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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:11

మతత్యిరాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్మనిన్ పుసత్కమాతిబయ్ బిలుదు పడాయ్ ఒపుమానం, కొతత్

ఒపుమానం ఇజి రుండి ముకెక్ఙ్ మనెన్. పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు యేసుపబు
వందిఙ్ వెహిమనిన్ సఙతిఙ్ , ఎలాగపూరి ఆతె ఇజి కొతత్ ఒపుమానంజాగర సద్ విజి
సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ . కొతత్ ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మొదొహి పుసత్కమ్ నె మతత్యి
రాసిత్ సువార. యేసు పబు సిసుర్ లొఇ మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతి మహి మతత్యి
ఇనికాండె ఇకక్ రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13)యేసు పబుఙ్ సిలువ పొకి వెనుక,
ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్ వెనుక ఇక రాసె ఆత మనాద్ . ఇజి యా సఙతిఙ్ 
వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . దేవుణు వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ 
యేసుపబునె ఇజి యూదుర్ ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్ రాసత్ మనాద్ . యేసుపబు
పుటిన్వందిఙ్ ,మరిదనివెనుకజరిగ్తిసఙతిఙ్ వందిఙ్ దేవుణుముఙాలవనిన్పవకరు
వెట వరిగ్తిక ఎలాగ అయాలెకెండ్ నెపూరి ఆతె ఇజి పడాయ్ ఒపుమానమ్ దాన్ దనిన్
వందిఙ్ మనిన్ మాటెఙ్ 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 ,వనిన్తెగాదుపుటిత్వరిపేరుకుబామఙితోరిసినాన్ .మరిదేవుణుఏలుబడిః కిని
వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు నండొ సుటుక్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
యేసుపబు లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-14 అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్
మనాద్ .యేసు, దేవుణుమరిసి ఆతికాండె ఇజియాసువారదాన్ డటం వెహిస్నాన్ .

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

2 అబాహము మరిసి ఇసాస్కు, ఇసాస్కు మరిసి యాకోబు, యాకోబు మరిసిర్ 
యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. 3 యూదా మరిసిర్ పెరెసుని జెరహ , వరి
యాయ పేరు తామారు. పెరెసు మరిసి ఎసోము, ఎసోము మరిసి అరాము,
4 అరాము మరిసి అమిమ్నాదాబు, అమిమ్నాదాబు మరిసి నయసోస్ను, నయసోస్ను
మరిసి సాల్ మాను. 5 సాల్ మాను మరిసి బొయజు, బొయజు యాయ పేరు
రాహబు, బోయజు మరిసి ఓబేదు, ఒబేదు యాయ పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి
యెసయ. 6యెసయమరిసి రాజు ఆతిదావీదు. దావీదు రాజుమరిసిసొలొమోను,
సొలొమోను అయ్ సి, ముఙాల ఊరియెఙ్ ✡ ఆలిస్ ఆతి మహికాద్. 7సొలొమోను
మరిసి రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయా మరిసి ఆసా. 8 ఆసా
మరిసి యెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము మరిసి
ఉజిజ్యా. 9ఉజిజ్యామరిసియోతాము,యోతాముమరిసి ఆహజు, ఆహజుమరిసి
హిజిక్యా. 10హిజిక్యామరిసి మనసె, మనసె మరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసి
యోసీయా. 11యోసీయా మరిసీర్ యెకొనియని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. వరి

* 1:1 1:1దావీదు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితి రాజు. వాండు ఇసాయేలుది రుండి రాజు
వనిన్ముఙాల సవులు ఇనికాన్ ఏలుబడిః కిజిమహాన్ . ✡ 1:6 1:6 2సము 11:1-27.
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కాలమ్ దు బబులోను దేసెమ్ ది రాజుయూదురిఙ్ వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసి తొహ
ఒతాత్ న్. 12 బబులోను దేసమ్ దు సొహి వెనుక అబె యెకొనియెఙ్ మరిన్ పుటాత్ న్.
వనిన్ పేరు సయలీత్యెలు, సయలీత్యెలు మరిసి జెరుబాబెలు. 13 జెరుబాబెలు
మరిసిఅబీహ దు,అబీహ దుమరిసిఎలియాకీము,ఎలియాకీముమరిసిఅజోరు.
14 అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహ దు.
15ఎలీహ 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. 17యా లెకెండ్ అబాహము బాణిఙ్ అసి దావీదు
రాజు దాక మొతం పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు, దావీదు రాజు బాణిఙ్ అసి యూదురిఙ్ 
బబులోను దేసమ్ దు వెటిట్ పణి కిని వరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతి కాలమ్ దాక పద్ నాలిగ్
తరమ్ కు. యూదురు బబులోను దేసమ్ దు సొహి బాణిఙ్ అసి యేసు కీసుత్ దాక
పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

యాలెకెండ్ యేసు కీసుత్ పుటాత్ న్. కసెలిఙాణిఙ్ 
18యేసుకీసుత్ యాలెకెండ్ పుటాత్ న్. వనిన్అయ్ సిఆతిమరియెఙ్ యోసేపువందిఙ్ 

వెన్ బాతమహాద్ . గానివారు రిఎర్ ఉండెబానె గూర్ ఏండ ముందాలెన్ అది దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాత డిఃసాత్ ద్. 19గాని దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతియోసేపు 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 తోరెఆజిఈహ వెహాన, “దావీదు రాజు
తెగాగ్ తికాన్ ఆతియోసేపు,నిఙిపేరుకితిమనిమరియెఙ్ డగుకిదెఙ్ అనుమానంఆమ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నె అది పాత డిఃసత్ మనాద్. 21అది ఒరెన్ 
కొడొః ఇడ్ నాద్ లె. వనిన్ లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాండు రకిస్సాన్న్ లె. 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 దేవుణు మా వెట తోడుః మనాన్ ఇజి అరద్ం. ముందాల దేవుణు పవక వెట
వరిగ్తియామాటెఙ్ నిజంపూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుయాలెకెండ్ జరిగ్తె. 24యోసేపు
నిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహి వజనెమరియెఙ్ ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్
ఇండొ కూక ఒతాన్. 25గానిమరియమరిన్ ఇడిన్దాక వాండు దని డగు సొన్ ఏతాన్.
మరిన్ పుటిత్ఙ్ వాండు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదురాజుఏలుబడిః కిజిమహివలెయూదయదేసమ్ దుమనిబెతెల్హెముఇని
నాటొయేసు పుటాత్ న్. వాండు పుటిత్ వెనాక్ తూర్ పుదరొటాన్ గాన్నురు*యెరూసలేం
ఇని పటన్మ్ దు వాతార్ 2 పటన్మ్ దు వాతారె, “యూదురిఙ్ రాజు ఆదెఙ్ ఇజి పటిత్
కొడొః ఎంబెమనాన్ ? వాండుపుటిత్దనిన్ఙ్ గురు తొరిసిని సుకక్,మాపుతూరుప్దరోటు
సుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వాత మనాప్ ”, ఇజి వెహార్ . 3యా

† 1:21 1:21యేసుఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం,యెహోవదేవుణురకిస్సాన్న్ సిలిల్ఙసాయంకిజినాన్ . ✡ 1:22-23
1:22-23యెసయ 7:14. * 2:1 2:1 సుకెక్ఙ వందిఙ్ సదువు నెసిత్కార్ .
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మాటెఙ్ విహరె హేరోదు రాజుని వనిన్వెట యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నండో గాబ
ఆతార్. 4 హేరోదు రాజు, పెరి పుజెరిఙ్ విజెరిఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్
వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “కీసుత్ ఆతికాన్ ఎంబె పుటాన్న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
5 “యూదయ దేసమ్ దుమని బేతెల్హేముదు”, ఇజి వారు వెహార్ , “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యాలెకెండ్ దేవుణుముఙాల ఒరెన్ పవక వెట వరిగ్తమహాన్.”

6 “యూదయదేసమ్ దు మని బేతెల్హెమా, నీనుయూదయనాహక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికి
ఆఇ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీ లొఇహాన్ ఒరెన్ రాజు లెకెండ్ † ఏలుబడిః కినికాన్ 
పుటాన్న్ లె. వాండు నా లోకుర్ ఆతి ఇసాయేలు లోకురిఙ్ గవుడుఎన్ లెకెండ్ 
మంజినాన్ లె.” 7 నసిత్వలె హేరోదు రాజు, మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ గాన్నురుఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ండె సుకక్ తోరె ఆతిత్ సరియాతి టయం వరిఙ్ వెన్ బాజి నెసాత్ న్. 8 వరిఙ్ 
బేతెల్హేమ్ దుపోకాండె, “మీరుసొనిస్ నెగెండఅయాకొడొఃదిఙ్ రెబాజిసుడ్ఃజివాండు
ఎంబెమనాన్ ఇజినఙిబాకబురు తగ్ అ. అయావలెనానుబాసొనిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 9వారు రాజు వెహి మాట విహరె సోతార్. సొనిస్
మహివలె,వారుతూర్ పుదరోటుసుడ్ఃతిమహిసుకక్,వరిముందాలనడిఃజిమహాద్.
కొడొః మహిబాడిడ్ ముసుక్ అందితిఙ్ అయాసుకక్ అబెబ్ నిహాద్. 10సుకక్ సుడ్ఃతిఙ్ 
వారు గొపప్ సరద్ ఆతార్. 11ఇండొసొహారె అయ్ సి ఆతిత్ మరియవెటమనిన్ కొడొఃదిఙ్ 
సుడిఃతారెముణుకుఙ్ ఊర్ జివనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. నసిత్వలెవారుఒతిత్మహి
పెటెఙ్ రేతారెబఙారం,సాంబాణి,బోలాం‡ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండితసితార్. 12“హేరోదు
రాజుడగుమర్ జిసొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు దూత కలాదు వరిఙ్ వెహివజ,వారుమరి
ఉండి సరిదాన్ వరి దేసెంసొహార్ .

అయ్ గుపుదేసమ్ దుసొనిస్నార్ 
13గాన్నురు మర్ జి సొహి వెనుక ఒరెన్ దేవుణు దూత యోసేపుఙ్ కలాదు తోరె

ఆజి, “నీను నిఙ్ అ, హేరోదు రాజు కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్. అందెఙె వెటనె
కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొన్ అ. మరి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి
నాను నిఙి వెహిన్దాక అబెనె మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14 నసిత్వలె వాండు నిఙితండె,
కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె అయా పొదొయ్ నె అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ 
సోతాన్. 15హేరోదు సానిదాక అబెనెమహాన్ . “అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ నామరిసిఙ్ 
నాను కూక”, ఇజి దేవుణు ముందాల పవక వెట✡ వరిగ్తి మాటయా లెకెండ్ పూరి
ఆతాద్. 16గాన్నురు వనిన్ఙ్ మోసం కితార్ ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు నండొ కోపం
ఆతాన్. వారు వెహి టయమ్ దిఙ్ లెక కితాండె బేతెల్హేమ్ దుని, మరి డగు మని
పాంతమ్ కాఙ్ మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ ని దనిన్ అడిఃగి వయ్ సు మని
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

† 2:6 2:6మికా 5:2. ‡ 2:11 2:11సాంబాణిసాంబాణి ఇని మరాన్ దాన్ దొహ్ కిన్ నెగిగ్ వాసనం మనిన్
గొపప్ విలువాతి ఒసుత్ బోలంబోలం ఇనిమరాన్ దాన్ నెగిగ్ వాసనంమనిన్ ఒసుత్ మాయమ్ కు లెకెండ్ బాపణి కినాద్ .
✡ 2:15 2:15 హోసెయ 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 .
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ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్ పవకవెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తిమహియామాట
యాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

నజరేతుదుమర్ జివాజినార్ 
19హేరోదు సాతి వెనుక అయ్ గుపు దేసమ్ దు మహియోసేపుఙ్ ఒరెన్ దేవుణు

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

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2అయ దినమ్ కాఙ్ బాపిత్సం సీనియోహాను వాతండె, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని
కాలం డగు ఆత మనాద్. అందెఙె మీరు పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజి
యూదయబిడిఃఙ్ బూమిపాంతమ్ కాఙ్ సాటిసిమహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు వాదెఙ్ 
సరి తయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు”, ఇజి బిడిఃఙ్ బూమిదాన్ ఒరెన్ 
డేలిస్ వెహిస్ని కంటంవాజినాద్✡ ఇజియెసయపవక వెట దేవుణుముందాల వరిగ్తిక
విని వందిఙె. 4యోహను ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితి సొకెఙ్ తొడిఃగితాండె,
నడుముదు తోలు బెలుట్ తొహె ఆజి మహాన్ . వాండు మేపిలెక్ ని అడిఃవి తేనె, తింజి
బతిక్జి మహాన్ . 5 యెరుసలేమ్ దికార్ ని, యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, మరి
యొరాద్ ను గడడ్ డగు మని నాహక్ణికార్ విజెరె సోతారెయోహను వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ 
వనిన్డగు వాతార్. 6 వారు, కితి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి యొరాద్ ను గడడ్దు వనిన్
కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆజిమహార్ . 7పరిసయ్ రు, మరి సదుకయ్ రు నండొండార్ 
యోహను బాపిత్సం సీజి మహిబాన్ వాతార్. వరిఙ్ సుడ్ఃజి వాండు ఈహ వెహాన్ ,
“మీరు విసం మనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ . దేవుణుబాణిఙ్ కోపం వాజినాద్ ఇజి
నమిమ్జిమిరువాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కోపమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ ఇజిమీరువాతిదెరా?
నిజమె అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి
సీజిదనిఙ్ తగితిపణిఙ్ కిజితోరిసుత్ . 9 ‘మాపుఅబాహముతెగాగ్ తికాప్ ,అందెఙెమాపు
సికస్దాన్ తపె ఆనాపెల్ ’ ఇజి మీ మనుస్దు మీరు ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యా పణకాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్ ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న. 10 దేవుణు మరెక మొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ 
పోలితమనాన్. నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇమరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరాన్న్ లె. 11మీరు
పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసిత్ సితి వందిఙ్ . నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నా
వెనుకవానికాన్ నఙిమిసిత్ అతికారంమనికాన్. వనిన్జోడుక్పిండ్ దెఙ్ బానానుతగిన్క

✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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ఆఎ. వాండు దేవుణు ఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙిబాపిత్సం సీనాన్ లె. 12వాండుగాలి
ఇడిన్ సేహి కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. వాండు వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజి
గాలిఇటిత్ కూలిఙ్ కొటుఇండొఒసివాకాన్న్ లె. పొటుదిఙ్ నంబిఇసిసుదు సుర్ నాన్ లె.”

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.
13నసిత్వలెయోహను కీదాన్ బాపిత్సంలాగె ఆదెఙ్, గలిలయదాన్ యేసుయొరాద్ ను

గడడ్దు వాతాన్. 14 “నీ కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, నఙి అవ్ సరం గాని నీను
బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ నాడగువాతిదా?”,ఇజియోహనువనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ తాన్.
15 “ఏలుయా లెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయాలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజపూరి
కినికమఙి తగెన్”, ఇజియేసు వెహాన్ . నసిత్వలెయోహను ఒపుప్కొటాన్.

16బాపిత్సం లాగె ఆతి వెటనెయేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్. అయావలెనె ఆగాసం
రే ఆతాద్. దేవుణు ఆతమ్ పావురపొటి లెకెండ్ యేసుముసుక్ డిగ్ జివానికయోహను
సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండునాఇసట్మాతిమరిన్,వినిముసుక్నాను నండొసర్ దఆజిన”,
ఇజి దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వెహిస్ని ఉండిజాటువాతాద్.

4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

1 వెనుక దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃఙ్ బూమి పాంతమ్ దు నడ్ఃపిసాత్ న్. అబె
సయాన్ యేసుఙ్ తపు కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్. 2 నలపయి రోసుక్ రెయు
పొకల్ ఉపాస్ మహి వెనుక వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3సయాన్ వనిన్ డగు వాతండె, “నీను
దేవుణుమరిసిఇహిఙ,యాపణకుఙతిండిఆఅఇజివెహ్ అ”,ఇజివెహాన్ . 4నసిత్వలె
యేసు “లోకు బతిక్జినిక తిండిదానె ఆఎద్ , గాని దేవుణు వెయుదాన్ వాని విజు
మాటెఙాణిఙ్ బా బతిక్జినాన్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ ”✡, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ .

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

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

11 అయావలె సయ్ తాను వనిన్ఙ్ డిఃసి సొహాన్ . దేవుణు దూతార్ వాజి వనిన్ఙ్ 
నెగెణ్ సుడ్ఃతార్.
✡ 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. ✡ 4:6 4:6 కీరన 91:11,12. ✡ 4:7 4:7 దివ్తీ 6:16.
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యేసు సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదొలిస్నాన్
12యోహను కయ్ దిమహాన్ ఇజి విహండెయేసు గలిలయదుమని 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 అతాహపడక సమ్ దరం డగుమనియూదురు ఆఇకార్ బతిక్జిని గలిలయ
పాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజి మహికార్ గొపప్ జాయ్ సుడ్ఃతార్. సావు ఉండి నీడ
లెకెండ్ మనిదేసమ్ దు బత్ కిజిమహిలోకుర్ ముసుక్జాయ్ పుటాత్ ద్”✡. ఇజిదేవుణు
ముఙాలయెసయపవక వెట వరిగ్తిమాటయాలెకెండ్ యేసు వాతిఙ్ పూరి ఆతాద్.
17 అయా వలెహాన్ అసి యేసు, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత మనాద్.
అందెఙెమీపాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజిసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 
18 యేసు గలిలయ సమ్ దరం ఒడుదాన్ నడిసి మహివలె, పేతురు ఇజి కూకె

ఆతిసీమోనుఙ్ ని,మరి వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు జాలెరిఙు.
వీరు రిఏర్ సమ్ దరమ్ దువలపొకిస్మొయెఙ్ అసిమహార్ . 19“నావెటరదు. నావెట
వాదెఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నాను మిఙి తయార్ కినాలె”, ఇజియేసు వరిఙ్ 
వెహాన్ . 20వారు వెటనె వరి వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ . 21అబెణిఙ్ సొనిస్
మహిఙ్ యేసుజెబెదాయిమరిసిఆతియాకోబుఙ్ ని,వనిన్ తంబెర్ సిఆతియోహనుఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. వారు రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయి వెట డోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజి
మహివలెయేసు వరిఙ్ కూకాన్. 22వెటనెవారు వరిడోణినివరిబుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్
వెనుక సొహార్ .
యేసు జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

23యేసు గలిలయ దేసెం విజు బూలాజియూదురు మీటిఙ్ కిజిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ 
నేసిప్సి, దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువారసాటిసిమహాన్ . విజు రకమ్ ది
జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ ఇఙ్ మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24యేసు పేరు సిరియ
దేసమ్ దు విజు సారితాద్. రకరకమ్ ది జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. నండో
నొపిదాన్ బాద ఆజి మహి వరిఙ్, 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 అతాహి పడఃకదాన్ మంద లోకుర్ 
వాజివనిన్ వెటసొహార్ .

5
గొరొన్ ముసుక్ కితిత్ బోద.

1యేసుమందలోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండెఉండిగొరొత్ ఎకాన్. అబెబసిమహిఙ్, వనిన్
సిసూర్ వనిన్ డగు వాతార్. 2అయావలె వాండు వరిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ బోదిసెత్ఙ్ 
మొదోల్ సాత్ న్. 3 “దేవుణుదిఙ్ సెందితిలెకెండ్ బతిక్జి దనిన్లొఇ మాపు తకుదికాప్ ”
ఇజి నెసి మఙి మరి మండెఙ్ ఎయెర్ బా ఇజి కోరిజినరొ, దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు
మంజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినార్. 4 ఏలు
✡ 4:14-16 4:14-16యెసయ 9:1-2. * 4:25 4:25దెకక్పొలిఇహిఙపదిపటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయ
సమ్ దరం అతాహపడకమహె.
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దుకమ్ దాన్ అడఃబాజి మనిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ ఓదరిసాన్న్. 5నిపాతి గుణం మనికార్ దేవుణు సీని
దీవనంకుమంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకంవిజువరిసొంతంఆనాద్.

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

11నాముసుక్నమకంఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీముసుక్నిందెఙ్ మోపిస్మిఙిమలెల్ఙ్ 
కిజి, మరిమీముసుక్ అబదద్మాతి సెఇమాటెఙ్ విజు వెహిన్ వెలెమీరు దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మంజినికార్ . 12అయావలె నండొ సర్ ద ఆజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
పరలోకామ్ దు*మిఙినండొపలందొహ్ కాన్ద్ లె. మీముందాలబతిక్జిమహిదేవుణు
పవకరుఙ వెటబావారుయాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ కితార్.

సోరు -జాయ్ 
13మీరుయాలోకమ్ దు సోరు ననికిదెర్. గాని, సోరుదిఙ్ † రుసి సొహిఙ, ఎలాగ

దనిఙ్ రుసి మర్ జి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? అక వెలిల్ విసీర్ జి లోకుర్ మటెత్ఙ్ నె ఆఎండ
మరి ఇని పణిదిఙ్ బా రఇక. 14మీరు యా లోకమ్ దు మనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్.
గొరొన్ ముసుక్ మని పటన్ం డాఙ్ జి మండెఙ్ అట్ ఏద్. 15 ఎయెర్ బా ఉండి దీవ
కసిసి తూముదాన్ ముసి ఇడ్ ఎర్. గాని ఇండొణివరిఙ్ విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ దీవ
కంతూదునె ఇడాన్ర్.

16 అయాలెకెండ్ నె, మీ బతుక్ విజేరిఙ్ జాయి సీనివజ మండెఙ్. నసిత్వలె మీరు
కిని నెగిగ్ పణిఙ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మని మీ బుబాతి
దేవుణుదిఙ్ పొగి డిఃనార్.
దేవుణు సితి రూలుఙ వందిఙ్ 

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

19 ఎయెన్ బా దేవుణు మాటదు మని ఇజిరి ఆగెన్ఙ్ లోఇ ఉండి దనిఙ్ లొఙిజి
మన్ ఏండ,అయాలెకెండ్ లొఙిఏండమండెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ఙవనిన్ఙ్,దేవుణు
ఏలుబడిః కినివరి లోఇ లావ్ ఇజిరికాన్ లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ లె. గాని ఎయెర్ బా

* 5:12 5:12 దేవుణుమంజినిమబాడిడ్ † 5:13 5:13యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్
సోరు సిలెల్తాద్ . అయావెలెసోరువెట తెలల్ని ఇసక్బా కూడితమహెతడి కితిత్ఙ సోరు విజు కరిగిజిసొనాద్ , ఇసక్
మిగిలినాద్ . అయావెలెలోకుర్ సోరు రుసి సిలిల్క ఇజి వెహిస్మహార్ .
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దేవుణు మాటదు రాసిత్మని లెకెండ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి అయాలెకెండ్ నె కిజి మహిఙ
దేవుణు ఏలుబడిః కినివరిలొఇవారు గొపప్ పెరికార్ ఆనాన్ లె.

20 మీరు 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 బా ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ తప్ ఏండ

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

23-24 నీను దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్ మాలి పీటాదు సంద సిదెఙ్ సొనివెలె, మరి 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ ముసుక్ ఇనికాదొ కోపం మనాద్ ఇజి అబె నిఙి ఎతు వాతిఙ, సంద
సీదెఙ్ తతి వనాక్ఙ్ అబె ఇడ్ఃజి వెటనె సంద సురిన్మాలిపీట డిఃసి సొనిస్,ముందాల
నీను వనివెటరాజినంఆఅ. వెనుకమర్ జివాజిదేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్ సిఅ. 25నిఙి
కోరుట్ కిదెఙ్ అకు మని వనిన్ వెట బేగి రాజినం ఆఅ. టయం మనివెలనె ఆక కిఅ.
సిలిఙవాండు నిఙి తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ నిఙి జెలిదు ఇడ్ దెఙ్ 
అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండునిఙిజెలిదుఇడాన్న్. 26ఉండిపయస్బాసిలెల్ండఅపు
మనిక విజు సీనిదాక నీను వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.

27 “రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ” ఇజి వెహి మనిక మీరు వెహి మనిదెర్ గదె.
28గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బామనుస్దు సెఇ ఆసదాన్ ఉండి
అయ్ లికొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙవాండు అయావలెనెదనివెటవనిన్మనుస్దుపాపం కితికాన్ 
ఆజినాన్. 29 నీ ఉణెర్ కణక నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. నీనె ఎలల్
కాలం సిసు మంజినిబాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, మీఒడొఃల్ దాన్ ఉండిముక సొహిఙ
అకాక్దె నెగెద్. 30మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ.
నీనె ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, నీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండిముక
సొనికదె నెగెద్. 31 ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అసి నీను
నా ఆలిస్ ఆఎద్  ఇజి దనిఙ్ ఉండి విడిఃఆకు రాసి సీదెఙ్ ఇజి వెహిక మీరు వెహి
మనిదెర్ గదె? 32 గాని నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ 
మాసిడిఃసిత్ సితిఙ,వాండుదనిఙ్ రంకుబాలాదెఙ్ కిబిసిన్కాన్ ఆజినాన్. మరిఎయెన్ బా
దనిఙ్ పెండ్ఃలి కితిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్.
పమాణమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 

33మరిఇనిక ఇహిఙ, “ ‘నీను కితిఒటుట్ పొకిక అయాలెకెండ్ కిఏండతపెత్ఙ్ ఆఎద్,
దేవుణు ముందాల కితి ఒటుట్ దిఙ్ అయావజనె కిదెఙ్ ’ ఇజి వెహిక ముందాహన్ అసి
మీరు వెహిమనిదెర్ గదె. 34 నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఇనిదనిఙ్ బా
పమాణం కిమాట్. ఆకాసం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు బసిని సింహాసనం.
✡ 5:21 5:21 నిరగ్మ 20:13.
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35 సిలిఙ బూమి తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు వనిన్ కాలుక్ ఇడిన్ పీట. మరి
యెరూసలేం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్ , రాజు ఆతి దేవుణుదిఙ్ సెందితి పటన్ం. 36 నీ
బుర తోడుః ఇజిబా వెహ్ మ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ బురది కొపువెంటి ఉండిబా తెలాఙ్ 
గాని కరిఙ్ గాని కిదెఙ్ నీను అట్ ఇ. 37మీమాటెఙ్ ‘ఒఒ ఇహిఙ ఒఒ’, ఇజి మండెఙ్.
‘ఆఎద్ ఇహిఙఆఎద్’, ఇజినెమండెఙ్. వనకాఙ్ మిసిత్కెఙ్ సెఇవనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.
కణకాదిఙ్ బదులు కణక.

38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక, పలుదిఙ్ బదులు పలు’ ఇజి దేవుణుమోసేఙ్ సితిత్
మనిన్ రూలుదు వెహి మహిక మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 39 నాను మిఙి వెహిస్న,
సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ అడుడ్ కిమ. మరి నీను వనిన్ ముసుక్ కోపమాజి వాండు నిఙి
కితిత్దనిన్ఙ్ మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బా ఉణెర్ లెపాదు డెఃయిఙ, డేబ లెపబా
వనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40 ఎయెన్ బా నిఙి కోర్ టు కిజి నీ సొక లాగ్ దెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, నీ
కండువాబా వనిన్ఙ్ సీజిమన్ అ. 41మరి, ఒరెన్ రోమ సయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్ ఒసుత్ ఙ్ 
పిండిజి వనిన్ వెట ‘ఉండిమయిలు దూరం రఅ’ ఇజి నిఙి బలవంతం కితిఙ వనిన్వెట
రుండి మయిలుఙ్ దూరం ఇడిడ్ సొన్ అ. 42 నిఙి లొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ, మరి నిఙి అపు
లొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.
నీపగగ్తి వరిఙ్ పేమిస్ అ.

43 “ ‘నీ పడకాతి వనిన్ఙ్  పేమిస్ అ, పగాతి వరిఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ మన్ అ.ముసుక్
కోపమ్ దాన్ మన్ అ’, ఇజి వెహిమహిక మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 44 గాని నాను
మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, మీ పగగ్తి వరిఙ్ పేమిసుత్ , మిఙి హిమ్ స కిజిని వరి
వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 45అహిఙమీరు పరలోకామ్ దుమనిన్మీ బుబాబ్తి దేవుణుది
నిజమాతికొడొఃర్ ఇజితోరెఆనిదెర్ లె. దేవుణుసెఇవరిముసుక్బానెగిగ్వరిముసుక్బా
వనిన్ పొదు జాయ్ సిబిసినాన్. నాయం మని వరి ముసుక్బా నాయం సిలివరి
ముసుక్బా పిరు పోకిస్నాన్. 46మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ దేవుణు మిఙి
పలం సీనాన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? పను పెర్ నికార్ బా ఆహె కిజినార్ గదె?
47 మీరు మీ కూల వరిఙె మీరు మాడిఃసినిదెర్ ఇహిఙ మీరు ఆఇకార్ కినిదనిఙ్ 
ఇంక మిసిత్క ఇనిక కిజినిదెర్ ? యూదురు ఆఇకార్ బా అయాలెకెండ్ కిజినార్ గదె?
48 పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాతి దేవుణు ఇని కలిత్ సిలికాన్. అందెఙె మీరుబా
అయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు

1మీరు కినినెగిగ్ పణిఙ్ లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజివరిముందాలకిఏండజాగరమండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఆహెకితిఙపరలోకామ్ దుమనిబుబాబ్తిదేవుణుబాణిఙ్ మిఙిఇని
పలంబా దొహ్క్ ఏద్. 2అందెఙె అవ్ సరం మని వరిఙ్ ఇనికబా సితిఙ, వేసం కినికార్ 
కిని లెకెండ్ అక విజేరిఙ్ తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి
ముందాలమఙిగొపప్పేరువాదెఙ్ ఇనిఆసదాన్ వారుయూదురుమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్,
మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ అయావలెనె పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి
నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 3గాని నీను అవ్ సరమ్ దు మనివరిఙ్ సాయం కినివెలె,
నీ ఉణెర్ కియు కినిక నీ డేబ కియు నెసెత్ఙ్ ఆఎద్. 4అహిఙ నీను సితిక ఎయెర్ బా
నెస్ ఏండ మంజినాద్. అయావలె ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ నీను కితిక సుడ్ఃజిని నీ
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బుబాబ్తి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరుపారద్నం 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
నిజంవెహిస్న. 6గానినీనుపారద్నం కినివెలె. నీనుగదిదుసొనిస్సేహల్ కెహిస్,ఎయెర్ బా
తొఇ నీ బుబాబ్తి దేవుణు వెటపారద్నం కిఅ. అహిఙ ఎయెర్ బానెస్ ఎండ నీను కితిక
సుడ్ఃజిని ఎయెరిఙ్ బా తోరె ఆఇ నీ బుబాతి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్. 7 మరి
మీరు పారద్నం కినివెలె యూదురు ఆఇ వరి లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇ మాటెఙ్ వెహామ్ట్.
అయాలెకెండ్ లావ్ వర్ గితిఙానె దేవుణు వినాన్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. 8మీరు
వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి అవ్ సరం ఆతిక ఇనిక ఇజిమీరు
లొసిన్ముందాలెన్మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్.

9 “అందెఙెమీరుయాలెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్. ‘పరలోకామ్ దు మనిమాబుబాబ్తి
దేవుణు,లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. 10నీ ఏలుబడిః లోకుర్ 
విజెరి ముసుక్ మనీద్ . పరలోకామ్ దు నిఙి ఇసట్మాతికెఙ్ జర్ గిని లెకెండ్ నె బూమి
ముసుక్బా జరిగ్పిద్. 11 రోజురోజుదిఙ్  మఙి కావాలిసిత్ తిండి అయ రోజు మఙి సీజి
మన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెట కితితపుఙ్ మాపువరిఙ్ సెమిసిత్ లెకెండ్ నె,మాపుకితి
తపుఙ్ మఙిబా సెమిస్ అ. 13పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ, సయాను
బాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14 లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ
బుబాబ్తి దేవుణుబామీరు కిని తపుఙ్ మిఙి సెమిసాన్న్. 15గాని, మీరు లోకుర్ మీ
వెటకినితపుఙ్ మీరువరిఙ్ సెమిస్ ఎండమహిఙ,పరలోకామ్ దుమనిన్మీబుబాబ్తి
దేవుణుబామీరు కిని తపుఙ్ మిఙిసెమిస్ ఏన్.”
ఉపాస్ 

16 “మీరు ఉపాస్ కినివలె, వేసం కిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ‘మాప్ ఉపాస్ 
మంజినాప్ ’ ఇజి విజేరె నెసెత్ఙ్ ఇజివారుమొకొం నీరస్ం కిజిమంజినార్. అయావలెనె
వరిఙ్ పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 17-18గానిమీరు
ఉపాస్ కినివెలె బురాదు నూనె రాసె ఆజి మొకొం ఊర్ పాజి మండు. అహిఙ మీరు
ఉపాస్ కనిక లోకుర్ ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. గాని ఎయెర్ బా తొఇ మీ బుబాబ్తి దేవుణు
ఒరేండెనెసాన్న్. ఎయెర్ బానెస్ ఎండమీరు కినికసుడ్ఃజినిమీబుబాతిదేవుణుమిఙి
పలం సీనాన్.”
సమ్ సారం

19 డొఙారి డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అకుక్ మని, మరి సెదని కరి తిండెఙ్ అకుమని యా
బూమిముసుక్మీవందిఙ్ సమ్ సారంగణస్ మాట్. 20గానిడొఙారిఙుడుఃగ్ జిఒతెఙ్ 
అట్ ఇ, మరి సెద గాని కరి గాని పాడ్ః కిదెఙ్ అట్ ఇ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ
వందిఙ్ సమ్ సారం గణసుత్ . 21ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ సమ్ సారం ఎంబె మనాదొ అబెనె
నీమనుస్బామంజినాద్. 22 కణక ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవ లెకెండ్ నె మనాద్. నీ కణక నెగిగ్క
ఇహిఙ నీ ఒడొఃల్ దిఙ్ విజు నెగిగ్కెఙ్ తసి మంజినాద్. 23 నీ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ నీ
కణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజి మహిఙ, నీ మనుస్  విజు సీకటి మంజినాద్. నీ ఓడొల్ విజుబా 
సీకటి ఆజిమంజినాద్ . నిఙిమనాద్ ఇజినీను ఒడ్ఃబిజినిజాయ్ సీకటి ఆతిఙ,అయ
సీకటి ఎసోనో సీకటి. 24 ఎయెన్ బా రిఎర్  ఎజుమానిరు వందిఙ్  ఉండె లెకెండ్ పణి
కిదెఙ్ అట్ ఎన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిమరి ఒరెన్ ముసుక్ ఇసట్ం సిలెల్ండ మంజినాన్.
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సిలిల్ఙ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిజినమమ్కమాతివనిలెకెండ్ మంజినాన్. మహివనిన్ముసుక్
సెఇమాటెఙ్ వరిగ్జిమంజినాన్ . అయలెకెండ్ నెదేవుణుదిఙ్ నిడబుబ్దిఙ్ ఉండెలెకెండ్ 
పేమిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్.

విసారిస్ మాట్ 
25 అందెఙె నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఇనిక తినాపెల్ , ఇనిక ఉణాపెల్ ఇజి

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

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

7
తీరుప్ కిమాట్ 

1 “మహి వరి ముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙ దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్ లె.
2 మీరు మహివరిఙ్ ఎలాగ తీరుప్ కినిదెరొ అయలెకెండ్ నె దేవుణు మిఙిబా తీరుప్
వానాద్ లె. మీరు ఇని కొలత్దానె దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ సీనానెల్. 3నీ కణకాదు ఉండి
తూలం ననిక మహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి
కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ కణకాదు తూలం ననికమనివెలెఅకలాగ్ ఎండ, నీ
తంబెరి కణకాదుమనిఇజిరి కసరాదిఙ్ నానులాగిజ్ విసీరన్’ఇజినీను ఎలాగవెహిస్ని?
5 వేసం కినికిదెరా, ముందాల నీ కణకాదు మని తూలం ననిక లాగ్ అ. అయావలె నీ
తంబెరి కణకాదుమనిఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃజిలాగ్ 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. గొపప్ విలువ మనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ 
వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్ లెకెండ్ వారుబా కినార్ లె. 7మీరు ఇనిక లొసిన్దెరొ అక
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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. 9 మీ మరిన్ మిఙి తిండి
లొసిత్ఙ,మీరు ఎయిదెర్ బావనిన్ఙ్ పణుకు సీనిదెరా? 10మరివాండుమొయలొసిత్ఙ,
సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బా మీ కొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె సీదెఙ్ 
ఇజి నెసిన్దెర్. అహిఙ పరలోకామ్ దు మనిమీబుబాబ్తి దేవుణు, వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ 
దినిఙ్ ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12 అందెఙె విజు సఙతిఙ లోఇ,
మహికార్ మిఙిఇనిక కిదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెరొ అయలెకెండ్ నెమీరు వరిఙ్ కిదు.
దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు వరిగ్తిమాటెఙఅరద్ంయాకాదె.”

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

ఒసార్ దిక. అయ గవునిబా ఒసార్ దిక. అయ సరుద్ సొనికార్ నండొండార్ మనార్.
14ఎలాకాలంమంజినిబతుక్సీనిసరిఇహ క్దికాదె,దనిగవునిబాఇహ క్దిక. అయ
సరిదాన్ నడిఃనికార్ కొకొండారె.

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

వారు పమాదమాతిమూర్ కతంమనికార్ నుకుడిఃఙ్ లెకెండ్ మనికార్. గానివెలిల్హన్ 
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. 18ఉండి నెగిగ్ మరాతు సెఇ పటుక్ అస్ ఉ,
మరి సెఇమరాతు నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 19నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెక్ విజు కతిస్ సిసుద్ 
విసీరె ఆనెలె. 20అయలెకెండ్ నె వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్. 21 పబువా,
పబువాఇజినఙి కూకిన్కార్ విజెరెదేవుణుఏలుబడిఃదుమన్ ఏర్,గానిపరలోకామ్ దు
మనినాబుబెఙ్ ఇసట్మాతివజ కినికాండె దేవుణు ఏలుబడిఃదుమంజినాన్. 22తీరుప్
తీరిసిని దినమ్ దు నండొండార్ నా డగు వాజి, “పబువా, పబువామాపు నీ పేరుదాన్ 
దేవుణు పవకరు వజ వర్ గిఎతాపా? నీ పేరుదాన్ దెయమ్ కాఙ్ పెర్ ఏతాపా? నీ
పేరుదాన్ నండొ బమామ్తి పణిఙ్ కిఎతాపా?”, ఇజి వెహన్ర్. 23 అయావలె, “నాను
మిఙిఎసెఙ్ బానెస్ ఎత. సెఇపణిఙ్ కినికిదెరా,నాడగుహన్ సొండుఇజివరిఙ్ తినాఙ్ 
వెహన్.

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
24అందెఙె, యానామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెన్ బా, సటు ముసుక్

వనిన్ ఇలు తొహి బుది మనివనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. 25పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి
సొహె. గాలివాజిఅయఇలుముసుక్డెఃతూద్ గానిఅయఇలుపునాదిసటుముసుక్
మనిఙ్ అర్ ఎతాద్. 26గానియానామాటెఙ్ వెంజి వనాక్ లెకెండ్ కిఇకార్ ఎయెన్ బా
ఇసక్ ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుదిద్ సిలి వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. 27 పిరు వాతాద్.
గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలి వాజి అయ ఇలు ముసుక్ డెఃయ్ తాద్. అయావలె అయ
ఇలు నండొజాటుదాన్ అడిఃగి అరాద్.” 28యేసుయామాటెఙ్ వెహివీజితిఙ్ లోకుర్ 
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విజెరె వనిన్ బోదదిఙ్ బమమ్ ఆతార్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు, యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్ వరి లెకెండ్ ఆఎండ,అతికారంమనివనిన్ లెకెండ్ నెవాండు బోదిసాత్ న్.

8
1యేసు అయగొరొన్ డిఃగ్ జివాతివలెమందలోకుర్ వనిన్ వెనుక వాతార్. 2 కుసుట్

రోగం*మనికాన్ ఒరెన్ వాతండెవనిన్ముందాలముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా,నాను
నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజినిఙిమనుస్మహిఙ,నఙినెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”,ఇజివెహాన్ . 3అందెఙె
వాండు కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటాత్ ండె, “నఙిమనుస్ 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,నాపణిమనిస్ ఒరెన్ కికు కాలుక్ సాని జబుదాన్ నండొబాద ఆజి
నా ఇండొ గూరమనాన్”, ఇజి వెహిస్ బతిమాలితాన్.

7 “నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిన”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 8 నసిత్వలె అయ
సయ్ నమ్ ది అతికారి ఈహ వెహాన్ , “పబువా, నీను నా ఇండొ వాదెఙ్ నాను తగిన్క
ఆఎ. గాని నీను ఉండి మాట వెహిఙ ఆనాద్, నా పణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9 నీను
అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్ఇజి నాను నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాముసుక్ అతికారం
మనిన్కార్ 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.”

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

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

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

సుడ్ఃతాన్ . 15వాండు దని కియుదు ముటిత్ఙ్ సరి దనిఙ్ మహి నోబు డిఃసత్ సొహద్.
అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె, దెయమ్ కు

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙ పెరిజబుబ్ అయ జబుబ్ వాతిఙ కికుక్ కాలుక్ మనిన్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జి సొనాదెలె
జబుబ్మనిన్బాన్ ముటిత్ఙ నెస్ ఏద్ † 8:5-6 8:5-6సదాతిపతిఇహిఙరోమసయన్మ్ దుమనిన్ వందమణిసిర్ 
సయన్మ్ ది వరిఙ్ ఆతికారి.



మతత్యి 8:17 14 మతత్యి 8:34

అసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్, లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. వాండు ఉండి మాటదానె
దెయమ్ కాఙ్ పెరాన్, మరి జబుది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. 17 “వాండు మా
నీర్ సమ్ కులాగితాన్ ,మరిమాజబుఙ్ వాండు పిండితాన్”✡ఇజియెసయపవకవెట
దేవుణుముఙాల 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 డగువాతండె, “బోదకనికి,నీను ఎంబెసొహిఙ్ బానీవెటనానుబావాన”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 నసిత్వలె యేసు, “నకెఙ బొరోఙ్ మనె, ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని
పొటిఙ గూడుకు మనె, గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి బుర డుటిస్ మండెఙ్ బా బాడిః
సిలెల్ద్ ”,ఇజివెహాన్ . 21సిసూర్ లొఇఒరెన్ వాతండె, “పబువానానుముందాలసొనిస్
నాబుబబ్సాతిపిన్ గుపెర్ జిపొకిస్వాన”,ఇజివెహాన్ . 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 అయ డోణి ముసుక్ అరె. 25 సిసూరు సొనిస్ వనిన్ఙ్ నికారె,
“పబువా, సాన సొనాపెల్ , మఙి రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ నికార్. 26 అయావలె యేసు
వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిసొ తకు నమకం మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెహండె
నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ అలెజి మన్ అ ఇహాన్ . ఆకెఙ్ పూరి పలక్ ఆతె. 27వారు
బమమ్ ఆతారె, “వీండు ఎలాగమరికాండొ? గాలిని ఉలెక్ఙ్ బావనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి
వరిగ్తార్.

దెయంఅసిత్ రిఎరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
28యేసు సమ్ దరం అతహి పడక మని గదరెను ఇని నారు అందితిఙ్, దెయం

అసిత్కార్ రిఎర్,యూదురు వరిసాతివరిఙ్ సమాది కినిసాలమ్ కాణిఙ్ §సోతారెవనిన్
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. 30 వరి ఎదు కండెక్ దూరమ్ దు
పండిఙ్ మంద మెయ్ జి మహె. 31 అయ 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. అయ మంద పండిఙ్ విజు గొరొన్ ముసుక్హాన్ ఉహ్ కిస్ సొహెనె
సమ్ దరమ్ దు అరె సాతె. 33 పండిఙ్ మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ దివరిఙ్ 
జరిగ్తికెఙ్ విజు వెహార్ . దెయం అసిత్ మహివరిఙ్ జరిగ్తికబా వెహార్ . 34నసిత్వలె అయ

✡ 8:17 8:17యెసయ53:4. ‡ 8:22 8:22అయాలెకెండ్ వెహిన్వలెదేవుణువెటఇనిపొతుత్ సిలిల్ ఆతమ్దిఙ్ 
సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ . నిజం సాతివరి వందిఙ్ ఆఏద్ . యామాటెఙ్ దేవుణు ఏలుబడిః
అడిగి మన్ ఇ వరి వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . యామాటెఙ్ యాలెకెండ్ నె లూక 15:24,32,మరి ఎపెసు 2:1బాన్ బా

రాసత్ మనాద్ . § 8:28 8:28యేసుపబు కాలమ్ దు సుటుట్ బొరొకిజిసాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజిసాతివరిఙ్ 
సమాది కిజిమహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్ పణుకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసిమహార్ .
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పటన్మ్ దికార్ విజేరెసోసియేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ ఎదు వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,
వరినారు డిఃసిసొన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1 యేసు డోణి ఎకాండె సెరు డాటిస్ కపెరన్హము ఇని వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు
వాతాన్. 2 అయావలె సెగొండార్ కికు కాలుక్ అరిస్ మంసమ్ దు గూర్ జిమహి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. దేవుణు ముసుక్ వరి నమకం యేసు సుడ్ఃతాండె,
“మరిన్, దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ, నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మన”, ఇజి కికు కాలుక్ అరి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 3యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ సెగొండార్ “వీండు దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసాన్న్”, ఇజి వరి లొఇవారె వరిగ్తార్. 4యేసు వరిమనుస్దు మనికెఙ్ నెసాత్ ండె
ఈహ వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ మీ మనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీ
పాపమ్ కు సెమిసత్మన ఇజి వెహ్ నిక సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఅ ఇజి వెహ్ సినిక
సులునా?”. 6 “లోకుమరిసిఆతి నఙిబూమిముసుక్పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అతికారం
మనాద్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికు కాలుక్ అరివనిన్ వెట, “నిఙ్ అనీమన్ సం
అసి ఇండొసొన్ అ”, ఇజియేసు వెహాన్ . 7వాండు నిఙితండె ఇండొసొహాన్ . 8లోకుర్ 
విజేరె అక సుడ్ఃజి బమమ్ ఆతార్. లోకురిఙ్ యాలెకెండ్ అతికారం సితి దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతార్ .
యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 

9యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్, పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యి ఇనికాన్ వనిన్ బాడిఃదు
బసత్ మహాన్ .యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “నావెట రఅ”, ఇజి వెహిఙ్,వాండు నిఙితాండ
యేసు వెట సొహాన్ . 10 వెనుక యేసు మతాత్ యి ఇండొ బోజనం కిదెఙ్ బసిత్ మహిఙ్,
నండొండార్ పనున్ పెరిన్కార్ ని* పాపం కినికార్ ఇజి పరిసయెరు వహిన్కార్ వాతారె
వనిన్ వెటని వనిన్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 11 పరిసయ్ రు అక సుడ్ఃజి,
“ఎందనిఙ్ మిఙి నేర్ పిసిన్కాన్ పనున్ పెర్ నివరి వెట, పాపం కినివరి వెట బోజనం
కిజినాన్”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతార్. 12యేసు అయమాట విహండె, “జబు
మనివరిఙెడాకట్ర్ అవ్ సరం, నెగెణ్ మని వరిఙ్ డాకట్ర్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ .
13 “మీరు మహి వరి ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను కోరిజిన గాని కతిన్ 
పూజెఙ నాను కోరిఏ✡, ఇజి దేవుణు వెహిమాటది అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి మీరు సొనిస్
నెసుత్ . పాపం కిని వరిఙ్ కూక్ కెఙె నాను వాత మన, నెగెణ్ మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని
వరిఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్ .
యెసుఙ్ ఉపాస్ వందిఙ్ వెన్ బాజినార్.

14నసిత్వలెయోహను సిసూరు వనిన్ డగు వాజి, “మాపుని పరిసయ్ రు డిఃస్ ఏండ
ఉపాస్ మంజినాప్, గాని నీ సిసూర్ ఎందనిఙ్ ఉపాస్ మన్ ఏర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
15 దనిఙ్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ దఙడాఃయెన్, పెండిల్ కూలెఙ వెట మని వెలె
వారు దుకమ్ దాన్ మంజినారా? పెండిల్ దఙడాఃయెన్ వరిబాణిఙ్ కూకె ఆతి వెనుక

* 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 . అకక్ యూదురి
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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వారు ఉపాస్ మంజినార్.” 16 “ఎయెర్ బాపడాయ్ పాతదు కొతపాతముక కుడుఃపిస్
గుత్ ఏర్. ఆహెకితిఙకొతపాతముక కేటఆజికిజినికమరిలావ్ ఆనాద్. 17ఎయెర్ బా
పడాఃయితోలు సనిస్దు కొతదాకస్ కలుల్ వాక్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొతదాకస్ కలుల్ పులాఙ్ 
ఆనివెలెతోలు సంసి పెడెల్ నాద్,దాకస్ కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరి సంసిపాడానాద్. కొత
దాకస్ కలుల్ కొత తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్. అయావలె రుండిబాపాడ్ః ఆఉ.”

సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి
18యేసుయామాటెఙ్ 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 .

20-21 నసిత్వలె పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద ఆజిమహి ఉండి
బోదెలి, “యేసు తొడిఃగితిమని నీరి సొకక్దు ముటిత్ఙ సరి నాను నెగెండ్ ఆన”, ఇజి
దని మనుస్దు ఒడ్ఃబితాదె వనిన్ వెనుక వాతాదె వనిన్ పాత సెంగుదు ముటాత్ ద్.
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
అయబోదెలి నెగెండ్ ఆతాద్. 23-24నసిత్వలెయేసు అతికారి ఇండొ వాతిఙ్, పిరుడిః
ఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ సొండు, యా ఇజిరి బయి నిద
కిజినాద్ గానిసాఏద్”, ఇజివెహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ వెకిసిసికార్. 25అబెనిండితిమహి
లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకి వెనుక,యేసు ఇండొడుఃగితాండెఅయ్ లి కీదు అసిత్ఙ్ అది
నిఙితాద్. 26యాకబురు అయపాంతం విజుసారితాద్.

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

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

29-30 నసిత్వలె యేసు వరి కణకెఙ ముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు నమిమ్తివజనె
యాక మిఙి జరిగ్పిద్”, ఇజి వెహి వెటనె వరి కణుకు బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బా యాక
నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజియేసు వరిఙ్ గటిట్ఙ వెహాన్ . 31గానివారు సొహరె అయపాంతం
విజు వనిన్ వందిఙ్ సాటాత్ ర్. 32యేసుని వనిన్ సిసూర్ అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ దెయం
అసిత్ ఒరెన్ గులవనిన్ఙ్ వనిన్ డగుతతార్. 33యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిత్ వెటనె అయ
గులల్ వాండు వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. అక సుడ్ఃజి లోకుర్ విజేరె బమమ్ ఆతారె,
“ఎసెఙ్ బా ఇసాయేలు దేసమ్ దుయా లెకెండ్ ఇనికబా జర్ గిఏతాద్”, ఇజి వరిగ్తార్.
34 గాని పరిసయ్ రు ఈహ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ సాయమ్ దానె వీండు
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”.
పణిమనిస్ర్ తకుక్

35 యేసు విజు పటన్మ్ కాఙ్, విజు నాహక్ఙ్ బూలాజి యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేర్ పిసి, దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార వెహిస్ విజు రకమ్ ది
జబుదివరిఙ్,బాదదాన్ మనివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 36యేసుమందలోకాఙ్ సుడ్ఃజి,
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వనిన్పాణంనొతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు గవుడుఎన్ సిలెల్ండసదితిగొరెఙ్ 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 కోత యజుమానిఙ్ 
బతిమాల్ దు”, ఇజి వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

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

5యేసు అయ పనెండు మనిస్ సిసూరిఙ్ పోకిన్వలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురు
ఆఇవరి నడిఃమి మీరు సొనామ్ట్. సమరియదివరి పటన్మ్ కాఙ్ బా సొనామ్ట్. 6గాని
మీరు ఇసాయేలుది మురుతి గొరెఙెల్కెండ్ మనివరి నడిఃమి సొండు. 7మీరు సొనిస్,
‘దేవుణు ఏలుబడిః కినిక డగు ఆతమనాద్ ’ ఇజిసాటుత్ . 8జబుదివరిఙ్ 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
ఇనికబా లొస్ ఎండ ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9 మీరు సొనివెలె బఙారం, రుపాయ్ గాని
వెండి, రుపాయ్ గాని రాగి రుపాయ్ గానిమీ సనిస్దు ఒమాట్. 10పయ్ నం కినివెలె
సనిస్ ఒమాట్. రుండి సొకెక్ఙ్, జోడుక్, డుడు ఇనికబా ఒమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్.

11మీరుఎమేణిపటన్మ్ దుసొహిఙ్ బాఅబెఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ రెబాజివనిన్ ఇండొనె
అబెణిఙ్ సొనిదాకమండు. 12మీరు అయ ఇండొ డుఃగితిఙ సరి, ‘మిఙి సమాదనం
మనిద్ ’ ఇజి వెహ . 13 అయ ఇండొణికార్ మిఙి డగు కిఇతిఙ, నసిత్వెలె మీరు
వెహిన్లెకెండ్ వరిఙ్ దీవనమ్ కుమంజినె. వారు తగిఇకార్ ఇహిఙఅయాలెకెండ్ వరిఙ్ 
జరిగ్ఏద్ . 14మీరు ఉండి పటన్మ్ దు గాని, ఉండి ఇండొ గాని అందితిఙ, వారు మిఙి
డగు కిఏండమరిమీమాటెఙ్ డగు కిఏండమహిఙ,వరిముసుక్వారెదేవుణుబాణిఙ్ 
సికస్ అపెప్ ఆజినార్ ఇనిదనిన్ఙ్ గురు లెకెండ్ , మీరు అయ పటన్మ్ నో ఇలుల్ నో డిఃసి
సొనివెలె మీ పాదమ్ కాణి దులిల్ దూల్ పిస్ సొండు. 15 దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు
అయ పటన్మ్ దు మని వరిఙ్ ఒదెద్ లావ్ సికస్ సీనానెల్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న.
సోదోమ గొమోర పటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ సొనిస్ సికస్ మన్ ఏద్ . 16 కార్ నుకుడిఃఙ
నడిఃమి గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి లోకుర్ నడిఃమి పోకిస్న. అందెఙె మీరు సరాసుక్
లెకెండ్ బుదిమనికిదెర్,పావురపొటిఙలెకెండ్ సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజిమండు.

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను -తెలుగు రోమదిఏలుబడిఃదాన్ యూదురు దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ 
ఉసార్ దాన్ సుడిఃజినియూదురు సఙంమనాద్ అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను.
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17లోకుర్ వందిఙ్ జాగర మండు. వారు మిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్, మరియూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడ్ఙణిఙ్ డెఃయిస్నార్ లె. 18 రాజురిఙ ముందాల,
అదికారిఙముందాలనాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ మఙిఅసితొహిస్ ఒనారెల్. వరి
ముందాలనియూదురుఆఇవరిముందాలనావందిఙ్ మీరువరిఙ్ సువారవెహిన్దెరెల్.
19 గాని వారు మిఙి తొహిస్ ఒనివెలె ఇనిక వెహెఙ్, అక ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి మీరు
బెఙ ఆమాట్. అయావలెనె వరిగ్దెఙ్ సరి ఆతిమాటెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్లె. 20ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయావలెవర్ గినికమీరుఆఇదెర్. మీబుబబ్ఆతిదేవుణుఆతమ్మీలొఇహాన్  
వర్ గినాన్ లె.

21దాదిస్తంబేరిఙ్,తంబెరిదాదిస్ఙ్,అపోసిమరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. కొడొఃర్ 
అయ్ సి అపొప్సిర్ ముసుక్ గొడబ ఆజి వరిఙ్ సపిసాన్ర్ లె. 22నా ముసుక్ నమకం
ఇటిత్ వందిఙ్ విజేరెమీముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. గానిఆకార్ దాకఓరీసిన్ వనిన్ఙ్ 
దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 23ఉండి నాటొ మిఙి హిమ్ స కితిఙ, మరి ఉండి పటన్మ్ దు
ఉహ్ కిస్ సొండు. లోకు మరిసివానిముందాల సువారసాటసిని పణిపూరి వీజ్ ఎండ
ఆనాద్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్ యెజుమాని
ముసుక్పెరికాన్ అఏన్. 25సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్లెకెండ్ ఆతిఙఆనాద్. పణిమనిస్
యెజుమాని లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. ఇండొణి యెజుమానిఙ్ వారు బయిల్ జెబులు†
ఇజి కూకిస్ మోసెం వెహార్ ఇహిఙ ఇండొణికార్ ఆతి మీ వందిఙ్ మరి ఎసోనొ సెఇ
మాటెఙ్ వెహన్ర్ లె. 26అందెఙెవరిఙ్ మీరుతియెల్ ఆమాట్. డాపిత్ మనికెఙ్ విజుతోరె
ఆనెలె. నెస్ ఏండ మూసిత్ మనికెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె. 27మీవెటనాను సీకటిదు వెహి
మాటెఙ్ ,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 మంజినిబాడిఃదు
పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారం మని దేవుణుదిఙ్ నె తియెల్ ఆజి మండు. 29ఉండి
కాసుదిఙ్ రుండి ఇజి పంట పొటిఙ్ పొరె ఆజినెగదె. అహిఙ్ బా నీ బుబాబ్తి దేవుణు
నెస్ ఏండ దనిన్ లొఇ ఉండిబా అడిగ్ బూమిదు సాదెఙ్ ఇజి డిఃసి సీఏన్ . 30నీ బురది
కొపు విజుబా లెక కిబె ఆత మనాన్ . 31అందెఙె మీరు తియెల్ ఆమాట్. మీరుయా
ఇజిరి పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనికిదెర్.

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

34బూమిముసుక్ సమాదనం తపిసెత్ఙ్ నానువాతమన ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిమాట్.
పగ తపిసెత్ఙ్ నెవాత, సమాదనం ఆఎద్ . 35ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మరిసిఙ్ వనిన్ అపొప్సి
ముసుక్, గాడిస్ఙ్ దని అయ్ సి ముసుక్, కొడిఃయెసిఙ్ దని మీమ్ సి ముసుక్ పగ
కిబిసెత్ఙ్ నెనాను వాతమన. 36నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్
వనిన్ సొంత ఇండొణికారె పగాతికార్ ఆనార్ .✡
† 10:25 10:25 దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃస్ ఇ యూదురు ఆఇకార్ మాడిఃసి మహి, ఉండి బొమమ్నె
బెయల్ జెబుబ్లు. యూదురు అయ బొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్ బొమమ్”, ఇజి వెకిసి వహిస్ మహార్ . అందెఙె
వారు యేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలె వనిన్ఙ్ నండొమోసెం వెహమహార్ . ✡ 10:36 10:36
మికా 7:6.
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37బుబెఙ్ బాయాయెఙ్ బానఙిమిసిత్ పేమిసిన్కాన్ నఙితగిన్కాన్ ఆఏన్. మరిసిఙ్ బా
గాలిస్ఙ్ బా నఙిమిసిత్ పెమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ ఆఎన్. 38 కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ మనుస్
సిలిల్కాన్ ,మరినావెటసాదెఙ్ ఇజిబామనుస్సిలిల్కాన్ ,ఎయెన్ బానఙితగిన్కాన్ ఆఏన్.
39 వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ కాపాడ్ఃదెఙ్ ఇజి సుడిఃతిఙ వాండు దనిన్ఙ్ సొన్ పిసాన్న్. నా
వందిఙ్ వనిన్ పాణంసొనిప్సిన్కాన్ దనిఙ్ కాపాడాన్న్.

40నిఙి డగు కినికాన్ నఙినె డగు కిజినాన్. నఙి డగు కినికాన్ నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా
డగు 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.
ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమనివనిన్ఙ్ వాండు నీతి నిజాయితిదికాన్ ఇజి నెసి ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, నీతి నిజాయిమని వనిన్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బా పలం
దొహ్ 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

1 యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ  బోదిసి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సోసి
గలిలయ దేసమ్ దు మని పటన్మ్ కాఙ్, నాహక్ఙ్ సువార సాటెత్ఙ్, బోదిసెత్ఙ్ సొహాన్ .
2-3 జెలిదు మనియోహను కీసుత్ కిని పణిఙ వందిఙ్ వెంజి, “వానికి నీనెనా? సిలిఙ
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపుఎదుసుడ్ఃజిమండెఙ్ నా?”,ఇజివెన్ బాదెఙ్ వనిన్సిసూర్ ఙ
యేసు డగు పోకాన్. 4-5 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్, “గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃజినార్,
సొటాదికార్ నడిఃజినార్, పెరి జబు మనికార్ నెగెణ్ ఆజినార్, బొయ్ రాదికార్ 
వెంజినార్, సాతికర్ నిఙె ఆజినార్, బీదాతి వరిఙ్ సువార వెహె ఆజినాద్, ఇజియా
లెకెండ్, మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మర్ జి సొనిస్, యోహనుఙ్ వెహ . 6గాని
నా ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ 
ఆనాన్ లె.” 7 యోహను సిసూర్ మర్ జి సొనిస్మహిఙ్ యేసు యోహను వందిఙ్ 
ఈహ వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బిడిఃమ్ బూమి పాతమ్ దు
సొహిమహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ దూఙ్ జిని గడిదిఙ్ పోలితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా?
8 సిలిల్ఙ మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు సొహి మహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి మని
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి మంజినికార్ 
రాజురిఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9సిలిల్ఙమరిఇనికసుడ్ఃదెఙ్ మీరుసొహిమహిదెర్ ?
ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నిజమె,దేవుణు పవకెఙ్ ఇంక పెరివనిన్ఙ్ నెఇజి
నానుమిఙివెహిస్న. 10 ‘నానునాకాబు తనివనిన్ఙ్ నిఙిఇంకముఙాలపోకన్. వాండు
నీముఙాలనీ సరి నెగెండ్ కినాన్’✡ ఇజి వనిన్ వందిఙె దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్.
11బోదెక పొటాదు పుటిత్వరి లొఇయోహను ఇంక మిసిత్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెన్. గాని
దేవుణు ఏలుబడిః కినిదని లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతికాన్, యోహనుఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఇజి
నానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 12బాపిట్సం సీనియోహను కాలమ్ దాన్ ఏలుదాక దేవుణు
ఏలుబడిః కినికబలవందమ్ దాన్ ముఙాలవాజినాద్. మరిగొపప్సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ 
అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. 13మోసెసితిరూలుఙ్ నిదేవుణు పవకరు విజెరెబాదేవుణు

✡ 11:10 11:10మలా 3:1.
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ఏలుబడిః కినివందిఙెయోహను కాలమ్ దాక వరిగ్జి మహార్ . 14నమిదెఙ్ మిఙి ఇసట్ం
మహిఙ, ఏలియ వానానెల్ ఇజి ముఙాల వెహిక విని వందిఙ్ నె. 15మి గిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ 
నెగెండ్ వెంజి అయా వజ నడిఃజి మండు. 16-17 ‘యా తరమ్ 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, ఉణెఎండమనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ దెయం అసాత్ ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. 19లోకు
మరిసి ఆతి నాను తింజి, ఉణిజి వాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి కకూరికాన్ ’ మరి ఉణిజి
సోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ ని పాపం కిజిని వరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి వారు వెహిస్నార్.
గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాని గెణంమనిన్కార్ వారు కిజిని నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయ గెణం
సరియాతిక ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.”
నమకం సిలిల్కార్ మనిన్ పటన్మ్ కు

20మరియేసు ఎమేణి పటన్మ్ కాఙ్ నండో బమమ్ ఆతి పణిఙ్ కితిఙ్ బావారు వరి
మనుస్మారిస్ 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 
కినిమంజినిక ఇహిఙవారు ఎసొస్ముఙాలె బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఒడొఃదు నీరు రాసె
ఆజి ఉపాస్ కిజి వరి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజి మనుస్ మారిసి అయాలెకెండ్ 
మినికార్ ఇజి తొరొసాత్ ర్ మరి. 22 అందెఙె నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ తీరుప్
తీరిసిన్ రోజుదు తూరుని సీదోను పటన్మ్ దివరిఙ్ మిసిత్ సికస్ మిఙి వానాద్ లె. 23 ఓ
కపెరన్హమా, “ఆగాసమ్ దు మనికిదెరా, మిరు ఆగాసమ్ దాక అందిజిని గొపప్ వారు
ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? గాని దేవుణు అయా లోకమ్ దు విసీర్ నెల్. మీ నడిఃమి
కితి మహి బమామ్తి 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 మీలోకురి ముసుక్
వానాద్ లె.”
వందితివరిఙ్ కూకిస్నిక.

25 వెనుక యేసు ఈహ వెహాన్ , “పరలోకామ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ పబువాతి నా
బుబాబ్,నాను నిఙిపొగ్ డిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ గెణంమనిన్ వరిఙ్ ని సదువుమనిన్
వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ తెలియ కిఏండయాసదువు సిలిల్ వరిఙ్ తెలియ కితిత్ . 26నిజమె
బుబబ్,ఈహ కినికాదె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్.

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

28 కసట్బాడ్ఃజి బరు పిండ్ జి వందితి విజిదెరె, మీరు నా డగు రదు. నాను మిఙి
రొంబిసన్. 29నానుసారిల్దికాన్. నానుమెతనిమనుస్మనికాన్. నావెటకూడ్ఃజిఉండె
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పూందు మీ మెడః ముసుక్ పోకె అజి మాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ , మీరు నా అడెఙ్ 
లొఙిజినాబాణిఙ్ నెసుత్ . నసిత్వలెమీపాణమ్ కాఙ్ నిమాలం కలగినాద్. 30ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ నా కూడ్ఃజి నాపూందు అడిఃగి పణి కితిత్ఙ పణి సూలు మంజినాద్ , బరుబా
సుల్ కానికమంజినాద్.”

12
యేసు విసాంతిదినమ్ దు పబు.

1అయావలెయూదురి విసాంతిదినమ్ దుయేసు పంట గుడెడ్దాన్ సొనిస్మహివలె,
వనిన్ సిసూరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వారు సెరెక్ తెపిస్ నూలిస్ తింజి మహార్ . 2 అయాక
పరిసయ్ రు సుడ్ఃతారె, “ఇదిలో, మోసె సితిత్ రులువజ విసాంతిదినమ్ దు కిదెఙ్ 
ఆఇ పణి, నీ సిసూర్ కిజినార్”, ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . 3 వాండు వరివెట ఈహ
వెహాన్, “దావీదు రాజుని వనిన్వెట మహివరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ
ఇజి మీరు దేవుణు మాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?* 4 వాండు ఇనిక కితాత్ న్ 
ఇహిఙ, గుడారమ్ దు†సొనిస్, దేవుణుముఙాల ఇడిత్మహిరొటెట్ఙ్లాగితాన్ . వాండుని
వనిన్వెటమహికార్ విజేరె తిహార్. అయాకపుజేరిఙునె తపప్మరి ఎయెర్ బాతిండెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు వెహ మనాద్ . 5 దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ పుజేరిఙు
విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు ఆఎద్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్
మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా? 6 దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ఇంక మిసిత్కాన్ ఇబెబ్
మనాన్ ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 7 ‘మీరుమహివరిముసుక్ కనికారంతొరిసెత్ఙ్ ఇజినె
నాను కోరిజిన గాని కతిన్ సీజిని పూజెఙ నాను కోర్ ఏ’✡ ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం మీరు
నెసిమంజినిక ఇహిఙ, ఇని తపుబా కిఇవరిముసుక్ తపుప్మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి.
8 ఎందానిఙ్ నానుయాలెకెండ్ వెహిస్నిక ఇహిఙ, లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు దనిన్ఙ్ 
అతికారం మనాద్ . విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిఙ్ బా నఙి
మనాద్ . 9అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్ మహివలె, వాండు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఉండి ఇండొ
సొహాన్.”

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?”. 11 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీ లొఇ ఎయెరిఙ్ బా ఉండి
గొరె మహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అకక్ ఉండి గాందదు అరిఙ, మీరు దనిఙ్ వెలిల్
లాగ్ ఇదెరా? 12 మెండగొరెదిఙ్ ముసుక్ లోకు ఎసొస్నొ విలువ మనిన్కాన్.
అందెఙె విసాంతిదినమ్ దు మేలు కినిక దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ తగాన్ద్.”
13అయావలెవాండు వహి కియుఅరివనిన్ఙ్ “నీ కియుసప్ అ”, ఇజివెహాన్ . వాండు
కియు సాపాత్ న్. అయావలె అక నెగెండ్ మనిన్ మరి ఉండి కియు లెకెండ్ ఆతాద్.
14 గాని పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహారె యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ
ఆలోసనం కితాత్ ర్.

* 12:3 12:3 దావీదు రాజు కితిత్క సముయేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. 21:1-6. † 12:4
12:4 గుడారమ్ దు విజువిసాంతి దినమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పూజసితిత్లెకెండ్ 12 కొతత్ రొటెట్ఙ్ , సమాజ గుడారమ్ దు
మనిన్ బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినె కొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్ బాణిఙ్ లాగితి పడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙు తినార్. లేవి 24:5-9
అయకాలమ్ దు యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిః సిలెల్తాద్ . దావీదు రాజు మరియాతి సొలొమొను
కాలమ్ దునెయెరుసలేల్మ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు తొహిసాత్ న్ . ✡ 12:7 12:7హోసెయ 6:6.
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దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాన్ 
15 యేసు అయా సఙతి నెసాత్ ండె అబెణిఙ్ సొహాన్ . నండొండార్ వనిన్ వెనుక

సొహార్ .వాండువరిజబుబ్దివరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 16నావందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
వెహామ్ట్ ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 17యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి యా
మాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

18“ఇదిలో,నానుఏర్ పాటుకితినాపణిమనిస్వీండె,నానువనిన్ఙ్ పేమిసిన,వనిన్
ముసుక్సరద్ ఆజిన. నానువనిన్ముసుక్నాఆతమ్దిఙ్ పోకన్. వీండువిజుజాతిదివరిఙ్ 
నాయంతీరిసాన్న్ లె. 19వీండుజటిఙ్ ఆఏన్,డేల్ స్ ఏన్,వినిన్ కంటంవీదిఙఎయెరిఙ్ 
విన్ పిస్ ఎన్. 20 నలిగితి గడిఃదిఙ్ వాండు తెపిస్ విసీర్ఏన్ , నమ్ ని దీవదిఙ్ వాండు
నప్ ఎన్‡. వాండు నాయమ్ దిఙ్ గెలిప్సినాన్ . 21లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙె ఆసదాన్ ఎదు
సుడిఃజిమంజినార్ . వాండు విజుజాతిఙ వరిఙ్ నాయంతీరిసాన్న్.”✡

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

వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. యేసు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాన్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్,
వరిగ్దెఙ్ అటాత్ న్. 23లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజి, “మాప్ ఎదుసుడిఃజి కాప్ కిజి మంజిని
దావీదురాజుతెగగ్దికాన్ వీండు ఆఏండా?”, ఇజివరిగ్జిమహార్ . 24పరిసయ్ రు అయ
మాటవిహరె, “విజుదెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ఆతిబయిల్ జెబుబ్లుసాయమ్ దాన్ వీండు
దెయమ్ కాఙ్ పెర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్.

25యేసు వరి ఆలోసనమ్ కు నెసి వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బ
వ రిఙ్ వారెపగఆజిఎర్ లిజిమహిఙఅయదేసెంపాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణి
పటన్మ్ దికార్ గానిఇండొణికార్ గాని,వరిఙ్ వారె,పగఆజిఎర్ లిజిమహిఙనీఎమేణి
పటన్ం గాని ఇలుల్ గాని ఏలుబా లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మన్ ఏద్. 26 సయాను అడిఃగి
మనిన్కార్ ఉండి జటుదికార్ ,మరిఉండి జటుదివరివెట పగ ఆజి ఎరెల్ ఆజి విదెం కిజి
మహిఙ, వనిన్ ఏలుబడిః ఎలాగ లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మంజినాద్.” 27బయిల్ జెబుబ్లు
సాయమ్ దాన్ నాను దెయమ్ కాఙ్ పేరిఙ, మీ లోకుర్ ఎలాగ దెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ?
అందెఙెనా వందిఙ్ మీరు వెహిన్కెఙ్ తపు ఇజివారె రుజుప్ కిజినార్. 28గాని దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ దాన్  నాను దెయమ్ కాఙ్  పేరిజ్న ఇహిఙ, నిజమెదేవుణు ఏలుబడిః కినికమీ
నడిఃమివాతమనాద్.

29 సుడ్ఃదు, ఒరెన్ సతుత్ మని వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, వనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జి
ఇండొణి సామనమ్ కు ఎయెరిఙ్ బా ఒతెఙ్ అటాన్ర్ ? ముఙాల వనిన్ఙ్ అసి తొహిఙనె
డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్. 30 నా వెట కూడిజ్ మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బా నఙి పగాతికాన్
ఆనాన్ .లోకురిఙ్ దేవుణుడగుతతెత్ఙ్ నావెటకూడ్ఃజిమన్ ఇకాన్ లోకాఙ్ సెదిసిన్కాన్ 
ఆజినాన్. 31మరినానుమిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,లోకుర్ కిని విజుపాపమ్ కాఙ్,
దూసణదిఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్, గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసి వెహిఙ ఆకెఙ్ 
ఎసెఙ్ బాసెమిస్ ఎన్. 32లోకు మరిసి ఆతి నఙి పడిఃఏండ ఇనికబా వరిగ్తిఙ దేవుణు
వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ పడిఏండవరిగ్నివనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దుబా,
వానిలోకమ్ దుబా దేవుణు సెమిస్ ఏన్.
‡ 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 12:21
యెసయ 42:1-4.
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33మరాన్ నెగిగ్క ఇహిఙ దని పండుబా నెగిగ్కదె. సిలిఙ, మరాన్ నెగిగ్క ఆఎండ
మహిఙ దని పండుబా నెగిగ్క ఆఎద్ . మరాతి పండుదానె మరాన్ ఎలాగ మరికాదొ
ఇజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34విసంమనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా, సెఇకిదెరాతిమీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ 
ఎలాగ వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ నె మీ
వెయు  వరిగ్జినాద్ . 35నెగిగ్ మనుస్ మనిన్ వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ , వని
మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙె వానె సెఇ మనుస్
మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙె వానె. 36గాని
నానుమిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,దేవుణుతీరుప్తీరిసిన్రొజుదు,లోకుర్ వరిగ్తిమహి
విజుమాటెఙ వందిఙ్ 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 
నీను తోరిసిని ఉండి బమామ్తి పణి సుడుఃదెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ .
39వాండువరిఙ్ “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతిమీరుసెఇకిదెర్ . 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 బాతోర్ ఎద్. 40ఓనమూండి
రోసుక్ పెరి మొయ పొటాదు ఎలాగ మహండొ, అయలెకెండ్ నె, లోకుమరిసి ఆతి
నానుబా మూండి రోసుక్ బూమి లొఇ మంజినలె. 41 ఓన వెహి మాటెఙ్ విహారె
నినివెదికార్ వరి పాపమ్ కు ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్ సితార్. అందెఙె తీరుప్ తీరిసిని
దినమ్ దు వారుయాతరమ్ ది వరి వెట నిలిస్ విరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసాన్ర్ లె. ఇదిలో,
ఓనెఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్న. 42 ఆకక్రి దినమ్ కాఙ్ 
తీరుప్ తీరిసినివలె, దసిణ దేసెమ్ ది రాణి ఉండి సాసిలెకెండ్ బాన్ మంజినాదెల్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సొలొమోను వరిగ్ని గెణంమనిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్ నండొ దూరం
మనిన్ దనిన్ దేసెమ్ దాన్  వాతాద్. ఇదిలో, సొలొమోనుఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్
మనాన్. గానియాతరమ్ దికార్ వనిన్మాటెఙ్ 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’,
ఇజిదనిఙ్ అదినెవెహన్ద్. మర్ జివాతిఙ్ అదిడిఃసిత్ సితిత్కాన్ ,నెగెండ్ సిపాజిసుబరం
కిజి ఎయెర్ బామన్ ఇ ఇలుల్ లెకెండ్ మనన్క సూణాద్ . 45నసిత్వలె అదిమర్ జిసొనిస్,
దనిన్ఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ అతిమరిఏడు దెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెట కూకన్ తనాద్. అవిక్ వని
లొఇ సొనిస్ అబెనె బస కినె. అయావలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిఙ్ ముసుక్ కసట్ం
ఆనాద్. అయలెకెండ్ నెయాతరమ్ ది వరిఙ్ గతిబామంజినాద్.”
యేసుఅయ్ సినితంబెరిఙు

§ 12:39 12:39 పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు ఓన వందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండు పయ్ నం కిజి మహి ఓడదాన్ 
సమ్ దరమ్ దు విసిరెఆతిఙ్ ఉండిపెరిమొయ,దేవుణువెహివజవనిన్ఙ్ డిఃఙితాద్ మూండిరొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ 
సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ ఓన గురు వందిఙ్ మూసె ఆని వందిఙ్ మరి మూండి వాండు సాతి వరి
బాణిఙ్ మరిమర్ జి నిఙిజి వెహాన్ .
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46యేసుమందలోకుర్ వెటవరిగ్జిమహివలె,వనిన్అయ్ సినితంబెరిఙు వనిన్వెట
వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహ మహార్ . 47 అయావలె ఒరెన్, “ఇదిలో నీ యాయని నీ
తంబెరిఙు నీ వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహ మనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 48అందెఙె
వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెద్ నా యాయ? ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 49 వనిన్ సిసూర్ ఙ  కియు తోరిసి, “ఇదిలో నాయాయనినా తంబెరిఙు.
50పరలోకామ్ దుమనిన్నాబుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండెనాతంబెరి,నాతఙి,నా
యాయ”, ఇజి వెహాన్ .

13
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

1 అయ దినమ్ దునె, యేసు ఇండొణిఙ్ వెలిల్ సొనిస్ సమ్ దరం పడఃకాదు బసాత్ న్.
2మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు ఉండి డోణిదు ఎక బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె
సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్. 3అయావలెవాండు వరిఙ్ సుడ్ఃజి నండొ సఙతిఙ్ కత
వజవరిఙ్ వెహాన్ “ఒరెన్ రయువాండువితుక్వితెత్ఙ్ సొహాన్ . 4వాండువితిస్మహిఙ్ 
సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

5సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ మనిలావ్ లోతు సిలి డులిల్దు అరె. డులిల్ లోతు లావ్ 
సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరె. 6గాని డులిల్ తకు మహిఙ్ వెలెఙ్ లొఇ సొన్ ఇతిఙ్, పొదు
సోసిఎండతాకిఙ్ అవిసాతె. 7సెగం వితుక్సాపుక్తుపెఙఅరె. సాపుక్తపుఙ్ పెరిసి
వనాక్ఙ్ అణసు తిగితె. 8మరి సెగం వితుక్ నెగిగ్ బూమిదు అరె. అబెబ్ వితిత్ 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. 11 వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి కిత మనాన్ , గాని విరిఙ్ తెలివి కిఏన్.
12దేవుణు ఏలుబడి కిని వందిఙ్ నెసిత్ మని వనిన్ఙె మరి తెలివి కినాన్. వనిన్ఙ్ మరి
నండొనెసిప్సాన్న్. ఇనికబాఅరద్ం ఆఇవనిన్బాణిఙ్ వాండు నెసిత్మనికబాలాగెఆనాద్.
13ఎందనిఙ్ నాను కత వజ వరిఙ్ వెహిస్న ఇహిఙ,వారు సుడ్ఃజినార్ గాని సుడ్ఃతిక
వరిఙ్ తోర్ ఏద్. వెంజినార్ గాని నెగెండ్ విన్ ఏర్,అరద్ంబా కిఏర్.

14-15 మీరు ఎసిత్వలెబా వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ . ఎసిత్వలెబా
సుడ్ఃజినిదెర్ గాని ఇనిక ఇజి నెస్ ఇదెర్. వారు వరి కణకాణిఙ్ సుడ్ఃజి, గిబిఙాణిఙ్ 
వెంజి మనుస్దాన్ అరద్ం కిజి నా దరోట్ మహిఙ, నాను వరిఙ్ నెగెణ్ కిత మరి. గాని
అయ లెకెండ్ జర్ గిఏండ వరి మనుస్ కొడుఃవుదాన్ నిండిత మనాద్. వరి గిబబిఙ్ 
మందఙ్ ఆతె. వారు వరి కణుక్ మూక మనార్.✡ యా లెకెండ్ ఎసయ పవకవెట
దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

16మీ సుడ్ఃజినికెఙ్ , వెంజినికెఙ్ ,మీరు అరద్ం కిజినిదెర్ . అందెఙె మీరు దేవుణు
సీజిని దీవనమ్ కు మనన్కిదెర్ . 17 నండొండార్ పవకరుని నీతి నిజాయి మనిన్కార్ 
మీరు సుడ్ఃజిని వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతార్, గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు
వెంజిని వనాక్ఙ్ విండెఙ్ ఆస ఆతార్ గాని విండెఙ్ అట్ ఎతార్.
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18 వితుక్ వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ం మీరు జాగర వెండు. 19 ఎయెన్ బా దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ వెహిన్మాటెఙ్ వెంజి దనిఙ్ అరద్ం అట్ ఏండమహిఙ, సయాన్ 
వాజి వనిన్ మనుస్దు వితి దనిఙ్ పెరన్ ఒనాన్. యాకాదె మడిఃఙ 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 
వెటనె మనుస్దు ఇడాన్ర్. 21 వారు కండెక్ కాలం దేవుణుముసుక్ నమకమ్ దాన్ 
నిలాన్ర్ . గాని కసట్మ్ కు,సమెఙ్ వానివలెవెటనెదేవుణుముసుక్మనిన్ నమకంవారు
డిఃసి సీజినార్. 22మరిఒరెన్ వితుక్ అరిమనిన్సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమిననిన్కాన్.
వాండుదేవుణుమాటవెంజినాన్ గానియాలోకమ్ దిబతుక్వందిఙ్ విసారంఆజిమరి
డబుబ్ వందిఙ్ సెఇఆసఆజి,వనిఙ్ అణసుతిగ్ జిమంజినె. వనిన్బతుక్దుపలంసిలి
ననిన్కాన్ ఆనాన్. 23మరిఒరెన్ వితుక్అరిమనిన్ నెగిగ్ బూమిలెకెండ్ మనాన్ .వాండు
దేవుణుమాట 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 నడిఃమికారు వితుక్ వితాండెసొహాన్ .
26కూలిఙ్ నేర్ జిపిరితెనె,సెరెక్ పోకివలె,నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారుబాతోరితాద్.
27వనిన్ పణిమసిర్ మడిఃఙయాజుమాని డగు వాతారె, “ఓబాబు, నీను నీ మడిఃఙ
నెగిగ్ వితుక్నె వితిగదె? మరి ఎమేణియాకారుమొకెక్ఙ్ వాతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

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

29అయావలెవాండు, “ఏలుపోని, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ్ మీరు
లాగిన్వలె వనకవెట ఒకవేల కూలిఙ్ బా తెపిన్దెర్ సు. 30 కొయ్ ని కాలం వానిదాక
రుండిబా కూడ్ఃజి పిరిపీద్ . కొయ్ ని కాలమ్ దు, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారు
మొకెక్ఙ ముఙాల కొయ్ జి కటెఙ్ తొహిస్ సుర్ దు, వెనుక కూలిఙ్ కొయ్ జి తసి నా
కొటుదు వాకు’, ఇజి కొయ్ ని వరిఙ్ వెహన్”, ఇజి వెహాన్ .
సరుస్గిడ కత

31యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ,
సరుస్ మొకెక్ఙ్ వితుక్దిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్, అకక్ వనిన్ మడిఃఙ వితాత్ న్ .
32అయాకవిజువితుక్లొఇఇజిరికాదె,గానిపిరితిఙకుసమొకెక్ఙవిజువనకాఙ్ లొఇ
పెరిక ఆజి మరాన్ లెకెండ్ ఆనాద్. ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్ కొమెఙ
గూడు తొహిస్ బసెన్. 33యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు
ఏలుబడిః ఉండి బోదెలి నండొ నెగిగ్ దూరుదు కలపిత్మనిన్ పులాఙ్ మనిన్ కండెక్ 
దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. అయాకకలపిత్ మనిన్దూరుదిఙ్ విజుపులాఙ్ కినిదాకపణి
కినాద్.” 34యేసుకతవజనెవిజుమాటెఙ్ లోకురిఙ్ వెహాన్ . కతవజఆఏండఇనికబా
వరిఙ్ వెహ్ ఏతాన్. 35 “నాను కత వజనె వెయ్ దాన్ వెహన్. లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ అసి
డాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ నాను తెలివి కిన”✡, ఇజి పవక వెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి
✡ 13:35 13:35 కీరన 78:2.
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మాటెఙ్ పూరిఆతాద్. 36నసిత్వలెవాండులోకురిఙ్ డిఃసిఇండొసొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ 
వనిన్డగువాజి, “మడిఃఙమనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారుమొకెక్ఙవందిఙ్ వెహి
కతదిఙ్ అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 37అందెఙె వాండు ఈహ వెహాన్ . “నెగిగ్
వితుక్ వితిత్కాన్ లోకు మరిసి ఆతినాను. 38మడిఃఙయాలోకం. నెగిగ్ వితుక్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుమొకెక్ఙ్ ,
సయాను కొడొఃర్. 39వనకాఙ్ వితిత్కాన్ పగాతికాన్ అతి సయాను. కోతత్ కొయ్ నికయా
లోకమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దినం. కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి సురిన్ లెకెండ్ నెయాలోకమ్ ది
ఆకర్ దినమ్ బా వానాద్. 41-42 నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి
ససుద్ సురిన్ లెకెండ్, పాపం కిజిని వరిఙ్, మరి పాపం కిబిసిన్ విజు దనిన్ఙ్ నా
ఏలుబడిఃదాన్ వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి,లోకుమరిసిఆతినానునాదూతారిఙ్ పోకాన్లె. వారు
వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్వారు అడఃబాజి, పలుక్ కొహిస్మంజినార్ .

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

దేవుణు ఏలుబడిః
44 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక, మడిఃఙదు డాపిత్మనిన్ విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ పోలిత

మనాద్. ఒరెన్ ఆ విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్, ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ మరి డాపిస్,
గొపప్ సర్ దదాన్ సొనిస్ వనిన్ఙ్ మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అయ మడిఃఙ కొటాన్. 45మరి
నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, ఒరెన్ ముజెలు సవుకారి
రెబాజిని గొపప్ విలువ మనిన్ ముజెలు లెకెండ్ నె. 46వాండు రెబాజినిలెకెండ్ మనిన్,
ఉండి విలువాతిముజెలుదిఙ్ సుడ్ఃతాండె,సొనిస్ వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనికెఙ్ విజుపొరిస్
అయముజెలు కొటాన్.

47 మరి నాణు మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, సమ్ దరమ్ దు
పొకిస్ని రకరకమ్ దిమొయెఙ్ అసిన్ వలాదిఙ్ పోలితమనాద్. 48అయవలనిండితిఙ్ 
మొయెఙ్ అసిన్కార్, వల పడకాదు లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు ఇడాన్ర్. సెఇ
మొయెఙ విసీర్ నార్. 49 యా లెకెండ్ నె యా 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“యావిజుసఙతిఙవందిఙ్ మిఙిఅరద్ంఆతాదా?”,ఇజియేసువరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, ఇజి వారు మర్ జి వెహార్ . 52 “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
నెసిత్ మనిన్ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె, వనిన్ ఆసిత్ ఇడిత్ మనిన్ గదిదాన్ 
పడాయికెఙ్, కొతత్కెఙ్ ఉండె లెకెండ్ వెలిల్ తని ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ లెకెండ్ మనాన్”,
ఇజివాండు వరిఙ్ వెహాన్ .

53 యేసు యా కతెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సొహాన్ . 54 వనిన్ సొంత
పటన్మ్ దు వాతాండె, వాండు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి
మహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం,యాబమామ్తిపణిఙ్ కినిసతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”,ఇజి
వారు బమమ్ ఆజి వరిగ్తార్. 55 “వీండు కంసెల్ వాండుమరిసిఆఎండా? వినిన్ అయ్ సి
పేరు మరియ గదె? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూద ఇనికార్ వినిన్ తంబెరిసిర్ 
గదె? 56 వినిన్ తఙిసిక్ మా వెట మనెగదె? యాకెఙ్ విజు వినిఙ్ ఎంబెణిఙ్ వాతె?
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57వారు వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆజి మహార్ . గాని యేసు వరిఙ్ “ఒరెన్ పవక, వనిన్
సొంత ఇండొనె గవ్ రవం సిలిల్కాన్ ఆజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 58 వనిన్ ముసుక్ వరిఙ్ 
నమకం సిలిల్తిఙ్ వాండు అబెబ్ లావ్ బమామ్తి పణిఙ్ కిఏతాన్.

14
యోహాను బుర కతిస్నార్ 

1-2 నసిత్వలె హేరొదురాజు యేసు వందిఙ్ మాటెఙ్ విహండె, “వీండు సాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితి బాపిత్సం సీని యోహను. అందెఙె యా బమామ్తి పణికిని
సతుత్ వనిన్ లొఇమనాద్”, ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వెహాన్ .

3 వనిన్ తంబెరిసి ఆతి పిలిపు ఆలిస్ హేరోదియ వందిఙ్ హేరొదురాజు ఆడ
సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ అసి గొలుసుదాన్ తొహిస్ జెలిదు ఇడత్ మహార్. 4 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీ వందిఙ్ అలిస్ లెకెండ్ ఇడె ఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ 
పడిఏద్”, ఇజియోహాను వనిన్ఙ్ వెహ మహాన్ . 5యోహనుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి హేరోదు
రాజుఒడిఃబితాన్ ,గానిలోకుర్ విజేరె వీండు ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్మహిఙ్ 
వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తియెలాతమహాన్ .

6హేరోదు రాజు పుటిత్ రోజు వాతిఙ్, హేరోదియ గాలిస్ వాజి వరి వందిఙ్ డాటిస్
కర్ జితాద్. హేరోదు రాజఙ్ గొపప్ సర్ ద ఆతాన్ . 7అందెఙె అది ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా సీన
ఇజివాండు దనివెట ఉండి ఒటుట్ పొకిస్ దనిన్ఙ్ ఉండిమాటసితాత్ న్. 8అయ్ సి దనిఙ్ 
సుతిసిత్ లెకెండ్ నె అది సొహదె, “బాపిట్సం సీని యోహను బుర కతిస్ ఉండి పలెందు
సిద”, ఇజి లొసాత్ ద్. 9రాజు గొపప్ బాద ఆతాన్. గానివాండు కితి పమాణం వందిఙ్,
వనిన్ వెట విందుదిఙ్ బసిత్మిహి కూలెఙ్ వందిఙ్ అది లొసిత్క సీదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్.
10జెలిదుమహియోహను బుర కత్ పిసత్న్. 11వనిన్ బురఉండిపలెమ్ దు ఇడిజ్ తపిసి
దనిఙ్ సిబిసాత్ న్ . అది అయాక దని అయ్ సి డగు ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ 
వాజివనిన్పినుగుపెరిజ్ ఒసిసమాదికితార్. నసిత్వలెవారుయేసుడగువాతారెవెహార్ .

అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
13జర్ గితిసఙతిఙ్ విజువిహాండెయేసుఉండిడోణిఎకిస్ ఎయెర్ బామన్ ఇఉండి

బాడిడ్దు ఒరేండెసొహాన్ . వాండుసొహిసఙతి వెంజి అయపటన్మ్ దికార్ నండొండార్ 
నడిఃసి వనిన్ వెనుక సొహార్ . 14వాండు అతాహ పడక జోరె అందితిఙ్, డోణిదాన్ 
డిగితాన్ అయా మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె వరి ముసుక్ కనికారం ఆతాన్. వరి
జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 15పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగువాజి, “అకక్
ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిడ్ , ఏలునె పొదుద్ ఆతాద్. యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ సొనిస్ వారె వరిఙ్ 
బోజనమ్ కు కొండెఙ్ వరిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారు సొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .
మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 17 “ఇదిలో, మావెట
అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ నె మనె”, ఇజి వారు వెహార్ . 18 “అయకెఙ్ నా
డగు తగాట్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 19 వెనుక లోకాఙ్ పసి గడిడ్ ముసుక్ బసుత్ ఇజి
వెహాండె అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ కీదు అసాత్ ండె ఆగాసం దరిఙ్ సుడ్ఃజి
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రొటెఙ్ రుకిస్ సిసూరిఙ్ సితాన్. సిసూర్ అక లోకాఙ్ 
సీబాత సితార్. 20 వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్ . వెనుక మిగిలితిత్ ముకెక్ఙ్ 
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పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ పెహార్. 21బోదెక్ ని కొడొఃర్ అఏండ తిహికార్ అయ్ దువేలు
మనిస్మొగకొడొఃర్ మహార్ .

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

ఇంక ముఙాల అతాహ పడక సొండు ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 23 వరిఙ్ పోకి వెనుక,
వాండు ఒరేండె పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. పొదు ఆతివెలె వాండు ఒరేండె
అబెబ్ మహాన్ . 24 గాని డోణి ఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరం సొహాద్ గొపప్ గాలి కిజి
మహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ డోణి ఇతల్ అతాల్ దూఙ్ జి మహాద్ . 25 కోడిఃజామ్ దు యేసు
సందారమ్ దు ఏరుముసుక్ నడిఃజి వరి డగుసొహాన్ . 26వాండు సమ్ దరమ్ దు ఏరు
ముసుక్నడిసినికసిసూర్ సుడ్ఃతారెతియెల్  అతార్. “అబయాయాకఉండిదూబ”,
ఇజివారుతియెల్ ఆజిడెల్ సాత్ ర్. 27వెటనెయేసు, “దయ్ రమ్ దాన్ మండు,ఇకనానె,
తియెల్ ఆమాట్”,ఇజివెహాన్ . 28పేతురు, “పబువా,నీనెఇహిఙ,నానుఏరుముసుక్
నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ .
నసిత్వలె పేతురు డోణి డిఃగ్ జి యేసు దరోట్ ఏరు ముసుక్ నడిఃత వాతాన్. 30గాని
గాలిదిఙ్ నిఙితిత్ ఉలెక్ఙ సుడ్ఃజి తియెలాజి వాండు ముడుఃగ్ జి మహాన్ . “పబువా
నఙి రసిస్ అ”, ఇజి డేల్ సాత్ న్. 31 వెటనె యేసు వనిన్ కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ అసాత్ న్.
“ఇజిరి నమకంమనికి, ఎందనిఙ్ నీను అనుమానం ఆతి?”, ఇజి వెహాన్ .

32వారు డోణి ఎకిఙ్ గాలి అలెతాద్. 33నసిత్వలె డోణిదు మనికార్ వాజి, “నిజమె,
నీను దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. 34వారు అతాహ
పడకసొనిస్ గెనెసెరెతునాటొఅందితార్. 35అబెబ్ణిలోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు అసాత్ రె డగు
మని నాహక్ఙ్ కబు పోకార్. లోకుర్ వరి కసట్మ్ దు మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వనిన్ డగు
తతాత్ ర్. 36జబుబ్మనిన్కార్ వనిన్సొకక్ సెంగుబాముటెత్ఙ్ బతిమాల్ జిసెలవలొసాత్ ర్.
ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2 సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యెరూసలేమ్ దాన్ 
వాతారె యేసుఙ్ , “ఎందనిఙ్ నీ సిసూర్ బోజెనమ్ దిఙ్ ముందాల కికు నొర్ బాఏర్,
పెదెద్ల్ ఙ అలవాటుఙ నెకిస్ పోకిస్నార్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3యేసు వరిఙ్ ఈహ
మర్ జి వెహాన్, “మీరు ఎందనిఙ్ మీ అలవాటుఙ వందిఙ్ దేవుణు ఆడెఙ నెకిస్
పోకిస్నిదెర్ ? 4 మీ యాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీదు, మరి ఎయెర్ బా అయ్ సి
అపొప్సిరిఙ్ ✡దూసిసివెహిఙవనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె*ఇజిదేవుణురూలుదువెహమనాద్.
5-6 గాని మీరు నెసిప్సిని దనిన్ లొఇ తేడ మనాద్ మిరు నెసిప్సినిక ఇనిక ఇహిఙ
ఎయెన్ బా, “నాను మిఙి ఇనికబా ఉండి సాయం లెకెండ్ కిన ఇజి ఇటిత్ మనిక,
దేవుణుదిఙ్ సంత సితత్ మనన్’ ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహిఙ, వాండు మరి
గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఇజి అయాలెకెండ్ మీ అలవాటు
వందిఙ్ మీరు దేవుణుమాటదిఙ్ సిలి లెకెండ్ కిజినిదెర్.

✡ 15:4 15:4 నిరగ్మ 21:17; లేవి 20:9. * 15:4 15:4 నిరగ్మ 20:12 దివ్తీ 5:16.
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7-9 వేసం కినికిదెరా, “యా లోకుర్ 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. 11 వెయుదాన్ 
లొఇ సొనిక ఇనికబా ఎయెరిఙ్ బా ఇనిక ఆఏద్. గాని లొఇహాన్  వెయుదాన్ వెలిల్వాని
మాటెఙ్ నె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.” 12 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యా
మాటెఙ్ వెంజిపరిసయ్ రు నండొకోపంఆతిక నీను నెసిన్దా?”, ఇజివెహార్ . 13వాండు
సిసూరిఙ్ , “పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు ఉణుస్ ఇ విజు మొకెఙ్ 
వేలెఙాణిఙ్ తెరె ఆనె వారబా అయమొకెఙ్ లెకెండ్ నె. 14 వరిఙ్ డిఃసి సీదు. వారు
గుడిడ్దివరిఙ్ సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికార్. ఒరెన్ గుడిడ్దికాన్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ 
సరి తోరిసిత్ఙ వారు రిఎర్ బా గాంతదు అర్ నార్”, ఇజి వెహాన్ . 15 అందెఙె పేతురు,
“యా కత 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? 18గాని వెయ్ దాన్ 
వెలిల్ వాని మాటెఙ్ మనుస్దాన్ వాజినె. ఆకెఙె లోకుదిఙ్ సెఇక కిజినె. 19 సెఇ
ఆలోసనమ్ కు, సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక, డొఙ కినిక, అబదద్ం
వెహిన్కెఙ్, దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజు మనుస్దానె వాజినె. 20యాకెఙె
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికు నొర్ బాఏండఉటిఙ అక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిఏ.”

కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం
21యేసు అబెబ్ణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిగితాండె తూరు,

సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ సెందితి పాంతమ్ కాఙ్ సొహాన్ . 22వాండు అబెబ్ అందితిఙ్ 
అబెబ్ణిఙ్ , కానాన దేసెమ్ ది ఉండి బోదెలి వాతాదె, “పబువా, దావీదు మరిసి నఙి
కనికారంతోరిస్ అ. నాగాలిస్ఙ్ దెయంఅసిత్ఙ్ గొపప్బాదఆజినాద్”,ఇజిడేలిస్వెహాద్ .
23యేసు దనిఙ్ ఉండిమాటబా వెహ్ ఏతాన్. అందెఙె వనిన్ సిసూర్ వాజి, “ఇదిమా
వెట గగోల్ ఆజి వాజినాద్, దనిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తార్. 24వాండు వరిఙ్,
“మురుతి మెండగొరెఙ్ లెకెండ్ దేవుణుబానిఙ్ దూరం ఆతి ఇసాయేలు లోకుర్ డగు
నానుపోకె ఆతమనన్”, ఇజి వెహాన్ . 25అదివనిన్ముఙాలవాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జి,
“పబువా, నఙి సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 26వాండు దనిఙ్, “కొడొఃర్ తిండెఙ్ మని
రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్  . 27అది, “నిజమె పబువా,
గానిఎజమానితింజిమహిఙ్ బలల్దాన్ అరిన్ముకెక్ఙ్ నుకుడుఃఙ్ తింజినె గదె?”, ఇజి
వెహాద్ . 28 నసిత్వలె యేసు, “బయి, నాముసుక్ మని నీ నమకం గొపప్ పెరిక. నీను
కోరితి లెకెండ్ నె నిఙి ఆపిద్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . అయ గడియాదునె దని గాలిస్
నెగెండ్ ఆతాద్.
నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక

29యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయసమ్ దారం పడకాదాన్ వాజిఅబెఉండిగొరోత్ 
ఎకాండె బసాత్ న్. 30సొటావరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్, గులల్వరిఙ్, కికు కాలుక్ అరివరిఙ్ మరి
✡ 15:7-9 15:7-9యెసయ 29:13.
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ఆఇ జబుబ్దివరిఙ్ నండోడారిఙ్ అసి మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతారె వరిఙ్ వనిన్
కాలక్అడిగ్ ఇటాత్ ర్. వాండువరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 31గులల్వరిఙ్ వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికు
కాలుక్అరికార్  నెగెమడ్ ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్, గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ ర్.
యాకెఙ్ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతారె ఇసాయేలురి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.
32 యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  కూకాండె వరిఙ్, “యా లోకుర్ నావెట మంజి మూండి
దినమ్ కు ఆతె. విరిఙ్ తిండెఙ్ బాఇనికబా సిలెల్ద్ . నఙి వరిముసుక్ కనికారం ఆజిన.
వరిఙ్ బఙదావ్ పోకెఙ్ మఙి మనుస్ రెఏ. వారు కణుక్ తివిజి సరుద్ అర్ నార్ సు”,
ఇజి వెహాన్ . 33 సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొ మంద లోకురిఙ్ తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమి
పామతమ్ దు ఇనిక దొహ్క్ నె?”, ఇజి వెహార్ . 34యేసు వరిఙ్, “మీ బాన్ ఎసోడు
రొటెఙ్ మనెన్?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వారు, “ఏడురొటెఙ్ నిసెగంఇజిరిమొయెఙ్ 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. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితార్. 37లోకుర్ విజేరె పొట
పంజుతిహివెనుకమిగిలితిముకెక్ఙ్ ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.

38 బోదెక్ ని కొడొఃర్ ఆఏండ తిహి మొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ . 39 అయ
మందలోకురిఙ్ పోకి వెనుకయేసు 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 
ఇజిమీరు 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. 4యాతరమ్ దికార్,సెఇకార్ ఆతికారెదేవుణువందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్
సిలెల్ద్ గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి వందిఙ్ వెన్ బజినార్, గాని దేవుణు పవక
ఆతి ఓనెఙ్ జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇనికబా ఉండి గురు మరి తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ .
5వెనుకయేసు వరిఙ్ డిఃసిఅబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ . 6వారుడోణిఎకారెసమ్ దరంఅతాహ
పడక సొనిస్ మహివలె, వనిన్ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలె యేసు,
“పరిసయ్ రుది మరి సదుకయ్ రుది పులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు గొపప్ జాగర
మండు”, ఇజి వెహాన్ .

7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙెయామాట వెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్జి
మహార్ . 8యేసుఅక నెసాత్ ండె,ఎందానిఙ్ మీరు నమకంతకుక్మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ !
మీ బాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వర్ గిజినిదెర్ ?
9 ఏలుబా మీరు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? అయ్ దు రొటెట్ఙ్ మహివలె అయ్ దు
వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ? 10మరిఏడు రొటెట్ఙ్ 
మహివలె నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ?
వినుకాఙ్ బా మీరు ఎతు కిఇదెరా? 11 నాను వరిగ్తిక రొటెట్ఙ్ వందిఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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ఎందనిఙ్ మీరు అరద్ం కిజి నెస్ ఇదెర్ ? గాని పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రుది పులాని
దూరు వందిఙ్ మీరు జాగర మండు ఇజి నాను వెహ”, ఇజి వెహాన్ . 12 నసిత్వలె
వాండుజాగరమండు ఇజివెహికరొటెతయార్ కినిపులానిదురు వందిఙ్ ఆఏద్  గాని
పరిసయెరునిసదుకయ్ రుదిపులానిదూరు ననిబోదవందిఙ్ జాగరఆజిమండు ఇజి
వెహాన్ , ఇజివారు అరద్ం కిజి నెసాత్ ర్.

13యేసు పిలిపుది ఆతి కయసెరియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు మనిన్ నాహక్ఙ్ వాతిఙ్
“లోకుమరిసిఆతినావందిఙ్,నాను ఎయెన్ ఇజిలోకుర్ వెహెఆజినార్ ?”, ఇజివనిన్
సిసూర్ ఙ వెన్ బాతాన్. 14 “సెగొండార్ బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజినార్ , సెగొండార్ 
ఏలియ ఇజినార్ , మరి సెగొండార్ యిరిమయ్ ఇజినార్ , సిలెల్ పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ ఇజి
సెగొండార్ వెహె ఆజినార్”, ఇజి వారు వెహార్ . 15 అందెఙె యేసు, “గాని నాను
ఎయెన్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16పేతురు ఆతి సీమోను, “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
మనినా బుబాబ్తి దేవుణునె. 18గానినాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను పేతురు,
నీ పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజి నానుయాసుటు ముసుక్ నా సఙమ్ దిఙ్ తొహన్. అయా
లోకమ్ దిసతుత్ ఙ్ దనిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏద్ . 19దేవుణుఏలుబడిః కిజినిపరలోకామ్ దిఙ్ 
సెందితి ఆతికారం నాను నిఙి సీన†, యాలోకమ్ దు నీను ఇనిక తొహిన్దొ, అయాక
పరలోకామ్ దుబా తొహె అనాద్. యా లోకమ్ 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 వెహిస్మహాన్ . 22పేతురుయేసుఙ్ 
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. నీ మనుస్దు మని సఙతిఙ్ 
దేవుణుబాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్,లోకుర్ ఒడ్ఃబినికెఙె”, ఇజి వెహాన్ .

24 నసిత్వలె యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెన్ బా నా వెనుక వాదెఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు వనిన్ సొంత ఆసెఙ్ విజు డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ వాజిని కసట్ంకు విజు
ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి పిండ్ఃజి నా వెట సాదెఙ్ బా తయారాజినె నా వెనుక వాదెఙవ్లె.
25ఎయెన్ బావనిన్పాణమ్ దిఙ్ వాండెకాపాడఃదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃతిఙ 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

* 16:16 16:16 కీసుత్ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ పోకికాన్ † 16:19 16:19పరలోకమ్ ది
తాలం కికుక్ ఇజి తెలుగుదు రాసత్ మనాద్.
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మంజిని బతుక్దిఙ్  బదులు మరి ఇనిక సీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27 లోకు మరిసి ఆతి
నాను,నాబుబాబ్తి దేవుణు గొపప్జాయ్ దాన్, వనిన్ విజు దూతరిఙ్ తోడుః అసిరాజు
లెకెండ్ వానాలె. వెనుక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ పలం సీనాలె.
28లోకుమరిసి ఆతి నాను రాజు లెకెండ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక, ఏలు నిహిమనిన్
వరిలొఇ సెగొండార్ సాఏర్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

17
యేసు,మోసెనిఏలియ

1 ఆరు రోసుక్ వెనుక యేసు, పేతురుని యాకోబు, యాకోబు తంబెరిసి ఆతి
యోహనుఙ్ బా కూకాండె వనిన్వెట ఒతాన్. వారు నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ 
ముసుక్ ఎక సొహార్ . 2అబెబ్ వరి ముందాల వనిన్ రూపు మారితాద్. వనిన్ మొకొం
పొదుద్ లెకెండ ఆతాద్. వనిన్ సొకెఙ్ మెరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె. 3 ఇదిలో,
నసిత్వలె అబెబ్ మోసెని ఏలియ యేసు వెట వరిగ్జి మంజినిక 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 . 5వాండువరిగ్జిమహివలెనండొజాయ్ మనిఉండిమొసొప్ వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్.
“ఇదిలోన్వీండు నఙిఇసట్మాతినామరిన్. వినిన్ముసుక్నాను సరద్ ఆతమనన్. వినిన్
మాటెఙ్ నెగెండ్ వెండు”, ఇజి ఉండిజాటు అయమొసోపుదాన్ వాతాద్.

6సిసూర్ యామాటవిహరె నండొ తియెల్ ఆజి పడ్ఃగిజ్ అరార్. 7యేసు వరి డగు
వాజివరిఙ్ ముటిస్, “నిఙ్ దు,తియెల్ ఆమాట్”,ఇజివెహాన్ . 8వారు కణుక్పెరిజ్ 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 ఆతియా
సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బావెహామ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

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

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
14 వారు మంద లోకుర్ డగు వాతివలె ఒరెన్ వనిన్ డగు వాజి వనిన్ ముందాల

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

* 17:10 17:10పాడయిఒపుమానమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక పుసత్కమ్ దు రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియ
ముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురు నమిమ్జినార్ .మలాకి 3:1, 4:5-6.
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17అందెఙెయేసు, “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతిమీరు మహికార్ మిఙి నెసిప్సిన్ తపప్
సరిదాన్ నడిఃసి మనన్దెర్ . మీరు నాముసుక్ నమకం సిలిల్కిదెర్ . నాను ఎసొస్
కాలమ్ కు దాకనానుమిఙిఓరిసిమండెఙ్ వలె వనిన్ఙ్ నాడగు తగాట్”, ఇజి వెహాన్ .
18నసిత్వలెయేసుఅయదెయమ్ దిఙ్ ఉండిఆడసితిఙ్ అకక్వనిన్ఙ్ డిఃసత్తాద్. అయ
గడిఃయాదునె ఆ ఇజిరికాన్ నెగెండ్ ఆతాన్.

19దనివెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండు ఒరేండెమహివలెయేసు డగువాతారె, “మాపు
ఎందనిఙ్ అయదెయమ్ దిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ?”, ఇజివెన్ బాతార్. 20-21ఉండి
సరుస్గిడ నసుత్ నమకం మహిఙయా గొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్ సొన్ అ’
ఇజి వెహిఙ అది అబెబ్ సొనాద్. మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇక ఇనికబా మన్ ఏద్, ఇజి నాను
మిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . మిఙి నసొస్ నమకం సిలెల్ద్ , అందెఙెమీరు కిదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్ .

22వారు గలీలయ దేసమ్ దు వాతివెలె యేసు, “లోకు మరిసి ఆతి నాను లోకుర్ 
కియుదుఒపజెపెఆనాలె. 23వారునఙిసపాన్ర్,మరిమూండిదినమ్ దునానుమర్ జి
నిఙెఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహిఙ్ వారు నండొ దుకం ఆతార్.

24 యేసుని 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 ముఙాల యేసు వరిగ్తాన్. “సీమోను,
యాలోకమ్ ది రాజుర్ ఎయెర్ బాణిఙ్ సిసుత్ ని పనున్ఙ్ ఒసూలు కిజినార్ వరి సొంత
దేసెమ్ ది వరిబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ అయదేసెమ్ దు మనిన్ ఆఇ దేసెమ్ దివరి బాణిఙ్ నా?
నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 26 “వారు విదెద్ం కిజి గెలిసిత్
దేసెమ్ దివరిబాణిఙెఙ్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “అహిఙ సొంత
దేసెమ్ దికార్ సిఏండ తపె ఆజినార్. 27మాటు వరిఙ్ అడుడ్ మంజిని వరిఙ్ లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఆఎద్ . నీను సేరుదుసొనిస్గాలంపొకిస్ముందాలదొహ్క్ నిమొయదిఙ్ అసి
దనివేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ,ఉండిసెకెల్ కాసు దనివెయ్ దుమంజినాద్. అయాకలాగిజ్
నీ వందిఙ్ నినావందిఙ్ పనున్ సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

18
దేవును కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 

1 నసిత్వలె సిసూర్ యేసు డగు వాజి, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః కినివలె మాలొఇ
ఎయెన్ అబెబ్ పెరికాన్ మంజినాన్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 2వాండు ఒరెన్ ఇజిరి
కొడొఃదిఙ్ కూకిస్ వరి నడిమి నిల్ పాత్ న్. 3మరి వాండు ఈహ వెహాన్, “మీరు ఇజిరి
కొడొఃర్ లెకెండ మనుస్ మరిసి, వరి లెకెండ్ ఆఎండ మహిఙ, మీరు ఎసెఙ్ బా దేవుణు
కిని ఏలుబడిఃదు సొండెఙ్ అట్ ఇదెర్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 4అందెఙెయా
ఇజిరి కొడొః లెకెండ్ తగె ఆనికాన్ ఎయెండొ,వాండె దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 
ఆనాన్.
† 17:24 17:24 యెరుసలెల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అవసరమ్ మాతికెఙ్ కిజి నెగెండ్ సుడిఃదెఙ్ 
ఒరెనొరెన్ వనిన్బాణిఙ్ , సెగం సెకెల్ పనున్లెకెండ్ పెర్ జి మహార్ . యూదురు ఆతి మొగవారు 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.
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5 మరి ఎయెర్ బా నా ముసుక్ మనిన్ నమమ్కమ్ దు యా ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ్ 
ఆతికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినాండొ ననివనిన్ఙ్ డగు కినికాన్ , నఙి డగు కిజినాన్. 6గాని, నా
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ మనియాకొడొః ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, ఎయెర్ బాపాపం కిబిసిత్ఙ,
వాండు వనిన్ మెడదు ఉండి పెరి జతత్పణుకు తొహె ఆజి సమ్ దరం అడిగ్ ముడుఃగిజి
సొనిక వనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెద్.

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

10యాఇజిరి వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బామిరు ఇజిరి కణుక సుడ్ఃమాట్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ పరలోకామ్ దు నా బుబబ్ డగు మంజిని దూతార్ ఎసిత్వలెబా వరిఙ్ సుడ్ఃజి
మంజినార్.
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 ? 13 దనిఙ్ దొహ్క్ తిఙ, వనిన్ మురుఎండ
మనితొంబయ్ తొమిమ్దిగొరెఙముసుక్యామురుతిఉండిగొరెవందిఙ్ వాండు గొపప్
సరద్ ఆనాన్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 14అయలెకెండ్ నెయా ఇజిరి వరిలొఇ
ఒరెన్ బాపాడాఃజిసొండెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం సిలెల్ద్ .

15మరినీతంబెరిఙలొఇఒరెన్ నిఙితపుపణిఙ్ కతిఙ,మరిఎయెర్ బానెస్ ఏండ
వాండుని నీను మనివెలె వాండు కితి తపు పణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీమాట వెహిఙ
నీను వనిన్ఙ్ మర్ జి నీ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ . 16గాని వాండు నీ
మాట విన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ, రిఏరిఙ్ నొ నీ వెట తోడుః అసి వనిన్ డగు
సొన్ అ. అహిఙ దేవుణుమాటదు మని లెకెండ్ రిఎర్ ముఏర్ ది సాసిరిమాటెఙవెట
విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె‡. 17 వాండు వరి మాటబా
విన్ ఏండ మహిఙ, అయ సఙతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ తెలియ కిఅ. సఙమ్ ది వరి
మాటబావాండువిన్ ఏండమహిఙవనిన్ఙ్ ఆఇవనిన్ననికాన్,సిలిల్ఙపనున్పెరిన్కాన్ §

* 18:11 18:11 లోకుమరిసి ఇని మాట అరామియ బాసదాన్ , “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 వాండుమాముల్ గ వనిన్ వందిఙ్ ఆహె వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితార్ . గాని వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తిత్కార్ వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్ మహాన్ ఇజి అరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్ బాసాదు రాసిత్మనిన్
ముకెలమాతిపుసత్కమ్ కాఙ్ యామాటమనెన్గానిసెగంపుసత్కమ్ కాఙ్ సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16దివ్తీకాండం
19:15 § 18:17 18:17యూదురు ఆతికార్ ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బాపనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజిమన్ ఏర్ 
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ఇజి సుడ్ఃఅ. 18యాబూమి ముసుక్ మీరు ఇనిక తొహిన్దెరో, అయాకెఙ్ దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దుబా తొహె ఆనెలె. మరియాబూమిముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో,
ఆయాకెఙ్ పరలోకాముద్ దేవుణుబాఅడుడ్ కినాలె. మరియాబూమిముసుక్ఇనిదనిన్ఙ్ 
సెలవ సీనిదెరో పరలోకామ్ దాన్ దేవుణుబా దనిన్ఙ్ సెలవ సీనాలె ఇజి నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న. 19 మరి ఎయెర్ బా రిఎర్ కూడ్ఃజి, ఉండె మనుస్ కలిగ్ జి ఇనికబా
లొసిత్ఙ్ బా, పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు, మీరు కోరిజిని లెకెండ్ మీ
వందిఙ్ కినాన్ లె. 20 అహిఙ ఎంబె రిఏర్ నొ, ముఏర్ నొ నా పేరుదాన్ కూడ్ఃజి వాజి
మహిఙ,అబెబ్ వరివెటనానుమంజినలె.”

కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి
21 నసిత్వలె 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 † అపప్ లొసిత్క మర్ జి సీదెఙ్ మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డగు తతాత్ ర్.
25 వనిన్ఙ్ అపప్ తీరిసెత్ఙ్ అట్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ఙ్, కొడొఃరిఙ్, మరి వనిన్ఙ్ 
కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అపప్ తీరిస్ అ ఇజియాజుమాని ఆడ సితాత్ న్. 26 అయ
పణిమణిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ ండె, “నఙి సెమిస్ అ నఙి మరి
కండెక్ సమయం సిదా నాను అపప్ విజు మర్ జి సీన’ ఇజి బతిమాల్ తాన్. 27అయ
ఎజుమాని పణిమనిసి ముసుక్ కనికారం ఆజి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
సొండెఙ్ సెలవ సితాత్ న్. 28గానిఅయపణిమనిసి వెలిల్ వాజిసొనిస్మహివలె, వనిన్ఙ్ 
వందదినారమ్ కు‡అపప్మని,వనిన్వెట కూడ్ఃజిపణికిజినిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్.
వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె గొతిక పడిఃసి, “నీను నఙి అపప్ మనిన్ డబుబ్ మర్ జి సిదా’, ఇజి
బలవంతం కితాత్ న్. 29 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఆతి అయ పణిమనిసి వనిన్
ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నఙి సెమిస్ అ, నిఙి మరి కండెక్ సమయం సిదా? నిఙి
సీదెఙ్ మనిన్ అపప్ విజునానుమర్ జి సీన’, ఇజి బతిమాల్ తాన్. 30గానివాండు అక
ఒపుకొడ్ ఏండ, అపుప్ విజు మర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్. 31 వరివెట
కూడ్ఃజి పణికినికార్ సెగొండార్, యాజర్ గితిక విజు సుడ్ఃతారె నండో బాద ఆతార్.
వారుసొనిస్జరిగ్తికవిజుఎజుమానిఙ్ వెహార్ . 32-33నసిత్వలెఅయఎజుమానివనిన్ఙ్ 
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 సెమిసివనిన్ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
34నసిత్వలె అయఎజుమాని వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆతాండెవాండు అపప్ విజుమర్ జి
సీనిదాక వనిన్ఙ్ హిమ్ స కినివరిఙ్ ఒపజెపాత్ ండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్.

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

* 18:22 18:22నాలిగ్ వంద తొంబయ్ సుటుక్ ఇహిఙ ఎసిత్వలెబా సెమిసిమండెఙ్ ఇజి అరద్ం. † 18:24
18:24 ఉండి వెయి తాలందు ఇహిఙ వెయి లకక్ రూపాయ్ దిఙ్ లావ్ మనెన్ ‡ 18:28 18:28 వంద
దినారమ్ కు ఇహిఙఅయకాలమ్ దు పది రొసాక్ పణికిని కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్.
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19
అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1యామాటెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక యేసు గలిలయ డిఃసి, యోర్ దాన్ గడడ్ అతాహ
పడక మని యూదయ నాహక్ఙ్ సొహాన్ . 2 మంద 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 వజ నాయమ్ 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 .✡ 6అందెఙెఅబెబ్ణిఙ్ అసివారు రిఏర్ ఆఏండఉండెఒడొఃల్ ఆనమంజినార్.
అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ కేట కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసిత్ మనిన్కమీరు ఎసెఙ్ బాసదివ్ఇతిదెరా?”,ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 7వారువనిన్ఙ్,
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 గాని ముఙాహన్ అసి అయ లెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9 రంకు బూలాతిఙానె తపప్
మరిఇనిదనివందిఙ్ బాఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసిమరిఉండిదనిఙ్ ఇడెఆతిఙవాండు
దనివెటరంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్ ఇజినానుమిఙివెహిస్న”, ఇజివెహాన్ . 10వనిన్
సిసూర్ వనిన్ఙ్, “ఆలిస్ మాసిర్ నడిఃమి సఙతిఙ్ యాలెకెండ్ మనాద్ ఇహిఙ, పెండిల్
ఆఏండ మంజినికాదె నెగెద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 11యేసు వరిఙ్, “మీరు వెహి
మాట విజేరె అసెత్ఙ్ అట్ ఏర్, గాని దేవుణు ఎయెరిఙ్ అయ లెకెండ్ సితాండొ వారె
కిదెఙ్ అట్ నార్. 12 సెగొండార్ ఆండేరెఙ్ * లెకండ్ నె అయ్ సి పొటాదాన్ పుట్ నార్.
సెగొండారిఙ్ లోకుర్ ఆండేరెఙ్ లెకెండ్ కిజినార్. మరి సెగొండార్ దేవుణు ఏలుబడిః
వందిఙ్ పెండిల్ ఆఎండ వరిఙ్ వారె ఆండేరెఙ్ ఆజిమంజినార్. 13నసిత్వలెయేసు కికు
ఇడిజ్ పారద్నం కదెఙ్ ఇజి సెగొండార్ ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్. వనిన్ సిసూర్ 
కొడొఃరిఙ్ తతిత్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆజిగోల కితాత్ ర్. 14గానియేసు, “యాఇజిరికొడొఃరిఙ్ నా
డగు రపీర్ , వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. దేవుణు ఏలుబడిః కినిక నినివరిదినె”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 15వరిముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి వెనుక వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .
ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.

16 ఇదిలో, ఒరెన్ యేసు డగు వాతండె, “ఓ బోదకినికి, దేవుణు వెట ఎలాకాలం
మంజిని బతుక్దు నాను మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 17యేసు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙి వెన్ బాజిని?
నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండె మనాన్. దేవుణు ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు నీను
మండెఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు సితి ఆడెఙ్ లొఙిజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని
ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్, రంకు బూలాదెఙ్ 
ఆఎద్,డొఙ కిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్. 19అయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ 
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నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡ మరి నీను నిఙి పేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡, ఇజి
వెహాన్ . 20 అందెఙె అయ దఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజు నాను కిజినె మంజిన.
మరి ఇనిక నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 21 యేసు 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. 24మరి నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఆసిత్
మనికాన్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొని దనిఙ్ ఇంక, ఒంటె దొపానం బొరొదాన్ డుఃగ్ నిక
సులు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25 సిసూర్ యామాట విహరె నండొ బమమ్ ఆతారె,
“దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”, ఇజి వెహార్ . 26 యేసు
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?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 28యేసు వరిఙ్, “యాలోకం మరి
కొతాత్ క ఆనివెలె లోకు మరిసి ఆతినాను గొపప్ జాయ్ మని గొపప్ సింహాసనమ్ దు బసి
ఇసాయేలుది పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పు తీరిసిన్వెలె, నా వెనుక వాతి మీరుబా,
నావెట పనెన్ండు గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె. 29 మరి
ఎయెర్ బా నా వందిఙ్ వరి ఇలుల్ జొలుల్ , అనన్తంబెరిఙబ, బీబి తఙిసికఙ్ బా, అయ్ సి
అపొప్సిరిఙ్ బా, బూమిపుట, కొడొఃకొకరిఙ్ బా డిఃసిత్ సితిఙ నినివరిఙ్ యాకెఙ్ వంద
వందుఙ్ దొహ్ కెన్. దనిన్వెట ఎలాకాలం మంజినిబతుక్బా దొహ్ కాన్ద్ . 30 గాని
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.
2 ఉండి 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. 4 వాండు వరిఙ్,
“మీరుబానాదాకస్టొటాదుపణిదిఙ్ సొండు,మిఙిసరియానికూలిసీన”,ఇజివెహాన్ .
5వారు సొహార్ . మరి వాండు పనెన్ండు గంటెఙ, మూండి గంటెఙబా ఆహె కితాన్.
6 మరి అయ్ దు గంటెఙ సొహిఙ్ మరి సెగొండార్ కాలి నిహిమనివరిఙ్ సుడ్ఃతాన్.
వాండు వరిఙ్, “యాదినం విజు ఎందనిఙ్ మీరు ఇబెబ్ సెడిడ్ఃనె నిహిమహిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 7వారువనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బాఇనిపణిదిఙ్ బామఙికూక్ ఏతార్,అందెఙె”,
ఇజి వెహార్ . వాండు వరిఙ్ “మీరుబా నా దాస టోటాదు పణిదిఙ్ సొండు”, ఇజి
వెహాన్ . 8పొదు ఆతివెలె అయదాస టోట ఎజుమాని పణి సూణి వనిన్ఙ్ కూకాండె,
“పణికినివరిఙ్ కూకిస్, కడఃవేరి వాతివరిబాణిఙ్ మొదొలిస్ ముందాల వాతికార్ దాక
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వరిఙ్ కూలి సిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9పొదుద్ డిగిన్వలె పణిదిఙ్ వాతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఉండి దినారం కూలి దొహ్ కాద్. 10ముందాల వాతికార్ మఙి లావ్ దొహ్ కెన్,
ఇజి ఒడ్ఃబితార్ గాని వరిఙ్ బాపతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి దినారమ్ నె కూలి దొహ్ కాద్.
11 అయాక దొహ్ కివెలె వారు టోట ఎజుమానిఙ్ ఎదు మొరొ ఆతార్. 12 వారు,
“కడెఃవెరిదు వాతికార్ ఉండి గంటనె పణి కితాత్ ర్ గాని వెలార్ కసట్బడ్ఃజి విజు పణి
కితిమని మఙి ఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13వాండు
వరిలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్, “బయి,నానుమిఙిఇనిఅనెయం కిఏత. ఉండిదినారమ్ దిఙ్ 
పణి కిన ఇజి మీరు ఒపుకొటిదెర్ గదె?. 14మీ కూలి అసి మీరు సొండు. మిఙి
సితి లెకెండ్ కడెఃవెరిదు వాతివనిన్ఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 15నా డబుదాన్ 
నఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెదా? నాను వరిఙ్ ఓదరిసి సితి వందిఙ్ 
నీను గోస ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బతాన్ . 16 అయా లెకెండ్ నె కడఃవెరిదికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజినికార్ మొదొహికార్ ఆనార్,ముందాహికార్ ఇజిఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ 
ఆనార్.”

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.
17 యేసు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ మహివలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ 

సిసురిఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతాండె వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 18 ఇదిలో మాటు
యెరూసలేమ్ దు సొనిస్నాట్. అబెబ్ లోకుమరిసి ఆతి నాను పెరి పుజెరిఙ, యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆనాలె. వారు నఙిసావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె. 19మరి
వారు నఙి వెకసి, కొర్ డేఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, సిలువ పోకెఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమర్ జి నికాన్న్ లె.”

20నసిత్వలె జెబెదెయిమరిసిర్ అయ్ సి వరి వెటయేసు డగు వాతాదెముణుకుఙ్ 
ఊర్ జిమాడిఃసి, “సాయంకిఅ”,ఇజివెహాద్ . 21“నీను ఇనికకోరిజిని?”,ఇజివాండు
వెహాన్ . అందెఙె అది, “నీను రాజు వజ ఏలుబడిః కినివెలె, యానా 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 గినాదికమీరు ఉణిదెర్, గానినాఉణెర్ పడఃకాదుని డేబ పడఃకాదు బసె
కిబిసిన్క నా కీదు సిలెల్ద్ ,నాబుబబ్ కియుదాన్ ఎయేరిఙ్ తయార్ కితమనాండొ వరిఙ్ 
అకెక్ఙ్ దొహ్ కన్”, ఇజి వెహాన్ . 24మహి పది మనిస్ర్ సిసూర్ వరి అయ్ సి యేసుఙ్ 
లొసిత్ అయ మాట విహరె రిఎర్ ముసుక్ కోపం ఆతార్. 25యేసు వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
కూకాండె వరిఙ్, “యూదురు ఆఇవరి రాజుర్ వరి లోకుర్ ముసుక్ అతికారమ్ దాన్ 
మంజినార్. వరి పెరి అదికారిఙు వరిఙ్ మని అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు
తిగిజినార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? 26గాని మీరు వారు లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ .
గానిమీలొఇ ఎయెర్ బా పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు మిఙి పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె.
27 మరి ఎయెన్ బా విజేరె ముసుక్ పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్, వాండు మిఙి
విజేరిఙ్ వెటి పణికి వనిలెకెండ్ ఆజి మండెఙ్. 28 ఎలాగ ఇహిఙ లోకు మరిసి ఆతి
నాను, విజేరె నఙి పణి కిపీర్ ఇజి నాను రెఏతా, గాని పణి కిదెఙె వాత మనన్. మరి
నండొండారిఙ్ బత్ కిసెత్ఙ్, వరిఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ వరి వందిఙ్ నాపాణం సీదెఙె నాను
వాతమన”, ఇజి వెహాన్ .
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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, మా ముసుక్ కనికారం
తోరిస్ అ”, ఇజి డేల్ సి వెహార్ . 31లోకుర్ వరిఙ్” పలక్ మండు’ ఇజి గోల కితాత్ ర్.
గాని వారు, “పబువా, దావీదు మరిసి మా ముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె
డేలిస్ వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిమీరు
కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 33 “పబువామా కణుక్ సూణి లెకెండ్ కిఅ”,
ఇజి వారు వెహార్ . 34యేసు వరి ముసుక్ కనికారం ఆతాండె వరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్.
వెటనెవారు సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్ వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారు యెరూసలేము అందిని ముంఙాల, ఒలివ మరెక్ మని గొరొన్ ముసుక్
మని బెత్ పాగె ఇని నాటొ వాతార్. 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 రాజు వాజినాన్. గాడ్ఃదె పిలల్
ఆతి ఇజిరి గాడ్ఃదె ముసుక్ ఎకాండె, నీ డగు వాజినాన్ ఇజి సీయోను గాలిస్* ఆతి
దనిఙ్ వెహ ”, ఇజి దేవుణు పవకవెట✡ దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ 
యాకెఙ్ జర్ గితె. 6యేసువరిఙ్ వెహివజనెసిసూర్ సొహరె కితాత్ ర్. 7వారుగాడ్ఃదెని
దని పిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ ముసుక్ వరి సాల్ వెఙ్ పహిఙ్, యేసు దని ముసుక్
బసాత్ న్. 8 నండొండార్ వరి సాలెవ్ఙ్ సరి అందు పహర్. మరి నండొండార్ మరెకాణి
కొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు పహర్. 9మంద లోకుర్ వనిన్ ముందాల సొనిస్ మహికార్,
వనిన్ వెనుక వాజిమహికార్, “దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ 
వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”, ఇజి వారు డేలిస్
మహార్ . 10యేసుయెరూసలేంపటన్మ్ దువాతిఙ్,లోకుర్ విజెరె “వాండుఎయెన్ ?”,
ఇజిబమమ్ఆతారెఒరెన్ మరిఒరెన్వెటవరిగ్జిమహార్. 11“వీండు గలీలయదుమనిన్
నజరేతు ఇనినాటోణి పవక ఆతియేసు”, ఇజి వనిన్ వెటమహిఅయమందలోకుర్ 
వెహార్ .
యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్నాన్.

12యేసు దేవుణు గుడిః లొఇ సొహాండె, అబెబ్ గుడిః అర్ ఙుదు మహి కొణి వరిఙ్ 
పొరిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్ మారిసిని వరి బలెల్ఙ్ ని పావుర పొటిఙ

* 21:4-5 21:4-5యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబా పేరు మహాద్ ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అయ
పటన్ం సీయోను గొరొన్ ముసుక్ తొహి మహ్ ద్ . అమదెఙె సియోను గాలిస్ ఇజి వెహిన్వలె యెరుసలేల్ం పటన్మ్ ది
వరిఙ్ గురు కిజి వెహిస్మహార్ వారు ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ గురు. ✡ 21:4-5 21:4-5 జేకరి 9:9.
† 21:9 21:9అరామియబాసాదు ఓసనన్ ఇనిమాటదిఙ్ మఙి ఏలు రకిస్స్ అ ఇజి అరద్ం మనాద్. గానిలోకుర్ 
పొగ్ డిఃదెఙ్ మరి ఎయెన్ బాపెరికాన్ వానివలె వరిఙ్ కూకిస్ ఒనిలెకెండ్ బావెహిస్మహార్ .
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పొరిన్వరి పీటెఙ్ మహ విసీర్ తాన్. 13వాండు వరిఙ్, “నా ఇలు పారద్నం కిని ఇలు
ఇజి కూకె ఆనాద్ లె,✡ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ గానిమీరు దనిఙ్ డొఙారిఙ
సాలం✡ లెకెండ్ కితి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 14 గుడిడ్దికార్, సొటాదికార్ దేవుణు
గుడిఃదు వనిన్ డగువాతిఙ్ వాండువరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 15గానివాండు కితిబమామ్తి
పణిఙ సుడ్ఃజి, దేవుణు గుడిః అరఙుదు మని కొడొఃర్, “దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్”,
ఇజి డేలిస్నిక విహరె, పెరి పుజెరిఙుని, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపం
ఆతార్. 16వారు వనిన్ఙ్, “యాకొడొఃర్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇజి నీను వెంజినిదా?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. యేసు వరిఙ్, “ఓ వెంజిన, కొడొఃర్ ని ఇజిరి కొడొఃరి వెయుదాన్ నీను
పొగ్ డిఃజినిమాటెఙ్ తయార్ కితి మనిన్’✡ 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 ఉండిబొడెమరాన్ 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 వహ సొహాద్ ?”, ఇజి
వారు వరిగ్తార్. 21యేసు వరిఙ్, “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, మిఙి నమకం మంజి,
మీ లొఇ అనుమానం సిలెల్ండ మహిఙ, యాబొడెమరాన్ దిఙ్ కితికదె ఆఎండ, యా
గొరొతిఙ్ సుడ్ఃజి”,నీను ఇబెబ్ణిఙ్ పెరెఆజిసమ్ దారమ్ దుసొనిస్ అర్ అ’ ఇజివెహిఙ
అయవజనెజరిగ్నాద్ లె. 22మిఙినమకంమహిఙమీరుపారద్నం కిజి ఇనికలొసిన్దెరొ,
అయాకమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె”, ఇజివెహాన్ . 23యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొహాండె గుడిః
అర్ ఙుదు బోదకిజి మహివలె, పెరి పుజెరిఙుని లోకుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగు వాతారె,
“ఇని అతికారమ్ దాన్ నీను యా పణిఙ్ కిజిని? ఎయెర్ నిఙి యా అతికారం సిత
మనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

24 యేసు వరిఙ్, “నానుబా మిఙి ఉండి మాట వెన్ బాన. అయాక మీరు నఙి
వెహిఙ ఇని అతికారమ్ దాన్ నాను యా పణిఙ్ కిజిన ఇజి నానుబా మిఙి వెహన్.
25 బాపిత్సం సీని యోహనుఙ్, బాపిత్సం సీదెఙ్ మని అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ 
దేవుణుబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ లోకుర్ బాణిఙ్ నా?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
“దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి మాటు వెహిఙ, మరి ఎందానిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ 
నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి వెన్ బానాన్. 26 గాని, యోహను ఒరెన్ దేవుణు పవక
ఇజి లోకుర్ విజేరె నమిజినార్. అందెఙె లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙి
తియెల్ నె, ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 27 అందెఙె వారు, “మఙి తెలిఏద్”, ఇజి
యేసుఙ్ మర్ జి వెహార్ . నసిత్వలె వాండు, “ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన
ఇజినానుబామిఙి వెహ్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
రిఎర్ మరిసిర్ కత

28“దినిన్వందిఙ్ మీరుఇనికఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసీర్ మహార్ .
వాండు పెరివనిన్ డగు సొహాండె, “మరిన్, నేండు నీను దాకస్ టోటాదు సొనిస్ పణి

✡ 21:13 21:13యెసయ 56:7. ✡ 21:13 21:13యిరీమ్యా 7:11. ✡ 21:16 21:16 కీరన 8:2.
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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  గాని సొన్ ఏతాన్. 31 “యా
రిఎర్ మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. వారు, “పెరికాండె”, ఇజి వెహార్ . యేసు వరిఙ్ “పనున్ పెర్ నికార్ ని
సానిదికెఙ్ మిఙి ఇంక ముఙాల దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు సొనార్ లె ఇజి నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న. 32ఎందనిఙ్ ఇహిఙయోహనువాతాండె, నీతి నిజాయిదాన్ బతిక్దెఙ్ 
ఇజిమిఙిసరితోరిసాత్ న్ గానిమీరు వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ నిసానిదికెఙ్ 
వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా మీరు మనుస్ మరిసి మీరు కితి తపుఙ్ 
ఒపప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
పాలిసితిటోట కత

33 “మరి ఉండి కత విండు. బూమి మనికాన్ ఒరెన్ ఉండి దాసటోట ఉణుసాత్ న్.
దని సుటులం కోట తొహన్. దాకస్ పటుక్ రసం లాగ్ దెఙ్ ఉండి గానుగు తయార్ 
కిబిసాత్ న్. కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మని ఇలుబా తయార్ కితాన్. వెనుక అయ దాకస్
టోటసెగొండార్ రయ్ తురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాండెపయనంకిజిమరిఉండిదేసెంసొహాన్ .
34పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ వంతుఙ్ లొసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ పాలిఅసిత్
మని వరి డగు పోకాన్. 35పాలి అసిత్మనికార్ వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ అసాత్ రె ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ డెయ్ తార్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ తార్.
36మరి,వాండుముఙాలపోకివరిఙ్ ఇంకనండొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ బా
పాలిఅసిత్మనికార్ అయావజనె కితార్. 37 “నామరినిఙ్ పోకిఙ వనిన్ఙ్  వారు గవ్ రం
సీనార్ లె”, ఇజి వెహండె కడెఃవెరిదు వనిన్ మరిసిఙ్ వరి డగు పోకాన్. 38-39 గాని
పాలిఅసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయాతోటాదిఙ్ అకుమనికాన్, రదు,
మాటు వినిఙ్ సపిస్యాటోటమాసొంతదిక కినాట్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ అసిదాకస్ తోటదిఙ్ 
వెలిల్ విసీర్ తారె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40 అందెఙె అయా దాస టోట ఎజుమాని వానివలె
అయ పాలి అసిత్మనివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? ఇజి వెన్ బతాన్ . 41 “అయా సెఇవరిఙ్ 
నండొ కటినమతిసావుదాన్ సపాన్న్. మరిపటుక్ పండిన్కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ సరియాతి
వందుఙ్ సీని రెయురిఙ్ దాసటోటపాలిదిఙ్ సీనాన్”, ఇజివారు వెహార్ .

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

43 అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః కినిక మీ నడిఃమిహన్ లాగిజ్ దనిఙ్ తగితి పటుక్
సీని వరిఙ్ సీనాన్”, ఇజి నాను మిఙి వెహస్న. 44 ఎయెన్ బాయా పణుకు ముసుక్
అరిఙ వాండు ముకెఙ్ ఆనాన్. యా పణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అర్ నాదొ వాండు
గుండ ఆనాన్ ”, ఇజి యేసు కత వెహిస్ వీజితాన్. 45యేసు వెహి కతెఙ్ విహరె పెరి
పుజెరిఙునిపరిసయ్ రు,వరివందిఙెవాండువెహిస్మనాన్ ఇజిఅరద్ం కితార్. 46వారు
వనిన్ఙ్ కయ్ దు కిదెఙ్ ఉండి ఉపాయ్ సుడ్ఃతార్ గాని లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ ఒరెన్ 
పవక ఇజి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకురిఙ్ తియెలాతార్.
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1యేసుమరి కతవజ వరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః ఇహిఙ వనిన్మరిసి
పెండిల్దిఙ్ విందు తయార్ కితిమని ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 3పెండిల్ విందుదిఙ్ 
రదు ఇజి ముఙాల వెహి మహివరిఙ్ కూకిస్ తగాట్ ఇజి వాండు 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 వెహి మాటదిఙ్ కండెక్ బా లసయ్ం కిఏండ, ఒరెన్ వనిన్
మడిఃఙసొహాన్ మరిఒరెన్ వనిన్బేరమ్ దిఙ్ సొహాన్ . 6మహికార్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 
అసాత్ రెమరాయ్దలాగిజ్ సపాత్ ర్. 7అయరాజునండొకోపంఆతాండెవనిన్ సయ్ నమ్ దిఙ్ 
పోకిస్వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ సపిత్వరిఙ్ కతిసాత్ ండె,వరిపటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ ముటిసాత్ న్.
8 వెనుక వాండు పెండిల్ విందు తయార్ అత మనాద్ , వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్, “గాని
ముఙాల పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతి మహికార్ విందుదిఙ్ వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్.
9 మీరు రసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్ మిఙి తోరినివరిఙ్ విజేరిఙ్” విందుదిఙ్ రదు’ ఇజి
కూకు”, ఇజి వెహాన్ . 10 అయ పణిమనిస్ర్ రసత్ సహ్ కాఙ్ సొహరె వరిఙ్ తోరితి
నెగిగ్వరిఙ్,సెఇవరిఙ్ కుడుఃపిస్,వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు
సమ్ డ నిండితాద్. 11నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ రాజువాతాన్.
పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ పెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్ బసిత్మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్.
12రాజువనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్,పెండిల్సొకక్తొడుగిఏండనీనుఎలాగలొఇవాతి?”,
ఇజివెన్ బాతాన్. వాండు వరిగ్ఏండ అలేతమహాన్ .

13 నసిత్వలె రాజు, “వినిఙ్ కికుక్కాలుక్ తొహిస్ వెలిల్ దూరమమనిన్ సీకటి బాడిఃదు
విసీర్ దు. అబెబ్వాండుఎలాకాలంఅడఃబాజి,పలుక్కొహ్ కిన్కమంజినాన్ ”,ఇజివనిన్
పణిమనిస్రిఙ్ వెహాన్ . 14 “కూకె ఆతికార్ నండొండార్ గాని, ఎరెల్ ఆతికార్ కొకొండారె.”

కయిసరిఙ్ పను సీని వందిఙ్ 
15నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొనిస్ వాండువరిగ్ని మాటదాన్ యేసుఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ 

ఇజి కుట ఆజిమహార్. 16వారు వరి సిసూరిఙ్ ,హేరోదియరు* జటుదివరివెటయేసు
డగు పోకార్. వారు సొనిస్, “బోద కినికి, నీను, మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు సరివందిఙ్ 
నిజమ్ దాన్ బోదిసిని నెగిగ్కి ఇజి మాపు నెసాన్ప్. నీను లోకురి ఎలాగ మరికార్ ఇజి
మొకొంసుడ్ఃజివరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజివరిగ్నికిఆఇ. 17అహిఙకయ్ సరుఙ్ పనుసీనిక
నాయమా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 18యేసు
వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె, “వేసం కినికిదేరా! ఎందనిఙ్ నాను వహిన్ మాటదాన్ 
నఙి అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? 19 పనున్ సీని ఉండి కాసు నఙి తోరిసుత్ ”, వారు ఉండి
దినారం వనిన్ డగు తతార్. 20 “దినిముసుక్మనిబొమమ్ ఎయెర్ ది? రాసిత్మనిరాంత
ఎయెర్ ది?”, ఇజి వాండు వరిఙ్, వెన్ బాతాన్. 21వారు, “కయిసురుది”, ఇజి వెహార్ .
నసిత్వలె వాండు, “కయిసరుది కయ్ సరుఙ్ సీదు, దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 22యామాటవెంజి బమమ్ ఆతారెవారు వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహార్ .

* 22:16 22:16 హేరోదియరు జటుదికార్ రోమదికార్ యూదురు ముసుక్ కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్
యూదురుఆతికార్ . పరిసయురిఙ్ నిహేరోదియరిఙ్ ఇనిపొతుత్ సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ 
తియెలాజిమహార్.
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23సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్ . వారు అయా
రోజుదునె వనిన్డగు వాజి ఈహ వెన్ బాతార్. 24 “బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ
సాతిఙవనిన్తంబెరిసాతివనిన్ఆలిస్ఙ్ పెండిల్ ఆజిసాతివనిన్ వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ 
వలె ఇజిమోసె రాసిత్ సితి రూలుదు మనాద్. 25మానడిఃమి ఏడు గురు తంబేర్ ఙు
మహార్ . పెరికాన్ పెండిల్ ఆతాండె సాతాన్. వనిన్ఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ కక వనిన్ తంబెరి
సాతివనిన్ ఆలిస్ఙ్ ఇడెః ఆతాన్. 26 నడిఃపి వాండుని కొగి నడిఃపి, అయా లెకెండ్ నె
వీస్ కొడొఃదాక విజేరె దనిఙ్ పెండిల్ ఆజి సాతార్. 27 కడెఃవేరిదు అయా బోదెల్ బా
సాతాద్. 28అహిఙసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నివెలెయాఏడుగురులొఇఎయెరిఙ్ 
అదిఆలిస్ఆనాద్ లె? ఇనికఇహిఙబతిక్జిమహివలెఅదిఏడుగురుదిఙ్ బాఆలిస్ఆత
మహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29 యేసు వరిఙ్, “దేవుణు మాట ఇజి, మీరు నెస్ ఇదెర్ దేవుణు సతుత్ ఎసొస్
ఇజి మీరు నెస్ ఇదెర్ అందెఙె అరద్ం కిఏండ మీరు నండొ తపప్మాటెఙ్ వెహిస్నిదెర్.
30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి విరబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె ఎయెర్ బా పెండిల్
ఆఏర్, పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. వారు పరలోకామ్ ది దేవుణుదూతెఙ్ లెకెండ్ మంజినార్.
31-32సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ దేవుణు మిఙి వెహి మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా
సదివ్ఇతిదెరా? నానుఅబాహముదేవుణు,ఇసాస్కుదేవుణు,యాకోబురిదేవుణుఇజి
వాండు సాతి వరి దేవుణు ఆఏన్, బతిక్జిని వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33అయ
మాటవిహరె వనిన్ బోద వందిఙ్ లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.

పెరిఆడ
34యేసు సదుకయ్ రు వెయ్ కుమూకాన్ ఇజివిహరెపరిసయ్ రు కూడ్ఃజివాతార్.

35-36వరి లొఇ 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 నీ పబు ఆతి
దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡ 38యాకాదె గొపప్ ముకెక్లమతికని, మరి మొదోహి ఆడ.
39 రుండి ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ మహి వరిఙ్ బా పేమిస్ అ.✡
40దేవుణు సితి రూలుఙ్ నిపవకరు వరిగ్తిమాటెఙపునాదిఆతికయారుండిఆడెఙ్”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 41-42పరిసయెరు కూడిఃతి మనివెలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, కీసుత్
వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? వాండు ఎయెర్ ది కుటుమ్ దికాన్ ఆనాన్ ? ఇజి
వెన్ బాతాన్. “వాండు దావీదు రాజుతెగగ్దికాండె”, ఇజివారు వెహార్ .

43-44 అయాలెకెండ్ మహిఙ మీరు నిజం వెహిస్నిదెర్ . “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ 
నీ పాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు బసి మన్ అ. ఇజి పబు
నా పబు వెట వెహాన్ .✡ యా లెకెండ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ దావీదు వరిగ్తివలె వనిన్ఙ్ 
ఎలాగ పబు ఇజి కూకిస్నాన్ ? 45దావీదు వనిన్ఙ్ పబు ఇజి కూకిఙ్, వాండు ఎలాగ
వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 46 ఎయెర్ బా మర్ జి
ఉండి మాటబా వెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయా రోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ 
ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతాద్.
✡ 22:31-32 22:31-32నిరగ్మ 3:6. ✡ 22:37 22:37దివ్తీ 6:5. ✡ 22:39 22:39లేవి 19:18.
✡ 22:43-44 22:43-44 కీరన 110:1.
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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. 4 లోకుర్ 
గుజమ్ దుపిండ్ దెఙ్ అట్ ఇననిబరుఙ్ తొహిస్ఇడిన్లెకెండ్ మనిపెరిపణిఙ్ 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 ఇజి వారు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ కోరిజినార్.
7 సతెఙ నడిఃమి వారు లోకుర్ వెట మాడిఃసె ఆదెఙ్, బోదకినికార్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ 
కోరిజినార్.

8గాని మీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
ఒరేండెమిబోదకినికాన్ మీరువిజిదెరెఅనన్తంబేర్ ఙు. 9బూమిముసుక్ ఎయెరిఙ్ బా
బుబబ్ ఇజి పేరు ఇడ్ఃమాట్. దేవుణు ఒరేండె మీ బుబబ్. వాండు పరలొకామ్ దు
మనాన్. 10మీరు ఎయిదెర్ బా నెసిప్సిన్కి ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్
ఒరేండె మిఙినెసిప్సిన్కాన్. 11మీ 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. 13 వేసం
కినికిదెరాతిపరిసయ్ రుఙ్ నిఊదురురూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా! అబయా,మిఙిఎసోనొ
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. 14వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ నియూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా,
అబయా,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. మీరుసిగుసిలెల్ండరాండిబోదెకాఙ్ మొసెంకిజి
మిఙిలాబం తపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజి నసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజిమీరు లోకుర్ 
ఎదు లావ్ నీరిండ్మనిన్పారద్నం కిజినిదెర్ . దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.

15వేసం కినికిదెరాతిపరిసయ్ 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

* 23:5 23:5యాఇజిరి పెటెట్ఙ్ తొలుదాన్ తయార్ కితికెక్ఙ్ దనిన్ లొఇ పడాఃయ్ ఒపుమానమ్ దుమనిన్ సగం
మాటెఙ్ రాసి ఇడిజ్ మంజినార్ . నిరగ్మ 13:1-10, 13:11-16. దివ్తీ 6:4-9, 11:13-21. దేవుణుమాటదు రాసిత్
మనిన్కెఙ్ దివ్తీ 6:8, 11:18. యాలెకెండ్ లొఙిజి మంజినాప్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ 12 వయుసుస్ డాటిస్ మొగగ్కొడొఃర్ 
యాపెటె ఉండి వరి నొదుదుని మరి ఉండి పెటె డేబ కియుదుబా తొహె ఆజి మహార్ . ముకెలం పారద్నం కినివలె
ఆహెకిజిమహార్ . † 23:5 23:5యూదురు ఆతికార్ దేవుణు పణికినికార్ ఇజితోరెఆదెఙ్ ,మరిదేవుణు సితిత్
ఆడెఙ్ ఎతుత్ కిబిసిత్లెకెండ్ ఉండి నీలి రంగు సాలవ్ ననిన్క పొరాప్జిమహార్ .యాకపొరాప్దెఙ్ ఇజి వరిఙ్ ఆడ సితత్
మహాన్ సంకయ్ 15:37-41, దివ్తీ 22:12. గానియూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ని పరిసయురిఙ్ వారు గొపప్
నెగెండ్ దేవుణుదిఙ్ లోఙిజినికార్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ అకెక్ఙ్ గొపప్ పెరికపొరాప్జిమహార్ .
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సిసు మంజిని బాడిఃదు సొండెఙ్, మిఙి ఇంక రుండి వంతుఙ్ తగిన్ ననికాన్ తయార్ 
కిజినిదెర్.

16 యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతి మీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి తోరిసెత్ఙ్
మనిన్కిదెర్ , గాని మీరు మహివరిఙ్ 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 లొఇ
మని బఙారం తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ వాండు అయ ఒపుమానమ్ దాన్ తపె
ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్. 17 గుడిడ్యాతి బుదిద్ సిలికిదెరా! ఎమేణిక
పెరిక? దేవుణు గుడిఃదు మని బఙారమ్ నా, సిలిఙ బఙారమ్ దిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ 
కేట కితత్క ఇజి కిజిని దేవుణుగుడిఃనా? 18మరి ఎయెన్ బా సంద సురిన్ మాలి పీట
తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ,వాండు అయపమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్న్. గాని
దని ముసుక్ మని పూజ సితి వనకాఙ్ తొడు అసి పమాణం కితిఙ వాండు అయ
పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజిమీరు నెసిప్సినిదెర్. 19యూదురు రూలుఙ్ 
నెసిప్సిని గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? పూజ సితికాదా? సిలిల్ఙ
పూజ సితిదనిన్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజిని సంత సురిన్ మాలి పీటనా?
20అందెఙె సంత సురిన్ మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం కినికాన్ సంద సురిన్ మాలి
పీటదిఙ్ మరిదనిముసుక్మనిన్విజువనకాఙ్ తోడుఅసిపమాణంకిజినాన్. 21మరి
దేవుణు గుడిః తోడు అసి పమాణం కినికాన్, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని దని లొఇమంజిని
విజువనకాఙ్ నిబాన్ మంజినిదేవుణుదిఙ్ తోడుఅసిపమాణంకిజినాన్. 22పరలోకం
తోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు బసిన్ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని దని ముసుక్ బసి
మంజిని దేవుణుదిఙ్ బాతోడు అసి పమాణం కిజినాన్.

23వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, అబయా
మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు పొదిన కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡
దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§ సీజినిదెర్. గాని నాయం, కనికారం, దేవుణు ముసుక్
మని నమకం ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్ ముకెలమతి మాటెఙ్ మీరు నెకిస్
పొకిస్నిదెర్. రుండిబాఉండె లెకెండ్ కిజిమంజినిక ఇహిఙ ఒదె నెగెండ్మహాద్ మరి.
24 సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదని లొఇ డోమెఙ్ అరి మహిఙమీరు జాలిసిన్దేర్.
గాని ఒంటె ననికెఙ్ అరిఙ అకక్ నెసెత్ఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

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

27 వేసం కినికిదెరాతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె,
వెలిల్దాన్ సుడ్ఃతిఙమీరుగొపప్సోకుమనిసునన్ండెయ్ తిమనిదూకిననికిదెరె! దూకి

‡ 23:23 23:23పొదిన, సొపు, జిలకార ఇకెక్ఙ్ విజు కరీదికెఙ్ ఆఉ ఇకక్ తిండిదిఙ్ రుసి కూడుఃఙ్ ఇజి వంట

కినివలెకలపిన్కెఙ్ . § 23:23 23:23అబహామునెతొలితదసమ్ బాగంసితిత్లెకెండ్ పడాఃయ్ ఒపుమానమ్ దు
రాసత్ మనాద్ . ఆది 14:20. వెనుక ఇసాయేలు లోకుర్ వరిఙ్ దొహ్ కిన్ వనక లొఇ దసంబాగం సీదెఙ్ ఇజి దేవుణు
ఆడ సితాత్ న్ . దసంబాగం ఇహిఙ పదిలొఇఉండి.
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లొఇసాతివరిడుముక్మరివిజుసెఇకెఙ్ మనిన్లెకెండ్ మీరుబామనిన్దెర్. 28అయా
లెకెండ్ నె మీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయం మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆజి నిదెర్. గాని లొఇ
మీరు బకిమనికాప్ ఇజిపొఙిజి నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ నిండితిమనిన్కిదెర్.

29వేసం కినికిదెరాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, పరిసయురుఙాండె, మిఙి
ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు దేవుణు పవకరు దూకిఙ ముసుక్ సమాది తొహిస్,
నీతినిజాయి మనిన్ వరి సమాది ముసుక్ సోకు కిజినిదెర్. 30 అనిగొగొర్ కాలమ్ దు
మాపు మంజినిక ఇహిఙ, వారు దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహివలె వరివెట మాపు
కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజిమీరు వెహిస్ మంజినిదెర్. 31అందెఙె దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్
మహివరిమరిసీర్ ఇజిమీమాటదానెమిఙిమీరెసాసెం వెహెఆజినిదెర్. 32అందెఙె
మీఅనిగొగొర్ కితిపాపమ్ దు తకు మనికమీరుపూరి కిదు.

33సరాస్ ననికిదెరా! సరాసుక్ కొడొఃర్ ననిమీరు ఎలాగ ఎలాకాలం సిసు మంజిని
బాడిడ్దాన్ తపె ఆనిదెర్. 34 అందెఙె నాను, పవకరుఙ్ ని బుదిద్మని వరిఙ్, బోద కిని
వరిఙ్ మీనడిఃమిపోకిస్న. సెగొండారిఙ్ మీరుసపిన్దెర్,మరిసెగొండారిఙ్ మీరుసిలువ
పొకిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ కొర్ డెఙణిఙ్ డెఃయ్ జి
ఉండిపటన్మ్ దాన్ మరిఉండిపటన్మ్ దుఉల్ పిన్దెర్. 35నీతినిజాయిమనికాన్ ఆతి
ఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని సంత సురిన్మాలి పీటదిఙ్ నడిఃమి
మీరు సపిత్ మహి బెరాకియ మరిసి ఆతి జెకరియదాక, నీతి నిజాయి మనిన్కారాతి
విజేరిఙ్ సపిస్వరినలబూమికారిసిత్ మనిన్ వందిఙ్ సికస్మీముసుక్నెవానెలె. 36యా
సికెస్ఙ్ విజుయాతరమ్ ది వరిముసుక్నెవానె ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

37 ఓ యెరూసలేమా, యెరూసలేమా నీను పవకరుఙ్ సపిన్కి, నీ డగు పోకివరిఙ్ 
పణకాణిఙ్ డెఃయ్ నికి,ఉండికొరుదనిపిలెకాఙ్ కుడుఃపిస్ దనిరెకెఙఅడిగ్ ఇడిన్ లెకెండ్,
నీకొడొఃరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినాను ఎసొడు సుటుక్నోఆసస్ ఆతమనన్,గానినిఙి ఇసట్ం
సిలెల్ండ మహాద్ . 38 ఇదిలో దేవుణు వనిన్గుడిః డిఃసి సినానెల్, అందెఙె అకక్ కాలి
మంజినాద్ . 39పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆనికాన్ ”✡ ఇజి నీను వెహిన్దాక నఙి నీను
మరి సుడ్ఃఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.”

24
తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2యేసు దేవుణు గుడిఃదాన్ సోతాండె దూరం సొనిస్ మహిఙ్, సిసూర్ వనిన్ డగు
వాతారె, దేవుణు గుడిః వందిఙ్ కూకుక్సాపిస్ గొపప్ఙ వరిగ్జి మహార్ . వాండు వరిఙ్,
“మీరుయాకెఙ్ విజుసుడ్ఃతిదెర్ . గానిఇకక్ఉండిపణకుముసుక్మరిఉండిపణకు
నిలిస్ మన్ ఏండ ఆహెఆనాద్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

3యేసుఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్బసిత్ మహివలె,మరిఎయెర్ డగుసిలెల్ండ
మహివలె, 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 నిఙిమోసెం కిఏండ జాగర
సుడ్ఃజి మండు. 5 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ వాజి, నా పేరు ఇడెః ఆజి, “నానె
కీసుత్ ’ ఇజి వెహిస్ నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 6మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్ వెనిదెర్ లె.
మరి విదెమ్ కు వానెలె ఇజి సాటిసిన్కబా వినిదెర్ లె. అయావలె తియెల్ ఆఏండ
✡ 23:39 23:39 కీరన 118:26.
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మండు. యాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాక ఆకక్ర్ ఆఏద్ . 7లోకుర్ ముసుక్
లోకుర్ నిదేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసెమ్ కు పగఆజిమంజినె. అబెబ్ఇబెబ్ నండొనాహక్ఙ్ 
కరు, బూమి కదిల్నికెఙ్ వానెలె. 8యాకెఙ్ విజు ఉండి బోదెలి కీదు అసెత్ఙ్ ముఙాల
వానినొపిప్మొదోల్ సిత్ లెకెండె. 9నసిత్వలె లోకుర్ మిఙిఅసితొహిస్హిమెస్ఙ్ కిజి సపెత్ఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకామ్ దు మనిన్ విజు జాతిదికార్ 
మిఙి ఇసట్ం కిఏండ ఆనార్ . 10 నండొండార్ వరి నమకం డిసన్ సీనార్ లె. ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొసం కినాన్. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట పడిఃఏండ ఆనాన్.
11నండొండార్ డొఙ పవకరు వాజి తపప్ బోదెఙ్ నెసిప్సి లోకురిఙ్ తపప్ సరుద్ నడిఃపిసి,
నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 12దేసమ్ ది రూలుఙ్ లొఙిఏండబతిక్జినికార్ . ఆజినిఙ్
లోకుర్ పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్ .  మహివరిఙ్ పేమిసిన్ పేమ సిలెల్ండాజి మంజినార్ .
13 గాని ఆకక్ర్ దాక కసట్మ్ కు ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 14 దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార బూమి ముసుక్ మని లోకాఙ్ విజు ఉండి సాక్ 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. 17 మిదె 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, లోకంమొదోల్ సిత్ బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇ
ననికసట్మ్ కువానె. అందెఙెఅయాకసట్మ్ కాణిఙ్ తపెఆదెఙ్ ఇజిమీరుఉహ్ కిస్సొనిక
ఉండి పినిన్కాలమ్ దునొ, విసాంతిదినమ్ దునొ* ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి పారద్నం కిజి
మండు. 22అయా కసట్మ్ కు మనిన్ దినమ్ కు తకుక్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒడ్ఃబిఎండ
మహిఙ బూమి ముసుక్ మనన్కాన్ ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని దేవుణు
ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరి వందిఙ్ అయా దినమ్ కు తకుక్ కినాన్ లె. 23 అయా కాలమ్ దు
ఎయెన్ బా మిఙి, “ఇదిలో కీసుత్ ఇబెబ్ మనాన్ ”, సిలిల్ఙ, “వాండు అబెబ్ మనాన్ ’ ఇజి
వెహిఙ వరి మాటెఙ్ అసామ్ట్. 24 నసిత్వలె డొఙకీసుత్ ర్, డొఙ పవకరు వాజి నండొ
బమామ్తి పణిఙ్, ముఙాల ఎసెఙ్ బా తోఇ నని బమామ్తి పణిఙ్ కిజి, అటిత్ఙ దేవుణు
ఎర్ లిసిత్ మనిన్వరిఙ్ బా మోసెం కిదెఙ్ సూణార్. 25 జాగర మండు! ఏలె అకెక్ఙ్ 
ఇనికెక్ఙ్ బాజరిగ్నెముఙాలెనానుమిఙి వెహమన.

26 అందెఙె ఎయెన్ బా, “ఇవిలోన్ వాండు అబెబ్ బిడిఃమ్ బూమిదు పాంతమ్ దు
మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ్ బామీరు సొనామ్ట్. సిలిల్ఙ, “ఇవిలోన్ వాండు ఇబెబ్ గొనెమనాన్ ’
ఇజి వెహిఙ్ బా నమిమ్మాట్. 27 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మిరిస్నిక ఎలాగ తూర్ పుదాన్ 

✡ 24:15 24:15దాని 9:27; 11:31; 12:11. * 24:20-21 24:20-21పినిన్కాలమ్ దు గొపప్ పెరి పిరు
వాజి మహాద్ . అందెఙె విజుబాన్ గడెడ్ఙ్ నిండిజి మనిన్ఙ్ పినిన్దిఙ్ పయ్ నం కిదెఙ్ గొపప్ కసట్మాజి మంజినాద్ 
మండెఙ్ బాడిడ్ దొహ్ కెఙ్ నొ, తిండి దొహ్ కెఙ్ నొ గొపప్ కసట్మాజినాద్ యూదురి రూలుఙ్ వజ విసాంతిదినమ్ దు
మూడు నాల్ గిమయిలుదిఙ్ లావ్ దూరం పయ్ నం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమహాద్ .
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పడమార దాక తోరె ఆజినాదొ, అయలెకెండ్ నె లోకు మరిసి ఆతి నాను వానివలెబా
మంజినాద్, 28డేగెఙ్ వానివలెపినుగుఙ్ మంజినెఇజిగురు కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ యేసు
వానిదనిన్ఙ్ బాటెటాఙ్ తోరిన్ గురుఙ్ మంజినె.

29అయాకసట్మ్ కు మని దినమ్ కు వీజితివెటనె, “పొదుద్ సీకటి ఆనాద్, నెలజాయ్ 
సిఏద్, ఆగాసమ్ దు మని సుకెక్ఙ్ రాలెన్. ఆగాసమ్ దు మనిన్లావ్ రకమ్ ది సతుత్
మనిన్కెఙ్ కదిల్నె.✡ 30 నసిత్వలె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానిదనిఙ్ గురు ఆగాసమ్ దు
తొరాన్ద్. బూమి ముసుక్ మని నండొ తెగెగ్ఙాణికార్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్.
నసిత్వలెలోకుమరిసిఆతినానుగొపప్సతుత్ దాన్ దేవుణుజాయ్ దాన్ ఆగాసమ్ దుమని
మొసొపు ముసుక్ వానిక వారు సూణార్ లె. 31 జోడుబంకెఙ జాటుదాన్ నాను నా
దూతెఙ్ పోకన్. వారుఆగాసమ్ దుయాకొసాదాన్ అయాకొసాదాకనాల్ గిదికుక్ఙాణిఙ్ 
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. 33అయలెకెండ్ నె మీరు
యాకెఙ్ విజు జరిగ్నిక సూణివెలె, నాను దారబందమ్ దునె మనన్ ఇజి మీరు నెసుత్ .
34యాకెఙ్ జరిగ్నిదాకయా తరమ్ దికార్ తప్ ఏండ బతిక్జినె మంజినార్ ఇజి నాను
మిఙినిజంవెహిస్న. 35ఆగాసమ్ నిబూమిబాసిలెల్ండఆనె,గానినామాటెఙ్ 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
మరిసిబానెస్ ఏన్ . 37నోవాహ కాలమ్ దు ఎలాగమనెనొ,అయలెకెండ్ నెలోకుమరిసి
ఆతి నాను వానికబా మంజినాద్. 38 గడడ్ నిండిని ముఙాల నోవాహ ఓడః లొఇ
డుఃగితిమహిదినమ్ దాకలోకుర్ ఉణిజి,తింజి, పెండిల్ ఆజి, పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ †.
39బూమివిజుముడిఃగిజ్ని లెకెండ్ గడడ్ నిండిజివిజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక,ఇనికజరిగ్నాద్ లె
ఇజి వారు నెస్ ఏండ మహార్ . అయా లెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానివలెబా
మంజినాద్. 40 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్
ఒనాన్ . 41రుండిబోదెక్ ఉండిజెతత్ పణకుదునూరిజ్మంజినె. ఉండిదనిఙ్ డిఃసిఉండి
దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42 ఎమేణి దినమ్ దు మీ పబు వానాండొ ఇజి మిఙి తెలిఏద్. అందెఙె మీరు
జాగర్ తదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 43 యాక మీరు అరద్ం కిజి నెసుత్ . ఎమేణి
గడియాదుడొఃఙారివానాన్ ఇజిఇండొణిఎజుమానినెసిత్ఙ,డొఙారిఇండొడుఃగ్ దెఙ్ సరి
సిఏండ తెలిమంజి సుణాన్. 44మీరునా వందిఙ్ ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు,లోకుమరిసి
ఆతినానువాన. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

45 బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి ఆతి వేలాదు, వరిఙ్ సరి ఆతి బోజనం సీదెఙ్ ఇజి ఇండొణి
ఎజుమాని ఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండె బుదిద్ మనిన్ పణిమనిసి. 46అయఎజుమాని
మర్ జి వానివలె, వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయా పణిమనిస్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ
అయ ఎజుమాని సుడ్ఃతిఙ అయ పణిమనిస్ఙ్ నెగెద్. 47 అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ 
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పేరు రపిసి గడడ్ నిండిని ముఙాల ఉండి ఓడ తాయార్ కిదెఙ్ ఇజి నోవాహ ఙ్ వెహాన్ . అయాఓడ 300మూరెఙ్ 
సాంపు 50మూరెఙ్ వెడలుప్ 30మూరెఙ్ ఎతుత్ మనిన్క. నోవాహ ని వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె,మరి విజుజంతుఙ్ 
పొటిట్ఙ్ పొరిల్ఙ్ ఆండు పోతుత్ జతత్ లెకక్ ఓడాదు డుఃగిజ్ ఏడు రోసుక్ వెనుక పిరు వాదెఙ్ మొదొలిస్దాకలోకుర్ వరిఙ్ 
అలవాటుఙ్ లెకెండ్ బతిక్జిమహార్ .
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కలిగ్తిమని విజు దనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయ పణిమనిసి కినాన్ ఇజి నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న. 48-49 “గాని అయ పణిమనిసి సెఇకాన్ ఆజి నా ఎజుమాని వాదెఙ్ 
నండొ ఆలసయ్ం ఆనాద్”, ఇజి అయ సెఇ పణిమనిస్ వనిన్ మనుస్దు ఆలొసనం
కిజి వనిన్వెట పణికిని వరిఙ్ డెఃయ్ జి, మరి ఉణివరివెట కూడ్ఃజి ఉణిజి తింజి
మంజినాన్ . 50వాండు తొఇ దినమ్ దు ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమానివానాన్.
51 అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కతిస్, బకి మనికాప్ ఇజి పొఙిజిని వరివెట వరివందిఙ్ 
తయార్ కితిత్మనిన్ బాడిఃదు పోకాన్న్. అబెబ్ పలుక్ కొహ్ కిన్,అడఃబాజిమంజినార్ .

25
పదిమణిసివిడిఃబోదెక్ 

1మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ వరి నూనెఙాణి దీవెఙ్ అసి పెండిల్ దఙడః
వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహిమహి పదిమనిస్ విడిడ్ః బోదెకాఙ్ పోలిత మనాద్.
2 వినకాఙ్ లొఇ అయ్ దుగురు బోదెక్ బుదిద్ సిలికెఙ్, అయ్ దుగురు బోదెక్ బుదిద్
మనికెఙ్. 3 అయ బుదిద్ సిలికెఙ్ వనక దీవెఙ్ అసెత్ గాని నూనెఙ్ ఒఊతె. 4 బుదిద్
మనికెఙ్ వనక దీవెఙవెట సీసెఙ నూనెబాఒతె. 5పెండిల్ దఙడఃయెన్ వాదెఙ్ ఆలసయ్ం
ఆతిఙ్ అవిక్ విజుకొహొజినిద కిజిమహె.

6 మదరెయు, “ఇవిలొన్ పెండిల్ దఙడాఃయెన్, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ వాతి
బోదెకాండె వెలిల్ రదు”, ఇజి ఉండి గగోలిదాన్ జాటు వాతాద్. 7 నసిత్వలె బోదెక్ 
విజుండెక్ నిఙ్ జి వనాక్ నూనెఙాణి దీవెఙ్ సొడిఃతిఙ్ ఎకిసి నెగెండ్ కితెత్ . 8గాని అయ
బుదిద్ సిలికెఙ్, “మాదీవెఙ్ నమ్ జి సొనిస్నె. అందెఙె మీ నూనె లొఇ కండెక్ మఙిబా
సిదాట్ ”, ఇజి బుదిద్ మని వనకాఙ్ లొసెత్. 9అయావలెబుదిద్మనిబోదెఙ్, “సిలెల్, సితిత్ఙ
మఙిని మిఙి సాల్ ఏండ ఆనాద్. అందెఙె మీరు పొరిన్వరిబాన్ సొనిస్ కొండు”, ఇజి
వెహె. 10అవి నూనె కొండెఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ పెండిల్ దఙడః వాతాన్. నసిత్వలె తయార్ 
ఆతిమనికెఙ్ వనిన్వెటపెండిల్ విందుదిఙ్ లొఇసొహె. దనివెనుకసేహ్ లెఙ్ కెహ్ పెఆతె.
11 దనిన్ వెనుక, మహి బుదిద్సిలిల్ బోదెక్ వాజి, “బాబు, బాబు మఙి సెహల్ రెఅ”, ఇజి
కూకె. 12వాండు వరిఙ్, “నానుమిఙినిజం వెహిస్న,నానుమిఙినెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .
13నాను వాజిని రోజు గాని అయ గడిఃయబామీరు నెస్ ఇతిదెర్, అందెఙె మీరు తెలి
ఆజిమండు.
మూఎర్ పణిమణిసిర్ 

14 మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ ఒరెన్ దేసం సొండెఙ్ ఇజి వనిన్
పణిమనిస్రిఙ్ కూకిస్, వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ ఒపజెపిత్ వనిన్ లెకెండ్ మనాద్. 15 వండు
ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ అయ్ దు తాలంతుఙ్*. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రుండి, తాలంతుఙ్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 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
ఎజుమాని డబుబ్ మూసాత్ న్. 19 లావ్ కాలం సొహి వెనుక వరి ఎజుమాని మర్ జి

* 25:15 25:15 ఉండి తాలంతు ఇహిఙ దినారమ్ కు అయాలెకెండ్ ఇహిఙ ఆరు వెయిఙ్ రోసుక్ పణికితిఙ
దొహ్ కిన్ కూలిదిఙ్ సరియాతిడబుబ్ఙ్ నేహిలెకక్దిఙ్ సుడ్ఃజి ఇంసుమింసు ఆరు లెకెక్ఙ్ రూపాయ్ మంజినె.
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వాతండె వరి సితిత్ డబుబ్ఙాణిఙ్ వారు ఇనిక కితత్ మనార్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 20నసిత్వలె
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 ఎజుమాని వనిన్ఙ్, “నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిస్, నీను నెగెండె
కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ నిఙినమిదెఙ్ అటిన్ ననిపణినీను కితిత్ . అందెఙెనండొవనకాఙ్ 
నాను నిఙి ఒపజెపాన్లె. నీను వాజి నీ ఎజుమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

22రుండితాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమానినీను నఙి రుండితాలంతుఙ్ 
ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో అకెఙె ఆఏండ మరి 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. నీను వాజి నీ ఎజమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

24 నసిత్వలె ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను విత్ ఇ బాడిదాన్ 
కొయ్ నికి,మరిఉణుస్ ఇబాడిఃదాన్ పంటకొయ్ నిమూర్ కతంమనికి ఇజినాను నెసత్.
25అందెఙెనాను తియెల్ ఆజిబూమిదుగాందకారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్. ఇదిలోనీది, 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?
27 అహిఙ నా డబుబ్ వడిడ్ సీని సవ్ కారిఙబాన్ నీను సీని మంజినిక ఇహిఙ నాను
వాతివెలె వడిడ్ కుడుఃపిస్ నా డబుబ్ నఙి దొహ్ కాద్ మరి.

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

మెండగొరెఙ్ నిఎలెటిగొరెఙ్ 
31నసిత్వలెయేసుఈహ వెహాన్ . “లోకుమరిసి ఆతినానునాగొపప్ గవ్ రమ్ దాన్,

నా విజు దూతెఙ తోడుః అసి వనిన్వెలె, రాజు వజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు మంజిని గొప జాయ్ దాన్ , విజు దూతారిఙ్ నావెట తోడు అసి
వానివలె, రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ పరలోకమ్ దు మంజిని గొపప్ జాయ్ మనిన్ నా
సింహాసనమ్ దు బసి మంజిన. 32 నసిత్వలె 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.

34రాజుఆతినాను నా ఉణెర్ పడఃక మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాబుబాబ్తి 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.
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జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్, నాను జెలిదు మహివలె సుడ్ఃదెఙ్ 
వాతిదెర్, ఇజి వెహన్న్.

37నసిత్వలె దేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహినీతినిజాయిమనిన్కార్ఆతివారు, “పబువా,
ఎసిత్వలె నిఙి బఙదాన్ సుడ్ఃతిఙ్ నిఙి బోజనం సితాప్ ? ఎసిత్వలె ఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపు
నిఙి ఏరు సితాప్ ? 38ఎసిత్వలె ఆఇకి ఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙి డగు కితాప్ ? ఎసిత్వలె
డుమ్ డ ఆతి మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సొకెక్ఙ్ సితాప్ ? 39 ఎసిత్వలె నీను జబుదాన్ 
మహిక, జెలిదు మహిక సుడ్ఃజి నీ డగు వాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బానార్ లె.
40నసిత్వలెరాజుఆతినాను, “నాతంబెరిఙఆతివరిలొఇఇజిరికాన్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మీరు ఇనిక కితిదెరొ, అయాక మీరు నఙి కితిత్దెర్, ఇజి నాను నిఙి నిజం వెహిస్న”,
ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 41నసిత్వలె వాండు డేబ పడఃకాదు మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ 
పొందితికిదెరా, నా డగహాన్ సొండు, సయితానుఙ్ ని వనిన్ దూతర్ వందిఙ్ తయార్ 
కితి మని ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొండు. 42 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
బఙసాత,గానిమీరు నఙిబోజనం సిఇతిదెర్. ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ ఇనిక సిఇతిదెర్.
43 ఆఇకానాతి మహిఙ్ మీరు నఙి డగు కిఇతిదెర్. డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ మీరు నఙి
సొకెక్ఙ్ సిఇతిదెర్. జబుబ్దాన్ మహివలె జెలిదు మహివలె మీరు నఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
రెఇతిదెర్”, ఇజి వెహన్. 44వారుబా వనిన్ఙ్, “పబువా ఎసిత్వలె నీను బఙదాన్ మహిక,
ఎహిక్దాన్ మహిక, ఆఇకి ఆతి మహిక, డుమ్ డ మహిక, జబుదాన్ మహిక, కయ్ దు
మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సాయం కిఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బానార్. 45నసిత్వలె నాను, “యా
ఇజిరివరిలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనికమీరు కిఇతిదెరొ,అయాకనఙిబామీరు కిఇతిదెర్”,
ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 46 నసిత్వలె వారు ఎలాకాలం మంజిని సికాస్దు సొనార్ లె, గాని
దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలంమంజిని బతుక్దు సొనార్.”

26
యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 

1-2యేసుయాకెఙ్ విజువెహివీజితివెనుక వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి, “రుండిరోసుక్
వెనుక పసక్ పండోయ్ * వాజినాద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. నసిత్వలె లోకు మరిసి ఆతి
నాను సిలువపోకె ఆదెఙ్ ఇజి ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

3నసిత్వలెపెరిపుజెరిఙునిలోకురిపెదెద్ల్ ఙవిజేరె,విజేరెవిజుపుజెరిఙముసుక్పెరి
పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ కూడ్ఃజి వాతార్. 4యేసుఙ్ ఎలాగబా ఉపాయ్ కిజి అసి
సపెత్ఙ్ ఇజిఅబెబ్వారు ఉండిఆలోసనం కితార్. 5 “మాపుఏలు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙలోకుర్ 
వెట గొడఃబ కినారెల్,అందెఙెయాపండొయ్ దు పోని”, ఇజివారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసు బెతానియ ఇని నాటొముఙాల కుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహి సీమోను ఇండొ

వాతిఙ్, అబెబ్ వాండు బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనాన్ఙ్ 

* 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 గాని మెండ గొరెది నల
దారబందమ్ కాఙ్ రాస్ ఇ అయ్ గుపు దేసెమ్ ది వరి విజు ఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరి వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు దూత సపాత్ న్ .
యా పండొయ్ విజు సమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురు విజు దేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి యెరుసలేల్మ్ దు
కూడ్ఃజివానార్ నిరగ్మ 12.
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పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి సీసాదు†, నండొ విలువమని, నండొ వాసనం మని
నూనె ఉండి పెరి సీస తతాత్ దె వనిన్ బుర ముసుక్ వాకాద్. 8-9సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃజి
కోపం ఆతారె, “ఎందనిఙ్ యాణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాక నండొ డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి, అయ
డబుబ్ బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

10యేసు అకక్ నెసాత్ ండె, “యాబోదెలి నా వందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ పణి కితాద్ మీరు
ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిజినిదెర్ ? 11బీదాదికార్ మీవెట ఎసిత్వలెబామంజినార్. గాని
నాను ఎలాకాలం మీ వెటమన్ ఎ. 12నఙి మూసిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్ లెకెండెయా
బోదెలియానూనెనాఒడొఃల్ ముసుక్ వాకాద్. 13యాబూమిముసుక్ ఎంబెబాయా
దేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ సువారసాటిసిన్వెలెఅదికితియాపణిదనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితిత్
లెకెండ్ సాటిసిమంజినాద్ లె”, ఇజివెహాన్ . 14-15నసిత్వలెపనెన్ండుమణిసిర్ 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. 16 అబెబ్ణిఙ్ అసి యూద
యేసుఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఉండి అవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ .

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

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

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

23 యేసు, “నావెట గినెదు కియు ముడుఃకిన్కాన్ ఎయెండొ వాండె నఙి
ఒపజెపిన్కాన్. 24లోకుమరిసి ఆతి నా వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్మహి లెకెండ్ 
నాను సొనాలె, గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి ఎయెన్ ఒపజెపాన్ండొ వనిన్ఙ్ కసట్మ్ నె.
వాండుపుట్ ఏండమంజినికఇహిఙవనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”,ఇజివెహాన్ .

25వనిన్ఙ్ ఒపజెపిన్యూద, “బోదకినికినానుఆఏగదె?”,ఇజివెన్ బాతాన్. యేసు,
“ఒఒ నీనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .

యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుకొడిజ్నాన్.
26వారుబోజనం కిజిమహిఙ్ యేసుఉండిరొటెట్ అసాత్ ండెదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

వెహిస్, అయాక రుకిస్, వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాండె, “మీరుయాకలొసి తిండు,యాకనా
ఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
† 26:6-7 26:6-7యానూనాన్ఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజి,యాపణుకు నండొకరీదిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ 
యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
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27మరి వాండు గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక వరిఙ్ సీజి,
“దినిన్ లొఇ మనిక విజేరె ఉండు. 28యా గినాన్దు మనిన్క నా నల, నండొండారిఙ్ 
వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని నా నల. ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని
ఒపుమానం. 29నాబుబాబ్తిదేవుణు కినిఏలుబడిఃదుమరిమీవెటకొతాత్ ఙ్ ఉణిదాక
దాకస్ పటుక్ రసం మరి ఎసెఙ్ బా నాను ఉణ్ ఎలె, ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్  30మరి,ఉండిపాట‡పారారెవారు ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్సొహార్ .
పేతురు వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహన్న్ లె ఇజియేసుమూఙాలవెహిస్నాన్.

31 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె, గొరెఙ్ 
మంద సెదరినె సొనెలె✡, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ లెకెండ్, యా పొదొయ్ నె నా
వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండమీరు విజిదెరె నఙి డిఃసిసొనిదెర్ లె. 32గాని దేవుణు నఙి
మర్ జి బతుక్దు నికి వెనుక,మిఙి ఇంకముఙాల గలీలయదు సొనాలె”, ఇజి వెహాన్ .
33 అందెఙె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ డిఃసిత్ సొహిఙ్ బా, నాను
ఎసెఙ్ బానిఙిడిఃసిసొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 34యేసు వనిన్ఙ్, “యాపొదొయ్ నె
కొరు కెరెని ముఙాల నీను, నఙి నెస్ ఎ ఇజిమూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజి నాను
నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 35పేతురు 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

36 నసిత్వలె యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గెత్ సెమిని ఇని టోటాదు సొహాన్ . వాండు
వరిఙ్, “నాను అబె సొనిస్ పారద్నం కిజి మర్ జి వానిదాక ఇబెబ్ బసి మండు”, ఇజి
వెహాన్ . 37పేతురుని జెబెదయిమరిసిరిఙ్ వనిన్వెటఒతాన్. వాండు నండోదుకం ఆజి
బాద ఆదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 38వాండు వరిఙ్, “నాను సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్
ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొబాద నఙి కలిగ్జినాద్. మీరు ఇబెబ్నె బసి నావెట తెలి మండు”,
ఇజి వెహాన్ . 39యేసు అబెబ్ణిఙ్ కండెక్ దూరం సొహాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నా
బుబబ్, నీను అటిత్ఙయా కసట్మ్ కు నా బాణిఙ్ లాగ్ అ. గాని నా ఇసట్ం వజ ఆఎద్ , నీ
ఇసట్ం వజనె జరిగ్పిద్ ”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 40 వెనుక వాండు సిసూర్ డగు మర్ జి
వాతివెలెవారు నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండి గంటబానావెట తెలి ఆజిమండెఙ్ 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 సుటుక్సొనిస్, “నాబుబబ్,యాకసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగెద్ఙ్ 
ఆఏద్ , నాను ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇహిఙ నీను ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ , అయావజనె జరిగ్పిద్”,
ఇజి పారద్నం కితాన్. 43మరి వాండు మర్ జి వాతివెలె, వరి కణక రెపెఙ్ బరుదాన్ 
మూగిజ్ మహిఙ్ వారు మరి నిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్ . 44 వాండు మర్ జి సొహాండె
మూండి సుటుక్బ అయామాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్
సిసూర్ డగువాతాత్ ండెవరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలుబామీరు నిద కిజిరోమ్ జినిదెరా? ఇదిలో
లోకుమరిసిఆతినఙిసెఇవరి కియుదుఒపజెపిన్ గడిఃయడగుఆతాద్. 46ఇదిలోనఙి
ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదుమాటు వరి వెట దసూల్ ఆదెఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .
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యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 
47వాండు వరిగ్జిమహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇఒరెన్ యూదవాతాన్.

పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ పోకిమని మంద లోకుర్ 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”, ఇజివెహండెపొమ్ జివనిన్ఙ్ ముదు కితాన్. 50యేసువనిన్ఙ్,
“కూలాయెన్, నీను ఇనిక కిదెఙ్ వాతిదొ అకక్ కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె లోకుర్ 
ముఙాల్ వాజివనిన్ముసుక్అర్ సివనిన్ఙ్ అసాత్ రెతొహార్ . 51అయావలెనెయేసువెట
మహికాన్ ఒరెన్ వనిన్ కియుసాపిస్ కురద్ లాగితాత్ ండెపెరిపుజెరిఙ్ పణిమనిస్ గిబిబ్తెవు
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 
ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ మహికఎలాగపూరిఆనాద్ ? 55అయావలెయేసుమంద
లోకురిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాను ఒరెన్ డొఙ కినికాండా? మీరు కురద్ఙాణిఙ్ , కొణెఙాణిఙ్ 
నఙి అసెత్ఙ్ వాతిదెరా? విజు రోసుక్ నాను దేవుణు గుడిఃదు బసి బోదిసి మహగదె.
అయావలె మీరు నఙి అస్ ఇతిదెర్. 56 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ముఙాల దేవుణు వరిగ్తి
మాటెఙ్ పవకరురాసిత్ మహికెఙ్ అయాలెకెండ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్తె”, ఇజి
వెహాన్ . నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ .

యేసుయూదురి కొరుట్ దు
57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ విజుపుజేరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ

తతాత్ ర్. అబెబ్ పెరి పుజేరిఙు లోకురి పెదలుఙు కూడిఃత వాత మహార్ . 58 దినిఙ్ 
ఆకక్ర్ ఇనిక ఆనాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్, పేతురు కండెక్ దూరమ్ దాన్ వనిన్ వెనుక సొనిస్
విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఇలు అర్ ఙుదు కాప్ కిని వరి వెట బసాత్ న్. 59పెరి
పుజెరిఙు, సన్ హెది సఙం§ ఇజియూదురి కోర్ టుదికార్ విజేరెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి
రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి మహార్ . 60 వనిన్
ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ ఇనికబా
దొహ్క్ ఏతాద్. 61 కడెఃవేరిదు రిఎర్ ముఙాలవాజి, “నాను దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్
మరి మూండి రోసాక్ఙ్ లొఇ దనిఙ్ మర్ జి తొహెఙ్ అటన్ ఇజి వాండు వెహాన్ ”, ఇజి
వారు వెహార్ . 62 నసిత్వలె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నిఙితాత్ ండె
యేసుఙ్, “నీను ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు మీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 63గానియేసు ఇనికబా వరిగ్ఏండ జమ్ న మహాన్ . అందెఙె
విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ 
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తోడు అసి నీ వెట పమాణం కిజి నాను నిఙి వెన్ బాజిన, “నీను కీసుత్ నా, దేవుణు
మరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

64 యేసు వనిన్ఙ్, “నీను వెహిక నిజమె. గాని లోకుమరిసి ఆతి నాను, వాని
గొపప్ అతికారంమనిన్ కాలమ్ దు దేవుణుఉణెర్ పడఃకాదు బసిమంజిఆగాసమ్ దాన్ 
మొసోపుముసుక్ వానిక మీరు సూణిదెర్ ఇజి నాను మిఙి విజేరిఙ్ నిజం వెహిస్న”,
ఇజి వెహాన్ .

65నసిత్వలె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి ఆతికాన్ నండొ కోపం ఆతండె, వనిన్
సొకెక్ఙ్ కిసె ఆజి, “వాండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసి వర్ గితాన్ ! మరి ఇంక సాకిస్రిఙు
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఇదిలోవాండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసివరిగ్తికమీరెవెహిదెర్. 66మీరు
ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అందెఙె వారు”, వీండు సావుదిఙ్ 
తగిన్కాన్”, ఇజి వెహార్ .

67-68 నసిత్వలె వారు వనిన్ మొకొమ్ దు పూసి, ముటి అసి గుదితార్. సెగొండార్
కియుదాన్ డెయ్ జి, “కీసుత్ నిఙిడెఃయ్ తికాన్ ఎయెండొఇజిమఙివెహ్ అ,నీనుదేవుణు
పవకగదె?”, ఇజి వెహార్ .

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిమూండి సుటు వెహిస్నాన్.
69అయావలె వెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ ఆతి ఉండి బోదెలి

వాతాదె, “నీనుబా గలీలయాదికాన్ యేసు వెట మహికి”, ఇజి వెహాద్ . 70 పేతురు,
“నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙితెలిఏద్”, ఇజిబాన్ మహివిజేరె ఎదు వెహాన్ . 71వాండు
అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి గవుని డగు సొహిఙ్, మరి ఉండి పణిమనిస్ ఆతి బోదెలి వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃజి, “వీండు నజరేతుదికాన్ ఆతి యేసు వెట మహాన్ ”, ఇజి అబె మహివరిఙ్ 
వెహాద్ . 72వాండునాను వనిన్వెటమండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 73 కండెక్ టయం ఆతి వెనుక అబెబ్ నిహిమహికార్ పేతురు డగు
వాజి, “నిజమె, నీనుబా వనిన్వెటమహికి. నీను వరిగ్నిమాట విహిఙానె తెలిజినాద్”,
ఇజి వెహార్ . 74నసిత్వలె వనిన్ఙ్ వాండెసయిప్ సిబెఆజిపమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్. 75 నసిత్వలె, “కొరు కెరెని ముఙాల
నఙి నెస్ ఎ ఇజిమూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహిమాటఎతు
కితాండె పేతురు వెలిల్ సొహాండె గుండె కొతె ఆజి డటం అడఃబతాన్.

27
యూద,వనిన్ఙ్ వాండెఉరిఆజినాన్ 

1 పెందాల, పెరి పుజెరిఙుని లోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరె యేసుఙ్ సపిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి
నిరెణ్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండె కుట ఆతార్. 2వారు వనిన్ఙ్ తొహరె, రోమఅతికారి ఆతి
పీలాతు డగు తతాత్ రె వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 3 నసిత్వలె వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద, వారు
యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి తీరుప్ కితార్ ఇజి నెసాత్ ండె, మనుస్దు నండొ దుకం ఆజి అయ
ముపయ్ వెండి రుపయెఙు పెరిపుజెరిఙునిపెదెద్ల్ ఙఎదుమహతతాత్ న్. 4 “ఇనితపప్
సిలివనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ నెనానుపాపం కిత”,ఇజివాండువెహాన్ . “దనిఙ్ నఙిఇనిపొతు
సిలెల్ద్ . అయాక నీబాజిత”, ఇజివారు వెహార్ .

5అందెఙెయూదఅయవెండి రుపయెఙ్ దేవుణుగుడిః లొఇ విసీర్ తాండెసొహాన్ .
వెనుక సొనిస్ వనిన్ఙ్ వాండెఉరిలాగె ఆతాన్.
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6పెరిపుజెరిఙుఅయవెండిరూపయ్ ఙుపెహరె, “ఇకెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిన్వందిఙ్ 
సితిత్ డబుబ్ఙ్, అందెఙె సంద పెటెదు అర్ పిన్క దేవుణు రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ”, ఇజి
వరిగ్తార్. 7వారుఅయడబుదాన్ ఆఇదేసెమ్ దివరిఙ్ మూసెత్ఙ్, కుమెరివనిన్మడిఃఙ్ 
కొణాట్ ఇజి ఉండి నిరెణ్ం కితార్. 8అందెఙె ఏలుదాక అయమడిఃఙ, “నల మడిఃఙ’
ఇజి కూకె ఆజినాద్ . 9-10 “దేవుణు నఙి ఆడ సితిత్లెకెండ్, ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్
వందిఙ్ విలువ లెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండి రూపయెఙ్ వారులాగితారె కుమెరి వనిన్
బూమి కొండెఙ్ సితార్”✡. ఇజి దేవుణు ముఙాల పవక ఆతి యిరిమయ్ వెట వరిగ్తిక
యాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

యేసు పీలాతు ఎదు నిలిస్నాన్ 
11 యాకెఙ్ 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 .
12 పెరి పుజెరిఙు, పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ ముసుక్ తపుఙ్ మోపిత్వెలె వాండు ఇనికబా మర్ జి
వెహ్ ఏతాన్. 13నసిత్వలె పిలాతు, “వీరు నీముసుక్ ఎసొతపుఙ్ మోపిస్నార్,యాకెఙ్ 
విన్ ఇతిదా?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండువారువెహిమాటెఙ్ ఉండిదనిఙ్ బా
మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. అందెఙె అతికారి నండొ బమమ్ ఆతాన్.

15 పసక్పండొయ్ దిఙ్ జెలిదు మనిన్వరి లొఇ, లోకుర్ కోరజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
విడుదల కిని అలవాటు అతికారిఙ్ మనాద్. 16 అయావలె బరాబ ఇని ఒరెన్ 
మూర్ కతం మనిన్ అనన్య వాండుననికాన్ ఒరెన్ జెలిదు మహాన్ . 17 అందెఙె
లోకుర్ విజెరె కూడ్ఃజి వాతివెలె పిలాతు, “నాను ఎయెరిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఇజి
మీరు కోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజినియేసుఙా?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాతార్. 18వారుయేసుముసుక్గోసఆతారెవనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనార్ ఇజివాండు
నెసత్ మనాన్.

19పిలాతునాయంతీరిసిన్బాడిఃదు 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.

20 పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ, బరబెబ్ఙ్ డిఃసి సీజి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి అతికారి
ఒపిన్లెకెండ్ వెహెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ . 21 “యారిఎర్ లొఇ ఎయెరిఙ్ నాను
డిఃసెత్ఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజిఅతికారి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, “బరబెబ్ఙ్ నె”, ఇజి
వారుమర్ జివెహార్ . 22 “అహిఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజినియేసుఙ్ నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి విజేరె వెహార్ . 23 “ఎందానిఙ్ 
వనిన్ఙ్ సిలువ పొకెఙ్, వాండు ఇని తపు పణి కితాత్ న్ ?”, ఇజి పిలాతు వరిఙ్ వెహిఙ్,
“వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజిమరి ఒదెవారు డేలిస్ వెహార్ . 24 గగోలినెలావ్ ఆజినిక
ఆఏండమరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి నెసాత్ ండె పిలాతు,లోకుర్ విజెరె ఎదు ఏరు
లొసి వనిన్ కికు నొర్ బజి, “ఇని తపప్సిలిల్ వనిన్ నలదిఙ్ నఙి ఇని సమందం సిలెల్,
మిఙినె సమందం మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25అందెఙె లోకుర్ విజెరె, “వనిన్ నలమా
ముసుక్ని మా కొడొఃర్ ముసుక్ మనీద్*”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 26 నసిత్వలె వారు

✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13;యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9. * 27:25 27:25 వనిన్ నల
మాముసుక్నిమాకొడొఃర్ ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు
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కోరితిలెకెండ్ నెవాండుబరాబెఙ్ వరివందిఙ్ డిఃసత్ సితాన్. గానియేసుఙ్ కొర్ డెఃఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ జి సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.

సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్.
27 నసిత్వలె 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 అటారెఉండిటోపితయార్ కిజి వనిన్ బురాదు ఇటాత్ ర్ . ఉండిడుడు వనిన్
ఉణిర్ కియుదు అసిప్సాత్ రె వనిన్ ఎదు మూణుకుఙ్ ఊర్ జి, “యూదురిఙ్ రాజు ఆతికి
గెలిస్ అ”,ఇజివెహిస్వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ముసుక్పూసి,అయడుడులాగిజ్ వనిన్
బురాదుమరిమరిడెయ్ తార్. 31వనిన్ఙ్ వెకిసివీజితివెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహి
నీరిసొకక్లాగితారె,వనిన్నీరిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రెసిలువపొకెఙ్ వారువనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

యేసు సిలువపోకెఆజినాన్ 
32వారుసొనిస్మహివలె కురెనియఇనిపటన్మ్ దికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 

సుడ్ఃతారె, సిలువ పిండ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బలవంతం కితార్. 33 బుర పెణకి ఇని అరద్ం
ఆని పేరుమనిగొల్ గోతత్ ఇనిబాడిఃదు వాతార్. 34అబెసేందు కలపిత్ దాస కడు వనిన్ఙ్ 
ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ గాని వాండు కెఏతాన్, 35 వనిన్ఙ్ సిలువ పొకి వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారెవనిన్సొకెక్ఙ్ సీబెఆతార్. 36దనిన్ వెనుక
వారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజిమహార్ . 37 “వీండుయూదురిఙ్ రాజుఆతియేసు”,
ఇజివాండు కితి తపురాసి వనిన్ బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38వనిన్ ఉణెర్ పడకాదు
ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డేబ పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ డొఙారిఙ వనిన్ వెట సిలువ
పొకార్.

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

41 అయ 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 మాపు నమినాప్. 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 నెవనిన్వెటసిలువపోకెఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ 
వెకిసాత్ ర్.

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

గంటెఙ్ ఆతివెలె యేసు, “ఏలి, ఏలి లమ సబకాని”, ఇజి నండొ డేలిస్వెహాన్. “నా
దేవుణు, నా దేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ కియు డిఃసిత్?”,✡ ఇజి యా మాటదిఙ్ అరద్ం.
47అబెబ్నిహిమహికార్ సెగొండార్ యామాటవిహరె, “వాండుఏలియెఙ్ కూకిస్నాన్”,
ఇజి వెహార్ .
✡ 27:46 27:46 కీరన 22:1.
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48వెటనెవరిలొఇఒరెన్ ఉహ్ కిస్సొనిస్దూదితతాత్ ండెపులానిరసమ్ దుముడుకిస్
యేసుఙ్ ఉండెఙ్ ఉండి డుడుదాన్ వనిన్ వెయ్ దు అందిసాత్ న్. 49మహికార్”, ఇనిక
కిమ, ఏలియ వాజి వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ సు, సూణాట్”, ఇజి వెహార్ . 50యేసు మరి
డటం డేల్ సాత్ ండెపాణం డిఃసాత్ న్. 51అయగడిఃయాదునె దేవుణు గుడిఃదు మని తెర
ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కింజితాదె రుండిముకెఙ్ ఆతె. బూమి కదిల్తాద్. సటుఙ్ బదెఙ్ 
ఆతె. 52దూకిఙ్ రే ఆతెనెముఙాలసాతిమహినీతి నిజాయితిమనికార్ నండొండార్ 
ఒడొఃల్ దాన్ మర్ జినీఙితార్. 53వారుదూకిఙాణిఙ్ వెలిల్ వాజి,యేసుసాతివరిబాణిఙ్ 
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 సరం ఆతికెఙ్ కిజి గలీలయదాన్ వనిన్వెట వాతికెఙ్. 56 వనాక్ లొఇ మగద్లెనె
మరియాని,యాకోబు,యోసెఇని వరి అయ్ సి ఆతిమరియని జెబెదాయిమరిసిరిఙ్ 
అయ్ సిబానెమహార్ .
యేసుఙ్ మూసిన్క

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

62-63మరస్నాండిఙ్, ఇహిఙవిసాంతిదినం వందిఙ్ తయార్ ఆనిదినం వెనుక,పెరి
పుజెరిఙుని,పరిసయ్ రు పిలాతుడగు కూడ్ఃజివాతారె, “బాబు,అయఅబదద్ం వెహిస్
మొసెం కితికాన్ బతిక్తి మహివలె, “మూండి దినమ్ కు ఆతి వెనుక నాను మర్ జి
నీఙ్ నాలె’ ఇజి వెహి మహిక 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 .

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

28
యేసుమర్ జినిఙిజినాన్ 

1 విసాంతిదినం గడసిత్ సొహి వెనుక, వారమ్ దిఙ్ మొదొహి దినమ్ దు జాయ్ అజి
మహివలె, మగద్లెనె మరియాని మరి ఉండి మరియ దూకిదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ .
† 27:53 27:53 యెరూసలేం. ‡ 27:54 27:54 సయ్ నమ్ ది వంద మణిసిరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ .
§ 27:59 27:59ఉండి రకం గొపప్ విలువాతి నునాఙ్ మనిన్పాతెఙ్ .
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2 వెటనె బూమి కదిల్తాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత
డిగితవాతాత్ ండె అడుమహిపణుకు ఎరిల్సి దనిముసుక్ బసత్ మహాన్ . 3అయదూత
ఒడొఃల్ మిరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ మహాద్ . వనిన్ సొకెక్ఙ్ గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె.
4వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ ఆతారె వణకిస్ వరి పాణం సొహి లెకెండ్ ఆత
మహార్ . 5దేవుణు దూత అయబోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. సిలువ
పొకె ఆతిమనిన్యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెర్ ఇజినాను నెసిన. 6వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్.
వాండు వెహి లెకెండ్ నె మర్ జి నిఙితాన్. రదు, వాండు గూరిమహి బాడిః సుడ్ఃదు.
7మీరుబేగిసొనిస్వాండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినికాన్. వాండుమిఙిఇంకముఙాల
గలీలయసొనిస్నాన్. మీరుఅబెబ్వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆనిదెర్,ఇజివనిన్ సిసూరిఙ్  వెహ .
ఇదిలోయాక ఏలు నాను మిఙి వెహిస్న ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 8అందెఙె అవిక్ తియెల్ 
ఆజిగొపప్సరద్దాన్ వనిన్సిసూర్ ఙ  యామాటెఙ్ వెహెఙ్ ఉహ్ కిస్సొహె. 9వెటనెయేసు
వనాక్ఎదుతొరెఆతాండె, “మిఙినెగెండ్ మనిద్”,ఇజివెహాన్ . అవిక్ వనిన్డగువాజి
పాదమ్ కు అసి వనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్ మాడిఃసెత్. 10నసిత్వలెయేసు, “మీరు తియెల్ ఆమాట్.
మీరుసొనిస్నా కూలెఙ వెట గలీలయదుసొండు ఇజి వెహ . వారు అబె నఙి దసూల్ 
ఆనార్ లె”, ఇజి వనకాఙ్ వెహాన్  .

11అవిక్ సొనిస్మహిఙ్,దూకిదిఙ్ కాప్ కిజిమహికార్ సెగొండార్ పటన్మ్ దుసొహారె,
జరిగ్తి సఙతిఙ్ విజు పెరి పుజెరిఙ వెట వెహార్ . 12-13అందెఙె వారు లోకురి పెదెద్ల్ ఙ
వెట కూడ్ఃజివాతారెఉండి ఆలోసనం కితార్. వారు అయసయ్ నమ్ ది వరిఙ్ నండొ
డబుబ్ఙ్ సితారె, “మాపు నిద కిజి మహివలె వనిన్ సిసూర్ మదరెతు వాతారె వనిన్ఙ్ 
పెహ ఒతార్ ఇజి మీరు వెహ . 14 యా మాట అతికారి గిబిబ్దు సొహిఙ మాపు
వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహార్ . 15అందెఙె
అయసయ్ నమ్ దికార్ డబుబ్ అసాత్ రె వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబా
యూదురి లొఇ సాటె ఆజినె మంజినాద్. 16 పదకొండు మనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ 
వెహిమనిన్ గలీలయాది గొరొత్ సొహార్ . 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిజి
మాడిఃసాత్ ర్. గాని సెగొండార్ అనుమానం ఆతార్. 18 నసిత్వలె యేసు వరి డగు
వాతండె, “పరలోకమ్ దుని బూమి ముసుక్ విజు అతికారమ్ కు దేవుణు నఙి సిత
మనాన్. 19 అందెఙె మీరు సొనిస్ విజు జాతిఙాణి వరిఙ్ నా సిసూర్ కిదు. బుబబ్
పేరుదాన్, మరిన్ పేరుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ పేరుదాన్ వరిఙ్ బాపిత్సం సీదు. 20మరి
నానుమిఙి ఆగన్ సితిలెకెండ్,నానుమిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజి
వరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలోనానుయాలోకమ్ ది ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం తప్ ఏండమీవెట
మంజిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా పుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ . వినిన్ఙ్ మరి

ఉండి పేరు యోహాను ఇజిబా కూకాన్ర్ . బరన్బని పవులు నెలవ్దాన్ పేతురువెట
కూడ్ఃజి కీసుత్ సేవపణి కిదెఙ్ మారుక్ఙ్ అవ్ కాసం దొహ్ కాద్ . యా సువార రాసెత్ఙ్ 
పేతురుబాణిఙ్ నెసాత్ ండె రాసాత్ న్ ఇజి అరద్మాజినాద్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యాలోకమ్ దు
వాజిసాజిమరిజ్ నిఙితివెనుక సెగం పంటెఙ్ గడఃసిత్వెనుకరాసాత్ న్ .ముకెలమతిక, కీసుత్
గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ కితిత్ దేవుణు మరిసి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కితికాన్ ఇజి,
మారుక్ రాసి తోరిసాత్ న్ . కీసుత్ వెహి బోదదిఙ్ ఇంక కీసుత్ కితిత్ బమామ్తి గొపప్ పెరి పణిఙ
వందిఙ్ లావు వెహిస్ రాసత్ మనాన్ . కీసుత్ కితిత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ పదెద్నిమితి
రాసత్ మనాన్ . నాలిగినె కతెఙ్ వజరాసాత్ న్ .

యోహను దేవుణుమాటసాటిసినాన్ 
1దేవుణుమరిసిఆతియేసు కీసుత్ *వందిఙ్ సువారఇబెబ్మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బ

దినమ్ కాఙ్ ముఙాల్ దేవుణువనిన్మరిసిఙ్ వెహిమాటెఙ్ యెసయపవకఈహ రాసత్
మహాన్ . “ఇదిలొ, నాను నా కబు తనిన్వనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న. లోకు నిఙి డగ్ రు
కిదెఙ్ ఇజి వాండు నీ ముందల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్ †. 3బిడిఃమ్ బూమిదాన్ వాండు
ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్ పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తయర్ కిదు. పబుఙ్ లోకుడగు
వాదెఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు‡”. 4యెసయ పవక వెహివజయోహను బిడిఃఙ్ బూమిదు
వాతాన్. “లోకుర్ పాపమ్ కు డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు పాపమ్ కు
సెమిసాన్న్ ఇజి వెహిస్యోహానుబానెలోకాఙ్ బాపిత్సం సీజిమహాన్ .
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 

5 యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, యెరూసలేం పటన్మ్ దికార్ విజెరె సోతాత్ రె
యోహాను డగు వాతార్ . వారు పాపమ్ కు ఒపు కొటార్. యోహను వరిఙ్ యొరాద్ న్ 
గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాన్. 6 యోహను ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిత్ సొకక్
పొరాప్జి, నడఃముదు తోలు బెలుట్ తొహమహాన్ . వాండుమెపిలెకిన్ అడిఃవి తేనెతింజి
మహాన్ . 7యోహానులోకాఙ్ ఈహ వెహిస్ వెహాన్ , “నావెనుక ఒరెన్ వానానెల్. వాండు
నఙి మిసిత్ నండొ పెరికాన్ . వనిన్ జోడు బెల్ టు కూతెఙ్ బా నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ.
8నానుమిఙిఏరుదుబాపిత్సం సీజిన. నావెనుకవానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం
సీనానెల్”.

9ఆదినమ్ కాఙ్ ఒరెన్ండుయేసుగలీలయదుమనిన్నజరేతుదాన్ యోరాద్ న్ గడాడ్ దు
వాతాన్. అబెబ్యోహనుయేసుఙ్ యోరాద్ నుగడాడ్ దుబాపిత్సంసితాత్ న్. 10గడడ్దాన్ వెలిల్
వాజిమహిఙ్ ఆగాసంరేఆతాదెదేవుణుఆతమ్పావరపొటిలెకెండ్ వనిన్ముసుక్వానిక
యేసు సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను పేమిసినినామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సరద్
ఆజిన”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవాతాద్.

* 1:1 1:1లోకాఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణుఏర్ పాటుపోకికాన్ . † 1:2 1:2మలాకి 3:1. ‡ 1:3 1:3యెసయ
40:3.
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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
దేవుణుసువారబోదిసాత్ న్. 15 “దేవుణుముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయం ఏలువాతాద్ .
దేవుణు ఏలుబడిః కిని గడిఃయ డగు ఆత మనాద్ . మీ పాపమ్ కు ఒపప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీదు,నాను వెహిన్ సువార నమిమ్దు”, ఇజియేసు వరిఙ్ బోదిసాత్ న్.

16 యేసు గలీలయ సమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ సీమోనుఙ్ ని
వనిన్తంబెర్ సియాతిఅందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్వారుసమ్ దరమ్ దు వలపొకిస్మొయేఙ్ 
అసి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు జాలెరిఙు. 17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగ
నా సిసూర్ కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 18 వారు వెటనె
వలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెట సొహార్ . 19యేసు కండెక్ దూరం నడిఃజి సొహిఙ్ జెబెదెయ
మరిసి యాకోబుని, యాకోబు తంబెరిస్ యోహాను, వరిడోణిదు బసి వలేఙ్ నెగెండ్ 
కిజి మహిక సుడ్ఃతాన్. 20యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃతివెటనె కూకాన్. వారు అపొప్సిఙ్,
వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినివరిఙ్ డోణిదు డిఃసియేసువెటసొహార్ .

యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 
21యేసునివనిన్సిసూర్, కపెరన్హము ఇనిపటన్మ్ దుసొహార్ . విసాంతిదినమ్ దు

యేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహాండె నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 22యేసు నెసిప్సిత్క
విహారె లోకుర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి రూలు నెసిప్సిన్వరి
లెకెండ్ ఆఎండ నండొఅతికారమ్ దాన్ మనిన్ వనన్లెకెండ్ నెస్ పిసాత్ న్. 23నసిత్వలె వరి
మీటిఙ్ ఇండొ దెయంఅసిత్ మహికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 24వాండు “నజరేతుదికియేసు,
మావెట నిఙి ఇని పణి? మాపణి విజు అడు కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయెండొ ఇజి
నాను నెసిన. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహాన్ .
25 అందెఙె యేసు, “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 నెరిప్సినాన్. దేవుణు సతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ 
వీండు సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్ . అవి డిఃసి సొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ వెట
ఒరెన్ వరిగ్తార్. 28 వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయా గలీలయ పాంతం సుటుల విజు
వెటనె సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
29 వారు మీటిఙ్ కిని ఇండొణాఙ్ సొనిస్ యాకోబు, యోహానువెట, కూడిఃతారె

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

యేసు గలీలయదుసాటిసినాన్ 
35మరస్నాండిఙ్ యేసు సీకటిమంబునె నిఙ్ జిపెందలఎయెర్ సిలిల్ ఉండిబాడిడ్దు

సొహాండెపారద్నం కితాన్. 36సీమోను, వనిన్ వెటమహికార్,యేసుఙ్ రెబాజిమహార్ .
37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె, “విజేరె నిఙి రెబాజినార్”, ఇజి వెహిఙ్ యేసు, “డగు మని
మరి పటన్మ్ కాఙ్ బా సొనాట్. నాను అబెబా దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసెత్ఙవ్లె. దనిన్
వందిఙెనానువాతమనన్”,ఇజివెహాన్ . 39యేసుగలీలయవిజుబూలాజియూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయం అసిత్ వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

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

మహిఙ నఙి నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ని”, ఇజి బతిమాలితాన్ . 41యేసు వనిన్ ముసుక్
కనికారం ఆజి కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙి ఇసట్మ్ నె, నీను నగెండ్ ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 42వెటనె వనిన్ఙ్ 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 మోసె ముఙాల్ 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 బావిజుబాణిఙ్ 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. 3కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ *నాల్ ఏర్ పిండితతతారె
సెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్. 4 అబెబ్ నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు
ఒతెఙ్ అట్ ఏండఆతార్. అందెఙెయేసునిహిమహిజాగముసుక్మెడదిఙ్ 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. 7 వీండు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు
దేవుణువెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు ఒరేండె
పాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజివారు ఒడిఃబితార్.

8 వారు ఈహ ఒడ్ఃబిజినిక యేసుఙ్ వెటనె తెలితాద్ . యేసు వరిఙ్ వెహాన్ ,
“ఎందానిఙ్ మీరు మీ మనుసుస్దు అహె ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 9యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ

* 2:3 2:3 పకస్వయువు ఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4 అయదేసంతు మేడడెఙ్ ఎలాగ
తయార్ కినార్ ఇహిఙ పటెఙ్ పహిస్ దనిన్ముసుక్ డులిల్దాన్ పణుకుఙ్ దాన్ మేడ పొకాన్ర్ . మేడ ముసుక్ ఎకెఙ్ 
ఇహిఙపావనుస్ఙ్ మనెన్
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పాపమ్ కు సెమ ఆత మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి సాప పెరిజ్ నడిఃఅ
ఇజి వెహిన్క సులునా? 10-11 లోకు మరిసి ఆతి నఙి లోకురి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ 
బూమిముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్ కాలుక్
అరి వనిన్ఙ్ “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ, నీ సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
12వెటనెఆ కికుక్ కాలుక్ అరికాన్ నిఙ్ జివనిన్సాపఅసివారు విజేరె సుడ్ఃజిమహిఙ్ 
నడిఃజి సొహాన్ . అకక్ సుడిఃతారె వారు విజేరె బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణి మాట్ 
ఎసెఙ్ బాతొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితార్.

పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 
13యేసు మరి గలీలయ సమ్ దరం గటుత్ దు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ 

వరిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సాత్ న్. 14యేసునడిఃజిసొనిస్మహిఙ్ అల్ పయ్ ఇనివనిన్
మరిసిలేవి‡ఇనిపను పెరిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఆపిసుదు బసత్మహికసుడ్ఃతాన్ .యేసు
వనిన్ఙ్ “నీనునాసిసుడుఆఅ. నావెటరఅ”,ఇజివెహాన్ . లేవినిఙితాత్ ండెయేసువెట
సొహాన్ . 15వెనుక యేసు లేవి ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. సెఇ పణి కినికార్ అబెబ్
మహార్ . పను పెరిన్కార్ వారు యూదురు వెహి రూలు వజ నడిఃఇకార్. ఎసొండారొ
లోకుర్ యేసువెటమహార్ . వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

16 పరిసయ్ రు లొఇ మనిన్ యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిస్ నికార్ వనిఙ్ సుడ్ఃజి
“ఎందనిఙ్ వీండుపనున్పెరిన్వరివెటనిపాపంకినివరివెటఉణిజినాన్”,ఇజిసిసూరిఙ్ 
వెన్ బాతార్. 17యేసు ఆ మాట వెంజి “నెగెండ్ సిలిల్వరిఙ్ డాకట్రు కావాలి. నెగెండ్ 
మనిన్వరిఙ్ ఎందానిఙ్ లు మరి డాకట్రు. నీతి నిజమాతి మనిన్వరిఙ్ అఏద్ . పాపం
కితివరిఙ్ కూక్ కెఙెనాను వాతమనన్, ఇహాన్ .

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాతార్ 
18అయవలెబాపిత్సం సీనియోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు,యూదురి రూలువజ

ఉపాస్ కిజి మహార్ . సెగొండార్ లోకుర్ వాజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహాను
సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, పరిసయ్ రి సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ 
ఉపాస్ కిఎర్ ?”. 19యేసుఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ కూలెఙ్ పెండిల్దఙ్ డఃవెటమనిన్వెలె
ఉపాస్ మండెఙ్ అటాన్రా? పెండిల్దఙ్ డవరివెట మనిన్వలె వారు ఉపాస్ మండెఙ్ 
అట్ ఏర్. 20పెండిల్దఙ్ డెఙ్ వరి నడిఃమిహాన్  ఒని దినం వానాద్ లె. అయరోజువారు
ఉపాస్ మంజినార్. 21యేసుమరి వెహాన్  : “ఎయెర్ బాపాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్
కూడ్ఃపిస్ గుత్ ఏర్. ఆహె కితిఙ అయకొతత్ పాత ముకక్ పడాయి పాతదిఙ్ లాగాన్దె
బొరొ ఒదెద్ లావు ఆనాద్. 22 “ఎయెన్ బా పడాఃయ్ తోలుసనిస్దు కొతత్ దాకస్కలు
వాక్ ఏన్ . అహె కితిత్ఙ కొతత్ దాకస్కలు పొఙు వాజి అయ సనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు
విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్ పాడునాద్ . అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దునె
వాకెఙ్”.

యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 
23 ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ నడిఃసి సొనిస్

మహార్ . అయవలె సిసూర్ సెరేక్ తెపిస్ మహార్ . 24 పరిసయ్ రు అయక సుడ్ఃతారె ,
“ఇదిలోఎందానిఙ్వారువిసాంతిదినమ్ దురూలుదిఙ్ తపిస్నార్ . ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ .
‡ 2:14 2:14 వినిన్ఙ్ మరిఉండి పేరు మతత్యి వినిన్ పణి పనున్పెరిన్కాదె.
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25 అయవలె యేసు వెహాన్ , “దావీదురాజు, వనిన్వెట మహి లోకుర్ బఙ కటిత్ఙ్ 
వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ ఇజి మీరు 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 బాతిండెఙ్ ఆఏద్ గానితిహాండె వనిన్వెటమహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

27వెనుకయేసువరిఙ్ వెహాన్ , “ముఙాల్ దేవుణులోకుదిఙ్ విసాంతిదినంఏరాప్టు
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 

1మరియేసుయూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . అబె ఉండి కియు అరికాన్ ఒరెన్ 
మహాన్ . 2అబెబ్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుయా జబుబ్దివనిన్ఙ్ విసాంతిదినమ్ దు
నెగెండ్ కినాండొ ఇజిబాగ సుడిఃజి మహార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విసాంతిదినమ్ దు ఇని
పణిబా కిదెఙ్ ఆఏద్ కాకయేసుఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ బాతపప్మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడిఃజిమహార్ .
3యేసు కియు అరివనిన్ఙ్, “విజేరిముఙాలవాజి నిల్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

4 నసిత్వలె యేసు, “దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలువజ విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణి
కిదెఙా, సెఇ పణి కిదెఙా? పాణం అర్ పెత్ఙ్ నా? ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. గాని వారు
అలెతార్. 5వరి మనుస్ గరాజిమహిఙ్ యేసు నండొ దుకం ఆతాన్. కోపం దాన్ వరిఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. అయకియుఅరివనిన్వెట, “నీ కియుసప్ అ”, ఇజివెహాన్ .వాండు కియు
సాపిత్ఙ్ ఆ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 6నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహి వెటనెహెరోది ఇని
వరివెట కూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్.

యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 
7అందెఙెయేసు వనిన్ సిసూర్ వెటగలీలయసమ్ దరంబాన్ సొహాన్ .మందలోకుర్ 

గలీలయదాన్ వరివెనుక సొహార్. 8 యేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙ వెంజి యూదయ
దేసెమ్ దు మనిన్ విజు నాహ్క్ ణికార్ , యెరూసలేందాన్, సమ్ దరం పడకాద్ తూరు
సీదోను ఇని పటన్మి పాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ లోకుర్ వనిన్బాన్ వాతార్. 9 నండొ
లోకుర్ వాజిమహిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ ఇహ్ కు ఆజిదనిన్ముసుక్ ఆఎండమండెఙ్ 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 జి మాడిఃసాత్ రె “నీను దేవుణు మరిసి”, ఇజి
గగోలాతార్. 12 “నాను ఎయెన్ ఇజిఎయేర్ వెటవెహమ్ట్”, ఇజియేసు వరివెట కసితం
ఆడ సితాత్ న్ .

యేసు పనెన్ండుమణిసిరిఙ్ అపొసుత్ రువజ ఏర్ పాటు కిజినాన్ .
13వెనుకయేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ వాండు కోరితివరిఙ్ 

వనిన్ డగు కూకాన్ . వారు వనిన్బాన్ సొహార్ . 14 యేసు పనెన్ండు మనిసిరిఙ్ 
వనిన్బాన్ మండెఙ్ ఇజి, దేవుణుమాట విజేరిఙ్ వెహిన్వందిఙ్ పోకెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు
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కితాత్ న్ . (విరిఙె అపొసుత్ రు ఇజి కూకాన్) 15 దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అతికారం వరిఙ్ 
సితాన్. 16-19 యా పనెన్ండు 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
ఇహిఙదీడ్ఃజినికార్ ఇజి)అందెయ,పిలిపప్,బరొలొమయ,మతత్యి,తోమా,అలప్య
మరిసియాకోబు, తదద్యి, యుదయ దేసెంవందిఙ్ ఉసారాజిని సీమోను*,యేసుఙ్ 
యూదురు అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కానాతి ఇసక్రియోతుయూద.

యేసు బయల్ జెబుబ్లు ఇని దెయం సాయందాన్ దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 
ఇహార్ .

20 యేసు ఉండి ఇండొ వాతిఙ్ మరి నండొ లోకుర్ అబెబ్ కూడిఃతార్. అందెఙె
యేసుఙ్ ని సిసూరిఙ్ , బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్తాద్. 21యేసు ఇండొణికార్ యా
సఙతివిహరె 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 .

23నసిత్వలెయేసువరిఙ్ కూకిస్వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కతవజఈహ వెహాన్ , “సయాన్ 
సయ్ తాను ఙ్ ఎలాగఉల్ పాన్న్ . 24ఉండి దేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి
మహిఙఅయదేసెంపాడాఃనాద్ . 25ఉండి ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారెజటిఙాజిఎర్ లిజి
మహిఙఆకుటంపాడాఃనాద్ . 26సయాన్ వనిన్ గుంపుదుమనిన్వరివెటజటిఙాజికేట
ఆతిఙనండొకాలంవరిముసుక్ఏలుబడిః కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 27ఒరెన్ సతుత్ మనిన్వనిన్ఙ్ 
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, దూసిసిని మాటెఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్. 29 గాని దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్ పాపం ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఏన్. వనిన్ పాపం ఎలా కాలం
మంజినాద్”. 30 యేసు ఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ 
యేసు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ వెహార్ .

యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 
31యేసుఅయ్ సినితంబెర్ సిర్ వాండుమనిన్ఇలుల్ ముఙాల్ వాతారెయేసుఙ్ కూకిస్

తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇండొపోకార్. 32అయ ఇండొయేసు సురుల నండొ లోకుర్ 
బసత్ మహార్ . వారు వెహార్ , “నీ యాయ తంబెర్ సిర్ వెలిల్ నిహారె నిఙి కూకిస్నార్”.
33-34 దనిఙ్ యేసు, “నా యాయ? నా తంబెర్ సిర్ ఎయెర్ ఇజి నాను వెహన్”.
అబెబ్ సురుల బసిత్మనివరిఙ్ సుడ్ఃజి యేసు వెహాన్ , “ఇదిలో నా యాయని, నా
తంబెర్ సిర్”. 35 “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ కినికాండె నా తంబెరి,
నాతఙి,నాయాయఇజివెహాన్ .

* 3:16-19 3:16-19 రోమాది ఏలుబడిఃదాన్ యూదుయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడ్ఃజిని
యూదురు సఙంమనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను † 3:22 3:22యాకసయానుఙ్ మరిఉండి
పేరు ‡ 3:27 3:27 సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజియేసు సయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ ముసుక్యేసుఙ్ సతుత్
మనాద్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
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4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

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

4వాండు వితిస్ మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. ఆపొటిఙ్ వనకాఙ్ పెహె
తిహె. 5-6మరి సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ లావ్ డులిల్ సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావు
సిలిల్తిఙ్ అవివెటనెనేరెగానివెలలొఇసొన్ ఇఙ్ పొదుద్ సొసి ఎండతాకివలెఅవిసాతె
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”.

10యేసుఒరెండెమహిఙ్ పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ నిమరిసెగొండార్, “నీను కత
వజ నెస్ పిసిత్ మాటెఙఅరద్ం ఇనిక?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

11-12అందెఙెయేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఙితిమహిగొపప్ సఙతిఙ్ 
దేవుణు మిఙి తెలివి కితత్ మనాన్. గాని మహివరిఙ్ విజుబా కతవజ నెస్ పిసెత్ఙ్ 
ఎందానిఙ్ కతవజ వెహ ఇహిఙ “వారు సుడిఃనార్ గాని తొ ఏర్. వెండెఙ్ ఇహిఙ
వెంజినార్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిజి వరి
పాపమ్ కు సెమిసాన్న్*” ఇహాన్ . 13యేసు వరివెట వెహాన్ , “రయువనిన్ వందిఙ్ 
నాను కతవజ వెహిక మిఙి అరద్ం ఆఏదా? అహిఙ నాను కతవజ వెహికెఙ్ విజు
మిఙి ఎలాగ తెలినాద్ ? 14 వితిన్కాన్ దేవుణు మాట వెహిన్కాన్. 15 సెగొండార్ 
వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్. వారు వెహివెటనె సయాన్ వాజి ఆ మాటెఙ్ లాగిజ్
ఒసినాన్. 16మరిసెగొండార్ వితుక్ అరి సటుపణుకు ముసుక్మనిన్ ఇసాక్ ననిన్కార్.
వారు దేవుణుమాట వెహివెటనె సర్ దదాన్ మనుస్దు ఇడాన్ర్. 17 గానివెల లొఇ
సొన్ ఇలెకెండ్ దేవుణుమాట వరి మనుస్ లొఇ సొన్ ఏద్ . వారు కండెక్ కాలం నమిమ్జి
మంజినార్ . దేవుణుమాట నమిమ్తి వందిఙ్ కసట్మ్ కు మాలెల్ఙ్ , వానెవెలె దేవుణు
ముసుక్ మనిన్ వరి నమకం వెటనె డిసన్ సీనార్.

18-19మరి సెగొండార్ వితుక్ అరి సాపుక్ తుపెఙ్ నేరిన్ బూమివజ మనార్. గాని
ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇని వందిఙ్ మనిన్ విసారం, డబుబ్ గణిసిని వందిఙ్ మనిన్ ఆస
విజు కూడిఃజి వారు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఏండ కిదెఙ్ వారు వెహి మాటదిఙ్ అణసు
తిగ్ జినె. పంట పండ్ ఏండ ఆతిలెకెండ్ వారుబా ఆజినార్ . 20 సెగొండార్ అరి
వితుక్నెగిగ్ బూమిదువజ మనార్. వారు దేవుణుమాట వెంజి అర్ దం కిజి దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడాన్ర్. నెగిగ్ బూమిదు అరి వితుక్ బసెత్ణిదిఙ్ ముపప్య్ బసెత్ఙ్ 
అర్ వయ్ బసెత్ఙ్ వంద బసెత్ఙ్ పండిన్వజవారుమంజినార్.”

దీవజాయ్ సీనివజ కంతుద్ ఇడెద్ఙ్ 

* 4:11-12 4:11-12యెసయ 6:9,10.
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21యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “దీవ కసిసి అబల మూకిస్నొ మనస్ం అడిఃగినొ
ఎయెరుబాఇడ్ ఏర్. జాయ్ సీనివజదీవకంతూదుఇడాన్ర్. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙఏలు
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ విజు ఒరెన్ండ్ తోరె ఆనె. 23మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ
నడిఃజి మండు”. 24యేసు మరి వెహాన్ , “మీరు వెహిక జాగర అర్ దం కిదెఙ్ వలె.
మీరు నెగెండ అర్ దం కిజిమహిఙ, దేవుణు వనిన్ మాటెఙ్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. ఒఒ
మరి ఒదెద్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. 25నాబాణిఙ్ వెంజి అర్ దం కిజినివనిన్ఙ్ దేవుణుమరి
తెలివి కినాన్ . గాని వెంజి అర్ దం కిఇవనిన్బాణిఙ్ వాండు అర్ దం కితిత్ మనిన్కెఙ్ బా
లాగాన్న్”.

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

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

సరుస్గింజ వందిఙ్ కత
30మరియేసు ఈహ వెహాన్ , “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇని దనివెట

పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? మాటు ఎమేణి కతవజ అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31అయాక
సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత మనాద్ . అకక్ బూమిదు వితిత్వలె లోకమ్ దు మనిన్ విజు
వితాక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికాద్ . 32 ఆహిఙ్ బా అకక్ వితివలె నేర్ జి పిరిసి విజు కుస
మొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్ కొమెఙ్ పెరికెఙ్ ఆనె. ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ 
వాజి దనిన్ నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33వారు అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్ నసొ దేవుణు
మాటెఙ్ ముఙాల్ వెహి లెకెండ్ కత వజ యేసు నండొ వెహాన్ . 34 కత వజ ఆఎండ
యేసు వరిఙ్ ఇనికబా నెస్ పిస్ ఏతాన్. అహిఙ యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఒరెండె
మహివలె విజువనాక్ఙ్ అర్ దం కిజి వెహాన్ .

యేసుతుపాన్ దిఙ్ నిల్ పిస్నాన్ 
35ఆ పొదొయ్ సమ్ దరం అతాహ పడక సొనాట్ ఇజి యేసు సిసూర్ వెట వెహాన్ .

36 లోకాఙ్ డిఃసి యేసు మహి డోణిదు ఎకిస్ సిసూరు వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరి సెగం
డోణిఙ్ బావరివెటమహె. 37వారుసొనిస్మహిఙ్ పెరితుపాన్ వాతాద్ .  ఉలెక్ణ్ విజు
డోణిదు డెఃయ్ తెఏరుడోణిదు నిండితె. 38యేసుడోణివెనుకపడకబురగడిఃముసుక్
నిదకిజిమహాన్ . సిసూరువనిన్ఙ్ నికిస్, “బోదకినికి,మాటువిజుముడఃగిజినాట్. నిఙి
విసారంసిలెదా?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ . 39యేసునిఙ్ జిగాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ,పలల్క్ ఆదు
ఇజి వెహన్ పెరిగాలిఅణసాత్ ద్ విజుఅలెతాద్ . 40నసిత్వలెవాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ 
తియెల్ ఆజినిదెర్ ? మిఙి నా ముసుక్ నమకం సిలెదా?”, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ .
41వారు గొపప్ తియెలాతారె, “వీండు ఎలాగ మహికాండొ గాని, గాలి సమ్ దరమ్ బా
వినిన్మాటదిఙ్ లొఙితెత్”, ఇజి ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వరిగ్తార్.

5
యేసు దెయంఅసిత్మహివనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
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1యేసుని సిసూర్ సమ్ దరం అతాహ పడక గెరసేను ఇని లోకురి పాంతమ్ దు
వాతార్. 2యేసుడోణిడిఃగితి వెటనె దెయంఅసిత్కాన్ ఒరెన్ దూకిఙాణ్ ఎదువాతాన్.
3 వాండు దూకిఙాణిఙ్ బతిక్జి మహాన్ * వనిన్ఙ్ గొలుక్దాన్ బా తొహెఙ్ ఎయెర్ బా
అట్ ఏర్. 4 నండొ సుటుక్ వనిన్ కాలాక్ఙ్ కికాక్ఙ్ గొల్ సాక్ణిఙ్ తొహెఙ్ బా వాండు
గొల్ సుక్ తెపిస్ ముకెక్ఙ్ కితాత్ న్. ఎయెరుబా వనిన్ఙ్ సాదిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 5వాండు
 రెయుబా వెడెఃకబా దూకిఙాణ్ గొరొకాణ్ గగోలాజి వనిన్ఙ్ వాండె పణుకుఙాణ్ డెఃయె
ఆజిమహాన్ .

6 వాండు దూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉహ్ కిస్వాజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసాత్ న్. 7విజు దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతి దేవుణుమరిసియాతి,యేసువా,నావెట
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 వెహిస్
మహాన్ .

9యేసు, “నీ పేరు ఇనిక? ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, నా పేరు సేన, ఇహిఙ
మాపునండొండార్ ఇజివెహాన్ . 10మఙియాదేసెమ్ దాన్ ఉల్ పమ్ ఇజిదెయంఅసిత్కాన్ 
యేసుఙ్ మరి మరి బతిమాలితాన్. 11 అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ సెలుక్దు
మెయ్ జిమహె. 12ఆ దెయమ్ కు, మఙి పండిఙ లొఇబాపోక్ అ. వనకలొఇసొండెఙ్ 
మఙి సెలువ సిదా”, ఇజి యేసుఙ్ బతిమాలితె. 13అందెఙె వాండు వనాక్ఙ్ సెలవ
సితాత్ న్ అయావలెదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినెపండిఙలొఇసొహె. అయపండిఙ్ మంద
విజు గొరొతాణ్ ఉహ్ కిస్ వాజి ఒడుడ్ దాన్ సమ్ దరమ్ దు అరినె సాతె. 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. 16 యాక సుడ్ఃతికార్ 
దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్, పండిఙ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి విజు లోకాఙ్ 
వెహార్ . 17 అయవలె లోకుర్ యేసుఙ్, “మా పాంతం డిఃసి సొన్ అ”, ఇజి
బతిమాలితార్. 18యేసుడోణిఎకిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ వనిన్ డగు వాతాండె,
నీ వెట నానుబా వాన ఇజి బతిమాలితాన్. 19గానియేసు సరి సిఏతాన్ , నీను ఇండొ
సొనిస్ పబు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణివందిఙ్ వాండు నీ ముసుక్ ఎలాగ కనికారం
తోరిసాత్ న్ ఇనివందిఙ్ వరిఙ్ వెహ్ అ ఇజి వెహాన్ . 20వాండు సొహాండె యేసు వనిన్
వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిదెకపొలీదు వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెంజి విజేరె బమమ్
ఆతార్.
యేసు సాతి అయ్ లిఙ్ నికిస్నాన్, జబుబ్ ఆతిమహి అయ్ లికొడొఃదిఙ్ నెగెండ్ 

కిజినాన్ 
21యేసు డోణిదు ఎకిస్ సమ్ దరం అతాహ పడక మరి సొహాన్ . నసిత్వలె నండొ

లోకుర్ వనిన్ డగు వాతార్. యేసు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహ మహాన్ . 22-23 నసిత్వెలె
ఉండి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారి యాయీరు ఇని ఒరెన్ బానె వాతాన్.
వాండు యేసు డగు వాజి వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ మాడిఃసాత్ ండె, నా ఇజి గాలు సాజినాద్,

* 5:3 5:3 అయ దేసమ్ దికార్ , సటుట్ బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతివరిఙ్ సమాది కిజి మహార్ .
పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్ పణకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసిమహార్ .యాదెయంఅసిత్మహికాన్ బానెమహాన్ .
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దయకిజి నీను వాజి అది బతిక్ని వజ దని ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి నెగెణ్ కిఅ, ఇజి
బతిమాలితాన్. 24 యేసు వనిన్వెట సొహాన్ . సేన లోకుర్ నెకెక్ ఆజి యేసువెట
సొహార్ . 25వరిలొఇఉండిఅయ్ లికొడొఃమహాద్ . అదిపనెన్ండు పండెఙాణ్ వెలిల్ ఆని
జబుబ్దాన్ బాద ఆజిమహాద్ . 26అది సేన డాకట్రుఙాబాన్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ సొహద్ గాని
ఆజబుబ్సొన్ ఏతాద్. అకాదెఅఏండదనిఙ్ మనిడబుబ్ విజు కరుస్ ఆతిఙ్ బాఆజబు
సొన్ ఏండమరి నండొ ఆతాద్. 27-28అదియేసువందిఙ్ వెహామహాద్ .యేసు అయ
సరిదాన్ వాజినాన్ ఇజివెంజియేసుతొడిఃగితిమనిన్నిరిసొకక్†సెంగుదుముటిత్ఙసరి
నెగెణ్ ఆన ఇజి ఒడ్ఃబితాద్. అది లోకుర్ వెట సొనిస్ యేసు వెనుక వాతాదె వనిన్
నీరిసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. 29 వెటనె వెలిల్ సోనిక నిహద్. దనిఙ్ మహి జబు
డిఃసాత్ ద్ ఇజి అది నెసాత్ ద్.

30 వనిన్లొఇహన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సొహాద్ ఇజి యేసుఙ్  తెలితాద్. వెటనె
వాండు లోకురిఙ్ మర్ జి సు డ్ఃజి, ఎయెర్ నా సొకక్దు ముటాత్ న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్.
31 దనిన్ సిసూర్, సేన లోకుర్ నెకె ఆజి నిఙి ముటిస్నార్ గదె. ఆహె ఆతిఙ్ బా నఙి
ఎయెరొ ముటాత్ ర్ ఇజి ఎందనిఙ్ వెహిస్ని? ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . 32 నఙి ముటిత్కాన్
ఎయెండొ ఇజి వరివందిఙ్ యేసు సురుల సుడ్ఃజి మహాన్ . 33 అయవలె అయ
బోదెలిఅదినెగెణ్ ఆతికనెసినండొ  తియెల్ ఆజివనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ ఊర్ జి
వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ జరిగ్తిక విజు వెహాద్ . 34యేసు దనిఙ్, బయి నీను నా ముసుక్
నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెణ్ ఆతి. సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ 
ఆతి ఇహాన్ . 35 యేసు వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ సెగొండార్ వాజి, నీ
గాలు సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలు బాద కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజియాయీరుఙ్ 
వెహార్ . 36 వారు 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. 38వారు యూదురి మీటిఙ్ 
ఇలుల్ ఆతికారి ఇండొ సొహార్ . అయావలె అబెబ్ లోకుర్ గగోలాజి అడఃబాజి మహిక
సుడ్ఃతార్. 39 యేసు ఇలు లొఇ సొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ , మీరు ఎందనిఙ్ గగోలాజి
అడఃబాజినిదెర్ ? యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద కిజినాద్. 40వారు యేసుఙ్ వెకసి
సికితార్. యేసు అడఃబాజి మహిలోకాఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. వెలిల్ పోకిస్, అయ్ సి
అపొసిరిఙ్, వనిన్వెట మహి సిసూరిఙ్ అసియేసు ఆ ఇజికాద్ మహి గదిదు సొహాన్ .
41 ఆ ఇజిదనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె, తలీత కుమి ఇజి వెహాన్ . అయమాటదిఙ్ అరద్ం
ఇనిక ఇహిఙ ఇజి అయ్ లి నిఙ్ అ ఇజి నాను నీ వెట వెహిస్న ఇజి, 42అయ్ లి వెటనె
నిఙ్ జి నడిఃతాద్. దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు. అబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారె అయ్ సి
అపోసీరు, సిసూరు బమమ్ ఆతార్. 43 జరిగ్తిక ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్ ఇజి యేసు వరిఙ్ 
కసితం ఆడ సితాన్ . దనిన్ఙ్ బోజనం సీదు ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహాన్ .

6
యేసుఙ్ సొంతనాటొగవ్ రం సిఎతార్ 

1యేసు అబెబ్ణాన్ వనిన్ సొంత పటన్మాతి నజరేతు సొహాన్ . సిసూర్ బా వనిన్
వెట సొహార్ . 2-3 విసాంతి దినమ్ దు వాండు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసెత్ఙ్ 

† 5:27-28 5:27-28 అయకాలమ్ దు అయ దేసమ్ దిమొగవారు నీరి సొకక్ తొడిఃగిజి మహార్ . దనిన్ అడిగి
మాముల్ సొకక్ని బెలుట్ తొడిఃగిజిమహార్ 
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మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెహికార్ నండొండార్ బమమ్ ఆజి, వీండు ఎమేణిఙ్ నెసాత్ న్ ?
వినిన్ఙ్ నినిన్ గెణం ఎమేణిఙ్ దొహ్ కాద్ ? వీండు బమామ్ని పణిఙ్ కిజినాన్. వీండు
మాపు నెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండు మరియమమ్ మరిసిగదె. యాకోబు, యోసె,
యూద, సీమోను, విని తంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మావెటమనెన్గదె. ఇజి వెహర్ .
వారు వనిన్ముసుక్ కోపమాజి మహార్ . 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
బమామ్తిపణికిదెఙ్ యేసుఅట్ ఏతాన్. 6వనిన్ముసుక్వరిఙ్ నమకంసిలిల్దిఙ్ వాండు
బమమ్ ఆతాన్. యేసు సురులమనిన్ నాహక్ఙ్ బూలాజి నేర్ పిసాత్ న్.

యేసు పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూరిఙ్ పోకిస్నాన్ 
7యేసుపనెన్ండుమణిసిర్ సిసూరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాండె రిఎరిఙ్ రిఎరిఙ్ పోకాన్.

వరిఙ్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ అతికారం సితాత్ న్. 8-9మీరు పయ్ నం కినివెలె కియుదు
ఉండి డుడుడ్ నె ఒతెత్ఙ్. బోజనం గాని సనిస్ గాని డబుబ్ గాని ఒతెత్ఙ్ 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 మహిఙమీమాట వెండెఙ్ కెఇతిఙ, అబెబ్ణిఙ్ మీరు డిఃసి
సొనివెలె మీ పాదమ్ క డులిల్ దులుపు. వరిముసుక్ వారె దేవుణుబాణిఙ్ సికిస్ తపెప్
ఆజినార్ ఇనిన్దనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”. 12 సిసూర్ 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 తసొహాద్. అందెఙెయేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙవందిఙ్ 

హేరోదురాజు వెహాన్ . సెగొండార్ ఇనిక వెహార్ ఇహిఙ “వీండు సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి
నిఙితి బాపిత్సం సీని యెహాను అందెఙె యా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్ వనిన్లొఇ
మంజినాద్” ఇహార్ . 15 సెగొండార్ వీండు ఏలియ పవక ఇహార్ . మరి సెగొండార్ 
వీండు ముఙల్ మహి దేవుణు పవకలొఇ ఒరెన్ పవక వజ మనాన్ ఇజి వెహార్ .
16హేరోదురాజుయాకవిజువెంజినానుబుర డెఃయిసిత్యోహనునిఙ్ జిబతిక్తికాండె
యేసు ఇజి వెహాన్ .

17-18హేరోదురాజుఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ,వాండు వనిన్ తంబెర్ సియాతి
పిలిపు ఆల్ సి హేరోదియెఙ్ తతాన్. యోహాను హేరోదుఙ్ , నీ తంబెరిస్ ఆల్ సిఙ్ 
నీవందిఙ్ ఇడె ఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె
దనిన్ వందిఙ్ వాండు యోహనుఙ్ అసి తొహండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్ . 19 అందెఙె
హేరోదియయోహను ముసుక్ పగదాన్ మహాద్ . వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ గాని
అట్ ఏతాద్. 20ఎందానిఙ్ ఇహిఙహేరోదుయోహనుఙ్ తియెలాతాన్ . వాండు ఒరెన్ 
నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు కేటాకాన్ ఇజి,హెరోదు రాజు నెసాత్ న్. అందెఙె
జెలిదుఇడిజ్ కాపాడజిమహాన్ .యోహనువెహిమాటెఙ్ వెహివలెహేరోదురాజుఅర్ దం
కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్ వెంజిమహాన్ .
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21 అహిఙ యోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండి అవ్ కాసం వాతాద్. అకక్
ఎలాగ ఇహిఙహేరోదురాజువాండు పుటిత్రోజు గురు కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండి పెరి
విందు కితాన్. వాండు గవ్ రుమెంటు అదికారిఙ, సయన్మ్ ది వరిలొఇ పెరి అతికారి
గలీలయ దేసెమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23 నసిత్వలె హెరోదియ
గాల్ సి విందుదిఙ్ వాతి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ వరి ముఙాల డాటిస్ కర్ జితాద్. అకక్
సుడిఃతారె విజేరె సరద్ ఆతార్. సరద్ ఆతిఙ్ హేరోదురాజు, నిఙి ఇసట్మాతిక ఇనికబానఙి
లొస్ అ, అకక్ నాను నిఙి సీన, ఇజి దనివెట ఒటుట్ కితాన్. 24అదిసొనిస్ అయ్ సివెట,
నాను రాజుఙ్ ఇనిక లొసెత్ఙ్ ఇజి వెన్ బాతాన్. అయ్ సి, బాపిత్సం సీనియోహాను బుర
లొస్ అ ఇజి వెహాద్ . 25 వెటనె అది రాజు డగు సొనిస్ బాపిత్సం సీనియోహాను బుర
కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

26అకక్ వెహాండె హేరోదురాజు గొపప్ బాద ఆతాన్ గాని, వాండు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ 
వనిన్వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి కూలెఙ వందిఙ్ దనిన్వెట కితిత్ మాట తపెత్ఙ్ 
కెఏతాన్ , ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఏతాన్. 27-28 వెటనె రాజుయోహాను బుర కతిస్ తగ్ అ
ఇజి జమానుఙ్ ఆడ సీజి పోకాన్. జమాను జెలిదు సొనిస్ యోహాను బుర కతాండె
ఉండిపలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజితతాత్ ండెఅయ్ లిదిఙ్ సితాత్ న్. అదిఆబురఅయ్ సిఙ్ సితాత్ ద్.
29జరిగ్తిక వెంజియోహాను సిసూర్ వాజిఆ పీనుగుదిఙ్ పెర్ జి ఒసి సమాది కితాత్ ర్.

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజివారు కితిత్ పణిఙ్ విజు, బోదిసిత్ వనాక్ఙ్ వందిఙ్ విజు

యేసుఙ్ వెహార్ . 31నసిత్వలెయేసు “ఎయెరు సిలిల్బాన్ మాటెసొనిస్ సణెం రోమాన్ట్,
ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొ లోకుర్ వాదెఙ్ సొండెఙ్ ఆతార్.
బోజనం కిదెఙ్ బాకాలి సిలెల్ండ ఆతాద్. 32అందెఙెవారు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బా
మన్ ఇ బాడిడ్దు వారె సొహార్ . 33యేసుని, సిసూర్ సొనిస్మహిఙ్ నండొలోకుర్ వరిఙ్ 
సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్ వరిఙ్ ఇంక ముఙాల బాన్ 
సొహారె అందితార్. 34యేసు డోణిదాన్ డిగితివలెమహి నండొ లోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్
పాణంనొతాత్ ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు గవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితిగొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ .
అందెఙె యేసు వరిఙ్ నండొ సఙతిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 35-36 యేసు నెర్ పిసి మహిఙ్ 
పొదుద్ ఆజి మహాద్ . సిసూర్ వనిన్డగు వాజియాక ఎయెరు మన్ ఇ బాడిడ్ . ఏలె పొదుద్
ఆజినాద్. పడకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ వల్ సెఙ సొనిస్ బోజనం కొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ.
ఇహార్ . 37గాని యేసు సిసూరిఙ్ మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ .
దనిన్ఙ్ వారు మాపు సొనిస్ రుండి వంద దెనారిదిఙ్ * రొటెట్ఙ్ కొడ్ఃజి తతెత్ఙ్ బా నిసొస్
లోకురిఙ్ సాల్ ఏద్ ఇజి వెహార్ . 38మీబాన్ ఎసొస్డు రొటెట్ఙ్ మనెన్? సొనిస్ సుడ్ఃదు”,
ఇజియేసుసిసూరిఙ్ వెహాన్ .వారుసొనిస్సుడ్ఃతారెఅయ్ దురొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙ్ 
మనెన్ ఇజి వెహార్ .

39 విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదు ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ 
వెహాన్ . 40లోకుర్ యాపయ్ మనిసిర్, గుంపుఙ్ వంద మనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్.
41అయవలె యేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండి మొయెఙ్ అసి, ఆగసం దరోట్ సుడ్ఃజి
వనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండెరొటెట్ఙ్ రుకిస్ లోకురిఙ్ సీబాజి

* 6:37 6:37 రోమది వరి కాలమ్ దుమనిన్ డబుబ్ ఇకక్ అయకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి.
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సీదు ఇజి వెహిస్ సిసూర్ ఙ్ సితాత్ న్. అయ మొయెఙ్ బా విజేరిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి
సితాత్ న్. 42 వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్. 43 మిగిలితిత్ రొటెట్ ముకెక్ఙ్, మరి
మొయెఙ్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ కెహర్. 44 రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారె
అయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్మహార్ .
యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిజినాన్ 

45 యేసు లోకాఙ్ పోకిస్ వెనుక వెటనె సిసూరిఙ్  డోణిదు ఎకిసి అతాహపడఃక
బేతస్యిద ఇని నాటొ వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల్ సొండు ఇజి వెహిస్ పోకాన్. 46 వరిఙ్ 
పోకిస్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ ఒరెండె మహాన్ . 47 పొదుద్ ఆతివలె డోణి
సమ్ దరం నడిఃమి మహాద్ , యేసు గొరొత్ ఒరెండె మహాన్ . 48 గాలి ఎదు
డెఃయిఙ్ డోణి నడ్ఃపిసెత్ఙ్ సిసూరిఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాత్ ద్. అకక్ యేసు సుడ్ఃతాన్.
కోడిజం ఆజిమహిఙ్ యేసు సమ్ దరం ముసుక్ నడిఃజి వాతాండె సిసూర్ మనిన్
డోణి డాటిస్సొండెఙ్ నడిఃసి వాతాన్ . 49 యేసు 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 . 51 నసిత్వలె
యేసు వరివెటడోణిదు ఎకాన్. గాలి విజుఅణసాత్ ద్. వారు నండొ బమమ్ ఆతార్.

52యేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండి మొయెఙాణ్ అయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం
సితిత్క సుడ్ఃతిఙ్ బయేసు కితిత్ అయాబమామ్తి పణివందిఙ్అరద్ం కి ఏతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ వరిమనుస్ గటిట్ఙ్ మహాద్ .

యేసు గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ లోకాఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
53వారు సమ్ దరండాటిస్ గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ వాతారెడోణిఅబెబ్తొహార్. 54వారు

డోణిడిఃగితిఙ్ సరిలోకుర్ యేసుఙ్ గురు అసాత్ ర్. 55వెటనెఆదేసెమ్ దినాహక్ణికార్ 
విజేరె సొనిస్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు మనాన్ ఇజి వెహి బాడిఃదు సాపాదు పిండిజ్
తతెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. 56యేసునాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ ఎంబెసొహిఙ్ బాలోకుర్ జబుబ్
ఆతివరిఙ్ యేసువాని సరుద్ తతత్ ఇడ్ఃతార్. యాజబుబ్ఆతికార్ నీసొకక్ సెంగుదుబా
ముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదా ఇజి బతిమాల్ జి యేసుఙ్ మరి మరి వెహార్ . ఎసొస్ండార్ వనిన్
సొకక్దిఙ్ ముటిత్తారొవారు విజేరె నెగెండ్ ఆతార్.

7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2 యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ 
సెంగొండార్ యేసుబాన్ కూడ్ఃజి వాతార్. యేసు సిసూర్ యూదురుఙ రూలుదు
వెహిలెకెండ్ కికుక్ నొర్ బఏండ బోజనం ఉణిజి మహిక వారు అబెబ్ సుడ్ఃతార్. అకక్
పరిసయ్ రు సుడిఃతిఙ తపప్. 3 పరిసయ్ రు, యూదురు, విజేరె, పూర్ బమ్ దికార్ 
వెహిరూలు వజ కికుక్ నొర్ బాతివెన్ కనెఊణార్. 4వారు సతత్దాన్ వాతిఙ, రూలువజ
ఏరు లొంజె ఆఏండ ఇనికబా ఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దె ఆఏండ గినెన్ఙ్ కుండెఙ్ మరి కంసు
బిందెఙ్ ఎలాగ మిడిఃసెత్ఙ్ ఇజి నండొ రూలుఙ్ వరిఙ్ మనెన్. ఆ రూలుఙ్ వజ వారు
కిజినార్. 5 అందెఙె పరిసయ్ రుని, యూదుర్ రూలుఙ్ 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
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కినికారాతి మీ వందిఙ్ యెసయ పవక ఎహిక నిజమె. యాలోకుర్ నఙి వెయుదాన్ 
గవ్ రం సీజినార్ గాని వరి మనుస్ నాబాణిఙ్ దూరం మనాద్. వారు నఙి పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసినార్ గాని అకక్ పణిదిఙ్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు లోకుర్ వెహి రూలు
దేవుణు మాట ఇజి లోకాఙ్ నెసిప్సినార్*. 8 దేవుణు వెహి రూలు డిఃసిసీజి, మీరు
పూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వరిఙ్ మరి వెహాన్ , “పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃదెఙ్, ఇజి దేవుణు
ఆడెఙ్ పడఃకాదు నెకెఙ్ మిఙిబాగతెలినాద్. 10ఎలాగ ఇహిఙమీయాయబుబబ్రిఙ్ 
గవ్ రం సీజిబాగ సుడ్ దెఙ్ ఇజియాయెఙ్ గానిబుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్
ఇజిదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుమనాద్ . 11-12గానిఒరెన్ వనిన్ అయ్ సిఅపొసిరిఙ్,
నానుమిఙిఇనికబాఉండిసాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజివెహిఙ
నాండిఙ్ అసివాండుఅయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ ఇనికబాసాయంకిదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ ఇజి
మీరు నెస్ పిసినిదెర్. (కొర్ బాన్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కినిక ఇజి అరద్ం)
13ఈహ మీపూర్ బమ్ దికార్ వెహివజనడిఃజిమీరుదేవుణువెహిరూలుదిఙవిలువ
సిలెల్ండ కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ నండొమిరు 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. గానిమనుస్ లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదెలోకాఙ్ సెఏణ్ కిజినాద్”.

17 యేసు లోకాఙ్ డిఃసి ఇండొ వాతివెనుక వనిన్ సిసూర్, కతవజ వెహి దనిన్ఙ్ 
అరద్ం వెన్ బాతార్. 18-19 యేసు 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. ఇజి మీరు నెస్ నిదెర్”. (ఇబెబ్
సుడ్ఃతి ఇని బోజెనమ్ బా ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి యేసు సెలవ సితాత్ న్) 20 మరి
యేసు వెహాన్ , ఒరెన్ వనిన్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వానికదె వనిన్ఙ్ మయల్ కిజినాద్.
21-22మనుస్లొఇహాన్  వానిక ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, సెఇ ఆలోసనమ్ కు, కెలార్ బూలానిక,
లోకాఙ్ సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి ఆస, సెఇ
పణి కినిక, మొసెం కినిక, మనుస్దు అనసె ఆజి మండెఙ్ అట్ ఇక, గోస దూసిసినిక,
నానె పెరికాన్ ఇజి గర ఆనిక, అరద్ం కిఇ మనుస్ మనిన్క. 23యాకెక్ఙ్ విజు లోకుర్ 
మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వాజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మయల్ కినె.

ఉండి కనానియదిఅయ్ లికొడొఃయేసుముసుక్ ఇడిత్ నమకం
24యేసుఅబెణిఙ్ నండొదూరంసొనిస్ఉండిగొరొన్ ఎకిస్డిఃగితాండెతూరుసీదోను

ఇని పటన్మ్ కాఙ్ డగు మనిన్ ముటెఙ సొహాన్ . బానెఉండి ఇండొ సొనిస్ ఎయెఙ్ బా
తెలిఏండమంజిన ఇజిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాన్. గానివాండు అట్ ఏతాన్.

25-26యూదురు ఆఇ జాతిదు పుటిత్ సురోపెకొనియదికాద్ ఉండి అయ్ లి కొడొః
యేసు అబెబ్ మనాన్ ఇజి వెంజి వెటనె అబెబ్ వాతాదె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అరాదె
మాడిఃసాత్ ద్. దనిన్ గాలిస్ఙ్ దెయం అసత్ మహాద్ . “నాగాలుఙ్ అసిత్మనిన్ దెయమ్ దిఙ్ 
ఉల్ ప్ అ”, ఇజి యేసుఙ్ బతిమాలితాద్. 27 దనిన్ఙ్ యేసు, “ముఙాల్ కొడొఃరిఙ్ 
పొట పంజుబోజనం తీపిసెత్ఙ్ . కొడొఃర్ తిండెఙ్ మనిన్ రొటెట్ఙ్ లాగ్ జి నుకుడిఃఙ్ సీనిక
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తగ్ఏద్ ”, ఇజి వెహాన్ †. 28 అది, “పబు, నీను వెహిక నిజమె. గాని నుకుడిఃఙ్ బా
కొడొఃర్ ఉణిజి బలల్ అడిఃగి అర్ పిత్క ఉణిజినె గదె ఇజి వెహాద్ . 29యేసు, నీను బాగ
వెహి. నీను ఇండొసొన్ అ. ఆ దెయం నీ గాలుఙ్ డిఃసత్ సొహద్ ఇహాన్ . 30అది ఇండొ
సొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ గాలిస్మనస్ంముసుక్ గూరమహాద్ . దెయెం దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్.

యేసుబొయ్ ర నతిఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
31 యేసు తూరు పాంతం డిఃసి, సీదోను, దెకపొలి పాంతమ్ దాన్ గలీలయ

సమ్ దరం డగు వాతాన్. 32 నసిత్వలె బొయ్ ర నతియాతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ 
యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ ముసుక్ కియు ఇడ్ఃజి నెగెండ్ కిఅ”, ఇజి బతిమాల్ జి
వెహార్ . 33యేసు లోకుర్ బాణిఙ్ వనిన్ఙ్ అఙ ఒసి, డెఃసెక్ఙ్ వనిన్ గిబిబ్దు ఇడాత్ న్.
వనిన్ సొంత డెఃసాక్దు పూసాత్ ండె గులల్ వనిన్ఙ్ నాలికాదు ముటాత్ న్. 34ముటాత్ ండె
ఆగసం దరోట్ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃజి ఉసుర్ గొటాండె బాదఆజి ఎపాత ఇజి వెహాన్ .
దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ రే ఆదెఙ్ ఇజి. 35 వెటనె వనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్, వనిన్ నాలిక
వరిగ్దెఙ్ వాతాద్. వాండు బాగ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 36 “ఎయెవెట వెహమ్ట్ ”, ఇజి
యేసువరిఙ్ కసితంవెహాన్ . నావందిఙ్ వెహమ్ట్ ఇజినండొవెహిఙ్ బాఅలెఏండవారు
యేసువందిఙ్ మరి నండొ వెహార్ . 37యేసు విజు బాగ కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బా
వెనివజ, గులల్వనిన్ఙ్ బావరిగ్నివజ కిజినాన్ ఇజివారు వెహరె బమమ్ ఆతార్.

8
యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2ఆ దినమ్ కాఙ్ మరిఒరుస్ నండొలోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ బోజనం
ఇనికబాసిలిఙ్ యేసువనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండెవెహాన్ , నఙియాలోకుర్ నావెటవాజి
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 .
4 అయవలె వనిన్ సిసూర్ వెహార్ , బిడిఃమ్ బూమిదు విరిఙ్ విజేరిఙ్ బోజనం సీదెఙ్ 
ఎమేణిఙ్ తతెఙ్ ? 5మీబాన్ ఎసోడురొటెఙ్ మనెన్? ఇజియేసుసిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
మాబాన్ ఏడు మనెన్ ఇజి సిసూర్ వెహార్ . 6అయవలెయేసు లోకాఙ్ బూమిదు బసుత్
ఇజి వెహాన్ . ఆ ఏడు రొటెట్ఙ్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు కితాండె. వనాక్ఙ్ రుకిస్ 
లోకాఙ్ సీబాజి సీదెఙ్ సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితాత్ ర్ . 7 వరిబాన్ 
సెగం ఇజి మొయెఙ్ బా మహె. యేసు వనాక్ఙ్ బా వందనమ్ కు వెహిస్ సీబాజి సీదు
ఇజిసిసూరిఙ్ సితాత్ న్. 8లోకుర్ విజెరెపొటపంజుతిహర్. వెనుక సిసూర్ మిగిల్తిరొటెట్
ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్. 9-10డగు నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అబెబ్ మహార్ . లోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ పోకిస్యేసు సిసూర్ వెటఉండిడోణిఎకాండెదలమ్నుత ఇనిపాంతంసొహాన్ .

11 సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె యేసువెట తరిక్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణునె
వనిన్ఙ్ పోకాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగసమ్ దాన్ ఉండి బమామ్తి పణికిజిమఙి
తోరిస్ అఇజివెహార్ . 12యేసుమనుస్దు గొపప్బాదఆజిఉసుర్ కొటాండెయాలోకుర్ 
ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆని పణి తోరిస్ అ ఇజి వెహిస్నార్. యాలోకాఙ్ గురులెకెండ్ ఇని

† 7:27 7:27యేసువెహిదనిన్అర్ దంఇనికఇహిఙముఙాలవనిన్సొంతలోకురాతియూదురిఙ్ వాండునెగెండ్ 
కిదెఙ్ వలె వరిఙ్ వానికెఙ్ ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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బమమ్మాని పణిబా దేవుణు తోరిస్ ఏన్ నిజమెఇజి వెహాన్ . 13నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ 
డిఃసాత్ ండె డోణి ఎకిస్ సమ్ దరండాటిస్ అతాహపడఃక సొహాన్ .

యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
14 అహిఙ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదు ఉండె రొటె మహాద్ .

15 యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . పరిసయురుది పులాఙ్ కిని దూరు* వందిఙ్, మరి
హేరోదురాజుదిపులాఙ్ దూరు వందిఙ్ మీరుజాగరమండు.

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

యేసు బేత్ సెయద్ పటన్మ్ దు ఒరెన్ గుడిడ్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
22యేసుని,వనిన్ సిసూర్ బేత్ సెయద్ ఇనినాటొవాతార్. అయవలెసెగొండార్ ఒరెన్ 

గుడిఃవనిన్ఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. యేసు, నీను వినిన్ఙ్ ముట్ అ”, ఇజివాండు నెగెండ్ 
ఆనివందిఙ్ బతిమాలితార్.

23యేసు అయగుడిఃవనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండెనారు డాటిసి ఒతాత్ న్. అయగుడివనిన్
కణుకాఙ్ పూసి డెఃసెక్ఙాణ్ ముటిస్ “నిఙి ఇనికబా తోర్ జినాదా”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
24 వాండు కణుకు పెర్ జి, సెడిఃబా తోరిజ్నాద్, గాని లోకు మరెక్ నడిఃజిని వజ
తోర్ జినాద్ ఇజి వెహాన్ . 25మరి ఒరుస్యేసు వనిన్ కణుకెఙముటాత్ న్. నసిత్వలె వనిన్
కణుకు నెగెండ్ ఆతిఙ్ విజు నెగెండ్ సుడ్ఃతాన్. 26యేసు వనిన్ఙ్ బేత్ సెయద్ మర్ జి
సొనామ్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ ఇండొపోకాన్.

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

నాహక్ఙ్ పయ్ నం కిజిమహార్ . సొనిస్మహిఙ్ సరుద్ యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,నాను
ఎయెన్ ? ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?

28 దనిన్ఙ్ సిసూర్, సెగొండార్ నీను బాపిత్సం సీని యోహను ఇజినార్ . మరి
సెగొండార్ నీను పూర్ బమ్ దాన్ మహి ఏలియ పవక ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను
పూర్ బమ్ దుమహిపవకలొఇ ఒరెన్ ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .

29ఆహిఙమీరునఙిఎయెన్ ఇజివెహ్ సినిదెర్ ? ఇజియేసుసిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
నసిత్వలె పేతురు, నీను కీసుత్ ఇహిఙ దేవుణు ఏరాప్టు కితిపోకాన్ ”, ఇజి వెహాన్ .
30యాకఎయెర్ వెటబావెహమ్ట్ ఇజి కసితంవరిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .

* 8:15 8:15 హేరోదురాజు కితి తపప్ పణిఙ్ ని పరిసయ్ రు నెసిప్సిత్ తపప్ బోదెఙ్ పులాఙ్ దూరు పులాఙ్ 
కినిలెకెండ్ లోకాఙ్ సెఇక కిజినాద్ ఇజియేసు వెహస్నాన్.
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యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ , లోకుమరిసి ఆతి నాను నండొ మాలెఙ్ 

ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ 
నఙి నెకన్పొకాన్ర్ లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజి మూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి
మర్ జి నికాన్న్ లె. 32 యేసు యాకెఙ్ విజు డాఃప్ ఎండ వెహిఙ్ పేతురు యేసుఙ్ 
ఉండిపడఃకాదు ఒసి, పబువ నిఙి యలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఏద్ ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ 
మొదిల్ సాత్ న్ .

33యేసుసిసూర్ దరోట్ మర్ జిసుడ్ఃజికోపమ్ దాన్ పేతురుఙ్ వెహాన్ . “ఓసయనా
నాబాణిఙ్ డిఃసి సొన్ అ. నీ మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ 
ఆఉ. లోకుబాణిఙ్ వాతికదె నీను ఆలోసనం కిజిని”.

34 నసిత్వలె యేసు లోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ . 
ఎయెన్ బానావెట వాదెఙ్ ఇహిఙ వాండు వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ కు నఙి నమిమ్తివందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వాని ఇని మాలెఙ్ బా ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి నావెట వాదెఙ్†. 35 ఎయెరుబా
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
యా లోకమ్ ది ఆసిత్సుకం విజు దొహెక్ఆజి వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని
బతుక్ దొహ్ క్ ఏండామహిఙ, ఇని లాబం ఇని లాబంబా సిలెల్ద్ . 37ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
ఎలాకాలం బతిక్ని పాణమ్ దిఙ్ బదులు ఇనికబా సీదెఙ్ లోకఅట్ ఏన్ . 38 యా
తరమ్ దికార్ నండొసెఇకార్దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలెల్ండమనిన్కార్ . నాబుబబ్ఆతి
దేవుణుజాయ్ దాన్ దేవుణుదూతెఙవెటవానివలె,నావందిఙ్ నామాటెఙవందిఙ్ సిగు
ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతినానుబా సిగు ఆన”.

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

సెగొండార్ దేవుణు గొపప్సతుత్ దాన్ వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాక
సాఏర్”.
యేసుపబుఙ్ మూరిమారిసినాద్ .

2ఆరు రోసుక్సొహివెనుకయేసు పేతురు, యాకోబు, యోహనుఙ్ వనిన్వెట ఉండి
పెరిగొరొత్ కూక ఒతాత్ న్. ఆనాల్ ఎర్ తపప్ అబెబ్మరిఎయెర్ బాసిలెల్ర్ . అబెబ్ వరిఎదు
వనిన్మూరిమారితాద్ . 3యేసుపొర్ పాతిమహిసొకక్జిగిజిగిమెరిసినితెలాల్ నిజాయ్ 
వజ ఆతాద్. యాలోకమ్ దు నసొ తెలాల్ ఙ్ నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ . 4మోసెని,
ఏలియ వరిఙ్  తోరె ఆతార్ . వారు యేసువెట వరిగ్జి మహార్ . 5-6 అకక్ సుడ్ఃజి
సిసూర్ తియెలాతార్. అందెఙె పేతురు ఇనిక వెహెఙొ నెస్ ఏండ, “పబు,మాటు ఇబెబ్
మహిఙనెగెద్. అందెఙె మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహిన్ట్. నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి,
ఎలియెఙ్ ఉండి” ఇహాన్ . 7అయవలె ఉండిమొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ . అయవలె
అయ మొసొప్ లొఇహాన్, “వీండు నా ఇసట్మాతి నా మరిన్. వినిన్మాట వెండు”,
ఇజి ఉండి కంటం వాతాద్ . 8 వెటనె వారు సురుల సుడ్ఃతిఙ్ వరివెట యేసు తపప్
ఎయెర్ బాతొర్ ఏతార్ .
† 8:34 8:34
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9వారు గొరొన్ డిఃగ్ జివాజి మహివలె, “లోకుమరిసియాతి నాను సాతివరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙినిదాక మీరు సుడ్ఃతిక మహిక ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్”, ఇజి యేసు వరిఙ్ 
కసితం వెహాన్ . 10 యేసు 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 ఇజి యూదురి రూలు
నెస్ పిసిన్కార్ ఎందానిఙ్  వెహిస్నార్ ? 12యేసు ఎలియముఙాల్ వానాన్ ఇజి వెహిక
నిజమె. వాండు వాజి విజు కొతత్ఙ్ కినానెల్*. గాని లోకుమరిసియాతికాన్ నండొ
కసట్మ్ కు ఓరిసి మాలెఙ్ ఆజి లోకువనిన్ఙ్ నెకిస్పొకాన్రెల్ ఇజి రాసిత్ దనిఙ్ అరద్ం మిఙి
తెలినాదా? 13గానినానుమిఙి వెహిస్న, ఏలియవాతాన్. వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ లెకెండ్ 
వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజవారు వనిన్ఙ్ కితార్. ఇజి వెహాన్ .

దెయంఅసిత్కొడొఃదిఙ్ యేసు నెగెండ్ కిజినాన్ 
14 యేసుని, సిసూర్, మహి సిసూర్ మహిబాన్ వాతిఙ్ సిసూర్ సురుల నండొ

లోకుర్ కూడ్ తి మహిక సుడుఃతార్. యూదురి రూలు నెస్ పిస్ నికార్ సిసూర్ వెట
వాదిసి మహార్ . 15అబెబ్ మహి లోకుర్ విజెరెయేసుఙ్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆజి
వెటనె వనిన్బాన్ ఉహ్ కిస్వాజి వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ ర్.

16 నసిత్వలె యేసు, “మీరు ఇనిదనిన్ఙ్ సిసూర్ వెట వాదిసి మహిదెర్ ? ఇజి
వెన్ బాతాన్.

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

21 నసిత్వలె యేసు, “వినిన్ఙ్ దెయం అసి ఎసొస్ కాలం ఆతాద్ ?”, ఇజి అపొసిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. “ఇజి వెలెహనె”, ఇజి అపొప్సి వెహాన్ . 22 “ఆ దెయం కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఇజి నండొసుటుక్ సిసూద్, సిలిల్ఙ ఏరుదు అర్ పిస్ మహాద్ . నీను ఇనికబా కిదెఙ్ 
అటిన్ ఇహిఙమాముసుక్ కనికారం ఆజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి అపొప్సియేసుఙ్ 
వెహాన్  . 23యేసు వెహాన్ , “నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజి మీరు నఙి వెహిన్దెరా?
ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఇనికబా కిదెఙ్ అటాన్న్”.
24 వెటనె ఆ ఇజి వనిన్ అపొప్సి, “నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజ
నాను నిఙినమిమ్దెఙ్ సాయంకిఅ”, ఇజిడటంవెహాన్ . 25అబెబ్లోకుకూడ్ఃజిఉహ్ కిస్
వానిక యేసు సుడ్ఃజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ “ఓ గులల్బొయ్ ర దెయం, యాకొడొఃదిఙ్ డిఃసి
వెలిల్ సొన్ అ ఇజి నాను ఆడ సీజిన. ఎసెఙ్ బా మర్ జి వనిన్ లొఇ రమ”, ఇజి డటిసి
వెహాన్ . 26 నసిత్వలె ఆ దెయం గగొలాజి వనిన్ఙ్ గొపప్ వణకిసి డిఃసత్ సొహాద్. ఆ

* 9:12 9:12 పడాయ్ పమాణమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక రాసి పుసత్కమ్ దు రాసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహఙ ఏలియ
ముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురి నమిమ్జినార్ .మలాకి 3:1; 4:5-6.
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కొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతిఙ సాతివనిన్వజ మహాన్ . అకక్ సుడ్ఃజి నండొండార్ “యాకొడొః
సాతసొహాన్ ” ఇహార్ . 27గానియేసు వనిన్ కీదు అసి నికిఙ్ వాండు నిహాన్.

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

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. వారు నఙి సపాన్ర్ .మూండి రోసాక్ఙ్ నాను బతిక్జి నిఙ్ నాలె. 32గాని
యేసువెహిమాటసిసూర్ అరద్ం కిఏతార్. ఆమాటెఙవందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు
తియెలాతార్.
విజేరిఙ్ ముసుక్ పెరికాన్ ఎయెన్ ?

33 వారు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. వారు ఇండొ వాతిఙ్ యేసు
మీరు సరుద్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఇనిదని వందిఙ్ వాదిసి మహిదెర్ . ఇజి వెన్ బాతాన్.
34 గాని వారు ఇనిక వరిగ్ఏండ అలెతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వానివలె సరుద్ ‘మా
లొఇఎయెన్ పెరికాన్ ’ ఇజి ఒరెన్ వనిన్వెట మరిఒరెన్ వాదిసి మహార్ . 35 నసిత్వలె
యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ మహి
వరిముసుక్ పెరికాన్ ఆనాండొ, వాండు విజెరి ఇంక అగిజి మండెఙ్. వాండు విజేరిఙ్ 
సేవ కిదెఙ్. 36-37 వెనుక యేసు ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ తసి వరినడిఃమి నిల్ పాత్ న్.
మరి ఆ కొడొఃదిఙ్ ఎతాండెఈహ వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ ఎయేర్ నాపేరు అసి
వరిఇండొ డగు కినారొ వారు నఙి డగు కినార్. ఎయెర్ నఙి డగుకినారొ నఙి ఆఎండ
నఙిపోకివనిన్ఙ్ డగు కినార్.

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

మాప్ సుడ్ఃతాప్. వాండు మాలొఇ మనికాన్ ఆఏన్. అందెఙె మాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్
కితాత్ ప్. 39యేసు వెహాన్ , “వనిన్ఙ్ మీరుఅడుడ్ కిమాట్. నాపేరు అసియేలు బమామ్తి
పణికినికాన్ వెటనె నా వందిఙ్ సెఇక వెహ్ ఏన్. 40మాముసుక్ పగ సిలిల్కాన్ మా
పడఃకాదుమనికాండె. 41నానునిజంవెహిస్న,ఎయెర్ బామీరు కీసుత్ వారుఇజివెహిస్,
నాపేరు అసి గినాడు ఏరుఉండెఙ్ మిఙిసితిఙదేవుణు వరిఙ్ నిజం ఇనాయంసీనాన్.

తపప్కిబిసినివనిన్ఙ్ నండొసికిస్వానాద్ 
42నాముసుక్ నమమ్కం ఇడిత్యాఇజిరి కొడొఃననిన్ వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా

తపప్కిదెఙ్ , సరి తోరిసిత్ఙ వాండు మెడఃదు పెరి జతపణుకు తొహెఆజి సమ్ దరమ్ దు
అడ్ఃగిముడిఃగిసొనొక వనిన్ఙ్ నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ తపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్ సికిస్
వాన్ ద్ . 43 నీ కియు నిఙి తపప్ కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. 44 రుండి కికు మంజి
ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ సొన్ ఏండ ఉండె కియు మంజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ 
దేవుణుబాన్ సొనిక నెగెద్. 45-46నీ కాలు తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి
కాలుక్ మంజి ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ దేవుణు నిఙి అర్ ప్ ఏండ, సొటవాండు
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ఆజి ఎలల్ కాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు బాన్ సొనిక నెగెద్. 47 నీ కణుక తపప్కిబిసిత్ఙ
దనిన్ఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. రుండి కణుకు మంజి దేవుణు నిఙి నరకమ్ దు అర్ పెఎండ
ఉండె కణక మంజి దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినిక నెగెద్. 48బానె వరి పిడుఃకు†
సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ని వనిన్ఙ్ సిసు
నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్. 50సోరు, నెగిగ్కాదెగాని దనిన్ఙ్ మనిరుసిసొహిఙఎలాగమరి
దనిన్ఙ్ 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. 2సెగొండార్ పరిసయ్ రుయేసుడగువాజివనిన్మాటెఙతపుఅసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతార్. వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, మోసె సితి రూలువజ ఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ 
డిఃసెత్ఙ్ తగితిరూలుమనాదా? 3అందెఙెయేసు,మోసెఇనిరూలుమిఙిసితాన్ ? ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙఉండిఆకుక్ రాసిసీజి దనిన్ఙ్ 
డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజిమోసెసితి రూలుదు మనాద్,వారు వెహార్ .

5 యేసు వెహాన్ , మీ మనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నె యా ఆడ రాసి సితాన్.
6గాని దేవుణు లోకాఙ్ పుటిసిత్వలెమొగకొడొః అయ్ లి కొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్.
7 అందెఙె మొగవాండు వనిన్ అయ్ సి అపొసిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్వెట కూడ్ఃజి
మంజినాన్. 8 రిఎర్ ఉండి ఒడొఃల్ వజ ఆజిమంజినార్. అందెఙె మరి ఎసెఙ్ బా
వారు రిఎర్ ఆఎండ ఉండె లోకునె. 9అందెఙె దేవుణు జతత్కూడిఃపిత్వరిఙ్ లోకు అఙ
కినిక ఆఏద్ . 10వారు ఇండొ మహివలె సిసూర్ యా సఙతి వందిఙ్ యేసుఙ్ మరి
వెన్ బాతార్. 11యేసు వెహాన్ , “ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరిఉండి దనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ
వాండు రంకు బూలాజినాన్ . 12 అయ లెకెండ్ అయ్ లికొడొః మాసిఙ్ డిఃసి మరి
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. 14 గాని యేసు అకక్
సుడ్ఃతాండె సిసూర్ ముసుక్ కోపం ఆతాన్. “యా ఇజిరి 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”, ఇజి యేసు
వెహాన్ . 16 నసిత్వలె యేసు అయ ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ ఎతిస్, వరి ముసుక్ కికుక్
ఇడిజ్ఙ్ పొమ్ జి దీవిసాత్ న్.

ఆసిత్ మనికాన్ యేసుడగువాజినాన్ 
17 యేసు అబెబ్ణాన్ సొండెఙ్ సొతిత్ఙ్ ఒరెన్  ఉహ్ కిస్ వాజి వనిన్ ముఙాల్ 

ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని

† 9:48 9:48 సబిజ్సొనిదనిన్ఙ్ లొఇమనిన్ పిడుఃకుఙ్ 
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బతుక్దు మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇనిక కిదెఙ్”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. 18 “నీను
ఎందానిఙ్ నఙి నెగిగ్కి ఇజి వెహ్ సిని? దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్ . మరి ఎయెన్ బా
నెగిగ్కాన్ ఆఏన్. 19 దేవుణు వెహి రూలువిజు నిఙి తెలినాద్. లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ,
రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ , డొఙ కిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ వెహమ్, ఎయెఙ్ బా మోసెం
కినిక ఆఎద్ ,యాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . 20వెహెఙ్ “బోదకినికి, ఇజిరి వెలెహన్ అసియావిజువనకాఙ్ లొఙిజినెనాను
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”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 22యామాట వెహాండె వాండు
మొకొంఊతాండెమనుస్దు దుకమాజిసొహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవాండు నండొ ఆసిత్
మనిన్కాన్  . 23 నసిత్వలె యేసు సురుల సుడ్ఃజి సిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ 
దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం.

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

26యాక వెంజి సిసూర్ మరి ఒదెద్ బమమ్ ఆతార్. అహిఙ దేవుణు రకిస్సిత్లెకెండ్ 
ఎయెన్ మండెఙ్ అటాన్న్ ? ఇజి వారు ఒరెన్ వెట మరి ఒరెన్ వెహాన్ . 27 నసిత్వలె
యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, అయా లోకాఙ్ అట్ ఇకాదె గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ టాన్న్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు, మాపు విజు డిఃసాత్ పె నీవెట వాతాప్ ఇజి యేసుఙ్ 
వెహాన్ .

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

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

మహార్ . యేసు వరి ముఙాల్ నడిఃతాన్. యేసు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ని వందిఙ్ 
సిసూర్ బమమ్ఆతార్. లోకుర్ తియెలాతార్. యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ 
వనిన్డగు కూకిస్, వనిన్ఙ్ జరిగ్నిక వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “ఇదిలోమాటు యెరూసలేమ్ దు
సొనిస్నాట్. లోకుమరిసియాతి నాను పెరి పుజెరిఙ, యూదురి రూలువెహిన్ వరిఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. వారునఙిసావుదిఙ్ సికస్సీజియూదురుఆఇవరిఙ్ నఙిఒపజెపాన్ర్ లె.
34 వారు నఙి వెకిసి, నా ముసుక్ పూసి, కొరడ్దాన్  డెఃయ్ జి సపాన్ర్ లె. మూండి
రోసాక్ణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నాలె”, ఇజి వెహాన్ .
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యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35నసిత్వలెజెబెదయమరిసిరాతియాకోబుయోహానుఇనికార్ యేసుడగువాతారె,

“ఓబోదకినికి,మాపుఇనికబాలొసిత్ఙ అకక్మఙి సీదెఙ్ వెలె” ఇహార్ . 36యేసు వరిఙ్ 
“నాను మీ వందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 37 వారు, “నీను రాజువజ
ఏలుబడిః కినివలె మఙి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ డేబ
పడఃకాదు బసె కిఅ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 38-39యేసు వరిఙ్ “మీరు ఇనిక
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 పది మనిస్ సిసూర్ యామాట వెహారె యాకోబుని యోహాను ముసుక్
కోపమాతార్. 42 యేసు సిసూరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురు
ఆఇవరిలొఇ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం మనిన్కార్ వరిముసుక్ అతికారం తోరిసాన్ర్ 
వరిలొఇపెరికార్ వరిఙ్ మనిన్అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసుతిగ్ జినార్ఇజిమిరు
నెస్ నిదెర్ . 43మీరువరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ . గానిమీలొఇఎయెన్ బాపెరికానాదెఙ్ 
ఇహిఙవాండుమిఙిపణిమణిసిర్ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 44మరిఎయెన్ బామిఙివిజేరె
ముసుక్ నెయ్ కి ఆదెఙ్ ఇహిఙ వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ 
వలె. 45 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ లోకు మరిసిఆతి నానుబా లోకాఙ్ సేవ కిదెఙ్ వాత గాని
సేవకిబెఆదెఙ్ రెఏత. మరినండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్ విడుఃదల కిదెఙ్ నాపాణం
సీదెఙ్ వాతమనన్”.

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

పటన్మ్ దాన్ సొనిస్ మహిఙ్ తిమాయి మరిసి ఆతి బరిమయి ఇని గుడిడ్వాండు సరి
పడఃకాదు లొస్ పాదెఙ్ బసత్ మహాన్ . 47సరి దాన్ వాజినికాన్ నజరేతువాండుయేసు
ఇజి వెంజి, “ఓ యేసు, దావీదుమరిసి నా ముసుక్ కనికరం తోరిస్ అ”, ఇజి డటం
గగోల్ ఆతాన్.

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

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

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 
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1-2 యేసుని, వనిన్సిసూర్ యెరూసలేం డగుమనిన్ బెత్ పాగె బేతానియ ఇని
నాహక్ఙ్ వాతార్. యా నాహ క్ ఒలివ గొరొన్ డగు మనెన్. అబెబ్ వాతిఙ్ యేసు
సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరు ఎదు మని నాటో సొండు. అబెబ్ సొహిఙసరి తొహి
మని ఉండి పెరి గాడఃదె పిలల్ మీరు సూణిదెర్ దని ముసుక్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా
బస్ ఏతారె. దనిఙ్ కుతిస్ నాబాన్ పేర్ జి తగాట్”. 3 “మీరు ఎందా కుతిస్నిదెర్ 
ఇజి ఎయెర్ బా వెహిఙ, యాక పబుఙ్ కావాలి. మరి వెటనె దనిన్ఙ్ మర్ జి పోకాన్న్ 
ఇజి వెహ ” ఇహాన్ . 4-5 వారు సొనిస్ ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదు తొహి మని ఉండి
గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, అబెబ్ మనికార్, “ఎందానిఙ్ 
మీరు యా గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ కుతిస్నిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6 యేసు వరిఙ్ వెహి
వజనె సిసూర్ వెహార్ . అబెబ్ మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ 
యేసుబాన్ తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్ బసెత్ఙ్ వరిపాతెఙ్ పహిఙ్ యేసు దనిన్ముసుక్ ఎకిస్
యెరూసలేమ్ దుసొండెఙ్ సోతాన్. 8సొహిఙ్ సేనలోకు వరి నీరిసొకెక్ఙ్ సరుద్ పహర్.
మరి సెగొండార్ గుడెడ్దు మని మరెకాణి కొమెమ్ఙ్ తతారె సరుద్ పహర్. ఆహె కిజి వారు
యేసుఙ్ మరాయ్ద కితాత్ ర్. 9-10ముఙాల్ సొనిస్ మహికార్, వెనుక వాజి మహికార్,
“ఓసనన్! పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ *. మా అని
గొగొఆతి దావీదు రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ వాని పబు గొపప్ వాండు పరలోకమ్ దు
మనిన్ దేవుణుదిఙ్ ఓసనన్!”, ఇజి డేల్ సాత్ ర్. 11యేసుయెరూసలేమ్ దువాజి దేవుణు
గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్ మహి విజుదనిఙ్ యేసు సుడ్ తాన్. గాని పొదుద్ ఆతిఙ్ 
పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట బేతానియనాటొసొహాన్ .
పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ 

12మరస్నాండిఙ్ యేసు,వనిన్సిసూరుబేతానియదాన్ సొనిస్మహిఙ్ యేసుఙ్ బఙ
కటాత్ ద్. 13యేసు దూరమ్ దాన్ ఉండిబొడెమరాన్ సుడ్ఃతాన్. పటుక్ కాలంఆఇఙ్ బా
మరాతు ఆకుఙ్ మహె. మరాత్ పటుక్ మంజినె ఇజి డగు సొహాండె సుడ్ఃతాన్.
గాని ఆకు తప పటుక్ సిలుల్ . 14 యేసు ఆ మరాతిఙ్” నీ పటుక్ మరి ఎసెఙ్ బా
లోకుర్ తిన్ ఏండ ఆపిర్ ’ ఇజి వెహాన్ . వాండు వెహిక సిసూర్ విహర్.
యేసుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ పెరిదేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ 

15యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరుసలేమ్ దు వాతిఙ్, యేసు అబెబ్మహి యూదురి
దేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ . అబెబ్గుడిఃఅర్ ఙుదుమహికొణివరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్ మారిసిన్ వరి బలెల్ఙ్ ని పావురపొటిఙ పొరిస్ని వరి పిటెఙ్ మహ
విసీరాన్. 16 ఇని సామానమ్ బా ఎయెర్ బా దేవుణు గుడిః బాడిఃదాన్ బరు మోసెత్ఙ్ 
యేసు సరి సిఏతాన్. 17యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసినివెలెఈహ వెహాన్ , “నాగుడిః విజెరి
లోకాఙ్ పారద్నం కిని గుడిః ఇజి కూకె ఆనాద్ లె†, ఇజి దేవుణుమాటదు 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 
ఇజి ఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్ ఆతివలె యేసుని, వనిన్ సిసూర్ ఆ పటన్మ్ దాన్ 
సొహార్ .
* 11:9-10 11:9-10 కీరన 118:26. † 11:17 11:17యెసయ 56:7. ‡ 11:17 11:17యిరీమ్య
7:11
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పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
20 పెందాలెన్ వారు సొనిస్మహిఙ్ యేసు పటుక్ రెబాతి బొడెమరాన్ వెలెఙాణిఙ్ 

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

22-23యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడుఃదు.
నానునిజంవెహిస్న. ఎయెర్ బాయాగొరొణ్ దిఙ్”పెరఆజిసమ్ దరమ్ దుఅర్ 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 బా పారద్నం కినివెలె ఎయెన్ బా మీ ముసుక్ తపప్కితత్ మనాన్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ 
సెమిసెత్ఙ్. 26 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు మనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణు మీ తపప్ఙ్ బా
సెమిసాన్న్.

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 యా పణిఙ్ కిజిని? యాపణిఙ్ విజుకిదెఙ్ ఎయెన్ నిఙి అతికారం
సితాన్ ?”. 29 యేసు వెహాన్ , “నాను మిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. నఙి జబాబ్ 
వెహ . అయవలెయాపణిఙ్ ఎమేణి అతికారమ్ దాన్ కిజిన ఇజి నాను మిఙి వెహన్.
30యోహానుఙ్ బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ ? దేవుణు బాణిఙ్ నా,
లోకుర్ బాణిఙ్ నా? నఙి వెహ .

31-32యేసు వెహిమాటవెంజి వరిలొఇవారె ఒడిఃబితార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ 
ఇజి వెహిఙఅయవలె ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ఇజి వెన్ బానాన్ . లోకుర్ 
బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ వారు లోకాఙ్ తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
యోహాను దేవుణు మాట వెహిన్ పవక ఇజి లోకుర్ నమిమ్తార్. 33 అందెఙె వారు,
“మఙి తెలిఎద్”, ఇజి మర్ జి వెహర్ . అయవలె యేసు, “అహిఙ, యా ఎంమేణి
అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజిమిఙినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .

12
పాలిసితిత్ టోటకత

1యేసు వరిఙ్ కతవజ ఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కండెక్ బూమి మహాద్ .
వాండు ఆ బూమిదుదాసమొకెఙ్ ఉణుసాత్ న్. దనిన్ సురుల కోటితొహిసాత్ న్. దనిన్లొఇ
దాకస్పటుక్రసం పీరెద్ఙ్ పణుకుదు ఉండి గనుగు తయార్ కిబిసాత్ న్ . టోట కాప్ కిదెఙ్ 
ఉండి ఎతుత్ మనిన్ ఇలుల్ బా తయార్ కితాత్ న్ . వెనుక దాసటోట సెగొండార్ రెయుతురిఙ్ 
పాలిదిఙ్ సితాత్ ండె పయ్ నం కిజి మరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 2 పటుక్ పంట్ ని
కాలమ్ దు ఆ టోట ఎజమాని వనిన్ఙ్ వానివంతు లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ 
పాలి అసిత్మనిన్వరిడగు పోకాన్. 3గాని పాలి అసిత్మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ డెఃయారె వహి
కీదాన్ మరిజ్ పోకార్. 4 అయవలె ఆ టోట 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
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సపాత్ ర్. అయవజనెఎజుమానివనిన్ పణిమణిసిర్ సేనలోకురిఙ్ పోకాన్. సెగొండారిఙ్ 
వారు డెఃయ్ తార్. మహివరిఙ్ సపాత్ ర్. 6ఆకక్ర్ దిఙ్ అయఎజుమానిఙ్ వాండు పేమ
కితిత్ ఒరెండెమహిమరిసిమిగిలితాత్ న్. అందెఙెవనిన్ఙ్ పోకాన్ . ఆపాలిఅసిత్మనిన్కార్ 
నామరిసిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె ఇజి వరిబాన్ పోకాన్.

7 ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ ఎజుమాని మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె వీండు యా టోటదిఙ్ 
అకుక్మనన్కాన్ రదుద్ మాటువినిన్ఙ్ సపిస్యాటోటమాదికినాట్ ”,ఇజివారు కూడిఃజి
వరిగ్తార్ . 8అందెఙెవారుముసుక్ అరాండెవనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రెటోటవెలిల్ విసీరార్.
9ఆ టోట ఎజుమాని వరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండు వాజి ఆ అసిత్మహివరిఙ్ సపాన్ండె
ఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ పాలిదిఙ్ సీనాన్.

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

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

13 వెనుక వారు పరిసయ్ రుఙ్ ని హెరోదురాజు పారిట్లొఇ సెగొండారిఙ్ 
యేసుమాటదుతపుఅసెత్ఙ్ వనిన్బాన్ పోకార్. 14వారువనిన్ డగువాజి,ఓబోదకినికి,
నీను నిజం వెహిన్కి ఇజిమాప్ నెసాన్ప్. నీను ఇజిరికార్ ఇజి పెరికార్ ఇజి తేడ తొఇకి
వరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ వరిగ్నికి ఆఇ దేవుణు సరి వందిఙ్ నిజమ్ దాన్ నెస్ పిసినికి.
కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనిక నాయమ్ నాఆఏదా? 15యూదురు ఆతిమాపుఅకక్సీదెఙా
పోనినా? 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”, ఇజి వారు వెహార్ . 17 అయవలె యేసు కయ్ సురుఙ్ 
సెందితికెఙ్ కయ్ సురుఙ్ సీదు. దేవుణుదిఙ్ సెందితికెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదు ఇజివెహాన్ .
యేసు వెహికవారు వెంజి బమమ్ ఆతార్.

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

లొఇ సెగొండార్ యేసుడగు వాతార్. వారు యేసుఙ్ ఉండి పసన్ వెన్ బాతార్. 19 “ఓ
బోదకినికి, ఒరెన్ పెండిల్ ఆతి వెనుక కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి ఒనిన్సిఙ్ 
ఇడెఆజికొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహెసాతివరివందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలెఇజిమోసెసితిత్
రూలుదు మనాద్ . 20ఏలు సుడ్ఃఅ ఉండి కాలమ్ దు ఏడుగురు తంబెరిఙు మహార్ .
తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెలిదిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్ . 21సాతిఙ్ 
నడిఃపివాండు ఒనిసిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. వాండుబాకొడొఃర్ సిలెల్ండసాతాన్. వెనుక కొగి
నడిఃపి దనిన్ఙ్ ఇడె ఆతాన్. 22ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి కొడొఃర్ సిలెల్ండ
సాతసొహార్ . కడెవెరిదు అయబోదెలిబాసాతాద్. 23అహిఙసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి
* 12:10-11 12:10-11 కీరన 118:22,23.
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నిఙినివెలెఅబోదెలిఅయాఏడు గురులొఇఎయెఙ్ 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. 25సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙినివలెఎయెర్ బాపెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ 
సిఏర్ వారు పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణు దూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26 సతి వరిఙ్ 
దేవుణుమర్ జినికిన్వందిఙ్ మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దు,వెయ్ జిమహితుపెఙా  డగుహాన్ 
దేవుణుమోసెఙ్ వరిగ్తిమాటమీరు సద్ విఇదెరా? నాను,అబాహందేవుణు, ఇసాస్కు
దేవుణు, యాకోబురిదేవుణు, ఇజి దేవుణు అయవలె వెహన్ 27 అందెఙె వాండు
సాతిసొహికార్ మాడిఃసిని దేవుణు ఆఏన్ బతిక్జి మనిన్కార్ మాడిఃసిని దేవుణునె
ఇజిమాటు సుడిఃజినాట్ . సాతికార్ బతిక్ఏర్ ఇజిమీరు వెహిక గొపప్ తపప్†.
విజురూలుదులొఇముకెలమాతిరూలు ఎమేణిక?

28యూదురిఙ్ రూలునెస్ పిసిన్వరిలొఇఒరెన్ బానెవాజియేసుసదుకయ్ రుఙవెట
వాదిసినిక వెహాన్ . వారు మర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఇవజ యేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ 
ఇజి సుడ్ఃజి వాండు వెన్ బాతాన్ దేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙలొఇ ముకెలమాతిక
ఎమేణిక?”. 29 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “విజు వనాక్ఙ్ లొఇ ముకెలమాతికయాకదె,
“ఓ ఇసాయేలుదికిదెరా, మీరు వెండు. పబువాతిమా దేవుణు ఒరెండె. 30 నీను నీ
పూరి మనుస్దాన్, పూరి పాణమ్ దాన్, పూరి బుదిద్దాన్, పూరి సతుత్ దాన్ పబువాతి
దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్”.‡ 31 దినీన్ వెనుక ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, “నీను
నిఙినె పేమిసిన్లెకెండ్ మహివరిఙ్ విజేరిఙ్ పేమిస్అ”,§యారుండి రూలుఙ మిసిత్క
రూలుఙ్ మరి ఎమేణికబా సిలెల్ద్ . 32 నసిత్వలె అయ మణిసి వెహాన్ . ఓ బోదకినికి
నీను బాగ వెహి. “దేవుణు ఒరెండె. వాండు తపప్ మరి ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”,
ఇజి నీను వెహిక నిజమె. 33 నీపూరి పాణమ్ దాన్, పూరి బుదద్దాన్ పూరి సతుత్ దాన్ 
నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్ పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె పేమిసిన్వజ మహివరిఙ్ పేమిసిన్క,
దేవుణుదిఙ్ సీజిని విజు పూజెఙ ముసుక్, దేవుణుదిఙ్ కిజిని దూపమ్ కాఙ్ ముసుక్
నండొ ముకెలమాతిక”. 34యేసు వెహిక వాండు నెగెండ అరద్ం కిజి జబాబ్ వెహాన్  
ఇజిసుడ్ఃజియేసుఈహ వెహాన్ . “నీనుదేవుణుదిఙ్ ఏలుబడిఃఅడిగిమండెఙ్ డగు
ఆతి. అబెబ్ణాన్ ఎయెన్ బాయేసుఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ దయ్ రం సిలెల్ద్ .

35 ఒరుస్ యేసు దేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసి మహిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్. రాజువజ
వాని కీసుత్ పూర్ వమ్ దు మహి దావీదురాజు కుటుమ్ దు పుటాన్న్ ఇజి యూదురిఙ్ 
రూలుఙ్ నెస్ పినికార్ ఎందనిఙ్ వెహిస్నార్ ? 36దావీదురాజుదేవుణుఆతమ్దాన్ ఈహ
వెహాన్  : “నాను నీ పగ వరిఙ్ నీ పాదం అడిగ్ ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడక బసి
మన్ అఇజిపబునాపబువెట వెహాన్ *. 37దావీదురాజు కీసుత్ ఙ్ పబుఇజి కూకిస్నాన్.
అహిఙ ఎలాగ కీసుత్ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”. యేసు వెహిక వెంజి లోకుర్ విజేరె నండొ
సరద్ ఆతార్.

38యేసులోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలెఈహ వెహాన్ . “యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి
వందిఙ్ జాగరమండు. వారు నండొదరదినీరిసొకక్†తొడ్ గిజిబూలాదెఙ్ కొరిజినార్.
† 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి అనిగొగొరు వారు నండొ పంటెఙ
ముందాల సాతసొహార్ . గాని వారు ఏలు దేవుణుబాణిఙ్ బతక్జి వనిన్ఙ్ మాడిఃసి మంజినార్ . ‡ 12:30
12:30 దివ్తీ 6:4,5. § 12:31 12:31 లేవి 19:18. * 12:36 12:36 కీరన 110:1. † 12:38
12:38యానండొ దరది నీరి సికక్ పెరిలోకు తొడిఃగిజిమహార్ .
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సతెత్ఙ నడిఃమి పెరికార్ ఇజి  మాడిఃసి ఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ
సొహిఙముకెలమాతిబాడిడ్దు బసెత్ఙ్ , విందుదు సొహిఙ బసెత్ఙ్ ముకెలమతిబాడిడ్దు
వారు కోర్ జినార్. 40 ఇనిక సిలిల్ ముండమణిసిఙ్ మొసెం కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక వారు
ఒనార్. లోకుర్ విజేరెవిరిఙ్ సుడ్ఃజిగొపప్ నెగిగ్కార్ ఇజివెహిన్వజవారు నండొపారద్నం
కిజినార్. నినిలోకాఙ్ గొపప్ సికస్ వానాద్”.

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

సంత పెటెదు డబుబ్ అర్ పిస్మహిక వాండు సుడ్ఃజి మహాన్ . ఆసిత్మనన్కార్ 
నండొండార్ నండొ డబుబ్ఙ్ ఆ పెటెదు అర్ పాత్ ర్. 42నసిత్వలె ఉండి బీదముండమనిస్
వాజి రుండి కాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. 43యేసు సిసూరిఙ్  వనిన్డగు కూకిస్, “నాను నిజం
వెహిస్న, దేవుణు సుడ్ తిఙ్ యాఇనికసిలిల్ రాండిబోదెలిమహివిజేరిఙ్ ముసుక్లావు
అర్ పాత్ ద్. 44 ఆసిత్మనిన్కార్ వరిఙ్ కలిగ్తి ఆసిత్బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్ . గాని అది దనిన్ఙ్
సిలిల్బాణిఙ్ దనిన్ఙ్ బతిక్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు సంత పెటెట్దు అర్ పాత్ ద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

13
యేసు గుడిఃవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్ సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబుయా
పణుకుఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి యా మేడెఃఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి”, ఇజి వెహాన్ . 2 పనిన్ఙ్ 
యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజిని యా గొపప్ నెగెండ్ తోర్ జిని మేడెఃఙ్ ఉండి
పణుకుముసుక్మరిఉండి పణుకు నిలిస్మన్ ఏండలోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్ అర్ పాన్రె
పూరి నాసనం కినార్ లె”. 3యేసు దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివ గొరొత్, బసిత్ మహిఙ్ 
పేతురు, యాకోబు, యోహాను, అందెయ ఇనికార్ మరి ఎయెర్ బావెన్ ఎండయేసుఙ్ 
వెన్ బాతార్. 4 “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె? ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజి
తొరిసిని గురు ఇనిక? మఙివెహ్ అ.

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

9మీరు జాగర మండెఙ్. లోకుర్ మిఙి కొర్ టుదు ఒపజెపాన్రెల్. యూదురి మీటిఙ్ 
ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ నారెల్. రాజుర్ ఙ ముందాల అదికారిఙ ముందాల,
నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్వందిఙ్ మిఙి నిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలె నా వందిఙ్ సువార
వెహిన్దెరెల్. 10 దేవుణు సువార బూమిముసుక్ మని విజేరిఙ్ ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ 
ముఙల వెహెఙ్ వలె. 11వారు మిఙి తొహిస్ ఒసి కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలె మీరు అబెబ్
ఇనిక వెహెఙ్ ఇజి బెఙ ఆమాట్. అయవలె దొహ్ కెన్లె. వెహిన్కిదెర్ మీరు ఆఇదెర్ 
దేవుణు ఆతమ్మిఙి వెహిన్కాదెమీరు వెహిన్దెర్”.
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12యేసు మరి వెహాన్ . “దాదిస్ తంబేరిస్ఙ్ తంబెర్ సి దాదిస్ఙ్ అపొప్సి మరిసిఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ లె. కొడొర్ అయ్ సి అపొసిర్ ముసుక్ గొడఃబఆజి వరిఙ్ సపాన్ర్ లె.
13మీరు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్వందిఙ్ విజేరె మీ ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె.
ఆకక్ర్ దాక ఓరిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్నారెల్.

దేవుణుగుడిఃలొఇ నండొతియెల్ ఆనికఉండివానాదెల్
14 దేవుణుగుడిః లొఇ మండెఙ్ ఆఇ నాసనం కిని సెఇక ఆతిక ఉండి* దేవుణు

గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిడ్దు నిలిస్మంజినిక సూణివలె (యాకసద్ వినికాన్అరద్ం కిదెఙ్ వలె)
యూదయదేసెమ్ దుమంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహెఙ్ వెలె. 15ఇలుల్ ముసుక్ మనిన్కార్ 
ఇనికబాసామానం తతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి ఇండొసొనామ్ట్. 16గుడెదు పణి కిజిమహికార్ 
వరి పాత తతెత్ఙ్ ఇజి మర్ జి ఇండొ సొనిక ఆఏద్ . 17 ఆ దినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్
వనాక్ఙ్ పాలుఊట్ పిసినివనకాఙ్ గొపప్ కసట్ం. 18ఇక పినికాలమ్ దు రెఏండపారద్నం
కిదు. 19ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుయాలోకంపుటిసిత్బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇనినిన్
గొపప్ కసట్మ్ కువానె. నినిన్కెఙ్ మరిఎసెఙ్ బారెఉ. 20దేవుణుఆకసట్ంఆతిరోసుక్తకు
కిఏండమహిఙఎయెన్ బాతపెఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్. గాని దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆ
రోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్. 21ఆ రొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బా ఇదిలో కీసుత్ అబెబ్ మనాన్,
సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇబెబ్ మనాన్, ఇజి వెహిఙ వరిమాట నమిమ్మాట్. 22ఆ కాలమ్ దు నానె
కీసుత్ ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్,నానెదేవుణుపోకి పవక ఇజిఅబదద్ం వెహిన్కార్ వానార్.
వారు నండొబమామ్తి పణిఙ్ ముఙాలఎసెఙ్ బాతొఇననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజిమోసెం
కిదెఙ్ సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ బా మొసెం కిదెఙ్ సూణార్ .
23అందెఙెమీరు జాగరమండెఙ్. నానుముఙాలె విజుమిఙివెహమనన్.

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

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

బొడెమరాన్ ది సఙతి
28బొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజియాక మీరు నెసుత్ . దనిన్ ఆకుక్ఙ్ రాల్ జి సిగిసినివలె

ఎండకాలం డగు ఆతాద్ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 29ఆయలెకెండ్ నెమీరుయాకెక్ఙ్ విజు
జరిగ్జినిక సుణివలె నాను మర్ జి వాదెఙ్ డగు ఆతాద్ ఇజి నెస్ సినిదెర్ లె. 30యా
సఙతిఙ్ విజు జారిగ్ని ముందాల య తరమ్ దికార్ సాఏర్ ఇజి నాను మిఙి నిజం
వెహిస్న. 31ఆగసం బూమిసిలెల్ండ ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలంమంజినె.

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

ఆఏండ పరలోకమ్ దు మనిన్ దూతార్ బామరిసిబా నెస్ ఏర్ . 33యేసు మరి వెహాన్ ,

* 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇ దేయమ్ కమాలిపిట వందిఙ్ నొ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్
వందినొ వెహిస్నాన్ . దినిన్ వందిఙ్ దానియెల్ పవక రాసత్ మహాన్ 9:27; 11:31; 12:11.
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“మీరు పారద్నం కిజి జాగరమండు. ఆ రోజు ఎసెఙ్ వానాదొమిఙి తెలిఏద్. 34ఎలాగ
ఇహిఙ ఒరెన్, ఎజుమానివనిన్ ఇలుల్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్, వరివరిపణిఙ్ వరి
వరిఙ్ తోరిసి, ఇలుల్ కాపుదిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడిజ్ దేసంసొండెఙ్ సొహివజనె.

35అందెఙె మీరు జాగర ఎదుసుడిఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇలుల్ ఎజుమాని
పొదుద్ ఆతివెలె వానానొ, మదరెయు వానానొ, కొరు కెరెని వెలె వానానొ, సిలిల్ఙ
జాయ్ ఆతిఙవానానొమిఙి తెలిఏద్. 36ఎజుమాని వందిఙ్ ఎదు సుడిఃఇ గడిఃయదు
వెటనెవాతిఙమీరునిద కిజిమనికవాండు సుడుఃదెఙ్ ఆఏద్ . 37నానుమిఙివెహికదె
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 తొహిఙ లోకు గొడఃబ కినార్ అందెఙె
పండొయచలొఇపోని ఇజివారు వెహార్ .
ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 

3యేసు బేతనియ ఇనినాటో సీమోను ఇనిన్ వనిన్ ఇండొ బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్.
విండు కుసుట్ రోగం ఆసిత్మహిఙ్ యేసు నెగెండ్ కితత్ మహాన్ నసిత్వలె ఉండి బోదెలి
నూనఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండిసీసాదు†నండొవిలువమనిన్జటమామిస్ఇని
నెగిగ్ వాసనంమనిన్ నూనె తతాత్ దె మూతడగు రెకిస్యేసు బురాదు వాకాద్ . 4-5అబెబ్
మహికార్ సెగొండార్ యాక సుడ్ఃజి కోపమాజి వరిలొఇ వారె వెహార్ , “ఎందానిఙ్ 
యా నూనె పాడు కిజినాద్ ? యా నూనె మూండి వందెఙ్ దినారమ్ ఙ్ ముసుక్
డబుబ్దిఙ్ పొరిస్ అయ డబుబ్ బీదది వరిఙ్  సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె”, ఇజి దనిన్ఙ్ గోల‡
కితాత్ ర్ . 6 నసిత్వలె యేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండి డిఃసుత్ ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్?
అది నఙి నెగిగ్ పణి కితాత్ ద్. 7 బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీవెట మంజినార్. వరిఙ్ 
ఎసెఙ్ బా మీరు సాయం 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. 9నాను
మీవెట నిజం వెహిస్న,యాబూమిముసుక్ ఎంబెబా దేవుణు సువార అది ఏలుబడిః
వందిఙ్ సువార సాటిసినివలె అది కితిత్ యా నెగిగ్పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కినిలెకెండ్ సాటిసి
మంజినాదెలె”.

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

12 పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్పండొయ్ ది మొదోహి దినం వాతాద్.
అయ దినం దేవుణుదిఙ్ మెండ గొరె పిలాల్ దిఙ్ పూజ కినిక యూదురి అలవాట్.

* 14:1 14:1 వినకవందిఙ్ ముకెలమాతిమాటెఙఅరద్ం వెహిస్ని బుకుదు పండొయ్ మాటరాసిత్బాన్ సుడుఃదు
† 14:3 14:3యానునాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణకు నండొ కరీదితికతెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ .యక
గీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ ‡ 14:4-5 14:4-5అయాకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి
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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 . 15నసిత్వలె ఆ ఇలుల్ ఎజుమాని విజు తయార్ ఆతిమేడముసుక్ మని పెరి గది
ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మఙి పసక్ బోజనం తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె పొకాన్ .
16 సిసూర్ పటన్మ్ దు సొహరె యేసు వెహిలెకెండ్ నె విజు సుడ్ఃతార్. వారు పసక్
బోజనం తయార్ కితార్. 17పొదుద్ ఆతిఙ్ యేసు పనెన్ండు మంది సిసూర్ వెట అబెబ్
వాతాన్. 18వారు బోజనం కినివెలె యేసు వెహాన్ , “మీ లొఇ ఒరెన్ నఙి పగాతివరి
కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజి నాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజి వారు నండొదుకం
ఆజి ఒరెన్ వెనుక ఒరెన్ “నాను ఆఏగదె? ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్ . 20 యేసు
వెహాన్ , “మీరు పనెండు మనిసిర్ లొఇ ఒరెన్, నావెట గినెదు రొటెట్ ముడ్ఃకిన్కాండె§.
21లోకుమరిసి నా వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని
లోకు మరిసియాతి నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. వాండు పుట్ ఏండ మంజినిక
ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.
యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం

22వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండిరొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ ముకెఙ్ కిజి సిసూరిఙ్ సితాన్. “మీరుయకలొసితిండు, ఇక నా ఒడొఃల్”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 23 వెనుక యేసు దాకస్ కలుల్ మనన్ గిన అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
కిజి వరిఙ్ సితాన్. వారు విజేరె ఆ గినదిక ఉటార్. 24యేసు మరి వెహాన్ . “ఇకక్ నా
నల,నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజికారిసిని. నానలఇకాక్దెదేవుణునా
నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 25నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు కినిఎలుబడిఃదు నాను
కొతాఙ్ ఉణి దినం దాక మరి ఎసెఙ్ బా దాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరి ఉండి పాట*
పారారె ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్ సొతార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 

27 వారు సొనివెలె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి సొనిదెరెల్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు యాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ 
నాను కతాన్లె. గొరెఙెస్మంద సెదీనెసొనెలె”.† 28గాని దేవుణు నఙిమర్ జి బతుక్దు
నికివెనుక మిఙి ఇంక ముఙల గలీలయదు సొనాలె. ఇహాన్ . 29 నసిత్వలె పేతురు,
“విజేరె మీ వందిఙ్ నిలెద్ఙ్ అట్ ఏండ డిఃసి సొహిఙ్ బా నాను నిఙి డిఃస్ సొన్ ఏ”.
30యేసువెహాన్ , “ఓపేతురు,నాను నిఙినిజం వెహిస్న,యాపొదొయ్ కొరు రిజకెరెని
ముఙలనీను నఙినెస్ ఎఇజిముసార్ వెహిన్లె”. 31గానిపేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండఒదెద్
డటట్ం వెహాన్ , “నాను నీ వెట సాతిఙ సాన. నాను నిఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహ్ ఏ”. అయ
వజనెవారు విజేరె వెహార్ .
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యేసు గెతేస్మనెటోటదుపారద్నం కిజినాన్ 
32 నసిత్వలె యేసు, వనిన్సిసూర్ వెట గెతేస్మనె ఇని టోటదు సొహర్ . యేసు

సిసూరిఙ్ , “నాను సొనిస్ పారద్నం కిజి మర్ జివాని దాక మీరు ఇబెబ్ మండు”, ఇజి
వెహాన్ . 33 యేసు 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 బసి నా
వెటె తెలిల్ మండు.

35 యేసు అబెబ్ణిఙ్ సెగం దూరం సొహాండె పడిగ్ జి అరాండె “ఓబా, నిఙి
ఇసట్మాతివజ యా కసట్మ్ కాణ్ నఙి తపిస్ అ”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 36 యేసు
దేవుణుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఓ బా నీను విజు కిదెఙ్ అటిన్. యా కసట్మ్ కు నా
బాణిఙ్ లాగ్ అ. గాని నా ఇసట్మ్ వజ ఆఎద్ , నీ ఇసట్ంవజనె ఆపిద్”. 37 పారద్నం
కితివెనుక యేసు సిసూర్ డగు సొహిఙ్ వారు నిద కిజి మహార్ , “ఓ సీమోను, నీను
నిద కిజినిదా? ఉండి గంటబాతెలి ఆజిమండెఙ్ మీరు అట్ ఇదెరా?”, ఇజి పేతురుఙ్ 
వెన్ బాతాన్ . 38సయునుమిఙిపరిస కిజితపప్దు అస్ ఏండఇహిఙపారద్నం కిజితెలి
ఆజిమండు ఆతమ్ తయార్ నె,గాని ఒడొఃల్ దిఙ్  సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్ .

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

యేసుఙ్ అరెసిట్ కిజినార్ 
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 . 44 యేసుఙ్ 
ఒపజెపిన్కాన్ , “నాను ఎయెరిఙ్ ముదుద్ కినానొ వనిన్ఙ్ మీరు తొహ్ సి జాగర
ఒతు”, ఇజి ముఙల వరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ వెహ మహాన్ . 45 యూద వెటనె
యేసుడగు వాతాండె, “ఓ బోదకినికి’ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్.
46నసిత్వలె వనిన్వెట వతిమహిలోకుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహర్. 47వెటనెయేసుడగు
మహిసిసూర్ లొఇ ఒరెన్, వనిన్ కూరద్ లాగిజ్ విజెరిముసుక్ పెరిపుజెరిఙముసుక్ మనిన్
పణిమనిసిఆతివనిగిబిబ్తెవుకతాత్ న్. 48యేసువెహాన్ , “నానుడొఙవాండునా? నఙి
అసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్ కోణెఙ్ అసిఎందనిఙ్ మీరువాతిదెర్ ? 49రోజునానుమీవెటనెమంజి
దేవుణుగుడిఃదు 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 వెటసొనిస్మహాన్ . వాండుసొకక్తొడ్ గిఏండఉండిపాతనెపి డ్ గితమహాన్ .
వారు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు పిడిగితిమనిన్పాతడిఃసి డుమ్ డ ఆతాండెఉహ్ కాన్.
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యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53యేసుఙ్ తొహిస్ ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్.

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

57 నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . 58 “లోకు
తొహియాదేవుణుగుడిఃదిఙ్ నాను అర్ పిస్ విసీర్ జి,మూండి రోసాక్ఙ్  లోకు కీదు పణి
ఆఎండమరిఉండిదేవుణుగుడిఃతొహన్ ఇజివాండు వెహికమాప్ వెహప్”, ఇజివారు
వెహార్ . 59గాని వారు వెహి సాసయ్మ్ బా ఒరెన్ వెహిక మరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ తేడః
ఆతాద్. 60నసిత్వలెవిజెరిముసుక్ పెరిపుజెరినిఙితాండెయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్, “నీను
ఇనికబామర్ జివెహ్ ఇదా? వీరు నీముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61గాని
యేసు ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏండ అలెతాన్. విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజేరి
యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణుమరిసిఆతి కీసుత్ నా?”.

62యేసు వెహాన్ , “నానె,లోకుమరిసియాతినాను గొపప్ అతికారం మనిన్ దేవుణు
ఉణెర్పడఃకాదు బసిమంజినిక,సయణిదెర్ మరిఆగసమ్ దుదాన్ మొసొప్ ముసుక్
నాను వానిక మీరు సూణిదెరెల్”. 63-64 విజెరి పెరిపుజెరి ముసుక్ పెరి పుజేరి యేసు
వెహిక వెంజి వనిన్ సొకవాండె 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 . జమానుఙుబా
యేసుఙ్ 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. 67పేతురు సిసు కాయ్ జిమహిక సుడ్ఃజివాండు ఎయెన్ 
ఇజి నెసెత్ఙ్ అది నెగెండ సుడిఃతాద్. “నీనుబా నజరేతు వాండు ఆతి యేసువెట
మహికి”, ఇజి అది వెహాద్ .

68 అందెఙె పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్ ”, ఇజి వెహిస్ వెలిల్
గవునిడగుసొహాన్ . నసిత్వలె కొరు కెరెతాద్. 69అయపణికినికాద్ పేతుఙ్ గవునిడగు
సుడ్ఃజి అబెబ్ నిహిమహి వరివెట మరి వెహాద్ , “వీండు వరిలొఇమహ్ కాన్ ఒరేన్”.
70 గాని పేతురు మరి, “నాను ఆఏ ఇజి వెహాన్ . సణెం సొహివెనుక పేతురు డగు
‡ 14:63-64 14:63-64 నండొ కోపం ఆతాద్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ సొకక్ కిసాన్ర్ . గాని విజేరె పుజేరి ముసుక్ మనిన్
పెరిపుజెరి వనిన్ సొకక్కిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి లేవి. 21:10 దు రాసత్ మనాద్ .
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నిహిమహికార్, “నీను గలీలయదికి, నిజం నీనుబా వరిలొఇ ఒరెన్”, ఇజి వెహార్ .
71 నసిత్వలె పేతురు, “మీరు వెహ్ సిని వనిన్ఙ్ నఙి నెస్ ఏ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వాండె
సయిప్ సీబెఆజి ఒటుట్ కితాన్.

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

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1 పెందాల సీకటి మన్ బునె, పెరిపుజెరిఙు, యూదపెదెలుఙు, యూదురి రూలుఙ్ 
నెస్ పిసినికార్, సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిజ్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి
ఆలోసనం కితార్. వారు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతాత్ రె రోమ దేసెమ్ ది అతికారిఆతి
పిలాతుఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 2 “నీను యూదురి రాజునా?”, ఇజి పిలాతు యేసుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. నసిత్వలెయేసు, “ఒఒనీను వెహిలెకెండ్ నె”, ఇజివెహాన్ . 3పెరిపుజేరిఙు
యేసుముసుక్ నండొ తపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4నసిత్వలె పిలాతుయేసుఙ్ 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. 7 అయవలె బరబబ్ఇనికాన్ ఒరెన్ 
అనన్యవాండు ననిన్కాన్ జెలిదు మహాన్ . వాండు, వనిన్వెట మహికార్, ఏలుబడిః
కినివరిఙ్ ఎదిసాత్ రె సెడొండారిఙ్ సపత్ మహార్ . అందెఙె వరిఙ్ జలిదు ఇట్ త మహార్ .
8 లోకుర్ పిలాతుబాన్ వాజి, “నీను కిని ఆలవాటువజ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఅ”,
ఇజి వెహార్ . 9-10 పెరిపుజెరిఙు గోస ఆతారె యేసుఙ్ నఙి ఒపజెపాత్ ర్ ఇజి పిలాతు
నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు “యూదురిరాజుఙ్ నాను మిఙి డిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా?
ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11 గాని పెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ డిఃసి సీజి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి
ఆతికారి ఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ .

12 నసిత్వలె పిలాతు, “యూదురిరాజు ఇని మీరు వెహ్ సినివనిన్ఙ్  నాను ఇనిక
కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 13వారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్.
14అందెఙెపిలాతు, “ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువపొకెఙ్ ? వాండు ఇనితపుపణి 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

అబెబ్మహిసయ్ నమ్ దివరిఙ్ విజేరిఙ్ కూడుపాత్ ర్. 17వారుయేసుఙ్ ఎరానిరంగుది
నీరి సొకక్ పొరీప్సి సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి బురాదు ఇడ్ఃతార్.
18 “యూదురి రాజు గెలిస్అ? ఇజి వెహిస్వారుయేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్. 19వారుమరిమరి
డుడుదాన్ వనిన్ బురాదు డెఃయారె వనిన్ముసుక్పూసాత్ ర్. వెనుక ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
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వనిన్ఙ్ మాడిసి వెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసి విజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడిఃగిసిమహిఎరాని
సొకక్లాగిజ్ వనిన్ నీరిసొకక్ తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయ్ జినార్ 
21 కురేనియాదికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ ఉండినాటోహన్ అయసరివాజిమహాన్ .

నసిత్వలె యేసువందిఙ్ సిలువ పిండ్ దెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం
కితాత్ ర్. సీమోను, అలెకస్ందరుని, రూపుఇని వరి అపొప్సి. 22 వారు గొలొగ్ తఇని
బాడిడ్దుయేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ బుర పిణికిబాడిడ్ఇజి అరద్ం. 23అబెయేసుఙ్ 
ఉండెఙ్ దాకస్కలుదుబోలం*ఇనిసేందుమాయంకల్ పిస్సితత్ర్. గానివాండు కెఏతాన్.
24 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయార్. వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెఙ్ 
దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారె వని సొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 25 పెందాల తొమిమ్ది
గంటెఙ్ యేసుఙ్ సిలువడెయ్ తార్. 26“యూదురిఙ్ రాజు”,ఇజియేసుముసుక్మోపిత్
నేరం బోరుడ్ దు రాసి సిలువాదు ఇడాత్ ర్ . 27-28యేసువెట రిఎర్ డొఙారిఙ్ సిలువాదు
పొకార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాదు ఉండి సిలువాదు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డేబ
పడఃకాదు ఉండి సిలువాదు. 29-30 నసిత్వలె 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 సూణాపె మాపు నమినాప్”, ఇజి ఒరెన్ 
వెట ఒరెన్ వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. యేసువెట సిలువ డెఃయెఆతి డొఙారుఙుబా
వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

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

34మూండి గంటేఙ్ యేసు, “ఎలోయ, ఎలోయ లమ సబకాని”, ఇజి డటం డేలిస్
వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, “నా దేవుణు, నా దేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ నీను
డిఃసిత్’ ఇజి. 35బానె నిహికార్ సెగొండార్ యామాటవెహారె, “ఇదిలో వీండు ఎలియేఙ్ 
కూకిస్నాన్” ఇహార్ . 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
యేసుడటండేల్ సాత్ ండెపాణండిఃసాత్ న్. 38అయవలెయెరూసలేమ్ దుమహిదేవుణు
గుడిఃదుమహితెరముసుక్హన్ అడిగిదాకకింజితాదెరుండిముకెక్ఙ్ ఆతె. 39సిలువ
డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ ది మంద మణిసిరిఙ్ , యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండె
పాణం డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు నిజం దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహాన్ . 40 సెగొండెక్ 
అయ్ లికొడొఃక్ దూరం నిలిస్ సుడ్ఃజిమహె. వనాక్ఙ్ లొఇ మగద్లేనె మరియ, ఇజిరి
యాకోబు, యోసె ఇనివరి అయ్ సిఆతి మరియ, సలోమి ఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు
గలీలయదు మహివలె ఇవిక్ వనిన్వెట సొనిస్ వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ కిజిమహె.
ఇవిక్ ఆఎండయెరూసలేమ్ దుయేసువెటవాతి నండొ అయ్ లికొడొఃక్ బాఅబెబ్మహె.

యేసు పినుగు సమాదిదు ఇడాత్ ర్ 

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 
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42-43అరిమతయి ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపుఇని ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు
సన్ హదిం సఙమ్ దు మనిన్వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ 
వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . వీండు సొనిస్, దయ్ రమ్ దాన్, యేసు పినుగు సిలువ
ముసుక్హాన్ జాయ్ మనుబునె డిపెత్ఙ్ పిలాతుబాన్ సెలవలొసాత్ న్. అయ దినం
విసాంతిదినం ముఙాల మహి తయార్ కినిదినం. అందెఙె అయ తయార్ కినిదినం
పొదొయ్ నెయోసేపుపిలాతుబాన్ సెలవలొసెత్ఙ్ సొహాన్ . 44యేసుఎసాక్ండెసాతాన్ 
ఇజివెంజిపిలాతుబమమ్ఆతాన్. సయ్ నమ్ దివరిఅతికారిఙ్ కూకిస్వెన్ బాతిఙ్ యేసు
ఎసాక్ండెసాతాన్ ఇజి నెసాత్ న్. 45యేసుసాతాన్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారి వెహి
మాటపిలాతువెంజియోసేపుఙ్ యేసుఙ్ పినుగుఒపజెపాత్ న్. 46యోసేపునెగిగ్ 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 సిఆతి మరియయేసు
పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

1విసాంతిదినం గడిఃసిత్సొహివెనుక,మగద్లేనిమరియ,యాకోబుఅయ్ సిమరియ,
సలోమి, ఇనికెఙ్ యేసు పినుగుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె కొడిఃజి తతెత్ . 2వారమ్ దిఙ్ 
మొదొహిదినమ్ దు పెందాలెన్ నిఙ్ జిపొదుద్ సోసిమహివలె అవిక్ సమాదిడగు సొహె.
3 సమాది డగు సొనిస్ మహిఙ్ అవిక్ “సమాది మూకి పణుకు మా వందిఙ్ ఎయెర్ 
గూర్ పాన్ర్ ?”, ఇహె.

4నసిత్వలె అవిక్ సుడ్ఃతిఙ్ ఎయెరొ అయపెరిపణుకు 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. 6 అయ దఙ్ డాఃయెన్ వరివెట, “తియెల్ 
ఆమాట్, సిలువపొకెఆతిమనిన్ నజరేతువాండు ఆతియేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెరా?
వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు బతిక్జి నిఙితమనాన్. వనిన్ఙ్ ఇడిత్ బాడిడ్ సుడ్ఃదు.

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

యేసుమగద్లేనిమరియెఙ్ తోరెఆతాన్ 
9యేసు ఆదివారం పెందాలెన్ సమాదిదాన్ బతిక్జినిఙ్ జి మగద్లెనె మరియెఙ్ తోరె

ఆతాన్. యా మరియ 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 నఙితోరె ఆతాన్ ఇజి అది వెహిమాటవారు నమిమ్ఏతార్.

యేసు రిఎర్ సినూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 
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12వెనుక రిఏర్ సిసుర్ ఉండినాటొనడిఃసిసొనిస్మహిఙ్ యేసువరిఙ్ తొరెఆతాన్ .
గానిఆఇమూరివజతోరెఆతాన్ . 13వారుసొనిస్,మహిసిసూరిఙ్ యాసఙతివెహార్ .
గానివారుయారిఏరిమాటేఙబానమిఏతార్.
యేసు పదకొండుమణిసిసిసూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 

14మరి ఒరుస్పదకొండు మణిసి సిసూర్ బోజనం కిజిమహివలె యేసువరిఙ్ తోరె
ఆతాన్. యేసు నిఙితి వెనుక వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివరి మాట నమిఏండాతివందిఙ్, వరి
అనుమానమ్ దిఙ్ యేసు వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్  . 15 యేసు వరివెట, “మీరు లోకం
ముసుక్ మని విజు దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సువార విజేరిఙ్ వెహ . 16ఎయెర్ బా 
నా ముసుక్ నమకం ఇడ్ జి బాపిత్సం లాగెఆతిఙ వరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ . గాని నా
ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ సికస్ వానాద్.

17 ఎయెర్ నఙి నమిమ్నారొ వారు యా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇహిఙనాపేరుదాన్ వారుదెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పాన్ర్. వారుకొతత్బాసెఙ్ 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. 20యేసు సిసూర్ విజుబాన్ సొనిస్ దేవుణు
సువార వెహార్ . వారు కితిత్ విజు పణిదిఙ్ దేవుణుసాయం కితాన్. వారు కితిత్ బమామ్తి
పణిఙాణ్ వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు తోరిసాత్ న్.
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లూక రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యాసువారలూకఇనిఒరెన్ డాకట్రు,దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసుయాలోకమ్ దు

బతిక్తిత్వలె జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కత వజ రాసత్ మనాన్. యేసు పుడుఃగు వందిఙ్ 
మహి సువార ఇంక లావు వెహ మనాన్. మరి యేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని పణిఙ
వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కితిత్దనిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
యేసు దేవుణుమరిసి ఇహిఙ్ బాలోకు వజపుటిస్,లోకురిపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాజి,
మరి దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజి యా సువారదు
వెహిస్నాన్.

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

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

పుజెరి మహాన్ . వీండు అబియపుజెరి జటుట్ దు మహికాన్. వినిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు.
అది అహరోను పుజెరి కుటుమ్ దికాద్ నె. 6 వీరు రిఎర్ బా, నింద సిలెల్ండ పబు
సితి ఆడెఙ, రూలుఙ విజు లొఙిజి, దేవుణు ముందాల నీతినిజాయితిదాన్ మహార్ .
7 ఎలిసబెతు గొడుడ్ బోదెలి. అందెఙె వరిఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ . వారు రిఎర్ బా నండొ డొక
ఆతార్. 8ఉండి సటుట్ జెకరియ జటుట్ ఙ్ పుజేరి పణికిదెఙ్ వంతు వాతాద్. అయావలె
జెకరియ దేవుణు ముందాల పుజేరి పణి కిజినాన్. 9 పుజేరిఙ మనిన్ అలవాటు
లెకెండ్, సీటి పోకారె, జెకయెఙ్ ఏర్ పాటు కితార్. దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ దూపం
సురుదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితార్. 10దూపం సురుదెఙ్ వేల ఆతాద్. నసిత్వలె అబెబ్
కూడిఃతిమహి మందలోకుర్ విజేరె వెలిల్ మంజి పారద్నం కిజి మహార్ . 11 నసిత్వలె,
దేవుణుదిఙ్ దూపంసురిన్మాలిపిటెఉణెర్ పడఃకాద్ దేవుణు దూతనిహన్. నిహండె
వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్. 12జెకరియ, దేవుణు దూతెఙ్ సుడ్ఃతాండె, గజిబిజి ఆజి నండొ
తియెల్ ఆతాన్. 13 అయావలె దేవుణు దూత వనిన్ఙ్, “జెకరియ, నీను తియెల్ 
ఆమ. నీ పారద్నం దేవుణు వెహాన్ . నీ ఆలు ఎలిసబెతు ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్దెల్.
వనిన్ఙ్ యోహాను ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్. 14-17 వాండు పబు ఎదు పెరికాన్ ఆనాన్.
దాకస్ కలుని మరి సోసిన్క ఇనికబా వాండు ఉణ్ ఎన్. అయిసి పొటలొఇ 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 ముఙాల సొనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
అపొప్సిమరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయంమనిన్కార్ బుదిద్దాన్ నడిఃనివజ, విరి సరిదు
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దేవుణుమాటవెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబువానివలె,వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ 
తయార్ కినివందిఙ్ యాలెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙెవాండుపుటిన్వెలెమిఙిగొపప్సర్ ద
కినాన్ లె. మరి, నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె జెకరియ
దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్, “యాకఎలాగనాను నెసెత్ఙ్ ? నాను డొక. నాబోదెల్ బా
డొఃకి ఆతాద్”, ఇజి. 19అందెఙె దేవుణు దూత, “నాను గబియెలు. దేవుణు పడఃకాద్ 
నిలిస్ మంజినికాన్. నీ వెట వరిగ్జి, నిఙి యా నెగిగ్ కబు వెహెఙ్ దేవుణు నఙి పోక
మనాన్. 20గాని నాను వెహిమాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙెయాకెఙ్ జరిగ్నిదాక,
నీను గులల్ ఆజిమంజినిలె. నాను వెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాలమ్ దు,
పూరిఆనెలె”, ఇజి వెహాన్ .

21నసిత్వలె 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 ఇజినెసాత్ ర్. వెయు రఇతిఙ్,వాండు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాన్.
వాండు గులల్ ఆజిమహాన్ . 23వనిన్ పణి కాలం వీజితిఙ్ వాండు వనిన్ ఇండొసొహాన్ .
24సెగం రోసుక్సొహివెనాక్, వనిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతుపాతడిఃసాత్ ద్. అయ్ దు నెలదాక
అది ఇండొనె మహాద్ . 25 “పబునె నా వందిఙ్ యాక కితాన్. ఏలు నాముసుక్ కణక
పెహబసాత్ ండెలోకుర్ ఎదు నఙిమహిసిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

26 ఎలిసబెతు పాత డిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబియెలు దూతెఙ్, గలిలయ
పాంతమ్ దు మనిన్ నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు పోకాన్. 27 యోసేపు ఇనిన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి ఉండి విడిడ్ బోదెలిబాన్ దేవుణు దూత సొహాన్. అయ విడిడ్ బోదెలి
పేరు మరియ. యోసేపు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. 28 దేవుణు దూత లొఇసొహాండె,
మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వందనం, పబు నీ వెట మనాన్. నిఙి నెగెండ దీవిసత్
మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె, మరియనండొబాద ఆతాద్. వనిన్
మాటెఙదిఙ్ అరద్ం ఇనికదో ఇజి దనిన్ గరబ్మ్ దు బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలె దేవుణు
దూత దనిన్ఙ్, “మరియ నీను తియెల్ ఆమ. దేవుణు నీ ముసుక్ కనికారం తోరిసత్
మనాన్. 31 నీను పాత డిఃసిత్దె, ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె. వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు
ఇడ్ఃఅ. 32వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ అతికారం మని దేవుణు మరిసి
ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. వనిన్ అనిగొగొర్ ఆతి దావీదు రాజు ఆతివజ, దేవుణుఆతి పబు
వనిన్ఙ్ రాజు కినాన్ లె. 33వాండు, యాకోబుఙ్ తెగగ్తివరిఙ్ ఎలాకాలం ఏలుబడిః
కినాన్ లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
34 అయావలె అది, “నాను ఎసెఙ్ బా మొగకొడొః వెట కూడ్ఃఎనె. యాక ఎలాగ
జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్. 35అందెఙె దేవుణు దూత, “దేవుణు
ఆతమ్ నీ ముసుక్ వానాన్ లె. మొసొప్ కితిఙ నీడ పిడ్ఃకాన్ద్. అయలెకెండ్, విజు
దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు సతుత్ నిఙి పిడ్ఃకాన్దెల్. అందెఙె పుటిన్కాన్ దేవుణు
బాణిఙ్ వానికాన్. వాండు దేవుణుమరిసిఇజి కూకెఆనాన్ లె. 36నీడగుహిలోకుఆతి
ఎలిసబెతు డొఃకి కాలమ్ దు ఒరెన్ బయిఙ్ పాతడిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్ బోదెలి ఇజి కూకె
ఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37విజు కిదెఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ .
* 1:22 1:22 దర్ సనం ఇహిఙ ఇనికాదొ ఉండి సఙతి కల లెకెండ్ టెటాఙ్ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు
సత్ఉదాన్ తోరె ఆజినాద్ 
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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. 40 అబెబ్ మని జెకరియ ఇండొ
సొహదె, ఎలిసబెతుఙ్ దసూల్ ఆతాదె, నమొసెత్ వెహాద్ . 41-42మరియవెహివందనం
ఎలిసబెతు వెహివెలె, దనిన్ పొటాద్ మనిన్ పిండం సరద్దాన్ కదిల్తాద్. ఎలిసబెతు
దేవుణు ఆతమ్ దాన్ నిండిజి సర్ ద ఆజి ఈహ డటం వెహాద్ . “అబ! బోదెకా లొఇ,
దేవుణు నిఙినె నెగెండ దీవిసాత్ న్. నీ పొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బా దీవిసాత్ న్. 43నా
పబుఙ్ అయ్ సి నా డగు వాదెఙ్ నాను ఏపటిదిక ఆఏ. 44 ఇదిలో నీ వందనం నా
గిబిబ్దు అరిఙ్, నాపొటాద్ మనిన్ పిండం సర్ దదాన్ కదిల్తాద్. 45 పబు దనిఙ్ వెహి
మాటెఙ్ జరిగ్నాద్ ఇజి నమకం ఇటిత్కాద్ గొపప్ది.

మరియదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిపార్ జినాద్.
46 అయావలె మరియ ఈహ వెహాద్ . “నా పాణం పబు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి

వెహిస్నాద్. 47-49 వాండు వనిన్ పణిమణిసిఆతి నా ఇజి బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃతాన్ .
అందెఙె నా పాణం నఙి రకిస్సిన్ దేవుణు బానె సర్ ద ఆజినాద్. గొపప్ సతుత్ మనిన్
దేవుణు నా వందిఙ్ గొపప్ పణిఙ్ కితాన్. అందెఙె ఏలుదాన్ లోకుర్ విజేరెనా వందిఙ్,
దేవుణు దీవిసిత్కాద్ ఇజి వెహన్ర్ లె. వాండె నెగిగ్ దేవుణు. 50 వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆనివరి
ముసుక్ వనిన్ కనికారంతరతరంమంజినాద్. 51వాండు వనిన్ సతుత్ దాన్ గొపప్ పణిఙ్ 
కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ ఇజి వరి లోఇ ఒడ్ఃబిజి గర ఆతి వరిఙ్ వాండు
సెదిసాత్ న్. 52 గర మని అతికారిఙ, అతికారం దాన్ డిఃపాత్ ండె ఇజిరి వరిఙ్ పెరికార్ 
కితాన్. 53 బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండి సీజి సర్ ద కిబిసాత్ న్. మని వరిఙ్ వహి కీదానె
పోకాన్. 54-55మా అనిరిఙ్ ‘కనికారం తోరిసన్’ ఇజి ఒటుట్ కితి వజ వాండు కితాన్.
వనిన్ఙ్ సేవ కిని ఇసాయేలులోకాఙ్ కనికారం ఆజిసాయం కితాన్. అబహముఙ్ వనిన్
కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ ఎలాకాలం కనికారం తోరిసన్ ఇజి ఒటుట్ కితాన్. అయాక
వాండు ఒడిఃబితాన్”, ఇజి మరియ వెహాద్ . 56 అది డగు మూండి నెలెఙ్ దాక
ఎలిసబెతుబాన్ మహదెదని ఇండొమర్ జిసొహద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుటిస్నాన్.
57 నెలెఙ్ నిండితివలె, ఎలిసబెతుఙ్ ఒరెన్ కొడొః పుటాత్ న్. 58 పబు దనిన్ముసుక్

కణక పెహబేసాత్ న్ ఇజి పడఃకాదికార్ ని కూలెఙ్ వెహరె, దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్.
59 కొడొః పుటిస్ ఎనిమిది దినమ్ దు వనిన్ఙ్ సునతి కిదెఙ్ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్ 
అపొప్సి పేరు ననిన్క ఇడ్ దెఙ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 60నసిత్వలె అయ్ సి, “అహ పోని!
వనిన్ఙ్ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాద్ . 61అందెఙె వారు, “మీ కూలెఙ
లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ వెహార్ . 62 వినిఙ్ ఇనిన్ పేరు
ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సికోరిజినాన్ ఇజినెసెత్ఙ్ వారు కియుసయ్ నకిజిజెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్.
63నసిత్వలెవాండు ఉండిరాసినిబలల్ లొసాత్ ండె, “వినిన్ పేరుయోహాను”, ఇజిరాసాత్ న్.
వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 64 వెటనె, వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ వెయు వాతాద్.
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 65 పడఃకాదికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ 
ఆతార్. యూదయదేసెమ్ ది గొరొణ్ పాంతం విజులోకుర్ విజేరెయాజరిగ్తి సఙతిఙ
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వందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 66యాకవెహికార్ విజెరెబాదనివందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యాకొడొః
ఎలాగమహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”, ఇజి వెహాన్ . పబు సతుత్ వనిన్వెట మహాద్ ఇజి వారు
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 వాత
మనాన్. 69ఒరెన్ సతుత్ మని మఙి గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ మావందిఙ్ సిత మనాన్.
అయ వాండు వనిన్ పణి మణిసి ఆతి దావీదు కుటుమ్ దు మనికాండె. 70-71 సేన
దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె, దేవుణు వనిన్ బాణిఙ్ వాతి పవకెఙవెట ఒటుట్ కిత మనాన్.
ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, “మా పగాతివరి బాణిఙ్ మఙి రకిస్సన్ఇజి. “మఙి దూసిసిన్
వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’, ఇజి. అయా ఒటుట్ వజనె, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ సితాన్. 72మరి
వాండు వెహాన్ , “మా అనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి వజ కనికారం తోరిసన్ ఇజి. వనిన్ వందిఙ్ 
కేట ఆతి ఒపుమానం ఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74మా బుబబ్ ఆతి అబాహము వెట ఒటుట్
కితాన్,మాపగఆతివరిబాణిఙ్ మఙితపిసన్ ఇజి, తియెల్ సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ 
మఙి సాయం కిన ఇజి. 75మరి, మాటు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వజ నీతి
నిజాయితిదాన్ మాబతుక్ విజువనిన్ ఎదుమండెఙ్ మఙితయార్ కిన ఇజి”, వెహాన్ .
76మరి,నాకొడొః నీను విజు దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణు పవక ఇజి కూకెఆనిలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను ముఙాలె సొన్ సి పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి నెగెణ్ కినిలె.
77 నీ వనిన్ లోకాఙ్ వెహిన్లె, “దేవుణు వరి పాపమ్ కు సెమిసి వరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’,
ఇజి. 78మాదేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ 
పొదుద్ సోని లెకెండ్ రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె. 79ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదు మని
వరిఙ్ సావు బతుక్దు మని వరిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్. మఙి సమాదనం దాన్ నడిఃపిసెత్ఙ్.
దిని వందిఙె వాండు రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె”, ఇజి జెకరియ వెహాన్ . 80 కొడొః
పిరితాన్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పిరితాన్. వాండు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ తోరిన్ దాక
యెరూసలేమ్ దిఙ్ వెలిల్ బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె బతిక్తాన్.

2
1అయకాలమ్ దురోమగవర్ మెంటుఅడిఃగిమనిన్విజులోకురిఙ్ జమబందిలెకెఙ్ 

రాసెత్ఙ్ ఇజి కయిసరు అయుగుసుత్ ఉండి ఆడ సితాన్. 2 కురెనియఇని ఒరెన్ సిరియ
రాస ందిఙ్ సుడ్ఃజిమహివలెయామొదోహిజమబందిలెకెఙ్ రాసాత్ ర్. 3విజేరెవరివరి
పటన్మ్ కాఙ్ పేరుక్ రాసె ఆదెఙ్ సొహార్ . 4అయలెకెండ్ యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ బా
సొహాన్ . వీండు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. దావీదు పటన్ం బేతెల్హెము. అందెఙెవాండు
గలిలయ ఇని పాంతమ్ ది నజరేతు ఇని పటన్ం దాన్, యూదయ పాంతమ్ దు మని
బేతెల్హేముఇనిపటన్మ్ దుసొహాన్ . 5వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిమహిమరియవెటజమబంది
రాసె ఆదెఙ్ సొహాన్ . అయావలె దనిన్ఙ్ నెలెఙ్ నిండితెమహె. 6వారు అబెమహివలె
దనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7అది దని తొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ ఏరుఈబాతాద్. వరిఙ్ మండెఙ్ 
లార్ జిఇలు దొహ్ కెతాద్ . దొహిక్ఇతిఙ్ పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె,కొడిడ్ఃఙ
సాలాదిడోణిద్ తెపాత్ ర్.
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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. 11 నేండు దావీదు పటన్మ్ దు మిఙి రకిస్సిన్కాన్ ఒరెన్ 
పుటత్ మనాన్. వాండు పబు ఆతి కీసుత్ . 12యాకదె నాను మీఙి వెహిదనిఙ్ గురు
“ఒరెన్ బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, సాలాది డోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . 13-14వెటనె, దేవుణు మంజిని బాడిది నండొ దూతెఙ్ అయ దూతవెట
కూడిఃతె. కూడిఃతారె, “విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్.
యా లోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనం మనీద్ ’ ఇజి దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజి మహార్ . 15 దూతెఙ్ వరిఙ్ డిఃసాత్ రె, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు సొహార్ .
సొహివెనుకగొరెఙ్గవ్ డుఃఙ్, “మాటుబేతెల్హేముదుసొనిస్,పబుమఙివెహ్ పిసిత్యా
జరిగ్తి సఙతిఙ సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారు బేగి సొహరె, మరియామెమ్ఙ్, యోసేపుఙ్, డోణిదు తెపిత్ మని కొడొఃదిఙ్ 
సుడ్ఃతార్. 17 వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, యా కొడొః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహి మాటెఙ్ 
విజేరిఙ్ వెహార్ . 18 గొరెఙ్ గవుడుఃఙ్ వెహికెఙ్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్.
19గానిమరియ జరిగ్తి సఙతిఙ విజు గరబ్మ్ దు ఇడిజ్ దనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మహాద్ .
20 గవుడుఃఙ్ వరిఙ్ వెహికెఙ్, వారు సుడ్ఃతికెఙ్ విజు వనాక్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ నండొపొగ్ డిఃజిమహసొహార్ . దేవుణు దూత వరిఙ్ వెహివజనె
విజుజరిగ్తె.

21పుటిస్ ఎనిమిది రోసుక్ ఆతిఙ్, బయిఙ్ సునతి కితార్. అయావలెవారు వనిన్ఙ్ 
యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. పాత డిఃస్ ఎండ ముఙాలె దేవుణు దూత వెహి పేరునె
ఇటాత్ ర్. 22 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ దు మనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ పూజెఙ్ 
కిదెఙ్ దినం ఆతాద్. అయావలెయోసేపునిమరియబయిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్,
యెరూసలేమ్ దు ఒతాత్ ర్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె రాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుదు
మనాద్, “విజుతొలితపుటిత్ కొడొఃదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కెట ఇడ్ఃదెఙ్*. 24మరి,మోసె
రాసెత్ఙ్ పబువెహిరూలుదుమనివజ, “జతగువండెఙ్ నొరుండిపారపొటిపిలెకుఙ్ నొ
పూజ సీదెఙ్†”, ఇజి. అయావజ ఒతాత్ ర్. 25అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ ఒరెన్ 
యెరూసలేమ్ దు మహాన్ . వీండు నీతి నిజయ్ తి మనికాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెల్ 
ఆతికాన్. ఇసాయేలు లోకాఙ్ రకిస్సిన్ వనిన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . దేవుణు
ఆతమ్ వనిన్ వెట మహాన్ . 26పబు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’,
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ వెహ మహాన్ . 27 దేవుణు వనిన్ఙ్ నడిఃపిసిత్వజ వీండు
దేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ . నసిత్వలె,దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదుమనిలెకెండ్ కిదెఙ్ 
అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతియేసుఙ్ తతాత్ ర్. 28అయావలె సుమెయోను కొడొఃదిఙ్ 
కికాణిఙ్ పెహండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి ఈహ వెహాన్ . 29 “పబువా, నీను వెహి
మాటెఙ్ వజనానువనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. అందెఙెనీపణిమణిసిఆతినఙిఏలుసమాదనం
దాన్ కూకిస్ ఒఅ. 30-31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ విజేరె సుడ్ఃదెఙ్ నీను తయార్ కితి
రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ నా కణకాణిఙ్ నాను సుడ్ఃత మనన్. 32వాండు ఇసాయేలు ఆఇ వరిఙ్ 
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దేవుణు సరిదు నడ్ పిసెత్ఙ్ జాయ్ లెకెండ్ ఆనాన్ లె. నీఇసాయేలులోకాఙ్ గొపప్ గవ్ రం
వాండు కలిగ్సాన్న్ లె.

33అయావలెవాండు కొడొః వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి అపొసిర్ నండొ
బమమ్ ఆతార్. 34-35 సుమెయోను వరిఙ్ దీవిసాత్ ండె, వనిన్ అయ్ సి ఆతి మరియెఙ్,
“ఇసాయేలు లోకుర్ నండొండార్ నాసనం ఆనివందిఙ్, నండొండార్ బతిక్ని వందిఙ్ 
దేవుణు వినిఙె ఏర్ పాటు కితాన్. వీండు దేవుణు ఏర్ పాటు 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 . 36-37నసిత్వలె పనుయెలు గాడిస్ ఆతిఅనన్ ఇనిఉండి పవక
మహాద్ . అది ఆసిరు ఇని జాతిదు మనికాద్. అది పెండిల్ ఆజి ఏడు పంటెఙ్ మాసి
వెట బతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్ పంటెఙ్ దాక ముండ మొపత్ మహాద్ . అది నండొ
డొక ఆతాద్. దేవుణు గుడిః దాన్ ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎండ, రెయు పొగాల్ ఉపాస్ దాన్ 
పారద్నమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహాద్ . 38 ఆ గడిఃయదునె, అది
దేవుణు గుడిఃదు యోసేపు, మరియ, యేసుబాన్ సొహదె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్.
యెరూసలేమ్ ది లోకుర్ రోమ అతికారిఙ అడిఃగి మహార్ . వారు వరిఙ్ డిఃబిసిన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ . ఆహెఎదుసుడ్ఃజిమహివరివెటకొడొఃవందిఙ్ వెహాద్ .

39యోసేపుని మరియమోసె 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.

41 ఏంటు ఏంటు యేసు అయ్ సి అపొసిర్ యెరూసలేమ్ దు పసక్‡ పండొయ్ దిఙ్ 
సొనిస్మహార్ . 42వారుఏంటుసొనిస్మహిఅలవాటువజ,యేసుఙ్ పనెన్ండుపంటెఙ్ 
మహివలె పండొయ్ దిఙ్ సొహార్ .

43 పండొయ్ వీజితిఙ్, వారు మర్ జి వాజి మహార్ . గాని కొడొః ఆతి యేసు
యెరూసలేమ్ దు నిహన్. వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ అయాక నెస్ ఎతార్. 44 వీండు
మంద లోఇ మనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, ఉండి రోజు వారు నడిఃజి వాతార్. వెనుక వారు
వరి కూలెఙబాన్ నెలవ్ ఆతి వరిబాన్ వనిన్ఙ్ రెబాజినార్. 45 వాండు తోర్ ఇతిఙ్,
వనిన్ఙ్ రెబాజియెరూసలేమ్ దుమర్ జివాతార్. 46మూండిదినమ్ కు వెనుక,వాండు,
దేవుణు గుడిఃదు బోద కినివరి నడిఃమి బసిత్క సుడ్ఃతార్. వాండు వరిమాటెఙ్ వెంజి,
వరిఙ్ మరి వెన్ బాజిమహాన్ . 47వనిన్మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె,వాండు మహిస్ వెహి
మాటెఙ వందిఙ్, వనిన్ బుదిద్ వందిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 48వనిన్ అయ్ సి అపొసిర్ 
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ నండొబమమ్ ఆతార్. వనిన్ అయ్ సిఈహ వెహాద్ “నామరిన్,నీను
ఎందనిఙ్ మఙి ఈహ కితి? ఇదిలో నీ బుబబ్ని నాను నండొ బాద ఆజి నిఙి రెబాజి
వాతాప్”, ఇజి వెహాద్.

49 దనిఙ్ వాండు, “మీరు నఙి ఎందనిఙ్ రెబాతిదెర్. నాను నా బుబబ్ పణిదు
మండెఙ్ వలె ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 50 గాని వాండు వరిఙ్ వెహిస్
మాటెఙ్ వారు అరద్ం కిఎతార్. 51వెనుక వాండు వరివెటసోతాండె నజరేతు వాతాన్.
అబెబ్ వరిఙ్ లొఙిజిమహాన్ . వనిన్ అయ్ సియాజరిగ్జిని విజుసఙతిఙ్ దనిమనుస్దు
‡ 2:41 2:41పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్తయార్ కిజి తిని పండొయ్ నె పసక్ పండొయ్ 
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ఇడిజ్ మహాద్ . 52యేసు బుదిద్దు, వయుసుదు పిరితాన్. దేవుణు, లోకుర్ మరిమరి
వనిన్ఙ్ పేమిసిమహార్ . వనిన్ముసుక్ సర్ ద ఆజిమహార్ .

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

గలిలయ రాస మ్ దిఙ్ అతికారి. హేరోదుఙ్ తంబెర్ సిఆతి పిలుపుప్ ఇతూరియని
తకోనీతి రాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనే రాస మ్ కాఙ్ లుసానియ అతికారి.
అయావలెతిబెరియకయిసరుఇనికానెవిరిఙ్ విజేరెముసుక్రాజు. వాండుపదిహేను
పంటెఙాణిఙ్ విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినెవాజినాన్. 2అయావలె,అనన్ని కయపపుజెరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజెరి. అయావలె బీడిమ్ బూమిదు, జెకరియ మరిసి ఆతియోహాను
వెట దేవుణు వర్ గితాన్. 3 అందెఙె వాండు, “మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం
లాగె ఆదు. దేవుణు మీ పాపమ్ కు సెమిసాన్న్”, ఇజి యొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదు
మనిన్ పాంతం విజు సొనిస్బోదిసి మహాన్ . 4యెసయ పవక రాసిత్వెలె వినిన్వందిఙ్ 
ఈహ వెహిస్నాన్. “బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్. “పబుఙ్ 
లోకుడగు వాదెఙ్ సరినెగెణ్ కిఅ. వనిన్ఙ్ నడిఃదెఙ్ సరితినాఙ్ కిదు. 5 విజు గాతెఙ్ 
నిండిస్ అ. విజు గొరొక్ ని మెటెఙ్ బయ్ లు కిఅ. వెకొ సరిఙ్ తినానికెఙ్ కిఅ. కరుకు
సరిఙ్ నునన్ఙ్ తికెఙ్ కిఅ. 6 అయావలె విజేరె, దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సిన్ దనిన్వందిఙ్ 
సూణార్ లె*”, ఇజి. ఆహె రాసిత్మహి లెకెండ్ యోహాను బోదిసాత్ న్. 7 యోహను
వనిన్డగు బాపిత్సం లాగెఆదెఙ్ వాజిని మంద లోకురిఙ్ ఈహ వెహాన్ “మీరు విసం
మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ , దేవుణుబాణిఙ్ కోపం వాజినాద్ ఇజి నమిమ్జి మీరు
వాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కొపమ్ దాన్ తపెఆదెఙ్ ఇజి మీరువాతిదెరా? నిజమే
అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీ పాపమ్ కు ఒపుకొడొఃజి డిఃసి సీజి
దనిన్ఙ్ తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . “మాపు అబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి మీరు మీ
మనుస్దు వరిగ్మాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాపణుకుఙాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃరిఙ్ 
తయార్ కిదెఙ్ దేవుణు అటాన్న్”, ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 9 దేవుణు మరెక
మొదొల్ కతిస్విసీర్ దెఙ్ కియుదుగొడెలిఅసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్ . నెగిగ్ పటుక్అస్ ఇ
మరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

10 అయావలె లోకుర్ విజేరె, “అహిఙ మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
11యోహానువెహాన్ , “రుండిసొకెఙ్ మనిన్కాన్ ఉండిసిలివనిన్ఙ్ సీదెఙ్. అయలెకెండ్ 
టిండిమనిన్కాన్ సిలిల్వనిన్ఙ్ సీదెఙ్”, ఇజి. 12పనున్ పెర్ నికార్ బాబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ 
వాతార్. వారు, “ఓ బోదకినికి, మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13 దనిఙ్ 
వాండు, “మిఙి ఎసొ లొసెత్ఙ్ ఆడ సిత మనాదొ, నసొ లొసుత్ . నండొ లొసామ్ట్”, ఇజి
వెహాన్ . 14నసిత్వలెసెగొండార్ ఉదద్ం కినికార్, “మాపుఇనిక కిదెఙ్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్.
అందెఙెవాండు, “బెదిసిఎయెబాన్ డబుబ్డిబిసామ్ట్. అనయంవెహిస్డబుబ్లొసాన్ట్.
మీజీతందానె సరుద్ ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .

15వీండు కీసుత్ సు ఇజియోహాను వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె వరిమనుస్దు ఒడ్ఃబితార్.
వారు ఆసదాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహార్ . 16అయావలెయోహాను వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
వెహాన్ , “నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నఙిమిసిత్ నండొ పెరికాన్ మరి ఒరెన్ 
వాజినాన్. వనిన్జోడుక్ బేల్ టు కుతెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఎ. వాండుమిఙిదేవుణు

* 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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ఆతమ్దాన్ సిసుదాన్ బాపిత్సం సీనాన్ లె. 17వాండుగాలిఇడ్ నిసేహికీదు అసత్ మనాద్.
వాండు వనిన్కలమ్ దిఙ్ సుబబ్రం కిజి, గింజెఙ్ కొటు కిజి గాలి ఇడ్ఃజినాన్. గింజెఙ్ 
గాదిద్ ఇడాన్న్. పొటుదిఙ్ నమ్బ్ ఇ సిసుదు సుర్ నాన్. 18యామాటెఙ్ అఏండ,మరి
నండొ సఙతిఙ్ వెహిస్ లోకురిఙ్ పణిసి వెహాన్ . సువార బోదిసి వెహాన్ . 19వాండు
హేరోదు ఇని అతికారిఙ్ వెహాన్ , వనిన్ కొడెఃసి హేరోదియవెట హేరోదు పాపం కితాత్ న్ 
ఇజి. మరి, హేరోదు కితి విజు తపుప్ఙబా వెహాన్ . 20 అందెఙె వాండు యోహానుఙ్ 
జెలిదు ఇటాత్ న్. ఆహె హేరోదు కితిత్ విజు తపుప్ఙవెట యోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిసిత్
తపుబా కూడిఃతాద్.

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 
21యోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిన్ ముఙాల, ఉండి రోజు లోకుర్ విజెరె బాపిత్సం లాగె

ఆతార్. అయావలెయేసుబాబాపిత్సంలాగెఆతాన్. 22వాండుపారద్నం కిజిమహివలె,
ఆగాసం రెయ్ ఆతాదె దేవుణు ఆతమ్ ఉండి పార పొటిఙ్ మూరి లెకెండ్ డిఃగ్ జి వనిన్
ముసుక్ వాతాద్. అయావలె, “నీనెనాను పేమిసిన్నామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ
సర్ ద ఆజిన”, ఇజి పరలోమ్ దాన్ ఉండిజాటువాతాద్.

23యేసువనిన్ సేవపణిమొదొలిస్వెలెవనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ పంటెఙ్ వయ్ సు
మహాన్ . వీండు యోసేపు మరీన్ నె ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ . యోసేపు హెలి మరిసి
24హెలిమతత్తు మరిసిమతత్తు లేవిమరిసి లేవిమెలిక్మరిసిమెలిక్యనన్మరిసి
యనన్యోసేపు మరిసి 25యోసేపు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ ఆమోసు మరిసి
ఆమోసు నాహోము మరిసి నాహోము ఎసిల్కి మరిసి ఎసిల్కి నగగ్య మరిసి 26 నగగ్య
మయతు మరిసి మయతు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ సిమియ మరిసి సిమియ
యేసెక మరిసి యేసెక యోదా మరిసి 27 యోదా యోహన మరిసి యోహన రేపా
మరిసి రేపా జెరుబాబెలు మరిసి జెరుబాబెలు సయిలీత్యెలు మరిసి సయిలీత్యెలు
నేరి మరిసి 28 నేరి మెలిక్ మరిసి మెలిక్ అది మరిసి అది కోసాము మరిసి కోసాము
ఎలక్దాము మరిసి ఎలక్దాము ఏరు మరిసి 29 ఏరుయొహసవ మరిసియొహసవ
ఎలియెజెరుమరిసి ఎలియెజరుయోరియమరిసియోరియమతత్తుమరిసిమతత్తు
లేవి మరిసి 30 లేవి సిమొను మరిసి సిమొను యూద మరిసి యూద యోసేపు
మరిసి యోసేపు యోనాము మరిసి యోనాము ఎలాయ్కిము మరిసి 31 ఎలాయ్కిము
మెలెయా మరిసి మెలెయా మేనాన్ మరిసి మేనాన్ మతత్త మరిసి మతత్త నాతాను
మరిసి నాతాను దావీదు మరిసి 32 దావీదు, యెసయ మరిసి. యెసయ ఓబెదు
మరిసి ఓబెదు బోయసు మరిసి బోయసు సలక్ను మరిసి సలక్ను నయసోస్సు
మరిసి 33నయసోస్సు అమిమ్నాదబు మరిసి అమిమ్నదాబు అరాము మరిసి అరాము
ఎసోముమరిసి ఎసోము పెరెసుమరిసి పెరెసుయూదామరిసి 34యూదాయాకోబు
మరిసి యాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు అబాహము మరిసి అబాహము తేరహ
మరిసి తేరహ నాహోరు మరిసి 35నాహోరు సేరుగు మరిసి సేరుగు రయూకు మరిసి
రయూకు పెలెగు మరిసి పెలెగు హెబెరు మరిసి హెబెరు సేలహ మరిసి 36 సేలహ
కెయినాను మరిసి కెయినాను అరప్కస్దు మరిసి అరప్కస్దు సేము మరిసి సేము
నోవహ మరిసినోవవులెమెకుమరిసి 37లెమెకుమెతుసెలెమరిసిమెతుసెలెహనోకు
మరిసి హనోకు యెరుదు మరిసి యెరుదు మహలెలు మరిసి మహలెలు కేయినాను
మరిసి 38 కేయినాను ఎసోసు మరిసి ఎసోసు సేతు మరిసి సేతు ఆదాము మరిసి
ఆదాము దేవుణుమరిసి.
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4
యేసుఙ్ పరిస కిజినాన్ 

1యేసు దేవుణు ఆతమ్దాన్ పూరి నిండితాండె, యోరాద్ న్ గడడ్దాన్ మర్ జి వాతాన్.
2 నలపయ్ రోసుక్ దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ బీడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసాత్ న్. అబె,
సయ్ తాను వనిన్ఙ్ పరీస కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు అయా రోసాక్ఙ్ ఇనికబా
ఉణెఎండ మహాన్ , కడఃవెరిదు వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3 అయావలె సయాన్, “నీను
దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యా పణుకు టిండి ఆని లెకెండ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
4 అందెఙె యేసు, “లోకు బతిక్జినిక టిండిదానె ఆఏద్*”, ఇజి దేవుణు మాటదు
రాసత్ మనాద్”, ఇహాన్. 5-6అయావలె సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ మని బాన్ ఒతండె,
లోకమ్ దుమనివిజుదేసెమ్ కుజామెతోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ దిఅతికారం సంసారం,
విజు నాను నిఙి సీన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ విజు నఙినె దేవుణు ఒపజెపత్
మనాన్. నఙి ఇసట్ం ఆతి ఎయెరిఙ్ బాసీదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. 7అందెఙె నీను నఙి
పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ, యాకెఙ్ విజు నీవి ఆనె”, ఇహాన్ . 8 నసిత్వలె యేసు, “నీను నీ
దేవుణు ఆతి పబుఙ్ నెపొగిడిఃజిమాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవకిదెఙ్ † ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .

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

14యేసు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయపాంతమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . అయా
పాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ సెదితె. 15వాండు యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
నేర్ పిసాత్ న్. విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃతార్.

యేసుఙ్ నజరేతుదాన్ పేర్ జినార్ 
16 వెనుక, వాండు పిరీతి వనిన్ పటన్మ్ దు సొహాన్ . అయాక నజరెతు. వనిన్

అలవాటు వజ విసాంతి దినమ్ దుయూదురి మీటిఙ్ ఇండొసొహాండె దేవుణుమాట
సద్ విదెఙ్ ఇజి నిహన్. 17మీటిఙ్ ఇండొణి పణిమణిసి వనిన్ఙ్ యెసయ పవక రాసిత్
పుసత్కం సితాన్. వాండు అయాక రెకిఙ్ ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ .

18-19 “పబు పోకి దేవుణు ఆతమ్ నావెట మనాన్. అందెఙె వాండు బీద ఆతి
వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాన్. తొహె ఆతి వరిఙ్, “మిఙి విడుఃదల
వాతాద్”, ఇజి వెహెఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్,  “మీకణుకుఙ్ తోర్ నె”, ఇజి వెహెఙ్, నలిగ్తి వరిఙ్ 
డిఃస్ పిసెత్ఙ్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాలం వాతాద్ ఇజి వెహెఙ్ వాండు నఙి
పోక మనాన్*”, ఇజి రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ . 20యాకెఙ్ సద్ విజి, పుసత్కం
మూకాండె పణిమణిసిఙ్ మహ సితండె బసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొ మహికార్ విజెరె

* 4:4 4:4దివ్తీ 8:3. † 4:8 4:8దివ్తీ 6:13. ‡ 4:10-11 4:10-11 కీరన 91:11-12. § 4:12
4:12 దివ్తీ 6:16. * 4:18-19 4:18-19యెసయ 61:1-2.
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వనిన్ఙ్ డిట బేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్, “ఏలు నాను సద్ వితి దేవుణుమాటెఙ్ మీరు
వెహివెలెనె అయాకపూరి ఆతె”, ఇజి వెహాన్ . 22వారు విజెరె వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ 
వెహార్ . వనిన్ వెయ్ దాన్ వాతి నెగిగ్ మాటెఙ బమమ్ ఆజి, “వీండు యోసేపు మరిసి
గదె?”, ఇజి వెహార్ .

23యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓ గురు, నిఙి నీనె నెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’, ఇని బుదిద్ మాట
మీరు తప్ ఎండ నఙివెహన్దెర్. మరి,మీరు నఙి, ‘నీను కపరన్హొము ఇనిపటన్మ్ దు
కితిత్ పణిఙ్ మాపు వెహప్. అయా పణిఙ్ ఇబెబ్ నీ సొంత పటన్మ్ దుబా కిఅ’, ఇజి
వెహిన్దెర్. 24ఎమేణి పవకెఙ్ బాసొంత పటన్మ్ దు లోకుర్ గవ్ రం సిఎర్, ఇజి నిజం
నానుమీవెటవెహిస్న. 25వెండు,ఏలియదినమ్ కాఙ్,ఇసాయేలుదేసమ్ దుమూండి
పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక పిరు రఎండ మహాద్ . గొపప్ కరు వాతివలె, అబె నండొ
రాండి బోదెక్ మహె ఇనిక నిజమ్ నె. 26గాని, దేవుణు ఏలియెఙ్ వరి ఎయెర్ బాన్ బా
పోక్ ఎతాన్. సీదొను పాంతమ్ ది సారెపాతు ఇని నాటొణి రాండి బోదెలిబానె పోకాన్.
27అయాలెకెండ్,ఏలీసాపవకకాలమ్ దు,ఇసాయేలుదేసమ్ దునండొండార్ పెరికసట్ం
దాన్ మహార్ . గాని వారు ఎయెర్ బా నెగెణ్ ఆఎతార్. సిరియ దేసమ్ దు మని
నయమాన్ ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”, ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. ఇజియేసు వెహాన్ .

28యామాటెఙ్ వెహివలె, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ మహికార్ విజెరె వెరి కోపం
ఆతార్ 29వారు నిహరె, పటన్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ పేరార్. వారు వనిన్ఙ్ మెటుదు ఒతార్.
వరి పటన్ం అయామెటుద్ నె తయార్ కితమనాద్. గడియబుర కిజి వనిన్ఙ్ అర్ పెత్ఙ్ 
ఇజి ఒతార్. 30గానిమంది నడిఃమిఙానె, వనిన్సరివాండు సొహాన్ .

యేసు దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జినాన్ 
31 వెనాక్ వాండు గలిలియతి కపెరన్హ ము ఇని పటన్మ్ దు వాతాన్. విసాంతి

దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ బసాత్ ండె లోకురిఙ్ నేర్ పిసి మహాన్ . 32వాండు
నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ
అతికారందాన్ వాండువెహాన్ . 33-34యూదురిమీటిఙ్ ఇండొ,ఒరెన్ దెయంఅసిత్కాన్ 
మహాన్ . వాండు, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసువా, మావెట నిఙి ఇని పణి? మఙి
నాసనం కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయిదొ ఇజి నాను నెసన్. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి
నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగొల్ ఆజి వెహాన్ . 35 అందెఙె యేసు, “అలెజి మన్ అ.
వినిఙ్ డిఃసివెలిల్ రఅ”,ఇజిడటంఅయాదెయమ్ దిఙ్ వెహాన్ . నసిత్వలెఅయాదెయం,
అదిఅసిత్ వనిన్ఙ్,వరివిజెరెనడిఃమిఅర్ పాత్ దెవనిన్ఙ్ ఇనినసట్ం కిఎండడిఃసత్ సొహద్.
36అయావలెలోకుర్ విజెరెనండొబమమ్ఆతార్. “అబబ్,యాకఎసొహిమాట. వీండు
దేవుణు సతుత్ దాన్, అతికారమ్ దాన్ సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్. అవి డిఃసి
సొనిస్నె”,ఇజిఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్. 37వనిన్వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాపాంతమ్ దు
విజు సెదితె.

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

అయావలె వనిన్ మీమ్ సి నండొ నోబు దాన్ మహాద్ . దనిఙ్ నెగెణ్ కిఅ ఇజి వారు
బతిమాల్ తార్. 39అందెఙె వాండు దని డగు సొహాండె, “నోబు సొన్ అ”, ఇజి డటం
వెహాన్ . డటంవెహిఙ్ నోబుదనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్. వెటనెఅదినిఙితాదె,వరిఙ్ మరాయ్ద
కితాద్.
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40పొదు అరిస్ మహాద్ . అయావలె లోకుర్ నండొ రకమ్ కాణిఙ్ బాద ఆజి మహి
వరిఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్డగుతతార్. కసట్మ్ దాన్ మహివరివిజెరెముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ 
నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదెఆఏండ, నండొ దెయమ్ కు, నీనె దేవుణుమరిసి, 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 రెబాజి
వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వాండు వరిఙ్ డిఃసి సొన్ ఎండ, వనిన్ఙ్ ఆప్ కిదెఙ్ 
సుడ్ఃతార్. 43గాని వాండు, “నాను మహి పటన్మ్ కాఙ్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని
కాలం వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ వలె. దిని వందిఙ్ దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 44 వెనాక్ వాండు యూదయ దేసమ్ దు మని యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
బోదిసిమహాన్ .

5

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 
1 ఉండి రోజు, యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొ లోకుర్ దేవుణు

మాటెఙ్ వెండెఙ్ నెకెఆజి వనిన్ ముసుక్ అరిస్ మహార్ . 2 నసిత్వలె జాలెరిఙు సెరు
దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్ . అయా జాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ 
నొర్ జి మహార్ . 3వాండు దని లొఇ ఉండి డోణిద్ ఎకాన్. ఆక సిమొనుతి. ఎకాండె
దరిదాన్ కండెక్ నెకు ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . వాండు డోణిద్ బసాత్ ండె నండొ లోకాఙ్ 
నెసిప్సి మహాన్ . 4వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్, “ఏరు నిరీ మని బాన్ డోణి
నడిఃపిస్ అ. మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీ వలెల్ఙ్ విసీరు”, ఇహాన్ . 5 అందెఙె సిమొను, “ఓ
బోదకినికి, రెయువిజుమాపుఅరలఆతాప్. గానిమఙిఇనికబాదొహ క్తె. అహిఙ్ బా
నీను వెహిస్నిమాట వజ వలెల్ఙ్ పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6వారు అయాలెకెండ్ 
కితాత్ ర్. నండొ మొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ కింజిని వజ ఆతె. 7 అయావలె వారు
వేరె డోణిద్ మని, వరి జతత్ కూడ్ఃజి పణికిని వరిఙ్, “వాజి మఙి తోడుః కిదు”, ఇజి
కియు సయ్ న కితార్. వారు వాతారె, రుండి డోణిఙ్ మొయెఙ్ నిహర్. డోణిఙ్ 
ముడుగిన్లెకెండ్ ఆతె. 8 సీమోను ఇని పేతురు యాక సుడ్ఃతాండె, యేసు కాలుక్
ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితండె, “పబువా, నఙి డిఃసి సొన్ అ, నాను పాపం కితికాన్”,
ఇజి వెహాన్ . 9 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండుని వనిన్వెట మనికార్ విజెరె వారు అసిత్
యామొయెఙ్ కొటుట్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. 10అయలెకెండ్ నె, సీమోనువెట
కూడ్ఃజి పణి కినియాకోబు నియోహానుబా బమమ్ ఆతార్. వారు జెబదయిమరిసిర్.
అందెఙె యేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొ కాలం నీను మొయెఙ్ అసిన్ పణికితి. ఏలు
లోకాఙ్ నా సిసూర్ కిదెఙ్ నెస్ పిసాన్లె”, ఇజి సిమోనుఙ్ వెహాన్ . 11వారు వరి డోణిఙ్ 
సెరు ఒడుడ్ దు తతాత్ రె, విజుడిఃసాత్ ర్. వనిన్వెటసొహార్ .

కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
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12యేసు ఉండి పటన్మ్ దు మహివలె కసుట్ రోగం* ఇనిపెరి జబుబ్ లావుఆతి ఒరెన్ 
అబెబ్ మహాన్ . వాండు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ ండె,
“పబువా, నాను నెగెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙి మనుస్ మహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”,
ఇజిబతిమాల్ తాన్. 13అందెఙెయేసు వనిన్కియుసాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙిమనుస్
మనాద్ ,నీనునెగెణ్ ఆఅ”,ఇజివెహాన్ . వెటనెవనిన్ఙ్ మహిఅయాకసుట్ రోగంవనిన్ఙ్ 
డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయె వెటబా ఇనికబా వెహమ్. గాని నీను తినాఙ్ సొనిస్
నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతి వందిఙ్ మోసెముఙాలె ఆడసితి వజ
దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ. ఆహె నీను నెగెణ్ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం
వెహపోకాన్. 15గానివనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ మరిఒదె,నాహక్ఙ్ విజుసెదితె. అందెఙె
నండొ లోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్, వరి కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు
కూడ్ఃజి వాజిమహార్ . 16గానివాండు, నడిఃమి నడిఃమిపారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ 
సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్మనాన్.

కికుక్ కాలుక్అరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
17 ఉండి నాండిఙ్, యేసు ఉండి ఇండొబసి బోదిసి మహాన్ . గలీలయ, యూద

దేసమ్ దు మనిన్ విజు నాహక్ణిఙ్, యెరూసలెమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని యూదురి
రూలు నెసిప్సిన్కార్ అబెబ్ బసి వెంజి మహార్ . కసట్మ్ దు మనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ 
దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెట మనాద్. 18 నసిత్వలె, కికుక్ కాలుక్ అరి పకస్వాయు ఇని
జబుబ్ది వనిన్ఙ్, సెగొండార్ ఉండి సాపాద్ పిండిత తతాత్ ర్. లొఇఒసి యేసు ఎదు
ఇడ్ దెఙ్ నండొ అర్ ల ఆజి మహార్ . 19 అబెబ్ మందలోకుర్ మహిఙ్, వనిన్ఙ్ యేసు
డగు ఒతెఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ ఇలుల్ ముసుక్ ఒతార్. ఒతారె, రేకం
బొరొ కితారె సాపదాన్ మంద నడిఃమి యేసు ఎదు డిపాత్ ర్. 20యేసు వనిన్ముసుక్
మనిన్ వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, “కూలాయెన్, నీ పాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21అయావలెపరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వరి
లొఇఈహ వరిగ్తార్. “వీండు ఎయెన్ ? నాను నీపాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిస్
దేవుణు వెట సమానం ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్. దేవుణు ఒరెండె పాపమ్ కు
సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజి.

22వారు ఒడ్ఃబితిక యేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు అహ
మీ మనుస్దు ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు నాను సెమిసత్
మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఃయ ఇజి వెహిన్క సులునా? 24లోకు
మరిసి ఆతి నఙి లోకు పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి ముసుక్ అతికారం మనాద్ ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె, అయా కికు కాలుక్ అరి పకస్వాయు వనిన్ఙ్, “నాను
నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ జి సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 25వెటనె వాండు విజెరె
ముఙాలె నిఙితండె, వాండు గూరి మని సాప నికాండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి ఇండొ
సొహాన్ . 26 వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతారె, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు
దేవుణుదిఙ్ నండొ తియెల్ ఆజి, “అబబ్! మాటు నేండు నండొ బమమ్ఆతి పణిఙ్ 
సుడ్ఃతాట్”, ఇజి వెహర్.

* 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 నాటొ మండెఙ్ అకుక్సిలెల్ద్ వారు పటన్ం వెలిల్ మండెఙ్ 
వారు సుబబ్రం ఆఇకార్ మటిలఆతికార్ ఇజినె ఒడిఃబినార్ అందెఙె,వారుపుజేరిఙ డగు సొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ ఇజి
పుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొవాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం ఆతమనార్ ఇజినె నమకం



లూకా 5:27 108 లూకా 6:6

లేవి ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 
27 యాక కితిత్ వెనాక్, యేసు సోతాండె, లేవి ఇని ఒరెన్ పనున్ పెరిన్వనిన్ఙ్ 

సుడ్ఃతాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరి ఆపిసుదు బసత్ మహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “నీను
నాసిసూడు ఆఅ. నావెటరఅ”, ఇజివెహన్. 28లేవివిజుడిసాత్ ండె,నిఙ్ జివనిన్ వెట
సొహాన్ . 29 వెనుక లేవియేసు 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.

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

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాజినార్ 
33 అయావలె, పరిసయ్ రుని వరి జటుద్ మని యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్కార్ 

వనిన్ఙ్, “యోహాను సిసూర్ డిఃసిడిఃస్ ఎండ ఉపాస్ కిజి పారద్నం కిజినార్.
అయలెకెండ్ నె పరిసయురు సిసూర్ బా. గాని నీ సిసూర్ ఉణిజి తింజి మంజినార్”,
ఇజి వెహార్ . 34 అందెఙె యేసు, “పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెట మనిన్వెలె వారు
ఉపాస్ కిజినారా? 35పెండిల్ దఙడెఃఙ్ వరినడిఃమిహన్ ఒనిరోసుక్వానెలె. అయావలె
వారు 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. 37 మరి, 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. 38అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె.
39 ఎయెన్ బా పడాఃయి దాకస్కలుల్ ఉటివెనుక కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.

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

మహార్ . అయావలె వనిన్ సిసూర్ సెరెక్ తెపాత్ రె, వరికీదాన్ నులుసి, తింజి మహార్ .
2 నసిత్వలె సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “ఎందనిఙ్ మీరు దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ 
తపిస్నిపణి విసాంతి దినమ్ దు కిజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3 అయావలె
యేసు, “దావీదురాజుని వనిన్వెట మహికార్, బఙ కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ ఇజి
మీరు దేవుణుమాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా? 4 వాండు ఇనిక కితాన్ ఇహిఙ,
దేవుణుగుడిఃదు డుగితాండె దేవుణు ఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ లాగితండె తిహన్. పుజెరిఙ్ 
తపప్ మరి ఎయెర్ బా అయాకెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్. గాని వాండు తిహండె వనిన్వెట
మనిన్వరిఙ్ బా సితాత్ న్. 5 అందెఙె లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారం మనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి లోకాఙ్ వెహెఙ్ బా
అతికారం మనాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6 ఉండి నాండిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు,
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యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, నెసిప్సి మహాన్ . అబెబ్ ఉణెర్ కియు అరికాన్ 
ఒరెన్ మహాన్ . 7 పరిసయ్ రు ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, యేసుఙ్ ఇనిన్
దనిఙ్ బా నేరం మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె, యేసుయా జబుది వనిన్ఙ్ 
విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజిబాగ సుడ్ఃజిమహార్. 8అహిఙ,యేసువారు
ఒడ్ఃబిజినిక నెసాత్ ండె, కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీను వాజి విజెరె నడిఃమి నిల్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . అయావలెవాండు నిఙితండెఅబెబ్నిహాన్. 9అయావలెయేసు వరిఙ్”,నాను
మిఙి వెన్ బాజిన, దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వజ, విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణిఙ్ 
కిదెఙా, సెఇ పణిఙ్ పణి కిదెఙా? పాణమ్ దిఙ్ నిల్ పెత్ఙా, పాణమ్ దిఙ్ అర్ పెత్ఙా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 10 వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ బసాత్ ండె, అయా కియు అరి వనిన్ఙ్,
“నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు ఆహె కితాన్. వనిన్ కియు నెగెణ్ ఆతాద్.
11 అయావలె వారు వెరి కోపమ్ దాన్ నిండితారె, యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

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

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

17 వాండు 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 వాతి నండొ లోకుర్ అబె మహార్ . వారు వనిన్ మాటఙ్ వెండెఙ్, వరిఙ్ 
మనిన్ కసట్మ్ కు సొన్ పె ఆదెఙ్ ఇజి వాతార్. 18 దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద ఆజి
మహికార్ నెగెణ్ ఆతార్. 19 దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజి విజెరె నెగెణ్ ఆజి
మహార్ . అందెఙెలోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజిఆసఆతార్. 20అయావలెవాండు
వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె, ఈహ వెహిస్నాన్. “బీదదికార్ ఆతిమీరు గొపప్ వారు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమిఙి ఏలుబడిః కిజినాన్. 21ఏలు బఙసాజినిమీరు గొపప్
వారు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమిఙికావాలసిత్కెఙ్ మీమనుస్నిండుసీనాన్. యేలు
అడఃబాజినిమీరుగొపప్వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుసికిన్దెరెల్. 22లోకుమరిసిఆతి
నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకుర్ మిఙిదూసిసి కేట కినార్. నిందెఙ్ మొపిస్ నీను సెఇక ఇజి
వెహిస్ నెకన్ పొకాన్ర్. అయావలెమీరు గొపప్ వారు. 23నినిన్ కసట్మ్ కు వానివలె సర్ ద
ఆజి డాట్ తు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మిఙి మనిన్ పలితమ్ కు
గొపప్ నండొమనె. యాలెకెండ్ నె,మిఙిబాదకిజినివిరిఅనిసిర్,వరికాలమ్ దుమహి

* 6:14-16 6:14-16 రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని
యూదయసఙంమనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె సీమోను
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పవకెఙ బాదద్ కితాత్ ర్. 24గాని, ఓ ఆసిత్మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ గొపప్ బాదెఙ్ 
వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివిజుసుకం దొహ్ కమనాద్.

25 ఏలు పొట పంజు ఉణిజినికిదెరె, అబాయా మిఙి ఎసొ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె.
మీరు బఙసానిదెర్ లె. యేలు సికిస్నికిదెరె. అబాయామిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ వానెలె.
మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ లె.

26లోకు విజెరెమీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిన్ వెలె,అబాయామిఙిఎసొస్ గొపప్ బాదెఙ్ 
వానెలె. ఎందానిఙ్ అయలెకెండ్ నె వరి అనిసిర్ అబదద్ం వరిగ్ని పవకెఙబా కితాత్ ర్.

పేమవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
27 నా మాటెఙ్ వెంజిని మిఙి నాను వెహిస్న, మీ పగాతివరిఙ్ పేమిసుత్ . మిఙి

దూసిసిన్వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. 28మిఙి సాయెప్ సీని వరిఙ్, “దేవుణు మిఙి నెగిగ్కెఙ్ 
సిపిన్”, ఇజి దీవిసుత్ . మిఙి బాదెఙ్ కిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 29 ఎయెన్ బా
మిఙిఉండిలెపాద్ డెఃయితిఙ,మరిఉండిలెపబాతోరిసుత్ . ఎయెన్ బామీరుప్ డ్ఃగితి
మనిసాలవ్ ఒతిఙ, వనిన్ఙ్ మీసొకక్బా సిఅ. 30మిఙిలొసిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్ సీదు. మీ
సొంతతిక పెరిజ్ ఒసిని వరిఙ్ ఆక మరి లొసామ్ట్. 31లోకుర్ మిఙి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి
మీరు కోరిజినిదెరొ అయాలెకెండ్ మీరు వరిఙ్ కిదు.

32 మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి
ఒడిఃబిజినిదెరా?. పాపం కినికార్ బావరిఙ్ పేమిసిన్ వరిఙ్ పేమిసాన్ర్. 33మిఙినెగిగ్కెఙ్ 
కినివరిఙెమీరు నెగిగ్కెఙ్ కితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?
పాపం కినికార్ బాఆహెకిజినార్. 34అపుప్మర్ జిసీనార్ ఇజినెసిన్వరిఙెమీరు సితిఙ,
దేవుణుమిఙిఇనాయంసీనాన్ ఇజిఒడిఃబిజినిదెరా? పాపంకినికార్ బాఆహెకిజినార్.
వారు సితికెఙ్ విజుమర్ జి సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజిపాపం కిజిని వరిఙ్ సీజినార్. 35గాని
మీరుమీపగ్ ఆతివరిఙ్ పేమిసుత్ . వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. మర్ జిసీనార్ ఇజిఆససిలెల్ండ,
అపుప్సీదు. అయావలెమిఙినండొఇనాయమ్ కుఆనెలె. మీరువిజుదనిఙ్ అతికారం
మని దేవుణు మరిసిర్ ఆనిదెర్. ఇహిఙ, మీరు వాండు కినిలెకెండ్ కినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు మేలుదిఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ బా సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ బా దయతోరిసాన్న్.
36మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎలాగ కనికారం ఆతికాండొఅయావజమీరుబామండు.

తీరుప్ కిదెఙ్ ఆఏద్ 
37ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ వెహమ్ట్. అయలెకెండ్ దేవుణుమీముసుక్ వెహ్ ఎన్. లోకు

కిని వనాక్ఙ్ మీరు తీరుప్ కిమాట్. అయాలెకెండ్ మీముసుక్ దేవుణు తీరుప్ కిఎన్.
లోకుర్ మిఙిబాదెఙ్ కితిఙ,మీరుమర్ జి కిఏండ వరిఙ్ డిఃసుత్ . అయాలెకెండ్ దేవుణు
మిఙిడిఃసాన్న్ లె. 38మహివరిఙ్ సీదు. దేవుణుమిఙిసీనాన్ లె. మిఙినండొసీనాన్ లె.
తిగ్ జి, కుదిలిసి, వఙ్ జి సొని లెకెండ్ మీ ఒడిఃద్ సీనాన్ లె. మీరు కొలిజి సితివజనె
మిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39నసిత్వలెవాండు కత వజయాకనెస్ పిసాత్ న్. అయాకఇనిక ఇహిఙ, “ఒరెన్ గుడిడ్
వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి తోరిసెత్ఙ్ అట్ నాండా? తోరిసిత్ఙ, వారు రిఎర్ బా
గాతదు అరాన్ర్ గదె? 40 సదివ్నికాన్ నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. గాని
సదుపూరి నెసిత్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ నెస్ పిసిత్ వనిన్వజమంజినాన్. 41మీకణకాదు
మనిన్ తూలం ననిన్క సుడ్ఃఏండ మీ తంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ కాసరాదిఙ్ ఎందానిఙ్ 
బేసిని? 42 నీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క లాగ్ ఎండ, మీ తంబెరిఙ్, ‘ఓ తంబెరి
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నీ కణకాదు మనిన్ కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె,
మీసొంత కణకాదు మనిన్ తూలం ననిక ముఙాలె లాగ్ దు. అయావలెమీ తంబెరిఙ
కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 43నెగిగ్ మరాత్ సెఇ
పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇ మరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 44 విజు మరెకాఙ్ బా
పటుక్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఎయెర్ బాబొడెః పటుక్ సాపుక్ తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్.
అయాలెకెండ్ దాకస్ పటుక్బాసాపుక్లటదాన్ కొయిఎర్. 45నెగిగ్ మనుస్మనిన్వనిన్ఙ్ 
కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్
వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె. సెఇ మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె. అందెఙె
వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙ్ వానె.

46నాను వెహిమాటెఙ్ వజ మీరు కిఏండ మరి మీరు ఎందనిఙ్ పబువా, పబువా
ఇజినఙికూకిస్నిదెర్ ? 47నాడగువాజినామాటెఙ్ వెంజిఅయావజకినికాన్ ఎయెరిఙ్ 
పోలితమనాండొ ఇజినాను నెస్ పిసిన.

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

7
1వాండు వెహెఙ్ మనిన్మాటెఙ్ విజు లోకురిఙ్ వెన్ పిసి వీసాత్ ండె, కపెరన్హ ము

ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. 2అబెబ్ రోమ సయినమ్ దిఙ్ సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ .
అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు జబు
లావు ఆతాదెసాదెఙ్ డగు ఆత మహాన్ . 3అయాఅతికారియేసు వందిఙ్ వెహాండె,
సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగు పోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వాజి
వనిన్ వెటి పణి కిని వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారు వనిన్ డగు వాతారె, “యా
అతికారిమాలోకాఙ్ నండొ పేమిసాత్ ండెమఙిమీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్.
అందెఙె నీను వాజి వనిన్ వెటి పణిమణిసిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజి
మరి మరి బతిమాల్ తార్. 6 అందెఙె యేసు వరివెట సొహాన్. 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 నీ మాటదాన్ నా వెటిట్పణి మణిసి నెగెండ్ ఆనాన్ లె, ఇజి నాను
నెసిన. 8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా ముసుక్ అతికారం మనికార్ మనార్. నా అడిఃగి
ఉదద్ం కినికార్ మనార్. నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొన్ అ ఇహిఙ సొనాన్. మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ రఅఇహిఙ,వానాన్. నాపణిమణిసిఙ్ యాకకిఅఇహిఙకినాన్”,ఇజివెహండె
పోకాన్. 9యేసుయామాటెఙ్ వెహాండె,వనిన్వందిఙ్ బమమ్ఆతాన్. వాండువనిన్వెట
వాతిమనిన్ లోకుదరిఙ్ మహండె, “అబబ్, ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇబా వినిన్ఙ్ మనిన్
నమకం లెకెండ్, నమకం మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానాను సుడ్ఃఎత ఇజి మీ వెట నాను
వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్బాన్ వాతివరిఙ్ యేసు మహ పోకాన్. వారు ఇండొ
సొహరె, నెగెణ్ ఆతి వెటిపణిమణిసిఙ్ సుడ్ఃతార్.
* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్.
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సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 
11యాక కితి వెనాక్,యేసునాయిఇని పటన్మ్ దు సొనిస్మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ ని

మంద లోకు వనిన్వెట కూడ్ఃజి సొనిస్ మహార్ . 12 వాండు పటన్ం వెల్ గు డగు
వాతివెలెసాతికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సోప్ తారె,సెగొండార్ పిండిజిఒసిమహార్ .సాతికాన్ 
అయ్ సిఙ్ ఒరెండె మరిసి. అది ముండ బోదెలి. పటన్మ్ ది మంద లోకుర్ దనిన్వెట
మహార్ . 13పబుముండబోదెల్ దిఙ్ సుడ్ఃతివెలె, వనిన్పాణం నొతాద్. అడఃబామా’,
ఇజి దనిన్ఙ్ వెహాన్ .

14 వాండు డగు వాతండె, జజుద్ ముటిత్ఙ్, పిండిజి ఒసి మహికార్ నిహర్.
యేసు సాతి వనిన్ఙ్, “ఓ దఙడః, నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ ఇజి”, ఇజి వెహాన్.
15 అయావలె సాతికాన్ 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 దేవుణు వాతాన్”, ఇజి వెహరె
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 17యేసు వందిఙ్ యామాటెఙ్ యూదయ దేసెం ని డగు
మనిపాంతమ్ కాఙ్ విజుసెదితె.

యేసునియోహాను సిసూరు వరిగ్జినార్.
18-19బాపిత్సం సీని యోహనుఙ్ సిసూర్ యా జరిగ్తి పణిఙ వందిఙ్ యోహనుఙ్ 

వెహార్ . నసిత్వలె వాండు వరి లొఇహాన్  రిఎర్ సిసూర్ ఙ కూకాండె, “వానికి నీనెనా?
సిలిఙ, మాపు మరి ఒరెన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా?”, ఇజి పబుఙ్ వెన్ బాదెఙ్ 
యేసుడగు పోకాన్.

20 వారు యేసుడగు వాతారె, “నీనెనా వాజినికి? సిలిఙ మాపు మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా? ఇజి వెన్ 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. 22 అందెఙె 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 సొనిస్
యోహానుఙ్ వెహ . 23నా ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ మంజినికాన్ దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

24యోహను సిసూర్ సొహి వెనుక, యేసు యోహాను వందిఙ్ మంద లోకు వెట
ఈహ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బీడిమ్ బూమి పాంతమ్ దు
సొహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ కదిల్జిని గడిడ్దిఙ్ సుడ్ఃదెఙా? 25 సిలిల్ఙ, మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ 
సొహిదెర్ ?మెతానిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగితిమనిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్,నండొదర
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
మాటదుఈహ రాసత్ మనాద్, “ఇదిలో,నానునా కబుతనివనిన్ఙ్ నీముఙాలపోకిస్న
వాండు నీముఙాల నీ సరి నెగెణ్ కినాన్†”.
† 7:27 7:27మలాకి 3:1.
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28బోదెకాఙ్ పుటిత్ వరిలొఇయోహాను ఇంక పెరికాన్ మరి ఎయెన్ బా సిలెన్. గాని
దేవుణు ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ తగిసి కొటికాన్ యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి
నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు వెహికెఙ్ వెహరె లోకుర్ విజెరె పనున్ పెరిన్కార్ బా
దేవుణు కిజినికవిజునాయమ్ దానెకిజినాన్ ఇజిలోకుర్ ఎదుఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారుయోహాను బాణిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆత మహార్ . 30గాని పరిసయ్ రుని
యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ యోహాను సీని బాపిత్సం లాగె ఆఏతార్. వారు వరి
వందిఙ్ దేవుణు ఎతు కితి సఙతి నెకపొకార్.

31యాతరమ్ దిలోకాఙ్ నానుఇనిన్దనిదనటాన్ పోల్ సివెహెఙ్ ?వారుఇనిదనిఙ్ 
పోలితమనార్ ? 32వారు,సతాదుబసిమంజిపెండిల్ ఇండొనిసాతిఇండొజరిగ్జినిదని
వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి కర్ జిజిని కొడొఃరిఙ్ పోలితమనాద్. అయాకొడొఃర్ ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ 
కూకె ఆజి ఈహ కర్ జిజినార్. “మాపు పిరుడిః ఊహ్ కాప్ గాని మీరు కర్ జిఇతిదెర్.
మాపుసాతిఇండొణిపాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు అడఃబాఇతిదెర్”.

33 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బాపిత్సం సీని యోహాను 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 గెణం మనికార్ అయా గెణం నిజమాతిక
ఇజి వరి విజు నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ రుజుప్ కిజినార్.

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

యేసుపరిసయ్ రు ఇండొసొహాండె,వనిన్వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37ఆనాటొ
పాపం కిజిమహిఉండిబోదెలిమహాద్. యేసు పరిసయ్ రు ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్
మహాన్ ఇజి నెసాత్ దె, నూనాఙ్ పణుకుదాన్ ‡ తయార్ కితి ఉండి సీసాదు నెగిగ్ వాసనం
సీని నూనె తతాత్ ద్. 38యేసు, కాలుక్ వెనాక్ మహండె బసత్ మహాన్ కాక అది వెనక
వనిన్ పాదమ్ క డగు నిహాద్. నిహదె అడఃబాజి మహాద్ . అది దనిన్ కణెర్ దాన్ వనిన్
పాదమ్ కాఙ్ ఊత్ తాదె దని కొపుదాన్ తెల్ తాద్. వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ముదు కితాదె
వాసనం సీని జటమామ్ సి నూనెరాసాత్ ద్.

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

41 అయావలె యేసు”, ఒరెన్ అపుప్ సితి వనిన్ఙ్ రిఎర్ అపుప్ లొసిత్కార్ మహార్.
వరి లొఇ ఒరెన్ అయ్ దు వందెఙ్ వెండి రుపాయిఙు మరి ఒరెన్ యాబయి వెండి
రుపాయిఙు సీదెఙ్ మనాద్. 42 అపుప్ తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె
వరిఙ్ రిఎరిఙ్ బా డబుబ్ లొస్ ఎండ డిఃసాత్ న్. ఏలు, విరి లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ నండొ
పేమిసాన్న్ ? ఇజివెన్ బాతాన్ . 43అందెఙెసిమోను, “వాండుఎయెరిఙ్ నండొసితండె,

‡ 7:37 7:37యానూనాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియా పణుకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ 
యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్.
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లొస్ ఎండ డిఃసత్ సితాండొ వాండె నండొ పేమిసాన్న్, ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన”, ఇహాన్.
అందెఙెయేసు, “నీను నెగెండ ఎతుత్ కితిదె వెహి”, ఇహాన్ .

44ఇహండె, ఆబోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్. “యాబోదెల్ దిఙ్ 
నీను సుడ్ఃజిని గదె. నాను నీ ఇండొ వాత. నీను నా పాదమ్ కు ఊర్ పాదెఙ్ ఏరు
సిఇతి. గాని ఇది దని కణెర్ దాన్ నాపాదమ్ కు ఊత్ తాదె, దని కొపుదాన్ తేలితాద్.
45 నీను నఙి ముదు కిజి డగు కిఇతి. గాని ఇది నాను వాతి బాణిఙ్ అసి నా
పాదమ్ కు ముదు కిజినె మనాద్. 46నీను నా బురాదు నూనె రాస్ ఇతి. గాని ఇది నా
పాదమ్ కాఙ్ వాసనం సీనినూనెరాసాత్ ద్. 47అదినండొపేమిసాత్ ద్. అందెఙెదనినండొ
పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజి నాను 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 ?”, ఇజిఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్జిమహార్. 50అందెఙెయేసు, “నీనునాముసుక్
నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీపాపమ్ కాణిఙ్ దేవుణు రకిస్సాత్ న్ ఇజి ఆబోదెల్ దిఙ్ వెహాన్ .

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక, యేసు, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార
పటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ బోదిసివెహిస్వాజిమహాన్ . 2-3పనెన్ండుమణిసిసిసూరు వనిన్
వెటమహార్ . దెయం  బాణిఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆతి సెగొండెక్ బోదెక్ బావనిన్ వెట
మహె. వనాక్ లొఇ ఏడు దెయమ్ కాణిఙ్  యేసు డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇని మరియ,
హెరొద్ ఇండొ ఎజమాని పణి కిజి మహి కూజ ఇని వనిన్ ఆలిస్యొహన, సుసనయ,
మరి నండొ బోదెక్ బామహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ లొఇ అవికు, యేసువనిన్ సిసూర్ 
వందిఙ్ కరుస్ కిజిమహార్ .

4విజుపటన్మ్ కాణిఙ్ లోకుర్ యేసుడగు వాజిమంద ఆతివెలె,వాండు ఉండి కత
వజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 5 “ఒరెన్ రయ్ తు వాండు వితుక్ వితెఙ్ సొహాన్. వాండు
వితుక్ వితిస్ మహిఙ్ సెగం సరి పడఃకాద్ అరె. అరి వితాక్ఙ్ మటిస్ సొనిస్ మహార్ .
ఆగాసమ్ దిపొటిఙ్ 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 పిరితెగాని వనాక్ఙ్ తిగితె. 8మరిసెగం నెగిగ్ బూమిదు అరె.
ఆకెఙ్ పిరితెనె పంట నెగెండ పండితాద్. నండొ జణి ఆతాద్. వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంత
వంతుఙ్ లెకెండ్ ఆతె. యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజిఅయావజ
నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

9 వెనుక వనిన్సిసూర్ యా కతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇజి వెన్ బాతార్.
10 వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఃఙితి మహి సఙతిఙ్ 
దేవుణు మిఙి తెలివి కిత మనాన్. గాని మహికార్ దేవుణు మాటదు వెహి లెకెండ్,
‘సుడ్ఃజినార్ గాని తొఎర్, వెంజినార్ గాని అరద్ం కిఏర్ *’. అందెఙె వరిఙ్ కతవజ
నాను నెస్ పిసిన. 11యా కతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వితుత్ ఇహిఙ
దేవుణు మాట. 12 వితుత్ అరిసరి పడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు

* 8:10 8:10యెసయ 6:9.
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మాట 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, దేవుణుమాట వెనివెలె
సరద్దాన్ మనుస్దు ఇడిన్కార్. గాని వెలల్ లొఇ సొని లెకెండ్ దేవుణుమాట వరి మనుస్
లొఇసొన్ ఎద్. వారుసెగంకాలంనమినార్ గానికసట్ంవానివలెడిఃసాన్ర్. 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 జిపొకిస్నె. వరి బతుక్దాన్ ఇనిన్
లాబంబా సిలెల్ద్ . 15 వితుత్ అరి నెగిగ్ బూమిదిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు
మాట వెనికార్. వారు వరిఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మనుస్దు దేవుణు మాట ఇడాన్ర్. కసట్మ్ కు
వాతిఙ,వారు అయాకెఙ్ ఓరిసి నమకమ్ దాన్ పిరినార్.

దీవ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
16 ఎయెన్ బా దీవ కసిసి వెనాక్ తబల మూకిస్నొ, మంసం అడిగ్నొ ఇడ్ ఎన్. గాని

లొఇవానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదు నె ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా
వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబా తోరెఆజి వెలిల్తనె. 18అందెఙెమీరు వెంజినికెఙ్ అరద్ం
కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నా బాణిఙ్ వెంజి అరద్ం కిజిని వనిన్ఙ్ దేవుణు మరి
తెలివి కినాన్. గానివెంజిఅరద్ం కిఇవనిన్ఙ్ వాండుఅరద్ం కితమనఇజిఒడ్ఃబితికెఙ్ బా
లాగాన్న్.

19 నసిత్వలె యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతార్. గాని లోకుర్ 
నండొ మహిఙ్ వనిన్ డగు సొండెఙ్ అట్ ఏతార్. 20అయావలె ఒరెన్, “నీయాయని
తంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ కోరిజి వెలిల్ నిహ మనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21వెహిఙ్ 
యేసు, “దేవుణు మాటెఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃనికారె నాయాయనా తంబెరిఙు”,
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
సొనిస్మహిఙ్,యేసునిద కితాన్. అయావలెపెరిగాలితుపాన్ సెరుముసుక్వాతాదె,
డోణిదు ఏరు నిండిజినాద్. వారు పెరి పమాదమ్ దుమనార్.

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

దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
26వారు గరసినియ ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. అయాపాంతం గలిలయ

పాంతమ్ దిఙ్ ఎదు మనాద్. 27 వాండు సెరుగటుద్ డిగితివెలె, ఆ పటన్మ్ దికాన్ 
ఒరెన్ యేసుడగువాతాన్. వాండు దెయమ్ కు అసిత్కాన్. నండొకాలమ్ కాణిఙ్ సొకెక్ఙ్ 
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తొడిఃగిఎండ, ఇండొమన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ †మహాన్ . 28వాండుయేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె
డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితాన్. ఊరితండె, “విజు దనిఙ్ 
అతికారం మనిన్ దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు, నా వెట నిఙి ఇనిన్ పణి, నఙి బాద
కిమ ఇజి నిఙి బతిమాలిజ్న”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు, వినిఙ్ 
డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఆడ సితమహాన్ . అది వనిన్ఙ్ నండొ సుటుక్
అసి మహాద్ . అందెఙె వనిన్ఙ్ గొలుసాక్ణిఙ్ కాలాక్ఙ్ కికాఙ్ తొహిస్ కాప్ కిని వరిఙ్ 
ఇటాత్ ద్. గానివాండు గొలుసాక్ఙ్ తెపిస్, దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ బీడిమ్ బూమిదు ఉలుపిస్
మహె. 30యేసు వనిన్ఙ్, “నీ పేరు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నండొ దెయమ్ కు వనిన్
లొఇ మహిఙ్ వాండు, “సేన”, ఇజి వెహాన్ . 31మఙి దరిణ్దు పోక్ మాఇజి మరి మరి
బతిమాల్ తె.

32నసిత్వలె నండొ పండిఙ్ మంద గొరొణ్ సెలాక్దు మెయిజిమహె. 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. సుడ్ఃతారె తియెల్ ఆతార్. 36 యాక
సుడ్ఃతికార్ దెయం అసిత్కాన్ ఎలాగ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి మరి లోకురిఙ్ వెహార్ .
37-38అయావలె గరసినియలోకురి పాంతమ్ దు మనిన్ లోకుర్ విజెరె, నండొ తియెల్ 
ఆతార్. అందెఙె, “మఙి డిఃసి సొన్ అ”, ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙె యేసు డోణి
ఎకాండెమర్ జిసొనిస్మహిఙ్, దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నానుబానీవెటవానా”,
ఇజి బతిమాలితాన్. 39 గాని యేసు, “నీను మర్ జి ఇండొ సొన్ అ. దేవుణు నీ
వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి విజు వెహ్ అ”, ఇజి వెహండెపోకాన్. వాండు సొహాండెయేసు
వనిన్వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి పటన్ం విజు వెహాన్ .
యేసుసాతిఅయిలిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ఆతిమహిబోదెల్ దిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

40యేసు మర్ జి వాతివెలె, నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె
వారు వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ర్. 41-42 నసిత్వలె, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారి
యాయిరు ఇనికాన్ యేసు పాదం ముసుక్ అరాండె, “నఙి ఒరెదె గాలు. అది
సాదెఙ్ డగు ఆత మనాద్. దనిఙ్ డగు పనెండు పంటెఙ్. అందెఙె నీను నా ఇండొ
రఅ”, ఇజి బతిమాల్ తాన్. వాండు సొనిస్ మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వనిన్ ముసుక్
నెకె ఆజి అరిస్ మహార్ . 43 అయావలె ఉండి బోదెలి పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్
ఆని జబుదాన్ బాద ఆజి మహాద్ . ఎయెర్ బా దనిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్.
44 యేసు వెనాక్ఙ్ వాతాదె, వాండు తొడిఃగితిమనిన్ వనిన్నిరీ సొకక్ది సెంగుదిఙ్ 
ముటాత్ ద్. ముటిత్ వెటనె దనిఙ్ వాజిమహినలఅణసాత్ ద్. 45యేసు, “నఙిముటిత్కాన్ 
ఎయెన?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. విజెరె, “మాపు నెస్ ఎప్”, ఇజి వెహార్ . అయావలె
పేతురు, “బోదకినికిదా, నండొ లోకుర్ కూడిఃతారె నీ ముసుక్ అరిస్నార్ గదె”, ఇజి
వెహాన్ . 46 గాని యేసు, “నఙి ఎయెండొ ముటాత్ న్. నా లొఇదాన్ దేవుణు సతుత్

† 8:27 8:27 అయకాలమ్ దుమొడః సటుట్ పణుకుదు దొలుసిత్ సాలమ్ దు ఇడ్ జి పెరి పణుకయదాన్ మూకిస్
మహార్ .
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వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి తెలిజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . 47అయావలె అది యేసుఙ్ 
డాఙ్ జి సొండెఙ్ అట్ ఎ ఇజి నెసాత్ దె వణకిస్ వాతాదె వనిన్ పాదం ఎదు ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి వఙితాద్. నాను ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్ ఎలాగ వెటనె నెగెణ్ ఆత ఇనిక
విజెరె ఎదు అది వెహాద్ . 48 అందెఙె యేసు”, గాలు, నీను నా ముసుక్ నమకం
ఇడిత్. అందెఙె నీను నెగెన్ ఆతి. సమాదనమ్ దాన్ సొన్ అ”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ .
49 యేసువరిగ్జి మహివలెనె, యాయెరు ఇండొణికాన్ ఒరెన్ వాతండె, “నీ గాలు
సాతాద్. బోదకినివనిన్ఙ్ మరి వందిసమ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 50యేసు అయామాట
వెహాండె, “తియెల్ ఆమ. నాముసుక్నమకంఉండెఇడ్ఃఅ. అదినెగెణ్ ఆనాద్”,ఇజి
యాయిరుఙ్ వెహాన్ . 51యాయిరు ఇండొ వాతివెలె, పేతురు, యాకోబు, యోహాను
ఇని వరిఙ్ ని ఇజి దని అయిసి అపొప్సిరిఙ్ బా లొఇ ఒతాన్. గాని మహివరిఙ్ లొఇ
సొండెఙ్ సరి సిఏతాన్. 52 విజెరె దనిన్ వందిఙ్ గుండెఙ డెయ్ ఎ ఆజి, అడఃబాజి
మహార్ .యేసు వరిఙ్, “అడఃబామాట్,అది నిద కిజినాద్ గానిసాఎద్”, ఇజి వెహాన్ .
53అదిసాతాద్ ఇజి వారు నెసత్ మహార్ . అందెఙెయేసుఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 54అహిఙ,
యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి బయినిఙ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 55దనిఙ్ పాణంమర్ జి
వాతిఙ్ అది నిఙితాద్. అయావలె వాండు దనిఙ్ బోజనం సీదు ఇజి ఆడ సితాన్.
56దనిఅయ్ సిఅపొసిర్ నండొబమమ్ఆతార్. గానివాండుయాకఎయెరిఙ్ బావెహమ్ట్ 
ఇజి వరిఙ్ ఆడ సితాన్.

9
సిసూరిఙ్ పణిఒపజెపిస్నాన్ 

1యేసుపనెన్ండుమణిసిసిసూరిఙ్ కూకిస్ కుడుఃపాత్ ండెవిజుదెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్,
కసట్మ్ కాఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ ని అతికారం సితాత్ న్. 2 వాండు, “దేవుణు
ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి సువారబోదిసెత్ఙ్, 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.
దేవుణుమాటవారు నెకపొకిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఆహెడులిల్
దులుపు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6 అందెఙె వారు సోతారె, నాహక్ఙ్ విజు బూలాజి,
సువారబోదిసి, ఎంబెబా కసట్మ్ దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిజిమహార్ .

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

అయ్ దు వేలులోకాఙ్ బఙతిరిస్నాన్.
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10 అపొసుత్ డు మర్ జి వాతారె, వారు కితి పణిఙ్ విజు యేసుఙ్ వెహార్ . వాండు
వరిఙ్ వెట కూకాండె,బత్ సయుదఇనిపటన్మ్ దు కేటసొహార్ . 11గానిమందలోకుర్ 
ఆక నెసాత్ రె,వనిన్ వెనాక్వాజిమహార్ . వాండు వరిఙ్ డగు కితాండెదేవుణు 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 .

13 యాక వెహాండె, యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ .
వెహిఙ్ వారు, “మాబాన్ అయ్ దురొటెట్ఙ్,రుండిమొయెఙ్ మనె. నిసొమందలోకుదిఙ్ 
బోజనం కొండెఙ్ మాపు అటాన్పా?”, ఇజి వెహార్ . 14 (వాతి మని లోకుర్ లొఇ
మొగకొడొఃర్ నెడగుఅయ్ దువేలుఙ్ మనార్ )వాండు, “యాబయిమణిసిర్ యాబయి
మణిసిర్ వర్ స బసె కిదు”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 15వారు ఆహె కిజి విజెరిఙ్ 
బసె కితాత్ ర్. 16నసిత్వలె వాండు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ని రుండిమొయెఙ్ అసాత్ ండె, ఆగసం
దరోట్ బేసి,వనాక్ఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ కితాండె
లోకురిఙ్ సీబాజిసీదు ఇజివనిన్సిసూర్ ఙసితాత్ న్. 17వారువిజెరెపొటపంజుతిహార్.
తిహి వెనుక మిగిలితి ముకెఙ్ పనెండు గంపెఙ్ సిసూరు కెహర్. 18ఉండి నాండిఙ్ 
యేసు ఒరెండె పారద్నం కిజి మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు మహార్ . అయావలె
వాండు, “నాను ఎయెన్ ఇజి లోకుర్ వరిగ్జినార్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19వారు,
“బాపిత్సంసీనియోహానుఇజిసెగొండార్ వెహిస్నార్. సెగొండార్ ఏలియపవకఇజినార్ .
మరి సెగొండార్ పూర్ బా కాలమ్ దు సాతి పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి
వరిగ్జినార్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ . 20“అహిఙ,మీరునానుఎయెన్ ఇజివెహిస్నిదెర్ ?”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు, “దేవుణు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .
21యాక ఎయెవెట వెహమ్ట్ ఇజి కసితం వరిఙ్ ఆడ సితాన్. 22మరి, “లోకు మరిసి
ఆతి నాను నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి
రూలు నెసిప్సిన్కార్ నఙి వెలిల్ కినార్. లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజిమూండి దినమ్ కాఙ్ 
దేవుణు నఙి నిక్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 23మరివాండు వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“ఎయెన్ బానావెటవాదెఙ్ ఇహిఙ,వాండు వనిన్ సొంత ఇసట్మ్ కు డిఃసి, వనిన్ఙ్ వాని
కసట్మ్ కు రోజు ఓరిసి సాదెఙ్ బా తయార్ ఆజి నా వెట వాదెఙ్. 24 ఎయెన్ బా వనిన్
సొంత పాణమ్ దిఙ్ కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని ఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25ఒరెన్ వాండు, వాండు కోరితి విజు, యా
లోకమ్ ది సంసారం సుకం విజు దొహ్ కె ఆజి, వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ దొహ్ క్ ఎండమహిఙ, ఇనిన్ లాబం? 26నావందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగు ఆని
ఎంబె వనిన్ఙ్ బానాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్  లోకు మరిసి ఆతినానుబా సిగు ఆన. నాను
దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ ననిసోకుదాన్ వానా. అయావలెనాబుబబ్దిని,
దూతెఙది జాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ సోకుబా నా వెట మంజినాద్. అయావలె నా
వందిఙ్ నా మాట వందిఙ్ సిగు ఆతి వనిన్ వందిఙ్ నానుబా సిగు ఆన. 27నాను
మిఙి నిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్ నిహిమనిన్ వరి లొఇ సెగొండార్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ 
ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.
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యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.
28 యా మాటెఙ్ వెహి డగు ఉండి వారం వెనాక్ వాండు, పేతురు, యాకోబు,

యోహాను ఇనిన్ వరిఙ్ వెటట్ కూకాండె, పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకార్. 29వాండు
పారద్నం కిజి మహివలె వనిన్మొకమ్ ది మూరిమారితాద్. వనిన్ సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె,
జిగి జిగిమెరిసిమహె. 30-31అయావలె, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ రిఎర్ వనిన్ వెట
వరిగ్జి మహార్ . దేవుణు బాణిఙ్ వాతి జాయ్ వరి సుటులం మహాద్ . వారు మోసె,
ఏలియ ఇనికార్. యేసుయెరూసలెమ్ దు సాజి, ఆహె దేవుణు ఎతు కితిక బేగిపూరి
కిని వందిఙ్ వరిగ్తార్.

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

34వాండుఆహెవరిగ్జిమహిఙ్ మొసొప్ వాతాదెవరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్. వారుమొసొప్ 
లొఇసొహివలె సిసూరు తియెల్ ఆతార్. 35అయావలె, “వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి
నామరిను. వినిమాటెఙ్ వెండు”, ఇజిఉండిజాటుమొసొప్ దాన్ వాతాద్. 36అయా
జాటు వాతి వెనుక యేసుఙ్ నె తోరితాద్. సిసూరు సుడ్ఃతి వనాక్ఙ్ ఉండి దనిఙ్ బా
అయాదినమ్ కాఙ్ మహిఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఎండ అలెల్తమహార్ .

దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
37మహస్ నాండిఙ్, వారు ఆ గొరొణ్ డిఃగ్ జి వాతివలె నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు

వాతార్. 38 అయావలె ఆ మంద లోకు లొఇ ఒరెన్, “ఓ బోదకినికి, నా మరిసిఙ్ 
కనికారంతోరిస్ అఇజినాను నిఙి బతిమాలిజ్న. వాండు నఙి ఒరెండెమరిసి. 39ఉండి
దెయం వనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనె వాండు డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజి అది
వనిన్ఙ్ గజగజ వణికిసి అర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ నండొ బాద కిజి వందిసినె డిఃసాన్ద్.
40 దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ నీ సిసూర్ ఙ బతిమాల్ త గాని వారు కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజి
మొరొ కితాత్ న్.

41 అందెఙె యేసు, “యా తరమ్ దు మనికిదెరా, మీరు తపుప్ సరిదు నడఃపె
ఆజినికిదెర్. నమకం సిలికిదెర్. ఎసోడ్ రోసుక్ మీవెటమంజిన? మీరు కినికెఙ్ ఎసొ
ఓరిసెత్ఙ్ ?”, ఇజి వెహండె, “నీమరినిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

42 ఆ కొడొః వాజిమహివలె వనిన్ఙ్ అసి మహి దెయం వనిన్ఙ్ అర్ పాత్ దె గజ గజ
వణకిసాత్ ద్. అయావలెయేసు ఆ దెయమ్ దిఙ్ సొన్ అ ఇజి డటిసి వెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ 
నెగెణ్ కితాండెఅపొసిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ యాజరిగ్తికసుడ్ఃతారె,దేవుణుగొపప్
సతుత్ మనికాన్ ఇజి నండొ బమమ్ ఆతార్. 44యేసు కితి పణి వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె
బమమ్ ఆజి మహివలె, వాండు ఈహ వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ . “నానుయేలు వెహిస్ని
మాటెఙ్ బాగ వెంజి పోస్ ఎండ మండు. లోకు మరిసి ఆతి నాను లోకు కీదు ఒపజెపె
ఆనాలె”, ఇజి. 45గాని వాండు వెహి మాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణు ఆక
డాపాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిఎండ మండెఙ్. ఆ మాట వందిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ ఆతార్.

* 9:33 9:33వాండు వెహిక ఇనికదొ వనిన్ఙె తెలిఏద్
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పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 
46 సిసూరు లొఇ ఎయెన్ పెరికాండొ ఇజి ఉండి ఇజి గొడబ వాతాద్. 47యేసు

వరిమనుస్దు మనిన్ ఆలోసన నెసాత్ ండె ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ అసాత్ ండె వనిన్ పడఃకాద్ 
నిల్ పాత్ న్. 48నిల్ పిత్ వెనాక్వాండు వరిఙ్, “ఎయెన్ బాయాఇజికొడొఃదిఙ్ నాముసుక్
నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజిఒడిఃబిజిడగు కితిఙ, నఙిడగు కితి వజ. నఙిడగు కితికాన్ నఙి
పోకి దేవుణు డగు కితి వజ. మీలొఇ ఎయెన్ తగిజిమంజి నాండొవాండె పెరికాన్”,
ఇజి వెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి, నీ సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పోకిస్
మహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపు సుడ్ఃతాప్. వాండు మా వెట మనికాన్ ఆఎన్. అందెఙె
మాపువనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాప్”, ఇజి వెహాన్ . 50అందెఙెయేసు, “వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిమాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీముసుక్ పగ సిలికాన్ మీదరిఙ్ మనికానె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యెరూసలెమ్ దు పయాణం కిజినాన్ 

51 యేసు పరలోకమ్ దు సొండెఙ్ దినమ్ కుడగు ఆతివెలె వాండు మనుస్ పూరి
నమకం కిజి యెరూసలెమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 52వాండు వనిన్ఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ః
తయార్ కిదెఙ్ ఇజిసెగొండారిఙ్ ముఙాల్ పోకాన్. వారుదనివందిఙ్ సమరియఇననిన్
దేసెమ్ ది ఉండి నాటొవాతార్. 53గానినాటొణికార్ వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙవాండుయెరూసలెమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సొని ఒరెన్ యూదవాండు.
54 సిసూర్ ఙ లొఇ యాకోబు, యోహాను ఇనికార్ యాక సుడ్ఃతారె, “పబువా, యా
లోకురిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసం దాన్ మాపుసిసు తపిసెత్ఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 55యేసు వరి దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56 నసిత్వలె వారు
మరి ఉండి నాటొ సొహార్. 57వారు సరిదాన్ సొనిస్ మహివలె, ఒరెన్, “నీను ఎంబె
సొహిఙ్ బానాను నీ వెట వానా”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 58అందెఙెయేసు, “నకెక్ఙ
మండెఙ్ బొరొఙ్ మనెన్. ఆగాసమ్ ది పొటిఙ మండెఙ్ గూడుఃకు మనె. గాని లోకు
మరిసి ఆతి నఙి బుర అడుడ్ కిదెఙ్ బాడి సిలెల్ద్ ”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 59వాండు మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె అయా వాండు, “పబువా,
ముఙాల నాను సొనిస్ నా బుబెబ్ఙ్ ముసి వానా”, ఇజి వెహాన్ . 60 అందెఙె యేసు,
“సాతికారె వరి సాతివరిఙ్ ముసెత్ఙ్. గాని నీను సొనిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ 
బోదిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 61మరి ఒరెన్, “పబువా, నీ వెట నాను వానా. గాని నాను
ముఙాలమర్ జిసొనిస్నాఇండొణివరిఙ్ వెహిస్వాన”,ఇజివెహాన్ . 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. 2 పోకిస్, వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్పంట లెకెండ్ 
లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని తకుక్నె కొయ్ నికార్ తకుక్నె అందెఙె వనిన్ పంట
కొయ్ నివందిఙ్ పణికినివరిఙ్ పోక్ అ,ఇజికోతత్ ఏజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు ఇజివెహాన్ .
3మీరుసొండు! ఇదిలో,కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమిగొరె పిలెల్కాఙ్ పోకిలెకెండ్ నానుమిఙి
పోకిస్న. 4మీరు సనిస్ గాని, డబుబ్ఙ్ ఇడిన్ సనిస్ గాని, సనిస్దు మరి ఉండి జత
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జోడ్ఃకు గాని ఒతెఙ్ ఆఎద్. మీరు సరుద్ ఎయెరిఙ్ నెగెణ్ మనిదా ఇజి నిలిస్ వరిగ్జి,
సమయం పాడు కిమ. 5మీరు ఎయె ఇండొ బా సొనివలె, “యా ఇండొ మంజిని
వరిఙ్ సమాదనం కలిగ్ పిద్ ఇజిముఙాల వెహ . 6సమాదనం కోరిజినికాన్ ఒరెన్ బాన్ 
మహిఙ, మీ సమదనం వనిన్ ముసుక్ మంజినాద్. సిలిఙ, మర్ జి మీబానె వానాద్.
7 వారు ఇనిక సితిఙ్ బా ఉణిజి తింజి బానె మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పణి కిని
వనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ కావాలసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్. ఇలుక్ ఇలుక్ బూలమాట్.

8మరిమీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొనివలెవారుమిఙి డగు కిజి ఇనిక సితిఙ ఆకదె
ఉండు. 9బాన్ మని కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ కిదు. దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం
మీ డగు వాత మనాద్ ఇజి వరిఙ్ వెహ . 10-11గాని మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దుబా
సొనివెలె వారు మిఙి డగు కిఏండ మహిఙ, అయా పటన్మ్ ది వీదిఙ సొనిస్, “మా
పాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్ మీ పటన్మ్ ది డులిల్బా ఇబెబ్ దుల్ పిస్ సొన్ సినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు మీ ముసుక్ కోపం ఆత మనాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్. గాని ఒడ్ఃబిదు
ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత మనాద్ ఇజి తప్ ఏండ నెసుత్ ”, ఇజి వెహ . 12నాను
మిఙి వెహిస్న, దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దుయా పటన్మ్ ది వరిఙ్ సికస్ మరి నండొ
మంజినాద్. సొదొమ పటన్మ్ దు మహి లోకురిఙ్ నసొ మన్ ఎద్ . 13 ఓ కొరాజి
పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఓ బెత్ సెయుద
పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబయామిఙి ఎసొ గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీనడిఃమి కితి బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ తూరు సీదొను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ కినిక
ఇహిఙ, వారు పూర్ బమ్మ్ దునె బసత్ గరండెఙ్ తొహె ఆజి, నీరు వాకె అజి, పాపమ్ కు
డిఃసాత్ ప్ ఇజి తోరిసాత్ ర్ మరి. 14దేవుణు తీరుప్ కినివలె మీ పటన్మ్ కాఙ్ సికస్, తూరు
సిదొను పటన్మ్ కాఙ్ నండొ మంజినాద్ లె. 15 కపరన్హొము పటన్మ్ దు మనికిదెరా,
ఆగాసం దాక గొపప్ పెరికాప్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, దేవుణు మిఙి వాండు
మంజిని బాడిఃదాన్ అర్ పాన్న్ లె. ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి నాసనం కినాన్ లె. 16మరి
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్, “మీమాట వెనికాన్ నామాట వెనాన్. మీమాటదిఙ్ నెకన్
పొకిన్కాన్,నామాటదిఙ్ నెకన్పొకాన్న్. నామాటదిఙ్ నెకిన్పొకిన్కాన్,నఙిపోకివనిన్ఙ్ 
నెకన్ పొకాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 17 డబయ్ మణిసి సిసూరు సర్ దాన్ మర్ జి వాతారె,
“పబువా, దెయమ్ కుబా, నీ అతికారం దాన్ సొండు ఇజిమాపుఆడ సీజినివలెమఙి
లోబడిఃజినె”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె యేసు, “ఒఒ, సయ్ తాను మిరిసిత్ లెకెండ్ 
వనిన్ అతికారం సిలెల్ండ ఆగాసమ్ దాన్ అరికనాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ సోర్ కుపిఙ
మటెత్ఙ్ మిఙిఅతికారంసితమనన్. సయ్ తానుసతుత్ దిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ మిఙిఅతికారంసితత్
మనన్. సయ్ తానుమిఙిఇనికబాకిదెఙ్ అట్ ఎన్. 20దెయమ్ కుమిఙిలోబడిఃజినెఇజి
సర్ దలావుఆమ. గానిదేవుణుమీపేరువాండుమంజినిబాడిఃదు రాసత్ మనాన్ ఇజి
నండొ సర్ దఆదు”, ఇజి వెహాన్  21అయావలెయేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నండొ సర్ ద
ఆజి, “ఓబా, నీనె ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ పబు. నాను నిఙిపొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, గెణంమనివరిఙ్,సదుమనివరిఙ్,యానిజమాతిసఙతిడాఃపిత్దె,ఇజికొడొః
లెకెండ్ మని వరిఙ్ తోరిసిత్. ఒఒ బా, అయ లెకెండ్ కిదెఙె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 22నా
బుబబ్ నఙి విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసి ఎయెండొ ఇజి అపొప్సినె
నెసాన్న్.మరి ఎయెన్ బానెస్ ఎన్. అపొప్సి ఎయెండొ ఇజిమరిసి ని అపొప్సిఙ్ తెలివి
కిదెఙ్ మరిసి ఎరిల్తికార్ నె నెసాన్ర్. మరి ఎయెన్ బానెస్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .
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23-24వాండు సిసూర్ దరోట్ మహండె, “దేవుణు వందిఙ్ వాండు కిని ఏలుబడిః
వందిఙ్ మీరు సుడ్ఃతి గొపప్ సఙతిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటిత్ మీరు అంతు సిలిల్ సర్ ద
మంజినికార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ పవకరు, రాజురుఙు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్,
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్ గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెహికెఙ్ వెండెఙ్ ఇజి
ఆస ఆతార్ గానిఅట్ ఎతార్”, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ నె వెహాన్ .

పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ఇనివందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
25 ఉండి నాండిఙ్, యూదురు రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్ నిఙ్ జి, “ఓ బోదకినికి,

ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి యేసుఙ్ 
పరీకస్ కిజి వెన్ బాతాన్. 26అందెఙె వాండు, యూదురి రూలుదు ఇనిక రాసత్ మనాద్.
బాన్ ఇనిక సద్ విజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 27 వాండు, “నీ పబుఆతి దేవుణుదిఙ్ నీ
పూరి మనుస్దాన్, నీ పూరి పాణమ్ దాన్, నీ పూరి సతుత్ దాన్, నీ పూరి బుదిద్దాన్ 
పేమిసెత్ఙ్”. మరి, “నిఙి నీను పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ ఇజి రాసత్
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 28అందెఙెయేసు, “నీను నెగెణ్ వెహి. ఆహె కిఅ. అయావలె
నీను ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నిలె”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 29 అయావలె
అయా యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ నాను ఇజి తోరె
ఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్, “నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి. 30 అందెఙె యేసు
ఈహ మహిస్ వెహాన్ . “ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జియెరికొపటన్మ్ దుసొనివెలె
సెగొండార్ డొఙారి వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె, వాండు తొడిఃగితి మహికెఙ్ లాగితార్.
వనిన్ఙ్ ఇజి పాణం ఇటాత్ రె డెఃయితారె డిఃసత్ సొహార్ . 31యావలె ఒరెన్ యూదురి
పుజెరి ఆ సరిదాన్ సొండెఙ్ పణి తాకాద్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ 
సొహాన్ . 32 అయా లెకెండ్ నె, లేవి* ఒరెన్ ఆ సరిదాన్ నె సొహాన్ . గాని వాండుబా
సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ ఎర్ లిజి సొహాన్ . 33-34అయా సరిదాన్ నె ఒరెన్ సమరియ
వాండు పయాణం కిజి మహాన్ . వాండు అరి మని వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె వనిన్ పాణం
నొతాద్. వనిన్ డగుసొహాండెఒలివఇనినూనె,దాకస్కలుల్ వాకాండెవనిన్గాయమ్ కాఙ్ 
తొహ్ కాన్. వాండు వనిన్ సొంత గాడఃదె ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె ఉండి లార్ జి ఇండొ
సొహాన్ . వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ . 35 మహస్ నాండిఙ్ వాండు రుండి వెండి
రుపాయుఙ్ లాగితండె లార్ జి సవ్ కారిఙ్ సితాన్. సితండె, “వినిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃఅ.
వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతిమహిఙనాను మర్ జివానివలె అయాడబుబ్ నిఙి సీన”,
ఇజివనిన్వెటవెహండెసొహాన్ . 36యాకతవెహివీసిత్ వెనుక,యేసువనిన్ఙ్, “డొఙారి
అసిత్ వనిన్ఙ్ యాముఎర్ లొఇ ఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్, ఇజి నీను వెహ్ అ”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 37యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ముసుక్ పాణం నొతిత్కాండె,
వనిన్ పడఃకాదికాన్”, ఇహాన్ . అందెఙెయేసు, “నీను సొనిస్యాలెకెండ్ నె కిఅ”, ఇజి
వెహాన్ .

మారమరియ
38యేసు నివనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజిసొనిస్మహార్ . ఉండినాటొసొహార్ . అబెబ్

మార ఇనిన్ ఉండి బోదెలి దనిన్ ఇండొ వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ద్. 39 దనిఙ్ మరియ ఇనిన్
ఉండి తఙిసిమనాద్. అది పబుపాదమ్ క డగు బసాత్ దె వనిన్ బోద వెంజిమహాద్ .

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.
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40మారవిజుపణివందిఙ్ నండొబాదఆజివనిన్డగువాతాద్. వాతాదె, “పబువా,
నాను ఒరెనె పణి కిదెఙ్ నాతఙిడిఃసత్ మనాద్. నిఙిబాదసిలెల్దా? నఙితోడుః కిఅ ఇజి
దనిఙ్ వెహ్ అ”,ఇజివెహాద్ . 41-42అందెఙెయేసు, “మార,నీనునండొపణిఙవందిఙ్ 
విసారిసిబాదఆజిని. గానిముకెలమతికఉండె. మరియఅయానెగిగ్ దనిఙ్ కోరితాద్.
దనిన్బాణిఙ్ ఎయెన్ బాఅయాకలాగిజ్ 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 మఙిబాపారద్నం నెసిప్స్ అ”, ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 2అందెఙె
యేసు వరిఙ్, మీరు పారద్నం కినివెలె ఈహ వెహ . “ముసుక్ మనిన్ మా బుబబ్,
లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. నీను లోకుర్ విజెరిఙ్ ఏలుబడిః
కిపిన్. 3రోజు రోజు కావాలిసిత్ టిండి మఙి సిదా. 4మఙిపాపమ్ కు కితి వరిఙ్ మాపు
సెమిసిత్ వజ నీనుమాపాపంసెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇఅసెఙ్ మాలొఇరెఏండమఙి
ఇడ్ఃఅ”,ఇజివెహాన్ . 5-6మరియేసువరివెటఈహ వెహాన్ . “మీలొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఒరెన్ కూలాయెన్ మనాన్. నీనుమదరెయితువనిన్బాన్ సొనిస్, ‘ఓ కూలవాండు,నఙి
మూండి రొటెట్ఙ్ బదలు సిదా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ కూలాయెన్ పయాణం
కిజిని సరిదాన్ నాబాన్ వాత మనాన్. వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ నాబాన్ ఇనికబా సిలెల్ద్ ”, ఇజి
వెహిస్ని.

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

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

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

సొహివెనాక్గులల్ ఆతిమహికాన్ వరిగ్తాన్. ఆకసుడ్ఃతారెలోకుర్ విజెరెబమమ్ఆతార్.
15 గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి బయిల్ జెబెలు సతుత్ దాన్ 
వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి వరిగ్తార్. 16మరి సెగొండార్ వనిన్ఙ్ పరిస కిదెఙ్ 
సుడ్ఃతార్. దేవుణునె వినిఙ్ పోక మనాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ 
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ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ . 17వాండు వరి ఆలోసన నెసాత్ ండె
వరి వెట ఈహ వెహాన్ , “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బావరిఙ్ 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 వరిముసుక్ కిని ఏలుబడిః ఎలాగ నిల్ నాద్ ? సయాను సతుత్ దాన్ 
నాను దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిన ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ గదె. 19 అహిఙ, మీ సొంత
లోకుర్ ఇనిన్ దని దనటాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙె మీ సొంత లోకుర్ నె
మీరు తపిత్దెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినార్. 20నాను దేవుణు సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర
మనన్ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః కినికమీడగు వాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆజినాద్.

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

26నసిత్వలెఅదిమరిజ్ సొనిస్ దనిఙ్ ఇంకసెఇకెఙ్ ఆతిమరిఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్
తనాద్ , అవిక్ వనిన్ లొఇ సొనిస్ అబబ్ కినె. అయవలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిన్ఙ్ 
ముసుక్ కసట్ మానాద్ . 27యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్మహివలె,ఆమందలొఇమనిన్
ఉండి బోదెలి, “నిఙి కాసిత్ పోసకితి నీయాయఅంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికాద్”, ఇజి
డటంవెహాద్ . 28అయావలెవాండు, “నిజమ్ నె,గానిదేవుణుమాటవెంజిఅయావజ
నడిఃని విజెరెబాఅంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికార్”, ఇజి వెహాన్ .

29 లోకుర్ మరి నండొ కూడిఃతి మహివలె, వాండు ఈహ వెహాన్ . “యా
తరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్. వారు ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి బమమ్ ఆని పణి
కిఅ ఇజి వెన్ బాజినార్. గాని దేవుణు పవక ఆతి ఓనెఙ్ జరిగ్దిక ఆఎండ, మరి
ఇనిన్ గురుబా వరిఙ్ తోర్ ఎద్. 30 నినవె పటన్మ్ దివరిఙ్ ఓన ఎలాగ ఉండి గురు
మహండొ అయాలెకెండ్ లోకు మరిసిఆతి నాను యా తరమ్ దివరిఙ్ ఉండి గురు
మనాన్. 31 ఆకక్రి దినమ్ ది తీరుప్దు, దసిణ్ దేసెమ్ ది రాణియా తరమ్ ది లోకుర్ 
వెట నిఙ్ నాదె వరి ముసుక్ నేరంమొపాన్ద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సొలొమోను వెహిస్ని
గెణం మనిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్ బూమి కొసాదు మనిన్ దని దేసెమ్ దాన్ అది వాతాద్.
ఏలు సొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్ మనాన్. 32 కడెఃవేరి దినమ్ ది తీరుప్, నినివె
పటన్మ్ ది లోకుర్ యాతరమ్ ది లోకుర్ వెట నిల్ నారె, వరి ముసుక్ నేరంమొపాన్ర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఓన వెహి బోద 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 జాయితోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదుద్ నెముసుక్నె ఇడాన్ర్. 34నీ ఒడొఃల్ ది
దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు నెగెండ మనివలె, నిఙి విజు సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్.
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అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఆతిఙ,నిఙిసుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ. 35అందెఙెసీకటుమన్ ఎండ,నాను
నెసిప్సిన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆతిజాయిమీమనుస్దు మండెఙ్ సుడ్ఃదు. 36అందెఙె
మనుస్పూరిఅయాజాయిదాన్ నిడింతిమహిఙ,అయాకనాను నెస్ పిసిత్ వజ,నెగెండ
మీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. ఉండి పెరి జాయి నీ ముసుక్ డెఃయితిఙ ఎలాగ
మంజినాదొ,అయాలెకెండ్ అయాజాయినాను నెస్ పిసిత్ వజమీరు బతిక్జినిదెర్ ఇజి
తోరాన్ద్. 37యేసు వరిగ్జి వీసిత్ వెనుక ఒరెన్ పరిసయు వాండు, వనిన్ వెట ఉండెఙ్ 
రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙెవాండు లొఇసొహాండె ఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38ఉణిముఙాల
వాండు యూదురిఙ్ మనిన్ అలవాటు వజ కియు నొర్ బాఏతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, ఆ
పరిసయువాండుబమమ్ఆతాన్. 39అందెఙెపబుఈహ 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 దేవుణునెమీమనుస్దుమనిన్ఆలోసనమ్ కు నెసినికాన్ 41మీరు
కనికారంఆజి,మిఙికలిగ్తిమనిన్లొఇహాన్  సిలిల్ వరిఙ్ దానసీదు. అయావలెదేవుణు
ఎదు నెగిగ్కిదెర్ ఆనిదెర్. 42 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు
వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పుదిన, సదాప, విజు కుసెఙ్, విజు దనిఙ్ బా దసం బాగం
సీజినిదెర్. గానిమీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబా
ఉండెలెకెండ్ కిజిమంజినిక ఇహిఙఒదెద్ నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43పరిసయురుఙాండె,
అబాయా మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి మీటిఙ్ 
ఇలాక్ఙ్ ముకెలమాతి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ మీరు ఆస ఆనిదెర్. సతెఙ నడిఃమి పెరికార్ 
ఇజి మాడెఃసె ఆదెఙ్ కోరిజినిదెర్. 44 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ
కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు తోర్ ఇ దూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్. లోకుర్ 
దూకి ఇజి నెస్ ఎండ వనాక్ ముసుక్ నడిఃజినార్. 45 అయావలె యూదురి రూలు
నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్, “బోదకినికి, నీను యా లెకెండ్ వెహిస్ మఙిబా దుసలాడిఃజిని”,
ఇజి వెహాన్ . 46 అందెఙె యేసు, యూదురు రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయా మిఙి
ఎసొనొ కసట్మ్ కువానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ కిదెఙ్ నసొ కసట్ంమనిన్యూదురి
రూలుఙ్,అలవాటుఙ్ వారు కిదెఙ్ ఇజివెహిస్నిదెర్. గానిమీరు వరిఙ్ ఉండిడఃడఃసక్
దాన్ బా తోడుః కిఇదెర్. 47యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొనొ
కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీఅనిరిఙ్ సపిత్ పవకరి, దూకిఙ్ ముసుక్ మీరు
గుండమ్ కు పెర్ జిన్ దెర్. 48 అయావలె వారు కితిపణివెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్ 
ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. సాకిస్ర్ లెకెండ్ మనిదెర్ వారు పవకరిఙ్ సపాత్ ర్. మీరు వరి
గుండమ్ కు పెర్ జినిదెర్. 49అందెఙె, దేవుణు వనిన్ గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి నడిఃమి
పవకెఙ,అపొసుత్ డుఙపోకన్. వరిలొఇసెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్ లె. మరిసెగొండారిఙ్ 
మాలెఙ్ కినార్ లె. 50-51యాలోకం పుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్ లోకుర్ సపిత్ విజు పవకరి
నలల్ వందిఙ్ యాతరమ్ దిలోకురిఙ్ సికస్వానాద్. ఇహిఙ, ఏబేలు నలదాన్ మొదొలిస్
జెకరియనలదాక. జెకయెఙ్ సంద సురిన్మాలి పీటని దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతి గది,
దినిఙ్ నడిఃమినె సపాత్ ర్. వరిఙ్ విజేరిఙ్ సపిత్కెఙ్ విజుయా తరమ్ దివరి పణినె ఇజి
నాను నిజంమీవెట వెహిస్న.

52 యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువందిఙ్ మనిన్గెణమ్ దునడిఃపిసినిసేహ్ లదితాలంమీరు
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అసినిదెర్. మీరు దేవుణుదిఙ్ టెటాఙ్ నెస్ ఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆసమనిన్ వరిఙ్ 
మీరు అడుడ్ కిజినిదెర్. 53-54వాండు అబెదాన్ సొహి వెనుక, పరీసయిరు యూదురి
రూలు నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపమ్ దాన్ వనిన్ముసుక్ నేరం మొపాత్ ర్. వనిన్ వెయ్ దాన్ 
వానిమాటెఙలొఇతపుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజినండొసఙతిఙవందిఙ్ పసెన్ఙ్ వెనబాజిమహార్ .

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

మహార్ . అయావలెయేసు ముఙాలె వనిన్ సిసూర్ వెట ఈహ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.
“మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి పరిసయ్ రు తోరె ఆని వేసం, పులాని దూరు లెకెండ్ మనాద్.
అందెఙె జాగర మండు. 2డాఃపిత్క మనిన్కెఙ్ విజు తోరెఆనెలె. నెస్ ఏండ ముసుక్
మనిన్కెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె. 3 అందెఙె మీరు సీకటుదు వరిగ్తికెఙ్ జాయిదు వెనార్.
ఇహిఙ, డాఙ్ జి వరిగ్తికెఙ్ విజెరె వెనార్ లె. మీరు గదిఙ, గిబిబ్దు వరిగ్తిక మెడెఃఙ
ముసుక్ సాటాన్ర్ లె.

4నాకూలెఙాతిమీవెటవెహిస్న,ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుకమరిఇనికబాకిదెఙ్ అట్ ఇ
వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. 5గాని మీరు ఎయెరిఙ్ తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను నెస్ పిసన్.
ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక, ఎలాకాలంమంజినిబాడిఃదు పొకెఙ్ అతికారంమనిన్ వనిన్ఙ్ 
తియెల్ ఆదు. నిజమెనాను వెహిస్న, వనిన్ఙ్ తియెలాదు. 6అయ్ దు పంట పొటిఙ
రుండి కాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె? గాని వనాక్లొఇ ఉండె దనిఙ్ బా దేవుణు పోస్ ఎన్.
7మీబురాదికొపప్ విజుబాదేవుణు లెకిసత్ మనాన్. తియెలామాట్. మీరు నండొపంట
పొటిఙమిసిత్ విలువమనిన్కిదెర్.

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

11వారుమిఙియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ యూదురిఅతికారిఙఎదునొ,పెదద్ల్ ఙ
ఎదునొ ఒనార్. అయావలె ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్, ఇనిక వెహెఙ్, ఇనిక వరిగ్దెఙ్ ఇజి
బెఙఆమాట్. 12ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరు వరిగ్దెఙ్ మనికఅయాగడిఃయద్ నె దేవుణు
ఆతమ్మిఙి నెస్ పిసాన్న్.

ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13 అయావలె ఆ మందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా, నా బుబబ్ గణసిత్ దనిఙ్ నఙి

వానివంతు సీబాజి సిఅ ఇజినా అనెన్ఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14అయావలెయేసు,
“ఒరె, మీ ముసుక్ తీరుప్ కిని వనిన్ వజనొ, సీబాజి సీని వనిన్ వజనొ నఙి ఎయెన్ 
నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 15మరి వరిఙ్ వెహాన్ , “జాగర మండు. ఇని దనిఙ్ బా
లావుఆసెఙ్ ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎసొఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా,వనిన్ఆసిత్లొఇ
వనిన్ బతుక్ ఆఏద్. ఇహిఙ ఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతి బతుక్ సిఏద్. 16మరి వాండు
వరిఙ్ కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ ఆసిత్ మనివనిన్ఙ్ బూమిదు నండొ పంట
పండితాద్. 17అయావలె వాండు, ‘నా గింజ ఇడ్ దెఙ్ నఙి బాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె
ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి వనిన్మనుస్దు వాండు ఒడిఃబితాన్.
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18ఒడ్ఃబితాండె, ‘నాను ఈహ కిన. నాగాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన. అబెనా గింజెఙ్,
మహిసామానమ్ కుఙ్ విజుఇడన్’, ఇజి వెహాన్ . 19మరినాను,నావెటఈహ వెహన్,
‘నఙి నండొ పంటెఙ్ వందిఙ్ నండొ ఆసిత్ కుడుఃపత్ మనన్. సుకం ఆఅ. ఉణఅ, తిన్ అ,
సర్ ద ఆజిమన్ అ’, ఇజి.

20గానిదేవుణు వనిన్ఙ్,ఓబుదిద్ సిలికి,యారెయునెనీపాణంలొసిన. అయావలె
నీవందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙ్ ఎయెరిఙ్ ఆనెలె? ఇజి 21సొంతబతుక్ వందిఙ్ ఆసిత్ కుడుఃపిన్
ఎయెరిఙ్ బాయా లెకెండ్ వానాద్. గాని, దేవుణు ఎదు, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ
వాండు ఆసిత్మనికాన్ ఆఏన్”.

