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మతత్యి 1:1 1 మతత్యి 1:17

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

ఇజిరుండిముకెక్ఙ్ మనెన్. పడాయ్ ఒపుమానమ్ దుయేసుపబు వందిఙ్ వెహిమనిన్సఙతిఙ్ ,ఎలాగ
పూరిఆతెఇజికొతత్ ఒపుమానంజాగర సద్ విజి సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ . కొతత్ ఒపుమానమ్ దుమనిన్
మొదొహి పుసత్కమ్ నె మతత్యి రాసిత్ సువార. యేసు పబు సిసుర్ లొఇ మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతి
మహిమతత్యి ఇనికాండె ఇకక్ రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13)యేసు పబుఙ్ సిలువ పొకి వెనుక,
ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్ వెనుక ఇక రాసె ఆత మనాద్ . ఇజియా సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెసిత్కార్
వెహిస్నార్ . దేవుణు వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ యేసుపబునె ఇజి యూదుర్ 
ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్ రాసత్ మనాద్ . యేసుపబుపుటిన్ వందిఙ్ ,మరిదనివెనుక జరిగ్తి సఙతిఙ్ 
వందిఙ్ దేవుణుముఙాల వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిక ఎలాగ అయాలెకెండ్ నెపూరి ఆతె ఇజి పడాయ్ 
ఒపుమానమ్ దాన్ దనిన్ వందిఙ్ మనిన్మాటెఙ్ లాగిజ్ రుజుప్ కిజి తొరిసినాన్ . దేవుణు పవకరు వెట
వరిగ్తి సఙతిఙ్ యేసుపబు బతుక్దు అయాలెకెండ్ పూరిఆతె (మతత్యి 1:23, 2:6, 14, 18, 23)
ఇసాఏలులోకుర్ రాజుఆతిమహిదావీదుతెగాదుపుటిత్కాన్ ఇజిరుజుప్ కిదెఙ్ ,వనిన్తెగాదుపుటిత్వరి
పేరుకుబామఙితోరిసినాన్ . మరిదేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు నండొసుటుక్రాసత్
మనాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యేసుపబు లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-
14 అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్ మనాద్ . యేసు, దేవుణు మరిసి ఆతికాండె ఇజియా సువారదాన్ డటం
వెహిస్నాన్ .

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

మరిసి ఇసాస్కు, ఇసాస్కు మరిసియాకోబు, యాకోబు మరిసిర్ యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్.
3యూదామరిసిర్ పెరెసుని జెరహ , వరియాయపేరుతామారు. పెరెసు మరిసి ఎసోము, ఎసోము
మరిసి అరాము, 4అరాము మరిసి అమిమ్నాదాబు, అమిమ్నాదాబు మరిసి నయసోస్ను, నయసోస్ను
మరిసిసాల్ మాను. 5సాల్ మానుమరిసిబొయజు,బొయజుయాయపేరు రాహబు,బోయజుమరిసి
ఓబేదు, ఒబేదు యాయ పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి యెసయ. 6 యెసయ మరిసి రాజు ఆతి
దావీదు. దావీదు రాజు మరిసి సొలొమోను, సొలొమోను అయ్ సి, ముఙాల ఊరియెఙ్ ✡ ఆలిస్ ఆతి
మహికాద్. 7సొలొమోను మరిసి రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయామరిసి ఆసా.
8ఆసామరిసియెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసియెహోరాము,యెహోరాముమరిసి ఉజిజ్యా.
9ఉజిజ్యామరిసియోతాము,యోతాముమరిసి ఆహజు,ఆహజుమరిసిహిజిక్యా. 10హిజిక్యా
మరిసి మనసె, మనసె మరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసి యోసీయా. 11 యోసీయా మరిసీర్ 
యెకొనియని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. వరి కాలమ్ దు బబులోను దేసెమ్ ది రాజు యూదురిఙ్ 
వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసి తొహ ఒతాత్ న్. 12బబులోను దేసమ్ దు సొహి వెనుక అబెయెకొనియెఙ్ 
మరిన్ పుటాత్ న్. వనిన్పేరు సయలీత్యెలు,సయలీత్యెలుమరిసిజెరుబాబెలు. 13జెరుబాబెలుమరిసి
అబీహ దు, అబీహ దు మరిసి ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14 అజోరు మరిసి
సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహ దు. 15 ఎలీహ దు మరిసి ఎలియాజరు,
ఎలియాజరుమరిసిమతాత్ ను,మతాత్ ను మరిసియాకోబు. 16యాకోబుమరిసియోసేపు, వనిన్ ఆలిస్
ఆతిమరియపొటాదు కీసుత్ ఇజి కూకె ఆతియేసు పుటాత్ న్. 17యాలెకెండ్ అబాహముబాణిఙ్ అసి
దావీదు రాజు దాక మొతం పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు, దావీదు రాజు బాణిఙ్ అసి యూదురిఙ్ బబులోను

* 1:1 1:1దావీదు ఇసాయేలులోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుఏరాప్టు కితిరాజు. వాండు ఇసాయేలుది రుండిరాజువనిన్ముఙాలసవులు
ఇనికాన్ ఏలుబడిః కిజిమహాన్ . ✡ 1:6 1:6 2సము 11:1-27.
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దేసమ్ దు వెటిట్ పణి కినివరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతికాలమ్ దాకపద్ నాలిగ్ తరమ్ కు. యూదురు బబులోను
దేసమ్ దు సొహిబాణిఙ్ అసియేసు కీసుత్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

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

మహాద్ . గాని వారు రిఎర్ ఉండె బానె గూర్ ఏండ ముందాలెన్ అది దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాత
డిఃసాత్ ద్. 19గాని దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతియోసేపు దేవుణు రూలుఙ్ లొఙిజిమనికాన్ కక, విజేరిఙ్ 
ఎదు సిగు కిబిస్ ఏండ, ఎయెర్ బానెస్ ఏండ, దనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20యోసేపుయా
సఙతిఙ వందిఙ్ ఆలోసనం కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వనిన్ఙ్ తోరె ఆజి ఈహ వెహాన,
“దావీదురాజుతెగాగ్ తికాన్ ఆతియోసేపు,నిఙిపేరుకితిమనిమరియెఙ్ డగుకిదెఙ్ అనుమానంఆమ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నెఅదిపాతడిఃసత్ మనాద్. 21అది ఒరెన్ కొడొః ఇడ్ నాద్ లె.
వనిన్లోకాఙ్ వరిపాపమ్ కాణిఙ్ వాండురకిస్సాన్న్ లె. అందెఙెవనిన్ఙ్ యేసు†ఇజిపేరుఇడ్ దెఙ్ వలె”,
22-23 “ఉండి విడిః బోదెలి పాత డిఃసి ఒరెన్ మరిన్ ఇడాన్ద్ లె. వాండు ఇమామ్నుయెలు ఇజి కూకె
ఆనాన్ లె✡”, ఇమామ్నుయెలు ఇహిఙ దేవుణుమావెటతోడుః మనాన్ ఇజి అరద్ం. ముందాల దేవుణు
పవక వెట వరిగ్తి యామాటెఙ్ నిజం పూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుయా లెకెండ్ జరిగ్తె. 24యోసేపు
నిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహి వజనె మరియెఙ్ ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్ ఇండొ కూక
ఒతాన్. 25 గాని మరియ మరిన్ ఇడిన్దాక వాండు దని డగు సొన్ ఏతాన్. మరిన్ పుటిత్ఙ్ వాండు
వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదు రాజు ఏలుబడిః కిజి మహివలెయూదయదేసమ్ దుమని బెతెల్హెము ఇని నాటొయేసు
పుటాత్ న్. వాండు పుటిత్ వెనాక్ తూర్ పు దరొటాన్ గాన్నురు* యెరూసలేం ఇని పటన్మ్ దు వాతార్ 
2పటన్మ్ దు వాతారె, “యూదురిఙ్ రాజుఆదెఙ్ ఇజి పటిత్ కొడొః ఎంబెమనాన్ ? వాండు పుటిత్దనిన్ఙ్ 
గురు తొరిసిని సుకక్, మాపు తూరుప్దరోటు సుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వాత
మనాప్ ”, ఇజి వెహార్ . 3 యా 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”, ఇజివారు వెహార్ , “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాలెకెండ్ దేవుణు ముఙాల
ఒరెన్ పవక వెట వరిగ్తమహాన్.”

6 “యూదయదేసమ్ దుమని 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 ఏండగాన్నురుఙ్ కూక్ పిసాత్ ండెసుకక్తోరెఆతిత్ సరియాతిటయంవరిఙ్ వెన్ బాజినెసాత్ న్. 8వరిఙ్ 
బేతెల్హేమ్ దు పోకాండె, “మీరు సొనిస్ నెగెండ అయాకొడొఃదిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃజి వాండు ఎంబెమనాన్ 
ఇజినఙిబాకబురుతగ్ అ. అయావలెనానుబాసొనిస్వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసన్”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ .
9 వారు రాజు వెహి మాట విహరె సోతార్. సొనిస్ మహివలె, వారు తూర్ పు దరోటు సుడ్ఃతిమహి
సుకక్, వరి ముందాల నడిఃజి మహాద్. కొడొః మహి బాడిడ్ ముసుక్ అందితిఙ్ అయా సుకక్ అబెబ్
నిహాద్. 10సుకక్సుడ్ఃతిఙ్ వారుగొపప్సరద్ ఆతార్. 11ఇండొసొహారెఅయ్ సిఆతిత్ మరియవెటమనిన్
కొడొఃదిఙ్ సుడిఃతారె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. నసిత్వలె వారు ఒతిత్మహి
పెటెఙ్ రేతారె బఙారం, సాంబాణి, బోలాం‡ ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండిత సితార్. 12 “హేరోదు రాజు డగు

† 1:21 1:21 యేసు ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం, యెహోవ దేవుణు రకిస్సాన్న్ సిలిల్ఙ సాయం కిజినాన్ . ✡ 1:22-23 1:22-23

యెసయ 7:14. * 2:1 2:1సుకెక్ఙవందిఙ్ సదువునెసిత్కార్ . † 2:6 2:6మికా 5:2. ‡ 2:11 2:11సాంబాణిసాంబాణి
ఇనిమరాన్ దాన్ దొహ్ కిన్ నెగిగ్ వాసనంమనిన్ గొపప్ విలువాతిఒసుత్ బోలంబోలం ఇనిమరాన్ దాన్ నెగిగ్ వాసనంమనిన్ ఒసుత్ మాయమ్ కు
లెకెండ్ బాపణి కినాద్ .
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మర్ జిసొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు దూత కలాదు వరిఙ్ వెహి వజ,వారుమరి ఉండి సరిదాన్ వరి దేసెం
సొహార్ .
అయ్ గుపుదేసమ్ దుసొనిస్నార్ 

13గాన్నురుమర్ జిసొహివెనుక ఒరెన్ దేవుణుదూతయోసేపుఙ్ కలాదుతోరెఆజి, “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 .
14నసిత్వలెవాండునిఙితండె,కొడొఃదిఙ్ నిఅయ్ సిఙ్ అసాత్ ండెఅయాపొదొయ్ నెఅయ్ గుపుదేసమ్ 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 మనిపాంతమ్ కాఙ్ మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ ని దనిన్
అడిఃగి వయ్ సుమని కొడొఃరిఙ్ విజెరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితాన్.

17-18 “రామా నారుదాన్ ఉండి పెరి జాటు వెహద్. గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజిని జాటునె.
రాహేలు§ దనిన్ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబజినాద్. కొడొఃర్ సాతిఙ్ అది ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్
పవకవెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమహియామాటయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

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

తోరె ఆతాండె, 20 “నీను నిఙ్ అ, కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి ఇసాయేలు దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహికార్ సాత సొహార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21 అందెఙె యోసేపు
నిఙితాండె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ 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 గలీలయ
ముటాదు సొహాన్ . 23 అబెబ్ నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు సొహాండె బతిక్తాన్. “నజరేతుదికాన్ ఇజి
వాండు కూకె ఆనాన్ లె”, ఇజి దేవుణు పవకరు వెట కీసుత్ వందిఙ్ వరిగ్తిమహిమాటెఙ్ యాలెకెండ్ 
పూరిఆతె.

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2 అయ దినమ్ కాఙ్ బాపిత్సం సీని యోహాను వాతండె, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు
ఆత మనాద్. అందెఙె మీరు పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజి యూదయ బిడిఃఙ్ బూమి
పాంతమ్ కాఙ్ సాటిసి మహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరి
తినాఙ్ కిదు”, ఇజి బిడిఃఙ్ బూమిదాన్ ఒరెన్ డేలిస్ వెహిస్ని కంటం వాజినాద్✡ ఇజియెసయ పవక
వెట దేవుణు ముందాల వరిగ్తిక విని వందిఙె. 4యోహను ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితి సొకెఙ్ 
తొడిఃగితాండె, నడుముదు తోలు బెలుట్ తొహె ఆజి మహాన్ . వాండు మేపిలెక్ ని అడిఃవి తేనె, తింజి
బతిక్జి మహాన్ . 5యెరుసలేమ్ దికార్ ని, యూదయ దేసెమ్ దికార్ విజెరె, మరియొరాద్ ను గడడ్ డగు
మని నాహక్ణికార్ విజెరె సోతారె యోహను వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ వనిన్డగు వాతార్. 6 వారు, కితి
పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజియొరాద్ 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
నమిమ్జి మిరు వాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కోపమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు వాతిదెరా? నిజమె
అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8 మీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి దనిఙ్ తగితి

✡ 2:15 2:15హోసెయ 11:1. § 2:17-18 2:17-18 ఇసాయేలు (యూదురి)లోకురిఙ్ అనిగొగొఆతిఇసాస్కుమరిసియాతి
యాకోబు ఆలిస్నె రాహేలు. నెబుకక్ద్ నెసర్ బబులోనుదు ఏలుబడిః కిజి మహివలె ఎపయెన్ ది యూదురిఙ్ అసత్ ఒతాత్ న్ . వరి లొఇ
నండొండార్ బానెసపెప్ ఆతార్ . ✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . 9 ‘మాపు అబాహము తెగాగ్ తికాప్ , అందెఙె మాపు సికస్దాన్ తపె ఆనాపెల్ ’ ఇజి
మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాపణకాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ 
దేవుణు అటిన్కాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 10 దేవుణు మరెక మొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు
గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరాన్న్ లె.
11 మీరు పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసిత్ సితి వందిఙ్ . నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నా
వెనుక వానికాన్ నఙిమిసిత్ అతికారంమనికాన్. వనిన్ జోడుక్ పిండ్ దెఙ్ బానాను తగిన్క ఆఎ. వాండు
దేవుణు ఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙిబాపిత్సం సీనాన్ లె. 12వాండు గాలి ఇడిన్ సేహి కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ 
పోలితమనాన్. వాండు వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజిగాలి ఇటిత్ కూలిఙ్ కొటు ఇండొ ఒసివాకాన్న్ లె.
పొటుదిఙ్ నంబిఇ సిసుదు సుర్ నాన్ లె.”
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.

13నసిత్వలెయోహను కీదాన్ బాపిత్సంలాగెఆదెఙ్, గలిలయదాన్ యేసుయొరాద్ ను గడడ్దువాతాన్.
14 “నీ కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, నఙి అవ్ సరం గాని నీను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ నా డగు
వాతిదా?”, ఇజియోహను వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ తాన్. 15 “ఏలుయాలెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయా
లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ పూరి కినిక మఙి తగెన్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . నసిత్వలెయోహను
ఒపుప్కొటాన్.

16 బాపిత్సం లాగె ఆతి వెటనె యేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్. అయావలెనె ఆగాసం రే ఆతాద్.
దేవుణు ఆతమ్పావురపొటిలెకెండ్ యేసుముసుక్ డిగ్ జివానికయోహను సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండునా
ఇసట్మాతిమరిన్,వినిముసుక్నాను నండొసర్ దఆజిన”, ఇజి దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వెహిస్ని
ఉండిజాటువాతాద్.

4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

1వెనుక దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిపాంతమ్ దు నడ్ఃపిసాత్ న్. అబె సయాన్ యేసుఙ్ 
తపు కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్. 2నలపయిరోసుక్ రెయుపొకల్ ఉపాస్ మహివెనుక వనిన్ఙ్ బఙ
కటాత్ ద్. 3 సయాన్ వనిన్ డగు వాతండె, “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, యా పణకుఙ తిండి ఆఅ
ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 4 నసిత్వలె యేసు “లోకు బతిక్జినిక తిండిదానె ఆఎద్ , గాని దేవుణు
వెయుదాన్ వాని విజు మాటెఙాణిఙ్ బా బతిక్జినాన్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ ”✡, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

5 వెనుక సయ్ తాను యేసుఙ్ దేవుణు పటన్ం ఆతి యెరూసలేముదు కూక ఒతండె, అబె మని
దేవుణు గుడిః కొసాదు నిల్ పాత్ న్. 6అబె నిల్ పాత్ ండ “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి
డాట్ అ. ‘నీ వందిఙ్ వనిన్ దూతరిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ కాలుక్ పణకుఙ తగ్ లిఏండ వారు 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 .

8 మరి ఉండి సుటు, సయ్ తాను యేసుఙ్ నండొ ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె
యాలోకమ్ దుమని విజు దేసెమ్ కాఙ్,మరి వనాక్ఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కినివరి అతికారమ్ ని వరిఙ్ 
కలిగితి మనికెఙ్ విజు తోరిసాత్ న్. 9 అకెక్ఙ్ తోరిసాత్ ండె, “నీను నా ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి నఙి
పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙయాకెఙ్ విజునాను నిఙి సీన”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు వనిన్ వెట, సయ్ తానా,
నాబాణిఙ్ సొన్ అ, “నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

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

యేసు సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదొలిస్నాన్

✡ 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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12 యోహను కయ్ ది మహాన్ ఇజి విహండె యేసు గలిలయదు మని నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు
మర్ జి వాతాన్. 13 వెనుక యేసు నజరేతు పటన్ం డిఃసి జెబులూను, నపాత్ లి పాంతమ్ కాఙ్ 
డగు, గలిలయ సందారం పడఃకాదు మని కపెరన్హమ ఇని పటన్మ్ దు వాతండె బతిక్తాన్.
14-16 “జెబూలూను పాంతమా, నపాత్ లి పాంతమా, యోరాద్ న్ అతాహ పడక సమ్ దరం డగు మని
యూదురు ఆఇకార్ బతిక్జిని గలిలయ పాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజి మహికార్ గొపప్ జాయ్ 
సుడ్ఃతార్. సావుఉండినీడలెకెండ్ మనిదేసమ్ దుబత్ కిజిమహిలోకుర్ ముసుక్జాయ్ పుటాత్ ద్”✡.
ఇజి దేవుణు ముఙాల యెసయ పవక వెట వరిగ్తి మాటయా లెకెండ్ యేసు వాతిఙ్ పూరి ఆతాద్.
17 అయా వలెహాన్ అసి యేసు, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత మనాద్. అందెఙె మీ
పాపమ్ 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 దు వల
పొకిస్మొయెఙ్ అసి మహార్ . 19 “నా వెట రదు. నా వెట వాదెఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నాను
మిఙి తయార్ కినాలె”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20వారు వెటనె వరి వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక
సొహార్ . 21 అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ యేసు జెబెదాయి మరిసి ఆతి యాకోబుఙ్ ని, వనిన్ తంబెర్ సి
ఆతియోహనుఙ్ సుడ్ఃతాన్. వారు రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయి వెట డోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజి
మహివలెయేసు వరిఙ్ కూకాన్. 22వెటనెవారు వరిడోణినివరిబుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుకసొహార్ .
యేసు జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

23యేసు గలిలయదేసెం విజుబూలాజియూదురుమీటిఙ్ కిజిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేసిప్సి, దేవుణు
ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువార సాటిసి మహాన్ . విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ ఇఙ్ 
మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24 యేసు పేరు సిరియ దేసమ్ దు విజు సారితాద్. రకరకమ్ ది
జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. 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.

1యేసు మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. అబె బసిమహిఙ్, వనిన్ సిసూర్ వనిన్
డగు వాతార్. 2అయావలెవాండు 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. 4ఏలు దుకమ్ దాన్ అడఃబాజిమనిన్కార్ దేవుణుసీనిదీవనమ్ కుమంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ ఓదరిసాన్న్. 5 నిపాతి గుణం మనికార్ దేవుణు సీని దీవనంకు
మంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకం విజు వరిసొంతం ఆనాద్.

6దేవుణు వెహివజ నీతినిజాయిదాన్ మండెఙ్ ఇజి నండోఆసమనికార్ 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 వరిముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్ లె. 8నెగిగ్ మనుస్ మనికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు
మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణుదిఙ్ సూణార్ లె.

9 లోకుర్ సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజి పణి కినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ 
ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి కూకె ఆనార్ లె. 10దేవుణు వెహి వజనాయం

✡ 4:14-16 4:14-16యెసయ 9:1-2. * 4:25 4:25 దెకక్పొలి ఇహిఙ పది పటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయసమ్ దరం అతాహ
పడకమహె.
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వందిఙ్ మలెల్ఙఙ్ ఓరిసిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు
దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినార్ లె.

11నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీముసుక్ నిందెఙ్ మోపిస్ మిఙి మలెల్ఙ్ కిజి, మరి
మీముసుక్ అబదద్మాతి సెఇమాటెఙ్ విజు వెహిన్ వెలెమీరు దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ .
12 అయావలె నండొ సర్ ద ఆజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకామ్ దు* మిఙి నండొ పలం
దొహ్ కాన్ద్ లె. మీముందాలబతిక్జిమహిదేవుణుపవకరుఙవెటబావారుయాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ కితార్.

సోరు -జాయ్ 
13మీరుయాలోకమ్ దుసోరుననికిదెర్. గాని,సోరుదిఙ్ † రుసిసొహిఙ,ఎలాగదనిఙ్ రుసిమర్ జి

తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? అక వెలిల్ విసీర్ జి లోకుర్ మటెత్ఙ్ నె ఆఎండ మరి ఇని పణిదిఙ్ బా రఇక. 14మీరు
యాలోకమ్ దు మనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్. గొరొన్ ముసుక్ మని పటన్ం డాఙ్ జి మండెఙ్ అట్ ఏద్.
15ఎయెర్ బాఉండిదీవకసిసితూముదాన్ ముసిఇడ్ ఎర్. గానిఇండొణివరిఙ్ విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ
దీవ కంతూదునె ఇడాన్ర్.

16అయాలెకెండ్ నె, మీ బతుక్ విజేరిఙ్ జాయి సీనివజ మండెఙ్. నసిత్వలె మీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ
సుడ్ఃజిలోకుర్ విజెరె దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ పొగి డిఃనార్.
దేవుణు సితి రూలుఙ వందిఙ్ 

17దేవుణుసితిరూలుఙ్ గాని,దేవుణుపవకరువెహిమాటెఙ్ గానిడెయ్ జిపొకెఙ్ నానువాతమనన్
ఇజిమీరు ఒడ్ బిమాట్. వనకాఙ్ డెయ్ జిపొకెఙ్ ఇజిసిలెల్ద్ ,గానిఅయాలెకెండ్ నెపూరి కిదెఙ్ నెనాను
వాతమనన్. 18ఏలుహన్ అసిబూమిఆగాసం సిలెల్ండ ఆతిఙ్ బాదేవుణుమాటదుమనిఉండి ఇజిరి
అకస్రం గాని, సునన్ గాని,రాసిత్ మని లెకెండ్ పూరిఆఏండసొన్ ఉ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

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

20మీరు కినిపణిఙ్,పరిసయ్ రుఙునియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ కినిపణిఙముసుక్,దేవుణు
ముందాలఒదెసరిఆతికెఙ్ ఇహిఙనె,మీరు దేవుణు కినిఏలుబడిఃదుమంజినిదెర్ లెఇజినానుమిఙి
వెహిస్న.

సపిన్క ఆఏద్ 
21 “లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ”✡ఎయెన్ బాఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ,వనిన్ఙ్ తప్ ఏండతీరుప్వానాద్ లెఇజి

ముందాహన్ అసివెహిమనిమాటమీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 22గానిఏలునానుమిఙివెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ ఎయెన్ బా, మరి ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆతిఙ వనిన్ఙ్ తీరుప్ వానాద్. ఎయెన్ బా మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “పణిదిఙ్ రెఇకి”, ఇజి వెహిఙ వాండు సన్ హది సఙం ఎదు దనిన్ వందిఙ్ సమాదనం
వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “బుదిద్ సిలికి”, ఇజి వెహిఙ, వాండు ఎలాకాలం సిసు కసి
మంజినిబాడిఃదు అరన్ మంజినాన్.

23-24నీను 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
వెటనెసంద సురిన్మాలిపీటడిఃసిసొనిస్,ముందాలనీను వనివెటరాజినంఆఅ. వెనుకమర్ జివాజి
దేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్ సిఅ. 25 నిఙి కోరుట్ కిదెఙ్ అకు మని వనిన్ వెట బేగి రాజినం ఆఅ. టయం
మనివెలనె ఆక కిఅ. సిలిఙ వాండు నిఙి తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ నిఙి జెలిదు
ఇడ్ దెఙ్ అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండునిఙిజెలిదుఇడాన్న్. 26ఉండిపయస్బాసిలెల్ండఅపుమనిక
విజు సీనిదాక నీను వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.

* 5:12 5:12 దేవుణు మంజినిమబాడిడ్ † 5:13 5:13 యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్ సోరు సిలెల్తాద్ .
అయావెలెసోరువెట తెలల్ని ఇసక్బా కూడితమహెతడి కితిత్ఙసోరు విజు కరిగిజిసొనాద్ , ఇసక్మిగిలినాద్ . అయావెలెలోకుర్ సోరు
రుసి సిలిల్క ఇజి వెహిస్మహార్ . ✡ 5:21 5:21 నిరగ్మ 20:13.
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27 “రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ” ఇజి వెహి మనిక మీరు వెహి మనిదెర్ గదె. 28గాని నాను మిఙి
వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా మనుస్దు సెఇ ఆసదాన్ ఉండి అయ్ లి కొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙ వాండు
అయావలెనె దనివెట వనిన్ మనుస్దు పాపం కితికాన్ ఆజినాన్. 29నీ ఉణెర్ కణక నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ
దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. నీనె ఎలల్ కాలం సిసుమంజినిబాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ,మీఒడొఃల్ దాన్ ఉండి
ముక సొహిఙ అకాక్దె నెగెద్. 30 మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ.
నీనె ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, నీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండిముక సొనికదె నెగెద్.
31ఎయెన్ బావనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అసి నీనునాఆలిస్ ఆఎద్  ఇజి దనిఙ్ ఉండి
విడిఃఆకు రాసి సీదెఙ్ ఇజి వెహిక మీరు వెహి మనిదెర్ గదె? 32గాని నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ మాసి డిఃసిత్ సితిఙ, వాండు దనిఙ్ రంకు బాలాదెఙ్ కిబిసిన్కాన్ ఆజినాన్.
మరి ఎయెన్ బాదనిఙ్ పెండ్ఃలి కితిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్.

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

ముందాల కితి ఒటుట్ దిఙ్ అయావజనె కిదెఙ్ ’ ఇజి వెహిక ముందాహన్ అసి మీరు వెహిమనిదెర్ 
గదె. 34నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఇనిదనిఙ్ బా పమాణం కిమాట్. ఆకాసం తోడుః ఇజి
వెహ్ మాట్, అక దేవుణు బసిని సింహాసనం. 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’, ఇజిమండెఙ్. ‘ఆఎద్ ఇహిఙ
ఆఎద్’, ఇజినెమండెఙ్. వనకాఙ్ మిసిత్కెఙ్ సెఇ వనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.

కణకాదిఙ్ బదులు కణక.
38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక,పలుదిఙ్ బదులు పలు’ ఇజిదేవుణుమోసేఙ్ సితిత్ మనిన్ రూలుదు

వెహిమహికమీరువెహిమనిదెర్ గదె? 39నానుమిఙివెహిస్న,సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ అడుడ్ కిమ. మరి
నీను వనిన్ముసుక్ కోపమాజివాండు నిఙి కితిత్దనిన్ఙ్ మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బాఉణెర్ లెపాదు
డెఃయిఙ, డేబ లెపబా వనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40 ఎయెన్ బా నిఙి కోర్ టు కిజి నీ సొక లాగ్ దెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,
నీ కండువాబావనిన్ఙ్ సీజిమన్ అ. 41మరి, ఒరెన్ రోమసయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్ ఒసుత్ ఙ్ పిండిజి వనిన్
వెట ‘ఉండి మయిలు దూరం రఅ’ ఇజి నిఙి బలవంతం కితిఙ వనిన్వెట రుండి మయిలుఙ్ దూరం
ఇడిడ్ సొన్ అ. 42నిఙిలొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ,మరి నిఙి అపులొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.

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

మన్ అ’, ఇజి వెహిమహిక మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 44గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, మీ
పగగ్తి వరిఙ్ పేమిసుత్ ,మిఙిహిమ్ స కిజినివరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 45అహిఙమీరు పరలోకామ్ దు
మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుది నిజమాతి కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆనిదెర్ లె. దేవుణు సెఇవరి ముసుక్బా
నెగిగ్వరి ముసుక్బా 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 ఇహిఙమీరు ఆఇకార్ కినిదనిఙ్ ఇంకమిసిత్క ఇనిక కిజినిదెర్ ? యూదురు ఆఇకార్ బా
అయాలెకెండ్ కిజినార్ గదె? 48పరలోకామ్ దుమనిన్మీబుబాతి దేవుణు ఇని కలిత్ సిలికాన్. అందెఙె
మీరుబాఅయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు

1 మీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ్ లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి వరి ముందాల కిఏండ జాగర మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు మని బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ మిఙి ఇని పలంబా
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దొహ్క్ ఏద్. 2అందెఙె అవ్ సరం మని వరిఙ్ ఇనికబా సితిఙ, వేసం కినికార్ కిని లెకెండ్ అక విజేరిఙ్ 
తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి ముందాల మఙి గొపప్ పేరు వాదెఙ్ ఇని
ఆసదాన్ వారు యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్, మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ 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 బుబాబ్తి దేవుణు
నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరుపారద్నం కినివెలె వేసం కిని వరి లెకెండ్ మన్ మాట్. లోకుర్ విజేరె సూణి
లెకెండ్ యూదురుమీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్,మరిసరుద్ నిలిస్పారద్నం కిదెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం. వరిఙ్ పూరిపలం
దొహ్ కమనాద్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. 6గానినీనుపారద్నం కినివెలె. నీను గదిదుసొనిస్ సేహల్
కెహిస్,ఎయెర్ బాతొఇనీబుబాబ్తిదేవుణు వెటపారద్నం కిఅ. అహిఙఎయెర్ బానెస్ ఎండనీను కితిక
సుడ్ఃజినిఎయెరిఙ్ బాతోరెఆఇనీబుబాతిదేవుణు నిఙిపలం సీనాన్. 7మరిమీరుపారద్నం కినివెలె
యూదురు ఆఇ వరి లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇమాటెఙ్ వెహామ్ట్. అయాలెకెండ్ లావ్ వర్ గితిఙానె దేవుణు
వినాన్ ఇజివారుఒడ్ఃబిజినార్. 8మీరువరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙిఅవ్ సరం
ఆతిక ఇనిక ఇజిమీరు లొసిన్ముందాలెన్మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్.

9 “అందెఙె మీరు యా లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్. ‘పరలోకామ్ దు మని మా బుబాబ్తి 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  
మఙికావాలిసిత్ తిండి అయరోజుమఙి సీజిమన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెట కితి తపుఙ్ మాపువరిఙ్ 
సెమిసిత్ లెకెండ్ నె,మాపుకితితపుఙ్ మఙిబాసెమిస్ అ. 13పాపంకిబిసిన్సెఇఆసెఙ్ మాలొఇరెఏండ,
సయానుబాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్మీ బుబాబ్తి దేవుణుబా
మీరు కిని తపుఙ్ మిఙి సెమిసాన్న్. 15 గాని, మీరు లోకుర్ మీ వెట కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ 
సెమిస్ ఎండ మహిఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుబా మీరు కిని తపుఙ్ మిఙి
సెమిస్ ఏన్.”

ఉపాస్ 
16 “మీరు ఉపాస్ కినివలె, వేసం కిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్. ‘మాప్ ఉపాస్ మంజినాప్ ’ ఇజి

విజేరె నెసెత్ఙ్ ఇజివారుమొకొంనీరస్ం కిజిమంజినార్. అయావలెనెవరిఙ్ పూరిపలందొహ్ కమనాద్ 
ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 17-18గాని మీరు ఉపాస్ కినివెలె బురాదు నూనె రాసె ఆజిమొకొం
ఊర్ పాజి మండు. అహిఙ మీరు ఉపాస్ కనిక లోకుర్ ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. గాని ఎయెర్ బా తొఇ మీ
బుబాబ్తి దేవుణు ఒరేండె నెసాన్న్. ఎయెర్ బా నెస్ ఎండమీరు కినిక సుడ్ఃజినిమీ బుబాతి దేవుణు
మిఙి పలం సీనాన్.”

సమ్ సారం
19డొఙారి డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అకుక్ మని,మరి సెదని కరి తిండెఙ్ అకుమనియాబూమిముసుక్ మీ

వందిఙ్ సమ్ సారం గణస్ మాట్. 20గాని డొఙారిఙు డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అట్ ఇ, మరి సెద గాని కరి గాని
పాడ్ః కిదెఙ్ అట్ ఇ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ వందిఙ్ సమ్ సారం గణసుత్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
నీ సమ్ సారం ఎంబె మనాదొ అబెనె నీ మనుస్బా మంజినాద్. 22 కణక ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవ లెకెండ్ నె
మనాద్. నీ కణక నెగిగ్క ఇహిఙ నీ ఒడొఃల్ దిఙ్ విజునెగిగ్కెఙ్ తసిమంజినాద్. 23నీ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ 
నీ కణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజి మహిఙ, నీ మనుస్  విజు సీకటి మంజినాద్. నీ ఓడొల్ విజుబా సీకటి ఆజి
మంజినాద్ . నిఙి మనాద్ ఇజినీను ఒడ్ఃబిజిని జాయ్ సీకటి ఆతిఙ, అయ సీకటి ఎసోనో సీకటి.
24 ఎయెన్ బా రిఎర్  ఎజుమానిరు వందిఙ్  ఉండె లెకెండ్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి
మరి ఒరెన్ ముసుక్ ఇసట్ం సిలెల్ండ మంజినాన్. సిలిల్ఙ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిజి నమమ్కమాతి వనిలెకెండ్ 
మంజినాన్. మహివనిన్ ముసుక్ సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినాన్ . అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని
డబుబ్దిఙ్ ఉండె లెకెండ్ పేమిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్.
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విసారిస్ మాట్ 
25 అందెఙె నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఇనిక తినాపెల్ , ఇనిక ఉణాపెల్ ఇజి మీ బతుక్

వందిఙ్ విసారం ఆమాట్. మరిమాఒడొఃల్ వందిఙ్ ఇనిక పొర్ పానాపెల్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. మీపాణం
తిండిదిఙ్ మిసిత్క ఆఎదా? మీఒడొఃల్ సొకక్ పాతెఙమిసిత్క ఆఎదా? 26ఆగాసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ
సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయ్ ఉ, ఒసి కొటుదు వాక్ ఉగాని పరలోకామ్ దుమనిమీబుబాబ్తి దేవుణు
వనకాఙ్ పోస కిజినాన్. మీరు వనాక్ మిసిత్ విలువ మనికిదెర్ ఆఇదెరా? 27 మీ లోఇ ఎయెన్ బా
విసారిస వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంట కుడుఃపెత్ఙ్ అట్ నాండా?

28 మరి ఎందనిఙ్ సొకెఙ వందిఙ్ మీరు విసారిసినిదెర్ ? మడిఃఙ మని పూఙు సుడ్ఃదు, అవి
కసట్బాడ్ ఉ, సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. 29అహిఙ్ బా విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలొమోను
రాజుయాఉండిపూఙు లకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండి సొకక్ తొడిఃగిఏతాన్ , ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న.
30 నేడు మంజి విగెహిఙ్ సిసుద్ సురె ఆని మడిఃఙ మనియా గడిదిఙ్ దేవుణు యా లెకెండ్ సోకు
సితాత్ న్. అహిఙ, ఇజిరి నమకం మనికిదెరా మరి ఒదె నగెండ్ మిఙి సొకెఙ్ తొడిఃగిస్ ఎతాండా?
31అందెఙెమీరు, “ఇనిక తినాప్ లె,మరి ఇనిక ఉణాప్ లె, సిలిఙ ఇనికపొరాప్నాప్ లె”, ఇజి ఒడిఃబిజి
బాద ఆమాట్. 32 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె విన్ క వందిఙ్ రెబాజినార్ . యాకెఙ్ 
విజుమిఙి అవ్ సరం ఇజి పరలోకామ్ దు మని మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్. 33గాని విజు దనిఙ్ 
ఇంక దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నిమరివనిన్ ఎదుమీరు నీతినిజయిదాన్ మండెఙ్ ఇజిఆసఆజి
మండు. నసిత్వలెమిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజుమిఙిదొహ్ కెన్. 34విగెహిఙ్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. విగెహిఙ్ 
జరిగ్ని వనాక్ వందిఙ్ విగెహిఙ్ విసారిసుత్ . ఎమేణిరోజుదిఙ్ తగితి కసట్ం అయరోజుదుమంజినె.

7
తీరుప్ కిమాట్ 

1 “మహివరిముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙదేవుణుమిఙిబాతీరుప్ కినాన్ లె. 2మీరుమహివరిఙ్ 
ఎలాగ తీరుప్ కినిదెరొ అయలెకెండ్ నె దేవుణుమిఙిబాతీరుప్ వానాద్ లె. మీరు ఇని కొలత్దానె దేవుణు
మిఙిబా తీరుప్ సీనానెల్. 3 నీ కణకాదు ఉండి తూలం ననిక మహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ
తంబెరి కణకాదుమని ఇజిరి కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ కణకాదు తూలం ననికమనివెలెఅక
లాగ్ ఎండ, నీ తంబెరి కణకాదుమని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నానులాగిజ్ విసీరన్’ ఇజి నీను ఎలాగ వెహిస్ని?
5వేసం కినికిదెరా,ముందాల నీ కణకాదుమనితూలం ననికలాగ్ అ. అయావలెనీతంబెరి కణకాదు
మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 6దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఇసట్ం
కిఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃమట్. అయలెకెండ్ కితిఙ,వారు తిండి సీని వరిఙ్ కటిన్ సెఇ నుకుడిఙ్ 
లెకెండ్ వారు కొపం ఆజిమర్ జిమీముసుక్ వాజి అరాన్ర్. గొపప్ విలువమనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల
ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్ లెకెండ్ వారుబా కినార్ లె. 7మీరు ఇనికలొసిన్దెరొఅకమిఙి
దేవును సీనాన్ . ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొ అక దేవుణుమిఙి సీనాన్ . కొతుమీ వందిఙ్ దేవుణు సెహెల్
రే ఆనానెల్. 8లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దొహ్ కెన్, రెబానివనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్. కొతిత్ ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్
రే ఆనాద్. 9మీమరిన్ మిఙి తిండి లొసిత్ఙ, మీరు ఎయిదెర్ బా వనిన్ఙ్ పణుకు సీనిదెరా? 10మరి
వాండుమొయలొసిత్ఙ, సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బామీకొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె
సీదెఙ్ ఇజి నెసిన్దెర్. అహిఙ పరలోకామ్ దు మని మీ బుబాబ్తి దేవుణు, వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ దినిఙ్ 
ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12అందెఙె విజు సఙతిఙలోఇ,మహికార్ మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ 
ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ అయలెకెండ్ నె మీరు 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. 14 ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ సీని
సరి ఇహ క్దికాదె, దని గవునిబాఇహ క్దిక. అయసరిదాన్ నడిఃనికార్ కొకొండారె.

మరాన్ ని దనిపటుక్
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15 నెగిగ్కాప్ ఇజి నాటిసినికార్ గాని తపు నెసిప్సిన్ పవకరు వందిఙ్ జాగర్ త మండు. వారు
పమాదమాతిమూర్ కతంమనికార్ నుకుడిఃఙ్ లెకెండ్ మనికార్. గానివెలిల్హన్ గొరెలెకెండ్ పమాదం
సిలికార్ ఇజితోరెఆజినార్. 16వరిపణిఙాణిఙ్ మీరువరిఙ్ నెసిన్దెర్ లె. ఎయెర్ బాసాపుక్తుపెఙాణిఙ్ 
దాసపటుక్ కొయ్ ఏర్. సాపుక్మరెకాఙ్ బొడె పటుక్ కొయ్ ఏర్. 17అయలెకెండ్ నె విజు నెగిగ్ మరెకాఙ్,
నెగిగ్ పటుక్నె అసెన్, మరి సెఇ మరాతు సెఇ పటుక్నె అసెన్. 18 ఉండి నెగిగ్ మరాతు సెఇ పటుక్
అస్ ఉ, మరి సెఇ మరాతు నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 19 నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెక్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీరె
ఆనెలె. 20 అయలెకెండ్ నె వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్. 21 పబువా, పబువా ఇజి నఙి
కూకిన్కార్ విజెరె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మన్ ఏర్,గాని పరలోకామ్ దుమనినాబుబెఙ్ ఇసట్మాతి వజ
కినికాండె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్. 22తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు నండొండార్ నా డగు వాజి,
“పబువా,పబువామాపునీపేరుదాన్ దేవుణు పవకరు వజవర్ గిఎతాపా? నీపేరుదాన్ దెయమ్ కాఙ్ 
పెర్ ఏతాపా? నీ పేరుదాన్ నండొ బమామ్తి పణిఙ్ కిఎతాపా?”, ఇజి వెహన్ర్. 23అయావలె, “నాను
మిఙి ఎసెఙ్ బానెస్ ఎత. సెఇ పణిఙ్ కినికిదెరా,నాడగుహన్ సొండు ఇజి వరిఙ్ తినాఙ్ వెహన్.

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
24 అందెఙె, యానామాటెఙ్ వెంజి అయా వజ కినికాన్ ఎయెన్ బా, సటు ముసుక్ వనిన్ ఇలు

తొహి బుది మనివనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. 25 పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలి వాజి అయ
ఇలు ముసుక్ డెఃతూద్ గాని అయ ఇలు పునాది సటు ముసుక్ మనిఙ్ అర్ ఎతాద్. 26గానియానా
మాటెఙ్ వెంజి వనాక్ లెకెండ్ కిఇకార్ ఎయెన్ బా ఇసక్ ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుదిద్ సిలి వనిన్ఙ్ 
పోలితమనాన్. 27పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజిసొహె. గాలివాజిఅయఇలు ముసుక్ డెఃయ్ తాద్.
అయావలె అయ ఇలు నండొ జాటుదాన్ అడిఃగి అరాద్.” 28 యేసు యామాటెఙ్ వెహి వీజితిఙ్ 
లోకుర్ విజెరె వనిన్ బోదదిఙ్ బమమ్ ఆతార్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్
వరి లెకెండ్ ఆఎండ,అతికారంమనివనిన్ లెకెండ్ నెవాండు బోదిసాత్ న్.

8
1యేసుఅయగొరొన్ డిఃగ్ జివాతివలెమందలోకుర్ వనిన్ వెనుకవాతార్. 2కుసుట్ రోగం*మనికాన్ 

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

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

“పబువా,నాపణిమనిస్ ఒరెన్ కికు కాలుక్సాని జబుదాన్ నండొబాదఆజినాఇండొ 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 ఉండిమాట వెహిఙ
ఆనాద్, నా పణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9నీను అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్ఇజి నాను నెసిన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ నా ముసుక్ అతికారం మనిన్కార్ మనార్ . నా అడిగి సయ్ నమ్ దికార్ మనార్ . నాను ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ‘సొన్ అ’ ఇహిఙసొనాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘రఅ’ ఇహిఙవానాన్. నానునా పణిమనిసిదిఙ్
‘అయపణి కిఅ’ ఇహిఙవాండు ఆక కినాన్.”

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙపెరిజబుబ్ అయజబుబ్వాతిఙ కికుక్కాలుక్మనిన్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జిసొనాదెలెజబుబ్మనిన్బాన్ ముటిత్ఙ

నెస్ ఏద్ † 8:5-6 8:5-6 సదాతిపతి ఇహిఙ రోమసయన్మ్ దుమనిన్ వందమణిసిర్ సయన్మ్ ది వరిఙ్ ఆతికారి.
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10యేసుయామాటవెంజిబమమ్ఆతాండెవనిన్ వెనుకవానివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “వినిన్ఙ్ మనిన్లెకెండ్ 
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,
యాకోబుఇనివరివెటపరలోకామ్ దు విందుదు బసాన్ర్. 12గానిదేవుణు కినిఏలుబడిఃదు తప్ ఎండ
మంజినాప్ లె ఇజి ఒడ్ఃబిజిని వరిఙ్ వెలిల్ సీకటిదు విసీర్ నాన్. అబెలోకుర్ అడఃబాజి పలుక్ కొహ్ కిన్
మంజినార్.”

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

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

15వాండు దని కియుదుముటిత్ఙ్ సరి దనిఙ్ మహినోబు డిఃసత్ సొహద్. అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె, దెయమ్ కు అసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్, లోకుర్ వనిన్ డగు
తతార్. వాండు ఉండి మాటదానె దెయమ్ కాఙ్ పెరాన్, మరి జబుది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్.
17 “వాండు మా నీర్ సమ్ కు లాగితాన్ , మరిమా జబుఙ్ వాండు పిండితాన్”✡ ఇజి యెసయ పవక
వెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్.

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

సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 19నసిత్వలె,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్డగువాతండె, “బోదకనికి,
నీను ఎంబెసొహిఙ్ బానీవెటనానుబావాన”, ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20నసిత్వలెయేసు, “నకెఙబొరోఙ్ 
మనె,ఆగాసమ్ దుఎగిజినిపొటిఙగూడుకుమనె,గానిలోకుమరిసిఆతినఙిబురడుటిస్మండెఙ్ బా
బాడిః సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21 సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ వాతండె, “పబువా నాను ముందాల సొనిస్ నా
బుబబ్ సాతి పిన్ గు పెర్ జిపొకిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 22నసిత్వలెయేసు, “సాతికారె‡ వరిసాతి వరిఙ్ 
పెర్ జిపోకిస్ర్ , నీను నావెట రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యేసుతుపాన్ దిఙ్ ఆలెపిస్సినాన్ 

23యేసుని వనిన్ సిసూర్ డోణి ఎకారె అబెబ్ణిఙ్ సోత సొహార్ . 24వారు సొనిస్ మహిఙ్ యేసు
డోణిదు నిద కిజి మహాన్ . వెటనె అయ సమ్ దరమ్ దు గాలితూపాన్ రేఙితాద్. ఉలెక్ఙ్ వాజి 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.
27 వారు బమమ్ ఆతారె, “వీండు ఎలాగ మరికాండొ? గాలిని ఉలెక్ఙ్ బా వనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి
వరిగ్తార్.

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

యూదురు వరి సాతివరిఙ్ సమాది కిని సాలమ్ కాణిఙ్ § సోతారె వనిన్ ఎదు వాతార్. వారు జంతు
నని మూర్ కతం మనికార్ కక ఎయెర్ బాఅయ సరి సొన్ ఏర్. 29 “ఓ దేవుణు మరిసి, మావెటమిఙి
ఇనిపణి? కాలంవానిముఙాలమఙిబాదకిదెఙ్ ఇబెబ్వాతిదా?”, ఇజిడేడిఃసాత్ ర్. 30వరిఎదు కండెక్ 
దూరమ్ దు పండిఙ్ మందమెయ్ జిమహె. 31అయదెయమ్ కు వనిన్ఙ్ “నీను మఙి ఉలిప్ని లెకెండ్ 
ఇహిఙ,అయపండిఙలొఇమఙిపోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తె.

✡ 8:17 8:17యెసయ 53:4. ‡ 8:22 8:22అయాలెకెండ్ వెహిన్వలె దేవుణువెట ఇనిపొతుత్ సిలిల్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ
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మాటెఙ్ యాలెకెండ్ నె లూక 15:24,32, మరి ఎపెసు 2:1 బాన్ బారాసత్ మనాద్ . § 8:28 8:28 యేసుపబు కాలమ్ దు సుటుట్
బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతి వరిఙ్ సమాది కిజి మహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్ పణుకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసి
మహార్ .
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32 వాండు వనాక్ఙ్ “సొండు” ఇజి వెహిఙ్ అయ దయమ్ కు వరిఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె.
అయమంద పండిఙ్ విజుగొరొన్ ముసుక్హాన్ ఉహ్ కిస్ సొహెనెసమ్ దరమ్ దు అరెసాతె. 33పండిఙ్ 
మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ దివరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ విజు వెహార్ . దెయం అసిత్ మహివరిఙ్ జరిగ్తికబా
వెహార్ . 34నసిత్వలె అయ పటన్మ్ దికార్ విజేరె సోసియేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ ఎదు వాతార్. వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్, వరినారు డిఃసిసొన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసుడోణిఎకాండె సెరుడాటిస్ కపెరన్హము ఇని వనిన్సొంత పటన్మ్ దువాతాన్. 2అయావలె
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 లొఇ వారె వరిగ్తార్. 4యేసు వరి మనుస్దు మనికెఙ్ నెసాత్ ండె
ఈహ వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ మీమనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీపాపమ్ కు సెమిసత్మన
ఇజి వెహ్ నిక సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఅ ఇజి వెహ్ సినిక సులునా?”. 6 “లోకు మరిసి ఆతి నఙి
బూమిముసుక్ పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అతికారం మనాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికు కాలుక్
అరివనిన్ వెట, “నిఙ్ అనీమన్ సంఅసిఇండొసొన్ అ”,ఇజియేసువెహాన్ . 7వాండు నిఙితండెఇండొ
సొహాన్ . 8లోకుర్ విజేరెఅకసుడ్ఃజిబమమ్ఆతార్. లోకురిఙ్ యాలెకెండ్ అతికారంసితిదేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతార్ .
యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 

9యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్, పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యి ఇనికాన్ వనిన్ బాడిఃదు బసత్ మహాన్ .
యేసువనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “నావెటరఅ”,ఇజివెహిఙ్,వాండునిఙితాండయేసువెటసొహాన్ . 10వెనుక
యేసుమతాత్ యిఇండొబోజనంకిదెఙ్ బసిత్ మహిఙ్,నండొండార్ పనున్పెరిన్కార్ ని*పాపంకినికార్ ఇజి
పరిసయెరు వహిన్కార్ వాతారె వనిన్ వెటని వనిన్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 11పరిసయ్ రు
అక సుడ్ఃజి, “ఎందనిఙ్ మిఙి నేర్ పిసిన్కాన్ పనున్ పెర్ నివరి వెట, పాపం కినివరి వెట బోజనం
కిజినాన్”, ఇజివనిన్ సిసూర్ ఙవెన్ బాతార్. 12యేసుఅయమాటవిహండె, “జబుమనివరిఙెడాకట్ర్ 
అవ్ సరం, నెగెణ్ మని వరిఙ్ డాకట్ర్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 13 “మీరు మహి వరి ముసుక్
కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినెనాను కోరిజిన గాని కతిన్ పూజెఙనాను కోరిఏ✡, ఇజి దేవుణు వెహిమాటది
అరద్ం ఇనికాదొ ఇజిమీరు సొనిస్ నెసుత్ . పాపం కిని వరిఙ్ కూక్ కెఙె నాను వాతమన, నెగెణ్ మనికాప్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్ .

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

మంజినాప్, గాని నీ సిసూర్ ఎందనిఙ్ ఉపాస్ మన్ ఏర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 15దనిఙ్ యేసు ఈహ
వెహాన్ , “పెండిల్ దఙడాఃయెన్, పెండిల్ కూలెఙ వెట మని వెలె వారు దుకమ్ దాన్ మంజినారా? పెండిల్
దఙడాఃయెన్ వరిబాణిఙ్ కూకెఆతివెనుకవారుఉపాస్ మంజినార్.” 16 “ఎయెర్ బాపడాయ్ పాతదు
కొత పాతముక కుడుఃపిస్ గుత్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొతపాతముక కేట ఆజి కిజినిక మరి లావ్ ఆనాద్.
17ఎయెర్ బా పడాఃయి తోలు సనిస్దు కొత దాకస్ కలుల్ వాక్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొత దాకస్ కలుల్ పులాఙ్ 
ఆనివెలెతోలు సంసి పెడెల్ నాద్,దాకస్ కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరిసంసిపాడానాద్. కొతదాకస్ కలుల్ కొత
తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్. అయావలె రుండిబాపాడ్ః ఆఉ.”

సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి

* 9:10 9:10 పనున్ పెరిన్వరిఙ్ యూదురు ఇసట్ం కిఏతార్ . యూదురు పనున్ పెరిన్వరిఙ్ తకుక్దికార్ మరి గొపప్ పాపం కినికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజిమహార్ . వారు రోమపబుతవ్ం వందిఙ్పనున్ పెరిజ్ మహార్ . అకక్యూదురి రులుదిఙ్ పడిఃఎండమహాద్ . వారు కిని పణిదాన్ 
వారు ఆఇవరివెట కూడ్ఃజిమహిఙ్ వారు సుబబ్రం సిలిల్కార్ ఇజి వ రివందిఙ్ ఒడ్ఃబిజిమహార్ . ✡ 9:13 9:13హోసెయ 6:6.
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18యేసుయామాటెఙ్ వరి వెట వెహిస్ మహివలె,యూదురి మిటిఙ్ కిని ఇండొణి ఒరెన్ అతికారి
వాతండె వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నాగాలుయెలెసాతాద్. నీను వాజి నీ కియు దనిముసుక్
ఇడ్ఃఅ. అది బతిక్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 19యేసు నిఙితండె వనిన్ వెట సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ బా
సొహార్ .

20-21 నసిత్వలె పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద ఆజిమహి ఉండి బోదెలి, “యేసు
తొడిఃగితిమని నీరి సొకక్దు ముటిత్ఙ సరి నాను నెగెండ్ ఆన”, ఇజి దనిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాదె వనిన్
వెనుక వాతాదె వనిన్ పాత సెంగుదు ముటాత్ ద్. 22యేసు వెనుక మర్ జి దనిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ బయి
దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ. నీను నా ముసుక్ ఇటిత్ మని నమకమ్ నె నిఙి నెగెణ్ కిత మనాద్”, ఇజి
వెహాన్ . అయావలెనె అయ బోదెలి నెగెండ్ ఆతాద్. 23-24 నసిత్వలె యేసు అతికారి ఇండొ వాతిఙ్,
పిరుడిః ఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ సొండు, యాఇజిరి బయి నిద కిజినాద్ 
గాని సాఏద్”, ఇజి వెహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ వెకిసి సికార్. 25 అబె నిండితి మహి లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ 
వెలిల్ పోకి వెనుక,యేసు ఇండొ డుఃగితాండె అయ్ లి కీదు అసిత్ఙ్ అది నిఙితాద్. 26యాకబురు అయ
పాంతం 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. “ ‘యాకకిదెఙ్ నాను అటన్’, ఇజిమీరు నమిజినిదెరా?”,
“పబువామాప్ నమిమ్జినాప్”, ఇజివారు వెహార్ .

29-30 నసిత్వలె యేసు వరి కణకెఙ ముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు నమిమ్తివజనె యాక మిఙి
జరిగ్పిద్”, ఇజి వెహి వెటనె వరి కణుకు బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బాయాక నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజియేసు వరిఙ్ 
గటిట్ఙ వెహాన్ . 31 గాని వారు సొహరె అయ పాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ సాటాత్ ర్. 32 యేసుని
వనిన్ సిసూర్ అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ దెయం అసిత్ ఒరెన్ గులవనిన్ఙ్ వనిన్ డగుతతార్. 33 యేసు
దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిత్ వెటనె అయ గులల్ వాండు వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. అక సుడ్ఃజి లోకుర్ విజేరె
బమమ్ ఆతారె, “ఎసెఙ్ బా ఇసాయేలు దేసమ్ దు యా లెకెండ్ ఇనికబా జర్ గిఏతాద్”, ఇజి వరిగ్తార్.
34 గాని పరిసయ్ రు ఈహ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ 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 జబుది వరిఙ్, బాదదాన్ 
మని వరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 36 యేసు మంద లోకాఙ్ సుడ్ఃజి, వనిన్ పాణం నొతాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ వారు గవుడుఎన్ సిలెల్ండ సదితి గొరెఙ్ లెకెండ్, ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఇ వరి లెకెండ్ మహార్ .
37-38నసిత్వలెయేసు వనిన్సిసురిఙ్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్ పంటలెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్. గాని
కొయ్ నికార్ తకునె. అందెఙెవనిన్పంటకొయ్ నివందిఙ్ పణికినివరిఙ్ పోక్ అఇజికోతయజుమానిఙ్ 
బతిమాల్ దు”, ఇజి వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ డగు కూకాండె దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్, మరి విజు రకమ్ ది
జబుది వరిఙ్ నిబాదదాన్ మనివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం సితాన్. 2అయపనెండుమనిస్
అపొసుత్ డురిపేరుకు ఇకెఙ్. మొదోహికాన్ సీమోను, (పేతురుఇజివాండు కూకెఆతాన్ )వనిన్తంబెర్ సి
ఆతిఅందెయ,జెబదయిపొటాదికార్ యాకోబునియోహను, 3పిలిపునిబరొలొమాయి,తోమనిపనున్
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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. 6 గాని మీరు ఇసాయేలుది మురుతి
గొరెఙెల్కెండ్ మనివరినడిఃమిసొండు. 7మీరుసొనిస్, ‘దేవుణుఏలుబడిః కినికడగుఆతమనాద్ ’ఇజి
సాటుత్ . 8 జబుదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదు, సాతి వరిఙ్ నికు, పెరి కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ కిదు, దెయమ్ కాఙ్ 
పేరుద్ . యాపణిఙ్ కిదెఙ్ అతికారం సెడిడ్ఃనె మిఙి దొహ్ క మనాద్. అందెఙె మీరు ఎయెర్ బాణిఙ్ బా
ఇనికబాలొస్ ఎండ ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9మీరుసొనివెలెబఙారం, రుపాయ్ గానివెండి, రుపాయ్ గాని
రాగి రుపాయ్ గానిమీసనిస్దు ఒమాట్. 10పయ్ నం కినివెలె సనిస్ ఒమాట్. రుండిసొకెక్ఙ్,జోడుక్,
డుడు ఇనికబా ఒమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్.

11మీరు ఎమేణిపటన్మ్ దుసొహిఙ్ బాఅబెఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ రెబాజివనిన్ ఇండొనెఅబెణిఙ్ సొని
దాకమండు. 12మీరు అయ ఇండొ డుఃగితిఙ సరి, ‘మిఙి సమాదనం మనిద్ ’ ఇజి వెహ . 13అయ
ఇండొణికార్ మిఙి డగు కిఇతిఙ, నసిత్వెలె మీరు వెహిన్లెకెండ్ వరిఙ్ దీవనమ్ కు మంజినె. వారు
తగిఇకార్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ వరిఙ్ జరిగ్ఏద్ . 14మీరు ఉండి పటన్మ్ దు గాని, ఉండి ఇండొ గాని
అందితిఙ,వారుమిఙిడగు కిఏండమరిమీమాటెఙ్ డగు కిఏండమహిఙ,వరిముసుక్వారెదేవుణు
బాణిఙ్ 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
వరిఙ్ఒదెద్ లావ్ సికస్సీనానెల్ ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న. సోదోమగొమోరపటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ 
సొనిస్ సికస్ మన్ ఏద్ . 16 కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి లోకుర్ నడిఃమి పోకిస్న.
అందెఙెమీరు సరాసుక్ లెకెండ్ బుదిమనికిదెర్,పావురపొటిఙలెకెండ్ సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజి
మండు.

17 లోకుర్ వందిఙ్ జాగర మండు. వారు మిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్, మరి యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడ్ఙణిఙ్ డెఃయిస్నార్ లె. 18రాజురిఙ ముందాల, అదికారిఙ ముందాల నా ముసుక్
నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ మఙి అసి తొహిస్ ఒనారెల్. వరి ముందాలనియూదురు ఆఇ వరి ముందాల నా
వందిఙ్ మీరు వరిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 19గానివారుమిఙితొహిస్ ఒనివెలె ఇనిక వెహెఙ్,అక ఎలాగ
వెహెఙ్ ఇజిమీరుబెఙఆమాట్. అయావలెనెవరిగ్దెఙ్ సరిఆతిమాటెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్లె. 20ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయావలె వర్ గినికమీరు ఆఇదెర్. మీబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఆతమ్మీలొఇహాన్  వర్ గినాన్ లె.

21 దాదిస్ తంబేరిఙ్, తంబెరి దాదిస్ఙ్, అపోసి మరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. కొడొఃర్ అయ్ సి
అపొప్సిర్ ముసుక్ గొడబ ఆజి వరిఙ్ సపిసాన్ర్ లె. 22నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ విజేరె మీ
ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. గానిఆకార్ దాకఓరీసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 23ఉండినాటొ
మిఙి హిమ్ స కితిఙ, మరి ఉండి పటన్మ్ దు ఉహ్ కిస్ సొండు. లోకు మరిసి వాని ముందాల సువార
సాటసిని పణిపూరి వీజ్ ఎండ ఆనాద్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్ యెజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ 
అఏన్. 25 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. పణిమనిస్ యెజుమాని లెకెండ్ ఆతిఙ
ఆనాద్. ఇండొణియెజుమానిఙ్ వారు బయిల్ జెబులు† ఇజి కూకిస్మోసెం వెహార్ ఇహిఙఇండొణికార్ 
ఆతిమీవందిఙ్ మరిఎసోనొసెఇమాటెఙ్ వెహన్ర్ లె. 26అందెఙె వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. డాపిత్
మనికెఙ్ విజుతోరెఆనెలె. నెస్ ఏండమూసిత్మనికెఙ్ విజునెసెఆనెలె. 27మీవెటనానుసీకటిదువెహి
మాటెఙ్ ,మీరుజాయ్ దువెహ . మీగిబిఙవెహిమాటెఙ్ విజేరెవినిలెకెండ్ మిదెద్ఙముసుక్హన్ మీరు
డటం వెహ . 28ఆతమ్దిఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏండ ఒడొఃల్ దిఙ్ నె సపెత్ఙ్ అటిన్ వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్.
గాని ఆతమ్ని ఒడొఃల్ దిఙ్ సిసు మంజిని బాడిఃదు పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారం మని దేవుణుదిఙ్ నె

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను - తెలుగు రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదురు దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ 
సుడిఃజిని యూదురు సఙం మనాద్ అయా సఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను. † 10:25 10:25 దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃస్ ఇ
యూదురు ఆఇకార్ మాడిఃసి మహి, ఉండి బొమమ్నె బెయల్ జెబుబ్లు. యూదురు అయ బొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్ బొమమ్”, ఇజి
వెకిసి వహిస్మహార్ . అందెఙెవారుయేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలె వనిన్ఙ్ నండొమోసెం వెహమహార్ .
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తియెల్ ఆజి మండు. 29ఉండి కాసుదిఙ్ రుండి ఇజి పంట పొటిఙ్ పొరె ఆజినెగదె. అహిఙ్ బా నీ
బుబాబ్తిదేవుణు నెస్ ఏండదనిన్లొఇఉండిబాఅడిగ్ బూమిదుసాదెఙ్ ఇజిడిఃసి సీఏన్ . 30నీబురది
కొపువిజుబాలెకకిబెఆతమనాన్ . 31అందెఙెమీరుతియెల్ ఆమాట్. మీరుయాఇజిరిపంటపొటిఙ
మిసిత్ విలువమనికిదెర్.

32లోకుర్ ముందాలనఙిఒపుకొణి,విజెరిఙ్ నానుబావరివందిఙ్ పరలోకామ్ దుమనినాబుబాతి
దేవుణుఎదు ఒపుకొణా. 33గానిఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాలనఙినెస్ ఎఇజివెహిఙ,పరలోకామ్ దు
మనినాబుబాబ్తి దేవుణుముందాలనానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇజి వెహన్లె.

34బూమిముసుక్ సమాదనం తపిసెత్ఙ్ నానువాతమన ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిమాట్. పగ తపిసెత్ఙ్ నె
వాత, సమాదనం ఆఎద్ . 35ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మరిసిఙ్ వనిన్ అపొప్సిముసుక్,గాడిస్ఙ్ దనిఅయ్ సి
ముసుక్, కొడిఃయెసిఙ్ దనిమీమ్ సిముసుక్ పగ కిబిసెత్ఙ్ నెనాను వాతమన. 36నాముసుక్ నమకం
ఇటిత్ వందిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ వనిన్ సొంత ఇండొణికారె పగాతికార్ ఆనార్ .✡

37 బుబెఙ్ బాయాయెఙ్ బా నఙి మిసిత్ పేమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ ఆఏన్. మరిసిఙ్ బా గాలిస్ఙ్ బా
నఙి మిసిత్ పెమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ ఆఎన్. 38 కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ మనుస్ సిలిల్కాన్ , మరి నా వెట
సాదెఙ్ ఇజిబామనుస్ సిలిల్కాన్ , ఎయెన్ బా నఙి తగిన్కాన్ ఆఏన్. 39 వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ కాపాడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి సుడిఃతిఙవాండు దనిన్ఙ్ సొన్ పిసాన్న్. నావందిఙ్ వనిన్పాణంసొనిప్సిన్కాన్ దనిఙ్ కాపాడాన్న్.

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

11
యేసునిబాపిత్సం సీనియోహాను

1యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ  బోదిసి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సోసి గలిలయ దేసమ్ దు
మని పటన్మ్ కాఙ్,నాహక్ఙ్ సువారసాటెత్ఙ్,బోదిసెత్ఙ్ సొహాన్ . 2-3జెలిదు మనియోహను కీసుత్ కిని
పణిఙవందిఙ్ వెంజి, “వానికి నీనెనా? సిలిఙమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపుఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ నా?”,
ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వనిన్ సిసూర్ ఙ యేసు డగు పోకాన్. 4-5యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్, “గుడిడ్దికార్ 
సుడ్ఃజినార్,సొటాదికార్ నడిఃజినార్,పెరిజబుమనికార్ నెగెణ్ ఆజినార్,బొయ్ రాదికార్ వెంజినార్,
సాతికర్ నిఙె ఆజినార్, బీదాతి వరిఙ్ సువార వెహెఆజినాద్, ఇజియాలెకెండ్,మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్,
వెంజినికెఙ్ మర్ జి సొనిస్, యోహనుఙ్ వెహ . 6 గాని నా ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్
దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్ లె.” 7యోహను సిసూర్ మర్ జి సొనిస్మహిఙ్ యేసు
యోహనువందిఙ్ ఈహ వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. “ఇనికసుడ్ఃదెఙ్ మీరుబిడిఃమ్ బూమిపాతమ్ దు
సొహిమహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ దూఙ్ జిని గడిదిఙ్ పోలితిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? 8సిలిల్ఙమరి ఇనిక
సుడ్ఃదెఙ్ మీరుసొహిమహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితిమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ 
మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడుఃగితి మంజినికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9 సిలిల్ఙ మరి ఇనిక
సుడ్ఃదెఙ్ మీరు సొహిమహిదెర్ ? ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నిజమె, దేవుణు పవకెఙ్ 
ఇంక పెరివనిన్ఙ్ నె ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 10 ‘నానునాకాబు తనివనిన్ఙ్ నిఙి ఇంకముఙాలపోకన్.
వాండునీముఙాలనీసరినెగెండ్ కినాన్’✡ఇజివనిన్వందిఙెదేవుణుమాటదురాసత్మనాద్. 11బోదెక
పొటాదు పుటిత్వరి లొఇయోహను ఇంకమిసిత్కాన్ ఎయెన్ బాసిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కినిదని
లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతికాన్,యోహనుఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 12బాపిట్సం సీని
యోహను కాలమ్ దాన్ ఏలుదాక దేవుణు ఏలుబడిః కినిక బలవందమ్ దాన్ ముఙాలవాజినాద్. మరి
✡ 10:36 10:36మికా 7:6. ✡ 11:10 11:10మలా 3:1.
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గొపప్ సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. 13 మోసె సితి రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు
విజెరెబా దేవుణు ఏలుబడిః కినివందిఙె యోహను కాలమ్ దాక వరిగ్జి మహార్ . 14 నమిదెఙ్ మిఙి
ఇసట్ం మహిఙ, ఏలియ వానానెల్ ఇజి ముఙాల వెహిక విని వందిఙ్ నె. 15మి గిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ నెగెండ్ 
వెంజి అయా వజ నడిఃజి మండు. 16-17 ‘యాతరమ్ ది వరిఙ్ ఇనిదనిఙ్ సమానం వెహెఙ్ ? వారు
సతాదు బసి, మహివరిఙ్ డేలిస్ని కొడొఃర్ లెకెండె మనార్.’ ‘మాపు మీ వందిఙ్ పిరుడిః ఉహ్ కప్ 
గాని డాట్ ఇతిదెర్ , సాతి ఇండొ పాటెఙ్ పారాప్ గాని మీరు గుండె కొతె ఆజి మీరు అడఃబ ఇతిదెర్’.
18యోహను వాతివెలె వాండు తిండి వందిఙ్ లావ్ ఒడ్ఃబిఏండ రోజు ఉపాస్ కిజి మహన్ . వాండు
అయాలెకెండ్ తిన్ ఎండ, ఉణెఎండ మనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ దెయం అసాత్ ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. 19లోకు
మరిసిఆతినాను తింజి,ఉణిజివాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి కకూరికాన్ ’మరిఉణిజిసోసిన్కాన్, పనున్
పెరిన్వరిఙ్ నిపాపం కిజిని వరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజివారు వెహిస్నార్. గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాని గెణం
మనిన్కార్ వారు కిజిని నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయగెణం సరియాతిక ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.”

నమకం సిలిల్కార్ మనిన్ పటన్మ్ కు
20 మరి యేసు ఎమేణి పటన్మ్ కాఙ్ నండో బమమ్ ఆతి పణిఙ్ కితిఙ్ బా వారు వరి మనుస్

మారిస్ ఎతారొ, అయ పటన్మ్ కాఙ్ ముసుక్ కోపం అజి వరిగ్తాన్. 21అబయా! కోరజీన పటన్మ్ దు
మనికిదెరామిఙిఅసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు,వానెనొ,అబయా! బెత్ సెయద్ పటన్మ్ దుమనిన్కిదెరామిఙిబా
ఎసొస్గొపప్ కసట్మ్ కువానెనొ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానుమీనడిఃమికితిమహిబమామ్తిపణిఙ్ తూరుని
సీదోను పటన్మ్ కాఙ్ కినిమంజినిక ఇహిఙవారు ఎసొస్ముఙాలెబసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఒడొఃదు నీరు
రాసె ఆజి ఉపాస్ కిజి వరి పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజి మనుస్ మారిసి అయాలెకెండ్ మినికార్ 
ఇజితొరొసాత్ ర్ మరి. 22అందెఙెనానునిఙివెహిన్కఇనికఇహిఙతీరుప్తీరిసిన్రోజుదుతూరునిసీదోను
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
అయసొదొము పటన్మ్ దికార్ వరి అలవాటుఙ్ డిఃసి సీజి అయ పటన్మ్ దిఙ్ దేవుణు సికస్ సిఏండ
ఏలుదాక మహాద్ మరి. 24అందెఙె నాను నిఙి వెహిస్న తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు సొదోము పటన్మ్ దు
మహివరిఙ్ వానిదనిన్ఙ్ మిసిత్ సికస్ మీలోకురిముసుక్ వానాద్ లె.”

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

పొగ్ డిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙగెణంమనిన్వరిఙ్ నిసదువుమనిన్వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ తెలియకిఏండ
యాసదువు సిలిల్ వరిఙ్ తెలియ కితిత్ . 26నిజమెబుబబ్,ఈహ కినికాదె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్.

27బుబబ్ విజుసఙతిఙ్ నాకీదుఒపజెపత్ మనాన్. బుబబ్ఆఏండమరిఎయెర్ బామరిసిఙ్ నెస్ ఏర్.
మరిసిని,మరిసి వనిన్ఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఎరిల్తికారె బుబెబ్ఙ్ నెసాన్ర్. మరి ఎయెర్ బానెస్ ఏర్ .

28 కసట్బాడ్ఃజి బరు పిండ్ జి వందితి విజిదెరె,మీరునా డగు రదు. నానుమిఙి రొంబిసన్. 29నాను
సారిల్దికాన్. నానుమెతనిమనుస్ మనికాన్. నావెట కూడ్ఃజి ఉండెపూందు మీమెడః ముసుక్ పోకె
అజిమాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ ,మీరునాఅడెఙ్ లొఙిజినాబాణిఙ్ నెసుత్ . నసిత్వలెమీపాణమ్ కాఙ్ 
నిమాలం కలగినాద్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నా కూడ్ఃజి నా పూందు 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”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ .
3వాండు వరివెట ఈహ వెహాన్, “దావీదు రాజుని వనిన్వెట మహివరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వాండు ఇనిక
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కితాత్ ండొ ఇజి మీరు దేవుణు మాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?* 4 వాండు ఇనిక కితాత్ న్ ఇహిఙ,
గుడారమ్ దు† సొనిస్, దేవుణు ముఙాల ఇడిత్మహి రొటెట్ఙ్ లాగితాన్ . వాండుని వనిన్వెట మహికార్ 
విజేరె తిహార్. అయాక పుజేరిఙునె తపప్ మరి ఎయెర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమోసె సితిత్ రూలుదు
వెహ మనాద్ . 5 దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ పుజేరిఙు విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు
ఆఎద్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్కమీరు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా? 6దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ఇంక
మిసిత్కాన్ ఇబెబ్మనాన్ ఇజినానుమిఙివెహిస్న. 7 ‘మీరుమహివరిముసుక్ కనికారంతొరిసెత్ఙ్ ఇజినె
నాను కోరిజిన గాని కతిన్ సీజిని పూజెఙ నాను కోర్ ఏ’✡ ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం మీరు నెసిమంజినిక
ఇహిఙ, ఇనితపుబాకిఇవరిముసుక్ తపుప్మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి. 8ఎందానిఙ్ నానుయాలెకెండ్ 
వెహిస్నిక ఇహిఙ, లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనాద్ . విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ 
ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజివెహిఙ్ బానఙిమనాద్ . 9అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్మహివలె,వాండుయూదురుమీటిఙ్ 
కిని ఉండి ఇండొసొహాన్.”

10వహిఅరిఉండి కియుమనిన్కాన్ ఒరెన్ అబెబ్మహాన్ . యేసుముసుక్ తపుప్మొపెత్ఙ్ ఇనికాదొ
ఉండి సఙతివందిఙ్ సుడిఃజి వారు వనిన్ఙ్ ఈహ వెన్ బాతార్, “విసాంతిదినమ్ దు ఎయెరిఙ్ బా
నెగెండ్ కినిక దేవుణు రూలుదిఙ్ తగాన్దా?”. 11యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీలొఇ ఎయెరిఙ్ బా
ఉండి గొరె మహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అకక్ ఉండి గాందదు అరిఙ, మీరు దనిఙ్ వెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?
12మెండగొరెదిఙ్ ముసుక్ లోకు ఎసొస్నొ విలువ మనిన్కాన్. అందెఙె విసాంతిదినమ్ దు మేలు కినిక
దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ తగాన్ద్.” 13అయావలెవాండు వహి కియు అరి వనిన్ఙ్ “నీ కియు
సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు కియుసాపాత్ న్. అయావలెఅక నెగెండ్ మనిన్మరిఉండి కియు లెకెండ్ 
ఆతాద్. 14గాని పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహారెయేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ ఆలోసనం
కితాత్ ర్.
దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాన్ 

15 యేసు అయా సఙతి నెసాత్ ండె అబెణిఙ్ సొహాన్ . నండొండార్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు
వరి జబుబ్ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 16నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వెహామ్ట్ ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
17యెసయపవక వెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తియామాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

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

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

తతార్. యేసు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాన్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్, వరిగ్దెఙ్ అటాత్ న్. 23లోకుర్ విజెరె బమమ్
ఆజి, “మాప్ ఎదుసుడిఃజి కాప్ కిజి మంజిని దావీదు రాజు తెగగ్దికాన్ వీండు ఆఏండా?”, ఇజి వరిగ్జి
మహార్ . 24 పరిసయ్ రు అయ మాట విహరె, “విజు దెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ ఆతి బయిల్ జెబుబ్లు
సాయమ్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పెర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్.

25యేసు వరి ఆలోసనమ్ కు నెసి వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బ వ రిఙ్ వారె పగ
ఆజిఎర్ లిజిమహిఙఅయదేసెంపాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణిపటన్మ్ దికార్ గానిఇండొణికార్ 

* 12:3 12:3దావీదు రాజు కితిత్క సముయేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. 21:1-6. † 12:4 12:4 గుడారమ్ దు విజు
విసాంతి దినమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పూజసితిత్లెకెండ్ 12 కొతత్ రొటెట్ఙ్ , సమాజ గుడారమ్ దు మనిన్ బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినె కొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్
బాణిఙ్ లాగితిపడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙుతినార్. లేవి24:5-9అయకాలమ్ దుయెరుసలేల్మ్ దుమనిన్దేవుణుగుడిఃసిలెల్తాద్ . దావీదు
రాజు మరియాతిసొలొమొను కాలమ్ దునె యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు తొహిసాత్ న్ . ✡ 12:7 12:7 హోసెయ

6:6. ‡ 12:20 12:20అయమాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,లోకుర్ దేవుణుముసుక్మనిన్ నమకమ్ దిఙ్ కండెక్ వెనుక ఆతిఙ్ నొ
దయ్ రం సిలెల్ండ ఆతఙ్ నొయేసు వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఏన్ మొకొంమహ్ ఏన్ . ✡ 12:21 12:21యెసయ 42:1-4.
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గాని,వరిఙ్ వారె,పగఆజిఎర్ లిజిమహిఙనీఎమేణిపటన్ంగానిఇలుల్ గానిఏలుబాలావ్ రొసుక్నిలిస్
మన్ ఏద్. 26సయాను అడిఃగిమనిన్కార్ ఉండి జటుదికార్ ,మరిఉండి జటుదివరివెట పగ ఆజి ఎరెల్
ఆజి విదెం కిజిమహిఙ, వనిన్ ఏలుబడిః ఎలాగలావ్ రొసుక్ నిలిస్ మంజినాద్.” 27 బయిల్ జెబుబ్లు
సాయమ్ దాన్ నాను దెయమ్ కాఙ్ పేరిఙ, మీ లోకుర్ ఎలాగ దెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ? అందెఙె నా
వందిఙ్ మీరు వెహిన్కెఙ్ తపు ఇజి వారె రుజుప్ కిజినార్. 28 గాని 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.
30నా వెట కూడిజ్ మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బా నఙి పగాతికాన్ ఆనాన్ . లోకురిఙ్ దేవుణు డగు తతెత్ఙ్ నా
వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ లోకాఙ్ సెదిసిన్కాన్ ఆజినాన్. 31మరి నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,
లోకుర్ కినివిజుపాపమ్ కాఙ్,దూసణదిఙ్ దేవుణుసెమిసాన్న్,గానిదేవుణుఆతమ్దిఙ్ దూసిసివెహిఙ
ఆకెఙ్ ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఎన్. 32లోకు మరిసి ఆతి నఙి పడిఃఏండ ఇనికబా వరిగ్తిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
సెమిసాన్న్. గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పడిఏండ వరిగ్ని వనిన్ఙ్ యాలోకమ్ దుబా, వాని లోకమ్ దుబా
దేవుణు సెమిస్ ఏన్.

33 మరాన్ నెగిగ్క ఇహిఙ దని పండుబా నెగిగ్కదె. సిలిఙ, మరాన్ నెగిగ్క ఆఎండ మహిఙ దని
పండుబా నెగిగ్క ఆఎద్ . మరాతి పండుదానె మరాన్ ఎలాగ మరికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34 విసం
మనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా, సెఇకిదెరాతి మీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ ఎలాగ వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీ మనుస్దు
మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ నెమీ వెయు  వరిగ్జినాద్ . 35నెగిగ్ మనుస్ మనిన్ వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ 
కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ , వనిమనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙెవానె
సెఇమనుస్మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙెమంజినె. అందెఙెవనిన్ వెయుదాన్సెఇమాటెఙెవానె. 36గానినాను
మిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,దేవుణుతీరుప్తీరిసిన్రొజుదు,లోకుర్ వరిగ్తిమహివిజుమాటెఙవందిఙ్ 
లెకక్ సీదెఙ్ వలె. 37అహిఙమీమాటెఙాణిఙెమీరు సికస్దాన్ తపె ఆనిదెర్, సిలిల్ఙ మీమాటెఙాణిఙె
మీరుమీముసుక్ 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 . 39 వాండు వరిఙ్ “యా తరమ్ దికిదెర్ ఆతి మీరు
సెఇకిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకిదెర్ నె, గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి కిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహిన్దెర్ .
గాని దేవుణు పవక ఆతి ఓనెఙ్ § జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇని గురుబా ఎయెరిఙ్ బా తోర్ ఎద్. 40 ఓన
మూండి రోసుక్ పెరి మొయపొటాదు ఎలాగ మహండొ, అయలెకెండ్ నె, లోకుమరిసి ఆతి నానుబా
మూండి రోసుక్ బూమి లొఇ మంజినలె. 41 ఓన వెహిమాటెఙ్ విహారె నినివెదికార్ వరి పాపమ్ కు
ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్ సితార్. అందెఙె తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు వారు యా తరమ్ 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. గాని యా
తరమ్ దికార్ వనిన్మాటెఙ్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెన్ ఏర్ ,అందెఙెయాతరమ్ దివరిఙ్ తీరుప్మంజినాద్ లె.
43ఉండిదెయంఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసివెలిల్ వాతివెనుక,మండెఙ్ బాడిడ్ వందిఙ్ రెబాజిబిడిఃమ్ బూమిదు
బూలాజినాద్. గానిఎంబెబాదనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్క్ ఏతాద్ . 44నసిత్వలె ‘నానుడిఃసిత్ వాతినాఇండొమర్ జి
సొనాలె’, ఇజి దనిఙ్ అదినె వెహన్ద్. మర్ జి వాతిఙ్ అది డిఃసిత్ సితిత్కాన్ , నెగెండ్ సిపాజి సుబరం

§ 12:39 12:39 పడాయ్ ఒపుమానమ్ దు ఓన వందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండు పయ్ నం కిజి మహి ఓడదాన్ సమ్ దరమ్ దు విసిరె
ఆతిఙ్ ఉండి పెరిమొయ, దేవుణు వెహి వజ వనిన్ఙ్ డిఃఙితాద్ మూండి రొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ 
ఓన గురు వందిఙ్ మూసెఆని వందిఙ్ మరిమూండివాండు సాతి వరిబాణిఙ్ మరిమర్ జి నిఙిజి వెహాన్ .



మతత్యి 12:45 19 మతత్యి 13:21

కిజి ఎయెర్ బా మన్ ఇ ఇలుల్ లెకెండ్ మనన్క సూణాద్ . 45 నసిత్వలె అది మర్ జి సొనిస్, దనిన్ఙ్ ఇంక
సెఇకెఙ్ అతిమరి ఏడు దెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెట కూకన్ తనాద్. అవిక్ వనిలొఇసొనిస్ అబెనె బస కినె.
అయావలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిఙ్ ముసుక్ కసట్ం ఆనాద్. అయలెకెండ్ నెయా తరమ్ ది వరిఙ్ 
గతిబామంజినాద్.”
యేసుఅయ్ సినితంబెరిఙు

46యేసు మంద లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహివలె, వనిన్ అయ్ సిని తంబెరిఙు వనిన్వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి
వెలిల్ నిహ మహార్ . 47 అయావలె ఒరెన్, “ఇదిలో నీయాయని నీ తంబెరిఙు నీ వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి
వెలిల్ నిహ మనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 48 అందెఙె వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెద్ నాయాయ?
ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 49వనిన్ సిసూర్ ఙ  కియు తోరిసి, “ఇదిలోనాయాయని
నాతంబెరిఙు. 50పరలోకామ్ దుమనిన్నాబుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండెనాతంబెరి,నాతఙి,నా
యాయ”, ఇజి వెహాన్ .

13
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

1అయ దినమ్ దునె, యేసు ఇండొణిఙ్ వెలిల్ సొనిస్ సమ్ దరం పడఃకాదు బసాత్ న్. 2మంద లోకుర్ 
వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు ఉండి డోణిదు ఎక బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్.
3అయావలెవాండువరిఙ్ సుడ్ఃజినండొసఙతిఙ్ కతవజవరిఙ్ వెహాన్ “ఒరెన్ రయువాండువితుక్
వితెత్ఙ్ సొహాన్ . 4వాండు వితిస్మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

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

10 వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “ఎందనిఙ్ నీను కత వజ వరిఙ్ వెహిస్ని”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.
11వాండువరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణుఏలుబడిః కినివందిఙ్ డాఃఙితిమనిసఙతిఙ్ దేవుణుమిఙి
తెలివి కితమనాన్ ,గానివిరిఙ్ తెలివి కిఏన్. 12దేవుణు ఏలుబడి కినివందిఙ్ నెసిత్ మనివనిన్ఙెమరి
తెలివి కినాన్. వనిన్ఙ్ మరి నండొ నెసిప్సాన్న్. ఇనికబా అరద్ం ఆఇ వనిన్బాణిఙ్ వాండు నెసిత్మనికబా
లాగె ఆనాద్. 13ఎందనిఙ్ నాను కత వజ వరిఙ్ వెహిస్న ఇహిఙ, వారు సుడ్ఃజినార్ గాని సుడ్ఃతిక
వరిఙ్ తోర్ ఏద్. వెంజినార్ గాని నెగెండ్ విన్ ఏర్,అరద్ంబా కిఏర్.

14-15మీరు ఎసిత్వలెబా వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ . ఎసిత్వలెబా సుడ్ఃజినిదెర్ గాని
ఇనికఇజినెస్ ఇదెర్. వారువరి కణకాణిఙ్ సుడ్ఃజి, గిబిఙాణిఙ్ వెంజిమనుస్దాన్ అరద్ం కిజినాదరోట్ 
మహిఙ,నానువరిఙ్ నెగెణ్ కితమరి. గానిఅయలెకెండ్ జర్ గిఏండవరిమనుస్కొడుఃవుదాన్ నిండిత
మనాద్. వరిగిబబిఙ్ మందఙ్ ఆతె. వారువరి కణుక్మూకమనార్.✡యాలెకెండ్ ఎసయపవకవెట
దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

16మీసుడ్ఃజినికెఙ్ ,వెంజినికెఙ్ ,మీరుఅరద్ం కిజినిదెర్ . అందెఙెమీరు దేవుణు సీజినిదీవనమ్ కు
మనన్కిదెర్ . 17 నండొండార్ పవకరుని నీతి నిజాయిమనిన్కార్ మీరు సుడ్ఃజిని వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆతార్, గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెంజిని వనాక్ఙ్ విండెఙ్ ఆస ఆతార్ గాని విండెఙ్ 
అట్ ఎతార్.

