవులుఇనినాను,నాకియుదాన్ యాకడెఃవెరిమాటెఙ్ రాసిన. నావిజుఉతమ్ దుయాకాదెగురు.
అందెఙెనానుఎలాగరాసినఇజిమీరుపోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. 18మాపబుఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమీవిజిదెరెవెటమనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక

అపొసుత్ డుఆతిపవులుతిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండిఉతమ్ నెయాక. ఎపెసిపటన్మ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ 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 కాణిగుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ నండొలోకుర్ బాన్ వానార్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతి

బోదదిఙ్ కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నండొడార్ మనార్. వరివందిఙ్ జాగతమండు. ననిబొదతపిసిన్వరిఙ్ బాణిఙ్ దూరంఆదు
ఇజి వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను తిమోతిఙ్ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ లెకెండ్ మని. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనానెనిఙిదేవుణుదరొట్ తత. మఙిరకిస్సినిదేవుణువెహిఆడవజ,మాటుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిని కీసుత్ యేసువెహి
ఆడ వజ,నాను కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్,మీముసుక్
కనికారం తోరిసి,మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

3-4నాను మసిదోనియదు సొన్ సి మహివలె నిఙి వెహి లెకెండె, నీను ఎపెసుదు మండెఙ్ వలె ఇజి నాను కసితం వెహిస్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబె సెగొండార్ తపుబోద నెస్ పిసినార్. వారు అయకెఙ్ మరి ఎసెఙ్ బా నెస్ పిస్ తెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం
వెహెఙ్ వలె. వారు డొకార్ వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ క లొఇ, అంతు సిలెల్ండ అని గొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్ని సాస్ తరమ్ క
లొఇమనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం వెహెఙ్ వలె. అయాకెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ అడుడ్ కిజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
తరిక్సిని సఙతిఙ్ నె రేఙ్ జినె. దేవుణు ముసుక్ మని నమకం దానె, వాండు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 5 నమిమ్తిత్కార్,
ఒరెన్ వెటఒరెన్ పేమిసిమండెఙ్. అందెఙెనీనుయాలెకెండ్ డటంవెహెఙ్ వలెఇజినానునిఙివెహిస్న. నెగిగ్ మనుస్దాన్ వాజిని
పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ వాజిని పేమదాన్, దేవుణు ముసుక్ మని నిజమాతి నమకమ్ దాన్ వాజిని పేమదాన్,
పేమిసిమండెఙ్. 6సెగొండార్,ముసుక్ వెహి సఙతిఙ డిఃసత్ సొహరె పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7వారు దేవుణుమోసెఙ్ సితి
రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ఆదెఙె కోరిజినార్. గానిఇని దని వందిఙ్ వరిగ్జినార్ ఇజినొ, నండొ దయ్ రమ్ దాన్ నిజమ్ నె ఇజి వరిగ్జిని
సఙతిఙ వందిఙ్ నొ,వారు నెస్ ఎర్.

8 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వాడుకండెఙ్ మని వజ వాడుకొటిఙ, అయా రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె ఇజి మాటు నెసాన్ట్.
9-11మరిమాటు నెసినాట్, దేవుణుమోసెఙ్ సితియా రూలుఙ్, నాయమ్ దాన్ మని వరిఙ్ వరి తపుఙ్ దిదిదెఙ్ సిఎన్ ఇజి.
గాని రూలుఙ్ తపిన్ వరిఙ్, లొఙ్ ఇ వరిఙ్, నమిమ్ఇ వరిఙ్, పాపిస్ టిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని సఙతిఙ్ ఇజి కణకదాన్ సూణి
వరిఙ్ మతమ్ దిఙ్ దూసిసిన్ వరిఙ్, అయిసి అపొప్సిరిఙ్ సపిన్ వరిఙ్, లోకాఙ్ సపిన్ వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్, మొకకొడొః
మొకకొడొఃర్ నె కూడిన్ వరిఙ్, వెటిట్పణి కిదెఙ్ లోకురిఙ్ అసి పొరిన్ వరిఙ్, అబదద్ం వరిగ్ని వరిఙ్, అబదద్మ్ దిఙ్ ఒటుట్ కిని వరిఙ్,
నిజమాతి బోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్, నని వరి వందిఙె రూలుఙ్ సిత మనాన్. నీను మహి లోకురిఙ్ వెహ్ అ ఇజి,
దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ సువారదు అయానిజమాతిబోదమనాద్. లోకుర్ పొగిడిఃజిని కిజిని గొపప్ పెరి దేవుణు బాణిఙె అయా
సువారవాజినాద్.

పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం
12-13ముఙాలనానుయేసుపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఇమెస్ఙ్ కిజి ఆహెవనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ కితికాన్.

వనిన్ఙ్ సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బానాను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజివాండు ఒడిఃబిజి,మహివరిఙ్ సువారవెహిస్నివనిన్ పణిదిఙ్ 
నఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . అందెఙె నాను మా 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 నాముసుక్
కనికారం తోరిసాత్ న్. 14మాపబు దయాదరమ్మ్ దాన్, వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్,మహివరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ నఙిసాయం కితాత్ న్ . కీసుత్ యేసు
వెటమాటు కూడిఃతిమని దని దటాన్, నమకమ్ ని పేమనఙిదొహ్ కె.

15పాపం కిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ కీసుత్ యేసులోకమ్ దువాతాన్ ఇనిమాటనిజం ఆతిక. అయాకపూరినమిమ్దెఙ్ తగిన్క. నాను
కితిత్ పాపంనసొపాపం కినికార్ కిఎర్. 16గాని,నసొపాపం కితినాముసుక్ దేవుణు కనికారంతోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాని
కాలమ్ దుయేసుముసుక్నమకంఇడ్ఃజి,ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ కిన్ వరిఙ్ నానుఉండిగురు లెకెండ్ ఆని
వందిఙ్, నసొపాపం కితి నఙి, కీసుత్ యేసు అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17ఎలాకాలంరాజుఆతి, ఎసెఙ్ బాసాఇ, సుడఃదెఙ్ 
అట్ ఇ ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నామరిన్ లెకెండ్ మని తిమోతియాకదె నాను వెహిస్ని బుదిద్ 'నీను కిదెఙ్ మని వనాక్ వందిఙ్ పవకరు ముఙాలె వెహ
మనార్ గదె. వారు వెహి వజనెనాను వెహిస్న. వారు వెహిమని వజలొఙిజి, తపుబోద నెస్ పిసిన్ వరిఙ్ గటిఙ ఎదిస్ అ. 19నా
ముసుక్ మని నీ నమకం డిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండ నెగెండ మన్ అ. సెగొండార్, గరబ్ం గదిసి వెహిస్ని దనిఙ్ నెక పొకారె వరి
నమకంపాడు కితాత్ ర్ . 20నని వరిలొఇ,హ మెనియ,అలకాస్ండర్ ఇనికార్ మనార్. దేవుణుదిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజివారు
నెసిన్ వందిఙ్, సయ్ తాను కీదు నాను వరిఙ్ ఒపజెపత్ మన.

2
సఙమ్ దుపారద్నం కిని వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .
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1 అందెఙె మరి ముకెలం, 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,మాటుసాంతి సమాదనమ్ దాన్ మహివరి ఎదు నెగెండ బతిక్దెఙ్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిపూరి బకిదాన్ మండెఙ్.
3యాలెకెండ కినికనెగెద్. మఙిరకిస్సిన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలల్కాలంమనిసికస్దాన్ 
తపిసెత్ఙ్ ఇజి, లోకుర్ విజెరె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాన్. 5 దేవుణు ఒరెండె. దేవుణు,
లోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిన్కాన్ ఒరెండెమనాన్. అయాఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ విజెరెపాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలంమని
సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. యాకదె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు, లోకుర్ విజెరిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు కోరిజిని దనిఙ్ 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 కూడ్ఃజి వానివలె
ఎంబెబామొకకొడొఃర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ వలె. వారుపారద్నం
కినివలె,వరిమనుస్దు కోపం సిలెల్ండ,ఎయెవెటబజటిఙ్ ఆఏండ కికుక్ పెరిజ్ కిదెఙ్. 9అయాలెకెండ్,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 వెహెఆనిబోదెకు మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్సోకు తోరె ఆదెఙ్. 11మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె,
బోదెకు నెగెండ వెంజి, జమ్ న మంజి, వరిఙ్ లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొక వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ వరి ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ నొ
బోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ న మండెఙ్. 13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అవెవ్ఙ్ ఆఎద్, ఆదముఙునె ముఙాలె
తయార్ కితాత్ న్ . 14 సయ్ తాను ఆదముఙ్ ఆఎద్, అవెవ్ఙ్ నెమొసం కితాత్ న్ . ఆహె అది పాపమ్ దు అరాద్. 15గాని అవికు
దేవుణుముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండ,మహివరిఙ్ పేమిసి, దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతిలోకు వజ నెగెండ బతిక్దెఙ్. ఆహె
బతిక్జిమహిఙ, 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 ఆజిమంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నెగిగ్ బుదిమంజినికాన్, వని పణిఙాణిఙ్ 
తగమాతికాన్ ఇజితోరె ఆదెఙ్ వలె. వాతివరిఙ్ నెగెండ డగు కినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. దేవుణుమాట నెగెండ నెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ 
వలె. 3వాండు సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె ఆఏండ మంజినికాన్, సారిల్దాన్ మంజినికాన్, జటిఙ్ ఆఏండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె.
వాండు డబుబ్దిఙ్ ఆసఆఇకాన్ ఆదెఙ్ వలె. 4వాండు వనిన్సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సూణికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃర్ 
ఎసిత్వలెబావిజెరిఙ్ గవ్ రం సీజి,వనిన్మాటదిఙ్ లొఙిజినివరిలెకెండ్ వాండు కిదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొంతఇండొణివరిఙ్ 
నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఇహిఙ ఎలాగ దేవుణు సఙం నడిఃపిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 6వాండు కొతాత్ ఙ్ నమిమ్తిత్కాన్ ఆజి మండెఙ్ 
ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొతాత్ ఙ్ నె వనిన్ఙ్ యాపెరి పణిదిఙ్ ఏర్ పాటు ఆత ఇజి గర ఆజి, సయాన్ ఎలాగ దేవుణు తీరుప్
ఆజి సికస్దు అరమనాండొ,అయలెకెండ్ వీండుబాఅరాన్న్. 7మహికార్ వనిన్ వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహ్ ఎండ, సయ్ తాన్ సికుదు
అర్ ఎండమంజిని 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 డాఃఙితి
మహి గొపప్ నిజమాతి సఙతిఙ్, వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిని లెకెండ్ ఆఏండ నెగెండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్. 10 పెదెద్ల్ ఙు ఇజి
వరిఙ్ ఏర్ పాటు కిని ముఙాల, వారు నెగెండ మంజినారా, నమమ్కమ్ దాన్ పణి కిజినారా ఇజి సుడుఃదెఙ్. నింద సిలికార్ ఇజి
వారు రుజుప్ కితిఙ,వారు పెదద్ల్ ఙ పణి కిదెఙ్ .

11అయాలెకెండ్,పెదద్ల్ ఙబోదెకు,మహికార్ వరిఙ్ గవ్ రం సీనివరి లెకెండ్ మండెఙ్. అవికుసొండిఙ్ వరిగ్ఎండ,సోస్ ఎండ
మండెఙ్ వలె. విజు దని లొఇబామాపు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. 12పెదెద్లి ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ 
వలె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ వనిన్ ఇండొమని వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి నడిఃపిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 13 నెగెండి పణి కిని పెదెద్లి ఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బాపలుక్ బడిః మనాద్. కీసుత్ యేసుముసుక్ మని వనిన్ నమకం వందిఙ్ వెహెఙ్ వనిన్ఙ్ తియెల్ సిలెల్ద్ .

14 నీ డగు బేగి వాదెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా, నానుయా సఙతిఙ్ నిఙి రాసిన. 15 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
వాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆతిఙ, దేవుణు కుటుమ్ దు ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్లె. బతిక్జిని దేవుణు సఙమ్ దికార్ 
విజెరెనె దేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండి నిట కొహి ఉండి ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. అయాలెకెండ్, ఉండి పునాది లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్.
16మాటు నమిమ్జిని మతమ్ దు మని, యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలె డాఃఙితి మహికెఙ్ , గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్
నిజమాతికెఙ్ గొపప్పెరికఇజిఎయెర్ బాఒపుకొణార్. కీసుత్ లోకువజలోకమ్ దువాతాన్. దేవుణుఆతమ్,వాండునీతినిజాయితి
మనికాన్ ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . దేవుణు దూతార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్. లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వెహార్ .
లోకమ్ దు ఎంబెబా,లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. పరలోకమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతమనాన్.

4
తపుప్బోదనెస్ పిసినికార్ .
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1 కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ సెగొండార్, వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ డిఃసి, అబదద్ం వరిగ్ని దెయమ్ కు వెట సొనారె, అయా
దెయమ్ క బోద వినారె దనిఙ్ లొఙినార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ టెటఙ్ వెహిస్నాన్. 2 అబదద్ం వరిగ్ని వేసం కినికారె యా బోదెఙ్ 
నెస్ పిసినార్. ఇనుముదాన్ సుహ్ తిఙఎలాగమాతోలుసాతిలెకెండ్ ఆనాదొఅయలెకెండ్ వరిగరబ్ంగదిస్ ఎండసాతమనాద్.
3 పెండిల్ ఆనిక తపు ఇజి, సెగం రకమ్ కాణి ఉణి తినికెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వారు 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 దుమనితంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సిమహిఙ, నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నెగిగ్ పణిమనిసిఆని. దిని వెట,
ఏలుదాకనీను నమిమ్జినినీనమకం వందిఙ్ వెహిస్నిమాటదాన్ నిజమాతినెగిగ్ బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ 7వరిగ్దెఙ్ బా
విలువ సిలి, డొకార్ వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ కాణిఙ్ నీను దూరం మన్ అ. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకిజి
మండెఙ్ నీను ఒజజ్ ఆఅ. 8 ఒడొఃల్ దిఙ్ రూణు వాకిస్ ఒజజ్ కితిఙ నెగెద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకితి మహిఙ,
విజు వనాక్ లొఇ గొపప్ లాబం మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఏలుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్, వాని
కాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి ఒటుట్ కిజినాద్.

9నాను ముసుక్ వెహి సఙతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరి నమిమ్దు. 10 బతిక్జిని దేవుణు ముసుక్నె మా ఆస మాటు ఇటాత్
మనాట్. అందెఙెమాటు అయానెగిగ్ బతుక్ వందిఙ్ నండొ అరల ఆజి కసట్బడిఃజినాట్. వాండెలోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11నీనుయా సఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ నెస్ పిసి, ఆహె కిదెఙ్ ఇజి డటం వెహ్ అ. 12నీను దఙడః ఇజి, ఎయెర్ బా
నిఙి ఇజి కణక సుడ్ఃఎండ నీను నిఙి సుడ్ఃఅ. గాని నీను వరిగ్నిమాటదు, నడిఃని నడఃకదు, నీను పేమిసిన్ పేమదు, దేవుణు
ముసుక్మనినీనమకమ్ దు,ఇనిపాపంసిలినీబతుక్దు,నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఉండిగురు లెకెండనీనుమన్ అ. వారునిఙిసుడ్ఃజి
అయాలెకెండ్ మండెఙ్, నీను గురు లెకెండ్ మన్ అ. 13నాను వానిదాక, నీను విజెరిఙ్ దేవుణు మాట సద్ విజి విన్ పిసినె,
బోదిసినె, నెస్ పిసినె మన్ అ. 14 సఙం పెదెద్ల్ ఙు నీ ముసుక్ కికు ఇటిత్వలె, పవకరు నీ వందిఙ్ వరిగ్తి దని వెట, దేవుణు ఆతమ్
నిఙి సితి వరం డిఃస్ ఎండ, నీను అయాక కిఅ.

15యాసఙతిఙ్ నీనుజాగరదాన్ కిఅ. నీమనుస్విజు,దినిముసుక్నెఇడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీనునమకమ్ దుపిరిజినిక
లోకుర్ విజెరెటెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్. అందెఙె,నీమనుస్విజుదనిముసుక్నెఇడ్ఃఅ. 16నీను కిజినిపణినెగెండకిఅ. నీనునెసిప్సిని
బోదదుతపుసిలెల్ండనెసిప్స్ అ. నీనుఅయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ కిజిమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీనుఅయలెకెండ్ కితిఙ,ఎలాకాలం
మనిసావుదాన్ నిఙి నీనె తపె ఆనిలె. నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బాతపిసిన్లె.

5
1-2నీ సఙమ్ దు మనిడొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండ వనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ ఒడిఃబిజి, పణిసి వెహ్ అ. దఙడాఃరిఙ్ తంబెరిఙు లెకెండ్ 

సుడ్ఃఅ. డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. దఙడిఃకాఙ్ తపుఆలొసనదాన్ సుడ్ఃఎండ,తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. 3దికుక్ సిలిల్
రాండి బోదెకాఙ్ గవ్ రం సిఅ. 4 ఎంబెణి రాండి బోదెలదిఙ్ బా కొడొఃర్ నొ నాతిసిర్ నొ మహిఙ, వీరు వరి సొంత ఇండొణి వరిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ వలె. సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సూణికాదె దేవుణుదిఙ్ సేవకిని వందిఙ్ ముకెలమతిక ఇజిముఙాలె నెసెత్ఙ్ వలె. అయ
లెకెండ్ అయ్ సి అపొప్సిఙ్,అనిఅమెమ్ఙ్ రుణం తీర్ సినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.

5 దికుక్ సిలి రాండి బోదెలి దేవుణు ముసుక్నె వాండు కావలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్ ఇజి, దని ఆస ఇటాత్ మనాద్. అది రెయు
పొగాల్ పారద్నం కిజి, వనిన్సాయంలొసిమంజినాద్. 6గానిఉణిజి,తింజి సుకం వందిఙ్ బతిక్జినిరాండిబోదెలిబతిక్తిఙ్ బా
ఆతిమ్య బతుక్ సాతి లెకెండ్ మనాద్. 7మహికార్ ఎయెర్ బా వరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండ మంజిని వందిఙ్, నీను సఙమ్ దు మని
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ ఆడ సిఅ. 8ఎయెన్ బా వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్, ముకెలం వనిన్ సంత ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃఎండ
మహిఙ, వనిన్ నమకం డిఃసిత్ లెకెండ్ నె దేవుణు ఎదు మనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్ ఇంక నండొ సెఇకాన్.

9ఉండి రాండి బోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావుమహిఙనె, దనిఙ్ రాండిబోదెక్ లెకాక్దు కూడుఃప్ అ. మరి, అది ఒరెన్ 
వనిన్ఙె పెంటిల్ ఆతిమహికాద్ ఆదెఙ్ వలె. 10 నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ నెగిగ్కాద్ ఇజి పేరు అనుపె ఆతికాద్ ఆదెఙ్. ఇహిఙ, దని
కొడొఃరిఙ్ నెగెండ పోస కితాదా, నెలవ్ సిలిల్ వరిఙ్ బా డగు కిజి నెగెండ సుడ్ఃతదా, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి పాదమ్ కు నొర్ జి
మహదా, కసట్మ్ దు మని వరిఙ్ సాయం కిజి మహదా, విజు నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దనిఙ్ అదినె ఒపజెపె ఆజి మహదా, ఇజి
సుడ్ఃదెఙ్. యాలెకెండ్ మనివనాక్ఙ్ లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.

11దఙడిఃకాలమ్ దురాండిఆతిబోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సెగంకాలంవెనాక్అవికుమనుస్ అసెత్ఙ్ 
అట్ ఎండ పెండిల్ ఆనె. ఆహె కీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్. 12అయావలె, మరి పెండిల్ ఆఎ ఇజి దేవుణు పణినె కిన ఇజి ముఙాల కితి ఒటుట్
తపిస్నె. అందెఙె, అవికు తపెత్ ఇజి లోకుర్ బాణిఙ్ వెహె ఆనె. 13మరి అవికు బదకం ఆజి ఇలుక్ ఇలుక్ బూలాదెఙ్ ఒజ ఆనె.
బదకమ్ నెఆఏండసొండిఙు వరిగ్జిమహివరి సఙతిఙజోలి కినె. వరిగ్దెఙ్ ఆఇకెఙ్ వరిగ్నె. 14అందెఙె, దఙడిః కాలమ్ దు రాండి
ఆతిబోదెకు పెండిల్ ఆజి,కొడొఃర్ ఇడ్ఃజి, ఇండొణిపణిసుడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. ఆహె,సఙమ్ దిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ పడ్ఃఇ
వనిన్ఙ్ అవ్ సరం సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను కోరిజిన. 15దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి సెగొండెక్ నమకం డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెట
సొహె.

16దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండి దని కుటుమ్ దు రాండిబోదెక్ మహిఙ,అది వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. వెనక్బాజిత సఙమ్ దు
ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్ సిలి రాండిబోదెకాఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సఙం ఆనాద్.
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17దేవుణు సఙం ఏలుబడిః కిజిని పెదెద్ల్ ఙ,ముకెలం కసట్బడిఃజి దేవుణుమాటబోదిసినెసిప్సిని వరిఙ్ వరి జీతమ్ దిఙ్ మరి
నసొనె కుడుఃపిస్ లొసె ఆదెఙ్ వారు తగిన్కార్. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమ తొహ్ మాట్ ’
ఇజి, “పణికినికాన్ జీతమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్.

19 ఒరెన్ పెదెద్లి ముసుక్ మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరు మహిఙనె అయాక నమిమ్దెఙ్. 20మహికార్ తపుప్దిఙ్ 
తియెల్ ఆజిమంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినెమంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దుమని విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21 ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజి తేడ తొఎండ నాను ముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ నీను కిదెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు ఎదు, కీసుత్ యేసు ఎదు,
ఏర్ పాటు ఆతి దేవుణు దూతార్ ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

22గబిబిజి,ఎయెరిముసుక్బాపెదెద్లి పణివందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజిదీవిసమ్. మహివరిపాపమ్ కాఙ్ వెట కూడ్ఃజిమన్ అ. విజు
పాపమ్ కాఙ్ నీను దూరంమన్ అ.

23నీను ఉణిజినిక అరిగ్ని వందిఙ్, డిఃస్ ఎండవాజిని జబుబ్ వందిఙ్ ఏరునె ఉణెఎండ, బుకెండ్ దాకస్ కలుల్ బ ఉణ్ అ.
24 సెగొండార్ కిజిని పాపమ్ కు విజెరె ఎదు తోర్ జినె. వారు, తీరుప్ తిర్ సె ఆదెఙ్ సొని ముఙాలె, తీరుప్ సీనికార్ వరి సఙతి

నెసినార్. గానిమరి సెంగొండారిపాపమ్ కు వెనుకనె తెలినె.
25అయాలెకెండ్, సెగొండార్ కితి నెగిగ్ పణి విజెరె ఎదు తోర్ జినె. విజెరె ఎదు తోర్ ఇక ఎసెఙ్ బాడాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఉలె.

6
వెటిపణి కినికార్ ఎలాగమండెఙ్ 

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వెటిట్పణి కినికార్ విజెరె వరి ఏజుమానురిఙ్ సీని గవ్ రం విజు సీదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బా
దేవుణుపేరుదిఙ్,యేసువందిఙ్ మాపునెస్ పిసినిమాటదిఙ్ దూసిస్ ఎండమంజినివందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం సీదెఙ్.

2వరి ఏజుమానిరు నమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ, వారుమా తంబెరిఙునెగదె ఇజి తకుక్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఆఎద్. గానివారు మరి ఒదె
ఏజుమానిరు వందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు పేమిసినినమిమ్తిత్ వరిఙెవారు కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలువాజినె. నీను
యాసఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దుమని వరిఙ్ నెస్ పిసి, డటం వెహెఙ్ వలె.

డబుబ్ వందిఙ్ ఆసఆదెఙ్ ఆఎద్.
3-5ఎయెన్ బాయేసుపబు వందిఙ్ ఆఇ బోదెఙ్ నెస్ పిసి, మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ వెహి నిజమాతిబోదెఙ ఒపుకొడ్ ఎండ,

దేవుణు బకిదాన్ కూడిఃతి మనిబోదెఙ ఒపుకొడిఃఎండ మనికాన్ గరదాన్ నిండితమనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబా తెలిఎద్. వనిన్ఙ్ 
అవ్ సరం మనిన్ దనిన్ఙ్ , అవ్ సరం సిలిల్ దనిన్ఙ్ విజు వనాక్ వందిఙ్ తరిక్సెత్ఙ్ పెరి ఆస మనాద్. కీసుత్ వెహి మాటెఙ అరద్ం
వందిఙ్ జటిఙ్ ఆనాన్. యాలెకెండ్ కినిక,గోస,జటిఙ్,దుసలాడ్ఃనిక,సెఇఅనుమానమ్ కు విజుపుటిసెన్. ఎసిత్వలెబాగొడఃబెఙ్ 
పుటిసెన్. యాలెకెండ్ తరిక్సిన్ వరి బుదిద్ సెదిత మనాద్. వరి లొఇ నిజమాతి బోద సిలెల్ద్ . కీసుత్ మతం వందిఙ్ వెహిస్, ఆసిత్
గణసెత్ఙ్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.

6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ంఆతివజబతిక్జి,దనిన్దటాఙ్ సర్ దెఆజి,నఙియాకదెసాలుఇజిఎతుత్ కినివనిన్ఙ్ గొపప్లాబంమనాద్ 
7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు పుటిత్వలె ఇనికబాయాలోకమ్ దు తెఎతాట్. మాటు సానివలెయాలోకమ్ దాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ 
అట్ ఎట్. 8అందెఙె, మఙిఉణికమహిఙ, పొర్ పాదెఙ్ పాత పరమహిఙ, అయాకదెమఙిసాలు. 9గాని ఆసిత్ మనిన్కానాదెఙ్ 
కోరిజినికాన్ డబుబ్ గణసెత్ఙ్ ఇనిఆసెఙసికుక్దుఅరాన్న్. బుదిద్ సిలిపాడు కినినండొఆసెఙ్ ఉరిలెకెండ్ ఆజి,అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ 
పాడు కినె,నాసనం కినె. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఉండిమొకదిఙ్ వెలఎలాగమంజినాదొ,అయలెకెండ్ విజుసెఇపణిదిఙ్ డబుబ్
ఆసనె వెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆజి, వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతికెఙ్ డిఃసి, వరి మనుస్ కూడం గుతిస్ సొహిఙ ఎలాగ
మంజినాద్,అయలెకెండ్ వరిఙ్ వారె నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11గానిదేవుణులోకుఆతినీనుయాసెఇఆసెఙాణిఙ్ దూరంమన్ అ. నీతినిజయాకెఙ్ నినెగిగ్కెఙ్ కిజిదేవుణుబకిదుమన్ అ.
దేవుణుదిఙె నమిమ్జిమహి వరిఙ్ పేమిసి, కసట్మ్ కు ఓరిసి,సారిల్దాన్ మన్ అ. 12నీనుయేసుకీసుత్ 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. 13-14విజువనాక్ఙ్ పాణంసీజిని దేవుణు ఎదునిపొంతిపిలాతుముఙాలెవెన్ 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 కిజిమన్ అ ఇజి ఆడ సీజిన. 15దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దుయేసుపబుఙ్ వాండు
రపిసాన్న్. గొపప్ పెరికాన్ ఆతి విజు వనాక్ ముసుక్ 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 అతికారం మనిద్,
ఆమెన్.

17యాలోకమ్ దు ఆసిత్ మనికార్, గర ఆఏండ, ఆసిత్ ముసుక్ ఆస ఆఏండమండెఙ్ ఇజి నీను డటం వెహ్ అ. యాఆసిత్దిఙ్ 
నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇక. గాని వరి ఆస దేవుణు ముసుక్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి నీను వెహ్ అ. సుకమ్ దాన్ సర్ ద ఆజి మండెఙ్ దేవుణునె
తకు సిలెల్ండ విజు సీనికాన్. 18వారు మహి వరిఙ్ నండొ మేలు కిదెఙ్, నండొ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్, నీసు వారు ఆఏండ, నండొ
సీబాజి సీనికార్ ఆదెఙ్ ఇజి నీను వరిఙ్ వెహ్ అ. 19అయాలెకెండె,వానికాలమ్ ది వరి బతుక్ వందిఙ్ వారు ఉండి నెగిగ్ పునాది
తయార్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .



1తిమోతి 6:20 212 1తిమోతి 6:21

20ఓ తిమోతి, దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సేవ పణి నీను నెగెండ సుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్ రెఇ సెఇమాటెఙ వరిగ్ఎండ దూరం మన్ అ.
అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్ వనాక్ఙ్ దూరం మన్ అ. దనిఙె సెంగొండార్ అబదద్మ్ క గెణం ఇజి కూకిస్నార్. 21సెగొండార్, ‘అయాక
నఙిమనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె,యేసు వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ డిఃసత్ సొహార్ . దేవుణు దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క

అపొసుత్ డుఆతిపవులుఎపెసిసఙంనడిఃపిసినితిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండిఉతమ్ నెయాక. పవులు,సాదెఙ్ కాలండగుఆతాద్ 
ఇజి నెసాత్ ండె, సఙమ్ దిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసి, నిజమాతిబోద వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ వలె ఇజి తిమొతిఙ్ వెహిస్నాన్.

1-2కీసుత్ యేసుపోకిఅపొసుత్ డుఆతిపవులుఇనినాను,నాసొంతమరిన్ లెకెండ్ నానుపేమిసినితిమోతిఙ్ రాసిన. దేవుణు
ఎతుత్ కితి వజనె నాను అపొసుత్ డు ఆత. కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతి మనిన్ దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలం బతిక్నార్ ఇజి
దేవుణు కితి ఒటుట్ వెహెఙ్ నె నాను అపొసుత్ డు ఆత. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్ మీ
ముకుక్ కనికారం తోరిసి, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 
3రెయుపొకాల్ నానుపారద్నం కినివలె డిఃస్ ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. నాఅనిగొగొరు వనిన్ఙ్ 

పొగిడిఃజి మాడిఃసిత్ లెకెండ్, నానుబా నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ నెగెండ వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిన. 4నాను నిఙి డిఃసాత్ నె
వాజిమహిఙ్,నీను అడఃబాతి. అయాకఎతుత్ కితానెనిఙిసుడ్ఃదెఙ్ ఇజినండొఆసఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నఙిసర్ దపూరి
వానాద్. 5 నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నిజం నమిమ్జిని. అయాక నాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె, నీ డొక బీబి ఆతి లొయిని నీయాయ
యునికె, 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 ఇజి నాను నిఙి ఎతుత్ కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణి వందిఙ్ 
నీ ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె, దేవుణు అయా వరం నిఙి సితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి వరం నీను కిఅ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువనిన్ఆతమ్మఙిసితమనాన్. అయాకమఙితియెల్ పుటిసినిఆతమ్ ఆఎద్. గానిదేవుణుపణి కిదెఙ్ 
సతుత్ సీని,మహివరిఙ్ ని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని,మాటు అణసె ఆజిమండెఙ్ సాయం కిని ఆతమ్నె సితమనాన్.

8అందెఙె, మాపబు వందిఙ్ వెహెఙ్ నీను సిగు ఆమ. వనిన్ వందిఙ్ వెహిఙ్ జెలిదు ఆతి, నా వందిఙ్ బా సిగు ఆమ. గాని
సువార వందిఙ్ నావెట కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. దేవుణు సతుత్ దాన్ అయాకఓరిస్ అ. 9దేవుణుమఙి రకిస్సాత్ ండె, వనిన్ వందిఙ్ కేట
ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమఙి కూకాన్. మాటు కితి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ గాని వనిన్ సొంత ఎతుత్ దాన్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ 
వాండు మఙి రకిస్సాత్ ండె కూకాన్. లోకం పుట్ ఎండ ముఙాలె, కీసుత్ యేసు కితి దనితాన్ యాదయాదరమ్ం దేవుణు మఙి సిత
మనాన్. 10గానిమఙిరకిస్సిన్ కీసుత్ యేసులోకమ్ దువాతివలెనెఅయాకఏలుతొరెఆతాద్. వాండుసావుదిఙ్ 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 . 12అందెఙెనానుయా
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.

13నిజమాతిమాట నీను నాబాణిఙ్ విహి లెకెండె నీను మహి వరిఙ్ వెహ్ అ. కీసుత్ యేసు వెట మని సమందమ్ దాన్ మని
నమకమ్ దుపేమాదునీనుమన్ అ. 14దేవుణునిఙిఒపజెపిత్ సువారఎయెర్ బామారిస్ ఎండనీనుసుడ్ఃఅ. మాలొఇమంజిని
దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ అయాకకాపాడ్ఃఅ. 15ఆసియపాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరెనాబాణిఙ్ దూరం ఆతార్ 
ఇజి నీను నెసిన్. పుగెలు హెర్ మొను ఇనికార్ వరి లొఇ మనార్. 16 ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ పబు కనికారం తోరిస్ పిన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి నండొ సుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నాను జేలిల్దు మహిఙ్ బావాండు నా వందిఙ్ సిగు ఆతాన్. 17గాని
వాండు రోమ పటన్మ్ దు వాతివలె, నాను తోరిన్దాక నండొ రెబాతాన్. 18నాను ఎపెసుదు మహివలె, వాండు నఙి నెగెండ
సుడ్ఃజి, ఎసొసాయం కితాత్ న్  ఇజి నీను బాగ నెసిని. పబు తీరుప్ కిని దినమ్ దు పబు వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ పిన్.

2
1అందెఙెనామరిన్ లెకెండ్ మని నీను, కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్ సతుత్ పొందిజిమన్ అ. 2నండొలోకుర్ ఎదు నాను

వెహి నిజమాతిమాటెఙ్ నీను వెహిమని. అయామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిఙ్ ఒపజెప్ అ. వారుయా నిజమాతిమాటెఙ్ 
మహివరిఙ్ బాగ నెస్ పిసెత్ఙ్ బా అటిన్కార్ ఆదెఙ్. 3 ఒరెన్ నెగిగ్ విదెద్ కినికాన్ వనిన్ కసట్మ్ కు ఓరిసిని లెకెండ్ నీను కీసుత్ యేసు
వందిఙ్ మావెట కసట్మ్ కు ఓరిసి మన్ అ. 4ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ మరి ఆఇ పణిఙ సొన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, సొహిఙ వనిన్ఙ్ సయ్ నమ్ దు ఏర్ పాటు కితి అతికారిఙ్ సర్ ద కిబిస్ ఎన్. అయా లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదు
మన్ అ. 5మరిఅయాలెకెండె,ఉహ్ కిన్పందెమ్ దుఒరెన్ ఉహ్ కిన్కాన్ పందెమ్ దువెహిరూలువజఉహ్క్ఎండమహిఙ,వాండు
గెలెస్ ఎన్. వనిన్ఙ్ ఇనాయందొహ్క్ ఎద్. అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదుమన్ అ.

6 కసట్పడిఃజి పణి కిని ఒరెన్ రయు వనిన్ఙ్, పండితి పంటది తొలి వంతు దొహ్ కెఙ్ వలె. అయా లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ
పణిదుమన్ అ. 7నానుముసుక్ వెహిదనిన్ వందిఙ్ నీనుమరిమరిఆలొసనం కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఆలోసనం కితిఙ,
నీను నెసెత్ఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ వాండు అర్ దం కిబిసాన్న్.

8 ఎసిత్వలెబా కీసుత్ యేసుఙ్ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ బతిక్సత్ మనాన్. దావీదు రాజు తెగగ్దు పుటిత్ మనికాన్.
యాకదె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్ని సువార. 9నాను యా సువార వెహిస్నిఙ్, నఙి బాదెఙ్ వాజినె. తపుఙ్ కితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
తొహిన్లెకెండ్,నాను తొహెఆజిన. గాని దేవుణుమాటతొహెఆఎతాద్. 10అందెఙె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వరి వందిఙ్ నాను
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విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు వరిఙ్ బా రకిస్సి, దేవుణు గొపప్ జాయ్ దు మంజిని బాడిఃదు వనిన్ వెట ఎలల్కాలం వారుబా
మంజిని వందిఙ్, వరి వందిఙ్ నాను కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్క మాటు వనిన్ వెట సాతిఙ వనిన్వెట బతిక్నాట్ మరి. 12మాటు మా కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ఙ
వనిన్వెట ఏలుబడిః కినాట్ మరి. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇహిఙవాండుబామఙి నెస్ ఎ ఇనాన్. 13మాటు నమిమ్దెఙ్ తగ్ ఇకాట్ ఇహిఙ
వాండు ఎసిత్వలెబా నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆజిమంజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ వాండె తపెత్ఙ్ అట్ ఎన్.

నమకమాతినెగి పణిమణిసి
14నానుముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ ఎతుత్ కిబిసిమన్ అ. ఇని ఇనిమాటెఙ వందిఙ్ జటిఙ్ ఆమాట్ ఇజి దేవుణు ఎదు

వరిఙ్ సరి దిదిఅ. అయాక పణిదిఙ్ రెఇక. వెనివరి నమకంపాడుః కిజినాద్. 15నెగిగ్ పణిమనిసి ఇజి దేవుణుబాణిఙ్ అనుపె
ఆదెఙ్, నీను అయ లెకెండ్ మండెఙ్ బాగ సుడ్ఃఅ. కిని పణిఙ వందిఙ్ దేవుణు వెనబానివలె, సిగు ఆఏండ మంజిని పణి
మనిసి లెకెండ్ నీను మన్ అ. నిజమాతి మాట నెగెండ నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ మన్ అ. 16 పణిదిఙ్ రెఇ, సెఇ మాటెఙణిఙ్ 
నీను దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని మాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినికార్ మరి ఒదె సెఇకార్ ఆజి దేవుణు బాణిఙ్ దూరం
ఆనార్. 17మలెరియ నోబు నండొడారిఙ్ పాడు కిని లెకెండ్, వారు నెసిప్సినిమాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె. నని వరి లొఇ
మనికారెహ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18వీరు నిజమాతిమాటెఙడిఃసత్ సొహార్ . వారు తపువెహిస్నార్, దేవుణుసాతిసొహి
వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్ మనాన్ ఇజి ఆహెవెహిస్, ఇనిక నమిమ్దెఙ్ ఇజి నెస్ ఎండ, ఇతల్ అతాల్ కిజి సెగొండారిఙ్ బమమ్ కిజినార్.
19అహిఙ్ బా, దేవుణుబాణిఙ్ వాతినిజమాతిమాటతప్ ఎదు. అయాకనెగెండ నిలిస్నిఉండిపునాదిలెకెండ్ మనాద్. ‘పబు
వనిన్సొంతవరిఙ్ నెసాన్న్ ’ఇజి, ‘యేసుఙ్ నాపబుఇజిఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇపణిఙాణిఙ్ దూరంఆదెఙ్ వలె’ఇజిఅయా
పునాదిదుముదపొకమనాద్ .

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.

21అందెఙె ఎయెన్ బాసెఇకెఙ్ విజు డిఃసిత్ఙ,వాండు నెగిగ్పణి కిదెఙ్ తగిన్కాన్ ఆనాన్. పెరి ఇండొణి ఎజుమాని, నెగిగ్ పణిదిఙ్ 
వాడుకొండెఙ్ కేట ఇడిత్ వెండి బఙారమ్ ది కుండెఙ్ మండిఙ్ లెకెండ్, వీండుబా దేవుణు వందిఙ్ ఇని నెగిగ్ పణిదిఙ్ బా తగిన్కాన్ 
ఆనాన్.

22 దఙడాఃరిఙ్ మని ఉత్ పుత్ దాన్ దూరం మన్ అ. గాని నీతి నిజయిదికెఙె కిదెఙె సుడ్ఃఅ. దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి
మాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబా పేమతోరిస్ అ. విజెరె వెట సాంతి సమాదనమ్ 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. 24 దేవుణు పణి మనిసి జటిఙ్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. గాని వాండు విజెరివెట
కనికారం ఆజి మండెఙ్ వలె. నెగెండ నేస్ పిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఓరిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. 25 నిజమాతి మాటెఙ, ఎదిసిన్
వరిఙ్ వాండు సార్ లిదాన్ వెహిస్ దిదిదెఙ్. వారు పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్ నెసిన్ వందిఙ్, దేవుణు ఉండి వేలా వరి
మనుస్మారిసాన్న్ సు. 26ఆహెవారు బుదిద్దు వాజి, సయాన్ ఉరిదాన్ తపె ఆనార్. సయాను, వనిన్ ఇసట్మ్ కు కిబిసెత్ఙె వరిఙ్ 
అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణిమనిసి వరిఙ్ సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.

3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1యేసుపబువానిముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొతియెల్ ఆనిరోసుక్మంజినెలె 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. పేమసిలిల్కార్ 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 వరి
బాణిఙ్ దూరంమన్ అ.

6-7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని వరి లొఇ సెగొండార్, లోకుర్ వెట నెలవ్ ఆజి ఇలాక్ఙ్ వానారె, తపు బోదెఙ్ వెహిస్, బాన్ మని
బుదిద్ సిలి బోదెకాఙ్ మోసం కినార్. అవికు వీరు వెహిస్నికెఙ్ నమిమ్జిమోసెం ఆనె. అవికు కితి నండొపాపమ్ క వందిఙ్ వనాక్
గర్ బమ్ కు గదిసిని మంజినె. అవికు, వనాక్ ఆసెఙ విజు ఎతుత్ కిజినె మంజినె. ఎసిత్వలెబా నెసె ఆదెఙ్ ఆస ఆనె. గాని
నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిటెటఙ్ నెస్ ఉ. 8యెనె,యెంబెఇనికార్ మోసెఙ్ ఎదిసిత్లెకెండ్,వీరుబాదేవుణువందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
ఎదిసినార్. వీరు విరి మనుస్దు సెఇకెఙ్ నె ఒడ్ఃబినార్. అందెఙె వారు నమిమ్జినికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ 9యెనె, యెంబె బుదిద్
సిలికార్ ఇజి లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడిఃతి లెకెండ్, వీరుబా బుదిద్ సిలికార్ ఇజి లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సూణార్ లె. అందెఙె
ఎలాకాలం దేవుణుమాటదిఙ్ ఎదిసిసొండెఙ్ వారు అట్ ఎర్.

తిమోతిఙ్ ఆడసీజినాన్ .
10-11 గాని నాను నెస్ పిసిత్కెఙ్, నాను ఎలాగ బతిక్జి నడిఃత ఇజి నాను కిదెఙ్ ఇజి నా బతుక్దు మని ఉదెసం, నాను

దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ నమిమ్జి మహ ఇజి, నఙి కితి కీడుదిఙ్ ఎలాగ ఓరిసత్ ఇజి, నాను ఎలాగ మహి వరిఙ్ పేమిసత్ ఇజి నీను
పూరి నెసిని. లోకుర్ నఙి బాదెఙ్ కితివలె నాను ఎలాగ అయకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ అటత్ ఇజి నీను నెసిని. నఙి వాతి హిమ్ సెఙ్ విజు
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నీను నెసిని. అందియొకయ, ఇకొనియ, లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాఙ్ నఙి వాతికెఙ్ విజు నీను నెసిని. లోకుర్ కితి నండొ బాదెఙ్ 
నాను ఓరిసత్. గానిపబు వనాక్బాణిఙ్ విజునఙితపిసాత్ న్. 12 కీసుత్ యేసు వెట సమందంఆజి, దేవుణు బకిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస
ఆనిఎయెరిఙ్ బాబాదెఙ్ వానె. 13గానిసెఇపణిఙ్ కినికార్ ని,మహివరిఙ్ మొసం కినికార్ ఇంక ఒదెపాడాఃనార్. వారుమొసెం
కినార్. మొసెం కిబె ఆనార్. 14-15గాని నీను, నెసిత్మనికెఙ్, తప్ ఎండ నమిమ్జిమనికెఙ్ డిఃస్ ఎండమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నిఙి నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ అసి నీను దేవుణు మాట ఎలాగ నెసిత్ ఇజి నీను నెసిని. యాకెఙ్, కీసుత్ యేసు
ముసుక్ నీను ఇడిత్ నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు నీ పాపమ్ కాఙ్ నిఙి రకిస్సిన్ వందిఙ్ నిఙి గెణం సీదెఙ్ అటెన్. 16 దేవుణుమాటఙ్ 
విజు దేవుణు వనిన్ ఊపిదాన్ వెహిస్ రాస్ పిసిత్కెఙె. అయాకెఙ్, నిజమాతికెఙ్ మఙి నెసిప్సెత్ఙ్, మాతపుఙ్ తోరిసెత్ఙ్, మఙి సరి
దిదిదెఙ్, నీతి నిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్. 17ఈహ నె ఒరెన్ దేవుణు లోకు వాండు కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు
కినాన్. విజు నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1దేవుణు ఎదు,సాతి వరిఙ్ బతిక్జిని వరిఙ్ తీరుప్ సీని కీసుత్ యేసు ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు

మర్ జి వాజి రాజు వజ ఏలుబడిః కినాన్ లె. 2నాను నిఙి ఈహ ఆడ సీజిన నీను దేవుణు మాట లోకురిఙ్ వెహ్ అ. లోకుర్ 
వినారొ, విన్ ఎరొ ఇజి నెగిగ్ సమయం, ఆఇ సమయంతొఎండ ఎసిత్వలెబాఅయాక వెహెఙ్ తయార్ ఆజిమన్ 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 కాలంవానాద్. గాని వరిఙ్ ఇసట్ం ఆని వజలోతుమాటవెహిన్ నని
బోద కిని నండొండారిఙె వారు తపిసి డగు కినార్. అందెఙె, నని వరిఙ్ తపిసి డగు కినార్. 4 ఇహిఙ, 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 యేసువందిఙ్ సువారలోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణుసేవపణికినివలె,నీను కిదెఙ్ మనికవిజుపూరికిఅ. 6ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుపూజఆదెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్. నానుసాదెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్.