ఇని దనిఙ్ బావిసారిసామ్ట్.
22 మరి, యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఈహ వెహిస్నాన్, “అందెఙె, నాను మిఙి

వెహిస్న, మీరు ఇనిక ఉండెఙ్ ఇజి పాణం వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. ఇనిక తొడ్ఃగిదెఙ్ 
ఇజి ఒడొఃల్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, టిండి ముసుక్ పాణం
ముకెలమతిక. సొకెక్ఙ్ ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక. 24కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు.
అవి విత్ ఉ, కొయిఉ, వనాక్ఙ్ గాదినొ గపెప్ఙ్ నొ సిలుల్ . గాని దేవుణు వనాక్ఙ్ తిండి
సీజినాన్. అహిఙ పొటిఙ ముసుక్ మీరు ఎసొ విలువ మనికిదెర్. 25-26మీ లొఇ
ఎయెన్ బా విసారిసి వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంటబా కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ 
అట్ నిదెరా? అట్ ఇదెర్. యాఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ ఇహిఙమరి ఎందనిఙ్ 
మహి పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి  కసట్బడిఃఉ.
సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. ఆఙ్ బ విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలోమొన్ రాజు
యా ఉండి పూఙలెకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండి సొకెక్ తొడిఃగిఏతాన్ ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న. 28 నేండు మంజి విగెహిఙ్ సిసూదు విసిరిన్ మడిఃఙ మంజిని గడిడ్దిఙ్ 
యా లెకెండ్ దేవుణు సోకు సితాన్, ఇహిఙ ఇజిరి నమకం మనిన్కిదెరా మరి ఒదెద్
నెగెండ సొకెఙ్ మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29 ఇనిక ఉండెఙ్, ఇనిక తిండెఙ్ 
ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి విసారిసామ్ట్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె
వినక్ వందిఙ్ రెబాజినార్. మిఙియాకెఙ్ కావాలె ఇజిమీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసాన్న్.
31 గాని దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి ఆసఆదు. అయావలె దేవుణు మిఙి
కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్. 32ఇజిరిమంద తియెల్ ఆమాట్. దేవుణు, వనిన్బతుక్దు
రాజులెకెండ్ ఇటిత్ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ సీదెఙ్ మీ బుబబ్ ఇసట్ంఆత మనాన్. 33మిఙి కలిగ్తి
మనికెఙ్ పొరిస్ బీదవరిఙ్ సీదు. అయావలె మీరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ
వందిఙ్ ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్ డొఙారి రఏన్. కరి తిన్ ఏద్. అందెఙె మీ ఆసిత్తకు
ఆఏద్. 34ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీఆసిత్ఎంబెమనాదొ,అబెనెమీమనుస్బామంజినాద్.
35-36 ఎసిత్వలెబా పణికిదెఙ్ నడుఃము తొహె ఆజి, తయార్ ఆజి మండు. మీ దీవెఙ్ 
ఎసిత్వలెబా కసిసిమండు. పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొవాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజిని పణిమణిసిర్ పోలిసి మండు. ఎజుమాని విందుదాన్ వాజి సేహల్ కొతిన్వెలె
వెటనె సేహల్ వాండు రేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసి మండు. 37 ఎజుమాని వాతివెలె,
వనిన్ వందిఙ్ తెలిమంజి ఎదు సుడ్ఃజిమంజిని పణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమెనాను
వెహిస్న, ఎజుమాని, నడుఃము తొహె ఆజి, బోజెనమ్ దిఙ్ వాతి వరిఙ్ బసె కిజి వరిఙ్ 
తిండిసీనాన్. 38మదరెయితునొకోడిఃజామ్ నొఎజుమానివాతివెలె,వనిన్వందిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃజి తెలి మంజిని వనిన్ఙ్ నెగెద్. 39 ఎమేణి గడిఃయదు డొఙారి వానాన్ ఇజి
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ఇండొణి ఏజుమాని నెసిత్ఙ వాండు తెలిమంజి వనిన్ఇలుల్ బొరొ కిఏండ సుణాన్ ఇజి
మీరు నెసుత్ . 40మీరు నా వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు,లోకు మరిసి ఆతినాను
వాన. అందెఙెమీరుబా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41 అయావలె పేతురు, “పబువా, యా కతవజ మఙినె నెస్ పిసిన్దా, విజెరిఙ్ 
నెస్ పిసిన్దా?”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

42 అందెఙె యేసు, “నమకం మని, బుదిద్మని గొతిత్ మణిసి ఎయెన్ ? ఎయెన్ 
ఇహిఙ, ఇండొణి మహి గొతిత్యారిఙ్ సరిఆతి గడిడ్ఃయా సుడ్ఃజి వరి కార్ డువజ
వరిఙ్ దొహ్ క మనిన్ తిండి సామనమ్ కు సీదెఙ్ ఇజి ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు
కితిత్కాండె. 43ఎజుమానిమర్ జి వానివలె వెహివజ పణికితి వనిన్ఙ్ నెగెద్. 44అయ
ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ విజు దనిముసుక్ అతికారం మని వనిన్లెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ కినాన్,ఇజినానునిజంవెహిస్న. 45-46గాని,ఉండివేలయాగొతియయెన్, ‘నా
ఎజుమానివాదెఙ్ ఆల్ సెంఆజినాన్ ’ఇజివనిన్మనుస్దు ఒడిఃబిజి,మహిగొతియారిఙ్ 
గొతియాణికాఙ్ డెఃయిజినాన్. వాండు ఉణిజి, తింజి సోసత్ మహాన్ . ఆహె మహిఙ్,
వాండుఎదుసుడ్ఃఇదినమ్ దునెస్ ఇగడియాదువనిన్ఎజుమానివానాన్. అయావలె
వాండు వనిన్ఙ్ కతిస్ దేవుణుదిఙ్ నమ్ ఇ వరివెట వరి వందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్
బాడిడ్దు పొకాన్న్.

47 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెసిబా అయావజ కిఎండ తయారాజి మన్ ఎండ మనిన్
గొతియవనిన్ఙ్ నండొ సికస్సీనాన్. 48ఎజుమాని 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 సికస్ యా
లోకమ్ 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. 51యా
లోకమ్ దు సమాదనం తతెఙ్ నాను వాతమనన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్,
కేటకిదెఙ్ నె వాత మనన్. 52 ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజిని ఉండి కుటుం వరిఙ్ 
వారె కేట ఆనార్ లె. ముఏర్ ఉండి పడఃకాద్ రిఏర్ మరి ఉండి పడఃకాద్. 53వారు
కేట ఆనార్ లె. అపొప్సి మరిసిఙ్ ని, మరిసి అపొప్సి ఙ్ ని, అయిసి గాలిస్ఙ్ ని, గాడిస్
దని అయ్ సిఙ్ ని, మీమ్ సి దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్ మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండ
మంజినాద్ లె.

54 అయావలె వాండు మందలోకుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పడఃమటదాన్ మొసొప్ 
వాతిక సుడ్ఃతిఙ పిరువానాద్ లె, ఇజిమీరు వెహిన్దెర్. ఆహెజరిగ్నాద్. 55దసిణదాన్ 
గాలి వాతిఙ గొపప్ఎండ కినాద్ ఇజి వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 56 వేసం కినికిదెరా,
మీరుబూమిదుఆగాసమ్ దుజరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజిగురుఅసెత్ఙ్ నెసిన్దెర్. మరిఎందానిఙ్ 
యాకాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ గురు అసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఏండ మంజినిదెర్ ? 57 ఎమేణిక
నాయంఇజిమిఙిమీరెతరుప్ కిదెఙ్ అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్ నేరంమొపిత్వనిన్వెట
లాయిరి కోర్ టుదు సొనిస్ మహివలె సరుద్ వనిన్ వెట రాజినం ఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ,
వాండు మిఙి తీరుప్ కిని వనిన్ డగు ఈడిఃసి ఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ జమాన్ ఙ
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ఒపజెపాన్న్. వాండు మిఙి జెలిదు ఇడాన్న్. 59 తీరుప్ కినికాన్ లొసిన్ డబుబ్ విజు
సీనిదాక జెలిదాన్ వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.

13
పాపండిఃసిసీదు, సిలిల్ఙనాసనంవానాద్ 

1 అయావలె బాన్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుఙ్, గలీలియాతి సెగొండార్ వరిఙ్ 
వెహార్ . ఇనిక వెహార్  ఇహిఙ, గలీలియాతికార్ పూజ కిజి మహివలె, పిలాతు వరిఙ్ 
సపిసాత్ న్. అయావలెపూజసితిత్ నలనిలోకుర్ నలకూడిఃతాద్. 2అందెఙెయేసువరిఙ్,
“వరిఙ్ సపాత్ రెయాలెకెండ్ నండొబాదెఙ్ కితార్. అందెఙెవారుమహిగలీలియాతివరి
విజెరె ఇంక నండొ పాపం కితికార్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? 3 సిలెల్ద్ ఇజి మీవెట
వెహిస్న. గాని మీరు పాపమ్ కు డిఃసిసీదు. సిలిల్ఙ, మీరు విజిదెరెబా అయాలెకెండ్ 
నాసనం ఆనిదెర్. 4మరి సుడ్ఃదు, సిలొయొము ఇని పటన్మ్ దు నిరిండ్ తొహిమనిన్
గుడిః అరిఙ్,యెరూసలెమ్ దు బతిక్జిమహికార్ పద్ ఎనిమితిమణిసిసాతార్. వారు
బతిక్జిని వరి ఇంక నండొ సెఇకార్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 5 సిలెల్ ఇజి నాను
మీ వెట వెహిస్న. గాని మీరు పాపం డిఃసి సీదు. సిలిఙ, మీరుబా అయాలెకెండ్ 
నాసనంఆనిదెర్. 6మరివాండు కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్టోట
మనాద్. అబెబ్ వాండు బొడెమరాన్ ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్ రెబాతివెలె
ఇనికబా దొహ్ క్ ఎతాద్. 7అందెఙె వాండు, ‘ఇదిలో నాను మూండి పంటెఙాణిఙ్ యా
మరాతి పటుక్ఙ్ రెబాజి వాజిన. గాని ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ.
దినిన్దనాట్ యాబూమిఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”, ఇజిటోటకాప్ 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 

10 ఉండి విసాంతిదినమ్ దు, యేసు ఉండి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ బోద కిజి
మహాన్ . 11అబెపద్ ఎనిమితిపంటెఙాణిఙ్ నడుఃము వకిన్ దెయంఅసిత్ ఉండిబోదెలి
మహాద్ . 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.

14 విసాంతి దినమ్ దు యేసు నెగెణ్ కితిఙ్, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారి
నండొ కోపం ఆతాన్. ఆతాండె, లోకురిఙ్ పణి కిదెఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అందెఙె
మీరు ఆ దినమ్ క లొఇవాజి నెగెణ్ ఆదు. విసాంతి దినమ్ దు రమాట్”, ఇజి వెహాన్ .
15 అందెఙె యేసు, “ఓ వేసం కినికిదెరా, మీ లొఇ విజిదెరెబా మీ డాఃనుదిఙ్, మీ
గాడ్ఃదెదిఙ్ విసాంతిదినమ్ దుసాలాదాన్,డిఃసిఒసిఏరు సీజినిదెర్ గదె? 16అహిఙ,
అబాహముఙ్ తెగగ్తి యా బోదెల్ దిఙ్ పద్ ఎనిమితి పంటెఙ్ సయ్ తాను తొహ ఇటాత్
మనాన్. విసాంతి దినమ్ దు దనిఙ్ తొహ్ కి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ కూడ్ఃఎదా?”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 17వాండుయామాటెఙ్ వెహివలె వనిన్ పగాతికార్ విజెరె సిగు ఆతారె,
మొకొం డిపాత్ ర్. గానిలోకుర్ విజెరెవాండు కితి గొపప్ పెరిపణిఙ వందిఙ్ సరద్ ఆతార్.

18మరియేసు వనిన్లోకురిఙ్, “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇనిన్ దనిఙ్
పోలిత మనాద్. ఇనిదనివెట నాను పోలిసన్? 19 అకక్సర్ సు గింజదిఙ్ పోలిత



లూకా 13:20 130 లూకా 13:35

మనాద్. ఒరెన్ ఆక ఒతండె వనిన్ టోటాదు ఉణుసాత్ న్. ఆక పిరిసి మరాన్ ఆతాద్.
ఆగాసం ముసుక్ ఎగిజిని పొటిఙ్ దనికొమెఙముసుక్ గూడుక్ తొహ్ కె”, ఇజి వెహాన్ .
20మరి వెహిస్నాన్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇని దని వెట పోలిత
మనాద్ ? 21అకక్పులానిదూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. ఉండిబోదెలిఅకక్ఒతాదెమరి
నండొ దూరు వెట కలపాత్ ద్. వాకి దూరుదిఙ్ బాపులాఙ్ కితాద్.

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

మనిన్ నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ బోదిసి మహాన్ . 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. గానివారుసొండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజిమీవెటవెహిస్న.
25ఇండొణి ఎజుమాని నిఙ్ జి సేహల్ కెహ్ తి వెనాక్మీరు వెలిల్నిలిస్, సేహల్ కొతిస్ “బాబు,
మఙి సేహల్ రేఅ”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. అయావలె వాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొ నాను
మిఙి నెస్ ఏ”, ఇజి వెహన్న్.

26 అందెఙె మీరు, “ని వెట మాపు ఉణిజి, తింజి మహప్. నీను మా వీదిఙ
బోదిసిత్గదె”, ఇజివెహిన్దెర్. 27గానివాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొ,మిఙినాను నెస్ ఎ.
సెఇపణి కినిమీరు విజిదెరె,నాబాణిఙ్ డిఃసిసొండు”, ఇజి వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

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

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

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

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

1 ఉండి విసాంతి దినమ్ దు, యేసు పరిసయ్ రు అతికారిఙ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ
బోజెనమ్ దిఙ్ సొహాన్ . అయావలె యేసు ఇనిక కినాండొ ఇజి వారు బాగసుడ్ఃజి
మహార్ . 2 నసిత్వలె కికుక్కాలుక్ వాసిత్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఎదు మహాన్ . 3 యేసు”,
విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినికమీయూదురిఙ్ రూలుఙ్ తపిన్కాదా సిలికాదా?”, ఇజి
పరిసయ్ రుఙని యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4గాని వారు అలెత
మహార్ . అందెఙెయేసుఅయాజబుదివనిన్ఙ్ డగు కూకాండె,నెగెణ్ కితాండెపోకాన్.
5 వెనుక వాండు వరిఙ్, “మీ లొఇ ఎయెది బా గాడఃదె గాని కోడిః గాని విసాంతి
దినమ్ దు గుటాద్ అరిఙ, దనిన్ఙ్ వెటనె వెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 6యా
మాటెఙ్ వారుమర్ జి వెహెఙ్ అట్ ఏతార్.

7వాతి కూలెఙ్, విందుదు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ 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,మీరిఎరిఙ్ కూకికాన్ వాజినిఙి, “ఇదిలో, నీబాడిడ్ః వినిఙ్ 
సిఅ”, ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలె మీరు సిగు ఆజి వెనాక్హి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ సొనిదెర్.
10అందెఙెమిఙి ఎయెన్ బాకూకిఙ,మీరుసొనిస్ వెనాక్హిబాడిఃదు బసుత్ . అయావలె
మిఙి కూకికాన్ వాజి, “కూలాయెన్ నీను పెరికార్ బసిన్ బాడిఃదు సొనిస్ బస్ అ”, ఇజి
వెహన్న్. అయావలె నీ వెట బసిత్వరి ఎదు నిఙి గొపప్ గవ్ రం వానాద్. 11 వనిన్ఙ్ 
వాండెపెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిని ఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణు ఇజికాన్ కినాన్. వనిన్ఙ్ వాండె
ఇజికాన్ ఇజి తగిజి ఒడ్ఃబిని ఎయె వనిన్ఙ్ బా దేవుణు పెరికాన్ కినాన్. 12మరి,
యేసు వనిన్ఙ్ విందుదిఙ్ కూకి వనిన్వెట, “నీను విందు కిదెఙ్ ఇహిఙ, నీ కూలెఙనొ,
నీ అనాన్రిఙ్ నొ, నీ నేసత్మ్ కాఙ్ నొ, నీ పడఃకాద్ మనిన్ సంసారిఙనొ కూకమ్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, ఉండి వేలా వారు నిఙి మర్ జి కూకాన్ర్. అయావలె నీను కితిత్దనిన్ఙ్ వారు
మర్ జి కిజినార్. 13 అందెఙె నీను విందు కినివెలె, బీదాతి వరిఙ్, నీర్ సమ్ దివరిఙ్,
సొటవరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్ కూక్ అ. 14 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మిఙి మర్ జి సీదెఙ్ వారు
అట్ ఎర్. అందెఙెదేవుణుమిఙిదీవిసాన్న్ లె. దేవుణుతీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతిమనిన్
విజు లోకురివెట నీను సాజి మర్ జి నిఙ్ ని వెలె, నీను కితి నెగిగ్ పణి వందిఙ్ దేవుణు
మిఙిమర్ జి సీనాన్.

పెరివిందు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
15వనిన్ వెటఉండెఙ్ బసిత్మహివరిలొఇఒరెన్ యాకవిహండె,యేసుఙ్, “దేవుణు

ఏలుబడిః కినిక టెటాఙ్ సూణివెలె, విందుద్ ఉణికాన్ అంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికాన్ 
ఆనాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 16-17అందెఙె యేసు ఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ విందు కిదెఙ్ 
ఇజి వనిన్ నండొ కూలెఙ కబుఙ్ పోకార్. విందు తయార్ ఆతిఙ్, వనిన్ పణిమణిసిఙ్ 
కూకాండె, “ఉండెఙ్ రదు. విజు తయార్ ఆతె ఇజి కబు కితిత్వరిఙ్ సొనిస్ వెహ్ అ”,
ఇజిపోకాన్. 18గాని కూలెఙ్ ఉండె లెకెండ్ పణిఙ్ వెహిస్ తపె ఆతార్. మొదొహికాన్,
“నాను ఉండిమడిఃఙ్ కొటమనన్. నాను అయకసొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె, నఙి సెమిస్ అ
ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 19 మరి ఒరెన్, “నాను అయ్ దు సెరుక్ డాను
కొట మనన్. ఆకెఙ్ నెగెణ్ మనెనొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ సొనిస్న. నఙి సెమిస్ అ,
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ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి ఒరెన్, “నాను ఏలు పెండిల్ ఆత మనన్.
అందెఙెవాదెఙ్ అట్ ఏ”,ఇజివెహాన్ . 21-22పణిమణిసిమర్ జివాతండె,యామాటెఙ్ 
వనిన్ ఎజుమానిఙ్ వెహాన్ . అయావలె అయాఇండొ ఎజుమాని కొపం ఆతండె, “నీను
పటన్మ్ క వీదిఙ, సందిఙ బేగి సొనిస్ బీదాతి వరిఙ్ , నీర్ సమ్ ది వరిఙ్, సొటాది వరిఙ్,
గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి పణి మణిసిఙ్ వెహాన్ . వాండు, “బాబు నీను వెహి
లెకెండ్ కిత. గానిమరి నండొబాడిడ్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలె ఎజుమాని,
“నాఇలుల్ నిండిదెఙ్,నీనునాహక్వీదిఙసందిఙసొనిస్లోకురిఙ్ ఈడిఃసితగ్ అ”, ఇజి
వనిన్ పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కూకి అయాకూలెఙలొఇ ఒరెన్ బా
ఆటిండి రుసి నెస్ ఎన్”, ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25 మంద లోకు వనిన్ వెట సొనిస్ మహివలె వరిదరిఙ్ సుడ్ఃజి వాండు ఈహ

వెహాన్ . 26 “ఎయెన్ బానాసిసూడుః ఆదెఙ్ ఇహిఙ,నఙిఇంక,వనిన్అయిసిఅపొసిఙ్ 
వనిన్ ఆలు ని కొడొరిఙ్, వనిన్ అనన్ తంబెరిఙ్, వనిన్ తఙి బీబిఙ్ మరి వనిన్ సొంత
పాణమ్ దిఙ్ బానండొ పేమిసెత్ఙ్ ఆఏద్. వాండు నండొ పేమిసిత్ఙ,నాసిసూడుః ఆదెఙ్ 
అట్ ఏన్. 27 ఎయెన్ బా కసట్మ్ కు ఓరిసి సాదెఙ్ బా ఇసట్ం ఆజి నా వెట వాతిఙనె నా
సిసూడుః ఆనాన్.

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

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండి నాండిఙ్ పనున్ పెరిన్కార్ ని పాపం కిజినికార్ ఇజి యూదురు సుడ్ఃతికార్ 
విజెరె వనిన్ బోద వెండెఙ్ వనిన్ డగు కూడిఃత మహార్ . 2 పరిసయ్ రు ని యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండు పాపం కిజిని వరిఙ్ డగు కిజి వరివెట కూడ్ఃజిబోజనం
కిజినాన్”,ఇజిసణిఙితార్. 3అందెఙెవాండువరిఙ్ కతవజనెస్ పిసాత్ న్. 4“ఉండివేల
మీ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మనె. వనాక్లొఇ ఉండి గొరె మురుతిఙ, వాండు
అయా తొమ్ బయి తొమెది గొరెఙ, అడిఃవిదు డిఃసి మురుతి మని గొరెదొహిన్దాక
రెబానాన్ గదె? 5-6అదిదొహ్ కివలెసర్ దఆజివనిన్ గుంజమ్ దుపిండిజిఇండొతనాన్.
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మరివనిన్ కూలెఙపడఃకాతివరిఙ్ కూకిస్, “మురుతిమహినాగొరెదొహ్ కె. అందెఙెనా
వెట సర్ ద ఆదు”, ఇజి వెహన్న్. 7అయావజనె,తొమ్ బయితొమెదిమణిసిర్ పాపం
ఒపుప్కొండెఙ్ అవుసరం సిలి నీతి నిజాయితిదికార్ మనార్. వరి వందిఙ్ కలిగ్ ని సర్ ద
ముసుక్ పాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నండొ సర్ ద
కలిగ్నాద్, ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”.

మురుతి రుపయిదొహ్ కిస్నాద్.
8 “మరి,ఉండిబోదెల్ దిఙ్ పది వెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇ ఉండి రుపాయి

మురుతిఙ, అది దీవ కసిసి, ఇలుల్ సిపాజి, అది దొహ్ కిన్దాక నెగెండ రెబాఏదా?
9అకక్దొహ్ కివెలె దనిన్ కూలెఙాణిఙ్, పడఃకాతి వనాక్ఙ్ కూకిస్, “నా మురుతి మహి
రుపాయి దొహ్ కాద్. అందెఙె నా వెట సరద్ ఆదు”, ఇజి వెహన్ద్. 10 అయావజనె
పాపమ్ కు డిఃసిసితివనిన్వందిఙ్ దేవుణువనిన్ దూతెఙఎదుసరద్ ఆజినాన్ ఇజినాను
మీ వెట వెహిస్న”.

తపిస్సొహిమరిసిమర్ జివాజినాన్ 
11మరి వాండు ఉండి వెహాన్ , “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . 12 కొగి

మరిసి, “ఓబా, నీను గణసిత్ దనిన్లొఇ నఙివానివంతు 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. 15 అందెఙె వాండు ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ వనిన్ డగు
పణికిదెఙ్ సొహాన్ . వాండు పండిఙ్ మెపెత్ఙ్ వనిన్ మడిఃఙ వనిన్ఙ్ పోకాన్. 16పండిఙ్ 
తినిపొడుః తింజి బఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతాన్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ ఇనికబా
సిఏతార్. 17 వనిన్ఙ్ బుదిద్ వాతివెలె వాండు ఈహ ఒడిఃబితాన్, “నా బుబబ్ డగు
ఎసొండారొ పణిమణిసిర్ మనార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ అట్ ఇ నసొస్ జావ దొహ్ కిస్నాద్.
ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

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

20వాండు దూరం మహివలెనె అపొప్సి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్ పాణం నొతాండె
ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్. 21 నసిత్వలె వాండు అపొప్సిఙ్, “ఓ బా,
నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కితత్ . నీ ఎదు పాపం కితత్ . నీ మరిన్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ 
నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 22గానిఅపొప్సి వనిన్ పణిమణిసిర్ కూకాండె,
“సొకక్ బేగి తగ్ అ. వినిఙ్ తొడిఃగిసుత్ . బొందు ఇడ్ఃకిసుత్ . పాదమ్ కాఙ్ జోడ్ఃకు
తొడిఃగిసుత్ . 23బలిసిత్ దూడః తసి ఓహ్ కు. మాటు తింజి సరద్ ఆనాట్. 24 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,యానామరిన్ సాతిలెకెండ్ మహాన్ .మరిఏలు బతిక్తాన్. మురుతి లెకెండ్ 
మహాన్ . మరియేలు దొహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వారు సరద్ ఆజిమహార్ . 25అయావలె
పెరిమరిసి మడిఃఙ సొహ మహాన్ . వాండు మడిఃఙాణిఙ్ వాజి ఇలుల్ డగు వాతివెలె,
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బాజెఙ్ డెఃయిజినిక, కర్ జిజినిక వెహాన్ . 26అందెఙెవాండు పణిమణిసిర్ లొఇ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ కూకాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్, ఇజి వెన్ బాతాన్.

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

28 పెరి మరిసి కోపం ఆతండె, లొఇ సొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙె అపొప్సి వెలిల్
వాతండె,లొఇ రఅ, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 29అయావలెవాండు వనిన్ అపొప్సి
వెట, “ఇదిలో నిసొడు పంటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ గొతియయెన్ లెకెండ్ పణి కితత్ . ఎసెఙ్ బా,
నీ మాటెఙ్ నాను లొఙిఏండ మన్ ఏత. నా కూలెఙ్ వెట సరద్ ఆదెఙ్ నీను నఙి ఉండి
గొరె పిలల్బా సిఇతి. 30గాని సాని బూలాని వరిఙ్ సీజి నీ ఆసిత్ విజు పాడు కితిత్ యా
మరిసి 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, నీయాతంబెరిసాతి లెకెండ్ మహండె,మర్ జి
నిఙితాన్. మురుతి లెకెండ్ మహండెదొహ్ కాన్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి,యేసువనిన్ సిసూర్ ఙఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారంమనిన్ వనిన్ ఇండొణి
సఙతిఙ సూణి పెరి గొతియయెన్ ఒరెన్ మహాన్ . యా గొతియయెన్ సామనమ్ కు
పాడు కిజినాన్ ఇజి నేరం మొపిత్క వెహాన్. 2 అందెఙె వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “నీ
వందిఙ్ నాను వెంజినియామాట ఇనిక? ఇండొణి పణిఙ లెకక్ తోరిస్ అ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీను ఏలుదాన్ నాగొతియయెన్ ఆఇ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 3యాకవెహాండె
వాండు ఈహ ఒడ్ఃబితాన్. “నాఎజుమానియాపణిదాన్ నఙిలాగ్ 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 . అందెఙెవాండు, “ఇదిలోనీ సీటి. బేగి
బసియాబయి కాయెఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 7 వెనాక్హివనిన్ఙ్, “నీను ఎసొ
ఒతిమనిన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వాండు, “వంద తూముఙ్ గోదము”, ఇజి వెహాన్ .
అయావలె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. ఎనబయి తూముఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
8అనెయంకితిత్యాపెరిగొతిత్యయెన్ తెలివందిఙ్ ఎజుమానిపొగిడిఃతాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, వానికాలమ్ ది వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండు యా లెకెండ్ కితాన్. అందెఙె
యేసు,వెహిస్నాన్, “దేవుణుదిఙ్ నమిజివాండువెహివజనడిఃనివరిముసుక్,అయా
పెరిగొతియయెన్ లెకెండ్,యాలోకమ్ దిసఙతిఙవందిఙెఒడ్ఃబినికారెతెలిమనికార్.
వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ తెలిమనికార్. 9మీరు
యాలోకమ్ దు బతిక్జినిమనివలె ఇబెబ్ మిఙిమనికెఙ్ విజు దని వెటమీరు నెగెండ
తెలిదాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మీ బతుక్ ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె
దేవుణుమిఙివాండుమంజినిబాడిఃదు ఎలాకాలంమండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10తకుక్
దనిన్ముసుక్ నమకం మంజినికాన్ లావు దనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్.
తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం సిలికాన్,లావుదనిన్ముసుక్బా నమకంమన్ ఎన్.
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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 నెదేవుణుదిఙ్ నిడబుబ్దిఙ్ ఉండెలెకెండ్ నెసేవకిదెఙ్ మీరుఅట్ ఇదెర్”,
ఇజి వెహాన్ .

14 డబుబ్ ఆస మనిన్ పరిసయ్ రు యా మాటెఙ్ విజు వెహరె, వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.
15వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “లోకుర్ ముఙాల మీరు నీతి నిజాయితి మనికిదెర్ 
ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణు మీ మనుస్దికెఙ్ నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్
విలువ మనిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 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. 17 ఆగసం 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
19 ఒరెన్ ఆసిత్మనిన్కాన్ మహాన్ . వాండు నండొ కరీది సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగిజి విజు

దినమ్ కు సుకం ముసుక్ మహాన్ . 20 లాజరు ఇని లొసిఉణికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .
వనిన్ ఒడొఃల్ కండి విజుపుటుక్ మహె. ఆసిత్మనిన్ వనిన్ ఇండొణి డేవాద్ వనిన్ఙ్ ఇటాత్
మహార్ . 21వనిన్ బలల్దాన్ అరిజావ పరెఙ్ ఉణిజి బఙసొన్ పిసెత్ఙ్ ఆసఆజిమహాన్ .
నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్ పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22లొసిన్ 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. 24 అందెఙె వాండు,
“బుబబ్ ఆతి అబాహము, నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ. నానుయా సిసుదు నండొ
బాద ఆజిన. అందెఙె లాజరు వాజి వనిన్ డెఃసక్ ఏరుదు ముడుకిస్ నా నాలిక సలెఙ్ 
కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 25 అందెఙె అబాహము, “మరిన్ నీను
బతిక్తికాలమ్ దుసుకంముసుక్మహి. గానిలాజరు కసట్మ్ దుమహాన్ . ఏలువాండు
ఇబెబ్ సుకం దాన్ మనాన్. నీను కసట్మ్ దు మనిన్. 26యాకదె ఆఏండ, ఇబెబ్ణికార్ 
అబెబ్వాదెఙ్ అట్ ఏండ,అబెణికార్ ఇబెబ్వాదెఙ్ అట్ ఏండమఙినిఙినడిఃమిపెరిజోరె
ఇటాత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

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 .
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29 అందెఙె అబాహము, “వరి డగు మోసె రాసిత్కెఙ్, పవకరు రాసిత్కెఙ్ మనె. వారు
అయాకెఙ్ వెంజి మండెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 30వాండు, “బుబాబ్తి అబాహము,
ఆహె వారు కిఎర్. సాతికాన్ ఒరెన్ వరి డగు సొనిస్ వెహిఙనె, వారు పాపమ్ కు డిఃసి
సీనార్”,ఇజివెహాన్ . 31అందెఙెవాండు, “మోసెరాసిత్ మనికెఙ్ పవకరురాసిత్కెఙ్ వారు
వెన్ ఎండ మహిఙ, సాతికాన్ మర్ జి నిఙ్ జి సొనిస్ వెహిఙ్ బా వారు నమిమ్ఏర్”, ఇజి
వెహాన్ .

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

గాని యా సఙతిఙ్ ఎయెవెట వానెనొ వనిన్ఙ్ అబాయా, నండొ బాద. 2 ఎయెన్ బా
నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్యాకొడొః 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.
వాండు తపప్డిఃసి ఒపప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ. 4 ఉండి దినమ్ దు ఏడు సుటుక్
వాండు నిఙి తపుఙ్ కిజి, ఏడు సుటుక్ నీ డగు వాజి ‘నాను తపప్డిఃసి ఒపుకొడిఃజిన’,
ఇజి వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ”. 5నసిత్వలె పనెన్ండుమణిసిఅపొసుత్ డుఙ,మఙి
నండొ నమకం సిదా”, ఇజి పబుఙ్ లొసాత్ ర్. 6 అందెఙె వాండు, “మిఙి సరుస్గింజ
నసుత్ నమకం మహిఙ, యా మలబరి మరాతిఙ్ సుడ్ఃజి, “వెలెఙాణిఙ్ పెరె ఆజి
సందారమ్ దు ఉణుసె ఆఅ”, ఇజి వెహిన్ వెలె అది మిఙి లొఙినాద్. 7-8ఉండి వేల,
మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొ గొరెఙ మేపెత్ఙ్ నొ వెటిట్పణి కినికాన్ ఒరెన్ మనాన్.
వాండు మడిఃఙదాన్ వాతిఙ, “బేగి రఅ, వాజి ఉణఅ”, ఇజి వెహిన్దెరా? సిలెల్, గాని,
‘సుబబ్రంఆజివర్ అ,నఙిబాటసీజిఉణితినిదాకమన్ అ. వెనుక నీనుఉణఅ’,ఇజి
వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ పణి కితిఙ్ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహన్ండా?
10అందెఙె మీరు బా మిఙి ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు కితి వెనుక, “మాటు పణిమణిసీర్.
వందనమ్ కు వెహె ఆదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . మాటు కిదెఙ్ మనిన్ పణినె కితాట్”, ఇజి
వెహెఙ్.

పదిమణిసిర్ కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ 
11 యేసు యెరూసలెమ్ దు సొనిస్ మహివలె, సమరియ గలిలయ ముటట్

సరిఅదుద్ దాన్ సొనిస్ మహాన్ . 12-13 వాండు ఉండి నాటొ సొనిస్ మహివలె పది
మణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. వారు దూరం నిహరె, “యేసు
ఎజుమాని, మా ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. 14 వాండు వరిఙ్ 
సుడ్ఃతాండె, “సొనిస్, మీరు నెగెణ్ ఆతిదెర్ ఇజి పుజెరిఙ తోరె ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .
వారుసొనిస్మహిఙ్ నెగెణ్ ఆతార్. 15వరిలొఇఒరెన్,నెగెణ్ ఆతఇజినెసాత్ న్. వాండు
డటం దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమర్ జివాతాన్. 16వాతాండెయేసుఙ్ పాదమ్ కముసుక్
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ ండె, వందనమ్ కు వెహాన్ . వాండు సమరియదికాన్.
17 అందెఙె యేసు, “పది మణిసిర్ నెగెణ్ ఆతార్ గదె. ఆ తొమెది మణిసిర్ ఎంబె
మనార్ ? 18-19 ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జి వాతాన్.
వీండు యూదురిఙ్ సెంద్ ఇకాన్. ఇసాయేలుదికార్ ఎందనిఙ్ తోరె ఆఎతార్ ?”, ఇజి
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వెహాన్ . వెహండె, “నీను నిఙ్ జిసొన్ అ. నీనునాముసుక్ 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 . 21దేవుణుమిఙిఏలుబడిః కిజినిక ఇయేలెమొదొల్ సత్ మనాన్. అందెఙె,
ఇదిలో ఇబెబ్ మనాద్, అదిలో అబెబ్ మనాద్ ఇజి లోకుర్ వెహిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22మరివాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతినాను
గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయం బా సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి మీరు
కోరిజిన రోసుక్ వానెలె. గాని ఆ రోసుక్ లొఇ ఉండి రోజుబామీరు తొఇదెర్. 23లోకుర్ 
మిఙి, “ఇదిలో ఇబెబ్ మనాన్, అదిలో అబెబ్ మనాన్”, ఇజి వెహన్ర్. గాని వరి వెట
సొనామ్ట్. వరి మాట అసామ్ట్. 24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆగసమ్ దు మెరిసిన్వెలె ఉండి
పడఃకదాన్ మరిఉండి పడఃకాద్ జాయితోరిన్వజనెలోకుమరిసి ఆతినానువానివలె
మంజినాద్. 25గాని ముఙాలయా తరమ్ దికార్ నఙి నెకిస్పొకిస్నార్. వాండు నండొ
ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వెలె.

26 నోవాహ కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె లోకు మరిసిఆతి నాను వాని ముఙాల
మంజినాద్. 27నోవాహ ఓడఃదు సొనిదాకలోకుర్ ఉణిజి తింజిమహార్ . పెండిల్ ఆజి
పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ . నసిత్వలె గడడ్ నిండిజి,వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్. 28లోతు
కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె, నాను వాని ముఙాల మంజినాద్. లోకుర్ ఉణిజి, తింజి,
కొడుఃజి పొరిస్ మహార్ . పలవాకిస్, ఉణుసి, ఇలుక్ తొహిస్ మహార్ . 29లోతు సొదొమ
డిఃసిత్ సొహి నాండిఙ్, ఆగసమ్ దాన్ సిసు రంజికం పిరు లెకెండ్ వాజి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
నాసనం కితాత్ ద్ .

30 యా లెకెండ్ నె, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాని దినమ్ దు జరిగ్జి మంజినాద్.
31నానువాని దినమ్ దు,మీదెద్ ముసుక్ మంజినికాన్ ఇండొమనిన్ వనిన్ సామనమ్ కు
ఒతెఙ్ డిగ్ దెఙ్ ఆఎద్. అయలెకెండ్ నె మడిఃఙ మంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ మర్ జి
వాదెఙ్ ఆఏద్. 32లోతు ఆల్ సిఙ్ ఒడ్ఃబిదు. అది దేవుణు వెహి మాట వెన్ ఇతిఙ్ 
సాతాద్. 33 ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙె కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బానావందిఙ్ వనిన్పాణం
సితిఙ,వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 34నానుమీ వెట
వెహిస్న, అయాపొదొయి రిఎర్ ఉండి మనస్మ్ దు గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 35 రుండి బోదెక్ కూడ్ఃజి నూర్ జి మంజినె.
ఉండిదనిఙ్ దేవుణుఒనాన్. ఉండిదనిఙ్ డిసన్సొనాన్. 36రిఎర్ మడిఃఙమంజినార్.
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 37అయావలె సిసూరు,
“పబువా, ఎంబెయాక జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెనబాతార్. వెనబాతిఙ్ వాండు, “పీనుగు
ఎంబె మంజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙ్ డేగెఙ్ ఉండి గురు ఆనిలెకెండ్, యేసు వానిక నెసెత్ఙ్ 
టెటాఙ్ గురుఙ్ మనెన్.

18
డిఃస్ ఏండవాతిరాండిబోదెలి కత



లూకా 18:1 138 లూకా 18:17

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

పరిసయుని పనున్పెరిన్ వనిన్ కత
9 సెగొండార్ మాపు నీతి మనికాప్ ఇజి వరిఙ్ వారె గర ఆజి మహివరిఙ్ 

దుసలాడ్ఃతికార్ మహార్ . ననిన్వరిఙ్ వాండు కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. 10 “రిఎర్ లోకుర్ 
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు గుడిఃదు సొహార్ . ఒరెన్ పరిసయి వాండు ఒరెన్ పనున్
పెరిన్కాన్. 11 పరిసయు వాండు సొహాండె, వనిన్లొఇ వాండు ఈహ పారద్నం కితాన్,
“ఓ దేవుణు, నాను మహి లోకుర్ లెకెండ్ ఆఎ. ఆసగొటుఙు లెకెండొ, అనయం కిని
వరిలెకెండొ, రంకు బూలాని వరి లెకెండొ ఆఎ. యాపనున్ పెరిన్ వనిన్ లెకెండ్ బా ఆఎ.
అందెఙె నిఙి వందనమ్ కు.

12నానువారమ్ దిఙ్ రుండిసుటుక్ఉపాస్ మంజిన. నఙివాజినివిజుదనిన్లొఇబా
నిఙిదెసంబాగం సీజిన”, ఇజిపారద్నం కితాత్ న్. 13గానిపనున్ పెరిన్కాన్ దూరం నిహన్.
వాండు ఆగాసం దరొట్ బాబేస్ ఎండ,వనిన్ గుండె కొతెత్ ఆజి, “ఓదేవుణు,నానుపాపం
కితిక. నఙి కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

14 నాను మీ వెట వెహిస్న, పరీసయు వనిన్ ముసుక్ విని పాపమ్ కునె దేవుణు
సెమిసాత్ న్. వీండు దేవుణు ముఙాల నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి తీర్ సె ఆతండె
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. 16గానియేసు,
కొడొఃరిఙ్ వనిన్డగు కూకాన్. కూకాండె, “యాఇజికొడొఃరిఙ్ నాడగురపీర్. వరిఙ్ అడు
కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాకొడొఃర్ 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 
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18 ఒరెన్ అతికారి యేసుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణువెట
బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిద్ ఇహిఙ,నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.

19అందెఙె యేసు, “నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి ఎందనిఙ్ నీను వెహిస్ని దేవుణు ఒరెండె
నెగిగ్కాన్. మరి ఎయెన్ బా నెగిగ్కాన్ ఆఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి వనిన్ఙ్, “రంకు
బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ కిమ. అబద సాకిస్ వెహ్ మా. నీ యాయ
బుబెబ్ఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ సుడ్ఃఅ* ఇని మోసె సితిత్ ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి
వెహాన్ . 21వెహిఙ్ వాండు, “ఇజివెలెహన్ అసియావిజువనాక్ఙ్ లొఙిజినవాజిన”,
ఇజి వెహాన్ .

22 యేసు యాక వెహాండె వనిన్ఙ్, “మరి ఉండి బా నీన్ కిదెఙ్ మనాద్. నిఙి
కలిగ్తిమనికెఙ్ విజు పొరిస్ అయా డబుబ్ఙ్ బీద వరిఙ్ సిఅ. అయావలె దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు నిఙి సంసారం మంజినాద్. మరి, నీను వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”,
ఇజి వెహాన్ . 23యామాటెఙ్ వెహిఙ్, వనిన్మొకొం ఇజిక ఆతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు నండొ ఆసిత్మనికాన్. 24యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఆసిత్మనికార్ దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగిమండెఙ్ ఎసొనొకసట్ం. 25ఒరెన్ సంసారంమనికాన్ దేవుణుకిని
ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగి మనిన్ దని ముసుక్ ఉండి ఒంటె దొబానం బొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ 
సూలు ఆనాద్”, ఇజివెహాన్ . 26అయావలెయామాటెఙ్ వెహికార్, “అహిఙ,దేవుణు
రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 27 అందెఙె యేసు,
“లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇక దేవుణు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు,
“ఇదిలో, మాపు మఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు డిఃసాత్ పె నీ వెట వాతాప్”, ఇజి వెహాన్ .
29-30అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ దేవుణు ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజిఇలుల్ దిఙ్ బా
ఆలిస్ఙ్ బా, దాద తంబెరిఙ్ బా అయిసి అపొప్సిరిఙ్ బా కొడొఃకొకాదిఙ్ బా, డిఃసిత్కాన్ 
ఎయెండొ వనిన్ఙ్ యేలు మరి నండొ కలిగ్నాద్. వాని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు బామంజినాద్, ఇజి కసితం నాను మీ వెట వెహిస్న”,
ఇజి వెహాన్ .

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

మాటుయెరూసలెమ్ దుసొనిస్నాట్. లోకుమరిసిఆతినావందిఙ్ పవకరు రాసిత్ విజు
మాటెఙ్ అబెబ్పూరిఆనాద్. 32-33యూదురుఆఇవరికీదునానుఒపజెపెఆన. వారు
నఙి వెకిసి సిగు లాగిజ్, నా ముసుక్ పూసి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాన్ర్. మూండి
దినమ్ కాఙ్ నానుమర్ జినిక్ పెఆనాలె. 34గానిసిసూరిఙ్ యామాటెఙలొఇఉండిబా
అరద్ంఆఏతార్. దినిన్అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్. వాండువెహిసఙతిఙ్ వారునెస్ ఏతార్.

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

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

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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39ముఙాలె సొనిస్ మహికార్, “అలెఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ కసితం వెహార్ . గాని వాండు
మరి నండొ దావీదు మరిసి, నా ముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె డటం
డేల్ సాత్ న్. 40-41 యాక 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 . 42అందెఙె యేసు, “ఇదిలో నీను సూణిలె. నీను నా ముసుక్
నమకం ఇడిత్. అందెఙె నెగెణ్ ఆతి”, ఇజి వెహాన్ . 43 వెటనె వాండు బేసెత్ఙ్ అటాత్ న్.
వాండు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజియేసువెటసొహాన్ . యాకసుడ్ఃతిఙ్ లోకుర్ విజెరెబా
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

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

6 అందెఙె వాండు గజిబిజి డిగితాండె వనిన్ ఇండొ కూక ఒతండె సరద్దాన్ డగు
కితాత్ న్. 7యాకసుడ్ఃతారె,లోకుర్ విజెరెసణిఙితార్. “వీండు,పాపం కినివనిన్ ఇండొ
కూలసొహాన్ ”,ఇజి. 8అయావలెజెకయనిఙితండె,యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో
పబువా, యేలు నా ఆసిత్ లొఇ సగం బీదవరిఙ్ సీజిన. అనయమ్ దాన్ ఎయెబాన్ బా
ఇనికలొసిత్ఙ,నాను దనినాలిగ్ 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 వెంజిమహార్ .వాండుయెరూసలెండగు ఆతాన్. దేవుణురాజు
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 . 13సొని
ముఙాల, 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. అందెఙె వారు, “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,

* 19:13 19:13ఉండిమీనామూండి నెలెఙ పణిదిఙ్ కూలి
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అయాడబుదాన్ బేరం కిజి ఇనిక గణసాత్ ర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 16వరిలొఇ
మొదొహికాన్ వనిన్ డగు వాజి, “బాబు, నీను సితి యాబయి రుపాయుఙాణిఙ్,
అయ్ దు వందెఙ్ రుపయిఙు వాతె”, ఇజి వెహాన్ . 17వాండు, “నెగిగ్ పణిమణిసి నీను
నెగెండ కితి. నీను ఇజి పణిదు నమకం దాన్ మహి. అందెఙె పది పటన్మ్ క ముసుక్
అతికారి ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 18 అయావలె మరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, నీను సితి
యాబయిరుపాయుఙాణిఙ్ రుండివందెఙ్ యాబయిరుపాయ్ ఙువాతె”,ఇజివెహాన్ .
19నీను బాఅయ్ దు పటన్మ్ కముసుక్ అతికారి ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .

20-21 అయావలె మరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, ఇదిలో నీ డబుబ్. నీను నీది ఆఇక
ఒనికి. నీను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికి. నీను గటిపాణంమనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ 
ఆజియాడబుబ్ రుమాల్ దు మూట తొహ్ 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 జిఒనికాన్ ఇజినీను నెసిన్ గదె. నాను గటిపణంమనికాన్ ఇజినీను నెసిన్. మరి
ఎందనిఙ్ నాడబుబ్ బెంకుదు ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ,నాను మర్ జివాతివెలె
వడిడ్దాన్ దొహ్ కాద్ మరి. 24 వినిన్బాన్ మనిన్డబుబ్ లాగిజ్ పది పటన్మ్ కాఙ్ అతికారి
ఆతి మొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”, ఇజి పడఃకాద్ నిహి మహి వరిఙ్ వెహాన్ . 25వారు,
“బాబు, వనిన్ఙ్ అయ్ దు వందెఙ్ రుపాయ్ ఙు మనె గదె”, ఇజి వెహార్ . 26 వెహిఙ్ 
వాండు, “నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ మరి నండొ కలిగ్నాద్ లె. గాని నమిదెఙ్  తగ్ ఇ వనిన్ఙ్ 
కలిగ్తి మనిన్ కండెక్ బా లగాన్న్, ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. 27మరి, నాను వరి
ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నా ఎదు
కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

28యేసుయామాటెఙ్ వెహివెనుక,యెరుసలంసొండెఙ్ వరిముఙాలసొనిస్నాన్.
29-30 ఒలివ గొరొణ్ డగు మనిన్ బెత్ సెగె, బెతానియ ఇని నాహక్ఙ్ డగు వాతాన్.
వాతివెలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ రిఎరిఙ్ కూకిస్, “మీ ఎదు మనిన్ నాటొ సొండు. అబె
సొహిఙ సరి, తొహ్ కి మని గాడఃదె పిలల్ తోరాన్ద్. దనిన్ముసుక్ ఎసెఙ్ బా ఎయెర్ బా
బస్ ఎరె. దనిఙ్ కుతిస్ పేర్ జి తగాట్. 31 ఎయెన్ బా, “మీరు ఎందనిఙ్ దనిఙ్ 
కుత్ సినిదెర్, ఇజి వెన్ బాతిఙ, యాకెఙ్ పబుఙ్ కావాలి, ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి
వెహండె పోకాన్. 32పోకి మనికార్ సొనిస్ వాండు వరిఙ్ వెహి లెకెండ్ నె సుడ్ఃతార్.
33వారు ఆ గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, దనిన్ ఎజుమానుర్, “మీరు ఎందానిఙ్ 
గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్న్ దెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 34 అందెఙె వారు, “యాక పబుఙ్ 
కావాలి”, ఇజి వెహార్ . 35వారుయేసుడగు తతాత్ ర్. తతారె, దనిన్ముసుక్ వరిపాతెఙ్ 
పహర్. యేసుఙ్ దని ముసుక్ ఎకిసాత్ ర్. 36 వాండు సొనిస్ మహిఙ్, వరి పాతెఙ్ 
సొన్ సిని సరుద్ పహర్. 37 ఒలివ గొరొణ్ డిఃగిన్ వాని సరుద్ వాతివెలె, వనిన్ సిసూర్ 
ని వనిన్ వెట మనిన్ మంద 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”, 39 నసిత్వలె ఆ మంద
లొఇమనిన్ సెగొండార్ పరిసయ్ రుఙు, “ఓబోదకినికి, నీమంద సిసూర్ విజెరిఙ్ అలెజి
† 19:38 19:38 కీరన 118:26.
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మండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 40అందెఙె వాండు, “వీరు అలెల్త మహిఙ,
యాపణుకుఙ్ డటం డేలిస్ పొగిడిఃజినె ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .
41-42వాండు యెరూసలెం పటన్ం డగు వాతండె, పటన్మ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి అబెబ్ మనిన్
లోకుర్ వందిఙ్ అడఃబ తాన్. అడఃబతాండె ఈహ వెహాన్ , “మీరు యా దినమ్ దు
బా సమాదనం ఆని సఙతిఙ నెసిత్ఙ మిఙి ఎసొనొ మేలు మంజినాద్. గాని యేలు
యాకెఙ్ మీ కణకాఙ్ తోర్ ఎండ డాఃఙితమనె. 43-44దేవుణుమిఙి రకిస్సెత్ఙ్ మీడగు
వాతికాలంమీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙెమీపగ్ ఆతికార్ మీసుటులం కోటతొహ్ కిస్ వెలిల్
సొన్ ఎండ, లావు అడుడ్ ఙ్ కినార్. వారు మిఙి, మీ పటన్మ్ దిఙ్ పూరినాసనం కినార్.
వారు పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ పటన్ంపూరినాసనం కిని కాలంవానాద్ లె.

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

సవ్ కారిఙు పొరిస్ మహార్ . వరిఙ్, “నా గుడిః పారద్నం కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ ఇజి దేవుణు
మటదు రాసత్ మనాద్. గాని మీరు డొఙారి మంజిని సాలం§ లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”,
ఇజి వెహండె వరిఙ్ పేరాన్. 47యేసు రోజు, గుడిఃదు బోదకిజిమహాన్ . పెరిపుజెరిఙు,
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, లోకుర్ లొఇ మనిన్ పెదెద్ల్ ఙు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి
మహార్ . 48గాని లోకుర్ విజెరె వనిన్ మాటెఙ్ బాగ వెంజి వనిన్ సుటులం మహిఙ్,
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.

20
యేసుఅతికారం వందిఙ్ వెన్ బాజినార్ 

1అయా దినమ్ కలొఇ ఉండి నాండిఙ్, వాండు దేవుణు గుడిఃదు లోకాఙ్ నేర్ పిసి,
సువారబోదిసిమహాన్ . అయావలె పెరిపుజెరిఙు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,
పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వనిన్ముసుక్ వాతాద్. 2నీను ఇనిఅతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ 
కిజిని? ఎయెన్ నిఙియాఅతికారం సితాన్ ?మఙివెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.
3అందెఙెవాండు, “నానుబామిఙిఉండిమాటవెన్ బానా. 4బాపిత్సంసీదెఙ్ అతికారం
యోహనుఙ్ ఎయె బాణిఙ్ వాతాద్ దేవుణు బాణిఙ్ నా లోకు బాణిఙ్ నా నఙి యేలు
వెహ ? ఇజి వెహాన్ . 5 వరిలొఇ వారు ఈహ వరిగ్తార్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతాద్ 
ఇజి మాటు వెహిఙ, ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజి వాండు వెన్ బానాన్.
6 లోకురి బాణిఙ్ ఇజి మాటు వెహిఙ, లోకుర్ విజెరె మఙి పణకాణిఙ్ డెఃయినార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యోహాను, ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి విజెరె పూరి నమిమ్జినార్.
7 అందెఙె వారు, “అయాక ఎంబెణిఙ్ వాతాదొ మఙి తెలిఎద్”, ఇజి వారు మర్ జి
వెహార్ . 8అహిఙ, ఎంబెణి అతికారమ్ దాన్ నానుయా పణిఙ్ కిజిన ఇజి నాను బా
వెహ్ ఎ”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .
రయుఙ కత

9మరి, వాండు ఉండి కత వజ లోకురిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ లోకు దాకస్ టోట
ఉణుసాత్ న్. ఆటోటసెగొండార్ రయ్ తూఙతనకసితాన్. సితండెనండొకాలంమండెఙ్ 
ఉండిదూరం దేసెంసొహాన్ . 10పంటకొయ్ నికాలమ్ దు వనిన్ఙ్ వానిపటుక్ఙవంతు
లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ గొతియ వనిన్ఙ్ రయ్ తూఙ డగు పోకాన్. అయా రయ్ తూఙ
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వనిన్ఙ్ డెఃయితారె వహి కీదాన్ మర్ జిపోకార్. 11వాండు మరి ఒరెన్ గొతియవనిన్ఙ్ 
పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బా డెఃయిజి, సిగు కితారె వహి కీదాన్ పోకార్. 12మరి బా,
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకాన్. వారువనిన్ఙ్ గాయమ్ కు ఆనిలెకెండ్ డెఃయితారెవెలిల్ విసీరార్.
13 అయావలె దాకస్ టోట ఎజుమాని, “నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? నాను లావు పేమిసిన్
నా సొంత మరిసిఙ్ పోకన్. వారు వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనార్ లెసు”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె
పోకాన్. 14 గాని పాలి ఆసిత్ మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండు యా టోటాదిఙ్ 
అకుక్మనికాన్. యాటోటమాదిఆదెఙ్ వనిన్ఙ్ సపాన్ట్. రదు”, ఇజి వరిలొఇవారు
వరిగ్తార్. 15అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ దాకస్టోటదాన్ వెలిల్ పొకారె సపాత్ ర్. అహిఙ,దాకస్
టోట ఎజుమానివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? 16వాండు వాజి, అయారయ్ తూఙ సపిస్ మహి
వరిఙ్ టోటఒపజెపాన్న్. లోకుర్ యాకవెహరె, “ఆలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఎద్”, ఇజివెహార్ .

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

18 అయా పణుకు ముసుక్ అరిన్ విజెరె ముకెఙ్ ఆనార్. అయా పణుకు ఎయెన్ 
ముసుక్ అరిఙ,వాండు సింద్ సింద ఆనాన్”. 19యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెరి
పుజెరిఙు, మా వందిఙ్ నె వీండు కత వజ వెహాన్  ఇజి నెసాత్ రె, వెటనె వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతార్. గానిలోకురిఙ్ తియెల్ ఆతారె,అస్ ఎతార్.

20 అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ బాగ గురి కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
వెహిస్నిమాటలొఇఇనిదనిఙ్ బాతపుఅసివనిన్ఙ్ తొహిస్అతికారిఙబాన్ ఒపజెపెత్ఙ్.
దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ పోకిస్నార్. యాసెగొండార్ మాపు నీతి నిజాయితి
మనికాప్ ఇజి వేసం కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు పోకార్. వీరు సొనిస్ వనిన్
మాటెఙలొఇ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి. 21 వారు వాతారె వనిన్ఙ్, “ఓ బోదకినికి, నీను
నిజమతికవెహిస్బోదిసినిఇజిమాపునెసాన్ప్. నీనుఇజికార్ పెరికార్ ఇజితేడతొఇకి.
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి నిజమాతి బతుక్ వందిఙ్ నీను నిజం నెసిప్సిన్ ఇజి మాపు
నెసాన్ప్. 22మాపు కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనికెఙ్ నాయమ్ నా? అనయమ్ నా?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 23-24వాండు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్, “ఉండి దినారి
కాసు తోరిసుత్ . దిని ముసుక్ మనిన్ బొమమ్ ఎయెది? రాసిత్ మనిన్ రాంత ఎయెది?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయిసర్ వి”, ఇహార్ వారు. 25 అందెఙె వాండు, “కయిసరుది,
కయ్ సరుఙ్ సీదు. దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు అబెబ్ మంద
ఎదు వాండు వెహిమాటదు తపు అసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. వాండు మర్ జి వెహిమాటదిఙ్ 
నండొ బమమ్ ఆతారె అలెతార్.

27 నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రు యేసు డగు వాతార్. సాతి వెనుక మర్ జి
నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. వారు వాతారె ఈహ వెన్ బాతార్. 28 ఓ
బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ. వనిన్ తంబెరిస్ ఒనిన్ఙ్ ఇడెడ్ః ఆజి కొడొఃర్ 
ఇడ్ఃదెఙ్. ఆహెసాతివనిన్వందిఙ్ కుటుంనిల్ పెత్ఙ్,ఇజిమోసెమఙిరాసత్ సితత్మనాన్.
29-31 యేలు సుడ్ఃఅ, ఉండి కాలమ్ దు, దాదతంబెర్ సిర్, ఏడు గురు మహార్ .
తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. సాతిఙ్,
నడిఃపివాండు దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతాన్. వెనుక కొగి నడిఃపి దనిఙ్ 
ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ వాండుబసాతాన్. ఆహెఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ
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సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బా సాతాద్. 33 అందెఙె సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి
నిఙ్ ని వెలె, ఆ బోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆ ఏడు గురుదిఙ్ బాఅది ఆలిస్ ఆత
మహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

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

39 సెగొండార్, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “బోదకినికి, నీను నెగెండ వెహి”,
ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ . 40వెనుకవారు వనిన్ఙ్ ఇనికబావెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రం
సాల్ 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. 44 దావిదునె వనిన్ఙ్, “పబు“ ఇజి కూకిస్నాన్. అయావలె
వాండు ఎలాగదావీదుమరిసి ఆనాన్.

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

21
1యేసు దేవుణు గుడిఃదు బసాత్ ండె, సుటులం బేసాత్ న్. అయావలె ఆసిత్మనిన్కార్ 

సంతపెటెట్దు పెరిసంతఅర్ప్ సినికసుడ్ఃతాన్. 2ఇనికసిలిల్ ఉండిరాండిబోదెలిసంత
అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది రుండి పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు వరిఙ్, “నాను
నిజం మీ వెట వెహిస్న, యా ఇనిక సిలి రాండి బోదెలి మహి విజెరె ముసుక్ లావు
అర్ పాత్ ద్. 4వారు విజెరె వరిఙ్ కలిగ్తి మనిన్ సంసారం బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. గాని అది
దనిఙ్ సిలిల్ బాణిఙ్ దనిఙ్ బతిక్దెఙ్ మనికెఙ్ అర్ పాత్ ద్”, ఇజి వెహాన్ .

5 అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ సెగొండార్, అయా దేవుణు గుడిః వందిఙ్ వరిగ్జి
మహార్ . నెగిగ్ పణుకుదాన్ తొహ్ కిక యా గుడిః ఇజి వరిగ్తార్. సంద సితిత్ నెగిగ్
ఇనాయమ్ కు ఇబెబ్ ఇడెత్ మనె. గొపప్ సోకు మనాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 6 అయావలె
యేసు, “మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ అరె ఆని దినమ్ కు
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వానెలె”, ఇజి వెహాన్ . 7 అయావలె వారు, “ఓ బోదకినికి, యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్జినె?
యాకజరిగ్ని కాలం డగు ఆతాద్ ఇజితోరిసిన్ గురు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

8అందెఙె వాండు వెహాన్ , “మీరు మొసెం కిబె ఆఎండ జాగర మండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙనండొండార్ నాపేరుఅసివానార్ లె. వారు, “నానెదేవుణుపోకికీసుత్ ఇజి,కాలం
డగు ఆతాద్ ఇజి వెహిస్వానార్. వరి వెటసొనామ్ట్. 9మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్, జటిఙ్ 
వందిఙ్ వెనివెలె తియెల్ ఆమాట్. యాక ముఙాలె జరిగ్దెఙ్ వెలె. గాని ఆకక్ర్ రోజు
వెటనె రెఉ.

10మరి వాండు 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.

12గానియాకెఙ్ జరిగ్నిముఙాల,వారుమిఙిఅసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ కినార్. వారుమిఙి
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొని, జెలిదు ఒపజెపాన్ర్. రాజుఙ ముఙాల, మహి అతికారిఙ
ముఙాల మిఙి తనార్. యాకెఙ్ విజు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె జరిగ్నె.
13 అయావలె, యాకదె మీరు నా వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ నెగిగ్ సమయం. 14వారు
వెన్ బానివెలె, వరిఙ్ ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి ముఙాల బాద ఆఏ ఇజి
తిరుమానం కిజిమన్ అ.

15 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ పగాతికార్ ఎయెర్ బా మిఙి ఎదిస్ ఎండ మంజిని వజ
మీరు వెహెఙ్ మాటెఙ్, గెణం నాను మిఙి సీన. 16 మిఙి మీ అయిసి అపొసీర్ బా
దాదతంబెర్ సిర్ బా కూలెఙ్ బా అతికారిఙబాన్ సికస్ సిబిసెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్. మీ లొఇ
సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్. 17నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ విజెరె మీ ముసుక్
పగదాన్ మంజినార్. 18 గాని మీరు ఎలాకాలం బతిక్నార్. 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. 21 అయావలె నాసనం ఆఏండ
మండెఙ్ యూదయదేసమ్ దు మనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం
నడిఃమిమనికార్ వెలిల్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ లొఇసొండెఙ్ 
ఆఏద్. 22ముఙాలెరాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఅదెఙెయాసికస్ దినమ్ కు. 23ఆ దినమ్ కాఙ్ 
పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్, పాలు ఉట్ పిసిన్ వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యూదయదేసెంముసుక్ నండొ కసట్మ్ కువానెలె. 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 అబెబ్పూరి 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 నాను మొసొపుదు వానిక వారు సూణార్.
గొపప్ అతికారం దాన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ కూడిఃతి సోకుదాన్ మొసొప్ దు వానిక వారు
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సూణార్. 28యాకెఙ్ జరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సిన్వెలె నిలిస్ బుర పెర్ దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీకసట్మ్ కాణిఙ్ విడుఃదల డగు ఆజినాద్.

29వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజు మరెకాఙ్ సుడ్ఃదు.
30ఆకెఙ్ సెగిసినివెలె,జేటకాలండగు ఆతాద్ ఇజిమీరెసుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31అయా
లెకెండ్ నె,మీరుయాసఙతిఙ్ జరిగ్నిక సూణివెలె, దేవుణుయాలోకమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః
కిజినిక డగు ఆతాద్ ఇజి నెసినిదెర్. 32యాసఙతిఙ్ జరిగ్నిదాక, యాతరమ్ దికార్ 
సాఏర్, ఇజి నాను మీ వెట కసితం వెహిస్న. 33 ఆగాసం బూమి సిలెల్ండ ఆనాద్.
గాని నామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 34మీరు ఉణిజి తింజి మతుత్ దాన్ 
మన్ ఏండ యా లోకమ్ 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
మరిసిఆతినాముఙాలెనిల్ నిసతుత్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిజిజగర్ తమండు.
37యేసురోజుదేవుణుగుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సిమహాన్ . రెయ్ కఒలివగొరొత్ మండెఙ్ 
సొనిస్ మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరె పెందాల్ నె, వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు
వాజిమహార్ .

22
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుప్కొటాన్ 

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

4 వాండు పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ బాన్ సొహాండె ఎలాగ వనిన్ఙ్ వరికీదు
ఒపజెపెత్ఙ్, ఇజివరివెటవరిగ్తార్. 5అందెఙెవారు సర్ దఆతారె,వనిన్ఙ్ డబుబ్ సీనాప్ 
ఇజి ఒపప్కొటార్. 6వాండు దనిఙ్ ఒపుప్కొటాన్. మందలోకుర్ సిలిల్వెలె వనిన్ఙ్ వరిఙ్ 
ఒపజెపెత్ఙ్ తవ్ కాసం సుడ్ఃజి మహాన్ . 7పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయి
కిని దినం వాతాద్. ఆ దినమ్ దు మెండ గొరె పిలెల్ఙ్ పూజ సీజి పసక్ బోజనం కిదెఙ్.
8అందెఙెయేసుపేతురుఙ్,యోహనుఙ్, “మీరుసొనిస్,మాటుపసక్బోజనంఉండెఙ్ 
తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ పోకిస్నాన్.

9వారు, “మాపుఎంబెతయార్ కిదెఙ్ ఇజినీనుకోరిజిని?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.
10-11అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “మీరు పటన్మ్ దు సొనివెలె, కుండాదు
ఏరు పిణ్ జి ఒరెన్ మీఎదు వానాన్. వాండు సొని ఇండొ వనిన్ వెటసొండు. సొనిస్ ఆ
ఇండొణియజమానిఙ్,ఈహ వెహ , ‘నానునా సిసూర్ వెట పసక్బోజనం కిదెఙ్ గది
ఎంబెమనాద్ ఇజిబోదిసిన్కాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్ ’, ఇజి. 12అయావలె ఆ ఎజుమాని
విజు తయార్ కితి మేడః ముసుక్ మనిన్ పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మీరు
తయార్ కిదు”, ఇజివెహాన్ . 13వారు పటన్మ్ దుసొహరె,యేసువరిఙ్ వెహివజవిజు
సుడ్ఃతార్. వారు పసక్బోజనం తయార్ కితార్.
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14 పసక్బోజనం కిదెఙ్ టయం ఆతివెలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ 
అపొసుత్ లు వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 15 అయావలె వాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్
ముఙాలమీవెట కూడ్ఃజియాపసక్బోజనం ఉండెఙ్ నండొఆసఆత. 16ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,యాపసక్బోజెనమ్ దిఙ్ గురు దేవుణు రాజెమ్ దుపూరి ఆనిదాకనాను మరి
ఎసెఙ్ బాఉణెఏ. 17యేసు దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం కితాన్.
కితాండె, “లొసి, మీరు సీబాజి ఉండు. 18 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుదాన్ దేవుణు
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక నాను మరిదాకస్ పటుక్ రసం ఉణెఎ ఇజినాను
మీవెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 19మరివాండు రొటెట్అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్
దనిఙ్ ముకెఙ్ కిజి వరిఙ్ సితాన్. “ఇక మీ వందిఙ్ సీజిని నా ఒడొఃల్ దిఙ్ గురు. నఙి
ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ .

20అయలెకెండ్ నె,బోజనంఆతివెనాక్వాండు వరిఙ్ దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ సితాన్.
‘యా గినెదు మనికెఙ్ మీ పాపమ్ క వందిఙ్ వాకిస్ని నా నలదిఙ్ గురు. యాకదె
నా నలదాన్ దేవుణు ఇడిత్ కొతత్ ఒపుమానం. 21 గాని నఙి ఒపజెపిన్కాన్ నావెట
బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మనాన్. 22దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వజ, లోకు మరిసి ఆతి నాను
సానాలె. గానినఙిఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ అబాయాగొపప్ కసట్ం”, ఇజివెహాన్. 23వారుయా
పణిఙ్ వరిలొఇఎయెన్ కినాన్ ఇజివరిలొఇవారెవరిగ్తార్. 24మరి,వరిలొఇఎయెన్ 
పెరికాన్ ఇజి ఉండి ఇజి గొడఃబ వాతాద్. 25 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇ వరిరాజుర్ వరిముసుక్ నండొఅతికారం కిజినార్. వరిముసుక్ అతికారమ్ దు
మనికార్, ‘మాపు లోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’, ఇజి అనుపె ఆజినార్. 26 గాని మీరు అయ
లెకెండ్ మన్ మాట్. మీలొఇ పెరికాన్ ఆతికాన్ తగిసి ఇజి వనిన్లెకెండ్ 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 నిహి మహికిదెర్.
29నాబుబబ్ వనిన్లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ,నానుమిఙి
అయాఅతికారం ఒపజెపిస్న. 30అందెఙె నాను ఏలుబడిః కినివెలె నా విందుదు నా
వెటఉణిజితినిదెర్. మీరు రాజుర్ బసిమంజిని సింహసనమ్ కాఙ్ బసి ఇసాయేలురి
పనెన్ండు తెగాగ్ తి వరిఙ్ ఏలుబడిః కినిదెర్.

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎఇజివెహన్న్ ఇజియేసు వెహిస్నాన్.
31 “ఓ సిమోన్, సిమోన్, ఇదిలో రయువాండు గింజెఙ జలిసిన్ వజ, నీలొఇమనిన్

నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ సయానునిఙిపరిసకినాన్. దినిన్వందిఙ్ సెల్ వదొహ్ కమనాద్. 32గాని
సిమోన్, నీను నమకం డిఃస్ ఎండ మండెఙ్ నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం కిత మనన్.
నీను మర్ జినా దరిఙ్ వానివలె,మహిసిసూరిఙ్ వరి నమకం పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
33 అయావలె సిమోను, “పబువా, నీ వెట జెలిదు వాదెఙ్, నీ వెట సాదెఙ్ బా నాను
తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 34 దనిన్ఙ్ యేసు, “పేతురు నాను వెహిస్న, నేండు కొరు
కెరెయెండ ముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 35మరి,
వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “డబుబ్ ఇడిన్ ససి, మరి ఉండి ససి, జోడుక్ సిలెల్ండ నాను
మిఙిపోకివెలె,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, మీసొక పొరిస్ ఉండి కూడం
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కొండెఙ్. 37 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘జెలిదు మనిన్ వరి వెట వనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’, ఇజి
దేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. నానువెహిస్న,అయామాటనావెటపూరిఆదెఙ్ వెలె.
నిజమెనావందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆజినాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

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

39యేసు పటన్ం డిఃసాత్ ండె వనిన్ఙ్ మనిన్ అలవాటు లెకెండ్ ఒలివ గొరొత్ సొహాన్ .
వనిన్ సిసూర్ వనిన్ వెటసొహార్ . 40అబెబ్సొహిఙ్,వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు
అర్ పెఎండపారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ . 41వాండు వరి బాణిఙ్ పణుకు విసీరిన్ నసొ
దూరం సొహాండె,ముణుకుఙ్ ఊర్ జిపారద్నం కిజినాన్. 42 “ఓబా, నిఙి ఇసట్ం ఆతిఙ
యా కసట్మ్ కు నా బణిఙ్ లాగ్ అ. అహిఙ్ బా నా ఇసట్ం ఆఎద్, నీ ఇసట్మ్ నె ఆపిద్”,
ఇజి. 43అయావలె దేవుణు మంజిని బాడిడ్ః దాన్ ఉండి దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ తోరె
ఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్. 44వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇగొపప్ దుకమ్ దుమహిఙ్,మరి
నండొపారద్నం కితాన్. వనిన్ రూణు నలబొటుఙ్ లెకెండ్ బూమిదు అరె.

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

47యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్,నండొజెనంవాతాద్. పనెండు సిసూర్ లొఇ
మనిన్యూదఇనికానెవరిముఙాలసొహాన్ .వాండుయేసుఙ్ ముదు కిదెఙ్ వనిన్డగు
వాతాన్. 48 అయావలె యేసు, “ఓ యూద, ముదు కిజినె, నీను లోకు మరిసి ఆతి
నఙి ఒపజెపిన్దా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 49యేసు వెటమహి సిసూర్ జరిగ్నికెఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్,వారు, “పబువా,మాపుకూరద్దాన్ వరిఙ్ కతెత్ఙ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 50వరి
లొఇఒరెన్ విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిపణిమణిసిఙ్ ఉణెర్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.

51 గాని యేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె, అయా పణిమణిసిఙ్ గిబిబ్దిఙ్ 
ముటాత్ ండె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 52 యేసు 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. యాకదె నఙి తొహ్ కెఙ్ దేవుణు
మిఙి సితిత్ సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దుమనాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 

54వారు వనిన్ఙ్ తొహ్ కారె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి ఆతి వనిన్
ఇండొ ఒతాన్. పేతురు దూరం దాన్ వెనాక్ సొనిస్ మహాన్ . 55వారు డేవ నడిఃమి,
సిసు ఎర్ సి కూడ్ఃజి బసిమహివలె, పేతురు వరి వెట బసాత్ న్.

56అయాఇండొణిపణిమణిసిఉండి,పేతురు సిసు డగ బసిత్క సుడ్ఃతాద్. వాండు
ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ డిటాఙ్ బేసాత్ ద్. బేసాత్ దె, “వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ ”,
ఇజి అది వెహాద్ . 57 అందెఙె పేతురు, “ఓ బీ, నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .
* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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58సణెం వెనుక మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. “నీను బా వరి వెట మహికిదె”, ఇజి
వెహిఙ్, “బాబు,నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇహాన్ . 59డగుఉండి గంటవెనాక్మరిఒరెన్ 
కసితం వెహాన్ , “నిజమె, వీండు బా వనిన్ వెట మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వీండు
గలిలియదికానె”, ఇజి. 60 దనిన్ఙ్ పేతురు, “ఓ బాబు, నీను వెహిన్క నఙి తెలిఎద్”,
ఇజి వెహాన్ . వాండు వెహిస్మహివలె వెటనె కొరు కెరెతాద్. 61యేసు వెనుక మహండె
పేతురుఙ్ డిఃటాఙ్ బేసాత్ న్. అయావలె పబు వనిన్ఙ్, నేండు కొరు కెరెనిముఙాల 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 దూసిసిన్మరి 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.
69 గాని ఏలుదాన్, లోకుమరిసిఆతి నాను గొపప్ అతికారం మని దేవుణు ఉణెర్ 
పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70అయావలెవారు విజెరె, “అహిఙ, నీను దేవుణు
మరిసినా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “మీరు వెహి లెకెండ్ నె,
నానె దేవుణుమరిసి”, ఇజి వెహాన్ . 71అందెఙెవారు, “ఎందానిఙ్ మఙిమరి రుజుప్ 
వెహిన్కార్. వనిన్ వెయ్ దానెమాటవెహట్”, ఇజి వెహార్ .

23
1 అయావలె, యూదురు అతికారిఙు విజెరె నిహరె, యూదయ దేసెం సుడ్ఃజిని

రోమఅతికారిఆతిపిలాతుబాన్ 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 నేరం మొపాత్ ర్. 3 అందెఙె
పిలాతుయేసుఙ్, “నీనుయూదురిఙ్ రాజునా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, “ఒఒ,
నీను వెహి వజనె”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 4 పిలాతు పెరి పుజెరిఙ వెట మంద లోకుర్ 
వెట, “విని ముసుక్ నఙి, ఇని తపుప్ బా తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5గాని వారు, “ఏక
ఏక వెహార్ , “వీండు యూదయ దేసెమ్ ది లోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్ మాట నెసిప్సి గొడబ
రేపిస్నాన్. యాపణి గలిలయదుమొదొలిస్ ఇబెబ్ దాక వాతాన్”, ఇజి. 6యాకవెంజి,
“వీండు గలిలయదికాండా”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. 7యేసు హేరోదు ఏలుబడిః
కిని గలీలయముటదికాన్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ హెరొద్ బాన్ 
పోకాన్. అయావలెహెరొదుబాయెరూసలెమ్ దుమహాన్ .

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

13-14అయావలె పిలాతు, పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ, లోకాఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వరిఙ్,
“లోకుర్ నడిఃమి గొడబ రేపిస్నాన్ ఇజి వెహిస్ వినిఙ్ మీరు నా బాన్ తతిదెర్. మీ
ఎదు నాను వినిఙ్ వెన్ బాత. గానిమీరు వెహి నేరం ఇనికబా వినిలొఇ నఙి తోర్ ఏత.
15అయలెకెండ్ నె,హెరొదుఙ్ బాతోర్ ఎతాన్. వాండు వినిఙ్ మాడగు మర్ జిపోకాన్.
ఇదిలోవీండుసావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ పణిబా కిఎన్. 16అందెఙెనాను వినిఙ్ సికస్ సీజి
డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్ . 17 (ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిదిఙ్ లోకు కోరిపాతి
ఒరెన్ జెలిదుమనిన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు).

18 గాని లోకుర్ విజెరె, “సప్ అ వనిన్ఙ్ బరబెఙ్ మఙి డిఃసి సిదా”, ఇజి ఉండె
లెకెండ్ డటండేడిఃసాత్ ర్. 19బరబబ్ పటన్మ్ దు గొడఃబ రేపిసాత్ ండె,సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్.
అందెఙె వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇటాత్ మహార్ . 20 యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజి పిలాతు మరి
లోకురిఙ్ నానువనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙా? ఇజివెన్ బాజినాన్. 21గానివారు, “వినిఙ్ సిలువాదు
కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి నండొ
గగొల్ ఆతార్.

22ముసార్ దిఙ్ వాండు వరిఙ్, “ఎందానిఙ్ ? ఇనిన్ తపుప్ వీండు కితాన్ ? సావుదిఙ్ 
తగితి ఇనిన్ తపుప్ బా నాను విని లొఇ తొఏత. అందెఙె నాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్
సీన”,ఇజివెహాన్  23గానివారు, “వినిఙ్ సపెత్ఙ్ వెలె”,ఇజిమరిమరిడటండేడిఃసాత్ ర్”.
ఆహె వరి గగొల్ గెలిసాత్ ద్. 24 అందెఙె పిలాతు వారు వెహి వజ జరిగ్పిద్ ఇజి తీరుప్
సితాత్ న్. 25పిలాతువారులొసిత్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సితాన్. అయావాండుపటన్మ్ దుగొడఃబ
రేప్ తి వందిఙ్ సెగొండారిఙ్ సపిత్ వందిఙ్ జెలిదు మహాన్ . యేసుఙ్ వారు కోరితివజ
కిదెఙ్ వరి కీదు ఒపజెపాత్ న్.

యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజినార్ 
26 వారు వనిన్ఙ్ ఒసి మహార్ . అయావలె, మరి ఉండి దేసెమ్ ది కురెనియ

పటన్మ్ దికాన్ ఆతి సిమోన్ ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్దాన్ అయా సరి
యెరూసలెంపటన్మ్ దువాజిమహాన్ .వారువనిన్ఙ్ అసాత్ రె,యేసువెట,వనిన్ వందిఙ్ 
సిలువపిండిదెఙ్ వనిన్ఙ్ సితార్. 27మందలోకుర్ వనిన్వెనాక్వాజిమహార్ . వరిలొఇ
బోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజి వాజి మహె. 28యేసు వరిదరిఙ్ 
మర్ జి, “యెరుసలెమ్ ది బీబికండె, మీరు నా వందిఙ్ అడఃబామాట్. మీ వందిఙ్ ని
మీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు. 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బా
పాలు 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.

31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “మరాన్ *పసీఙ్ మనివెలెనిసొబాదెఙ్ కితిఙమరాన్ వహిఙ
మరిఎసొబాద కినారొ”, ఇజి వెహాన్ . 32మరి రిఎర్ డొఙారిఙబావనిన్వెట సపెత్ఙ్ ఒసి
మహార్ . 33వారు బుర పిణికి ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు వాతార్. అబెబ్యేసుఙ్ సిలువాదు

* 23:31 23:31యాకయూదురి ఉండిమాట. దిని అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ తపప్కిఇతి నఙి వారు సికస్ సితిఙ
నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ .
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కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్ ,మహివనిన్ఙ్ డేబరపడఃకాద్ .
సిలువపొకార్ . 34అయావలెయేసు, “ఓబా, వీరు కిజినిక ఇనిక ఇజి విరిఙ్ తెలిఏద్.
అందెఙెవిరిఙ్ సెమిస్ అ”, ఇజిపారద్నం కితాన్. వారు వనిన్సొకెక్ఙ్ సీబెఆదెఙ్ సీటిఙ్ 
పోకార్.

35లోకుర్ నిహరెసుడ్ఃజిమహివలె,అతికారమ్ దుమనికార్, “వీండుమహివరిఙ్ 
రకిస్సాత్ న్. వీండు కీసుత్ ఇహిఙ, వినిఙ్ వీండె రకిస్సె ఆపిన్”, ఇజి వెహిస్ వెకిసాత్ ర్.
36-37 సయ్ నమ్ దికార్ బా వాతారె, వనిన్ఙ్ సెకాల్ కితార్. వారు వనిన్ఙ్ సేందుదిక
ఉండి ఉండెఙ్ సితారె, “నీను యూదురి రాజు ఇహిఙ, నిఙి నీనె రకిస్సె ఆఅ”, ఇజి
వెహిస్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండు యూదురిఙ్ రాజు’ ఇజి వనిన్ ముసుక్ మొపిత్ నేరం
బోర్ డుదు రాసి సిలువాదు ఇటాత్ ర్. 39 సిలువాదు డెఃయితి డొఙారిఙ లొఇ ఒరెన్,
“నీను కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె ఆపిన్. మఙిబా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్.
40-41గానిమహికాన్, “నీను దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కి సికస్నె నిఙి
బాదొహ్ క మనాద్. నాయందానెమఙి సికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటు కితిమని
పణిదిఙ్ తగితి సికస్ సితార్. గాని వీండు ఇని తపుప్ బా కిఎన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ గోల
కితాత్ న్. 42మరి, “యేసు, నీను రాజు ఆజి మర్ జి వానివలె, నఙి ఒడ్ఃబిఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 43 అందెఙె యేసు, “నిజమె నాను నీ వెట వెహిస్న, నేండు నీను నా వెట
పరలోకమ్ దుమంజినిలె”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుసిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్.
44-45అయావలె సమయం వేడెః పనెన్ండు గంటెఙ ఆతాద్. మూండు గంటెఙదాక

లోకం విజు సీకటి వాతాద్. పొదు జాయి సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహి
పాత ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక నడిఃమిహాన్ రుండి ముకెఙ్ కింజితాద్. 46యేసు, “ఓ
బా,నాపాణం నీ కీదు ఒపజెపిస్న”, ఇజి వెహాన్ .యాలెకెండ్ వెహండెవాండుపాణం
డిఃసాత్ న్. 47అయావలెసయినమ్ దివరిఅతికారి,జరిగ్తికసుడ్ఃతండె, “నిజమెవీండు
నీతినిజయిదికాండె”, ఇజి వెహిస్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్. 48 సుడ్ఃదెఙ్ కూడిఃతి
వాతిలోకుర్ విజెరెజరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి, గుండెకొతెత్ ఆజిమర్ జిఇండొసొహాన్ . 49గాని
వనిన్ఙ్ నెలవ్ఆతికార్ విజెరె,నెలవాతివరిలొఇగలిలయదాన్ వనిన్వెటవాతిబోదెకు,
దూరం నిలిస్యాకెఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ .

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
50-51అయావలెయోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు యూదయ దేసెమ్ ది

అరిమతియఇనిన్ పటన్మ్ దికాన్ వాండు సన్ హది సఙమ్ దు మనిన్ వరిలొఇ పెరికాన్ 
ఒరెన్. వాండు నీతినిజాయితిమనికాన్. యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజిసపెత్ఙ్ యూద
పెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్. దేవుణు ఏలుబడిః తోరె ఆనివందిఙ్ 
వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . 52వాండు పిలాతు డగు సొహాండె యేసు పీనుగు
లొసాత్ న్. 53వాండు, అయా పీన్ గు సిలువ ముసుక్హాన్ డిఃపాత్ ండె తెలాల్ ని పాతదాన్ 
సుటిసి సటు పణుకుదిఙ్ దొల్ సిత్ దూకిదు ఇటాత్ న్. అయా దూకిదు, ముఙాలె
ఎయెరిఙ్ బా ఇడ్ఏరె. 54 అయా రోజు, విసాంతి దినం ముఙాల మనిన్ తయార్ కిని
రోజు. విసాంతిదినంమొదొల్ సెత్ఙ్ టయం డగు ఆజినాద్.



లూకా 23:55 152 లూకా 24:19

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

24
యేసుమర్ జినిఙ్ జినాన్ 

1 వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు కోడిఃజామ్ నె, బోదెకు అవి తయార్ కితి వాసనం
నూనెఙ్ అసెత్నె దూకిదు సొహె. 2-3 అవిక్ అబెబ్ వాతిఙ్, దూకి మూకి పెరిపణుకు
గూర్ బాతిమహిక సుడ్ఃతె. అవిక్ లొఇ డుగితిఙ్ యేసు పీనుగు తోర్ ఏతాద్. 4దినిన్
వందిఙ్ బమమ్ ఆజి నిహి మహివలె, మిరిసిన్వజ తెలాని సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి రిఎర్ 
మొగవారు వనాక్ డగు నిహర్. 5 అవిక్ నండొ తియెల్ ఆజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసెత్. 6 అయావలె అయా మొగవారు వనాక్ఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు బతిక్తి
మనిన్వనిన్ఙ్ సాతివరిబాన్ రెబాజిన్ దెర్ ? వాండు ఇబెబ్ సిలెన్. నిఙిత మనాన్. మీ
వెట గలిలయదు మహివలె వాండు ఇనిక వెహాన్  ఇజి ఎతుత్ కిదు. 7 ఇనిక వెహాన్  
ఇహిఙ, ‘లోకుమరిసి సెఇవరి కీదు ఒపజెపె ఆదెఙ్ వెలె. సిలువాదు పొకె ఆజి, వాండు
సాజిమూండిరోసాక్ఙ్ నిఙ్ నాన్ లె’,ఇజి”,ఇజివెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహి
మాటఒడ్ఃబితె.

9 దూకిదాన్ మహెనె, అబె సుడ్ఃతికెఙ్ విజు పదకొండు మణిసి సిసూరిఙ్ ని మహి
వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహె*. 10అవిక్ ఎయెక్ ఇహిఙ,మగద్లెనె మరి,యోసన,యాకోబుఙ్ 
అయిసి ఆతి మరియ, వనాక్వరివెట మహి మరి సెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నె జరిగ్తికెఙ్ 
అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11గానివారు బోదెక్ వెహిమాటెఙ్ నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఆకెఙ్ పంబర మాటెఙ్ లెకెండ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 12 అహిఙ్ బా, పేతురు
నిఙితండె, దూకిదుఊహ్ కిస్ సొహాన్ . వఙితి సుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు సుటిసిత్ తెలాల్ నిపాతెఙ్ 
అరిమహికదెసుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్అజిఇండొమర్ జిసొహాన్ .
యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 

13 అయా రోజునె, సిసూర్ లొఇ రిఎర్ ఎమాయుఇని ఉండి నాటొ సొనిస్ మహార్ .
ఎమాయు యెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు కిలో మీటర్ దూరం మనాద్. 14 వారు
రిఎర్ జరిగ్తి విజు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 15-16వారు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ యేసు
వాండె వాజి వరి వెట నడిఃతాన్. వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్, గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ 
అట్ ఏతార్. 17 నసిత్వలె యేసు, “మీరు నడిఃజి వరిగ్జినియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్”, ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొం డిఃపాత్ రె, కదిల్ఎండ నిహర్. 18 వెనుక
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 వెహిగొపప్ సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతాన్. లోకుర్ విజెరెబా

* 24:9 24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురి దేసమ్ దిఙ్ బాదకిజిని రోమ పబుతవ్ం వందిఙ్ పణికినికార్ విరు
యూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ అకాదె ఆఏండ వీరు నండొ పనున్ లొసియూదురిఙ్ బాద కినార్ . ఆహెఅనయమ్ దాన్ బా
వారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిఏర్ అందెఙెయూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహాన్ర్.
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నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ ఇజి.
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వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారె నమిమ్తార్. 20మాపెరి పుజెరిఙు, అతికారిఙు, రోమ అతికారి
కీదు సావుదిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెఃయిజి సపాత్ ర్. 21 వీండునె ఇసాయేలు లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజి మాపు ఎదు
సుడ్ఃజిమహప్. యాకదెఆఎండ,యాసఙతిజరిగ్జి నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

22-23మరి. మా లొఇ 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 
వెహివజనె సుడ్ఃతార్. వనిన్ఙ్ వారు సుడ్ఃఏతార్.

25-26 అయావలె వాండు వరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్, పవకరు వెహి మాటెఙ్ విజు
నమిదెఙ్ మిఙి నండొ కసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్ యా లెకెండ మాలెఙ్ ఓరిసి, దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు వనిన్వెట అతికారమ్ దు మండెఙ్ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు
దేవుణు మాటదు వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దని అరద్ం వరిఙ్ వెహాన్ . మోసె రాసిత్
పుసత్కమ్ దాన్ మొదొలిస్ పవకరు విజెరె రాసిత్ పుసత్కమ్ దాక మనిన్ మటెఙ వెహిస్
వాతాన్.

28వారు సొనిస్ని నారు డగు ఆతిఙ్, వాండు వరిఙ్ డిఃసి మరి దూరం సొనిస్ని
లెకెండ్ నడిఃతాన్. 29 గాని వారు, “మా వెట మన్ అ. పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ 
ఆతాద్”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ మరి మరి వెహాన్ . అందెఙె వాండు వరి వెట మండెఙ్ 
సొహాన్ . 30వాండువరివెటఉండెఙ్ బసిత్వెలె,రొటెఅసాత్ ండెదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ దనిఙ్ రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31 వెటనె వారు వీండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ ర్.
గాని వాండు వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32 అయావలె వారు రిఎర్, “వాండు సరుద్ ,
మా వెట వరిగ్జి, దేవుణు మాటెఙ్ మఙి నెస్ పిసిత్వెలె, మా మనుస్దు నండొ సర్ ద
వాతి లెకెండ్ ఆతాద్ గదె”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 33-34 వెటనె వారు
నిఙితారె, యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . అబె, వారు పదకొండు మణిసిర్ సిసూర్ ని వరి
వెట మహికార్ కూడ్ఃజి, “నిజమె, యేసు మర్ 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 
36 వారు వరిగ్జి మహివలెనె యేసు వాండె వరి నడిఃమి నిహండె, “సమాదనం

కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 37దూబతోరితాద్ ఇజి ఒడిఃబిజివారు నండొ తియెల్ ఆతార్.
38నసిత్వలెవాండు, “ఎందానిఙ్ మీరు తియెల్ ఆజిన్ దెర్ ? ఎందనిఙ్ అనుమానమ్ కు
మీ మనుస్ద్ వాజినె? 39నానె వాండు ఇజి నమిదెఙ్ నా కికాక్ఙ్ కాలాక్ఙ్ సుడ్ఃదు.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నఙిమనిన్లెకెండ్ దూబదిఙ్ ఒడొఃల్ మన్ ఉ. 40యామటెఙ్ వెహిస్
వాండు వరిఙ్ వనిన్ కికుక్ కాలుక్ తోరిసాత్ న్.

41-43 అహిఙ్ బా వారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండ మహార్ . అందెఙె
వాండు వరిఙ్, “తిండెఙ్ ఇనికబా మనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, వారు ఉండి సుహి
మొయ ముకెఙ్ సితార్. వాండు లొసాత్ ండె వరి ఎదు తిహన్. 44 మరి వాండు
వరిఙ్, “నాను మీ వెట మహివలె యాకెఙ్ నె మీ వెట వెహ. ఇనిక ఇహిఙ, మోసె
రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, పవకరు రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, కీరన పుసత్కమ్ దు నా వందిఙ్ రాసిత్
మనికెఙ్ విజుపూరిఆదెఙ్ వెలె”, ఇజి. 45వాండు దేవుణుమాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వరిఙ్ 
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సాయం కితాత్ న్. 46-47వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ రాసత్ మనాద్.
అయాక ఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ మాలెఙ్ ఓరిసి, సాజి మూండి రోసాక్ణిఙ్ సావుదాన్ 
నిఙ్ నాన్ లె. యెరూసలెమ్ దు మొదొలిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ 
‘పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃఅ’, దేవుణు సెమిసాన్న్”, ఇనిమాట వెహెఆనాద్ లె. 48మీరు
సుడ్ఃతికెఙ్ లోకాఙ్ వెహెఙ్. 49నా బుబబ్ ఒటుట్ కితి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నాను మిఙి
పోకన్. గానిముసుక్హాన్ సతుత్ మీముసుక్ వానిదాకమీరుయెరూసలెం పటన్మ్ దునె
మండు.
దేవుణుయేసుఙ్ పలోకమ్ దు ఒసినాన్ 

50 పటన్ం వెలిల్ బెతానియ నారు డగు దాక వాండు వరిఙ్ ఒతాన్. వాండు కికు
పెహండె, వరిఙ్ దీవిసాత్ న్. 51దీవిసిమహివలెవాండు వరిఙ్ డిఃసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ 
వాండు మంజిని బాడిఃదు ఒతాత్ న్. 52-53వారు వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ రె, నండొ సరద్దాన్ 
యెరూసలెమ్ దు మర్ జి వాతార్. వారు డిఃస్ ఏండ గుడిఃదు మంజి, దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమహార్ .



యోహాను 1:1 155 యోహాను 1:15

యోహనురాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ లొఇఒరెనాతియోహానురాసిత్ పుసత్కమ్ నెయాక. యేసు

యా లోకమ్ దు బతిక్జి మహివలె జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కతవజ వాండు వహిస్నాన్.
యేసు ఎయెన్ ? వాండు దేవుణు మరిసి, దేవుణు వెట మహికాన్, గాని వాండు
దేవుణునె. తయార్ కితిక ఇనికబా వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. వాండె దేవుణు
మాట, లోకురి విజేరి పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజ ఆతి మెండ గొరె పిలల్ లెకెండె
వాండు. ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి లెకెండె వాండు. లోకమ్ దిఙ్ జాయి
లెకెండె మనాన్. నెగిగ్ గవుడుఎన్ లెకెండె మనాన్, సావుదాన్ మర్ జి నిఙితిత్ బతుక్
సీనికానె వాండు ఇజియేసు వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు వెహిస్నాన్. యాసువార రాసి
మహివలె,రోమగవర్ మెంటుదుమనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నండొమాలెఙ్
కిజిమహర్. అందెఙెనమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం సీదెఙ్ యోహానురాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

యేసు కీసుత్ దేవుణువాకయ్ం
1లోకం పుటిస్ఏం డ ముఙాలె, దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్ని వాకయ్ం ఇనికాన్ ఒరెన్ 

మహాన్ . వాండు దేవుణు వెట మహాన్ . వాండె దేవుణు. 2 వాండు లోకం
పుటిస్ ఏండ ముఙాలె, దేవుణువెట మహాన్ . 3 విజు వనిన్వెట దేవుణు తయార్ 
కితాన్. కలిగ్తిమనిన్క ఇనికబావాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4జీవు వనిన్బాన్ మనాద్.
అయా జీవు లోకురిఙ్ జాయి ఆత మనాద్. 5 జాయ్ సీకటిదు జాయ్ సీజినాద్.
గాని సీకటిదుమనిన్కార్ జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6దేవుణు బాణిఙ్ పోకి ఒరెన్ మణిసి
వాతాన్. వనిన్ పేరు యోహాను. 7 వాండు అయా జాయ్ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ 
ఒరెన్ సాసిలెకెండ్ వాతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్బోద వెంజి లోకుర్ విజెరె అయా
జాయ్ దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాతాన్. 8 యొహాను అయా జాయ్ ఆఏన్. గాని అయా
జాయ్ వందిఙ్ సాకస్ం వెహెఙ్ వాతాన్. 9అయాజాయ్ నెనిజమాతిజాయ్ . నిజమాతి
జాయ్ లోకమ్ దువాజిలోకురిఙ్ విజెరిఙ్ జాయ్ సీజినాన్. వాకయ్ంనెనిజమాతిజాయ్ .
10వాండు లోకమ్ దు మహాన్ . లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు వనిన్వెటనె దేవుణు తయార్ 
కితాన్. గాని లోకుర్ వనిన్ఙ్ పోలిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 11వాండు వనిన్ సొంత దేసమ్ దు
సొహాన్ . గాని వనిన్ సొంత యూదురి లోకుర్ వనిన్ఙ్ డగు కిఏతార్. 12 వనిన్ఙ్ 
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 కితివజపుటిత్కార్ ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్ వనిన్
కొడొఃర్ ఇజిఇటాత్ న్. 14వాకయ్ంఇనికాన్ లోకుఆతాండెమానడిఃమిబతిక్తాన్. వాండు
మాముసుక్ వనిన్దయాదరమ్ంపూరితోరిసాత్ న్. వాండు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు ఎసొ గొపప్పెరికాన్ ఇజి మాపు సుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ 
వాతి ఒరెండె మరిసి ఆతి గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ 
సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండు లోకురిఙ్, “నావెనాక్ వానికాన్ నఙిమిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండునానుపుట్ ఏండముఙాల్ మనిన్కాన్ ఇజినాను వెహికాన్ వీండె”, ఇజి
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డటండేలిస్ వెహాన్ . 16వనిన్పూరిదయాదర్ మందాన్ వాండుమఙివిజెరిఙ్ దీవిసాత్ న్.
కాలమ్ కు గడఃపిస్ మహిఙ్ బా వాండు మఙి దీవిసినె మంజినాన్. 17యూదురిఙ్,
రూలుఙ్ మోసెవెట దేవుణు సితాన్. వనిన్ దయా దరమ్ం ని వనిన్ వందిఙ్ నిజమాతి
సఙతిఙ్ యేసు కీసుత్ వెట వాతె. 18 ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తొఎన్. గాని
అపొప్సి పడఃకాద్ మనిన్, దేవుణు వెట సమానం ఆతి, ఒరెండె మరిసినె దేవుణు
ఎయెన్ ఇజిమఙితెలివి కిబిసాత్ న్.

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

జాతిదు మనిన్ వరిఙ్ పోకార్. “నీను ఎయెన్ ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ 
వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలె యోహను ఈహ వరిఙ్ సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్ ఆఏ”,
ఇజి నెగెండ వెహాన్ . 21అయావలెవారు, మరి నీను ఎయి? నీను ఏలియ పవకనా?
ఇజి వెన్ బాతార్. “ఆఏ”, ఇహాన్ . “నీను మాపు ఎదు సూణి పవకనా?”, ఇజి
వెన్ బాతిఙ్, “ఆఏ”, ఇహాన్ . 22 అందెఙె వారు, “నీను ఎయెన్ ? మఙి పోకివరిఙ్ 
మర్ జి వెహెఙ్ నీను ఉండి జబాబు సిదా. నీ వందిఙ్ నీను ఇనిన్క ఇజి వెహెఆజిని?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 23 దనిన్ఙ్ యోహాను యెసయ పవక వెహివజ వెహాన్ . “ ‘పబు
వందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు, ఇజిబిడిఃమ్ బూమిదు డేల్ సినివనిన్ లెకెండ్ *మనన్నాను”.
24-25 వనిన్ 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. 27 వాండె నా వెనాక్
వాజినికాన్. వనిన్ జోడ్ఃకు బేలుట్ కూతెఙ్ బా నాను ఏపటితికాన్ ఆఎ”, ఇజి వెహాన్ .
28యొరాద్ ను ఇనిన్ గడడ్ అతాహ పడఃకాద్ మనిన్ బెతానియ ఇనిన్ పటన్మ్ దుయాకెఙ్ 
విజుజరిగ్తె. బానెయోహానుబాపిత్సం సీజిమహాన్ .

29మర్ సనాండిఙ్, యేసు వనిన్డగు వాజినికయోహాను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె
వాండు, “ఇదిలోలోకురిపాపమ్ క వందిఙ్ పూజఆదెఙ్ దేవుణుపోకి వనిన్మెండ గొరె
పిలల్. వాండు లోకురి పాపమ్ కు సొనిప్సాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 30 “నా వెనాక్ ఒరెన్ 
వాజినాన్, వాండు నఙి ఇంక మిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఎండ
ముఙాలమనిన్కాన్ ఇజినానుఎయెవందిఙ్ వెహనొవాండెవీండు'. 31వీండు ఎయెన్ 
ఇజినానె నెస్ ఎత. గాని ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వీండు ఎయెన్ ఇజి తెలివి కిని వందిఙె
నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజివాత”, ఇజి వెహాన్ .

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

* 1:23 1:23యెసయ 40:3.
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యేసుమొదొహిసిసూర్ 
35 మర్ సనాండిఙ్, మరి, యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహ మహాన్ .

36 అయావలె యేసు అయా సరి సొనిస్ మహిఙ్, వనిన్ఙ్ డిటం సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో,
పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్’, ఇజి వెహాన్ . 37 అయా రిఎర్ 
సిసూర్ వాండు వెహిక వెహరె, యేసు వెనాక్ సొహార్ . 38యేసు మహండె, వారు
వెనాక్ వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండె వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. వారు వనిన్ఙ్, “రబిబ్, ఇహిఙ బోదిసిన్కాన్, నీను ఎంబె మంజిని?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 39 వాండు, “రదు, వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙె వారు
సొహరె, వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్. అయా రోజు వారు వనిన్వెట మహార్ .
అయావలె రమారమిపొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆతమహాద్ . 40సిమోన్ పేతురు తంబెరిస్
ఆతి ఆందెయ ఇనిన్కానె యోహాను వెహిక వెంజి యేసువెట సొహి రిఏర్ లొఇ
ఒరెన్. 41వాండు వెటనె, వనిన్అనన్సి సిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపు మెసయెఙ్ †
సుడ్ తాప్”, ఇజి వెహాన్ . 42వెహండె వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతాన్. యేసు సిమోనుఙ్ 
సుడ్ఃజి, “నీను యోహాను 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 
43 మహస్ నాండిఙ్, గలీలయ ముటదు సొండెఙ్ ఇజి యేసు ఒడ్ఃబితాన్.

అయావలె,వాండు పిలిపుఙ్ దసూల్ ఆతాతాండెవనిన్ఙ్, “నావెటవాజినాసిసూడుః
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 44 పిలిపు బెత్ సెయద్ ఇని పటన్మ్ దికాన్. పిలిపు, ఆందెయ,
పేతురు వీరుఉండెపటన్మ్ దికార్. 45పిలిపునతనయయేలుఇనివనిన్ఙ్ రెబాతాండె
వనిన్ఙ్, “మోసె రాసిత్ సితి రూలుదు వాండు రాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్, పవకరు బా రాసిత్
మనిన్ వనిన్ఙ్ మాపుదసూల్ ఆతాప్. వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతియేసు. యోసేపు
మరిసి”,ఇజివెహాన్ . 46అందెఙెనతనియేలువనిన్ఙ్, “నెగిగ్కెఙ్ ఇనికబానజరేతుదాన్ 
వానాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వనిన్ఙ్ పిలిపు, “వాజి సుడ్ఃఅ”, ఇహాన్ . 47యేసు
నతనియేలు వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతండె, “ఇవిలొన్ నిజమాతి ఇసాయేలుదికాన్ 
వాజినాన్. వినిలొఇ ఇనిన్ సెఇకెఙ్ బాసిలుల్ ”, 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 .
49 నతనియెలు, “బోదిసిన్కి, నీను దేవుణు మరిసి. నీను ఇసాయేలు లోకురి రాజు”,
ఇహాన్ . 50 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి మంజినిక నాను
సుడ్ఃత ఇజినాను వెహిఙ్ నెనీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంకమిసిత్ నండొపెరిపణిఙ్ నీను
సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ . 51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం వెహిస్న, ఆగాసం రెయ్ ఆజి
దేవుణు దూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతి నా డగు ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జి వానిక నీను సూణిలె”,
ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి

† 1:41 1:41మోసయఇహిఙ దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ పోకికాన్ . ఇది ఏబిబాస
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1 రుండి దినమ్ కు సొహి వెనాక్, గలీలయ ముటది కానా ఇని పటన్మ్ దు ఉండి
పెండిల్ జరిగ్తాద్. 2 యేసు అయ్ సిబాన్ మహాద్ . యేసుఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ బా
ఆ పెండిల్దు కూకార్. 3 దాకస్కలుల్ వీజితివెలె, యేసు అయ్ సి వనిన్ఙ్, “దాకస్కలుల్
వీజితాద్”, ఇజి వెహాద్ . 4 అయావలె యేసు, “ఓ యా, దిని వందిఙ్ నీను నఙి
ఎందనిఙ్ పణసిని? నాను ఎయెన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ దేవుణునావందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి
వేలాఇంక రఎదె”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసుఅయ్ సి పణికినివరిఙ్, “వాండుమిఙిఇనిన్క
వెహిఙ్ బామీరు కిదు”,ఇజివెహాద్ . 6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిత్వజమండెఙ్ యూదురు
సుబబ్రం ఆనార్. సుబబ్రం ఆనివందిఙ్ వారు నొర్ బానార్. అయాక వరి ఉండి
ఆసారం. ఆహెనొర్ బానిదనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిగోలమ్ కుమహె. డగు
తొంబయ్ దాన్ నూటి ముపయ్ లీటర్ ఏరు అసెన్. ననిన్ గోలమ్ కు ఆరుబాన్ మహె.
7యేసు, “అయాగోలెమ్ కాఙ్ ఏరునిహ్ తు”,ఇజిపణికినివరిఙ్ వెహాన్ .వారునిండు
నిహర్. 8 అయావలె వాండు వరిఙ్, “ముడుకిస్ సవ్ దెరి బాన్ ఒతు”, ఇజి వెహాన్ .
వారు అయాలెకెండ్ కితార్. 9సవ్ దెరియెలు దాకస్ కడు ఆతి ఏరు రుసి సుడ్ఃతాన్.
అయాదాకస్కలుల్ ఎమేణిఙ్ వాతాదొ ఇజి ఆ ఏరు ముడుకి ఒతి పణికిని వరిఙె తెలినా
ద్ గాని సవ్ దెరిఙ్ తెలిఎద్. వాండు పెండిల్ మరిసిఙ్ కూకాన్. 10 కూకాండె వనిన్ఙ్,
“విజెరెకూలెఙనెగిగ్ దాకస్కలుల్ ముందాలెసీనార్. లావుఉటివెనాక్అడెడ్బెడెడ్దికసీనార్.
గానినీను ఏలుదాకనెగిగ్ దాకస్కలుల్ నె ఇడిత్ మనిన్”, ఇజివెహాన్. 11యాకాదెయేసు కితి
మొదొహి బమమ్ ఆతి పణి. యాక గలీలయముటది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు జరిగ్తాద్.
అయా లెకెండ్ కిజి, యేసు వాండు గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరిసాత్ న్. వనిన్ సిసూర్ వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 12 దిని వెనాక్ వాండు వనిన్ అయిసి, తంబెర్ సిర్, సిసూర్ 
వెట కపర్ నహొముదు సొహాన్ . అబెబ్ సెగం దినమ్ కు మహార్ .
యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్ బేరం కినివరిఙ్ వెలిల్ పొకిస్నాన్ 

13 యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙె యేసు
యెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 14బాన్ దేవుణుగుడిఃది అరుఙుదు బేరం కిజిని వరిఙ్ 
వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, పూజ కిని వందిఙ్ పారపొటిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. పయు దేసెమ్ ది డబుబ్ఙ్ మరిసి యూదురి కాసుఙ్ సీజిని బేరం కిని
వరిఙ్ బా సుడ్ఃతాన్. 15అయావలెవాండు నాసుదాన్ కొర్ డ కితాండె, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ
వెట వరిఙ్ విజెరిఙ్ అరుఙుదాన్ పేరాన్. డబుబ్మరిసి బేరం కినివరి డబుబ్ విజు
సెదిసాత్ ండె, వరిబలెల్ఙ్ మహాన్. 16పార పొటిఙ్ పొరిన్ వరివెట, “వినాక్ఙ్ ఇబెబ్ణిఙ్ 
ఒతు. నా బుబబ్ ఇలుల్ సతత్లెకెండ్ కిమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 17 నసిత్వలె వనిన్సిసూర్,
“ఓ దేవుణు, నీ ఇలుల్ వందిఙ్ నఙిమనిన్ గొపప్ ఆస, ఉండి సిసులెకెండ్ నా లొఇ
కసాన్ద్*”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక వారు ఒడ్ఃబితార్. 18 అయావలె
యూదురు,యాపణిఙ్ కిదెఙ్ నిఙి ఇని అతికారంమనాద్ ? ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి
మఙి తోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 19 “యా గుడిః డెఃయిజి
అర్ పు. మూండి రోసాక్ఙ్ నాను మరి తొహన్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20 దనిన్ఙ్ 
యూదురు, “యా గుడిః తొహెఙ్ నలపయ్ ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీను మూండి
రోసాక్ణిఙ్ తొహిన్దా?”, ఇహార్ . 21గాని దేవుణుగుడిః వందిఙ్ వెహివలె వనిన్ ఒడొఃల్ 
వందిఙె వెహాన్ . 22వాండుసాతాండెమర్ జి నిఙితివెనుక,యాలెకెండ్ మాటవాండు

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె దేవుణు మాట వారు నమిమ్తార్. యేసు
వెహిమాటబా నమిమ్తార్. 23యేసు పసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరూసలెమ్ దు మహివలె,
వాండు కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతారె, నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. 24గాని
వాండు వరిఙ్ వనిన్ఙె ఒపజెప్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు విజెరిఙ్ నెసాన్న్.
25ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ లోకుర్ వందిఙ్ వెహెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి
మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వాండు నెసినాన్.

3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1 యుదురిఙ్ అతికారి ఆతి నికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు
పరిసయిరుఙు లొఇ ఒరెన్. 2వాండు ఉండిపొదొయ్ ,యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె,
“ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి ఒరెన్ నెస్ పిసాన్న్ ఇజిమాపు నెసినాప్. దేవుణు
ఒరెన్ వనిన్వెట సిలెల్ండ మహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఎయెన్ బా
అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3 అందెఙె యేసు వనిన్వెట ఈహ వెహాన్  : “నాను
నిజమ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ మరి కొతాఙ్ పుటిత్ఙనె, దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్”.
4 అయావలె నికొదెము, “పిరీతిలోకు ఒరెన్ 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.
6యాయబుబబ్ర్ వెటనె కొడొఃర్ కాసినార్. గాని దేవుణు ఆతమ్ వెటనె దేవుణు కొడొఃర్ 
ఆనార్. 7 “నీను మరి కొతాత్ ఙ్ పుటెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి నాను వెహి మాటదిఙ్ నీను బమమ్
ఆమా. 8 “గాలి దనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిబాడిద్ డెయాన్ద్. నీను దనిన్జాటు వెని గాని అది
ఎంబెణిఙ్ వాజినాద్, ఎంబె సొనిస్నాద్, ఇజి నిఙి తెలిఎద్. అయలెకెండ్ నె, దేవుణు
ఆతమ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కొతత్ బతుక్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజ విజు కినాన్. వాండు
అయాక ఎలాగ కినాన్ ఇజి తెలిఏద్”. 9 “యాక ఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి నికోదెము
యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

10 దనిఙ్ యేసు, “ఇసాయేలుదు మనిన్ బోదిసిని వరిలొఇ తగమాతికి ఒరెన్ నీను
గదె? యాకెఙ్ నీను నెస్ ఇదా? 11నాను నిజం వెహిస్న, మాపు నెసిత్కెఙె వెహిస్నాప్,
సుడ్ఃతికెఙె వెహిస్నాప్. గానిమీరు అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12యాబూమిదు 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
మంజినిబాడిఃదుసొన్ ఏతాన్. 14-15బీడిమ్ బూమిదుమోసె కంసుదాన్ తయార్ కితి
సరాస్ దిఙ్ పెహి లెకెండ్, లోకు మరిసి ఆతి నాను పెరె ఆనాలె. నా ముసుక్ నమకం
ఇడిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్వందిఙెనాను పెరె ఆదెఙ్ వెలె.

16 దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎసొనొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ ఒరెండె
ఒరెన్ మరిసిఙ్ సాదెఙ్ సితాన్. వనిన్ఙ్ నమినికార్ ఎలాకాలం సిసుదు మన్ ఎండ,
ఎలాకాలం దేవుణు వెట మంజిని వందిఙ్ వాండు మరిసిఙ్ సితాత్ న్. 17 దేవుణు
లోకురిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీని వందిఙ్ ఆఎద్,వాండు వనిన్మరిసిఙ్ లోకమ్ దుపోకిక.
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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. 19 జాయ్ లోకమ్ దు వాతమనాద్. గాని లోకుర్ జాయ్ దిఙ్ 
పెమిస్ ఎండ సీకట్ దిఙ్ పేమిసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ పణిఙ్ కిజినార్.
యాకసుడ్ఃజినె, లోకురిఙ్ దేవుణు తీరుప్ సీజి సికస్ సీనాన్. 20సెఇ పణిఙ్ కిజినికార్ 
విజెరె జాయ్ దిఙ్ ఇసట్ం కిఎర్. వారు జాయ్ దు రెఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ
పణిఙ్ విజు జాయ్ దు తోరెన్ ఇజి తియెల్ ఆజినార్. 21 గాని నిజమాతి పణిఙ్ 
కినికాన్ ఎయెన్ బాజాయ్ దు వాజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు కిజిని పణిఙ్ విజు
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి కిజినార్ ఇజిజాయ్ వెలిల్ తోరాన్ద్”, ఇజి వెహాన్ .

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

వరివెట సగం కాలం గడపిస్, లోకురిఙ్ బాపిత్సం సీబిసి మహాన్ . 23 సలిముడగు
అయినొఇనిన్బాడిఃదుయోహానుబాపిత్సంసీజిమహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,బాన్ నండొ
ఏరుమహె. లోకుర్ వనిన్డగుసొనిస్బాపిత్సంలాగెఆజిమహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ 
జెలిదు ఒఇ ముఙాల జరిగ్తాద్. 25యోహాను సిసూర్ ని ఒరెన్ యూదవాండు సుబం
అనియూదురు రూలువందిఙ్ వెహిస్గొడఃబఆతార్. 26వారుయోహానుడగువాతారె,
“బోదకినికి, యొరాద్ ను గడడ్ అతాల్ ని వెట ఒరెన్ మహాన్ గదె. నీను వనిన్ వందిఙ్ 
వెహి మనిన్. ఇవిలొన్ వాండు ఏలు బాపిత్సం సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె వనిన్డగు
సొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27అందెఙెయోహాను వెహాన్ , “దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె
ఒరెన్ వనిన్బతుక్దువిజుజరిగ్జినాద్. 28“నాను కీసుత్ ఆఏ. గానివనిన్ఙ్ ఇంకముఙాల
దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి నాను వెహిక మీరు వెహిదెర్. 29 పెండిల్ 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 నాసర్ ద కీసుత్ వెటపూరి ఆజినాద్. 30వాండు పెరికాన్ 
ఆదెఙ్ వలె. నాను ఇజికాన్ ఆదెఙ్. 31 పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరి ముసుక్
పెరికాన్. యాలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ యాలోకమ్ దికానె. వాండు లోకమ్ ది సఙతిఙ
వందిఙ్ వెహిస్నాన్.పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరె ముసుక్ పెరికాన్. 32వాండు
సుడ్ఃతి వనకవందిఙ్ వెహి వనాక్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. గాని సెగొండారె వాండు
వెహిస్నికెఙ్ డగు కినార్. 33 వనిన్మాట వెంజినికాన్ దేవుణు వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి
ముద పొకె ఆజినాన్. 34 దేవుణు పోకాన్ దేవుణు మాటనె వరిగ్జినాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ అంతు సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సీజినాన్. 35 అపొప్సి మరిసిఙ్ 
పేమిసాన్న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ అతికారం సితత్ మనాన్. 36మరిసి
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్.
గానివనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . గానిదేవుణు సికస్ వనిన్
ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.

4
యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 
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1-2యోహాను ఇంకయేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్, వరిఙ్ బాపిత్సం
సీజినాన్ ఇజి పరిసయ్ రు వెహర్. (నిజం ఇనిన్క ఇహిఙ,యేసు ఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సం
సిఏతాన్. వనిన్ సిసూర్ నె సితార్ ) 3ఆహెపరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ ఇజియేసునెసాత్ ండె,
వాండుయూదయపాంతండిసాత్ ండెగలీలయముటదుమరిమహసొహాన్ . 4వాండు
సమరియ దేసమ్ దాఙెసొండెఙ్ సరిమనాద్ . 5అందెఙెవాండు సమరియ దేసమ్ దు
మనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. అయాపటన్ం, పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహి
యాకోబు వనిన్ మరిసి యొసెపుఙ్ సితిత్ మనిన్ బూమిడగు మనిన్కాద్. 6యాకోబు
కారిసిత్ నూతి బాన్ మహాద్ . యేసు పయిణం కిజి వందితాండె అయా నూతి డగు
బసాత్ న్. నసిత్వలె,మదెనం.

7 అయావలె సమరియాతి బోదెలి ఉండి 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
సమరియ బోదెలి. అబాయా, నీను నఙి ఏరు లొసిన్దా”, ఇహాద్ . (ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యూదురుసమరియతివరివెటకూడ్ఃజిమన్ ఏర్ ) 10అందెఙెయేసు, “నీనుదేవుణు
సీనిక నెసిన్ మంజినిక ఇహిఙ, నిఙి ఏరు లొసిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజి నెసిన్మంజినికిహిఙ,
నీను వనిన్ఙ్ దేవుణు సీనిక వెన్ బాతిమరి. వాండు నిఙి ఎలాకాలం బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు
సితాన్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 11అయాబోదెలి వనిన్ఙ్, “బాబు నూతి నిరీక మనాద్.
ఏరు లాగ్ దెఙ్ నిఙి డొకుక్ ఇనిన్క సిలెల్ద్ . మరి ఎలాగ నీను బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు లాగిన్?
12మా అనిగొగొయాకోబు యా నూతి మఙి సితాన్. వాండు, వనిన్ మరిసిర్, వనిన్
కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్ విజుయానూతిది ఏరు ఉణిజిమహార్ . నీను వనిన్ఙ్ మిసిత్కిదా?”, ఇజి
వెహాద్ .

13-14అందెఙెయేసు, “యాఏరు ఉణివిజెరిఙ్ బామరిఏహిక్ కటాన్ద్. గానినాను
సీని ఏరు ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఏహ్ కట్ ఎద్. నాను సీని ఏరు బూమిదాన్ సోసిని
ఊట ఏరు లెకెండ్ వనిన్ లొఇ మంజినె. అయాక వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ సీజినాద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 15 నసిత్వలె అది, “బాబు యా ఏరు నఙి
సిదా. అయావలె ఎసెఙ్ బాఏహ్ కట్ ఎద్. ఇబెబ్ వాజి ఏరు లాగిజ్ ఒతెఙ్ నఙి అవ్ సరం
సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాద్ . 16యేసు దనిఙ్, “సొనిస్ నీమాసిఙ్ ఇబెబ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 17 దనిన్ఙ్ అది, “నఙి మాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙె యేసు, “నఙి మాసి
సిలెన్ ఇజి నీను వెహిమాట నిజమ్ నె. 18నిఙి అయ్ దుగురు మాసీర్ మహార్ . ఏలు
నీ వెట మంజినికాన్ నీమాసి ఆఏన్. నీను నిజమ్ నె వెహి”, ఇహాన్ . 19అయావలె
అది వెహాద్ , “బాబు నీను ఒరెన్ పవక ఇజి నాను నెసాన్. 20 మా సమరియది
అనిగొగొర్ యా గొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. గాని యూదురు ఆతి
మీరు, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ మనిన్బాడిడ్ యెరూసలెం ఇజి వెహిస్నిదెర్”.

21 అందెఙె యేసు, “బీబి, యెరుసలెమ్ దుబా, యా గొరొత్ బా బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ మీరు పొగిడిఃజి మాడిఃస్ ఇ ఉండి కాలం వాజినాద్. నీను నా మాట
నమిమ్అ. 22 ఎలాగ మరి వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిన్ దెర్ ఇజి మిఙి తెలిఏద్. గాని
యూదురు ఆతి మఙి తెలినాద్, ఎలాగ మరి వనిన్ఙ్ మాపు పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ప్ 
ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు బాణిఙె, లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ వాజినాన్.
23 దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ లోకుర్ బుబెబ్ఙ్, వరి మనుస్ పూరి నిజం పొగిడిఃజి
మాడిఃసిని ఉండి కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలునె మనాద్. ఆహె పొగిడిఃజి
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మాడిఃసిని వరిఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం. 24దేవుణు, ఆతమ్నె. అందెఙె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసిన్కార్ వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్,నిజం ఇక వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి
వెహాన్ .

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

27అయావలెనెవనిన్ సిసూర్ మర్ జివాతార్. వాండు అయాబోదెల్ వెటవరిగ్జినిక
సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. గాని నిఙి ఇనిన్క కావాలి ఇజి బా, నీను ఎందనిఙ్ 
దనిన్వెట వరిగ్జిని ఇజిబా ఎయెర్ బా వెన్ బాఏతార్. 28-29అయాబోదెల్ దని కుండ
డిఃసాత్ దె పటన్ం సొహాద్. సొహాదె, బాన్ మహి లోకురిఙ్, “నాను కితి విజు వనాక్
వందిఙ్ నఙి వెహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు వాజి సుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్ ఆఏండా?”, ఇజి
వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారె వనిన్డగు వాజి మహార్ . 31-32 అయావలె
వనిన్ సిసూరు, “మెసట్రు ఇనికబాఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙితెలిఇ
బోజనం నఙి ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజి వాండు 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 
సోపాతిమనిన్మడిఃఙ లెకెండ్ మనార్. వరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్
దొహ్ కాన్ద్ ఇజి నా డగు తని వనిన్ఙ్ లాబం మనాద్. వితిన్కాన్ ని కొయినికాన్ రిఎర్ 
కూడ్ఃజి సర్ ద ఆని లెకెండ్ వీండు ని విని ముఙాల లోకురిఙ్ సువార వెహికార్ రిఎర్ 
కూడ్ఃజి సర్ ద ఆనార్. 37 ‘వితిన్కాన్ ఒరెన్. కొయినికాన్ మరి ఒరెన్ ’, ఇజి వెహిన్క
నిజమ్ నె. 38మహికార్ కసట్బడిఃజి పణి కితార్. మీరు కిఇతిదెర్. వారు కసట్పడిఃజి కితి
పణిదిలాబంలాగ్ దెఙ్ నానుమిఙిపోకిస్న.

నండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిజినార్.
39 “నాను కితి విజువనాక్ వందిఙ్ వాండు నఙి వెహాన్ ”, ఇజిఅయాబోదెలిమాట

వెహరె, అయా పటన్మ్ ది నండొ సమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 40 అందెఙె
సమరియదికార్ వనిన్ డగు వాతారె, “మాడగు మన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్.
అందెఙె వాండు అబె రుండి రోసుక్ మహాన్ . 41వనిన్మాట వెహరె, మరి నండొండార్ 
వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్.

42వారు అయాబోదెల్ దిఙ్, “నీను వెహిదనిదాన్ ఆఎద్ మాపుయేలు నమిజినిక.
గానివినిమాటెఙ్ మాపువెహప్. నిజమె,వీండెలోకురిఙ్ పాపమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఇజి
మాపునెసినాప్. అందెఙెమాపువినిఙ్ నమిమ్జినాప్”, ఇహార్ .

యేసుఅతికారిమరిసిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
43 రుండి రోసుక్ బాన్ మహి వెనాక్, యేసు సమరియదాన్ గలీలయపాంతమ్ దు

సొహాన్ . 44 (యేసునె వెహ మహాన్ , “ఒరెన్ పవకెఙ్ వనిన్సొంత పాంతమ్ దు
ఎయెర్ బా గవ్ రం సిఎర్ ”, ఇజి) 45వాండు గలీలయదు వాతివలె, గలీలియదికార్ 
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వనిన్ఙ్ డగు కితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారుబా పసక్ పండొయిదిఙ్ యెరూసలెమ్ దు
సొహమహరె,వాండు అబెబ్ కితి విజు పణిఙ్ సుడ్ఃత మహార్ .

46వాండు గలీలియదికానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు మరివాతాన్. బానెవాండు 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.
48 యేసువనిన్ఙ్, “నండొ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతిఙనె మీరు నమినిదెర్”, ఇజి
వెహాన్ . 49 అయా అతికారి, “బాబు, నా మరిన్ సాని ముఙాల రఅ”, ఇజి వెహాన్ .
50 దనిన్ఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సొన్ అ. నీ మరిన్ బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు
యేసు వెహిమాటనమితాండెసొహాన్ . 51వాండుసొనిస్మహివలెవనిన్ ఇండొణిపణి
మణిసీర్ వనిన్ ఎదువాతారె, “నీమరిన్ బతిక్తమనాన్”,ఇహార్ . 52ఎసొడు గంటెఙ్ 
వనిన్మరిసి నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “ఇఏన్ ఒంటి గంటదిఙ్ నోబు
డిఃసాత్ ద్”, ఇజి వెహార్ . 53 నీ మరిన్ బతిక్నాన్ ఇజి యేసు వెహి ఆ టయిమ్ దునె,
వనిన్మరిన్ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి బుబబ్ నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ కుటుమ్ దికార్ 
యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 54యాకదెయేసుయుదయదాన్ గలీలయదు వాతి వెనుక కితిత్
మరి ఉండి బమామ్తి పణి.

5
1 వెనాక్ యూదుర్ ఙ పండొయ్ ఉండి వాతాద్. అందెఙె యేసు యెరూసలెమ్ 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 
గూరమహార్ . గుడిడ్దికార్,సొటాదికార్, కికుక్కాలుక్ అరికార్ బాన్ మహార్ . ఎసిత్వలెనొ
ఉండి సుటు దేవుణు దూత ఒరెన్ అయా సెరుదు డిఃగ్ జి ఏరుదిఙ్ కదిల్సినాన్.
అయావలె ఎయెన్ ముఙాల ఏరుదు డిఃగ్ నాండొ,వాండు ఎలాగమరి జబుబ్ ఆతికాన్ 
ఆతిఙ్ బానెగెణ్ ఆనాన్. యాకసట్మ్ కాణికార్ ఏరు కదిల్నిదనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ .

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

7వెన్ బాతిఙ్ అయా కసట్మ్ దికాన్, “బాబు, ఏరు కదిల్సినివలె నఙి సెరుదు డిఃపెత్ఙ్,
ఎయెన్ బా నఙి సిలెల్న్. నాను డిఃగ్ న ఇనిఙ్, నఙి ఇంక ముఙాలా మరి ఒరెన్ 
డిఃగ్ జినాన్”, ఇజి వెహాన్ .

8యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నిఙ్ జి నీసాపఅసి నడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9వెటనెవాండు
నెగెణ్ ఆతండె వనిన్ సాప నికాండె నడిఃతాన్. యాక విసాంతి దినమ్ దు జరిగ్తాద్.
10అందెఙెయూదురు నెగెణ్ ఆతి వనిన్ఙ్, “నేండు విసాంతి దినం గదె. నీను సాపెఙ్ 
నికిస్ ఒతెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మోసెసితిరూలుఙ్ దు వెహిస్నాద్, ఇనిన్ పణిబా
విసాంతి దినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఎద్ ఇజి”, ఇజి వెహార్ . 11 దనిన్ఙ్ వాండు, “నఙి నెగెణ్ 
కితికాన్, ‘నీ సాప నికిస్ నిడిఃఅ’, ఇజి నఙి వెహాన్ ”, ఇహాన్ . 12 అందెఙె వారు, “నీ
సాపెఙ్ నికిస్ నడిఃఅఇజినిఙివెహికాన్ ఎయెన్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 13నెగెణ్ కితిత్కాన్ 
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ఎయెన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెలిఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబెబ్ మందలోకుర్ కూడిఃత
మహార్ .యేసువరిలొఇహాన్  తపెఆతండెసొహాన్ . 14వెనుకయేసు వనిన్ఙ్ దేవుణు
గుడిఃదు సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండెవనిన్ఙ్, “సుడ్ఃఅ,నీను ఏలు నెగెణ్ ఆతి. ఏలుదాన్ 
పాపమ్ కు కిమ. సిలిఙ నిఙి మరి బాదెఙ్ లావువానె”, ఇహాన్ . 15వాండు సొహాండె
వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితికాన్ యేసు ఇజియూదురిఙ్ వెహాన్ .

16అందెఙెయా పణిఙ్ యేసు విసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్ నండొ
మాలెఙ్ కితాత్ ర్. 17 గాని యేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్ ఎసిత్వలెబా నెగిగ్ పణిఙ్ మహి
వరి వందిఙ్ కిజినె మంజినాన్. నానుబా కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 18 యా లెకెండ్ 
యేసు వెహిఙ్, యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు విసాంతిదినమ్ ది రూలుఙ్ తపిత్కాదె ఆఎండ, దేవుణు వనిన్ సొంత బుబబ్
ఇజిబా వెహిస్నాన్. అయాలెకెండ్, వాండు దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి వెహె
ఆజినాన్. అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్.

19 యేసు వరిఙ్ ఈహ మర్ జి వెహాన్ . “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, మరిసి
ఆతి నాను ఇనికబా నా సొంత సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ అట్ ఎన్. నా బుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ 
కిజినిక సుడ్ఃజినానొ,అయాకెఙ్ నానుబా కిజిన. బుబబ్ కిజినికెఙ్ మరిసిబా కిజినాన్.
20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొసి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. వాండు కిజినికెఙ్ విజు మరిసిఙ్ 
తోరిసాన్న్. వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్ మరి నండొ పెరి పణిఙ్ తోరిసాన్న్. అయాకెఙ్ 
సుడ్ఃజి మీరు విజెరె నండొ బమమ్ ఆనిదెర్. 21 అపొప్సి ఎలాగ సాతివరిఙ్ నికిస్,
వరిఙ్ బతిక్సినాండొఅయలెకెండ్,మరిసిబాబతిక్సినాన్. వనిన్ఙ్ ఇసట్ంమనిన్ వరిఙ్ 
బతిక్సాన్న్. 22-23 అపొప్సి ఎయెరిఙ్ బా, 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 పోకిఅపొసిఙ్ గవ్ రం సిఏన్.

24నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నామాట వెంజి, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ నమిమ్జినివనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ . గాని వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్.
25 సాతి లెకెండ్ మనికార్ దేవుణు మరిసి ఆతి నాను వెహిన్ మాటెఙ్ వెని కాలం
వాజినాద్. అయాక ఏలునె వాత మనాద్. నామాటెఙ్ వెంజి, అయ లెకెండ్ కినికార్ 
బతిక్నార్, ఇజి నాను మిఙి నిజమ్ నె వెహిస్న. 26 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా బుబబ్
బాణిఙె బతుక్ వానాద్. వాండు విజెరె బతిక్సిని లెకెండ్, నాను లోకురిఙ్ బతిక్సెత్ఙ్ 
నఙి అతికారం సిత మనాన్. 27మరి లోకురిఙ్ తీరుప్ సీదెఙ్ వాండు నఙి అతికారం
సితమనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానులోకు మరిసి.

28 దినిన్వందిఙ్ బమమ్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దూకిదు మనికార్ విజెరె నా
మాటెఙ్ వెని కాలం ఉండి వాజినాద్. 29వారు దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ 
కితికార్ నిఙ్ జిమరిఎలల్కాలందేవుణువెటబతిక్నార్. సెఇపణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జిసికస్
పొందినార్. 30నాసొంతసతుత్ దాన్ ఇనికబా కిదెఙ్ నాను అట్ ఏ. దేవుణు వెహివజనె
నాను తీరుప్ సీజిన. అందెఙె నాను తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక నాయం ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

31నావందిఙ్ నానెవెహిఙ,నానువెహిస్నివనాక్ఙ్ పేరు సిలెల్ద్ . 32గానినావందిఙ్ 
మరి ఒరెన్ సాకిస్ వెహిస్నాన్. వాండు నా బుబబ్. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్ని సాకిస్
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నిజం ఇజినాను నెసిన.
33మీరు యోహాను డగు సెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండు నా వందిఙ్ నిజమాతి

సాకిస్ వెహాన్  34లోకుర్ నా వందిఙ్ వెహిస్ని సాకిస్ నఙి అవుసరం సిలెల్ద్ . గానిమీరు
యోహాను వెహి మాటెఙ్ నమిజి దేవుణు మిఙి రకిస్సెత్ఙ్, నాను వాండు వెహి దని
వందిఙ్ వెహిస్న. 35 ఉండి దీవ కసి జాయ్ సీజినిలెకెండ్ యోహాను నిజమాతికెఙ్ 
నెస్ పిసాత్ న్. సెగం కాలం వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి మీరు సర్ ద ఆతిదెర్. 36నాను కిజిని
పణిఙ్ యోహాను వెహిసాకిస్ ఇంక గొపప్ పెరి సాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను పూరి
కిదెఙ్ బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్కెఙె నాను కిజిని పణిఙ్. అయా పణిఙ్ 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. 39-40 మీరు దేవుణు మాట బాగ సద్ విజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయాక మిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్.
అయామాటెఙ్ నా వందిఙె వెహిస్నె. గాని దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
వందిఙ్ నా డగు రెఇదెర్. 41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ నాను కోరిఏ. 42 గాని మీరు
ఎలాగ మరికిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. మీరు దేవుణుదిఙ్ నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజి
నాను నెసన్. 43నా బుబబ్ సితిత్ అతికారమ్ దాన్ నాను వాత మనన్. గాని మీరు నఙి
డగు కిఇదెర్. మరి ఒరెన్, వనిన్ సొంత అతికారమ్ దాన్ వాతిఙ, మీరు వనిన్ఙ్ డగు
కినిదెర్. 44లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెర్. ఒరెండెదేవుణుఆతికాన్ మిఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ మీరు కోర్ ఇదెర్. మరి మీరు ఎలాగ నఙి నమిమ్నిదెర్ ? 45నాను బుబబ్
డగు నేరంమోపాన్న్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిమాట్. మీరు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃతిమోసెనె
మీముసుక్ నేరంమొపాన్న్. 46మీరుమోసెఙ్ నమిమ్నికిదెర్ , నఙిబానమిమ్తార్ మరి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె నా వందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 47మీరు వాండు రాసిత్ మనికెఙ్ 
నమిమ్ఇదెర్. మరి ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.

6
యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1దనిన్వెనుకయేసు గలీలయసమ్ దరండాటిస్అతాహఒడుడ్ ద్ సొహాన్ . తిబెరియ
సమ్ దరం ఇజిబా ఇనార్. 2 కసట్మ్ దాన్ మహి వరిఙ్ వాండు నెగెణ్ కితి బమమ్ ఆతి
పణిఙలోకుర్ సుడ్ఃతార్. అందెఙెమందలోకుర్ వనిన్ వెటవాతార్. 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 డగువాజినికసుడ్ఃతాన్. “వీరుఉండెఙ్ బోజనంఎలాగకొండెఙ్ ఆనాప్ ?”,ఇజి
పిలిపుఙ్ వెన్ బాతాన్. 6ఇనిక కిదెఙ్ ఇజియేసు నెసాన్న్ గాని పిలిపుఙ్ వనిన్ముసుక్
నమకంమనాదాఇజిసుడ్ఃదెఙెవాండుఅయాలెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙెపిలిపు,
“వరిలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ ఉండెఙ్ బారుండి వందెఙ్ వెండి రుపాయుఙాణి
బోజనం కొటిఙ్ బా సాల్ ఎద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8 అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆతి ఆందెయ ఇనికాన్ యేసుఙ్ వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్.
9వాండు ఇనిన్క వెహాన్  ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ ఇజి కొడొః మనాన్. వనిన్బాన్ అయ్ దు
యావల రొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. గాని నిసొమందదిఙ్ యాకెఙ్ సాల్ ఉ”, ఇజి
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వెహాన్ . 10అయావలెయేసు, “యాలోకాఙ్ బసె కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయాబాడిఃదు
నండొ గడిడ్ మనాద్. అందెఙె మొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారె డగు అయ్ దు వెయుఙ్ 
మహార్ . 11యేసు అయా రొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె, బసిత్
వరిఙ్ సీబాజి సితాన్. అయాలెకెండె మొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొ సీబాత
సితాత్ న్. 12వారు పొటపంజు తిహి వెనుక, “ఇనిన్క పాడు ఆఏండ,మిగిలితికెఙ్ కొటు
కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13అందెఙె మిగిలితికెఙ్ సిసూర్ కెహర్. లోకుర్ తిహి
వెనాక్మనిన్అయ్ దుయావలరొటెట్ఙాణిముకెఙ్ కొటు కితారె,పనెన్ండుగపెప్ఙ్ నిహర్.
14యేసు కితిత్ యాబమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె, “నిజమె,లోకమ్ దు వాని పవక వీండె”,
ఇజివెహార్ . 15యాలోకుర్ వాజి, కెఇ కెఇనఙిరాజుకినార్ ఇజియేసునెసాత్ న్. అందెఙె
వాండు బాణిఙ్ డిసాత్ ండె ఒరెండెమరి గొరొత్ సొహాన్ .

యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిఃజినాన్ 
16-17పొదుద్ ఆతివెలె, వనిన్సిసూర్ డిఃగితారె, సమ్ దరం ఒడుడ్ దు వాతార్. అబెబ్

వారుఉండిడోణిదు ఎకారె,సమ్ దరండాటిస్, కపర్ నహొముదుసొండెఙ్ ఇజిసోతార్.
అయావలె సీకాట్ ఆతాద్. యేసు వరి డగు ఇంక రఎండ మహాన్ . 18 నసిత్వలె పెరి
గాలిఉండివాతాద్. సందారమ్ దులావుఉలెక్ఙ్ నిఙితె. 19వారు రమారమిమూండి
నాలిగ్ మయ్ లు నడిఃపిసాత్ ర్. అయావలెయేసు సందారం ఏరు ముసుక్ నడిఃజి డోణి
డగు వాజినిక సుడ్ఃతార్. అయాక సుడ్ఃతారె,వారు నండొ తియెల్ ఆతార్.

20గాని వాండు, “నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 21అందెఙె వారు
వనిన్ఙ్ డోణిదు ఎకిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆతార్ గాని వెటనె వారు సొండెఙ్ సరి సోతి మనిన్
గటుదు అందితార్. 22 సిసూరు డోణి ఎకిస్ సొని ముఙాల నిహి మహి సమ్ దరం
ఒడుడ్ దు మంద లోకుర్ మహార్ . మహస్ నాండిఙ్ వారు నెసాత్ ర్, అబెబ్ ఉండి డోణినె
మహాద్ . యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట అయా డోణి ఎకిస్ సొన్ ఎతాన్. సిసూర్ నె ఎక
సొహార్ ఇజి. 23 నసిత్వలె, తిబెరియదాన్ మరి డోణిఙ్ వాతె. యేసు రొటెట్ఙ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్ . వెహి వెనాక్ లోకుర్ అయాక తిహర్. వారు రొటెఙ్ 
తిహిబాడిడ్ః డగుఅయాడోణిఙ్ వాతె. 24యేసునివనిన్సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజిమంద
నెసాత్ ర్. ఆహెనెసిత్వెలె,వారు డోణిఙ్ ఎకారె, వనిన్ఙ్ రెబాజి కపర్ నహొముదు సొహార్ .
25వారు యేసుఙ్ అతాహ ఒడుడ్ దు సుడ్ఃతారె, “బోదకినికిదా, నీను ఎస్ కాండె ఇబెబ్
వాతి?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 26 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “నాను మీ వెట నిజం
వెహిస్న,మీరుపొటపంజురొటెఙ్ తిహిదెర్. అందెఙెమీరునఙిరెబానిదెర్. గానినాను
కితి బమమ్ ఆతి పణి అరద్ం నెసిన్ వందిఙ్ ఆఎద్ రెబాజినిక. 27పాడాఃజి సొని టిండి
వందిఙ్ కసట్బడఃమాట్. గాని ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీని నిజమాతి
టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃదు. లోకుమరిసి అయాటిండిమిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
అయా టిండి సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సిత మనాన్. 28వారు
వనిన్ఙ్, “మాపు దేవుణు పణికిదెఙ్ ఇహిఙ, ఇనిన్క కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
29యేసు వరిఙ్, “దేవుణు పోకి వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి మంజినికాదె దేవుణు
సేవ పణి”, ఇజి వెహాన్ . 30అందెఙె వారు, “అహిఙ, నీను ఇని బమామ్ని పణికినిలె?
అయాక సుడ్ఃజి నీముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను ఇనిక కినిలె? 31మోసెవెటమహి
మా అనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇని బోజనం ఉటార్. దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్, ‘వారు ఉండెఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”,
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ఇజి వెహాన్ . 32అందెఙె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దాన్ బోజనం మిఙి సితికాన్ మోసె ఆఎన్, గాని నా బుబబ్నె సితాన్.
వాండె మిఙి దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ నిజమాతి బోజనం సీజినికాన్. 33 దేవుణు
సీజినిబోజనం ఇనిన్క ఇహిఙ,వాండుమంజినిబాడిదాన్ డిఃగితివాతి,యాలోకమ్ ది
లోకురిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్జిని బతుక్ సీజినికానె”. 34అహిఙ, పబువా,
యాబోజనం ఎలాకాలంమఙి సీజిమన్ అ”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ వెహార్ .

35 అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్దెఙ్ 
లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి నానె. నా డగు వాజినికాన్ ఎసెఙ్ బా బఙ సాఎన్, నఙి
నమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బాఏహిక్సాఎన్. 36నానుమిఙి వెహిలెకెండ్,మీరు నఙి సుడ్ఃతి
మనిదెర్,గానినఙి నమిఇదెర్. 37బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్ లోకుర్ విజెరెనాడగువానార్.
నా డగు వాని ఎయెరిఙ్ బా నాను వెలిల్ నెకిస్ పొక్ ఏ. 38 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను నఙి
ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్, దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక. గాని
నఙి పోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙె డిగిత వాత. 39 నఙి పోకి దేవుణు, నా
బాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నఙి ఒపజెపిత్ వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బానాను
డిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్. గాని వరిఙ్ నాను మరివాని కడెఃవెరి దినమ్ దు ఎలాకాలం బతిక్సెత్ఙె.
యాకదె వాండు నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నా బుబబ్ కోరిజినిక ఇనిన్క ఇహిఙ, నాను
దేవుణు మరిసి ఇజి నెసి నఙి నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ మండెఙ్ ఇజి. మరి నాను మర్ జి వానివలె నాను వరిఙ్ సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె
ఇజి. యాకదె నా బుబబ్ నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురు యేసువందిఙ్ మొరొ
ఆతార్. దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి నానె, ఇజి వాండు వెహాన్ .
దిని వందిఙ్ వారు మొరొ ఆతార్. 42వారు, “వీండు యోసేపు మరిన్ ఆతి యేసు
గదె? విని అయిసి అపొప్సిరిఙ్ మాటు నెసాన్ట్ గదె? మరి ‘నాను దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ డిఃగితవాత’, ఇజి వీండు ఎలాగ వెహిస్నాన్”, ఇజి వరిగ్జినార్.

43అందెఙెయేసు, “మీలొఇమీరుమొరొఆమాట్. 44నఙిపోకిబుబబ్ఎయెరిఙ్ బా
నాడగునడిఃపిస్ ఎండమహిఙ,వారునాడగువాదెఙ్ అట్ ఎర్. నానువనిన్ఙ్ కడెఃవెరి
దినమ్ దు నాను వానివలె సావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 45 పవకరు దేవుణు మాటదు
ముఙాలె రాసత్ మనాద్, ‘దేవుణునె లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ నెస్ పిసాన్న్ ’, ఇజి. బుబబ్ వెహి
మాట వెంజి, అయాకెఙ్ వనిన్ బాణిఙ్ నెసిత్కార్ నాడగు వానార్. 46 దేవుణు బాణిఙ్ 
వాతికానె ఆఎండ మరి ఎయెన్ బా బుబెబ్ఙ్ తొఏన్. వాండు ఒరెండె బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత 
మనాన్. 47 నాను మీ వెట నిజమ్ నె వెహిస్న, నా ముసుక్ నమకం ఇడిన్వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్మనాద్. 48ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్దెఙ్ 
లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్టిండినానె. 49మీఅనిరుబీడిమ్ బూమిదుమనన్ఇనిన్బోజనం
ఉటార్. గానివారుసాతార్. 50గానియాటిండి ఎయెర్ ఉటిఙ్ బావారుసాఎర్. సాఇ
నని టిండినె దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక. 51నానె దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి. ఎయెన్ బా
యా టిండి తిహిఙ, వాండు ఎలాకాలం బతిక్నాన్. నా సొంత ఒడొఃల్ నె నాను సీని
టిండి. యాలోకమ్ దికార్ ఎలాకాలం బతిక్దెఙె నాను అయక సీజిన”. 52యేసు
వెహిక వెహరె, అయావలె యూదురు వారె వరి లొఇ ఉండి గొడఃబ రేఙితాద్. “విని
ఒడొఃల్ ఎలాగమాటు తిండెఙ్ మఙి సీనాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 53అందెఙెయేసు వరిఙ్ 
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వెహాన్ , “నిజమెనానుమీవెటవెహిస్న,లోకుమరిసిఆతినాఒడొఃల్ మీరు తిన్ ఎండ
మహిఙ, నా నల మీరు ఉణెఎండ మహిఙ, మీరు ఎలాకాలం బతిక్ఇదెర్. 54నా
ఒడొఃల్ తిని ఎయెరిఙ్ బా,నానల ఉణి ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్మనాద్. నానువనిన్ఙ్ కడెఃవెరిదినమ్ దునానువానివలెసావుదాన్ ఎలాకాలం
బతిక్సాన్లె. 55 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా ఒడొఃల్, నా నల యాకెఙె తిండెఙ్ ఉండెఙ్ 
మనికెఙ్. యాకెఙెనిజమాతిటిండి. 56నాఒడొఃల్ తినికాన్,నానలఉణికాన్,నావెట
కూడ్ఃజిమంజినాన్. నాను వనిన్ వెట కూడ్ఃజిమంజిన. 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. 58నానెదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిటిండి. మీఅనిరిఙ్ ఉటిమనన్
ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారె సాతార్. గానియాటిండి తినికాన్ 
ఎయెన్ బాఎలాకాలం బతిక్నాన్. 59 కపెరన్హ ముదుమనిన్యూదురిమీటిఙ్ ఇండొ
నేర్ పిసిమహివలెవాండుయామాటెఙ్ వెహాన్ .

60 వనిన్ సిసూర్ నండొండార్ యా మాటెఙ్ వెహరె, “యా మాటెఙ్ 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?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 62 “అహిఙ, లోకు మరిసి ఆతి నాను, ముఙాల నాను
మహిబాడిఃదు ఎకిస్ సొనికమీరు సూణివలె,మీరు ఇనిన్క ఒడ్ఃబినిదెరొ? 63దేవుణు
ఆతమ్నె, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీజినాన్. లోకుర్ అయాక సీదెఙ్ 
అట్ ఎర్. నాను మిఙి వెహిస్ని మాటెఙ్ వెట, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వాజినాన్.
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి బతుక్ సీజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 64 “గాని మీ లొఇ సెగొండార్ 
నాను వెహిమాటెఙ్ నమిమ్ఇకార్ మనార్”. సిసూర్ లొఇఎయెన్ వాండు వెహిమాటెఙ్ 
నమిమ్ఏర్, ఎయెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ ఇజియేసుమొదొహనె నెసత్ మహాన్ . అందెఙె
వాండు ఆహె వెహాన్ . 65యేసు మరి వెహిస్నాన్, “మీ లొఇ సెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్.
అందెఙె నాను మీ వెట వెహమనన్, బుబబ్ సరి సిఎండ మహిఙ, ఎయెన్ బానా డగు
వాదెఙ్ అట్ ఏన్”,ఇజి. 66దినిన్వెనుక,వనిన్ సిసూర్ లొఇనండొండార్ వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె
వనిన్వెట మరి సొన్ ఎతార్. 67 నసిత్వలె యేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్, “మీరు
బా నఙి డిఃసిసొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 68అందెఙె సిమోన్ పేతురు,
“పబువా,ఎయెర్ బాన్ మాపుసొండెఙ్ ? నీమాటెఙ్ నెఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్ని
బతుక్ వందిఙ్ వెహిస్నె. 69మాపు ఏలు నమిమ్జినాప్, మాపు నెసాత్ ప్, నీనె దేవుణు
బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”, ఇజి వెహాన్ .

70 అందెఙె యేసు, మిఙి పనెన్ండు మణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితిక నానె
గదె. గాని మీ లొఇ ఒరెన్, సయానుఙ్ మనిన్ బుదిద్ ననికాన్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ .
71వాండుఇసక్రియొతుసిమోన్ మరిసియూదవందిఙ్ వెహాన్ .యూదసిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆతిఙ్ బావాండుయేసుఙ్ వెనాక్ ఒపజెపాన్న్ లె.

7
యేసుతంబెర్ సీర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్ఏర్ 

1వెనుక,యేసు గలీలయదేసమ్ దునె మంజినాహక్ఙ్ బూలాజిమహాన్ . వాండు
యూదయదేసమ్ దుమండెఙ్ కెఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ 
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సుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె, యూదురి ఉండి పండొయ్ డగు ఆతాద్. అయా
పండొయ్ పేరునె గుడుస పండొయ్ * ఇజి. 3పండొయ్ డగు ఆతిఙ్,యేసు తంబెర్ సిర్ 
వనిన్ఙ్, “ఇబెబ్ణిఙ్ నీనుయూదయదేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ సిసూర్ 
ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహార్ . 4 “పెరికాన్ ఆదెఙ్ 
కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా డాపిస్ వనిన్ పణి కిఎన్. విజెరె ఎదునె కినాన్. నీను యా
బమామ్ని పణిఙ్ కిజిని ఇహిఙ, నిఙి నీనె లోకమ్ ది లోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి.
యా గలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి వెహార్ . 5 వనిన్ తంబెర్ సీర్ బా వనిన్ఙ్ 
నమిఎతార్. 6అందెఙెయేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ సొండెఙ్ సమయం ఇంక
రఏదె. గానిమిఙి ఎసిత్వలెబా సొండెఙ్ ఆనాద్. 7యాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసిన్కార్ మిఙి దూసిస్ ఎర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరు బా వరి వెటమనిదెర్. గాని
వారు నఙి దూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు సెఇకెఙ్ కిజినార్ ఇజినాను వెహిస్న.
8మీరు పండొయిదిఙ్ సొండు. నాను ఏలు సొన్ ఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుసొండెఙ్ 
సమయంపూరి రఏదె”, ఇజి వెహాన్ . 9యాకవెహండెవాండు గలీలయదుమహాన్ .
యేసు గుడుఃస పండొయ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

10వనిన్ తంబెర్ సిర్ పండొయ్ దిఙ్ సొహివెనాక్,వాండు బాసొహాన్ . లోకుర్ విజెరె
వనిన్ఙ్ నెస్ ఇ లెకెండ్ వాండు డాఙ్ జి సొహాన్ . 11 గాని 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 ఇజి మొరొ ఆతార్. 13 గాని యూదురిఙ్ 
తియెలాజి, ఎయెర్ బావనిన్ వందిఙ్ డటం వెహ్ ఏతార్.

యేసు పండొయ్ దు నెస్ పిసాన్న్ 
14 పండొయి దినమ్ కు సెగం ఆతాద్. అయావలె వాండు దేవుణు గుడిఃది

అరుఙుదు సొహాండె అబె మనిన్ లోకురిఙ్ నెరిప్సినాన్. 15అందెఙెయూదురు నండొ
బమమ్ ఆతారె, “వీండు బడిఃదు సొనిస్ సద్ విఇతికాన్ గదె? మరి ఎలాగ వీండు నిసొ
నెసత్ మనాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

16 నసిత్వలె యేసు వెహాన్ , “నాను నేర్ పిసిన్ మాట నా సొంతమాట ఆఎద్. గాని
అయాక నఙి పోకి వనిన్ బాణిఙ్ వాజినాద్. 17 దేవుణు ఇసట్ం కిదెఙ్ కోరిజినికాన్ 
ఎయెన్ బా, నాను నేర్ పిసిన్ మాట దేవుణు బాణిఙ్ వాజినాదొ, నా సొంత అతికారం
దాన్ నాను నేర్ పిసినికాదొ ఇజి నెసాన్న్. 18సొంత అతికారమ్ దాన్ నెస్ పిసినికాన్ 
ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంవాదెఙెనెస్ పిసాన్న్. గానివనిన్ఙ్ పోకివనిన్ఙ్ గవ్ రంవాదెఙ్ 
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 ఇజిమోసె మిఙి రూలు సిత మనాన్.
అందెఙెమీరు కొడొఃదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సునతి కిజినిదెర్. సుడ్ఃదు,మోసెఆఏన్ 

* 7:2 7:2 అయాపండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃస తొహాన్రెబానెమంజినార్ . వరి అనిన్సిర్ ఇసయేలు
లోకుర్ నలపయ్ పంటెఙ్ పయ్ నం కిజి మహివలె గుడుఃసాదు మహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి యూదురు యా
పండొయ్ కిజినార్ .
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సునతిమొదొల్ సిత్కాన్,మీఅనిర్ నెఅయాకమొదొల్ సాత్ ర్. 23విసాంతిదినమ్ దుఒరెన్ 
కొడొఃదిఙ్ సునతి కిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మోసెఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ తపెత్ఙ్ 
ఆఎద్ ఇజి. అహిఙ,నానుఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతిదినమ్ దుపూరినెగెణ్ కితివందిఙ్ 
మీరుఎందానిఙ్ నాముసుక్కోపంఆజినిదెర్ ? 24మీరుముసుక్తోర్ జినిదనిన్వందిఙ్ 
సుడ్ఃజి తీరుప్ కిమాట్. గాని నిజమాతికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు కిదు.

యేసు నిజం కీసుత్ నా ఇజి వెన్ బాజినార్ 
25 నసిత్వలె సెగొండార్ యెరుసలెమ్ దికార్, “వినిఙె గదె అతికారిఙు సపెత్ఙ్ 

సుడ్ఃజినార్. 26 ఇవిలొన్ వీండు దయ్ రమ్ దాన్ విజెరె ఎదు వరిగ్జినాన్. గాని వారు
వనిన్ఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎర్. వీండు కీసుత్ ఇజి అతికారిఙు నిజమె ఒపుకొటారా? 27 కీసుత్
వానివలె, వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. గాని వీండు ఎంబెణికాన్ ఇజి
మాపు నెసాన్ప్”, ఇజి వరిగ్తార్. 28-29 అందెఙె యేసు గుడిః అరుఙుదు నేర్ పిసి
మహివలె, ఈహ డటం వెహాన్ . “నాను ఎయెన్, ఎమేణికాన్ ఇజి మీరు 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, విని ముసుక్ మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ వాండు కినాండా?”, ఇజి
వెహార్ . 32లోకుర్ యేసు వందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొ ఆజినికెఙ్ పరీసయిరు వెహర్.
నసిత్వలెపెరిపుజెరిఙు నిపరిసయ్ రు వనిన్ఙ్ తొహిస్ఒతెఙ్ దేవుణు గుడిఃదిజమాన్ ఙ
పోకార్. 33అందెఙెయేసు, “నానుమీవెటసెగంకాలమ్ నెమంజినె. వెనాక్నానునఙి
పోకి వనిన్ డగు సొన్ సిన. 34మీరు నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నాను మనిన్ బాన్ 
మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

35-36నసిత్వలెయూదురు అతికారుఙు, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వీండు మఙి తోర్ ఎండ
ఎంబె సొండెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ? వాండు, సెగొండార్ యూదురు మా బాణిఙ్ సెదిజి
బతిక్జిని గీకు పటన్మ్ కాఙ్ సొనాండా? వాండుయూదురు ఆఇ వరిఙ్ నేర్ పిసాన్ండా?
వాండు వెహిస్నాన్, “మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని తొఇదెర్. నాను మనిన్ బాన్ మీరు
వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి. ఎందానిఙ్ వాండు ఆహె వెహిస్నాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

37 పండొయ్ కడెఃవెరి రోజు వాతాద్. కడెఃవెరి రోజునె ముకెలమాతి దినం. అయా
నాండిఙ్ యేసు నిహండె ఈహ డటం వెహాన్ . “ఏహిక్ కటిన్కాన్ ఎయెన్ బానా డగు
రఅ. నాను వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన. 38దేవుణుమాటదు వెహివజ, “నాముసుక్ నమకం
ఇడిత్ ఎయెర్ గరబ్ం దాన్ బా, నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు సోసి సొనెలె. అయాక ఉండి
ఊట సోసి సొని లెకెండ్ సొనెలె. 39 ఇబెబ్ యేసు నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు ఇజి
వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యాదేవుణు ఆతమ్,యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్,
యేసుఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు ఒతి వెనాక్ దొహ్ కాన్న్ లె. గాని యేసు యాక
వెహివలె, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
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దేవుణుయేసుఙ్ వనిన్ వెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ దుమండెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు
ఒఏండె.

40 వనిన్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ లొఇ సెగొండార్, “నిజమె, వీండె మాపు ఎదు
సుడ్ఃజిమహిపవక”,ఇజివెహార్ . 41మరిసెగొండార్, “సిలెల్ వీండెకీసుత్ ”,ఇహార్ . గాని
సెగొండార్, “కీసుత్ ఎలాగ గలీలయదాన్ వానాన్ ? 42 కీసుత్ దావీదు రాజు కుటుమ్ దాన్,
దావీదు బతిక్జి మహి పటన్మాతి బెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్, ఇజి దేవుణు మాటదు
మనాద్ గదె”, ఇహార్ . 43ఆహెవనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ ఎర్ లితార్. 44సెగొండార్ వనిన్ఙ్ 
అసెత్ఙ్ కోరితార్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్.

45 అందెఙె యేసుఙ్ అసెత్ఙ్ వాతి దేవుణు గుడిఃది జమానుఙు మర్ జి పెరి
పుజెరిఙ ని పరిసయురుఙ బాన్ సొహార్ . వారు జమాన్ ఙ, “మీరు ఎందానిఙ్ 
వనిన్ఙ్ అసి తెఇదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 46 దనిన్ఙ్ వారు, “వీండు వెహి మాటెఙ్ 
లెకెండ్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఏర్”, ఇహార్ . 47 పరిసయ్ రుఙు, “మీరు బా
మొసం ఆతిత్దెరా? 48 అతికారిఙ లొఇనొ పరిసయురుఙ లొఇనొ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
నమితాండా? 49గానియా 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 పరిసయిరుఙ లొఇ మనిన్కాన్.
51నసిత్వలెనికొదెము, “మాయూదురి రూలుఙవజ,ఒరెన్ వాండువెహిస్నికెఙ్ మాపు
ముఙాల వెంజి,వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనె వనిన్ ముసుక్ తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”, ఇజి
వెహాన్ . 52అందెఙెవారు, “నీనుబా గలీలయదాన్ వాతికాండా? నీను దేవుణుమాట
బాగ సద్ విఅ. ఒరెన్ పవకబా గలీలయదాన్ సోఏన్, ఇజి నీను నసిత్వలె నెసిన్లె”, ఇజి
వెహార్ . 53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .

8
రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 

1 గాని యేసు ఒలివ గొరొత్ *సొహాన్ . 2 జాయ్ ఆతివెలె మరి వాండు దేవుణు
గుడిఃది అరుఙుదు వాతాన్. లోకుర్ విజెరె వాజి వనిన్డగు కూడిఃతార్. వాండు
బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4 నసిత్వలె పరిసయ్ రుని యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ తతార్. అది, రంకు బూలాజి మహివలె వారు దనిన్ఙ్ 
అసాత్ ర్. వారు దనిన్ఙ్ మంద ఎదు నిల్ పాత్ రె యేసుఙ్, “బోదకినికిదా, యా బోదెల్ 
రంకు బూలాజి మహివలె, మాపు అసాత్ ప్. 5మోసె మఙి రూలు సితివెలె మఙి ఆడ
వెహాన్ , “ఆహె బూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గాని నీను ఇనిక
వెహిస్ని”, ఇజివెన్ బాతార్. 6వనిన్ముసుక్ నేరంమోపెత్ఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ సికుదు అర్ పెత్ఙ్ 
అహ వెన్ బాతార్. గాని యేసువఙితాండె బూమిదు వనిన్ డెఃసక్దాన్ రాసి మహాన్ .
7వారు మరిమరి వెన్ బాజి మహిఙ్, వాండు బుర పెహండె వరిఙ్, “మీ లొఇ పాపం
కిఇకాన్ ముఙాల దనిన్ఙ్ పణుకుదాన్ డెఃయ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . 8 వెహండె వాండు
మరి వఙ్ జి, బూమిదు రాసిమహాన్ . 9గానివారుయామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ వెనాక్
ఒరెన్ డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్. ఆహె విజెరె సొహార్ .
యేసునిఅయాబోదెల్ నిబాన్ మహార్ . అదినిహిమహిబానెమహాద్ . 10యేసు బుర
పెహండె, దనిఙ్, “వారు ఎంబె మనార్ ? ఎయెర్ బా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఎరా?”,

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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ఇజి వెన్ బాతాన్. 11 “సిలెల్ బాబు”, ఇహాద్  అది.అందెఙె యేసు, “అహిఙ, నానుబా,
నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఏ. సొన్ అ. ఏలుదాన్ మరిపాపం కిమా”, ఇహాన్ .

యేసులోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ 
12మరి, యేసు లోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానెలోకమ్ ది లోకురిఙ్ జాయ్ . నా సిసూ

ఆనికాన్ ఎయెన్ బాసీకటుదు మన్ ఎన్. గాని వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనిజాయ్ మంజినాద్ '.
13 నసిత్వలె పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్, “నీనె నీ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్ని, మరి ఎయెర్ బా
అయాక నిజం ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ .
14అందెఙె యేసు వెహాన్ , “నానె నా వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. అహిఙ్ బా నాను వెహి
సాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను ఎమెణాఙ్ వాత, ఎంబెసొన్ సిన ఇజినాను
నెసన్. గాని మీరు నెస్ ఇదెర్ నాను ఎమెణాఙ్ వాత ఎంబె సొన్ సిన ఇజి. 15మీరు
లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజితీర్ పుసీజినిదెర్. గానినానుఅయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బా
తీర్ పుసిఏ. 16నాను తీర్ పుసితిఙ్ బానాను సితిత్ తీరుప్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నాను ఒరెనె ఆఏ తీరుప్ సీజిన. నఙిపోకి బుబబ్ నా వెటమనాన్. 17దేవుణుమోసెఙ్ 
సితిత్ మీరూలుఙ్ దురాసత్ మనాద్, ‘రిఏర్ వెహిస్నిసాసిఉండెలెకెండ్ మహిఙ,అయాక
నిజం ఇజి'. 18నానె నా వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. మరి నఙి పోకి నా బుబబ్ బా నా
వందిఙ్ సాసి వెహిస్నాన్”. 19 నసిత్వలె వారు వనిన్ఙ్, “ఎంబె నీ బుబబ్ మనాన్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. దనిన్ఙ్ యేసు”, మీరు నఙి నెస్ ఇదెర్. నా బుబెబ్ఙ్ నెస్ ఇదెర్.
మీరు నఙి నెసిన్కిహిఙ, నా బుబెబ్ఙ్ బా నెసిత్దెర్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 20వాండుయా
మాటెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సంత అర్ పిన్ పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజి నెస్ పిసి మహివలె
వెహాన్ . గానిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణు
ఎతుత్ కితిత్ సమయం రెఏదె. 21 మరి యేసు వరిఙ్, “నాను సొనాలె. మీరు నఙి
రెబానిదెర్. మీరుపాపమ్ కు కిజిమంజినెసానిదెర్. నానుసొనిబాడిఃదుమీరువాదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 22 అందెఙె యూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ వాండె
సపె ఆనాండా? వాండు వెహిస్నాన్ గదె నాను సొనిబాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ 
ఇజి’, ఇజివరిగ్తార్. 23యేసువరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్యాలోకమ్ దికిదెర్.
గాని నాను ముసుక్ దేవుణు మంజిని బాడిదికాన్. మీరుయాలోకమ్ దికిదెర్. నాను
ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ. 24నానుమిఙి వెహమనన్మీరు పాపం కిజిమంజినెసానిదెర్ ఇజి.
నాను ఎయెన్ ఇజి వెహిస్నానొ, నానె వాండు ఇజి మీరు నమిమ్ఎండ మహిఙ, మీరు
నిజమ్ నె పాపమ్ దు మంజినె సానిదెర్”. 25వారు వనిన్ఙ్, “నీను ఎయెన్?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. ‘నాను ఎయెన్ ఇజి మొదొహనె వెహ మనానో, నానె వాండు’, ఇహాన్ .
26యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ నండొ వెహెఙ్ నఙి మనాద్. మీముసుక్ నండొ
తీర్ పుఙ్ బామనాద్. గాని నఙి పోకాన్ నిజామాతికాన్. వాండు నఙి వెహి సఙతిఙ్ నె
నాను లోకమ్ ది లోకురిఙ్ వెహిన. 27వాండు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మనిన్ వనిన్
బుబబ్ వందిఙె వరిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజి వారు అరద్ం కిఎతార్. 28అందెఙెయేసు వరిఙ్,
“మీరులోకుమరిసిఆతినఙిసిలువాదుసపిన్వెలె,మీరునసిన్దెర్,నానుఎయెన్ ఇజి.
మరి,నానునాసొంతఅతికారందాన్ ఇనికబాకిఎ. గానినాబుబబ్ నఙినెస్ పిసిత్వజనె
నాను వెహిస్న, ఇజి మిరు నెసిన్దెర్. 29నఙి పోకాన్ నఙి తోడుః మంజినాన్. వాండు
నఙి ఒరెన్ వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతికెఙె నాను
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ఎసిత్వలెబా కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 30వాండుయామాటెఙ్ వెహివలె నండొండార్ వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

అబాహము కొడొఃర్ 
31 వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను వెహిమాటెఙ్ 

లొఙిజి మహిఙ, మీరు నిజమ్ నె నా సిసూర్ ఆనిదెర్. 32 నసిత్వలె మీరు దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్. అయాకమిఙిపాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”. 33వారు
వనిన్ఙ్, “మాపుఅబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాప్. మాపుఎసెఙ్ బాఎయెఅడిఃగివెటిట్పణి
మణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె. నసిత్వలె ‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’, ఇజి ఎలాగ వెహిస్ని”,
ఇజి వెహార్ . 34అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్, ఎలాగ తొహె ఆతి మనిన్
వజ ఎజమాని అడిఃగి మంజి నాండొ, అయాలెకెండ్ పాపం కిని విజెరె పాపమ్ దిఙ్ 
అడిఃగి తొహె ఆతి లెకెండ్ మంజినాన్. 35 ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ అకుక్ మనిన్
వనిన్ లెకెండ్ ఎలాకాలం అయా ఇండొ మండెఙ్ అట్ ఎన్. గాని అయా ఇండొణి
మరిసిఙ్ ఎలాకాలంఅయాఇండొఅకుక్మంజినాద్. 36అందెఙెదేవుణుమరిసిమిఙి
తొహె ఆతి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె డిఃబెఆనిదెర్. 37నాను నెసన్ మీరు
అబాహముతెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి. గానిమీరునఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ మిఙిపడిఃఉ. 38నాబుబబ్ నఙితోరిసిత్కెఙ్ నానువెహిస్న. గాని
మీరుమీబుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ కిజినిదెర్”,ఇజివెహాన్ . 39నసిత్వలెవారు, “అబహమునె
మాబుబబ్”,ఇజివెహార్ . 40“మీరుఅబాహముకొడొఃర్ ఇహిఙ,మీరుఅబాహముకితి
పణిఙ్ నె కితిదెర్ మరి. దేవుణు బాణిఙ్ నాను వెహికెఙె మిఙి వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా
సుడ్ఃత. గాని మీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. అబాహము యా లెకెండ్ ఇనికబా
కిఎన్. 41మీ బుబబ్ కిజినికెఙె మీరు బా కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె వారు,
“మాపు అపొప్సి వెట పుటిత్కాపె. దేవుణు ఒరెండె మా బుబబ్”, ఇహార్ . 42 అందెఙె
యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “దేవుణునె మీ బుబబ్ ఇహిఙ, మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ 
మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను దేవుణు బాణిఙ్ వాత. నాను యేలు ఇబెబ్ మనన్.
నాను నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ రెఏత. గాని వాండు నఙి పోకాన్. 43 ఎందానిఙ్ నాను
వెహిస్ని మాటెఙ్ మీరు అరద్ం కిఇదెర్ ? ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ 
వెండెఙ్ మీరు కెఇదెర్. 44మీ బుబబ్ సయ్ తానె. మీరు వనిన్ కొడొఃర్. మీరు వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ంఆతికెఙ్ కిదెఙ్ కోరిజినిదెర్. మొదొహన్ అసివాండుసపిన్కాన్. వాండునిజమాతి
బాడిఃదు నిల్ ఏన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇ నిజమాతికెఙ్ సిలుల్ . వాండు అబదద్ం
వరిగ్నివలె, వనిన్ సొంత బుదిద్దాఙె వరిగ్జినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు అబదద్ం
వరిగ్నికాన్. అబదద్ం వరిగ్ని వరి అపొసి. 45గానినాను దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
వెహిస్న. 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”.

48 నసిత్వలె యూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం అసాత్ ద్ ఇజి
మాపువెహిస్నిమాటదు తపు ఇనికబామనాదా?”, ఇహార్ . 49నఙి దెయం అస్ ఏద్.
నాను నా బుబెబ్ఙ్ గవ్ రం సీజిన. గాని మీరు నఙి కరాయి ఇజినిదెర్. 50 నాను
నా వందిఙ్ గవ్ రం అన్ పె ఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గాని అయాకెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఒరెన్ 
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మనాన్. వాండె నా వందిఙ్ నాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీజినికాన్. 51 నా మాటెఙవజ
బతిక్నికాన్ ఎయెన్ బాసాఎన్,ఇజినానునిజంమీవెటవెహిస్న”,ఇజిమర్ జివెహాన్ .
52అయావలెయూదురు, “ఏలుమాపునెసాన్ప్ నీను దెయంఅసిత్కి ఇజి. అబాహము
సాతాన్. అయా లెకెండ్ పవకరుబా సాతార్. గాని నీను వెహిస్ని, ‘నామాటెఙ వజ
బతిక్జినికాన్ ఎయెన్ బాసాఏన్ ’, ఇజి.

53నీనుమాబుబబ్ఆతిఅబాహముఇంకపెరికిదా? వాండుసాతాన్. అయాలెకెండ్ 
పవకరు బాసాతార్. నీను ఎయెన్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వెహార్ .

54 అందెఙె యేసు, “నానె నఙి పొగ్ డిఃతిఙ దనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . గాని నఙి
పొగ్ డిఃనికాన్ నా బుబబ్నె. వనిన్ఙె మీరు, మా దేవుణు ఇజి వెహిస్నిదెర్. 55మీరు
వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహిఙ, మీ
లెకెండ్ ఒరెన్ అబదద్ంవరిగ్నికాన్ ఆతమరి. గానినానువనిన్ఙ్ నెసన్. వనిన్మాటెఙవజ
బతిక్జిన. 56మీబుబాబ్తి అబాహము,నానువాని దినం సుడ్ఃదెఙ్ అటన్ ఇజి సర్ ద
ఆతాన్. వాండు అయాదినం సుడ్ఃతాండె సర్ ద ఆతాన్”, ఇజి వెహాన్ . 57నిఙి ఏలు
యాబయ్ పంటెఙ్ బాసిలుల్ . నీను అబహముఙ్ సుడ్ఃతిదా?”, ఇజియూదురు వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 58అందెఙెయేసు, “అబాహము పుట్ ఏండ ముఙాలె నాను మనన్ ఇజి నిజం
మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 59యాక వెహిఙ్, వారు వనిన్ఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ పణుకు
పెహర్. గానివాండు డాఃఙితాండె గుడిఃదాన్ సొహాన్ .

9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసు సొనిస్ మహివలె, పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్.
2 నసిత్వలె వనిన్సిసూర్ వనిన్ఙ్, “బోదకినికి, ఎయెర్ పాపం కితిఙ్ వీండు గుడిడ్దాన్ 
పుటాత్ న్ ? వీండునా వినిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3 అందెఙె
యేసు, “వీండు పాపం కితిఙ్ ఆఏద్, వినిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ పాపం కితిఙ్ ఆఏద్.
గాని దేవుణు ఒరెండె కిదెఙ్ అటిన్ పణి వినిలొఇ సుడ్ఃదెఙె వీండు గుడిడ్ ఆతాండె
పుటాత్ న్. 4 వేడె మనివలె, మాటు నఙి పోకివనిన్ పణి కిదెఙ్ వలె. సీకట్ బేగి ఆనాద్.
అయావలె ఎయెర్ బా ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 5 నాను యా లోకమ్ దు మనివలె,
యాలోకమ్ దివరిఙ్ జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ . 6వెహాండె, వాండు బూమిదు
పూసాత్ న్. వనిన్పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె,అయాబురద్ గుడిః వనిన్ కణకెఙ
ముసుక్ రాసాత్ న్. 7 రాసాత్ ండె, “నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు
నొరె ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్ మాటదిఙ్ పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం)
వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు నెగెణ్ ఆతె. వాండు మర్ జి వాతాన్.
8 అయావలె 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. 11 అందెఙె 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
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మనాన్ అయా వాండు”, ఇజి వారు వెన్ బాతార్. “ఏమొ నాను నెస్ ఏ”, ఇహాన్ 
వాండు. 13 ముఙాల గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ వారు పరిసయ్ రుఙు డగు తతాత్ ర్.
14ఉండి విసాంతి నాండిఙె, యేసు బురద్ కితాండె అయా వనిన్ కణుకు నెగెణ్ కితాత్ న్.
15పరిసయ్ రుబానీను ఎలాగబేసెత్ఙ్ అటిత్ ఇజి వెన్ బాతార్. వాండు, “అయావాండు
నా కణుకు ముసుక్ బురద్ రాసాత్ న్. నాను నొర్ బాత. ఏలు నాను బేసిన”, ఇహాన్ .
16 అందెఙె సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “యా వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఎన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,విసాంతిదినమ్ దు అహ కిజివాండు రూలుఙ్ తపిస్నాన్”, ఇహార్ .
గాని మరి సెగొండార్, “ఒరెన్ పాపం కిజినికాన్ ఎలాగ నిసొ బమామ్ని పణిఙ్ కిదెఙ్ 
అటాన్న్”, ఇహార్ . ఆహె వారు కేటెఙ్ ఆతార్. 17 అందెఙె పరిసయ్ రు మరి
అయా గుడిఃదాన్ మహి వనిన్ఙ్, “వాండు నీ కణుకునె రేకాన్. అందెఙె నీను వనిన్
వందిఙ్ ఇనిన్క వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. దనిఙ్ వాండు, “వాండు ఒరెన్ పవక”,
ఇహాన్ . 18యాయూదురు అదికారిఙు, వీండు గుడిఃదాన్ మహాన్ . వీండు ఏలు రెకె
ఆతండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్. అందెఙె వారు వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ రపిసాత్ ర్.
19 రపిసాత్ రె వరిఙ్, “వీండు మీ మరీన్ నా? వీండునా గుడిదాన్ పుటాత్ న్ ఇజి మీరు
వెహిస్నిదెర్. అహిఙ, ఏలువాండు ఎలాగ బేసినాన్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. అహ
వెన్ బాని దాక, వాండు గుడిదాన్ మహాన్ . వాండు నెగెణ్ ఆతాండె బేసినాన్ ఇజి
నమిమ్ఏతార్.

20వనిన్అయిసిఅపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండుమామరిన్,ఇజిమాపునెసాన్ప్. వీండు
గుడిఃదాన్ పుటాత్ న్ ఇజిబానెసాన్ప్. 21గానిఏలువాండుఎలాగబేసినాన్ ఎయెన్ వనిన్
కణుకు రెకాన్ ఇనిన్క మాపు నెస్ ఎప్. వాండు బుదిద్ వాతికాన్ గదె. వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు.
వాండు వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక వెహన్న్”, ఇజి వెహార్ . 22వనిన్ అయిసిఅపొసిర్ ఆహెవెహార్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారుయూదురి అదికారిఙ తియెల్ ఆతార్. యాయూదురు ఉండి
తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బాయేసు కీసుత్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ యుదురి
మీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్ కిదెఙ్ ఇజి. 23అందెఙె వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్,వాండు బుదిద్
వాతికాన్ గదె, వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24 అందెఙె యూదురు అతికారిఙు
మరిబాగుడిదాన్ మహివనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె, “నీనుదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
వెహ్ అ. నిఙి నెగెణ్ కితాన్ ఇజి నీను వెహిస్ని యా వాండు పాపం కిజినికాన్ ఇజి
మాపు నెసినాప్”, ఇహార్ . 25నసిత్వలె వాండు, “వాండు పాపం కిజినికానొ సిలెనొ ఇజి
నాను నెస్ ఏ. ఉండి నాను నెసన్. నాను గుడిఃదాన్ మహ. ఏలు నాను బేసిన”, ఇజి
వెహాన్ . 26వారు వనిన్ఙ్, “వాండు నిఙి ఇనిక కితాత్ న్ ? వాండు ఎలాగ నీ కణుకు
రెకాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 27అందెఙెవాండు,నానుముఙాలెమిఙివెహమన. గాని
మీరు విన్ ఇదెర్. ఎందానిఙ్ మీరు మరిబా విండెఙ్ ? మీరుబా వనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ 
కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 28 “నీను బా వనిన్ సిసూనె. మాపుమోసె సిసూర్ ఙ.
29దేవుణుమోసెవెట వరిగ్తాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. గానిఅయావాండు ఎమేణికాన్ 
ఇజిమాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వనిన్ఙ్ నండొ దూసిసాత్ ర్. 30అందెఙె వాండు ఈహ
వెహాన్ , “అబబ్ గొపప్ పణి యాక! వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెర్ గాని
వాండు నా కణుకు రెకాన్. 31 దేవుణు పాపం కినివరి మొరొ విన్ ఏన్ ఇజి మాటు
నెసాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి పణిఙ్ కిని వరిమొరొవాండు వినాన్.
32 యాయ పొటలొఇహనె గుడిదాన్ మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా రెకిక
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విన్ ఏర్. 33నా కణుకు రేకియావాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ నఙి
నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”. 34దనిన్ఙ్ వారు, “నీనుపాపమ్ 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 . 37అయావలె ఏలు, “నీనుయేలు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిమనిన్. వాండె నీ
వెట వరిగ్జినికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 38నసిత్వలెవాండు, “పబువా,నాను నిఙి నమిజిన”,
ఇహండె యేసు పాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ న్. 39 అందెఙె యేసు,
“నాను లోకురిఙ్ కేట కిదెఙెవాతమన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నాను
వాతమన”, ఇహాన్ . 40నసిత్వలె వనిన్డగు నిహిమహిసెగొండార్ పరిసయ్ రు వాండు
వెహిస్నిక విహర్. విహరె, “ఇనిక? మాపు బా గుడిదికాపా?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
41అందెఙెయేసు, “మీరు గుడిఃదికిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమీపాపమ్ కు లెకక్ కిఏతాన్ 
మరి. గాని ‘మాపుసుడ్ఃజినాప్ ’ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. అందెఙెమీలొఇపాపమ్ కు
నిహెమనె”, ఇజి వెహాన్ .

10
1 “గొరెఙ సాలదు, సరిదాన్ డుగ్ ఏండ, ఆఇ సరిదాన్ డుగిన్కాన్ డొఙారి కఙరి

ఆత మనాన్. 2 గాని సరిదాన్ డుగిన్కాన్ గొరెఙ్ గవుడుఃయెన్. 3సాలదిఙ్ రెయ్ క
కాప్ కినికాన్, వనిన్వందిఙ్ సేహెల్ రేనాన్. గొరెఙ్ వనిన్కంటం వెనెన్. వాండు వనిన్సొంత
గొరెఙ పేరు అసి కూకిస్ వనాక్ఙ్ వెలిల్ సోపాన్న్. 4 వనిన్ సొంతవనకాఙ్ విజు వెలిల్
సోపిత్ వెనుక, గొరెఙ ముఙాల వాండు నడిఃనాన్. గొరెఙ్ వనిన్ కంటం నెసెన్. అందెఙె
అవి వనిన్వెట సొనె. 5 గాని నెస్ ఇవనిన్ కంటం అవి నెస్ ఉ. అందెఙె వనిన్వెట
సొన్ ఏండ, అవి వనిన్బాణిఙ్ ఉహ్ కెన్, ఇజి నాను నిజం మీవెట వెహిస్న. 6యేసు
అబెబ్ నిహిమహివరిఙ్ కతవజయాక నెస్ పిసాత్ న్. గాని వారు వాండు వెహిస్నిదనిఙ్ 
అర్ దం కిఏతార్.

7అందెఙెవాండుమరివరివెటఈహ వెహాన్  : “నానునిజంమీవెటవెహిస్న,నానె
గొరెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. 8నాముఙాలవాతికార్ విజెరెబాడొఙారి కఙరి ఆతమనార్.
గాని గొరెఙ్ వరిఙ్ విన్ ఉతె. 9నాను దేవుణుడగు సొండెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. నా
వెట డుఃగిన్కాన్ ఎయెన్ బా నెగెండ మంజినాన్. వాండు లొఇ సొనిస్ వెలిల్ వాజి మేత
మేజి మంజినాన్. 10 డొఙారి డొఙ కిదెఙ్ నొ, సపెత్ఙ్ నొ పాడు కిదెఙ్ నొ వానాన్. మరి
ఇనిన్దనిఙ్ బా రెఏన్. నాను నఙి వెనివరిఙ్ దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
సీని వందిఙెవాతమనన్. అయాకపూరి సీని వందిఙెవాతమన్. 11నాను గొరెఙ నెగిగ్
గవుడుయెన్. నెగిగ్ గవుడుయెన్ గొరెఙ వందిఙ్ వనిన్పాణం సీనాన్. 12జీతం వందిఙ్ 
గొరెఙ్ అడిజినికాన్ గవుడుయెన్ ఆఏన్. అకెక్ఙ్ వనిన్ సొంతగొరెఙ్ 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.

14-15నానుగొరెఙనెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్నఙిఎలాగనెసినాండొ,నానుబుబెబ్ఙ్ 
ఎలాగ నెసినానొ, అయావజ నాను గొరెఙ నెసిన. నా గొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను
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గొరెఙవందిఙ్ నాపాణం సీజిన. 16యామందదుమనికెఙ్ ఆఏండ,మరిసెగం గొరెఙ
నఙి మనెన్. వనాక్ఙ్ బా నాను పేర్ జి తతెత్ఙ్ వెలె. అవి నా కంటం వినె. అయావలె
మంద ఉండె ఆనాద్. గవుడుఃయెన్ ఒరెన్ ఆనాన్. 17నాను మర్ జి బతిక్నివందిఙె,
నా పాణం సీజిన. అందెఙె నా బుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్. 18 ఎయెన్ బా నా పాణం నా
బాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నా సొంత ఇసట్మ్ దానె నా పాణం సీజిన. నా పాణం సీదెఙ్ నఙి
అతికారంమనాద్. మర్ జిలాగె ఆదెఙ్ బానఙి అతికారంమనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ 
ఇజినెనాబుబబ్ నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19వాండు వెహియామాటెఙవందిఙె,యూదురు లొఇ ఉండి ఇజి గొడఃబ పుటాత్ ద్ 
20వరిలొఇనండొండార్, “వీండు దెయంఅసిత్కాన్,వెరివాండు,వినిన్మాటఎందానిఙ్ 
వెంజినిదెర్”, ఇజి వెహార్ . 21మరి సెగొండార్, “దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ యాలెకెండ్ 
వరిగ్ఏన్. దెయం గుడిఃదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అటాన్దా?”, ఇజి వెహార్ .

యూదురుయేసుఙ్ నమిమ్ఏర్.
22అయావలె పినిన్కాలం. యెరూసలెమ్ దుయూదురు దేవుణుగుడిఃదు బసె ఆతి

దినంవందిఙ్ ఎతుత్ కిని పండొయ్ కిజినార్*.
23 నసిత్వలె యేసు, దేవుణుగుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇజి కూకె ఆని

అరుఙుదు బూలాజి మహాన్ . 24 అయావలె యూదురు వనిన్ సుటులం ఆతారె,
“ఎసోడ్ రోసుక్ నీను మఙి టెటాఙ్ వెహ్ ఏండ, అనుమానమ్ కు ఇడ్ జిని? నీను కీసుత్
ఇహిఙ, మఙి తినాఙ్ వెహ్ అ”, ఇహార్ . 25 అందెఙె యేసు, నాను మీవెట వెహ.
గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నాను బమామ్ని పణిఙ్ కిజిన. అయా
పణిఙ్ నావందిఙ్ సాసి వెహిస్నె. 26 గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు నా గొరెఙ్ ఆఇదెర్. 27నా గొరెఙ్ నా కంటం వెంజినె. నాను వనాక్ఙ్ నెసిన.
అవి నావెట వాజినె. 28 నాను వనాక్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్జిని బతుక్
సీజిన. అవి ఎసెఙ్ బానాసనం ఆఉ. వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బానా కీదాన్ ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్.
29 వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్. అందెఙె ఎయెన్ బా వనకాఙ్ 
బుబబ్కీదాన్ డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 30నానుని నా బుబబ్, ఉండె ఆత మనాప్”,
ఇజి వెహాన్ . 31 నసిత్వలె, యూదురు వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి పణుకు పెహర్.
32గానియేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజి మిఙి తోరిసత్
మనన్. వనకలొఇఎమేణిపణివందిఙ్ నఙిమీరు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినిదెర్ ?”, ఇజి
వెహాన్ . 33 అందెఙె యూదురు, “మాపు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని
నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ ఆఏద్ . గానినీను ఒరెన్ లోకుఆజిమంజి,నాను దేవుణు ఇజివెహె
ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినాప్”, ఇజి వెహార్ .

34 అందెఙె వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’ ఇజి దేవుణునె
వెహాన్ †, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ గదె? 35దేవుణుమాటదు వెహిస్నికెఙ్ 
ఎసెఙ్ బాతప్ ఉ. దేవుణుమాటసితిత్ లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజిదేవుణు కూకిస్నాన్.
36బుబాబ్తిదేవుణునెనఙివనిన్వందిఙ్ కేట కితాండెయాలోకమ్ దుపోకాన్. అహిఙ,
‘నానెదేవుణుమరిసి’ ఇజినాను వెహిన్వలె దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్ ఇజిమీరు ఎలాగ

* 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 నె యా గుడిఃదు బసె ఆతి దినం
వందిఙ్ ఎతుకిని పండొయ్ . † 10:34 10:34 కీరన 82:6.
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వెహిస్నిదెర్. 37నాను నా బుబబ్ వెహి పణికిఏండమహిఙ, నఙి నమిమ్మాట్. 38గాని
నాను కితిత్ అయాపణిఙనమిమ్దు. నఙినమ్ ఇఙ్ బాఅయాపణిఙనమిమ్దు. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, బుబబ్ నావెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. నాను బుబబ్వెట కూడ్ఃజి మంజిన,
ఇజి మీరు నెసి అరద్ం కిజి మండెఙ్”. 39యాకెఙ్ విహరె, మరి వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతార్. గానివాండు వరి కీదాన్ తపె ఆతాండెసొహాన్ .

40వాండుయొరాద్ ను గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్ఉండిబాడిఃదుమరిబాసొహాన్ .
బానె యోహాను బాపిత్సం సీజి మహాన్ . వాండు బాన్ మహాన్ . 41 నండొడార్ 
వనిన్డగు వాతార్. వారు, “యోహాను ఇని బమామ్ని పణిబాన్ కిఏతాన్. గాని విని
వందిఙ్ యొహాను వెహి సఙతిఙ్ విజు నిజమ్ నె”, ఇజి వెహార్ . 42అబెబ్ నండొడార్ 
యేసుముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

11
సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3 బెతానియ ఇనిన్ నాటొ లాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్ బీబిక్ నె మార
మరియ ఇనికెఙ్. యా మరియనె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అతరు ఇనిన్ వాసన నూనె
వాకాదె, దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్. ఉండి నాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్ వాతాద్. నీర్ సం
లావు ఆతిఙ్, వనిన్ బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె, ‘పబువా, నీను లావు పేమ కిజిని
నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’, ఇజి. 4యేసు యా 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 . 5యేసుమారెఙ్, దనిన్తఙిసి మరియెఙ్, లాజరుఙ్ లావు
పేమిసాత్ న్. 6 గాని లాజరు నీర్ సం లావు ఆతాన్ ఇజి కబు విహిఙ్ బా వాండు బేగి
సొన్ ఏతాన్. వాండు మహి బాన్ మరి రుండి రోసుక్బా మహాన్ . 7 వెనుక వాండు
వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు, మాటు యూదయ దేసమ్ దు మర్ జి సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .
8అయావలె వారు, “బోదకినికి, యూదురు నిఙి పణకాణిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ సెగం రోసుక్
ముఙాలె సుడ్ఃతార్  గదె. మరిబా నీను అబెబ్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇహార్ .
9 అందెఙె యేసు, “వేడకాఙ్ పనెన్ండు గంటెఙ్ మనె. సిలె? అందెఙె ఒరెన్ వేడె
బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అర్ న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యా లోకమ్ ది
జాయి సుడ్ఃజినాన్. 10 గాని వాండు రెయితు బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి
అరాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్లొఇజాయిసిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 11యాకవెహండె,
మరి సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మా కూలాయెన్ ఆతి లాజరు నిదకిజినాన్. వనిన్ఙ్ 
నికెఙ్ నాను బాన్ సొనిస్న. 12వనిన్ సిసూరు, “పబువా, వాండు నిదకిజినాన్ ఇహిఙ,
వాండు నెగెణ్ ఆనాన్ లె”, ఇహార్ . 13లాజరు సాతమనాన్ ఇజియేసు వెహాన్ . గాని
వనిన్సిసూర్ మాముల్ నిదవందిఙెవాండువెహిస్నాన్ ఇజిఒడిఃబితార్. 14-15అందెఙె
వాండు వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ , “లాజరుసాతాన్. అయావలెనాను వనిన్వెటమన్ ఏత.
అందెఙె నాను మీ వందిఙ్ సరద్ ఆజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు నఙి నమిమ్నిదెరెల్.
అందెఙె రదు, వనిన్ బాన్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 16 నసిత్వలె దిదుము ఇజి కూకె ఆని
తోమామహిసిసూరిఙ్, “రదుమాటుబాసొనాట్. వనిన్వెటసాదెఙ్ సొనాట్”, ఇహాన్ .

17 యేసు వాతివలె, లాజరుఙ్ సమాది కిజి నాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె ఇజి నెసాత్ న్.
18-19 బెతానియయెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజు ఇంసుమింసు రుండి మయ్ లుఙ్ దూరం
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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 నసిత్వలె మార యేసుఙ్, “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 . 23 అందెఙె యేసు, “నీ తంబెరిస్ మర్ జి
నిఙ్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 24అయావలె అది, “యాలోకమ్ దిఙ్ కడఃవెరి దినమ్ దు,
వాండు మరి బతిక్నాన్ లె ఇజి నాను నెసన్”, ఇహాద్ . 25-26 అందెఙె యేసు దనిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ , “నానె సాతి వరిఙ్ నికిన్కాన్. వరిఙ్ మరి బతుక్ సీనికాన్ నానె. నఙి
నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా వాండు సాతిఙ్ బా మరి బతిక్నాన్. నఙి నమిమ్జి బతిక్జిని
ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా సాఏన్. నీను యాకెఙ్ నమిజినిదా?”. 27 అయావలె అది,
“ఒఒ, నాను నమిజిన, నీనె దేవుణు మరిసి ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనె యా లోకమ్ దు
వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి వెహాద్ .

28 యాకెఙ్ వెహదె, అది మర్ జి సొహదె, దనిన్తఙి మరియెఙ్ కూకాదె,
“బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్. నిఙి కూకిస్నాన్”, ఇజి గిబిబ్ డగు వెహాద్ . 29మరియ
యాకవిహిఙ్,అది గజిబిజి నిఙితాదె, వనిన్ డగు సొహద్. 30అయావలెయేసు ఇంక
ఆ నాటొ రెఎండె. మార వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నె మహాన్ . 31మారెఙ్ ఓదరిసి
దనివెట ఇండొ మహి యూదురు అది గజిబిజి నిఙ్ జి సొనిస్నిక సుడ్ఃతివలె, అది
అడఃబదెఙ్ దూకిదు సొనిస్నాన్ సు ఇజి దనిన్వెనుక సొహార్ .

32యేసు మనిన్ బాడిఃదు మరియవాతాదె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాదె, వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ 
అరాద్. అరాదె, “పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ,నాతంబెరిసాఎతాన్ మరి”,
ఇహాద్ . 33 అది అడఃబాజినిక యేసు సుడ్ఃతాన్. దని వెట వాతి యూదురు బా
అడఃబాజినికసుడ్ఃతాన్. అయావలెవాండుమనుస్దుబాదఆతాండెమొకొండిఃపాత్ న్.
34 “వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “వాజిసుడ్ఃఅ పబువా”,
ఇహార్ వారు. 35యేసు కనీర్ డిఃపాత్ న్ 36 అయావలె యూదురు, “సుడ్ఃదు వాండు
ఎసొ వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”, ఇజి వెహార్ . 37 గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః
వరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. మరిఎందనిఙ్ లాజరుసాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వరిగ్తార్.
38అయావలెయేసు నండొ బాద ఆతాండె దూకిదు వాతాన్. అయాక ఉండి సాలం.
దనిన్ముఙాల ఉండి పెరి పణుకు ఇడత్ మహార్ . 39యేసు, “అయాపణుకు లాగ్ దు”,
ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె సాతివనిన్ బీబ్ సి మార వనిన్ఙ్, “పబువా, వినిఙ్ ముసి నాలిగ్
రోసుక్ ఆజినాద్. అందెఙె గొపప్ కంపు ఏలు మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాద్  40అందెఙె
యేసు దనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ, దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను సూణిలె ఇజి
నాను నిఙి వెహ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 41 అందెఙె వారు పణుకు లాగితార్. యేసు
కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె, “ఓ బా నీను నా పారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు.
42 నీను ఎసిత్వలె బా నఙి వెంజినిలె ఇజి నాను నెసన్. గాని ఇబెబ్ నిలిస్ మంజినియా
లోకుర్ వందిఙ్ నాను నిఙి వందనమ్ కు వెహమన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీనె నఙి పోకి
మనిన్కాన్ ఇజి వారు నమిదెఙ్”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 43పారద్నం కితాండె, వాండు,
“లాజరువెలిల్ రఅ”,ఇజిడేలిస్డటంవెహాన్ . 44అయావలెలాజరువెలిల్ వాతాన్. వనిన్
కికుకాలుక్పాతెఙాణిఙ్ సుటిసత్ మహార్ . వనిన్మొకొంరూమాల్ దాన్ తొహ్క్ తమహాద్ .
యేసు వరిఙ్, “వనిన్ఙ్ సుటిసిత్ మనిన్కెఙ్ లాగ్ దు. వనిన్ఙ్ నడిఃనిలెకెండ్ కిదు”, ఇహాన్ .
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యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ 
45అందెఙె మరియెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతియూదురు లొఇ నండొండార్, యేసు కితిక

సుడ్ఃతారె, వనిన్ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 46గానివరిలొఇసెగొండార్ పరిసయురుఙ
డగు సొనిస్, యేసు కితిక వరిఙ్ వెహార్ . 47 నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు నీ పరిసయురు,
పెదద్ల్ ఙ కూక్ పిసాత్ రె, “వాండు గొపప్ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజినాన్ ? అందెఙె మాటు
ఇనిన్క కిదెఙ్ ? 48మాటు వనిన్ఙ్ యాలెకెండ్ పణి కిదెఙ్ సరి సితిఙ, లోకుర్ విజెరె
వనిన్ఙ్ నమినార్. రోమాదికార్ వానారె,మాగుడిః,యూదురుఆతిమఙివిజునాసనం
కినార్”, ఇజి వరిగ్తార్.

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

51-52వాండు వెహిస్ని 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
ముఙాలెవెహాన్ . 53అందెఙెఅయానాండిఙ్ అసివనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారు సుడ్ఃజిమహార్ .
54 అందెఙె యేసు విజెరె వనిన్ఙ్ నెసిన్లెకెండ్ బూలాఎతాన్. గాని వాండు ఎయెర్ 
మన్ ఇ బాడిః డగు మనిన్ ఉండి పాంతమ్ దు సొహాన్ . అయా పాంతమ్ దు మనిన్
ఎపయెం ఇనిన్ ఉండి పటన్మ్ దు వనిన్ సిసూర్ వెటవాండుమహాన్ .

55యూదురి పసక్పండొయ్ డగు వాతివలె, నండొ పాంతమ్ కాణిఙ్ నండొండార్ 
యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . పండొయ్ ముఙాల విజెరె సుబబ్రం మనిక ఉండి ఆసారం.
అందెఙె, వారు సుబబ్రం మనిన్వందిఙ్ వారు యెరూసలెమ్ దు వాతార్. 56 వారు
యేసుఙ్ రెబాజినెమహార్ .వారుదేవుణుగుడిఃఅరుఙుదునిహిమహివలె,ఒరెన్ వెట
ఒరెన్, “ఇనిన్క ఒడ్ఃబిజిని? వాండు పండొయ్ దిఙ్ వానాండా,సిలెనా?”, ఇజివరిగ్తార్.
57గాని పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయురు ఉండి ఆడ సిత మనార్. ఎయెన్ బాయేసు
ఎంబె మనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ, వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అరెసుట్
కిదెఙ్.

12
1 పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అయావలె, యేసు లాజరు

మనిన్ బెతానియ ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ . యా లాజరుఙ్ నె యేసుసావుదాన్ 
బతిక్సాత్ న్. 2 అబెబ్ వారు యేసువందిఙ్ ఉండి వింతు తయార్ కితాత్ ర్. మారనె
వింతుదు సవ్ దర్ ణి. బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెటలాజరుబాయేసువెట బసాత్ న్.
3నసిత్వలె,మరియఉండి సీసాదుమనిన్వాసన నూనెలాగితాదె,యేసుపాదమ్ కాఙ్ 
వాకాదె దనికొపుదాన్ వనిన్ పాదమ్ కు తెలితాద్. యావాసన నూనె, నండొ కరీద్ తిక.
యాకజటమాంసి ఇని ఉండిమొకదానె, తయార్ కితిక. అదివాసన నూనె వాకివెలె,
అయాఇలుల్ విజు నెగిగ్ వాసనందాన్ నిండితాద్.

4-5 అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఇసక్రియొతు యూద, “ఎందానిఙ్ 
యావాసనం నూనె మూండి వందెఙ్ వెండి రుపాయ్ ఙు పొరిస్ అయా డబుబ్ బీదాతి
వరిఙ్ సిఇతి?”, ఇజి వెహాన్ . యాఇసక్రియొతుయుదనె, వెనాక్యేసుఙ్ యుదురి
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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 దాకఅయాకదనిబాన్ మనిన్ద్.
8బీదదికార్ ఎసిత్వలెబామీవెటమంజినార్. గానినాను ఎలాకాలంమీవెటమన్ ఎ”,
ఇజి వెహాన్ . 9 అహిఙ, యూదుర్ ఙ లొఇ మంద లోకుర్, యేసు బెతానియదు
మనాన్ ఇజి నెసాత్ రె అబె వాతార్. వారు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినె ఆఏండ, వాండు
సావుదాన్ బతిక్సిత్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బా వాతార్. 10-11 అందెఙె పెరి పుజెరిఙు,
లాజరుఙ్ బా సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ జరిగ్తి
దనివందిఙ్ సుడ్ఃజియూదురునండొండార్,వరిపెదద్ల్ ఙడిఃసియేసుముసుక్నమకం
ఇడ్ఃజి మహార్ . 12మర్ సనాండిఙ్, పసక్ పండొయ్ దిఙ్ యెరుసలెం పటన్మ్ దు వాతి
మందలొకుర్ యేసుయెరూసలెమ్ దు వాజినాన్ ఇజి వెహార్. 13అందెఙె 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 దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్లెకెండె, యేసు
ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃతాండె దనిముసుక్ బసాత్ ండె వాజినాన్. 16 అయావలె
వనిన్సిసూర్ యా జరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్. గాని వెనుకయేసు సాజి, మరి
బతిక్జి,దేవుణుమంజినిబాడిఃదువనిన్వెటగొపప్జాయ్ దుమండెఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ 
ఒతివెలెనె,యాజరిగ్తి సఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదుముఙాలెరాసత్ మనాద్ 
ఇజి అయాక వనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజి వారు అరద్ం కితార్. 17అహిఙ, యేసు లాజరుఙ్ 
దూకిదాన్ కూకిస్ సావుదాన్ మరి బతిక్సిత్వలె వనిన్ వెట మహి లోకుర్ నె, లాజరుఙ్ 
జరిగ్తిక సాటిసినార్. 18 యా లోకుర్ వెహి మాట విహరె, మంద లోకుర్ వనిన్ఙ్ 
ఎదు సొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి
వెహార్. 19అయావలె పరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ వారె, “ఇదిలో, నండొలోకుర్ వనిన్ వెనాక్
సొన్ సినార్. మాటు కిజినికెఙ్ ఇనికబా, వనిన్ వెట సొన్ ఎండ వరిఙ్ ఆప్ కిఉ”, ఇజి
వరిగ్తార్.

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వరిగ్జినాన్ 
20 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కినివలె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ 

యెరూసలెమ్ దు వాతి వరి లొఇ సెగొండార్ యూదురు ఆఇకార్ మహార్ . 21వారు
గలీలయ పాంతమ్ ది బెత్ సయిద పటన్మ్ ది పిలిపు డగు వాతారె, “బాబు మాపు
యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 22 పిలిపుఙ్ వెహిఙ్, వాండు
ఆందెయెఙ్ వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ వరి ఆస వెహార్ .

23-24అందెఙెయేసు వరివెటఈహ వెహిస్నాన్. “లోకు మరిసి ఆతి నఙి దేవుణు
వనిన్ వెటవనిన్జాయిదుమండెఙ్ వాండుమంజినిబాడిఃదు ఒని దినమ్ కు డగు ఆతె
మనె. నాను నిజం వెహిస్న ‘ఉండి గోదము గిడ బూమిదు అరిస్ సాఎండ మహిఙ,

* 12:14-15 12:14-15 జేకరి 9:9 † 12:14-15 12:14-15 సియొను గాల్ సి ఇజి ఇబెబ్ వెహిస్నిక
యెరుసలెల్మ్ దుమనిన్ వరిఙె.
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అది అయ లెకెండ్ మంజినాద్. గాని ఆ గిడ సాతిఙ నండొ గిడెఙ్ ఆనె. 25ఎయెన్ బా
వనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ లావుపేమిసిత్ఙ,వాండువనిన్పాణంఎలాకాలందేవుణువెట
బతిక్ని బతుక్దుమన్ ఎండఅయాకపాడు కిజినాన్. గానిఎయెన్ బాయాలోకమ్ దు
బతిక్నివలె, వనిన్సొంతపాణమ్ 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 బా
మంజినాన్. నఙి సేవ కిని వనిన్ఙ్ నా బుబబ్ గవ్ రం సీనాన్”. 27మరిబా వాండు
వెహిస్నాన్, “ఏలు నా పాణం బాద ఆజిన. నాను ఇనిన్క ఇండెఙ్ ? ఓ బా, నఙి వాని
కసట్మ్ దాన్ నఙితపిస్ అ, ఇజివెహెఙా? సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాకసట్మ్ కు ఓరిసిన్
వందిఙె నాను వాత మన. 28ఓ బా, నీను గొపప్ పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . అయావలె ఆగాసమ్ దాన్ ఉండి జాటు వాతాద్. “నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
నీను కితిపణిఙాణిఙ్ తోరెఆతమన. నీనుసాజిమరిబతిక్నివలెనానుమరిఅయాక
తోరె ఆన”, ఇజి జాటుదు దేవుణు వరిగ్తాన్. 29 నసిత్వలె అబె నిహి మహి లోకుర్ 
అయాకవిహరె,అయాజాటుఆగాసమ్ దుదీడిఃతికఇజివెహార్ . గానిమరిసెగొండార్,
“దేవుణుమంజినిబాడిదాన్ దేవుణు దూత ఒరెన్ వనిన్ వెట వరిగ్తాన్”, ఇహార్ .

30అందెఙెయేసు, “ఏలు మీరు జాటుదాన్ విహిమాటెఙ్ నఙి దేవుణు పోకాన్ ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ మీవందిఙెవాతె. నావందిఙ్ ఆఎద్. 31ఇయేలె, దేవుణుయాలోకమ్ ది
లోకురిఙ్ తీరుప్ సీని సమయం. ఇయేలె లోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయానుఙ్ వనిన్
అతికారమ్ దాన్ దేవుణు వెలిల్ నెకిన్ సమయం. 32నఙిబూమిముసుక్హాన్ సిలువాదు
ఎకిసిన్వలె, విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్, నాను నా డగు తపిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ .
33వనిన్ఙ్ ఎలాగసపాన్ర్ లెఇజిలొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండుయామాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె
వెహాన్ .

34 అయావలె మంద లోకుర్ వనిన్ఙ్, “దేవుణు మాటదు మాపు సద్ విజినాప్ గదె
కీసుత్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్ లె ఇజి. మరి నీను ఎలాగ వెహిస్ని, లోకు మరిసి ఆతి నిఙి
సిలువాదు ఎకిసెత్ఙ్ వలె ఇజి. అహిఙ, నీను వెహిస్నిలోకు మరిసి ఎలాగమరికాన్.

35 అందెఙె యేసు, “వాండె జాయి ఇజి వనిన్ వందిఙె వరిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ :
“జాయిఆతినానుమీ వెట సెగం కాలమ్ నెమంజినలె. అందెఙె సీకట్ వానిముఙాల,
జాయ్ ఆతినాను మనివలెమీరు నఙి ఇసట్ం ఆని వజ నడిఃదు. సీకటుదు నడిఃనికాన్ 
వాండు ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు నెస్ ఎన్. 36 అందెఙె మీరు జాయ్ దు
బతిక్జిని నా కొడొఃర్ ఆదెఙ్, జాయి ఆతి నాను మీ వెట మనివలె నఙి నమిమ్దు.
వాండుయామాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ తోర్ ఏండ డాఙ్ జి మహాన్ .
37వాండునిసొగొపప్బమామ్తిపణిఙ్ వరిఎదు కితిఙ్ బాయూదురులొఇనండొలోకుర్ 
వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 38 ‘పబువామాపు వెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ 
దేవుణు వనిన్సతుత్ తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజి యెసయ పవక వెహిమాటపూరిఆని వందిఙె
వారు నమిమ్ఏతార్.

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

42 గాని యూదురు 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. 43 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు వరిఙ్ పొగిడిః దని ముసుక్
లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజి నండొ కోరితార్.

44మరియేసుఈహ డటం వెహిస్నాన్, “నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఎయెన్ బా
నఙినెఆఎండ, నఙిపోకివనిన్ఙ్ బానమిజినాన్. 45నఙి సుడ్ఃజినికాన్ ఎయెన్ బ నఙి
పోకి వనిన్ఙ్ బా సుడ్ఃజినాన్. 46 నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా సీకట్ దు బతిక్ఎండ
మంజిని వందిఙ్ నానుజాయిలెకెండ్ లోకమ్ దు వాతమనన్.

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్ సిఏ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఆహె తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ నాను అయా లోకమ్ దాన్ వాతిక. గాని
లోకురిఙ్ రకిస్సిన్ వందిఙెవాత. 48నఙినెకిస్పొకిస్నామాటెఙవజ కిఇవనిన్ఙ్,వాండు
కిఇకాదెవనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సీనాద్. నానువెహిమాటెఙ్ నెఆకార్ దినమ్ దు
నాను మర్ జి వానివలె వనిన్ఙ్ తీరుప్ సీనాద్. 49 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా సొంత
అతికారమ్ దాన్ వెహిక ఆఎద్. గాని నఙి పోకి నా బుబబ్నె, నాను ఇనిన్క వెహెఙ్,
ఎలాగవెహెఙ్ ఇజిఆడసితమనాన్. 50వాండు వెహిఆడెఙ్ లొఙిజినికాన్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్. అందెఙెనాబుబబ్ నఙి వెహ్ అ ఇజి వెహికెఙ్ నెనాను వెహిస్న.

13
యేసు వనిన్సిసూరిఙ్ పాదమ్ కు నొర్ జినాన్ 

1 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కిని ముఙాహి దినం. యా లోకం డిఃసి బుబబ్ డగు
సొండెఙ్ టయంఆతాద్ ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు ఎసిత్వలెబావనిన్ముసుక్ నమకం
ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసి మహాన్ . వాండు సానిదాక పేమిసినె మహాన్ . 2యేసుని వనిన్
సిసూరు పొదొయ్ బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ . సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు
యూదమనుస్దుసయానుముఙాలెఉండిఆలోసనపుటిసత్మహాన్ ,యేసుఙ్ సెఇవరి
కీదు ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3బుబబ్ వనిన్ఙ్ విజు దనిముసుక్ అతికారం ఒపజెపత్ మహాన్ ,
ఇజి యేసు నెసాత్ న్. వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాత మహాన్ , దేవుణుడగు సొనిస్నాన్ 
ఇజిబా నెసాత్ న్. 4 అందెఙె వాండు బీజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె,
వాండు పిడ్ఃగితిమనిన్ సాలవ్ లాగితాండె ఉండి తువాలు నడుముదు తొహె ఆతాన్.
5 తొహాండె, ఉండి పలెల్మ్ దు ఏరు వాకాండె వనిన్ సిసూర్ పాదమ్ కు నొర్ జి వనిన్
నడుముదు తొహ్ 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 ఇ గాని వెనుక నీను అరద్ం నెసిన్లె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
8 అయావలె పేతురు, “సిలెల్, నీను నా పాదమ్ కు ఎసెఙ్ బా నొర్ దెఙ్ ఆఏద్”, ఇజి
వెహాన్ . దనిఙ్ యేసు, “నానునీపాదమ్ కునొర్ ఏండమహిఙ,నీనునాసిసూడుఆఇ”,

§ 12:39-40 12:39-40యెసయ 6:10.
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ఇజి వెహాన్ . 9అయావలెసిమోన్ పేతురు, “అహిఙపబువా,నాపాదమ్ కునె ఆఏండ
నా కికు, నా బురబా నొర్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 10అందెఙె యేసు, “ఏరుఈబతి వనిన్ఙ్ 
వనిన్ఒడొఃల్ విజు నొర్ 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 ఇజివాండు నెసిమహాన్ . అందెఙె ‘మీరు విజెరె సుబరం ఆతిత్కిదెర్ ఆఇదెర్ ’,
ఇజివాండు వెహాన్ .

12వరిపాదమ్ కు నొర్ జివీసిత్ వెనాక్,వాండులాగితిఇడిత్ వనిన్సాలవ్ ప్ డ్ఃగితాండె,
బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి బాడిఃదు సొహాన్ . సొహాండె వాండు వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్,
“నాను ఏలు మిఙి కితిపణిది అరద్ం మిఙి తెలినాదా? 13మీరు నఙి కూకిన్వలె, ‘ఓ
బోదకినికి’ ఇజినొ, ‘ఓ పబువా’ ఇజినొ కూక్ సినిదెర్. నాను బోదకినికానె. పబునె.
అందెఙెమీరు కూకిస్నిక తపప్ సిలెల్ద్ . 14ఏలుమీ పబు ఆతి,బోదకినికి ఆతినాను నీ
పాదమ్ కు నొర్ తమనన్. అందెఙెమీరుబాఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్.
15నాను మిఙి కితిలెకెండ్ మీరు బా కిని వందిఙ్, అయాపణి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి నాను
మిఙితోరిసత్ మనన్. 16నాను నిజం వెహిస్న, ఎమేణిపణిమనిన్సిబావనిన్ ఎజుమాని
ముసుక్ పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి కబు తనికాన్ బా వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్
ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. 17మీరు ఏలు యా నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్దెర్. అందెఙె
మీరు అయాలెకెండ్ కితిఙమీరు గొపప్ వారు”.

యేసు వనిన్ఙ్ సెఇవరికీదు ఒపజెపిన్ దనివందిఙ్ జరిగ్నిముఙాలెవెహిస్నాన్ 
18 “మీరు పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతిత్దెర్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీ విజెరె వందిఙ్ 

ఆఏద్. నాను ఏర్ పాటు కితికార్ ఎలాగ మరికార్ ఇజి నాను నెసన్. గాని, ‘నా వెట
బోజనంఉణిజిమహికాన్ నఙి పడ్ఃఇకాన్ ఆతాన్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్
మాట పూరి ఆదెఙ్ నాను యా లెకెండ్ కితత్ . 19 అయాక జరిగ్నివలె, నానె మెసయ
ఇజి మీరు నమినివందిఙె, అయాక జరిగ్ని ముఙాల, యెలె నాను వెహిస్న. 20నాను
నిజంవెహిస్న,ఎయెన్ బానానుపోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,వాండునఙిడగు కితిలెకెండ్.
ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసు
యాక వెహివలె వనిన్ మనుస్దు బాద ఆతండె, “నాను నిజం వెహిస్న, మీలొఇ ఒరెన్ 
నఙి సెఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

22 అయావలె వనిన్ సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు ఈహ వెహాన్  ఇజి అరద్ం
ఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొం ఒరెన్ సుడెః ఆజినార్. 23 బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివలె,
సిసూర్ లొఇ యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ వనిన్ డగునె బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ .
24 సిమోన్ పేతురు వనిన్ఙ్ సయ్ న కిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు వరిగ్జినాన్ ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25అందెఙె అయా సిసూడుః యేసుఙ్ రోస్ పె ఆజి, “పబువా, వాండు ఎయెన్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 26 అందెఙె యేసు, “నాను యా రొటె ముక పులాదు ముడుకిస్
ఎయెన్ సీనానొ వాండె నఙి ఒపజెపిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె ముక పులాదు
ముడుకిస్ సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యుదెఙ్ సితాత్ న్. 27యూద అయా
రొటెట్ముకక్ తిహి వెటనె సయ్ తాను వనిన్ లొఇ డుగితాండె వనిన్ ముసుక్ అతికారం
కితాన్. అయావలెయేసు, “నీను కిదెఙ్ ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28గాని
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బోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా ఎందానిఙ్ యేసు ఆహె వెహాన్  ఇజి అరద్ం
ఆఏతాద్. 29 వరి కర్ సువందిఙ్ మనిన్ డబుబ్ విజు యూద కీదునె మనె. అందెఙె
పండొయ్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్,సొనిస్ కొల్ అ ఇజిసు, సిలిఙ బీదాతివరిఙ్ డబుబ్ సిఅ ఇజి
వెహిస్నాన్ సుఇజిసిసూర్ సెగొండార్ ఒడిఃబితార్. 30యూదఆరొటెట్ముకక్తిహివెటనె
వెలిల్ సొహాన్ . అకక్ రెయు.

31వాండు సొహి వెనాక్ యేసు ఈహ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి నాను ఎసొ
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకుర్ ఏలునూణారెల్. దేవుణు ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నా వెట
సూణార్ లె. 32 దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకు మరిసి వెట తోరె ఆతిఙ, లోకు
మరిసి గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దేవుణునె తోరిసాన్న్. అయాక వెటనె తోరిసాన్న్. 33నాను
పేమిసిన్కిదెరా, కండెక్ సమయమ్ నె నాను మీ వెట మంజిన. మీరు నఙి రెబానిదెర్,
గానియూదురు అదికారిఙ నాను వెహి లెకెండ్, “నాను సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి ఏలుమీవెట వెహిస్న.

34నాను కొతత్ ఆడమిఙి సీజిన. మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ 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.

36అయావలెసిమోన్ పేతురు, “పబువా,నీనుఎంబెసొన్ సిని?”,ఇజివెన్ బాతాన్.
వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “నాను ఏలు సొనిబాడిఃదు నీను ఏలు వాదెఙ్ అట్ ఇ. గాని వెనాక్
వానిలె”, ఇజి వెహాన్  37అందెఙె పేతురు, “పబువా, ఎందానిఙ్ నాను ఏలు మీ వెట
వాదెఙ్ అట్ ఇ. నీ వందిఙ్ సాదెఙ్ బా నాను తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 38 అందెఙె
యేసు, “నావందిఙ్ సాదెఙ్ బానీను నిజం తయార్ నెనా? కొరు కెరెనిముఙాలె, ‘నీను
నఙి నెస్ ఏ’ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్  .

14
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ దయ్ రం సీజినాన్ 

1యేసు మరిబా వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మీ మనుస్దు తియెల్ ఆజి బాద
ఆమాట్. దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్దెర్. నా ముసుక్బా నమకం ఇడ్ఃదు.
2 పరలోకమ్ దు నా బుబబ్ ఇండొ నండొ గదిఙ్ మనె. అయ లెకెండ్ సిలెల్ండ మహిఙ,
నాను మిఙి వెహ మరి. మిఙి ఉండి బాడిః తయార్ కిదెఙ్ నాను అబెబ్ సొనిస్న.
3నానుసొనిస్మిఙిఉండిబాడిడ్ తయార్ కితి వెనుక,నానుమర్ జివాజినావెటనాను
మంజినిబాన్ మీరుబామండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4నానుసొనిస్నిబాడిఃదుసొండెఙ్ సరి
మీరు నెసిన్దెర్”, ఇజి వెహాన్ .

బుబబ్డగుసొండెఙ్ నానెసరి ఇజి వెహిస్నాన్ 
5 అయావలె తోమా వనిన్ఙ్, “పబువా, నీను ఎంబె సొనిస్ని ఇజి మాపు నెస్ ఏప్.

అందెఙె సరి మాపు ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 6అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్,
“నానెబుబబ్డగుసొండెఙ్ సరి. నానెబుబబ్వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ తోరిసినెస్ పిసాన్న్.
నానె ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనికాన్. నా వెటనె లోకుర్ విజెరె
బుబబ్డగు సొనార్. 7 నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు నెసిత్ మహిదెర్ ఇహిఙ, నా బుబబ్
ఎయెన్ ఇజిబా మీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు వనిన్ఙ్ నెసిత్ మనిదెర్, సుడిఃతి
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మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 8నసిత్వలె పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙితోరిస్ అ. ఆకాదె
మఙిసాలు”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, నాను నిసొ కాలం మీ వెట మహ. మహిఙ్ బా నీను
నఙి నెస్ ఇదా పిలిపు? నఙి సుడ్ఃతికాన్ ఎయెన్ బా నా బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్.
అయావలె బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ ఇజి ఎలాగ నీను వెహెఙ్ అట్ సిని? 10నాను నా
బుబబ్ వెట కూడిఃత మన. బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నీను నమ్ ఇదా?
నాను మీ వెట వెహిస్నిమాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. గానినా వెటకూడిఃతి మనిన్
బుబబ్ బాణిఙ్ వాతికెఙె అయాకెఙ్. వాండు వనిన్ పణిఙ్ నావెట కిబిసినాన్. 11నాను
నా బుబబ్ వెట కూడిఃత మన, బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్నిక
మీరు నమిమ్దు. సిలిఙ,నాను కిజినివిజుబమమ్ఆనిపణిఙసుడ్ఃజిఅయాకనమిమ్దు.
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
వెటనిజంఇకవెహిస్న. 13నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ఇనికబామీరులొసిత్ఙ,నాను
అయాక కిన. బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙె,మరిసి ఆతినాను అయాక
కిన. 14నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

15మీరు నఙిపేమిసిత్ఙ,నాఆడెఙ్ మీరు వెనిదెర్. 16నాను బుబెబ్ఙ్ లొసన్. మీవెట
ఎలాకాలంమండెఙ్ మరిఒరెన్ తోడుఃమంజినివనిన్ఙ్ బుబబ్మిఙిసీనాన్. 17వాండు
దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నిదేవుణుఆతమ్. కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఒరెన్ తోడుః
మంజిని వనిన్ వజ వనిన్ఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు వనిన్ఙ్ 
రెబాఏర్. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎర్. గాని మీరు వనిన్ఙ్ నెసిన్దెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
మీ వెటమంజినాన్. మీలొఇమంజినాన్. 18నానుమిఙి డిఃసిసొనివలె,మిఙిదికుక్
సిలి వరి లెకెండ్ డిఃస్ ఎ. నాను మర్ జి మీ డగు వానాలె. 19సెగం కాలం వెనాక్, నఙి
నమిమ్ఇకార్ నఙిమరి తొఎర్ లె. గానిమీరు నఙి సూణిదెర్. నాను బతిక్జిన. అందెఙె
మీరుబా బతిక్నిదెర్. 20నాను నా బుబబ్వెట కూడిఃత మనన్,మిరు నా వెట కూడిఃతి
మనిదెర్. నాను మీ వెట కూడిఃత మన ఇజి దేవుణు ఆతమ్ మీ నడిఃమిమండెఙ్ వాని
దినమ్ దు మీరు నెసిన్దెరెల్. 21నా ఆడెఙ్ వెంజి అయావజ కినికానె నఙి పేమిసిన్కాన్.
నఙి పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ నా బుబబ్ పేమిసాన్న్. నాను వనిన్ఙ్ పేమిసి వనిన్ఙ్ తోరె ఆన”,
ఇజియేసువెహాన్ .

22నసిత్వలె ఇసక్రియొతుయూదఆఇమరి ఒరెన్ యుద, “పబువా నీనులోకురిఙ్ 
విజెరిఙ్ తోరెఆఏండ, ఎలాగ నీను మఙి తోరె ఆనిలె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 23అందెఙె
యేసు, “ఒరెన్ నఙి పేమిసిత్ఙ, వాండు నా మాటెఙ్ వినాన్. అయావలె నా బుబబ్
వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నా బుబబ్ని నాను వనిన్డగు వాజి వనిన్వెట మంజినాప్. 24నఙి
పేమిస్ ఇకాన్, నామాటెఙ్ విన్ ఏన్. మీరు వెంజినియామాటెఙ్ నా సొంత మాటెఙ్ 
ఆఉ. నఙిపోకినాబుబబ్వినె.