18 వితుక్ వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ం మీరు జాగర వెండు. 19 ఎయెన్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని
వందిఙ్ వెహిన్ మాటెఙ్ వెంజి దనిఙ్ అరద్ం అట్ ఏండ మహిఙ, సయాన్ వాజి వనిన్ మనుస్దు వితి
దనిఙ్ పెరన్ ఒనాన్. యాకాదెమడిఃఙ నడిఃమిహాన్ సొని సరుద్ అరి మనిన్వితుక్. 20సెగొండార్ సటుట్
ముసుక్ మని లోతు సిలిల్ డులిల్ ననిన్కార్. సెగం వితుక్ అయా డులిల్దు అరె, గాని వారు దేవుణు
మాట వెంజి సర్ దదాన్ దనిఙ్ వెటనె మనుస్దు ఇడాన్ర్. 21 వారు కండెక్ కాలం దేవుణుముసుక్
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నమకమ్ దాన్ నిలాన్ర్ . గాని కసట్మ్ కు, సమెఙ్ వానివలె వెటనె దేవుణుముసుక్ మనిన్ నమకంవారు
డిఃసిసీజినార్. 22మరిఒరెన్ వితుక్అరిమనిన్సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమిననిన్కాన్. వాండు దేవుణు
మాటవెంజినాన్ గానియాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారం ఆజిమరి డబుబ్ వందిఙ్ సెఇ ఆస ఆజి,
వనిఙ్ అణసు తిగ్ జిమంజినె. వనిన్ బతుక్దు పలం సిలిననిన్కాన్ ఆనాన్. 23మరిఒరెన్ వితుక్ అరి
మనిన్ నెగిగ్ బూమిలెకెండ్ మనాన్ . వాండు దేవుణుమాటవెంజి దనిఙ్ అర్ దం కిజినాన్. వాండు,వితిత్
వితుత్ దిఙ్ వంద వంతుఙ్,అరువయ్ వంతుఙ్,ముపయ్ వంతుఙ్ పలం సీనాన్.
కారుమొకెక్ఙ్ 

24యేసుమరిఉండిసఙతి కతవజవరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణుఏలుబడిః ఇహిఙ,వనిన్మడిఃఙనెగిగ్
వితుక్ వితిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత మనాద్. 25గాని విజేరె నిద కిజి మహివలె, వనిన్ పగాతికాన్ వాతాండె,
కూలిఙ నడిఃమి కారు వితుక్ వితాండె సొహాన్ . 26 కూలిఙ్ నేర్ జి పిరితెనె, సెరెక్ పోకివలె, నెగిగ్
కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుబా తోరితాద్. 27 వనిన్ పణి మసిర్ మడిఃఙయాజుమాని డగు వాతారె,
“ఓ బాబు, నీను నీ మడిఃఙ నెగిగ్ వితుక్నె వితిగదె? మరి ఎమేణియాకారుమొకెక్ఙ్ వాతె?”, ఇజి
వెన్ బాతార్.

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

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

31యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ, సరుస్మొకెక్ఙ్ 
వితుక్దిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్, అకక్ వనిన్ మడిఃఙ వితాత్ న్ . 32 అయాక విజు వితుక్ లొఇ
ఇజిరికాదె, గాని పిరితిఙ కుస మొకెక్ఙ విజు వనకాఙ్ లొఇ పెరిక ఆజి మరాన్ లెకెండ్ ఆనాద్.
ఆగసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్ కొమెఙ గూడు తొహిస్ బసెన్. 33యేసు మరి ఉండి సఙతి
కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు ఏలుబడిః ఉండి బోదెలి నండొ నెగిగ్ దూరుదు కలపిత్మనిన్ పులాఙ్ 
మనిన్ కండెక్ దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. అయాక కలపిత్ మనిన్ దూరుదిఙ్ విజుపులాఙ్ కినిదాక పణి
కినాద్.” 34 యేసు కత వజనె విజు మాటెఙ్ లోకురిఙ్ వెహాన్ . కత వజ ఆఏండ ఇనికబా వరిఙ్ 
వెహ్ ఏతాన్. 35 “నాను కత వజనె వెయ్ దాన్ వెహన్. లోకంపుటిత్ బాణిఙ్ అసిడాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ 
నానుతెలివికిన”✡,ఇజిపవకవెటదేవుణుముఙాలవరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆతాద్. 36నసిత్వలెవాండు
లోకురిఙ్ డిఃసిఇండొసొహాన్ . వనిన్సిసూర్ వనిన్డగువాజి, “మడిఃఙమనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్
కారు మొకెక్ఙ వందిఙ్ వెహి కతదిఙ్ అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 37అందెఙె వాండు ఈహ
వెహాన్ . “నెగిగ్ వితుక్ వితిత్కాన్ లోకు మరిసి ఆతి నాను. 38మడిఃఙయాలోకం. నెగిగ్ వితుక్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ్ , సయాను
కొడొఃర్. 39వనకాఙ్ వితిత్కాన్ పగాతికాన్ అతి సయాను. కోతత్ కొయ్ నికయాలోకమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దినం.
కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజిసురిన్ లెకెండ్ నెయాలోకమ్ దిఆకర్ దినమ్ బా
వానాద్. 41-42నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి ససుద్ సురిన్ లెకెండ్,పాపం కిజిని
వరిఙ్,మరిపాపం కిబిసిన్ విజుదనిన్ఙ్ నాఏలుబడిఃదాన్ వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి,లోకుమరిసిఆతినానునా
దూతారిఙ్ పోకాన్లె. వారు వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్వారుఅడఃబాజి,పలుక్ కొహిస్మంజినార్ .

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

దేవుణు ఏలుబడిః
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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 అయమడిఃఙ కొటాన్. 45మరి నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక
ఇహిఙ, ఒరెన్ ముజెలు సవుకారి రెబాజిని గొపప్ విలువ మనిన్ ముజెలు లెకెండ్ నె. 46 వాండు
రెబాజినిలెకెండ్ మనిన్,ఉండివిలువాతిముజెలుదిఙ్సుడ్ఃతాండె,సొనిస్వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనికెఙ్ విజు
పొరిస్ అయముజెలు కొటాన్.

47మరినాణుమిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, సమ్ దరమ్ దు పొకిస్ని రకరకమ్ ది
మొయెఙ్ అసిన్ వలాదిఙ్ పోలితమనాద్. 48అయవలనిండితిఙ్ మొయెఙ్ అసిన్కార్,వలపడకాదు
లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు ఇడాన్ర్. సెఇ మొయెఙ విసీర్ నార్. 49 యా లెకెండ్ నె యా
తరమ్ ది ఆకక్ర్ దినంబావానాద్. దేవుణు దూతార్ వాజి నీతి నిజాయిమనిన్ వరిబాణిఙ్, సెఇవరిఙ్ 
ఎర్ లిసాన్ర్. 50 వారు వరిఙ్ గొపప్ పెరి సిసు బాడిడ్దు అర్ పాన్ర్. అబె అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిస్
మంజినార్.” 51 “యావిజుసఙతిఙ వందిఙ్ మిఙిఅరద్ం ఆతాదా?”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
“ఒఒ”, ఇజివారు మర్ జి వెహార్ . 52 “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నెసిత్ మనిన్యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ విజేరె,వనిన్ఆసిత్ ఇడిత్ మనిన్గదిదాన్ పడాయికెఙ్,కొతత్కెఙ్ ఉండెలెకెండ్ వెలిల్ తనిఇండొణి
ఎజుమానిఙ్ లెకెండ్ మనాన్”, ఇజివాండు వరిఙ్ వెహాన్ .

53యేసుయాకతెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సొహాన్ . 54వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు వాతాండె,
వాండుయూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిమహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం,యాబమామ్తి
పణిఙ్ కిని సతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”, ఇజి వారు బమమ్ ఆజి వరిగ్తార్. 55 “వీండు కంసెల్ వాండు
మరిసి ఆఎండా? వినిన్ అయ్ సి పేరు మరియ గదె? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూద ఇనికార్ 
వినిన్ తంబెరిసిర్ గదె? 56 వినిన్ తఙిసిక్ మావెట మనెగదె? యాకెఙ్ విజు వినిఙ్ ఎంబెణిఙ్ వాతె?
57వారు వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆజి మహార్ . గానియేసు 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 

1-2నసిత్వలెహేరొదురాజుయేసువందిఙ్ మాటెఙ్విహండె, “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితి
బాపిత్సం సీనియోహను. అందెఙెయా బమామ్తి పణికిని సతుత్ వనిన్ లొఇ మనాద్”, ఇజి వనిన్ పణి
మనిస్రిఙ్ వెహాన్ .

3వనిన్ తంబెరిసి ఆతి పిలిపుఆలిస్ హేరోదియవందిఙ్ హేరొదురాజుఆడ సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ 
అసిగొలుసుదాన్ తొహిస్జెలిదుఇడత్ మహార్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీవందిఙ్ అలిస్లెకెండ్ ఇడె
ఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఏద్”, ఇజియోహాను వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 5యోహనుఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఇజి హేరోదు రాజు ఒడిఃబితాన్ , గాని లోకుర్ విజేరె వీండు ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్
మహిఙ్ వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తియెలాతమహాన్ .

6హేరోదు రాజుపుటిత్ రోజువాతిఙ్,హేరోదియగాలిస్ వాజి వరి వందిఙ్ డాటిస్ కర్ జితాద్. హేరోదు
రాజఙ్ గొపప్ సర్ ద ఆతాన్ . 7అందెఙె అది ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా సీన ఇజి వాండు దనివెట ఉండి ఒటుట్
పొకిస్ దనిన్ఙ్ ఉండి మాట సితాత్ న్. 8అయ్ సి దనిఙ్ సుతిసిత్ లెకెండ్ నె అది సొహదె, “బాపిట్సం సీని
యోహను బుర కతిస్ ఉండి పలెందు సిద”, ఇజి లొసాత్ ద్. 9రాజు గొపప్ బాద ఆతాన్. గాని వాండు
కితి పమాణం వందిఙ్, వనిన్ వెట విందుదిఙ్ బసిత్మిహి కూలెఙ్ వందిఙ్ అది లొసిత్క సీదెఙ్ ఇజి ఆడ
సితాన్. 10జెలిదుమహియోహను బుర కత్ పిసత్న్. 11వనిన్ బుర ఉండి పలెమ్ దు ఇడిజ్ తపిసి దనిఙ్ 
సిబిసాత్ న్ . అదిఅయాకదనిఅయ్ సి డగు ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ వాజివనిన్ పినుగు పెరిజ్
ఒసి సమాది కితార్. నసిత్వలెవారుయేసు డగు వాతారె వెహార్ .

అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
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13జర్ గితిసఙతిఙ్ విజువిహాండెయేసుఉండిడోణిఎకిస్ ఎయెర్ బామన్ ఇఉండిబాడిడ్దు ఒరేండె
సొహాన్ . వాండు సొహి సఙతి వెంజి అయ పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ నడిఃసి వనిన్ వెనుక సొహార్ .
14వాండు అతాహ పడక జోరె అందితిఙ్, డోణిదాన్ డిగితాన్ అయామంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె
వరి ముసుక్ కనికారం ఆతాన్. వరి జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 15పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ 
వనిన్ డగువాజి, “అకక్ ఎయెర్ మన్ ఇబాడిడ్ ,ఏలునెపొదుద్ ఆతాద్. యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ సొనిస్వారె
వరిఙ్ బోజనమ్ కు కొండెఙ్ వరిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారుసొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . మీరెవరిఙ్ 
తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 17 “ఇదిలో, మావెట అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండి
మొయెఙ్ నెమనె”, ఇజివారు వెహార్ . 18 “అయకెఙ్ నాడగు తగాట్”, ఇజియేసు వెహాన్ . 19వెనుక
లోకాఙ్ పసిగడిడ్ ముసుక్ బసుత్ ఇజివెహాండెఅయ్ దురొటెఙ్ నిరుండిమొయెఙ్ కీదుఅసాత్ ండెఆగాసం
దరిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రొటెఙ్ రుకిస్ సిసూరిఙ్ సితాన్. సిసూర్ అక లోకాఙ్ 
సీబాత సితార్. 20 వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్ . వెనుక మిగిలితిత్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ 
సిసూర్ పెహార్. 21బోదెక్ ని కొడొఃర్ అఏండ తిహికార్ అయ్ దువేలు మనిస్మొగకొడొఃర్ మహార్ .
యేసు ఏరుముసుక్ నడిసినాన్.

22లోకురిఙ్ పోకి వెటనె యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  వెటనె ఉండి డోణి ఎకిసి, వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల
అతాహపడకసొండు ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 23వరిఙ్ పోకివెనుక,వాండు ఒరేండెపారద్నం కిదెఙ్ ఉండి
గొరొత్ ఎకాన్. పొదు ఆతివెలె వాండు ఒరేండె అబెబ్ మహాన్ . 24గాని డోణి ఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరం
సొహాద్ గొపప్ గాలి కిజి మహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ డోణి ఇతల్ అతాల్ దూఙ్ జిమహాద్ . 25కోడిఃజామ్ దు
యేసు సందారమ్ దు ఏరుముసుక్ నడిఃజి వరి డగుసొహాన్ . 26వాండు సమ్ దరమ్ దు ఏరుముసుక్
నడిసినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె తియెల్  అతార్. “అబయాయాక ఉండి దూబ”, ఇజి వారు తియెల్ 
ఆజి డెల్ సాత్ ర్. 27వెటనెయేసు, “దయ్ రమ్ దాన్ మండు, ఇక నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ .
28పేతురు, “పబువా, నీనె ఇహిఙ, నాను ఏరు ముసుక్ నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 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. 31వెటనెయేసు 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 అతాహపడకసొనిస్ గెనెసెరెతు నాటొ
అందితార్. 35అబెబ్ణి లోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు అసాత్ రె డగు మని నాహక్ఙ్ కబు పోకార్. లోకుర్ వరి
కసట్మ్ దు మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 36జబుబ్ మనిన్కార్ వనిన్ సొకక్ సెంగుబాముటెత్ఙ్ 
బతిమాల్ జి సెలవలొసాత్ ర్. ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2సెగొండార్ పరిసయ్ రునియూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యెరూసలేమ్ దాన్ వాతారెయేసుఙ్ ,
“ఎందనిఙ్ నీ సిసూర్ బోజెనమ్ దిఙ్ ముందాల కికు నొర్ బాఏర్, పెదెద్ల్ ఙ అలవాటుఙ నెకిస్
పోకిస్నార్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3 యేసు వరిఙ్ ఈహ మర్ జి వెహాన్, “మీరు ఎందనిఙ్ మీ
అలవాటుఙ వందిఙ్ దేవుణు ఆడెఙ నెకిస్ పోకిస్నిదెర్ ? 4మీయాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీదు, మరి
ఎయెర్ బా అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ✡ దూసిసి వెహిఙ వనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె* ఇజి దేవుణు రూలుదు వెహ
మనాద్. 5-6గానిమీరు నెసిప్సిని దనిన్ లొఇ తేడమనాద్ 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 మీఅలవాటు 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 . 10 యేసు 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 వెలిల్వానిమాటెఙ్ నె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.” 12 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యా
మాటెఙ్ వెంజి పరిసయ్ రు నండొ కోపం ఆతిక నీను నెసిన్దా?”, ఇజి వెహార్ . 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 . 16 యేసు
వరిఙ్, “ఏలుబా మీరు మహివరిలెకెండ్ మనిదెరా? ఏలుబా నినిన్ మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ మిఙి బుదిద్
సిలెల్దా? 17వెయుదాన్ లోఇసొనిక,పొటాదుసొనిస్మరి అయాకమీరు బయ్ లు బసిన్వలె బూమిదు
సొనిస్నాద్, ఇక మీరు నెస్ ఇదెరా? 18గాని వెయ్ దాన్ వెలిల్ వానిమాటెఙ్ మనుస్దాన్ వాజినె. ఆకెఙె
లోకుదిఙ్ సెఇక కిజినె. 19సెఇఆలోసనమ్ కు,సపిన్కెఙ్, రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక,డొఙ కినిక,
అబదద్ం వెహిన్కెఙ్, దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజు మనుస్దానె వాజినె. 20 యాకెఙె ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికు నొర్ బాఏండఉటిఙ అక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిఏ.”
కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం

21 యేసు అబెబ్ణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిగితాండె తూరు, సీదోను ఇని
పటన్మ్ కాఙ్ సెందితిపాంతమ్ కాఙ్ సొహాన్ . 22వాండు అబెబ్ అందితిఙ్ అబెబ్ణిఙ్ , కానాన దేసెమ్ ది
ఉండి బోదెలి వాతాదె, “పబువా, దావీదు మరిసి నఙి కనికారం తోరిస్ అ. నాగాలిస్ఙ్ దెయం అసిత్ఙ్ 
గొపప్బాదఆజినాద్”, ఇజిడేలిస్ వెహాద్ . 23యేసు దనిఙ్ ఉండిమాటబావెహ్ ఏతాన్. అందెఙె వనిన్
సిసూర్ వాజి, “ఇదిమా వెట గగోల్ ఆజి వాజినాద్, దనిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తార్. 24వాండు
వరిఙ్, “మురుతిమెండగొరెఙ్ లెకెండ్ దేవుణుబానిఙ్ దూరంఆతిఇసాయేలులోకుర్ డగునానుపోకె
ఆత మనన్”, ఇజి వెహాన్ . 25అది వనిన్ ముఙాల వాజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా, నఙి సాయం
కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 26వాండు దనిఙ్, “కొడొఃర్ తిండెఙ్ మని రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం
ఆఎద్”,ఇజివెహాన్  . 27అది, “నిజమెపబువా,గానిఎజమానితింజిమహిఙ్ బలల్దాన్ అరిన్ముకెక్ఙ్ 
నుకుడుఃఙ్ తింజినెగదె?”,ఇజివెహాద్ . 28నసిత్వలెయేసు, “బయి,నాముసుక్మనినీనమకంగొపప్
పెరిక. నీను కోరితి లెకెండ్ నె నిఙి ఆపిద్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . అయగడియాదునె దని గాలిస్ నెగెండ్ 
ఆతాద్.
నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక

29యేసుఅబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయసమ్ దారంపడకాదాన్ వాజిఅబెఉండిగొరోత్ ఎకాండెబసాత్ న్.
30సొటావరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్, గులల్వరిఙ్, కికు కాలుక్ అరివరిఙ్ మరి ఆఇ జబుబ్దివరిఙ్ నండోడారిఙ్ 
అసి మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతారె వరిఙ్ వనిన్ కాలక్ అడిగ్ ఇటాత్ ర్. వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్.
31 గులల్వరిఙ్ వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికు కాలుక్ అరికార్  నెగెమడ్ ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్,
గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ ర్. యాకెఙ్ సుడ్ఃజిలోకుర్ 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 మఙిమనుస్ రెఏ. వారు కణుక్తివిజిసరుద్ అర్ నార్ సు”,ఇజివెహాన్ . 33సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొ
మంద లోకురిఙ్ తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమి పామతమ్ దు ఇనిక దొహ్క్ నె?”, ఇజి వెహార్ . 34 యేసు
వరిఙ్, “మీ బాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు, “ఏడు రొటెఙ్ ని సెగం ఇజిరి
మొయెఙ్ మనె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 35లోకురిఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి యేసు వెహాన్ . 36 వెనుక
✡ 15:7-9 15:7-9యెసయ 29:13.
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అయ ఏడు రొటెఙ్ నిమొయఙ్ కీదు అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ అయాకెఙ్ రుకిస్ వనిన్
సిసూర్ ఙ  సితాన్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితార్. 37లోకుర్ విజేరె పొట పంజు తిహి వెనుక మిగిలితి
ముకెక్ఙ్ ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.

38బోదెక్ నికొడొఃర్ ఆఏండతిహిమొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ . 39అయమందలోకురిఙ్ పోకి
వెనుకయేసు డోణి ఎకాండెమగదాన్ ఇనినాటొసొహాన్ .

16
1నసిత్వలెపరిసయ్ రునిసదుకయ్ రుయేసుఙ్ డగుపరికస్ కిదెఙ్,వనిన్మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ఆసెత్ఙ్ 

ఇజిడగువాతార్ . దేవుణునెవనిన్ఙ్ పోకాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ ఉండిబమామ్తి
పణి కిఙిమఙితోరిస్ అ, ఇజి వెహార్  . 2వాండు వరిఙ్, “పొదుద్ ఆనివెలె ఆగసం ఎరఙ్ మహిఙ నేండు
నెగెణ్ మంజినాద్ ఇజిమీరువెహిస్నిదెర్. 3మరి,పెందలఆగసంఎరఙ్ ఆజిమొసొప్ మహిఙ,నేండు
గాలిపిరువానాద్,ఇజిమీరువెహిస్నిదెర్. ఆగసంసుడ్ఃజిఅయరోజుఎలాగమంజినాద్ ఇజివెహెఙ్ 
మీరు నెసిన్దెర్ , గాని జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి కాలమ్ దిఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. 4 యా తరమ్ దికార్,
సెఇకార్ ఆతికారె దేవుణు వందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్ సిలెల్ద్ గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి వందిఙ్ 
వెన్ బజినార్,గానిదేవుణు పవక ఆతిఓనెఙ్ జరిగ్తిక తపప్మరి ఇనికబాఉండి గురుమరితోర్ ఎద్”,
ఇజి వెహాన్ . 5వెనుక యేసు వరిఙ్ డిఃసి అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ . 6వారు డోణి ఎకారె సమ్ దరం అతాహ
పడక సొనిస్ మహివలె, వనిన్ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలె యేసు, “పరిసయ్ రుది
మరి సదుకయ్ రుది పులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు గొపప్ జాగరమండు”, ఇజి వెహాన్ .

7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙెయామాటవెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్జిమహార్ . 8యేసు
అక నెసాత్ ండె, ఎందానిఙ్ మీరు నమకం తకుక్ మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ! మీబాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు
ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వర్ గిజినిదెర్ ? 9 ఏలుబా మీరు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా?
అయ్ దు రొటెట్ఙ్ మహివలెఅయ్ దు వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ?
10మరిఏడు రొటెట్ఙ్ మహివలెనాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ పెహిదెరొ?
వినుకాఙ్ బామీరు ఎతు కిఇదెరా? 11నాను వరిగ్తిక రొటెట్ఙ్ వందిఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఎందనిఙ్ మీరు అరద్ం
కిజి నెస్ ఇదెర్ ? గాని పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు వందిఙ్ మీరు జాగర మండు ఇజి
నాను వెహ”, ఇజి వెహాన్ . 12 నసిత్వలె వాండు జాగర మండు ఇజి వెహిక రొటె తయార్ కిని పులాని
దురు వందిఙ్ ఆఏద్  గాని పరిసయెరుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు నని బోద వందిఙ్ జాగర ఆజి
మండు ఇజి వెహాన్ , ఇజివారు అరద్ం కిజి నెసాత్ ర్.

13 యేసు పిలిపుది ఆతి కయసెరియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు మనిన్ నాహక్ఙ్ వాతిఙ్ “లోకు మరిసి
ఆతి నా వందిఙ్, నాను ఎయెన్ ఇజి లోకుర్ వెహె ఆజినార్ ?”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతాన్.
14 “సెగొండార్ బాపిత్సంసీనియోహానుఇజినార్ ,సెగొండార్ ఏలియఇజినార్ ,మరిసెగొండార్ యిరిమయ్
ఇజినార్ , సిలెల్ పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ ఇజి సెగొండార్ వెహె ఆజినార్”, ఇజి వారు వెహార్ . 15 అందెఙె
యేసు, “గాని నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 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 మని నా బుబాబ్తి దేవుణునె.
18 గాని నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను పేతురు, నీ పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజి నాను యా
సుటు ముసుక్ నా సఙమ్ దిఙ్ తొహన్. అయాలోకమ్ ది సతుత్ ఙ్ దనిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏద్ . 19దేవుణు
ఏలుబడిః కిజిని పరలోకామ్ దిఙ్ సెందితి ఆతికారం నాను నిఙి సీన†, యాలోకమ్ దు నీను ఇనిక
తొహిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా తొహె అనాద్. యాలోకమ్ దు నీను ఇనిక కుతిన్దొ, అయాక
పరలోకామ్ దుబాకుతెఆనాద్”,ఇజివెహాన్ . 20వెనుకయేసు,వాండు కీసుత్ ఆతికాన్ ఇజిఎయెరిఙ్ బా
మీరు వెహెఙ్  ఆఎద్  ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ కసితం వెహాన్ .

* 16:16 16:16 కీసుత్ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ పోకికాన్ † 16:19 16:19 పరలోకమ్ దితాలం కికుక్ ఇజి
తెలుగుదు రాసత్ మనాద్.
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21 అయ వెలెహన్ అసి యేసు, నాను యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ వెలె, మరి అబె పెదెలుఙ, పెరి
పుజెరిఙుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి కిదాన్ నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసాన్లె, లోకుర్ నఙి సపాన్రెల్
సాతి మూండి రోజుదు దేవుణు నఙి మరి మర్ జి నికిన్నాలె ఇజి నండొ సఙతిఙ్ వనిన్ సిసూరు వెట
వెహిస్ మహాన్ . 22 పేతురు యేసుఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతండె, “పబువా, నిఙి యా లెకెండ్ 
జరిగ్దెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 23 అహిఙ, వాండు పేతురు దరిఙ్ మర్ జి బేసి,
“ఓ సయ్ తానా! నీను నఙి ఉండి అడుడ్ లెకెండ్ మని. 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. 25 ఎయెన్ బా వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ వాండె కాపాడఃదెఙ్ 
ఇజి సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజిని బతుక్ మన్ ఏద్ . నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వనిన్ పాణం
నసట్ం ఆతిఙ, వాండు ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొనానెల్. 26 ఎయెన్ బా వాండు కొరిజినికెక్ఙ్ 
దొహ్ కిస్ యా లోకమ్ ది ఆసిత్ని సరద్ విజు దొహ్ కిస్ వెనుక దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు
సొన్ ఏండ మహిఙ ఇని లబం మనాద్ ? దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దిఙ్  బదులు మరి
ఇనిక సీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27లోకుమరిసిఆతినాను,నాబుబాబ్తి దేవుణు గొపప్జాయ్ దాన్,వనిన్ విజు
దూతరిఙ్ తోడుః అసి రాజు లెకెండ్ వానాలె. వెనుక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ పలం
సీనాలె. 28లోకుమరిసిఆతినానురాజులెకెండ్ 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 . 2 అబెబ్
వరి ముందాల వనిన్ రూపు మారితాద్. వనిన్ మొకొం పొదుద్ లెకెండ ఆతాద్. వనిన్ సొకెఙ్ మెరిస్ని
జాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె. 3 ఇదిలో, నసిత్వలె అబెబ్ మోసెని ఏలియయేసు వెట వరిగ్జి మంజినిక
వరిఙ్ తోరె ఆతాద్. 4 నసిత్వలె పేతురు, “పబువా, మాటు ఇబెబ్ మహిఙ నెగెద్. నిఙి ఇసట్ం ఇహిఙ,
ఇబెబ్ నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఏలియెఙ్ ఉండి, ఆహె మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహన్”, ఇజి వెహాన్ .
5వాండు వరిగ్జిమహివలెనండొజాయ్ మనిఉండిమొసొప్ వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్. “ఇదిలోన్వీండు నఙి
ఇసట్మాతినామరిన్. వినిన్ముసుక్నాను సరద్ ఆతమనన్. వినిన్మాటెఙ్ నెగెండ్ వెండు”, ఇజిఉండి
జాటు అయమొసోపుదాన్ వాతాద్.

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

10నసిత్వలెవనిన్సిసూర్, “ఏలియ*ముఙాలవాదెఙ్ ఇజిఎందనిఙ్ యూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
వెహిస్నార్ ?”, ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 11అందెఙెవాండు,ఏలియానెముఙాలవాజిమండెఙ్,యాక
నిజమె. వాండు వాజి విజు నెగెణ్ తయార్ కినాన్. 12అహిఙ ఏలియముఙాల వాత మహాన్ , గాని
వారు వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ వరిఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ కితార్. లోకుమరిసి
ఆతి నానుబా అయాలెకెండ్ వరి కిదాన్ సమెఙ్ ఓరిసాన్లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 13 బాపిత్సం సీని
యోహను వందిఙ్ వాండు వరివెట వరిగ్జినాన్ ఇజివారు అరద్ం కితార్.

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

* 17:10 17:10పాడయిఒపుమానమ్ దుమనిన్మలాకి పవకపుసత్కమ్ దు రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియముఙాలవాదెఙ్ ఇజి
యూదురు నమిమ్జినార్ . మలాకి 3:1, 4:5-6.
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14 వారు మంద లోకుర్ డగు వాతివలె ఒరెన్ వనిన్ డగు వాజి వనిన్ ముందాల ముణుక్ ఊర్ జి,
15 “పబువా నామరిన్ ముసుక్ నీ కనికారం తోరిస్ అ వాండు మూరస్ పెహిఙ్ నండొ బాద ఆజినాన్.
వాండు ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సిసుద్ సిలిఙ ఏరుదు అరిస్ మంజినాన్. 16నాను నీ సిసూర్ డగు వనిన్ఙ్ తతత్
గానివారు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”, ఇజి వెహాన్ .

17అందెఙెయేసు, “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతిమీరుమహికార్ మిఙినెసిప్సిన్ తపప్ సరిదాన్ నడిఃసి
మనన్దెర్ . మీరు నాముసుక్ నమకం సిలిల్కిదెర్ . నాను ఎసొస్ కాలమ్ కు దాక నాను మిఙి ఓరిసి
మండెఙ్ వలె వనిన్ఙ్ నా డగు తగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె యేసు అయ దెయమ్ దిఙ్ ఉండి
ఆడ సితిఙ్ అకక్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్తాద్. అయగడిఃయాదునె ఆ ఇజిరికాన్ నెగెండ్ ఆతాన్.

19దనివెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండుఒరేండెమహివలెయేసుడగువాతారె, “మాపుఎందనిఙ్ అయ
దెయమ్ దిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 20-21ఉండిసరుస్గిడనసుత్ నమకంమహిఙ
యాగొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్సొన్ అ’ఇజివెహిఙఅదిఅబెబ్సొనాద్. మీరుకిదెఙ్ అట్ ఇక
ఇనికబామన్ ఏద్, ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న”, ఇజివెహాన్ . మిఙినసొస్ నమకం సిలెల్ద్ ,అందెఙె
మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ .

22వారు గలీలయదేసమ్ దువాతివెలెయేసు, “లోకుమరిసి ఆతినానులోకుర్ కియుదు ఒపజెపె
ఆనాలె. 23వారు నఙి సపాన్ర్,మరిమూండి దినమ్ దునానుమర్ జినిఙెఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహిఙ్ 
వారు నండొ దుకం ఆతార్.

24యేసుని వనిన్ సిసూర్ కపెరన్హముదు వాతివెలె, సెగం సెకల్ † లెకక్ పనున్ పెర్ నికార్ పేతురు,
డగు వాతారె, “మిఙి బోద కినికాన్ దేవుణు గుడిఃది పనున్ సిఏండా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 25 “ఒఒ
వాండు సీనాన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . పేతురు ఇండొ వాతిఙ్, వాండు వరిగ్ఏండ 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 . యేసువనిన్ఙ్, “అహిఙసొంతదేసెమ్ దికార్ సిఏండతపెఆజినార్. 27మాటువరిఙ్ 
అడుడ్ మంజిని వరిఙ్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ . నీను సేరుదు సొనిస్ గాలం పొకిస్ ముందాల దొహ్క్ ని
మొయదిఙ్ అసి దని వేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి సెకెల్ కాసు దని వెయ్ దు మంజినాద్. అయాక
లాగిజ్ 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 
ఆఎండమహిఙ,మీరుఎసెఙ్ బాదేవుణు కినిఏలుబడిఃదుసొండెఙ్ అట్ ఇదెర్,ఇజినానుమిఙినిజం
వెహిస్న. 4అందెఙెయాఇజిరికొడొః లెకెండ్ తగెఆనికాన్ ఎయెండొ,వాండెదేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు
పెరికాన్ ఆనాన్.

5 మరి ఎయెర్ బా నా ముసుక్ మనిన్ నమమ్కమ్ దు యా ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ్ ఆతికాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబినాండొ ననివనిన్ఙ్ డగు కినికాన్ , నఙి డగు కిజినాన్. 6గాని, నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ మని
యాకొడొఃననిన్ఒరెన్ వనిన్ఙ్,ఎయెర్ బాపాపంకిబిసిత్ఙ,వాండువనిన్మెడదుఉండిపెరిజతత్పణుకు
తొహెఆజి సమ్ దరం అడిగ్ ముడుఃగిజిసొనిక వనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెద్.

7ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకురిఙ్ పాపం కిబిసిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ యాలోకమ్ ది వరిఙ్ సమెఙ్ తప్ ఉ.
యాకెఙ్ తప్ ఎండవాదెఙ్ వెలె. గానియాకెఙ్ ఎయెన్ వెటవానెనొ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇ నని కసట్మ్ కు
మంజినె. 8 నీ కియుబా, నీ కాలుక్బా నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి కికు కాలుక్

† 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 సమానం మహాద్ . నిరగ్మ 30:13-16. 2దినరు 24:9-14, నెహెమయ్
10:32.



మతత్యి 18:9 27 మతత్యి 18:26

మంజి ఎలాకాలం మంజిని సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, కికు కాలుక్ సిలెల్ండ ఆజి ఎలాకాలం
దేవుణు వెట మంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్. 9 మరి నీ కణక నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగ్ జి
విసీర్ అ. రుండి కణుక్మంజిఎలాకాలంమంజినిసిసుబాడిఃదుఅరిన్ దనిఙ్ ఇంక,ఉండె కణకమంజి
ఎలాకాలం దేవుణు వెటమంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్.

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

11గొరెఙ్ లెకెండ్ మురుతి సొహి లోకురిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె లోకుమరిసి* ఆతి నాను ఇబెబ్
వాతమనన్†. 12ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మంజి వనాక్ఙ్ లొఇ ఉండిమురుతిఙ, మహితొంబయ్ 
తొమిమ్ది గొరెఙ డిఃసి, మురుతి గొరెదిఙ్ రెబాజి సొన్ ఎండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 13 దనిఙ్ 
దొహ్క్ తిఙ,వనిన్మురుఎండమనితొంబయ్ తొమిమ్దిగొరెఙముసుక్యామురుతిఉండిగొరెవందిఙ్ 
వాండు గొపప్ సరద్ ఆనాన్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 14 అయలెకెండ్ నెయా ఇజిరి వరిలొఇ
ఒరెన్ బాపాడాఃజిసొండెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ .

15మరినీతంబెరిఙలొఇఒరెన్ నిఙితపుపణిఙ్ కతిఙ,మరిఎయెర్ బానెస్ ఏండవాండుని నీను
మనివెలె వాండు కితి తపు పణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీ మాట వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ మర్ జి నీ వెట
కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ . 16గాని వాండు నీ మాట విన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ,
రిఏరిఙ్ నొ నీ వెట తోడుః అసి వనిన్ డగు సొన్ అ. అహిఙ దేవుణు మాటదు మని లెకెండ్ రిఎర్ 
ముఏర్ ది సాసిరిమాటెఙవెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె‡. 17వాండు వరి
మాటబా విన్ ఏండ మహిఙ, అయ సఙతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ తెలియ కిఅ. సఙమ్ ది వరిమాటబా
వాండు విన్ ఏండమహిఙ వనిన్ఙ్ ఆఇ వనిన్ ననికాన్, సిలిల్ఙ పనున్ పెరిన్కాన్ § ఇజి సుడ్ఃఅ. 18యా
బూమిముసుక్ మీరు ఇనిక తొహిన్దెరో, అయాకెఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిడ్దుబా తొహె ఆనెలె. మరి
యా బూమిముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో, ఆయాకెఙ్ పరలోకాముద్ దేవుణుబా అడుడ్ కినాలె. మరి
యాబూమిముసుక్ ఇనిదనిన్ఙ్ సెలవసీనిదెరోపరలోకామ్ దాన్ దేవుణుబాదనిన్ఙ్ సెలవసీనాలెఇజి
నానుమిఙినిజం వెహిస్న. 19మరిఎయెర్ బారిఎర్ కూడ్ఃజి,ఉండెమనుస్ కలిగ్ జి ఇనికబాలొసిత్ఙ్ బా,
పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు, మీరు కోరిజిని లెకెండ్ మీ వందిఙ్ కినాన్ లె. 20అహిఙ
ఎంబె రిఏర్ నొ,ముఏర్ నొనాపేరుదాన్ కూడ్ఃజివాజిమహిఙ,అబెబ్ వరివెటనానుమంజినలె.”
కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి

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. 22 యేసు
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 
లొసిత్మనిన్అపుదిఙ్ లెకక్సూణిఒరెన్ రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 24లెకక్సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సిత్ వలె,పది
వెయుఙ్ తాలందుఙ్ † అపప్ లొసిత్క మర్ జి సీదెఙ్ మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 25వనిన్ఙ్ 
అపప్ తీరిసెత్ఙ్ అట్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ఙ్, కొడొఃరిఙ్, మరి వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనికెఙ్ విజుపొరిస్
అపప్ తీరిస్ అ ఇజియాజుమాని ఆడ సితాత్ న్. 26అయ పణిమణిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసాత్ ండె, “నఙి సెమిస్ అ నఙి మరి కండెక్ సమయం సిదా నాను అపప్ విజు మర్ జి సీన’ ఇజి

* 18:11 18:11లోకుమరిసిఇనిమాటఅరామియబాసదాన్ , “నాను”సిలిల్ఙ “నఙి,నాది”,ఇజిఅరద్మానిలెకెండ్ యూదురు వెహిస్
మహార్ . యేసుపబుబా వనిన్ వందిఙ్ వెహెఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్ మహాన్. యాలెకెండ్ వెహిస్మహివలె నానె కీసుత్ ఇజి వాండు తినాఙ్ 
వెహ్ ఏండవనిన్ వందిఙ్ వెహిస్మహాన్. దానియేలుపవకపుసత్కమ్ దురాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ తగితిలెకెండ్ ,వాండుయాపేరువనిన్ వందిఙ్ 
వెహిస్ మహాన్ . దానియేలు 7:13-14. యేసుఙ్ పగాతికార్ వాండుమాముల్ గ వనిన్ వందిఙ్ ఆహె వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితార్ . గాని
వనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్మహాన్ ఇజి అరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్ బాసాదు రాసిత్మనిన్ముకెలమాతి

పుసత్కమ్ కాఙ్ యామాటమనెన్ గాని సెగం పుసత్కమ్ కాఙ్ సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16 దివ్తీ కాండం 19:15 § 18:17 18:17
యూదురు ఆతికార్ ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా పనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజి మన్ ఏర్ * 18:22 18:22 నాలిగ్ వంద తొంబయ్ సుటుక్

ఇహిఙ ఎసిత్వలెబా సెమిసిమండెఙ్ ఇజి అరద్ం. † 18:24 18:24 ఉండి వెయితాలందు ఇహిఙ వెయి లకక్ రూపాయ్ దిఙ్ లావ్ 
మనెన్
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బతిమాల్ తాన్. 27అయఎజుమానిపణిమనిసిముసుక్ కనికారం ఆజి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి
వనిన్ఙ్ సొండెఙ్ సెలవ సితాత్ న్. 28గాని అయ పణిమనిసి వెలిల్ వాజి సొనిస్ మహివలె, వనిన్ఙ్ వంద
దినారమ్ కు‡ అపప్ మని, వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికిజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె
గొతిక పడిఃసి, “నీను నఙి అపప్ మనిన్ డబుబ్ మర్ జి సిదా’, ఇజి బలవంతం కితాత్ న్. 29 వనిన్వెట
కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఆతి అయ పణిమనిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నఙి సెమిస్ అ, నిఙి
మరి కండెక్ సమయం సిదా? నిఙి సీదెఙ్ మనిన్ అపప్ విజు నాను మర్ జి సీన’, ఇజి బతిమాల్ తాన్.
30గానివాండుఅకఒపుకొడ్ ఏండ,అపుప్విజుమర్ జిసీనిదాకవనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్. 31వరివెట
కూడ్ఃజి పణికినికార్ సెగొండార్, యా జర్ గితిక విజు సుడ్ఃతారె నండో బాద ఆతార్. వారు సొనిస్
జరిగ్తిక విజు ఎజుమానిఙ్ వెహార్ . 32-33నసిత్వలె అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “మూర్ కం
మని పణిమనిసి, నీను నఙి బతిమాల్ తిఙ్ నాను కనికారం ఆజి నిఙి సెమిసి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ 
ఇజినిఙివెహిలెకెండ్ నీవెటకూడ్ఃజిపణికినివనిన్ఙ్ నీనుబాసెమిసివనిన్ముసుక్ కనికారంతోరిసెత్ఙ్ 
గదె?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 34నసిత్వలెఅయఎజుమానివనిన్ముసుక్కోపంఆతాండెవాండుఅపప్విజు
మర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ హిమ్ స కినివరిఙ్ ఒపజెపాత్ ండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్.

35మీరుమీమనుస్దాన్ మీతంబెరిఙవెటసెమిస్ ఏండమహిఙపరలోకామ్ దుమనిన్నాబుబాబ్తి
దేవుణుబాయాలెకెండ్ నెమీలొఇ ఒరెన్ వెట కినాన్.

19
అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1 యామాటెఙ్ 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. 3సెగొండార్ పరిసయ్ రు,వనిన్మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ తపప్అసెత్ఙ్ ఇజివనిన్ 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 కొడొఃనిబోదెలిలెకెండ్ తయార్ కితాన్✡. 5అందెఙెమొగగ్ కొడొః వనిన్అయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ 
డిఃసి వనిన్ ఆలిస్ వెట కూడ్ఃజినాన్ . వారు రిఏర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్ .✡ 6అందెఙె అబెబ్ణిఙ్ అసి
వారు రిఏర్ ఆఏండ ఉండె ఒడొఃల్ ఆన మంజినార్. అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ 
కేట కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా సదివ్ఇతిదెరా?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, అకక్ అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ,ఉండి
విడిడ్ః ఆకు రాసి సీజి దనిఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి మోసె ఎందనిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
8 యేసు వరిఙ్, “మిఙి నసొస్ కటినమతి మనుస్ మహిఙ్, మోసె అయ లెకెండ్ సెలవ సితాత్ న్ గాని
ముఙాహన్ అసి అయ లెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9 రంకు బూలాతిఙానె తపప్ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా
ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసిమరిఉండి దనిఙ్ ఇడెఆతిఙవాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్ 
ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్ సిసూర్ వనిన్ఙ్, “ఆలిస్ మాసిర్ నడిఃమి సఙతిఙ్ 
యాలెకెండ్ మనాద్ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆఏండ మంజినికాదె నెగెద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 11 యేసు
వరిఙ్, “మీరు వెహి మాట విజేరె అసెత్ఙ్ అట్ ఏర్, గాని దేవుణు ఎయెరిఙ్ అయ లెకెండ్ సితాండొ
వారె కిదెఙ్ అట్ నార్. 12సెగొండార్ ఆండేరెఙ్ * లెకండ్ నె అయ్ సి పొటాదాన్ పుట్ నార్. సెగొండారిఙ్ 
లోకుర్ ఆండేరెఙ్ లెకెండ్ కిజినార్. మరి సెగొండార్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ పెండిల్ ఆఎండ వరిఙ్ 
వారె ఆండేరెఙ్ ఆజి మంజినార్. 13 నసిత్వలె యేసు కికు ఇడిజ్ పారద్నం కదెఙ్ ఇజి సెగొండార్ ఇజిరి
కొడొఃరిఙ్ వనిన్డగుతతాత్ ర్. వనిన్సిసూర్ కొడొఃరిఙ్ తతిత్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆజిగోలకితాత్ ర్. 14గానియేసు,
“యాఇజిరికొడొఃరిఙ్ నాడగు రపీర్ ,వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. దేవుణుఏలుబడిః కినికనినివరిదినె”,ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 15వరిముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి వెనుక వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .

‡ 18:28 18:28 వంద దినారమ్ కు ఇహిఙ అయకాలమ్ దు పది రొసాక్ పణికిని కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్. ✡ 19:4 19:4
ఆది 1:27. ✡ 19:5 19:5ఆది 2:24. * 19:12 19:12అండెర ఇహిఙవాండు కొడొః ఇడెద్ఙ్ అట్ ఇకాన్ .
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ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.
16ఇదిలో, ఒరెన్ యేసు డగు వాతండె, “ఓ బోదకినికి, దేవుణు వెట ఎలాకాలంమంజిని బతుక్దు

నాను మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 17 యేసు వనిన్ఙ్,
“నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙి వెన్ బాజిని? నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండె మనాన్. దేవుణు
ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు నీను మండెఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు సితి ఆడెఙ్ లొఙిజి మన్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్, రంకు
బూలాదెఙ్ ఆఎద్, డొఙ కిమా, అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్. 19 అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ 
నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡ మరి నీను నిఙి పేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡, ఇజి వెహాన్ . 20అందెఙె
అయ దఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజు నాను కిజినె మంజిన. మరి ఇనిక నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి
వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్, “నీను పూరి నెగిగ్కి ఆదెఙ్ కోరితిఙ, నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు
పొరిస్, బీదాతివరిఙ్ సీబాజి సిఅ. ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు నిఙి ఆసిత్ కలిగ్ జి మంజినాద్. వెనుక
నావెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 22 అయ దఙడాఃయెన్ నండొ ఆసిత్ కలిగ్ జి మనికాన్ కాక అయ మాట
విహండెఇజిరిమొకొంఅతాండెసొహాన్ . 23నసిత్వలెవనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి,యేసు”,ఆసిత్ మనిన్కాన్ 
దేవుణు కిని ఏలు బడిఃదు సొండెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 24మరినాను మిఙి
వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ,ఆసిత్ మనికాన్ దేవుణుఏలుబడిఃదుసొనిదనిఙ్ ఇంక,ఒంటెదొపానంబొరొదాన్ 
డుఃగ్ నిక సులు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25సిసూర్ యామాటవిహరె నండొ బమమ్ ఆతారె, “దేవుణు
రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”, ఇజి వెహార్ . 26యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “యాకలోకాఙ్ 
అట్ ఇకాదె, గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 27 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇదిలో
మాపువిజుడిఃసాత్ పెనీవెటవాజినాప్,మఙిఇనికదొహ్ కాన్ద్ లు?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 28యేసువరిఙ్,
“యాలోకంమరికొతాత్ కఆనివెలెలోకుమరిసిఆతినానుగొపప్జాయ్ మనిగొపప్సింహాసనమ్ దుబసి
ఇసాయేలుది పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పు తీరిసిన్వెలె, నా వెనుక వాతి మీరుబా, నావెట పనెన్ండు
గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె. 29మరి ఎయెర్ బా నా వందిఙ్ వరి ఇలుల్ జొలుల్ ,
అనన్తంబెరిఙబ, బీబి తఙిసికఙ్ బా, అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ బా, బూమిపుట, కొడొఃకొకరిఙ్ బా డిఃసిత్
సితిఙ నినివరిఙ్ యాకెఙ్ వంద వందుఙ్ దొహ్ కెన్. దనిన్వెట ఎలాకాలంమంజినిబతుక్బాదొహ్ కాన్ద్ .
30గానిమొదొహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని నండొండార్ కడెఃవెర్ దికార్ ఆనార్. కడెఃవెర్ దికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని
నండొండార్ మొదొహికార్ ఆనార్ లె.

20
దాసటోటాదు పణికినికార్ 

1 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, వనిన్ దాసటోటాదు పణికిదెఙ్ పణికిని వరిఙ్ కూకెఙ్ పెందాల
నిఙ్ జి వెలిల్ సొనిస్ మహి ఉండి టోట యెజమానిఙ్ పోలిత మనాద్. 2ఉండి రోజు పణిదిఙ్ ఉండి
దినారం* కూలిసీనఇజిఒపుకొటాండె,వనిన్దాకస్టోటాదుపణికిదెఙ్ వరిఙ్ పోకాన్. 3వెనుకఅంబెలి
వేలాదువాండు వెలిల్ సొహివలెసతాత్ దు ఇని పణిసిలెల్ండ నిహిమనిసెగొండారిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4వాండు
వరిఙ్, “మీరుబానాదాకస్టొటాదుపణిదిఙ్ సొండు,మిఙిసరియానికూలిసీన”,ఇజివెహాన్ . 5వారు
సొహార్ . మరి వాండు పనెన్ండు గంటెఙ, మూండి గంటెఙబా ఆహె కితాన్. 6మరి అయ్ దు గంటెఙ
సొహిఙ్ మరి సెగొండార్ కాలి నిహిమనివరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు వరిఙ్, “యాదినం విజు ఎందనిఙ్ 
మీరు ఇబెబ్ సెడిడ్ఃనె నిహిమహిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 7వారు వనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బా ఇని పణిదిఙ్ బా
మఙి కూక్ ఏతార్, అందెఙె”, ఇజి వెహార్ . వాండు వరిఙ్ “మీరుబా నా దాస టోటాదు పణిదిఙ్ 
సొండు”, ఇజి వెహాన్ . 8పొదు ఆతివెలె అయ దాస టోట ఎజుమాని పణి సూణి వనిన్ఙ్ కూకాండె,
“పణికినివరిఙ్ కూకిస్, కడఃవేరివాతివరిబాణిఙ్ మొదొలిస్ముందాలవాతికార్ దాకవరిఙ్ కూలి సిఅ”,
ఇజివెహాన్ . 9పొదుద్ డిగిన్వలెపణిదిఙ్ వాతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిదినారం కూలిదొహ్ కాద్.
10ముందాల వాతికార్ మఙిలావ్ దొహ్ కెన్, ఇజి ఒడ్ఃబితార్ గాని వరిఙ్ బా పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి
దినారమ్ నె కూలి దొహ్ కాద్. 11 అయాక దొహ్ కివెలె వారు టోట ఎజుమానిఙ్ ఎదు మొరొ ఆతార్.

✡ 19:19 19:19 నిరగ్మ 20:12-16; దివ్తీ 5:16-20. ✡ 19:19 19:19 లేవి 19:18. * 20:2 20:2అయకాలమ్ దు
ఉండి రోజు పణిదిఙ్ కూలి ఉండి దినారంమహాద్ .
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12వారు, “కడెఃవెరిదువాతికార్ ఉండి గంటనె పణి కితాత్ ర్ గానివెలార్ కసట్బడ్ఃజి విజుపణి కితిమని
మఙి ఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13వాండు వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,
“బయి,నానుమిఙిఇనిఅనెయం కిఏత. ఉండిదినారమ్ దిఙ్ పణి కిన ఇజిమీరు ఒపుకొటిదెర్ గదె?.
14మీకూలిఅసిమీరుసొండు. మిఙిసితిలెకెండ్ కడెఃవెరిదువాతివనిన్ఙ్ బాసీదెఙ్ నఙిఇసట్ంఆతాద్.
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 ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్.”
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.

17 యేసు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ మహివలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసురిఙ్ ఉండి
పడఃకాదు కూక ఒతాండె వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 18ఇదిలోమాటుయెరూసలేమ్ దు సొనిస్నాట్. అబెబ్
లోకుమరిసి ఆతినాను పెరి పుజెరిఙ,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆనాలె. వారు నఙి
సావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె. 19మరివారు నఙి వెకసి, కొర్ డేఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, సిలువ పోకెఙ్ యూదురు
ఆఇ వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమర్ జి నికాన్న్ లె.”

20నసిత్వలె జెబెదెయిమరిసిర్ అయ్ సివరి వెటయేసు డగువాతాదెముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసి,
“సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 21 “నీను ఇనిక కోరిజిని?”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె అది, “నీను
రాజు వజ ఏలుబడిః కినివెలె, యా నా రిఎర్ మరిసీర్ ఒరెన్ నీ ఉణెర్ పడఃకాదుని ఒరెన్ నీ డేబ
పడఃకాదు బసి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన”, ఇజి వెహాద్ . 22యేసు, “నీను ఇనిక వెన్ బాజినాదొ
ఇజి నిఙి తెలిఏద్”, ఇజి వెహండె వరిఙ్, “నాను ఉండెఙ్ మని గినాదిక ఉండెఙ్ మీరు అట్ నిదెరా?”,
ఇజి వెహాన్ . వారు, “మాప్ ఉండెఙ్ అటాన్ప్”, ఇజి వెహార్ . 23యేసు వరిఙ్, “తప్ ఏండ నాను ఉణి
గినాదికమీరు ఉణిదెర్,గానినాఉణెర్ పడఃకాదుని డేబ పడఃకాదు బసె కిబిసిన్క నా కీదు సిలెల్ద్ ,నా
బుబబ్ కియుదాన్ ఎయేరిఙ్ తయార్ కితమనాండొవరిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కన్”, ఇజివెహాన్ . 24మహిపది
మనిస్ర్ సిసూర్ వరిఅయ్ సియేసుఙ్ లొసిత్ అయమాటవిహరెరిఎర్ ముసుక్కోపంఆతార్. 25యేసు
వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకాండె వరిఙ్, “యూదురు ఆఇవరి రాజుర్ వరి లోకుర్ ముసుక్ అతికారమ్ దాన్ 
మంజినార్. వరి పెరిఅదికారిఙు వరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు తిగిజినార్ ఇజిమీరు
నెసిన్దెర్ గదె? 26గానిమీరు వారు లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ . గానిమీలొఇ ఎయెర్ బాపెరికాన్ ఆదెఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు మిఙి పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె. 27మరి 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 నా పాణం సీదెఙె నాను వాత మన”,
ఇజి వెహాన్ .

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

30 ఇదిలో సరిపడకాదు బసిత్మని రిఎర్ గుడిడ్దికార్, యేసు అయా సరిదాన్ సొనిస్నాన్ ఇజి వెహరె,
“పబువా, దావీదు మరిసి, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డేల్ సి వెహార్ . 31లోకుర్ వరిఙ్”
పలక్ మండు’ ఇజి గోల కితాత్ ర్. గానివారు, “పబువా, దావీదు మరిసిమాముసుక్ కనికారం ఆఅ”,
ఇజి మరి ఒదె డేలిస్ వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిమీరు
కోరిజినిదెర్ ?”,ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 33 “పబువామాకణుక్ సూణిలెకెండ్ కిఅ”,ఇజివారు వెహార్ .
34యేసు వరిముసుక్ కనికారం ఆతాండెవరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్. వెటనెవారు సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్
వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారుయెరూసలేముఅందినిముంఙాల,ఒలివమరెక్ మనిగొరొన్ ముసుక్మనిబెత్ పాగెఇని
నాటొవాతార్. వాతిఙ్ యేసు వనిన్ సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకాండె ఈహ వెహాన్ . “మీఎదు మని నాటొ
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సొండు. అందితిఙ సరి, తొహి మనిన్ ఉండి గాడ్ఃదెఙ్ ని దనివెట మని గాడ్ఃదె పిలాదిఙ్ బా మీరు
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 గాడ్ఃదెముసుక్ఎకిస్,సార్ లిదాన్ నీరాజువాజినాన్. గాడ్ఃదెపిలల్ ఆతిఇజిరిగాడ్ఃదె
ముసుక్ఎకాండె,నీడగువాజినాన్ ఇజిసీయోనుగాలిస్*ఆతిదనిఙ్ వెహ ”,ఇజిదేవుణుపవకవెట✡
దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ జర్ గితె. 6యేసు వరిఙ్ వెహి వజనె సిసూర్ 
సొహరె కితాత్ ర్. 7వారుగాడ్ఃదెని దనిపిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ ముసుక్ వరిసాల్ వెఙ్ పహిఙ్,యేసు
దని ముసుక్ బసాత్ న్. 8 నండొండార్ వరి సాలెవ్ఙ్ సరి అందు పహర్. మరి నండొండార్ మరెకాణి
కొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు పహర్. 9 మంద లోకుర్ వనిన్ ముందాల సొనిస్ మహికార్, వనిన్ వెనుక
వాజిమహికార్, “దావీదుమరిసిఙ్ ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ 
పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”, ఇజి వారు డేలిస్ మహార్ . 10 యేసు యెరూసలేం పటన్మ్ దు
వాతిఙ్, లోకుర్ విజెరె “వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వరిగ్జి మహార్.
11 “వీండు గలీలయదుమనిన్ నజరేతు ఇనినాటోణిపవక ఆతియేసు”, ఇజి వనిన్ వెటమహిఅయ
మందలోకుర్ వెహార్ .
యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్నాన్.

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

18పెందల వాండు మర్ జి పటన్మ్ దు సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 19సరి పడఃకాదు మని
ఉండి బొడెమరాన్ సుడ్ఃజి, మరాన్ డగు వాతండె సుడ్ఃతిఙ్ ఆకుఙ్ తపప్ మరి ఇనికెఙ్ తోర్ ఉతె.
వాండుదనిఙ్ సుడ్ఃజి, “మరిఎసెఙ్ బానీనుకాయెఙ్ అస్ ఇలె”,ఇజివెహాన్ . వెటనెబొడెమరాన్ వహ
సొహాద్. 20సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్, “నిసొస్ బేగిబొడెమరాన్ ఎలాగ వహసొహాద్ ?”,
ఇజి వారు వరిగ్తార్. 21యేసు వరిఙ్, “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, మిఙి నమకం మంజి, మీలొఇ
అనుమానం సిలెల్ండ మహిఙ, యాబొడెమరాన్ దిఙ్ కితికదె ఆఎండ, యాగొరొతిఙ్ సుడ్ఃజి”, నీను
ఇబెబ్ణిఙ్ పెరెఆజిసమ్ దారమ్ దుసొనిస్అర్ అ’ఇజివెహిఙఅయవజనెజరిగ్నాద్ లె. 22మిఙినమకం
మహిఙ మీరు పారద్నం కిజి ఇనిక లొసిన్దెరొ, అయాక మిఙి దొహ్ కాన్ద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు
దేవుణు గుడిఃదుసొహాండెగుడిః అర్ ఙుదుబోదకిజిమహివలె,పెరిపుజెరిఙునిలోకుర్ పెదెద్ల్ ఙవనిన్
డగు వాతారె, “ఇని అతికారమ్ దాన్ నీను యా పణిఙ్ కిజిని? ఎయెర్ నిఙి యా అతికారం సిత
మనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

* 21:4-5 21:4-5యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబా పేరు మహాద్ ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అయపటన్ం సీయోను గొరొన్ 
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24 యేసు వరిఙ్, “నానుబా మిఙి ఉండి మాట వెన్ బాన. అయాక మీరు నఙి వెహిఙ ఇని
అతికారమ్ దాన్ నానుయా పణిఙ్ కిజిన ఇజి నానుబా మిఙి వెహన్. 25బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్,
బాపిత్సం సీదెఙ్ మని అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ లోకుర్ బాణిఙ్ నా?”,
ఇజియేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజిమాటు వెహిఙ,మరి ఎందానిఙ్ మీరు
వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి వెన్ బానాన్. 26గాని, యోహను ఒరెన్ దేవుణు పవక ఇజి లోకుర్ 
విజేరె నమిజినార్. అందెఙెలోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙితియెల్ నె, ఇజి వరిలొఇవారె
వరిగ్తార్. 27అందెఙె 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 మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసీర్ మహార్ . వాండు

పెరివనిన్ డగు సొహాండె, “మరిన్, నేండు నీను దాకస్ టోటాదు సొనిస్ పణి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
29వాండు, “నాను సొన్ ఎ, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . గాని వెనుక మనుస్మారిసాత్ ండె సొహాన్ . 30నసిత్వలె
అపొప్సి, కొగిమరిసి డగు సొహాండె అయా వజనె వెహాన్ . వాండు, ఒబా, నాను సొన”, ఇజి వెహాన్  
గాని సొన్ ఏతాన్. 31 “యారిఎర్ మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజియేసు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు, “పెరికాండె”, ఇజి వెహార్ . యేసు వరిఙ్ “పనున్ పెర్ నికార్ ని సానిదికెఙ్ 
మిఙిఇంకముఙాలదేవుణు కిని ఏలుబడిఃదుసొనార్ లె ఇజినానుమిఙినిజం వెహిస్న. 32ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయోహను వాతాండె, నీతి నిజాయిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజిమిఙి సరి తోరిసాత్ న్ గానిమీరు వనిన్ఙ్ 
నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ నిసానిదికెఙ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బామీరు మనుస్
మరిసిమీరు కితి తపుఙ్ ఒపప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

పాలిసితిటోట కత
33 “మరి ఉండి కత విండు. బూమిమనికాన్ ఒరెన్ ఉండి దాసటోట ఉణుసాత్ న్. దని సుటులం

కోటతొహన్. దాకస్పటుక్ రసంలాగ్ దెఙ్ ఉండిగానుగుతయార్ కిబిసాత్ న్. కాప్ కిదెఙ్ ఉండిఎతుత్ మని
ఇలుబాతయార్ కితాన్. వెనుక అయదాకస్టోట సెగొండార్ రయ్ తురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాండె పయనం
కిజి మరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 34 పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ వంతుఙ్ లొసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ పణి
మనిస్రిఙ్ పాలి అసిత్ మని వరి డగు పోకాన్. 35 పాలి అసిత్మనికార్ వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ అసాత్ రె
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డెయ్ తార్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ తార్. 36మరి,
వాండు ముఙాల పోకివరిఙ్ ఇంక నండొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ బా పాలి అసిత్మనికార్ 
అయావజనెకితార్. 37 “నామరినిఙ్ పోకిఙవనిన్ఙ్  వారు గవ్ రంసీనార్ లె”,ఇజివెహండె కడెఃవెరిదు
వనిన్ మరిసిఙ్ వరి డగు పోకాన్. 38-39గాని పాలి అసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయా
తోటాదిఙ్ అకు మనికాన్, రదు, మాటు వినిఙ్ సపిస్ యా టోటమా సొంతదిక కినాట్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
అసిదాకస్ తోటదిఙ్ వెలిల్ విసీర్ తారెవనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40అందెఙెఅయాదాసటోటఎజుమానివానివలె
అయపాలి అసిత్మనివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? ఇజి వెన్ బతాన్ . 41 “అయా సెఇవరిఙ్ నండొ కటినమతి
సావుదాన్ సపాన్న్. మరి పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ సరియాతి వందుఙ్ సీని రెయురిఙ్ దాస
టోటపాలిదిఙ్ సీనాన్”, ఇజివారు వెహార్ .

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

43అందెఙెదేవుణు ఏలుబడిః కినికమీనడిఃమిహన్ లాగిజ్ దనిఙ్ తగితిపటుక్ సీని వరిఙ్ సీనాన్”,
ఇజి నాను మిఙి వెహస్న. 44 ఎయెన్ బాయాపణుకు ముసుక్ అరిఙ వాండు ముకెఙ్ ఆనాన్. యా
పణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అర్ నాదొవాండు గుండఆనాన్ ”, ఇజియేసు కతవెహిస్ వీజితాన్. 45యేసు
వెహి కతెఙ్ విహరెపెరిపుజెరిఙుని పరిసయ్ రు, వరి వందిఙెవాండు వెహిస్మనాన్ ఇజిఅరద్ం కితార్.
46వారు వనిన్ఙ్ కయ్ దు కిదెఙ్ ఉండిఉపాయ్ సుడ్ఃతార్ గానిలోకుర్ విజేరెవనిన్ఙ్ ఒరెన్ పవక ఇజి
నమిమ్తి వందిఙ్ లోకురిఙ్ తియెలాతార్.
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పెండిల్విందు

1 యేసు మరి కతవజ వరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః ఇహిఙ వనిన్ మరిసి పెండిల్దిఙ్ 
విందు తయార్ కితిమని ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలితమనాద్. 3పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు ఇజిముఙాల వెహి
మహివరిఙ్ కూకిస్ తగాట్ ఇజివాండు వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వరి డగుపోకాన్. గానివాదెఙ్ ఒప్ ఏతార్.

4 నసిత్వలె వాండు మరి సెగొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ బా పోకాండె, “పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు”, ఇజి
ముఙాల వెహిమహివరిఙ్, “నాను కోడిడ్ఙ్, బలసిత్ పడెఙ్ ఒహ్ పిసి విజు తయార్ కిత మన. పెండిల్
విందుదిఙ్ మీరు రదు ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 5వారు పణిమనిస్ర్ వెహిమాటదిఙ్ 
కండెక్ బా లసయ్ం కిఏండ, ఒరెన్ వనిన్ మడిఃఙ సొహాన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ బేరమ్ దిఙ్ సొహాన్ .
6మహికార్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ అసాత్ రె మరాయ్ద లాగిజ్ సపాత్ ర్. 7అయ రాజు నండొ కోపం ఆతాండె
వనిన్ సయ్ నమ్ దిఙ్ పోకిస్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ సపిత్వరిఙ్ కతిసాత్ ండె, వరి పటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ 
ముటిసాత్ న్. 8వెనుకవాండు పెండిల్ విందు తయార్ అతమనాద్ ,వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్, “గానిముఙాల
పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతిమహికార్ విందుదిఙ్ వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్. 9మీరు రసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్
మిఙి తోరినివరిఙ్ విజేరిఙ్” విందుదిఙ్ రదు’ ఇజి కూకు”, ఇజి వెహాన్ . 10అయ పణిమనిస్ర్ రసత్
సహ్ కాఙ్ సొహరె వరిఙ్ తోరితి నెగిగ్వరిఙ్, సెఇవరిఙ్ కుడుఃపిస్, వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు సమ్ డ నిండితాద్. 11 నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ రాజు
వాతాన్. పెండిల్సొకక్తొడుగిఏండపెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్బసిత్మనిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 12రాజు
వనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్, పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ నీను ఎలాగ లొఇ వాతి?”, ఇజివెన్ బాతాన్.
వాండు వరిగ్ఏండ అలేతమహాన్ .

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

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

మహార్. 16వారు వరి సిసూరిఙ్ , హేరోదియరు* జటుదివరివెట యేసు డగు పోకార్. వారు సొనిస్,
“బోద కినికి, నీను, మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు సరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ బోదిసిని నెగిగ్కి ఇజి మాపు
నెసాన్ప్. నీను లోకురి ఎలాగ మరికార్ ఇజి మొకొం సుడ్ఃజి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి వరిగ్నికి ఆఇ.
17అహిఙ కయ్ సరుఙ్ పను సీనిక నాయమా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 18యేసు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె, “వేసం కినికిదేరా! ఎందనిఙ్ నాను వహిన్మాటదాన్ 
నఙి అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? 19పనున్ సీని ఉండి కాసు నఙి తోరిసుత్ ”,వారు ఉండి దినారం వనిన్ డగు
తతార్. 20 “దిని ముసుక్ మని బొమమ్ ఎయెర్ ది? రాసిత్మని రాంత ఎయెర్ ది?”, ఇజి వాండు వరిఙ్,
వెన్ బాతాన్. 21వారు, “కయిసురుది”, ఇజి వెహార్ . నసిత్వలెవాండు, “కయిసరుది కయ్ సరుఙ్ సీదు,
దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22యామాట వెంజి బమమ్ ఆతారె వారు వనిన్ఙ్ 
డిఃసత్ సొహార్ .

23సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్ . వారు అయారోజుదునె వనిన్డగు
వాజిఈహ వెన్ బాతార్. 24 “బోదకినికి,ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతిఙవనిన్తంబెరిసాతివనిన్ఆలిస్ఙ్ 
పెండిల్ ఆజి సాతివనిన్ వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమోసె రాసిత్ సితి రూలుదు మనాద్. 25మా
నడిఃమి 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 అయాబోదెల్ బాసాతాద్. 28అహిఙ

* 22:16 22:16 హేరోదియరు జటుదికార్ రోమదికార్ యూదురు ముసుక్ కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్ యూదురు ఆతికార్ .
పరిసయురిఙ్ నిహేరోదియరిఙ్ ఇనిపొతుత్ సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ తియెలాజిమహార్.
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సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నివెలెయాఏడుగురులొఇఎయెరిఙ్ అదిఆలిస్ఆనాద్ లె? ఇనిక ఇహిఙ
బతిక్జిమహివలెఅది ఏడుగురుదిఙ్ బాఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29యేసు వరిఙ్, “దేవుణుమాట ఇజి,మీరు నెస్ ఇదెర్ దేవుణు సతుత్ ఎసొస్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెర్ 
అందెఙె అరద్ం కిఏండమీరు నండొ తపప్మాటెఙ్ వెహిస్నిదెర్. 30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సాతి విరబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ ని వెలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్, పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. వారు పరలోకామ్ ది దేవుణుదూతెఙ్ 
లెకెండ్ మంజినార్. 31-32సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ దేవుణుమిఙి వెహిమనికమీరు ఎసెఙ్ బా
సదివ్ఇతిదెరా? నాను అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు,యాకోబురి దేవుణు ఇజివాండు సాతి
వరి దేవుణు ఆఏన్, బతిక్జిని వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33 అయమాట విహరె వనిన్ బోద
వందిఙ్ లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.
పెరిఆడ

34యేసుసదుకయ్ రు వెయ్ కుమూకాన్ ఇజివిహరెపరిసయ్ రు కూడ్ఃజివాతార్. 35-36వరిలొఇ
ఒరెన్ దేవుణు రూలుఙ్ నెగెండ్ నెసిత్కాన్, “ఓ బోదకినికి దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఇ పెరి ఆడ ఇనిక?”,
ఇజి వనిన్ఙ్ పరీకస్ కిదెఙ్ వెన్ బాతాన్. 37యేసు వనిన్ఙ్, “నీపూరి మనుస్దాన్, నీపూరి ఆతమ్దాన్,
నీ పూరి పాణమ్ దాన్ నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡ 38 యాకాదె గొపప్ ముకెక్లమతికని,
మరి మొదోహి ఆడ. 39 రుండి ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ మహి వరిఙ్ బా
పేమిస్ అ.✡ 40 దేవుణు సితి రూలుఙ్ ని పవకరు వరిగ్తిమాటెఙ పునాది ఆతికయా రుండి ఆడెఙ్”,
ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 41-42 పరిసయెరు కూడిఃతి మనివెలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, కీసుత్ వందిఙ్ మీరు
ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? వాండు ఎయెర్ ది కుటుమ్ దికాన్ ఆనాన్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. “వాండు దావీదు
రాజుతెగగ్దికాండె”, ఇజివారు వెహార్ .

43-44అయాలెకెండ్ మహిఙమీరు నిజం వెహిస్నిదెర్ . “నాను నీ పగాతివరిఙ్ నీపాదమ్ క అడిఃగి
ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు బసి మన్ అ. ఇజి పబు నా పబు వెట వెహాన్ .✡ యాలెకెండ్ 
దేవుణు ఆతమ్దాన్ దావీదు వరిగ్తివలె వనిన్ఙ్ ఎలాగ పబు ఇజి కూకిస్నాన్ ? 45దావీదు వనిన్ఙ్ పబు
ఇజి కూకిఙ్, వాండు ఎలాగ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 46 ఎయెర్ బా
మర్ జిఉండిమాటబావెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయారోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబావెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
దయ్ రంసాల్ ఏతాద్.

23
ఏడు కసట్మ్ కు

1 నసిత్వలె యేసు 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 దు పిండ్ దెఙ్ అట్ ఇ నని బరుఙ్ తొహిస్ ఇడిన్ లెకెండ్ మని పెరి పణిఙ్ 
కిదెఙ్ ఇజి బలవంతం కినార్ గానిఉండి డెఃసక్దాన్ కదిల్సెత్ఙ్ అటిన్ సుల్ కాని బరు లెకండ్ మనిన్ ఇజిరి
సాయమ్ బావారు కిఏర్. 5లోకుర్ సూణి వందిఙె వారు విజు పణిఙ్ కిజినార్. దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్
ఇటిత్ ఇజిరి పెటెట్దిఙ్ *పెరిక కిజినార్. మరివరిసొకెఙాణి†అనుస్ఙ్ పెరికెఙ్ కిజినార్. 6విందుదువారు
ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ కోరిజినార్. యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బసెత్ఙ్ ఇజి వారు ముకెలమాతి
✡ 22:31-32 22:31-32 నిరగ్మ 3:6. ✡ 22:37 22:37 దివ్తీ 6:5. ✡ 22:39 22:39 లేవి 19:18. ✡ 22:43-44
22:43-44 కీరన 110:1. * 23:5 23:5 యాఇజిరి పెటెట్ఙ్ తొలుదాన్ తయార్ కితికెక్ఙ్ దనిన్ లొఇ పడాఃయ్ ఒపుమానమ్ దు
మనిన్ సగంమాటెఙ్ రాసిఇడిజ్ మంజినార్ . నిరగ్మ 13:1-10, 13:11-16. దివ్తీ 6:4-9, 11:13-21. దేవుణుమాటదురాసిత్ 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 ఆహె కిజి మహార్ . † 23:5 23:5 యూదురు
ఆతికార్ దేవుణు పణికినికార్ ఇజి తోరెఆదెఙ్ , మరి దేవుణు సితిత్ ఆడెఙ్ ఎతుత్ కిబిసిత్లెకెండ్ ఉండి నీలి రంగు సాలవ్ ననిన్క పొరాప్జి
మహార్ . 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 .



మతత్యి 23:7 35 మతత్యి 23:24

బాడిఃఙ్ కోరిజినార్. 7సతెఙనడిఃమివారులోకుర్ వెటమాడిఃసెఆదెఙ్,బోదకినికార్ ఇజి కూకెఆదెఙ్ 
కోరిజినార్.

8 గాని మీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరేండె మి
బోదకినికాన్ మీరు విజిదెరె అనన్తంబేర్ ఙు. 9 బూమి ముసుక్ ఎయెరిఙ్ బా బుబబ్ ఇజి పేరు
ఇడ్ఃమాట్. దేవుణు ఒరేండె మీ బుబబ్. వాండు పరలొకామ్ దు మనాన్. 10 మీరు ఎయిదెర్ బా
నెసిప్సిన్కి ఇజి కూకె ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ ఒరేండె మిఙినెసిప్సిన్కాన్. 11మీలొఇ 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 నిఊదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా! అబయా,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ లోకుర్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొన్ ఎండ వరి ఎదు సేహెల్ ఙ్ కెహిస్ పొకిస్నిదెర్. మీరె
సొన్ ఇతిదెర్. సొండెఙ్ సుడ్ఃజి మహి వరిఙ్ సరి సిఇతిదెర్. 14 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని
యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా,అబయా,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కువానె. మీరుసిగు సిలెల్ండరాండి
బోదెకాఙ్ మొసెం కిజి మిఙి లాబం తపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజి నసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి మీరు
లోకుర్ ఎదు లావ్ నీరిండ్మనిన్పారద్నం కిజినిదెర్ . దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.

15వేసం కినికిదెరాతిపరిసయ్ రుఙ్ నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా,అబయా! మిఙిఎసొస్నొ
కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీవెట కుడుఃపెత్ఙ్ మీరు సమ్ దరం డాటిస్ బూమివిజుబూలాజినిదెర్.
ఒరెన్ మీ వెట కూడిఃతిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం సిసు మంజిని బాడిఃదు సొండెఙ్, మిఙి ఇంక రుండి
వంతుఙ్ తగిన్ ననికాన్ తయార్ కిజినిదెర్.

16యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతిమీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి తోరిసెత్ఙ్ మనిన్కిదెర్ ,గానిమీరు
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
అయ పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్న్. గాని దని ముసుక్ మని పూజ సితి వనకాఙ్ తొడు
అసి పమాణం కితిఙ వాండు అయ పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్.
19యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సిని గుడిడ్దికార్ లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? పూజ సితికాదా?
సిలిల్ఙపూజసితిదనిన్ఙ్ దేవుణువందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజినిసంతసురిన్మాలిపీటనా? 20అందెఙె
సంత సురిన్మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం కినికాన్ సంద సురిన్మాలి పీటదిఙ్ మరి దనిముసుక్
మనిన్ విజు వనకాఙ్ తోడు అసి పమాణం కిజినాన్. 21 మరి దేవుణు గుడిః తోడు అసి పమాణం
కినికాన్, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని దని లొఇ మంజిని విజు వనకాఙ్ ని బాన్ మంజిని దేవుణుదిఙ్ తోడు
అసిపమాణం కిజినాన్. 22పరలోకంతోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు బసిన్ సింహాసనమ్ దిఙ్ ని
దనిముసుక్ బసిమంజిని దేవుణుదిఙ్ బాతోడు అసి పమాణం కిజినాన్.

23 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా, అబయా మిఙి ఎసోనొ
కసట్మ్ కు వానె. మీరు పొదిన కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡ దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§
సీజినిదెర్. గానినాయం, కనికారం, దేవుణుముసుక్మనినమకం ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్
ముకెలమతి మాటెఙ్ మీరు నెకిస్ పొకిస్నిదెర్. రుండిబా ఉండె లెకెండ్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ ఒదె
నెగెండ్ మహాద్ మరి. 24 సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదని లొఇ డోమెఙ్ అరి మహిఙ మీరు
జాలిసిన్దేర్. గాని ఒంటె ననికెఙ్ అరిఙ అకక్ నెసెత్ఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

‡ 23:23 23:23 పొదిన, సొపు, జిలకార ఇకెక్ఙ్ విజు కరీదికెఙ్ ఆఉ ఇకక్ తిండిదిఙ్ రుసి కూడుఃఙ్ ఇజి వంట కినివలె కలపిన్కెఙ్ .
§ 23:23 23:23 అబహామునె తొలిత దసమ్ బాగం సితిత్లెకెండ్ పడాఃయ్ ఒపుమానమ్ దు రాసత్ మనాద్ . ఆది 14:20. వెనుక
ఇసాయేలులోకుర్ వరిఙ్ దొహ్ కిన్ వనక లొఇ దసంబాగం సీదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆడ సితాత్ న్ . దసంబాగం ఇహిఙ పదిలొఇఉండి.
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25వేసం కిజినిదెర్ ఆతి,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,పరిసయెరుఙాండె,లోకుర్ ముసుక్హాన్ 
మిడిఃసిత్ ఇడిన్గినెన్ఙ్ నికుడుకెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్. మీరుమీరుబావెలిల్హాన్ సుడిఃతిఙనెగిగ్వరిలెకెండ్ 
తోరె ఆజినిదెర్ . గాని మీ మనుస్ 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 సుడ్ఃతిఙ
మీరు గొపప్ సోకుమని సునన్ం డెయ్ తి మని దూకి ననికిదెరె! దూకి లొఇ సాతి వరి డుముక్ మరి
విజు సెఇకెఙ్ మనిన్లెకెండ్ మీరుబా మనిన్దెర్. 28 అయా లెకెండ్ నె మీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయం
మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆజి నిదెర్. గాని లొఇ మీరు బకి మనికాప్ ఇజి పొఙిజి నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ 
నిండితిమనిన్కిదెర్.

29వేసం కినికిదెరాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,పరిసయురుఙాండె,మిఙిఎసోనొకసట్మ్ కు
వానె. మీరు దేవుణు పవకరు దూకిఙ ముసుక్ సమాది తొహిస్, నీతినిజాయి మనిన్ వరి సమాది
ముసుక్ సోకు కిజినిదెర్. 30అనిగొగొర్ కాలమ్ దుమాపుమంజినిక ఇహిఙ,వారు దేవుణు పవకరిఙ్ 
సపిత్ మహివలె వరివెటమాపు కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజిమీరు వెహిస్మంజినిదెర్. 31అందెఙె దేవుణు
పవకరిఙ్ సపిత్ మహి వరిమరిసీర్ ఇజిమీమాటదానెమిఙిమీరెసాసెం వెహె ఆజినిదెర్. 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 మీ నడిఃమి పోకిస్న.
సెగొండారిఙ్ మీరు సపిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ మీరు సిలువ పొకిన్దెర్, మరి సెగొండారిఙ్ యూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ కొర్ డెఙణిఙ్ డెఃయ్ జి ఉండి పటన్మ్ దాన్ మరి ఉండి పటన్మ్ దు ఉల్ పిన్దెర్.
35నీతి నిజాయిమనికాన్ ఆతి ఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని సంత సురిన్ మాలి
పీటదిఙ్ నడిఃమి మీరు సపిత్ మహి బెరాకియమరిసి ఆతి జెకరియదాక, నీతి నిజాయిమనిన్కారాతి
విజేరిఙ్ సపిస్వరి నల బూమి కారిసిత్ మనిన్ వందిఙ్ సికస్ మీముసుక్నె వానెలె. 36యాసికెస్ఙ్ విజు
యాతరమ్ ది వరిముసుక్నెవానె ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

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

24
తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2యేసుదేవుణు గుడిఃదాన్ సోతాండెదూరంసొనిస్మహిఙ్,సిసూర్ వనిన్డగువాతారె,దేవుణు
గుడిః వందిఙ్ కూకుక్సాపిస్ గొపప్ఙ వరిగ్జి మహార్ . వాండు వరిఙ్, “మీరుయాకెఙ్ విజు సుడ్ఃతిదెర్ .
గానిఇకక్ ఉండి పణకుముసుక్మరిఉండి పణకు నిలిస్మన్ ఏండఆహెఆనాద్ లె, ఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

3యేసు ఒలివ మరెక్ మని గొరొన్ ముసుక్ బసిత్ మహివలె, మరి ఎయెర్ డగుసిలెల్ండ మహివలె,
సిసూర్ వనిన్ డగు వాతారె, “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నె? నీను మర్ జి వానిదనిఙ్, మరియాతరమ్ దిఙ్ 
ఆకర్ దిఙ్ గురుఙ్ ఇనికెఙ్ ? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4 యేసు 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. 6 మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్ 
వెనిదెర్ లె. మరి విదెమ్ కు వానెలె ఇజి సాటిసిన్కబా వినిదెర్ లె. అయావలె తియెల్ ఆఏండ మండు.

✡ 23:39 23:39 కీరన 118:26.
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యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాకఆకక్ర్ ఆఏద్ . 7లోకుర్ ముసుక్లోకుర్ నిదేసెమ్ కాఙ్ ముసుక్
దేసెమ్ కు పగ ఆజి మంజినె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొ నాహక్ఙ్ కరు, బూమి కదిల్నికెఙ్ వానెలె. 8యాకెఙ్ 
విజు ఉండి బోదెలి కీదు అసెత్ఙ్ ముఙాల వాని నొపిప్మొదోల్ సిత్ లెకెండె. 9నసిత్వలె లోకుర్ మిఙి అసి
తొహిస్ హిమెస్ఙ్ కిజి సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకామ్ దు మనిన్ విజు
జాతిదికార్ మిఙి ఇసట్ం కిఏండ ఆనార్ . 10నండొండార్ 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. 12 దేసమ్ ది
రూలుఙ్ లొఙిఏండ బతిక్జినికార్ . ఆజినిఙ్ లోకుర్ పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్ .  మహివరిఙ్ పేమిసిన్
పేమ సిలెల్ండాజి మంజినార్ . 13 గాని ఆకక్ర్ దాక కసట్మ్ కు ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె.
14దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార బూమిముసుక్ మని లోకాఙ్ విజు ఉండిసాక్ సెం లెకెండ్ 
వెహెఅనాద్ లె. నసిత్వలెయాతరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ వానాద్.

15పవక ఆతిదానియేలువెట దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమహిలెకెండ్, “నాసనం కిని సెఇక ఆతిక’✡
దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిఃదు నిలిస్మంజినిక సూణివెలె (యాకసదివ్నికాన్ నెసిఅరద్ం కిదెఙ్ )అయ
గడిఃయవానాద్ లె. 16నసిత్వలెయూదయ దేసమ్ దు మంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వలె. 17మిదె
ముసుక్మంజినికాన్ ఇండొణిఙ్ ఇనికబావెలిల్ ఒతెఙ్ ఇజిడిగెద్ఙ్ ఆఏద్ . 18మడిఃఙమంజినికాన్ వనిన్
సాలెవ్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ ఇజి ఇండొ వాదెఙ్ ఆఏద్ . 19అయ దినమ్ కు కొడొఃరిఙ్ పాలు ఉటిప్సిన్ అయ్ సికాఙ్ ,
పొటాదు మనిన్ బోదెకాఙ్ ఎసొస్నొ కసట్మ్ కు మనిన్కెఙె. 20-21 అయాకెఙ్ ఉండి పినికాలమ్ దునో,
రోమ్ ని దినమ్ దునో రెఏండ ఆపిద్ ఇజి పారద్నం కిజి మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకం మొదోల్ సిత్
బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇ నని కసట్మ్ కు వానె. అందెఙె అయా కసట్మ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు
ఉహ్ కిస్ సొనిక ఉండి పినిన్కాలమ్ దునొ, విసాంతిదినమ్ దునొ* ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి పారద్నం కిజి
మండు. 22అయా కసట్మ్ కు మనిన్ దినమ్ కు తకుక్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒడ్ఃబిఎండమహిఙ బూమి
ముసుక్ మనన్కాన్ ఎయెన్ బాతపె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరి వందిఙ్ అయా
దినమ్ కు తకుక్ కినాన్ లె. 23అయాకాలమ్ దు ఎయెన్ బామిఙి, “ఇదిలో కీసుత్ ఇబెబ్మనాన్ ”, సిలిల్ఙ,
“వాండు అబెబ్మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙవరిమాటెఙ్ అసామ్ట్. 24నసిత్వలెడొఙకీసుత్ ర్,డొఙపవకరువాజి
నండొ బమామ్తి పణిఙ్, ముఙాల ఎసెఙ్ బా తోఇ నని బమామ్తి పణిఙ్ కిజి, అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్
మనిన్వరిఙ్ బామోసెం కిదెఙ్ సూణార్. 25జాగర మండు! ఏలె అకెక్ఙ్ ఇనికెక్ఙ్ బా జరిగ్నె ముఙాలె
నానుమిఙి వెహమన.

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

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

✡ 24:15 24:15 దాని 9:27; 11:31; 12:11. * 24:20-21 24:20-21 పినిన్కాలమ్ 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 గి మయిలుదిఙ్ లావ్ దూరం పయ్ నం కిదెఙ్ 
ఆఏద్ ఇజిమహాద్ . ✡ 24:29 24:29యెసయ 13:10; 34:4.
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32ఇదిలోబొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజియాకమీరు నెసుత్ . బొడెమరాన్ ఆకు రాలిజ్ సిగిసిన్వెలె, ఎండ
కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 33అయలెకెండ్ నె మీరుయాకెఙ్ విజు జరిగ్నిక సూణివెలె,
నాను దారబందమ్ దునె మనన్ ఇజి మీరు నెసుత్ . 34యాకెఙ్ జరిగ్నిదాకయా తరమ్ దికార్ తప్ ఏండ
బతిక్జినె మంజినార్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 35ఆగాసమ్ ని బూమిబా సిలెల్ండ ఆనె, గాని
నామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బాఅయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 36అయదినం వందిఙ్ అయ గడియవందిఙ్ ఎయెర్ బా
నెస్ ఏర్. పరలోకామ్ దు మనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు ఆఏండ దేవుణు దూతార్ గానిమరిసిబా నెస్ ఏన్ .
37నోవాహ కాలమ్ దు ఎలాగమనెనొ, అయలెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతినాను వానికబామంజినాద్.
38గడడ్ నిండినిముఙాల నోవాహ ఓడః లొఇ డుఃగితిమహిదినమ్ దాకలోకుర్ ఉణిజి, తింజి, పెండిల్
ఆజి, పెండిల్దిఙ్ సీజిమహార్ †. 39బూమివిజుముడిఃగిజ్ని లెకెండ్ గడడ్ నిండిజి విజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక,
ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి వారు నెస్ ఏండ మహార్ . అయాలెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను వానివలెబా
మంజినాద్. 40 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్ ఒనాన్ . 41 రుండి
బోదెక్ ఉండి జెతత్ పణకుదు నూరిజ్ మంజినె. ఉండి దనిఙ్ డిఃసి ఉండి దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42 ఎమేణి దినమ్ దు మీ పబు వానాండొ ఇజి మిఙి తెలిఏద్. అందెఙె మీరు జాగర్ తదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజి మండు. 43యాకమీరు అరద్ం కిజి నెసుత్ . ఎమేణి గడియాదు డొఃఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి
ఎజుమాని నెసిత్ఙ, డొఙారి ఇండొ డుఃగ్ దెఙ్ సరి సిఏండ తెలి మంజి సుణాన్. 44 మీరు నా వందిఙ్ 
ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు,లోకుమరిసిఆతినానువాన. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండెఙ్ 
వెలె.

45బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి
ఆతి వేలాదు, వరిఙ్ సరి ఆతి బోజనం సీదెఙ్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమాని ఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండె
బుదిద్ మనిన్ పణిమనిసి. 46 అయ ఎజుమాని మర్ జి వానివలె, వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయా
పణిమనిస్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ అయ ఎజుమాని సుడ్ఃతిఙ అయ పణిమనిస్ఙ్ నెగెద్. 47 అయ
ఎజుమానివనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనివిజుదనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయపణిమనిసి కినాన్ ఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న. 48-49 “గాని అయ పణిమనిసి సెఇకాన్ ఆజి నా ఎజుమాని వాదెఙ్ నండొ ఆలసయ్ం
ఆనాద్”, ఇజిఅయసెఇపణిమనిస్ వనిన్మనుస్దు ఆలొసనం కిజి వనిన్వెట పణికిని వరిఙ్ డెఃయ్ జి,
మరిఉణివరివెట కూడ్ఃజిఉణిజితింజిమంజినాన్ . 50వాండుతొఇ దినమ్ దు ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు
వనిన్ ఎజుమాని వానాన్. 51 అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కతిస్, బకి మనికాప్ ఇజి పొఙిజిని వరివెట
వరివందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్ బాడిఃదు పోకాన్న్. అబెబ్ పలుక్ కొహ్ కిన్,అడఃబాజిమంజినార్ .