7పందెమ్ దుఒరెన్ కసట్బడిఃతిలెకెండ్,నానుసువారలోకురిఙ్ వెహిన్వందిఙ్ కసట్బడిఃత. ఉహిన్పందెమ్ దు,ఒరెన్ ఉహిన్క,
పూరికినిలెకెండ్,నాను కిదెఙ్ దేవుణు నఙివెహికెఙ్ పూరికిత. దేవుణుముసుక్మనినమకం డిఃస్ ఎత. 8అందెఙెనఙిఉండి
ఇనాయం మనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ బతిక్తి దని వందిఙ్ సీని ఇనాయం. అయాక ఆకరి దినమ్ ది తీర్ పుదు, నీతి
నాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీనిపబుఅయాకనఙిసీనాన్. నఙినెఆఏండవాండువానిదనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిఆసఆనివిజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10 తిమోతి, నా డగు బేగి వాదెఙ్ నీను సుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దెమ, యాలోకమ్ ది సఙతిఙ్ పేమిసి, నఙి డిఃసత్
సొహాన్ . వాండు దెసలొనిక పటన్మ్ దు సొహాన్ . కెస్ కె ఇనికాన్ గలతియ ఇని ముటాదు సొహాన్ . తీతు దెల్ మియ జిలాల్ దు
సొహాన్ . 11 లూక ఒరెండె నా వెట మనాన్. నీను వానివలె మారుక్ఙ్ నీ వెట కూకిస్ తగ్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి
తోడుఃదిఙ్ బాగమంజినాన్. 12తుకికుఙ్ ఎపెసు పటన్మ్ దు పోక. 13నీను వానివలె తొయపటన్మ్ దు కార్ పు ఇని వనిన్ బాన్ 
నాను ఇటాత్ వాతసాలవ్ తగ్ అ. పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ,ముకెలం తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .

14అలెకెస్జండర్ ఇని కంసు తయార్ కిని సరాబు నఙి నండొ బాదెఙ్ కితాత్ న్ . వాండు కితి దనిఙ్ పబు వనిన్ఙ్ సికస్ సీనాన్.
15వాండు నిఙిబాబాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగరమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబోదిసిత్ మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16నఙిముఙాలె,కోరుట్ దు ఒసివెనబాతివలె,నఙినానెముదాయి. ఎయెర్ బానాదరొట్ వరిగ్ఎతార్. విజెరెనఙిడిఃసత్ సొహార్ .
దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సిఎండ మనీన్. 17 అహిఙ, కోరుట్ దు మహి యూదురు ఆఇకార్ విజెరె, నా వెట సువార
పూరి విని వందిఙ్, పబు నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్ సితాన్. నొరెస్ వెయుదాన్ తపిసిత్ లెకెండ్ సావు సికస్దాన్ 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 మిలెతుపటన్మ్ దుడిఃసత్ వాత. 21పినికాలం రెఎండ

ముఙాలె,నీనుబేగివాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. యుబులు,పుదె,లిను, కల్ఉడియఇనికార్ నిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ 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 నె యాక. పవులువెట దేవుణు సేవపణి కినివరి లొఇ ఒరెనె తీతు. కేతు
దేసమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరి సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ నడిఃపిసెత్ఙ్ , వనిన్ఙ్ సఙం ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ పవులు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్. అందెఙె సఙమ్ కాఙ్, ఎలాగమనిన్ పెదద్ల్ ఙ నిల్ పెత్ఙ్,వారు కిదెఙ్ మనిన్ పణిఙ్, దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్ పవులు
తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దుమనిన్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4దేవుణు సేవకిని,యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను తితుఙ్ రాసిన. నీనునాసొంతమరిన్ లెకెండ్ 
మనిన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ ,నాను నమిమ్జినికెఙె నీనుబా నమిజిని. 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.
అబదద్ంవర్ గిఇదేవుణు,ఎలాకాలంవనిన్వెటబతిక్నిబతుక్వందిఙ్ లోకుర్ వెటఒటుట్ కితాన్. నిరకారమ్ బాసిలెల్ండమనిన్వలె
మహివనిన్ ఉదెసం వజనెవాండు ఒటుట్ కితాత్ న్. దేవుణు పణిమనిసిర్ సువార వెహార్ . ఆహెవాండు ఏర్ పాటు కితిత్ కాలమ్ దు,
లోకురిఙ్ సువారవెన్ పిసాత్ న్. అయాకవెహెఙ్ నఙిఒపజెపత్మనాన్. మఙిరకిస్సినిదేవుణుఆడవజనెనానువెహిస్న. 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. 6 దేవుణు సఙమ్ దు, పెదెద్లి ఆనికాన్ ఎయెన్ ఇహిఙ, నింద సిలిల్కాన్. ఉండె ఆల్ సి
మంజినికాన్. వనిన్ కొడొఃర్ దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ ఆదెఙ్. కొడొఃర్,సెఇపణిఙవందిఙ్ నేరంమొపెఆఇకార్ ఆదెఙ్. వెహిమాట
వెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్ వరిఅపొప్సినెపెదెద్లిఆదెఙ్. 7పాసట్రు నిందసిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్. వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపంమన్ ఎండ,సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె ఆఏండ, సిగు వాని సెఇ
పణిఙ్ కిజి లాబమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃఎండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. 8 అహిఙ, వాండు వాతివరిఙ్ డగు కినికాన్, నెగిగ్ వనాక్ఙ్ 
కోరిజినికాన్, అణసె ఆజి మంజినికాన్, నీతి నిజాయి మనికాన్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, నెగిగ్ బుదిద్ మనికాన్ ఆజి
మండెఙ్. 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 తపుప్ఙతోరిసెత్ఙ్ 
అటిన్కాన్ ఆదెఙ్.

10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్, అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ, పోకి వరిగ్జి, మొసం కినికార్ నండొండార్ మనార్.
ముకెలం, యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వెలె ఇజి కసితం వెహిస్నికారెయాలెకెండ్ మనార్. 11 వరి వెయికు
మీరు మూకెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తపుఙ్ నెస్ పినార్. ఆహె నమిమ్తిత్ వరి కుటుమ్ దికార్ విజేరె
నిజమాతి మాటెఙ్ నమిమ్ఏండ ఆప్ కిజినార్. వరి సొంత లాబం వందిఙె వారు ఈహ కిజినార్. 12 కేతుదికాండె వెహాన్ ,
“కేతుదికార్ ఎసిత్వలెబాఅబదద్ం వరిగ్నికార్,మూర్ కమ్ దికార్,బదకంఆజితిండికకుర్ తిఆతికార్”,ఇజి. యాలెకెండ్ వెహికాన్ ,
వరి లొఇ ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాండె. 13వాండు కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ నిజమ్ నె. అందెఙె బాన్ మనిన్ నమిమ్తికార్ 
నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండనమిమ్నివందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటిసిడటిసిదిదిఅ. 14వారుఅర్ దంసిలిల్ యూదురి కతసాస్ తరమ్ కు
అస్ ఎండమంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ దిదిఅ. మరి, నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసి సొహివరిమాటెఙలొఙిఏండమంజిని వందిఙ్ 
నీను వరిఙ్ డటం దిదిఅ. 15మనుస్ పాపమ్ కాఙ్ సుబరం ఆతివరిఙ్, విజుబా సుబరం ఆతిలెకెండ్ నెగెండ్ మనాద్. గాని,
మనుస్ సుబరం ఆఏండ,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనికబాసుబరం ఆఏండ సెఏణ్ మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి గర్ బం
సెఇక ఆత మనాద్. వారు సెఇకెఙ్ కినివెలె, ‘తపాత్ ప్ ’, ఇజిబా వరి గర్ బం గదిస్ ఏద్. 16వారు దేవుణుదిఙ్ నెసాన్ప్ ఇజి వెహె
ఆజినార్. గానివరిపణిఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిస్నార్. వారుపెంటు లెకెండ్ మనికార్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇకార్. ఇనినెగిగ్ పణిఙ్ 
కిదెఙ్ బాతగ్ ఇకార్.

2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1తీతు, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్, నిజమాతిమాటదిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ సఙతిఙ్ నెస్ పిస్ అ. 2డొకారిఙ్ నెస్ పిస్ అ,
వారుసోస్ ఎండమండెఙ్ ఇజి. విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజిమంజినిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మండెఙ్ ఇజి నెసిప్స్ అ.
మరి,వారు నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్జి,మహివరిఙ్ పేమిసి ఓరిసిమండు ఇజి నెసిప్స్ అ. 3అయాలెకెండ్ ,డొకికాఙ్ బా
నెస్ పిస్ అ,అవిక్ బకిదాన్ మంజినివరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. అవీక్ సొండిఙ్ వరిగ్ఏండ,సోస్ ఎండ,మహివనాక్ఙ్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ 
నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి. 4-5 అయావలె అవిక్ , బోదెకాఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఇనికెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, వనక మాసిరిఙ్ ని కొడొఃరిఙ్ 
పేమిసెత్ఙ్, అణసె ఆజి మండెఙ్, నెగిగ్ మనుస్దాన్ మండెఙ్, ఇండొణి పణిఙ్ సుడ్ఃజి, కనికారం తోరిసి మండెఙ్, మాసిరిఙ్ 
లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.
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6అయాలెకెండ్, దఙ్ డార్ అణసె ఆజిమండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిస్ అ. 7-8నీను విజు వనకాఙ్ లొఇ నెగిగ్కెఙ్ కిజి వరి ఎదు
ఉండి గురు లెకెండ్ తోరె ఆఅ. నీను నెస్ పిసినివెలె, డొఙసాటు వెహె ఆఏండ, నీను వెహిస్నిమాటదుమొసం సిలెల్ండ, పూరి
నీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙిపడ్ఃఇకార్ మాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏండ, సిగు ఆజిమండెఙ్.

9-10నీనువెటిపణికినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ,వారువిజుదనిలొఇఎజుమానిరిఙ్లొఙిజి,వరిఙ్ ఇసట్ంఆనివజకిజిమండెఙ్ 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.

11ముఙాలెవెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్,నీను నెస్ పిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు,వనిన్
దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. 12వాండు మఙి వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్, దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరం కిబిసిని విజు సఙతిఙ డిఃస్ అ, ఇజి. యాలోకమ్ ది లోకుర్ ఆస ఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’, ఇజి నెసిప్సినాన్. 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,
మాటుమఙి రకిస్సిని పెరి దేవుణు ఆతియేసుకీసుత్ వాజినిరోజువందిఙ్ ఆసదాన్ మఙికొతాత్ ఙ్ పుటిసాత్ ండె ఎదు సుడ్ఃజినాట్.
వాండుగొపప్జాయ్ కూడిఃతిమనిన్ నండొసోకుదాన్ 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.

15నాను ఏలు వెహికెఙ్ విజు నమిమ్తివరిఙ్ పూరి అతికారమ్ దాన్ నెసిప్స్ అ. వారు అయాకెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ పణిసి వెహ్ అ.
అయాకెఙ్ కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బాదుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.

3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిలోకుర్ అతికారిఙలొఙిదెఙ్,వెహిమాటవెంజిమండెఙ్,ఇనినెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బాతయారాజిమండెఙ్ 
ఇజి నీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. 2వారు, ఎయెరిఙ్ బా సెఇకెఙ్ వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ, సారిల్దాన్ విజెరె వెట తగిజి
మండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబాముఙాలనమీమ్ఇవరిలెకెండ్,బుదిద్ సిలెల్ండమహాట్. మాటుఎయెరిఙ్ బాలొఙిఏండమహాట్.
మొసెం కిబె ఆజి మహాట్. యాలోకమ్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ నండొ ఆస ఆజి మహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ కాలం
గడఃపిస్ మహాట్. మహి వరిఙ్ దూసలాడ్ఃజి మహాట్. వారు మఙి దూసలాడిఃతార్. 4గాని అయాలెకెండ్ మహివలెనె, మఙి
రకిస్సిని దేవుణు వనిన్ కనికారం తోరిసాత్ ండె, పేమతోరిసాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్. 5మాటు కితిత్ నీతి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. గాని వనిన్
కనికారమ్ దానెమఙి రకిస్సాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్దాన్, వాండుమాపాపమ్ కు నొర్ జిమఙి కొతాత్ ఙ్  పుటిసాత్ ండె, ఉండి కొతత్ బతుక్
సితాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్.

6-7 దేవుణు దయా దరమ్మ్ దాన్ మాటు నీతి నిజయి మనిన్కాట్ ఇజి వాండు తీర్ పు సితాన్. ఆహె, తీర్ పు సితిత్ఙ్ మాటు
కోరిజిని ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దిఙ్ అకుక్ మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ మాముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్.
వాండుమఙిరకిస్సినియేసుకీసుత్ వెటనెదేవుణుఆతమ్ నండొపోకాన్. 8యామాటపూరినమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙెదేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తివరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసినీనునెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజినానుకోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారుమహివరిఙ్ వరిమనుస్పూరిదాన్ 
నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ విజువిజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ నె.

9గానిఅర్ దంసిలెల్ండతరిక్సిన్కెఙ్,అనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్,జటిఙ్ ఆనికెఙ్,యూదురిరూలుఙవందిఙ్ వెహిస్గొడఃబ
కినికెఙ్ విజు, ఎందానిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్, విలువ సిలికెఙ్. అందెఙె వనక వందిఙ్ దూరం మన్ అ. 10నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు,
నిజమాతిమాటెఙ వెట కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసి, వరిఙ్ ఎర్ లిసి కేట కిని వనిన్ఙ్ ఉండి రుండి సుటుక్ బుదిద్ వెహ్ అ. మరి,వాండు
విన్ ఏండ మహిఙ, వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ. 11 ననిన్కాన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ సరి తపిస్ పాపం కిజినాన్ ఇజి నిఙి తెలినాద్. వనిన్
పాపమ్ కు వాండు తపుప్ కిజినాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె.

12నానుపినిన్కాలంనికొపొలితుగడఃపెత్ఙ్ ఇజితిరుమానంకితత్ మన. అందెఙెనానుఅరెమానుఙ్ ఇనివనిన్ఙ్ నొ,తుకికుఙ్ నొ
నీ డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా డగు వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13జెనా ఇని లాయిరు, అపొలు, కేతు దేసం డిఃసి మరి సొండెఙ్ 
సుడ్ఃజినార్. వరి పయ్ నమ్ దు ఇనికబా తకుక్ సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీజి నెగెండపోక్ అ. 14నమిమ్తికార్ పణిదిఙ్ 
రెఇ బతుక్ బతిక్ఏండ, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిజి మండెఙ్. అందెఙె, వారు వరి సమయం విజు అవ్ సరం మనిన్ వరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ నెసెత్ఙ్ వెలె.

15నా వెటమనికార్ విజెరె నిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. మాటు నమిమ్జిని లెకెండ్ నమిమ్జి, మఙి పేమిసిన్వరిఙ్ నాను
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ. దేవుణు దయాదరమ్ంమీరు విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని పిలెమొను ఇని ఒరెన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక.
పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్ వెటిట్పణి మనిసి మహాన్ . ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్ డిఃసాత్ ండె, ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొ సొహాన్ .
వాండుసొహిమహివలె పవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్. పవులు వనిన్ఙ్ సువార వెహిఙ్,వాండుయేసుకీసుత్ 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 జెలిదుమనిన్ పవులు ఇనినాను రాసినిఉతం. మావెటసువార పణి కిజినిమాసొంత కూలాయెన్ 
ఆతిపిలెమొనుఙ్,మాతఙిలెకెండ్ మనిఆపియెఙ్,మావెటకీసుత్ వందిఙ్ సేవకిదెఙ్ నండొ కసట్బడిఃజికాటాల్ డఃజినిఅర్ కిపుఙ్,
మీ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిన. మా కూలాయెన్ ఆతి తిమోతిబా నా వెట మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నాన్.

3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
4-5ఓపిలెమొను,నానునిఙిఒడిఃబిజిపారద్నం కినివలె,నాదేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబావందనమ్ కు వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,

లోకుర్ నఙివెహిస్నార్ నీను పబు ఆతియేసుఙ్ నమిమ్జిని ఇజి. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసిన్ ఇజి. దినివందిఙ్ 
నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 6 కీసుత్ వందిఙ్ నీను నమిమ్తిత్ సఙతిఙ్ మహివరిఙ్ ఉసార్ దాన్ వెహెఙ్ ఇజి నాను
పారద్నం కిజిన. అయావలె దేవుణు మఙి సీజిని విజు నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు నీనుపూరి నెసిన్లె. యేసు కీసుత్ వెటమాటు కూడిఃతి
మనితానె దేవుణు అయాఇనాయమ్ కు మఙి సీనాన్. 7ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నీను పేమిసి, వరిపాణమ్ దిఙ్ 
నిమాలం కిబిస్ అ. ఆహె, నీను నఙి నండొ సర్ ద కిబిసిత్దె ఆదరిసిత్.

పవులు ఒనెసిము వందిఙ్ బతిమాల్ జినాన్ .
8-10అందెఙె, కీసుత్ నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నీను కిదెఙ్ మని పణి కిఅ ఇజి ఆడ సీదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. గాని నాను

నిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసిన్కి ఇజినాను నెసిన. డొక ఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ సేవ
కిని వందిఙ్ జెలిదుమని పవులు ఇనినాను నిఙి బతిమాలిజ్న. నామరిన్ లెకెండ్ మనిఒనెసిముఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను
బతిమాలిజ్న. నాను గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలెవాండు నామరిన్ లెకెండ్ ఆతాన్. నానె వనిన్ఙ్ దేవుణు దరొట్ తత. 11వాండు*
ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నిఙి డిఃసత్ సొహాన్ . గాని ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్ 
వాతికాన్ ఆతాన్. 12 నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతి వినిఙ్ నీ డగు మర్ జి పోకిస్న. 13 సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నాను గొలుసాక్ణిఙ్ 
మనివలె, నఙి సాయం కిదెఙ్ వినిఙ్ నా డగు ఇడ్ఃదెఙ్ నఙి ఇసట్ం మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ సాయం నీను కితి లెకెండ్ 
ఆదెఙ్. 14గాని నీను వెహ్ ఎండనాను వినిఙ్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నావందిఙ్ నీను కిని ఇనిమేలుబానాను డటిసి
వెహిఙ్ ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

15-16వాండు మర్ జి వానిక నీ డగు ఎలాకాలం మంజిని వందిఙ్ నెసు. వాండు సెగం కాలం దూరం ఆత మహాన్ . అందెఙె
ఏలుదాన్ వాండు నీ వెటిట్పణి కిని వనిన్లెకెండ్ ఆఎన్. దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ ఇసట్ంమని 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 నీవెటజత కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఒరెన్ ఇజి, నఙిఒడ్ఃబితిఙ,నీను నఙిఎలాగడగు కినిదొ,అయా
లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు నిఙిఇనితపుకితిఙనొ,నిఙిఅపుప్మర్ జిసీదెఙ్ మహిఙనొ,అయాకనాముసుక్మోప్ అ.
19పవులు ఇనినాను నాసొంత కీదాఙెరాసిన. నీను దేవుణు దరొట్ వాదెఙ్ నానెసాయం కిత. అందెఙె నీ కొతత్ బతుక్ వందిఙ్,
నఙినీబతుక్నె సీదెఙ్ మనాద్. గానినాను అయాకలొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను తిరిసన్. 20ఓఓతంబెరి,యేసుపబు
వెటమఙిమనిసమందమ్ దాన్, నీబాణిఙ్ నానుయాసాయంకోరిజిన. యేసుపబు వెట కూడిఃతిమనిదనితాన్ వనిన్ఙ్ డగు
కిజి నఙి సర్ ద కిబిస్ అ. 21నాను వెహికెఙ్ నీను తప్ ఎండ కిని ఇజినాను నెసిన. అందెఙెనాను నిఙి రాసిన. ఒఒ,నాను వెహి
దనిముసుక్ నీను నండొ కినిలె ఇజినాను నెసిన.

22 జెలిదాన్ నఙి డిఃసిన్ వందిఙ్ మీరు పారద్నం కిజినిదెర్. మీ పారద్నం దేవుణు వెంజి, మీ డగు మర్ జి వాదెఙ్, దేవుణు
సాయం కినాన్ ఇజినాను కోరిజిన. అందెఙెనా వందిఙ్ ఉండిబాడిడ్ః తయార్ కిఅ.

23యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్ని వందిఙ్ నావెట జెలిదు మని ఎపప నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. 24అయాలెకెండ్,నావెట
సేవ పణి కిజినిమారుక్,అరిసాత్ రుక్, దెమ, లూక ఇనికార్ బానిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్ కిబిసినిక
ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజి మహార్ . వారు నండొ బాదెఙ్ ఆజి మహార్ . దేవుణు ఇసాయేలు

లోకురిఙ్ అయ్ గుపు దెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి, కానాను దేసెమ్ దు ఒతెత్ఙ్ ఇజి, మోసె వరిఙ్ నడిఃపిసి తతాత్ న్ . కానాను దేసమ్ నె
వరిఙ్ సీనఇజిదేవుణువరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారుపయ్ నం కిజిమహివలె,మోసెవెటదేవుణువరిఙ్ పదిఆడెఙ్ సీజినాన్ . దనిన్
వెటదేవుణువెహిస్నాన్ , “నానువరినడిఃమిమండెఙ్ ఇజినావందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ మంజినిఉండిగుడారంతొహెఙ్ ”,ఇజి
(నిరగ్మ 25:8). యాకఎలాగతొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసినాన్ . “నానుమిఙి సుడ్ఃజి,మీ
వెటఅబెబ్ వరిగ్న”, ఇజిదేవుణు వెహాన్ (నిరగ్మ 29:42). అందెఙె, దేవుణుమంజినిఉండిబాడిడ్నె గుడారం. దేవుణుమంజిని
బాడిడ్దిఙ్ 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 పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరిఙు ఇజి నండొండార్ బా
మహార్ . ఉండి కాలమ్ దు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి దేవుణు తోలిత ఏర్ పాటు కితాత్ న్*. పుజేరిఙు
దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ ర్ . గాని విజేరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజేరి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్
కేట ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ న్ . ఏలుయేసుమావందిఙ్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి వజవాతమనాన్ .
గుడారం -దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపువజతయార్ కితిత్ ఉండిటంబుగుడుఃసనిదనిన్లొఇమనిన్వనకవందిఙ్ నెగుడారం

ఇనార్ . ఇబెబ్నె దేవుణు వనిన్ లోకుర్ వెట వరిగ్నాన్ . టంబు గుడుఃసదిఙ్ రుండి గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిని
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కెటఆతిగదిఇజి రుండిమనెన్. యారుండి గదిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ కేటఆతిఇటిత్కెఙె. ఉండితెరనెయా
రుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్ . తెర, నీరి దుపాటి లెకెండ్ మనాద్ . రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆతమనాద్ . అయాక నండొ
దలంమనిన్క, నండొసోకుదాన్ అటమనార్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది - దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది పెరీక. దనిన్ఙ్ 30మూరెఙ్ నీరిండ్ , 15మూరెఙ్ ఒసార్ మహాద్ .

దినిన్లొఇదేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్ ఉండి కలిల్తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దీవెఙ్ డండిఉండి,దేవుణుదిఙ్ దూపం
సురునిమాలిపెటెఉండి,మనెన్.

1 దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్
దేవుణుదిఙ్ కేటఆతి గదిదిఉణెర్ పడఃకాదుయాబలల్ మంజినాద్ .యాకతుంబమరాతిసెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిక. దినిన్

ముసుక్ కలిత్సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రోటెఙ్ ఎసిత్వలెబ దినిన్ ముసుక్ మంజినె. యూదురి
ఆసారం వజయా రొటెఙ్ ఉండి పలెమ్ దు, రుండి వరెస్ఙ్ ఆరు దొతిత్ఙ్ మంజినె. విసాంతి దినమ్ దునెయాకెఙ్ మారిసి మరి
కొతత్కెఙ్ ఇడాన్ర్ . అయా పడాయి రొటెఙ్ పుజెరిఙునె తిండెఙ్ . మరి ఎయెర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ . లేవి తెగాదు మనిన్కారె, యా
రొటెఙ్ 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 నెయాకమంజినాద్ . ఒరెన్ పుజేరి పెందల్ కని
పొదొయ్ క కసిసిమంజినాన్ .‡

3 దూపం సురిన్మాలిపెటె
యాక, నడిఃమిడెరడగుమంజినాద్ . దినిన్ముసుక్ దూపమ్ నెఆఏండమరిఇనికబా కూలిఙ్ నొ,జంతుఙ్ నొపారపొటిట్ఙ్ నొ

సుర్ దెఙ్ ఆఏద్ . పెందల్ కనిపొదొయ్ క దూపం సురాన్ర్ . గానియాక దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ ఉండి వసుత్ .
అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిద్దు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది నీరిండ్ , ఒసార్ ఉండె సమానమ్ నె. 15మూరెఙ్ 

మనెన్. దినిన్ లొఇమందసం మనాద్ . మందసం ఇహిఙ ఉండి పెటె. యాకదేవుణు మనాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ మనాద్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమిఉండి డెర అడుడ్ మనాద్ .యాడెరనండొ దలంమనిన్క. నండొ
కరీదిక. దనిన్ ముసుక్ నండొ సోకుదాన్ అటార్ . దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి
ఒరెండె సొనాన్ . మరి ఎయెన్ బ సొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె, సోనాన్ . లోకురి విజెరె పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ
సీదెఙ్ ఉండి రోజుమనాద్ . నాండిఙె డేర పెర్ జి,లొఇసొనాన్ .*
యేసుమా వందిఙ్ విజెరె పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఆతమనాన్ . వాండు సిలువాదు సాతిఙ్ ,పాపమ్ క వందిఙ్ 

ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుట్ పూజ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్ .† యేసు సిలువాదు సాతి గడిఃయాదు దేవుణు
గుడిఃదు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి మహి డేర, ముసుక్హాన్ 
అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్ ఆజి కింజితాద్ .‡ ముఙాల డేర పెర్ జి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణు
వెట వరిగ్దెఙ్ లొఇడుఃగ్ నాన్ . గాని కీసుత్ సాతిఙ్ , వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్ ఎయెన్ బాదేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్న్ .మరి
పూజదిఙ్ అవ్ సరమ్ బాసిలెల్ద్ .
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మందసం -మందసం ఉండె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ వసుత్ . మందసం ఇహిఙ ఉండె పెటెనె. యాకతుంబ
మరాతిసెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కిజి దినిన్ముసుక్నిలొఇ కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసెఆతమనాద్ . దినిన్ముసుక్ ఉండి
మూత మనాద్ . అయాకబా కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూత రాసె ఆత మనాద్ . అయాక మూత నెకిస్ ముద కిదెఙ్ ఆనాద్ .
లాగ్ జిసాపెత్ఙ్ బాఆనాద్ .§యామూతదిఙ్ “కరుణపీటం”ఇనార్ .* కరుణపీటం ఇహిఙ,పాపమ్ కు సెమిసిన్బాడిడ్ ఇజిఅరద్ం.
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 నడిఃమిమొసొప్ మనాద్ . కరుణా పీటం
ముసుక్యామొసొప్ దు దేవుణుమంజినాన్ . పరిసుదద్మాతి దేవుణుయాలెకెండ్బాన్ మంజినాన్ . అందెఙె ఇని సెఇకాన్ నొ
తపుప్ కితిత్కాన్ నొ బాన్ కరుణ పీటం డగు సొండెఙ్ అట్ ఏన్ . గాని దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి
పుజేరి ఒరెండె సొండెఙ్ అటాన్న్ . వాండుబా వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నొ,పూజ కితిత్ దనిన్ నల సిలెల్ండనొ సొండెఙ్ ఆఏద్ . యా
లెకెండ్ సిలెల్ండసొహిఙవాండు నిజంసానాన్ .
మందసమ్ దు మనిన్కెఙ్ - మందసమ్ దు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పది ఆడెఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి పలెక్ఙ్ మనెన్. కల్ తిసిలిల్

బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్మనాద్ .మరి, సిగిరిసిత్మనిన్,అహరోను డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్ మనాద్ . తేనె నూనె లెకెండ్ రుసి మంజినాద్ . దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ బిడిఃమ్ 

బూమిదు నడిఃపిసిమహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ -యాపలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ కితిత్కెఙె. ననిన్ పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్ మనాద్ .§
డేవ - డేవ నడిఃమి టంబు గుడుఃస మనాద్ . డేవ సుటులం వెల్ గు మనాద్ . దినిన్ఙ్ ఉండి సరిమానాద్ . డేవదు సంత

సురిన్మాలి పీటని నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెంమనెన్.
సంత సురిన్మాలిపీట -యాకతుంబమరాతిసెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిత్క. దినిన్ముసుక్ కంసుపూతరాసత్ మనాద్ . ఇబెబ్నె

సంద సురిజ్ పూజ కినార్ .యాపీటదు సిసు ఎసిత్వలెబా నమ్ బిఏండ కసీనెమండెఙ్,యామాలిపీట సరి డగు మంజినాద్ .
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం -యాపలెల్ం సంద సురిన్ మాలి పీటని, గుడారం నడిఃమి మంజినాద్ . యాకబా కంసుదాన్ 

తయార్ కితిత్క. పుజేరిజుపూజ కినిముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇసొనిముఙాల్ నొనొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్కాదెయాక.
ఏబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఏబిలోకురిఙ్ రాసినిఉతమ్ నెయాక. ఏబిలోకుర్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకంఇటిత్ యుదురిలోకుర్ .యాఉతంరాసిత్కాన్ 

ఎయెన్ ఇజి తెలిఏద్ . యేసు పబునె, దూతారిఙ్ ఇంకమోసెఙ్ ఇంక, మోసె సితి రూలు వజ పుజెరి పణి కిజిని పెరి పుజేరిఙ
ఇంక గొపప్ పెరికాన్ ఇజియా ఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ . పూజెఙ్ లోకురి పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. గాని యేసు పబు పూజ ఆతి
దనిన్తాన్ నెలోకురిపాపమ్ కుసొనె. వనిన్నలదాన్ నె,లోకుర్ సుబబ్రంఆనార్ . దేవుణుడగు దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ అటాన్ర్ .
అయాలెకెండ్ , కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాండె యేసు ఇజి వెహిస్నాద్ . మరి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు
బతిక్జిమహినండొండార్ వరిఙ్ వెహిస్నార్ . కండెవెరిదు, నమిమ్తిలోకుర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .

1పూర్ బమ్ దు,ఆఇఆఇనండొసమయమ్ దు,నండొరకమ్ కాణిఙ్,దేవుణుపవకరు వెటమాఅనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్. 2గాని
యాకడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్,వాండు వనిన్మరిన్ వెటమఙివరిగ్తాన్. వనిన్ వెటనె బూలోకమ్ ని దనిలొఇమనికెఙ్ విజుదేవుణు
తయార్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙె, విజుదనిఙ్ అకుక్మనికాన్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 3దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజితోరిసిన్కాండెమరిన్.
వనిన్లెకెండెవీండుమనాన్. గొపప్సతుత్ మనివనిన్మాటదాన్,బూలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్ వీండు నడిఃపిసినాన్. లోకురి
పాపమ్ కునొర్ దెఙ్ వాండుసాతివెనుక,గొపప్పెరిదేవుణుఉణెర్ పడఃకాదుఅతికారమ్ దుబసాత్ న్. 4అందెఙె,వాండుదూతార్ 
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 బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎతాన్, “నీను నా
మరిన్. నేండు నానె నీ బుబబ్ ఆత మన”,✡ ఇజి. మరి, దేవుణు దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎతాన్”, నానె వనిన్
బుబబ్ ఆన. వాండె నా మరిన్ ఆనాన్ లె”,✡ ఇజి. 6మరి, దేవుణు వనిన్ లొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ యాలోకమ్ దు తపిసిని వలె,
వెహిస్నాన్, “దేవుణు దూతార్ విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡ ఇజి. 7దూతార్ వందెఙ్ వెహిస్నివలె,వాండుఈహ
వెహిస్నాన్, “గాలి లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ కిజినాన్, కసిసిన్ సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణిమణిసిరిఙ్ తయార్ కిజినాన్”,✡
ఇజి. 8గానివనిన్మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓదేవుణు,నీను బసిన్ సిమాసనంఅంతు సిలెల్ండ ఎలాల్ కలంమంజినాద్.
నీను నీతి నిజాయితిదాన్ రాజువజ ఏలుబడిః కిని. 9నీను నిజమాతిదనిఙ్ పేమిసిత్ మని. సెఇ దనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె,
నీ దేవుణు ఆతి దేవుణు నిఙి ఎరిల్సి సర్ ద ఆని గొపప్ గనం సితాన్. యాక నీ జత మని వరిఙ్ సితి దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ గొపప్
పెరిక”,✡ ఇజి, దేవుణుమరిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. 10వాండుమరి వెహిస్నాన్, “ఓ పబువా,లోకంపుటిస్ ఎండముఙాలె,యా
లోకమ్ దిఙ్ పునాది ఇడిత్కి నీనె. ఆగాసం తయార్ కితికి నీనె. 11అయాకెఙ్ విజు నాసనం ఆనె. గాని నీను మంజిని. పాత
పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయిక ఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ విజు పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయికెఙ్ ఆనె.

12పంసెమడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాతమారిసిని లెకెండ్, వనాక్ఙ్ మారిసిని. గానినీను ఎలాకాలం
ఉండె లెకెండెమంజిని. నీను ఎసెఙ్ బాడొకఆఇ”,✡ ఇజి. 13దేవుణు వనిన్ దూతార్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నాను
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నీ పగాతి వరిఙ్ నీపాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక, నీను నా ఉణెర్ పడఃకాద్ మసిమన్ అ”,✡ ఇజి. 14అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ?
వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని ఆతెమ్ఙ్ నె. దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండుపోకికారె.

2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర వెండెఙ్ .

1అందెఙెమాటు వెహిమనినిజమాతిసఙతిఙ్,మరినండొజాగరదాన్ వెండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దనిబాణిఙ్ దూరం
ఆఏండమంజిని వందిఙె. 2దేవుణు దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తిమాటెఙ్, నిజం ఇజి రుజుప్ ఆతమనాద్. అయామాటెఙ్ 
తపిన్కాన్, లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా, తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క మనాద్. 3 అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ సికస్దాన్ ఎలాగ
గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్ని ముకెలమాతిబోదమాటు 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,
దేవుణుబావిజురకమ్ కాణిసతుత్ మనిపణిఙ్,గొపప్బమామ్నిపణిఙ్ కిజిరకస్ణవందిఙ్ వెహికనిజంఇజిరుజుప్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతివజ, దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ సీబాజి సీజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్ .

యేసుపబునెలోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.
5వాజినికాలమ్ దిలోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ ఒపజెప్ ఎతాన్. పరలోకం వందిఙెమాటు వరిగ్జినాట్. 6గాని

దేవుణుమాటదు ఎంబెనొ ఎయెండొ 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. 9 గాని ఏలు, యేసుఙ్ గొపప్ గనమ్ దాన్ , గొపప్ గవ్ రవమ్ దాన్ దేవుణు పెరికాన్ కితిక మాటు
సుడ్ఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నండొబాదెఙ్ ఓరిసిసాతాన్. వనిన్ఙ్ దూతారిఙ్ ఇంక సణెం దేవుణు ఇజికాన్ కితాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యా లెకెండ్ లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ సాదెఙ్. యాలెకెండ్, దేవుణు దయా దరమ్ం కితాత్ న్ . 10 విజు,
దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు వనిన్వందిఙె తయార్ కితాత్ న్ .యేసుపబు బాదెఙ్ ఓరిసిసాజిని దనితాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి
కిజినాన్. వాండు పూరి ఆతికాన్ ఆతాన్. అయ లెకెండ్ యేసుఙ్ పూరి కిజినిక తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ కొడొఃరిఙ్ 
వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసెత్ఙ్. యేసునె వరిఙ్ రకస్ణదు నడిఃపిసిన్కాన్. 11వాండె లోకురిఙ్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరి లెకెండ్ కిజినాన్ . వనిన్ఙ్ ని వాండు దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్ లోకురిఙ్, బుబబ్ ఒరెండె. అందెఙె
వరిఙ్ తంబెరెఙు ఇజి కూకెఙ్ యేసు సిగు ఆఏన్. 12వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్, “నీ వందిఙ్ నాను నా తంబెరిఙ వెహన్,
నీ లోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్, నాను నిఙి పొగిడిఃన”✡ ఇజి. 13మరి వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వనిన్ ముసుక్ నా నమకం ఇడన్”✡
ఇజి. మరిబా వెహిస్నాన్, “ఇదిలో, నానుని దేవుణు నఙి సితి కొడొఃర్”,✡ ఇజి. 14దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ 
ఆతిలోకుర్ నె. అందెఙెయేసుపబుబానలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకు వజఆతాన్. ఎందనిఙ్ లోకుఆతాన్ ఇహిఙ,ఒరెన్ 
లోకు వజనెసాదెఙ్ అటాన్న్. వాండు సాజినె,సావుముసుక్ అతికారం మని సయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అటాన్న్. 15అయా
లెకెండ్, సావుదిఙ్ తియెల్ ఆజి, వరి బతుక్ విజు సావు తియెల్ దిఙ్ అడిఃగి మని విజెరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 16 నిజమె,
వాండు దూతారిఙ్ సాయం కిఎన్. గాని అబాహము* తెగాగ్ ది వరిఙ్ సాయం కిజినాన్. 17దినిన్ వందిఙ్, వాండు ఎలల్గాతిఙ్ బా
వనిన్తంబెరిఙలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండునండొకనికారంమని,నమిమ్దెఙ్ తగిన్పెరిపుజెరిఇజి,దేవుణుదిఙ్ 
సేవ కిదెఙ్ మరి,లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ కిదెఙ్. 18వాండె పరిసెఙ్ కిబె ఆజి,బాదెఙ్ ఆతాన్. అందెఙె పరిసెఙ్ కిబె ఆని
వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

3
యేసుమోసెముసుక్ పెరికాన్ .

1 అందెఙె 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. 2 దేవుణు కుటుమ్ ది వరిఙ్ 
విజెరిఙ్ మోసెనమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితిలెకెండ్,వీండుబావనిన్ఙ్ పణిఒపజెపిత్ 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 వజ మోసె నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతాన్. వాని కాలమ్ 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.
7-8 అందెఙె, దేవుణు ఆతమ్ ఈహ వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు మీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ, అయా దినమ్ దు బీడిఃమ్ 

బూమిదు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె, వనిన్ఙ్ పరిస కితివలె,మీమనుస్ఙ్ గర ఆతి లెకెండ్ గర కిమాట్.
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9అబె, నాల్ పయి పంటెఙ్ నాను కితి గొపప్ బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా, మీ అనిగొగొర్ నఙి పరిస కిజి నఙి లొఙిదెఙ్ 
కెఎతార్.

10అందెఙె నాను అయాతరమ్ ది లోకుర్ వెట కోపం ఆతానె వెహ. “ఎసిత్వలెబా వరి మనుస్ నా బాణిఙ్ దూరం ఆజినాద్,
నాను వెహిస్నికెఙ్ వారు వెన్ ఎర్”, ఇజి.

11 అందెఙె నాను నండొ కోపం ఆజి ఉండి ఒటుట్ కిత, ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి నా వెట రోమ్ బెఎర్ లె’,✡ ఇజి.
12తంబెరిఙాండె, మీలొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా, బతిక్జిని దేవుణు బాణిఙ్ దూరం కిబిసిన్ నమకం సిలి, సెఇ మనుస్ మన్ ఎండ
జాగర సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్, ఆదరిసి మండెఙ్ వలె. ‘నేండు’ ఇజి
వెహిన్దినంవిజు,అయాలెకెండ్ కిజిమండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీలొఇఎయెన్ బాపాపమ్ దాన్ మొసెంఆజి,మనుస్ గటి
ఆఏండమంజిని వందిఙ్ ఆదరిసిమండెఙ్ 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 గుపు దేసెమ్ దాన్ మోసె డిఃసిప్సి, నడిఃపిసి తతి లోకుర్ విజెరె గదె. 17 ఎయెర్ వెట దేవుణు నలపయ్ పంటెఙ్ కోపం
దాన్ మహాన్ ? పాపం కిజి, బీడిఃమ్ బూమిదు సాతి వరివెట గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బానా డగు వాజి నా
వెటరోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి దేవుణు పమానం కితివలె ఎయెర్ వందిఙ్ వెహాన్ ? వాండు వెహికెఙ్ వెన్ ఇతివరి వందిఙ్ గదె వెహాన్ .
19అందెఙె,వారు నమిమ్ఇతిఙ్ నె, దేవుణు డగు సొనిస్ రోమ్ బిదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్.

4
దేవుణులోకురిఙ్ రోమ్ బిదెఙ్ సితమనాన్ 

1 దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ బిదెఙ్ అట్ నారెల్ ఇజి వాండు కితి ఒటుట్ ఏలుబా మనాద్. అందెఙె, మీలొఇ ఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బా అయా ఒటుట్ కితిక తపిస్ సొన్ ఎండ మండెఙ్, మాటు జాగర మంజినాట్. 2 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బీడిఃమ్ బూమిదు
నడిఃతికార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా సువార వెహ మనాట్. గాని వారు వెహి మని దేవుణు మాట, వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు అయామాటనమిమ్ఎతార్. 3ఏలు అయాక నమిమ్తిత్ మాటు, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట
రోమ్ బిజినాట్. యాక,వాండు వెహి లెకెండ్ నెమనాద్. “అందెఙె,నాను నండొ కోప ఆజి ఉండి పమానం కిత. ‘వారు ఎసెఙ్ బా
నా డగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి. దేవుణు లోకం తయార్ కితి వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్మాటు వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ 
వాండుమావందిఙ్ తయార్ కితండెమనాన్. గానివాండు ఆహె వెహాన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు ఎంబెనొ ఏడు
దినం వందిఙ్ వెహిస్నాద్. “దేవుణు విజు పణిఙ్ పూరి కితండె, ఏడు దినమ్ దు రొంబితాన్”, ఇజి. 5మరి, ముఙాలె వెహిస్ని
మాటదు వెహిస్నాద్, “వారు ఎసెఙ్ బానాడగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”,✡ ఇజి.

6ముఙాలె సువార వెహిమనికార్, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బెఎర్ లె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు నమిమ్ఎతార్. గాని,
దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ దెఙ్ మహిసెగొండార్ మనార్. 7అందెఙె, దేవుణు, వనిన్ డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ బిదెఙ్ 
మరిఉండి రోజుఇటాత్ ండె, ‘నేండు’, ఇజి కూకాన్, దినిన్ వందిఙ్, నండొకాలం వెనుక దావీదు వెట వెహ్ పిసిత్ వలె,ముఙాలె వెహి
అయామాటనెవెహ్ పిసాత్ న్. “నేండుమీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ,మీమనుస్ గర కిమాట్”,✡ ఇజి.

8దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్,యెహొసువ వరిఙ్ నడిఃపిసిమంజిని కిహిఙ,మరిఉండి రోమ్ ని దినం వందిఙ్ 
దేవుణువెనుకవెహ్ ఎండమహాన్ మరి. 9అందెఙెదేవుణుఏడుదినమ్ దురోమ్ బితిలెకెండ్,లోకుర్ బారోమ్ బిదెఙ్ ఇజివాండు
సితమనాన్. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు డగుసొన్ సి వనిన్ వెట రోమ్ ని ఎయెన్ బా, దేవుణు వనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బితి
లెకెండ్, వాండుబా వనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బిజినాన్. 11అందెఙె, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ మాటు నండొ
కసట్బడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలులోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ అరిలెకెండ్ ఎయెన్ బాఅర్ ఎండమండెఙ్.

12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటపాణంమనిక. నండొసతుత్ మనిక. రుండిదరోట్ తెవుగుమనిఎలాగమరికురద్దిఙ్ ఇంక
ఒదె తెవుగుమనిక. దేవుణుమాట,లొఇడుగ్ జిమనుస్దిఙ్ గరబ్మ్ దిఙ్ ఎరిల్సి డూగన్సొనాద్. 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, మాటు డటం వెహిస్ని నమకం డిఃస్ ఎండ అసి మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఆగాసం డాటిస్, దేవుణు డగు

సొహి విజెరె పుజెరఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఒరెన్ మఙి మనాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు. 15మా విజెరె
పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి, మఙి మని తకుఙ విజు నెస్ ఇకాన్ ఆఎన్. గాని మఙి వాజిని విజు రకమ్ కాణి పరిసెఙ్,
వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండు పాపం కిఎతాన్.

16అందెఙెనండొదయాదరమ్ంతోరిసినిదేవుణు బసిన్ సిమసనం డగుమాటు తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్. అబె
వనిన్ కనికారంమఙిదొహ్ నాద్. మఙిఅవ్ సరంమనివలెమఙిసాయం కిదెఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1విజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిఙబావరిలోకుర్ నడిఃమిహనెదేవుణు ఎర్ లిసాత్ ండె,లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 

సేవ కిదెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు లోకురి దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్. 2 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని
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పెరిపూజెరి, నెస్ ఎండ తపు కినివరిఙ్, సరి తపిస్ సొని వరిఙ్ సార్ లి తోరిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరిఙ్ మని తకుఙ్ 
వినిన్ఙ్ బామనెన్. 3దినిన్ వందిఙె,లోకురి పాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంతపాపమ్ క వందిఙ్ బా,వాండుపూజెఙ్ సీదెఙ్ 
మనాద్. 4ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ వాండె, విజుపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపూజెరి ఇని పెరి గనం తపె ఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరె
పుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపూజెరిఇజిదేవుణుఏర్ పాటు కితిలెకెండ్,దేవుణునెవనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. 5అయాలెకెండ్,
కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరెపుజెరిఙముసుక్మని పెరిపుజెరి ఇనియాపెరి గనం తపె ఆతాన్. గానివిజెరెపుజెరిఙముసుక్
మని పెరి పుజెరి ఇజి వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితి దేవుణు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . “నీను నా మరిన్. నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆత మన”,
ఇజి. 6మరి, ఎంబెనొబా దేవుణు వెహిస్నాన్, “మెలిక్సెదెక్ మహిలెకెండ్, నీను ఎలల్కాలం మని ఒరెన్ పుజెరి”, ఇజి. 7యేసు
బూమిదుమహివలె, వనిన్ఙ్ సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ అటిన్ దేవుణుదిఙ్ డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్ పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్మొరొ
దేవుణు వెహాన్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు 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 మహిలెకెండ్, విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

నమకమ్ దాన్ అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.
11దినిన్ వందిఙ్ మరినండొవెహెఙ్ మఙిమనెన్గాని,మీరునిపాతినెఅరద్ం కిజినిదెర్. అందెఙెనండొవెహెఙ్ కసట్ం ఆజినాద్.

12మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి వరిఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరెమీరు. గాని, దేవుణుమాటదు
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 బాలేత కొడొఃనె. నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి
నెస్ పిసినిబోద నెస్ ఎన్. 14గాని పెరి వరిఙెబోజనంమనాద్. నెగిగ్కెఙ్, సెఇకెఙ్ తేడ నెసి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ నెసిత్మనికారెవారు.