25 నాను మీవెట మంజినె యా మాటెఙ్ వెహ మనన్. 26 నా 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. 27 నాను మిఙి డిఃసి సొన్ సిన. గాని మీరు సమాదనమ్ దాన్ 
మంజినిదెర్ లె. అయా సమాదనం నా బాణిఙ్ వాజినాద్. నఙి నమిమ్ఇ లోకురిఙ్ 
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మనిన్ సమాదనం ననికాద్ ఆఏద్ నాబాణిఙ్ వాజినికాద్. మీమనుస్దు విసారిసిబాద
ఆమాట్. మీరు తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నాను సొన్ సిన. మర్ జి మీ డగు వానాలె’, ఇజి నాను వెహి మాట మీరు
విహిదెర్. నా బుబబ్ నఙి ఇంక పెరికాన్. అందెఙె మీరు నఙి నిజం పేమిసిత్ఙ, వీండు
బుబబ్ డగు సొన్ సినాన్ ఇజి సర్ ద ఆజినిదెర్. 29యాకెఙ్ జరిగ్నివలె, నాను వెహికెఙ్ 
నిజంఇజిమీరు నమిమ్నివందిఙె,అయాకెఙ్ జరిగ్నిముఙాల,ఇయేలెనానుమిఙివెహ
మనన్. 30మరి నండొ సమయం మీ వెట వరిగ్దెఙ్ నాను అట్ ఏలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
యాలోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయాను వాజినాన్. నాముసుక్ వనిన్ఙ్ ఇనిన్ అతికారం
సిలెల్ద్ . 31 గాని, నాను నా బుబెబ్ఙ్ పేమిసన్. అందెఙె వాండు వెహిస్నికెఙ్ విజు
అయావజనాను కిజిన ఇజి లోకమ్ దికార్ నెసెత్ఙ్ వలె. రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి
వెహాన్ .

15
1నాను నిజమాతి దాకస్బడుడ్ దిఙ్ మొదొల్. నా బుబబ్ పణికినికాన్. 2నా వెట

కూడిఃతి మనిన్ పటుక్ అస్ ఇ విజు కొనెఙ్ వాండు కత్ నాన్. పటుక్అస్ ని విజు
కొనెఙ్, మరి నండొ పటుక్ అసిన్వందిఙ్ తెపాన్న్. 3 నాను మీవెట వెహి మాటెఙ్,
మీ పాపమ్ 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,అవిబడడ్దు మండెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్,నావెట
కూడిఃతిమహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నానుదాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరుకొనెఙ్. ఎయెన్ బానావెటకూడ్ఃజిమంజి,
నాను వనిన్ వెట కూడిఃతిమహిఙ,వాండు నండొ పటుక్ అసాన్న్. నాను సిలెల్ండ, నఙి
ఇసట్ం ఆతి నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బామీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6 వెలిల్ విసీరి ఉండి కొన వహి
లెకెండె,నావెట కూడ్ఃజిమన్ 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, ఇనికబా మీరు దేవుణుదిఙ్ లొసుత్ . వాండు అయాక మిఙి
సీనాన్. 8మీరు నండొ పటుక్ అసి ఆహెనా సిసూర్ ఇజి తోరె ఆతిఙ, నా బుబబ్ గొపప్
పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసినిదెర్.

9నాబుబబ్ నఙిపేమిసిన్లెకెండ్,నానుమిఙిపేమిసన్. నానుమిఙిపేమిసిన్వందిఙ్,
నావెట కూడ్ఃజినెమండు. 10నానునాబుబబ్ వెహిఆడెఙ్ లొఙితమన. వాండు నఙి
పేమిసాన్న్. అయాలెకెండ్ మీరు నాను వెహి ఆడెఙ్ లొఙితిఙ, నాను మిఙి పేమిసినె
మంజిన. 11నఙిమనిన్సర్ దమిఙిబామండెఙ్,మీసర్ దపూరిఆదెఙ్,ముఙాలెవెహి
యామటెఙ్ నాను మిఙి వెహ మనన్. 12నాను మిఙి పేమిసివజ, మీరు ఒరెన్ వనిన్
వెటఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినెనాఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్ కూలెఙ వందిఙ్ వనిన్సొంత
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
కూకమన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానునాబుబబ్బాణిఙ్ విహికెఙ్ విజుమిఙివెహమనన్.
16మీరు నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్. గాని నాను మిఙి ఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ,
మీరు సొనిస్ లోకురిఙ్ సువార వెహిస్ దేవుణు దరొట్ మహిస్ తని వందిఙె నాను మిఙి
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ఏర్ పాటు కితానెపోకిస్న. మీరు అసిత్ పటుక్ ఎలాకాలంమంజినాద్. అయావలెమీరు
నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ఇనికబాబుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ,వాండుసీనాన్. 17మీరుఒరెన్ 
వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజినెనాను సీజిని ఆడ.

18 యా లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్, మిఙి దూసిసిత్ఙ, మీరు
ఒడిఃబిదువారుమిఙిదూసిసిన్ముఙాలెనఙిదూసిసాత్ ర్ ఇజి. 19మీరుయాలోకమ్ 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.
20ఎమేణిపణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’, ఇజినాను వెహి
మాటమీరు ఎతుత్ కిదు. వారు నఙిహిమెస్ఙ్ కితార్ ఇహిఙ,మిఙిబాహిమెస్ఙ్ కినార్.
వారు నామాటెఙ్ లొఙితార్ ఇహిఙ, మీమాటెఙ్ బాలొఙినార్. 21మీరు నఙి నమిమ్తి
వందిఙ్ వారుయాలెకెండ్ విజుమిఙికినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారునఙిపోకివనిన్ఙ్ 
నెస్ ఏర్. 22నాను వాజి దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ వెహ్ ఏండ మంజినిక
ఇహిఙ,వారు పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలు
వారు వరి పాపమ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను వరిఙ్ వెహ
మనన్. 23 నఙి దూసిసిన్కాన్ నా బుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్. 24 ఎయెన్ బా కిఇ బమామ్ని
పణిఙ్ నాను వరి నడిఃమి కిఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు పాపమ్ కు కితార్ ఇజి
దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. గాని ఏలు వారుయా 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 మనిన్మాటపూరి అదెఙె
యాలెకెండ్ వారు కిజినార్.

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

16
1 “మిఙి ఇమ్ సెఙ్ కినివలె, మీరు నమకం దాన్ డిఃస్ ఏండ మంజిని వందిఙె,

మిఙి దూసిసిన్కార్ కిని సఙతిఙ వందిఙ్ నాను వెహ. 2 వారు మిఙి యూదురి
మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙి సపిన్కాన్ ఎయెన్ బా, వాండు దేవుణుదిఙ్ సరద్
కిజిన ఇజి ఒడిఃబిని కాలం వాజినె. 3 వారు ననిన్కెఙ్ కినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
బుబెబ్ఙ్ నొనఙినొ నెస్ ఏర్. 4అయకాలంవానివలె,నాను దినివందిఙ్ వెహమన ఇజి
మీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నానుయాకమీవెటవెహమన. నానుయాకెఙ్ ముఙాలెమిఙి
వెహెఙ్ సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీవెటమహ”.
దేవుణు ఆతమ్ కిని పణిఙ్ 

5 “ఏలునాను నఙిపోకి వనిన్ డగుసొనిస్న. గానిమీలొఇఎయెన్ బా, ‘నీను ఎంబె
సొనిస్ని?’, ఇజి నఙి వెన్ బాఇదెర్”. 6నాను యా సఙతిఙ్ మిఙి వెహి మనిఙ్, మీ
మనుస్సు దుకమ్ దాన్ నిండిత మనాద్. 7గాని నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, మిఙి
మేలు వాని వందిఙె నాను సొనిస్న. నాను సొన్ ఏండ మహిఙ, తోడుః మంజినికాన్ 

* 15:20 15:20 13:16 సుడ్ఃదు
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మీ డగు రెఏన్. గాని నాను సొహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు పోకన్. 8వాండు వాజి,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరిఙ్  పాపం ఇహిఙ ఇనిన్క ఇజి,నాను నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ 
ఇజి, దేవుణు సీని ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్.
9వారు పాపం కితత్మనార్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు నఙి నమిమ్ఏర్. 10నాను నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్
తోరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానునాబుబబ్ డగుసొన్ సిన. మీరునఙిమరితొఇదెర్.
11 దేవుణు సీని ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి వరిఙ్ కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నమిఇ వరి ముసుక్ అతికారం కిని సయ్ తానుఙ్,
దేవుణు ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సితత్మనాన్.

12 ‘నఙి మరి నండొ మిఙి వెహెఙ్ మనాద్, గాని ఏలు మీరు నసొ అరద్ం కిదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్. 13గాని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్ దేవుణు ఆతమ్ వానివలె,
వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని విజు నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసెత్ఙ్ మిఙి నడిఃపిసినాన్.
వాండువనిన్సొంతదికఇనికబావెహ్ ఎన్. గానిబుబబ్వెహిస్నికెఙ్ వెంజిమిఙివెహన్న్.
వాండు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 14నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వెంజి,
అయాక మిఙి వెహన్న్. అయ లెకెండ్ నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి మిఙి తోరిసాన్న్.
15బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజునాదినె. అందెఙెనాను వెహ,నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ 
వాండు వెంజి, అయాకమిఙి వెహన్న్ ఇజి. 16సెగం రోసుక్ వెనాక్,నానుసొన. మీరు
నఙిమరితొఇదెర్. మరి సెగం రోసుక్ వెనాక్,మీరు నఙి సూణిదెర్”.

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

19 దినివందిఙ్ వారు వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజి యేసు నెసాత్ ండె, ఈహ
వరిఙ్ వెహిస్నాన్, “'సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి తొఇదెర్. మరి సెగం కాలం
వెనాక్ మీరు నఙి సూణిదెర్ ’, ఇజి నాను వెహి దని అరద్ం ఇనిన్క ఇజినా మీరు
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వెన్ బాజినిదెర్ ? 20మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ గాని దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసిన్కార్ సర్ ద ఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ గానిమీ 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.
22అయాలెకెండె 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. 23నాను నిఙితి సొహి వెనాక్, మీరు ఇనికబా నెసెత్ఙ్ నఙి
వెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నెస్ పిసాన్న్. నా ఇసట్మ్ దిఙ్ 
కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబామీరుబుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ,వాండుఅయాకసీనాన్, ఇజినాను
నిజం మీ వెట వెహిస్న. 24 ఏలుదాక నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా
లొస్ ఇతిదెర్. మీసర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25నాను మిఙి కతవజయా సఙతిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. గాని కతవజ నెస్ పిస్ ఏండ,
బుబబ్ వందిఙ్ మిఙి టెట అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహిన్ కాలం వాజినాద్. 26 అయా
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కాలమ్ దు, నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ మీరు లొసిన్దెర్. మీరు లొసిత్కెఙ్ వరిఙ్ 
సిఅ ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్ ఇజి నాను వెహ్ ఏ. 27 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నె మిఙి
నండొ పేమిసాన్న్. మీరు నఙి పేమిసిన్దెర్. నాను బుబబ్ బాణిఙ్ వాత ఇజి మీరు
నమిజినిదెర్. అందెఙె వాండు మిఙి నండొ పేమిసాన్న్. 28 నాను బుబబ్ బాణిఙె
యా లోకమ్ దు వాత. ఏలు నాను యా లోకం డిఃసి మర్ జి బుబబ్ డగు సొనిస్న”.
29 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఇదిలో, వానివలె నీను కత లెకెండ్ ఆఏండ, అరద్ం ఆని
లెకెండ్ వెహిస్ని. 30 నీను విజు నెసిన్కి ఇజి ఏలు మాపు నెసినాప్. ఎయెర్ బా నిఙి
వెన్ బాఎండముఙాలె,వారుఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసినిఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙె
నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి ఇజిమాపునమిమ్జినాప్”, ఇజి వెహార్ .

31అందెఙెయేసు, “మీరుఏలునమిజినిదెరా? 32ఇదిలో,మీరుమీఇలాక్ఙ్ సెదిజి
సొనికాలంవాజినాద్. అయాకఏలెవాతమనాద్. మీరు నఙి డిఃసిసొనిదెర్ లె. నాను
ఒరెనె ఆన. గాని నాను ఒరెనె ఆఎ. నా బుబబ్ నావెట మనాన్. 33మీరు నా వెట
కూడిఃతిమనిన్దెర్. అందెఙెమీరుసమాదనందాన్ మండెఙ్ నానుయాసఙతిఙ్ మిఙి
వెహమన. యాలోకమ్ దుమిఙి కసట్మ్ కు బాదెఙ్ మనె. గాని దయ్ రమ్ దాన్ మండు.
నానుయాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్ మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్వీసాత్ ండె,యేసుముసుక్ పరలోకందరోట్ బేసిఈహ పారద్నం
కిజినాన్. “ఓ బా, నాను సాదెఙ్ నీను ఏర్ పాటుకితి కాలండగు ఆత మనాద్. నీను
గొపప్పెరికి ఇజి నీమరిన్ ఆతిత్ నాను తోరిసిన్ వందిఙ్ నిమరిన్ ఆతిత్ నాను గొపప్పెరికాన్ 
ఇజి నీను తోరిస్ అ. 2 నీను నఙి సితిలోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట
బతిక్నిబతుక్ నాను సీనివందిఙ్, నీను లోకుర్ విజెరె ముసుక్ నఙి అతికారం సితిత్ .
3 ఒరెండె నిజమాతి దేవుణుఆతి నిఙిని, నీను యా లోకమ్ దు పోకి యేసు కీసుత్ ఙ్ 
నెసిత్ఙనె ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నిబతుక్ మనాద్. 4నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను నఙి
సితిత్ పణివిజు నాను పూరి కిజి నీను గొపప్పెరికి ఇజి 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.
6 నీను నఙి సితివరిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వెహిస్ తోరిసి నెసిప్సత్. వీరు దేవుణుదిఙ్ 

దూసిసిన్ ననికార్ ఆఏర్. వీరు నీ వారు. నీను వరిఙ్ నఙి సితి. నీ మాటెఙ వారు
లొఙితార్. 7 నీను నఙి సితి విజు నీబాణిఙె వాతెమనె ఇజి ఏలు వారు నెసాత్ ర్.
8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నఙి సితి మాటెఙ్ నాను వరిఙ్ సిత. వారు అయకెఙ్ 
నమిమ్తార్. నాను నీ బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి వారు అనుమానం సిలెల్ండ నెసాత్ ర్. నీనె
నఙిపోకి ఇజివారు నమిమ్తమనార్. 9నానుయాసిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజిన. యా
లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెవందిఙ్ నాను పారద్నం కిఏ. గాని నీను నఙి సితి విరివందిఙ్ 
పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీరు నీ వారు. 10నా వారు విజెరె నీ వారు. నీ
వారువిజెరె నా వారు. అయలెకెండ్ వారు బతిక్నారె, నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి వారు
తోరిసినార్. 11 ఏలు నాను నీ డగు వాజిన. నాను మరి యా లోకమ్ దు మన్ ఏ.
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గాని వీరు ఇబెబ్ మంజినార్. ఓ నెగిగ్ బుబబ్, మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వీరుబా ఉండె
ఆదెఙ్, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ. 12నానుయాలోకమ్ దు వరి వెట
మహివలె, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడఃత. నాను వరిఙ్ నెగెండ తపిసి
మహ. వరి లొఇ ఎలాకాలం నాసనం ఆదెఙ్ మనిన్కాన్ ఆఏండ, మహికార్ విజెరె
ఎలాకాలం నాసనం ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ 
విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నాను ఏలు నీ డగు వాజిన. నఙిమనిన్ సర్ ద వరిమనుస్దుబా నిండు మంజిని
వందిఙె, నానుయాలోకమ్ దు మనిన్వలెనెయా సఙతిఙ్ వెహిస్న. 14నాను వరిఙ్ నీ
మాటెఙ్ సితమనన్. యాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ వరిఙ్ దూసిసాత్ ర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు బా లోకమ్ దికార్ ఆఏర్.
15 నీను వరిఙ్ యాలోకమ్ దాన్ ఒఅ ఇజి నాను పారద్నం కిఏ గాని సయాను బాణిఙ్ 
వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ ఇజినె పారద్నం కిజిన. 16 నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు
బా లోకమ్ దికార్ ఆఎర్. 17 నీ నిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి, వారు దేవుణువందిఙ్ కేట
ఆతిలెకెండ్ వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీమాటెఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్. 18నీను నఙియాలోకమ్ దు
పోకి లెకెండ్, నాను వరిఙ్ లోకమ్ దు పోకిస్న. 19నిజమాతిమాట నెసివారు వరిఙె నీ
కీదు ఒపజెపిస్ని వందిఙ్,నాను వరి వందిఙ్ ని కీదు ఒపజెపె ఆజిన.

యేసు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరెవందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
20-21 ఓ బా, నాను కిజిని పారద్నం వరి వందిఙె ఆఏ. వరి మాటెఙ్ వెంజి

నమిమ్దెఙ్ మనిన్ వరిఙ్ విజెరె వందిఙ్ నానుపారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నా
వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్, నాను నీ వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్ వారు విజెరె
ఉండెఆదెఙ్. నీను నఙిపోకిమనిన్ ఇజిలోకమ్ దిలోకుర్ విజెరె నమిమ్నివందిఙ్ వారు
మావెట కూడ్ఃజి మనీర్. 22నాను పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి గవ్ రం నాను వరిఙ్ సిత
మన. మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబా ఒండె అదెఙె నాను సితత్ . 23వారు పూరి
ఉండె ఆనివందిఙ్ నాను వరివెట కూడిఃత మన. నీను నా వెట కూడిఃతి మనిన్. నీను
నఙి పోకి ఇజి, నీను నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ బా పేమిసిన్ ఇజి లోకుర్ విజరె నెసిన్
వందిఙ్ వారు ఉండె ఆదెఙ్.

24ఓబా, నీను వరిఙ్ నఙి సితి. అందెఙెనానుమంజినిబాన్ వారుబామండెఙ్ ఇజి
నానుకోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుగొపప్పెరికాన్ ఇజినీనునఙిసితిగవ్ రంవారు
సుడ్ఃదెఙె. లోకంపుటిస్ ఏండముఙాల, నీను నఙి పేమిసిత్. అందెఙె నీను నఙి అయా
గవ్ రం సితిత్ .

25నీతి నిజాయితిమనిన్ బుబబ్, లోకమ్ ది లోకుర్ నిఙి నెస్ ఎర్. గానినాను నెసన్.
నీను నఙిపోకి ఇజి వీరు నెసినార్. 26నాను వరి వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్, నీను
నఙి పేమిసిత్ లెకెండ్, వారు బా మహివరిఙ్ పేమిసిన్వందిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వరిఙ్ 
నెస్ పిసత్ మన. నెస్ పిసినెమంజిన.

18
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

1యేసు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్, వనిన్ సిసూర్ వెట సోతాండె, కెదొన్ ఇని జోరెడాటిస్
సొహాన్ . అబెబ్ ఉండిటోటమహాద్ . వాండుని వనిన్సిసూర్ అయాటోటాదుసొహార్ .
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2 నండొ సుటుక్ యేసుని వనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె యేసు
అయా టోటాదు మంజినాన్ లె ఇజి యూద నెసాన్న్. వీండె యేసుఙ్ యుదురి
అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 3 అందెఙె యూద అబె వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు
పరిసయ్ రు పోకి సెగొండార్ దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు, మరి రోమ సయ్ నమ్ ది
సెగొండారిఙ్ బావనిన్ వెట కూకతతాత్ న్. వారు సిసుబొదుద్ ,లాందెరిఙు, కూణమ్ కు అసత్
మహార్ . 4యేసు వనిన్ ముసుక్ వానికెఙ్ విజు నెసినె,వాండు సోతాండె వరిఙ్, “మీరు
ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 దనిన్ఙ్ వారు, “నజరేతుది యేసుఙ్”,
ఇహార్ . అందెఙె వాండు, “వాండు నానె”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెయేసుఙ్ ఒపజెపిత్
యూద వరి వెట నిహ మహాన్ . 6 ‘వాండు నానె’, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహివలె, వారు
వెనాక్గుసెఆజిబూమిదుఅరార్. 7మరివాండువరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “మీరుఎయెరిఙ్ 
రెబానిదెర్ ?”, ఇజి. “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ వారు. 8అందెఙె యేసు, “నాను
మిఙి వెహగదె, వాండు నానె ఇజి. మీరు నఙి రెబానిదెర్ ఇహిఙ, నా సిసూర్ ఆతిత్
విరిఙ్ పోకు”, ఇజి వెహాన్ . 9వారు సిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీను నఙి సితి వరి లొఇ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ బానానుపాడుకిఏ’ ఇజివాండుముఙాలె వెహిమాటెఙ్ పూరిఆతె.

10 సిమోన్ పేతురు డగు ఉండి కూడం మహాద్ . నసిత్వలె వాండు అయాక
లాగితండె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరి పణిమనిన్సిఙ్ ఉణెర్ గిబి కతాత్ న్.
అయా పణిమనిన్సి పేరు మలుక్ 11 యేసు పేతురుఙ్, “నీ కూడం దనిన్ఒరదు
ఇడ్ఃఅ. నాను ఓరిసెత్ఙ్ నా బుబబ్ 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. 14యా
కయపనె, ‘లొకుర్ విజెరెవందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదెనెగెద్ ’ఇజియూదురిఅతికారిఙ్ బుదిద్
వెహమహాన్ .

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహిస్నాన్ 
15సిమోన్ పేతురు నిమరి ఒరెన్ సిసూయేసు వెనాక్సొహార్ . అయాసిసూ, విజు

పుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిఙ్  నెలవ్ ఆతికాన్. అందెఙెవాండుయేసువెట పెరిపుజెరి
ఇండొణి డేవాదు సొహాన్ . 16 పేతురు గవుని వెలిల్ నిహమహాన్ . పెరిపుజెరిఙ్ నెలవ్
ఆతి అయా సిసూ మర్ జి వాతండె, గవ్ నిడగు నిలిస్ మంజిని అయ్ లిదిఙ్ వెహండె,
పేతురుఙ్ లొఇ కూక ఒతాన్.

17అయావలెఅయాఅయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఆఏ?”, ఇహాన్ . 18 అయావలె గొపప్ పిని
మహాద్ . అందెఙెఅతికారిఙునిపణిమనిన్సిర్ సిసుఎర్ సిదనిన్సుటులంనిలిస్కాయ్ జి
మహార్ . పేతురుబా వరివెట నిహండె, సిసు కాయ్ జిమహాన్ .

పెరిపుజెరియేసుఙ్ వెన్ బాజినాన్ 
19 అయావలె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి యేసుఙ్ వనిన్సిసూర్ 

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

22యేసుయాకెఙ్ వెహిఙ్,అబెబ్ నిహిమహిఅతికారిఙలొఇ ఒరెన్ యేసుఙ్ ఉండి
లెపడెఃయితాండె, “యాలెకెండ విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జి
వెహిస్ని?”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలెయేసు, “నాను తపు ఇనిన్క వెహిఙ, అయాక
నఙి వెహ్ అ. గాని నాను నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ .
24అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహి డఃసనె విజుపుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరి కయపడగు
పోకాన్.
యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురుమరివెహిస్నాన్ 

25 పేతురు సిసు కాయిజి నిహ మహాన్ . అయావలె మహికార్ వనిన్ఙ్, “నీనుబా
వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. గాని పేతురు, “నాను ఆఏ”, ఇజి
కెఏతాన్. 26 నసిత్వలె పేతురు గిబిబ్ తెవ్ కతి పణిమనిన్సి బంతుకులు ఒరెన్ అబెబ్
మహాన్ . వాండు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పెరి పుజెరి పణిమనిన్సిర్ లొఇ
ఒరెన్. వాండు, “నిఙి వనిన్వెట టోటాదు నాను సుడ్ఃతగదె?”, ఇహాన్ . 27మరిబా,
“నాను నెస్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్.
యేసుఙ్ పిలాతుముఙాలఒసినార్ 

28 వెనాక్ యూదురు యేసుఙ్ కయప బాణిఙ్ రోమా గవరన్రు మనిన్ పెరి ఇండొ
ఒతార్. అయావలె పెందాల్ ఆతాద్. యూదురు ఆఇ వనిన్ ఇండొ డుగ్ జి మయ్ ల
ఆనాప్ ఇజి ఒడిఃబిజి వారు గవరన్రు మనిన్ ఇండొ డుఃగ్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ సుబమ్ క మండెఙ్ వలె. అయాక ఉండి ఆసారం.
29 అందెఙె గవరన్రు ఆతి పిలాతు, వెలిల్ వరిడగు వాతండె, విని ముసుక్ ఇనిఇని
నేరమ్ కు మొపిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 30 అయావలె వారు, “వీండు తపు
కిఇకాన్ ఇహిఙ, నీ బాన్ తెఎతాప్ మరి”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 31 పిలాతు వరిఙ్,
“మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, మీ యూదురి రూలుదు మనిన్ వజ తీరుప్ సీదు”, ఇహాన్ .
దనిఙ్ వారు, “ఎయెరిఙ్ బా సపెత్ఙ్ మఙి అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ . 32యేసుఎలాగ మరి
సావుసానాన్ ఇజివాండు వెహిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్. 33పిలాతు వనిన్
ఇండొ మర్ జి సొహాండె, యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండె వనిన్ఙ్, “నీను యుదురిఙ్ రాజునా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 అందెఙె యేసు, “నీలొఇహాన్  వాతి మాటనా, మహికార్ నా
వందిఙ్ నిఙి వెహరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 35 అయావలె పిలాతు, “నాను యూద
వాండనా? నీసొంతలోకుర్ ని నీసొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. నీను
ఇనిన్క కితి?”, ఇజివెహాన్ . 36అందెఙెయేసు, “నాఅతికారంయాలోకమ్ దిరాజురిఙ్ 
మనిన్ అతికారం లెకెండమనిన్క ఆఏద్. ననిన్అతికారం నఙిమహిఙ,యూదురు నఙి
అరెసుట్ కిఏండ నా సిసూర్ అడుడ్ కితాత్ ర్ మరి. గానినానుయాలోకమ్ ది రాజు ఆఏ”,
ఇజివెహాన్ . 37 “అహిఙ,నీను ఒరెన్ రాజునా?”,ఇజిపిలాతువెహాన్ . అందెఙెయేసు,
“నానురాజుఇజి నీను వెహిస్ని. నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిన్ వందిఙెనానుపుటాత్ నెయా
లోకమ్ దు వాత. నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 38 అయావలె పిలాతు, “నిజమాతి మాటెఙ్ ఇనిన్కెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వెన్ బాతాండె వాండు వెలిల్ యూదురు బాన్ సొహాండె, “వినిఙ్ తిర్ పు సీదెఙ్ విని లొఇ
ఇనిన్ నేరంబా తోర్ ఏద్. 39గాని మీ అలవాటులెకెండ్, ఏంటుఏంటు పసక్ పండొయ్ 
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కాలమ్ దు, “కయ్ దు మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మఙి డిఃసి పోక్ అ”, ఇజి మీరు లొసిన్దెర్.
అందెఙెయుదురిఙ్ రాజుఙ్ నాను డిఃసి సీదెఙ్ మీరు కోరిజినిదెరా?”, ఇజివెన్ బాతాన్.
40అయావలెవారు, “పోని! వినిఙ్ పోని. బరబెఙ్ డిఃసి సిదామఙి”, ఇజి డేలిస్ మర్ జి
వెహాన్ .యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.

19
1అందెఙెపిలాతు, “యేసుఙ్ ఒసికొరడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ దు”,ఇజిసయ్ నమ్ దివరిఙ్ 

వెహాన్  . 2-3 సయ్ నమ్ దికార్ సాపాక్ణిఙ్ టోపి తయార్ కితారె వనిన్ బురాదు
తొడిఃగిసాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ నండొ ఎరాని నరీ సొకక్ తొడ్ గిసాత్ రె, వనిన్డగు సొనిస్,
“యూదురిఙ్ రాజునిఙిజెయము”, ఇజి వెకిసి వెహార్ . వారు వనిన్ లెపాదు డెఃయార్.
4మరి ఉండిసుటుబా, పిలాతు వనిన్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ వాతాండె, మందయూదురిఙ్”
ఇదిలో, వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా నఙి తోర్ ఏద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ నాను వనిన్ఙ్ వెలిల్ మీ
డగు తపిసన్”, ఇజి వెహాన్ . 5 అందెఙె యేసుఙ్ సాపాక్ణి టోపి ని ఎరాని సొకక్
తొడ్ఃగిసాత్ రె వెలిల్ తతార్. అయావలె పిలాతు వరిఙ్, “ఇవిలొన్ వాండు”, ఇజి వెహాన్ .

6 పెరిపుజెరిఙుని దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు వనిన్ఙ్ సుడిఃతారె, “వనిన్ఙ్ 
సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”,
ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. గాని పిలాతు, “విని లొఇ నఙి ఇనిన్ తపు బా తోర్ ఏద్. అందెఙె
మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, సిలువాదు డెఃయిజి సపు”, ఇహాన్ . 7 అయావలె వారు,
“మఙి మా యూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయా రూలుఙ్ వజ వీండు సాదెఙ్ వలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీండు, “నానె దేవుణు మరిసి ఇజి వెహాన్ ”, ఇహార్ . 8 పిలాతు
యామాటెఙ్ 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 జిసపెత్ఙ్ బానఙిఅతికారంమనాద్. విడుఃదలకిదెఙ్ బాఅతికారం
మనాద్ ఇజి నీను నెస్ ఇదా?”, ఇహాన్ . 11అందెఙెయేసు, “నాముసుక్ దేవుణు నిఙి
అతికారం సితిఙ్ నె, నిఙి అతికారం మనాద్. అందెఙె నఙి నీ బాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి
ఇంకలావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి వెహాన్ .

12 యా మాట 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.

13పిలాతుయామాటెఙ్ విహివెలె, వాండుయేసుఙ్ వెలిల్ తతాన్. తతాండెనాయం
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. అయా
బాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.

14 నసిత్వలె పసక్పండొయ్ నడిఃమి మనిన్ విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్
తయార్ ఆని రోజు. పెందాల్ ఆరు గంటెఙ్ ఆతాద్. అయావలె పిలాతు, “ఇవిలొన్ 
మీ రాజు”, ఇజి యుదురిఙ్ వెహాన్  . 15 అందెఙె వారు, “సప్ అ వనిన్ఙ్, సప్ అ
వనిన్ఙ్, సిలువాదు వనిన్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపఅ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. “నాను
మీ రాజుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙా?”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్.
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అయావలె పెరి పుజెరఙు, “కయ్ సరు ఒరెండె మా రాజు. మరి ఎమేణి రాజు మఙి
సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

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

యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 
17 యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర పిణికి ఇజి

కూకె ఆని బాడిఃదు వాతాన్. ఎబి బాసదు దనిన్ఙ్ గోల్ గోత ఇనార్. 18 అబెబ్
సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. వారు రిఏర్ లోకురిఙ్ బా
వనిన్వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయ్ తార్. యేసుఙ్ నడిఃమి ఇటాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఉణెర్ పడఃకాద్. ఒరెన్ డెఃబర పడఃకాద్. ఆహె సిలువాదు డెయార్. 19 పిలాతుబా
ఉండి బోర్ డు తయార్ కిబిసాత్ ండె, సిలువాదు తొహ్క్ త ఇటాత్ న్. అయా బోర్ డుదు,
‘నజరెతుదికాన్ ఆతి యేసు. యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి రాసి ఇటాత్ న్. 20 ఎబి,
గీకు, రోమయామూండి బాసెఙాణిఙ్ బోర్ డుదు ఆహెరాసత్ మహార్ . యేసు పబుఙ్ 
సిలువాదు డెఃయితి బాడిడ్ః పటన్ం డగు మనాద్. అందెఙె నండొండార్ యూదురు
అయాక సద్ వితాత్ ర్. 21నసిత్వలెయూదుర్ 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 గితిమహిసాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె,ఉండిముక
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆహె సీబె ఆతార్. పాదమ్ దాక మంజిని ఉండి నిరీ సొకక్బ మహాద్.
అయాక కుటు సిలిక. ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ గుత
మహాద్ . 24 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట, “అయాక కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాక వానాద్ 
ఇజి సీటి పొకిస్ సూణాట్”, ఇజి వరిగ్తార్. ‘నా సాలవ్ వారు సీబె ఆతార్. నా నిరీ
సొక వరిఙ్ సీటి పొకార్*”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి ఆని వందిఙ్ 
యాకజరిగ్తాద్. సయ్ నమ్ దికార్ అయాలెకెండె కితాత్ ర్. 25నసిత్వలె,యేసుఙ్ డెఃయ్ తి
సిలువ డగు వనిన్ అయిసి, వనిన్ కొగి అయ్ సి, కొల్పా ఇనిన్ వనిన్ ఆలిస్ మరియ,
మగ్ దలెనె మరియ ఇనికెఙ్ నిహె మహె. 26యేసువనిన్ అయ్ సిని వాండు నండొ
పేమిసిత్ సిసూ,డగునిహిమహికసుడ్ఃతాండెఅయ్ సిఙ్, “ఓయా,నేండుహన్ వీండెనీ
మరిన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె”,ఇజివెహాన్ . 27మరిసిసూడుఃఙ్, “ఇదిలోనీయాయ”,
ఇజి వెహాన్ . నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.

యేసుసాజినాన్ 
28వెనాక్, బుబబ్ ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజుఏలుపూరిఆతె, ఇజి ఏలు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె,

కీరన పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్ మాటెఙ్ పూరి ఆని వందిఙ్ ‘నఙి ఏహిక్ కటిస్నాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 29అయావలె అబె నండొ సేందు దాకస్ కడు మనిన్ ఉండి డొకు మహాద్ .
సయన్మ్ దికార్ ఉండి దూది ననిక అయాసేందు దాకస్కలుల్ దు ముడుక్ తారె,అయాక
ఇసొపుమరాతికొమాదుతొహరె,వనిన్ వెయ్ దు సితాత్ ర్. 30వాండుఅయాకఉటాండె,
“నాపణిఙ్ పూరిఆతాద్”,ఇజివెహండె,బురవకిస్పాణండిఃసాత్ న్. 31నసిత్వలె,అయా
రోజు విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మహస్ నాండిఙ్ విసాంతి

* 19:24 19:24 కీరన 22:18.
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దినం. యా దినం ముకెలమాతిక. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి పసక్ పండొయి
అయనాండిఙె మొదొల్ సినాద్. నాండిఙ్ మొడ సిలువాదు మండెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం
సిలెల్ద్ . అందెఙె యూదురు పిలాతుఙ్, సిలువాదు పొకి వరి కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ జి
వరిఙ్ బేగి సపిసి, వరి పీనుగు సిలువెఙాణిఙ్ డిఃపెత్ఙ్ సెలవ్ లొసాత్ ర్. 32 పిలాతు
సెలవసితిత్ఙ్,సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె,యేసువెటసిలువాదుడెఃయిజిమొదొహివనిన్
కాలుక్ రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్ మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు డెయ్ తార్. 33గాని
యేసుడగు వాతిఙ్, వాండు ముఙాలె సాతాన్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. అందెఙె వారు వనిన్
కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ ఏతార్. 34 గాని సయన్మ్ దివరి లొఇ ఒరెన్ బలెందాన్ ఉండి
పడఃకాదు గుతాన్. గుతిఙ్ వెటనె, ఏరు నలసోతె. 35మీరుబా నమినివందిఙ్,యాక
జరిగ్తివలె 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 వందిఙెయా సఙతిఙ్ 
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,వాండుయూదురిఙ్ తియెల్ ఆతార్. వెనాక్వాండుయేసు పీనుగు
సిలువదాన్ డిఃపిస్ సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వ లొసాత్ న్. సెలవ్ సితిఙ్ వాండు
వాతండె మొడః ఒతాన్. 39 నికొదిమొ ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బా వనిన్ వెట సొహాన్ . యా
నికొదిమొనె, ముఙాలె, యేసుఙ్ రెయ్ తు సొనిస్ సుడ్ఃతికాన్. వాండు డగు ముపప్య్ 
నాలిగ్ కె. జి, బోలము కలపిత్ అగరు ఇనిన్ మొడః సబ్ ఎండ ఇడిన్ మాయమ్ కు తతాత్ న్ 
40వారు రిఏర్,యేసుపీనుగు ఒతారె,మాయమ్ కురాసితెలానిపాతెఙాణ్ సుటిసాత్ ర్.
యూదురు సమాది కిని ముఙాల, పీనుగుతయార్ కిని అలవాటు లెకెండ్ ఈహ
కితాత్ ర్. 41 యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ తి బాడిఃదు ఉండి టోట మనాద్. అబెబ్
పణుకుదు దొలిసిత్ ఉండి కొతత్దూకి మహాద్ . అబెబ్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా ఇడ్ఃఏరె.
42 అయా రోజు యూదురి విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మరి,
అయాదూకిడగు మహాద్ . అందెఙెవారుయేసుఙ్ అబెబ్ ఇటాత్ ర్.

20
1వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు పెందాల్, సీకట్ మన్ బునె మగద్లెనె మరియ పీనుగు

నూనెఙ్ రాసెత్ఙ్ దూకిదుసొహద్. అదివాతిఙ్,పీనుగుఇడిత్ సమాదిదిఙ్ మూకిపణుకు
లాగితిక సుడ్ఃతాద్. 2 అందెఙె అది ఉహ్క్ జి సొనిస్, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ
బాన్,సిమోన్ పేతురుబాన్ వాతాదెవరిఙ్, “పబుఙ్ సమాదిదాన్ వారుఒతార్. వనిన్ఙ్ 
ఎంబెఇడాత్ రొ ఇజిమాపునెస్ ఏప్”,ఇజివెహాద్ . (మరియవెటమరిసెగొండెక్ బోదెక్ బా
మహె) 3 అందెఙె పేతురుని, అయా సిసూ సోతారె సమాదిదు సొహార్. 4 వారు
రిఏర్ ఉహ్క్ జి సొన్ సి మహార్ . గాని అయాసిసూ పేతురుఙ్ ఇంక బేగి ఉహ్క్ తాండె
సమాదిముఙాల్ వాతాన్. 5వాండు వఙ్ జిసుడ్ తిఙ్,తెలానిపాతెఙ్ అబెఅరమహిక
సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7 నసిత్వలె సిమోన్ పేతురు వనిన్ వెనాక్

† 19:36-37 19:36-37 జేకరి 12:10. ‡ 19:36-37 19:36-37 నిరగ్మ 12:46, కీరన 34:20.
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వాతండె లొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని పతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు బుర
సుటిసిత్ మహిపన్ సెబాఅబెబ్అరమహికసుడ్ఃతాన్. అయాపన్ సె,తెలానిపాతవెట
కూడ్ఃఏండ సుటిసిత్డఃసనె వేరె మహాద్ . 8వెనుక ముఙాల సమాదిదు వాతి సిసూబా
డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి
నమిమ్తాన్. 9యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ తప్ ఏండ మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణు
మాటదురాసిత్ మనిన్మాటదిఙ్ వారుఇంకఅరద్ం కిఎరె. 10సిసూర్ వరిఇలాక్ఙ్ మర్ జి
సొహార్ .
యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 

11మరియమరి సమాదిదు వాత మహాద్ . అది వెలిల్నిహదె, అడఃబాజి మహాద్ .
అడఃబాజినె అది వఙ్ జి సమాది లొఇ సుడ్ఃతాద్. 12 అయావలె, తెలాని పాతెఙ్ 
పొర్ పాతి రిఎర్ దేవుణు దూతెఙ అది సుడిఃతాద్. యేసు పీనుగుమహి బాడిఃదు
బసత్ మహార్ . పాదమ్ క దరిఙ్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . బుర గాడిఃద్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ .
13వారు మరియెఙ్, “ఓ బీ ఎందానిఙ్ నీను అడఃబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.అందెఙె
అది, “నాపబుమొడఃఎయెరొపెహఒతార్. ఎంబెఇడాత్ రొనఙితెలిఎద్”,ఇజివెహాద్ .
14యామాటెఙ్ వెహదె, వెనాక్ మర్ జి బేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసు అబెబ్ నిహి మహిక
సుడ్ఃతాద్. గాని వనిన్ఙ్ గురు అస్ ఏతాద్. 15అయావలెయేసు, “ఓ బీ, ఎందానిఙ్ 
నీను అడఃబాజిని? ఎయెరిఙ్ రెబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వీండు అయాటోటాదు
పణికినికాన్ సు ఇజిఒడిఃబిజి, “బాబు,నీనువనిన్పీనుగుపిండితిఒతిమహిఙ,ఎంబె
ఇడిత్ మనిన్దొ నఙి వెహ్ అ. నానుసొనిస్ వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజి వెహాద్ . 16నసిత్వలె
యేసు దనిన్ఙ్, “మరియ”, ఇజి కూకాద్. వెటనె అది మర్ జి వనిన్ దరిఙ్ మహద్.
వాండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ దె ఎబి బాసదు, “రబుని”, ఇజి కూకాద్. దని అరద్ం
బోదిసిన్కాన్ ఇజి. 17అయావలెయేసు, “నాను నా బుబబ్డగు ఇంక మర్ జిసొన్ 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 . 18 అందెఙె మగద్లెనె మరియ సిసూర్ 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 నఙి యా లోకమ్ దు పోకి వజ నాను మిఙి పోకిస్న”, ఇజి వెహండె, వరి
ముసుక్ తూబితాన్. తూబితాండె, వరిఙ్, “దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఃదు.
23మీరు ఎయిపాపమ్ కు సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు సెమిసత్ మనె. ఎయిపాపమ్ కు
మీరు సెమిస్ ఇదెరొ,అయకెఙ్ సెమిసిమన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుతోమెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
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24 యేసు సిసూరిఙ్ తోరె ఆతివలె, పనెన్ండు మనిన్సీర్ సిసూర్ లొఇ మనిన్
దిదుము ఇనిన్ తోమా సిలెల్ండ మహాన్ . 25 అందెఙె మహి సిసూర్, “మాపు
పబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్, వాండు, “నాను వనిన్ కికాక్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి
గాయమ్ ది మసదిఙ్ తొఎండ, అయా మసదు ముట్ ఏండ, వనిన్ పడఃకాదు నాను
కియు ఇడ్ఃఏండ, వాండు నిఙిత మనాన్ ఇజి నమిఎ”, ఇహాన్ . 26 ఉండి వారం
వెనాక్వనిన్ సిసూర్ విజెరెమరిబాకూడిఃతారె,ఉండిఇండొమహార్ . తోమాబావరివెట
మహాన్ . సేహల్ కెహె ఆత మహాద్ . గాని యేసు వాతండె వరినడిఃమి నిహండె,
“సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 27మరి తోమెఙ్, “నీ డెఃసక్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఅ. నా
కికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియుసాపిస్ నా పడఃకాద్ మనిన్ గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ. అనుమానం
సిలెల్ండనమిఅ”,ఇజివెహాన్ . 28అయావలెతోమా, “నీనెనాపబు. నీనెనాదేవుణు”,
ఇజి వెహాన్ . 29 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నఙి సుడ్ఃతిఙ్ నిఙితమనాన్ ఇజి
నమిమ్తి. నఙితొఏండ నమిమ్తికార్ గొపప్ వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ నడిఃమి, మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ కితాన్. అయకెఙ్ 
యాపుసత్కమ్ దురాస్ ఉ. 31గాని,యేసు కీసుత్ ఇజి,వాండు దేవుణుమరిసి ఇజిమీరు
నమిమ్నివందిఙ్, వనిన్ ముసుక్ మనిన్ మీ నమకమ్ దాన్ మిఙి ఎలాకాలం దేవుణువెట
బతిక్ని బతుక్ దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్ మనెన్.

21
1దినివెనుక,యేసుతిబెరియసమ్ దరం డగుమరివనిన్ సిసూర్ ఙతోరెఆజినాన్.

వాండుఈహ తోరెఆతాన్. 2సిమోన్ పేతురు, దిదిమఇజి కుకెఆనితోమా, గలీలయ
పాంతమ్ ది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ ది నతనయేలు, జెబెదయ మరిసిర్ ఆతి యాకోబు
యోహాను,మరి రిఏర్ సిసూర్ కూడిఃతమహార్ . 3సిమోన్ పేతురు, “నానుమొయెఙ్ 
అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అయావలెవారు, “మాపుబానీ వెటవానాప్”,
ఇహార్ . అందెఙె వారు సొహరె, ఉండి డోణి ఎకారె సొహార్ . గాని ఆ రెయితు ఇనికబా
అస్ ఏతార్. 4పొదుద్ సోసి మహివలె, యేసు సమ్ దరం దరీదు నిహన్. గాని వనిన్
సిసూర్ యేసుఇజి గురు అస్ ఏతార్. 5 అందెఙె వాండు వరిఙ్, “తంబెరిఙాండె,
మొయెఙ్ ఇనిన్కబాఅసిత్దెరా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ .
6 నసిత్వలె వాండు, “డోణి ఉణెర్ పడఃకాదు మీ వలెఙ్ పొకు. మిఙి దొహ్క్ నె”, ఇజి
వెహాన్ . వారు అయలెకెండ్ కితాత్ ర్. మొయెఙ్ నండొ అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.

7అయావలె, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజి పేతురుఙ్ వెహాన్ .
“వాండు పబు”, ఇజి అయాసిసూ వెహిమాట విహి వెటనె, సిమోన్ పేతురు వాండు
లాగితి ఇడిత్ సాలవ్ ప్ డ్ గితాండె, సమ్ దరమ్ దు డాటాత్ న్. 8వారు గటుదాన్ ఎంజు
మెంసు నూరుమూరెఙ్ నె దూరంమనార్. అందెఙెమహిసిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్ వల
లాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.

9 వారు డిఃగ్ జి వాతిఙ్ గటుదు, సిసూ డిఃపుక్ఙ్ దనిముసుక్ మొయెఙ్ రొటెఙ్ 
తోరితె. 10యేసు వరిఙ్, “మీరు ఏలు అసిత్ మహి సెగం మొయెఙ్ అగాట్”, ఇజి
వెహాన్ . 11 సిమోన్ పేతురు డోణి ఎకాండె వల గటుదు లాగితాన్. అబె నూటి
యాబయిమూండి పెరిమొయెఙ్ వలదు నిండితె మహె. గాని నిసొ మహిఙ్ బా వల
కింజ్ ఏతాద్. 12 యేసు వరిఙ్, “రదు తిండు”, ఇజి వెహాన్ . వాండు పబు ఇజి
వరిఙ్ తెలితార్. అందెఙె, నీను ఎయి ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ 
వనిన్ఙ్ బా దయ్ రం సిలెల్తాద్. 13యేసు వాతాండె, రొటెట్ఙ్ లాగితాండె వరిఙ్ సీబాత
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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, “యోహానుమరిసిఆతిసిమొను,నీనుమహిసిసూర్ ఙఇంక నీను
నండొ నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి
నీను నెసిన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా గొరె పిలెకాఙ్ మేప్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 16 మరిబా యేసు వనిన్ఙ్, “యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను, నీను నఙి
పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”,
ఇజి రిజ వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా గొరెఙ్అడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 17 “యోహాను
మరిసిఆతి సిమొను, నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి ముసార్ వెన్ బాతాన్. నీను నఙి
పేమిసిన్దా ఇజి ముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు బాద ఆతాన్. “పబు నీను విజు
నెసిన్కి. నానునిఙిపేమిసన్ ఇజినీను నెసిన్”,ఇజిపేతురు వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నా
గొరెఙ్ మెప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18 “నాను నిజం నీవెట వెహిస్న, నీను దఙడః మనివలె,
నీను తయార్ ఆజినీఇసట్ం ఆతిబాడిఃదుసొహి. గానినీను డొక ఆనివెలె,నీకికు నీను
సాపిన్. మరి ఎయెన్ బా నిఙి తొహిస్ నిఙి ఇసట్ం సిలిల్ బాడిఃదు పిండిజి ఒనాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 19 పేతురు ఎలాగమరి సావు సాజి దేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరిసాన్ండొ,
దనివందిఙ్ వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్, “నా సిసూ ఆజి రఅ”, ఇజి
వెహాన్ . 20పేతురు వెనుకమహండె,యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, వరి వెనాక్వాజినిక
సుడ్ తాన్. (యాసిసూనె పసక్ బోజనం తిహివలె యేసు గుంజమ్ దు ఒరిగితాండె,
“పబువా,నిఙిఅదికారిఙకీదుఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”,ఇజివెన్ బాతికాన్). 21పేతురు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె, “పబువా,వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 22అందెఙె
యేసు, “నానుమర్ జివానిదాకవాండు బతిక్దెఙ్ నఙిఇసట్ం ఆతిఙ,నిఙిఇనిన్క? నీను
నా సిసూ ఆజి వెనాక్ వాదెఙ్ వలె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు అయలెకెండ్ వెహిఙ్, యా
సిసూ సాఏన్ ఇజి ఉండి మాట మహి వరి నడిఃమి సెదిసాత్ ద్. గాని వాండు సాఏన్ 
ఇజి యేసు వెహఏతాన్. నాను వానిదాక వాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి
ఇనిన్క?”, ఇజినె వాండు వెహాన్ . 24యా సఙతిఙ వందిఙ్ వెహికాన్ యా సిసూనె.
వీండె ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమాపు నెసినాప్. 25యేసు
మరి నండొ సఙతిఙ్ కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజురాసి ఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ,రాసినిపుసత్కమ్ కు
అసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దుమనిన్బాడిడ్ సాల్ ఏద్ ఇజినాను ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక
లూక సువార రాసిత్మహి లూక నె యా పుసత్కం రాసాత్ న్. లూక ఒరెన్ డాకట్రు.

కీసుత్ సకం 60-63 న డిఃమి యాక రాసత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నార్. కీసుత్ సాజి
నిఙితి వెనాక్ మొదొహి 30 పంటెఙ్ లొఇ జ రిగ్తికెఙ్ ఇబెబ్ రాసెత్ మనెన్. లూక
సువారదు యేసుకీసుత్ కితిత్ గొపప్ పణిఙ వందిఙ్ లూక రాసాత్ న్. వెనుక, యేసుకీసుత్
పరలోకమ్ దుసొహివెనుకదేవుణుఆతమ్వాతండెవనిన్అపొసుత్ రువెట గొపప్బమామ్తి
పణిఙ్ కితాత్ న్. యూదయదేసమ్ దాన్ అంతియొకయాదు, బాణిఙ్ రోమపటన్ం దాక
యేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసాత్ రె అపొసుత్ రు అయకాలమ్ దు కితిత్ ప ణిఙవందిఙ్
ఇబెబ్ రాసత్ మనాద్.

దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్ 
1-2 నా పియమాతి దెయొపిలా, నాను ముందాల్ రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, దేవుణు

యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనెండయేసు కితిత్ విజు పణిఙ వందిఙ్,యేసు నెస్ పిసిత్ విజు
మాటెఙవందిఙ్  రాసత్ మనాద్. దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనిముందాలయేసు,
వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ రుఙ్ వారు కిని పణి వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్
 ఆడ సితాత్ న్ . 3యేసు కసట్మ్ కు ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండె, నాను బతిక్తత్  ఇజి
అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్  తోరె ఆతాన్. నలపయ్
 రోసాక్ఙ్ నండొ సుటుక్ యేసు అపొసుత్ రుఙ్  తోరె ఆతండె దేవుణు ఏలుబ డిః వందిఙ్
 వరిగ్తాన్. 4వారు కూడ్ఃజి వాతివలెయేసు ఈహ ఆడ సితాత్ న్ , “యెరూసలేం పటన్ం
డిఃసిసొనామ్ట్. నాబుబబ్మిఙిసీనాఇజిఒటుట్ 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,
ఏలునెమాఇసాయేలులోకాఙ్  మాదేసెమ్ దిఏలుబడిఃమర్ జిసీనిలెనా?”.* 7యేసు
వెహాన్ , “కాలం వందిఙ్  నా బుబాబ్నె ఏరాప్టు కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజు నా బుబాబ్తి
దేవుణు అతికారమ్ దు మనాద్. యాకెఙ్ విజు ఎసెఙ్  జరిగ్నాద్  ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 
 అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 8అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మీముసుక్ వానివలెమీరు సతుత్ ఆనిదెర్.
అయావలె మీరు యెరూసలేమ్ దు, యూదయ దేసెం విజు, సమరియ దేసెం విజు,
లోకం విజుబాన్ నావందిఙ్  వెహిస్నాసాసిర్ ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండెవారు
సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్. అయావలె ఉండిమొసొప్ 
వాతాదె అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు యేసుఙ్  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 దు

* 1:6 1:6అయ  కాలమ్ దు ఇసాయేలులోకురి దేసెం రోమా దికార్ ఏలుబడిః కిజిమహార్ .
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యేసుఙ్ ఒతాన్. ఎలాగ సొహాండొ అయావజనెమర్ జి వానాన్ లె”, ఇజి వారు వరిఙ్
 వెహార్ .

తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 
12వెనుక అపొసుత్ రు ఒలివమరెక్ 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 మరిసి ఆతియాకోబు, జలొతె† ఇని మరి
ఉండి పేరు మహి సీమోను, యాకోబు మరిసి ఆతియూద ఇనికార్. 14వారు విజేరె
కూడిఃతారె ఉండె మనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . వరివెట సెగొండెక్ 
అయ్ లికొడొఃక్ బావాతెమహె. యేసుయాయఆతిమరియ,వనిన్తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్
మహార్ .

15 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక డగు డగు నూట ఇర్ వయ్ మణిసిర్ యేసుఙ్ 
నమిమ్తికార్  కూడిఃత మహార్ . పేతురు వరినడిఃమి నిహండె ఈహ వెహాన్ ,
16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణుమాటదు రాసిత్ మహిక తప్ ఏండ జరిగ్తాద్. దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దాన్  దావీదు రాజుయూద వందిఙ్  ముందాలెన్ వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యాయూద
యేసుఙ్ అసెత్ఙ్  వాతివరిఙ్ సరి తోరిసాత్ న్. 17వాండు మా లొఇ ఒరెన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమాపుఅపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి పణి కిదెఙ్  యేసు వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”.

18 (యాయూద మొసెం పణిదాన్ సంపాదిసిత్ డబుబ్ఙాణ్  బూమి కొటాన్. అబెబ్
గ డిఃయబుర కితాండెఅరాండెసాతాన్. అయావలెపొటబదెఙ్ ఆజివసిక్ఙ్ విజువెలిల్
సోతె. 19యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె యా సఙతిఙ్  వెహరె నెసాత్ ర్. అందెఙె యూద
అరిసాతి యా బూమిదిఙ్ వరి బాసాదు అకెక్లెద్మ ఇజి వెహార్ . దనిన్ అరద్ం ఇనిక
ఇహిఙ, ‘ఒరెన్ లోకుదిఙ్ సపిత్ వందిఙ్  దొహిడబుబ్దాన్ కొటి బూమి’ ఇజి అరద్ం).

20 పేతురు మరి వెహాన్ , “కీరనం పుసత్కమ్ దు ముందాలెన్ ఈహ రాసత్ మనాద్ :
వనిన్ ఇలుల్ ఎయెన్ బా మన్ ఏండ ఆపిన్, దనిన్ లొఇ ఎయెన్ బా బతిక్ఎండ ఆపిన్”.
ఈహ బా రాసత్ మనాద్ : అపొసుత్ డు‡ వ జ వాండు కితిత్ పణి మరి ఒరెన్ లాగె ఆపిన్.
21-22 అందెఙె మాపు పదకొండు మణిసిర్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. యోహాను యేసుపబుఙ్ బాపిత్సం సితిత్ బాణిఙ్
అసి  యేసుపబు పరలోకమ్ దు సొనిదాక మా నడిఃమినె కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి మా వెట
మహికాన్  ఒరెన్ వనిన్ఙ్  అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు సాతి వరిబాణిఙ్  మర్ జి
బతిక్తాన్ ఇజివాండుబామావెటసాసిమండెఙ్.

23అందెఙె కూడ్ఃజి వాతిమహికార్  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 నీను
నెసిని. యూద, వనిన్ఙ్  తగితి బాడిడ్దు  సొహాన్ . వాండు డిఃసిసొహి పణి, ఇహిఙ
స ఙమ్ దిఙ్ న డ్ఃపిసి సేవ కిని ప ణి సీదెఙ్  వనిన్ఙ్  బదలు యా రిఎర్ లొఇ ఎయెఙ్ 
నీను ఏర్ పాటు కితిత్ ఇజి మఙి తోరిస్ అ”. 26వెనుక వారు సీటిఙ్ పొకార్. అయావలె

† 1:13 1:13జలొతెఇహిఙప టుద ల మ నిన్కాన్ఇజిఅరద్ం ‡ 1:20 1:20అపొసుత్ రు. సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి
న డిఃపిసెత్ఙ్ ఏర్ పాటు ఆజిపోకె ఆతికార్ 
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మతిత్య ఇని పేరుదాన్  సీటి వాతాద్. అందెఙె మతిత్యెఙ్ బా పదకొండు మణిసిర్ 
అపొసుత్ రు వెట లెకక్ కల్ పాత్ ర్.

2
పెంతెకొసుత్ పండొయ్ నాండిఙ్ దేవుణు ఆతమ్వాజినాద్ 

1 పెంతెకొసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్  యేసుఙ్ నమిమ్తికార్ విజేరెకూడ్ఃజి ఉండి
ఇండొమహార్ . 2వెటనె ఆగాసమ్ దాన్  ఉండి జాటు వాతాద్. అయజాటు, పెరి గాలి
వానివజజాటుదాన్  వాతాదెవారు బసిత్మహి ఇండొ నిండితాద్.

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

5 అయావలె విజు దేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహి బకిమనిన్ యూదురు యెరూసలేం
పటన్మ్ దు మహార్ . 6యూదురు మంద లోకుర్ యా జాటు వాతిబాన్ కూడిఃతార్.
వారు వర్ గినిక వీరు వ నిన్ వనిన్ సొంత బాసెఙాణిఙ్ వెహారె యా కూడ్ఃజి వాతి
మహి యూదురు బమమ్ ఆతార్. “వీరు మాటు వరిగ్ని బాసెఙ్ వ ర్ గిజినార్ కొటె”,
ఇజి వెహార్ . 7 అయావలె వాతి మహికార్ విజేరె ఒదె బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ వెట
ఒరెన్ వెహార్ , “యాక ఎలాగ? వీరు విజేరె గలీలయాదికార్ ఆఏరా? 8గానిమాపు
పుటిత్మ హి నాహక్ణి ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్  యా గలీలయాదికార్  వరిగ్జినార్. యాక
మాపు వెంజినాప్. 9-11పారియికు, మదియికు, ఎలామియుకు, మెసొపొతేమియ,
యూదయ, కపదొకియ, పొంతు, ఆసియ, పుగియ, పంపులియ, అయ్ గుపు, కురేనె
డగు మనిన్ లిబియ, రోమ దేసెమ్ దాన్ కూల వాతికార్ (యూదురు, యూదమతం
నమిమ్తి యూదురు ఆఇకార్ ) కేతియురు, అరెబియురు, దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ 
మాటు విజెటె పుటిత్ బాసాదు వెహిన్క వెంజినాట్ . 12 ఒడిఃబితిత్ఙ మనుస్ కూడ్ఃఏద్.
యాకఇనిక ఆనాద్ లెనొ”, ఇజివారు విజేరె పంబ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

13 సెగొండార్ వీరు తియాఙ్ దాకస్ రసం ఉటారె సోసత్ మనార్  ఇజి వరిఙ్ సెకాల్ 
కితాత్ ర్ .
పేతురు కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ వెటవెహిస్నాన్.

14అయావలె పదకొండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు వెట మహి పేతురు నిఙితండె అబెబ్
కూడ్ఃజి వాతి లోకుర్ వెట డటం వెహాన్ , “యెరూసలేమ్ దు బతిక్జిని మా  సొంత
లోకుర్ ఆతి యూదయ లోకాండె, నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. వీరు విరిఙ్  నెస్ ఇ
బాసెఙ్ వరిగ్తికమీరువెహిదెర్. 15మీరుఒడిఃబినిలెకెండ్ వీరుసోసిత్కార్ ఆఏర్. పొదుద్
సోసి ఏలు అంబెలి వేడఃబా ఆఏద్ .* 16గాని దేవుణు మాటెఙ్ వెహియోవెల్ పవక
ముఙాలె వెహికదెమీరు సుడ్ఃజినిదెర్.

17యోవెల్ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాను ఇనిక కిన ఇజి
దేవుణు వెహిస్నాన్. విజు లోకాఙ్ నా ఆతమ్దిఙ్ సీన. మీ మరిసిర్, మీ గాడిస్క్,
పవకరు లెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ వర్ గినార్ లె. మీ దఙ్ డెఃఙ్  దేవుణు బాణిఙ్ వాని

* 2:15 2:15యూదురు పండొయ్  వేడఃదు పెందాలెన్ ఉణ్ ఎర్. పారద్నం వీజితి వెనుక తొమిమ్ది గంట వెనుకానె
ఉణార్ 
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దరస్నమ్ కు†సూణార్. మీడొకార్ బాదేవుణుబాణిఙ్ వానికలెఙ్  సూణార్ లె. 18అయ
ఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి పణి మణిసిరిఙ్ బా విజేరిఙ్, అయ్ లి
కొడొఃకాఙ్, మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నా ఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె దేవుణు మాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె.
19ఆగాసంముసుక్విజేరెసూణివజనానుగొపప్బమామ్తిపణిఙ్  తోరిసన్. యాబూమి
ముసుక్ ఎయెర్ బాతొఇపణినాను 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.

22పేతురు 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. యా సఙతి దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక
దేవుణుముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరుయేసుఙ్ సెఇవరి దరుప్దాన్ అసిత్దెరె
సిలువ ముసుక్ డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. 24 గాని 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 నాను దేవుణుదిఙ్  ఎలల్కాలంనాడగు సుడ్ఃజి
మహ. దేవుణు నా ఉణెర్  పడఃక మనాన్. అందెఙె నాను మనుస్దు మాలెఙ్ ఆఏ.
26అందెఙె నామనుస్దు నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. నాను సరద్ ఆజి వరిగ్జిన. నాను నా
ఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙఒడొఃల్ సాతివెనుకమరిబతిక్నఇజి
నాను నెసిన. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీను నా పాణమ్ దిఙ్ డిఃస్ ఇ. న మిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ 
ఆతినీసేవకినివనిన్పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్ సరిసిఇ. 28నీనునఙిఎలాకాలంబతిక్ని
సరి తోరిసిత్. నీను నా వెటమహిఙ్ నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన”.

29 “నా తంబెరిఙాండె, నాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న, మా అనిగొగొ ఆతి
దావీదురాజు సాతండె వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ ముసిత్ బాడిడ్ ఎంబె మనాద్  ఇజి
ఏలుబా మాటు నెసినాట్. 30 గాని దావీదురాజు దేవుణు పవక. దేవుణు వనిన్
పేరు అసి వాండె దావీదురాజు వెట ఒటుట్ పొకాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, దావీదురాజు
కుటుమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  దావీదురాజు లెకెండ్  రాజు కిన ఇజి. యాకదావీదురాజు
నెసత్ మహాన్ . 31 దేవుణు యేసుకీసుత్ ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ డిఃస్ ఏన్ ఇజి, యేసుకీసుత్
పీనుగు సబ్ జి సొన్ ఏద్ ఇజి దావీదురాజు ముందాలెన్ నెసాత్ న్. ముందాలెన్ నెసాత్ ండె,
యేసు సాతి వెనుక మరి మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె ఇజి ముందాలెన్ దావీదురాజు వెహాన్ .
32 యా యేసుఙ్ దేవుణు మర్ జి బతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపు విజెపె సాసిర్.
33 అహిఙ దేవుణు యేసుఙ్ 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.
34-35దావీదురాజువెహికవనిన్ వందిఙెఆఏద్ . దావీదురాజుపరలోకమ్ దుసొన్ ఏన్.
గాని వాండు ఈహ వెహాన్ , నాను నిఙి ప డ్ఃఇ వ రిఙ్ నీ పాదమ్ కాఙ్  ముణుకుఙ్
† 2:17 2:17 దరస్నమ్ కు. దేవుణుబాణిఙ్ వానిమాటెఙ్ ని బొమెమ్ఙ్  కలాదు సుడ్ఃతి లెకెండ్ తెలివిమహివలె
సూణిక 



అపొసుత్ 2:36 204 అపొసుత్ 3:2

 ఊర్ జిమాడిఃస్ పిసిన్దాకనీనునాఉణెర్ పడఃకాదుబసిమన్ అఇజిదేవుణునాపబు
వెట వెహాన్ .

36 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు కుటుమ్ దికార్ ఆతి మాటు విజెటె యాక
అనుమానం సిలెల్ండ నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాద్  సపిత్ యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ,
కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37 యాక వెహారె లోకుర్  వరి మనుస్దు నండొ బాద
ఆజి పేతురుఙ్ మరి అపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె, ఏలుమాపు ఇనిక కిదెఙ్ 
అటాన్ప్?”. 38 అయావలె పేతురు వెహాన్ , “మీ పాపమ్ కు విజు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి,దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజివిజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ యేసు, కీసుత్ ఇజి,వాండు,మీ
పబు ఇజి తోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆదు. అయావలెమీపాపమ్ కు నొరె ఆనె. దేవుణు
సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు ఆతమ్ నిఙి దొహ్ కాన్ద్ లె.

39దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ యా దేవుణు ఆతమ్ మిఙి,మీకొడొఃరిఙ్, దూరమ్ ది
వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణు సీనాన్. వనిన్ముసుక్ నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
 దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”. 40మరినండొ నండొమాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ .
దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొనియా సెఇ లోకాఙ్ వాని తీర్ పుదాన్  మీరు గెలిస్ సొండెఙ్ ఇజి
పేతురు వరిఙ్ మరి మరి వెహాన్ . 41 పేతురు వెహి మాటెఙ్ నమిమ్తికార్ బాపిత్సం
లాగె ఆతార్. అయారోజు రమరమిమూండి వేలు లోకుర్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ వరివెట
కూడిఃతార్.
నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజిమంజినార్ 

42 వారు అపొసుత్ రు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ డిఃస్ ఏండ మహార్ . వారు యేసుఙ్ 
నమిమ్తిత్కార్ కూడ్ఃజి మంజిని బాన్ డిఃస్ఏండ కూడ్ఃజి వాతారె పబు ఏర్ పాటు కితిత్
బోజనం ‡కిజి మ హార్. డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . 43 అపొసుత్ రు దేవుణు
సతుత్ దాన్ నండొ బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని గురుఙ్  కితాత్ ర్ . అయావలె విజేరె నండొ
బమమ్ఆతార్. 44యేసుఙ్  నమిమ్తికార్విజేరెఉండెమనుస్మంజివరిఙ్ కలిగ్తిమహిక 
విజు విజేరి వందిఙ్  కరుస్ కితాత్ ర్ . 45అకాక్దె ఆఏండ వారు వరి ఆసిత్ఙ్ పొరిస్ ఎయెఙ్
 ఎయెఙ్ అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్  సితాత్ ర్. 46రోజు తప్ ఏండ వారు యెరూసలేమ్ దు
మనిన్దేవుణుగుడిఃదిడేవాదు కూడ్ఃజివాజిమహార్ .వారువిజేరెఇలుల్ దిఙ్తప్ 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 వరివందిఙ్ ‘వీరుఎసొనొనెగిగ్కార్ ’ఇజివెహార్ . రోజురోజు
 యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి వరి లెకక్ వాండు నండొ కితాత్ న్ .

3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

1 ఒరెన్ండు వేలె మూండి గంటెఙ్ టయమ్ దు, లోకుర్ దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం
కిని టయమ్ దు పేతురు, యోహాను, రిఎర్  కూడ్ఃజి దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ మహార్ .
2పుటిత్ బాణిఙ్ అసి నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ ఒరెన్ సొట వాండు అబెబ్ దేవుణు గుడిః లొఇ
సొని సరిపడఃకాద్ డబుబ్ లొసి మహాన్ . దేవుణు గుడిఃది డేవాదు సొని అయ సరి
పేరు సుందరం ఇహార్ . అయ సొట వనిన్ఙ్  వనిన్ లోకుర్ రోజు పిండిజి తసి అయ

‡ 2:42 2:42యేసుపబు సావువందిఙ్ గురు కిదెఙ్మనిన్ బోజనం
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పడఃకాద్ ఇడ్ఃజి మహార్ . 3 పేతురు యోహాను దేవుణు గుడిఃదు సొని సరి డగు
వాతిఙ్ అయసొటవాండు డబుబ్ఙ్ లొసాత్ న్. 4లొసిత్ఙ్, పేతురు వనిన్ఙ్ డిటం బేసాత్ న్.
యోహానుబా వనిన్ఙ్ నె డిటం బేసాత్ న్. పేతురు వనిన్వెట, “నీను మా దరోటెన్ బేస్అ”
ఇహాన్ . 5 అందెఙె సొట వాండు, 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 .

7 పేతురు అయ సొట వనిన్ఙ్ ఉణికీదు అసాత్ ండె నికాన్. వెటనె వనిన్ పాదమ్ కు
కణ్ క కాలుక్ సతుత్ ఆతె. 8వాండు లిట్ నెనిఙితండెనడిఃతాన్. పేతురుయోహాను వెట
దేవుణు గుడిః డేవాదు నడిఃజి సొహాండె డాటిస్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . 9 వీండు
నడిఃసినిక, దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కినిక విజేరె సుడ్ఃతార్. 10 దేవుణు గుడిఃదు సొని
సుందరం ఇని సరిడగు బసి డబుబ్ లొసి మహి అయసొట వాండు వీండె ఇజి వారు
గురు అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజివారు విజేరె గొపప్ బమమ్ ఆతార్.

దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 
11 పేతురు, యోహానుని అయ నెగెండ ఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదు మనిన్

సొలొమోను ఇని అరఙుదు మహార్ . ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ 
గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసి మహాన్. అబెబ్ మహికార్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె
పేతురుయోహానునినెగెండఆతిసొటవాండుమహిబాన్  ఉహ్క్ సివాతార్. 12లోకుర్ 
విజేరె కూడ్ఃజి వానిక సుడ్ఃతండె పేతురు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “ఇసాయేలు లోకాండె,
ఇబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి మీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆజినిదెర్ ? మీరు ఎందనిఙ్ మఙి
బేసినిదెర్ ? మాసొంత సతుత్ దాన్, మా బకిదాన్ వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజి మీరు
ఒడిఃబిజినిదెరా? 13మాఅనిగొగొర్  ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు పారద్నం కితిత్
దేవుణు,యాసొటవనిన్ఙ్ నెగెండకిజివనిన్సేవకినికాన్ ఆతియేసుఙ్ నండొమరాయ్ద
సితాత్ న్ . గాని మీరుయాయేసుఙ్  సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతు యేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్
 ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బామీరు పోని ఇహిదెర్. 14పాపం సిలిల్ నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరు
పోనిఇజివెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరుడిఃసిసీదు ఇజివెహిదెర్. 15విజు
దనిన్ఙ్ బతుక్ సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరు సపిత్దెర్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ మర్ జి నికాన్. యా
సఙతి వందిఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్.

16 యేసు సతుత్ దాన్ నె యా సొట వాండు సతుత్ ఆతాన్. మీరు విజిదెరె ఏలు
సుడ్ఃజినిక యేసు పేరుదు ఇడిత్ నమకమ్ దానె వాతాద్. యేసు ముసుక్ ఇడిత్
నమకమ్ దానె వినిన్ఙ్ సతుత్ వాతాద్”. 17 “ఏలు నా తంబెరిఙాండె, మీరుని, మీ
పెదెద్లుఙ్, యేసుఙ్ కితిత్క మీరు ఇనిక కిజినిదెరొ ఇజి నెస్ ఏండ కితిత్దెర్ ఇజి నాను
నెసన్. 18దేవుణు నండొ పంటెఙ్ ముందాలెన్ విజేరె పవకర్ వెట ‘వనిన్ కీసుత్ కసట్మ్ కు
ఓరిసాన్లె’ ఇజి వెహ మహాన్ . దేవుణు ముందాలెన్ వెహివజనె ఈహ జరిగ్తాద్.
19-20 దేవుణు మీ పాపమ్ కు సెమిసిన్ వందిఙ్ మీరు మీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి దేవుణు డగు మర్ జి రదు. దేవుణు మీ ఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్ పాణం సీని వందిఙ్,
దేవుణుమీవందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ ఆతియేసుఙ్  మీడగుపోకిన్ వందిఙ్ దేవుణు
డగు మర్ జి రదు. 21దేవుణుముందాలెన్ వాండు పోకి పవకర్ వెట వెహివజ దేవుణు
విజు దనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్  కినిదాకయేసు పరలోకమ్ దు మండెఙ్ వలె. 22దేవుణు -
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పవకరులొఇఒరెన్ మోసెఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  : “పబుఆతిమీదేవుణు,నాలెకెండ్ 
ఒరెన్ పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజుమీరు నెగెండ
వెంజిలొఙిదెఙ్ వలె. 23ఎయెర్ బాఆపవక వెహిన్క వెంజిలొఙిఏండమహిఙవాండు
దేవుణు లోకుర్ వెటమన్ ఏండపూరిపాడాఃనాసొనాన్.

24 సముయేలు పవక, వనిన్ వెనుక వాతి పవకరు విజేరెయా దినమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ ముందాలెన్ వెహ మహార్ . 25 దేవుణు పవకర్ వెట కితిత్ ఒటుట్
మీ వందిఙె. దేవుణు మీ అనిగొగోరు వెట కితిత్ ఒటుట్ మీ వందిఙె. మీ అనిగొగొ ఆతి
అబాహాంవెటదేవుణు కితిత్ ఒటుట్ ఇనికఇహిఙ,మీతెగాదివ నిన్బాణిఙ్యాలోకమ్ దు
మనిన్ విజేరిఙ్ నాను దీవిసన్. 26 అందెఙె దేవుణు వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్  ఏర్ పాటు
కితాండెముందాలమీబానెపోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్  ఇహిఙమీసెఇ పణిఙాణ్  మఙి
డిఃబిసి దేవుణుబాన్ మర్ జితసిమిఙిదీవిసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ పోకాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .

4
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  అసాత్ ర్ 

1 పేతురుయోహాను లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహిఙ్  పుజేరిఙు, సదుకెయరు, దేవుణు
గుడిఃదు మనిన్ జమాన్ ఙ అతికారి పేతురు యోహాను బాన్ వాతార్. 2 అపొసుత్ రు
నెస్ పిసినిక వెహారె వారు కోపం ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు సాజి మర్ జి
బతిక్తాన్ ఇజి వెహిస్ సాతికార్ మరి బతిక్నార్ ఇజి వారు రుజుప్ కితాత్ ర్ . 3వారు
పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ తొహ ఒతారె మహస్ నాండిఙ్ పెందాల్ దాక జెలిదు ఇటాత్ ర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలెపొదొయ్  ఆతమహాద్ . 4గానివారునెస్ పిసినికవెహికార్
నండొలోకుర్  యేసుఙ్  నమిమ్తార్. యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరిలెకక్ఏలు రమరమిఅయ్ దు
వేలు ఆతాద్.

5 మహస్ నాండిఙ్ యూద అతికారిఙ్, యూద పెదెద్లుఙు, యూదురి రూలు
నెసిప్సినికార్ వీరు విజేరె యెరూసలేమ్ దు కూడిఃత వాతార్. 6 విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ పెరిపుజేరిఆతిఅనయు, కయపయు, పెరిపుజేరి కుటుమ్ దికార్  యోహాను,
అలెకస్ంతరు ఇనికార్, మరి సెగొండార్  మొగకొడొఃర్ బాన్ కూడిఃత వాతార్. 7వారు
పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ వరిముందాలనిల్ పాత్ రెవెన్ బాతార్, “మీరుఎమేణిసతుత్ దాన్,
ఎయెపేరుదాన్ ఇక కితిత్దెర్ ?”.

8-9 అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పేతురు ముసుక్ వాతాద్. అయ సతుత్ దాన్ నె
పేతురు వెహాన్  : “లోకాఙ్ అతికారిఙాండె, పెదెద్లుఙాండె, యాసొట వనిన్ఙ్  కితిత్ నెగిగ్
పణి వందిఙ్ వాండు ఎయె సతుత్ దాన్  నెగెండ్ ఆతాన్  ఇజిమీరు మఙి నేండు కరాయి
ఇజినిదెర్. 10దినిన్ వందిఙ్ మాపువెహెఙ్ ఇహిఙ,మీరు విజిదెరె, ఇసాయేలు లోకుర్ 
విజేరెయాకనెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్ యేసుకీసుత్ ఙ్  దేవుణుమర్ జి
బతిక్సాత్ న్. సాతి బతిక్తి నజరేతు వాండు ఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ నె వీండుపూరి
నెగెండఆజిమీనడిఃమిదుమనాన్. 11యాయేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్ మీరు నెకిపొకి పణుకునె మూలదిఙ్ 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 .
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13 పేతురు యోహాను తియెల్ ఆఏండ నెగెండ వరిగ్జిని మాటెఙ్  వెంజి సన్ హదిం
సఙమ్ దికార్ బమమ్ ఆతార్. ‘వీరు ఇనికబా నెస్ ఇకార్, పెరి స దువు సద్ విఇకార్’ ఇజి
నెసాత్ రె బమమ్ ఆతార్. పేతురు యోహాను యేసు వెట కూడ్ఃజి మహికార్ ఇజి వారు
నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురు యోహాను వెట నిలిస్ మహిఙ్ ఇనికబా
మర్ జి వెహెఙ్  సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ అట్ ఎతార్. 15 అందెఙె వారు పేతురుఙ్ 
 యోహానుఙ్ నెగెండ  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 
వెటబా ఎసెఙ్ బా ఇనికబా వెహామ్ట్ ఇజి మాటు విరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ట్. యా సఙతి
మహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .

18 అయావలె వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇ కూకారె, “ఎసెఙ్ బా యేసు
పేరు అసి వెహామ్ట్. యేసు పేరు అసి బోదిసామ్ట్”, ఇజి ఆడ సితార్. 19 గాని
పేతురుయోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు మీరె వెహ , దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙామిఙి
లొఙిదెఙా? దేవుణు సుడ్ఃతిఙ ఎమేణిక సరియాతిక? 20 మాపు ఇహిఙ, మాపు
సుడ్ఃతి దనిన్ - వందిఙ్ మాపువెహిదనిన్ 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
గటిఙ మరి బెదిసి వెహరె డిఃసాత్ ర్. 22 దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణి కిజి
నెగెండ  కితిత్ యాసొటవనిన్ఙ్ వయ్ సు నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నెమహాద్ .

నమిమ్తి వరిపారద్నం
23 పేతురు యోహాను డిఃబె ఆతి వెటనె నమిమ్తిత్ వరి డగు సొహార్. సొహరె పెరి

పుజేరిఙు,పెదెద్లుఙు వరివెటవెహికవిజువెహార్ . 24పేతురుయోహానువెహికవెహారె
వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండెమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “విజు
దనిన్ఙ్  పబు ఆతి దేవుణు, నీనె ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, వనక లొఇ మనిన్ విజు
దనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25దేవుణు, నీ సేవ కినికాన్  ఆతిమాఅనిగొగొదావీదురాజువెహిక నీ
ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,యాయూదురు ఆఇకార్ ఎందనిఙ్ 
కోపం ఆజినార్. యాలోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ?
26బూలోకమ్ దిరాజుర్,అతికారిలోకుర్,  పబు ఆతిదేవుణు వెట,దేవుణు ఏర్ పాటు
కితిత్ కీసుత్ వెట ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27 ఆహె హేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదురు, యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెటయా
పటన్మ్ దు కూడిఃత  మహార్ . వారు నీను ఏర్ పాటు కితిత్ పాపం సిలిల్ నీ సేవ కినికాన్
 ఆతియేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజిమహార్ . 28దేవుణు,నీసతుత్ దాన్,నీఇసట్మ్ దాన్ ఇనిక
జరిగ్నాద్ లెఇజిముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొఅయాలెకెండెవారు కితాత్ ర్ . 29ఏలు
పబువా, వారు మఙి బదిసిని దనిన్ఙ్  సుడ్ఃఅ. మీ సేవ కినికార్  ఆతి మాపు నండొ
దయ్ రమ్ దాన్  నీమాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙిసతుత్ సిదా. 30కసట్మ్ కుమనిన్ వరిఙ్  నెగెండ్ 
 కిజిమీసతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ వాతినమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీసేవకినికాన్ ఆతి
యేసు పేరుదాన్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.
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31 వారు పారద్నం కితిత్ వెనుక వారు కూడ్ఃజి మహి బాడిడ్ కదిల్తాద్. అయావలె
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ముసుక్ వాతాద్. వారు దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు మాటెఙ్ 
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 .
33 దేవుణు సతుత్ దాన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి అపొసుత్ రు పబు ఆతి యేసు, సాతివరి -
బాణిఙ్ మర్ జిబతిక్తాన్ ఇజిసాసివెహిస్మహార్ . దేవుణు ద యాదరమ్ం వరిముసుక్
నండొ మహాద్ . 34-35 బూమిఙ్ ఇలుక్ కలిగ్తి మహికార్ విజేరె అకెక్ఙ్ పొరిస్ కలిగ్తి
డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతార్. విజేరిఙ్ వరివరి అవ్ సరం సుడ్ఃజి సీబాజి సితార్.
అందెఙె వరిలొఇ ఎయెన్ బాసరి అవ్ సరంవాతిఙ తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.

36 కుప దేసమ్ దు పుటిత్ లేవి కుటుమ్ దికాన్ ఆతి యోసేపు ఇని ఒరెన్ మహాన్ .
వనిన్ఙ్ అపొసుత్ రు బరన్బ ఇజి కూకిస్మహార్ . (వనిన్ పేరు అరద్ం ఇనిక ఇహిఙసాయం
కినికాన్ ఇజి) 37వాండు వనిన్ఙ్ మహి బూమి ఉండి పొరిస్ అయ డబుబ్ అపొసుత్ రు
డగు తతాన్.

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇనిఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర. వారుబాఉండి
బూమిపొరార్.

2పొరారెమాసి సెగం ఇటాత్ ండె మిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు ఒతాన్. యాకవిజు
ఆలిస్బా నెసాత్ ద్. 3 అయావలె పేతురు అననియెఙ్, “నీ బూమి పొరి డబుబ్ఙాణి
సెగం డాఃపిత్ దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ మొసెం కితిత్? ననిన్మొసెం పణి కిదెఙ్ నీను
ఎందనిఙ్ నీమనుస్దిఙ్ సయానుఙ్ ఒపజెపిత్? 4బూమి నీబాన్ మహివలె నీదినెగదె.
అకక్ పొరివలెబా ఆ డబుబ్ నీ సొంతనె గదె. నినిన్ పణి కిదెఙ్ ఎందనిఙ్ నీ మనుస్దు
ఒడిఃబితిత్? నీను లోకు వెట ఆఏద్ , దేవుణు వెటనె అబదద్ం వరిగ్తి”, ఇజి వెహాన్ .

5 అననియయామాటెఙ్ వెహివెటనె అరాండె పాణం డిఃసాత్ న్. యాక వెహికార్ 
విజేరె తియెల్ ఆతార్. 6దఙ్ డాఃయెర్ వాతారెపీనుగుదిఙ్  పాతెఙ్  సుటిసాత్ రె, పిండిజి
ఒతారెముసాత్ ర్.

7 రమరమి మూండి గంటెఙ్  వెనాక్ వనిన్ ఆలిస్ జరిగ్తిక నెస్ ఏండ లొఇ వాతాద్.
8పేతురు దనిన్ వెట, “మీరుయాబూమినిసొస్డబుబ్దిఙెపొరిదెరా,వెహ్ అ”, ఇహాన్ .
వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙె పొరాప్”, ఇహాద్ . 9పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు రిఇదెర్ 
కూడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  తపుప్ వెహిదెర్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ తపుప్ వెహిస్ మొసెం
కిదెఙ్మీరుఎందనిఙ్ ఒడిఃబితిత్దెర్ ? ఇదిలోనీమాసిఙ్ ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు
నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10 వెటనె అది పేతురు పాదం డగు అరాదె పాణం డిఃసాత్ ద్. అయ దఙ్ డాఃయెర్ 
లొఇవాతారెఅదిసాతాద్ ఇజి సుడ్ఃతారె దనిన్ఙ్  పిండిత ఒతార్. ఒతారెమాసిడగు
ముసాత్ ర్. 11దేవుణు సఙమ్ దు మహికార్ విజేరె,యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె గొపప్
తియెల్ ఆతార్.
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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
ఇని బాడిడ్దు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 13 ‘యా నమిమ్తికార్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కార్ ’ ఇజి
లోకుర్  వెహార్ . అహిఙ్ బామరిఎయెర్ బానమిమ్తిత్కార్ వెటకూడ్ఃదెఙ్ తియెల్ ఆతార్.
14 గాని నండొ లోకుర్, మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ నమిమ్తాత్ రె నమిమ్తిత్
వరివెట కూడిఃతార్. 15అందెఙె అపొసుత్ రు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ సుడ్ఃతారె కసట్ం మనిన్
వరిఙ్ సాప ముసుక్ మనస్మ్ ముసుక్ పేతురు నడిఃజి వాని సరిపడఃకాదు తతార్.
ఎందనిఙ్  ఇహిఙ పేతురు అయ సరి వానివలె వనిన్ నీడఃబా తాకిఙ నెగెండ  ఆనార్ 
 ఇజి. 16యెరూసలేమ్ దు సురుల మనిన్ నాహక్ణిఙ్ బా నండొ లోకుర్  బాన్ వాతార్.
వరి లొఇ కసట్మ్ కు ఆతివరిఙ్, దెయమ్ కాణిఙ్మాలెఙ్ ఆతివరిఙ్  అబె తసిమహార్ .
విజేరె నెగెండ  ఆతార్.
యూదురి అతికారిఙు అపొసుత్ రిఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ 

17 నసిత్వలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్ వెట కూడిఃతి మహికార్ 
విజేరె, ఇహిఙ, సదుకెయరు ఇని పారిట్ లొఇ సెగొండార్ అపొసుత్ రు వెట గొపప్ గోస
ఆతార్. 18వారు అపొసుత్ రుఙ్ అసాత్ రె పటన్మ్ దు మనిన్ జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19 గాని
దేవుణు దూత పొదొయ్ వాతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ రేతాండె వరిఙ్  వెలిల్ తతాన్.
20 వెలిల్ తతాండె దూత, “మీరు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొనిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ యా
కొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ” ఇహాన్ .

21 వారు జాయ్  ఆని డగు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొహరె దూత వెహి వజ
లోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్. వెనుక, విజేరె పుజేరిఙముసుక్ 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 సుడ్ఃతిఙ్ పేతురునియోహాను లొఇ  సిలెల్ర్.
వారు మహ వాతారె వెహార్ , “మాపుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ తాలం అర్ పెత్
మహె, కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ  ముందాల్ నె నిహ మహార్ . గాని మాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ 
రేనివలె లొఇ వారు సిలెల్ర్”. 24 వీరు వెహిక వెహరె పెరి పుజేరిఙు, దేవుణు గుడిఃది
జమాన్ ఙ అతికారి గొపప్ బమమ్ ఆతారె, ‘ఇక ఇనిక ఆనాద్ లెనొ’ ఇజి ఒడిఃబితార్.

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

27వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదిం సఙం నడిఃమి నిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె విజేరెపుజేరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజేరి వరివెట వెన్ బాతాన్ : 28 “యాయేసు పేరు అసి బోదినామ్ట్’  ఇజి
మాపు మిఙి డటం బెదిసి వెహాప్ గదె. గాని మీరు యెరూసలేమ్ దు విజు మీ బోద
సాటిత్దెర్. సాతి వనిన్ వందిఙ్ మాప్ వనిన్ఙ్  సపాత్ ప్  ఇజి మీరు మా ముసుక్ తపుప్
ఇడ్ఃదెఙ్ సుడ్ః జినిదెర్”,ఇహాన్ . 29దనిన్ఙ్ పేతురుమరిఅపొసుత్ రు, “లోకాఙ్  ఆఏద్ ,
దేవుణుదిఙె మాపు లొఙిదెఙ్ గదె? 30మీరు యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్దెర్.
గానిమా అనిగొగొరి వలెహన్  అసి మనిన్ దేవుణు, వనిన్ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్  నికాన్.



అపొసుత్ 5:31 210 అపొసుత్ 6:3

31యాయేసుఙ్ రాజుమరిసివజ,విజెరిఙ్  రకిస్సినివనిన్ వజదేవుణు  గొపప్మరాయ్ద
సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ వరి
పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి
 దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదుయేసుఙ్ బస్ పిసాత్ న్. 32యాసఙతిఙ వందిఙ్ మాపు
సాసిర్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వరిఙ్  దేవుణు సీని వనిన్ ఆతమ్బాయా సఙతిఙ వందిఙ్ 
సాసి”, ఇజి వెహార్ .

33 అపొసుత్ రు వెహిక వెంజి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట
మహికార్  కోపం ఆతారె ‘వరిఙ్  సపాన్ప్’  ఇజి ఒడిఃబితార్. 34అయావలె సఙమ్ దు
మహి పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్  గమాలియేలు ఇనికాన్  సన్ హదిం సఙమ్ దు నిహండె
వెహాన్ , “వీరు సణెం సఙమ్ దాన్ వెలిల్నె మనీర్”. గమాలియేలు ఎయెన్  ఇహిఙ
యూదురి 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 ఒడిఃబిజినిదెరొ
జాగర మండు. 36 సెగం పంటెఙ్ ముందాల దూద ఇనికాన్ ఒరెన్ నిఙితండె నాను
గొపప్వాండు ఇజి వెహాన్ . రమరమి నాలిగ్ వందెఙ్ లోకుర్  వనిన్వెట కూడిఃతార్.
ఎయెరొ వనిన్ఙ్  సపాత్ ర్. వనిన్వెట కూడిఃతి మహికార్ విజేరె సెదితారె వరి పణి ఇని
దనిన్ఙ్  రెఏండాతా సొహాద్. 37 వెనుక, లోకుర్ లెకక్ సుడ్ఃని జనాబా దినమ్ కాఙ్ 
 గలీలయ వాండు ఆతి యూద ఇనికాన్ ఒరెన్  నిఙితాత్ న్. మంద లోకుర్ వనిన్వెట
కూడిఃతారె వారు ఏలుబడిః కినివరి ముసుక్ ఎదిసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ బా ఎయెరొ సపాత్ ర్.
వనిన్వెట కూడిఃతి మహికార్ విజేరె సెదిత సొహార్. 38 అందెఙె, నాను ఇనిక
వెహిస్న ఇహిఙ, విరిఙ్  ఇనికబా కిమాట్. విరిఙ్ డిఃసిసిఅ. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ విరి
ఆలోసనమ్ కు, విరి పణిఙు లోకువలెహాన్  వాతిక ఇహిఙ అది ఇనిదనిన్ పణిదిఙ్ 
 రెఏండాన సొనాద్. 39 గాని ఇకక్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక ఇహిఙ విరిఙ్ అడుడ్
కిదెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. అకాక్దె ఆఏండ మీరు దేవుణు వెట టంటెఙ్  ఆతికార్
 ఇజి మిఙి తెలినాద్”. 40 సఙమ్ దికార్ గమాలియేలు వెహి మాటదిఙ్  ఒపుకొటార్.
వారు అపొసుత్ రుఙ్  కూక్ పిసి వరిఙ్ కొరెడెఃదాన్ డెఃయ్ బిసియేసు పేరు అసి ఎసెఙ్ బా
బోదిసామ్ట్ ఇజి డటం వెహిస్ వరిఙ్  డిఃసాత్ ర్.

41 యేసు పేరు వందిఙ్  మాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతి వందిఙ్ అపొసుత్ రు
డెఃయ్ తిదెబబ్తిహిఙ్ బాసరద్ ఆజిఅబెణిఙ్ సొహార్. 42రోజుఅపొసుత్ రు దేవుణుగుడిః
డేవాదు, లోకురి ఇల్ కాఙ్ బోదిసిమహార్ . యేసు దేవుణు పోకి కీసుత్ నె ఇజి నెగిగ్మాట
వారు తప్ ఏండబోదిసిమహార్ .

6
అపొసుత్ రు ఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తికార్  ఆ కాలమ్ దు నండొ లోకుర్ ఆజి వాతార్. అయావలె
ముండ మణిసిరిఙ్  బోజనం సీని దనిన్లొఇ, మాముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్
 ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు ఏబి బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్ మొరొ ఆతార్.
2 అయావలె పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ రు నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూకరె వెహార్ ,
“మాపు బోజనం సీబాజి సీని వందిఙ్  దేవుణు మాట నెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి సీనిక తగిఏద్.
3 తంబెరిఙాండె, అందెఙె ఏడుగురు మొగ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు. మీ లొఇ దేవుణు
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ఆతమ్నిండితిమనిన్, గెణంనిండితిమనిన్విజేరెఒపుకొటిమనిఏడుగురుమొగగ్ వరిఙ్ 
 ఏర్ పాటు కిదు,మాపువరిఙ్  యాపణిఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్,
దేవుణు -మాటనెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .

5-6అపొసుత్ రిమాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతిమహిలోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం ఆతాద్. అందెఙె
దేవుణు ముసుక్ పూరి నమకం ఇడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండితి మహి
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. 7 అందెఙె మరి నండొ లోకుర్ దేవుణు
మాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజి వాతాద్.
నండొండార్ పుజేరిఙుయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8 వరి లొఇ ఒరెన్, సెత్పాను ఇనికాన్, దేవుణు దయదరమ్మ్ దాన్ దేవుణు ఆతమ్

సతుత్ దాన్ నిండితాండె లోకుర్ నడిఃమి గొపప్ బమామ్ని పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజి
మహాన్ . 9గాని, కురెనియ పటన్మ్ దికార్ యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, (వీరు లిబెరిఇనియూదురుమీటిఙ్ ఇండొణిగుంపుదికార్ )మరికిలికియ
దేసమ్ దాన్  వాతియూదురు, ఆసియ దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు వాతారె సెత్పాను
వెట తరిక్సాత్ ర్. 10 గాని వాండు వెహి మాటెఙ  ఎదిసెత్ఙ్  వారు అట్ ఎండాతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను
వరివెట వరిగ్తాన్.

11అయావలె వారు, ‘వీండు మోసె ముసుక్, దేవుణు ముసుక్ దూసిసినిమాటెఙ్ 
వరిగ్నిక మాప్ వెహాప్ ’ ఇజి వెహెఙ్ సెగొండార్ లోకాఙ్ ఎయెర్ నెస్ఏండ సుతిసాత్ రె
కూడుఃపాత్ ర్. 12కూడుఃపాత్ రె,లోకాఙ్,పెదెద్ల్ ఙ,యూదురిరూలునెసిప్సినికార్ విజెరిఙ్ 
 రేపాత్ రె వనిన్ ముసుక్ వాతార్. వాతారె సెత్పానుఙ్ అసాత్ రె యూద పెదెద్ల్ ఙ సన్ హదిం
ఇని పెరి సఙమ్ దు తతార్. బానె అబదద్ం సాసి వెహిన్ వరిఙ్ నిల్ పాత్ ర్. 13వారు
 ఈహ వెహార్ , “వీండుఎసిత్వలెబాదేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్యాదేవుణుగుడిఃదిఙ్,మోసె
సితిత్ రూలుఙ  వెతేకం వరిగ్జినాన్. 14యానజరేతు వాండు ఆతియేసుయాదేవుణు
గుడిఃపాడు కినాన్,మాటు ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ 
మారిసాన్న్  ఇజి వీండు వెహిక మాపు వెహాప్”. 15 సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ సెత్పాను
మొకొం డిటం  సుడ్ఃజి మహిఙ్ వనిన్ మొకొం దేవుణు దూత మొకొం లెకెండ్ జాయ్ 
తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1 అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సెత్పానుఙ్ వెన్ బాతాన్, “యా
మాటెఙ్  నిజమా? వీరు వెహి లెకెండ్ నీను వెహిదా సిలెల్దా?”. 2 దనిన్ఙ్ సెత్పాను
వెహికఇనికఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె,బుబబ్రాండె,వెండు,మాఅనిగొగొఆతిఅబాహాం
ఆరోను ఇని పటన్మ్ దు బతిక్ఎండ ముందాల, మెసొపొతెమియ ఇని దేసమ్ దు
బతిక్జి మహాన్ . అయావలె నండొ జాయ్ మనిన్ దేవుణు వనిన్ఙ్  తోరె ఆతాన్.
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3దేవుణు అబాహాం వెటఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి, నీసొంతలోకాఙ్  డిఃసి
నాను నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4అయావలెవాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తిమహిమెసొపొతెమియదేసెండిఃసిఆరోను
పటన్మ్ దుసొనిస్ బతిక్తాన్. వనిన్ బుబబ్సాతివెనుక అబెణిఙ్  మీరు ఏలు బతిక్జిని
యాదేసమ్ దు బతిక్దెఙ్  దేవుణు వనిన్ఙ్  కూక తతాన్. 5అయావలె దేవుణు వనిన్ఙ్
 ఉండిముకబూమిబాఅకుక్ సిఏతాన్,యాదేసమ్ దు. గానిఅయావలెఅబాహాముఙ్ 
కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ వెట ఉండి మాట సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,
‘నిఙి, నీ పొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యా బూమి ఆనాద్’. 6 దేవుణు 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 అయదేసెమ్ ది వరిఙ్  నాను తీర్ పుతీరిసి సిస సీనాలె. వెనుక వారు ఆ
దేసెం డిఃసి వాజియాబాడిడ్దు మంజి నఙి పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్రెల్ ఇజి వెహమహాన్ .
8దేవుణుఅబాహాంవెట ‘విజెరి కుటుమ్ కాఙ్ పుటిత్మొగగ్ కొడొఃరిఙ్ సున తికిదెఙ్ వలె’,
ఇజివెహాన్ . అందెఙెఅబాహాం, వనిన్మరిసి ఇసాస్కుపుటిత్ ఏడు రోసుక్ వెనుకమహస్
నాండిఙ్, ఇహిఙ,ఎనిమిదిరోసాక్ఙ్ సునతి కితాత్ న్ . ఇసాస్కు,వనిన్మరిసియాకోబుఙ్ 
 సునతి కితాత్ న్ . యాకోబు వనిన్ పనెన్ండు మంది మరిసిరిఙ్ సునతి కితాత్ న్ . యా
పనెండుమందినె ఇసాయేలుది పనెండు కుటుమ్ ది అనిగొగొర్ ఆతార్.

9-10యా పనెన్ండు మంది అనిగొగొర్ వరి లొఇ తంబెరి  ఆతి యోసేపు ముసుక్
గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ గొతిత్ పణి కిదెఙ్ పొరార్. ఆహెయోసేపు అయ్ గుపు దేసమ్ దు
గొతిత్ పణి కితాత్ న్ . గాని దేవుణు వనిన్ వెట మహండె వనిన్ఙ్ వాతి విజుమాలెఙాణిఙ్
తపిసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ గెణం సితిత్ఙ్ అయ్ గుపురాజుఆతి పరొయోసేపుముసుక్
దయతోరిసాత్ న్. పరొరాజుయోసేపుఙ్  అయ్ గుపుదేసెమ్ దిఙ్నడిఃపిసినివనిన్లెకెండ్ 
నిల్ పాత్ న్. పరొ రాజుఙ్ కలిగ్తి మహి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ 
కితాత్ న్ .

11 అయావలె అయ్ గుపు దేసమ్ దు విజు, మా అనిగొగొర్ బతిక్జి మహి కనాను
దేసమ్ దు విజు పెరి కరు వాతాద్. కరు వాతిఙ్ నండొమాలెఙ్  వాతె. మాఅనిగొగొర్ 
ఆతి వరిఙ్ తిండి దొహ్క్ ఏండ ఆతాద్. 12 అయావలె, అయ్ గుపు దేసమ్ దు తిండి
మనాద్ ఇజియాకోబు వెహాన్ . వెహాండె వనిన్ మరిసిరిఙ్, ఇహిఙ, మాఅనిగొగొరిఙ్ 
 ముందాలెన్ ఉండి సుటుబాన్ పోకాన్. 13వారుమరిఉండి సుటుసొహిఙ్,యోసేపు,
వనిన్దాదారిఙ్వాండు ఎయెన్ ఇజినెలవ్ కిబెఆతాన్. అయావలెయోసేపుకుటుమ్ ది
వరి వందిఙ్ పరొరాజునెసాత్ న్. 14వెనుకయోసేపువనిన్ బుబబ్ ఆతియాకోబుఙ్ వనిన్
సొంత లోకాఙ్ విజేరిఙ్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు రదు ఇజి కబు పోకాన్. వారు మొతత్ం
డబయ్ అయ్ దుగురు మహార్ . 15అయావలెయాకోబు, వనిన్వెట మహికార్ విజేరె
అయ్ గుపుదేసెంసొహార్. వారుఅబెబ్ బతిక్తాత్ ర్. వెనుకయాకోబు,మహిఅనిగొగొరు
బానెసాతార్. 16వెనుక వరి డుముక్ సెకెం ఇని పటన్మ్ దుమర్ జి తతాత్ రె,ముందాల
అబాహాంహామోరుమరిసిర్  బాణిఙ్  కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17దేవుణు అబాహముఙ్ ముందాలెన్ సితిత్ మాట వజ జరిగ్దెఙ్ డగు ఆజి వాతాద్.
అయావలెమాలోకు అయ్ గుపు దేసమ్ దు నండొ లోకు ఆజి వాతార్. 18అయావలె,

* 7:16 7:16అయ  కాలమ్ దు అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ పీనుగుదిఙ్ నూనె రాసిపా తలొఇ ఇడాన్ర్, సబ్ ఏండ
మండెఙ్
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యోసేపు ఎయెన్ ఇజి నెస్ ఇ ఒరెన్  రాజు అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్
 మొదొల్ సాత్ న్. 19యారాజుమాలోకాఙ్  మాయమాటెఙ్ వెహిస్మొసెం కితాత్ న్ . గొపప్
మాలెఙ్కితాత్ న్ .మొగగ్కొడొఃర్ పుటిత్ఙవరిఙ్ సపెత్ఙ్ వెటనెగడడ్దు విసీరెద్ఙ్ వలెఇజియా
రాజుఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుసాజిసొండెఙ్.

20ఆ కాలమ్ దు మోసె 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 రాజు గాలిస్ వాతాదె
కొడొఃదిఙ్ లాగితాదె దనిన్ మరిసి లెకెండ్ పోస కిబిసాత్ ద్. 22మోసెఙ్ అయ్ గుపు వరి
విజు తెలివి నెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని మాటెఙ లొఇ బాగ వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని
పణిఙలొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలె నా సొంత లోకుర్  ఆతి ఇసాయేలుర్ బానె
సొనఇజిబుదిద్ పుటాత్ ద్. 24వాండుసొహిఙ్ అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్,ఒరెన్ ఇసాయేలు
వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కిజి మహిఙ్  సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్
ఇజి అయ్ గుపు వనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహె నాయం తీరిసాత్ న్. 25 ఇసాయేలు లోకాఙ్ 
వరి బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  దేవుణు నఙి పోకాన్  ఇజిమోసె ఒడిఃబితాన్. గాని వారు
అరద్ం కిఏతార్. 26మహస్ నాండిఙ్ మోసె  ఇసాయేలు లోకాఙ్ సుడ్ఃజి సొహాన్ .  రిఎర్
ఇసాయేలు లోకుర్  టంటెఙ్ ఆజి మహిఙ్  మోసె వరిఙ్ సుడ్ఃతండె, ‘ఒరె ఒరె బాబు,
మీరు తంబెరి రిఇదెర్ గదె? మీరు ఎందనిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్  టంటెఙ్ 
ఆజినిదెర్’  ఇజి వెహండె వారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 27-28 గాని
ఆఇ వనిన్ ముసుక్ అనయం కినికాన్ వెహాన్ , ‘మాముసుక్ అతికారి వజ మండెఙ్,
తీర్ పు తీర్ సిన్ వనిన్వజ మండెఙ్ నిఙి ఎయెన్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయా
అయ్ గుపు వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండ్  నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినిదా ఇజి వెహండెమోసెఙ్ 
నెకపొకాన్. 29యాక వెహాండెమోసె తియెల్  ఆతాన్. వెటనె అయ్ గుపు దేసెం డిఃసి
సొహాన్ . మిదాయ్ను ఇని దేసమ్ దు సొహాండె ఆఇకాన్ లెకెండ్  బతిక్తాత్ న్. బానె పెండిల్
ఆతండె రిఎర్ కొడొఃరిఙ్ ఇటాత్ న్. 30 నలపయ్ పంటెఙ్ వెనుక, సినాయి ఇని పెరి
గొరొన్ డగు మనిన్ బిడిఃమ్ బూమిదు మహిఙ్, ఒరెన్  దేవుణు దూత మోసెఙ్ తోరె
ఆతాన్. యాదూతవెయ్ జిమహితుపెప్ఙనడిఃమిఉండిసిసుకొణలొఇతోరెఆతాన్.
31మోసెఅకక్ సుడ్ఃతిఙ్  బమమ్ ఆతాన్. బమమ్ ఆతండె నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ తుపప్ డగు
సొహాన్ . డగు సొహిఙ్ దేవుణు మాట ఈహ వెహాన్ , 32 ‘నాను నీ అనిగొగొర్ ఆతి
అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇని వరి దేవుణు'. యాక వెహాండెమోసె తియెల్ ఆజి
వణకాన్. సుడ్ఃదెఙ్ బాఅట్ ఏతాన్.

33 దేవుణు మరి వెహాన్ , ‘నీ జోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్ బాడిడ్
దేవుణుదిఙ్  కేటఆతిబాడిడ్ '. 34అయ్ గుపుదేసమ్ దుమనిన్నాలోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను
నెగెండసుడ్ఃత. వారుఅడఃబానికవెహ. అందెఙెనాను వరిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  డిఃగితవాత.
ఏలు రఅ నిఙినాను అయ్ గుపు దేసెంపోకన్ ఇజి వనిన్వెట వెహాన్ .

35 ‘మా ముసుక్ అతికారి వజ మండెఙ్ తగుగ్ తెపిన్కాన్ వజ మండెఙ్  నిఙి
ఎయెర్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్’ ఇజి వెహిస్ ఇసాయేలు లోకుర్, ముందాల నెకిస్ పొకి యా
మోసెఙ్ నె, దేవుణు అతికారి వజ, తపిసినికాన్ వజ వరిబాన్ పోకాన్. వెయ్ జి మహి
తుపప్ లొఇ తోరె ఆతి దేవుణు దూత సాయమ్ దాన్ మోసెఙ్  దేవుణునె పోకాన్.



అపొసుత్ 7:36 214 అపొసుత్ 7:51

36 అయ్ గుపు దేసమ్ దు బమమ్ పణిఙ్  కిజి మోసె ఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్ తతాన్.
ఎరఙ్ సమ్ దరంబానె, మరి వారు నలపయ్ పంటెఙ్ నడిఃజి సొహిమహి బిడిఃమ్ 
బూమిదుబా మోసె బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని  గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37 యా మోసెనె
ఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణు నఙి పోకి లెకెండ్ మీబాణిఙె ఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ 
పోకాన్న్’, ఇహాన్ . 38 బిడిఃమ్ బూమిదు సఙం కూడిఃతి మహి ఇసాయేలు లోకుర్ 
వెటమహికాన్  యామోసెనె. మాఅనిగొగొర్ వెటమహికాన్ వీండె. సీనాయిగొరొతు
దేవుణు దూత వినిన్వెటనె వరిగ్తాన్. మఙి సీదెఙ్  దేవుణు బాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్ని
మాటెఙ్ తతిత్కాన్  వీండె.

39 గాని యా మోసెఙ్ మా అనిగొగొర్ లొఙిజి మన్ ఏండ నెకపొకార్. మర్ జి
అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొహిఙ నెగెగ్ద్ ఇజి వారు కోరితార్. 40అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ 
మఙి కూకి తతిత్ యామోసెఇనిక అతాండొమఙితెలిఏద్. అందెఙెమర్ జిఅయ్ గుపు
దేసమ్ దుసొండెఙ్ మఙిముందాలనడిఃదెఙ్ దెయమ్ కు తయార్  కిజి సిదాఇజిమోసె
అనన్సి ఆతి ఆరోను వెట వెహార్ . 41 అయావలె వారు ఉండి దూడః లెకెండ్ బొమమ్
తయార్ కితత్రెపూజకితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్ దనిన్ముసుక్వారు నండొసరద్
ఆతార్. 42గానిదేవుణుకోపంఆతండెమొకొంవెనుకమహాన్. ఆగాసమ్ దుమనిన్కెఙ్
 సుడ్ఃదెఙ్, నెలపొదుద్ సుకెక్ఙ్ విజు దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ . పవకరు
ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “ఇసాయేలులోకాండె,మీరు
బిడిఃమ్ బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్  నడిఃసి సొనిస్ మహివలె పూజ కితిత్క నఙినె
ఆఏద్ . 43మీరుపూజ కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి
దెయమ్ కాఙె గూడాఃరమ్ దు పిండిజి ఒసిమహిదెర్. వనకాఙెపూజ కితిత్దెర్. అందెఙె
బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙి తొహిస్ ఒతెఙ్ నాను సరి సీనాలె. 44మా అనిగొగొర్ 
బిడిఃమ్ బూమిదుసొనిస్మహివలెసాసిగూడారం వరివెటమహాద్ . దేవుణుమోసెఙ్ 
తోరిసిత్ లెకెండె మోసెయా సాసి గూడారం †తయార్  కితాత్ న్ . 45మరి లావు పంటెఙ్ 
వెనుక యెహొసువ ఇనికాన్ అయ టయమ్ దు యా సాసి గుడారం పిండిత ఒతండె
మా అనిగొగొరిఙ్  నడిఃపిసాత్ న్. అయావలె ఇసాయేలు లోకాఙ్ సీనా ఇజి దేవుణు
వెహి దేసమ్ దు వారు సొహార్. దేవుణు వరివెట మహిఙ్ బానె మహి యూదురు
ఆఇ లోకుర్ వెట ఉదద్ం కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెం సొంతం కితాత్ ర్ . బానెబా మా
అనిగొగొర్ యాసాసి గూడారం పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః కితిత్
కాలమ్ దాకయాసాసి గూడారంబానెమహాద్ . 46దావీదురాజు ఇహిఙ దేవుణు వెహి
వజనడిఃతికాన్. దేవుణు దయవనిన్ముసుక్లావుమహాద్ . అహిఙ్ బామాఅనిగొగొ
ఆతియాకోబుపారద్నం కితిత్యాదేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలంమండెఙ్ ఉండిగుడిఃతొహెఙ్ 
 దావీదు రాజువెన్ బాతిఙ్ బాదేవుణు సరి సిఏతాన్. 47గానిదావీదురాజుమరిసిఆతి
సొలోమొనుఙ్ నె దేవుణు గుడిః తొహెఙ్ సరి సితాత్ న్ . 48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ ఇంక గొపప్
పెరి దేవుణు,లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్  కితిత్ బాడిడ్దు మన్ ఏన్.

49దేవుణుమాటెఙ్ పవకఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకంనాను బసిని సిమసనం‡.
బూమినాపాదమ్ కు ఇడిన్ పీట. నానుమండెఙ్  ఉండిగుడిఃతొహెఙ్  మీరుఅట్ ఇదెర్.
50 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పరలోకం, బూమి, దనిన్ లొఇ మనిన్కెఙ్ విజు నానె పుటిసత్”.
51 మూరక్ం బుదిద్ మనిన్కిదెరా, దేవుణు మాటెఙ్ ఒపుప్కొటాప్  ఇజి మీరు సునతి
† 7:44 7:44సాసి గుడారం. దేవుణు ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి లోకాఙ్ వెహిస్ మహి గుడారం ‡ 7:49 7:49
సిమసనం. తీర్ పు కిదెఙ్రాజుర్ బసిని కురిస్
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కితిత్దెర్ గాని దేవుణు మాటెఙ్ గిబిబ్ఙాణి వెంజిబా సరినె వెన్ ఇ లెకెండ్  మంజినిదెర్.
వెహిఙ్ బా సరినె మనుస్దు ఇడ్ఃఏండ లొఙిఇదెర్. మీ అనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా
ఎసెఙ్ బాసరినెదేవుణుఆతమ్దిఙ్  నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీఅనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్ 
 గొపప్ మాలెఙ్ కితాత్ ర్ . దేవుణు పోకన్ ఇజి వెహి ఆ నీతి వాండు వందిఙ్ ముందాలెన్
వెహి పవకరిఙ్ బా మీ అనిగొగొర్ సపాత్ ర్. ఏలు ఆ నీతి వనిన్ఙ్  మీరు ఒపజెపిత్దెర్.
వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53 దేవుణు వనిన్ దూతవెట మిఙి సితిత్ రూలుఙ్ మిఙి దొహ్ కె గాని
మీరు దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.
సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ జినార్

54 యా మాటెఙ్  వెహరె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె సెత్పానుఙ్  సుడ్ఃజి పలుక్
కొహ్ కార్. 55 గాని సెత్పాను దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండిజి ఆగాసం దరోట్ 
సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణు గొపప్ జాయ్ సుడ్ఃతాన్. యేసుపబు దేవుణు ఉణెర్ 
పడఃక నిహిమహిక సుడ్ఃతాన్. 56 “సుడ్ఃఅ, ఆగాసం రే ఆతి మహిక, లోకు మరిసి
ఆతియేసుదేవుణుఉణెర్ పడఃకనిహిమహికనానుసుడ్ఃజిన”,ఇజిసెత్పానువెహాన్ .

57గానియామాటెఙ్ వెహరె వెటనె వారు గిబిబ్ఙ్  మూకె ఆతారె డటం గగోలాజి
విజేరె ఉండె ఆజి వనిన్ ముసుక్ వాతార్. 58పటన్మ్ 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 నా
పాణమ్ దిఙ్ ఏలు నీ డగు కూడుఃప్ అ”, ఇజి పారద్నం కితాత్ న్ . 60 వెనుక సెత్పాను
ముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా, వీరు కిజిని యా పాపం విరి ముసుక్ మోపమ్”, ఇజి
డటండేల్ సాత్ న్. యామాటవెహండెవాండుపాణండిఃసాత్ న్. సెత్పానుఙ్ సపిత్క సవులు
ఒపుప్కొటాన్.

8
దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్ సవులుపాడుః కిజినాన్ 

1 ఆ దినమ్ కాఙ్ యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ ఆజి
మహాద్ . అపొసుత్ రు ఆఏండ మహి నమిమ్తికార్ విజేరె యూదయ సమరియ
దేసమ్ కాఙ్  సెదిత సొహార్. 2 బకి కలిగ్తి నమిమ్తిత్ లోకుర్ సెత్పానుఙ్  సమాది కితారె
వనిన్ వందిఙ్ గొపప్ దుకం ఆజి అడఃబాతార్. 3నసిత్వలె సవులు ఇనికాన్ యేసుపబు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్మహి వరి నమకం పాడుః కిదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
 డుఃగ్ జి మొగగ్కొడొఃరిఙ్ అయ్ లికొడొఃకాఙ్  ఈడిఃసి ఒసి జెలిదు ఇడ్ఃజి, వాండు
సఙమ్ దిఙ్  పాడుః కిదెఙ్మొదొల్ సాత్ న్.
సమరియదేసమ్ దు సువారసాటిసాత్ ర్ 

4 అయావలె సెదితి సొహి సఙమ్ దికార్ సువార సాటిసి విజు బాడిడ్ఙ విజెరిఙ్ 
 వెన్ పిసి బూలాతార్. 5అయావలె అపొసుత్ రు ఏర్ పాటు కితిత్వరి లొఇ ఒరెన్ పిలిపు
ఇనికాన్ సమరియపటన్మ్ దు సొహాన్ . అబెబ్యేసు, కీసుత్ * ఇజి బోదిసాత్ న్. 6పిలిపు
వెహిమాటెఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగెండ వెహారె వాండు కితిత్ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్.
7 కికుక్ కాలుక్ సాతికార్, సొటవారు నండొండార్  అబెబ్ వాతారె నెగెండ  ఆతార్.

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం
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నండొండార్ లోకుర్ దెయం అసిత్ మహికార్ అబెబ్ మహార్ . దెయమ్ కు నండొ గగోలాజి
వరిఙ్  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 కిజి నాను ఒరెన్  గొపప్ వాండు ఇజి వెహిస్ మహాన్ . అబెబ్ మహి
లోకాఙ్  సిమోను బమమ్ కిబిసి మహాన్ . 10 అయ పటన్మ్ దు మహికార్  ఇజిరికార్
 పెరికార్ విజేరె వీండు ‘దేవుణు గొపప్ సతుత్ ఇనికాన్ ’  ఇజి వెహిస్ వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃతార్. 11 నండొ కాలం సిమోను గారిడ్ పణి కిజి లోకాఙ్ బమమ్ కిబిసి మహాన్ .
అందెఙెవారు సిమోనుఙ్  నమిమ్తార్. 12గాని దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్,యేసుకీసుత్
వందిఙ్  పిలిపు పటన్మ్ ది లోకాఙ్  సాటిసిత్ఙ్  యా సువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రె
మొగగ్కొడొఃర్,అయ్ లికొడొఃక్ బాపిత్సంలాగెఆతార్. 13అయావలెసిమోనుబానమిమ్జి
బాపిత్సం పొందితాండె పిలిపుఙ్ డిఃస్ ఏండ వనిన్వెటనె మహాన్ . పిలిపు కిని బమామ్ని
గురుఙ్, బమామ్ని పణిఙ్  సుడ్ఃజి సిమోను గొపప్ బమమ్ ఆతాన్.

14యేసు పబు వందిఙ్ వెహి సువార సమరియ దేసెమ్ దికార్ ఒపుకొటార్  ఇజి
యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు వెహర్. వెహారె పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  వరి డగు
పోకార్ 15వీరువాతారెసమరియపటన్మ్ దునమిమ్తివరిముసుక్దేవుణుఆతమ్సతుత్
వాదెఙ్  ఇజి పారద్నం కితాత్ ర్ . 16 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ అబెబ్ణి దాక  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ మహాద్ . వారు పబువాతియేసు పేరుదాన్ బాపిత్సం
ఉండెనెలాగెఆజిమహార్ . 17అయావలెపేతురు,యోహానువరిముసుక్ కికుక్ ఇడిత్ఙ్
 దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్ వాతాద్.

18-19 అపొసుత్ రు లోకుర్ ముసుక్ కికుక్ ఇటిత్ వలె వారు దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నిండిజినార్  ఇజి సిమోను సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, “నాను ఎయెన్  ముసుక్ కికుక్
ఇడాన్నొ,వాండు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నిండిని వజయాఅతికారం నఙిబా సిదా”,
ఇజి వెహిస్ వరి ముందాల డబుబ్ ఇటాత్ న్. 20అయావలె పేతురు, “నీను డబుబ్ సీజి
దేవుణు వరం సంపాదనం కిన ఇజి ఒడిఃబితిత్దా? నీ డబుబ్ నీ వెట నాసనం ఆపిద్.
21నీఆలోసనందేవుణు సుడ్ఃతిఙ్సరిఆతికఆఏద్ . అందెఙెమాపుకినిపణిదు నిఙి
ఇని వంతు సిలెల్ద్ . 22అందెఙెయాసెఇ ఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగు వాజి
పారద్నం కిదు. నీను ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ వందిఙ్ దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23నీ
మనుస్దు నండొగోసనిండితమనాద్  ఇజినాను నెసాన్. అకాక్దెఆఏండనీపాపమ్ కు
నిఙి తొహెమనెన్ ఇజినాను నెసాన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . 24దనిన్ఙ్  సిమోను, “నీను
వెహికెఙ్ ఇనికబానాముసుక్ రెఏండ మీరు నావందిఙ్ యేసుపబుఙ్ పారద్నం కిదు”,
ఇజి పేతురుఙ్ యోహానుఙ్ వెహాన్ .

25 వెనుక పేతురు, యోహాను సాసి వెహిస్, యేసుపబు సువార సాటిసి,
యెరూసలేమ్ దు మహ వాతార్. వాని సరి సమరియదు మహి నండొ నాహ్ కాఙ్
 సువారసాటిసివాతార్.

పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్  
26అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను దసిణం దరోట్ సొనిస్

యెరూసలేమ్ దాన్  గాజ ఇని పటన్ం సొని బిడిఃమ్ బూమిదు సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
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27-28అందెఙె పిలిపుసోతాండెసొహాన్ . సొనిస్ మహిఙ్ ఒరెన్ అయియొపియదికాన్ 
రదం† ముసుక్ సొనిస్నాన్. వాండు అయియొపియ దేసెమ్ ది రాణి కందెకెబాన్
 ముకెలమతి పణి కినికాన్ ఒరెన్. ఇని పణి ఇహిఙ దేసెమ్ ది డబుబ్ నడిఃపిసిని దనిన్
ముసుక్ వీండు మంతి. వీండు యెరూసలేమ్ దు పారద్నం కిదెఙ్  సొహాండె మర్ జి
సొనిస్నాన్. సొనిస్ మహిఙ్  వీండు రదమ్ దు బసి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం
సద్ విజినాన్. 29అయావలె దేవుణు ఆతమ్ పిలిపుఙ్, “నీను రదం డగు సొనిస్ దనిన్
వెట నడిఃజి సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 30 పిలిపు రదం డగు ఉహ్ కిస్ సొహిఙ్  అయా
అయియొపియదికాన్ యెసయపవకరాసిత్ పుసత్కంసద్ విజినాన్. పిలిపుఅకక్వెహాన్.
వెహాండె, “నీను సద్ విజినిక అరద్ం కిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 వెన్ బాతిఙ్,
“ఎలాగ అరద్ం కిన? ఎయెన్ బా నఙి అరద్ం వెహ్ ఏండ మహిఙ ఎలాగ అరద్ం కినా?
రదమ్ ముసుక్ ఎకిస్ నా వెట బస్ అ. దినిన్ అరద్ం వెహిస్ సిదా” ఇహాన్ , అయ
అయియొపియదికాన్. అందెఙె పిలిపు రదం ఎకిస్ వనిన్ డగు బసాత్ న్. 32 అయ
అయియొపియదికాన్ సద్ విజి మహిమాటెఙ్ ఇనికెఙ్  ఇహిఙ “సపెత్ఙ్ ఒని గొరె వజ
వనిన్ఙ్ 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”.

34అయ అయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవక ఎయె వందిఙ్ ఈహ
వెహిస్నాన్ ? వనిన్ వందిఙెనా, మరి ఒరెన్ వందిఙా? దయ కిజి వెహ్ అ”. 35అందెఙె
పిలిపు అయఅయియొపియదికాన్  సద్ వీజిమహియెసయపవక రాసిత్ పుసత్కమ్ దు
మహిమాటదాన్ మొదొలిస్యేసుపబు వందిఙ్  సువార వెహాన్ . 36ఆహెవారు సొనిస్
మహిఙ్ ఏరు మహి ఉండి బాడిడ్దు వాతార్. అయ అయియొపియదికాన్ వెహాన్ ,
“ఇబెబ్ ఏరు మనెన్. నాను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇనికబా అడుడ్ మనాదా?”. 37దనిన్ఙ్
 పిలిపు, “నీనుమనుస్పూరియేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ఇనిఅడుడ్ బా
సిలెల్ద్ ”, ఇహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఒఒ, యేసుకీసుత్ దేవుణు మరిసి ఇజి నాను
నమిమ్జిన”, ఇహాన్ .

38 అయావలె, “రదం నిల్ ప్ అ”, ఇజి అయియొపియదికాన్ ఆడ సితాత్ న్ . రదం
నిల్ పాత్ ండెవాండు, పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జిఏరుదు డిఃగితార్. పిలిపుఅయియొపియది
వనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు ఏరు లొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనె దేవుణు ఆతమ్
పిలిపుఙ్ కూక ఒతాన్. అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ మరి సుడ్ఃఏతాన్. గాని వాండు
సర్ ద ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40పిలిపుసుడ్ఃతిఙ్ అజొతుపటన్మ్ దుమనన్ ఇజినెసాత్ న్. అబెబ్ణిఙ్ సోసివాండు
సొహిసరిదుమహివిజుపటన్మ్ కాఙ్ యేసుపబు వందిఙ్ సువారవెహిస్ కయ్ సరియ
ఇని పటన్మ్ దాకవాతాన్.

9
సవులుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తాత్ న్ 

† 8:27-28 8:27-28 రదం ఇహిఙ గురమ్ కాఙ్ ఉండి బంటిపూటాన్ర్
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1-2అయావలెసవులు ఇనికాన్ యేసుపబుముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్  బెదిసిమహాన్ .
వరిఙ్ మాలెఙ్కిజిమహాన్ . వాండు విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరిబాన్ 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 బామహిఙ, మొగగ్కొడొఃర్ గాని అయ్ లికొడొఃక్ గాని వరిఙ్ తొహిస్ ఒసి
యెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారంమనాద్ ఇజి వెహిస్ని ఉతమ్ కు.

3 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె సవులు దమసుక్
పటన్మ్ దుసొండెఙ్  సోతాత్ న్. దమసుక్ పటన్ం డగు వాజిమహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ 
ఉండిగొపప్జాయ్ వనిన్సురులండెఃయ్ తాద్. 4అయావలెసవులుబూమిదుఅరాన్.
అరిఙ్, “సవులు, సవులు, నీను ఎందనిఙ్ నఙిమాలెఙ్ కిజిని”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిన్
ఉండిమాటవెహాన్ .

5 “పబు, నీను ఎయి”, ఇజి సవులు వెన్ బాతాన్. “నీను మాలెఙ్ కిజిని యేసునె
నాను. 6 ఏలు నిఙ్ జి పటన్మ్ దు సొన్ అ. నీను ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ నిఙి
వెహన్నాన్ లె”, ఇజిమాట వెహాన్ . 7సవులు వెటసొనిస్ మహికార్  జాటు వెహార్ గాని
ఎయెరిఙ్ బాతోర్ ఏతార్. వారుఅలెల్త నిహమహార్ . 8సవులు బూమిదాన్  నిఙితాత్ ండె
బేసాత్ న్ గాని కణుకు తోర్ ఏండ ఆతె. అందెఙె వారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్  అసాత్ రె దమసుక్
పటన్మ్ దు నడిఃపిసి ఒతార్. 9వాండు మూండి రోసుక్ కణుకు తోర్ ఏండ మహాన్ .
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, “నీను తినాఙ్ ఇజి కూకిన్ సరిదు సొన్ అ. బానెయూద
ఇని వనిన్ ఇండొ సొనిస్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  సవులు ఇని వనిన్ వందిఙ్  వెన్ బాఅ.
సవులుపారద్నం కిజిమంజినాన్. ఉండిదరస్నమ్ దుసవులుఇనికసుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ,
12 అననియ ఇనికాన్ ఒరెన్ వాతండె వనిన్ కణెకెఙ్  నెగెండ్ కిజి మరి సూణి లెకెండ్ 
ఆదెఙ్ వనిన్ బురాదు కికుక్ ఇడిన్వజ సుడ్ఃతాన్”, ఇజి వెహాన్ .

13 దనిన్ఙ్ అననియ వెహాన్ , “పబు వీండు యెరూసలేమ్ దు నిఙి కేట ఆతి వ రిఙ్ 
 ఎసొస్నొ మాలెఙ్ కితాత్ న్  ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నాను నండొ వెహ మహ. 14 ఇబెబ్
యా పటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్  తొహిస్ ఒసి యెరూసలేమ్ దు ఒతెఙ్ 
 వనిన్ఙ్  అతికారం సీని ఉతమ్ కు పెరి పుజేరిఙ బాణిఙ్ అసాత్ ండె వాత మహాన్”.
15 యేసుపబు 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 .

17 అందెఙె అననియ అయ ఇండొ సొహాండె సవులు ముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ న్.
“సవులునా, నీను వాతి సరిదు నిఙి తోరె ఆతి పబు ఆతి యేసు నఙి పోక మనాన్.
నీను మరి సూణి వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ నీ ముసుక్ వాని వందిఙ్ నఙి పోక
మనాన్”, ఇజి సవులు వెట వెహాన్ . 18అయావలె వనిన్ కణకాణిఙ్ పొరొఙ్ ననిన్కెఙ్
 రాలిత్ఙ్  సుడ్ఃదెఙ్  అటాత్ న్. సవులు నిఙితండెబాపిత్సంలాగెఆతాన్. 19వెనుకబోజనం
కితాండె సతుత్ ఆతాన్.
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సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు, యెరూసలేం పటన్మ్ దు యేసుపబు వందిఙ్
 వెహిస్నాన్.
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు మహి యేసుపబు సిసూర్ వెట సెగం దినమ్ కు

మహాన్ . 20యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్  తినాన్ఙ్ సొహాండె యేసునె దేవుణు మరిసి
ఇజి యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 21 అకక్ వెహికార్ విజేరె నండొ
బమమ్ ఆతార్. యెరూసలేమ్ దు యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్  పాడుః కిజి మహికాన్ 
 వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తివరిఙ్  తొహిస్పెరిపుజేరిర్డగు కూకిస్ ఒతెఙ్  ఇబెబ్బా
వీండు వాతమనాన్ ఇజి వెహార్ . 22అహిఙ్ బాపవులు 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  ఇజి
యూదురు ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24గాని వరి ఆలోసనం సవులుఙ్ తెలితాద్. వనిన్ఙ్ 
సపెత్ఙ్  వారు రెయువేల పూరి పటన్ం వెలిల్ సొని సేహల్ * బాన్ సుడ్ఃజి కాత మహార్ .
25గాని వనిన్ సిసూర్ రయు వనిన్ఙ్  ఒతారె ఉండి గంపదు బసె కితారె పటన్ం సురుల
మనిన్ గోడఃదు మనిన్ ఉండి కిటికి బొరొదాన్ వనిన్ఙ్  అడిఃగి డిఃపాత్ ర్.

26 సవులు యెరూసలేమ్ దు సొహిఙ్  సిసూర్ వెట కూడ్ఃదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. గాని
వాండు సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆఏన్ ఇజివారు ఒడిఃబితాత్ రె వనిన్ఙ్  వరివెట కూడుఃపెత్ఙ్ 
 తియెల్  ఆతార్. 27 గాని బరబబ్ ఇనికాన్  వనిన్ఙ్  అపొసుత్ రుబాన్  కూకిస్ ఒతాన్.
సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు సొహి సరిదు ఎలాగ యేసుపబు వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్ 
 ఇజి, ఎలాగ యేసుపబు వనిన్వెట వరిగ్తాన్  ఇజి, వెనుక సవులు ఎలాగ దమసుక్
పటన్మ్ దు తియెల్ సిలెల్ండయేసుపబు వందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజిబరబబ్ అపొసుత్ రు వెట
వెహాన్ . 28 అయావలె అపొసుత్ రు సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్ వాండు వరివెట కూడిఃత
మహాన్ . వరివెట కూడిఃతాండెయెరూసలేమ్ దు విజుబాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్  సిలెల్ండ
యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు వెట
వరిగ్తాండె తరిక్సాత్ న్. అందెఙె వారు సవులుఙ్  సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాకతెలితారె
సిసూర్ వనిన్ఙ్  డిగుమనిన్ కయ్ సరియాదు ఒతారెతారుస్ 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  
32అయావలెపేతురునాహ క్నాహ క్,పటన్మ్ కుపటన్మ్ కుసొనిస్ లుద ఇనినాటొ

దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ సుడిః సొహాన్ . 33 బానె ఒరెన్  అయ్ నెయ ఇనికాన్ 
ఎనిమిది పంటెఙాణ్  అసి నిఙ్ దెఙ్  అట్ఇ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు కికుక్ కాలుక్
అరికాన్. 34పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “అయ్ నెయ,యేసుకీసుత్ నిఙి నెగెండ కిజినాన్.
నిఙ్ జి, నీ మంసం నీనె పెరిజ్ ఉండి పడఃకాద్ ఇడ్ఃఅ” ఇహాన్ . 35 వెటనె అయ్ నెయ
నిఙితాత్ న్. లుదా నాటొదు, సారోను దేసమ్ దు మహికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక
సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

* 9:24 9:24సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరిగోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం వెలిల్ సొనిసేహెల్ ఙ్ మ హె.
బానెపటన్ం కాప్ కినికార్ కాప్ కిజిమహార్ 
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36 అయావలె యోప ఇని పటన్మ్ దు తబిత ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః మహాద్ .
అదిబాయేసుపబు సిసూ. గీకు బాసాదు దనిన్ పేరు దొరక్. దొరక్ ఇహిఙ డుపి ఇజి
అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బానెగిగ్ పణి కిజిమహాద్ . సిలిల్ వరిఙ్  సాయం కిజిమహాద్ . 37గాని
అది అయావలెఉండి కసట్ం అసాత్ దె సాతాద్. వారు పీనుగుదిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ రె మేడః
ముసుక్ మనిన్ గదిదు తెర్ పాత్ ర్. 38లుద పటన్ంయోప పటన్ం డగు మహాద్ . పేతురు
అబెబ్ మనాన్ ఇజియోపాదు మనిన్ సిసూర్ వెహారె రిఎర్ మణిసిరిఙ్  పోకిస్, “దయ
కిజి వెటనె రఅ”, ఇజి కబు పోకార్. 39పేతురు నిఙితండె వరివెటయోపాదుసొహాన్ .
వారు వనిన్ఙ్  మేడఃగదిలొఇఒతార్. అబెబ్ముండమణిసిక్ అడఃబాజి,దొరక్ వరివెట
మహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  తోరిసి వనిన్ సురుల నిహె.

40పేతురు విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాండెముణుకుఙ్ ఊర్ జిపారద్నం కితాత్ న్ . పీనుగుదిఙ్
 సుడ్ఃజి, “తబిత, నిఙ్ అ” ఇహాన్ . అయావలె అది బేసాత్ దె పేతురుఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిత
బసాత్ ద్. 41 పేతురు దనిన్ఙ్ కికాక్ఙ్  అసాత్ ండె నికాన్. నమిమ్తి వరిఙ్, ముండ
మణిసికాఙ్ కూకిస్ అది బతిక్తాత్ ద్ ఇజి వరిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 42 యాక యోపాదు
మనికార్ విజేరె నెసాత్ రె నండొండార్  యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 43పేతురు
యోపాదు సీమోను ఇని ఒరెన్ తోలుక్ పొరిన్ వనిన్ బాన్  యోప పటన్మ్ 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,వనిన్అడిగ్ మహిఉదద్ం కినికార్ ఇటలిదేసెమ్ దాన్ వాతి
మహిగుంపుదికార్ ఇజి కూకెఆతమహార్ . 2కొరెన్లి,వనిన్ ఇండొణికార్,బకిమనికార్.
వారు దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్. వాండు సిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ మనిక సెడిడ్నె సీజి
మహాన్. దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినికాన్. 3 ఒరెన్ండు మదెనం రమరమి
మూండి గంటెఙ, దేవుణు బాణిఙ్  వాతి ఒరెన్ దూత వనిన్బాన్ నిహండె, “కొరెన్లి”,
ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ యాదూతెఙ్టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4కొరెన్లిగొపప్తియెల్ ఆతండె,
“పబు, ఇనిక?”, ఇహాన్ . దూత వెహాన్ , “నీను దేవుణుదిఙ్  కితిత్ పారద్నమ్ కు, సిలిల్
వరిఙ్  సీని దానం విజు దేవుణు సుడ్ఃతండె నీ వందిఙ్ ఒడిఃబిజినాన్. 5ఏలుయోప
ఇని పటన్మ్ దు లోకాఙ్  పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇని వనిన్ఙ్ కూకిప్స్ అ.
6వాండు సమ్ దరం డగు మనిన్ సీమోను ఇని తోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్ వనిన్
ఇండొ బతిక్జినాన్”.

7యాక వెహిస్ దూత సొహిఙ్, కొరెన్లి వనిన్ పణి మణిసిర్ 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
9 మ రస్నాండిఙ్ వారు సొనిస్ యోప పటన్ం డగు ఆతార్. అయావలె మదెనం

ఆతాద్. పేతురు పారద్నం కిదెఙ్ మేడః† ముసుక్ ఎకాన్. 10 పేతురు గొపప్ బఙ

* 10:1 10:1 వంద మంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమ అతికారి. † 10:9 10:9మేడముసుక్ బాన్ 
మహిఇలాక్ఙ్ ముసుక్ మేడెఙ్మ నెన్. ఎకిస్ సొనిస్ బసెత్ఙ్ ఆనాద్ 
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కటిత్ఙ్ ఇనికబా ఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనం తయారాజి మహిఙ్ వాండు ఉండి
దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 11అకక్ ఇనిక ఇహిఙ ఆగాసం రే ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి
పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు డిపె ఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్. 12 దనిన్ లొఇ
బూమిముసుక్ మనిన్ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ విజు రకం జంతుఙ్, బూమిముసుక్ ఊజి
బూలానికెఙ్,ఆగసమ్ ముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ మహె.

13అయావలె, “పేతురు, నిఙ్ అ, సపిస్ తిన్ అ”, ఇజి,ఉండిమాటపేతురు వెహాన్ .
14 దనిన్ఙ్ పేతురు, “సిలెల్ పబువా, తిండెఙ్  ఆఇకెఙ్  ఎసెఙ్ బా నాను తిన్ ఏ”, ఇజి
వెహాన్  ‡.

15 వెహిఙ్, మాట మరి వాతాద్, “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
ఇబెబ్మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమహివలెనె 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 మఙి పోకాన్. వాండు నీతి
నిజాయితిమనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెలాజిమనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్  ఇజి
యూదురు విజేరె వెహిస్నార్. ఒరెన్ దేవుణు  దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, ‘పేతురుఙ్ 
నీఇండొ కూకిస్ తసివనిన్మాటెఙ్ వెన్ అ’ ఇహాన్ ”, ఇజివెహార్ . 23అయావలెపేతురు
వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .
పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.
మహస్ నాండిఙ్ పేతురు నిఙితండె వరివెట పయ్ నం ఆతాన్. యోపాదికార్

 సెగొండార్ యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్  వరివెటసొహార్. 24ఉండిరోజుపయ్ నంఆతారె
మహస్నాండిఙ్ వారు కయ్ సరియాదుఅందితార్. కొరెన్లివనిన్ కుటుమ్ దివరిఙ్  వనిన్
డగుహి కూడెఃఙ ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె పేతురు వందిఙ్ కాప్ కిజి మహాన్ . 25పేతురు
ఇండొవాతిఙ్ కొరెన్లిసొహాండెవనిన్పాదమ్ కాఙ్  ఆరాండెవనిన్ఙ్  మాడిఃసాత్ న్. 26గాని
పేతురు వనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ,నానుబా నీ న నిన్ లోకునె” ఇహాన్ .

27 కొరెన్లి వెట వరిగ్జి పేతురు లొఇ సొహిఙ్  మంద లోకుర్ బాన్ కూడ్ఃజిమహిక
సుడ్ఃతాన్. 28 పేతురు వరి వెట వెహాన్ . “మా యూదురి రూలు వజ ఇహిఙ
యూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట కూడ్ఃనిక ఆఏద్ . వరివెటమంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు
నెసినిదెర్ గదె. గానిలోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బాతకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్  ఇజి దేవుణు
నఙి తోరిసత్ మనాన్. 29అందెఙె నఙి కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను అడుడ్ వెహ్ ఏండ వాత. నఙి
ఎందనిఙ్  కూక్ పిసిత్దెర్. ఏలు వెహ్ అ”, ఇహాన్ .
‡ 10:14 10:14యూదురుఙ్ తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్
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30అయావలెకొరెన్లి వెహాన్ , “నాలిగ్ దినమ్ కు ముందాలయాగ డిఃయా దునెనాను
మదెనం మూండి గంటెఙ ఇండొ పారద్నం కిజి మహ. వెటనె మెరిస్ని ననిన్ పాతెఙ్ 
పొరాప్తి మనిన్ ఒరెన్ నా ఎదు నిహాన్. 31 “కొరెన్లి, దేవుణు నీ పారద్నమ్ కు వెహాన్ .
సిలిల్ వరిఙ్ సెడిడ్నె సితిత్కెఙ్ దేవుణు సుడ్ఃతాన్. 32యోపాదు కబు పోకిస్ పేతురు ఇజి
కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు సమ్ దరం డగు తోలుక్ తయార్ కినికాన్ 
ఒరెన్  సీమోను ఇని వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్. 33అందెఙె వెటనె నిఙి కబు పోక. నీను
వాతికాదె నెగెద్. ఏలుమాపువిజెపె 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 కూలతొహిప్సెత్ఙ్వాండుయేసుఙ్ పోకాన్. యేసువ లెహాన్
ఇసాయేలు లోకాఙ్ స మదనం వాతాద్ ఇజి దేవుణు సువార పోకాన్. 37యోహాను
దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి బాపిత్సం సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్ మొదొలిస్  యూదయ
దేసమ్ దు విజుఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 38యాకఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు,
నజరేతు వాండు ఆతి యేసుఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ సీజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వాండు
సొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండె స యాన్లోకురిఙ్ కిజిని బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. దేవుణు
వనిన్వెటమహిఙానెవాండు అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండు యూదురి దేసమ్ దుని, యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజు వ నకాఙ్  మాపు
సాసిర్. యూదురు వనిన్ఙ్  సిలువాదు డెఃయారె సపాత్ ర్. 40గాని మూండి రోసాక్ఙ్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాండె మఙి తోరిసాత్ న్. 41 విజేరె లోకాఙ్ వాండు
తోరె ఆఏతాన్. దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్ సాసిర్, ఇహిఙ, మఙినె వాండు తోరె
ఆతాన్. సాతివరిబాణిఙ్ నిఙితివెనాక్మాపెవ నిన్వెటతింజి  ఉణిజిమహాప్. 42సాతి
వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పు సీదెఙ్ దేవుణు యేసుఙె ఏర్ పాటు కితాత్ న్ ఇజి సాసి
వెహిస్సువారసాటిసెత్ఙ్యేసుపబుమఙిఆడసితాత్ న్ . 43పవకరువిజేరెవనిన్వందిఙ్ 
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 మహివరిముసుక్

దేవుణు ఆతమ్ వాతాద్. 45 పేతురు వెట వాతి మహి నమిమ్తికార్ యూదురు, యాక
సుడ్ఃతారెబమమ్ఆతార్. “యూదురుఆఇవరిఙ్ బాదేవుణుఆతమ్సతుత్ ఇనిఇనాయం
దేవుణు సీజినాన్”, ఇజి బమమ్ ఆతార్. 46ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి
ముసుక్వాతిఙ్  వారుఆఇబాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణుఎసొనొపెరికాన్ ఇజి  సుత్ తి కినికవీరు
వెహర్.
అయావలె పేతురు వెహాన్ , 47 “మఙి దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి లెకెండ్ విరిఙ్ బా

దొహ్ కాద్. ఏలు వీరు ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఎయెర్ బా అడుడ్ కిదెఙ్ 
అటాన్రా?”. 48అందెఙె యేసుకీసుత్ పేరు అసి ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ పేతురు
వరిఙ్  ఆడసితాత్ న్ . వెనుక, సెగం రోసుక్మావెటమన్ అఇజివారు పేతురుఙ్ వెహార్ .
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11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1యూదురుఆఇలోకుర్ బాదేవుణు -మాటెఙ్  నమిమ్తార్ ఇజియూదయదేసమ్ దు
మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ ని, అపొసుత్ రు వెహర్. 2-3అందెఙె పేతురు ఎకుక్యెరూసలేమ్ దు
సొహివలెబానెమహిసునతి కిబెఆతియూదురు,వనిన్వెటతరిక్సాత్ ర్. “నీను సునతి
కిఇలోకుర్ వెట కూడిఃతిమహి,వరివెటఉణిజిమహి”, ఇజివనిన్ముసుక్ తరిక్సాత్ ర్.

4అయావలె పేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజుమొదొహన్ 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  నాడగు డిఃగ్ జివాతాద్. 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, సెఏద్ ఇజి ఇడిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బానాను ఎసెఙ్ బా తిన్ 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. 11యాకజరిగ్తి వెటనె కయస్రియదాన్ కొరెన్లి పోకి  ముఎర్ లోకుర్ నఙి రెబాజి
నానుమహి ఇలుల్ డగు వాతార్. 12అయావలె దేవుణు ఆతమ్, ‘నీను ఇని అనుమానం
సిలెల్ండ వరివెట సొన్ అ’ ఇహాన్ . వీరు ఆరుగురు నమిమ్తిత్కార్ బా నావెట వాతార్.
వాతారెమాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14కొరెన్లి ఇండొసొహిఙ్,  దేవుణు దూత వనిన్వెట వెహికెఙ్ విజువెహాన్ . ‘నీను
యోపాదు 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. 16 అయావలె నఙి పబు మాటెఙ్ 
 గురు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ‘యోహాను ఏరుదాన్  బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని మీరు
దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం లాగె ఆనిదెర్ లె’ ఇజి. 17 అహిఙ మాపు పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వలె దేవుణు మఙి సితిత్ ఇనాయమ్ నె వరిఙ్ బా
సితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్నాను ఎపటిదికానా?”.

18యాకవెహారెవారు 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 సపిత్వెనుకయేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్ లావుమాలెఙ్  వాతిఙ్
 వారు సెదిత సొహార్. సెదితికార్  సెగొండార్ పెనికె, కుప, అంతియొకియ ఇని
దేసమ్ దాక సొహరెయూదురిఙ్  ఉండెనె దేవుణుమాటెఙ్  వెహార్ . 20గాని వరి లొఇ
సెగొండార్ కుపదికార్, కురేనియదికార్ మహార్ . వారుసొనిస్అంతియోకయాదుమనిన్
గీకు బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బాయేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహార్ . 21పబు సతుత్ వరివెట
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మహాద్ . అందెఙెమందలోకుదేవుణుమాటనమిమ్తాత్ రెపబుముసుక్నమకంఇటాత్ ర్.
22యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దికార్ యాక వెహారె బరన్బెఙ్ అంతియోకయాదు
పోకార్. 23 బరన్బ వాతండె దేవుణు దయ వరి ముసుక్ వా తా ద్ ఇజి సుడ్ఃతాండె 
సరద్ ఆతాన్. దేవుణుముసుక్ ఉండెమనుస్దాన్ నమిమ్దు ఇజివాండు వరిఙ్ దయ్ రం
వెహాన్ . 24 బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నమకమ్ దాన్ నిండితికాన్, నెగిగ్కాన్.
వాండు దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మందలోకుర్ యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

25 వెనుక బరన్బ సవులుఙ్  రెబాజి తారుస్ పటన్ం సొహాన్ . 26 సవులుఙ్ రెబాజి
దొహ్ కిఙ్  వనిన్ఙ్  అంతియోకయాదు తతాన్. వారు రిఎర్ ఉండి ఏండు బానె
మహి సఙమ్ దికార్ వెట కూడిఃతారె మంద లోకాఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసాత్ ర్.
అంతియోకయాదునె, న మిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు తొలిత ఇడెః ఆతమహాద్ .
27యాకాలమ్ దు పవకరు సెగొండార్ యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదు వాతార్.
28వరిలొఇఅగబఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితాండెరోమరాజుఏలుబడిః
కిని దేసమ్ కాఙ్ విజు ఉండి పెరి కరు వానాద్ లె ఇజి వెహాన్ . (కల్వుదియ ఇని
రాజు ఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దుయా కరు వాతాద్ ) 29అయావలె నమిమ్తికార్ విజేరె
యూదయదుబతిక్నినమిమ్నివరిఙ్  సాయంపోకెఙ్ ఒడిఃబితార్. మాపుఎసొసీనాపొ
నసొసీనాప్ 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 ఆతియాకోబుఙ్  కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3యాసఙతి
యూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె హేరోదు రాజు పేతురుఙ్ బా తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్ 
 ఆడసితాత్ న్ .యూదురిపులాఙ్ ఆఇరొటెఙ్ తినిపండొయ్  దినమ్ కాఙ్ యాకజరిగ్తాద్.
4 పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి
మండెఙ్ పదహారు మణిసిర్  జమానుఙ  ఒపజెపాత్ న్. ఉండె సుటు నాల్ ఎర్  మణిసిర్ 
కాపు మంజినార్. పసక్ పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పు
తీరిసెత్ఙ్ హేరోదు రాజుఒడిఃతాన్. 5ఆహెపేతురు జెలిదుమహాన్ . 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  తొహె
ఆజినిద కిజిమహాన్ . రిఎర్ జమానుఙ్  వెలిల్ కాపుమహార్ . 7అయావలెవెటనె ఒరెన్
 దేవుణుదూతతోరెఆతాన్. ఆగదిలొఇజాయ్ ననిన్వెలుత్ ర్  వాతాద్. దూతపేతురుఙ్ 
 పడఃకాదు డెఃయ్ జి బేగి నిఙ్ అ ఇజి వెహిస్ నికాన్. వనిన్ కికాక్ణిఙ్ గొల్ సుక్ ఊడ్ఃజి
అరె.

8 దూత వనిన్వెట, “నీను నడుముదు తొహె ఆజి జోడుక్ తొడ్ఃగిఅ”, ఇహాన్ .
పేతురు అకెక్ఙ్  తొహిఙ్  దూత, “నీ పాత పిడిఃగిజ్ నా వెనుక రఅ”, ఇహాన్ . 9పేతురు
దూత వెనుక సొహాండె జెలిదాన్ వెలిల్ వాతాన్. గాని జరిగ్నిక నిజమొ ఆఏదొ ఇజి
పేతురు నెస్ ఏతాన్. యాక విజు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజిన ఇజి ఒడిఃబితాన్. 10వారు
ముందాలకాప్ కినివరిఙ్  డాటిస్వెనుకాదివరిఙ్ బాడాటిస్పటన్ంసొనిఇనుము గవుని
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డగువాతార్. వాతిఙ్ అదినె రేఆతాద్. వారుసోసివాజిఉండివీదిడాటిత్సొహివెటనె
దూత వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11 అయావలె, జరిగ్తికెఙ్ విజు నిజమె ఇజి పేతురు తెలి ఆతాన్. దేవుణు వనిన్
దూతెఙ్  పోకాండె నఙి హేరోదురాజు బాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. యూదురు నఙి ఇనిక
కిదెఙ్ ఒడిఃబితాత్ రొ దనిన్ లొఇహాన్ బా డిఃబిసాత్ న్  ఇజి ఏలు నాను నిజం నెసాన్ ఇజి
ఒడిఃబితాన్. 12యాకనెసాత్ ండె పేతురు,మారుక్ ఇజి కూకె ఆనియోహానుఙ్ అయ్ సి
ఆతి మరియ ఇండొ సొహాన్ . బాన్ మంద లోకుర్ కూడిఃత మహారె పారద్నం కిజి
మహార్ . 13పేతురు వెలిల్ మహి సేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజి వెండెఙ్  రోద ఇని పణి
మణిసిబాన్ సొహాద్. 14అది పేతురు కంటం గురు అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్
రేఏండఉహ్ కిస్సొహాదె, “పేతురు సేహల్ డగు నిహమనాన్”,ఇజిమహివరిఙ్  వెహాద్.
15వారు, “నిఙివెరిమనాద్”ఇహార్ . గానిఅదిమరిమరివెహిఙ్ వారు, “అహిఙవనిన్
దూతవాతాద్” ఇహార్.

16 గాని పేతురు సేహల్ దిఙ్ కొతిస్ మహాన్ . వారు సొనిస్ సేహల్ రేతిఙ్ పేతురుఙ్ 
సుడ్ఃతారె గొపప్ బమమ్ ఆతార్. 17మీరు జమ్ న మండు ఇజి పేతురు వరిఙ్ కియు
సయ్ న కితాండె, దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాగ  జెలి లొఇహాన్ వెలిల్ తతాత్ న్  ఇజి వరిఙ్ విజు
వెహాన్ .యాకయాకోబుఙ్ ని  మహినమిమ్తి వరిఙ్ వెహ ఇహండెమరిఉండిబాడిడ్దు
సొహాన్ . 18 పెందాహిఙ్  జేలిదు మహి జమాఙ్ 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 మరి యా సఙతి వందిఙ్
వెన్ బాజి పేతురు గెలసత్ సొహాన్ కాక వ రి ముసుక్ తీర్ పు కితాండె వరిఙ్  సపెత్ఙ్ ఆడ
సితాత్ న్ .

హేరోదురాజుసాతాన్.
హేరోదు రాజు యూదయదాన్ కయ్ సరియాదు సొహాండె బాన్ సెగం కాలం

బతిక్తాన్. 20హేరోదురాజు తూరు పటన్మ్ ది వరి ముసుక్, సీదోను పటన్మ్ దివరి
ముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జి మహాన్ . అందెఙె వారు ఉండె మనుస్దాన్ వాతారె రాజు
ఇండొణి అతికారి ఆతి ఒరెన్ బాల్ సుత్ ఇని వనిన్ఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్, రాజు
వరిముసుక్ సమదనం ఆదెఙ్ ఇజి. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ రాజు దేసమ్ దానె వరిఙ్ పంట
దొహ్ కిస్ మహాద్ . 21 ఏర్ పాటు కితిత్ రోజు, హేరోదు రాజు, రాజుర్ తొడ్ఃగిని సొకెక్ఙ్ 
పొర్ పాతాండె రాజు కురిస్దు బసాత్ ండె వాతివరివెట మీటిఙ్ దు వరిగ్తాన్. 22 అకక్
వెహారె లోకుర్, వీండు ఒరెన్ దేవుణు లెకెండ్  వెహిస్నాన్, లోకు లెకెండ్  ఆఏన్  ఇజి
గగోల్ కితాత్ ర్ . 23 రాజుయాక 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 నమకం ఇటాత్ ర్. 25 బరన్బని
సవులుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్ వరిపణిఙ్ వీసాత్ రెమారుక్ ఇజి కూకెఆనియొహానుఙ్ 
కూడుఃపాత్ రెయెరూసలేమ్ దాన్ మర్ జివాతార్.

13
బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్  సువారసాటిసెత్ఙ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .
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1అంతియోకయాదుమహిసఙమ్ దు, సెగొండార్  పవకరు,మరిసెగొండార్  దేవుణు
మాటెఙ్ బోదిసినికార్  మహార్ . వారు ఎయెర్ ఇహిఙ, బరన్బ, నిగెర్  ఇజి కూకె ఆని
సిమెయోను, కురేనదికాన్  లూకియ,హేరోదుఅంతిపాస్*. 2వీరుదేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజి ఉపాస్ కిజి మహివలె దేవుణు ఆతమ్ వెహాన్ , “బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ నాను కూకి
పణి వందిఙ్  మీరు ఏర్ పాటు కిదు”. 3 వెహిఙ్, సఙం ఉపాస్ మంజి పారద్నం కితారె
వరిముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ రె, దేవుణు వెహి పణి వందిఙ్ పోకార్.

బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.
4 దేవుణు ఆతమ్ పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగు మనిన్ సెలూకిన

ఇని పటన్ం సొహరె ఓడఃదు ఎకారె కుప ఇని దీవ్పుదు† సొహార్. 5వారు సలామి
ఇని పటన్మ్ దు సొహరె బాన్ మహియూదురి మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్  సొహరె దేవుణు
మాటెఙ్ సాటిసి మహార్ . మారుక్ ఇజి కూకె ఆని యోహాను 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 అబదద్ంమాటెఙ్  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 దేవుణు
మాటెఙ్ వెనా ఇజి బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గాని అయ సెటిణ్కాన్ వరిఙ్ 
అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకు బాసదు వనిన్ పేరు ఎలీమ) రోమ గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు
యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్  సుడ్ఃతాన్,  యా గారిడ్ విదె కినికాన్.
9-10 అయావలె సవులు (వనిన్ఙ్ పవులు ఇని పేరుబా మహాద్ ) దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నిండితాండె ఎలీమేఙ్ తినాఙ్  సుడ్ఃజి వెహాన్ , “నీను సయాన్ పొటాదికాన్, నీతి
నిజాయితి ఆతి విజు దనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీను పూరి సెఇకి, గొపప్ మొసెం కినికి.
నిజమాతిదేవుణుమాటెఙ్ నిజం ఆఇకెఙ్  ఇజితోరిసిని.

11 ఇదిలో, దేవుణు ఏలు నిఙి తీర్ పు సీజి సికస్ సీజినాన్. నీను సెగం కాలం గుడిడ్
ఆజి పొదుద్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఏండ ఆనిలె” వెటనెవాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్
గాందుదాన్ వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటి ఆతె. ఎయెర్ బా కికాఙ్ అసి బులెల్య్ కిబిసాన్రా
ఇజి అతాల్  ఇతాల్  బూలాజి మహాన్ . 12అయ రోమ గవరన్రు జరిగ్తిక సుడ్ఃతివలె
యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసుపబు - వందిఙ్ బోద
 వెంజి బమమ్ ఆతాన్.

పవులుని బరన్బ పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్ అంతియోకయాదు సువార
వెహిస్నార్ 

13 వెనుక పవులుని వనిన్వెట మహికార్ ఓడః ఎకారె పాపుదాన్ పంపులియాదు
మనిన్ పెరగ్ ఇని పటన్ం సొహార్. బానె యోహాను వరిఙ్  డిఃసాత్ రె యెరూసలేమ్ దు
మర్ జి సొహాన్ . 14 వారు పెరుగ్ పటన్మ్ దాన్ సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్
అంతియోకయాదు సొహార్. బానెవారు విసాంతి దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ
సొహరె బసాత్ ర్. 15మోసె సితిత్ రూలుదాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙదాన్  సెగం సద్ వితి

* 13:1 13:1 హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదు బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఆడ సితిత్ హేరోదు రాజు వీండె. (మారక్ 6:14-28)రాజువెట కూడ్ఃజి పిరితిమనయేను, సవులు ఇనికార్ 
† 13:4 13:4 దీవ్పు. సురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరి దేసెం
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వెనుక మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారిఙు  పవులుని బరన్బ వెట. “దాదారండె, లోకాఙ్ 
బోదిసెత్ఙ్ ఇని మాటెఙ్ బా  మహిఙ వెహ ” ఇహార్ . 16 అయావలె పవులు నిఙితండె
విజేరె అలెజి మండు ఇజి కియు సయ్ న కితాండె వరివెట వెహాన్ , “ఇసాయేలు
లోకాండె,దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనియూదురుఆఇలోకాండె,నామాటవెండు. 17మా
ఇసాయేలు లోకు పారద్నం కిని దేవుణు, మాఅనిగొగొరిఙ్, వనిన్ లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ 
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వారు అయ్ గుపు దేసమ్ దు ఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలె
వరిఙ్ నండొలోకు ఎలిప్సాత్ న్. వెనుక గొపప్సతుత్ దాన్ వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసితతాత్ న్.
18 రమారమి నలపయ్  పంటెఙ్  వారు బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలె దేవుణు
వరిఙ్ ఓరిసి మహా న్. 19 కనాను దేసమ్ దు మహి ఏడు జాతిఙాణి వరిఙ్  విదెం కిజి
గెల్ పిసాత్ ండెవరిఙ్ పాడు కిజివరిదేసెంవనిన్లోకాఙ్ అకుక్లె కెండ్  సితాత్ న్ . 20యాకెఙ్ 
విజునాలిగ్ వందెఙ్ యబాయ్ పంటెఙాణ్  జరిగ్తె.
వెనుక సముయేలు ఇని పవక వాతి కాలమ్ దాక వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ తీరుప్

తీరిసిన్ నెయిక్ లోకాఙ్  దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 21 దనిన్ వెనుక ఇసాయేలు
లోకుర్ ‘మఙి ఉండి రాజుఙ్ ఏర్ పాటు కిఅ’ ఇజి వెహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ బెనయ్మిను
కుటుమ్ దికాన్  కీసు మరిసి ఆతి సవులుఙ్ నలపయ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్
 ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 22 వెనుక సవులుఙ్  లాగితాండె దావీదుఙ్  రాజువజ దేవుణు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దావీదు వందిఙ్ దేవుణు ఇనిసాసివెహాన్ఇహిఙ, ‘యెసెయిమరిసి
ఆతి దావీదు ఇహిఙ నాను ఒడిఃబిని లె కెండ్ ఒడిఃబిజినాన్. నాను ఇసట్ం ఆనికెఙ్
వాండు ఇసట్ం ఆజినాన్. వాండు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజినానొ అకెక్ఙ్ వాండు
కినాన్ '. 23యాదావీదు పొటెఙాణిఙెమా అనిగొగొర్ వెట దేవుణు ఒటుట్ కితిత్ లెకెండ్ 
ఇసాయేలు లోకాఙ్ తపిసిన్కాన్  ఆతి యేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24యేసు వాని ముందాల
యోహాను ఇసాయేలులోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ ‘విజేరెపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ’ ఇజి. 25 యోహాను వనిన్ పణి వీసిన్వలె లోకాఙ్ 
వెహాన్ , ‘నానుఎయెన్  ఇజిమీరుఒడిఃబిజినిదెర్ ?మీరుఒడిఃబిజినికాన్ఆఏన్ నాను.
మీరు ఎదు సుడ్ఃజి మహికాన్  వెనాక్ వాజినాన్. వనిన్ జోడుక్బెలుట్ కూతెఙ్ బానాను
ఏపటిదిక ఆఏ'.

26 తంబెరిఙాండె, అబాహాం కుటుమ్ దికిదెరా, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆనికిదెరా,
దేవుణు లోకాఙ్ ఎలాగ  గెలిప్సాన్నెల్ ఇజి కబు దేవుణు మఙి విజేరిఙె పోకాన్.
27ఎందనిఙ్ ఇహిఙయెరూసలేమ్ దుమహికార్,వరిఅతికారిలోకుర్,యేసు,దేవుణు
పోకాన్  ఇజి గురు అస్ ఏతార్. విజు విసాంతి దినమ్ దు వారు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ్ 
సద్ వితార్ గాని అరద్ం కి ఏతార్. గాని  పవకరు ముందాలెన్ వెహి అయమాటెఙ్ వ జ 
జరిప్సాత్ ర్. ఎలా గ ఇహిఙయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ వారు తీరుప్ కితాత్ ర్ . 28యేసుఙ్ తీరుప్ కిని
వ నిన్డగుత సిసావుదిఙ్  తగితితపుప్ఇనికబాకిఏతా న్ఇజిసుడ్ఃతిఙ్ బాగానివినిన్ఙ్
సిలువ డెఃయ్ జి సపు ఇజి వారు పిలాతుఙ్ బతిమాలితార్. 29యేసుఙ్ యూదురు
ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కినారొఇజిపవకరురాసిత్ మహికెఙ్విజువారు కితిత్ వెనుకవనిన్సిసూర్ 
వనిన్ పీనుగుదిఙ్ సిలువదాన్ డిపాత్ రె సటుట్ పణుకుదు దొలిసిత్ సాలమ్ లొఇ ఇడాత్ ర్.
30గానిదేవుణుయేసుఙ్  సాతివరిబాణిఙ్నికాన్. 31గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు
వనిన్వెట సొనిస్ మహి వరిఙ్  యేసు నండొ రోసుక్ తోరె ఆతాన్. వారు ఏలు మాటు
ఇసాయేలులోకాఙ్ నడిఃమియేసుఙ్ సాసిర్.

32-33ఏలుమాపుమిఙి సువార వెహిస్నాప్. అయ సువార ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు
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యేసుఙ్  సాతివరిబాణిఙ్  నికాన్. యాకమాఅనిగొగొర్ వెటదేవుణు కితిత్ ఒటుట్ . వరిఙ్ 
కితిత్ ఒటుట్ వరిపొటెఙాణికార్  ఆతిమావందిఙ్ఏలుజరిగ్తాద్. “నీనునామరిన్,నేండు
నాను నీ బుబబ్ ఆతమనన్”, ఇజి కీరన రుండిదు రాసిత్ మనిక దినిన్వందిఙె.

34దేవుణువనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్పీనుగుసబ్ ఏద్  ఇజివ నిన్వందిఙ్
 దేవుణు మాటాదు ఈహ రాసత్ మనాద్. “దావీదుఙ్  సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ నెగిగ్
దీవెనమ్ కు నాను మిఙి తప్ ఏండ సీనా”. 35 కీరన పుసత్కమ్ దు మరి రాసత్ మనాద్.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “నీను పోకివ నిన్ పీనుగు సబ్ జిసొండెఙ్  నీను సరి సిఇ”.

36అహిఙదావీదురాజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ వజ వనిన్ తరమ్ ది వరిఙ్ సేవ కిజి
వీసాత్ ండెసాతసొహాన్ . వనిన్ అనిగొగొరిబాన్  వనిన్ఙ్ బాముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత
సొహాద్. 37గానిసాతివరిబాణిఙ్ దేవుణునికియాయేసుపీనుగుసబ్ జిసొన్ ఏతాద్.

38 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మిఙి వెహిస్ని సువార యా కాదె. పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్
యేసు అటాన్న్. యాకమీరు నెగెండ నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన . 39మోసె సితిత్
రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్ పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్  అట్ఉ. గాని యేసు ముసుక్
నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణ్యేసుపూరి డిఃబిసాన్న్. 40పవకరు వెహివజ
మిఙి రెఏండ 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 బా మీరు నమ్ఇదెర్”. 42 పవులుని బరన్బ యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్  సోతిత్ఙ్, “వాని విసాంతి దినమ్ దు వాజియామాటెఙ్ మఙి మరి
వెహిస్ సిదాట్”, ఇజి బానె కూడిఃతి మహికార్  వరిఙ్ బతిమాలితార్. 43మీటిఙ్  ఆతి
వెనుక నండొండార్  యూదురు, నండొండార్  యూద మతమ్ దు కూడిఃతి యూదురు
ఆఇ బకిమనిన్కార్ పవులుని బరన్బ వెటసొహార్. పవులు, బరన్బ వరివెట వరిగ్తార్.
దేవుణుమిఙితోరిసిన్ ద యాదరమ్మ్ దిఙ్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం నడిఃదు ఇజి పవులుని
బరన్బ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.

44మరివాతివిసాంతి దినమ్ దు పటన్మ్ దికార్ విజేరెసొహిలె కెండ్మందలోకుర్ 
దేవుణుమాటవెండెఙ్ ఇజియూదురుమీటిఙ్ కినిఇండొకూడ్ఃజివాతార్. 45పవులు
వెహిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్  మంద లోకుర్ కూడ్ఃజినార్  ఇజి సుడ్ఃతారె  యూదురు గోస
ఆతార్. వారు పవులు వెహిమాటదిఙ్ మర్ జి వెహరె వనిన్ఙ్ దూసలాడితార్.

46అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణుమాటముందాల
మిఙి వెహెఙ్ వలె. అందెఙె మాపు ముందాల మిఙి వెహాప్. గాని మీరు, ఎలాకాలం
బతిక్ని బ తుక్ దొహ్ కిన్కాప్ ఆఏప్ ఇజి మిఙి మీరె నెకిస్ పొకిదెరె తీరుప్ కిజినిదెర్ 
కక మాపు మిఙి డిఃసి యూదురు ఆఇ లోకుర్ బాన్ సొనిస్నాప్. 47 దేవుణు మఙి
సితిత్ ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ‘యూదురు ఆఇ వరిఙ్  ఉండి జాయ్ వజ మిఙి ఇటాత్ మనన్.
ఎందనిఙ్  ఇహిఙయాలోకమ్ దుమనిన్ విజులోకాఙ్, వరిపాపమ్ కాణ్  వానిసికస్దాన్ 
 గెల్ పిసెత్ఙ్’  ఇజి వెహమనాన్. 48యూదురు ఆఇ లోకుర్ విజేరెయామాటెఙ్ వెహారె
సరద్ ఆతార్. దేవుణుమాటెఙ్  ఎసొస్నొ నెగిగ్కెఙ్ ఇజివారు వెహార్ . ఎలాకాలం బతిక్ని
బతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటు ఆతికార్ విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. 49 దేవుణుమాట
అయ దేసమ్ దు విజు సాటె ఆతాద్. 50గాని యూదురు ఆ పటన్మ్ దు బకి మనిన్
పలుక్బడిఃమనికెఙ్ ఆతిఅయ్ లికొడొఃకవెట,  పెరికార్ ఆతిమొగవరివెట వరిగ్జికోపం
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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  ఇహిఙ వా రు దేవుణు మాట నెకిస్పొకిఙ్ వరిఙ్ వాని సికస్
వారె తపిసాత్ ర్ ఇజిసాసిలెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుకవారు ఇకోనియఇనిపటన్మ్ దు
సొహార్.

52 అంతియోకయాదు మనిన్ సిసూర్ ఎసొనొ సరద్ ఆతార్. దేవుణు ఆతమ్ వరి
ముసుక్పూరివాతాద్.

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.
3 గాని 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 . 4అయ పటన్మ్ దు మహి లోకుర్  రుండి గుంపుఙ్ ఆతార్. సెగొండార్
 యూదురు పడఃకాద్,మరి సెగొండార్ అపొసుత్ రి పడఃకాద్.

5అయావలెసెగొండార్  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 సిసొహరెఅబెబ్ సువారసాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8 లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సొట వాండు ఒరెన్ మహాన్ . వాండు

పుటిత్బాణిఙ్ మొదొలిస్ సొటాదికాన్ ఆతండె ఎసెఙ్ బా నడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినె
మంజినాన్. 9 పవులు బోదిసి మహిఙ్ వాండు వెంజి మహాన్ . పవులు వనిన్ఙె
సుడ్ఃతిఙ్  నెగెండ్  ఆన ఇజి వనిన్ఙ్ నమకం పుటిస్నాద్ ఇజి నెసాత్ న్. 10 అయావలె
పవులు వనిన్ఙ్, “నిఙ్అ, నీ పాదమ్ కు బూమిదుమొపిస్  నిల్ అ”, ఇజి డటం వెహిఙ్ 
అయసొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11 పవులు కితిత్ బమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె బాన్ మహిలోకుర్ లుకోనియ బాసాదు
గగోలాతార్ . “దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్ ఆతెనె మాడగు డిఃగ్ జి వాతె”, ఇజి డటం
గగోలాతార్ . 12 బరన్బెఙ్  బుహస్ పతి ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. నండొ బోద వెహి వందిఙ్ 
పవులు  హెరమ్ ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. 13 పటన్ం వెలిల్ మహి బుహస్ పతి గుడిఃది పుజేరి
వాతండెడాఃకుఙ్,పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండెపటన్ంవెలిల్ మహిసేహల్ డగుతతాత్ న్. మంద
లోకు కూడ్ఃజి వాతారె పూజ కినాట్ ఇజి అయ పుజేరిని, కూడిఃతి మహి లోకుర్
 ఒడ్ఃబితార్. 14బరన్బనిపవులుయాకనెసాత్ రెవారు కినిప ణిదిఙ్ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ఇజి
తోరిసిని వందిఙ్ వరిసొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  కిసాత్ రె లోకురి  నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం
వెహార్ .
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15 “తంబెరిఙాండె,మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ? మాపుబామీననిన్ లోకునె.
మీరు యా 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
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణుడిఃసత్ సితాత్ న్ . 17అహిఙ్ బాదేవుణుఆగాసమ్ దాన్ మిఙి
పిరు, ఎమేణివేల పంట అయావలె కనికారం ఆజి సీజినాన్. తకుక్ సిలెల్ండ బోజనం
సీజినాన్. మీ మనుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి  పోస కిజినాన్. ఈహ వాండు ఎలాగ మహి
దేవుణు ఇజి లోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”. 18 అపొసుత్ రు యాలెకెండ్ వెహిఙ్ బా వారు  వి రిఙ్
పూజ 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, పవులు
ముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్. వాండు సాతాన్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్ వనిన్ఙ్
 ఈడిడ్సాత్ రె బానె డిఃసాత్ ర్. 20గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల కూడిఃతి మహివలె పవులు
నిఙితండె పటన్మ్ లొఇమర్ జిసొహాన్ . మహస్ నాండిఙ్ పవులు, బరన్బ కూడిఃతారె
దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

పవులుని బరన్బ సిరియాదుమనిన్ అంతియొకయాదుమర్ జిసొహార్ 
21 పవులుని బరన్బ దెర్ బ ఇని పటన్మ్ దు సువార బోదిసాత్ ర్. నండొ

లోకుర్ యేసుపబుఙ్ నమిమ్తార్. వెనుక పవులుని బరన్బ, లుస్ త, ఇకొనియ,
అంతియొకయాదుమర్ జివాతార్.

22వాతారె, ఎమేణిపటన్మ్ ది వ రిఙ్బానెసిసూరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్. “మీనమకం
డిఃస్ ఏండ మండు. మాటు నండొమాలెఙ్ ఓరిసి దేవుణు రాజెమ్ దు సొండెఙ్ వలె”,
ఇజిమరిమరి పణిసి వెహార్ .

23 పవులు, బరన్బ విజు సఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారె ఉపాస్ మంజి
పారద్నం కిజి,వారు నమిమ్తి దేవుణుదిఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 24వెనుక పిసిదియదేసెం
డాటాత్ రె పంపులియాదు వాతార్. 25 పెరగ్ ఇనిబాన్ దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి వెనుక
అతలియపటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26అబెబ్ణిఙ్  ఓడః ఎకారె వారు మొదొహి సోతిత్ సొహి అంతియొకయాదు మర్ జి
వాతార్. యా అంతియొకయాదునె దేవుణు పణివందిఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్
ఒపజెపె ఆతార్. అయ పణి వీసాత్ రె ఏలు బానె మర్ జి వాతార్. 27మర్ జి వాతారె
 సఙమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు వరి వెటనె కితిత్ పణిఙ్ 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 

1 సెగొండార్ యూదయ దేసెమ్ దికార్  అంతియొకయాదు వాతార్. వారు అబెబ్
మనిన్ లోకాఙ్  ఈహ నెసిప్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. ఇనిక ఇహిఙ మోసె సితిత్ రూలు వజ
సునతి కిబె ఆఏండ మహిఙ మీరు సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ఇదెర్  ఇజి నెస్ పిసాత్ ర్.
2పవులునిబరన్బయాసఙతివందిఙ్ కూడిఃతారెయూదయదేసెమ్ దివరివెటనండొ
వరిగ్జి ఆహె తరిక్సాత్ ర్. అందెఙె యా మాటెఙ వందిఙ్ పవులు, బరన్బ, వరివెట
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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 విజువారు
వెహార్ .

5గానిబాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహి నమిమ్తికార్  సెగొండార్ నిఙ్ జి వెహార్ ,
“నమిమ్తిత్ వరి లొఇ యూదురు ఆఇ లోకుర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె. మోసె సితిత్
రూలుదు మనిన్ ఆడెఙ్ విజు వారు ఒపుప్కొడ్ఃజి ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజి మాటు వరిఙ్ 
వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .

6అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙుయా సఙతి వందిఙ్ ఆలోసనం కిదెఙ్  కూడ్ఃజి
వాతార్. 7 నండొ తరిక్సి వెనుక పేతురు నిఙితండె వరివెట ఈహ వెహాన్ .
“తంబెరిఙాండె,సెగంకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్*యూదురుఆఇలోకాఙ్ సువారవెహెఙ్ 
మీనడిఃమిహానెదేవుణునఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజిమీరునెసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
వారుబాదేవుణుమాటవెంజిదేవుణుదిఙ్  నమిమ్దెఙ్. 8లోకుఒడిఃబినికెఙ్విజునెసిని
దేవుణు, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తియూదురు ఆఇలోకా ఙ్ బావ నిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ ఇజి
తోరిసాత్ న్. ఎలాగతోరిసాత్ న్  ఇహిఙమఙిసితిత్వజనెయూదురుఆఇలోకాఙ్ బాదేవుణు
వనిన్ ఆతమ్ సితాత్ న్ . 9యూదురు ఆతిమఙినిఆఇలోకుర్ ఆతివరిఙ్ ఇనితేడసిలెల్ండ
దేవుణు ఉండె వజనె కితాత్ న్ . ఎలాగ  ఇహిఙ వారు న మిమ్తిఙ్ వరి మనుస్దు మనిన్
పాపమ్ కు విజు లాగితండె సుబరం కితాత్ న్ . 10అహిఙ, మాపుగాని, మాఅనిగొగొర్ 
గాని పిండిదెఙ్ అట్ ఇ బరుదిఙ్ ఎందనిఙ్ యా నమిమ్తి వరి ముసుక్ మొపిస్నిదెర్ ?
ఆహె మీరు కితిత్ఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ కోపం రేపిస్నిదెర్. 11 గాని పబు ఆతి యేసు
దయాదర్ మమ్ దానె మాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజి మాటు నమిమ్జినాట్. అయావజనె
వారుబా 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. 13 వారు వెహి వీసిత్ వెనుక యాకోబు ఈహ వెహాన్ .
“తంబెరిఙాండె, నా మాట నెగెండ వెండు. 14 ఆఇ జాతి లోకుర్ వెట దేవుణు
ముందాలెన్ దయతోరిసాత్ న్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ వరిబాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్సొంత
లోకు వజ ఏర్ పాటు కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయతోరిసాత్ న్. అకక్ విజు పేతురు యెలె
వెహ మనాన్. 15 పవకరు ముందాలెన్ వెహికెఙ్ యాక దె. ఇని తేడ సిలెల్ద్ . వారు
ముందాలెన్ వెహిమాటఇనిక ఇహిఙ.

16 “దినిన్ వెనుక నాను మర్ జి వాజి దావీదురాజుది అరి సొహి ఇలుల్ తొహన్.
లాగిజ్ విసీర్ జి దనిన్ఙ్ నాను మర్ జి తొహిస్ దనిన్ఙ్  నాను ముందాల్  మహిలెకెండ్ 
కిన. 17-18 అయావలె ఆఇ జాతి లోకుర్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె. ఆఇ జాతి లోకుర్ 

* 15:7 15:7యూదురు ఆఇవరివెటసొనిస్ సువార వెహెఙ్ దేవుణు పేతురువెట వెహి క తవందిఙ్ అపొసుత్ రు
కితిత్ పణిఙ్ 10:1-1; 1:18. దు సద్ విదు.
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బాణిఙ్ నాపేరు అసెత్ఙ్ నాను ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి రెబానార్ లె ఇజిదేవుణునె
వెహిస్నాన్”, “యాకనండొకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ దేవుణు వెహమనాన్”.

19యాకోబుమరి వెహాన్ , “నామనుస్దు ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు దరోట్ మహివాతి
ఆఇజాతిలోకురిఙ్మాటుమాలెఙ్ 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 ఇహిఙ యాక
విజు రాసిత్మని మోసె సితిత్ రూలుఙ్ పతి విసాంతి దినమ్ దు, నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ †
 యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ సదివిజి మంజినాద్. మోసె వెహి మాటెఙ్ విజు
పటన్మ్ దుబోదిసిమంజినాద్,అందెఙెవనాక్ఙ్ విజువారులోబ డ్ఃదెఙ్”,ఇజివెహాన్ .

అపొసుత్ రు ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్ 
22 అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు, సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిఃతారె నమిమ్తిత్

వరిలొఇహాన్ సెగొండారిఙ్ ఏర్ పాటు కిజి పవులుని బరన్బవెట అంతియొకయాదు
పోకెఙ్  ఇజితెగిసాత్ ర్. వారు బరస్బ ఇనిమరిఉండి పేరుమనిన్యూదవనిన్ఙ్, 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,
కిలికియాదుమనిన్ దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తిత్ యూదురు ఆఇజాతిఙవిజేరిఙ్ వందనమ్ కు
పోకిస్నార్. 24 సెగొండార్ మా డగుహాన్  సొహరె వరి బోదదాన్  మఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ ,
మీ మనుస్ఙ విజు బాద కితాత్ ర్ ఇజి మాపు నెసాత్ ప్. గాని వరిఙ్  మాపు పోక్ ఏతాప్,
ఇనిఅతికారంబాసిఏతాప్. 25-26అందెఙె,మాయేసుపబు వందిఙ్ పాణంసావుదిఙ్ 
ఒప జెపిత్ మా పియమాతిబరన్బ, పవులు ఇని వరివెటమాడగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీ
బాన్ పోకాన్ప్  ఇజిమాపుఉండెమనుస్ ఆతమనాప్. 27అందెఙెమాపుయూద, సీల
ఇనిరిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారువాజిమాపురాసిత్మాటనెవెహాన్రెల్. 28-29మిఙిఅవ్ సరం
ఆతి ఆడెఙ్  ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, దెయమ్ కాఙ్ పూజ కితిత్కెఙ్ తినామ్ట్. నల తినామ్ట్. గొతిత్క
పిడిఃకిస్ సపిత్వనకాఙ్ తినామ్ట్. సాని బూలాదెఙ్ ఆఏద్ . యా పణిఙ్  కిఏండ మీరు
దూరం మహిఙమిఙినె నెగెద్. మిఙి అవ్ సరం ఆతియాఆడెఙ్  ఆఏండ మరి నండొ
ఆడెఙ్  వెహిస్మీముసుక్బరు ఇడిన్కఆఏద్ ఇజిదేవుణుఆతమ్ని,మాపుఉండెమనుస్
ఆజినాప్. మిఙిమావందనమ్ కు.

30 అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు అంతియొకయాదు
వాతార్. బానె నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూడుఃపాత్ రె ఉతం సితార్. 31వారు అయ
ఉతం సద్ వితారె డటం సరద్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ ఉతం వరిఙ్  దయ్ రం
కితాత్ ర్ . 32యూద, సీల రిఎర్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహిన్కార్. అందెఙె వారు దేవుణు
మాటెఙ్ నండొ వెహిస్ అబెబ్ మహి దాదిస్రిఙ్  తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రం వెహిస్ ఇడాత్ ర్ .
అకక్ వెంజి వరి మనుస్దు బలం ఆతార్. 33-34వారు అబెబ్ సెగం రోసుక్ గడఃపాత్ ర్ .
వెనుక, బానె మహి నమిమ్తికార్ వరిఙ్ యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకి వ రిబాన్ మర్ జి
పోకార్. “దేవుణు సమదనం మీబాన్ మనీద్”, ఇహారె పోకార్. 35గాని పవులుని

† 15:21 15:21 నండొకాలం ఇహిఙ, రమరమి 200 పంటెఙాణిఙ్ 300 పంటెఙ్దాక.
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బరన్బ అంతియొకయాదు మహారె మరి నండొ లోకుర్ వెట దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి
సువార వెహిస్మహార్ .

మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ గొడఃబ ఆతార్ 
36సెగంరోసుక్ఆతివెనుకపవులుబరన్బెఙ్, “ఏలుసొనాటెమాటుదేవుణుమాట

వెహి విజు పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ తంబెరిఙు విజేరె ఎలాగ  మనారొ ఇజి సూణ సొనాట్
 ఇజి వెహాన్ . 37అయావలెమారుక్ ఇజి ఆఇ పేరు మనిన్యోహానుఙ్  వరివెట కూకిస్
ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం ఆతాన్. 38గాని మారుక్ఙ్ వరివెట ఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజి పవులు
వెహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమారుక్ ముందాల వరివెట పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరి టయం
మన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులునిబరన్బనండొగొడఃబఆతారెరియాఙసొహార్. బరన్బ
మారుక్ఙ్  వెట ఒతండె ఓడః ఎకిస్ కూప ఇని దీవ్పుదుసొహార్. 40గానిపవులు సీలెఙ్ 
కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహి తంబెరిఙు వారు రిఎరిఙ్  దేవుణు దయాదర్ మమ్ దిఙ్
ఒపజెపాత్ రె వరిఙ్ పోకార్. 41 వారు సోతాత్ రె సిరియ కిలికియ పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్
సఙమ్ కాఙ్సొహార్ . బానె  దేవుణుముసుక్ 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. 2తిమోతి వందిఙ్ లుస్ తదు, ఇకొనియాదు నమిమ్తికార్ వాండు గొపప్
పేరు మనిన్కాన్, ఇజిపొగ్ డిఃతార్.

3 తిమోతిఙ్ వనిన్వెట ఒతెఙ్ ఇజి పవులు ఆస ఆతండె వనిన్ఙ్ సునతి కిబిసాత్ న్.
ఎందనిఙ్  ఇహిఙ  వనిన్ బుబబ్ ఆఇజాతిదికాన్ ఇజి అబెబ్మహియూదురు విజేరె నెసత్
మహార్ . 4వారు పటన్మ్ కాణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్, యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్ ఎలాగ
నడిఃదెఙ్  ఇజి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు ఏర్ పాటు కితిత్ ఆడెఙ్ 
బోదిసాత్ రె అకెక్ఙ్ లొఙిదెఙ్  ఇజి వెహార్ . 5 ఆహె సఙమ్ దు మనిన్వరి నమకం లావు
పిరితాద్. వరి లెకక్ రోజురోజులావుఆజిమహాద్ .

పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 
6 ఆసియ పాంతమ్ దు దేవుణు మాటెఙ్  వెహిన్క ఆఏద్  ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ 

అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు పుగియ, గలతీయ దేసమ్ కాణిఙ్ సొహార్. 7అయావలె ముసియ
బెతనియ డగు వాతారె బెతనియ సొండెఙ్  ఇజి సుడ్ఃతార్. గాని బాన్ సొండెఙ్ 
యేసుపబు ఆతమ్ వరిఙ్ సరి సిఏతాన్.

8 అందెఙె వారు ముసియ పాంతం డాటాత్ రె డిఃగు సమ్ దరం డగు మ ని తోయ
ఇని పటన్మ్ దు సొహార్. 9 అయ పొదొయ్ పవులు, బాన్ మహిఙ్, ఉండి దరస్నం
సుడ్ఃతాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ మసిదోనియ దేసెమ్ దికాన్ ఒరెన్  నిలిస్, “నీను
మసిదోనియాదువాజిమఙిసాయం కిఅ”, ఇజిబతిమాలితివజదరస్నం సుడ్ఃతాన్.
10 పవులు  అయా దరస్నం వాతిఙ్, మాపు వెటనె మసిదోనియ సొండెఙ్ తయార్
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 ఆతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మసిదోనియాది వరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్ వందిఙ్
 దేవుణుమఙి కూకమనాన్  ఇజిమాపునెసాత్ ప్.
లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్

11మాపుతోయపటన్మ్ దాన్  ఓడః ఎకాపె తినాఙ్  సమొత ఇని దీవ్పుదు సొహప్ .
మహస్ నాండిఙ్  నెయపోలి ఇని పటన్మ్ దు అందితాప్. 12 అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ ఇని
పటన్ం వాతాప్. మసిదోనియ దేసమ్ దు పిలిపిప్ పటన్ం ఉండి ముకెలమాతి పటన్ం.
అకక్నండొండార్  రోమాదికార్ బతిక్జిమహిపటన్ం. మాపుసెగంరోసుక్ఆపటన్మ్ దు
మహప్.

13 విసాంతి దినమ్ దు మాపు పటన్ం వెలిల్ వాతాపె గడడ్ ఒడుడ్ దరోట్  యూదురు
పారద్నం కిని బాడిడ్ మనాద్ సు ఇజి వాతాప్. వాతిఙ్, బాన్ బసాత్ పె కూడ్ఃజి వాతి
మహి అయ్ లి కొడొఃక్ వెట వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ప్. 14అయావలె లుదియ ఇని ఉండి
అయ్ లి కొడొః వెంజి మహాద్ . అది తుయతయ్ ర పటన్మ్ దికాద్. అది లావు దరది
ఊద రంగుదిపాతెఙ్ పొరిన్కాద్.  అది దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాద్. దేవుణుమాటెఙ్ 
 అరద్ం కిదెఙ్  దేవుణు బుదిద్ సితిత్ఙ్ అది పవులు వెహి మాటెఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃతాదె
అయావజనె నడిఃతాద్. 15 అది, దనిన్ ఇండొణికార్, విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్.
వెనుక అది, “నాను దేవుణుదిఙ్ పూరి నమిమ్జిన ఇజి మీరు ఒపుప్కొటిఙ నా ఇండొ
వాజిమండు”, ఇజిమఙి బతిమాలితాద్.

పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 
16ఒరెన్ండుమాపుపారద్నం కిని బాడిడ్దు సొనిస్ మహిఙ్ ఉండి వెటిట్పణి కిని ఇజిరి

అయ్ లిమాఎదు వాతాద్. దనిన్ఙ్ పుతొన్* ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అదిజాతకం
వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్ నండొ డబుబ్ గణపిసాత్ ద్. 17అది పవులుని  మఙి వెనుక
వాజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాద్ , “యాలోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరి దేవుణుదిఙ్  సేవ
కినికార్. దేవుణు ఎలాగమిఙి గెలిప్సాన్నెల్  ఇజి వీరు వెహాన్రెల్” ఇహాద్ . 18నండొరోసుక్
అది ఆహె కిజి మహిఙ్, పవులు మనుస్దు గొపప్ బాద ఆతండె అయ దెయమ్ దిఙ్ 
“నీను యా ఇజిరి దనిన్ఙ్  డిఃసి సొన్ అ ఇజి యేసుకీసుత్ అతికారమ్ దాన్  వెహసిన”,
ఇజి వెహాన్ . వెటనె అయదెయంఅయ్ లిదిఙ్  డిఃసత్ సొహాద్.

19గాని దనిన్ ఎజుమానిరు వరిఙ్  వాని డబుబ్ విజు సొహె ఇజి సుడ్ఃతారె పవులు
 సీలెఙ్  పటన్ం నడిఃమి, అతికారిఙ డగు ఈడిఃసి తతార్. 20-21 కోరుట్ నడిఃపిసిని
వరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరు యూదురు. వీరు బోదిసిని అలవాటుఙ్  మఙి పడ్ఃఇకెఙ్.
మాటు రోమాదికాట్. మాటు అకెక్ఙ్  ఒపుకొణిక ఆఏద్ , అయావజనె నడిఃనిక ఆఏద్ .
మాపటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి కిజినార్”, ఇజి వెహార్ .

22 అయావలె బాన్ కూడిఃతి మహి లోకుర్ విజేరె పవులుఙ్ ని, సీలెఙ్ ఎదు
వాతారె నింద మొపాత్ రె గగొల్ ఆతార్. వరి సొకెక్ఙ్  లాగ్ జి వరిఙ్  డెఃయుద్ ఇజి కోరుట్
నడిఃపిసినికార్ ఆడ సితార్. 23వారులావుదెబెబ్ఙ్ డెఃయారెపవులు  సీలెఙ్ జెలిలొఇ
ఇడాత్ ర్ . “వరిఙ్ జాగర సుడ్ఃదు”, ఇజి జేలి ఎజుమానిఙ్ ఆడ  సితాత్ ర్. 24అయ ఆడ
 వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని వరిఙ్  జేలిదు లొఇ మనిన్ గదిదు వరి కాలాక్ఙ్ డుకేఙ లొఇ
తొహాండె ఇటాత్ న్. 25రమారమిమదరెయ్ తు పవులుని సీల దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి

* 16:16 16:16పుతొన్ ఇని దెయంయాఅయ్ లిదిఙ్వానికాలమ్ దు జ రిగ్ని సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్.
అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ దనిన్ఙ్ డబుబ్ సీజిమహార్ 
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పాటెఙ్ పారిజ్ మహార్ . వీరు పార్ జిమహిఙ్ జెలిదు తొహెఆతిమహికార్ విజేరె వెంజి
మహార్ . 26అయావలె వెటనె బూమి విజు డటం కదిల్తాదె అయజేలిపునాదిఙ్ విజు
కదిల్తె. వెటనె సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతె. జెలిదు మహివరి విజెరి కటుక్ ఊడిఃతె. 27అయ
జేలిఎజుమానితెలిఆతండెజెలిదిసేహెల్ ఙ్ విజురేఆతిమనికసుడ్ఃతాన్. 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 .

29 అయ జేలి ఎజుమాని, దీవ తగ్ అ ఇజి వెహిస్ లొఇ ఉహ్ కిస్ వాతాండె వణకిస్
పవులు సీలారిపాదమ్ కాఙ్ డగు అరాన్. 30వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్  వెలిల్ తతాండె
వెన్ బాతాన్, “బాబురాండె,నాను తపె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఏలు ఇనిక కిదెఙ్ ?”.

31 “యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, అయావలె నీను నీ ఇండొణికార్  విజిదెరె
తపె ఆనిదెర్”,  ఇజి పవులు సీల వెహార్ . 32 పవులుని సీల వనిన్ఙ్, వనిన్ ఇండొణి
వరిఙ్ యేసుపబు వందిఙ్ సువార వెహార్ . 33 ఆ పొదొయ్  అయా గడిఃయాదునె
వాండు పవులుని సీలెఙ్  ఒతాండె వరి దెబెబ్ఙ్ నొహాన్. వెటనె వాండు, వనిన్
ఇండొణికార్ విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 34వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్ వనిన్ ఇండొ
కూకిస్ తసి బోజనం సితాత్ న్ . దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ వాండు వనిన్
ఇండొణికార్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

35పెందలకోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయలోకాఙ్ డిఃసుత్ ”,ఇజిఆడ  సితాత్ రె జమాన్ ఙ
 జెలిఎజుమానిబాన్  పోకార్. 36జేలిఎజుమానిఅయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙి
డిఃసుత్ ఇజి కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ  పోకమనార్. మీరు ఏలు జమ్ నసొండు”, ఇజి
వెహాన్ .

37 గాని పవులు, “మాపు వరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ వారు తీర్ పు కిజి విజేరె
ముందాలడెఃయార్. మాపురోమాదిఙ్అకుక్మ నికాప్ ఇహిఙ్ బామఙిజెలిదు ఇటాత్ ర్.
ఏలు మఙి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ పోకెఙ్ సుడ్ఃజినార్. మాపు ఒప్ ఏప్. వారె వాజి
మఙి వెలిల్ తసి పోకెఙ్”, ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ . 38యామాటెఙ్ అయ జమానుఙ్ 
కోరుట్ న డ్ఃపిసిని వ రిఙ్ వెహార్ . పవులుని సీల రోమాదిఙ్ అకుక్ మనికార్ ఇజి వెహారె
వారు తియెల్ ఆతార్. 39అయ కోరుట్ నడిఃపిసినికార్ వాతారె పవులుఙ్, సీలెఙ్  సెమ
లొసాత్ రె జెలిదాన్  వెలిల్ కూకిస్ తతాత్ రె ‘పటన్ం డిఃసి సొండు’ ఇజి వరిఙ్  వెహిస్ పోకార్.
40వారు జెలిదాన్  వెలిల్ వాతారె లుదియబాన్ సొహార్. అబెబ్ నమిమ్తిత్వరి వెట వరిగ్జి
వరిఙ్ఆదరిసాత్ రె వరి నమకందిఙ్ సతుత్ కిబిసి  దయ్ రమ్ ముసుక్మండు ఇజి వెహార్ .
వెనుక వారు బాణిఙ్ సోతత్ సొహార్.

17
పవులు తెసలొనికదుసొహాన్ 

1అయావలెపవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె అంపిపొలి,అపొలోనియ
పటన్మ్ కు డాటిస్ దెసలొనిక* ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్ యూదురు మీటిఙ్  కిని
ఇలుల్ ఉండిమహాద్ . 2పవులు,వాండు ఒజఆతిలెకెండ్ యూదురిమీటిఙ్ కిని ఇండొ

* 17:1 17:1దెసలొనికపటన్ంమసిదోనియదేసమ్ దుమ హాద్. రోమ దేసమ్ దిఙ్రాజదానిఆతాద్ యాపటన్ం.
నండొ ఆసిత్ మ హాద్బాన్. నండొండార్ రోమలోకుర్ నియూదురు బాన్ బ తిక్జిమ హార్
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సొహాన్ . సొహాండె, బానె మహి వరివెట మూండి విసాంతి దినమ్ కు దేవుణు మాట
వెహిస్మహాన్. ఇనిక ఇహిఙ, 3 “కీసుత్ ఇనికాన్ మాలెఙ్ ఆజి సానానెల్. సాజి మర్ జి
ని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజి పవకరు రాసిత్క దేవుణు మాటాదు మనాద్. అయ లెకెండ్ జరిగ్దెఙె.
నాను మీ వెట సాటిసి వెహిన్యాయేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి
వెహిస్ సితాత్ న్ . 4యూదురు -లొఇహాన్  సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్ ఒపుకొటారె
పవులుని సీల వెట కూడిఃతార్. బకిమనిన్ గీకు జాతిదికార్ నండొండార్,ముకెలమాతి
అయ్ లికొడొఃక్  నండొండెక్ బావరివెట కూడిఃతార్.

5అహిఙయూదురుగోసఆతార్. గోసఆతారెఇనిపణిసిలెల్ండతిరిగినిసెఇలోకాఙ్ 
సరుద్ హాన్ కూడుఃపాత్ రెమందెఙ్ ఆజిపటన్మ్ దు కలిబిలికిజియాసోనుఇనివనిన్ఇండొ
సొహార్ . ఇండొణి సేహల్  దిఙ్ డెఃయ్ త పొకారె పవులుని సీలెఙ్  లోకుర్ నడిఃమి అసి
తనాట్ ఇజి లొఇ డుఃగితార్. 6గాని పవులుఙ్ ని సీలెఙ్ తోర్ ఏతార్ కాకయాసోనుఙ్ 
మరి నమిమ్తి వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ పటన్ం అతికారిఙ డగు లాగిత తతార్. “వీరు, యా
లోకంవిజుకలిబిలికినికార్,ఇబెబ్బావాతమనార్. 7విరిఙ్ యాయాసొనువనిన్ఇండొ
ఇటాత్ మహాన్ . వీరు విజేరెయేసు ఇజిమరి ఒరెన్  రాజుమనాన్ ఇజి వెహిస్ కయ్ సరు
రూలుఙలొఙిఏండ నడిఃసినార్”, ఇజి డటం గగోలాజివెహార్ . 8యాకవెహారెలోకుర్,
పటన్ం అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలి ఆతార్. 9 అతికారిఙు యాసోను బాణిఙ్, అయ
నమిమ్తిత్ వరిబాణిఙ్ డబుబ్ తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్ సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10సీకటి ఆతిఙ్  వెటనె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్, సీలెఙ్ బెరెయఇనిబాడిడ్దు  పోకార్.

వారు బానె వాతారెయూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహార్. 11బెరెయాదు మహికార్ 
తెసలొనికదు మహి వరిలెకెండ్ ఆఏర్. వారు గొపప్ ఆసదాన్ దేవుణుమాటెఙ్  వెహరె
వనక వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మ హార్. పవులుని సీల వెహిస్ మహి సఙతిఙ్ నిజమ్ నెనొ
ఆఏదొ ఇజి వారు రోజు దేవుణు మాటాదు సుడ్ఃజి సదివిజి మహార్ . 12 అందెఙె
వరి లొఇ నండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్. నండొండార్ గీసు జాతిది వరి లొఇ
పలుక్బడిః మనిన్ అయ్ లి కొడొఃక్ నిమొగకొడొఃర్  నమిమ్తార్. 13గాని బెరెయాదుబా
పవులు దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసినాన్  ఇజి తెసలొనికదు మనిన్ యూదురు నెసాత్ రె
బాణిఙ్ వాతారె బెరెయాలోకాఙ్  కోపంపుటిసాత్ రె కలిబిలి కితాత్ ర్ .

14 అయావలె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్ వెటనె సమ్ దరం డగు సొన్ అ ఇజి పోకార్.
గాని సీలని, తిమోతి బెరెయాదునె నిహ మహార్ . 15 పవులుఙ్ పోకెఙ్ సొహికార్
 ఏదెనుస్†పటన్మ్ దాకానెఒతార్. సీల,తిమోతివెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు సితండె
పవులు వరిఙ్ మహిస్పోకాన్.

పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 
16 పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . మహిఙ్ 

అయపటన్మ్ దువారుమాడిఃసిత్ మహిదె య మ్ కాణిబొమెమ్ఙ్ ‡నండొమహిఙ్  అకెక్ఙ్
 సుడ్ఃజి మనుస్దు నండొ బాద ఆతాన్. 17అయావలెయూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ
సొహాండెయూదురు వెట,బ కిమనిన్యూదురుఆఇవరివెటపవులువాదిసాత్ న్. రోజు
రోజు సత సహక్ కూడ్ఃజి వాతి వరివెట వాదిసి మహాన్ . 18 అబెబ్ లావు సద్ వితి

† 17:15 17:15 ఏలు ఏదెనుస్ పటన్ం గీకు దేసెమ్ దిముకెల మాతిపటన్ం ‡ 17:16 17:16యాబొమెమ్ఙ్
అయపటన్మ్ దికార్ మాడిఃసిత్మహి దెయమ్ కలె కెండ్ తోరితె
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మనిన్కార్  ఎపికూరియ జటుదికార్ సెగొండార్ § సోత్ యికుల లోకుర్ లొఇ సెగొండార్ 
మహార్ . వారు పవులు వెట వాదిసాత్ ర్. సెగొండార్, యా బడాకి ఇనిక వెహిస్నాన్ 
ఇజి వెహార్ . యేసుపబు వందిఙ్, సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ పవులు నెసిప్సిత్ఙ్
 అబెబ్ మరి సెగొండార్  వీండు ఆఇ దెయమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజి వెహార్ .
19 వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు లాగిత తతాత్ రె, “నీను వెహిస్ని యా
కొతత్ మాట ఎలాగ మరికాదొ, మాపుబా నెసెత్ఙ్ ఆనాదా? 20 నీను సెగం కొతత్ మాటెఙ్ 
 వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపుఎసెఙ్ బావెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్  మాపు
కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 21 ఆ ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ విజేరె, అబెబ్ బతిక్జి మహి
ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ ఆఇకార్ బా ఇనికాదొ ఉండి కొతత్ మాట విని వందిఙ్, వరిగ్ని
వందిఙ్ లావుఇసట్మాజి వరి సమయం విజుబానె గడఃపిస్ మహార్ .

22 అయావలె పవులు అరెయొపగు సదుదు నిహండె ఈహ వెహాన్ , “ఏదెనుస్
పటన్మ్ దికిదెరా, మీరు విజు పణిఙ లొఇ గొపప్ బకి మనిన్కిదెర్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్.
23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను బూలాజి బూలాజి మీ బొమెమ్ఙ నెగెండ సుడ్ఃజి మహిఙ్ 
ఉండి మాలి పీట సుడ్ఃత. దనిన్ ముసుక్ ‘నెస్ ఇ దెయమ్ దిఙ్’ ఇజి రాసత్ మనాద్.
అందెఙె మీరు నెస్ ఏండ ఇని దనిన్ఙ్ మాడిఃసినిదెరొ దనిన్ వందిఙ్ నాను మిఙి
బోదిసిన”, ఇజి వెహాన్ .

24 పవులు మరి వెహాన్, “యాబూ లోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇ మనిన్ విజువ నకాఙ్,
 దేవుణునెపుటిసాత్ న్. అయదేవుణునె పరలోకమ్ దిఙ్,బూమిదిఙ్  పబు ఆతమనాన్.
అయ దేవుణు లోకు  తొహి గుడిఃదు బతిక్ఎన్. 25 దేవుణునె విజు లోకాఙ్ బతుక్,
పాణం, విజు సీజినాన్. దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా తకుక్ ఆఏండ మన్ ఎద్ . అందెఙె లోకు
వనిన్ఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 26 దేవుణు ఒరెన్ వనిన్ వెట విజు జాతి
లోకాఙ్ పుటిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూలోకంముసుక్ విజుబాన్ బతిక్నివందిఙ్ 
పుటిసాత్ న్. వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి, ఎమేణి కాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణు
ముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితమనాన్. 27ఎందనిఙ్  ఇహిఙఉండి వేలావారు నఙి  రెబాజి
వానారుస్ ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దేవుణుమా డగుహాన్  దూరం
మంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటుదేవుణువెటనెబతిక్నాట్,దేవుణువెటనెనడిఃసినాట్,
దేవుణు వెటనె మంజినాట్. మీ లొఇ పాటెఙ్ రాసిన్కార్ వెహివజ ‘మాటు దేవుణు
కొడొఃరె'.

29అందెఙెమాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్, లోకు, వరి మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనం
వజ, వారు నెసిత్మనిన్ పణి వజ బఙారమ్ దాన్, వెండిదాన్, పణుకుఙాణ్ తయార్ కితత్
బొమెమ్ఙ వజ దేవుణు మనాన్  ఇజి ఒడిఃబిదెఙ్  ఆఏద్ . 30 నసిత్వలెమాటు నెస్ ఏండ
మహివలె దేవుణు అకక్ సుడ్ఃతిఙ్ బాసుడ్ఃఇ లెకెండ్  డిఃసాత్ న్. ఏలు ఇహిఙ ఎంబెబా
సరినె, విజేరె లోకుర్ వరి పాపమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణుబాన్  రదుద్ ఇజి దేవుణు ఆడ
సీజినాన్. 31ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజేరె లోకాఙ్ నీతినిజయిదాన్ తీర్ పు కిదెఙ్
 ఉండి రోజు ఏర్ పాటు కిత మనాన్. అయా రోజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ ఒరెన్ 
లోకువెట తీర్ పు తీరిసాన్న్. దేవుణు ఆ లోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జి నిక మనాన్.

§ 17:18 17:18 ఎపికూరియ లోకుర్, సోత్ యికుల లోకుర్. వీరు గీకుజాతిలొఇ ఎకుక్ సద్ వితి లోకుర్.
ఎపికూరియ లోకుర్ 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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ఎందనిఙ్ నికాన్  ఇహిఙ ఆ లోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్  అతికారం మనాద్  ఇజి విజేరిఙ్ 
రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకుసాజిమర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరిలొఇ సెగొండార్  కరాయితార్. గాని
మరి సెగొండార్ “దినిన్ వందిఙ్మరి వెహ్ అ, వెనాప్”, ఇజి పవులుఙ్  వెహార్ . 33ఆహె
మహిఙ్ పవులు వరిబాణిఙ్ సొహాన్ . 34 అహిఙ సెగొండార్ పవులు వెహి మాటెఙ్ 
 నమిమ్తాత్ రె వనిన్ వెట కూడిఃతార్. పవులు వెట  కూడిఃతిమహివరిలొఇ 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 డిఃసిసొండెఙ్ వలె ఇజి కల్వుదియఇని రోమపెరిరాజుఆడ 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
పవులుయూదురుమీటిఙ్ కినిఇండొసొహాండె,యూదురు వెట, గీసువరివెటతరిక్సి
వెహిస్ వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజి ఒపిసిమహాన్ . 5సీలని తిమోతిమసిదోనియదాన్ 
వాతారె పవులు వెట కూడిఃతార్. అయావలె పవులు పూరి టయం దేవుణుమాటెఙ్ 
 బోదిసిమహాన్ .యేసునె కీసుత్ ఇజియూదురుఙడటిసిసాసివెహిస్మహాన్ . 6పవులు
వెహిమాటెఙ్ యూదురు నెకపొకారె పవులుఙ్  దుసలాడిఃతార్. అయావలె పవులు,
“దేవుణు మిఙి సికస్సితిత్ఙ అకక్ మీరె మీ ముసుక్ తపిసినిదెర్. దినిన్ వందిఙ్ నా
బాన్తపుప్సిలెల్ద్ . ఇబెబ్హాన్  నానుయూదురు ఆఇవరిబాన్  సొనానెదేవుణుమాటెఙ్ 
నెసిప్ సాన్లె”, ఇజి వెహండె,సొకెక్ఙ దూలిల్ దుల్ పాత్ న్.

7 పవులు యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొహాన్  సోతాత్ ండె పడఃకాద్ మహి తీతియు
యూసుత్ ఇని వనిన్ ఇండొ సొహాన్ . తీతియు దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాన్. వనిన్
ఇలుల్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలుల్ డగునె మహాద్ . 8 యూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్
నడిఃపిసినికాన్  ఆతి కిసప్సు, వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్. మరి
కొరింతు పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ బాదేవుణుమాటవెహారె 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 ఇహిఙ యా పటన్మ్ దు నాలోకుర్ 
నండొండార్ మనార్”, ఇజి పవులుఙ్ వెహాన్ . 11 అందెఙె పవులు దేవుణు మాటెఙ్ 
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”
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14 పవులు వరిగ్దెఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయావలె గలియోను యూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ ,
“యూదురాండె, ఇకక్ ఉండి తపుప్ పణి వందిఙ్  ఇహిఙ, ఉండి సెఇ పణి వందిఙ్ 
ఇహిఙ నాను మీమాటెఙ్  నెగెండ వెండెఙ్ ఆనాద్. 15 గాని ఇకక్ ఇనికాదొ ఉండి
మాటవందిఙ్, పేర్ కువందిఙ్, మీ రూలుఙ్ వందిఙ్  తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙ మీరె పనిన్ఙ్
 సుడ్ఃదు. నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజియూదురు
వెట వెహాన్ . 16 ఈహ వెహండె వరిఙ్ కోరుట్ దాన్  పేరాన్. 17 అయావలె విజేరె
కూడిఃతారెయూదురిమీటిఙ్  ఇలుల్ నడిఃపిసినికాన్ ఆతిసోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె
కోరుట్ డగు తతాత్ రె డెఃయార్. అహిఙ్ బా గలియోను యా సఙతిఙ వందిఙ్ ఇనికబా
ఇన్ ఎతాన్.

పిసిక్లనిఅకుక్ల
18 పవులు దేవుణువెట మొకిత మ హాన్ కా క అకక్ వీసిత్వలె బుర కతె ఆతాన్.

కొరింతు పటన్మ్ దు మరి నండొ రోసుక్ మంజి వెనుక నమిమ్తిత్వరిబాణిఙ్  సెలవ
లొసాత్ ండెసొహాన్ . కెంకెయాదుసొహరెబుర కతెఆతాన్. బాణిఙ్ ఓడఃఎకాండెసిరియ
ఇని దేసెమ్ దిఙ్ పిసిక్ల,అకుక్ల వెటసొహాన్ .

19వారు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతార్. పిసిక్ల అకులరిఙ్ డిఃసి పవులు సొనివలె
వీరు యా పటన్మ్ దునె మంజినార్. పవులు ఇహిఙ ఒరెండె బానె మహి యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె యూదురు వెట తరిక్సి వరిగ్జి మహాన్ . 20 సెగం
రోసుక్మావెటమన్ అఇజియూదురుపవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులు కెఏతాన్. 21వరిఙ్ 
డిఃసి సొహివలె, “దేవుణు ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు మర్ జి వాన”, ఇజి వెహండె
సోతాత్ న్. ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ . 22 కయ్ సరియాదు అందితాండె పవులు
యెరూసలేం పటన్మ్ దు ఎక సొహాన్ . బానె మహి సఙమ్ దివరిఙ్ సుడిః సొహాన్ .
వెనుక అంతియోకయాదుసొహాన్ .

23బానె సెగం కాలం మహి వెనుక సోతాండె గలతియపుగియ ఇని దేసమ్ కాణిఙ్
 వరస్ బూలాతాండె నమిమ్తి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. దేవుణుదిఙ్  డిఃస్ ఏండ నెగెండ మండు
ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం సితాత్ న్ .

అపొలొఇనికాన్ 
24 అయావలె అలకస్ంతియదికాన్  అపొలొ ఇని ఒరెన్  యూదవాండు ఎపెసు

పటన్మ్ దు వాతాన్. వాండు గొపప్ స ద్ వితికాన్. దేవుణు మాటదు రాసిత్మ నిన్కెఙ్
విజుబాగ నెసిత్మనికాన్. దేవుణుమాట నెగెండ వరిగ్దెఙ్ వాండు అటాన్న్. 25వాండు
యేసుపబువందిఙ్ నెగెండసుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్. ఎలాగబతిక్దెఙ్ ఇజియేసుపబు
నెస్ పిసిత్మాటెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. గానియోహానులోకాఙ్ సితిత్ బాపిత్సం వందిఙెవాండు
నెసత్ మహాన్ . 26 యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు మాటెఙ్ 
వరిగ్తాన్. పిసిక్లఅకుక్లవినిన్మాటెఙ్ వెహారెవినిన్ఙ్వరిఇండొకూకఒతాత్ 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, అకాక్యాదుమహినమిమ్తివరిఙ్, ‘వినిన్ఙ్  మీ
వెటకూడుఃపు’ఇజిఉతంరాసాత్ ర్. వాండుఅబెబ్సొహాండెదేవుణుదయాదరమ్మ్ దాన్
 నమిమ్తి వరిఙ్ నండొ సాయం కితాత్ న్ . 28 విజేరె కూడిఃతి మహి బాడిడ్దు అపొలొ
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యూదురువెట వాదిసాత్ ండె వరి వాదం 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 మీముసుక్ వాతాదా
సిలెల్దా?”,ఇజివరిఙ్వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ ,దేవుణుఆతమ్మనాద్ ఇజిమాప్ 
ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎమేణి బాపిత్సం
లాగె ఆతిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహాను సితిత్ననిన్ బాపిత్సం లాగె ఆతాప్”
ఇహార్ . 4 పవులు మరి వెహాన్ , “పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిత్వరిఙె యోహాను
బాపిత్సం సితాత్ న్ . నా వెనుక వాని యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు”, ఇజి వెహాండె
బాపిత్సం సితాత్ న్ . 5యాకవెహారెవారుయేసుపబు పేరు అసాత్ రెబాపిత్సంలాగె ఆతార్.
6పవులు వరిముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ వరి ముసుక్ వాతాద్. వాతిఙ్,వారు
వరిఙ్  నెస్ ఇఆఇబాసెఙ్ వరిగ్తార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్  వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
7వారు డగుడగు పనెన్ండు మణిసిర్ మొగకొడొఃర్  మహార్ .

8 పవులు అయ ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ యూదురి మీటిఙ్  ఇండొ సొహాండె
దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ తరిక్సి వరిగ్జి వరిఙ్  ఒపుకొడిఃసి దయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తాన్.
ఆహె మూండి నెలెఙ్ బానె మహాన్ . 9గాని సెగొండార్ గర ఆజి అసల నమిమ్ఏతార్.
వారు పవులు వెహి సువార వందిఙ్ విజెరిముందాల దుసలాడిఃజి వరిగ్తార్. అందెఙె
పవులు వరిఙ్ డిఃసి నమిమ్తి వరిఙ్ వనిన్వెట ఒతండె రోజు రోజు తురాను ఇని ఒరెన్ 
వనిన్ బడిః ఇండొ నెసిప్సత్ మహాన్ . 10 రుండి పంటెఙ్ దాక పవులు యాలెకెండ్ 
వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయ ఆసియ పాంతమ్ దు బతిక్జిని యూదురు, యూదురు
ఆఇకార్, విజేరె దేవుణు మాట వెహార్. 11 దేవుణు పవులువెట ఒదెద్ గొపప్ బమామ్తి
పణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్. 12వనిన్ తువాలిఙ్, నడుఃముదు తొహిన్ కటు జబుబ్ మనిన్వరి డగు
తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు విజు డిఃసెత్ సొహె.

13 అయావలె యూదురు లొఇ సెగొండార్ మోటిగురుఙ్ బూలాజి దెయమ్ కాఙ్ 
పేర్ జి మహార్ . దెయమ్ కాఙ్ పేరెద్ఙ్ నెసిత్కార్ వారు. వారు యేసుపబు పేరు అసి
దెయమ్ కాఙ్  పేరెద్ఙ్  సుడ్ఃతార్. “పవులు వెహిన్ యేసు సతుత్ దాన్ వెహిస్న, నీను
వినిన్ఙ్ డిఃసిసి సొన్ అ ఇజి నాను ఆడ  సీజిన”, ఇజి వారు దెయమ్ కాఙ్ అసిత్ వరిఙ్
 వెహిస్ మహార్ . 14 సెక్వ ఇని ఒరెన్ యూదపెరిపుజేరి మరిసిర్  ఏడుగురు యా
లెకెండ్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 15గాని ఆ దెయం వరివెట, “నాను
యేసుఙ్ నెసాన్, పవులు  నెసిన, గానిమీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16అయ
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 విజేరె యూదురు, యూదురు ఆఇ జాతిదికార్ యాక వెహారె గొపప్
తియెలాతార్. యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం సితాత్ ర్. 18 కొతత్ఙ్ నమిమ్తికార్
 నండొండార్ వాతారెవారు కితిత్ సెఇ పణిఙ్ విజువిజెరిముందాల వెహరె ఒపుప్కొటార్.
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19కొతత్ఙ్ నమిమ్తి సెటిణ్పణికినికార్  నండొండార్ మంతమ్ కు రాసిత్మని వరిపుసత్కమ్ కు
తతాత్ రె విజెరి ముందాల అకెక్ఙ్ సురార్. వారు లెకక్ సుడ్ఃతిఙ్  వనక దరయబాయ్ 
వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్ *వాతె. 20ఈహె దేవుణు -మాట విజుబాన్ సాటె ఆతాదె
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. 22 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి తిమోతి, ఎరాసుత్ ఇనివరిఙ్
 మసిదోనియాదుపోకాండె పవులు సెగం కాలం ఆసియపాంతమ్ దు బతిక్తాన్.

ఎపెసు పటన్మ్ దు గొడఃబ జరిగ్తాద్
23 అయ కాలమ్ దు యేసుపబు ముసుక్ లోకుర్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్  ఉండి

గొపప్ గొడఃబ వాతాద్. 24 ఇకక్ ఎలాగ  ఇహిఙ, దెమెతి ఇని ఒరెన్ సరాబు మహాన్ .
వాండు వెండిదాన్ అరెమి ఇని దెయమ్ దిఙ్  ఇండొ ఇడిన్ ఇజిరి గుడిఃఙ్†  తయార్ 
కినికాన్. యా దెమెతిఙ్, వనిన్వెట మహి సరాబురిఙ్  విజెరిఙ్ యా పణిదాన్
నండొ లాబం దొహ్ కిస్ మహాద్ . 25 యా దెమెతి యా పణికినివరిఙ్ ని, వ రిలె కెండ్
ఆఇపణిఙ్ కిని వరిఙ్ బా కూడుఃపాత్ ండె ఈహ వెహాన్ , “బాబురాండె, యాపణిదానె
ఎకుక్ ఆసిత్ మఙి వానాద్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్ గదె. 26 గాని కికాణిఙ్  తయార్ 
కినికెఙ్ దెయమ్ కు ఆఉ ఇజియా పవులు వెహిస్, ఎపెసు పటన్మ్ దు ఉండె ఆఏద్ ,
ఆసియ పాంతమ్ దు విజుబాణిలెకెండ్ నండొండారిఙ్ నమిమ్సి మహాన్. ఇక మీరు
సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్. 27 ఏలు గొపప్ పమాదం ఆజినాద్. మా పణి వందిఙ్
మనిన్ నెగిగ్ పేరుపాడాఃనాదెల్. అకాక్దెఆఏండపెరి దెయమాతియాఅరెమిదెయమ్ ది
గుడిఃబా ఎయెరిఙ్ బా అవ్ సరం సిలెల్ండ ఆనాద్. ఆసియ దేసెమ్ దికార్ విజేరె,
బూలోకం విజుపూజ కినియాఅరెమి దెయమ్ ది గొపప్ పేరు సిలెల్ండ ఆనాద్ లె”, ఇజి
యాదెమెతివరివెట వెహాన్ .

28 యాక 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
- యాదికార్ గాయి, అరిసత్రుక్ ఇని రిఏరిఙ్  అసాత్ రె అయ పటన్మ్ దు మనిన్ పెరి
సదుదు‡ లాగిత ఒతార్. 30 మంద కూడిఃతి మహి అయ సదుదు సొండెఙ్ ఇజి
పవులు ఒడిఃఒడిఃబితాన్. గాని నమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరి సిఏతార్. 31 పవులు
కూలయెర్  ఆతి అయ ఆసియ పాంతమ్ ది అతికారి లోకుర్  సెగొండార్ బా లోకుర్ 
కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్సొనామ్ ఇజి కబు పోకారె బతిమాలితార్.

32అయసదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్,మరి సెగొండార్ 
ఈహ వెహిస్గగోల్ ఆతార్. గానివారుఇనిదనిన్ఙ్ కూడిఃతమనారొఇజినండొలోకుర్ 
నెస్ ఏతార్. 33యూదురు అలెక్ జెండర్ ఇనివనిన్ఙ్, విజెరె వందిఙ్ నీనె వర్ గిఅ ఇజి
లోకుర్ నడిఃమిహాన్  ముందాల నిల్ పాత్ ర్. అలెజిమండు ఇజివాండు కియుసాపాత్ ండె

* 19:19 19:19 ఉండి వెండి రుపాయి ఉండి రోజుది కూలి † 19:24 19:24 ఇజిరి గుడిఙ్ ఇహిఙ
అరెమి దెయమ్ ది గుడిఃది ఇజిరి బొమెమ్ఙ్ ‡ 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.
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ఉండిమాట §వెహన్ఇజిసుడ్ఃజిమహాన్ . 34గానివాండుయూదవాండు ఇజినెసాత్ రె
వారు రుండి గంటెఙ్ దాక, ‘ఎపెసువరి అరెమిదెయంగొపప్ దెయం’ ఇజిఉండెలెకెండ్
 గగోల్ ఆతార్. 35 అయావలె అయ పటన్ం కరణ్ం *వాతాండె లోకాఙ్ విజెరిఙ్  గగొల్ 
ఆఏండమండు ఇజి వెహాన్ . “ఎపెసు పటన్మ్ దికిదెరా,మాపుఅరెమిపెరి దెయమ్ ది
గుడిఃదిఙ్  కాప్ కినికాప్  ఇజివిజేరె నెసినార్ గదె. ఆగాసమ్ దాన్  అరిఅరెమిదెయమ్ 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 . 37 మీరు యా లోకాఙ్ 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,
అతికారిలోకుర్ మనార్. బానెసొనిస్వారు ఒరెన్ ముసుక్మరిఒరెన్నేరమ్ కు సీదెఙ్.
39గానిమరిఇనివందిఙ్  ఇనికబాతగుగ్ మహిఙఅకక్రోజుజరిగ్నిసదుదువరిగ్జితీర్ పు
తీరిసెత్ఙ్. 40నేండు జరిగ్తి గొడఃబవందిఙ్ రోమఅతికారిఙుమాముసుక్ కేసుపొకాన్రొ
ఇజినానుతియెలాజిన.  జ రిగ్తిగొడఃబవందిఙ్వెహెఙ్ ఇనిమాటబాసిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙయావజ కూడ్ఃజి గగోలాజి వరిగ్నిదనిన్ఙ్  వెహెఙ్ అసల కారణం సిలెల్ద్ ”, ఇజి
వరివెట వెహాన్  †. 41వాండు ఈహ వెహిస్ కూడిఃతిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్  సొండు ఇజి
పోకాన్.