25
పదిమణిసివిడిఃబోదెక్ 

1 మరి 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. 4బుదిద్ మనికెఙ్ వనక దీవెఙవెట సీసెఙ నూనెబా ఒతె. 5పెండిల్ దఙడఃయెన్ 
వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆతిఙ్ అవిక్ విజుకొహొజినిద కిజిమహె.

6మదరెయు, “ఇవిలొన్ పెండిల్ దఙడాఃయెన్, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ వాతిబోదెకాండె 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. 9అయావలె బుదిద్మని బోదెఙ్,
“సిలెల్, సితిత్ఙమఙినిమిఙిసాల్ ఏండఆనాద్. అందెఙెమీరుపొరిన్వరిబాన్ సొనిస్ కొండు”, ఇజివెహె.
10అవి నూనె కొండెఙ్ సొనిస్మహిఙ్ పెండిల్ దఙడఃవాతాన్. నసిత్వలె తయార్ ఆతిమనికెఙ్ వనిన్వెట

† 24:38 24:38 దేవుణు బూమి విజు ముడుఃగిజ్ సిని లెకెండ్ 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,మరివిజుజంతుఙ్ పొటిట్ఙ్ పొరిల్ఙ్ ఆండుపోతుత్ జతత్ లెకక్ ఓడాదు డుఃగిజ్ ఏడు రోసుక్ వెనుక పిరు వాదెఙ్ మొదొలిస్దాకలోకుర్ 
వరిఙ్ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ బతిక్జిమహార్ .
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పెండిల్ విందుదిఙ్ లొఇసొహె. దనివెనుకసేహ్ లెఙ్ కెహ్ పెఆతె. 11దనిన్వెనుక,మహిబుదిద్సిలిల్ బోదెక్ 
వాజి, “బాబు,బాబుమఙిసెహల్ రెఅ”,ఇజికూకె. 12వాండువరిఙ్, “నానుమిఙినిజంవెహిస్న,నాను
మిఙి నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 13నాను వాజిని రోజుగాని అయగడిఃయబామీరు నెస్ ఇతిదెర్, అందెఙె
మీరు తెలి ఆజిమండు.

మూఎర్ పణిమణిసిర్ 
14మరిదేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙఒరెన్ దేసంసొండెఙ్ ఇజివనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ కూకిస్,వనిన్

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

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

22 రుండి తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమాని నీను నఙి రుండి తాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె,
ఇదిలో అకెఙె ఆఏండ మరి రుండి తాలందుఙ్ గణసత్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 23 ఎజుమాని వనిన్ఙ్,
“నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిసి, నీను నెగెండె కితిత్ . యా కండెక్ బాన్ నీను నమిదెఙ్ అటిన్
నని పణి నీను కితిత్ . అందెఙె నిఙి నండో వనాక్ఙ్ ఒపజెపన్. నీను వాజి నీ ఎజమాని వెట సరద్ ఆజి
మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

24 నసిత్వలె ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను విత్ ఇ బాడిదాన్ కొయ్ నికి, మరి
ఉణుస్ ఇబాడిఃదాన్ పంటకొయ్ నిమూర్ కతంమనికి ఇజినాను నెసత్. 25అందెఙెనాను తియెల్ ఆజి
బూమిదు గాంద కారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్. ఇదిలో నీది, నీను లొస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

26అందెఙె వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి అయఎజుమాని, “బదకమాతిసెఇ పణిమనిస్,నాను విత్ ఇబాడిదాన్ 
కొయ్ నికాన్, ఉణుస్ ఇ బాడిదాన్ పంట కొయ్ నికాన్ ఇజి నీను నెసిత్? 27అహిఙ నా డబుబ్ వడిడ్ సీని
సవ్ కారిఙబాన్ నీను సీని మంజినిక ఇహిఙ నాను వాతివెలె వడిడ్ కుడుఃపిస్ నా డబుబ్ నఙి దొహ్ కాద్ 
మరి.

28 అయ ఉండి తాలంతు వనిన్బాణిఙ్ లాగ్ జి పది తాలందుఙ్ మనివనిన్ఙ్ సిఅ. 29 నమిదెఙ్ 
అటిన్కాన్ ఎయెండొ, వనిన్ఙ్ మరిలావ్ దొహ్ కెన్. వరిఙ్ 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 . “లోకుమరిసిఆతినానునాగొపప్గవ్ రమ్ దాన్,నావిజుదూతెఙ

తోడుఃఅసివనిన్వెలె,రాజువజఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమంజినిగొపజాయ్ దాన్ ,
విజు దూతారిఙ్ నావెటతోడు అసివానివలె,రాజువజ ఏలుబడిః కిదెఙ్ పరలోకమ్ దు మంజిని గొపప్
జాయ్ మనిన్ నా సింహాసనమ్ దు బసి మంజిన. 32నసిత్వలె బూమిముసుక్ మని లోకుర్ విజెరె నా
ఎదు కూడ్ఃజి వానార్. గొరెఙ్ మేపిన్ గవుడుఃయెన్ ఎలిటి గొరెఙాణిఙ్ మెండ గొరెఙ ఎర్ లిసినిలెకెండ్ 

* 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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నాను లోకాఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎరిల్సాన్లె. 33నాను ఉణెర్ పడఃక మెండ గొరెఙ, డేబపడఃక ఎలిటి
గొరెఙ నిల్ పాన్లె.

34రాజుఆతినానునాఉణెర్ పడఃకమనివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాబుబాబ్తిదేవుణుసిజినిదీవనమ్ కు
మంజివనిన్ఙ్ సెందితికిదెరా,లోకంపుటిత్ బాణిఙ్ అసిదేవుణుమీవందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్దేసంమీ
సొంత కిజిమండు. 35ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి బఙ కటిత్ఙ్ మీరు బోజనం సితిదెర్, ఏహిక్ కటిత్ఙ్ ఏరు
సితిదెర్, నాను ఆఇకాన్ ఆతిమహిఙ్ నఙి డగు కితిదెర్. 36నాను డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ నఙి సొకెక్ఙ్ 
సితిదెర్. జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్, నాను జెలిదు మహివలె సుడ్ఃదెఙ్ వాతిదెర్,
ఇజి వెహన్న్.

37 నసిత్వలె దేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహి నీతినిజాయిమనిన్కార్ ఆతి వారు, “పబువా, ఎసిత్వలె నిఙి
బఙదాన్ సుడ్ఃతిఙ్ నిఙిబోజనంసితాప్ ? ఎసిత్వలెఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపునిఙిఏరు సితాప్ ? 38ఎసిత్వలె
ఆఇకి ఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙి డగు కితాప్ ? ఎసిత్వలె డుమ్ డ ఆతి మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సొకెక్ఙ్ 
సితాప్ ? 39ఎసిత్వలె నీను జబుదాన్ మహిక, జెలిదుమహిక సుడ్ఃజి నీ డగువాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బానార్ లె. 40నసిత్వలె రాజుఆతినాను, “నాతంబెరిఙ ఆతివరిలొఇ ఇజిరికాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మీరు ఇనిక కితిదెరొ, అయాకమీరు నఙి కితిత్దెర్, ఇజి నాను నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్.
41నసిత్వలెవాండుడేబపడఃకాదుమనివరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ పొందితికిదెరా,నాడగహాన్సొండు,
సయితానుఙ్ ని వనిన్ దూతర్ వందిఙ్ తయార్ కితిమని ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాడిఃదు సొండు.
42 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను బఙ సాత, గాని మీరు నఙి బోజనం సిఇతిదెర్. ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ 
ఇనిక సిఇతిదెర్. 43ఆఇకానాతిమహిఙ్ 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, “యాఇజిరి వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనిక మీరు కిఇతిదెరొ, అయాక
నఙిబామీరు కిఇతిదెర్”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 46నసిత్వలెవారు ఎలాకాలంమంజిని సికాస్దుసొనార్ లె,
గాని దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలంమంజిని బతుక్దు సొనార్.”

26
యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 

1-2యేసుయాకెఙ్ విజు వెహి వీజితి వెనుక వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి, “రుండి రోసుక్ వెనుక పసక్
పండోయ్ *వాజినాద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. నసిత్వలె లోకు మరిసి ఆతి నాను సిలువ పోకె ఆదెఙ్ ఇజి
ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

3నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙుని లోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరె, విజేరె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి
కయప ఇండొ కూడ్ఃజివాతార్. 4యేసుఙ్ ఎలాగబాఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ ఇజిఅబెబ్వారు ఉండి
ఆలోసనం కితార్. 5 “మాపుఏలువనిన్ఙ్ అసిత్ఙలోకుర్ వెటగొడఃబ కినారెల్,అందెఙెయాపండొయ్ దు
పోని”, ఇజివారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసు బెతానియ ఇని నాటొ ముఙాల కుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహి సీమోను ఇండొ వాతిఙ్, అబెబ్

వాండు బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనాన్ఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి
సీసాదు†, నండొ విలువమని, నండొవాసనంమని నూనె ఉండి పెరి సీస తతాత్ దె వనిన్ బుర ముసుక్

* 26:1-2 26:1-2యూదురు వరి అనిగొగొరిఙ్ దేవుణు అయుగుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజిమహిబాణిఙ్ నండొపంటెఙ్ ముఙాల
డిఃపిస్సి తతిత్ దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిజినికాదె పసక్ పండొయ్ పసక్ ఇహిఙడాటిస్ సొహిక ఇహిఙ సపిన్కానాతి దేవుణు దూత,మెండగొరెది నల
దారబందమ్ కాఙ్ రాసె ఆతి మనిన్ ఇలాక్ఙ్ డటిస్ సొహి సమయమ్ దిఙ్ గురిద్సినాద్. అయ ఇలాక్ పుటిత్ పెరి వనిన్ఙ్ దేవుణు దూత
సప్ ఏతాన్ గానిమెండ గొరెది నల దారబందమ్ కాఙ్ రాస్ ఇ అయ్ గుపు దేసెమ్ ది వరి విజు ఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరి వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు
దూత సపాత్ న్ . యాపండొయ్ విజు సమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురు విజు దేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజియెరుసలేల్మ్ దు కూడ్ఃజి

వానార్ నిరగ్మ 12. † 26:6-7 26:6-7యానూనాన్ఙ్ పణుకు పేరుఅలబాసట్రు ఇజి,యాపణుకు నండొకరీదికతెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ 
యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
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వాకాద్. 8-9 సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃజి కోపం ఆతారె, “ఎందనిఙ్ యా ణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాక నండొ
డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి,అయడబుబ్ బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

10యేసు అకక్ నెసాత్ ండె, “యాబోదెలినావందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ పణి కితాద్ మీరు ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ 
అరల్ కిజినిదెర్ ? 11బీదాదికార్ మీవెటఎసిత్వలెబామంజినార్. గానినాను ఎలాకాలంమీవెటమన్ ఎ.
12 నఙి మూసిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్ లెకెండె యా బోదెలియా నూనె నా ఒడొఃల్ ముసుక్ వాకాద్.
13యాబూమిముసుక్ ఎంబెబాయాదేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువార సాటిసిన్వెలె అది కితి
యా పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితిత్ లెకెండ్ సాటిసి మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 14-15 నసిత్వలె పనెన్ండు
మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ 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 కినిపసక్పండొయ్ దిమొదొహిదినమ్ దువనిన్ సిసూర్ యేసుడగు
వాతారె, “పసక్ ఉండెఙ్ నీ వందిఙ్ మాపు ఎంబె తయార్ కిదెఙ్, ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 18వాండు వరిఙ్, “మీరుపటన్మ్ దు పలానివనిన్బాన్ సొనిస్,నాసమయండగుఆతాద్.
నా సిసూర్ వెట కూడ్ఃజి నీ ఇండొ పసక్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి బోదకినికాన్ వెహిస్నాన్, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 19వనిన్ సిసూర్ సొనిస్యేసు వరిఙ్ వెహి లెకెండ్ నె పసక్ పండొయ్ దిఙ్ 
తయార్ కితాత్ ర్. 20పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ పనెన్ండుమనిస్ సిసూర్ వెటబోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. 21వారు
బోజనం కిజి మహివలె వాండు, “మీలొఇ ఒరెన్ నఙి ఆఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె, ఇజి నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

22వారువిజేరెనండొదుకంఆజిపతిఒరెన్ఒరెన్ , “పబువా,నిజమెనానుఆఏగదె?”,ఇజివనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్.

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

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

26వారుబోజనంకిజిమహిఙ్ యేసుఉండిరొటెట్ అసాత్ ండెదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్,అయాక
రుకిస్, వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాండె, “మీరుయాకలొసితిండు,యాకనాఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

27మరివాండు గినన్ అసిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్,అయాకవరిఙ్ సీజి, “దినిన్లొఇమనిక
విజేరె ఉండు. 28యాగినాన్దు మనిన్క నా నల, నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని
నా నల. ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 29నా బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు
మరి మీ వెట కొతాత్ ఙ్ ఉణిదాక దాకస్ పటుక్ రసం మరి ఎసెఙ్ బా నాను ఉణ్ ఎలె, ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న”, ఇజివెహాన్  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 దేవుణుమాటదు రాసిత్ లెకెండ్, యాపొదొయ్ నె నా వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ మీరు
విజిదెరె నఙి డిఃసిసొనిదెర్ లె. 32గానిదేవుణు నఙిమర్ జి బతుక్దు నికి వెనుక,మిఙిఇంకముఙాల
గలీలయదు సొనాలె”, ఇజి వెహాన్ . 33 అందెఙె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ

‡ 26:30 26:30మాములుగ కీరన 113-114. పసక్ పండొయ్ దిఙ్ బోజెనం కిదెఙ్ మొదొలిస్ని వెలెపారాన్ర్ . 115-118బోజనం
కితిత్ వీజితిఙపార్ జిమహార్ . ✡ 26:31 26:31 జేకరి 13:7.
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డిఃసిత్ సొహిఙ్ బా, నాను ఎసెఙ్ బా నిఙి డిఃసి సొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 34యేసు వనిన్ఙ్, “యా
పొదొయ్ నె కొరు కెరెనిముఙాల నీను, నఙి నెస్ ఎ ఇజిమూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజినాను నిఙి
నిజం వెహిస్న”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 35పేతురు వనిన్ఙ్, “నాను నీ వెట సాదెఙ్ ఇహిఙ్ బాగాని నిఙి
నెస్ ఎ ఇజి ఎసెఙ్ బావెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . మహిసిసూర్ బాఅయాలెకెండె 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 . 37 పేతురుని జెబెదయి
మరిసిరిఙ్ వనిన్వెట ఒతాన్. వాండు నండో దుకం ఆజి బాద ఆదెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 38వాండు వరిఙ్,
“నాను సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొ బాద నఙి కలిగ్జినాద్. మీరు ఇబెబ్నె
బసి నావెట తెలి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు అబెబ్ణిఙ్ కండెక్ దూరం సొహాండె ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి, “నా బుబబ్, నీను అటిత్ఙ యా 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 వాతివెలె వారు
నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండి గంటబా నా వెట తెలి ఆజి మండెఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? ఇజి పేతుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 41 “సయాను మిఙి పరిస కిజి తపప్దు సొన్ ఏండ పారద్నం కిజి తెలి మండు. ఆతమ్
తయార్ నె గాని ఒడొఃల్ సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్.” 42 మరి రుండి సుటుక్ సొనిస్, “నా బుబబ్, యా
కసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ , నాను ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇహిఙ నీను ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ , అయావజనె
జరిగ్పిద్”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 43మరి వాండు మర్ జి వాతివెలె, వరి కణక రెపెఙ్ బరుదాన్ మూగిజ్
మహిఙ్ వారు మరి నిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్ . 44వాండు మర్ జి సొహాండె మూండి సుటుక్బ అయా
మాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ డగు వాతాత్ ండె వరిఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఏలుబా మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఇదిలో లోకుమరిసి ఆతి నఙి సెఇవరి కియుదు ఒపజెపిన్
గడిఃయ డగు ఆతాద్. 46ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదుమాటు వరి వెట దసూల్ ఆదెఙ్ 
సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 

47వాండు వరిగ్జిమహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇఒరెన్ యూదవాతాన్. పెరిపుజెరిఙు,
లోకురి పెదెద్ల్ ఙపోకిమనిమందలోకుర్ కూడమ్ కు, డుడుక్ అసాత్ రె వనిన్ వెటవాతార్.

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

57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ 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
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కాప్ కిని వరి వెట బసాత్ న్. 59 పెరి పుజెరిఙు, సన్ హెది సఙం§ ఇజి యూదురి కోర్ టుదికార్ విజేరె
యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితిరుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ఎదుఅబదద్ంసాకయ్ంవెహిన్వరిఙ్ రెబాజిమహార్ . 60వనిన్
ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ ఇనికబా దొహ్క్ ఏతాద్.
61 కడెఃవేరిదు రిఎర్ ముఙాల వాజి, “నాను దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ మరి మూండి రోసాక్ఙ్ లొఇ
దనిఙ్ మర్ జితొహెఙ్ అటన్ఇజివాండువెహాన్ ”,ఇజివారువెహార్ . 62నసిత్వలెవిజుపుజెరిఙముసుక్
పెరిపుజెరిఆతికాన్ నిఙితాత్ ండెయేసుఙ్, “నీను ఇనికబామర్ జివెహ్ ఇదా? వీరుమీముసుక్ వెహిస్ని
యామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 63గాని యేసు ఇనికబా వరిగ్ఏండ జమ్ న మహాన్ . అందెఙె
విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ తోడు అసి నీ
వెట పమాణం కిజినాను నిఙి వెన్ బాజిన, “నీను కీసుత్ నా, దేవుణుమరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”,
ఇజి వెహాన్ .

64 యేసు వనిన్ఙ్, “నీను వెహిక నిజమె. గాని లోకుమరిసి ఆతి నాను, వాని గొపప్ అతికారం
మనిన్కాలమ్ దు దేవుణుఉణెర్ పడఃకాదు బసిమంజిఆగాసమ్ దాన్ మొసోపుముసుక్వానికమీరు
సూణిదెర్ ఇజినానుమిఙి విజేరిఙ్ నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

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

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

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిమూండి సుటు వెహిస్నాన్.
69అయావలెవెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ఆతిఉండిబోదెలివాతాదె, “నీనుబా

గలీలయాదికాన్ యేసువెటమహికి”,ఇజివెహాద్ . 70పేతురు, “నీనుఇనికవరిగ్జినిదొనఙితెలిఏద్”,
ఇజి బాన్ మహి విజేరె ఎదు వెహాన్ . 71వాండు అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి గవుని డగు సొహిఙ్, మరి ఉండి
పణిమనిస్ ఆతిబోదెలి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వీండు నజరేతుదికాన్ ఆతియేసు వెటమహాన్ ”, ఇజి అబె
మహివరిఙ్ వెహాద్ . 72వాండు నాను వనిన్వెట మండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ 
నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 73 కండెక్ టయంఆతివెనుక అబెబ్ నిహిమహికార్ పేతురు డగువాజి, “నిజమె,
నీనుబావనిన్వెటమహికి. నీను వరిగ్నిమాటవిహిఙానెతెలిజినాద్”, ఇజి వెహార్ . 74నసిత్వలె వనిన్ఙ్ 
వాండె సయిప్ సిబె ఆజి పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . వెటనె కొరు
కెరెతాద్. 75 నసిత్వలె, “కొరు కెరెని ముఙాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి మూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె”, ఇజి
యేసు 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. 3నసిత్వలె వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద,వారుయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి తీరుప్ కితార్ ఇజి నెసాత్ ండె,
మనుస్దు నండొ దుకం ఆజి అయముపయ్ వెండి రుపయెఙు పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ ఎదు మహ
తతాత్ న్. 4 “ఇని తపప్ సిలివనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ నె నాను పాపం కిత”, ఇజి వాండు వెహాన్ . “దనిఙ్ నఙి
ఇనిపొతు సిలెల్ద్ . అయాకనీబాజిత”, ఇజివారు వెహార్ .

§ 26:59 26:59 సిన్ హదిం సఙం ఇహిఙ 71 లోకుర్ మంజిని యూదురి పెరి కోరుట్ లెకెండ్ మహాద్ విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
పెరిపుజెరిఆతికాన్ మరిపెరిపుజెరిఇనికాన్ఇజిరిసఙతిఙవందిఙ్ తీరుప్ తీరిసిమహార్ . సన్ హదింసఙమ్ దుఅయసమయమ్ దిపెరి
పుజేరివనిన్ ఇండొణిమొగవారు,మహిముకెలమాతిపుజెరిఇండొణికార్ దేవుణు గుడిఃకాప్ కినివరినెయిక్ముఙాలపెరిపుజెరిలెకెండ్ 
మహికార్ మంజినార్ . యెరూసలెల్మ్ దుమనిన్ సన్ హదిం సఙమ్ దిఙ్ నె పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారంమనాద్ .
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5అందెఙెయూద అయ వెండి రుపయెఙ్ దేవుణుగుడిః లొఇ విసీర్ తాండె సొహాన్ . వెనుక సొనిస్
వనిన్ఙ్ వాండెఉరిలాగె ఆతాన్.

6పెరిపుజెరిఙు అయవెండి రూపయ్ ఙు పెహరె, “ఇకెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిన్ వందిఙ్ సితిత్ డబుబ్ఙ్,
అందెఙె సంద పెటెదు అర్ పిన్క దేవుణు రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ”, ఇజి వరిగ్తార్. 7వారు అయడబుదాన్ 
ఆఇ దేసెమ్ ది వరిఙ్ మూసెత్ఙ్, కుమెరివనిన్ మడిఃఙ్ కొణాట్ ఇజి ఉండి నిరెణ్ం కితార్. 8 అందెఙె
ఏలుదాక అయమడిఃఙ, “నల మడిఃఙ’ ఇజి కూకె ఆజినాద్ . 9-10 “దేవుణు నఙి ఆడ సితిత్లెకెండ్,
ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ విలువ లెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండి రూపయెఙ్ వారు లాగితారె
కుమెరి వనిన్ బూమికొండెఙ్ సితార్”✡. ఇజి దేవుణుముఙాల పవక ఆతియిరిమయ్ వెట వరిగ్తికయా
లెకెండ్ 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”, ఇజియేసు మర్ జి వెహాన్ . 12పెరి పుజెరిఙు, పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ ముసుక్ తపుఙ్ 
మోపిత్వెలె వాండు ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఏతాన్. 13నసిత్వలె పిలాతు, “వీరు నీ ముసుక్ ఎసొ తపుఙ్ 
మోపిస్నార్, యాకెఙ్ విన్ ఇతిదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండు వారు వెహిమాటెఙ్ ఉండి
దనిఙ్ బామర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఎతాన్. అందెఙె అతికారి నండొ బమమ్ ఆతాన్.

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 . 17అందెఙె లోకుర్ విజెరె కూడ్ఃజి వాతివెలె పిలాతు, “నాను
ఎయెరిఙ్ విడుదలకిదెఙ్ ఇజిమీరుకోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా,సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి కూకెఆజినియేసుఙా?”,
ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతార్. 18వారుయేసుముసుక్ గోసఆతారెవనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనార్ ఇజివాండు నెసత్
మనాన్.

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

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

సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్.
27 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. 29 వారు సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి
వనిన్ బురాదు ఇటాత్ ర్ . ఉండి డుడు వనిన్ ఉణిర్ కియుదు అసిప్సాత్ రె వనిన్ ఎదు మూణుకుఙ్ ఊర్ జి,

✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13; యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9. * 27:25 27:25 వనిన్ నలమాముసుక్నిమా
కొడొఃర్ ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు
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“యూదురిఙ్ రాజుఆతికిగెలిస్ అ”,ఇజివెహిస్వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ముసుక్పూసి,అయడుడు
లాగిజ్ వనిన్ బురాదుమరిమరిడెయ్ తార్. 31వనిన్ఙ్ వెకిసి వీజితివెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహినీరి
సొకక్లాగితారె, వనిన్ నీరిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వారు వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

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

సిలువ పిండ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బలవంతం కితార్. 33బుర పెణకి ఇని అరద్ం ఆని పేరుమని గొల్ గోతత్ ఇని
బాడిఃదు వాతార్. 34 అబె సేందు కలపిత్ దాస కడు వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ గాని వాండు కెఏతాన్,
35వనిన్ఙ్ సిలువపొకి వెనుక వనిన్సొకెక్ఙ్ ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారెవనిన్సొకెక్ఙ్ 
సీబె ఆతార్. 36దనిన్ వెనుక వారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజిమహార్ . 37 “వీండుయూదురిఙ్ రాజు
ఆతియేసు”, ఇజి వాండు కితి తపు రాసి వనిన్ బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38వనిన్ ఉణెర్ పడకాదు
ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డేబ పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ డొఙారిఙ వనిన్ వెట సిలువపొకార్.

39-40 అయ సరుద్ సొనికార్ విజేరె బుర దుకిస్, “దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ మూండి దినమ్ కాఙ్ 
మర్ జితొహిన్కి,నీనుదేవుణుమరిసిఇహిఙనిఙినీనెరకిస్స్ అ,సిలువదాన్ డిఃగ్ జిరఅ”,ఇజివనిన్ఙ్ 
పడిఃఎండ సెఇమటెఙ్ వెహిస్మహార్ .

41అయ లెకెండ్ నెస, పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
విజేరెవనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 42 “వీండుమహివరిఙ్ తపిసాత్ న్,గానివనిన్ఙ్  వాండెతపెఆదెఙ్ అట్ ఏతాన్.
వాండు ఇసాయేలుది రాజు ఇహాన్ . ఏలు వాండు సిలువ ముసుక్హాన్ డిఃగితిఙ వనిన్ఙ్ మాపు
నమినాప్. 43వాండు దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్. “నాను దేవుణుమరిసి’ ఇజివెహాన్ . అందెఙె
దేవుణుదిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువదాన్ రకిస్సాన్ండా, ఇజి మాటు సూణాట్ దేవుణు వనిన్ఙ్ తపిసీన్ ఇజి
వారు వెహార్ . 44అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట సిలువపోకె ఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

యేసు సిలువాదుసాజినాన్ 
45మదెనమ్ దాన్ మూండిగంటెఙ్ దాకదేసెంవిజుసీకటిఆతాద్. 46డగుమూండి గంటెఙ్ ఆతివెలె

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

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

57-58 యేసుఙ్ లొఙిజి మనికానాతి అరిమతా ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపు ఇని ఒరెన్ ఆసిత్
మనిన్కాన్ . పొదుద్ ఆతివెలె, వాండు పిలాతు డగు సొహాండె యేసు ఒడొఃల్ లొసాత్ న్. యేసు
ఒడొఃల్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజి పిలాతు ఆడ సితాన్. 59యోసేపు అయ ఒడొఃల్ లొసాత్ ండె నెగిగ్ తెలాని
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నడిఃపిసినికాన్ .
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పాతెఙాణిఙ్ § సుటిసి, సటుదిఙ్ దొల్ పిసిత్, వనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితి మహి కొతత్ దూకిదు ఇడ్ఃతాన్.
60ఉండిగుండానిసెపట్ పణకు సడిపిసిదూకిదిఙ్ అడు కితాండెసొహాన్ . 61మగద్లెనెమరియానిమరి
ఉండిమరియఅబెబ్ దూకిదిఙ్ ఎదు బసెత్మహె.

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

పరిసయ్ రు పిలాతు డగు కూడ్ఃజి వాతారె, “బాబు, అయ అబదద్ం వెహిస్ మొసెం కితికాన్ బతిక్తి
మహివలె, “మూండి దినమ్ కు ఆతి వెనుక నాను మర్ జి నీఙ్ నాలె’ ఇజి వెహి మహిక మఙి ఎతు
మనాద్. 64అందెఙెమూండిదినమ్ కుదాకదూకిదిఙ్ నెగెండసుడ్ఃదెఙ్ ఆడసిఅ. సిలిల్ఙవనిన్సిసూర్ 
వాజివనిన్ఙ్ పెర్ జిఒసి,వాండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితాన్,ఇజిలోకురిఙ్ వెహన్ర్. ఆహెకితిఙ
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 . 2 వెటనె బూమి కదిల్తాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత డిగిత వాతాత్ ండె అడు మహి పణుకు ఎరిల్సి
దని ముసుక్ బసత్ మహాన్ . 3 అయ దూత ఒడొఃల్ మిరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ మహాద్ . వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె. 4వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ ఆతారెవణకిస్ వరిపాణంసొహి
లెకెండ్ ఆత మహార్ . 5 దేవుణు దూత అయ బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. సిలువ
పొకె ఆతిమనిన్ యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెర్ ఇజి నాను నెసిన. 6వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు వెహి
లెకెండ్ నెమర్ జినిఙితాన్. రదు,వాండు గూరిమహిబాడిః సుడ్ఃదు. 7మీరు బేగిసొనిస్వాండుసాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నికాన్. వాండు మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయ సొనిస్నాన్. మీరు అబెబ్ వనిన్ఙ్ 
దసూల్ ఆనిదెర్, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్  వెహ . ఇదిలోయాక ఏలు నాను మిఙి వెహిస్న ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 8అందెఙె అవిక్ తియెల్ ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  యామాటెఙ్ వెహెఙ్ ఉహ్ కిస్
సొహె. 9వెటనెయేసు వనాక్ ఎదు తొరె ఆతాండె, “మిఙి నెగెండ్ మనిద్”, ఇజి వెహాన్ . అవిక్ వనిన్
డగు వాజి పాదమ్ కు అసి వనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్ మాడిఃసెత్. 10 నసిత్వలె యేసు, “మీరు తియెల్ ఆమాట్.
మీరు సొనిస్ నా కూలెఙ వెట గలీలయదు సొండు ఇజి వెహ . వారు అబె నఙి దసూల్ ఆనార్ లె”,
ఇజి వనకాఙ్ వెహాన్  .

11అవిక్ సొనిస్మహిఙ్,దూకిదిఙ్ కాప్ కిజిమహికార్ సెగొండార్ పటన్మ్ దుసొహారె,జరిగ్తి సఙతిఙ్ 
విజు పెరి పుజెరిఙ వెట వెహార్ . 12-13 అందెఙె వారు లోకురి పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వాతారె ఉండి
ఆలోసనం కితార్. వారు అయసయ్ నమ్ ది వరిఙ్ నండొ డబుబ్ఙ్ సితారె, “మాపునిద కిజిమహివలె
వనిన్సిసూర్ మదరెతువాతారెవనిన్ఙ్ పెహఒతార్ ఇజిమీరువెహ . 14యామాటఅతికారిగిబిబ్దు
సొహిఙమాపు వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహార్ . 15అందెఙె
అయసయ్ నమ్ దికార్ డబుబ్ అసాత్ రె వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబాయూదురిలొఇ
సాటె ఆజినె మంజినాద్. 16 పదకొండు మనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ వెహి మనిన్ గలీలయాది గొరొత్ 
సొహార్ . 17వారువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిజిమాడిఃసాత్ ర్. గానిసెగొండార్ అనుమానంఆతార్.
18నసిత్వలెయేసు వరి డగు వాతండె, “పరలోకమ్ దుని బూమిముసుక్ విజు అతికారమ్ కు దేవుణు
నఙి సితమనాన్. 19అందెఙెమీరు సొనిస్ విజుజాతిఙాణి వరిఙ్ నా సిసూర్ కిదు. బుబబ్ పేరుదాన్,
మరిన్ పేరుదాన్, దేవుణు ఆతమ్ పేరుదాన్ వరిఙ్ బాపిత్సం సీదు. 20మరినానుమిఙిఆగన్ సితిలెకెండ్,

§ 27:59 27:59ఉండి రకం గొపప్ విలువాతి నునాఙ్ మనిన్పాతెఙ్ .
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నాను మిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలోనానుయాలోకమ్ ది
ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం తప్ ఏండమీవెటమంజిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యాపుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ . వినిన్ఙ్ మరి ఉండి పేరుయోహాను

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 యా లోకమ్ దు వాజి సాజి మరిజ్ నిఙితివెనుక సెగం పంటెఙ్ గడఃసిత్వెనుక రాసాత్ న్ .
ముకెలమతిక, కీసుత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ కితిత్ దేవుణు మరిసి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కితికాన్ 
ఇజి, మారుక్ రాసి తోరిసాత్ న్ . కీసుత్ వెహి బోదదిఙ్ ఇంక కీసుత్ కితిత్ బమామ్తి గొపప్ పెరి పణిఙ వందిఙ్ 
లావు వెహిస్ రాసత్ మనాన్ . కీసుత్ కితిత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ పదెద్నిమితి రాసత్ మనాన్ . నాలిగినె
కతెఙ్ వజరాసాత్ న్ .

యోహను దేవుణుమాటసాటిసినాన్ 
1 దేవుణు మరిసి ఆతియేసు కీసుత్ * వందిఙ్ సువార ఇబెబ్ మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బ దినమ్ కాఙ్ 

ముఙాల్ దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ వెహిమాటెఙ్ యెసయపవక ఈహ రాసత్ మహాన్ . “ఇదిలొ, నాను
నా కబు తనిన్వనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న. లోకు నిఙి డగ్ రు కిదెఙ్ 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‡”. 4 యెసయ పవక వెహివజ యోహను
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.
6యోహనుఒంటెబులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిత్ సొకక్పొరాప్జి,నడఃముదుతోలు బెలుట్ తొహమహాన్ .
వాండు మెపిలెకిన్ అడిఃవి తేనె తింజిమహాన్ . 7యోహాను లోకాఙ్ ఈహ వెహిస్ వెహాన్ , “నా వెనుక
ఒరెన్ వానానెల్. వాండు నఙి మిసిత్ నండొ పెరికాన్ . వనిన్ జోడు బెల్ టు కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ 
ఆఏ. 8నానుమిఙి ఏరుదు బాపిత్సం సీజిన. నావెనుకవానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనానెల్”.

9ఆదినమ్ కాఙ్ ఒరెన్ండుయేసు గలీలయదుమనిన్ నజరేతుదాన్ యోరాద్ న్ గడాడ్ దువాతాన్. అబెబ్
యోహను యేసుఙ్ యోరాద్ ను గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాత్ న్. 10 గడడ్దాన్ వెలిల్ వాజిమహిఙ్ ఆగాసం రే
ఆతాదె దేవుణు ఆతమ్ పావరపొటి లెకెండ్ వనిన్ ముసుక్ వానిక యేసు సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను
పేమిసినినామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సరద్ ఆజిన”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవాతాద్.

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

యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ .
14హేరోదు రాజుయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిఃతివెనుకయేసు గలీలయదు సొహాండె దేవుణుసువార

బోదిసాత్ న్. 15 “దేవుణుముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయంఏలువాతాద్ . దేవుణుఏలుబడిః కిని గడిఃయ
డగు ఆతమనాద్ . మీపాపమ్ కు ఒపప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదు,నాను వెహిన్ సువార నమిమ్దు”, ఇజియేసు
వరిఙ్ బోదిసాత్ న్.

* 1:1 1:1లోకాఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటుపోకికాన్ . † 1:2 1:2మలాకి 3:1. ‡ 1:3 1:3యెసయ 40:3.
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16 యేసు గలీలయ సమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ సీమోనుఙ్ ని వనిన్తంబెర్ సియాతి
అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్ వారు సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్ మొయేఙ్ అసి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వారు జాలెరిఙు. 17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగ నా సిసూర్ కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజియేసు
వరిఙ్ వెహాన్ . 18వారు వెటనె వలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెటసొహార్ . 19యేసు కండెక్ దూరం నడిఃజిసొహిఙ్ 
జెబెదెయ మరిసి యాకోబుని, యాకోబు తంబెరిస్ యోహాను, వరిడోణిదు బసి వలేఙ్ నెగెండ్ కిజి
మహిక సుడ్ఃతాన్. 20 యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃతివెటనె కూకాన్. వారు అపొప్సిఙ్, వనిన్వెట కూడ్ఃజి
పణికినివరిఙ్ డోణిదు డిఃసియేసువెటసొహార్ .
యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 

21 యేసుని వనిన్సిసూర్, కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు సొహార్ . విసాంతిదినమ్ దు యేసు
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాండె నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 22యేసు నెసిప్సిత్క విహారె లోకుర్ నండొ
బమమ్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి రూలు నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ ఆఎండ నండొఅతికారమ్ దాన్ 
మనిన్ వనన్లెకెండ్ నెస్ పిసాత్ న్. 23నసిత్వలె వరి మీటిఙ్ ఇండొ దెయం అసిత్ మహికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .
24వాండు “నజరేతుదికియేసు,మావెట నిఙి ఇని పణి? మాపణివిజుఅడు కిదెఙ్ వాతిదా? నీను
ఎయెండొ ఇజి నాను నెసిన. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహాన్ .
25అందెఙెయేసు, “అలెల్జిమన్ అ. వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”, ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ కోపందాన్ వెహాన్ .
26 అయవలె అయ దెయం అది అసిత్మహివనిన్ఙ్ దూకిస్ డటట్ం డేల్ సాత్ దె డిఃసత్ సొహద్. 27 అబెబ్
మనికార్ విజేరె ఇక సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. “ఇక ఇనిక? వీండు కొతత్ సఙతిఙ్ నెరిప్సినాన్.
దేవుణుసతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ వీండుసొన్ అఇజిదెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్ . అవిడిఃసిసొనిస్నె”,
ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 28 వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయా గలీలయ పాంతం సుటుల విజు
వెటనె సెదితె.

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

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

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

పారద్నం కితాన్. 36సీమోను,వనిన్వెటమహికార్,యేసుఙ్ రెబాజిమహార్ . 37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె,
“విజేరెనిఙిరెబాజినార్”,ఇజివెహిఙ్ యేసు, “డగుమనిమరిపటన్మ్ కాఙ్ బాసొనాట్. నానుఅబెబా
దేవుణుమాటెఙ్ సాటిసెత్ఙవ్లె. దనిన్వందిఙెనానువాతమనన్”,ఇజివెహాన్ . 39యేసుగలీలయవిజు
బూలాజియూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయం అసిత్ వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

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

నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ని”,ఇజిబతిమాలితాన్ . 41యేసువనిన్ముసుక్ కనికారంఆజికియుసాపిస్వనిన్ఙ్ 
ముటిస్, “నఙి ఇసట్మ్ నె, నీను నగెండ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 42 వెటనె వనిన్ఙ్ మహి జబుబ్ 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. 45 గాని ఆ



మారుక్ 2:1 50 మారుక్ 2:21

నెగెండ్ ఆతికాన్ సొనిస్వాండు నెగెండ్ ఆతిక విజేరిఙ్ మరి ఒదెద్ వెహాన్  . అహిఙ్ బావిజుబాణిఙ్ నండొ
లోకుర్ యేసుబాన్ వాతార్ .

2
యేసు కికుక్ కాలుక్ అరివనిన్ఙ్ నగెండ్ కిజినాన్ 

1సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుకయేసుమరి కపెరన్హముదు వాతాన్. వాండు ఇండొవాతాన్ ఇని విజెరె
వెహార్ . 2 నండొ లోకుర్ బాన్ కూడిఃజి వాతార్. అసెత్ఙ్ అట్ ఇ లోకుర్ వాతార్. అందెఙె ఇలుల్ లొఇబా
అర్ ఙుదుబా బాడిడ్ః సిలెల్ండ ఆతాద్ , యేసు వరిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసాత్ న్. 3 కికు కాలుక్ అరి
వనిన్ఙ్ *నాల్ ఏర్ పిండితతతారెసెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్. 4అబెబ్నండొలోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ 
యేసు డగు ఒతెఙ్ అట్ ఏండ ఆతార్. అందెఙెయేసు నిహిమహిజాగముసుక్ మెడదిఙ్ బొరొకితారె
ఆ జబుబ్ ఆతివనిన్ఙ్ సాపదాన్ యేసు నిలిస్మహిబాన్ డిపాత్ ర్†. 5 వనిన్ముసుక్ మని వరి నమకం
సుడ్ఃతాండె, యేసు జబుబ్ ఆతివనిన్వెట కూలయెఙ్ నీ పాపమ్ కు సెమి ఆతె మనెన్”, ఇజి వెహాన్ .
6అబెబ్ సెగొండార్ యూదురి రూలు నేరిప్సిన్కార్ బసత్ మహార్ . వారుమనుసుస్దు. 7వీండు ఎందానిఙ్ 
ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు దేవుణువెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు
ఒరేండెపాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజివారు ఒడిఃబితార్.

8వారుఈహ ఒడ్ఃబిజినికయేసుఙ్ వెటనెతెలితాద్ . యేసువరిఙ్వెహాన్ , “ఎందానిఙ్ మీరుమీ
మనుసుస్దు అహెఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 9యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీపాపమ్ కు సెమఆతమనన్ ఇజివెహిన్క
సులునా? నీను నిఙ్ జిసాప పెరిజ్ నడిఃఅ ఇజి వెహిన్క సులునా? 10-11లోకు మరిసి ఆతి నఙిలోకురి
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి ముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్
కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ, నీసాప అసి ఇండొసొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 12వెటనె
ఆ కికుక్ కాలుక్ అరికాన్ నిఙ్ జి వనిన్ సాప అసి వారు విజేరె సుడ్ఃజి మహిఙ్ నడిఃజి సొహాన్ . అకక్
సుడిఃతారెవారు విజేరె బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణిమాట్ ఎసెఙ్ బాతొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి
కితార్.
పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 

13యేసు మరి గలీలయ సమ్ దరం గటుత్ దు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వరిఙ్ దేవుణు
మాటెఙ్ నెసిప్సాత్ న్. 14 యేసు నడిఃజి సొనిస్ మహిఙ్ అల్ పయ్ ఇని వనిన్ మరిసి లేవి‡ ఇని పను
పెరిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఆపిసుదు బసత్మహిక సుడ్ఃతాన్ . యేసు వనిన్ఙ్ “నీను నా సిసుడు ఆఅ. నా
వెటరఅ”,ఇజివెహాన్ . లేవినిఙితాత్ ండెయేసువెటసొహాన్ . 15వెనుకయేసులేవిఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ 
బసాత్ న్. సెఇపణికినికార్ అబెబ్మహార్ . పనుపెరిన్కార్ వారుయూదురు వెహిరూలువజనడిఃఇకార్.
ఎసొండారొలోకుర్ యేసువెటమహార్ . వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

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

18 అయవలె బాపిత్సం సీని యోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు, యూదురి రూలువజ ఉపాస్ కిజి
మహార్ . సెగొండార్ లోకుర్ వాజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహానుసిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్,పరిసయ్ రి
సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ ఉపాస్ కిఎర్ ?”. 19 యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్
కూలెఙ్ పెండిల్దఙ్ డఃవెటమనిన్వెలె ఉపాస్ మండెఙ్ అటాన్రా? పెండిల్దఙ్ డవరివెటమనిన్వలె వారు
ఉపాస్ మండెఙ్ అట్ ఏర్. 20 పెండిల్దఙ్ డెఙ్ వరి నడిఃమిహాన్  ఒని దినం వానాద్ లె. అయ రోజు
వారుఉపాస్ మంజినార్. 21యేసుమరివెహాన్  : “ఎయెర్ బాపాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్ కూడ్ఃపిస్

* 2:3 2:3పకస్వయువుఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4అయదేసంతుమేడడెఙ్ ఎలాగతయార్ కినార్ ఇహిఙ
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మారుక్ 2:22 51 మారుక్ 3:14

గుత్ ఏర్. ఆహె కితిఙ అయకొతత్ పాత ముకక్ పడాయి పాతదిఙ్ లాగాన్దె బొరొ ఒదెద్ లావు ఆనాద్.
22 “ఎయెన్ బాపడాఃయ్ తోలుసనిస్దుకొతత్ దాకస్కలువాక్ ఏన్ . అహెకితిత్ఙకొతత్ దాకస్కలుపొఙువాజి
అయసనిస్పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు విజువాఙ్ నసొనాద్. సనిస్పాడునాద్ . అందెఙెకొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్
తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్”.
యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 

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

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 బా తిండెఙ్ ఆఏద్ గాని తిహాండె వనిన్వెట
మహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

27వెనుకయేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ముఙాల్ దేవుణు లోకుదిఙ్ విసాంతిదినం ఏరాప్టు కితాత్ న్. గాని
విసాంతిదినమ్ వందిఙ్ లోకుదిఙ్ ఏరాప్టు కిఏన్ . 28లోకుమరిసిఆతిపిటిత్ నఙివిజువనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారంమనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిఙ్ బాఅతికారంమనాద్.

3
యేసు కియుఅరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1మరియేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహాన్ . అబెఉండి కియు అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 2అబెబ్
మహికార్ సెగొండార్ యేసుయాజబుబ్దివనిన్ఙ్ విసాంతిదినమ్ దు నెగెండ్ కినాండొఇజిబాగసుడిఃజి
మహార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విసాంతిదినమ్ దు ఇని పణిబా కిదెఙ్ ఆఏద్ కాకయేసుఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ బా
తపప్మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడిఃజి మహార్ . 3యేసు కియు అరివనిన్ఙ్, “విజేరిముఙాలవాజి నిల్ అ”, ఇజి
వెహాన్ .

4నసిత్వలెయేసు, “దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలువజ విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణి కిదెఙా, సెఇ పణి
కిదెఙా? పాణంఅర్ పెత్ఙ్ నా? ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్. గానివారుఅలెతార్. 5వరిమనుస్ గరాజిమహిఙ్ 
యేసు నండొ దుకం ఆతాన్. కోపం దాన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయ కియు అరివనిన్వెట, “నీ కియు
సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు కియు సాపిత్ఙ్ ఆ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 6 నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్
సొహివెటనెహెరోది ఇని వరివెట కూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్.

యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 
7అందెఙెయేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గలీలయసమ్ దరంబాన్ సొహాన్ . మందలోకుర్ గలీలయదాన్ 

వరివెనుక సొహార్. 8యేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙ వెంజియూదయ దేసెమ్ దు మనిన్ విజునాహ్క్ ణికార్ ,
యెరూసలేందాన్, సమ్ దరం పడకాద్ తూరు సీదోను ఇని పటన్మిపాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ లోకుర్ 
వనిన్బాన్ వాతార్. 9 నండొ లోకుర్ వాజి మహిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ ఇహ్ కు ఆజి దనిన్ ముసుక్ ఆఎండ
మండెఙ్ ఉండి ఇజి డోణి తసి బానె ఇడ్ దు ఇజి సిసూర్ వెట యేసు వెహాన్ . 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
నండొండారిఙ్ యేసు నెగెణ్ కితాన్. అందెఙె జబుబ్ ఆతిమహికార్ విజేరె యేసుఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి నెకెక్
ఆజిసొహార్ . 11దెయం అసిత్కార్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెటనె వనిన్ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, పడగ్ జి
మాడిఃసాత్ రె “నీను దేవుణు మరిసి”, ఇజి గగోలాతార్. 12 “నాను ఎయెన్ ఇజి ఎయేర్ వెట వెహమ్ట్”,
ఇజియేసు వరివెట కసితం ఆడ సితాత్ న్ .
యేసు పనెన్ండుమణిసిరిఙ్ అపొసుత్ రువజ ఏర్ పాటు కిజినాన్ .

13 వెనుక యేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ వాండు కోరితివరిఙ్ వనిన్ డగు
కూకాన్ . వారు వనిన్బాన్ సొహార్ . 14 యేసు పనెన్ండు మనిసిరిఙ్ వనిన్బాన్ మండెఙ్ ఇజి,
దేవుణుమాట విజేరిఙ్ వెహిన్వందిఙ్ పోకెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . (విరిఙె అపొసుత్ రు ఇజి కూకాన్)



మారుక్ 3:15 52 మారుక్ 4:8

15 దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అతికారం వరిఙ్ సితాన్. 16-19యాపనెన్ండు మణిసిర్ ఎయెర్ ఎయెర్ 
ఇహిఙ సీమోను (యేసు వనిన్ఙ్ పేతురు ఇని పేరు సితాన్ ) జెబెదయ మరిసిర్ యాకోబు, వనిన్
తంబెర్ సి యోహాను ఇనికార్ (యేసు వరిఙ్ బొయనరగ్సున్ ఇని పేరు సితాత్ న్. దనిన్ అరద్ం ఇనిక
ఇహిఙ దీడ్ఃజినికార్ ఇజి) అందెయ, పిలిపప్, బరొలొమయ, మతత్యి, తోమా, అలప్య మరిసి
యాకోబు, తదద్యి, యుదయ దేసెంవందిఙ్ ఉసారాజిని సీమోను*, యేసుఙ్ యూదురు అతికారిఙ
కీదు ఒపజెపిన్కానాతి ఇసక్రియోతుయూద.

యేసు బయల్ జెబుబ్లు ఇని దెయంసాయందాన్ దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇహార్ .
20యేసుఉండి ఇండొవాతిఙ్ మరినండొలోకుర్ అబెబ్ కూడిఃతార్. అందెఙెయేసుఙ్ నిసిసూరిఙ్ ,

బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్తాద్. 21యేసు ఇండొణికార్ యాసఙతి విహరె వనిన్ఙ్ మతిత్ సెదితాద్ 
ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సొహార్ .

22 యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి
బయల్ జెబుబ్లు† వినిన్ఙ్ అసాత్ న్. వనిన్ సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్ .

23నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కత వజఈహ వెహాన్ , “సయాన్ సయ్ తాను ఙ్ 
ఎలాగ ఉల్ పాన్న్ . 24 ఉండి దేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ అయ దేసెం
పాడాఃనాద్ . 25 ఉండి ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ ఆ కుటం పాడాఃనాద్ .
26 సయాన్ వనిన్ గుంపుదు మనిన్వరివెట జటిఙాజి కేట ఆతిఙ నండొ కాలం వరిముసుక్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 27 ఒరెన్ సతుత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, ఎయెర్ బా వనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జి
సామనమ్ కు ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏర్ . ముఙాల వనిన్ఙ్ తొహిఙానె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్ ‡. 28 నాను నిజం
వెహిస్న, లోకుర్ కినివిజు పాపమ్ కాఙ్ ని, దూసిసిని మాటెఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్. 29గాని దేవుణు
ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్ పాపం ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఏన్. వనిన్ పాపం ఎలా కాలం మంజినాద్”.
30యేసు ఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ యేసు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 
ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ వెహార్ .
యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 

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

4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

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

4వాండు వితిస్మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. ఆపొటిఙ్ వనకాఙ్ పెహెతిహె. 5-6మరి
సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ లావ్ డులిల్ సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావు సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరెగాని వెల
లొఇసొన్ ఇఙ్ పొదుద్ సొసి ఎండతాకివలె అవిసాతెసొహె. 7మరి సెగం వితుక్ సాపుక్ తుపెఙ్ లొఇ
అరె. సాపుక్ తుపెప్ఙ్ పిరిజి వనకాఙ్ తిగితె. అందెఙె పంట పండ్ ఏతాద్. 8మరి సెగం నెగిగ్ బూమిదు

* 3:16-19 3:16-19 రోమాది ఏలుబడిఃదాన్ యూదుయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడ్ఃజిని యూదురు సఙం
మనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను † 3:22 3:22యాకసయానుఙ్ మరిఉండిపేరు ‡ 3:27 3:27సతుత్ మనిన్కాన్ 
ఇజియేసు సయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ ముసుక్యేసుఙ్ సతుత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
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అరె. అకెక్ఙ్ నేర్ జి పిరితెనె వితిత్ వితుక్దిఙ్ ముపప్య్ వంతుఙ్ లెకక్ పండితె. 9యేసుమరి వెహాన్ ,
“గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయవజ నడిఃజిమండు”.

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

11-12అందెఙెయేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ డాఙితిమహిగొపప్ సఙతిఙ్ దేవుణుమిఙి
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 
ఇహిఙవారు అరద్ం కిజి వరిపాపమ్ కు సెమిసాన్న్*” ఇహాన్ . 13యేసు వరివెట వెహాన్ , “రయువనిన్
వందిఙ్ నాను కతవజ వెహికమిఙి అరద్ం ఆఏదా? అహిఙనాను కతవజ వెహికెఙ్ విజుమిఙి ఎలాగ
తెలినాద్ ? 14 వితిన్కాన్ దేవుణు మాట వెహిన్కాన్. 15 సెగొండార్ వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్.
వారువెహివెటనెసయాన్ వాజిఆమాటెఙ్ లాగిజ్ ఒసినాన్. 16మరిసెగొండార్ వితుక్అరిసటుపణుకు
ముసుక్ మనిన్ ఇసాక్ ననిన్కార్. వారు దేవుణుమాట వెహివెటనె సర్ దదాన్ మనుస్దు ఇడాన్ర్.
17గానివెలలొఇసొన్ ఇలెకెండ్ దేవుణుమాటవరిమనుస్ లొఇసొన్ 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 బూమివజమనార్. 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 . 20సెగొండార్ అరి వితుక్నెగిగ్ బూమిదువజమనార్. వారు దేవుణుమాటవెంజిఅర్ దం కిజి
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడాన్ర్. నెగిగ్ బూమిదు అరి వితుక్ బసెత్ణిదిఙ్ ముపప్య్ బసెత్ఙ్ అర్ వయ్ 
బసెత్ఙ్ వంద బసెత్ఙ్ పండిన్వజవారుమంజినార్.”
దీవజాయ్ సీనివజ కంతుద్ ఇడెద్ఙ్ 

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

26యేసుమరివెహాన్ , “దేవుణు ఏలుబడిఃఈహ మనాద్. ఒరెన్ రయువాండు వితుక్ బూమిదు
వితిస్నాన్. 27 వాండు రెయాక్ఙ్ నిద కిజి పెందల నిఙ్ జి మంజినాన్. వనిన్ఙ్ తెలిఏండ ఆ వితుక్
నేర్ జి పిరిసినె. 28ముఙాల ఆకు, దనిన్ వెనుక సెరెన్, దనిన్ వెనుక సెరెన్ దు గింజ ఇక విజు బూమినె
పుటిసినాద్. 29పంట పండాన్ద్. కొయ్ నికాలంవాతిఙ్ వాండు కొడుఃవేలి అసి కొయ్ జినాన్”.
సరుస్గింజ వందిఙ్ కత

30 మరి యేసు ఈహ వెహాన్ , “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇని దనివెట పోలిసెత్ఙ్ 
ఆనాద్ ? మాటు ఎమేణి కతవజ అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31అయాక సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత
మనాద్ . అకక్ బూమిదు వితిత్వలెలోకమ్ దుమనిన్ విజువితాక్ఙ్ లొఇఇజిరికాద్ . 32ఆహిఙ్ బాఅకక్
వితివలె నేర్ జి పిరిసి విజు కుసమొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్ కొమెఙ్ పెరికెఙ్ ఆనె. ఆగసమ్ దు
ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్ నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33వారు అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్ నసొ దేవుణు
మాటెఙ్ ముఙాల్ వెహి లెకెండ్ కత వజ యేసు నండొ వెహాన్ . 34 కత వజ ఆఎండ యేసు వరిఙ్ 

* 4:11-12 4:11-12యెసయ 6:9,10.
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ఇనికబా నెస్ పిస్ ఏతాన్. అహిఙయేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఒరెండె మహివలె విజు వనాక్ఙ్ అర్ దం
కిజి వెహాన్ .
యేసుతుపాన్ దిఙ్ నిల్ పిస్నాన్ 

35ఆపొదొయ్ సమ్ దరం అతాహపడకసొనాట్ ఇజియేసు సిసూర్ వెట వెహాన్ . 36లోకాఙ్ డిఃసి
యేసు మహి డోణిదు ఎకిస్ సిసూరు వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరి సెగం డోణిఙ్ బా వరి వెట మహె. 37వారు
సొనిస్మహిఙ్ పెరి తుపాన్ వాతాద్ .  ఉలెక్ణ్ విజుడోణిదు డెఃయ్ తె ఏరుడోణిదు నిండితె. 38యేసు
డోణివెనుకపడక బురగడిఃముసుక్ నిద కిజిమహాన్ . సిసూరు వనిన్ఙ్ నికిస్, “బోదకినికి,మాటువిజు
ముడఃగిజినాట్. నిఙి విసారం సిలెదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 39యేసు నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ,
పలల్క్ ఆదు ఇజి వెహన్ పెరి గాలి అణసాత్ ద్ విజు అలెతాద్ . 40 నసిత్వలె వాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ 
తియెల్ ఆజినిదెర్ ? మిఙి నా ముసుక్ నమకం సిలెదా?”, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ . 41వారు గొపప్
తియెలాతారె, “వీండు ఎలాగ మహికాండొ గాని, గాలి సమ్ దరమ్ బా వినిన్ మాటదిఙ్ లొఙితెత్”, ఇజి
ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వరిగ్తార్.

5
యేసు దెయంఅసిత్మహివనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

1యేసుని సిసూర్ సమ్ దరం అతాహ పడక గెరసేను ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. 2యేసు
డోణి డిఃగితి వెటనె దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ దూకిఙాణ్ ఎదు వాతాన్. 3వాండు దూకిఙాణిఙ్ బతిక్జి
మహాన్ * వనిన్ఙ్ గొలుక్దాన్ బాతొహెఙ్ 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 
డెఃయెఆజిమహాన్ .

6వాండు దూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండెఉహ్ కిస్వాజిముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ న్. 7విజు
దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతి దేవుణు మరిసియాతి, యేసువా, నా వెట నిఙి ఇని పణి? నఙి బాద కిఏ ఇజి
దేవుణు పేరు అసి నీను ఒటుట్ కిఅ”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్. 8ఎందానిఙ్ ఇహిఙయేసు, ఓ దెయం, వినిన్ఙ్ 
డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ”, ఇజి వెహిస్మహాన్ .

9 యేసు, “నీ పేరు ఇనిక? ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, నా పేరు సేన, ఇహిఙ మాపు
నండొండార్ ఇజి వెహాన్ . 10మఙియాదేసెమ్ దాన్ ఉల్ పమ్ ఇజి దెయం అసిత్కాన్ యేసుఙ్ మరిమరి
బతిమాలితాన్. 11 అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ సెలుక్దు మెయ్ జి మహె. 12 ఆ దెయమ్ కు,
మఙి పండిఙ లొఇబా పోక్ అ. వనకలొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలువ సిదా”, ఇజి యేసుఙ్ బతిమాలితె.
13అందెఙె వాండు వనాక్ఙ్ సెలవ సితాత్ న్ అయావలె దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినె పండిఙలొఇ సొహె.
అయపండిఙ్ మందవిజుగొరొతాణ్ ఉహ్ కిస్వాజిఒడుడ్ దాన్ సమ్ దరమ్ దుఅరినెసాతె. 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 తొడిఃగిజినెగిగ్ బుదిదాన్ అబెబ్బసిత్మహికసుడ్ఃతార్. సుడ్ఃతారెతియెలాతార్.
16యాకసుడ్ఃతికార్ దెయమ్ కుఅసిత్వనిన్ఙ్ ఇనికజరిగ్తాద్,పండిఙఇనికజరిగ్తాద్ ఇజివిజులోకాఙ్ 
వెహార్ . 17అయవలె లోకుర్ యేసుఙ్, “మాపాంతం డిఃసి సొన్ అ”, ఇజి బతిమాలితార్. 18యేసు
డోణిఎకిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ వనిన్ డగువాతాండె,నీవెటనానుబావానఇజిబతిమాలితాన్.
19 గానియేసు సరి సిఏతాన్ , నీను ఇండొ సొనిస్ పబు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణివందిఙ్ వాండు నీ
ముసుక్ ఎలాగ కనికారంతోరిసాత్ న్ ఇనివందిఙ్ వరిఙ్ వెహ్ అఇజివెహాన్ . 20వాండుసొహాండెయేసు
వనిన్ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిదెకపొలీదు వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెంజి విజేరె బమమ్ ఆతార్.

యేసుసాతిఅయ్ లిఙ్ నికిస్నాన్,జబుబ్ ఆతిమహిఅయ్ లికొడొఃదిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

* 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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21 యేసు డోణిదు ఎకిస్ సమ్ దరం అతాహ పడక మరి సొహాన్ . నసిత్వలె నండొ లోకుర్ వనిన్
డగు వాతార్. యేసు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు నిహ మహాన్ . 22-23 నసిత్వెలె ఉండి యూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొణి అతికారియాయీరు ఇని ఒరెన్ బానె వాతాన్. వాండు యేసు డగు వాజి వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ 
మాడిఃసాత్ ండె, నా ఇజి గాలు సాజినాద్, దయకిజి నీను వాజి అది బతిక్ని వజ దని ముసుక్ కికుక్
ఇడ్ఃజినెగెణ్ కిఅ,ఇజిబతిమాలితాన్. 24యేసువనిన్వెటసొహాన్ . సేనలోకుర్ నెకెక్ఆజియేసువెట
సొహార్ . 25వరిలొఇఉండిఅయ్ లికొడొఃమహాద్ . అదిపనెన్ండుపండెఙాణ్ వెలిల్ ఆనిజబుబ్దాన్ బాద
ఆజి మహాద్ . 26అది సేన డాకట్రుఙాబాన్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ సొహద్ గాని ఆ జబుబ్ సొన్ ఏతాద్. అకాదె
అఏండ దనిఙ్ మని డబుబ్ విజు కరుస్ ఆతిఙ్ బా ఆ జబు సొన్ ఏండ మరి నండొ ఆతాద్. 27-28అది
యేసువందిఙ్ వెహామహాద్ . యేసు అయసరిదాన్ వాజినాన్ ఇజి వెంజియేసు తొడిఃగితిమనిన్ నిరి
సొకక్† సెంగుదు ముటిత్ఙసరి 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 నాసొకక్దు 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 .
33అయవలె అయబోదెలి అది నెగెణ్ ఆతిక నెసి నండొ  తియెల్ ఆజి వనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ 
ఊర్ జి వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ జరిగ్తిక విజు వెహాద్ . 34యేసు దనిఙ్, బయి నీను నా ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ అందెఙె నీను నెగెణ్ ఆతి. సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి ఇహాన్ . 35 యేసు
వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ సెగొండార్ వాజి, నీ గాలు సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలుబాద
కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజియాయీరుఙ్ వెహార్ . 36వారు వెహిక వెన్ ఇవజయేసు అయ అతికారిఙ్,
తియెల్ ఆమ,నాముసుక్ నమకంఉండెఇడ్ఃఅ ఇజివెహాన్ . 37యేసుపేతురు,యాకోబు,యాకోబు
తంబెరిస్ యోహాను మరి ఎయెఙ్ బా వనిన్వెట ఒఏతాన్. 38వారు యూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్ ఆతికారి
ఇండొ సొహార్ . అయావలె అబెబ్ లోకుర్ గగోలాజి అడఃబాజి మహిక సుడ్ఃతార్. 39 యేసు ఇలు
లొఇసొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ ,మీరు ఎందనిఙ్ గగోలాజి అడఃబాజినిదెర్ ? యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద
కిజినాద్. 40వారు యేసుఙ్ వెకసి సికితార్. యేసు అడఃబాజి మహి లోకాఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్.
వెలిల్ పోకిస్, అయ్ సి అపొసిరిఙ్, వనిన్వెట మహి సిసూరిఙ్ అసి యేసు ఆ ఇజికాద్ 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, 42 అయ్ లి వెటనె నిఙ్ జి నడిఃతాద్.
దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు. అబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారెఅయ్ సిఅపోసీరు, 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 

1 యేసు అబెబ్ణాన్ వనిన్ సొంత పటన్మాతి నజరేతు సొహాన్ . సిసూర్ బా వనిన్ వెట సొహార్ .
2-3 విసాంతి దినమ్ దు వాండు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెహికార్ 
నండొండార్ బమమ్ ఆజి, వీండు ఎమేణిఙ్ నెసాత్ న్ ? వినిన్ఙ్ నినిన్ గెణం ఎమేణిఙ్ దొహ్ కాద్ ? వీండు
బమామ్ని పణిఙ్ కిజినాన్. వీండు మాపు నెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండు మరియమమ్ మరిసిగదె.
యాకోబు, యోసె, యూద, సీమోను, విని తంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మా వెట మనెన్గదె. ఇజి
వెహర్ . వారు వనిన్ముసుక్ కోపమాజి మహార్ . 4 దనిన్ఙ్ యేసు ఇనిక ఇజి వెహాన్  ఇహిఙ, ఒరెన్ 

† 5:27-28 5:27-28 అయ కాలమ్ దు అయ దేసమ్ దిమొగవారు నీరి సొకక్ తొడిఃగిజి మహార్ . దనిన్ అడిగి మాముల్ సొకక్ని
బెలుట్ తొడిఃగిజిమహార్ 
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పవకెఙ్ సొంత పటన్మ్ దు, సొంత ఇండొ, సొంత కుటుమ్ దివరిబాన్ గవ్ రం సిలెల్ద్ . మరి ఎంబె
సొహిఙ్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంమనాద్.

5సెగొండార్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ కియుదాన్ ముటిస్ నెగెణ్ కితాత్ న్ గానిఅబెబ్ నండొబమామ్తిపణికిదెఙ్ 
యేసు అట్ ఏతాన్. 6 వనిన్ ముసుక్ వరిఙ్ నమకం సిలిల్దిఙ్ వాండు బమమ్ ఆతాన్. యేసు సురుల
మనిన్ నాహక్ఙ్ బూలాజి నేర్ పిసాత్ న్.

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

దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ అతికారం సితాత్ న్. 8-9మీరు పయ్ నం కినివెలె కియుదు ఉండి డుడుడ్ నె ఒతెత్ఙ్.
బోజనం గాని సనిస్ గాని డబుబ్ గాని ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్ . సొండెఙ్ కాలాక్ఙ్ జోడుక్ ఒతత్గాని, పొర్ పాదెఙ్ 
రుండిసొకెక్ఙ్ ఒమాట్”, ఇజియేసు వెహాన్ . 10మీరు ఎయెఇండొసొనిదెరొ,అయపటన్ం డిఃసిన్దాక
బానె మండు. 11ఎంబెబామిఙి 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”. 12సిసూర్ సొనిస్ లోకాఙ్, పాపమ్ కు డిఃసుత్
ఇజి బోదిసాత్ ర్. 13లోకురిఙ్ అసిత్ నండొ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, జబుబ్ ఆతి నండొండారిఙ్ నూనె రాసి
నెగెండ్ కితాత్ ర్.

బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ రాజుసపాత్ న్ 
14యేసు పేరు విజుబాన్ సార్ త సొహాద్. అందెఙె యేసు కితిత్ గొపప్ పణిఙవందిఙ్ హేరోదురాజు

వెహాన్ . సెగొండార్ ఇనికవెహార్ ఇహిఙ “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙితిబాపిత్సం సీనియెహాను
అందెఙెయాబమామ్తిపణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్ వనిన్లొఇమంజినాద్” ఇహార్ . 15సెగొండార్ వీండు ఏలియ
పవక ఇహార్ . మరిసెగొండార్ వీండుముఙల్ మహిదేవుణు పవకలొఇ ఒరెన్ పవక వజమనాన్ ఇజి
వెహార్ . 16హేరోదురాజుయాకవిజువెంజినాను బుర డెఃయిసిత్యోహను నిఙ్ జిబతిక్తికాండెయేసు
ఇజి వెహాన్ .

17-18హేరోదురాజు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ,వాండు వనిన్ తంబెర్ సియాతిపిలిపుఆల్ సి
హేరోదియెఙ్ తతాన్. యోహానుహేరోదుఙ్ ,నీతంబెరిస్ఆల్ సిఙ్ నీవందిఙ్ ఇడెఆతికదేవుణుమోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజివెహాన్ . అందెఙెదనిన్వందిఙ్ వాండుయోహనుఙ్ అసితొహండెజెలిదు
ఇడిసాత్ న్ . 19అందెఙె హేరోదియయోహను ముసుక్ పగదాన్ మహాద్ . వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ 
గాని అట్ ఏతాద్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ హేరోదు యోహనుఙ్ తియెలాతాన్ . వాండు ఒరెన్ నీతి
నిజాయితిమనిన్కాన్ఇజిదేవుణు కేటాకాన్ ఇజి,హెరోదురాజునెసాత్ న్. అందెఙెజెలిదుఇడిజ్ కాపాడజి
మహాన్ . యోహను వెహి మాటెఙ్ వెహివలె హేరోదురాజు అర్ దం కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్
వెంజిమహాన్ .

21 అహిఙ యోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండి అవ్ కాసం వాతాద్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ
హేరోదురాజు వాండు పుటిత్రోజు గురు కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండి పెరి విందు కితాన్. వాండు
గవ్ రుమెంటు అదికారిఙ, సయన్మ్ ది వరిలొఇ పెరి అతికారి గలీలయ దేసెమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ 
విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23నసిత్వలెహెరోదియగాల్ సివిందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ వరిముఙాల
డాటిస్ కర్ జితాద్. అకక్ సుడిఃతారె విజేరె సరద్ ఆతార్. సరద్ ఆతిఙ్ హేరోదురాజు, నిఙి ఇసట్మాతిక
ఇనికబా నఙి లొస్ అ, అకక్ నాను నిఙి సీన, ఇజి దనివెట ఒటుట్ కితాన్. 24అది సొనిస్ అయ్ సివెట,
నాను రాజుఙ్ ఇనిక లొసెత్ఙ్ ఇజి వెన్ బాతాన్. అయ్ సి, బాపిత్సం సీని యోహాను బుర లొస్ అ ఇజి
వెహాద్ . 25వెటనె అది రాజు డగు సొనిస్ బాపిత్సం సీనియోహాను బుర కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి
ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

26 అకక్ వెహాండె హేరోదురాజు గొపప్ బాద ఆతాన్ గాని, వాండు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ వనిన్వెట
బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహికూలెఙవందిఙ్ దనిన్వెట కితిత్ మాటతపెత్ఙ్ కెఏతాన్ ,ఇజివెహెఙ్ అట్ ఏతాన్.
27-28 వెటనె రాజుయోహాను బుర కతిస్ తగ్ అ ఇజి జమానుఙ్ ఆడ సీజి పోకాన్. జమాను జెలిదు
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సొనిస్యోహాను బుర కతాండె ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి తతాత్ ండె అయ్ లిదిఙ్ సితాత్ న్. అది ఆ బుర
అయ్ సిఙ్ సితాత్ ద్. 29జరిగ్తిక వెంజియోహానుసిసూర్ వాజిఆపీనుగుదిఙ్ పెర్ జిఒసిసమాదికితాత్ ర్.

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30 అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజి వారు 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 బా కాలి సిలెల్ండ ఆతాద్.
32 అందెఙె వారు ఉండి డోణి ఎకిస్ ఎయెర్ బా మన్ ఇ బాడిడ్దు వారె సొహార్ . 33 యేసుని, సిసూర్ 
సొనిస్మహిఙ్ నండొలోకుర్ వరిఙ్ సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్ వరిఙ్ ఇంక
ముఙాల బాన్ సొహారె అందితార్. 34యేసు డోణిదాన్ డిగితివలె మహి నండొ లోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్
పాణంనొతాత్ ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారుగవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితిగొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ . అందెఙెయేసు
వరిఙ్ నండొసఙతిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 35-36యేసునెర్ పిసిమహిఙ్ పొదుద్ ఆజిమహాద్ . సిసూర్ వనిన్డగు
వాజియాక ఎయెరు మన్ ఇ బాడిడ్ . ఏలె పొదుద్ ఆజినాద్. పడకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ వల్ సెఙ సొనిస్
బోజనం కొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ. ఇహార్ . 37గానియేసు సిసూరిఙ్ మీరెవరిఙ్ 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”, ఇజి యేసు
సిసూరిఙ్ వెహాన్ . వారుసొనిస్ సుడ్ఃతారె అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙ్ మనెన్ ఇజి వెహార్ .

39విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదు ఇజియేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 40లోకుర్ 
యాపయ్ మనిసిర్, గుంపుఙ్ వందమనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్. 41అయవలెయేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్,
రుండిమొయెఙ్ అసి,ఆగసందరోట్ సుడ్ఃజివనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండె
రొటెట్ఙ్ రుకిస్ లోకురిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి వెహిస్ సిసూర్ ఙ్ సితాత్ న్. అయమొయెఙ్ బావిజేరిఙ్ సీబాజి
సీదు ఇజి సితాత్ న్. 42వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్. 43మిగిలితిత్ రొటెట్ ముకెక్ఙ్, మరిమొయెఙ్ 
ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ కెహర్. 44 రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారె అయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్
మహార్ .
యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిజినాన్ 

45యేసులోకాఙ్ పోకిస్ వెనుక వెటనెసిసూరిఙ్  డోణిదు ఎకిసిఅతాహపడఃక బేతస్యిదఇనినాటొ
వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల్ సొండు ఇజి వెహిస్ పోకాన్. 46 వరిఙ్ పోకిస్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ 
ఒరెండెమహాన్ . 47పొదుద్ ఆతివలె డోణి సమ్ దరం నడిఃమిమహాద్ ,యేసు గొరొత్ ఒరెండెమహాన్ .
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 . 49యేసు సమ్ దరం ముసుక్ నడిఃజినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె అక ఉండి దూబ ఇజి
ఒడిఃబితార్. వారు డటం గగోల్ ఆతార్. 50అకక్ 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.

52యేసుఅయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండిమొయెఙాణ్ అయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సితిత్క సుడ్ఃతిఙ్ బ
యేసు కితిత్ అయాబమామ్తిపణివందిఙ్అరద్ం కి ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙవరిమనుస్ గటిట్ఙ్ మహాద్ .

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

సరిలోకుర్ యేసుఙ్ గురు అసాత్ ర్. 55వెటనెఆ దేసెమ్ దినాహక్ణికార్ విజేరెసొనిస్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ 
యేసు మనాన్ ఇజి వెహి బాడిఃదు సాపాదు పిండిజ్ తతెత్ఙ్ మొదొ ల్ సాత్ ర్. 56 యేసు నాహక్ఙ్ 
పటన్మ్ కాఙ్ ఎంబె సొహిఙ్ బా లోకుర్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ యేసు వాని సరుద్ తతత్ ఇడ్ఃతార్. యా

* 6:37 6:37 రోమది వరి కాలమ్ దుమనిన్ డబుబ్ ఇకక్ అయకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి.
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జబుబ్ఆతికార్ నీసొకక్ సెంగుదుబాముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదాఇజిబతిమాల్ జియేసుఙ్ మరిమరివెహార్ .
ఎసొస్ండార్ వనిన్ సొకక్దిఙ్ ముటిత్తారొవారు విజేరె నెగెండ్ ఆతార్.

7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2యెరూసలేమ్ దాన్ వాతిపరిసయ్ రుని,యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ సెంగొండార్యేసుబాన్ 
కూడ్ఃజి వాతార్. యేసు సిసూర్ యూదురుఙ రూలుదు వెహిలెకెండ్ కికుక్ నొర్ బఏండ బోజనం
ఉణిజిమహికవారు అబెబ్ సుడ్ఃతార్. అకక్ పరిసయ్ రు సుడిఃతిఙతపప్. 3పరిసయ్ రు,యూదురు,
విజేరె, పూర్ బమ్ దికార్ వెహిరూలు వజ కికుక్ నొర్ బాతి వెన్ కనె ఊణార్. 4వారు సతత్దాన్ వాతిఙ,
రూలువజఏరులొంజెఆఏండఇనికబాఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దెఆఏండగినెన్ఙ్ కుండెఙ్ మరికంసు 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 ”, ఇజి యేసుఙ్ 
వెన్ బాతార్. 6-7యేసు వరిఙ్, “వేసం కినికారాతి మీ వందిఙ్ యెసయ పవక ఎహిక నిజమె. యా
లోకుర్ నఙి వెయుదాన్ గవ్ రం సీజినార్ గాని వరి మనుస్ నాబాణిఙ్ దూరం మనాద్. వారు నఙి
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసినార్ గాని అకక్ పణిదిఙ్ రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు 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 మిఙిబాగ తెలినాద్. 10ఎలాగ ఇహిఙమీయాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీజి బాగ సుడ్ దెఙ్ ఇజి
యాయెఙ్ గాని బుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలు మనాద్ .
11-12 గాని ఒరెన్ వనిన్ అయ్ సి అపొసిరిఙ్, నాను మిఙి ఇనికబా ఉండి సాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి
ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజి వెహిఙ నాండిఙ్ అసి వాండు అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ఇనికబా సాయం కిదెఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెస్ పిసినిదెర్. (కొర్ బాన్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కినిక ఇజి
అరద్ం) 13ఈహ మీపూర్ బమ్ దికార్ వెహివజనడిఃజిమీరు దేవుణు వెహిరూలుదిఙవిలువసిలెల్ండ
కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ నండొమిరు కిజినిదెర్”.

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

17యేసు 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) 20మరియేసు 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
అనసెఆజిమండెఙ్ అట్ ఇక,గోసదూసిసినిక,నానెపెరికాన్ ఇజిగరఆనిక,అరద్ం కిఇమనుస్మనిన్క.
23యాకెక్ఙ్ విజులోకుర్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వాజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మయల్ కినె.

ఉండి కనానియదిఅయ్ లికొడొఃయేసుముసుక్ ఇడిత్ నమకం

* 7:6-7 7:6-7యెసయ 29:13
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24 యేసు అబెణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్ డిఃగితాండె తూరు సీదోను ఇని
పటన్మ్ కాఙ్ డగు మనిన్ ముటెఙ సొహాన్ . బానెఉండి ఇండొ సొనిస్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏండ మంజిన
ఇజిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాన్. గానివాండు అట్ ఏతాన్.

25-26 యూదురు 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”, ఇజియేసుఙ్ బతిమాలితాద్.
27 దనిన్ఙ్ యేసు, “ముఙాల్ కొడొఃరిఙ్ పొట పంజు బోజనం తీపిసెత్ఙ్ . కొడొఃర్ తిండెఙ్ మనిన్ రొటెట్ఙ్ 
లాగ్ జి నుకుడిఃఙ్ సీనిక 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. ఆదెయంనీగాలుఙ్ డిఃసత్ సొహద్ ఇహాన్ . 30అది ఇండొసొనిస్ 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. 32నసిత్వలె బొయ్ ర నతియాతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ ముసుక్
కియు ఇడ్ఃజి నెగెండ్ కిఅ”, ఇజి బతిమాల్ జి వెహార్ . 33 యేసు 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 సుడ్ఃజిఉసుర్ గొటాండెబాదఆజిఎపాతఇజివెహాన్ . దని
అరద్ం ఇనికఇహిఙరేఆదెఙ్ఇజి. 35వెటనెవనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్,వనిన్నాలికవరిగ్దెఙ్ వాతాద్. వాండు
బాగ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 36 “ఎయెవెట వెహమ్ట్ ”, ఇజి యేసువరిఙ్ కసితం వెహాన్ . నా వందిఙ్ 
వెహమ్ట్ ఇజి నండొవెహిఙ్ బాఅలెఏండవారుయేసువందిఙ్ మరినండొవెహార్ . 37యేసు విజుబాగ
కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బావెనివజ, గులల్వనిన్ఙ్ బావరిగ్నివజ కిజినాన్ ఇజివారు వెహరెబమమ్ఆతార్.

8
యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2 ఆ దినమ్ కాఙ్ మరి ఒరుస్ నండొ లోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ బోజనం ఇనికబా
సిలిఙ్ యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె వెహాన్ , నఙియాలోకుర్ నావెట వాజి మూండి రోసుక్ ఆతె.
వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సిలెల్ద్ . అందెఙె విరి వందిఙ్ నా పాణం నోజిన. 3 విరిఙ్ నాను బోజనం
సిఏండ ఇలాక్ఙ్ పోకిఙ కణుకు తర్ వ్ జి సరుద్ అరాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరిలొఇ సెగొండార్ నండొ
దూరమ్ దాన్ వాత మనార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 4 అయవలె వనిన్ సిసూర్ వెహార్ , బిడిఃమ్ బూమిదు
విరిఙ్ విజేరిఙ్ బోజనం సీదెఙ్ ఎమేణిఙ్ తతెఙ్ ? 5 మీ బాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్? ఇజి యేసు
సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. మాబాన్ ఏడుమనెన్ఇజిసిసూర్ వెహార్ . 6అయవలెయేసులోకాఙ్ 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 ఇజి సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. 8లోకుర్ విజెరె
పొట పంజు తిహర్. వెనుక సిసూర్ మిగిల్తి రొటెట్ ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్. 9-10 డగు నాలిగ్
వెయిఙ్ లోకుర్ అబెబ్మహార్ . లోకాఙ్ విజేరిఙ్ పోకిస్యేసుసిసూర్ వెటఉండిడోణిఎకాండెదలమ్నుత
ఇనిపాంతంసొహాన్ .

11 సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె యేసువెట తరిక్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణునె వనిన్ఙ్ పోకాన్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగసమ్ దాన్ ఉండిబమామ్తిపణికిజిమఙితోరిస్ అఇజివెహార్ . 12యేసు
మనుస్దు గొపప్ బాదఆజి ఉసుర్ కొటాండె యా లోకుర్ ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆని పణి తోరిస్ అ ఇజి

† 7:27 7:27యేసు వెహి దనిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙముఙాల వనిన్సొంత లోకురాతియూదురిఙ్ వాండు నెగెండ్ కిదెఙ్ వలె వరిఙ్ 
వానికెఙ్ ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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వెహిస్నార్. యాలోకాఙ్ గురులెకెండ్ ఇని బమమ్మానిపణిబాదేవుణు తోరిస్ ఏన్ నిజమెఇజి వెహాన్ .
13నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ డిఃసాత్ ండె డోణి ఎకిస్ సమ్ దరండాటిస్ అతాహపడఃక సొహాన్ .
యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

14అహిఙసిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదుఉండెరొటెమహాద్ . 15యేసుసిసూరిఙ్ 
వెహాన్ . పరిసయురుది పులాఙ్ కిని దూరు* వందిఙ్, మరి హేరోదురాజుది పులాఙ్ దూరు వందిఙ్ 
మీరుజాగరమండు.

16మాటు రొటెట్ఙ్ తెఇతిఙ్ యేసుఈహ వెహిస్నాన్, ఇజివారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 17వారు
వెహ్ సినికయేసు నెసి ఎందానిఙ్ మీరు రొటెట్ఙ్ సిలిల్తివందిఙ్ వరిగ్జినిదెర్ ? ఏలుబా అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ 
అట్ ఇదెరా? మీమనుస్ గటిట్ ఆత మనాదా? 18మిఙి కణుకు మంజిబ తొఇదెరా? గిబిఙ్ మంజిబా
వెన్ ఇదెరా? ఇనికబాఒడ్ఃబిఇదెరా? 19అయ్ దురొటెట్ఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజిఅయ్ దువెయిఙ్ లోకాఙ్ సీబాతి
సితిత్ఙ్ మిగిల్తికెక్ఙ్ ఎసొడుః గంపెఙ్ మీరు కెహిదెర్ ? ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. అందెఙె
సిసూర్ పనెన్ండ్ గంపెఙ్ కెహప్ ఇహార్ . 20యేసు మరి వెన్ బాతాన్, ఏడు రొటెట్ ముకెక్ఙ్ కిజి నాలిగ్
వెయిఙ్ లోకాఙ్ సితి వెనుక మిగిల్తికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ కెహిదెర్ ? ఏడు గంపెఙ్ ఇజి వారు వెహార్ .
21యేసుసిసూరిఙ్ వెహాన్ ,మీరుఏలుబానాను కితిబమామ్తిపణిఙవందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ నెస్ ఇదెరా?

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

యేసుబాన్ తతాత్ ర్. యేసు, నీను వినిన్ఙ్ ముట్ అ”, ఇజివాండు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ బతిమాలితార్.
23యేసుఅయగుడిఃవనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండెనారుడాటిసిఒతాత్ న్. అయగుడివనిన్ కణుకాఙ్ పూసి

డెఃసెక్ఙాణ్ ముటిస్ “నిఙి ఇనికబాతోర్ జినాదా”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 24వాండు కణుకు పెర్ జి, సెడిఃబా
తోరిజ్నాద్,గానిలోకుమరెక్ నడిఃజినివజతోర్ జినాద్ ఇజివెహాన్ . 25మరిఒరుస్యేసువనిన్ కణుకెఙ
ముటాత్ న్. నసిత్వలె వనిన్ కణుకు నెగెండ్ ఆతిఙ్ విజు నెగెండ్ సుడ్ఃతాన్. 26యేసు వనిన్ఙ్ బేత్ సెయద్
మర్ జిసొనామ్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ ఇండొపోకాన్.

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

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 దుమహి పవకలొఇ
ఒరెన్ ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .

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

31 యేసు 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 .

33యేసు సిసూర్ దరోట్ మర్ జి సుడ్ఃజి కోపమ్ దాన్ పేతురుఙ్ వెహాన్ . “ఓ సయనా నాబాణిఙ్ 
డిఃసిసొన్ అ. నీమనుస్దుమనిన్ ఆలోసనమ్ కు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ ఆఉ. లోకుబాణిఙ్ వాతికదె
నీను ఆలోసనం కిజిని”.
* 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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34నసిత్వలెయేసు లోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ . ఎయెన్ బానావెట
వాదెఙ్ ఇహిఙవాండువనిన్సొంతఇసట్మ్ కు నఙినమిమ్తివందిఙ్ వనిన్ఙ్ వానిఇనిమాలెఙ్ బాఓరిసెత్ఙ్ 
తయారాజినావెటవాదెఙ్†. 35ఎయెరుబా వనిన్ పాణదిఙ్ కాపాడ్ దెఙ్ సుడ్ తిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్క్ ఏద్ . గాని ఎయెన్ బా నా వందిఙ్, సువార వందిఙ్ వనిన్ పాణం
సితిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్క్ నాద్ . 36ఒరెన్ వాండు కొరితివజయా
లోకమ్ ది ఆసిత్సుకం విజు దొహెక్ఆజి వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఏండా
మహిఙ, ఇని లాబం ఇని లాబంబా సిలెల్ద్ . 37 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని పాణమ్ దిఙ్ 
బదులు ఇనికబా సీదెఙ్ లోకఅట్ ఏన్ . 38యాతరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్ దేవుణువందిఙ్ మనుస్
సిలెల్ండ మనిన్కార్ . నా బుబబ్ ఆతి దేవుణుజాయ్ దాన్ దేవుణు దూతెఙ వెట వానివలె, నా వందిఙ్ 
నామాటెఙవందిఙ్ సిగు ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతినానుబా సిగు ఆన”.

9
1యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నాను నిజం వెహిస్న. ఇబెబ్ నిహిమహివరిలొఇసెగొండార్ దేవుణు

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

2ఆరు రోసుక్సొహివెనుకయేసు పేతురు,యాకోబు,యోహనుఙ్ వనిన్వెటఉండి పెరి గొరొత్ కూక
ఒతాత్ న్. ఆనాల్ ఎర్ తపప్అబెబ్మరిఎయెర్ బాసిలెల్ర్ . అబెబ్వరిఎదువనిన్మూరిమారితాద్ . 3యేసు
పొర్ పాతి మహి సొకక్ జిగిజిగి మెరిసిని తెలాల్ నిజాయ్ వజ ఆతాద్. యాలోకమ్ దు నసొ తెలాల్ ఙ్ 
నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ . 4మోసెని, ఏలియ వరిఙ్  తోరె ఆతార్ . వారుయేసువెట 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 . 7అయవలెఉండిమొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ . అయవలె అయమొసొప్ లొఇహాన్,
“వీండు నా ఇసట్మాతి నా మరిన్. వినిన్మాట వెండు”, ఇజి ఉండి కంటం వాతాద్ . 8 వెటనె వారు
సురుల సుడ్ఃతిఙ్ వరివెటయేసు తపప్ ఎయెర్ బాతొర్ ఏతార్ .

9వారుగొరొన్ డిఃగ్ జివాజిమహివలె, “లోకుమరిసియాతినానుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙినిదాక
మీరు సుడ్ఃతిక మహిక ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం వెహాన్ . 10యేసు వెహివజ
వారు ఎయెఙ్ వెహ్ ఏండ వరిమనుస్దు ఇడ్ఃజి వరిలొఇ వారె వరిగ్తార్, “సాజి నిఙ్ నిక ఇహిఙ అరద్ం
ఇనిక?”. 11 నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “ఏలియ ముఙాల్ వాదెఙ్ వెలె ఇజి యూదురి
రూలు నెస్ పిసిన్కార్ ఎందానిఙ్  వెహిస్నార్ ? 12యేసు ఎలియముఙాల్ వానాన్ ఇజి వెహిక నిజమె.
వాండు వాజి విజు కొతత్ఙ్ కినానెల్*. గాని లోకుమరిసియాతికాన్ నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసిమాలెఙ్ ఆజి
లోకువనిన్ఙ్ నెకిస్పొకాన్రెల్ ఇజిరాసిత్ దనిఙ్ అరద్ంమిఙితెలినాదా? 13గానినానుమిఙివెహిస్న,ఏలియ
వాతాన్. 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 . 15 అబెబ్ మహి
లోకుర్ విజెరెయేసుఙ్ సుడ్ఃతారెనండొబమమ్ఆజివెటనెవనిన్బాన్ ఉహ్ కిస్వాజివనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ ర్.