6
1అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ తొలితనెసిత్ మహిబోదెఙెనెసినెమన్ ఇండ,మరిపెరిమాటెఙ్ బానెసిపిరినాట్. సావుదు నడిఃపిసిని

సెఇ పణిఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్. 2బాపిత్సం లాగె
ఆని దని వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని వందిఙ్,లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ ని దని వందిఙ్, ఆకార్ దు దేవుణు సీని లిర్ పువందిఙ్ 
మరిమరి వెహిస్నెమన్ మాట్. 3దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ,మరిలావునెసి పిరినాట్. 4-6ఉండి కాలమ్ దు దేవుణు జాయ్ దు
మహికార్, పరలోకమ్ ది ఇనాయం వందిఙ్ బాగ నెసిత్ మనికార్, దేవుణు ఆతమ్ వెట కూడిఃతికార్ , దేవుణు మాట నెగిగ్క ఇజి
నెసిత్కార్ కీసుత్ మర్ జి వానివలె నమిమ్తిత్ లోకురిఙ్ నసిత్వలె మంజిని పెరి సతుత్ వందిఙ్ నెసిత్కార్, వారు దేవుణు బాణిఙ్ దూరం
ఆతిఙ, మరి పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి ని వరిఙ్ మర్ జి తతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు మరిసిఙ్ మరి ఉండి
సుటుబాసిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి,విజెరెఎదు సిగు కిబిసాన్ర్. 7నినిన్వరిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇబూమిదిఙ్ ,పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ అర్ సిని పిరుదాన్ ఊదిన్ బూమిదు, పంట పండిసిని వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానిలెకెండ్ బూమిపంట
పండిసిసీనాద్. అయాబూమిదిఙ్ దేవుణు దీవిసాన్న్. 8గానిలటెఙ్ సాపుక్ఙ్ పండిసినిబూమిపణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు దనిఙ్ 
తప్ ఎండసాయిపుసీనాన్ కడెఃవేరిదు సిసుదాన్ నాసనంమనాద్. 9గానితంబెరిఙాండె,మాపుయాలెకెండ్ వెహిఙ్ బా,మీరు
అయాలెకెండ్ ఆఇదెర్, ఇజిమాపుపూరి నమిమ్జినాప్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి రకస్ణదు వాతి లోకుర్ కిని నెగిగ్ పణిఙె,
మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజి మాపుపూరి నెసినాప్. 10 దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ కితి పణిఙ్, వనిన్
లోకురిఙ్ సాయం కిజి, మరి మరి సాయం కిజి వనిన్ఙ్ తోరిసిని పేమ వాండు పోస్ ఎన్. 11మీలొఇ విజిదెరెబా, యాలెకెండ్ 
కడెఃవేరిదాకమండెఙ్ ఇజిమాపుఆసఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు ఆసఆజినికెఙ్ విజుతప్ ఎండపూరిఆదెఙ్ 12మీరు
బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపు కోరిఎప్ . గాని దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్, కసట్మ్ కు ఓరిసినిదనితాన్ దేవుణు సీన ఇజి
ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కిన్ వరిలెకెండ్ మీరు ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్.

దేవుణు అబాహముఙ్ కితి ఒటుట్
13దేవుణు అబాహముఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిన ఇజిఒటుట్ కితాత్ న్ . కితివలె వనిన్ముసుక్ ఎయెన్ బాపెరికాన్ సిలితిఙ్,వాండు వనిన్ఙె,

తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . 14వాండు వెహాన్ , “నాను నిఙి తపెఏండ దీవిసి, నిఙి నండొతెగగ్ది వరిఙ్ సీన”,✡
ఇజి. 15అబాహము ఓరిసి కాప్ కిజిమహాన్ . 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 విజుఉండి ఒటుట్ దాన్ సార్ లి
ఆనె. 17దేవుణు,వాండుఒటుట్ కితికదొహ్ కెఙ్ అకుక్మనివరిఙ్,వనిన్ఉదెసంవాండు కండెక్ బామారిస్ ఎన్,ఇజివరిఙ్ 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, దేవుణు అబదద్ం వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎన్. అందెఙె,
దేవుణునెనా గతి ఇజి నమకం ఇడిత్ మఙి,మాఎదు ఇడిత్ మని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రంమంజినాద్. 19మాపాణం
ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ,నెగెండనిల్ తెఙ్ యాఎదు సూణిఆసనెఉండి కనెన్ లెకెండ్ మనాద్. తెరవెనాక్మనిదేవుణు వందిఙ్ 
ఒదె కేటఆతిగదిదుఅయాకఒనాద్ . 20యేసుమావందిఙ్ మఙిఇంకముఙాలెఅబెసొహాన్ .మెలిక్సెదెకుమహివజ,వాండు
ఎలాకాలం ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు
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1యామెలిక్సదెక్ 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 లొఇమెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితాన్. వనిన్ పేరు తొలిత అరద్ం
ఇనిక ఇహిఙ, నీతి నిజాయితిదాన్ ఏలుబడిః కిని రాజు. మరి ఉండి అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ సమాదనమ్ దాన్ ఏలుబడిః కిని
రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ సమాదనం. 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 కితి లోకుర్ లొఇ గొపప్
పెరి అనిగొగొ ఆతి అబాహము, విదెమ్ దు గెలసి వనిన్ఙ్ దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ వనిన్ఙ్ దసంబాగం సితాన్. 5మోసె సితి
రూలు వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజు ఆతికార్, ఇసాయేలు లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. ఇహిఙవారు 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 దసంబాగం లొసాత్ ండె, దేవుణు
సితి ఒటుట్ ఙ్ మని అబాహముఙ్, దీవిసాత్ న్. 7 దీవిసిన్కాండె, దీవన లొసె ఆని వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఇని మాట అనుమానం
సిలికాదె. 8యూదురి పుజెరిఙ సుడ్ఃతిఙ, సాజిసొనికారె దసంబాగం లొసినార్. గాని మెలిక్సెదెకుఙ్ సుడ్ఃతిఙ, దసంబాగం
లొసెఆనికాన్ బతిక్జినాన్ ఇజినెదేవుణుమాటవెహిస్నాద్. 9అహిఙ,దసంబాగంలొసినిలేవితెగగ్దుపుటిత్కార్,మెలిక్సెదెకుఙ్ 
దసంబాగంసితార్. వరిఅనిగొగొఆతిఅబాహముసిలిదనితాన్ వారుసితార్ఇజిఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బాఆనాద్ . 10ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మెలిక్సెదెకు అబాహముఙ్ సుడ్ఃతివలె, లేవిపుట్ ఎండె. వాండు అబాహముపొటాద్ నె నసిత్వలెమహాన్ .

మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి
11దేవుణు మెసె వెటమఙి రూలుఙ్ సితమనాన్. అయారూలుఙ్ వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్ పుజెరిఙు ఆదెఙ్ వలె. ఏలు,

లేవి తెగగ్దు మని పుజెరిఙు ఇహిఙ ఆరోను కుటుమ్ దికార్ దేవుణు ఎతుత్ కితి ఉపదేసమ్ కు పూరి కిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ, మరి
ఒరెన్ పుజెరి వాదెఙ్ అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి. అహరోను కుటుమ్ దు మనికాన్ ఆఏండ, మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 12పుజెరఙుయాలెకెండ్ మారితిఙ,మోసెసితి రూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ వలె. 13ఎయెవందిఙ్ 
మాటు వెహిస్నాటొ, వాండు మరి ఉండి తెగగ్దు మనికాన్. అయా తెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బా పుజెరి వజ, మాలి పీటదు
ముఙాలె సేవ పణి కిఎర్. యాసఙతిఙ్, మా పబు వందిఙె వెహె మనెన్. 14వాండు యూద తెగగ్దు పుటిత్కాండె ఇజి టెటాఙ్ 
నెసినాట్ . పుజెరిఙ వందిఙ్ మోసె వెహివలె, యూద తెగగ్ వందిఙ్ ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. 15మెలిక్సెదెకు పుజెరి మహివజ,
మరి ఒరెన్ పుజెరివాతమనాన్. అందెఙె,మాటు వెహికమరి ఒదె టెటాఙ్ అరద్ం ఆజినాద్. 16లేవి తెగగ్దు మనికాండెపుజెరి
ఆదెఙ్ ఇని రూలు వాండు పూరి కిఎండ పుజెరి ఆతాన్. గాని నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఇ, బతిక్జిని సతుత్ దాన్ నె పుజెరి ఆతాన్.
17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “మెలిక్సెదెకుమనిలెకెండ్,నీనుఎలాకాలంఒరెన్ పుజెరి”,✡ఇజిదేవుణుమాటుకీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్.
18 అందెఙె, పుజెరిఙ వందిఙ్ మని పడాఃయి రూలుదిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ సతుత్ సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ 
రఎతాద్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్, ఇని దనిఙ్ బా పూరి కిఉతె. ఏలు మాటు ఎదు సుడ్ఃతిక మోసె సితి
రూలుఙ్ కితి ఒటుదిఙ్ ఇంక నెగెద్. అయాఒటుట్ దాన్ దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్ట్. 20 కీసుత్ ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి
ఇజి దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . గానిమరి ఎమేణిపుజెరిఙబా దేవుణుయాలెకెండ్ ఒటుట్ కిఎతాన్. 21దేవుణుయేసుఙ్ నె వెహాన్ ,
“పబు ఉండి పమాణం కిత మనాన్. అయాక ఎసెఙ్ బా తప్ ఎన్. ‘నీను ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి’✡”, ఇజి. 22 దేవుణు
యాలెకెండ్ ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె,యాకఉండినెగిగ్ ఒపుమానంఇజితప్ ఎండనిజం కినికాన్ యేసునె. 23పడాఃయిఅలవాటు
వజ నండొండార్ పుజెరిఙుమహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ,మరిఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్. 24గానియేసు ఎలాకాలంమనిఒరెన్ పుజెరి.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు ఎలాకాలం బతిక్జినాన్. 25అందెఙె వాండు, ఏలు మరి ఎలాకాలం వనిన్ వెట దేవుణు డగు సొని
వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ దెఙ్ వాండు ఎలల్కాలం బతిక్జినాన్.
26అందెఙె, మాఅవ్ సరమ్ కు తిరిసిని విజుపుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరియేసునె. వాండు ఇని పాపం సిలికాన్, నింద
సిలికాన్,ఇనితపుసిలికాన్,పాపంకినివరిబాణిఙ్ కేటఆతికాన్. వనిన్ఙెపరలోకమ్ దుగొపప్పెరిగవ్ రంసితమనాన్. 27మహి
పెరిపుజెరిఙు లెకెండ్,వాండు రోజుపూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .ముఙాలె వనిన్పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురిపాపమ్ క
వందిఙ్ పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ వాండె సిలువాదు ఒపజెపిత్ వలె, వరి పాపమ్ క వందిఙ్, ఎలాకాలం వందిఙ్ 
ఉండిసుటుపూజసితాన్. 28మోసెసితిరూలువజఏర్ పాటుఆతివిజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిఙుపూరిఆఇకార్.
గానిమోసెసితి రూలుఙ్ వెనుక, దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . అయాఒటుట్ వజమరిసి విజెరెపుజెరిఙముసుక్మని పెరిపుజెరి ఇజి
ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపూరిఆతికాన్ కితాత్ న్ .

8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.

1మాపు వెహిస్ని సఙతిఙ లొఇ ముకెలమాతిమాటయాకదె. అయాక ఇనిక ఇవెహిఙ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి దేవుణు
బసిని సమాసనం ఉణెర్ పడఃకాదు, గొపప్ బసిత్మని ఒరెన్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి మఙిమనాన్. 2వాండు
దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట కితి గదిదు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి వజ సేవ కిజినాన్. ఇహిఙ, పబునె తయార్ 
కిజి ఇడిత్ నిజమాతి గుడారమ్ దు సేవ కిజినాన్. లోకుర్ తయార్ కితి గుడారమ్ దు ఆఏద్ సేవ కిజినిక. 3 విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్మనిపెరిపుజెరిఙుబా, నండొ రకమ్ కాణిపూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆతమనార్. అందెఙె,విజెరెపుజెరిఙ
ముసుక్ మనియా పెరి పుజెరిబా ఇనికబా ఉండి పూజ సీదెఙ్ వలె. 4వాండు యా లోకమ్ దునె మంజినిక ఇహిఙ వాండు
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ఒరెన్ పుజెరిబా ఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ వజపూజెఙ్ సీని నండొ పుజెరిఙు మనార్. 5వారు సేవ
కిజిని గుడారం, పరలోకమ్ దు మని నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి రూపునె, నీడఃనె. నని బానె వారు సేవ కిజినార్. అందెఙె,
మోసె గుడారం తయార్ కిదెఙ్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు డటం వెహాన్ , “నిఙి గొరొతు తోరిసిత్ రూపు వజనె విజు తయార్ కిదెఙ్ 
జాగత సుడ్ఃదెఙ్ వలె”, ఇజి. 6గాని ఏలు, దేవుణుదిఙ్ లోకుర్ నడిఃమి యేసు ఏర్ పాటు కితి ఒపుమానమ్ నె గొపప్ నెగిగ్క.
అయాలెకెండె, మహి పుజెరిఙ పణి ఇంక, యేసుఙ్ దొహ్ కి మని పుజెరి పణినె గొపప్ నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సఙతిఙ్ 
సీన ఇజి కితి ఒటుదిఙ్ ఆదారం ఇడ్ఃజినె యేసు అయా ఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహి ఒపుమానం, ఇని తపు
సిలికఆనిక ఇహిఙ,మరిఉండిఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్తాద్ మరి. 8గానిదేవుణు,లోకుర్ లొఇతపుసుడ్ఃతండె,వరి
తపుప్ఙ తోరిసి, వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్, ‘ఇసాయేలు లోకుర్ వెట, యూద తెగాగ్ ది వరి వెట నాను ఉండి కొతత్
ఒపుమానం కినికాలంవాజినాద్. 9నానువరిఅనిసిరిఙ్ అయ్ గుపుదేసెమ్ దాన్ వరి కియుఅసివెలిల్ నడిఃపిసిత్వలెవరివెట కితి
ఒపుమానం లెకెండ్ ఆఏద్ యాఒపుమానం. నాను వరివెట కితి ఒపుమానంవారు తపాత్ ర్. అందెఙె,నాను వరిఙ్ డిఃసత్ సిత”,
ఇజి పబు వెహిస్నాన్. 10మరి పబు వెహిస్నాన్, ఇసాయేలు లోకుర్ వెట నాను కిని ఒపుమానంయాకదె. వాని దినమ్ కాఙ్ 
వెనుక,నానునారూలుఙ్ వరి గబమ్ దు ఇడన్. నానువరిమనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్. నానువరిదేవుణుఆన. వారునాలోకుర్ 
ఆనార్. 11ఎయెర్ బావరిపడఃకదివరిఙొ,వరిసొంతఇండొణివరిఙొ, ‘మీరుపబుఙ్ నెసుత్ , ఇజినెస్ పిస్ ఎర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు విజెరె నఙి నెసాన్ర్. ఇజివరి బాణిఙ్ మొదొల్ సి, పెరివరిదాక నఙి నెసాన్ర్. 12నాను, వారు కితి సెఇకెఙ్ సెమిసన్. వరి
పాపమ్ కునాను ఎసెఙ్ బాఎతుత్ కిఎ’,✡ ఇజి. 13యాఒపుమానమ్ దిఙ్ , ‘కొతత్క’ఇజిదేవుణువెహిస్,మొదొహిఒపుమానమ్ దిఙ్ 
పడాఃయ్ క కితాత్ న్ . పణిదిఙ్ రఇ పడాఃయ్ ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.
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కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి

1 దేవుణుని వనిన్ లోకుర్ నడిఃమి మహిమొదొహి ఒపుమానమ్ దు, దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిని వందిఙ్ రూలుఙ్ 
మహె. యాబూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి గూడారమ్ బామహాద్ . 2ఉండి గుడారంతయార్ కితమనాద్.
దనిన్ఙ్ రుండి గదిఙ్ మహె. మొదొహి గదిదు దీవ డండి ఉండి, బలల్ ఉండి, మరి దేవుణు 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. 4 అబెబ్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి దూపం సురిన్ మాలి పెటె,
ఒపుమానం కితిక ఇడిత్మనిమందసంమనెన్. మందసమ్ దిఙ్,లొఇవెలిల్ సుటులం బజారంపూతరాసత్ మనాద్. యామందనం
లొఇ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జగుగ్ దు మనన్, సిగిరితిమనిన్ ఆహరోను డుడుడ్ ని దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ పతి ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్
పలెక్ఙ్ మనెన్. 5మందసంముసుక్, దేవుణుమనాన్ ఇజి,తోరిసిని కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ కరుణపీటంముసుక్, ఇహిఙ,
మందసం మూతత్ ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్ మనెన్. ఏలుయా సఙతిఙ్ లావు వెహెఙ్ మాటు అట్ ఎట్. 6యాలెకెండ్, విజు
నెగెండ ఇడిత్వెనుక, పుజేరిఙు, మొదొహి గదిదు వరి సేవపణి కిదెఙ్ ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్. 7గాని విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
మనిన్ పెరిపుజేరిఒరెండె,లొఇమనిన్ గదిదు డుఃగాన్న్. అయాకబావాండు ఏంటుదు ఉండిసుటునె డుఃగాన్న్. డుఃగిన్వలె నల
సిలెల్ండ డుఃగ్ ఏన్. అయాకవాండు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్, నెస్ ఏండ లోకుర్ కితి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పూజ
సీనాన్. 8యాలెకెండ్ కిజిని అలవాటుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ టెటాఙ్ నెసిప్సిని సఙతి ఇనిక ఇహిఙ, మొదొహి గదిని అబెబ్ కిని
అలవాటుఙ్ విజునిలిస్మంజినివలె,లోకుర్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9యాకయాకాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పూజసీని విజు రకమ్ కాణిపూజెఙ్, సీనివనిన్ గరబ్మ్ దు
సుబబ్రం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యాపడాయ్ ఆసారం,తిండి వందిఙ్,ఉణిదనిన్ వందిఙ్, రకమ్ రకం సమయమ్ దు నొర్ బానిదనిన్
వందిఙె వెహిస్ని రూలుఙ్. యారూలుఙ్ ముసుక్ కిజినికెఙ్. కొతత్ రూలుఙ్ వాని కాలమ్ దాకయా రూలుఙ్ మంజినె. 11గాని,
ఇబెబ్ ఏలె మనిన్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ కలిగ్ సిని విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి కీసుత్ వాత మనాన్. వాండు సేవ కిని
గుడారం ఇహిఙ పరలోకం. గొపప్ ముకెలమతిక. నండొ పూరియాతిక. అయాక లోకుర్ తయార్ కితిక ఆఏద్ . తయారాతి
లోకమ్ దుమనికఆఏద్ . 12కీసుత్ గుడారమ్ దు డుఃగ్ జి,ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటు,దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేటఆతిగదిదు
సొహివలె,పూజసీదెఙ్ ఇజిగొరెఙ,దూడెఃఙనలవాండు ఒఏన్. గాని,వాండు వనిన్సొంతనలనెఒతాండెమఙిపాపమ్ కాణిఙ్ 
సావుదాన్ ఎలాకాలం డిఃస్ పిసాత్ న్. 13మోసె సితిత్ రూలుఙ వజ, గొరెఙ, కొడిడ్ఃఙ నలని దూడెఙ్ సుహి నీరు, మయిల* ఆతి
లోకురి ఒడొఃల్ దువాకాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆజి దేవుణు వందిఙ్ ఒపజెపెఆజి కేటఆదెఙ్. 14అహిఙ,
కీసుత్ నల ఎసొ నెగెండ సుబబ్రం కినాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. ఎలాకాలం మనిన్ ఆతమ్సతుత్ దాన్, కీసుత్ మా పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతాన్. ఇని పాపం సిలిల్ పూజ లెకెండ్, వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. సావు తపిసిన్
సెఇపణిఙాణిఙ్ వనిన్ నలమాగరబ్ంమఙిగదిస్ ఏండలెకెండ్ సుబబ్రం కినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙబతిక్జినిదేవుణుదిఙ్ మాటు
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్. 15అందెఙె కీసుత్ నె అయా కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కూకి లోకురిఙ్ 
దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి ఎలాకాలంమంజిని దీవెనమ్ కు దొహ్ కెఙ్. మొదొల్ కితి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అడిఃగిమహివలె,వారు
కితి తపుప్ఙాణిఙ్ వాజిని సికస్దాన్ వరిఙ్ డిఃసిపిసెత్ఙె, కీసుత్ సాతాన్. 16ఉండి తీరమ్న పతం రాసిత్ ఇడిత్మహిఙ, అయాతీరమ్న
పతంతయార్ కితికాన్ సాతమనాన్ ఇజిరుజుప్ ఆదెఙ్. 17అయాకరాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జిమహిఙ,అయాతీరమ్నపతమ్ దిఙ్ 
విలువ సిలెల్ద్ . వాండు సాతివెనుకానె అయా తీరమ్న పతం పణిదిఙ్ వానాద్. 18అందెఙె, మొదొల్ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ బా
నల సిలెల్ండ సతుత్ మన్ ఏద్. 19 దేవుణు వెహి రూలుఙ్ విజు, లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ సితిత్వెనుక, మోసె దూడెఙ నల, ఏరువెట

✡ 8:12 8:12యిరీమ్యా 31:31-34. * 9:13 9:13 ఇబెబ్మయిల ఇజి వెహిస్నిక దేవుణుదిఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఇ సఙతిఙ్ , సిలిల్ఙ దేవుణు ఎదు కలిత్ ఆతికెఙ్ 



ఎబి 9:20 226 ఎబి 10:28

కలపాత్ ండె, ఇసొపు మొకాక్ది 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 ముదనెయానల”✡,
ఇజి. 21 అయాలెకెండె, గుడారం ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నల సిల్ కరిసాత్ న్. 22మోసె సితిత్ రూలుదు
వెహిస్నివజవిజునలదాన్ సుబబ్రంఆనాద్ ఇజివెహెఙ్ ఆనాద్. నలవాక్ ఏండ,పాపమ్ కుసొన్ ఉ. 23అందెఙె,పరలోకమ్ దు
మనిన్ వనకాఙ్ రూపు లెకెండ్ మనిన్లోకమ్ ది గూడారమ్ ని దనిన్ లొఇమనికెఙ్, జంతుఙ నలదాన్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. గాని
పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ జంతుఙ నలదాన్ ఆఏండ, దనిన్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ పూజెఙాణిఙ్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. 24ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
కీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహాన్ . ఏలు మా వందిఙ్ దేవుణు ఎదు జామ్ లి నిల్ సిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ దెఙ్ సొహాన్ . వాండు లోకుర్ 
కీదాన్ తయారాతి గుడారమ్ దు డుఃగ్ ఏతాన్. అయాక నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి మూరినె. 25యూదురిఙ పెరి పుజేరి,
ఏంటు ఏంటు జంతుఙ నలదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు డుఃగాన్న్. గాని, యేసు వనిన్ఙె ఒపజెపె ఆదెఙ్ మరి
మరిపరలోకమ్ దుసొన్ ఏన్. 26ఆహెసొండెఙ్ ఇహిఙ,లోకంపుటిసిత్ బాణిఙ్ అసి,వాండుమరిమరిసాదెఙ్ మహాద్ మరి. గాని
కాలమ్ దిఆకార్ దు,వాండుపూజఆతిదనిన్దటాన్,పాపంసిలెల్ండ కిదెఙ్,వాండుఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుతోరెఆతాన్.
27లోకుర్ విజేరెఉండిసుటుసాదెఙ్ వలె. వెనుకదేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్జరిగ్దెఙ్ వలె,ఇజిఏర్ పాటుమనాద్. 28అయాలెకెండ్,
నండొండారిపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజఆతాన్. వాండుమరిమర్ జివానాన్,పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ;గానివనిన్ఙ్ 
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 
నిజమాతిసఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙెపడాఃయిఆసారం వజ కినిపూజెఙ్,డిఃస్ ఎండఏంటు ఏంటు కిజిమహార్ . గానిదేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వానివరిఙ్ పూరిసుబం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 2దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వాతిలోకుర్,వరిపాపమ్ దాన్ 
పూరిసుబం ఆతార్ ఇహిఙ,వారుమరిమరిపాపమ్ క వందిఙ్ ఎతుత్ కిజిబాదఆఎతార్ మరి. విజుపూజెఙ్ బాఆప్ ఆతెమరి.
3గానియాపూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు, లోకురిఙ్ వరి పాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ నల పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ. 5అందెఙె, కీసుత్ యా లోకుమ్ దు వాతివలె వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్, నీను కోరిఇ.
గాని నీను నా వందిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ తయార్ కితి”. 6మాలి పీట ముసుక్ సుహి జంతుఙాణిఙ్ నీను సర్ ద ఆఇ. పాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ సీజినిపూజెఙాణిఙ్ సర్ దఆఇ, ఇజి. 7నసిత్వలెనాను వెహ, “ఓదేవుణు, ఇదిలోనాను దేవుణుమాటదునావందిఙ్ 
రాసిత్ మని వజ, నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాత మనన్”,✡ ఇజి. 8ముఙాలె వాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని
సందెఙ్ పూజ సీని పెటెముసుక్ సురుజిని జంతుఙని పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ సీనిపూజెఙ్ నీను కోరిఇ. వనాక్ణిఙ్ నీను సర్ ద
ఆఇ”,ఇజి. (మోసెసితిరూలుఙవజయాపూజెఙ్ కిదెఙ్ మనికాదె. గానివాండుఅయాలెకెండ్ వెహాన్  ) 9వెనుకవాండువెహాన్ .
“ఇదిలోనీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నానువాతమన”, ఇజి. అందెఙె,దేవుణు పడాఃయిపూజెఙ్ విజుసిలెల్ండ కిజి, కీసుత్ పూజఆతి
దనిఙ్ పడాఃయిపూజెఙముసుక్ ఇడిజ్నాన్ 10దేవుణు కోరితికెఙ్ వాండు కితాత్ న్ . అందెఙెయేసు కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలం
వందిఙ్ ఉండిసుటుపూజఆతిదనిదాన్,మాటుపాపమ్ కాణిఙ్ సుబంఆతమనాట్. 11యూదురిపుజెరిఙువిజెరె,మాలిపీట
ముఙాలెనిలిస్,రోజురోజువరిపుజెరిపణికిజినార్ .మరిమరిఉండెననిపూజెఙెకిజినార్ . అయాపూజెఙ్ ఎసెఙ్ బాపాపమ్ కు
సొన్ పిస్ ఉ. 12గానికీసుత్ ఎలాకాలంవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిపూజఆతాన్. వాండెఅయాపూజఆతాన్. ఎలాకాలంవందిఙ్ 
పూజఆతాన్. వెనుకవాండు దేవుణుఉణెర్ పడఃకాద్,గొపప్మరాయ్ద్ దు బసెఆతాన్. 13అబెబ్,ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ వరిఙ్,వనిన్
పాదమ్ క అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాకవాండు కాప్ కిజినాన్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాఉండిపూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబం
ఆతివరిఙ్,వాండు ఎలాకాలంపూరిఆతికార్, కితమనాన్. 15దేవుణుఆతమ్బాయాకనిజంఇజినెసివెహిస్నాన్. తొలితవెహిస్
నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక,నాను వరివెట కిని కొతత్ ఒపుమానంయాకదె. నాను వరి గరబ్మ్ దు నా రూలుఙ్ ఇడన్. వరి
మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజిపబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి. 17వెనుకవాండు వెహిస్నాన్, “నాను వరిపాపమ్ కు,వరిసెఇపణిఙ్ 
ఎసెఙ్ బాఎతుత్ కిఎ”,✡ ఇజి. 18దేవుణుపాపమ్ కు సెమిసిమహివలె,పాపం సెమిసెత్ఙ్ మరిపూజఅవుసరం సిలెల్ద్ .

నమిమ్జినెమండెఙ్ .
19అందెఙె, తంబెరిఙాండె,యేసు నలవాకిస్ సాతిసావుదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు,మాటు దయ్ రమ్ దాన్ 

డుఃగ్ దెఙ్ ఆనాద్. 20వాండుమావందిఙ్, బతుక్దు నడిఃపిసినిఉండి కొతత్ సరి రేతాన్. అయాకతెరదాన్, ఇహిఙ వనిన్సొంత
ఒడొఃల్ దాన్ రేతాన్. 21దేవుణులోకుర్ ముసుక్ అతికారంమని ఒరెన్ పెరిపుజెరినెమఙిమనాన్. 22అందెఙె,మాటు వనిన్ఙ్ 
పూరినమిమ్జినెగిగ్ మనుస్దాన్ దేవుణుఎదుసొనాట్. మఙిసుబం కిదెఙ్,మాసెఇపణిఙ్ నెసినిమనుస్, కీసుత్ నలదాన్ సిల్ కరెసె
ఆతమనాద్. మాఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆతమనాద్. ఆహెమాటు దేవుణు ఎదు సొనాట్. 23ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ,
మటుమనాట్ ఇజిమాటువెహెఆజినిఎదుసూణిఆసదిఙ్ డటంఅసాన్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మావెటఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమతోరిసెత్ఙ్, నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసిన్క ఎలాగ ఇజి ఎతుత్ కిజినాట్. 25సెగొండార్ డిఃసి
సీజిని లెకెండ్, కూడ్ఃజి వాజిని అలవాటు మాటు డిఃసెత్ఙ్ ఆఎద్. గానిమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒదె దయ్ రం
కిబిసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబువానిదినం డగు ఆజినాద్ ఇజిమీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26నిజం నెసిత్ వెనుకమరిమరి
పాపమ్ 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
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వనిన్ఙ్ బా, రిఎరొ,ముఎరొసాకిస్రు వాండు తపు కితాత్ న్  ఇజి వెహిఙ, కనికారం తొఎండ సపాన్ర్. 29అహిఙ, దేవుణుమరిసిఙ్ 
దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొపెరిసికస్మనాద్. వరిఙ్ దేవుణువందిఙ్ కేటకితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇలెకెండ్ సుడ్ఃతివరిఙ్ ఎసొపెరిసికస్
మనాద్. అయానలనె ఒపుమానం తపిసాత్ ద్. కనికారం తోరొసిని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొపెరి సికస్ మనాద్ ఇజి
ఎతుత్ కిదు. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “సికస్నానెసీన. సికస్దిఙ్ తగితివరిఙ్,నానుమర్ జిసీన”,ఇజివెహివనిన్ఙ్ మాటునెసినాట్ .
మరిబా వెహిస్నాన్, “పబునె వనిన్ లోకురిఙ్ తీరుప్ సీనాన్”,✡ ఇజి. 31 బతిక్జిని దేవుణు కీదు అరిన్క గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్
సఙతినె. 32మీరు కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ రోసుక్ ఎసెఙ్ బాపోస్ మాట్. నండొబాదెఙ్ వాతిఙ్ బా, నమమ్కమ్ దాన్ ఎలాగ నిహి
మహిదెర్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. 33సెగం కాలమ్ దు, మిఙి విజెరె ఎదు దూసిసాత్ ర్. మిఙి డెఃయ్ తార్. మరి సెగం కాలమ్ దు, మీరు,
అయాలెకెండ్ బాదెఙ్ ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి నిహిదెర్. 34జెలిదు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃఙ్ మీపాణం నోతాద్ . మిఙి కలిగ్జి మనికెఙ్ 
విజులాగిజ్ ఒతివలెబా సరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎలాకాలం మనికెఙ్, మిఙిమనెన్ ఇజి నెసినిదెర్. అయాక కలిగ్తి
మహిదని ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్క. 35అందెఙె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొ పలితం దొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు
ఓరిసి మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కితి వెనుక, వాండు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కెన్.
37ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు వెహిస్ని లెకెండ్, “సణెం కాలం లొఇ, వాదెఙ్ మనికాన్ బేగినె వానాన్. ఆల్ సెం ఆఎన్.
38నీతి నిజాయితిమనినావారు, నమమ్కమ్ దాన్ బతిక్నార్. వారుమర్ జి వెనుక సొహిఙ,నాను వరివెట సర్ ద ఆఎ”,✡ ఇజి.
39మాటు,మర్ జివెనుకసొనిస్నాసనంఆనిలోకుఆఎట్. గానిమఙిదేవుణుముసుక్నమకంమనాద్. వాండుమఙిరకిస్సాత్ 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.
3 దేవుణు మాటదానెయా బూలోకం తయార్ ఆత మనాద్ ఇజి నమకమ్ దానె మాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు
ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ వనాక్బాణిఙ్ తయార్ కితికెఙె. 4నమకమ్ దానె, కయిను సితి దనిముసుక్ ఏబలు దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్
పూజ సితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె, నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి దేవుణుబాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు
సితి సందదు దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. వాండు సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలె సాత సొహాన్ . అహిఙ్ బా, వనిన్ నమమ్కమ్ దాన్ ఏలు
బా మఙి వరిగ్జినాన్. 5 నమకమ్ దానె, హనోకు సాఎండ దేవుణు మంజిన బాడిడ్ఃదు దేవుణు ఒత మనాన్. ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఒత మహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇ ముఙాలె, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కితికాన్ 
ఇజిఅనుపె ఆతాన్. 6నమకం సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఎట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ డగు వానికాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణుమనాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. వనిన్ఙ్ నిజం రెబానివరిఙ్ వాండు నెగిగ్కెఙ్ కినాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. 7నమకందానె,నొవ
వవి ఇండొణి వరిఙ్ పెరి గడదాన్ రకిస్సెత్ఙ్ ఉండి ఓడః తయార్ కితాత్ న్ . జరిగ్దెఙ్ మనిసఙతిఙ వందెఙ్ దేవుణు డటం వెహివలె
వాండులొఙితాన్. వనిన్నమకమ్ దానె,లోకమ్ దుమహి,మహిలోకురిఙ్ దేవుణుముసుక్నమకంసిలెల్ద్ ఇజివాండుతోరిసాత్ న్.
అందెఙెవారు తపు కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు తీరుప్ కితాండె, నోవెఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇ జి ఇటాత్ న్. నోవ నమకమ్ దానె నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఇజిఇటాత్ న్. 8నమకమ్ దానె,అబాహము, ‘నీను నీ ఇలుల్ డిఃసి,నీదిఇజివెనుకదొహ్ కిన్బాడిఃదుసొన్ అ’,
ఇజి దేవుణు వెహివలె,లొఙితాండెసొహాన్ . ఎంబెసొన్ సినాన్ ఇజి తెలిఎండవాండు 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. 10అబాహము పయువాండు లెకెండ్ అబె బతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు ఎలాకాలం నిలిస్ని నిజమాతిపునాదిమనిపటన్ం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . అయాపటన్ం రూపుసీజితొహిన్కాన్ 
దేవుణు. 11నమకమ్ దానె,అబాహము నండొ డొక ఆతిఙ్ బా,సార గొడుడ్ బోదెలి ఆతిఙ్ బాఅపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సీన ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 12అందెఙె, సాతిలెకెండ్ మనియాఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్, నండొ
నండొ లోకుర్ ఆతార్. ఆగాసమ్ దు మని సుకెఙ లెకెండ్, సమ్ దరమ్ ది ఒడుడ్ దు మని లెక 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. యాబూమిదు వారు పయువారు ఇజి
ఒపుప్కొటార్. 14యాలెకెండ్ వెహిన్ లోకుర్, వరిఙ్ సొంత ఉండి దేసెం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్.
15వారుడిఃసివాతిదేసెంవందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ,మర్ జిసొండెఙ్ అవ్ సరంమహాద్ మరి. 16గానివారు,ఇంక
నెగిగ్ ఉండిదేసంవందిఙ్ కోరితార్. ఇహిఙపరలోకమ్ దిదేసంవందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె,దేవుణు,వరిదేవుణుఇజివెహెఆదెఙ్ 
సిగుఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండువరివందిఙ్ పరలోకమ్ దుఉండిపటన్ంతయార్ కితమనాన్. 17నమకమ్ దానె,దేవుణు
అబాహముఙ్ పరిస కితివలె, వనిన్ మరిసి ఇసాస్కుఙ్,పూజలెకెండ్ సితాన్. దేవుణు అబాహముఙ్ నె ఒటుట్ సితాన్. గాని వనిన్
ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ పూజ లెకెండ్ సీదెఙ్ వాండు తయార్ ఆతాన్. 18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహాన్ , “ఇసాస్కు వెటనె నీ
తెగగ్దికార్ పుటాన్ర్”,✡ ఇజి 19సాతివరిఙ్ మర్ జి బతిక్సెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్ ఇజి అబాహము ఒడ్ఃబితాన్. యాకసుడ్ఃతిఙ,
అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండె మనాద్. 20 నమకమ్ దానె, ఇసాస్కు, యాకోబుఙ్ నియాసావుఙ్,
వరిఙ్ వానికాలం వందిఙ్ దీవిసాత్ న్. 21 నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు సాని ముఙాలెయోసేపుమరిసిర్ రిఎరిఙ్ దీవిసాత్ న్.
వనిన్ డుడుదు ఒరిగ్తాండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ న్. 22 నమకమ్ దానె, యోసేపుసాదెఙ్ 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. 24 నమకమ్ దానె, మోసె, వాండు
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పిరితి వలె పరొ గాలిస్ మరిసి ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కెఎతాన్. 25వాండు, పాపం తపిసిన్ సణెం మంజిని సర్ దదు మంజిని దని
ముసుక్ దేవుణు లోకుర్ వెట బాద ఆదెఙ్ కోరితాన్. 26 అయ్ గుపు దేసెమ్ ది ఆసిత్ ముసుక్, కీసుత్ వందిఙ్ బాదెఙ్ ఆనికాదె
విలువమనిక ఇజివాండు ఒడ్ఃబితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వానికాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ కిని నెగిగ్ దని వందిఙ్ వాండు ఎదు
సుడ్ఃతాన్. 27 నమకమ్ దానె, మోసె, రాజు కోపమ్ దిఙ్ తియెల్ ఆఏండ, అయ్ గుపు దేసెం డిఃసాత్ న్. వాండు మర్ జి వాదెఙ్ 
కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃతి లెకెండెమనాద్.

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.
29 నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు లోకుర్ ఎరఙ్ సమ్ దరమ్ దాన్ వహి బూమిదు నడిఃని లెకెండ్ నడిఃసి సొహార్ . అయ్ గుపు
దేసెమ్ దికార్ అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతి వలెవారుముడుఃగితార్. 30నమకమ్ దానె, ఇసాయేలులోకుర్ ఏడు రోసుక్యెరికొ
పటన్ం సుటులం బూలాతివలె, పటన్మ్ ది గోడెఃఙ్ అరె. 31 నమకమ్ దానె, సాని బూలాని రాహబు, దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇ దని
పటన్మ్ ది వరివెట సాఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేసెమ్ దిఙ్ గుటు లాగ్ దెఙ్ వాతి వరిఙ్ అది డగు కితాద్. 32నాను మరిబా
వెహెఙా? గిదియొను, బరాకు, సంసొను, యెపత్, దావీదు, సముయెలు, పవకరు నిని వరి వందిఙ్ వెహెఙ్ నఙి సమయం
సాల్ ఎద్. 33 నమకమ్ దానె, వారు దేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్ విదెద్ం కిజి గెలసాత్ ర్. వారు నీతి నిజాయితికెఙ్ కితారె, దేవుణు ఒటుట్
కితికెఙ్ దొహ్ కె. వారు నొరెసుక్ వెయుక్ మూకార్. 34 నండొ కసిన్ సిసుదిఙ్ నపాత్ ర్. కూరెద్ఙాణిఙ్ సాఎండ తపె ఆతార్. వారు
సతుత్ సిలికార్ గాని సతుత్ మనికార్ ఆతార్. వారు విదెమ్ దు సతుత్ మనికార్ ఆతార్ పయి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఉలుపాత్ ర్.
35సెగొండెక్ బోదెకాఙ్,వరిసొంతదివరిఙ్ సావుదాన్ మర్ జిదొహ్ కె. మహికార్ నండొబాదెఙ్ ఆతిఙ్ బా,వారు దేవుణుముసుక్
మని నమకం డిఃసి, డిఃబె ఆని దని ముసుక్ సానిక నెగెద్ ఇజి సుడ్ఃతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మర్ జి నిఙ్ ని వలె నెగిగ్
బతుక్దొహ్ కెఙ్. 36సెగొండార్ దూసెఆతార్. కొరడెఃఙాణిఙ్ డెయ్ ఎఆతార్. మరిసెగొండార్ తొహెఆతారె,జెలిదు ఇడెడ్ ః ఆతార్.
37వారు పణకాణిఙ్ డెయ్ ఎ ఆతార్. రంపమ్ కాణిఙ్ రుండి ముకెఙ్ కొయెఆతార్. కురెద్ఙాణిఙ్ సపె ఆతార్. సెగొండార్ మెండ
గొరెదినొ,ఏలెటు గొరెదినొతోలుపొర్ పెఆజి,బఙఆజి,బాదెఙ్ ఆజి, దూసెఆజిబూలాతార్. 38యానెగిగ్ లోకుర్ మండెఙ్,యా
లోకం తగ్ ఎద్. వారు బీడిఃమ్ బూమిఙ, గొరొకాఙ్ బూలాతార్. సాలమ్ క లొఇ, బూమిదు మని బొరోఙ డాఃఙితార్. 39వారు
నమకం ఇటాత్ ర్. అందెఙె, నెగిగ్కార్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్. గాని వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్
కితికెఙ్ దొహ్ కుతె. 40ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమావందిఙ్ ఇంక నెగిగ్క ఏర్ పాటు కితమనాన్. మావెటనె, వరిఙ్ పూరి కిదెఙ్ 
ఇజి వనిన్ ఉదెసం.

12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 

1అందెఙె, మాసుటులం సేన సాకిస్రు మనార్. అందెఙె, అడు కిజిని సఙతిఙ డిఃసి, మఙి సికుక్ఙ అర్ ప్ సిని పాపం డిఃసి,
దేవుణుమాఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇని ఉహ్ కిన్ పోటిదు ఓరిసినె ఉహ్ కాన్ట్. 2మాగురియేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్. వాండె
మా నమకంమొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు సిలువాదు సిగు మని సావుసాదెఙ్ 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 నండొబాదెఙ్ వాండు ఓరిసిత్కెఙ్ ఎతుత్ కిదు. అందెఙె,మీరుమనుస్ విసిక్ఎండ, డిఃసిసిఎండ
మండెఙ్, వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పాపం వెట కాట్ లాడ్ఃజినిక నల సీని నసొ ఏలుదాక మీరు ఎదిస్ ఇతిదెర్. 5 దేవుణు వనిన్
కొడొఃర్ లెకెండ్ మిఙి ఉసార్ కిబిసిన్ మాటమీరు పోసిత్దెరా?. “నా కొడొః, పబు నిఙి దిదిని వలె మనుస్ బాద కిమాట్. వాండు
డటం వెహిన్ వలె మీమనుస్ విసిక్మాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాండు పేమిసిని వరిఙ్ దిదినాన్. వనిన్ మరిన్ ఇజి డగు
కిని వనిన్ఙ్ దిదినాన్✡”, ఇజి వెహిస్నాన్. 7 ఒరెన్ అపొప్సి దిదిని వజ, మీ సెమెఙ్ ఓరిసుత్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ సెమెఙ్,
దేవుణు మిఙి వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ ఇజి తోరిసెన్. అపొప్సి దిదిఇ మరిసి ఎయెన్ బామనాండా? 8 వనిన్ మరిసిర్ 
విజెరిఙ్ దిజినిలెకెండ్, మిఙి దిదిఎండ మహిఙ, మీరు వనిన్ నిజమాతి కొడొఃర్ ఆఎర్. గాని ఆఇ కొడొఃర్ ఇజినె అరద్ం. 9మఙి
విజెరిఙ్ కాసిత్ అపొప్సిర్ మహార్ . వారుమఙి దిదిజిమహార్ .మాటు వరిఙ్ గవ్ రం సీజిమహార్ . అహిఙ,మాఅయాలోకమ్ ది
బుబబ్ ఆతికాన్ దిదినివలె,ఎసొలావువనిన్ఙ్ లొఙిజిమాటుఎలాకాలంబతిక్దెఙ్ ? 10మాబుబబ్ర్,సెగంకాలంమఙిదిదితార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకనెగెద్ ఇజివారు ఒడ్ఃబితార్. గాని,మానెగిగ్దనివందిఙ్ దేవుణుమఙిదిదిజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు వనిన్లెకెండ్ పరిసుదమ్ కమండెఙ్. 11మఙిదిదినివలె,అయాకసర్ ద కిబిస్ ఎద్, దుకం కిబిసాన్ద్. గానిఅయాలెకెండ్ 
దిదిజి సికస్ లాగె ఆజి నెగిగ్ సరిదు వాతికార్, వెనుక నీతి నిజాయితిదాన్ కిజి, సమాదనందాన్ మంజినార్. 12అందెఙె, డిఃపిత్*
మీ కికు పెర్ దు. వణకిస్ని ముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †. 13 “మీకాలాక్ఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు”✡. సొట కాలుక్ బెణ్ ఎండ,
సతుత్ ఆని వందిఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నెకిస్పొక్ మాట్ 
14విజెరె వెట సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ సుడ్ఃదు. పాపం కిఇ, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిబతుక్ బతిక్దెఙ్ 

సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ బతిక్ఇకాన్, పబుఙ్ సుడ్ఃఎన్. 15ఎయెన్ బాదేవుణు బాణిఙ్ వాజిని వనిన్ దయా
దరమ్ం తపిస్ సొన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. ఉండి సేందు మొకక్ పిరిసి దని సేందు నండొండారిఙ్ బాద కినిలెకెండ్, ఎయెన్ బా
ఆఏండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 16సావు లెకెండ్ సాని బూలాజినొ, దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండనొ, ఎయెన్ బా మన్ ఎండ జాగర
సుడ్ఃదెఙ్. వాండు ఉండి పుటా తిండి వందిఙ్, వనిన్ పెరి మరిసి ఇని అకుక్ పొరాన్. 17మీరు నెసిని లెకెండ్, వెనుక వనిన్
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అపొప్సి. సీని దీవెనమ్ కు వాండు కోరితివలె, వాండు నెకిస్ పొకె ఆతాన్‡. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కితిక మారిసెత్ఙ్ వాండు
అట్ ఎతాన్. వాండునండొఅడఃబాజిదీవెనమ్ కులొసిత్ఙ్ బాదొహ్ కుతె. 18మీరు,ఇసాయేలులోకుర్ సీనాయిగొరొణ్ డగువాతి
లెకెండ్ రెఇతిదెర్. ముటిస్నెసెత్ఙ్ ఆని,సిసు కసిసి,గొపప్సీకట్ మని,తుపాన్ మనిగొరొన్ డగురెఇతిదెర్. 19వారు,జోడుబాంకెఙ్ 
ఊహ్ కిన్పెరిజాటు,వరిగ్నిజాటువెహర్. అయాకవెహివలె,మరివరివెటవరిగ్మాఇజిదేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్. 20ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, “ఉండి జంతు ఆతిఙ్ బా, గొరొతు మటిత్ఙ, దనిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్”✡, ఇజి దేవుణు వెహి ఆడ ఓరిసెత్ఙ్ 
అట్ ఎతార్. 21అబెబ్తోరెఆతిక,గొపప్తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙెమోసెవెహన్, “నానుగొపప్తియెల్ ఆజివణక్ సిన”,ఇజి. నని
గొరొన్ డగు ఆఏద్ మీరువాతిదెర్. 22గానిమీరు, సియొను గొరొత్ నెవాతిమనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణుమంజిని పటన్మ్ దునె
వాతి మనిదెర్. ఇహిఙ, పరలోకమ్ ది యెరూసలెమ్ 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 డగునెవాతిమనిదెర్. వాండెవిజెరిఙ్ తీరుప్ సీనికాన్. పరలోకమ్ దుమనినీతినిజాయితిమనివరిపాణమ్ క,డగునె
వాతిమనిదెర్. వారుపూరికిబెఆతికార్. 24మీరుయేసుడగునెవాతిమనిదెర్. వాండె,అయాకొతత్ ఒపుమానంనడిఃపిసిన్కాన్.
మీరు, సిల్ కరెసె ఆతి నల డగువాతిమనిదెర్. ఏబేలు నల వెహిస్ని దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాటవెహిస్ని నల డగువాతిమనిదెర్.
25అందెఙె, 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. “మరి ఉండి సుటుబా, నాను బూమిదిఙ్ నె ఆఏండ, ఆగాసమ్ దిఙ్ బా కద్ లిసన్లె”✡ ఇజి. 27 ‘మరి ఉండి సుటుబా’,
ఇనిమాటదిఙ్, కదిల్నికెఙ్ మారిసెన్ ఇజినె అరద్ం. ఇహిఙ, తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జిమారె ఆనె ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ 
ఎలాకాలం మండెఙ్. 28అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః ఎసెఙ్ బా కద్ లిఎద్. అందెఙె✡ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ తియెల్ దాన్ 
గవ్ రమ్ దాన్,వాండు సర్ ద ఆని వజమాడిఃసాన్ట్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “మాదేవుణు సురిన్ సిసు ననికాండె.