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 సెలవ్ లొసాత్ ండె
మసిదోనియదు సొండెఙ్ సోతాత్ న్. 2 పవులు ఆ దేసెం విజు బూలాజి నమిమ్తి వరిఙ్ 
సుడ్ఃజి సొహాన్ . వరి నమకమ్ దిఙ్ సతుత్ కిబిసాత్ న్. వెనుక అకాయ ఇజి కూకిన్ గీసు
దేసమ్ దు వాతాన్ 3 పవులు అబెబ్ మూండి నెలెఙ్ మహాన్ . ఓడః ఎకిస్ సిరియాదు
సొన ఇజి మహిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ కుట ఆజి మహార్  ఇజి వెహాన్. అకక్
నెసాత్ ండె మసిదోనియదాన్ నడిఃజి సొనిస్ అబెబ్ణాన్ ఓడః ఎకిస్ సొండెఙ్ ఒడిఃబితాన్.
4 పురు మరిసి ఆతి బెరెయ పటన్మ్ దికాన్  సొపతు ఇనికాన్, దెసలోనియదికార్
 అరిసత్ర్ కు, సెకుందు ఇనికార్, దెర్ బ పటన్మ్ దికాన్ గాయి ఇనికాన్, మరి తిమోతి,
ఆసియ దేసెమ్ దికార్ ఆతి తుకికు, తోపిము ఇనికార్ పవులు వెట సొహార్. 5 వీరు
ముందాలెన్ సొహరె తోయ ఇని పటన్ంమా వందిఙ్ సుడ్ఃజి మహార్  *. 6పులాఙ్ ఆఇ
రొటెట్ఙ పండొయ్ ఆతి వెనుకమాపుపిలిపిప్ పటన్ం డిఃసి ఓడః ఎకిస్ అయ్ దు రోస్ కాణ్ 
తోయ† పటన్ం వాతాప్. అబెబ్ముందాలసొహిమహివరివెట ఏడు రోసుక్ మహప్.

పవులుసా తివనిన్ఙ్ నికాన్

§ 19:33 19:33 గొడఃబ కినికార్ మాపు యూదురు 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 వందిఙ్యాముకెలమాతిఅతికారి, రోమఅతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు గొడఃబ పుటిసిత్ఙ వరిఙ్ 

వాని అవుకాసమ్ కు సిలెల్ండ ఆనె * 20:5 20:5యాపుసత్కం రాసిత్మ హి లూక పవులువెట పయ్ నం కిదెఙ్
మ 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
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7వారమ్ దిమొదొహి రోజు ‡పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం తిండెఙ్ మాపు కూడిఃత
వాతాప్. అయావలెపవులుమరస్నాండిఙ్ సొనాలెఇజివరిఙ్నెసిప్సాత్ న్. మదరెయు -
దాకనండొమాటెఙ్  వరిగ్జిమహాన్ . 8మాపుకూడిఃతిమహిమేడః గదిదు నండొదీవెఙ్ 
మహె. 9అయావలెఅయుకుఇనిఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ కిటికిదుబసాత్ ండెవెంజిమహాన్.
వెంజిమహిఙ్ నిదవాతాద్. పవులు లావు సుటుక్ నెసిప్సిత్ మహిఙ్ యాదఙడాఃయెన్ 
నిద లావాతిత్ఙ్ జోఙితాండె మూండి అంతంకాణిఙ్  అడిఃగి అరాన్. పెహి సుడ్ఃతిఙ్ 
సాతమహాన్ . 10గాని పవులు అడిగ్ డిఃగితాండె వనిన్ ముసుక్ అరిస్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి
అసాత్ న్. “మీరు బాద ఆమాట్. వనిన్ పాణం వనిన్లొఇనె మనాద్”, ఇజి వరివెట
వెహాన్ . 11పవులు మరిమేడఃముసుక్ సొహాండె రొటె రుకిస్ వరివెట బోజనం కితాత్ న్ .
జాయానిదాక నండొమాటెఙ్ వరిగ్జి సోతాండెసొహాన్ . 12వారు బతిక్తి మహిఅయ
దఙ్ డెఃఙ్  ఇండొ తతార్ గొపప్ సరద్ ఆతార్.

పవులుఎపెసుపటన్మ్ దిపెదెద్లుఙవెటసెలవలొసాత్ ండెయెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .
13 పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపు వనిన్ముందాల ఓడః

ఎకిస్ అసోసు సొహప్ . పవులుఙ్ బానె ఓడఃదు ఎకాన్ప్ ఇజి మాపు ఒడిఃబితాత్ ప్.
14అసోసుదు పవులుమావెట కూడిఃతివలెమాపువనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పెమితులె
ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 15 బాణిఙ్ సోసి మహస్ నాండిఙ్ కియోసు ఇని బాడిడ్ఙ
ఎదు వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్  సమోసు ఇనిబాన్  సొహాపె బాణిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ 
 మెలితె ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 16పెంతెకోసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్ యెరూసలేమ్ దు
అందిదెఙ్ వలె ఇజి పవులు తొంత ఆతాన్. ఆసియదు సొహిఙ అలసయ్ం ఆనాద్ ఇజి
ఎపెసు పటన్మ్ దు సొన్ఎండ తినాఙ్ సొండెఙ్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్.

17 అందెఙె పవులు మిలెతుదు అందితివలె ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ సఙమ్ ది
పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ కూక్ పిసాత్ న్. 18వారు వనిన్ డగు వాతిఙ్ పవులు వరివెట ఈహ
వెహాన్ , “నాను ఆసియదు వాతిమొదొల్ దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలం మీ నడిఃమి ఎలాగ
బతిక్జి మహానొ ఇజి మీరె నెసిన్దెర్ గదె. 19యూదురు నఙి సపెత్ఙ్ కుట కిజి నఙి
మాలెఙ్ కితాత్ ర్ గానినాను గొపప్ వాండు ఇజి ఒడిఃబిఏండ కణెరు వాకిస్ దేవుణు పణి
కిజి ఎలాగ మహానొ ఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20 సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఇని వందిఙ్ 
అవ్ సరమాతికఇనికబాసరినెమీలోకుర్ నడిఃమివిజేరె కూడిఃతిమహిబాడిడ్దునాను
సాటిసత్. మీ ఇలాక్ఙ్ బావాతానెమిఙి నెసిప్సత్. 21పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు ఇజి నాను
యూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసివెహ.

22ఇదిలో,నాను దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నెయెరూసలేమ్ దుసొనిస్న. అబెబ్ నఙి
ఇనిక జరిగ్నాదెల్నొ నఙి తెలిఏద్. 23గాని విజు పటన్మ్ కాఙ్ బా, నఙి మాలెఙ్  వాజినె
ఇజి,యెరూసలేమ్ దునఙిజెలిదుఇడాన్రెల్ ఇజి,దేవుణుఆతమ్నఙివెహిస్నాన్. 24గాని
నాపాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బావిలువ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపబు ఆతియేసు నఙి
సితిత్ పణిపూరికిదెఙె. అయపణిఇనికఇహిఙదేవుణు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ మనిన్
సువార వందిఙ్నానుసాసి వెహెఙ్.

‡ 20:7 20:7 యూదురి దినమ్ కు లెకక్ కినిక ఎలాగ ఇహిఙ సనివారం పొదొయ్ ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారం
మొదొలిస్నాద్. లూక యా పుసత్కం రాసిత్వలెయాలెకెండె లెకక్ కితాత్ న్  ఇజి బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు కితిత్కార్ 
నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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25 నాను బూలాజి దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ మీ నడిఃమి వెహ గాని మీలొఇ
ఎయిదెర్ బామరి నఙి తొఇదెరెల్ ఇజి నాను ఏలు నెసాన్. 26గానిమీలొఇ ఎయిదెర్ బా
పాడాఃజి సొహిఙ నాపూసి తెవితాద్  ఇజి నేండు మీరె సాసిర్ ఆనిదెర్ లె. 27దేవుణు
ఇసట్ం పూరి నాను మిఙి నెసిప్సత్. ఇనికబా డాఃప్ ఏత. 28దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసి
నల సితండె సఙమ్ దిఙ్  సమ్ పాదిసాత్ న్. అయ సఙమ్ దిఙ్ మీరు బాగ కాప్ కిదెఙ్.
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అయ పణిలొఇ నెగెండ
సుడ్ఃదు. మీవందిఙ్ బా 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. 31 అహిఙ జాగర మండు. నాను మూండి పంటెఙ్ దాక
రెయుపొగలు కణెరు వాకిస్ నమకమ్ వందిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃస్ ఏండ 
వెహమనన్. అకక్మీరు ఒడిఃబిజిజాగరమండు.

32 దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్ మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. మీ
నమకం నండొ కిదెఙ్ అటిన్ దేవుణు - మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్ 
 కేట ఆతి వరివెట మిఙి అకుక్ సీదెఙ్ అటిన్ దేవుణుమాటదిఙ్ మిఙి 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
ఇనికఇహిఙమీరుడటంపణికిజిసిలిల్ వరిఙ్ సాయంకిదెఙ్. దినిన్వందిఙ్ యేసుపబు
నెస్ పిసిత్ మాట గురు కిదెఙ్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ సీనివనిన్ సరద్ లొసిన్వ నిన్ సరద్ ఇంక
పెరిక.

36 పవులు ఈహ వెహండె ముణుకుఙ్  ఊర్ జి వారు విజెరె వెట పారద్నం కితాత్ న్ .
37 వారు విజేరె పవులుఙ్ పొంబితారె వనిన్ఙ్ ముదుద్ కిజి  లావు అడఃబాతార్.
38 ఎందానిఙ్  ఇహిఙ, మీరు ఇబెబ్హాన్ నఙి సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజి పవులు వెహి అయ
మాటవందిఙె గొపప్ దుకం ఆతార్. వారు ఓడః ఎకిన్ అందు పవులు ఇటాత్ వాతార్.

21
పవులుయెరూసలేంసొనిస్నాన్ 

1మాపువరిఙ్  డిఃసిసోతిత్ వెనుక ఓడః ఎకాపెతినాఙ్ సొనిస్ కోసు ఇనిబాన్ వాతాప్.
మహస్ నాండిఙ్  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  ఓడఃదుసామనమ్ కుమహె. 4బాన్ 
సిసూరిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃతిఙ్  వరివెట కూడిఃతాపె ఏడు రోసుక్ బానె మహప్. ‘నీను
యెరూసలేమ్ దు సొనామ్’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహి లెకెండ్ పవులు  వెహార్ 5-6 గాని
బాణిఙ్  సొండెఙ్ టయం ఆతివలె మాపు సోతాత్ పె పయ్ నం కితాప్. నమిమ్తికార్ 
విజేరె, అయ్ లికొడొఃక్, కొడొఃర్, మావెట పటన్ం వెలిల్దాక ఇడిడ్ః వాతార్. మాపువిజెపె
సమ్ దరంఒడుడ్ దుముణుకుఙ్  ఊర్ జిపారద్నం కితాత్ పెఒరెన్ వెటఒరెన్ సెలవలొసాత్ పె
ఓడః ఎకాప్. వారు వరి ఇండొమర్ జిసొహార్.
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7మాపు తూరుదాన్  సోతాత్ పె తొలెమాయి ఇని పటన్మ్ దు వాతాప్. బాన్ నమిమ్తి
తంబెర్ సిరిఙ్  సుడిః సొహపె వరివెట ఉండి రోజుమహప్. 8మహస్ నాండిఙ్ సోతాత్ పె
కయ్ సరియాదు వాతాప్. బానె సువార వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొ సొహపె వనిన్ ఇండొ
మహప్. పిలిపు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దు ఏర్ పాటు కితిత్ ఏడుగురు లొఇ
ఒరెన్. 9అయాపిలిపుఙ్ నాలుగ్ రు విడిడ్ ః అయ్ లిక్ మహె. అవిక్  దేవుణుబాణిఙ్వాని
మాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.

10 మాపు సెగం రోసుక్ బానె మహివలె అగబు ఇని ఒరెన్ పవక యూదయ
పాంతమ్ దాన్  బానె వాతాన్. 11 అగబు మాపు మనిన్బాన్  వాతాండె పవులు
నడుముదు తొహిమనిన్ కటు కుతాన్. కుతాండె, వనిన్ కికాఙ్ కాలాక్ఙ్ అగబు తొహె
ఆతాన్. తొహె ఆతండె, యా కటు ఎయెర్ ది ఇహిఙ వనిన్ఙ్  యెరూసలేమ్ దు మనిన్
యూదురు తొహిస్ ఆఇ లోకాఙ్  ఒపజెపాన్రెల్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్  ఇజియా
అగబు వెహాన్ .

12యాకమాపు వెహాపె  మాపు, బానె మహి నమిమ్తికార్, పవులు వెట, “యెరూ
- సలేమ్ దు సొనామ్”, ఇజి బతిమాలితాప్. 13 దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు ఎందనిఙ్ 
 అడఃబాజి నఙి దుకం కిబిసినిదెర్? నా పబు ఆతి యేసువందిఙ్ తొహె అదెఙె
ఆఏద్ , వనిన్ వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దు సాదెఙ్ బా నాను ఒపుప్కొడ్ఃజిన”, ఇహాన్ .
14పవులుమామాటెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపుఅలెతాప్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ
జరిగ్పిద్ ఇహాప్. 15అయ పటన్మ్ దు సెగం రోసుక్ మహి వెనుకమాపుసామనమ్ కు
విజు అసాత్ పె ఎకుక్ యెరూసలేం పటన్మ్ దు సొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ 
సెగొండార్ సిసూర్ మావెట వాతారెమాపుమండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబితిత్ మాన్సోను ఇండొ
మఙితతార్. మాన్సోను కుపదికాన్. మొదొహాన్  అసియేసుపబు సిసూడుః ఆతికాన్.

పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 
17మాపు యెరూసలేమ్ దు వాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙి సరద్దాన్  మరాయ్ద

కితాత్ ర్ . 18మరస్ నాండిఙ్ పవులుమా వెటయాకోబు డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు
విజేరె బానె మహార్ . 19 పవులు వరిఙ్  మాడిఃసాత్ న్. వెనుక యూదురు ఆఇవరిలొఇ
పవులు కితిత్ సువార పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ విజుపూరి వెహాన్ . 20వారు ఇకెక్ఙ్ 
వెహారె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులు వెట వారు ఈహ వెహార్ , “పవులునా,
యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్  మనార్  ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె.
వారువిజేరెదేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్నండొపటుదలమనికార్. 21ఇబెబ్
మనిన్ యూదురు విజేరె నీవందిఙ్ ఉండి బోగట్ వెహ మనార్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ,
మోసె వెహికెఙ్ విజు డిఃసెత్ఙ్  ఇజి నీను యూదురు ఆఇవరి లొఇ బతిక్నియూదు రిఙ్
నెసిప్సిని ఇజి. వరి ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ సునతి కినిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి.
మరి, యూదురు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిమహి పదతిఙ్ వజ నడిఃనిక ఆఏద్ ఇజి నీను
నెసిప్సిని ఇజి. వినకవందిఙ్ బోగట్ వెహమహా ప్”, ఇహార్ . 22 “అహిఙమాటు ఇనిక
కిదెఙ్ ? నీనువాతివందిఙ్ విజేరె తప్ ఏండ వెనార్. 23అందెఙెమాపువెహిన్వజ నీను
కిఅ. ఇనిక ఇహిఙమొకు నిల్ పిత్ మనిన్ నాల్ ఎర్మొగావారు  ఇబెబ్నెమనార్. 24నీను
వరిఙ్ వెట కూకిస్ ఒసి వారుమొకుబడిః సొనిప్సెత్ఙ్ వరివెట దేవుణు గుడిఃదు సొన్అ.
వారు పూజ సీజి బుర బోడి కిదెఙ్ మనిన్ కరుస్ నీనె సిఅ. అహిఙ నీవందిఙ్ లోకుర్ 
వెహిమనిన్ బోగట్ నిజం ఆఏద్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. నీనుమోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙిజి
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నడిఃజినాన్  ఇజివిజేరెనెసాన్ర్. 25అహిఙయూదురుఆఇనమిమ్తివరిఙ్  మాపుఇనిక
తీర్ మానం కిజి రాసత్ మనాద్  ఇహిఙ, బొమెమ్ఙ  పూజ కితిత్ వనాక్ఙ్ తినిక ఆఏద్ ఇజి,
నలతినికఆఏద్ ఇజి,మెడః పిడిఃకిస్ సపిత్ వనకాఙ్  తినికఆఏద్ ఇజి. రంకు బూలానిక
ఆఏద్ ఇజి”. ఈహ సఙమ్ ది పెదెద్లుఙు పవులు వెహార్ .

26అందెఙె పవులు,మహస్నాండిఙ్ 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 యూద మొగవ రిఙ్ మనిన్
బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానె మహి లోకాఙ్ విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ 
అసాత్ ర్. 28 “ఇసాయేలు లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మా లోకాఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్,
మోసెసితిత్ రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్,యాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్ విజుబాడిడ్ఙసొనిస్
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ నెస్ పిసినికాన్ వీండె. అకాక్దె ఆఏండ, వీండుయూదురు ఆఇ వరిఙ్
 దేవుణు గుడిఃదు కూక తతాండె దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యా బాడిడ్ మయల్ కితాత్ న్ ”,
ఇజి నండొ గగోలాతార్ . 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పటన్మ్ దు పవులు వెట యూదురు
ఆఇ ఎపెసుదికాన్  తోపిమును ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముందాలెన్ వారు సుడ్ఃత మహార్ .
వనిన్ఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదు యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు
తతాన్ ఇజి వారు ఒడిఃబితార్ †. 30పటన్మ్ దు మహిలోకుర్ విజేరె కలిబిలి ఆతార్.
విజుబాణిఙ్లోకుర్ మందెఙ్ మందెఙ్ ఆజిఉహ్ కిస్వాతారెపవులుఙ్ అసాత్ రె దేవుణు
గుడిఃదు యూదురి మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనె
యూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్మనిన్ బాడిడ్దు సొని సేహెల్ ఙ్  కెహె ఆతె. 31పవులుఙ్ 
వారు సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిమహిఙ్  యెరూసలేం పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్
మహి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిఙ్ కబు వాతాద్. 32వెటనె అయపెరి అతికారి
సయ్ నమ్ దివరిఙ్,సదాతిపతివరిఙ్ వెటఒతండె కూడిఃతిమహిలోకుర్ డగుఉహ్ కిస్
వాతాన్. లోకుర్ అయపెరి అతికారిఙ్, వనిన్వెట వాతి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్ 
 పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్. 33అయ పెరి అతికారి డగు వాతండె పవులు  అసాత్ న్.
‘రుండి గొలుసాక్ణిఙ్ వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . వీండు ఎయెన్ ? ఇనిక కి తాత్ న్ 
ఇజి వెన్ బాతాన్. 34వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి, సెగొండార్  అహ 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 కోపమాజి లాగ్ దెఙ్  నెకెఙ్  కితిత్ఙ్ సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  పిండితారె
ఒతార్. 36 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ సప్ అ ఇజి లోకుర్ విజేరె డటం గగోలాజి
వెటసొహార్.
పవులులోకుర్ వెటవర్ గిజినాన్ 

* 21:26 21:26యాబాడిడ్దుమొగవారెమంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్ † 21:29 21:29
యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు గుడిః డేవాదుసొండెఙ్ ఆఏద్ .బాన్ యూదమొగకొడొఃరెసొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలు
మనాద్ 
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37మొదొహిపావు అనుస్దాన్ ఎకిస్ సొనిస్ ఆకరి పావు అనుస్ దాక వారు సొహార్ .
సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  బారిగోడఃలొఇ ఒతెఙ్  సుడ్ఃజి మహిఙ్ పవులు అయపెరి
అతికారి వెట, నీ వెట ఉండిమాట వెహెఙ్  ఆనాదా ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె అయ
అతికారి, “గీకు బాస నీను నెసినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 38 “యా దినమ్ కాఙ్ 
 ముందాలెన్ అతికారిఙ ఎదువెహిస్ లోకాఙ్  సపిన్ నాలిగ్ వెయి లోకాఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు
వెట కూకిస్ ఒసి మహి అయ్ గుపు దేసెమ్ దికి నీను ఆఇదా?”, ఇజి పవులుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 39 దనిన్ఙ్ పవులు, “నాను కిలికియాదు మనిన్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ 
 యూద వాండు. నాను అయ గొపప్ పటన్మ్ ది లోకు. లోకుర్ వెట వరిగ్దెఙ్ నఙి సెలవ్
సిదా”, ఇజి బతిమాలితాన్.

40 పవులు సెలవ లొసిత్ఙ్ పెరి అతికారి సరి సితాత్ న్. అయావలె పవులు పావు
అనుస్ముసుక్ నిహండెలోకాఙ్ అలెజిమండు ఇజి కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారు అలెతి
మహివలె పవులుయూదురిబాసాదు ఈహ వెహాన్ .‡

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. అహిఙ యా
పటన్మ్ దుగొపప్పేరుపొందితిమేసట్ర్ గమాలియెలుబాన్ మోసెమాఅనిగొగొరిఙ్సితిత్
రూలుఙ ఎలాగలోబడ్ఃదెఙ్  ఇజి నెగెండ నెసాత్ నె పిరితా. మీరు విజిదెరె నేండు ఎలాగ
పటుదలదాన్ మనిన్దెరొ అయ వజనె నానుబాయా రూలుఙ్ వందిఙ్ పటుదలదాన్ 
మహ. 4నానుయేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్మొగగ్కొడొఃరిఙ్,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
మహి మా సొంత లోకురాతి యూదురు లొఇ మహి నమిమ్తిత్ వరిఙ్ బా అసి తొహిస్
మాలెఙ్ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు తతెఙ్ ఇజి పుజేరిఙ బాణిఙ్  ఉతముక్ లొసత్ ఒతానె
దమసుక్ పటన్మ్ దుమహియూదురుబాన్  సొహ.

6 నాను పయ్ నం కిజి దమసుక్ పటన్ం డగు సొనిస్ మహిఙ్, మదెనం వేడఃదు,
ఆగాసమ్ దాన్  వెటనెగొపప్జాయ్  నాసుటులండెఃయ్ తాద్. 7అయావలెనానుబూమి
ముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు, నీను ఎందానిఙ్ నఙిమాలెఙ్ కిజిని’, ఇజి నావెట
ఉండి జాటు వాతిక వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’ ఇజి నాను వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ 
వాండు ‘నీనుమాలెఙ్ కిజినినజరేతుదికాన్  ఆతియేసునెనాను’, ఇజినావెటవెహాన్ .
9నావెటసొనిస్మహికార్ అయజాయ్ సుడ్ఃతార్గానినావెటవరిగ్తిమహివనిన్జాటు
నెస్ ఏతార్.

10 అయావలె నాను, ‘పబు నాను ఇనిక కిదెఙ్’  ఇజి వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను నిఙ్ జి
దమసుక్ పటన్ం సొన్ అ. అబెబ్ నీను ఇని పణి కిదెఙ్ ఇజి నీ వందిఙ్  నాను ఏర్ పాటు
కితిత్కెఙ్ విజు నిఙి ఒరెన్ వెహన్నాన్ లె’ ఇజి నావెట పబు వెహాన్ . 11అయ సుడ్ఃదెఙ్ 
అట్ఇ ననిన్ పెరి జాయ్ మహిఙ్  నాను కణుకు తోర్ దెఙ్  అట్ ఎండాత. నావెట
మహికార్ నా కికు అసి నడిఃపిసి దమసుక్ పటన్మ్ దు కూక తతార్.
‡ 21:40 21:40యూదవరిబాసఏబిబాస. యూదపుజేరిఙు సద్ వితిమహిదేవుణుమాటెఙ్ ఏబిబాసాదునె
రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తిమాటఅరామియబాస
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12అయావలెమోసెసితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి, బకిమనిన్కాన్ అననియఇనికాన్ ఒరెన్ 
బాన్ మహాన్ . అబెబ్ మహి యూదురు విజేరె యా అననియ, ఒరెన్ పలుక్బడిః
మనిన్కాన్  ఇజి వెహిస్ మహార్ . వాండు నా డగు వాతాన్. 13 డగు వాతండె నా
డ గు నిహండె, ‘సవులునా, బేస్ అ’, ఇజి వెహిఙ్  వెటనెనాను బేసాత్ నె వనిన్ఙ్  సుడ్ఃత.
14అయావలె అయ అననియ వెహాన్ , ‘మాఅనిగొగొరి దేవుణు నిఙి ఏర్ పాటు కిత
మనాన్. దేవుణు నిఙిఇనిపణివందిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ండొఅకక్ నీను నెసెత్ఙ్. అందెఙె
నీను సుడ్ఃతిమహి, వెహిమహి నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ నిఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
15 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, నీను సుడ్ఃతికెఙ్, నీను వెహికెఙ్, విజు లోకాఙ్  సొనిస్ వెహెఙ్,
 వనిన్వందిఙ్  ఉండి సాసివజ నీను మంజిని. 16 ఏలు ఎందనిఙ్ ఆలసయ్మాజిని?
నిఙ్ జిబాపిత్సం లాగె ఆఅ. యేసు పేరు అసి, పారద్నం కిజి నీ పాపమ్ కాణ్ నొరె ఆఅ’,
ఇజి వెహాన్ . 17నానుయెరూసలేమ్ దుమర్ జివాతానెదేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిజి
మహ. పారద్నం కిజి మహిఙ్ ఎదునె ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. 18అయ దరస్నమ్ దు
నావెట, ‘నీనుయెరూసలేం డిఃసి గజిబిజిసొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనావందిఙ్  నీను
వెహిన్సాసి వీరు ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19 పబు అయ మాట వెహిఙ్  నాను, ‘నాను యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్ వరస
సొనిస్ మీ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ డెఃయ్ జి జెలిదు ఇటాత్ ఇజి వారు విజేరె బాగ
నెసినార్. 20అకాక్దెఆఏండ, నీవందిఙ్ సాసివెహిసెత్పానుఙ్  సపిత్వలె,నానుబాఅకక్
ఒపుకొటానెవనిన్ఙ్ సపిత్వరిసాల్ వెఙ్ కాప్ కిజిమహగదె’,ఇజిపబువెటవెహ. 21గాని
పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం మనిన్ దేసమ్ దు బతిక్నియూదురు ఆఇవరిబాన్ నాను
నిఙిపోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.

పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 
22 యా మాటదాక లోకుర్ పవులు  వెంజి మహార్ . గాని యాక వెహిఙ్, “నినిన్

వనిన్ఙ్  ఇడామ్ట్ . వినిన్ఙ్  సపు. వీండు బతిక్దెఙ్  ఆఏద్ ”,  ఇజి వారు విజేరె డటం
గగోలాతాత్ ర్. 23 ఈహె 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 ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీర్ పు సిఏండనె
కొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ రోమ రూలుఙ్ వజ మిఙి అతికారం మనాదా?”. 26 అయ
సతాతిపతి యాక వెహాండె రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారిబాన్  సొహాండె ఈహ
వెహాన్ . “నీను ఇనిక కిదెఙ్  సుడ్ఃజిని? వీండు రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 27 అయావలె అయ పెరి అతికారి పవులుబాన్ వాతండె, “నీను రోమదిఙ్
అకుక్మనిన్కిదెనా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, పవులు ఇహాన్ . 28 దనిన్ఙ్ అయ
పెరి అతికారి, “లావు డబుబ్ సితాత్ నె యా రోమది అకుక్ నాను పొందిత”, ఇహిఙ్
పవులు, “నాను ఇహిఙపుటిత్వలెహానెరోమదిఙ్అకుక్మనిన్కాన్” ఇహాన్ . 29అందెఙె
పవులువెటడటిసివెహెఙ్  వాతికార్  వెటనెవనిన్ఙ్  డిఃసత్ సితార్. రోమదిఙ్అకుక్మనిన్
వనిన్ఙ్  గొలుసాక్ణిఙ్  తొహ్ పిసత్ మహఇజినెసిఅయరోమసయ్ నమ్ ది పెరిఅతికారి
తియెలాతాన్.
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పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 
30మహస్ నాండిఙ్, పవులు ముసుక్ యూదురు ఇని నేరం మొపాన్రొ ఇజి నెసెత్ఙ్ 

అయ రోమ పెరి అతికారి ఆస ఆతాన్. అందెఙె పవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరి పుజేరిఙ్ ని
సంహది సఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె ‘మీటిఙ్ కినాట్ ’ ఇజి  ఆడ సితాత్ న్ . వారు కూడ్ఃజి
వాతివలె పవులుఙ్ వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.

23
1పవులు సంహది సఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె,

గడిఃసిత్ సొహి దినమ్ కు విజు నాను దేవుణు ఎదు నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”.
2 అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ పవులు డగు
నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్ వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు,
“నీనుతెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః*ననిన్కి. దేవుణునిఙిడెఃయ్ నానెల్. మోసెసితిత్ రూలుఙ్ 
తగితివజ నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గానిమోసె సితిత్ రూలుదిఙ్ తగ్ ఏండ
నఙి డెఃయెద్ ఙ్ ఆడ  సీజినిదా?”, ఇహాన్ . 4పవులుడగు నిహికార్, “నీను దేవుణు పెరి
పుజేరిదిఙ్ దుసలాడిఃజినిదా?”, ఇహార్ . 5 దనిన్ఙ్ పవులు, “తంబెరిఙాండె, వాండు
విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఇజి నాను నెస్ ఏత. మీ లోకాఙ్ ఏలుబడిః
కినివరిఙ్ దుసలాడిఃజినిక ఆఏద్  ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్  గదె”, ఇహాన్ .
6యూద పెదెద్ల్ ఙ పెరి సఙమ్ లొఇ సెగొండార్  పరిసయ్ రు, సెగొండార్ సదుకయ్ రు
ఇజి పవులు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె వెనుక పవులు డటం వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె,నానుబా
పరిసయ్ వాండునె, పరిసయ్ వనిన్ఙ్ పుటిత్కాన్. దేవుణు సాతివరిఙ్  నికాన్న్ ఇజి
నాను నమిమ్జిన. అకక్ నాను ఎదు సుడ్ఃజి మంజిన. దనిన్వందిఙ్  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 
ఇహిఙసాతికార్ మర్ జి బతిక్ఎర్, దూతార్  సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు
వెహిస్నార్. పరిసయ్ రు ఇహిఙఅకెక్ఙ్ విజుమనెన్ ఇజి వెహిస్నార్).

9 అయావలె అబెబ్ గొపప్ గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇ సెగొండార్ దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్  నిఙితాత్ రె, “మాపుసుడ్ఃతిఙ్, యాలోకు ముసుక్
ఇని తపుప్బా తోర్ ఎద్. ఒరెన్ దూత గాని ఉండి తోరెద్ఙ్ అట్ఇకాద్ గాని వనిన్వెట
వరిగ్తాద్ సు, ఇజి గొడఃబెఙ్ ఆతార్. 10వరిలొఇ గొడఃబలావాతిత్ఙ్ 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 .
11 ఆ పొదొయ్ పబు పవులు  తోరె ఆతండె, “దయ్ రం ముసుక్ మన్ అ. నీను
యెరూసలేమ్ దునావందిఙ్  ఎలాగ  సాసివెహిదొఅయావజనెరోమపటన్మ్ దుబాసాసి
వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 

12 మరస్ 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

* 23:3 23:3 పవులు కోపమాజివెహిమాటెఙ్ 
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 మహార్ . 14వారు పెరిపుజేరిఙబాన్ పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె వెహార్ , “మాపుపవులుఙ్ 
సప్ఏండఇనికబాతిన్ఏప్ఉణ్ ఎప్, ఇజిగటిఙఒటుట్ కితమహప్. 15అందెఙెమీరు,
సంహది సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడ్ఃజి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి వనిన్ఙ్ కబు
పోక్ అ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, పవులు మరి మాబాన్  రపిన్ ఇండు. వనిన్వెట మరి
వరిగ్జి వనిన్ వందిఙ్ మాపు విజు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసాన్ట్. వాండు ఇబెబ్ అందిఏండనె
మాపువనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ తయారాజిమనాప్”. 16గాని పవులుఙ్ బణిజ ఆతికాన్ యాక
నెసాత్ ండెసెలవ్లొసాత్ ండెబారిగోడఃలొఇసొనిస్పవులుఙ్ వెహాన్ . 17అయావలెపవులు
సదాతిపతిర్ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యా దఙ్ డెఃఙ్  రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి
అతికారిబాన్  ఒఅ. పెరి అతికారి వెట వినిన్ఙ్ ఉండిమాట వెహెఙ్ మనాద్” ఇహాన్ .
18 వెహిఙ్ అయ సతాతిపతి అయ దఙ్ డెఃఙ్  పెరి అతికారిబాన్  ఒతాన్. ఒతండె,
“జెలిదుమనిన్ పవులు నఙి కూకాండెయాదఙ్ డెఃఙ్  మీబాన్ఒతెఙ్ ఇజి  వెహాన్ .యా
దఙ్ డః  మీవెట ఇనికాదొ వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

19 అయ పెరి అతికారి అయ దఙ్ డెఃఙ్  కీదు అసాత్ ండె ఉండి పడఃకాద్  ఒతాన్.
“నా వెట వెహెఙ్ ఇని మాట మనాద్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 20 వెన్ బాతిఙ్ 
 అయాదఙ్ డాఃయెన్, “విగెహిఙ్  పవులుఙ్ సంహది సఙం నడిఃమి తసి వనిన్ వందిఙ్
మరి నెసెత్ఙ్ ఇజినాటిసి వనిన్వెటమరి వరిగ్దెఙ్ నీబాన్ సెలవలొసెత్ఙ్ ఇజియూదురు
ఒపుకొట మనార్. 21 గాని 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  తయారాత
మనార్. మీమాటదిఙ్కాప్ కిజినార్” ఇహాన్ .

22యాక వెహాండె అయ పెరి అతికారి, “నీను నఙి యాక వెహి ఇజి ఎయెఙ్ బా
వెహమ్”, ఇజి గటిఙ  వెహాండె అయదఙ డాఃయెనుఙ్  పోకాన్.

23 వెనుక అయ పెరి అతికారి సదాతిపతిర్ లొఇ రిఎరిఙ్ కూకాండె, “యా
పొదొయ్  తొమిమ్ది గంటెఙ కయ్ సరియ దాక సొండెఙ్  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 . 25 అయ
పెరి అతికారి ఈహె ఉండి ఉతం రాసాత్ న్, 26 “కల్వుదియ లూసియ ఆతి నాను గొపప్
పేరు మనిన్ పేలికుస్ గవరన్రిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న . 27 వినిన్ఙ్ యూదురు అసాత్ రె
సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్  నాను నా సయ్ నమ్ దివరివెట వాతానె వినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ వీండు రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్కాన్  ఇజినాను నెసత్. 28వినిముసుక్యూదురు
ఎందనిఙ్  నేరం మొపిస్నార్ ఇజి నెసెత్ఙ్  నాను వినిన్ఙ్ యూదురి సంహది సఙమి
నడిఃమిఒత. 29ఒతిఙ్,యూదురి రూలుఙలొఇమనిన్ ఇనికెఙొవందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్
నేరం మొపాత్ ర్ గాని, సపెత్ఙ్ నొ, జెలిదు పోకెఙ్ నొ  తగితి తపుఙ్ తోర్ ఉతె. 30 వినిన్ఙ్
 సపెత్ఙ్ ఇజియూదురు కుట కిజినార్ ఇజినాను నెసాత్ నె  వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్  పోకిస్న.
విని ముసుక్ నేరం మొపిత్కార్ బా నీబాన్ వాజి వనిన్ ముసుక్ మనిన్ నేరమ్ కు విజు
వెహెఙ్ నాను వరిఙ్  ఆడ  సితత్”.

31 అయ రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆడ  సితిత్లెకెండ్  సయ్ నమ్ దికార్ 
పవులు  ఆ పొదొయ్ నె అంతిపతి ఇని పటన్మ్ దాక కూక ఒతార్. 32మహస్ నాండిఙ్ 
వారు పవులు  గురమ్ కు అసిత్ సయ్ నమ్ ది - వరివెట పోకారె మహికార్ మర్ జి
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వాతార్. 33వారు కయ్ సరియదు అందితిఙ్  అతికారి పోకి ఉతం గవరన్రిఙ్ సితార్.
పవులుఙ్ బా గవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. 34-35 గవరన్రు అయ ఉతం సద్ వితాండె
పవులు వెట, “నీను ఎమేణిపాంతమ్ దికి”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”, ఇజి
వెహిఙ్, “నీ ముసుక్ 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 ఇని ఒరెన్ తగుగ్ వరిగ్నికాన్, డిఃగు
మనిన్ కయ్ సరియాదువాతార్. వాతారెపేలికుస్ గవరన్రుబాన్,పవులు వందిఙ్మొపిత్
నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3 పవులుఙ్ కూకిప్సి కోరుట్ దు నిల్ పాత్ న్. అయావలె తెరుల ఇని
తగుగ్ వరిగ్నికాన్ పవులు వందిఙ్  ఈహె నేరంమొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “పెరి పేరు మనిన్
గవరన్రు ఆతి పేలికుస్, నీను నండొ కాలం ఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపుసమదానమ్ దాన్
మంజి -నాప్. మాజాతివందిఙ్ మీరు బాగ కితిత్ఙ్  మఙి నెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం
ఆతికెఙ్ విజు మనెన్. మాపు విజెపె మీరు కితిత్ యా నెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి
వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4గాని నాను నీ పణిదిఙ్  అడుడ్ కిఏండ, మాపు ఎందానిఙ్ 
 మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతి వందిఙ్ వరిగ్న. దయ కిజి వెన్అ.

5యా పవులు గొపప్ గొడఃబ కినికాన్. లోకం విజు యూదురి నడిఃమి గొడఃబెఙ్
 రేపిన్కాన్. వీండునజరేతుదిజటుదిఙ్  నెయిక్. యాకవిజుమాపునెసినాప్. 6-7విండు
యెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్మయల్  కిదెఙ్ బాసుడ్ఃతాన్. అందెఙెమాపు
వినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గాని రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి లూసియవాతండెమాబాణిఙ్ 
వినిన్ఙ్లాగితాన్. 8నీనువినిన్ఙ్వెన్ బాఅ. మాపువినిన్వందిఙ్  వెహిన్కెఙ్విజునిజమె
ఇజి నిఙి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్”.

9తెరులవెహిమాటెఙ్ విజునిజంఇజిబానెవాతిమహియూదురుబాఒపుప్కొటార్.
10పవులువరిగ్దెఙ్ గవరన్రుసయ్ నకితిత్ఙ్ పవులువరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “గవరన్ర్ 

ఆతిపేలికుస్,నీను నండొపంటెఙ్ యాయూదురిలోకాఙ్  నెగెండఏలుబడిః కిజిమహి.
అందెఙె నాను దయ్ రమ్ దాన్  వెహిస్న. 11నాను యెరూసలేమ్ దు దేవుణు గుడిఃదు
పారద్నం కిదెఙ్ సొహిఙ్ ఏలు పనెండు రోసుక్నె ఆతె ఇజి విరిఙ్ వెన్ బాతిఙనీను నెసిన్.
12 దేవుణు గుడిః లొఇబా, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొబా, పటన్మ్ దుబా నాను ఎయెన్ 
వెటబా లోకురిఙ్ నెకి పొకిక, జటు కిజి రేపిన్క, ఇనికబా యూదురు సుడ్ఃఏతార్.
13 ఏలు నావందిఙ్ వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14గాని
నాను ఉండి నిజంమాట వెహన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ. నిజం ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని
బోదవజ నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ విజు,
పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజునాను నమిమ్జిమాఅనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్ 
 పారద్నం కిజిన. 15వీరు నమిమ్నివజ నెగిగ్కార్, సెఇకార్ విజేరెసాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి
నిఙ్ నార్  ఇజి నానుబా దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిన. 16 అందెఙె
నాను, దేవుణు ఎదు గాని,లోకుర్ ఎదు గానినా గ రబ్ం గదిస్ఏండమండెఙ్ సుడ్ఃజిన.
17సెగం పంటెఙ్ సొహి వెనుక ఏలు నాను నా సొంత జాతిఙ్సాయం కిదెఙ్, దేవుణు
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గుడిఃదు పూజ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు వాత. 18-19 దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణు
గుడిఃదు సొహిమహిఙ్, సుబబ్రం ఆతి వెనుకానె యూదురు నఙి బాన్ సుడ్ఃతార్.
అయావలెనావెటమందలోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇనిగొడఃబజరిగ్ఏతాద్. గానినాను
బాన్ మహివలె ఆసియ దేసెమ్ దాన్ వాతిమహి సెగొండార్  యూదురు, బాన్ మహారె
నాముసుక్ గొడఃబ ఆతార్. నాముసుక్ వరిఙ్ ఇని నేరం మహిఙ వారె వాజి నీ వెట
వరిగ్దెఙ్. 20సిలిఙనానుసంహదిసఙమ్ దు వరిగ్జిమహిఙ్ ఇనితపుప్వరిగ్త ఇజివీరు
వెహిర్. 21గాని ఉండి మాట నాను వెహ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, సాతి లోకుర్ మర్ జి
బతిక్నార్  ఇజి నమిమ్నివందిఙ్  మీరు నేండు నఙి తీర్ పు కిజినిదెర్  ఇజి నాను బానె
డటం వెహమహ”.

22 పవులు వెహి బోదవందిఙ్ గవరన్రాతి పేలికుస్ నెగెండ నెసత్ మహాన్ . అందెఙె
వాండు, “రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆతి లూసియవానివలె తీర్ మానం కిన”,
ఇజి వెహండె అయసదుమీటిఙ్ ముగిసాత్ న్. 23వెనుక పవులు  జేలిదు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్
 కాపు ఇడ్ దెఙ్  సదాతిపతిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ . వనిన్ లోకుర్ వాజి వనిన్ఙ్  సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ 
సాయం కిదెఙ్ అడుడ్ కిమాట్ ఇజి ఆడ  సితాత్ ండె వనిన్ఙ్  కండెక్ సరి సితాత్ న్ . 24 సెగం
రోసుక్ సొహిఙ్ పేలికుస్ వనిన్ ఆలిస్ ఆతి దుసిలవెట వాతాన్. అదియూదురి అయ్ లి
కొడొః. పేలికుస్ పవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకంవందిఙ్
పవులు వెహికెఙ్  వెంజి మహాన్ . 25 గాని పవులు సరియాతి పణి కిని వందిఙ్,
మనుస్దిఙ్ అణసె ఆజి ఇడిన్వందిఙ్,  దేవుణు, లోకుర్ ముసుక్ కిని తీర్ పువందిఙ్ 
గటిఙ వరిగ్తిఙ్  పేలికుస్ తియెలాతాండె, “ఆనె, ఏలు సొన్ అ. మరి ఒరుస్ టయం
మహివలె కూక్ పిసన్”, 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. పేలికుస్యూదురిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్  పవులుఙ్  జెలిదునె ఇటాత్ న్.

25
పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1 పోరిక్యు పెసుత్ అయ పాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రు ఆజి మూండి రోసుక్ సొహిఙ్ 
వాండు కయ్ సరియాదాన్ ఎకిస్ యెరూసలేమ్ దు సొహాన్ . 2 బానె పెరి పుజేరిఙు
యూదురి పెదెద్లుఙు పవులు ముసుక్ మహి తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్  వెహార్ .
3“దయకిజిపవులు  యెరూసలేమ్ దుపోక్ అ”,ఇజివారుగవరన్రుబాన్ నండొసుటుక్
బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపవులుఙ్ సరుద్ సపాన్ప్  ఇజివారు కుటకిజిమహార్ .
4 గాని గవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదు కాప్ ఇటాత్ మనాద్. నాను వెటనె బానె
సొనిస్న. 5అందెఙెమీలొఇమనిన్ పెరిలోకుర్  నావెటబానెసొండెఙ్. పవులుముసుక్
ఇని తపుప్బామహిఙవీరు కోరుట్ దు నేరమ్ కు తోరిసెత్ఙ్ ఆనాద్” ఇహాన్ .

6గవరన్రు వరివెట ఎనిమిదినొ పది రోసుక్నొమహివెనుక, డిఃగు కయ్ సరియాదు
సొహాన్ .మహస్నాండిఙ్ కోరుట్ దుసొహాండెతీర్ పుకిదెఙ్ ఇజి,తీర్ పుకినిబాన్ బసాత్ న్.
‘పవులు  కోరుట్ దు తగాట్’ ఇజిఆడసితాత్ న్ . 7పవులువాతిఙ్ యెరూసలేమ్ దాన్ డిఃగు
వాతి యూదురు వనిన్ సుటులం నిహరె వనిన్ ముసుక్ నండొ రకమ్ ది బల్ మి ఆతి
తపుప్ఙ్  మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు అట్ ఎతార్.
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8 పవులు, “నాను యూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్ గాని, యెరూసలేమ్ దు మనిన్
దేవుణు - గుడిఃవందిఙ్ గాని, రోమ దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్ గాని
ఇని తపుప్బా కిఏత”, ఇజి వనిన్ వందిఙ్  వాండె వెహాన్ .

9నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి యూదురు ఒడిఃబిదెఙ్ ఇజి గవరన్రు సుడ్ఃతాన్. అందెఙె
వాండు పవులు వెట వెన్ బాతాన్, “యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె నీ వందిఙ్  వీరు
వెహిన్కెఙ్ నిజమ్ నొఅబదద్మ్ నొ ఇజినాను తీర్ పు కిదెఙ్ నీను ఒపుప్కొడ్ఃజినిదా?”.

10దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమరాజు ఆతి కయ్ సరుది కోరుట్ దు నిలిస్న. యాకోరుట్ దునె
నఙి తీర్ పు కిదెఙ్. యూదురిఙ్ ఇని తపుప్బా నాను కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ
నెసిన్గదె. 11 నాను 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 రోమ పెరి రాజు ఆతి
కయ్ సరుబాన్ సొండెఙ్  ఆజిన”, ఇహాన్ .

12 అయావలె గవరన్రు వనిన్వెటమహి లోకుర్ వెట వరిగ్తాండె పవులుఙ్, “నీను
కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ వెహెఙ్ ఇజి వెహి. అందెఙె కయ్ సరుబానెసొన్అ”, ఇహాన్ .
పెసుత్ అగిపరాజువెటపవులువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

13 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక రాజు ఆతి అగిప *వనిన్ తఙిసి ఆతి బెరీన్కయువెట
కొతత్ గవరన్రు ఆతి పోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ మాడిఃసెత్ఙ్  కయ్ సరియాదు వాతార్ 14వారు
పెసుత్ వెట నండొ రోసుక్ మహార్ . మహిఙ్ పెసుత్ పవులు వందిఙ్ రాజు వెట వరిగ్తాన్,
“గవరన్రు ఆతి పేలికుస్ పవులు ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇడిఃసాత్ న్. 15 నాను
యెరూసలేమ్ దు సొహివలె, యూదురి పెరి పుజేరిఙు, పెదెద్లుఙు విని ముసుక్
నేరమ్ కుమొపాత్ రె  సికస్సిఅ ఇహార్ . 16దనిన్ఙ్  నాను వరివెట వెహ, ‘రోమ అలవాటు
ఇహిఙ, నిందెఙ్  మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్ తపుప్ మొపాన్రొ, వాండు వాజి వరి
నడిఃమి వనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండ ముందాలెన్ తీర్ పు కిదెఙ్ ఆఎద్ ’
ఇజి. 17అందెఙెవారు నావెట ఇబెబ్ వాతివలెనాను ఆల్ సెం ఆఏండమరస్నాండిఙ్ నె
సదు కూడ్ఃపాత్ నె పవులు  నాముందాల తపిసత్. 18నేరమ్ కు  మోపిత్కార్  నిహివలెనాను
ఒడిఃబితిత్లెకెండ్ వారు నేరమ్ కు లొఇ ఉండి నేరంబా వనిన్ ముసుక్ మొప్ ఏతార్.
19 ఇహిఙ, వరి మతంవందిఙ్, సాతి సొహి యేసు ఇని ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట
గొడఃబ ఆతికాదె తోరితాద్. పవులు ఇహిఙ యేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్.
20యాసఙతివందిఙ్మరిఇనిక కిదెఙ్  ఇజినెస్ ఏండాతానెనాను పవులు వెట, ‘నీను
యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ బానె దినిన్ వందిఙ్  తీర్ పు తీరిసె ఆదెఙ్ మనుస్ ఆజినిదా?’,
ఇజి వెన్ బాత. 21గాని పవులు, ‘రోమ రాజు ఆతి కయ్ సరు నఙి తీర్ పు కిదెఙ్’  ఇజి
వెహిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్  పోకేన్ండ ఇబెబ్ జెలిదునె ఇడ్ దెఙ్  ఆడ  సితత్”.
22 అగిప రాజు పెసుత్ వెట, “అయ పవులు వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన”
ఇహిఙ్, “విగెహిఙ్  నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .
పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్

23 మహస్ 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 

* 25:13 25:13యూదయదేసెమ్ దిఙ్ ఎకుక్ మనిన్ పాంతమ్ కాఙ్ వీండు రాజు
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వెట, పటన్మ్ ది ముకెలమతివరివెట వాతార్. వాతారె పవులుఙ్ తగ్ అ ఇజి పెసుత్
ఆడ  సితిత్ఙ్ జమానుఙ్ సొహరె  పవులుఙ్ వరి నడిఃమి తతార్. 24 అయావలె పెసుత్
వెహాన్ , “అగిపరాజు,మాబాన్ కూడ్ఃజివాతిమహివిజులోకాండె,మీరుయాపవులు
 సుడ్ఃజినిదెర్. యెరూసలేమ్ దు మరి ఇబెబ్బా యూదురు విజేరె వీండు బత్ కినిక
ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రె నావెట పిరాడ్ కితాత్ ర్ . 25 గాని సావుదిఙ్  తగితిక ఇనికబా
వీండు కిఎతాన్ ఇజి నాను నెసాత్ నె రోమ రాజుబాన్ సొండెఙ్  వీండు వెహిఙ్  రోమ
రాజుబాన్ సొనిస్ తీర్ పు ఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26 గాని 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 కిదెఙ్ పోకివనిన్ముసుక్ 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 వాండెముదాయిఇజి
మొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిప రాజు, యూదురు నా ముసుక్ మొపిత్ నేరమ్ కు నిజం ఆఏద్ 
 ఇజినావందిఙ్ నీఎదు వరిగ్దెఙ్ నానుగొపప్ సరద్ ఆజిన. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి
అలవాటుఙ్ విజువరిగొడఃబెఙ్ విజునీనుబాగ నెసినికి. అందెఙె దయకిజినామాట
ఓరిసి వెండు.

4 ఇజిరివలెహాన్ అసి నాను ఎలాగ  మహ ఇజి, నా సొంత లోకుర్  నడిఃమి, నా
సొంత దేసమ్ దు, యెరూసలేమ్ దుబా, ఎలాగ  బతిక్జి మహ ఇజి, యూదురు విజేరె
బాగ నెసినార్. 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, వారు
మొదొహన్ అసి నఙి నెసినార్. 6 ఏలు ఇహిఙ, దేవుణు మా అనిగొగొర్ వెట, సీనా
ఇజి కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్  ఎదుసుడ్ఃజి మహిదనిన్వందిఙ్ నఙి తీర్ పు కిజినార్. 7 మా
పనెన్ండు తెగగ్దికార్  యా ఒటుట్ వందిఙె ఎదు సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్  రెయు పొగల్
డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మంజినార్. ఓ రాజు, నానుబా ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదనిన్వందిఙెయూదురు నాముసుక్ నేరంమొపిస్నార్. 8సాతివరిఙ్  దేవుణు
నికాన్న్  ఇజి నమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ ఇజిమీరు ఎందనిఙ్ వెహిస్నిదెర్ ?

9 నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమని విజు దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్  నాను అటిన్
పణి విజు కిదెఙ్ వలె ఇజి నానుబాముందాల ఒడిఃబిజి మహ. 10అయావజనె నాను
యెరూసలేమ్ దు కిత. పెరిపుజేరిఙ్ నఙిఅతికారం సితిత్ఙ్  నాను దేవుణుదిఙ్ కేటఆతి 
నండొండారిఙ్ జెలిదుఇటాత్ . అకాక్దెఆఏండ,వరిఙ్ సపెత్ఙ్ తీర్ మానంఆతిఙ్ ‘నాను బా
ఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొ సుటుక్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్ నమిమ్తి వరిఙ్
 గొపప్ మాలెఙ్ కిత. యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఏప్  ఇజి వారు వెహిన్దాక నాను
బలవంతం కిత. అకాక్దెఆఏండవరిముసుక్ ఒదెకోపంఆతానె,ఆఇపటన్మ్ కాఙ్ బా
సొహనెబాన్ బామాలెఙ్ కిత”.
పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
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12 “ఆహె నాను ఒరుస్, పెరి పుజేరిఙు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ దమసుక్
పటన్మ్ దు సొనిస్ మహ. 13 ఓ రాజు, మదెనెం ఆతివలె సరుద్ సొనిస్ మహివలె,
ఆగాసమ్ దాన్  వాతి పెరి జాయ్ సుడ్ఃత. అయ జాయ్  పొదుద్ జాయ్ ఇంక పెరి
జాయ్. అకక్ నఙి సుటులం, నావెట మహివరి సుటులం డెఃయ్ తాద్. 14మాపు
విజెపె బూమిదు అరాప్. అయావలె, ‘సవులు, సవులు, నీను నఙి ఎందానిఙ్ మాలెఙ్
కిజిని? ములుల్ డుడుడ్ దాన్  గుతివలె మర్ జి వెనుక గుసె ఆతిఙ నండొ కసట్ం తపిసిన్’,
ఇజి అరామియబాసాదు వెహిమాటనాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజి నాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీను మాలెఙ్ కిజిని యేసు నానె’
ఇజి పబు నావెట వెహాన్ . 16 ‘ఏలు నిఙ్ జి నిల్ అ. నాను ఎందనిఙ్ నిఙి తోరె ఆత
ఇహిఙ, నావందిఙ్  పణి కిదెఙ్, నావందిఙ్ నేండు సుడ్ఃతికెఙ్ విజెరిఙ్  వెహిస్, వాని
కాలమ్ దు నాను నిఙి తోరిసిన్కెఙ్ విజేరిఙ్  వెహిస్ నఙి ఉండి సాసివజ మండెఙ్ నిఙి
నాను ఏర్ పాటు కిజిన. 17ఇసాయేలులోకాణిఙ్ నిఙినాను గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇ
లోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను నిఙిపోకన్.

18ఎందానిఙ్ నిఙిపోకిస్నఇహిఙ,వారుసీకటిదాన్ జాయ్ దువాజివరి కణెకెఙ్ తోరె
ఆదెఙ్. వరిఙ్ సయ్ తాన్ సతుత్ హాన్  దేవుణు దరోట్  మహెఙ్. నా ముసుక్ నమకం
ఇడ్ జి, వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్. నావందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి మండెఙ్.
దినిన్వందిఙె నిఙి వరి నడిఃమిపోకిస్న’ ఇజి పబు నావెట వెహాన్ .

19 అందెఙె ఓ అగిప రాజు, నాను ఆగాసమ్ దాన్  వాతి అయ మాటెఙ లొఙితత్ .
20 లొఙితాత్ నె తొలిత దమసుక్ పటన్మ్ దు, వెనుక యెరూసలేం పటన్మ్ దు, మరి
యూదయ పాంతం విజు, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా నెసిప్సత్. ఇనిక నెసిప్సత్ ఇహిఙ,
విజేరె, పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణు దరోట్ మరుద్ ఇజి. పాపమ్ కు డిఃసిత్సితిత్దనిన్ఙ్
 తగితిలెకెండ్ నెగిగ్ పణిఙ్  కిదు ఇజి. 21నాను ఈహె నెస్ పిసిత్ దనిన్వందిఙెయూదురు
నఙి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతారె నఙి అసాత్ రె సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతార్. 22గాని గడఃసిత్ సొహి కాలం విజు దేవుణు నఙి తోడుః మహాన్ . అందెఙె
నాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్ తకుక్వరివెట, పెరివరివెట నిజం వెహిస్న. వాని కాలమ్ దు
ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి పవకరుని,మోసెవెహికెఙెనానుబా వెహిస్న. 23అకెక్ఙ్  ఇనికెఙ్
 ఇహిఙ, కీసుత్ నండొమాలెఙ్ ఆజిసాతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత నిఙ్ నాన్. నిఙ్ జి,
యూదురిఙ్,యూదురుఆఇవరిఙ్ దేవుణు - దరోట్ సొండెఙ్ జాయ్ తోరిసాన్న్”.

24పవులు ఈహె, వనిన్ వందిఙ్  వరిగ్జి మహిఙ్  పెసుత్ , “పవులు, నీను వెరి వాండు.
నండొ సదు కితిత్ఙ్ అకక్ నిఙి వెరి కిబిసినాద్”, ఇజి డటం వెహాన్ .

25 దనిన్ఙ్ పవులు, “గొపప్ పెరికాన్ ఆతి పెసుత్ , నాను వెరి వాండు ఆఏ. నాను
నెగిగ్బుదిద్దానె నిజం వెహిస్న”, ఇహాన్ . 26 “రాజు యా సఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్.
అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ ఇనికబా
వనిన్ఙ్ డాఙ్ జిమనికసిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,జరిగ్తికెఙ్ విజుఉండిమూలపడఃకాద్ 
జరిగ్ఏతాద్. 27ఓరాజు,పవకరిమాటెఙ్  నీను నమిమ్జిని ఇజినాను నెసాన్”. 28దనిన్ఙ్ 
రాజు, “నిసొస్సులువుదాన్ నఙికీసుత్ లోకు కిదెఙ్ఇజి  నీనునఙిఒపిసినిదా?”,ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొ ఆలసయ్మ్ దానొ నీను ఒరిదె ఆఏ, నేండు నఙి వెంజినికార్ విజేరె
నా వజ ఆదెఙ్ ఇజి  నాను దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిన. గాని నా వజ గొల్ సాక్ణిఙ్
 తొహె ఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి పవులు వెహాన్ . 30 అయావలె రాజు, గవరన్రు,
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బెరిన్క, వరివెట బసిత్ మహికార్ విజేరె  నిఙితాత్ ర్. 31 వారు వెలిల్ వాతారె, “వీండు
సావుదిఙ్ గాని,తొహెఆదెఙ్ గానితగితిపణిఇనికబాకిఏతాన్”,ఇజిఒరెన్ వెటఒరెన్
వరిగ్తాన్. 32 “వీండు ‘కయ్ సరు రాజుబాన్ సొన’, ఇజి వెహ్ ఏండ మహాన్ ఇహిఙ
వినిన్ఙ్ డిఃసిత్సితిత్క మరి”, ఇజి అగిపరాజుపెసుత్ ఙ్ వెహాన్ .

27
పవులు ఓడః ఎకిస్ రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 

1మాపుఓడః ఎకిస్ ఇటలి దేసెంసొండెఙ్ ఇజిఆడ  వాతిఙ్, పవులుఙ్,మరిజెలిదు
మహిసెగొండారిఙ్ యూలిఇనిసదాతిపతిఙ్  ఒపజెపాత్ ర్. వాండురోమసయ్ నమ్ లొఇ
ఉండి గుంపు ఆతి అవ్ గుసుత్ ఇని గుంపుదికాన్. 2 మాపు అదమతిత్యదాన్ 
వాతి ఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నం ఆతాప్. యా ఓడః ఆసియ పాంతమ్ దు
సమ్ దరం డగు మహి పటన్మ్ కాఙ్  సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ ఒరెన్  మసిదోని
దేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెటమహాన్ . 3మహస్నాండిఙ్  సీదోను ఇనిబాన్ 
వాతాప్. సతాతిపతి ఆతి యూలి పవులు ముసుక్ దయ తోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్
కూలబాబుర్ బాన్  సొనిస్వారువనిన్ఙ్  నెగెండసుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్సితాత్ న్ . 4వెనుకబాణిఙ్ 
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 లుకియాదుమనిన్మూర ఇని పటన్మ్ దువాతాప్ . 6బానెఅలెకస్ంతియదాన్ 
వాతి ఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం సొండెఙ్ తయారాత మనాద్  ఇజి రోమ సతాతిపతి
సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె మఙి అయ ఓడఃదు ఎకిసాత్ న్. 7మాపునండొ రోసుక్ మెలేక
పయ్ నం కితాత్ పెగాలివందిఙ్  మాలెఙ్ఆతాపెకీన్దు ఇనిదీవ్పుదిఙ్  ఎదువాతాప్. గాలి
మఙిఎదుడెయ్ తిఙ్  అయాసరిమరిసొండెఙ్  అట్ ఎతాప్. అందెఙెమాపుగాలితకుక్
డెఃయిమహిబాడిడ్దాన్సొహపెసలోమ్ను ఇనిబాడిడ్ డాటిస్ కేతుదీవ్పుఓరదాన్  పయ్ నం
కితాప్. 8గాలి డెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్ఆజి, ఓరదాన్  పయ్ నం కితాత్ పె నెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్
జాగదు వాతాప్. దనిన్ డగు లుసెయపటన్ంమహాద్ .

9 పయ్ నం కిజినిఙ్ నండొ రోసుక్ ఆతె. యూదురి పండొయ్ ఆతి ఉపాసి రోజుబా
గడఃసత్ సొహాద్. సమ్ దరమ్ దు ఓడఃదు సొండెఙ్  పమాదమాని కాలం ఆత మహాద్ .
అందెఙె పవులు వరిఙ్  బుదిద్ వెహాన్ . 10 “బాబురాండె, మాటు ఏలు సొనిస్ మహిఙ
ఓడఃదిఙ్ ని ఇబెబ్ మనిన్ సామానమ్ కాఙ్, పప్ నసట్మ్ కు, మరి మా పాణమ్ కాఙ్ బా
నసట్మ్ కు వానాద్, ఇజి నాను నెసాన్”. 11 గాని అయ రోమ సతాతిపతి పవులు
వెహిమాటఅస్ ఎండ, అయఓడః నడిఃపిసినివనిన్మాటెఙ్ ని అయఓడః ఎజుమాని
మాటెఙ్ అసాత్ న్. 12 పినిన్ కాలమ్ దు మండెఙ్  అయా బాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్
 బాణిఙ్  డిఃసి సోతెఙ్  నండొండార్  వెహార్ . కేతదు మనిన్ పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజి
బానెపినిన్ కాలం గడఃపాన్ట్ ఇజివారు విజేరె ఒడిఃబితార్. యాపీనికుస్ పటన్ం దసిణ
పడఃమర,ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొంమహమహాద్ .

సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 
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13 దసిణ దరోటాణ్ ఉండి ఇజిరి గాలి డెయ్ తిఙ్ వారు సొండెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్లెకెండ్
 సొనాట్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె, ఓడఃది లంగరు*లాగితారె సోతాత్ ర్. కేతు ఓర దానె సొనిస్
మహార్ . 14గాని సణెం వెనుక ఉసస్న్ తూర్ పు దరొటాన్ ఊరకులొన్ † ఇని పెరి గాలి
దీవ్పుదాన్ గొపప్ఙ్  డెఃయాద్. 15 పెరి గాలి ఓడఃదిఙ్ డెయ్ తిఙ్ గాలి ఎదు సొండెఙ్
 అట్ ఎండాతాద్. అందెఙె మాపు గాలి ఎదు సొండెఙ్ అట్ ఎండాతానె గాలి డెఃయ్ తి
మహిదరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16వెనుక కంద ఇనిఉండి ఇజిరి దీవ్పుఓరదాన్  సొహివలెఅయగాలిమాముసుక్
డెఃయ్ఏండఅయదీవ్పుమఙిముసాత్ ద్. నండొకసట్బాడిఃతాపెఇజిరిఓడఃదిఙ్ముసుక్
లాగితాప్. 17ముసుక్ లా గితాపె నెగెండ తొహ ఇడాత్ ప్. వెనుక పెరి ఓడఃదిఙ్ పెరి
నాసుదాన్  సుటులం గటిఙ తొహార్. మరి సురిసు ఇని ఇసక్ మెటు ముసుక్ ఓడః
డెఃయ్ నాద్ సు ఇజి తియెలాతారె ఓడః మెలేకసొనీద్  ఇజి ఓడఃదిసాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి
డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18అయముసూర్ డిఃస్ ఏండ డెఃయ్ జి మహిఙ్ 
మహస్ నాండిఙ్  వారు ఓడఃదు మహి బరుఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్.
19దనిన్మహస్నాండిఙ్ వారుఓడః నడపిసినిసెగంసామనమ్ కు వరిసొంత కికాణిఙ్ 
సమ్ దరమ్ దు విసీరార్. 20 నండొ రోసుక్ పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్ గాని తోర్ ఏండ మహె.
గాలి గొపప్ఙ 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 ఏండమహిదెర్ మరి. సోఏండమంజినిక  ఇహిఙ,యానసట్మ్ కు కసట్మ్ కు
జరిగ్ఏండాతాద్ మరి. 22 ఏలు ఇహిఙ దయ్ రమ్ దాన్ మండు ఇజి నాను గటిఙ
వెహిస్న. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీలొఇ 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 వెట మ నిన్వ రి పాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’ ఇజి వెహాన్ .
25 అందెఙె బాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దూత నావెట
వెహివజ జరిగ్నాద్ ఇజి నాను దేవుణు మాట  నమిమ్జిన. 26గాని మా ఓడః గాలిదు
సొనిస్ ఎంబెబాఉండి దీవ్పుదుపాడానాద్”, ఇజి పవులు వరివెట వెహాన్ .

27 పదినాలిగ్ రోసుక్ అదియ ఇని సమ్ దరమ్ దు మాపు ముసూరిద్ఙ్  అబె ఇబెబ్
బూలాజి మహప్. మదరెయ్ తు ఆతిఙ్ ఎంబెనొ ఉండి దేసమ్ డగు వాజినాప్ ఇజి
ఓడః నడిఃపిసినివరిఙ్ ఉదెసమ్ దు వాతాద్. 28అందెఙె వారు ఇజిరి బరుదిఙ్ తాడు
తొహిస్ డిఃపాత్ రె ఎసొలోతుమనాద్  ఇజి సుడ్ఃతార్. నూట ఇర్ వయ్  అడుఃగుఙ్లోతు
మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. సెగం వెనుక మరి డిఃపాత్ రె తొంబయ్ అడుఃగుఙ్  లోతు మనాద్ 
 ఇజి నెసాత్ ర్. 29మాఓడః ఓరదు మనిన్ పణుకుముసుక్ తగిల్నాదొ ఇజి తియెలాతారె
వారు ఓడః వెనుకపడఃకదాన్  నాలిగ్ లంగరుఙ్ డిఃపాత్ రె జాయ్ ఆనెండ పారద్నం  కిజి
మహార్ . 30 ఇహిఙ్, ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి సొండెఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు ఓడః
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ఒనిదనిన్ఙ్ ఓడఃదిఙ్ తెరలెకెండ్ తొహిన్క
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ముందాల్ పడఃక మనిన్ లంగరుఙ్ డిఃపెత్ఙ్  ఇజి నాటిసి ఓడఃదు మనిన్ ఇజిరి ఓడః
సమ్ దరమ్ దుడిపాత్ ర్. ఇజిరిఓడఃదుఎకిస్సొండెఙ్ఆలోసనంకితాత్ ర్ . 31పవులుఅకక్
నెసాత్ ండె సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట,యాఓడః నడిఃపిసినికార్  ఓడః డిఃసి
సొనార్ ఇహిఙ, మీరు తపె ఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”, ఇహాన్ . 32అందెఙె సయ్ నమ్ దికార్ 
 ఇజిరి ఓడః 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
రొటెముకెఙ్ కితాండె తిండెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 36వారు విజేరె దయ్ రం ఆతారెబోజనం
కితాత్ ర్ . 37అయఓడఃదుమాపుమొతత్ం రుండివందెఙ్  డబయ్ ఆరు -మందిమణిసిర్ 
 మహాప్. 38వారు పొటపంజు ఉటి వీసిత్ వెనుక గొదుముఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీర్ తారె
ఓడః సుల్ కాఙ్ కితాత్ ర్ .

ఓడః బదెఙ్ ఆజినాద్ 
39పొదుద్ సోతిత్ఙ్  వారు అందితి దేసెం ఎంబెణి దేసెం ఇజి నెస్ ఏతార్ గాని ఓడః

ఉండి ఇసక్ మనిన్ పడఃకాద్ ఒతెఙ్  తగితి ఉండి నెగిగ్ పడక సుడ్ఃతారె బాన్ ఒనాట్
ఇజి ఒడిఃబితార్. 40 అందెఙె ఓడః నడిఃపిసినికార్ లంగరుఙ్ తొహిమహి నాసుక్ఙ్ 
కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసాత్ ర్. ఓడః నడిఃపిన్ సుకానుఙ్§ కటుట్ ఙ్ కుతార్. ముందాల్ 
పడఃకాదు మహి సాప ఎకిసాత్ రె గాలి నెకిస్ ఒనిలెకెండ్ ఓరదు నడ్ఃపిసాత్ ర్. 41గాని
ఓడః ఏరులొఇమనిన్ ఉండి ఇసక్మెటుదు డఃసె ఆతాదె ఓడః ముందాహిక ఇసాక్దు
నాడిఃతాద్. వెనుక పడఃకాదు పెరిఉలెక్ఙ్ డెయ్ తిఙ్ ఓడః బదెఙ్  బదెఙ్  ఆతసొహాద్.

42జెలిదాన్ ఒసిమహిలోకుర్ సమ్ దరమ్ దుఈతడెఃయ్ జితపెఆజిసొనార్ 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  నెసిన్వారుముందాలసమ్ దరమ్ దుడిఃగ్ జిగదెండాటిస్ఈతడెఃయ్ జిఓరదు
సొండు ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్ సెకెక్ఙ్  ఓడఃదిముకెక్ఙ్  అసి ఒడుడ్ దు
సొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహెమాపువిజెపె గెల్ సాత్ పె ఒడుడ్ దు అందితాప్.

28
మెలితదీవ్పుదు అందిజినార్

1 మాపు 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 పెహ తతాండె దోసాత్ న్. అకక్ సిసుముసుక్ అర్ పిత్వలె గొపప్ విసం
మనిన్ ఉండి సరాస్  వేడిఃదిఙ్  వెహ్ కాణ్  వెలిల్ వాతాదె పవులు కీదు కటాత్ ద్. 4పవులు

§ 27:40 27:40 ఓడః తిర్ పిన్ ఇజిరి మర * 27:42 27:42 క యుద్ వారు తపె ఆతిఙ వరిఙ్ కాప్ కిని
సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ వరి అతికారిలోకుర్ సపెత్ఙ్ ఇజి రోమ రూలుమహాద్ 
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కీదు సరాస్  దూఙ్ జిమహిక అయ దీవ్పుదికార్  సుడ్ఃతిఙ్  వారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్
 వరిగ్తార్, “నిజమ్ నె,వీండులోకాఙ్  సపిన్కాండె,ఏలు సుడ్ఃఅ,సమ్ దరమ్ దాన్  గెలిసి
వాతాన్గానినాయం సీని దేవుణు వినిన్ఙ్  బతిక్దెఙ్ సరి సిఎన్.

5 గాని పవులు అయ సరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్ సడ్ఃతిఙ్ అది సిసుద్ అర్ తాద్.
పవులుఙ్ ఇనికబా ఆఏతాద్. 6 ఆ దీవ్పుదు మనికార్ పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ
వెటనె సానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజి మహార్ . గాని వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్ పవులు
 ఇనికబాఆఏతాద్. అందెఙెవారువరిమనుస్మారిసాత్ రె, ‘వీండుఒరెన్ దేవుణులెకెండ్
మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయదీవ్పుదినెయిక్ఆతిపొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానెడగునెబూమిఙ్  మహె. వాండు
మఙి వనిన్ కూలెఙ వజ  మరాయ్ద సితండె మూండి రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్.
8అయనెయిక్ అపొప్సి నోబుదిఙ్,మరి నెతెత్ర్ పొటదాన్ బాదఆజిమహాన్ . పవులు,
వాండు మహి గదిలొఇ సొహాండె పారద్నం కితాండె వనిన్ ముసుక్ కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్
 నెగెండ్ కితాత్ న్ . 9ఇకజరిగ్తిఙ్  అయాదీవ్పుదు  కసట్ం అసిత్మహికార్విజేరెబానెవాతారె
నెగెండ  ఆతార్. 10వారుమఙినండొఇనాయమ్ కు సితాత్ రె నెగిగ్క కితాత్ ర్ . వెనుకమాపు
పయ్ నమాతివలెమఙిఅవ్ సరంమనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11 ముండి 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 .
12 మాపు సురకూస్  ఇనిబాన్ వాతాపె బానె మూండి రోసుక్ మహప్. 13 బాణిఙ్ 
పయ్ నమాతాపె సుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ వాతాప్. ఉండి రోజు వెనుక
దసిణ దరోట్ దాన్  గాలి డెయ్ తిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ పొతియొలి ఇనిబాన్ వాతాప్.
14బానె నమిమ్తి వరిఙ్ సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్. ‘మాబాన్వారం రోసుక్ మండు’ ఇజి
వారుమఙి బతిమాలితార్. దనిన్వెనుకమాపురోమపటన్మ్ దువాతాప్. 15రోమాదు
మహి నమిమ్తికార్ మాపు రోమాదు వాజినాప్ ఇజి కబు వెహారె సెగొండార్ రోమ
పటన్మ్ దాన్ అపియాదు*మహిసతదాక,మరిసెగొండార్మూండి సతమ్ కు†మహి
బాడిడ్దాక మఙి కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి
కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ దయ్ రం వాతాద్. 16రోమ పటన్మ్ దు అందితిఙ్ పవులుఙ్, వనిన్ఙ్ 
కాప్ కిని జమానివెటఉండి ఆదు ఇండొ కేటమండెఙ్  సెలవ దొహ్ కాద్.
పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 

17మూండి రోసుక్ సొహి వెనుక పవులు బానె మహి యూద పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ 
 కూక్ పిసాత్ న్. వారు కూడ్ఃజి వాతివలె పవులు వరివెట వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, మా
లోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్ గాని, మాఅనిగొగొరి అలవాటుఙ పడ్ఃఇకెఙ్ గాని ఇనికబా నాను
కిఏత. ఇహిఙ్ బా, నఙి యెరూసలేమ్ దు అసాత్ రె రోమవరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 18వారు
నఙి గవరన్రుబాన్తతాత్ రె నండొ పసెన్ఙ్ వెన్ బాజిసుడ్ఃతివలె సావుదిఙ్ తగితితపుప్
ఇనికబా నాను కిఏత ఇజి తెలితాద్. అయావలె నఙి డిఃసెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 19 గాని

* 28:15 28:15 అపియాదు మహి సత రోమ పటన్మ్ దాన్ అరువయ్ తొమిమ్ది కిలో మీటర్ దూరం మహె
† 28:15 28:15 పయ్ నం కినికార్ నిదదిఙ్ సొని గ దిఙ్. మూండి సతమ్ కు మహి బాడిడ్ రోమ పటన్మ్ దాన్ 
యాబయ్మూండి కిలోమీటర్ దూరంమహె
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నఙి డిఃసెత్ఙ్ యూదురు ఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙె నా సొంత లోకుముసుక్ నఙి
ఇనిమొరొ సిలిల్ఙ్ బా కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ నావందిఙ్ వెహెఙ్ ఆత. 20అందెఙె నాను
మిఙి సుడ్ఃదెఙ్  మీవెట వరిగ్దెఙ్ మిఙి కూక్ పిసత్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకు
ఎయెవనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినారొవనిన్వందిఙెనానుఏలుయాగొలుసాక్ణ్
తొహెఆతమనన్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ .

21 దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయ పాంతమ్ దు మనిన్ మా లోకాణిఙ్  మీవందిఙ్
 మఙి ఇని ఉతమ్ బా రెఏతాద్. ఇబెబ్ వాతిమాలోకు ఎయెర్ బామీవందిఙ్ ఇని సెఇ
మాటబా వెహ్ ఏతార్. నీను ఇనికాదొ తపుప్ కితిత్ ఇజి మాపు వెన్ఏతాప్. 22 గాని
యాసఙతివందిఙ్  మీఆలోసనం ఇనిక ఇజి వెండెఙ్  మాపుఆసఆజినాప్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ నీను కూడిఃతిమహియాజటువందిఙ్ విజేరె లోకుర్ పగదాన్ వెహిస్నార్  ఇజి
మాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23 అందెఙె వారు పవులు వెట పలాన్ రోజు కూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు కితారె పవులు
బతిక్నిబాన్  మందఆజివాతార్. పవులు పెందాహాన్అసి పొదొయ్ దాకనెగెండవరిఙ్ 
వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్  వరివెట వెహాన్ .  మోసెసితిత్ రూలుఙ్ దాన్, పవకరు
రాసిత్ మాటెఙాణ్  యేసువందిఙ్తోరిసి,వాండు వెహిన్కెఙ్ నిజమె ఇజి వెహిస్ తోరిసాత్ న్.
వరిఙ్ ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 పవులు వెహి మాటెఙ్ సెగొండార్ నమిమ్తార్,
మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

25 వారు ఒరెన్ వెట మరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండె మనుస్ ఆదెఙ్ 
 అట్ ఎండాతారెమర్ జిసొహార్ .  వారు మర్ జిసొనిముందాల పవులు వరివెట ఉండి
మాట వెహాన్ , “దేవుణు ఆతమ్ యెసయ పవక దాన్ మీ అనిగొగొర్ వెట వెహిమాట
నిజమె.

26అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్యాలోకాఙ్ వెహ . ‘మీరు బాగ వెంజినిదెర్
గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ఇదెర్. బాగ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని తొఇదెర్ '. 27ఎందానిఙ్  ఇహిఙ
యాలోకురి మనుస్ బేగి అరద్ం కిఎద్. వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూక మనార్. సిలిల్ఙ్
 వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్మరి. మనుస్దు అరద్ం కితాత్ ర్ మరి. నాదరోట్  మహిఙనాను
వరిఙ్ నెగెండ  కిన”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ .

28అందెఙెదేవుణు రకస్ణసీనాన్ ఇనిసువారయూదురుఆఇవరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి,
వారుఅయమాటవెనార్, ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె”. 29-30రుండిపంటెఙ్  పూరిపవులు
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
యా ఉతం రాసిత్కాన్ పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు. రోమాదు

మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ యాఉతం రాసాత్ న్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యేసు యా
లోకమ్ దువాజి సిలువాదుసాజి,మరిజ్ నిఙ్ జి పరలోకమ్ దుసొహివెనుక 56 సమసం
నడిఃమి (ఏ.డి 55-56)రాసన్మంజిన. యాఉతమ్ దుముకెలమాతిక ఇనిక ఇహిఙ,
కీసుత్ వందిఙ్ వెహిన్ సువార. సువార ఇహిఙ ఇనిక, సువార నమిమ్తివరిఙ్ ఇనికెఙ్ 
జరిగ్నె, వినకవందిఙ్ రాసినాన్ . మరి, దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి
ఎలాగఇడిజ్నాన్ ,పబుఆతియేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగవిడుదలవానాద్ ననిన్సఙతిఙ
వందిఙ్ రాసినాన్ .

1 కీసుత్ యేసుఙ్ పణి కినికానాతి పవులు ఇని నాను యా ఉతం రాసిన. సువార
వెహెఙ్ దేవుణు నఙి అపొసుత్ డుఙ వజ నిల్ పాత్ న్. 2 సేన కాలమ్ కు ముఙాలె,
ఇహిఙ, యేసు పబు యా లోకమ్ దు వానెండ మహివలెనె, దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్
మహి పవకరుబాన్ దేవుణుయా సువార వందిఙ్ వెహన్ ఇజి ఒపందం కితత్ మహాన్ .
3 దేవుణు మరిసి వందిఙె యా సువార. వీండు లోకు వజ దావీదు రాజు తెగాదు
పుటిత్కాన్. 4 వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణు మరిసి ఇజి గొపప్ సతుత్ దాన్ తోరె
ఆతాన్. ఎలాగ ఇహిఙ,వాండు సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్. వాండుమా పబు
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. 6రోమ పటన్మ్ దు యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తికార్ ఆతి మీరుబా దేవుణు కూకి వరి
లొఇమనిన్దెర్. 7దేవుణు పేమ కిజి, వనిన్ఙ్ కేట ఆతిమిఙివిజేరిఙ్ నానుయాఉతం
రాసిన. బుబాబ్తి మా దేవుణుబాణిఙ్ , పబు ఆతి యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ కనికారమ్ ని
నిపాతిమిఙిమనీద్ ఇజినానుపారద్నం కిజిన.

రోమపటన్మ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులు కోరిజినాన్ 
8యాఉతమ్ దు తొలిత నాను మీరు విజిదెరె వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

వెహిస్న. యేసుపబువలెహాన్ నమిమ్తిత్ దనిన్వందిఙ్ రోమదేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని
విజు బాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ వెహిస్నార్ . 9-10నాను ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివెలె మీ
వందిఙ్ వెహిస్ని సువారపూరి మనుస్దాన్ నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దినిన్ఙ్ 
సాసి. గాని నాను ఎలాగ ఇహిఙ్ బా ఏలు వాజిమిఙి 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 ఇహిఙమాటు
ఒరెన్ వనిన్ నమకమ్ దాన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ వెలె. 13 నమిమ్తి
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తంబెరిఙాండె,నాను నండొ సుటుక్మిఙి సుడిః వాదెఙ్ ఇజిఆలోసనం కితత్ ఇజిమీరు
నెసెత్ఙ్ వెలె. గాని అట్ ఎండ ఆత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అడుడ్ ఙ్ వాతె. మీబాన్ 
వాజిమిఙి సుడ్ఃతిఙ మీబాణిఙ్ మఙి గొపప్ లాబం వాని లెకెండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
మీననిన్ నండొజాతిఙనడిఃమినానుసొనిలెకెండ్ మీనడిఃమిబానానువాజిసువార
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 సదువు మనిన్ వరిఙ్ బా, సదువు సిలిల్
వరిఙ్ బా వెహిస్ సీదెఙ్ ఇజి నఙి ఉండి అపుప్ మనాద్. 15అందెఙె, రోమ పటన్మ్ దు
మనిన్మిఙిబాయాసువార వెహెఙ్ ఇజినాను గొపప్ ఆస ఆతమన.

16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను సువారవెహెఙ్ సిగు ఆఏ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిన్ విజేరిఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ యాసువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్
మనాద్. యాసువారతొలితయూదురిఙ్ వెనుక ఆఇజాతిఙసాటెఆజినాద్ . 17యా
సువారదు దేవుణు ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇహిఙ, లోకు కితిత్ తపుప్ పణిఙ వందిఙ్ వారు
సికస్ పొందిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజినె. వారుయేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె
సికస్దాన్ తపెఆతార్. యాకముందాల్ ఒరెన్ దేవుణు పవకరాసిత్ లెకెండ్ నె. “ఎయెర్ 
నీతినిజయికాన్ ఇజి నాను ఇడత్ మనానొ, వాండు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ 
ఎలాకాలం బతిక్నాన్”.

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

సీనాన్ ఇజి పరలోకమ్ దాన్ తోరిసత్ మనాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిదాన్ 
దేవుణు వందిఙ్ నెసిత్మనిన్ నిజమాతికెఙ్ విజు వారు అడుడ్ కిజినార్ . 19 దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వారు అటాన్ర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
ఎలాగమరికాన్ ఇజి వాండు విజేరిఙ్ తోరిసత్ మనాన్ . 20మాపుదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏప్ 
ఇజి ఎయెన్ బావెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎలాగమరికాన్ ఇజి
మాటుసుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్,గానివాండులోకంతయార్ కితిత్బాణిఙ్ అసిలోకమ్ దుతయార్ 
కితిత్ వనకబాణిఙ్ వాండు ఎలాగ మరికాన్ ఇజి ఎలాకాలం మనిన్ వనిన్ పెరిసతుత్
ఎలాగమరిక ఇజిమాటు సుడ్ఃజినాట్ . అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్ ఇజి ఎయెన్ బా
వెహెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ .

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

24 అందెఙె వారు, కిదెఙ్ ఆఇ ఆసెఙ్ వరి మనుస్దు పుటిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ , దేవుణు
వరిఙ్ సరి సితాత్ న్ . ఇనిక ఇహిఙ వారు వరిఙె సుగు ఆతి సెఇ పణిఙ్ కితాత్ ర్ .
25 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నిజమాతి దేవుణు వందిఙ్, నిజమ్ దిఙ్ డిఃసాత్ రె నిజం ఆఇ
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దనిన్ఙ్ ఇడాత్ ర్. విజు దనిన్ఙ్ పుటిసిత్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్, మాడిఃసి వనిన్ఙ్ 
లొఙిఎండ, దేవుణు పుటిసిత్ వనకాఙ్ మాడిఃసాత్ ర్, వనకాఙ్ లొఙితాత్ ర్. గానిపుటిసిత్కెఙ్
విజుఅయదేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

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

28 వారు దేవుణుదిఙ్ నెకపొకారె వనిన్ వందిఙ్ నెసిత్మనిన్ నిజమాతికెఙ్ విజు
డిఃసత్సితార్ . నసిత్వలె వరి సెఇ బుదిద్దు నడిఃదెఙ్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ డిఃసత్సితాత్ న్ .
అందెఙెసరిఆఇపణిఙ్ కిదెఙ్ వరిబుదిద్ మహద్. 29విజురకమ్ కాణిసెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ 
వారు ఏక ఒడ్ఃబినార్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,మహివరిఙ్ సెడడ్ కిదెఙ్,మహివరిఙ్ మనిన్కెఙ్ 
మఙిదొహ్ కెఙ్ ఇజిసెఇఆసఆదెఙ్ , ఎలాగబామహివరిఙ్ సెఇక కిదెఙ్,మహివరివెట
గోస ఆదెఙ్, సపెత్ఙ్, గొడఃబ కిబిసెత్ఙ్, మొసెం కిదెఙ్, మహివరివందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్,
సొండి వెహెఙ్. 30 నండొ లోకుర్ మహివరివందిఙ్ తపుప్ఙ్ వెహిస్నార్. నండొండార్ 
దేవుణు ఎదు వెతేకం కిజినార్, ఆఇవరిఙ్ సిగు కిబిసాన్ర్, గర ఆజినార్,పొఙిజినికార్ 
ఆజినార్,మరిరెకరకమ్ దికొతత్ సెఇపణిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినార్ , వరి కొడొఃర్ 
అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిఏర్ . 31వారు అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏర్ . ఒపందం కితిత్లెకెండ్ 
కిఏర్ . నండొండార్ వరి సొంత ఇండొణివరిఙ్ నెగెండ తొఎర్ . నండొండార్ కనికారం
సిలిల్కార్ ఆజినార్. 32 నినిన్ పణిఙ్ కనివరిఙ్ సపెత్ఙ్ వలె ఇజి దేవుణు వెహ మనాన్ 
ఇజి నెసిత్ఙ్ బా వారు నినిన్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజి మంజినార్. అకాక్దె ఆఏండ నినిన్ సెఇ
పణిఙ్ కినివరిఙ్ వారు డగు కిజినార్ .

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజిమీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిదెరా? ఆహె
వెహిఙ మీరు మిఙినె తపుప్ కినికిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ . మాపు తపుప్ కిఇకాప్ , ఇజి
వెహెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరుబా వరిలెకెండ్ తపుప్ కినికిదెరె.
2తపుప్ కిని యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్వలె వరిఙ్ సరియాతి తీరుప్
తీరిసాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . 3అందెఙె ఆఇ లోకుర్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహిస్ని
మీరుఅయపాపమ్ కునె కిజిమహిఙదేవుణుతీరుప్దాన్ తపెఆఇదెర్ ఇజినెసెత్ఙ్ వెలె.
4 దేవుణు మీవెట వనిన్ గొపప్ విలువాతి దయ,కనికారం తోరిసినాన్. అకక్ మీరు
ఇజిరి కణకదాన్ సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణుమీవెటతోరిసిని కనికారంమీరు పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీని వందిఙ్ నె ఇజిమిరు నెస్ ఇదెరా?

5 గాని మీరు మీ మనుస్దు గొపప్ గర ఆజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండ
మహిఙదేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదుమీముసుక్ సికస్ నండొ కుంబ కిజినిదెర్ . దేవుణు
విజు లోకురిఙ్ ఉండె లెకెండ్ తీరుప్ కిని దినమ్ దు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్. 6 దేవుణు
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక మరిజ్ సినాన్ లె✡ 7 దేవుణుబాణిఙ్ 
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జాయ్ నిగవ్ రం,సావుసిలిల్ బతుక్దొహ్ కెఙ్ ఇజిడిఃస్ ఎండనెగిగ్ పణిఙ్ కిజిమహివరిఙ్ 
దేవుణు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీనాన్. 8గాని నఙి నానె నెగెండ మండెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజిని వరిఙ్, దేవుణు వెహిస్ని నిజమాతిమాటదిఙ్ డగు కిఏండ ఒదెద్ సెఇపణిఙ్ 
కినివరిఙ్ , దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ కోపం వానాద్ . 9పాపం కిజినె మంజిని ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ బాదెఙ్ వానె. కసట్మ్ కు వానె. ననిన్ కసట్మ్ కుయూదురుఙ్ మొదొలిస్నె. వెనుక
యూదురు ఆఇవరిఙ్ వానె. 10గానినెగిగ్ పణిఙె కినివరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్జాయ్ ని
గవ్ రం,సాంతిసీనాన్. ముందాలయూదురిఙ్ నివెనుకయూదురు ఆఇవరిఙ్ సినాన్.
11ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణులోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడతొఏండ తీరుప్ కినానెల్.

12 విజేరె లోకుర్ పాపం కితిత్ఙ్ విజేరిఙ్ సకస్ వానాద్ . దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ నెస్ ఏతార్ . అందెఙె “మీరు ఎందానిఙ్ రూలుఙ
లొఙిఇతిదెర్ ?”, ఇజి వరివెట వెహ్ ఏన్ . దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెసిత్
యూదురుఙ్ సికస్సీదెఙ్ దేవుణు తీరుప్ కినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు రూలుఙ
లొఙిఏతార్ . 13నీతినిజయికాన్ * ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు రూలుఙ్ వెహికాన్ ఆఏన్ ,
అయ రూలుఙ్ లొఙితిత్కాండె. 14 దేవుణు యూదురిఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ యూదురు
ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ . అహిఙ్ బావారు అయ రూలుఙ్ వజ బతిక్తిత్ఙ్ , అయ రూలుఙ్ 
వారు నెసత్మనార్ ఇజిమాటునెసినాట్ . అయరూలుఙ్ వరిఙ్ సిలుల్ గానిమనిన్లెకెండ్ 
వారునడిఃజినార్ . 15అయరూలుఙ్ వరిమనుస్దు ఇడెఆతెమనెన్ఇజివరిపణిఙాణ్ 
తోరిసినార్ . ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాసెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బాఅకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొ
ఇజి వనిన్ మనుస్దు నెసినాన్ . అహె దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్.
16లోకుర్ వరి మనుస్దు ఎయెరిఙ్ నెస్ ఏండ ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వందిఙ్ బా,
దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ .యేసు కీసుత్ వెటయాకెఙ్ విజుజరిగ్జినె ఇజి
నాను వెహిస్ని సువారదుమనాద్.

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్నియూదురువందిఙ్ 
17 ఏలు యూదురు ఆతి మిఙి ఉండి మాట నాను వెహన్. మాపుయూదుర్ ఇజి

మీరు వెహిస్నిదెర్. దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాప్, అందెఙె దేవుణు
తీరుప్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఆనాప్, ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. దేవుణు కొడొర్ ఇజిపొగ్ డెః
ఆజినిదెర్. 18 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఇనిక ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. దేవుణు రూలుఙ
వందిఙ్ నెగెండ నెసిత్ఙ్,డగు కిదెఙ్ విజుదనిన్ఙ్ మిసిత్ విలువాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్. 19 గుడిడ్వరిఙ్ సరి తోరిసి నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్, యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
సరియాతి సరి వెహిస్ నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. సీకటిదు నడిఃసిని
వరిఙ్ జాయ్ తోరిసిని వరిలెకెండ్ మీమాటెఙాణిఙ్ యూదురు ఆఇవరిఙ్ దేవుణు సరి
తోరిసినిదెర్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. 20 బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్, యూదురు ఆఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ 
అటాన్ప్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. కొడొఃర్ లెకెండ్ మనిన్వరిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్కాప్ ఇజిఒడ్ఃబిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, రాసిత్మనిన్ దేవుణుమాటదు మనిన్ విజు వనకాఙ్ ఇంక ఒదెద్ విలువాతి గెణం
మరినిజుమాతిమాటమీబాన్ మనాద్ గదె. 21మహివరిఙ్ నెసిప్సినిమీరు,మిఙిమీరె
నేరెప్ ఆఇదెరా? డొఙ కిమాట్ ఇజి గటిఙవెహిస్నిమీరుడొఙపణి కిజినిదెరా? 22రంకు
బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహిస్నిమీరు రంకు బూలాజినిదెరా? దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్

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



రోమ 2:23 265 రోమ 3:7

మీరు దెయమ్ క గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా? 23 దేవుణు రూలుఙ్ మాబాన్ మనెన్
ఇజివెహిస్మీరుఅయారూలుఙలొఙిఏండదేవుణుదిఙ్ సిగు తపిసినిదెర్. 24 “మీరు
ఈహ కితిత్ఙ్ దేవుణుపేరుయూదురుఆఇకార్ దూసిసినార్ ✡”,ఇజిదేవుణుమాటదు
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 రూలుఙ మీరు లోఙిఇతిఙ
మీరు దేవుణులోకుర్ ఇజితొరిసెత్ఙ్ సునతి కిబెఆఇయూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ మీరు.
26అయావజనె,సునతి కిబెఆఇతిఙబాదేవుణుసితిత్ రూలుఙవజనడిఃనియూదురు
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 బా అయా రూలుఙ లొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ 
మిఙితీరుప్ కినార్ .

28దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ కినికాన్, నిజమాతి
యూద వాండు ఆఏన్. దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ మీఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొ కితిత్ఙ
దేవుణు ఒపుకొణాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్. 29గాని, నిజమాతియూద వాండు ఎయెన్ 
ఇహిఙ, మనుస్ మారిసిత్కాండె నిజమాతి యూద వాండు. దేవుణు ఆతమ్దాన్ మనుస్
మారిసిత్కారె దేవుణు లోకుర్. దేవుణు లోకుర్ ఆదెఙ్ ఇజి మరి 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 ఇని
లాబంమనాద్ ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ సు? 2దనిన్ఙ్ నానువెహిస్నివిజుసఙతిఙలొఇబా
గొపప్ లాబమ్ నె! ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు వాండు కితిత్మనిన్ ఒపందమ్ కు మనిన్ వనిన్
మాటెఙ్,ముఙాలమాఅనిగొగొరుఙ్ నె సితాత్ న్.

3అహిఙ,యూదురు నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏతార్ . వారు
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఇతిఙ్ , దేవుణు వాండు వెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజి వెహిస్నిదెరా?
4నాను వెహన్, ఆహె ఇండెఙ్ 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 నీమాటెఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజిలోకుర్ వెహాన్ర్ . లోకు
నీముసుక్ నేరంమొపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినివలెవారు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండానారేల్✡.

5 మాటు తపుప్ కినివలె దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసి వాండు నీతినిజయి
మనిన్కాన్ ఇజి ఒదెద్ తోరిసినాన్ . అందెఙె మాటు తపుప్ఙ్ కితిత్వందిఙ్ , మఙి సికస్
సితిత్ఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇజి వెహిన్కార్ మనార్ . 6 ఆహె ఇండెఙ్ 
ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ, విజేరె లోకాఙ్ 
తీరుప్ కిదెఙ్ మనిన్ అతికారం ఎలాగమంజినాద్ . 7ఎయెన్ బా, “నాను తపుప్ వెహ”,
ఇజి వెహాన్నుస్. గాని నాను తపుప్ వెహ ఇహిఙ దేవుణు నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ ఇజి

✡ 2:24 2:24యెసయ 52:5;యెహే 36:22. ✡ 3:4 3:4 కీరన 51:4.
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తోర్ జినాద్ . అందెఙె లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డు
వానివలె నాను తపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ దేవుణు నఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
మీరు వెహిన్దెర్ సు. 8 అయాలెకెండ్ వెహిన్క నిజం ఇహిఙ, దేవుణు పొగ్ డెః ఆపిన్ 
ఇజిమాటు పాపం కిజి మండెఙ్ నా? నానుబా ఈహ వెహిస్న ఇజి సెగొండార్ తపుప్
మొపిస్నార్. ఈహ వెహిన్వరిఙ్ దేవుణు తీరుప్ తీరిసి తగితి సికస్ సీనాన్.

దేవుణు ఎదు నిజమాతికాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్.
9 అహిఙ ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు యూదురు, యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఇంక

పెరికాటా? ఆఎట్. యూదురిఙ్ ని యూదురు ఆఇవరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు తీరుప్
కినాన్ ఇజి నాను వెహగదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం విజేరిఙ్ అడిగి ఇడిజ్నాద్ .
10 దేవుణు మాటదుబా దినిన్ వందిఙ్ రాసత్మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “ఎయెన్ బా నీతి
మనిన్కాన్ ఆఏన్, నీతిమనిన్కాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్”. 11 సరియాతి ఇనిక ఇజి అరద్ం
కినికాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్ . దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి రెబానికాన్ బా సిలెల్న్ . 12 విజేరె
ఉండెలెకెండ్ సెఇపణిఙ్ కినికార్ ఆతారె దేవుణుబాణిఙ్ మహ సొహార్ . సరియాతి
పణి కినికార్ ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ . ఒరెన్ బా సిలెల్న్ ✡”, 13 “లోకుర్ మాటెఙ్ ఎలాగ
మనెన్ ఇహిఙ, పీనుగుదిఙ్ మూసిత్ వెనుక మరిజ్ లాగితిఙ ఎలాగ కంపు డెఃయ్ నాదొ,
అయాలెకెండ్ నె. మాటెఙాణిఙెమొసం కిజినార్✡. సరాసి విసం లోకాఙ్ ఎలాగ పాడ్ః
కినాదొ అయాలెకెండ్ నె వారు మాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః కినార్”✡. 14 “వారు ఆఇవరిఙ్ 
సయిప్ కిజినెమంజినార్. ఆఇవరిఙ్ దూసిసినార్.”✡ 15లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె
వానాద్ . 16వారుసొనిబాన్ విజునాసనం కిజినార్,లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కు తపిసినార్.
17 ఆఇవరి వెట సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏర్.”✡ 18 వరి మనుస్దు
దేవుణు ఇహిఙ ఇని తియెల్ సిలిల్కార్.

19దేవుణుమాటాదురాసిత్మనిన్కెఙ్ విజుదేవుణుఎయెరిఙ్ వనిన్రూలుఙ్ సితాత్ ండొ
వరివందిఙె ఇజి మాటు నెసినాట్ . అందెఙె యూదురు గాని యూదురు ఆఇకార్ 
గాని మా పాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఇనికబా వెహ్ ఏండ మంజినాట్ . విజెరె
తపుప్కితిత్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్ .

20 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ కితిత్దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎయెరిఙ్ బా
నీతినిజయికాన్ ఇజి వెహ్ ఎన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెసిత్మహిఙ్ బా
మాటు ఎసొస్నొ తపుప్ఙ్ కితిత్కాట్ ఇజి నెసత్ మనాట్ .
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.

21గానిలోకుర్ దేవుణు ఎదు ఎలాగ నీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ అటాన్ర్ ఇజి దేవుణు
ఏలుమరిఉండి సుటు తోరిసత్ మనాన్. మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙలొఙితిత్వలెహాన్ ఆఏద్ .
గాని దినిన్వందిఙ్ మోసెఙ్ సితిత్ రూలుదు మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ
లొఇబా తోరిసత్ మహాద్ . 22యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరి పాపమ్ కు విజు
దేవుణుమాయిపాత్ న్. దేవుణు సుడ్ఃతిఙయూదురునియూదురు ఆఇకార్ ఇజి తెడః
ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు వరి పాపమ్ కు విజుమాయపాత్ న్. వారు
నీతి నిజాయిమనిన్కారె. 23ఎందానిఙ్ 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 వానిసికస్దాన్ దేవుణుమఙి
✡ 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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డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ, తపుప్ కితిత్కార్ ఇహిఙ్ బా, అయ తపుప్ఙ్ నాను సెమిసత్
మనన్ ఇజి దయాదరమ్మ్ దాన్ ఉండి ఇనాయం లెకెండ్ సెడినె సీజినాన్ .

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

27 అందెఙె ఏలు, మోసె సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్ఙ్ నీతిమనిన్కాట్ ఆతాట్ ఇజి
పొగిడిఃదెఙ్ అట్ ఏట్,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానెమాటు కితిత్ పాపమ్ కు విజు దేవుణు
మాయిపాత్ న్ ఇజి దేవుణు వహాన్న్. అయావజనె మాటు నీతి మనిన్కాట్ ఆనాట్.
28రూలుఙలొఙితిత్ఙఆఏద్,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానెపాపమ్ కు విజుమాయిపెఆజి
నీతిమనిన్కార్ ఆతార్ ఇజిదేవుణువెహాన్న్. యాకమాటునెసినాట్. 29దేవుణు,వహి
యూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె, మహి జాతిది వరిఙ్ బా దేవుణుగదె. ఒఒ మహి
జాతిదివరిఙ్ బా దేవుణునె. 30 ఒరెండె దేవుణునె మనాన్. వాండు యూదురిఙ్ ని
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ ని  విజేరిఙ్ వరి నమకం వందిఙ్ పాపమ్ కు విజు మాయిపిస్,
నీతిమనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి వెహాన్న్. 31అహిఙ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ దేవుణు
ఎదునీతిమనిన్కార్ ఇజిదేవుణువెహిఙ, రూలుఙవిలువసిలెల్ద్ ఇజిఒడ్ఃబినిదెర్ సు.
సిలెల్, రూలుఙ్ విలువ సిలిల్కెఙ్ ఆఉ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మహిఙ్ అయ
రూలుఙ్ మరిమరిలొఙిదెఙె.

4
నమకమ్ దాన్ అబహాంనీతినిజాయిమనిన్కాన్ ఆతాన్ 

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

4 ఒరెన్ పణి కితిత్దనిన్ఙ్ కూలి దొహ్ కిఙ అయాక ఇనాయం ఆఏద్ గదె. అకక్
వనిన్ కూలినె. నీతినిజయికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙబా అయాలెకెండెన్. 5 గాని, తపుప్
కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణు మాయిపిస్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని
వనిన్ నమకమ్ దాన్ , వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్
పణిఙాణిఙ్ నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ . 6దినిన్వందిఙ్ దావీదురాజుబాకీరనపుసత్కమ్ 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 
✡ 4:3 4:3ఆది 15:6.
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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 కిబెఆఇ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా
మనాద్. అబహాం దేవుణు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్ . అందెఙె వాండు నీతినిజయి
మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు ఒపుప్కొటాన్ ఇజిమాటు నెసినాట్ గదె. 10 ఎసిత్వలె దేవుణు
అబహాం వందిఙ్ యాలెకెండ్ వెహాన్ ? సునతి కిబె ఆఏండ ముఙాల్ నా? సునతి
కిబె ఆతి వెనుకానా? అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి ఎసిత్వలె దేవుణు వెహాన్  ఇహిఙ,
సునతి కిబె ఆనిముందాల్ నె అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహాన్ . 11వెనుక
అబహాంసునతి కిబెఆతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ 
వాండు నీతి మనిన్కాన్ ఆతాన్ ఇజి గురు వందిఙె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరి పాపం దేవుణు మాయిపాత్ న్. ననిన్వరిఙ్ బుబబ్లెకెండ్ 
దేవుణు అబాహముఙ్ ఇడాత్ న్. 12అయావజనెనమకం ఇడిత్ సునతి కిబె ఆతివరిఙ్ బా
అబహాం బుబబ్ లెకెండ్ నె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె నమకం ఇడిత్ బుబాబ్తి
అబహాం లెకెండ్ వారు. వారుబా అయా నమకమ్ నె ఇడాత్ ర్ . 13 దేవుణు అబహాం
వెట ఉండి ఒటుట్ కితాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ, అబహామ్ ఙ్ ని వనిన్ కొడొః కొకారిఙ్ యా
లోకమ్ దిఙ్ సీన ఇజి. యా ఒటుట్ అబాహముఙ్ ఎలాగ దొహ్ కాద్ ఇహిఙ దేవుణు
సితిత్ విజు రూలుఙ్ వాండు లొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్వెలె
నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాకయాఒటుట్ దేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కాద్. 14రూలుఙలొఙితిత్
వరిఙె,దేవుణు సితిత్ ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ ఇహిఙ,దేవుణుముసుక్ ఇడిన్ నమకమ్ దిఙ్ ఇని
విలువ సిలెల్ద్ . ఆహె ఆతిఙ దేవుణు సితిత్ అయ ఒటుట్ బా విలువ సిలెల్ండ మనాద్ .
15 రూలుఙ్ మనెన్ ఇహిఙ లోకు వనకాఙ్ లొఙిఏండ సికస్ తపిసినార్ . ఎంబె రూలుఙ్ 
మహిఙ్ బాలోకుర్ వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .

16 నమకం ఇడిజ్ రూలుఙ లొఙితిత్ యూదురునె ఆఏద్ అబహాంలెకెండ్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ విజేరిఙ్ 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 దేవుణు మాటాదు రాసత్
మనాద్ . సాతివరిఙ్ బతుక్ సీజినాన్ . వనిన్ మాటదాన్ సిలిల్వనకాఙ్ మనిన్లెకెండ్ 
కూకిస్నాన్ , యా దేవుణు. వనిన్ఙె అబహాం నమిమ్తాత్ న్ . దేవుణు ఎదు, యా
ఒటుట్ వలెహాన్ మఙివిజేరిఙ్ అబహాం బుబబ్లెకెండ్ ఆతాన్ .

18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహిమాటెఙ్ జరిగ్దెఙ్ కసట్మాతికెఙ్ గాని అకెక్ఙ్ జరిగ్నె
ఇజినె నమిమ్జి ఎదుసుడ్ఃజి మహాన్ . అందెఙె నండొ జాతిఙ బుబబ్వజ ఆని ఇజి
దేవుణువెహిమాటెఙ్ లెకెండెవాండుఆతాన్ . నీకొడొఃర్ ఆగసమ్ దుమనిన్ లెకక్ కిదెఙ్ 
అట్ ఇ నసొస్ సుకెక్ఙ్ లెకెండ్ నండొండార్ ఆనార్ లె ఇజి దేవుణు వెహి మాటలెకెండ్ 
జరిగ్తాద్ . 19అబాహముఙ్ డగు డగు వంద పంటెఙ్ ఆతమహాద్ . “నాను నిసొస్ డొక
ఆత. నాఆలిస్సారాయిబాకొడొఃర్ ఇడెద్ఙ్ అట్ ఏద్ ”,ఇజిఒడ్ఃబీజిమహాన్ . అహిఙ్ బా
దేవుణు వెహి మాటెఙ్ అబహాం ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్తాత్ న్ . 20 వనిన్
నమకం డిఃస్ ఏతాన్ . దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ అనుమానం ఆఏతాన్ . దేవుణు
వెహిలెకెండ్ జరిగ్నాద్ లె ఇజి నమిమ్తాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃతాన్ . 21 దేవుణు

✡ 4:8 4:8 కీరన 32:1,2.
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ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిదెఙ్ అటాన్న్ ఇజి పూరి నమిమ్తాత్ న్. 22 అందెఙె దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్, “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాత్ న్ . అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ 
నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాత్ న్ ”, ఇజి 23 నీతినిజయికాన్ ఇజి ఇడె ఆతాన్ ”,
ఇజి దేవుణు మాటాదు రాసిత్ మనిన్క అబహాం ఒరెన్ వందిఙె ఆఏద్ . 24 మా
వందిఙ్ బా నీతినిజయి మనన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడత్ మనాన్ ఇజి రాసత్ మనాద్ .
సాతివరిబాణిఙ్ యేసుకీసుత్ ఙ్ నికి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మా వందిఙ్ బా
నీతినిజయికార్ ఇజి రాసె ఆతమనాద్ . 25మా సెఇ పణిఙ వందిఙె యేసు కీసుత్ ఙ్ 
సపాత్ ర్. సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ నికిఙ్ ,మాపాపమ్ కు విజుసెమిసాత్ ండెమఙి
దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1మాపబు ఆతి కీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిమాటు నమిమ్తిత్ఙ్ ,మాటు దేవుణు
వెట కూడ్ఃజి మంజినాట్ . అందెఙె దేవుణు వెట సాంతి సమదనం వాత మనాద్ .
2యేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతిఙ్ ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ంమాటు నెసత్
మనాట్ . దేవుణు ఎసొస్నొ గొపప్వాండు ఇజి నెసాత్ టె వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మాటుబా
మంజినాటెల్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిలొఇ సరద్ ఆజినాట్ . 3 అకాక్దె ఆఏండ,
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వాని కసట్మ్ కలొఇ సరద్దాన్ మంజినాట్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, అయ కసట్మ్ కు వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ బరిసిత్ఙ్ ఇజి మాటు నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ .
4కసట్మ్ కువానివలెఅకెక్ఙ్ బరిసిత్ఙమాటునెగిగ్ గుణమ్ కుమనిన్కార్ ఇజిదేవుణుమా
వందిఙ్ ఒపుకొడ్ఃజినాన్. నెగిగ్ గుణమ్ కుమనిన్కార్ ఇజిఒపుప్కొటిఙమాటుఆసదాన్ 
ఎదుసుడ్ఃజిమంజినాట్. 5దినిన్వందిఙ్ మాటుఎదుసుడ్ఃజిమనిన్ఙ్ అకక్నిజమ్ నె
జరిగ్నాద్ ఇజి సుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసినాన్ ఇజి మా
మనుస్దు మాటు నెగెండ్ నెసాత్ ట్. మఙి సితిత్ మనిన్ దేవుణు ఆతమ్దానె దేవుణు మా
ముసుక్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ నెసినాట్.

6ఎలాగ ఇహిఙ,మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండమహివలె దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్
కాలమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ వరివందిఙ్ కీసుత్ సాతాన్. 7 నీతినిజయి మనిన్
వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ ఇహిఙ కసట్ం. నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సానాన్ సు.
8గానిదేవుణుమఙిఎసొనొపేమిసినాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగఇహిఙమాటుదేవుణు
వేట వెతేకమ్ దాన్ ఆఇసరి నడిఃసిమహివలెనె కీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్.

9అందెఙె, కీసుత్ మావందిఙ్ సాతిఙ్ మాటునీతిమనిన్కాట్ ఇజిదేవుణుఇడిత్మనిన్క
నిజమె. అహిఙ, ఎలాకాలం మంజిని సికస్దాన్ మాటు కీసుత్ వెట తపె ఆనాట్ ఇజి
మనిన్క ఒదెద్ నిజమాతిక. 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు దేవుణు వెట పగ అసిత్
మహివలె దేవుణు మరిసి మా వందిఙ్ సాతాండె మఙి దేవుణు వెట కూడుఃపాత్ న్ .
అహిఙఏలు దేవుణు వెటమాటు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ,మరినండొమఙిగెలిప్సెత్ఙ్ కీసుత్
అటాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్ . వాండు మర్ జి నిఙితిత్ఙ్ నెయాగెలుపుమఙివాతాద్ .
11అకాక్దెఆఏద్,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ మావందిఙ్ సాతివందిఙ్ నిమావందిఙ్ 
కితిత్ పణి వందిఙ్ సరద్ ఆజినాట్. యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ మాటు దేవుణువెలె సమదనం
మనిన్కాట్ ఆతాట్.
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ఆదాముని కీసుత్
12ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాం పాపం కితిత్ఙ్ పాపంయా

లోకమ్ దు డూగితాద్. పాపం కితిత్ఙ్ ఆదాం సాతాన్. అందెఙెయాలోకమ్ దు విజేరె
సాజినార్. విజేరెపాపంకితిత్ఙ్ విజేరెసాజినార్. 13దేవుణుమోసెవెటరూలుఙ్ సిఏండ
మహివలె లోకుర్ పాపం కిజి మహార్ . గాని వారు కితిత్ తపుప్ఙ లెకక్ సుడ్ఃఏతాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ రూలుఙ్ సిలెల్ండమహాద్ కాక రూలుఙ్ తపాత్ ర్ ఇజి ఇన్ ఏన్. 14గాని
ఆదాం బతిక్తి మహి కాలమ్ దాన్ మోసె కాలమ్ దాక బతిక్జి మహికార్ సాతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙఆదాంకితిత్ పాపంలెకెండ్ వారు కిఏతార్ గానివారుబాపాపం కితాత్ ర్ .
ఆదామ్ ని వెనుక వాతి కీసుత్ ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పణిని కీసుత్ కితిత్
పణి విజేరిఙ్ కూడిఃతవాతాద్ .

15గాని రిఎర్ బాఉండె లెకెండ్ ఆఏర్. దేవుణు సెడినె సితిత్ ఇనాయంతతాన్. మరి
ఒరెన్ విజేరిఙ్ సావుతతాత్ న్ . గానియేసు కీసుత్ వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ తతిత్ ఇనాయం
ఒదెద్ పెరికాదె. దేవుణు విజేరిఙ్ సెడినె సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ నె అయ ఇనాయం.
16 ఆదాం కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్ సెడినె సితిత్ ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇ మరి
ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ఆదాం ఉండి పాపం కితిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ 
తీరుప్ తతాత్ న్. గాని కీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ తతిత్ ఇనాయం అయాలెకెండ్ ఆఏద్.
సెడినె దొహ్ కి అయ ఇనాయం ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి
ఇడిన్కదె.నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు లోకురిఙ్ ఇడిజ్ని అయ ఇనాయం వాతిఙ్ ,
లోకుర్ కితిత్ విజు పాపమ్ క వందిఙ్ “మీ పాపమ్ కు విజు నాను మాయిపన్”, ఇజి
దేవుణు వెహాండె వరిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17 ఒరెన్ లోకు తపుప్ కితిత్ఙ్ 
లోకుర్ విజేరె సాజినారె, సావు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . గాని మరి ఉండి ఒదెద్
నిజమె, ఇనిక ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ ఇని మరి ఒరెన్ కితిత్ పణిదాన్ , దేవుణు బాణిఙ్ 
గొపప్దయాదరమ్మ్ నిసెడినెదొహ్ కిన్ నీతినిజయిఇనికెఙ్ వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ మాబతుక్దు
ఏలుబడిః కిజినె.

18 ఆహె ఒరెన్ వనిన్ తపుదాన్ దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ వాతి లెకెండ్, మరి ఒరెన్ 
వనిన్ నీతి పణిదాన్ విజేరె తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ర్. యా నీతి పణి, వరిఙ్ 
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తతాద్. 19 ఎలాగ ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఏండ మహివలె ఎలాగ లోకుర్ విజేరె తపు కితిత్కార్ ఆతారొ, అయాలెకెండ్ నె
మరి ఒరెన్ లోకు దేవుణుదిఙ్ లొఙితిఙ్ దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి
ఇడాత్ న్ .

20దేవుణు రూలుఙ్ లోకురిఙ్ వాతివెలె తపుఙ్ నండొ కిజినాప్ ఇజి లోకర్ నెసాత్ ర్.
గానితపుఙ్ నండొఆతివెలెదేవుణుదిగొపప్దయాదరమ్మ్ బాదనిన్ఙ్ ఇంకనండొపిరిజి
వాతాద్.

21 పాపం నండొ ఆజి వాతివలె లోకుర్ సావుదిఙ్ తగిజి వాతార్ . గాని ఏలు
దేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజిఇడిత్ఙ్ గొపప్దయాదరమ్ంలోకుర్ ముసుక్
ఏలుబడిః కిజినాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ కితిత్ పణిదాన్ 
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వాదెఙ్ ఇజి.

6
పాపం వందిఙ్ సాతికాట్ గాని కిసత్వెట బతిక్నికాట్.
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1అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు పాపం కితిత్వెలె దేవుణు గొపప్ దయాదరమ్ం
తోరిసాత్ న్ ఇహిఙ ఏలు మరి నండొ దయాదరమ్ం తోరిసెత్ఙ్ ఇజి మరి నండొ పాపమ్ కు
కిజినె మండెఙ్ నా? 2 ఆఏద్, మాటు పాపం కిజినె మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,పాపం కిదెఙ్ ఆసమాటు డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం కిజినెమండెఙ్ 
అట్ ఏటెల్ . 3యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ ఇజిబాపిత్సంపొందినివలెమాటుబావనిన్వెట
సాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్. ఇకక్ మీరు నెసెత్ఙ్ వలె. 4 అందెఙె కీసుత్ సాతి
వెనుక బూమి లొఇ వనిన్ పీనుగు ఎలాగ మూసె ఆతాదొ, అయాలెకెండ్ నె బాపిత్సం
పొందితివెలెమాటుబా వనిన్వెట మూసె ఆతి లెకెండ్ ఆతాట్. ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసవందిఙ్ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ ఆజినాట్. బుబాబ్తి దేవుణుది గొపప్
జాయ్ మనిన్ సతుత్ దాన్ యేసుపబు ఎలాగ సావుదాన్ మరిజ్ నీఙితాండొ అయాలెకెండ్ 
మాటుబా ఉండి కొతత్ బతుక్దు మండెఙ్ అటాన్ట్. 5మాటు మా పడాఃయ్ బతుక్
డిఃసిసీజి యేసుకీసుత్ వెట వనిన్ సావుదు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ యేసుకీసుత్ సావుదాన్ 
మరిజ్ నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబా తప్ ఏండ ఉండి కొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట కూడ్ఃజి
మంజినాట్. 6 ఒరెన్ ఎజమాని అడిగి పణికినికాన్ లొఙిజి మంజినిలెకెండ్, మాటు
పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ అఏద్. అందెఙెయేసుకీసుత్ సిలువాదు
సాతివెలె పాపం కిదెఙ్ మనిన్ మా ఆసెఙబా అయ సిలువాదు సపిత్ లెకెండ్ నె. యాక
మాటు గురు కినాట్. 7 సాతిసొహికాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ డిఃబె
ఆతికాన్ గదె.అయాలెకెండ్ మాటుబా డిఃబె ఆతాట్ . 8 అహిఙ, 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 ఇజి మాటు
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 . 13 పాపం
మీ ముసుక్ ఏలుబడిః కిజి సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుఃకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ మీ
ఒడొఃల్ ది బాగమ్ కాఙ్ వాడుఃకొడ్ఃమాట్ . గాని సావుదాన్ బతుక్దు వాతివరిలెకెండ్ 
మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపప్జెపెత్ఙ్ . నసిత్వలె మీ ఒడొఃలిద్ బాగమ్ కు నీతినిజయి
మనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ ఆనె. 14పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస
మీముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణు తీరుప్దాన్ తపెఆదెఙ్ 
ఏలుమోసెసితిత్ రూలుఙలొఙిదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . గానిపాపంకిఏండమండెఙ్ ఏలు
దేవుణు దయాదరమ్ంమీముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్.

నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి
కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమంజినిదెర్ 

15 ఏలు మాటు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ అడిగి మంజినిఙ్ , పాపం కిజి
మండెఙా? ఆఏద్ , ఎసెఙ్ బా ఆఏద్ . 16 ఇనిక ఇహిఙ యాక నిజం ఇజి మీరు
నెసినిదెర్ . ఎయెన్ బా వెటిపణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఒరెన్ ఎజుమానిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ 
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సూణివలె, అయ ఎజుమానిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ ఆజినాన్ గదె. పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙ
సావు తపిసినిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణు మిఙి నీతినిజయికార్ 
ఇజి ఇడాన్న్ . 17ముందాల్ మీరు ఇసట్ం ఆతి వజ పాపం కిజి, పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆస ఇని ఎజమానిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మహిదెర్. గాని వెనుక మిఙి దేవుణు
వందిఙ్ నెసిప్సిత్ దనిన్వందిఙ్ మీరు పూరి మనుస్దాన్ నెసిత్దనిన్ఙ్ లొఙితిత్ మనిన్దెర్.
దినిన్వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 18 పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసెఙాణిఙ్ దేవుణు మిఙి డిఃబిసిత్ దనిన్ఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
దేవుణు ఎదు నీతినిజయిమనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి
కినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమనిన్ దనిన్ఙ్ బానాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

19దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం కిబిసినిమాటెఙ్ 
వెహిస్న. ఏలుదాకమీరు వెటిపణి కినివరి లెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిబాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ 
కిదెఙ్ మరి ఒదెద్ సెఇకెఙ్ కిజి, పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్. ఏలు
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయిపణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ 
లెకెండ్ మీఒడొఃల్ దిఙ్ నడిఃపిసుత్ . 20మిఙిఇసట్ం ఆతివజబతిక్జిపాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసెఙలొఙిజిమహివలెమీరు నీతినిజయిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఎయెర్ బామిఙిడటం
వెహ్ ఏతార్. 21గానిఏలుమిఙిసిగు తపిసినిననిన్ బతుక్మిఙిఇనిలాబంతెఏతాద్.
అయ బతుక్దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్ నె ఆతాద్. ననిన్ బతుక్ దేవుణు
ఇనికతనాద్ ఇహిఙసావునెతనాద్ . 22గానిఏలుపాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసమీముసుక్
ఏలుబడిః కిఏండమీరుదనిన్ముసుక్ గెలిసిత్దెర్. దేవుణుదిఙ్ వెటిపణికినికార్ లెకెండ్ 
ఆతిదెర్. ననిన్ బతుక్దాన్ వాతి ఉండి పండులెకెండ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి
లోకుర్ ఆతిదెర్. నసిత్వలె ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 23 పాపమ్ దిఙ్ 
లొఙిజిమహివరిఙ్ దొహ్ కిన్ కూలి ఎలాకాలంమనిన్సావు. గానిమాపబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తివరిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు సెడినె సీనాన్.

7
ఆలుమాసిర్ నడిఃమిమనిన్ రూలుఙ్ 

1యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిమాతంబెరిఙాండె, రూలుఙ వందిఙ్ నెసినివరి వెటనాను
యాక వెహిస్న. ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు బతిక్జిమహివలె ఉండెనె రూలుఙ లొఙిజి
మండెఙ్ గదె. 2 ఎలాగ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆతివందిఙ్ మనిన్ రూలుఙ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి
అయ్ లి కొడొః దనిన్ మాసివెట మంజినాద్ గదె. గానిమాసి సాతసొహాన్ ఇహిఙ అది
వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ గదె. అదిమాసివెటమండెఙ్ ఇజి
మనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్. 3 రూలువజ సుడ్ఃతిఙ,మాసిబతిక్జిమహివలె
మరి ఒరెన్ వెట అది సొహిఙ, అది రంకు బూలానికాద్ ఇనార్. గాని మాసి సాతిఙ
పెండిల్ ఆతి మనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుక మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆతిఙ అది రంకు బూలానికాద్ ఇజి ఇన్ ఏర్.

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

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
7ఏలుమాటు ఇనిక వెహన్ట్ ? దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్

ఆసెఙ్ పుటిసినాద్. అందెఙె అయ రూలుఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్, ఆహ
వెహెఙ్ ఆఏద్. గాని పాపం కిజిన ఇజి నాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణు మోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నెనెసత్మనన్. ఎలాగఇహిఙ,ఆఇవరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆమాట్ ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు వెహ్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ, అకక్ దేవుణు ఎదు
పాపమ్ కు ఇజి నెస్ ఎతామరి. 8ఆఇ వరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆమాట్ ఇజి
రూలు మహిఙ్ నె, ననిన్ ఆసెఙ్ పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆస ఆత. పాపం కిమాట్ 
ఇజిరూలుఙ్ సిలెల్ండమంజినికఇహిఙపాపంకిదెఙ్ మనిన్ఆసమాముసుక్ఏలుబడిః
కిఏద్ . 9 రూలుఙ్ నెస్ ఏండ మహివలె నాను ఇని బాద సిలెల్ండ బతిక్జి మహ గాని
రూలుఙ్ నెసిత్ వెనుక నాను తపత్ ఇజి నెసత్. దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత ఇజి నెసత్.
10 రూలుఙ లొఙితిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబితత్ గాని
అయరూలుఙాణిఙ్ నాసావుదిఙ్ తీరుప్ వాత ఇజి నెసత్ మనన్.

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

14 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతికెఙ్ ఇజిమాటు విజేటె
నెసినాట్ . గాని నాను ఇహిఙ నావందిఙె ఎతుత్ కిజిని మనుస్దాన్ మనన్. పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసదిఙ్ ఒరెన్ వెటిపణి కినివనిన్లెకెండ్ లొఙిజి మంజిన. 15 ఎలాగ ఇహిఙ,
నాను కినికెఙ్ ఎందానిఙ్ ఆహె కిజిన ఇజి నాను అరద్ం కిఏ. కిన ఇజి నండొ సుటుక్
ఒడ్ఃబినికెఙ్ కిఏండ ఆజిన. కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కెఙ్ నండొ సుటుక్ కిజిన. 16 కిదెఙ్ ఇసట్ం
సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె ఉండి నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె
ఇజి నెసిన. 17 అందెఙె, కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ సెఇకెఙ్ నాను కినివెలె, అకక్ నాను ఆఏ,
నా లొఇ మనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 18 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్
కిని నా మనుస్లొఇ నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలుల్ ఇజి నాను నెసిన. ఎలాగ ఇహిఙ, నెగిగ్కెఙ్ 
కిదెఙ్ ఇసట్ం మనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ. 19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ నాను
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కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజిన. కితిత్ఙ 20 కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ అకక్ కినిక నాను ఆఏ. నాలొఇమనిన్ పాపమ్ నె అకెక్ఙ్ 
కిబిసినె. 21అహిఙ, ఇనిక జరిగ్జినాద్ ఇహిఙ నాను ఇనికాదొ ఉండి నెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃతిఙసెఇకదె కిజిన. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇగొపప్
సరద్ ఆజిన. 23 గాని మరి ఉండి సతుత్ నా లొఇ ఏలుబడిః కినిక నాను సుడ్ఃజిన.
నాను కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయసతుత్ నావెట కాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నా
ఒడొఃలిద్ బాగమ్ కలొఇమనిన్ఆసెఙఅడిగినఙిఇడెద్ఙ్ అయసతుత్ సుడ్ఃజిమంజినాద్ .
అందెఙె గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన. 24ఒఒ, ఒఒ దినిన్వందిఙ్ మనుస్దు గొపప్ కసట్మాతి
మణిసి నాను. సావుదిఙ్ తీరుప్ వాతియా ఒడొఃల్ దాన్ నఙి డిఃబిసిన్కాన్ ఎయెన్ బా
మంజినిక ఇహిఙబాగమహాద్ మరి. 25మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటనెమఙిఅయ
విడుఃదల వానాద్. దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙ
దేవుణు సితిత్ రూలుఙలొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆని
నామనుస్ నఙి అడిజి దనిన్ అడిగి నఙి ఇడిజ్నాద్ . అందెఙెనాను ఏలుబాపాపమ్ దిఙ్ 
వెటిపణి కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్

1 అందెఙె ఏలు యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ దేవుణు ఎదు నీతినిజయికార్ 
ఆతివరిఙ్ సికస్సిలెల్ద్ . 2ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యేసుకిసుత్ దాన్ వాతికొతత్ బతుక్బతిక్దెఙ్ 
దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితత్ మనాన్. అయ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసదాన్ మాటు డిఃబె ఆతమనాట్. ఆహెసావుని సికస్ తపిసిని పాపం కిదెఙ్ మనిన్
ఆసెఙాణిఙ్ నాను డిఃబె ఆత మనన్. 3మాటు ఒడొఃల్ ది సెఇ అసెఙాణిఙ్ మహిఙ్ 
పాపమ్ దాన్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ అట్ ఏండ మహాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
ఒడొఃల్ ది సెఇ అసెఙ్ అడుడ్ కితాత్ ద్ . గాని దేవుణు మఙి డిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ,
మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వనిన్ సొంత మరిసిఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాండె, ఒడొఃల్ ది
సెఇ ఆసెఙ్ మా ముసుక్ ఏలుబడిః కినిదనిన్దటాన్ మఙి డిఃబిసాత్ న్ . వనిన్ మరిసి
మాలెకెండ్ ఒడొఃల్ దాన్ పుటాత్ ండెమాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ . 4అందెఙె ఏలు
దేవుణుసతుత్ దాన్ దేవుణు రూలుఙలొఙిదెఙ్ అటాన్ట్. ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙలొఙిదెఙ్ 
అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఏలు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్ అటాన్ట్.

5ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙలొఙిజిబతిక్నికార్ దనిన్ వందిఙెఎతుత్ కిజిమంజినార్ . గాని
దేవుణుఆతమ్దిఙ్ లొఙిజినడిఃనికార్ దేవుణుఅతమ్దిఙ్ తగితిత్కెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ . 6పాపం
కిదెఙ్ ఒడొఃలుద్ మనిన్ సెఇ అసెఙ ఏలుబడిః కిని మనుస్ మనిన్కార్ దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరం ఆనారె సానార్ . గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ బతిక్నికార్ 
దేవుణువెటబతిక్నార్ వరిలొఇసాంతిసమదనంమంజినాద్ . 7ఒడొఃల్ దిసెఇఆసెఙ్ 
ఏలుబడిః కినిమనుస్ మనిన్కార్ దేవుణువెట కుటమనిన్కార్. వారు దేవుణు రూలుఙ
లొఙిఇకార్. లొఙిదెఙ్ అట్ ఏర్. 8అందెఙె ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ఏలుబడిః కిన మనుస్
మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃదెఙ్ అట్ ఏర్ .

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

12అందెఙెతంబెరిఙాండె,మాటుఉండిదనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ బాజితమనిన్కాట్ 
గాని అకక్ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ లొఙినిక ఆఏద్ . 13 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ
ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ ఏలుబడిః కిబె ఆని మనుస్ వెహిలెకెండ్ నడిఃతిఙ మీరు
సాన సొనార్ . గాని దేవుణు ఆతమ్దాన్ మీ మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఆసెఙ లాగిజ్పొకిఙ
ఎలాకాలం బతిక్నిదెర్ . 14దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికార్ దేవుణు కొడొఃరె.
15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమఙిసితిత్ ఆతమ్మఙితియెల్ తపిసి వెటి పణిమణిసిర్ 
లెకెండ్ ముందాల్ మహివజసికస్వానాద్ ఇజితియెలాజిమండెఙ్ ఇడ్ ఏన్ . గానిమఙి
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజిఇడత్ మనాన్ . అందెఙమాటు ఏలు దేవుణుదిఙ్ అబబ్ ఇజి కూకెఙ్ 
ఆనాద్ . 16మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె ఇజి దేవుణు ఆతమ్ మా ఆతమ్వెట కూడిఃతాండె
నిజం వెహిస్నాన్ ఇజి మాటు నెసినాట్. 17 మాటు దేవుణు కొడొఃర్ కాక దేవుణు
వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మఙి వానాద్. దేవుణు కీసుత్ ఙ్ ఇడిత్మనిన్
అకుక్ఙ్ బా కీసుత్ వెటమఙి దొహ్ కెన్. ఎలాగ ఇహిఙమాటు 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
దేవుణుతయార్ కితిత్కెఙ్ విజుపణిదిఙ్ రెఏండసికస్సీజిఇడాత్ న్ . ఎలాగఇహిఙఅకెక్ఙ్ 
కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ వారు ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె అకక్
జరిప్సాత్ న్. 21 ఇనిక ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు
ఏలు పాడాఃజి సొని దనిన్ఙ్ అడిగి ఆతె మనెన్ గాని దనిన్బాణిఙ్ ని దేవుణు డిఃబిసిన్
దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితి లెకెండ్ గొపప్జాయ్ కలిగ్తిమనిన్
విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.

22 ఏలుదాక, ఏరుఈబాని ఆయ్ లికొడొః నొపిప్దాన్ అడఃబానిలెకెండ్ , దేవుణు
తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఉండెలెకెండ్ మొరొఆజిమంజినె. 23దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ 
విజునె ఆఉ, దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కిమాటుబా అడఃబాజిమంజినాట్. మాలొఇమనిన్
దేవుణు ఆతమ్ ఇహిఙ తొలిత దొహ్ కి ఉండి ఇనాయం లెకెండె. వెనుక వాని పూరి
ఇనాయమ్ దిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ గొపప్ అకుక్వందిఙ్ మాటు
ఎదుసుడ్ఃజి మంజినాట్. నసిత్వలెమా ఒడొఃల్ కసట్మ్ దాన్ డిఃబె ఆనాదెల్. 24దేవుణు
మఙి రకిస్సిత్బాణిఙ్ అసి మాటు మఙి వాని జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదలవందిఙ్ 
ఎదు సుడ్ః జి మంజినాట్. ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ ఒరెన్ 
దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఆకక్ర్ సిలెల్ద్ గదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సుడ్ఃతి
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వెనుక దనిన్వందిఙ్ మరి ఎదుసుడ్ఃజి మన్ ఏన్ గదె. 25 గాని మాటు సుడ్ఃఇ
దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహిఙ్, దనిన్వందిఙ్ ఓరిసిమంజినాట్.

26 అయావజనె మా లొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్
సీజినాన్. ఎలాగపారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఏండమాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె
ఆనివలె దేవుణు ఆతమ్నెమా వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు ఇనిక ఇజి
దేవుణు సూణాండె, దేవుణు ఆతమ్ వెహిన్క అరద్ం కిజినాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు
ఆతమ్ దేవుణు వెట ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆస ఆజినాండొ అయావజ
దేవుణు ఆతమ్ వరివందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్.

విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసాన్ట్ 
28 దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివరిఙ్ వాండు ఏర్ పాటు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్వరిఙ్, విజు

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

దేవుణు పేమ
31 ఏలు దనిన్వందిఙ్ మాటు ఇనిక వెహాన్ట్. 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 మొపిస్ వరి ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఎయెర్ బా
అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె మా పాపమ్ కు సెమిసి మఙి వనిన్ వెట
కూడుఃపత్ మనాన్ . 34మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి ఎయెన్ బాతీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆట్ ఏన్ . మఙి
సికస్ సీదెఙ్ ఇజియేసు తీరుప్ సీనాండా? సిలెల్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మావందిఙ్ సాతి
యేసుఙ్ దేవుణు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్ గవ్ రం సితాత్ న్ . ఏలు
కీసుత్ నెమావందిఙ్ దేవుణుబాన్  బతిమాలిజ్నాన్ 35కీసుత్ ఙ్ మాముసుక్మనిన్పేమదిఙ్ 
అడుడ్ కిదెఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్ బాఅట్ ఏద్. సమెఙ్ వాతిఙ్ బాగాని, కసట్మ్ కు వాతిఙ్ బాగాని,
మాలెఙ్ వాతిఙ్ బా గాని, కరు వాతిఙ్ బా గాని, పొరాప్దెఙ్ సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గాని,
ఇనిపమాదమ్ కువాతిఙ్ బాగాని,మఙిసపిత్ఙ్ బాగాని కీసుత్ పేమఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎండ
మంజినాద్.

36యాకెఙ్ విజుదావీదు రాజురాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపుమీలోకుర్ ఆతాప్ కాక
ఆఇకార్ ఎసెఙ్ బామఙి సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినార్. గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ 
సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 37 యాకెఙ్ 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 బాగాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్  ఆతిఙ్ బా
✡ 8:36 8:36 కీరన 44:22.
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గాని,వానికాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బాగాని,పెరి
ఎతుత్ దుమనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,పెరిజోరెదుమనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని,మరిఇనికబా
గాని దేవుణుదిఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ వనకాఙ్ అట్ ఉమాపబు
ఆతియేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పెరి పణిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ పేమతోరిసాత్ న్ .

9
యూదురు వందిఙ్ పవులు విసారిసినాన్ 

1-2 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 నామనుస్దు గొపప్ బాద ఆజిన. డిఃస్ ఏండ దుకం ఆజిన. నాను
వెహిన్క నిజమ్ నె ఇజి నామనుస్ని దేవుణు ఆతమ్ సాసి వెహిస్నార్. 3నాసొంత జాతి
ఆతి యూదురు, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అకక్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు
బాణిఙ్ నాముసుక్ సయిప్ వాతిఙ్ బా, కీసుత్ బాణిఙ్ నఙి ఎరిల్సిత్ఙ్ బాపరవ సిలెల్ద్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజిన. 4వారు ఇసాయేలుదికార్, వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్కార్.
దేవుణు వనిన్ గొపప్ గుణమ్ దాన్ ఎయెర్ సిలిల్ బాడిడ్దు నడిఃపిసిత్కార్. దేవుణు వరి
వెటనె ఒపుమానమ్ కు కితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె వెహాన్ .
వరిఙెదేవుణుసీనఇజిఒపుమానమ్ కు కితత్ మనాన్. 5వరిఅనిగొగొరుఆతిఅబహాం,
ఇసాస్కు,యాకోబు ఇనికార్ ఇసాయేలులోకుర్ లొఇగొపప్ పేరుపొందితికార్. దేవుణు
పోకన్ ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయాయూదు జాతిలొఇనె లోకు వజ పుటాత్ న్.
విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.

6అహిఙ, దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజి ఇండెఙ్ ఆఏద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఇసాయేలులోకుర్ ఇజివెహెఆనికార్ విజేరెదేవుణుదిఙ్ సరియాతి
సొంత లోకుర్ ఆఏర్ . 7 అబాహాం పొటాదికార్ విజేరె వనిన్ తెగాదు పుటిత్కార్ ఇజి
దేవుణు ఇడ్ ఏన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ “నీకొడొః ఆతిఇసాస్కువెలెహన్ వానికారెనీజాతి
ఆనార్ ✡”,ఇజిదేవుణుఅబహాంవెటవెహమనాన్. 8ఎలాగఇహిఙ,అబహాంతెగాదు
పుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని దేవుణు అబహాముఙ్  సితిత్ ఒపుమానం
నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ అబాహముఙ్ సరియాతితెగాదికార్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ .
9 దేవుణు అబహాం వెట కితిత్ ఒపుమానం ఇకాక్దె. “కాలెహిఙ్ యా సమయమ్ దు
నాను వాన. నసిత్వలె నీ ఆలిస్ ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్ద్ లె”✡.

10 అకాక్దె ఆఏద్, రిబెక పొటాదివరిఙ్ ఒరెండె అపొప్సి, ఎయెన్ ఇహిఙ మా
అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు. 11-13 ఇసాస్కు ఆలిస్ రిబెక పాత డిఃసిత్ మహివలె, దేవుణు
దనిన్వెట వెహాన్ . జవ్ ల మరిసిర్ పుట్ ఏండ మహివలెనె, వారు తపుప్ గాని నెగిగ్క
గాని కిఏండ మహివలెనె దేవుణు దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ ఇజిరి వనిన్ఙ్ అడిగి
మంజినాన్ లె”,✡ ఇజి దేవుణు యాక వెహి నండొ పంటెఙ్ వెనుక ఒరెన్ దేవుణు
పవక దేవుణు వెహి మాట వెహాన్ . “యాకోబుఙ్ నాను పేమిసిన, ఏసావు నఙి
పడిఃఇకాన”✡. ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి
ఉదెసంమహాద్ . అయాలెకెండ్ వాండు నడ్ఃపిసాన్న్. లోకుర్ కిని పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్.
దేవుణుఏరాప్టుదానెవిజుజరిగ్జినె. దేవుణుఏరాప్టు కినికెఙ్ లోకుర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ 
✡ 9:7 9:7 ఆది 21:12. ✡ 9:9 9:9 ఆది 18:10,14. ✡ 9:11-13 9:11-13 ఆది 25:23.
✡ 9:11-13 9:11-13మలా 1:2,3.
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ఆఏద్. 14 అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ లొఇ
దేవుణు తేడ సూణికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఏన్.
15ఎలాగఇహిఙ, దేవుణుమోసెవెటఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ ముసుక్ దయతోరిసెత్ఙ్ 
నాను ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ దయ తోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్ కనికారమాదెఙ్ 
ఇజి ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ కనికారం ఆజిన”✡.

16 అందెఙె, యాక లోకు ఆసదానె గాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గాని దొహ్ కిక ఆఏద్.
దేవుణు దయదానెయాక జరిగ్జినాద్. 17దేవుణుమాటదు ఈహ మనాద్. దేవుణు
పరొరాజు వెట ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, నాను ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ వెలెహాన్ 
విజుబాణి లోకుర్ వెండెఙ్ నె నిఙి రాజువజ ఇడత్ మనన్”✡ ఇజి. 18 అహిఙ ఎయెన్ 
ముసుక్ దయతోరిసెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆనాండొవనిన్ముసుక్ దయతోరిసాన్న్. ఎయె
ముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ గర కిబిసాన్న్.

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

అట్ ఏన్ గదె. మరి దేవుణు ఇసట్ం వజ లోకుర్ కిదెఙ్ ఇజి విజు జరిప్సిన్వలె, తపుప్
కితాత్ ర్ ఇజిలోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుఎలాగవెహెఙానాన్ ? 20గానిదేవుణుఎదువరిగ్దెఙ్ 
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 వహిన్వందిఙె మరి ఉండి కుండ మాముల్ 
పణిదిఙ్ ఇడిన్ వందిఙ్.

22 దేవుణుదిఙ్ బా లోకుర్ వెట ఇసట్మాతి వజ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్. పాపం కిని
వరి వెట వనిన్ నండొ కోపమ్ దాన్ వాని గొపప్ సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ ఆస ఆజినాన్. గాని
వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండ మహిఙ, నాసనం వందిఙ్ ఇడె ఆతి మనిన్
వరి వెట కోపం ఆఏండ ఓరుప్దాన్ మంజినాన్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్
దయ దొహ్ కి మఙి, వనిన్ గొపప్ జాయ్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్
గొపప్ జాయ్ తోరిసెత్ఙ్ ఆహె కితాత్ న్ ఇహిఙ మాటు ఇనిక వెహాన్ట్ ? 24 ఏరాప్టు కిబె
ఆతిమాటు ఎయెర్ ఇహిఙ, యూదురినియూదురు ఆఇజాతికార్ బా. 25యూదురు
ఆఇ జాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ హ సెయ పవక వెట దేవుణు ఈహ వెహాన్ . “నా
లోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలు నా లోకుర్ ఇజి కూకన్. నాను ముందాల పేమ తోరిస్ ఇ వరిఙ్ 
నాను పేమిసినికార్ ఇజి కూకన్✡”. 26దేవుణు ఆఇ జాతిదివరి వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ 
హ సెయ మరి వెహాన్ . “మీరు మా లోకుర్ ఆఇదెర్ ఇజి నాను వెహిబాన్ , బతిక్ని
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజిమీరు పేరు ఇడెఆనిదెర్ ”✡ 27యెసయపవక ఇసాయేలులోకుర్ 
వందిఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, “ఇసాయేలు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు మనిన్ ఇసక్ లెకెండ్,
లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇనసొస్లోకుర్ ఆతిఙ్ బా,వరిలొఇఉండిఇజిరిగుంపుదిఙ్ నెదేవుణు
రకిస్సాన్న్. 28 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆలస్యం ఆఏండ యా లోకం ముసుక్
తీరుప్ కినాండె వనిన్ పణి వెటనె పూరి కినాన్ లె✡”, 29 దేవుణు కనికారం తోరిస్ ఇఙ్ 
ఎయెన్ బాసికస్దాన్ తపెఆఏన్. యెసయపవకముందాల్ వెహిలెకెండ్, “విజుదనిన్ఙ్ 
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అతికారంమనిన్ దేవుణుమాకొడొఃకొకారిఙ్ ఇడ్ ఏండపూరిసపాత్ న్ ఇహిఙ,మాటుబా
సొదోము గొమొర పటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరిపాడాఃతమహాట్ సు✡”. దేవుణు అయ
పటన్మ్ దుమహివరిఙ్ పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.

యూదురు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండఆజినార్ 
30అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహెఙ్ ? దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడెద్ఙ్ 

యూదురు ఆఇకార్ సుడ్ ఏతార్ గాని దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి
ఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . 31 గాని
ఇసాయేలు లోకుర్ ఇహిఙ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙితిఙ నీతి మనిన్కార్ 
ఆనార్ ఇజి నండొ సుడ్ఃతార్ గాని అట్ ఏండ ఆతార్ . 32 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఏతార్ . గాని వరి పనిఙాణిఙ్ నీతినిజయికార్ ఆనార్ 
ఇజి నంఒ సుడ్ఃతార్ . అందెఙె దేవుణు కీసుత్ ఇజి ఎరిల్సి వనిన్ ముసుక్ అడుడ్ ఆతి
పణుకు ముసుక్ అరిన్లెకెండ్ వారు తొరొ ఒడిఃజి అరార్ . 33యాకపవక రాసిత్ లెకెండ్ 
మనాద్. “సుడ్ఃదు, నాను సియొన్ దు ఉండి పణకు నిల్ పిస్న. అకక్ అడుడ్ ఆనాదె
లోకాఙ్ 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, దేవుణు లోకురిఙ్ ఎలాగ నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ ఇజి వారు అరద్ం
కిఏర్. నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు ఇడిన్వందిఙ్ లోకు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి దేవుణు
తోరిసిత్ సరుద్ నడిఃఏండ నీతినిజయికార్ ఆదెఙ్ ఇజివారు వరిసొంత రూలుఙ్ ఇడాత్ ర్ .
4కీసుత్ వాతిఙ్ ఏలు దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లోకాఙ్ దేవుణుబాన్ కూడుఃప్ ఏద్ .
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కార్ విజేరిఙ్ దేవుణు వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .
విజేరి వందిఙ్ ఉండికొతసరి

5దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినివనిన్
వందిఙ్ మోసెబా రాసత్ మనాన్ . ఇనిక ఇహిఙ “రూలుఙ వజ నడిఃదెఙ్ ఆస ఆనికాన్ 
వనకదటాన్ బతిక్దెఙ్ వలె✡” 6 గాని నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ 
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 మీ మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”. 7 అయాలెకెండ్ 
సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీ
మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్ . 8గాని అయమాట ఇనిక వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ 
ఇహిఙ, “దేవుణుమాటడగునెమనాద్ . అయమాటెఙ్ మీవెయుదునెమనెన్,వెహెఙ్ 
ఆనిదెర్ . మీమనుస్దు మనెన్, ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡మాటు సాటిసినియామాట
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడుడ్ ఇజినె. 9 అయ మాట ఇనిక ఇహిఙ, యేసునె పబు
ఇజి ఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాల వెహిఙ, అకాక్దె ఆఏద్ ,యేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ 
దేవుణు నికాన్ ఇజి ఎయెన్ బావనిన్ గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ .
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10 ఇనిక ఇహిఙ, మీ మనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ దేవును మిఙి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .
అకక్దెఆఏద్ ,యేసునీపబుఇజిలోకుర్ ముందాలవెహిఙదేవుణునిఙిరకిస్సాన్న్ లె.
11 దేవుణు మాటదు ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ 
ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్. 12 యూదురుఙ్ 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 ఏండమహిఙవారుఎలాగ
వెనార్ ? 15 ఎయెరిఙ్ బా దేవుణు పోక్ ఏండ మహిఙ సాటిసిన్కార్ ఎలాగ సొనార్.
దనిన్వందిఙె దేవుణు మాటాదు ఈహ రాసత్ మనాద్. “దేవుణు సువార వెహెఙ్ 
సొనిస్నిక ఎసొస్ గొపప్ నెగిగ్క”✡.

16దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్న. కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఙ్ దేవుణు లోకాఙ్ పోకాన్ గాని విజేరె
సువారదిఙ్ లొఙిఏతార్. దినిన్వందిఙ్ యెసయ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, “పబు,
మాపువెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ బావెన్ ఏతార్✡”, ఇజి. 17అహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ విహిఙానె
నమకం ఇడాన్ర్. ఎయెర్ బాసువారసాటిసిత్ఙానె కీసుత్ వందిఙ్ వెండెఙ్ ఆనాద్.

18గానినాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువార వెన్ ఏరా?”, “నిజమెవెహార్ ”, ఇజి
వెహన్. కీరనదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ వారు వెహిక లోకమ్ దు విజు
బాడిడ్ఙ మనిన్కార్ వెహార్. అందిదెఙ్ అట్ ఇ బాడిడ్దుబా దేవుణు వందిఙ్ మాటెఙ్ 
అందితె మనెన్✡. 19మరి ఉండి పసన్ వెన్ బాన, “సువార వందిఙ్ యూదురు అరద్ం
కితారా? సెగొండార్ అరద్ం కితాత్ ర్ గదె. దేవుణు ఇసాయేలు లోకాఙ్ దినిన్వందిఙ్ 
వెహిక మోసె వెహాన్, “యూదురు ఆఇజాతిది వరివెట మిఙి గోస కిబిసాన్లె. అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ నాను దీవిసాన్లె”✡ 20యెసయపవకబా దినిన్వందిఙ్ గటిఙ రాసత్
మనాన్ , “నఙి రెబాఇవరిఙ్ నాను దొహ్ కన్. నఙి వెన్ బాఇవరిఙ్ నాను తోరె ఆన”✡.
21గాని ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఇనిక వెహాన్ ఇజియెసయరాసాత్ న్ , “నా
మాటదిఙ్ లొఙిఏండ నా వెట ఎదిసిని నా లోకు వందిఙ్, వారు మరిజ్ వానిదాక నాను
ఎదుసుడ్ఃజిమంజిన”✡.

11
యూదురిఙ్ దేవుణు దయతోరిసాన్న్.

1 అహిఙ నాను వెన్ బాజిన, దేవుణు వనిన్ సొంత లోకుర్ ఆతి యూదురిఙ్ డిఃసత్
సితాత్ ండా? సిలెల్న్ , ఎసెస్ఙ్ బా డిఃస్ ఏన్. ఎలాగ ఇహిఙ నానుబా యూదువాండునె.
అబహాం తెగాదు పుటిత్ బెనాయ్మిను కులమ్ దు పుటత్ మనన్. గాని దేవుణు నఙి
డిఃస్ ఏతాన్. 2 సిలెల్ దేవుణు ముందాల్ నె కూకిస్ వనిన్ లోకుర్ ఇజి కేటకితిత్ వరిఙ్ 
నెకిస్పొక్ ఏతాన్ . ఏలియ పవక దేవుణువెట మొరొ అతాన్ ఇజి దేవుణు మాటాదు
రాసిత్మనిన్క గురు కిజినిదెర్ గదె. వాండు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక వెహాన్  
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ఇహిఙ, 3 “పబువా నిఙి మహి పవకరిఙ్ విజేరిఙ్ వారు సపాత్ ర్. నిఙి సంత సురిజ్ సీని
మాలిపీటెఙ్ వారుడెఃయపోకార్. నిఙినమిమ్నివరిలొఇనాను ఒరెనెమిగిలితమనన్.
ఏలు నఙిబా సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్✡”. 4గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి గురు
మనిన్దెరా?. “నీను ఒరిదె ఆఇ బయాలు ఇని దెయమ్ దిఙ్ మాడిఃస్ ఇ ఏడు వెయిఙ్ 
లోకురిఙ్ నావందిఙ్ నాను కేట ఇడత్ మనన్✡”. 5 అయాలెకెండె యా కాలమ్ దుబా
దేవుణుయూదురి లొఇఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . వనిన్ దయాదరమ్మ్ దానె
వరిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . 6లోకుర్ , వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఆఏద్ గాని, దేవుణు
దయాదరమ్మ్ దానె వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడెద్ఙ్ అటాత్ ర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారు కితిత్
నెగిగ్ పణిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయసెడినె దొహ్ కిన్క
ఆఏద్ గదె.

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

8దినిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటాదు రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు వరిమనుస్
నిద కినివరి మనుస్వజ కితాత్ న్ . వరిఙ్ కణుకెఙ్ మహె గాని సుడ్ఃనిదనిన్ఙ్ అరద్ం
కిఏర్ . వరిఙ్ గిబిబ్ఙ్ మహెగానివెహిదనిన్ఙ్ అర్ దంకిఏర్ ”✡ 9-10దినిన్వందిఙ్ దావీదు
రాజుబా వెహ మనాన్. వనిన్ ముసుక్ పగాతి వరివందిఙ్ ఈహ వెహాన్ “వారు సరద్
ఆనివలె కిని పణిఙ్ వరిఙ్ ఉరి లెకెండ్ ఆపిద్ . నెగెండ్ మంజినాప్ ఇజి ఒడ్ఃబినివలె
వెటనెవరిముసుక్నాసనంరపిద్ . దేవుణువందిఙ్ నిజమాతికనెసఏండఆనివందిఙ్ 
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. మఙి వానిక వరిఙ్ దొహ్ కాదా ఇజి యూదురు గోస ఆదెఙ్ వలె ఇజి యాక
జరిగ్తాదా? 12యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొకివలె యూదురు ఆఇజాతిదివరిఙ్ దీవన
దొహ్ కాద్ ఇహిఙ, వరిఙ్ వాతి నసట్ం ఆఇవరిఙ్ లాబం ఆతాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎరిల్సిత్
ఇడిత్ యూదురు దేవుణుబాన్ మరిజ్ వానివలె, యాలోకమ్ ది విజు జాతిదివరిఙ్ మరి
ఎసొస్నొ గొపప్ లాబమ్ కు వానె!

13 ఏలు యూదురు ఆఇ మిఙి నాను వెహిస్న. యూదురు ఆఇవరిఙ్ అపొసుత్ డు
వజ దేవుణు నఙి ఇడిత్ఙ్ దనిన్వందిఙ్ గొపప్ఙ గవ్ రం దొహ్ క మనన్. 14 దేవుణు నఙి
ఒపజెపిత్ యా పణి కిజి ఎలాగబా నా సొంత జాతి ఆతి యుదురిఙ్ గోస పుటిసెత్ఙ్ 
ఇజి నాను సుడ్ఃజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమిఙి దేవుణు దీవిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ దొహ్ కెఙ్ 
ఇజి వారుబా ఆస ఆతిఙ దేవుణు వరిలొఇ సెగొండారిఙ్ బా రకిస్సాన్న్. 15 దేవుణు
మా సొంత లోకుర్ ఆతి యూదురు నండొండార్ నెకి పొకివలెయా లోకమ్ దు మనిన్
ఆఇజాతిది వరిఙ్ నండొండారిఙ్ వనిన్బాన్ కూడుఃపాత్ న్ ,అహిఙ దేవుణుయూదురుఙ్ 
వనిన్బాన్ కూడుఃపిన్వలె ఇనికవానాద్ ?సావుదాన్ బతుక్నెవానాద్ . 16ఉండి దూరు
✡ 11:3 11:3 1రాజు 19:10,14. ✡ 11:4 11:4 1రాజు 19:18. ✡ 11:8 11:8 దివ్తీ 29:4;
యెసయ 29:10. ✡ 11:9-10 11:9-10 కీరన 69:22,23.
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ముదదాన్ తొలిత సుహిక దేవుణుదిఙ్ సీనిక ఇహిఙ అయ ముద విజు దేవుణుదిఙ్ 
సితిత్ లెకెండె. అయవజనె యూదురు దేవుణు లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి
అనిగొగొరుబా దేవుణు లోకురె. ఉండి మరాతి వెల నెగిగ్క ఇహిఙ అయ మరాతి
కొమెఙ్ బా నెగిగ్కెఙ్ నె. అయావజనె, యూదురి అనిగొగొరు దేవుణు లోకుర్ కాక వరి
కొడొః కొకాదికార్ బా దేవుణు లోకురె. 17టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివ మరాతి కొమెఙ్ 
సెగం రుకిస్పొకిన్లెకెండ్ దేవుణు యూదురి సెగొండారిఙ్ నెక పొకాన్ . అడివిది ఒలివ
మరాతిఉండి కొమలెకెండ్ యూదురు ఆఇమిఙిటోటాదుమనిన్ నెగిగ్ ఒలివమరాతు
కూడుఃపాత్ న్ . అయనెగిగ్ ఒలివమరాతు కుడుఃపిత్ఙ్ కొమెఙ్,అయమరాతివెలెఙాణిఙ్ 
కస లాగిజ్ సతుత్ ఆనివజ మిఙిబా యూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవన దొహ్ క మనాద్ .
18మరాతాన్ కొమెఙ్ కొయ్ జి విసీరిన్లెకెండ్ దేవుణు యూదురిఙ్ నెక పోకాన్ గాని
యూదురు ఆఇ మీరు గర ఆనిక ఆఏద్. మాపు వరిఙ్ ఇంక పెరికాప్ ఇజి మీరు
గర ఆతిఙ యాక గురు కిదెఙ్. ఇనిక ఇహిఙ వెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్.
వెలెఙ్ దానె మీరు బతిక్జినిదెర్. 19 మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణు యూదురిఙ్ నెక
పొకాన్ ఇజిమీలొఇఒరెన్ వెహాన్న్ సు. 20యాకనిజమెగాని,ఉండివెహన్. యూదురు
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇ వందిఙె దేవుణు వరిఙ్ నెక పొకాన్. మీరు కీసుత్ ముసుక్
నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ నె గటిఙ నిలిస్నిదెర్. అందెఙె గర ఆమాట్. జాగర మండు.
21 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మరాతి కొమెఙ్ ఇహిఙ యుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ ,
మీరు నిల్ ఏండమహిఙమిఙిబాతప్ ఏండ నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాక గురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు కొపమ్ దాన్ బా
మనాన్ . వనిన్ఙ్ నెకి పొకి యూదురువెట దేవుణు కోపమ్ దాన్ మనాన్ . గాని
యూదురు ఆఇ మిఙి దేవుణు కనికారం తోరిసినాన్. గాని దేవుణు తోరిసి కనికారం
మీరు నమిమ్తిత్ఙ్ నె మిఙి కనికారం తోరిసినాన్. సిలిల్ఙ మిఙిబా కతన్ విసీరాన్న్.
23యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙమరాతు కొమెఙ్ మరిఅంతుతొహిన్లెకెండ్ 
దేవుణు వరిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ 
అటాన్న్ . 24యూదురఆఇమీరుఅడఃవిదాన్ తతిత్ ఉండిఒలివమరాతికొమలెకెండ్.
టోటాదు పిరిజిని ఒలివ మరాతు యా అడఃవిది కొమెఙ్ దేవుణు అంతు తొహాన్ .
యాకమాముల్ జరిగ్దెఙ్ కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరి టోటమొకాక్ది కొమెఙ్ మరి అయ
మరాతు అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు. అయా లెకెండ్ నెకి పొకి యూదురిఙ్ మరి
వనిన్బాన్ కూడుఃపెత్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ .

దేవుణుయూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ 
25 నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఏలు ఉండి డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ సఙతి

మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహిస్న. నాను ఎందానిఙ్ వెహిస్న ఇహిఙ దేవుణు మిఙి
కూడుఃపిత్వందిఙ్ యూదురిఙ్ ఇంక తెలిమనిన్కాప్ ఇజి మీరు గర ఆఏండ మండెఙ్ 
ఇజినె. ఇనిక ఇహిఙయూదురు ఆఇ జాతిదివరి లొఇహాన్ దేవుణుబాన్ వాదెఙ్ ఇజి
వాండు కేట కితిత్ నసొస్ండార్ వనిన్బాన్ కూడుఃపె ఆనిపాక యూదురు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఏండవరిలొఇనండొండారిమనుస్వాండు గటి కినాన్ . 26-27యూదురు ఆఇవరి
లెకక్ పూరి ఆతి వెనుక, దేవుణు యూదురుఙ్ రకిస్సాన్న్ . దేవుణు పవక ఒరెన్ 
రాసిత్లెకెండ్ అకక్ జరిగ్నాద్. ఎలాగ ఇహిఙ, “లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్, దేవుణు లోకుర్ 
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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 ఎసిత్వలెబా పేమిసాన్న్ . వరిఙ్ ఎసెస్ఙ్ బా
దీవిసాన్న్ . 30యూదురు ఆఇ మీరు ముందాల దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహిదెర్.
గాని యూదురు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ ఆతిఙ్ దేవుణు కనికారం మిఙి వాతాద్.
31 అయావజనె, యూదురు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ ఆతిఙ్ మిఙి ఏలు కనికారం
తోరిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ బా దేవుణు మరి కనికారం తోరిసాన్న్. 32 విజేరెవెట కనికారం
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు విజేరిఙ్ వారు లొఙిఏండ ఆతిమనిన్దనిన్ లొఇనె డిఃసత్ సితాత్ న్.
33దేవుణు బుదిద్ , గెణం ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక కొటె. వాండు తీరమ్నం కితిత్కెఙ్ ఎయెన్ బా
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏన్ . వాండు కిని పణి వందిఙ్ ఎయెన్ బాఅరద్ం వెహెఙ్ అట్ ఏన్ .

34-35పవక దేవుణుమాటదురాసిత్లెకెండ్ మనాద్ యాక. ఎలాగఇహిఙ, “దేవుణు
ఒడ్ఃబినికెఙ్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏద్. దేవుణు ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ బుదిద్
వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బాఅట్ ఏన్✡. “ఎయెన్ బాదేవుణుదిఙ్ ఇనికబాసీదెఙ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె
దేవుణు ఎయెరిఙ్ బా మరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్✡”. 36 యాక నిజం ఇజి మాటు
నెసినాట్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజు తయార్ కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజు మనెన్.
వాండు సితిత్ సతుత్ దాన్ అకెక్ఙ్ బతిక్జినె. దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ నె అకెక్ఙ్ మనెన్.
విజేరెలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాగొపప్ గవ్ రం సీజిమనీద్ . ఆమెన్ .

12
కొతత్ బతుక్

1 అందెఙె మా తంబెరిఙాండె, నాను మీవెట బతి మాలిజ్న, దేవుణు మిఙి నిసొస్
దయ తోరిసిత్వందిఙ్ మీరు మిఙినె దేవుణుదిఙ్ పూజ లెకెండ్ సీదు. అయ పూజ
బతిక్జి మంజిని వజ మండెఙ్ వలె, దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివజ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం
ఆతివజమండెఙ్ వలె. దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినికఇకాక్దె 2యా
లోకమ్ దికార్ బతిక్ని వజ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ బతిక్దెఙ్ ఆఏద్. గాని మీ బతుక్
ఆనివందిఙ్ ,మీమనుస్పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సరి సీదు. ఆహె కితిత్ఙమీరు
ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాండొ అకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసి ఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ .
దేవుణుమీ వందిఙ్ కోరిజినిక నెగిగ్కాదె, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదె, ఇని తకుక్ సిలిల్కాదె.

3దేవుణు నఙి, వనిన్ గొపప్ దయదాన్ నఙి అపొసుత్ డు వజ ఇడాత్ న్ . అందెఙె నాను
మిఙి విజిదెరిఙ్ వెహిస్న. నాను ఎలాగ మరికాన్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ ఒడ్ఃబినివలె
మీరు మనిన్దనిన్ఙ్ ఇంక 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
వేరె మనెన్. 5 అయవజనె, మాటుబా నండొండార్ గాని కీసుత్ వెట కూల తొహిఙ్ 
✡ 11:26-27 11:26-27యెసయ59:20,21; 27:9;యిరీమ్యా31:33,34. ✡ 11:34-35 11:34-35
యెసయ 40:13. ✡ 11:34-35 11:34-35యోబు 41:11.



రోమ 12:6 284 రోమ 12:21

మాటు ఉండె లెకండ్ మనాట్. మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్. 6 దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయమఙి సితిత్ఙ్ నండొ రకమ్ ది
వరమ్ కు*సితాత్ న్. యావరమ్ కుమాటునెగెండవాడుఃకొండెఙ్. దేవుణుసితిత్మాటెఙ్ 
వెహెఙ్ అటన్ ఇహిఙ అక దేవుణు నీవెట వెహాన్  ఇజి నీను నమిమ్తిత్ వజ వెహెఙ్.
7మహివరిఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి సీదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ, అకక్ కిదెఙ్ దేవుణు
మాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నా మీ వరం ఇహిఙ నెసిప్సి సీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రం
వెహెఙ్ నా మీ వరం ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినిక మీ వరం ఇహిఙ అకక్
కలిత్ సిలిల్ మనుస్దాన్ సీదెఙ్. సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ బాగ నడిఃపిసెత్ఙ్ వెలె. బాద
ఆతివరిఙ్ కనికారం తోరిసిన్కాన్ , సరద్దాన్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ వెలె.

ఎలాగపేమకిదెఙ్ 
9మీరుమహివరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండపేమిసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇవనకబాణిఙ్ దూరం

మండెఙ్. అకెక్ఙ్ ఒదెద్ డిఃసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వనకాఙ్ డగు కిదు. 10సొంత
ఇండొణివరిలెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నండొపేమిసెత్ఙ్. మరాయ్దసీనిదనిన్లొఇ
ఒరెన్ , మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు నఙి ఇంక పెరికాన్ ఇజి మరాయ్ద సీజి మండెఙ్.
11దేవుణుది సెందితి సఙతిఙలొఇఉసార్ ఆజిమండు. బండెఙ్ ఆమాట్. పబు పణి
లొఇ దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఉసార్ ఆజి పణికిదు. 12దేవుణు మీ వందిఙ్ గొపప్ సఙతిఙ్ 
కినాన్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి సరద్దాన్ మండు. కసట్ం వానివలె ఓరిసి మండు. పారద్నం
కిదెఙ్ మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ డిఃస్ ఏండపారద్నం కిదు. 13దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
ఎయెరిఙ్ బాఇనికబాఅవ్ సరంఆతిఙవరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీదెఙ్. దూరమ్ దాన్ వాజిని
వరిఙ్ ఇండొ కూకిస్ మిఙిమనిన్బాణిఙ్ సీజిమరాయ్ద కిదు.

14మిఙిబాద కినివరిముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్.
ఒఒ వరిఙ్ దీవిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ వరిఙ్ సయిప్ సిఅ ఇజి వెహమ్ట్. 15సరద్
ఆని వరివెట సరద్ ఆజి మండు. దుకం ఆతి వరివెట వరి దుకమ్ దు కూడ్ఃజి మండు.
16 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. గర ఆమాట్ . తకుదివరి వెట
కూడ్ఃజిమండెఙ్ మనుస్ ఆదు. నానెగొపప్ బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్ .

17మిఙి సెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరె ఒపుప్కొడ్ఃని
పణిఙ్ నె కిదెఙ్. 18 విజేరి వెట సమదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఒదెద్ నెగెండ సుడ్ఃదు.
19 నాను పేమిసిని కూలెఙాండె, మిఙి ఎయెన్ బా సెఇక కితిత్ఙ వనిన్ఙ్ మరిజ్ సెఇక
కిమాట్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సికస్ సీదెఙ్ డిఃసిసీదు. దేవుణుమాటదు దనిన్వందిఙ్ 
రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “లోకు కితిత్ సెఇ పణి వందిఙ్ నీను కోపం తీరిసామ్. అకక్
నానె తీరిసన్. నిఙి సెఇక కితిత్వనిన్ఙ్ నాను సికస్ సీన”, ఇజి దేవుణు వెహిస్నాన్✡.
20గానిమరిమీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇహిఙ;నిఙిపగాతివనిన్ఙ్ బఙ కటిత్ఙ వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ 
సిఅ. వనిన్ఙ్ ఎహిక్ కటిత్ఙ, ఏరు సిఅ. నసిత్వలె వాండు సిగు ఆనాండె వనిన్ కోపం
డిఃసాన్న్ ”,✡ ఇజి రాసత్ మనాద్ . 21మరి ఒరెన్ కితిత్ సెఇ పణిదిఙ్ తగితి పణి మీరు
కిమాట్. గానిమీరు వరిఙ్ కిని నెగిగ్పణిఙాణిఙ్ వరి సెఇ పణిదిఙ్ గెలిసెత్ఙ్.

* 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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13
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిదు.

1 విజేరె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుబడిః
కినివరిఙ్ అతికారందేవుణునెసీజినాన్ . 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. 4 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీ 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 అతికారం మనాద్. దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ 
పణికినికార్ లెకెండ్ , వారు తపుప్ కినివరిఙ్ సికస్ సీనార్. 5అందెఙె అతికారి లోకాఙ్ 
లొఙిజి మండెఙ్ వలె. సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఉండె ఆఏద్, లొఙిజి మంజినిక సరి
ఆతికదె ఇజి నెసిత్బా లొఙిదెఙ్ వలె. 6 ఏలుబడిః కినికార్ దేవుణుదిఙ్ పణికిజినార్.
వారు అయ ఏలుబడిః కినిపణి వందిఙె కాలం విజు గడ్ఃపిస్నార్. అందెఙె మీరు వరి
వందిఙ్ పనున్బా తొహిస్నిదెర్. 7 ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ .
ఎంబెబాపనున్ తొహెఙ్ మహిఙబాన్ పనున్ తొహెఙ్ . ఎయెరిఙ్ మరాయ్దసీదెఙ్ ఇహిఙ
వరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ . ఎయెరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ .
పబుమరిజ్ వాజినికాలం డగు ఆతమనాద్ 

8 ఎయెర్ బాన్ బా అపుప్ తీరిస్ ఎండ ఇడ్ మాట్. ఎసెఙ్ బా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట
పేమిసిన్కాదె అపుప్ లెకెండ్ మనీద్. మహివరిఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు రూలుఙ పూరి
లొఙినాన్ . 9 దేవుణు రూలుఙ లొఇ రకరకమ్ వి రూలుఙ్ మనె. వనకలొఇ సెగం
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, “రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ . డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ .
ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙికావాలిఇజిసెఇఆసఆదెఙ్ ఆఏద్ ”గానియారూలుఙ్ విజు
కూడుఃపిత్ఙ,యాకాదె, “నీనునిఙిపేమిస్ అ✡”,ఇజినె. 10మహివరిఙ్ పేమిసిత్ఙవరిఙ్ 
ఇనితపుప్బానీను కిఇ గదె. అందెఙెమహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణు రూలుఙ విజు
వనకాఙ్ పూరిలొఙిజినాన్.

11నాను వెహిలెకెండ్ మీరు కిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు బతిక్ని
యా కాలం నండొ ముకెలమాతి కాలం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . పబు మరిజ్ వాజి మఙి
రకిస్సిని కాలం డగు ఆత మనాద్ కాక నిదదాన్ నిఙ్ జి తెలి ఆతివరి వజ జాగర
మండు. తొలిత మాటు నమిమ్తిత్ మహి కాలమ్ దిఙ్ ఇంక అయ సమయం డగు
ఆత మనాద్ . 12 రెయు అందిజి వాజినిలెకెండ్ మా బతుక్బా అందిజి వాజినాద్.
కీసుత్ మరిజ్ వాని కాలం డగు ఆత మనాద్ . అందెఙె సికటిదు కిని సెఇ పణిఙ్ విజు
డిఃసి సీదెఙ్ . వేడెఃక విదెమ్ దిఙ్ సొనికాన్ దనిన్ఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ తొడుఃగిజి విదెమ్ దిఙ్ 
తయార్ ఆనిలెకెండ్ , సెఇ వనకాఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమండు.

13 సీకటుదు కిని సెఇ పణిఙ్ డిఃసి సీజి మాటు జాయ్ దు నడిఃసి మండెఙ్ . కలుల్
విందుఙ సొనిస్ ఉణిజి సొసెత్ఙ్ ఆఏద్ . మొగ కొడొఃర్ గాని అయ్ లి కొడొఃక్ గాని రంకు

✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.



రోమ 13:14 286 రోమ 14:13

బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,టంటెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ,గోసఆదెఙ్ ఆఏద్ . 14మరిఎలాగమండెఙ్ 
ఇహిఙ, మహి లోకురిఙ్ తోరిన్వజ మీరు పబు ఆతి యేసుకీసుత్ లెకెండ్ మండు. మీ
ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమంజినిమనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1 ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజి అనుమానం ఆని నమిమ్తిత్కార్ 
మనార్. వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం కిఇకార్ గాని వరిఙ్ డగు కిదు. గాని
నమిమ్తికార్ ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిన్లొఇ తేడవానివలె వరివెట
వాదిసామ్ట్ . 2 విజు తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ నమిమ్జినాన్. మరి ఒరెన్ కుసెఙ్ నె
తింజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి అరద్ం ఇంక కిఏన్ .
3విజు తినికాన్, విజు తిన్ ఇ వనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజి సుడ్ దెఙ్  ఆఏద్. విజు తిండెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ విజుతినికార్ తపుప్ కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఆఏద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ డగు కితత్ మనాన్. 4మరి ఒరెన్ ఎజమానిఙ్ వనిన్ పణిమణిసి
కినికెఙ్ సరియాతికెఙ్ నొ,ఆఇకెఙ్ నొఇజి 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 
ఇహిఙసరిఆతిక కిదెఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ సతుత్ సినాన్ లె. 5సెగొండార్,ఉండిరోజుమహి
రోసాక్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ రోజు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. మరి ఒరెన్ విజు రోసుక్ ఉండె లెకెండ్ 
సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండెవనిన్మనుస్దు ఒడ్ఃబినిక ఎందానిఙ్ ఆహ
ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇజి టేటాఙ్ నెసి తిర్ మానం కిదెఙ్ వెలె. 6ఉండి రోజు నెగిగ్ రోజు ఇజి
ఇడిన్కాన్ అకక్ పబు వందిఙ్ ఇడిజ్నాన్. విజు తినికాన్ పబుఙ్ వమదనమ్ కు వెహిస్
పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి తింజినాన్. విజు తిన్ ఇకాన్ తిని వనక వందిఙ్ పబుఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్ పబుఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇజి విజుతిన్ ఎండమంజినాన్.

7 మా లొఇ 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.

9 దినివందిఙె సాతి వరిఙ్ ని బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ పబు లెకెండ్ మండెఙ్ కీసుత్
సాజి మరిజ్ బతిక్తాన్. 10 అహిఙ, ఎయెర్ బా మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ 
ఆఏద్. ఎయెర్ బా తకుదికాన్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మాటు
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 
విజేరెనాఎదుముణుకుఙ్ 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 ఇజి మీ మనుస్దు
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ఒపుప్కొండు. 14నానుయేసుపబు వెట కూడిఃతిఙ్ ఉండి నిజం నెసిన. ఇనిక ఇహిఙ,
తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణు వెహి తిండి ఇనికబా సిలెల్ద్ . గాని ఇనికాదొ ఉండి తినిక
ఆఏద్ ఇజి ఎయెన్ బాఒడ్ఃబితిత్ఙ అకక్ వాండు తినిక తపుప్. 15నీను ఇనికదొ ఉండి
తినిదనిన్దాన్ మరిఒరెన్ నమిమ్తికాన్ మనుస్దుబాదఆతిఙనీనువనిన్ముసుక్పేమ
తోరిస్ ఇ. నీను తినిదనిన్దటాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ నమకమ్ దిఙ్ పాడు కిమా.
16 నెగిగ్కెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి నీను కినికెఙ్, మరి ఒరెన్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసెత్ఙ్ 
తగితికెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వారు వెహన్ర్. అందెఙె నెగిగ్క ఇహిఙ్ బా కిమా.
17దేవుణుఏలుబడిః కినిదనిన్ఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇహిఙ,ఇనికెఙ్ తిండెఙ్ ఉండెఙ్ ఇజి
రూలుఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఏలుబడిఃదిఙ్ ఎలాగ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, ఆతమ్ సతుత్ దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజకిదెఙ్,లోకుర్ వెటసమదనమ్ దాన్మండెఙ్,మనుస్లొఇ
సరద్ నిండిజిమండెఙ్ . 18యాలెకెండ్ కీసుత్ ఙ్ లొఙినికాన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కిబిసాన్న్.
లోకుర్ వనిన్ఙ్  నెగిగ్కాన్ ఇజి వెహాన్ర్.

19అందెఙెమాటు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటసమదనమ్ 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 ఇజిమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 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. 22 నినిన్
సఙతిఙ వందిఙ్ నీను నమినికెఙ్ నీను ఆఇవరిఙ్ వెహెఙ్ పోని. నినిన్ సఙతిఙ్ నీనుని
దేవుణు నెసిత్ఙ ఆనె. ఉండి పణికితిత్ వెనుక, సరి ఆతిక కితానొ, సిలిఙ తపుప్ కితానొ
ఇజి అనుమానం ఆఏండ మహిఙ నీను దేవుణుబాణిఙ్ సరద్ తసిని. 23గాని ఉండి
తినికదేవుణుఎదుసరిఆతికదొఆఏదొఇజిఅనుమానంఆనికాన్ ,అకక్తిహిఙతపుప్
కితాత్ న్ ఇజితిరుప్వానాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,తిండెఙ్ ఆఇకఇజిఇడిత్కవాండుతిహాన్ .
మాటు ఇనిక కితిత్ఙ్ బాదేవుణు ఎదు సరి ఆతిక కిత ఇజి నమకం సిలిల్ఙ అక తపుప్నె.

15
1 ఇనిఇనికెఙ్ సరిఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనె ఇజి మనుస్దు బాగ నెసిని నమిమ్తిత్కాట్ ఆతి

మాటుమఙిఇసట్ం ఆతికెఙ్ ఉండెనె కిజిమండెఙ్ ఆఏద్ . గానిఅనుమానంఆతివరిఙ్ 
మాటు బరిసెత్ఙ్ వలె. 2మరి ఒరెన్ నమకమ్ దు పిరినివందిఙ్ మాలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిజి సరద్ కిబిసెత్ఙ్. 3 కీసుత్ కితిత్ లెకెండ్ మాటు కినాట్. కీసుత్ వనిన్ సరద్
ఉండె వందిఙ్ నె తొఎండ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ కితాత్ న్. కీరన పుసత్కమ్ దు
రాసిత్ లెకెండ్ , “లోకుర్ నిఙి నింద కితిత్వెలె,అయనింద నఙి వెహి లెకెండె✡”, ఇజి కీసుత్
దేవుణుదిఙ్ వెహాన్  . 4దేవుణుమాటదుముందాల్ రాసిత్ మనిన్కెఙ్ విజుమఙినెసిప్సెత్ఙె
రాసెఆతమనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుఓరుప్దాన్ మంజిదేవుణుమాటెఙ్ మఙి
ఉసార్ కిబిసి,మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.

5-6మఙి ఓరుప్ని ఉసార్ కిబిసిన్క దేవుణు ఉండె మనుస్ ఆజి మండెఙ్ సాయం
కిపిన్ . ఇహిఙయేసు కీసుత్ వజ మండు. నసిత్వలెమాపబు అతియేసు కీసుత్ ఙ్ బుబబ్
ఆతి దేవుణుదిఙ్ ఉండెమనుస్ ఆజి ఉండె లెకెండ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఆనిదెర్ .
✡ 15:3 15:3 కీరన 69:9.
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7అహిఙ కీసుత్ మిఙి డగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిదు.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అహ కితిత్ఙ లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ . 8 నాను ఇనిక
వెహిస్న ఇహిఙ, దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి, ఇహిఙ వాండు, మాటుయూదురి
అనిగొగొరిఙ్ కితిత్ ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి కీసుత్ యూదురిఙ్ పణి
మణిసిఆతమహాన్.

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

10-11 ఈహ బా రాసత్ మనాద్ , “యూదురు ఆఇజాతిదికార్ ఆతికిదెరా మీరు
దేవుణులోకుర్ వెట సరద్ ఆదు”✡.మరిఉండిబాన్ ఈహ రాసత్ మనాద్. “యూదురు
ఆఇజాతికార్ ఆతికిదెరా,మీరుపబుఙ్ పొగ్ డిఃదు. విజెరెలోకుర్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃదు”✡
12మరి యెసయ పవక ఈహె వెహిస్నాన్ , “యెసస్యి తెగాదికాన్ ఒరెన్ వానాన్ లె.
యూదురుఆఇవరిఙ్ ఏలుబడిః కినికాన్ వానాన్. వనిన్ఙెవారుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి
మంజినార్”✡.

13ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ మిఙి అటిసిని దేవుణుదిఙ్ ,మీరు నమిమ్జి మంజినిదెర్ 
కాక మీలొఇ సరద్ని సమదనం నిండిపిన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిలొఇ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మిఙిమరి నండొ పిరిపెత్ఙ్ ఇజి.

దేవుణు సువారయూదురు ఆఇకార్ బావెంజినార్ 
14 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట నెగెండ మంజినిదెర్ ఇజి

నాను నెసిన. మీరు బాగ నెసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు సుడ్ఃజినికెఙ్ విజుమీరు నెసిన్దెర్ ఇజి
నాను నెసిన. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్దెర్ ఇజి నాను
మీ వందిఙ్ నిజం నెసిన. 15-16గాని నాను యా ఉతమ్ దు సెగం సఙతిఙ వందిఙ్ 
మిఙి ఎతు కిబిసిన్వలె దయ్ రమ్ దాన్ వెహ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసుకీసుత్ ఙ్ ఉండి
పణిమనిస్ లెకెండ్ యూదురు ఆఇజాతిది వరి నడిఃమిమండెఙ్ ఇజినె దేవుణు వనిన్
గొపప్ దయాదరమ్ం నా ముసుక్ తోరిసాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ కేటకిజి దేవుణుదిఙ్ 
సీదెఙ్ తగితి ఉండి పూజ లెకెండ్ వరిఙ్ తయార్ కినికాదె నా పణి. దనిన్వందిఙె
ఒరెన్ పుజెరి లెకెండ్ నాను వరిఙ్ సువార వెహిస్న. 17 అందెఙె, 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. నానునామాటెఙాణిఙ్,నాపణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ 
వరిఙ్ నడ్ పిసత్. 19 బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ ని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహె
యెరూసలేంపటన్ంమొదొలిస్అయసుటుట్ పడఃకమనిన్ పటన్మ్ కు విజుఇలారికు ఇని
పటన్ందాకవిజుబాడిడ్ఙసొనిస్నాను కీసుత్ వందిఙ్ సువారపూరిసాటిసత్ మనన్. 20కీసుత్
వందిఙ్ సాటె ఆఇ బానె సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజినె నఙి ఉండి ఆస. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మరిఒరెన్ సువార కినిబాన్ సొనిస్ వనిన్ పణిలాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినెనామనుస్. 21గాని
నాను ఇనిక కితత్ ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు రాసిత్మనిన్ లెకెండ్ కితత్ , “వనిన్వందిఙ్ 
ఎసెఙ్ బా వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజం ఆతిక సూణార్. వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా
✡ 15:9 15:9 2సము 22:50; కీరన 18:49. ✡ 15:10-11 15:10-11దివ్తీ 32:43. ✡ 15:10-11
15:10-11 కీరన 117:1. ✡ 15:12 15:12యెసయ 11:10.



రోమ 15:22 289 రోమ 16:4

వెహె ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ అరద్ం కినార్”✡. 22యాపణికిజి మహిఙ్ నాను మీబాన్ 
వాదెఙ్ నండొ అడుడ్ ఆతమహాద్ .

పవులు రోమపటట్ణంసొండెఙ్ ఒడ్ఃబిజినాన్ 
23-24గాని ఏలుయాపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్ పణిఙ్ వీజితె. నండొ పంటెఙ్ అసిస్బా

మీబాన్ 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.

25 గాని, ఏలు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ డబుబ్ ఒతెత్ఙ్ 
యెరూసలేమ్ దు సొనిస్న. 26 ఎలాగ ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి
లొఇ డబుబ్ సిలిల్వరిఙ్ సంద సీదెఙ్ మాసిదోనియ పాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తికార్ ని
అకాయపాంతమ్ దుమనిన్ నమిమ్తిత్కార్ వారెఆజిఇసట్ం ఆతార్. 27ఒఒ,వారు సీదెఙ్ 
ఇసట్ం ఆతారె సీజినార్. నిజమె, యూదురు ఆఇకార్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు
లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు ఆఇవరిఙ్ ఉండి అపుప్
మనాద్ . ఎలాగఇహిఙ,దేవుణుయూదురిఙ్ సితిత్ దీవనమ్ కు ఆఇజాతిదివరిఙ్ బాట
వాతాద్ . అందెఙె యూదురిఙ్ తకుక్ ఆతిక యూదురు అఇకార్ వరిఙ్ మనిన్వనక
లొఇహాన్ బాట కిజి సీదెఙె. 28యాపణి వీఙ్ త ఇహిఙ, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ డబుబ్
పూరి వరిఙ్ తప్ ఎండ సితిత్ వెనుక నాను యెరూసలెం పటన్మ్ దాన్ సెప్యిను సొని
సరిదుమీబాన్ వానా. 29నానుమీబాన్ వానివలె కీసుత్ బాణిఙ్ మఙివిజెరిఙ్ గొపప్ పెరి
దీవనమ్ కు దొహ్ కెన్ ఇజి నాను నెసిన. 30ఏలు తంబెరిఙాండె, పబు ఆతియేసుకీసుత్
ముసుక్ మనిన్ నమమ్కం మనిన్దనిన్వందిఙ్ , దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితిత్ దనిన్వందిఙ్ ,
మీరునావందిఙ్ గటిట్ఙపారద్నం కిదుఇజినానుబతిమాలిజ్న. 31యూదయదేసమ్ దు
యేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇయూదురుబాణిఙ్ నఙిఇనిపమాదం రెఎండమండెఙ్ పారద్నం
కిదు. 32మరి దేవుణు సితత్ం ఆతిఙ నాను సరద్దాన్ వాజి మీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబా
పారద్నం కిదు. 33మఙిసమదనం సీని దేవుణుమిఙితోడుమనీన్.

16
రోమపటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు వెహిస్నాన్.

1 కెంకెయాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దు సేవ కిదెఙ్ ఏరాప్టు ఆతి పిబె ఇని మా
బీబి వందిఙ్ నాను వెహిస్న. అది గొపప్ నెగిగ్కాద్ . 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ ,
నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితిలెకెండ్ డగు కిదు. దనిన్ఙ్ కావాసిత్క ఇనికబామీబాన్ మహిఙ,
మీబాణిఙ్ సీజి మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అది నండొండారిఙ్ మరి నఙిబాసాయం
కిజిమహాద్ .

3 కీసుత్ వందిఙ్ మా వెట కూడ్ఃజి పణికితిత్ మహి పిసిక్లాదిఙ్ ని దనిన్ మాసి
అకులాదిఙ్ బా మా వందనమ్ కు వెహ . 4 వారు నా పాణం వందిఙ్ వరి
పాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను ఒరెనె ఆఏ, యూదురు ఆఇవరి
సఙమ్ కు విజువారు కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

✡ 15:21 15:21యెసయ 52:15.
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5మరి వరి ఇండొమనిన్ నమిమ్తిత్వరిఙ్ బావందనమ్ కు వెహ ఆసియపాంతమ్ దు
తొలిత కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్,నాను పేమిసినిఎపాయినెటుఙ్ 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 మావెట పణి కితిత్ ఉరాబ్నుఙ్ వందనమ్ కు. నాను నండొ పేమిసిని
సాట్ 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.

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

14అసున్ కిసుత్ ఙ్, పెల్గొముఙ్, హెర్ మెకునుఙ్, పతొబుఙ్, హెర్ మెకునుఙ్, వరి వెట
మనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

15 పిలొగునుఙ్, యూలియాకుఙ్, నెరాయ్తునుఙ్, వనిన్ తఙిసిఙ్, ఒలంపాకుఙ్ 
వరివెటమనిన్ నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

16నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తగితి లెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముదు కిజి వందనమ్ కు
వెహ . యా బాడిడ్దు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి సఙమ్ కాణికార్ మిఙి వందనమ్ కు
వెహిస్నార్.

17నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు నెసిత్ మనిన్ బోదదిఙ్ డిఃసిప్సి దనిన్ఙ్ వెతేకం ఆతి
బోద నెసిప్సి ఆఇ గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిన్కార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగరమండు.
ననిన్ వరిబాణిఙ్ దూరంమండు ఇజినానుబతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18ననిన్కార్ మాపబు
ఆతికీసుత్ ఙ్ పణికినికార్ ఆఏర్ . గానివారువరిఙ్ ఇసట్ంఆతిదనిన్వందిఙెబతిక్జినార్.
నెగిగ్ మాటెఙ్ వెహిన్వజబడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్వీరుమొసెంకిజినార్ .వారుసెఇలోకు
ఇజినెస్ ఇకార్ వరిమాటెఙాణ్ మొసెంకిబెఆనార్ . 19మీరుదేవుణుమాటదిఙ్ లొఙితిత్
మనిన్కార్ ఇజివిజేరె నెసాన్ర్. అందెఙెమీవందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన. గానిమీరు నెగిగ్క
ఇనికఇజినెసిన్దనిన్లొఇబుదిద్ కలిగ్ జిమండు. సెఇవనకవెటకూడ్ఃఏండదనిన్వందిఙ్ 
కలిత్సిలెల్ండమండు ఇజినాను ఆస ఆజిన.

20 సమదనం సీని దేవుణు, సయాను సతుత్ పాడుఃకిజి వనిఙ్ మీ కాలాక్ఙ్ అడ్ గి
బేగినెసిదులుమటిసాన్ండెఇడాన్న్ . పబుఅతియేసుబాణిఙ్ దయాదరమ్ంమిఙి
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తోడుమనిద్ .
21మా వెట కూడ్ఃజి పణికిని తిమోతి మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. నా సొంత
లోకుర్ యూదురు ఆతి లూకియ, యాసోను, సొసి పతు ఇనికార్ వందనమ్ కు
వెహిస్నార్.

22 పవులు వెహిస్ సితిత్ఙ్ యా ఉతం రాసిని తెరియు ఇని నాను పబు వందిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్న.

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

25-26మీ నమకమ్ దు మిఙి గటిఙ నిల్ పెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్. నాను యేసుపబు
వందిఙ్ సువారసాటిసినివలెయాకదె వెహిస్న. నండొ కాలం దేవుణు డాపిత్ ఇడిత్
మహి నిజమాతి మాట ఏలు దేవుణు వెహ మనాన్ . ఏలు అయ నిజమాతి
సువారమాటుసాటిసిత్ఙ్ పవకరు రాసిత్ మాటదానె కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసినార్ .
ఎలాకాలం మనిన్ దేవుణు ఆగన్దాన్ యా సువార విజు లోకాఙ్ నెసిప్సినాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ నమిమ్జి లొఙిదెఙ్ ఇజి. 27 విజు వనకాఙ్ 
నెసినిఒరెండెదేవుణుదిఙ్ , కీసుత్ యేసుదాన్ ఎలాకాలంలోకుర్ పొగ్ డిఃజిమనిర్ .
ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని
నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్

మొదొహి ఉతం. పవులునె ఇకక్ రాసిత్కాన్ ఇజి యా ఉతమ్ నె రుజుప్ సీజినాద్ .
1:1,16,21. దేవుణు సఙమ్ దు మనిన్ విజు సఙతిఙ్ వందిఙ్ , నమిమ్తి వరి నడిమి
మనిన్గొడబెఙ్ వందిఙ్ ,దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిసిన్వందిఙ్ ,దేవుణుపణివందిఙ్ 
సీనివందిఙ్ ,నమిమ్తికార్ జటుఆజినివందిఙ్ ,సఙమ్ దుమనిన్బోదెక్ ఎలాగమండెఙ్ 
పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ , మరియాలెకెండ్ మనిన్ నండొ
సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దాన్ పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ 
వెహిస్నాన్ . యాఉతమ్ దు రాసిత్మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ సుడ్ఃతిఙ అయాకాలమ్ దు
మని సఙమ్ దిఙ్ నె ఆఏండయాకాలమ్ దు మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ బాయాకముకెలమాతి
ఉండి ఉతం. అకక్దె ఆఏండ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ ,సాతిత్కార్ మర్ జి
నిఙ్ ని వందిఙ్ రాసిత్ సఙతిఙ్ ఎలాకాలమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి వందిఙ్ రాసిత్కాక్దె.
యా ఉతం యేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వనుక యాబబ్య్ ఏడునొ యాబబ్య్ 
ఆరునొ పంటెఙ్ వెనుక రాసె ఆతత్ మనాద్ ఇజి విజేరె నమిమ్జినార్ . పవులుని వనిన్
జటుదికార్ వారురుండిసుటుక్సువారసాటిసెత్ఙ్ సొనిస్మహివలె (A.D. 50)కొరింతి
పటన్మ్ దు అందితార్ . డగు 18 నెలెల్ఙ్ మంజిసువార పణి కిజిమహిఙ్ బాన్ దేవుణు
సఙం తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 18:1-8). పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దు
మహివలె, బాణిఙ్ యాఉతం రాసత్పోకాన్ . యాఉతం నెగెండ్ సదీవ్జి నెసి మహిఙ
దేవుణు సఙం ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిని వంరిఙ్, నమిమ్తి వరిఙ్ 
నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్, వాండు కూకి మని

పవులు ఇని నాను కొరింతి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతం. మా
తంబెరి 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 . అందెఙెమీరు పబు ఆతియేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతికిదెర్ ని దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కూకె ఆతి మనిదెర్. 3మా
బుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిమండెఙ్ 
సాయం కిపిన్. 4 కీసుత్ యేసుదాన్ మిఙి దేవుణు సితిమని వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ 
నానుఎసిత్వలెబామీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 5అహిఙ,మీరువిజు
సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ, మీరు వరిగ్జిని విజుమాటెఙ లొఇ, మిఙి మని గెణమ్ దు,
కీసుత్ వెట మని సంమదమ్ దు మీరు దేవుణు సీజిని మేలుఙ్ విజు కలితి మని కిదెర్ 
ఆజినిదెర్. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ మాపు వెహి మని సాసయ్ం వందిఙ్ ఇని
అనుమానమ్ బాసిలెల్ండమీమనుస్ఙమీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె, దేవుణు
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ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ లొఇ ఇని దనిఙ్ బాతకు సిలెల్ండ, మాపబు ఆతియేసు కీసుత్
తోరె అని దినం వందిఙ్ గొపప్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్. 8మాపబు ఆతి
కీసుత్ యేసు తీరుప్ సీని దినమ్ దు మీరు ఇని తపు సిలెండమనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ 
దేవుణుమిఙి సతుత్ సీజి ఆకార్ దాకకాప్ కినాన్ లె. 9వనిన్మరిన్ ఆతి,మాపబువాతి
యేసుకీసుత్ వెట కూడిఃజిమండెఙ్ మిఙి కూకిమని దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

దేవుణు సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 
10తంబెరిఙాండె, అందెఙెమీలొఇ ఇని కేట ఆఏండమండెఙ్ ఇజి,మీరు విజిదెరె,

ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటఉండెమనుస్ ఆజిమండెఙ్. మరిమీరువిజిదెరెఒడ్ఃబినిబాన్,
మీ మనుస్దు పూరి ఉండె ఆజి మండెఙ్ ఇజి మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ 
నఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్  నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మా
తంబెరిఙాండె, మీలొఇ గొడెఃబెఙ్ మనెన్ ఇజి కోల్యె ఇండొణికార్ సెగొండార్ నఙి కబు
తతమనార్. 12నానువెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,ఒరెన్, “నానుపవులుఙ్ సెందితికాన్”,
ఇజినాన్ గె, మరి ఒరెన్, “నాను అపొలుఙ్ సెందితికన్”, ఇజినాన్ గె. మరి ఒరెన్,
“నాను కేపెఙ్ సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె,మరిఒరెన్ , “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 బా నాను బాపిత్సం
సిఏత. దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 15 అందెఙె నా
పేరుదాన్ మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతిదెర్ ఇజి వెహెఙ్ ఎయెరిఙ్ బా అకుక్ సిలెల్ద్ .
16 సేత్పాను ఇండొణి వరిఙ్ బా నాను బాపిత్సం సితమన. అకాక్దె ఆఏండ మరి
ఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సం సితిత్క నఙి ఎతుత్ సిలెల్ద్ . 17ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువార వెహెఙ్ నె
కీసుత్ నఙిపోకాన్. గానిబాపిత్సం సీదెఙ్ ఇజి నఙిపోక్ ఎతాన్. అందెఙె కీసుత్ సిలువాదు
సాతి సావుది సతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను సువార సాటిసిన్క యా లోకమ్ ది
లోకురి 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 మని
మఙియాక దేవుణు సతుత్ . 19అందెఙె, “వారు గెణం మనికార్ గె! వరి గెణం నాను
పాడ్ఃకినాలె. వారు బుదిద్ మనికార్ గె! వరి బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ కినాలె”, ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 20 బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితి మని వనిన్ బుదిద్
ఇనిక ఆతమనాద్ ? గొపప్ సదువుమనికాన్ ఇజి ఒడిఃబితిమని వనిన్ సదువు ఇనిక
ఆత మనాద్ ? యాలోకమ్ ది పండిత్ ఇజి ఒడిఃబితి మనికాన్ ఇనిక ఆత మనాన్ ?
యా లోకమ్ ది విజు గెణం దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ 
కిఎతాండా? 21దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్,లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్, వరి గెణమ్ దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్, లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణి
ఇజి తోరె ఆతి సువార సాటిసి, నమిమ్జిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆతాన్.
22యూదురు ఆతికార్ బమామ్తి పణిఙ్ కొరిజినార్. గీసు దేసెమ్ దికార్ గెణమ్ దిఙ్ 
రెబాజినార్. 23గానిమాపుకీసుత్ మాపాపమ్ క వందిఙ్ సిలువాదుసాతిసావువందిఙ్ 
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సువార సాటిసినాప్. ఇకక్ యూదురిఙ్ 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 పణి ఇజి
లోకుర్ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుదిద్దిఙ్ ఇంక బుదిద్ మనిక. దేవుణు సతుత్ సిలిల్ పణి ఇజి
లోకుర్ ఒడ్ఃబిజినికలోకురి సతుత్ దిఙ్ ఇంక బలంమనిక.

26తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి కూకి మహివలె మీరు ఎలాగ కూకె ఆతి మనిదెర్ 
ఇజిఒడ్ఃబిదు. లోకమ్ దుమనిన్కార్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఇహిఙ,మీలొఇబుదిద్ మనికార్ 
లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , గొపప్ వారు లావు నండొండార్ సిలెల్ర్ , పెరి కుటుమ్ దికార్ 
లావు నండొండార్  సిలెల్ర్ . 27వారు బుదిద్ సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని బుదిద్మని
వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్, దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్ సిలికార్ గె! గాని
లోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు సతుత్ సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్.
28యాలోకమ్ దు ఇనికాదొ ఆతిమని వనాక్ఙ్, అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ 
ఇజి ఏకం అడిగి మని వనకాఙ్ ని ఇసట్ం కిఇ వనాక్ఙ్, ఇనికబా ఆఇ వనాక్ఙ్ దేవుణు
ఎరిల్సాత్ న్. 29 అందెఙె ఎయెన్ బా దేవుణు ఎదు ఇనిదని వందిఙ్ బా పొగ్ డెః ఆదెఙ్ 
ఆట్ ఎన్. 30 వనిన్ వెటనె మీరు మా వందిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి మని గెణమాతి
మనిన్ కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃజి మంజినిదెర్. అహిఙ, వనిన్ వెటనె మాటు నీతి
నిజాయితి మనికాట్ ఆతాట్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాట్ ఆతాట్, విడుఃదల
పొందితికాట్ ఆతాట్. 31 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్. “పొగ్ డెః
ఆనికాన్  పబు కితిత్ వనాక్ వందిఙ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”.

2
1తంబెరిఙాండె దేవుణు వందిఙ్ సాసయ్ంమీ నడఃమిసాటిసెత్ఙ్ ఇజిమీడగు నాను

వాతివలె నెగెండ వరిగ్దెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ నో, గొపప్ పెరి బుదిద్ మని వనిన్ లెకెండ్ నొ
మీడగు రెఏత. 2అందెఙెనానుమీనడిఃమిమహివెల,యేసుకీసుత్ వందిఙ్ నివాండు
సిలువాదు సాతిసావు వందిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఇనికబా నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ 
ఇజి నాను నిరణ్ం కిత. 3 నాను మీ నడిమి వాతివలె నా సతుత్ ముసుక్ ఆదారం
ఆఏండ, సతుత్ సిలిల్నవనిన్ లెకెండ్ తియెల్ దాన్, ఎసోనొవణకిస్ వాత. 4నానుమీవెట
వరిగ్తిమాటవెహిమని సువార,లోకు బుదిద్దాన్ కూడిఃతిమనితియానిమాటెఙాణిఙ్ 
ఆఏతాద్ . గానిమిఙితోరెఆదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆతమ్సతుత్ దాన్ కిజినిపణిఙాణిఙెతోరిసత్
మనాద్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుముసుక్మిఙిమనినమకంలోకు బుదిద్ ముసుక్
ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6 దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని

మాటెఙాణిఙ్ వరిగ్జినాప్. గాని అకక్ యా లోకమ్ దు మనియా తరమ్ ది వరి బుదిద్
ఆఎద్. మరి సిలెల్ండ ఆజి సొనిస్నియా లోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా ఆఎద్.
7ఆకాక్దె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితి మని గెణం వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతి
మహియా గెణం, మాటుబా వనిన్ఙ్ మని గొపప్ గవ్ రమ్ దు కూడిఃజి మండెఙ్ ఇజి
లోకం పుట్ ఎండ ముందాలెన్ దేవుణు మా వందిఙ్ కేట కితిత్ ఇడిత్ మహిక. 8 యా
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తరమ్ దిఅతికారిఙఎయెరిఙ్ బయాకఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారుఅరద్ం కిజినెసిమంజినికఇహిఙగొపప్ గవ్ రమ్ దిఙ్ పబుఆతివనిన్ఙ్ సిలువాదు
డెఃయ్ జి సప్ ఎతార్ మరి. 9అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “దేవుణు
వనిన్ఙ్ పేమిసిని వరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ కిత ఇటాత్ మనాండొ ఇజి ఎయెర్ బావరి
కణకెఙాణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ , ఎయెర్ బా వరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బా
వరిమనుస్దు ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10గాని దేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙి తెలియ కిత మనాన్. దేవుణు
ఆతమ్ విజు దనిఙ్ రెబాజినాన్. దేవుణు లొఇ మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ బా రెబాజి
తోరిసినాన్ 11ఒరెన్ వనిన్ మనుస్దు ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజు వనిన్ లొఇమని వనిన్ ఆతమ్నె
ఆఏండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. అయాలెకెండ్ నె దేవుణు మనుస్దు మనికెఙ్ వనిన్
ఆతమ్ దిఙ్ నె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా తెలిఎద్. 12 దేవుణు బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె
సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి దొహ్ కి మని ఆతమ్ లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిని నని ఆతమ్ ఆఎద్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దొహ్ క
మనాద్. 13మాపువరిగ్జినియామాటెఙ్ లోకు బుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ ఆఉ. గాని
దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙాణిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితి నిజమాతి సఙతిఙ్,
దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితిమాటెఙాణిఙ్ మాపువరిగ్జినాప్. 14దేవుణు ఆతమ్ సిలికాన్ 
దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ వాని సఙతిఙ డగు కిఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ 
బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె. వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్దానె
అరద్ం కిబె ఆదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ లొఇ సిలిల్తిఙ్, వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వాండు
అట్ ఎన్. 15 దేవుణు ఆతమ్ లొఇ మనికాన్ విజు వనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ 
ఇజి నెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గాని వనిన్ లొఇ ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్.
16దేవుణుమాటదురాసెఆతిమనిలెకెండ్, “పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజివనిన్మనుస్దు
మనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”. గానిమఙి కీసుత్ ఙ్ మనిననిమనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 

1 తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ నాను మీ వెట
వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎత. గానిఒడొఃల్ దిఆసెఙ్ లొఙిజినడిఃజి వరివెటవరిగ్ని లెకెండ్ నెనాను
మీ వెట వరిగ్త. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతి మహిదెర్ గాని కీసుత్ ఙ్ 
సెందితి సఙతిఙ్ లొఙిజిని దని లొఇ ఏలుబా మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నె మనిదెర్.
2లేత కొడొఃరిఙ్ పాలు సీని లెకెండ్ ఇజిరి సఙతిఙ్ నెనానుమిఙినెసిప్సత్. పెరికార్ ఉణి
మాముల్ బోజనం నని గటిమని ఇనికబా నాను మిఙి నెసిప్స్ ఎత. నిజమె ఏలుబా
మీరు దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ ఆఎర్,మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 3ఏలుబామీరు
యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీనడిమిగోస
ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్.
కీసుత్ ముసుక్ నమకంమన్ ఇవరి లెకెండ్ నెమీరు విజుసఙతిఙ్ 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?
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5అపొలు ఎయెన్ ? పవులు ఎయెన్ ? వహి పణి కినికారెగదె? ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పబు ఒపసెపిత్ లెకెండ్ వారు కితిత్ పణిఙాణిఙ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్దెర్. 6నాను
గింజ ఉణుసత్, అపొలు దనిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ న్ , గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణునె.
7అందెఙె ఉణుసిత్కాన్ గాని ఏరు వడిఃసిత్కాన్ గాని ఇనిక ఆఎర్. గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ 
దేవుణు ఒరెండె. 8ఉణుసిత్ వనిన్ఙ్ ని ఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండె ఉదెసమ్ నెమహాద్ .
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్ తగితి జీతం దొహ్ కాన్ద్. 9మాపు దేవుణు
వెట కూడ్ఃజి పణి కినికాప్. మీరు దేవుణు మడిఃఙ్ లెకెండ్ ఆతి మనిదెర్. దేవుణు
ఇలుల్ లెకెండ్ ఆతిమనిదెర్.

10 దేవుణు నా ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్, నెగెండ ఇలుల్ తొహెఙ్ 
నెసిత్వనిన్ లెకెండ్ నాను పునాది పొక మన. మరి ఒరెన్ దని ముసుక్ ఇలుల్ తొహిస్ని
వనిన్ లెకెండ్ తొహిస్నాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ దని ముసుక్ తొహిస్నాండొ ఇజి
వాండు జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 11 అహిఙ 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,
సిలిల్ఙఆకుఙాణిఙ్ తొహన్నుస్. 13ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ పణిఙ్ ఎలాగమరికఇజియేసుకీసుత్
తీరుప్ తీరిసిన్ దినమ్ దు తోరె ఆనె. అయపణిఙ్ డాఙ్ ఎండతోరెన్. అయాపణిఙ్ సిసు
వెటనెతోరెఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మనిపణిఎలాగమరికాదొఇజిసిసునెపరిసకినాద్.
14ఒరెన్ అయపునాదిముసుక్తొహిమనిపణిసిసుదిఙ్ గెలిసినిలిస్మహిఙవాండు
జీతం లొసె ఆనాన్. 15ఒరెన్ కితిత్ పణి సిసుదాన్ వెతిఙ వనిన్ఙ్ నసట్ం వానాద్. గాని
వాండు తపె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.

16మీరు దేవుణు గుడిః అతికిదెర్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. మరి దేవుణు ఆతమ్ మీ
లొఇబతిక్జినాన్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? 17ఎయెన్ బాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙ
దేవుణు వనిన్ఙ్ పాడ్ఃకినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ గుడిః దేవుణుదిఙ్ సెందితిక.
అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబె ఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇఎయెన్ బాయాతరమ్ దిఙ్ తగిన్
గెణం మనికాన్ వాండె ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ, గెణం మనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
వాండెయాలోకమ్ ది వజ బుదిద్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆపిన్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా
లోకమ్ ది గెణం దేవుణు ఎదు పణిదిఙ్ రెఇకాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణం మనికార్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ దేవుణు వరి గెణమ్ దాన్ ఓడిఃసాన్న్”, ఇజి దేవుణు మాటదు
రాసత్ మనాద్. 20మరి, “బుదిద్ మని వరి ఆలోసనమ్ కు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఇజి పబు
నెసినాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

21 అందెఙె ఎయెర్ బా లోకు పేరు అసి నాను వనిన్ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి పొఙిదెఙ్ 
ఆఎద్. మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి విజు సఙతిఙ్ 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, యా కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, వాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా విజు మీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23 మీరు కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికిదెర్. కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.
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4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1 అందెఙె కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఇజి లోకుర్ మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. దేవుణుది
డాఙితిమనిసఙతిఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఒపజెపెఆతికార్ ఇజివారుమఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
వలె. 2 అకాక్దె ఆఏండ ఉండి పణిదిఙ్ ఒపజెపె ఆతి మనికాన్ అయ పణిదు
నమమ్కమాతికాన్ ఇజితోరె ఆదెఙ్ వలె. 3మీరు గానిలోకురి కోరుట్ బగాని నఙి ఒపెజెపె
ఆతిమని పణినాను నెగండ కిజిననొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను లసయ్ం కిఎ.
నఙి నానెబా అయ లెకెండ్ నా పణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ
బాగనె మనాద్. అయ లెకెండ్ మహిఙ్ బ నాను ఇని తపు సిలికాన్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ 
అట్ ఎ. నఙి తీరుప్ సీనికాన్ పబునె. 5అందెఙె ఏరాప్టు కితిత్ మని గడిఃయ రెఎండ
ఇనిదనిఙ్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఎద్. పబు వాని దాక కాప్ కిదెఙ్. సీకటుదు డాఃఙితి
మనివిజుతపుప్పణిఙ్ వాండువెలిల్ జాయ్ దుతనాన్ లె. లోకురిమనుస్దుమహివిజు
ఉదెసమ్ 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 వెహ మహ.
అయాలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ వనిన్ పేరు అసిపొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 7మహివరిఙ్ ఇంకమిఙి
గొపప్పెరికార్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ?మిఙికలిగితిమనిబుదిద్ని గెణంలొఇదేవుణుబాణిఙ్ 
దొహ్ కికెఙ్ నెఆఏండమరిఇనికెఙ్ మనెన్? అకెక్ఙ్ మిఙిదేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కివెనుక,
అకెక్ఙ్ దొహ్ కికెఙ్ ఆఉ,అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ పొఙిజినిదెర్.

8ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిలెల్ండమిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమనికిదెర్ అతిదెర్ గె!
ఏలు మీరు ఆసిత్ మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మఙి డిఃసిత్ సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట
ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మపుబామీవెటదేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ ఆని
లెకెండ్ మీరు నిజమె మీరు ఆజిమంజినిక ఇహిఙ ఎసొనొ నెగెద్ ఇజి నాను ఎసోనొ
కోరిజిన. 9మఙిఅయాలెకెండ్ సిలెల్ద్ . జంతుఙ వెట విదెద్ం కిజి సుడ్ఃజిమంజిని వరి
ముందాల సాదెఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ తగితి సికస్ దొహ్ కి మని వరి లెకెండ్ దేవుణు మఙి
అపొసుత్ రు లొఇ కడెఃవేరిదికార్ లెకెండ్ కిత మనాన్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. లోకమ్ దు
మనికార్ విజెరె, మరి దేవుణు దూతెఙ్ విజు కణుక్ నప్ ఎండ బేసిని లెకెండ్ మాపు
ఇడెః ఆతమనాప్ ఇజి నఙి తోరిజినాద్. 10మాపుకీసుత్ వందిఙ్ బుదిద్ సిలికాప్ గె గాని
మీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె! మాపునీర్ సమ్ దికాప్ గెమీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె!
మీరు తగమాతికిదెర్ గె మపు సిగు లాగె ఆతికాప్ గె! 11 ఏలు యా గడిఃయాదుబా
బఙ ఏహిక్దికాప్. గుడెఙ్ తొహె ఆతికాప్. ముటిఙాణిఙ్ గుదె ఆతికాప్. మండెఙ్ 
ఇలుల్ బా సిలికాప్. 12మాసొంత కికాణిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కినికాప్. మఙి సయిప్ 
సీని వరిఙ్ మిఙి నెగెండ మనిద్ ఇజి వెహిస్నాప్. మఙి హిమెస్ఙ్ కినివలె అకెక్ఙ్ 
ఓరిసినాప్. 13దూసె ఆనివలెసారిల్దాన్ వరిగ్జినాప్. ఏలుయాగడిఃయాదుబామాపు
యాలోకమ్ దిఙ్ కసర లెకెండ్ మనాప్. విజెరె ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14 నాను పేమిసిని నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙి సారిసి సరిసి వెహి లెకండ్ నె యా
మాటెఙ్ రాసిన, గాని మిఙి సిగు కిదెఙ్ ఇజి ఆఎద్. 15 కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి సూణికార్ 
పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా,మిఙిఅపొప్సిర్ నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నాను వెహి సువారదాన్ నానె మిఙి కాసత్. 16 అందెఙె నఙి
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పోలిసియేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్ ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్న. 17 దిని వందిఙ్ పబు
ఎదు నమమ్కమాతికాన్ ఆతి, నాను పేమిసిని నా మరిన్ ఆతి తిమోతిఙ్ మీ డగు
పోకిస్న. విజు బాడిడ్ఙ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ తగితి లెకెండ్ 
కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగలొఙిజి నడిఃజిన ఇజివాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీలొఇ సెగొండార్ నాను మీ డగు రెఏ ఇజి ఉబె ఆత మనార్. 19పబు సితం
ఇహిఙ నాను మీ డగు బేగి వాన. 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 ?
నానుమీడగువానివలెమిఙిదిదిదెఙ్ డుడుడ్ అసివాదెఙా, సిలిల్ఙ పేమతోరిసిని వనిన్
లెకెండ్ వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు

1రంకు బూలానికమీలొఇమనాద్ ఇజి నఙినిజమె కబువాతాద్. మీలొఇఒరెన్,
వనిన్ కొగి అయ్ సిఙ్ ఇడెః ఆతాన్ గె. ననిక నమిమ్ఇ వరిలొఇబాజరిగ్ఇక. 2మరి,యాక
మీ నడిఃమి మంజి మీరు పొఙిజినిదెర్ ! గాని అయాలెకెండ్ ఆఏండ, మీరు ఎసొనొ
దుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్ మండెఙ్,అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ గదె? 3నాను ఒడొఃల్ వందిఙ్ మీ బాణిఙ్ దూరం మనన్, గాని ఆతమ్దాన్ 
నాను మీ వెటనె మనన్. నాను మీ వెట మనిన్ లెకెండ్ నె నినిన్ పణి కితిత్ వనిన్ ముసుక్
తీరుప్ తీరసత్ మనన్. 4మాపబు ఆతియేసు పేరుదాన్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, మా
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ సతుత్ మీ నడిఃమి మంజినాద్. నానుబా మీ వెట మనన్ ఇజి
మీరు ఒడిఃబిదు. 5అయావలెమీరుయాలెకెండ్ కిదు. సయానుఙ్ లొఙిజిమనిన్ వరి
వెటమండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్ వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ 
ఒపజెపెఆనాద్ లె. అయావలెవాండుపాపం ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,యేసుపబుయా
లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు వనిన్ ఆతమ్ తపె ఆనాద్ లె.

6మీరు పొఙిజినిక బాగ సిలెల్ద్ . పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా పులాఙ్ సిలిల్
దూరుదు కలపిత్ఙ, దూరు విజు పులాఙ్ ఆనాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్ మీ
నడిఃమిమహిఙ అయలెకెండ్ నెమన్ ఏదా? 7అందెఙె నిజమెపులాని దూరు లెకెండ్ 
మనిన్వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహాన్ దూరం కిదుఇజినానుమిఙిగటిఙవెహిస్న. అయావలె
మీరుపులాఙ్ సిలిల్ నెగిగ్ దూరు లెకెండ్ మనిదెర్. నిజమెమీరుపులాఙ్ సిలిల్ కొతత్ దూరు
ననిన్కిదెర్,ఎందనిఙ్ ఇహిఙపసక్పండొయ్ దిఙ్ సపిన్గొరెపిలల్ లెకెండ్ యేసుపబుమా
వందిఙ్ పూజ ఆత మనాన్. 8 అందెఙె పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం
సురిజ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. ఇహిఙ, ముఙాల మహి సెఇ అలవాటుఙ్, ముఙాల
కిజి మహి సెఇ పణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
మాటునిజంమనిన్కాట్ నినమిమ్దెఙ్ తగిన్కాట్ ఆజిమంజినాట్. అయాలెకెండ్ మాటు
పండొయ్ కినాట్. 9 రంకు బూలాని వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ మాట్ ఇజి మిఙి రాసిత్
ఉతమ్ దు రాసత్ మనన్. 10యాలోకమ్ దు మనిన్ రంకు బూలాని వరివెటనొ, లోబం
కిని వరివెటనొ, డొఙ కిని వరివెటనొ, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిని వరివెటనొ మీరు ఎసెఙ్ బా
కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇహిఙ మీరు
యా లోకం డిఃసి సొండెఙ్ గదె? 11 నాను మిఙి రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనిక
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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 .

12దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ నమిమ్ఇకార్ ఆతి వరి ముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిక,
నా పణి ఆఎద్ . సఙమ్ దు మనిన్ వరి ముసుక్ మీరు తీరుప్ కిఇదెరా? 13 సఙమ్ దిఙ్ 
వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయ సెఇ 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 వరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ?
2 దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తిరిసినారెల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
మీరు యా లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికిదెర్ ఆతిదెర్. అయ లెకెండ్ మహివలె మీ
లొఇ మని గొడఃబెఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? 3మాటు దేవుణు
దూతరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙయాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి
సఙతిఙ వందిఙ్, మరి తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాట్. 4 అందెఙె నని గొడఃబెఙ్ మీ నడిఃమి
మహిఙ, వనకాఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఎందనిఙ్ మీరు సఙమ్ దు ఇనికబా ఆఇవరి ఎదు
తీరుప్ వందిఙ్ బసిన్దెర్ ? 5మీరు సిగు ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరి లొఇమని గొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బామీనడిఃమి సిలెల్ండా?
6 గాని ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ వెట గొడఃబెఙ్ ఆజి కోరుట్ దు
సొనిస్నిదెర్. అకాక్దె ఆఏండ తీరుప్ వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తగుదిఙ్ బసయి
కిజినిదెర్.

7మీనడిఃమిఎయెరిఙ్ బాఒరెన్ వెట కోరుట్ కితిత్ మని గొడఃబెఙ్ మనెన్ ఇహిఙమీరు
పూరిఅడిగిఅరిమనిదెర్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంకమీవెట కితిత్ తపుబరిసినికాదెనెగెద్.
కోరుట్ కినిదనిఙ్ ఇంకడొఙకిజిఒతికడిఃసినికకాదెనెగెద్. 8గానిమీరెమొసెంకిజినిదెర్,
తపు కిజినిదెర్. యాకనమిమ్తిత్ కూలెఙ వెటనెమీరు కిజినిదెర్.

9సెఇపణిఙ్ కినికార్ దేవుణుఏలుబడిఃదుమండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెరా?
మీరు ఒడ్ఃబినిబాన్ తపు కిమాట్. రంకు బూలానికార్,బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్,సాని
బూలానికార్, మొగవరి వెట కూడిన్ మొగగ్కొడొఃర్, 10 డొఙ కినికార్, లోబం కినికార్,
ఎసిత్వలెబా కడు ఉణిజి సోసి మంజినికార్, దూసలాడిఃజినికార్, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ
కినికార్, నినికార్ ఎయెర్ బా దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అకుక్ మనికార్ ఆఎర్.
11మీ లొఇ సెగొండార్ యా లెకెండ్ నె మహిదెర్. గాని మీ పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆజి
సుబరం ఆతికిదెర్. మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని, మా దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నీతినిజాయిమనికార్ ఆతికిదెర్. మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.

రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్ బామఙిఅకుక్మనాద్, ఇనిఅడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్.

గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ ఇజి నాను వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బా నఙి అకుక్
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మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్”. అహిఙ్ బా నాను కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండి
అలవాటులెకెండ్ మండెఙ్ నానుసరిసిఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయకసిలెల్ండబతిక్దెఙ్ 
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. గాని మా ఒడొఃల్ పబు వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ నె.
ఒడొఃల్ వందిఙ్ సూణికాన్ పబునె. 14దేవుణు వాని కాలమ్ దుమాఒడొఃలుఙు సాతి
వరిబాణిఙ్ వనిన్ సతుత్ దాన్ నికాన్న్ లె.అయావలెసాతి వరిబాణిఙ్ పబుఙ్ నికి లెకెండ్ 
మఙిబానికాన్న్. 15మీఒడొఃల్ కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతిదేవుణుసఙమ్ దుమనినమిమ్తిత్ వరి
వెట కూడిఃతిమనికెఙ్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అయాలెకెండ్ మహిఙ ఎయెన్ బా కీసుత్
వెట కూడిఃతి మని వనిన్ ఒడొఃల్ ఉండి సాని దనివెట కుడుఃపిత్ఙ అయాక తగాన్దా?
ఆఏద్ ,వాండు ఎసెఙ్ బాఅయక కిదెఙ్ ఆఎద్. 16సానిదనివెట కూడ్ఃనికాన్ దనివెట
కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ మనాద్, ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు రిఎర్ 
ఉండె ఒడొఃల్ ఆనమంజినార్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 17గాని వనిన్ఙ్ 
వాండె పబు వెట కుడుఃపె ఆతిమనికాన్,వాండు ఒడిఃబిని దనిలొఇ పబు ఆతమ్ వెట
ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18 రంకు బూలాఎండ దని బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. లోకుర్ కిజిని
విజు పాపమ్ కు ఒడొఃల్ దిఙ్ వెలిల్ మనికెఙ్ నె. గాని రంకు బూలానికాన్ వనిన్ సొంత
ఒడొఃల్ దిఙ్ వెతెకం కిజినాన్. 19 దేవుణు బాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మని మీ లొఇ మని
దేవుణు ఆతమ్ మంజిని గుడిఃనె మీ ఒడొఃల్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙెమీరు మీ
సొంతఆఇదెర్. 20మీరుగొపప్ కరిదాన్ కొలెఆతిమహికిదెర్. అందెఙెమీఒడొఃల్ దాన్ 
దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరు రాసిత్మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఏలు నాను వెహిస్న. పెండిల్ ఆఏండ మంజినిక
మొగగ్ కొడొఃదిఙ్ నెగెద్. 2 గాని రంకు బూలానిక లావ్ మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సొంతబోదెలిమండెఙ్. విజుబోదెకాఙ్ వరిసొంతమాసిమండెఙ్ వలె. 3మాసిఆలిస్
వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజుకిజిమండెఙ్ వలె. ఆలిస్బామాసివందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె
మండెఙ్ వలె. 4 ఆలిస్ ఒడొఃల్ దనిఙె సొంతం ఆఏండ దని మాసిఙ్ బా సెందితిక.
అయలెకెండ్ నె మాసి ఒడొఃల్ వనిన్ఙె సొంతం ఆఏండ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ బా సెందితిక.
5పారద్నం కిని వందిఙ్ మిఙి సమయం దొహ్ కిన్ వందిఙ్ నె ఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజి
ఒప్ ఎండ మీరు కేట కేట మండెఙ్ ఆఎద్. గాని మీ ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ 
అట్ ఎండమనిఙ్,సయానుమిఙితపుకిబిసిఅర్ పెత్ఙ్ సరిసిఎండఉండెబానెకూడ్ఃజి
మండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజియాకనాను వెహిస్న,గానిఉండి ఆడ
లెకండ్ ఆఎద్. 7విజెరె నాను మని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ మహిఙబాగమనాద్ ఇజి
ఆస ఆజిన. గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ ఉండి ఉండి వరం దొహ్ క
మనాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యావరం,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి వరం.
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8ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరి వెటని రాండిబోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,నాను
మంజిని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ మంజినికాదె వరిఙ్ నెగెద్. 9గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్
ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇహిఙ వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 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 డిఃసిసొండెఙ్ ఆఎద్. 11అదిమాసిఙ్ డిఃసిసొహిఙమరి
ఉండిపెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరిపెండిల్ ఆఏండమండెఙ్ ఇసట్ంసిలెల్ద్ ఇహిఙ,దనిమాసి
వెటరాజినంఆజిసమాదనంఆజిమండెఙ్ వలె. మరిఒరెన్ మాసివనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసి
సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబావనిన్ ఆడమనాద్.