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

అసాత్ దె వనిన్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాద్. 18ఆ దెయం నామరిన్ అసిన్ వేడఃదు అబెబ్నె వనిన్ఙ్ అర్ పిస్నాద్.
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

† 8:34 8:34 * 9:12 9:12 పడాయ్ పమాణమ్ దుమనిన్మలాకి పవక రాసిపుసత్కమ్ దు రాసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహఙ ఏలియ
ముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురి నమిమ్జినార్ . మలాకి 3:1; 4:5-6.
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ఓరిసెత్ఙ్ ? వనిన్ఙ్ నా డగు తగ్ అ”. 20 నసిత్వలె వారు ఆ కొడొఃదిఙ్ యేసుడగు తతాత్ ర్. ఆ దెయం
యేసుఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ సరి వనిన్ఒడొఃల్ విజు వణకిసి బూమిద్ అర్ పాత్ ద్. అర్ పాత్ దె వాండు నుడ్ఃబాజి
పొఙు కకాన్.

21నసిత్వలెయేసు, “వినిన్ఙ్ దెయంఅసిఎసొస్కాలం ఆతాద్ ?”, ఇజిఅపొసిఙ్ 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 ఆజిమఙిసాయం
కిఅ”, ఇజి అపొప్సియేసుఙ్ వెహాన్  . 23యేసు వెహాన్ , “నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజిమీరు నఙి
వెహిన్దెరా? ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఇనికబా కిదెఙ్ అటాన్న్”.
24 వెటనె ఆ ఇజి వనిన్ అపొప్సి, “నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజ నాను నిఙి
నమిమ్దెఙ్ సాయం కిఅ”, ఇజి డటం వెహాన్ . 25అబెబ్ లోకుకూడ్ఃజి ఉహ్ కిస్ వానిక యేసు సుడ్ఃజి
ఆ దెయమ్ దిఙ్ “ఓ గులల్బొయ్ ర దెయం, యాకొడొఃదిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి నాను ఆడ సీజిన.
ఎసెఙ్ బామర్ జి వనిన్ లొఇ రమ”, ఇజి డటిసి వెహాన్ . 26నసిత్వలె ఆ దెయం గగొలాజి వనిన్ఙ్ గొపప్
వణకిసిడిఃసత్ సొహాద్. ఆకొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతిఙసాతివనిన్వజమహాన్ . అకక్సుడ్ఃజినండొండార్ “యా
కొడొఃసాతసొహాన్ ” ఇహార్ . 27గానియేసు వనిన్ కీదు అసి నికిఙ్ వాండు నిహాన్.

28 యేసు ఉండి ఇండొ సొహివెనుక, యేసు అఙ మహిఙ్ వనిన్సిసూర్, “మాపు ఎందానిఙ్ ఆ
దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ? ఇజి వెన్ బాతార్. 29 అందెఙె యేసు, “యా రకం దెయమ్ కు
పారద్నం వెలెనెగానిమరి ఇనిదనివెలెబాసొన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

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

తెలిదెఙ్ యేసుఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్. 31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యేసువనిన్ సిసూర్ ఙనెస్ పిసిమహాన్ . ఇనిక
ఇహిఙ, “లోకుమరిసియాతి నఙిలోకాఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙి సపాన్ర్ . మూండి రోసాక్ఙ్ నాను
బతిక్జి నిఙ్ నాలె. 32 గాని యేసు వెహిమాట సిసూర్ అరద్ం కిఏతార్. ఆ మాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెలాతార్.
విజేరిఙ్ ముసుక్ పెరికాన్ ఎయెన్ ?

33వారు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. వారు ఇండొ వాతిఙ్ యేసు మీరు సరుద్ ఒరెన్ వెట
ఒరెన్ ఇనిదని వందిఙ్ వాదిసిమహిదెర్ . ఇజి వెన్ బాతాన్. 34గానివారు ఇనిక వరిగ్ఏండ అలెతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వానివలె సరుద్ ‘మాలొఇఎయెన్ పెరికాన్ ’ ఇజి ఒరెన్ వనిన్వెట మరిఒరెన్ వాదిసి
మహార్ . 35 నసిత్వలె యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ 
మహివరిముసుక్ పెరికాన్ ఆనాండొ,వాండు విజెరి ఇంక అగిజిమండెఙ్. వాండు విజేరిఙ్ సేవ కిదెఙ్.
36-37వెనుకయేసు ఒరెన్ ఇజికొడొఃదిఙ్ తసివరినడిఃమినిల్ పాత్ న్. మరిఆకొడొఃదిఙ్ ఎతాండెఈహ
వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ ఎయేర్ నా పేరు అసి వరిఇండొ డగు కినారొ వారు నఙి డగు కినార్.
ఎయెర్ నఙి డగుకినారొ నఙి ఆఎండ నఙిపోకివనిన్ఙ్ డగు కినార్.

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

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

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

సరి తోరిసిత్ఙ వాండు మెడఃదు పెరి జతపణుకు తొహె ఆజి సమ్ దరమ్ దు అడ్ఃగి ముడిఃగి సొనొక
వనిన్ఙ్ నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ తపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్ సికిస్ వాన్ ద్ . 43నీ కియు నిఙి తపప్ కిబిసిత్ఙ



మారుక్ 9:44 63 మారుక్ 10:21

దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. 44 రుండి కికు మంజి ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ సొన్ ఏండ ఉండె కియు
మంజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణుబాన్ సొనిక నెగెద్. 45-46 నీ కాలు తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ కతిస్
విసీర్ అ. రుండి కాలుక్ మంజి ఎలాకాలం సిసుమంజినిబాన్ దేవుణు నిఙి అర్ ప్ ఏండ,సొటవాండు
ఆజిఎలల్ కాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణుబాన్ సొనికనెగెద్. 47నీ కణుక తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ.
రుండి కణుకు మంజి దేవుణు నిఙి నరకమ్ దు అర్ పెఎండ ఉండె కణక మంజి దేవుణు ఏలుబడిఃదు
మంజినిక నెగెద్. 48బానెవరి పిడుఃకు†సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్నివనిన్ఙ్ సిసు నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్. 50సోరు,నెగిగ్కాదెగానిదనిన్ఙ్ మనిరుసిసొహిఙఎలాగ
మరి దనిన్ఙ్ రుసి తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? మీరుబా సొరు రుసి సీనివజ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సమనం కలిగ్జి
మండెఙ్”.

10
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ నాయమ్ నాఇజియేసు నెస్ పిసినాన్ 

1యేసు, వాండు మహిబాణిఙ్ డిఃసి యూదయ పాంతమ్ దు వాజియొరాద్ న్ గడడ్ డాటాత్ న్. మరి
వనిన్బాన్ నండొ లోకుర్ వాతార్. ఎసెఙ్ బా నెస్ పిసినిలెకెండ్ యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 2 సెగొండార్ 
పరిసయ్ రుయేసుడగువాజివనిన్మాటెఙతపుఅసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. వారుయేసుఙ్ వెన్ బాతార్,మోసె
సితిరూలువజఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ తగితిరూలుమనాదా? 3అందెఙెయేసు,మోసెఇనిరూలు
మిఙి సితాన్ ? ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4 ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ ఉండి ఆకుక్ రాసిసీజి
దనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజిమోసెసితి రూలుదు మనాద్,వారు వెహార్ .

5యేసు వెహాన్ , మీమనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నెయాఆడ రాసి సితాన్. 6గాని దేవుణు లోకాఙ్ 
పుటిసిత్వలెమొగకొడొః అయ్ లి కొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్. 7అందెఙెమొగవాండు వనిన్ అయ్ సి
అపొసిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. 8 రిఎర్ ఉండి ఒడొఃల్ వజ ఆజిమంజినార్.
అందెఙెమరిఎసెఙ్ బావారు రిఎర్ ఆఎండఉండెలోకునె. 9అందెఙెదేవుణుజతత్కూడిఃపిత్వరిఙ్ లోకు
అఙ కినిక ఆఏద్ . 10వారు ఇండొ మహివలె సిసూర్ యాసఙతి వందిఙ్ యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతార్.
11 యేసు వెహాన్ , “ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరిఉండి దనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ వాండు రంకు బూలాజినాన్ .
12అయలెకెండ్ అయ్ లికొడొఃమాసిఙ్ డిఃసిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ అది రంకుబూలాజినాద్”.
యేసు ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ దీవిసినాన్ 

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

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

మాడిఃసాత్ న్, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు మండెఙ్ ఇహిఙ నాను
ఇనిక కిదెఙ్”, ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. 18 “నీను ఎందానిఙ్ నఙి నెగిగ్కి ఇజి వెహ్ సిని? దేవుణు
ఒరెండెనెగిగ్కాన్ . మరిఎయెన్ బానెగిగ్కాన్ ఆఏన్. 19దేవుణు వెహిరూలువిజునిఙితెలినాద్. లోకాఙ్ 
సపెత్ఙ్ ఆఏద్ , రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,డొఙకిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్వెహమ్,ఎయెఙ్ బామోసెం కినిక
ఆఎద్ , యాయబుబబ్రిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 వెహెఙ్ 
“బోదకినికి, ఇజిరి వెలెహన్ అసియా విజువనకాఙ్ లొఙిజినె నాను మంజిన”, ఇజి వాండు వెహాన్ .
21యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్. “నీను ఉండి కిదెఙ్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ నీను
సొనిస్ నిఙి కలిగ్తిమనిక విజు పొరిస్ అయ డబుబ్ఙ్ బీదాతివరిఙ్ సిఅ. అయవలె పరలోకమ్ దు నిఙి

† 9:48 9:48 సబిజ్సొనిదనిన్ఙ్ లొఇమనిన్ పిడుఃకుఙ్ 
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ఆసిత్ దొహ్ కాన్ద్. వెనుక వాజి నా సిసూ ఆఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 22యామాట వెహాండె వాండు
మొకొం ఊతాండె మనుస్దు దుకమాజి సొహాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు నండొ ఆసిత్ మనిన్కాన్  .
23 నసిత్వలె యేసు సురుల సుడ్ఃజి సిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణు ఏలుబడిః అడిగి
మండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం.

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

26యాక వెంజి సిసూర్ మరి ఒదెద్ బమమ్ ఆతార్. అహిఙ దేవుణు రకిస్సిత్లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ 
అటాన్న్ ? ఇజివారు ఒరెన్ వెటమరి ఒరెన్ వెహాన్ . 27నసిత్వలెయేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి,అయాలోకాఙ్ 
అట్ ఇకాదె గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ టాన్న్ ”, ఇజి వెహాన్ . 28నసిత్వలె పేతురు, మాపువిజు డిఃసాత్ పె
నీవెటవాతాప్ ఇజియేసుఙ్ వెహాన్ .

29-30 యేసు మరి వెహాన్ , నాను వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, నా వందిఙ్, సువార వెహిన్ వందిఙ్,
ఇలుజొలుల్ నాదాదతంబేరిఙు,తఙిబీబికాఙ్,కొడొఃరిఙ్,అయ్ సిఅపొసిరిఙ్,బూమిఙ్ డిఃసిత్వనిన్ఙ్ యా
లోకమ్ దునె వంద వందుఙ్ ఇలుక్, దాదతంబేరిఙ్, బీబితఙికు, కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిర్, బూమి,
కలిగ్నాద్. అకాక్దెఆఏండ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ యాలోకమ్ దు కసట్మ్ కుబావానె. గానిదేవుణు
రాజువజవానివలెవాండు ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నాన్. 31అయలెకెండ్ 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. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీజి యూదురు ఆఇవరిఙ్ నఙి
ఒపజెపాన్ర్ లె. 34 వారు నఙి వెకిసి, నా ముసుక్ పూసి, కొరడ్దాన్  డెఃయ్ జి సపాన్ర్ లె. మూండి
రోసాక్ణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నాలె”, ఇజి వెహాన్ .

యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35నసిత్వలె జెబెదయమరిసిరాతియాకోబుయోహాను ఇనికార్ యేసుడగువాతారె, “ఓబోదకినికి,

మాపు ఇనికబా లొసిత్ఙ అకక్ మఙి సీదెఙ్ వెలె” ఇహార్ . 36 యేసు వరిఙ్ “నాను మీ వందిఙ్ ఇనిక
కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 37వారు, “నీను రాజువజ ఏలుబడిః కినివలెమఙిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీఉణెర్ 
పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ డేబ పడఃకాదు బసె కిఅ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 38-39 యేసు
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 . 40గానినాఉణెర్ పడఃకాద్ డేబ పడఃకాద్ ఎయెర్ బసెత్ఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితిక నాను
ఆఏ. దనిన్ వందిఙ్ దేవుణు తీరమ్నం కితత్ మనాన్ . వాండు తీరమ్నం కితివరిఙ్ అకక్ సీనాన్ .

41 మహి పది మనిస్ సిసూర్ యా మాట వెహారె యాకోబుని యోహాను ముసుక్ కోపమాతార్.
42 యేసు సిసూరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురు ఆఇవరిలొఇ ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
అతికారంమనిన్కార్ వరిముసుక్ అతికారంతోరిసాన్ర్ వరిలొఇపెరికార్ వరిఙ్ మనిన్ అతికారమ్ దాన్ 
లోకురిఙ్ అణసుతిగ్ జినార్ఇజిమిరునెస్ నిదెర్ . 43మీరువరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ . గానిమీలొఇ
ఎయెన్ బా పెరికానాదెఙ్ ఇహిఙ వాండు మిఙి పణిమణిసిర్ లెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. 44మరి ఎయెన్ బా
మిఙి విజేరెముసుక్ నెయ్ కి ఆదెఙ్ ఇహిఙవాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె.
45ఎందానిఙ్ ఇహిఙలోకు మరిసిఆతినానుబాలోకాఙ్ సేవ కిదెఙ్ వాతగాని సేవ కిబె ఆదెఙ్ రెఏత.
మరి నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్ విడుఃదల కిదెఙ్ నాపాణం సీదెఙ్ వాతమనన్”.
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యేసు గుడిడ్ఆతి బరిమయిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
46 యేసుని సిసూర్ యెరికొపటన్మ్ దు వాతార్. వారు నండొ లోకుర్ వెట పటన్మ్ దాన్ సొనిస్

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

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

51 యేసు వనిన్వెట, “నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె
వాండు, “యేసు, నాను బేసెత్ఙ్ ఆపిద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 52 యేసు, “నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్
అందెఙెనీను నెగెండ్ ఆతినీను ఇండొసొన్ అ”ఇహాన్ . వెటనెసుడుఃదెఙ్ అటాత్ న్ . వాండుయేసువెట
సొహాన్ .

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 

1-2యేసుని,వనిన్సిసూర్ యెరూసలేండగుమనిన్బెత్ పాగెబేతానియఇనినాహక్ఙ్ వాతార్. యా
నాహ క్ఒలివగొరొన్ డగుమనెన్. అబెబ్వాతిఙ్ యేసుసిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరుఎదుమనినాటో
సొండు. అబెబ్సొహిఙసరితొహిమనిఉండిపెరిగాడఃదెపిలల్ మీరుసూణిదెర్ దనిముసుక్ ఎయెర్ బా
ఎసెఙ్ బాబస్ ఏతారె. దనిఙ్ కుతిస్నాబాన్ పేర్ జితగాట్”. 3 “మీరుఎందా కుతిస్నిదెర్ ఇజిఎయెర్ బా
వెహిఙ, యాక పబుఙ్ కావాలి. మరి వెటనె దనిన్ఙ్ మర్ జి పోకాన్న్ ఇజి వెహ ” ఇహాన్ . 4-5వారు
సొనిస్ ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదు తొహిమనిఉండిగాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్మహిఙ్,
అబెబ్మనికార్, “ఎందానిఙ్ మీరుయాగాడ్ దెపిలల్దిఙ్ కుతిస్నిదెర్”,ఇజివెన్ బాతార్. 6యేసువరిఙ్ 
వెహి వజనె సిసూర్ వెహార్ . అబెబ్ మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ యేసుబాన్ 
తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్ బసెత్ఙ్ వరిపాతెఙ్ పహిఙ్ యేసు దనిన్ముసుక్ ఎకిస్యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ 
సోతాన్. 8సొహిఙ్ సేన లోకు వరి నీరి సొకెక్ఙ్ సరుద్ పహర్. మరి సెగొండార్ గుడెడ్దు మని మరెకాణి
కొమెమ్ఙ్ తతారెసరుద్ పహర్. ఆహెకిజివారుయేసుఙ్ మరాయ్దకితాత్ ర్. 9-10ముఙాల్ సొనిస్మహికార్,
వెనుకవాజిమహికార్, “ఓసనన్! పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ *. మాఅని
గొగొఆతిదావీదురాజువజఏలుబడిః కిదెఙ్ వానిపబుగొపప్వాండు పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
ఓసనన్!”, ఇజి డేల్ సాత్ ర్. 11యేసు యెరూసలేమ్ దు వాజి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అబెబ్ మహి
విజుదనిఙ్ యేసు సుడ్ తాన్. గాని పొదుద్ ఆతిఙ్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట బేతానియ నాటొ
సొహాన్ .
పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ 

12 మరస్ నాండిఙ్ యేసు, వనిన్ సిసూరు బేతానియదాన్ సొనిస్మహిఙ్ యేసుఙ్ బఙ కటాత్ ద్.
13యేసుదూరమ్ దాన్ ఉండిబొడెమరాన్ సుడ్ఃతాన్. పటుక్కాలంఆఇఙ్ బామరాతుఆకుఙ్ మహె.
మరాత్ పటుక్ మంజినె ఇజి డగు సొహాండె సుడ్ఃతాన్. గాని ఆకు తప పటుక్ సిలుల్ . 14యేసు 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 అబెబ్మహియూదురి దేవుణు గుడిఃదు
సొహాన్ . అబెబ్గుడిఃఅర్ ఙుదుమహికొణివరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్మారిసిన్వరి
బలెల్ఙ్ నిపావురపొటిఙపొరిస్ని వరి పిటెఙ్ మహవిసీరాన్. 16ఇనిసామానమ్ బాఎయెర్ బాదేవుణు
గుడిః బాడిఃదాన్ బరు మోసెత్ఙ్ యేసు సరి సిఏతాన్. 17యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ ,
* 11:9-10 11:9-10 కీరన 118:26.
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“నాగుడిః విజెరిలోకాఙ్ పారద్నం కిని గుడిః ఇజి కూకెఆనాద్ లె†, ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్.
గానిమీరు దనిన్ఙ్ డొఙారిఙసాలం‡ లెకెండ్ కితిత్ మనిన్దెర్”.

18యేసు వెహికలోకుర్ విజేరె వెంజి బమమ్ ఆతార్. అబెబ్మహిపెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ 
నెస్ పిసినికార్ అకక్ సుడ్ఃజి తియెలాతార్. యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్
ఆతివలెయేసుని, వనిన్ సిసూర్ ఆ పటన్మ్ దాన్ సొహార్ .
పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 

20పెందాలెన్వారుసొనిస్మహిఙ్ యేసుపటుక్ రెబాతిబొడెమరాన్ వెలెఙాణిఙ్ మరాన్ విజుసాతిక
వారు సుడుఃతార్. 21పేతురుయేసు వెహిక గురు కితాత్ న్ . “పబు నీను సయప్ సితిత్ బొడెమరాన్ సాత
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

22-23 యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడుఃదు. నాను నిజం
వెహిస్న. ఎయెర్ బాయాగొరొణ్ దిఙ్”పెరఆజిసమ్ దరమ్ దుఅర్ అ’ఇజివనిన్మనుస్దుఅనుమానం
సిలెల్ండ నమిజి వెహిఙ ఆ వజనె జరిగ్నాద్”. 24అందెఙెనాను వెహిస్న,మీరు పారద్నం కినివెలెమీరు
ఇనికెఙ్ లొసినిదెరొ అకెక్ఙ్ దొహ్ క్ ఎండ ముఙాలె అకెక్ఙ్ దొహ్ కాద్ ఇజి నమిమ్దు. నసిత్వలె అకెక్ఙ్ 
విజుమిఙికలిగ్ నె. 25మీరు ఎసెఙ్ బాపారద్నం కినివెలెఎయెన్ బా మీముసుక్ తపప్కితత్ మనాన్ ఇహిఙ
వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్. 26నసిత్వలె పరలోకమ్ దుమనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణుమీతపప్ఙ్ బాసెమిసాన్న్.

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

మహిఙ్ పెరిపుజెరిఙుయూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ యూదపెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ వాతార్. 28వారు
యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “నీను ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిని? యాపణిఙ్ విజుకిదెఙ్ ఎయెన్ 
నిఙి అతికారం సితాన్ ?”. 29యేసు వెహాన్ , “నానుమిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. నఙి జబాబ్ వెహ .
అయవలెయాపణిఙ్ ఎమేణిఅతికారమ్ దాన్ కిజిన ఇజినానుమిఙివెహన్. 30యోహానుఙ్ బాపిత్సం
సీదెఙ్ అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ ? దేవుణుబాణిఙ్ నా,లోకుర్ బాణిఙ్ నా? నఙి వెహ .

31-32యేసు వెహిమాట వెంజి వరిలొఇ వారె ఒడిఃబితార్. దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ
అయవలెఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ఇజివెన్ బానాన్ . లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజివెహిఙ
వారు లోకాఙ్ తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙయోహాను దేవుణుమాట వెహిన్ పవక ఇజి లోకుర్ 
నమిమ్తార్. 33అందెఙెవారు, “మఙితెలిఎద్”, ఇజిమర్ జి వెహర్ . అయవలెయేసు, “అహిఙ,యా
ఎంమేణిఅతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజిమిఙినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .

12
పాలిసితిత్ టోటకత

1యేసువరిఙ్ కతవజఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కండెక్ బూమిమహాద్ . వాండు ఆబూమిదు
దాసమొకెఙ్ ఉణుసాత్ న్. దనిన్ సురుల కోటి తొహిసాత్ న్. దనిన్లొఇ దాకస్పటుక్రసం పీరెద్ఙ్ పణుకుదు
ఉండి గనుగు తయార్ కిబిసాత్ న్ . టోట కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మనిన్ ఇలుల్ బా తయార్ కితాత్ న్ . వెనుక
దాసటోటసెగొండార్ రెయుతురిఙ్ పాలిదిఙ్ సితాత్ ండెపయ్ నం కిజిమరిఉండిదేసెంసొహాన్ . 2పటుక్
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 వారుడెఃయసపాత్ ర్. అయవజనెఎజుమానివనిన్పణిమణిసిర్ 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.

† 11:17 11:17యెసయ 56:7. ‡ 11:17 11:17యిరీమ్య 7:11
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7ఆపాలిఅసిత్మనిన్కార్ ఎజుమానిమరిసిఙ్ సుడ్ఃతారెవీండుయాటోటదిఙ్ అకుక్మనన్కాన్ రదుద్
మాటు వినిన్ఙ్ సపిస్యాటోటమాది కినాట్ ”, ఇజివారు కూడిఃజి వరిగ్తార్ . 8అందెఙెవారుముసుక్
అరాండె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రెటోటవెలిల్ విసీరార్. 9ఆటోటఎజుమానివరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండు
వాజి ఆఅసిత్మహివరిఙ్ సపాన్ండె ఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ పాలిదిఙ్ సీనాన్.

10-11యేసుమరివెహాన్ . “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకి పణుకునెమూలదిఙ్ ములపణుకు ఆతాద్ .
యాక దేవుణు కియుదాన్ జరిగ్తిక. యకమా కణుకెఙ బమామ్తిక* ఇజి దేవుణుమాట రాసిత్ మనిన్క
మీరు సద్ విఇదెరా?

12యేసుయాకతవజనెస్ పిసిత్కవెహారె ‘మావందిఙ్ వెహాన్ ’ఇజిపెదెద్లుఙునెసాత్ రెయేసుఙ్ అసెత్ఙ్ 
ఇజి సుడ్ఃతార్. గానిమందలోకురిఙ్ తియెలాతారె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె సొహార్ .
పనున్ సీదెఙాపోనినాఇజివెన్ బాజినార్ 

13వెనుక వారు పరిసయ్ రుఙ్ ని హెరోదురాజుపారిట్లొఇ సెగొండారిఙ్ యేసుమాటదు తపు అసెత్ఙ్ 
వనిన్బాన్ పోకార్. 14వారు వనిన్ డగు వాజి, ఓ బోదకినికి, నీను నిజం వెహిన్కి ఇజి మాప్ నెసాన్ప్.
నీను ఇజిరికార్ ఇజిపెరికార్ ఇజితేడతొఇకివరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ వరిగ్నికి ఆఇదేవుణు సరి వందిఙ్ 
నిజమ్ దాన్ నెస్ పిసినికి. కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీనిక నాయమ్ నా ఆఏదా? 15యూదురు ఆతిమాపు
అకక్సీదెఙా పోనినా? ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. వారు వేసం కినికార్ ఇజి నెసి “వీరు నామాటదు
ఎందానిఙ్ తపు అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? ఇజి యేసు వెన్ బాతాన్. యేసు మరి వెహాన్ , ఉండి దినారి
కాసు తసి నఙితోరిసుత్ ”. 16వారు తసి వనిన్ఙ్ తోరిసాత్ ర్. నసిత్వలెవాండు, దినిన్ముసుక్ మనిన్ బొమమ్
ఎయెది, దని ముసుక్ రాసిత్ రాంత ఎయెది? ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయ్ సరుది”, ఇజి వారు వెహార్ .
17అయవలెయేసు కయ్ సురుఙ్ సెందితికెఙ్ కయ్ సురుఙ్ సీదు. దేవుణుదిఙ్ సెందితికెఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
సీదు ఇజి వెహాన్ . యేసు వెహికవారు వెంజి బమమ్ ఆతార్.

సాతివెనుక బతిక్ఎర్ ఇజి సెగొండార్ వెహ్ సినార్ 
18నసిత్వలెసాతివెనుక మర్ జి నిఙినిక సిలెల్ద్ ఇజి నెస్ పిసిని సదుకయ్ రు ఇనివరిలొఇ సెగొండార్ 

యేసుడగువాతార్. వారుయేసుఙ్ ఉండిపసన్వెన్ బాతార్. 19“ఓబోదకినికి,ఒరెన్ పెండిల్ ఆతివెనుక
కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి ఒనిన్సిఙ్ ఇడె ఆజి కొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహె సాతివరి వందిఙ్ 
కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమోసెసితిత్ రూలుదుమనాద్ . 20ఏలు సుడ్ఃఅఉండికాలమ్ దు ఏడుగురు
తంబెరిఙు మహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెలిదిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్ .
21సాతిఙ్ నడిఃపి వాండు ఒనిసిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. వాండుబా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి
నడిఃపి దనిన్ఙ్ ఇడె ఆతాన్. 22ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతసొహార్ .
కడెవెరిదు అయబోదెలిబాసాతాద్. 23అహిఙసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివెలె అ బోదెలి అయా
ఏడు గురు లొఇ ఎయెఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఏడుగురుదిఙ్ బా ఆది ఆలిస్ ఆత మహాద్ గదె? 24యేసు
వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణుమాటెఙ్ మిరు నెస్ ఇదెర్ . దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజి మిఙి నెస్ ఇదెర్ .
అందెఙె మీరు తపు వెహిస్నిదెర్. 25 సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్.
పెండిల్దిఙ్ సిఏర్ వారుపరలోకమ్ దుమనిన్దేవుణుదూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26సతివరిఙ్ దేవుణు
మర్ జి నికిన్వందిఙ్ మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దు, వెయ్ జిమహితుపెఙా  డగుహాన్ దేవుణుమోసెఙ్ వరిగ్తి
మాట మీరు సద్ విఇదెరా? నాను, అబాహం దేవుణు, 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?

28 యూదురిఙ్ రూలు నెస్ పిసిన్వరి లొఇ ఒరెన్ బానె వాజి యేసు సదుకయ్ రుఙవెట వాదిసినిక
వెహాన్ . వారుమర్ జివెహెఙ్ అట్ ఇవజయేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ ఇజి సుడ్ఃజివాండు వెన్ బాతాన్ 

* 12:10-11 12:10-11 కీరన 118:22,23. † 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి
అనిగొగొరు వారు నండొ పంటెఙముందాలసాతసొహార్ . గానివారు ఏలు దేవుణుబాణిఙ్ బతక్జి వనిన్ఙ్ మాడిఃసిమంజినార్ .
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దేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙలొఇ ముకెలమాతిక ఎమేణిక?”. 29 దనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “విజు
వనాక్ఙ్ లొఇముకెలమాతికయాకదె, “ఓ ఇసాయేలుదికిదెరా,మీరు వెండు. పబువాతిమాదేవుణు
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
ఎమేణికబాసిలెల్ద్ . 32నసిత్వలెఅయమణిసివెహాన్ . ఓబోదకినికినీనుబాగవెహి. “దేవుణుఒరెండె.
వాండు తపప్ మరి ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”, ఇజి నీను వెహిక నిజమె. 33 నీ పూరి పాణమ్ దాన్,
పూరి బుదద్దాన్ పూరి సతుత్ దాన్ నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్ పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె పేమిసిన్వజమహివరిఙ్ 
పేమిసిన్క, దేవుణుదిఙ్ సీజిని విజుపూజెఙముసుక్, దేవుణుదిఙ్ కిజిని దూపమ్ కాఙ్ ముసుక్ నండొ
ముకెలమాతిక”. 34యేసువెహికవాండునెగెండఅరద్ం కిజిజబాబ్ వెహాన్  ఇజిసుడ్ఃజియేసుఈహ
వెహాన్ . “నీను దేవుణుదిఙ్ ఏలుబడిః అడిగి మండెఙ్ డగు ఆతి. అబెబ్ణాన్ ఎయెన్ బాయేసుఙ్ 
ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ దయ్ రం సిలెల్ద్ .

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

38యేసులోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలెఈహ వెహాన్ . “యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి వందిఙ్ జాగర
మండు. వారు నండొ దరది నీరి సొకక్† తొడ్ గిజి బూలాదెఙ్ కొరిజినార్. సతెత్ఙ నడిఃమి పెరికార్ 
ఇజి  మాడిఃసి ఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహిఙ ముకెలమాతి బాడిడ్దు బసెత్ఙ్ ,
విందుదు సొహిఙ బసెత్ఙ్ ముకెలమతి బాడిడ్దు వారు కోర్ జినార్. 40 ఇనిక సిలిల్ ముండమణిసిఙ్ 
మొసెం కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక వారు ఒనార్. లోకుర్ విజేరె విరిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ నెగిగ్కార్ ఇజి వెహిన్వజ
వారు నండొపారద్నం కిజినార్. నినిలోకాఙ్ గొపప్ సికస్ వానాద్”.
ముండమనిస్ అర్ పిత్ నంద

41యేసు దేవుణుగుడిఃదు సంత సీనిపెటె ఎదుబసాత్ న్. దేవుణుగుడిఃదు వాతికార్ సంత పెటెదు
డబుబ్ అర్ పిస్మహిక వాండు సుడ్ఃజి మహాన్ . ఆసిత్మనన్కార్ నండొండార్ నండొ డబుబ్ఙ్ ఆ పెటెదు
అర్ పాత్ ర్. 42 నసిత్వలె ఉండి బీద ముండ మనిస్ వాజి రుండి కాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. 43యేసు సిసూరిఙ్ 
 వనిన్డగు కూకిస్, “నానునిజంవెహిస్న,దేవుణుసుడ్ తిఙ్ యాఇనికసిలిల్ రాండిబోదెలిమహివిజేరిఙ్ 
ముసుక్ లావు అర్ పాత్ ద్. 44 ఆసిత్మనిన్కార్ వరిఙ్ కలిగ్తి ఆసిత్బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్ . గాని అది దనిన్ఙ్
సిలిల్బాణిఙ్ దనిన్ఙ్ బతిక్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు సంత పెటెట్దు అర్ పాత్ ద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

13
యేసు గుడిఃవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబుయాపణుకుఙ్ ఎసొస్
గొపప్వియామేడెఃఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి”, ఇజి వెహాన్ . 2పనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజిని
యా గొపప్ నెగెండ్ తోర్ జిని మేడెఃఙ్ ఉండి పణుకు ముసుక్ మరి ఉండి పణుకు నిలిస్మన్ ఏండ
లోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్ అర్ పాన్రెపూరినాసనం కినార్ లె”. 3యేసు దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివ గొరొత్,
బసిత్ మహిఙ్ పేతురు, యాకోబు, యోహాను, అందెయ ఇనికార్ మరి ఎయెర్ బా వెన్ ఎండ యేసుఙ్ 
వెన్ బాతార్. 4 “యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె? ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజి తొరిసిని గురు
ఇనిక? మఙివెహ్ అ.
‡ 12:30 12:30 దివ్తీ 6:4,5. § 12:31 12:31 లేవి 19:18. * 12:36 12:36 కీరన 110:1. † 12:38 12:38
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5యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎయెర్ బామిఙిమోసెం కిఎండజాగర సుడ్ఃదు మండు. 6నండొలోకుర్ 
నా పేరు ఇడెఃఆజి వానారెలె. “దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పొకి కీసుత్ నానె”, ఇజి వెహిస్ నండొండారిఙ్ 
మోసెం కినార్ లె. 7మీరు విదెద్మ్ కు వందిఙ్ వినిదెరెల్. మరి విదెద్మ్ కు వానెలె ఇజిసాటిసినిక వెనిదెరెల్.
అయవలె తియెలామ. అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె. గాని యాక ఆకక్ర్ ఆఏద్. 8 లోకుర్ ముసుక్
లోకుర్ ని దేసమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసమ్ కు విదెద్ం ఆనాలె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొబాన్ బూమి కదిల్నాదెల్. కరు
వానాదెల్. యాకెక్ఙ్ విజుఉండిబోదెలి కియుదు అసెత్ఙ్ ముఙలవానినొపిఙ్ 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 ఙముందాలఅదికారిఙముందాల,నాముసుక్నమకంఇటిత్వందిఙ్ 
మిఙినిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలెనావందిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 10దేవుణు సువార బూమిముసుక్మని
విజేరిఙ్ ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ ముఙల వెహెఙ్ వలె. 11వారు మిఙి తొహిస్ ఒసి కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలె
మీరు అబెబ్ ఇనిక వెహెఙ్ ఇజి బెఙఆమాట్. అయవలెదొహ్ కెన్లె. వెహిన్కిదెర్ మీరు ఆఇదెర్ దేవుణు
ఆతమ్మిఙి వెహిన్కాదెమీరు వెహిన్దెర్”.

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

దేవుణుగుడిఃలొఇ నండొతియెల్ ఆనికఉండివానాదెల్
14దేవుణుగుడిఃలొఇమండెఙ్ ఆఇనాసనం కినిసెఇకఆతికఉండి*దేవుణుగుడిఃదునెగిగ్ బాడిడ్దు

నిలిస్ మంజినిక సూణివలె (యాక సద్ వినికాన్ అరద్ం కిదెఙ్ వలె) యూదయ దేసెమ్ దు మంజినికార్ 
గొరొకాఙ్ ఉహెఙ్ వెలె. 15 ఇలుల్ ముసుక్ మనిన్కార్ ఇనికబా సామానం తతెత్ఙ్ ఇజి మర్ జి ఇండొ
సొనామ్ట్. 16 గుడెదు పణి కిజి మహికార్ వరి పాత తతెత్ఙ్ ఇజి మర్ జి ఇండొ సొనిక ఆఏద్ . 17 ఆ
దినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్ వనాక్ఙ్ పాలు ఊట్ పిసిని వనకాఙ్ గొపప్ కసట్ం. 18 ఇక పినికాలమ్ దు
రెఏండపారద్నం కిదు. 19ఎందానిఙ్ ఇహిఙదేవుణుయాలోకంపుటిసిత్బాణిఙ్ అసిఏలుదాక రెఇనినిన్
గొపప్ కసట్మ్ కువానె. నినిన్కెఙ్ మరిఎసెఙ్ బారెఉ. 20దేవుణుఆకసట్ంఆతిరోసుక్తకు కిఏండమహిఙ
ఎయెన్ బాతపెఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్. గానిదేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆరోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్.
21ఆరొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బాఇదిలో కీసుత్ అబెబ్మనాన్, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇబెబ్మనాన్, ఇజి వెహిఙవరిమాట
నమిమ్మాట్. 22ఆకాలమ్ దునానె కీసుత్ ఇజిఅబదద్ం వెహిన్కార్,నానెదేవుణుపోకిపవక ఇజిఅబదద్ం
వెహిన్కార్ వానార్. వారు నండొ బమామ్తి పణిఙ్ ముఙాల ఎసెఙ్ బా తొఇ ననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజి
మోసెం కిదెఙ్ సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ బామొసెం కిదెఙ్ సూణార్ . 23అందెఙె
మీరు 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. 27 నాను నా
దూతరిఙ్ పోకాన్నె యా లోకమ్ ది కొసెఙదాన్ ఆగసమ్ ది కొసెఙదాక నాలిగ్ మూలెఙాణిఙ్ దేవుణు
ఎర్ లిసిత్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ తపిసన్.

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

ఆతాద్ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 29ఆయలెకెండ్ నెమీరుయాకెక్ఙ్ విజుజరిగ్జినిక సుణివలెనానుమర్ జి

* 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇ దేయమ్ కమాలిపిట వందిఙ్ నొ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్ వందినొ వెహిస్నాన్ .
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వాదెఙ్ డగు ఆతాద్ ఇజి నెస్ సినిదెర్ లె. 30యాసఙతిఙ్ విజు జారిగ్ని ముందాల య తరమ్ దికార్ 
సాఏర్ ఇజినాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 31ఆగసం బూమి సిలెల్ండ ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలం
మంజినె.
ఎయెన్ నెస్ ఇరోజు,ఎయెన్ నెస్ ఇ గడిఃయ

32 నాను మర్ జి వాని రోజువమదిఙ్, గడిఃయవందిఙ్ ఎయెఙ్ నెస్ ఏర్ . బుబబ్నె ఆఏండ
పరలోకమ్ దుమనిన్దూతార్ బామరిసిబానెస్ ఏర్ . 33యేసుమరివెహాన్ , “మీరుపారద్నం కిజిజాగర
మండు. ఆ రోజు ఎసెఙ్ వానాదొమిఙి తెలిఏద్. 34ఎలాగ ఇహిఙ ఒరెన్, ఎజుమాని వనిన్ ఇలుల్ వనిన్
పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్, వరివరిపణిఙ్ వరి వరిఙ్ తోరిసి, ఇలుల్ కాపుదిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడిజ్ దేసం
సొండెఙ్ సొహివజనె.

35అందెఙె మీరు జాగర ఎదుసుడిఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇలుల్ ఎజుమానిపొదుద్ ఆతివెలె
వానానొ, మదరెయు వానానొ, కొరు కెరెని వెలె వానానొ, సిలిల్ఙ జాయ్ ఆతిఙ వానానొ మిఙి తెలిఏద్.
36ఎజుమానివందిఙ్ ఎదుసుడిఃఇగడిఃయదువెటనెవాతిఙమీరునిదకిజిమనికవాండుసుడుఃదెఙ్ 
ఆఏద్ . 37నానుమిఙి వెహికదె విజేరిఙ్ బావెహిస్న. జాగర కాప్ కిదు”.

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

యూదుర్ రూలు నెస్ పిసినికార్  యేసుఙ్ ఎలాగబా ఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ సుడిఃజినార్ .
2 “పండొయ్ లొఇవనిన్ఙ్ తొహిఙలోకుగొడఃబ కినార్ అందెఙెపండొయచలొఇపోనిఇజివారువెహార్ .
ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 

3యేసు బేతనియ ఇనినాటో సీమోను ఇనిన్ వనిన్ ఇండొ బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. విండు కుసుట్ రోగం
ఆసిత్మహిఙ్ యేసు నెగెండ్ కితత్ మహాన్ నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్
ఉండి సీసాదు† నండొ విలువమనిన్ జటమామిస్ ఇని నెగిగ్ వాసనం మనిన్ నూనె తతాత్ దె మూతడగు
రెకిస్ యేసు బురాదు వాకాద్ . 4-5 అబెబ్ 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 .
6నసిత్వలెయేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండిడిఃసుత్ ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్? అదినఙినెగిగ్ పణి కితాత్ ద్.
7బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీవెట మంజినార్. వరిఙ్ ఎసెఙ్ బామీరు సాయం కిదెఙానాద్. గాని నాను
ఎలాకాలం మీవెట మన్ ఏ. 8అది కిదెఙ్ అటిన్పణి విజు కితాత్ ద్. నఙి సమాది కిని ముఙాల పీనుగు
తయార్ కిని అలవాటువజ నా ఒడొఃల్ దిఙ్ వాసనం నూనె వాకిస్ అది నఙి తయార్ కితాత్ ద్. 9నాను
మీవెటనిజం వెహిస్న,యాబూమిముసుక్ ఎంబెబాదేవుణు సువారఅదిఏలుబడిః వందిఙ్ సువార
సాటిసినివలె అది కితిత్ యానెగిగ్పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కినిలెకెండ్ సాటిసిమంజినాదెలె”.

10 నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఇసక్రియోతు యూద ఇనికాన్ యూదురి
పెరిపుజెరిఙబాన్ సొనిస్ యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ తోడుః కిన ఇజి వెహాన్ . 11 యూదవెహిక వెంజి
పెరిపుజెరిఙు సరద్ ఆతార్. వనిన్ఙ్ డబుఙ్ సీనాప్ ఇజివారు 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 కినికయూదురి అలవాట్. యేసు సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి,
పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ నీవందిఙ్ మాపుఎంబె సొనిస్ తయార్ కిదెఙ్ నీను కొరిజిని? ఇజి వెన్ బ్ తార్ .
13యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్  కూకిస్, “మీరు పటన్మ్ దు సొండు. అబెబ్ ఒరెన్, కుండాదు ఏరు పిండ్ జి

* 14:1 14:1 వినకవందిఙ్ ముకెలమాతిమాటెఙఅరద్ం వెహిస్ని బుకుదు పండొయ్ మాటరాసిత్బాన్ సుడుఃదు † 14:3 14:3
యానునాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ . యకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ 
‡ 14:4-5 14:4-5అయాకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి
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మీఎదు వానాన్. మీరు వనిన్వెటసొండు. 14వాండు సొహి ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ , “నాసిసూర్ వెట
పసక్ బోజనం కిదెఙ్ ఎంబె గదిమనాద్ ఇజి బోదకినికాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్’, ఇజి వెహ . 15నసిత్వలె
ఆ ఇలుల్ ఎజుమానివిజుతయార్ ఆతిమేడముసుక్మనిపెరి గదిఉండితోరిసాన్న్. అబెబ్మఙిపసక్
బోజనం తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె పొకాన్ . 16 సిసూర్ పటన్మ్ దు సొహరె యేసు వెహిలెకెండ్ నె
విజు సుడ్ఃతార్. వారు పసక్ బోజనం తయార్ కితార్. 17 పొదుద్ ఆతిఙ్ యేసు పనెన్ండు మంది
సిసూర్ వెట అబెబ్ వాతాన్. 18వారు బోజనం కినివెలెయేసు వెహాన్ , “మీలొఇఒరెన్ నఙి పగాతివరి
కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజినాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజివారు నండొదుకం ఆజి ఒరెన్ వెనుక
ఒరెన్ “నాను ఆఏగదె? ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్ . 20యేసు వెహాన్ , “మీరు పనెండు మనిసిర్ లొఇ
ఒరెన్, నావెట గినెదు రొటెట్ ముడ్ఃకిన్కాండె§. 21 లోకుమరిసి నా వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్
మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని లోకు మరిసియాతి నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. వాండు
పుట్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.
యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం

22వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండిరొటెట్ అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ముకెఙ్ 
కిజిసిసూరిఙ్ సితాన్. “మీరుయకలొసితిండు,ఇకనాఒడొఃల్”,ఇజివరిఙ్ వెహాన్ . 23వెనుకయేసు
దాకస్ కలుల్ మనన్ గినఅసిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు కిజి వరిఙ్ సితాన్. వారు విజేరెఆ గినదికఉటార్.
24యేసుమరి వెహాన్ . “ఇకక్ నా నల, నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసిని. నానల
ఇకాక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 25నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు కినిఎలుబడిఃదు
నాను కొతాఙ్ ఉణిదినందాకమరిఎసెఙ్ బాదాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరిఉండిపాట*పారారెఒలివ
మరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్ సొతార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 

27 వారు సొనివెలె యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుమాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “గొరెఙ్అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె. గొరెఙెస్మందసెదీనె
సొనెలె”.† 28గానిదేవుణు నఙిమర్ జిబతుక్దు నికివెనుకమిఙిఇంకముఙల గలీలయదుసొనాలె.
ఇహాన్ . 29 నసిత్వలె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిలెద్ఙ్ అట్ ఏండ డిఃసి సొహిఙ్ బానాను నిఙి డిఃస్ 
సొన్ ఏ”. 30 యేసు వెహాన్ , “ఓ పేతురు, నాను నిఙి నిజం వెహిస్న, యాపొదొయ్ కొరు రిజకెరెని
ముఙల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”. 31గానిపేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండ ఒదెద్ డటట్ం వెహాన్ ,
“నాను నీ వెటసాతిఙసాన. నాను నిఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహ్ ఏ”. అయవజనెవారు విజేరె వెహార్ .
యేసు గెతేస్మనెటోటదుపారద్నం కిజినాన్ 

32 నసిత్వలె యేసు, వనిన్సిసూర్ వెట గెతేస్మనె ఇని టోటదు సొహర్ . యేసు సిసూరిఙ్ , “నాను
సొనిస్పారద్నం కిజిమర్ జివానిదాకమీరు ఇబెబ్మండు”,ఇజివెహాన్ . 33యేసుపేతుఙ్,యాకోబుఙ్,
యోహనుఙ్ వనిన్ వెట ఒతాన్. వాండు నండొ దుకం ఆజిబాదఆదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 34వాండు వరిఙ్ 
వెహాన్ , “సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ మనుస్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొస్ బాదనఙి కలిగ్జినాద్ . మీరు ఇబెబ్నె
బసినా 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. యాకసట్మ్ కు నా బాణిఙ్ లాగ్ అ. గాని నా ఇసట్మ్ వజ ఆఎద్ , నీ ఇసట్ంవజనె
ఆపిద్”. 37పారద్నం కితివెనుకయేసుసిసూర్ డగుసొహిఙ్ వారునిద కిజిమహార్ , “ఓసీమోను,నీను
నిద కిజినిదా? ఉండి గంటబా తెలి ఆజి మండెఙ్ మీరు అట్ ఇదెరా?”, ఇజి పేతురుఙ్ వెన్ బాతాన్ .
38సయునుమిఙిపరిసకిజితపప్దుఅస్ ఏండఇహిఙపారద్నం కిజితెలిఆజిమండుఆతమ్తయార్ నె,
గాని ఒడొఃల్ దిఙ్  సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్ .

§ 14:20 14:20యేసుని వనిన్ సిసుర్ బోజెనం కితివెలె ఉండె గినాది పటుక్రసముద్ రొటెట్ ముడుఃకార్ డగుమనిన్ కూలెఙ్ నెఈహ
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39యేసుమరిఒరుస్సొనిస్ముఙాల్ వెహిమాటెఙ్ నె వెహిస్పారద్నం కితాన్. 40యేసుమర్ జివాజి
సుడ్ఃతిఙ్ సిసూర్ మరి నిద కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరి కణుకు రెపెప్ఙ్ బరుదాన్ ముగ్ జి
మహె. నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ ఇనిక వెహెఙొ తెలిఏతాద్. 41 యేసు ముసారి వాజి సిసూర్ నిద
కిజి మహిక సుడ్ఃజి వరిఙ్ వెహాన్ , “ఏలుబ మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఏలు ఆనాద్. ఇదిలో,
లోకుమరిసియాతి నఙి సెఇవరికియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయ డగు వాతాద్. 42 లెదు, ఏలు మాట్ 
వరివెట. దసూలాదెఙ్ సొనాట్ ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్”.
యేసుఙ్ అరెసిట్ కిజినార్ 

43 యేసు యామాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్ పనెన్ండు మనిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతి ఇసక్రి యోతు
యూద ఇనికాన్ అబెబ్ వాతాన్. పెరిపుజేరిఙు లోకురి పెదద్లుఙు పోకిమనిన్ మందలోకుర్ కూరెద్ఙ్ ,
కోణెఙ్ అసాత్ రె వనిన్వెట వాతర్ . 44యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్ , “నాను ఎయెరిఙ్ ముదుద్ కినానొ వనిన్ఙ్ 
మీరు తొహ్ సిజాగర ఒతు”, ఇజిముఙల వరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ వెహమహాన్ . 45యూద వెటనె
యేసుడగు వాతాండె, “ఓ బోదకినికి’ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్. 46 నసిత్వలె
వనిన్వెట వతిమహిలోకుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహర్. 47వెటనెయేసుడగు మహిసిసూర్ లొఇ ఒరెన్,
వనిన్ కూరద్ లాగిజ్ విజెరి ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పణిమనిసి ఆతి వని గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.
48యేసు వెహాన్ , “నాను డొఙవాండునా? నఙి అసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్ కోణెఙ్ అసి ఎందనిఙ్ మీరువాతిదెర్ ?
49 రోజు నాను మీ వెటనె మంజి దేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసత్ గదె. అయవలె మీరు నఙి ఎందనిఙ్ 
అస్ ఇతిదెర్ ? గాని దేవుణు మాటదు రాసిత్వజ ఇక విజు ఈహ జరిగ్దెఙ్ వెలె”. 50 నసిత్వలె వనిన్
సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ . 51-52ఒరెన్ దఙడాఃయెన్,యేసు వెనుక,లోకుర్ వెట
సొనిస్మహాన్ . వాండుసొకక్తొడ్ గిఏండఉండిపాతనెపి డ్ గితమహాన్ . వారువనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు
పిడిగితిమనిన్పాతడిఃసి డుమ్ డ ఆతాండెఉహ్ కాన్.

యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53యేసుఙ్ తొహిస్ ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్. పెరిపుజెరిఙ్ 

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

57 నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . 58 “లోకు తొహి యా
దేవుణుగుడిఃదిఙ్ నాను అర్ పిస్ విసీర్ జి, మూండి రోసాక్ఙ్  లోకు కీదు పణి ఆఎండ మరి ఉండి
దేవుణుగుడిః తొహన్ ఇజి వాండు వెహిక మాప్ వెహప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 59 గాని వారు వెహి
సాసయ్మ్ బాఒరెన్ వెహికమరి ఒరెన్ వెహిదనిఙ్ తేడః ఆతాద్. 60నసిత్వలె విజెరిముసుక్ పెరిపుజెరి
నిఙితాండె యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్, “నీను ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు నీ ముసుక్ వెహిస్నియా
మాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61గాని యేసు ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏండ అలెతాన్. విజేరె పుజెరిఙ ముసుక్
పెరిపుజేరియేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణుమరిసిఆతి కీసుత్ నా?”.

62యేసువెహాన్ , “నానె,లోకుమరిసియాతినానుగొపప్అతికారంమనిన్దేవుణుఉణెర్పడఃకాదు
బసిమంజినిక, సయణిదెర్ మరి ఆగసమ్ దు దాన్ మొసొప్ ముసుక్ నాను వానికమీరు సూణిదెరెల్”.
63-64 విజెరి పెరిపుజెరి ముసుక్ పెరి పుజేరి యేసు వెహిక వెంజి వనిన్ సొక వాండె కిసె ఆతాండె‡.
వెహాన్ , “మరి ఇంక సాసిరిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వాండు వెహిక మీరు వెహిదెర్. వాండు దేవుణు
దూసిసి వర్ గితికమీరు వెహిదెర్ దనిన్వందిఙ్ మీరు ఇనిక వెహిస్నిదెర్ ? యేసు దేవుణుదిఙ్ దూసిసిత్
వందిఙ్  సికస్ కిజిసపెత్ఙె ఇజివిజేరెఒపుప్కొటార్. 65నసిత్వలెసెగొండార్ యేసుముసుక్పూసాత్ ర్. వారు

‡ 14:63-64 14:63-64 నండొ కోపం ఆతాద్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ సొకక్ కిసాన్ర్ . గాని విజేరె పుజేరి ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి వనిన్
సొకక్కిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజి లేవి. 21:10 దు రాసత్ మనాద్ .
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గరండదాన్ వనిన్ కణుకేఙతొహిస్ కణుకేఙ్ మూకారెవనిన్ఙ్ గుతార్ . నిఙిఎయెర్ గుతార్ ఇజితొఏండ
వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్వెట వెహార్ . జమానుఙుబాయేసుఙ్ కికాణిఙ్ డెఃయ్ తారె ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ నానునెస్ ఎ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
66పేతురు విజెరిముసుక్ పెరిపుజెరి అర్ ఙుదు మహివలెఅయఇండొణి పణిమనిస్ ఉండి అబెబ్

వాతాద్. 67పేతురు సిసుకాయ్ జిమహికసుడ్ఃజివాండుఎయెన్ ఇజినెసెత్ఙ్ అదినెగెండసుడిఃతాద్.
“నీనుబా నజరేతు వాండు ఆతియేసువెటమహికి”, ఇజి అది వెహాద్ .

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

72 వెటనె రిజ ఒరుస్ కొరు కెరెతాద్. నసిత్వలె పేతురు, యేసు వనిన్వెట, “కొరు రిజ కెరెని ముఙల
నీను నఙి నెస్ ఏఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజివెహిమాటఎతుత్ కితాండెనండొదుకమాజిఅడఃబ తాన్.

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1 పెందాల సీకటి మన్ బునె, పెరిపుజెరిఙు, యూదపెదెలుఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్,
సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిజ్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. వారు వనిన్ఙ్ 
తొహిస్ ఒతాత్ రె రోమ దేసెమ్ ది అతికారిఆతి పిలాతుఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 2 “నీను యూదురి రాజునా?”,
ఇజి పిలాతు యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె యేసు, “ఒఒ నీను వెహిలెకెండ్ నె”, ఇజి వెహాన్ .
3పెరిపుజేరిఙుయేసుముసుక్ నండొ తపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4నసిత్వలె పిలాతుయేసుఙ్ మరివెన్ బాతాన్,
“నీనుమర్ జిఇనికబావెహిన్దా? వీరునీముసుక్ఎసొస్తపప్ఙ్ మొపిస్నార్ గదె”. 5అహెవెహితిఙ్ బా
యేసు 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. 7అయవలె 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 
డిఃసిసిఅ”,ఇజివెహార్ . 9-10పెరిపుజెరిఙుగోసఆతారెయేసుఙ్ నఙిఒపజెపాత్ ర్ ఇజిపిలాతునెసాత్ న్.
అందెఙెవాండు “యూదురిరాజుఙ్ నాను మిఙి డిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11గాని
పెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ డిఃసి సీజియేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజిఆతికారిఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్
మహార్ .

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

సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్ 
16 నసిత్వలె సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ పెటోరియం ఇని పిలాతుని పెరిఇండొ ఒతారె అబెబ్ మహి

సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూడుపాత్ ర్. 17 వారు యేసుఙ్ ఎరాని రంగుది నీరి సొకక్ పొరీప్సి
సాపాక్ణిఙ్ అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి బురాదు ఇడ్ఃతార్. 18 “యూదురి రాజు గెలిస్అ? ఇజి
వెహిస్ వారుయేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్. 19వారు మరిమరి డుడుదాన్ వనిన్ బురాదు డెఃయారె వనిన్ముసుక్



మారుక్ 15:20 74 మారుక్ 15:46

పూసాత్ ర్. వెనుక ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వనిన్ఙ్ మాడిసి వెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసి విజితి వెనుక వనిన్ఙ్ 
తొడిఃగిసిమహిఎరానిసొకక్లాగిజ్ వనిన్ నీరిసొకక్ తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

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

యేసువందిఙ్ సిలువ పిండ్ దెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం కితాత్ ర్. సీమోను,
అలెకస్ందరుని, రూపుఇని వరి అపొప్సి. 22వారు గొలొగ్ తఇనిబాడిడ్దుయేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ
బుర పిణికి బాడిడ్ఇజి అరద్ం. 23 అబె యేసుఙ్ ఉండెఙ్ దాకస్కలుదు బోలం* ఇని సేందుమాయం
కల్ పిస్ సితత్ర్. గానివాండు కెఏతాన్. 24సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయార్. వెనుక వనిన్
సొకెక్ఙ్ ఎయెఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారె వని సొకెక్ఙ్ సీబె ఆతార్. 25 పెందాల తొమిమ్ది
గంటెఙ్ యేసుఙ్ సిలువ డెయ్ తార్. 26 “యూదురిఙ్ రాజు”, ఇజియేసుముసుక్మోపిత్ నేరంబోరుడ్ 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
అయసరిదాన్ సొనిస్మహికార్ వరి బురదూకిస్యేసుఙ్ దూసిసాత్ ర్, “ఒహొదేవుణుగుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్
విసీర్ జిమూండి రోసాక్ఙ్ నాను తొహన్కి నిఙి నీనె రకిస్సి. సిలువదాన్ డిగ్ జి రఅ” ఇహార్ .

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

యేసు సిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్ 
33వేడెః పనెన్ండు గంటెఙాణిఙ్ మూండి గంటేఙ్ దాకదేసం విజుసీకటిఆతాద్. 34మూండి గంటేఙ్ 

యేసు, “ఎలోయ, ఎలోయ లమ సబకాని”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, “నా
దేవుణు,నాదేవుణు నఙి ఎందనిఙ్ నీను డిఃసిత్’ ఇజి. 35బానె నిహికార్ సెగొండార్ యామాటవెహారె,
“ఇదిలో వీండు ఎలియేఙ్ కూకిస్నాన్” ఇహార్ . 36ఒరెన్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ దూతి తతాత్ ండె సెందు దాకస్
కలుదు ముడఃకిస్ ఉండి డుడుడ్ దాన్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ వెయుద్ అందిసాత్ న్. “సణెం మండు. ఏలియ
వాజి వినిఙ్ డిపాన్ండొ సిలేనొ సూణాట్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . 37 నసిత్వలె యేసు డటం డేల్ సాత్ ండె
పాణం డిఃసాత్ న్. 38 అయవలె యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు గుడిఃదు మహి తెర ముసుక్హన్ 
అడిగిదాక కింజితాదె రుండి ముకెక్ఙ్ ఆతె. 39 సిలువ డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ ది మంద
మణిసిరిఙ్ ,యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండెపాణం డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు నిజం దేవుణుమరిసినె”, ఇజి
వెహాన్ . 40 సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ దూరం నిలిస్ సుడ్ఃజిమహె. వనాక్ఙ్ లొఇ మగద్లేనె మరియ,
ఇజిరియాకోబు,యోసెఇనివరి అయ్ సిఆతిమరియ, సలోమిఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు గలీలయదు
మహివలె ఇవిక్ వనిన్వెట సొనిస్ వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ కిజిమహె. ఇవిక్ ఆఎండ యెరూసలేమ్ దు
యేసువెటవాతి నండొ అయ్ లికొడొఃక్ బాఅబెబ్మహె.

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

సఙమ్ దు మనిన్వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ .
వీండు సొనిస్, దయ్ రమ్ దాన్, యేసు పినుగు సిలువ ముసుక్హాన్ జాయ్ మనుబునె డిపెత్ఙ్ 
పిలాతుబాన్ సెలవలొసాత్ న్. అయ దినం విసాంతిదినం ముఙాల మహి తయార్ కినిదినం. అందెఙె
అయతయార్ కినిదినంపొదొయ్ నెయోసేపుపిలాతుబాన్ సెలవలొసెత్ఙ్ సొహాన్ . 44యేసుఎసాక్ండె
సాతాన్ ఇజి వెంజి పిలాతు బమమ్ ఆతాన్. సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారిఙ్ కూకిస్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు
ఎసాక్ండెసాతాన్ ఇజి నెసాత్ న్. 45యేసుసాతాన్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారి వెహిమాటపిలాతు
వెంజియోసేపుఙ్ యేసుఙ్ పినుగు ఒపజెపాత్ న్. 46యోసేపు నెగిగ్ తెలాల్ ని పాత కొడ్ఃజితసి, పినుగు
సిలువదాన్ డిఃపిస్ అయ పాతెఙాణ్ పినుగుదిఙ్ సుటిసి సటుదిఙ్ దొల్ సిత్ దూకిదు ఇడాత్ న్. ఉండి

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 
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గుండని సెపట్ పణుకు సడిపిసి దూకిదిఙ్ అడుడ్ కితాత్ ండె మూకాన్. 47 మగద్లేనె మరియ, యోసె
అయ్ సిఆతిమరియయేసు పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

1 విసాంతిదినం గడిఃసిత్సొహివెనుక, మగద్లేని మరియ, యాకోబు అయ్ సి మరియ, సలోమి,
ఇనికెఙ్ యేసు పినుగుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె కొడిఃజి తతెత్ . 2 వారమ్ దిఙ్ మొదొహి దినమ్ దు
పెందాలెన్ నిఙ్ జిపొదుద్ సోసిమహివలెఅవిక్ సమాదిడగుసొహె. 3సమాదిడగుసొనిస్మహిఙ్ అవిక్ 
“సమాదిమూకి పణుకుమావందిఙ్ ఎయెర్ గూర్ పాన్ర్ ?”, ఇహె.

4నసిత్వలె అవిక్ సుడ్ఃతిఙ్ ఎయెరొఅయపెరిపణుకు 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, సిలువ పొకె ఆతి మనిన్ నజరేతు వాండు ఆతి
యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెరా? వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు బతిక్జి నిఙిత మనాన్. వనిన్ఙ్ ఇడిత్
బాడిడ్ సుడ్ఃదు.

7వాండుమిఙిఇంకముఙాలగలీలయమీరుసొనిస్నాన్వాండుమిఙివెహివజమీరుఅబెబ్వనిన్ఙ్ 
సూణిదెరెల్ ఇజి సిసురిఙ్ మరిపేతురుఙ్ వెహ ”, ఇజి వెహాన్ . 8అకక్ వెహెనెఅవిక్ వణకిస్ బమమ్ ఆజి
సమాదిదాన్ వెలిల్ వాజిబాణిఙ్ ఉహ్ కిస్సొహె. అవిక్  తియెల్ ఆతెనెఎయెర్ వెటబాఇనికబావెహ్ ఉతె.

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

మరియ ఎయెర్ ఇహిఙయేసు ఏడు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్ నెగెండ్ కితిత్ అయ్ లి కొడొః. 10యేసువెట
మహికార్ యేసుసాతిఙ్ దుకమ్ దాన్ ఒడ్ఃబిజిఅడఃబాజిమహిఙ్,అదిసొహదెవిజుసఙతిఙ్ వరిఙ్ 
వెహాద్ . 11యేసు బతిక్జి నిఙితాండె నఙితోరె ఆతాన్ ఇజి అది వెహిమాటవారు నమిమ్ఏతార్.

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

మూరి వజ తోరెఆతాన్ . 13వారు సొనిస్, మహి సిసూరిఙ్ యాసఙతి వెహార్ . గానివారుయా రిఏరి
మాటేఙబానమిఏతార్.
యేసు పదకొండుమణిసిసిసూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 

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

17 ఎయెర్ నఙి నమిమ్నారొ వారుయా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ నా
పేరుదాన్ వారు దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పాన్ర్. వారు కొతత్బాసెఙ్ వరిగ్నార్. 18సారాసాక్ఙ్ అసిత్ఙ్ బాఅవిక్ 
కటిత్ఙ్ బా సాఏర్. ఇనికబా గొపప్ విసమాతిక ఉటిఙ్ బా సాఏర్. జబుబ్ ఆతివరి ముసుక్ 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 దేవుణు సాయం కితాన్. వారు కితిత్ బమామ్తి పణిఙాణ్ వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు
తోరిసాత్ న్.
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లూకరాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా సువార లూక ఇని ఒరెన్ డాకట్రు, దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసుయాలోకమ్ దు బతిక్తిత్వలె

జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కత వజ రాసత్ మనాన్. యేసు పుడుఃగు వందిఙ్ మహి సువార ఇంక లావు వెహ
మనాన్. మరియేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని పణిఙ వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ 
కితిత్దనిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. యేసు దేవుణు మరిసి ఇహిఙ్ బాలోకు వజపుటిస్,లోకురి పాపమ్ కాఙ్ 
వందిఙ్ సాజి, మరి దేవుణువెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజి యా సువారదు
వెహిస్నాన్.

1-4లూక తియెపిలెఙ్ రాసినాన్. మానడిఃమి జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ కతవజ రాసెత్ఙ్ నండొండార్ 
సుడ్ఃతార్. మొదోహనె, యాసఙతిఙ సుడ్ఃతి సాసిర్ ,మరి, సువార బోదిసిత్కార్ మఙి వెహార్ . వారు
మఙి వెహి వజనె, వీరు రాసాత్ ర్. నాను యా సఙతిఙ్ విజు మొదోహనె 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 అబియ పుజెరి 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. 9పుజేరిఙ మనిన్ అలవాటు లెకెండ్,
సీటిపోకారె, జెకయెఙ్ ఏర్ పాటు కితార్. దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ దూపం సురుదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు
కితార్. 10 దూపం సురుదెఙ్ వేల ఆతాద్. నసిత్వలె అబెబ్ కూడిఃతిమహి మందలోకుర్ విజేరె వెలిల్
మంజి పారద్నం కిజి మహార్ . 11 నసిత్వలె, దేవుణుదిఙ్ దూపం సురిన్ మాలి పిటె ఉణెర్ పడఃకాద్ 
దేవుణు దూత నిహన్. నిహండె వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్. 12 జెకరియ, దేవుణు దూతెఙ్ సుడ్ఃతాండె,
గజిబిజి ఆజి నండొ తియెల్ ఆతాన్. 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. 14-17వాండు 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, అపొప్సి మరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయం మనిన్కార్ బుదిద్దాన్ నడిఃనివజ, విరి సరిదు
దేవుణుమాట వెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబు వానివలె, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ తయార్ 
కినివందిఙ్ యా లెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙె వాండు పుటిన్వెలె మిఙి గొపప్ సర్ ద కినాన్ లె. మరి,
నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె జెకరియ దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్,
“యాకఎలాగనానునెసెత్ఙ్ ? నానుడొక. నాబోదెల్ బాడొఃకిఆతాద్”,ఇజి. 19అందెఙెదేవుణుదూత,
“నాను గబియెలు. దేవుణు పడఃకాద్ నిలిస్ మంజినికాన్. నీ వెట వరిగ్జి, నిఙియానెగిగ్ కబు వెహెఙ్ 
దేవుణు నఙిపోకమనాన్. 20గానినాను వెహిమాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙెయాకెఙ్ జరిగ్నిదాక,
నీను గులల్ ఆజిమంజినిలె. నాను వెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు,పూరిఆనెలె”,
ఇజి వెహాన్ .
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21 నసిత్వలె లోకుర్ జెకయెఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . వీండు ఎందనిఙ్ దేవుణు గుడిఃదు నిసొ ఆల్ సెం
ఆతాన్ ఇజిబమమ్ ఆజిమహార్ . 22వాండు వెలిల్ వాతివెలె, వరి వెటవర్ గిదెఙ్ అట్ ఎతాన్. అయావలె
దేవుణు గుడిఃదు వినిఙ్ దేవుణు ఇనికదో ఉండి దర్ సనం* తోరిసాత్ న్ ఇజి నెసాత్ ర్. వెయు రఇతిఙ్,
వాండు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాన్. వాండు గులల్ ఆజిమహాన్ . 23వనిన్ పణి కాలం వీజితిఙ్ వాండు
వనిన్ ఇండొ సొహాన్ . 24 సెగం రోసుక్ సొహి వెనాక్, వనిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు పాత డిఃసాత్ ద్. అయ్ దు
నెలదాక అది ఇండొనె మహాద్ . 25 “పబునె నా వందిఙ్ యాక కితాన్. ఏలు నా ముసుక్ కణక పెహ
బసాత్ ండెలోకుర్ ఎదు నఙిమహిసిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
26ఎలిసబెతుపాత డిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబియెలు దూతెఙ్, గలిలయపాంతమ్ దుమనిన్

నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు పోకాన్. 27యోసేపు ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి ఉండి విడిడ్ బోదెలిబాన్ 
దేవుణు దూత సొహాన్. అయ విడిడ్ బోదెలి పేరు మరియ. యోసేపు దావీదు కుటుమ్ దికాన్.
28 దేవుణు దూత లొఇసొహాండె, మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వందనం, పబు నీ వెట మనాన్. నిఙి
నెగెండ దీవిసత్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె, మరియ నండొ బాద ఆతాద్. వనిన్
మాటెఙదిఙ్ అరద్ం ఇనికదో ఇజి దనిన్ గరబ్మ్ దు బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలె దేవుణు దూత దనిన్ఙ్,
“మరియ నీను తియెల్ ఆమ. దేవుణు నీ ముసుక్ కనికారం తోరిసత్ మనాన్. 31నీను పాత డిఃసిత్దె,
ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె. వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇడ్ఃఅ. 32వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ 
అతికారం మని దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. వనిన్ అనిగొగొర్ ఆతి దావీదు రాజు ఆతివజ,
దేవుణుఆతి పబు వనిన్ఙ్ రాజు కినాన్ లె. 33వాండు, యాకోబుఙ్ తెగగ్తివరిఙ్ ఎలాకాలం ఏలుబడిః
కినాన్ లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 34అయావలె
అది, “నాను ఎసెఙ్ బామొగకొడొః 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 దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. 36 నీ డగుహి
లోకుఆతి ఎలిసబెతు డొఃకి కాలమ్ దు ఒరెన్ బయిఙ్ పాత డిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్ బోదెలి ఇజి కూకె
ఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37విజు కిదెఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

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

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

ఉండి పటన్మ్ దు బేగిసొహద్. 40అబెబ్మని జెకరియఇండొసొహదె, ఎలిసబెతుఙ్ దసూల్ ఆతాదె,
నమొసెత్ వెహాద్ . 41-42 మరియ వెహి వందనం ఎలిసబెతు వెహివెలె, దనిన్ పొటాద్ మనిన్ పిండం
సరద్దాన్ కదిల్తాద్. ఎలిసబెతు దేవుణు ఆతమ్ దాన్ నిండిజి సర్ ద ఆజి ఈహ డటం వెహాద్ . “అబ!
బోదెకాలొఇ, దేవుణు నిఙినెనెగెండ దీవిసాత్ న్. నీపొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బాదీవిసాత్ న్. 43నాపబుఙ్ 
అయ్ సినా డగు వాదెఙ్ నాను ఏపటిదిక ఆఏ. 44ఇదిలో నీ వందనం నా గిబిబ్దు అరిఙ్,నాపొటాద్ 
మనిన్ పిండం సర్ దదాన్ కదిల్తాద్. 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.

47-49వాండు వనిన్ పణిమణిసిఆతి నా ఇజి బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃతాన్ . అందెఙె నా పాణం నఙి రకిస్సిన్
దేవుణు బానె సర్ ద ఆజినాద్. గొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణు నా వందిఙ్ గొపప్ పణిఙ్ కితాన్. అందెఙె
ఏలుదాన్ లోకుర్ విజేరెనావందిఙ్,దేవుణుదీవిసిత్కాద్ ఇజివెహన్ర్ లె. వాండెనెగిగ్ దేవుణు. 50వనిన్ఙ్ 
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తియెల్ ఆనివరిముసుక్వనిన్ కనికారంతరతరంమంజినాద్. 51వాండువనిన్సతుత్ దాన్ గొపప్పణిఙ్ 
కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ ఇజి వరి లోఇ ఒడ్ఃబిజి గర ఆతి వరిఙ్ వాండు సెదిసాత్ న్. 52 గర
మని అతికారిఙ, అతికారం దాన్ డిఃపాత్ ండె ఇజిరి వరిఙ్ పెరికార్ కితాన్. 53బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండి
సీజి సర్ ద కిబిసాత్ న్. మని వరిఙ్ వహి కీదానె పోకాన్. 54-55మా అనిరిఙ్ ‘కనికారం తోరిసన్’ ఇజి
ఒటుట్ కితి వజ వాండు కితాన్. వనిన్ఙ్ సేవ కిని ఇసాయేలు లోకాఙ్ కనికారం ఆజి సాయం కితాన్.
అబహముఙ్ వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ ఎలాకాలం కనికారం తోరిసన్ ఇజి ఒటుట్ కితాన్. అయాక
వాండుఒడిఃబితాన్”,ఇజిమరియవెహాద్ . 56అదిడగుమూండినెలెఙ్ దాకఎలిసబెతుబాన్ మహదె
దని ఇండొమర్ జిసొహద్.

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

బేసాత్ న్ ఇజి పడఃకాదికార్ ని కూలెఙ్ వెహరె, దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్. 59కొడొః పుటిస్ ఎనిమిది
దినమ్ దువనిన్ఙ్ సునతికిదెఙ్ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్ అపొప్సిపేరుననిన్కఇడ్ దెఙ్ వారుఒడ్ఃబితార్.
60నసిత్వలె అయ్ సి, “అహ పోని! వనిన్ఙ్ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాద్ . 61అందెఙె
వారు, “మీ కూలెఙ లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ వెహార్ . 62 వినిఙ్ ఇనిన్ పేరు
ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సి కోరిజినాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వారు కియు సయ్ న కిజి జెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్. 63నసిత్వలె
వాండు ఉండి రాసిని బలల్ లొసాత్ ండె, “వినిన్ పేరుయోహాను”, ఇజి రాసాత్ న్. వారు విజెరె నండొ బమమ్
ఆతార్. 64 వెటనె, వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ వెయు వాతాద్. దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.
65పడఃకాదికార్ విజేరెగొపప్ తియెల్ ఆతార్. యూదయదేసెమ్ దిగొరొణ్ పాంతంవిజులోకుర్ విజేరె
యాజరిగ్తి సఙతిఙవందిఙ్ వరిగ్జిమహార్ . 66యాకవెహికార్ విజెరెబాదనివందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యా
కొడొః ఎలాగమహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”, ఇజి వెహాన్ . పబు సతుత్ వనిన్వెటమహాద్ ఇజివారు నెసాత్ ర్.

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

వందిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 68 “ఇసాయేలులోకురిదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు
వనిన్ లోకురిఙ్ డిఃబిసిన్ వందిఙ్ వాత మనాన్. 69 ఒరెన్ సతుత్ మని మఙి గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ 
మా వందిఙ్ సిత మనాన్. అయ వాండు వనిన్ పణి మణిసి ఆతి దావీదు కుటుమ్ దు మనికాండె.
70-71 సేన దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె, దేవుణు వనిన్ బాణిఙ్ వాతి పవకెఙవెట ఒటుట్ కిత మనాన్. ఒటుట్
ఇనిక ఇహిఙ, “మాపగాతివరి బాణిఙ్ మఙి రకిస్సన్ఇజి. “మఙి దూసిసిన్ వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’, ఇజి.
అయా ఒటుట్ వజనె, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ సితాన్. 72మరి వాండు వెహాన్ , “మాఅనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి
వజ కనికారం తోరిసన్ ఇజి. వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి ఒపుమానం ఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74మాబుబబ్ ఆతి
అబాహమువెటఒటుట్ కితాన్,మాపగఆతివరిబాణిఙ్ మఙితపిసన్ ఇజి,తియెల్ సిలెల్ండవనిన్ఙ్ సేవ
కిదెఙ్ మఙిసాయం కిన ఇజి. 75మరి,మాటు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ వజ నీతి నిజాయితిదాన్ 
మాబతుక్ విజు వనిన్ ఎదు మండెఙ్ మఙి తయార్ కిన ఇజి”, వెహాన్ . 76మరి,నాకొడొః నీను విజు
దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ 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
సెమిసివరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’, ఇజి. 78మాదేవుణునండొ కనికారంమనికాన్. వాండు దేవుణుమంజిని
బాడిడ్దాన్ పొదుద్ సోని లెకెండ్ రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె. 79ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదుమనివరిఙ్ 
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 దాకయెరూసలేమ్ దిఙ్ వెలిల్ బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె
బతిక్తాన్.

2
1అయ కాలమ్ దు రోమ గవర్ మెంటు అడిఃగి మనిన్విజు లోకురిఙ్ జమబంది లెకెఙ్ రాసెత్ఙ్ ఇజి

కయిసరు అయుగుసుత్ ఉండి ఆడ సితాన్. 2 కురెనియ ఇని ఒరెన్ సిరియ రాస ందిఙ్ సుడ్ఃజి
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మహివలెయామొదోహి జమబంది లెకెఙ్ రాసాత్ ర్. 3విజేరె వరి వరి పటన్మ్ కాఙ్ పేరుక్ రాసె ఆదెఙ్ 
సొహార్ . 4అయలెకెండ్ యోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ బాసొహాన్ . వీండు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. దావీదు
పటన్ం బేతెల్హెము. అందెఙెవాండు గలిలయఇనిపాంతమ్ ది నజరేతు ఇని పటన్ం దాన్,యూదయ
పాంతమ్ దు మని బేతెల్హేము ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ . 5 వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి మహి మరియ వెట
జమబంది రాసె ఆదెఙ్ సొహాన్ . అయావలె దనిన్ఙ్ నెలెఙ్ నిండితె మహె. 6వారు అబె మహివలె
దనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7 అది దని తొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ ఏరుఈబాతాద్. వరిఙ్ మండెఙ్ లార్ జి ఇలు
దొహ్ కెతాద్ . దొహిక్ఇతిఙ్ పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, కొడిడ్ఃఙ సాలాదిడోణిద్ తెపాత్ ర్.

గొరెఙ్ గవుడుఃఙ దేవుణు దూత నెగిగ్కబు వెహిస్నాన్ 
8నసిత్వలె,అయపాంతమ్ దుసెగొండార్ గొరెఙ్గవ్ డుఃఙ్ వరిగొరెఙ,మడిఃఙమందకితారెరెయ్ తు

కాపుకిజిమహార్ . 9అయావలె 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 . 12 యాకదె నాను మీఙి వెహిదనిఙ్ గురు “ఒరెన్ 
బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె,సాలాదిడోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 13-14వెటనె,
దేవుణు మంజిని బాడిది నండొ దూతెఙ్ అయ దూతవెట కూడిఃతె. కూడిఃతారె, “విజు దనిన్ఙ్ 
అతికారంమనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. యాలోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనం
మనీద్ ’ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మహార్ . 15 దూతెఙ్ వరిఙ్ డిఃసాత్ రె, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు
సొహార్ . సొహివెనుకగొరెఙ్గవ్ డుఃఙ్, “మాటుబేతెల్హేముదుసొనిస్,పబుమఙివెహ్ పిసిత్యాజరిగ్తి
సఙతిఙ సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారుబేగిసొహరె,మరియామెమ్ఙ్,యోసేపుఙ్,డోణిదుతెపిత్ మనికొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతార్. 17వారు
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 నండొ పొగ్ డిఃజి మహ సొహార్ . దేవుణు దూత వరిఙ్ వెహి వజనె
విజుజరిగ్తె.

21పుటిస్ ఎనిమిది రోసుక్ ఆతిఙ్, బయిఙ్ సునతి కితార్. అయావలె వారు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి
పేరు ఇటాత్ ర్. పాత డిఃస్ ఎండముఙాలె దేవుణు దూత వెహి పేరునె ఇటాత్ ర్. 22దేవుణుమోసెఙ్ సితి
రూలుఙ్ దుమనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ దినం ఆతాద్. అయావలెయోసేపునిమరియ
బయిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్, యెరూసలేమ్ దు ఒతాత్ ర్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసెరాసెత్ఙ్ పబు
వెహి రూలుదు మనాద్, “విజు తొలిత పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కెట ఇడ్ఃదెఙ్*. 24 మరి,
మోసెరాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుదు మని వజ, “జత గువండెఙ్ నొ రుండి పారపొటి పిలెకుఙ్ నొపూజ
సీదెఙ్†”, ఇజి. అయావజ ఒతాత్ ర్. 25 అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలేమ్ దు
మహాన్ . వీండు నీతి నిజయ్ తిమనికాన్. దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికాన్. ఇసాయేలు లోకాఙ్ రకిస్సిన్
వనిన్ వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ వెట మహాన్ . 26 పబు ఏర్ పాటు కితి
పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ వెహ మహాన్ . 27 దేవుణు వనిన్ఙ్ 
నడిఃపిసిత్వజ వీండు దేవుణు గుడిఃదుసొహాన్ . నసిత్వలె, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుదుమనిలెకెండ్ 
కిదెఙ్ అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతియేసుఙ్ తతాత్ ర్. 28అయావలె సుమెయోను కొడొఃదిఙ్ కికాణిఙ్ 
పెహండె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి ఈహ వెహాన్ . 29 “పబువా, నీను వెహిమాటెఙ్ వజ నాను వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃత. అందెఙె నీ పణి మణిసి ఆతి నఙి ఏలు సమాదనం దాన్ కూకిస్ ఒఅ. 30-31 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,లోకుర్ విజేరె సుడ్ఃదెఙ్ నీను తయార్ కితి రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ నాకణకాణిఙ్ నాను సుడ్ఃతమనన్.
32వాండు ఇసాయేలు ఆఇ వరిఙ్ దేవుణు సరిదు నడ్ పిసెత్ఙ్ జాయ్ లెకెండ్ ఆనాన్ లె. నీ ఇసాయేలు
లోకాఙ్ గొపప్ గవ్ రంవాండు కలిగ్సాన్న్ లె.

* 2:23 2:23 నిరగ్మ 13:2,12. † 2:24 2:24 లేవి 12:8.
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33అయావలె వాండు కొడొః వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
34-35సుమెయోను వరిఙ్ దీవిసాత్ ండె, వనిన్ అయ్ సిఆతిమరియెఙ్, “ఇసాయేలులోకుర్ 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 ఆతి అనన్ ఇని ఉండి పవక మహాద్ . అది
ఆసిరు ఇని జాతిదు మనికాద్. అది పెండిల్ ఆజి ఏడు పంటెఙ్ మాసి వెట బతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్
పంటెఙ్ దాక ముండ మొపత్ మహాద్ . అది 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 ఎదు సుడ్ఃజిమహార్ . ఆహెఎదు సుడ్ఃజిమహివరివెట కొడొఃవందిఙ్ వెహాద్ .

39యోసేపునిమరియమోసెరాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుఙ్ దు కిదెఙ్ వెహిమనికెఙ్ విజు కితార్. కితి
వెనుక,మహరెగలీలయదుమనినజరేతు ఇనివరిపటన్మ్ దుసొహార్ . 40కొడొఃసతుత్ దాన్ పిరితాన్.
వనిన్ఙ్ నండొ బుదిద్ మనాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసినెమహాన్ .
యేసు పెదద్లిఙవెటవర్ గిజినాన్.

41 ఏంటు ఏంటు యేసు అయ్ సి అపొసిర్ యెరూసలేమ్ దు పసక్‡ పండొయ్ దిఙ్ సొనిస్ మహార్ .
42 వారు ఏంటు సొనిస్ మహి అలవాటువజ, యేసుఙ్ పనెన్ండు పంటెఙ్ మహివలె పండొయ్ దిఙ్ 
సొహార్ .

43పండొయ్ వీజితిఙ్,వారుమర్ జివాజిమహార్ . గానికొడొఃఆతియేసుయెరూసలేమ్ 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.
45వాండు తోర్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ రెబాజియెరూసలేమ్ దు మర్ జివాతార్. 46మూండి దినమ్ కు వెనుక,
వాండు, దేవుణు గుడిఃదు బోద కినివరి నడిఃమి బసిత్క సుడ్ఃతార్. వాండు వరిమాటెఙ్ వెంజి, వరిఙ్ 
మరివెన్ బాజిమహాన్ . 47వనిన్మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె,వాండుమహిస్ వెహిమాటెఙవందిఙ్, వనిన్
బుదిద్ వందిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 48వనిన్ అయ్ సి అపొసిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
వనిన్ అయ్ సిఈహ వెహాద్ “నామరిన్, నీను ఎందనిఙ్ మఙిఈహ కితి? ఇదిలో నీ బుబబ్నినాను
నండొబాదఆజి నిఙి రెబాజివాతాప్”, ఇజి వెహాద్.

49 దనిఙ్ వాండు, “మీరు నఙి ఎందనిఙ్ రెబాతిదెర్. నాను నా బుబబ్ పణిదు మండెఙ్ వలె ఇజి
మీరునెస్ ఇదెరా?”,ఇజివెహాన్ . 50గానివాండువరిఙ్ వెహిస్మాటెఙ్ వారుఅరద్ం కిఎతార్. 51వెనుక
వాండు వరివెటసోతాండె నజరేతువాతాన్. అబెబ్ వరిఙ్ లొఙిజిమహాన్ . వనిన్ అయ్ సియాజరిగ్జిని
విజుసఙతిఙ్ దనిమనుస్దు ఇడిజ్ మహాద్ . 52యేసుబుదిద్దు,వయుసుదు పిరితాన్. దేవుణు,లోకుర్ 
మరిమరి వనిన్ఙ్ పేమిసిమహార్ . వనిన్ముసుక్ సర్ ద ఆజిమహార్ .

3
1పొంతిపిలాతుఇనికాన్ యూదయరాస ంఏలుబడిః కిజిమహాన్ . హేరోదుగలిలయరాస మ్ దిఙ్ 

అతికారి. హేరోదుఙ్ తంబెర్ సిఆతి పిలుపుప్ ఇతూరియని తకోనీతి రాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనే
రాస మ్ కాఙ్ లుసానియ అతికారి. అయావలె తిబెరియ కయిసరు ఇనికానె విరిఙ్ విజేరె ముసుక్
రాజు. వాండు పదిహేను పంటెఙాణిఙ్ విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినెవాజినాన్. 2అయావలె,అనన్ని కయప
పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి. అయావలె బీడిమ్ బూమిదు, జెకరియ మరిసి ఆతియోహాను వెట
దేవుణు వర్ గితాన్. 3 అందెఙె వాండు, “మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు మీ
పాపమ్ కు సెమిసాన్న్”, ఇజి యొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదు మనిన్ పాంతం విజు సొనిస్బోదిసి మహాన్ .
4యెసయ పవక రాసిత్వెలె వినిన్వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్. “బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్
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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 . 8మీపాపమ్ కు ఒపుకొడొఃజి డిఃసి సీజి దనిన్ఙ్ 
తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . “మాపు అబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి మీరు మీ మనుస్దు వరిగ్మాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాపణుకుఙాణిఙ్ అబహముఙ్ కొడొఃరిఙ్ తయార్ కిదెఙ్ దేవుణుఅటాన్న్”, ఇజి
నాను మిఙి వెహిస్న. 9 దేవుణు మరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత
మనాన్ . నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇమరెకాఙ్ విజు కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

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

15 వీండు కీసుత్ సు ఇజి యోహాను వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె వరి మనుస్దు ఒడ్ఃబితార్. వారు ఆస
దాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . 16 అయావలెయోహాను వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి
ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నఙిమిసిత్ నండొపెరికాన్ మరిఒరెన్ వాజినాన్. వనిన్జోడుక్ బేల్ టు కుతెఙ్ 
నాను ఏపటితికాన్ ఆఎ. వాండు మిఙి దేవుణు ఆతమ్దాన్ సిసుదాన్ బాపిత్సం సీనాన్ లె. 17వాండు
గాలి ఇడ్ ని సేహి కీదు అసత్ మనాద్. వాండు వనిన్కలమ్ దిఙ్ సుబబ్రం కిజి, గింజెఙ్ కొటు కిజి గాలి
ఇడ్ఃజినాన్. గింజెఙ్ గాదిద్ ఇడాన్న్. పొటుదిఙ్ నమ్బ్ ఇ సిసుదు సుర్ నాన్. 18యామాటెఙ్ అఏండ,
మరి నండొ సఙతిఙ్ వెహిస్ లోకురిఙ్ పణిసి వెహాన్ . సువార బోదిసి వెహాన్ . 19 వాండు 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
తపుప్ఙవెటయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిసిత్ తపుబా కూడిఃతాద్.

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 
21యోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిన్ముఙాల,ఉండి రోజులోకుర్ విజెరెబాపిత్సంలాగె ఆతార్. అయావలె

యేసు బా బాపిత్సం లాగె ఆతాన్. 22వాండు పారద్నం కిజి మహివలె, ఆగాసం రెయ్ ఆతాదె దేవుణు
ఆతమ్ఉండిపారపొటిఙ్ మూరిలెకెండ్ డిఃగ్ జివనిన్ముసుక్వాతాద్. అయావలె, “నీనెనానుపేమిసిన్
నామరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ సర్ ద ఆజిన”, ఇజి పరలోమ్ దాన్ ఉండిజాటువాతాద్.