13
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగసర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 

1కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనితంబెరిఙు ఇజి,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసినెమండు. 2నెస్ ఇవరిఙ్ డగు కిదెఙ్ పోస్ మాట్.
యాలెకెండ్ డగు కిజి, సెగొండార్, నెస్ ఎండనె దూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ . 3జెలిదు మని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి వెట బాన్ 
మహివజ ఎతుత్ కిదు. బాదఆని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ బాదఆజిమహివజ వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పెండిల్దిఙ్ విజెరె
గవ్ రం సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్మాసిర్ రిఎర్ బా, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిలెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సాని బూలాని
వరిఙ్, రంకు బూలానివరిఙ్ దేవుణు తప్ ఎండసికస్ సీనాన్. 5డబుబ్దిఙ్ ఆసఅమాట్. మిఙికలిగ్తిమనిదనితాన్ సర్ దఆదు.
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”✡. 7దేవుణుమాట
మిఙి వెహిస్,మిఙినడిఃపిసిని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వరి బతుక్దాన్ వాతివిజునెగిగ్ దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వారు నమిమ్తిత్ లెకెండ్ 
నమిమ్దు. 8యేసు కీసుత్ ఇఏన్, నేండు, ఎలాకాలం ఉండె లెకెండ్ మంజినాన్. 9విజు రకమ్ కాణి నెస్ ఇ బోదెఙ వెట సొనామ్ట్.
దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మామనుస్ సతుత్ ఆనికాదె నెగెద్. తిండి వందెఙ్ మని రూలుఙ లొఙిజి ఆఎద్. అయాకెఙ్ లొఙితి
వరిఙ్ ఇని లాబమ్ బా రెఎద్. 10మఙి ఉండిపూజ సీనిమాలి పీట మనాద్. దని బాణిఙ్, గుడారమ్ దు సేవ కిజిని పుజెరిఙ
తిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలు వజ,విజుపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిపాపం వందిఙ్ పూజలెకిండ్ జంతుఙ
నల దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ పటన్ం వెలిల్ సురాన్ర్. 12అందెఙె, యేసుబా పటన్మ్ ది వెల్ గు
వెలిల్ బాద ఆతండెసాతాన్. వనిన్ సొంత నలవాకిస్ వనిన్ లోకురిఙ్ పాపం సిలివరి లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్
బాద ఆతండెసాతాన్. 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 ఇజి
మా వెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజిని పూజ సీనాట్. 16మహి వరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్, వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నినిపూజెఙదేవుణు సర్ దఆనాన్. 17మీఅతికారిఙమాటెఙ్ వెండు. వరిఅతికారమ్ దిఙ్ లొఙిదు,వారుమిఙిజాగర
సూణార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరిపణిదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజివారు నెసాన్ర్. మీరువరిఙ్ లొఙితిఙ,వారు సరద్దాన్ 
వరి పణిఙ్ కినార్. సిలిఙ వారు దుకమ్ దాన్ కినార్. అయాకెఙ్ మిఙి నెగికెఙ్, సిఉ. 18మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. మాగరబ్ం
మఙి గదిస్ ఎండమనఇజిమాపుపూరినమిమ్జినాప్. మావుకిజినిదనిలొఇనెగెండ విజు కిదెఙ్ కోరిజినాప్. 19దేవుణు బేగినె
నఙిమీడగుమర్ జి తలెఙ్ మీరుమరిలావుపారద్నం కిదెఙ్ ఇజినానుముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21 దేవుణుమా పబు ఆతియేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండె గొరెఙ పెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్
నలవాకాండెసాతాన్. వనిన్ నలదాన్ వాండు ఎలాకాలంవందిఙ్ ఒపుమానంముద కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనంసీనిదేవుణు,
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్,మిఙినెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ సాయం కిపిన్. యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ విజుమాలొఇ
కిపిన్. వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం గవ్ రంమనిద్. ఆమెన్. 22తంబెరిఙాండె,నానుమిఙిఉండిఇజిఉతమ్ నెరాసత్ మన. అందెఙె,నాను
పణసిత్ మాటెఙ్ జాగర వెండు ఇజి ఉసార్ కిబిసన్. 23మాతంబెరి ఆతి తిమోతి జెలిదాన్ డిఃబె ఆతాన్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి
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నానుకోరిజిన. వాండు ఇబెబ్ బేగివాతిఙ,మిఙిసుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బానావెటతన. 24మిఙినడిఃపిసినివిజెరిఙ్,దేవుణులోకుర్ 
విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ . ఇటలిదుమనినమిమ్తిత్కార్ మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 25దేవుణు దయాదరమ్ం
మీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక

యాఉతంరాసిత్యాకోబు పబుఆతియేసుఙ్ తంబెర్ సి ఆతికాన్ .యాకోబుయెరుసలేమ్ దుమనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్లిఙలొఇ
ఒరెన్ . యాకరాసిత్ కాలం రమారమి కీసుత్ సకం 45దాన్ 50 నడిఃమి కాలమ్ దు రాసత్ మనాన్ . యాఉతమ్ దు ముకెలమాతిక
నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ ఆఏదో ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిరాసత్ మనాన్ .

1దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్, సేవకినికానాతియాకోబు, ఆఇ దేసెమ్ కాఙ్ సెదితిమని దేవుణు లోకాఙ్ విజేరిఙ్ 
రాసినిఉతం. మిఙివిజేరిఙ్ వందనమ్ కు.

మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
2-3నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, నండొమాలెఙ్ వానివలె మీరు సర్ దదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాలెఙ్ వానివలె

యేసుపబుముసుక్మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండమహిఙ,మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ మిఙిసతుత్ మనాద్ ఇజిదినివలెహాన్ రుజుప్ వానాద్.
4మీరు కిజిని పణిదు డిఃస్ ఏండ ఓరిసి మండు. అయాలెకెండ్ కితిఙ మీరు కసట్ం బరిసిన్దనిన్ లొఇపూరి ఆతికిదెర్ ఆనిదెర్ .
అయావెలెమీగుణమ్ దు ఇనికబాతకుక్ సిలెల్ండమంజినిదెర్ . 5మీలోఇఎయెఙ్ బాగెణంతకుక్మహిఙ,వాండు దేవుణుదిఙ్ 
లొసెత్ఙ్. దేవుణువనిన్ఙ్ సీనాన్. ఎందానిఙ్ లొసినార్ ఇజికోపంఆఏండదేవుణువిజేరిఙ్ తకుక్ సిలెల్ండసీనాన్ . 6గాని,వాండు
కండెక్ బా అనుమానం సిలెల్ండ నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అనుమానం ఆనికాన్ గాలిదాన్ ఎగిని
సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్ జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8అనుమానం ఆనికాన్ దేవుణు బాణిఙ్ ఇనికబా దొహ్ కాన్ద్ సు
ఇజి ఒడ్ఃబినిక ఆఎద్ . అనుమానం ఆనికాన్ రుండి మనుస్ఙ్ ఆజి ఇనిదనిన్ లొఇబా సిత్రం సిలిల్కాన్. 9 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
బీదవాండు, దేవుణు వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితిత్ఙ్ సర్ ద ఆజిమండెఙ్. 10అయావజనె ఆసిత్ మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్ ఆజి
ఇజిరికానాతిఙ్ బాసర్ దఆజిమండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఉండి గడిడ్ పూఙు వెటనెరాలిన్వజ,ఆసిత్ మనికాన్ ఆహెఆనసొనాన్
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 దేవుణు తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ . తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ దేవుణు ఎయెరిమనుస్దుబా ఆస పుటిస్ ఎన్ . 14గాని
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ సొంత మనుస్దాన్ మనిన్ ఆసదాన్ మర్ జి లాగె ఆజి సెఇ పణి కిజినాన్. 15తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఎలాగ
ఇహిఙ అయ్ లికొడొః పొటాద్ పిండెం ఆతిలెకెండె అయాక పిరితివలె ఏరు ఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ మనుస్దు సెఇ
ఆస నండొ ఆజిపాపంపుటాన్ద్ . పాపంముదితిఙ వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16నాను పేఇని తంబెరిఙండె, ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఏండ సుడ్ఃదు. 17 నెగిగ్కెఙ్ విజు, కలిత్సిలిల్కెఙ్ విజు దేవుణు సీని
ఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దుమనిన్జాయ్ విజువుటిసిత్ దేవుణుబాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ విజువాజినె. జాయ్ సొనిస్ నీడఃవానాద్ . గాని
దేవుణుమార్ ఇకాన్ . 18నిజమాతి వనిన్మాటదాన్ వాండు తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణు మఙి కొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙపుటిసిత్ విజు వనకముసుక్ దేవుణుమఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ న్ .

దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19నానుపేమిసినితంబెరుఙాండె,యాకనెగెండవెండు. ఒరెన్ ఒరెన్ బాగవెంజి,వెహివెటనెవర్ గిఏండ,వెహివెటనెకోపం

ఆఎండమండెఙ్. 20ఒరెన్ కోపంఆతిఙదేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజనీతినిజయిదాన్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 21అందెఙెమనుస్ద్ 
నిండితి సెఇకెఙ్ విజుడిఃసిసీజి, పిరిజివాని సెఇఅలవాటుఙ్ విజుడిఃసిసీజి,మిఙినెతగిసి దేవుణుమీమనుస్దు ఇటిత్ మాటెఙ
లొఙిదు. దేవుణుమీమనుస్దు ఇటిత్ ఆమాటెఙలొఇ,మిఙి గెలిప్సెత్ఙ్ సతుత్ మనెన్.

22మీరు దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙె ఆఎద్ . దేవుణుమాట వెంజి అయమాటవజ నడిఃదెఙ్ బావలె. దేవుణుమాటెఙ్ వెంజి
అయవజనె నడిఃఏండమహిఙమిఙిమీరెమొసెం కిజినిదెర్. 23దేవుణుమాట వెంజి అయావజ నడిఃఇకాన్ అదద్మ్ దు వనిన్
మొకొం సుడ్ఃతి వనిన్లెకెండ్ మనాన్. 24వాండు అదద్మ్ దు సుడ్ఃజి మర్ జి సొహి వెటనె వనిన్ మొకొం, ఎలాగ మరికదొ ఇజి
పోసినాన్. 25దేవుణు వెహిపూరి ఆతి రూలుఙ్ లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకు దేవుణు వెహి అయమాటెఙ్ 
విజు నెగెండ సద్ వీజి బాన్ మనికెఙ్ పోస్ ఏండ అయావజనె వనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ, వాండు కిని విజు పణిఙలొఇ దేవుణు
వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

26 ఎయెన్ బా, నఙి దేవుణు ముసుక్ నండొ బకి మనాద్ ఇజి వెహిస్ వెనుక, వనిన్ నాలిక అడుడ్ సిలెల్ండ వర్ గితిఙ వనిన్ఙ్ 
మనిన్బకి విలువ సిలిల్కాద్ . వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె ఆజినాన్. 27మాబుబాబ్తి దేవుణు సుడ్ఃతిఙ నిజమాతి బకి ఇనిక
ఇహిఙ, యాయ బుబాబ్ర్ సిలిల్ కొడొఃరిఙ్, ముండ మణిసి ఆతి అయ్ లికొడొఃకాఙ్ వరి కసట్మ్ దు సాయం కిదెఙ్, దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇ వనకలొఇ కూడ్ఃఏండమండెఙ్ ఇకాదె నిజమాతిబకి.

2
విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె
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1నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, గొపప్ జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు మనిన్ పబువాతి యేసుకీసుత్ 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, “నీనుఅబెబ్ నిల్ అ,సిలిల్ఙనాకాలుక్ డగు ఇబెబ్అడిగిబస్ అ”, ఇజివెహిఙ,మీరుబీదవనిన్ఙ్ ఆసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ 
ఎరిల్సిత్లెకెండ్ మంజినాద్ . ఈహ మీరు మీ మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పు కిజినిదెర్ . 5నాను పేమిసిని
తంబెరిఙండె,మీరునెగెండవెండు. యాలోకమ్ దిబీదవారుదేవుణుముసుక్ఇడిత్ నమకంవందిఙ్ ఆసిత్మనిన్కారాదెఙ్ 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. మిఙికోర్ టుదు లాగ్ జి ఒనికార్ వారె గదె. 7మీరు అసిని
యేసుకీసుత్ నెగిగ్ పేరు, వీరె దూసిసినార్ గదె.

8 దేవుణు మాటదు మనిన్ ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, నీను నిఙి పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ బా పేమిస్ అ✡ ఇజి
ఆహ కితిత్ఙమీరు బాగ నడిఃసినిదెర్ . 9గానిమీరు విజేరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ సుడ్ఃఎండమహిఙపాపం కిజినిదెర్. దేవుణు సితిత్
రూలు మీరు తపిత్దెర్ ఇజి తీరుప్ వాజినాద్. 10ఎయెరుబా దేవుణు రూలుఙ విజు వనాక్ఙ్ లొఙిజి ఉండి రూలు తపిత్ఙ విజు
రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 11మీరు రంకు బూలానికఆఏద్ ఇజి రూలుమనాద్ . లోకాఙ్ సపిన్క ఆఏద్ ఇజిబారూలుమనాద్ .మీరు
రంకు బూలాఇదెర్ గానిలోకాఙ్ సపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 12లోకాఙ్ విడుఃదల సీని రూలుదాన్ దేవుణు మిఙి తీర్ పు
కినాన్ లె. అందెఙె సరి ఆతిమాటవరిగ్దు,ఆహెనడిఃదు. 13ఎందానిఙ్ 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
14నాతంబెరిఙండె,ఒరెన్ దేవుణుముసుక్ నమకంమనాద్ ఇజివెహిస్నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజపణికిఏండమహిఙవనిన్ఙ్ 

లాబం సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16 ఉండి వేల ఒరెన్ తంబెరి గాని తఙిసి గాని సరి ఆతి సొకక్పాతెఙ్ 
సిలెల్ండ, తిండి సిలెల్ండ మహివలె వరిఙ్ కావాలిసిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఇనిసాయం కిఏండ, “ఏలు సొన్ అ, సిసు కాయ్ జి నెగెండ
ఉణిజిమన్ అ”, ఇజి వెహిఙ ఇనిలాబంబా సిలెల్ద్ . 17అయావజనె నమకమ్ దిఙ్ తగితి పణి కిఏండ, నమకం ఉండెమహిఙ
అయ నమకమ్ దాన్ ఇని లాబం సిలెల్ద్ . 18గాని మీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్
ఇజి వెహిస్నిదెర్ సు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ మనెన్. గాని నెగిగ్ పణిఙ్ కిఏండ మిఙి నమకం మనాద్ ఇజి ఎలాగ మీరు
తోరిసిన్దెర్ ఇజి నాను వెన్ బాజిన. నాను నా నెగిగ్ పణిఙాణ్ నా నమకం తోరిసన్. 19 దేవుణు ఒరెండె ఇజి నీను నమిమ్జిని.
ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె. దెయమ్ కుబా ఆహె నమిమ్జి తియెలాజి వణకిస్నె. 20బుదిద్ సిలిల్కి, నిఙి నమకం మనాద్ ఇజి తోరిసిని
నెగిగ్ పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నీను నెస్ ఇదా? 21మాఅనిగొగొ ఆతి అబహాం, వనిన్ మరిసి ఆతి
ఇసాస్కుఙ్ పూజ కిదెఙ్ పూజ బసాదు ఒతిత్వలె, వాండు కితిత్ పణిదాన్ నీతి నిజయి మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇడాత్ న్ .
22 సుడ్ఃదు, వనిన్ నమకమ్ ని, వాండు కితిత్ పణి రుండిబా కూడ్ జి వనిన్ నమకం పూరి ఆతాద్ . 23 “అబహాం దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మాట ఆహె
జర్ గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్ ఇజి పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24 ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం ఉండెదానె
ఆఏద్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ . 25అయావజనెసాని బూలానికాద్ ఆతి
రాహాబుబాపటన్మ్ దిఙ్ సడిఃసిలెల్ండసుడ్ఃదెఙ్ వాతివరిఙ్ దనిన్ఇండొబాడిడ్ సీజిఆఇసరిదాన్ పోకాద్. అదికితిత్ 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 ఆతిమిఙి
దేవుణు గటిఙ్ ఆతి తీరుప్ సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇ తపిస్ సొనిస్నాట్. గాని ఎయెన్ బా వాండు వెహిన్ మాటెఙ లొఇ ఎసెఙ్ బా తప్ ఏండాతిఙ
వాండుపూరి ఆతికాన్ , ఇని తపు సిలికాన్. వాండు వనిన్ ఒడొఃల్ మనుస్ విజుఅణసె ఆజిమండెఙ్ అటాన్న్.

3 గురమ్ ది వెయ్ దు కలెం* ఇటిత్ఙ అకక్ లొఙిజినాద్ . అయ ఇజిరి కలెమ్ దానె మఙి ఇసట్మాతి బాడిడ్దు దనిన్ఙ్ మహెఙ్ 
ఆనాద్ . 4సిలిల్ఙఉండిఓడఃదిఙ్ సుడ్ఃదు. అకక్ ఎసొపెరికఆతిఙ్ బా,పెరిగాలిదాన్ సొనికెఙ్ ఆతిఙ్ బా,ఓడఃదుమనిన్ సుకాని
ఇనిఇజిరిమరదాన్ ఓడఃనడిఃపిసినికాన్ ,వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిబాడిడ్దుఒసినాన్. 5అయాలెకెండ్ నాలికబాఇజిరికఆతిఙ్ బాఅకక్
గొపప్ వనక వందిఙ్ పొఙిజి వర్ గిజినాద్ ఎసొస్ ఇజిరి సిసు ఆతిఙ్ బా పెరి గొరొన్ ది మరెకాఙ్ విజు సురన్పొకాన్ద్ . 6నాలికబా
ఉండిసిసులెకెండె. ఒడొఃల్ దుమనిన్వనకలొఇఅకక్పూరిసెఇక. అకక్ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పూరిసెఎణ్ కిజినాద్ . నరకమ్ దానెవాతి
సిసు నాలికాదు కసి వనిన్ బతుక్ విజునాసనం కిజినాద్ . 7విజు రకమ్ కాణి జంతుఙ, ఆగసమ్ దు మనిన్ పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్,
ఏరు లొఇ మనిన్ విజుమొయెఙ, లొఙిసెత్ఙ్ లోకు అటాన్న్. 8గాని ఎయెర్ బానాలికదిఙ్ లొఙిసెత్ఙ్ అట్ ఏర్. అదిపూరి 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 సీని

✡ 2:8 2:8 లేవి 19:18. * 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దుమహిఙానె దనిన్ఙ్ నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ .
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మాటెఙ్ వాజినాద్. నాతంబెరిఙాండె,మీరు ఆహెమంజినిక ఆఏద్ . 11ఉండెఊటదానె నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు రెఉ.† 12బొడె
మరాతు ఒలివ పటుక్ అస్ ఉ. దాకస్ తివాద్ బొడె పటుక్ రెఉ. అయావజనెసోరు ఏరు సోనిఊటదాన్ నెగిగ్ ఏరు రెఉ.

రుండి రకమ్ కాణిగెణమ్ కు
13మీలొఇ గెణం తెలివిమనిన్కాన్ మహిఙ,అకక్ వనిన్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ రుజుప్ కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్,లొఙిజిమంజిని గుణం

వానాద్. నఙి గెణం తెలివి మనాద్ ఇజి లొఙిజి మంజిని గుణమ్ దాన్ వాండు కిని పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14గానిమీమనుస్దు
నండొపగ,గోస,మీవందిఙ్ మనిన్మనుస్ ఇడ్ఃతిఙమీగెణంవందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ .మీగెణంవందిఙ్ వెహిన్క నిజంఆఏద్ .
15ననిన్ బుదిద్ దేవుణు సితిత్క ఆఏద్ . అకయాలోకమ్ దాన్, లోకు బుదిద్దాన్, సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతి గెణమె. 16ఎంబె గోస,
మీవందిఙెమనిమనుస్మనాదొ,అబెబ్ టంటెఙ్ , విజు రకమ్ కాణిపాపమ్ కు మంజినె. 17గానిదేవుణుబాణిఙ్ వానిగెణం కలిత్
సిలిల్క. అయగెణంమనిన్కార్ సమదనమ్ దాన్ ,సారిల్దాన్ ,విజేరెవెట కూడ్ఃజి,లొఙిజిమంజినిబుదిద్దాన్ , కనికారమ్ దాన్ ,నెగిగ్
పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజి, నిజమ్ దాన్ పణి కినార్ . 18నమదనం కినికార్ సమదనం వితిస్, నీతి నిజయి ఇని
పంట కొయ్ నార్.

4
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు

1మీ లొఇ జటిఙ్ ఆదెఙ్ , పోటాల్ డ్ఃదెఙ్ బుదిద్ మనాద్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీ మనుస్దు 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 ఆజి పోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙి కావాల్ సిత్క
ఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ,మీరు దేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3మీరులొసిన్వలెమిఙిదొహ్ క్ ఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీరు సెఇ
ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకంముసుక్మండెఙ్ ఇజిమీరులొసిన్దెర్. 4మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసిసొహికిదెర్. యాలోకమ్ దిఙ్ 
పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ విరోదమాతికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? యాలోకమ్ దిఙ్ కూల తొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 
ఆనాన్. 5దేవుణుమాలొఇ ఇడిత్ ఆతమ్, మావందిఙ్ నండొ ఆస ఆజినాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు మనాద్. అయమాట నిజం
ఇజిమీరునెసినిదెర్ . 6గానిదేవుణుసతుత్ దాన్ కూడిఃతిదయాదరమ్ంమీరుఆసఆనిదనిన్ఙ్ ఇంకనండొసీజినాన్ . అందెఙె “గర
ఆనివరిఙ్ దేవుణుఎదిసినాన్ . గానితగెఆతిమనిన్వరిఙ్ దయాదరమ్ంసీజినాన్ ”,ఇజిదేవుణుమాటదువెహిస్నాద్ . 7అందెఙె
మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు. సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ . అయావలె సయ్ తాన్ మీబాణిఙ్ ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8మీరు దేవుణు డగు
రదుద్ . అయావలెమీడగు రదుద్ . అయావలెదేవుణుమీడగువానాన్ .మీరు కినిపణిఙలొఇఇనితపుప్బామన్ ఏండమండెఙ్ ,
పాపంపణిఙ్ విజుడిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్,లోకమ్ దిఙ్,పేమిసిని రుండిమనుస్ డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ పేమిసినిఉండెమనుస్
ఆజి మండు. 9మీ పాపం 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 దేవుణు సితిత్ రూలుదిఙ్ వాండు నెకిస్పొకిస్నాన్ .మీరు దేవుణు రూలుఙ్ 
నెకిస్పొకిఙమీరు దేవుణు రూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ . గాని దేవుణు రూలుఙ్ సరిఆతికెఙొ,ఆఏదొ ఇజిమీరు తీర్ పుతీరిసినికార్ 
ఆనిదెర్ . 12విజు రూలుఙ్ సీనికాన్ దేవుణునె. విజేరిఙ్ తీర్ పు సీనికాన్ దేవుణునె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్ .
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కిదెఙ్ వాండు అటాన్న్ . పడఃకాతి వనిన్ఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ నీను ఎయి?

మర్ సరోజువందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ 
13నాను వెహిన్క నెగెండవెండు. మీలొఇసెగొండార్ ఈహ వెహాన్ర్, “నేండు సిలెల్,విగెహిఙ్ ఎంబెఎంబెఉండిపటన్ంసొనిస్,

అబెబ్ ఉండి ఏంటు మంజి బేరం కిజి నండొ డబుబ్ గణసన్”. 14అహిఙ, విగెహిఙ్ నీ బతుక్దు ఇనిక వానాదొ నిఙి తెలిఏద్. నీ
బతుక్ సణెం తోరె ఆజి సణెమ్ దిఙెమాయఆని ఆవిరి ననిన్క. 15అందెఙె మీరు ఈహ వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం మహిఙ
మాపుబతిక్నాప్,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. మిఙి వాని గొప కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకమ్ దాన్ నండొ అడఃబాదు. 2మీ ఆసిత్ విజు
పాడాఃనసొనాదెల్. మీపాతెఙ్ విజు సెద తినెలె. 3మీబఙారం, వెండిదిఙ్ కరి తినాదెల్. దేవుణు తీరుప్ కినివలె ఆ కరి నీముసుక్
రుజుప్ మంజి సిసువజ మిఙి నాసనం కినాదెల్. మీరు గణసిత్ ఆసిత్ విజు, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజు వందిఙ్ కుంబ కిజినిదెర్.
4సుడ్ఃదు,మీబూమిదు పణి కితిత్వరిఙ్ కూలిడబుబ్ సిఇతిదెర్. అయాకూలిడబుబ్మీఎదుమొరొఆజినె. మీపంటకొయివరి
మొరొగొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణుబాన్ సొహాద్ . 5మీరుయాలోకమ్ దుమహివలెసుకంముసుక్మంజి సర్ దదాన్ బతిక్తిదెర్.
కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ వాని మీ నాసనమ్ వందిఙ్ మీమనుస్ బలిసి వాతాద్ . 6తపుప్ కిఇ
వరిఙ్ తపుప్ కితిత్కార్ ఇజి నేరంమొపిస్, వరిముసుక్ తీరుప్ తపిసి సపిత్దెర్ .మిఙిఎదిసెత్ఙ్ వారు అట్ ఎతార్ .

కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు

† 3:11 3:11 బూమిలొఇహాన్ నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు వానె. బానెసెఇ ఏరునెవానె. తియాఙ్ ఆఉ. సోరుమనిన్కాదె.
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7అందెఙె, నాతంబెరిఙాండె, పబు ఆతియేసు కిసుత్ వాని దాక వనిన్వందిఙ్ ఓరిసి మండు. సుడ్ఃదు, ఒరెన్ రెయు వాండు
గొపప్ విలువాతి వనిన్ బూమి పంట బూమిపంటవానేండ ఎసొస్ కాలం కానమంజినాన్. ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి పిరుదిఙ్ 
వాండు కాన మంజినాన్. 8అయావజనె మీరుబా ఓరిసి మండు. మీమనుస్ కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతియేసు కిసుత్ వాని
రోజు డగు ఆతాద్. 9నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, దేవుణుమిఙి తీర్ పు కిఏండమండెఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ మొరొ
ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మిఙి తీర్ పు సీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ డగునె మనాన్. 10 దేవుణు మాట వెహి పవకరు
ఎలాగ మహార్ ఇజి సుడ్ఃదు. వరిఙ్ నండొమాలెఙ్ కితిత్ఙ్ బావారు అకెక్ఙ్ బరిసాత్ ర్ . 11నమకం డిఃస్ ఏండ బరిసి మహికార్ 
సరద్ ఆనికార్ ఇజిమాప్ వెహిస్నాప్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .యోబు, కసట్మ్ కువాతివలెఓరిసిత్ఙ్ దేవుణు ఎలాగవనిన్ఉదెసమ్ కు
పూరి కితాత్ న్ ఇజిమీరు వెహిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నండొ కనికారం, దయమనిన్కాన్ . 12ముకెలమాతిఉండిమాట
ఇనిక ఇహిఙమీరు ఆగసం తోడు గాని, బూమితోడు గాని,మరి ఇనిదనిన్ తోడుబాగానిఅసి పమాణం కినిక ఆఏద్ .మీమాట
ఒఓ ఇహిఙ ఒఓ ఇజి,ఆఏద్  ఇహిఙఆఏద్  ఇజిమండెఙ్. ఆహెమహిఙ దేవుణు తీర్ పుసీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.

నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం
13మీలొఇఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙవాండు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మీలొఇఎయెఙ్ బాసర్ దదాన్ మహిఙదేవుణు

వందిఙ్ పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14మీలొఇ ఎయెఙ్ బా జబుబ్ మహిఙ వాండు సఙం పెదెద్ల్ ఙ కూకెఙ్. వారు పబు పేరుదాన్ నూనె
రాసి వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. 15నమకమాతిపారద్నం ఆ జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కినాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ నికాన్న్. వనిన్
పాపమ్ కు దేవుణుసెమిసాన్న్ . 16అందెఙెమీరునెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ ,పాపమ్ కుమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి,ఒరెన్ ,
మరి ఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదు. నీతి నిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్ సతుత్ మనాద్.

17ఏలియపవకమాననిన్లోకునె. వాండుబూమిముసుక్పిరు రమఇజిగటిఙపారద్నం కితిఙ్,మూండిపంటెఙ్ ఆరునెలెఙ్ 
దాక బూమిముసుక్ పిరు రెఏతాద్. 18ఏలియమరిపారద్నం కితిఙ్ ఆగసం పిరు సితాత్ ద్. పిరు సితిత్ఙ్ బూమి పంట సితాత్ ద్.
19నాతంబెరిఙాండె,మీరుయాకనెసుత్ . మీలొఇఎయెన్ బానిజమాతిసరితపిత్ఙ,వనిన్ఙ్ మరిఒరెన్ నిజమాతిసరిదుతతెత్ఙె.
20అహ కితిఙపాపం కితిత్ఙ్ వాతిసావుదాన్ , వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ విజుసెమిసాన్న్.
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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక

యా ఉతం రాసిత్కాన్ యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు. రమారమి కీసుత్ సెకం 60 దు యా ఉతం రాసాత్ న్ . అయా
కాలమ్ దు ఆసియాదు బానె బతిక్జిమహి కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ వాజిమహె. ఏలుబడిః కిని రాజుర్ కీసుత్ లోకాఙ్ వరి నమకం
వందిఙ్ హిమ్ స కితాత్ ర్ . వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ యాఉతం రాసాత్ న్ . ముకెలమాతిమాటెఙ్ ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వానివలె ఓరిసి
మండెఙ్ ,అతికారిలోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ , దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతిపేతురురాసినిఉతం. పొంతు, గలతీయ, కపదొకియ,ఆసియ,బితునియఇనిదేసమ్ కాణ్ 
సెదితిమనిఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మనివరిఙ్,ఎయెర్ ఇహిఙదేవుణువనిన్వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితివరిఙ్ రాసిన. 2బుబాబ్తి
దేవుణుమిఙి ఎరిల్సెత్ఙె ఇజి ఒడ్ఃబితాండె వనిన్ వందిఙ్ మిఙిఎరిల్సాత్ న్. యేసు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి వనిన్ నలదాన్ నొరె ఆజి సుబరం
ఆజిమండెఙ్ దేవుణు ఆతమ్మిఙి కేట కితమనాన్. మిఙిదేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి నిండిజిమనీద్.

ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .
3-4మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొపొగిడిఃనాట్. వాండె,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్. దేవుణు గొపప్ కనికారమ్ దాన్ మఙి

కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, యేసు పబుఙ్ సాతి వరి లొఇహాన్  నికాన్. నికిఙ్ ఎలల్కాలం ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ 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  మఙివానిసికస్దాన్ ఎలాగ గెలిప్సాన్న్ ఇజితోరిసాన్న్ . 6దినిన్ వందిఙ్ మీరు నండొ సరద్ ఆదు. గాని
ఏలు సెగం రోసుక్ మిఙి కలిగ్తి అనెకమాతి విజు రకమ్ కాణి కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకం ఆదెఙ్ వలె. 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పడాఃజి
సొని బఙారం సిసుదు ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె. అయ లెకెండ్ బఙారం ముసుక్ విలువ మనిన్ మీ నమకమ్ బా కలిత్ సిలిక ఇజి
రుజుప్ కిదెఙ్ వలె. ఆహె రుజుప్ కితిఙయేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలె నని నమకమ్ వందిఙ్ మిఙిపొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం
దొహ్ కాన్ద్.

8-9మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గానివనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు సుడ్ఃఏండమహిఙ్ బావనిన్ఙ్ నమిమ్జినిదెర్ .మరి,వెహెఙ్ 
ఆట్ ఇ నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్ ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె, మీ పాణం
ఎలాకాలంమంజిని సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10మిఙివానిరకస్ణవందిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిపవకరు రెబాతరెబాగనెసెత్ఙ్ సుడుఃతార్ . దేవుణుమిఙిసీదెఙ్ ఇడిత్యా
దయాదరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్. 11 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక గొపప్ గనం కలిగ్నాద్ ఇజి పవకరు లొఇ మనిన్ కీసుత్ ఆతమ్
అకక్ జరిగ్ఏండ మహి నండొ ముందాల్ నె వరిఙ్ వెహమహార్ . వెహిఙ్ దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వారు రెబాతార్ . అకెక్ఙ్ ఎసెఙ్ 
జరిగ్నెలె, ఎలాగ జరిగ్నెలె ఇజి రెబాతార్ . 12ఆహ రెబాతిఙ్ ,వారు వరి వందిఙ్ నె ఆఎద్, మీ వందిఙె వెహిస్నార్ ఇజి దేవుణు
ఆతమ్ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ దేవుణు పోకి వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మిఙి సువార వెహికార్ యాకెక్ఙ్ మిఙి నెసిప్సాత్ ర్.
పరలోకమ్ దుమని దూతెఙ్ బాదినిన్ వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజినార్.

దేవుణు వందిఙ్ కేటఆజిమండు.
13అందెఙె మీ మనుస్దిఙ్ తయార్ కిజి మండు. మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. యేసుకీసుత్ తోరె ఆనివలె మిఙి దొహ్ కిన్

దేవుణి దయా దరమ్ం వందిఙ్ పూరి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 14 దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి వనిన్ కొడొఃర్ లకెండ్ మండు.
ముఙల్ నెమీరు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ మహివలె సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్ లెకెండ్ ఆమాట్ . 15గానిమీరు కిని విజు దని లోనుబా
దేవుణు వందిఙ్ కేటఆజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్సొంతం ఇజిమిఙిఇడిత్కాన్ పరిసుదం ఆతికాన్. 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్ . అయలెకెండ్ మీరుబా పరిసుదం ఆజిమండెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

17బుబబ్ ఇజి కూకిస్ మీరు పారద్నం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్ వరి పణిఙ సుడ్ఃజి ఇని తేడః సిలెల్ండ తీరుప్ కిజినాన్. అందెఙె
మీరుయాలోకమ్ దు కూడఃవాతివరిలెకెండ్ బతిక్ని వలె దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిమండు. 18మీఅనిగొగొర్ బతిక్తి లెకెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్నిమీ బతుక్ పణిదిఙ్ రెఇక. ననిన్ బతుక్దాన్ యేసు పబునె మిఙి డిఃబిసాత్ న్ . సిలెల్ండ ఆజిసొని
వెండి బఙారం మిఙి డిఃబిస్ ఎతాద్ ఇజి నెసిన్దెర్ గదె. 19గాని ఇని తపు సిలి గొరె పిలల్ ననియేసుకీసుత్ విలువాతి నలదాన్ నె
మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. 20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటి సెలెండ మహివలెనె దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ యాపణి వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. గాని
యాకడెఃవెరిరోసాక్ఙ్ నెవనిన్ఙ్ పోకాన్. మీవందిఙెపోకాన్. 21సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికియేసు కీసుత్ వెటనెమిఙిదేవుణు
ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ . అందెఙెమీ నమకం దేవుణు ముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె
దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.

22నిజమాతిమాటదిఙ్ మీరు లొఙితిఙ్ మీరు టేటఙ్ ఆతిదెర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసినిదెర్. అహిఙ
నిజమాతి పేమదాన్ మీమనుస్ పూరి సెమిసెత్ఙ్ వలె. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙసాజిసొనిలోకాఙ్ ఆఏద్ . గాని ఎలల్కాలం బతిక్ని
దేవుణుదునెమీరు పుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణుమాటదాన్ నెమీరుమరిపుటిత్దెర్.

24-25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “విజెరెలోకుర్ గడిడ్ లకెండె వరి పేరు గడిడ్ పుఙు లెకెండెమనాద్ . గడివహన్ద్. పుఙురాలన్ అరాన్ద్.
గాని పబు ఆతి దేవుణుమాటఎలల్కాలంమంజినాద్ ”,అయామాటఇనిక ఇహిఙమిఙి సువార వెహిమనిమాటనె.
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1-3యేసు కీసుత్ ఎసొ నెగిగ్కాన్ ఇజి మీరు నెసి సుడ్ఃజి మహిదెర్. అందెఙె ఆఇ వనిన్ ముసుక్ కుట కినికెఙ్ , విజుమొసెం

పణిఙ్ ,మీమనుస్దు మనికెఙ్ ,డాఃపిస్ మరి ఉండి వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్, గోస,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కయాకెఙ్ విజు డిఃసుత్ .
ఏలు పుటిత్ ఇజి కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాట ఇని కలిత్ సిలి పాలు ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆదు. దని సతుత్ దాన్ పిరిజిమీ బతుక్
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 . 5మీరుబాపణుకుఙ్ లెకెండె దేవుణుమండెఙ్ ఇజి
తొహెఆని గుడిదిఙ్ మీరు పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని కీసుత్ లెకెండ్ మీరుబాపాణంమని పణుకుఙె. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతిపుజెరి
లోకుర్ లెకెండ్ మండు. దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి, వందనమ్ కు వెహిస్, వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజియేసు 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
పణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్”. 8మరిరాసత్ మనాద్ఇనిక ఇహిఙ “అయపణుకునెలోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్. అయ
పణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజిఅరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙదేవుణుమాటదిఙ్ 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 వానిగొపప్బమామ్తిజాయ్ దుమిఙికూకతతాన్. వనిన్గొపప్బమామ్తిపణిఙవందిఙ్ సాటిసెత్ఙెఇటాత్ న్. 10ముందాల
మీరు దేవుణు లోకుర్ ఆఇకిదెర్. ఏలు దేవుణు లోకుర్ ఆతిదెర్. ముందాల దేవుణు కనికారం మిఙి దొహెక్ఎతాద్. ఏలు
కనికారం దొహ్ కాద్.

11నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె,నాను మిఙి బతిమాలిజ్ వెహిస్న,మీరుయాలోకమ్ ది వరి లెకెండ్ అఇదెర్ , ఆఇ దేసెమ్ ది
వరి ననికిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ మనిఆసెఙఅడుడ్ వాజిని ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ డిఃసుత్ . 12దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇలోకుర్ నడిఃమి  మీరు
నెగెండ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇని దని లొఇబా మిఙి సెఇకార్ ఇజి వారు వెహిఙ, మీ నెగిగ్ బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణు
తీరుప్ కిదెఙ్ వానిరోజుదువారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ .

అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.
13-14ఏలుబడిః కినివరిలొఇ పెరికాన్ ఆతిరాజుఙ్ గాని,అతికారమ్ దుమని వరిఙ్ గాని కీసుత్ వెహి లెకెండ్ లొఙిజిమండు.

తపు కితి వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కితి వరిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ విరిఙ్ పోకాన్ గదె. 15ఎందనిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, మీనెగిగ్ 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. 17 విజెరిఙ్ మరాయ్ద సీదు. నమిమ్తిత్
వరిఙ్ పేమిసుత్ . దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిమండు. రాజుఙ్ మరాయ్దసీదు. 18పణిమణిసిర్ వరి ఎజుమానిరిఙ్ నండొమరాయ్ద
సీజి లొఙిజి మండెఙ్. మీముసుక్ కనికారమ్ దాన్ సారిల్దాన్ మని వరిఙె ఆఎద్. మీముసుక్ కనికరం సిలి వరిఙ్ బాలొఙిజి
మండు. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాయం సిలెల్ండ ఎయెన్ బామిఙిబాద కితిఙ అకక్ మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆక నెగిగ్కదె.
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి పణినె. 20మీరు తపు కితి వందిఙ్ ఉండి దెబ తిహిఙ అక ఓరిసిన్దెర్ . గాని మిఙి ఇని లాబం? గాని
దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి దనిఙ్ సికస్ వానివలె అక ఓరిసిత్ఙ ఆక నెగిగ్కదె.దిని వందిఙె దేవుణు మిఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ .
21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బామీవందిఙ్ కసట్ం ఓరిసాత్ ండెమీరుబావాండు నడిఃతి లెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22“కీసుత్ ఇనితపుబాకిఎతాన్. వనిన్మాటెఙ్ లొఇఇనిఅబదద్మ్ బసిలెల్తాద్ . 23వనిన్ఙ్ దూసిసిత్ వలెమర్ జిదూసిస్ ఎతాన్.
వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలెవరిఙ్ బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్ కినిదేవుణుదిఙ్ వానిఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్. 24యేసుకీసుత్
సిలువాదు సాతివలెమాపాపమ్ కు పిండితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు పాపమ్ కు పూరి డిఃసిసిదెఙ్ ఇజి,దేవుణు ఎదు సరి
ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి. వనిన్ ఒడొఃల్ ది దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ . 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు గొరెఙ్ లెకెండ్ తపిత్
సొహిదెర్. గాని ఏలు గవుడుఃఎన్ ఆతి వనిన్ డగు,మీపాణంకాప్ కిని వనిన్ డగు మర్ జివాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2 అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాసిర్ దేవుణు మాట
నమిమ్ఇకార్ ఆతిఙ్ బావనాక్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ దేవుణుబాన్ వరిఙ్ తతెఙ్ అటెన్. ఎలాగ ఇహిఙ వనాక్ కలిత్సిలిల్ బతుక్ని, దేవుణు
ముసుక్ మనిన్ తియెల్ సూణారె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్. 3-4నెగెండ తోరె ఆదెఙ్ ఇజి బుర డూసి మండెఙ్, బఙారం గొలుసుక్
ఇటిక్దెఙ్, నెగిగ్ పాతెఙ్ పొరాప్దెఙ్, గాని వనక వందిఙె మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ . మీమనుస్దు ఇని ఇనికెఙ్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి
సుడ్ఃదు. ఇనికెఙ్ ఇహిఙ సారిల్దాన్, నిపాతి మనుస్దాన్, పాడాఃజి సొన్ఇ ననిన్ నెగిగ్ గుణమ్ కు మనుస్దు ఇడ్ఃదు. ననిన్కదె
దేవుణుదిఙ్ గొపప్ విలువాతికాద్ .

5-6అయావజనె,పూరబ్మ్ దు దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ బోదెక్, దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహెనె, వనాక్
సొంతమాసిరిఙ్ లొఙిజి వనాక్ నెగిగ్ గుణమ్ కు అయాలెకెండ్ తోరిసెత్. అబాహాం ఆలిస్ ఆతి సార ననిన్కదె. అది అబాహముఙ్ 



1పేతురు 3:7 237 1పేతురు 4:14

లొఙితాత్ దె,వాండునాముసుక్అతికారంమనిన్కాన్ ఇజిమరాయ్దసితాత్ ద్. మీరుబాఅయావజనెసరిఆతికెఙ్ కిజిఇనిదనిన్ఙ్ బా
తియెల్ సిలెల్ండమహిఙసారపొటదిగాలిస్క్ ఆనిదెర్.

7 అయావజనె, మాసిర్ వరి బోదెకాఙ్, మఙి ఇంక సతుత్ తకుక్ మనికెఙ్ ఇజి నెసి, వనాక్ఙ్ గవ్ రం సీజి, నెగెండ సుడ్ఃజి
మండెఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ సితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఉండె లెకెండ్ మీ వెట వనకాఙ్ బా సీనాన్. అందెఙె
వనాక్ఙ్ మీరుమరాయ్ద సీదెఙ్. అయాలెకెండ్ కితిఙమీపారద్నమ్ దిఙ్ ఇని అడుడ్ బామన్ ఏద్.

సరిఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ వాజినిబాద
8ఆకక్ర్ 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 బామిఙి కీడు కితిఙ
మర్ జివనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙమర్ జిదూసిసామ్ట్. ఆహెకిఏండవరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ఇజిదేవుణుదిఙ్ వెహ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె, దేవుణు మిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ మనాన్. 10అందెఙె “నెగిగ్
బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్, నెగిగ్ రోసుక్ గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఎయెన్ బాసెఇమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ,అబదద్ంమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ
మండెఙ్ వలె. 11వాండుసెఇకెఙ్ డిఃసిమండెఙ్,నెగిగ్కెఙ్ కిజిమండెఙ్. సమదనమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃజిఅకాక్దెదొహ్ కెఙ్ ఇజిదనిన్
వందిఙ్ రెబాదెఙ్. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు కాప్ కిజినాన్. వరి పారద్నమ్ కు వెనాన్.
గాని సెఇ పణిఙ్ కిని వరివెట దేవుణు వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి మహిఙ, ఎయెర్ బా బాద కిఏర్ గదె. 14గాని దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ 
కితి వందిఙ్ ఉండి వేలాబాదవాతిఙ్ బాసరద్ ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. వరిఙ్ బెదిమాట్. 15-16మీమనుస్దు కీసుత్ ఙ్ మీ
పబు ఇజి బసె కిదు. మరి,మీనమకమ్ వందిఙ్ మిఙి వెన్ బాని వరిఙ్ నెగెండ వెహెఙ్ ఎసిత్వలెబా తయార్ ఆజిమండు. గాని
సారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ దాన్ వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙిబెదిసినికార్ మిఙిదూసిసిని వలెమీమనుస్ 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 సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్
వనిన్ఙ్ నికాన్. 19 కీసుత్ ఆతమ్ అయా లోకమ్ దు తొహె ఆతిమని వరి నడిఃమి సొహాండె సువార సాటిసాత్ న్. 20 వీరు నోవవు
కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహికార్. నోవవు ఓడః తయార్ కిజిమహివలె దేవుణు విరివందిఙ్ ఓరిసత్ మహాన్ . గాని
ఓడః తయార్ ఆతిఙ్ సెగొండారె, ఇహిఙఎనిమిదిమణిసిరె పెరి గడడ్దాన్ తపెఆతార్. 21యాకబాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలితమనాద్.
యాబాపిత్సమ్ దానె దేవుణు మిఙి రకిస్సినాన్. యాబాపిత్సం ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గాని ఏలు దేవుణు ఎదు పాపం
సిలెల్ండమండెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజినాప్ ఇజితోరిసెత్ఙెయాబాపిత్సం. యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితిత్ఙ్ మీరుసావుదాన్ తపె ఆతిదెర్ 
ఇజితోరిసెత్ఙె. 22యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితండెపరలోకమ్ దు ఎకిస్సొహాండె,దూతారిఙ,అతికారిఙ,సతుత్ మనిన్వరిఙవనిన్
అడిగ్ ఇటాత్ ండె, దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్.

4
పేతురు రాసిత్మొదొహిఉతం

1అందెఙె కీసుత్ , వనిన్ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిత్ లెకెండ్ కసట్ం ఓరిసెత్ఙ్. మీరుబామనుస్ తయార్ కిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు నడిఃఏన్. 2అహిఙఏలుహాన్ అసిసావుదాక,మాములుకలోకుర్ ఆసఆనివజఆఎద్,
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 పూజకిజిమహిదెర్. 4ఏలుమీరు వరివెట కూడ్ఃఎండ,వారు కిని వెరి పణిఙ్ లొఇసొన్ ఎండ
ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజిమిఙిదూసిసినార్. 5గానిబతిక్ని వరిఙ్ సాతివరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమనిడేవుణుబాన్ 
వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ననిన్ సెఇకెఙ్ కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి వెహెఙ్ వలె. 6అందెఙె సాతిసొహి నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
సువారసాటె ఆజిమహాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబతుక్దు మహివలెలోకాఙ్ తీరుప్ లెకెండ్ సావువానాద్. గానిసాతి వెనుక
దేవుణు బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్రి రోసుక్ వాజినాద్. అందెఙె నెగిగ్ బుది కలిగ్ జి మండు. మనుస్దు అణసె ఆజిమండు. నసిత్వలె
మీరుపారద్నం కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8అకక్దెఆఎద్. విజుదనిముసుక్మనిసఙతిఇనిక ఇహిఙ,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ
పేమ కిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమహికార్ కితి విజు తపుఙ్ మాటు పేమదాన్ సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొఆఏండ ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి సీనికార్ ఆజిమండు. 10ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి వరమ్ దాన్ తోడుః కిజిమండెఙ్.
దేవుణు సితి విజు రకమ్ ది వరమ్ కు నెగెండ వాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బా దేవుణుమాటబోదిసాన్న్ 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 పేమిసిని తంబెరిఙాండె, మీ నమకం ఎలాగ్ మహికద్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ సిసు నని పెరి కసట్మ్ కు వానివలె ఇనిక
జరిగ్నాదొ ఇజి బమమ్ ఆమాట్. 13 కీసుత్ మహిమదాన్ యాలోకమ్ దు వానివలెమీరుబాగొపప్ సరద్ ఆజిమండెఙ్ ఇజి కీసుత్ ఓరిసిత్
కసట్మ్ క లొఇ మీరుబా కూడిజ్ ఓరిసి సరద్ ఆదు. 14 కీసుత్ వందిఙ్ ఎయెన్ బామిఙి దూసలాడిఃతిఙ సరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
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గొపప్ పెరికాన్ ఆతిఆతమ్, ఇహిఙదేవుణు ఆతమ్మీముసుక్మనాద్. 15మీలొఇఎయెన్ బాఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙఅకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సపిత్ వందిఙ్ ఆఎద్. డొఃఙ కితి వందిఙ్ ఆఎద్. సెన పణి కితి వందిఙ్ ఆఎద్. ఆఇ వరి వెట ఒడెః ఆదెఙ్ ఆఎద్. 16గానిమీ
లొఇ ఎయెన్ బా కీసుత్ లోకు ఆతిదని వందిఙ్ ఓరిసిత్ఙ సిగు ఆమాట్. గాని కీసుత్ పేరు అసిన్దని వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కిదెఙ్.
17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ వనిన్ లోకుర్ లొఇమొదొలిస్ని కాలంవాతమనాద్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి లొఇనె తీరుప్
మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ లొఙిఇతివరి గతి ఇనిక ఆనాదొ. 18 “దేవుణు ఎదు నితి నిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ నిసొస్ కసట్ం
వాతిఙదేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”, 19అందెఙెదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ
కసట్మ్ కు ఓరిసిన్కార్ వరి బతుక్,పుటిసిత్ దేవుణుబాన్ ఒపజెపెత్ఙవ్లె. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . వారు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి బతిక్జి
మండెఙ్.

5
పెదెద్లుఙ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ .

1కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్కనాను సుడ్ఃత. కీసుత్ ఎసొగొపప్ పెరికాన్ ఇజితోరిసిగొపప్జాయ్ దాన్ మర్ జివానివలెనానుబావనిన్
జాయ్ దు మంజినాలె.అందెఙె, మీ లెకెండ్ ఒరెన్ పెదెద్లి ఆతి నాను పెదెద్లుఙు ఆతి మిఙి దటిసి వెహిస్న. 2గొరెఙ్ అడినికాన్ 
గొరెఙనెగెండసూణివజమీఅడిగిమనిన్దేవుణులోకాఙ్ నెగెండనడిఃపు. బలిమ్ కితిత్ఙ్ ఆఏద్ .పూరిమనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు
ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొలాబంవానాద్ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్ . గాని నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు. 3మీ
అడిగ్ 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 బాపాడాఃజి సొన్ ఇ మెరిసిని టోపి
మిఙిదొహ్ కాన్ద్.

5 అయ వజనె ఇజిరికిదెరా, మీరుబా పెదెద్ల్ ఙ లొఙిజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట తగిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
“గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్. గాని తగె ఆతిమని వరిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం సీజినాన్”, 6అందెఙె దేవుణు, సరియాతి
టయ్ ముదుమిఙిపెరికాన్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ గొపప్ సతుత్ మనిఅతికారమ్ దిఙ్ తగెఆజిమండు. 7మీవిసారమ్ కు విజుదేవుణు
ముసుక్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.

8మీమనుస్దుఅణసెఆజిమండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జితెలిదాన్ మండు. ఆకక్రిస్నిఉండిపెరినొరెస్ లెకెండ్ మిఙివిరోదమాతి
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 దుమంజిని వందిఙ్ మిఙి కూకాన్ .మాటు కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ్ యాకజరిగ్జినాద్ . సెగం కాలం
మీరు కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనిక దేవుణు మిఙి విజు దనిన్ లొఇపూరి ఆతికార్ కదిల్ఏండ, సతుత్ దాన్ నిల్ పాన్న్ . 11వనిన్ఙె అంతు
సిలెల్ండ ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12దేవుణుగొపప్పేమకిజితోరిసిత్ నిజమాతిదయాదరమ్మ్ దుగటిఙనిలిస్మండు,ఇజినానురాసిన. వెహిస్న. అయకుపాదు
గటిఙనిలిస్మండు ఇజినానుబతిమాలిజ్న. యాకనానుబాగనమకమ్ ఇడిత్ సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నానుసాసివెహిస్న. యాక
నానుబాగ నమకం ఇడిత్ సిలావ్ను ఇని వనిన్ కియుదాన్ రాసిప్సిన.

13మీలెకెండ్ బబులోను పటన్మ్ దు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ సఙమ్ దికార్ మిఙివందనమ్ కు వెహిస్నార్. నఙిమరిన్ లెకెండ్ 
మని మారుక్ 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 ఆతిపేతురుయాఉతంరాసాత్ 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 ఇజిబా బయ్ బిల్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . యాఉతమ్ దు ఇనికెఙ్ రాసాత్ న్ ఇహిఙ, అయకాలమ్ దు సోతిత్మహి
తపుప్బోదనెసిప్సినివరివందిఙ్ జాగరమండు ఇజివెహిస్నాన్ .యేసుకీసుత్ మర్ జి రెఏన్ ఇజిబావారు వెహిస్నివందిఙ్ జాగర
మండు ఇజినాన్ . దేవుణు కనికారమ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిదు ఇజిరాసినాన్ .

1 యేసుకీసుత్ ఙ్ పణి కినికాన్ ఆతి, అపొసుత్ డు ఆతి సిమొను పేతురు రాసిని ఉతం. దేవుణు దయా దరమ్మ్ దాన్ ,
రకిస్సిన్కానాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ దయా దరమ్మ్ దాన్ గొ పప్విలవాతి నమకం మఙి దొహద్. మఙి దొహ్ కి లెకెండ్ అయ గొపప్
విలువాతి నమమ్కం దొహ్ కి మనిన్ వరిఙ్ యాక రాసిన. 2మిఙి దేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి, నండొ వంతుఙ్ ఆజి మనీద్ .
ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దాన్, పబువాతి కీసుత్ ఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దు పిరిదు.

దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ .
3దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ మఙి వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు కితాత్ న్ . దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మా

బతుక్దిఙ్ కావల్ సిత్కెఙ్ విజుసితాన్. దేవుణుదిఙ్ బకిమనిన్మనుస్ సితాత్ న్. యాకెఙ్ విజుదేవుణుదిఙ్ నెసినిదనిన్తాన్ నెమణి
తొహ్ కె. 4యాగొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ దేవుణు వనిన్ ఒదెద్ విలువాతి ఒటుట్ ఙ్ సితమనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ
ఒటుట్ ఙణిఙ్ దేవుణు గుణం కలిగ్జి మండెఙ్ అటాన్ట్. యాలోకమ్ దు సెన ఆసదాన్ మఙి సెఎణ్ కిని విజు వనాక్ బాణిఙ్ తపె
ఆదెఙ్ అటాన్ట్ .

5-7 అందెఙె మీరు నిని వనాక్ వందిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ కసట్బాడిఃజి మండు.ఇనికెఙ్ ఇహిఙ మీ నమకం వెట నెగిగ్
గుణమ్ కు కూడ్ఃపు. నెగిగ్ గుణమ్ కు వెట గెణం కూడ్ఃపు. గెణం వెటమనుస్ అణసె ఆజిమంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్ వెట
విజు దనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ మని బుదిద్ కూడ్ఃపు. ఓరిసినిదని వెట దేవుణు వందిఙ్ బకిమనిమనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణు వందిఙ్ బకి
మనిన్మనుస్ వెటమహినమిమ్తివరిఙ్ పేమిసినిదనిన్ వెటవిజేరిఙ్ పేమిసినిమనుస్ కూడ్ఃపు. 8యాగుణమ్ కుమీబతుక్దు
పిరిజిఒదెద్ నిండిజివాతిఙయేసు కీసుత్ ఙ్ పురినెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ ఆనివరిలెకెండ్ ఆఇదెరెల్. పణిదిఙ్ రెఇవరి
లెకెండ్ మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జి నిండిజిమనికార్ గుడిడ్ వరి లెకెండె,దూరమ్ దుమనికెఙ్ తోరెఎండఆనె. ముందాల్ 
కితిపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతాప్ ఇజిపోసినార్.

10 అందెఙె నా తంబెరుఙాండె, దేవుణు మిఙి ఎరిల్సి, వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకిస్ ఎరిల్సాత్ న్. మీరు అకక్ ఒదె నెగెండ రుజుప్ 
కిదెఙ్. నినిన్ పణిఙ్ కినికిదెఙ్ ఇహిఙఎసత్వలెబాజార్ జిఅర్ ఎండ నిలిన్దెర్. 11యాలెకెండ్ మాపబుని,మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి
యేసుకీసుత్ ఎలల్కాలంమంజినిరాజెమ్ దుమఙి గొపప్మరాయ్ద సీజి కూడ్ఃపిన్ వలె,మఙిసీనిఅవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలు మీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియాసఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసి కదిల్ఎడ నిలిస్ నిదెర్ గాని,మిఙి

నానుయా సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమంజిన. 13నాను సాని దాకయాసఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి
మరిమరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ నాబాజిత ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ నఙి వెహి లకెండ్ 
నానుయాబతుక్బెగినెడిఃసిసొండెఙ్ వలెఇజినెసన్. 15మరినానుసాతిసొహివెనుకమీరుఎసిత్వలెబాయాసఙతిఙ్ ఎతుత్ కిజి
మంజిని వందిఙ్ నాను నండొ పణికిన.

16 ఎలాగ ఇహిఙ, మాపబువాతియేసు కీసుత్ ఙ్ మని గొపప్ సతుత్ వందిఙ్, వాండు మర్ జి వాని వందిఙ్ మిఙి నెసిప్సిత్ వలె,
అకక్ ఉండి కతసాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి కతసాస్ తరం వెహి లెకెండ్ ఆఏద్ . గానివాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమాపు
కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె, అకాక్దె మిఙి వెహప్. 17 ఎలాగ ఇహిఙ, గొపప్ మెరిసిత్ జాయ్ కలిగ్తి మహిమ నిండితి మహి బాణిఙ్ 
ఉండిజాటువాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “వీండునానునానండొపేమిసినిమరిన్. వినిన్ముసుక్నాను సరద్ ఆజిన. అయామాటెఙ్ 
బుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ వాతివలెమరిసిఆతియేసుఙ్ గొపప్ పేరు,మహిమకలిగ్తాద్. 18మాపువనిన్ వెటఅయాపరిసుదం
ఆతి గొరొణ్ ముసుక్ మహివలె ఆగాసమ్ దాన్ వాతియాజాటుమాపెవిహప్.

19మరి, ఒదెద్ నిజమాతిమాటెఙ్, ఇహిఙ పవకరు వెహిమాటెఙ్ మఙిమనెన్. అకెక్ఙ్ మీరు జాగర విండెఙ్. ఉండి కసిత్మని
దీవజాయిదాన్ సీకటిదు మనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నె పవకరు 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. 21 దేవుణు మాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.
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1గానిఅయకాలమ్ దులోకునడిఃమితపుప్బోదనెసిప్సినికార్ బామహార్ . అయవజనెమీనడిఃమితపుప్బోదనెసిప్సినికార్ 
వానార్ . వారు ఇనిక కినార్ ఇహిఙ వనిన్సొంతపాణం సీజి కొటి పబుఙ్ నెకపొకాన్రె గొపప్ నాసనమ్ దు ఒని ఆఇబోదెఙ్ డాపిస్
నెసిప్సినార్. అయావజనె వరిఙ్ వారె వెటనె వాని నాసనం తపె ఆజినార్. 2నండొండార్ వీరు నెసిప్తి సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి
ఆహె నడిఃనార్ లె. వరి సెన పణిఙ్ సుడ్ఃజి కీసుత్ ఙ్ ని వాండు నెసిప్సిత్ నిజమ్ తి దనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ దూసిసాన్రెల్. 3యాతపుప్
బోదవెహిన్కార్ డబుబ్దిఙ్ గొపప్ఆసఆజినిజంఆఇమాటెఙాణిఙ్ మిఙిమొసెంకినార్. వరిఙ్ ముందాల్ నెతీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ 
ఆతమనాద్. వరిఙ్ నాసనం తపెఏండవానాద్.

4ఎలాగఇహిఙ,పాపంకితిదూతారిఙ్ డిఃస్ ఎండతీరుప్వానిదాకఇడ్ఃదెఙ్ దేవుణువరిఙ్ ఎలాకాలంసిసుమంజినిబాడిదు
పోకాన్. సీకటి మని సాలం లొఇ తొహిసత్ ఇటాత్ న్. 5మరి, పూర్ బకాలమ్ దు పాపం కిజి మహిలోకాఙ సికస్ దాన్ తపిస్ ఎండ,
దేవుణువరిముసుక్పెరిగడడ్ తపిసాత్ న్ . గానినీతినిజాయితివందిఙ్ వెహిస్మహినోవాహ ఙ్ ని,వనిన్వెటమహిఏడుగురుదిఙ్ 
గడడ్దాన్ తపిసాత్ న్. 6మరి సొదొమ, గొమొర ఇని పటన్మ్ కాన్ మహికార్ పాపం కిజి మహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ తీరుప్ సితండె
సిసుదాన్ అయపటన్మ్ కాఙ్ సుహన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆఇ లెకెండ్ సెఇ పణి కిని వరిఙ్ వాండు ఇనిక కినాన్ ఇజిఉండి గురు
లెకెండ్ వరిఙ్ ఇడాత్ న్ . 7నీతి నిజాయితిదాన్ పణి కితిలోతు వనిన్ సురుల జరిగ్జి మహి గొపప్ సిగుగ్ ఆతి పాపం పణిఙ్ సుడ్ఃజి
గొపప్ బాద ఆజి మహిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ గెలిప్సాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ నీతి మనికాన్ వరి గొపప్ సెఇ పణిఙ్ సుడ్ఃజి
అకెక్ఙ్ వెంజి రోజు వనిన్ నెగిగ్ మనుస్దాన్ గొపప్ బాద ఆజి మహాన్ . 9 దేవుణు 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 .యాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ గొపప్ గర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్ బాతయార్ 
ఆనికార్ . వరి సొంత ఇసట్మ్ దాన్ విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బా తియెల్ ఆఇకార్ వీరు.
11దేవుణు దూతార్ గొపప్ సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బా దేవుణు ముందాల్ వినక వందిఙ్ వరిఙ్ దూసిస్ ఎర్. 12గానియాతపుప్
బోద నెసిప్సినికార్ ,వారు నెస్ ఇ వనాక్ వందిఙ్ బాదూసలాడాన్ర్ . వారు బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇమూరక్తం మనిన్ జంతుఙ్ లెకెండె
ఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ . వేట కినికార్ వనకాఙ్ అసి సపిన్ లెకెండ్ వీరుబాముర్ కతం మనిన్ అడవి జంతుఙ్ లెకెండ్ పాడాన
సొనార్ . 13వారు కిజినినాసనమ్ దిఙ్ వరిఙ్ మర్ జినాసనంవాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆస వందిఙ్ సిగు ఆని ఇని పణిబా కిదెఙ్ సరద్
ఆజి వేడెఃకానెఅయాసెఇఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ .మీరు కిజిని పేమవిందుఙలొఇవారుబా కూడిజ్ మజినార్. వారుమనుస్ రుఙ్ ని
లెకెండ్ ఉణిజి తింజి ఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం కిబిసినార్ . తెలానిపాతాదు మనిమస సిగు తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబా సిగు తపిసినార్.
14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి వనక వెట పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆజి మంజినార్. పాపం కిదెఙ్ మని ఆస ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ 
అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు ఆసెఙ్ తోరిసి ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ . వరి వందిఙె లాబం తపెప్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్ .
దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ . 15వారు సరిఆతి బతుక్ బతిక్ఎండ, బెయొరి ఇని వనిన్ పొటదికాన్ బిలాము ఇని వనిన్ లెకెండ్ 
ఆతమనార్ . ఎలాగ ఇహిఙతపుప్ కితిత్ వందిఙ్ దొహ్ కి డబుబ్ వందిఙ్ ఆజి బిలాము సరి తపత్ సొహన్ . 16గానిఅయబిలాము
కితి సెఇ పణిదిఙ్ వాని గాడ్ఃదె అడుడ్ కితాద్. మాటెఙ్ నెసి అయ గాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వరిగ్జి బిలాము ఇని పవక ఒడిఃబితి
వెరి పణిదిఙ్ అడుడ్ కితాద్. 17నిని బోద కినికార్ ఏరు సిలి ఊట లెకెండె, సుర గాలి ఎగిసి ఒనిమొసొప్ లెకెండె విరి వందిఙ్ 
గొపప్ సీకటిమనిబాడిడ్ దేవుణు తయార్ కితమనాన్ . 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ 
మాటెఙ్ వరిగ్జి అయమాటెఙాణిఙ్ వరి ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ సొనిప్సెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ . తపు సరి నడిఃని వరి లొఇహాన్  ఏలె తపె ఆతి
లోకాఙ్ , వీరుమరి తపుప్ సరి నడిఃపిసినార్. 19ఇని దనిఅడిగ్బామన్ ఎండపూరివిడుదలమనిన్బాన్ ఒనాప్ ఇజి వీరు వెహిస్
మంజినార్ . గానివీరెనాసనం తపిసినిపాపమ్ దిఙ్ తొహెఆతమనార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙఒరెన్ ఇని దనిఙ్ గెల్ సెత్ఙ్ అట్ ఎండ
మంజినాండొ, దనిఙెవెటిపణిమణిసివజఅడిఃగిమంజినాన్. 20మాపబుని, రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ బాగనెసిత్ వెనుక,
యాలోకమ్ దిసెఇవనాక్ణిఙ్ తపెఆతివెనుక,మరిఅరిఙఅకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగిఇటిత్ఙవారుముందాలఆతిమహిదనిన్ఙ్ ఇంక
ఒదెద్ సెఇకార్ ఆనార్ . 21దేవుణుబాణిఙ్ వాతిఆడవరిఙ్ ఒపజెపెఆతివెనుకఅకక్తపిస్సొహర్ . ఆహెతపిస్సొనిదనిన్ఙ్ ఇంక
అయనీతినిజాయితిమనిన్ సరి వందిఙ్ నెస్ ఎండమంజినిక ఇహిఙానెవరిఙ్ నెగెగ్తమహాద్ మరి 22 “నుకుడిః అది కకికమరి
మర్ జి తింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరె ఆతి పండి మరి బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”, ఇజి వెహిమనిమాటెఙ్ తపుప్ సరిదు
మహిసొహివిరి వందిఙ్ నిజం ఆజినాద్.

3
పబుమర్ జివానిదినం.

1నాను పేమిసినికిదెరా,తొలితఉండిఉతంరాసత్. మీరుముందల్ నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఏలునానుమిఙిమరి
ఉతం రాసిన. కలిత్సిలిల్ మీమనుస్దిఙ్ ఉసార్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజియారుండి ఉతమ్ కు రాసిన. 2దేవుణు పవకరుపూర్ బకాలమ్ దు
వెహిమాటెఙ్, మరిమా పబుని రకిస్సిన్కానాతి యేసుకీసుత్ మీ అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను ఆస
ఆజిన.

3ముకెలమాతి ఉండి సఙతిమీరు అరద్ం కిజి మండు. ఇనిక ఇహిఙ, కడెఃవెరి రోసాక్ఙ్ సెగొండార్ వెకిసికార్ వానార్. వారు
వరిఒడొఃలిద్ సెఇఆసెఙ్ సొనిప్సిమంజినార్ .వారుమిఙిలివాల్ కినార్ . 4వారుఇనికవెహన్ర్ ఇహిఙ, “వాండువానన్ ఇజిఒటుట్
కితితాత్ న్ గదె. ఎసెఙ్ వానన్ లె? మాఅనిగొగొర్ సాతసొహార్ . గాని ఏలుదాకవాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యాలోకంపుటిత్బాణిఙ్ అసి
విజుయా లెకెండ్ మనాద్ , ఇని తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5గానిపూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ మాటదాన్ ఆగాసమ్ దిఙ్ 
బూమిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . యాబూమి ఏరుబాణిఙ్ తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెట తయార్ ఆతాద్ ఇజి నెసిత్మహికెఙ్ వారు
పోసెత్ఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్ . 6 వనిన్ మాటదాన్ నె పెరిగడడ్ వాజి అయ ఏరుదాన్ అయావలె మహి లోకం విజు ముడుఃగితాదె
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పాడాతా సొహాద్ . 7 దేవుణు అయా మాటదానె 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 ఉండి రోజు లెకెండ్ మనెన్. 9పబు ఒటుట్ కితి లెకెండ్ మర్ జి వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆజినాద్ ఇజి సెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్.
గాని ఎయెర్ బాపాడాఃజిసొన్ ఎండ, విజేరెపాపమ్ కు డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఇజిమీవందిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్.

10గాని పబు మర్ జి వాని దినం తప్ ఎండ వానాద్ . ఒరెన్ డొఙారి ఎసిత్వలె వానండొ ఇజి నెస్ ఏండ వాని లెకెండ్ వానాద్.
నసిత్వలె ఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలె సిలెల్ండ ఆనె. ఆగాసమ్ దుమని విజు, సిసుదాన్ వేనెసొనె. బూమిముసుక్మనికెఙ్ విజు
వేనెసొనె.

11విజుయాలెకెండ్ పాడానెసొనె. అందెఙెమీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ 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.
13గానిదేవుణు ఒటుట్ కితి ననికొతత్ ఆగాసమ్ దిఙ్ ,కొతత్ బూమిదిఙ్ మాటుఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానెవిజునీతినజాయితిపూరి
మంజినాద్ లె.

14అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా,మీరు ఇనితపుసిలెల్ండ, ఇనిపాపమ్ బాసిలెల్ండ దేవుణు ఎదు నండొ కసట్బాడిఃజిమండు.
దేవుణు వెట నిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ దేవుణు ఒటుట్ కితి మనిన్ దనిన్ఙ్ మీరు ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15యాక నెసుత్ .
దేవుణు మా వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ . ఇహిఙ మాటు పాపం డిఃసి మనుస్ మారిసెత్ఙె ఇజి. మాటు పేమిసిని అనన్
పవులుబా దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్ వినుక వందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 16పవులు రాసిత్ విజు ఉతరమ్ క లొఇయాలెకెండ్ 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 అయమాటెఙ అరద్ం మారిసినార్ . మహి దేవుణు మాటెఙ లొఇ మనిన్ సెగమ్ కుబా మారిసినార్ . దినిన్
వందిఙ్ వారు నాసనం ఆనసొనార్ .

17నాను పేమిసినికిదెరా,మీరుయాసఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్ మనిదెర్. అందెఙెజాగరమండు. దేవుణు రూలుఙలొఙిఇకార్ 
వెహిస్ని తపుబోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబె ఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరిబోదెఙ్ మీసిత్రం ఆతిమనిస్ఙ కదిల్సాన్ద్ . 18గానిమీరు
మాపబు రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిజిమండు. వనిన్ఙ్ ఏలుని,మరి
ఎలల్కాలం గవ్ రం కలిగ్ పిద్. ఆమెన్.
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యోహనురాసిత్ మొదోహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక

యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతి యోహను యా ఉతం రాసాత్ న్. వాండు యా ఉతం యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ రాసాత్ న్.
యేసుపబు సాజి నిఙితి వెనుక అరువయ్ పంటెఙ్ డాటాత్ ద్. యోహను డొక ఆతమహాన్ . మహిసిసూర్ విజేరెసాతసొహార్ .
అయావలెబానెమహిసంగమ్ కాఙ్ యోహను నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1దేవుణుమాటఆతివనిన్వందిఙ్,నానుమిఙిరాసిన. వాండుదేవుణువెటఅతుసిలిల్ బతుక్కుసినికాన్ .వాండుయాలోకం

పుట్ ఎండ ముఙాల్ మహాన్ . గాని వాండుయాలోకమ్ దు వాతిఙ్ మాపు వనిన్ఙ్ వెహాప్ . మాపు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ . మాపు
వనిన్ఙ్ బెసాత్ మహాప్ .మాకికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్మహాప్ . అయాకమిఙినెస్ పిసినాప్ . 2బతుక్సీనివినిఙ్ దేవుణుమానడిఃమి
పోకాన్. మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. మాపుసుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙినిజంవెహిస్నాప్. బతుక్ సీనివాండు ఎలల్కాలంమంజి
బతుక్ ఇజిమిఙినెసిప్సాన్ప్. వాండుముందాహన్ అసిబుబఆతిదేవుణుబాన్ మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ దేవుణుమఙితోరిసాత్ న్.
3మాపుసుడ్ఃతి వనిన్ వందిఙ్, వెహివనిన్ వందిఙ్ మిఙిబా వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్. ఆహెమా
బాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి. మాపుబుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్ ఆతియేసు కీసుత్ వెట కూడిఃత మనాప్. 4మీరుబా ఆహె
కూడిఃతిఙమాసర్ దపూరిఆనాద్ లె. అందెఙెమాపుఇకెఙ్ రాసినాప్.

జాయ్ దు నడిఃనిక
5అహిఙయేసు కీసుత్ మఙి వెహిమాటెఙ్ ఏలు మిఙి వెహిస్నాప్. యాకదెమాట. అక ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు జాయిలెకెండ్ 

మనాన్. పూరినెగిగ్కాన్ . వనిన్లొసికాటిఅస్ లసిలెల్ద్ . ఇనికల్ తిబసిలెల్ద్ . 6అందెఙెమాటుదేవుణువెటకూడిఃతమనాట్ ఇజి
వెహిస్మాలొఇ సీకాటిమని లెకెండ్ బతిక్తిఙమాటు అబదద్ం వర్ గిజినికాట్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజమాతి సరిదు నడిఃనికాట్ 
ఆఎట్. 7గాని దేవుణు విజు దనిన్ లొఇజాయ్ తొరిసిని లెకెండ్ మాటు విజు పణిఙలొఇజాయ్ తొరిసిత్ఙ,మాటు నమిమ్తి వరి
వెట కూడిజ్ మంజినాట్ . మరి దేవుణుమరిసి ఆతియేసుపబు నలల్,మాటు కిజిని విజుపాపమ్ కాణిఙ్ మఙి సుబరం కిజినాద్ .
8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ ఇజి వెహిఙమఙిమాటెమోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నెస్ పిసిత్ వనిన్
నిజమాతిమాట వజమాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9గానిమాటు తపు కితాట్ ఇజి దేవుణుబాన్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణు మా లొఇ మని
సెఇకెఙ్ విజులాగిజ్ పొకాన్ండె సుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సెమిసన్ ఇజి దేవుణుమాట వెహమనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ . నాయంమనికాన్ . వెహివజ కినికాన్ . 10మాటుతపుప్ కిఇకాట్ ఇజి వెహిఙదేవుణు అబదద్ం వెహిన్కాన్ ఇజిమాటు
వెహిస్నాట్ . మాటు ఆహె వెహిఙ దేవుణు వెహిమాట అసిన్కాట్ ఆఎట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ పాపం కితాత్ ర్  ఇజి
దేవుణు వెహమనాన్ గదె.

2
1నఙికొడొఃర్ లెకెండెమీరు,అందెఙెమిఙిరాసిన. మీరుపాపం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజియాసఙతిఙ్ మిఙిరాసిన. గానిఎయెన్ బా

పాపం కితాత్ న్  ఇహిఙ దేవుణు ఆతి దేవుణుబాన్ మావందిఙ్ వెహిన్కాన్ ఒరెన్ ఒపిసినికాన్ మనాన్ . విరి పాపమ్ కు సెమిస్ అ
ఇజి వాండు వెహన్న్ . వాండు నీతి నిజాతిమనికాన్ ఆతియేసు కీసుత్ నె. 2వాండుమాపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజఆతికాన్ .
వాండు పూజ ఆతిఙ్ దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అట్ నాన్ . మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఉండె ఆఏద్ . యాలోకమ్ దు
విజెరిపాపమ్ క వందిఙ్ పూజఆతికాన్ . 3మాటు దేవుణుఙ్ నెసిత్కాట్ ఇజిమఙి ఎలాగ తెలిజినాద్. దేవుణుమఙి సితి ఆడెఙ
లొఙితిఙనె తెలినాద్ . 4నాను దేవుణుదిఙ్ నెసన్ ఇజి వెహిస్, దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఙిఇకాన్ అబదం వెహిస్కాన్. దేవుణు
నెస్ పిసిత్ నిజం ఆతిమాటెఙవాండులొఙిఎన్. 5-6దేవుణు వెహిమాటదిఙ్ ఎయెన్ బాలొఙితిఙ, దేవుణుముసుక్ వనిన్ఙ్ పూరి
పేమమనాద్ ఇజి తోరిసాన్న్. దేవుణు వెట కూల తొహమన ఇజి వెహిన్కాన్ ,యేసు పబు నడిఃతి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి
నడిఃదెఙ్. ఆహె దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. 7నాను పేమిసినికిదెరా, నాను ఉండి కొతత్ ఆడమిఙి
రాస్ ఎ. గానిముఙాల నెస్ పిసిత్ ఉండి పడాఃయ్ ఆడనె రాసిన. అయాఆడమీరు కీసుత్ లోకు ఆతిబాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయ
ఆడమీరు వెహిమనిదేవుణుమాటనె. 8గానినాను ఏలు రాసినిమాటకొతత్ ఆడనె. ఎలాగ ఇహిఙయేసుపబు వనిన్ బతుక్దు
యాఆడతొరిసాత్ న్ .మీబతుక్దుబామీరు తోరిసిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ సీకటి లెకెండ్ మనిపాపం ఏలు సొనిస్నాద్.
జాయ్ లెకెండమని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.

9జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙవాండు ఏలుబ సీకటిదునె నడిఃజినాన్.
10మరిఒరెన్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తివనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఇహిఙవాండుజాయ్ దు నడిఃజినాన్. వనిన్ బతుక్దుపాపం కిబిసిన్క ఇనికబ
సిలెల్ద్ . 11మహివరిఙ్ పగఆతికాన్ సీకటిదుమంజి సీకటిదు నడిఃజినాన్. ఎంబెసొన్ సినాండొఇజివాండు 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 మహి
యేసుకీసుత్ ఙ్ మీరు నెసిత్దెర్. అందెఙెనానుమిఙిరాసిన. 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 ఇజి తొరిసిన్దెర్ . మీరు
సయ్ తనుఙ్ గెల్ సిత్ మనిదెర్ అందెఙెమిఙిరాసిన.
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లోకమ్ దుమనివనకాఙ్ పేమ కిమాట్ 
15యాలోకమ్ దు మని వనక ముసుక్ మనుస్ ఇడామ్ట్ . యాలోకమ్ ది బతుక్దిఙ్ పేమిస్ మాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా

లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిన్వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్పేమసిలెల్ద్ . 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాలోకమ్ దికెఙ్ విజుదేవుణుబాణిఙ్ వానికెఙ్ 
ఆఉ. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆనాదొ, అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినిక, మరి, కణకెఙణిఙ్ 
సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు కావాలి ఇజి ఆస ఆనిక,మరి, ఆసిత్ కల్ గితిమని వందిఙ్ గర ఆనిక, నినికెఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ పేమ కినివలె
వానె. 17యాలోకమ్ ది లోకుర్ ఆస ఆనికెఙ్ విజు సిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃనికాన్ ఎలా కాలం
బత్ కినాన్ లె.

కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 
18నాను పేమిసిని బయిరండె, లోకం అందిని కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆజినె. కడిఃవేరి దినమ్ కాఙ్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్ వానాన్ 

ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె. అహిఙ ఏలు కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ నండొండార్ సోత మనార్. 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 కూడిఃజిపాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙిడిఃసత్ సొహరె,మఙిసెందితికార్ 
ఆఏర్ ఇజి వారు తోరిసాన్ర్. 20గాని కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మిఙి మనాన్ . అందెఙె మీరు విజిదెరె నిజమాతికెఙ్ నెసినిదెర్.
21మీరు నిజం నెస్ ఇదెర్ ఇజి నానుయాక రాసిన్క ఆఎద్. నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె నాను రాసిన. నిజమాతి
దని లొఇ అబదద్ం ఆతి బోద సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ . అందెఙె నాను రాసిన. 22యేసు, దేవుణు పోకి కీసుత్ ఆఎన్ ఇజి
వెహిన్కాండె అబదద్ం వెహిన్కాన్. ఆహ వెహిస్నికాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసినికాఙ్ . వాండు బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ ,మరిసి ఆతి కీసుత్ ఙ్ 
నెకిస్ పొక్ సినికాన్. 23దేవుణుమరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ ఎయెన్ బాబుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ .
మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుఙ్ బా డగు కిజినాన్. 24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ అసిమీరు
వెహి మనికెఙ్ విజు మీ మనుస్దు నెగెండ అసి మండెఙ్. ఆహె నెగెండ మీ మనుస్దు మహిఙ, మీరుబా మరిసి ఆతి యేసు
కీసుత్ బాన్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుబాన్ కూడ్ జి మంజినిదెర్. 25మాటు ఆహె వనిన్బాన్ కూడ్ తి మహిఙ,మఙి సిన ఇజి యేసు
ఒటుట్ కితి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మఙి దొహ్ కాన్ద్. 26మిఙిమోసెం కిదెఙ్ సూణి వరి వందిఙ్ ఇకెఙ్ నాను రాసిన. 27 కీసుత్
పోకి దేవుణుఆతమ్మీలొఇమనాద్. అందెఙెమరిఎయెన్ బామిఙినేర్ పిసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్
పూరి నిజమె. ఇని అబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆతమ్నెమీరు నెసెత్ఙ్ మని విజు వనాక్ వందిఙ్ నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్
నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నెమీరు కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండు.

మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
28అందెఙెనాను పేమిసినినాబయిరండె, కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్ వెట నిల్ సిమహిఙ కీసుత్ మర్ జి

వానివలె వనిన్ ఎదు సిగు ఆఏండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ ఆనాద్. 29దేవుణు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి మీరు నెసిత్దెర్ .
అహిఙ దేవుణు వెహి వజ కిని ఎయెన్ బ దేవుణు కొడొః ఇజిమీరు నెసిత్దెర్ .

3
1బుబబ్ ఆతి దేవుణు మఙి నండొ పేమిసిత్ఙ్ మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి కూకె ఆజినాట్. నసొ దేవుణు పేమమాముసుక్

మంజినాద్. మాటుదేవుణుకొడొఃర్ నె. గానిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్,బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙెమాటుదేవుణు
కొడొఃర్ ఇజి వారు అరద్ం కిఎర్. 2నాను పేమిసినికిదెరా, ఏలు మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆత మనాట్. మాటు ఇనిక ఆనాట్ లె
ఇజి దేవుణు ఇంక మఙి తోరిస్ ఎతాన్. గానియేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలెవాండు మని లెకెండ్ మాటుబ అనాట్ లె ఇజి నెస్ నాట్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు మనిలెకెండ్ మాటు వనిన్ఙ్ సుణాట్ లె. 3యేసు కీసుత్ తోరె ఆని వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిని ఎయెన్ బా
వనివజఆసఆజిపాపండిఃసిబత్ కిజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ పాపంసిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినెమంజినికాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణుఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ .పాపంఇనికఇహిఙ,దేవుణుఆడెఙ్ నెకిస్పొకిన్క. 5మాపాపమ్ కు విజులాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యా
లోకమ్ దు వాతాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. అకదె ఆఎద్, వనిన్ లొఇ పాపం ఇనికబా సిలెల్ద్ ఇజిబామీరు నెసినిదెర్. 6అందెఙె
యేసు కీసుత్ వెట కూల తొహిన్కాన్ పాపం కిజినె మన్ ఎన్. పాపం కిజినె మనికాన్ ఎయెన్ బా కీసుత్ ఎయెన్ ఇజి అరద్ం కిఎన్.
7నాను పేమిసిని బయిరండె, ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. యేసు కీసుత్ నీతిమనికాన్. కీసుత్ వెహిమాటెఙ్ వజ
నడిఃనికాన్, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్. 8పాపం కిజినె మంజినికాన్ సయ్ తాను జటుదికాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యాలోకంపుట్ ఎండమహిబాణిఙ్ అసి సయ్ తాన్ పాపం కిజినెమంజినాన్. దేవుణుమరిసి ఆతియేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దు
ఎందనిఙ్ వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజుపణిఙపూరినాసనం కిదెఙెవాతాన్. 9దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బాపాపం
కిజినెమన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుగుణంవనిన్లొఇమనాద్. వాండుదేవుణుపొటాదికాన్. అందెఙెపాపంకిజిమండెఙ్ 
అట్ ఎన్. 10దేవుణుకొడొఃర్ ఎయెర్,సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిమాటుఎలాగనెసాన్ట్ ఇహిఙదేవుణుఎదు సరియాతికెఙ్ 
కిఇకాన్ దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహివరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బాదేవుణు కొడొః ఆఎన్.

ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
11 అందెఙె మీరు నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహిక యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ మాటు, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజి,

12మాటు కయిను లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. వాండు సయ్ తానుజటుదికాన్ ఆతండెవనిన్ తంబెర్ సిఙ్ సపాత్ న్. ఎందనిఙ్ సపాత్ న్ 
ఇహిఙ వనిన్ పణిఙ్ సెఇ బుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్ తంబెరిస్ పణిఙ్ దేవుణు ఎదు సరిఆతికెఙ్ ఎన్ ఆతెమహె. 13 అహిఙ నా
తంబెరుఙాండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ మీముసుక్ పగ ఆతిఙ బమమ్ ఆమాట్. 14మాటు మహి వరిఙ్ పేమ కిజి మహిఙ
మాటు సాతి వరి లెకెండ్ ఆఎట్ . ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్దు బతిక్జినాట్ ఇజి నెసినాట్. మహివనిన్ఙ్ పేమ కిఇకాన్ సాతి
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వనిన్ లెకెండెమనాన్. 15మాటు ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ పగ అసిత్ఙ, వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండె. లోకాఙ్ సపిన్ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని
బతుక్ సిలెల్ద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 16పేమఇహిఙ ఇనిక ఇజిమాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ,యేసు కీసుత్ ,వాండె వనిన్పాణం
మావందిఙ్ సితాన్. అకదెపేమ. అయవజనెమాటుబామాతంబెరిఙవందిఙ్ మాపాణంసీదెఙ్ వలె. 17విజు కలిగ్తిమనికాన్ 
ఒరెన్, అవ్ సరమ్ దు మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ ఎండ మహిఙ అయ విజు కలగితి మనికాన్ దేవుణుదిఙ్ నెగెండ
పేమిస్ ఎన్ ఇజి తోరిసాన్న్. 18నాను పేమిసిని బయిరండె, మాటుమాట ఉండె దానె ఆఎద్. మాపణిబమా పేమ నిజమె
ఇజితోరిసాన్ట్. 19మాటుమాపణిఙాణిఙ్ మహివరిఙ్ నిజం కిజిపేమిసిత్ఙమాటు నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ ఇజినెసాన్ట్ లె.
మరిదేవుణుఎదుమామనుస్నిపాతిమంజినాద్ లె. 20ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుతపాత్ ట్ ఇజిమామనుస్ఉండివేలావెహన్ద్ సు
గాని, దేవుణుమామనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు నెస్ ఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలు. 21నాను పేమిసినికిదెరా, మాటు తపు కిఎట్ 
ఇజిమామనుస్దు నెసిత్ఙమాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి దయ్ రం కలిగ్ జిమంజినాట్. 22మాటుఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ 
దొహ్ కిస్నాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వెహికెఙ్ మాటు కిజినాట్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ బతిక్జినాట్. 23యాకదె
దేవుణుమఙివెహిరూలు. ఇహికఇహిఙయేసు కీసుత్ దేవుణుమరిసిఇజిమాటు నమిమ్దెఙ్వలె. కీసుత్ వెహిలెకెండ్ ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్. 24దేవుణు సితి రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాన్ దేవుణు వెట మంజినాన్. దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్.
దేవుణుమావెటమనాన్ ఇజి ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్మాలొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 

1నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వర్ గిజిన ఇజి వరిగ్ని విజువనాక్ఙ్ నమిమ్మాట్. విజుదేవుణుబాణిఙ్ ,వాతికదొ
ఆఎదోఇజి నెగెండ నెసి సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅబదద్ం వెహిన్ పవకరు నండొండార్ యాలోకమ్ దుసోతారెతపుప్మాటెఙ్ 
బోదిసినార్. 2దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ ఇహిఙలోకు వజ దేవుణుబాణిఙ్ వాతియేసు కీసుత్ ఙ్ నాను
సెందితికాన్ ఇజి ఒపుకొణికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణు ఆతమ్ మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గాని ఎయెన్ బా,యేసు పబు నా పబు ఆఎన్ 
ఇజి వెహిఙ వాండు దేవుణు బోద వెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు
వెహికెఙ్ యాకదె. అయగుంపుదికార్ ఏలుమానడిఃమిమ్మనార్. 4ఇజిరి బయిరండె,మీరు దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్. మీరు
వరి బోద కెఇతిదెరె, వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్. మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ లోకమ్ దు మని సయ్ తాన్ సతుత్ ముసుక్ పెరికదె.
అందెఙెమీరు వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్ . 5తపుప్మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ యాలోకమ్ దికార్ . అందెఙెవరిబోదయాలోలమ్ దివరిఆలోసం
లెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరి బోద వెనార్ . 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 పేమ వాజినాద్ .

మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ . వాండు దేవుణుదిఙ్ బాగ నెసిత్కాన్. 8మహి వరిఙ్  పేమిస్ ఇకాన్ 
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పేమమనికాన్ . 9దేవుణు మఙి పేమిసాన్న్ ఇజి ఈహ తోరిసాత్ న్. ఎలాగ
ఇహిఙ వనిన్ ఒరేండెమరిసిఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. మఙి ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ పోకాన్.
10నిజమాతిపేమఇహిఙమాటు దేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజి ఆఏద్ . నిజమాతిపేమఇహిఙయాకదె. ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు
మఙి పేమిసాత్ ండెమాపాపమ్ కు సొనిప్సిన్ వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. మాపాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆదెఙ్ పోకాన్. అకదె
పేమ. 11నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు మఙి నిసొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె మాటుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె.
12 ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గాని మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిత్ఙ దేవుణు మా లొఇ
బతిక్జినాన్. అయావలె దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మాపేమబపూరిఆనాద్ లె.