12 మహి వరిఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆఎన్ నానె, నమిమ్తికాన్ 
ఆతి ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ నమిమ్ఇకాద్ ఇహిఙ్ బా, అది వనిన్ వెటనె బతిక్నాద్ ఇహిఙ
వాండు దనిఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 13మరి,ఉండి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతిబోదెల్ దిఙ్,మాసి
నమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బా దని వెటనె వాండు బత్ కినాన్ ఇహిఙ అది వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ 
ఆఎద్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసినమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్ ఆలిస్ వెట
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆతమనాన్. అయాలెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ ఆతి
ఆలిస్నమిమ్తికాన్ ఆతిదనిమాసివెటదేవుణువందిఙ్ కేటఆతికాద్ కిబెఆతమనాద్.
యాలెకెండ్ సిలెల్ండమహిఙమీపొటాద్ పుటిత్ కొడొఃర్,దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరికొడొఃర్ 
లెకెండ్ మంజినార్,గాని ఏలు దేవుణు వందిఙ్ ఆతికారె.

15గానిఆలిస్మాసిర్ లొఇనమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసిగానినమిమ్ఇకాద్ ఆతిఆలిస్గాని
డిఃసిసీదెఙ్ ఇజిఆసఆతిఙఆహెకిపిర్. అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె,నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ
దనిఙ్ గాని నమిమ్తిత్కాద్ నమిమ్ఇ వనిన్ఙ్ గాని కూడ్ఃజి మన్ అ ఇజి బలవంతం కిదెఙ్ 
ఆఎద్. సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె దేవుణుమిఙి కూక మనాన్. 16ఓ,బోదెలి
నీమాసిఙ్ దేవుణు రకిస్సిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ నెసిన్? ఓ,
మొగకొడొః నీ ఆలిస్ఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్దొ సిలెల్దొ ఇజి నీను ఎలాగ
నెసిన్?

17 ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒపసెపత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ వలె. ఎలాగమండెఙ్ ఇజిదేవుణు కూకమనాండొదనిఙ్ తగితిలెకెండవారు
మండెఙ్ వలె. ఇకక్దెవిజుసఙమ్ కాఙ్ నాను సితిమనిరూలు. 18ఎయెన్ బాదేవుణు
వనిన్ఙ్ కూకివలె సునతి కిబె ఆతికాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్ నె
మండెఙ్ వలె. అయాక మారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. మరి ఒరెన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
కూకి వలె సునతి కిబె ఆఇకాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్.
19 సునతి కిబె ఆతిఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . సునతి కిబె ఆఇఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . దేవుణు
ఆగెన్ఙ్ లొఙిజి నడిఃనికాదెముకెలమతిక. 20ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగమహివలె దేవుణు
వనిన్ఙ్ కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నె వాండు మండెఙ్ వలె. 21 నీను వెటిట్పణి కిజి
మహిఙ్ కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్ బాద ఆమ. అబెణిఙ్ విడుఃదల ఆదెఙ్ నిఙి అకుక్
మనాద్ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిమహిఙ్ దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్ నీ పాపమ్ కాఙ్ విడుఃదల
ఆతి లెకెండ్ ఆజినాన్. అయలెకెండ్ నె అకుక్ మనికాన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం
ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి కినికాన్ లెకెండ్ ఆజినాన్. 23 నండొ
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విలువదాన్ కొలె ఆతికార్ మీరు, అందెఙె లోకురి బుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణి కినివరి లెకెండ్ 
ఆమాట్. 24నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమా తంబెరిఙాండె, ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి
దేవుణు ఇటత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ 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 ఇజినఙిఒడ్ఃబిజినివందిఙ్ నాను ఒడ్ఃబినికెఙ్ వెహిస్న. 26యాలోకమ్ దు
ఏలుమని కసట్మ్ కు సుడ్ఃతిఙ ఎయెన్ బావాండు మని లెకెండ్ నె మహిఙ నెగెద్ ఇజి
నాను ఒడిఃబిజిన. 27 నీను పెండిల్ ఆతి మనిదా? అహిఙ డిఃసి సీదెఙ్ సుడ్ఃమా.
పెండిల్ ఆఏండ మహిఙ పెండిల్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃమా. 28 నీను పెండిల్ ఆతిఙ పాపం ఆఎద్.
విడిఃఅయ్ లి పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. గాని పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ
కసట్మ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ మిఙి రెఎండమండెఙ్ ఇజినెనాను కోరిజిన.

29తంబెరిఙాండె,నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙఏరాప్టు కితిత్మనిసమయంఆదెఙ్ 
కాలం కండెక్ నెమనాద్. ఆలిస్క్ మనికార్ ఏలుదాన్ ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్.
30అడఃబనికార్ అడఃబఇవరిలెకెండ్ మండెఙ్ వలె,సరద్ ఆనికార్ సరద్ ఆఇకార్ లెకెండ్ 
మండెఙ్ వలె, కొణికార్ మాపుకొటికమా వందిఙ్ ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజి మండెఙ్ 
వలె. 31యాలోకమ్ దు మనికెఙ్ వాడ్ఃజినికార్ వనక వందిఙ్ మని ఆసదాన్ మనుస్
నిండిజిమండెఙ్ ఆఎద్. యాలోకంఏలుమనిలెకెండ్ ఎసిత్వలెబామన్ ఎండ,సిలెల్ండ
ఆనాద్ లె. 32మీరు విసారిసిమంజిని వరి లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను కోరిజిన.
పెండిల్ ఆఇకాన్ ఎలాగ పబుఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజి పబుఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ 
ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 33 పెండిల్ ఆతికాన్ ఎలాగ ఆలిస్ఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజి యా
లోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమంజినాన్. 34వాండు రుండి దరొటు
లాగె ఆజినాన్. అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ బోదెలి గాని ఉండి విడిడ్ః అయ్ లి గాని
దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజినాద్. పూరి ఆతమ్దాన్ పూరి
ఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేట మండెఙ్ 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
కిఎండమంజి, దనిఙ్ సిగు కిబిసాన్న్ ఇజివనిన్ఙ్ తోరితిఙ, దనిఙ్ వయ్ సుడాటిస్నాద్ 
ఇజిఒడిఃబిజిదనివెటపెండిల్ ఆదెఙ్ వలెఇజిఒడ్ఃబితిఙవాండుకోరిజినలెకెండ్ కిదెఙ్ 
వలె. వాండు కినికపాపం ఆఎద్. వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. 37ఎయెన్ బాపెండిల్ ఆదెఙ్ 
ఇని బలవంతం సిలెల్ండ, వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ గరబ్ం గదిస్ ఎండ పూరి అణసె ఆదెఙ్ 
అటాన్న్ ఇజి అయ అయ్ లి వెట నాను పెండిల్ ఆఎ ఇజి, అయా సఙతి వందిఙ్ వనిన్
మనుస్దు గటిఙ తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇహిఙ,వాండు కిని తీరమ్నమ్ బానెగిగ్కాదె.

38 అందెఙె వనిన్ఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్ పెండిల్ కినికాన్ నెగిగ్క కిజినాన్.
అయాలెకెండ్ పెండిల్ ఆఇకాన్ మరి ఒదె నెగిగ్క కిజినాన్.

39మాసి బతిక్తి మనిదాక ఆలిస్ వనిన్ వెట మండెఙ్ వలె. వాండు సాతిఙ దనిఙ్ 
ఇసట్మాతి వనిన్ వెట పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ గాని వాండు పబుఙ్ సెందితికాన్ ఆజి
మండెఙ్ వలె. 40 అది రాండిణి లెకెండ్ నె మహిఙ ఒదె సరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ 
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ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబా దేవుణు ఆతమ్ మంజి నాను ఒడిఃబిని దని లొఇ నఙి
నడిఃపిసాన్న్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 

1ఏలుబొమెమ్ఙపూజసితిబోజనంవందిఙ్ వెహిస్న. మాటువిజెటెగెణంమనికాట్ 
ఇజి నెసినాట్. గాని అయా లెకెండ్ మని గెణం పొఙిసిప్సినాద్. గానిమా లిఇ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వెట పేమ మహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ 
అటాన్ట్. 2ఎయెన్ బా,నాను ఇనికాదొ నెసిన్కాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ,వాండు నెసెత్ఙ్ మని
లెకెండ్ ఇనికబా నెసిత్కాన్ ఆఎన్. 3గాని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి వనిన్ లెకెండ్ వాండు సుణాన్. 4అందెఙెబొమెమ్ఙపూజ సితికెఙ్ తిని వందిఙ్ 
వెహిస్న. ఉండి బొమమ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దు ఇనికబా ఆఇక ఇజిమాటు నెసినాట్.
మరి దేవుణు ఒరెండె మనాన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు సిలెల్న్ ఇజి మాటు నెసత్ మనాట్.
5దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ ఇజి నండొమహిఙ్ బా, నిజమెపబుని దేవుణు ఇజి కూకె
ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. ఆగాసమ్ దు గాని బూమిముసుక్ గాని దేవుణు ఇజి పేరు కూకె
ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. 6గానిమఙి ఒరెండె దేవుణుమనాన్,వాండుమాబుబబ్. వనిన్
బాణిఙె మనికెఙ్ విజు కలిగ్తె. వనిన్ వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్. మఙియేసు కీసుత్
ఒరెండె మా పబు ఆతికాన్. మనికెఙ్ విజు వనిన్ వెటనె తయార్ ఆతె. వనిన్ వెటనె
మాటు బతిక్నాట్.

7గానియాక 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. 8గాని ఉణి బోజనమ్ దాన్ మాటు దేవుణుదిఙ్ డగు ఆదెఙ్ అట్ ఎట్.
మాటు ఉణెఎండ మహిఙ ఇనికాదొ గొపప్ విలువాతిక మఙి నసట్ం ఆఎద్. మాటు
ఉటిఙ ఇనికాదొగొపప్ విలువాతికమఙిలాబమ్ బామన్ ఎద్ .

9అహిఙ ఇనికబా కిదెఙ్ నిఙిమనిఅకుక్దాన్,మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్ వరిఙ్ తొరొ
ఇడిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాగెణం మని నీను, బొమెమ్ఙ
మని గుడిఃదు బోజనం కిజిమంజినిక,మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ,
బొమెమ్ఙపూజసితికెఙ్ తిండెఙ్ వాండు దయ్ రం తపెఆనాన్. అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్
గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసి మంజినాద్. 11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యామనుస్దు దయ్ రం సిలి
వనిన్ వందిఙ్ బా కీసుత్ సాత మనాన్. గాని, “నఙి గెణం మనాద్ ”, ఇజి తోరె ఆజిని
నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్ నీను వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసిన్,మరివనిన్ఙ్ పాడ్ః కిజిని. 12యా
లెకెండ్ మీరు, గరబ్ం గదిసిని, దయ్ రం సిలిల్ తంబెరిఙ పడిఃఎండ పాపం కిజినిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను కిజిని పణిఙ్ సుడ్ఃజి తపు ఇజి ఒడ్ఃబినికెఙ్, వనిన్ గరబ్ం
గదిసినికెఙ్ వాండుబా కిజి మంజినాన్. యా లెకెండ్ మీరు కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇ పాపం
కిజినిదెర్. 13అందెఙె నాను ఉణిజిని దనిదటాఙ్ నా తంబెరి ఒరెన్ తపిస్ సొనిస్నాన్ 
ఇహిఙ,నాతంబెరి తపిస్ సొన్ ఎండమండెఙ్ ఇజినాను ఎసెఙ్ బాననిన్ కండ తిన్ ఏ.
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9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్అకుక్ఙ్ 

1 నాను అకుక్ మనికాన్ ఆఏనా? నాను అపొసుత్ డు ఆఏనా? మా పబు ఆతి
యేసుఙ్ తొఏనా? మీరు, పబు వందిఙ్ నాను కితిత్ పణిదిఙ్ పంట ఆఇదెరా?
2నాను అపొసుత్ డు ఇజిమహికార్  ఒడ్ఃబిఎండమహిఙ్ బా, నిజమెమీవందిఙ్ నాను
అపొసుత్ డునె. నాను పబు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఇని దనిఙ్ రుజుప్ మీరె. 3నాముసుక్
తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఎదు నాను నా వందిఙ్ వెహిస్నికయాక. 4మాపు దేవుణుమాటెఙ్ 
నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసి ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 5మహి అపొసుత్ రుఙ్ 
లెకెండ్ ని, పబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని, పేతురు లెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి ఆలిస్
వెట బులెల్య్ కిదెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 6 దేవుణు పణి కిజిని మహివరి లెకెండ్,
మాపుదేవుణుపణికినివలెనఙినిబరన్బెఙ్ తిండివందిఙ్ పణికిఎండఉణిజితిండెఙ్ 
అకుక్మనాద్. 7వనిన్సొంతడబుబ్ కరుస్ కిజిఎయెన్ బాసయ్ నమ్ దు పణి కినాండా?
దాకస్ టోట ఉణుసి దని పటుక్ తిన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బా మనాండా? గొరెఙ పోస కిజి
వనాక్ పాలు ఉణిఇకాన్ ఎయెన్ బామనాండా? ఎయెర్ బామన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ 
నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితివరివజనెవెహ్ ఎ. దేవుణు సితిత్ రూలుదుబాయాలెకెండ్ నె
వెహిస్నాద్. 9 “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమా తొహ్ మాట్”, ఇజిమోసె
వెట దేవుణు సితిత్ రూలుదు రాసత్ మనాద్. దేవుణు డాఃకు వందిఙ్ నె విసారిసాన్ండా?
10 నిజమె, యాకమా వందిఙ్ బా వెహ్ ఎతాండా? మా వందిఙ్ వెహికెఙె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, పంట పంటితిఙ, ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఉండి ఆసదాన్ డూనికాన్ డూజినాన్.
మటిసినికాన్ బా అయ ఆసదాన్ మటిసినాన్. 11మీ వందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ 
మాపుమీనడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ, అందెఙెమీబాణిఙ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ 
మాపు లొసె ఆతిఙ ఆక పెరి సఙతినా? 12మీ బాణిఙ్ సాయం లొసె ఆదెఙ్ మహి
వరిఙ్ అతికారం మనాద్ ఇహిఙ, మఙి వరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గానిమాపు
యాఅతికారమ్ దిఙ్ వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దెఅఎండ కీసుత్ సువారదిఙ్ ఇనిఅడుడ్ 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 సువారదానె దొహ్ కికెఙ్ ఇజి పబు ఆడ
సితాత్ మనాన్.

15గానినాను ఇహిఙయాఅతికారం లొఇ ఇనికబావాడ్ఃఎత. మీరుయాలెకెండ్ 
నఙి కినిదెర్ లె ఇని ఆసదాన్ ఇక రాస్ ఎత. నాను పొగ్ డెః ఆజి వెహియామాటెఙ్ 
ఎయెన్ బాఇనిఅరద్ం సిలెల్ండ కినిదనిఙ్ ఇంకనానుసాతిఙానెనెగెద్. 16అహిఙ,నాను
సువార సాటిసిన ఇజి పొగ్ డెః ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సువార
సాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి బలవంతం నాలొఇమనాద్. సువారసాటిస్ ఎండమహిఙ నఙి
బాద. 17నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ నాను సువార సాటిసిత్ఙ నఙి జీతం దొహ్ కాన్ద్. నా
సొంతఇసట్మ్ దాన్ ఆఏండ కితిత్ఙ,నాను కిదెఙ్ ఇజినఙిఒపప్జెపెఆతిపణి కిజిన ఇజి
ఆజినాద్. 18అహిఙ నఙి దొహ్ కిన్ జీతం ఇనిక? సువారసాటిసినివలె, నాను సువార
సాటిసినివరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ ఇనికబానావందిఙ్ గణసెత్ఙ్ సుడ్ఃఎండ,సెడిడ్నె
కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్ ఇనాయం.
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19నాను ఎయెరిఙ్ బాఅడిఃగిమనికాన్ ఆఏండ విజుదనిఙ్ అకుక్మనికాన్. గాని,
నఙి అటిన్ నసొండారిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజినానె నఙి విజెరె వందిఙ్ వెటిట్పణి
కిని వనిన్ లెకెండ్ కిబె ఆత. 20యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి
వందిఙ్ యూదురు లోకు లెకెండ్ ఆత. నానుమోసెరాసిత్ రూలుఙ అడిఃగి మన్ ఇకాన్ 
ఆతిఙ్ బామోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిని వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి వరివందిఙ్ 
మోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙితి వనిన్ లెకెండ్ ఆతమన. 21దేవుణుమోసె సితి రూలుఙ్ 
లొఙిఇ వరిఙ్ దేవుణు దరోట్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి లెకెండ్ ఆత. దేవుణుమోసె
వెట సితి రూలుఙ్ నాను లొఙిఎ ఇజి నాను వెహ్ ఎ, గాని కీసుత్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి
మంజిన. 22 సతుత్ సిలి వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజ నాను సతుత్ సిలి వనిన్
లెకెండ్ ఆత. ఎలాగ ఆతిఙ్ బా సెగొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి నాను
విజెరెవందిఙ్ ననివరిలెకెండ్ ఆతమన. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుబాణిఙ్ వాజిని
దినమ్ క వందిఙ్ సువార సాటిసిని నఙిబా వంతు మండెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజు నాను
సువార వందిఙ్ కిజిన. 24 పందెం పోటిదు ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఉహ్ కిస్నార్ విజేరె
ఉహ్ కిస్నార్ గాని ఒరెన్ వనిన్ఙె ఇనాయం దొహ్ కాన్ద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె
ఇనాయం దొహ్ కెఙ్ ఇజినె మీరు పందెమ్ దు ఉహ్ కు. 25 పందెమ్ దు పోటి ఆనికార్ 
విజెరె దనివందిఙ్ ఒజ ఆజి తయార్ ఆజినార్. సాణెం మంజి పాడ్ః ఆజి సొన్ సిని
టోపి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ యాకెఙ్ విజు కిజినార్. గాని మఙి ఎలాకాలం మంజిని టొపినె
దొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙె నాను గురి సుడ్ఃఎండ ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నాను ముటి అసి
గాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గానిమహివరిఙ్ సువారసాటిసివెనుక,
ఇనాయందొహ్ కిఇవనిన్ లెకెండ్ నఙినానెకిఎండమండెఙ్ ఇజినాఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండ
అడిడ్ఃజి, నఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.

10
ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1తంబెరిఙాండె,మాఅని గొగొర్ ఆతియూదరు విజెరెమోసె వెటమహివలె ఇనిక
జరిగ్త మనాద్ మీరు నెగెండ నెసి మండెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. దేవుణు వరివెట
మనాన్ ఇజిఉండిగురు లెకెండ్ దేవుణువరిముసుక్ ఇడిత్ మనిమొసొప్ అడిఃగివారు
నడిఃత మహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వారు విజెరె వహి
బూమిదాన్ అతాహపడక నడిఃతసొహార్ . 2వారు విజెరెమోసెవెటమొసొప్ అడిఃగి
మంజిసమ్ దారం నడిఃమిహన్ వహిబూమిదాన్ నడిఃజిమహిఙ్,మోసెవెటబాపిత్సం
లాగె ఆతి లెకెండ్ అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు మోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్ లెకెండ్ 
వారు ఒపుప్కొటార్. 3విజెరె దేవుణు సితి ఉండె బోజనమ్ నె ఉటార్. 4వారు విజెరె
సటుట్ దాన్ దేవుణు రపిసిత్ ఉండె ఏరునె ఉటార్. అయ సటు కీసుత్ ఙ్ గురు లెకెండ్ నె
మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు ఇనికబాతకు సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుసీజి
నిజమె వరి వెట నడిఃజిమహాన్ . 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 
జరిగ్తెమనెన్. వారు సెఇ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆతిలెకెండ్ మాపుఆసఆఏండజాగర
మండెఙ్ ఇజి. 7వరిలొఇసెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙమాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ 
తిండెఙ్ ఉండెఙ్ బసాత్ ర్, కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”, ఇజి వరి వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్
మనాద్. 8 వరి లొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు రంకు బూలమాట్. ఉండె
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రోజుదు ననికార్ ఇరువయ్ మూండి వెయుఙ్ లోకుర్ సాతార్. 9 వరి లొఇ సెగొండార్ 
కితిత్ మహి లెకెండ్ మాటు పబుఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఎద్. ననికార్ సరాస్ వెట సాతార్.
10 వరి లొఇ సెగొండార్ దేవుణు ముసుక్ సణిఙితార్. వారు నాసనం కినికాన్ ఆతి
దేవుణు దూత వెటసాతార్. మాటు దేవుణుముసుక్ సణిఙిదెఙ్ ఆఎద్.

11మహివరిఙ్ తోర్ దెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ యాకెఙ్ వరిఙ్ జరిగ్తె. యాతరమ్ ది
ఆకర్ దినమ్ దు బతిక్జినిమఙిబుదిద్ వాదెఙ్ ఇజి గెపతం కితిత్ మని లెకెండ్ రాసి ఇడెః
ఆతమనాద్. 12అందెఙె ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు నాను గటిఙ
నిలిస్న ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు వెటనె పాపమ్ దు అర్ ఎండ జాగర మండెఙ్ వలె.
13మాములుక లోకురిఙ్ వాజిని పరికెస్ఙ్ నె ఆఏండ మరి పెరికెఙ్ ఇనికెఙ్ బా మిఙి
రవుతె. దేవుణు నమమ్కమాతికాన్. అందెఙె ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక పెరిక ఇనికబా
మిఙివాదెఙ్ వాండుఒప్ ఏన్. అకాక్దెఆఏండవాజినిపరికస్దిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ పరికస్
వెట తపె ఆదెఙ్ ఉండి సరిబాతోరిసాన్న్ లె.

దెయమ్ క పండొయ్ నిపబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
14 అందెఙె నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, బొమెమ్ఙ మాడిఃసిని బాణిఙ్ దూరం

ఉహ్ కిస్ మండు. 15మీరు నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ ఇజినె నాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని
సఙతిఙ మీరె అరద్ం కిజి సుడ్ఃదు. 16 మాటు 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 
కూడ్ఃజిమంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటెఉండెనె,అయఉండెరొటెదునెమాటువిజెటె
కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె నండొండార్ ఆతి మాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనాద్ .
18ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃదు,దేవుణుదిఙ్ సందసురిన్బాడిడ్దు సందసీనివనాక్ఙ్ 
తినికార్, దనివెట కూడ్ఃజి మంజినికార్ ఆఎరా? 19 అందెఙె బొమెమ్ఙ పూజ సితి
వనకాఙ్ లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ, బొమెమ్ఙ లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ నాను
వెహిస్నానా? 20 సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ పూజెఙ్ సీనివలె దేవుణుదిఙ్ 
పూజ సీనినార్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్ కాఙ్ నె పూజ
సీజినార్.అందెఙెమీరు దెయమ్ క వెట కూడ్ఃజిమంజినిక నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . 21మీరు
పబు గినాదాన్ ఉణిజిమరి దెయమ్ క గినదాన్ బాఉండెఙ్ అట్ ఇదెర్. పబు ఏరాప్టు
కితిత్ బోజమమ్ దుని దెయమ్ క బోజనమ్ దుబా ఒరెస్ కూడ్ఃజి మండెఙ్ అట్ ఇదెర్.
22దేవుణుదిఙ్ సెందితి గవ్ రంతగిన్ లెకెండెవనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ కిఎండ
పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ మాటు పణి కిజినాటా? మాటు వనిన్ఙ్ ఇంక సతుత్ మనికాటా?
నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ మనిఅకుక్ఙ్ 23 “విజువనాక్వందిఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్”,గానివిజు
పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. “విజు వనక వందిఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్ ”,గాని విజు నెగెండ్ 
పిరిపిన్కెఙ్ ఆఉ. 24ఎయెన్ బా నఙినానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎండ మహికార్ బా
నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25 మీ గరబ్ం మిఙి గదిస్ ఎండ మహిఙ సతాదు పొరిన్ ఇని కండబా తిండు.
26ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “యాబూమి పబుదినె, దనిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వనిన్వినె”,
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 27 ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ మిఙి విందుదిఙ్ కూకిన్
తనివలె, మిఙి ఆస మహిఙ సొండు. గాని గరబ్ం గదిస్ ఎండ, మి ఎదు ఇడిన్కెఙ్ 
ఇనికబా వెన్ బాఎండ తిండు. 28 గాని ఎయెన్ బా, “యాక బొమెమ్ఙ పూజ సితి
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దనిబాణిక”,ఇజివెహిఙ,వెహివనిన్వందిఙ్ నిమీగరబ్ం గదిసినివందిఙ్ అకతినామ్ట్.
29 గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ ఇజి వెహిన్ వలె అకక్ నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె
వెహిస్న. విజు వనాక్ వందిఙ్ మఙిమనిఅకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ గరబ్మ్ దు మని
ఆలోసనమ్ దాన్ ఎందనిఙ్ మాపుతీరుప్ కిబెఆదెఙ్ ? 30నానుఅయాబోజనంవందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ఉటిఙ,దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ఉటిబోజనం
వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31అందెఙెమీరుఉటిఙ్ బా,తిహిఙ్ బా,ఇనిక కితిత్ఙ్ బావిజుదేవుణుదిఙ్ గొపప్పేరు
వాని లెకెండ్ నె కిదు. 32యూదురిఙ్ గాని, యూదురు ఆఇవ వరిఙ్ గాని, దేవుణు
సఙమ్ ది వరిఙ్ గాని తొరొడిన్ లెకెండ్ ఇనికబా కిఎండ మండు. 33 నండొండారిఙ్ 
దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి,నాను నఙినానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎ. గానిమహికార్ బా
నెగెణ్ మండెఙ్ ఇజి విజు వనాక్ లొఇ విజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ నాను మంజిన.
మీరుబానాను కిజిని లెకండ్ కిజిమండు.

11
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్క

1నాను కీసుత్ ఙ్ పోలిసి నడిఃసిని లెకెండ్ మీరు నఙి పోలిసి నడిఃదు. 2నాను మిఙి
నెస్ పిసిత్ బోదదిఙ్ డిఃస్ ఎండలొఙిజినడిఃజినిదెర్ ఇజి,మరివిజుసఙతిఙవందిఙ్ నఙి
ఎతుత్ కిజిని వందిఙ్ నాను మిఙి పొగ్ డిఃజిన. 3 ఏలు మీరు ఇకెక్ఙ్ నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజి
కోరిజిన. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుర కీసుత్ , ఉండి బోదెలిదిఙ్ బుర మొగకొడొః. కీసుత్ ఙ్ బుర
దేవుణు ఇజిమీరు నెసిమండెఙ్. 4ఎమేణిమొగకొడొఃబాపారద్నం కినివలెనొ,దేవుణు
పవక లెకెండ్ వరిగ్ని వలెనొ వనిన్ బురాదు టుకుర్ ఇడిజ్ మహిఙ వాండు వనిన్ నెయిక్
కీసుత్ ఙ్ గవ్ రం సొనిప్సాన్న్. 5మరి ఎమేణి బోదెల్ బా పారద్నం కనివలెనొ, దేవుణు
పవక లెకెండ్ వెహిన్వలెనొ బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండమహివలెఅది దని బుర బోడిః
కిబె ఆతి లెకెండ్ సిగు లాగె ఆజినాద్. 6 ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ
మహిఙఅది 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. గాని బోదెలి బురాదు టుకుర ఇడ్ఃదెఙ్ 
వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బోదెలి దనిమాసిఙ్ గవ్ రం తోరిసినాద్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
బోదెలిమొగకొడొఃబాణిఙ్ తయార్ కిబె ఆతమనాద్,గానిమొగకొడొః బోదెలిబాణిఙ్ 
తయార్ కిబె ఆఏతాన్. 9 అకాక్దె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ 
తయార్ కిఎతాన్, గానిమొగకొడొః వందిఙ్ నె బోదెలిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 10అందెఙె
యా సఙతి వందిఙ్ ని దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ అతికారమ్ దిఙ్ అడిఃగి మని దనిఙ్ 
గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11 గాని పబు వెట కూడిఃతి మని బతుక్దు బోదెలి మొగకొడొః వెట సమందం
సిలెల్ండమన్ ఎద్ .మొగకొడొః బోదెలి వెట సమందం సిలెల్ండమన్ ఎన్. 12మొగకొడొః
బాణిఙ్ బోదెలి వాతి లెకెండ్ నె బోదెలి బాణిఙ్ మొగకొడొః పుటిస్నాన్. గాని విజు
దేవుణు బాణిఙ్ నె వాజినె. 13ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్ తగాన్దా? మీరె ఒడిఃబిదు. 14మొగగ్ కొడొః వనిన్ బురది కొపు పిరిపిత్
మహిఙఅకక్ వనిన్ఙ్ సిగు ఇజిఎయెర్ బావెహ్ ఎండమిఙిమీరెనెసిన్దెర్ గదె. 15గాని
ఉండిబోదెలిదిఙ్ బురాదికొపుపిరితిమహిఙఅకక్ దనిఙ్ ఉండిపేరుమనిలెకెండ్ నె,
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ఉండిపాతసెంగులెకెండ్ నె. 16దినిన్వందిఙ్ ఎయెన్ బాగొడఃబరేపిత్ఙఇకాక్దెఆఏండ
మాలొఇ 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 ఇహిఙమీరు నెగిగ్దని వందిఙ్ నె కూడ్ఃజివాజినిదెర్ గానినెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్
సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహిసఙతిఇనిక ఇహిఙదేవుణు సఙం లెకెండ్ మీరు కూడ్ఃజి
వానివలె మీలొఇ గుంపుఙ్ మనెన్ ఇజి నాను వెహమన. యాక కండెక్ నిజమ్ నె ఇజి
నాను నమిమ్జిన.

19 దేవుణు ఎదు నెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ మీ లొఇ బేదమ్ కు తప్ ఎండ
మంజినె. 20మీరువిజిదెరె కూడ్ఃజివానివలెమీరుఉణికపబుఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
ఆఎద్. 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బోజనం కినివలె ఎయెర్ వందిఙ్ బా కాప్ కిఎండ ఒరెన్ 
ఒరెన్ ముఙాల బోజనం కిజినాన్. ఒరెన్ బఙ సానాన్ మరి ఒరెన్ సొసి మంజినాన్.
22ఆహెఉండెఙ్ తిండెఙ్ మిఙిఇలుక్ సిలునా? మరి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇజిరి కణక
సుడ్ఃజి ఇనిక సిలిల్ వరిఙ్ మీరు సిగు కిజినిదెరా? నానుమీ వెట ఇనిక వెహెఙ్ ? దినిన్
వందిఙ్ నానుమిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనానుపొగ్ డిఃఏ.

23-24 పబు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక నాను మిఙి ఒపజెపిత్క ఇనిక ఇహిఙ, పబువాతి
యేసువాండుఒపజెపెఆతిపొదొయ్,ఉండిరొటెపెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్
దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్మీ వందిఙ్ సీజినినా ఒడొఃల్. నఙి ఎతుత్ కిజియాలెకెండ్ 
కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నెబోజనం కితిత్ వెనుక వాండు దాసకాలు
మని గినన్ పెరిజ్, “యాగినన్ నా నలదాన్ కిజిని కొతత్ ఒపుమానం, మీరుయా గినన్దిక
ఉణి ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజియా లెకండ్ కిజి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 26అందెఙె
మీరుయారొటెట్ తింజియా గినాదిదాసకాలు ఉణి ఎసిత్వలెబా పబు మర్ జి వానిదాక
వనిన్ సావుదిఙ్ సాటిసినిదెర్.

27అందెఙెఎయెన్ బాతగిన్కాన్ ఆఏండపబుఏరాప్టు కితిత్ బోజనమ్ దురొటెట్ తింజి
గినాదిక ఉటిఙ, వాండు పబు ఒడొఃల్ దిఙ్ వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్ 
ఆజినాన్. 28అందెఙె రొటెట్ని గినాదిక ఉణిముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండెనాను
తగిన్కాండా ఇజి సుడెః ఆదెఙ్ వలె. 29గాని ఎయెన్ బాయాకపబు ఒడొఃల్ ఇజి నిజం
నెస్ ఎండఉణితినికాన్ వనిన్ముసుక్వాండెసికస్తపెఆనివందిఙ్ ఉణిజితింజినాన్.
30అందెఙెమీలొఇనండొండార్ సతుత్ సిలిల్కార్ నిజబుఙ్ మనికార్ ఆతార్. నండొండార్ 
సాత సొహార్ . 31 గాని మఙి మాటె నెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దు
రెఎండ తపె ఆతాట్ మరి. 32మాటు పబు బాణిఙ్ తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ, యా
లోకమ్ ది వరిఙ్ సీని సికాస్దు రెఎండ పబుమఙి బుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ దిదిజినాన్.

33 అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, మీరు కూడ్ఃజి వాజి బోజనం కినివలె మహివరి
వందిఙ్ కాప్ కిదు. 34మీరు కూడ్ఃజి వాజినిక సికస్దిఙ్ గురి ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి
ఎయెరిఙ్ బాబఙ కటిత్ఙవాండు వనిన్ ఇండొనెబోజనం కిదెఙ్ వలె. నానువానివలెమరి
మని సఙతిఙ వందిఙ్ వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.
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1 తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు నెగెండ నెసి
మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఎండ మహివలె, ఇనికాదొ ఉండి
సతుత్ దాన్ ఎయెండొమిఙినడిఃపిసిత్ మహిలెకెండ్ మిరుసొనిస్వరిగ్ఇబొమెమ్ఙమాడిఃసి
మహిదెర్ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 3అందెఙె,నానుమిఙివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,దేవుణు
ఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ ఎయెన్ బా, “యేసు సయెప్ పొందితికాన్”, ఇజి వెహెఙ్ నొ,
దేవుణు ఆతమ్దాన్ ఆఏండ “యేసు, పబు ఆతమనాన్”, ఇజి వెహెఙ్ 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. గాని విజు వనాక్ లొఇ, మరి విజెరె లొఇ పణి
కినికాన్ ఒరెండె దేవుణునె. 7 విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ వాని వందిఙ్ ఇజి ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్
వెట దేవుణు ఆతమ్ కిజిని పణిఙ్ తోరె ఆజినె. 8ఎలాగ ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ఆతమ్దాన్ బుదిద్ మనిమాటెఙ్ వెహెఙ్ వరం సీజినాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణం మని
మాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అయాదేవుణు ఆతమ్నె వరం సీజినాన్.

9మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయాఆతమ్నె దేవుణుముసుక్ నమకం సీజినాన్. మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ అయాదేవుణు ఆతమ్నె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం సీజినాన్.

10మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తి పణిఙ్ సతుత్ ని,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ 
వాజినిమాటెఙ్ వనిన్ పవక లెకెండ్ వెహెఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ 
ఇజి నెసెత్ఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాసెఙ
అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ దేవుణు ఆతమ్ వరమ్ కు సీజినాన్. 11అయ ఉండె దేవుణు ఆతమ్నె
వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి వజ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరమ్ కు సీబాజి సీజియా పణిఙ్ విజు
కిజినాన్.

ఉండెఒడొఃల్ ని నండొబాగమ్ కు.
12ఒడొఃల్ ఉండెనె, గాని నండొ బాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ ఆత మనాద్. నండొ

బాగమ్ కు కూడిఃతికాదె గాని అవి కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా
మనాన్. 13ఎలాగ ఇహిఙ,యూదురు ఆతిఙ్ బా,యూదురు ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా, వెటి
పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, అకుక్ మనికాన్ ఆతిఙ్ బా మాటు విజెటె ఉండె ఒడొఃల్ దు
ఉండె ఆతమ్దానెబాపిత్సం లాగె ఆతాట్. అయఉండె దేవుణు ఆతమ్దానెమామనుస్ఙ
దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 14ఒడొఃల్ ఇహిఙ నండొ బాగమ్ కాణిఙ్ తయార్ ఆతిక.
ఉండె బాగమ్ దాన్ తయార్ ఆతిక ఆఏద్. 15అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె
నాను ఒడొఃల్ దుమనికఆఎ”, ఇజిపాదం వెహిఙ,అకక్ ఒడొఃల్ దుమంజినికఆఏండ
ఆజినాదా? 16మరి, “నాను కణక ఆఎ, అందెఙె నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి
గిబిబ్ వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా? 17ఒడొఃల్ విజు ఉండె
కణకానె ఆతిఙ, ఎలాగ విండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ, వాసనం
సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ? 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? 20 ఆకెఙ్ మని లెకెండ్ నండొ బాగమ్ కు మనెన్
గాని ఒడొఃల్ ఉండె. 21 అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి
వెహెఙ్ అట్ ఎద్. బురపాదమ్ కాఙ్, “మీరు నఙిఅకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజివెహెఙ్ అట్ ఎద్.
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22 అకాక్దె ఆఏండ, ఒడొఃల్ దు కూడిఃతి మని సతుత్ తకు ఆతి బాగమ్ కాఙ్, అకెక్ఙ్ 
మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్. 23 ఒడొఃల్ దు ఎమేణి బాగమ్ కాఙ్ 
గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ ఇజిమాటు ఒడ్ఃబిజినాటొ వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం మని లెకెండ్ 
తయార్ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇ బాగమ్ కాఙ్ ఒదెద్ అందం వాని లెకండ్ 
కిజినాట్. 24ఒడొఃల్ దుమనిఅందంమనిబాగమ్ కాఙ్ మరినెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ 
సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు విజు బాగమ్ కాఙ్ కుడుఃపిస్ ఒడొఃల్ దు ఇటిత్వలె, మరాయ్ద తకు
మని వనకాఙ్ లావ్ మరాయ్ద సితాన్. 25 అందెఙె ఒడొఃల్ దు గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ
విజుబాగమ్ కు ఉండిమరి ఉండిబాగం వందిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజిమంజినె. 26ఉండి
బాగమ్ దు కసట్ం వాతిఙ,బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కసట్మ్ దుమంజినె. ఉండి
బాగమ్ దిఙ్ గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె,బాగమ్ కు విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27 ఏలు, మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండి బాగం ఆత
మనాద్. 28మరి దేవుణు సఙమ్ దు ముఙాల సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి, వెనుక
మరి సెగొండారిఙ్ దేవుణు పవకరు ఇజి, దని వెనుక సెగొండారిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ 
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? విజెరెఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరెఅయబాసెఙఅరద్ం
కిజి వెహిస్నారా? 31గాని వరమ్ క లొఇ గొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ ఆస ఆజి మండు.
ఏలు నానుమిఙి గొపప్ నెగిగ్ సరి తోరిసినాలె.

13
విజుదనిఙ్ పెరిక పేమ

1 నాను లోకుర్ వరిగ్జిని విజు బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, దేవుణు దూతార్ వరిగ్ని
బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్తిఙ్ బా, నాను పేమ సిలిల్కాన్ ఇహిఙ పణిదిఙ్ రెఇ కంసు, సిలిల్ఙ
టిఙ్ టిఙ్ పలకిన్ తాలిబిలెఙ్ లెకెండ్ నె. 2నాను దేవుణు పవక లెకెండ్ వరం మనికాన్ 
ఆతిఙ్ బా,డాఙితిమనివిజుసఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా,విజుగెణంమనికాన్ 
ఆతిఙ్ బా, గొరొకాఙ్ బసిల్సిని నమకం మనికాన్ ఆతిఙ్ బాపేమ సిలికాన్ ఇహిఙనాను
పణిదిఙ్ రెఇక. 3నఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుబీద వరిఙ్ సితిత్ఙ్ బా, సిసుదు సుర్ దెఙ్ నా
ఒడొఃల్ ఒపజెపిత్ఙ్ బా, పేమసిలిల్కాన్ ఇహిఙనాను కినిక పణిదిఙ్ రెఇక.

4 పేమ మనికాన్ నండొ ఓరిసినాన్. వాండు మహి వరి ముసుక్ దయ మనికాన్ 
ఆనాన్. వాండు గోస ఆఎన్. వాండు పొఙిజినికాన్ ఆఎన్. వాండు గర ఆఎన్.
5 పేమ మనికాన్ మరాయ్ద సిలెల్ండ మనికాన్ ఆఎన్. వాండు నఙి నానె నెగెండ్ 
మండెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఆఎన్. వాండు బేగి కోపం ఆఎన్. వాండు వనిన్ వెట
కితిత్మని సెఇ వనాక్ వందిఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃజిమన్ ఎన్. 6పేమమనికాన్ సెఇ వనాక్
వందిఙ్ సర్ ద ఆఏండ, నిజమాతి వనాక్ వందిఙ్ సరద్ ఆజినాన్. 7 పేమ మనికాన్ 
ఎసిత్వలెబా సణిఙిఎండ విజు సెమిసాన్న్. వాండు ఎసిత్వలెబా మహివరి వందిఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జి మంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాన్.
వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ ఓరిసిమంజినాన్.
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8పేమఎలాకాలంమంజినాద్. దేవుణుపవకలెకెండ్ వెహెఙ్ మనివరంఎలాకాలం
మన్ ఏద్ . ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ బా వరిగ్నికబా ఎలాకాలం మన్ ఉలె. గెణమ్ బా సిలెల్ండ
ఆనాద్. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఏలు మాటు సెగమ్ నె నెసత్ మనాట్. సెగమ్ నె దేవుణు
పవక లెకెండ్ వెహిస్నాట్. 10గానిపూరి ఆతిక వానివలెపూరి ఆఇక నిలెల్ండ ఆనాద్.
11నానుఇజిరికాన్ మహివలెఇజిరివనిన్ లెకెండ్ వరిగ్త. ఇజిరివనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిత.
ఇజిరివనిన్ లెకెండ్ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్ ఆతివలెఇజిరికాన్ మహివలెమనిపణిఙ్ 
డిఃసత్ సితత్ . 12ఏలు అదద్మ్ దు సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండిబొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలె
మొకొంనిండు సూణాట్. ఏలు సెగమ్ నెనెసాన్ట్,నసిత్వలెదేవుణు నఙిఏలు నెసిత్మని
లెకెండ్ పూరినెసాన్ట్ లె.

13అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకం,ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిక,పేమ
యామూండిబానిలిస్మంజినె. గాని వినుక లొఇ గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1మీబతుక్దు పేమనె ముఙాల మనిద్. దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
ఆసఆజిమండు. దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆసఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆఇబాసెఙ
వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెట ఆఏండ దేవుణు వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమె లోకు ఎయెన్ బా
వాండు వరిగ్నికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని వాండు వనిన్ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ 
సెందితిడాఙితిమని సఙతిఙ్ వరిగ్జినాన్. 3గాని, దేవుణు పవకరు లెకెండ వరిగ్నికాన్ 
లోకుర్ వెటనె వరిగ్జినాన్. లోకుర్ మనుస్దు సతుత్ మనికార్ ఆదెఙ్, వరిఙ్ దయ్ రం
వెహెఙ్, మరి ఓదరిసెత్ఙ్ ఇజి. 4ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్జినికాన్ వనిన్ఙ్ వాండె దయ్ రం కిబె
ఆజినాన్. గాని దేవుణు పవకారు లెకెండ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ ఉసార్ 
కిజినాన్. 5మీరువిజిదెరెఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజినానుకోరిజిన. గాని
దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి లావ్ ఆస ఆజిన. ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్,
సఙమ్ దిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజిఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నిమాటెఙఅరద్ం కిజి వెహ్ ఎండ
మహిఙ, దేవుణు పవకనె వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఆజినాన్.

6 తంబెరిఙాండె, నాను మీ డగు వాజి, దేవుణుది డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు
తోరిసిత్కెఙ్ నొ, గెణంమాటెఙ్ నో, దేవుణు పవక లెకెండ్ దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ నోమీవెట
వరిగ్ఎండ,ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిమహిఙనావెటమిఙిఇనిలాబంవానాద్ ? 7అయా
లెకెండ్ నె, పలకిన్వలె సెవుడుః వాజినిపాణం సిలిల్ వసుత్ ఙ్ ఆతి,టొయ్ లగాని పిరుడిః
గాని పలకిన్వలె ఇని తేడ సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ పలకిస్ మహిఙ, ఊకి మనిక ఇనిక,
పలకిమనికఇనికఇజిఎలాగనెసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 8విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ ఇజిసయ్ నమ్ ది
వరిఙ్ కూకెఙ్ జోడు బాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండ జాటు సిఎండ
మహిఙ, విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా? 9అయాలెకెండ్ నె
మీరుబా వెయుదాన్ నెగెండ వరిగ్ఎండమహిఙ,మీరు ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వినికార్ 
ఎలాగ అరద్ం కిదెఙ్ అటాన్ర్ ? మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్. 10యా
లోకమ్ 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
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ఆఇదేసెమ్ దివనిన్లెకెండ్ మంజినాన్. 12మిఙిబాఅయాలెకెండ్ నెమంజినాద్. 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,బాసెఙఅరద్ం కిజి వెహెఙ్ అటిన్
లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్ వలె. 14అహిఙ, నాను ఆఇ బాసదాన్ పారద్నం కిజి మహిఙ,
నా ఆతమ్ పారద్నం కిజినాద్. గాని నా గరబ్ం కాలి మంజినాద్. 15 అందెఙె నాను
ఇనిక కిదెఙ్ వలె? నాను నా ఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గాని నా మనుస్దాన్ బా నాను
పారద్నం కినాలె. నాను నా ఆతమ్దాన్ పాటెఙ్ పారన్. గాని నా మనుస్దాన్ బా పాటెఙ్ 
పారాన్లె. 16మీరు మీ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. మీరు వరిగ్నిమాటెఙ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్, మీరు
వెహిస్నివందనమ్ దిఙ్,ఎలాగమీవెట కూడ్ఃజి, “ఆమెన్ ”వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరు
ఇహిఙఒదెద్ నెగెండదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నిదెర్. గానిఆఇకాన్ దయ్ రం కిబె
ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.

18నానుమిఙివిజెరిఙ్ ఇంక నెగెండఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిని వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కువెహిస్న. 19గానిసఙమ్ దుఆఇబాసెఙాణిఙ్ పదివెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని
దనిఙ్ ఇంకమహివరిఙ్ నెసిప్సిన్ లెకెండ్ బుదిద్దాన్ కూడిఃతి అయ్ దుమాటెఙ్ నెనాను
వెహన్.

20తంబెరిఙాండె, మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి మంజినిక డిఃసి
సీదు. సెఇ వనాక్ వందిఙ్ లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మండు. గాని ఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ 
ఆదు. 21 “ఆఇబాసెఙ్ వరిగ్జిని ఆఇ దేసెమ్ దిలోకుర్ నావందిఙ్ విరి వెట వరిగ్తిఙ్ బా
వారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజినామటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు
రసత్ మనాద్.

22 అందెఙె ఆఇ బాసెఙ్ వరిగ్నిక, నమిమ్ఇ వరిఙ్ దేవుణు సతుత్ దిఙ్ ఉండి గురు
లెకెండ్ నెమనాద్ ఇజిమాటుదేవుణుమాటదాన్ నెసాన్ట్ . నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గాని
దేవుణు పవకరు వెహిస్నిమాటెఙ్, నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ రుజుప్ ఆజినె గాని నమిమ్ఇ
వరివందిఙ్ ఆఎద్. 23 అందెఙె సఙమ్ దు మనికార్ విజెరె కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె
ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి మహిఙ, యాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ, నమిమ్ఇకానొ లొఇ
వాతిఙా, మీరు బుదిద్ నెగెండ సిలెల్ండ ఆజి వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వారు వెహ్ ఏరా? 24గాని
ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ గాని దినిన్ వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ గాని లొఇ వాతిఙ, విజిదెరె దేవుణు
పవకరు లెకెండ్ వెహిస్ మహిఙ, వెనిమాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ 
ఎతుత్ కిజి వనిన్ మనుస్దు ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహిస్నిమాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వాండెతీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరివనిన్మనుస్దు డాఃఙితిమనికెఙ్ విజువెలిల్ తోరెన్.
అయావలె, “నిజమె దేవుణు మీ వెట మనాన్ ”, ఇజి బమమ్ ఆజి వాండు ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
26అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్,

ఉండిపాటెఙ్ పారెద్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరిఒరెన్ బుదిద్ మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలె ఇజినాన్.
మరి ఒరెన్ డాఃఙితిమనిక దేవుణు తోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ ఆఇ



1కొరింతి 14:27 313 1కొరింతి 15:4

బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ బాసదిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్,
యాకెఙ్ విజు సఙమ్ దుమని వరిఙ్ దయ్ రంవాని వందిఙ్ కిదెఙ్ వలె.

27 ఆఇ బాసెఙ వరిగ్నికార్ ఒరెనొ రిఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ వలె. రిఎరిఙ్ మిసిత్ఙ ముఎర్ 
వరిగ్దెఙ్ వలె. గాని విజెరె ఒరెస్ వరిగ్ఎండ, ఒరెన్ ఒరెన్ వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎయెర్ బాదనిఙ్ 
అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28ఆఇబాసెఙ వరిగ్ని దనిఙ్ అరద్ం కిజి వెహిన్కాన్ సిలెల్ండమహిఙ,
ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దు పలల్క్ మండెఙ్. వాండు వనిన్ మనుస్దు వరిగ్జి
దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ వలె.

29 దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వరిగ్నికార్ బా రిఎర్ నొ, ముఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్.
మహికార్ వెహిన్ దనిఙ్ నెగెండ వెంజి, ఇనిక వెహిస్నార్ ఇజి జాగర సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
30డగు బసిత్మనిమరి ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ ఇనికాబా దేవుణుబాణిఙ్ తోరె ఆతిఙ,
ముఙాల వరిగ్జి మంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె. 31 విజెరిఙ్ నెసిప్సిని వందిఙ్,
విజెరిఙ్ దయ్ రంవెహిన్వందిఙ్,మీరువిజిదెరెఒరెన్ వనిన్ వెనుకమరిఒరెన్ దేవుణు
బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. 32పవకరు
లొఇ మని వరి ఆతమ్ పవకరిఙ్ లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
సమాదానమ్ దిఙ్ దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ దేవుణు ఆఎన్.

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. గాని మోసె రాసిత్ రూలుదు వెహి మని లెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజి
మండెఙ్. 35వరిఙ్ ఇనికబా నెసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఇండొ వనాక్ వనాక్మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ 
వలె.సఙమ్ దు బోదెలి వరిగ్జిమంజినిక దనిఙ్ సిగు.

36మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్ ? దేవుణు మాటెఙ్ మీరె రాసిత్ తయార్ కితిత్దెరా?
అకక్ మిఙినె అకక్ దొహ్ క మనాదా? 37 ఎయెన్ బా వాండు దేవుణు పవక
ఇజి ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ సితిత్ వరమ్ కు మనికాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి
మహిఙ్ బా,వాండునానుమిఙిరాసిత్ మనికెఙ్ పబుబాణిఙ్ వాతిఆడెఙ్ ఇజితప్ ఎండ
ఒపుప్కొండెఙ్ వలె. 38ఎయెన్ బాయాకనెకిస్పోకిఙ,వనిన్ఙ్ వాండెనెకిస్పోకెఆనాన్ లె.

39అందెఙెనాతంబెరిఙాండె, దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆజిమండు. గాని ఆఇ
బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. 40గాని విజుబా నెగెండ మరాయ్దదాన్ తగిన్
లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె.

15
కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితివందిఙ్.

1 తంబెరిఙాండె, 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
దేవుణు మిఙి రకిస్సత్ మనాన్. అందెఙె నాను వెహిమనిమాటెఙ్, మీరు నెగెండ అసి
అయాలెకెండ్ నెమండెఙ్. సిలెల్ండమహిఙమీరు దేవుణుముసుక్ ఇటిత్ నమకం నిజం
ఆఏండ మంజినాద్. 3 దేవణు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కి మనిన్క, నాను మిఙి ఒపప్జెపిత్
మని వనాక్ లొఇ గొపప్ ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణుమాటదు రాసిత్
మహిక పూరి కితిత్ లెకెండ్, కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ సాతాన్. 4ముఙాల దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మహిక పూరి కితిత్ లెకెండ్ నె మూసె ఆతండె మూండి రోసాక్ణిఙ్  మరిజ్
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నీకె ఆతాన్. 5ముఙాల పేతుఙ్ ని* వెనుక వనిన్ సిసుర్ ఆతి పనెండు మన్ సిరిఙ్ తోరె
ఆతాన్. 6 దనిన్ వెనుక అయ్ దు వందెఙ మిసిత్ నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ ఒరెస్ తోరె ఆతాన్.
వరిలొఇసెగొండార్ సాతసొహార్ ఇహిఙ్ బానండొండార్ ఏలుబాబతిక్జినార్. 7వెనుక
వాండుయాకోబుఙ్ ని అపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ తోరె ఆతాన్. 8విజెరిఙ్ తోరె ఆతి వెనుక,
కడెఃవేరిదు, నెగెండపుట్ ఇకానాతి నఙిబాతోరె ఆతాన్.

9 అపొసుత్ రు లొఇ విజెరిఙ్ ఇంక వీస్ కొడొః నానె. అపొసుత్ డు ఇజి కూకె ఆదెఙ్ బా
నాను తగితిక ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిత
మనన్. 10ఏలునాను ఇనికఆతమనానో,అకక్దేవుణునఙితోరిసిత్ దయాదరమ్మ్ దానె
ఆతమనన్. అహిఙవాండు నాముసుక్ దయాదరమ్ం తోరిసిత్క దరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్ లెకెండ్ 
ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ ఇంక నండొ కసట్బాడ్ఃజి 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 సాతివరిబాణిఙ్ నీకెఆతమనాన్ ఇజిసాటెఆతిమహిఙ్,సాతివరి

బాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి మీ లొఇ 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 వెహిన్సాసిర్ ఇజితోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుసాతి వరిబాణిఙ్ 
కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ ఇజిమాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహ మనాప్. సాతికార్ మరిజ్
నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ, దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా నిక్ ఎతాన్. 16 దేవుణు సాతి వరిఙ్ మరిజ్
బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బామర్ జి బతిక్స్ ఎతాన్. 17 కీసుత్
మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙ మీరు నమకం ఇడ్ఃతిక పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు ఏలుబా
మీ పాపమ్ క వందిఙ్ దేవుణు సీని సికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె. 18 అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్జిసాతికార్ బానాసనం ఆతసొహార్ . 19యాబతుక్దునెవాండు మఙిసాయం
కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిలెల్ద్ ఇజినెమాటు కీసుత్ ముసుక్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినికాట్ ఇహిఙ,మాబతుక్ విజెరిఙ్ ఇంకహినమాతిబతుక్ బతిక్జినాట్.

20 గాని, సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత పండితి పంట లెకెండ్, కీసుత్ నిజమె సాతి
వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙిత మనాన్. 21 ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు వెటనె సావు వాతాద్.
అయాలెకెండ్ నె సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙె ఆనికబా ఒరెన్ వనిన్ వెటనె వాతాద్.
22 ఆదము వెట విజెరె ఎలాగ సాజినారొ, అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట విజెరె పాణం
మనికార్ ఆనార్ లె. 23గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వరాస్దునె పాణం మనికాన్ ఆనాన్.
తొలితపండితి పంట కీసుత్ . వెనుక కీసుత్ వానివలె వనిన్ఙ్ సెందితికార్ పాణంమనికార్ 
ఆనార్. 24 దని వెనుక వాండు యా లోకమ్ దు మని విజు సెఇ సతుత్ ఙ్ ని, విజు
అతికారమ్ కాఙ్,విజుసతుత్ ఙమాయిపిస్పోకిస్,వనిన్ బుబాబ్తిదేవుణు ఏలుబడిః కిని
వందిఙ్ విజుఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలె విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .
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25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి విజెరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి దేవుణు
ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్ ఏలుబడిః కిజిమండెఙ్ వలె. 26లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ పగాతిసావుదిఙ్,
కడెఃవేరిదు వాండు నాసనం కినాన్ లె.

27దేవుణు, “విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిగ్ ఇటాత్ న్ ”, ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్. “విజు వనాక్ఙ్ ”, కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ మనాన్ ఇజి వెహిన్ వలె,
విజువనకాఙ్ వినిపాదమ్ కు అడిఃగి ఇడిత్ మనికాన్ ఆతిదేవుణుఅయవిజువనకాఙ్ 
వెటవనిన్ఙ్ వాండె కీసుత్ పాదమ్ కఅడిఃగి ఇడెఃఆఎన్ ఇజిటేటతోర్ జినాద్. 28వాండు
యాలెకెండ్ కితిత్ వెనుక, మరిన్ విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి ఇటిత్ మనికాన్ 
ఆతి దేవుణుదిఙ్, వనిన్ఙ్ వాండె అణఙిజి మంజినాన్ 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.
31తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి కీసుత్ యేసుకీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతి వందిఙ్ నాను నిజం
ఎసొ సరద్ ఆజినానొ అయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబా నాను సపె ఆదెఙ్ బా అకుక్ మనద్ 
ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెనాను
ఎపెసిపటన్మ్ దుఅడిఃవిజంతుఙవెటవిదెద్ కితానా? సాతికార్ మరిజ్ నిఙెఆఎర్ ఇహిఙ
నఙి ఇనిలాబంమనాద్ ? సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ ఎర్ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్ సానాట్,అందెఙె
ఉణాట్ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా కిదెఙ్ వలె.

33మీరుమొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజి మనిఙ్,
నెగిగ్ అలవాటుఙ్ మనికార్ బాపాడ్ః ఆజినార్”. 34నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరు
మహిస్ సొనిస్ పాపం కిఎండ నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ లొఇ
సెగొండార్ దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు కిదెఙ్ ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35 సెగొండార్ యా లెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగ మరిజ్ నికె ఆనార్ ?

ఎలాగ మరి ఒడొఃల్ దాన్ వారు వానార్ ?”. 36బుదిద్ సిలికిదెరామీరు వితుత్ వితిన్వలె,
అయవితిన్ వితుత్ సబితిఙానెదనిబాణిఙ్ మొకనేరిజ్నాద్. 37నీను వితిక కూలిఙ్ గాని,
మరి ఎమేణి వితుత్ బగాని వహి వితుక్నె వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని నేరిజ్ని మొకక్
ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె. 38 గాని దేవుణు వాండు నిర్ ణెం కితిత్ లెకెండ్ దనిఙ్ ఉండి
ఒడొఃల్ సిజినాన్. వితిత్మనిన్ విజు రకమ్ ది వితుత్ ఙ వనక వనక ఒడొఃల్ సీజినాన్.
39 కంట విజుఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు కంట ఉండి రకం మనాద్. జంతు కంటమరి
ఉండిరకం,పొటికంటమరిఉండిరకం,మొయకంటఉండిరకం. 40అయాలెకెండ్ నె
ఆగాసమ్ దివనకాఙ్ ని,బూమిదుమనివనాక్ఙ్ తేడమంజినాద్,ఉండెననికెఙ్ ఆఉ.
విజు అంతం మనికెఙ్ గాని వనక అంతం ఉండె లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41ఎలాగ ఇహిఙ,
పొదుద్ ది అందం ఉండి రకం, నెలాది అందం మరి ఉండి రకం, సుకెక్ఙ అందం మరి
ఉండి రకం. ఉండి సుకాక్ది అందంమరి ఉండి సుకాక్ది అందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42 అందెఙె సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆనివలె అయాలెకెండ్ నె మంజినాద్. బూమిదు
మూసె ఆతిమని పీనుగు సబ్ జిసొనిక. గాని సబ్ జిసొన్ ఇ ఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు
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నికె ఆనార్ లె. 43మూసె ఆతి పీనుగు సుడెఃదెఙ్ బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క. గాని నికె
ఆజిని ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక ఆనాద్. 44మూసె ఆజిని పీనుగు యా
లోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు
బతిక్దెఙ్ తగిన్క. యా లోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ మనాద్ ఇహిఙ
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ బామంజినాద్. 45అందెఙె,
“తొలిత లోకు ఆతి ఆదము బతిక్జిని జీవు ఆతాద్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము ఆతి కీసుత్ పాణం సీజిని ఆతమ్ ఆతాన్. 46 పరలోకమ్ దు
బతిక్దెఙ్ తగితిఒడొఃల్ ముఙాలరెఎతాద్. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితిఒడొఃల్ నె
ముఙాల వాతాద్. వెనుక పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ వానాద్. 47తొలిత
ఆదాముయాబూమిదూలిదాన్ తయార్ ఆతమనాన్. వెనుకాహిఆదాముఆతి కీసుత్
దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48 బూమిది దూలిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ మాటు వనిన్ లెకెండ్ నె
మంజినాట్. దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ వాతి వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆనార్ లె. 49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్ 
తయార్ ఆతి వనిన్ మూరి లెకెండ్ మనాటొ, అయా లెకెండ్ నె దేవుణు మంజిని
బాడిఃదాన్ వాతివనిన్ కీసుత్ మూరి లెకెండ్ తయార్ ఆనాట్ లె.

50 తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్ తయార్ ఆతిమని యా ఒడొఃల్ దాన్ మాటు
దేవుణు కిజినిఏలుబడిఃదుసొనిస్మండెఙ్ అట్ ఎట్ ఇజినానుమిఙి కసితం వెహిస్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙసావుమనియాఒడొఃల్ కుసావుమన్ ఇబాడిఃదుమండెఙ్ అట్ ఎద్.
అకెక్ఙ్ కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51 గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి విండు, నాను దేవుణుది డాఃఙితి
మని ఉండి సఙతి మిఙి తెలియ కిజిన. మాటు విజెటె సాఎట్. మాటు విజెటె
మారాన్ట్. 52సణెమ్ దు, అహిఙఉండి కణక రెప డెఃయ్ జి పెరిన్ ముఙాలె, కడెఃవెరిది
పెరి జోడుఃబంగ పలకిఙ సరి అకక్ జరిగ్నాద్. జోడు బాంగ పలకిన్వలె సాతికార్ 
సావు మన్ ఇ ఒడొఃల్ దాన్ నికె ఆనార్. ఏలుదాక బతిక్జిని మాపు కొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతి
ఒడొఃల్ దాన్ మారాన్ట్ లె. 53 సబ్ జి సొనిస్ని మాయా ఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బా సబ్ జి
సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె,సావువాజినియామాఒడొఃలుఙ్,సావు
సిలి ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54సబ్ జి సొనిమా ఒడొఃలుఙ్, ఎసెఙ్ బా సబ్ జి సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ 
వలె. సావు వాజిని మా యా ఒడొఃలుఙ్, సావు సిలిల్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె.
నసిత్వలె దేవుణు మాటదు రాసిత్ యా మాటెఙ్ నిజం అనాద్, “సావు ముసుక్ పూరి
గెలిసిత్ వందిఙ్, సావుమరిమన్ ఎద్ . సావు డిఃఙె ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”. 55 “సావు
మా ముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా? మఙి గుతెత్ఙ్ ఇజి సావుదిఙ్ మరి సాపుక్
మనాదా?”, ఇజి దినిన్ వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిక, నసిత్వలెపూరి ఆనాద్.
56సావు తపిసిని సాంపు పాపం. మాటు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక,
మఙి ఓడిఃసెత్ఙ్ పాపమ్ దిఙ్ సతుత్ ఆజినాద్. 57మాపబువాతియేసుకీసుత్ దాన్ మఙి
పాపమ్ దిఙ్ నిసావుముసుక్ గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58అందెఙె, నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబామిఙి కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్
మండు. ఎసిత్వలెబా దేవుణు వందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పబు
వేట కూడ్ఃజి మీరు కసట్బాడ్ఃజి కిజిని పణిఙ్, ఎసెఙ్ బా పణిదిఙ్ రెఎండాఃజి మన్ ఉ
ఇజి నెసి ఎసిత్వలెబా పణి కిజిమండు.
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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,అయావలెనెకుడుఃపెత్ఙ్ తొఎండ,విజుఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని దనిబాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ కుడుఃపిస్ మండెఙ్ 
వలె. 3 అహిఙ నాను వానివలె, మీరు తగిన్కార్ ఇజి ఎయెరిఙ్ ఎరిల్సినిదెరొ, వరిఙ్ 
ఉతమ్ కు రాసి సీజి మీరు కుడుఃపిస్ని డబుబ్ వరి కీదు యెరూసలెమ్ దు పోకాన్ట్.
4నానుబాసొహిఙబాగమంజినాద్ ఇజితోరె ఆతిఙవారు నా వెటవానారెల్. 5అహిఙ
ఏలు నాను మాసిదోనియాదు సొనిస్ అబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సి
మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన. మాసిదోనియాదు సొహి వెనుక నాను మీ డగు వాన.
6 నసిత్వలె మీ డగు సెగం రోసుక్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి, సిలిల్ఙ పణి కాలం విజు మీ
బానె గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలెనాను ఎమేణి దరిఙ్ సొండెఙ్ నొ, అయా
పయ్ నమ్ దు నఙి సాయం కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7 ఏలు పయ్ నమ్ దు మీ డగు
వాజి మిఙి దసూల్ ఆజి సొండెఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు
సెగం కాలంమండెఙ్ 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.

10తిమోతిమీడగువాతిఙ,ఇనిదనిఙ్ బాతియెల్ ఆఏండమీవెటమంజినిలెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను కిజినిలెకెండ్ నెవాండుబాపబుపణి
కిజినాన్. 11ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండు మరిజ్ నా డగు
వాదెఙ్ వనిన్ మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ పొకు. మహితంబెరిఙ వెటవాండు వానానెల్
ఇజినాను ఎదు సుడ్ఃజిన.

12ఏలు తంబెరి ఆతిఅపొలొవందిఙ్ వెహిన్క ఇమిక ఇహిఙ,మహితంబెరిఙ వెట
మీ డగు సొండెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ బతిమాలిత గాని ఏలు వాదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం
సిలెల్తాద్. గానిమరి ఎసెఙ్ బావాండు అవ్ కాసం దొహ్ కిన్వలెమీడగు వానానెల్.

13 మీరు జాగర మండు. దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ మండు.
దయ్ రమ్ దాన్ మండు. సతుత్ దాన్ మండు. 14మీరు కిజిని పణిఙ్ విజు పేమదాన్ 
కిదు. 15-16 అకాక్య పాంతమ్ దు తొలిత దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పాను
ఇండొణికార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పణి
సాయం కిదెఙ్ వరిఙ్ వారె ఒపజెపె ఆత మనార్ ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె
తంబెరిఙాండె, మీరు నిని వరిఙ్ అణిఙిజి మండు. అకాక్దె ఆఏండ పణిదిఙ్ 
కూడ్ఃజి వాని వరిఙ్ ని కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్ బా అణిఙిజి మండెఙ్ ఇజి నాను
మిఙి బతిమాలిజ్న. 17మీరు వాదెఙ్ అట్ ఎండ మహిఙ్ బా, సెత్పానుని పొరూమ్నాతు,
అకాక్యికు ఇనికార్ వాతివలెనాను సరద్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబాన్ నఙి సీదెఙ్ 

* 16:8 16:8పడాయిపమాణమ్ దు ఇకక్వారమ్ క పండొయ్ ,మరిపంటకొయిన్పండొయ్ ఇజివెహెఆజినాద్ .
(నిరగ్మ 34:22, 23:16)వెజేరెవెట కూడ్ఃజియాపండొయ్ కిదెఙ్ ఇజిఇసాయేలులోకుర్ యెరుసలేమ్ దుమంద
వాజిమహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙయాబయ్ ఇజిఅరద్ం. యాకపసక్పండొయ్ ఆతివెనుకయాబయ్ రోసుక్ఆనివలె
ఆజినాద్ .
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సిలిల్తికెఙ్ వీరు నఙి సితార్. 18నా మనుస్దిఙ్, మీ మనుస్దిఙ్ 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 కూడ్ఃజి వాజిని నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ బా పబు
పేరుదాన్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్. 20 నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ్ విజెరె
మీరునెగెండ్ మనిదెరాఇజినార్ . దేవుణువెటకూడిఃతిమనిన్వరిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ .
నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22 ఎయెన్ బా పబుఙ్ పేమిస్ ఎండ మహిఙ సయిప్ వనిన్ ముసుక్ రపిద్. యేసు

పబు వాజినాన్. రఅ పబువా. 23పబువాతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ం మిఙితోడుః ఆజి
మనీద్ .

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.

యా ఉతమ్ దు పవులు వనిన్ వందిఙ్ , మరి వాండు ఎలాగ సువార పణి కితాత్ న్ ,
మరి అయావలె వనిన్ఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ జరిగ్తె ఇజి యా ఉతమ్ దు లావ్ వెహిస్నాన్ .
కొరింతిపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దికార్ సెగొండార్ ,ఆఇవరిబోదవెంజిపవులు
అపొసుత్ డు ఆఏన్ ఇజి వెహార్ . దనిన్ వందిఙ్ జవాబ్ వెహిలెకెండ్ యా ఉతమ్ దు
నండొసఙతిఙ్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణుఇసట్మాతివజయేసుపబునెవనిన్ఙ్ అపొసుత్ డు
లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కిజినాన్ . వాండు కితిత్ పణిదునొ, వెహిమాటదునొ, వనిన్
బతుక్దునొ, ఇనికబా తపుప్మహిఙతోరిసుత్ ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్ . ననిన్ వరి వెట
మొకొం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజి వెహిస్ ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వెనుక యాబబ్య్ ఆరునొ యాబబ్య్ ఏడునొ

పంటెఙ్ వెనుకయా ఉతం రాసాత్ న్ ఇజి దినిన్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులు
మాసిదోనియదుమహివలెబాణిఙ్ యాఉతంరాసత్ పోకాన్ ఇజిబావారునమిమ్జినార్ .

1దేవుణుఇసట్మాతివజయేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతిపవులునిమాతంబెరిఆతి
మోతితి కొరింతి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ ని అకాక్య పాంతమ్ దు
మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ విజెరిఙ్ రాసిని ఉతం. 2మా బుబాబ్తి దేవుణు
బాణిఙ్ 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 . 4 ఎందనిఙ్ 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 ఇజినె మాపు కసట్మ్ దు మనాప్.
దేవుణు మఙి ఓదరిసిత్ మనిక మిఙి ఓదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మఙి
వాతిమని లెకెండ్ కసట్మ్ కు మిఙి వానివలె, అయాకెఙ్ మీరు డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివలె
అయఓదరుప్ ఎలాగమరిక ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 7మఙివాతిమని కసట్మ్ కాఙ్ మీరు
ఎలాగమావెటకూడ్ఃజిమంజినిదెరొ,అయలెకెండ్ నెమావెటఓదరుప్దుబా కూడ్ఃజి
మంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమీ వందిఙ్ మాపుఆసదాన్ ఎదు సూణిక
కదిల్ఎండమంజినాద్.
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8తంబెరిఙాండె, ఆసియపాంతమ్ దుమాపు ఓరిసిత్మని కసట్మ్ కు మీరు నెస్ ఎండ
మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమాపు కొరిజినాప్. మాపుసానాప్ పెల్సు ఇజి ఒడిఃబితాప్. మఙి
ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నని నసొ కసట్మ్ కు మఙివాతె. 9నిజమెసావుదిఙ్ సికస్ మఙి దొహ్ క
మనాద్ ఇజి మాపు ఒడ్ఃబితాప్. గాని మాపు, మా ముసుక్నె ఆదారం ఆఏండ,
సాతి వరిఙ్ నికిన్ దేవుణు ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకెక్ఙ్ విజుమఙి జరిగ్తె.
10-11మీరుబామావెటకూడ్ఃజిపారద్నం కిజిసాయం కితిత్ఙ్,దేవుణుగొపప్ పెరిసావు
నని కసట్ం కాణిఙ్ మఙి తపిసాత్ న్. మరి వాని కాలమ్ దుబా తపిసినానెల్. వాండు మరి
ఎసిత్వలెబామఙితపిసిమంజినానెల్ ఇజివనిన్ వందిఙ్ నెమాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినాప్. నండొండార్ పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ అయ పారద్నమ్ క వందిఙ్ 
మఙి కనికారం దొహ్ కి వందిఙ్, నండొండార్ మా వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహన్రెల్.

12మా గరబ్ం వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, యాలోకమ్ దు మని బతుక్దుబా,
మరి మీవెట మనిన్ విజు సఙతిఙ లొఇబా గరబ్ం గదిస్ ఎండ దేవుణు సితిత్మని
నెగిగ్ మనుస్దాన్, లోకమ్ దు మనిన్ వరి బుదిద్దాన్ ఆఏండ దేవుణు దయాదరమ్మ్ ది
సతుత్ దాన్ బతిక్తాప్. దినిన్ వందిఙ్ మాపు పొగ్ డిఃజినాప్. 13 సద్ విదెఙ్ నొ, పూరి
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇమాటెఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ సిలెల్. 14ఏలుమీరుమఙిసెగం నెసిత్
మనిదెర్. గాని పబు ఆతియేసు మరిజ్ వాని దినమ్ దు మాపుమీ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి
వెహ్ నాన్ప్ లె. అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబా నఙి
పూరి నెసిన్దెర్ లె ఇజిమాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మామనుస్దు నమకం తప్ ఎండ మనిన్ఙ్, మిఙి రుండి వంతుఙ్ 
లాబం మండెఙ్ ఇజి ముఙాల మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి నఙి ఉండి ఉదెసం మహాద్ .
16 ముఙాల మీ డగు వాజి మాసిదోనియ సొండెఙ్ ఇజి, మరి మాసిదొనియదాన్ 
మరిజ్ మీ డగు వాజి, మీరె యూదయ దేసెం సొండెఙ్ మఙి పోకిన్దెర్ ఇజి నాను
ఒడిఃబిత. 17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినానుఒడ్ఃబితివలె,యాకఇజిరిసఙతిఇజినాను
ఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ” ఇజి వెహిస్ వెటనె “ఆఎద్, ఆఏద్ ” ఇజి వెహెఙ్ యాకెఙ్ నాను
లోకమ్ దిఙ్ సెందితి లెకెండ్ కిజినానా?

18 దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి మనిన్ లెకెండ్ నె, మాపు మిఙి వెహి మని
మాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినెమంజినె, “ఆఏద్ ’ ఇజి వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నావెట, సిలువాను వెట, తిమోతి వెట మీ నడిఃమి సాటె ఆతి మని దేవుణు
మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’ ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ ఇజినొ ఆఎతాన్ . గాని వనిన్ వెట
అకక్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్. 20 దేవుణు సితి పమాణమ్ కు ఎసొస్డు
ఆతిఙ్ బా, అకెక్ఙ్ విజు కీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ ఇజినెమనెన్. అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజితోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట ‘ఆమెన్ ’ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్.

21-22మీ వెట మఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్ మంజినికాన్ దేవుణునె.
బురదాన్నూనెవాకిస్ కేట కితిత్ లెకెండ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్సొంతం ఇజి
మాముసుక్ముదపోకిస్, వెనుకమఙిదొహ్ కెఙ్ మనిమేలుఙ వందిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ 
వనిన్ ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙి సితమనాన్.

23మీముసుక్ కనికారంమనిఙ్ నెనానుమరికొరింతిపటన్మ్ దు రెఎత,ఇనిదనిఙ్ 
దేవుణునె సాకిస్. 24అందెఙెమీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ దనిఙ్ మీముసుక్
అతికారం మనికాప్ ఇజి ఆఏప్ గాని సరద్ వందిఙ్ మీ వెట కూడ్ఃజి పణికినికాప్ 
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లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దాన్ మీరు గటిఙ నిలిస్
మంజినిదెర్.

2
1 అందెఙె మరి ఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీ డగు రెఎ ఇజి నా మనుస్దు నానె

నిర్ ణెం కిత. 2 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మిఙి దుకం తపిసత్ ఇహిఙ, నా వెట దుకం
ఆతికారాతిమీరుఆఏండఎయెర్ నఙిసరద్ కిబిసాన్ర్?. 3ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను
మిఙిరాసత్ ఇహిఙ,నానువానివలె, నఙి సరద్ కిబిసెత్ఙ్ మనివరివెట నఙి దుకం రెఎండ
మండెఙ్ వలె ఇజి రాసత్. మరి నఙి మని సరాద్ దు మీరుబా నావెట సరద్ ఆనిదెర్ లె ఇజి
మీ వందిఙ్ నామనుస్దు నమకం ఇటాత్ మన. 4మీరు దుకం ఆదెఙ్ ఇజి ఆఏద్ ,గాని
మిఙి నాను ఎసొనొ పేమిసిన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొ దుకమ్ దాన్ మనుస్దు
బాద ఆజి, ఎసొనొ కణెరు వాకిస్మిఙిరాసత్ మన.

తపుప్ కితిత్ వరిఙ్ సెమిసిన్ వందిఙ్ 
5 ఎయెన్ బా దుకం కిబిసాత్ న్ ఇహిఙ, నఙినె లావ్ ఆఏండ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ 

కండెక్ దుకం కిబిసత్ మనాన్. అందెఙె నఙి దుకం కిబిసిత్ వందిఙ్ నాను గటిఙ వెహెఙ్ 
ఆఏద్ గదె? 6 వనిన్ఙ్ మీ లొఇ నండొండార్ వెట సితి సికస్ సరి ఆనాద్. 7 అందెఙె
మీరు వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుమరి నండొ దుకమ్ దు
మడుఃగ్ జి మని లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి. 8అందెఙె వనిన్ఙ్ మీరు పేమిసినిదెర్ 
ఇజి మరి వనిన్ఙ్ మీరు తోరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. 9మీరు విజు దనిఙ్ 
లొఙిజి తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ మంజినిదెరా ఇజి నెసెత్ఙ్ నెనానుమిఙిరాసత్ మన. 10మీరు
ఎయెరిఙ్ బా సెమిసిత్ఙ నానుబా వనిన్ఙ్ సెమిసిన. మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా సెమిసెత్ఙ్ 
ఇహిఙ, మీ వందిఙ్ అకక్బా కీసుత్ ఎదు నాను సెమిసత్ మన. 11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సయానుమాముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను సెమిసత్ మనన్. మరివనిన్ 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 మాసిదోనియ సొండెఙ్ 
సోత.

14గానిమాపు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట
కూడిఃతి మఙి దేవుణు ఎసిత్వలెబా గెలిసిత్ వరి సరద్దాన్ నడిఃపిసినాన్. ఉండి నెగిగ్
వాసనం లెకెండ్ విజుబాన్ మాపుసాటిసిన్ సువారదాన్ కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసిత్లెకెండ్ 
వాండు కిబిసాన్న్. 15 దేవుణు రకిస్సిత్ వరి నడిఃమి, పాడాఃజి సొనిస్ని వరి నడిఃమి
మాపు దేవుణుదిఙ్ కీసుత్ ది నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ ఆత మనాప్. 16పాడాఃజి సొనిస్ని
వరిఙ్ మాపు సాతి ఒడొఃల్ ది కంపు లెకెండ్ మనాప్. దేవుణు రకిస్సిన్ వరిఙ్ బతుక్
సిజినినెగిగ్ వాసనంలెకెండ్ మనాప్ . నినిపణిదిఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? 17మహి
నండొండార్ లెకెండ్, లాబం రపిద్ ఇజి దేవుణు మాటదిఙ్ బేరం కినికాప ఆఎప్.
దేవుణు బాణిఙ్ పోకె ఆతివరి లెకండ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి నీతినిజాయిదాన్ దేవుణు
ఎదుమాపువరిగ్జినాప్.
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3
1మరిమఙిమాపెమరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా? సెగొండారిఙ్ అవ్ సరం

మనిలెకెండ్ మీబాణిఙ్ నొ,మిఙితోరిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కీదుపోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ఉతమ్ కు
మఙి మండెఙ్ నా? 2 మా మనుస్ఙ రాసె ఆతిమని లోకుర్ విజెరె నెసి సదివ్జిని
ఉతమ్ కు మీరె. 3 పణకుదాన్ తయార్ కితిత్ బలెల్ఙ ముసుక్ గీసిత్ మనిక ఆఏద్ ,మరి
సిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ , గాని లోకురి మనుస్ ఇని మెతాని బలెల్ఙ ముసుక్, మాపు కితిత్
సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,రాసెఆతిమని కీసుత్ బాణిఙ్ వాతిమని
ఉండి ఉతమ్ నెమీరు ఇజిమీరెతోరిసినిదెర్.

4 కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు మా మనుస్దు నసొస్ నమకం మనాద్. 5 మాపు
కిజిని పణిఙ్ విజుమా 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 ఇహిఙ
అసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతిక. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
అసరమ్ దాన్ రాసెఆతిపమాణంసావుతపిసినాద్. ఆతమ్దాన్ వాతిపమాణంపాణం
సీజినాద్.
కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.

7 పణకు 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
పెరిజాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్అయాలెకెండ్ పెరికమహాద్ ఇహిఙ,దేవుణుఆతమ్దాన్ 
మని పణిఙ్ దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ తీరుప్ తీరిసి సికస్
సీని పణి నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ నీతి నిజాయితిదికార్ కిజిని
యాపణి, దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరిక మంజినాద్. 10ఏలు మనిక ఒదె గొపప్ పెరిక ఆతిక
ఆతిఙ్,దినిఙ్ పోలిసిసుడ్ఃతిఙ,ముఙాలగొపప్పెరికమహిదనిఙ్ ఏలు ఇనికసిలెల్ండ
ఆతాద్. 11అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతి, కండెక్ కాలం మహియాపమాణంయాలెకండ్ 
గొపప్ పెరిక వాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబామంజినియాకొతత్ పమాణం మరి ఒదె గొపప్
పెరికమంజినాద్.

12మాపుయాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాట్. అందెఙెమామనుస్దు
దయ్ రమ్ దాన్ మనాప్. 13 మాపు మోసె లెకెండ్ ఆఏప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ మొకొమ్ దు మని తగిజి సొని జాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండ మోసె
వనిన్ మొకొమ్ దు టుకుర్ ఇటాత్ న్. 14గాని వరి మనుస్ గుడిః ఆత మహాద్ . అందెఙె
ఏలుబా వారు పడాఃయి ఒపుమానం సదివ్జినివలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ అయా
టుకుర్ ఏలుబాలాగె ఆఏండ అయాలెకెండ్ నెమనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వెటనె
అకక్ లాగె ఆజినాద్. 15 ఏలుదాక మోసె రాసిత్ మనికెఙ్ వారు సదివ్జిని వలె వరి
మనుస్ఙముసుక్ఉండిటుకుర్ మనిలెకెండ్ నెమనాద్. 16గానిఎయెన్ బాఎసిత్వలెబా
పబువాతియేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙవనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల కిజినాద్. 18మాటు
విజెటె టుకుర్ మన్ ఇమొకొమ్ దాన్, ఆదమ్ దాన్ జాయ్ తోరితి లెకెండ్, పబు జాయ్ 
తోరిసినాట్. ఆతమ్ఆతిపబుబాణిఙ్ వానిజాయ్ దాన్ మరిఒదెద్ జాయ్ ఆజివనిన్మూరి
లెకెండ్ ఆజిమంజినాట్ లె.
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ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండలొఇమనిన్ ఆసిత్

1 దేవుణు కనికారమ్ దానె మాపు దేవుణు పణిదు మనాప్ . అందెఙె మాపు
మనుస్దు దయ్ రం సిలెల్ండ ఆఏప్. 2మాపు సిగు లాగిజ్ని డాఃఙిజి కిజిమహి పణిఙ్ 
డిఃసత్ సితాత్ ప్. మాపుమోసెం కిదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃఎప్. మాపుదేవుణుమాటమనిలెకెండ్ 
దనిఙ్ మారిస్ ఎండ వెహిస్నాప్. మాపుమొసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ .మాపుదేవుణు
మాటమనిన్ లెకెండ్ మారిస్ ఏండ వెహిస్నాప్ . అకాక్దెఆఏండ నిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ 
నెసిని లెకెండ్ వరి గరబ్మ్ దిఙ్  ఎదు మఙిమాపె నెగెండ దేవుణు ఎదు బతిక్జినాప్.
3మాపు వెహిస్ని సువార డాఃఙె ఆతి మహిఙ, అకక్ పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙె డాఃఙె
ఆతమనాద్. 4దేవుణు మూరి ఆతిమని కీసుత్ జాయ్ ఆతి సువారదిఙ్ జాయ్, వరిఙ్ 
తొర్ ఏండ మంజిని వందిఙ్ యాతరమ్ దిఙ్ అతికారి ఆతి సెతూను నమకం సిలిల్కార్ 
ఆతివరి మనుస్ది కణకెఙ్ గుడిడ్ కిబిసాత్ న్. 5-6 “సీకటిదాన్ జాయ్ ఆపిద్”, ఇజి వెహి
దేవుణునె, కీసుత్ మొకొమ్ దుమనిజాయ్ దేవుణు గెణమ్ దిజాయ్ మఙిమండెఙ్ ఇజి
వనిన్ జాయ్ మామనుస్ఙజాయ్ సీని లెకెండ్ మఙిసితత్ మనాన్. అందెఙెమఙిమాపె
ఆజి సువారసాటిస్ ఏప్. గానియేసుకీసుత్ పబు ఇజి ఒడిఃబిజి,మాపుయేసు వందిఙ్ 
మిఙిపణి కినికాప్ ఇజి సువారసాటిసినాప్.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్ యా సతుత్ మాది ఆఏద్, గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాతిక
ఇజితోరె ఆదెఙ్ ఇజియానెగిగ్ ఆసిత్ మా ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండెఙలొఇమఙిదొహ్ క
మనాద్. 8 విజు దరిఙాణిఙ్ గటిఙ సీపె ఆజినికాప్ గాని పెడెఃహికాప్ ఆఏప్. ఇనిక
కిదెఙ్ నొ ఇజి తెలిల్ఎండ ఆతికాప్ గాని ఇనిన్ ఆస సిలిల్కాప్ ఆఏప్. 9హిమ్ సెఙ్ కిబె
ఆజినాప్ గాని డిఃసి సిబె ఆతికాప్ ఆఏప్. డెఃయె ఆజి అడిఃగి అరికాప్ గాని నాసనం
ఆజినికాప్ ఆఏప్. 10మాపుఎసిత్వలెబామాఒడొఃల్ దుయేసు సావుదిఙ్ బరిసినాప్,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు బతుక్బా మా ఒడొఃల్ దాన్ తొరె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11 ఏలు
బతిక్జినికాప్ ఆతి మాపు ఎసిత్వలెబా యేసు వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపె ఆజినాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాసనం అజి సొనిమా ఒడొఃల్ దు యేసు బతుక్ తొరె ఆదెఙ్ వలె.
12అందెఙెసావుమాలొఇపణి కిజినాద్ గానిమీలొఇపాణం పణి కిజినాద్.

13 “నాను నమిమ్త మనన్. అందెఙె నాను వరిగ్త మనన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు
రాసత్ మనాద్. అయాలెకెండ్ మనిన్ మనుస్దాన్ మాపుబా నమిమ్త మనాప్, అందెఙె
వరిగ్జినాప్. 14 ఇనిక ఇహిఙ, పబు ఆతి యేసుఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్ నికికాన్, యేసు
వెటమఙిబానికిస్మీవెట వనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్.

15 దేవుణు దయా దరమ్ం మరి ఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజి సారిన్వలె, నండొ
పారద్నమ్ కు కిజి,మరివందనమ్ కువెహిస్వారుదేవుణుదిఙ్ గవ్ రంసీనార్ లె. యాకెఙ్ 
విజుమీవందిఙ్ నె.

16అందెఙెమాపుమనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరెఆజినిమాఒడొఃల్ 
పాడాఃజి సొనిస్నాద్ గాని మా మనుస్దు మాపు రోజు రోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ 
ఆజినాప్. 17మాపు ఓరిసిని యా సాణెం మంజిని ఇజిరి కసట్మ్ కు, మఙి వనకాఙ్ 
విజుమిసిత్క ఆతి ఎలాకాలం మంజిని గవ్ రం దొహ్ కిస్నె. 18అందెఙెమాపుతోరిజిని
వనకముసుక్మనుస్ ఇడ్ఃఏండ,తోర్ ఇవనకవందిఙ్ నెఎదు సుడ్ఃజినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙతోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నెమంజినె,తోర్ ఇకెఙ్ ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.
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1 యా బూమి ముసుక్ మాపు బతిక్జిని గుడారం* లెకెండ్ మని మా ఒడొఃల్ 

ఎసిత్వలె నాసనం ఆతి సొహిఙ్ బా, మా వందిఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు లోకు
కికాక్ణిఙ్ తొహిక ఆఏండ, దేవుణు తయార్ కితిత్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని ఉండి
ఇలుల్ మంజినాద్ ఇజి మాపు నెసాన్ప్. 2 పరలోకమ్ దు మనిన్ ఇలుల్ లెకెండ్ మనిన్
ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆసదాన్ యాగుడారం ఆతి ఒడొఃల్ దుమాపుములుఙిజినె
మంజినాప్ . 3మాపు అబెబ్ ఒడొఃల్ మనిన్ వరి లెకెండ్ మనిన్ఙ్ మా ఆతమ్ డుమ్ డ
లెకెండ్ తోర్ ఏప్ . 4గుడారమాతియాఒడొఃల్ దాన్ మనిన్వలెమాటుములుఙిజి బరు
పిండ్ జిని వరిలెకెండ్ మంజినాప్ .యాఒడొఃల్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు మని ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజినాప్. అందెఙెసావుమనిన్
యా ఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బా సావు సిలిల్ పాణం మని ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5 వనిన్
ఆతమ్దిఙ్ బయాన్ లెకెండ్ మఙి సితిమనికాన్ ఆతి దేవుణునె దినిన్ వందిఙ్ మఙి
తయార్ కితత్ మనాన్. 6 అందెఙె మాపు ఎసిత్వలెబా మనుస్దు దయ్ రం మనికాప్.
మాపుయాఒడొఃల్ దుఇబెబ్బతిక్జినిదాకపబుబాణిఙ్ దూరంమనాప్ ఇజినెసినాప్.

7మాపుదేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దానె బతిక్జినాప్. కణకెఙ తోరిజ్ని వనిన్క
దటాఙ్ ఆఏద్. 8యాఒడొఃల్ దు బతిక్ని దనిన్ఙ్ ఇంక, యాక డిఃసి సిజి పబు వెట
మంజినికాదె మఙి ఒదె ఇసట్ం, దినిన్ వందిఙ్ మఙి మనుస్దు దయ్ రం మనాద్, ఇజి
నాను వెహిస్న. 9అందెఙె, మాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జి మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి
పబువెటమహిఙ్ బావనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజిమాపుగురిసుడ్ఃజినాప్.
10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఒరెన్ యా ఒడొఃల్ దాన్ మహివలె కితిత్ పణిఙ వందిఙ్,
అయాకెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా,సెఇకెఙ్ ఆతిఙ్ బాదనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ దొహిక్నివందిఙ్ 
మాటు విజెటె కీసుత్ నాయం తీరిసిన్ బాడిఃదు తోరె ఆదెఙ్ వలె.

మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలతొహ్ పిసిన్ పణి
11 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఎసొస్నొ తియెలాజి మండెఙ్ ఇజి నెసినె, మహి వరిఙ్ 

అయాలెకెండ్ మండు ఇజి బుదిద్ వెహిస్నాప్. మాపు ఎలాగ మరికాప్ ఇజి దేవుణు
నెసినాన్. మీ గరబ్ం ఎదు మీరుబా మఙి నెసినిదెర్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్.
12మరి మాపు మీ ఎదు మా వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్, గాని మా
వందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మిఙి ఉండి అవ్ కాసం సీజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మనుస్దు
మనికెఙ్ నెస్ ఏండ, వెలిల్ తొరిన్కెఙ్ సుడ్ఃజి పొగ్ డిఃజి వరిగ్జిని వరివెట మరిజ్ వెహెఙ్ 
మీరు అటిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజినె. 13మాపు వెరిదికాప్ లెకెండ్ మనాప్ ఇహిఙ అకక్
దేవుణు వందిఙ్ నె. నెగిగ్ బుదిద్ మనికాప్ ఇహిఙఅకక్మీవందిఙ్ నె. 14కీసుత్ పేమమఙి
బలవంతం కిజి నడిఃపిసినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవిజెరెవందిఙ్ ఒరెన్ సాతాన్ అందెఙె
విజెరెసాతార్ ఇజిఇనిఅనుమానంసిలెల్ండ నెసినాప్. 15మరి,వాండు విజెరె వందిఙ్ 
సాతాన్ ఇజిబతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరివందిఙ్ నెబతిక్ఏండవరివందిఙ్ సాజిమరిజ్
నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నె బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసినాప్.

16అందెఙె ఏలుదాన్ మాపుఎయెర్ వందిఙ్ బాయాలోకమ్ దుమనికార్ ఒడ్ఃబిని
లెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. కీసుత్ ఙ్ వందిఙ్ బా ముఙాల యా లెకెండ్ నె ఒడిఃబితాప్ గాని
ఏలుదాన్ వనిన్ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. 17అందెఙె, ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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కూడిఃతిఙ, వాండు కొతాత్ ఙ్ తయార్ ఆజినాన్. పడాఃయికెఙ్ విజుసొహె, ఇదిలో విజు
కొతాత్ కెఙ్ ఆతె. 18యాకెఙ్ విజుదేవుణుబాణిఙ్ నెఆతె. దేవుణువెటపగాతికాట్ మఙి
కీసుత్ వెట, దేవుణు మఙి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మరిమహికార్ దేవుణు వెట
వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ తయార్ కిని పణిబా మఙి ఒపజెపాత్ న్. 19 అహిఙ, దేవుణు
లోకురి పాపమ్ కు విజు వరి ముసుక్నెమొప్ ఏండ, లోకమ్ దు మని వరిఙ్ కీసుత్ వెట
వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ .మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలెఙ్ లెకెండ్ కిబిసిన్ అయ
మటెఙ్ మఙి ఒపజెపాత్ న్. 20 అందెఙె మాపు కీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్. దేవుణు
మా వెట మిఙి బతిమాల్ జిని లెకెండ్ వరిగ్జినాన్. మీరు దేవుణు వెట పగాతికిదెర్ 
లెకెండ మన్ ఏండ వనిన్వెట రాజినమాజి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ మండు ఇజిమాపు
కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి బతిమాల్ జినాప్. 21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు నీతినిజాయి
మనికాట్ ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇని పాపం సిలిల్కాన్ ఆతి కీసుత్ ఙ్ మా వందిఙ్ పాపం
ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1 దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజి మపు మిఙి బతిమాలిజ్నిక ఇనిక

ఇహిఙ,దేవుణుబాణిఙ్ మిఙిదొహ్ కిమనిన్వనిన్దయాదరమ్ంపణిదిఙ్ రెఇదనిలెకెండ్ 
మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్. 2 “నీను మొరొ ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను వెహమనన్.
రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్ రోజుదు నాను మిఙిసాయం కితమనన్ ఇజివాండు వెహిస్నాన్”, ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. అందెఙె నాను వెహిస్న, ఇకాక్దె దేవుణుది తగితి
సమయం. ఇకాక్దె దేవుణు రెసిసిని రోజు.

పవులుఙ్ వాతి కసట్మ్ కు
3ఎయెరిఙ్ బ ఇని తొరొ ఇడ్ఃఎండ మపు కిజిని విజు పణిదు ఎలాగమరి నిందబా

రెఎండ మాపు సుడ్ఃజినాప్. 4 విజు వనాక్ లొఇ దేవుణు వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజి
మఙిమాపెతోరిసినాప్. ఎలగఇహిఙకసట్మ్ కువిజుగొపప్ఙఓరిసినిబాన్,సమెఙలొఇ
బాద ఆనిబాన్, దుకమ్ దు, 5డెఃయె ఆనిబాన్, జెలిదు మనిన్బాన్ ,మహికార్ గొడొఃబ
ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజి పణి కినిబాన్, నిద సిలిల్ రెయ్ కాఙ్, బఙ ఆతివలె, దేవుణు
వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్. 6మాపు ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ
మహప్. అరద్ం కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్, దయఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్
సిలిల్ పేమదాన్, 7 నిజమాతి మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిన్ లొఇ, దేవుణు సతుత్ లొఇ, ఉణిర్ 
డెబ కికాక్ణిఙ్ నీతి నిజాయితి ఇని ఆయుదమ్ కు అసిన్బాన్, 8మరాయ్ద సితిత్బాన్,
సిగు ఆతిబాన్ , పొగ్ డెః ఆనిబాన్, సెఇ మటెఙ్ వెహె ఆనిబాన్  దేవుణు వందిఙ్ 
పణికినికాప్ ఇజిమఙిమాపెతోరిసినాప్. నిజమాతికెఙ్ మాప్ వరిగ్జినాప్ గానిఅబదద్ం
వరిగ్నికాప్ ఇజి లోకుర్ మఙి ఒడ్ఃబిజనార్. 9 విజెరె బాగ నెసిత్కార్ గాని ఎయెర్ బా
నెస్ ఇ వరిలెకెండ్ మనాప్. సాజిని వరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపుబతిక్జినాప్. డెఃయె
ఆజినాప్ గాని సపె ఆఏప్. 10దుకమ్ దాన్ మనిన్కాప్ గని ఎసిత్వలెబా సరద్ మనిన్కాప్.
బీదాదికాప్ గాని నండొండారిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కార్ కిజినాప్. ఇనికబా సిలిల్కాప్ గాని విజు
మనిన్కాప్.

11 కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబా డాఃప్ ఎండ మా మనుస్దు మనిన్కెఙ్ విజు
మీవెటమాపువరిగ్తమనాప్. 12మాపుమీవందిఙ్ పేమదాన్ కికుక్సాపిస్నాప్. మీరు
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మూకి కికుక్బామా వందిఙ్ సాప్ ఇదెర్. 13మీరు నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙియా లెకెండ్ 
వెహిస్న. మాపుమీవందిఙ్ కితిత్ లెకెండ్ మీరుబామావందిఙ్ కిదు. మావందిఙ్ మీ
పేమతోరిసుత్ .

నమిమ్ఇ వరి వెటజతత్ కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .
14నమిమ్ఇ వరివెటమీరు జతత్ కూడ్ఃజి మనామ్ట్. నీతి నిజాతిమనికార్ ని సెఇకార్ 

ఎలాగ కుడ్ఃజి మండెఙ్ అటెన్? జాయ్ ని సీకటి ఎలాగ ఉండెబాన్ కుడ్ఃజి మండెఙ్ 
అటెన్? 15 కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ ఆతి బెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్.
నమిమ్తి వరిఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనిపొతుత్ మనాద్ ? 16దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙ వెట
ఇనిపొతుత్ మనాద్ ?మాపుబతిక్జిని దేవుణుది గుడిః ఆతమనాప్. అహిఙదేవుణు
వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట నడిఃన. నాను వరిఙ్ దేవుణు ఆజి
మంజినాన్ లె. వారు నాలోకర్ ఆనమంజినార్”. 17 “అందెఙె వరి బాణిఙ్ వెలిల్ వాజి
కేటమండు”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్. “సుబారం సిలిల్ ఇని దనిఙ్ బాముట్ మాట్,నాను
మిఙిడగు కిన”, 18“నానుమిఙిబుబబ్ఆనమంజిన,మరిమీరునఙిమరిసిర్ గాలిస్క్ 
ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు వెహిస్నాన్”.

7
1 నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙి యాలెకెండ్ పమాణమ్ కు సితత్

మనాన్. అందెఙె ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ సెఇకెఙ్ కిజిని విజు వనక బాణిఙ్ దూరం
మంజిమఙిమాటెసుబారం కిజి, దేవుణుదిఙ్ గొపప్మరాయ్ద సీజి,పూరినెగిగ్కాట్ ఆజి
మంజినాట్. 2మీ మనుస్ఙ మఙి బాడిడ్ సిదాట్. మాపు ఎయెరిఙ్ బా ఇని తపుబా
కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బా పాడ్ః కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా మోసెం కిజి లాగ్ గె
ఆఎతాప్. 3 మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజి మీ ముసుక్ తపు మోపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఇక
వెహ్ ఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను ముఙాల వెహి మనిన్ లెకెండ్ మీరు మఙి నండొ
డగుహికిదెర్. అందెఙెమాపుబతిక్తిఙ్ బామీవెటనె,సాతిఙ్ బామీవెటనెఎసిత్వలెబా
మంజినాప్. 4మీ వందిఙ్ నామనుస్దు నండొ దయ్ రం మనాద్. మీ వందిఙ్ నాను
గొపప్ పొగ్ డిఃజిన. నాను ఓదరుప్దాన్ నిండితమనన్. నఙి నండొ కసట్మ్ కు వాతె గాని
నాను గొపప్ ఓదరుప్దాన్ మనన్.

5మాపుమాసిదోనియాదు వాతి వెననుకబా కండెక్ బారోమ్ దెఙ్ అట్ ఏతాప్. విజు
దరిఙాణిఙ్ మఙి కసట్మ్ కునెమహె. వెలిల్హన్ గొడఃబెఙ్,మాలొఇఇహిఙతియెల్ దాన్ 
మహప్. 6గాని ఇని ఆస సిలెల్ండ అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు, తీతు వాతిఙ్ 
వనిన్వెటమఙి ఓదరిసాత్ న్. 7వాండు వాతి దని వెటనె ఆఏండ,మీరు వనిన్ఙ్ ఓదరిసిత్
దనివెటా దేవుణు మఙి ఓదరిసాత్ న్. నా వందిఙ్ మీ మనుస్దు మని పేమ వందిఙ్,
మీరునావందిఙ్ నండొదుకం ఆతివందిఙ్,మరినావందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొస్ఆస
మనాద్ ఇజి వాండు నఙి వెహాన్ . అందెఙె నాను మరి ఒదె గొపప్ సరద్ ఆత. 8నాను
మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దాన్ మీరు దుకం ఆతిఙ్ బా, నఙి దని వందిఙ్ విసారం సిలెల్ద్ .
అయ ఉతం మిఙి సెగం రొసుక్ దుకం కిబిసాత్ ద్ ఇజి నెసాత్ నె విసారం అసత్. 9 గాని
నాను ఏలు దని వందిఙ్ సరద్దాన్ మన. మీరు దుకం ఆతి వందిఙ్ ఆఏద్,గానిమీరు
అయ దుకమ్ దాన్ దేవుణు ఎదు మీ తపుఙ్ ఒపుకొడ్ఃజి మారు మనుస్ పొందితిదెర్ 

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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ఇజి నాను సరద్దాన్ మన. దేవుణు ఇసట్మాతి వజనె మీరు దుకం ఆతిదెర్, అందెఙె
దనివెటమిఙి ఇనికబా నసట్ం రెఎత. 10దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాజిని దుకమ్ దాన్,
దేవుణుమిఙి రకిస్సిన్ లెకెండ్ మీలొఇమారుమనుస్ పుటిసినాద్. అయమరుమనుస్
దుకంపుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ సెందితి దుకంసావుతపిసినాద్. 11దేవుణు ఇసట్మాతి
వజ వాతి యా దుకమ్ దాన్ మీరు ఎసొనొ జాగర మనికిదెర్ ఆతిదెర్. మరి మీరు
కలిత్ సిలికిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొ ఆస, తపుప్ పణి వందిఙ్ ఎసొనొ కోపం రెపిసాత్ ద్ .
మరి,దేవుణువందిఙ్ ఎసోనొతియెల్,దేవుణువందిఙ్ ఎసొనొపేమ,దేవుణువందిఙ్ 
పణి కిదెఙ్ మనుస్దు ఎసొనొ ఆస, నయం జరిగ్జి మండెఙ్ ఇజి ఎసొనొ ఆస, మీలొఇ
పుటిసాత్ 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 బా ఆఏద్. గాని మా వందిఙ్ మీ
మనుస్దు ఎసొనొ ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి దేవుణు ఎదు మీరు నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను
రాసత్. 13యావిజువనాక్ వందిఙ్ మాపుఉసార్ కిబె ఆతాప్. అకాక్దె ఆఏండ,మీరు
తీతు మనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ వాండు సరద్దాన్ మనికబా సుడ్ఃజిమాపుమరి ఒదెద్
సరద్ ఆతాప్. 14నానుమీ వందిఙ్ తీతు ఎదు పొగ్ డిఃజి వెహి వందిఙ్ మీరు నఙి సిగు
కిఇతిదెర్. మాపుమిఙివెహివిజుమాటెఙ్ ఎలాగనిజమాతికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీ
వందిఙ్ తీతువెటపొగ్ డిఃజివెహికెఙ్ బానిజంఇజితోరెఆతె. 15మీరువిజిదెరెవనిన్ఙ్ 
లొఙిజి, ఎసొనొతియెలాజిఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ డగు కితిత్దెర్. అకక్ ఎతుత్ కినివలె
మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని పేమ మరి ఒదెద్ పిరిజినాద్. 16మరి మీ వందిఙ్ 
మనుస్దుపూరి దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె,మాసిదోనియాదుమనిన్ దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ దేవుణుతోరిసిత్ మనిన్
వనిన్ దయాదరమ్ం వందిఙ్ మీరు నెసి మండెఙ్ ఇజిమాపు కోరిజినాప్. 2వరిఙ్ వాతి
గొపప్పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వారుపరిసకిబెఆతార్ గానిఒదెద్ సరద్ ఆజిమహార్ .వారుగొపప్
బీదదికార్ ఆతిమహిఙ్ బా దేవుణు వందిఙ్ నండొ సీదెఙ్ అకక్ వరిఙ్ అడుడ్ కిఏతాద్.
3 నాను వరి వందిఙ్ వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, వరిఙ్ ఎసొ సీదెఙ్ అటాన్రొ
అయాలెకండ్ నె వారు సితాత్ ర్, నిజమె వరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక లావ్ నె సితార్.
వరి సొంత ఇసట్మ్ దాన్ సితాత్ ర్. 4 నమిమ్తిత్ 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. 6అందెఙెతీతుమీ
లొఇమొదొల్ సిత్ లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిపూరికిదెఙ్ ఇజిమాపువనిన్ఙ్ 
ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరు విజు వనాక్ లొఇ ముఙాల మనికిదెర్. అహిఙ దేవుణు
ముసుక్ మని నమకమ్ దు,మాటెఙ వరిగ్ని దనిలొఇ, గెణమ్ దు,మహివరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ మనిన్ఆసాదు,మావందిఙ్ మనిన్ పేమాదుముఙాలమనిన్ లెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరి
వందిఙ్ సీని కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిదుబామీరుముఙాలమండెఙ్ వలె.
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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. 9 మీరు మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ 
నెసిన్దెర్ గదె? వాండు గొపప్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ గాని వాండు మీ వందిఙ్ బీదవాండు
ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుఆసిత్మనిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ వాండెబీదవాండు
కిబె ఆతాన్.

10 యా సఙతిఙ వందిఙ్ మీరు యా లెకెండ్ కితిత్ఙ బాగ మనాద్ ఇజి నాను
ఒడిఃబిజిన. నీరొండు, యా లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆస మనికిదెరె ఆఏండ, సీదెఙ్ బా మీరె
ముఙాహికిదెర్. 11అందెఙె,మీరు సీదెఙ్ ఎలాగఆసఆజినిదెరొ,దనిఙ్ తగితిలెకెండ్,
ఇహిఙ మిఙి కలిగ్తి మనిదనిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీజి యా పణి పూరి కిదు. 12 ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజిమనుస్ మహిఙ,అటిన్ దనిన్ఙ్ ఇంకమిసిత్ ఆఏద్,గాని వనిన్ఙ్ మని
దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ సితిత్ఙ,అకక్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13మహివరిఙ్ సులు ఆజిమంజిమిఙిలావ్ బరుమండెఙ్ ఇజిఆఏద్ గానివిజెరిఙ్ 
ఉండె లెకెండ్ బరుమనిన్ద్ ఇజినెమాపుకోరిజినాప్. 14ఏలుమిఙిలావ్ మనిక వరిఙ్ 
అవ్ సరమ్ కవందిఙ్ సితిత్ఙ,వరిఙ్ లావ్ మనిన్వలెమీఅవ్ సరంవందిఙ్ మరిజ్ సీనార్ లె.
అయాలెకెండ్ నె విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ మంజినాద్. 15 “లావ్ పెహి వనిన్ఙ్ ఇనిక
మిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి వనిన్ఙ్ సాల్ ఏండ ఆఏతాద్”.* ఇజి దేవుణు మాటదు
రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్ నె. 16మీ వందిఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస లెకెండ్ నె, దేవుణు
తీతుమనుస్దుబాఆససితిత్ వందిఙ్ నానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్న. 17తీతు
మాపు వెహిక విహన్. అకాక్దె ఆఏండ వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ మీ డగు
వాజినాన్. 18సువార పణిదు విజుసఙమ్ కాఙ్ వనిన్ పణివందిఙ్ పేరుమనికాన్ ఆతి
మరి ఒరెన్ తంబెరిబా వనిన్ వెటపోకిస్నాప్. 19అకాక్దె ఆఏండ, పబుఙ్ పేరు వాదెఙ్ 
ఇజిని మహి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె మాపు
కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణి కిజినాప్. యాసంత అసిమాపుసొనివలె, మావెట
వాదెఙ్ ఇజివిజుసఙమ్ కు కూడ్ఃజియాతంబెరిఙ్ నెఎరిల్సత్ మనార్. 20విజుసఙమ్ కు
కూడ్ఃజి లోబం కిఏండ సితిత్ యా సందదాన్ మాపు పణి కితిత్ వందిఙ్ ఎయెర్ బామా
ముసుక్ ఇని తపుబా వెహ్ ఏండ గొపప్ జాగరదాన్ మనాప్. 21అందెఙె పబు ఎదునె
ఆఏండలోకురి విజెరి ఎదుబా సరి ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ జాగరమనాప్.

22అకాక్దెఆఏండ,వరివెటమరిఒరెన్ తంబెరిఙ్ బాపోకిస్నాప్. నండొపణిఙాణిఙ్ 
నండొ సుటుక్ వనిన్ఙ్ పరిస కిజి వనిన్ మనుస్ది ఆస నెసత్ మనాప్. ఏలు మీ వందిఙ్ 
వనిన్ మనుస్దు మని గొపప్ దయ్ రమ్ దాన్ ఆస ఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజి మరి నెసినాప్.
23 తీతు ఇహిఙ, నా వెట మహికాన్, మీ నడిఃమి నా వెట జత కూడిజ్ పణి కితిత్కాన్.
వనిన్ వెట వాజినియా కూలెఙ్ ఇహిఙ, ఉండి ఉండి సఙమ్ కాణిఙ్ వాతికార్. కీసుత్ ఙ్ 
నెగిగ్ పేరు తపిసినికార్. 24అందెఙె విజు సఙమ్ క ఎదు తోరిన్ లెకెండ్, విరిఙ్ మీపేమ,
మరిమీవందిఙ్ మాపుపొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

* 8:15 8:15 నిరగ్మకాండం 16:8 ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ కనాను దేసం సొనిస్ మహివలె,
వారు బిడిఃఙ్ బూమిదు 40 పంటెఙ్ మహివలెమనన్నె వరిఙ్ ముకెలమతి తిండి ఆతమహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదు
మహివలె వరిఙ్ సరిఆతి తిండి సిలెల్ద్ ఇజి వారు 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 అందిజి బాణక తిండి తినిదాక దేవుణు
వరిఙ్ మనన్ సీజిమహాన్ . (యెహొసువ 5:12)
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9
1 నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియా పణి వందిఙ్ నాను మిఙి రాసెత్ఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ .

2సాయం కిదెఙ్ మీమనుస్దు మని ఆస నాను నెసిన. అందెఙె అకాక్యదికార్ ఆతి
మీరు దేవుణు వందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజి నీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజిమీ వందిఙ్ 
మాసిదోనియాదివరివెటపొగ్ డిఃజివెహిస్మహప్. మీమనుస్దుమనిఆసదిఙ్ నెసాత్ రె
వరి లొఇ నండొండార్ సీదెఙ్ ఇజి ఉసార్ ఆజినార్. 3మాపు మీ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి
వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిఏలుయాతంబెరిఙపోకిస్న. నానువెహివజ
సాయం సీజి పోకెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. 4ఉండి వేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ 
మావెట వాతిఙ, మీరు తయార్ అఏండ మనిక సుడ్ఃతిఙ, మీముసుక్ మఙి మని
యానమకంవందిఙ్ అయావలెమఙిసిగువానాద్,మీరుబాసిగుఆనిదెర్. 5అందెఙె,
మీరు సీనాప్ ఇజివెహిమనికలోబం కిఏండముఙాలెతయార్ కిజిమండెఙ్ ఇజియా
తంబెరిఙమూఙాల్ నెమీడగుసొండు ఇజివెహిస్పోకెఙ్ ఇజినాను ఒడిఃబిత. అహిఙ
మీరు సీనా ఇజి వెహి మనిక లోబమ్ దాన్ సీని లెకెండ్ మన్ ఏండ పూరి మనుస్దాన్ 
సీని సంత లెకెండ్ మంజినాద్.
దేవుణుదిఙ్లోబం కిఏండ సర్ దదాన్ సీదెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ .

6తకుక్ వితిన్కాన్ తకుక్నెపంటకొయాన్న్. నండొవితిన్కాన్ నండొపంటకొయాన్న్.
ఇజి గెపతం కిజి మండు. 7 ఒరెన్ ఒరెన్, ఎసొస్ సీన ఇజి వనిన్ మనుస్దు నిర్ ణెం
కితిత్లెకెండ్ నె సీదెఙ్. అకక్ సణఙిఎండ, బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండ సీదెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సరద్దాన్ సీని వరిఙ్ దేవుణు పేమిసినాన్. 8 ఎసిత్వలెబా మిఙి
కావాలిసిత్ దనిన్ఙ్ ఇంక లావ్ మండెఙ్ ని, మరి విజు నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ 
మిఙి మండెఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సీజిని దేవుణు ఇంక మరి ఒదెద్ మిఙి సీదెఙ్ 
అటిన్కాన్. 9 దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు మాటదు యాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “వాండు
దోసదాన్ కెహిస్ విరివితిస్ ఇనాయమ్ కు బీదాది వరిఙ్ సీజినాన్. వనిన్ నీతి నిజాయితి
ఎలాకాలం మంజినిక”. 10 వితిన్ వనిన్ఙ్ వితుక్ని ఉండెఙ్ తిండి సీని దేవుణు
సీజినాన్. మిఙిమావాండు వితెత్ఙ్ వితుక్ సీజి, మీరు వితిన్కెఙ్ నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ 
కిజి, మీరు కిజిని నీతి నిజాయితి పణిఙ్ బా లావ్ కిబిసాన్న్. 11 విజు సఙతిఙ లొఇ
మీరు లావ్ మనిన్కిదెర్ కిబె ఆనిదెరెల్. అందెఙె ఎసిత్వలెబా మహి వరి వందిఙ్ లావ్ 
సీదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. మీరు మఙి సిజిని దనిదటాఙ్ మాపు మహివరిఙ్ సీనివలె
మా వెట దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహె ఆనాద్ లె. 12యా పణివెట నమిమ్తిత్ వరి
అవ్ సరమ్ కు తీరిసినికాదె ఆఏండ దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్ని వందనమ్ కు మరి ఒదెద్
లావ్ ఆజినె. 13యాపణిఙాణిఙ్ మీరు తగిన్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. అందెఙె
మీరు కీసుత్ సువారదిఙ్ ఒపుప్కొటిలొఙితిత్ వందిఙ్,మిఙికలిగ్తిమనిన్కెఙ్ వరిఙ్ నిమహి
వరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబం కిఎండ సీదెఙ్ తయార్ ఆతి వందిఙ్ వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃనార్ లె. 14వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ దేవుణుమీముసుక్ తోరిసిత్ విజు దనిఙ్ మిసిత్
వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్, మీ వందిఙ్ పారద్నం కినివలె, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ మనుస్దు
ఆసదాన్ మంజినార్. 15వెహెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు!

10
1 ఏలు పవులు ఇని నాను బతిమాలిజ్న. మీ వెట మనివలె నిపాతి మనికాన్ 

లెకెండ్ గాని మీ బాణిఙ్ దూరం మనివలె గటిఙ మనికాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజిని
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నాను, కీసుత్ ఙ్ మని సారిల్దాన్ ని సాంతిదాన్ మిఙి బతిమాలిజ్న. 2మాపులోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ మా వందిఙ్ వెహిస్నిదెర్.
ననివరి వెట నాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ తెగిజి నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్. గాని నాను
వానివలెగటిఙవరిగ్ఎండమంజినిలెకెండ్ మీరుమండు ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న.
3 యా లోకమ్ దునె మపు బతిక్జినాప్ గాని లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ 
ఆఏప్. 4మాపు విదెం కిని ఆయుదమ్ కు యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి ననికెఙ్ ఆఉ.
గాని సెఇ వనాక్ పెరి ఎతుత్ మని కోటెఙ అర్ పెత్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని సతుత్ మని
ఆయుదమ్ కు అకెక్ఙ్. 5మాపు, దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎండమండెఙ్ అడుడ్ కినిలెకెండ్ 
మనుస్దాన్ రేఙ్ జి వాజిని విజు వనాక్ఙ్ అడిడ్ఃజి అర్ పిస్, విజు ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి
కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్. 6 మీరు పూరి లొఙిజి మంజినికిదెర్ ఆనిదాక,
లొఙిఏండమనిన్ విజు వనాక్ వందిఙ్ మిఙిసికస్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాప్.

7మీరువెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నెసుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బావాండు కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజి మహిఙ, 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 నండొ పొగ్ డిఃజి వెహిఙ్ బా నాను
సిగు ఆఏ. 9నాను మిఙి రాసిని ఉతమ్ దాన్ మిఙి తియెలిస్ని 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 యాకనెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙమాపుదూరంమనివలెరాసిని
ఉతమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ నె మీ నడిఃమి మాపు
మనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12 వరిఙ్ 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. 13 గాని మఙి అకుక్ మనిదనిఙ్ ఇంక మాపు పగ్ డెః ఆఏప్. దేవుణు మా
వందిఙ్ కేట కితిత్ మనిన్ పణిదిఙ్ జవ డాట్ ఏండ దనిన్ లొఇనె పొగ్ డిఃజినాప్. మాపు
మీనడిఃమి కిజిని పణిబా దనిన్ లొఇమనాద్. 14మాపుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసి
మీడగువాతివలె దేవుణుమఙిఒపజెపిత్ మనిన్ దనిఙ్ జవడాటిస్సొనికాప్ ఆఏతాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దనిన్ లొఇనె మనిన్దెర్. మాపె కీసుత్ సువార ముఙాల మీ
నడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్ లొఇ వంతు మనికాప్ ఇజిమాపుపొగ్ డిఃఏప్.
గాని దేవుణు ముసుక్ మనిన్ మీ నమకం పిరిజి వానివలె మీ నడిఃమి మాపు కిజిని
సువార పణి మరి ఒదెద్ పెరిక ఆజి సరాన్ద్ ఇజిమాపు ఆస ఆజినాప్. 16మీఅతాల
మనినాహక్ఙ్ బాసువారసాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అటాన్ప్. అయాలెకెండ్ కిజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఒపజెపె ఆతిమని పాంతమ్ దు కిబె ఆతి పణి వందిఙ్ మఙి మాపె పొగ్ డెః ఆఏప్.
17గాని దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “పొగ్ డెః ఆజినికాన్ పబు కితిత్ వనకాఙ్ 
వందిఙ్ నె పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”. 18 వనిన్ఙ్ వాండె పొగ్ డెః ఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్,
తగిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహిన్కాండె తగిన్కాన్ ఆజినాన్.
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11
1నా బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన, నిజమె

ఏలుబామీరుఓరిసినిదెర్. 2మీవందిఙ్ దేవుణుమనుస్దుమనిన్ఆసవజనెనానుబా
మీ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె సతుత్ మనిన్ ఆసదాన్ మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ 
దఙడః వందిఙ్ నాను మిఙి పదానం కితత్ మనన్. అహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ నాను మిఙి
ఇని కలిత్సిలిల్ ఉండి విడిఃబోదెలి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనన్. 3గాని సరాస్ వనిన్
సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్, మీ మనుస్బా తపు బోదెఙాణిఙ్ 
మోసెం కిబె ఆజి, మీరు కీసుత్ ముసుక్ మిఙిమనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమ డిఃసి సీజి, వనిన్
బాణిఙ్ దూరంఆనిదెరెల్, ఇజినాను తియెల్ ఆజిన. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎయెన్ బామీ
డగు వాజిమాపుసాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండ మరి ఒరెన్ యేసుఙ్ సాటసిత్ఙ, మరిమా
వెటమీరుపొందితిమనిదేవుణు ఆతమ్ ఆఏండమరిఉండి ఆతమ్పొందితిఙ,అకాక్దె
ఆఏండమాపు వెహి సువార ఆఏండ మరి ఉండి సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగ మీరు
వనాక్ఙ్ లొఙిజి వరిఙ్ ఒరిసినిదెర్. 5అయ గొపప్ పేరు పొందితికార్ ఆతి అపొసుత్ రు
ఇంక నాను ఒదెద్ తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 6నాను నెగెణ్ వరిగ్దెఙ్ 
నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా, గాని నాను గెణం సిలిల్క ఆఏ. మిఙి విజేరిఙ్ విజు పణిఙాణిఙ్,
విజుమాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణం వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసత్ మనాప్.

7 మీ బాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ దేవుణు సువార మీ నడిఃమి సాటిసి, 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. 9నాను మీ నడిఃమిమహివలె, ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ్ బా, నాను
ఎయెరిఙ్ బాఇనికబాలొస్ ఏత. మాసిదోనియదాన్ వాతితంబెరిఙ్ నాఅవ్ 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
నిజంనాలొఇమనిన్ఙ్ అకాక్యపాంతమ్ దుమనికార్ ఎయెర్ బానానుయాలెకెండ్ 
పొగ్ డిఃజివెహిస్నిదనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 11ఎందనిఙ్ నానుఅయాలెకెండ్ మహ
ఇహిఙ, మిఙి పేమిస్ ఇ వందిఙ్ ఆఏద్. నాను మిఙి ఎసొస్ పేమిసిన ఇజి దేవుణు
నెసినాన్. 12గాని ఏలు కిజిని లెకెండ్ నె నాను దేవుణు పణి కిజి మంజిన, అందెఙె
మాపు కిజిని లెకండ్ నె వారుబా దేవుణు పణి కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిని
వరిఙ్ మావెటపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ సిలెల్ండమన్ ఏద్ ఇజి.

13వారు ననిన్కార్ , కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు లెకెండ్ వేసంపోకెఆజితోరెఆతిమనిమోసెం
పణిఙ్ కిజినిమిఙిమోసెం కితిత్ డొఙ అపొసుత్ రు. 14దనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆదెఙ్ అకక్ర్ 
 సిలెల్ద్ . సయానుబా జాయ్ మని దూత లెకెండ్ వేసం పోకె ఆనానెల్. 15 అందెఙె
సయానువందిఙ్ పణికినికార్,వారువరిఙ్ వారెనీతినిజాయితిపణిఙ్ కినివరిలెకెండ్ 
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
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పొగ్ డిఃజినివలె,అకక్ పబుమాటెఙ్ వరిగ్తి లెకెండ్ ఆఏ,ఉండి బుదిద్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ
వరిగ్జిన. 18 నండొండార్ యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ పొఙిజినార్, అందెఙె
నానుబా అయా లెకెండ్ నె పొఙిజిన. 19మీరు గొపప్ బుదిద్ మనిన్కిదెర్ గె. మీరు బుదిద్
సిలిల్వరిఙ్ సరద్దాన్ డగు కిజినిదెర్. 20ఒరెన్ మిఙివెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా,
ఒరెన్ మోసం కిజి మిఙి మనిన్కెఙ్ విజు లొసె ఆతిఙబా, ఒరెన్ మిఙి మోసెం కిజి
వనిన్ఙ్ లాబం తపిసిత్ఙ్ బా, మీ మొకొమ్ దు డెఃయిఙ్ బా మీరు వనిన్ఙ్ ఓరిసినిదెర్.
21 అయా లెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆఏప్ ఇజి నాను
సిగు ఆజి వెహిస్న. గానిఎయెన్ బాఇనిదనిన్ వందిఙ్ బాపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్మనాద్ 
ఇహిఙ, నఙిబా అయాలెకెండ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్. నాను ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్
వనిన్ లెకెండ్ నె వరిగ్జిన. 22 వారు ఎబివారునా? నానుబా ఎబి వాండునె. 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. 24 యూదురు లోకుర్ బాణిఙ్ 
అయ్ దు సుటుక్,ఉండితకుక్ నలపయ్ దెబెబ్ఙ్ తిహ. 25మూండిసుటుక్ డుడుడ్ దాన్ 
డెఃయె ఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ డెఃయె ఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు
పయ్ నం కిజిమహిఙ్ ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ బాదఆత. ఉండి రెయుపొగొల్ సందరమ్ దు
ఏరుదుమహ 26ఎసిత్వలెబానాను పయ్ నం కిజిమహిఙ్ 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, రెయక్ నిద
సిలెల్ండ మహ. ఏక, ఏక తిండి సిలెల్ండ బఙ ఎహిక్దాన్ మహ. ఒడొఃల్ దు సొకెక్ఙ్ 
సిలెల్ండ పినిన్దు నిగసాణె మహ. 28 యాకెఙె ఆఏండ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వందిఙ్ ఎలాగ ఆనెనొ ఇజి రోజుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజిమహ. 29సతుత్ సిలిల్కాన్ ఎయెన్ 
మనాన్ ? నానుబాసతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా? ఎయెన్ పాపమ్ దుతొరొడెఆజినానా? నఙి
మనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?

30నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె ఇహిఙ నఙి మనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె నాను
పొగ్ డిఃనాలె. 31నాను వరిగ్జినిక అబదద్ం ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడెః ఆజిని
మాపబువాతియేసుఙ్ బుబాబ్తి దేవుణునె నెసినాన్. 32దమసుక్ పటన్మ్ దు నాను
మహివలె, రాజు ఆతి అరెత అడిఃగి మనిన్కానాతి అదికారి నఙి అసెత్ఙ్ ఇజి దమసుక్
పటన్ం విజుకాపు ఇడాత్ న్. 33నసిత్వలె పటన్మ్ ది కోట గోడాఃదు మనిన్ కిటికి బొరొదాన్,
గంపదు డిఃపె ఆతానె వనిన్ కియుదాన్ తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙమరి నండొమనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇనిలాబం సిలిల్ఙ్ బా

దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతి కలెఙ వందిఙ్, డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ వందిఙ్ 
నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. పదనాలిగ్ పంటెఙ్ 
ముఙాల వాండు మూండి ఆగాసం దాక పెరె ఆతాన్. ఒడొఃల్ దాన్ పెరె అతాండొ,
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ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరె అతాండొ ఇజినాను నెస్ ఏ. అకక్ దేవుణునె నెసినాన్. 3పరదీసు
ఇని దేవుణు మంజిని బాడిఃదాక పెరె ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. వాండు
ఒడొఃల్ దాన్ పెరె అతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరె అతాండొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. అయాక
దేవుణు నెసాన్న్. 4 అబెబ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ సఙతిఙ్ వెహాన్. లోకు ఎయెన్ బా
వనిన్ వెయుదాన్ అయమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 5నని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి
నాను వరిగ్న గాని నఙి నానె పొగ్ డెః ఆఏ. నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఇహిఙ నఙి మనిన్
సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె పొగ్ డెః ఆన. 6నాను పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ఙ, నిజం
మనికెఙ్ నె వెహన్. అందెఙెనాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను కితిత్కెఙ్ 
సుడ్ఃజినొ, నాను వరిగ్నికెఙ్ వెంజినొ, నాను మనిన్ దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికాన్ ఇజి నా
వందిఙ్ ఎయెన్ బాఒడ్ఃబిఏండమండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.

7 దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙి తోరె ఆతి వందిఙ్, నఙి నానె
పెరిక ఇజిఉబెఆఏండమండెఙ్ ఇజినఙిబాద కిదెఙ్ ఇజినాఒడొఃల్ దుఉండిసాంపు
ఇడెడ్ః ఆతి లెకెండ్ ఒరెన్ సయాను దూత నా డగు పోకె ఆత మనాన్. 8అయాక నా
ఒడొఃల్ దాన్ లగ్ జివిసిర్ అఇజినాను పబు వెటమూండి సుటుక్ బతిమాలిత. 9గాని
వాండు నఙి, “నాదయాదరమ్ం నిఙిఆనాద్,సతుత్ సిలిల్బాన్ నాసతుత్ పూరిసతుత్ 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.

11 నాను బుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన, అయా లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మీరె నఙి
బలవంతం కితిత్దెర్. నాను తగిన్కాన్ ఇజిమీబాణిఙ్ వెహెఆదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎపటిదికాన్ ఆఇఙ్ బా, మీ గొపప్ పేరు పొందితి అపొసుత్ రు
ఇంకతకుక్దికాన్ ఆఏ. 12నానుఎసొస్నొఓరుప్దాన్ మీనడిఃమితోరిసిత్మనిన్బమామ్తి
పణిఙ్, ఎసెఙ్ బా తొఇ పణిఙ్, బమామ్ని గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఇని దనిన్ఙ్ 
రుజుప్ కిజినె. 13 ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా నాను మీ ముసుక్ ఆదారం ఆఏత. ఇకక్దె
ఆఏండ మరి ఇని సఙతిదుబా మీరు మహి సఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్.
నాను కితిత్ యాతపుమీరు సెమిసుత్ .

14 ఏలు మూండి సుటుక్ మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి తయారాజిన. నాను వాతివలె
ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా నాను మీ ముసుక్ ఆదారం ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి కలిగ్తి
మనిన్కెఙ్ ఇనికబా నఙి అవ్ సరం సిలెల్ద్ , గాని మీరె నఙి కావాలి. కొడొఃర్ అయ్ సి
అపొప్సిర్ వందిఙ్ ఆఏద్,గానిఅయ్ సి అపొప్సిర్ నె కొడొఃర్ వందిఙ్ ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ గదె.
15 అందెఙె 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 ఆదారం ఆఏ,అకక్ నిజమె.
గాని ఇనికాదొ ఉండి ఉపాయ్ కిజి మిఙి మొసెం కిజి లొసె ఆనాన్ లె ఇజి ఎయెర్ బా
వెహన్ర్ లె. 17నానుమీడగుపోకిఎయెర్ వెటబామిఙిమొసెంకిజిఇనికబాలొసెఆత
మనానా? 18మీడగుసొండెఙ్ ఇజితీతుఙ్ నాను బతిమాలిత. వనిన్వెటమాతంబెరి
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ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాపోక. తీతుమిఙిమొసెం కిజి ఇనికబాలొసెఆతాండా? మాపుఉండె
మనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?

19మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి మీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజు మీవెట వరిగ్జినాప్ ఇజి
మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్ ఇజి దేవుణు ఎదునెమాపు వరిగ్జినాప్.
మా తంబెరిఙాండె, మీరు మీ మనుస్దు నెగెండ్ దేవుణు సతుత్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె
యాకెఙ్ విజు మాపు కితాత్ ప్. 20 నాను వానివలె మీరు నఙి ఇసట్మాతికిదెర్ 
లెకెండ్ మన్ ఇదెర్ సు, మరి మిఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ నానుబా మన్ ఎసు ఇజి నాను
తియెలాజిన. మరిమీ నడిఃమి జటిఙ్, గోస ఆనికెఙ్, కోపం ఆజిమంజినిక, గుంపుఙ్ 
గుంపుఙ్ ఆనికెఙ్,దుసలాడ్ఃనికెఙ్, గుసగుసవరిగ్నిక,పొఙిజిఉబెఆనిక, గగోలిఆనిక
విజు మంజినెసు ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. 21మరి నాను మీ డగు వానివలె మీ ఎదు
దేవుణు నా బుర డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరి ముఙాల
వరిఙ్ అలవాటుమహిలెకెండ్ 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
1 ఏలు నాను మీ డగు వానివలె ఇక కూడుఃపిస్ మూండి సుటుక్ ఆనె. దేవుణు

మాటదు రాసిత్మని లెకెండ్, “రిఎర్, ముఎర్ సాసిరి మాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ ఇజిరుజుప్ కిదెఙ్ వలె”. 2రుండిసుటుక్నానువాతిఙ్ మీవెటమహివలె
నానుమిఙిబుదిద్ వెహిలెకెండ్ నెవెహమన. ఏలుమీబాణిఙ్ దూరంమంజిబవెహిస్న.
నాను మర్ జి వానివలె ముందాహన్ తపు కితిత్ వరిఙ్ బా నాను డిఃస్ ఎ, వెనుక తపు
కితిత్ విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా డిఃస్ ఏ. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ నావెట వరగ్జినాన్ ఇని
దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ గదె? వాండుమీవెటసతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏన్,
గాని మీ నడిఃమి గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్. 4 కీసుత్ యా బూమిముసుక్ మహివలె సతుత్
సిలిల్వనిన్ లెకెండ్ సిలువ పోకె ఆతాన్, యాకనిజమ్ నె. గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ ఏలు
బతిక్జినాన్. అయాలెకెండ్ నెవనిన్వెటకూడ్ఃజిమాపుబాసతుత్ సిలిల్కాప్ గానిదేవుణు
సతుత్ దాన్ మీవందిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి బతిక్జినాప్.

5మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం మనికిదెరొ ఇజి మిఙి మీరె పరిస కిబె ఆదు.
యేసుకీసుత్ మీలొఇమనాన్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? యేసుకీసుత్ మీలొఇమనాన్ ఇజి
నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ,నిజమెమీరుఅరిమనికిదెర్. 6మాపుఅయాలెకెండ్ అరికాప్ ఆఏప్ 
ఇజి మీరు నిజం నెసిన్దెర్ ఇజి నామనుస్దు నఙి నమకం మనాద్. 7మీరు ఇని సెఇ
పణిఙ్ కిఎండమండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మాపుపరిసెఙ నిలిస్
మంజినికాప్ ఇజిలోకుర్ ఎదుతొరెఆదెఙ్ ఇజిసిలెల్ద్ . గానిమాపువీఙితికాప్ ఇజితోరె
ఆతిఙ్ బామీరునిజమాతికెఙ్ కిజిమండెఙ్ ఇజికోరిజినాప్. 8నిజమాతికెఙ్ నెఆఏండ,
నిజమాతి దనిఙ్ పడిఃఎండ ఇనికబా కిదెఙ్ మాపుఅట్ ఎప్. 9మాపు సతుత్ సిలికాప్ 
మనివలె,మీరు సతుత్ మనికదెర్ ఇజిమాపుసరద్దాన్ మనాప్. అకాక్దెఆఏండమీరు
దేవుణు ఎదు ఇనికబాతకు సిలెల్ండ విజునెగెణ్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపుపారద్నం
కిజినాప్. 10మిఙిదేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ నె పబు నఙి అతికారం
సితాన్ గాని మిఙి అర్ పెత్ఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . అందెఙె నాను మీ డగు వానివలె పబు నఙి
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సితిమని అతికారమ్ దాన్ కోపమ్ దాన్ గటిఙ ఇనికబా కిఎండ మండెఙ్ ఇజినె మీ
బాణిఙ్ దూరంమంజియాఉతంరాసిన.

11 కడెఃవెరిదు, తంబెరిఙాండె, మీరు సరద్దాన్ మండు. మీరు మరి ఒదెద్ నెగెణ్ 
మనికిదెర్  ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిదెఙ్ మిఙి ఆటిన్ లెకెండ్ విజు సఙతిఙ్ కిదు.
ఓదరుప్దాన్ మండు. మామాటెఙ్ మీ మనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె ఉండె
మనుస్దాన్ మండు. సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని సమాదనం మనికానాతి
దేవుణుమీవెటమంజినాన్.

12 నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజి మాడిఃసి మండు.
13ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరెమీరుబాగమనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్.

14 పబువాతి యేసుకీసుత్ దయా దరమ్ం, దేవుణు పేమ, దేవుణు ఆతమ్ మీవెట
కూడ్ఃజిమంజినిక,మీవిజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియముటాదుమని
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని

ఉతత్రమ్ నె యాక. గలాతియ ముటదు పవులునె సువార వెహాన్ . వీరు నెగెండనె
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి వాజి మహార్ . నసిత్వలె సెగొండార్ నమిమ్తి యూదురు, కీసుత్ ముసుక్
మని నమకమ్ నె ఆఏండ,యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి, సునతిబా కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి
తపుబోద వరిఙ్ వెహార్ . యామాటవెహరె, విరి మనుస్ అయాబోద 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 నిజాయితిమనికాన్ 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 ఎలాగ మంజినాన్ ఇజి బా
వెహిస్నాన్.

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 ఇజిపోకిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఆఏత.
గాని యేసు కీసుత్ ని బుబాబ్తి దేవుణు నఙి అపొసుత్ డు ఇజి ఏర్ పాటు కితిత్ పోకిఙ్ నె
నాను అపొసుత్ డు ఆత. వాండె యేసుకీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ మర్ జి బతిక్సాత్ న్. నానుని
నా వెట ఇబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి తంబెరిఙు, అబెబ్ మని సఙమ్ కాణి విజెరిఙ్ 
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయ
దరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

4 మాటు కితిత్ తపుప్ పణిఙ్ మఙి తపిసెత్ఙ్ , యా లోకమ్ దు మని సెఇ బాణిఙ్ 
డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతండె సాతాన్. మా
బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనెవాండుయాలెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6 నిజమాతి సువార నమిమ్తి వెనుక నిసొ బేగి మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సీజినిదెర్ 

ఇజినాను నండొ బమమ్ ఆజిన. కీసుత్ దయదరమ్మ్ దాన్ మిఙిసీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ నె,
దేవుణు మిఙి కూకాన్. వనిన్ఙ్ డిఃసిత్దెరె, సువార ఇజి పేరు వెహె ఆజిని తపుబోదదు
మనుస్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి నాను నండొ బమమ్ ఆజిన. 7నాను నిజం వెహిస్న, అయాక
కీసుత్ వందిఙ్ తోరిసినెసిప్సిని సువారఆఎద్. గానిసెగొండార్ మిఙిపంర కిబిసి,అయా
సువారమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8గానిఅపొసుత్ రుఆతిమాపునొ,పరలోకమ్ దాన్ వాతి
దేవుణు దూతనోమరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బ,మాపుముఙాలెమిఙి వెహి సువార ఆఏండ,
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దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువారమిఙి వెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ ఎలాకాలం
మనీద్.

9మాపుముఙాలె మిఙి వెహి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండి సుటుబా వెహిస్ న.
మాబాణిఙ్ మీరు వెంజి, నమిమ్తి సువార ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువార మిఙి
ఎయెన్ బావెహిఙ, దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ మనీద్.

10నానుయా లెకెండ్ వెహిస్ లోకుర్ బాణిఙ్ మెపు కోరిజినానా? దేవుణు బాణిఙ్ 
మెపు కోరిజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 
నాను సుడ్ఃజినెమహిఙ,నాను కీసుత్ ఙ్ సేవ కినికాన్ ఆఏండమన.

దేవుణునె పవులుఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్.
11తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి వెహి సువార లోకు బాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్ ఇజి నాను

మిఙి వెహిస్న. 12 అయాక లోకు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక ఆఎద్. ఎయెన్ బా నఙి
నెస్ పిసిత్క ఆఎద్. గానియేసు కీసుత్ నెయా సువార నఙి తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 13 ఒరెన్ 
యూదవాండు కిజినిలెకెండ్ యూదురిమతమ్ దిరూలుఙ్ విజులొఙిజిపటుదలదాన్ 
అయాకెఙ్ కిఙి నాను ఎలాగ బతిక్జి మహ ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. అయాలెకెండ్ 
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొ హిమెస్ఙ్ కిజి, వరిఙ్ నాసనం
కిదెఙ్ సుడఃత ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. 14నా జతదు మని మహి యూదురిఙ్ 
ఇంక యూద మతమ్ ది రూలుఙ్ విజు నాను తప్ ఎండ కిత. నా అనిసిర్ నెస్ పిసిత్
ఆసారమ్ కు పటుదలదాన్ కిదెఙ్ నండొ సుడఃత. 15-16 గాని నాను నా యాయ
పొటాదు పిండెం ఆతి మహివలె, దేవుణు నఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ దయ
దరమ్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . నాను యూదురు ఆఇ వరి
నడిఃమియేసువందిఙ్ సువారవెహిన్వందిఙ్ వనిన్మరిసిఙ్ నఙితోరిసినెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి
వాండు తిరామ్మానం కితాత్ న్ . ఆహెతిరరామ్నం కితిత్వలె నాను ఎయెవెటబాఆలోసనం
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.

18దేవుణు వనిన్మరిసిఙ్ నఙితోరిసి,మూండిపంటెఙ్ వెనుక, కేపాఇజి కూకె ఆని
పేతురు వెట నెలవ్ ఆదెఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహ. అబెబ్ వనిన్ వెట రుండి వారమ్ కు
మహ. 19మరి, పబుఙ్ ఎయెరిఙ్ బ సుడ్ఃఎత. పబుఙ్ తంబెరి ఆతియాకోబుఙ్ నె
సుడ్ఃత. 20నానురాసినికెఙ్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఉ. దినిన్ వందిఙ్ దేవుణునెసినాన్.
21పేతురు వెటయెరూసలెమ్ దు మహి వెనుక నాను సిరియ, కిలికియ ఇని ముటెఙ
సొహ.

22 నసిత్వలె యూదయ పాంతమ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ నఙి తొఎండ
మహార్ .

23 గాని మహికార్ నా వందిఙ్ వెహి మనికెఙ్ నె వెహ మనార్. “మఙి ముఙాలె
హిమెస్ఙ్ కిజిమహికాన్,ఉండికాలమ్ దువాండునాసనం కిదెఙ్ సుడ్ఃతిమనిసువార
ఏలు వెహిస్నాన్”, ఇజి వెహిమనికెఙ్ నె వెహమనార్.

24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1 పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక, నాను యెరూసలెమ్ దు మరి సొహ. బరన్బ
నా వెట వాతాన్. తితుఙ్ బా మాపు వెట కూక ఒతాప్. 2 నాను సొండెఙ్ వలె
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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 . సిలిల్ఙ నాను
ఏలు కిజిని సువార పణి, పణిదిఙ్ రెఏండ ఆనాద్ . యాలెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ పలుక్బడిః
మని పెదెద్ల్ ఙనె కుడుఃపత్. మరి ఎయెరిఙ్ బ కూడుఃఎత. 3 నా 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. 4 గాని
నమిమ్తికాప్ ఇజి వెహెఆని సెగొండార్ తీతు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వెహార్ . వీరు
గుటుట్ నెసెత్ఙ్ ఇజిమా నడిఃమి డుగితారె, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనిన్దటాన్ 
మఙి వాతి విడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ . మాటుయూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి
వెహిస్వాతార్ . 5వారు వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబాలొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనిజమాతి
సువారమీనడిఃమి నిలిస్మండెఙ్ ఇజి కోరితాప్.

6 గాని పలుక్బడిః మని పెదెద్ల్ ఙు, నాను వెహిస్ని సువార మారిసెత్ఙ్ ఇజినొ,
కండెక్ బా దనివెట కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజినొ వెహ్ ఎతార్. నఙి వారు పలుకు బడిః మనికార్ 
ఆతిఙ్ బ ఆఇతిఙ్ బ నాను లెకక్ కిఎత. దేవుణు ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తెడః తొఎన్.
7గానియూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ దేవుణు పేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ, యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. 8 ఇహిఙయూదురు
నడిఃమిఅపొసుత్ డుఆజిసేవకిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితిదేవుణునెయూదురుఆఇవరి
నడిఃమి అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్. 9నిటకొహి లెకెండ్ మని పెరి
పెదెద్ల్ ఙు ఆతి యాకోబు, పేతురు, యోహాను ఇనికార్ దేవుణు నఙి యా పెరి పణి
ఒపజెపత్ మనాన్ ఇజినెసిత్వలెబరన్బెఙ్ నినఙివరివెటజత కూడ్ఃజిపణి కినికార్ ఇజి
ఉండి గురు లెకెండ్ మాకికు వరి వెట కలపాత్ ర్. మాపుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి
సువార వెహెఙ్ ఇజి వారు యూదురు నడిఃమి సువార వెహెఙ్ ఒపుప్కొటార్ . 10 వరి
నడిఃమియెరూసలెమ్ దు మని బీద వారు ఆతి నమిమ్తి యూదురిఙ్ మాపుసాయం
కిదెఙ్ ఇజినెవారుమాబాణిఙ్ కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజి నండొఆసఆతికాదెఅయా
సఙతి.

పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.
11కేపాఇనిపేతురుఅంతియొకయఇనిపటన్మ్ దువాతివలె,ఎదునెనానువనిన్ఙ్ 

జటిఙ్ ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు కితిత్ పణితపు. 12యాకోబు వెట కూడిఃతిమని
సెగొండార్ నమిమ్తియూదురుఙు అబెబ్వానిముఙాలవాండుయూదురు ఆఇ నమిమ్తి
వరి వెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజి మహాన్ . గాని వారు వాతిఙ్, వీండు యూదురు ఆఇ
నమిమ్ఇ వరివెట బోజనం కిఎండ వరి బాణిఙ్ దూరం ఆతాన్. వాండు యా లెకెండ్ 
కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మోసే సితి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి డటట్ం వెహిస్మహి
యూదురి గుంపుదిఙ్ తియెల్ ఆతాన్. 13 అంతియొకయదు మని మహి నమిమ్తి
యూదురు పేతురు వెట వాండు ఆతి వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి,
బరన్బమొసెం ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14నిజమాతి సువారదు వెహి వజ వారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె, అబెబ్ మని నమిమ్తి
విజెరె ఎదు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆత. నాను ఈహ వనిన్ఙ్ వెహ, “ఓ పేతురు, నీను
యూద వాండు ఆజిబా, వరి లెకెండ్ బతిక్ఇ. యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ బతిక్జిని.
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మరి యూదురు ఆఇకార్ యూదురు లెకెండ్ మండెఙ్ వలె ఇజి ఎలాగ నీను డటం
వెహెఙ్ అట్ సిని”.

15నానుమరివరివిజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటుయూదురుజాతిదుపుటిత్కాట్. దేవుణు
రూలుఙ్ నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ .

16గానిదేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙనె నీతి నిజాయితిమనికాన్ 
ఆనాన్ ఇజి నెసత్ మనాట్. అందెఙె యూదురు ఆఇకార్ నె ఆఏండ, మాటుబా కీసుత్
యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. రూలుఙ్ లొఙిజిదేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాట్ ఆఎండ,
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆని వందిఙె మాటు కీసుత్
యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజిఎయెన్ బాదేవుణు ఎదు నీతి
నీజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు నెసినాట్.

17 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ మాటు దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాట్ ఆదెఙ్ కోరినాట్. గాని మాటు యా లెకెండ్ ఆదెఙ్ సూణివలె, యూదురు
ఆఇవరి లెకెండ్ పాపమ్ దు మనాట్. అయావలె కీసుత్ నా మఙి తపు కిబిసినికాన్ ?
ఆఎన్.

18రూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణు ఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇజినాను
ముఙలె తొరిసత్. నాను నెకిపొకి దనిన్ దరోట్ మరిమహిఙ రూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ 
నాను మనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన. 19యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి మహివలె, అయాకెఙ్ 
కిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజినాను నెసత్. అందెఙె
దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె ఆత.

20నాను కీసుత్ వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయెఆతి లెకెండమన. నాను బతిక్జి
మహి లెకెండ్ మరి బతిక్ఎ. కీసుత్ నె నా మనుస్దు బతిక్జినాన్. ఏలు నాను ఆఎ నా
ముసుక్అతికారం కిజినాన్. గానికీసుత్ నాలొఇమంజినాముసుక్అతికారం కిజినాన్ .
నానుయాలోకమ్ దు బతిక్జిని బతుక్ దేవుణు మరిసిఙ్ నమిమ్జి బతిక్జిన. వాండు
నఙి పేమిసి నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితాన్ . 21 దేవుణు దయ దరమ్ం నాను నెకిస్
పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆనాన్ ఇహిఙ
కీసుత్ సాతిసావుఅనవసరమ్ నె.

3
యూదురి రూలుఙ్ నాకీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నానిజమాతిక?

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
వెహిసువారవెంజినమిమ్తిత్ఙ్ గదెమిఙిదొహ్ కమనాద?”.యాఉండెసఙతినెవెహ .
3మీరు నిసొ బుదిద్ సిలికిదెరా? మీరు మీ కొతత్ బతుక్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దాన్ మొదొల్ సిత్దెర్. మరి ఏలు మీ సొంత సతుత్ దాన్ మీ బతుక్ పూరి కిదెఙ్ 
సుడ్ఃజినిదెరా? 4మీరుదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివెనుక,నండొఓరిసిత్దెర్. మీరుఒరిసిత్కెఙ్ 
పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙి జరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఉతె ఇజి నాను ఆస
ఆజిన. 5 అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నండొ సీజి గొపప్ సతుత్ మని పెరి పణిఙ్ మీ
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నడిఃమి కిజినిక,మీరుమోసెసితిరూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్. గానిమీరు సువార
వెంజి నమిమ్జినిఙ్ నెవాండుమిఙి వనిన్ ఆతమ్ సీఙినాన్.

6అబాహము వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక నెసుత్ , “వాండు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తాన్. అందెఙెదేవుణువనిన్ఙ్ నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజిఒపుప్కొటాన్”,ఇజి
రాసత్ మనాద్. 7 అందెఙె దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్కారె, నిజమాతి అబాహము
కొడొఃర్ ఇజి నెసుత్ . 8 సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె దేవుణు మాటదు రాసత్మనాద్ ,
యూదురు ఆఇకార్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, వాండు వరిఙ్ నీతి నిజాయితి
మనికార్ ఇజి డగు కినాన్ . వాండు అబాహముఙ్, “లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెఙ్ నీ వెట
నాను దీవిసన్”, ఇజి అయాక జరిగ్ఇ ముఙాలె సువార వెహాన్ . 9 అందెఙె దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ విజెరిఙ్ అబాహము వెట కూడుఃపిస్ దీవిసినాన్ .

10 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ లొఙిజి వనిన్ ఎదు నీతి నిజాయితి మనికార్ 
ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని విజెరె, దేవుణు సితిసాయిపుఅడిఃగిమంజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ మని రూలుఙ్ విజు
ఎసిత్వలెబాకిఇఎయెన్ బాదేవుణుసితిసాయిపుఅడిఃగిమంజినాన్”, 11గానినిజమె,
ఒరెన్ విజు రూలుఙ్ లొఙితిఙ్ బా దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆఎన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజినానుఇటత్మననోవాండునా
ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్ ”, ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ ఇజి
దేవుణుమాటదు మనాద్. 12గాని దేవుణు సితి రూలుఙ లొఇ అయాలెకెండ్ ఆఏద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమమ్కం మండెఙ్ వలె ఇజి రూలుఙ్ వెహ్ ఉ. దేవుణు మాటదు
వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, ‘రూలుఙ్ నడిఃపిసిని వజ బతిక్దెఙ్ కోరిజినికాన్ అయాకెఙ్ 
ఎసిత్వలెబ లోఙిదెఙ్ వలె’, 13మోసే సితి విజు రూలుఙ్ లొఙిఇ వరి ముసుక్ వాజిని
సయిపుదాన్ కీసుత్ మఙిడిఃస్ పిసాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్,
“కొహిదు డెఃల్ పె ఆజి సాని ఎయెన్ బా దేవుణు సాయిపుమనికాండె”. 14 కీసుత్ యా
లెకెండ్ ఆతండెమఙిడిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుఅబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్
దీవెనమ్ కు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙి
మనినమమ్కమ్ దాన్,దేవుణుసీనఇజిఒటుట్ కితిత్ వనిన్ఆతమ్మఙిదొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్
యాలెకెండ్ సాయిపుమొపెఆతండెమఙిసాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15తంబెరిఙాండె,మాటురోజుబతిక్జినిబతుక్దాన్ ఉండిమాటలాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ 
ఉండి సఙతి వందిఙ్ ఉండె ఆజి ఉండి ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బాఅయాక
తపెత్ఙ్ నొ, దనివెట ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొ అకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్, దేవుణు మా
వెట కితిత్ యా ఒపుమానమ్ బా నిలిస్ మంజినాద్. 16 దేవుణు అబహము వెట, మరి
వనిన్ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్వెట ఒటుట్ ఙ్ కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దు పుటిత్ వరిఙ్ ఇహిఙ నండొ
లోకురిఙ్ ’, ఇజి దేవుణు మాటదు వెహ్ ఎద్. గాని ‘నీ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్ఙ్’ ఇజి
వెహిస్నాద్. ఇహిఙ అయాక ఒరెన్ వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్ వాజినిక
ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ముఙాలె అబహము వెట ఒటుట్ కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి
తీరామ్నం కితఇటాత్ 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.

18 దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ అకుక్, మాటు రూలుఙ లొఙితిఙనె దొహ్ కాన్ద్ .
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ఇహిఙ వాండు కితిత్ ఒటుట్ దాన్ మఙి అయా అకుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు
అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19అందెఙెమరి ఎందనిఙ్ దేవుణుమోసె వెట రూలుఙ్ సితాన్ ? ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
తపుఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి తోరిసెత్ఙె రూలుఙ్ సితాన్. యారూలుఙ్ అబాహము తెగగ్దు
పుటిత్కాన్ వానిదాకలోకురిఙ్ నడిఃపిసెత్ఙె సితాన్. ఒటుట్ దు ఎయెవందిఙ్ వెహమనానో
వాండె వీండు. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్ వెటమోసెఙ్ రూలుఙ్ సితాన్. మోసె అయాక
లోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె, దేవుణు లోకుర్ నడిఃమి ఒపిసిని వనిన్ లెకెండ్ నిహ
మనాన్.

20 రిఎర్ నడిఃమి నిలిన్కాండె ఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గాని ఒపిస్ నికాన్ సిలెల్ండనె
దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె
దేవుణు.

21 అహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ వెనుక, మోసెఙ్ రూలుఙ్ సితివలె
వాండు కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ వెతెకమ్ దికెఙ్ న రూలుఙ్ ? సిలెల్ ఆహెఆఏద్ . రూలుఙ్ లోకురిఙ్ 
ఎలల్కాలం బతిక్దెఙ్ బతిక్నిబతుక్ సీదెఙ్ అటెన్ ఇహిఙ,యారూలుఙ్ లొఙిజిదేవుణు
ఎదు నీతి నిజాయితి మనికార్ ఆతార్ మరి. 22 గాని దేవుణు మాట వెహిస్నాద్,
యాలోకమ్ దుమనిలోకుర్ విజెరెతొహెఆతి వరిలెకెండ్ పాపం అడిఃగిమనార్ ఇజి.
అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙయేసుకీసుత్ ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ దెఙ్ .
నమమ్కం ఇటిత్ఙనె దొహ్ కెన్.

23 కీసుత్ రెఎండమహిముఙాల,యానమకం రెఎండమహాద్ . నసిత్వలెమోసెసితి
రూలుఙ్ , ఒరెన్ జమాను కాప్ కిని లెకెండ్, యూదురు ఆతి మఙి తొహిస్ ఇడ్ఃజి కాప్ 
కిజిమహె. ఇహిఙయారూలుఙ్ నెమాముసుక్ అతికారం కిజిమహె. యాక,లోకుర్ 
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజిదేవుణుతోరిసినికాలమ్ దాన్ నెమహాద్ . 24అందెఙెకీసుత్
రెఎండ మహివలె, యాయూదురి రూలుఙ్ నె, మఙి సుడ్ఃజి నడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ వాతి వెనుక వనిన్ఙ్ నమిమ్జి దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి ఆదెఙ్ ఇజి
వెహాన్ . 25 గాని ఏలు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటాత్ ట్. అందెఙె రూలుఙ్ మా ముసుక్
అతికారం కిదెఙె అట్ ఉ.
దేవుణు కొడొఃర్ 

26 కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెర్. అందెఙె మీరు విజిదెరె దేవుణు కొడొఃర్.
27మీలొఇమనిబాపిత్సం లాగె ఆతికార్ విజెరె కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె
కీసుత్ గుణమ్ కు మిఙిబామంజినె.

28అందెఙెయూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, వెటిట్పణి కినికార్ ఇజినొ,
కిఇకార్ ఇజినొ,మొకకొడొః ఇజినొ,అయ్ లికొడొః ఇజినొఆఏద్ ముకెలంమీరు విజెదెరె
ఉండెలోకుర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదెర్.

29 మీరు 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 అకుక్మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె.

గానిఅయాకొడొః ఇజికాన్ మనివలె,వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదని



గలతీ 4:2 342 గలతీ 4:19

ముసుక్బాఅతికారంసిలెల్ండమనాన్. అయాకొడొఃఅపొప్సిఆసిత్దిఙ్ అకుక్మనికాన్ 
ఆతిఙ్ బా ఇనిదని ముసుక్ అతికారం సిలెల్ండ మనాన్. 2 వనిన్ అపొప్సి ఎతుత్ కితిత్
వయుసు వానిదాక, వాండు వనిన్ఙ్ కోప కినివరి అడిఃగి, వనిన్ ఆసిత్ సూణి పణి
మణిసిర్ అడిఃగి మంజినాన్. 3 అయాలెకెండె మాటుబా కీసుత్ యా లోకమ్ దు వాని
ముఙాల, మాటుబా యా లోకమ్ ది అలవాటుఙ అడిఃగి మహట్. 4 గాని దేవుణు
ఎతుత్ కితిత్ తగితి సమయం వాతివలె వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. వాండు ఉండి
బోదెలిపొటాలొఇహన్ పుటాత్ న్. వాండుయూదురి రూలుఙ్ విజులొఙిజి 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, 6మీరుని మాపు వనిన్ కొడొఃర్. అందెఙె దేవుణు వనిన్
మరిసి ఆతమ్దిఙ్ మా మనుస్దు మండెఙ్ ఇజి పోకాన్. యా ఆతమ్నె మా లొఇహాన్ 
‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్ మఙి పారద్నం కిబిసినాన్. 7అందెఙె ఏలుదాన్ మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ 
వెటి పణికిని వనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్. గాని మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ దేవుణు కొడొః ఆతి
మనిదెర్ . అందెఙెమీరువనిన్మరిసిరిర్ సీనఇజివాండుఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్
మనికిదెర్ .

8 ఉండి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ ముఙాల నిజం ఆఇ దేవుణుక అడిఃగి
మహిదెర్. 9గాని ఏలుమీరు దేవుణుదిఙ్ నెసిత్ మనిదెర్. మరి ఒదెవాండుమిఙి నెసత్
మనాన్. మరి ఎందనిఙ్మీరు సతుత్ సిలి పణిదిఙ్ రెఇ దెయమ్ క దరోట్ మర్ జినిదెర్ .
మరిబదనిన్అడిఃగిమండెఙ్ కోరిజినిదెరా? 10మీరునెగిగ్ దినమ్ కుఇజినెగిగ్ నెలెఙ్ ఇజి
సర్ 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.

12 అందెఙె తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. మీరు నఙి పోలిజి మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసె సితి రూలుఙ బాణిఙ్ డిఃబె ఆతి యూదురు ఆఇ మీలెకెండ్ 
ఆతమన నాను. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి నెగెండ సుడ్ఃతి మనిదెర్. 13నాను మిఙి
సువార తొలిత వెహివలె నాను ఎలాగ మహ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ . నాను నెగెండ్ 
సిలెల్ండ కసట్ం ఆర్ తమహ. 14నాను కసట్ం అరివలె మీరు నండొ బాద ఆతిదెర్. గాని
మీరు నఙి ఇజి కణకదాన్ తొఇదెర్. నఙి నెకిస్ పొక్ ఇతిదెర్. అహిఙ దేవుణు పోకి
ఒరెన్ దూత లెకెండ్ మీరు నఙి డగు కితిత్దెర్. కీసుత్ యేసుఙ్ డగు కిని లెకెండ్ నఙి
డగు కితిత్దెర్. 15అయావలె మీరు గొపప్ సర్ దదాన్ మహిదెర్. ఏలు మీ సర్ ద విజు
ఇనిక ఆతాద్ ? మీరు నా వందిఙ్ ఇనికబా కిదెఙ్ తయార్ దాన్ మహిదెర్. మీసొంత
కణుకుబాలాగిజ్ సీదెఙ్ ఇజినానులొసిన్క ఇహిఙ,అయాకబాకిదెఙ్ మీరుతయార్ దాన్ 
మహిదెర్ ఇజినానుమీవందిఙ్ నిజం వెహిస్న. 16ఏలు నానుమిఙి నిజం వెహిస్నిఙ్ 
మిఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతానా?

17యూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరి వెట మీరు కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి
పటుదలదాన్ నండొ ఆస ఆజినార్. గాని వరి ఉదేసమ్ కు నెగిగ్కెఙ్ ఆఉ. మిఙిమా
బాణిఙ్ దూరం కిబెసెత్ఙె వారు సుడ్ఃజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు వరివెట కూడ్ఃజి,
వారు మీ వందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆస ఆజిని లెకెండ్, మీరు వరి వందిఙ్ ఆస ఆజి
మండెఙ్. 18 ఉదెసం నెగిగ్క ఇహిఙ పటుదలదాన్ మంజినిక నెగెదె. ఎసిత్వలెబా
పటుదలదాన్ ఆహె మండెఙ్. నాను మీ వెట మని వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా
పటుదలదాన్ మండెఙ్. 19నాను పేమిసిన్ లోకురండె,నానుమీవందిఙ్ మరిబాబాద
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ఆజిన. ఏరు ఈబదెఙ్ నొపిప్దాన్ బాద ఆని ఉండి బోదెల్ లెకెండ్ నాను మరిబా మీ
వందిఙ్ బాదఆజిన. కీసుత్ నని గుణమ్ కుమిఙివానిదాకనానుబాదఆజినెమంజిన.
20 ఏలు మీ నడిఃమి మంజి, మిఙి నిపాతి వెహెఙ్ ఇజి నాను నండొ ఆస ఆజిన.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కితిత్దెర్ ఇజినాను గాబ ఆజిన.

ఆగారునిసార
21మోసెరాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరిఙ్ నాను వెన్ బాజిన. మోసె

రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెరా? 22 ఇనిక రాసత్ మనాద్ 
ఇహిఙ,అబాహముఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిపణిమణిసికాసాత్ ద్.
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిట్పణి మణిసి ఆఇకాద్ కాసాత్ ద్. 23 వెటిట్పణి మణిసి వెట
పుటిత్కాన్ ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్. గాని వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని వెట పుటిత్కాన్,
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 వెటిట్పణి కొడొఃరిఙ్ ఇటిత్ లెకెండ్, యాఒపుమానం
లోకురిఙ్ వెటిట్పణి మణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్. 25 ఏలు అరెబియాదు మని సీనాయి
గొరొతు సితి ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పొలితమనాద్. వెటిట్పణిమణిసి ఆతి ఆగారు ని
దనికొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలుయెరూసలెమ్ నిబాన్ మనిలోకుర్ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వారుఅయాఒపుమానమ్ దు వెహిస్నిరూలుఙఅడిఃగిమనార్. 26గానిముసుక్మని
యెరూసలెం వెటిట్పణి మణిసి ఆఇకాద్ ఆతి సారెఙ్ పోలిత మనాద్. నమిమ్తి మఙి
విజెరిఙ్ అయ్ సినె సార. 27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్, “కొడొఃర్ 
కాస్ ఇ గొడుడ్ బోదెలి సర్ ద ఆఅ. ఏరు ఈబని వలె మని నొపిప్ నెస్ ఇకి, నీను గొపప్
సర్ దఆజిడటండెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంకమాసిడిఃసిత్
బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ మనార్”.

28 ఏలు తంబెరిఙాండె, మీరు ఇసాస్కు లెకెండ్ మనిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి కితిత్ ఒటుట్ వజ మీరు పుటిత్దెర్. 29 నసిత్వలె ఒడొఃల్ 
ఆసదాన్ పుటిత్కాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ పుటిత్ వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ న్ . అయాలెకెండె
ఏలుబా జరిగ్జినాద్. 30గాని దేవుణుమాట ఇనిక దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్, ‘వెటిట్పణి
బోదెల్ దిఙ్ దని కొడొః వెట నెకిస్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెటిట్పణి మణిసి పొటది
కొడొఃదిఙ్, వెటిట్పణి మణిసి ఆఇ దని పొటది కొడొః వెట అపొప్సి ఆసిత్దిఙ్ అకుక్
మండెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ ”, 31 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు వెటిట్పణి బోదెలి కొడొఃర్ 
ఆఎట్. గానిమాటు వెటిట్పణిమణిసిఆఇ దని కొడొఃర్ నె.

5
1కీసుత్ మోసెసితిరూలుఙఅడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె,దనిఅడిఃగిమన్ ఎండమంజిని

వందిఙె డిఃబిసాత్ న్. అందెఙె డిఃబె ఆతి వరిలెకెండ్ నెగెండ నిలిస్ మండు. మీరు
వెటిట్పణి మణిసి లెకెండ్ రూలుఙ అడిఃగి మన్ మాట్. 2నామాటెఙ్ జాగర విండు.
పవులు ఇని నాను మిఙి వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికిదెర్ ఆదెఙ్ 
మీరు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, కీసుత్ మీ వందిఙ్ ఆతిదని వందిఙ్ ఇని విలువ
సిలెల్ద్ . 3 సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నాను మరిబా వెహిస్న. మోసె సితి రూలుఙ్ 
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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. 5 గాని దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ 
ఇజి వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజి మాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ 
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్ ఇహిఙ, దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితి మనికార్ ఇజి
ఇడాన్న్ దేవుణుఆతమ్నెమఙిదయ్ రం సీజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు కీసుత్ యేసు
ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనాట్ 
ఇజిమాటు నెసాన్ట్. ఒరెన్ సునతి కిబె ఆత మనాండొ, సిలెనొ ఇజి దేవుణు తొఎన్ .
గానిదేవుణుసూణిక,ఒరెన్ కీసుత్ ముసుక్నమకంఇటాత్ మనాండాఇజినె. మహివరిఙ్ 
పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాన్ ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరు నెగెండనె నమిమ్జి మహిదెర్. మరి, ఎయెన్ మిఙిమొసెం కిజి, నిజమాతి
సువార లొఙిఎండ అడు కితాత్ న్? 8 వనిన్ లోకుర్ ఆదెఙ్ మిఙి కూకి దేవుణు యా
లెకెండ్ మిఙి వెహ్ ఎన్. 9 పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మని దూరు
విజు పులాఙ్ కినాద్. అయాలెకెండ్ ఉండి తపు బొదబ కినాద్. 10మాటు పబు వెట
కూడిఃత మనాట్. అందెఙె మహి బొదెఙ మిరు లొఙిఇదెర్ ఇజి నాను అనుమానం
సిలెల్ండ నమిమ్జిన. మిఙి పంబ కిబిసిన్కాన్,వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బాదేవుణు వనిన్ఙ్ 
తగితి సికస్ సీనాన్. 11తంబెరిఙాండె, సెగొండార్ వెహిస్నార్ దేవుణు కొడొఃరస ఆదెఙ్ 
ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. నాను అయాలెకెండ్ వెహిన్ మంజినిక ఇహిఙ,
యూదురు నఙి మాలెఙ్ కిఎతార్ మరి. సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి నాను వెహిన్
మంజినిక ఇహిఙ, సిలువాదు కీసుత్ సాతిసావు వందిఙ్ నాను వెహిన్ వలె వారు నా
ముసుక్ కోపం ఆఎతార్ మరి. 12సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్మఙి పంబ కిబిసిన్
యాలోకుర్, కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ వరి లెకెండ్ ఆపిర్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

13తంబెరిఙాండె, డిఃబె ఆతి వరి లెకెండ్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. మీరు ఇసట్ం
ఆతి సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్. గాని మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి సేవ
కిదెఙ్ మిఙి అకుక్ మనాద్ . 14మోసె సితి రూలుఙ్ విజు ఉండె మాటాద్ 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 నడిఃపిసిని బతుక్
16అందెఙె నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ వెహిస్ నడిః పిసిని

వజ నడిఃదు. అయావలె మీ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ సెఇ పణిఙ్ మీరు కిఎండ
మంజినిదెర్. 17మాఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ పడిఃఎద్ దేవుణు ఆతమ్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
పడిఃఎద్ సెఇఆసెఙ్. యారుండిసెఇఆసెఙ్ నిదేవుణుఆతమ్ కూడ్ఃజిమన్ ఉ. అందెఙె
మీరు ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్ కోరిజినిక కిఎండమండెఙ్ అటిన్దెర్. 18గాని దేవుణు ఆతమ్నె
మిఙి నడిఃపిసిమహిఙ,మీరుమోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగిమన్ ఇదెర్.

19-21ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ పణిఙ్ విజెరె నెసిన్కెఙె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ 
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,మిఙిపడ్ఃఇ వరిబాణిఙ్ దూరంఆనిక,మిఙికూడిన్
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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.

22-23 గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వనిన్ఙ్ నిని గుణమ్ కు మంజినె.
అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,మహివరిఙ్ పేమిసాన్న్, సరద్దాన్ మంజినాన్,సాంతి
సమాదనమ్ దాన్ మంజినాన్, కీడు కితిత్ఙ్ బా అయాకెఙ్ ఓరిసి మంజినాన్ , కనికారం
తోరిసాన్న్, నెగిగ్కెఙె కినాన్, నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్, సారిల్దాన్ మంజినాన్, సోస్ ఎండ
మంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్, ఇని రూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతి మనికార్, వరి పడాఃయి బతుక్, వరి సెఇ ఆసెఙ్ విజు,
సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయె ఆతి లెకెండ్ మనాద్. ఇహిఙ వారు అయాకెఙ్ పూరి
డిఃసత్ సితార్. 25దేవుణు ఆతమ్ మఙి కొతత్ బతుక్ సితమనాన్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్
వెహిస్ నడిఃపిసిని వజమాటు బతిక్దెఙ్. 26మాటు గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండ
మహివరిఙ్ కోపం రేపిస్ ఎండ, గోస ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట
మండెఙ్.

6
1తంబెరిఙాండె,మీలొఇఒరెన్ తపుకితిత్ఙ,దేవుణుఆతమ్నడిఃపిసినివజనడిఃజిని

మీరు సారిల్దాన్ వనిన్ తపు దిదిజి, నెగిగ్ సరిదు తతెఙ్. మరి అయాలెకెండ్, మీరుబా
పాపమ్ దు అర్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 2మహి వరి బాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి వరిఙ్ 
సాయంకిదెఙ్. యాలెకెండ్ కిజికీసుత్ వెహిరూలుఙ్ మీరుపూరికిజినిదెర్. 3ఎయెన్ బా
వాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా,గొపప్ పెరికాన్ ఇజిఒడ్ఃబితిఙవనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె
ఆజినాన్. 4 విజెరె ఎయెన్ కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నా సెఇకెఙ్ నా ఇజి వాండె సుడెః ఆదెఙ్.
అయావలె వాండు కిజిని దనితాన్ వాండు పొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ కిజిని
దనిఙ్ ఆఏండ,వాండు కిజినిదాన్ సుడ్ఃజి పొగడెః ఆదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కిదెఙ్ మనిబాజితమనాద్.

6దేవుణుమాట వెంజి నెసినికాన్ ఎయెన్ బావెహిస్ నెసిప్సిన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ఙ్ కలిగ్తి
మని విజు నెగిగ్ వనాక్ఙ్ లొఇ వంతు సీదెఙ్.

7 మిఙి మీరె మొసెం ఆమాట్. దేవుణుదిఙ్ సుతిసి అర్ పెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒడిఃబిమాట్. నాను ఎందనిఙ్ యాక వెహిస్న ఇహిఙ, వితిన్కాన్ ఇనిక వితాన్ండొ,
అయా పంటనె కొయినాన్. 8 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ వజి కిజి బతిక్జినికాన్ నాసనం
ఆనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు 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. 10 అందెఙె మహి
వరివందిఙ్ సాయం కిదెఙ్ సమయం దొహిన్వలె, మాటు విజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్.
ముకెలం దేవుణుదిఙ్, నమిమ్తి వరివందిఙ్ కిదెఙ్.

సునతిఆఏద్ కొతత్ బతుక్నెముకెలం.
11నానుయామాటెఙ్ నాసొంత కీదాన్ నెరాసిన. ఎసొపెరిఅసరమ్ కాణిఙ్ రాసిన

ఇజి సుడ్ఃదు.



గలతీ 6:12 346 గలతీ 6:18

12మహియూదురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ సూణికారె,మీరుతప్ ఎండసునతి కిబెఆదెఙ్ 
వలె ఇజిమిఙిడటం వెహిస్నార్. వారు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్నార్ ఇహిఙ, కీసుత్
సిలువాదుసాతాన్ ఇజినమిమ్తిఙనెదేవుణురకిస్సాన్న్ ఇజివెహిస్నివలెలోకుర్ వరిఙ్ 
మాలెఙ్ కినార్. ఆహెవరిముసుక్మాలెఙ్ రెఎండమండెఙ్ నె సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె
ఇజి డటం వెహిస్నార్. 13సునతి కిబె ఆతికార్ బా,మోసెసితి రూలుఙ్ విజులొఙిఎర్.
గానిమిఙిసునతికిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారువెహిస్నిఙ్ మీరుసునతి
కిబె ఆతిదెర్ ఇజి మహియూదురిఙ్ వెహిస్ వరి నడిఃమిపొగిడెః ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్ .
14గానినాను,మాపబుఆతియేసు కీసుత్ సిలువాదుమావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిఆఏండ
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. 16యామాటవెంజిఅయావజ కినివిజెరిఙ్ దేవుణు వనిన్ సమాదనం
సీజి, వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్. వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ 
ఎరిల్సిత్కారె.

17ఆకార్ దు, ఎయెన్ బానఙిమరిబాదెఙ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుఙ్ సేవ
కితిత్ వందిఙ్ నఙికితిత్ బాదెఙమసెఙ్ నాఒడొఃల్ దుమనెన్. యాకెఙ్నానువనిన్వెటిట్పణి
మణిసి ఇజితోరిసెన్.

18 తంబెరిఙాండె, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయ దరమ్ం మీ ముసుక్ 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 నెయాక. యాఉతంరాసిత్ మహివలె,వాండురోమజెలిదుతొహెఆతమహాన్ .
నసిత్వలె ఆసియఇని రోమపాంతమ్ దుమనిఉండిముకెలమాతిపటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులు యా ఉతం రాసాత్ ండె, తుకికు వెట పోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్,

వనిన్ దయదరమ్ం ఎసొగొపప్ పెరిక ఇజివారుఅరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరిదేవుణు
ఎతుత్ కితిత్ సఙతిఙ్ కీసుత్ వెటనె పూరి ఆతె. వాండె విజు వనాక్ ముసుక్ మనికాన్.
కీసుత్ వెటనె దేవుణు యూదురిఙ్ ,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ రకిస్సి వరిఙ్ ఉండె ఒడొఃల్ 
కిజినాన్ . ఇబెబ్ ఒడొఃల్ ఇజి వెహిస్నిక, యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ 
విజెరె కూడిఃతి మని సఙమ్ నె. మరి దేవుణు సఙం ఎలాగ ఉండె ఆజి మండెఙ్
నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎదిసినికయా
లోకమ్ 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 ఇనినాను ఎపెసు పటన్మ్ దు మని
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ రాసిని ఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె నాను కీసుత్
యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినె మనికిదెర్. 2మా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్. 3దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండెమా పబు ఆతియేసు
కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్ బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మా
మనుస్దిఙ్ వెహిస్, వనిన్ సరిదు నడిపిసిన్దనితాన్ మఙి వాజిని విజు నెగిగ్కెఙ్ సీజి
వాండె మఙి దీవిసాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ వాజినికెఙె అయా నెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి
కుడుపాత్ ండె,యానెగిగ్కెఙ్ మఙిసితాన్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణులోకంపుటిస్ ఎండ
ముఙాలె మఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్. కీసుత్ వెట మఙి మని సమమ్ దమ్ దాన్ 
యా లెకెండ్ మఙి ఎరిల్సాత్ న్. మాటు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ లెకెండ్, ఇని
నిందెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు మండెఙ్ నె వాండు యా లెకెండ్ ఎరిల్సాత్ న్. 5 వాండు
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. 6 అందెఙె గొపప్ బమమ్ కిని వనిన్ దయ దరమ్ం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజినాట్. వాండు పేమిసిని వనిన్ మరిసి ఆతి దని దనటానెయా గొపప్ దయ
దరమ్ంమాముసుక్ వాతాద్. మఙి సెడిడ్నె దొహ్ కాద్. 7-8 కీసుత్ మా వందిఙ్ నల వాకిస్
సాతిసావుదాన్ దేవుణుమాపాపమ్ కాణిఙ్ మఙిడిఃస్ 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 దయదరమ్ం
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మాముసుక్తోరిసాత్ న్. 9దేవుణుఎతుత్ కితిత్కవాండు కితాత్ న్ . కీసుత్ వెటపూరికిదెఙ్ ఇజి
వాండు వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్ పణి మఙి తోరిసాత్ న్. అయాకముఙాల్ 
ఎయెర్ బా నెస్ ఎతార్. 10వాండు గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక ఇహిఙ,
పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్, బూమి ముసుక్ మని విజు వనాక్ఙ్ , కూడుఃపిస్
ఒరెన్ వనిన్ అడిఃగి ఇట్ తాన్ . వాండె కీసుత్ . యాక కిదెఙ్ తగితి సమయం వానివలె
వాండుపూరి కినాన్.

11 విజు సఙతిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజ వాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెట మఙి
కుడుపాత్ ండె, వనిన్సొంతలోకుర్ ఇజిమఙిఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాలెకెండ్ 
ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు పూర్ బమ్ దునె తిరుమానం కిత మహాన్ . అయాకదె వాండు
ఎతుత్ కితిత్క. 12 కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లె ఇజి విజెరె ఇంక ముఙాలె నమకం ఇటిత్కాపె
యూదురుఆతిమాపు. అందెఙెదేవుణుగొపప్పెరికాన్ ఇజిపొగిడిఃజినాప్. అయాకదె
వనిన్ ఉదెసం. 13 అయాలెకెండె యూదురు ఆఇ మీరుబ నిజమాతి బోద వెహిదెర్
ఇహిఙ, దేవుణుమిఙిరకిస్సాన్న్ లెఇజివెహిస్ని సువారవెహిదెర్. మీరు కీసుత్ ముసుక్
నమకం ఇటిత్దెరె వనిన్ వెట కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్
దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ మిఙి సితాన్. సితండె దేవుణు మిఙి లోకుర్ ఇజి కూకాన్. యా
దేవుణుఆతమ్నె,మీరు దేవుణులోకుర్ ఇని దనిఙ్ ఉండి గురు. 14మరిదేవుణు వనిన్
లోకురిఙ్ ఒటుట్ కితిత్ విజుమఙిదొహ్ కెన్ఇనిదనిఙ్ ఉండిఆదారమ్ నెయాదేవుణుఆతమ్.
వాండువనిన్లోకురిఙ్ పూరివిడుఃదలకినివలెఅయాకెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్. దేవుణుగొపప్
పెరికాన్ ఇజి దినితాన్ లోకుర్ పొగిడిఃనార్.
ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం

15-16దేవుణుమిఙిముసుక్వెహిలెకెండ్ దీవిసత్మనాన్. అందెఙెనానుమీవందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. మీరు పబు ఆతియేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజినాను వెహిబాణిఙ్ అసిమీవందిఙ్ ఎసిత్వలెబా
డిఃస్ ఎండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎసిత్వలెబానాను పారద్నం కినివలె,మీ
వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 17 గొపప్ పెరికాన్ ఆతి మా బుబెబ్ఙ్ పారద్నం కిజిన. వాండె
మా బుబబ్ ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరు వనిన్ఙ్ బాగ నెసిన్ వందిఙ్ దేవుణు
ఆతమ్ మిఙి గెణం సీదెఙ్ ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ మిఙితెలివి కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ 
పారద్నం కిజిన. 18దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మని గొపప్
పెరి దీవెనమ్ కు ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసిన్ వందిఙ్,అయాదీవెనమ్ కాఙ్ ఆసదాన్ ఎదు
సూణి వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ ఇజినానుపారద్నం కిజిన. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ సీన
ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు ఎసొ పెరికెఙ్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం
కిజిన.

19-21 వనిన్ఙ్ నమిమ్జిని మా లొఇ మని వనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 
ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయాసతుత్ విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ పెరిక. యాగొపప్
పెరి సతుత్ దాన్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ బతిక్సాత్ ండె పరలోకమ్ దు వనిన్ ఉణెర్ 
పడఃకాదు బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ అబె అతికారం కిజినాన్. విజు రకమ్ కాణి అతికారం
కిజినిదూతెఙ,దెయమ్ కముసుక్అతికారం కిజినాన్. అతికారం కిజినివిజెరెముసుక్
వాండెగొపప్అతికారంమనికాన్. వనిన్అతికారంఏలుఅతికారం కిజినివరిముసుక్నె
ఆఏద్ . గాని వాని కాలమ్ దు అతికారం కిని వరి ముసుక్బా వాండె గొపప్ అతికారం
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మనికాన్. 22 దేవుణు విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు సఙం
ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ఙ్ పూరి
కిజినాద్. ఎంబెబావిజువనాక్ఙ్ పూరి కిజినికాన్ వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ ముఙాల సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙి ఇతిదెర్, సెఇ పణిఙ్ కిజి మహిదెర్. 2యాలోకమ్ దు మని
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ కిజి మహి లెకెండ్ మీరుబా కిజి మహిదెర్. ఆగాసమ్ దు
బులెల్య్ కిని దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి సయ్ తానుఙ్ లొఙిజి మహిదెర్. వీండె
దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇ వరి ముసుక్ ఏలు అతికారం కిజినాన్. 3 ఉండి కాలమ్ దు,
నిజమె, మాటుబా నని వరి లెకెండ్ మహట్. మా సొంత 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. 5 అందెఙె మఙి కీసుత్ వెట
కుడుపాత్ ండె మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. మాటు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ ఆతి మహిఙ్,
సాతి వరి లెకెండ్ మహట్. అయావలెబా వాండు యా లెకెండ్ కొతత్ బతుక్ సితాన్.
దేవుణు దయాదర్ మ్ దానె వాండు మఙి రకిస్సాత్ న్. 6వాండు మఙి కీసుత్ యేసు వెట
సావుదాన్ మర్ జిబతిక్సాత్ ండె,పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసె
కితాత్ న్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె యా లెకెండ్ కితాత్ న్ . 7వాని కాలమ్ దు లోకుర్ 
విజెరె వనిన్ దయ దరమ్ం విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ నండొ పెరిక ఇజి సుడ్ఃదెఙెయా
లెకెండ్ కీసుత్ వెట మా ముసుక్ దయ దరమ్ం తోరిసాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు,
దయాదర్ మమ్ దానెమిఙి రకిస్సాత్ న్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ దనితానె రకిస్సాత్ న్. మీరు
కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ వాండు మిఙి రకిస్సిత్క. అయాక వాండు మిఙి సితి ఉండి
ఇనాయమ్ నె. 9మీరు కితిత్నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ దేవుణు మిఙి రకిస్సిత్క. అందెఙె
ఎయెన్ బా నాను కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ దేవుణు నఙి రకిస్సాత్ న్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్.
10మాటు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజినెమంజిని వందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెటమఙి కుడుఃపాత్ ండె కొతత్
బతుక్మఙిసితాన్. మాటు కిదెఙ్ మనియానెగిగ్ పణిఙ్ వాండుముఙాలెతిరుమానం
కితాండె ఇటాత్ న్. నిజమెదేవుణు ఒరెండెయాలెకెండ్ మాబతుక్దిఙ్ కొతాత్ ఙ్ కితాత్ న్ .

11 అందెఙె యూదురు జాతిదు పుట్ ఇతి మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ ముఙాల ఎలాగ
మహిదెర్ ఇజిఎతుత్ కిదు. మీరుసునతికిబెఆఇకిదెర్ ఇజియూదురుమిఙివెహిస్నార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సునతి కిబె ఆత మనార్. అందెఙె వారు దేవుణు లోకుర్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. (గాని యా సునతి ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు కిని ఆసారమ్ నె)
12 సుడ్ఃదు, అయా కాలమ్ దు మీరు కీసుత్ ఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణు లోకుర్ 
ఆతి ఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరు పయివారు. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కితిత్
ఒటుట్ దిఙ్ సమందం సిలికిదెర్. మీరుయాలోకమ్ దు ఇని ఆస సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఎండ బతిక్జిమహిదెర్. 13గానిముఙాల కీసుత్ ఙ్ దూరం మహిమీరు ఏలు వనిన్
వెట కూడిఃతి మనిదెర్. కీసుత్ నల వాకిస్ సాతి సావుదాన్ దేవుణు మిఙి డగు కితాత్ న్ .
14 కీసుత్ నె యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి రాజినం కిబిసిత్కాన్. ముఙాల
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మిఙి మఙి అడుడ్ లెకెండ్ మహి పగ వాండు లాగితండె, ఉండె ననిన్ లోకుర్ కితాత్ న్ .
15యూదురి రూలుదు మని ఆడెఙ, రూలుఙ కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు సాతి సావుదాన్ 
వనాక్ఙ్ సతుత్ సిలెల్ండ కితాండె, అడు లెకెండ్ మహిపగలాగితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
రుండిలోకురిఙ్ ఇహిఙ,యూదురిఙ్,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వనిన్ వెట కుడుపిస్ ఉండె
నని కొతత్ లోకు కితాత్ న్  . యాలెకెండ్ వాండు రాజినం కిబిసాత్ న్. 16మరి సిలువాదు
సాతిసావుదాన్ 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 డగు
మహియూదురు ఆతి మఙి సమాదనం సీజిని సువార వెహాన్ . 18 వనిన్ వెట మఙి
రిఎరిఙ్, ఇహిఙ యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి, బుబబ్ ఆతి దేవుణు
ముఙాలదయ్ రమ్ దాన్ సొండెఙ్ వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ అకుక్దొహ్ కాద్. యాకదేవుణుఆతమ్
వెట మఙి దొహ్ కాద్. 19అందెఙెమీరు ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ 
సెందిఇకిదెర్ ఆఇదెర్. గాని మీరు దేవుణు లోకుర్ వెట అకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు
కుటుమ్ దికిదెర్. 20 ఉండి ఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరు మనిదెర్. దనిఙ్ 
పునాదిఆతికార్ పవకరు, అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూల పణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండె
ఆ ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్కాన్. వనిన్ వెటనె ఆ ఇలుల్ తొహె ఆజి పిరిసి పబు ఆతియేసు
కీసుత్ మండెఙ్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని
మిఙి వాండు మహి నమిమ్తిత్ వరివెట కుడుపిస్నాన్. అయావలె మీరు మహి నమిమ్తిత్
వరివెట, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మంజినిఉండి ఇలుల్ ఆజినిదెర్ .

3
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహిన్ పణిపవులుఙ్ దేవుణు ఒపజెపిస్నాన్ 

1 అందెఙె కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదు మని పవులు ఇని నాను మీ
వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. యూదురు ఆఇ మిఙి సువార వెహిస్ని వందిఙె నాను జెలిదు
ఆత.

2మీరు తప్ ఎండ వెహిమనిదెర్. దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్, మిఙి సువార వెహిన్
పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్ 3-4 దేవుణు ఎతుత్ కిజి వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క వాండు
నా వెట తోరిసాత్ న్. దిని వందిఙ్ నాను ముసుక్ కండెక్ రాసత్ మన. అయాక మీరు
సద్ వితిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దుడాపిత్ ఇటిత్కనాను నెసత్ మన ఇజి
మీరు నెసిన్దెర్. 5యాకదేవుణుపూర్ బమ్ దుమహిలోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిస్ ఎతాన్.
గాని ఏలు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ డురిఙ్, పవకరిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్.
దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె ఈహ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 6దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ 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 యేసువెటయూదురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్,యూదురుఆఇవరిఙ్ బా
వంతుమనాద్. యాకెఙ్ మీరు సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7 యా సువారనె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యా సువార పణినె దేవుణు వనిన్
దయ దరమ్మ్ దాన్ నఙి ఒపజెపాత్ న్. వనిన్ సతుత్ సీజి నా వెట కిబిసినాన్ . 8 దేవుణు
లోకుర్ లొఇ నాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. గాని వాండు నఙి యా పెరి పణి
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ఒపజెపాత్ న్. ఇహిఙ, కీసుత్ సీజిని అంతు సిలి దీవెనమ్ క వందిఙ్ యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ వెహెఙ్, 9మరి దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్ ఇటిత్క ఎలాగవాండు కినాన్ 
ఇజి లోకుర్ విజెరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వాండుయా పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్. విజు తయార్ కితి
దేవుణు పూర్ బమ్ దాన్ అసి వాండు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు ఇటిత్క లోకురిఙ్ డాఃపాత్ న్.
10వాండు ఎందనిఙ్ యా లెకెండ్ డాపాత్ న్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మని దూతారిఙ్,
వనాక్అతికారిఙ,వాండుగొపప్ గెణంమనికాన్ ఇజిదేవుణు సఙంవెటఏలుతోరిసెత్ఙ్
యాకవనిన్లోకుర్ వందిఙ్ వాండుఆతిదనితాన్ నెతోరిసినాన్. 11లోకంపుటిస్ ఎండ
ముఙాలె,యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎతుత్ కితమహాన్ . అయాలెకెండ్ మాపబు
ఆతి కీసుత్ యేసు వెట కితాత్ న్  12మాటు వనిన్ఙ్ నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట కూడిఃత
మనాట్. అందెఙె తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్
దొహ్ క మనాద్. 13 అందెఙె మా వందిఙె వనిన్ఙ్ సమెఙ్ వాతె ఇజి నా వందిఙ్ 
విసారిసామ్ట్ ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న. గానియాసమెఙాణిఙ్ మిఙిగవ్ రంసీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14దినివందిఙె,నానుమాబుబబ్ఆతిదేవుణుఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జిమీవందిఙ్ 

పారద్నం కిజిన. 15పరలోకమ్ దుమనినమిమ్తిత్ విజెరిఙ్,యాలోకమ్ దుమనినమిమ్తిత్
విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్. విజెరె వనిన్ కుటుమ్ దికార్. 16 వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ ఇటిత్
మని నండొ దివెనమ్ కాణిఙ్, మీమనుస్ దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ మండెఙ్ వనిన్ ఆతమ్
వెట సతుత్ సీదెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 17మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్.
అందెఙె వాండు మీ మనుస్దు ఎలాకాలం మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. మీరు
దేవుణుదిఙ్ పేమిసి మహి వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయ
లెకెండ్ కిజి మహిఙ, బూమి లొఇ సారితి సొహి వెలెల్ఙ్ మని మరాన్ లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. నెగిగ్ పునాదిముసుక్తొహ్ కిమనిఇలుల్ లెకెండ్ మనిదెర్. 18అయావలెకీసుత్
మఙి ఎసొపేమిసినాన్ ఇజిమీరు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ విజెరె వెటపూరి
నెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండుమఙిఅంతు సిలెల్ండ నండొ పేమిసినాన్. 19ఎయెర్ బాఅరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఇ కీసుత్ పేమమీరు నెసినెమండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణుదిఙ్ 
మనిపూరి బుదిద్ మిఙిబా మంజిని వందిఙె నాను ఈహ పారద్నం కిజిన. 20మాటు
లొసిన్ విజు దని ఇంక, ఒడిఃబిని దనిఙ్ నండొ కిదెఙ్ దేవుణు అటాన్న్. మాలొఇ పణి
కిజిని వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నె వాండు కిజినాన్. 21 కీసుత్ యేసు వెట వాండు కితి గొపప్
పణివందిఙ్, దేవుణు సఙం వెటవాండు కితిగొపప్ పణివందిఙ్ యాదేవుణుదిఙ్ తర
తరమ్ కు పొగిడిఃజిమంజినాట్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1 అందెఙె పబుఙ్ సేవ కిజిని వందిఙ్ జెలిదు ఆతి నాను మిఙి బతిమాలిజిన.
దేవుణు మిఙి నాలోకు ఇజి కూకివలె నెగిగ్ సరిదు నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్
వజమీరు మండెఙ్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజిన. 2ఎసిత్వలెబా గర ఆఏండ తగిజి
మండు. మహి వరివెట సారిల్దాన్ మండు. మహి వరిఙ్ పేమిసి, వరి వందిఙ్ ఓరిసి
మండు. 3దేవుణు ఆతమ్నెమిఙి కుడుపత్ మనాన్. అందెఙెమీరు ఉండె ఆజిమంజిని
వందిఙ్ సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ నండొ సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
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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 విజెటె ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 5మఙి విజెరిఙ్ ఒరెండె పబు.
మాటు నమిమ్జిని బోద ఉండె. మాటు ఉండెబాపిత్సం లాగె ఆతాట్. 6మాటు ఒరెండె
దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండె విజెరిఙ్ బుబబ్. వాండె విజెరె ముసుక్ అతికారం
కినికాన్. వాండెమాలొఇమంజినాన్. మావెటపణి కిబిసినాన్.

7గానిమాలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిఉండివరం, కీసుత్ మఙిసితాన్. అయాక
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వాండు సీబాత సితాన్. 8 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్, “వాండు ఎతుత్ మని బాన్ ఎకిస్ సొహివలె, వాండు ఉదద్ం గెలసిత్వలె, అసిత్
వరిఙ్ వనిన్వెటతొహ్ క ఒతాన్. వాండులోకురిఙ్ ఇనాయమ్ కు సీబాతసితాన్”, ఇజి.
9 (వాండు ‘ఎక సొహన్ ’, ఇజి వెహిస్ని దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక? దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,
వాండు ముఙాల, అడిఃగి మని యా బూమిదు వాతాన్ . 10యా బూమి ముసుక్
డిగితివాతికాండెఅగాసండాటిస్ముసుక్ నండొఅతికారంమనిబాన్ ఎకిస్సొహికాన్.
యాబూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ వెట పూరి కిదెఙె వాండు ముసుక్ ఎక
సొహాన్) 11 వాండె, లోకురిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం ఒపజెపాత్ న్.
సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి సెగొండారిఙ్ పవకరు ఇజి, సెగొండారిఙ్ సువార వెహిన్కార్ 
ఇజి, సెగొండారిఙ్ దేవుణు సఙం సుడ్ఃజి, నెసిప్సి, వరిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు
ఇజి వాండు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 12-13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ దేవుణు
పణి కిదెఙ్ పూరి నెస్ పిసెత్ఙెయాలెకెండ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు
సఙమ్ దికార్ దేవుణుదిఙ్ నెసి పూరి పిరిని వందిఙె దేవుణు లోకుర్ దేవుణు పణి
కిదెఙ్. అయా లెకెండ్ మాటు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి, వనిన్ మరిసిఙ్ నెసి ఉండె ఆజి
మంజినాట్. మాటుపూరి బుదిద్ వాతి వరి లెకెండ్ పిరినాట్ ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరి
ఆనాట్. 14అయావలెమాటు కొడొఃర్ లెకెండ్ మన్ ఎట్. గాలిడెఃయిజి,ఉలెక్ఙ్ ఇతల్ 
అతాల్ దూకిస్ని డోణి లెకెండ్, అబద బోద నెసిప్సిన్ మొసెం కిని వరి బాణిఙ్ మొసెం
ఆఎట్. 15 గాని మాటు ఎసిత్వలెబా నిజం వెహిస్ పేమిసి మండెఙ్. అయాలెకెండ్ 
మాటు కిజిని విజు వనాక్ లొఇ, కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆనాట్. వాండెమా బుర లెకెండ్.
16మాటు వనిన్ ఒడొఃల్. ఒడొఃల్ దు ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙి
అతిక్సాత్ న్. ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ విజు అయాకెఙ్ పణి కిదెఙ్ మని లెకెండ్ పణి కితిఙ,
ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ 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 18 వరి మనుస్దు సీకాట్ మని లెకెండ్ మనార్.
దేవుణు సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ దూరం మనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ వారు అరద్ం కిఎర్. వరి మనుస్ గటిదిక. 19వరిఙ్ సిగు సొహద్. వారు
ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ ఒజ ఆతార్. విజు రకమ్ కాణి పాపమ్ కు కిజినార్. వారు
అయాకెఙ్ డిఃస్ ఎర్. మరి మరి కిదెఙె ఆస ఆజినార్. 20 గాని మీరు కీసుత్ వందిఙ్ 
నెసిత్వలె అయాలెకెండ్ మండెఙ్ అఎద్ ఇజి నెసిత్దెర్. 21నిజమ్ నె,మీరు వనిన్ వందిఙ్ 
వెహిదెర్. మీరువనిన్వెటకూడిఃతివలెయేసువందిఙ్ నిజమాతిదనిఙ్ తగిన్వజమిఙి
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దేవుణు ఆతమ్ నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరు బతిక్జి మహి పడాఃఇ బతుక్ డిఃసుత్ ఇజినె
నెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇ బతుక్దు, మిఙిమహి సెఇ ఆసెఙ్ మిఙిమొసెం కిజి పాడు కిజినె
మహె. 23మీబుదిద్ని మీమనుస్ దేవుణుమారిసెత్ఙ్ వలె. 24దేవుణుమిఙి వనిన్ నని
బుదిద్ సితాన్. అందెఙె వాండు సితి ఆ కొతత్ బుదిద్దాన్ మీరు మండు. అయావలె నీతి
నిజాయితిదాన్ మంజినిదెర్. తపుఙ్ కిఎండమంజినిదెర్.

25 అందెఙె ఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహి వరి వెట నిజం వరిగ్దెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్. 26మీరు కోపం ఆతిఙ,
మీ కోపం మిఙి పాపం కిబిస్ ఎండ సుడ్ఃదెఙ్. మీ కోపం వెడారు మండెఙ్ ఆఎద్.
27తపు కిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ సరి సీమాట్ . 28డొఙ కిజి మహికాన్ ఏలుదాన్ డొఙ
కిదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండు వనిన్ కికాణిఙ్ కసట్బడిఃజి వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిదెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

29మీవెయ్ దాన్ సెఇమాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గానిమహికార్ నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ 
తగిన్ నెగిగ్ మాటెఙె వరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ వరి అవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ అయావలె మీమాటెఙ్ వెని వరిఙ్ లాబం మంజినాద్. 30 దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
దుకం కిబిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి పూరి విడుఃదల కిని దినమ్ దాక
మీరు వనిన్ లోకుర్ ఇని దనిఙ్ గురు యా దేవుణు ఆతమ్నె. 31మీ లొఇ మని కుత
అసిన్క,కోపం,పగఅసిన్క,జటిఙ్ ఆనిక,దుసలాడ్ఃనిక,మహివరిఙ్ సెఇకెఙ్ కిఇబుదిద్ ,
మీలొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32గానిమహివరివందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారంతోరిసుత్ .
మిఙి కితి సెఇ దని వందిఙ్ సెమిసుత్ . కీసుత్ వెట దేవుణు మీ తపుప్ఙ సెమిసిత్ లెకెండ్,
మీరు వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ

పేమిసిన్ వనిన్ కొడొఃరె మీరు. 2 కీసుత్ మఙి పేమిసాత్ ండె, మా వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు వనిన్ పాణం నెగిగ్ వాసనం సీనిపూజ లెకెండ్ సితాన్.
దనివెట దేవుణు సర్ దఆతాన్. అయావజమీరుబాఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి
మండు. 3మీలొఇ ఎయెన్ బా రంకు బూలమాట్. కేలార్ బూలమాట్. మని దనిఙ్ 
ఇంకమరినండొకావాలిఇజిఆసఆమాట్. నినిపణిమీలొఇమంజినెఇజిమహికార్ 
వెహెఙ్ బాసరిసీదెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు దేవుణులోకుర్. 4గానిమీలొఇ
కేడిమాటనొ,బుదిద్ సిలిమాటనొవెంజి,సిగుఆనిమాటెఙ్ నోవరిగ్దెఙ్ ఆఎద్. అయాకెఙ్ 
మిఙి తగ్ ఉ. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు మీరు వెహెఙ్. 5యాకమీరు తప్ ఎండ
నెసుత్ రంకు బూలానికాన్, కెలార్ బూలానికాన్, మని దనిఙ్ ఇంక మరి నండొ కావాలి
ఇజి ఆస ఆనికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుని కీసుత్ ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ మన్ ఎర్.
అబె అకుక్ మనికార్ ఆఎర్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆనికాన్,
బొమెఙమాడిఃసిన్ వనిన్లెకెండ్ మనాన్. వాండు వనిన్ఙ్ కావాలి ఇజి ఆస ఆని దనిఙె
దేవుణు ఇజి ఒడిఃబినాన్. 6 పణిదిఙ్ రెఇ మాటెఙ్ వెహిస్ ఎయెన్ బా మిఙి మొసెం
కిఎండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెఇకెఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ మని వరిఙ్ 
వాండు సికస్ సీనాన్. 7 అందెఙె నని వరి వెట జత కూడామ్ట్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఉండికాలమ్ దుమీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గాని ఏలుమీరు పబు వెట కూడితిదెరె
జాయిదుబతిక్జినిదెర్. అందెఙెజాయిదుబతిక్జినివరిలెకెండ్ బతిక్దు. 9ఎందనిఙ్ 
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ఇహిఙజాయిదు బతిక్జినికార్, ఎసిత్వలెబా నెగిగ్కెఙ్, నీతిమనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ కిజి
మంజినార్. 10పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజినెసిఅయావజకిదెఙ్ సుడ్ఃదు. 11సీకటుదు
మనికార్ కినిపణిదిఙ్ రెఇపణిఙవెటకూడామ్ట్. గానిఅయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ 
వెహ . 12వారు సడి సిలెల్ండ కిజిని పణిఙ వందిఙ్ వెహెఙ్ బా సిగునె. 13గాని విజు
వనాక్ఙ్ జాయి వెలిల్ తపిసిన్వలె అయాకెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి లోకుర్ నెసాన్ర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,జాయినిజమాతికెఙెవెలిల్ తోరాన్ద్ . 14అందెఙెవెహిస్మంజినార్, “నిదకిజినికి
తెలి ఆఅ. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙ్ అ. కీసుత్ నిఙి జాయి సీనాన్”, ఇజి. 15 అందెఙె
మీరు ఎలాగ నడిఃజినిదెర్ ఇజిజాగర సుడ్ఃదు. బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ ఆఏండ, బుదిద్
మని వరిలెకెండ్ నడిఃదు. 16కాలం గడాపామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఏలు నెగిగ్ దనిమ్ కు
ఆఉ. 17అందెఙె బుదిద్ సిలిలెకెండ్ బతిక్మాట్. గాని పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి
అయాకెఙ్ కిదు. 18మతు సీనికెఙ్ ఉణిజిసోసిమన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాక
పాడు కినాద్. గాని దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి మండు. 19మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ వెట వరిగ్ని వలె దేవుణు మాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ వెహిస్, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
వందనమ్ కు వెహిస్, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ పాటెఙ్ వెహిస్ వరిగ్దు.
మీమనుస్పూరిదాన్ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 20మాపబు ఆతియేసు
కీసుత్ వెటమఙిదొహ్ కిమనివిజుదనివందిఙ్ ఎసిత్వలెబామాబుబబ్ ఆతిదేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహ .

దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ కీసుత్ మాసి
21 కీసుత్ ఙ్ మీరు గవ్ రం సీజినిదెర్. అందెఙె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిదు.

22బోదెకాండె,మీరుపబుఙ్ లొఙిజినివజమీమాసిరిఙ్ లొఙిదు. మాసిరుమీముసుక్
అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ , విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ బుర ఆతి లెకెండ్, మాసి వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బుర ఆత మనాన్.
దేవుణు సఙమ్ కు విజు కీసుత్ ఒడొఃల్ నె. వాండె విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్.
24 విజు దేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని వజ, బోదెకుబా వనాక్ మాసిరిఙ్ విజు
వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.

25మొగగ్ కొడొఃరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
పేమిసి విజుసఙమ్ క వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ .

26-27 కీసుత్ ఎందనిఙ్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ ఇహిఙ, విజు
దేవుణు సఙమ్ కు సుబబ్రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె. వాండు దేవుణు మాటదాన్,
బాపిత్సమ్ దాన్ సఙమ్ కాఙ్ సుబారం కితాత్ న్ . మరి సఙమ్ కు ఇని పాపం సిలెల్ండ,
నిందెఙ్ సిలెల్ండ, తకుఙ సిలెల్ండ, ఇని సెఇకెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు వాండె నెగెండ
తోరిసెత్ఙె విజు దేవుణు సఙమ్ క వందిఙ్ వాండు సాతాన్. 28 అయలెకెండ్ నె కీసుత్
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసినాన్. అయలెకెండ్ నె ఒరెన్ మాసిఆలిస్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్.
ముకెలంమాసిరువరిసొంతఒడొఃల్ దిఙ్ పేమిసిన్లెకెండ్,వరిబోదెకాఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె.
వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ పేమిసిన్కాన్ వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసాన్న్.

29-30ఎందనిఙ్ ఇహిఙఎయెన్ బావనిన్సొంతఒడొఃల్ దిఙ్ దూసిస్ ఎన్. గానిదనిఙ్ 
నెగెండ సుడ్ఃజి పోస కినాన్. మాటు కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్త మనాట్. అందెఙె కీసుత్
వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతి విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక దేవుణు
మాటదురాసిత్ మనిలెకెండ్ మనాద్. అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్ అయిసిఅపొప్సిరుఙ్ 
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డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యా
మాటదిఙ్ నండొ నిరీ అరద్ం మనాద్. గాని యా మాటెఙ్ కీసుత్ వెట విజు దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ మని సమదం వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియా
మాటెఙ్ మీవందిఙ్ బామనికాదె. ఒరెన్, వనిన్ఙ్ వాండెపేమిసిన్ 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,
“మీఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు. యాకదె దేవుణు వెహి ఆడెఙలొఇ ఒటుట్ దాన్ 
కూడిఃతి మని మొదొహి ఆడ. అయా ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘మీరు మీ అయిసి
అపొప్సిరిఙ్ లొఙితిఙ విజు మిఙి నెగెండ మంజినె. మీరు నండొ పంటెఙ్ యా
బూమిదుబతిక్నిదెర్ ’. 4అపొప్సిరాండె,మీరుమీకొడొఃర్ మనుస్దిఙ్ కోపంరేప్ మాట్.
గాని పబుఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ, వరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, నెసిప్సిపోస కిదు.

వెటిట్పణి కిని వరిఙ్ ఎజమానిరిఙ్ వెహిస్నిక
5వెటిట్పణికినికిదెరా,బూమిముసుక్మనిమీఎజుమానిరిఙ్ లొఙిదు. మీరుకీసుత్ ఙ్ 

లొఙిజిని లెకెండ్ వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు పూరి మనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ 
సీని గవ్ రం సీజిలొఙిదు. 6నెగిగ్కార్ ఇజి వెహెఆదెఙ్ వారు సూణివలెనెఆఎద్. వరిఙ్ 
లొఙిదెఙ్. గాని మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన వజ మీ పూరి మనుస్దాన్ కిదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు కీసుత్ ఙ్ వెటిట్ పణిమణిసీర్. 7మీరు పణిఙ్ కిని వలె, లోకుర్ 
వందిఙెకిజినాప్ ఇజిఆఏండ,దేవుణువందిఙ్ కిజినాప్ ఇజిసరద్దాన్ కిదు. 8ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙవెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా,మరిఎయెన్ ఆతిఙ్ బామరిఇనినెగిగ్ పణి కినికాన్ 
ఆతిఙ్ బ పబు పలితం సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

9 ఎజమానురుఙాండె, మీరుబా మీ వెటిట్పణి మణిసిరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదు. వరిఙ్ 
బెదిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు నెసిన్దెర్, మిఙిని వరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమాని దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు 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. 11 దేవుణు సీజిని విజు
అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి తయార్ ఆజి మండు. సయ్ తాను అడుడ్ ఙ ఎదిసి
గెలసిన్వందిఙ్ యా లెకెండ్ తొడిఃజి తయార్ ఆజి మండు. 12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు లోకుర్ వెట ఆఏద్ ఎదిసిన్క. గాని సీకటుదు మని లోకుర్ ముసుక్ అతికారం
కిజిని దెయమ్ క వెట, వనాక్ నెయ్ కిర్ వెట, ఆగాసమ్ దు మని విజు దెయమ్ కాఙ్ నె
మాటు ఎదిసినాట్. 13 అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి
సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమండు. సెఇ దినమ్ కు వానివలె, దయిరమ్ దాన్ 
నిల్ దెఙ్ అటిన్దెర్. ఆకర్ దాక, మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ నిదెర్. 14 అందెఙె మీరు
దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. ఒరెన్ విదెం కినికాన్ నడుముదు
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బెలుట్ తొహె ఆజి విదెమ్ దిఙ్ తయార్ ఆజిని లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
నమిమ్జితయార్ ఆజిమండు. గుండెదు కాడ్ఃఎండమంజినివందిఙ్ ఇనుము కవసం
తొడిఃగిజిని లెకెండ్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిదాన్ మంజి, సయ్ తాన్ బాణిఙ్ తపె
ఆదు. 15జార్ ఎండనెగెండనిలిన్ వందిఙ్బూటుక్తొడిఃగినిలెకెండ్ సమాదనంసీజిని
సువారమాటనమిమ్జి,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 జినెమండు. 17బురదు దెబ తగిల్ఎండమంజిని వందిఙ్ గొపప్ గటిమని
టోపి తొడిఃగిని లెకెండ్ దేవుణు మిఙి రకిస్స్ త మనాన్ ఇజి నెసి నమిమ్జి సయ్ తాన్ 
మిఙి బాదెఙ్ కిఎండ వనిన్ బాణిఙ్ దూరం మండు. కీదు కూడం అసి తయార్ ఆతి
లెకెండ్, దేవుణు మాటదాన్ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ దాన్ మండు. దేవుణు
ఆతమ్ మిఙి సీజిని కూడఃమ్ నె దేవుణు మాట. 18 దేవుణు ఆతమ్ మనుస్దు వెహిస్
నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. దేవుణు బాణిఙ్ సాయం లొసుత్ . మీరు
ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినివలెబదకమ్ దాన్ పారద్నం కిమాట్. పారద్నండిఃసామ్ట్. దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. 19నా వందిఙ్ బా
పారద్నం కిదు. నానువరిగ్ని వలెనెగిగ్ మాటనావెయిదుదేవుణుసీనిలెకెండ,ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, సువారదు ముఙాలె డాఃఙితి మహి. గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్
సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.

20యా సువార వెహెఙ్, వనిన్ కబు తనివనిన్ లెకెండ్ యేసుకీసుత్ నఙి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . దిని వందిఙె ఏలు నాను జెలిదు మన. అందెఙె నాను నెగెండ దయిరమ్ దాన్ 
వెహెఙ్, మని లెకెండ్ వెహెఙ్ నా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 21మాటు పేమ కిజిని మా
తంబెరి ఆతి తుకికు,నావందిఙ్ మిఙివిజు వెహన్న్. నాను ఇనిక కిజిన, ఎలాగమన
ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ నా వందిఙ్ వాండు వెహన్న్. వాండు పబు వందిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ 
సేవ పణి కిజినికాన్. 22మఙి జరిగ్జిని దని వందిఙ్ మిఙి వెహెఙ్, మిఙి దయిరం
మాట వెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙె నాను వినిఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 23మా బుబబ్
ఆతి దేవుణునిమాపబు ఆతియేసు కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతిమీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయంకిపిన్ .మీరుమహివరిఙ్ పేమిసిమండెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినెమండెఙ్ 
సాయంకిపిన్ . 24కొససిలెల్ండ,మాపబుఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ పేమిసిన్విజెరిఙ్ దేవుణు
దయదరమ్ం మనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియపటన్మ్ దుమని
దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి

సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. యాసఙంమొదొల్ సిత్కాన్ పవులునె. డగు పది
పంటెఙ్ వెనుక,సువారవెహిస్నివందిఙ్ పవులు జెలిదుమహివలె,యాసఙమ్ దికార్ 
వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితారె, వరి లొఇ మని ఎపపొదితుఙ్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిని వందిఙ్ 
పోకిస్నార్. పవులుఙ్ సాయమ్ బా వనిన్ వెట పోకిస్నార్. వారు కితి యా నెగిగ్ పణి
వందిఙ్ వరిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్రాసినిఉతమ్ నెయాక. నిజమాతిసర్ 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. పిలిపియ పటన్మ్ దు మని కీసుత్ యేసు
వెట కూడిఃతిమనిదేవుణుదిఙ్ కేటఆతివిజెరిఙ్,మరిసఙంనడిఃపిసిన్పాసట్ర్ ఙ,సఙ
పెదద్ల్ ఙ,రాసినిక. 2బుబబ్ ఆతి దేవుణు ని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ 
మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పవులు కినిపారద్నం
3నాను ఎసిత్వలెబా, మిఙి ఎతుత్ కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్ మీవందిఙ్ వందనమ్ కు

వెహిస్న. 4-5మీరు సువార వెంజి, నమిమ్తిత్ దినందాన్ మొదొలిస్ ఏలుదాక, సువార
సాటిసిన్ వందిఙ్ మీరు నా వెట జత కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ 
నాను పారద్నం కినివలె, నాను సర్ దదాన్ పారద్నం కిజిన. 6మరి, మీమనుస్దు నెగిగ్
పణి మొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్ యేసు వాని రోజుదు అయాక పూరి ఆనిదాక, వాండు
నడిఃపిసినెమంజినాన్. యాసఙతి,నాను అనుమానం సిలెల్ండపూరి నమిమ్జిన.

7 మిఙి నాను నండొ పెమిసన్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ యా లెకెండ్ నాను
ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మనివలెబా, సువారదిఙ్ 
విరోదంఆతికెఙ్ వెహిన్వరిఙ్ నెగెండమర్ జివెహిస్,అయాసువారనిజంఇజిలోకురిఙ్ 
వెహిస్ తోరిసిన్ వలెబా, దేవుణు నఙి సితి యా గొపప్ పణిదు మీరు విజెరె నా వెట
కూడిఃతి మనిదెర్. 8 కీసుత్ యేసు మిఙి పేమిసిని వజనె, నానుబా మిఙి పేమిసన్.
మిఙివిజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినయాక నిజం ఇని దనిఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 9-11నాను
ఈహ నెమీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన ఇనిక వాతిఙ్ బా,మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
నెగెండ లావు పేమిసిమండెఙ్ ఇజిపూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి, మరి, ఇనిక వాతిఙ్ బా, నెగిగ్కెఙ్ 
ఇని ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన.
నానుఎందనిఙ్ ఈహ పారద్నం కిజినఇహిఙ, కీసుత్ వానిరోజుదాకనెగిగ్కఇనికఇజిటెట
నెసిమీరు ఇనిపాపం సిలెల్ండ, ఇని నింద సిలెల్ండ నెగెండమండెఙ్. మరి,యేసు కీసుత్
సతుత్ దాన్ మీబతుక్ విజు పలితం వాని లెకెండ్ నీతి నిజయితిదాన్ మంజిని వందిఙ్ 
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నాను ఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజిన, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీ
బతుక్ సుడ్ఃజిలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం సీదెఙ్,పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12తంబెరిఙాండె, నఙివాతిబాదెఙ్ విజు,మరి నండొలోకుర్ సువార విని వందిఙ్ 

పణిదిఙ్ వాతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 13 అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ 
సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నెతొహెఆతమనఇజిరాజుఇండొమనిజమనుఙు విజెరెని
మరి పటన్మ్ ది లోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్ మనార్. 14మరి నాను తొహె ఆతి మనిఙ్,
నమిమ్తిత్ తంబెరిఙా లొఇ నండొడార్ దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు మాట
వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మహివలె, పబు ఎలాగ నఙి సాయం
కితాన్ ఇజివారుసుడ్ తార్. అందెఙె,వారుపబుముసుక్నండొనమకంఇటాత్ మనార్.
15-17 నిజమె, సెగొండార్ నా ముసుక్ గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙె
వారు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. వీరు నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఆఏండ, పవులుముసుక్మాపు
పెరికాప్ ఇజిపొఙె ఆని వందిఙె కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ కితిఙ,నాను జెలిదు
మనివలె,మరినండొబాదెఙ్ నఙివానెఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్. గానిమరిసెగొండార్ 
నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. వీరు నఙి పెమిసినార్. సువారదిఙ్ ఎదిసిన్ వరిఙ్, మర్ జి
వెహిస్ నిజం ఇజి తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్ ఇజి వీరు నెసినార్.
అందెఙె వీరు నెగిగ్ 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 ఆజినెమంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీపారద్నమ్ దాన్, యేసు కీసుత్
నఙి సితి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్, నఙి ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు, ఆకార్ దు,
నా విడుఃదల వందిఙ్ నె వాతె ఇజి నాను నెసిన. 20నాను ఇని దని లొఇబా సిగు
ఆఏండ మండెఙ్ ఇజినె నాను నండొ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆనిక. గాని ఎసిత్వలెబా
నాను కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ దయ్ రమ్ దాన్ కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను సాతిఙ్ బా, బతిక్తిఙ్ బా కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజినాను కిజిని
విజు పణిఙాణిఙ్ నాను తోరిసన్. 21 అందెఙె నాను బతిక్జిన ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙె.
నానుసాతిఙ నఙిలాబం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెనాను కీసుత్ వెటనెమంజినలె.
22-23 గాని నాను బతిక్జి మహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ పలితం వాని పణి కిదెఙ్ అటన్.
అయావలె ఇనికనాను కోరిదెఙ్ ? సాదెఙ్ నా, బతిక్దెఙ్ నా? నాను నెస్ ఎ. నాను రుండి
వనాక్ఙ్ గుపె ఆజిన. యాలోకం డిఃసి కీసుత్ వెట మండెఙ్ ఇజినె నా ఆస. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయాకదెనఙిఒదెనెగెద్. 24-25గానినానుబతిక్జినిక,మిఙిగొపప్అవుసరం.
యాక నాను పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను మంజి మీ విజెరె వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ 
వలె ఇజి నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె,మీరు కీసుత్ ఙ్ నెగెండ నమిమ్జిమండెఙ్ 
సాయంకినివందిఙ్ నానుఅటన్. అయాలెకెండ్ మీరునెగెండనమిమ్జినిఙ్ మీరుసర్ ద
ఆనిదెర్. 26 అందెఙె, నాను మీ వెట మరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙి మీ నడిఃమి
తపిసాత్ న్ ఇని దని వందిఙ్ కీసుత్ యేసుఙ్ పొగిడిఃనిదెరెల్.

27ఇనిక ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారదుమని దనిఙ్ తగిన్ వజ నడిదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీడగువాజి,మిఙిసుడ్ఃతిఙ్ బా, సిలిఙ రెఎండమీవందిఙ్ 
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వెహిఙ్ బా, మీరు విజిదెరె సువారదు వెహిస్ని నమకం వందిఙ్ ఉండె మనుస్ కలిగ్ జి
ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ ఉండె ఆజి నెగెండ నిలిన్దెరెల్ ఇజి నాను నెసాన్లె. 28మరి, మిఙి
ఎదిసిన్ వరిఙ్, ఇని దని లొఇ మీరు తియెల్ ఆఇదెర్  ఇజి నాను నెసాన్లె. యాక
దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని దేవుణు మిఙి
ఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె ఇని దనిఙ్ బారుజుప్ ఆనాద్. దేవుణునెయాకెఙ్ విజు కినాన్.
29 కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్ వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ బా దేవుణు మిఙి
అకుక్ సిత మనాన్. 30 అందెఙె సువారదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ వెహిన్వరిఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ 
కసట్బడిఃజి దనిఙ్ మాటు ఉండె ఆతాట్. నాను ముఙాలె, పిలిపిప్యదు మహివలె
ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃతికమీరు సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కసట్బాడిఃజినిక వెంజినిదెర్.

2
1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిఙ్, 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? 2ఆహెమహిఙ,
మీరు ఉండె లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి, ఉండె మనుస్దాన్,
ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ మంజి, నా సర్ ద పూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ ఆఏండ,
కితి దని వందిఙ్ నాను కిత ఇజి పొఙె ఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్ గాని, మహికార్ నఙి
ఇంక పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి,తగిజిమండెఙ్. 4మీలొఇవిజిదెరెబా,మీసొంతపణిఙె
తొఎండ, మహి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియా
మనుస్నెమిఙిబామండెఙ్ .

6వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ 
ఇజి, అయా అకుక్ మండెఙ్ వలె ఇజి పటుతల కిఎతాన్. 7 గాని వాండు వనిన్
మనుస్దాన్, అయాక విజు డిసాత్ ండె, ఒరెన్ పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, లోకు
ఆతాన్. 8 వాండు ఒరెన్ లోకు ఆతండె, వనిన్ఙ్ వాండె తగె ఆతాన్. వాండు
దేవుణుదిఙ్ లొఙితాండె, సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. గొపప్ సిగుదాన్ 
కూడిఃతి మని సిలువాదు సాని సావు సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.
9 అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ కితాండె, మహి విజు పెరుక్ ముసుక్ గొపప్
పేరు సితాన్.

10-11 దేవుణు యా లెకెండ్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ 
విజు, బూమి ముసుక్ మనికెఙ్ విజు సాతికార్ ని మరి తోర్ ఇకెఙ్ విజు యేసు
పేరుదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసెత్ఙ్. విజు యేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ 
ఒపుప్కొండెఙ్. అయలెకెండ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ గొపప్ గనం సీజినార్.