23 యేసు వనిన్ సేవపణి మొదొలిస్వెలె వనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ పంటెఙ్ వయ్ సు మహాన్ .
వీండు యోసేపు మరీన్ నె ఇజి ఒడిఃబిజి మహార్ . యోసేపు హెలి మరిసి 24 హెలి మతత్తు మరిసి
మతత్తు లేవి మరిసి లేవి మెలిక్ మరిసి మెలిక్ యనన్ మరిసి యనన్ యోసేపు మరిసి 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 యోదాయోహన 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 ఏరు యొహసవ మరిసి యొహసవ ఎలియెజెరు మరిసి ఎలియెజరు

* 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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యోరియమరిసియోరియమతత్తు మరిసి మతత్తు లేవి మరిసి 30 లేవి సిమొను మరిసి సిమొను
యూద మరిసియూదయోసేపుమరిసియోసేపుయోనాము మరిసియోనాము 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
బోయసుమరిసిబోయసు సలక్నుమరిసిసలక్ను నయసోస్సుమరిసి 33నయసోస్సు అమిమ్నాదబు
మరిసి అమిమ్నదాబు అరాము మరిసి అరాము ఎసోము మరిసి ఎసోము పెరెసు మరిసి పెరెసు
యూదా మరిసి 34యూదాయాకోబు మరిసియాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు అబాహము మరిసి
అబాహము తేరహ మరిసి తేరహ నాహోరు మరిసి 35నాహోరు సేరుగు మరిసి సేరుగు రయూకు
మరిసి రయూకు పెలెగుమరిసి పెలెగుహెబెరుమరిసిహెబెరు సేలహ మరిసి 36సేలహ కెయినాను
మరిసి కెయినాను అరప్కస్దు మరిసి అరప్కస్దు సేము మరిసి సేము నోవహ మరిసి నోవవు లెమెకు
మరిసి 37 లెమెకు మెతుసెలె మరిసి మెతుసెలె హనోకు మరిసి హనోకు యెరుదు మరిసి యెరుదు
మహలెలు మరిసి మహలెలు కేయినాను మరిసి 38 కేయినాను ఎసోసు మరిసి ఎసోసు సేతు మరిసి
సేతు ఆదాముమరిసి ఆదాము దేవుణుమరిసి.

4
యేసుఙ్ పరిస కిజినాన్ 

1 యేసు 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 . 4అందెఙెయేసు, “లోకు బతిక్జినిక టిండిదానె ఆఏద్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్
మనాద్”, ఇహాన్. 5-6అయావలె సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ మని బాన్ ఒతండె, లోకమ్ దు మని విజు
దేసెమ్ కు జామె తోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ ది అతికారం సంసారం, విజు నాను నిఙి సీన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ అయాకెఙ్ విజు నఙినె దేవుణు ఒపజెపత్ మనాన్. నఙి ఇసట్ం ఆతి ఎయెరిఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి
అకుక్మనాద్. 7అందెఙెనీను నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙ,యాకెఙ్ విజునీవిఆనె”,ఇహాన్ . 8నసిత్వలె
యేసు, “నీనునీదేవుణుఆతిపబుఙ్ నెపొగిడిఃజిమాడిఃసి,వనిన్ఙెసేవకిదెఙ్ †ఇజిదేవుణుమాటదు
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 నెగెండ కాపాడఃదెఙ్ నీ
వందిఙ్ వనిన్ దూతారిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీపాదం పణుకుదు తగిల్ఎండవారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ 
పెరన్ అసాన్ర్ ‡’, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ 12అందెఙెయేసు, “ ‘నీ
దేవుణుఆతిపబుఙ్,పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ §’, ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్”, ఇజిమర్ జివెహాన్ .
13సయ్ తాన్ విజు పరీసెఙ్ వీసాత్ ండె సెగం కాలం వనిన్ఙ్ డిఃసత్సొహమహాన్ .

యేసు గలీలయదు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్నాన్ 
14యేసు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయ పాంతమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . అయాపాంతం విజు

వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ సెదితె. 15 వాండు 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 దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాండె దేవుణు మాట సద్ విదెఙ్ ఇజి నిహన్.
17మీటిఙ్ ఇండొణి పణిమణిసి వనిన్ఙ్ యెసయపవక రాసిత్ పుసత్కం సితాన్. వాండు అయాక రెకిఙ్ 
ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ .

* 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. † 4:8 4:8 దివ్తీ 6:13. ‡ 4:10-11 4:10-11 కీరన 91:11-12. § 4:12 4:12 దివ్తీ
6:16.
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18-19 “పబు పోకి దేవుణు ఆతమ్ నావెటమనాన్. అందెఙె వాండు బీద ఆతి వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ 
నఙి ఏర్ పాటు కితాన్. తొహె ఆతి వరిఙ్, “మిఙి విడుఃదల వాతాద్”, ఇజి వెహెఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్,  “మీ
కణుకుఙ్ తోర్ నె”,ఇజివెహెఙ్,నలిగ్తివరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్,దేవుణువనిన్లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాలంవాతాద్ 
ఇజి వెహెఙ్ వాండు నఙి పోక మనాన్*”, ఇజి రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ . 20యాకెఙ్ సద్ విజి,
పుసత్కం మూకాండె పణిమణిసిఙ్ మహసితండె బసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొమహికార్ విజెరె వనిన్ఙ్ డిట
బేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్, “ఏలు నాను సద్ వితి దేవుణు మాటెఙ్ మీరు వెహివెలెనె అయాక పూరి
ఆతె”, ఇజి వెహాన్ . 22వారు విజెరె వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహార్ . వనిన్ వెయ్ దాన్ వాతి నెగిగ్ మాటెఙ
బమమ్ ఆజి, “వీండుయోసేపుమరిసి గదె?”, ఇజి వెహార్ .

23యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓ గురు, నిఙి నీనె నెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’, ఇని బుదిద్ మాటమీరు తప్ ఎండ
నఙి వెహన్దెర్. మరి, మీరు నఙి, ‘నీను కపరన్హొము ఇని పటన్మ్ దు కితిత్ పణిఙ్ మాపు వెహప్.
అయా పణిఙ్ ఇబెబ్ నీ సొంత పటన్మ్ దుబా కిఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 24 ఎమేణి పవకెఙ్ బా సొంత
పటన్మ్ దు లోకుర్ గవ్ రం సిఎర్, ఇజి నిజం నాను మీ వెట వెహిస్న. 25వెండు, ఏలియ దినమ్ కాఙ్,
ఇసాయేలు దేసమ్ దు మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక పిరు రఎండ మహాద్ . గొపప్ కరు వాతివలె,
అబె నండొ రాండి బోదెక్ మహె ఇనిక నిజమ్ నె. 26 గాని, దేవుణు ఏలియెఙ్ వరి ఎయెర్ బాన్ బా
పోక్ ఎతాన్. సీదొనుపాంతమ్ దిసారెపాతుఇనినాటొణిరాండిబోదెలిబానెపోకాన్. 27అయాలెకెండ్,
ఏలీసా పవక కాలమ్ దు, ఇసాయేలు దేసమ్ దు నండొండార్ పెరికసట్ం దాన్ మహార్ . గాని వారు
ఎయెర్ బా నెగెణ్ ఆఎతార్. సిరియ దేసమ్ దు మని నయమాన్ ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”, ఇజి నాను
మిఙి 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 కిత మనాద్. గడియ బుర కిజి వనిన్ఙ్ అర్ పెత్ఙ్ ఇజి ఒతార్. 30గాని మంది నడిఃమిఙానె,
వనిన్సరివాండు సొహాన్ .
యేసు దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జినాన్ 

31వెనాక్వాండుగలిలియతికపెరన్హ ముఇనిపటన్మ్ దువాతాన్. విసాంతిదినమ్ దుయూదురి
మీటిఙ్ ఇండొ బసాత్ ండె లోకురిఙ్ నేర్ పిసిమహాన్ . 32వాండు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె,లోకుర్ నండొ
బమమ్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అతికారం దాన్ వాండు వెహాన్ . 33-34 యూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొ, ఒరెన్ దెయం అసిత్కాన్ మహాన్ . వాండు, “నజరెతు వాండు ఆతియేసువా,మావెటనిఙి ఇని
పణి? మఙినాసనం కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయిదొ ఇజినాను నెసన్. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్
వాండు”, ఇజి డటం గగొల్ ఆజి వెహాన్ . 35అందెఙెయేసు, “అలెజిమన్ అ. వినిఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”,
ఇజి డటం అయాదెయమ్ దిఙ్ వెహాన్ . నసిత్వలె అయాదెయం,అదిఅసిత్ వనిన్ఙ్, వరి విజెరె నడిఃమి
అర్ పాత్ దె వనిన్ఙ్ ఇని నసట్ం కిఎండ డిఃసత్ సొహద్. 36అయావలె లోకుర్ విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్.
“అబబ్, యాక ఎసొహిమాట. వీండు దేవుణు సతుత్ దాన్, అతికారమ్ దాన్ సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ 
వెహిస్నాన్. అవి డిఃసి సొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్. 37 వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయా
పాంతమ్ దు విజు సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
38యేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొణాఙ్ నిఙితండె, సిమొను వనిన్ ఇండొసొహాన్ . అయావలెవనిన్

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

40పొదు అరిస్ మహాద్ . అయావలె లోకుర్ నండొ రకమ్ కాణిఙ్ బాద ఆజి మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
వనిన్ డగు తతార్. కసట్మ్ దాన్ మహి వరి విజెరె ముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదె
ఆఏండ, నండొ దెయమ్ కు, నీనె దేవుణు మరిసి, ఇజి గగొల్ ఆజి నండొండారిఙ్ డిఃసత్ సొహె. వాండు

* 4:18-19 4:18-19యెసయ 61:1-2.
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అలెజిమండు ఇజి వనాక్ఙ్ డటం వెహాన్ . వాండు కీసుత్ ఇజి దెయమ్ కు నెసత్ మహె. అందెఙెవాండు
వనాక్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాత్ న్.

42పెందాలెన్ వాండు సోతాండె బీడిఃమ్ బూమిదు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ రెబాజివాతార్. వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ వాండువరిఙ్ డిఃసిసొన్ ఎండ,వనిన్ఙ్ ఆప్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. 43గానివాండు, “నానుమహి
పటన్మ్ కాఙ్ బాదేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ వలె. దిని వందిఙ్ దేవుణు నఙి
పోకాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 44వెనాక్వాండుయూదయదేసమ్ దుమనియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
బోదిసిమహాన్ .

5
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1ఉండి రోజు, యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొ లోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙ్ 
నెకెఆజి వనిన్ ముసుక్ అరిస్ మహార్ . 2 నసిత్వలె జాలెరిఙు సెరు దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ 
వాండు సుడ్ఃతాన్ . అయాజాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ నొర్ జి మహార్ . 3వాండు దని లొఇ ఉండి డోణిద్ 
ఎకాన్. ఆక సిమొనుతి. ఎకాండె దరిదాన్ కండెక్ నెకు ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . వాండు డోణిద్ బసాత్ ండె
నండొ లోకాఙ్ నెసిప్సి మహాన్ . 4వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్, “ఏరు నిరీ మని బాన్ డోణి
నడిఃపిస్ అ. మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీవలెల్ఙ్ విసీరు”, ఇహాన్ . 5అందెఙె సిమొను, “ఓ బోదకినికి, రెయు
విజుమాపుఅరలఆతాప్. గానిమఙిఇనికబాదొహ క్తె. అహిఙ్ బానీను వెహిస్నిమాటవజ వలెల్ఙ్ 
పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6 వారు అయాలెకెండ్ కితాత్ ర్. నండొ మొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ 
కింజిని వజ ఆతె. 7 అయావలె వారు వేరె డోణిద్ మని, వరి జతత్ కూడ్ఃజి పణికిని వరిఙ్, “వాజి
మఙితోడుః కిదు”, ఇజి కియు సయ్ న కితార్. వారువాతారె, రుండి డోణిఙ్ మొయెఙ్ నిహర్. డోణిఙ్ 
ముడుగిన్లెకెండ్ ఆతె. 8 సీమోను ఇని పేతురుయాక సుడ్ఃతాండె, యేసు కాలుక్ ఎదు ముణుకుఙ్ 
ఊరితండె, “పబువా, నఙి డిఃసి సొన్ అ, నాను పాపం కితికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 9 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండుని వనిన్వెట మనికార్ విజెరె వారు అసిత్ యామొయెఙ్ కొటుట్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్.
10 అయలెకెండ్ నె, సీమోనువెట కూడ్ఃజి పణి కినియాకోబు నియోహానుబా బమమ్ ఆతార్. వారు
జెబదయిమరిసిర్. అందెఙెయేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొకాలం నీనుమొయెఙ్ 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 
12యేసు ఉండి పటన్మ్ దు మహివలె కసుట్ రోగం* ఇనిపెరి జబుబ్ లావుఆతి ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ .

వాండు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “పబువా, నాను నెగెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి
నిఙిమనుస్మహిఙనఙినెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”,ఇజిబతిమాల్ తాన్. 13అందెఙెయేసువనిన్కియుసాపిస్
వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙి మనుస్ మనాద్ , నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహి అయా
కసుట్ రోగం వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయెవెటబాఇనికబావెహమ్. గానినీను తినాఙ్ సొనిస్
నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతి వందిఙ్ మోసె ముఙాలె ఆడసితి వజ దేవుణుదిఙ్ 
సంత సిఅ. ఆహె నీను నెగెణ్ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహపోకాన్. 15గాని వనిన్
వందిఙ్ మాటెఙ్ మరి ఒదె, నాహక్ఙ్ విజు సెదితె. అందెఙె నండొ లోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్, వరి
కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 16గాని వాండు, నడిఃమి నడిఃమి
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్మనాన్.

కికుక్ కాలుక్అరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

* 5:12 5:12 కికాక్ఙ్ పాదమ్ కాఙ్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జి సొని పెరిజబుబ్నె ముఙాల కుసుట్ రోగం జబుబ్ వాతిబాన్ ముటిత్ఙ వారు నెస్ ఏర్ 
ముఙాల కుసుట్ రోగం మనిన్కార్ నాటొమండెఙ్ అకుక్సిలెల్ద్ వారు పటన్ం వెలిల్ మండెఙ్ వారు సుబబ్రం ఆఇకార్ మటిల ఆతికార్ ఇజినె
ఒడిఃబినార్ అందెఙె,వారుపుజేరిఙడగుసొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ ఇజిపుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొవాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం
ఆతమనార్ ఇజినె నమకం
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17ఉండి నాండిఙ్, యేసు ఉండి ఇండొబసి బోదిసి మహాన్ . గలీలయ, యూద దేసమ్ దు మనిన్
విజు నాహక్ణిఙ్, యెరూసలెమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ అబెబ్ బసి
వెంజి మహార్ . కసట్మ్ దు మనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెట మనాద్. 18నసిత్వలె,
కికుక్కాలుక్అరిపకస్వాయుఇనిజబుబ్దివనిన్ఙ్,సెగొండార్ ఉండిసాపాద్ పిండితతతాత్ 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 మందనడిఃమియేసుఎదుడిపాత్ ర్. 20యేసువనిన్ముసుక్మనిన్వరినమకంసుడ్ఃతాండె,
“కూలాయెన్, నీపాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21అయావలె పరిసయ్ రు ని
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వరి లొఇ ఈహ వరిగ్తార్. “వీండు ఎయెన్ ? నాను నీ పాపమ్ కు
సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిస్ దేవుణు వెట సమానం ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్. దేవుణు ఒరెండె
పాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజి.

22 వారు ఒడ్ఃబితిక యేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు అహ మీ మనుస్దు
ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా?
నీను నిఙ్ జి 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 . 25 వెటనె
వాండు విజెరె ముఙాలె నిఙితండె, వాండు గూరి మని సాప నికాండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి ఇండొ
సొహాన్ . 26వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతారె, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ నండొ
తియెల్ ఆజి, “అబబ్! మాటు నేండు నండొ బమమ్ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతాట్”, ఇజి వెహర్.

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

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

31అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నెగెండ సిలిల్ వరిఙె డాకట్రు కావాలి. నెగెండ మనిన్వరిఙ్ ఎందనిఙ్ లు
మరిడాకట్రు. 32నానుపాపం కిజినివరిఙ్ కూకిస్,వరిపాపమ్ కువారుఒపుప్కొడిఃజిడిస్ పిసినివందిఙ్ 
వాతమనన్. మాపునీతినిజాయితిమనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ కూకెఙ్ రఏ”, ఇజి వెహాన్ .

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

సిసూర్ డిఃసిడిఃస్ ఎండఉపాస్ కిజిపారద్నం కిజినార్. అయలెకెండ్ నెపరిసయురుసిసూర్ బా. గానినీ
సిసూర్ ఉణిజి తింజిమంజినార్”, ఇజి వెహార్ . 34అందెఙెయేసు, “పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెట
మనిన్వెలెవారుఉపాస్ కిజినారా? 35పెండిల్ దఙడెఃఙ్ వరినడిఃమిహన్ ఒనిరోసుక్వానెలె. అయావలె
వారు ఉపాస్ అయారోసాక్ఙ్ మంజినార్”, ఇజి వెహాన్  .

36వాండువరిఙ్ కతవజఉండినెస్ పిసాత్ న్. “ఎయెన్ బాకొతత్ సొకక్దాన్ ఉండిముకక్ కిసిపడాఃయి
దనిఙ్ పొక్ ఎన్. అయాలెకెండ్ కితిఙ, వాండు కొతత్ సొకక్ కిస్ పిసాన్న్. కింజితి కొతత్ ముకక్ పడాఃయి
దనిఙ్ తగ్ ఏద్. 37మరి, ఎయెన్ బా కొతత్ దాకస్కలుల్ పడాఃయి తోలు సనిస్దు వాక్ ఏన్. అయాలెకెండ్ 
వాండు వాకిఙ కొతత్ దాకస్కలుల్ పొఙువాజి అయా తోలుసనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలుల్ విజు వాఙ్ న
సొనాద్. సనిస్పాడానాద్. 38అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె. 39 ఎయెన్ బా
పడాఃయిదాకస్కలుల్ ఉటివెనుక కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.
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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. 3అయావలెయేసు, “దావీదురాజుని వనిన్వెట మహికార్, బఙ కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ
ఇజిమీరుదేవుణుమాటదుఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా? 4వాండుఇనిక 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,
యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాండె, నెసిప్సి మహాన్ . అబెబ్ ఉణెర్ కియు అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .
7పరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,యేసుఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ బానేరంమొపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి
మహార్ . అందెఙె, యేసుయా జబుది వనిన్ఙ్ విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడ్ఃజి
మహార్. 8 అహిఙ, యేసు వారు ఒడ్ఃబిజినిక నెసాత్ ండె, కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీను వాజి విజెరె
నడిఃమి నిల్ అ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె వాండు నిఙితండె అబెబ్నిహాన్. 9 అయావలె యేసు
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.
10వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ బసాత్ ండె, అయాకియు అరి వనిన్ఙ్, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
వాండు ఆహె కితాన్. వనిన్ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 11అయావలె వారు వెరి కోపమ్ దాన్ నిండితారె,
యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

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

విజు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కితాత్ న్. 13 పెందాల్ ఆతివెలె వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె, వరిలొఇ
పనెన్ండు మణిరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్. వరిఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్ . 14-16 వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ,
పేతురు ఇజివాండు 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 ఇసక్రియొతు
యుదనె, వెనాక్యేసుఙ్ యూదురు అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిత్కాన్.

17వాండుయాపనెన్ండు 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. 18దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద
ఆజిమహికార్ నెగెణ్ ఆతార్. 19దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజివిజెరె నెగెణ్ ఆజిమహార్ . అందెఙె
లోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్. 20అయావలె వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె,
ఈహ వెహిస్నాన్. “బీదదికార్ ఆతి మీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః
కిజినాన్. 21 ఏలు బఙ సాజిని మీరు గొపప్ వారు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి కావాలసిత్కెఙ్ 
మీమనుస్ నిండు సీనాన్. యేలు అడఃబాజినిమీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు సికిన్దెరెల్.
22 లోకు మరిసి ఆతి నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకుర్ మిఙి దూసిసి 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 నండొ మనె.
యాలెకెండ్ నె, మిఙి బాద కిజిని విరి అనిసిర్, వరి కాలమ్ దు మహి పవకెఙ బాదద్ కితాత్ ర్. 24గాని,

* 6:14-16 6:14-16రోమదిఏలుబడిఃదాన్ యూదయదేసమ్ దిఙ్ విడుదలకిదెఙ్ ఉసార్ దాన్సుడిఃజినియూదయసఙంమనాద్.
అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె సీమోను
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ఓ ఆసిత్మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మిఙి విజు సుకం
దొహ్ కమనాద్.

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

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

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

కిదు. 28మిఙిసాయెప్ సీని వరిఙ్, “దేవుణు మిఙి నెగిగ్కెఙ్ సిపిన్”, ఇజి దీవిసుత్ . మిఙిబాదెఙ్ కిని
వరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 29ఎయెన్ బామిఙిఉండి లెపాద్ డెఃయితిఙ,మరిఉండి లెపబాతోరిసుత్ .
ఎయెన్ బామీరు ప్ డ్ఃగితిమనిసాలవ్ఒతిఙ,వనిన్ఙ్ మీసొకక్బాసిఅ. 30మిఙిలొసిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
సీదు. మీసొంతతిక 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 బా వరిఙ్ పేమిసిన్ వరిఙ్ పేమిసాన్ర్. 33మిఙి నెగిగ్కెఙ్ కినివరిఙె మీరు నెగిగ్కెఙ్ కితిఙ,
దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బా ఆహె కిజినార్. 34 అపుప్
మర్ జి సీనార్ ఇజి నెసిన్వరిఙె మీరు సితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?
పాపం కినికార్ బాఆహె కిజినార్. వారు సితికెఙ్ విజుమర్ జి సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజిపాపం కిజిని వరిఙ్ 
సీజినార్. 35గాని మీరు మీ పగ్ ఆతి వరిఙ్ పేమిసుత్ . వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. మర్ జి సీనార్ ఇజి ఆస
సిలెల్ండ, అపుప్ సీదు. అయావలె మిఙి నండొ ఇనాయమ్ కు ఆనెలె. మీరు విజు దనిఙ్ అతికారం
మనిదేవుణుమరిసిర్ ఆనిదెర్. ఇహిఙ,మీరువాండు కినిలెకెండ్ కినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
మేలుదిఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ బాసెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ బాదయతోరిసాన్న్. 36మీబుబబ్ఆతిదేవుణుఎలాగ
కనికారం ఆతికాండొఅయావజమీరుబామండు.

తీరుప్ కిదెఙ్ ఆఏద్ 
37ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ వెహమ్ట్. అయలెకెండ్ దేవుణు మీముసుక్ వెహ్ ఎన్. లోకు కిని వనాక్ఙ్ 

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

39 నసిత్వలె వాండు కత వజ యాక నెస్ పిసాత్ న్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ, “ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ 
మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి తోరిసెత్ఙ్ అట్ నాండా? తోరిసిత్ఙ, వారు రిఎర్ బా గాతదు అరాన్ర్ గదె?
40 సదివ్నికాన్ నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. గాని సదు పూరి నెసిత్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
నెస్ పిసిత్ వనిన్వజమంజినాన్. 41మీకణకాదుమనిన్తూలంననిన్కసుడ్ఃఏండమీతంబెరిఙకణకాద్ 
మనిన్ కాసరాదిఙ్ ఎందానిఙ్ బేసిని? 42నీ కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క లాగ్ ఎండ, మీతంబెరిఙ్,
‘ఓ తంబెరి నీ కణకాదు మనిన్ కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె, మీ
సొంత కణకాదుమనిన్ తూలం ననికముఙాలెలాగ్ దు. అయావలెమీతంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి
కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 43 నెగిగ్ మరాత్ సెఇ పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇ
మరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 44 విజు మరెకాఙ్ బా పటుక్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఎయెర్ బా బొడెః
పటుక్సాపుక్తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్. అయాలెకెండ్ దాకస్పటుక్బాసాపుక్లటదాన్ కొయిఎర్. 45నెగిగ్
మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్
వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె. సెఇమనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙెమంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ 
సెఇమాటెఙ్ వానె.
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46 నాను వెహి మాటెఙ్ వజ మీరు కిఏండ మరి మీరు ఎందనిఙ్ పబువా, పబువా ఇజి నఙి
కూకిస్నిదెర్ ? 47నాడగువాజినామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెరిఙ్ పోలితమనాండొ ఇజి
నాను నెస్ పిసిన.

48వాండు పునాది నిరీడ్ కార్ సి సటుట్ ముసుక్ పునాది కితాండె ఇలుల్ తొహిన్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్.
పెరి గడడ్ వాతాద్. ఇలుల్ దిఙ్ పెరి గడడ్ డెఃయితిఙ్ బా అది 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 సణమె అయా ఇలుల్ అరాద్. ఇలుల్
పూరిపాడాఃతాద్.

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

వాతాన్. 2అబెబ్ రోమసయినమ్ దిఙ్ సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ . అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ 
వెటిట్పణి కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు జబు లావు ఆతాదె సాదెఙ్ డగు ఆత మహాన్ . 3అయా
అతికారియేసు వందిఙ్ వెహాండె, సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగుపోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండువాజివనిన్వెటిపణికినివనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారువనిన్డగువాతారె, “యాఅతికారి
మాలోకాఙ్ నండొపేమిసాత్ ండెమఙిమీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్. అందెఙెనీనువాజివనిన్
వెటి పణిమణిసిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజిమరిమరి బతిమాల్ తార్. 6అందెఙెయేసు
వరివెటసొహాన్. వాండు ఇలుల్ డగు వాతాన్. అయావలెసతాదిప కూలెఙ, “మీరుయేసుబాన్ సొనిస్
ఈహ వెహ , “పబువా, నీను వందమా. నా ఇండొ నీను వాదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 7గాని
నెగెణ్ ఆఅ ఇనిన్ నీమాటదాన్ నావెటిట్పణిమణిసి నెగెండ్ ఆనాన్ లె, ఇజినాను నెసిన. 8ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నా ముసుక్ అతికారం మనికార్ మనార్. నా అడిఃగి ఉదద్ం కినికార్ మనార్. నాను ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సొన్ అ ఇహిఙసొనాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ రఅ ఇహిఙ,వానాన్. నాపణిమణిసిఙ్ యాకకిఅ
ఇహిఙ కినాన్”, ఇజి వెహండె పోకాన్. 9యేసుయామాటెఙ్ వెహాండె, వనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆతాన్.
వాండు వనిన్ వెటవాతిమనిన్లోకుదరిఙ్ మహండె, “అబబ్, ఇసాయేలులోకుర్ లొఇబావినిన్ఙ్ 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 వెటిపణి
మణిసిఙ్ సుడ్ఃతార్.
సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 

11యాక కితి వెనాక్, యేసు నాయి ఇని పటన్మ్ దు సొనిస్ మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ ని మంద లోకు
వనిన్వెట కూడ్ఃజి సొనిస్ మహార్ . 12వాండు పటన్ం వెల్ గు డగు వాతివెలె సాతికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సోప్ తారె, సెగొండార్ పిండిజి ఒసిమహార్ . సాతికాన్ అయ్ సిఙ్ ఒరెండెమరిసి. అదిముండ బోదెలి.
పటన్మ్ ది మంద లోకుర్ దనిన్వెట మహార్ . 13 పబు ముండ బోదెల్ దిఙ్ సుడ్ఃతివెలె, వనిన్ పాణం
నొతాద్. అడఃబామా’, ఇజి దనిన్ఙ్ వెహాన్ .

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

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

* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్.
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20వారుయేసుడగువాతారె, “నీనెనావాజినికి? సిలిఙమాపుమరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃదెఙా?
ఇజి వెన్ బాదెఙ్ బాపిత్సం సీని యోహాను మఙి నీ డగు పోకాన్”, ఇహార్. 21 అయావలెనె, యేసు
జబుబ్దివరిఙ్ బాదదాన్ మనిన్వరిఙ్,దెయమ్ కుఅసిత్ వరిఙ్ నండొండారిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. నండొగుడిడ్ది
వరిఙ్ సూణిలెకెండ్ కితాత్ న్. 22అందెఙె వాండు వనిన్డగు వాతివరిఙ్, “గుడిడ్దికార్ సుడెః ఆజినార్.
సొటదికార్ నడిఃజినార్. కసట్మ్ దికార్ ఇని పెరిజబుబ్ మనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ . బొయిరదికార్ 
వెంజినార్. సాతికార్ నికెఆజినార్. బీదాతివరిఙ్ సువార వెహెఅజినాద్. ఇజి యాలెకెండ్ మీరు
సుడ్ఃతికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మరిజ్ సొనిస్ యోహానుఙ్ వెహ . 23 నా ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ
మంజినికాన్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

24 యోహను సిసూర్ సొహి వెనుక, యేసు యోహాను వందిఙ్ మంద లోకు వెట ఈహ వెహెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు బీడిమ్ బూమి పాంతమ్ దు సొహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ కదిల్జిని
గడిడ్దిఙ్ సుడ్ఃదెఙా? 25 సిలిల్ఙ, మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? మెతాని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగితి మని
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్,నండొదరమనిన్సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి,సుకంబతిక్నికార్ రాజురిఇలాక్ఙ్ 
మంజినార్. 26 అహిఙ, మీరు ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? ఒరెన్ పవకెఙ్ నా? ఒఒ, ఒరెన్ పవక
ముసుక్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న 27వినిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదు
ఈహ రాసత్ మనాద్, “ఇదిలో, నాను నా కబుతనివనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న వాండు నీ ముఙాల నీ
సరి నెగెణ్ కినాన్†”.

28బోదెకాఙ్ పుటిత్ వరిలొఇయోహానుఇంకపెరికాన్ మరిఎయెన్ బాసిలెన్. గానిదేవుణుఏలుబడిః
కిని లోకుర్ లొఇ తగిసి కొటికాన్ యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు
వెహికెఙ్ వెహరె లోకుర్ విజెరె పనున్ పెరిన్కార్ బా దేవుణు కిజినిక విజు నాయమ్ దానె కిజినాన్ ఇజి
లోకుర్ ఎదు ఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, 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.

31 యా తరమ్ ది లోకాఙ్ నాను ఇనిన్ దని దనటాన్ పోల్ సి వెహెఙ్ ? వారు ఇని దనిఙ్ పోలిత
మనార్ ? 32వారు, సతాదు బసి మంజి పెండిల్ ఇండొ ని సాతి ఇండొ జరిగ్జిని దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి
కర్ జిజిని కొడొఃరిఙ్ పోలిత మనాద్. అయా కొడొఃర్ ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ కూకె ఆజి ఈహ కర్ జిజినార్.
“మాపుపిరుడిఃఊహ్ కాప్ గానిమీరు కర్ జిఇతిదెర్. మాపుసాతిఇండొణిపాటెఙ్ పారాప్ గానిమీరు
అడఃబాఇతిదెర్”.

33 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బాపిత్సం సీనియోహాను మాముల్ బోజనం ఉణిజి, దాకస్ కడు ఉణెఎండ
వాతాన్. అందెఙెమీరు, “వినిఙ్ దెయంఅసాత్ ద్”, ఇజివెహిస్నిదెర్. 34లోకుమరిసిఆతినానుఉణిజి
తింజివాజినాన్. అందెఙెమీరు ఇదిలోవీండు 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 
36పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్ వనిన్వెటబోజనం కిదెఙ్ యేసుఙ్ కూకాన్. అందెఙెయేసు పరిసయ్ రు

ఇండొ సొహాండె, వనిన్ వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37ఆ నాటొపాపం కిజి మహి ఉండి బోదెలి
మహాద్. యేసు పరిసయ్ రు ఇండొ బోజెనమ్ 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. నిహదెఅడఃబాజిమహాద్ . అది దనిన్ కణెర్ దాన్ 
వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ఊత్ తాదె దని కొపుదాన్ తెల్ తాద్. వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ముదు కితాదెవాసనం సీని
జటమామ్ సి నూనెరాసాత్ ద్.

39వనిన్ఙ్ కూకి పరీసయివాండుయాక సుడ్ఃతాండె, వీండు నిజం ఇక ఒరెన్ పవక ఇహిఙ, వినిఙ్ 
ముటిత్ బోదెలి ఎయిదొఎలాగమరికాదొ ఇజి నెసాత్ న్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇదిపాపం కినికాద్, ఇజి

† 7:27 7:27మలాకి 3:1. ‡ 7:37 7:37యానూనాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజియాపణుకు నండొ కరీదితిక తెలాల్ ఙ్ 
మంజినాద్ యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్.
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మనుస్దు ఒడిఃబితాన్. 40అందెఙెయేసు, “ఓ సిమోను నీవెట ఉండిమాట వెహెఙ్ మనాద్”, ఇజి
వనిన్ వెట వెహిఙ్, “బోదకినికి వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

41అయావలెయేసు”, ఒరెన్ అపుప్ సితి వనిన్ఙ్ రిఎర్ అపుప్ లొసిత్కార్ మహార్. వరి లొఇ ఒరెన్ 
అయ్ దువందెఙ్ వెండిరుపాయిఙుమరిఒరెన్ యాబయివెండిరుపాయిఙుసీదెఙ్ మనాద్. 42అపుప్
తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె వరిఙ్ రిఎరిఙ్ బా డబుబ్ లొస్ ఎండ డిఃసాత్ న్. ఏలు, విరి లొఇ
ఎయెన్ వనిన్ఙ్ నండొ పేమిసాన్న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 43అందెఙె సిమోను, “వాండు ఎయెరిఙ్ నండొ
సితండె,లొస్ ఎండడిఃసత్ సితాండొవాండెనండొపేమిసాన్న్, ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన”, ఇహాన్. అందెఙె
యేసు, “నీను నెగెండ ఎతుత్ కితిదె వెహి”, ఇహాన్ .

44ఇహండె,ఆబోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్. “యాబోదెల్ దిఙ్ నీను సుడ్ఃజిని
గదె. నాను నీ ఇండొవాత. నీను నాపాదమ్ కు ఊర్ పాదెఙ్ ఏరు సిఇతి. గాని ఇది దని కణెర్ దాన్ నా
పాదమ్ కు ఊత్ తాదె, దని కొపుదాన్ తేలితాద్. 45నీను నఙిముదు కిజి డగు కిఇతి. గాని ఇదినాను
వాతిబాణిఙ్ అసినాపాదమ్ కుముదు కిజినెమనాద్. 46నీనునాబురాదు నూనెరాస్ ఇతి. గానిఇది
నాపాదమ్ కాఙ్ వాసనం సీని నూనె రాసాత్ ద్. 47అది నండొ పేమిసాత్ ద్. అందెఙె దని నండొపాపమ్ కు
దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజి నాను నీ వెట వెహిస్న. ఎయెరిఙ్ దేవుణు తకుక్ సెమిసత్ మనాండొ, వాండు
తకుక్నె పేమిసాన్న్”.

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

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1సెగం రోసుక్ సొహివెనుక,యేసు, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార పటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ 
బోదిసి వెహిస్ వాజి మహాన్ . 2-3 పనెన్ండు మణిసి సిసూరు వనిన్ వెట మహార్ . దెయం  బాణిఙ్,
కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆతిసెగొండెక్ బోదెక్ బావనిన్వెటమహె. వనాక్లొఇఏడుదెయమ్ కాణిఙ్  యేసు
డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇని మరియ, హెరొద్ ఇండొ ఎజమాని పణి కిజి మహి కూజ ఇని వనిన్ ఆలిస్
యొహన, సుసనయ, మరి నండొ బోదెక్ బామహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ లొఇ అవికు, యేసువనిన్
సిసూర్ వందిఙ్ కరుస్ కిజిమహార్ .

4 విజు పటన్మ్ కాణిఙ్ లోకుర్ యేసుడగు వాజి మంద ఆతివెలె, వాండు ఉండి కత వజ ఈహ
నెస్ పిసాత్ న్. 5 “ఒరెన్ రయ్ తు వాండు వితుక్ వితెఙ్ సొహాన్. వాండు వితుక్ వితిస్ మహిఙ్ సెగం సరి
పడఃకాద్ అరె. అరి వితాక్ఙ్ మటిస్సొనిస్మహార్ . ఆగాసమ్ దిపొటిఙ్ బావాతెనె పెహతిహె. 6మరి
సెగం సటు ముసుక్ మనిన్ డులిదు అరె. నేరితె గాని తడిః సిలెల్ండ ఆతిఙ్ సాతె. 7మరి సెగం సాపుక్
తపుఙ్ నడిఃమిఅరె. సాపుక్తుపెఙ్ వెటపిరితెగానివనాక్ఙ్ తిగితె. 8మరిసెగం నెగిగ్ బూమిదు అరె.
ఆకెఙ్ పిరితెనె పంట నెగెండ పండితాద్. నండొ జణి ఆతాద్. వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంత వంతుఙ్ లెకెండ్ 
ఆతె. యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజి అయావజ నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

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 కతవజనాను నెస్ పిసిన. 11యాకతవజనెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ,
వితుత్ ఇహిఙ దేవుణుమాట. 12వితుత్ అరిసరి పడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట
వెనికార్. గానివారుదేవుణుదిఙ్ నమిజి,వాండువరిఙ్ రకిస్స్ ఎండమంజినివందిఙ్ సయ్ తానువాజి
వరిమనుస్దుమనిన్దేవుణుమాటపెరిజ్ ఒనాన్. 13వితుత్ అరిసటుట్ ముసుక్మనిడులిల్దిఙ్ పోలితికార్ 
ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెనివెలె సరద్దాన్ మనుస్దు ఇడిన్కార్. గాని వెలల్ లొఇ సొని లెకెండ్ 

* 8:10 8:10యెసయ 6:9.
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దేవుణుమాట వరిమనుస్ లొఇసొన్ ఎద్. వారు సెగం కాలం నమినార్ గాని కసట్ం వానివలె డిఃసాన్ర్.
14 వితుత్ అరి సాపుక్ తపుఙ్ నడిఃమి పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెంజి నమకం బా
ఇడాన్ర్. గాని వారు ఆహె బతిక్జి సొనివలె బతుక్వందిఙ్ మనిన్ విసారం, సంసారం, సుకం వందిఙ్ 
ఒడ్ఃబినార్. యాకెఙ్ వరినమకంతిగ్ జిపొకిస్నె. వరిబతుక్దాన్ ఇనిన్లాబంబాసిలెల్ద్ . 15వితుత్ అరి
నెగిగ్ బూమిదిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాట వెనికార్. వారు వరిఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మనుస్దు
దేవుణుమాట ఇడాన్ర్. కసట్మ్ కు వాతిఙ,వారు అయాకెఙ్ ఓరిసి నమకమ్ దాన్ పిరినార్.

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

జాయితోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదు నె ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబా
తోరెఆజివెలిల్తనె. 18అందెఙెమీరువెంజినికెఙ్ అరద్ం కిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాబాణిఙ్ వెంజి
అరద్ం కిజిని వనిన్ఙ్ దేవుణు మరి తెలివి కినాన్. గాని వెంజి అరద్ం కిఇవనిన్ఙ్ వాండు అరద్ం కిత మన
ఇజి ఒడ్ఃబితికెఙ్ బాలాగాన్న్.

19 నసిత్వలె యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతార్. గాని లోకుర్ నండొ మహిఙ్ 
వనిన్ డగు సొండెఙ్ అట్ ఏతార్. 20 అయావలె ఒరెన్, “నీ యాయ ని తంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
కోరిజి వెలిల్ నిహమనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21వెహిఙ్ యేసు, “దేవుణుమాటెఙ్ వెంజిఅయావజ
నడిఃనికారెనాయాయనాతంబెరిఙు”, ఇజి వెహాన్ .
యేసు పెరిగాలితుపాన్ దిఙ్ ఆప్ కిజినాన్ 

22నసిత్వలెఉండినాండిఙ్ యేసువనిన్సిసూర్ ఙ, “గనెసరెతు ఇనిన్ సెరు అతాహపడఃకసొనాట్”,
ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వారు ఉండి డోణిదు ఎకారె సొహార్ . 23 వారు సొనిస్ మహిఙ్, యేసు నిద
కితాన్. అయావలె పెరి గాలి తుపాన్ సెరు ముసుక్ వాతాదె, డోణిదు ఏరు నిండిజినాద్. వారు పెరి
పమాదమ్ దుమనార్.

24అయావలెసిసూరు వనిన్ డగుసొహరె, “పబువా,పబువామాపుసానాసొనాప్ లె”,ఇజివనిన్ఙ్ 
నికార్. వాండు నిఙితండె పెరిగాలి ఉలాల్ లుఙుదిఙ్, “పలక్ ఆదు”, ఇజి డటం వెహాన్ . పెరిగాలి
అణసాత్ ద్. విజు అలెతె. 25అయావలెవాండు, “ఎందనిఙ్ మిఙినాముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ?”, ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారుబమమ్ఆజితియెల్ దాన్, “వీండుగాలిదిఙ్ ఏరుదిఙ్ అణసుత్ ఇజిఆడవెహిఙ్ 
అవిలొఙిజినె. వీండు ఎయెండొ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

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

ఎదుమనాద్. 27వాండు సెరుగటుద్ డిగితివెలె,ఆపటన్మ్ దికాన్ ఒరెన్ యేసుడగువాతాన్. వాండు
దెయమ్ కు అసిత్కాన్. నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిఎండ, ఇండొ మన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ †
మహాన్ . 28వాండు యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితాన్.
ఊరితండె, “విజు దనిఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు, నా వెట నిఙి ఇనిన్ పణి,
నఙి బాద కిమ ఇజి నిఙి బతిమాలిజ్న”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు, వినిఙ్ 
డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఆడ సిత మహాన్ . అది వనిన్ఙ్ నండొ సుటుక్ అసి మహాద్ .
అందెఙె వనిన్ఙ్ గొలుసాక్ణిఙ్కాలాక్ఙ్ కికాఙ్ తొహిస్కాప్ 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 . 31 మఙి దరిణ్దు
పోక్ మాఇజిమరిమరి బతిమాల్ తె.

32నసిత్వలె నండొ పండిఙ్ మంద గొరొణ్ సెలాక్దు మెయిజిమహె. అందెఙె వనాక్ లొఇ సొండెఙ్ 
మఙిసెలవ్ సిదా”, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తె. అందెఙెవాండు సెలవ్ సితాన్. 33అయావలె దెయమ్ కు
వనిన్ఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙలొఇసొహె. ఆ పండిఙ్ మంద గొరొత్ దాన్ ఉహ్ కిస్ వాజి సెరుదు అరెనెసాతె.
34 పండిఙ్ మేపిస్ మహికార్ జరిగ్తి దనిఙ్ సుడ్ఃతారె ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఆ పటన్మ్ ది వరిఙ్, పటన్మ్ ది
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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. 36యాక సుడ్ఃతికార్ దెయం అసిత్కాన్ ఎలాగ
నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి మరి లోకురిఙ్ వెహార్ . 37-38అయావలె గరసినియ లోకురి పాంతమ్ దు మనిన్
లోకుర్ విజెరె, నండొ తియెల్ ఆతార్. అందెఙె, “మఙి డిఃసి సొన్ అ”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙె
యేసు డోణి ఎకాండె మర్ జి సొనిస్ మహిఙ్, దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నాను బా నీ వెట వానా”,
ఇజి బతిమాలితాన్. 39గానియేసు, “నీను మర్ జి ఇండొసొన్ అ. దేవుణు నీ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి
విజువెహ్ అ”,ఇజివెహండెపోకాన్. వాండుసొహాండెయేసువనిన్వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిపటన్ంవిజు
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 అతికారియాయిరు ఇనికాన్ యేసు పాదం
ముసుక్ అరాండె, “నఙి ఒరెదె గాలు. అదిసాదెఙ్ డగు ఆతమనాద్. దనిఙ్ డగు పనెండు పంటెఙ్.
అందెఙెనీనునాఇండొరఅ”,ఇజిబతిమాల్ తాన్. వాండుసొనిస్మహిఙ్ నండొలోకుర్ వనిన్ముసుక్
నెకె ఆజి అరిస్ మహార్ . 43 అయావలె ఉండి బోదెలి పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ 
బాద ఆజి మహాద్ . ఎయెర్ బా దనిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఎతార్. 44యేసు వెనాక్ఙ్ వాతాదె, వాండు
తొడిఃగితిమనిన్ వనిన్నిరీసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. ముటిత్ వెటనె దనిఙ్ వాజిమహినలఅణసాత్ ద్.
45 యేసు, “నఙి ముటిత్కాన్ ఎయెన?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. విజెరె, “మాపు నెస్ ఎప్”, ఇజి వెహార్ .
అయావలె పేతురు, “బోదకినికిదా, నండొలోకుర్ కూడిఃతారె నీముసుక్ అరిస్నార్ గదె”, ఇజి వెహాన్ .
46గానియేసు, “నఙి ఎయెండొ ముటాత్ న్. నా లొఇదాన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి
తెలిజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . 47అయావలె అది యేసుఙ్ డాఙ్ జి సొండెఙ్ అట్ ఎ ఇజి నెసాత్ దె వణకిస్
వాతాదెవనిన్పాదం ఎదుముణుకుఙ్ ఊర్ జి వఙితాద్. నాను ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్ ఎలాగ వెటనె
నెగెణ్ ఆతఇనిక విజెరె ఎదు అది వెహాద్ . 48అందెఙెయేసు”,గాలు, నీనునాముసుక్ నమకం ఇడిత్.
అందెఙెనీను నెగెన్ ఆతి. సమాదనమ్ దాన్ సొన్ అ”, ఇజిదనిఙ్ వెహాన్ . 49యేసువరిగ్జిమహివలెనె,
యాయెరు ఇండొణికాన్ ఒరెన్ వాతండె, “నీ గాలు సాతాద్. బోదకినివనిన్ఙ్ మరి వందిసమ్”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 50యేసుఅయామాటవెహాండె, “తియెల్ ఆమ. నాముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ.
అది నెగెణ్ ఆనాద్”, ఇజియాయిరుఙ్ వెహాన్ . 51యాయిరు ఇండొ వాతివెలె, పేతురు, యాకోబు,
యోహానుఇనివరిఙ్ నిఇజిదనిఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బాలొఇఒతాన్. గానిమహివరిఙ్ లొఇసొండెఙ్ 
సరి సిఏతాన్. 52 విజెరె దనిన్ వందిఙ్ గుండెఙ డెయ్ ఎ ఆజి, అడఃబాజి మహార్ . యేసు వరిఙ్,
“అడఃబామాట్,అదినిదకిజినాద్ గానిసాఎద్”,ఇజివెహాన్ . 53అదిసాతాద్ ఇజివారునెసత్ మహార్ .
అందెఙె యేసుఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 54 అహిఙ, యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి బయి నిఙ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 55దనిఙ్ పాణంమర్ జివాతిఙ్ అది నిఙితాద్. అయావలెవాండు దనిఙ్ బోజనం సీదు ఇజి
ఆడ సితాన్. 56దని అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. గానివాండుయాక ఎయెరిఙ్ బావెహమ్ట్ 
ఇజి వరిఙ్ ఆడ సితాన్.

9
సిసూరిఙ్ పణిఒపజెపిస్నాన్ 

1యేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్ కూకిస్ కుడుఃపాత్ ండె విజు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్, కసట్మ్ కాఙ్ 
నెగెణ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ ని అతికారం సితాత్ న్. 2 వాండు, “దేవుణు ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి సువార
బోదిసెత్ఙ్, కసట్మ్ కాణిఙ్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 3మరివాండు వెహాన్ , “మీరు
పయాణం వందిఙ్ కీదు డుడుడ్ గాని, సనిస్ గాని రొటెట్ గాని, డబుబ్ గాని రుండి సొకెక్ఙ్ గాని ఇనికబా
ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్. 4మీరు ఎయె ఇండొసొనిదెరొ, అయాపటన్ం డిఃసిన్దాక బానెమండు. 5మిఙి ఎయెర్ 
డగు కిఏండ మహిఙ ఆ పటన్మ్ దాన్ డిఃసి సొనివలె మీ పాదమ్ కాణి డులిల్బాన్ దుల్ పు. దేవుణు
మాటవారు నెక పొకిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”, ఇజి వరిఙ్ 
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వెహాన్ . 6అందెఙెవారుసోతారె,నాహక్ఙ్ విజుబూలాజి, సువారబోదిసి, ఎంబెబా కసట్మ్ దాన్ మహి
వరిఙ్ నెగెణ్ కిజిమహార్ .

7-8 గలీలయ ముటదిఙ్ రాజు ఆతి హేరోదు యేసుని వనిన్సిసూరు కితిత్ పణిఙ్ వందిఙ్ వెహివెలె
అసలఅరద్ం ఆఎండమహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగొండార్ యోహానుసాతండెమర్ జి నిఙితాన్ ఇజి,
సెగొండార్ ఏలియపవకతోరెఆతాన్ ఇజిమరిసెగొండార్ పూర్ బాకాలమ్ దుమహిఒరెన్ పవకనిఙిత
వాతాన్ ఇజి యేసు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . 9అయావలె హేరోదు, “నానుయోహాను బుర డెఃయిసత్
గదె. మరిఎయివందిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను వెంజిన? వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజివనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస
ఆతాన్.

అయ్ దు వేలులోకాఙ్ బఙతిరిస్నాన్.
10అపొసుత్ డుమర్ జివాతారె,వారు కితిపణిఙ్ విజుయేసుఙ్ వెహార్ . వాండువరిఙ్ వెటకూకాండె,

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

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

13 యాక వెహాండె, యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు,
“మాబాన్ అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండి మొయెఙ్ మనె. నిసొ మంద లోకుదిఙ్ బోజనం కొండెఙ్ మాపు
అటాన్పా?”, ఇజి వెహార్ . 14 (వాతిమనిలోకుర్ లొఇమొగకొడొఃర్ నె డగు అయ్ దు వేలుఙ్ మనార్ )
వాండు, “యాబయి మణిసిర్ యాబయి మణిసిర్ వర్ స బసె కిదు”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ .
15 వారు ఆహె కిజి విజెరిఙ్ బసె కితాత్ ర్. 16 నసిత్వలె వాండు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ 
అసాత్ ండె, ఆగసం దరోట్ బేసి, వనాక్ఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ 
కితాండె లోకురిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాత్ న్. 17 వారు విజెరె పొట పంజు తిహార్.
తిహి వెనుక మిగిలితి ముకెఙ్ పనెండు గంపెఙ్ సిసూరు కెహర్. 18ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఒరెండె
పారద్నం కిజి మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు మహార్ . అయావలె వాండు, “నాను ఎయెన్ ఇజి
లోకుర్ వరిగ్జినార్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19 వారు, “బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజి సెగొండార్ 
వెహిస్నార్. సెగొండార్ ఏలియపవక ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ పూర్ బాకాలమ్ దు సాతి పవకెఙలొఇ
ఒరెన్ మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి వరిగ్జినార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 20 “అహిఙ, మీరు నాను ఎయెన్ ఇజి
వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు, “దేవుణు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .
21 యాక ఎయెవెట వెహమ్ట్ ఇజి కసితం వరిఙ్ ఆడ సితాన్. 22 మరి, “లోకు మరిసి ఆతి నాను
నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నఙి వెలిల్
కినార్. లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజి మూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి నిక్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
23 మరి వాండు వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా నా వెట వాదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్
సొంత ఇసట్మ్ కు డిఃసి, వనిన్ఙ్ వాని కసట్మ్ కు రోజు ఓరిసి సాదెఙ్ బా తయార్ ఆజి నా వెట వాదెఙ్.
24ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలందేవుణువెటబతిక్ని
బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని ఎయెన్ బానా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25 ఒరెన్ వాండు, వాండు కోరితి విజు, యాలోకమ్ ది సంసారం సుకం
విజుదొహ్ కె ఆజి, వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎండమహిఙ, ఇనిన్లాబం?
26నావందిఙ్ నామాటవందిఙ్ సిగు ఆని ఎంబె వనిన్ఙ్ బానాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్  లోకుమరిసి ఆతి
నానుబా సిగు ఆన. నాను దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ ననిసోకుదాన్ వానా. అయావలెనా
బుబబ్దిని, దూతెఙదిజాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ సోకుబానా వెటమంజినాద్. అయావలెనా వందిఙ్ 
నామాట వందిఙ్ సిగు ఆతి వనిన్ వందిఙ్ నానుబా సిగు ఆన. 27నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్
నిహిమనిన్ వరిలొఇ సెగొండార్, దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.
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యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.
28యామాటెఙ్ వెహిడగు ఉండివారం వెనాక్వాండు, పేతురు,యాకోబు,యోహాను ఇనిన్ వరిఙ్ 

వెటట్ కూకాండె,పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ ఎకార్. 29వాండుపారద్నం కిజిమహివలె వనిన్మొకమ్ ది
మూరి మారితాద్. వనిన్ సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె, జిగి జిగి మెరిసి మహె. 30-31 అయావలె, దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దాన్ రిఎర్ వనిన్ వెట వరిగ్జి మహార్ . దేవుణు బాణిఙ్ వాతి జాయ్ వరి సుటులం
మహాద్ . వారు మోసె, ఏలియ ఇనికార్. యేసు యెరూసలెమ్ 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 నిహి మని రిఎరిఙ్ బా సుడ్ఃతార్. 33 ఆ రిఎర్ వనిన్ బణిఙ్ సొనిస్
మహిఙ్, పేతురు యేసుఙ్, “బాబు, మాటు ఇబెబ్ మనిక గొపప్ నెగెద్. అందెఙె నిఙి ఉండి మోసెఙ్ 
ఉండి ఏలియెఙ్ ఉండిమండెఙ్ మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహ్ నాప్.*

34వాండుఆహెవరిగ్జిమహిఙ్ మొసొప్ వాతాదెవరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్. వారుమొసొప్ లొఇసొహివలె
సిసూరు తియెల్ ఆతార్. 35 అయావలె, “వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి నా మరిను. విని మాటెఙ్ 
వెండు”, ఇజిఉండిజాటుమొసొప్ దాన్ వాతాద్. 36అయాజాటువాతివెనుకయేసుఙ్ నెతోరితాద్.
సిసూరు సుడ్ఃతి వనాక్ఙ్ ఉండి దనిఙ్ బా అయా దినమ్ కాఙ్ మహి ఎయెరిఙ్ బా వెహ్ ఎండ అలెల్త
మహార్ .
దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

37 మహస్ నాండిఙ్, వారు ఆ గొరొణ్ డిఃగ్ జి వాతివలె నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్.
38అయావలె ఆమంద లోకు లొఇ ఒరెన్, “ఓ బోదకినికి, నామరిసిఙ్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి నాను
నిఙి బతిమాలిజ్న. వాండు నఙి ఒరెండె మరిసి. 39ఉండి దెయం వనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనె వాండు
డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజిఅదివనిన్ఙ్ గజగజ వణికిసిఅర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ నండొబాద కిజి
వందిసినెడిఃసాన్ద్. 40దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ నీసిసూర్ ఙబతిమాల్ తగానివారు కిదెఙ్ అట్ ఎతార్”,ఇజి
మొరొ కితాత్ న్.

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

42 ఆ కొడొః వాజిమహివలె వనిన్ఙ్ అసి మహి దెయం వనిన్ఙ్ అర్ పాత్ దె గజ గజ వణకిసాత్ ద్.
అయావలె యేసు ఆ దెయమ్ దిఙ్ సొన్ అ ఇజి డటిసి వెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కితాండె అపొసిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ యాజరిగ్తికసుడ్ఃతారె,దేవుణుగొపప్సతుత్ మనికాన్ ఇజినండొబమమ్ఆతార్.
44యేసు కితిపణివందిఙ్ లోకుర్ విజెరెబమమ్ఆజిమహివలె,వాండుఈహ వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ .
“నాను యేలు వెహిస్నిమాటెఙ్ బాగ వెంజి పోస్ ఎండ మండు. లోకు మరిసి ఆతి నాను లోకు కీదు
ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి. 45గాని వాండు వెహిమాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణు ఆక డాపాత్ న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిఎండ మండెఙ్. ఆమాట వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ 
ఆతార్.
పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 

46సిసూరులొఇఎయెన్ పెరికాండొఇజిఉండి ఇజిగొడబవాతాద్. 47యేసు వరిమనుస్దుమనిన్
ఆలోసన నెసాత్ ండె ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ అసాత్ ండె వనిన్ పడఃకాద్ నిల్ పాత్ న్. 48 నిల్ పిత్ వెనాక్ వాండు
వరిఙ్, “ఎయెన్ బాయాఇజి కొడొఃదిఙ్ నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి డగు కితిఙ, నఙి
డగు కితి వజ. నఙి డగు కితికాన్ నఙి పోకి దేవుణు డగు కితి వజ. మీలొఇ ఎయెన్ తగిజి మంజి
నాండొవాండెపెరికాన్”, ఇజివెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి,నీసతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ 
పోకిస్మహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపుసుడ్ఃతాప్. వాండుమావెటమనికాన్ ఆఎన్. అందెఙెమాపువనిన్ఙ్ 
అడుడ్ కితాప్”, ఇజి వెహాన్ . 50అందెఙెయేసు, “వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీముసుక్
పగ సిలికాన్ మీదరిఙ్ మనికానె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
* 9:33 9:33వాండు వెహిక ఇనికదొ వనిన్ఙె తెలిఏద్
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యెరూసలెమ్ దు పయాణం కిజినాన్ 
51 యేసు పరలోకమ్ దు సొండెఙ్ దినమ్ కుడగు ఆతివెలె వాండు మనుస్ పూరి నమకం కిజి

యెరూసలెమ్ దుసొండెఙ్ సోతాన్. 52వాండు వనిన్ఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ః తయార్ కిదెఙ్ ఇజిసెగొండారిఙ్ 
ముఙాల్ పోకాన్. వారు దని వందిఙ్ సమరియ ఇననిన్ దేసెమ్ ది ఉండి నాటొ వాతార్. 53 గాని
నాటొణికార్ వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుయెరూసలెమ్ దుమనిన్ దేవుణు గుడిఃదు
సొని ఒరెన్ యూద వాండు. 54 సిసూర్ ఙ లొఇ యాకోబు, యోహాను ఇనికార్ యాక సుడ్ఃతారె,
“పబువా,యాలోకురిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసం దాన్ మాపుసిసు తపిసెత్ఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 55యేసు వరి దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56నసిత్వలెవారుమరి ఉండినాటొ
సొహార్. 57వారు సరిదాన్ సొనిస్మహివలె,ఒరెన్, “నీను ఎంబెసొహిఙ్ బానాను నీవెటవానా”, 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 అయావాండు, “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 ముఙాల మర్ జి సొనిస్ నా ఇండొణి వరిఙ్ వెహిస్
వాన”, ఇజివెహాన్ . 62అందెఙెయేసు, “మేడిఃముసుక్ కియు ఇడిజ్ వెనాక్మర్ జిబేసిన్కాన్ 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 పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ, ఇజి కోతత్ ఏజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు ఇజి
వెహాన్ . 3 మీరు సొండు! ఇదిలో, కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరె పిలెల్కాఙ్ పోకిలెకెండ్ నాను మిఙి
పోకిస్న. 4మీరు సనిస్ గాని, డబుబ్ఙ్ ఇడిన్ సనిస్ గాని, సనిస్దు మరి ఉండి జత జోడ్ఃకు గాని ఒతెఙ్ 
ఆఎద్. మీరు సరుద్ ఎయెరిఙ్ నెగెణ్ మనిదా ఇజి నిలిస్ వరిగ్జి, సమయం పాడు కిమ. 5 మీరు
ఎయె ఇండొ బా సొనివలె, “యా ఇండొ మంజిని వరిఙ్ సమాదనం కలిగ్ పిద్ ఇజి ముఙాల వెహ .
6 సమాదనం కోరిజినికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహిఙ, మీ సమదనం వనిన్ ముసుక్ మంజినాద్. సిలిఙ,
మర్ జిమీబానెవానాద్. 7వారు ఇనిక సితిఙ్ బాఉణిజి తింజిబానెమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పణి
కిని వనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ కావాలసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్. ఇలుక్ ఇలుక్ బూలమాట్.

8మరిమీరు ఎమేణిపటన్మ్ దుసొనివలెవారుమిఙి 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 దివీదిఙసొనిస్, “మాపాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్మీపటన్మ్ దిడులిల్బాఇబెబ్దుల్ పిస్సొన్ సినాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మీముసుక్ కోపం ఆత మనాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్. గాని ఒడ్ఃబిదు ఏలుబడిః
కినికాలండగుఆతమనాద్ ఇజితప్ ఏండనెసుత్ ”,ఇజివెహ . 12నానుమిఙివెహిస్న,దేవుణుతీరుప్
కిని దినమ్ దుయాపటన్మ్ దివరిఙ్ సికస్మరినండొమంజినాద్. సొదొమపటన్మ్ దుమహిలోకురిఙ్ 
నసొ మన్ ఎద్ . 13 ఓ కొరాజి పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబాయా మిఙి ఎసొ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె.
ఓ బెత్ సెయుద పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబయామిఙి ఎసొ గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీ నడిఃమి కితి బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ తూరు సీదొను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ కినిక ఇహిఙ, వారు
పూర్ బమ్మ్ దునె బసత్ గరండెఙ్ తొహె ఆజి, నీరు వాకె అజి, పాపమ్ కు డిఃసాత్ ప్ ఇజి తోరిసాత్ ర్ మరి.
14 దేవుణు తీరుప్ కినివలె మీ పటన్మ్ కాఙ్ సికస్, తూరు సిదొను పటన్మ్ కాఙ్ నండొ మంజినాద్ లె.
15 కపరన్హొము పటన్మ్ దు మనికిదెరా, ఆగాసం దాక గొపప్ పెరికాప్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్,
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దేవుణు మిఙి వాండు మంజిని బాడిఃదాన్ అర్ పాన్న్ లె. ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి నాసనం కినాన్ లె.
16మరియేసు వనిన్ సిసూరిఙ్, “మీమాటవెనికాన్ నామాటవెనాన్. మీమాటదిఙ్ నెకన్ పొకిన్కాన్,
నామాటదిఙ్ నెకన్ పొకాన్న్. నామాటదిఙ్ నెకిన్ పొకిన్కాన్, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నెకన్ పొకాన్న్”, ఇజి
వెహాన్ . 17డబయ్ మణిసి సిసూరు సర్ దాన్ మర్ జివాతారె, “పబువా, దెయమ్ కుబా, నీ అతికారం
దాన్ సొండు ఇజిమాపుఆడ సీజినివలెమఙిలోబడిఃజినె”, ఇజి వెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసు, “ఒఒ,
సయ్ తానుమిరిసిత్ లెకెండ్ వనిన్ అతికారం సిలెల్ండ ఆగాసమ్ దాన్ అరికనాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ 
సోర్ కుపిఙ మటెత్ఙ్ మిఙి అతికారం సిత మనన్. సయ్ తాను సతుత్ దిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ మిఙి అతికారం సితత్
మనన్. సయ్ తాను మిఙి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 20దెయమ్ కు మిఙి లోబడిఃజినె ఇజి సర్ ద లావు
ఆమ. గాని దేవుణు మీ పేరు వాండు మంజిని బాడిఃదు రాసత్ మనాన్ ఇజి నండొ సర్ ద ఆదు”,
ఇజి వెహాన్  21అయావలెయేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నండొ సర్ ద ఆజి, “ఓ బా, నీనె ఆగాసమ్ దిఙ్ 
బూమిదిఙ్ పబు. నానునిఙిపొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, గెణంమనివరిఙ్,సదుమనివరిఙ్,యా
నిజమాతిసఙతిడాఃపిత్దె,ఇజికొడొఃలెకెండ్ మనివరిఙ్ తోరిసిత్. ఒఒబా,అయలెకెండ్ కిదెఙెనిఙిఇసట్ం
ఆతాద్. 22నా బుబబ్ నఙి విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసి ఎయెండొ ఇజి అపొప్సినె
నెసాన్న్.మరి ఎయెన్ బా నెస్ ఎన్. అపొప్సి ఎయెండొ ఇజి మరిసి ని అపొప్సిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ మరిసి
ఎరిల్తికార్ నె నెసాన్ర్. మరి ఎయెన్ బానెస్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

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

పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ఇనివందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
25ఉండినాండిఙ్,యూదురు రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్ నిఙ్ జి, “ఓబోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణు

వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి యేసుఙ్ పరీకస్ కిజి వెన్ బాతాన్. 26అందెఙె
వాండు, యూదురి రూలుదు ఇనిక రాసత్ మనాద్. బాన్ ఇనిక సద్ విజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు,
“నీ పబుఆతి దేవుణుదిఙ్ నీపూరి మనుస్దాన్, నీపూరి పాణమ్ దాన్, నీపూరి సతుత్ దాన్, నీపూరి
బుదిద్దాన్ పేమిసెత్ఙ్”. మరి, “నిఙి నీను పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ ఇజి రాసత్ మనాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 28అందెఙెయేసు, “నీను నెగెణ్ వెహి. ఆహె కిఅ. అయావలె నీను ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్నిలె”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ . 29 అయావలె అయాయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ నీతి
నిజాయితిమనికాన్ నాను ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్, “నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి.
30 అందెఙె యేసు ఈహ మహిస్ వెహాన్ . “ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జి యెరికొ పటన్మ్ దు
సొనివెలె సెగొండార్ డొఙారి వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె, వాండు తొడిఃగితి మహికెఙ్ లాగితార్. వనిన్ఙ్ 
ఇజిపాణంఇటాత్ రె డెఃయితారెడిఃసత్ సొహార్ . 31యావలెఒరెన్ యూదురిపుజెరిఆసరిదాన్ సొండెఙ్ 
పణి తాకాద్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ సొహాన్ . 32అయాలెకెండ్ నె, లేవి* ఒరెన్ ఆ
సరిదాన్ నెసొహాన్ . గానివాండుబాసుడ్ఃతాండెపడఃకదాన్ ఎర్ లిజిసొహాన్ . 33-34అయాసరిదాన్ నె
ఒరెన్ సమరియవాండు పయాణం కిజిమహాన్ . వాండు అరిమని వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె వనిన్ పాణం
నొతాద్. వనిన్ డగు సొహాండె ఒలివ ఇని నూనె, దాకస్కలుల్ వాకాండె వనిన్ గాయమ్ కాఙ్ తొహ్ కాన్.
వాండువనిన్సొంతగాడఃదెముసుక్ఎకిసాత్ ండెఉండిలార్ జిఇండొసొహాన్ . వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ .
35మహస్ నాండిఙ్ వాండు రుండి వెండి రుపాయుఙ్ లాగితండె లార్ జి సవ్ కారిఙ్ సితాన్. సితండె,
“వినిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃఅ. వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతి మహిఙ నాను మర్ జి వానివలె అయాడబుబ్
నిఙి సీన”, ఇజి వనిన్ వెట వెహండె సొహాన్ . 36యాకత వెహి వీసిత్ వెనుక, యేసు వనిన్ఙ్, “డొఙారి
అసిత్ వనిన్ఙ్ యాముఎర్ లొఇ ఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్, ఇజి నీను వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
37 యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ ముసుక్ పాణం నొతిత్కాండె, వనిన్ పడఃకాదికాన్”, ఇహాన్ .
అందెఙెయేసు, “నీను సొనిస్యాలెకెండ్ నె కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.
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మారమరియ
38యేసు ని వనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజి సొనిస్ మహార్ . ఉండి నాటొ సొహార్ . అబెబ్ మార ఇనిన్

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

40మార విజు పణి వందిఙ్ నండొబాద ఆజి వనిన్ డగు వాతాద్. వాతాదె, “పబువా, నాను ఒరెనె
పణికిదెఙ్ నాతఙిడిఃసత్ మనాద్. నిఙిబాదసిలెల్దా? నఙితోడుః కిఅఇజిదనిఙ్ వెహ్ అ”,ఇజివెహాద్ .
41-42అందెఙెయేసు, “మార, నీను నండొ పణిఙ వందిఙ్ విసారిసిబాద ఆజిని. గానిముకెలమతిక
ఉండె. మరియఅయానెగిగ్ దనిఙ్ కోరితాద్. దనిన్బాణిఙ్ ఎయెన్ బాఅయాకలాగిజ్ ఒతెఙ్ అట్ ఎన్”,
ఇజి వెహాన్ .

11
యేసుపారద్నం నెస్ పిసాన్న్ 

1ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఉండి బాడిఃదు పారద్నం కిజి మహాన్ . వాండు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్ వనిన్
సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబువా,యోహాను వనిన్ సిసూరిఙ్ పారద్నం నెస్ పిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ మఙిబా
పారద్నంనెసిప్స్ అ”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 2అందెఙెయేసువరిఙ్,మీరుపారద్నం కినివెలెఈహ వెహ .
“ముసుక్మనిన్మాబుబబ్,లోకుర్ విజెరెనీపేరు గొపప్ నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. నీనులోకుర్ విజెరిఙ్ 
ఏలుబడిః కిపిన్. 3రోజురోజుకావాలిసిత్ టిండిమఙిసిదా. 4మఙిపాపమ్ కు కితి వరిఙ్ మాపుసెమిసిత్
వజ నీనుమాపాపం సెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇ అసెఙ్ మాలొఇ రెఏండమఙి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి వెహాన్ .
5-6మరియేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ . “మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒరెన్ కూలాయెన్ మనాన్. నీను
మదరెయితు వనిన్బాన్ సొనిస్, ‘ఓ కూలవాండు, నఙిమూండి రొటెట్ఙ్ బదలు సిదా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మరి ఒరెన్ కూలాయెన్ పయాణం కిజిని సరిదాన్ నా బాన్ వాత మనాన్. వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ నాబాన్ 
ఇనికబా సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహిస్ని.

7అయావలెవాండులొఇహాన్ , “నఙిబాద కిమ. సెహ్ ల కెహమనాద్. నాఇజికొడొఃర్ నావెటనిద
కిజినార్. నిఙ్ జి సీదెఙ్ నాను అట్ ఎ”, ఇజి వెహనండా? 8నాను మిఙి వెహిస్న, వనిన్ఙ్ నిఙ్ జి సీదెఙ్ 
ఇసట్ం సిలిఙ్ బా వాండు 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
నానుమిఙివెహిస్న,మీరుఇనికలొసిన్దెరొ,అకక్దేవుణుమిఙిసీనాన్. ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొఅక
దేవుణు మిఙి సీనాన్ . కొతుత్ , మీవందిఙ్ దేవుణు సేహల్ రెనానెల్. 10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లొసిన్ విజెరిఙ్ 
దొహ్ కెన్. రెబాని వనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్, కొతిస్ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.

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

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

గులల్ ఆతి మహికాన్ వరిగ్తాన్. ఆక సుడ్ఃతారె లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతార్. 15 గాని వరి లొఇ
సెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి బయిల్ జెబెలు సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి
వరిగ్తార్. 16 మరి సెగొండార్ వనిన్ఙ్ పరిస కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. దేవుణునె వినిఙ్ పోక మనాన్ ఇజి
రుజుప్ కిదెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ . 17వాండు వరి
ఆలోసన నెసాత్ ండె వరి వెట ఈహ వెహాన్ , “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేట
ఆతిఙ పాడాఃనాద్. ఆహె, ఉండి కుటుమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేటఆతిఙ, ఆ కుటుం
నిల్ ఏద్. 18అయాలెకెండ్ సయాను దెయమ్ కుబావరిఙ్ వారెజటిఙ్ ఆజి కేటఆతిఙ,సయ్ తాను వరి
ముసుక్ కిని ఏలుబడిః ఎలాగ నిల్ నాద్ ? సయాను సతుత్ దాన్ నాను దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిన ఇజిమీరు
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వెహిస్నిదెర్ గదె. 19అహిఙ,మీసొంతలోకుర్ ఇనిన్ దని దనటాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙె
మీసొంతలోకుర్ నెమీరుతపిత్దెర్ ఇజిరుజుప్ కిజినార్. 20నానుదేవుణుసతుత్ 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, ఇనికబా
సోరిసొన్ ఎద్. 22గానివినిఙ్ మిసిత్ నండొసతుత్ మనికాన్ ఒరెన్ వినిఙ్ అసాత్ ండెవినిముసుక్ గెలిసిత్ఙ,
వీండు నమిమ్తి అయుదమ్ కు విజు వాండు లాగిజ్, విని ఆసిత్ సీబాన సీనాన్. 23నా దరిఙ్ మన్ ఇకాన్ 
నఙిపగాతికాన్. నావెటమందకిఇకాన్,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 ఇంక సెఇకెఙ్ ఆతిమరిఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్ తనాద్ ,అవిక్ 
వనిన్లొఇసొనిస్ అబబ్ కినె. అయవలెవనిన్ గతిముందాహిదనిన్ఙ్ ముసుక్ కసట్ మానాద్ . 27యేసు
యామాటెఙ్ వెహిస్ మహివలె, ఆ మంద లొఇ మనిన్ ఉండి బోదెలి, “నిఙి కాసిత్ పోసకితి నీయాయ
అంతు సిలిల్ సర్ దమంజినికాద్”, ఇజి డటం వెహాద్ . 28అయావలెవాండు, “నిజమ్ నె,గానిదేవుణు
మాటవెంజి అయావజ 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. 30నినవె పటన్మ్ దివరిఙ్ ఓన
ఎలాగ ఉండి గురు మహండొ అయాలెకెండ్ లోకు మరిసిఆతినానుయాతరమ్ 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 మనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ 
బూమికొసాదుమనిన్దనిదేసెమ్ దాన్ అదివాతాద్. ఏలుసొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.
32కడెఃవేరిదినమ్ దితీరుప్,నినివెపటన్మ్ దిలోకుర్ యాతరమ్ దిలోకుర్ వెటనిల్ నారె,వరిముసుక్
నేరంమొపాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఓన వెహిబోద వెహరె,వారు పాపమ్ కు డిఃసి ఒపుప్కొటార్. ఏలు
ఓనెఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.

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

తోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదుద్ నెముసుక్నె ఇడాన్ర్. 34నీ ఒడొఃల్ ది దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు
నెగెండ మనివలె, నిఙి విజు సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్. అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఆతిఙ, నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ.
35అందెఙె సీకటు మన్ ఎండ, నాను నెసిప్సిన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆతి జాయిమీమనుస్దు మండెఙ్ 
సుడ్ఃదు. 36అందెఙెమనుస్పూరి అయాజాయిదాన్ నిడింతిమహిఙ, అయాకనాను నెస్ పిసిత్ వజ,
నెగెండమీరుబతిక్జినిదెర్ ఇజితోరాన్ద్. ఉండిపెరిజాయినీముసుక్డెఃయితిఙఎలాగమంజినాదొ,
అయాలెకెండ్ అయాజాయినానునెస్ పిసిత్ వజమీరుబతిక్జినిదెర్ ఇజితోరాన్ద్. 37యేసువరిగ్జివీసిత్
వెనుక ఒరెన్ పరిసయువాండు, వనిన్ వెటఉండెఙ్ రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙెవాండులొఇసొహాండె
ఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38ఉణిముఙాలవాండుయూదురిఙ్ మనిన్అలవాటువజ కియునొర్ బాఏతాన్ ఇజి
నెసాత్ ండె, ఆ పరిసయు వాండు బమమ్ఆతాన్. 39అందెఙె పబు ఈహ వెహాన్ , “పరిసయురుఙాండె,
లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్ గినెన్ఙ్ ని సొడువెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ? మీరు మిఙిబా వెలిల్హాన్
సుడిఃఙ నెగిగ్వరి లెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్. గాని మీ మనుస్ సెఇ బుదిద్ఙాణిఙ్, కకుర్ తిదాన్ కూడిఃతి
ఆసదాన్ నిండితె మనెన్. 40 బుదిద్ సిలికిదెరా, ఒడొఃల్ తయార్ కితిత్ దేవుణునె మీ మనుస్దు మనిన్
ఆలోసనమ్ కు నెసినికాన్ 41మీరు కనికారం ఆజి,మిఙి కలిగ్తిమనిన్లొఇహాన్  సిలిల్ వరిఙ్ దానసీదు.
అయావలెదేవుణు ఎదు నెగిగ్కిదెర్ ఆనిదెర్. 42పరిసయురుఙాండె,అబాయా,మిఙిఎసొనొ కసట్మ్ కు
వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,పుదిన, సదాప, విజు కుసెఙ్, విజు దనిఙ్ బాదసంబాగం సీజినిదెర్. గాని
మీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబా ఉండెలెకెండ్ కిజి మంజినిక
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ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43 పరిసయురుఙాండె, అబాయామిఙి 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
ఎసొనొకసట్మ్ కువానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరుతోర్ ఇదూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్. లోకుర్ దూకి ఇజి
నెస్ ఎండవనాక్ముసుక్ నడిఃజినార్. 45అయావలెయూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్, “బోదకినికి,
నీను యా లెకెండ్ వెహిస్ మఙిబా దుసలాడిఃజిని”, ఇజి వెహాన్ . 46 అందెఙె యేసు, యూదురు
రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా,అబాయామిఙిఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ కిదెఙ్ నసొ
కసట్ం మనిన్ యూదురి రూలుఙ్, అలవాటుఙ్ వారు కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్నిదెర్. గానిమీరు వరిఙ్ ఉండి
డఃడఃసక్దాన్ బాతోడుః కిఇదెర్. 47యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా,అబాయామిఙిఎసొనొకసట్మ్ 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. 49 అందెఙె, దేవుణు వనిన్
గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి నడిఃమి పవకెఙ,అపొసుత్ డుఙపోకన్. వరిలొఇ సెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్ లె.
మరిసెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కినార్ లె. 50-51యాలోకంపుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్లోకుర్ సపిత్ విజుపవకరి
నలల్ వందిఙ్ యాతరమ్ ది లోకురిఙ్ సికస్ వానాద్. ఇహిఙ, ఏబేలు నల దాన్ మొదొలిస్ జెకరియ నల
దాక. జెకయెఙ్ సందసురిన్మాలిపీటనిదేవుణువందిఙ్ కేటఆతిగది,దినిఙ్ నడిఃమినెసపాత్ ర్. వరిఙ్ 
విజేరిఙ్ సపిత్కెఙ్ విజుయాతరమ్ దివరి పణినె ఇజినాను నిజంమీవెట వెహిస్న.

52యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు వందిఙ్ మనిన్ గెణమ్ దు నడిఃపిసిని సేహ్ లది తాలం మీరు అసినిదెర్. మీరు దేవుణుదిఙ్ 
టెటాఙ్ నెస్ ఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆస మనిన్ వరిఙ్ మీరు అడుడ్ కిజినిదెర్. 53-54 వాండు
అబెదాన్ సొహి వెనుక, పరీసయిరు యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపమ్ దాన్ వనిన్ముసుక్
నేరంమొపాత్ ర్. వనిన్ వెయ్ దాన్ వానిమాటెఙలొఇతపుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి నండొసఙతిఙవందిఙ్ పసెన్ఙ్ 
వెనబాజిమహార్ .

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

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

4నాకూలెఙాతిమీవెటవెహిస్న,ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుకమరి ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఇవరిఙ్ తియెల్ 
ఆమాట్. 5 గాని మీరు ఎయెరిఙ్ తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను నెస్ పిసన్. ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక,
ఎలాకాలం మంజిని బాడిఃదు పొకెఙ్ అతికారం మనిన్ వనిన్ఙ్ తియెల్ ఆదు. నిజమెనాను వెహిస్న,
వనిన్ఙ్ తియెలాదు. 6అయ్ దు పంటపొటిఙ రుండి కాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె? గాని వనాక్లొఇఉండె
దనిఙ్ బాదేవుణుపోస్ ఎన్. 7మీబురాదికొపప్ విజుబాదేవుణులెకిసత్ మనాన్. తియెలామాట్. మీరు
నండొ పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనిన్కిదెర్.

8 నాను మిఙి వెహిస్న, లోకుర్ ముఙాలెనఙి ఒపుకొణి ఎయెవనిన్ఙ్ బా లోకుమరిసి ఆతి నాను
దేవుణు దూతెఙ ఎదు ఒపప్కొణా. 9గానిలోకుర్ ఎదు నఙి నెస్ ఎ ఇనిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు దూతెఙ్ ఎదు
నానుబానెస్ ఎఇజివెహన్. 10లోకుమరిసిఆతినాముసుక్ఎయెన్ బాపడ్ఃఇమాటవరిగ్తిఙ,దేవుణు
వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిన్ ఎయెరిఙ్ బాదేవుణు సెమిస్ ఎన్.

11వారుమిఙియూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ యూదురిఅతికారిఙఎదునొ,పెదద్ల్ ఙఎదునొఒనార్.
అయావలెఎలాగమర్ జివెహెఙ్,ఇనికవెహెఙ్,ఇనికవరిగ్దెఙ్ ఇజిబెఙఆమాట్. 12ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు వరిగ్దెఙ్ మనిక అయాగడిఃయద్ నె దేవుణు ఆతమ్మిఙి నెస్ పిసాన్న్.
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ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13అయావలెఆమందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా,నాబుబబ్ గణసిత్ దనిఙ్ నఙివానివంతు సీబాజి

సిఅ ఇజినా అనెన్ఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14అయావలెయేసు, “ఒరె,మీముసుక్ తీరుప్ కిని వనిన్
వజనొ,సీబాజిసీనివనిన్ వజనొనఙిఎయెన్ నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజివెహాన్ . 15మరివరిఙ్ వెహాన్ , “జాగర
మండు. ఇని దనిఙ్ బాలావుఆసెఙ్ ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసొ ఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, వనిన్
ఆసిత్లొఇ వనిన్ బతుక్ ఆఏద్. ఇహిఙ ఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతి బతుక్ సిఏద్. 16మరి వాండు వరిఙ్ 
కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ ఆసిత్ మనివనిన్ఙ్ బూమిదునండొపంటపండితాద్. 17అయావలె
వాండు, ‘నా గింజ ఇడ్ దెఙ్ నఙి బాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి వనిన్మనుస్దు వాండు
ఒడిఃబితాన్.

18 ఒడ్ఃబితాండె, ‘నాను ఈహ కిన. నా గాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన. అబె నా గింజెఙ్, మహి
సామానమ్ కుఙ్ విజు ఇడన్’, ఇజి వెహాన్ . 19మరినాను, నా వెటఈహ వెహన్, ‘నఙి నండొ పంటెఙ్ 
వందిఙ్ నండొ ఆసిత్ కుడుఃపత్ మనన్. సుకం ఆఅ. ఉణఅ, తిన్ అ, సర్ ద ఆజిమన్ అ’, ఇజి.

20గాని దేవుణు వనిన్ఙ్, ఓ బుదిద్ సిలికి, యారెయునె నీ పాణం లొసిన. అయావలె నీ వందిఙ్ 
ఇడిత్ మనికెఙ్ ఎయెరిఙ్ ఆనెలె? ఇజి 21సొంతబతుక్ వందిఙ్ ఆసిత్ కుడుఃపిన్ ఎయెరిఙ్ బాయాలెకెండ్ 
వానాద్. గాని, దేవుణు ఎదు, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజవాండు 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.
23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, టిండి ముసుక్ పాణం ముకెలమతిక. సొకెక్ఙ్ ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక.
24 కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయిఉ, వనాక్ఙ్ గాదినొ గపెప్ఙ్ నొ సిలుల్ . గాని దేవుణు
వనాక్ఙ్ తిండి సీజినాన్. అహిఙ పొటిఙ ముసుక్ మీరు ఎసొ విలువ మనికిదెర్. 25-26 మీ లొఇ
ఎయెన్ బా విసారిసి వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి గంటబా కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ అట్ నిదెరా?
అట్ ఇదెర్. యా ఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ ఇహిఙ మరి ఎందనిఙ్ మహి పెరి సఙతిఙ
వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి  కసట్బడిఃఉ. సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ.
ఆఙ్ బ విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలోమొన్ రాజుయాఉండిపూఙలెకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండి సొకెక్
తొడిఃగిఏతాన్ ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. 28నేండుమంజి విగెహిఙ్ సిసూదు విసిరిన్మడిఃఙమంజిని
గడిడ్దిఙ్ యాలెకెండ్ దేవుణుసోకుసితాన్,ఇహిఙఇజిరినమకంమనిన్కిదెరామరిఒదెద్ నెగెండసొకెఙ్ 
మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29ఇనిక ఉండెఙ్, ఇనిక తిండెఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి విసారిసామ్ట్.
30ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె వినక్ వందిఙ్ రెబాజినార్. మిఙియాకెఙ్ కావాలె ఇజి
మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసాన్న్. 31గాని దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి ఆసఆదు. అయావలె
దేవుణు మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్. 32 ఇజిరిమంద తియెల్ ఆమాట్. దేవుణు, వనిన్బతుక్దు
రాజులెకెండ్ ఇటిత్ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ సీదెఙ్ మీ బుబబ్ ఇసట్ంఆత మనాన్. 33మిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ పొరిస్
బీదవరిఙ్ సీదు. అయావలెమీరుదేవుణుమంజినిబాడిఃదుమీవందిఙ్ ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్డొఙారి
రఏన్. కరి తిన్ ఏద్. అందెఙెమీఆసిత్తకు ఆఏద్. 34ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీఆసిత్ఎంబెమనాదొ,అబెనె
మీమనుస్బా మంజినాద్. 35-36 ఎసిత్వలెబా పణికిదెఙ్ నడుఃము తొహె ఆజి, తయార్ ఆజి మండు.
మీ దీవెఙ్ ఎసిత్వలెబా కసిసి మండు. పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొ వాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజిని పణిమణిసిర్ పోలిసి మండు. ఎజుమాని విందుదాన్ వాజి సేహల్ కొతిన్వెలె వెటనె సేహల్
వాండు రేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసి మండు. 37ఎజుమానివాతివెలె, వనిన్ వందిఙ్ తెలి మంజి ఎదు
సుడ్ఃజి మంజిని పణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమె నాను వెహిస్న, ఎజుమాని, నడుఃము తొహె ఆజి,
బోజెనమ్ దిఙ్ వాతి వరిఙ్ బసె కిజి వరిఙ్ తిండి సీనాన్. 38మదరెయితునొ కోడిఃజామ్ నొ ఎజుమాని
వాతివెలె, వనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి తెలి మంజిని వనిన్ఙ్ నెగెద్. 39 ఎమేణి గడిఃయదు డొఙారి
వానాన్ ఇజి ఇండొణి ఏజుమానినెసిత్ఙవాండు తెలిమంజి వనిన్ఇలుల్ బొరొ కిఏండ సుణాన్ ఇజిమీరు
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నెసుత్ . 40మీరు నా వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు, లోకు మరిసి ఆతినాను వాన. అందెఙెమీరు
బా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41అయావలె పేతురు, “పబువా, యాకతవజ మఙినె నెస్ పిసిన్దా, విజెరిఙ్ నెస్ పిసిన్దా?”, ఇజి
యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

42 అందెఙె యేసు, “నమకం మని, బుదిద్మని గొతిత్ మణిసి ఎయెన్ ? ఎయెన్ ఇహిఙ, ఇండొణి
మహిగొతిత్యారిఙ్ సరిఆతిగడిడ్ఃయాసుడ్ఃజివరికార్ డువజవరిఙ్ దొహ్ కమనిన్తిండిసామనమ్ కు
సీదెఙ్ ఇజి ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు కితిత్కాండె. 43 ఎజుమాని మర్ జి వానివలె వెహివజ
పణికితి వనిన్ఙ్ నెగెద్. 44అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ విజు దనిముసుక్ అతికారం మని
వనిన్లెకెండ్ వనిన్ఙ్ కినాన్, ఇజి నాను నిజం వెహిస్న. 45-46గాని, ఉండి వేలయాగొతియయెన్, ‘నా
ఎజుమానివాదెఙ్ ఆల్ సెంఆజినాన్ ’ఇజివనిన్మనుస్దుఒడిఃబిజి,మహిగొతియారిఙ్ గొతియాణికాఙ్ 
డెఃయిజినాన్. వాండు ఉణిజి, తింజి సోసత్ మహాన్ . ఆహెమహిఙ్, వాండు ఎదు సుడ్ఃఇ దినమ్ దు
నెస్ ఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమాని వానాన్. 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 గొతియ వనిన్ఙ్ 
నండొ సికస్సీనాన్. 48ఎజుమానిఇసట్మ్ కు నెస్ ఎండ, సికస్దిఙ్ తగితి పణిఙ్ కితి వరిఙ్ కండెక్ సికస్నె
సీనాన్. ఎయెరిఙ్ దేవుణు నండొ సితత్ మనాండొ వనిన్బాణిఙ్ నండొ లొసాన్న్. ఎయెన్ బాన్ దేవుణు
మరి నండొ ఒపజెపత్ మనాండొ, వనిన్బాణిఙ్ నండొనె లొసాన్న్. 49 సిసు లెకెండ్ మనిన్ దేవుణు సీని
సికస్యాలోకమ్ దు తతెత్ఙ్ నాను వాతమన. ఆక విజెరిఙ్ సుర్ నాద్. ఏలునె సురుదెఙ్ మొదొల్ సిత్ఙ
బాగ మంజినాద్, ఇజి ఆస ఆజిన. 50 కసట్ం ఇని ఉండి బాపిత్సంబా లాగెఆదెఙ్ మనాద్. ఆకక్ పూరి
కినిదాకనఙినండొవిసారంమంజినాద్ లె. 51యాలోకమ్ దుసమాదనంతతెఙ్ నానువాతమనన్ఇజి
మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, కేటకిదెఙ్ నె వాత మనన్. 52 ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజిని ఉండి
కుటుం వరిఙ్ వారె కేట ఆనార్ లె. ముఏర్ ఉండి పడఃకాద్ రిఏర్ మరి ఉండి పడఃకాద్. 53 వారు
కేట ఆనార్ లె. అపొప్సి మరిసిఙ్ ని, మరిసి అపొప్సి ఙ్ ని, అయిసిగాలిస్ఙ్ ని, గాడిస్ దని అయ్ సిఙ్ ని,
మీమ్ సి దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండమంజినాద్ లె.