13 దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సిత మనాన్. అందెఙె మాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి, మరి దేవుణు మా లొఇ
మంజినాన్ ఇజి నెసినాట్. 14మరి బుబబ్ ఆతి దేవుణు, మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్. లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాని
సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి పోకాన్. యాకమాపుసుడ్ఃతాపె విజేరిఙ్ వెహిస్నాప్. యాక నిజమె ఇజిసాకిస్ వెహిస్నాప్. 15యేసు
దేవుణు మరిసి ఇజి ఎయెన్ బా ఒపుప్కొటిఙ, దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్.
16 దేవుణు మాముసుక్ తోరిసిత్ పేమమాటు నెసత్ మనాట్, నమిమ్త మనాట్. దేవుణు పేమ మనికాన్ . అందెఙె మహి వరిఙ్ 
పేమిసినికాన్ దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. దేవుణు వనిన్బాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. 17 దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మా
నడిఃమిమ్మనిపేమపూరిఆనాద్ లె. అందెఙెదేవుణుతీరుప్సీనివలెతియెల్ ఆఏండమంజినాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబు
యాలోకమ్ దు ఎలాగ బత్ కితాండొమాటుబ అయాలెకెండ్ఎ బత్ కిదెట్ . 18పేమలొఇ తియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె ఆఏద్ . పూరి
ఆతిపేమమహిఙఅకక్తియెల్ సొన్ పిసాన్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙసికస్వానాద్ ఇజినెతియెల్ వానాద్. తియెల్ ఆనివనిన్ఙ్ పూరి
పేమ సిలెల్ద్ . 19దేవుణునె మఙిముఙాల పేమిసిత్ఙ్, మాటు వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ అట్ సినాట్. 20ఎయెన్ బా, ‘నాను దేవుణుదిఙ్ 
పేమిసన్’ ఇజి వెహిస్,మరి ఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ కిఎండమహిఙవాండు అబదద్ం వెహిస్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙతోరిజిని
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
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1యేసునె కీసుత్ ఇజి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ పుటాత్ న్. బుబెబ్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్
విజేరిఙ్ పేమిసాన్న్. 2 దేవుణుదిఙ్ పేమిసి, వాండు వెహి రూలుఙ వజ కితిఙ, మాటు దేవుణు కొడొఃరిఙ్ పేమిసాన్ట్ ఇజి
నెసాన్ట్. 3 దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ వనిన్ రూలుఙ వజ కిదెఙె. వనిన్ రూలుఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్ ఆఉ. సుల్ కాణికెఙె.
4 దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కార్ విజేరెయాలోకమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ అటాన్ర్ . దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ
విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగ అటాన్ట్ ఇహిఙ, మాటుయెసుపబుఙ్ నమకం ఇటిత్వలెదాన్ అటాన్ట్. 5 దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ
వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ ఎయెన్ ?యేసు,దేవుణుమరిసిఇజినమిమ్నికాండె. 6కీసుత్ ఆతియేసుయాలోకమ్ దువాతండె. ఏరుదు
బాపిత్సంలాగెఆతాన్ . సిల్ వాదునలవాకిస్సాతాన్ .బాపిత్సంఉండెఆఎద్. సిలువాదునలవాకిస్సాదెఙెవాతాన్. యాకనిజమె
ఇజిదేవుణుఆతమ్సాకిస్వెహిస్నాన్ . అందెఙెయాకనిజమె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్నిజమ్ నెవెహిస్నాన్ . 7కీసుత్ 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 సీనిసాకిస్ ఒదె సతుత్ మనికగదె. ఎందనిఙ్ 
సతుత్ మనిక ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసి ఆతియేసు వందిఙ్ వెహి సాకిస్నె. 10 దేవుణు మరిసి ముసుక్ నమం ఇటిత్
వనిన్ లొఇయాసాకిస్మనాద్. గాని దేవుణుముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణుమనిమరిసి వందిఙ్ వెహిసాకిస్ నమిమ్ఎన్ .
అందెఙె వాండు దేవుణు అబదద్ం వెహిస్నికాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. 11 దేవుణు వెహి సాకిస్యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణుమఙిసితాన్. యాబతుక్మఙిఎలాగవాతాద్ ఇహిఙయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి
వనిన్ వెట కూడ్ఃతి మహిఙ్ వాతాద్. 12దేవుణు మరిసి ఆతియేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్ఙ్ యాబతుక్ మనాద్.
దేవుణుమరిసివెటకూడ్ఃజిమన్ ఇవనిన్ఙ్ దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్సిలెల్ద్ . 13దేవుణుమరిసిముసుక్నమమ్కం
ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ నాను ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన ఇహిఙమిఙిదేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్మనాద్ ఇజి నెసెత్ఙె
రాసిన. 14 అహిఙ మఙి దేవుణు ముసుక్ మని దయ్ రం ఇనిక ఇహిఙ, మాటు దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మని ఇనికబా
లొసిత్ఙ,వాండు అక కినాన్ . 15మాటు ఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణు వెంజినాన్ ఇజిమాటు నెసిత్ఙ,మాటు దేవుణుబాణిఙ్ లొసిత్కెఙ్ 
విజుదొహ్ కి లెకెండె నెసినాట్.

16ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ సావుతెఇపాపం కిజిమహిఙఎయెన్ బాఅకసుడిఃతిఙ,వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. దేవుణువనిన్ఙ్ 
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 బాపాపమ్ నె. గాని లోకాఙ్ సావు తపిస్ ఇ పాపమ్ కు మనెన్. 18దేవుణు
బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ ఎయెన్ బాపాపంకిజినెమన్ ఎన్ఇజిమాటునెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమరిసివనిన్ఙ్ కాప్ కిజినాన్ .
అహిఙ సయ్ తాను వనిన్ఙ్ ముటిస్ నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 19మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి నెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ 
ఆఇకార్ సయ్ తాను అడిఃగిమంజినార్ ఇజి నెసినాట్. 20మరిదేవుణుమరిసివాతండె, నిజమాతిదేవుణుదిఙ్ మాటు నెసెత్ఙ్ 
మఙి తెలివి సితాన్. మాటు వనిన్ వెట కూడిఃతిఙ్ నిజమాతి దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్. వీండె నిజమాతి దేవుణు. వీండె
దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ లోకాఙ్ సీనికాన్. 21నాను పేమిసిని బయిరండె,బోమెమ్ఙమాడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్ .
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యోహానురాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక

యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డుఆతియోహానురాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. నండొముఙాలెసువారవెహిన్కార్ బూలాజిబూలాజినెసువార
సాటిసి మహార్ . అయావలెయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కారె, యాలెకెండ్ సువార వెహిన్ వరిఙ్ వరి ఇండొ డగు కిజి, వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ 
సీజి పోకిస్ మహార్ . తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బామహార్ . వారుబాయాలెకెండ్ బూలాజి బూలాజినె కిజి మహార్ . అందెఙె ననిన్
వరివందిఙ్ జాగర మండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి అయాలెకెండ్ బతిక్దెఙ్ వలె ఇజిబా
వెహిస్నాన్.

1-2 పెదెలి ఆతి నాను, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి అమెమ్ఙ్, దనిన్ కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నాను మిఙి నిజమ్ నె ఎతుత్ కిజిన. నాను
ఒరెనె ఆఏండ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్కార్ విజెరెబా మిఙి ఎతుత్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తోరిసిత్
నిజమతికెఙ్ మఙి తెలిజి మంజినె. అయాకెఙ్ మాటు ఎలాకాలం తెలిజి మంజినె. 3 దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతికెఙ్ మాటు
నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి పేమిసాన్న్. అందెఙె బుబబ్ ఆతి దేవుణుని మరిసి ఆతి యేసు కీసుత్ , దయా దరమ్మ్ దాన్, మా
ముసుక్ కనికారం తోరిసిమాటు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పేమదాన్ నడిఃనివందిఙ్ వెహిస్నిక.
4మీ కొడొఃర్ లొఇ సెగొండార్, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ వజ నడిఃజినార్ ఇజి నాను నెసత్. అందెఙె నాను నండొ

సర్ ద ఆజిన. బుబబ్ మఙి ఆడ సితిత్వజనె వారు నడిఃజినార్. 5అహిఙ ఓ అమమ్, నాను కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఏ. గాని కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి, మాటు నెసిత్ మనిన్ ఆడనె రాసిన. మాటు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇని ఆడనె వెహిస్న. 6మాటు
వనిన్ ఆడెఙ లొఙిజి, అయావజ నడిఃతిఙనె దేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహిలెకెండ్, మాటు
ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఇజినె వనిన్ ఆడ.

మొసెం కినివరివందిఙ్ జాగరమండు.
7యెసుకీసుత్ , యాయపొటలొఇహాన్ వాతికాన్ ఇజి ఒపుప్కొడ్ఃఇ నండొండార్ మొసెం కినికార్ లోకమ్ దు సోతత్ మనార్.

ననికాండె మొసెం కినికాన్, కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్. 8 అపొసుత్ రు ఆతి మాపు, మీ వెట మీ నడిఃమి కితి పణిఙ పలితం, పాడు
ఆఏండమంజినివందిఙ్,మొసెంకినివరిముసుక్జాగరమండు. మరి,దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దొహ్ కిన్వందిఙ్,
మొసెం కినివరి ముసుక్ జాగర మండు. 9 ఎయెన్ బా, కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జి మన్ ఏండ, వనిన్ సొంత 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 బావనిన్ సెఇపణిఙవెట కూడిఃతమనాన్. 12నండొ సఙతిఙ్ మిఙి
రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙి మనుస్ సిలెల్ద్ . మాసర్ దపూరి ఆదెఙ్ మీ డగు వాజి, మిఙి సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ 
నాను ఆస ఆజిన. 13దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్,మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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యోహానురాసిత్ మూండిఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక

యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డుఆతియోహానురాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. వనిన్ కూలాయెనాతిగాయుఙ్ రాసినాన్. యాగాయుఇనికాన్,
యోహానుఅతికారం అడిఃగిమనిన్ దేవుణు సఙంఉండి సుడ్ఃజి నడిఃపిసాన్న్. బూలాజిబూలాజిసువార వెహిస్వాజినివరిఙ్ 
వాండు డగు కిజి నెగెండ మర్ జి పోకిస్ని దనిన్ వందిఙ్ యోహాను వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. మరి, దియొతెపె ఇనికాన్ 
బూలాజి బూలాజి సువార కిని వరిఙ్ డగు కిఏండమర్ జిపోకాన్. వాండుయోహాను అతికారం అడిఃగిమండెఙ్ కెఏ ఇజినాన్.
వనిన్ఙ్ డటిసి వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బాయాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1 పెదెలి ఆతి నాను నిజం ఎతుత్ కిజిని నా సొంత కూలాయెన్ ఆతి గాయుఙ్ రాసిన. 2 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్,
దేవుణు వెట నిఙి మనిన్ సమందం పిరిసిని వజ, నీను విజు వనాక్ లొఇ పిరిదెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. నీను నోబు నొపిప్
సిలెల్ండ నెగెండ్  నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిబానానుపారద్నం కిజిన. 3సెగొండార్ నమిమ్తికార్ నాడగువాతార్. వారు, దేవుణుతోరిసిత్
నిజమాతి సఙతిఙ్ నీను లొఙిజిని ఇజి,అయావజ నీను నెగెండ నడిఃజిని ఇజి వెహార్ . అయాలెకెండ్ వెహరె నఙి నండొ సర్ ద
కిబిసాత్ ర్. 4నాకొడొఃర్ దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙ్ లొఙిజినార్. వారుఅయావజనడిఃజినార్ ఇజివెంజినికాదెనఙినండొ
సర్ ద. దనిన్ఙ్ మిసిత్ సర్ ద సిలెల్ద్ . 5ఓ,నాను పేమిసిని కూలాయెన్, బూలాజిబూలాజిసువార వెహిస్వాజిని వరిఙ్ నీను డగు
కిజిని. వారు నిఙి తెలిఇకార్ ఆతిఙ్ బానీను వరి వందిఙ్ కిజిని ఇనికబా నమమ్కమ్ దానె కిజిని. 6-7వారు నీ పేమ వందిఙ్ ఇబెబ్
దేవుణుసఙం ఎదుసాసివెహార్ . నీను,దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ంఆతివజవరిపయ్ నమ్ దుఅవ్ సరంఆతికెఙ్ సీజిపోక్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇవరిబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండ, కీసుత్ ఙ్ వెహెఙ్ సోతాత్ ర్. 8అందెఙెవారువెహిన్వలె,మాటువరివెట
జత కూడ్ఃజి, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్వందిఙ్, ననిన్వరిఙ్ మాటు డగు కిదెఙ్ వలె.

దియొతెపెనిదెమెతియు.
9నాను దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఉండి సఙతి రాసత్. గాని దియొతెపె నా అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు

దేవుణు సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్. 10వాండు మాముసుక్ సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్జినాన్. యాకాదె ఆఏండ బూలాజి
బూలాజి దేవుణుమాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్. వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ అడుడ్ కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ వరిఙ్ 
వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙెనానువాతిఙ,వాండు కిజినిసెఇపణిఙదేవుణుసఙంఎదు వెహన్. 11ఓ,నానుపేమిసిని కూలాయెన్,
సెఇపణిఙ్ కిజినివరిఙ్ సుడ్ఃజినడిఃఏండ,నెగిగ్ పణిఙ్ కిజినివరిఙ్ సుడ్ఃజినడిఃఅ. నెగిగ్ పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుదిఙ్ 
సెందితికాన్. సెఇ పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్. 12దెమెతియు వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.
దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙ్ లొఙిజివాండునడిఃజినాన్. అయాకవాండునెగిగ్ లోకు ఇజిరుజుప్ కిజినాద్. మాపుబావనిన్
వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిస్నాప్. మాసాసినిజమాతికెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్. 13నండొ సఙతిఙ్ నిఙిరాసెత్ఙ్ మనాద్. గానిఉతమ్ దాన్ 
వెహెఙ్ నఙి మనుస్ సిలెల్ద్ . 14నిఙి బేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నాను కోరిజిన. అయావలెమాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15నిఙి
సమాదనం రపిద్. ఇబెబ్ణిదేవుణుసఙమ్ దికార్ నిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ 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 యా ఉతం రాసాత్ న్. వాండు
యాకోబుఙ్ బా తంబెరిస్. కీసుత్ సకం 68-80 న డిఃమి కాలమ్ దుయాఉతం రాసత్ మ నాదుస్. కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రి సఙమ్ కలొఇ
నిజతిమాతిబోదనెకిస్పొకిస్ తపుప్ఙ్నెసిప్సినివ రి వందిఙ్రాసాత్ న్. వరిబోదవందిఙ్వరిబ తుక్వందిఙ్డటిసిరాసాత్ న్. న మిమ్తి
వ రిఙ్ దేవుణు సితిత్ రకస్ణ వందిఙ్, నిజం వందిఙ్ కాట్ లాడఃదెఙ్ ఇజిరాసత్ మ నాన్.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ పణి కినికానాతి యూద (వాండు యాకోబుఙ్ తంబెరి) రాసిని ఉతం. దేవుణు కూకి వరిఙ్ నాను రాసిన.
బుబాతి దేవుణు నండొ పేమిసియేసు కీసుత్ మర్ జివానిదాక కాప్ కిజి ఇడిజ్నిమిఙినెరాసిన 2మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు
-బాణిఙ్వాని పేమఒదె నిండిజిమనిద్.

దేవుణు వందిఙ్మనుస్ సిలిల్ వరిఙ్వానిసికస్.
3 నాను 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 నిజతిమాతినమ కం కాపాడిఃజి ఇడ్ దెఙ్మీరు కాట్ లాడఃజిమండెఙ్ వలె
ఇజిమిఙి బతిమాలిజ్ రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన . 4సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి తెలిఏండమీలొఇ డుఃగిత మనార్. దేవుణుబాణిఙ్ 
వరిఙ్ వాని తీరుప్ వందిఙ్పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు -మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్. వారు
ఒడొఃల్ వందిఙ్మని,వరిసెఇఆసెఙవజకిజిసర్ దఆనివందిఙ్దేవుణుబాణిఙ్ వాతి,వనిన్దయదరమ్మ్ దిఙ్మారిసాత్ ర్. అహ
కితిఙ్ మాటుసేవకినిఒరెండెఎజుమానిఆతిమాపబుఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ నెకపొకార్. 5నానువెహిస్నియాసఙతిఙ్ విజుమీరు
ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గాని నాను మిఙి మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస ఆజిన. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్
ఇసాయేలులోకురిఙ్ ఉండె సుటునె గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక వరిలొఇ నమిమ్ఎండాతి వరిఙ్ దేవుణునాస నం కితాత్ న్ . 6దేవుణు
సితిత్ అతికారమ్ దు మండెఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ, వరిఙ్మహిఅతికారం డిఃసిత్సితిత్ దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. తీరుప్ సీజి
సికస్ సీని పెరిదినమ్ దాక, ఎలల్కాలం మంజిని గొలు గొలుసాక్ణిఙ్ తొహిప్ - సాత్ ండె సీకటి మనిన్ బాడిడ్దు దేవుణు వరిఙ్ ఇటత్
మ నాన్. 7 అయలెకెండ్ నె సొదొమ గొమొర ప టన్మ్ క లోకాఙ్, వ నక సుటులం మనిన్ నాహక్ణి లోకాఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి
ఎతుత్ కిదు. వా రు దేవుణు దూతార్ కితిలెకెండ్ నె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సరద్ ఆని కిని పణిఙ్ కితాత్ ర్ . ఆఇ బోదెకవెట
ఉండె ఆఏద్ , మొగ వ రివెట మొగ వారు కూడ్ఃజి పాపం కితారె  ఎలా కాలం నంబిఇ సిసుదాన్ సురె ఆతార్. నినిన్వ రిఙ్ ఇని
సికస్ వానాద్ ఇని దనిన్ఙ్ అకక్ విజెరిఙ్ 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. 9అహిఙ
దేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూత ఆతి మికాఏలుబా, మోసె పీనుగు వందిఙ్, సయ్ తాను మికాయెలుఙ్ ఓదిసిత్వలె ఇనిక
కితాత్ న్  ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ దూసిసినిమాటెఙాణ్ 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 పణిఙాణ్వారెపాడాఃజి సొనిస్నార్. 11అబయ! వరిఙ్ క సట్మ్ కు
తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ పణి కితి క యిను లెకెండ్ బామనార్.* వారు బిలాము ఇని ప వ క లె కెండ్ బా ఇనాయం
దొహిక్ద్ ఇజి, వరి బతుక్ తపుప్దిఙ్ పూరి ఒపజెపత్ మనార్.† వారు కోర ఇనివనిన్ - లెకెండ్ బా మనార్. మోసె వెహిద నిన్ఙ్
మ ర్ జి వెహండె డటం ఎదిసాత్ న్‡. వీరుబా వ నిన్లెకెండ్ నాస నం ఆనసొనార్. 12మీరు కిజిని పేమవిందుఙ్ లొఇవారు తెలాల్ ని
పాతాదు మనిన్ మస లె కెండ్ సిగు తపిసినార్. ఇని తియెల్ సిలెల్ండ పొటపంజు ఉణిజి వరిఙ్ వారెపోస కిబె ఆజినార్. వారు
గాలిడెఃయ్ జిఒసినిపిరు సిలిల్ మొసొప్ననికార్. వారుకాయెఙ్ అసిన్కాలమ్ దుకాయెఙ్ అస్ఇమ రెక్ లకెండె. అకాక్దెఆఏద్ .
వారు వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతిమ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్, పూరిసాతికార్ వారు. 13వారు స మ్ దరమ్ ది పెరి ఉలెక్ఙ్ లెకెండ్
మనార్. వరిసిగుప ణిఙ్ఉలెక్ఙ్ డెఃయ్ జితసినిపొఙులెకెండ్మ నెన్. మరిసరితపిస్బూలానిసుకెక్ఙ్ §లెకెండ్మనార్,వారు.
అందెఙెదేవుణు వ రివందిఙ్ ఎలాకాలంమండెఙ్గొపప్ సీకటిమనిన్బాడిడ్*త యా ర్ కిజి ఇడత్ మనాన్. 14ఆదముదాన్మొదొలిస్
ఏడవతరమ్ దికాన్ ఆతిహానోకుపూర్ బకాలమ్ దుదేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్ వెహాన్ . విరివందిఙ్వెహిఅయమాటెఙ్ వాని
కాలమ్ దుజరిగ్నివందిఙె. ఇనికఇహిఙ “ఇదిలోపబువనిన్వెయువెయిఙ్దూతార్ వెటవాజినాన్. 15విజెరిఙ్ తీరప్ కిదెఙ్పబు
వాజినాన్. దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్ వరిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ వాండు వాజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ బకి
సిలిల్కార్, దేవుణుబాణిఙ్ మనుస్ దూరం ఇడిజ్ సెఇ ప ణిఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు ఎదు
వనిన్ఙ్ పడిఃఇ కటినమతిమాటెఙ్ వ ర్ గితార్”. 16వారు దేవుణు ఎదు సణిఙిజినార్. ఆఇవరి ముసుక్ నింద మోపిస్నికార్.
వారు వరి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ ఇజినె సుడ్ఃజినార్. వారు వరి వందిఙ్ నె పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ మాటెఙ్ 
వరిగ్జినార్. ఆఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబాదొహిక్ద్ ఇజి వరిఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.

ఓరిసిమండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్.

* 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 1:11 కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 16:1-35 § 1:13 1:13యాసుకెక్ఙ్ బూమి న నిన్కెఙ్ గాని ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సొని సరి తపిస్

సొనె * 1:13 1:13 ఒదె సీకటిమ నిబాడిడ్ . యాబాడిడ్ నరకమ్ నె
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17అహిఙనాను నండొ పేమిసినికిదెరా,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ మిఙిముఙాలవెహిమనిస ఙతిఙ్
మీరు ఎతుత్ కిదు. 18వా రు ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ, క డెఃవెరి రోసాక్ణ్ వెకిసినికార్ వానార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండ,
వరి ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆజినె మంజినార్. 19లోకాఙ్ కేటెఙ్ కేటెఙ్ కిబిసిన్కార్ వీరె. పాపం ఏలుబడిః కిని
మనుస్ మ నిన్కార్, దేవుణు ఆతమ్ సిలిల్కార్ వీరు. 20గాని మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి
దొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజివాదెఙ్ ఒరెన్మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజపారద్నం కిజిమండు.
21 దేవుణు మీ ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ పేమదు మండు. పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మీ ముసుక్ కనికారం మాజి, దేవుణు వెట
ఎలల్కాలం బతిక్ని బ తుక్ సీదెఙ్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 22 దేవుణు ముసుక్ మనిన్ నమకం వందిఙ్ అనుమా నం మని
వరిముసుక్ కనికారం తోరిసుత్ . 23న మకమ్ దాన్ తపిస్సొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్ వెలిల్ లాగితిలెకెండ్ రకిస్సుత్ . తపిస్
సొహి మరి సెగొండారిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . గాని తియెల్ దాన్ మండు. వరి పణిఙ్ మఙి పడిఃఏద్. వారు కిని సెఇ పణిఙాఙ్ 
మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరు పాపమ్ దు తొరొ ఒడిఃజి అర్ఏండ మిఙి కాప్ కిదెఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి జాయ్ ఎదు,
గొపప్ స రద్దాన్, ఇనితపుప్బాసిలెల్ండమిఙనిల్ పెత్ఙ్,మఙిరకిస్సిన్కాన్ ఆతిఒరెండె దేవుణు అటాన్న్. 25మఙిరకిస్సిన్కాన్ ఆతి
దేవుణు, ఒరెండె దేవుణు. మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ - వలెహానె వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండె జాయ్ దాన్
నిండితి సోకు మనిన్కాన్, వాండె గొపప్ పెరికాన్, వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్, వాండె విజుదనిన్ - ముసక్ యా అతికారం
మనిన్కాన్. వాండు విజు వనకాఙ్ముఙా లయావజమహాన్ ,వాండు ఏలుయావజమనాన్,వాండు వాని కాలమ్ దుయావ జ
మంజినాన్. ఆమెన్.
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పకటనపుసత్కం
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్బయ్ బిల్ దుమనిన్ కడెఃవెరిపుసత్కం. తెలుగు బయ్ బిలుదుయాపుసత్కం,పకటనఇజిమనాద్. పకటనఇనిమాటదిఙ్ 

అరద్ం డాఙితిమనిన్కెఙ్ వెలి తోరిసినిక, టుకుర్ ఇడిత్మనిన్క టుకుర్ లాగిజ్ తోరిసినిక ఇజి అరద్ం మనాద్. ఇకెక్ఙ్ ఎయెర్ బా
ముఙాల నెసిత్మనిన్ మాటెఙ్ ఆఉ. యేసుపబు వందిఙ్ ని దేవుణుమాటదిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, యెసుపబు సిసుర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆతియోహాను 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 దూతవెటయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ వాండుయాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్.

యేసు కీసుత్ సిలువాదుసాజి,మర్ జి నిఙితిత్ వెనుక, ఇంజుముంజు 60 పంటెఙ్ డాటిత్వెనుకయాపుసత్కం ర సె ఆతమనాద్ ఇజి
నమిమ్జినార్.
యాపుసత్కం, ఆసియాదుమనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ లెకెండ్ మనాద్ (పకటన 1:10-11). వాని క లమ్ దు

ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇని వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనా ద్. యేసుపబు మర్ జి వానివందిఙ్, మరియాలోకమ్ దు జరిగ్దెఙ్ 
మనిన్కెఙ్ వందిఙ్, మరి యా లోకమ్ ది ఆకక్ర్ వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. డొమిసియన్ ఇనికాన్ రోమ రాజు
మహివలెయా పుసత్కం రాసె ఆతమనాద్ ఇజి నండొండార్ నమిమ్జినా ర్.

మొదొల్ 
1యాకడాఃఙితిమహిసఙతిఙ్ దేవుణు,యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ తోరిసిత్కెఙ్. వెటనె ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె

ఇజియేసు కీసుత్ ,వనిన్ దూతెఙ్ వెహపోకాండె,అయసఙతిఙ్ వనిన్ పణిమణిసిఆతియోహానుఙ్ తోరిసాత్ న్. 2దేవుణుమాటెఙ్ 
వందిఙ్ ని,యేసు కీసుత్ వనిన్ఙ్ తోరిసిత్ విజు వనకాఙ్ సుడ్ఃజి నిజమాతికెఙ్ ఇజియోహాన్ సాసయ్ం వెహిస్నాన్. 3దేవుణుబాణిఙ్ 
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.
4అసియాదుమనిన్ ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ యోహాను రాసినాన్. ముఙాలమహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్,వానికాలమ్ దు

మంజినికాన్ ఆతికాన్,మరివాండుబసిత్మనిన్వనిన్సింహాసనంఎదుమనిన్ఏడుఆతెమ్ఙ్,వనిన్దయదారమ్ంమీముసుక్మంజి,
మీరునిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయంకిపిన్. 5-6నమమ్కమాతికాన్ ఆతిసాసి,సాతివరిబాణిఙ్ తొలితనిఙితిత్కాన్,బూమిముసుక్
ఏలుబడిః కిజిని విజురాజురిఙ్ ముసుక్ రాజుఆతియేసుకీసుత్ బా వనిన్ దయదారమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిన్. మఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్ నలదాన్, మా పాపమ్ కాఙ్ మఙి విడుదల కిజి, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం
లెకెండ్ ని, వనిన్ఙ్ పణి కిని పుజేరిఙ్ లెకెండ్ కితిత్మనిన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ గొపప్ గవ్ రమ్ ని అతికారం అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం
మనీద్ . ఆమెన్.

7 ఇదిలో, వాండు మొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ సూణెలె. వనిన్ఙ్ బలెల్మ్ దాన్ గుతిత్కార్ బా సూణార్ లె.
బూమిముసుక్ మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.

8“అలాప్నిఒమెగ*నానె”,ఇహిఙమొదొల్ నికొసనానె. “ముఙాలమహికాన్,ఏలుమనిన్కాన్,వానికాలమ్ దుమంజినికాన్ 
ఆతి విజు దనిన్ఙ్ సతుత్ మనిన్కాన్”ఆతిమనిన్ పబు ఆతి దేవుణు వెహిస్నాన్.

లోకుమరిసి లెకెండ్ ఒరెన్ 
9యేసువందిఙ్ వాజినిసమెఙలొఇ,వాండు కినిఏలుబడిఃదుని,వనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్,మీవెటకూడ్ఃజిమనిన్కాన్ 

ఆతి,మీతంబెరిఆతియోహాను ఇనినాను, దేవుణుమాటవందిఙ్ నియేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, సమ్ దరం నడిఃమి
మనిన్ పత్ మోసు ఇనిదీవ్పుదు†ఒరెనెమహ. 10-11వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుఆతిపబు దినమ్ దు,నాను దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నిండితిమహివలె, జోడు బాంగ ఊకిన్లెకెండ్ ఉండి కంటం నా వెనుకహాన్ వెహ. నీను సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు ఉండి పుసత్కమ్ దు
రాసి, ఎపెసు, సుమ్ర్ న, పెర్ గాము, తుయతయ్ ర, సర్ దిసు, పిలదెలిప్య, లవొదికియ ఇని ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పోక్ అ
ఇజి, అయా కంటం నఙి వెహిమనిన్క, నా వెనుకహాన్ నాను వెహ. 12యాక వెహానె, నావెట వరిగ్జిని కంటం ఇనికాదొ ఇజి
సుడ్ఃదెఙ్, నాను వెనుక మహ. నాను వెనుక మహిఙ్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ ఏడు దీవ డండిఙ్ సుడ్ఃత. 13అయ 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 ఆతమహాన్ . 14వనిన్ బురాని వనిన్ బురది కొపుప్ తెలాల్ ని
దూతిదిఙ్ పోలిసి,గాందులెకెండ్ తెలాఙ్  మహాద్ . వనిన్ కణుకెఙ్,సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 15వనిన్పాదమ్ కు కంసుసొలుల్ దు
కాపిత్, కంజు మెరిస్నిలెకెండ్ మహె. వనిన్ కంటం గొపప్ పెరి గడడ్ జాటు లెకెండ్ మహాద్ . 16వాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు
సుకెక్ఙ్ అసత్ మహాన్ . రుండి దరిఙ్ బా తెవుగు మనిన్ కురద్ లెకెండ్ మనిన్ మాటెఙ్ వనిన్ వెయుదాన్ వెలిల్ వాతె. వనిన్ మొకొం

* 1:8 1:8ఆలప్ గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగ కడెఃవెరి అకస్రం † 1:9 1:9 దీవ్పుసురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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పూరి జాయ్ దాన్ మెరిస్ని పొదుద్ ది జాజ్ లెకెండ్ మహాద్ . 17 వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె, నాను సాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ 
అర. అయావలెవాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుమాముసుక్ ఇడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ . “తియెల్ ఆమా. నానుమొదొహికాన్. నాను
కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జి మంజినికాన్. నాను సాతిమహికాన్ గాని ఇదిలో ఎలాకాలం బతిక్జిన. మరి సావుదిని
సాతికార్ మంజిని అయా లోకమ్ ది తాలంకియు నా కీదు మనాద్. 19 అందెఙె, ఏలు మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్, మరి వాని
కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్ నీను రాస్ అ. 20నాఉణెర్ కియుదు నీను సుడ్ఃతి మనిన్ ఏడు సుకెక్ఙ్,
ఏడు దేవుణు సఙమ్ క దూతార్. మరిబఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిమనిన్ ఏడు దీవ డండిఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్ కు.

2
ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం

1 “ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ, వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ అసి, ఏడు దీవడండిఙ
నడిఃమి బూలాజినికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2 నీను కిజిని పణిఙ్ ని, నీను కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన. నీను ఎసొస్నొ
హిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్ ఇజిబా నాను నెసిన. సెఇకెఙ్ కినివరిఙ్ నీను ఓరిసి మండెఙ్ అట్ ఇ ఇజి నాను నెసిన. అపొసుత్ రు ఇజి
వెహె ఆజి అపొసుత్ రు ఆఇ వరిఙ్ నీను పరిస కిజి, వారు అబదద్ం వెహిన్కార్, ఇజి నీను నెసిత్ ఇజి నాను నెసిన. 3నీను నా పేరు
వందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిత్ మనిన్మరి కసట్మ్ కు బరిసిత్మనిన్ గాని నీను దనిన్ వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావందితిఇ ఇజిబానాను
నెసిన.

4అహిఙ్ బా,మొదొహాన్ నావందిఙ్ నిఙిమహిమొదొహిపేమ, నీను డిఃసిత్సితిత్ ఇజి ఉండి తపుప్ నీముసుక్ సుడ్ఃత. 5నా
ముసుక్ 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 - సిఏండ
మహిఙ,నాను నీడగువాజి, నీ దీవడండిదిఙ్ దనిన్బాడిడ్దాన్ లాగన్ విసీరన్. 6గాని, నీవందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ సఙతిమనాద్. నాను
ఇసట్ం కిఇకార్ ఆతి నికొల జటుదివరి పణిఙ్ నీనుబా ఇసట్ం కిఇతి. 7దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి
గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు. సెఇకెఙముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ పరలోకం ఆతి పరదీసుదు మనిన్ పాణం సీని
మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.

సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
8 “సుమ్ర్ న పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.మొదొహికాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ ఆతి, సాతి వెనుక మర్ జి

నిఙితికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9నీ కసట్మ్ కు, నీ కరు బతుక్ నాను నెసిన. గాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙలొఇ నీను
ఆసిత్ మనిన్కిలెకెండ్ నె. మాపుయూదురుఇజివెహిస్నిదేవుణులోకుర్ ఆఇకార్ ఆతి,సయ్ తానుఙ్ సెందితికార్ ఆతియూదురు,
నీవందిఙ్ వెహిదూసణమాటెఙ్ నాను నెసిన. 10నీముసుక్వాదెఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీను తియెల్ ఆమా. నిఙిపరిస
కిదెఙ్,నీలోకురిఙ్ సెగొండారిఙ్ సయ్ తానుఅసిప్సిజెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పదిదినమ్ కు నీనుహిమెస్ఙ్ ఓరిసిమండెఙ్ వలె. గాని
నా ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ వందిఙ్ సావు వాతిఙ్ బా నమకమాతికి ఆజి మన్ అ. ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ ఇని ఇనాయం
నాను నిఙి సీనాలె.

11దేవుణుఆతమ్దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జివెంజి,అయావజనడిఃసిమండు. సెఇకెఙముసుక్
గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ రుండిసావుఇని దెబ తగిల్ఏద్.

పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
12పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.
“రుండి దరిఙ్ తెవుగు మనిన్ కురద్లెకెండ్ మనిన్ మాటెఙ్ మనిన్కాన్ వెహిస్నికెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 13 సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని

పటన్మ్ దు నీను బతిక్జిని ఇజి నాను నెసిన. సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని అయ పటన్మ్ దు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్
నమకమాతిసాసి ఆతి అందిపాయెఙ్ సపిత్ కాలమ్ దుబా నాముసుక్ ఇడిత్ నమకం డిఃసిసిఏండ, నా పేరు వందిఙ్ నీను నిజం
నిహిమహి ఇజి నాను నెసిన. 14గాని నఙి పడిఃఇకెఙ్ సెగం సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙ పూజ సితిత్కెఙ్ తింజి, రంకు
బూలాజిపాపంకిదెఙ్ ఇసాయేలులోకురిఙ్ రేపిస్మనిన్కాన్ ఆతిబాలాకుఙ్ *అకెక్ఙ్ నెసిప్సిమనిన్కానాతిబిలాము†బోదలొఙిజి
నడిఃసినికార్ నీలొఇమనార్. 15నికొలబోదలొఙిజిమనిన్కార్ బానీలొఇమనార్. 16అందెఙె నీనుమనుస్మారిసిపాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఅ. సిలిఙ నాను బేగి నీడగు వాజి నా వెయుదాన్ వాజిని కురద్ లెకెండ్ మనిన్మాటెఙాణిఙ్ వరివెట విదెం
కినా.

17దేవుణు ఆతమ్, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు. సెఇవనకాఙ్ 
ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్ నాను పరలోకమ్ దుడాఃఙితిమనిన్మనన్ 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 “తుయతయిరపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙ్ రాస్ అకణుకెఙ్ సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనిన్,మెరిస్ని కంజుదిఙ్ 

పోలితిపాదమ్ కు మనిన్ దేవుణు -మరిసి ఆతి వనిన్మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 19నీను కిజిని పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్, నీ పేమ ఎలాగ

* 2:14 2:14ఇసాయేలులోకురిముసుక్సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిబిలాముఇనిఒరెన్గురుననిన్పవకెఙ్ కూకిమనిన్మోయాబుదేసెమ్ దిరాజు. బుదిద్ సిలెల్ండదేవుణుదిఙ్ 
వెతేకమాతి పణి కితి వందిఙ్ వనిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. సంకియా 22-24,యెహొసువ 24:9,నాయాది 11:25. † 2:14 2:14 ఇసాయేలు
లోకురిముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిమోయాబు దేసెమ్ దిరాజుబాలాక్ కూకిమని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవక. సంకియా 22-24.
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మరిక, నీ నమకం ఎలాగ మరిక ఇజి నాను నెసిన. నీను మహివరి వందిఙ్ కిజిని పణిఙ్ ని నీను హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసి
మంజినిక విజునాను నెసిన. నిజమెముఙాల కిజిమహిదనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెండ్ నీను ఏలు కిజిని.

20గాని నఙి నపిఇ ఉండి సఙతి నీబాన్ మనాద్. దనిన్ఙ్ అదినె దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్ని యెజెబెలు ఇని బోదెలిదిఙ్,
నీబాన్ మండెఙ్ ఒపుప్కొటి ఇజి ఉండి తపుప్ నీముసుక్ వెహెఙ్ మనాద్. అది దనిన్ బోదదాన్ రంకు బూలాదెఙ్ మరిబొమెమ్ఙ
మాడిఃసి, బొమెమ్ఙపూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నాముసుక్ నమకం ఇడిత్మనిన్, నా పణికిని వరిఙ్ మొసెం కిజి తపుప్
సరిదు నడిఃపిసినాద్. 21అది రంకు బూలానిక డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్మారిసి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ సమయం
సితత్ ,గానిఅది ఒప్ ఏతాద్. 22ఇదిలోనాను 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 నానునండొకసట్మ్ దుఅర్ పాన్లె. 23దనిన్కొడొఃరిఙ్ నానుసపన్. అయావలెనానులోకురిమనుస్ఙమనిన్ఆలోసనమ్ కుని
ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిసుడ్ఃజినెసినికాన్ ఇజివిజుదేవుణుసఙమ్ కు నెసినె. నీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్వనిన్పణిదిఙ్ తగితి
లెకెండ్ నానుసూణా. 24దనిన్బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ నిమరిసయానులొఇడాఃఙితిమనిన్వనకాఙ్ నెసెత్ఙ్ వరిమనుస్ ఇడ్ఃఏండ
మంజినివరిఙ్,నానువెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,మీరుమరిఇనికబాకిదెఙ్ ఇజివెహిస్,మీముసుక్మరిఇనిబరునానుమొప్ ఏ.
25గానినానువానిదాకమీరు నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ నెగెండ్ అసిమండు.

26ఆకక్ర్ దాక నఙి ఇసట్మాతి వజ కిజి మంజి, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్, దేసమ్ క లోకురి ✡ముసుక్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ అతికారం సీనా. 27నాబుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ నఙి అతికారం దొహ్ కిమనిన్లెకెండ్, వనిన్ఙ్ లోకురి ముసుక్ అతికారం
సీనా. దేవుణుమాటదురాసిత్మనిన్లెకెండ్, “వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరి వనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ 
వరిఙ్ పెడెల్ కొతాన్న్” 28సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్,నాను కోడిఃజామ్ దుసోని 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 దిసు పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. ఏడు సుకెక్ఙ్ ని దేవుణు ఏడు ఆతమ్ మనిన్కాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ 
ఇకెక్ఙ్. నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. బతిక్జినికాన్ ఇజి నిఙి పేరు మనాద్ . గాని నీను సాతికినె. 2నా దేవుణు ఎదు నీ
పణిఙ్ పూరిఆతికెఙ్ ఇజితోర్ ఉతె. అందెఙె నీను, నిఙ్ జి తెలి ఆజి,సాదెఙ్ డగు ఆతిమనిన్మిగిలితిత్ వనకాఙ్ సతుత్ కిబిస్ అ.
3అందెఙె నీను ముఙాల ఇనిక నెసిత్ మనిన్దొ, ఎలాగ వెహి మనిన్దొ ఇజి ఎతుత్ కిఅ. వనకాఙ్ లొఙిజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి, మారు మనుస్ పొందిఅ. నీను నిఙ్ జి తెలి ఆజి మన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ డొఙారి వానిలెకెండ్ నాను వానా. ఇనిక
ఇహిఙఎమేణిగడిఃయాదునాను, నీడగువానానొఇజినిఙితెలిఏద్. 4గానివరిసొకెక్ఙ్ మొహిక్ఆఎండ, సుబరంమనిన్కార్ 
సెగొండార్ సరిద్స్ పటన్మ్ దు నీబాన్ మనార్. అందెఙెవారుమొహిక్సిలిల్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,నావెటబూలాదెఙ్ తగిన్కార్.
5సెఇవనకాఙ్ గెలిసినికాన్,వరిలెకెండ్ తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిమంజినాన్. దేవుణు వెటఎలాకాలంబతిక్నివరిపేరుకు 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 “పిలదెలిప్య పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. పరిసుదద్మాతికాన్ * నిజామాతికాన్ ఆతి, దావీదు

పటన్మ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం మనిన్వనిన్లెకెండ్ దనిన్ తాలమ్ కియు మనిన్కాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. వాండు
రేతిఙ ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు కెహిఙ ఎయెన్ బా రేదెఙ్ అట్ ఎన్. 8 నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. నిఙి మనిన్
సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బానీను నామాటెఙ్ లొఙిజినా పేరు నెస్ ఏ ఇజి వెహ్ ఇతి. ఇదిలో నీ ఎదు నాను సేహల్ రేత మనన్. దనిన్ఙ్ 
ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ,మాపుయూదురుఙు,మాపుదేవుణులోకుర్ ఇజి అబదద్ం వెహిస్ని సయాను సఙమ్ దివరిఙ్, నీ డగు
వాజి నీ పాదమ్ కాఙ్ అరిస్మాడిఃసిన్లెకెండ్ నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్ మనన్ ఇజి అయావలెవారు నెసాన్ర్ లె. 10సమెఙ్ 
డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివందిఙ్ నాను సితిత్ ఆడెఙ్ నీను లొఙితిత్ మహి. అందెఙె బూమిముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాజిని పెరి
కసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతి పరిస కాలమ్ దు నానుమిఙికాపాడాన్.

11 ఇదిలో, నాను బేగినె వాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙి దొహ్ కిస్ని ఇనాయం మరి ఎయెన్ బా ఒఏండ, నీను నెసిత్మనిన్
వనకాఙ్ డిఃస్ ఏండ గటిఙ అసి మన్ అ. 12 సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నా దేవుణు గుడిఃదు ఉండి తంపం లెకెండ్ 
కిన. వాండు ఎసెఙ్ బా దనిన్ బాణిఙ్ డిఃసి సొన్ ఏన్. నా దేవుణు పేరుని, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిగిజ్ వాజిని కొతత్
యెరూసలేం ఇనినాదేవుణు పటన్ం పేరుని,నాకొతత్ పేరుబానాను వనిన్ముసుక్ రాసాన్. 13దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
14 “లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙరాస్ అ. నమమ్కమాతికాన్ ని నిజమాతిసాసిఆతికాన్, దేవుణు

తయార్ కితి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ అతికారం ఆతి ఆమెన్ ఇనికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 15 నీ పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ 
ఇజినాను నెసిన. నీను సలాఙ్ మనికి ఆఇ. వేసాఙ్ మనిన్కిబాఆఇ. నీను ఎమేణికబాఉండి రకం ఆజిమంజినిక ఇహిఙబాగ

✡ 2:26 2:26 కీరన 2:9. * 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ 
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మహాద్ ,ఇజినానుకోరిజిన† 16నీను పణిదిఙ్ రెఇకి. నీను సలాఙ్ సిలెల్ద్ . వేసాఙ్ బాఆఇ. నీనుగోరువేసాఙ్ ననిన్కి. అందెఙెనా
వెయుదాన్ నాను నిఙిపూసన్ విసీరన్. 17నీను గత ననిన్కి, దికుక్ గతి సిలిల్కి, బీదాదికి, గుడిడ్దికి, డుమ్ డమనిన్కి. గానియాకెఙ్ 
నిజం నెస్ ఏండ, నఙి ఆసిత్ మనాద్,నాను డబుబ్ఙ్ గణసత్ మనా, నఙి ఇనిక తకుక్ సిలెల్ద్ ఇజి నీను వెహెఆజిని. 18గానినాను
నిఙి బుదిద్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నీను ఆసిత్ మనికి ఆదెఙ్ ఇజి సిసుదు సుర్ జి సుబరం ఆతి బఙారంనాబాణిఙ్ కొల్ అ. మరి
నీ సిగు డాఃఙినిలెకెండ్ పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ నాబాణిఙ్ కొల్ అ. నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ రాసెత్ఙ్ కాటికబానా
బాణిఙ్ కొల్ అ.

19నాను పేమిసిని విజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, సికస్దాన్ దిదిజినా. అందెఙె నీను మనుస్దు నిజం ఆస ఆజిమన్ అ. మరిమారు
మనుస్ పొందిజి నీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి సిఅ. 20 ఇదిలో, నాను సేహల్ డగు నిలిస్, సేహల్ రేఅ ఇజి కొతిస్నా. ఎయెన్ బా
నా కంటం వెంజి సేహల్ రేతిఙ, నాను లొఇ సొనిస్ వనిన్వెట బోజనం కినా. వాండుబా నావెట బోజనం కినాన్. 21నాను ఎలాగ
సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసి,నాబుబబ్వెట వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ,అయాలెకెండ్ నె, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్
వనిన్ఙ్ నావెటనాసింహాసనమ్ దు బసెత్ఙ్ బాఅకుక్ సీనా. 22దేవుణుఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు”.