12 అందెఙె నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు రకిస్సిత్ లోకుర్ కిదెఙ్ తగిన్ పణిఙ్, మీ
లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ తియెల్ దాన్ వణుకుదాన్ కిదెఙ్ నండొ కసట్పడిఃదెఙ్. ఎసిత్వలెబా,
మీరు నామాట వెంజి లొఙితిదెర్. నాను మీ వెటమనివలెనె ఆఏండ, మీవెట 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.

14-15 మీరు విజు పణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొ ఆఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ కిదెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మూరక్మ్ ది వరి నడిఃమి, సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె,
నిందెఙ్ సిలెల్ండ,పాపంసిలెల్ండ,ఇనితపుసిలిదేవుణుకొడొఃర్ ఇజితోరెఆదెఙ్. మీరు
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నని వరి నడిఃమిమంజి, బతుక్ సీనిమాటమీరు నెస్ పిసిన్వలె, ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ 
ఎలాగ జాయి సీజినానో, అయా లెకెండ్ మీరుబా మనిదెర్. 16మీరు యా లెకెండ్ 
మహిఙ, కీసుత్ వాని దినమ్ దు నాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ సర్ ద ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుమీనడిఃమి కసట్ బాడిఃజి కితి పణి, ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఎతాద్ 
ఇజిమీ బతుక్ రుజుప్ కినాద్. 17మీరు సువార నమిమ్తిత్వలె, మీబతుక్ దేవుణుదిఙ్ 
సితిదెర్. ఒరెన్ పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనివలె, పూజ సీని దని ముసుక్ దాకస్
పటుక్ రసం వాకి లెకెండ్, రోమ అతికారిఙు నఙి సపిత్ఙ, నా నల మీపూజ ముసుక్
వాకిన్ లెకెండ్ ఆనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్తిఙ,నానుసర్ దఆజిన. మీవిజెరెవెటసర్ ద
ఆజిన. 18అయాలెకెండ్ మీరు విజిదెరెబానావెట నండొ సర్ ద ఆదు.

తిమోతినిఎపపొదితు
19తిమోతిఙ్ మీడగు బేగిపోకెఙ్ పబు ఆతియేసు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ 

ఇజి నాను ఆస ఆజిన. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్, మిఙి సర్ ద కిబిసాన్న్. అయ
లెకెండ్ 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 బానా డగు సిలెన్. 21మహికార్ 
విజెరె, వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతిసొంతపణిఙెసుడ్ఃజినార్. గానియేసు కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ 
తొఎర్. 22గాని, తిమోతి నమమ్కమ్ దాన్ పబుఙ్ సేవ కిజి నెగిగ్కాన్ ఇజి రుజుప్ కితిక
మీరునెసిన్దెర్. అపొప్సివెటమరిసిఎలాగకూడిజ్ పణి కినాండొ,అయాలెకెండ్ సువార
నండొ లోకుర్ విని వందిఙ్ నా వెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్. 23అందెఙె, ఇబెబ్ నఙి జరిగ్దెఙ్ 
మనికఎలాగజరిగ్నాద్ ఇజినెసిత్ఙ,వెటనెనాను వినిఙ్ మీడగుపోకెఙ్ ఇజినానుఆస
ఆజిన. 24నానుబాబేగిమీడగువాదెఙ్ పబునఙితప్ ఎండసాయంకినాన్ ఇజినాను
నమిమ్జిన.

25ఎపపొదితుఙ్ మీడగు మర్ జిపోకెఙ్ వలె ఇజినాను బాగ ఎతుత్ కిజిన. వాండు
నాతంబెరిననికాన్. నావెటజతకూడ్ఃజిపణికినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నావెటకూడ్ఃజి
నండొ కసట్బాడిఃజినాన్. నఙిఅవ్ సరంమనివలెతోడుఃమంజిసాయంకిదెఙ్ మీరునా
డగు పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు మర్ జి పోకిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్ వాతాద్ ఇనిమాటమీరు విహిదెర్ 
ఇజి నెసాత్ ండె, మీరు వెహిదెర్ ఇజి నండొ బాద ఆజినాన్. 27 నిజమె, వాండు నండొ
కసట్ం అరిస్ సావు బతుక్ ఆతాన్. గాని దేవుణు వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్.
వనిన్ఙె ఆఏండ, నా ముసుక్ బా కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం
ఆతి దనిముసుక్ వనిన్ సావు వందిఙ్ బాదుకం ఆఏండమంజిని వందిఙ్ నాముసుక్
కనికారంతోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 28అందెఙె,మీరువనిన్ఙ్ మరిసుడ్ఃజిసర్ ద
ఆనివందిఙ్, నఙిమనిదుకం తకు ఆని వందిఙ్ గజిబిజిపోకెఙ్ ఇజిఒదెఆసఆజిన.
29-30అందెఙె, పబు వెట కూడిఃతి మని వినిఙ్ నండొ సర్ దదాన్ డగు కిదు. వాండు
కీసుత్ ఙ్ సేవకినివందిఙ్ సావుబతుక్ఆతాన్. మీరునావందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతిసాయం
కిదెఙ్,వాండువనిన్పాణంసీదెఙ్ బాగుసెఆఏండకితాన్. అందెఙెవినిఙ్ గవ్ రంసీదు.
విని నని వరిఙ్ బాగవ్ రం సీదు.
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3
1ఆకార్ దు, నాతంబెరిఙాండె, పబు వెటమీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె, మీరు

సర్ ద ఆజినెమండు. నాను ముఙాలె సెగొండార్ సెఇ వరి వందిఙ్ వెహమన. అయా
సఙతిఙ్ నెమరిమరిరాసిత్ఙ్ బానాను వంద్ ఎ. అయాకమిఙిమొసెం కిని వరిబాణిఙ్ 
తపిసాన్ద్.

2వెరినుకుడిఃఙపోలితివరివరిఙ్ జాగతమండు. వారునండొసెఇపణిఙ్ కినికార్.
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిలోకుఆనివందిఙ్ మొగకొడొఃర్ సునతి కిబెఆదెఙ్ వలెఇజివారు
కసితంవెహిస్నార్. అయాకనిజంఆఎద్. వారు పణిదిఙ్ రెఎండఒడొఃల్ కొయ్ జినార్.
అందెఙె వరి వందిఙ్ జాగత మండు. 3 నాను ఆహె వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నిజమాతి సునతి కిబె ఆతికాట్ మాటె. వారు ఆఎర్. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నిజమాతి
లోకుర్ మాటె. దేవుణుఆతమ్దాన్ నె,మాటుదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసినాట్. కీసుత్
యేసు మా వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ సర్ ద ఆజినాట్. సునతి ముసుక్ ఆఎద్, మా
నమకం సునతి కితిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నమిమ్ఎట్. 4అహిఙ,యా
లెకెండ్ 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 బా ఒడ్ఃబితిఙ, వనిన్ ముసుక్ మరి ఒదె వెహెఙ్ 
అటిన్కాన్ నానె. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపుటిస్ఎనిమిదిరోసాక్ఙెనఙిసునతికితాత్ ర్ .
నాను ఇసాఏలుజాతిదిదుమనిబెనియమిను తెగగ్దు పుటిత్కాన్. నాఅనిగొగొర్ విజెరె
ఎబివారు. నానుబాపూరి ఎబి వాండునె. నాను పరిసయవాండు. దేవుణుమోసెఙ్ 
సితి రూలుఙ్ నానుపూరిలొఙిత. 6యాలెకెండ్ కినిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదెసు
ఇజిఒడిఃబిజి, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ నాను నండొబాదెఙ్ కితికాన్. మోసెఙ్ 
సితిరూలుఙలొఙిజి,ఒరెన్,నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ అట్ తిఙ,వనిన్
లెకెండ్ నానుబాతోరెఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙలొఇఇనికబాతప్ ఎత.

7 నఙి లాబం వానిక ఇజి ఒడిఃబితియా సఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నాను
డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ నెసిన్ వందిఙె డిఃసత్ సిత. 8-9అయాకదెఆఏండ,నానుముఙాలె కిజి
మహి విజు సఙతిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసినికాదె
విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ విలువ మనిక. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసిన్ వందిఙెయా సఙతిఙ్ 
విజు పణిదిఙ్ రఇక ఇజి డిఃసత్ సిత. నాను కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వందిఙ్,మరి,
నాను పూరి కీసుత్ యేసు వాండు 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 యేసు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నె,
దేవుణు నఙి నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నాను కీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్ ఇజినెనానుమరిమరి కోరిజిన. ముకెలం,వాండు
సావుదాన్ నిఙితి వలె, దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి సతుత్ నఙిబా కావాలి ఇజినాను 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 ఇజికోరిజిన. నానుసాతివెనుకమర్ జిబతిక్నిబతుక్ ఎలాగ్ బా
నఙిదొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆతఇజినాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ,దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి
వజ నానుపూరి ఆతమన ఇజి వెహ్ ఎ. గాని కీసుత్ యేసు నఙి కూకివలె, నాను ఎలాగ
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మండెఙ్ ఇజివాండు కోరితమనాండొ, దని వందిఙ్ నాను కసట్బడిఃజిన.
13 తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నాను పూరి ఆత ఇజి నాను వెహ్ ఎ. గాని ఉండి

సఙతి నాను కిజిన. నాను ముఙాలె కిజి మహి వనాక్ఙ్ పోసి, నాను బతిక్జిని
బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నాను సుడ్ఃజి కసట్బాడిఃజిన. 14 అందెఙె
దేవుణు నఙి పరలోకమ్ దు కూకిస్ సీని ఇనాయం లొసిన్ నా గురి వందిఙ్, నాను
కసట్ బాడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నాను నమకం ఇటాత్ మన.
15 అందెఙె, నమకమ్ దు పూరి పిరీతి మాటు విజెటె, ముఙాలె వెహి వజ మండెఙ్ 
ఇజి, ఉండె మనుస్ మండెఙ్. గానిముఙాలె వెహి ఇని దని లొఇబామిఙిమరి ఉండి
మనుస్ మహిఙ, దేవుణు అయాకబామిఙి వెహిస్ తోరిసాన్న్. 16దేవుణు మిఙి వెహిస్
తోరిసిత్ వజమాటుమండెఙ్ ఇనికాదెముకెలంఆతిక. 17తంబెరిఙాండె,మీరువిజిదెరె,
నఙి సుడ్ఃజి నడిఃదు. మాపు నడిఃతి వజ నడిఃజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి మీరు నడిఃదు.
18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నండొండార్ నమిమ్తిత్కాప్ ఇజివెహెఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదుసాతి
ఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండ మనార్ ఇజి వరి బతుక్దాన్ తోరిసినాద్. నిని వరి వందిఙ్ 
నాను ముఙాలె మిఙి నండొ సుటుక్ వెహ మన. 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.
వనాక్ లొఇనె సర్ ద ఆజినార్. యాలోకమ్ ది పణి కిదెఙె వారు ఎతుత్ కినార్. 20గాని
మాటు పరలోకమ్ దు మనికాట్. అబెణిఙ్ వాని, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు ఎదు
సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ . 21వాండు మర్ జి వానివలె, మాసతుత్
సిలి సబ్ జి సొని ఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజు
వనాక్ఙ్ అతికారం కిని వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్, వాండు యా లెకెండ్ మా ఒడొఃల్ దిఙ్ 
కినాన్.

4
1అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,ముఙాలెనాను నెస్ పిసిత్ దని వజమీరు పబు ముసుక్

మనినమకండిఃస్ ఎండనెమండు. మీరునాలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్. మీరు
నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. మీ వెట మండెఙ్ నాను నండొ ఆస ఆజిన. మీరె నఙి
నండొసర్ ద కిబిసిన్కిదెర్,నఙినెగిగ్ పేరు తపిసిన్కిదెర్. 2ఓయువొదియసుంటుకెమీరు
కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండు ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు పబు
లోకు. 3మరి, నా వెట సేవ పణి కినికి, నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి. నీను యా బొదెక్ 
కూడ్ఃజి పాడ్ఃజిమంజిని లెకెండ్ వెహ్ అ ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
కీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ నావెటనండొకసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతువెట,నావెట
జత 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 వెట సారిల్దాన్ మంజిన ఇజి తోరిస్ అ.
పబు బేగి వానాన్ ఇజి పోసామ్ట్ 6 ఇని దని వందిఙ్ బా విసారిసామ్ట్. గాని ఎలాగ
మరి సమయమ్ దుబా, మహిఙ్ బా, సిలిఙ్ బా, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మిఙి
మని అవ్ సరమ్ కు వనిన్ఙ్ వెహెఙ్. వనిన్ సాయం మీరు లొసెత్ఙ్. వనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా
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వందనమ్ కు వెహెఙ్. 7 అయావలె, దేవుణు వనిన్ సమాదనం మీ మనుస్దు, మీ
గరబ్మ్ దు మిఙి కాపాడఃదెఙ్ సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసు వెట
కూడిఃతిమనికిదెర్. యాసమాదనంలోకుర్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇక. 8నాతంబెరిఙాండె,
ఆకార్ దు,నాను ఉండి వెహిస్న. మీరు ఈహ ఒడిఃబిజిమండెఙ్ ఇజినాను వెహిస్న.
నిజమాతి వనాక్ఙ్, లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్, నాయం మని వనాక్ఙ్,
పాపం సిలి వనాక్ఙ్, లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్, గొపప్ పేరు తపిసిన్ వనాక్ఙ్,
లోకుర్ పొగిడిఃని వనాక్ఙ్ మీరు ఒడిఃబిజి మండు. 9మరి నాను మిఙి నెస్ పిసిత్కెఙ్,
మీరు నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినె మండు. నాబాణిఙ్ మీరు విహికెఙ్, నాను కిజినికెఙ్ మీరు
సుడ్ఃతికెఙ్ కిజినె మండు. అయావలె, సమాదనం మిఙి సీజిని దేవుణు మిఙి తోడుః
మంజినాన్.

నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు
10సెగం రోసుక్ డిఃసిత్దెరె, నఙిఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి ఏలుమీరుతోరిసిన్ వందిఙ్ నాను

పబుఙ్ సర్ దఆజివందనమ్ కు వెహిస్న. మీరు ఎసిత్వలెబానఙిఎతుత్ కిజినెమహిదెర్ 
ఇజి నాను నెసన్. గాని నఙి సాయం కిజి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి మిఙి తోరిసెత్ఙ్ అవకాసం
దొహ్క్ ఎతాద్. 11 నఙి అవ్ సరం మనిఙ్ ఇజి ఆఏద్ యాలెకెండ్ వెహిస్నిక. ఎలాగ
మరి సమయమ్ దుబానఙిమనికాదెసాలు ఇజి సరి కిదెఙ్ నెసత్ మన. 12ఇహిఙ, నఙి
కావాలసిత్కెఙ్ విజుసిలితివలెఎలాగమండెఙ్ ఇజినానునెసిన. నండొమనివలెఎలాగ
మండెఙ్ ఇజిబానానునెసిన. ఎలాగమరిసమయమ్ దుబాసరి కిబెఆదెఙ్ నానునెసత్
మన. పొటపంజితివలెబా,బఙ కటిస్ని వలెబా, నండొమనివలెబా, ఇనిక సిలివలెబా
సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. 13యాలెకెండ్ సరి కిబె ఆదెఙ్ విజునాను అట్ సిన.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ నఙి సతుత్ సీజినాన్.

14 అహిఙ్ బా, ఏలు యా లెకెండ్ నాను కసట్మ్ దు మనివలె, మీరు నఙి సాయం
కితిదెర్. నెగిగ్ పణినె కితిదెర్. 15 పిలిపిప్యదు మని నమిమ్తిత్కిదెరా, మీరు నెసిన్దెర్ 
నాను సువార వెహెఙ్ మొదొలిస్ తొలి రోసాక్ఙ్, నాను మసిదొనియ రాసట్ర్ం డిఃసిత్
వాతివలె, మీ సఙమ్ దికిదెరె నఙి సితిదెర్, నా బాణిఙ్ లొసె ఆతిదెర్. మరి ఎమేణి
సఙమ్ దికార్ బాసిఎతార్. 16మరినాను తెసెలొనికయ పటన్మ్ దు మహివలెబా నఙి
అవ్ సరం మహివలె మీరు ఉండి సుటునె ఆఏండ నండొ సుటుక్ డబుబ్ పోకిదెర్.
17మీరు యా లెకెండ్ మరి డబుబ్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజి వెహ్ ఎ. గాని మీరు
యాలెకెండ్ సితి దనిఙ్ దేవుణుమిఙి నండొ దీవిస్ పిన్ ఇజినె ఆస ఆజిన.

18 ఏలు నఙి సరి ఆని నసొ మనాద్. మరి నండొబా మనాద్. మీరు ఎపపొదితు
వెట పోకికెఙ్ వాండు తత సితాన్. అందెఙె ఒదె నండొ మనాద్ . మీరు నఙి సితిక,
దేవుణుదిఙ్ సీజిని వాసనం మని పూజ లెకెండ్ మనాద్. వాండు దని వెట సర్ ద
ఆతండె డగు కితాన్. 19మరి, నా దేవుణు, మీ అవ్ 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 వెట మని తంబెర్ ఙు మిఙి
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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22 ఇబెబ్ మని దేవుణు లోకుర్ విజెరె, ముకెలం కయ్ సరు రాజు ఇండొ పణి కిజిని
నమిమ్తిత్కార్ మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 23పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ం
మిఙితోడుమనీద్. 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. వాండురోమజెలిదుపొకెఆతిమహివలెరాసిత్కాదె. పవులుఎసెఙ్ బా
కొలొసి పటన్మ్ దు సొన్ ఎతాన్. వాండు దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునెయా
పటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరెకూడిఃతిమనిసఙమ్ దిఙ్ బుర

లెకెండ్ కీసుత్ మనాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ దేవుణు సఙం. వాండు విజు వనాక్ఙ్ ముఙాలె
మనికాన్. విజు తయార్ కితికాన్ వాండె. విజు అతికారమ్ క ముసుక్ అతికారం
మనికాన్ వాండె ఇజి ఎతుత్ కిబిసి రాసినాన్.
నమిమ్తిత్కార్ యాలోకమ్ దిసఙతిఙముసుక్మనుస్ ఇడ్ఃఎండ,పరలోకమ్ దుమని

సఙతిఙముసుక్మనుస్ ఇడ్ దెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిబా
యాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్ .

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నానుని, మా తంబెరి ఆతి
తిమోతి కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్  రాసిని ఉతం.
దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనెనాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు నమిమ్దెఙ్
 తగిన్ తంబెరిఙు. మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్, మీరు నిపాతిదాన్ 
 మండెఙ్  సాయం కిపిన్.

3 మాపు మీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి పారద్నం కినివలె, ఎసిత్వలెబా మా పబు ఆతి
యేసుకీసుత్ ఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,
మీరు కీసుత్ యేసుఙ్  నమిమ్జినిదెర్  ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ విజెరిఙ్ 
 పేమిsiనిదెర్ ఇజి మాపు వెహ మనాప్. 5 మీరు యా లెకెండ్, కీసుత్ యేసుఙ్ 
నమిమ్జినిదెర్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్  పేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ, నిజమాతి బోద, ఇహిఙ, సువార మీరు వెహివలె, దేవుణు పరలోకమ్ దు మీ
వందిఙ్ ఇడిత్ మని దని వందిఙ్ ముఙాలె మీరు వెహి మనిదెర్. అయాక తప్ ఎండ
దొహ్ కాన్ద్ ఇజి దని వందిఙ్ ఆసదాన్  ఎదు సుడఃజినిదెర్. 6-7 లోకమ్ ది నండొ
దేసమ్ కాఙ్  యాసువార వెహెఆతి లెకెండ్,మీనడిఃమిబావెహెఆతమనాద్. మీరు
అయాక వెంజి దేవుణు దయ దరమ్ం నిజం ఇజి నెసిత్ బాణిఙ్  అసి మీ నడిఃమి అయా
సువార నెగిగ్ పణి కిజినాద్. మీ నడిఃమి అయా సువార నెగిగ్ పణికిజిని లెకెండ్  మహి
లోకురిఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిబిసాన్ద్. మరి, నండొ నండొ లోకుర్ సువార నమిమ్జినార్.
ఎపపానెమిఙి సువార నెస్ పిసాత్ న్. మాపువనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙి బదులు వాండు
కీసుత్ ఙ్ అబె  సేవ కిజినాన్. మీ మేలు వందిఙ్ నమకమ్ దాన్ వాండు కీసుత్ ఙ్  సేవ
కిజినాన్. 8దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇపుటిసిత్ పేమదాన్,మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి
లోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజిబావాండుమఙి వెహమనాన్.
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9 అందెఙె, మీ వందిఙ్  వెహి బాణిఙ్  అసి, డిఃస్ ఎండ ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్
 దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మీ బతుక్దు మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజిన విజు
సఙతిఙ్ మీరుబాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిపారద్నం కిజినాప్. ఇహిఙమీరు, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని
విజు గెణం, బుదిద్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్  ఇజిమాపుపారద్నం కిజినాప్. 10మాపుఎందనిఙ్ 
యాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్ ఇహిఙ, దేవుణు కోరిజిన వజ మీరు బతిక్జి, వనిన్ఙ్ 
సర్ ద కిబిసిన్కెఙ్  ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్. ముకెలం, మీరు విజు రకమ్ కాణి నెగిగ్ పణి కిని
వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ నిజం మరి లావు నెసిన్ వందిఙ్  మాపుయా లెకెండ్ పారద్నం
కిజినాప్. 11 దేవుణు, 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 దని లొఇ మిఙిబా అకుక్ మండెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మిఙి కితి దని వందిఙ్ 
 బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ ఇజిమాపుమీ వందిఙ్ యా
లెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13 దేవుణు మఙి సయ్ తాన్ అతికారం అడిఃగి సీకటుదు
తొహె ఆతిబాణిఙ్ తపిసాత్ ండె వాండు పేమిసిని వనిన్ మరిన్  అతికారం అడిఃగి మఙి
తతాన్. 14వనిన్మరిన్ ఆతిదనితాన్  దేవుణుమఙివిడుఃదల కితాత్ న్ .ముకెలం,మా
పాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
15తోర్ ఇ దేవుణు మూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగ మనాన్ ఇజి వీండు తోరిసాన్న్.

దేవుణువిజుతయార్ కినిముఙాలవీండుమహాన్ . తయార్ కితివిజువనాక్ముసుక్
అతికారంమనికాండె కీసుత్ . 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు విజుతయార్ 
కితమనాన్. బూమిదుమనికెఙ్,ఆగాసమ్ దుమనికెఙ్,తోరిన్కెఙ్,తోర్ ఇకెఙ్,ముకెలం
గొపప్సతుత్ మనివిజురకమ్ కాణిఅతికారంకినివిజుదూతెఙదెయమ్ కాఙ్,విజువనిన్
వెటనెదేవుణుతయార్ కితాత్ న్ . విజుకీసుత్ వెటనెతయార్  కితాత్ న్ . విజువనిన్ఙ్  గవ్ రం
సీని వందిఙె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . 17 కీసుత్ , విజుతయార్ ఆనిముఙాలమనికాన్.
విజువనాక్ఙ్వాండు కుడుపిస్అసత్ మనాన్. 18వనిన్ ఒడొఃల్  ఆతిదేవుణుసఙమ్ దిఙ్ 
 బుర వాండె. వనిన్ బాణిఙె దనిఙ్  కొతత్ బతుక్ వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి వరి
బాణిఙ్  ముఙాల్  మర్ జి బతిక్తిమనికాన్ వాండె. విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
ఆనివందిఙె,సాతివరిబాణిఙ్,ముఙాల్ మర్ జిబతిక్తమనాన్. 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
విజువనాక్ఙ్,వనిన్ డగుమర్ జి కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజిదేవుణుతీరమ్నం కితాత్ న్ . వనిన్మరిన్ 
సిలువాదు సాతివలె, నల వాకి దనితాన్, దేవుణు బూమిదు మని విజు వనాక్ వెట,
దేవుణుమంజినిపరలోకమ్ దుమనివిజువనాక్వెటరాజినంఆతండె,విజువనాక్ఙ్ 
వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపాత్ న్. 21 ఉండి కాలమ్ దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్,
సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండ
మహిదెర్. 22గానిఏలు,వనిన్మరిన్ ఒరెన్ లోకుఆజిసాతిసావుదాన్ వాండుమీవెట
రాజినం ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇని నింద సిలి, ఇని నేరమ్ కుబా రెఇ, నొరె ఆతి
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లోకుర్ లెకెండ్, కీసుత్ మర్ జి వానివలె మిఙి దేవుణు ఎదు మిఙి నిల్ పెత్ఙె వాండు మీ
వెట రాజినం ఆతాన్. 23మీరు సువార నమిమ్జి మహిఙ అయాలెకెండ్ మంజినిదెర్.
మీరు నమమ్కమ్ దాన్ దిగజార్ ఎండమండెఙ్ వలె. యాసువార వెహిస్ని ఆస వందిఙ్ 
డిఃస్ ఎండ ఎదు సుడ్ఃజినె మండెఙ్ వలె. యాసువారనె నండొ దేసెమ్ కాణి లోకుర్ 
నడిఃమివెహెఆతమనాద్. యాకవెహెఙెపవులు ఇనినఙిదేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్ సేవ కిజినాన్ 
24ఏలు, మీమేలు వందిఙ్ నాను సమెఙ్ ఓరిసిన ఇజి సర్ ద ఆజిన. ఇహిఙ, కీసుత్

ఒడొఃల్ లెకెండ్ మనిసఙమ్ దిమేలు వందిఙ్ నానునాఒడొఃల్ దు సమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
ఇజి కీసుత్ ఏర్ పాటు కితిక నాను పూరి కిజిన. 25-26 దేవుణు నఙి సఙమ్ దిఙ్ సేవ
కిదెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . మీ మేలు వందిఙ్, కీసుత్ వందిఙ్ మని సువార మిఙి
పూరి నెసిప్సిన్ బాజత వాండు నఙి సితాన్. యా సువార, ముఙాలె బతిక్తి మహి
లోకుర్ బాణిఙ్ దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ . గాని ఏలు వాండు
వనిన్ వందిఙ్ కేటఆతిలోకురిఙ్ అయాకతోరిసినెస్ పిసాత్ న్. 27దేవుణు అయాలెకెండ్ 
కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నండొ దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్
గరబ్మ్ దు వాండు ఎతుత్ కిజి డాఃపిస్ ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్  
ఇజి తోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ , యూదురు ఆఇ మీ మనుస్దు మంజినాన్. అందెఙె,
కడెఃవేరిదు దేవుణు జాయ్ దు మండెఙ్ మిఙి ఒనిదెర్ ఇజి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదెర్ ఇజి. యాకదెదేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసిత్ సువార.

28 అందెఙె మాపు కీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలం మాపు నండొ
గెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి
మని వరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు మర్ జి వానివలె దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారు పూరి
ఆతికార్ ఆదెఙ్ మాపుబుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. 29వారుపూరి ఆతికార్ ఆని వందిఙ్ 
కీసుత్ సీజిని గొపప్ సతుత్ దాన్ నాను నండొ కసట్బాడిఃజిన. అయా గొపప్ సతుత్ నె, నాను
కసట్బాడిఃదెఙ్ నఙి సతుత్ కిబిసాన్ద్.

2
1మీ వందిఙ్, లవొదియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్, నఙి

ఎసెఙ్ బా తొఇ వరి వందిఙ్ నాను ఎసొ కసట్బాడిఃజిన ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను
కోరిజిన. 2నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కసట్బడిఃజిన ఇహిఙ, మీరుని వారు, నెగెండ
దయ్ రమ్ దాన్ నిలిన్ వందిఙ్, మరి, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిని వజ,
కూడ్ఃజి పాడ్ఃజిమంజని వందిఙ్ కసట్ బడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలెమీరు
అనుమానం సిలెల్ండ దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దుడాపిత్ ఇటిత్క ఇహిఙ, కీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్.
3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెటనె దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇడిత్ విజు గెణమ్ ని
ఆలోసనెఙ్ నెసెత్ఙ్ అటాన్ట్. 4నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్న ఇహిఙ,ఎయెర్ బా
మిఙితియానిమాటెఙ్ వెహిస్మోసెంకిఎండమండెఙ్. 5నానుమీనడిఃమిసిలితిఙ్ బా
మీవందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ సర్ దబాఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు
ఉండెఆజికూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ డటంనమిమ్జినిదెర్ ఇజినాను
నెసన్. 6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్, పబు ఇజి ఒపుకొటిమనిదెర్. అందెఙెవనిన్ వెట కూడిఃతి
మనికార్ కిదెఙ్ మనిలెకెండ్ మండు. 7వనిన్ వందిఙ్ మిఙినెస్ పిసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్జి,
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అయకెఙ్ కిజినెమండు. అయాసఙతిఙ్ నలిఙిజి నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙినెస్ పిసిత్
వజ నిజమాతిబోదదిఙ్ అసినెమండు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుమీవందిఙ్ కితి దని
వందిఙ్ పూరిమనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండు.

8 ఎయెర్ బా మొసెం కిని బోదెఙ్ నెసిప్సి మిఙి తొహ్ కి మని వరిలెకెండ్ కిఎండ
జాగర మండు. వారు మిఙి అరద్ం సిలి మొసెం కిని లోకురిఙ్ మని గెణం నెసిప్సి
మొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్ బాణిఙ్ వాజినికెఙ్ ఆఉ. గాని పూర్ బమ్ దాన్ అసి
నెసిప్సిని బోదెఙ బాణిఙ్ వాజినికెఙె. యా లోకమ్ దిఙ్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క
బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయ లెకెండ్ వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు, కీసుత్
ఒడొఃల్ దునె వెల్ తిసిలెల్ండపూరిమంజినాన్. 10కీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతిమనిఙ్,మీ
కొతత్ బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమిఙి సిత మనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ
ముసుక్, ఏలుబడిః కిని వరిముసుక్,తోరిన్ వనాక్ఙ్ ని,తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ముసుక్వాండె
గొపప్ అతికారం మనికాన్. తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు దూతార్ ని దెయమ్ కు.
వనాక్ ముసుక్ గొపప్ అతికారం మనికాండె వాండు. 11 వనిన్వెట మీరు కూడిఃతి
మనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ బాణిఙ్ సునతి కిబెఆతిలెకెండ్ 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 లెకెండె మనిదెర్. దేవుణు
గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజి మీరు నమిమ్జిని దనిదానె వనిన్ వెట మర్ జి నికె ఆతిదెర్.
దేవుణు సతుత్ నె వనిన్ఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ బతిక్సాత్ న్.

13ఉండి కాలమ్ దు, మీరు సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
పాపమ్ కు కిజినె మహిదెర్, పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ బా మిఙి మహె. అయాకెఙ్ 
సొన్ ఎండమహె. గాని ఏలుమిఙినె దేవుణు కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు మా పాపమ్ కు విజు నొహన్. 14 ఇహిఙ, మఙి సికస్ సీని, మాటు
కితి తపుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ కాకితం సిలెల్ండ లెకెండ్ మనాద్ అయాక కీసుత్ సాతివలె మా
పాపమ్ క వెట అయా కాకితమ్ బా సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయితాండె అయాకెఙ్ 
పూరి సిలెల్ండ ఆతె ఇజి తోరిసాత్ న్. 15 అతికారమ్ దు మహి ఏలుబడిః కిజి మహి
దెయమ్ కాఙ్ మరి తోర్ ఇ సతుత్ ఙ, దేవుణు వీఙిసాత్ ండె, వనాక్ ముసుక్ గెలసాత్ న్. కీసుత్
సిలువాదు ఆతి దనిదనటాన్ దేవుణు వనాక్ముసుక్ గెలసాత్ ండె, విజెరె ఎదు వనాక్ఙ్ 
సిగు కితాత్ న్ .

16 అందెఙె, 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. 17 నిని ఆడెఙ్ విజు ఉండి నీడః లెకెండె మనెన్. ఆ నీడ ఎయెదినొ వాండు
వెనుక వాజినాన్. అయావాండు కీసుత్ నె. 18 ‘తగె ఆజినాప్ ’ ఇజి వేసం తోరె ఆఇతిఙ్,
దూతెఙ్ మాడిఃస్ ఇతిఙ్, మీరు తపు కితిదెర్ ఇజి మిఙి తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం
ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు కలాదుసుడ్ఃతిఇనిదనిఙొఆదారంఇడ్ఃజిఅతికారం
కిజినాన్. వాండు కిజిని ఆలోసనెఙ్ సెఇకెఙ్. అందెఙె వాండు గర ఆజినాన్. వాండు
గర ఆదెఙ్ మని ఇని సఙతిబా వనిన్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గర ఆజినాన్. 19అయా లెకెండ్ 
మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆత మనాన్. బుర ఆతి కీసుత్ వందిఙ్ మని
నిజమాతి బోద వాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర వెహి వజనె ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్.
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ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ అతిక్సత్ మనాద్. అయాలెకెండె, దేవుణు ఎతుత్ కితి
వజనె సఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21 సాతి కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె నని ఆడెఙ,
బోదెఙ లొఙిఎండ డిఃబె ఆతిదెర్. అయకెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ లోకుర్ వందిఙ్ ఇడిత్
మనికెఙె. అందెఙె మరి ఎందనిఙ్, సెగం సఙతిఙ్ వాడుకొడుమాట్, రుసి సుణ్ మట్,
ముట్ మాట్, ఇనియాలోకమ్ దిఆడెఙలొఙిదెఙ్ వలెఇజిలొఙిజినిదెర్. 22ఆడెఙాదు
వెహిస్ని బోజనమ్ ని మహి సఙతిఙ్ వాడు కొడుజి మహిఙ, సిలెల్ండ ఆనె. మరి
ఎందనిఙ్ అయాకెఙ్ లొఙిజినిదెర్. అయకెఙ్ లోకుర్ ఇడిత్ ఆడెఙ బోదెఙె. 23 నిని
ఆడెఙ్, ఇటిత్కార్ గొపప్ గెణంమనికార్ ఇజితోరాన్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ తీరమ్నం
కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి. అయాలెకెండె కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్.
తగె ఆజినాప్ ఇజి వేసం తోరె ఆదెఙ్ ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ ఒరెన్ వనిన్
ఒడొఃల్ దిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ నెగిగ్కెఙె ఇజి
తోరెన్. గాని, ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ, ఆప్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆని వనిన్ఙ్ 
ఇనిసాయమ్ బా కిఉ. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ లోకురిఙ్ సెఇకెఙె కిబిసెన్.

3
పరలోకమ్ దుమంజిని సఙతిఙవందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమండు

1కీసుత్ ఙ్ సాతిబాణిఙ్ దేవుణుబతిక్సిత్ లెకెండె,మిఙిబావాండుకొతత్ బతుక్ సితాన్.
అందెఙె కీసుత్ మనిదేవుణుమంజినిబాడిఃదుమనిసఙతిఙవందిఙ్ ఎసిత్వలెబానండొ
ఆస ఆజి మండు. వనిన్ఙ్ దేవుణు గొపప్ అతికారమ్ ని నండొ మరాయ్ద సిత మనాన్.
2యాలోకమ్ దుమని సఙతిఙముసుక్మీమనుస్ ఇడామ్ట్ . గానిపరలోకమ్ దుమని
సఙతిఙ ముసుక్ మీమనుస్ ఇడ్ఃదు. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ పడాఃయి బతుక్ సాత
మనాద్. మీరుఏలు కీసుత్ వెటదేవుణుఎదు బతిక్జినిదెర్. అయాకలోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ 
అట్ ఎర్. 4 మిఙి నిజమాతి బతుక్ సీజినికాన్ కీసుత్ నె. వాండు మర్ జి వానివలె,
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,మీరుముఙాలె కిజిమహియాలోకమ్ ది తపు పణిఙ్ పూరిడిఃసుత్ .
ముకెలం, రంకు బూలమాట్, కేలార్ బూలమాట్. దినిన్ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ ఆజి
మనుస్ ఇడామ్ట్ . సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆమాట్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి
ఆసఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాలెకెండ్ కినికమీరుఆసఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని
లెకెండ్ మనాద్ . 6యాలెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కోపంయాలెకెండ్ 
కిజిని వరి ముసుక్ వానాద్. 7ముఙాలె మీరుబా దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ మహివలె,
యా లెకెండ్ కిజి మహిదెర్. 8 గాని ఏలు యాకెఙ్ ఇనికబా కిమాట్. ముకెలం పగ
అసామ్ట్. కోపం ఆమాట్. మహివరి వందిఙ్ సెఇకెఙ్ ఎతుత్ కిమాట్. దుసలాడ్ఃమాట్.
కేడి మాటెఙ్ మీ వెయ్ దాన్ వరిగ్మాట్. 9మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట అబదద్ం వరిగ్మాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపడాఃయిబతుక్మీరు డిఃసిత్దెరె, నసిత్వలె కిజిమహిసెఇ పణిఙ్ 
మీరు డిఃసిత్దెర్. 10అయాకెఙ్ డిఃసిత్దెరె, ఉండి నెగిగ్ కొతత్ బతుక్ బతిక్జినిదెర్. మిఙి
తయార్ కితిదేవుణునెయాకొతత్ బతుక్మీలొఇఇటాత్ న్. వనిన్లెకెండ్ మంజినివందిఙ్ 
మరి మరి మిఙి కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ మీరు నెగెండ నెసిన్ వందిఙె, యాలెకెండ్ 
మరిమరికొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. 11అందెఙె,యూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ,
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సునతి కిబెఆతికార్ ఇజినొ, కిబెఆఇకార్ ఇజినొ,తకుజాతిదికార్ ఇజినొ,మూరక్మ్ ది
నని ఒదె తకు జాతిదికార్ ఇజినొ, వెటి పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ ఆఏద్ 
ముకెలం. గాని కీసుత్ నెముకెలమాతికాన్. వాండు నమిమ్తిత్ వరి విజెరెలొఇమంజినాన్.
12మీరు దేవుణు లోకుర్. వాండు మిఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి కేట
ఇటాత్ న్. అందెఙె, మీరు మరి ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీ పాణం నొతెఙ్ దయ తోరిసుత్ .
తగిజిమండు. సారిల్దాన్ మండు. ఓరిసిమండు. 13మహివరి వెట బరిసుత్ . మీలొఇ
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మొరొ ఆజి మహిఙ, అయాక ఇనిక ఆతిఙ్ బా సెమిసుత్ .
పబు ఆతి కీసుత్ మిఙి సెడిడ్నె సెమిసిత్ వజ, మీరు సెమిసుత్ . 14దినిఙ్ విజు ఇంక మహి
వరిఙ్ పేమిసుత్ . అయాకదె ముకెలం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ 
మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటకూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ కీసుత్ సీనిసమదనం
నీ మనుస్దు మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దేవుణు సఙమ్ దు ఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్వెట సమాదనమ్ దాన్ మంజిని వందిఙె, దేవుణు మిఙి కూక మనాన్.
దేవుణు కితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పోస్ ఎండ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజినె వందనమ్ కు
వెహిస్ మండు. 16 కీసుత్ వందిఙ్ మని బోద మీరు నెగెండ నెసినె మండు. నండొ
గెణమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నేర్ పిసి,బుదిద్ వెహిస్మండు. దేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ
పార్ జి, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వందనమ్ కు వెహిస్ని పాటెఙ్ పార్ జి, దేవుణు ఆతమ్
మీ మనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ పాటెఙ్ పార్ జి మండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండ మీ
పూరిమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 17మీరుఇనికవెహిఙ్ బా,ఇనిక కితిఙ్ బా
పబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మనివజ కీదు. మాపబుఆతి కీసుత్ వెట,మిఙిదొహ్ కి
దని వందిఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .
18బోదెకాండె, మీరు మీ మాసిర్ మీ ముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి

వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. అందెఙె అయాకదెమీరు కిదెఙ్ 
మనిక.

19మాసిరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . వనాక్ఙ్ బాదెఙ్ కిమాట్.
20 కొడొఃరాండె, మీరు మీయాయ బుబెబ్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వెండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,

యాకదెపబుఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.
21అపొప్సిరాండె,మీకొడొఃర్ మనుస్ రుఙ్ ఎండమంజిని వందిఙ్ మరిమరి జటిఙ్ 

ఆమాట్.
22 వెటి పణి కినికిదెరా, మీరుయా లోకమ్ ది మీ ఎజుమారుఙ, విజు వనాక్ లొఇ

లొఙిదు. నెగిగ్కార్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఏద్ . గానిపూరిమనుస్దాన్ 
వరిఙ్ లొఙిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబుఙ్ తియెల్ ఆజి గవ్ రం సీజినిదెర్.
23మీరు ఇనిక కితిఙ్ బా,పూరిమనుస్దాన్ కిదు. లోకుర్ వందిఙ్ ఆఎద్. గానిదేవుణు
వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి పూరి మనుస్దాన్ కిదు. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబునె మిఙి
పలితం సీనాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఇహిఙ, వాండు ఒటుట్ కితికెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు సేవ కిజిని నిజమాతి ఎజమాని పబు ఆత కీసుత్ నె. 25 తపు
కిని వనిన్ఙ్, వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా వాండు కితి తపుప్దిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.
ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ తేడ సిలెల్ద్ .
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4
1 ఎజుమానిరాండె, మీరు మీ వెటిట్పణి మనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్, వరిఙ్ సీదెఙ్ 

మనికెఙ్ సీజి నెగెండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మిఙిబా ఒరెన్ ఎజమాని
పరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.

2విసిక్ఏండ పారద్నం కిజి మండు. మీరు పారద్నం కినివలె మనుస్ ఇతాల్ అతాల్ 
ఆఏండ జాగరదాన్ మండు. దేవుణు మిఙి కితి దని వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్
మండు. 3 మరి మా వందిఙ్ బా పారద్నం కిదు. దేవుణు బోద వెహెఙ్ మఙి సరి
దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి పారద్నం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ ఉండి
కాలమ్ దుడాఃఙితిమహికెఙ్ గాని,ఏలుతోరెఆతినిజమాతిసఙతిఙ్ బోదిసెత్ఙ్. యాక
బోదిసిత్ఙ్ నె, నాను జెలిదు ఆత. 4యాక నాను బోదిసెత్ఙ్ మనికాదె. అందెఙె నాను
నెగెండ, అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి నా వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదు. 5మీరు కిజినిదనితాన్ తెలివిదాన్ నమ్ ఇవరివెటమండు.
మిఙి దొహ్ కిన్ సమయమ్ దు విజు కీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ వెహెఙ్ తయార్ దాన్ మండు.
6 మీరు తెలివిదాన్, నెగెండ, ఎసిత్వలెబా వరి వెట వరిగ్దు. అయావలె, వరి లొఇ
విజెరె వెట వారు వెన్ బాతి దనిఙ్ ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్ ఇజి ఎసిత్వలెబా నెసిన్దెర్.
7నఙి 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. 8మఙి జరిగ్నికెఙ్ మీరు నెసిన్
వందిఙ్ నెగిగ్ మాటవెహిస్మిఙిదయ్ రం కిబిసిన్ వందిఙ్ నానువనిన్ఙ్ మీడగుపోకిస్న.
9ఒనెసిము వనిన్ వెటమీడగువాజినాన్. 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 ముఙాలె
మీరు వెహె ఆతి మనిదెర్. అందెఙె వాండు మీ డగు వాతిఙ డగు కిదు) 11యుసుత్
ఇనియేసుబామిఙి 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 లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఎపపా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా
మీ వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటం పారద్నం కిజినాన్. మీరు అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ
నమకమ్ దుపూరిపిరీనివందిఙ్,దేవుణుఇసట్ం కినికెఙ్ విజుమీరుపూరినెసిన్వందిఙ్ 
వాండు డటంపారద్నం కిజినాన్. 13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుమీవందిఙ్, లవొదికియ
పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ఇయరపొలి పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు
నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాకనిజం ఇజి నాను వెహెఙ్ అటన్. 14మాపుపేమ కిజిని
లూక డాకట్రుని దెమా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 15 లవొదికియ పటన్మ్ దు
మని కూలెఙ్, నుమ్ పాకుఙ్, వనిన్ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.

16మీలొఇయాఉతండటం సద్ విజివెనుక లవొదికియపటన్మ్ దుమనిదేవుణు
సఙమ్ దుబాయాక సద్ విదెఙ్. అయాలెకెండ్ లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ నానురాసిత్ ఉతం,వారుమిఙిపోకాన్ర్. అయాకమీరుబాడటంసద్ విదెఙ్.
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17అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబు వెట నీను కూడిఃతి మనికి. నిఙి ఏర్ పాటు కితి పణి
పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె’, ఇజి. 18 పవులు ఇని నాను మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్న. నా సొంత కీదానె ఆకర్ తి యామాటెఙ్ రాసిన. నాను జెలిదు మన ఇజి
పోసామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్ంమీముసుక్ మనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోణిక పటన్మ్ ది
దేవుణు సఙమ్ ఙ్ రాసిత్ మొదోహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది

వరిఙ్ రాసిత్ మొదొహి ఉతం. పవులు కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె బాణిఙ్ యా
ఉతం రసత్పోకాన్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . తిమోతి, సిల ఇనికార్ యా
ఉతం ఒతత్ సితాత్ ర్ ఇజి నండొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్ . పవులుని వనిన్ వెట సువార
పణి కినికార్ కూడ్ఃజి దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్ సువార సాటిసి దేవుణు సఙం
మొదోల్ సత్ మనాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 17:1-9).యూదురుమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్ 
వాండు సువార సాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్ . బకి మనికార్ ఆతి యూదురు ఆఇకార్ బా
నండొండార్ బాన్ కూడిజ్ వాజి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిసి మహార్ . అందెఙె
దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని సెగొండార్ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్ , పవులు
సాటిసిత్మని సువార నమిమ్తార్ . యూదురిఙ్ ఇంక యూదురు ఆఇకార్ నండొండార్ 
సువార నమిమ్తార్ . ఇంజుముంజుమూండివారమ్ కు బాన్ మహండెవాండు బాణిఙ్ 
సోత సొహన్ . కొతాత్ న్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కినార్ లెసు ఇజి వరిఙ్ 
దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి బాన్ తిమోతిఙ్ పోకాన్ . మరి వెనుక దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ 
దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి, మరి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికార్ దేవుణుదిఙ్ తియోలాజి ఎలాగ
బతిక్దెఙ్ ,మరి బండెఙ్ ఆఏండ, మహికార్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి
నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి యా ఉతం వరిఙ్ రాసాత్ న్ . నండొండార్ యేసుపబు మరిజ్వాని దనిన్
వందిఙ్ అనుమానమాతార్ . దనిన్ వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజియా ఉతం రాసాత్ 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 రాసినిఉతం. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సయం
కిపిన్ .
తెసస్లొనికాదివరి నమకం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సమదనమ్ కు!

2 ఎసిత్వలెబా మా పారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి, మీరు విజిదెరె వందిఙ్ మాపు
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 3మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్ 
మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్, మహి వరి వందిఙ్ పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజిని దనిన్
వందిఙ్, పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ముసుక్ మని ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి డిస్ ఏండ
ఓరిసిని ఓరుప్ వందిఙ్ మాపు ఎసిత్వలెబామా బుబాతి దేవుణు ముందాల ఎతుత్ కిజి
మంజినాప్.

4 తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి పేమిసాత్ ండె ఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజి మాపు నెసాన్ప్.
5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపుమిఙివెహిసువార, వహిమాటెఙాణిఙ్ నెఆఏండ, దేవుణు
సతుత్ దాన్,దేవుణుఆతమ్దాన్ మరిమామనుస్దుపూరినమమ్కమ్ దాన్ మిఙినెసిప్సాత్ ప్.

* 0: 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24
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మీ వందిఙ్ మాపుమీ వెట కూడ్ఃజి ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 6గొపప్
పెరి కసట్మ్ దు మీరు పబుఙ్ ని మఙి పోలిసి నడిఃతిదెర్. గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు మిఙి
వాతె. గాని దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితి సరద్దాన్ మీరుయా సువారదిఙ్ డగు కితిదెర్.
7 అందెఙె అయాలెకెండ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ మాసిదోణియని
అకాయఇనిపాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ మీరుఉండి గురు లెకెండ్ ఆతిదెర్.
8 మాసిదోణియని అకాయ పాంతమ్ కాఙ్ నె ఆఏండ దేవుణు సువార మీ బాణిఙ్ 
విజుబాన్ సాటెఆతాద్. అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు ముసుక్ మిఙిమని నమకం విజేరె
నెసాత్ ర్. అందెఙె దని వందిఙ్ మాపుఇనికబా వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

9-10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు ఎలాగ మఙి డగు కితిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్.
బొమెమ్ఙ మాడిఃసిన్క డిఃసి,సిజి బతిక్జిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ మీరు ఎలాగదేవుణు దరోటుమహిదెర్ ఇజివారెవెహిస్నార్. బతిక్జిని
నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ వాని కోపమ్ దాన్ మఙి
తపిసినికాన్ నాతి, సాతివరి బాణిఙ్ దేవుణు నికిమని వనిన్ మరిన్ ఆతి యేసు,
దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జివానాన్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదేర్.

2
దెసలొనిక పటన్మ్ దు పవులు కితి సువార పణి

1 తంబెరిఙాండె, మాపు మీ డగు వాతిక పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఏతాద్, ఇజి మీరె
నెసినిదెర్. 2ముఙాల పిలిపియాపటన్మ్ దు మఙి ఎసొ కసట్మ్ కు వాతె, మరి ఎసోనొ
సిగు కితాత్ ర్  ఇజిమీరు నెసినిదెర్. గానిగొపప్ గటిదాన్ అడుడ్ ఙ్ వాతిఙ్ బాగాని దేవుణు
మఙి సితి దయ్ రమ్ దాన్ సువార మాపు మిఙి వెహప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 3మా
మనుస్దు ఇనికాదొ సెఇ ఉదేసమ్ దానొ, మఙి ఇనికాదొ లాబం దొహ్ కెఙ్ ఇజినొ, మిఙి
మోసెం కిదెఙ్ ఇజినోమాపుయా సువార మిఙి వెహ్ ఏతాప్ . 4గాని అకక్దె ఆఏండ
మాపు తగిన్కాప్ ఇజి దేవుణు మఙి సుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ 
మాపు వరిగ్జినాప్. అందెఙె మాపు లోకురిఙ్ సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ, మామనుస్ఙ
పరీకస్ కిజిని దేవుణుదిఙ్ నె సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినాప్. 5మాపుమిఙి
వెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బా పొఙిజినిమాటెఙ్ ఆఉ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. మరి మఙి డబుబ్
వందిఙ్ నండొ ఆస మనాద్ ఇజి మీరు నెస్ ఎండ, మీ బాణిఙ్ ఇనికబా గణసెత్ఙ్ 
ఇజి మాపు ఇనికబా డాఃపిస్ వరిగ్ఏతాప్ ఇనిదనిన్ఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 6లోకుర్ మఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి మాపు కోర్ ఏతాప్. మీరు గాని మహికార్ ఎయెర్ బాగాని మఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి మాపు కోర్ ఏతాప్. మాపు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజి
మీబాణిఙ్ లొసెఆదెఙ్ అకుక్ మనిన్కాప్ .

7గాని అయాలెకెండ్ కిఎండ, ఉండి అయ్ సి దని కొడొఃరిఙ్ ఎలాగ సుడ్ఃజినాదొ,
అయలెకెండ్ నె మాపు మీ నడిఃమి తగె ఆత మహప్. 8మీరు మఙి నండొ ఇసట్ం
ఆతికిదెర్. అందెఙెమాపుగొపప్ సరాద్ దాన్ మీవెటదేవుణు సువార వెహిన్కదెఅఏండ,
మరిమీవందిఙ్ మాబతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ అటాన్పొఅకెక్ఙ్ కిదెఙ్ బాతయార్ ఆత
మహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు మఙి నసొ డగుహికిదెర్ ఆతిదెర్. 9తంబెరిఙాండె,
మీ నడిఃమి సువార వెహిస్ మహివలె, మాపు మీ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, రెయు
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పొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజిమహప్. మాపుకసట్బాడిజ్ పణికితికమరిమాకసట్మ్ కు విజు
మీరు తప్ ఏండ ఎతుత్ కిజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్.

10 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ నడిఃమి, మాపు ఎసొ బకిదాన్, నీతి
నిజాయితిదాన్, నిందెఙ్ సిలెల్ండ ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇని దనిఙ్ మిరెసాకిస్, దేవుణుబా
సాకిస్. 11-12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్ గొపప్ జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ 
ఇజి మిఙి కూకి మని దేవుణుదిఙ్ తగితి లెకెండ్ మీరు బతిక్దెఙ్ ఇజి మిఙి ఒరెన్ 
అపొప్సివనిన్కొడొఃర్ వెటఎలాగవెహిస్నెగిగ్ సరుద్ నడిపిసినండొ,అయలెకెండెమీలొఇ
పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్, బతిమాల్ జిమాపుమీ వెటమహప్ 
ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13 మాపు దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఏండ వందనమ్ కు కిజినె మంజినాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాబాణిఙ్ మీరు వెహిమని దేవుణుమాట, అకక్ లోకుర్ బాణిఙ్ 
వాతిమాటలెకెండ్ ఆఏండ,అక నిజంమనిలెకెండ్ నె, దేవుణుబాణిఙ్ వాతిదేవుణు
మాట లెకెండెన్ మీరు డగు కితిదెర్. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతి మీ
మనుస్దు అకక్ నెగిగ్ పణి కిజినాద్. 14తంబెరిఙాండెమీరుయూదయదేసమ్ దుమని
కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మనిదేవుణుసఙమ్ కాణివరిఙ్ పోలిసినడిఃసినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారు వరిసొంతలోకుర్ ఆతియూదురు బాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహి లెకెండ్ 
మీరుబా మీ సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు
ఆతియేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ సపాత్ ర్. వారుమఙిబాడిఃస్ ఏండహిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ .
యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజి మాపు వరి
వెట వరిగ్ఏండ మఙి అడు కిజి దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి వారు లోకుర్ విజెరిఙ్ 
పగాతికార్ ఆజినార్. 16యాలెకెండ్ వారు వరి పాపమ్ కు ముసుక్ మరి కుడుఃపిస్
పూరి కిజినార్. అందెఙె కడిఃవేరిదు దేవుణు కోపం వరిముసుక్ మనాద్.

తెసస్లొనికది వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ పవులుఙ్ మనిగొపప్ ఆస
17తంబెరిఙాండె,మాపుసెగంకాలంమీబాణిఙ్ దూరంఆతిమనిఙ్ (మాఒడొఃల్ నె

దూరం ఆతాద్ గాని మా మనుస్ 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 ఇని నాను మరిమరి
మీడగువాదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃత. 19మాపుఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎదు ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాప్ ? మఙి సరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్? సిలిల్ఙ ఎసిత్వలెబా మాపుయేసుకీసుత్
ఎదు పొగిడిఃజి, మఙి గొపప్ సరద్ కలిగ్ సిని ఉండి టోపి లెకెండ్ మనికార్ ఎయెర్ ? మా
పబు ఆతియేసు కీసుత్ వాని వలె వనిన్ ఎదుమంజినిమీరెగదె?. 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, 2 యేసుకీసుత్ ముసుక్ మీరు
ఇడిత్ నమకమ్ దు కదిల్ఎండ మిఙి దయ్ రం వెహిస్, సతుత్ మని వరి లెకెండ్ ముఙాల
నడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజి యేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువార సాటిసెత్ఙ్ మా వెట కూడిజ్ దేవుణు పణి
కినికానాతి మా తంబెరి ఆతి తిమోతిఙ్, మీ డగు పోకాప్. 3 అందెఙె మీ లొఇ
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ఎయెన్ బా యా కసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుక సొన్ ఎండ, యేసుకీసుత్ ముసుక్ మని
నమకమ్ దు గటిఙ నిలిస్మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుయాకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 4నిజమె,మాపుమీవెటమహివలెనెమఙిహిమెస్ఙ్ వానె ఇజి
మిఙి వెహిస్ మహప్. యాకెఙ్ మాపు వెహితి లెకెండ్ నె జరిగ్తె ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
5 ఎలాగబా సయాను సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి మీ మనుస్దు ఆస పుటిసి, మీ నడిఃమి
మాపు కితి పణిఙ్ విజు ఉండి వేల పణిదిఙ్ రెఏండ కితాత్ ను ఇజి నాను తియెలాత.
అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి,యాకఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండమీ 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 . మరి
మా వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా సరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె. 7అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాపు
మఙి వాతి దుకమ్ దాన్ మహివలె, మఙి హిమెస్ఙ్ వాతివలె మీ నమకం వందిఙ్ 
విహపె ఉసార్ కిబె ఆతాప్. 8మీరు పబు ముసుక్ మని నమకమ్ దు గటిఙ నిలిస్
మంజినిదెర్,అందెఙె దేవుణుముసుక్మిఙిమని నమకంమాబతుక్ లెకెండ్ నెమఙి
విలువాతిక ఆజినాద్. 9 దేవుణు ముందాల మీ వందిఙ్ మనిన్ విజు సరద్ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొ వెహిఙ సరి ఆనాద్ ? ఎసొస్ మాపు వెహిఙ్ బా అకక్
తకుక్నె మంజినె. 10మాపుమిఙిమరి ఉండి సుటు సుడ్ఃజి దేవుణు ముసుక్ మని
మీనమకమ్ దుమిఙి తకు మనికపూరి కిదెఙ్ ఇజిఉండి సుటు అవ్ కాసం దొహ్ కికెఙ్ 
ఇజి రెయుపొకల్ దేవుణు వెటపారద్నమ్ దు నండొ బతిమాలిజినాప్.

11మాబుబాబ్తిదేవుణునిమాపబువాతియేసుమీడగువాదెఙ్,మఙిఇనిఅడుడ్
సిలెల్ండ సరితొరిసిన్. 12మాపుమిఙిపేరెమిసినిలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెట
పేమిసెత్ఙ్, మరిమీలొఇమని పేమ నండొ అజిపొగిజిని లెకెండ్ పబు మిఙిసాయం
కిపిన్.

13మా పబువాతి యేసు వనిన్ నీతి నిజాయితి మని వరి వెట వాని వలె, మా
బుబాబ్తి దేవుణు ఎదు మీరు ఇని కరయి సిలెల్ండ, నీతి నిజాయి తిదాన్ మండెఙ్,మీ
మనుస్దు దేవుణుమిఙి సతుత్ సిపిన్.

4
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ బతిక్ని వందిఙ్ 

1 తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి మాపు మిఙి
నెసిప్సత్ మనాప్. మీరు అయాలెకెండ్ నె కిజినిదెర్. గాని అకక్ర్ దిఙ్, మాపు మిఙి
యేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙసారిసిసారిసివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙమీరుఅయలెకెండ్ 
మరి ఒదె నెగెణ్ కిజి మండు. 2యేసుపబు బాణిఙ్ మఙి దొహ్ కి అతికారమ్ దాన్ 
మాపుమిఙినెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

3మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజిమండెఙ్ ఇజినె
దేవుణు ఇసట్మాజినాన్. మీరు రంకు బూలానిక ఆఎద్  ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్.
4అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ మని ఆసదిఙ్ సరి సిఏండ, ఒరెన్ సొంత
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ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇని పాపమ్ దిఙ్ సొన్ ఏండ ఎలాగ తగితి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి
వజ అడిదెఙ్ ఇజి మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ నెసెత్ఙ్ వలె. 5 మీరు, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరిలెకెండ్ , ఉత్ పుత్ ఆజి మండెఙ్ ఆఏద్ . 6 ఎయెన్ బా,
ఉత్ పుత్ ఆజి, వనిన్ వెట మనిన్ నమిమ్తిత్కానాతి ఒరెన్ తంబెరి ఆలిస్ వెట, కూడ్ జి
మంజి, వనిన్ఙ్ మొసెం కిదెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.
దినిన్ వందిఙ్  మాపు ముఙాల మీ వెట కసితం వెహా మహప్. 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ.
రంకు బూలాజిబతిక్దెఙ్ ఇజిదేవుణుమఙికూకెఙ్ సిలెల్న్ ,గానిపాపంసిలినెగిగ్ బతుక్
బతిక్దెఙ్ ఇజినె కూకమనాన్. 8అందెఙెయాబోదదిఙ్ నెకిస్పొకిన్కాన్,లోకుదిఙ్ నెకిస్
పొక్ ఏన్ గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మిఙిసీజిని దేవుణుదిఙ్ నె నెకిస్ పొకిన్కాన్ ఆజినాన్.

9 తంబెరిఙ నడిఃమి, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మనిన్ పేమ ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజి, మాపుమిఙి ఏలు రాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఎలాగపేమిసిమండెఙ్ ఇజిదేవుణునెమిఙినెసిప్సత్ మనాన్. 10నిజమెమాసిదొనియ
పాంతమ్ దు మనిక తంబెరిఙ విజేరిఙ్ మీరు పేమిసినిదేర్. గాని మీరు మరి ఒదె
పేమిసి మండెఙ్ ఇజి మాపు సారిసి సారిసి వెహిస్నాప్. 11మాపు ముఙాల్ లె మిఙి
ఆడ సితిత్మహి లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజి మండు. మరి మీ కికాణిఙ్ మీ
వందిఙ్ పణికిజిమండుమహివరిసఙతిఙలొఇబురడుఃత్ ఏండ,మీపణిఙ్ సుడ్ఃజి
మండు. 12నసిత్వలె మీ బతుక్ సడ్ఃజి నమిమ్ఇకార్ మిఙి గవ్ రం సీనార్. మరిమీరు,
మహివరిముసుక్ ఇనిదని వందిఙ్ బాఆదారం ఆఏండమంజినిదెర్.

పబుమర్ జివానివందిఙ్ 
13తంబెరిఙాండె, దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ సాతివరిఙ్ ఇనికా జరిగ్నాద్ లె ఇజి

మీరునెసి మండెఙ్ ఇజిమాపు కోరిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు ఇని ఆస
సిలి నమిమ్ఇ వరి లెకెండ్ మీరు దుకం ఆఏండ మండెఙ్ వలె ఇజి మాపు కోరిజినాప్.
14యేసుపబు సాతండె మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి మాటు నమిమ్జినాట్. అయలెకెండ్ నె
యేసుపబుముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ బాదేవుణుయేసు వెట కూకన్ తనాన్.
15 అందెఙె పబు ఆతి యేసు వెహి మని మాట అసి మాపు మిఙి దయ్ రమ్ దాన్ 
వెహిస్నికఇనికఇహిఙ,ఏలుబతిక్జినిమాటు,యేసుపబుమర్ జివానిరోజుబతిక్జి
మహిఙ్ బా, పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతి వరిఙ్ ఇంక ముఙాల వనిన్ డగు
సొండెఙ్ అట్ ఏట్. వారె ముఙాల సొనారెల్. 16 పబువాతియేసుకీసుత్ వనిన్ గొపప్ పెరి
జాటుదాన్ ఆడసీజి,విజుదాతారిముసుక్ నెయిక్ఆతిదూతజాటుదాన్ ని,దేవుణుది
గొపప్ పెరి జోడుఃబంగ ఊకిన్ జాటుదాన్ పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె, యేసుపబు
ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతికార్ ముఙాల నిఙ్ నార్ లె. 17 నసిత్వలె బూమి ముసుక్
బతిక్జినిమాటుయేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దుమనిమొసొపుదు వరివెట
పెరెఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటుపబువెటఎలాకాలంమంజినాటెల్ . 18అందెఙెమీరు
యామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె,ఎసిత్వలెఅకెక్ఙ్ విజుజరిగ్నాద్ లెఇజి,ఆగడిఃయవందిఙ్ నొ,ఆకెఙ్ 

ఎలాగ జరిగ్నె ఇని వందిఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
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2 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె రెయక్, డొఙ కిదెఙ్ డొఃఙారి
ఎలాగ వానాండొ, అయా లెకెండ్ నె పబు వాని దినంబా మంజినాద్ ఇజి మీరు బాగ
నెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ మనాప్, మఙి ఇని తియెల్ సిలెల్”, ఇజి లోకుర్ వరిగ్జి
మంజిని వలెనె, పొటాదు మనిన్ బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొపిప్ వానాదొ,
అయలెకెండ్ నె వెటనెనాసనం వరిముసుక్ వానాద్ లె. అందెఙె ఎయెర్ బాతపెఆదెఙ్ 
అట్ ఏర్.

4తంబెరిఙాండె,ఇనికబాఒడ్ఃబిఎండమనివలె,ఒరెన్ డొఙారిలెకెండ్ అయాదినం
మీ ముసుక్ వాతిఙ్ బా మీరు బమమ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దిని వందిఙ్ 
నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని కిదెర్ ఆఇదెర్. 5మీరు విజిదెరె జాయ్ దు పుటిత్ నని వరి
లెకెండ్ మనిదెర్, వెడెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనిన్దెర్. మాటు రెయుదిఙ్ పుటిత్
నని వరి లెకండ్ ఆఎట్. 6అందెఙెమాటు మహి వరి లెకెండ్ నిద కిజిమన్ ఏండమా
మనుస్దిఙ్ అడిఃజి తెలిదాన్ మంజినాట్. 7నిద కినికార్ రెయు నిద కిజినార్. ఉణిజి
సోసిన్కార్ రెయక్సోసిమంజినార్. 8మాటు వేలెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనికాట్.
అందెఙెమాటుమామనుస్దిఙ్ అడిడ్ఃజి,దేవుణుముసుక్మనినమకమ్ నిపేమ,మఙి
గుండెదిఙ్ అడు కిని ఉండి ఇనుము సొక లెకెండ్ తొడుఃగినాట్. మరి దేవుణు మఙి
రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిక, మఙి బురాదిఙ్ 
అడు కిని ఇనుము టోపి లెకెండ్ తొడిఃగిజి మంజినాట్. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మా
పబువాతియేసుకీసుత్ మఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినెదేవుణుమఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . గానివనిన్
బాణిఙ్ వాని సికస్ వందిఙ్ అఏద్. 10మాటు బతిక్తి మహిఙ్ బా, సాతి మహిఙ్ బా,
వాండు మర్ జివానివలె వనిన్వెటమఙి బతిక్సెత్ఙ్ నెయేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్.
11అందెఙె మీరు ఏలు కిజిని లెకెండ్ నె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్,
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్ మని నమమ్కమ్ దు పిరిని లెకెండ్ సాయం కిజిమండు.

12 తంబెరిఙాండె, యేసుపబు బాణిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ మిఙి నెసిప్సి, బుది
వెహిస్, మీ నడిఃమి కసట్బాడిఃజి దేవుణు పణి కిని వరిఙ్ గవ్ రం సీదు ఇజి మిఙి
బతిమాల్ జినాప్. 13 వారు కిజిని పణి వందిఙ్ వరిఙ్ నండొ పేమిసి గవ్ రం సీజి
మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట నిపాతిదాన్ బతిక్జి మండు. 14తంబెరిఙాండె,
మాపు మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, బదకమ్ దాన్ మని వరిఙ్ మీరు బుదిద్ వెహ .
విసారం అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్మండు. దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు
పిరిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం కిజి మండు. విజేరె వెట ఓరిసి మండు. 15ఎయెన్ బా
వనిన్ వెటమరిఒరెన్ కితి సెఇ పణిదిఙ్ మరిజ్ సెఇ పణిఙ్ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎసిత్వలెబా
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కనికారమ్ దాన్ మండు. లోకుర్ విజెరె వెటబా
కనికారమ్ దాన్ మండు.

16ఎసిత్వలెబాసరద్దాన్ మండు. 17డిస్ ఏండపారద్నం కిజిమండు. 18ఎలాగమరి
సమయమ్ దుబా విజు దనిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్ మనిమీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.

19మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నపామ్ట్. 20 దేవుణు బాణిఙ్ వాతి దేవుణు
పవకరు వెహి మాటెఙ నెకిస్ పొకామ్ట్. 21 విజు వనకాఙ్ పరిస కిజి నెగిగ్ దనిఙ్ డగు
కిదు. 22సెఇ విజు వనాక్ఙ్ దూరం కిదు.

23 నిపాతిదిఙ్ పబువాతి దేవుణునె మిఙి పూరి నెగిగ్కార్ కిపిన్. మా పబువాతి
యేసుకీసుత్ వానిదాక వనిన్ ఎదు మీ దేవుణు ఆతామ్ని, మీపాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని
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నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి మనీన్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. 24మిఙి కూకి
మని దేవుణు నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙెవాండు వెహి లెకెండ్ నె కినాన్.

25 తంబెరిఙాండె, మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26పూరి నెగిగ్ మనుస్దాన్ పొంపిజి
ముదుద్ కిజి తంబెరిఙ్ విజెరిఙ్ వందనమ్ కు వెహ . 27తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యాఉతం
సద్ వీజి వెన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి పబువాతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి బతిమాలిజిన. 28మా
పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.



2దెసస్ 1:1 380 2దెసస్ 1:9

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోనిక పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్
వరిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతిపవులు దెసలోనికపటన్మ్ దుమహిదేవుణు సఙమ్ దివరిఙ్ 

రాసిత్ మనిన్ రుండి ఉతం. సీలాని తిమోతి ఇనికార్ దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్,
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రాసిత్ ఉతం సీజి మరిజ్ వాతిత్ వెనుక యా ఉతం రాసె ఆత
మనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యాఉతమ్ దు మొదొహి ఉతమ్ దు మనిన్ దనిన్ఙ్ సమానమాతిమాటెఙ్ మనెన్.

(ఉండి దెసస్లోనిక నెలవ్ కిబిసినిక సుడ్ఃదు). రుండి ఉతమ్ కాఙ్ , వాండు కితిత్
సువార పణిదాన్ తయారాతిమనిన్ సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ మనుస్దు మనిన్ బాద, పవులు
తోరిసినాన్ . తపుప్ బోదదిఙ్ , అబదద్ం నెసిప్సిని వరిఙ్ లొఙిజిమన్ ఎండ, గటిఙ నిలిస్
మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసినాన్ .
యేసుపబు మరిజ్ వాని వందిఙ్ యాఉతమ్ దు రాసత్ మనాద్ . (రుండి దెసస్లోనిక

1:9-10; 2:1-3). యేసుపబు సిలువాదు సాజి, మరిజ్ నిఙితి వెనుక ఇంజు ముంజు
17-20 పంటెఙ్ డాటిత్ వెనుక పవులు ఇకక్ రాసాత్ న్ ఇజి విజెరె ఒడ్ఃబిజినార్ దేవుణు
ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వరిఙ్ వాని కాలమ్ దు ఇనిక ఆనాద్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ,మరివారు
నమకం డిఃస్ ఏండ గటిఙ నిలిస్మండెఙ్ ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ .

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ సెందితి మని దెసలోనిక
పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ పవులుని సిలువానుని తిమోతి రాసిని ఉతం.
2 బుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ,దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్ .

3తంబెరిఙాండె, మాపు ఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె
మండెఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ వెహిస్నిక, కిదెఙ్ మనిన్ సరి ఆతి సఙతినె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్ మని మీ నమకం మరి నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మని పేమ మీరు విజిదెరె లొఇ మరి నండొ ఆజినాద్.
4 అందెఙె మీరు, డిఃస్ ఎండ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిని వందిఙ్, సమెఙ్ ఓరిసి మహిఙ్ బా
దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దు మీరు ఎలాగ గటిఙ నిలిస్ మంజినిదెర్ ఇజిమహి
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మీవందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5 నీతి నిజాయిదాన్ దేవుణు తీరుప్ సిజినాన్ ఇని దనిఙ్ యాకెఙ్ విజు రుజుప్ 
ఆజినె. దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుమండెఙ్ మిరు తగిన్కిదెర్ ఆజినిదెర్. దనివందిఙ్ నె
యా కసట్మ్ కు విజు మీరు ఓరిసినిదెర్. 6-8 మా పబు ఆతి యేసు నేగ్ డిఃజిని
సిసు కొనెఙాణిఙ్ వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని దూతెఙ వెట పరలోకమ్ దాన్ తోరె ఆనివలె,
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ ని,మాపబు ఆతియేసు సువారమాటెఙ్ లొఙిఇ వరిఙ్ సికస్
సీనాన్ లె. దేవుణు నీతి నిజాయిమనికాన్. అందెఙె నసిత్వలె మిఙి సమెఙ్ కితి వరిఙ్ 
సమెఙ్ మర్ జి సీనాన్ లె. సమెఙ్ ఓరిసిత్మని మిఙిని, మఙి రొంబిసాన్న్ లె. 9 నసిత్వలె
యేసుపబు సెఇ వరిఙ్ వనిన్ ఎదుహన్, వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్, వారు వనిన్ డగు
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మన్ ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్ దాన్ సికస్ సీనాన్ లె. 10అయా
రోజు,వనిన్ఙ్ సెందితివరివెటవనిన్ గొపప్జాయ్ తొరెఆదెఙ్,మరివనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ 
విజేరె బమమ్ ఆని లెకెండ్ వరి నడిఃమి పబు వానివలె మాపు వెహి మా సాసయ్మ్ కు
నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీరుబా వరి వెటమంజినిదెర్ లె. 11యాకామామనుస్దు మంజి,
మిఙి వాండు కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణు మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి, మరి మీ
నెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు, మరి మీరు వనిన్ ముసుక్ ఇడిత్ మని నమమ్కమ్ దాన్ కిజిని
విజు పణిఙ్ దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ పూరి కిదెఙ్ ఇజిమాపుమీ, వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. 12మాదేవుణుబాణిఙ్ నిపబుఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ 
వాతిదయాదరమ్మ్ దాన్ యేసు పబు పేరుమీనడిఃమిగొపప్ పెరిక ఆదెఙ్,మరిమీరు
వనిన్ వెట కూడిజ్ గొపప్ పేరు పొందితికిదెర్  ఇజితొరె ఆదెఙ్ ఇజిమాపుయాలెకెండ్ మీ
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్.

2
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 

1-2తంబెరిఙాండె, మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ వందిఙ్ నిమాటు
వనిన్వెటకూడిజ్ మంజినివందిఙ్ ఏలువెహిస్నాప్. పబుఆతియేసువాతమనాన్ ఇజి
ఉండి పవకమాటదానొ, మాబాణిఙ్ వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం వాతాద్ ఇజినొ, కబు
వాతాదిజినొవెంజిగజిబిజిఆజిమీమనుస్ సెదిస్ ఏండ,తియెల్ ఆఏండమండెఙ్ ఇజి
మాపుమిఙి బతిమాలిజ్నాప్. 3 ఎయెర్ బా ఇని పణి కిజి మిఙిమోసెం కిఏండ జాగర
మండు. (అయ దినం ఏలు దాక రెఏదె). లోకుర్ నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ
పణిఙ్ కిజి టంటెఙ్ ఆనారెల్. మరి దేవుణు రూలుఙ విజు పడిఃఇ కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ 
తగిన్కాన్ ఆతి సెఇకాన్ తోరె ఆనిదాక అయ రోజు రెఎద్ . 4 దేవుణు ఇజి పేరు ఇడెః
ఆతి మని విజు వనాక్ఙ్, పూజెఙ్ కిబె ఆజిని విజు వనకాఙ్ పడిఃఏండ పణిఙ్ కిజి,
అయ విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణు ఇజి వెహన్డె, వాండు దేవుణు
గుడిఃదుబాసొనిస్ బసాన్న్.

5నానుమీవెటమహివలెయాసఙతిఙ్ మీవెటవెహిమహికమీరు 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 ఆనిదాక
యాలెకెండ్ అడుడ్ కిజిమంజినాన్. 8నసిత్వలె దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ 
తోరె ఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మాపబు ఆతియేసు వనిన్ వెయుదాన్ వానిఊపిదాన్ సపిస్,
వాండు వానివలె మంజిని గొపప్ జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కినాన్ లె. 9-10 దేవుణు
రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ తోరె ఆనివలె సయాను వనిన్ సతుత్ దాన్ రకరకమ్ ది
బమమ్ పణిఙ్ ని గొపప్ పెరి పణిఙ్ కిజి, నాసనం ఆజి సొని వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెం
కిదెఙ్ విజు సెఇ పణిఙ్ కిజి తొరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసి
దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వారు ఒప్ ఎతార్. అందెఙె వారు నాసనం ఆజి సొనిస్నార్.
11 అందెఙె వారు అబదమ్ దిఙ్ నమిమ్ని లెకెండ్ మోసెం కిని సతుత్ దిఙ్ దేవుణు వరి



2దెసస్ 2:12 382 2దెసస్ 3:10

ముసుక్ పోకాన్న్. 12 అందెఙె, నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని వెట సరద్ ఆతి
విజెరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13గాని మీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ మాపు వందనమ్ కు వెహిస్ మండెఙ్ 

వలె. యాక కిజిమంజినిక సరి ఆతి పణినె. తంబెరిఙాండె ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
ఆతమ్, వనిన్ నెగిగ్క కిజిని పణిదాన్, మీరు నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్జి దేవుణు మిఙి
రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, దేవుణుయాలోకం పుట్ ఎండముఙాలెమిఙి ఎరిల్సత్ మహాన్ . 14మీరు
యా లెకెండ్ యేసుపబు వెట వనిన్ గొపప్ పెరి జాయ్ దు మండెఙ్ అకుక్ మనికిదెర్ 
ఆదెఙ్ ఇజి మాపు వెహి సువారదాన్ దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. 15 అందెఙె
తంబెరిఙాండె, మాపు మాటాదానొ ఉతమ్ దానొ మిఙి నెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండ మీ
మనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17మఙిపేమిసిఎలాకాలంఎదుసుడ్ఃజిమంజినిఆసని,ఉసార్ మామనుస్దు
వనిన్దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙిసితిమాబుబాబ్తిదేవుణుని,మాపబుఆతియేసు కీసుత్
మీమనుస్ఙ దయ్ రం వెహిస్,మీవిజునెగిగ్ మాటాదుని,మీరు కిజినినెగిగ్ పణిదు సతుత్
సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు

1 కడెఃవేరిదిమాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబుమాటెఙ్ మీనడిఃమిసారితి
లెకెండ్ మహిబాన్ బా మరి బేగి సారెద్ఙ్, గవ్ రం లొసె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు మా వందిఙ్ 
పారద్నం కిజి మండు. 2 విజెరిఙ్ నమకం సిలెల్ద్ గదె, అందెఙెమాపుమూర్ కతమ్ దు
మని వరి బాణిఙ్ సెఇ వరి బాణిఙ్ తపె ఆనిలెకెండ్ బా మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు.
3అహిఙ పబు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ అందెఙెవాండుమిఙి సతుత్ సీజి సెఇ వనిన్ బాణిఙ్ 
వాండు కాపాడాన్న్. 4ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజి మండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి ఆడ సితిమనికెఙ్ 
అయాలెకెండ్ మీరు కిజినిదెర్. మరి కిజి మంజినిదెర్ లె ఇజి పబు పేరుదాన్ మాపు
మనుస్దు ఒడ్ఃబిజినాప్. 5దేవుణుముసుక్మనిపేమని,మరిమీరుఎలాగకసట్మ్ కు
ఓరిసెత్ఙ్ ఇజి యేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ మీ మనుస్దు రేపె ఆజి మండెఙ్ 
దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
6తంబెరిఙాండె,మాబాణిఙ్ మీరునెసిత్మనిలెకెండ్ ఆఏండబదకమ్ దాన్ మంజిని

వరిఙ్ గురు కిజి,వరిబాణిఙ్ మీరు ఏడాః డిఃసిమండు ఇజిమాపబుఆతియేసుకీసుత్
పేరుదాన్ మిఙి ఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 7మఙి సుడ్ఃజి మా లెకెండ్ ఎలాగ
నడిఃదెఙ్ ఇజిమిరునెసిన్దెర్ గదె. మాపుమీవెటమహివలెబదకమ్ దాన్ మన్ ఏతాప్.
8మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బా సెడిడ్ఃనె తిండి ఉణ్ ఏతాప్. ఎయెన్ ముసుక్బా ఆదారం
ఆఏండమాపురెయుపొగల్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిమహికమీరు నెసిన్దెర్. 9మీబాన్ 
లొసి ఉండెఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గాని మీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయా
లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినె మాపు అయా లెకెండ్ ఇనికబా లొస్ ఎండ పణి కిజి మహప్.
10మరి మాపు మీ నడిమి మహివలె “ఒరెన్ పణి కఏండ మహిఙ వాండు బోజనం
కిదెఙ్ ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.
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11మీలొఇసెగొండార్ వరిసొంత పణి ఇనికబా కిఏండ,అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరి
సఙతిఙ లొఇ బుర డుకిస్ మంజినార్ ఇజి మాపు వెహాప్. 12 ననికార్ వారు కిజిని
అవ్ సరం సిలిల్ పణిఙ్ డిఃసి సిజి నిపాతిపణి కిజి, వరి తిండి వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ ఇజిమా
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ పేరుదాన్ బతిమాల్ జి ఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 13మరి
తంబెరిఙాండెమీరు నెగిగ్కెఙ్ ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దురాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇవనిన్ఙ్ గురు కిదు. వాండుసిగు
ఆని వందిఙ్ వనిన్ వెట కూడ్ఃఏండ మండు. 15అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16 సమాదానమ్ దిఙ్ ప్ పబు ఆతికాన్ ఎసిత్వలెబె ఎలాగ మరి కాలమ్ దుబా మిఙి
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సిపిన్. పబుమీ విజెరె వెట ఎసిత్వలెబామనిన్. 17పవులు ఇని
నాను,నాకియుదాన్ యాకడెఃవెరిమాటెఙ్ రాసిన. నావిజుఉతమ్ దుయాకాదెగురు.
అందెఙెనాను ఎలాగ రాసిన ఇజిమీరు పోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. 18మాపబు ఆతియేసు
కీసుత్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండిఉతమ్ నెయాక. ఎపెసి పటన్మ్ దు

మనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ తిమోతిఙ్ ఏరాప్టు
కితమనాన్. అందెఙె,సఙంనడిఃపిసిన్కఎలాగ,నడిఃపిసిన్పాసట్రుఙు,పెదెద్ల్ ఙుఎలాగ
మండెఙ్ ఇని దనివందిఙ్ వెహిస్నాన్.
ఎపెసి పటన్మ్ దు నండొ రకమ్ కాణి గుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ నండొలోకుర్ బాన్ 

వానార్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతిబోదదిఙ్ 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 ఇహిఙ నానె నిఙి దేవుణు దరొట్ తత.
మఙి రకిస్సిని దేవుణు వెహి ఆడ వజ, మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిని కీసుత్ యేసు
వెహి ఆడ వజ, నాను కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు
ఆతి కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్, మీముసుక్ కనికారం తోరిసి, మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

3-4 నాను మసిదోనియదు సొన్ సి మహివలె నిఙి వెహి లెకెండె, నీను ఎపెసుదు
మండెఙ్ వలె ఇజినాను కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అబె సెగొండార్ తపుబోద
నెస్ పిసినార్. వారు అయకెఙ్ మరి ఎసెఙ్ బా నెస్ పిస్ తెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం
వెహెఙ్ వలె. వారు డొకార్ వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ క లొఇ, అంతు సిలెల్ండ
అని గొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్ని సాస్ తరమ్ క లొఇ మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను
డటం వెహెఙ్ వలె. అయాకెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ అడుడ్ కిజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
తరిక్సిని సఙతిఙ్ నె రేఙ్ జినె. దేవుణు ముసుక్ మని నమకం దానె,వాండు ఎతుత్ కితి
సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 5 నమిమ్తిత్కార్, ఒరెన్ వెట ఒరెన్ పేమిసి మండెఙ్. అందెఙె
నీనుయాలెకెండ్ డటం వెహెఙ్ వలె ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. నెగిగ్ మనుస్దాన్ వాజిని
పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ వాజిని పేమదాన్, దేవుణు ముసుక్ మని
నిజమాతి నమకమ్ దాన్ వాజిని పేమదాన్, పేమిసి మండెఙ్. 6 సెగొండార్, ముసుక్
వెహిసఙతిఙ డిఃసత్ సొహరె పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7వారు దేవుణుమోసెఙ్ సితి
రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ఆదెఙె కోరిజినార్. గాని ఇని దని వందిఙ్ వరిగ్జినార్ ఇజినొ,
నండొ దయ్ రమ్ దాన్ నిజమ్ నె ఇజి వరిగ్జిని సఙతిఙ వందిఙ్ నొ,వారు నెస్ ఎర్.

8 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వాడుకండెఙ్ మని వజ వాడుకొటిఙ, అయా
రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె ఇజిమాటు 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 అసిపొరిన్ వరిఙ్,అబదద్ం వరిగ్ని
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వరిఙ్,అబదద్మ్ దిఙ్ ఒటుట్ కిని వరిఙ్, నిజమాతిబోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్,
నని వరి వందిఙె రూలుఙ్ సిత మనాన్. నీను మహి లోకురిఙ్ వెహ్ అ ఇజి, దేవుణు
నఙి ఒపజెపిత్ సువారదు అయా నిజమాతి బోద మనాద్. లోకుర్ పొగిడిఃజిని కిజిని
గొపప్ పెరి దేవుణుబాణిఙెఅయాసువారవాజినాద్.

పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం
12-13ముఙాల నాను యేసుపబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 

ఇమెస్ఙ్ కిజి ఆహె వనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ కితికాన్. వనిన్ఙ్ సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బానాను
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజివాండు ఒడిఃబిజి,మహివరిఙ్ సువార వెహిస్ని వనిన్ పణిదిఙ్ 
నఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . అందెఙెనానుమాపబు ఆతి కీసుత్ యేసు నఙి కితి దని వందిఙ్ 
ఎసెఙ్ బాపోస్ ఎండమన. వాండునెవనిన్పణికిదెఙ్ నఙిసతుత్ సితాన్. నానుయేసుఙ్ 
నమిమ్ఎండ మహివలె, తెలిఎండ అకెక్ఙ్ కిత. అందెఙె దేవుణు నాముసుక్ కనికారం
తోరిసాత్ న్. 14మాపబు దయా దరమ్మ్ దాన్, వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్, మహివరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
నఙి సాయం కితాత్ న్ . కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతి మని దని దటాన్, నమకమ్ ని
పేమనఙిదొహ్ కె.

15పాపంకినివరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ కీసుత్ యేసులోకమ్ దువాతాన్ ఇనిమాటనిజంఆతిక.
అయాకపూరినమిమ్దెఙ్ తగిన్క. నాను కితిత్ పాపం నసొపాపం కినికార్ కిఎర్. 16గాని,
నసొ పాపం కితి నా ముసుక్ దేవుణు కనికారం తోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాని
కాలమ్ దు యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కిన్వరిఙ్ నానుఉండిగురులెకెండ్ ఆనివందిఙ్,నసొపాపంకితినఙి, కీసుత్ యేసు
అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17ఎలాకాలం రాజు ఆతి, ఎసెఙ్ బాసాఇ, సుడఃదెఙ్ 
అట్ ఇ ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నామరిన్ లెకెండ్ మనితిమోతియాకదెనాను వెహిస్ని బుదిద్ 'నీను కిదెఙ్ మని
వనాక్ వందిఙ్ పవకరు ముఙాలె వెహమనార్ గదె. వారు వెహి వజనె నాను వెహిస్న.
వారువెహిమనివజలొఙిజి,తపుబోదనెస్ పిసిన్వరిఙ్ గటిఙఎదిస్ అ. 19నాముసుక్
మని నీ నమకం డిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండ నెగెండ మన్ అ. సెగొండార్, గరబ్ం గదిసి
వెహిస్ని దనిఙ్ నెకపొకారె 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 .

1అందెఙెమరిముకెలం,లోకుర్ విజెరె వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. వరిఙ్ 
కావాలిసిత్కెఙ్ సిఅ ఇజి బతిమాల్ జి లొసెత్ఙ్, వరి విజు వనాక్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా
పారద్నం కిదెఙ్, వాండు విజెరిఙ్ కితి మేలు వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహెఙ్ ఇజి
నాను మిఙి ఉసార్ కిబిసన్. 2యాలెకండ్ రాజుర్ వందిఙ్, అదికారమ్ దు మని విజెరె
వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుసాంతి సమాదనమ్ దాన్ మహివరి
ఎదు నెగెండ బతిక్దెఙ్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి పూరి బకిదాన్ మండెఙ్. 3యా
లెకెండ కినిక నెగెద్. మఙి రకిస్సిన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి, లోకుర్ విజెరె కీసుత్ వందిఙ్ 
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నిజమాతిమాటెఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినాన్. 5దేవుణుఒరెండె. దేవుణు,లోకుర్ 
నడిఃమి ఒపిసిన్కాన్ ఒరెండె మనాన్. అయా ఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ 
విజెరె పాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె
ఒపజెపెఆతాన్. యాకదె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాలమ్ దు,లోకుర్ విజెరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ 
దేవుణు కోరిజిని దనిఙ్ సాసయ్ం. 7అందెఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, అపొసుత్ డు
లెకెండ్, నేర్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్,యూదురు ఆఇకార్ యేసు వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ 
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 ఎంబెబా మొకకొడొఃర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన.
వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ వలె. వారు పారద్నం కినివలె, వరి
మనుస్దు కోపంసిలెల్ండ,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 ది పూసెఙ్ నొ నండొ కరీద్ తి పాతెఙ్ నొ పొర్ పాజి తయార్ 
ఆదెఙ్ ఆఎద్. 10గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినికెఙ్  ఇజి వెహె ఆని బోదెకు మహివరి
వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్సోకుతోరెఆదెఙ్. 11మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె,బోదెకు
నెగెండ వెంజి, జమ్ న మంజి, వరిఙ్ లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొక వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ
వరి ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ నొ బోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ న మండెఙ్.
13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అవెవ్ఙ్ ఆఎద్, ఆదముఙునె ముఙాలె తయార్ కితాత్ న్ .
14 సయ్ తాను ఆదముఙ్ ఆఎద్, అవెవ్ఙ్ నె మొసం కితాత్ న్ . ఆహె అది పాపమ్ దు
అరాద్. 15 గాని అవికు దేవుణు ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండ, మహి వరిఙ్ 
పేమిసి,దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెఆతిలోకువజనెగెండబతిక్దెఙ్. ఆహెబతిక్జిమహిఙ,
కొడొఃరిఙ్ ఏరుఈబాని వలె దేవుణు బోదెకాఙ్ రకిస్సాన్న్.

3
1 ఒరెన్ పాసట్రు ఆదెఙ్ కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ పణి కోరిజినాన్. యా

మాట పూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. 2పాసట్రు నింద సిలికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఉండె ఆలిస్
మంజినికాన్, అణసె ఆజి మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నెగిగ్ బుది మంజినికాన్, వని
పణిఙాణిఙ్ తగమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. వాతి వరిఙ్ నెగెండ డగు కినికాన్ 
ఆదెఙ్ వలె. దేవుణు మాట నెగెండ నెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 3వాండు సోస్ ఎండ,
డెఃయ్ సె ఆఏండ మంజినికాన్, సారిల్దాన్ మంజినికాన్, జటిఙ్ ఆఏండ మంజినికాన్ 
ఆదెఙ్ వలె. వాండు డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆఇకాన్ ఆదెఙ్ వలె. 4వాండు వనిన్ సొంత
ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సూణికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃర్ ఎసిత్వలెబా విజెరిఙ్ 
గవ్ రం సీజి, వనిన్మాటదిఙ్ లొఙిజిని వరి లెకెండ్ వాండు కిదెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఇహిఙ ఎలాగ దేవుణు సఙం
నడిఃపిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 6వాండు కొతాత్ ఙ్ నమిమ్తిత్కాన్ ఆజి మండెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కొతాత్ ఙ్ నె వనిన్ఙ్ యా పెరి పణిదిఙ్ ఏర్ పాటు ఆత ఇజి గర ఆజి, సయాన్ 
ఎలాగ దేవుణు తీరుప్ ఆజి సికస్దు అర మనాండొ, అయ లెకెండ్ వీండు బా అరాన్న్.
7మహికార్ వనిన్ వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహ్ ఎండ, సయ్ తాన్ సికుదు అర్ ఎండ మంజిని
వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు పలుక్బడిః మనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.
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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 ఇజివారు
రుజుప్ కితిఙ,వారు పెదద్ల్ ఙ పణి కిదెఙ్ .

11 అయాలెకెండ్, పెదద్ల్ ఙ బోదెకు, మహికార్ వరిఙ్ గవ్ రం సీని వరి లెకెండ్ 
మండెఙ్. అవికు సొండిఙ్ వరిగ్ఎండ, సోస్ ఎండ మండెఙ్ వలె. విజు దని లొఇబా
మాపు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. 12 పెదెద్లి ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్ 
ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ వనిన్ ఇండొమని వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి నడిఃపిసిన్కాన్ 
ఆదెఙ్ వలె. 13నెగెండి పణి కిని పెదెద్లి ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాపలుక్ బడిః మనాద్. కీసుత్
యేసుముసుక్ మని వనిన్ నమకం వందిఙ్ వెహెఙ్ వనిన్ఙ్ తియెల్ సిలెల్ద్ .

14నీ డగు బేగివాదెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా,నానుయాసఙతిఙ్ నిఙి
రాసిన. 15ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానువాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆతిఙ, దేవుణు కుటుమ్ దు ఒరెన్ 
ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్లె. బతిక్జిని దేవుణు సఙమ్ దికార్ విజెరెనె
దేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండి నిట కొహిఉండి ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్ లెకెండ్ దేవుణు
సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. అయాలెకెండ్, ఉండి పునాది
లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. 16 మాటు
నమిమ్జినిమతమ్ దుమని,యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలెడాఃఙితిమహికెఙ్ ,గానిఏలు
దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ నిజమాతికెఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఎయెర్ బా ఒపుకొణార్. కీసుత్
లోకు వజ లోకమ్ దు వాతాన్. దేవుణు ఆతమ్, వాండు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి
రుజుప్ కితాత్ న్ . దేవుణు దూతార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్. లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ యూదురు
ఆఇ వరిఙ్ వెహార్ . లోకమ్ దు ఎంబెబా, లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. పరలోకమ్ దు
దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతమనాన్.

4
తపుప్బోదనెస్ పిసినికార్ .

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 తిఙ ఎలాగమాతోలు సాతి లెకెండ్ ఆనాదొ అయ
లెకెండ్ వరిగరబ్ం గదిస్ ఎండసాతమనాద్. 3పెండిల్ ఆనికతపుఇజి,సెగంరకమ్ 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,దేవుణుతయార్ కితికెఙ్ విజునెగిగ్కెఙె.
ఇనికబా నెకిస్ పొకిన్క ఆఎద్. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ అయకెఙ్ తిండెఙ్.
5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదాన్,పారద్నదాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతికెఙ్ ఆతె
మనెన్.



1తిమోతి 4:6 388 1తిమోతి 5:7

6నీనుయా సఙతిఙ్, నీ సఙమ్ దు మని తంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సి మహిఙ, నీను కీసుత్
యేసుఙ్ నెగిగ్ పణిమనిసిఆని. దినివెట,ఏలుదాకనీను నమిమ్జినినీనమకంవందిఙ్ 
వెహిస్ని మాటదాన్ నిజమాతి నెగిగ్ బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ 7 వరిగ్దెఙ్ బా
విలువ సిలి,డొకార్ వెహిస్మంజిని కతసాస్ తరమ్ కాణిఙ్ నీను దూరంమన్ అ. గాని
దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకిజి మండెఙ్ నీను ఒజజ్ ఆఅ. 8 ఒడొఃల్ దిఙ్ రూణు
వాకిస్ ఒజజ్ కితిఙనెగెద్. గానిదేవుణువందిఙ్ తియెల్ ఆజిబకితిమహిఙ,విజువనాక్
లొఇ గొపప్ లాబంమంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఏలుబా నెగిగ్
బతుక్ మంజినాద్,వానికాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి ఒటుట్ కిజినాద్.

9 నాను ముసుక్ వెహి సఙతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరి నమిమ్దు. 10 బతిక్జిని
దేవుణుముసుక్నెమాఆసమాటు ఇటాత్ మనాట్. అందెఙెమాటు అయానెగిగ్ బతుక్
వందిఙ్ నండొ అరల ఆజి కసట్బడిఃజినాట్. వాండె లోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11 నీను యా సఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ నెస్ పిసి, ఆహె కిదెఙ్ ఇజి డటం
వెహ్ అ. 12 నీను దఙడః ఇజి, ఎయెర్ బా నిఙి ఇజి కణక సుడ్ఃఎండ నీను నిఙి
సుడ్ఃఅ. గానినీనువరిగ్నిమాటదు,నడిఃనినడఃకదు,నీనుపేమిసిన్పేమదు,దేవుణు
ముసుక్మనినీనమకమ్ దు,ఇనిపాపంసిలినీబతుక్దు,నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఉండిగురు
లెకెండ నీను మన్ అ. వారు నిఙి సుడ్ఃజి అయాలెకెండ్ మండెఙ్, నీను గురు లెకెండ్ 
మన్ అ. 13నానువానిదాక,నీనువిజెరిఙ్ దేవుణుమాటసద్ విజివిన్ 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 నీను జాగరదాన్ కిఅ. నీ మనుస్ విజు, దిని ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను నమకమ్ దు పిరిజినిక లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్.
అందెఙె, నీ మనుస్ విజు దని ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. 16 నీను కిజిని పణి నెగెండ కిఅ.
నీను నెసిప్సినిబోదదుతపుసిలెల్ండ నెసిప్స్ అ. నీనుఅయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ కిజిమన్ అ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీనుఅయలెకెండ్ కితిఙ,ఎలాకాలంమనిసావుదాన్ నిఙినీనెతపె
ఆనిలె. నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బాతపిసిన్లె.

5
1-2నీసఙమ్ దుమనిడొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండవనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ ఒడిఃబిజి,పణిసి

వెహ్ అ. దఙడాఃరిఙ్ తంబెరిఙు లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ.
దఙడిఃకాఙ్ తపు ఆలొసనదాన్ సుడ్ఃఎండ, తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. 3 దికుక్ సిలిల్
రాండి బోదెకాఙ్ గవ్ రం సిఅ. 4 ఎంబెణి రాండి బోదెలదిఙ్ బా కొడొఃర్ నొ నాతిసిర్ నొ
మహిఙ, వీరు వరి సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. సొంత ఇండొణి వరిఙ్ 
సూణికాదెదేవుణుదిఙ్ సేవకినివందిఙ్ ముకెలమతికఇజిముఙాలెనెసెత్ఙ్ వలె. అయ
లెకెండ్ అయ్ సిఅపొప్సిఙ్,అనిఅమెమ్ఙ్ రుణంతీర్ సినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాక
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.

5 దికుక్ సిలి రాండి బోదెలి దేవుణు ముసుక్నె వాండు కావలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్ 
ఇజి, దని ఆస ఇటాత్ మనాద్. అది రెయు పొగాల్ పారద్నం కిజి, వనిన్ సాయం లొసి
మంజినాద్. 6గానిఉణిజి,తింజి సుకం వందిఙ్ బతిక్జినిరాండిబోదెలిబతిక్తిఙ్ బా
ఆతిమ్య బతుక్ సాతి లెకెండ్ మనాద్. 7మహికార్ ఎయెర్ బావరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండ
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మంజిని వందిఙ్, నీను సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరిఙ్ యా సఙతిఙ్ ఆడ సిఅ.
8ఎయెన్ బావనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్, ముకెలం వనిన్ సంత ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃఎండ
మహిఙ, వనిన్ నమకం డిఃసిత్ లెకెండ్ నె దేవుణు ఎదు మనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్
ఇంక నండొ సెఇకాన్.

9ఉండిరాండిబోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావుమహిఙనె, దనిఙ్ రాండిబోదెక్ 
లెకాక్దు కూడుఃప్ అ. మరి, అది ఒరెన్ వనిన్ఙె పెంటిల్ ఆతిమహికాద్ ఆదెఙ్ వలె.
10 నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ నెగిగ్కాద్ ఇజి పేరు అనుపె ఆతికాద్ ఆదెఙ్. ఇహిఙ, దని
కొడొఃరిఙ్ నెగెండ పోస కితాదా, నెలవ్ సిలిల్ వరిఙ్ బా డగు కిజి నెగెండ సుడ్ఃతదా,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిపాదమ్ కునొర్ జిమహదా, కసట్మ్ దుమనివరిఙ్ సాయంకిజి
మహదా,విజునెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ దనిఙ్ అదినెఒపజెపెఆజిమహదా,ఇజిసుడ్ఃదెఙ్.
యాలెకెండ్ మనివనాక్ఙ్ లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.

11దఙడిఃకాలమ్ దురాండిఆతిబోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సెగం కాలం వెనాక్ అవికు మనుస్ అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ పెండిల్ ఆనె. ఆహె కీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్.
12అయావలె,మరిపెండిల్ ఆఎఇజిదేవుణుపణినెకినఇజిముఙాలకితిఒటుట్ తపిస్నె.
అందెఙె, అవికు తపెత్ ఇజి లోకుర్ బాణిఙ్ వెహె ఆనె. 13మరి అవికు బదకం ఆజి
ఇలుక్ ఇలుక్ బూలాదెఙ్ ఒజ ఆనె. బదకమ్ నె ఆఏండ సొండిఙు వరిగ్జి మహి వరి
సఙతిఙజోలి కినె. వరిగ్దెఙ్ ఆఇకెఙ్ వరిగ్నె. 14అందెఙె, దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి
బోదెకు పెండిల్ ఆజి,కొడొఃర్ ఇడ్ఃజి, ఇండొణిపణిసుడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన.
ఆహె,సఙమ్ దిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ పడ్ఃఇవనిన్ఙ్ అవ్ సరంసీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజినానుకోరిజిన.
15దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి సెగొండెక్ నమకం డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెటసొహె.

16దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండి దని కుటుమ్ దురాండిబోదెక్ మహిఙ,అదివనాక్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ వలె. వెనక్ బాజిత సఙమ్ దు ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్
సిలి రాండిబోదెకాఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సఙం ఆనాద్.

17 దేవుణు సఙం ఏలుబడిః కిజిని పెదెద్ల్ ఙ, ముకెలం కసట్బడిఃజి దేవుణు మాట
బోదిసి నెసిప్సిని వరిఙ్ వరి జీతమ్ దిఙ్ మరి నసొనె కుడుఃపిస్ లొసె ఆదెఙ్ వారు
తగిన్కార్. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమ
తొహ్ మాట్ ’ ఇజి, “పణికినికాన్ జీతమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ’, ఇజి దేవుణు మాటదు
వెహిస్నాద్.

19ఒరెన్ పెదెద్లిముసుక్మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరుమహిఙనెఅయాక
నమిమ్దెఙ్. 20 మహికార్ తపుప్దిఙ్ తియెల్ ఆజి మంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినె
మంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దుమని విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజితేడతొఎండనానుముసుక్ వెహిసఙతిఙ్ నీను కిదెఙ్ వలె
ఇజిదేవుణు ఎదు, కీసుత్ యేసు ఎదు,ఏర్ పాటుఆతిదేవుణు దూతార్ ఎదునాను నిఙి
ఆడ సీజిన.

22 గబి బిజి, ఎయెరి ముసుక్బా పెదెద్లి పణి వందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసమ్. మహి
వరిపాపమ్ కాఙ్ వెట కూడ్ఃజిమన్ అ. విజుపాపమ్ కాఙ్ నీను దూరంమన్ అ.

23 నీను ఉణిజినిక అరిగ్ని వందిఙ్, డిఃస్ ఎండ వాజిని జబుబ్ వందిఙ్ ఏరునె
ఉణెఎండ, బుకెండ్ దాకస్ కలుల్ బ ఉణ్ అ.
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24 సెగొండార్ కిజిని పాపమ్ కు విజెరె ఎదు తోర్ జినె. వారు, తీరుప్ తిర్ సె ఆదెఙ్ 
సొనిముఙాలె, తీరుప్ సీనికార్ వరి సఙతి నెసినార్. గానిమరి సెంగొండారి పాపమ్ కు
వెనుకనె తెలినె.

25అయాలెకెండ్,సెగొండార్ కితినెగిగ్ పణివిజెరెఎదుతోర్ జినె. విజెరెఎదుతోర్ 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 దేవుణు పేరుదిఙ్, యేసు వందిఙ్ మాపు
నెస్ పిసినిమాటదిఙ్ దూసిస్ ఎండమంజినివందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం సీదెఙ్.

2 వరి ఏజుమానిరు నమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ, వారు మా తంబెరిఙునెగదె ఇజి తకుక్
గవ్ రం సీదెఙ్ ఆఎద్. గానివారుమరిఒదెఏజుమానిరు వందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారు పేమిసిని నమిమ్తిత్ వరిఙె వారు కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలు వాజినె. నీను
యాసఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దుమని వరిఙ్ నెస్ పిసి, డటం వెహెఙ్ వలె.

డబుబ్ వందిఙ్ ఆసఆదెఙ్ ఆఎద్.
3-5ఎయెన్ బాయేసుపబు వందిఙ్ ఆఇబోదెఙ్ నెస్ పిసి,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్

వెహి నిజమాతి బోదెఙ ఒపుకొడ్ ఎండ, దేవుణు బకిదాన్ కూడిఃతి మని బోదెఙ
ఒపుకొడిఃఎండమనికాన్ గరదాన్ నిండితమనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబాతెలిఎద్. 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, సెఇ అనుమానమ్ కు విజుపుటిసెన్. ఎసిత్వలెబాగొడఃబెఙ్ 
పుటిసెన్. యాలెకెండ్ తరిక్సిన్ వరి బుదిద్ సెదిత మనాద్. వరి లొఇ నిజమాతి బోద
సిలెల్ద్ . కీసుత్ మతం వందిఙ్ వెహిస్,ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.

6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి, దనిన్ దటాఙ్ సర్ దె ఆజి, నఙియాకదెసాలు
ఇజి ఎతుత్ కిని వనిన్ఙ్ గొపప్ లాబం మనాద్ 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు పుటిత్వలె
ఇనికబాయాలోకమ్ దు తెఎతాట్. మాటుసానివలెయాలోకమ్ దాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ 
అట్ ఎట్. 8అందెఙె, మఙి ఉణిక మహిఙ, పొర్ పాదెఙ్ పాత పరమహిఙ, అయాకదె
మఙి సాలు. 9 గాని ఆసిత్ మనిన్కానాదెఙ్ కోరిజినికాన్ డబుబ్ గణసెత్ఙ్ ఇని ఆసెఙ
సికుక్దు అరాన్న్. బుదిద్ సిలి పాడు కిని నండొ ఆసెఙ్ ఉరి లెకెండ్ ఆజి, అయాకెఙ్ 
వనిన్ఙ్ పాడు కినె, నాసనం కినె. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి మొకదిఙ్ వెల ఎలాగ
మంజినాదొ,అయలెకెండ్ విజుసెఇపణిదిఙ్ డబుబ్ఆసనెవెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ 
ఆసఆజి,వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతికెఙ్ డిఃసి,వరిమనుస్ కూడం గుతిస్సొహిఙఎలాగ
మంజినాద్,అయలెకెండ్ వరిఙ్ వారె నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11 గాని దేవుణు లోకు ఆతి నీను యా సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ దూరం మన్ అ. నీతి
నిజయాకెఙ్ ని నెగిగ్కెఙ్ కిజి దేవుణు బకిదు మన్ అ. దేవుణుదిఙె నమిమ్జి మహి వరిఙ్ 
పేమిసి, కసట్మ్ కు ఓరిసి,సారిల్దాన్ మన్ అ. 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 నండొ లోకుర్ ఎదు నీను ఒపుకొటివలె, నని బతుక్ వందిఙె
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దేవుణు నిఙి కూకాన్. 13-14 విజు వనాక్ఙ్ పాణం సీజిని దేవుణు ఎదుని పొంతి
పిలాతు ముఙాలె వెన్ బాతివలె, దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ ఒపుకొటి కీసుత్ యేసు ఎదు
నాను నిఙి ఆడ సీజిన. మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వాని దినమ్ దాక నీను పాపం
సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ నాను నిఙి వెహి సఙతిఙ్ కిజి మన్ అ ఇజి ఆడ సీజిన.
15 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దు యేసుపబుఙ్ వాండు రపిసాన్న్. గొపప్
పెరికాన్ ఆతి విజు వనాక్ ముసుక్ ఒరెండె అతికారం మనికాండె దేవుణు. వాండు
రాజురిఙ్ ఇంక పెరి రాజు. పబురిఙ్ ఇంక పెరి పబు. 16వాండు ఒరెండె ఎసెఙ్ బా
సాఇకాన్. డగు సొండెఙ్ అట్ ఇ నసొ జాయ్ దు బతిక్జినాన్. వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా
ఎసెఙ్ బా తొఎర్. ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. వనిన్ఙె విజు గవ్ రమ్ ని
ఎలాకాలం అతికారంమనిద్,ఆమెన్.

17యాలోకమ్ 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 ఆజిమండెఙ్ 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 దివరిబతుక్ వందిఙ్ వారుఉండినెగిగ్ పునాదితయార్ 
కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కాన్ద్ .

20 ఓ 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
నఙి మనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె, యేసు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసత్ సొహార్ .
దేవుణు దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసి సఙం నడిఃపిసిని తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతమ్ నె

యాక. పవులు,సాదెఙ్ కాలండగుఆతాద్ ఇజినెసాత్ ండె,సఙమ్ దిఙ్ నెగెండనడిఃపిసి,
నిజమాతిబోద వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ వలె ఇజి తిమొతిఙ్ వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు పోకి అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను,నాసొంతమరిన్ లెకెండ్ 
నాను పేమిసిని తిమోతిఙ్ రాసిన. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనె నాను అపొసుత్ డు ఆత.
కీసుత్ యేసు వెట మాటు కూడిఃతి మనిన్ దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలం బతిక్నార్ ఇజి
దేవుణు కితి ఒటుట్ వెహెఙ్ నె నాను అపొసుత్ డు ఆత. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు
ఆతి కీసుత్ యేసు దయాదరమ్మ్ దాన్ మీముకుక్ కనికారంతోరిసి,నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్.
నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 

3 రెయు పొకాల్ నాను పారద్నం కినివలె డిఃస్ ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్న. నా అనిగొగొరు వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిత్ లెకెండ్, నానుబా
నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ నెగెండ వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన. 4నాను నిఙి డిఃసాత్ నె
వాజి మహిఙ్, నీను అడఃబాతి. అయాక ఎతుత్ కితానె నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ
ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నఙి సర్ దపూరి వానాద్. 5నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నిజం
నమిమ్జిని. అయాకనాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె, నీడొక బీబిఆతిలొయినినీయాయ
యునికె, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తె మహె. అయ లెకెండ్ ఏలు నీనుబా నమిమ్జిని ఇజి
నాను తప్ ఎండ నెసిన. 6 అందెఙె నీను కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి, వరం నీను
నెగెండ నండొ కిదెఙ్ ఇజినాను నిఙి ఎతుత్ కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణివందిఙ్ నీ
ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె, దేవుణు అయావరం నిఙి సితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజి
దేవుణు నిఙి సితి వరం నీను కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సిత
మనాన్. అయాకమఙి తియెల్ పుటిసిని ఆతమ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పణి కిదెఙ్ సతుత్
సీని, మహి వరిఙ్ 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 నా వెట కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ.
దేవుణు సతుత్ దాన్ అయాక ఓరిస్ అ. 9 దేవుణు మఙి రకిస్సాత్ ండె, వనిన్ వందిఙ్ కేట
ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మఙి కూకాన్. మాటు కితి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ గాని వనిన్
సొంత ఎతుత్ దాన్ వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ వాండు మఙి రకిస్సాత్ ండె కూకాన్. లోకం
పుట్ ఎండ ముఙాలె, కీసుత్ యేసు కితి దనితాన్ యాదయాదరమ్ం దేవుణు మఙి సిత
మనాన్. 10గాని మఙి రకిస్సిన్ కీసుత్ యేసు లోకమ్ దు వాతివలెనె అయాక ఏలు తొరె
ఆతాద్. వాండుసావుదిఙ్ సిలెల్ండ కితాండె, సువార వెంజి నమిమ్ని దనితాన్,సాఎండ
దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తోరిసాత్ న్. 11యా సువార వెహిన్ వందిఙె,
ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, అపొసుత్ డు లెకెండ్, నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ దేవుణు నఙి



2తిమోతి 1:12 393 2తిమోతి 2:12

ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 12 అందెఙె నాను యా కసట్మ్ కు ఓరిసిన. గాని నాను సిగు ఆఎ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ నాను నెసన్. వాండు, తీరుప్ కిదెఙ్ వాని
దినమ్ దాక,నఙిఒపజెపిత్ సువారకాపాడఃదెఙ్ వాండుఅటిన్కాన్ ఇజినానునిజంనెసన్.

13 నిజమాతి మాట నీను నా బాణిఙ్ విహి లెకెండె నీను మహి వరిఙ్ వెహ్ అ.
కీసుత్ యేసు వెట మని సమందమ్ దాన్ మని నమకమ్ దు పేమాదు నీను మన్ అ.
14 దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సువార ఎయెర్ బామారిస్ ఎండ నీను సుడ్ఃఅ. మాలొఇ
మంజిని దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ అయాక కాపాడ్ఃఅ. 15 ఆసియ పాంతమ్ దు
మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె నా బాణిఙ్ దూరం ఆతార్ ఇజి నీను నెసిన్. పుగెలు
హెర్ మొను ఇనికార్ వరి లొఇమనార్. 16ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ పబు కనికారం
తోరిస్ పిన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి నండొ సుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నాను జేలిల్దు
మహిఙ్ బా వాండు నా వందిఙ్ సిగు ఆతాన్. 17 గాని వాండు రోమ పటన్మ్ దు
వాతివలె, నాను తోరిన్దాక నండొ రెబాతాన్. 18నాను ఎపెసుదు మహివలె, వాండు
నఙి నెగెండ సుడ్ఃజి, ఎసొ సాయం కితాత్ న్  ఇజి నీను బాగ నెసిని. పబు తీరుప్ కిని
దినమ్ దు పబు వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ పిన్.

2
1 అందెఙె నా మరిన్ లెకెండ్ మని నీను, కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్ సతుత్

పొందిజిమన్ అ. 2నండొలోకుర్ ఎదునాను వెహినిజమాతిమాటెఙ్ నీను వెహిమని.
అయా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిఙ్ ఒపజెప్ అ. వారు యా నిజమాతి మాటెఙ్ 
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.
4 ఒరెన్ 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. 5మరి అయాలెకెండె, ఉహ్ కిన్
పందెమ్ దు ఒరెన్ ఉహ్ కిన్కాన్ పందెమ్ దు వెహి రూలు వజ ఉహ్క్ఎండ మహిఙ,
వాండు గెలెస్ ఎన్. వనిన్ఙ్ ఇనాయం దొహ్క్ ఎద్. అయా లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ
పణిదుమన్ అ.

6 కసట్పడిఃజి పణి కిని ఒరెన్ రయు వనిన్ఙ్, పండితి పంటది తొలి వంతు
దొహ్ కెఙ్ వలె. అయా లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదు మన్ అ. 7నాను ముసుక్
వెహిదనిన్ వందిఙ్ నీనుమరిమరిఆలొసనం కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నీను ఆలోసనం
కితిఙ, నీను నెసెత్ఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ వాండు అర్ దం కిబిసాన్న్.

8ఎసిత్వలెబా కీసుత్ యేసుఙ్ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ బతిక్సత్ మనాన్.
దావీదురాజుతెగగ్దుపుటిత్ మనికాన్. యాకదెనానులోకురిఙ్ వెహిస్నిసువార. 9నాను
యాసువార వెహిస్నిఙ్, నఙిబాదెఙ్ వాజినె. తపుఙ్ కితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తొహిన్లెకెండ్,
నాను తొహె ఆజిన. గాని దేవుణు మాట తొహె ఆఎతాద్. 10 అందెఙె, దేవుణు
ఏర్ పాటు కితి వరి వందిఙ్ నాను విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు వరిఙ్ బారకిస్సి,
దేవుణు గొపప్ జాయ్ దు మంజిని బాడిఃదు వనిన్ వెట ఎలల్కాలం వారుబా మంజిని
వందిఙ్, వరి వందిఙ్ నాను కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11 యా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్క మాటు వనిన్ వెట సాతిఙ వనిన్వెట
బతిక్నాట్ మరి. 12మాటు మా కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ఙ వనిన్వెట ఏలుబడిః కినాట్ మరి.



2తిమోతి 2:13 394 2తిమోతి 2:26

వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇహిఙ వాండుబామఙి నెస్ ఎ ఇనాన్. 13మాటు నమిమ్దెఙ్ తగ్ ఇకాట్ 
ఇహిఙ వాండు ఎసిత్వలెబా నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆజి మంజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వనిన్ఙ్ వాండె తపెత్ఙ్ అట్ ఎన్.

నమకమాతినెగి పణిమణిసి
14నాను ముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. ఇని ఇనిమాటెఙ

వందిఙ్ జటిఙ్ ఆమాట్ ఇజి దేవుణు ఎదు వరిఙ్ సరి దిదిఅ. అయాక పణిదిఙ్ రెఇక.
వెనివరి నమకం పాడుః కిజినాద్. 15 నెగిగ్ పణి మనిసి ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె
ఆదెఙ్, నీను 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. 17మలెరియనోబు నండొడారిఙ్ పాడు
కిని లెకెండ్,వారు నెసిప్సినిమాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె. నని వరి లొఇమనికారె
హ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18వీరు నిజమాతిమాటెఙ డిఃసత్ సొహార్ . వారు తపు
వెహిస్నార్, దేవుణుసాతిసొహివరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్ మనాన్ ఇజి ఆహెవెహిస్, ఇనిక
నమిమ్దెఙ్ ఇజినెస్ ఎండ,ఇతల్ అతాల్ కిజిసెగొండారిఙ్ బమమ్ కిజినార్. 19అహిఙ్ బా,
దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నిజమాతి మాట తప్ ఎదు. అయాక నెగెండ నిలిస్ని ఉండి
పునాది లెకెండ్ మనాద్. ‘పబు వనిన్ సొంత వరిఙ్ నెసాన్న్ ’ ఇజి, ‘యేసుఙ్ నా పబు
ఇజిఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇపణిఙాణిఙ్ దూరంఆదెఙ్ వలె’ఇజిఅయాపునాదిదు
ముదపొకమనాద్ .

20ఉండిపెరి ఇండొనండొ రకమ్ కాణి కుండెఙ్ మండిఙ్ మంజినె. సెగం వెండిదాన్,
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితికెఙ్ ,మరిసెగంసెకదాన్,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.

21అందెఙెఎయెన్ బాసెఇకెఙ్ విజుడిఃసిత్ఙ,వాండునెగిగ్పణికిదెఙ్ తగిన్కాన్ ఆనాన్.
పెరిఇండొణిఎజుమాని,నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొండెఙ్ కేటఇడిత్ వెండిబఙారమ్ దికుండెఙ్ 
మండిఙ్ లెకెండ్, వీండుబా దేవుణు వందిఙ్ ఇని నెగిగ్ పణిదిఙ్ బాతగిన్కాన్ ఆనాన్.

22దఙడాఃరిఙ్ మని ఉత్ పుత్ దాన్ దూరం మన్ అ. గాని నీతి నిజయిదికెఙె కిదెఙె
సుడ్ఃఅ. దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి మాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబా పేమ తోరిస్ అ.
విజెరె వెట సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃఅ. నెగిగ్ మనుస్దాన్ పబుఙ్ 
పారద్నం కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. 23 బుదిద్ సిలెల్ండ అరద్ం సిలెల్ండ తరిక్సిని
వరి బాణిఙ్ దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు జటిఙ్ పుటిసినార్ ఇజి నీను
నెసిని. 24దేవుణు పణిమనిసిజటిఙ్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. గానివాండు 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 మనుస్
మారిసాన్న్ సు. 26ఆహెవారుబుదిద్దువాజి,సయాన్ ఉరిదాన్ తపెఆనార్. సయాను,
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వనిన్ ఇసట్మ్ కు కిబిసెత్ఙె వరిఙ్ అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణి మనిసి వరిఙ్ 
సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.

3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1 యేసుపబు వాని ముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొ తియెల్ ఆని రోసుక్
మంజినెలె ఇజి నీను నెస్ అ. 2-5లోకుర్, వరిఙ్ వారె నెగెండ మండెఙ్ ఇజి సుడెః
ఆనార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆనార్. నా ననికాన్ మరి ఎయెన్ బా సిలెన్ ఇజి వెహె ఆనార్.
గర ఆనార్, దూసిసాన్ర్. యాయబాబ్రిఙ్ లొఙిఎర్. మేలుదిఙ్ నెస్ ఎర్, సెఇకార్ 
ఆనార్. పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్, సెమిస్ ఇకార్ ఆనార్. సొండిఃఙ్ వెహిన్కార్ ఆనార్.
అణసెఆఇకార్ ఆనార్. అడిఃవి జంతు ననిమూర్ కమ్ దికార్ ఆనార్. సొంతవరిఙ్ బా
మొసెం కినికార్ ఆనార్. బుదిద్ సిలెల్ండ ఇని ఇనికెఙ్ కినార్. గర ఆనార్. దేవుణుదిఙ్ 
పేమిస్ ఎండ వరి సుకమ్ కాఙ్ పేమిసాన్ర్. వారు దేవుణు బకిమనికార్ ఇజిముసుక్నె
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 నమిమ్జి మోసెం ఆనె. అవికు కితి నండొ పాపమ్ క వందిఙ్ వనాక్
గర్ బమ్ కు గదిసిని మంజినె. అవికు, వనాక్ ఆసెఙ విజు ఎతుత్ కిజినె మంజినె.
ఎసిత్వలెబా నెసె ఆదెఙ్ ఆస ఆనె. గాని నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి టెటఙ్ నెస్ ఉ.
8యెనె,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 నీను నెసిని. అందియొకయ, ఇకొనియ, లుస్ త
ఇని పటన్మ్ కాఙ్ నఙి వాతికెఙ్ విజు నీను నెసిని. లోకుర్ కితి నండొ బాదెఙ్ నాను
ఓరిసత్. గాని పబు వనాక్ బాణిఙ్ విజు నఙి తపిసాత్ న్. 12 కీసుత్ యేసు వెట సమందం
ఆజి, దేవుణు బకిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆని ఎయెరిఙ్ బా బాదెఙ్ వానె. 13గాని సెఇ
పణిఙ్ కినికార్ ని, మహివరిఙ్ మొసం కినికార్ ఇంక ఒదె పాడాఃనార్. వారు మొసెం
కినార్. మొసెంకిబెఆనార్. 14-15గానినీను,నెసిత్మనికెఙ్,తప్ ఎండనమిమ్జిమనికెఙ్ 
డిఃస్ ఎండ మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిఙి నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ 
అసి నీను దేవుణుమాట ఎలాగ నెసిత్ ఇజి నీను నెసిని. యాకెఙ్, కీసుత్ యేసు ముసుక్
నీను ఇడిత్ నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు నీ పాపమ్ కాఙ్ నిఙి రకిస్సిన్ వందిఙ్ నిఙి గెణం
సీదెఙ్ అటెన్. 16 దేవుణు మాటఙ్ విజు దేవుణు వనిన్ ఊపిదాన్ వెహిస్ రాస్ పిసిత్కెఙె.
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అయాకెఙ్,నిజమాతికెఙ్ మఙినెసిప్సెత్ఙ్,మాతపుఙ్ తోరిసెత్ఙ్,మఙిసరిదిదిదెఙ్,నీతి
నిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్. 17ఈహ నె ఒరెన్ దేవుణు లోకు
వాండు కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కినాన్. విజు నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1 దేవుణు ఎదు, సాతి వరిఙ్ బతిక్జిని వరిఙ్ తీరుప్ సీని కీసుత్ యేసు ఎదు నాను

నిఙిఆడ సీజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుమర్ జివాజిరాజువజఏలుబడిః కినాన్ లె.
2నాను నిఙిఈహ ఆడసీజిననీను దేవుణుమాటలోకురిఙ్ వెహ్ అ. లోకుర్ వినారొ,
విన్ ఎరొ ఇజి నెగిగ్ సమయం, ఆఇ సమయం తొఎండ ఎసిత్వలెబా అయాక వెహెఙ్ 
తయార్ ఆజిమన్ అ. లోకురిఙ్ వరితపుఙ్ తోరిసివెహ్ అ. వరితపుప్ఙ దిదిఅ. వారు
కిదెఙ్ మనికెఙ్ పణస్ అ. నీనుకోపంఆఏండనిపాతిదాన్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ. 3ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,లోకుర్ నిజమాతికెఙ్ విన్ ఎండ బతిక్ని కాలంవానాద్. గానివరిఙ్ ఇసట్ం ఆని
వజలోతుమాటవెహిన్ ననిబోద కినినండొండారిఙెవారు తపిసిడగు కినార్. అందెఙె,
నని వరిఙ్ తపిసి డగు కినార్. 4 ఇహిఙ, నిజమాతిమాట వారు విన్ ఎర్ . గాని కత
సాస్ తరమ్ క దరోట్ మరాన్ర్. 5గానిఓతిమోతి,నీను విజువనాక్లొఇనెగిగ్ బుదిద్దాన్ 
మన్ అ. కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. కీసుత్ యేసు వందిఙ్ సువార లోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణు
సేవపణి కినివలె, నీను కిదెఙ్ మనిక విజుపూరి కిఅ. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపూజ
ఆదెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్. నానుసాదెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్.

7 పందెమ్ దు ఒరెన్ కసట్బడిఃతి లెకెండ్, నాను సువార లోకురిఙ్ వెహిన్ వందిఙ్ 
కసట్బడిఃత. ఉహిన్ పందెమ్ దు, ఒరెన్ ఉహిన్క,పూరికిని లెకెండ్,నాను కిదెఙ్ దేవుణు
నఙి వెహికెఙ్ పూరి కిత. దేవుణు ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎత. 8 అందెఙె నఙి
ఉండి ఇనాయం మనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ బతిక్తి దని వందిఙ్ సీని
ఇనాయం. అయాక ఆకరి దినమ్ ది తీర్ పుదు, నీతి నాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీని పబు
అయాక నఙి సీనాన్. నఙినె ఆఏండ వాండు వాని దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆని
విజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10 తిమోతి, నా డగు బేగి వాదెఙ్ నీను సుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దెమ, యా
లోకమ్ 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 బాగ మంజినాన్. 12 తుకికుఙ్ ఎపెసు
పటన్మ్ దు పోక. 13 నీను వానివలె తొయ పటన్మ్ దు కార్ పు ఇని వనిన్ బాన్ నాను
ఇటాత్ వాతసాలవ్ తగ్ అ. పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ,ముకెలం తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .

14అలెకెస్జండర్ ఇనికంసుతయార్ కినిసరాబునఙినండొబాదెఙ్ కితాత్ న్ .వాండు
కితి దనిఙ్ పబు వనిన్ఙ్ సికస్ సీనాన్. 15వాండు నిఙిబా బాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగర
మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబోదిసిత్ మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16 నఙి ముఙాలె, కోరుట్ దు ఒసి వెనబాతివలె, నఙి నానె ముదాయి. ఎయెర్ బానా
దరొట్ వరిగ్ఎతార్. విజెరె నఙి డిఃసత్ సొహార్ . దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సిఎండ
మనీన్. 17అహిఙ, కోరుట్ దు మహియూదురు ఆఇకార్ విజెరె, నా వెట సువారపూరి
విని వందిఙ్, పబు నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్ సితాన్. నొరెస్ వెయుదాన్ తపిసిత్
లెకెండ్ సావు సికస్దాన్ తపిసాత్ న్. 18 అందెఙె, పబు నఙి విజు సెఇ వనాక్ బాణిఙ్ 
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తపిసి,వాండు రాజు వజ ఏలుబడిః కిని పరలోకమ్ దు నెగెండ కూకన్ ఒనాన్. వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

19పిసిక్లెఙ్,అకుక్లెఙ్,ఒనెసిపొరుఇండొణివరిఙ్ నానువెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.
20 ఎరాసుత్ కొరింతు పటన్మ్ దు నిహన్. తొపిముఙ్ కసట్ం అరిఙ్, వనిన్ఙ్ మిలెతు

పటన్మ్ దు డిఃసత్ వాత. 21 పినికాలం రెఎండ ముఙాలె, నీను బేగి వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ.
యుబులు, పుదె, లిను, కల్ఉడియ ఇనికార్ నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. అయ
లెకెండ్ యాపటన్మ్ దుమనిమహినమిమ్తిత్కార్ బావెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22 ఓ తిమోతి, పబు నీ వెట తోడుః మనీన్. వనిన్ దయా దరమ్ం మీ విజిదెరె వెట
మనీద్.
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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, ఎలాగ మనిన్ పెదద్ల్ ఙ నిల్ పెత్ఙ్, వారు కిదెఙ్ 
మనిన్ పణిఙ్, దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్ పవులు తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దు మనిన్
ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4 దేవుణు సేవకిని, యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను
తితుఙ్ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ లెకెండ్ మనిన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
వందిఙ్ వెహి మనిన్ మాటెఙ్ , 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. యానిజమాతిసఙతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహిస్ తోరిసాన్ద్. అయావలె వారు ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్ని బతుక్దిఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసూణార్. అబదద్ం వర్ గిఇ దేవుణు, ఎలాకాలం
వనిన్వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ లోకుర్ వెట ఒటుట్ కితాన్. నిరకారమ్ బా సిలెల్ండ
మనిన్వలె మహి వనిన్ ఉదెసం వజనె వాండు ఒటుట్ కితాత్ న్. దేవుణు పణిమనిసిర్ 
సువార వెహార్ . ఆహెవాండు ఏర్ పాటు కితిత్ కాలమ్ దు,లోకురిఙ్ సువార వెన్ పిసాత్ న్.
అయాక వెహెఙ్ నఙి ఒపజెపత్ మనాన్. మఙి రకిస్సిని దేవుణు ఆడ వజనె నాను
వెహిస్న. బుబాబ్తి దేవుణుని, మఙి రకిస్సిని కీసుత్ యేసు, దయాదరమ్మ్ దాన్, నీను
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

కేతు దేసమ్ దు తీతు కిదెఙ్ మనిన్ పణి
5నాను నిఙి వెహి వజనె, తపిత్కెఙ్ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్ కు మనిన్ పటన్మ్ కాఙ్ 

విజుపెదెద్లుఙనిల్ ప్ అ. దినిన్వందిఙెనానునిఙి కేతు దేసమ్ దుడిఃసత్ వాత. 6దేవుణు
సఙమ్ దు,పెదెద్లిఆనికాన్ ఎయెన్ ఇహిఙ,నిందసిలిల్కాన్. ఉండెఆల్ సిమంజినికాన్.
వనిన్ కొడొఃర్ దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ ఆదెఙ్. కొడొఃర్, సెఇ పణిఙ వందిఙ్ నేరంమొపె
ఆఇకార్ ఆదెఙ్. వెహిమాట వెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్ వరి అపొప్సినె పెదెద్లి ఆదెఙ్.
7పాసట్రు నింద సిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్. వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపం మన్ ఎండ, సోస్ ఎండ,
డెఃయ్ సెఆఏండ, సిగువాని సెఇ పణిఙ్ కిజిలాబమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃఎండమంజినికాన్ 
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 నిజమాతి మాటెఙ్ అయావజ గటిఙ నమిమ్నికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ 
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ఇహిఙ,వాండునమిమ్తిత్ వరిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి,నిజమాతిమాటెఙ్ ఎదిసిని
వరిఙ్ వరి తపుప్ఙ తోరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆదెఙ్.

10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్,అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ,పోకి వరిగ్జి,
మొసం కినికార్ నండొండార్ మనార్. ముకెలం, యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ 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 నిజమాతిమాటెఙ్ నమిమ్ఏండ ఆప్ కిజినార్. వరి
సొంత లాబం వందిఙె వారు ఈహ కిజినార్. 12 కేతుదికాండె వెహాన్ , “కేతుదికార్ 
ఎసిత్వలెబాఅబదద్ం వరిగ్నికార్,మూర్ కమ్ దికార్,బదకంఆజితిండికకుర్ తిఆతికార్”,
ఇజి. యా లెకెండ్ వెహికాన్ , వరి లొఇ ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాండె. 13వాండు
కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ నిజమ్ నె. అందెఙె బాన్ మనిన్ నమిమ్తికార్ నిజమాతి
మాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్ని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటిసి డటిసి దిదిఅ. 14వారు అర్ దం
సిలిల్ యూదురికతసాస్ తరమ్ కుఅస్ ఎండమంజినివందిఙ్ నీనువరిఙ్ దిదిఅ. మరి,
నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసి సొహివరిమాటెఙ లొఙిఏండ మంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ 
డటందిదిఅ. 15మనుస్పాపమ్ కాఙ్ సుబరంఆతివరిఙ్,విజుబాసుబరంఆతిలెకెండ్ 
నెగెండ్ మనాద్. గాని,మనుస్ సుబరం ఆఏండ,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనికబా
సుబరం 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 ఇజివెహెఆజినార్. గానివరిపణిఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిస్నార్. వారుపెంటు
లెకెండ్ మనికార్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇకార్. ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బాతగ్ ఇకార్.

2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 తీతు, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్, నిజమాతి మాటదిఙ్ కూడిఃతి మనిన్
సఙతిఙ్ నెస్ పిస్ అ. 2 డొకారిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు సోస్ ఎండ మండెఙ్ ఇజి. విజేరె
వరిఙ్ గవ్ రం సీజి మంజిని లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మండెఙ్ ఇజి
నెసిప్స్ అ. మరి, వారు నిజమాతి మాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్జి, మహివరిఙ్ పేమిసి
ఓరిసిమండు ఇజి నెసిప్స్ అ. 3అయాలెకెండ్ , డొకికాఙ్ బానెస్ పిస్ అ, అవిక్ బకిదాన్ 
మంజిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. అవీక్ సొండిఙ్ వరిగ్ఏండ, సోస్ ఎండ, మహి
వనాక్ఙ్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి. 4-5 అయావలె అవిక్ , బోదెకాఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ 
ఆనాద్. ఇనికెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, వనకమాసిరిఙ్ ని కొడొఃరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్,అణసె ఆజి
మండెఙ్,నెగిగ్ మనుస్దాన్ మండెఙ్,ఇండొణిపణిఙ్ సుడ్ఃజి, కనికారంతోరిసిమండెఙ్,
మాసిరిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మాటఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.

6అయాలెకెండ్, దఙ్ డార్ అణసె ఆజి మండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిస్ అ. 7-8 నీను
విజు వనకాఙ్ లొఇ నెగిగ్కెఙ్ కిజి వరి ఎదు ఉండి గురు లెకెండ్ తోరె ఆఅ. నీను
నెస్ పిసినివెలె, డొఙ సాటు వెహె ఆఏండ, నీను వెహిస్ని మాటదు మొసం సిలెల్ండ,
పూరి నీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మఙి పడ్ఃఇకార్ మాముసుక్ సెఇ
మాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏండ, సిగు ఆజిమండెఙ్.
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9-10 నీను వెటి పణి కినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు విజు దని లొఇ ఎజుమానిరిఙ్
లొఙిజి,వరిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ కిజిమండెఙ్ ఇజి. ఎజమానిరిఙ్ మర్ జివెహ్ ఏండ,డొఙ
కిఏండమండెఙ్ 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 మనిన్ మాటెఙ్ గొపప్
నెగిగ్కెఙ్ ఇజి.

11 ముఙాలె వెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీను నెస్ పిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ 
యా లోకమ్ దు పోకాన్. 12 వాండు మఙి వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్,
దేవుణుబాణిఙ్ దూరం కిబిసినివిజుసఙతిఙడిఃస్ అ,ఇజి. యాలోకమ్ దిలోకుర్ ఆస
ఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’, ఇజి నెసిప్సినాన్. మరి, మాటు నెగిగ్ బుదిద్దాన్, నీతి నిజయిదాన్,
దేవుణుదిఙ్ సరద్ సీనికెఙ్ కిజి యా తరమ్ దు మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిసాన్న్. 13మాటు
అయాలెకెండ్ మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙిగొపప్ సరద్ కిబిసిన్ ఉండి రోజువందిఙ్ 
మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. ఇహిఙ,మాటుమఙి రకిస్సిని పెరి దేవుణు ఆతి
యేసుకీసుత్ వాజినిరోజువందిఙ్ ఆసదాన్ మఙికొతాత్ ఙ్ పుటిసాత్ ండెఎదు సుడ్ఃజినాట్.
వాండుగొపప్జాయ్ కూడిఃతిమనిన్నండొసోకుదాన్ వానాన్. 14మావిజుపాపమ్ కాఙ్ 
మఙి డిఃస్ పిసెత్ఙ్ , సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. మరి, మఙి సుబరం కిజి,
నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ పూరి ఒపజెపె ఆతి వనిన్ సొంత లోకుర్ లెకెండ్ తయార్ కిదెఙ్ వాండె
ఒపజెపె ఆతాన్.

15నాను ఏలు వెహికెఙ్ విజు నమిమ్తివరిఙ్ పూరిఅతికారమ్ దాన్ నెసిప్స్ అ. వారు
అయాకెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ పణిసి వెహ్ అ. అయాకెఙ్ కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బా
దుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.

3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిలోకుర్ అతికారిఙలొఙిదెఙ్,వెహిమాటవెంజిమండెఙ్,ఇని
నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బాతయారాజిమండెఙ్ ఇజినీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసిమన్ అ. 2వారు,
ఎయెరిఙ్ బాసెఇకెఙ్ వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ,సారిల్దాన్ విజెరె వెట తగిజిమండెఙ్ 
ఇజి వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబాముఙాలనమీమ్ఇవరిలెకెండ్,బుదిద్ సిలెల్ండమహాట్.
మాటు ఎయెరిఙ్ బా లొఙిఏండ మహాట్. మొసెం కిబె ఆజి మహాట్. యాలోకమ్ ది
సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ నండొ ఆస ఆజిమహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ కాలం గడఃపిస్
మహాట్. మహి వరిఙ్ దూసలాడ్ఃజి మహాట్. వారు మఙి దూసలాడిఃతార్. 4గాని
అయాలెకెండ్ మహివలెనె, మఙి రకిస్సిని దేవుణు వనిన్ కనికారం తోరిసాత్ ండె, పేమ
తోరిసాత్ ండె మఙి రకిస్సాత్ న్. 5 మాటు కితిత్ నీతి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. గాని వనిన్
కనికారమ్ దానెమఙిరకిస్సాత్ న్. దేవుణుఆతమ్దాన్,వాండుమాపాపమ్ కునొర్ జిమఙి
కొతాత్ ఙ్  పుటిసాత్ ండె,ఉండి కొతత్ బతుక్ సితాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్.

6-7దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మాటు నీతి నిజయిమనిన్కాట్ ఇజివాండు తీర్ పు
సితాన్. ఆహె, తీర్ పు సితిత్ఙ్ మాటు కోరిజిని ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్దిఙ్ అకుక్ మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ మాముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్.
వాండు మఙి రకిస్సిని యేసుకీసుత్ వెటనె దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్. 8యామాట
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పూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసి నీను
నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు మహి వరిఙ్ వరి మనుస్
పూరిదాన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహి మనిన్ మాటెఙ్ విజు విజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె,
పణిదిఙ్ వానికెఙ్ నె.

9గానిఅర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్కెఙ్,అనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్,జటిఙ్ ఆనికెఙ్,
యూదురి రూలుఙ వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ కినికెఙ్ విజు, ఎందానిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్,
విలువ సిలికెఙ్. అందెఙె వనక వందిఙ్ దూరం మన్ అ. 10 నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు,
నిజమాతిమాటెఙ వెట కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసి, వరిఙ్ ఎర్ లిసి కేట కిని వనిన్ఙ్ ఉండి
రుండి సుటుక్ బుదిద్ వెహ్ అ. మరి, వాండు విన్ ఏండ మహిఙ, వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ.
11 ననిన్కాన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ సరి తపిస్ పాపం కిజినాన్ ఇజి నిఙి తెలినాద్. వనిన్
పాపమ్ కు వాండు తపుప్ కిజినాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె.

12నాను పినిన్ కాలం నికొపొలితు గడఃపెత్ఙ్ ఇజి తిరుమానం కితత్ మన. అందెఙె
నాను అరెమానుఙ్ ఇని వనిన్ఙ్ నొ, తుకికుఙ్ నొ నీ డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా
డగువాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13జెనాఇనిలాయిరు,అపొలు, కేతు దేసం డిఃసిమరిసొండెఙ్ 
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 వెట మనికార్ విజెరె నిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. మాటు నమిమ్జిని
లెకెండ్ నమిమ్జి, మఙి పేమిసిన్వరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహ్ అ. దేవుణు దయా
దరమ్ంమీరు విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డుఆతిపవులుకొలొసిపటన్మ్ దుమనిపిలెమొనుఇనిఒరెన్ దేవుణుదిఙ్ 

నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్ వెటిట్పణి
మనిసిమహాన్ . ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్ డిఃసాత్ ండె,ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొసొహాన్ . వాండు
సొహిమహివలె పవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్. పవులు వనిన్ఙ్ సువార వెహిఙ్, వాండు
యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తాన్.
పవులు ఒనెసిముఙ్ పిలెమొను డగుమర్ జిపోకిస్నాన్. నీను,ఒనెసిముఙ్ సెమిసి

ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఏలు దేవుణు వెట
సమందం ఆతికాన్ ఇజియాఉతమ్ దు రాసి ఒనెసిము వెటపోకిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ జెలిదు మనిన్ పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం. మా
వెట సువార పణి కిజినిమాసొంత కూలాయెన్ ఆతి పిలెమొనుఙ్, మాతఙి లెకెండ్ 
మని ఆపియెఙ్, మా వెట కీసుత్ వందిఙ్ సేవకిదెఙ్ నండొ కసట్బడిఃజి కాటాల్ డఃజిని
అర్ కిపుఙ్, మీ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిన. మా కూలాయెన్ 
ఆతి తిమోతిబానావెటమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్.

3 మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా దరమ్మ్ దాన్ మీరు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

4-5ఓపిలెమొను,నానునిఙిఒడిఃబిజిపారద్నం కినివలె,నాదేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా
వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ నఙి వెహిస్నార్ నీను పబు ఆతి
యేసుఙ్ నమిమ్జిని ఇజి. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసిన్ ఇజి. దిని
వందిఙ్ నానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్న. 6కీసుత్ వందిఙ్ నీనునమిమ్తిత్ సఙతిఙ్ 
మహివరిఙ్ ఉసార్ దాన్ వెహెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయావలె దేవుణు మఙి
సీజిని విజు నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు నీను పూరి నెసిన్లె. యేసు కీసుత్ వెటమాటు కూడిఃతి
మనితానె దేవుణు అయా ఇనాయమ్ కు మఙి సీనాన్. 7 ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నీను పేమిసి, వరి పాణమ్ 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 ఇజి నాను నెసిన. డొక ఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ సేవ
కినివందిఙ్ జెలిదుమనిపవులు ఇనినాను నిఙిబతిమాలిజ్న. నామరిన్ లెకెండ్ మని
ఒనెసిముఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను బతిమాలిజ్న. నాను గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలె
వాండు నా మరిన్ లెకెండ్ ఆతాన్. నానె వనిన్ఙ్ దేవుణు దరొట్ తత. 11వాండు*
ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నిఙి డిఃసత్

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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సొహాన్ . గాని ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్ వాతికాన్ ఆతాన్. 12 నఙి నండొ ఇసట్ం
ఆతి వినిఙ్ నీ డగు మర్ జి పోకిస్న. 13సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నాను గొలుసాక్ణిఙ్ 
మనివలె, నఙిసాయం కిదెఙ్ వినిఙ్ నా డగు ఇడ్ఃదెఙ్ నఙి ఇసట్ం మనాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వినిన్ సాయం నీను కితి లెకెండ్ ఆదెఙ్. 14గాని నీను వెహ్ ఎండనాను వినిఙ్ 
ఇబెబ్ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నావందిఙ్ నీను కినిఇనిమేలుబానానుడటిసివెహిఙ్ 
ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

15-16వాండుమర్ జివానికనీడగుఎలాకాలంమంజినివందిఙ్ నెసు. వాండుసెగం
కాలం దూరం ఆత మహాన్ . అందెఙె ఏలుదాన్ వాండు నీ వెటిట్పణి కిని వనిన్లెకెండ్ 
ఆఎన్. దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ ఇసట్ం మని ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ మనాన్. నఙి వనిన్
ముసుక్ ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ నండొ ఇసట్ం మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ నిఙి ఒదె ఇసట్ం
మంజినాద్ లె. ఒరెన్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ వజ ఇసట్ం మంజినాద్ లె. యేసుపబు వెట
కూడిఃతిమని దనితాన్ ఒరెన్ తంబెరి వజబా ఇసట్ం మంజినాద్ లె.

17 అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నీ వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఒరెన్ ఇజి, నఙి
ఒడ్ఃబితిఙ,నీను నఙిఎలాగడగు కినిదొ,అయాలెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు
నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి అపుప్ మర్ జి సీదెఙ్ మహిఙనొ, అయాక నా ముసుక్
మోప్ అ. 19పవులు ఇని నాను నాసొంత కీదాఙె రాసిన. నీను దేవుణు దరొట్ వాదెఙ్ 
నానె సాయం కిత. అందెఙె నీ కొతత్ బతుక్ వందిఙ్, నఙి నీ బతుక్నె సీదెఙ్ మనాద్.
గాని నాను అయాక లొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను తిరిసన్. 20 ఓఓ తంబెరి,
యేసుపబు వెటమఙిమని సమందమ్ దాన్, నీబాణిఙ్ నానుయాసాయం కోరిజిన.
యేసుపబువెటకూడిఃతిమనిదనితాన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజినఙిసర్ దకిబిస్ అ. 21నాను
వెహికెఙ్ నీను తప్ ఎండ కిని ఇజినాను నెసిన. అందెఙెనాను నిఙిరాసిన. 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 ఇజి నాను కోరిజిన. అందెఙె
నా వందిఙ్ ఉండిబాడిడ్ః తయార్ కిఅ.

23యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్నివందిఙ్ నావెటజెలిదుమనిఎపపనిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహిస్నాన్. 24అయాలెకెండ్,నావెటసేవపణికిజినిమారుక్,అరిసాత్ రుక్,దెమ,లూక
ఇనికార్ బానిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.
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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్ కిబిసినిక
ఇసాయేలులోకుర్ అయ్ గుపుదేసమ్ దువెటిపణికిజిమహార్ .వారునండొబాదెఙ్ 

ఆజిమహార్ . దేవుణుఇసాయేలులోకురిఙ్ అయ్ గుపుదెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి,కానాను
దేసెమ్ దుఒతెత్ఙ్ ఇజి,మోసెవరిఙ్ నడిఃపిసితతాత్ న్ . కానానుదేసమ్ నెవరిఙ్ సీనఇజి
దేవుణు వరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారు పయ్ నం కిజిమహివలె,మోసెవెటదేవుణు వరిఙ్ 
పదిఆడెఙ్ సీజినాన్ . దనిన్ వెటదేవుణువెహిస్నాన్ , “నానువరినడిఃమిమండెఙ్ ఇజి
నా వందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ మంజిని ఉండి గుడారం తొహెఙ్ ”, ఇజి (నిరగ్మ 25:8).
యాక ఎలాగ తొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసినాన్ .
“నాను మిఙి సుడ్ఃజి, మీ వెట అబెబ్ వరిగ్న”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ (నిరగ్మ 29:42).
అందెఙె, దేవుణుమంజినిఉండిబాడిడ్నె గుడారం. దేవుణుమంజినిబాడిడ్దిఙ్ పోలిత
మనాద్ యాగుడారం (ఏబి 9:11).
పుజేరిఙు - యూదురి మతమ్ దు, లేవి తెగాదు మనిన్ వరిఙె, పుజేరిఙు ఇజి

ఏర్ పాటు కినార్ .మహితెగాదికార్ విరిఙ్ వరిదసమ్ బాగంసీదెఙ్ . పుజేరిఙుఆఏండ,
పెరి పుజేరిఙు ఇజి, విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ 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 విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కేట
ఆతి గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ న్ . ఏలు యేసు మా వందిఙ్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
మనిన్ పెరిపుజెరి వజవాతమనాన్ .
గుడారం -దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపువజతయార్ కితిత్ ఉండిటంబు గుడుఃసని

దనిన్లొఇ మనిన్ వనక వందిఙ్ నె గుడారం ఇనార్ . ఇబెబ్నె దేవుణు వనిన్ లోకుర్ వెట
వరిగ్నాన్ . టంబు గుడుఃసదిఙ్ రుండి గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిని
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి గది ఇజి రుండి మనెన్. యారుండి గదిఙ్ బా దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతి ఇటిత్కెఙె. ఉండి తెరనెయా 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 . దినిన్లొఇదేవుణుఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్ ఉండి
కలిల్తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దీవెఙ్ డండిఉండి,దేవుణుదిఙ్ దూపంసురుని
మాలిపెటెఉండి,మనెన్.

1 దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిది ఉణెర్ పడఃకాదుయాబలల్ మంజినాద్ .యాకతుంబ

మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిక. దినిన్ ముసుక్ కలిత్సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసత్
మనాద్ . దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రోటెఙ్ ఎసిత్వలెబ దినిన్ ముసుక్ మంజినె. యూదురి
ఆసారం వజ యా రొటెఙ్ ఉండి పలెమ్ దు, రుండి వరెస్ఙ్ ఆరు దొతిత్ఙ్ మంజినె.
విసాంతి దినమ్ దునెయాకెఙ్ మారిసి మరి కొతత్కెఙ్ ఇడాన్ర్ . అయా పడాయి రొటెఙ్ 
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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
ముఙాలమనిన్బాడిడ్దుజాయ్ మండెఙ్ నెయాకమంజినాద్ . ఒరెన్ పుజేరిపెందల్ కని
పొదొయ్ క కసిసిమంజినాన్ .‡

3 దూపం సురిన్మాలిపెటె
యాక, నడిఃమి డెర డగు మంజినాద్ . దినిన్ ముసుక్ దూపమ్ నె ఆఏండ మరి

ఇనికబా కూలిఙ్ నొ, జంతుఙ్ నొపారపొటిట్ఙ్ నొసుర్ దెఙ్ ఆఏద్ . పెందల్ కనిపొదొయ్ క
దూపం సురాన్ర్ . గానియాకదేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదుమనిన్ ఉండి వసుత్ .
అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిద్దు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది నీరిండ్ ,

ఒసార్ ఉండె సమానమ్ నె. 15 మూరెఙ్ మనెన్. దినిన్ లొఇ మందసం మనాద్ .
మందసంఇహిఙఉండిపెటె. యాకదేవుణుమనాన్ ఇజిఉండిగురు లెకెండ్ మనాద్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి ఉండి డెర అడుడ్
మనాద్ .యాడెరనండొదలంమనిన్క. నండొ కరీదిక. దనిన్ముసుక్ నండొసోకుదాన్ 
అటార్ . దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి
ఒరెండె సొనాన్ . మరి ఎయెన్ బ సొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె, సోనాన్ .
లోకురి విజెరెపాపమ్ క వందిఙ్ పూజసీదెఙ్ ఉండిరోజుమనాద్ . నాండిఙెడేరపెర్ జి,
లొఇసొనాన్ .*
యేసుమావందిఙ్ విజెరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజేరిఆతమనాన్ .వాండు

సిలువాదు సాతిఙ్ ,పాపమ్ క వందిఙ్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుట్ పూజ లెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్ .†యేసుసిలువాదుసాతిగడిఃయాదుదేవుణుగుడిఃదు
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి
మహి డేర, ముసుక్హాన్ అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్ ఆజి కింజితాద్ .‡ ముఙాల డేర
పెర్ జి విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఒరెండె దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ లొఇ
డుఃగ్ నాన్ . గాని కీసుత్ సాతిఙ్ , వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ ఎయెన్ బా దేవుణు డగు
సొండెఙ్ అటాన్న్ .మరిపూజదిఙ్ అవ్ సరమ్ బాసిలెల్ద్ .
మందసం - మందసం ఉండె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ వసుత్ .

మందసం ఇహిఙ ఉండె పెటెనె. యాకతుంబమరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కిజి దినిన్
ముసుక్ని లొఇ కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూత రాసె ఆతమనాద్ . దినిన్ ముసుక్
ఉండిమూతమనాద్ . అయాకబాకల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసెఆతమనాద్ .
అయాకమూతనెకిస్ముద కిదెఙ్ ఆనాద్ .లాగ్ జిసాపెత్ఙ్ బాఆనాద్ .§యామూతదిఙ్ 
“కరుణ పీటం” ఇనార్ .* కరుణ పీటం ఇహిఙ, పాపమ్ కు సెమిసిన్ బాడిడ్ ఇజి అరద్ం.
కరుణ పీటం ముసుక్ కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ లోకు మూరి వజనె మనెన్ గాని
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రెకెక్ఙ్ మనెన్. యా కెరూబుఙ్ ఇతాన్ ఉండి ఆతాన్ ఉండి ఎదు నిలిస్, కరుణ
పీటమ్ దునె బేసి రెకెక్ఙ్ కోరిసెత్ మనెన్.† కెరుబుఙ నడిఃమిమొసొప్ మనాద్ . కరుణా
పీటం ముసుక్ యామొసొప్ దు దేవుణు మంజినాన్ . పరిసుదద్మాతి దేవుణు యా
లెకెండ్బాన్ మంజినాన్ . అందెఙె ఇని సెఇకాన్ నొతపుప్ కితిత్కాన్ నొబాన్ 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 సిలెల్ండనొసొండెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ సిలెల్ండ సొహిఙవాండు నిజం
సానాన్ .
మందసమ్ దు మనిన్కెఙ్ - మందసమ్ దు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పది ఆడెఙ్ రాసిత్

మనిన్ రుండి పలెక్ఙ్ మనెన్. కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్
మనాద్ .మరి, సిగిరిసిత్మనిన్,అహరోను డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్ మనాద్ . తేనె నూనె లెకెండ్ రుసి మంజినాద్ .

దేవుణు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసి మహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ 
యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ - యా పలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ కితిత్కెఙె. ననిన్

పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్ మనాద్ .§
డేవ -డేవనడిఃమిటంబు గుడుఃసమనాద్ . డేవసుటులంవెల్ గుమనాద్ . దినిన్ఙ్ 

ఉండి సరి మానాద్ . డేవదు సంత సురిన్ మాలి పీటని నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం
మనెన్.
సంత సురిన్ మాలి పీట -యాక తుంబ మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిత్క. దినిన్

ముసుక్ కంసుపూతరాసత్ మనాద్ . ఇబెబ్నె సందసురిజ్పూజ కినార్ .యాపీటదు సిసు
ఎసిత్వలెబా నమ్ బిఏండ కసీనెమండెఙ్,యామాలిపీట సరి డగు మంజినాద్ .
నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం - యా పలెల్ం సంద సురిన్ మాలి పీటని, గుడారం

నడిఃమి మంజినాద్ . యాకబా కంసుదాన్ తయార్ కితిత్క. పుజేరిజు పూజ కిని
ముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇసొనిముఙాల్ నొనొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్కాదెయాక.
ఏబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
ఏబి లోకురిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. ఏబి లోకుర్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం

ఇటిత్ యుదురి లోకుర్ . యాఉతం రాసిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి తెలిఏద్ . యేసు పబునె,
దూతారిఙ్ ఇంకమోసెఙ్ ఇంక,మోసెసితి రూలు వజపుజెరి పణి కిజిని పెరిపుజేరిఙ
ఇంక గొపప్ పెరికాన్ ఇజి యా ఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ . పూజెఙ్ లోకురి పాపమ్ కు
సొన్ పిస్ ఉ. గానియేసు పబు పూజ ఆతి దనిన్తాన్ నె లోకురి పాపమ్ కు సొనె. వనిన్
నలదాన్ నె,లోకుర్ సుబబ్రం ఆనార్ . దేవుణు డగు దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ అటాన్ర్ .
అయాలెకెండ్ ,కొతత్ ఒపుమానంనడిఃపిసిన్కాండెయేసు ఇజి వెహిస్నాద్ .మరిదేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహి నండొండార్ వరిఙ్ వెహిస్నార్ .
కండెవెరిదు, నమిమ్తిలోకుర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .

1 పూర్ బమ్ దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్ దు, నండొ రకమ్ కాణిఙ్, దేవుణు
పవకరు వెట మా అనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్. 2గానియా కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్, వాండు
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వనిన్ మరిన్ వెట మఙి వరిగ్తాన్. వనిన్ వెటనె బూలోకమ్ ని దని లొఇ మనికెఙ్ 
విజు దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙె, విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్ ఇజి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . 3 దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసిన్కాండె మరిన్. వనిన్ లెకెండె వీండు
మనాన్. గొపప్ సతుత్ మని వనిన్మాటదాన్, బూలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్ వీండు
నడిఃపిసినాన్. లోకురి పాపమ్ కు నొర్ దెఙ్ వాండు సాతి వెనుక, గొపప్ పెరి దేవుణు
ఉణెర్ పడఃకాదు అతికారమ్ దు బసాత్ న్. 4అందెఙె, వాండు దూతార్ ముసుక్ గొపప్
పెరికాన్ ఆతాన్. దూతార్ పేరుక్ ముసుక్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి పేరు గొపప్ పెరిక
మని లెకెండ్, వాండు పెరికాన్ ఆతాన్. 5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు యేసుపబుఙ్ 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,
“దేవుణుదూతార్ విజెరెవనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡ఇజి. 7దూతార్ వందెఙ్ 
వెహిస్నివలె, వాండు ఈహ వెహిస్నాన్, “గాలి లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ 
కిజినాన్, కసిసిన్ సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణిమణిసిరిఙ్ తయార్ కిజినాన్”,✡ ఇజి. 8గాని
వనిన్ మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓ దేవుణు, నీను బసిన్ సిమాసనం అంతు
సిలెల్ండ ఎలాల్ కలం మంజినాద్. నీను నీతి నిజాయితిదాన్ రాజు వజ ఏలుబడిః కిని.
9నీను నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసిత్ మని. సెఇ దనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె, నీ దేవుణు
ఆతిదేవుణు నిఙి ఎరిల్సి సర్ దఆనిగొపప్ గనం సితాన్. యాకనీజతమనివరిఙ్ సితి
దనిన్ఙ్ ఇంక నండొగొపప్పెరిక”,✡ఇజి,దేవుణుమరిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. 10వాండు
మరి వెహిస్నాన్, “ఓ పబువా, లోకం పుటిస్ ఎండ ముఙాలె, యాలోకమ్ దిఙ్ పునాది
ఇడిత్కి నీనె. ఆగాసం తయార్ కితికి నీనె. 11 అయాకెఙ్ విజు నాసనం ఆనె. గాని
నీనుమంజిని. పాతపణిదిఙ్ రెఎండపడాఃయికఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ విజుపణిదిఙ్ 
రెఎండ పడాఃయికెఙ్ ఆనె.

12పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాతమారిసిని లెకెండ్,
వనాక్ఙ్ మారిసిని. గాని నీను ఎలాకాలం ఉండె లెకెండెమంజిని. నీను ఎసెఙ్ బాడొక
ఆఇ”,✡ ఇజి. 13దేవుణు వనిన్ దూతార్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నాను నీ
పగాతివరిఙ్ నీపాదమ్ కఅడిఃగి ఇడిన్దాక,నీనునాఉణెర్ పడఃకాద్ మసిమన్ అ”,✡
ఇజి. 14 అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ? వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని ఆతెమ్ఙ్ నె.
దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండుపోకికారె.

2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర వెండెఙ్ .

1 అందెఙె మాటు వెహిమని నిజమాతి సఙతిఙ్, మరి నండొ జాగరదాన్ వెండెఙ్ 
వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దని బాణిఙ్ దూరం ఆఏండ మంజిని వందిఙె. 2 దేవుణు
దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తి మాటెఙ్, నిజం ఇజి రుజుప్ ఆత మనాద్. అయా
మాటెఙ్ తపిన్కాన్, లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా, తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క మనాద్.
3 అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్ని ముకెలమాతి
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బోదమాటునమిమ్దెఙ్ కెఇతిఙ,అయాసికస్దాన్ ఎలాగతపెఆదెఙ్ అటాన్ట్ ? గెల్ పిసిన్
వందిఙ్ మనియాబోద పబునె తొలిత వెహాన్ . వాండు వెహికెఙ్ వెహికార్, అయాక
నిజం ఇజిమఙిరుజుప్ కితాత్ ర్ . 4మరి, దేవుణుబావిజురకమ్ కాణిసతుత్ మనిపణిఙ్,
గొపప్ బమామ్ని పణిఙ్ కిజి రకస్ణ వందిఙ్ వెహిక నిజం ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతివజ, దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ సీబాజి సీజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్ .

యేసుపబునెలోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.
5 వాజిని కాలమ్ ది లోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ ఒపజెప్ ఎతాన్.

పరలోకం వందిఙె మాటు వరిగ్జినాట్. 6 గాని దేవుణు మాటదు ఎంబెనొ ఎయెండొ
డటిసి ఈహ వెహిస్నాన్ , “ఓ దేవుణు, నీను ఎతుత్ కిదెఙ్ లోకు ఏపటిదికాన్ ? నీను
బాగ సుడ్ఃదెఙ్ లోకు ఏపటిదికాన్ ? 7 నీను దూతారిఙ్ ఇంక వనిన్ఙ్ సణెం ఇజికాన్ 
కితి. నీను వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితి. గవ్ రవమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ లెకెండ్ కితి. 8విజు వనాక్ఙ్ 
ముసుక్ వనిన్ఙ్ అతికారం సితి’✡. లోకురిఙ్ విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ దేవుణుఅతికారం
సితి”,ఇజివెహిస్నాన్. ఇహిఙ,విజువనాక్ఙ్ ముసుక్అతికారంవనిన్ఙ్ మనాద్. గాని
ఏలు,లోకుర్ విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం కిజినిక తొఎట్. 9గాని 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,వాండుయాలెకెండ్ లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ 
సాదెఙ్. యాలెకెండ్, దేవుణు దయాదరమ్ం కితాత్ న్ . 10విజు, దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ .
విజువనిన్వందిఙెతయార్ కితాత్ న్ .యేసుపబుబాదెఙ్ ఓరిసిసాజినిదనితాన్ 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,బుబబ్ఒరెండె. అందెఙెవరిఙ్ తంబెరెఙు ఇజి కూకెఙ్ యేసు
సిగుఆఏన్. 12వాండుదేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్, “నీవందిఙ్ నానునాతంబెరిఙవెహన్,
నీ లోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్, నాను నిఙి పొగిడిఃన”✡ ఇజి. 13మరి వాండు వెహిస్నాన్,
“నాను వనిన్ ముసుక్ నా నమకం ఇడన్”✡ ఇజి. మరిబావెహిస్నాన్, “ఇదిలో,నానుని
దేవుణు నఙి సితి కొడొఃర్”,✡ ఇజి. 14దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతి
లోకుర్ నె. అందెఙెయేసుపబుబా నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతి లోకు వజ ఆతాన్.
ఎందనిఙ్ లోకు ఆతాన్ ఇహిఙ, ఒరెన్ లోకు వజనె సాదెఙ్ అటాన్న్. వాండు సాజినె,
సావు ముసుక్ అతికారం మని సయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అటాన్న్. 15 అయా
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
వనిన్ తంబెరిఙ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ కనికారం మని,
నమిమ్దెఙ్ తగిన్పెరిపుజెరిఇజి,దేవుణుదిఙ్ సేవకిదెఙ్ మరి,లోకురిపాపమ్ కవందిఙ్ 
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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 కితి లెకెండ్, వీండుబా వనిన్ఙ్ పణి ఒపజెపిత్
దేవుణుదిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితాత్ న్ . 3ఉండి ఇలుల్ దిఙ్ ఇంక ఇలుల్ తొహిసిత్ వనిన్ఙె
గొపప్ గనం వానాద్. అయాలెకెండ్, మోసె ఇంక యేసునె గొపప్ గనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్.
4నిజమె, విజు ఇలుక్బా, ఎయెండొ ఒరెన్ తొహాన్న్. గాని విజుతొహిన్కాన్ దేవుణునె.
5 దేవుణు కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ సేవమపణిమణిసి వజమోసె నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ ఆతాన్. వాని కాలమ్ దు దేవుణు వెహెఙ్ మనికెఙ్ వాండు వెహాన్ . 6గాని
దేవుణు కుటుమ్ దివరిముసుక్అతికారంమనిమరిన్ వజ, కీసుత్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.
మాటుదయ్ రమ్ దానెనిలిస్,మాటుఎదు సుడ్ఃజినిఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ గటిఙఅసినె
మహిఙ,మాటు వనిన్ కుటుమ్ దికాట్.

నమిమ్ఇతి వందిఙ్ సారిసిసారిసివెహిస్నిక.
7-8అందెఙె,దేవుణుఆతమ్ఈహ వెహిస్నిలెకెండ్, “నేండుమీరుదేవుణువెహిస్నిక

వెహిఙ,అయాదినమ్ దు బీడిఃమ్ బూమిదు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె, వనిన్ఙ్ 
పరిస కితివలె,మీమనుస్ఙ్ గర ఆతి లెకెండ్ గర కిమాట్.

9 అబె, నాల్ పయి పంటెఙ్ నాను కితి గొపప్ బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా, మీ
అనిగొగొర్ నఙి పరిస కిజి నఙిలొఙిదెఙ్ కెఎతార్.

10అందెఙెనానుఅయాతరమ్ దిలోకుర్ వెటకోపంఆతానెవెహ. “ఎసిత్వలెబావరి
మనుస్ నాబాణిఙ్ దూరం ఆజినాద్,నాను వెహిస్నికెఙ్ వారు వెన్ ఎర్”, ఇజి.

11 అందెఙె నాను నండొ కోపం ఆజి ఉండి ఒటుట్ కిత, ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు
వాజి నా వెట రోమ్ బెఎర్ లె’,✡ ఇజి. 12 తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా,
బతిక్జిని దేవుణు బాణిఙ్ దూరం కిబిసిన్ నమకం సిలి, సెఇమనుస్ మన్ ఎండ జాగర
సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్,
ఆదరిసిమండెఙ్ వలె. ‘నేండు’ఇజివెహిన్దినంవిజు,అయాలెకెండ్ కిజిమండెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీలొఇ ఎయెన్ బాపాపమ్ దాన్ మొసెం ఆజి,మనుస్ గటి ఆఏండ
మంజిని వందిఙ్ ఆదరిసి మండెఙ్ వలె. 14మాటు, కీసుత్ ఙ్ తొలిత నమకం ఇటిత్వలె
వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్ లెకెండ్, ఆకర్ దాక డటం నమకమ్ దాన్ మహిఙనె, మాటు కీసుత్ వెట
జత కూడిఃతిమనికాట్ .

15 దేవుణుమాటదు ముఙాలె వెహిస్ని లెకెండ్, “నేండు, మీరు దేవుణు వెహిస్నిక
వెహిఙ, దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె మీ మనుస్ గర ఆతిలెకెండ్ గర కిమాట్”✡.
16 దేవుణు వెహిస్నిక వెంజి, వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతికార్ ఎయెర్ ? ఎయెర్ ఇహిఙ,
అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ మోసె డిఃసిప్సి, నడిఃపిసి తతి లోకుర్ విజెరె గదె. 17ఎయెర్ 
వెట దేవుణు నలపయ్ పంటెఙ్ కోపం దాన్ మహాన్ ? పాపం కిజి, బీడిఃమ్ బూమిదు
✡ 3:11 3:11 కీరన 95:7-11. ✡ 3:15 3:15 కీరన 95:7,8.
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సాతి వరివెట గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి నా వెట
రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి దేవుణు పమానం కితివలె ఎయెర్ వందిఙ్ వెహాన్ ? వాండు
వెహికెఙ్ వెన్ ఇతి వరి 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, మీ లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా అయా ఒటుట్ కితిక తపిస్
సొన్ ఎండమండెఙ్,మాటుజాగరమంజినాట్. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,బీడిఃమ్ బూమిదు
నడిఃతికార్ వెహిలెకెండ్ నె మాటుబా సువార వెహ మనాట్. గాని వారు వెహి మని
దేవుణు మాట, వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అయా
మాట నమిమ్ఎతార్. 3 ఏలు అయాక నమిమ్తిత్ మాటు, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట
రోమ్ బిజినాట్. యాక, వాండు వెహి లెకెండ్ నె మనాద్. “అందెఙె, నాను నండొ కోప
ఆజిఉండిపమానం కిత. ‘వారు ఎసెఙ్ బానాడగువాజిరోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి. దేవుణు
లోకం తయార్ కితి వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్ మాటు వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ 
వాండుమావందిఙ్ తయార్ కితండెమనాన్. గానివాండు ఆహె వెహాన్ . 4ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు మాటదు 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 వెహి మనికార్, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బెఎర్ లె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్ఎతార్. గాని, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ దెఙ్ 
మహిసెగొండార్ మనార్. 7అందెఙె, దేవుణు, వనిన్ డగు సొనిస్ వనిన్ వెట రోమ్ బిదెఙ్ 
మరి ఉండి రోజు ఇటాత్ ండె, ‘నేండు’, ఇజి కూకాన్, దినిన్ వందిఙ్, నండొ కాలం వెనుక
దావీదు వెటవెహ్ పిసిత్ వలె,ముఙాలెవెహిఅయామాటనెవెహ్ పిసాత్ న్. “నేండుమీరు
దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ,మీమనుస్ గర కిమాట్”,✡ ఇజి.

8దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్, యెహొసువ వరిఙ్ నడిఃపిసి మంజిని
కిహిఙ, మరి ఉండి రోమ్ ని దినం వందిఙ్ దేవుణు వెనుక వెహ్ ఎండ మహాన్ మరి.
9 అందెఙె దేవుణు ఏడు దినమ్ దు రోమ్ బితిలెకెండ్, లోకుర్ బా రోమ్ బిదెఙ్ ఇజి
వాండు సిత మనాన్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు డగు సొన్ సి వనిన్ వెట రోమ్ ని
ఎయెన్ బా, దేవుణు వనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బితి లెకెండ్, వాండుబా వనిన్ పణిఙ్ 
వీసాత్ ండె రోమ్ బిజినాన్. 11అందెఙె, దేవుణు డగుసొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ మాటు
నండొ కసట్బడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలు లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ
అరిలెకెండ్ ఎయెన్ బాఅర్ ఎండమండెఙ్.

12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట పాణం మనిక. నండొ సతుత్ మనిక. రుండి
దరోట్ తెవుగు మని ఎలాగ మరి కురద్దిఙ్ ఇంక ఒదె తెవుగు మనిక. దేవుణుమాట,
లొఇ డుగ్ జి మనుస్దిఙ్ గరబ్మ్ దిఙ్ ఎరిల్సి డూగన్ సొనాద్. అతుక్ఙ, ములెవ్ఙ
ఎరిల్సినాద్. ఆలోసనమ్ కాఙ్,మనుస్దుమనిఉదెసమ్ కాఙ్ పరికస్ కినాద్. 13తయార్ 
ఆతి ఇనికబా దేవుణు బాణిఙ్ డపె ఆదెఙ్ అట్ ఉ. విజు వనిన్ కణకెఙ ఎదు టెటాఙ్ 
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తోర్ జినె,డాఃఙ్ ఎండతోర్ జినె వనిన్ఙె,మాటు కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ లెక ఒపజెపెత్ఙ్ 
మనాద్.
యేసునె విజుపుజెరిఙముసుక్ గొపప్ పెరిపుజెరి.

14అందెఙె,మాటు డటం వెహిస్ని నమకం డిఃస్ ఎండ అసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,ఆగాసండాటిస్, దేవుణు డగు సొహివిజెరెపుజెరఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి
ఒరెన్ మఙి మనాన్. వాండు దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు. 15మా విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్మనిపెరిపుజెరి,మఙిమనితకుఙవిజునెస్ ఇకాన్ ఆఎన్. గానిమఙివాజిని
విజు రకమ్ కాణి పరిసెఙ్, వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండు పాపం కిఎతాన్.

16 అందెఙె నండొ దయా దరమ్ం తోరిసిని దేవుణు బసిన్ సిమసనం డగు మాటు
తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్. అబె వనిన్ కనికారం మఙి దొహ్ నాద్. మఙి
అవ్ సరంమనివలెమఙిసాయం కిదెఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙబా వరి లోకుర్ నడిఃమిహనె దేవుణు

ఎర్ లిసాత్ ండె, లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సేవ కిదెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కినాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు లోకురి దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్. 2 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని
పెరిపూజెరి,నెస్ ఎండతపుకినివరిఙ్,సరితపిస్సొనివరిఙ్ సార్ లితోరిసెత్ఙ్ అటాన్న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరిఙ్ మని తకుఙ్ వినిన్ఙ్ బా మనెన్. 3 దినిన్ వందిఙె, లోకురి
పాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంత పాపమ్ క వందిఙ్ బా, వాండు పూజెఙ్ సీదెఙ్ 
మనాద్. 4ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ వాండె,విజుపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపూజెరిఇనిపెరి
గనంతపెఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపూజెరిఇజిదేవుణు
ఏర్ పాటు కితి లెకెండ్, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. 5 అయాలెకెండ్,
కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇనియా పెరి గనం
తపెఆతాన్. గానివిజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరిఇజివనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితి
దేవుణు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . “నీను నా మరిన్. నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆత మన”, ఇజి.
6మరి, ఎంబెనొబా దేవుణు వెహిస్నాన్, “మెలిక్సెదెక్ మహి లెకెండ్, నీను ఎలల్కాలం
మని ఒరెన్ పుజెరి”, ఇజి. 7యేసు బూమిదు మహివలె, వనిన్ఙ్ సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ 
అటిన్ దేవుణుదిఙ్ డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్మొరొదేవుణు
వెహాన్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు తియెల్ దాన్ తగె ఆత మహాన్ . 8వాండు దేవుణు
మరిసి ఆతిఙ్ బా, వనిన్ఙ్ వాతి సమెఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు నెసాత్ న్.
9 దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరి కితివలె, వనిన్ఙ్ లొఙిని వరిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఆతాన్.
10మెలిక్సెదెక్ మహి లెకెండ్, విజెరె పుజెరిఙముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
నమకమ్ దాన్ అర్ ఎండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.

11 దినిన్ వందిఙ్ మరి నండొ వెహెఙ్ మఙి మనెన్ గాని, మీరు నిపాతినె అరద్ం
కిజినిదెర్. అందెఙె నండొ వెహెఙ్ కసట్ం ఆజినాద్. 12 మీరు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి వరిఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరె మీరు.
గాని, దేవుణు మాటదు తొలిత నెసెత్ఙ్ మని నిజమాతి సఙతిఙ్ మరిబా నెసిప్సెత్ఙ్ 
ఎయెన్ బా నెస్ పిసాన్న్ మండెఙ్ వలె. పాలు ఉణిజిని లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. బోజనం ఉండెఙ్ అట్ ఇకిదెర్. 13పాలు ఉణికాన్ ఎయెన్ బా లేత కొడొఃనె.
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నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి నెస్ పిసిని బోద నెస్ ఎన్. 14 గాని పెరి వరిఙె బోజనం
మనాద్. నెగిగ్కెఙ్, సెఇకెఙ్ తేడ నెసి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ నెసిత్మనికారెవారు.

6
1 అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ మహి బోదెఙె నెసినె మన్ ఇండ, మరి పెరి

మాటెఙ్ బా నెసి పిరినాట్. సావుదు నడిఃపిసిని సెఇ పణిఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి,
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్. 2బాపిత్సం
లాగె ఆని దని వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని వందిఙ్, లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ ని
దని వందిఙ్, ఆకార్ దు దేవుణు సీని లిర్ పు వందిఙ్ మరి మరి వెహిస్నె మన్ మాట్.
3దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ, మరిలావు నెసి 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 నసిత్వలెమంజిని పెరి సతుత్ వందిఙ్ నెసిత్కార్,వారు దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరంఆతిఙ,మరిపాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి నివరిఙ్ మర్ జితతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వారుదేవుణుమరిసిఙ్ మరిఉండిసుటుబాసిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి,
విజెరె ఎదు సిగు కిబిసాన్ర్. 7నినిన్ వరిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ బూమిదిఙ్ ,పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ అర్ సిని పిరుదాన్ ఊదిన్ బూమిదు, పంట పండిసిని
వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానిలెకెండ్ బూమిపంటపండిసిసీనాద్. అయాబూమిదిఙ్ దేవుణు
దీవిసాన్న్. 8 గాని లటెఙ్ సాపుక్ఙ్ పండిసిని బూమి పణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు
దనిఙ్ తప్ ఎండ సాయిపు సీనాన్ కడెఃవేరిదు సిసుదాన్ నాసనం మనాద్. 9 గాని
తంబెరిఙాండె,మాపుయాలెకెండ్ వెహిఙ్ బా,మీరుఅయాలెకెండ్ ఆఇదెర్,ఇజిమాపు
పూరి నమిమ్జినాప్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి రకస్ణదు వాతి లోకుర్ కిని నెగిగ్
పణిఙె, మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజిమాపుపూరి నెసినాప్. 10దేవుణు అనెయం కినికాన్ 
ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ కితి పణిఙ్, వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిజి, మరి మరి
సాయం కిజి వనిన్ఙ్ తోరిసిని పేమ వాండు పోస్ ఎన్. 11మీ లొఇ విజిదెరెబా, యా
లెకెండ్ కడెఃవేరిదాకమండెఙ్ ఇజిమాపుఆసఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు ఆస
ఆజినికెఙ్ విజు తప్ ఎండపూరి ఆదెఙ్ 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
13 దేవుణు అబాహముఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిన ఇజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . కితివలె వనిన్ ముసుక్

ఎయెన్ బా పెరికాన్ సిలితిఙ్, వాండు వనిన్ఙె, తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి అబాహముఙ్ ఒటుట్
కితాత్ న్ . 14వాండు వెహాన్ , “నాను నిఙి తపెఏండ దీవిసి, నిఙి నండొ తెగగ్ది వరిఙ్ 
సీన”,✡ ఇజి. 15అబాహము ఓరిసి కాప్ 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 నడిఃమి మని గొడుఃబెఙ్ విజు ఉండి ఒటుట్ దాన్ 
సార్ లిఆనె. 17దేవుణు,వాండుఒటుట్ కితికదొహ్ కెఙ్ అకుక్మనివరిఙ్,వనిన్ఉదెసం
వాండు కండెక్ బామారిస్ ఎన్, ఇజి వరిఙ్ టెటాఙ్ నెస్ పిసిని వందిఙ్, వాండు వనిన్ఙె
తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . 18 అందెఙె దేవుణు మఙి వనిన్ ఒటుట్ సిత మనాన్.
✡ 6:14 6:14ఆది 22:17.
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వనిన్ఙెతోడుః ఇడెడ్ ః ఆజిసితమనాన్. యారుండిసఙలిఙ్ మార్ ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణుఅబదద్ం వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎన్. అందెఙె,దేవుణునెనాగతిఇజినమకంఇడిత్ మఙి,
మాఎదు ఇడిత్ మని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రం మంజినాద్. 19మాపాణం
ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ, నెగెండ నిల్ తెఙ్ యాఎదు సూణి ఆసనె ఉండి కనెన్ లెకెండ్ 
మనాద్. తెర వెనాక్ మని దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు అయాక ఒనాద్ .
20యేసు మా వందిఙ్ మఙి ఇంక ముఙాలె అబె సొహాన్ . మెలిక్సెదెకు మహివజ,
వాండు ఎలాకాలం ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు

1యామెలిక్సదెక్ సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. విజు దని ముసుక్ ఆతికారం మని
దేవుణు పుజెరి. నండొ రాజురి ముసుక్ విదెం కిజి గెలసి, అబాహము వనిన్ ఇండొ
మర్ జి వాజిమహివలె, మెలిక్సెదెక్ వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతండె, దీవిసాత్ న్. 2అయావలె
అబాహము, వాండు ఉదద్ం కిజి గెలసి దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ మెలిక్సెదెకుఙ్ 
దసంబాగం సితాన్. వనిన్ పేరు తొలిత అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, నీతి నిజాయితిదాన్ 
ఏలుబడిః కిని రాజు. మరి ఉండి అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ సమాదనమ్ దాన్ ఏలుబడిః
కిని రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ
సమాదనం. 3 వనిన్ అయ్ సి అపొప్సి వందిఙ్ నో, వనిన్ అనిగొగొర్ వందెఙ్ నొ గురు
ఇనికెఙ్ సిలు. వనిన్ పుడుగు వందిఙ్ నో, పావు వందిఙ్ నో తెలిఎద్. వాండు 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 గెలసివనిన్ఙ్ దొహ్ కివిజువనాక్ఙ్ లొఇవనిన్ఙ్ దసంబాగంసితాన్. 5మోసె
సితి రూలు వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజు ఆతికార్, ఇసాయేలు లోకుర్ బాణిఙ్ 
దసంబాగం లొసినార్. ఇహిఙ వారు వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ లొసినార్. యా
పుజెరిఙుబా, 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 లొసె ఆనికాన్ బతిక్జినాన్ 
ఇజినె దేవుణుమాటవెహిస్నాద్. 9అహిఙ, దసంబాగంలొసిని లేవితెగగ్దు పుటిత్కార్,
మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితార్. వరిఅనిగొగొఆతిఅబాహము సిలిదనితాన్ వారు
సితార్ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బా ఆనాద్ . 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మెలిక్సెదెకు
అబాహముఙ్ సుడ్ఃతివలె, లేవి పుట్ ఎండె. వాండు అబాహము పొటాద్ నె నసిత్వలె
మహాన్ .
మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి

11దేవుణుమెసెవెటమఙిరూలుఙ్ సితమనాన్. అయారూలుఙ్ వజ,లేవితెగగ్దు
పుటిత్కార్ పుజెరిఙు ఆదెఙ్ వలె. ఏలు, లేవి తెగగ్దు మని పుజెరిఙు ఇహిఙ ఆరోను
కుటుమ్ దికార్ దేవుణుఎతుత్ కితిఉపదేసమ్ కుపూరికిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ,మరిఒరెన్ 
పుజెరి వాదెఙ్ అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి. అహరోను కుటుమ్ దు మనికాన్ ఆఏండ,
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మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 12పుజెరఙుయా
లెకెండ్ మారితిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ వలె. 13 ఎయె వందిఙ్ మాటు
వెహిస్నాటొ,వాండుమరిఉండి తెగగ్దు మనికాన్. అయాతెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బా
పుజెరి వజ,మాలిపీటదు ముఙాలె సేవ పణి కిఎర్. యాసఙతిఙ్,మాపబు 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 పుజెరి వాత మనాన్. అందెఙె, మాటు వెహిక మరి
ఒదె టెటాఙ్ అరద్ం ఆజినాద్. 16 లేవి తెగగ్దు మనికాండె పుజెరి ఆదెఙ్ ఇని రూలు
వాండుపూరికిఎండపుజెరిఆతాన్. గానినాసనం కిదెఙ్ అట్ ఇ,బతిక్జినిసతుత్ దాన్ నె
పుజెరి ఆతాన్. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “మెలిక్సెదెకు మని లెకెండ్, నీను ఎలాకాలం
ఒరెన్ పుజెరి”,✡ ఇజి దేవుణుమాటు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్. 18అందెఙె, పుజెరిఙ
వందిఙ్ మని పడాఃయి రూలుదిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ సతుత్
సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ రఎతాద్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మోసెసితి రూలుఙ్, ఇని దనిఙ్ బా
పూరి కిఉతె. ఏలు మాటు ఎదు సుడ్ఃతిక మోసె సితి రూలుఙ్ కితి ఒటుదిఙ్ ఇంక
నెగెద్. అయా ఒటుట్ దాన్ దేవుణు డగు సొండెఙ్ అటాన్ట్. 20 కీసుత్ ఎలాకాలం మని
ఒరెన్ పుజెరి ఇజి దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . గానిమరి ఎమేణిపుజెరిఙబా దేవుణుయా
లెకెండ్ ఒటుట్ కిఎతాన్. 21 దేవుణు యేసుఙ్ నె వెహాన్ , “పబు ఉండి పమాణం కిత
మనాన్. అయాక ఎసెఙ్ బా తప్ ఎన్. ‘నీను ఎలాకాలం మని ఒరెన్ పుజెరి’✡”, ఇజి.
22 దేవుణు యా లెకెండ్ ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె, యాక ఉండి నెగిగ్ ఒపుమానం ఇజి
తప్ ఎండ నిజం కినికాన్ యేసునె. 23పడాఃయిఅలవాటు వజ నండొండార్ పుజెరిఙు
మహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ, మరి ఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్. 24 గాని యేసు ఎలాకాలం
మని ఒరెన్ 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 విజుపుజెరిఙముసుక్మని పెరి
పుజెరి యేసునె. వాండు ఇని పాపం సిలికాన్, నింద సిలికాన్, ఇని తపు సిలికాన్,
పాపం కిని వరిబాణిఙ్ కేట ఆతికాన్. వనిన్ఙె పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి గవ్ రం సిత
మనాన్. 27మహి పెరి పుజెరిఙు లెకెండ్, వాండు రోజు పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ముఙాలె వనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజెఙ్ 
సీదెఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ వాండెసిలువాదుఒపజెపిత్ వలె,వరిపాపమ్ కవందిఙ్,
ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు పూజ సితాన్. 28మోసె సితి రూలు వజ ఏర్ పాటు
ఆతి విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙు పూరి ఆఇకార్. గాని మోసె సితి
రూలుఙ్ వెనుక, దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . అయా ఒటుట్ వజ మరిసి విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇజి ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం పూరి
ఆతికాన్ కితాత్ న్ .

8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.
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1 మాపు వెహిస్ని సఙతిఙ లొఇ ముకెలమాతి మాట యాకదె. అయాక ఇనిక
ఇవెహిఙ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి దేవుణు బసిని సమాసనం ఉణెర్ పడఃకాదు, గొపప్
బసిత్మని ఒరెన్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి మఙి మనాన్. 2వాండు
దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట కితి గదిదు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి వజ
సేవ కిజినాన్. ఇహిఙ, పబునె తయార్ కిజి ఇడిత్ నిజమాతిగుడారమ్ దు సేవ కిజినాన్.
లోకుర్ తయార్ కితి గుడారమ్ దు ఆఏద్ సేవ కిజినిక. 3 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్
మని పెరి పుజెరిఙుబా, నండొ రకమ్ కాణిపూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆత
మనార్. అందెఙె, విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మనియా పెరి పుజెరిబా ఇనికబా ఉండి
పూజ సీదెఙ్ వలె. 4 వాండు యా లోకమ్ దునె మంజినిక ఇహిఙ వాండు ఒరెన్ 
పుజెరిబా ఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ వజ పూజెఙ్ 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. 6 గాని
ఏలు, దేవుణుదిఙ్ లోకుర్ నడిఃమియేసు ఏర్ పాటు కితి ఒపుమానమ్ నె గొపప్ నెగిగ్క.
అయాలెకెండె, మహి పుజెరిఙ పణి ఇంక, యేసుఙ్ దొహ్ కి మని పుజెరి పణినె గొపప్
నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నెగిగ్ సఙతిఙ్ సీనఇజి కితిఒటుదిఙ్ ఆదారం ఇడ్ఃజినెయేసు
అయాఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహిఒపుమానం, ఇని తపు సిలిక ఆనిక
ఇహిఙ,మరిఉండిఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరంసిలెల్తాద్ మరి. 8గానిదేవుణు,లోకుర్ 
లొఇ తపు సుడ్ఃతండె, వరి తపుప్ఙ తోరిసి, వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్,
‘ఇసాయేలు లోకుర్ వెట, యూద తెగాగ్ ది వరి వెట నాను ఉండి కొతత్ ఒపుమానం కిని
కాలం వాజినాద్. 9నాను వరి అనిసిరిఙ్ అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ వరి కియు అసి
వెలిల్ నడిఃపిసిత్వలె వరివెట కితి ఒపుమానం లెకెండ్ ఆఏద్ యాఒపుమానం. నాను
వరివెట కితి ఒపుమానం వారు తపాత్ ర్. అందెఙె, నాను వరిఙ్ డిఃసత్ సిత”, ఇజి పబు
వెహిస్నాన్. 10మరి పబు వెహిస్నాన్, ఇసాయేలు లోకుర్ వెటనాను కిని ఒపుమానం
యాకదె. వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక, నాను నా రూలుఙ్ వరి గబమ్ దు ఇడన్. నాను
వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్. నాను వరి దేవుణు ఆన. వారు నా లోకుర్ ఆనార్.
11 ఎయెర్ బా వరి పడఃకది వరిఙొ, వరి సొంత ఇండొణి వరిఙొ, ‘మీరు పబుఙ్ నెసుత్ ,
ఇజి నెస్ పిస్ ఎర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు విజెరె నఙి నెసాన్ర్. ఇజివరి బాణిఙ్ 
మొదొల్ సి, పెరివరిదాక నఙి నెసాన్ర్. 12నాను, వారు కితి సెఇకెఙ్ సెమిసన్. వరి
పాపమ్ కు నాను ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ’,✡ ఇజి. 13యాఒపుమానమ్ దిఙ్ , ‘కొతత్క’ ఇజి
దేవుణు వెహిస్,మొదొహిఒపుమానమ్ దిఙ్ పడాఃయ్ క కితాత్ న్ . పణిదిఙ్ రఇ పడాఃయ్ 
ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.

9
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి

1 దేవుణుని వనిన్ లోకుర్ నడిఃమి మహిమొదొహి ఒపుమానమ్ దు, దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిని వందిఙ్ రూలుఙ్ మహె. యాబూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి గూడారమ్ బా మహాద్ . 2 ఉండి గుడారం తయార్ కిత మనాద్.

✡ 8:12 8:12యిరీమ్యా 31:31-34.
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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 ఇడిత్మని మందసం మనెన్.
మందసమ్ దిఙ్, లొఇ వెలిల్ సుటులం బజారం పూత రాసత్ మనాద్. యామందనం
లొఇ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జగుగ్ దు మనన్, సిగిరితిమనిన్ ఆహరోను డుడుడ్ ని
దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పతి ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ మనెన్. 5మందసం ముసుక్,
దేవుణు మనాన్ ఇజి, తోరిసిని కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ కరుణపీటం ముసుక్,
ఇహిఙ,మందసంమూతత్ ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్మనెన్. ఏలుయాసఙతిఙ్ లావు
వెహెఙ్ మాటు అట్ ఎట్. 6యాలెకెండ్, విజు నెగెండ ఇడిత్వెనుక,పుజేరిఙు,మొదొహి
గదిదు వరి సేవపణి కిదెఙ్ ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్. 7గాని విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
మనిన్ పెరిపుజేరి ఒరెండె,లొఇమనిన్ గదిదు డుఃగాన్న్. అయాకబావాండు ఏంటుదు
ఉండి సుటునె డుఃగాన్న్. డుఃగిన్వలె నల సిలెల్ండ డుఃగ్ ఏన్. అయాక వాండు వనిన్
పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్, నెస్ ఏండ లోకుర్ కితి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పూజ
సీనాన్. 8యాలెకెండ్ కిజిని అలవాటుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ టెటాఙ్ నెసిప్సిని సఙతి
ఇనిక ఇహిఙ,మొదొహిగదిని అబెబ్ కిని అలవాటుఙ్ విజు నిలిస్మంజినివలె,లోకుర్ 
దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9యాకయాకాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని విజు
రకమ్ కాణి పూజెఙ్, సీనివనిన్ గరబ్మ్ దు సుబబ్రం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యా పడాయ్ 
ఆసారం, తిండి వందిఙ్,ఉణిదనిన్ వందిఙ్, రకమ్ రకం సమయమ్ దు నొర్ బానిదనిన్
వందిఙె వెహిస్ని రూలుఙ్. యా రూలుఙ్ 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 ఇహిఙపరలోకం. గొపప్ముకెలమతిక. నండొపూరియాతిక. అయాకలోకుర్ 
తయార్ కితిక ఆఏద్ . తయారాతి లోకమ్ దు మనిక ఆఏద్ . 12 కీసుత్ గుడారమ్ దు
డుఃగ్ జి, ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు, దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు
సొహివలె, పూజ సీదెఙ్ ఇజి గొరెఙ, దూడెఃఙ నల వాండు ఒఏన్. గాని, వాండు
వనిన్ సొంత నలనె ఒతాండె మఙి పాపమ్ కాణిఙ్ సావుదాన్ ఎలాకాలం డిఃస్ పిసాత్ న్.
13మోసె సితిత్ రూలుఙ వజ, గొరెఙ, కొడిడ్ఃఙ నలని దూడెఙ్ సుహి నీరు, మయిల*
ఆతిలోకురి ఒడొఃల్ దువాకాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వరిఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆజిదేవుణు
వందిఙ్ ఒపజెపె ఆజి కేట ఆదెఙ్. 14అహిఙ, కీసుత్ నల ఎసొ నెగెండ సుబబ్రం కినాద్ 
ఇజి ఎతుత్ కిదు. ఎలాకాలం మనిన్ ఆతమ్సతుత్ దాన్, కీసుత్ మా పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వాండె దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపె ఆతాన్. ఇని పాపం సిలిల్ పూజ లెకెండ్, వనిన్ఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. సావు తపిసిన్ సెఇ పణిఙాణిఙ్ వనిన్ నల మా గరబ్ం మఙి
గదిస్ ఏండలెకెండ్ సుబబ్రం కినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ మాటు
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్. 15 అందెఙె కీసుత్ నె అయా కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కూకి లోకురిఙ్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి ఎలాకాలం

* 9:13 9:13 ఇబెబ్ మయిల ఇజి వెహిస్నిక దేవుణుదిఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఇ సఙతిఙ్ , సిలిల్ఙ దేవుణు ఎదు కలిత్
ఆతికెఙ్ 



ఎబి 9:16 417 ఎబి 10:5

మంజిని దీవెనమ్ కు దొహ్ కెఙ్. మొదొల్ కితి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అడిఃగి మహివలె,
వారు కితి తపుప్ఙాణిఙ్ వాజిని సికస్దాన్ వరిఙ్ డిఃసిపిసెత్ఙె, కీసుత్ సాతాన్. 16ఉండి
తీరమ్న పతం రాసిత్ ఇడిత్మహిఙ, అయా తీరమ్న పతం తయార్ కితికాన్ సాత మనాన్ 
ఇజి రుజుప్ ఆదెఙ్. 17 అయాక రాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జి మహిఙ, అయా తీరమ్న
పతమ్ దిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . 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,
ఏరువెటకలపాత్ ండె,ఇసొపుమొకాక్దికొముదాన్,నండొఎరానిబులుసుక్దాన్ లోకుర్ 
విజేరె ముసుక్, దేవుణు రూలుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పుసత్కం ముసుక్ సిల్ కరిసాత్ న్. 20వాండు
వెహాన్ , “మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆడ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ ముదనెయానల”✡,
ఇజి. 21అయాలెకెండె, గుడారం ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నల
సిల్ కరిసాత్ న్. 22మోసె సితిత్ రూలుదు వెహిస్ని వజ విజు నలదాన్ సుబబ్రం ఆనాద్ 
ఇజి వెహెఙ్ ఆనాద్. నల వాక్ ఏండ, పాపమ్ కు సొన్ ఉ. 23అందెఙె, పరలోకమ్ దు
మనిన్ వనకాఙ్ రూపు లెకెండ్ మనిన్ లోకమ్ ది గూడారమ్ ని దనిన్ లొఇ మనికెఙ్,
జంతుఙ నలదాన్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. గాని పరలోకమ్ దు మనికెఙ్ జంతుఙ
నలదాన్ ఆఏండ, దనిన్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ పూజెఙాణిఙ్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ వలె. 24ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహాన్ . ఏలు మా వందిఙ్ దేవుణు ఎదు జామ్ లి
నిల్ సినివనిన్లెకెండ్ నిల్ దెఙ్ సొహాన్ .వాండులోకుర్ కీదాన్ తయారాతిగుడారమ్ దు
డుఃగ్ ఏతాన్. అయాక నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండి మూరినె. 25యూదురిఙ పెరి
పుజేరి, ఏంటు ఏంటు జంతుఙ నలదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు
డుఃగాన్న్. గాని, యేసు వనిన్ఙె ఒపజెపె ఆదెఙ్ మరి మరి పరలోకమ్ దు సొన్ ఏన్.
26ఆహెసొండెఙ్ ఇహిఙ,లోకంపుటిసిత్ బాణిఙ్ అసి,వాండుమరిమరిసాదెఙ్ మహాద్ 
మరి. గానికాలమ్ ది ఆకార్ దు,వాండుపూజఆతి దనిన్దటాన్,పాపం సిలెల్ండ కిదెఙ్,
వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు తోరె ఆతాన్. 27లోకుర్ విజేరె ఉండి సుటు
సాదెఙ్ వలె. వెనుక దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ జరిగ్దెఙ్ వలె, ఇజి ఏర్ పాటు మనాద్.
28అయాలెకెండ్, నండొండారిపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజఆతాన్. వాండుమరి
మర్ జి వానాన్, పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ; గాని వనిన్ఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి
మంజిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙె వానాన్.

10
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజఆతాన్ 

1 మోసె సితి గూలుఙ్ దు మని పడాఃయి ఆసారమ్ కు, వాని కాలమ్ దు వాజిని
నెగిగ్ సఙతిఙ ఉండి నీడఃనె. అయాకెఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙె పడాఃయి
ఆసారం వజ కిని పూజెఙ్, డిఃస్ ఎండ ఏంటు ఏంటు కిజి మహార్ . గాని దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వాని వరిఙ్ పూరిసుబం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 2దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ వాతి లోకుర్, వరి పాపమ్ దాన్ పూరి సుబం ఆతార్ ఇహిఙ, వారు మరి
మరి పాపమ్ క వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి బాద ఆఎతార్ మరి. విజు పూజెఙ్ బా ఆప్ ఆతె
మరి. 3 గాని యా పూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు, లోకురిఙ్ వరి పాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్.
4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ నల పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ. 5 అందెఙె,
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కీసుత్ యాలోకుమ్ దువాతివలెవాండు దేవుణుదిఙ్ వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్, నీను
కోరిఇ. గాని నీను నా వందిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ తయార్ కితి”. 6మాలి పీట ముసుక్
సుహిజంతుఙాణిఙ్ నీను సర్ దఆఇ. పాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ సీజినిపూజెఙాణిఙ్ సర్ ద
ఆఇ, ఇజి. 7 నసిత్వలె నాను వెహ, “ఓ దేవుణు, ఇదిలో నాను దేవుణు మాటదు నా
వందిఙ్ రాసిత్ మనివజ,నాను కిదెఙ్ ఇజినీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నానువాతమనన్”,✡
ఇజి. 8ముఙాలెవాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ నిసందెఙ్ పూజసీనిపెటెముసుక్ సురుజిని
జంతుఙని పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ సీని పూజెఙ్ నీను కోరిఇ. వనాక్ణిఙ్ నీను సర్ ద
ఆఇ”, ఇజి. (మోసె సితి రూలుఙ వజయాపూజెఙ్ కిదెఙ్ మనికాదె. గాని వాండు
అయాలెకెండ్ వెహాన్  ) 9వెనుకవాండు వెహాన్ . “ఇదిలోనీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను
వాతమన”, ఇజి. అందెఙె, దేవుణు పడాఃయిపూజెఙ్ విజు సిలెల్ండ కిజి, కీసుత్ పూజ
ఆతి దనిఙ్ పడాఃయిపూజెఙముసుక్ ఇడిజ్నాన్ 10దేవుణు కోరితికెఙ్ వాండు కితాత్ న్ .
అందెఙెయేసు కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుపూజఆతిదనిదాన్,
మాటుపాపమ్ కాణిఙ్ సుబం ఆతమనాట్. 11యూదురిపుజెరిఙు విజెరె,మాలిపీట
ముఙాలె నిలిస్, రోజు రోజు వరి పుజెరి పణి కిజినార్ . మరి మరి ఉండె నని పూజెఙె
కిజినార్ . అయాపూజెఙ్ ఎసెఙ్ బా పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. 12గాని కీసుత్ ఎలాకాలం
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి పూజ ఆతాన్. వాండె అయాపూజ ఆతాన్. ఎలాకాలం
వందిఙ్ పూజఆతాన్. వెనుకవాండు దేవుణుఉణెర్ పడఃకాద్,గొపప్మరాయ్ద్ దు బసె
ఆతాన్. 13అబెబ్, ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ వరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ క అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాక
వాండు కాప్ కిజినాన్. 14 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాఉండి పూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ 
సుబంఆతివరిఙ్,వాండుఎలాకాలంపూరిఆతికార్, కితమనాన్. 15దేవుణుఆతమ్బా
యాక నిజం ఇజి నెసి వెహిస్నాన్. తొలిత వెహిస్ నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక,
నాను వరివెట కిని కొతత్ ఒపుమానం యాకదె. నాను వరి గరబ్మ్ దు నా రూలుఙ్ 
ఇడన్. వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజి పబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి. 17 వెనుక
వాండువెహిస్నాన్, “నానువరిపాపమ్ కు,వరిసెఇపణిఙ్ ఎసెఙ్ బాఎతుత్ కిఎ”,✡ఇజి.
18దేవుణుపాపమ్ కుసెమిసిమహివలె,పాపంసెమిసెత్ఙ్ మరిపూజఅవుసరంసిలెల్ద్ .

నమిమ్జినెమండెఙ్ .
19అందెఙె, తంబెరిఙాండె,యేసు నలవాకిస్ సాతిసావుదాన్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్

కేట ఆతి గదిదు, మాటు దయ్ రమ్ దాన్ డుఃగ్ దెఙ్ ఆనాద్. 20వాండు మా వందిఙ్,
బతుక్దు నడిఃపిసిని ఉండి కొతత్ సరి రేతాన్. అయాక తెరదాన్, ఇహిఙ వనిన్ సొంత
ఒడొఃల్ దాన్ రేతాన్. 21దేవుణు లోకుర్ ముసుక్ అతికారం మని ఒరెన్ పెరి పుజెరినె
మఙి మనాన్. 22 అందెఙె, మాటు వనిన్ఙ్ పూరి నమిమ్జి నెగిగ్ మనుస్దాన్ దేవుణు
ఎదు సొనాట్. మఙి సుబం కిదెఙ్, మా సెఇ పణిఙ్ నెసిని మనుస్, కీసుత్ నలదాన్ 
సిల్ కరెసె ఆత మనాద్. మాఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆత మనాద్. ఆహెమాటు
దేవుణు ఎదు సొనాట్. 23 ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ, మటు మనాట్ ఇజిమాటు వెహె
ఆజిని ఎదు సూణిఆసదిఙ్ డటం అసాన్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మావెటఒటుట్ కితికాన్ 
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమ తోరిసెత్ఙ్, నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ 
కిబిసిన్క ఎలాగ ఇజి ఎతుత్ కిజినాట్. 25సెగొండార్ డిఃసి సీజిని లెకెండ్, కూడ్ఃజివాజిని
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అలవాటు మాటు డిఃసెత్ఙ్ ఆఎద్. గాని మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒదె
దయ్ రం కిబిసి మంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాని దినం డగు ఆజినాద్ ఇజి
మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26 నిజం నెసిత్ వెనుక మరి మరి పాపమ్ కు కిజినాట్ ఇహిఙ,
అయాపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ మరిపూజ సిలెల్ద్ . 27గాని మరి మనిక ఇనిక ఇహిఙ,
దేవుణు సీని తీరుప్దిఙ్, వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇ వరిఙ్ నాసనం కిని గొపప్ పెరి సిసుదిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃజినికాదె. 28మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిఇతి ఎయె వనిన్ఙ్ బా, రిఎరొ, ముఎరొ
సాకిస్రు వాండు తపు కితాత్ న్  ఇజి వెహిఙ, కనికారం తొఎండ సపాన్ర్. 29 అహిఙ,
దేవుణు మరిసిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. వరిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట
కితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇలెకెండ్ సుడ్ఃతివరిఙ్ ఎసొపెరిసికస్మనాద్. అయానలనె
ఒపుమానం తపిసాత్ ద్. కనికారం తోరొసిని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి
సికస్ మనాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “సికస్ నానె సీన. సికస్దిఙ్ తగితి
వరిఙ్, నాను మర్ జి సీన”, ఇజి వెహి వనిన్ఙ్ మాటు నెసినాట్ . మరిబా వెహిస్నాన్,
“పబునె వనిన్ లోకురిఙ్ తీరుప్ సీనాన్”,✡ ఇజి. 31 బతిక్జిని దేవుణు కీదు అరిన్క
గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ సఙతినె. 32మీరు కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్ రోసుక్ ఎసెఙ్ బా
పోస్ మాట్. నండొబాదెఙ్ వాతిఙ్ బా, నమమ్కమ్ దాన్ ఎలాగ నిహిమహిదెర్ ఇజి ఎతుత్
కిదు. 33సెగం కాలమ్ దు,మిఙివిజెరె ఎదు దూసిసాత్ ర్. మిఙిడెఃయ్ తార్. మరి సెగం
కాలమ్ దు, మీరు, అయాలెకెండ్ బాదెఙ్ ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి నిహిదెర్. 34 జెలిదు
ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃఙ్ మీపాణం నోతాద్ . మిఙి కలిగ్జి మనికెఙ్ విజు లాగిజ్ ఒతివలెబా
సరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఎలాకాలంమనికెఙ్,మిఙిమనెన్ఇజినెసినిదెర్.
అయాక కలిగ్తి మహిదని ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్క. 35అందెఙె, దయ్ రమ్ దాన్ మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొ పలితం దొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు ఓరిసిమండెఙ్ 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 నిజాయితిమని నావారు,
నమమ్కమ్ దాన్ బతిక్నార్. వారుమర్ జి వెనుక సొహిఙ,నాను వరివెట సర్ ద ఆఎ”,✡
ఇజి. 39మాటు, మర్ జి వెనుక సొనిస్ నాసనం ఆని లోకు ఆఎట్. గానిమఙి దేవుణు
ముసుక్ నమకంమనాద్. వాండుమఙి రకిస్సాత్ న్ .

11
1 నమకం ఇహిఙ, మాటు ఆస ఆనిక తప్ ఎండ జరిగ్నాద్ ఇజి పూరి నమిమ్జినిక.

కణకదాన్ సుడ్ఃఇకెఙ్ నిజంమనెన్ ఇజిపూరి నమిమ్జినిక. 2దేవుణుముసుక్ నమకం
ఇడిత్ లోకుర్ పూర్ బమ్మ్ దుమహార్ . అందెఙెదేవుణుబాణిఙ్ అనుపెఆతార్. 3దేవుణు
మాటదానెయాబూలోకం తయార్ ఆతమనాద్ ఇజి నమకమ్ దానెమాటు నెసినాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ వనాక్ బాణిఙ్ తయార్ కితికెఙె.
4 నమకమ్ దానె, కయిను సితి దని ముసుక్ ఏబలు దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్ పూజ సితాన్.
వనిన్ నమకమ్ దానె, నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుసితిసందదుదేవుణుసర్ దఆతాన్. వాండుసేనదినమ్ కాఙ్ 
ముఙాలె సాత సొహాన్ . అహిఙ్ బా, వనిన్ నమమ్కమ్ దాన్ ఏలు బా మఙి వరిగ్జినాన్.
5 నమకమ్ దానె, హనోకు సాఎండ దేవుణు మంజిన బాడిడ్ఃదు దేవుణు ఒత మనాన్.
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ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఒత
మహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇ ముఙాలె, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కితికాన్ ఇజి అనుపె ఆతాన్.
6నమకం సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఎట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ డగు
వానికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు మనాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. వనిన్ఙ్ నిజం రెబాని వరిఙ్ 
వాండు నెగిగ్కెఙ్ కినాన్ ఇజి నమిమ్దెఙ్ వలె. 7 నమకందానె, నొవ వవి ఇండొణి వరిఙ్ 
పెరి గడదాన్ రకిస్సెత్ఙ్ ఉండి ఓడః తయార్ కితాత్ న్ . జరిగ్దెఙ్ మని సఙతిఙ వందెఙ్ 
దేవుణు డటం వెహివలె వాండు లొఙితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె, లోకమ్ దు మహి,
మహి లోకురిఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ఇజి వాండు తోరిసాత్ న్. అందెఙె
వారు తపు కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు తీరుప్ కితాండె, నోవెఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇ జి
ఇటాత్ న్. నోవ నమకమ్ దానె నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్. 8 నమకమ్ దానె,
అబాహము, ‘నీను నీ ఇలుల్ డిఃసి, నీది ఇజి వెనుక దొహ్ కిన్ బాడిఃదు సొన్ అ’, ఇజి
దేవుణు వెహివలె, లొఙితాండె సొహాన్ . ఎంబె సొన్ సినాన్ ఇజి తెలిఎండ వాండు
సొహాన్ . 9నమకమ్ దానె,పయువాండు లెకెండ్ దేవుణు సీనఇజిఒటుట్ కితి దేసమ్ దు
బతిక్తాన్. వాండు గుడారమ్ దు బతిక్తాన్. అయాలెకెండె, ఇసాకు నియాకోబు బా.
వరిఙ్ బావెనుక అయాఒటుట్ నె దేవుణు సితాన్. 10అబాహము పయువాండు లెకెండ్ 
అబెబతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఎలాకాలం నిలిస్ని నిజమాతిపునాదిమని
పటన్ం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . అయాపటన్ం రూపు సీజి తొహిన్కాన్ దేవుణు.
11 నమకమ్ దానె, అబాహము నండొ డొక ఆతిఙ్ బా, సార గొడుడ్ బోదెలి ఆతిఙ్ బా
అపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సీన ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి
ఒడిఃబితార్. 12 అందెఙె, సాతిలెకెండ్ మనియా ఒరెన్ 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. యా
బూమిదు వారు పయువారు ఇజి ఒపుప్కొటార్. 14యాలెకెండ్ వెహిన్ లోకుర్, వరిఙ్ 
సొంత ఉండి దేసెం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్. 15వారు
డిఃసి వాతి దేసెం వందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ, మర్ జిసొండెఙ్ అవ్ సరం
మహాద్ మరి. 16 గాని వారు, ఇంక నెగిగ్ ఉండి దేసం వందిఙ్ కోరితార్. ఇహిఙ
పరలోకమ్ ది దేసం వందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె, దేవుణు, వరి దేవుణు ఇజి వెహెఆదెఙ్ 
సిగు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వరి వందిఙ్ పరలోకమ్ దు ఉండి పటన్ం
తయార్ కిత మనాన్. 17నమకమ్ దానె, దేవుణు అబాహముఙ్ పరిస కితివలె, వనిన్
మరిసి ఇసాస్కుఙ్, పూజ లెకెండ్ సితాన్. దేవుణు అబాహముఙ్ నె ఒటుట్ సితాన్.
గాని వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ పూజ లెకెండ్ సీదెఙ్ వాండు తయార్ ఆతాన్.
18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహాన్ , “ఇసాస్కు వెటనె నీ తెగగ్దికార్ పుటాన్ర్”,✡ ఇజి
19 సాతి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్ ఇజి అబాహము ఒడ్ఃబితాన్.
యాకసుడ్ఃతిఙ, అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండెమనాద్.
20 నమకమ్ దానె, ఇసాస్కు, యాకోబుఙ్ ని యాసావుఙ్, వరిఙ్ వానికాలం వందిఙ్ 
దీవిసాత్ న్. 21 నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు సాని ముఙాలె యోసేపు మరిసిర్ 
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రిఎరిఙ్ దీవిసాత్ న్. వనిన్ డుడుదు ఒరిగ్తాండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాత్ న్.
22 నమకమ్ దానె, యోసేపు సాదెఙ్ డగు ఆతివలె ఇసాయేలు లోకురిఙ్ అయిగుపు
దేసెమ్ దాన్ దేవుణు నడిఃపిసి తనిదని వందిఙ్ వెహాన్ . వనిన్ డుముక వందిఙ్ ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 23 నమకమ్ దానె, మోసె అయిసి అపొప్సిర్, వాండు పుటిస్
మూండి నెలెఙ్ డాపిస్ ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ ఒరెన్ కొడొః ఇజి వారు
నెసాత్ ర్. రాజు సితి ఆడదిఙ్ తపెత్ఙ్ వారు తియెల్ ఆఎతార్. 24నమకమ్ దానె,మోసె,
వాండు పిరితి వలె పరొ గాలిస్ మరిసి ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కెఎతాన్. 25వాండు, పాపం
తపిసిన్ సణెం మంజిని సర్ దదు మంజిని దని ముసుక్ దేవుణు లోకుర్ వెట బాద
ఆదెఙ్ కోరితాన్. 26అయ్ గుపు దేసెమ్ ది ఆసిత్ ముసుక్, కీసుత్ వందిఙ్ బాదెఙ్ ఆనికాదె
విలువ మనిక ఇజి వాండు ఒడ్ఃబితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాని కాలమ్ దు దేవుణు
వనిన్ఙ్ కిని నెగిగ్ దని వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃతాన్. 27 నమకమ్ దానె, మోసె,
రాజు కోపమ్ దిఙ్ తియెల్ ఆఏండ, అయ్ గుపు దేసెం డిఃసాత్ న్. వాండు మర్ జివాదెఙ్ 
కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు తోర్ ఇ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃతి లెకెండెమనాద్.

28 నమకమ్ దానె, మోసె, ఇసాయేలు లోకురిఙ్ పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తయార్ 
కిని పండొయి కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. వరి తొలిత పుటిత్ కొడొఃరిఙ్, సపిన్ దూత
సప్ ఎండ మండెఙ్, వరి దార్ బందరమ్ దు నల సిల్ కరిసెత్ఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్.
29 నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు లోకుర్ ఎరఙ్ సమ్ దరమ్ దాన్ వహి బూమిదు నడిఃని
లెకెండ్ నడిఃసి సొహార్ . అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతి వలె
వారుముడుఃగితార్. 30నమకమ్ దానె,ఇసాయేలులోకుర్ ఏడురోసుక్యెరికొపటన్ం
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 నినివరివందిఙ్ 
వెహెఙ్ నఙి సమయంసాల్ ఎద్. 33నమకమ్ 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. 35 సెగొండెక్ బోదెకాఙ్,
వరి సొంతది వరిఙ్ సావుదాన్ మర్ జి దొహ్ కె. మహికార్ నండొ బాదెఙ్ ఆతిఙ్ బా,
వారు దేవుణు ముసుక్ మని నమకం డిఃసి, డిఃబె ఆని దని ముసుక్ సానిక నెగెద్ 
ఇజి సుడ్ఃతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మర్ జి నిఙ్ ని వలె నెగిగ్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్.
36 సెగొండార్ దూసె ఆతార్. కొరడెఃఙాణిఙ్ డెయ్ ఎ ఆతార్. మరి సెగొండార్ తొహె
ఆతారె, జెలిదు ఇడెడ్ ః ఆతార్. 37వారు పణకాణిఙ్ డెయ్ ఎ ఆతార్. రంపమ్ కాణిఙ్ 
రుండి ముకెఙ్ కొయె ఆతార్. కురెద్ఙాణిఙ్ సపె ఆతార్. సెగొండార్ మెండ గొరెదినొ,
ఏలెటు గొరెదినొ తోలు పొర్ పె ఆజి, బఙ ఆజి, బాదెఙ్ ఆజి, దూసె ఆజి బూలాతార్.
38యానెగిగ్ లోకుర్ మండెఙ్, యాలోకం తగ్ ఎద్. వారు బీడిఃమ్ బూమిఙ, గొరొకాఙ్ 
బూలాతార్. సాలమ్ క లొఇ, బూమిదు మని బొరోఙ డాఃఙితార్. 39వారు నమకం
ఇటాత్ ర్. అందెఙె, నెగిగ్కార్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపు దొహ్ కాద్. గాని వరి లొఇ
ఎయెరిఙ్ బా, దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కుతె. 40ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
మా వందిఙ్ ఇంక నెగిగ్క ఏర్ పాటు కిత మనాన్. మా వెటనె, వరిఙ్ పూరి కిదెఙ్ ఇజి
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వనిన్ ఉదెసం.

12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 

1 అందెఙె, మా సుటులం సేన సాకిస్రు మనార్. అందెఙె, అడు కిజిని సఙతిఙ
డిఃసి,మఙిసికుక్ఙఅర్ ప్ సినిపాపండిఃసి,దేవుణుమాఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇనిఉహ్ కిన్
పోటిదు ఓరిసినె ఉహ్ కాన్ట్. 2మా గురి యేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్. వాండె
మా నమకం మొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు సిలువాదు సిగు మని సావు
సాదెఙ్ తయార్ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెనుక వనిన్ఙ్ మంజిని సర్ ద వాండు
నెసాన్న్. ఏలు పరలోకమ్ దు దేవుణు సిమసనంఉణెర్ పడఃకాదు గొపప్మరాయ్ద్ దాన్ 
బసత్ మనాన్. 3 పాపం కినికార్ కితి నండొ బాదెఙ్ వాండు ఓరిసిత్కెఙ్ ఎతుత్ కిదు.
అందెఙె,మీరుమనుస్ విసిక్ఎండ, డిఃసిసిఎండమండెఙ్, వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పాపం
వెట కాట్ లాడ్ఃజినిక నల సీని నసొ ఏలుదాక మీరు ఎదిస్ ఇతిదెర్. 5 దేవుణు వనిన్
కొడొఃర్ లెకెండ్ మిఙి ఉసార్ కిబిసిన్ మాట మీరు పోసిత్దెరా?. “నా కొడొః, పబు నిఙి
దిదిని వలె మనుస్ బాద కిమాట్. వాండు డటం వెహిన్ వలె మీ మనుస్ విసిక్మాట్.
6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాండు పేమిసిని వరిఙ్ దిదినాన్. వనిన్ మరిన్ ఇజి డగు
కిని వనిన్ఙ్ దిదినాన్✡”, ఇజి వెహిస్నాన్. 7 ఒరెన్ అపొప్సి దిదిని వజ, మీ సెమెఙ్ 
ఓరిసుత్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీసెమెఙ్,దేవుణుమిఙివనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ 
ఇజి తోరిసెన్. అపొప్సి దిదిఇ మరిసి ఎయెన్ బామనాండా? 8 వనిన్ మరిసిర్ విజెరిఙ్ 
దిజినిలెకెండ్, మిఙి దిదిఎండ మహిఙ, మీరు వనిన్ నిజమాతి కొడొఃర్ ఆఎర్. గాని
ఆఇ కొడొఃర్ ఇజినె అరద్ం. 9మఙి విజెరిఙ్ కాసిత్ అపొప్సిర్ మహార్ . వారు మఙి దిదిజి
మహార్ . మాటు వరిఙ్ గవ్ రం సీజి మహార్ . అహిఙ, మా అయా లోకమ్ ది బుబబ్
ఆతికాన్ దిదినివలె, ఎసొ లావు వనిన్ఙ్ లొఙిజిమాటు ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ ? 10మా
బుబబ్ర్, సెగం కాలం మఙి దిదితార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాక నెగెద్ ఇజి వారు
ఒడ్ఃబితార్. గాని, మా నెగిగ్దనివందిఙ్ దేవుణు మఙి దిదిజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటు వనిన్లెకెండ్ పరిసుదమ్ క మండెఙ్. 11 మఙి దిదినివలె, అయాక సర్ ద
కిబిస్ ఎద్, దుకం కిబిసాన్ద్. గాని అయాలెకెండ్ దిదిజి సికస్ లాగె ఆజి నెగిగ్ సరిదు
వాతికార్, వెనుక నీతి నిజాయితిదాన్ కిజి, సమాదనందాన్ మంజినార్. 12అందెఙె,
డిఃపిత్*మీ కికు పెర్ దు. వణకిస్ని ముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †. 13 “మీకాలాక్ఙ్ తినాఙ్ 
సరి తయార్ కిదు”✡. సొటకాలుక్ బెణ్ ఎండ, సతుత్ ఆని వందిఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ 
కిదు.
దేవుణుదిఙ్ నెకిస్పొక్ మాట్ 

14 విజెరె వెట సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ సుడ్ఃదు. పాపం కిఇ,
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాలెకెండ్ 
బతిక్ఇకాన్, పబుఙ్ సుడ్ఃఎన్. 15 ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని వనిన్ దయా
దరమ్ం తపిస్ సొన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. ఉండి సేందు మొకక్ పిరిసి దని సేందు
నండొండారిఙ్ బాద కినిలెకెండ్, ఎయెన్ బా ఆఏండ జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 16 సావు

✡ 12:6 12:6సామెత 3:11-12. * 12:12 12:12 దిని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వాని వలెమీరు
మనుసు విసిక్ఎండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దు ఇజినె. † 12:12 12:12 సమెఙ్ వాని వలె, మనుస్ విసిక్ఏండ
దయ్ రమ్ దాన్ నిలిస్మండు ఇజినె అర్ దం. ✡ 12:13 12:13సామెత 4:26.
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లెకెండ్ సానిబూలాజినొ,దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలెల్ండనొ,ఎయెన్ బామన్ ఎండజాగర
సుడ్ఃదెఙ్. వాండు ఉండి పుటా తిండి వందిఙ్, వనిన్ పెరి మరిసి ఇని అకుక్ పొరాన్.
17మీరు నెసిని లెకెండ్, వెనుక వనిన్ అపొప్సి. సీని దీవెనమ్ కు వాండు కోరితివలె,
వాండు నెకిస్ పొకె ఆతాన్‡. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కితిక మారిసెత్ఙ్ వాండు
అట్ ఎతాన్. వాండు నండొ అడఃబాజి దీవెనమ్ కు లొసిత్ఙ్ బా దొహ్ కుతె. 18మీరు,
ఇసాయేలు లోకుర్ సీనాయి గొరొణ్ డగు వాతి లెకెండ్ రెఇతిదెర్. ముటిస్ నెసెత్ఙ్ 
ఆని, సిసు కసిసి, గొపప్ సీకట్ మని, తుపాన్ మని గొరొన్ డగు రెఇతిదెర్. 19వారు,
జోడుబాంకెఙ్ ఊహ్ కిన్ పెరి జాటు, వరిగ్ని జాటు వెహర్. అయాక వెహివలె, మరి
వరివెటవరిగ్మాఇజిదేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్. 20ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఉండిజంతు
ఆతిఙ్ బా, గొరొతు మటిత్ఙ, దనిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్”✡, ఇజి దేవుణు వెహి
ఆడ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. 21 అబెబ్ తోరె ఆతిక, గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙె
మోసె వెహన్, “నాను గొపప్ తియెల్ ఆజి వణక్ సిన”, ఇజి. నని గొరొన్ డగు ఆఏద్ 
మీరు వాతిదెర్. 22గానిమీరు, సియొను గొరొత్ నెవాతిమనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణు
మంజిని పటన్మ్ దునె వాతిమనిదెర్. ఇహిఙ, పరలోకమ్ దియెరూసలెమ్ దునె వాతి
మనిదెర్. సేన దూతార్ సరద్దాన్ కూడిఃతి మని బానె, వాతి మనిదెర్. 23 దేవుణు
తొలిత కొడొఃర్, కూడిఃతి మని బానె వాతి మనిదెర్. వరి పేరుక్ పరలోకమ్ దు రాసెత్
ఇడెత్ మనెన్. మీరు దేవుణు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె విజెరిఙ్ తీరుప్ సీనికాన్.
పరలోకమ్ దు మని నీతి నిజాయితిమని వరిపాణమ్ క, డగునెవాతిమనిదెర్. వారు
పూరి కిబె ఆతికార్. 24మీరు యేసు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె, అయా కొతత్
ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్. మీరు, సిల్ కరెసె ఆతి నల డగు వాతి మనిదెర్. ఏబేలు
నల వెహిస్ని దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాట వెహిస్ని నల డగు వాతి మనిదెర్. 25అందెఙె,
మీవెట 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?. 26దేవుణు, సీనాయిగొరొత్ 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’, ఇని మాటదిఙ్,
కదిల్నికెఙ్ మారిసెన్ ఇజినె అరద్ం. ఇహిఙ, తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జి మారె ఆనె ఇజి.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్. 28 అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః
ఎసెఙ్ బాకద్ లిఎద్. అందెఙె✡దేవుణుదిఙ్ వందనంవెహిస్తియెల్ దాన్ గవ్ రమ్ దాన్,
వాండు సర్ ద ఆని వజమాడిఃసాన్ట్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “మాదేవుణు సురిన్ సిసు
ననికాండె.