54అయావలెవాండు మందలోకుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పడఃమటదాన్ మొసొప్ వాతిక సుడ్ఃతిఙ
పిరు వానాద్ లె, ఇజి మీరు వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 55దసిణదాన్ గాలి వాతిఙ గొపప్ఎండ కినాద్ 
ఇజి వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 56వేసం కినికిదెరా, మీరు బూమిదు ఆగాసమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి
గురు అసెత్ఙ్ నెసిన్దెర్. మరి ఎందానిఙ్ యా కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ గురు అసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఏండ
మంజినిదెర్ ? 57 ఎమేణిక నాయం ఇజి మిఙి మీరె తరుప్ కిదెఙ్ అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్ నేరం
మొపిత్వనిన్వెటలాయిరి కోర్ టుదు సొనిస్ మహివలె సరుద్ వనిన్ వెట రాజినం ఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ,
వాండు మిఙి తీరుప్ కిని వనిన్ డగు ఈడిఃసి ఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ జమాన్ ఙ ఒపజెపాన్న్. వాండు
మిఙి జెలిదు ఇడాన్న్. 59తీరుప్ కినికాన్ లొసిన్ డబుబ్ విజు సీనిదాక జెలిదాన్ వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ 
ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.

13
పాపండిఃసిసీదు, సిలిల్ఙనాసనంవానాద్ 

1అయావలెబాన్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుఙ్,గలీలియాతిసెగొండార్ వరిఙ్ వెహార్ . ఇనికవెహార్  
ఇహిఙ, గలీలియాతికార్ పూజ కిజిమహివలె, పిలాతు వరిఙ్ సపిసాత్ న్. అయావలెపూజసితిత్ నలని
లోకుర్ నల కూడిఃతాద్. 2 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “వరిఙ్ సపాత్ రె యా లెకెండ్ నండొ బాదెఙ్ కితార్.
అందెఙెవారు మహి గలీలియాతి వరి విజెరె ఇంక నండొపాపం కితికార్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా?
3సిలెల్ద్ ఇజిమీవెటవెహిస్న. గానిమీరుపాపమ్ కుడిఃసిసీదు. సిలిల్ఙ,మీరువిజిదెరెబాఅయాలెకెండ్ 
నాసనం ఆనిదెర్. 4మరి సుడ్ఃదు, సిలొయొము ఇని పటన్మ్ దు నిరిండ్ తొహిమనిన్ గుడిః అరిఙ్,
యెరూసలెమ్ దు బతిక్జి మహికార్ పద్ ఎనిమితిమణిసి సాతార్. వారు బతిక్జిని వరి ఇంక నండొ
సెఇకార్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? 5 సిలెల్ ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. గాని మీరు పాపం డిఃసి
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సీదు. సిలిఙ, మీరుబా అయాలెకెండ్ నాసనం ఆనిదెర్. 6మరి వాండు కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్.
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్ టోట మనాద్. అబెబ్ వాండు బొడెమరాన్ ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్
రెబాతివెలె ఇనికబా దొహ్ క్ ఎతాద్. 7 అందెఙె వాండు, ‘ఇదిలో నాను మూండి పంటెఙాణిఙ్ యా
మరాతి పటుక్ఙ్ రెబాజి వాజిన. గాని ఇనిక బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. దినిన్దనాట్ 
యాబూమిఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”, ఇజిటోట కాప్ కిని వనిన్వెట వెహాన్ . 8అందెఙెవాండు, “బాబు
యాఉండి ఏంటు మనిద్. నాను సుటులం కార్ సి గతంపొకిస్ సూణాట్. 9అకక్పటుక్ అసిత్ఙ నెగెద్,
అస్ ఇఙ కతిస్ విసీర్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

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

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

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

18మరియేసువనిన్లోకురిఙ్, “దేవుణువనిన్లోకురిఙ్ కినిఏలుబడిః ఇనిన్ దనిఙ్పోలితమనాద్.
ఇనిదనివెట నాను పోలిసన్? 19 అకక్సర్ సు గింజదిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆక ఒతండె వనిన్
టోటాదుఉణుసాత్ న్. ఆకపిరిసిమరాన్ ఆతాద్. ఆగాసంముసుక్ ఎగిజినిపొటిఙ్ దనికొమెఙముసుక్
గూడుక్ తొహ్ కె”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి వెహిస్నాన్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇని దని
వెట పోలిత మనాద్ ? 21అకక్ పులాని దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. ఉండి బోదెలి అకక్ఒతాదె మరి
నండొ దూరు వెట కలపాత్ ద్. వాకి దూరుదిఙ్ బాపులాఙ్ కితాద్.

ఇహ క్ సరి
22యేసుయెరూసలెమ్ 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. 24అందెఙె వాండు వరిఙ్, “ఇహ క్ దార్ బందరం దాన్ డుగ్ దెఙ్ నండొ
కసట్బడిఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. గానివారు సొండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజి
మీవెటవెహిస్న. 25ఇండొణిఎజుమానినిఙ్ జిసేహల్ కెహ్ తివెనాక్మీరువెలిల్నిలిస్,సేహల్ కొతిస్ “బాబు,
మఙిసేహల్ రేఅ”, ఇజివెహిస్నిదెర్. అయావలెవాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొనానుమిఙినెస్ ఏ”, ఇజి
వెహన్న్.

26 అందెఙె మీరు, “ని వెట మాపు ఉణిజి, తింజి మహప్. నీను మా వీదిఙ బోదిసిత్గదె”, ఇజి
వెహిన్దెర్. 27గాని వాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొ, మిఙి నాను నెస్ ఎ. సెఇపణి కిని మీరు విజిదెరె,
నాబాణిఙ్ డిఃసిసొండు”, ఇజి వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

28మరివాండు, “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 మంజిని బాడిడ్దు మంజినిదెర్. 29మరి, దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః కినివలె, తూర్ పుదాన్ పడఃమటదాన్, ఉసస్న్ దాన్, దసిణదాన్ 
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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 . 32అందెఙెవాండు, “మీరుసొనిస్ ఆపాడు 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 నా సరిదు నాను సొండెఙ్ వెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పవక యెరుసలెమ్ దిఙ్ వెలిల్ సాదెఙ్ ఆఎన్. 34 ఓ యెరూసలెమ్ దు మనికిదెరా,
మీరు పవకరిఙ్ సపిత్దెర్. మీ డగు దేవుణు పోకి వరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయితిదెర్. కొరు దనిన్పిలెల్కాఙ్ 
దనిన్రెకెక్ఙ్ అడిఃగి ఎలాగ ఇడాన్దొ,అయావజమిఙిడగు కిదెఙ్ ఎసోడ్ సుటుక్నాను ఆసఆత,గాని
నిఙిఇసట్ం సిలెల్ండమహాద్ . 35ఇదిలో,దేవుణువనిన్ గుడిఃడిఃసిసొనాన్ లె. పబుసితిత్ అతికారమ్ దాన్ 
వాతికాన్ పొగ్ డెఃఆనికాన్ * ఇజిమీరు వెహిన్దాకమీరు నఙితొఇదెర్ ఇజిమీవెట వెహిస్న.

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 కినిక మీ యూదురిఙ్ 
రూలుఙ్ తపిన్కాదా సిలికాదా?”, ఇజి పరిసయ్ రుఙని యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్వరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
4గాని వారు అలెత మహార్ . అందెఙె యేసు అయా జబుది వనిన్ఙ్ డగు కూకాండె, నెగెణ్ కితాండె
పోకాన్. 5 వెనుక వాండు వరిఙ్, “మీలొఇ ఎయెది బా గాడఃదె గాని కోడిః గాని విసాంతి దినమ్ దు
గుటాద్ అరిఙ,దనిన్ఙ్ వెటనెవెలిల్ లాగ్ ఇదెరా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 6యామాటెఙ్ వారుమర్ జివెహెఙ్ 
అట్ ఏతార్.

7 వాతి 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 వేలామిఙిఇంక పెరివనిన్ఙ్ వాండు కూకాన్ సు. వాండువాతిఙ,మీరిఎరిఙ్ కూకికాన్ 
వాజి నిఙి, “ఇదిలో, నీ బాడిడ్ః వినిఙ్ సిఅ”, ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలె మీరు సిగు ఆజి వెనాక్హి
బాడిఃదు బసెత్ఙ్ సొనిదెర్. 10 అందెఙె మిఙి ఎయెన్ బా కూకిఙ, మీరు సొనిస్ వెనాక్హి బాడిఃదు
బసుత్ . అయావలెమిఙి కూకికాన్ వాజి, “కూలాయెన్ నీను పెరికార్ బసిన్బాడిఃదు సొనిస్ బస్ అ”, ఇజి
వెహన్న్. అయావలె నీ వెట బసిత్వరి ఎదు నిఙి గొపప్ గవ్ రం వానాద్. 11వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబినిఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణు ఇజికాన్ కినాన్. వనిన్ఙ్ వాండెఇజికాన్ ఇజితగిజిఒడ్ఃబినిఎయె
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 వేలావారు నిఙి మర్ జి కూకాన్ర్. అయావలె నీను కితిత్దనిన్ఙ్ వారు మర్ జి
కిజినార్. 13అందెఙె నీను విందు కినివెలె, బీదాతి వరిఙ్, నీర్ సమ్ దివరిఙ్, సొటవరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్ 
కూక్ అ. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మిఙిమర్ జి సీదెఙ్ వారు అట్ ఎర్. అందెఙె దేవుణుమిఙి దీవిసాన్న్ లె.
దేవుణుతీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతిమనిన్ విజులోకురివెటనీనుసాజిమర్ జినిఙ్ నివెలె,నీను కితినెగిగ్
పణి వందిఙ్ దేవుణుమిఙిమర్ జి సీనాన్.
పెరివిందు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

15 వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్మహి వరిలొఇ ఒరెన్ యాక విహండె, యేసుఙ్, “దేవుణు ఏలుబడిః
కినిక టెటాఙ్ సూణివెలె, విందుద్ ఉణికాన్ అంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికాన్ 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

* 13:35 13:35 కీరన 118:26.
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కితిత్వరిఙ్ సొనిస్ వెహ్ అ”, ఇజి పోకాన్. 18 గాని కూలెఙ్ ఉండె లెకెండ్ పణిఙ్ వెహిస్ తపె ఆతార్.
మొదొహికాన్, “నాను ఉండి మడిఃఙ్ కొటమనన్. నాను అయక సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె, నఙి సెమిస్ అ
ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 19మరి ఒరెన్, “నాను అయ్ దు సెరుక్ డాను కొట మనన్. ఆకెఙ్ 
నెగెణ్ మనెనొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ సొనిస్న. నఙి సెమిస్ అ, ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ .
20మరిఒరెన్, “నానుఏలుపెండిల్ ఆతమనన్. అందెఙెవాదెఙ్ అట్ ఏ”,ఇజివెహాన్ . 21-22పణిమణిసి
మర్ జి వాతండె, యామాటెఙ్ వనిన్ ఎజుమానిఙ్ వెహాన్ . అయావలె అయాఇండొ ఎజుమాని కొపం
ఆతండె, “నీను పటన్మ్ క వీదిఙ, సందిఙ బేగిసొనిస్ బీదాతి వరిఙ్ , నీర్ సమ్ ది వరిఙ్,సొటాదివరిఙ్,
గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . వాండు, “బాబు నీను వెహి లెకెండ్ కిత. గాని
మరి నండొబాడిడ్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలె ఎజుమాని, “నాఇలుల్ నిండిదెఙ్, నీను నాహక్
వీదిఙసందిఙసొనిస్లోకురిఙ్ ఈడిఃసితగ్ అ”,ఇజివనిన్పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
కూకి అయాకూలెఙలొఇ ఒరెన్ బాఆటిండి రుసి నెస్ ఎన్”, ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25మందలోకువనిన్వెటసొనిస్మహివలెవరిదరిఙ్ సుడ్ఃజివాండుఈహ వెహాన్ . 26“ఎయెన్ బా

నా సిసూడుః ఆదెఙ్ ఇహిఙ, నఙి ఇంక, వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ వనిన్ ఆలు ని కొడొరిఙ్, వనిన్ అనన్
తంబెరిఙ్, వనిన్ తఙి బీబిఙ్ మరి వనిన్ సొంతపాణమ్ దిఙ్ బానండొ పేమిసెత్ఙ్ ఆఏద్. వాండు నండొ
పేమిసిత్ఙ,నాసిసూడుః ఆదెఙ్ అట్ ఏన్. 27ఎయెన్ బా కసట్మ్ కు ఓరిసిసాదెఙ్ బాఇసట్ం ఆజి నా వెట
వాతిఙనెనాసిసూడుః ఆనాన్.

28మీలొఇ ఎయెన్ బాఉండి నిరీ గుడిః తొహ్ తెఙ్ ఆసవాతిఙ,వాండు ముఙాల బసి, దనిఙ్ కరుస్
ఎసొ ఆనాద్ ఇజి లెకక్సుణాన్. పణిపూరి కిదెఙ్ వనిన్ కీదు మనిక ఆనాదొ, సాల్ ఎదొ ఇజి సూణాన్ 
గదె? 29-30అయకతొఏండవాండుపునాదిపొకిస్,పూరితొహ్ తెఙ్ అట్ ఇతిఙ,అకక్సూణికార్ విజెరె,
“వీండు తొహ్ తెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ గానిపూరి కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ కరాయిఇనార్. 31ఒరెన్ 
రాజుమరిఒరెన్ రాజువెటఉదద్ం కిదెఙ్ సొండెఙ్ ఇహిఙ,వాండుముఙాలెబసాత్ ండెసుణాన్,ఇరువయ్ 
వేలుఙ్ లోకుర్ వెట అయా రాజు వాజినాన్. వనిన్ ముసుక్ ఉదద్ం కిదెఙ్ నా పది వెయుఙ్ లోకుర్ 
వెట నాను అటాన్నా, సిలెనా ఇజి. 32 అట్ ఇఙ, అయా రాజు దూరం మనివెలెనె సల్ వాణిఙ్ పోకిస్
సమాదనంకిదెఙ్ వాండుసుణాన్. 33అయలెకెండ్ నె,మీలొఇఎయెన్ బావనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ డిఃస్ ఎండ
మహిఙ, నా సిసూడుః ఆఏన్. 34సోరు నెగిగ్కదె, గాని దనిఙ్ మనిన్ రుసి సొహిఙ, ఎలాగ మరి రుసి
తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 35అయాకబూమిదిఙ్ బాగానిగతత్మ్ దిఙ్ బాగానిపణిదిఙ్ రఎద్. అందెఙెఅయాక
వెలిల్ విసీరాన్ర్. గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెండు. అయావజ నడిఃజిమండు”, ఇజి వెహాన్.

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండినాండిఙ్ పనున్ పెరిన్కార్ నిపాపం కిజినికార్ ఇజియూదురు సుడ్ఃతికార్ విజెరె వనిన్ బోద
వెండెఙ్ వనిన్ డగు కూడిఃతమహార్ . 2పరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండుపాపం
కిజిని వరిఙ్ డగు కిజి వరివెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజినాన్”, ఇజి సణిఙితార్. 3అందెఙెవాండు వరిఙ్ 
కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. 4 “ఉండి వేల మీ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మనె. వనాక్లొఇ ఉండి గొరె
మురుతిఙ, వాండు అయాతొమ్ బయితొమెది గొరెఙ, అడిఃవిదు డిఃసి మురుతి మని గొరెదొహిన్దాక
రెబానాన్ గదె? 5-6అది దొహ్ కివలె సర్ ద ఆజి వనిన్ గుంజమ్ దు పిండిజి ఇండొ తనాన్. మరి వనిన్
కూలెఙ పడఃకాతి వరిఙ్ కూకిస్, “మురుతి మహి నా గొరె దొహ్ కె. అందెఙె నా వెట సర్ ద ఆదు”,
ఇజి వెహన్న్. 7అయావజనె,తొమ్ బయితొమెదిమణిసిర్ పాపం ఒపుప్కొండెఙ్ అవుసరం సిలి నీతి
నిజాయితిదికార్ మనార్. వరివందిఙ్ కలిగ్ నిసర్ దముసుక్పాపమ్ కుడిఃసిసితివనిన్వందిఙ్ దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు నండొ సర్ ద కలిగ్నాద్, ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”.

మురుతి రుపయిదొహ్ కిస్నాద్.
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8 “మరి,ఉండిబోదెల్ దిఙ్ పదివెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇఉండిరుపాయిమురుతిఙ,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. 10అయావజనె పాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు వనిన్ దూతెఙ ఎదు సరద్
ఆజినాన్ ఇజినానుమీ వెట వెహిస్న”.
తపిస్సొహిమరిసిమర్ జివాజినాన్ 

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

13 సెగం 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 ఇనికబాదొహ్ క్ ఎతాద్. 15అందెఙెవాండు
ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ వనిన్ డగు పణికిదెఙ్ సొహాన్ . వాండు పండిఙ్ మెపెత్ఙ్ వనిన్ మడిఃఙ వనిన్ఙ్ 
పోకాన్. 16 పండిఙ్ తిని పొడుః తింజి బఙ సొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆతాన్. గాని ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ 
ఇనికబాసిఏతార్. 17వనిన్ఙ్ బుదిద్ వాతివెలెవాండుఈహ ఒడిఃబితాన్, “నాబుబబ్ డగు ఎసొండారొ
పణిమణిసిర్ మనార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ అట్ ఇ నసొస్జావదొహ్ కిస్నాద్. ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

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

20వాండు దూరం మహివలెనె అపొప్సి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్ పాణం నొతాండె ఉహ్ కిస్ సొనిస్
పొంబితాండె ముదు కితాత్ న్. 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 .
22 గాని అపొప్సి వనిన్ పణిమణిసిర్ కూకాండె, “సొకక్ బేగి తగ్ అ. వినిఙ్ తొడిఃగిసుత్ . బొందు
ఇడ్ఃకిసుత్ . పాదమ్ కాఙ్ జోడ్ఃకు తొడిఃగిసుత్ . 23బలిసిత్ దూడః తసి ఓహ్ కు. మాటు తింజి సరద్ ఆనాట్.
24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యానామరిన్ సాతి లెకెండ్ మహాన్ . మరి ఏలు బతిక్తాన్. మురుతి లెకెండ్ 
మహాన్ . మరి యేలు దొహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వారు సరద్ ఆజి మహార్ . 25 అయావలె పెరిమరిసి
మడిఃఙ సొహ మహాన్ . వాండు మడిఃఙాణిఙ్ వాజి ఇలుల్ డగు వాతివెలె, బాజెఙ్ డెఃయిజినిక,
కర్ జిజినికవెహాన్ . 26అందెఙెవాండు పణిమణిసిర్ లొఇఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకాండె, ఇనికజర్ గిజినాద్,
ఇజి వెన్ బాతాన్.

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

28పెరి మరిసి కోపం ఆతండె, లొఇసొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙె అపొప్సి వెలిల్ వాతండె, లొఇ రఅ,
ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 29అయావలెవాండు వనిన్ అపొప్సి వెట, “ఇదిలో నిసొడు పంటెఙాణిఙ్ 
ఒరెన్ గొతియయెన్ లెకెండ్ పణికితత్ . ఎసెఙ్ బా,నీమాటెఙ్ నానులొఙిఏండమన్ ఏత. నాకూలెఙ్ వెట
సరద్ ఆదెఙ్ నీను నఙి ఉండి గొరె పిలల్బా సిఇతి. 30గానిసాని బూలాని వరిఙ్ సీజి నీ ఆసిత్ విజుపాడు
కితిత్ యామరిసి వాతిఙ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కి”, ఇజి వెహాన్ . 31అందెఙె అపొప్సి, “నామరిన్, నీను
ఎసిత్వలెబా నా వెటనె మనిన్. నఙి మనికెఙ్ విజు నీవి. 32 మాటు విందు కిజి సర్ ద ఆనిక నెగెద్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నీయాతంబెరిసాతిలెకెండ్ మహండె,మర్ జినిఙితాన్. మురుతిలెకెండ్ మహండె
దొహ్ కాన్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి,యేసువనిన్ సిసూర్ ఙఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారంమనిన్ వనిన్ ఇండొణిసఙతిఙసూణి
పెరి గొతియయెన్ ఒరెన్ మహాన్ . యాగొతియయెన్ సామనమ్ కు పాడు కిజినాన్ ఇజి నేరంమొపిత్క
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వెహాన్. 2 అందెఙె వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “నీ వందిఙ్ నాను వెంజిని యామాట ఇనిక? ఇండొణి
పణిఙలెకక్ తోరిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఏలుదాన్ నాగొతియయెన్ ఆఇ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
3యాకవెహాండెవాండుఈహ 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. 5అందెఙె వాండు వనిన్ ఎజుమాని బాన్ అపుప్
ఒతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. “నీను నా ఎజుమాని బాణిఙ్ ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజి
మొదొహి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 6 వాండు, “వంద కాయెఙ్ నూనె”, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వాండు,
“ఇదిలో నీ సీటి. బేగి బసి యాబయి 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 . 8 అనెయం
కితిత్ యా పెరి గొతిత్యయెన్ తెలివందిఙ్ ఎజుమాని పొగిడిఃతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వానికాలమ్ ది
వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండుయా లెకెండ్ కితాన్. అందెఙెయేసు, వెహిస్నాన్, “దేవుణుదిఙ్ నమిజి
వాండు వెహి వజ నడిఃనివరి ముసుక్, అయా పెరి గొతియయెన్ లెకెండ్, యా లోకమ్ ది సఙతిఙ
వందిఙె ఒడ్ఃబినికారె తెలిమనికార్. వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ 
తెలిమనికార్. 9మీరుయాలోకమ్ దు బతిక్జినిమనివలె ఇబెబ్ మిఙిమనికెఙ్ విజు దని వెటమీరు
నెగెండ తెలిదాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మీ బతుక్ ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె దేవుణు
మిఙి వాండు మంజిని బాడిఃదు ఎలాకాలం మండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం
మంజినికాన్ లావుదనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం సిలికాన్,
లావుదనిన్ముసుక్బా నమకంమన్ ఎన్.

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

14 డబుబ్ ఆస మనిన్ పరిసయ్ రు యామాటెఙ్ విజు వెహరె, వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 15వాండు వరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ , “లోకుర్ ముఙాల మీరు నీతి నిజాయితి మనికిదెర్ ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణు
మీమనుస్దికెఙ్ నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్ విలువ మనిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 16దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నిపవకరురాసిత్కెఙ్ బాపిత్సంసీనియోహానుకాలందాకబోదిసిమహార్ . అబెణిఙ్ 
అసి దేవుణు, వనిన్లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార వెహె ఆజి మహాద్ . దేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ లోకుర్ నండొ కసట్బడిఃజినార్. 17ఆగసం బూమి సిలెల్ండ ఆదెఙ్ సులునె, గాని
దేవుణు సితి రూలుఙది ఉండి గీతబా తపిస్ సొన్ ఏద్. 18ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి
బోదెల్ దిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతిఙ,దనివెటవాండు రంకు బూలాజినాన్. మాసిఙ్ డిఃసిత్ దనిఙ్ ఒరెన్ ఇడెఃఆతిఙ,
వాండు రంకు బూలాజినాన్.

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

ముసుక్మహాన్ . 20లాజరు ఇనిలొసిఉణికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఒడొఃల్ కండివిజుపుటుక్మహె.
ఆసిత్మనిన్ వనిన్ ఇండొణి డేవాద్ వనిన్ఙ్ ఇటాత్ మహార్ . 21వనిన్ బలల్దాన్ అరిజావ పరెఙ్ ఉణిజి బఙ
సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆసఆజిమహాన్ . నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్ పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22 లొసిన్ ఉణికాన్ సాతాన్. దేవుణు దూతెఙ్ వనిన్ఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు అబాహం
పడఃకాదు ఒతాన్. ఆసిత్మనిన్కాన్ బా సాతాన్. వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. 23 వాండు అయా లోకమ్ దు
బాదఆజినె, బుర పెరిజ్ ముసుక్ బేసాత్ న్. దూరంమనిన్ అబాహముఙ్ ని వనిన్పడఃకాద్ మనిన్లాజరుఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. 24అందెఙెవాండు, “బుబబ్ ఆతి అబాహము,నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ. నానుయా
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సిసుదు నండొ బాద ఆజిన. అందెఙె లాజరు వాజి వనిన్ డెఃసక్ ఏరుదు ముడుకిస్ నా నాలిక సలెఙ్ 
కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్ . 25అందెఙె అబాహము, “మరిన్ నీను బతిక్తి కాలమ్ దు
సుకం ముసుక్ మహి. గానిలాజరు కసట్మ్ దు మహాన్ . ఏలు వాండు ఇబెబ్ సుకం దాన్ మనాన్. నీను
కసట్మ్ దు మనిన్. 26యాకదె ఆఏండ, ఇబెబ్ణికార్ అబెబ్ వాదెఙ్ అట్ ఏండ, అబెణికార్ ఇబెబ్ వాదెఙ్ 
అట్ ఏండమఙి నిఙి నడిఃమి పెరిజోరె 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, ఇజినాను నిఙి బతిమాల్ జిన”, ఇహాన్ . 29అందెఙె అబాహము, “వరి డగుమోసెరాసిత్కెఙ్,
పవకరు రాసిత్కెఙ్ మనె. వారు అయాకెఙ్ వెంజిమండెఙ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 30వాండు, “బుబాబ్తి
అబాహము, ఆహె వారు కిఎర్. సాతికాన్ ఒరెన్ వరి డగు సొనిస్ వెహిఙనె, వారు పాపమ్ కు డిఃసి
సీనార్”, ఇజి వెహాన్ . 31 అందెఙె వాండు, “మోసె రాసిత్ మనికెఙ్ పవకరు రాసిత్కెఙ్ వారు వెన్ ఎండ
మహిఙ,సాతికాన్ మర్ జి నిఙ్ జిసొనిస్ వెహిఙ్ బావారు నమిమ్ఏర్”, ఇజి వెహాన్ .

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

సఙతిఙ్ ఎయెవెటవానెనొవనిన్ఙ్ అబాయా,నండొబాద. 2ఎయెన్ బానాముసుక్ నమకంఇడిత్ మనిన్
యా కొడొః ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపప్కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ పెరిసికస్ వానాద్. దినిన్ముసుక్ ఇజిరిసికస్నె
వనిన్మెడఃదుజతత్ పణుకుతొహిస్సందారమ్ దువిసీర్ నిక. ఆకదెవనిన్ఙ్ నెగెద్. 3అందెఙెమీవందిఙ్ 
మీరెజాగరమండు. నీ తంబెరినొ, ఎయెన్ బానిఙి తపుప్ కితిఙ, వనిన్ఙ్ డటం బుదిద్ వెహ్ అ. వాండు
తపప్డిఃసి ఒపప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ. 4ఉండి దినమ్ దు ఏడు సుటుక్ వాండు నిఙి తపుఙ్ కిజి,
ఏడు సుటుక్ నీ డగు వాజి ‘నాను తపప్డిఃసి ఒపుకొడిఃజిన’, ఇజి వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ”.
5నసిత్వలె పనెన్ండుమణిసిఅపొసుత్ డుఙ,మఙినండొనమకం సిదా”, ఇజిపబుఙ్ లొసాత్ ర్. 6అందెఙె
వాండు, “మిఙిసరుస్గింజ నసుత్ నమకంమహిఙ,యామలబరిమరాతిఙ్ సుడ్ఃజి, “వెలెఙాణిఙ్ పెరె
ఆజి సందారమ్ దు ఉణుసె ఆఅ”, ఇజి వెహిన్ వెలె అది మిఙి లొఙినాద్. 7-8 ఉండి వేల, మీలొఇ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొగొరెఙమేపెత్ఙ్ నొవెటిట్పణికినికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండుమడిఃఙదాన్ వాతిఙ,
“బేగి రఅ,వాజిఉణఅ”, ఇజి వెహిన్దెరా? సిలెల్,గాని, ‘సుబబ్రం ఆజి వర్ అ, నఙిబాటసీజిఉణితిని
దాక మన్ అ. వెనుక నీను ఉణఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ పణి కితిఙ్ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ 
వందనమ్ కు వెహన్ండా? 10 అందెఙె 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 . 12-13వాండు ఉండి నాటొసొనిస్ మహివలె పది మణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు
వాతార్. వారు దూరం నిహరె, “యేసు ఎజుమాని, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్.
14వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃతాండె, “సొనిస్, మీరు నెగెణ్ ఆతిదెర్ ఇజి పుజెరిఙ తోరె ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .
వారు సొనిస్ మహిఙ్ నెగెణ్ ఆతార్. 15 వరిలొఇ ఒరెన్, నెగెణ్ ఆత ఇజి నెసాత్ న్. వాండు డటం
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మర్ జి వాతాన్. 16వాతాండెయేసుఙ్ పాదమ్ క ముసుక్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసాత్ ండె, వందనమ్ కు వెహాన్ . వాండు సమరియదికాన్. 17 అందెఙె యేసు, “పది మణిసిర్ 
నెగెణ్ ఆతార్ గదె. ఆతొమెదిమణిసిర్ ఎంబెమనార్ ? 18-19ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జి వాతాన్. వీండు యూదురిఙ్ సెంద్ ఇకాన్. ఇసాయేలుదికార్ ఎందనిఙ్ తోరె
ఆఎతార్ ?”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె, “నీను నిఙ్ జి సొన్ అ. నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె
నెగెణ్ ఆతి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

దేవుణురాజువజవానివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
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20ఒరెన్ండు,దేవుణు ఏలుబడిః కినికలోకుర్ ఎసెఙ్ సూణార్ ఇజిపరిసయిరు వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.
అందెఙె వాండు, “దేవుణు రాజువజ వాని ముఙాల్ తోరిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 దేవుణు మిఙి
ఏలుబడిః కిజినిక ఇయేలెమొదొల్ సత్ మనాన్. అందెఙె, ఇదిలో ఇబెబ్ మనాద్, అదిలో అబెబ్ మనాద్ 
ఇజి లోకుర్ వెహిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 22మరి వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ ,
“లోకు మరిసి ఆతి నాను గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయం బా సుడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి మీరు కోరిజిన రోసుక్ వానెలె. గాని ఆ రోసుక్ లొఇ ఉండి రోజుబా మీరు తొఇదెర్. 23లోకుర్ 
మిఙి, “ఇదిలో ఇబెబ్ మనాన్, అదిలో అబెబ్ మనాన్”, ఇజి వెహన్ర్. గాని వరి వెట సొనామ్ట్. వరి
మాటఅసామ్ట్. 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఆగసమ్ దుమెరిసిన్వెలెఉండిపడఃకదాన్ మరిఉండిపడఃకాద్ 
జాయితోరిన్వజనెలోకుమరిసి ఆతినానువానివలెమంజినాద్. 25గానిముఙాలయాతరమ్ దికార్ 
నఙి నెకిస్పొకిస్నార్. వాండు నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వెలె.

26 నోవాహ కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె లోకు మరిసిఆతి నాను వాని ముఙాల మంజినాద్.
27 నోవాహ ఓడఃదు సొనిదాక లోకుర్ ఉణిజి తింజి మహార్ . పెండిల్ ఆజి పెండిల్దిఙ్ సీజి మహార్ .
నసిత్వలె గడడ్ నిండిజి, వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్. 28లోతు కాలమ్ దుమహిలెకెండ్ నె,నానువాని
ముఙాలమంజినాద్. లోకుర్ ఉణిజి,తింజి,కొడుఃజిపొరిస్మహార్ . పలవాకిస్,ఉణుసి,ఇలుక్తొహిస్
మహార్ . 29లోతుసొదొమడిఃసిత్ సొహినాండిఙ్,ఆగసమ్ దాన్ సిసు రంజికం పిరు లెకెండ్ వాజివరిఙ్ 
విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్ .

30 యా లెకెండ్ నె, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాని దినమ్ దు జరిగ్జి మంజినాద్. 31 నాను వాని
దినమ్ దు, మీదెద్ ముసుక్ మంజినికాన్ ఇండొ మనిన్ వనిన్ సామనమ్ కు ఒతెఙ్ డిగ్ దెఙ్ ఆఎద్.
అయలెకెండ్ నె మడిఃఙ మంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ మర్ జి వాదెఙ్ ఆఏద్. 32 లోతు ఆల్ సిఙ్ 
ఒడ్ఃబిదు. అది దేవుణు వెహి మాట వెన్ ఇతిఙ్ సాతాద్. 33 ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙె
కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బా నా
వందిఙ్ వనిన్పాణం సితిఙ,వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 34నానుమీ
వెటవెహిస్న,అయాపొదొయిరిఎర్ ఉండిమనస్మ్ దు గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుఒనాన్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ డిఃసన్సొనాన్. 35రుండిబోదెక్ కూడ్ఃజినూర్ జిమంజినె. ఉండిదనిఙ్ దేవుణుఒనాన్. ఉండి
దనిఙ్ డిసన్సొనాన్. 36రిఎర్ మడిఃఙమంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుఒనాన్. 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

1 వనిన్సిసూర్ డిఃస్ ఏండ ఎసిత్వలెబా పారద్న కిజి మండెఙ్ ఇజి నేర్ పిసెత్ఙ్ యేసు వరిఙ్ కతవజ
ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 2అకక్ఇనిక ఇహిఙ, ఉండి పటన్మ్ దు ఒరెన్ నాయం కినికాన్ మహాన్ . వాండు
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. 3ఆ పటన్మ్ దు ఉండి రాండి బోదెల్ మహాద్ .
అదివనిన్ డగు డిఃస్ ఎండవాజి, “నాముసుక్ పగ ఆతికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నఙి సీదెఙ్ మనిక
సీనిలెకెండ్ నీను నాయం తీరిస్ అ”, ఇజి బతిమాల్ జి మహాద్ . 4-5 వాండు సెగం కాలం కెఏతాన్.
వెనుక వాండు, “నాను దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. గాని యా ముండ
బోదెలిడిఃస్ ఎండవాజినఙిఏక ఏకలొసినాద్. అందెఙెఅదిమరిమరివాజిబాద కలిగ్ స్ ఏండ దనిన్ఙ్ 
నాయంతీర్ సన్”, ఇజివనిన్ఙ్ వాండెవెహాన్ . 6మరియేసువెహాన్ , “విండు,యానీతినిజాయితిసిలి
నాయం కినికాన్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి. 7అహిఙ, నీతి నిజాయితిమనిన్ దేవుణు,వాండు ఏర్ పాటు కితి
వనిన్ లోకుర్ రెయుపొకాల్ వనిన్ఙ్ పారద్నం కితిఙ,వాండు వరిఙ్ నాయంతీర్ స్ ఎండమంజినాండా?
వాండుఆల్ సెం కినాండా? 8నానుమీవెటవెహిస్న,వాండుబేగినాయంతీర్ సాన్న్. గానిలోకుమరిసి
ఆతినానుమర్ జివానివలె,నాముసుక్ నమకందాన్ మనిన్ వరిఙ్ సుణానా?

పరిసయుని పనున్పెరిన్ వనిన్ కత
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9సెగొండార్ మాపునీతిమనికాప్ ఇజి వరిఙ్ వారె గర ఆజిమహివరిఙ్ దుసలాడ్ఃతికార్ మహార్ .
ననిన్వరిఙ్ వాండు కతవజనెస్ పిసాత్ న్. 10“రిఎర్ లోకుర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుగుడిఃదుసొహార్ .
ఒరెన్ పరిసయి వాండు ఒరెన్ పనున్ పెరిన్కాన్. 11 పరిసయు వాండు సొహాండె, వనిన్లొఇ వాండు
ఈహ పారద్నం కితాన్, “ఓదేవుణు,నానుమహిలోకుర్ లెకెండ్ ఆఎ. ఆసగొటుఙు లెకెండొ,అనయం
కిని వరిలెకెండొ, రంకు బూలానివరి లెకెండొఆఎ. యాపనున్ పెరిన్ వనిన్ లెకెండ్ బాఆఎ. అందెఙె నిఙి
వందనమ్ కు.

12నాను వారమ్ దిఙ్ రుండి సుటుక్ ఉపాస్ మంజిన. నఙి వాజిని విజు దనిన్లొఇబా నిఙి దెసం
బాగంసీజిన”,ఇజిపారద్నం కితాత్ న్. 13గానిపనున్ పెరిన్కాన్ దూరంనిహన్. వాండుఆగాసందరొట్ బా
బేస్ ఎండ, వనిన్ గుండె కొతెత్ ఆజి, “ఓ దేవుణు, నాను పాపం కితిక. నఙి కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి
వెహాన్ .

14నాను మీ వెట వెహిస్న, పరీసయు వనిన్ ముసుక్ విని పాపమ్ కునె దేవుణు సెమిసాత్ న్. వీండు
దేవుణుముఙాలనీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజితీర్ సెఆతండె ఇండొసొహాన్ . వనిన్ఙ్ వాండెపెరికాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బా ఇజికాన్ 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. 16 గాని యేసు, కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు
కూకాన్. కూకాండె, “యాఇజి కొడొఃరిఙ్ నాడగు రపీర్. వరిఙ్ అడు కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యా
కొడొఃర్ లెకెండ్ మనికారె దేవుణు ఏలుబడిః కినివెలె మంజినార్. 17 నిజమె, మీ వెట వెహిస్న, ఇజి
కొడొఃర్ నమిమ్ని వజ, దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మజినార్. నమిమ్ఇకార్ మండెఙ్ 
అట్ ఎర్”.
ఒరెన్ అసిత్మనిన్కాన్ యేసువెటవరిగ్జినాన్ 

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 బానెగిగ్కాన్ ఆఎన్”, ఇజివెహాన్ . 20మరివనిన్ఙ్, “రంకు బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ
కిమ. అబద సాకిస్ వెహ్ మా. నీయాయ బుబెబ్ఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ సుడ్ఃఅ* ఇని మోసె సితిత్
ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి వెహాన్ . 21వెహిఙ్ వాండు, “ఇజివెలెహన్ అసియావిజు వనాక్ఙ్ లొఙిజిన
వాజిన”, 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 . 23 యామాటెఙ్ వెహిఙ్, వనిన్
మొకొం ఇజిక ఆతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ ఆసిత్మనికాన్. 24యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఆసిత్మనికార్ దేవుణు కినిఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగిమండెఙ్ ఎసొనొకసట్ం. 25ఒరెన్ సంసారంమనికాన్ 
దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగి మనిన్ దని ముసుక్ ఉండి ఒంటె దొబానం బొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ 
సూలు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 26అయావలెయామాటెఙ్ వెహికార్, “అహిఙ, దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ 
ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్. 27అందెఙెయేసు, “లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇకదేవుణు కిదెఙ్ 
అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు, “ఇదిలో, మాపుమఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు డిఃసాత్ పె నీ
వెట వాతాప్”, ఇజి వెహాన్ . 29-30అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
ఇజి ఇలుల్ దిఙ్ బా ఆలిస్ఙ్ బా, దాద తంబెరిఙ్ బా అయిసి అపొప్సిరిఙ్ బా కొడొఃకొకాదిఙ్ బా, డిఃసిత్కాన్ 
ఎయెండొవనిన్ఙ్ యేలుమరినండొకలిగ్నాద్. వానికాలమ్ దువనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్ని
బతుక్దు బామంజినాద్, ఇజి కసితంనానుమీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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యేసు వనిన్సావువందిఙ్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31 యేసు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో మాటు

యెరూసలెమ్ దు సొనిస్నాట్. లోకు మరిసి ఆతి నా వందిఙ్ పవకరు రాసిత్ విజుమాటెఙ్ అబెబ్ పూరి
ఆనాద్. 32-33యూదురు ఆఇ వరి కీదు నాను ఒపజెపె ఆన. వారు నఙి వెకిసి సిగు లాగిజ్,నాముసుక్
పూసి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపాన్ర్. మూండి దినమ్ కాఙ్ నాను మర్ జి నిక్ పె ఆనాలె. 34 గాని
సిసూరిఙ్ యామాటెఙ లొఇ ఉండిబా అరద్ం ఆఏతార్. దినిన్ అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్. వాండు వెహి
సఙతిఙ్ వారు నెస్ ఏతార్.
గుడిడ్ వాండు బేసెత్ఙ్ అట్ సినాన్ 

35యేసుయెరికొపటన్మ్ దిఙ్ డగువాతివెలె,ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి పడఃకాద్ బసిలొసిమహాన్ .
36సేనలోకుర్ అయాసరిదాన్ సొనిస్మహిక, వెహాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్ ఇజివెనబాతాన్. 37వారు
వనిన్ఙ్, “నజరెతువాండుఆతియేసు,సొన్ సినాన్”,ఇజివెహార్ . 38వాండు, “ఓదావీదుమరిసిఆతి
యేసువా,నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్.

39 ముఙాలె సొనిస్ మహికార్, “అలెఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ కసితం వెహార్ . గాని వాండు మరి నండొ
దావీదు మరిసి, నాముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజి మరి ఒదె డటం డేల్ సాత్ న్. 40-41యాక వెహాండె
యేసుఅబెబ్ నిహన్. “అయాగుడిడ్ వనిన్ఙ్ నాడగుతగ్ అ”, ఇజివరిఙ్ డటంవెహాన్ . వాండువాతిఙ్,
నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి కోరిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వాండు, “పబువా, నాను
బేసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజిన”, ఇజి వెహాన్ . 42అందెఙెయేసు, “ఇదిలో నీను సూణిలె. నీను నా ముసుక్
నమకంఇడిత్. అందెఙెనెగెణ్ ఆతి”,ఇజివెహాన్ . 43వెటనెవాండుబేసెత్ఙ్ అటాత్ న్. వాండుదేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజియేసువెటసొహాన్ . యాకసుడ్ఃతిఙ్ లోకుర్ విజెరెబా దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు నడిఃజియెరికొ పటన్మ్ దు వాతండె అయాసరిదాన్ సొనిస్మహాన్ . 2జెకయఇనిన్ ఒరెన్ 
అబెబ్ మహాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరిఙ్ నెయ్ కి. వాండు గొపప్ ఆసిత్మనిన్కాన్ . 3యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి వాండు కోరితాన్. గాని నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు కురికాన్. 4యేసు అయా సరిదాన్ నె వాజి మహిఙ్, వాండు ముఙాల్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఉండి
బొడెడ్ మరాత్ ఎకాన్. 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. 7 యాక
సుడ్ఃతారె, లోకుర్ విజెరె సణిఙితార్. “వీండు, పాపం కిని వనిన్ ఇండొ కూల సొహాన్ ”, ఇజి.
8అయావలె జెకయనిఙితండె,యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో పబువా,యేలునాఆసిత్ లొఇ సగం
బీదవరిఙ్ సీజిన. అనయమ్ దాన్ ఎయెబాన్ బా ఇనిక లొసిత్ఙ, నాను దని నాలిగ్ వంతు మర్ జి సీన”,
ఇజి వెహాన్ .

9యేసువనిన్ఙ్, “నేండుయాఇండొణివరిపాపమ్ కు దేవుణు సెమిసత్ మనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వినిన్ అనిసిఆతి అబాహము దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వజ, వీండుబా నమకం ఇటాత్ న్. 10లోకు
మరిసి ఆతినానుపాడాఃజిసొని వరిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ వాత”, ఇజి వెహాన్ .
పణిమణిసిర్ కత

11లోకుర్ యాకెఙ్ వెంజి మహార్ . వాండు యెరూసలెం డగు ఆతాన్. దేవుణు రాజు వజ వెటనె
వానాన్ లె ఇజి లోకుర్ బా ఒడ్ఃబితార్. అందెఙె వాండు కత వజ వరిఙ్ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 12ఒరెన్ 
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 ఉండిమీనా*సితాత్ న్. సితాండె, “నానుమర్ జివానిదాకబేరం కిజిమండు”,ఇజివరిఙ్ 
వెహాన్ .
* 19:13 19:13ఉండిమీనామూండి నెలెఙ పణిదిఙ్ కూలి
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14 గాని 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, అయా డబుదాన్ బేరం కిజి ఇనిక గణసాత్ ర్ 
ఇజినెసెత్ఙ్ వరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 16వరిలొఇమొదొహికాన్ వనిన్డగువాజి, “బాబు,నీనుసితియాబయి
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 . 18అయావలెమరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, నీను సితియాబయి రుపాయుఙాణిఙ్ 
రుండి వందెఙ్ యాబయి రుపాయ్ ఙు వాతె”, ఇజి వెహాన్ . 19నీను బా అయ్ దు పటన్మ్ క ముసుక్
అతికారి ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .

20-21అయావలెమరిఒరెన్ వాజి, “బాబు,ఇదిలోనీడబుబ్. నీనునీదిఆఇకఒనికి. నీనువిత్ ఇకెఙ్ 
కొయ్ జి ఒనికి. నీను గటి పాణం మనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ ఆజియా డబుబ్ రుమాల్ దు మూట
తొహ్ క ఇటాత్ మహ”, ఇజి వెహాన్ . 22-23అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పణిదిఙ్ రఇ పణిమణిసి,
నీ వెయిదిసొంతమాటదిఙ్ నె, నాను నిఙి తీరుప్ తిర్ సిన. నాను నాది ఆఇదనిఙ్ పెరిన్ ఒనికాన్ ఇజి,
నాను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్ గదె. నాను గటి పణం మనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్.
మరి ఎందనిఙ్ నా డబుబ్ బెంకుదు ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ, నాను మర్ జి వాతివెలె వడిడ్దాన్ 
దొహ్ కాద్ మరి. 24వినిన్బాన్ మనిన్డబుబ్లాగిజ్ పదిపటన్మ్ కాఙ్ అతికారిఆతిమొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”,
ఇజిపడఃకాద్ నిహిమహివరిఙ్ వెహాన్ . 25వారు, “బాబు,వనిన్ఙ్ అయ్ దువందెఙ్ రుపాయ్ ఙుమనె
గదె”, ఇజి వెహార్ . 26వెహిఙ్ వాండు, “నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ మరి నండొ కలిగ్నాద్ లె. గాని నమిదెఙ్
 తగ్ ఇవనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ కండెక్ బాలగాన్న్, ఇజినానుమీవెటవెహిస్న. 27మరి,నానువరిముసుక్
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నాఎదు కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

28యేసుయామాటెఙ్ వెహి వెనుక, యెరుసలం సొండెఙ్ వరి ముఙాల సొనిస్నాన్. 29-30ఒలివ
గొరొణ్ డగు మనిన్ బెత్ సెగె, బెతానియ ఇని నాహక్ఙ్ డగు వాతాన్. వాతివెలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ
రిఎరిఙ్ కూకిస్, “మీఎదుమనిన్ నాటొసొండు. అబెసొహిఙ సరి,తొహ్ కి మనిగాడఃదె 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
వెహండెపోకాన్. 32పోకిమనికార్ సొనిస్వాండువరిఙ్ వెహిలెకెండ్ నెసుడ్ఃతార్. 33వారుఆగాడఃదె
పిలల్దిఙ్ కుతిస్ మహిఙ్, దనిన్ ఎజుమానుర్, “మీరు ఎందానిఙ్ గాడఃదె పిలల్దిఙ్ కుతిస్న్ దెర్”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 34అందెఙె వారు, “యాక పబుఙ్ కావాలి”, ఇజి వెహార్ . 35వారు యేసుడగు తతాత్ ర్.
తతారె, దనిన్ముసుక్ వరి పాతెఙ్ పహర్. యేసుఙ్ దనిముసుక్ ఎకిసాత్ ర్. 36వాండు సొనిస్ మహిఙ్,
వరిపాతెఙ్ సొన్ సిని సరుద్ పహర్. 37ఒలివ గొరొణ్ డిఃగిన్ వాని సరుద్ వాతివెలె, వనిన్ సిసూర్ ని వనిన్
వెట మనిన్ మంద లోకుర్ విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు సుడ్ఃతి విజు గొపప్ పణిఙ వందిఙ్ 
సరద్దాన్ దేవుణుదిఙ్ డటంపొగిడిఃతార్. వారు ఈహ పొగిడిఃతార్.

38 “దేవుణు సితి అతికారమ్ దాన్ వాజిని రాజుఙ్ పొగ్ డెః ఆనికాన్ †. పరలోమ్ దు సమాదనం
మనాద్. ముసుక్ మనిన్ దేవుణు గొపప్ పెరికాన్”, 39 నసిత్వలె ఆ మంద లొఇ మనిన్ సెగొండార్ 
పరిసయ్ రుఙు, “ఓ బోదకినికి, నీ మంద సిసూర్ విజెరిఙ్ అలెజి మండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి
వెహార్ . 40అందెఙెవాండు, “వీరు అలెల్తమహిఙ,యాపణుకుఙ్ డటం డేలిస్పొగిడిఃజినె ఇజినాను
మీవెటవెహిస్న”,ఇజివెహాన్ . 41-42వాండుయెరూసలెంపటన్ం డగువాతండె,పటన్మ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి
అబెబ్ మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ అడఃబ తాన్. అడఃబతాండె ఈహ వెహాన్ , “మీరుయా దినమ్ దు బా
సమాదనం ఆని సఙతిఙ నెసిత్ఙ మిఙి ఎసొనొ మేలు మంజినాద్. గానియేలుయాకెఙ్ మీ కణకాఙ్ 
తోర్ ఎండడాఃఙితమనె. 43-44దేవుణుమిఙి రకిస్సెత్ఙ్ మీడగువాతికాలంమీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙె
మీ పగ్ ఆతికార్ మీ సుటులం కోట తొహ్ కిస్ వెలిల్ సొన్ ఎండ, లావు అడుడ్ ఙ్ కినార్. వారు మిఙి, మీ
పటన్మ్ దిఙ్ పూరి నాసనం కినార్. వారు పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ పటన్ం పూరి నాసనం
కిని కాలంవానాద్ లె.
† 19:38 19:38 కీరన 118:26.
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యేసు గుడిఃదాన్ సవ్ కారిఙపేర్ జినాన్ 
45-46 యాకెఙ్ వెహండె, వాండు దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . అయావలె అబెబ్ సవ్ కారిఙు పొరిస్

మహార్ . వరిఙ్, “నాగుడిఃపారద్నం కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ ఇజి దేవుణుమటదు రాసత్ మనాద్. గానిమీరు
డొఙారిమంజినిసాలం§లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”,ఇజివెహండెవరిఙ్ పేరాన్. 47యేసురోజు, గుడిఃదు
బోదకిజిమహాన్ . పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్,లోకుర్ లొఇమనిన్ 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, సువార బోదిసి
మహాన్ . అయావలె పెరి పుజెరిఙు ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వనిన్
ముసుక్వాతాద్. 2నీనుఇనిఅతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిని? ఎయెన్ నిఙియాఅతికారంసితాన్ ?
మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 3అందెఙెవాండు, “నాను బామిఙిఉండిమాట వెన్ బానా.
4బాపిత్సంసీదెఙ్ అతికారంయోహనుఙ్ ఎయెబాణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నాలోకుబాణిఙ్ నానఙి
యేలు వెహ ? ఇజి వెహాన్ . 5వరిలొఇ వారు ఈహ వరిగ్తార్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజిమాటు
వెహిఙ, ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజివాండు వెన్ బానాన్. 6లోకురి బాణిఙ్ ఇజిమాటు
వెహిఙ,లోకుర్ విజెరెమఙిపణకాణిఙ్ డెఃయినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యోహాను,ఒరెన్ దేవుణుపవక
ఇజి విజెరె పూరి నమిమ్జినార్. 7అందెఙె వారు, “అయాక ఎంబెణిఙ్ వాతాదొ మఙి తెలిఎద్”, ఇజి
వారు మర్ జి వెహార్ . 8 అహిఙ, ఎంబెణి అతికారమ్ దాన్ నాను యా పణిఙ్ కిజిన ఇజి నాను బా
వెహ్ ఎ”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .
రయుఙ కత

9 మరి, వాండు ఉండి కత వజ లోకురిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ లోకు దాకస్ టోట ఉణుసాత్ న్. ఆ
టోటసెగొండార్ రయ్ తూఙతనక సితాన్. సితండె నండొకాలంమండెఙ్ ఉండిదూరం దేసెంసొహాన్ .
10 పంట కొయ్ ని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ వాని పటుక్ఙ వంతు లొసి తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ గొతియ వనిన్ఙ్ 
రయ్ తూఙడగుపోకాన్. అయారయ్ తూఙవనిన్ఙ్ డెఃయితారెవహికీదాన్ మర్ జిపోకార్. 11వాండు
మరి ఒరెన్ గొతియవనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బా డెఃయిజి, సిగు కితారె వహి కీదాన్ పోకార్.
12మరిబా, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ గాయమ్ కు ఆని లెకెండ్ డెఃయితారె వెలిల్ విసీరార్.
13అయావలె దాకస్ టోట ఎజుమాని, “నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? నాను లావు పేమిసిన్ నా సొంత మరిసిఙ్ 
పోకన్. వారు వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనార్ లెసు”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె పోకాన్. 14గాని పాలి ఆసిత్ మనిన్కార్ 
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయాటోటాదిఙ్ అకుక్మనికాన్. యాటోటమాదిఆదెఙ్ వనిన్ఙ్ సపాన్ట్.
రదు”, ఇజి వరి లొఇ వారు వరిగ్తార్. 15అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ దాకస్ టోటదాన్ వెలిల్ పొకారె సపాత్ ర్.
అహిఙ, దాకస్ టోట ఎజుమాని వరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? 16వాండు వాజి, అయారయ్ తూఙ సపిస్ మహి
వరిఙ్ టోటఒపజెపాన్న్. లోకుర్ యాకవెహరె, “ఆ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహార్ .

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

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

20అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ బాగ గురి కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వెహిస్ని మాట లొఇ
ఇని దనిఙ్ బాతపు అసి వనిన్ఙ్ తొహిస్ అతికారిఙ బాన్ ఒపజెపెత్ఙ్. దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ 
పోకిస్నార్. యాసెగొండార్ మాపునీతినిజాయితిమనికాప్ ఇజి వేసం కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు
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పోకార్. వీరుసొనిస్వనిన్మాటెఙలొఇతపప్అసెత్ఙ్ ఇజి. 21వారువాతారెవనిన్ఙ్, “ఓబోదకినికి,నీను
నిజమతిక వెహిస్ బోదిసిని ఇజిమాపునెసాన్ప్. నీను ఇజికార్ పెరికార్ ఇజి తేడ తొఇకి. దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి నిజమాతి బతుక్ వందిఙ్ నీను నిజం నెసిప్సిన్ ఇజిమాపు నెసాన్ప్. 22మాపు కయ్ సరుఙ్ 
పనున్ సీనికెఙ్ నాయమ్ నా? అనయమ్ నా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 23-24 వాండు వరి సెఇ
బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండెవరిఙ్, “ఉండిదినారికాసుతోరిసుత్ . దినిముసుక్మనిన్బొమమ్ఎయెది? రాసిత్మనిన్
రాంత ఎయెది?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయిసర్ వి”, ఇహార్ వారు. 25అందెఙె వాండు, “కయిసరుది,
కయ్ సరుఙ్ సీదు. దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు అబెబ్ మంద ఎదు వాండు
వెహిమాటదు తపుఅసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. వాండుమర్ జివెహిమాటదిఙ్ నండొబమమ్ ఆతారెఅలెతార్.

27 నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రు యేసు డగు వాతార్. సాతి వెనుక మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి
వారు వెహిస్నార్. వారు వాతారె ఈహ వెన్ బాతార్. 28ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ.
వనిన్ తంబెరిస్ ఒనిన్ఙ్ ఇడెడ్ః ఆజి కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్. ఆహె సాతి వనిన్ వందిఙ్ కుటుం నిల్ పెత్ఙ్, ఇజి
మోసెమఙి రాసత్ సితత్మనాన్. 29-31యేలు సుడ్ఃఅ, ఉండి కాలమ్ దు, దాదతంబెర్ సిర్, ఏడు గురు
మహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. సాతిఙ్, నడిఃపి
వాండు దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి నడిఃపి దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ 
సిలెల్ండ వాండుబసాతాన్. ఆహె ఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బా
సాతాద్. 33అందెఙెసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె,ఆబోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆ ఏడు
గురుదిఙ్ బాఅదిఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

34 అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యా లోకమ్ ది లోకుర్ పెండిల్ ఆజినార్. పెండిల్దిఙ్ 
సీజినార్. 35 గాని సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ జి పరలోకమ్ దు మండెఙ్ తగిన్కార్ పెండిల్ ఆఏర్.
పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. 36ఎంఆనిఙ్ ఇహిఙ,వారు మరిసాఏర్. వారు దేవుణు దూతెఙపోలితికార్. వారు
సావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ నార్. అందెఙె వారు దేవుణు కొడొఃర్. 37-38 సాతికార్ నిఙ్ నార్ ఇజి మోసె
నెగెండరుజుప్ కిజినాన్. లటకసిన్బాన్ మోసెసొహాన్ . అబెబ్, ‘అబాహముదేవుణు,ఇసాస్కుదేవుణు,
యాకోబు దేవుణు ఇజి వాండు దేవుణు ఆతి పబు వందిఙ్ వెహిస్నాన్. అయావలె అబాహము,
ఇసాస్కు, యాకోబు బతిక్జినార్ ఇజి తోరాన్ద్. వాండు బతిక్తి మనిన్ వరిఙ్ నె దేవుణు. సాతి వరిఙ్ 
దేవుణు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ వెట కూడిఃతిమనికార్ విజెరె బతిక్జినార్.

39సెగొండార్,యూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “బోదకినికి,నీనునెగెండవెహి”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహార్ .
40వెనుక వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతార్.

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

45-46లోకుర్ విజెరె 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. యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ పెరికార్ బసిన్ బాడిఃదు
బసెత్ఙ్, విందుద్ నెగిగ్ బాడిఃదు బసెత్ఙ్ కోరిజినార్. 47వారు రాండి బోదెక్ ఇలాక్ణికెఙ్ అనయమ్ దాన్ 
లాగ్ జినార్. మహి వరి ఇంక నెగిగ్కాప్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ నిరీ పారద్నం కిజినార్. దేవుణు వరిఙ్ నండొ
సికస్ సీనాన్”.

21
1యేసుదేవుణు గుడిఃదు బసాత్ ండె,సుటులం బేసాత్ న్. అయావలెఆసిత్మనిన్కార్ సంతపెటెట్దు పెరి

సంత అర్ప్ సినిక సుడ్ఃతాన్. 2 ఇనిక సిలిల్ ఉండి రాండి బోదెలి సంత అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది
రుండి పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు వరిఙ్, “నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, యాఇనిక సిలి రాండి

† 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1.
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బోదెలి మహి విజెరె ముసుక్ లావు అర్ పాత్ ద్. 4వారు విజెరె వరిఙ్ కలిగ్తి మనిన్ సంసారం బాణిఙ్ 
అర్ పాత్ ద్. గానిఅది 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 కికయా 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 ఏండఅరెఆనిదినమ్ కువానెలె”,ఇజివెహాన్ . 7అయావలెవారు, “ఓబోదకినికి,యాకెఙ్ ఎసెఙ్ 
జరిగ్జినె? యాకజరిగ్ని కాలం డగు ఆతాద్ ఇజితోరిసిన్ గురు ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

8అందెఙెవాండువెహాన్ , “మీరుమొసెంకిబెఆఎండజాగరమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనండొండార్ 
నాపేరు అసివానార్ లె. వారు, “నానె దేవుణుపోకి కీసుత్ ఇజి,కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి వెహిస్వానార్.
వరివెటసొనామ్ట్. 9మీరువిదెమ్ కువందిఙ్,జటిఙ్ వందిఙ్ వెనివెలెతియెల్ ఆమాట్. యాకముఙాలె
జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానిఆకక్ర్ రోజువెటనె రెఉ.

10మరివాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “లోకుర్ ముసుక్లోకుర్,రాజెంముసుక్రాజెంజటిఙ్ 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.

12 గానియాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, వారు మిఙి అసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ కినార్. వారు మిఙి 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
ముఙాలబాదఆఏ 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 కూడ్ఃజిమహిక,మీరు సుడ్ఃతిఙ, దనిన్
నాసనం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. 21 అయావలె నాసనం ఆఏండ మండెఙ్ యూదయ
దేసమ్ దుమనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం నడిఃమిమనికార్ వెలిల్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె.
యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ లొఇసొండెఙ్ ఆఏద్. 22ముఙాలెరాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఅదెఙెయా
సికస్ దినమ్ కు. 23 ఆ దినమ్ కాఙ్ పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్, పాలు ఉట్ పిసిన్ వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యూదయ దేసెం ముసుక్ నండొ కసట్మ్ కు వానెలె. దేవుణు కోపం యా లోకుర్ 
ముసుక్ వానాద్ లె. 24 వారు కూరెద్ఙాణిఙ్ సానార్ లె. సెగొండారిఙ్ తొహ్ కిస్ పయ్ దేసెమ్ కాఙ్ విజు
ఒనార్ లె. దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ యెరుసలెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కినార్ లె. వరి ఏలుబడిః అబెబ్ పూరి
ఆనికాలమ్ దాకయెరూసలెం వరి అడిఃగి ఆనాద్.

25పొదుద్ దు, నెలదు, సుకెక్ఙదు బమమ్కిని గురుఙ్ తోర్ నెలె. సమ్ దరమ్ దిఉలెక్ఙ్ గొపప్ గగొల్ కిజి
వరిఙ్ తియెల్ కలిగ్ సెన్. ఆహెబూమిద్ మనిన్లోకుర్ విజెరె ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి అరద్ం కిఏండమంజినార్.
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
సూణార్. 28యాకెఙ్ జరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సిన్వెలె నిలిస్ బుర పెర్ దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీకసట్మ్ కాణిఙ్ 
విడుఃదల డగు ఆజినాద్.

29 వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజు మరెకాఙ్ సుడ్ఃదు. 30 ఆకెఙ్ 
సెగిసినివెలె, జేట కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరె సుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31 అయా లెకెండ్ నె, మీరు
యా సఙతిఙ్ జరిగ్నిక సూణివెలె, దేవుణు యా లోకమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక డగు ఆతాద్ ఇజి
నెసినిదెర్. 32యాసఙతిఙ్ జరిగ్నిదాక,యాతరమ్ దికార్ సాఏర్, ఇజినానుమీవెట కసితం వెహిస్న.
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33ఆగాసంబూమిసిలెల్ండఆనాద్. గానినామాటెఙ్ ఎసెఙ్ బాఅయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 34మీరుఉణిజి
తింజి మతుత్ దాన్ మన్ ఏండ యా లోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ విసారిస్ ఎండ జాగర మండు. సిలిల్ఙ,
లోకుమరిసిఆతినాను వాని దినం ఉరివాతి లెకెండ్ వెటనెవానాద్. అందెఙెజాగరమండు. 35యా
లోకమ్ దు బతిక్జిని లోకుర్ విజెరె ముసుక్ అయా దినం నెస్ ఎండ వానాద్. 36యాజరిగ్దెఙ్ మనిన్
విజువనాక్ఙ్ ఓరిసిమంజినిసతుత్ వందిఙ్,లోకుమరిసిఆతినాముఙాలెనిల్ నిసతుత్ వందిఙ్ ఎసిత్వలె
బా పారద్నం కిజి జగర్ త మండు. 37యేసు రోజు దేవుణు గుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సి మహాన్ . రెయ్ క
ఒలివ గొరొత్ మండెఙ్ సొనిస్ మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరె పెందాల్ నె, వనిన్ మాటెఙ్ 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 ఇనియూదెఙ్ సయాను అసాత్ న్.

4వాండు పెరిపుజెరిఙ,అతికారిఙబాన్ సొహాండె ఎలాగ వనిన్ఙ్ వరికీదు ఒపజెపెత్ఙ్, ఇజి వరివెట
వరిగ్తార్. 5 అందెఙె వారు సర్ ద ఆతారె, వనిన్ఙ్ డబుబ్ సీనాప్ ఇజి ఒపప్కొటార్. 6 వాండు దనిఙ్ 
ఒపుప్కొటాన్. మందలోకుర్ సిలిల్వెలె వనిన్ఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ తవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ . 7పులాఙ్ 
సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పండొయికిని దినంవాతాద్. ఆదినమ్ దుమెండగొరె పిలెల్ఙ్ పూజసీజిపసక్
బోజనంకిదెఙ్. 8అందెఙెయేసుపేతురుఙ్,యోహనుఙ్, “మీరుసొనిస్,మాటుపసక్బోజనంఉండెఙ్ 
తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ పోకిస్నాన్.

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

14 పసక్బోజనం కిదెఙ్ టయం ఆతివెలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ అపొసుత్ లు వెట
బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 15 అయావలె వాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్ ముఙాల మీ వెట కూడ్ఃజి యా
పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆత. 16 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యా పసక్ బోజెనమ్ దిఙ్ గురు
దేవుణు రాజెమ్ దుపూరి ఆనిదాకనానుమరి ఎసెఙ్ బాఉణెఏ. 17యేసుదాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ అసి
దేవుణుదిఙ్ వందనం కితాన్. కితాండె, “లొసి,మీరు సీబాజిఉండు. 18ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుదాన్ 
దేవుణు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాక నాను మరి దాకస్ పటుక్ రసం ఉణెఎ ఇజి నాను మీ
వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 19మరివాండు రొటెట్అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ దనిఙ్ ముకెఙ్ కిజి
వరిఙ్ సితాన్. “ఇక మీ వందిఙ్ సీజిని నా ఒడొఃల్ దిఙ్ గురు. నఙి ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజి మండు”,
ఇజి వెహాన్ .

20అయలెకెండ్ నె, బోజనం ఆతి వెనాక్ వాండు వరిఙ్ దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ సితాన్. ‘యాగినెదు
మనికెఙ్ మీ పాపమ్ క వందిఙ్ వాకిస్ని నా నలదిఙ్ గురు. యాకదె నా నలదాన్ దేవుణు ఇడిత్ కొతత్
ఒపుమానం. 21గానినఙిఒపజెపిన్కాన్ నావెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మనాన్. 22దేవుణు ఏర్ పాటు కితి
వజ,లోకుమరిసిఆతినానుసానాలె. గానినఙిఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ అబాయాగొపప్ కసట్ం”, ఇజివెహాన్.
23వారుయాపణిఙ్ వరిలొఇ ఎయెన్ కినాన్ ఇజి వరిలొఇవారె వరిగ్తార్. 24మరి, వరిలొఇ ఎయెన్ 
పెరికాన్ ఇజిఉండిఇజిగొడఃబవాతాద్. 25అందెఙెయేసువరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇవరిరాజుర్ వరి
ముసుక్ నండొ అతికారం కిజినార్. వరిముసుక్ అతికారమ్ దు మనికార్, ‘మాపులోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’,
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ఇజి అనుపె ఆజినార్. 26గానిమీరు అయలెకెండ్ 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? గానినానుమీ నడిఃమి, సేవ కిని వనిన్
లెకెండ్ మనన్. 28నా కసట్మ్ దు మీరె నా వెట నమమ్కమ్ దాన్ నిహి మహికిదెర్. 29నా బుబబ్ వనిన్
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ, నాను మిఙి అయా అతికారం ఒపజెపిస్న.
30అందెఙెనాను ఏలుబడిః కినివెలెనావిందుదునావెటఉణిజితినిదెర్. మీరురాజుర్ బసిమంజిని
సింహసనమ్ కాఙ్ బసి ఇసాయేలురి పనెన్ండు తెగాగ్ తి వరిఙ్ ఏలుబడిః కినిదెర్.

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎఇజివెహన్న్ ఇజియేసు వెహిస్నాన్.
31 “ఓ సిమోన్, సిమోన్, ఇదిలో రయు వాండు గింజెఙ జలిసిన్ వజ, నీ లొఇమనిన్ నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ 

సయాను నిఙి పరిస కినాన్. దినిన్వందిఙ్ సెల్ వ దొహ్ క మనాద్. 32 గాని సిమోన్, నీను నమకం
డిఃస్ ఎండ మండెఙ్ నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం కిత మనన్. నీను మర్ జి నా దరిఙ్ వానివలె, మహి
సిసూరిఙ్ వరి నమకం పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 33 అయావలె సిమోను, “పబువా, నీ వెట జెలిదు
వాదెఙ్, నీ వెటసాదెఙ్ బానాను తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 34దనిన్ఙ్ యేసు, “పేతురునాను వెహిస్న,
నేండుకొరు కెరెయెండముఙాలనీనునఙినెస్ ఎఇజిముసార్ వెహిన్లె”,ఇజివెహాన్ . 35మరి,వాండు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్, “డబుబ్ ఇడిన్ ససి, మరి ఉండి ససి, జోడుక్ సిలెల్ండ నాను మిఙి పోకివెలె, మిఙి
ఇనికబాతకుక్ 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 కొండెఙ్. 37 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
‘జెలిదు మనిన్ వరి వెట వనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. నాను వెహిస్న,
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 . 40అబెబ్ సొహిఙ్,వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు అర్ పెఎండపారద్నం కిదు”,
ఇజివెహాన్ . 41వాండువరిబాణిఙ్ పణుకువిసీరిన్నసొదూరంసొహాండె,ముణుకుఙ్ ఊర్ జిపారద్నం
కిజినాన్. 42 “ఓబా,నిఙిఇసట్ం ఆతిఙయాకసట్మ్ కునాబణిఙ్ లాగ్ అ. అహిఙ్ బానాఇసట్ం ఆఎద్,నీ
ఇసట్మ్ నెఆపిద్”, ఇజి. 43అయావలెదేవుణుమంజినిబాడిడ్ః దాన్ ఉండి దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ తోరె
ఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్. 44వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ గొపప్ దుకమ్ దుమహిఙ్,మరినండొపారద్నం
కితాన్. వనిన్ రూణు నలబొటుఙ్ లెకెండ్ బూమిదు అరె.

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

యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 
47యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్, నండొ జెనంవాతాద్. పనెండు సిసూర్ లొఇమనిన్యూద

ఇనికానె వరి ముఙాల సొహాన్ . వాండు యేసుఙ్ ముదు కిదెఙ్ వనిన్ డగు వాతాన్. 48 అయావలె
యేసు, “ఓ యూద, ముదు కిజినె, నీను లోకు మరిసి ఆతి నఙి ఒపజెపిన్దా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 49యేసు వెట మహి సిసూర్ జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్, వారు, “పబువా, మాపు కూరద్దాన్ 
వరిఙ్ కతెత్ఙ?”, ఇజివెన్ బాతార్. 50వరిలొఇఒరెన్ విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి పణిమణిసిఙ్ 
ఉణెర్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.

* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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51 గాని యేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె, అయా పణిమణిసిఙ్ గిబిబ్దిఙ్ ముటాత్ ండె వనిన్ఙ్ 
నెగెండ్ కితాత్ న్. 52యేసువనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ వాతిపెరిపుజెరిఙు,దేవుణు గుడిః అతికారిఙు పెదెద్ల్ ఙవెట,
“నాను డొఙ వాండునా? నఙి అసెత్ఙ్ పెరి కూడఃమ్ కు కొణెఙ్ అసి మీరు వాతిదెర్ ? 53 రోజు నాను
మీ వెటనెమంజి గుడిఃదు నేర్ పిసత్ గదె. అయావలెమీరు నఙి తొహ్ ఇతిదెర్. యాకదె నఙి తొహ్ కెఙ్ 
దేవుణుమిఙి సితిత్ సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దుమనాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
54 వారు వనిన్ఙ్ తొహ్ కారె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి ఆతి వనిన్ ఇండొ ఒతాన్.

పేతురు దూరందాన్ వెనాక్సొనిస్మహాన్ . 55వారుడేవనడిఃమి,సిసుఎర్ సికూడ్ఃజిబసిమహివలె,
పేతురు వరి వెట బసాత్ న్.

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

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

కసెల్ దాన్ తొహ్ కారె, “ఓ పవక, వెహ్ అ, ఎయెన్ నిఙి డెఃయితాన్ ఇజి”, ఇజి వెన్ బాతార్. 65వారు
వనిన్ఙ్ దూసిసిన్ మరి నండొమాటెఙ్ వనిన్ఙ్ వెహార్ .

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

కూడిఃతార్. యేసుఙ్ వరి ముఙాల నిల్ పాత్ ర్. 67-68వారు వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ నా, మఙి వెహ్ అ”,
ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙె యేసు వరిఙ్, “కీసుత్ ఇజి నాను వెహిఙ, మీరు నమిఇదెర్. నాను మిఙి
వెన్ బాతిఙమీరుమర్ జి వెహ్ ఇదెర్. 69గానిఏలుదాన్,లోకుమరిసిఆతినాను గొపప్ అతికారంమని
దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70అయావలెవారు విజెరె, “అహిఙ, నీను దేవుణు
మరిసినా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “మీరు వెహి లెకెండ్ నె, నానె దేవుణు
మరిసి”, ఇజి వెహాన్ . 71అందెఙె వారు, “ఎందానిఙ్ మఙిమరి రుజుప్ వెహిన్కార్. వనిన్ వెయ్ దానె
మాటవెహట్”, ఇజి వెహార్ .

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

ఆతి పిలాతు బాన్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్. 2వారు, “వీండు మా లోకుర్ నడిఃమి గొడఃబ రేపిస్నాన్. రోమ
రాజు ఆతి కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీమాట్ ఇజి వెహిస్నాన్. నానె కీసుత్ అహిఙ రాజు ఇజి వెహిస్నాన్”,
ఇజి వనిన్ ముసుక్ నేరంమొపాత్ ర్. 3అందెఙె పిలాతు యేసుఙ్, “నీను యూదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, “ఒఒ, నీను వెహి వజనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . 4పిలాతు పెరిపుజెరిఙ వెట
మందలోకుర్ వెట, “వినిముసుక్ నఙి, ఇనితపుప్బాతోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5గానివారు, “ఏక ఏక
వెహార్ , “వీండుయూదయదేసెమ్ దిలోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్మాట నెసిప్సి గొడబ రేపిస్నాన్. యాపణి
గలిలయదు మొదొలిస్ ఇబెబ్ దాక వాతాన్”, ఇజి. 6యాక వెంజి, “వీండు గలిలయదికాండా”, ఇజి
పిలాతు వెన్ బాతాన్. 7యేసు హేరోదు ఏలుబడిః కిని గలీలయ ముటదికాన్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్.
అందెఙెవాండు వనిన్ఙ్ హెరొద్ బాన్ పోకాన్. అయావలెహెరొదుబాయెరూసలెమ్ దుమహాన్ .
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8హేరోదుయేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె నండొసర్ దఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యేసు వందిఙ్ నండొవెహ
మహాన్ . నండొ కాలమ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజి మహాన్ . యేసు కిని బమమ్ ఆని పణిఙ
సుడ్ఃదెఙ్ కోరితాన్. 9 అందెఙె వాండు నండొ మాటెఙ్ వెన్ బాతాన్. గాని యేసు ఇనికబా మర్ జి
వెహ్ ఏతాన్. 10పెరిపుజెరిఙు,యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ బాన్ నిలిస్,వనిన్ముసుక్ డటిసినేరం
మొపిస్ మహార్ . 11హేరోదుని వనిన్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసి సెకాల్ కితార్. నండొ దర మనిన్
గొపప్ ఉండిసొకతొడ్ఃగిస్ పిసాత్ ండె పిలాతు డగుమర్ జిపోకాన్. 12అయారోజునెపిలాతునిహేరోదు
కూలెఙ్ ఆతార్. దినిముఙాలెవారు పగ్ దాన్ మహార్ .

13-14అయావలెపిలాతు,పెరిపుజెరిఙ,అతికారిఙ,లోకాఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె వరిఙ్, “లోకుర్ నడిఃమి
గొడబరేపిస్నాన్ ఇజివెహిస్వినిఙ్ మీరునాబాన్ తతిదెర్. మీఎదునానువినిఙ్ వెన్ బాత. గానిమీరు
వెహి నేరం ఇనికబా విని లొఇ నఙి తోర్ ఏత. 15అయలెకెండ్ నె, హెరొదుఙ్ బా తోర్ ఎతాన్. వాండు
వినిఙ్ మాడగుమర్ జిపోకాన్. ఇదిలోవీండుసావుదిఙ్ తగితిఇనిన్ పణిబాకిఎన్. 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 డటం
డేడిఃసాత్ ర్. 19బరబబ్ పటన్మ్ దు గొడఃబ రేపిసాత్ ండె,సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్. అందెఙెవనిన్ఙ్ జెలిదు ఇటాత్
మహార్ . 20యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజిపిలాతుమరిలోకురిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙా? ఇజివెన్ బాజినాన్.
21 గాని వారు, “వినిఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి
సప్ అ”, ఇజి నండొ గగొల్ ఆతార్.

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

26 వారు వనిన్ఙ్ ఒసి మహార్ . అయావలె, మరి ఉండి దేసెమ్ ది కురెనియ పటన్మ్ దికాన్ ఆతి
సిమోన్ ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలెంపటన్ంవెలిల్దాన్ అయాసరియెరూసలెంపటన్మ్ దువాజిమహాన్ .
వారు వనిన్ఙ్ అసాత్ రె, యేసువెట, వనిన్ వందిఙ్ సిలువ పిండిదెఙ్ వనిన్ఙ్ సితార్. 27మంద లోకుర్ 
వనిన్ వెనాక్ వాజి మహార్ . వరిలొఇ బోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజి వాజి మహె.
28యేసువరిదరిఙ్ మర్ జి, “యెరుసలెమ్ దిబీబికండె,మీరునావందిఙ్ అడఃబామాట్. మీవందిఙ్ ని
మీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు. 29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బా పాలు ఉట్ పిస్ ఇ
వనాక్ఙ్ గొపప్ నెగెద్”, ఇజి వెహిన్ దినమ్ కు వానెలె. 30అయావలెవారు, “మాముసుక్ అర్ అ”, ఇజి
గొరొకాఙ్ వెట,మఙిపడ్ఃగ్ అ”, ఇజిమెటెఙ వెట వెహన్ర్ లె.

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

35 లోకుర్ నిహరె సుడ్ఃజి మహివలె, అతికారమ్ దు మనికార్, “వీండు మహి వరిఙ్ 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 ఉండిఉండెఙ్ సితారె, “నీనుయూదురిరాజు
ఇహిఙ, నిఙి నీనె రకిస్సె ఆఅ”, ఇజి వెహిస్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండు యూదురిఙ్ రాజు’ ఇజి వనిన్

* 23:31 23:31యాకయూదురిఉండిమాట. దినిఅర్ దంఇనికఇహిఙతపప్కిఇతినఙివారుసికస్ సితిఙనండొసెఇవరిఙ్ దేవుణు
ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ .
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ముసుక్మొపిత్ నేరంబోర్ డుదు రాసిసిలువాదు ఇటాత్ ర్. 39సిలువాదు డెఃయితిడొఙారిఙలొఇఒరెన్,
“నీను కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె ఆపిన్. మఙి బా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్. 40-41గాని
మహికాన్, “నీనుదేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కిసికస్నెనిఙిబాదొహ్ కమనాద్. నాయం
దానెమఙిసికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటు కితిమనిపణిదిఙ్ తగితిసికస్ సితార్. గానివీండు ఇని
తపుప్ బా కిఎన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ గోల కితాత్ న్. 42మరి, “యేసు, నీను రాజు ఆజిమర్ జి వానివలె, నఙి
ఒడ్ఃబిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 43అందెఙె యేసు, “నిజమె నాను నీ వెట వెహిస్న, నేండు నీను నా వెట
పరలోకమ్ దుమంజినిలె”, ఇజి వెహాన్ .

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

సీకటి వాతాద్. పొదు జాయి సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహిపాత ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక
నడిఃమిహాన్ రుండిముకెఙ్ కింజితాద్. 46యేసు, “ఓబా,నాపాణంనీకీదుఒపజెపిస్న”,ఇజివెహాన్ .
యా లెకెండ్ వెహండె వాండు పాణం డిఃసాత్ న్. 47 అయావలె సయినమ్ దివరి అతికారి, జరిగ్తిక
సుడ్ఃతండె, “నిజమెవీండునీతినిజయిదికాండె”,ఇజివెహిస్దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్. 48సుడ్ఃదెఙ్ 
కూడిఃతివాతిలోకుర్ విజెరెజరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి,గుండెకొతెత్ ఆజిమర్ జిఇండొసొహాన్ . 49గానివనిన్ఙ్ 
నెలవ్ ఆతికార్ విజెరె, నెలవాతివరిలొఇ గలిలయదాన్ వనిన్ వెటవాతిబోదెకు, దూరం నిలిస్యాకెఙ్ 
సుడ్ఃజిమహార్ .

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
50-51అయావలెయోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండుయూదయదేసెమ్ దిఅరిమతియఇనిన్

పటన్మ్ దికాన్ వాండు సన్ హది సఙమ్ దు మనిన్ వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. వాండు నీతి నిజాయితి
మనికాన్. యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజి సపెత్ఙ్ యూద పెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్.
దేవుణు ఏలుబడిఃతోరెఆనివందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . 52వాండు పిలాతు డగుసొహాండె
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.
54అయారోజు,విసాంతిదినంముఙాలమనిన్ తయార్ కినిరోజు. విసాంతిదినంమొదొల్ సెత్ఙ్ టయం
డగు ఆజినాద్.

55యేసు వెట గలీలయదాన్ వాతిబోదెకుయోసేపువెటసొహెనె, దూకి ని వనిన్ఙ్ ఇటిత్క సుడ్ఃతె.
56 వాండు ఇండొ మహరె, పీన్ గుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె తయార్ కితార్. విసాంతి దినం
మొదొల్ 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 బాతి మహిక సుడ్ఃతె.
అవిక్ లొఇ డుగితిఙ్ యేసు పీనుగు తోర్ ఏతాద్. 4 దినిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆజి నిహి మహివలె,
మిరిసిన్వజ తెలాని సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి రిఎర్ మొగవారు వనాక్ డగు నిహర్. 5అవిక్ నండొ తియెల్ 
ఆజిముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్. 6అయావలెఅయామొగవారువనాక్ఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరుబతిక్తి
మనిన్వనిన్ఙ్ సాతివరిబాన్ రెబాజిన్ దెర్ ? వాండు ఇబెబ్ సిలెన్. నిఙితమనాన్. మీవెట గలిలయదు
మహివలె వాండు ఇనిక వెహాన్  ఇజి ఎతుత్ కిదు. 7 ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, ‘లోకుమరిసి సెఇవరి కీదు
ఒపజెపె ఆదెఙ్ వెలె. సిలువాదు పొకె ఆజి, వాండు సాజి మూండి రోసాక్ఙ్ నిఙ్ నాన్ లె’, ఇజి”, ఇజి
వెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహిమాటఒడ్ఃబితె.
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9 దూకిదాన్ మహెనె, అబె సుడ్ఃతికెఙ్ విజు పదకొండు మణిసి సిసూరిఙ్ ని మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
వెహె*. 10 అవిక్ ఎయెక్ ఇహిఙ, మగద్లెనె మరి, యోసన, యాకోబుఙ్ అయిసి ఆతి మరియ,
వనాక్వరివెటమహిమరిసెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నె జరిగ్తికెఙ్ అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11గానివారు
బోదెక్ వెహిమాటెఙ్ నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,ఆకెఙ్ పంబరమాటెఙ్ లెకెండ్ వారుఒడ్ఃబితార్.
12అహిఙ్ బా, పేతురు నిఙితండె, దూకిదు ఊహ్ కిస్ సొహాన్ . వఙితి సుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు సుటిసిత్ తెలాల్ ని
పాతెఙ్ అరిమహికదె సుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్ అజి ఇండొమర్ జిసొహాన్ .

యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
13 అయా రోజునె, సిసూర్ లొఇ రిఎర్ ఎమాయుఇని ఉండి నాటొ సొనిస్ మహార్ . ఎమాయు

యెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు కిలో మీటర్ దూరం మనాద్. 14 వారు రిఎర్ జరిగ్తి విజు వందిఙ్ 
వరిగ్జి మహార్ . 15-16 వారు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ యేసు వాండె వాజి వరి వెట నడిఃతాన్. వారు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్,గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 17నసిత్వలెయేసు, “మీరు నడిఃజి వరిగ్జిని
యామాటెఙ్ ఇనికెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొం డిఃపాత్ రె, కదిల్ఎండ నిహర్.
18వెనుక వరిలొఇ కెల్యొపాఇనికాన్ ఒరెన్ యేసుఙ్, “యెరూసలెమ్ దు కూలవాతి వరిలొఇమంజి,
సొహి రోసాక్ఙ్ జరిగ్తికెఙ్ నెస్ ఇతికి నీను ఒరిదె”, ఇజి వెహాన్ . 19 “ఇనికెఙ్ జరిగ్తె?”, ఇజి వాండు
వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వారుఈహ వెహార్ . “నజరెతుదికాన్ యేసుఙ్ జరిగ్తిసఙతిఙవందిఙ్ వరిగ్జినాప్.
వాండు ఒరెన్ పవక. వాండు కితి గొపప్ పణిఙాణిఙ్ వెహి గొపప్ సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం
ఆతాన్. లోకుర్ విజెరె బా వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారె నమిమ్తార్. 20మాపెరిపుజెరిఙు, అతికారిఙు, రోమ
అతికారి కీదుసావుదిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. వారువనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి
సపాత్ ర్. 21 వీండునె ఇసాయేలు లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజి మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహప్. యాకదె
ఆఎండ,యాసఙతిజరిగ్జి నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

22-23మరి. మాలొఇమనిన్ సెగొండెక్ బోదెక్ మఙినండొబమమ్ 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. 24 మా వెట మనికార్ 
సెగొండార్ దూకిదు సొహరె,బోదెక్ వెహివజనె సుడ్ఃతార్. వనిన్ఙ్ వారు సుడ్ఃఏతార్.

25-26అయావలెవాండువరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్,పవకరువెహిమాటెఙ్ విజునమిదెఙ్ మిఙినండొ
కసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్ యా లెకెండమాలెఙ్ ఓరిసి, దేవుణు మంజినిబాడిఃదు వనిన్వెట అతికారమ్ దు
మండెఙ్ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 27వాండు దేవుణుమాటదు వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దని అరద్ం వరిఙ్ 
వెహాన్ . మోసెరాసిత్ 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.
29గాని వారు, “మా వెట మన్ అ. పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ ఆతాద్”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ మరి మరి
వెహాన్ . అందెఙె వాండు వరి వెట మండెఙ్ సొహాన్ . 30 వాండు వరి వెట ఉండెఙ్ బసిత్వెలె, రొటె
అసాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ దనిఙ్ రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31 వెటనె వారు వీండు యేసు
ఇజి గురు అసాత్ ర్. గానివాండు వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32అయావలెవారు రిఎర్, “వాండు సరుద్ ,
మావెటవరిగ్జి, దేవుణుమాటెఙ్ మఙినెస్ పిసిత్వెలె,మామనుస్దు నండొ సర్ దవాతి లెకెండ్ ఆతాద్ 
గదె”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 33-34వెటనె వారు నిఙితారె, యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . అబె,
వారు పదకొండు మణిసిర్ సిసూర్ ని వరి వెటమహికార్ కూడ్ఃజి, “నిజమె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్.
సిమొనుఙ్ తోరె ఆతాన్ ఇజి వరిగ్జి మహిక సుడ్ఃతాన్. 35 అయావలె వారు రిఎర్, సరుద్ జరిగ్తికెఙ్ 
యేసు రొటె రుకిస్వెలెవారు ఎలాగ గురు అసాత్ రొ దనిన్వందిఙ్ వెహార్ .