4
పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యా సఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలో పరలోకమ్ దు ఉండి సేహల్ రే ఆతి మహిక సుడ్ఃత. జోడుఃబాంక
పలకిననిన్ జాటులెకెండ్, నావెటముఙాల వరిగ్తి మనిన్ కంటం మనిన్కాన్, “ఇబెబ్ ఎకిస్ రఅ. దినిన్ వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి
నాను నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2వెటనెనాను దేవుణు ఆతమ్ వెట నిండిత. నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి సింహాసనమ్ దు
ఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్, నా ఎదు తోరె ఆతాద్. 3 అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ పొదుద్ లెకెండ్ గొపప్ జాయ్ మనిన్
ఎరాని రంగు పణుకుదిఙ్ పోలిసి తోరితాన్. సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం గొపప్ జాయ్ మనిన్ ఆకు రంగుది కొడెఃవేలి మహాద్ .
4అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటుట్ లం ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కు మహె. అయ ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కాఙ్, తెలాల్ ని
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,రాజురిటొపిఙ్ ననిన్ బఙారంటోపిఙ్ బురాదు తొడిఃగిజి ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు బసత్ మహార్ . 5అయ
సింహాసనమ్ దాన్ గొపప్మెరిస్నిజాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్ వెలిల్ వాజిమహె. అయసింహాసనం ఎదు ఏడు దీవెఙ్ జాయ్ 
సీజిమహె. అకెక్ఙ్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 6అయసింహాసనం ఎదు గటిమనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరమ్ లెకెండ్ మహాద్ .
అకక్ ఇని రంగు సిలిల్ గటిమనిన్ అదద్ం లెకెండ్ మహాద్ . నడిఃమిని,అయసింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం, ఒడొఃల్ ముసుక్, వెనుక
ముందాల విజు, కణుకెఙాణిఙ్ నిండితిమనిన్పాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ మహె.

7పాణం మనిన్, మొదొహి జంతుమొకొం సింహం లెకెండ్ మహాద్ . రుండి జంతు మొకొం దూడఃలెకెండ్ మహాద్ . మూండి
జంతులోకుమొకొంననిన్మొకొంమహికాద్. నాలిగ్ జంతు ఎగినిడేగలెకెండ్ మహాద్ . 8యానాలిగ్ జంతుఙ,ఉండిఉండిదనిన్ఙ్ 
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, 10నసిత్వలె అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు అయ
సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎదు పడగ్ జి అరారె, ఎలాకాలం బతిక్జిని వనిన్ఙ్ మాడిఃసియా లెకెండ్ పొగిడిఃజి వెహిస్
మహార్ .

11 “మా పబు ఆతి దేవుణు, విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కి నీనె. నీను ఇసట్మాతి వజ అకెక్ఙ్ విజు తయార్ ఆతె.
అయాలెకెండ్ నెఅకెక్ఙ్ మనెన్. అందెఙెనీగొపప్ గవ్ రం వందిఙ్,నీగొపప్ సతుత్ వందిఙ్ లోకుర్ విజేరెనిఙి గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజి
మంజినార్”, ఇజి వెహిస్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురిటోపిలెకెండ్ మనిన్ వరిటోపిఙ్, సింహాసనం ఎదు ఇడాన్ర్.

5
దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1నసిత్వలె,లొఇనివెలిల్ రాసెఆతిమని, ఏడు సీలుఙ్ పోకిమనిన్ఉండిపుసత్కం అయసింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ ఉణెర్ 
కియుదు అసిత్ మనిన్క సుడ్ఃత. 2 “అయసీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్”, ఇజి గొపప్ సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ 
దేవుణు దూత డటం డేలిస్ వెహిన్క సుడ్ఃత. 3గాని, పరలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని, బూమి ముసుక్ మనిన్ వరి లొఇ
గాని, అయా లోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని అయ పుసత్కం రెకెఙ్ నొ లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ అటిన్ ఎంబె వనిన్ఙ్ బా తోర్ ఏతాద్.
4అయపుసత్కం రెకెఙ్ నొ,లొఇసుడ్ఃదెఙ్ నొతగిన్ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాతోరిఇతిఙ్ నాను నండొఅడఃబాజిమహ. 5నసిత్వలె,అయ
పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “నీను అడఃబామా. ఇదిలో, దావీదుమొదొల్ దాన్ సిగిసిత్, యూద కుటుమ్ దికాన్ ఆతి సింహం ఇజి పేరు
మనిన్కాన్,అయఏడు సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

† 3:15 3:15 లవొదికియపటన్మ్ దిఙ్ డగు గొపప్ పేరు మనిన్ రుండి పటన్మ్ కు మహె. హయెరపోలిస్ ఇని పటన్మ్ దు వేసాఙ్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . లోకుర్ 
వరి జబుబ్ఙ్ సొండెఙ్ ఇజి, బాన్ సొనిస్ అయ గడాడ్  దు ఏరుఈబాజి మహార్ . కొలొసాస్ ఇని పటన్మ్ దు ఉండెఙ్ గొపప్ రుసి మనిన్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . గాని
లవొదికియపటన్మ్ ది ఏరు సపాఙ్ మహాద్ . అందెఙె లవొదికియపటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇని పణిదిఙ్ బారెఇ సపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి

సెగొండార్ వెహిస్నార్. * 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్
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6 నసిత్వలె, అయ పెదెద్లుఙు నడిఃమిని పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమి మనిన్ అయ సింహాసనం నడిఃమి, ముఙాల
కతెత్ ఆతిమనిక, గాని ఏలు నిలిస్ మంజిని ఉండి గొరె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃత. అయ గొరె పిలల్దిఙ్ ఏడు కొముకుని ఏడు కణుకెఙ్ 
మహె. అయకణుకు బూమిముసుక్ విజుబాడిడ్ఙపోకిమనిన్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 7వాండువాతాండెఅయసింహాసనమ్ దు
బసిత్మనిన్వనిన్ఉణెర్ కియుదుమనిన్పుసత్కంలొసాత్ న్. 8వాండుఅయపుసత్కంలొసిత్వలె,పాణంమనిన్అయనాలిగ్ జంతుఙ్ ని,
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు విజేరె, టొయ్ లెఙ్ ని, నమిమ్తి వరి పారద్నమ్ కు ఆతి నెగిగ్ వాసనం సీజిని దుపమ్ కు ఇడిత్
మనిన్ బఙారమ్ ది గినెన్ఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వరి కియుదు అసాత్ రె గొరె పిలల్ ఎదు పడగ్ జిఅరార్. 9అయావలె, “నీను అయపుసత్కం
లొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీనె కతెత్ ఆతి, నీ నలదాన్ విజు జాతిఙణిఙ్, విజు బాసెఙాణిఙ్, విజు
లోకుర్ బాణిఙ్, విజుదేసమ్ కాణిఙ్లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కొటి. 10మరివరిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిరాజయ్ం లెకెండ్ ని వనిన్ఙ్ 
పణి కిని పుజేరిఙులెకెండ్ కితిత్ . వారు బూమిముసుక్ ఏలుబడిః కినార్”, ఇజి అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ 
నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు ఉండి కొతత్ పాటపారార్. 11నసిత్వలెనాను సుడ్ఃతిఙ్ నండొ దూతారి కంటం వెహ. వరి లెకక్ కోటి కోటిదిఙ్ 
ఇంక లావ్ మహె. వారు అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ
సుటులం మంజి, 12 “కతెత్ ఆతి గొరె పిలల్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్. అతికారం మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, ఆసిత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, గెణం
మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, సతుత్ మనిన్కాన్ ఆదెఙ్, మరాయ్ద లొసె ఆదెఙ్, గవ్ రం లొసె ఆదెఙ్, పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి గొపప్
పెరి కంటమ్ దాన్ పారిజ్ మహార్ . 13నసిత్వలె పరలోకమ్ దు మనిన్, బూమిముసుక్ మనిన్, బూమిఅడిఃగిమనిన్, సమ్ దరమ్ దు
మనిన్,పాణంమనికెఙ్ విజు కూడ్ఃజి.

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

6
సీలుఙ్ 

1నసిత్వలె,గొరెపిలల్ అయఏడు సీలుఙలొఇ,మొదొహిదనిన్ఙ్ లాగితికనాను సుడ్ఃత. అయావలెఅయపాణంమనిన్నాలిగ్
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 ఉండి
టోపిదొహ్ కాద్. వాండు గెలిసిత్కాన్ ఆజిమరి గెలిసెత్ఙ్ ఇజిసోతాత్ న్.

3గొరెపిలల్ రుండి సీలు లాగితివలెపాణంమనిన్ రుండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహికనాను వెహ. 4నసిత్వలె సిసు ననిన్ ఎరాని
రంగు మనిన్ ఉండి గురం వెలిల్ వాతాద్. బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్, ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి, బూమిముసుక్
సమదనం సిలెల్ండ కిదెఙ్ అయగురంముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. వనిన్ఙ్ ఉండి పెరి కురద్ దొహ్ కాద్.

5గొరెపిలల్ మూండిసీలులాగితివలెపాణంమనిన్మూండిజంతు “రఅ!”, ఇజివెహికనాను వెహ. నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో,
ఉండి కరిన్ గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నిక వనిన్ కియుదు అసత్ మహాన్ . 6 “ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి
ఉండి డొకుక్ గొదుము ఇజి, మరి, ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి మూండి డొకుక్ఙ్ సామ ఇజి వెహాన్ . మరి నూనెదిఙ్ ఒలివమరెక్ ని,
దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ దాకస్టోటదిఙ్ పాడ్ఃకిదెఙ్ ఆఎద్ ”,ఇజిఅయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙనడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ 
ఉండి కంటంనాను వెహ.

7గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలు లాగితివలె, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 8నాను సుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె,
నీరు ననిన్ రంగు మనిన్ ఉండి గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ పేరు, సావు. అయాలోకం వనిన్ వెనుక నడిఃజి
మహాద్ . కురెద్ఙాణిఙ్, కరుదాన్, జబుబ్ఙాణిఙ్, బూమిదు మనిన్ అడిఃవి జంతుఙ వెట, బూమిముసుక్ బతిక్జిని వరిఙ్ నాలిగ్
బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండిబాటది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9గొరెపిలల్ అయ్ దు సీలు లాగితివలె, దేవుణుమాటలొఙితిత్వందిఙ్,మరి దేవుణుమాటవందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ సాసయ్ం వందిఙ్ 
కతెత్ ఆతిమనిన్ వరి ఆతెమ్ఙ,పూజసీనిమాలిపీటఅడిఃగినాను సుడ్ఃత. 10వారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్, “పరిసుదద్మాతికాన్ 
ఆతి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ నిజమాతి దేవుణు, నీను, మఙి సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ తగితి సికస్ సిఏండ, బూమి ముసుక్
బతిక్ని వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసి, సికస్ సిఏండ ఎసొస్ కాలంమంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్ మహార్ . 11నసిత్వలె వరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ దొహ్ కె. వెనుక వారు సపెప్ ఆతిలెకెండ్ నె సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్ తంబెరిఙ లెకక్, మరి వరివెట కూడ్ఃజి
పణికితివరి లెకక్బాపూరిఆనిదాకమరి కండెక్ కాలం కాప్ కిజిమండెఙ్, ఇజి వరిఙ్ వెహెఆతాద్.

12గొరెపిలల్ ఆరు సీలులాగితికనానుసుడ్ఃత. నసిత్వలెగొపప్ గటిఙబూమికదిల్తాద్. పొదుద్ , కరిన్ రంగులెకెండ్ ఆతాద్. నెల
పూరి,నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ ఆతాద్. 13పెరిగాలిదిఙ్ దూకెఆజిబొడెఃమరాతిఆకక్రికాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నెఆగసమ్ దాన్ 
సుకెక్ఙ్ రాలెత్. 14ఉండి కాకితం సుటిసి లెకెండ్ నె ఆగసం సుటె ఆజి తొఏండ ఆతాద్. విజు గొరొక్, సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్
ఇజిరి దేసెమ్ కు విజు వనక వనకబాడిడ్దాన్ డిఃసెత్ సొహె.

15 నసిత్వలె, బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్, ఏలుబడిః కినికార్, సయ్ నమ్ ది నెయిక్ర్, ఆసిత్ మనికార్, గొపప్ అతికారం
మనిన్కార్, వెటిట్పణి కినికార్ ని వెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇకార్ విజేరె తియెల్ ఆతారె, గొరొక సాలమ్ కాఙ్ లొఇ, సటుట్ పొరొఙ
డాఃఙితార్. 16వారు గొరొకాఙ్ ని సటుట్ ఙ యాలెకెండ్ వెహిస్ మహార్ , “మీరు మా ముసుక్ అరిస్, సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్
వనిన్మొకొమ్ దాన్ ని గొరెపిలల్ కోపమ్ దాన్ మఙిడాఃపు”. 17 “ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుని గొరెపిలల్ బూమిముసుక్ మనిన్వరి
ముసుక్ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజువాతాద్. వరి ఎదు ఎయెన్ నిలెద్ఙ్ అటాన్న్ ?”.
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7
సీలుపొకెఆతి 144,000లోకుర్.

1దినిన్ వెనుక బూమిముసుక్బా సమ్ దరంముసుక్బామరెకముసుక్బాగాలి కిఏండ,నాలిగ్ దికుక్ఙ గాలిఅసాత్ రె బూమిది
నాలిగ్ దికుక్ఙ, నాల్ ఎర్ దూతార్  నిలిస్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 2 బతిక్జిని దేవుణుది సీలు అసిత్మనిన్, మరి ఉండి దూత
పొదుద్ సోని దరోటాన్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. బూమిదిఙ్ ని సమ్ దారమ్ దిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ అతికారం దొహ్ కిమనిన్ దూతార్ వెట
ఈహ వెహాన్ . 3 “మాపుదేవుణు పణి కినివరి నొదుఙ సీలు పొకిన్దాక బూమిదిఙ్ బా, సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా, మరెకాఙ్ బాపాడ్ః
కిమాట్”, ఇజి వాండు డటం వెహాన్ . 4 నసిత్వలె, సీలు పోకె ఆతివరి లెకక్ వెహిక నాను వెహ. ఇసాయేలుది విజు తెగెఙాణిఙ్ 
లకస్ నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .

5 సీలు పోకె ఆతికార్ యూదా తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . రూబెను తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . గాదు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 6 ఆసేరు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . నపాత్ లి
తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .మనసెతెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 7సీమొనుతెగదాన్ పనెన్ండు
వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . లేవి తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . ఇసాకారు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . 8 జెబులూను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . యోసేపు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .
బెనాయ్మిను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .

తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 
9దనిన్ వెనుకనాను సుడ్ఃతిఙ్,విజుదేసమ్ కాణిఙ్,విజుజాతిఙణిఙ్,విజేరెలోకుర్ బాణిఙ్,విజుబాసెఙ్ వరిగ్ని వరిబాణిఙ్ 

వాతిఎయెన్ బాలెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్మందలోకుర్ అయసింహాసనం ఎదుని గొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్మంజినిక సుడ్ఃత.
వారు తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిఈతమరాతిమటెఙ్ కికాఙ్ అసత్ మహార్ .

10 “సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ ఆతిమా దేవుణుని గొరెపిలల్ మఙి రకిస్సత్ మనార్”, ఇజి వారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ 
వెహిస్మహార్ .

11అయసింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ సుటులం దేవుణు దూతార్ 
విజేరె నిహమహార్ . వారు సింహాసనం ఎదు పడగ్ జి అరిస్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. 12 “ఆమెన్, వనిన్ గొపప్ పేరు
వందిఙ్, వనిన్ గెణమ్ వందిఙ్, వనిన్ అతికారమ్ వందిఙ్, వనిన్ సతుత్ వందిఙ్ మాటుమాదేవుణుదిఙ్ ఆంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం
పొగిడిఃజిమంజినాట్. మాటు విజెటె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్మంజినాట్. ఆమెన్”, ఇజివారు వెహిస్మహార్ .

13నసిత్వలె అయపెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యాతెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనికార్ ఎయెర్ ? వారు ఎమేణిఙ్ వాతమనార్”,
ఇజి నఙి వెన్ బాతాన్.

14 “బాబు నీనె నెసిన్”, ఇజి నాను వనిన్ఙ్ వెహా. వాండు నావెట ఈహ వెహాన్ . “వీరు గొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వాతికార్.
వారు గొరెపిలల్ నలదాన్ వరి సొకెక్ఙ్ నొర్ బజి వనకాఙ్ తెలాల్ ఙ్  కితిత్కార్. 15అందెఙె, “వారు దేవుణు సింహాసనం ఎదు మంజి
రెయుపొగొల్ వనిన్ గుడిఃదు వనిన్ఙ్ పణికిజిమంజినార్. సింహాసనమ్ దుబసిత్ మనిన్కాన్,వాండెఆజివనిన్టంబు వరిముసుక్
ప్ డ్ కిస్ వరిఙ్ కాపాడాన్న్. 16మరి ఎసెఙ్ బావరిఙ్ బఙ కట్ ఏద్. మరి ఎసెఙ్ బావారు ఏహిక్ సాఏర్. పొదుద్ ది గొపప్ ఏండ వరి
ముసుక్ తగిల్ఏద్. మరి సురిన్లెకెండ్ మనిన్ వేడిఃబా వరిఙ్ తగిల్ఏద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సింహాసనం నడిఃమిమనిన్ గొరెపిలల్
వరిఙ్ గవుడుఃయెన్ ఆతమనాన్. పాణం సీని ఏరు వానిఊట డగు వాండు వరిఙ్ నడిఃపిసాన్న్. దేవుణు వరి కణుకేఙాణిఙ్ 
కణెర్ విజుతేల్ నాన్”.

8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

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

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

ఏడుజోడుఃబాంకెఙ్.
6నసిత్వలె ఏడు జోడుఃబాంకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ వనకాఙ్ ఊకెఙ్ తయార్ ఆతార్. 7మొదొహిదేవుణు దూత వనిన్

జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, వడఃఙాని సిసు నలదాన్ కూడ్ఃజి బూమిముసుక్ సెదరె ఆజిఅరె. అందెఙె బూమిదుమూండి వంతుఙ
లొఇఉండి వంతు వెతాద్. మరెక్ బామూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు వెతాద్.

8రుండి దేవుణు దూతవనిన్జోడుఃబాంకఉహ్ కిఙ్, కసిమంజినిఉండిపెరిగొరొన్ ననిన్క సమ్ దరమ్ దు అరాద్. సమ్ దరం
మూండివంతుఙలొఇఉండివంతు నలఆతాద్. 9సమ్ దరమ్ దుమనిన్పాణంమనిన్ జంతుఙ్,మూండివంతుఙలొఇఉండి
వంతు సాతె. ఓడెఃఙ్ బామూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నాసనం ఆతె.
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10మూండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ కసిమంజిని ఉండి పెరి సుకక్ ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్ పెరి
గడెడ్ఙముసుక్ని ఏరుసోనిఊటెఙమూండివంతుఙలొఇఉండివంతుముసుక్ అరాద్. 11అయసుకక్ పేరు సేందు. అందెఙె
మూండి వంతుఙ ఉండి వంతు సేందు ఆతాద్. ఏరు సేందు ఆతిఙ్ లోకుర్ నండొండార్ సాతార్.

12నాలిగ్ దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉకిఙ్, పొదుద్ మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సెఎణ్ ఆతాద్. నెలమూండి
వంతుఙలొఇఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. సుకెక్ఙ దెబబ్ తగిల్తిఙ్ మూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. అందెఙె
వేడెఃకమూండివంతుఙలొఇఉండివంతుజాయ్ మన్ ఏతాద్. రెయుమూండివంతుఙలొఇఉండివంతునెలసుకెక్ఙజాయ్ 
మన్ ఏతాద్.

13నాను సుడ్ఃజిమహిఙ్ నండొముసుక్ ఎగిజిమంజినిఉండి డేగ, “మరిఊకెఙ్ మనిన్మూండిజోడుఃబాంకెఙజాటుదాన్ 
బూమిముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్,అబాయాకసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”, ఇజి గొపప్ పెరిజాటుదాన్ వెహిమనిన్క వెహా.

9
1అయ్ దు దేవుణు దూతవనిన్జోడుబాంకఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ బూమిముసుక్రాలిత్ మహిఉండిసుకక్ సుడ్ఃత. దరిణ్ది

తాలం కికుక్ అయ సుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్. 2వాండు అయమటుసిలిల్ దాసిత్మనిన్ దరిణ్దిఙ్ రెతిఙ్, గొపప్ పెరి సొలుల్ దాన్ సిసుదాన్ 
గోయ్ వాతిలెకెండ్ గోయ్ వాతాద్. అయదరిణ్దాన్ వాతిగోయ్ దాన్ పొదుద్ ని,ఆగసం సీకటిఆతాద్. 3అయగోయ్ దాన్ మేపిలెక్ 
బూమి ముసుక్ వాతె. బూమి ముసుక్ మనిన్ కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె. 4నొదుఙ దేవుణుగురు సిలిల్
లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నెఆఎండ,బూమిముసుక్మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇనిమొకక్దిఙ్ బా, ఇనిమరాతిఙ్ బాపాడ్ః కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
వనకాఙ్ ఆడ దొహ్ కాద్. 5వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వనకాఙ్ అతికారం సిలెల్తాద్. గాని అయ్ దు నెలెఙ్ దాక వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజి మండెఙ్ 
వనాక్ఙ్ అతికారం దొహ్ క మనాద్. అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ వరిఙ్ వాతి కసట్ం, కుపిడారొ లోకురిఙ్ కటిత్ఙ వాని నొపిప్లెకెండ్ 
మహాద్ . 6అయ దినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ రెబానార్ గాని సావు వరిఙ్ తపె ఆనాద్ లె. వారు సావువందిఙ్ ఆస ఆనార్ లె
గానిసావువరిఙ్ డిఃసిసొనాద్ లె.

7అయమేపిలెక్ విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ తయార్ కితిమనిన్ గురమ్ కాఙ్ పోలితెమనెన్. బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ టోపిననిన్క
ఉండి, వనక బురెక ముసుక్ మహె. వనకమొకొమ్ కు లోకుమొకొం లెకెండ్ మహె. 8వనక 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 దునెలెఙ్ గుతిస్బాదెఙ్ కిదెఙ్ అయతోకెఙవనకాఙ్ 
సతుత్ మహాద్ . 11దరిణ్దిఙ్ అతికారం మనిన్ దూత వరి ముసుక్ రాజు లెకెండ్ మహాన్ . ఏబి బాసాదు వనిన్ఙ్ పేరు ‘అబదోను’
ఇని పేరు. గీకు బాసాదు వనిన్ పేరు ‘అపొలుయోను’ ఇని పేరు.

12మొదొహికసట్ం గడఃసాత్ ద్. ఇదిలో,మరిరుండి కసట్మ్ కువాదెఙ్ మనెన్. 13ఆరుదేవుణుదూతవనిన్జోడుఃబాంకఉహ్ కిఙ్,
దేవుణు ఎదుమనిన్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ పూజసీనిమాలిపీటదికొముఙాణిఙ్ ఉండిజాటు వెహ. 14 “యూపటిసు ఇని
గొపప్ పెరి గడడ్ జోరెదు తొహెఆతిమనిన్ నాల్ ఎర్ దూతారిఙ్ కుతిస్ డిఃస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ. 15బూమిముసుక్ మనిన్
లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతుది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజియా పంటాది, యానెలాది, యారోజుది, యాగంటవందిఙ్ 
తయార్ కిబెఆజిఇడిత్ మనిన్కారె,అయనాల్ ఎర్ దూతార్. 16గురమ్ కుముసుక్ ఎకిమనిన్సయ్ నమ్ దివరిలెకక్ రుండివందెఙ్ 
లెకెస్ఙ్. వరి లెకక్ నిసొస్ ఇజినాను వెహ.

17 గురమ్ కాఙ్ ని వనక ముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙి వాతి కలాదు నానుయాలెకెండ్ సుడ్ఃత. వరిఙ్ సిసు ననిన్ ఎరాని
రంగుది,మరినీలిరంగుది,మరిపసిఙ్ రంగుది గుండెదిఙ్ అడినిసొకెక్ఙ్ మహె. గురమ్ క బురెక్ సింహంబురెక్ లెకెండ్ మహె.
వనక వెయుఙాణిఙ్ సిసు, గోయ్, రెంజికం వెలిల్ వాజి మహె. 18వనక వెయుఙాణిఙ్ వాతి సిసు, గోయ్, రెంజికం ఇని మూండి
దెబెబ్ఙాణిఙ్ లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు లోకుర్ సపెప్ ఆతార్. 19అయ గురమ్ క సతుత్ వనక వెయుఙలొఇని
వనక తోకెఙమహె. లోకురిఙ్ కటిస్ గాయమ్ కు కిదెఙ్ బురెక్ మనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్ తోకెఙ్ వనకాఙ్ మహె.

20యామూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ సాఏండ మిగిలితి మనిన్ లోకుర్ ఏలుబా వరి కికాక్ణిఙ్ తయార్ కితిమనిన్ దెయమ్ కాఙ్ ని
బొమెమ్ఙమాడిఃసినిక డిఃసిసీజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిమనుస్మారిస్ 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. 21 అకాక్దె ఆఎండ, లోకురిఙ్ సపిన్క, గురుఙవెట సెటిణ్ కినిక, రంకు బూలానిక, డొఙ కినిక
యాలెకెండ్ వారు కిజిమహికెఙ్ డిఃసిసీజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజిమనుస్మారిస్ ఏతార్.

10
ఇజిరిపుసత్కం అసిత్మనిన్ దేవుణు దూత.

1 నసిత్వలె గొపప్ సతుత్ మనిన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత పరలోకమ్ దాన్ డిగిజ్ వాజినిక నాను సుడ్ఃత. వాండు మొసొప్ 
తొడుఃగిత మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ కొడెఃవేలి సుటె ఆత మహాద్ . వనిన్ మొకొం పొదుద్ లెకెండ్ ని వనిన్ పాదమ్ కు తంపం
లెకెండ్ మనిన్ సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 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. 4 అయ ఏడు
పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తివలె, నాను రాసెత్ఙ్ తయార్ ఆతిఙ్, “అయ ఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తి సఙతిఙ సీలు పోక్ అ. వనకాఙ్ రాసమ్”,
ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ.
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5 నసిత్వలె, సమ్ దరం ముసుక్ని బూమి ముసుక్ నిహిమనిన్ దేవుణు దూత వనిన్ ఉణెర్ కియు పరలోకం దరోట్ పెహాండె
యాలెకెండ్ వెహాన్ . 6పరలోకమ్ నిఅబెబ్మనిన్ విజువనకాఙ్ ని,బూమినిబూమిముసుక్మనిన్ విజువనకాఙ్ ని,సమ్ దరమ్ ని
సమ్ దరమ్ దు మనిన్ విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కానాతి ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు పేరు అసియా లెకెండ్ ఒటుట్ పొకాన్.
“మరి ఆలసయ్ం మన్ ఏద్”. 7 ఏడు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిన్ దినమ్ కాఙ్ దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ సఙతిఙ్,
దేవుణు, వనిన్ పణికిని వరివెటని వనిన్ పవకర్ వెటముఙాల వెహెఆతిమహిలెకెండ్ పూరిఆనాద్ లె”.

8నసిత్వలెపరలోకమ్ దాన్ నానుముఙాలవెహిమనిన్ కంటంమరినావెట, “నీనుసొనిస్ సమ్ దరంముసుక్నిబూమిముసుక్
నిహిమనిన్ అయదేవుణు దూత కియుదు మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరిపుసత్కం లొస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ.

9అందెఙెనాను సొనిస్ “అయఇజిరి పుసత్కం నఙి సిదా”, ఇజి అయదేవుణు దూతెఙ్ లొసత్. వాండు, “దనిన్ఙ్ లాగిజ్ తిన్ అ.
అయాక నీ పొటాదు సేందు ఆనాద్ గాని నీ వెయ్ దు తేనె లెకెండ్ తియాఙ్ మంజినాద్”, ఇజి నావెట వెహాన్ . 10అయావలె
దేవుణు దూత కియుదాన్ అయఇజిరిపుసత్కంనానులొసాత్ నె తిహా. అయాకనావెయుదిఙ్ తేనెలెకెండ్ తియాఙ్ మహాద్ . గాని
అకతిహివెనుకనాపొటాదు సేందు ఆతాద్. 11అయావలెవాండు, “నీను నండొలోకుర్ వందిఙ్, నండొజాతిఙాణివరివందిఙ్,
నండొబాసెఙ్ వరిగ్నివరివందిఙ్, నండొండార్ రాజుర్ వందిఙ్ దేవుణు పవకలెకెండ్ మరి వెహెఙ్ వలె”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.

1 మరి కొలత్ కిని ఉండి డుడుడ్ నఙి సితాండె ఈహ వెహాన్ . “నీను నిఙ్ జి దేవుణు గుడిఃని, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని
మలిపీటదిఙ్ కొలత్ కిజి, దేవుణు గుడిఃదు పొగిడిఃజి మాడిఃసినివరిఙ్ లెకక్ కిఅ. 2 గుడిఃదిఙ్ వెలిల్ మనిన్ డేవ కొలత్ కిఏండ
డిఃస్ అ. అయాకదేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరివందిఙ్ మనిన్క. వారునల్ పయ్ రుండినెలెఙ్ పరిసుదద్మతియెరూసలేంపటన్మ్ దిఙ్ 
వరికాలాక్ణిఙ్ మటాన్ర్ లె. 3మరినాను 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. 5 ఎయెర్ బా వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, వరి
వెయుదాన్ సిసు వాజి వరిఙ్ పగాతివరిఙ్ సురన్ విసీరాన్ద్. వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సూణికార్యాలెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. 6వారు
పవకరులెకెండ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహిన్ దినమ్ దు ఆగసమ్ దాన్ పిరు రెఏండ అడుడ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం మంజినాద్. మరి
వరిఙ్ ఇసట్మాతివజఎసిత్వలెబాబూమిదుమనిన్ఏరుదిఙ్ నలలెకెండ్ కిదెఙ్,మరినండొరకమ్ దిజబుబ్ఙాణిఙ్ బూమిముసుక్
మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారంమంజినాద్.

7వారు సాసయ్ం వెహిస్మంజినికపూరి ఆతిఙసరి దరిణ్దాన్ వాని కూరమతి జంతు వరివెట ఉదద్ం కిజి వరిఙ్ సపాన్ద్. 8వరి
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, విజుతెగెఙాణికార్, విజుబాసెఙాణికార్, విజుజాతిదికార్ విజేరెమూండినర 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.

11గాని 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 వెహికవారు వెహారె, వరిఙ్ పగాతికార్ సుడ్ఃజిమహివలెనెవారుమొసొపుదాన్ 
పరలోకమ్ దు పెరె ఆజిసొహార్.

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

మిగిలితిత్మనిన్ ఏడుజోడుఃబాంక.
15ఏడు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిఙ్ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ యాలెకెండ్ డేలిస్ని జాటుఙ్ వాతె.

“యా లోకమ్ దు ఏలుదాన్ ఏలుబడిః కినిక, మా పబుఙ్ ని వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆత మనాద్. వాండు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం
ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్ లె”. 16 నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు సింహాసనమ్ కాఙ్ బసిత్మనిన్ అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు
పడగిజిఅరిస్దేవుణుదిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్పొగిడిఃజిమాడిఃసిమహార్ . 17“ఏలుమనిన్కి,ముఙాలమహికిఆతి,విజుదనిన్ఙ్ 
అతికారం మనిన్ మా పబు ఆతి దేవుణు, నీను నీ గొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపు మిఙి
వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 18 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఆతియాలోకమ్ ది లోకుర్ కోపమ్ దాన్ నిండితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
నీను కోపంఆదెఙ్ సమయంవాతాద్. సాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ నీను తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ గడిఃయవాతాద్. నీపణిమణిసిరిఙ్,పవకరిఙ్,
నిఙి నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీ పేరు వందిఙ్ గవ్ రం సీజి బతిక్తి ఇజిరివరిఙ్ ని పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ తగితి ఇనాయం సీదెఙ్ గడిఃయ
వాతాద్. బూమిదిఙ్ నాసనం కినివరిఙ్,నాసనం కిదెఙ్ గడిఃయవాతాద్”.

19 నసిత్వలె, పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణు లోకుర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్ మనిన్ మందసం తోరె
ఆతాద్. నసిత్వలె,మెర్ సినిజాయ్, పిడుఃగుఙ్, దీడ్ఃజినికెఙ్,వాతె. బూమి కదిల్తాద్. గొపప్ వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.



పకటన 12:1 258 పకటన 13:9

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 . 2 అది
పాతడిఃసత్ మహాద్ . అది ఏరు ఈబాదెఙ్ నొపిప్దాన్ గొపప్ డేలిస్ అడఃబాజిమహాద్ . 3నసిత్వలె,మరిఉండి గురు పరలోకమ్ దు
తోరితాద్. ఇదిలో, ఉండి గొపప్ పెరి ఎరాని సరాస్ తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్ మహె. దనిన్ బుర ముసుక్
రాజురి టోపిలెకెండ్ బఙరమ్ ది ఏడు టోపిఙ్ మహె. 4ఆగసమ్ ది సుకెక్ఙ మూండి వంతుఙ్ లొఇ ఉండి వంతు సుకెక్ఙ్ దనిన్
తోక డెఃయ్ జి బూమిముసుక్ అర్ పాత్ ద్. ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ ఆతిమనిన్ అయబోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ సరి, అయబయిఙ్ 
డిఃఙ్ దెఙ్ ఇజి అయ సరాస్ అయ బోదెలి ఎదు నిహ మహాద్ . 5 అది ఒరెన్ మరినిఙ్ కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ 
ఇనుము డుడుడ్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అది కాసిత్ బయి దేవుణు డగుని వనిన్ సింహాసనం డగు
వెటనెలాగ్ జి పెరె ఆతాన్. 6అది పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్, దేవుణు దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్
వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్ సొహాద్.

7నసిత్వలె 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 బా వరిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ మన్ ఏతాద్. 9లోకమ్ దు మనిన్ లోకురిఙ్ 
విజేరిఙ్ మొసెం కిజి నడిఃపిసిత్కాన్ ఆతిసెఇకాన్ ఆతిసయాన్ ఇజిపేరు ఇడెడ్ ః ఆతిమొదొహిసరాస్ ఇనిఅయగొపప్ పెరి సరాస్ 
పరలోకమ్ దాన్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతాన్. వాండుని వనిన్ దూతార్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతార్.

10 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు యాలెకెండ్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం నాను వెహ. “రెయుపొగొల్ మా దేవుణు ఎదు, మా
తంబెరిఙ ముసుక్ 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 ఒడిఃబిఏండ
సాదెఙ్ బా తయార్ ఆత మహార్ . 12అందెఙె పరలోకమ్ దికిదెరామీరు సరద్ ఆదు. బూమిదుని సమ్ దరమ్ దు మనిన్ విజేరిఙ్ 
కసట్మ్ కునె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సయాను మీ డగు వాత మనాన్. వనిన్ఙ్ సమయం తకుక్నె మనాద్ ఇజి నెసి వాండు నండొ
కోపమ్ దాన్ నీ డగు వాతమనాన్”.

13బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, అయగొపప్ పెరి సరాస్, 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 కితి మనిన్ బాడిడ్దు ఎగిజి సొండెఙ్ ఇజి రుండి పెరి డేగ రెకెక్ఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె. అబెబ్ అయ గొపప్
పెరి సరాస్ దనిన్ఙ్ తొఏండ ఉండి కాలం, కాలమ్ కు, సెగం కాలం పోస కిబె ఆతాద్. 15 నసిత్వలె, అయ బోదెలిదిఙ్ గడడ్ పెరిజ్
ఒతెఙ్ ఇజి అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ వెయ్ దాన్ పెరి గడడ్లెకెండ్, అయ బోదెలి వెనుకహన్ ఏరు కకాన్. 16గాని బూమి
బదెఙ్ ఆజి రే ఆతాదె, అయగొపప్ పెరి సరాస్ వెయ్ దాన్ కకి ఏరుదిఙ్ డిఃఙ్ జి అయబోదెలిదిఙ్ తోడుః కితాద్. 17-18అందెఙె
అయగొపప్ పెరి సరాస్ అయబోదెలిముసుక్ కోపం ఆతాదె, దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజియేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ ఆతి
దనిన్పొటాదుపుటిత్మహివరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి తయార్ ఆతాద్. వరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి అయగొపప్ పెరి సరాస్ సోతాత్ దె
సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహాద్.

13
సమ్ దారమ్ దాన్ ఎకిస్వాతిజంతు.

1మరి, పది కొముకుని ఏడు బురెక్ మనిన్ ఉండి కూరమతి జంతు సమ్ దారమ్ దాన్ వెలిల్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. దనిన్
కొముకాఙ్ పదిటోపిఙ్ మహె. 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 . అయగొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ సతుత్ ని వనిన్ సింహాసనమ్ ని దనిన్ గొపప్
అతికారం విజు అయ జంతుదిఙ్ సితాన్. 3అయ జంతుది ఏడు బురెకలొఇ ఉండి బురాదు సాదెఙ్ సరియాతి పెరి గాయం
తగిల్త మహాద్ . గాని సాదెఙ్ సరియాతి అయ పెరి గాయంమాందితాద్. అందెఙె బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్ విజేరె బమమ్
ఆజి అయ జంతువెట కూడిఃతార్. 4 అయ జంతుదిఙ్ అతికారం సితిత్వందిఙ్ వారు అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసి మహార్ . మరి వారు అయ జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి, “యాజంతులెకెండ్ మనిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెన్. మరి
దనిన్ వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్”, ఇజి గొపప్ వెహిస్మహార్ .

5పొఙె ఆని మాటెఙ్ ఆహె వెహె ఆజి దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి వరిగ్దెఙ్ దనిన్ఙ్ వెయు వాతాద్. నలపయ్ రుండి నెలెఙ్ 
దనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 6అందెఙె దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి, వనిన్ పేరుదిఙ్ అబదద్ం మాటెఙ్ వెహిస్,
పరలోకమ్ దిఙ్, పరలోకమ్ దు బతిక్ని వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి అయ జంతు దనిన్ వెయుదాన్ వరిగ్జి మహాద్ . 7 దేవుణు
వందిఙ్ కేటఆతివరివెటవిదెంకిజి,వరిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారందొహ్ కాద్. విజుతెగెఙాణివరిముసుక్,విజుజాతిఙాణివరి
ముసుక్,విజుబాసెఙ్ వరిగ్నివరిముసుక్,విజుదేసెమ్ దివరిముసుక్దనిన్ఙ్ అతికారందొహ్ కాద్. 8బూమిముసుక్బతిక్నికార్ 
విజేరెఅయజంతుఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్. బూమిపుట్ ఏండముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమనిగొరెపిలల్దిఙ్ సెందితిమనిన్,దేవుణు
వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ విజేరె జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్ లె. వరి
పేరుకు అయపుసత్కమ్ దు సిలెల్ద్ . 9వెండెఙ్ మనుస్ మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.
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10 ఎయెన్ బా ఆఇ దేసెమ్ ది వరివెట అసెప్ ఆజి, ఆఇ దేసెం సొనికాన్ అయాలెకెండ్ సొనాన్ లె. ఎయెన్ బా కురద్దాన్ సపెప్
ఆదెఙ్ మనిన్కాన్, కురద్దాన్ సపెప్ ఆనాన్ లె. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి ఓరుప్, మరి దేవుణు ముసుక్ వరిఙ్ మనిన్ నమకం
దనిన్దటాన్ తోరె ఆనాద్.

బూమిదాన్వెలిల్ వాతిజంతు
11మరి బూమిదాన్మరి ఉండి కూరమతి జంతు వెలిల్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. గొరెపిలల్ కొము ననిన్ రుండి కొముకు దనిన్ఙ్ 

మహె. గాని గొపప్ పెరి సరాస్ లెకెండ్ వరిగ్జి మహాద్ . 12 అయ జంతుఙ్, మొదొహి జంతుఙ్ మహి విజు అతికారం దనిన్
బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. అయ అతికారమ్ దాన్ బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె సాదెఙ్ సరియాతి గాయం తగిల్జి నెగెండ్ ఆతి
మనిన్ మొదొహి జంతుఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి బలవంతం కిజి మహాద్ . 13 అయ జంతు లోకుర్ విజేరె సూణిలెకెండ్ 
ఆగసమ్ దాన్ సిసు డిగిజ్ వాని ననిన్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసి మహాద్ . 14మొదొహి జంతు దనిన్
పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి అయ జంతు బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం
కితాద్. కురద్దాన్ గాయంఆతిఙ్ బాసాఏండబతిక్తిమొదొహిజంతుదిబొమమ్ఉండితయార్ కిదెఙ్ ఇజిఆడసితాత్ ద్. 15అయ
మొదొహిజంతుదిబొమమ్దిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ పాణంసీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారందొహ్ కాద్. అందెఙెబొమమ్దిఙ్ మాడిఃస్ ఏండ
మంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బా అతికారం దొహ్ క మనాద్. 16 అయ జంతు విజేరిఙ్, అహిఙ ఇజిరికారాతిఙ్ బా పెరికారాతిఙ్ బా,
ఆసిత్ మనిన్కారాతిఙ్ బా బిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా వెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బా విజేరె వరి ఉణెర్ 
కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ నొదుదునొమొదొహి జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ ఇజి బలవంతం కితాత్ ద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయజంతు
పేరునొ, దనిన్ పేరుది అంకి ఆతి గురునొ పోకె ఆతివరిఙ్ నె ఆఎండ మరి ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా కొండెఙ్ నొ, పొరెఙ్ నొ అతికారం
సిలెల్ద్ .

18ఏలు బుదిద్మనిన్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్బుదిద్దాన్ జంతుఅంకిఎసొఇజిలెకిసెత్ఙ్ అటిత్ఙలెకిక్సిన్. అకఉండిలోకుదిఅంకి.
ఆరువందెఙ్ అరువయ్ ఆరు. యాకలెకిసెత్ఙ్ బుదిద్ అవ్ సరం.

14
గొరెపిలల్ని లకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయ్ లోకుర్.

1నసిత్వలె, నాను సుడ్ఃతిఙ్ అయగొరెపిలల్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సియొను గొరొన్ ముసుక్ నిహమనాన్. అయగొరెపిలల్
పేరుని, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు పేరు వరినొదుదు రాసెఆతిమనిలకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయులోకుర్ వనిన్వెటమహార్ . 2గొపప్
పెరి గడాడ్ ది జాటు లెకెండ్ ని గొపప్ పిడుఃగు జాటు లెకెండ్ ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వాతిక నాను వెహ. నాను వెహిమనిన్
కంటంటొయ్ లపలకివలెవాతిజాటు లెకెండ్ మహాద్ . 3అయలకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అయసింహాసనం ఎదుని
అయపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు, ఉండి కొతత్ పాటపారార్. యాలోకమ్ దాన్ కొలె
ఆతి,వారెఆఎండమరిఎయెర్ బాఅయపాటనెస్ ఏతార్. 4వీరుబోదెకవెట కూడ్ఃజి,వరిఙ్ వారెసెఇకార్ కిబెఆఎండనెగెండ
మనిన్కార్. గొరెపిలల్ ఎంబెసొహిఙ్ బావీరుబావనిన్వెటసొనిస్మహార్ . వీరుతొలితపంటితిపంటలెకెండ్ దేవుణువందిఙ్,మరి
గొరెపిలల్వందిఙ్ బూమిముసుక్ మనిన్ విజు లోకుర్ బాణిఙ్ ఎరెల్ ఆజి కేట ఆతికార్. 5వీరు వెయుదాన్ ఇని అబదద్ం మాటబా
వర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్ నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
6 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్, అహిఙ విజు జాతిఙణి వరిఙ్, విజు తెగాతివరిఙ్, విజు బాసెఙ వరిగ్ని

వరిఙ్, విజు దేసెమ్ దిలోకురిఙ్, వెహెఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ సీని సువార అసిమరి ఉండి దేవుణు దూత
ఆగసమ్ దు ఎగిజి మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 7వాండు, “మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వాండు తీరుప్ తీరిసిని గడిఃయవాతమనాద్. అందెఙె ఆగసమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్, ఏరు వానిఊటెఙ పుటిసిత్
వనిన్ఙెపొగిడిఃజిమాడిఃసుత్ ”, ఇజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .

8 మరి ఉండి దూత వనిన్ వెనుక వాజి, “ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, రంకు బూలాజిని దనిన్ పణిఙాణిఙ్ విజు లోకురిఙ్ మతుత్
కిబిసిన్లెకెండ్ ఉట్ పిసిత్కాద్ ఆతి గొపప్ పెరి పటన్ం ఆతి బబులోను అరాద్,అరాద్”, ఇజి వెహాన్ .

9-10 అయ రుండి దేవుణు దూతార్ వెనుక, మరి ఒరెన్ దూత వనిన్ వెనుక వాజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ వెహాన్ .
“ఎయెన్ బాఅయజంతుఙ్ మాడిఃసి,దనిన్బొమమ్దిఙ్ మొకిజి,దనిన్ గురు వనిన్ నొదుదునొ, కియుదునొపోకెఆతికాన్, ఇనికబా
కలప్ ఏండపూరిసతుత్ దాన్ వాకెఆజినిదేవుణుగొపప్ కోపం ఇనిమతుత్ కిబిసిన్ కలుల్ ఉణాన్ లె. గొరెపిలల్ ఎదుని,దేవుణువందిఙ్ 
కేట ఆతికార్ ఆతిదేవుణు దూతార్ ఎదు, నెగ్ డిఃని సిసుదాన్, వెయిజ్ ని గందకమ్ దాన్ ఇమ్ సెఙ్ కిబె ఆనాన్. 11వారుహిమ్ సెఙ్ 
కిబె ఆజిని దనిన్ గోయ్ ఎలాకాలం డిఃస్ ఏండ ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ గాని, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ 
గానిపొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్,దనిన్పేరుమనిన్ గురు ఎయెన్ బాపోకెఆతిఙఅబెబ్ రెయుపొగొల్ కాలిసిలెల్ండహిమ్ సెఙ్ కిబెఆజి
మంజినాన్. 12అందెఙె దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజిమంజి,యేసువందిఙ్ మనిన్ నమకమ్ దు నమకమాతివరిలెకెండ్ మంజినికార్,
హిమ్ సెఙ్ విజుడిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినార్. వారు దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఇజితోరె ఆజినార్.