13
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగసర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 

1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని తంబెరిఙు ఇజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసినె
మండు. 2 నెస్ ఇ వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ పోస్ మాట్. యాలెకెండ్ డగు కిజి, సెగొండార్,
‡ 12:17 12:17 మరి ఉండి రకం వెహిఙ, వాండు కితిత్ తపుప్ ఒపుప్కొండెఙ్ వనిన్ఙ్ అట్ ఏండ ఆతాద్ ఇజి.
✡ 12:20 12:20 నిరగ్మ 19:12,13. ✡ 12:26 12:26 అగగ్యి 2:6. ✡ 12:28 12:28 దివ్తీ
4:24.
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నెస్ ఎండనె దూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ . 3 జెలిదు మని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి
వెట బాన్ మహివజ ఎతుత్ కిదు. బాద ఆని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ బాద
ఆజిమహివజ వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పెండిల్దిఙ్ విజెరె గవ్ రం సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్మాసిర్ 
రిఎర్ బా, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిలెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సాని
బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్ దేవుణు తప్ ఎండ సికస్ సీనాన్. 5 డబుబ్దిఙ్ 
ఆసఅమాట్. మిఙికలిగ్తిమనిదనితాన్ సర్ దఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణు వెహ
మనాన్, “నాను ఎసెఙ్ బా మిఙి డిఃన్ ఎ, నాను ఎసెఙ్ బా మిఙి నెకిస్ పొక్ ఎ”,✡ ఇజి.
6అందెఙె దయ్ రమ్ దాన్ వెహెఙ్ అటాన్ట్, “పబునె నఙి తోడుః. నాను తియెల్ ఆఎ.
లోకునఙిఇనికిదెఙ్ అట్ ఎర్”✡. 7దేవుణుమాటమిఙివెహిస్,మిఙినడిఃపిసినివరిఙ్ 
ఎతుత్ కిదు. వరి బతుక్దాన్ వాతి విజు నెగిగ్ దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వారు నమిమ్తిత్
లెకెండ్ నమిమ్దు. 8యేసు కీసుత్ ఇఏన్, నేండు, ఎలాకాలం ఉండె లెకెండ్ మంజినాన్.
9విజురకమ్ కాణినెస్ ఇబోదెఙవెటసొనామ్ట్. దేవుణుదయాదరమ్మ్ దాన్ మామనుస్
సతుత్ ఆనికాదె నెగెద్. తిండి వందెఙ్ మని రూలుఙ లొఙిజి ఆఎద్. అయాకెఙ్ లొఙితి
వరిఙ్ ఇని లాబమ్ బా రెఎద్. 10మఙి ఉండి పూజ సీని మాలి పీట మనాద్. దని
బాణిఙ్, గుడారమ్ దు సేవ కిజినిపుజెరిఙ తిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలు
వజ, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి పాపం వందిఙ్ పూజ లెకిండ్ జంతుఙ
నల దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ పటన్ం వెలిల్ సురాన్ర్.
12అందెఙె,యేసుబా పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండెసాతాన్. వనిన్ సొంత నల
వాకిస్ వనిన్ లోకురిఙ్ పాపం సిలివరి లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద
ఆతండెసాతాన్. 13అందెఙెమాటు పటన్ం వెల్ గు వెలిల్ వనిన్ డగుసొనిస్వాండులాగె
ఆతిసిగుదు వనిన్వెట కూడాన్ట్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూమిదుమఙిఎలాకాలం
మని ఉండి పటన్ం సిలెల్ద్ . వాదెఙ్ మని పటన్ం వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్.
15అందెఙె, యేసు పేరుదాన్, పూజ లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా పొగిడిఃజినాట్.
ఇహిఙ, వాండు పబు ఇజి మా వెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజిని పూజ సీనాట్. 16మహి
వరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్, వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిని
పూజెఙదేవుణు సర్ దఆనాన్. 17మీఅతికారిఙమాటెఙ్ వెండు. వరిఅతికారమ్ దిఙ్ 
లొఙిదు, వారు మిఙి జాగర సూణార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరి పణిదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజివారు నెసాన్ర్. మీరు వరిఙ్ లొఙితిఙ,వారు సరద్దాన్ వరి పణిఙ్ 
కినార్. సిలిఙవారుదుకమ్ దాన్ కినార్. అయాకెఙ్ మిఙినెగికెఙ్,సిఉ. 18మావందిఙ్ 
పారద్నం కిదు. మాగరబ్ంమఙిగదిస్ ఎండమనఇజిమాపుపూరినమిమ్జినాప్. మావు
కిజినిదనిలొఇనెగెండవిజు కిదెఙ్ కోరిజినాప్. 19దేవుణు బేగినె నఙిమీడగుమర్ జి
తలెఙ్ మీరుమరిలావుపారద్నం కిదెఙ్ ఇజినానుముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21 దేవుణు మా పబు ఆతి యేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండె గొరెఙ పెరి
గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్ నల వాకాండె సాతాన్. వనిన్ నలదాన్ 
వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఒపుమానం ముద కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనం సీని
దేవుణు, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్, మిఙి నెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ సాయం కిపిన్. యేసు
కీసుత్ సతుత్ దాన్, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ విజుమాలొఇ కిపిన్. వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం గవ్ రం
మనిద్. ఆమెన్. 22 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి ఉండి ఇజి ఉతమ్ నె రాసత్ మన.

✡ 13:5 13:5 దివ్తీ 31:6. ✡ 13:6 13:6 కీరన 118:6-7.
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అందెఙె,నాను పణసిత్ మాటెఙ్ జాగర వెండు ఇజి ఉసార్ కిబిసన్. 23మాతంబెరి ఆతి
తిమోతి జెలిదాన్ డిఃబె ఆతాన్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు ఇబెబ్
బేగి వాతిఙ, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బా నా వెట తన. 24మిఙి నడిఃపిసిని విజెరిఙ్,
దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహ . ఇటలిదు మని నమిమ్తిత్కార్ 
మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 25దేవుణు దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక
యా ఉతం రాసిత్ యాకోబు పబుఆతి యేసుఙ్ తంబెర్ సి ఆతికాన్ . యాకోబు

యెరుసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్లిఙ లొఇ ఒరెన్ . యాక రాసిత్ కాలం రమారమి
కీసుత్ సకం 45 దాన్ 50 నడిఃమి కాలమ్ దు రాసత్ మనాన్ . యా ఉతమ్ దు
ముకెలమాతిక నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ ఆఏదో ఇజి
ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిరాసత్ మనాన్ .

1 దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్, సేవకినికానాతి యాకోబు, ఆఇ
దేసెమ్ కాఙ్ సెదితి మని దేవుణు లోకాఙ్ విజేరిఙ్ రాసిని ఉతం. మిఙి విజేరిఙ్ 
వందనమ్ కు.
మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె

2-3నానుపేమిసినితంబెరిఙండె,నండొమాలెఙ్ వానివలెమీరుసర్ దదాన్ మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాలెఙ్ వానివలె యేసుపబు ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండ
మహిఙ, మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ మిఙి సతుత్ మనాద్ ఇజి దినివలెహాన్ రుజుప్ వానాద్.
4మీరు కిజిని పణిదు డిఃస్ ఏండ ఓరిసి మండు. అయాలెకెండ్ కితిఙ మీరు కసట్ం
బరిసిన్దనిన్ లొఇపూరి ఆతికిదెర్ ఆనిదెర్ . అయావెలెమీ గుణమ్ దు ఇనికబా తకుక్
సిలెల్ండమంజినిదెర్ . 5మీలోఇఎయెఙ్ బాగెణం తకుక్మహిఙ,వాండు దేవుణుదిఙ్ 
లొసెత్ఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ సీనాన్. ఎందానిఙ్ లొసినార్ ఇజి కోపం ఆఏండ దేవుణు
విజేరిఙ్ తకుక్ సిలెల్ండ సీనాన్ . 6 గాని, వాండు కండెక్ బా అనుమానం సిలెల్ండ
నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙఅనుమానంఆనికాన్ గాలిదాన్ 
ఎగిని సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్ జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8 అనుమానం
ఆనికాన్ దేవుణు బాణిఙ్ ఇనికబా దొహ్ కాన్ద్ సు ఇజి ఒడ్ఃబినిక ఆఎద్ . అనుమానం
ఆనికాన్ రుండిమనుస్ఙ్ ఆజి ఇనిదనిన్లొఇబాసిత్రం సిలిల్కాన్. 9దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
బీదవాండు, దేవుణు వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితిత్ఙ్ సర్ ద ఆజి మండెఙ్. 10 అయావజనె
ఆసిత్ మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్ ఆజి ఇజిరికానాతిఙ్ బా సర్ ద ఆజి మండెఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙఉండిగడిడ్ పూఙువెటనెరాలిన్వజ,ఆసిత్ మనికాన్ ఆహెఆనసొనాన్
ఇజి వాండు నెసాన్న్ . 11పొదుద్ సోసి నండొ ఎండ కితిత్ఙ గడిడ్ వహన్ సొనాద్, పూఙు
రాలన్ సొనాద్. అయ పూఙు సోకు విజు పాడాఃన సొనాద్. అయావజనె గణసెత్ఙ్ 
కిని పణిలొఇ ఆసిత్ మనిన్కాన్ సిలెల్ండ ఆనానెల్. 12మాలెఙ్ వానివలె దేవుణు ముసుక్
నమకం డిఃస్ ఎండ అకెక్ఙ్ బరిసిన్కాన్ సరద్ ఆనాన్ . మాలెఙ్ విజు బిరిసిత్ వెనుక
దేవుణుఙ్ పేమిసిత్వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఇని ఇనాయం
దేవుణు సీనాన్ .

13తపుప్పణి కిదెఙ్ మనుస్ద్ వాతివెలె,అకక్ దేవుణు సితిత్క ఇజిఎయెన్ బావెహిన్క
ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సెఇ దనిన్దటాన్ దేవుణు తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ .
తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ దేవుణు ఎయెరి మనుస్దుబా ఆస పుటిస్ ఎన్ . 14 గాని ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ సొంత మనుస్దాన్ మనిన్ ఆసదాన్ మర్ జి లాగె ఆజి సెఇ పణి కిజినాన్.
15 తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఎలాగ ఇహిఙ అయ్ లికొడొః పొటాద్ పిండెం ఆతిలెకెండె
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అయాక పిరితివలె ఏరు ఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ మనుస్దు సెఇ ఆస నండొ
ఆజిపాపంపుటాన్ద్ . పాపంముదితిఙ వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16నాను పేఇనితంబెరిఙండె, ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఏండ సుడ్ఃదు. 17నెగిగ్కెఙ్ 
విజు, కలిత్సిలిల్కెఙ్ విజు దేవుణు సీని ఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దు మనిన్ జాయ్ విజు
వుటిసిత్ దేవుణుబాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ విజువాజినె. జాయ్ సొనిస్నీడఃవానాద్ . గానిదేవుణు
మార్ ఇకాన్ . 18నిజమాతివనిన్మాటదాన్ వాండు తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణుమఙి
కొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙపుటిసిత్ విజు వనకముసుక్ దేవుణు మఙి వనిన్
వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ న్ .

దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె,యాకనెగెండ వెండు. ఒరెన్ ఒరెన్ బాగ వెంజి,

వెహి వెటనె వర్ గిఏండ, వెహి వెటనె కోపం ఆఎండ మండెఙ్. 20ఒరెన్ కోపం ఆతిఙ
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజనీతినిజయిదాన్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 21అందెఙెమనుస్ద్ 
నిండితి సెఇకెఙ్ విజు డిఃసిసీజి, పిరిజివాని సెఇ అలవాటుఙ్ విజు డిఃసిసీజి, మిఙినె
తగిసి దేవుణు మీ మనుస్దు ఇటిత్ మాటెఙ లొఙిదు. దేవుణు మీ మనుస్దు ఇటిత్ ఆ
మాటెఙలొఇ,మిఙి గెలిప్సెత్ఙ్ సతుత్ మనెన్.

22మీరు దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙె ఆఎద్ . దేవుణుమాట వెంజి అయమాట వజ
నడిఃదెఙ్ బావలె. దేవుణు మాటెఙ్ వెంజి అయవజనె నడిఃఏండ మహిఙ మిఙి మీరె
మొసెం కిజినిదెర్. 23 దేవుణు మాట వెంజి అయావజ నడిఃఇకాన్ అదద్మ్ దు వనిన్
మొకొం సుడ్ఃతి వనిన్లెకెండ్ మనాన్. 24వాండు అదద్మ్ దు సుడ్ఃజి మర్ జి సొహి
వెటనె వనిన్ మొకొం, ఎలాగ మరికదొ ఇజి పోసినాన్. 25 దేవుణు వెహి పూరి ఆతి
రూలుఙ్లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకు దేవుణు వెహిఅయమాటెఙ్ 
విజునెగెండసద్ వీజిబాన్ మనికెఙ్ పోస్ ఏండఅయావజనెవనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ,
వాండు కిని విజు పణిఙలొఇ దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

26 ఎయెన్ బా, నఙి దేవుణు ముసుక్ నండొ బకి మనాద్ ఇజి వెహిస్ వెనుక, వనిన్
నాలిక అడుడ్ సిలెల్ండ వర్ గితిఙ వనిన్ఙ్ మనిన్బకి విలువ సిలిల్కాద్ . వనిన్ఙ్ వాండె
మొసెం కిబె ఆజినాన్. 27మా బుబాబ్తి దేవుణు సుడ్ఃతిఙ నిజమాతి బకి ఇనిక
ఇహిఙ, యాయబుబాబ్ర్ సిలిల్ కొడొఃరిఙ్, ముండ మణిసి ఆతి అయ్ లికొడొఃకాఙ్ వరి
కసట్మ్ దు సాయం కిదెఙ్, దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనకలొఇ కూడ్ఃఏండ మండెఙ్ ఇకాదె
నిజమాతిబకి.

2
విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె

1నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, గొపప్ జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు మనిన్ పబువాతి
యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మీరు, లోకాఙ్ నడిఃమి తేడ తోరిసామ్ట్ . 2-4 ఎలాగ ఇహిఙ
బఙారంబొందుఇట్ కిజి,నండొదరదిసొకెక్ఙ్ పొర్ పాజిఒరెన్,మరిఒరెన్ బీదవాండు,
మీరు పారద్నం కినిబాన్ యారిఎర్ వాతార్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సొకక్ పొర్ పాజివాతివనిన్ఙ్ 
మరాయ్ద సీజి అయ బీదవనిన్వెట, “నీను అబెబ్ నిల్ అ, సిలిల్ఙ నా కాలుక్ డగు
ఇబెబ్ అడిగి బస్ అ”, ఇజి వెహిఙ, మీరు బీదవనిన్ఙ్ ఆసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్లెకెండ్ 
మంజినాద్ . ఈహ మీరు మీ మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పు
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కిజినిదెర్ . 5నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, మీరు నెగెండ వెండు. యా లోకమ్ ది
బీదవారు దేవుణు ముసుక్ ఇడిత్ నమకం వందిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కారాదెఙ్ దేవుణు వరిఙ్ 
ఏర్ పాటు కితాన్. దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని వరిఙ్ సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు రాజయ్ం
దేవుణు వరిఙ్ సీనాన్. 6గానిమీరు బీదవరిఙ్ సిగు కిజినిదెర్. మిఙిమాలెఙ్ కినికార్ 
ఆసిత్మనిన్కారె గదె. మిఙి కోర్ టుదు లాగ్ జి ఒనికార్ వారె గదె. 7 మీరు అసిని
యేసుకీసుత్ నెగిగ్ పేరు, వీరె దూసిసినార్ గదె.

8దేవుణుమాటదు మనిన్ ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, నీను నిఙి పేమిసిని
లెకెండ్ మహివరిఙ్ బా పేమిస్ అ✡ ఇజి ఆహ కితిత్ఙ మీరు బాగ నడిఃసినిదెర్ . 9గాని
మీరు విజేరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ సుడ్ఃఎండ మహిఙ పాపం కిజినిదెర్. దేవుణు సితిత్
రూలు మీరు తపిత్దెర్ ఇజి తీరుప్ వాజినాద్. 10 ఎయెరుబా దేవుణు రూలుఙ విజు
వనాక్ఙ్ లొఙిజి ఉండి రూలు తపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 11 మీరు రంకు
బూలానిక ఆఏద్ ఇజి రూలు మనాద్ . లోకాఙ్ సపిన్క ఆఏద్ ఇజిబా రూలు మనాద్ .
మీరు రంకు బూలాఇదెర్ గాని లోకాఙ్ సపిత్ఙ విజు రూలుఙ్ తపిత్లెకెండె. 12లోకాఙ్ 
విడుఃదల సీని రూలుదాన్ దేవుణు మిఙి తీర్ పు కినాన్ లె. అందెఙె సరి ఆతి మాట
వరిగ్దు, ఆహె నడిఃదు. 13ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కనికారం తోరిస్ ఇ వనిన్ఙ్ కనికారం సిలిల్
తీర్ పువానాద్ . గాని దేవుణు తీర్ పుకినివలె కనికారం తోరిసిత్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు
కనికారమ్ నె గెలిసాన్దేల్. వనిన్ఙ్ తీరుప్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ 
తయార్ ఆతిఙ్ బావనిన్ కనికారం తీరుప్దిఙ్ ఇంక పెరిక.
నెగిగ్ పణిని నమకం

14 నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్
నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజ పణి కిఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ లాబం సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం
వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16 ఉండి వేల ఒరెన్ తంబెరి గాని తఙిసి గాని సరి ఆతి
సొకక్పాతెఙ్ సిలెల్ండ, తిండి సిలెల్ండ మహివలె వరిఙ్ కావాలిసిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఇని
సాయం కిఏండ, “ఏలు సొన్ అ, సిసు కాయ్ జి నెగెండ ఉణిజి మన్ అ”, ఇజి వెహిఙ
ఇనిలాబంబాసిలెల్ద్ . 17అయావజనెనమకమ్ దిఙ్ తగితిపణికిఏండ,నమకంఉండె
మహిఙ అయ నమకమ్ దాన్ ఇని లాబం సిలెల్ద్ . 18గాని మీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు.
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్నమకంమనాద్ఇజివెహిస్నిదెర్ సు,మరిఒరెన్ 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.
19దేవుణు ఒరెండె ఇజి నీను నమిమ్జిని. ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె. దెయమ్ కుబా ఆహె
నమిమ్జి తియెలాజి వణకిస్నె. 20బుదిద్ సిలిల్కి, నిఙి నమకం మనాద్ ఇజి తోరిసిని నెగిగ్
పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙఅయనమకంపణిదిఙ్ రెఇకఇజినీనునెస్ ఇదా? 21మాఅనిగొగొ
ఆతి అబహాం, వనిన్ మరిసి ఆతి ఇసాస్కుఙ్ పూజ కిదెఙ్ పూజ బసాదు ఒతిత్వలె,
వాండు కితిత్ పణిదాన్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజిదేవుణువనిన్ఙ్ ఇడాత్ న్ . 22సుడ్ఃదు,
వనిన్ నమకమ్ ని, వాండు కితిత్ పణి రుండిబా కూడ్ జి వనిన్ నమకం పూరి ఆతాద్ .
23 “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ 
ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మాటఆహెజర్ గితాద్. మరిదేవుణు
కూలాయెన్ ఇజి పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24ఎయెన్ బాదేవుణుముసుక్ మనిన్ నమకం
✡ 2:8 2:8 లేవి 19:18.
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ఉండెదానె ఆఏద్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్ . 25 అయావజనె సాని బూలానికాద్ ఆతి రాహాబుబా పటన్మ్ దిఙ్ సడిః
సిలెల్ండ సుడ్ఃదెఙ్ వాతి వరిఙ్ దనిన్ ఇండొబాడిడ్ సీజి ఆఇ సరి దాన్ పోకాద్. అది కితిత్
నెగిగ్ పణిదాన్ నీతినిజయికాద్ ఇజి దేవుణు ఇడాత్ న్ . 26పాణం సిలిల్ ఒడొఃల్ సాతికదె.
అయావజనె నెగిగ్ పణి సిలిల్ నమకంసాతి వజనె.

3
నాలికదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ 

1నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, మీ లొఇ నండొండార్ బోద వెహిన్కిదెర్ ఆమాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,బోదిసినికార్ ఆతిమిఙిదేవుణుగటిఙ్ ఆతితీరుప్ సీనాన్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్ .

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇ తపిస్ సొనిస్నాట్. గాని ఎయెన్ బావాండు వెహిన్
మాటెఙ లొఇ ఎసెఙ్ బా తప్ ఏండాతిఙ వాండు పూరి 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 . 4 సిలిల్ఙ ఉండి ఓడఃదిఙ్ సుడ్ఃదు.
అకక్ ఎసొ పెరిక ఆతిఙ్ బా, పెరి గాలిదాన్ సొనికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, ఓడఃదు మనిన్ సుకాని
ఇని ఇజిరి మరదాన్ ఓడః నడిఃపిసినికాన్ , వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి బాడిడ్దు ఒసినాన్.
5 అయాలెకెండ్ నాలికబా ఇజిరిక ఆతిఙ్ బా అకక్ గొపప్ వనక వందిఙ్ పొఙిజి
వర్ గిజినాద్ ఎసొస్ ఇజిరి సిసు ఆతిఙ్ బా పెరి గొరొన్ ది మరెకాఙ్ విజు సురన్పొకాన్ద్ .
6 నాలికబా ఉండి సిసు లెకెండె. ఒడొఃల్ దు మనిన్ వనకలొఇ అకక్ పూరి సెఇక.
అకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పూరి సెఎణ్ కిజినాద్ . నరకమ్ దానె వాతి సిసు నాలికాదు కసి
వనిన్ బతుక్ విజు నాసనం కిజినాద్ . 7విజు రకమ్ కాణి జంతుఙ, ఆగసమ్ దు మనిన్
పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్, ఏరు లొఇమనిన్ 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 . యా నాలికదానె దేవుణు మూరి లెకెండ్ పుటిసిత్ లోకాఙ్ సయిప్ 
సీజినాట్ . 10ఉండె వెయుదానె నెగిగ్ మాటఙ్ , సయిప్ సీని మాటెఙ్ వాజినాద్. నా
తంబెరిఙాండె, మీరు ఆహె మంజినిక ఆఏద్ . 11 ఉండె ఊటదానె 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
13మీ లొఇ గెణం తెలివి మనిన్కాన్ మహిఙ, అకక్ వనిన్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ రుజుప్ 

కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్, లొఙిజి మంజిని గుణం వానాద్. నఙి గెణం తెలివి మనాద్ 
ఇజి లొఙిజి మంజిని గుణమ్ దాన్ వాండు కిని పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14 గాని మీ
మనుస్దు నండొ పగ, గోస, మీ వందిఙ్ మనిన్ మనుస్ ఇడ్ఃతిఙ మీ గెణం వందిఙ్ 
పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ . మీ గెణం వందిఙ్ వెహిన్క నిజం ఆఏద్ . 15 ననిన్ బుదిద్ దేవుణు

* 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దు మహిఙానె దనిన్ఙ్ నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ .
† 3:11 3:11 బూమిలొఇహాన్ నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు వానె. బానె సెఇ ఏరునె వానె. తియాఙ్ ఆఉ. సోరు
మనిన్కాదె.
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సితిత్క ఆఏద్ . అకయాలోకమ్ దాన్,లోకు బుదిద్దాన్,సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతిగెణమె.
16 ఎంబె గోస, మీ వందిఙె మని మనుస్ మనాదొ, అబెబ్ టంటెఙ్ , విజు రకమ్ కాణి
పాపమ్ కు మంజినె. 17 గాని దేవుణుబాణిఙ్ వాని గెణం కలిత్ సిలిల్క. అయ గెణం
మనిన్కార్ సమదనమ్ దాన్ ,సారిల్దాన్ ,విజేరెవెటకూడ్ఃజి,లొఙిజిమంజినిబుదిద్దాన్ ,
కనికారమ్ దాన్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజి, నిజమ్ దాన్ పణి
కినార్ . 18నమదనం కినికార్ సమదనం వితిస్, నీతి నిజయిఇని 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. 2 మీరు ఇనికెఙొ
దొహ్ కన్ద్ ఇజి ఆస ఆజినిదెర్ గాని అకెఙ్ మిఙి దొహ్క్ ఏండ ఆజినె. అయావలె
మీరు సపిన్దెర్. ఇతాహ వరిది ఆస ఆనిదెర్ గాని దొహ్ కిసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. మీరు
టంటెఙ్ ఆజిపోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙి కావాల్ సిత్క ఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ, మీరు
దేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3 మీరు లొసిన్వలె మిఙి దొహ్ క్ ఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
మీరు సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీరు లొసిన్దెర్.
4 మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సొహికిదెర్. యా లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ 
విరోదమాతికాన్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా? యాలోకమ్ దిఙ్ కూలతొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇకాన్ ఆనాన్. 5దేవుణుమాలొఇ ఇడిత్ ఆతమ్, మావందిఙ్ నండొ ఆస ఆజినాన్ 
ఇజి దేవుణు మాటదు మనాద్. అయ మాట నిజం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . 6 గాని
దేవుణు సతుత్ దాన్ కూడిఃతి దయాదరమ్ంమీరు ఆసఆని దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ సీజినాన్ .
అందెఙె “గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్ . గానితగెఆతిమనిన్ వరిఙ్ దయాదరమ్ం
సీజినాన్ ”, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్ . 7అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు.
సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ . అయావలె సయ్ తాన్ మీబాణిఙ్ ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8మీరు
దేవుణు డగు రదుద్ . అయావలె మీ డగు రదుద్ . అయావలె దేవుణు మీ డగు
వానాన్ .మీరు కిని పణిఙలొఇ ఇనితపుప్బామన్ ఏండమండెఙ్ ,పాపం పణిఙ్ విజు
డిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్, లోకమ్ దిఙ్, పేమిసిని రుండి మనుస్ డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ 
పేమిసిని ఉండె మనుస్ 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 నెకిస్పొకిఙ మీరు దేవుణు రూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ . గాని దేవుణు
రూలుఙ్ సరిఆతికెఙొ,ఆఏదొఇజిమీరుతీర్ పుతీరిసినికార్ ఆనిదెర్ . 12విజురూలుఙ్ 
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 
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13నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. మీలొఇ సెగొండార్ ఈహ వెహాన్ర్, “నేండు సిలెల్,
విగెహిఙ్ ఎంబె ఎంబె ఉండి పటన్ంసొనిస్,అబెబ్ ఉండి ఏంటుమంజి బేరం కిజి నండొ
డబుబ్ గణసన్”. 14 అహిఙ, విగెహిఙ్ నీ బతుక్దు ఇనిక వానాదొ నిఙి తెలిఏద్. నీ
బతుక్సణెంతోరెఆజిసణెమ్ దిఙెమాయఆనిఆవిరిననిన్క. 15అందెఙెమీరుఈహ
వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం మహిఙ మాపు బతిక్నాప్, అకక్ కినాప్, ఇకక్ కినాప్”.
16 గాని మీరు గర ఆజినిదెర్. మీరు మీ వందిఙె పొఙిజినిదెర్ . ఇకక్ విజు తపుప్.
17ఎయెర్ బాసరిఆతి పణి ఎమేణిక ఇజి నెసి, అయాలెకెండ్ కిఏండ మహిఙవాండు
పాపం కిజినాన్.

5
ఆసిత్ మనిన్కార్ జాగరమండు

1ఆసిత్ మనిన్కార్ నానువెహిన్కవెండు. మిఙివానిగొపకసట్మ్ కవందిఙ్ దుకమ్ దాన్ 
నండొ అడఃబాదు. 2మీ ఆసిత్ విజు పాడాఃన సొనాదెల్. 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 కూలి డబుబ్
సిఇతిదెర్. అయాకూలిడబుబ్మీఎదుమొరొఆజినె. మీపంటకొయివరిమొరొగొపప్
సతుత్ మనిన్ దేవుణుబాన్ సొహాద్ . 5మీరుయాలోకమ్ దు మహివలె సుకం ముసుక్
మంజిసర్ దదాన్ బతిక్తిదెర్. కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ 
వానిమీనాసనమ్ వందిఙ్ మీమనుస్బలిసివాతాద్ . 6తపుప్కిఇవరిఙ్ తపుప్కితిత్కార్ 
ఇజి నేరంమొపిస్, వరిముసుక్ తీరుప్ తపిసి సపిత్దెర్ .మిఙిఎదిసెత్ఙ్ వారు అట్ ఎతార్ .

కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు
7 అందెఙె, నా తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని దాక వనిన్వందిఙ్ 

ఓరిసి మండు. సుడ్ఃదు, ఒరెన్ రెయు వాండు గొపప్ విలువాతి వనిన్ బూమి పంట
బూమిపంట వానేండ ఎసొస్ కాలం కాన మంజినాన్. ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి
పిరుదిఙ్ వాండు కానమంజినాన్. 8అయావజనెమీరుబా ఓరిసిమండు. మీమనుస్
కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతియేసు కిసుత్ వాని రోజు డగు ఆతాద్. 9నాను పేమిసిని
తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి తీర్ పు కిఏండ మండెఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ 
మొరొ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మిఙి తీర్ పు సీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ 
డగునెమనాన్. 10దేవుణుమాట వెహిపవకరు ఎలాగమహార్ ఇజి సుడ్ఃదు. వరిఙ్ 
నండొమాలెఙ్ కితిత్ఙ్ బావారుఅకెక్ఙ్ బరిసాత్ ర్ . 11నమకండిఃస్ ఏండబరిసిమహికార్ 
సరద్ ఆనికార్ ఇజిమాప్ వెహిస్నాప్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .యోబు, కసట్మ్ కు వాతివలె
ఓరిసిత్ఙ్ దేవుణుఎలాగవనిన్ఉదెసమ్ కుపూరి కితాత్ న్ ఇజిమీరు వెహిదెర్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙదేవుణునండొ కనికారం,దయమనిన్కాన్ . 12ముకెలమాతిఉండిమాటఇనిక
ఇహిఙమీరు ఆగసంతోడుగాని,బూమితోడుగాని,మరిఇనిదనిన్తోడుబాగానిఅసి
పమాణం కినిక ఆఏద్ . మీమాట ఒఓ ఇహిఙ ఒఓ ఇజి, ఆఏద్  ఇహిఙ ఆఏద్  ఇజి
మండెఙ్. ఆహెమహిఙ దేవుణు తీర్ పుసీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.

నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం
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13మీ లొఇ ఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మీ
లొఇ ఎయెఙ్ బా సర్ దదాన్ మహిఙ దేవుణు వందిఙ్ పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14మీ లొఇ
ఎయెఙ్ బాజబుబ్ మహిఙవాండు 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 దేవుణు సెమిసాన్న్ . 16 అందెఙె
మీరు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ ,పాపమ్ కు మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి, ఒరెన్ ,
మరిఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదు. నీతినిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్ సతుత్
మనాద్.

17ఏలియ పవకమాననిన్ లోకునె. వాండు బూమిముసుక్ పిరు రమ ఇజి గటిఙ
పారద్నం కితిఙ్, మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక బూమి ముసుక్ పిరు రెఏతాద్.
18ఏలియమరిపారద్నం కితిఙ్ ఆగసంపిరు సితాత్ ద్. పిరు సితిత్ఙ్ బూమిపంటసితాత్ ద్.
19నా తంబెరిఙాండె, మీరుయాక నెసుత్ . మీలొఇ ఎయెన్ బా నిజమాతి సరి తపిత్ఙ,
వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ నిజమాతి సరిదు తతెత్ఙె. 20 అహ కితిఙ పాపం కితిత్ఙ్ వాతి
సావుదాన్ , వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణు వనిన్ పాపమ్ కాఙ్ విజుసెమిసాన్న్.
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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యాఉతంరాసిత్కాన్ యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు. రమారమి కీసుత్ సెకం

60 దుయా ఉతం రాసాత్ న్ . అయాకాలమ్ దు ఆసియాదు బానె బతిక్జి మహి 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 కువానివలెఓరిసిమండెఙ్ ,అతికారిలోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ , దేవుణు
వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1 యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు రాసిని ఉతం. పొంతు, గలతీయ,
కపదొకియ, ఆసియ, బితునియ ఇని దేసమ్ కాణ్ సెదితి మని ఆఇ దేసెమ్ ది వరి
లెకెండ్ మనివరిఙ్, ఎయెర్ ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి వరిఙ్ రాసిన.
2 బుబాబ్తి దేవుణు మిఙి ఎరిల్సెత్ఙె ఇజి ఒడ్ఃబితాండె వనిన్ వందిఙ్ మిఙి ఎరిల్సాత్ న్.
యేసు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి వనిన్ నలదాన్ నొరె ఆజి సుబరం ఆజి మండెఙ్ దేవుణు ఆతమ్
మిఙి కేట కితమనాన్. మిఙిదేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి నిండిజిమనీద్.

ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .
3-4మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొ పొగిడిఃనాట్. వాండె, మాపబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ 

బుబబ్. దేవుణు గొపప్ కనికారమ్ దాన్ మఙికొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ,యేసు
పబుఙ్ సాతివరిలొఇహాన్  నికాన్. నికిఙ్ ఎలల్కాలంఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ కొతత్ బతుక్
మఙిసితాన్. అకక్దెఆఏండమఙిఉండిఅకుక్సితాన్. అకక్పాడాఃజిసొన్ ఇక,పూరి
నెగిగ్క. ఎలల్కాలం మంజినిక. అకక్ పరలోకమ్ దు మీ వందిఙ్ ఇటాత్ మనాన్. 5మీరు
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మిఙికాప్ 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. 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పడాఃజిసొనిబఙారం సిసుదు
ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె. అయలెకెండ్ బఙారం ముసుక్ విలువమనిన్మీ నమకమ్ బా
కలిత్ సిలిక ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె. ఆహె రుజుప్ కితిఙయేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలె నని
నమకమ్ వందిఙ్ మిఙిపొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం దొహ్ కాన్ద్.

8-9 మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని వనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు సుడ్ఃఏండ
మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిదెర్ . మరి, వెహెఙ్ ఆట్ ఇ నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్
ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె, మీ
పాణం ఎలాకాలంమంజిని సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10మిఙివాని రకస్ణ వందిఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహి పవకరు రెబాతరె బాగ నెసెత్ఙ్ 
సుడుఃతార్ . దేవుణు మిఙి సీదెఙ్ ఇడిత్ యా దయా దరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్.
11కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక గొపప్ గనం కలిగ్నాద్ ఇజిపవకరులొఇమనిన్ కీసుత్ ఆతమ్
అకక్జరిగ్ఏండమహినండొముందాల్ నెవరిఙ్ వెహమహార్ . వెహిఙ్ దనిన్అరద్ం ఇనిక
ఇజివారు రెబాతార్ . అకెక్ఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె, ఎలాగ జరిగ్నెలె ఇజి రెబాతార్ . 12ఆహ
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రెబాతిఙ్ ,వారు వరి వందిఙ్ నెఆఎద్,మీవందిఙె వెహిస్నార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ 
నెసిప్సాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుపోకి వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మిఙిసువార వెహికార్ 
యాకెక్ఙ్ మిఙి నెసిప్సాత్ ర్. పరలోకమ్ దు మని దూతెఙ్ బా దినిన్ 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 సుడ్ఃజిమండు. 14దేవుణుదిఙ్ లొఙిజివనిన్ కొడొఃర్ లకెండ్ మండు. ముఙల్ నె
మీరు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ మహివలె సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్ లెకెండ్ ఆమాట్ . 15గాని
మీరు కిని విజు దని లోనుబా దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
వనిన్ సొంతం ఇజి మిఙి ఇడిత్కాన్ పరిసుదం ఆతికాన్. 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
పరిసుదం ఆతికాన్ . అయ లెకెండ్ మీరుబా పరిసుదం ఆజి మండెఙ్ ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్.

17బుబబ్ ఇజి కూకిస్మీరుపారద్నం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్ వరి పణిఙసుడ్ఃజి ఇని
తేడః సిలెల్ండ తీరుప్ కిజినాన్. అందెఙె మీరుయాలోకమ్ దు కూడః వాతి వరిలెకెండ్ 
బతిక్ని వలె దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి మండు. 18మీ అనిగొగొర్ బతిక్తి లెకెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్ని మీ బతుక్ పణిదిఙ్ రెఇక. ననిన్ బతుక్దాన్ యేసు
పబునె మిఙి డిఃబిసాత్ న్ . సిలెల్ండ ఆజి సొని వెండి బఙారం మిఙి డిఃబిస్ ఎతాద్ 
ఇజి నెసిన్దెర్ గదె. 19 గాని ఇని తపు సిలి గొరె పిలల్ నని యేసుకీసుత్ విలువాతి
నలదాన్ నెమీరుడిఃబెఆతిదెర్. 20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటిసెలెండమహివలెనెదేవుణు
యేసుకీసుత్ ఙ్ యాపణివందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. గానియాకడెఃవెరిరోసాక్ఙ్ నెవనిన్ఙ్ పోకాన్.
మీవందిఙెపోకాన్. 21సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణునికియేసు కీసుత్ వెటనెమిఙిదేవుణు
ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ . అందెఙె మీ
నమకం దేవుణు ముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదెర్.

22 నిజమాతిమాటదిఙ్ మీరు లొఙితిఙ్ మీరు టేటఙ్ ఆతిదెర్. అందెఙె నమిమ్తి
వరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసినిదెర్. అహిఙ నిజమాతి పేమదాన్ మీ మనుస్ పూరి
సెమిసెత్ఙ్ వలె. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙసాజిసొనిలోకాఙ్ ఆఏద్ . గానిఎలల్కాలం బతిక్ని
దేవుణుదునె మీరు పుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణు మాటదాన్ నె మీరు మరి
పుటిత్దెర్.

24-25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “విజెరె లోకుర్ గడిడ్ లకెండె వరి పేరు గడిడ్ పుఙు లెకెండె
మనాద్ . గడి వహన్ద్. పుఙురాలన్ అరాన్ద్. గానిపబు ఆతిదేవుణుమాటఎలల్కాలం
మంజినాద్ ”,అయామాటఇనిక ఇహిఙమిఙి సువార వెహిమనిమాటనె.

2
1-3యేసు కీసుత్ ఎసొనెగిగ్కాన్ ఇజిమీరు నెసిసుడ్ఃజిమహిదెర్. అందెఙెఆఇవనిన్

ముసుక్ కుట కినికెఙ్ ,విజుమొసెంపణిఙ్ ,మీమనుస్దుమనికెఙ్ ,డాఃపిస్మరిఉండి
వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్,గోస,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కయాకెఙ్ విజుడిఃసుత్ . ఏలుపుటిత్
ఇజి కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాటఇని కలిత్ సిలిపాలు ఉండెఙ్ నండొఆసఆదు. దని
సతుత్ దాన్ పిరిజిమీబతుక్ రకిస్సుత్ .



1పేతురు 2:4 435 1పేతురు 2:20

పాణంమనిన్ పణుకు, దేవుణుదిఙ్ ఎరిల్సిమనిన్లోకుర్ .
4మీరు బతిక్జి మని కీసుత్ బాన్ వాతిదెర్. ఇలుల్ తొహిన్కార్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి

నెకిస్ పొకి పణుకు లెకెండె కీసుత్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ నెకపొకార్ గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్
విలువాతికాన్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్ . 5మీరుబా పణుకుఙ్ లెకెండె దేవుణు మండెఙ్ ఇజి
తొహె ఆని గుడిదిఙ్ మీరు పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని కీసుత్ లెకెండ్ మీరుబా పాణం
మని పణుకుఙె. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి పుజెరి లోకుర్ లెకెండ్ మండు. దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి, వందనమ్ కు వెహిస్, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజి యేసు కీసుత్ వలెహాన్ వనిన్ఙ్ 
తగితి పూజెఙ్ సీదు. 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. 7 అందెఙె,
యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మిఙి,యాపణుకుగొపప్విలువాతిపణుకు. గానినమిమ్ఇవరిఙ్ 
ఇనికఆనాద్ ఇహిఙ, “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకిపణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు
ఆతాద్”. 8మరి రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙ “అయ పణుకునె లోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్.
అయ పణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజి అరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదిఙ్ 
లొఙిఎర్. దేవుణు మాటదిఙ్ లొఙిఇకార్ అరాన్ర్ ఇజి దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ ండె
వెహమహాన్ .

9గాని మీరు దేవుణు ఎరిల్సిత్ జాతి. రాజుఙ్ పుజెరి లోకుర్. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి
వనిన్ సొంతలోకుర్. ఆహెపాపం ఇని సీకటిదాన్ వాని గొపప్ బమామ్తిజాయ్ దు మిఙి
కూక తతాన్. వనిన్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ సాటిసెత్ఙె ఇటాత్ న్. 10ముందాల
మీరు దేవుణు లోకుర్ ఆఇకిదెర్. ఏలు దేవుణు లోకుర్ ఆతిదెర్. ముందాల దేవుణు
కనికారంమిఙిదొహెక్ఎతాద్. ఏలు కనికారం దొహ్ కాద్.

11 నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్ వెహిస్న, మీరు యా
లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ అఇదెర్ , ఆఇ దేసెమ్ ది వరి ననికిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ మని
ఆసెఙ అడుడ్ వాజిని ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ డిఃసుత్ . 12 దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ లోకుర్ నడిఃమి
 మీరు నెగెండ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇని దని లొఇబా మిఙి సెఇకార్ ఇజి
వారు వెహిఙ, మీ నెగిగ్ బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ వాని రోజుదు వారు
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ .
అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.

13-14ఏలుబడిః కినివరిలొఇపెరికాన్ ఆతిరాజుఙ్ గాని,అతికారమ్ దుమనివరిఙ్ 
గాని కీసుత్ వెహిలెకెండ్ లొఙిజిమండు. తపుకితివరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్,నెగిగ్కెఙ్ కితివరిఙ్ 
పొగ్ డిఃదెఙ్ విరిఙ్ పోకాన్ గదె. 15ఎందనిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, మీ నెగిగ్ పణిఙ తోరిసి
మీరుబుదిద్ సిలెల్ండవరిగ్ని వరివెయుమూకెఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినాన్. 16మీరుడిఃబె
ఆతిలోకుర్. అహిఙ,మీరు ఎయెర్ నెసెఎండ సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఆఎద్. దేవుణు అడిగ్
పణి కినివరి లెకెండ్ మండు. 17 విజెరిఙ్ మరాయ్ద సీదు. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసుత్ .
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజి మండు. రాజుఙ్ మరాయ్ద సీదు. 18 పణి మణిసిర్ వరి
ఎజుమానిరిఙ్ నండొ మరాయ్ద సీజి లొఙిజి మండెఙ్. మీ ముసుక్ కనికారమ్ దాన్ 
సారిల్దాన్ మని వరిఙె ఆఎద్. మీ ముసుక్ కనికరం సిలి వరిఙ్ బా లొఙిజి మండు.
19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాయంసిలెల్ండఎయెన్ బామిఙిబాదకితిఙఅకక్మీరు దేవుణు
వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆకనెగిగ్కదె. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిపణినె. 20మీరుతపుకితివందిఙ్ 
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ఉండి దెబ తిహిఙ అక ఓరిసిన్దెర్ . గాని మిఙి ఇని లాబం? గాని దేవుణు ఎదు సరి
ఆతికెఙ్ కితి దనిఙ్ సికస్ వానివలెఅక ఓరిసిత్ఙ ఆక నెగిగ్కదె.దిని వందిఙె దేవుణుమిఙి
ఏరాప్టు కితాత్ న్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మీ వందిఙ్ కసట్ం ఓరిసాత్ ండె మీరుబా
వాండు నడిఃతి లెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22 “కీసుత్ ఇని తపుబా కిఎతాన్. వనిన్ మాటెఙ్ లొఇ ఇని అబదద్మ్ బ సిలెల్తాద్ .
23 వనిన్ఙ్ దూసిసిత్ వలె మర్ జి దూసిస్ ఎతాన్. వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలె వరిఙ్ 
బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్ కిని దేవుణుదిఙ్ వానిఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.
24 యేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివలె మా పాపమ్ కు పిండితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటుపాపమ్ కుపూరిడిఃసిసిదెఙ్ ఇజి,దేవుణు ఎదు సరి ఆతిబతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి.
వనిన్ ఒడొఃల్ ది దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ . 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు గొరెఙ్ 
లెకెండ్ తపిత్ సొహిదెర్. గాని ఏలు గవుడుఃఎన్ ఆతి వనిన్ డగు, మీపాణం కాప్ కిని
వనిన్ డగు మర్ జివాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2 అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాసిర్ దేవుణుమాటనమిమ్ఇకార్ 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 డూసిమండెఙ్, బఙారం గొలుసుక్ ఇటిక్దెఙ్, నెగిగ్ పాతెఙ్ పొరాప్దెఙ్,గాని వనక
వందిఙెమనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .మీమనుస్దు ఇనిఇనికెఙ్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజిసుడ్ఃదు.
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ సారిల్దాన్, నిపాతి మనుస్దాన్, పాడాఃజి సొన్ఇ ననిన్ నెగిగ్ గుణమ్ కు
మనుస్దు ఇడ్ఃదు. ననిన్కదె దేవుణుదిఙ్ గొపప్ విలువాతికాద్ .

5-6 అయావజనె, పూరబ్మ్ దు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ బోదెక్, దేవుణు
ఒటుట్ కితి దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మహెనె, వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి వనాక్
నెగిగ్ గుణమ్ కు అయాలెకెండ్ తోరిసెత్. అబాహాం ఆలిస్ ఆతి సార ననిన్కదె. అది
అబాహముఙ్ లొఙితాత్ దె, వాండు నా ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్ ఇజి మరాయ్ద
సితాత్ ద్. మీరుబాఅయావజనెసరిఆతికెఙ్ కిజిఇనిదనిన్ఙ్ బాతియెల్ సిలెల్ండమహిఙ
సారపొటదిగాలిస్క్ ఆనిదెర్.

7అయావజనె, మాసిర్ వరి బోదెకాఙ్, మఙి ఇంక సతుత్ తకుక్ మనికెఙ్ ఇజి నెసి,
వనాక్ఙ్ గవ్ రం సీజి, నెగెండ సుడ్ఃజి మండెఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ సితిత్
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఉండె లెకెండ్ మీవెటవనకాఙ్ బాసీనాన్. అందెఙెవనాక్ఙ్ 
మీరుమరాయ్ద సీదెఙ్. అయాలెకెండ్ కితిఙమీపారద్నమ్ దిఙ్ ఇని అడుడ్ బామన్ ఏద్.

సరిఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ వాజినిబాద
8ఆకక్ర్ దు నాను విజేరిఙ్ వెహిస్న, ఉండెమనుస్ 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. 9ఎయెన్ బామిఙి కీడు కితిఙమర్ జి వనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙమర్ జి
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దూసిసామ్ట్. ఆహె కిఏండ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙమిఙి దేవుణు బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె, దేవుణు మిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ 
ఎరిల్సి ఇటాత్ మనాన్. 10 అందెఙె “నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్, నెగిగ్ రోసుక్
గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఎయెన్ బా సెఇమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ, అబదద్ం మాటెఙ్ వరిగ్ఏండ
మండెఙ్ వలె. 11వాండు సెఇకెఙ్ డిఃసి మండెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కిజి మండెఙ్. సమదనమ్ 
వందిఙ్ సుడ్ఃజి అకాక్దె దొహ్ కెఙ్ ఇజి దనిన్ వందిఙ్ రెబాదెఙ్. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు కాప్ కిజినాన్. వరి పారద్నమ్ కు వెనాన్.
గాని సెఇ పణిఙ్ కిని వరివెట దేవుణు వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొఆసఆజిమహిఙ, ఎయెర్ బాబాద కిఏర్ గదె.
14 గాని దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ ఉండి వేలా బాద వాతిఙ్ బా సరద్
ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. వరిఙ్ బెదిమాట్. 15-16మీ మనుస్దు కీసుత్ ఙ్ మీ
పబు ఇజి బసె కిదు. మరి, మీ నమకమ్ వందిఙ్ మిఙి వెన్ బాని వరిఙ్ నెగెండ
వెహెఙ్ ఎసిత్వలెబా తయార్ ఆజి మండు. గాని సారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ దాన్ 
వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి బెదిసినికార్ మిఙి దూసిసిని 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.
మఙిదేవుణుబాన్ తతెఙ్ ఇజిదేవుణుఎదు నీతిమనికాన్ ఆతికాన్ దేవుణుఎదు నీతి
సిలెల్ండ మహి వరి వందిఙ్ సాతాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
నికాన్. 19 కీసుత్ ఆతమ్ అయాలోకమ్ దుతొహెఆతిమనివరి నడిఃమిసొహాండెసువార
సాటిసాత్ న్. 20 వీరు నోవవు కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహికార్. నోవవు
ఓడః తయార్ కిజిమహివలె దేవుణు విరివందిఙ్ ఓరిసత్ మహాన్ . గాని ఓడః తయార్ 
ఆతిఙ్ సెగొండారె, ఇహిఙ ఎనిమిది మణిసిరె పెరి గడడ్దాన్ తపె ఆతార్. 21యాక
బాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలిత మనాద్. యాబాపిత్సమ్ దానె దేవుణు మిఙి రకిస్సినాన్. యా
బాపిత్సం ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గాని ఏలు దేవుణు ఎదు పాపం సిలెల్ండ
మండెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజినాప్ ఇజితోరిసెత్ఙెయాబాపిత్సం. యేసుకీసుత్ సావుదాన్ నిఙితిత్ఙ్ 
మీరు సావుదాన్ తపె ఆతిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙె. 22యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితండె
పరలోకమ్ దు ఎకిస్ సొహాండె, దూతారిఙ, అతికారిఙ, సతుత్ మనిన్వరిఙ వనిన్ అడిగ్
ఇటాత్ ండె, దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్.

4
పేతురు రాసిత్మొదొహిఉతం

1 అందెఙె కీసుత్ , వనిన్ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిత్ లెకెండ్ కసట్ం ఓరిసెత్ఙ్. మీరుబా
మనుస్ తయార్ కిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు
నడిఃఏన్. 2 అహిఙ ఏలుహాన్ అసి సావుదాక, మాములుక లోకుర్ ఆస ఆని
వజ ఆఎద్, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. 3 గడిఃసిత్ సొహి కాలమ్ దు
దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ బతిక్ని లెకెండ్ మీరు బతిక్జిమహిదెర్. ఎలాగ ఇహిఙ, రంకు
బూలాజి, ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఆసెఙ్ ఆజి, కలుల్ ఉణిజిసోసి, సిగు సిలెల్ండడాటిస్ కరిగ్జిజి,
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కలుల్ విందుఙ్ నడ్ఃపిసి, దెయమ్ కాఙ్ పూజ కిజి మహిదెర్. 4 ఏలు మీరు వరివెట
కూడ్ఃఎండ, వారు కిని వెరి పణిఙ్ లొఇ సొన్ ఎండ ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజి మిఙి
దూసిసినార్. 5గాని బతిక్ని వరిఙ్ సాతి వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మని
డేవుణుబాన్ వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ననిన్ సెఇకెఙ్ కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి
వెహెఙ్వలె. 6అందెఙెసాతిసొహినమిమ్తిత్ వరిఙ్ సువారసాటెఆజిమహాద్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయాబతుక్దుమహివలెలోకాఙ్ తీరుప్ లెకెండ్ సావువానాద్. గానిసాతివెనుక
దేవుణు బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్రి రోసుక్ వాజినాద్. అందెఙె నెగిగ్ బుది కలిగ్ జి మండు.
మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. నసిత్వలె మీరు పారద్నం కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8 అకక్దె
ఆఎద్. విజుదనిముసుక్మనిసఙతిఇనిక ఇహిఙ,ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ
పేమ కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ మహికార్ కితి విజు తపుఙ్ మాటు పేమదాన్ 
సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొ ఆఏండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి సీనికార్ 
ఆజి మండు. 10 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి వరమ్ దాన్ తోడుః కిజి
మండెఙ్. దేవుణు సితి విజు రకమ్ ది వరమ్ కు నెగెండ వాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బా
దేవుణు మాట బోదిసాన్న్ ఇహిఙ వాండు దేవుణు మాట బోదిసెత్ఙ్ వలె. ఎయెన్ బా
మహి వరిఙ్ తోడుః కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సితి సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ వలె. యేసు కీసుత్
పేరుదాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డుః కలిగ్ దెఙ్ ఇజి యాకెఙ్ 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 వానివలె మీరుబా గొపప్ సరద్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కీసుత్
ఓరిసిత్ కసట్మ్ క లొఇ మీరుబా కూడిజ్ ఓరిసి సరద్ ఆదు. 14 కీసుత్ వందిఙ్ ఎయెన్ బా
మిఙి దూసలాడిఃతిఙ సరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ గొపప్ పెరికాన్ ఆతి ఆతమ్, ఇహిఙ
దేవుణుఆతమ్మీముసుక్మనాద్. 15మీలొఇఎయెన్ బాఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙఅకక్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సపిత్ వందిఙ్ ఆఎద్. డొఃఙ కితి వందిఙ్ ఆఎద్. సెన పణి కితి వందిఙ్ ఆఎద్.
ఆఇ వరి వెట ఒడెః ఆదెఙ్ ఆఎద్. 16గాని మీ 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 కాలం వాత
మనాద్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిలొఇనెతీరుప్మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ లొఙిఇతివరి
గతి ఇనిక ఆనాదొ. 18 “దేవుణు ఎదు నితి నిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ నిసొస్ కసట్ం
వాతిఙదేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలంమనిన్సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”,
19 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ కసట్మ్ కు ఓరిసిన్కార్ వరి బతుక్, పుటిసిత్
దేవుణుబాన్ ఒపజెపెత్ఙవ్లె. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ .వారునెగిగ్ పణిఙ్ కిజిబతిక్జి
మండెఙ్.

5
పెదెద్లుఙ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ .

1 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్క నాను సుడ్ఃత. కీసుత్ ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరిసి గొపప్
జాయ్ దాన్ మర్ జివానివలెనానుబా వనిన్ జాయ్ దు మంజినాలె.అందెఙె,మీలెకెండ్ 
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ఒరెన్ పెదెద్లిఆతినానుపెదెద్లుఙుఆతిమిఙిదటిసివెహిస్న. 2గొరెఙ్ అడినికాన్ గొరెఙ
నెగెండ సూణి వజ మీ అడిగి మనిన్ దేవుణు లోకాఙ్ నెగెండ నడిఃపు. బలిమ్ కితిత్ఙ్ 
ఆఏద్ .పూరిమనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొ
లాబంవానాద్ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్ . గాని నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు. 3మీఅడిగ్
మని లోకాఙ్ ముసుక్ గరదాన్ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీ నెగిగ్ గుణమ్ కు సుడ్ఃజి
వారుబా అయాలెకెండ్ నడిఃని వజ మండు. 4 అహిఙ గొరెఙ్ అడిని వరి లొఇ పెరి
గవుడుయెన్ ఆతికాన్ తోరె ఆనివలె ఎసెఙ్ బా పాడాఃజి సొన్ ఇ మెరిసిని టోపి మిఙి
దొహ్ కాన్ద్.

5అయ వజనె ఇజిరికిదెరా, మీరుబా పెదెద్ల్ ఙ లొఙిజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వెట తగిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్. గాని
తగె ఆతి మని వరిఙ్ వనిన్ దయా దరమ్ం సీజినాన్”, 6 అందెఙె దేవుణు, సరియాతి
టయ్ ముదుమిఙి పెరికాన్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని అతికారమ్ దిఙ్ తగె ఆజి
మండు. 7మీ విసారమ్ కు విజు దేవుణు ముసుక్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
మిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.

8మీమనుస్దు అణసె ఆజిమండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జి తెలిదాన్ మండు. ఆకక్రిస్ని
ఉండి పెరి నొరెస్ లెకెండ్ మిఙి విరోదమాతి సయాన్ ఎయెరిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ ఇజి రెబాజి
బూలాజినాన్. 9 మీ నమకమ్ దిఙ్ గటిఙ అసి సయానుఙ్ ఎదిసి మండు. విజు
లోకమ్ దుమనినమిమ్తిత్కార్ నినిన్ కసట్మ్ కాణ్ బాదఆజినార్ ఇజినెసిమండు. 10గొపప్
దయాదరమ్ంమనిన్ దేవుణు, కీసుత్ వెటఎలాకాలంమంజినిజాయ్ దుమంజినివందిఙ్ 
మిఙి కూకాన్ . మాటు కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ్ యాక జరిగ్జినాద్ . సెగం కాలం మీరు
కసట్మ్ కుఓరిసిత్ వెనికదేవుణుమిఙివిజుదనిన్లొఇపూరిఆతికార్ కదిల్ఏండ,సతుత్ దాన్ 
నిల్ పాన్న్ . 11వనిన్ఙె అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12దేవుణు గొపప్ పేమ కిజితోరిసిత్ నిజమాతిదయాదరమ్మ్ దు గటిఙ నిలిస్మండు,
ఇజి నాను రాసిన. వెహిస్న. అయ కుపాదు గటిఙ నిలిస్ మండు ఇజి నాను
బతిమాలిజ్న. యాక నాను బాగ నమకమ్ ఇడిత్ సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నాను సాసి
వెహిస్న. యాకనానుబాగ నమకం ఇడిత్ సిలావ్ను ఇని వనిన్ కియుదాన్ రాసిప్సిన.

13మీ లెకెండ్ బబులోను పటన్మ్ దు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ సఙమ్ దికార్ మిఙి
వందనమ్ కు వెహిస్నార్. నఙి మరిన్ లెకెండ్ 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 ఆతి పేతురుయా ఉతం రాసాత్ న్ . పేతురు వనిన్ బతుక్

అందిదెఙ్ డగు ఆతివలె యాక రాసాత్ 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 . యా ఉతమ్ దు ఇనికెఙ్ 
రాసాత్ న్ ఇహిఙ, అయకాలమ్ దు సోతిత్మహి తపుప్ బోద నెసిప్సిని వరి వందిఙ్ జాగర
మండు ఇజివెహిస్నాన్ .యేసుకీసుత్ మర్ జిరెఏన్ ఇజిబావారువెహిస్నివందిఙ్ జాగర
మండు ఇజినాన్ . దేవుణు కనికారమ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిదు ఇజిరాసినాన్ .

1యేసుకీసుత్ ఙ్ పణి కినికాన్ ఆతి,అపొసుత్ డు ఆతి సిమొను పేతురు రాసినిఉతం.
దేవుణు దయా దరమ్మ్ దాన్ , రకిస్సిన్కానాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ దయా దరమ్మ్ దాన్ గొ
పప్విలవాతినమకంమఙిదొహద్. మఙిదొహ్ కిలెకెండ్ అయగొపప్విలువాతినమమ్కం
దొహ్ కి మనిన్ వరిఙ్ యాక రాసిన. 2 మిఙి దేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి, నండొ
వంతుఙ్ ఆజిమనీద్ . ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దాన్,
పబువాతి కీసుత్ ఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దు పిరిదు.

దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ .
3 దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ మఙి వనిన్ వందిఙ్ ఏరాప్టు

కితాత్ న్ . దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మా బతుక్దిఙ్ కావల్ సిత్కెఙ్ విజు సితాన్.
దేవుణుదిఙ్ బకి మనిన్ మనుస్ సితాత్ న్. యాకెఙ్ విజు దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ నె
మణితొహ్ కె. 4యాగొపప్జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ దేవుణు వనిన్ ఒదెద్ విలువాతి
ఒటుట్ ఙ్ సిత మనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ ఒటుట్ ఙణిఙ్ దేవుణు గుణం కలిగ్ జి
మండెఙ్ అటాన్ట్. యాలోకమ్ దు సెన ఆసదాన్ మఙిసెఎణ్ కిని విజువనాక్బాణిఙ్ 
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 వెట మనుస్ అణసె ఆజిమంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్
వెట విజు దనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ మని బుదిద్ కూడ్ఃపు. ఓరిసినిదని వెట దేవుణు వందిఙ్ 
బకిమనిమనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణువందిఙ్ బకిమనిన్మనుస్వెటమహినమిమ్తివరిఙ్ 
పేమిసినిదనిన్వెటవిజేరిఙ్ పేమిసినిమనుస్ కూడ్ఃపు. 8యాగుణమ్ కుమీబతుక్దు
పిరిజి ఒదెద్ నిండిజి వాతిఙయేసు కీసుత్ ఙ్ పురి నెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ 
ఆనివరిలెకెండ్ ఆఇదెరెల్. పణిదిఙ్ రెఇవరిలెకెండ్ మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జి
నిండిజి మనికార్ గుడిడ్ వరి లెకెండె, దూరమ్ దు మనికెఙ్ తోరెఎండ ఆనె. 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 ఇహిఙ
ఎసత్వలెబాజార్ జి అర్ ఎండ నిలిన్దెర్. 11యాలెకెండ్ మాపబుని,మఙి రకిస్సిన్కాన్ 
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ఆతియేసుకీసుత్ ఎలల్కాలంమంజినిరాజెమ్ దుమఙిగొపప్మరాయ్దసీజికూడ్ఃపిన్వలె,
మఙిసీనిఅవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలు మీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియా సఙతిఙ్ మీరు

బాగ నెసి కదిల్ఎడ నిలిస్ నిదెర్ గాని,మిఙినానుయాసఙతిఙవందిఙ్ ఎసిత్వలెబ ఎతుత్
కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమంజిన. 13నాను సానిదాకయాసఙతిఙ వందిఙ్ మిఙిమరి
మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ నాబాజిత ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపబు
ఆతి యేసుకీసుత్ నఙి వెహి లకెండ్ నానుయా బతుక్ బెగినె డిఃసి సొండెఙ్ వలె ఇజి
నెసన్. 15మరి నాను సాతి సొహి వెనుక మీరు ఎసిత్వలెబా యా సఙతిఙ్ ఎతుత్ కిజి
మంజిని వందిఙ్ నాను నండొ పణికిన.

16ఎలాగ ఇహిఙ, మాపబువాతియేసు కీసుత్ ఙ్ మని గొపప్ సతుత్ వందిఙ్, వాండు
మర్ జి వాని వందిఙ్ మిఙి నెసిప్సిత్ వలె, అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి
కత సాస్ తరం వెహి లెకెండ్ ఆఏద్ . గాని వాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి మాపు
కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె, అకాక్దె మిఙి వెహప్. 17 ఎలాగ ఇహిఙ, గొపప్ మెరిసిత్
జాయ్ కలిగ్తి మహిమ నిండితి మహి బాణిఙ్ ఉండి జాటు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ,
“వీండు నాను నా నండొ పేమిసిని మరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆజిన. అయా
మాటెఙ్ బుబాబ్తిదేవుణుబాణిఙ్ వాతివలెమరిసిఆతియేసుఙ్ గొపప్పేరు,మహిమ
కలిగ్తాద్. 18 మాపు వనిన్ వెట అయా పరిసుదం ఆతి గొరొణ్ ముసుక్ మహివలె
ఆగాసమ్ దాన్ వాతియాజాటుమాపెవిహప్.

19మరి,ఒదెద్ నిజమాతిమాటెఙ్,ఇహిఙపవకరువెహిమాటెఙ్ మఙిమనెన్. అకెక్ఙ్ 
మీరు జాగర విండెఙ్. ఉండి కసిత్మని దీవ జాయిదాన్ సీకటిదు మనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నె పవకరు వెహి మాటెఙ్ జాయ్ వానిదాక మీ గరబ్మ్ దు
ఇడ్ఃదు. కోడిఃజామ్ దు తోరె 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 దేవుణుమాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.

1గాని అయకాలమ్ దు లోకు నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ బామహార్ . అయ
వజనెమీ నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ వానార్ . వారు ఇనిక కినార్ ఇహిఙ వనిన్
సొంతపాణం సీజి కొటి పబుఙ్ నెకపొకాన్రె గొపప్నాసనమ్ దు ఒని ఆఇబోదెఙ్ డాపిస్
నెసిప్సినార్. అయావజనెవరిఙ్ వారెవెటనెవానినాసనంతపెఆజినార్. 2నండొండార్ 
వీరు నెసిప్తి సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి ఆహె నడిఃనార్ లె. వరి సెన పణిఙ్ సుడ్ఃజి
కీసుత్ ఙ్ నివాండు నెసిప్సిత్ నిజమ్ తిదనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ దూసిసాన్రెల్. 3యాతపుప్బోద
వెహిన్కార్ డబుబ్దిఙ్ గొపప్ ఆస ఆజి నిజం ఆఇ మాటెఙాణిఙ్ మిఙి మొసెం కినార్.
వరిఙ్ ముందాల్ నె తీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ ఆత మనాద్. వరిఙ్ నాసనం తపెఏండ
వానాద్.
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4 ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కితి దూతారిఙ్ డిఃస్ ఎండ తీరుప్ వాని దాక ఇడ్ఃదెఙ్ 
దేవుణు వరిఙ్ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిదు పోకాన్. సీకటి మని సాలం లొఇ
తొహిసత్ ఇటాత్ న్. 5 మరి, పూర్ బకాలమ్ దు పాపం కిజి మహి లోకాఙ సికస్ దాన్ 
తపిస్ ఎండ, దేవుణు వరి ముసుక్ పెరి గడడ్ తపిసాత్ న్ . గాని నీతినిజాయితి వందిఙ్ 
వెహిస్మహినోవాహ ఙ్ ని, వనిన్ వెటమహిఏడుగురుదిఙ్ గడడ్దాన్ తపిసాత్ న్. 6మరి
సొదొమ,గొమొరఇనిపటన్మ్ కాన్ మహికార్ పాపం కిజిమహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ తీరుప్
సితండె సిసుదాన్ అయ పటన్మ్ కాఙ్ సుహన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆఇ లెకెండ్ సెఇ
పణి కిని వరిఙ్ వాండు ఇనిక కినాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ వరిఙ్ ఇడాత్ న్ . 7 నీతి
నిజాయితిదాన్ పణి కితి లోతు 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 దేవుణునెసినాన్ . దేవుణుఎదునీతినీజాయితిసిలెల్ండ
నడిఃని వరిఙ్ సికస్ సీజి తీరుప్ దినమ్ దాక ఇడెద్ఙ్ బానెసినాన్ . 10సెఇఆలోసనమ్ దాన్ 
పుటిత్ ఒడొఃల్ వందిఙ్ మనిన్ సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ బతిక్జి దేవుణు అతికారమ్ దిఙ్ 
లొఙిఎండ దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిన్ వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ దేవుణు ఇడత్ మనాన్ .యాతపుప్బోద
నెసిప్సినికార్ గొపప్ గర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్ బాతయార్ ఆనికార్ . వరిసొంత ఇసట్మ్ దాన్ 
విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బా తియెల్ ఆఇకార్ 
వీరు. 11 దేవుణు దూతార్ గొపప్ సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బా దేవుణు ముందాల్ వినక
వందిఙ్ వరిఙ్ దూసిస్ ఎర్. 12గానియాతపుప్బోద నెసిప్సినికార్ ,వారు నెస్ ఇ వనాక్
వందిఙ్ బాదూసలాడాన్ర్ .వారు బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇమూరక్తంమనిన్ జంతుఙ్ లెకెండె
ఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ . వేట కినికార్ వనకాఙ్ అసిసపిన్ లెకెండ్ వీరుబాముర్ కతం
మనిన్ అడవి జంతుఙ్ లెకెండ్ పాడాన సొనార్ . 13వారు కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ వరిఙ్ 
మర్ జి నాసనం వాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆస వందిఙ్ సిగు ఆని ఇని పణిబా కిదెఙ్ సరద్
ఆజి వేడెఃకానె అయా సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ . మీరు కిజిని పేమ విందుఙ లొఇ
వారుబా కూడిజ్ మజినార్. వారుమనుస్ రుఙ్ నిలెకెండ్ ఉణిజితింజిఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం
కిబిసినార్ . తెలానిపాతాదుమనిమస సిగు తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబా సిగు తపిసినార్.
14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి వనక వెటపాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిమంజినార్. పాపం కిదెఙ్ 
మనిఆస ఎసెఙ్ బాడిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు ఆసెఙ్ తోరిసి
ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ . వరి వందిఙెలాబం తపెప్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్ . దేవుణు
వరిఙ్ సికస్సీనాన్ . 15వారుసరిఆతిబతుక్బతిక్ఎండ,బెయొరిఇనివనిన్పొటదికాన్ 
బిలాము ఇని వనిన్ లెకెండ్ ఆత మనార్ . ఎలాగ ఇహిఙ తపుప్ కితిత్ వందిఙ్ దొహ్ కి
డబుబ్ వందిఙ్ ఆజి బిలాము సరి తపత్ సొహన్ . 16 గాని అయ బిలాము కితి సెఇ
పణిదిఙ్ వాని గాడ్ఃదె అడుడ్ కితాద్. మాటెఙ్ నెసి అయగాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వరిగ్జి
బిలాము ఇని పవక ఒడిఃబితి వెరి పణిదిఙ్ అడుడ్ కితాద్. 17 నిని బోద కినికార్ ఏరు
సిలిఊటలెకెండె,సురగాలిఎగిసిఒనిమొసొప్ లెకెండెవిరివందిఙ్ గొపప్సీకటిమని
బాడిడ్ దేవుణుతయార్ కితమనాన్ . 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ 
పణిదిఙ్ రెఇబడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జిఅయమాటెఙాణిఙ్ వరిఒడొఃల్ ఆసెఙ్ సొనిప్సెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్ . తపు సరి నడిఃని వరి లొఇహాన్  ఏలె తపె ఆతి లోకాఙ్ , వీరు మరి



2పేతురు 2:19 443 2పేతురు 3:10

తపుప్ సరి నడిఃపిసినార్. 19 ఇని దని అడిగ్బా మన్ ఎండ పూరి విడుదల మనిన్బాన్ 
ఒనాప్ ఇజి వీరు వెహిస్ మంజినార్ . గాని వీరె నాసనం తపిసిని పాపమ్ దిఙ్ తొహె
ఆత మనార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఇని దనిఙ్ గెల్ సెత్ఙ్ అట్ ఎండ మంజినాండొ,
దనిఙె వెటిపణి మణిసి వజ అడిఃగి మంజినాన్. 20మా పబుని, రకిస్సిన్కాన్ ఆతి
యేసు కీసుత్ ఙ్ బాగ నెసిత్ వెనుక,యాలోకమ్ ది సెఇ వనాక్ణిఙ్ తపె ఆతి వెనుక,మరి
అరిఙఅకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగిఇటిత్ఙవారుముందాలఆతిమహిదనిన్ఙ్ ఇంకఒదెద్ సెఇకార్ 
ఆనార్ . 21దేవుణుబాణిఙ్ వాతిఆడ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆతి వెనుక అకక్ తపిస్ సొహర్ .
ఆహె తపిస్సొని దనిన్ఙ్ ఇంక అయ నీతి నిజాయితి మనిన్ సరి వందిఙ్ నెస్ ఎండ
మంజినిక ఇహిఙానె వరిఙ్ నెగెగ్త మహాద్ మరి 22 “నుకుడిః అది కకిక మరి మర్ జి
తింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరె ఆతి పండి మరి బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”, ఇజి
వెహిమనిమాటెఙ్ తపుప్ సరిదు మహిసొహివిరి వందిఙ్ నిజం ఆజినాద్.

3
పబుమర్ జివానిదినం.

1 నాను పేమిసినికిదెరా, తొలిత ఉండి ఉతం రాసత్. మీరు ముందల్ నెసిత్మనిన్
వనకాఙ్ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఏలు నాను మిఙి మరి ఉతం రాసిన. కలిత్సిలిల్ మీ
మనుస్దిఙ్ ఉసార్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి యా రుండి ఉతమ్ కు రాసిన. 2 దేవుణు పవకరు
పూర్ బకాలమ్ దు వెహి మాటెఙ్, మరి మా పబుని రకిస్సిన్కానాతి యేసుకీసుత్ మీ
అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

3ముకెలమాతి ఉండి సఙతి మీరు అరద్ం కిజి మండు. ఇనిక ఇహిఙ, కడెఃవెరి
రోసాక్ఙ్ సెగొండార్ వెకిసికార్ వానార్. వారు వరి ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సి
మంజినార్ . వారు మిఙి లివాల్ కినార్ . 4 వారు ఇనిక వెహన్ర్ ఇహిఙ, “వాండు
వానన్ ఇజి ఒటుట్ కితితాత్ న్ గదె. ఎసెఙ్ వానన్ లె? మా అనిగొగొర్ సాత సొహార్ .
గాని ఏలుదాక వాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యాలోకం పుటిత్బాణిఙ్ అసి విజుయా లెకెండ్ 
మనాద్ , ఇని తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5 గాని పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు వనిన్
మాటదాన్ ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . యా బూమి ఏరుబాణిఙ్ 
తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెట తయార్ ఆతాద్ ఇజి నెసిత్మహికెఙ్ వారు పోసెత్ఙె ఇజి
సుడ్ఃజినార్ . 6 వనిన్ మాటదాన్ నె పెరిగడడ్ వాజి అయ ఏరుదాన్ అయావలె మహి
లోకం విజుముడుఃగితాదెపాడాతాసొహాద్ . 7దేవుణు అయామాటదానె ఏలుమని
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. 9 పబు
ఒటుట్ కితి లెకెండ్ మర్ జి వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆజినాద్ ఇజి సెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్.
గాని ఎయెర్ బాపాడాఃజిసొన్ ఎండ, విజేరెపాపమ్ కు డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఇజిమీ
వందిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్.

10గానిపబుమర్ జివానిదినంతప్ ఎండవానాద్ . ఒరెన్ డొఙారిఎసిత్వలెవానండొ
ఇజినెస్ ఏండవానిలెకెండ్ వానాద్. నసిత్వలెఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలెసిలెల్ండ ఆనె.
ఆగాసమ్ దుమనివిజు,సిసుదాన్ వేనెసొనె. బూమిముసుక్మనికెఙ్ విజువేనెసొనె.
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11విజుయాలెకెండ్ పాడానెసొనె. అందెఙెమీరు దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ 
ఆజి దేవుణు వందిఙ్ బకిమనిన్ లోకుర్ ఆజి బతిక్దు. 12దేవుణు వాని రోజువాదెఙ్ 
ఇజిమీరు ఎదు సుడ్ఃజినిదెర్. అయాదినంబేగినెవాదెఙ్ ఇజిమీరు గటిఙపణికిదు.
అయదినమ్ దు ఆగాసమ్ కు దనిలొఇమనికెఙ్ విజిసిసుదాన్ వేనెసొనె. అయసిసు
వేడిఃదిఙ్ విజు కర్ ఙిజిసొనె. 13గాని దేవుణు ఒటుట్ కితి నని కొతత్ ఆగాసమ్ దిఙ్ , కొతత్
బూమిదిఙ్ మాటుఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానెవిజునీతినజాయితిపూరిమంజినాద్ లె.

14అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా,మీరు ఇనితపుసిలెల్ండ, ఇనిపాపమ్ బాసిలెల్ండ
దేవుణుఎదు నండొ కసట్బాడిఃజిమండు. దేవుణువెటనిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ 
దేవుణు ఒటుట్ కితి మనిన్ దనిన్ఙ్ మీరు ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15యాక నెసుత్ . దేవుణు
మా వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ . ఇహిఙమాటు పాపం డిఃసి మనుస్ మారిసెత్ఙె
ఇజి. మాటు పేమిసినిఅనన్ పవులుబా దేవుణు సితి గెణమ్ దాన్ వినుక వందిఙ్ రాసత్
మనాన్. 16 పవులు రాసిత్ విజు ఉతరమ్ క లొఇయా లెకెండ్ నె రాసత్ మనాన్. వనాక్
లొఇ సెగం అరద్ం కిదెఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్. వనక వందిఙ్ నెస్ ఇకార్ , దేవుణు ముసుక్
మనిన్నమకమ్ దుఇతాత్ ల్ ఆతాత్ ల్ దుఙ్ నికార్ అయమాటెఙఅరద్ంమారిసినార్ .మహి
దేవుణు మాటెఙ లొఇ మనిన్ సెగమ్ కుబామారిసినార్ . దినిన్ వందిఙ్ వారు నాసనం
ఆనసొనార్ .

17నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు యా సఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్ మనిదెర్. అందెఙె
జాగర మండు. దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్ వెహిస్ని తపు బోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబె
ఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరిబోదెఙ్ మీసిత్రంఆతిమనిస్ఙకదిల్సాన్ద్ . 18గానిమీరు
మా పబు రకిస్సిన్కాన్ ఆతి యేసు కీసుత్ సితిత్ వనిన్ దయా దరమ్మ్ 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 ఆతియోహను యా ఉతం రాసాత్ న్. వాండు యా ఉతం

యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ రాసాత్ న్. యేసుపబు సాజి నిఙితి వెనుక అరువయ్ 
పంటెఙ్ డాటాత్ ద్. యోహను డొక ఆత మహాన్ . మహి సిసూర్ విజేరె సాత సొహార్ .
అయావలెబానెమహిసంగమ్ కాఙ్ యోహను నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1దేవుణుమాటఆతివనిన్ వందిఙ్,నానుమిఙిరాసిన. వాండు దేవుణు వెటఅతు

సిలిల్ బతుక్కు సినికాన్ . వాండుయాలోకంపుట్ ఎండముఙాల్ మహాన్ . గానివాండు
యా లోకమ్ దు వాతిఙ్ మాపు వనిన్ఙ్ వెహాప్ . మాపు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ . మాపు
వనిన్ఙ్ బెసాత్ మహాప్ .మాకికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్మహాప్ . అయాకమిఙినెస్ పిసినాప్ .
2బతుక్ సీని వినిఙ్ దేవుణుమా నడిఃమిపోకాన్. మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. మాపు
సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙి నిజం వెహిస్నాప్. బతుక్ సీని వాండు ఎలల్కాలం మంజి
బతుక్ ఇజి మిఙి నెసిప్సాన్ప్. వాండు ముందాహన్ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్ 
మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ దేవుణు మఙి తోరిసాత్ న్. 3మాపు సుడ్ఃతి వనిన్ వందిఙ్,
వెహివనిన్ వందిఙ్ మిఙిబా వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్.
ఆహె మా బాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి. మాపు బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్ ఆతి
యేసు కీసుత్ వెట కూడిఃత మనాప్. 4మీరుబా ఆహె కూడిఃతిఙ మా సర్ ద పూరి
ఆనాద్ లె. అందెఙెమాపుఇకెఙ్ రాసినాప్.

జాయ్ దు నడిఃనిక
5అహిఙయేసు కీసుత్ మఙి వెహిమాటెఙ్ ఏలు మిఙి వెహిస్నాప్. యాకదెమాట.

అక ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు జాయి లెకెండ్ మనాన్. పూరి నెగిగ్కాన్ . వనిన్ లొ సికాటి
అస్ ల సిలెల్ద్ . ఇని కల్ తిబ సిలెల్ద్ . 6అందెఙెమాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ 
ఇజి వెహిస్ మా లొఇ సీకాటి మని లెకెండ్ బతిక్తిఙ మాటు అబదద్ం వర్ గిజినికాట్.
దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజమాతి సరిదు నడిఃనికాట్ ఆఎట్. 7 గాని దేవుణు విజు దనిన్
లొఇజాయ్ తొరిసినిలెకెండ్ మాటువిజుపణిఙలొఇజాయ్ తొరిసిత్ఙ,మాటునమిమ్తి
వరి వెట కూడిజ్ మంజినాట్ . మరి దేవుణుమరిసి ఆతియేసుపబు నలల్,మాటు కిజిని
విజు పాపమ్ కాణిఙ్ మఙి సుబరం కిజినాద్ . 8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ 
ఇజి వెహిఙ మఙి మాటె మోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నెస్ పిసిత్
వనిన్ నిజమాతి మాట వజ మాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9 గాని మాటు తపు కితాట్ ఇజి
దేవుణుబాన్ ఒపుప్కొటిఙదేవుణుమాలొఇమనిసెఇకెఙ్ విజులాగిజ్పొకాన్ండెసుబరం
కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసెమిసన్ ఇజి దేవుణుమాటవెహమనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ .నాయంమనికాన్ . వెహివజకినికాన్ . 10మాటుతపుప్ కిఇకాట్ ఇజివెహిఙ
దేవుణుఅబదద్ం వెహిన్కాన్ ఇజిమాటువెహిస్నాట్ .మాటుఆహెవెహిఙదేవుణువెహి
మాట అసిన్కాట్ ఆఎట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ పాపం కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు
వెహమనాన్ గదె.
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2
1 నఙి కొడొఃర్ లెకెండె మీరు, అందెఙె మిఙి రాసిన. మీరు పాపం కిదెఙ్ ఆఏద్ 

ఇజియా సఙతిఙ్ మిఙి రాసిన. గాని ఎయెన్ బాపాపం కితాత్ న్  ఇహిఙ దేవుణు ఆతి
దేవుణుబాన్ మా వందిఙ్ వెహిన్కాన్ ఒరెన్ ఒపిసినికాన్ మనాన్ . విరి పాపమ్ కు
సెమిస్ అ ఇజి వాండు వెహన్న్ . వాండు నీతి నిజాతి మనికాన్ ఆతి యేసు కీసుత్ నె.
2వాండుమాపాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ పూజఆతికాన్ .వాండుపూజఆతిఙ్ దేవుణుమా
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అట్ నాన్ .మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఉండెఆఏద్ .యాలోకమ్ దు
విజెరిపాపమ్ కవందిఙ్ పూజఆతికాన్ . 3మాటుదేవుణుఙ్ నెసిత్కాట్ ఇజిమఙిఎలాగ
తెలిజినాద్. దేవుణుమఙిసితిఆడెఙలొఙితిఙనెతెలినాద్ . 4నానుదేవుణుదిఙ్ నెసన్
ఇజివెహిస్,దేవుణుసితిఆడెఙలొఙిఇకాన్ అబదంవెహిస్కాన్. దేవుణునెస్ పిసిత్ నిజం
ఆతి మాటెఙ వాండు లొఙిఎన్. 5-6 దేవుణు వెహి మాటదిఙ్ ఎయెన్ బా లొఙితిఙ,
దేవుణు ముసుక్ వనిన్ఙ్ పూరి పేమ మనాద్ ఇజి తోరిసాన్న్. దేవుణు వెట కూల
తొహమన ఇజి వెహిన్కాన్ ,యేసు పబు నడిఃతి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్.
ఆహెదేవుణు వెట కూడ్ఃజిమంజినాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. 7నాను పేమిసినికిదెరా,
నాను ఉండి కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఎ. గాని ముఙాల నెస్ పిసిత్ ఉండి పడాఃయ్ ఆడనె
రాసిన. అయా ఆడ మీరు కీసుత్ లోకు ఆతి బాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయ ఆడ మీరు
వెహిమనిదేవుణుమాటనె. 8గానినానుఏలురాసినిమాటకొతత్ ఆడనె. ఎలాగఇహిఙ
యేసుపబు వనిన్ బతుక్దు యా ఆడ తొరిసాత్ న్ . మీ బతుక్దుబా మీరు తోరిసిన్దెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ సీకటి లెకెండ్ మనిపాపం ఏలు సొనిస్నాద్. జాయ్ లెకెండ
మని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.

9జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙ
వాండు ఏలుబ సీకటిదునె నడిఃజినాన్. 10 మరి ఒరెన్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ 
పేమిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు జాయ్ దు నడిఃజినాన్. వనిన్ బతుక్దు పాపం కిబిసిన్క
ఇనికబ సిలెల్ద్ . 11మహివరిఙ్ పగ ఆతికాన్ సీకటిదు మంజి సీకటిదు నడిఃజినాన్.
ఎంబెసొన్ సినాండొఇజివాండునెస్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసీకటిదువనిన్ఙ్ గుడిడ్ వనిన్
లెకెండ్ కితాద్ . 12నాను పేమిసిని బయిరాండె, కీసుత్ మీ వందిఙ్ సాతిఙ్ దేవుణు మీ
పాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అందెఙె నానుయాకెఙ్ మిఙి రాసిన. 13బుబబ్రాండె, దేవుణు
ఇనికబాపుటిస్ ఎండముఙాలమహియేసుకీసుత్ ఙ్ మీరునెసిత్దెర్. అందెఙెనానుమిఙి
రాసిన. దఙ్ డారండె, మీరు సెఇ బుదిద్ కలిగ్ తి సయ్ తానుఙ్ గెలిసిత్దెర్. అందెఙె నాను
మిఙిరాసిన. నాను పేమిసినిబయిరండె,బుబబ్ ఆతిదేవుణుదిఙ్ మీరు నెసిత్మనిదెర్ .
అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. 14 అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె, దేవుణు
మాట మీ లొఇ మనిఙ్ మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఇజి తొరిసిన్దెర్ . మీరు సయ్ తనుఙ్ 
గెల్ సిత్ మనిదెర్ అందెఙెమిఙిరాసిన.

లోకమ్ దుమనివనకాఙ్ పేమ కిమాట్ 
15యాలోకమ్ దు మని వనక ముసుక్ మనుస్ ఇడామ్ట్ . యాలోకమ్ ది బతుక్దిఙ్ 

పేమిస్ మాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా లోకమ్ దిఙ్ పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్
పేమ సిలెల్ద్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాలోకమ్ దికెఙ్ విజు దేవుణు బాణిఙ్ వానికెఙ్ 
ఆఉ. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆనాదొ, అకెక్ఙ్ విజు
కిదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినిక, మరి, కణకెఙణిఙ్ సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు కావాలి ఇజి ఆస ఆనిక,
మరి,ఆసిత్ కల్ గితిమనివందిఙ్ గరఆనిక,నినికెఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ పేమకినివలెవానె.
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17యాలోకమ్ ది లోకుర్ ఆస ఆనికెఙ్ విజు సిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం
ఆతివజ నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం బత్ కినాన్ లె.
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 

18నాను పేమిసిని బయిరండె, లోకం అందిని కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆజినె. కడిఃవేరి
దినమ్ కాఙ్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్ వానాన్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె. అహిఙ ఏలు కీసుత్ ఙ్ 
ఎదిసిన్కార్ నండొండార్ సోత మనార్. అందెఙె కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆతె ఇజి మాటు
నెసాన్ట్. 19వారు మా బాన్ కూడిఃత మహార్ . గాని డిఃసత్ సొహార్ . ఎలాగ ఇహిఙ
వారు మా లోకాఙ్ సెందితికార్ ఆఏర్. వారు మా బాన్ మంజినికార్ ఇహిఙ మా
వెటనె కూడిఃజి పాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙి డిఃసత్ సొహరె, మఙి సెందితికార్ ఆఏర్ 
ఇజి వారు తోరిసాన్ర్. 20 గాని 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 ,మరిసిఆతి కీసుత్ ఙ్ 
నెకిస్ పొక్ సినికాన్. 23 దేవుణు మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ ఎయెన్ బా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ . మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ 
బుబబ్ ఆతి దేవుణుఙ్ బాడగు కిజినాన్. 24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిబాణిఙ్ అసిమీరు
వెహిమనికెఙ్ విజుమీమనుస్దు నెగెండ అసి మండెఙ్. ఆహె నెగెండ మీమనుస్దు
మహిఙ, మీరుబా మరిసి ఆతి యేసు కీసుత్ బాన్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుబాన్ కూడ్ జి
మంజినిదెర్. 25మాటు ఆహె వనిన్బాన్ కూడ్ తిమహిఙ,మఙి సిన ఇజియేసు ఒటుట్
కితి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మఙి దొహ్ కాన్ద్. 26మిఙిమోసెం కిదెఙ్ సూణి వరి
వందిఙ్ ఇకెఙ్ నాను రాసిన. 27 కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ మనాద్. అందెఙె
మరిఎయెన్ బామిఙినేర్ పిసెత్ఙ్ అవ్ సరంసిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్పూరి
నిజమె. ఇని అబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆతమ్నె మీరు నెసెత్ఙ్ మని విజు వనాక్ వందిఙ్ 
నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నెమీరు కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండు.

మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
28 అందెఙె నాను పేమిసిని నా బయిరండె, కీసుత్ బాన్ నిలిస్ మండెఙ్. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ వనిన్ వెట నిల్ సి మహిఙ కీసుత్ మర్ జి వానివలె వనిన్ ఎదు సిగు ఆఏండ
దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ ఆనాద్. 29 దేవుణు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి మీరు
నెసిత్దెర్ . అహిఙ దేవుణు వెహి వజ కిని ఎయెన్ బ దేవుణు కొడొః ఇజిమీరు నెసిత్దెర్ .

3
1 బుబబ్ ఆతి దేవుణు మఙి నండొ పేమిసిత్ఙ్ మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి కూకె

ఆజినాట్. నసొ దేవుణు పేమమాముసుక్ మంజినాద్. మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె.
గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె మాటు
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజివారు అరద్ం కిఎర్. 2నాను పేమిసినికిదెరా, ఏలుమాటు దేవుణు
కొడొఃర్ ఆత మనాట్. మాటు ఇనిక ఆనాట్ లె ఇజి దేవుణు ఇంక మఙి తోరిస్ ఎతాన్.
గానియేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలెవాండుమనిలెకెండ్ మాటుబఅనాట్ లె ఇజినెస్ నాట్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు మనిలెకెండ్ మాటు వనిన్ఙ్ సుణాట్ లె. 3యేసు కీసుత్ తోరె
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ఆని వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిని ఎయెన్ బావని వజ ఆస ఆజిపాపం డిఃసి బత్ కిజినాన్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ పాపం సిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినె మంజినికాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ . పాపం ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్ పొకిన్క.
5మాపాపమ్ కు విజులాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యాలోకమ్ దు వాతాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.
అకదె ఆఎద్, వనిన్ లొఇ పాపం ఇనికబా సిలెల్ద్ ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. 6 అందెఙె
యేసు కీసుత్ వెట కూల తొహిన్కాన్ పాపం కిజినె మన్ ఎన్. పాపం కిజినె మనికాన్ 
ఎయెన్ బా కీసుత్ ఎయెన్ ఇజి అరద్ం కిఎన్. 7నాను పేమిసిని బయిరండె, ఎయెర్ బా
మిఙిమోసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. యేసు కీసుత్ నీతిమనికాన్. కీసుత్ వెహి మాటెఙ్ వజ
నడిఃనికాన్, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్. 8పాపం కిజినె మంజినికాన్ 
సయ్ తాను జటుదికాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకం పుట్ ఎండ మహిబాణిఙ్ అసి
సయ్ తాన్ పాపం కిజినె మంజినాన్. దేవుణు మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దు
ఎందనిఙ్ వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజు పణిఙ పూరి నాసనం కిదెఙె వాతాన్.
9దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినెమన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు
గుణం వనిన్ లొఇమనాద్. వాండు దేవుణుపొటాదికాన్. అందెఙెపాపం కిజిమండెఙ్ 
అట్ ఎన్. 10 దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్, సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిమాటు ఎలాగ
నెసాన్ట్ ఇహిఙ దేవుణు ఎదు సరియాతికెఙ్ కిఇకాన్ దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహి
వరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బాదేవుణు కొడొః ఆఎన్.

ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
11అందెఙెమీరు నమిమ్తిబాణిఙ్ అసివెహికయాకదె. ఇనిక ఇహిఙమాటు,ఒరెన్ 

మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజి, 12మాటు కయిను లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. వాండు
సయ్ తాను జటుదికాన్ ఆతండె వనిన్ తంబెర్ సిఙ్ సపాత్ న్. ఎందనిఙ్ సపాత్ న్ ఇహిఙ
వనిన్పణిఙ్ సెఇబుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్తంబెరిస్ పణిఙ్ దేవుణుఎదు సరిఆతికెఙ్ ఎన్ 
ఆతెమహె. 13అహిఙ నా తంబెరుఙాండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ మీముసుక్ పగ
ఆతిఙ బమమ్ ఆమాట్. 14మాటు మహి వరిఙ్ పేమ కిజి మహిఙమాటు సాతి వరి
లెకెండ్ ఆఎట్ . ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్దు బతిక్జినాట్ ఇజి నెసినాట్. మహి
వనిన్ఙ్ పేమ కిఇకాన్ సాతి వనిన్ లెకెండెమనాన్. 15మాటు ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ పగ
అసిత్ఙ,వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండె. లోకాఙ్ సపిన్ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్ సిలెల్ద్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 16 పేమ ఇహిఙ ఇనిక ఇజి మాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, యేసు
కీసుత్ ,వాండెవనిన్పాణంమావందిఙ్ సితాన్. అకదెపేమ. అయవజనెమాటుబామా
తంబెరిఙవందిఙ్ మాపాణంసీదెఙ్ వలె. 17విజుకలిగ్తిమనికాన్ ఒరెన్,అవ్ సరమ్ దు
మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ ఎండ మహిఙ అయ విజు కలగితి మనికాన్ 
దేవుణుదిఙ్ నెగెండపేమిస్ ఎన్ ఇజితోరిసాన్న్. 18నానుపేమిసినిబయిరండె,మాటు
మాట ఉండె దానె ఆఎద్. మాపణిబమా పేమ నిజమె ఇజి తోరిసాన్ట్. 19మాటు
మా పణిఙాణిఙ్ మహి వరిఙ్ నిజం కిజి పేమిసిత్ఙమాటు నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ 
ఇజి నెసాన్ట్ లె. మరి దేవుణు ఎదు మా మనుస్ నిపాతి మంజినాద్ లె. 20 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ మాటు తపాత్ ట్ ఇజి మా మనుస్ ఉండి వేలా వెహన్ద్ సు గాని, దేవుణు మా
మనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు నెస్ ఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలు. 21నాను పేమిసినికిదెరా,
మాటు తపు కిఎట్ ఇజిమామనుస్దు నెసిత్ఙమాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి దయ్ రం
కలిగ్ జిమంజినాట్. 22మాటుఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కిస్నాద్. ఎందనిఙ్ 
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ఇహిఙ దేవుణు వెహికెఙ్ మాటు కిజినాట్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ బతిక్జినాట్.
23యాకదె దేవుణు మఙి వెహి రూలు. ఇహిక ఇహిఙ యేసు కీసుత్ దేవుణు మరిసి
ఇజి మాటు నమిమ్దెఙ్ వలె. కీసుత్ వెహి లెకెండ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్.
24 దేవుణు సితి రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాన్ దేవుణు వెట మంజినాన్. దేవుణు వనిన్
వెటమంజినాన్. దేవుణుమావెటమనాన్ ఇజి ఎలాగనెసాన్ట్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్
మాలొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 

1 నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వర్ గిజిన ఇజి వరిగ్ని విజు వనాక్ఙ్ 
నమిమ్మాట్. విజు దేవుణు బాణిఙ్ , వాతికదొ ఆఎదో ఇజి నెగెండ నెసి సుడ్ఃదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అబదద్ం వెహిన్ పవకరు నండొండార్ యాలోకమ్ దు సోతారె తపుప్
మాటెఙ్ బోదిసినార్. 2 దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ
లోకు వజ దేవుణు బాణిఙ్ వాతియేసు కీసుత్ ఙ్ నాను సెందితికాన్ ఇజి ఒపుకొణికాన్ 
ఎయెన్ బా దేవుణు ఆతమ్ మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గాని ఎయెన్ బా, యేసు పబు నా
పబు ఆఎన్ ఇజి వెహిఙ వాండు దేవుణు బోద వెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ 
పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు వెహికెఙ్ యాకదె. అయ
గుంపుదికార్ ఏలు మా నడిఃమిమ్ మనార్. 4 ఇజిరి 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. అందెఙె మీరు వరిఙ్ 
గెల్ సిత్దెర్ . 5 తపుప్ మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ యాలోకమ్ దికార్ . అందెఙె వరి బోదయా
లోలమ్ ది వరి ఆలోసం లెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరి బోద వెనార్ .
6మాటు ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాట్. దేవుణుదిఙ్ నెసిత్కాన్ మామాటెఙ్ వినాన్.
ఆఇకాన్ విన్ ఎన్. నిజం వెహిన్కార్ ఎయెరొ, తపుప్ వెహిన్కార్ ఎయరొ ఇజి మాటు
ఈహ నెసాన్ట్.

దేవుణు పేమని,లోకు పేమ
7నాతంబెరిఙడె,మాటుఒరెన్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ

దేవుణు బాణిణె పేమ వాజినాద్ . మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ 
పుటిత్కాన్ .వాండుదేవుణుదిఙ్ బాగనెసిత్కాన్. 8మహివరిఙ్  పేమిస్ ఇకాన్ దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పేమ మనికాన్ . 9 దేవుణు మఙి పేమిసాన్న్ 
ఇజి ఈహ తోరిసాత్ న్. ఎలాగ ఇహిఙ వనిన్ ఒరేండె మరిసిఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్.
మఙి ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ పోకాన్. 10నిజమాతి
పేమ ఇహిఙ మాటు దేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజి ఆఏద్ . నిజమాతి పేమ ఇహిఙ
యాకదె. ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసాత్ ండె మా పాపమ్ కు సొనిప్సిన్ వందిఙ్ 
వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. మా పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆదెఙ్ పోకాన్. అకదె పేమ.
11నానుపేమిసినికిదెరా,దేవుణుమఙినిసొపేమిసాత్ న్. అందెఙెమాటుబాఒరెన్ మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 12ఎయెర్ బాఎసెఙ్ బాదేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గాని
మాటు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిత్ఙ దేవుణుమాలొఇబతిక్జినాన్. అయావలె
దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మాపేమబపూరిఆనాద్ లె.
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13 దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సిత మనాన్. అందెఙెమాటు దేవుణు వెట కూడిఃత
మనాట్ ఇజి, మరి దేవుణుమాలొఇమంజినాన్ ఇజి నెసినాట్. 14మరి బుబబ్ ఆతి
దేవుణు,మరిసిఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ పోకాన్. లోకాఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ వానిసికస్దాన్ 
తపిసెత్ఙ్ ఇజిపోకాన్. యాకమాపుసుడ్ఃతాపెవిజేరిఙ్ వెహిస్నాప్. యాకనిజమెఇజి
సాకిస్వెహిస్నాప్. 15యేసుదేవుణుమరిసిఇజిఎయెన్ బాఒపుప్కొటిఙ,దేవుణువనిన్
వెటమంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట కూడ్ఃజిమంజినాన్. 16దేవుణుమాముసుక్
తోరిసిత్ పేమమాటు నెసత్ మనాట్, నమిమ్తమనాట్. దేవుణు పేమమనికాన్ . అందెఙె
మహి వరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. దేవుణు వనిన్బాన్ 
కూడ్ఃజి మంజినాన్. 17 దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మా నడిఃమిమ్ మని పేమ పూరి
ఆనాద్ లె. అందెఙె దేవుణు తీరుప్ సీని వలె తియెల్ ఆఏండ మంజినాట్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ యేసుపబు యా లోకమ్ దు ఎలాగ బత్ కితాండొ మాటుబ అయాలెకెండ్ఎ
బత్ కిదెట్ . 18 పేమ లొఇ తియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె ఆఏద్ . పూరి ఆతి పేమ మహిఙ
అకక్ తియెల్ సొన్ పిసాన్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సికస్ వానాద్ ఇజినె తియెల్ వానాద్.
తియెల్ ఆని వనిన్ఙ్ పూరి పేమ సిలెల్ద్ . 19 దేవుణునె మఙి ముఙాల పేమిసిత్ఙ్,
మాటు వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ అట్ సినాట్. 20ఎయెన్ బా, ‘నాను దేవుణుదిఙ్ పేమిసన్’ ఇజి
వెహిస్, మరి ఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ కిఎండ మహిఙవాండు అబదద్ం వెహిస్నాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙతోరిజినివనిన్ఙ్ పేమిస్ ఇకాన్ తోర్ ఇదేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఆట్ ఎన్ .
21యేసు కీసుత్ మఙి ఇని రూలు సితమనాన్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పేమిసిన్కాన్ మహి
కీసుత్ లోకాఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె.

5
దేవుణుమరిసిముసుక్ నమమ్కం

1యేసునె కీసుత్ ఇజి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ పుటాత్ న్. బుబెబ్ఙ్ 
పేమిసిన్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్బాణిఙ్ పుటిత్ విజేరిఙ్ పేమిసాన్న్. 2దేవుణుదిఙ్ 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 విజేరె యా లోకమ్ దు
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ అటాన్ర్ . దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు
వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగఅటాన్ట్ ఇహిఙ,మాటుయెసుపబుఙ్ నమకంఇటిత్వలెదాన్ 
అటాన్ట్. 5 దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ ఎయెన్ ? యేసు, దేవుణు
మరిసి ఇజి నమిమ్నికాండె. 6 కీసుత్ ఆతి యేసు యా లోకమ్ దు వాతండె. ఏరుదు
బాపిత్సంలాగెఆతాన్ . సిల్ వాదునలవాకిస్సాతాన్ .బాపిత్సంఉండెఆఎద్. సిలువాదు
నలవాకిస్సాదెఙెవాతాన్. యాకనిజమెఇజిదేవుణుఆతమ్సాకిస్ వెహిస్నాన్ . అందెఙె
యాక నిజమె. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ దేవుణు ఆతమ్ నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ . 7 కీసుత్ వందిఙ్ 
సాకిస్ వెహిన్కెఙ్ మూండిమనెన్. 8దేవుణు ఆతమ్,బాపిత్సం లాగె ఆతి ఏరు, సిలువాదు
వాకి నల. యామూండి ఒపుప్ కొడిఃజి కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్నె. 9మాటు, లోకుర్ 
సాకిస్ అసాన్ట్ గదె. అహిఙ దేవుణు సీని సాకిస్ ఒదె సతుత్ మనికగదె. ఎందనిఙ్ 
సతుత్ మనిక ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ సొంత మరిసి ఆతియేసు వందిఙ్ వెహి సాకిస్నె.
10దేవుణు మరిసి ముసుక్ నమం ఇటిత్ వనిన్ లొఇయాసాకిస్ మనాద్. గాని దేవుణు
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ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణు మని మరిసి వందిఙ్ వెహి సాకిస్ నమిమ్ఎన్ .
అందెఙెవాండు దేవుణు అబదద్ం వెహిస్నికాన్ ఇజి వెహిస్నాన్. 11దేవుణు వెహిసాకిస్
యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణుమఙి సితాన్.
యాబతుక్మఙిఎలాగవాతాద్ ఇహిఙయేసు కీసుత్ ముసుక్నమకంఇడ్ఃజివనిన్వెట
కూడ్ఃతిమహిఙ్ వాతాద్. 12దేవుణుమరిసి ఆతియేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃజిమంజిని
వనిన్ఙ్ యాబతుక్ మనాద్. దేవుణు మరిసి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇ వనిన్ఙ్ దేవుణు
వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . 13దేవుణు మరిసిముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ ఇతి
వరిఙ్ నాను ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన ఇహిఙ మిఙి దేవుణు వెట ఎలా కాలం
బతిక్ని బతుక్ మనాద్ 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 సావుతెఇపాపంకిజిమహిఙఎయెన్ బాఅకసుడిఃతిఙ,వనిన్
వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనాన్. సావు తెఇ పాపం కినివరి
వందిఙె వెహిస్న. గాని సావు తపిసిన్ పాపం మనాద్. నని పాపం కిని వరి వందిఙ్ 
పారద్నం కిఅ ఇజి నాను వెహ్ ఎ. 17 ఇని తపు కితిఙ్ బా పాపమ్ నె. గాని లోకాఙ్ 
సావుతపిస్ ఇపాపమ్ కుమనెన్. 18దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినె
మన్ ఎన్ఇజిమాటునెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమరిసివనిన్ఙ్ కాప్ కిజినాన్ .
అహిఙసయ్ తాను వనిన్ఙ్ ముటిస్నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 19మాటుదేవుణు కొడొఃర్ 
ఇజి నెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఆఇకార్ సయ్ తాను అడిఃగి మంజినార్ ఇజి
నెసినాట్. 20మరి దేవుణు మరిసి వాతండె, నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ మాటు నెసెత్ఙ్ 
మఙి తెలివి సితాన్. మాటు వనిన్ వెట కూడిఃతిఙ్ నిజమాతి దేవుణు వెట కూడిఃత
మనాట్. వీండె నిజమాతి దేవుణు. వీండె దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్
లోకాఙ్ సీనికాన్. 21నాను పేమిసిని బయిరండె,బోమెమ్ఙమాడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్ .
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యోహానురాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతి యోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నె యాక. నండొ ముఙాలె

సువార వెహిన్కార్ బూలాజి బూలాజినె సువార సాటిసి మహార్ . అయావలెయేసుఙ్ 
నమిమ్తిత్కారె,యాలెకెండ్ సువారవెహిన్ వరిఙ్ వరి ఇండొడగు కిజి,వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ 
సీజి పోకిస్ మహార్ . తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బామహార్ . వారుబాయాలెకెండ్ బూలాజి
బూలాజినె కిజి మహార్ . అందెఙె ననిన్ వరివందిఙ్ జాగర మండెఙ్ ఇజి యా
ఉతమ్ దురాసివెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జిఅయాలెకెండ్ బతిక్దెఙ్ వలెఇజిబా
వెహిస్నాన్.

1-2పెదెలిఆతినాను,దేవుణుఏర్ పాటు కితిఅమెమ్ఙ్,దనిన్కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నాను
మిఙి నిజమ్ నె ఎతుత్ కిజిన. నాను ఒరెనె ఆఏండ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ 
నెసిత్కార్ విజెరెబామిఙిఎతుత్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుతోరిసిత్ నిజమతికెఙ్ 
మఙితెలిజిమంజినె. అయాకెఙ్ మాటుఎలాకాలంతెలిజిమంజినె. 3దేవుణుతోరిసిత్
నిజమాతికెఙ్ మాటు నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి పేమిసాన్న్. అందెఙె బుబబ్ ఆతి
దేవుణునిమరిసి ఆతియేసు కీసుత్ , దయాదరమ్మ్ దాన్,మాముసుక్ కనికారం తోరిసి
మాటు 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. 5 అహిఙ ఓ అమమ్, నాను కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఏ. గాని కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి, మాటు నెసిత్ మనిన్ ఆడనె రాసిన. మాటు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ 
పేమిసెత్ఙ్ ఇని ఆడనె వెహిస్న. 6మాటు వనిన్ ఆడెఙ లొఙిజి, అయావజ నడిఃతిఙనె
దేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిబాణిఙ్ అసివెహిలెకెండ్,మాటుఒరెన్ 
వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఇజినె వనిన్ ఆడ.

మొసెం కినివరివందిఙ్ జాగరమండు.
7 యెసుకీసుత్ , యాయపొటలొఇహాన్ వాతికాన్ ఇజి ఒపుప్కొడ్ఃఇ నండొండార్ 

మొసెం కినికార్ లోకమ్ దు సోతత్ మనార్. ననికాండె మొసెం కినికాన్, కీసుత్ ఙ్ 
ఎదిసిన్కాన్. 8అపొసుత్ రు ఆతిమాపు,మీవెటమీనడిఃమి కితి పణిఙ పలితం,పాడు
ఆఏండమంజినివందిఙ్,మొసెం కినివరిముసుక్జాగరమండు. మరి, దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ 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
మాటవెహ్ ఏండ,మీడగువాతిఙ,మీరువనిన్ఙ్ ఇండొకూకామ్ట్. వనిన్ఙ్ డగు కిమాట్.
11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ డగు కితికాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ సెఇపణిఙవెట కూడిఃత
మనాన్. 12నండొసఙతిఙ్ మిఙిరాసెత్ఙ్ మనాద్. గానిఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙిమనుస్
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సిలెల్ద్ .మాసర్ దపూరిఆదెఙ్ మీడగువాజి,మిఙిసుడ్ఃజివరిగ్దెఙ్ నానుఆసఆజిన.
13దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్,మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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యోహానురాసిత్ మూండి ఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహానురాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. వనిన్ కూలాయెనాతి

గాయుఙ్ రాసినాన్. యాగాయుఇనికాన్,యోహానుఅతికారంఅడిఃగిమనిన్ దేవుణు
సఙం ఉండి సుడ్ఃజి నడిఃపిసాన్న్. బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్ వాజిని వరిఙ్ 
వాండు డగు కిజి నెగెండమర్ జిపోకిస్ని దనిన్ వందిఙ్ యోహాను వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నాన్. మరి, దియొతెపె ఇనికాన్ బూలాజి బూలాజి సువార కిని వరిఙ్ డగు
కిఏండ మర్ జి పోకాన్. వాండుయోహాను అతికారం అడిఃగి మండెఙ్ కెఏ ఇజినాన్.
వనిన్ఙ్ డటిసి వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బాయాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1పెదెలిఆతినాను నిజం ఎతుత్ కిజినినాసొంత కూలాయెన్ ఆతిగాయుఙ్ రాసిన.
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 ఇజిబా నాను పారద్నం కిజిన. 3 సెగొండార్ నమిమ్తికార్ 
నా డగు వాతార్. వారు, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నీను లొఙిజిని ఇజి,
అయావజ నీను నెగెండ నడిఃజిని ఇజి వెహార్ . అయాలెకెండ్ వెహరె నఙి నండొ
సర్ ద కిబిసాత్ ర్. 4నా కొడొఃర్ దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజినార్. వారు
అయావజ నడిఃజినార్ ఇజి వెంజినికాదె నఙి నండొ సర్ ద. దనిన్ఙ్ మిసిత్ సర్ ద సిలెల్ద్ .
5 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్ వాజిని వరిఙ్ 
నీను డగు కిజిని. వారు నిఙి తెలిఇకార్ ఆతిఙ్ బా నీను వరి వందిఙ్ కిజిని ఇనికబా
నమమ్కమ్ దానెకిజిని. 6-7వారునీపేమవందిఙ్ ఇబెబ్దేవుణుసఙం ఎదుసాసివెహార్ .
నీను, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వరి పయ్ నమ్ దు అవ్ సరం ఆతికెఙ్ సీజి పోక్ అ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండ, కీసుత్ ఙ్ వెహెఙ్ 
సోతాత్ ర్. 8అందెఙె వారు వెహిన్వలె, మాటు వరివెట జత కూడ్ఃజి, దేవుణు వందిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్వందిఙ్, ననిన్వరిఙ్ మాటు డగు కిదెఙ్ వలె.
దియొతెపెనిదెమెతియు.

9నాను దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఉండిసఙతిరాసత్. గానిదియొతెపెనాఅతికారమ్ దిఙ్ 
లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణు సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్.
10వాండుమాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్జినాన్. యాకాదెఆఏండ బూలాజి బూలాజి
దేవుణుమాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్. వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ అడుడ్
కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ వరిఙ్ వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙె నాను వాతిఙ, వాండు కిజిని
సెఇ పణిఙ దేవుణు సఙం ఎదు వెహన్. 11 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, సెఇ
పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి నడిఃఏండ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి నడిఃఅ. నెగిగ్
పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్. సెఇ పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్. 12 దెమెతియు వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్.
దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజి వాండు నడిఃజినాన్. అయాక వాండు
నెగిగ్ లోకు ఇజి రుజుప్ కిజినాద్. మాపుబా వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిస్నాప్. మా
సాసి నిజమాతికెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్. 13 నండొ సఙతిఙ్ నిఙి రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని
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ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙి మనుస్ సిలెల్ద్ . 14 నిఙి బేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నాను
కోరిజిన. అయావలె మాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15 నిఙి సమాదనం రపిద్. ఇబెబ్ణి
దేవుణు సఙమ్ దికార్ నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. అబెబ్ మనిన్ 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 దు యా ఉతం రాసత్ మ నాదుస్. కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రి సఙమ్ కలొఇ
నిజతిమాతిబోద నెకిస్పొకిస్ తపుప్ఙ్ నెసిప్సిని వ రి వందిఙ్ రాసాత్ న్. వరి బోదవందిఙ్
వరి బ తుక్వందిఙ్ డటిసి రాసాత్ న్. న మిమ్తి వ రిఙ్ దేవుణు సితిత్ రకస్ణ వందిఙ్, నిజం
వందిఙ్ కాట్ లాడఃదెఙ్ ఇజిరాసత్ మ నాన్.

1యేసుకీసుత్ ఙ్ పణికినికానాతియూద (వాండుయాకోబుఙ్ తంబెరి)రాసినిఉతం.
దేవుణు కూకి వరిఙ్ నాను రాసిన. బుబాతి దేవుణు నండొ పేమిసియేసు కీసుత్ మర్ జి
వానిదాక కాప్ కిజి ఇడిజ్ని మిఙినె రాసిన 2మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు -బాణిఙ్
వాని పేమఒదె నిండిజిమనిద్.

దేవుణు వందిఙ్మనుస్ సిలిల్ వరిఙ్వానిసికస్.
3నాను నండొ పేమిసినికి దెరా, మఙి విజెరిఙ్ దొహ్ కి రకస్ణ వందిఙ్ మిఙి రాసెత్ఙ్

ఇజి నండొ ఆస ఆత మ హ . గాని దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ఉండె సుటునె
ఒప జె పిత్ నిజతిమాతి నమ కం కాపాడిఃజి ఇడ్ దెఙ్ మీరు కాట్ లాడఃజి మండెఙ్ వలె
ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్ రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన . 4 సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి తెలిఏండ
మీలొఇడుఃగిత మనార్. దేవుణుబాణిఙ్ వరిఙ్ వానితీరుప్ వందిఙ్పూర్ బకాలమ్ దు
దేవుణు -మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్. వారు
ఒడొఃల్ వందిఙ్మని,వరిసెఇఆసెఙవజకిజిసర్ దఆనివందిఙ్దేవుణుబాణిఙ్ వాతి,
వనిన్ దయదరమ్మ్ దిఙ్ మారిసాత్ ర్. అహ కితిఙ్ మాటు సేవకిని ఒరెండె ఎజుమాని
ఆతిమా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నెక పొకార్. 5నాను వెహిస్నియా సఙతిఙ్ విజు
మీరు ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గానినాను మిఙిమరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస ఆజిన. అకక్
ఇనిక ఇహిఙ పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఉండె సుటునె
గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక వరి లొఇ నమిమ్ఎండాతి వరిఙ్ దేవుణు నాస నం కితాత్ న్ .
6దేవుణుసితిత్ అతికారమ్ దుమండెఙ్ఇసట్ంఆఏండ,వరిఙ్మహిఅతికారండిఃసిత్సితిత్
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 దిసెఇఆసెఙ్ వజకిజిసరద్ ఆనికినిపణిఙ్కితాత్ ర్ . ఆఇబోదెకవెట
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. 9 అహిఙ దేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూత
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ఆతిమికాఏలుబా,మోసెపీనుగు వందిఙ్, సయ్ తానుమికాయెలుఙ్ ఓదిసిత్వలె ఇనిక
కితాత్ న్  ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ దూసిసిని మాటెఙాణ్ నేరం మొప్ ఏన్. గాని “పబునె నిఙి
గదిసిన్”,ఇజివెహాన్ . 10గానివీరుఇహిఙవరిఙ్ అరద్ంఆఇవ నకవందిఙ్దూసిసినార్.
బుదిద్సిలిల్ జంతుఙ్ లెకెండె, మ నుస్దు బాగ ఒడిఃబిదెఙ్ అట్ ఏర్. జంతుఙలె కెండ్
ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్వారె పాడాఃజి
సొనిస్నార్. 11అబయ! వరిఙ్ క సట్మ్ కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇ పణి
కితి క యిను లెకెండ్ బా మనార్.* 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 ఆన సొనార్. 12మీరు కిజిని పేమవిందుఙ్ లొఇ వారు తెలాల్ ని
పాతాదుమనిన్మసలె కెండ్ సిగు తపిసినార్. ఇనితియెల్ సిలెల్ండపొటపంజుఉణిజి
వరిఙ్ వారె పోస కిబె ఆజినార్. వారు గాలి డెఃయ్ జి ఒసిని పిరు సిలిల్ మొసొప్
ననికార్. వారు కాయెఙ్ అసిన్ కాలమ్ దు కాయెఙ్ అస్ఇ మ రెక్ లకెండె. అకాక్దె
ఆఏద్ . వారు వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతి మ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్, పూరి సాతికార్ 
వారు. 13వారు స మ్ దరమ్ ది పెరి ఉలెక్ఙ్ లెకెండ్ మనార్. వరి సిగుప ణిఙ్ ఉలెక్ఙ్ 
డెఃయ్ జి తసిని పొఙు లెకెండ్ మ నెన్. మరి సరి తపిస్ బూలాని సుకెక్ఙ్ § లెకెండ్
మనార్, వారు. అందెఙె దేవుణు వ రివందిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ గొపప్ సీకటి మనిన్
బాడిడ్* త యా ర్ కిజి ఇడత్ మనాన్. 14ఆదముదాన్మొదొలిస్ ఏడవ తరమ్ దికాన్ ఆతి
హానోకు పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణుబాణిఙ్ వాతి మాటెఙ్ వెహాన్ . విరివందిఙ్ వెహి
అయ మాటెఙ్ వాని కాలమ్ దు జరిగ్ని వందిఙె. ఇనిక ఇహిఙ “ఇదిలో పబు వనిన్
వెయు వెయిఙ్ దూతార్ వెట వాజినాన్. 15 విజెరిఙ్ తీరప్ కిదెఙ్ పబు వాజినాన్.
దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్ వరిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ వాండు వాజినాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్, దేవుణుబాణిఙ్ మనుస్ దూరం ఇడిజ్ సెఇ ప ణిఙ్
కితాత్ ర్ . దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలిల్కార్ తియెల్ సిలెల్ండ దేవుణు ఎదు వనిన్ఙ్ పడిఃఇ
కటినమతి మాటెఙ్ వ ర్ గితార్”. 16 వారు 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.
17అహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు

ఆతికార్ మిఙి ముఙాల వెహిమని స 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. 20 గాని మీరు, ఇహిఙ నాను నండొ పేమిసినికిదెరా, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి
దొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజి వాదెఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిదెఙ్. దేవుణు

* 1:11 1:11 క యిను వందిఙ్ సద్ వీదు, ఆదికాండం 4:1-16 † 1:11 1:11 బిలాము వందిఙ్ సద్ విదు,
సంకియా పుసత్కం 22 - 24. అదాయ్యమ్ క లొఇ మ నద్ ‡ 1:11 1:11 కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియా

పుసత్కం 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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ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ పారద్నం కిజి మండు. 21 దేవుణు మీ ముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్
పేమదు మండు. పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మీ ముసుక్ కనికారం మాజి, దేవుణు వెట
ఎలల్కాలంబతిక్నిబ తుక్ సీదెఙ్ ఇజిఎదు సుడ్ఃజిమండు. 22దేవుణుముసుక్మనిన్
నమకం వందిఙ్ అనుమా నం మని వరి ముసుక్ కనికారం తోరిసుత్ . 23 న మకమ్ దాన్
తపిస్సొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్ వెలిల్ లాగితిలెకెండ్ రకిస్సుత్ . తపిస్ సొహి
మరి సెగొండారిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . గాని తియెల్ దాన్ మండు. వరి పణిఙ్ మఙి
పడిఃఏద్. వారు కిని సెఇ పణిఙాఙ్ మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరు పాపమ్ దు
తొరొఒడిఃజిఅర్ఏండమిఙికాప్ కిదెఙ్,దేవుణుగొపప్ పెరిజాయ్ ఎదు,గొపప్ స రద్దాన్,
ఇని తపుప్బా సిలెల్ండమిఙ నిల్ పెత్ఙ్,మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణు అటాన్న్.
25మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి దేవుణు, ఒరెండె దేవుణు. మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ -
వలెహానె వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండె జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు
మనిన్కాన్, వాండె గొపప్ పెరికాన్, వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్, వాండె విజుదనిన్ -
ముసక్యాఅతికారం మనిన్కాన్. వాండు విజు వనకాఙ్ముఙా లయావజమహాన్ ,
వాండు ఏలుయావజమనాన్,వాండు వానికాలమ్ దుయావ జమంజినాన్. ఆమెన్.
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పకటనపుసత్కం
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ బయ్ బిల్ దు మనిన్ కడెఃవెరి పుసత్కం. తెలుగు బయ్ బిలుదు యా పుసత్కం,

పకటన ఇజి మనాద్. పకటన ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం డాఙితిమనిన్కెఙ్ వెలి
తోరిసినిక, టుకుర్ ఇడిత్మనిన్క టుకుర్ లాగిజ్ తోరిసినిక ఇజి అరద్ం మనాద్. ఇకెక్ఙ్ 
ఎయెర్ బాముఙాలనెసిత్మనిన్మాటెఙ్ ఆఉ. యేసుపబు వందిఙ్ నిదేవుణుమాటదిఙ్ 
సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, యెసుపబు సిసుర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి యోహాను ఇనివనిన్ఙ్ 
రోమపబుతవ్ం ఆతికారిఙు,నారు డిఃబిసిత్ పోకార్. ఈజియన్ సమ్ దరం నడిమిమనిన్
పతొమ్స్ ఇనిలోకు సిలిల్ ఇజిరి దేసమ్ దు పోకార్ (పకటన 1:9).
వాండు అయదీవ్పుదుమహివలె, దేవుణు వనిన్ దూతవెటయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 

వాండుయాపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. యేసు కీసుత్ సిలువాదు సాజి, మర్ జి నిఙితిత్
వెనుక, ఇంజుముంజు 60 పంటెఙ్ డాటిత్వెనుక యా పుసత్కం ర సె ఆత మనాద్ ఇజి
నమిమ్జినార్.
యా పుసత్కం, ఆసియాదు మనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ లెకెండ్ 

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

మొదొల్ 
1యాకడాఃఙితిమహి సఙతిఙ్ దేవుణు, యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి

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

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహిస్నిమాటెఙ్.
4 అసియాదు మనిన్ ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ యోహాను రాసినాన్. ముఙాల

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

7ఇదిలో,వాండుమొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ సూణెలె. వనిన్ఙ్ 
బలెల్మ్ దాన్ గుతిత్కార్ బాసూణార్ లె. బూమిముసుక్మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి
గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.

8 “అలాప్ని ఒమెగ* నానె”, ఇహిఙ మొదొల్ ని కొస నానె. “ముఙాల మహికాన్,
ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ సతుత్ మనిన్కాన్”
ఆతిమనిన్ పబు ఆతి దేవుణు వెహిస్నాన్.

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

కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్, మీవెట కూడ్ఃజి మనిన్కాన్ ఆతి, మీ తంబెరి ఆతియోహాను ఇని
నాను, దేవుణు మాట వందిఙ్ ని యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, సమ్ దరం
నడిఃమి మనిన్ పత్ మోసు ఇని దీవ్పుదు† ఒరెనె మహ. 10-11వారమ్ దిఙ్ మొదొహి
రోజు ఆతి పబు దినమ్ దు, నాను దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితి మహివలె, జోడు
బాంగ ఊకిన్లెకెండ్ ఉండి కంటం నా వెనుకహాన్ వెహ. నీను సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు
ఉండి పుసత్కమ్ దు రాసి, ఎపెసు, సుమ్ర్ న, పెర్ గాము, తుయతయ్ ర, సర్ దిసు,
పిలదెలిప్య, లవొదికియ ఇని ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పోక్ అ ఇజి, అయా కంటం
నఙివెహిమనిన్క,నావెనుకహాన్ నాను వెహ. 12యాకవెహానె,నావెటవరిగ్జిని కంటం
ఇనికాదొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్, నాను వెనుక మహ. నాను వెనుక మహిఙ్, బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ ఏడు దీవ డండిఙ్ సుడ్ఃత. 13 అయ దీవ డండిఙ నడిఃమి, లోకు
మరిసిఆతివనిన్ఙ్ పోలితిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. వాండు వనిన్పాదమ్ దాకఅందితి
మనిన్ ఉండి నీరి సొకక్ పొర్ పాజి గుండెదు బఙారమ్ దాన్ మనిన్ కంటువ తొహె ఆత
మహాన్ . 14వనిన్ బురాని వనిన్ బురది కొపుప్ తెలాల్ ని దూతిదిఙ్ పోలిసి,గాందులెకెండ్ 
తెలాఙ్  మహాద్ . వనిన్ కణుకెఙ్, సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 15 వనిన్ పాదమ్ కు
కంసు సొలుల్ దు కాపిత్, కంజు మెరిస్నిలెకెండ్ మహె. వనిన్ కంటం గొపప్ పెరి గడడ్ జాటు
లెకెండ్ మహాద్ . 16వాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ అసత్ మహాన్ . రుండి
దరిఙ్ బాతెవుగుమనిన్ కురద్ లెకెండ్ మనిన్మాటెఙ్ వనిన్ వెయుదాన్ వెలిల్ వాతె. వనిన్
మొకొంపూరిజాయ్ దాన్ మెరిస్నిపొదుద్ దిజాజ్ లెకెండ్ మహాద్ . 17వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె,
నానుసాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్పాదమ్ కాఙ్ అర. అయావలెవాండు వనిన్ ఉణెర్ కియు
మా ముసుక్ ఇడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ . “తియెల్ ఆమా. నాను మొదొహికాన్. నాను
కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జి మంజినికాన్. నాను సాతిమహికాన్ గాని ఇదిలో
ఎలాకాలంబతిక్జిన. మరిసావుదినిసాతికార్ మంజినిఅయాలోకమ్ దితాలంకియు
నా కీదు మనాద్. 19 అందెఙె, ఏలు మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్, మరి వాని కాలమ్ దు
జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్ నీను రాస్ అ. 20నా ఉణెర్ కియుదు నీను
సుడ్ఃతి మనిన్ ఏడు సుకెక్ఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్ క దూతార్. మరి బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిమనిన్ ఏడు దీవ డండిఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్ కు.

* 1:8 1:8ఆలప్గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగకడెఃవెరిఅకస్రం † 1:9 1:9దీవ్పుసురులసమ్ దరం
మనిన్ ఇజిరి దేసెం
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2
ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం

1 “ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ, వనిన్ ఉణెర్ 
కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ అసి, ఏడు దీవడండిఙ నడిఃమి బూలాజినికాన్ వెహిస్ని
మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2 నీను కిజిని పణిఙ్ ని, నీను కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన. నీను
ఎసొస్నొ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్ ఇజిబా నాను నెసిన. సెఇకెఙ్ కినివరిఙ్ నీను 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 ఇజినాను నెసిన. 3నీనునా
పేరు వందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిత్ మనిన్ మరి కసట్మ్ కు బరిసిత్మనిన్ గాని నీను
దనిన్ వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావందితిఇ ఇజిబానాను నెసిన.

4అహిఙ్ బా,మొదొహాన్ నావందిఙ్ నిఙిమహిమొదొహిపేమ, నీను డిఃసిత్సితిత్ ఇజి
ఉండి తపుప్ నీ ముసుక్ సుడ్ఃత. 5నా ముసుక్ మనిన్ పేమ డిఃసిసీజి, నీను ఎసొస్
వెనుక సొనిస్ మహి ఇజి నీను ఒడిఃబిఅ. దనిన్ వందిఙ్ నీ మనుస్ మరిసి, తపుప్ఙ్ 
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, ముఙాల కిజి మహికెఙ్ కిజి మన్ అ. నీను మనుస్ మారిసి,
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి - సిఏండమహిఙ,నాను నీడగు వాజి, నీ దీవడండిదిఙ్ 
దనిన్బాడిడ్దాన్ లాగన్ విసీరన్. 6గాని,నీవందిఙ్ ఉండినెగిగ్ సఙతిమనాద్. నాను ఇసట్ం
కిఇకార్ ఆతి నికొల జటుదివరి పణిఙ్ నీనుబా ఇసట్ం కిఇతి. 7దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు.
సెఇకెఙముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ పరలోకం ఆతి పరదీసుదు మనిన్ పాణం సీనిమరాతి
పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.

సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
8 “సుమ్ర్ న పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.మొదొహికాన్ ని

కడెఃవెరిదికాన్ ఆతి, సాతి వెనుక మర్ జి నిఙితికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9 నీ
కసట్మ్ కు, నీ కరు బతుక్ నాను నెసిన. గాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙలొఇ నీను
ఆసిత్ మనిన్కిలెకెండ్ నె. మాపుయూదురు ఇజి వెహిస్ని దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ ఆతి,
సయ్ తానుఙ్ సెందితికార్ ఆతి యూదురు, నీవందిఙ్ వెహి దూసణ మాటెఙ్ నాను
నెసిన. 10 నీ ముసుక్ వాదెఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీను తియెల్ ఆమా. నిఙి
పరిస కిదెఙ్, నీ లోకురిఙ్ సెగొండారిఙ్ సయ్ తాను అసిప్సి జెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పది
దినమ్ కు నీనుహిమెస్ఙ్ ఓరిసిమండెఙ్ వలె. గానినాముసుక్మనిన్నమకమ్ వందిఙ్ 
సావువాతిఙ్ బానమకమాతికిఆజిమన్ అ. ఎలాకాలంమంజినిబతుక్ఇనిఇనాయం
నాను నిఙి సీనాలె.

11దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జి వెంజి,
అయావజ నడిఃసి మండు. సెఇకెఙ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ రుండి సావు ఇని 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
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నెసిన. సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని అయ పటన్మ్ దు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్
నమకమాతి సాసి ఆతి అందిపాయెఙ్ సపిత్ కాలమ్ దుబా నా ముసుక్ ఇడిత్ నమకం
డిఃసిసిఏండ, నా పేరు వందిఙ్ నీను నిజం నిహిమహి ఇజినాను నెసిన. 14గాని నఙి
పడిఃఇకెఙ్ సెగం సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙపూజసితిత్కెఙ్ తింజి, రంకు బూలాజి
పాపం కిదెఙ్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రేపిస్ మనిన్కాన్ ఆతి బాలాకుఙ్ *అకెక్ఙ్ నెసిప్సి
మనిన్కానాతి బిలాము† బోద లొఙిజి నడిఃసినికార్ నీ లొఇ మనార్. 15 నికొల బోద
లొఙిజి మనిన్కార్ బా నీ లొఇ మనార్. 16 అందెఙె నీను మనుస్ మారిసి పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఅ. 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 నడిఃజిమండు. సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్ నాను పరలోకమ్ దు
డాఃఙితిమనిన్మనన్ఇనితిండిసెగంఉండెఙ్ సీనా. మరి,దొహ్ కిన్కాండెఆఏండ,మరి
ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బానెస్ ఇ ఉండి కొతత్ పేరు రాసిత్ మనిన్ ఉండి తెలాల్ ని పణకుబా సీనా.

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

సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనిన్, మెరిస్ని కంజుదిఙ్ పోలితి పాదమ్ కు మనిన్ దేవుణు -
మరిసి ఆతి వనిన్ మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 19 నీను కిజిని పణిఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్, నీ పేమ
ఎలాగ మరిక, నీ నమకం ఎలాగ మరిక ఇజి నాను నెసిన. నీను మహివరి వందిఙ్ 
కిజిని పణిఙ్ ని నీను హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినిక విజునాను నెసిన. నిజమె
ముఙాల 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 నీ ముసుక్ వెహెఙ్ మనాద్. అది దనిన్ బోదదాన్ రంకు బూలాదెఙ్ మరి
బొమెమ్ఙమాడిఃసి,బొమెమ్ఙపూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాముసుక్ నమకం
ఇడిత్మనిన్, నా పణికిని వరిఙ్ మొసెం కిజి తపుప్ సరిదు నడిఃపిసినాద్. 21 అది
రంకు బూలానిక డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్ మారిసి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ 
సమయం సితత్ , గాని అది ఒప్ ఏతాద్. 22 ఇదిలో నాను దనిన్ఙ్ నిఙ్ దెఙ్ అట్ ఇ
పెరి కసట్మ్ కాఙ్ మంసమ్ దు తెర్ పాన్లె. దనిన్వెట కూడ్ఃజి రంకు బూలాతికార్,
వారు దనిన్ వెట కూడ్ఃజి కితిత్మహి పణిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజి, వనకాఙ్ ఒపుకొడ్ఃజి
డిఃసిసిఏండమహిఙ,వరిఙ్ నానునండొకసట్మ్ దుఅర్ పాన్లె. 23దనిన్కొడొఃరిఙ్ నాను
సపన్. అయావలె నాను లోకురి మనుస్ఙ మనిన్ ఆలోసనమ్ కుని ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజి నెసినికాన్ ఇజి విజు దేవుణుసఙమ్ కు నెసినె. నీ లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వనిన్వనిన్ పణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ నాను సూణా. 24దనిన్బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ నిమరి
సయానులొఇ డాఃఙితి మనిన్ వనకాఙ్ నెసెత్ఙ్ వరి మనుస్ ఇడ్ఃఏండ మంజిని వరిఙ్,
నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,మీరుమరి ఇనికబా కిదెఙ్ ఇజివెహిస్,మీముసుక్మరి

* 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజి బిలాము ఇని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవకెఙ్ కూకి
మనిన్మోయాబు దేసెమ్ ది రాజు. బుదిద్ సిలెల్ండ దేవుణుదిఙ్ వెతేకమాతి పణి కితి వందిఙ్ వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్. సంకియా 22-24,యెహొసువ 24:9,నాయాది 11:25. † 2:14 2:14 ఇసాయేలు
లోకురిముసుక్సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిమోయాబుదేసెమ్ దిరాజుబాలాక్ కూకిమనిఒరెన్గురు ననిన్పవక. సంకియా
22-24.
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ఇని బరు నాను మొప్ ఏ. 25గాని నాను వానిదాక మీరు నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ నెగెండ్ 
అసిమండు.

26ఆకక్ర్ దాకనఙిఇసట్మాతివజకిజిమంజి,సెఇవనకాఙ్ ముసుక్గెలిసినివనిన్ఙ్,
దేసమ్ క లోకురి ✡ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం సీనా. 27 నా బుబాబ్తి
దేవుణుబాణిఙ్ నఙిఅతికారందొహ్ కిమనిన్లెకెండ్,వనిన్ఙ్ లోకురిముసుక్ అతికారం
సీనా. దేవుణు మాటదు రాసిత్మనిన్లెకెండ్, “వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ 
ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరివనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ వరిఙ్ పెడెల్ కొతాన్న్” 28సెఇవనకాఙ్ 
ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్,నానుకోడిఃజామ్ దుసోనిసుక సీనా. 29దేవుణుఆతమ్ దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

3
సర్ దిసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

1 “సర్ దిసు పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙరాస్ అ. ఏడు సుకెక్ఙ్ ని దేవుణు
ఏడు ఆతమ్ మనిన్కాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన.
బతిక్జినికాన్ ఇజినిఙిపేరుమనాద్ . గానినీనుసాతికినె. 2నాదేవుణుఎదునీపణిఙ్ 
పూరిఆతికెఙ్ ఇజితోర్ ఉతె. అందెఙె నీను, నిఙ్ జి తెలి ఆజి,సాదెఙ్ డగు ఆతిమనిన్
మిగిలితిత్ వనకాఙ్ సతుత్ కిబిస్ అ. 3అందెఙె నీనుముఙాల ఇనిక నెసిత్ మనిన్దొ, ఎలాగ
వెహి మనిన్దొ ఇజి ఎతుత్ కిఅ. వనకాఙ్ లొఙిజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,
మారు మనుస్ పొందిఅ. నీను నిఙ్ జి తెలి ఆజి మన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ డొఙారి
వానిలెకెండ్ నానువానా. ఇనికఇహిఙఎమేణిగడిఃయాదునాను,నీడగువానానొఇజి
నిఙితెలిఏద్. 4గానివరిసొకెక్ఙ్ మొహిక్ఆఎండ,సుబరంమనిన్కార్ సెగొండార్ సరిద్స్ 
పటన్మ్ దు నీబాన్ మనార్. అందెఙె వారు మొహిక్ సిలిల్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,
నావెట బూలాదెఙ్ తగిన్కార్. 5సెఇ వనకాఙ్ గెలిసినికాన్, వరిలెకెండ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి మంజినాన్. దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్నివరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని
పుసత్కమ్ దాన్ నాను వనిన్ పేరు ఎసెఙ్ బాడెఃయ్ జిపోక్ ఏ. గానినాబుబబ్ ఎదుని వనిన్
దూతార్ ఎదు వాండు నఙి సెందితికాన్ ఇజి వనిన్ పేరు ఒపుకొణా. 6 దేవుణు ఆతమ్
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజి
మండు.
పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

7 “పిలదెలిప్య పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ.
పరిసుదద్మాతికాన్ * నిజామాతికాన్ ఆతి, దావీదు పటన్మ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
అతికారం మనిన్వనిన్లెకెండ్ దనిన్ తాలమ్ కియు మనిన్కాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్.
వాండు రేతిఙ ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు కెహిఙ ఎయెన్ బా రేదెఙ్ అట్ ఎన్.
8నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. నిఙిమనిన్ సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బానీనునామాటెఙ్ 
లొఙిజినా పేరు నెస్ ఏ ఇజి వెహ్ ఇతి. ఇదిలో నీ ఎదు నాను సేహల్ రేత మనన్. దనిన్ఙ్ 
ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ, మాపుయూదురుఙు, మాపు దేవుణు లోకుర్ ఇజి అబదద్ం
వెహిస్ని సయాను సఙమ్ దివరిఙ్, నీ డగువాజినీపాదమ్ కాఙ్ అరిస్మాడిఃసిన్లెకెండ్ 

✡ 2:26 2:26 కీరన 2:9. * 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ 
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నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్ మనన్ ఇజి అయావలె వారు నెసాన్ర్ లె. 10 సమెఙ్ 
డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివందిఙ్ నాను సితిత్ ఆడెఙ్ నీను లొఙితిత్ మహి. అందెఙె బూమి
ముసుక్బతిక్నివరిఙ్ విజేరిఙ్ వాజినిపెరికసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతిపరిసకాలమ్ దునాను
మిఙికాపాడాన్.

11ఇదిలో,నాను బేగినెవాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙిదొహ్ కిస్ని ఇనాయంమరి
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 ఇనినా దేవుణు 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 “లవొదికియ పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ.

నమమ్కమాతికాన్ ని నిజమాతి సాసి ఆతికాన్, దేవుణు తయార్ కితి విజు వనకాఙ్ 
ముసుక్ అతికారం ఆతిఆమెన్ ఇనికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 15నీ పణిఙ్ ఎలాగ
మరికెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. నీను సలాఙ్ మనికి ఆఇ. వేసాఙ్ మనిన్కిబా ఆఇ. నీను
ఎమేణికబా ఉండి రకం ఆజి మంజినిక ఇహిఙ బాగ మహాద్ , ఇజి నాను కోరిజిన†
16 నీను పణిదిఙ్ రెఇకి. నీను సలాఙ్ సిలెల్ద్ . వేసాఙ్ బా ఆఇ. నీను గోరువేసాఙ్ 
ననిన్కి. అందెఙె నా వెయుదాన్ నాను నిఙిపూసన్ విసీరన్. 17నీను గత ననిన్కి, దికుక్
గతి సిలిల్కి, బీదాదికి, గుడిడ్దికి, డుమ్ డ మనిన్కి. గానియాకెఙ్ నిజం నెస్ ఏండ, నఙి
ఆసిత్ మనాద్, నాను డబుబ్ఙ్ గణసత్ మనా, నఙి ఇనిక తకుక్ సిలెల్ద్ ఇజి నీను వెహె
ఆజిని. 18గానినాను నిఙి బుదిద్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నీను ఆసిత్ మనికి ఆదెఙ్ ఇజి
సిసుదు సుర్ జి సుబరం ఆతి బఙారంనాబాణిఙ్ కొల్ అ. మరినీ సిగుడాఃఙినిలెకెండ్ 
పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ నా బాణిఙ్ కొల్ అ. నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ
రాసెత్ఙ్ కాటికబానాబాణిఙ్ కొల్ అ.

19 నాను పేమిసిని విజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, సికస్దాన్ దిదిజినా. అందెఙె నీను
మనుస్దు నిజం ఆస ఆజి మన్ అ. మరి మారు 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, నా
బుబబ్వెట వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ,అయాలెకెండ్ నె, సెఇవనకాఙ్ ముసుక్
గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ నావెట నా సింహాసనమ్ దు బసెత్ఙ్ బా అకుక్ సీనా. 22 దేవుణు ఆతమ్
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజి
మండు”.

† 3:15 3:15 లవొదికియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు గొపప్ పేరు మనిన్ రుండి పటన్మ్ కు మహె. హయెరపోలిస్ ఇని
పటన్మ్ దు వేసాఙ్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . లోకుర్ వరి జబుబ్ఙ్ సొండెఙ్ ఇజి, బాన్ సొనిస్ అయ గడాడ్  దు
ఏరుఈబాజి మహార్ . కొలొసాస్ ఇని పటన్మ్ దు ఉండెఙ్ గొపప్ రుసి మనిన్ ఏరు సోని ఉండి గడడ్ మహాద్ . గాని
లవొదికియ పటన్మ్ ది ఏరు సపాఙ్ మహాద్ . అందెఙె లవొదికియ పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇని పణిదిఙ్ బా
రెఇ సపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్.
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పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యాసఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలో పరలోకమ్ దు ఉండి సేహల్
రే ఆతి మహిక సుడ్ఃత. జోడుఃబాంక పలకిననిన్ జాటులెకెండ్, నావెట ముఙాల
వరిగ్తి మనిన్ కంటం మనిన్కాన్, “ఇబెబ్ ఎకిస్ రఅ. దినిన్ వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి
నాను నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2 వెటనె నాను దేవుణు ఆతమ్ వెట నిండిత.
నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి సింహాసనమ్ దు ఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్, 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 కొడెఃవేలిమహాద్ . 4అయసింహాసనమ్ దిఙ్ సుటుట్ లం ఇరువయ్ 
నాలిగ్ సింహాసనమ్ కుమహె. అయఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కాఙ్,తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ 
తొడిఃగిజి,రాజురిటొపిఙ్ ననిన్ బఙారంటోపిఙ్ బురాదు తొడిఃగిజి ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ 
పెదెద్లుఙు బసత్ మహార్ . 5అయసింహాసనమ్ దాన్ గొపప్మెరిస్నిజాయ్,దీడ్ఃజినికెఙ్,
పిడుఃగుఙ్ వెలిల్ వాజి మహె. అయ సింహాసనం ఎదు ఏడు దీవెఙ్ జాయ్ సీజి మహె.
అకెక్ఙ్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 6అయసింహాసనం ఎదు గటిమనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి
సమ్ దరమ్ లెకెండ్ మహాద్ . అకక్ ఇని రంగు సిలిల్ గటి మనిన్ అదద్ం లెకెండ్ మహాద్ .
నడిఃమిని, అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం, ఒడొఃల్ ముసుక్, వెనుక ముందాల
విజు, కణుకెఙాణిఙ్ నిండితిమనిన్పాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ మహె.

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

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

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

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

* 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్
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దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1నసిత్వలె,లొఇనివెలిల్ రాసెఆతిమని,ఏడుసీలుఙ్ పోకిమనిన్ఉండిపుసత్కంఅయ
సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ ఉణెర్ కియుదు అసిత్ మనిన్క సుడ్ఃత. 2 “అయ
సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్”, ఇజి గొపప్ సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ 
దేవుణు దూత డటం డేలిస్ వెహిన్క సుడ్ఃత. 3గాని, పరలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ
గాని, బూమి ముసుక్ మనిన్ వరి లొఇ గాని, అయాలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని
అయపుసత్కం రెకెఙ్ నొ లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ అటిన్ ఎంబె వనిన్ఙ్ బాతోర్ ఏతాద్. 4అయ
పుసత్కం రెకెఙ్ నొ, లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ తగిన్ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా తోరిఇతిఙ్ నాను నండొ
అడఃబాజిమహ. 5నసిత్వలె, అయపెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “నీను అడఃబామా. ఇదిలో,
దావీదుమొదొల్ దాన్ సిగిసిత్,యూదకుటుమ్ దికాన్ ఆతిసింహంఇజిపేరుమనిన్కాన్,
అయ ఏడు సీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”, ఇజి నఙి
వెహాన్ .

6నసిత్వలె, అయపెదెద్లుఙు నడిఃమినిపాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమిమనిన్
అయసింహాసనం నడిఃమి,ముఙాల కతెత్ ఆతిమనిక,గాని ఏలు నిలిస్మంజినిఉండి
గొరె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃత. అయ గొరె పిలల్దిఙ్ ఏడు కొముకుని ఏడు కణుకెఙ్ మహె.
అయకణుకు బూమిముసుక్ విజుబాడిడ్ఙపోకిమనిన్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 7వాండు
వాతాండె అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్ ఉణెర్ కియుదు మనిన్ పుసత్కం
లొసాత్ న్. 8వాండు అయ పుసత్కం లొసిత్వలె, పాణం మనిన్ అయ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని,
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు విజేరె, టొయ్ లెఙ్ ని, నమిమ్తి వరి పారద్నమ్ కు
ఆతి నెగిగ్ వాసనం సీజిని దుపమ్ కు ఇడిత్ మనిన్ బఙారమ్ ది గినెన్ఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ 
వరి కియుదు అసాత్ రె గొరె పిలల్ ఎదు పడగ్ జి అరార్. 9 అయావలె, “నీను అయ
పుసత్కం లొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీనె కతెత్ ఆతి, నీ
నలదాన్ విజుజాతిఙణిఙ్,విజుబాసెఙాణిఙ్,విజులోకుర్ బాణిఙ్,విజుదేసమ్ కాణిఙ్
లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కొటి. 10మరి వరిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం లెకెండ్ ని
వనిన్ఙ్ పణి కిని పుజేరిఙులెకెండ్ కితిత్ . వారు బూమిముసుక్ ఏలుబడిః కినార్”, ఇజి
అయపాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ ని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు ఉండి కొతత్ పాట
పారార్. 11 నసిత్వలె నాను సుడ్ఃతిఙ్ నండొ దూతారి కంటం వెహ. వరి లెకక్ కోటి
కోటిదిఙ్ ఇంక లావ్ మహె. వారు అయసింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయపాణంమనిన్ నాలిగ్
జంతుఙ్ నిఅయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙసుటులంమంజి, 12 “కతెత్ ఆతిగొరెపిలల్
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 . 13 నసిత్వలె
పరలోకమ్ దు మనిన్, బూమి ముసుక్ మనిన్, బూమి అడిఃగి మనిన్, సమ్ దరమ్ దు
మనిన్,పాణంమనికెఙ్ విజు కూడ్ఃజి.

“సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ని, గొరెపిలల్దిఙ్, పొగ్ డెః ఆజి మంజినిక,
మరాయ్ద, గవ్ రం,సతుత్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్”, ఇజివనక కంటమ్ కాణిఙ్ 
పార్ జినిక, పొగ్ డిఃజి మంజినిక నాను వెహ. 14 పాణం మనిన్ అయ జంతుఙ్ 
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“ఆమెన్”,ఇజివెహిఙ్ అయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙుపడగ్ జిఅరిస్,గొరెపిలల్దిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ ర్.

6
సీలుఙ్ 

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

3గొరెపిలల్ రుండి సీలు లాగితివలెపాణంమనిన్ రుండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక
నాను వెహ. 4 నసిత్వలె 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.

5 గొరెపిలల్ మూండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ మూండి జంతు “రఅ!”, ఇజి
వెహికనానువెహ. నానుసుడ్ఃతిఙ్,ఇదిలో,ఉండికరిన్గురంతోరితాద్. దనిన్ముసుక్
బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నిక వనిన్ కియుదు అసత్ మహాన్ . 6 “ఉండిరోజుదిఙ్ కూలిఉండి
డొకుక్ గొదుము ఇజి,మరి,ఉండిరోజుదిఙ్ కూలిమూండిడొకుక్ఙ్ సామఇజివెహాన్ .
మరి నూనెదిఙ్ ఒలివమరెక్ ని,దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ దాకస్ టోటదిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ 
ఆఎద్ ”, ఇజి అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ ఉండి
కంటంనాను వెహ.

7 గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలు లాగితివలె, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక
నానువెహ. 8నానుసుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె,నీరుననిన్ రంగుమనిన్ఉండిగురంతోరితాద్.
దనిన్ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ పేరు,సావు. అయాలోకం వనిన్ వెనుక నడిఃజిమహాద్ .
కురెద్ఙాణిఙ్, కరుదాన్, జబుబ్ఙాణిఙ్, బూమిదు మనిన్ అడిఃవి జంతుఙ వెట, బూమి
ముసుక్బతిక్జినివరిఙ్ నాలిగ్ బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండిబాటదివరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజివనిన్ఙ్ 
అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9 గొరెపిలల్ అయ్ దు సీలు లాగితివలె, దేవుణు మాట లొఙితిత్వందిఙ్, మరి
దేవుణుమాటవందిఙ్ మనిన్ నెగిగ్ సాసయ్ం వందిఙ్ కతెత్ ఆతిమనిన్ వరి ఆతెమ్ఙ,
పూజ సీని మాలిపీట అడిఃగి నాను సుడ్ఃత. 10 వారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్,
“పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ నిజమాతి దేవుణు, నీను,
మఙి సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ తగితి సికస్ సిఏండ, బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ తీరుప్
తీరిసి, సికస్ సిఏండ ఎసొస్ కాలంమంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్మహార్ . 11నసిత్వలె
వరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ దొహ్ కె. వెనుక వారు సపెప్ ఆతిలెకెండ్ నె
సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్ తంబెరిఙ లెకక్, మరి వరివెట కూడ్ఃజి పణికితివరి లెకక్బాపూరి
ఆనిదాకమరి కండెక్ కాలం కాప్ కిజిమండెఙ్, ఇజి వరిఙ్ వెహెఆతాద్.

12 గొరెపిలల్ ఆరు సీలు లాగితిక నాను సుడ్ఃత. నసిత్వలె గొపప్ గటిఙ బూమి
కదిల్తాద్. పొదుద్ , కరిన్ రంగులెకెండ్ ఆతాద్. నెల పూరి, నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ 
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ఆతాద్. 13 పెరి గాలిదిఙ్ దూకె ఆజి బొడెః మరాతి ఆకక్రి కాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నె
ఆగసమ్ దాన్ సుకెక్ఙ్ రాలెత్. 14 ఉండి 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
పొరొఙడాఃఙితార్. 16వారుగొరొకాఙ్ నిసటుట్ ఙయాలెకెండ్ వెహిస్మహార్ , “మీరుమా
ముసుక్ అరిస్, సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్ మొకొమ్ దాన్ ని గొరెపిలల్ కోపమ్ దాన్ 
మఙి డాఃపు”. 17 “ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుని గొరెపిలల్ బూమి ముసుక్ మనిన్వరి
ముసుక్ తీరుప్ తీరిసిన్ రోజువాతాద్. వరి ఎదు ఎయెన్ నిలెద్ఙ్ అటాన్న్ ?”.

7
సీలుపొకెఆతి 144,000లోకుర్.

1 దినిన్ వెనుక బూమి ముసుక్బా సమ్ దరం ముసుక్బా మరెక ముసుక్బా గాలి
కిఏండ, నాలిగ్ దికుక్ఙ గాలి అసాత్ రె బూమిది నాలిగ్ దికుక్ఙ, నాల్ ఎర్ దూతార్  నిలిస్
మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 2బతిక్జిని 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 “మాపు దేవుణు పణి
కినివరి నొదుఙ సీలు పొకిన్దాక బూమిదిఙ్ బా, సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా, మరెకాఙ్ బాపాడ్ః
కిమాట్”, ఇజివాండు డటం వెహాన్ . 4నసిత్వలె, సీలుపోకె ఆతివరి లెకక్ వెహికనాను
వెహ. ఇసాయేలుది విజుతెగెఙాణిఙ్ లకస్ నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .

5సీలుపోకెఆతికార్ యూదాతెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . రూబెను
తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . గాదుతెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . 6 ఆసేరు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . నపాత్ లి తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . మనసె తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . 7 సీమొను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . లేవి తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . ఇసాకారు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ . 8జెబులూనుతెగదాన్ పనెన్ండువెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .యోసేపుతెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . బెనాయ్మిను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ 
మహార్ .

తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 
9దనిన్వెనుకనానుసుడ్ఃతిఙ్,విజుదేసమ్ కాణిఙ్,విజుజాతిఙణిఙ్,విజేరెలోకుర్ 

బాణిఙ్, విజుబాసెఙ్ వరిగ్ని వరిబాణిఙ్ వాతి ఎయెన్ బాలెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్
మందలోకుర్ అయసింహాసనంఎదునిగొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్మంజినికసుడ్ఃత. వారు
తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజిఈతమరాతిమటెఙ్ కికాఙ్ అసత్ మహార్ .

10 “సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ ఆతి మా దేవుణుని గొరెపిలల్ మఙి రకిస్సత్
మనార్”, ఇజివారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిస్మహార్ .
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11 అయ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని అయ పాణం మనిన్ 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,వనిన్గెణమ్ వందిఙ్,వనిన్అతికారమ్ వందిఙ్,వనిన్సతుత్ వందిఙ్ మాటుమా
దేవుణుదిఙ్ ఆంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం పొగిడిఃజి మంజినాట్. మాటు విజెటె వనిన్ఙ్ 
గవ్ రం సీజి వందనమ్ కు వెహిస్మంజినాట్. ఆమెన్”, ఇజివారు వెహిస్మహార్ .

13నసిత్వలె అయ పెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యాతెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి మనికార్ 
ఎయెర్ ? వారు ఎమేణిఙ్ వాతమనార్”, ఇజి నఙి వెన్ బాతాన్.

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

8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

1 గొరెపిలల్ ఏడు సీలు లాగితివలె పరలోకమ్ దు అరగంట జమ్ నె మహాద్ .
2 నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు ఏడు దేవుణు దూతార్ నిలిస్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత.
వరిఙ్ ఏడు జోడు బాంగెఙ్ దొహ్ కె మహె. 3మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్మనిన్దూపంసురిన్ గినన్ కియుదుఅసాత్ ండెదూపంసురిన్మాలిపెటెఎదు
వాతాండె నిహాన్. సింహాసనం ఎదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దూపం సురిన్ మాలి
పెటెదు, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి పార్ దనమ్ కువెట సురిజ్ పూజ సీదెఙ్ అయ
దూతెఙ్ 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 విజు వాతె. బూమి
కదిల్తాద్.

ఏడుజోడుఃబాంకెఙ్.
6 నసిత్వలె ఏడు జోడుఃబాంకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ వనకాఙ్ ఊకెఙ్ తయార్ 

ఆతార్. 7 మొదొహి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, వడఃఙాని సిసు
నలదాన్ కూడ్ఃజి బూమి ముసుక్ సెదరె ఆజి అరె. అందెఙె బూమిదు మూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు వెతాద్. మరెక్ బామూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు
వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు వెతాద్.
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8రుండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, కసిమంజినిఉండి పెరి గొరొన్ 
ననిన్క సమ్ దరమ్ దు అరాద్. సమ్ దరం మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు నల
ఆతాద్. 9సమ్ దరమ్ దుమనిన్పాణంమనిన్ జంతుఙ్,మూండి వంతుఙలొఇఉండి
వంతు సాతె. ఓడెఃఙ్ బామూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నాసనం ఆతె.

10మూండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ కసిమంజిని
ఉండి పెరి సుకక్ ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్ పెరి గడెడ్ఙముసుక్ని ఏరు సోనిఊటెఙమూండి
వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు ముసుక్ అరాద్. 11అయ సుకక్ పేరు సేందు. అందెఙె
మూండివంతుఙఉండివంతు 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 వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. అందెఙె
వేడెఃక మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు జాయ్ మన్ ఏతాద్. రెయు మూండి
వంతుఙలొఇఉండి వంతు నెల సుకెక్ఙజాయ్ మన్ ఏతాద్.

13నాను సుడ్ఃజిమహిఙ్ నండొముసుక్ ఎగిజిమంజిని ఉండి డేగ, “మరిఊకెఙ్ 
మనిన్ మూండి జోడుఃబాంకెఙ జాటుదాన్ బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్, అబాయా
కసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”, ఇజి గొపప్ పెరిజాటుదాన్ వెహిమనిన్క వెహా.

9
1అయ్ దుదేవుణుదూతవనిన్జోడుబాంకఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ బూమిముసుక్

రాలిత్ మహి ఉండి సుకక్ సుడ్ఃత. దరిణ్ది తాలం కికుక్ అయ సుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్.
2వాండు అయమటుసిలిల్ దాసిత్మనిన్ దరిణ్దిఙ్ రెతిఙ్, గొపప్ పెరి సొలుల్ దాన్ సిసుదాన్ 
గోయ్ వాతి లెకెండ్ గోయ్ వాతాద్. అయ దరిణ్దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ పొదుద్ ని, ఆగసం
సీకటి ఆతాద్. 3 అయ గోయ్ దాన్ మేపిలెక్ బూమి ముసుక్ వాతె. బూమి ముసుక్
మనిన్ కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె. 4నొదుఙ దేవుణుగురు సిలిల్
లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నె ఆఎండ, బూమిముసుక్ మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇనిమొకక్దిఙ్ బా,
ఇని మరాతిఙ్ బా పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వనకాఙ్ ఆడ దొహ్ కాద్. 5 వరిఙ్ సపెత్ఙ్ 
వనకాఙ్ అతికారం సిలెల్తాద్. గాని అయ్ దు నెలెఙ్ దాక వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజిమండెఙ్ 
వనాక్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్. అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ వరిఙ్ వాతి కసట్ం, కుపిడారొ
లోకురిఙ్ కటిత్ఙ వాని నొపిప్లెకెండ్ మహాద్ . 6 అయ దినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ 
రెబానార్ గానిసావువరిఙ్ తపెఆనాద్ లె. వారుసావువందిఙ్ ఆసఆనార్ లెగానిసావు
వరిఙ్ డిఃసిసొనాద్ లె.

7అయమేపిలెక్ విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ తయార్ కితిమనిన్ గురమ్ కాఙ్ పోలితెమనెన్.
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ టోపి ననిన్క ఉండి, వనక బురెక ముసుక్ మహె. వనక
మొకొమ్ కు లోకు మొకొం లెకెండ్ మహె. 8 వనక కొపుప్ బోదెక బురాతి కొపుప్లెకెండ్ 
మహాద్ . వనకపలుక్సింహంపలుక్లెకెండ్ మహె. 9ఇనుముదాన్ తయార్ కితిమనిన్
లెకెండ్ గుండెదిఙ్ అడిఃనిసొకెక్ఙ్ వనకాఙ్ మహె. వనక రెకెక్ఙాణిజాటు విదెమ్ దిఙ్ 
ఉహ్ కిస్ని గురమ్ కు లాగ్ జిని రదమ్ క గొపప్ పెరి జాటులెకండ్ మహాద్ . 10 వనకాఙ్ 
కిపిడారొ తోకెఙ్ ననిన్ సాపుక్ మనిన్ తోకెఙ్ మహె. లోకురిఙ్ అయ్ దు నెలెఙ్ గుతిస్
బాదెఙ్ కిదెఙ్ అయతోకెఙ వనకాఙ్ సతుత్ మహాద్ . 11దరిణ్దిఙ్ అతికారంమనిన్ దూత
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వరి ముసుక్ రాజు లెకెండ్ మహాన్ . ఏబిబాసాదు వనిన్ఙ్ పేరు ‘అబదోను’ ఇని పేరు.
గీకు బాసాదు వనిన్ పేరు ‘అపొలుయోను’ ఇని పేరు.

12మొదొహి కసట్ం గడఃసాత్ ద్. ఇదిలో,మరి రుండి కసట్మ్ కు వాదెఙ్ మనెన్. 13ఆరు
దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, దేవుణు ఎదు మనిన్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ పూజసీనిమాలిపీటదికొముఙాణిఙ్ ఉండిజాటువెహ. 14“యూపటిసు
ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ జోరెదు తొహె ఆతిమనిన్ నాల్ ఎర్ దూతారిఙ్ కుతిస్ డిఃస్ అ”, ఇజి
వెహిక నాను వెహ. 15 బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి
వంతుది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజియాపంటాది,యానెలాది,యారోజుది,యాగంటవందిఙ్ 
తయార్ కిబె ఆజి ఇడిత్ మనిన్కారె, అయ నాల్ ఎర్ దూతార్. 16 గురమ్ కు ముసుక్
ఎకిమనిన్ సయ్ నమ్ ది వరిలెకక్ రుండి వందెఙ్ లెకెస్ఙ్. వరి లెకక్ నిసొస్ ఇజి నాను
వెహ.

17 గురమ్ కాఙ్ ని వనక ముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙి వాతి కలాదు నాను
యాలెకెండ్ సుడ్ఃత. వరిఙ్ సిసు ననిన్ ఎరాని రంగుది,మరినీలి రంగుది,మరిపసిఙ్ 
రంగుదిగుండెదిఙ్ అడినిసొకెక్ఙ్ మహె. గురమ్ కబురెక్ సింహంబురెక్ లెకెండ్ మహె.
వనక వెయుఙాణిఙ్ సిసు, గోయ్, రెంజికం వెలిల్ వాజి మహె. 18 వనక వెయుఙాణిఙ్ 
వాతి సిసు, గోయ్, రెంజికం ఇని మూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ
ఉండివంతులోకుర్ సపెప్ఆతార్. 19అయగురమ్ కసతుత్ వనకవెయుఙలొఇనివనక
తోకెఙమహె. లోకురిఙ్ కటిస్గాయమ్ కు కిదెఙ్ బురెక్ మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్తోకెఙ్ 
వనకాఙ్ మహె.

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

10
ఇజిరిపుసత్కం అసిత్మనిన్ దేవుణు దూత.

1నసిత్వలెగొపప్సతుత్ మనిన్మరిఒరెన్ దేవుణుదూతపరలోకమ్ దాన్ డిగిజ్ వాజినిక
నాను సుడ్ఃత. వాండు మొసొప్ తొడుఃగిత మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ కొడెఃవేలి
సుటెఆతమహాద్ . వనిన్మొకొంపొదుద్ లెకెండ్ నివనిన్పాదమ్ కు తంపంలెకెండ్ మనిన్
సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 2వనిన్ కియుదు రెకిమనిన్ ఉండి పుసత్కం మహాద్ . వాండు
వనిన్ఉణెర్ పాదంసమ్ దరంముసుక్మటత్ మహాన్ . వనిన్డేబపాదంబూమిముసుక్
మటత్ మహాన్ . 3 సింహం ఆకక్ర్ సిత్ లెకెండ్ వాండు ఉండి గొపప్ పెరి జాటు సితాత్ న్.
వాండుజాటుసితిత్వలెఏడుపిడుఃగుఙ్ వనకవనకజాటుఙాణిఙ్ వరిగ్తె. 4అయఏడు
పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తివలె, నాను రాసెత్ఙ్ తయార్ ఆతిఙ్, “అయ ఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తి
సఙతిఙసీలుపోక్ అ. వనకాఙ్ రాసమ్”,ఇజిపరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవెహికవెహ.
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5 నసిత్వలె, సమ్ దరం ముసుక్ని బూమి ముసుక్ నిహిమనిన్ దేవుణు దూత వనిన్
ఉణెర్ కియు పరలోకం దరోట్ పెహాండె యాలెకెండ్ వెహాన్ . 6 పరలోకమ్ ని అబెబ్
మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, బూమిని బూమిముసుక్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, సమ్ దరమ్ ని
సమ్ దరమ్ దుమనిన్ విజువనకాఙ్ తయార్ కితిత్కానాతిఎలాకాలంబతిక్జినిదేవుణు
పేరుఅసియాలెకెండ్ ఒటుట్ పొకాన్. “మరిఆలసయ్ంమన్ ఏద్”. 7ఏడుదేవుణుదూత
వనిన్జోడుఃబాంకఊకిన్ దినమ్ కాఙ్ దేవుణుదిడాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్, దేవుణు,వనిన్
పణికినివరివెటనివనిన్పవకర్ వెటముఙాలవెహెఆతిమహిలెకెండ్ పూరిఆనాద్ లె”.

8 నసిత్వలె పరలోకమ్ దాన్ నాను ముఙాల వెహిమనిన్ కంటం మరి నావెట, “నీను
సొనిస్ సమ్ దరంముసుక్ని బూమిముసుక్ నిహిమనిన్అయదేవుణు దూత కియుదు
మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరిపుసత్కం లొస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ.

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

11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.

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

7వారు సాసయ్ం వెహిస్ మంజినికపూరి ఆతిఙసరి దరిణ్దాన్ వాని కూరమతి జంతు
వరివెట ఉదద్ం కిజి వరిఙ్ సపాన్ద్. 8 వరి పీనుగుఙ్ యెరూసలేం ఇని అయ పెరి
పటన్మ్ ది సరుద్ అరెన్ మంజినె. అయ పటన్మ్ దిఙ్ సొదొమ పటన్మ్ దిఙ్, అయ్ గుపు
దేసెమ్ దిఙ్ పోలిసి వెహె ఆజినాద్. అబెబ్ వరి పబుబా సిలువ పోకె ఆత మహాన్ .
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9 వరి పీనుగుఙ్ మూసెత్ఙ్ సరి సిఏండ విజు దేసెమ్ దికార్, విజు తెగెఙాణికార్, విజు
బాసెఙాణికార్, విజు జాతిదికార్ విజేరె మూండినర రోసుక్ వరి పీనుగుఙ్ సుడ్ఃజి
మంజినార్. 10యారిఎర్ పవకరు బూమిముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కితిత్ వందిఙ్,
బూమిముసుక్మనికార్ విజేరెవరిఙ్ జరిగ్తికసుడ్ఃజిగొపప్సరద్ ఆజిఒరెన్ మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఇనామ్ కు సీజి పండొయ్ కినార్.

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

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.
15 ఏడు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిఙ్ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి

కంటమ్ దాన్ యాలెకెండ్ డేలిస్నిజాటుఙ్ వాతె. “యాలోకమ్ దు ఏలుదాన్ ఏలుబడిః
కినిక, మా పబుఙ్ ని వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆత మనాద్. వాండు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం
ఏలుబడిః కిజిమంజినాన్ లె”. 16నసిత్వలె, దేవుణు ఎదు సింహాసనమ్ కాఙ్ బసిత్మనిన్
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగిజి అరిస్ దేవుణుదిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్
పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహార్ . 17 “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి ఆతి, విజుదనిన్ఙ్ 
అతికారంమనిన్మాపబుఆతిదేవుణు,నీను నీగొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపుమిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 18 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ 
ఆతి యా లోకమ్ ది లోకుర్ కోపమ్ దాన్ నిండితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీను కోపం
ఆదెఙ్ సమయంవాతాద్. సాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ నీను తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ గడిఃయవాతాద్.
నీపణిమణిసిరిఙ్,పవకరిఙ్,నిఙినమిమ్తిత్ వరిఙ్,నీపేరు వందిఙ్ గవ్ రం సీజిబతిక్తి
ఇజిరివరిఙ్ ని పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ తగితి ఇనాయం సీదెఙ్ గడిఃయవాతాద్. బూమిదిఙ్ 
నాసనం కినివరిఙ్,నాసనం కిదెఙ్ గడిఃయవాతాద్”.

19నసిత్వలె, పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణు లోకుర్ వెట కితిత్
ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్ మనిన్ మందసం తోరె ఆతాద్. నసిత్వలె, మెర్ సిని జాయ్, పిడుఃగుఙ్,
దీడ్ఃజినికెఙ్,వాతె. బూమి కదిల్తాద్. గొపప్ వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.

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
పాత డిఃసత్ మహాద్ . అది ఏరు ఈబాదెఙ్ నొపిప్దాన్ గొపప్ డేలిస్ అడఃబాజి మహాద్ .
3నసిత్వలె,మరిఉండి గురు పరలోకమ్ దు తోరితాద్. ఇదిలో,ఉండి గొపప్ పెరి ఎరాని
సరాస్ తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్ మహె. దనిన్ బుర ముసుక్
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రాజురి టోపిలెకెండ్ బఙరమ్ ది ఏడు టోపిఙ్ మహె. 4 ఆగసమ్ ది సుకెక్ఙ మూండి
వంతుఙ్ లొఇ ఉండి వంతు సుకెక్ఙ్ దనిన్ తోక డెఃయ్ జి బూమి ముసుక్ అర్ పాత్ ద్.
ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ ఆతిమనిన్ అయబోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ సరి, అయబయిఙ్ 
డిఃఙ్ దెఙ్ ఇజి అయ సరాస్ అయబోదెలి ఎదు నిహమహాద్ . 5అది ఒరెన్ మరినిఙ్ 
కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ ఇనుము డుడుడ్ దాన్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ 
కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అదికాసిత్ బయిదేవుణుడగునివనిన్సింహాసనండగువెటనెలాగ్ జి
పెరె ఆతాన్. 6అది పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్, దేవుణు దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ 
ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్ సొహాద్.

7 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉదద్ం ఆతాద్. మికాయెలు ఇని దేవుణుదూతని వనిన్
జటుది దూతార్ కూడ్ఃజి అయ గొపప్ పెరి సరాస్ వెట ఉదద్ం కితార్. అయ గొపప్
పెరి సరాస్ ని వనిన్ దూతార్ మర్ జి ఉదద్ం కితార్. 8 గాని వారు దేవుణు దూతార్ 
ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙె పరలోకమ్ దు మరి ఎసెఙ్ బా వరిఙ్ మండెఙ్ 
బాడిడ్ మన్ ఏతాద్. 9లోకమ్ దుమనిన్లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ మొసెంకిజినడిఃపిసిత్కాన్ ఆతి
సెఇకాన్ ఆతిసయాన్ ఇజిపేరుఇడెడ్ ః ఆతిమొదొహిసరాస్ ఇనిఅయగొపప్పెరిసరాస్ 
పరలోకమ్ దాన్ బూమిముసుక్అరెప్ఆతాన్. వాండునివనిన్దూతార్ బూమిముసుక్
అరెప్ ఆతార్.

10 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు యాలెకెండ్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం నాను వెహ.
“రెయుపొగొల్ మా దేవుణు ఎదు, మా తంబెరిఙ ముసుక్ తపుప్ మొపిస్ మహికాన్ 
ఆతిసయ్ తాన్ అరెప్ ఆతమనాన్. అందెఙెవనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మఙిరకిస్సిత్ దేవుణు
ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. మరి అతికారం వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆతాద్. 11మా
తంబెర్ సిర్ గొరెపిలల్ నలదాన్, వారు వహిమనిన్ సాసయ్మ్ దాన్ సయ్ తాన్ ముసుక్
గెలసత్ మనార్. వారు వరిసొంతపాణమ్ కాఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఒడిఃబిఏండసాదెఙ్ బా
తయార్ ఆత మహార్ . 12అందెఙె పరలోకమ్ దికిదెరా మీరు సరద్ ఆదు. బూమిదుని
సమ్ దరమ్ దు మనిన్ విజేరిఙ్ కసట్మ్ కునె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సయానుమీ డగు వాత
మనాన్. వనిన్ఙ్ సమయం తకుక్నె మనాద్ ఇజి నెసి వాండు నండొ కోపమ్ దాన్ నీ
డగు వాతమనాన్”.

13 బూమి ముసుక్ అరెప్ ఆతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, అయ గొపప్ పెరి సరాస్,
అయ మొగకొడొఃదిఙ్ కాసిత్ బోదెలిదిఙ్ అసి మాలెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వెటపెరిజ్ రెబాదెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. 14 అందెఙె, అయ గొపప్ పెరి సర స్ బాణిఙ్ తపె ఆజి దేవుణు దనిన్
వందిఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు తయార్ కితి మనిన్ బాడిడ్దు ఎగిజి సొండెఙ్ ఇజి రుండి పెరి
డేగ రెకెక్ఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె. అబెబ్అయగొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ఙ్ తొఏండఉండికాలం,
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. 16 గాని బూమి బదెఙ్ ఆజి రే ఆతాదె, అయ గొపప్ పెరి
సరాస్ వెయ్ దాన్ కకి ఏరుదిఙ్ డిఃఙ్ జి అయబోదెలిదిఙ్ తోడుః కితాద్. 17-18అందెఙె
అయ గొపప్ పెరి సరాస్ అయబోదెలి ముసుక్ కోపం ఆతాదె, దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజి
యేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ ఆతి దనిన్ పొటాదు పుటిత్మహివరివెట ఉదద్ం
కిదెఙ్ ఇజి తయార్ ఆతాద్. వరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజిఅయగొపప్ పెరి సరాస్ సోతాత్ దె
సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహాద్.
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13
సమ్ దారమ్ దాన్ ఎకిస్వాతిజంతు.

1మరి,పదికొముకునిఏడుబురెక్ మనిన్ఉండికూరమతిజంతుసమ్ దారమ్ దాన్ 
వెలిల్ వాతిక నాను సుడ్ఃత. దనిన్ కొముకాఙ్ పది టోపిఙ్ మహె. ఉండి ఉండి బుర
ముసుక్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడ్ఃజిని ఉండి ఉండి పేరుకు మహె.

2నాను సుడ్ఃతిమనిన్ అయ జంతు సిటాడః నొరెస్ లెకెండ్ మహాద్ . గాని దనిన్
పాదమ్ కు ఒడుఃజు పాదమ్ కు లెకెండ్ మహె. దనిన్ వెయు పెరి నొరెస్ వెయులెకెండ్ 
మహాద్ . అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ సతుత్ ని వనిన్ సింహాసనమ్ ని దనిన్ గొపప్
అతికారం విజు అయ జంతుదిఙ్ సితాన్. 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. 4అయ జంతుదిఙ్ అతికారం సితిత్వందిఙ్ వారు
అయగొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిమహార్ . మరివారు అయజంతుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసి, “యాజంతులెకెండ్ మనిన్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెన్. 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. 6అందెఙెదేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃజి,వనిన్పేరుదిఙ్ అబదద్ంమాటెఙ్ వెహిస్,
పరలోకమ్ దిఙ్, పరలోకమ్ దు బతిక్ని వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి అయ జంతు దనిన్
వెయుదాన్ వరిగ్జి మహాద్ . 7 దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట విదెం కిజి, వరిఙ్ 
గెలిసెత్ఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. విజు తెగెఙాణివరి ముసుక్, విజు జాతిఙాణి
వరి ముసుక్, విజు బాసెఙ్ వరిగ్ని వరి ముసుక్, విజు దేసెమ్ దివరి ముసుక్ దనిన్ఙ్ 
అతికారం దొహ్ కాద్. 8బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె అయ జంతుఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసాన్ర్. బూమిపుట్ ఏండముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమనిగొరెపిలల్దిఙ్ సెందితిమనిన్,
దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ 
విజేరె జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్ లె. వరి పేరుకు అయ పుసత్కమ్ దు సిలెల్ద్ .
9వెండెఙ్ మనుస్ మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

10ఎయెన్ బాఆఇదేసెమ్ ది వరివెటఅసెప్ ఆజి,ఆఇ దేసెంసొనికాన్ 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
11 మరి బూమిదాన్ మరి ఉండి కూరమతి జంతు వెలిల్ వాతిక నాను సుడ్ఃత.

గొరెపిలల్ కొము ననిన్ రుండి కొముకు దనిన్ఙ్ మహె. గాని గొపప్ పెరి సరాస్ లెకెండ్ 
వరిగ్జి మహాద్ . 12 అయ జంతుఙ్, మొదొహి జంతుఙ్ మహి విజు అతికారం
దనిన్ బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. అయ అతికారమ్ దాన్ బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె
సాదెఙ్ సరియాతి గాయం తగిల్జి నెగెండ్ ఆతి మనిన్ మొదొహి జంతుఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి బలవంతం కిజిమహాద్ . 13అయజంతు లోకుర్ విజేరె సూణిలెకెండ్ 
ఆగసమ్ దాన్ సిసు డిగిజ్ వాని ననిన్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి
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తోరిసి మహాద్ . 14మొదొహి జంతు దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ 
కిజి తోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి అయ జంతు బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం
కితాద్. కురద్దాన్ గాయం ఆతిఙ్ బా సాఏండ బతిక్తి మొదొహి జంతుది బొమమ్
ఉండి తయార్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాత్ ద్. 15 అయ మొదొహి జంతుది బొమమ్దిఙ్ 
వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ పాణం సీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. అందెఙె బొమమ్దిఙ్ 
మాడిఃస్ ఏండ మంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బా అతికారం దొహ్ క మనాద్. 16 అయ
జంతు విజేరిఙ్, అహిఙ ఇజిరికారాతిఙ్ బా పెరికారాతిఙ్ బా, ఆసిత్ మనిన్కారాతిఙ్ బా
బిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా వెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బా
విజేరె వరి ఉణెర్ కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ నొదుదునొ మొదొహి జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ 
ఇజిబలవంతం కితాత్ ద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,అయజంతుపేరునొ,దనిన్ పేరుదిఅంకి
ఆతిగురునొపోకెఆతివరిఙ్ నెఆఎండమరిఎయెరిఙ్ బాఇనికబాకొండెఙ్ నొ,పొరెఙ్ నొ
అతికారం సిలెల్ద్ .

18ఏలు బుదిద్మనిన్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్ బుదిద్దాన్ జంతు అంకి ఎసొ ఇజి లెకిసెత్ఙ్ 
అటిత్ఙలెకిక్సిన్. అకఉండిలోకుదిఅంకి. ఆరువందెఙ్ అరువయ్ ఆరు. యాకలెకిసెత్ఙ్ 
బుదిద్ అవ్ సరం.

14
గొరెపిలల్ని లకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయ్ లోకుర్.

1నసిత్వలె,నాను సుడ్ఃతిఙ్ అయగొరెపిలల్ యెరూసలేమ్ దుమనిన్ సియొనుగొరొన్ 
ముసుక్ నిహ మనాన్. అయ గొరెపిలల్ పేరుని, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు పేరు వరి
నొదుదు రాసె ఆతిమని లకస్ నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయులోకుర్ వనిన్వెటమహార్ . 2గొపప్
పెరి గడాడ్ దిజాటు లెకెండ్ నిగొపప్ పిడుఃగుజాటు లెకెండ్ ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ 
వాతిక నాను వెహ. నాను వెహిమనిన్ కంటం టొయ్ ల పలకివలె వాతి జాటు లెకెండ్ 
మహాద్ . 3 అయ లకస్ నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అయ సింహాసనం ఎదుని
అయపాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు, ఉండి
కొతత్ పాట పారార్. యాలోకమ్ దాన్ కొలె ఆతి, వారె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా అయ
పాటనెస్ ఏతార్. 4వీరు బోదెకవెట కూడ్ఃజి, వరిఙ్ వారె సెఇకార్ కిబె ఆఎండ నెగెండ
మనిన్కార్. గొరెపిలల్ ఎంబె సొహిఙ్ బా వీరుబా వనిన్వెట సొనిస్ మహార్ . వీరు తొలిత
పంటితి పంటలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్, మరి గొరెపిలల్వందిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్
విజులోకుర్ బాణిఙ్ ఎరెల్ ఆజి కేట ఆతికార్. 5వీరు వెయుదాన్ ఇని అబదద్ంమాటబా
వర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్ నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
6నసిత్వలెబూమిముసుక్మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్,అహిఙవిజుజాతిఙణివరిఙ్,విజు

తెగాతివరిఙ్,విజుబాసెఙవరిగ్ని వరిఙ్,విజుదేసెమ్ దిలోకురిఙ్,వెహెఙ్ దేవుణు వెట
ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ సీని సువార అసి మరి ఉండి దేవుణు దూత ఆగసమ్ దు
ఎగిజి మంజినిక నాను సుడ్ఃత. 7 వాండు, “మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, వనిన్ఙ్ 
గవ్ రం సీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు తీరుప్ తీరిసిని గడిఃయ వాత మనాద్.
అందెఙెఆగసమ్ దిఙ్,బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్, ఏరువానిఊటెఙపుటిసిత్ వనిన్ఙె
పొగిడిఃజిమాడిఃసుత్ ”, ఇజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .
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8మరి ఉండి దూత వనిన్ వెనుక వాజి, “ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, రంకు బూలాజిని దనిన్
పణిఙాణిఙ్ విజు లోకురిఙ్ మతుత్ కిబిసిన్లెకెండ్ ఉట్ పిసిత్కాద్ ఆతి గొపప్ పెరి పటన్ం
ఆతి బబులోను అరాద్,అరాద్”, ఇజి వెహాన్ .

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

13 నసిత్వలె, “పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి ఏలుదాన్ సానికాన్ దేవుణు సీని
దీవెనమ్ కుమంజినికార్ ఇజిరాస్ అ”, ఇజిపరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవెహికవెహ.
“నిజమె,వారు కసట్బాడ్ఃజినిక డిఃసి రోమాన్ర్. వారు కితిమనిన్ పణిదిఙ్ తగితిలెకెండ్ 
వరిఙ్ ఇనాయందొహ్ కాన్ద్”, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్నాన్.

బూమిదిపంటకొయ్ నిక.
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
ఉండిదేవుణు దూత,దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి, “బూమిదిపంటపండితమనాద్.
కొయ్ దెఙ్ కాలంవాతాద్ . అందెఙె నీ కొడెఃవేలి అసి కొయ్ అ”, ఇజిమొసొపుముసుక్
బసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ . 16మొసొపుముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ వనిన్
కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ న్. బూమిదు పంటితిమనిన్ పంట కొయెఆతాద్.

17 నసిత్వలె మరి ఉండి దేవుణు దూత పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుగుడిఃదాన్ 
వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ఙ్ బా తెవుగుమనిన్ ఉండి కొడెఃవేలి మహాద్ . 18 మరి ఉండి
దేవుణు దూత దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని మాలిపీటదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వాండు సిసు
ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్. “బూమిముసుక్ మనిన్ దాకస్ పటుక్ కొయ్ దెఙ్ పాకం
వాతె. అందెఙె తెవుగు మనిన్ నీ కొడుఃవేలిదాన్ దనిన్ గెలెఙ్ కొయ్ అ”, ఇజి గొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ వాండు కొడెఃవేలి అసిత్మనిన్ దూతెఙ్ వెహాన్ . 19అందెఙె అయదేవుణు
దూత వనిన్ కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ ండె, దాకస్ పటుక్ కొయ్ జి, దాకస్ పటుక్
మటిస్రసంలాగ్ జినిగనుగుదుఇడాత్ న్. యాగనుగుదేవుణుబాణిఙ్ వాజినిసిసుననిన్
కోపమ్ దిఙ్ గురు. 20దాకస్ పటుక్మటిస్ని గనుగుదు పటన్మ్ దిఙ్ వెలిల్ వారుమటాత్ ర్.
రుండి వందెఙ్ మయిలుఙ్ దూరం, గురం వెయుది కలెమ్ దిఙ్ సమానం ఆతిలెకెండ్,
అయ్ దు అడుగుఙ్ లోతుమనిన్ గడడ్ లెకెండ్,అయగనుగుదాన్ నలసోతాత్ ద్.
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15
ఏడు దేవుణుదూతార్ నిఏడు జబుబ్ఙ్.

1మరి ఉండి గొపప్ బమామ్తి గురు పరలోకమ్ దు నాను సుడ్ఃత. దేవుణు కోపం
పూరి ఆనిలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి, కడెఃవెరిది ఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతారిఙ్ 
సుడ్ఃత. 2 మరి సిసుదాన్ కూడిఃతి మనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరం లెకెండ్ 
మనిన్క నాను సుడ్ఃత. అయ కూరమతి జంతుఙ్ ని దనిన్ బోమమ్దిఙ్, దనిన్ పేరుది
అంకిదిఙ్ లొఙిఏండ దనిన్ఙ్ గెలిసిత్కార్, దేవుణు వరిఙ్ సితిత్ టొయ్ లెఙ్ అసి అయ
గాజు ననిన్ సమ్ దరం పడఃకాదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. 3 వారు, “పబు ఆతి
దేవుణు,విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కినీపణిఙ్ గొపప్పెరికెఙ్ నిబమామ్తికెఙ్. బూమి
ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ ముసుక్ ఎలాకాలం రాజు ఆతికి, నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని
నిజమాతికెఙ్ మనెన్. 4పబువా, నీను ఒరిదె గొపప్ నెగిగ్కి, నీ ననిన్కాన్ మరి ఎయెన్ బా
సిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙి లొఙిజి మంజినార్. బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ విజేరె
నీపేరుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. తోరె ఆతిమని నీతినిజయిమనిన్ పణిఙ వందిఙ్ లోకుర్ 
విజేరె వాజి నీ ఎదు నిఙి పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్ లె”, ఇజి దేవుణు పణికినికాన్ ఆతి
మోసె పాటని గొరెపిలల్ పాట పారార్. 5 దనిన్వెనుక, నాను సుడ్ఃతిఙ్ సాసయ్మదిఙ్ 
గుడారం ఇని దేవుణు గుడిః పరలోకమ్ దు రే ఆతాద్. 6 అయ ఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్
మనిన్ ఏడు దూతార్, కలిత్సిలిల్ మెరిస్ని తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, దనిన్ ముసుక్
గుండెదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జమిదం తొహెఆజి అయదేవుణు - గుడిఃదాన్ 
వెలిల్ వాతార్. 7 నసిత్వలె, అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ లొఇ ఉండి జంతు
ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితి మనిన్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ 
కితి ఏడు కుడుకెఙ్ అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ సితాత్ న్. 8 అయావలె దేవుణు
జాయ్ దాన్ ని వనిన్ సతుత్ దాన్ వాతి గోయ్ దాన్ దేవుణు గుడిః నిండితాద్. అయఏడు
దేవుణుదూతార్ వెట వాదెఙ్ మనిన్ జబుబ్ఙ్ వాజిపూరి ఆనిదాక ఎయెన్ బా దేవుణు
గుడిఃదు డుగ్ దెఙ్ అట్ ఏతాన్.

16
దేవుణు కోపం నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 

1నసిత్వలె, “మీరుసొనిస్ దేవుణు కోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్ అయఏడు కుడుఃకెఙ్ 
బూమిముసుక్ వాకు”, ఇజి దేవుణు గుడిఃదాన్ అయఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ గొపప్
పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిక వెహ. 2మొదొహి దెవుణుదూత సొహాండె వనిన్ కుడుఃకాదు
మనిన్కబూమిముసుక్వాకిఙ్,అయకూరమతిజంతుదిగురుపోకెఆతివరిఙ్ నిదనిన్
బొమమ్దిఙ్ మాడిఃసిన్వరిఙ్ డటం నొపిప్ కిజిని సెఇ పుటుక్ పుటెత్ . 3దనిన్ వెనుక రుండి
దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క సమ్ దరమ్ దు వాకిఙ్, సమ్ దరమ్ ది
ఏరు పీనుగుది నల లెకెండ్ ఆతాద్. అందెఙె సమ్ దరమ్ దు మనిన్ పాణం మనికెఙ్ 
విజుసాతె. 4అయరుండి దేవుణు దూత వెనుక మూండి దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్
కుడుఃకాదుమనిన్క పెరి గడెడ్ఙని ఏరుసోనిఊటెఙవాకిఙ్, వనక ఏరు విజునలఆతె.

5 నసిత్వలె, “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి 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 
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నల సితిత్ఙ్, నీను నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికి ఆజిని”, ఇజి ఏరుదిఙ్ అతికారం
మనిన్ దేవుణు దూత వెహిస్నిక వెహ. 7అందెఙె “నిజమె, పబు ఆతి దేవుణు, విజు
దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి, నీను తీరిసిన్ తీరుప్ఙ్ నిజమాతికెఙ్,నాయమాతికెఙ్”, ఇజి
పూజ సీనిమాలిపీటదాన్ వెహిక వెహ.

8అయమూండిదేవుణుదూతవెనుకనాలిగ్ దేవుణుదూతసొనిస్వనిన్ కుడుఃకాదు
మనిన్క, పొదుద్ ముసుక్ వాకిఙ్ లోకురిఙ్ సిసుదాన్ సుర్ దెఙ్ పొదుద్ దిఙ్ అతికారం
దొహ్ కాద్. 9 అందెఙె లోకుర్ నండొ వేడిఃదాన్ వెయ్ జి, పుటాక్ఙ్ ని నొపిప్ కిబిసిన్
జబుబ్ఙ్ లోకుర్ ముసుక్ పోకిమనిన్ దేవుణు పేరుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు,
వరిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసీజిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఒప్ ఎతార్. వారుదేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10 అయ నాలిగ్ దేవుణు దూత వెనుక అయ్ దు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్
కుడుఃకాదు మనిన్క అయ కూరమతి జంతు బసిన్ సింహాసనం ముసుక్ వాకిఙ్, అది
ఏలుబడిః కిని దేసెం విజు సీకటి ఆతాద్. లోకుర్ వరిఙ్ వాజిని నొపిప్ఙ్ బరిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏండవరినాలికెఙ్ అడడ్ం కొహెక్ఆతార్. 11వరిపుటుక్ఙవందిఙ్,నొపిప్ఙవందిఙ్ 
పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు కితిత్ మహి సెఇ పణిఙ
వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమనుస్ మరిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ ఒప్ ఎతార్.

12 అయ అయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్
కుడుఃకాదుమనిన్కయూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ ముసుక్ వాకిఙ్,తూరుప్ దరొటాన్ 
వాని రాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహ సొహాద్. 13 నసిత్వలె,
అయ గొపప్ పెరి సరాసు వెయుదాన్, మరి అయ కూరమతి జంతు వెయుదాన్ ని
అబదద్ం వెహిన్పవకవెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ ననిన్మూండిదెయమ్ కు వెలిల్ వాతికసుడ్ఃత.
14 అయ దెయమ్ కు బమామ్ని గురుఙ్ కిజి తోరిసినె. అవి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం
ఆతిమనిన్దేవుణుతీరుప్తీరిసిన్,గొపప్తియెల్ ఆనిరోజుదు,దేవుణువెటఉదద్ం కిదెఙ్ 
ఇజిలోకమ్ దుమనిన్ విజురాజురిఙ్ 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 కుఏబిబాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ఇజికూకెఆజినిబాడిడ్దు
లోకమ్ దిరాజురిఙ్ విజేరిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ .

17అయఆరు దేవుణు దూత వెనుక ఏడు దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు
మనిన్క ఆగసమ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ నడిఃమి మనిన్ బాడిడ్దు వాకిఙ్, “పూరి ఆతాద్”,
ఇజి దేవుణుగుడిఃలొఇ మనిన్ సింహాసనమ్ దాన్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం వాతాద్.
18 నసిత్వలె మెరిస్ని జాయ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, పిడుఃగుఙ్, విజు వాతె. బూమి గొపప్ఙ
కదిల్తాద్. బూమిముసుక్లోకుర్ పుటిత్బాణిఙ్ అసిఎసెఙ్ బాజరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్గొపప్
గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. 19 గొపప్ పేరు పొందితిమనిన్ బబులోను పటన్ం బదెఙ్ ఆజి
మూండి ముకెఙ్ ఆతె. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి పటన్మ్ కు అరె సొహె. బబులోను
పటన్మ్ దిఙ్, దనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, సిసు లెకెండ్ మనిన్, వనిన్ గొపప్ పెరి కోపంమనిన్
గినన్ఉండెఙ్ సీదెఙ్ దేవుణుఎతుత్ కితాత్ న్. 20సమ్ దరంనడిఃమిమనిన్ఇజిరిదేసెమ్ కు
(దీవ్పుఙ్ )విజుముడుఃగితెసొహె. గొరొక్ అణసెఆజిసదున్ఙ్ ఆతె. 21డగుయబాయ్ 
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కేజిఙ్ బరుమంజినివడఃఙెఙ్ ఆగసమ్ దాన్ లోకురిముసుక్అరె. అయవడఃఙెఙాణిఙ్ 
తగిల్తి గాయమ్ కు గొపప్ పెరికెఙాతిఙ్, లోకుర్ అయ గాయమ్ క వందిఙ్ 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 నిఙితోరిసాన్లె”, 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
బసిత్మనిన్ఉండిబోదెలిదిఙ్ సుడ్ఃత. 4అయబోదెలినీలిరంగు కూడిఃతిమనిన్ఎరాని
రంగుది గొపప్ విలువాతి పాత పొర్ పాజి, మెరిస్ని బఙారం, విలువాతి రంగుపణకుది
విలువాతి పూసెఙ్ ఇటిక్జి మహాద్ . అది కిజి మంజిని సెఇ పణిఙాణిఙ్ . మరి అది
కిజిని రంకు బూలాని పణిది సెఇ గుణమ్ కు విజు నిండితి మనిన్ ఉండి బఙరమ్ ది
గినన్ కియుదు అసత్ మహాద్ . 5అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దనిన్ పేరు దనిన్ నొదుదు
యాలెకెండ్ రాసెఆతమహాద్ .

“బూమి ముసుక్ మనిన్ రంకు బూలాని బోదెకాఙ్ ని విజు సెఇ పణిఙ అయ్ సి
ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి బబులోను”.

6అయబోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలని యేసువందిఙ్ సాసయ్ం
వెహిఙ్ సపెప్ ఆతివరి నల ఉణిజి మతుత్ ఆజి సోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి
నండొ బమమ్ ఆత. 7 నసిత్వలె, అయ దేవుణు దూత నావెట ఈహ వెహాన్ . “నీను
ఎందానిఙ్ బమమ్ఆజినిఅయబోదెలివందిఙ్ నిమరిఏడు బురెక్ నిపదికొముకుమనిన్
అది బసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ డాఃఙితి మనిన్ సఙతిఙ్ నాను నిఙి తెలియ కినా”.
8నీను సుడ్ఃతిఅయజంతుముఙాల్ మహాద్ గానిఏలు సిలెల్ద్ . గానివెటనెదరిణ్దాన్ 
వెలిల్ వాజి, దనిన్ వందిఙ్ తయార్ ఆతిమని లెకెండ్ నాసనం ఆజి సొనాద్. బూమి
పుట్ ఏండ ముఙాలెన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని
పుసత్కమ్ దు పేరుక్ సిలిల్ , బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ అయ జంతుఙ్ సుడ్ఃజి, ఇకక్
ముఙాలమహాద్ , ఏలు సిలెల్ద్ . గానిమరివానాద్ లె, ఇజి బమమ్ ఆనార్.

9ఇకక్నెసెత్ఙ్ గెణంమనిన్మనుస్మండెఙ్ వలె. అయజంతుదిఏడుబురెక్ ఇహిఙ,
అయబోదెలి బసిత్మనిన్ ఏడు గొరొక్. 10అయ ఏడు బురెక్ , ఏడుగురు రాజురిఙ్ బా
పోలితమనార్. 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 ఆతిఎనిమిదిరాజు. వాండు,వనిన్ముఙాలమహిఏడురాజుఙ్ సెందితికాన్.
వాండు వనిన్ వందిఙ్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్ దిఙ్ సొనిస్నాన్. 12 నీను
సుడ్ఃతిమనిన్ పది కొముకు, పదిమణిసిరాజురిఙ్ పోలితమనార్. వరిఙ్ ఏలుబడిః
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కిదెఙ్ ఏలుదాక అతికారం దొహ్క్ఏదె. గాని ఉండి గడిఃయ అయ కూరమతి జంతు
వెట రాజుర్ లెకెండ్ వరిఙ్ అతికారం దొహ్ కాన్ద్ లె. 13వారు ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ 
వరి సతుత్ ని అతికారం విజు అయ జంతుదిఙ్ ఒపజెపాన్రెల్. 14 వారు గొరెపిలల్వెట
విదెం కినార్ గాని రాజురిఙ్ రాజు, పబురిఙ్ పబు ఆతిమనిన్ గొరెపిలల్ వరి ముసుక్
గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకె ఆతిమనిన్కార్, మరి వనిన్ వందిఙ్ ఎరెల్ ఆతిమనిన్కార్ ని
వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజిని నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెటమంజినార్ లె.

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

18
బబులోను పటన్ం అరిస్నిక

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

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

9అది సురె ఆని సిసుదాన్ వాని గోయ్ సుడ్ఃజి, దనిన్ వెట గూరి మహికార్, దనిన్
ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్ కిబిసిన్ పణిఙ వందిఙ్ కూడిఃతికారాతి బూమి ముసుక్ మనిన్
రాజుర్ గుండె కొతెత్ ఆజి దనిన్ వందిఙ్ అడఃబానార్. 10వారు, దనిన్ఙ్ వాతి సికస్దిఙ్ 
సుడ్ఃజి తియెలాజి దూరం నిలిస్ మంజి,అడఃబాజి, “అబాయా,అబాయా, గొపప్ పెరి
పటన్మాతిబబులోను,సతుత్ మనిన్ పటన్మా,ఉండిగడిఃయూదునెనాసనంవాతాద్”,
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,విలువాతినూలుపాతెఙ్,మరినీలిరంగు కూడిఃతిఎరానిపాతెఙ్,
సిలుక్ పాతెఙ్, విలువాతి నల రంగుననిన్ ఎరాని పాతెఙ్, రకరకమ్ ది గందం మరాతి
ఒసుత్ ఙ్, ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్ రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్, నండొ విలువ మనిన్
మరెకాణి ఒసుత్ ఙ్, కంసు, ఇనుము, నునాఙ్ మనిన్ పణకు సెకెక్ఙ్, దాసిని మరాతి
తోలు, వాసనం మనిన్ కాయెఙ్, దూపం సురిన్ ఒసుత్ ఙ్, వాసనం మనిన్ నూనె, కలుల్ ,
13ఒలివ నూనె,మెతాత్ ని దూరు, గొదము, కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, గురమ్ కు, గురమ్ కు లాగిజ్ని
బండిఙ్, వెటిట్పణి కిని లోకురిఙ్ బా వారు పొరిస్ మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ 
సిలెల్ర్ ఇజివారుఅడఃబానార్. 14 “నీను కోరితిత్మనిన్ విలువాతిగొపప్ నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజు
నీబాణిఙ్ లాగెఆతాద్. మరిఎసెఙ్ బామర్ జిదొహ్క్ఇలెకెండ్, నీవిలువాతివసుత్ ఙ్ ని
ఆసిత్ విజు సిలెల్ండాతాద్ ఇజి సవ్ కారిఙు దనిన్ఙ్ వెహన్ర్. 15అయ పటన్మ్ దు సొనిస్
వరి వసుత్ ఙ్ పొరిస్ దనిన్బాణిఙ్ ఆసిత్ గణసిత్కార్ ఆతి బేరం కినికార్, దనిన్ఙ్ వాతిమనిన్
బాదెఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజియాలెకెండ్ వెహన్ర్.

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

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

21 నసిత్వలె, సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత, ఉండి గొపప్ పెరి జతత్ పణుకు
ననిన్ ఉండి పెరి పణుకు పేర్ జి సమ్ దరమ్ దు విసీర్ తాండె, “మరి ఎసెఙ్ బా
తొర్ ఏండాతిలెకెండ్ గొపప్ పెరి పటన్మాతి బబులోను గొపప్ పెరి టండెఙాణిఙ్ 
యాలెకెండ్ అడిఃగి అరె ఆనాద్ లె. 22టొయ్ లెఙ్ పలకిన్ జాటుఙ్, పాటెఙ్ పారిన్వరి
జాటుఙ్, పిరుడిఃఊకిన్జాటుఙ్,జోడుఃబాంకఊకిన్జాటుఙ్ మరిఎసెఙ్ బామీబాణిఙ్ 
వెన్ పెఆఉ. ఎమేణిరకమ్ దిపణికినికాన్ ఎయెన్ బా,మరిఎసెఙ్ బామీబాన్ తోర్ ఏన్.
జతత్పణుకుదు నూరిన్జాటుమరిఎసెఙ్ బామీలొఇహాన్ వినెప్ఆఏ 23ఉండిదీవమరి
ఎసెఙ్ బామీలొఇజాయ్ సీజిమన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః జాటు గాని పెండిల్ బోదెలిజాటు
గాని మరి ఎసెఙ్ బా మీలొఇ వెన్ పె ఆఉ. నీ బేరం కినికార్, బూమి ముసుక్ మనిన్
గొపప్ పెరికార్ ఆత మహార్ . విజు దేసెమ్ కాణి లోకుర్ విజేరె నీమాయ పణిఙాణిఙ్,
మొసెం కిజి, తపుప్ సరిదు నీను నడిఃపిసిత్. 24మరి దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్వందిఙ్,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సపిత్ వందిఙ్, బూమి ముసుక్ సపెప్ ఆతి విజేరె వందిఙ్ 
బబులోను పటన్మ్ దిఙ్ యాసికస్వాతాద్ ”, ఇజి అయదేవుణు దూత వెహాన్ .

19
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు (హలెల్లుయ)

1-2దనిన్వెనుకపరలోకమ్ దుగొపప్పెరిమందలోకురిగొపప్పెరి కంటంయాలెకెండ్ 
వెహ.

“దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు. మఙి రకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు ఒరెండె
పూరి జాయ్ ని సతుత్ మనిన్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా వాండు నిజమాతి,
నాయమాతితీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్రంకుబూలానిపణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్మనిన్
వరిఙ్ అదిపాడ్ః కితాత్ ద్. అయగొపప్ రంకు బూలానిబోదెలిదిఙ్ వాండు తీరుప్ తీరిసి
సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి నలవందిఙ్ వాండు దనిన్ఙ్ అయాలెకెండ్ నె మర్ జి
సికస్ సితాత్ న్. 3 వెనుక వారు మరి ఈహ డేలిస్ వెహార్ . “హలెల్లుయ. అది సిసుదు
సురె ఆజిని గోయ్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. 4 నసిత్వలె,
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙ్ ని, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ పడగ్ జి అరిస్
“ఆమెన్,దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”,ఇజివెహిస్సింహాసనమ్ దుబసిత్మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
మాడిఃసాత్ ర్. 5 “మాదేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెరా, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజిని ఇజిరికార్ ని
పెరికార్ ఆతికిదెరా,మీరువిజిదెరెదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు”,ఇజివెహిస్నిఉండికంటం
అయ సింహాసనమ్ దాన్ వాతాద్. 6 నసిత్వలె, గొపప్ పెరి గడడ్ సొని జాటులెకెండ్ ని
పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరిజాటుదిఙ్ పోలితిగొపప్ పెరిమందలోకురి కంటమ్ లెకెండ్ ఉండి
జాటుయాలెకెండ్ వెహిస్నిక నాను వెహ. “హలెల్లుయ! మాపబు ఆతి దేవుణు, విజు
దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కాన్ ఏలుబడిః కిజినాన్. 7అందెఙెమాటు సరద్ ఆజిడాటాన్ట్.
వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ గొరెపిలల్ పెండిల్ సమయంవాతాద్. వనిన్ఙ్,
పెండిల్ దఙ్ డిః దనిన్ఙ్ అదినె తయార్ కిజినాద్”. 8 “దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజి నమిమ్తి
వరినీతినిజాయితిమనిన్పణిఙాతిసుబబ్రంఆతిగొపప్జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ 
దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.
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9 మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకె ఆతికార్ దీవనమ్ కు పొందితికార్ ఇజి
రాస్ అ”, ఇజి అయ దేవుణు దూత నఙి వెహాన్ . “యా మాటెఙ్ దేవుణు వెహి
నిజమాతిమాటెఙ్”, ఇజిబాఅయదేవుణు దూత నఙి వెహాన్ .

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

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

తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్, నమమ్కమాతికాన్, నిజామాతికాన్ ఇని పేరు
మనిన్కాన్. వాండు నాయమ్ దాన్ తీరుప్ తీరిసి లోకురిఙ్ సికస్ సీజి, నాయమ్ దాన్ 
వనిన్ విదెం కిజి మంజినాన్. 12 వనిన్ కణుకు సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్. వనిన్ బుర
ముసుక్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురి టొపిఙ్ ననిన్, నండొ టోపిఙ్ మనెన్.
వనిన్ఙె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఇ ఉండి పేరు వనిన్ ముసుక్ రాసె ఆతిక, వనిన్ఙ్ 
మనాద్. 13 నలాదు ముడుఃకిమనిన్ సొకక్ వాండు తొడుఃగితత్ మనాన్. దేవుణు
మాట ఇని పేరు వనిన్ఙ్ మనాద్. 14 పరలోకమ్ దు మనిన్ సయ్ నమ్ దికార్, కలిత్సిలిల్
తెలాల్ ని నూలు పాతెఙ్ తొడిఃగిజి తెలాల్ ని గురమ్ క ముసుక్ ఎకిస్ వనిన్వెట సొనిస్
మహార్  15 దేసెమ్ 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 సొకక్ముసుక్ని వనిన్ కురుగ్ దు రాసె ఆతమనాద్.

17-18మరిఉండిదేవుణుదూతపొదుద్ దునిహిమనికనానుసుడ్ఃత. వాండుగొపప్
పెరి కంటమ్ దాన్ డేలిస్ వెహాన్ . “దేవుణు నండొ కండ సీని గొపప్ పెరి విందుదిఙ్ రదు.
రాజురి కండ, మరి సయ్ నమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివరి కండ, మరి గొపప్ సతుత్ మనిన్వరి
కండ, గురమ్ క కండ,మరివనాక్ముసుక్ బసిత్మనిన్వరి కండ,మరివెటిట్పణిమణసిర్  
ఆఇవరి కండ, వెటిట్పణి కినివరి కండ, ఇజిరి వరి కండ, పెరివరి కండ, యాలెకెండ్ 
లోకుర్ విజేరి కండ తిండెఙ్ మీరు రదు”, ఇజి ఆగసం అడిఃగి ఎగిజిని విజు పొటిఙ
వెహాన్ .

19నసిత్వలె,అయగురంముసుక్ బసిత్మనిన్వనిన్వెటని వనిన్ సయ్ నమ్ ది వరివెట
విదెం కిదెఙ్ ఇజి, అయ కూరమతి జంతుని బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ ని వరి
సయ్ నమ్ కు విజు కూడ్ఃజి వాతిక నాను సుడ్ఃత. 20 నసిత్వలె, అయ కూరమతి
జంతుని దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్ని పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసిత్ మనిన్ అబదద్ం
వెహిన్ పవకబా అసెప్ ఆతార్. అయ కురమతి జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని దనిన్
బొమమ్దిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసిత్ మహివరిఙ్ వాండు బమామ్తి పణిఙాణిఙ్ మొసెం కిజి
మహాన్ . వారు రిఎర్ గందకం వెయ్ జిని సిసు మనిన్ బాడిడ్దు పాణం డసానె అరెప్



పకటన 19:21 485 పకటన 20:12-13

ఆతార్. 21మిగిలితిత్ మహికార్, గురం ముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ వెయుదాన్ వాతి
కురద్దాన్ సపెప్ ఆతార్. పొటిఙ్  విజు వనకపొట పంజు వరి కండ తిహె.

20
వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

1 మరి దరిణ్ది తాలమ్ కియుని ఉండి గొపప్ పెరి గొలుసు కీదు అసిత్మనిన్ మరి
ఒరెన్ దేవుణు దూత, పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వాతిక నాను సుడ్ఃత. 2 వాండు,
అయ మొదొహి సరాస్ దిఙ్, అహిఙ అయ గొపప్ పెరి సరాస్ ఇని, సయాను ఇని
సెఇ వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె వెయు పంటెఙ్ దాక తొహ డిఃసాత్ న్. 3 అయ వెయు పంటెఙ్ 
గడఃసిన్దాక ఎమేణిదేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ బామొసెం కిఏండమండెఙ్ ఇజిఅయగొపప్
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. దేవుణు మాట వందిఙ్ ని
యేసువందిఙ్ వారు వెహి సాసయ్ం వందిఙ్ బురెక్ కతెత్ ఆతివరి ఆతమ్ సుడ్ఃత. వారు
అయకూరమతిజంతుదిఙ్ నొ,దనిన్బొమమ్దిఙ్ నొపొగిడిఃజిమాడిఃస్ ఏండమహికార్.
వరి నొదుఙ గాని వరి కికాఙ్ గాని దనిన్ గురు పోకె ఆఎండమనికార్. వారు బతిక్తాత్ రె
వెయు పంటెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కితార్. 5 (మిగిలితిత్ మనిన్ సాతికార్ 
అయ వెయిఙ్ పంటెఙ్ వీజినిదాక బతిక్ఏతార్) యాకాదె సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత
మర్ జి నిఙె ఆనిక. 6తొలితమరిజ్ నిఙ్ నిదనిన్లొఇ కూడ్ఃజిమంజినికార్ దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మనిన్కార్. వారు దేవుణు వందిఙ్ పూరి కేట ఆతికార్. నినిన్వరిముసుక్
రుండిసావుదిఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ . గానివారు దేవుణుదిఙ్ ని కీసుత్ ఙ్ పూజేరిఙులెకెండ్ 
మంజి కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి వెయిఙ్ పంటెఙ్ ఏలుబడిః కినార్.

సయానునాసనం ఆజినిక
7 వెయిఙ్ పంటెఙ్ పూరి ఆతి వెనుక సయాను తొహె ఆతిబాణిఙ్ డిఃసెప్ ఆనాన్.

8వాండు బూమి ముసుక్ నాలిగ్ దికుక్ఙాణి విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్ మొసెం కిజి,
విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి సయన్మ్ దిఙ్ గోగ్ నిమాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్ తనాన్ లె.
వరి లెకక్ సమ్ దరం పడఃకాది ఇసక్లెకెండ్ మంజినాద్. 9 వారు బూమి ముసుక్
మనిన్ విజు దేసెమ్ కాఙ్ సొహార్. దేవుణు లోకుర్ మంద కూడ్ఃజిమంజిని, దేవుణు
గొపప్ఙ ఇసట్ం కిజిని పటన్మ్ దిఙ్ సుటులం ఆతార్, గాని పరలోకమ్ దాన్ సిసు డిఃగ్ జి
వాజి వరిఙ్ సురాద్. 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 సొహి
లెకెండ్ సిలెల్ండ ఆతె. అకెక్ఙ్ తొఏండాతె. 12-13 మరి సాతికార్ విజేరె, అహిఙ
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పెరికార్ ని ఇజిరికార్ విజేరె అయ గొపప్పెరి సింహాసనం ఎదు నిహిమనిన్క సుడ్ఃత.
సమ్ దరమ్ దుసాతికార్ విజేరెసమద్ రమ్ దాన్ డిఃసెప్ఆతార్. సాతికార్ మంజినిఅయా
లోకమ్ దు మహికార్ బా డిఃసెప్ ఆతార్. నసిత్వలె, పుసత్కమ్ కు రెకె ఆతె. దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని మరి ఉండి పుసత్కమ్ బా రెకె ఆతాద్.
అయ పుసత్కమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఇడిత్మనిన్లెకెండ్, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిమనిన్ పణిఙ తగితి
లెకెండ్ సాతికార్ తీరుప్ పొందితార్. 14సావుని అయా లోకం గందకమ్ దాన్ సిసు
కసి మంజిని సెరు ననిన్ బాడిడ్దు అరెప్ ఆతె. యాసిసు మంజిని బాడిడ్ రుండి సావు.
15 దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దు పేరు
తోర్ ఏండాతిఙ ఎయెన్ బాఅయసిసుమంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆనాన్ లె.

21
కొతత్ యెరూసలేం

1 నసిత్వలె, నాను ఉండి కొతత్ ఆగాసమ్ ని ఉండి కొతత్ బూమి సుడ్ఃత. మొదొహి
ఆగసమ్ నిమొదొహిబూమిసిలెల్ండఆతెమహె. సమ్ దరమ్ బాసిలెల్ండఆతమహాద్ .
2మరికొతత్ యెరూసలేముఇనిదేవుణుపటన్ం,మాసిసొండెఙ్ ఇజివిజుఇట్ కిజిగొపప్
నెగండ్ తయారాతిమనిన్ పెండిల్ దఙ్ డిఃలెకెండ్, పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వాతిక నాను
సుడ్ఃత. 3 నసిత్వలె, “ఇదిలో, దేవుణు లోకుర్ వెట బతిక్ని ఇలుల్ మనాద్. వాండు,
వరి వెటనె బతిక్నాన్. వారు వనిన్ లోకుర్ ఆన మంజినార్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండె
ఆజి వరివెట మంజి వరి దేవుణు ఆన మంజినాన్. 4వాండు వరి కణుకెఙాణ్ కణిర్ 
తేలాన్న్. మరిసావు,దుకం,అడఃబానిక,నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బామన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
మొదొహిసఙతిఙ్ విజుగడఃసెత్ సొహె”,ఇజిఅయసింహాసనమ్ దాన్ ఉండిపెరికంటం
వెహిక వెహ.

5అయ సిమసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ , “ఇదిలోనాను విజు కొతాత్ కెఙ్ కిజిన”, ఇజి
వెహాన్ .మరి “యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటిన్కెఙ్ నినిజమాతికెఙ్. అందెఙె ఇకెక్ఙ్ రాసి
ఇడ్ఃఅ”, ఇజివాండు నఙి వెహాన్ .

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

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

15 అయ పటన్మ్ దిఙ్ ని, దనిన్ గోడెఃఙ్ ని దారబందమ్ కు కొలిదెఙ్, నావెట వరిగ్ని
దేవుణుదూతకియుదుబఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిమనిన్ఉండికొలినిడుడుడ్ మహాద్ .
16అయ పటన్ం నాలిగ్ దరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ కొలత్ మనిన్క. దనిన్ నిరిండ్, దనిన్ వెడలుప్
సమానం మహె. వాండు అయ కొలిని డుడుడ్ దాన్ అయ పటన్మ్ దిఙ్ కొలితిత్ఙ్, దనిన్
కొలత్ రుండి వెయుఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్ కిలొమీటరుఙ్ ఆతె. దనిన్ నిరిండ్, ఎతుత్ , వెడలుప్
విజు సమానం మహె. 17వాండు దనిన్ గోడెఃఙ కొలితిత్ఙ్, అది లోకురి కొలత్దిఙ్ వంద
నాల్ పయ్ నాలిగ్ మూరెఙ్ దలం మనాద్. అయ కొలత్దానె దేవుణు దూత కొలితాత్ న్.
18 దనిన్ గోడడ్ః, సూరయ్ కాంతం ఇని పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మనిన్ విలువాతి
రంగు పణకుఙాణిఙ్ తొహ మనాద్. మరి అయ పటన్ం గాజు లెకెండ్ మనిన్ మెరిస్ని
బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆతమనాద్. 19అయపటన్మ్ ది గోడెఃఙపునాది రకరకమ్ ది
గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ సోకుదాన్ తయార్ ఆత మనాద్. మొదొహి
పునాది సూరయ్ కాంతం ఇని ఎరాని రంగు పణకు, రుండి పునాది నీలి రంగు పణకు,
మూండిపునాదిజమున రంగు పణకు,నాలిగ్ పునాదిఆకు రంగు పణకు. 20అయ్ దు
పునాది వయ్ డురయ్ం ఇని రంగు పణకు, ఆరు పునాది కెంపు ఇని రంగు పణకు,
ఏడుపూనాది బఙారం రంగు పణకు, ఎనిమిదిపునాది గోమెదికం ఇని రంగు పణకు,
తొమిమ్ది పునాది పుసయ్రాగం ఇని రంగు పణకు, పది పునాది సొరణ్సూనియం ఇని
రంగు పణకు, పదకొండు పునాది పదమ్రాగం ఇని రంగుపణకు, పనెన్ండు పునాది
సుగందం ఇని రంగు పణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21 దనిన్ పనెన్ండు దారబందమ్ కు
పనెన్ండుముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్. ఉండిఉండిదారబందంఉండెపూసదానెకితత్
మనాద్. పటన్మ్ ది రోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజిని గాజుదిఙ్ పోలితి బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ ఆతమనాద్.

22విజుదనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్ పబు ఆతి దేవుణుని గొరెపిలల్ దనిన్ దేవుణు గుడిః
ఆతిమనిన్ఙ్ అయ పటన్మ్ లొఇ దేవుణు గుడిః ఉండిబా తోర్ ఏతాద్. 23 అయ
పటన్మ్ దిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్ ఇజి పొదుద్ బా నెలబా అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు గొపప్ జాయ్ నె పటన్ం విజుజాయ్ 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 బాఅయ పటన్మ్ ది దారబందమ్ కు
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కెహ్ ఏద్. 26 విజు దేసమ్ కాణికార్ వరి ఆసిత్ఙ్ ని వరిఙ్ గవ్ రం తపిసిత్కెఙ్ విజు అయ
పటన్మ్ లొఇ తనార్. 27దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని
గొరెపిలాల్ ది పుసత్కమ్ దు పేరుకు మనిన్కారె, దనిన్ లొఇ సొనార్. గాని సెఇ పణిఙ్ 
కినికార్,మొసెంకినికార్,సిగుఆనికెఙ్ కినికార్ ఎయెర్ బాదనిన్లొఇసొండెఙ్ అట్ ఏర్.

22
పాణంసీని గడడ్

1నసిత్వలె, కలిత్సిలిల్ అదద్ం ననిన్,పాణంసీనిఏరుమనిన్ గడడ్ ,దేవుణుదినిగొరెపిలల్ది
సింహాసనమ్ దాన్ సొనిస్ మంజినిక అయ దేవుణు దూత నఙి తోరిసాత్ న్. 2 అయ
గడడ్ పటన్మ్ ది రోడు నడిఃమిహన్ సొనిస్ మహాద్ . అయ పెరి గడాడ్ ది రుండి ఒడుడ్ ఙ
పనెన్ండు నెలెఙ, పనెన్ండు సుటుక్ కాయెఙ్ కాసి పటుక్ సీని పాణం సీని మరాన్ 
మనాద్. అయపాణంసీనిమరాతిఆకుఙ్ విజుజాతిఙణివరిఙ్ జబుబ్ఙాణిఙ్ నెగెండ్ 
ఆదెఙ్ పణి కినాద్. 3 దేవుణు సయిప్ సితిత్ మహికెఙ్ ఇనికబా అయ పటన్మ్ దు
మన్ ఏద్. దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనం అబెబ్ మంజినాద్. వనిన్ పణికినికార్ 
వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి మంజినార్. 4వారు దేవుణు ఎదు మంజి. మొకొం నిండు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి మంజినార్. వనిన్ పేరు వరి నొదుఙ రాసె ఆనాద్ లె. 5అబెబ్ ఎసెఙ్ బా
రెయుమన్ ఏద్. దీవజాయ్ గానిపొదుద్ జాయ్ గాని వరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, పబు ఆతి దేవుణునె వరిఙ్ జాయ్ సీజి మంజినాన్. వారు అంతుసిలెల్ండ
ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజిమంజినార్.

6మరి అయ దేవుణు దూత, నఙియాలెకెండ్ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ పవకరిఙ్ 
వెహిస్నిదేవుణు,బేగిజరిగ్దెఙ్ మనిన్వనకాఙ్ వనిన్ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజివనిన్
దూతెఙ్ పోకాన్.

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

మాటెఙ్, వెంజి,లొఙిజి, నడిఃనికాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

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

10మరినావెటఈహ వెహాన్ . “యాపుసత్కమ్ దుమనిన్మాటెఙ్ దేవుణువెహికెఙ్,
అందెఙె దినిన్ఙ్ మూకిస్ సీలు కిదెఙ్ ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ 
కాలం డగు ఆత మనాద్. 11 తపుప్ పణిఙ్ కినికాన్ మరి ఒదె తపుప్ పణిఙ్ కిపిన్.
ఎయెన్ బా కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజి మనీన్. నీతి మనిన్కెఙ్ కినికాన్ 
మరి ఒదెద్ నీతి మనికెఙ్ కిపిన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, మరి అయాలెకెండ్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.
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12 “ఇదిలో,నాను బేగినె వాజిన. నాను వానివలె ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కితి
పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీదెఙ్ ఇనాయం తనా. 13అలాప్ని ఒమెగ నానె. 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.

16 దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిన్వరివందిఙ్, యా సఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ 
యేసు ఇని నాను, నా దూతెఙ్ పోకమనన్. నాను దావీదువెలెదాన్ 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 బా ఏహిక్ కటిత్ఙ వాండు రపిన్. ఎయెన్ బా వాండు
కోరితిత్లెకెండ్,పాణం సీని ఏరు ఇని ఇనాయం సెడిడ్ఃనె లొసిన్.

18 యా పుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహి మాటెఙ్ వెనివరిఙ్ విజేరిఙ్,
వారు జాగర మండెఙ్ ఇజి నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఎయెన్ బా దినిన్వెట మరి
ఇనికబా కూడుఃపిత్ఙయాపుసత్కమ్ దు రాసిత్మని జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్ముసుక్
తపిసాన్న్. 19 ఎయెన్ బా యా పుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహి మాటెఙ,
ఇనికబా లాగితిఙ, వనిన్ఙ్ దేవుణుయా పుసత్కమ్ దు వెహిమని పాణం సీని మరాతి
పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్ పటన్మ్ దు వంతు మన్ ఇకాన్ 
లెకెండ్ కినాన్.

20యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమె నాను బేగినె వాజిన”, ఇజి
వెహిస్నాన్. ఆమెన్ . పబు ఆతి యేసు రఅ. 21 పబు ఆతి యేసు దయాదరమ్ం
దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్. ఆమెన్.
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