* 24:9 24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురిదేసమ్ దిఙ్ బాదకిజినిరోమపబుతవ్ంవందిఙ్ పణికినికార్ విరుయూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ 
అకాదె ఆఏండ వీరు నండొ పనున్ లొసి యూదురిఙ్ బాద కినార్ . ఆహె అనయమ్ దాన్ బావారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారు యూదురి

రూలుఙ్ లొఙిఏర్ అందెఙెయూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహాన్ర్. † 24:10 24:10యాకయూదురి ఉండిమాట దినిన్
అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ తపప్కిఇతి నఙివారు సికస్సితిఙ నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ ఇజి.
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సిసూర్ కూడిఃతివెలె వరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
36వారువరిగ్జిమహివలెనెయేసువాండెవరినడిఃమినిహండె, “సమాదనంకలిగ్ పిద్”,ఇజివెహాన్ .

37దూబతోరితాద్ ఇజి ఒడిఃబిజివారు నండొతియెల్ ఆతార్. 38నసిత్వలెవాండు, “ఎందానిఙ్ మీరు
తియెల్ ఆజిన్ దెర్ ? ఎందనిఙ్ అనుమానమ్ కు మీమనుస్ద్ వాజినె? 39నానెవాండు ఇజి నమిదెఙ్ 
నా కికాక్ఙ్ కాలాక్ఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి మనిన్ లెకెండ్ దూబదిఙ్ ఒడొఃల్ మన్ ఉ.
40యామటెఙ్ వెహిస్వాండు వరిఙ్ వనిన్ కికుక్ కాలుక్ తోరిసాత్ న్.

41-43 అహిఙ్ బా వారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండ మహార్ . అందెఙె వాండు వరిఙ్,
“తిండెఙ్ ఇనికబామనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, వారు ఉండి సుహిమొయముకెఙ్ సితార్. వాండు
లొసాత్ ండెవరిఎదుతిహన్. 44మరివాండు వరిఙ్, “నానుమీవెటమహివలెయాకెఙ్ నెమీవెటవెహ.
ఇనిక ఇహిఙ,మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దు, పవకరు రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, కీరనపుసత్కమ్ దు నా వందిఙ్ రాసిత్
మనికెఙ్ విజుపూరిఆదెఙ్ వెలె”, ఇజి. 45వాండు దేవుణుమాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వరిఙ్ సాయం కితాత్ న్.
46-47వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ రాసత్ మనాద్. అయాకఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ మాలెఙ్
ఓరిసి, సాజి మూండి రోసాక్ణిఙ్ సావుదాన్ నిఙ్ నాన్ లె. యెరూసలెమ్ దు మొదొలిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ 
వనిన్ అతికారమ్ దాన్ ‘పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃఅ’, దేవుణు సెమిసాన్న్”, ఇని మాట వెహె ఆనాద్ లె.
48మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ లోకాఙ్ వెహెఙ్. 49నా బుబబ్ ఒటుట్ కితి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నాను మిఙి పోకన్.
గానిముసుక్హాన్ సతుత్ మీముసుక్ వానిదాకమీరుయెరూసలెం పటన్మ్ దునెమండు.

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

దీవిసాత్ న్. 51 దీవిసి మహివలె వాండు వరిఙ్ డిఃసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండు మంజిని బాడిఃదు
ఒతాత్ న్. 52-53 వారు వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ రె, నండొ సరద్దాన్ యెరూసలెమ్ దు మర్ జి వాతార్. వారు
డిఃస్ ఏండ గుడిఃదు మంజి, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమహార్ .
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యోహనురాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ లొఇఒరెనాతియోహానురాసిత్ పుసత్కమ్ నెయాక. యేసుయాలోకమ్ 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 ఇజి
యేసు వందిఙ్ యాపుసత్కమ్ దు వెహిస్నాన్. యా సువార రాసి మహివలె, రోమ గవర్ మెంటుదు
మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నండొమాలెఙ్ కిజి మహర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం
సీదెఙ్ యోహానురాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

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

దేవుణు వెటమహాన్ . వాండె దేవుణు. 2వాండు లోకం పుటిస్ ఏండ ముఙాలె, దేవుణువెటమహాన్ .
3విజు వనిన్వెట దేవుణు తయార్ కితాన్. కలిగ్తిమనిన్క ఇనికబావాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4జీవు
వనిన్బాన్ మనాద్. అయా జీవు లోకురిఙ్ జాయి ఆత మనాద్. 5జాయ్ సీకటిదు జాయ్ సీజినాద్.
గాని సీకటిదుమనిన్కార్ జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6దేవుణు బాణిఙ్ పోకి ఒరెన్ మణిసివాతాన్. వనిన్
పేరుయోహాను. 7వాండుఅయాజాయ్ వందిఙ్ సాసయ్ంవెహెఙ్ ఒరెన్ సాసిలెకెండ్ వాతాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వినిన్బోదవెంజిలోకుర్ విజెరెఅయాజాయ్ దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాతాన్. 8యొహానుఅయాజాయ్ 
ఆఏన్. గాని అయా జాయ్ వందిఙ్ సాకస్ం వెహెఙ్ వాతాన్. 9 అయా జాయ్ నె నిజమాతి జాయ్ .
నిజమాతి జాయ్ లోకమ్ దు వాజి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ జాయ్ సీజినాన్. వాకయ్ంనె నిజమాతి జాయ్ .
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
యూదురిలోకుర్ వనిన్ఙ్ డగు కిఏతార్. 12వనిన్ఙ్ ఎసొండార్ డగు కితాత్ రొ,వారెవనిన్ముసుక్నమకం
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 ఇజి ఇటాత్ న్. 14వాకయ్ం ఇనికాన్ లోకు ఆతాండెమానడిఃమి బతిక్తాన్. వాండుమాముసుక్
వనిన్దయాదరమ్ం పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు
ఎసొ గొపప్పెరికాన్ ఇజిమాపుసుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ వాతి ఒరెండెమరిసి ఆతి గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండు లోకురిఙ్, “నా వెనాక్ వానికాన్ 
నఙిమిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఏండ ముఙాల్ మనిన్కాన్ ఇజి నాను వెహికాన్ 
వీండె”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ . 16వనిన్ పూరి దయాదర్ మందాన్ వాండు మఙి విజెరిఙ్ దీవిసాత్ న్.
కాలమ్ కు గడఃపిస్ మహిఙ్ బావాండు మఙి దీవిసినెమంజినాన్. 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, ఒరెండెమరిసినె దేవుణు ఎయెన్ ఇజిమఙితెలివి కిబిసాత్ న్.

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

వరిఙ్ పోకార్. “నీను ఎయెన్ ఇజి వెహెఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలెయోహను
ఈహ వరిఙ్ సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్ ఆఏ”, ఇజి నెగెండ వెహాన్ . 21 అయావలె వారు, మరి
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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 జివెహెఙ్ నీనుఉండిజబాబుసిదా. నీవందిఙ్ నీనుఇనిన్క ఇజివెహెఆజిని?”,ఇజివెన్ బాతార్.
23దనిన్ఙ్ యోహానుయెసయపవక వెహివజవెహాన్ . “ ‘పబు వందిఙ్ సరితినాఙ్ కిదు, ఇజిబిడిఃమ్ 
బూమిదు డేల్ సినివనిన్ లెకెండ్ * మనన్ నాను”. 24-25 వనిన్ డగు వాతికార్ పరిసయ్ రు పోకికార్.
అయావలె, అయాపరిసయురుఙ లొఇ సెగొండార్ వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ ఆఇఙ, ఏలియ పవక ఆఇఙ,
మాపుఎదు సూణి పవక ఆఇఙ,మరి ఎందనిఙ్ నీను బాపిత్సం సీజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

26దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. గానిమరిఒరెన్ మనాన్. వాండుమీనడిఃమి
మనాన్. వనిన్ఙ్ మీరు పోలిస్ ఇదెర్. 27వాండెనా వెనాక్వాజినికాన్. 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. సుడ్ఃతండెవాండు, “ఇదిలో
లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్. వాండు లోకురి పాపమ్ కు
సొనిప్సాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 30 “నా వెనాక్ ఒరెన్ వాజినాన్, వాండు నఙి ఇంక మిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండునానుపుట్ ఎండముఙాలమనిన్కాన్ ఇజినాను ఎయెవందిఙ్ వెహనొవాండెవీండు'.
31వీండుఎయెన్ ఇజినానెనెస్ ఎత. గానిఇసాయేలులోకురిఙ్ వీండుఎయెన్ ఇజితెలివికినివందిఙె
నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజివాత”, ఇజి వెహాన్ .

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

35మర్ సనాండిఙ్, మరి, యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహమహాన్ . 36అయావలెయేసు
అయాసరిసొనిస్మహిఙ్,వనిన్ఙ్ డిటంసుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో,పూజఆదెఙ్ దేవుణుపోకివనిన్మెండగొరె
పిలల్’, ఇజి వెహాన్ . 37అయా రిఎర్ సిసూర్ వాండు వెహిక వెహరె, యేసు వెనాక్ సొహార్ . 38యేసు
మహండె, వారు వెనాక్ వాజినిక సుడుఃతాన్. సుడ్ఃతాండె వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. వారు వనిన్ఙ్, “రబిబ్, ఇహిఙ బోదిసిన్కాన్, నీను ఎంబె మంజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
39వాండు, “రదు,వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙెవారు సొహరె,వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్.
అయా రోజు వారు వనిన్వెట మహార్ . అయావలె రమారమి పొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆత మహాద్ .
40సిమోన్ పేతురు తంబెరిస్ ఆతి ఆందెయ ఇనిన్కానెయోహాను వెహిక వెంజియేసువెటసొహి రిఏర్ 
లొఇ ఒరెన్. 41వాండు వెటనె, వనిన్అనన్సి సిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపుమెసయెఙ్ † సుడ్ తాప్”,
ఇజి వెహాన్ . 42 వెహండె వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతాన్. యేసు సిమోనుఙ్ సుడ్ఃజి, “నీనుయోహాను
మరిసి ఆతి సిమొను. నీను కేప ఇజి కూకె ఆనిలె”, ఇజి వెహాన్ . (గీకు బాసదు అయామాటపేతురు
ఇజి రాసత్ మనాద్. దని అరద్ం ఇనిన్క ఇహిఙ సటు ఇజి).

యేసుపిలిపుఙ్ నతనయేలుఙ్ కూకిస్నాన్ 
43 మహస్ నాండిఙ్, గలీలయ ముటదు సొండెఙ్ ఇజి యేసు ఒడ్ఃబితాన్. అయావలె, వాండు

పిలిపుఙ్ దసూల్ ఆతాతాండె వనిన్ఙ్, “నా వెట వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 44 పిలిపు
బెత్ సెయద్ ఇని పటన్మ్ దికాన్. పిలిపు, ఆందెయ, పేతురు వీరు ఉండె పటన్మ్ దికార్. 45 పిలిపు
నతనయయేలు ఇని వనిన్ఙ్ రెబాతాండె వనిన్ఙ్, “మోసె రాసిత్ సితి రూలుదు వాండు రాసిత్ మనిన్
వనిన్ఙ్, పవకరు బా రాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మాపుదసూల్ ఆతాప్. వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతియేసు.

* 1:23 1:23యెసయ 40:3. † 1:41 1:41మోసయఇహిఙ దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ పోకికాన్ . ఇది
ఏబిబాస
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యోసేపు మరిసి”, ఇజి వెహాన్ . 46 అందెఙె నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్కెఙ్ ఇనికబా నజరేతుదాన్ 
వానాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వనిన్ఙ్ పిలిపు, “వాజి సుడ్ఃఅ”, ఇహాన్ . 47 యేసు నతనియేలు
వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతండె, “ఇవిలొన్ నిజమాతి ఇసాయేలుదికాన్ వాజినాన్. విని లొఇ ఇనిన్
సెఇకెఙ్ బా సిలుల్ ”, ఇజి వనిన్ వందిఙ్ వెహాన్ . 48అయావలె నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నీను ఎలాగ నఙి
నెసిన్?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “పిలిపు నిఙి కూక్ ఏండ ముఙాలె, నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి మనిక
నాను సుడ్ఃత”, ఇహాన్ . 49నతనియెలు, “బోదిసిన్కి, నీను దేవుణుమరిసి. నీను ఇసాయేలులోకురి
రాజు”, ఇహాన్ . 50అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, “నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి మంజినిక నాను సుడ్ఃత ఇజి
నాను వెహిఙ్ నె నీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంక మిసిత్ నండొ పెరి పణిఙ్ నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .
51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం వెహిస్న, ఆగాసం రెయ్ ఆజి దేవుణు దూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతి నా
డగు ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జివానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి

1 రుండి దినమ్ కు సొహి వెనాక్, గలీలయ ముటది కానా ఇని పటన్మ్ దు ఉండి పెండిల్ జరిగ్తాద్.
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 ఇజి తోరె ఆదెఙ్ దేవుణు నా వందిఙ్ 
ఏర్ పాటు కితి వేలా ఇంక రఎదె”, ఇజి వెహాన్ . 5యేసు అయ్ సి పణికినివరిఙ్, “వాండుమిఙి ఇనిన్క
వెహిఙ్ బా మీరు కిదు”, ఇజి వెహాద్ . 6 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిత్వజ మండెఙ్ యూదురు సుబబ్రం
ఆనార్. సుబబ్రం ఆనివందిఙ్ వారు నొర్ బానార్. అయాక వరి ఉండి ఆసారం. ఆహె నొర్ బాని
దనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితి గోలమ్ కు మహె. డగు తొంబయ్ దాన్ నూటి ముపయ్ లీటర్ 
ఏరు అసెన్. ననిన్ గోలమ్ కు ఆరుబాన్ మహె. 7 యేసు, “అయా గోలెమ్ కాఙ్ ఏరు నిహ్ తు”, ఇజి
పణికిని వరిఙ్ వెహాన్ . వారు నిండు నిహర్. 8అయావలె వాండు వరిఙ్, “ముడుకిస్ సవ్ దెరి బాన్ 
ఒతు”, ఇజి వెహాన్ . వారు అయా లెకెండ్ కితార్. 9 సవ్ దెరి యెలు దాకస్ కడు ఆతి ఏరు రుసి
సుడ్ఃతాన్. అయాదాకస్కలుల్ ఎమేణిఙ్ వాతాదొ ఇజి ఆ ఏరు ముడుకి ఒతి పణికిని వరిఙె తెలినా
ద్ గాని సవ్ దెరిఙ్ తెలిఎద్. వాండు పెండిల్ మరిసిఙ్ కూకాన్. 10 కూకాండె వనిన్ఙ్, “విజెరె కూలెఙ
నెగిగ్ దాకస్కలుల్ ముందాలె సీనార్. లావు ఉటి వెనాక్ అడెడ్బెడెడ్దిక సీనార్. గాని నీను ఏలుదాక నెగిగ్
దాకస్కలుల్ నె ఇడిత్ మనిన్”, ఇజి వెహాన్. 11 యాకాదె యేసు కితి మొదొహి బమమ్ ఆతి పణి. యాక
గలీలయముటది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు జరిగ్తాద్. అయాలెకెండ్ 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 

13యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙెయేసుయెరూసలెమ్ దు సొహాన్ .
14బాన్ దేవుణుగుడిఃది అరుఙుదు బేరం కిజిని వరిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, పూజ కిని
వందిఙ్ పారపొటిఙ్ పొరిన్వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. పయుదేసెమ్ దిడబుబ్ఙ్ మరిసియూదురికాసుఙ్ 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. 16 పార 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.
18అయావలెయూదురు, యాపణిఙ్ కిదెఙ్ నిఙి ఇని అతికారం మనాద్ ? ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి
మఙి తోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 19 “యాగుడిః డెఃయిజి అర్ పు. మూండి

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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రోసాక్ఙ్ నాను మరి తొహన్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20దనిన్ఙ్ యూదురు, “యాగుడిః తొహెఙ్ 
నలపయ్ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీనుమూండిరోసాక్ణిఙ్ తొహిన్దా?”, ఇహార్ . 21గానిదేవుణుగుడిః
వందిఙ్ వెహివలెవనిన్ ఒడొఃల్ వందిఙెవెహాన్ . 22వాండుసాతాండెమర్ జినిఙితివెనుక,యాలెకెండ్ 
మాట వాండు వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె దేవుణు మాట వారు నమిమ్తార్. యేసు
వెహిమాటబానమిమ్తార్. 23యేసుపసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరూసలెమ్ దుమహివలె,వాండు కితిబమమ్
ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతారె, నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. 24గానివాండు వరిఙ్ వనిన్ఙె ఒపజెప్ ఎతాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు విజెరిఙ్ నెసాన్న్. 25 ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ లోకుర్ వందిఙ్ వెహెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరిమనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు వాండు నెసినాన్.

3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1యుదురిఙ్ అతికారి ఆతి నికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙు లొఇ ఒరెన్.
2వాండు ఉండి పొదొయ్ , యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె, “ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి ఒరెన్ 
నెస్ పిసాన్న్ ఇజిమాపు నెసినాప్. దేవుణు ఒరెన్ వనిన్వెట సిలెల్ండ మహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి
పణిఙ్ కిదెఙ్ ఎయెన్ బా అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3అందెఙెయేసు వనిన్వెట ఈహ వెహాన్  : “నాను
నిజమ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ మరి కొతాఙ్ పుటిత్ఙనె, దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినాన్”. 4 అయావలె
నికొదెము, “పిరీతిలోకు ఒరెన్ ఎలాగ మరి కొతాత్ ఙ్ పుటాన్న్. వాండు అయిసి పొటాద్ సొనిస్ మరి
ఉండి సుటుక్పుటెత్ఙ్ 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 ఇసట్మాతి బాడిద్ 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 నికోదెముయేసుఙ్ 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. గాని
మీరు అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12యాబూమిదు జరిగ్ని దనిన్వందిఙ్ నాను మిఙి వెహ మనన్. గాని
మీరు నమిఇ. అహిఙ, నాను దేవుణు మంజినిబాడిఃదు మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిఙ, మరిమీరు
ఎలాగనమిమ్నిదెర్ ? 13ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బాదేవుణుమంజినిబాడిఃదుసొన్ ఎతార్. దేవుణుమంజిని
బాడిడ్ః దాన్ డిఃగితి వాతిలోకుమరిసి ఆతినాను ఆఏండమరి ఎయెన్ బాదేవుణు మంజినిబాడిఃదు
సొన్ ఏతాన్. 14-15 బీడిమ్ బూమిదు మోసె కంసుదాన్ తయార్ కితి సరాస్ దిఙ్ పెహి లెకెండ్, లోకు
మరిసి ఆతి నాను పెరె ఆనాలె. నాముసుక్ నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కిన్వందిఙెనాను పెరె ఆదెఙ్ వెలె.

16 దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎసొనొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ 
సాదెఙ్ సితాన్. వనిన్ఙ్ నమినికార్ ఎలాకాలం సిసుదు మన్ ఎండ, ఎలాకాలం దేవుణు వెటమంజిని
వందిఙ్ వాండు మరిసిఙ్ సితాత్ న్. 17 దేవుణు లోకురిఙ్ తీరుప్ సీజి సికస్ సీని వందిఙ్ ఆఎద్, వాండు
వనిన్ మరిసిఙ్ లోకమ్ దు పోకిక. గాని వాండు వరిఙ్ ఎలల్కాలం మనిన్ సికస్దాన్ గెల్ పిసిన్వందిఙె
పోకాన్. 18మరిసిఙ్ నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా తీరుప్ 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. యాక సుడ్ఃజినె, లోకురిఙ్ దేవుణు
తీరుప్ సీజి సికస్ సీనాన్. 20 సెఇ పణిఙ్ కిజినికార్ విజెరె జాయ్ దిఙ్ ఇసట్ం కిఎర్. వారు జాయ్ దు
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రెఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిఙ్ విజు జాయ్ దు తోరెన్ ఇజి తియెల్ ఆజినార్. 21 గాని
నిజమాతిపణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బాజాయ్ దువాజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు కిజిని పణిఙ్ విజు
దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి కిజినార్ ఇజిజాయ్ వెలిల్ తోరాన్ద్”, ఇజి వెహాన్ .

బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సాసివెహిస్నాన్.
22వెనుక,యేసుని,వనిన్సిసూర్ యూదయపాతమ్ దుసొహార్ . బాన్ వాండు వరివెటసగంకాలం

గడపిస్,లోకురిఙ్ బాపిత్సం సీబిసిమహాన్ . 23సలిముడగు అయినొఇనిన్బాడిఃదుయోహానుబాపిత్సం
సీజిమహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బాన్ నండొ ఏరు మహె. లోకుర్ వనిన్ డగు సొనిస్ బాపిత్సం లాగెఆజి
మహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ జెలిదు ఒఇముఙాల జరిగ్తాద్. 25యోహాను సిసూర్ ని ఒరెన్ యూద
వాండు సుబంఅనియూదురు రూలు వందిఙ్ వెహిస్గొడఃబఆతార్. 26వారుయోహానుడగువాతారె,
“బోదకినికి,యొరాద్ ను గడడ్ అతాల్ నివెటఒరెన్ మహాన్ గదె. నీనువనిన్వందిఙ్ వెహిమనిన్. ఇవిలొన్ 
వాండు ఏలు బాపిత్సం సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె వనిన్డగు సొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27 అందెఙె
యోహాను వెహాన్ , “దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె ఒరెన్ వనిన్బతుక్దు విజు జరిగ్జినాద్. 28 “నాను
కీసుత్ ఆఏ. గాని వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి నాను వెహిక మీరు వెహిదెర్.
29 పెండిల్ ఆని వనిన్దినె పెండిల్ బోదలి. పెండిల్ దఙడః కూలయెన్ వనిన్డగు మంజి వాండు వెహికెఙ్ 
వెంజినాన్. వెహిస్నికెఙ్ వెంజినికాదె కూలాయెన్ వనిన్ సర్ ద. పెండిల్ దఙడః కూలాయెన్ పెండిల్
దఙడఃవెటసర్ దఆనిలెకెండ్ నాసర్ దకీసుత్ వెటపూరిఆజినాద్. 30వాండుపెరికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నాను
ఇజికాన్ ఆదెఙ్. 31పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరిముసుక్ 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
పొకెఆజినాన్. 34దేవుణుపోకాన్ దేవుణుమాటనెవరిగ్జినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్
అంతు సిలెల్ండవనిన్ఙ్ సీజినాన్. 35అపొప్సిమరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. అందెఙెవాండువనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ 
అతికారంసితత్ మనాన్. 36మరిసిముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్ని
బతుక్మనాద్. గానివనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇవనిన్ఙ్ ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్ సిలెల్ద్ . గానిదేవుణు సికస్ వనిన్
ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.

4
యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 

1-2యోహాను ఇంక యేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్, వరిఙ్ బాపిత్సం సీజినాన్ ఇజి
పరిసయ్ రు వెహర్. (నిజం ఇనిన్క ఇహిఙ, యేసు ఎయెరిఙ్ బా బాపిత్సం సిఏతాన్. వనిన్ సిసూర్ నె
సితార్ ) 3 ఆహె పరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ ఇజి యేసునెసాత్ ండె, వాండు యూదయ పాంతం డిసాత్ ండె
గలీలయ ముటదు మరి మహ సొహాన్ . 4 వాండు సమరియ దేసమ్ దాఙె సొండెఙ్ సరి మనాద్ .
5 అందెఙె వాండు సమరియ దేసమ్ దు మనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. అయా పటన్ం,
పూర్ బమ్ దు బతిక్జి మహియాకోబు వనిన్ మరిసియొసెపుఙ్ సితిత్ మనిన్ బూమిడగు మనిన్కాద్.
6యాకోబు కారిసిత్ నూతిబాన్ మహాద్ . యేసు పయిణం కిజి వందితాండె అయానూతి 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, యూదురు సమరియతి వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఏర్ )
10అందెఙె యేసు, “నీను దేవుణు సీనిక నెసిన్ మంజినిక ఇహిఙ, నిఙి ఏరు లొసిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజి
నెసిన్మంజినికిహిఙ, నీను వనిన్ఙ్ దేవుణు సీనిక వెన్ బాతిమరి. వాండు నిఙి ఎలాకాలం బతిక్స్ పిసిన్
ఏరు సితాన్ మరి”,ఇజివెహాన్ . 11అయాబోదెలివనిన్ఙ్, “బాబునూతినిరీకమనాద్. ఏరులాగ్ దెఙ్ 
నిఙి డొకుక్ ఇనిన్క సిలెల్ద్ . మరి ఎలాగ నీను బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు లాగిన్? 12మా అనిగొగొయాకోబు
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యానూతిమఙి సితాన్. వాండు, వనిన్ మరిసిర్, వనిన్ కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్ విజుయానూతిది ఏరు ఉణిజి
మహార్ . నీను వనిన్ఙ్ మిసిత్కిదా?”, ఇజి వెహాద్ .

13-14 అందెఙె యేసు, “యా ఏరు ఉణి విజెరిఙ్ బా మరి ఏహిక్ కటాన్ద్. గాని నాను సీని ఏరు
ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బాఏహ్ కట్ ఎద్. నాను సీని ఏరు బూమిదాన్సోసినిఊట ఏరు లెకెండ్ వనిన్ లొఇ
మంజినె. అయాకవనిన్ఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్ సీజినాద్ ”, ఇజివెహాన్ . 15నసిత్వలె
అది, “బాబుయా ఏరు నఙి సిదా. అయావలె ఎసెఙ్ బా ఏహ్ కట్ ఎద్. ఇబెబ్ వాజి ఏరు లాగిజ్ ఒతెఙ్ 
నఙి అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాద్ . 16యేసు దనిఙ్, “సొనిస్ నీమాసిఙ్ ఇబెబ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 17దనిన్ఙ్ అది, “నఙిమాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙెయేసు, “నఙిమాసి సిలెన్ ఇజి నీను
వెహిమాట నిజమ్ నె. 18 నిఙి అయ్ దుగురు మాసీర్ మహార్ . ఏలు నీ వెట మంజినికాన్ నీ మాసి
ఆఏన్. నీను నిజమ్ నె వెహి”, ఇహాన్ . 19 అయావలె అది వెహాద్ , “బాబు నీను ఒరెన్ పవక ఇజి
నాను నెసాన్. 20మాసమరియది అనిగొగొర్ యాగొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. గాని
యూదురు ఆతిమీరు, 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 
పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్ దెర్ ఇజిమిఙితెలిఏద్. గానియూదురుఆతిమఙితెలినాద్,ఎలాగమరివనిన్ఙ్ 
మాపు పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ప్ ఇజి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురు బాణిఙె, లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ 
వాజినాన్. 23దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ లోకుర్ బుబెబ్ఙ్, వరి మనుస్ పూరి నిజం పొగిడిఃజిమాడిఃసిని
ఉండికాలంవాజినాద్. అయాకఏలునెమనాద్. ఆహెపొగిడిఃజిమాడిఃసినివరిఙెదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం.
24దేవుణు, ఆతమ్నె. అందెఙె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్ వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్, నిజం ఇక వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి వెహాన్ .

25అయాబోదెల్ వనిన్ఙ్, “కీసుత్ ఇజి కూకె ఆనిమిసియవానాన్ ఇజినాను నెసన్. వాండువానివలె
మఙివిజువనాక్వందిఙ్ టెటాఙ్ వెహన్న్”, ఇజివెహాద్ . 26అయావలెయేసు, “నీవెటవరిగ్జినినాను
వాండె”, ఇజి వెహాన్ .

27 అయావలెనె వనిన్ సిసూర్ మర్ జి వాతార్. వాండు అయా బోదెల్ వెట వరిగ్జినిక సుడ్ఃతారె
నండొ బమమ్ ఆతార్. గాని నిఙి ఇనిన్క కావాలి ఇజి బా, నీను ఎందనిఙ్ దనిన్వెట వరిగ్జిని ఇజిబా
ఎయెర్ బావెన్ బాఏతార్. 28-29అయాబోదెల్ దనికుండడిఃసాత్ దెపటన్ంసొహాద్. సొహాదె,బాన్ మహి
లోకురిఙ్, “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ నఙి వెహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరువాజి సుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్
ఆఏండా?”, ఇజి వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారె వనిన్డగు వాజి మహార్ . 31-32అయావలె
వనిన్ సిసూరు, “మెసట్రు ఇనికబా ఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙి తెలిఇ బోజనం నఙి
ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “వనిన్ఙ్ బోజనం ఎయెన్ బా తతాండా?”, ఇజి
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ సిసూర్ వరిగ్తార్.

34యేసు వరిఙ్, “నఙిపోకాన్ నఙి వెహిపణిపూరి కినికాదెనాబోజనం లెకెండ్ మనాద్. 35 ‘నాలిగ్
నెలెల్ఙ్ మనాద్ పంట కొయ్ ని కాలం’, ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ గదె. నాను మిఙి వెహిస్న, మీ కణుకు పెరిజ్
మడిఃఙ సుడ్ఃదు. ఆకెఙ్ సోపాతెనె పండితెమనెన్. 36నామాటెఙ్ వెండెఙ్ తయార్ ఆతిమనిన్యా
లోకురిఙ్ సుడ్ఃఅ. కొయిదెఙ్ సోపాతిమనిన్మడిఃఙ లెకెండ్ మనార్. వరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి నా డగు తని వనిన్ఙ్ లాబం మనాద్. వితిన్కాన్ ని కొయినికాన్ రిఎర్ 
కూడ్ఃజి సర్ ద ఆని లెకెండ్ వీండు ని విని ముఙాల లోకురిఙ్ సువార వెహికార్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ ద
ఆనార్. 37 ‘వితిన్కాన్ ఒరెన్. కొయినికాన్ మరిఒరెన్ ’,ఇజివెహిన్కనిజమ్ నె. 38మహికార్ కసట్బడిఃజి
పణి కితార్. మీరు కిఇతిదెర్. వారు కసట్పడిఃజి కితి పణిదిలాబంలాగ్ దెఙ్ నానుమిఙిపోకిస్న.

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

పటన్మ్ దినండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 40అందెఙెసమరియదికార్ వనిన్డగువాతారె,
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“మాడగు మన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. అందెఙెవాండు అబె రుండి రోసుక్ మహాన్ . 41వనిన్
మాట వెహరె,మరి నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్.

42 వారు అయా బోదెల్ దిఙ్, “నీను వెహి దనిదాన్ ఆఎద్ మాపుయేలు నమిజినిక. గాని విని
మాటెఙ్ మాపువెహప్. నిజమె,వీండెలోకురిఙ్ పాపమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙె
మాపువినిఙ్ నమిమ్జినాప్”, ఇహార్ .

యేసుఅతికారిమరిసిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
43 రుండి రోసుక్ బాన్ మహి వెనాక్, యేసు సమరియదాన్ గలీలయ పాంతమ్ దు సొహాన్ .

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

46 వాండు గలీలియది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు మరి వాతాన్. బానె వాండు ఏరుదిఙ్ దాకస్ కడు
కితాన్. అబెబ్ ఒరెన్ గవర్ మెంటు అతికారి మహాన్ . వనిన్ మరిసి కపర్ నహొముదు కసట్ం అర
మహాన్ . 47యేసుయుదయదాన్ గలీలయదు వాతాన్ ఇజి వెహివెలె వాండు యేసు డగు వాతాన్.
వాతండె, “నా మరిన్ సాదెఙ్ డగు ఆత మనాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిఅ”, ఇజి
వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 48యేసువనిన్ఙ్, “నండొ బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతిఙనె మీరు నమినిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . 49అయా అతికారి, “బాబు, నా మరిన్ సాని ముఙాల రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 50 దనిన్ఙ్ 
యేసు వనిన్ఙ్, “సొన్ అ. నీ మరిన్ బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు యేసు వెహిమాట నమితాండె
సొహాన్ . 51వాండు సొనిస్ మహివలె వనిన్ ఇండొణి పణి మణిసీర్ వనిన్ ఎదు వాతారె, “నీ మరిన్ 
బతిక్తమనాన్”, ఇహార్ . 52ఎసొడు గంటెఙ్ వనిన్మరిసినెగెణ్ ఆతాన్ ఇజివరిఙ్ 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. 54 యాకదె యేసు యుదయదాన్ గలీలయదు వాతి వెనుక కితిత్ మరి ఉండి
బమామ్తి పణి.

5
1 వెనాక్ యూదుర్ ఙ పండొయ్ ఉండి వాతాద్. అందెఙె యేసు యెరూసలెమ్ దు సొహాన్ .

2 యెరూసలెం సుటులం తొహ్ కి కోటదు గొరెఙ్ సొని గోర్ జె ఉండి మనాద్. దనిన్డగు ఉండి సెరు
మనాద్. దనిన్ పేరు ఎబిబాసదు బెదెసత్ ఇజి. దనిన్ఙ్ అయ్ దు అరుఙుఙ్ సురులంమనెన్. 3-4అయా
అరుఙుఙ మందెఙ్ మందెఙ్ కసట్మ్ కాణికార్ గూర మహార్ . గుడిడ్దికార్, సొటాదికార్, కికుక్కాలుక్
అరికార్ బాన్ మహార్ . ఎసిత్వలెనొ ఉండి సుటు దేవుణు దూత ఒరెన్ అయాసెరుదు డిఃగ్ జి ఏరుదిఙ్ 
కదిల్సినాన్. అయావలె ఎయెన్ ముఙాల ఏరుదు డిఃగ్ నాండొ, వాండు ఎలాగ మరి జబుబ్ ఆతికాన్ 
ఆతిఙ్ బానెగెణ్ ఆనాన్. యాకసట్మ్ కాణికార్ ఏరు కదిల్ని దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ .

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

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

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

16అందెఙెయాపణిఙ్ యేసు విసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు వనిన్ఙ్ నండొమాలెఙ్ కితాత్ ర్.
17గానియేసువరిఙ్, “నాబుబబ్ఎసిత్వలెబానెగిగ్ పణిఙ్ మహివరివందిఙ్ కిజినెమంజినాన్. నానుబా
కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 18యాలెకెండ్ యేసు వెహిఙ్,యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ మరినండొ సుడ్ఃతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు విసాంతిదినమ్ ది రూలుఙ్ తపిత్కాదె ఆఎండ, దేవుణు వనిన్ సొంత బుబబ్
ఇజిబా వెహిస్నాన్. అయాలెకెండ్, వాండు దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి వెహె ఆజినాన్.
అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్.

19యేసు వరిఙ్ ఈహ మర్ జి వెహాన్ . “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, మరిసి ఆతి నాను ఇనికబా
నాసొంత సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ అట్ ఎన్. నా బుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ కిజినిక సుడ్ఃజినానొ, అయాకెఙ్ నాను
బా కిజిన. బుబబ్ కిజినికెఙ్ మరిసి బా కిజినాన్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొసి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్.
వాండు కిజినికెఙ్ విజు మరిసిఙ్ తోరిసాన్న్. వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్ మరి నండొ పెరి పణిఙ్ 
తోరిసాన్న్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃజిమీరు విజెరెనండొబమమ్ఆనిదెర్. 21అపొప్సిఎలాగసాతివరిఙ్ నికిస్,
వరిఙ్ బతిక్సినాండొ అయ లెకెండ్, మరిసిబా బతిక్సినాన్. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం మనిన్ వరిఙ్ బతిక్సాన్న్.
22-23అపొప్సి ఎయెరిఙ్ బా, వారు తీరుప్ కిఎన్. గాని విజెరిఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మరిసిఙ్ అతికారం విజు
ఒపజెపత్ మనాన్. అపొసిఙ్ గవ్ రంసీనిలెకెండ్ విజెరెమరిసిఙ్ గవ్ రంసీదెఙ్ నెయాఅతికారంఒపజెపత్
మనాన్. మరిసిఙ్ గవ్ రం సిఇకాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ఙ్ పోకిఅపొసిఙ్ గవ్ రం సిఏన్.

24 నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నా మాట వెంజి, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నమిమ్జినివనిన్ఙ్ ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ .
గానివాండు ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నాన్. 25సాతిలెకెండ్ మనికార్ దేవుణుమరిసిఆతినాను
వెహిన్మాటెఙ్ వెనికాలంవాజినాద్. అయాకఏలునెవాతమనాద్. నామాటెఙ్ వెంజి,అయలెకెండ్ 
కినికార్ బతిక్నార్, ఇజినానుమిఙినిజమ్ నెవెహిస్న. 26ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాబుబబ్బాణిఙెబతుక్
వానాద్. వాండు విజెరె బతిక్సిని లెకెండ్, నాను లోకురిఙ్ బతిక్సెత్ఙ్ నఙి అతికారం సిత మనాన్.
27మరి లోకురిఙ్ తీరుప్ సీదెఙ్ వాండు నఙి అతికారం సిత మనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను లోకు
మరిసి.

28దినిన్వందిఙ్ బమమ్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దూకిదుమనికార్ విజెరెనామాటెఙ్ వెనికాలం
ఉండివాజినాద్. 29వారు దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జిమరి ఎలల్కాలం దేవుణు
వెట బతిక్నార్. సెఇ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి సికస్ పొందినార్. 30నాసొంత సతుత్ దాన్ ఇనికబా కిదెఙ్ 
నాను అట్ ఏ. దేవుణు వెహి వజనెనాను తీరుప్ సీజిన. అందెఙెనాను తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక నాయం
ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

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

33 మీరు యోహాను డగు సెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండు నా వందిఙ్ నిజమాతి సాకిస్ వెహాన్  
34 లోకుర్ నా వందిఙ్ వెహిస్ని సాకిస్ నఙి అవుసరం సిలెల్ద్ . గాని మీరు యోహాను వెహి మాటెఙ్ 
నమిజి దేవుణు మిఙి రకిస్సెత్ఙ్, నాను వాండు వెహి దని వందిఙ్ వెహిస్న. 35ఉండి దీవ కసి జాయ్ 
సీజినిలెకెండ్ యోహాను నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. సెగం కాలం వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి మీరు సర్ ద
ఆతిదెర్. 36నాను కిజిని పణిఙ్ యోహాను వెహి సాకిస్ ఇంక గొపప్ పెరి సాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నానుపూరి కిదెఙ్ బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్కెఙెనాను కిజిని పణిఙ్. అయాపణిఙ్ బుబబ్ నఙిపోకమనాన్ 
ఇజి రుజుప్ కిజినె. 37-38మరి, నఙిపోకి బుబబ్నెనా వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నాన్. మీరు వనిన్ఙ్ 
ఎసెఙ్ బా వెన్ ఇతిదెర్. వనిన్ రూపు ఎసెఙ్ బా తొఇతిదెర్. వనిన్ మాటెఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఇతిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుపోకినఙిమీరు నమిఇదెర్. 39-40మీరు దేవుణుమాటబాగసద్ విజినిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకమిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్.
అయామాటెఙ్ నా వందిఙె వెహిస్నె. గాని దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ నా డగు
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రెఇదెర్. 41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ నాను కోరిఏ. 42గాని మీరు ఎలాగ మరికిదెర్ ఇజి నాను నెసన్.
మీరు దేవుణుదిఙ్ నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. 43నా బుబబ్ సితిత్ అతికారమ్ దాన్ నాను
వాతమనన్. గానిమీరు నఙి డగు కిఇదెర్. మరి ఒరెన్, వనిన్ సొంత అతికారమ్ దాన్ వాతిఙ, మీరు
వనిన్ఙ్ డగు కినిదెర్. 44లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్. ఒరెండె దేవుణు ఆతికాన్ మిఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ మీరుకోర్ ఇదెర్. మరిమీరుఎలాగనఙినమిమ్నిదెర్ ? 45నానుబుబబ్డగునేరంమోపాన్న్ 
ఇజిమీరుఒడ్ఃబిమాట్. మీరుఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃతిమోసెనెమీముసుక్నేరంమొపాన్న్. 46మీరు
మోసెఙ్ నమిమ్నికిదెర్ , నఙిబా నమిమ్తార్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె నా వందిఙ్ రాసత్ మనాన్.
47మీరువాండు రాసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. మరి ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.

6
యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1 దనిన్వెనుక యేసు గలీలయ సమ్ దరం డాటిస్ అతాహ ఒడుడ్ ద్ సొహాన్ . తిబెరియ సమ్ దరం
ఇజిబా ఇనార్. 2 కసట్మ్ దాన్ మహి వరిఙ్ వాండు నెగెణ్ కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ లోకుర్ సుడ్ఃతార్.
అందెఙె మంద లోకుర్ వనిన్ వెట వాతార్. 3యేసు అబెణి గొరొణ్ సెలాక్దు ఎకాండె వనిన్ సిసూర్ 
వెట బసత్ మహాన్ . 4 నసిత్వలె యూదురు కిని పసక్ ఇని పండొయ్ డగు ఆత మహాద్ . 5 యేసు
కణక పెహి బేసిత్ఙ్, మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతాన్. “వీరు ఉండెఙ్ బోజనం ఎలాగ
కొండెఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి పిలిపుఙ్ వెన్ బాతాన్. 6 ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి యేసు నెసాన్న్ గాని పిలిపుఙ్ 
వనిన్ముసుక్ నమకంమనాదా ఇజి సుడ్ఃదెఙెవాండు అయాలెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙె పిలిపు,
“వరి లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ ఉండెఙ్ బా రుండి వందెఙ్ వెండి రుపాయుఙాణి బోజనం
కొటిఙ్ బాసాల్ ఎద్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8అయావలెవనిన్సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఆతిఆందెయఇనికాన్ 
యేసుఙ్ వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్. 9వాండు ఇనిన్క వెహాన్  ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ 
ఇజి కొడొఃమనాన్. వనిన్బాన్ అయ్ దుయావల రొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. గాని నిసొమందదిఙ్ 
యాకెఙ్ సాల్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ . 10అయావలెయేసు, “యాలోకాఙ్ బసె కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయా
బాడిఃదు నండొ గడిడ్ మనాద్. అందెఙె మొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారె డగు అయ్ దు వెయుఙ్ మహార్ .
11 యేసు అయా రొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె, బసిత్ వరిఙ్ సీబాజి సితాన్.
అయాలెకెండెమొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొ సీబాత సితాత్ న్. 12వారు పొటపంజు తిహి వెనుక,
“ఇనిన్క పాడు ఆఏండ, మిగిలితికెఙ్ కొటు కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13 అందెఙె మిగిలితికెఙ్ 
సిసూర్ కెహర్. లోకుర్ తిహివెనాక్మనిన్ అయ్ దుయావలరొటెట్ఙాణిముకెఙ్ కొటు కితారె, పనెన్ండు
గపెప్ఙ్ నిహర్. 14యేసు కితిత్ యాబమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె, “నిజమె,లోకమ్ దు వాని పవక వీండె”,
ఇజి వెహార్ . 15యాలోకుర్ వాజి, కెఇ కెఇ నఙి రాజు కినార్ ఇజి యేసు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు
బాణిఙ్ డిసాత్ ండె ఒరెండెమరి గొరొత్ సొహాన్ .

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

డోణిదు ఎకారె, సమ్ దరండాటిస్, కపర్ నహొముదుసొండెఙ్ ఇజిసోతార్. అయావలె సీకాట్ ఆతాద్.
యేసు వరి డగు ఇంక రఎండ మహాన్ . 18 నసిత్వలె పెరి గాలి ఉండి వాతాద్. సందారమ్ దు లావు
ఉలెక్ఙ్ నిఙితె. 19వారు రమారమిమూండినాలిగ్ మయ్ లు నడిఃపిసాత్ ర్. అయావలెయేసు సందారం
ఏరుముసుక్నడిఃజిడోణిడగువాజినికసుడ్ఃతార్. అయాకసుడ్ఃతారె,వారునండొతియెల్ 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 అయాడోణి ఎకిస్ సొన్ ఎతాన్.
సిసూర్ నె ఎక సొహార్ ఇజి. 23 నసిత్వలె, తిబెరియదాన్ మరి డోణిఙ్ వాతె. యేసు రొటెట్ఙ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్ . వెహి వెనాక్ లోకుర్ అయాక తిహర్. వారు రొటెఙ్ తిహి బాడిడ్ః
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డగు అయాడోణిఙ్ వాతె. 24యేసుని వనిన్ సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజి మంద నెసాత్ ర్. ఆహె నెసిత్వెలె,
వారు డోణిఙ్ ఎకారె, వనిన్ఙ్ రెబాజి కపర్ నహొముదు సొహార్ . 25వారు యేసుఙ్ అతాహ ఒడుడ్ దు
సుడ్ఃతారె, “బోదకినికిదా, నీను ఎస్ కాండె ఇబెబ్ వాతి?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 26దనిన్ఙ్ యేసు
వెహాన్ , “నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న, మీరు పొట పంజు రొటెఙ్ తిహిదెర్. అందెఙె మీరు నఙి
రెబానిదెర్. 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. లోకు మరిసి అయాటిండిమిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాటిండి సీదెఙ్ 
వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సిత మనాన్. 28వారు వనిన్ఙ్, “మాపు దేవుణు పణికిదెఙ్ 
ఇహిఙ, ఇనిన్క కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 29యేసు వరిఙ్, “దేవుణు పోకి వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజిమంజినికాదె దేవుణు సేవ పణి”, ఇజి వెహాన్ . 30అందెఙెవారు, “అహిఙ, నీను ఇని బమామ్ని
పణికినిలె? అయాక సుడ్ఃజి నీ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను ఇనిక కినిలె? 31మోసె వెట మహి
మాఅనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇని బోజనం ఉటార్. దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, ‘వారు
ఉండెఙ్ దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”, ఇజి వెహాన్ . 32అందెఙెయేసు
వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ బోజనం మిఙి సితికాన్ 
మోసెఆఎన్, గాని నా బుబబ్నె సితాన్. వాండెమిఙి దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ నిజమాతిబోజనం
సీజినికాన్. 33 దేవుణు సీజిని బోజనం ఇనిన్క ఇహిఙ, వాండు మంజిని బాడిదాన్ డిఃగితి వాతి, యా
లోకమ్ ది లోకురిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్జిని బతుక్ సీజినికానె”. 34అహిఙ, పబువా, యా
బోజనం ఎలాకాలంమఙి సీజిమన్ అ”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ వెహార్ .

35అందెఙెయేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఎలాకాలం దేవుణు వెటబతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్
టిండి నానె. నా డగు వాజినికాన్ ఎసెఙ్ బా బఙ సాఎన్, నఙి నమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బా ఏహిక్ సాఎన్.
36నానుమిఙివెహిలెకెండ్,మీరునఙిసుడ్ఃతిమనిదెర్,గానినఙినమిఇదెర్. 37బుబబ్నఙిఒపజెపిత్
లోకుర్ విజెరెనాడగువానార్. నాడగువానిఎయెరిఙ్ బానానువెలిల్ నెకిస్పొక్ ఏ. 38ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నాను నఙి ఇసట్ంవాతిలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్, దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితివాతిక. గానినఙిపోకి
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙె డిగిత వాత. 39 నఙి పోకి దేవుణు, నా బాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ 
ఇహిఙ, వాండు నఙి ఒపజెపిత్ వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నాను డిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్. గాని వరిఙ్ నాను మరి
వాని కడెఃవెరి దినమ్ దు ఎలాకాలం బతిక్సెత్ఙె. యాకదెవాండు నాబాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నా బుబబ్
కోరిజినిక ఇనిన్క ఇహిఙ,నాను దేవుణుమరిసి ఇజినెసినఙినమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్ని బతుక్ మండెఙ్ ఇజి. మరి నాను మర్ జి వానివలె నాను వరిఙ్ సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె
ఇజి. యాకదెనా బుబబ్ నాబాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురుయేసువందిఙ్ మొరొఆతార్. దేవుణు
మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి నానె, ఇజి వాండు వెహాన్ . దిని వందిఙ్ వారుమొరొ ఆతార్.
42వారు, “వీండుయోసేపుమరిన్ ఆతియేసు గదె? విని అయిసి అపొప్సిరిఙ్ మాటు నెసాన్ట్ గదె?
మరి ‘నానుదేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితవాత’,ఇజివీండుఎలాగవెహిస్నాన్”,ఇజివరిగ్జినార్.

43 అందెఙె యేసు, “మీ లొఇ మీరు మొరొ ఆమాట్. 44 నఙి పోకి బుబబ్ ఎయెరిఙ్ బా నా డగు
నడిఃపిస్ ఎండ మహిఙ, వారు నా డగు వాదెఙ్ అట్ ఎర్. నాను వనిన్ఙ్ కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను
వానివలె సావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 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 ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. 48ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్దెఙ్ 
లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండినానె. 49మీఅనిరు బీడిమ్ బూమిదుమనన్ ఇనిన్ బోజనం ఉటార్. గాని
వారుసాతార్. 50గానియాటిండిఎయెర్ ఉటిఙ్ బావారుసాఎర్. సాఇననిటిండినెదేవుణుమంజిని
బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక. 51నానె దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి. ఎయెన్ బాయాటిండి తిహిఙ, వాండు ఎలాకాలం బతిక్నాన్. నాసొంత
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ఒడొఃల్ నెనాను సీని టిండి. యాలోకమ్ దికార్ ఎలాకాలం బతిక్దెఙెనాను అయక సీజిన”. 52యేసు
వెహిక వెహరె, అయావలెయూదురు వారె వరి లొఇ ఉండి గొడఃబ రేఙితాద్. “విని ఒడొఃల్ ఎలాగ
మాటుతిండెఙ్ మఙిసీనాన్”, ఇజివరిగ్తార్. 53అందెఙెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నిజమెనానుమీవెట
వెహిస్న, లోకుమరిసి ఆతి నా ఒడొఃల్ మీరు తిన్ ఎండ మహిఙ, నా నల మీరు ఉణెఎండ మహిఙ,
మీరు ఎలాకాలం బతిక్ఇదెర్. 54నాఒడొఃల్ తిని ఎయెరిఙ్ బా,నానల ఉణి ఎయెరిఙ్ బాఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. నాను వనిన్ఙ్ కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను వానివలె సావుదాన్ 
ఎలాకాలం బతిక్సాన్లె. 55ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాఒడొఃల్,నానలయాకెఙెతిండెఙ్ ఉండెఙ్ మనికెఙ్.
యాకెఙె నిజమాతి టిండి. 56నా ఒడొఃల్ తినికాన్, నా నల ఉణికాన్, నా వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్.
నాను వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మంజిన. 57 లోకుర్ విజెరిఙ్ బతిక్దెఙ్ పాణం సీజిని బుబబ్ నఙి పోక
మనాన్. వాండు నఙి బతుక్ సీజినాన్. అయాలెకెండ్ ఎయెన్ బా నా ఒడొఃల్ తిహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీన. 58 నానె దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి
టిండి. మీఅనిరిఙ్ ఉటిమనన్ ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారెసాతార్. గానియా
టిండితినికాన్ ఎయెన్ బాఎలాకాలం బతిక్నాన్. 59 కపెరన్హ ముదుమనిన్యూదురిమీటిఙ్ ఇండొ
నేర్ పిసిమహివలెవాండుయామాటెఙ్ వెహాన్ .

60వనిన్సిసూర్ నండొండార్ యామాటెఙ్ వెహరె, “యామాటెఙ్ గొపప్ కసట్ంఆతికెఙ్. 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
ఆతినాను,ముఙాలనానుమహిబాడిఃదు ఎకిస్ సొనికమీరు సూణివలె,మీరు ఇనిన్క ఒడ్ఃబినిదెరొ?
63దేవుణుఆతమ్నె,ఎలాకాలందేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్ సీజినాన్. లోకుర్ అయాకసీదెఙ్ అట్ ఎర్.
నాను మిఙి వెహిస్నిమాటెఙ్ వెట, దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ వాజినాన్. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి బతుక్
సీజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 64 “గాని మీ లొఇ సెగొండార్ నాను వెహి మాటెఙ్ నమిమ్ఇకార్ మనార్”.
సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ వాండు వెహి మాటెఙ్ నమిమ్ఏర్, ఎయెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ ఇజి యేసు
మొదొహనె నెసత్ మహాన్ . అందెఙె వాండు ఆహె వెహాన్ . 65 యేసు మరి వెహిస్నాన్, “మీ లొఇ
సెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్. అందెఙె నాను మీ వెట వెహ మనన్, బుబబ్ సరి సిఎండ మహిఙ, ఎయెన్ బా
నా డగు వాదెఙ్ అట్ ఏన్”, ఇజి. 66 దినిన్ వెనుక, వనిన్ సిసూర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె
వనిన్వెట మరి సొన్ ఎతార్. 67 నసిత్వలె యేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్, “మీరు బా నఙి డిఃసి
సొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 68అందెఙెసిమోన్ పేతురు, “పబువా,ఎయెర్ బాన్ మాపు
సొండెఙ్ ? నీ మాటెఙ్ నె ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ వెహిస్నె. 69మాపు ఏలు
నమిమ్జినాప్,మాపునెసాత్ ప్, నీనె దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”, ఇజి వెహాన్ .

70అందెఙె యేసు, మిఙి పనెన్ండు మణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు కితిక నానె గదె. గాని మీ లొఇ
ఒరెన్, సయానుఙ్ మనిన్ బుదిద్ ననికాన్ మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 71వాండు ఇసక్రియొతు సిమోన్ 
మరిసి యూద వందిఙ్ వెహాన్ . యూద సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతిఙ్ బా వాండు యేసుఙ్ వెనాక్
ఒపజెపాన్న్ లె.

7
యేసుతంబెర్ సీర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్ఏర్ 

1 వెనుక, యేసు గలీలయ దేసమ్ దునె మంజి నాహక్ఙ్ బూలాజి మహాన్ . వాండు యూదయ
దేసమ్ దుమండెఙ్ కెఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురువనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ . 2నసిత్వలె,
యూదురిఉండిపండొయ్ డగుఆతాద్. అయాపండొయ్ పేరునెగుడుసపండొయ్ *ఇజి. 3పండొయ్ 
డగు ఆతిఙ్, యేసు తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్, “ఇబెబ్ణిఙ్ నీను యూదయ దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీ సిసూర్ ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతిపణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహార్ . 4 “పెరికాన్ ఆదెఙ్ 

* 7:2 7:2 అయా పండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃస తొహాన్రెబానె మంజినార్ . వరి అనిన్సిర్ ఇసయేలు లోకుర్ నలపయ్ 
పంటెఙ్ పయ్ నం కిజిమహివలె గుడుఃసాదుమహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజియూదురుయాపండొయ్ కిజినార్ .
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కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బాడాపిస్ వనిన్ పణి కిఎన్. విజెరెఎదునె కినాన్. నీనుయాబమామ్నిపణిఙ్ కిజిని
ఇహిఙ, నిఙి నీనెలోకమ్ దిలోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి. యాగలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి
వెహార్ . 5 వనిన్ తంబెర్ సీర్ బా వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 6 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ 
సొండెఙ్ సమయం ఇంక రఏదె. గాని మిఙి ఎసిత్వలెబా సొండెఙ్ ఆనాద్. 7 యాలోకమ్ దు మనిన్
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ మిఙి దూసిస్ ఎర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు బా వరి వెట మనిదెర్. గాని
వారు నఙి దూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇకెఙ్ కిజినార్ ఇజి నాను వెహిస్న. 8 మీరు
పండొయిదిఙ్ సొండు. నాను ఏలుసొన్ ఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుసొండెఙ్ సమయంపూరిరఏదె”,
ఇజి వెహాన్ . 9యాకవెహండెవాండు గలీలయదుమహాన్ .

యేసు గుడుఃస పండొయ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 
10వనిన్ తంబెర్ సిర్ పండొయ్ దిఙ్ సొహి వెనాక్, వాండు బా సొహాన్ . లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ నెస్ ఇ

లెకెండ్ వాండు డాఙ్ జి సొహాన్ . 11గాని పండొయ్ దు, యూదురు వనిన్ఙ్ రెబాజి, “అయా వాండు
ఒంబొవీన్”, ఇజి వెన్ బాజి మహార్ . 12లోకుర్ లొఇ వనిన్ వందిఙ్ నండొమొరొ ఆతార్. సెగొండార్ 
వాండు నెగిగ్కాన్ ఇజి, మరి సెగొండార్, సిలెల్ వాండు లోకురిఙ్ మోసెం కిజినికాన్ ఇజి మొరొ ఆతార్.
13గానియూదురిఙ్ తియెలాజి, ఎయెర్ బావనిన్ వందిఙ్ డటం వెహ్ ఏతార్.

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

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

16 నసిత్వలె యేసు వెహాన్ , “నాను నేర్ పిసిన్ మాట నా సొంత మాట ఆఎద్. గాని అయాక నఙి
పోకి వనిన్ బాణిఙ్ వాజినాద్. 17దేవుణు ఇసట్ం కిదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా, నాను నేర్ పిసిన్మాట
దేవుణు బాణిఙ్ వాజినాదొ, నాసొంత అతికారం దాన్ నాను నేర్ పిసినికాదొ ఇజి నెసాన్న్. 18సొంత
అతికారమ్ దాన్ నెస్ పిసినికాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙె నెస్ పిసాన్న్. గాని వనిన్ఙ్ పోకి
వనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్ నిజామాతికాన్. వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా సిలెల్ద్ . 19 దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వాండుమిఙి సితాన్ గదె? గానిమీలొఇ ఒరెన్ బాఆ రూలుఙ వజ నడ్ఃఇదెర్.
మీరు ఎందానిఙ్ నఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ?”, ఇజివెహాన్ . 20అయావలెమందలోకుర్, “నిఙిదెయం
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 ఇజి మోసె
మిఙి రూలు సిత మనాన్. అందెఙె మీరు కొడొఃదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సునతి కిజినిదెర్. సుడ్ఃదు,
మోసెఆఏన్ సునతిమొదొల్ సిత్కాన్, మీఅనిర్ నె అయాకమొదొల్ సాత్ ర్. 23విసాంతిదినమ్ దు ఒరెన్ 
కొడొఃదిఙ్ సునతి కిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసెఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ తపెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి.
అహిఙ, నాను ఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు పూరి నెగెణ్ కితి వందిఙ్ మీరు ఎందానిఙ్ నా
ముసుక్ కోపం ఆజినిదెర్ ? 24 మీరు ముసుక్ తోర్ జిని దనిన్వందిఙ్ సుడ్ఃజి తీరుప్ కిమాట్. గాని
నిజమాతికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు కిదు.

యేసు నిజం కీసుత్ నా ఇజి వెన్ బాజినార్ 
25నసిత్వలెసెగొండార్ యెరుసలెమ్ దికార్, “వినిఙెగదెఅతికారిఙుసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 26ఇవిలొన్ 

వీండు దయ్ రమ్ దాన్ విజెరె ఎదు వరిగ్జినాన్. గానివారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎర్. వీండు కీసుత్ ఇజి
అతికారిఙు నిజమెఒపుకొటారా? 27కీసుత్ వానివలె,వాండు ఎమేణికాన్ ఇజిఎయెర్ బానెస్ 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. మీరువనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గానినానువనిన్ఙ్ నెసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానువనిన్బాణిఙ్ వాత
మనన్. వాండెనఙిపోకాన్”,ఇజి. 30యాకెఙ్ వెహారె,వారువనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానిఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ అస్ ఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు అసెప్ ఆదెఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయం రెఏదె.
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31అహిఙ్ బాలోకుర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. వారు, “వీండు నండొ బమామ్ని
పణిఙ్ కితాత్ న్. లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిపోకి కీసుత్ వానివలె,వినిముసుక్మరి నండొ
బమామ్నిపణిఙ్ వాండు కినాండా?”,ఇజివెహార్ . 32లోకుర్ యేసువందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొఆజినికెఙ్ 
పరీసయిరు వెహర్. నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతెఙ్ దేవుణు గుడిఃది
జమాన్ ఙ పోకార్. 33అందెఙె యేసు, “నాను మీ వెట సెగం కాలమ్ నె మంజినె. వెనాక్ నాను నఙి
పోకి వనిన్ డగు సొన్ సిన. 34మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని తొఇదెర్. నాను మనిన్ బాన్ మీరు వాదెఙ్ 
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 ఆఇవరిఙ్ నేర్ పిసాన్ండా? వాండు వెహిస్నాన్, “మీరు నఙి రెబానిదెర్.
గానితొఇదెర్. నానుమనిన్బాన్ మీరువాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ఇజి. ఎందానిఙ్ వాండుఆహెవెహిస్నాన్ ?”,
ఇజి వరిగ్తార్.

37పండొయ్ కడెఃవెరి రోజువాతాద్. కడెఃవెరి రోజునెముకెలమాతి దినం. అయానాండిఙ్ యేసు
నిహండెఈహ డటం వెహాన్ . “ఏహిక్ కటిన్కాన్ ఎయెన్ బానాడగు రఅ. నాను వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన.
38దేవుణుమాటదువెహివజ, “నాముసుక్నమకంఇడిత్ ఎయెర్ గరబ్ందాన్ బా,నిజమాతిబతుక్సీని
ఏరు సోసిసొనెలె. అయాకఉండిఊటసోసిసొని లెకెండ్ సొనెలె. 39ఇబెబ్యేసు నిజమాతిబతుక్
సీని ఏరు ఇజి వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యాదేవుణు ఆతమ్,యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్,
యేసుఙ్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు ఒతి వెనాక్ దొహ్ కాన్న్ లె. గానియేసుయాక వెహివలె, దేవుణు
వనిన్ ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుయేసుఙ్ వనిన్ వెట వనిన్ గొపప్
జాయ్ దుమండెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు ఒఏండె.

40 వనిన్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ లొఇ సెగొండార్, “నిజమె, వీండె మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహి
పవక”, ఇజి వెహార్ . 41మరి సెగొండార్, “సిలెల్ వీండె కీసుత్ ”, ఇహార్ . గాని సెగొండార్, “కీసుత్ ఎలాగ
గలీలయదాన్ వానాన్ ? 42 కీసుత్ దావీదు రాజు కుటుమ్ దాన్, దావీదు బతిక్జి మహి పటన్మాతి
బెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్, ఇజి దేవుణుమాటదు మనాద్ గదె”, ఇహార్ . 43ఆహె వనిన్ 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. 46దనిన్ఙ్ వారు, “వీండు వెహిమాటెఙ్ లెకెండ్ ఎయెర్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఏర్”, ఇహార్ .
47 పరిసయ్ రుఙు, “మీరు బా మొసం ఆతిత్దెరా? 48 అతికారిఙ లొఇనొ పరిసయురుఙ లొఇనొ
ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ నమితాండా? 49గానియామందలోకుర్ దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ నెస్ ఎర్.
అందెఙె వరిఙ్ దేవుణుసాయెప్ సీనాన్”, ఇజి వెహార్ . 50నికొదిమొస్ ఇనికాన్ ఒరెన్ ముఙాలెయేసు
డగు సొహమహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙ లొఇ మనిన్కాన్. 51నసిత్వలె నికొదెము, “మాయూదురి
రూలుఙ వజ, ఒరెన్ వాండు వెహిస్నికెఙ్ మాపుముఙాల వెంజి, వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనె వనిన్
ముసుక్ తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 52అందెఙెవారు, “నీను బా గలీలయదాన్ వాతికాండా?
నీను దేవుణుమాటబాగసద్ విఅ. ఒరెన్ పవకబాగలీలయదాన్ సోఏన్, ఇజినీను నసిత్వలె నెసిన్లె”,
ఇజి వెహార్ . 53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .

8
రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 

1గానియేసు ఒలివ గొరొత్ *సొహాన్ . 2జాయ్ ఆతివెలె మరి వాండు దేవుణు గుడిఃది అరుఙుదు
వాతాన్. లోకుర్ విజెరెవాజి వనిన్డగు కూడిఃతార్. వాండు బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4నసిత్వలె
పరిసయ్ రుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ తతార్. అది, రంకు బూలాజి
మహివలె వారు దనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. వారు దనిన్ఙ్ మంద ఎదు నిల్ పాత్ రె యేసుఙ్, “బోదకినికిదా,

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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యా బోదెల్ రంకు బూలాజి మహివలె, మాపు అసాత్ ప్. 5 మోసె మఙి రూలు సితివెలె మఙి ఆడ
వెహాన్ , “ఆహె బూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గాని నీను ఇనిక వెహిస్ని”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 6 వనిన్ ముసుక్ నేరం మోపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ సికుదు అర్ పెత్ఙ్ అహ వెన్ బాతార్. గాని
యేసువఙితాండెబూమిదువనిన్డెఃసక్దాన్ రాసిమహాన్ . 7వారుమరిమరివెన్ బాజిమహిఙ్,వాండు
బుర పెహండె వరిఙ్, “మీలొఇపాపం కిఇకాన్ ముఙాల దనిన్ఙ్ పణుకుదాన్ డెఃయ్ దు”, ఇజి వెహాన్ .
8 వెహండె వాండు మరి వఙ్ జి, బూమిదు రాసి మహాన్ . 9గాని వారు యామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ 
వెనాక్ ఒరెన్ డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్. ఆహెవిజెరెసొహార్ . యేసుని
అయాబోదెల్ నిబాన్ మహార్ . అది నిహిమహిబానెమహాద్ . 10యేసు బుర పెహండె, దనిఙ్, “వారు
ఎంబెమనార్ ? ఎయెర్ బా, నిఙితీరుప్ సీజి సికస్ సిఎరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 11 “సిలెల్ బాబు”, ఇహాద్  
అది.అందెఙె యేసు, “అహిఙ, నానుబా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఏ. సొన్ అ. ఏలుదాన్ మరి పాపం
కిమా”, ఇహాన్ .

యేసులోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ 
12 మరి, యేసు లోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానె లోకమ్ ది లోకురిఙ్ జాయ్ . నా సిసూ ఆనికాన్ 

ఎయెన్ బాసీకటుదు మన్ ఎన్. గాని వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనిజాయ్ మంజినాద్ '. 13నసిత్వలె పరిసయ్ రు
వనిన్ఙ్, “నీనె నీ వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్ని, మరి ఎయెర్ బా అయాక నిజం ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె
నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ . 14 అందెఙె యేసు వెహాన్ , “నానె నా వందిఙ్ సాకిస్
వెహిస్న. అహిఙ్ బా నాను వెహి సాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎమెణాఙ్ వాత, ఎంబె
సొన్ సిన ఇజినాను నెసన్. గానిమీరు నెస్ ఇదెర్ నాను ఎమెణాఙ్ వాతఎంబెసొన్ సిన ఇజి. 15మీరు
లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు సీజినిదెర్. గాని నాను అయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బా తీర్ పు సిఏ.
16నాను తీర్ పు సితిఙ్ బా నాను సితిత్ తీరుప్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఒరెనె ఆఏ తీరుప్
సీజిన. నఙి పోకి బుబబ్ నా వెట మనాన్. 17 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ మీ రూలుఙ్ దు రాసత్ మనాద్,
‘రిఏర్ వెహిస్నిసాసి ఉండె లెకెండ్ మహిఙ, అయాక నిజం ఇజి'. 18నానెనా 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, నాబుబెబ్ఙ్ బానెసిత్దెర్ మరి”, ఇజి వెహాన్ . 20వాండుయామాటెఙ్ దేవుణు
గుడిఃదు సంత అర్ పిన్ పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజి నెస్ పిసి మహివలె వెహాన్ . గాని ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సమయం రెఏదె. 21మరియేసు
వరిఙ్, “నాను సొనాలె. మీరు నఙి రెబానిదెర్. మీరు పాపమ్ కు కిజి మంజినె సానిదెర్. నాను సొని
బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 22అందెఙెయూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ 
వాండె సపె ఆనాండా? వాండు వెహిస్నాన్ గదె నాను సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజి’,
ఇజి వరిగ్తార్. 23యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్యాలోకమ్ దికిదెర్. గానినానుముసుక్
దేవుణు మంజిని బాడిదికాన్. మీరు యా లోకమ్ దికిదెర్. నాను ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ. 24నాను మిఙి
వెహమనన్మీరుపాపం కిజిమంజినెసానిదెర్ ఇజి. నాను ఎయెన్ ఇజివెహిస్నానొ,నానెవాండు ఇజి
మీరు నమిమ్ఎండ మహిఙ, మీరు నిజమ్ నె పాపమ్ దు మంజినె సానిదెర్”. 25వారు వనిన్ఙ్, “నీను
ఎయెన్?”, ఇజి వెన్ బాతార్. ‘నాను ఎయెన్ ఇజిమొదొహనె వెహ మనానో, నానె వాండు’, ఇహాన్ .
26 యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ నండొ వెహెఙ్ నఙి మనాద్. మీ ముసుక్ నండొ తీర్ పుఙ్ బా
మనాద్. గాని నఙి పోకాన్ నిజామాతికాన్. వాండు నఙి వెహి సఙతిఙ్ నె నాను లోకమ్ ది లోకురిఙ్ 
వెహిన. 27వాండు దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమనిన్ వనిన్ బుబబ్ వందిఙె వరిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజివారు
అరద్ం కిఎతార్. 28అందెఙెయేసు వరిఙ్, “మీరు లోకు మరిసి ఆతి నఙి సిలువాదు సపిన్వెలె, మీరు
నసిన్దెర్,నాను ఎయెన్ ఇజి. మరి,నానునాసొంతఅతికారందాన్ ఇనికబా కిఎ. గానినాబుబబ్ నఙి
నెస్ పిసిత్వజనె నాను వెహిస్న, ఇజి మిరు నెసిన్దెర్. 29 నఙి పోకాన్ నఙి తోడుః మంజినాన్. వాండు
నఙి ఒరెన్ వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతికెఙె నాను ఎసిత్వలెబా కిజిన”,
ఇజి వెహాన్ . 30వాండుయామాటెఙ్ వెహివలె నండొండార్ వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.
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అబాహము కొడొఃర్ 
31వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను వెహిమాటెఙ్ లొఙిజిమహిఙ,

మీరు నిజమ్ నె నా సిసూర్ ఆనిదెర్. 32 నసిత్వలె మీరు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్.
అయాకమిఙిపాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”. 33వారు వనిన్ఙ్, “మాపుఅబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాప్.
మాపు ఎసెఙ్ బా ఎయె అడిఃగి వెటిట్పణి మణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె. నసిత్వలె ‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’,
ఇజి ఎలాగ వెహిస్ని”, ఇజి వెహార్ . 34అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్, ఎలాగ తొహె ఆతి
మనిన్ వజఎజమానిఅడిఃగిమంజినాండొ,అయాలెకెండ్ పాపం కినివిజెరెపాపమ్ దిఙ్ అడిఃగితొహె
ఆతి లెకెండ్ మంజినాన్. 35 ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ అకుక్ మనిన్ వనిన్ లెకెండ్ ఎలాకాలం అయా
ఇండొమండెఙ్ అట్ ఎన్. గాని అయాఇండొణిమరిసిఙ్ ఎలాకాలం అయాఇండొ అకుక్ మంజినాద్.
36 అందెఙె దేవుణు మరిసి మిఙి తొహె ఆతి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె డిఃబెఆనిదెర్.
37నాను నెసన్ మీరు అబాహము తెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి. గానిమీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙనాను వెహిస్నిమాటెఙ్ మిఙిపడిఃఉ. 38నాబుబబ్ నఙి తోరిసిత్కెఙ్ నాను వెహిస్న. గానిమీరు
మీ బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 39 నసిత్వలె వారు, “అబహమునెమా బుబబ్”, ఇజి
వెహార్ . 40 “మీరు అబాహము కొడొఃర్ ఇహిఙ,మీరు అబాహము కితి పణిఙ్ నె కితిదెర్ మరి. దేవుణు
బాణిఙ్ నాను వెహికెఙె మిఙి వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃత. గానిమీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్.
అబాహముయా లెకెండ్ ఇనికబా కిఎన్. 41మీ బుబబ్ కిజినికెఙె మీరు బా కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
అయావలెవారు, “మాపుఅపొప్సి వెట పుటిత్కాపె. దేవుణు ఒరెండెమాబుబబ్”, ఇహార్ . 42అందెఙె
యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “దేవుణునె మీ బుబబ్ ఇహిఙ, మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ మరి. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను దేవుణు బాణిఙ్ వాత. నానుయేలు ఇబెబ్ మనన్. నాను నాసొంత ఇసట్మ్ దాన్ రెఏత.
గాని వాండు నఙి పోకాన్. 43 ఎందానిఙ్ నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ మీరు అరద్ం కిఇదెర్ ? ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను వెహిస్నిమాటెఙ్ వెండెఙ్ మీరు కెఇదెర్. 44మీబుబబ్ సయ్ తానె. మీరు వనిన్ కొడొఃర్.
మీరు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ కోరిజినిదెర్. మొదొహన్ అసివాండు సపిన్కాన్. వాండు నిజమాతి
బాడిఃదు నిల్ ఏన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇ నిజమాతికెఙ్ సిలుల్ . వాండు అబదద్ం వరిగ్నివలె,
వనిన్ సొంత బుదిద్దాఙె వరిగ్జినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు అబదద్ం వరిగ్నికాన్. అబదద్ం వరిగ్ని వరి
అపొసి. 45గానినాను దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్న. అందెఙెమీరు నఙి నెస్ ఇదెర్. 46మీ
లొఇ ఎయెన్ బా నాను తపు కితికాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ అట్ నాండా? నాను నిజమాతికెఙ్ వెహిఙ,
ఎందానిఙ్ మీరు నఙి నమిఇదెర్. 47దేవుణు కొడొఃర్ ఆతికార్ వనిన్మాటెఙ్ వెనార్. మీరు దేవుణు
కొడొఃర్ ఆఇదెర్. అందెఙెనామాటెఙ్ వెన్ ఇదెర్”.

48 నసిత్వలె యూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం అసాత్ ద్ ఇజి మాపు వెహిస్ని
మాటదుతపుఇనికబామనాదా?”,ఇహార్ . 49నఙిదెయంఅస్ ఏద్. నానునాబుబెబ్ఙ్ గవ్ రంసీజిన.
గానిమీరునఙి కరాయిఇజినిదెర్. 50నానునావందిఙ్ గవ్ రంఅన్ పెఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గానిఅయాకెఙ్ 
సుడ్ఃజినాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండె నా వందిఙ్ నాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీజినికాన్. 51నామాటెఙవజ
బతిక్నికాన్ ఎయెన్ బాసాఎన్, ఇజినాను నిజంమీవెటవెహిస్న”, ఇజిమర్ జివెహాన్ . 52అయావలె
యూదురు, “ఏలు మాపు నెసాన్ప్ నీను దెయం అసిత్కి ఇజి. అబాహము సాతాన్. అయా లెకెండ్ 
పవకరుబాసాతార్. గాని నీను వెహిస్ని, ‘నామాటెఙ వజ బతిక్జినికాన్ ఎయెన్ బాసాఏన్ ’, ఇజి.

53నీనుమా బుబబ్ ఆతి అబాహము ఇంక పెరికిదా? వాండు సాతాన్. అయాలెకెండ్ పవకరు బా
సాతార్. నీను ఎయెన్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వెహార్ .

54 అందెఙె యేసు, “నానె నఙి పొగ్ డిఃతిఙ దనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . గాని నఙి పొగ్ డిఃనికాన్ నా
బుబబ్నె. వనిన్ఙెమీరు,మాదేవుణు ఇజివెహిస్నిదెర్. 55మీరు వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గానినాను వనిన్ఙ్ 
నెసన్. నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహిఙ, మీ లెకెండ్ ఒరెన్ అబదద్ం వరిగ్నికాన్ ఆత మరి. గాని నాను
వనిన్ఙ్ నెసన్. వనిన్మాటెఙ వజ బతిక్జిన. 56మీబుబాబ్తి అబాహము,నానువాని దినం సుడ్ఃదెఙ్ 
అటన్ ఇజి సర్ ద ఆతాన్. వాండు అయా దినం సుడ్ఃతాండె సర్ ద ఆతాన్”, ఇజి వెహాన్ . 57 నిఙి
ఏలుయాబయ్ పంటెఙ్ బా సిలుల్ . నీను అబహముఙ్ సుడ్ఃతిదా?”, ఇజియూదురు వనిన్ఙ్ వెహార్ .
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58 అందెఙె యేసు, “అబాహము పుట్ ఏండ ముఙాలె నాను మనన్ ఇజి నిజం మీ వెట వెహిస్న”,
ఇజి వెహాన్ . 59యాక వెహిఙ్, వారు వనిన్ఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ పణుకు పెహర్. గాని వాండు డాఃఙితాండె
గుడిఃదాన్ సొహాన్ .

9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1 యేసు సొనిస్ మహివలె, పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2 నసిత్వలె
వనిన్సిసూర్ వనిన్ఙ్, “బోదకినికి, ఎయెర్ పాపం కితిఙ్ వీండు గుడిడ్దాన్ పుటాత్ న్ ? వీండునా వినిన్
అయ్ సి అపొప్సిర్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 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, యా
లోకమ్ దివరిఙ్ జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ . 6 వెహాండె, వాండు బూమిదు పూసాత్ న్. వనిన్
పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె, అయాబురద్ గుడిః వనిన్ కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. 7రాసాత్ ండె,
“నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు నొరె ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్
మాటదిఙ్ పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం) వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు నెగెణ్ ఆతె. వాండు
మర్ జి వాతాన్. 8అయావలె వనిన్ పడఃకాదికార్ ని వాండు ముఙాలె లొస్ పానిక సుడిఃతి మహికార్ 
వెన్ బాతార్, “వీండు అబెబ్ బసి లొసి మహికాన్ గదె”, ఇజి. 9 సెగొండార్, “వీండె”, ఇజి. మరి
సెగొండార్, “సిలె, వినిలెకెండ్ మనిన్మరి ఒరెనె”, ఇహార్ . గానివాండు, “నానెలొస్ పాజిమహికాన్”,
ఇజివెహాన్ . 10అయావలెవారు, “నీకణుకు ఎలాగరెకెఆతె?”,ఇజివెన్ బాతార్. 11అందెఙెవాండు,
“యేసు ఇజి కూకిన్ ఒరెన్ బుర్ ద కితాండె నా కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. సిలొయము ఇనిన్ గుమిమ్దు
సొనిస్ నొరె ఆఅ, ఇహాన్ . అందెఙె నాను సొనిస్ నొరె ఆతిత్ఙ్ నాను సుడ్ఃదెఙ్ అటత్”, ఇహాన్ . 12 “ఎంబె
మనాన్ అయావాండు”, ఇజివారు వెన్ బాతార్. “ఏమొనాను నెస్ ఏ”, ఇహాన్ వాండు. 13ముఙాల
గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ వారు పరిసయ్ రుఙు డగు తతాత్ ర్. 14 ఉండి విసాంతి నాండిఙె, యేసు
బురద్ కితాండె అయా వనిన్ కణుకు నెగెణ్ కితాత్ న్. 15 పరిసయ్ రు బా నీను ఎలాగ బేసెత్ఙ్ అటిత్ ఇజి
వెన్ బాతార్. వాండు, “అయావాండు నా కణుకు ముసుక్ బురద్ రాసాత్ న్. నాను నొర్ బాత. ఏలు నాను
బేసిన”, ఇహాన్ . 16అందెఙె సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “యావాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఎన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అహ కిజి వాండు రూలుఙ్ తపిస్నాన్”, ఇహార్ . గాని మరి
సెగొండార్, “ఒరెన్ పాపం కిజినికాన్ ఎలాగ నిసొబమామ్ని పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇహార్ . ఆహెవారు
కేటెఙ్ ఆతార్. 17అందెఙె పరిసయ్ రు మరి అయా గుడిఃదాన్ మహి వనిన్ఙ్, “వాండు నీ కణుకునె
రేకాన్. అందెఙె నీను వనిన్ వందిఙ్ ఇనిన్క వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. దనిఙ్ వాండు, “వాండు ఒరెన్ 
పవక”, ఇహాన్ . 18యాయూదురు అదికారిఙు, వీండు గుడిఃదాన్ మహాన్ . వీండు ఏలు రెకె ఆతండె
బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్. అందెఙె వారు వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ రపిసాత్ ర్. 19 రపిసాత్ రె వరిఙ్,
“వీండు మీ మరీన్ నా? వీండునా గుడిదాన్ పుటాత్ న్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. అహిఙ, ఏలు వాండు
ఎలాగ బేసినాన్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్. అహ వెన్ బానిదాక,వాండు గుడిదాన్ మహాన్ . వాండు
నెగెణ్ ఆతాండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్.

20 వనిన్ అయిసి అపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండు మా మరిన్, ఇజి మాపు నెసాన్ప్. వీండు గుడిః
దాన్ పుటాత్ న్ ఇజిబానెసాన్ప్. 21గానిఏలువాండు ఎలాగ బేసినాన్ ఎయెన్ వనిన్ కణుకు రెకాన్ ఇనిన్క
మాపునెస్ ఎప్. వాండు బుదిద్ వాతికాన్ గదె. వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు. వాండు వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక వెహన్న్”, ఇజి
వెహార్ . 22వనిన్అయిసిఅపొసిర్ ఆహెవెహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙవారుయూదురిఅదికారిఙతియెల్ 
ఆతార్. యాయూదురు ఉండి తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బాయేసు కీసుత్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙ
వనిన్ఙ్ యుదురి మీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్ కిదెఙ్ ఇజి. 23 అందెఙె వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్, వాండు
బుదిద్ వాతికాన్ గదె, వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24 అందెఙె యూదురు అతికారిఙు మరిబా
గుడిదాన్ మహి వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె, “నీను దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వెహ్ అ. నిఙి నెగెణ్ 
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కితాన్ ఇజి నీను వెహిస్నియావాండు పాపం కిజినికాన్ ఇజిమాపు నెసినాప్”, ఇహార్ . 25 నసిత్వలె
వాండు, “వాండు పాపం కిజినికానొ సిలెనొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. ఉండి నాను నెసన్. నాను గుడిఃదాన్ 
మహ. ఏలునాను బేసిన”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు వనిన్ఙ్, “వాండు నిఙి ఇనిక కితాత్ న్ ? వాండు ఎలాగ
నీ కణుకు రెకాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 27 అందెఙె వాండు, నాను ముఙాలె మిఙి వెహ మన. గాని
మీరు విన్ ఇదెర్. ఎందానిఙ్ మీరు మరిబా విండెఙ్ ? మీరుబా వనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ కోరిజినిదెరా?”,
ఇజి వెహాన్ . 28 “నీను బా వనిన్ సిసూనె. మాపుమోసె సిసూర్ ఙ. 29 దేవుణు మోసెవెట వరిగ్తాన్ 
ఇజిమాపునెసినాప్. గానిఅయావాండు ఎమేణికాన్ ఇజిమాపునెస్ ఏప్”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ నండొ
దూసిసాత్ ర్. 30 అందెఙె వాండు ఈహ వెహాన్ , “అబబ్ గొపప్ పణియాక! వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి
మీరు నెస్ ఇదెర్ గానివాండునా కణుకు రెకాన్. 31దేవుణుపాపం కినివరిమొరొవిన్ ఏన్ ఇజిమాటు
నెసాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి పణిఙ్ కిని వరి మొరొ వాండు వినాన్. 32యాయ
పొటలొఇహనెగుడిదాన్ మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బారెకికవిన్ ఏర్. 33నాకణుకు రేకియా
వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”. 34 దనిన్ఙ్ వారు,
“నీను పాపమ్ దానెపుటిత్కి. ఏలుమఙి నెస్ పిసెత్ఙ్ వాజినిదా?”, ఇజి వెహరె వనిన్ఙ్ వెలిల్ కితార్.

35 అయా గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ పరిసయ్ రు వెలిల్ కితాత్ ర్ ఇజి యేసు విహన్. వాండు వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతివెలె, “నీను లోకు మరిసిఙ్ నమిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 36వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “బాబు
నాను వనిన్ఙ్ నమిదెఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నఙి వెహ్ అ”, ఇహాన్ . 37అయావలెఏలు, “నీనుయేలు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిమనిన్. వాండెనీవెటవరిగ్జినికాన్”, ఇజివెహాన్ . 38నసిత్వలెవాండు, “పబువా,నాను
నిఙి నమిజిన”, ఇహండె యేసు పాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ న్. 39 అందెఙె యేసు,
“నాను లోకురిఙ్ కేట కిదెఙె వాత మన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నాను వాత మన”,
ఇహాన్ . 40 నసిత్వలె వనిన్డగు నిహి మహి సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాండు వెహిస్నిక విహర్. విహరె,
“ఇనిక? మాపుబాగుడిదికాపా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 41అందెఙెయేసు, “మీరు గుడిఃదికిదెర్ ఇహిఙ,
దేవుణుమీపాపమ్ కు లెకక్ కిఏతాన్ మరి. గాని ‘మాపుసుడ్ఃజినాప్ ’ఇజిమీరువెహిస్నిదెర్. అందెఙె
మీలొఇపాపమ్ కు నిహెమనె”, ఇజి వెహాన్ .

10
1 “గొరెఙసాలదు, సరిదాన్ డుగ్ ఏండ, ఆఇ సరిదాన్ డుగిన్కాన్ డొఙారి కఙరి ఆతమనాన్. 2గాని

సరిదాన్ డుగిన్కాన్ గొరెఙ్ గవుడుఃయెన్. 3సాలదిఙ్ రెయ్ క కాప్ కినికాన్, వనిన్వందిఙ్ సేహెల్ రేనాన్.
గొరెఙ్ వనిన్కంటం వెనెన్. వాండు వనిన్సొంత గొరెఙ పేరు అసి కూకిస్ వనాక్ఙ్ వెలిల్ సోపాన్న్. 4వనిన్
సొంతవనకాఙ్ విజు వెలిల్ సోపిత్ వెనుక, గొరెఙ ముఙాల వాండు నడిఃనాన్. గొరెఙ్ వనిన్ కంటం నెసెన్.
అందెఙెఅవివనిన్వెటసొనె. 5గానినెస్ ఇవనిన్ కంటంఅవినెస్ ఉ. అందెఙెవనిన్వెటసొన్ ఏండ,అవి
వనిన్బాణిఙ్ ఉహ్ కెన్,ఇజినానునిజంమీవెటవెహిస్న. 6యేసుఅబెబ్నిహిమహివరిఙ్ కతవజయాక
నెస్ పిసాత్ న్. గానివారు వాండు వెహిస్నిదనిఙ్ అర్ దం కిఏతార్.

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

14-15 నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్ నఙి ఎలాగ నెసినాండొ, నాను బుబెబ్ఙ్ ఎలాగ
నెసినానొ, అయావజ నాను గొరెఙ నెసిన. నా గొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను గొరెఙవందిఙ్ నా పాణం
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సీజిన. 16యామందదు మనికెఙ్ ఆఏండ, మరి సెగం గొరెఙ నఙి మనెన్. వనాక్ఙ్ బా నాను పేర్ జి
తతెత్ఙ్ వెలె. అవి నా కంటం వినె. అయావలె మంద ఉండె ఆనాద్. గవుడుఃయెన్ ఒరెన్ ఆనాన్.
17నానుమర్ జి బతిక్నివందిఙె,నాపాణం సీజిన. అందెఙెనాబుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్. 18ఎయెన్ బా
నా పాణం నా బాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నా సొంత ఇసట్మ్ దానె నా పాణం సీజిన. నా పాణం సీదెఙ్ నఙి
అతికారంమనాద్. మర్ జిలాగెఆదెఙ్ బానఙిఅతికారంమనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినెనాబుబబ్
నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19వాండు వెహియామాటెఙవందిఙె, యూదురు లొఇ ఉండి ఇజి గొడఃబ పుటాత్ ద్ 20 వరి లొఇ
నండొండార్, “వీండు దెయం అసిత్కాన్, వెరి వాండు, వినిన్మాట ఎందానిఙ్ వెంజినిదెర్”, ఇజి వెహార్ .
21మరి సెగొండార్, “దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ యాలెకెండ్ వరిగ్ఏన్. దెయం గుడిఃదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ 
అటాన్దా?”, ఇజి వెహార్ .