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

బూమిదిపంటకొయ్ నిక.
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14మరినాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో, తెలాల్ నిమొసొప్ తోరితాద్. “లోకు మరిసి” ఆతి వనిన్ఙ్ పోలితి ఒరెన్ మొసొప్ ముసుక్
బసత్ మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ బఙారం టోపి మహాద్ . వనిన్ కీదు తెవుగు మనిన్ కొడెఃవేలి అసత్ మహాన్ . 15 నసిత్వలె మరి
ఉండి దేవుణు దూత, దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి, “బూమిది పంట పండిత మనాద్. కొయ్ దెఙ్ కాలం వాతాద్ . అందెఙె
నీ కొడెఃవేలి అసి కొయ్ అ”, ఇజి మొసొపు ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ . 16మొసొపు ముసుక్ బసిత్
మనిన్కాన్ వనిన్ కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ న్. బూమిదు పంటితిమనిన్ పంట కొయెఆతాద్.

17నసిత్వలెమరిఉండి దేవుణు దూత పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ఙ్ బాతెవుగుమనిన్ ఉండి
కొడెఃవేలి మహాద్ . 18మరి ఉండి దేవుణు దూత దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనిమాలిపీటదాన్ 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.

1మరిఉండిగొపప్ బమామ్తిగురు పరలోకమ్ దునాను సుడ్ఃత. దేవుణుకోపంపూరిఆనిలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి, కడెఃవెరిదిఏడు
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 అయ గాజు ననిన్ సమ్ దరం పడఃకాదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. 3వారు, “పబు ఆతి దేవుణు,
విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి నీ పణిఙ్ గొపప్ పెరికెఙ్ ని బమామ్తికెఙ్. బూమిముసుక్మనిన్లోకుర్ ముసుక్ ఎలాకాలంరాజు
ఆతికి, నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్ మనెన్. 4 పబువా, నీను ఒరిదె గొపప్ నెగిగ్కి, నీ ననిన్కాన్ మరి ఎయెన్ బా
సిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙిలొఙిజిమంజినార్. బూమిముసుక్మనిన్లోకుర్ విజేరె నీపేరుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. తోరెఆతిమని
నీతినిజయిమనిన్ పణిఙ వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె వాజి నీ ఎదు నిఙి పొగిడిఃజిమాడిఃసాన్ర్ లె”, ఇజి దేవుణు పణికినికాన్ ఆతి
మోసెపాటని గొరెపిలల్ పాట పారార్. 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 కితి జమిదం తొహె ఆజి అయ దేవుణు - గుడిఃదాన్ వెలిల్ వాతార్. 7 నసిత్వలె, అయ పాణం మనిన్
నాలిగ్ జంతుఙ లొఇ ఉండి జంతు ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి ఏడు
కుడుకెఙ్ అయఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ సితాత్ న్. 8అయావలె దేవుణు జాయ్ దాన్ ని వనిన్ సతుత్ దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ దేవుణు
గుడిః నిండితాద్. అయ ఏడు దేవుణుదూతార్ వెట వాదెఙ్ మనిన్ జబుబ్ఙ్ వాజిపూరి ఆనిదాక ఎయెన్ బా దేవుణు గుడిఃదు
డుగ్ దెఙ్ అట్ ఏతాన్.

16
దేవుణు కోపం నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 

1 నసిత్వలె, “మీరు సొనిస్ దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితి మనిన్ అయ ఏడు కుడుఃకెఙ్ బూమిముసుక్ వాకు”, ఇజి దేవుణు
గుడిఃదాన్ అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిక వెహ. 2మొదొహి దెవుణుదూత సొహాండె వనిన్
కుడుఃకాదుమనిన్క బూమిముసుక్వాకిఙ్,అయకూరమతిజంతుది గురుపోకె ఆతివరిఙ్ ని దనిన్బొమమ్దిఙ్ మాడిఃసిన్వరిఙ్ 
డటంనొపిప్ కిజినిసెఇపుటుక్పుటెత్ . 3దనిన్ వెనుక రుండిదేవుణుదూతసొనిస్వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్క సమ్ దరమ్ దువాకిఙ్,
సమ్ దరమ్ ది ఏరు పీనుగుది నల లెకెండ్ ఆతాద్. అందెఙె సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణం మనికెఙ్ విజుసాతె. 4అయ రుండి
దేవుణు దూత వెనుక మూండి దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క పెరి గడెడ్ఙని ఏరు సోని ఊటెఙ వాకిఙ్, వనక
ఏరు విజు నల ఆతె.

5నసిత్వలె, “ఏలుమనిన్కి,ముఙాలమహికి ఆతి నీను ఒరిదె పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతికి. నీ ననిన్కాన్ మరిఎయెన్ బాసిలెల్న్.
6వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ్ సపాత్ ర్. అందెఙె వరిఙ్ తగిన్లెకెండ్ తీరుప్ తీరిసి, వరిఙ్ ఉండెఙ్ 
నల సితిత్ఙ్, నీను నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికి ఆజిని”, ఇజి ఏరుదిఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు దూత వెహిస్నిక వెహ.
7అందెఙె “నిజమె, పబు ఆతి దేవుణు, విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి, నీను తీరిసిన్ తీరుప్ఙ్ నిజమాతికెఙ్,నాయమాతికెఙ్”,
ఇజిపూజ సీనిమాలిపీటదాన్ వెహిక వెహ.

8అయమూండి దేవుణు దూత వెనుకనాలిగ్ దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్క,పొదుద్ ముసుక్వాకిఙ్ లోకురిఙ్ 
సిసుదాన్ సుర్ దెఙ్ పొదుద్ దిఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 9 అందెఙె లోకుర్ నండొ వేడిఃదాన్ వెయ్ జి, పుటాక్ఙ్ ని నొపిప్ కిబిసిన్
జబుబ్ఙ్ లోకుర్ ముసుక్పోకిమనిన్దేవుణుపేరుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గానివారు,వరిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసీజిమనుస్
మారిసెత్ఙ్ ఒప్ ఎతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10అయనాలిగ్ దేవుణు దూత వెనుక అయ్ దు దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్క అయకూరమతిజంతు బసిన్
సింహాసనంముసుక్వాకిఙ్,అదిఏలుబడిః కిని దేసెం విజుసీకటిఆతాద్. లోకుర్ వరిఙ్ వాజినినొపిప్ఙ్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండవరి
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నాలికెఙ్ అడడ్ం కొహెక్ఆతార్. 11వరిపుటుక్ఙవందిఙ్,నొపిప్ఙవందిఙ్ పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని
వారు కితిత్ మహిసెఇ పణిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమనుస్ మరిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ ఒప్ ఎతార్.

12అయఅయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి
గడడ్ ముసుక్ వాకిఙ్, తూరుప్ దరొటాన్ వాని రాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహ సొహాద్. 13 నసిత్వలె, అయ
గొపప్పెరిసరాసువెయుదాన్,మరిఅయకూరమతిజంతువెయుదాన్ నిఅబదద్ం వెహిన్పవకవెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ ననిన్మూండి
దెయమ్ కు వెలిల్ వాతిక సుడ్ఃత. 14అయ 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 విజు రాజురిఙ్ కుడుఃపిస్
తతెత్ఙ్ ఇజి వరి డగు సొహె.

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

16నసిత్వలె, అయదెయమ్ కు ఏబి బాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ ఇజి కూకె ఆజినిబాడిడ్దు లోకమ్ ది రాజురిఙ్ విజేరిఙ్ కుడుఃపిస్
తతెత్ .

17అయఆరుదేవుణుదూతవెనుకఏడుదేవుణుదూతసొనిస్వనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్కఆగసమ్ దిఙ్ నిబూమిదిఙ్ నడిఃమి
మనిన్ బాడిడ్దు వాకిఙ్, “పూరి ఆతాద్”, ఇజి దేవుణుగుడిఃలొఇ మనిన్ సింహాసనమ్ దాన్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం వాతాద్.
18నసిత్వలెమెరిస్నిజాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్, విజువాతె. బూమిగొపప్ఙ కదిల్తాద్. బూమిముసుక్లోకుర్ పుటిత్బాణిఙ్ 
అసి ఎసెఙ్ బా జరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్ గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. 19గొపప్ పేరు పొందితిమనిన్ బబులోను పటన్ం బదెఙ్ ఆజి
మూండి ముకెఙ్ ఆతె. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి పటన్మ్ కు అరె సొహె. బబులోను పటన్మ్ దిఙ్, దనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, సిసు
లెకెండ్ మనిన్, వనిన్ గొపప్ పెరి కోపం మనిన్ గినన్ ఉండెఙ్ సీదెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితాత్ న్. 20 సమ్ దరం నడిఃమి మనిన్ ఇజిరి
దేసెమ్ కు (దీవ్పుఙ్ )విజుముడుఃగితెసొహె. గొరొక్ అణసెఆజిసదున్ఙ్ ఆతె. 21డగుయబాయ్ కేజిఙ్ బరుమంజినివడఃఙెఙ్ 
ఆగసమ్ దాన్ లోకురిముసుక్అరె. అయవడఃఙెఙాణిఙ్ తగిల్తిగాయమ్ కుగొపప్పెరికెఙాతిఙ్,లోకుర్ అయగాయమ్ కవందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్.

17
బోదెలినిజంతు

1 ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ లొఇ ఒరెన్ దూత వాతాండ నావెట, “నీను ఇబెబ్ రఅ. గొపప్ రంకు బూలాని
బోదెలిలెకెండ్ మనిన్, నండొ గడెడ్ఙ పడకాదుమనిన్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ తీరుప్ కిజి, సీజిని సికస్ నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ .
2 బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ దనిన్ వెట కూడ్ఃజి గూరార్. బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ 
మతుత్ ఆజిసోసాత్ ర్.

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

“బూమిముసుక్ మనిన్ రంకు బూలానిబోదెకాఙ్ ని విజు సెఇ పణిఙఅయ్ సి ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి బబులోను”.
6అయబోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలనియేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిఙ్ సపెప్ ఆతివరి నల ఉణిజిమతుత్

ఆజి సోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి నండొ బమమ్ ఆత. 7నసిత్వలె, అయ దేవుణు దూత నావెట ఈహ వెహాన్ . “నీను
ఎందానిఙ్ బమమ్ ఆజిని అయబోదెలివందిఙ్ నిమరి ఏడు బురెక్ ని పది కొముకుమనిన్ అది బసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ డాఃఙితి
మనిన్సఙతిఙ్ నానునిఙితెలియకినా”. 8నీను సుడ్ఃతిఅయజంతుముఙాల్ మహాద్ గానిఏలు సిలెల్ద్ . గానివెటనెదరిణ్దాన్ 
వెలిల్ వాజి,దనిన్ వందిఙ్ తయార్ ఆతిమనిలెకెండ్ నాసనంఆజిసొనాద్. బూమిపుట్ ఏండముఙాలెన్,దేవుణువెటఎలాకాలం
బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజినిపుసత్కమ్ దు పేరుక్ సిలిల్ ,బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ అయజంతుఙ్ సుడ్ఃజి, ఇకక్ముఙాల
మహాద్ , ఏలు సిలెల్ద్ . గానిమరివానాద్ లె, ఇజి బమమ్ ఆనార్.

9 ఇకక్ నెసెత్ఙ్ గెణం మనిన్ మనుస్ మండెఙ్ వలె. అయ జంతుది ఏడు బురెక్ ఇహిఙ, అయ బోదెలి బసిత్మనిన్ ఏడు
గొరొక్. 10 అయ ఏడు బురెక్ , ఏడుగురు రాజురిఙ్ బా పోలిత మనార్. అయ్ దుగురుది కాలం గడఃసాత్ ద్. ఒరెన్ ఏలుబడిః
కిజి మంజినాన్. కడెఃవెరిదికాన్ ఇంక రెఏండె. గాని వాండు వానివలె, కండెక్ కాలం వాండు ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ వలె.
11 అయ కూరమతి జంతు ముఙాల మహికాండె గాని ఏలు సిలిల్కాన్ ఆతి ఎనిమిది రాజు. వాండు, వనిన్ ముఙాల మహి
ఏడు రాజుఙ్ సెందితికాన్. వాండు వనిన్ వందిఙ్ మనిన్ ఎలాకాలంమంజినినాసనమ్ దిఙ్ సొనిస్నాన్. 12నీను సుడ్ఃతిమనిన్
పది కొముకు, పది మణిసి రాజురిఙ్ పోలిత మనార్. వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఏలుదాక అతికారం దొహ్క్ఏదె. గాని ఉండి
గడిఃయఅయకూరమతిజంతు వెటరాజుర్ లెకెండ్ వరిఙ్ అతికారం దొహ్ కాన్ద్ లె. 13వారు ఉండెఉదెసమ్ దాన్ వరి సతుత్ ని
అతికారంవిజుఅయజంతుదిఙ్ ఒపజెపాన్రెల్. 14వారుగొరెపిలల్వెటవిదెం కినార్ గానిరాజురిఙ్ రాజు,పబురిఙ్ పబుఆతిమనిన్
గొరెపిలల్ వరిముసుక్ గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకెఆతిమనిన్కార్,మరివనిన్వందిఙ్ ఎరెల్ ఆతిమనిన్కార్ నివనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజిని
నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెటమంజినార్ లె.
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15నసిత్వలె, అయదేవుణు దూత నఙి ఈహ వెహాన్ . “నీను సుడ్ఃతిమనిన్, అయగొపప్ రంకు బూలాని బోదెలి బసిత్మనిన్
నండొపెరి గడెడ్ఙ్ ఇనిక ఇహిఙ,యాలోకమ్ దుమనిన్ విజుజాతిఙాణికార్,విజుదేసమ్ కలోకుర్,విజుతెగాదికార్,విజుబాసెఙ్ 
వరిగ్నికార్. 16నీనుసుడ్ఃతిమనిన్అయకూరమతిజంతునిఅయపదికొముకు,అయరంకుబూలానిబోదెలిదిఙ్ ఇసట్ంఆఏర్.
వారు దనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ విజులాగిజ్ విసీర్ జి, నగడి కిజి, దనిన్ కండ కొయ్ జి తింజి,మిగిలితిత్క సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్ర్.
17దేవుణుమాటదుమనిన్లెకెండ్ పూరిఆనిదాకఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజిఅయకూరమతిజంతుఙ్,వరిఅతికారమ్ కువిజుసీదెఙ్ 
ఇజిదేవుణువనిన్ఉదెసంపూరికిదెఙ్ ఇజివరిమనుస్ఙబుదిద్ సితాత్ న్ 18మరినీనుసుడ్ఃతిఅయబోదెలిబూమిముసుక్మనిన్
రాజురిఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కిని అయగొపప్ పెరి పటన్మ్ నె”.

18
బబులోను పటన్ం అరిస్నిక

1దినిన్ వెనుకమరిఒరెన్ దేవుణు దూతపరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివానికనాను సుడ్ఃత. వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరిఅతికారంమహాద్ .
వనిన్బాణిఙ్ వాతిమనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ బూమి విజుజాయ్ ఆతాద్. 2వాండు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ డేలిస్ వెహాన్ .
“గొపప్ పెరి పటన్ం ఆతి బబులోను అరె ఆతాద్,అరెఆతాద్. అకక్ దెయమ్ కాఙ్ మండెఙ్ ఇలుల్ ఆతమనాద్. విజుసెఇఆతెమ్ఙ్ 
బతిక్జిని బాడిడ్ ఆత మనాద్. విజు సెఇకెఙ్ ని ఇసట్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ పొటిఙ్  బతిక్జిని బాడిడ్ ఆతాద్. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మతుత్
కబిసిన్ కలుల్ ననిన్, ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్, ఉణిజి సోసిత్లెకెండ్, విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ సోసాత్ ర్.
బూమిముసుక్మనిన్రాజుర్ దనిన్ వెట గూరార్. దనిన్ఙ్ మహినండొలావ్ ఆతిమనిన్,ఒడొఃల్ దిఆసెఙసరద్ కిబిసిన్ పణిఙాణిఙ్ 
బూమిముసుక్ మనిన్ సవుకారిఙు గొపప్ ఆసిత్ మనికార్ ఆతార్.

4నసిత్వలె, యాలెకెండ్ మరి ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వెహిక వెహ. “నఙి ఇసట్మాతికిదెరా, మీరు దనిన్ పాపమ్ క లొఇ
కూడ్ఃజిమన్ ఏండ, దనిన్ జబుబ్ఙ్ ఇనికబామిఙి అస్ ఎండ,మీరు దనిన్ బాణిఙ్ వెలిల్ రదు. 5అది కితిపాపమ్ కు ఆగసమ్ దు
అందితిలెకెండ్ కొటుట్ ఆతె మనెన్. అది కితిత్ తపుఙ్ విజు దేవుణు ఎతుత్ కిత మనాన్. 6అది సితిత్మనిన్ లెకెండ్ నె దనిన్ఙ్ సీదు.
అది కితిత్ మనిన్ పణిఙ రుండి వంతుఙ్ దనిన్ఙ్ కిదు. అది కలపిత్మనిన్ దనిన్ గినన్దాన్ ఉండెఙ్ రుండి వంతుఙ్ కలపిస్ దనిన్ఙ్ 
సీదు. 7నానురాణిలెకెండ్ బసత్ మనన్. నానురాండిబోదెలిఆఎద్ .నానుఎసెఙ్ బాదుకమ్ దాన్ అడఃబాఏ”,ఇజిదనిన్మనుస్దు
అది పొఙిజినాద్. అందెఙె దనిన్ఙ్ అదినె ఎసొస్నొ పొఙిజి ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ కితిత్మనిన్ పణిఙ సమానం ఆతి నసొ
దుకమ్ నిహిమ్ సెఙ్ దనిన్ఙ్ మర్ జి సీదు. 8అందెఙె, ఉండె రోజుదునె, జబుబ్ఙ్, దుకం, కరు ఇని బాదెఙ్ దనిన్ఙ్ వానె. దనిన్ఙ్ 
తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పబు ఆతి దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్,అందెఙె దనిన్ఙ్ సిసుదాన్ సురన్ విసీరాన్న్.

9అది సురె ఆని సిసుదాన్ వానిగోయ్ సుడ్ఃజి, దనిన్ వెట గూరిమహికార్, దనిన్ ఒడొఃల్ దిఆసెఙ సరద్ కిబిసిన్ పణిఙ వందిఙ్ 
కూడిఃతికారాతి బూమి ముసుక్ మనిన్ 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.

11 అయ పటన్ం నాసనం ఆతిక సుడ్ఃజి, వరి వసుత్ ఙ్ కొణికార్ మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ ఇజి బూమి ముసుక్ మనిన్ బేరం
కినికార్ దనిన్ఙె సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబానార్. 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 ఎరాని పాతెఙ్, రకరకమ్ ది గందం మరాతి ఒసుత్ ఙ్, ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్ రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్, నండొ
విలువమనిన్మరెకాణిఒసుత్ ఙ్, కంసు, ఇనుము, నునాఙ్ మనిన్ పణకు సెకెక్ఙ్,దాసినిమరాతితోలు,వాసనంమనిన్ కాయెఙ్,
దూపంసురిన్ ఒసుత్ ఙ్,వాసనంమనిన్నూనె, కలుల్ , 13ఒలివనూనె,మెతాత్ నిదూరు,గొదము,కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్, గురమ్ కు, గురమ్ కు
లాగిజ్ని బండిఙ్, వెటిట్పణి కిని లోకురిఙ్ బా వారు పొరిస్ మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ సిలెల్ర్ ఇజి వారు అడఃబానార్.
14 “నీను కోరితిత్మనిన్ విలువాతి గొపప్ నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజు నీ బాణిఙ్ లాగె ఆతాద్. మరి ఎసెఙ్ బా మర్ జి దొహ్క్ఇలెకెండ్, నీ
విలువాతి వసుత్ ఙ్ ని ఆసిత్ విజు సిలెల్ండాతాద్ ఇజి సవ్ కారిఙు దనిన్ఙ్ వెహన్ర్. 15అయ పటన్మ్ దు సొనిస్ వరి వసుత్ ఙ్ పొరిస్
దనిన్ బాణిఙ్ ఆసిత్ గణసిత్కార్ ఆతి బేరం కినికార్, దనిన్ఙ్ వాతిమనిన్ బాదెఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజి
యాలెకెండ్ వెహన్ర్.

16 “అబాయా, అబాయా, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, నీలిరంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని పాతెఙ్ ని నలరంగు ననిన్ విలువాతి
ఎరానిపాతెఙ్ పొరాప్జి,మెరిస్ని బఙారమ్ నివిలువాతి రంగు పణకుఙ్ నిపూసెఙ్ అయపటన్మ్ దు దొహ్ కిస్మహాద్ . 17నిసొస్
గొపప్పెరిఆసిత్ ఉండిగడిఃయూదునెపాడాఃతసొహదాఇజిఓడెఃఙనడిఃపిసినివిజునెయిక్ర్,ఓడెఃఙపయ్ నం కినికార్,ఓడెఃఙ
పణి కినికార్, సమ్ దరమ్ దు పణి కిజి బతిక్నికార్ విజేరె దూరం నిలిస్మంజినార్. 18అది సురె ఆజిని సిసుది గోయి సుడ్ఃజి,
“యాగొపప్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ సమానం ఆతి మరి ఉండి పటన్ం ఎంబెబా మనాదా”, ఇజి గొపప్ డేలిస్ వెహన్ర్. 19వారు వరి
బురెకాఙ్ ముసుక్ దులిల్ వాకె ఆజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజి.

“అబాయ,అబాయ, సమ్ దరంముసుక్ ఓడెఃఙ్ మనికార్ విజేరె బేరం కిజి ఆసిత్ గణసిత్ మనిన్యాగొపప్ పెరి పటన్మ్ ది ఆసిత్
ఉండి గడిఃయాదునెనాసనంఆతసొహాద్”, ఇజిడటం డేలిస్మంజినార్. 20పరలోకమ్ దుమనిన్కిదెరా,అయపటన్ంనాసనం
ఆతివందిఙ్ మీరు సరద్ ఆదు. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెరా, అపొసుత్ రు ఆతికిదెరా, దేవుణు పవకరు ఆతికిదెరామీరు సరద్ ఆదు,
ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅది ఎలాగమిఙితీరుప్ సితత్ మనాదొ,అయాలెకెండ్ నె దేవుణు అయపటన్ంముసుక్ తీరుప్ తీరిసత్ మనాన్.
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21నసిత్వలె, సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత, ఉండి గొపప్ పెరి జతత్ పణుకు ననిన్ ఉండి పెరి పణుకు పేర్ జి సమ్ దరమ్ దు
విసీర్ తాండె, “మరి ఎసెఙ్ బాతొర్ ఏండాతిలెకెండ్ గొపప్ పెరి పటన్మాతి బబులోను గొపప్ పెరి టండెఙాణిఙ్ యాలెకెండ్ అడిఃగి
అరెఆనాద్ లె. 22టొయ్ లెఙ్ పలకిన్జాటుఙ్,పాటెఙ్ పారిన్వరిజాటుఙ్,పిరుడిఃఊకిన్జాటుఙ్,జోడుఃబాంకఊకిన్జాటుఙ్ మరి
ఎసెఙ్ బామీబాణిఙ్ వెన్ పె ఆఉ. ఎమేణి రకమ్ ది పణి కినికాన్ ఎయెన్ బా, మరి ఎసెఙ్ బామీబాన్ తోర్ ఏన్. జతత్పణుకుదు
నూరిన్ జాటుమరి ఎసెఙ్ బామీలొఇహాన్ వినెప్ ఆఏ 23ఉండి దీవమరి ఎసెఙ్ బామీలొఇజాయ్ సీజిమన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః
జాటుగానిపెండిల్ బోదెలిజాటుగానిమరిఎసెఙ్ బామీలొఇవెన్ పెఆఉ. నీబేరం కినికార్,బూమిముసుక్మనిన్ 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. మఙిరకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు ఒరెండెపూరిజాయ్ నిసతుత్ మనిన్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
ఎసిత్వలెబా వాండు నిజమాతి, నాయమాతి తీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ 
అది పాడ్ః కితాత్ ద్. అయ గొపప్ రంకు బూలాని బోదెలిదిఙ్ వాండు తీరుప్ తీరిసి సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి నలవందిఙ్ 
వాండు దనిన్ఙ్ అయాలెకెండ్ నె మర్ జి సికస్ సితాత్ న్. 3 వెనుక వారు మరి ఈహ డేలిస్ వెహార్ . “హలెల్లుయ. అది సిసుదు
సురె ఆజిని గోయ్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలంముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. 4నసిత్వలె, అయఇరువయ్ 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, మీరు విజిదెరె
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ని ఉండి కంటం అయ సింహాసనమ్ దాన్ వాతాద్. 6 నసిత్వలె, గొపప్ పెరి గడడ్ సొని
జాటులెకెండ్ ని పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరి జాటుదిఙ్ పోలితి గొపప్ పెరి మంద లోకురి కంటమ్ లెకెండ్ ఉండి జాటు యాలెకెండ్ 
వెహిస్నికనాను వెహ. “హలెల్లుయ! మాపబు ఆతి దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కాన్ ఏలుబడిః కిజినాన్. 7అందెఙె
మాటు సరద్ ఆజిడాటాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ గొరెపిలల్ పెండిల్ సమయంవాతాద్. వనిన్ఙ్, పెండిల్ దఙ్ డిః
దనిన్ఙ్ అదినె తయార్ కిజినాద్”. 8 “దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజి నమిమ్తి వరి నీతి నిజాయితిమనిన్ పణిఙాతి సుబబ్రం ఆతి గొపప్
జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.

9మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకెఆతికార్ దీవనమ్ కుపొందితికార్ ఇజిరాస్ అ”,ఇజిఅయదేవుణుదూతనఙివెహాన్ .
“యామాటెఙ్ దేవుణు వెహి నిజమాతిమాటెఙ్”, ఇజిబాఅయదేవుణు దూత నఙి వెహాన్ .

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

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

నమమ్కమాతికాన్, నిజామాతికాన్ ఇని పేరు మనిన్కాన్. వాండు నాయమ్ దాన్ తీరుప్ తీరిసి లోకురిఙ్ సికస్ సీజి, నాయమ్ దాన్ 
వనిన్ విదెం కిజిమంజినాన్. 12వనిన్ కణుకు సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్. వనిన్ బుర ముసుక్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురి
టొపిఙ్ ననిన్,నండొటోపిఙ్ మనెన్. వనిన్ఙెఆఎండమరిఎయెర్ బానెస్ ఇఉండిపేరువనిన్ముసుక్రాసెఆతిక,వనిన్ఙ్ మనాద్.
13నలాదుముడుఃకిమనిన్సొకక్వాండు తొడుఃగితత్ మనాన్. దేవుణుమాటఇనిపేరు వనిన్ఙ్ మనాద్. 14పరలోకమ్ దుమనిన్
సయ్ నమ్ దికార్, కలిత్సిలిల్ తెలాల్ నినూలుపాతెఙ్ తొడిఃగిజితెలాల్ నిగురమ్ కముసుక్ఎకిస్వనిన్వెటసొనిస్మహార్  15దేసెమ్ కాణి
లోకురిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్, వనిన్ వెయ్ దాన్ తెవుగు మనిన్ ఉండి కురద్ వెలిల్ వాజి మహాద్ . వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ 
ఏలుబడిః కినాన్. విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుది సిసు ననిన్ కోపం, గనుగుదు దాకస్ పటుక్ మటిసి దాసపటుక్రసం
లాగిజ్నిలెకెండ్, వాండు మటిసినాన్. 16రాజురిఙ్ రాజుని పబురిఙ్ పబు ఇని పేరు వనిన్ సొకక్ ముసుక్ని వనిన్ కురుగ్ దు రాసె
ఆతమనాద్.

17-18మరిఉండిదేవుణుదూతపొదుద్ దునిహిమనికనానుసుడ్ఃత. వాండుగొపప్పెరికంటమ్ దాన్ డేలిస్వెహాన్ . “దేవుణు
నండొ కండ సీని గొపప్ పెరి విందుదిఙ్ రదు. రాజురి కండ,మరి సయ్ నమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివరి కండ,మరిగొపప్ సతుత్ మనిన్వరి
కండ, గురమ్ క కండ, మరి వనాక్ ముసుక్ బసిత్మనిన్వరి కండ, మరి వెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇవరి కండ, వెటిట్పణి కినివరి కండ,
ఇజిరి వరి కండ, పెరివరి కండ,యాలెకెండ్ లోకుర్ విజేరి కండ తిండెఙ్ మీరు రదు”, ఇజి ఆగసం అడిఃగి ఎగిజిని విజుపొటిఙ
వెహాన్ .

19 నసిత్వలె, అయ గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్వెటని వనిన్ సయ్ నమ్ ది వరివెట విదెం కిదెఙ్ ఇజి, అయ కూరమతి
జంతుని బూమిముసుక్ మనిన్ రాజుర్ ని వరి సయ్ నమ్ కు విజు కూడ్ఃజివాతికనాను సుడ్ఃత. 20నసిత్వలె,అయ కూరమతి
జంతుని దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్ని పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసిత్ మనిన్ అబదద్ం వెహిన్ పవకబాఅసెప్ ఆతార్. అయకురమతి
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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 వనకపొట పంజు వరి కండ తిహె.
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వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

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

4 నసిత్వలె, నాను సింహాసనమ్ కాఙ్ సుడ్ఃత. అయ సింహాసనమ్ క ముసుక్ బసిత్మనిన్వరిఙ్, తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారం
దొహ్ కె. దేవుణుమాట వందిఙ్ నియేసువందిఙ్ వారు వెహి సాసయ్ం వందిఙ్ బురెక్ కతెత్ ఆతివరి ఆతమ్ సుడ్ఃత. వారు అయ
కూరమతి జంతుదిఙ్ నొ, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ నొపొగిడిఃజిమాడిఃస్ ఏండ మహికార్. వరి నొదుఙ గాని వరి కికాఙ్ గాని దనిన్ గురు
పోకెఆఎండమనికార్. వారుబతిక్తాత్ రె వెయుపంటెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిఏలుబడిః కితార్. 5 (మిగిలితిత్ మనిన్సాతికార్ అయ
వెయిఙ్ పంటెఙ్ వీజినిదాక బతిక్ఏతార్)యాకాదెసాతి వరిబాణిఙ్ తొలితమర్ జి నిఙె ఆనిక. 6తొలితమరిజ్ నిఙ్ నిదనిన్లొఇ
కూడ్ఃజిమంజినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మనిన్కార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ పూరి కేట ఆతికార్. నినిన్వరిముసుక్ రుండి
సావుదిఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ . గాని వారు దేవుణుదిఙ్ ని కీసుత్ ఙ్ పూజేరిఙులెకెండ్ మంజి కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి వెయిఙ్ పంటెఙ్ 
ఏలుబడిః కినార్.

సయానునాసనం ఆజినిక
7వెయిఙ్ పంటెఙ్ పూరి ఆతి వెనుక సయాను తొహె ఆతిబాణిఙ్ డిఃసెప్ ఆనాన్. 8వాండు బూమిముసుక్ నాలిగ్ దికుక్ఙాణి

విజు దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ మొసెం కిజి, విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి సయన్మ్ దిఙ్ గోగ్ నిమాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్ తనాన్ లె.
వరిలెకక్సమ్ దరంపడఃకాదిఇసక్లెకెండ్ మంజినాద్. 9వారుబూమిముసుక్మనిన్విజుదేసెమ్ కాఙ్ సొహార్. దేవుణులోకుర్ 
మంద కూడ్ఃజిమంజిని, దేవుణు గొపప్ఙ ఇసట్ం కిజిని పటన్మ్ దిఙ్ సుటులం ఆతార్, గాని పరలోకమ్ దాన్ సిసు డిఃగ్ జి వాజి
వరిఙ్ సురాద్. 10వరిఙ్ మొసెం కితిత్కానాతి సయాన్ గందకమ్ దాన్ కసిని సిసు మంజిని బాడిడ్దు అరెప్ ఆతాన్. అబెబ్ అయ
కూరమతి జంతుని అబదద్ం వెహిన్ వనిన్ పవక మనార్. అబెబ్ వారు రెయుపొగొల్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజి
మంజినార్.

సాతికార్ తీరుప్పొందిజినార్.
11 నసిత్వలె, గొపప్ తెలాల్ ఙ్  మనిన్ ఉండి పెరి సింహాసనమ్ ని దనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ బసిత్మనిన్కబా నాను సుడ్ఃత. బూమిని

ఆగసం వనిన్ ఎదుహన్ ఉహ్ కి సొహిలెకెండ్ సిలెల్ండ ఆతె. అకెక్ఙ్ తొఏండాతె. 12-13మరిసాతికార్ విజేరె,అహిఙ పెరికార్ ని
ఇజిరికార్ విజేరె అయగొపప్పెరి సింహాసనం ఎదు నిహిమనిన్క సుడ్ఃత. సమ్ దరమ్ దు సాతికార్ విజేరె సమద్ రమ్ దాన్ డిఃసెప్
ఆతార్. సాతికార్ మంజిని అయా లోకమ్ దు మహికార్ బా డిఃసెప్ ఆతార్. నసిత్వలె, పుసత్కమ్ కు రెకె ఆతె. దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజినిమరిఉండిపుసత్కమ్ బారెకె ఆతాద్. అయపుసత్కమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఇడిత్మనిన్లెకెండ్,
ఒరెన్ ఒరెన్ కితిమనిన్ పణిఙ తగితి లెకెండ్ సాతికార్ తీరుప్ పొందితార్. 14సావుని అయాలోకం గందకమ్ దాన్ సిసు కసి
మంజిని సెరు ననిన్బాడిడ్దు అరెప్ ఆతె. యాసిసుమంజినిబాడిడ్ రుండిసావు. 15దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు
రాసి ఇడ్ఃజినిపుసత్కమ్ దు పేరు తోర్ ఏండాతిఙ ఎయెన్ బాఅయసిసుమంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆనాన్ లె.
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కొతత్ యెరూసలేం

1 నసిత్వలె, నాను ఉండి కొతత్ ఆగాసమ్ ని ఉండి కొతత్ బూమి సుడ్ఃత. మొదొహి ఆగసమ్ నిమొదొహి బూమి సిలెల్ండ ఆతె
మహె. సమ్ దరమ్ బాసిలెల్ండ ఆతమహాద్ . 2మరికొతత్ యెరూసలేము ఇని దేవుణు పటన్ం,మాసిసొండెఙ్ ఇజి విజుఇట్ కిజి
గొపప్నెగండ్ తయారాతిమనిన్పెండిల్ దఙ్ డిఃలెకెండ్,పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాతికనానుసుడ్ఃత. 3నసిత్వలె, “ఇదిలో,దేవుణు
లోకుర్ వెట బతిక్ని ఇలుల్ మనాద్. వాండు, వరి వెటనె బతిక్నాన్. వారు వనిన్ లోకుర్ ఆనమంజినార్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండె
ఆజి వరివెటమంజి వరి దేవుణు ఆన మంజినాన్. 4వాండు వరి కణుకెఙాణ్ కణిర్ తేలాన్న్. మరిసావు, దుకం, అడఃబానిక,
నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బామన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమొదొహి సఙతిఙ్ విజు గడఃసెత్ సొహె”, ఇజి అయ సింహాసనమ్ దాన్ ఉండి పెరి
కంటం వెహిక వెహ.

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

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

9నసిత్వలె, కడెఃవెరిది జబుబ్ఙాణిఙ్ నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దేవుణుదూతార్ లొఇఒరెన్ వాజి, “ఇబెబ్
రఅ. గొరెపిలల్ ఆలిస్ ఆతి పెండిల్ దఙ్ డిఃదిఙ్ నిఙి తోరిసన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ . 10దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్ నఙి, వాండు
గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ ఉండి పెరి గొరొన్ ముసుక్ ఒతాండె, యెరూసలేము ఇని దేవుణు పటన్ం, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ 
డిఃగిజి వాజినిక తోరిసాత్ న్. 11అయ పటన్ం, దేవుణు జాయ్ దాన్, దగదగ మెరిసిమంజిని జాయ్ మనిన్ సూరయ్ కాంతం ఇని
పేరుమనిన్ ఎరానిజాయ్ మంజినిగొపప్ విలువాతి రంగు పణకుదిజాయ్ లెకెండ్ ని, గటిమనిన్ గాజులెకెండ్ మహాద్ . 12అయ
పటన్మ్ దిఙ్ గొపప్ ఎతుత్ మనిన్గోడఃని,మరిఅయగోడఃదిఙ్ పనెన్ండుదారబందమ్ కుమహె. అయదారబందమ్ కాఙ్ పనెన్ండు
దేవుణు దూతార్ మహార్ . దారబందమ్ కాఙ్ ఇసాయేలుదిపనెన్ండు తెగెఙపేరుకురాసెఆతెమహె. 13తూర్ పుదరిఙ్ మూండి
దారబందమ్ కుని ఉతత్రదరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కుని దసిణదరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కుని పడమాట దరిఙ్ మూండి
దారబందమ్ కు మహె. 14అయ పటన్మ్ ది గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు పునాదిఙ్ మహె. అయ పనెన్ండు పునాదిఙ ముసుక్ గొరెపిలల్
అపొసుత్ రు ఆతి పనెన్ండు మణిసిరి పేరుకు తోర్ జిమహె.

15 అయ పటన్మ్ దిఙ్ ని, దనిన్ గోడెఃఙ్ ని దారబందమ్ కు కొలిదెఙ్, నావెట వరిగ్ని దేవుణు దూత కియుదు బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిమనిన్ ఉండి కొలిని డుడుడ్ మహాద్ . 16అయ పటన్ం నాలిగ్ దరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ కొలత్ మనిన్క. దనిన్ నిరిండ్, దనిన్
వెడలుప్ సమానంమహె. వాండు అయకొలిని డుడుడ్ దాన్ అయపటన్మ్ దిఙ్ కొలితిత్ఙ్, దనిన్ కొలత్ రుండి వెయుఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్ 
కిలొమీటరుఙ్ ఆతె. దనిన్ నిరిండ్, ఎతుత్ , వెడలుప్ విజుసమానంమహె. 17వాండు దనిన్ గోడెఃఙ కొలితిత్ఙ్,అదిలోకురి కొలత్దిఙ్ 
వంద నాల్ పయ్ నాలిగ్ మూరెఙ్ దలం మనాద్. అయ కొలత్దానె దేవుణు దూత కొలితాత్ న్. 18 దనిన్ గోడడ్ః, సూరయ్ కాంతం ఇని
పేరుమనిన్ ఎరానిజాయ్ మనిన్ విలువాతి రంగు పణకుఙాణిఙ్ తొహమనాద్. మరిఅయపటన్ం గాజులెకెండ్ మనిన్మెరిస్ని
బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆత మనాద్. 19అయ పటన్మ్ ది గోడెఃఙ పునాది రకరకమ్ ది గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ 
సోకుదాన్ తయార్ ఆతమనాద్. మొదొహిపునాదిసూరయ్ కాంతం ఇనిఎరాని రంగు పణకు, రుండిపునాదినీలి రంగు పణకు,
మూండిపునాదిజమున రంగు పణకు,నాలిగ్ పునాదిఆకు రంగు పణకు. 20అయ్ దుపునాదివయ్ డురయ్ం ఇని రంగు పణకు,
ఆరు పునాది కెంపు ఇని రంగు పణకు, ఏడు పూనాది బఙారం రంగు పణకు, ఎనిమిది పునాది గోమెదికం ఇని రంగు పణకు,
తొమిమ్దిపునాదిపుసయ్రాగం ఇని రంగు పణకు, పదిపునాదిసొరణ్సూనియం ఇని రంగు పణకు, పదకొండు పునాది పదమ్రాగం
ఇని రంగుపణకు, పనెన్ండు పునాది సుగందం ఇని రంగు పణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21దనిన్ పనెన్ండు దారబందమ్ కు పనెన్ండు
ముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్. ఉండిఉండిదారబందంఉండెపూసదానెకితత్ మనాద్. పటన్మ్ దిరోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజిని
గాజుదిఙ్ పోలితిబఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆతమనాద్.

22విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ పబుఆతిదేవుణునిగొరెపిలల్ దనిన్ దేవుణు గుడిః ఆతిమనిన్ఙ్ అయపటన్మ్ లొఇదేవుణు
గుడిఃఉండిబాతోర్ ఏతాద్. 23అయపటన్మ్ దిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్ ఇజిపొదుద్ బానెలబాఅకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణు
గొపప్ జాయ్ నె పటన్ం విజు జాయ్ సీజి మహాద్ . గొరెపిలల్ దనిన్ఙ్ దీవలెకెండ్ మహాద్ . 24 విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ అయ
జాయ్ దు నడిఃనార్. బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్, వరిఙ్ కల్ గితిమనిన్ విజు గవ్ రమ్ ని ఆసిత్ అయ పటన్మ్ లొఇ తనార్.
25అబెబ్ రెయు సిలెల్ండ, జాయ్ నె మనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బా అయ పటన్మ్ ది దారబందమ్ కు కెహ్ ఏద్. 26 విజు దేసమ్ కాణికార్ వరి
ఆసిత్ఙ్ నివరిఙ్ గవ్ రంతపిసిత్కెఙ్ విజుఅయపటన్మ్ లొఇతనార్. 27దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నివరిపేరుకురాసిఇడ్ఃజిని
గొరెపిలాల్ దిపుసత్కమ్ దు పేరుకు మనిన్కారె, దనిన్లొఇసొనార్. గానిసెఇ పణిఙ్ కినికార్,మొసెం కినికార్, సిగు ఆనికెఙ్ కినికార్ 
ఎయెర్ బాదనిన్ లొఇసొండెఙ్ అట్ ఏర్.

22
పాణంసీని గడడ్

1 నసిత్వలె, కలిత్సిలిల్ అదద్ం ననిన్, పాణం సీని ఏరు మనిన్ గడడ్ , దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనమ్ దాన్ సొనిస్ మంజినిక
అయదేవుణు దూతనఙితోరిసాత్ న్. 2అయగడడ్ పటన్మ్ దిరోడు నడిఃమిహన్ సొనిస్మహాద్ . అయపెరి గడాడ్ ది రుండి ఒడుడ్ ఙ
పనెన్ండు నెలెఙ, పనెన్ండు సుటుక్ కాయెఙ్ కాసి పటుక్ సీని పాణం సీని మరాన్ మనాద్. అయపాణం సీని మరాతి 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 డిఃజి మాడిఃసి మంజినార్.
4వారు దేవుణు ఎదు మంజి. మొకొం నిండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్. వనిన్ పేరు వరి నొదుఙ రాసె ఆనాద్ లె. 5 అబెబ్
ఎసెఙ్ బా రెయు మన్ ఏద్. దీవ జాయ్ గాని పొదుద్ జాయ్ గాని వరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పబు ఆతి దేవుణునె
వరిఙ్ జాయ్ సీజిమంజినాన్. వారు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజిమంజినార్.

6మరిఅయదేవుణు 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.
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7 “ఇదిలోనాను బేగినెవాజిన. యాపుసత్కమ్ దు మనిన్, దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్, వెంజి,లొఙిజి, నడిఃనికాన్ దేవుణు
సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

8యోహాను ఇని నాను, యా సఙతిఙ్ వెహ మనన్, సుడ్ఃత మనన్. నాను యాకెఙ్ వెంజి వెనుక, యాకెఙ్ నఙి తోరిసిని
వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి అయ దూత పాదమ్ కాఙ్ పడఃగ్ జి అర. 9గాని వాండు, “పోని, నీను యాలెకెండ్ కిమా.
నాను,నీవెటని,పవకరుఆతినీతంబెరిఙవెటని,యాపుసత్కమ్ దుమనిన్మాటెఙ్ లొఙిజినడిఃనివరివెట కూడ్ఃజిపణికినికానె.
దేవుణుదిఙెపొగిడిఃజిమాడిఃస్ అ”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

10మరి నావెట ఈహ వెహాన్ . “యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ దేవుణు వెహికెఙ్, అందెఙె దినిన్ఙ్ మూకిస్ సీలు కిదెఙ్ 
ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ కాలం డగు ఆత మనాద్. 11తపుప్ పణిఙ్ కినికాన్ మరి ఒదె తపుప్ పణిఙ్ 
కిపిన్. ఎయెన్ బా కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజి మనీన్. నీతి మనిన్కెఙ్ కినికాన్ మరి ఒదెద్ నీతి మనికెఙ్ కిపిన్.
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్,మరిఅయాలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.

12 “ఇదిలో,నాను బేగినె వాజిన. నాను వానివలె ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కితి పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీదెఙ్ ఇనాయం
తనా. 13అలాప్ని ఒమెగనానె. మొదొహి -కాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ నానె. మొదొల్ ని ఆకార్ నానె.

14పాణం సీని మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ మనిన్కారాజి దారబందమ్ కాణిఙ్ అయ పటన్మ్ లొఇ సొండెఙ్ వరి సొకెక్ఙ్ 
నొర్ బానికార్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్. 15 నుకుడిఃఙ్ ని మతిసినికార్, రంకు బూలానికార్, లోకురిఙ్ 
సపిన్కార్,బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్కార్,అబదద్మ్ దిఙ్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్ విజేరె వెలిల్ మంజినార్.

16దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిన్వరివందిఙ్,యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ యేసు ఇని నాను,నా దూతెఙ్ పోకమనన్.
నానుదావీదువెలెదాన్ సోతిత్ సిగుని వనిన్ తెగాదు పుటిత్కాన్. కోడిఃజామ్ దు సోని గొపప్ జాయ్ మనిన్ సుక ఆతమనన్”.

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

18యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహి మాటెఙ్ వెనివరిఙ్ విజేరిఙ్, వారు జాగర మండెఙ్ ఇజి నాను వెహిస్నిక
ఇనిక ఇహిఙ, ఎయెన్ బాదినిన్వెటమరి ఇనికబా కూడుఃపిత్ఙయాపుసత్కమ్ దు రాసిత్మని జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్ ముసుక్
తపిసాన్న్. 19 ఎయెన్ బాయా పుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహి మాటెఙ, ఇనికబా లాగితిఙ, వనిన్ఙ్ దేవుణు యా
పుసత్కమ్ దు వెహిమని పాణం సీని మరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్ పటన్మ్ దు వంతు మన్ ఇకాన్ 
లెకెండ్ కినాన్.

20యాసఙతిఙవందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమెనాను బేగినెవాజిన”, ఇజివెహిస్నాన్. ఆమెన్ . పబు ఆతియేసు రఅ.
21పబు ఆతియేసు దయాదరమ్ం దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్. ఆమెన్.
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