యూదురుయేసుఙ్ నమిమ్ఏర్.
22అయావలె పినిన్కాలం. యెరూసలెమ్ దు యూదురు దేవుణుగుడిఃదు బసె ఆతి దినంవందిఙ్ 

ఎతుత్ కిని పండొయ్ కిజినార్*.
23నసిత్వలెయేసు,దేవుణుగుడిఃదుమనిన్సొలొమోనుఅరుఙుఇజికూకెఆనిఅరుఙుదుబూలాజి

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 . 25అందెఙె
యేసు, నాను మీవెట వెహ. గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్. నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నాను బమామ్ని పణిఙ్ 
కిజిన. అయాపణిఙ్ నావందిఙ్ సాసి వెహిస్నె. 26గానిమీరు నమిమ్ఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
నా గొరెఙ్ ఆఇదెర్. 27 నా గొరెఙ్ నా కంటం వెంజినె. నాను వనాక్ఙ్ నెసిన. అవి నావెట వాజినె.
28 నాను వనాక్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్జిని బతుక్ సీజిన. అవి ఎసెఙ్ బా నాసనం ఆఉ.
వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బానాకీదాన్ ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 29వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్.
అందెఙె ఎయెన్ బా వనకాఙ్ బుబబ్కీదాన్ డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్. 30 నానుని నా బుబబ్, ఉండె
ఆత మనాప్”, ఇజి వెహాన్ . 31 నసిత్వలె, యూదురు వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి పణుకు పెహర్.
32గానియేసువరిఙ్, “నాబుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొబమమ్ఆనిపణిఙ్ కిజిమిఙితోరిసత్ మనన్. వనకలొఇ
ఎమేణి పణి వందిఙ్ నఙిమీరు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినిదెర్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙెయూదురు,
“మాపు పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ ఆఏద్ . గాని నీను ఒరెన్ 
లోకుఆజి మంజి, నాను దేవుణు ఇజి వెహె ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపు పణుకుఙాణిఙ్ 
డెఃయినాప్”, ఇజి వెహార్ .

34అందెఙెవాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’ ఇజిదేవుణునె వెహాన్ †, ఇజిదేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్ గదె? 35 దేవుణు మాటదు వెహిస్నికెఙ్ ఎసెఙ్ బా తప్ ఉ. దేవుణు మాట
సితిత్ లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజి దేవుణు కూకిస్నాన్. 36బుబాబ్తి దేవుణునె నఙి వనిన్ వందిఙ్ కేట
కితాండె యా లోకమ్ దు పోకాన్. అహిఙ, ‘నానె దేవుణుమరిసి’ ఇజి నాను వెహిన్వలె దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసాన్న్ ఇజి మీరు ఎలాగ వెహిస్నిదెర్. 37 నాను నా బుబబ్ వెహి పణికిఏండ మహిఙ, నఙి
నమిమ్మాట్. 38గాని నాను కితిత్ అయా పణిఙ నమిమ్దు. నఙి నమ్ ఇఙ్ బా అయా పణిఙ నమిమ్దు.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నావెట కూడ్ఃజిమంజినాన్. నాను బుబబ్వెట కూడ్ఃజిమంజిన, ఇజిమీరు
నెసి అరద్ం కిజిమండెఙ్”. 39యాకెఙ్ విహరె,మరివారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానివాండు వరి
కీదాన్ తపె ఆతాండెసొహాన్ .

40వాండుయొరాద్ ను గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్ఉండిబాడిఃదుమరిబాసొహాన్ . బానెయోహాను
బాపిత్సం సీజిమహాన్ . వాండుబాన్ మహాన్ . 41నండొడార్ వనిన్డగువాతార్. వారు, “యోహానుఇని

* 10:22 10:22 యెరుసలెల్ం గుడిః ముఙాల నాసనం కితాత్ ర్ అయాక మరి తొహరె గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ 

మొదొల్ సాత్ ర్ . అయాకాలంఒడ్ఃబిజియూదురు కినిపండొయ్ నెయాగుడిఃదుబసెఆతిదినంవందిఙ్ ఎతుకినిపండొయ్ . † 10:34
10:34 కీరన 82:6.
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బమామ్ని పణిబాన్ కిఏతాన్. గానివినివందిఙ్ యొహాను వెహిసఙతిఙ్ విజునిజమ్ నె”, ఇజి వెహార్ .
42అబెబ్ నండొడార్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

11
సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3బెతానియ ఇనిన్ నాటొలాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్ బీబిక్ నెమారమరియ ఇనికెఙ్.
యామరియనె యేసు పాదమ్ కాఙ్ అతరు ఇనిన్ వాసన నూనె వాకాదె, దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్.
ఉండి నాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్ వాతాద్. నీర్ సం లావు ఆతిఙ్, వనిన్ బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె,
‘పబువా, నీను లావు పేమ కిజిని నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’, ఇజి. 4 యేసు యా కబు
విహండె, “వాండు సాఏన్. సానివందిఙ్ వాతిక ఆఏద్ యానీర్ సం. గాని దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,దినిన్దటాన్ దేవుణుమరిసిగొపప్పెరికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్”,ఇజి
వెహాన్ . 5యేసుమారెఙ్, దనిన్తఙిసిమరియెఙ్, లాజరుఙ్ లావు పేమిసాత్ న్. 6గానిలాజరు నీర్ సం
లావుఆతాన్ ఇజి కబు విహిఙ్ బావాండు బేగి సొన్ ఏతాన్. వాండు మహిబాన్ మరి రుండి రోసుక్బా
మహాన్ . 7వెనుకవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు,మాటుయూదయదేసమ్ దుమర్ జిసొనాట్”, ఇజి
వెహాన్ . 8అయావలెవారు, “బోదకినికి,యూదురు నిఙి పణకాణిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ సెగం రోసుక్ ముఙాలె
సుడ్ఃతార్  గదె. మరిబా నీను అబెబ్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇహార్ . 9అందెఙె యేసు, “వేడకాఙ్ 
పనెన్ండు గంటెఙ్ మనె. సిలె? అందెఙె ఒరెన్ వేడె బూలాతిఙ,వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అర్ న్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండుయాలోకమ్ దిజాయిసుడ్ఃజినాన్. 10గానివాండు రెయితుబూలాతిఙ,వాండుతొరొ
ఇడ్ఃజి అరాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇ జాయి సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 11యాక వెహండె, మరి
సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మాకూలాయెన్ ఆతిలాజరు నిదకిజినాన్. వనిన్ఙ్ నికెఙ్ నానుబాన్ సొనిస్న.
12వనిన్సిసూరు, “పబువా,వాండునిదకిజినాన్ ఇహిఙ,వాండునెగెణ్ ఆనాన్ లె”,ఇహార్ . 13లాజరు
సాత మనాన్ ఇజి యేసు వెహాన్ . గాని వనిన్సిసూర్ మాముల్ నిదవందిఙె వాండు వెహిస్నాన్ ఇజి
ఒడిఃబితార్. 14-15 అందెఙె వాండు వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ , “లాజరు సాతాన్. అయావలె నాను
వనిన్వెటమన్ ఏత. అందెఙెనానుమీవందిఙ్ సరద్ ఆజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీరు నఙి నమిమ్నిదెరెల్.
అందెఙె రదు, వనిన్ బాన్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 16 నసిత్వలె దిదుము ఇజి కూకె ఆని తోమా మహి
సిసూరిఙ్, “రదుమాటుబాసొనాట్. వనిన్వెటసాదెఙ్ సొనాట్”, ఇహాన్ .

17 యేసు వాతివలె, లాజరుఙ్ సమాది కిజి నాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె ఇజి నెసాత్ న్. 18-19 బెతానియ
యెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజు ఇంసుమింసు రుండి మయ్ లుఙ్ దూరం మనెన్. నండొండార్ మారెఙ్ 
మరియెఙ్ ఓదిసెత్ఙ్ వాత మహార్ . వరి తంబెరిస్ సాతి వందిఙ్, వారు ఓదిసెత్ఙ్ వాతార్.
20యేసువాజినాన్ ఇజి వెహిమాట విహదె, మార ఎదు సొహద్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అది సొహద్.
గానిమరియఇండొబసత్ మహాద్ . 21నసిత్వలెమారయేసుఙ్, “పబువా,నీను ఇబెబ్మంజినిక ఇహిఙ,
నా తంబెరి సాఎతాన్ మరి. 22గాని 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 .
24అయావలెఅది, “యాలోకమ్ దిఙ్ కడఃవెరి దినమ్ దు,వాండుమరిబతిక్నాన్ లెఇజినాను నెసన్”,
ఇహాద్ . 25-26అందెఙెయేసు దనిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నానెసాతి వరిఙ్ నికిన్కాన్. వరిఙ్ మరి బతుక్
సీనికాన్ నానె. నఙినమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బావాండుసాతిఙ్ బామరిబతిక్నాన్. నఙినమిమ్జిబతిక్జిని
ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బాసాఏన్. నీనుయాకెఙ్ నమిజినిదా?”. 27అయావలెఅది, “ఒఒ,నానునమిజిన,
నీనె దేవుణు మరిసి ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనెయాలోకమ్ దు వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి
వెహాద్ .

28యాకెఙ్ వెహదె, అది మర్ జి సొహదె, దనిన్తఙి మరియెఙ్ కూకాదె, “బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్.
నిఙికూకిస్నాన్”,ఇజిగిబిబ్డగు వెహాద్ . 29మరియయాకవిహిఙ్,అదిగజిబిజినిఙితాదె,వనిన్డగు
సొహద్. 30అయావలెయేసు ఇంక ఆ నాటొ రెఎండె. మార వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నె మహాన్ .
31మారెఙ్ ఓదరిసి దనివెట ఇండొమహియూదురు అది గజిబిజి నిఙ్ జిసొనిస్నిక సుడ్ఃతివలె,అది
అడఃబదెఙ్ దూకిదు సొనిస్నాన్ సు ఇజి దనిన్వెనుక సొహార్ .
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32యేసుమనిన్ బాడిఃదు మరియవాతాదె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాదె, వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అరాద్. అరాదె,
“పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక ఇహిఙ, నా తంబెరి సాఎతాన్ మరి”, ఇహాద్ . 33అది అడఃబాజినిక
యేసు సుడ్ఃతాన్. దని వెట వాతి యూదురు బా అడఃబాజినిక సుడ్ఃతాన్. అయావలె వాండు
మనుస్దుబాదఆతాండెమొకొండిఃపాత్ న్. 34 “వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”, ఇజివరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
“వాజి సుడ్ఃఅ పబువా”, ఇహార్ వారు. 35యేసు కనీర్ డిఃపాత్ న్ 36అయావలెయూదురు, “సుడ్ఃదు
వాండు ఎసొ వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”, ఇజి వెహార్ . 37 గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః వరిఙ్ 
నెగెణ్ కితాన్. మరి ఎందనిఙ్ లాజరుసాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వరిగ్తార్. 38అయావలెయేసు
నండొబాద ఆతాండె దూకిదు వాతాన్. అయాకఉండిసాలం. దనిన్ముఙాల ఉండి పెరి పణుకు ఇడత్
మహార్ . 39యేసు, “అయాపణుకు లాగ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె సాతివనిన్ బీబ్ సిమార వనిన్ఙ్,
“పబువా, వినిఙ్ ముసి నాలిగ్ రోసుక్ ఆజినాద్. అందెఙె గొపప్ కంపు ఏలు మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాద్  
40అందెఙెయేసు దనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ, దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను సూణిలె ఇజినాను నిఙి
వెహ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 41 అందెఙె వారు పణుకు లాగితార్. యేసు కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె,
“ఓబా నీను నాపారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు. 42నీను ఎసిత్వలె బా నఙి వెంజినిలె ఇజినాను
నెసన్. గాని ఇబెబ్ నిలిస్ మంజినియాలోకుర్ వందిఙ్ నాను నిఙి వందనమ్ కు వెహ మన. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీనె నఙి పోకి మనిన్కాన్ ఇజి వారు నమిదెఙ్”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 43 పారద్నం కితాండె,
వాండు, “లాజరు వెలిల్ రఅ”, ఇజి డేలిస్ డటం వెహాన్ . 44 అయావలె లాజరు వెలిల్ వాతాన్. వనిన్
కికు కాలుక్ పాతెఙాణిఙ్ సుటిసత్ మహార్ . వనిన్మొకొం రూమాల్ దాన్ తొహ్క్ తమహాద్ . యేసు వరిఙ్,
“వనిన్ఙ్ సుటిసిత్ మనిన్కెఙ్ లాగ్ దు. వనిన్ఙ్ నడిఃనిలెకెండ్ కిదు”, ఇహాన్ .

యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ 
45అందెఙెమరియెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతియూదురు లొఇ నండొండార్,యేసు కితిక సుడ్ఃతారె, వనిన్

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

49-50 నసిత్వలె వరి లొఇ కయపా ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ
ముసుక్ పెరిపుజెరి. వాండు వరిఙ్, “మీరు ఇనికబా నెస్ ఇతిదెర్. రోమాదికార్ మాగుడిః,యూదురు
ఆతి మఙి పూరి నాసనం కినిదని ముసుక్ లోకుర్ వందిఙ్ ఒరెన్ వాండు సానికాదె మిఙి నెగెద్ ఇజి
మీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇహాన్ .

51-52వాండు వెహిస్ని దనిఅరద్ంవాండె నెస్ ఎతాన్. గానివాండు ఆ ఏంటు విజుపుజెరిఙముసుక్
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
వాండుఎతు కిజిజర్ గ్ ఇముఙాలెవెహాన్ . 53అందెఙెఅయానాండిఙ్ అసివనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారుసుడ్ఃజి
మహార్ . 54అందెఙె 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. 56వారు యేసుఙ్ రెబాజినె మహార్ . వారు దేవుణు
గుడిః అరుఙుదు నిహి మహివలె, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “ఇనిన్క ఒడ్ఃబిజిని? వాండు పండొయ్ దిఙ్ 
వానాండా, సిలెనా?”, ఇజి వరిగ్తార్. 57గాని పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయురు ఉండి ఆడ సితమనార్.
ఎయెన్ బాయేసు ఎంబెమనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ,వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అరెసుట్
కిదెఙ్.
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1పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అయావలె, యేసు లాజరు మనిన్ బెతానియ

ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ . యాలాజరుఙ్ నెయేసుసావుదాన్ బతిక్సాత్ న్. 2అబెబ్ వారు యేసువందిఙ్ 
ఉండి వింతు తయార్ కితాత్ ర్. మారనె వింతుదు సవ్ దర్ ణి. బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెట
లాజరుబా యేసువెట బసాత్ న్. 3 నసిత్వలె, మరియ ఉండి సీసాదు మనిన్ వాసన నూనె లాగితాదె,
యేసు పాదమ్ కాఙ్ వాకాదె దనికొపుదాన్ వనిన్ పాదమ్ కు తెలితాద్. యా వాసన నూనె, నండొ
కరీద్ తిక. యాకజటమాంసిఇనిఉండిమొకదానె,తయార్ కితిక. అదివాసననూనెవాకివెలె,అయా
ఇలుల్ 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 అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 6ఏలువాండు
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 కిజిమహాన్ . అందెఙెవాండు ఆహె వెహాన్ . 7అందెఙెయేసు, “దనిఙ్ బాద
కిమాట్. నఙి సమాది కిని దినమ్ దాక అయాక దని బాన్ మనిన్ద్. 8 బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీ వెట
మంజినార్. గాని నాను ఎలాకాలం మీ వెట మన్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 9 అహిఙ, యూదుర్ ఙ లొఇ
మందలోకుర్,యేసుబెతానియదుమనాన్ ఇజినెసాత్ రెఅబెవాతార్. వారుయేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినె
ఆఏండ, వాండు సావుదాన్ బతిక్సిత్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బా వాతార్. 10-11 అందెఙె పెరి పుజెరిఙు,
లాజరుఙ్ బా సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ జరిగ్తి దనివందిఙ్ సుడ్ఃజి
యూదురు నండొండార్,వరిపెదద్ల్ ఙడిఃసియేసుముసుక్ నమకంఇడ్ఃజిమహార్ . 12మర్ సనాండిఙ్,
పసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరుసలెంపటన్మ్ దువాతిమందలొకుర్ యేసుయెరూసలెమ్ దువాజినాన్ ఇజి
వెహార్. 13అందెఙెవారుఈతమటెఙ్ అసాత్ రె,పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహార్ . వనిన్ఙ్ ఎదుసొనిస్, “ఓసనన్
పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజిని వనిన్ఙ్ పొగిడిఃపిద్. ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిరాజుఙ్ 
పొగిడిఃపిద్”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహార్ .

14-15 “ఓసియోనుగాల్ సి*,తియెలామాట్. ఇవిలొన్ మీరాజుగాడఃదె పిలల్ ముసుక్ ఎక బసాత్ ండె
వాజినాన్†”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్లెకెండె, యేసు ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃతాండె
దనిముసుక్ బసాత్ ండె వాజినాన్. 16 అయావలె వనిన్సిసూర్ యాజరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్.
గానివెనుకయేసుసాజి,మరిబతిక్జి, దేవుణుమంజినిబాడిఃదు వనిన్ వెట గొపప్జాయ్ దుమండెఙ్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతివెలెనె,యాజరిగ్తి సఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదుముఙాలెరాసత్ మనాద్ 
ఇజి అయాక వనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజివారు అరద్ం కితార్. 17అహిఙ,యేసు లాజరుఙ్ దూకిదాన్ కూకిస్
సావుదాన్ మరిబతిక్సిత్వలె వనిన్ వెటమహిలోకుర్ నె,లాజరుఙ్ జరిగ్తికసాటిసినార్. 18యాలోకుర్ 
వెహిమాటవిహరె,మందలోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు బమామ్తి గొపప్
పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి వెహార్. 19 అయావలె పరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ వారె, “ఇదిలో, నండొ లోకుర్ వనిన్
వెనాక్సొన్ సినార్. మాటు కిజినికెఙ్ ఇనికబా, వనిన్ వెటసొన్ 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 . 21 వారు గలీలయ పాంతమ్ ది బెత్ సయిద
పటన్మ్ ది పిలిపు డగు వాతారె, “బాబు మాపు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజినాప్”, ఇజి వెహార్ .
22పిలిపుఙ్ వెహిఙ్,వాండు ఆందెయెఙ్ వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ వరి ఆస వెహార్ .

23-24అందెఙెయేసు వరివెటఈహ వెహిస్నాన్. “లోకుమరిసి ఆతి నఙి దేవుణు వనిన్ వెట వనిన్
జాయిదు మండెఙ్ వాండు మంజిని బాడిఃదు ఒని దినమ్ కు డగు ఆతె మనె. నాను నిజం వెహిస్న
‘ఉండి గోదము గిడ బూమిదు అరిస్ సాఎండ మహిఙ, అది అయ లెకెండ్ మంజినాద్. గాని ఆ గిడ

* 12:14-15 12:14-15 జేకరి 9:9 † 12:14-15 12:14-15 సియొను గాల్ సి ఇజి ఇబెబ్ వెహిస్నికయెరుసలెల్మ్ దు మనిన్
వరిఙె.
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సాతిఙ నండొ గిడెఙ్ ఆనె. 25 ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙ్ లావు పేమిసిత్ఙ, వాండు వనిన్
పాణంఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దుమన్ ఎండఅయాకపాడు కిజినాన్. గానిఎయెన్ బా
యాలోకమ్ దు బతిక్నివలె,వనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ లావుపేమిస్ ఏండమహిఙ,వాండు ఎలాకాలం
బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ వనిన్ పాణం కాపాడిఃజినాన్. 26ఎయెన్ బానఙి సేవ కితిఙ,వాండు నా సిసూ
ఆదెఙ్ వలె. నాను ఎంబె మంజినానొ, అబె నఙి సేవ కినికాన్ బామంజినాన్. నఙి సేవ కిని వనిన్ఙ్ నా
బుబబ్ గవ్ రం సీనాన్”. 27మరిబావాండు వెహిస్నాన్, “ఏలు నా పాణం బాద ఆజిన. నాను ఇనిన్క
ఇండెఙ్ ? ఓ బా, నఙి వాని కసట్మ్ దాన్ నఙి తపిస్ అ, ఇజి వెహెఙా? సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యా
కసట్మ్ కు ఓరిసిన్ వందిఙె నాను వాత మన. 28 ఓ బా, నీను గొపప్ పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె ఆఅ”,
ఇజి వెహాన్ . అయావలె ఆగాసమ్ దాన్ ఉండి జాటు వాతాద్. “నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను కితి
పణిఙాణిఙ్ తోరెఆతమన. నీనుసాజిమరిబతిక్నివలెనానుమరిఅయాకతోరెఆన”,ఇజిజాటుదు
దేవుణు వరిగ్తాన్. 29 నసిత్వలె అబె నిహి మహి లోకుర్ అయాక విహరె, అయాజాటు ఆగాసమ్ దు
దీడిఃతిక ఇజి వెహార్ . గాని మరి సెగొండార్, “దేవుణు మంజిని బాడిదాన్ దేవుణు దూత ఒరెన్ వనిన్
వెట వరిగ్తాన్”, ఇహార్ .

30అందెఙెయేసు, “ఏలు మీరు జాటుదాన్ విహిమాటెఙ్ నఙి దేవుణు పోకాన్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ మీ
వందిఙె వాతె. నా వందిఙ్ ఆఎద్. 31 ఇయేలె, దేవుణు యా లోకమ్ ది లోకురిఙ్ తీరుప్ సీని
సమయం. ఇయేలె లోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయానుఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు వెలిల్ నెకిన్
సమయం. 32 నఙి బూమి ముసుక్హాన్ సిలువాదు ఎకిసిన్వలె, విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్, నాను
నా డగు తపిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 33 వనిన్ఙ్ ఎలాగ సపాన్ర్ లె ఇజి లొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండు యా
మాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె వెహాన్ .

34అయావలె 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 : “జాయి ఆతి
నాను మీ వెట సెగం కాలమ్ నె మంజినలె. అందెఙె సీకట్ వాని ముఙాల, జాయ్ ఆతి నాను మనివలె
మీరు నఙి ఇసట్ం ఆని వజ నడిఃదు. సీకటుదు నడిఃనికాన్ వాండు ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు
నెస్ ఎన్. 36అందెఙెమీరుజాయ్ దు బతిక్జినినాకొడొఃర్ ఆదెఙ్,జాయిఆతినానుమీవెటమనివలె
నఙి నమిమ్దు. వాండుయామాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ తోర్ ఏండ డాఙ్ జి మహాన్ .
37 వాండు నిసొ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ వరిఎదు కితిఙ్ బా యూదురు లొఇ నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ 
నమిఎతార్. 38 ‘పబువా మాపు వెహి మాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ దేవుణు వనిన్సతుత్
తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజియెసయపవక వెహిమాటపూరిఆని వందిఙెవారు నమిమ్ఏతార్.

39-40యెసయపవకమరిఈహ వెహమనాన్, ‘వారు వరి కణకాణిఙ్ తొఏండమండెఙ్ దేవుణు
వరి కణుకు గుడిః కితాన్. వారు వరిదాన్ అరద్ం కిఎండ మండెఙ్ దేవుణు వరి మనుస్సు గటి కితాన్.
వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వారు నా డగు రెఎండ మండెఙ్ నాను అయా లెకెండ్ కిత”, ఇజి. అందెఙె వారు
యేసుఙ్ § నమిమ్దెఙ్ అట్ ఏండఆతార్. 41యెసయ ఎందానిఙ్ యాలెకెండ్ వెహాన్  ఇహిఙ, యేసు
గొపప్ పెరికాన్ ఇజివాండు సుడ్ తమహాన్ . వాండు వెహిమాటెఙ్ యేసు వందిఙె వెహిస్నె.

42గానియూదురు అదికారిఙలొఇ నండొండార్ యేసు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. గాని పరిసయ్ రు
వరిఙ్ ఇనిన్క కినార్ ఇజితియెల్ ఆజివారుయేసుఙ్ నమిమ్జినాప్ ఇజిలోకుర్ ఎదువెహ్ఎతార్. వరిఙ్ 
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ కినార్ ఇజి తియెల్ ఆతార్. 43 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు
వరిఙ్ పొగిడిః దనిముసుక్ లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజి నండొ కోరితార్.

44మరియేసుఈహ డటం వెహిస్నాన్, “నాముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఎయెన్ బానఙినెఆఎండ,
నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా నమిజినాన్. 45 నఙి సుడ్ఃజినికాన్ ఎయెన్ బ నఙి పోకి వనిన్ఙ్ బా సుడ్ఃజినాన్.

‡ 12:38 12:38యెసయ 53:1 § 12:39-40 12:39-40యెసయ 6:10.



యోహాను 12:46 144 యోహాను 13:17

46నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బాసీకట్ దు బతిక్ఎండమంజిని వందిఙ్ నాను జాయిలెకెండ్ లోకమ్ దు
వాతమనన్.

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆహె
తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ నాను అయాలోకమ్ దాన్ వాతిక. గానిలోకురిఙ్ రకిస్సిన్ వందిఙె వాత.
48నఙి నెకిస్పొకిస్నామాటెఙవజ కిఇవనిన్ఙ్,వాండు కిఇకాదె వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సీనాద్.
నాను వెహిమాటెఙ్ నె ఆకార్ దినమ్ దు నాను మర్ జి వానివలె వనిన్ఙ్ తీరుప్ సీనాద్. 49 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను నా సొంత అతికారమ్ దాన్ వెహిక ఆఎద్. గాని నఙి పోకి నా బుబబ్నె, నాను ఇనిన్క
వెహెఙ్, ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి ఆడ సిత మనాన్. 50 వాండు వెహి ఆడెఙ్ 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. యాలోకం డిఃసి బుబబ్ డగు సొండెఙ్ టయం
ఆతాద్ ఇజి యేసు నెసాత్ న్. వాండు ఎసిత్వలెబా వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసి మహాన్ .
వాండు సానిదాక పేమిసినె మహాన్ . 2యేసుని వనిన్ సిసూరు పొదొయ్ బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ .
సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యూద మనుస్దు సయాను ముఙాలె ఉండి ఆలోసన పుటిసత్
మహాన్ ,యేసుఙ్ సెఇవరి కీదు ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3బుబబ్ వనిన్ఙ్ విజుదనిముసుక్ అతికారం ఒపజెపత్
మహాన్ , ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాతమహాన్ , దేవుణుడగు సొనిస్నాన్ ఇజిబా
నెసాత్ న్. 4 అందెఙె వాండు బీజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె, వాండు పిడ్ఃగితి మనిన్
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.

6ఆహె, 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 . 8అయావలె పేతురు, “సిలెల్, నీను నా పాదమ్ కు
ఎసెఙ్ బానొర్ దెఙ్ ఆఏద్”,ఇజివెహాన్ . దనిఙ్ యేసు, “నానునీపాదమ్ కునొర్ ఏండమహిఙ,నీనునా
సిసూడుఆఇ”,ఇజివెహాన్ . 9అయావలెసిమోన్ పేతురు, “అహిఙపబువా,నాపాదమ్ కునెఆఏండ
నా కికు, నా బురబా నొర్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 10 అందెఙె 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 .
11వనిన్ఙ్ సెఇవరి కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజివాండు నెసిమహాన్ . అందెఙె ‘మీరువిజెరెసుబరం
ఆతిత్కిదెర్ ఆఇదెర్ ’, ఇజివాండు వెహాన్ .

12వరిపాదమ్ కు నొర్ జి వీసిత్ వెనాక్,వాండు లాగితి ఇడిత్ వనిన్ సాలవ్ ప్ డ్ఃగితాండె,బోజనమ్ దిఙ్ 
బసిత్మహి బాడిఃదు సొహాన్ . సొహాండె వాండు వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్, “నాను ఏలు మిఙి కితిపణిది
అరద్ం మిఙి తెలినాదా? 13 మీరు నఙి కూకిన్వలె, ‘ఓ బోదకినికి’ ఇజినొ, ‘ఓ పబువా’ ఇజినొ
కూక్ సినిదెర్. నాను బోదకినికానె. పబునె. అందెఙె మీరు కూకిస్నిక తపప్ సిలెల్ద్ . 14ఏలు మీ పబు
ఆతి, బోదకినికి ఆతి నాను నీ పాదమ్ కు నొర్ త మనన్. అందెఙె మీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్
పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్. 15నాను మిఙి కితిలెకెండ్ మీరు బా కిని వందిఙ్, అయాపణి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి
నానుమిఙితోరిసత్ మనన్. 16నాను నిజం వెహిస్న, ఎమేణి పణిమనిన్సిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్
పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి కబు తనికాన్ బా వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్.
17 మీరు ఏలు యా నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్దెర్. అందెఙె మీరు అయా లెకెండ్ కితిఙ మీరు గొపప్
వారు”.

యేసు వనిన్ఙ్ సెఇవరికీదు ఒపజెపిన్ దనివందిఙ్ జరిగ్నిముఙాలెవెహిస్నాన్ 
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18 “మీరు పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతిత్దెర్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీ విజెరె వందిఙ్ ఆఏద్. నాను
ఏర్ పాటు కితికార్ ఎలాగ మరికార్ ఇజి నాను నెసన్. గాని, ‘నా వెట బోజనం ఉణిజి మహికాన్ నఙి
పడ్ఃఇకాన్ ఆతాన్ ’, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ మాటపూరి ఆదెఙ్ నానుయా లెకెండ్ కితత్ .
19అయాకజరిగ్నివలె,నానెమెసయఇజిమీరు నమినివందిఙె,అయాకజరిగ్నిముఙాల,యెలెనాను
వెహిస్న. 20నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెన్ బా నాను పోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ, వాండు నఙి డగు కితి
లెకెండ్. ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసుయాక
వెహివలె వనిన్ మనుస్దు బాద ఆతండె, “నాను నిజం వెహిస్న, మీ లొఇ ఒరెన్ నఙి సెఇవరి కీదు
ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

22అయావలెవనిన్సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండుఈహ వెహాన్  ఇజిఅరద్ం ఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొం
ఒరెన్ సుడెః ఆజినార్. 23బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివలె,సిసూర్ లొఇయేసు నండొపేమిసిత్ సిసూవనిన్
డగునెబోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ . 24సిమోన్ పేతురు వనిన్ఙ్ సయ్ న కిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు
వరిగ్జినాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25అందెఙెఅయాసిసూడుఃయేసుఙ్ రోస్ పెఆజి, “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 అయారొటెట్ముకక్ తిహి వెటనె సయ్ తాను వనిన్ లొఇ డుగితాండె వనిన్
ముసుక్ అతికారం కితాన్. అయావలె యేసు, “నీను కిదెఙ్ ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
28గానిబోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరిలొఇ ఎయెరిఙ్ బాఎందానిఙ్ యేసు ఆహెవెహాన్  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 సు ఇజి సిసూర్ సెగొండార్ 
ఒడిఃబితార్. 30యూదఆరొటెట్ముకక్ తిహివెటనె వెలిల్ సొహాన్ . అకక్ రెయు.

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

34నాను కొతత్ ఆడ మిఙి సీజిన. మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట పేమిస్ అ, ఇజి. నాను మిఙి
పేమిసిత్లెకెండ్ మీరు బా ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 35 మీరు ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ 
పేమిసిత్ఙ,మీరునా సిసూర్ ఇజిలోకుర్ విజెరె నెసాన్ర్.

36అయావలె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, నీను ఎంబె సొన్ సిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ 
యేసు, “నాను ఏలు సొని బాడిఃదు 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 . 38అందెఙెయేసు, “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, “మీమనుస్దు తియెల్ ఆజిబాద ఆమాట్. దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇడిత్దెర్. నాముసుక్బా నమకం ఇడ్ఃదు. 2 పరలోకమ్ దు నా బుబబ్ ఇండొ నండొ
గదిఙ్ మనె. అయలెకెండ్ సిలెల్ండ మహిఙ,నానుమిఙి వెహమరి. మిఙిఉండిబాడిః తయార్ కిదెఙ్ 
నాను అబెబ్ సొనిస్న. 3నానుసొనిస్మిఙిఉండిబాడిడ్ తయార్ కితి వెనుక,నానుమర్ జివాజినావెట
నాను మంజినిబాన్ మీరుబామండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4నాను సొనిస్ని బాడిఃదు సొండెఙ్ సరి మీరు
నెసిన్దెర్”, ఇజి వెహాన్ .
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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, “నానె బుబబ్ డగు సొండెఙ్ 
సరి. నానె బుబబ్ వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాన్న్. నానె ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ సీనికాన్. నా వెటనె లోకుర్ విజెరె బుబబ్డగు సొనార్. 7 నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు నెసిత్
మహిదెర్ ఇహిఙ,నాబుబబ్ ఎయెన్ ఇజిబామీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు వనిన్ఙ్ నెసిత్ మనిదెర్,
సుడిఃతి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 8నసిత్వలె పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ. ఆకాదె మఙి
సాలు”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్,నాను నిసొకాలంమీవెటమహ. మహిఙ్ బానీను నఙినెస్ ఇదాపిలిపు?
నఙి సుడ్ఃతికాన్ ఎయెన్ బా నా బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్. అయావలె బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ ఇజి
ఎలాగనీను వెహెఙ్ అట్ సిని? 10నానునాబుబబ్ వెట కూడిఃతమన. బుబబ్నావెట కూడిఃతమనాన్ 
ఇజి నీను నమ్ ఇదా? నానుమీ వెట వెహిస్నిమాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. గానినా వెటకూడిఃతి
మనిన్ బుబబ్ బాణిఙ్ వాతికెఙె అయాకెఙ్. వాండు వనిన్ పణిఙ్ నావెట కిబిసినాన్. 11నాను నా బుబబ్
వెట కూడిఃతమన,బుబబ్నావెటకూడిఃతమనాన్ ఇజినానువెహిస్నికమీరునమిమ్దు. సిలిఙ,నాను
కిజిని విజు బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃజి అయాక నమిమ్దు. 12నాను నా బుబబ్ డగు సొనిస్న. అందెఙె
నఙి నిజం నమిమ్తికాన్, నాను కిజిని బమమ్ ఆని పణిఙ్ వాండు బా కినాన్. ఒఒ, దనిఙ్ ఇంక లావు
పణిఙ్ వాండు కినాన్ ఇజి మీ వెట నిజం ఇక వెహిస్న. 13నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబా
మీరు లొసిత్ఙ, నాను అయాక కిన. బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙె, మరిసి ఆతి నాను
అయాక కిన. 14నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

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

22 నసిత్వలె ఇసక్రియొతు యూద ఆఇ మరి ఒరెన్ యుద, “పబువా నీను లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ 
తోరెఆఏండ, ఎలాగ నీను మఙి తోరె ఆనిలె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 23 అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ నఙి
పేమిసిత్ఙ, వాండు నామాటెఙ్ వినాన్. అయావలె నా బుబబ్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నా బుబబ్ని నాను
వనిన్డగువాజివనిన్వెటమంజినాప్. 24నఙి పేమిస్ ఇకాన్,నామాటెఙ్ విన్ ఏన్. మీరు వెంజినియా
మాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. నఙిపోకినాబుబబ్వినె.

25నాను మీవెట మంజినెయామాటెఙ్ వెహ మనన్. 26నా బుబబ్, నా బదులు తోడుః మంజిని
వనిన్ఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుఆతమ్దిఙ్ పోకిన్వెలె,వాండుమిఙిదేవుణువందిఙ్ విజుసఙతిఙ్ నెస్ పిసాన్న్.
నాను మిఙి వెహి విజు వనాక్ఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మంజినాన్. 27నాను మిఙి డిఃసి సొన్ సిన. గానిమీరు
సమాదనమ్ దాన్ మంజినిదెర్ లె. అయా సమాదనం నా బాణిఙ్ వాజినాద్. నఙి నమిమ్ఇ లోకురిఙ్ 
మనిన్సమాదనంననికాద్ ఆఏద్ నాబాణిఙ్ వాజినికాద్. మీమనుస్దు విసారిసిబాదఆమాట్. మీరు
తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నాను సొన్ సిన. మర్ జి మీ డగు వానాలె’, ఇజి నాను వెహిమాటమీరు విహిదెర్. నా బుబబ్
నఙి ఇంక పెరికాన్. అందెఙె మీరు నఙి నిజం పేమిసిత్ఙ, వీండు బుబబ్ డగు సొన్ సినాన్ ఇజి సర్ ద
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ఆజినిదెర్. 29 యాకెఙ్ జరిగ్నివలె, నాను వెహికెఙ్ నిజం ఇజి మీరు నమిమ్ని వందిఙె, అయాకెఙ్ 
జరిగ్ని ముఙాల, ఇయేలె నాను మిఙి వెహ మనన్. 30మరి నండొ సమయం మీ వెట వరిగ్దెఙ్ నాను
అట్ ఏలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాలోకమ్ దిఅతికారిఆతిసయానువాజినాన్. నాముసుక్వనిన్ఙ్ ఇనిన్
అతికారం సిలెల్ద్ . 31గాని, నాను నా బుబెబ్ఙ్ పేమిసన్. అందెఙె వాండు వెహిస్నికెఙ్ విజు అయావజ
నాను కిజిన ఇజిలోకమ్ దికార్ నెసెత్ఙ్ వలె. రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

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

పటుక్ అస్ ఇ విజుకొనెఙ్ వాండు కత్ నాన్. పటుక్అస్ ని విజుకొనెఙ్,మరినండొ పటుక్ అసిన్వందిఙ్ 
తెపాన్న్. 3నాను 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, అవి బడడ్దు మండెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్, నావెట
కూడిఃతిమహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నాను దాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరు కొనెఙ్. ఎయెన్ బానా వెట కూడ్ఃజి మంజి, నాను వనిన్
వెటకూడిఃతిమహిఙ,వాండునండొపటుక్అసాన్న్. నానుసిలెల్ండ,నఙిఇసట్ంఆతినెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బా
మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6 వెలిల్ విసీరి ఉండి కొన వహి లెకెండె, నా వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ మనాన్.
వాండు వెలిల్ ఆజి వహన్న్. ననిన్ కొనెఙ, లోకుర్ కుంబ కిజి సుర్ నార్. ఆకెఙ్ వెయ్ నె. 7మీరు నావెట
కూడ్ఃజినెమంజినాను వెహికమీలొఇమహిఙ, ఇనికబామీరు దేవుణుదిఙ్ లొసుత్ . వాండు అయాక
మిఙి సీనాన్. 8మీరు నండొ పటుక్ అసి ఆహె నా సిసూర్ ఇజి తోరె ఆతిఙ, నా బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసినిదెర్.

9 నా బుబబ్ నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్, నాను మిఙి పేమిసన్. నాను మిఙి పేమిసిన్ వందిఙ్, నా
వెట కూడ్ఃజినె మండు. 10 నాను నా బుబబ్ వెహి ఆడెఙ్ లొఙిత మన. వాండు నఙి పేమిసాన్న్.
అయాలెకెండ్ మీరునాను వెహిఆడెఙ్ లొఙితిఙ,నానుమిఙి పేమిసినెమంజిన. 11నఙిమనిన్ సర్ ద
మిఙిబామండెఙ్,మీసర్ దపూరిఆదెఙ్,ముఙాలెవెహియామటెఙ్ నానుమిఙివెహమనన్. 12నాను
మిఙిపేమిసివజ,మీరు ఒరెన్ వనిన్ వెటఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినెనాఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్ కూలెఙ
వందిఙ్ వనిన్ సొంత పాణం సీనికాదె నండొ పేమ. దిని ఇంక మిసిత్ మరి పేమ సిలెల్ద్ . 14నాను ఆడ
సితిక మీరు కితిఙ, మీరు నా కూలెఙె. 15 ఒరెన్ పణికినికాన్, వనిన్ ఎజుమాని కిని పణిఙ్ నెస్ ఎన్.
అందెఙె నాను మరి ఎసెఙ్ మిఙి పణికినికార్ ఇజి కూక్ ఏ, గాని కూలెఙ్ ఇజి కూక మన. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ బాణిఙ్ విహికెఙ్ విజు మిఙి వెహ మనన్. 16మీరు నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్.
గానినానుమిఙిఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ,మీరుసొనిస్లోకురిఙ్ సువారవెహిస్ దేవుణు దరొట్ 
మహిస్ తని వందిఙెనానుమిఙి ఏర్ పాటు కితానెపోకిస్న. మీరు అసిత్ పటుక్ ఎలాకాలంమంజినాద్.
అయావలెమీరు నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్ ఇనికబా బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు సీనాన్. 17మీరు
ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజినెనాను సీజిని ఆడ.

18యాలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్, మిఙి దూసిసిత్ఙ, మీరు ఒడిఃబిదు వారు మిఙి
దూసిసిన్ముఙాలె నఙి దూసిసాత్ ర్ ఇజి. 19మీరుయాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ వరిలొఇ
మనిన్కిదెర్ ఇహిఙ, వరి సొంత లోకుర్ వజ వారు మిఙి పేమిసాత్ ర్ మరి. గాని నాను వరి లెకెండ్ 
మీరు మన్ ఎండ, మిఙి ఎరిల్సత్. అయావలె, మీరు వరి లొఇ మనిన్కిదెర్ ఆఇదెర్. అందెఙె వారు
మిఙి దూసిసినార్. 20ఎమేణి పణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’, ఇజి నాను
వెహిమాట మీరు ఎతుత్ కిదు. వారు నఙి హిమెస్ఙ్ కితార్ ఇహిఙ, మిఙి బా హిమెస్ఙ్ కినార్. వారు
నామాటెఙ్ లొఙితార్ ఇహిఙ, మీమాటెఙ్ బా లొఙినార్. 21మీరు నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ వారుయా
లెకెండ్ విజుమిఙి కినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు నఙిపోకి వనిన్ఙ్ నెస్ ఏర్. 22నానువాజి దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ వెహ్ ఏండమంజినిక ఇహిఙ,వారుపాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ 
సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలు వారు వరి పాపమ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,

* 15:20 15:20 13:16 సుడ్ఃదు
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నాను వరిఙ్ వెహమనన్. 23 నఙి దూసిసిన్కాన్ నా బుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్. 24 ఎయెన్ బా కిఇ బమామ్ని
పణిఙ్ నాను వరి నడిఃమి కిఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ 
సుడ్ఃఏతాన్ మరి. గాని ఏలు వారు యా బమమ్ ఆని పణిఙ్ సుడుఃత మనార్. అహిఙ్ బా, నఙి ని
నా బుబెబ్ఙ్ వారు దూసిసత్ మనార్. 25 ‘ఇని కారణంబా సిలెల్ండ వారు నఙి దూసిసాత్ ర్ ’, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మనిన్మాటపూరిఅదెఙెయాలెకెండ్ వారు కిజినార్.

26 నాను మీ డగు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ తోరిసిన్
దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ పోకన్. వాండు బుబబ్ బాణిఙ్ మీడగు వానాన్. అయావలెనా వందిఙ్ విజువాండు
వెహన్న్. 27 నాను సేవ మొదొల్ సిత్ బాణిఙ్ మీరు నావెట మనిదెర్. అందెఙె మీరు బా నా వందిఙ్ 
విజెరిఙ్ వెహెఙ్ వలె.

16
1 “మిఙి ఇమ్ సెఙ్ కినివలె, మీరు నమకం దాన్ డిఃస్ ఏండ మంజిని వందిఙె, మిఙి దూసిసిన్కార్ 

కిని సఙతిఙ వందిఙ్ నాను వెహ. 2 వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙి
సపిన్కాన్ ఎయెన్ బా, వాండు దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిజిన ఇజి ఒడిఃబిని కాలం వాజినె. 3వారు ననిన్కెఙ్ 
కినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బుబెబ్ఙ్ నొ నఙినొ నెస్ ఏర్. 4అయకాలంవానివలె,నాను దినివందిఙ్ వెహ
మన ఇజి మీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నాను యాక మీ వెట వెహ మన. నాను యాకెఙ్ ముఙాలె మిఙి
వెహెఙ్ సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీవెటమహ”.
దేవుణు ఆతమ్ కిని పణిఙ్ 

5 “ఏలునాను నఙిపోకి వనిన్ డగుసొనిస్న. గానిమీలొఇఎయెన్ బా, ‘నీను ఎంబెసొనిస్ని?’, ఇజి
నఙి వెన్ బాఇదెర్”. 6 నాను యా సఙతిఙ్ మిఙి వెహి మనిఙ్, మీ మనుస్సు దుకమ్ దాన్ నిండిత
మనాద్. 7 గాని నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, మిఙి మేలు వాని వందిఙె నాను సొనిస్న. నాను
సొన్ ఏండ మహిఙ, తోడుః మంజినికాన్ మీడగు రెఏన్. గానినాను సొహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ మీడగు
పోకన్. 8వాండు వాజి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరిఙ్  పాపం ఇహిఙ ఇనిన్క ఇజి, నాను నీతి నిజాయితి
మనిన్కాన్ ఇజి, దేవుణు సీని ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ ఇనిన్క ఇజి కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. 9వారు
పాపం కితత్మనార్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నఙి నమిమ్ఏర్.
10 నాను నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి వాండు కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
నాబుబబ్ డగుసొన్ సిన. మీరు నఙిమరితొఇదెర్. 11దేవుణు సీనిఎలాకాలంమనిన్ 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 ఆతమ్వానివలె,వాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాజినివిజు
నిజమాతికెఙ్ మీరునెసెత్ఙ్ మిఙినడిఃపిసినాన్. వాండువనిన్సొంతదికఇనికబావెహ్ ఎన్. గానిబుబబ్
వెహిస్నికెఙ్ వెంజి మిఙి వెహన్న్. వాండు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 14నాను వెహిస్ని
నిజమాతికెఙ్ వెంజి,అయాకమిఙివెహన్న్. అయలెకెండ్ నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమిఙితోరిసాన్న్.
15బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజునాదినె. అందెఙె నాను వెహ, నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వాండు వెంజి,
అయాకమిఙివెహన్న్ ఇజి. 16సెగం రోసుక్ వెనాక్,నానుసొన. మీరు నఙిమరితొఇదెర్. మరిసెగం
రోసుక్ వెనాక్,మీరు నఙి సూణిదెర్”.

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

19దినివందిఙ్ వారు వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజియేసు నెసాత్ ండె,ఈహ వరిఙ్ వెహిస్నాన్,
“'సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి తొఇదెర్. మరి సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి సూణిదెర్ ’, ఇజి
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నాను వెహి దని అరద్ం ఇనిన్క ఇజినా మీరు ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వెన్ బాజినిదెర్ ? 20 మీరు దుకం
కిజి అడఃబానిదెర్ గాని దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ సర్ ద ఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ గాని మీ
దుకం వెనుక సర్ దమనాద్ ఇజి నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న. 21 ఉండి బోదెలి ఏరుఈబదెఙ్ 
నొపిదిఙ్ అడఃబానాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దనిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ కాలం ఆతాద్. గాని దనిన్కొడొః పుటిత్ఙ,
లోకమ్ దు ఒరెన్ పుటాత్ న్ ఇజి సర్ దదాన్ అయా బాదెఙ్ అది ఎతుత్ కిఏద్. 22 అయాలెకెండె మిఙి
బా. మీరు ఏలు దుకం ఆనిదెర్. గాని నాను మర్ జి వానివలె మిఙి మరి సూణ. అయావలె మీరు
సర్ దఆనిదెర్. అయా సర్ ద ఎయెన్ బామీబాణిఙ్ లాగ్ దెఙ్ అట్ ఎన్. 23నాను నిఙితి సొహి వెనాక్,
మీరు ఇనికబా నెసెత్ఙ్ నఙి వెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నెస్ పిసాన్న్. నా
ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా మీరు బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు అయాక సీనాన్, ఇజి నాను
నిజం మీ వెట వెహిస్న. 24 ఏలుదాక నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా లొస్ ఇతిదెర్. మీ
సర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25నానుమిఙికతవజయాసఙతిఙ్ నెస్ పిసత్మన. గానికతవజనెస్ పిస్ ఏండ,బుబబ్వందిఙ్ మిఙి
టెటఅరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహిన్కాలంవాజినాద్. 26అయాకాలమ్ దు,నాఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్కెఙ్ 
మీరు లొసిన్దెర్. మీరు లొసిత్కెఙ్ వరిఙ్ సిఅ ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్ ఇజి నాను వెహ్ ఏ. 27 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,బుబబ్నెమిఙినండొపేమిసాన్న్. మీరునఙిపేమిసిన్దెర్. నానుబుబబ్బాణిఙ్ వాతఇజిమీరు
నమిజినిదెర్. అందెఙెవాండుమిఙి నండొ పేమిసాన్న్. 28నాను బుబబ్బాణిఙెయాలోకమ్ దువాత.
ఏలునానుయాలోకండిఃసిమర్ జిబుబబ్డగుసొనిస్న”. 29నసిత్వలెవనిన్సిసూర్, “ఇదిలో,వానివలె
నీను కతలెకెండ్ ఆఏండ,అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహిస్ని. 30నీను విజునెసిన్కి ఇజిఏలుమాపునెసినాప్.
ఎయెర్ బానిఙివెన్ బాఎండముఙాలె,వారుఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసినిఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙె
నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి ఇజిమాపునమిమ్జినాప్”, ఇజి వెహార్ .

31అందెఙెయేసు, “మీరు ఏలు నమిజినిదెరా? 32 ఇదిలో, మీరు మీ ఇలాక్ఙ్ సెదిజి సొని కాలం
వాజినాద్. అయాక ఏలె వాత మనాద్. మీరు నఙి డిఃసి సొనిదెర్ లె. నాను ఒరెనె ఆన. గాని నాను
ఒరెనెఆఎ. నాబుబబ్నావెటమనాన్. 33మీరునావెటకూడిఃతిమనిన్దెర్. అందెఙెమీరుసమాదనం
దాన్ మండెఙ్ నానుయాసఙతిఙ్ మిఙివెహమన. యాలోకమ్ దుమిఙి కసట్మ్ కుబాదెఙ్ మనె. గాని
దయ్ రమ్ దాన్ మండు. నానుయాలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్ మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్ వీసాత్ ండె,యేసుముసుక్ పరలోకం దరోట్ బేసిఈహ పారద్నం కిజినాన్. “ఓ
బా, నాను సాదెఙ్ నీను ఏర్ పాటుకితి కాలండగు ఆత మనాద్. నీను గొపప్పెరికి ఇజి నీ మరిన్ ఆతిత్
నాను తోరిసిన్ వందిఙ్ ని మరిన్ ఆతిత్ నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి నీను తోరిస్ అ. 2నీను 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
నానుపూరి కిజి నీను గొపప్పెరికి ఇజి బూమిముసుక్ నాను తోరిసత్. 5ఏలు ఓబా,లోకం నీను పుటిసిన్
ముఙాల నివెటనానుమహివలె నఙి గవ్ రం కితిలెకెండ్, ఏలు నీ ఎదు నఙి గవ్ రం కిఅ.

యేసు సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజినాన్.
6నీను నఙి సితివరిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వెహిస్ తోరిసి నెసిప్సత్. వీరు దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ ననికార్ 

ఆఏర్. వీరు 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 ఇజి వారు నమిమ్త మనార్. 9నానుయా సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజిన. యా
లోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెవందిఙ్ నాను పారద్నం కిఏ. గాని నీను నఙి సితి విరివందిఙ్ పారద్నం కిజిన.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీరు నీ వారు. 10నావారు విజెరె నీవారు. నీవారువిజెరె నావారు. అయలెకెండ్ 
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వారుబతిక్నారె,నానుగొపప్పెరికాన్ ఇజివారుతోరిసినార్. 11ఏలునానునీడగువాజిన. నానుమరి
యాలోకమ్ దుమన్ ఏ. గానివీరు ఇబెబ్మంజినార్. ఓనెగిగ్ బుబబ్,మాటుఉండెఆతిలెకెండ్ వీరుబా
ఉండెఆదెఙ్,నీనునఙిసితిసతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ. 12నానుయాలోకమ్ దువరివెటమహివలె,
నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడఃత. నాను వరిఙ్ నెగెండ తపిసి మహ. వరి లొఇ ఎలాకాలం
నాసనం ఆదెఙ్ మనిన్కాన్ ఆఏండ,మహికార్ విజెరె ఎలాకాలంనాసనం ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు
రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నాను ఏలు నీ డగు వాజిన. నఙిమనిన్ సర్ ద వరిమనుస్దుబా నిండు మంజిని వందిఙె,నాను
యా లోకమ్ దు మనిన్వలెనె యా సఙతిఙ్ వెహిస్న. 14 నాను వరిఙ్ నీ మాటెఙ్ సిత మనన్. యా
లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ వరిఙ్ దూసిసాత్ ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను లోకమ్ దికాన్ 
ఆఇలెకెండ్, వారు బా లోకమ్ దికార్ ఆఏర్. 15నీను వరిఙ్ యాలోకమ్ దాన్ ఒఅ ఇజి నాను పారద్నం
కిఏగాని సయానుబాణిఙ్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ ఇజినెపారద్నం కిజిన. 16నానులోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్,
వారుబాలోకమ్ దికార్ ఆఎర్. 17నీనిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి,వారు దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిలెకెండ్ 
వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీ మాటెఙ్ నిజమాతి మాటెఙ్. 18 నీను నఙి యా లోకమ్ దు పోకి లెకెండ్, నాను
వరిఙ్ లోకమ్ దు పోకిస్న. 19 నిజమాతిమాట నెసి వారు వరిఙె నీ కీదు ఒపజెపిస్ని వందిఙ్, నాను
వరి వందిఙ్ ని కీదు ఒపజెపె ఆజిన.
యేసు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరెవందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

20-21ఓబా,నాను కిజినిపారద్నంవరివందిఙెఆఏ. వరిమాటెఙ్ వెంజినమిమ్దెఙ్ మనిన్వరిఙ్ విజెరె
వందిఙ్ నాను పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నా వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్, నాను నీ
వెట కూడ్ఃజిమంజిని లెకెండ్ వారు విజెరె ఉండె ఆదెఙ్. నీను నఙిపోకిమనిన్ ఇజిలోకమ్ దిలోకుర్ 
విజెరె నమిమ్నివందిఙ్ వారుమావెట కూడ్ఃజి మనీర్. 22నాను పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి గవ్ రం నాను
వరిఙ్ సితమన. మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబా ఒండె అదెఙెనాను సితత్ . 23వారుపూరి ఉండె
ఆనివందిఙ్ నాను వరివెట కూడిఃత మన. నీను నా వెట కూడిఃతి మనిన్. నీను నఙి పోకి ఇజి, నీను
నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ బాపేమిసిన్ ఇజిలోకుర్ విజరె నెసిన్ వందిఙ్ వారు ఉండె ఆదెఙ్.

24ఓబా, నీను వరిఙ్ నఙి సితి. అందెఙెనానుమంజినిబాన్ వారుబామండెఙ్ ఇజినాను కోరిజిన.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నానుగొపప్పెరికాన్ ఇజినీనునఙిసితిగవ్ రంవారుసుడ్ఃదెఙె. లోకంపుటిస్ ఏండ
ముఙాల, నీను నఙి పేమిసిత్. అందెఙె నీను నఙి అయాగవ్ రం సితిత్ .

25నీతి నిజాయితిమనిన్ బుబబ్, లోకమ్ ది లోకుర్ నిఙి నెస్ ఎర్. గానినాను నెసన్. నీను నఙి పోకి
ఇజి వీరు నెసినార్. 26నాను వరి వెట కూడ్ఃజిమంజిని వందిఙ్, నీను నఙి పేమిసిత్ లెకెండ్,వారుబా
మహివరిఙ్ పేమిసిన్వందిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వరిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. నెస్ పిసినెమంజిన.

18
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 

1 యేసు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్, వనిన్ సిసూర్ వెట సోతాండె, కెదొన్ ఇని జోరెడాటిస్ సొహాన్ . అబెబ్
ఉండిటోటమహాద్ . వాండుని వనిన్సిసూర్ అయాటోటాదుసొహార్ .

2 నండొ సుటుక్ యేసుని వనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె యేసు అయా టోటాదు
మంజినాన్ లె ఇజియూద నెసాన్న్. వీండెయేసుఙ్ యుదురి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 3అందెఙె
యూద అబె వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు పరిసయ్ రు పోకి సెగొండార్ దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు, మరి
రోమ సయ్ నమ్ ది సెగొండారిఙ్ బావనిన్ వెట కూక తతాత్ న్. వారు సిసు బొదుద్ ,లాందెరిఙు, కూణమ్ కు
అసత్ మహార్ . 4యేసు వనిన్ ముసుక్ వానికెఙ్ విజు నెసినె,వాండు సోతాండె వరిఙ్, “మీరు ఎయెరిఙ్ 
రెబానిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 దనిన్ఙ్ వారు, “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ . అందెఙె వాండు,
“వాండు నానె”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెయేసుఙ్ ఒపజెపిత్ యూద వరి వెట నిహమహాన్ . 6 ‘వాండు
నానె’, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహివలె, వారు వెనాక్ గుసె ఆజి బూమిదు అరార్. 7మరి వాండు వరిఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి. “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ వారు. 8అందెఙె
యేసు, “నాను మిఙి వెహగదె, వాండు నానె ఇజి. మీరు నఙి రెబానిదెర్ ఇహిఙ, నా సిసూర్ ఆతిత్
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విరిఙ్ పోకు”, ఇజి వెహాన్ . 9వారు సిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీను నఙి సితి వరిలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బానాను
పాడుకిఏ’ ఇజివాండుముఙాలె వెహిమాటెఙ్ పూరిఆతె.

10సిమోన్ పేతురు డగుఉండి కూడంమహాద్ . నసిత్వలెవాండుఅయాకలాగితండె,విజుపుజెరిఙ
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 

12-13నసిత్వలెరోమసయ్ నమ్ దికార్,వరిఅతికారి,జమానుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రెతొహ్క్ తార్. వారు
వనిన్ఙ్ తొహ్క్ తారె, ముఙాల, అనన్ ఇని వనిన్డగు ఒతార్. వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ
ముసుక్ పెరిపుజెరిఆతి కయపెఙ్ మామ్ సి. 14యాకయపనె, ‘లొకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదె
నెగెద్ ’ ఇజియూదురి అతికారిఙ్ బుదిద్ వెహమహాన్ .

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహిస్నాన్ 
15 సిమోన్ పేతురు ని మరి ఒరెన్ సిసూ యేసు వెనాక్ సొహార్ . అయా సిసూ, విజు పుజెరిఙ

ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ్  నెలవ్ఆతికాన్. అందెఙెవాండుయేసువెటపెరిపుజెరిఇండొణిడేవాదుసొహాన్ .
16పేతురు గవునివెలిల్ నిహమహాన్ . పెరిపుజెరిఙ్ నెలవ్ఆతిఅయాసిసూమర్ జివాతండె, గవ్ నిడగు
నిలిస్ మంజిని అయ్ లిదిఙ్ వెహండె, పేతురుఙ్ లొఇ కూక ఒతాన్.

17 అయావలె అయా అయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఆఏ?”, ఇహాన్ . 18 అయావలె గొపప్ పిని మహాద్ . అందెఙె
అతికారిఙుని పణిమనిన్సిర్ సిసు ఎర్ సి దనిన్ సుటులం నిలిస్కాయ్ 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 బాజిమహాన్ . 20అందెఙెయేసు, “నాను లోకుర్ విజెరె ఎదునె వెహమన.
యూదురు విజెరె కూడిజ్ వాజి మంజిని, యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ని దేవుణుగుడిఃదు ఎసిత్వలెబా
నేర్ పిసి మహ. నాను ఇనికబా డొఙసాటు వెహ్ ఏత. 21మరి ఎందానిఙ్ నఙి వెన్ బాజిని? నామాట
విహివరిఙ్ వెన్ బాఅ. నాను వెహికెఙ్ వరిగ్తికెఙ్ వారు నెసాన్ర్”, ఇజి వెహాన్ .

22 యేసు యాకెఙ్ వెహిఙ్, అబెబ్ నిహిమహి అతికారిఙ లొఇ ఒరెన్ యేసుఙ్ ఉండి
లెపడెఃయితాండె, “యాలెకెండ విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జి వెహిస్ని?”,
ఇజి వెహాన్ . 23 అయావలె యేసు, “నాను తపు ఇనిన్క వెహిఙ, అయాక నఙి వెహ్ అ. గాని నాను
నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ . 24అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహిడఃసనె విజు
పుజెరిఙముసుక్ పెరిపుజెరి కయపడగు పోకాన్.

యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురుమరివెహిస్నాన్ 
25పేతురు సిసు కాయిజి నిహమహాన్ . అయావలెమహికార్ 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
పెరిపుజెరి పణిమనిన్సిర్ లొఇఒరెన్. వాండు, “నిఙి వనిన్వెటటోటాదునాను సుడ్ఃతగదె?”, ఇహాన్ .
27మరిబా, “నాను నెస్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్.

యేసుఙ్ పిలాతుముఙాలఒసినార్ 
28వెనాక్యూదురుయేసుఙ్ కయపబాణిఙ్ రోమాగవరన్రు 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 
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ఇహిఙ, నీ బాన్ తెఎతాప్ మరి”, ఇజి మర్ జి వెహార్ . 31 పిలాతు వరిఙ్, “మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, మీ
యూదురి రూలుదు మనిన్ వజ తీరుప్ సీదు”, ఇహాన్ . దనిఙ్ వారు, “ఎయెరిఙ్ బా సపెత్ఙ్ మఙి
అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ . 32యేసుఎలాగ మరి సావు సానాన్ ఇజి వాండు వెహి మాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ 
యాక జరిగ్తాద్. 33 పిలాతు వనిన్ ఇండొ మర్ జి సొహాండె, యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండె వనిన్ఙ్, “నీను
యుదురిఙ్ రాజునా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. 34అందెఙెయేసు, “నీలొఇహాన్  వాతిమాటనా,మహికార్ నా
వందిఙ్ నిఙి వెహరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 35 అయావలె పిలాతు, “నాను యూద వాండనా? నీ
సొంత లోకుర్ ని నీ సొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. నీను ఇనిన్క కితి?”, ఇజి వెహాన్ .
36అందెఙెయేసు, “నా అతికారంయాలోకమ్ ది రాజురిఙ్ మనిన్ అతికారం లెకెండ మనిన్క ఆఏద్.
ననిన్అతికారం నఙి మహిఙ, యూదురు నఙి అరెసుట్ కిఏండ నా సిసూర్ అడుడ్ కితాత్ ర్ మరి. గాని
నాను యా లోకమ్ ది రాజు ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 37 “అహిఙ, నీను ఒరెన్ రాజునా?”, ఇజి పిలాతు
వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నాను రాజు ఇజి నీను వెహిస్ని. నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిన్ వందిఙె నాను
పుటాత్ నెయాలోకమ్ దువాత. నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నానువెహిస్నిమాటెఙ్ వినాన్”,ఇజివెహాన్ .
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 కాలమ్ దు, “కయ్ దు మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మఙి డిఃసి
పోక్ అ”, ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. అందెఙెయుదురిఙ్ రాజుఙ్ నాను డిఃసి సీదెఙ్ మీరు కోరిజినిదెరా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 40 అయావలె వారు, “పోని! వినిఙ్ పోని. బరబెఙ్ డిఃసి సిదా మఙి”, ఇజి డేలిస్
మర్ జి వెహాన్ . యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.

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

2-3సయ్ నమ్ దికార్ సాపాక్ణిఙ్ టోపితయార్ కితారె వనిన్ బురాదు తొడిఃగిసాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ నండొ
ఎరానినరీసొకక్తొడ్ గిసాత్ రె,వనిన్డగుసొనిస్, “యూదురిఙ్ రాజునిఙిజెయము”,ఇజివెకిసివెహార్ .
వారు వనిన్ లెపాదు డెఃయార్. 4మరిఉండిసుటుబా, పిలాతు వనిన్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ వాతాండె,మంద
యూదురిఙ్”ఇదిలో,వనిన్లొఇఇనితపప్బానఙితోర్ ఏద్ ఇజిమీరునెసెత్ఙ్ నానువనిన్ఙ్ వెలిల్ మీడగు
తపిసన్”, ఇజి వెహాన్ . 5అందెఙెయేసుఙ్ సాపాక్ణి టోపి ని ఎరాని సొకక్ తొడ్ఃగిసాత్ రె వెలిల్ తతార్.
అయావలె పిలాతు వరిఙ్, “ఇవిలొన్ వాండు”, ఇజి వెహాన్ .

6పెరిపుజెరిఙుని దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు వనిన్ఙ్ సుడిఃతారె, “వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. గాని పిలాతు, “విని
లొఇ నఙి ఇనిన్ తపు బా తోర్ ఏద్. అందెఙె మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, సిలువాదు డెఃయిజి సపు”,
ఇహాన్ . 7 అయావలె వారు, “మఙి మాయూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయా రూలుఙ్ వజ వీండు
సాదెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వీండు, “నానె దేవుణు మరిసి ఇజి వెహాన్ ”, ఇహార్ . 8 పిలాతుయా
మాటెఙ్ విహిఙ్ మరి ఒదె తియెల్ ఆతాన్. 9 వాండు మరి వనిన్ ఇండొ డుగితాండె యేసుఙ్, నీను
ఎంబెణిఙ్ వాతికి? ఇజి వెన్ బాతాన్. గానియేసు మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఏతాన్. 10అందెఙె పిలాతు,
“నీను నా వెట వర్గ్ఇదా? నిఙి సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ బా నఙి అతికారం మనాద్.
విడుఃదల కిదెఙ్ బాఅతికారంమనాద్ ఇజినీను నెస్ ఇదా?”, ఇహాన్ . 11అందెఙెయేసు, “నాముసుక్
దేవుణు నిఙి అతికారం సితిఙ్ నె, నిఙి అతికారంమనాద్. అందెఙె నఙి నీబాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి ఇంక
లావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి వెహాన్ .

12 యామాట విహండె పిలాతు యేసుఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. గాని యూదురు, “నీను
వినిఙ్ డిఃసి సితిఙ, నీను కయ్ సరు రాజుఙ్ కూలవాండు ఆఇ. రాజు ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె వెహెఆనికాన్ 
ఎయెన్ బా కయ్ సరుఙ్ పగ ఆతికాన్”, ఇజిమరి డటం డేల్ సాత్ ర్.

13పిలాతుయామాటెఙ్ విహివెలె,వాండుయేసుఙ్ వెలిల్ తతాన్. తతాండెనాయంతిర్ సిన్కాన్ బసిన్
కుర్ సిదు బసాత్ ండెయేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ అఇజితీరుప్ సితాన్. అయాకుర్ సిపణకాణిఙ్ తయార్ 
కితిబాడిః ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు మనాద్. అయాబాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.
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14 నసిత్వలె పసక్పండొయ్ నడిఃమి మనిన్ విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు.
పెందాల్ ఆరు గంటెఙ్ ఆతాద్. అయావలె పిలాతు, “ఇవిలొన్ మీ రాజు”, ఇజి యుదురిఙ్ వెహాన్  .
15అందెఙె వారు, “సప్ అ వనిన్ఙ్, సప్ అ వనిన్ఙ్, సిలువాదు వనిన్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సపఅ”,
ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. “నాను మీ రాజుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙా?”, ఇజి పిలాతు
వెన్ బాతాన్. అయావలె పెరి పుజెరఙు, “కయ్ సరు ఒరెండె మా రాజు. మరి ఎమేణి రాజు మఙి
సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

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

యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 
17యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర పిణికి ఇజి కూకె ఆని బాడిఃదు

వాతాన్. ఎబి బాసదు దనిన్ఙ్ గోల్ 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 ఆతియేసు. యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి రాసి ఇటాత్ న్. 20 ఎబి, గీకు, రోమ
యామూండి బాసెఙాణిఙ్ బోర్ డుదు ఆహెరాసత్ మహార్ . యేసు పబుఙ్ సిలువాదు డెఃయితి బాడిడ్ః
పటన్ం డగు మనాద్. అందెఙె నండొండార్ యూదురు అయాక సద్ వితాత్ ర్. 21 నసిత్వలె యూదుర్ ఙ
పెరి పుజెరిఙు పిలాతుఙ్, “యూదురిఙ్ రాజు ఇజి రాసమ్. గాని ‘నానెయూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి వీండు
వెహాన్  ఇజి రాస్ అ”, ఇహార్ . 22అందెఙె పిలాతు, “నాను రాసిత్ మనిన్కదె మనిన్ద్. మరిమారిస్ ఏ”,
ఇహాన్ . 23 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయితివలె వనిన్ సొకెక్ఙ్ లాగితార్.
వాండు ప్ డ్ గితి మహిసాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె, ఉండి ముక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆహె సీబె ఆతార్.
పాదమ్ దాకమంజినిఉండినిరీసొకక్బమహాద్. అయాక కుటు సిలిక. ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు
సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ గుతమహాద్ . 24ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట, “అయాక కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాక
వానాద్ ఇజిసీటిపొకిస్సూణాట్”,ఇజివరిగ్తార్. ‘నాసాలవ్వారుసీబెఆతార్. నానిరీసొకవరిఙ్ సీటి
పొకార్*”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆని 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 నండొపేమిసిత్ సిసూ,డగునిహిమహికసుడ్ఃతాండెఅయ్ సిఙ్, “ఓయా, నేండుహన్ వీండె నీ
మరిన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 27మరి సిసూడుఃఙ్, “ఇదిలో నీయాయ”, ఇజి వెహాన్ .
నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్.

యేసుసాజినాన్ 
28 వెనాక్, బుబబ్ ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు ఏలు పూరిఆతె, ఇజి ఏలు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె, కీరన

పుసత్కమ్ దురాసిత్ మనిన్మాటెఙ్ పూరిఆనివందిఙ్ ‘నఙిఏహిక్ కటిస్నాద్”,ఇజివెహాన్ . 29అయావలె
అబె నండొ సేందు దాకస్ కడు మనిన్ ఉండి డొకు మహాద్ . సయన్మ్ దికార్ ఉండి దూది ననిక
అయా సేందు దాకస్కలుల్ దు ముడుక్ తారె, అయాక ఇసొపుమరాతి కొమాదు తొహరె, వనిన్ వెయ్ దు
సితాత్ ర్. 30వాండు అయాక ఉటాండె, “నా పణిఙ్ పూరి ఆతాద్”, ఇజి వెహండె, బుర వకిస్ పాణం
డిఃసాత్ న్. 31 నసిత్వలె, అయా రోజు విసాంతిదినం ముఙాల మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మహస్
నాండిఙ్ విసాంతి దినం. యాదినం ముకెలమాతిక. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి పసక్ పండొయి
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. 32పిలాతు సెలవ సితిత్ఙ్, సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె, యేసువెట
సిలువాదు డెఃయిజి మొదొహి వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్ మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు
డెయ్ తార్. 33గానియేసుడగు వాతిఙ్, వాండు ముఙాలె సాతాన్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. అందెఙె వారు
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వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ ఏతార్. 34 గాని సయన్మ్ దివరి లొఇ ఒరెన్ బలెందాన్ ఉండి పడఃకాదు
గుతాన్. గుతిఙ్ వెటనె, ఏరు నల సోతె. 35మీరుబా నమినివందిఙ్, యాక జరిగ్తివలె సుడ్ఃతికాన్ 
దనివందిఙ్ వెహాన్  . వాండు వెహిక నిజమ్ నె. వాండు నిజం వెహిస్నాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్.

36-37 ‘వనిన్ డుముక లొఇ ఉండిబా రుఙ్ ఏద్ †’, ఇజి,మరి, ‘వారు గుతివనిన్ఙ్ వారు సూణార్ ‡’,
ఇజిరాసిత్ మనిన్ దేవుణుమాటెఙ్ పూరిఆని వందిఙెయాసఙతిఙ్ జరిగ్తె.

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
38యోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండుఅరిమతియఇనిపటన్మ్ దికాన్. వాండుయేసుసిసూ

ఒరెన్. గానివాండుఅయాకఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండుయూదురిఙ్ తియెల్ 
ఆతార్. వెనాక్ వాండు యేసు పీనుగు సిలువదాన్ డిఃపిస్ సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వ లొసాత్ న్.
సెలవ్ సితిఙ్ వాండు వాతండె మొడః ఒతాన్. 39 నికొదిమొ ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బా వనిన్ వెట సొహాన్ .
యానికొదిమొనె, ముఙాలె, యేసుఙ్ రెయ్ తు సొనిస్ సుడ్ఃతికాన్. వాండు డగు ముపప్య్ నాలిగ్ కె.
జి, బోలము కలపిత్ అగరు ఇనిన్ మొడః సబ్ ఎండ ఇడిన్ మాయమ్ కు తతాత్ న్ 40వారు రిఏర్, యేసు
పీనుగు ఒతారె, మాయమ్ కు రాసి తెలాని పాతెఙాణ్ సుటిసాత్ ర్. యూదురు సమాది కిని ముఙాల,
పీనుగుతయార్ కినిఅలవాటులెకెండ్ ఈహ కితాత్ ర్. 41యేసుఙ్ సిలువాదుడెఃయ్ తిబాడిఃదుఉండి
టోటమనాద్. అబెబ్పణుకుదుదొలిసిత్ ఉండికొతత్దూకిమహాద్ . అబెబ్ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బాఇడ్ఃఏరె.
42అయారోజుయూదురి విసాంతిదినం ముఙాలమనిన్ 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 మూకిపణుకులాగితికసుడ్ఃతాద్. 2అందెఙె
అది ఉహ్క్ జిసొనిస్,యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూబాన్, సిమోన్ పేతురుబాన్ వాతాదె వరిఙ్, “పబుఙ్ 
సమాదిదాన్ వారు ఒతార్. వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడాత్ రొ ఇజి మాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వెహాద్ . (మరియవెట
మరిసెగొండెక్ బోదెక్ బామహె) 3అందెఙెపేతురుని,అయాసిసూసోతారెసమాదిదుసొహార్. 4వారు
రిఏర్ ఉహ్క్ జిసొన్ సిమహార్ . గానిఅయాసిసూపేతురుఙ్ ఇంక బేగిఉహ్క్ తాండెసమాదిముఙాల్ 
వాతాన్. 5 వాండు వఙ్ జి సుడ్ తిఙ్, తెలాని పాతెఙ్ అబె అర మహిక సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ
డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7 నసిత్వలె సిమోన్ పేతురు వనిన్ వెనాక్ వాతండె లొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని
పతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు బుర సుటిసిత్ మహి పన్ సెబా అబెబ్ అర మహిక సుడ్ఃతాన్.
అయాపన్ సె,తెలానిపాతవెట కూడ్ఃఏండసుటిసిత్డఃసనె వేరెమహాద్ . 8వెనుకముఙాలసమాదిదు
వాతి సిసూబా డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి
నమిమ్తాన్. 9యేసుసాతివరిబాణిఙ్ తప్ ఏండమర్ జి నిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్
మాటదిఙ్ వారు ఇంక అరద్ం కిఎరె. 10సిసూర్ వరి ఇలాక్ఙ్ మర్ జిసొహార్ .
యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 

11 మరియ మరి సమాదిదు వాత మహాద్ . అది వెలిల్నిహదె, అడఃబాజి మహాద్ . అడఃబాజినె
అది వఙ్ జి సమాది లొఇ సుడ్ఃతాద్. 12 అయావలె, తెలాని పాతెఙ్ పొర్ పాతి రిఎర్ దేవుణు
దూతెఙ అది సుడిఃతాద్. యేసు పీనుగుమహి బాడిఃదు బసత్ మహార్ . పాదమ్ క దరిఙ్ ఒరెన్ 
బసత్ మహాన్ . బుర గాడిఃద్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . 13 వారు మరియెఙ్, “ఓ బీ ఎందానిఙ్ నీను
అడఃబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.అందెఙె అది, “నాపబుమొడః ఎయెరొ పెహఒతార్. ఎంబె ఇడాత్ రొ
నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాద్ . 14 యామాటెఙ్ వెహదె, వెనాక్ మర్ జి బేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసు అబెబ్
నిహి మహిక సుడ్ఃతాద్. గాని వనిన్ఙ్ గురు అస్ ఏతాద్. 15అయావలె యేసు, “ఓ బీ, ఎందానిఙ్ 
నీను అడఃబాజిని? ఎయెరిఙ్ రెబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వీండు అయాటోటాదు పణి కినికాన్ సు
ఇజి ఒడిఃబిజి, “బాబు, నీను వనిన్ పీనుగుపిండితి ఒతి మహిఙ, ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దొ నఙి వెహ్ అ.
నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజి వెహాద్ . 16నసిత్వలెయేసు దనిన్ఙ్, “మరియ”, ఇజి కూకాద్.

† 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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వెటనె అది మర్ జి వనిన్ దరిఙ్ మహద్. వాండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ దె ఎబి బాసదు, “రబుని”,
ఇజి కూకాద్. దని అరద్ం బోదిసిన్కాన్ ఇజి. 17అయావలెయేసు, “నాను నా బుబబ్డగు ఇంక మర్ జి
సొన్ ఎనె. అందెఙె నఙిఅసిమన్ మా. గానినీనునా సిసూర్ డగుసొనిస్ వరిఙ్, “నానునాబుబబ్డగు
మర్ జిసొన్ సిన. వాండునెనాబుబబ్మీ బుబబ్. వాండెనాదేవుణుమీదేవుణు”, ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 18అందెఙె 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 . 20 యాక వెహండె,
సిలువాదు డెయ్ ఏ ఆతివెలె వనిన్ కికాఙ్, వనిన్ పడఃకాద్ వాతి గాయమ్ కు వాండు వరిఙ్ తోరిసాత్ న్.
పబుఙ్ సుడ్ తారె సిసూర్ నండొ సర్ ద ఆతార్.

21-22మరిబాయేసువరిఙ్, “మిఙి సమాదనం కలిగ్ పిద్. నాబుబబ్ వనిన్మాటబోదిసెత్ఙ్ నఙియా
లోకమ్ దుపోకివజనానుమిఙిపోకిస్న”,ఇజివెహండె,వరిముసుక్తూబితాన్. తూబితాండె,వరిఙ్,
“దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీ మనుస్దు ఇడ్ఃదు. 23 మీరు ఎయిపాపమ్ కు సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు
సెమిసత్ మనె. ఎయిపాపమ్ కు మీరు సెమిస్ ఇదెరొ,అయకెఙ్ సెమిసిమన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .

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

సిలెల్ండ మహాన్ . 25అందెఙె మహి సిసూర్, “మాపుపబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్, వాండు, “నాను
వనిన్ కికాక్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి గాయమ్ దిమసదిఙ్ తొఎండ, అయామసదు ముట్ ఏండ, వనిన్
పడఃకాదు నాను కియు ఇడ్ఃఏండ, వాండు నిఙిత మనాన్ ఇజి నమిఎ”, ఇహాన్ . 26ఉండి వారం
వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ విజెరెమరిబా కూడిఃతారె,ఉండి ఇండొమహార్ . తోమాబావరివెటమహాన్ . సేహల్
కెహె ఆత మహాద్ . గానియేసు వాతండె వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ .
27మరి తోమెఙ్, “నీ డెఃసక్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఅ. నా కికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియు సాపిస్ నా పడఃకాద్ మనిన్
గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ. అనుమానం సిలెల్ండ నమిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28 అయావలె తోమా, “నీనె నా
పబు. నీనెనాదేవుణు”, ఇజివెహాన్ . 29అందెఙెయేసు వనిన్ఙ్, “నీను నఙి సుడ్ఃతిఙ్ నిఙితమనాన్ 
ఇజి నమిమ్తి. నఙితొఏండ నమిమ్తికార్ గొపప్ వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ నడిఃమి,మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ కితాన్. అయకెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు
రాస్ ఉ. 31గాని, యేసు కీసుత్ ఇజి, వాండు దేవుణుమరిసి ఇజి మీరు నమిమ్నివందిఙ్, వనిన్ ముసుక్
మనిన్ మీ నమకమ్ దాన్ మిఙి ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్
మనెన్.

21
1 దిని వెనుక, యేసు తిబెరియ సమ్ దరం డగు మరి వనిన్ సిసూర్ ఙ తోరె ఆజినాన్. వాండు

ఈహ తోరెఆతాన్. 2సిమోన్ పేతురు, దిదిమఇజి కుకెఆనితోమా, గలీలయపాంతమ్ దికానాఇనిన్
పటన్మ్ ది నతనయేలు, జెబెదయ మరిసిర్ ఆతి యాకోబు యోహాను, మరి రిఏర్ సిసూర్ కూడిఃత
మహార్ . 3సిమోన్ పేతురు, “నానుమొయెఙ్ అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అయావలెవారు,
“మాపుబా నీ వెట వానాప్”, 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 ఇనిన్కబా
అసిత్దెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 6నసిత్వలె వాండు, “డోణిఉణెర్ 
పడఃకాదుమీవలెఙ్ పొకు. మిఙిదొహ్క్ నె”, ఇజివెహాన్ . వారు అయలెకెండ్ కితాత్ ర్. మొయెఙ్ నండొ
అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.
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7అయావలె,యేసు నండొపేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజిపేతురుఙ్ వెహాన్ . “వాండు పబు”,
ఇజి అయాసిసూ వెహిమాట విహి వెటనె, సిమోన్ పేతురు వాండు లాగితి ఇడిత్ సాలవ్ ప్ డ్ గితాండె,
సమ్ దరమ్ దు డాటాత్ న్. 8వారు గటుదాన్ ఎంజుమెంసు నూరు మూరెఙ్ నె దూరం మనార్. అందెఙె
మహిసిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్ వలలాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.

9వారు 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 నూటియాబయిమూండి పెరిమొయెఙ్ వలదు నిండితెమహె.
గాని నిసొమహిఙ్ బా వల కింజ్ ఏతాద్. 12యేసు 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. 13 యేసు వాతాండె, రొటెట్ఙ్ లాగితాండె వరిఙ్ సీబాత సితాన్. అయ లెకెండ్ 
మొయెఙ్ బా సితాత్ న్. 14యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ బతిక్తి వెనాక్, దినివెట ఏలు ముసార్ సిసూర్ ఙ
తోరె ఆతాత్ న్. 15 వారు తిహి వెనాక్, యేసు సిమొన్ పేతురుఙ్, “యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను,
నీను మహి సిసూర్ ఙ ఇంక నీను నండొ నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను
నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా గొరె పిలెకాఙ్ మేప్ అ”,
ఇజి వెహాన్ . 16మరిబాయేసు వనిన్ఙ్, “యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను, నీను నఙి పేమిసిన్దా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి రిజ వెహాన్ . అందెఙె
యేసు, “నాగొరెఙ్అడిఃఅ”,ఇజివెహాన్ . 17 “యోహానుమరిసిఆతిసిమొను,నఙిపేమిసిన్దా?”,ఇజి
ముసార్ వెన్ బాతాన్. నీనునఙిపేమిసిన్దాఇజిముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్,పేతురుబాదఆతాన్. “పబు
నీను విజు నెసిన్కి. నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ . అందెఙెయేసు, “నా
గొరెఙ్ మెప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18 “నాను నిజం నీవెట వెహిస్న, నీను దఙడః మనివలె, నీను తయార్ 
ఆజి నీ ఇసట్ం ఆతిబాడిఃదు సొహి. గాని నీను డొక ఆనివెలె, నీకికు నీను సాపిన్. మరి ఎయెన్ బానిఙి
తొహిస్ నిఙి ఇసట్ం సిలిల్ బాడిఃదు పిండిజి ఒనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 19 పేతురు ఎలాగమరి సావు సాజి
దేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజితోరిసాన్ండొ, దనివందిఙ్ వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్, “నా
సిసూ ఆజి రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 20పేతురు వెనుక మహండె, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, వరి వెనాక్
వాజినికసుడ్ తాన్. (యాసిసూనెపసక్బోజనంతిహివలెయేసు గుంజమ్ దుఒరిగితాండె, “పబువా,
నిఙి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”, ఇజి వెన్ బాతికాన్). 21 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె,
“పబువా, వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22 అందెఙె యేసు, “నాను మర్ జి వానిదాక
వాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క? నీను నా సిసూ ఆజి వెనాక్ వాదెఙ్ వలె”, ఇజి
వెహాన్ . 23 యేసు అయలెకెండ్ వెహిఙ్, యా సిసూ సాఏన్ ఇజి ఉండి మాట మహి వరి నడిఃమి
సెదిసాత్ ద్. గానివాండు సాఏన్ ఇజియేసు వెహఏతాన్. నాను వానిదాక వాండు బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం
ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క?”, ఇజినెవాండు వెహాన్ . 24యాసఙతిఙ వందిఙ్ వెహికాన్ యాసిసూనె. వీండె
ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు వెహికెఙ్ నిజం ఇజిమాపు నెసినాప్. 25యేసు మరి నండొ సఙతిఙ్ 
కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజు రాసి ఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ, రాసిని పుసత్కమ్ కు అసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దు మనిన్ బాడిడ్
సాల్ ఏద్ ఇజినాను ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్
నెలవ్ కిబిసినిక
లూక సువార రాసిత్మహి లూక 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 దు సొహి వెనుక దేవుణు ఆతమ్ వాతండె వనిన్ అపొసుత్ రు
వెట గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్. యూదయదేసమ్ దాన్ అంతియొకయాదు, బాణిఙ్ రోమపటన్ం
దాకయేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసాత్ రె అపొసుత్ రు అయకాలమ్ దు కితిత్ ప ణిఙవందిఙ్ ఇబెబ్ రాసత్
మనాద్.

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

ఒనెండయేసు కితిత్ విజు పణిఙ వందిఙ్,యేసు నెస్ పిసిత్ విజుమాటెఙవందిఙ్  రాసత్ మనాద్. దేవుణు
యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒనిముందాల యేసు, వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ రుఙ్ వారు కిని పణి
వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  ఆడ సితాత్ న్ . 3 యేసు కసట్మ్ కు ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండె,
నాను బతిక్తత్  ఇజి అపొసుత్ రు అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్దెఙ్  యేసు వరిఙ్  తోరె ఆతాన్. నలపయ్
 రోసాక్ఙ్ నండొసుటుక్యేసుఅపొసుత్ రుఙ్  తోరెఆతండెదేవుణుఏలుబ డిః వందిఙ్  వరిగ్తాన్. 4వారు
కూడ్ఃజి వాతివలెయేసు ఈహ ఆడ సితాత్ న్ , “యెరూసలేం పటన్ం డిఃసి సొనామ్ట్. నా బుబబ్ మిఙి
సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని ఇనాయమ్ వందిఙ్ నానుముందాలెన్ వెహగదె. ద నిన్వందిఙ్ కాప్ 
కిజి మండు. 5యోహాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . గాని సెగం రోసుక్ సొహిఙ దేవుణు మిఙి వనిన్
ఆతమ్దాన్  బాపిత్సం సీనాన్”, ఇహాన్ . 6అపొసుత్ రుయేసు వెట కూడ్ఃజివాతారెవెన్ బాతార్, “పబువా,
ఏలునెమాఇసాయేలులోకాఙ్  మాదేసెమ్ దిఏలుబడిఃమర్ జిసీనిలెనా?”.* 7యేసువెహాన్ , “కాలం
వందిఙ్  నా బుబాబ్నె ఏరాప్టు కితాత్ న్. అకెక్ఙ్ విజు నా బుబాబ్తి దేవుణు అతికారమ్ దు మనాద్.
యాకెఙ్ విజుఎసెఙ్  జరిగ్నాద్  ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్  అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 8అహిఙ, దేవుణు ఆతమ్మీముసుక్
వానివలెమీరు సతుత్ ఆనిదెర్. అయావలెమీరుయెరూసలేమ్ దు,యూదయదేసెం విజు, సమరియ
దేసెం విజు, లోకం విజుబాన్ నా వందిఙ్  వెహిస్ నా సాసిర్ ఆనిదెర్”. 9యామాటెఙ్ వెహండె వారు
సుడ్ఃజిమహిఙ్  దేవుణు యేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాన్. అయావలె ఉండి మొసొప్ 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 దుయేసుఙ్ ఒతాన్. ఎలాగసొహాండొఅయావజనెమర్ జివానాన్ లె”, ఇజివారు
వరిఙ్  వెహార్ .

తిత్యెఙ్  అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃపెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 
12వెనుక అపొసుత్ రు ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొతాణ్  యెరూసలేం పటన్మ్ దుమహసొహార్. (ఒలివ

మరెక్ మనిన్ గొరొన్  యెరూసలేం పటన్ం డగునె. ఉండి కిలో మీటర్  దూరం మనాద్) 13 వారు
యెరూసలేమ్ దు సొహరె వారు మహి మేడః గదిదు ఎకార్. వారు ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు,
యోహాను, యాకోబు, అందెయ, పిలిపు, తోమా, బరొలొమయి, మతత్యి, అల్ పయ్ మరిసి ఆతి
యాకోబు, జలొతె† ఇని మరి ఉండి పేరు మహి సీమోను, యాకోబు మరిసి ఆతి యూద ఇనికార్.

* 1:6 1:6అయ  కాలమ్ దుఇసాయేలులోకురిదేసెంరోమా దికార్ఏలుబడిః కిజిమహార్ . † 1:13 1:13జలొతెఇహిఙప టుద ల 
మ నిన్కాన్ ఇజి అరద్ం
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14 వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె మనుస్దాన్  డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మహార్ . వరివెట సెగొండెక్ 
అయ్ లికొడొఃక్ బావాతెమహె. యేసుయాయఆతిమరియ, వనిన్ తంబెర్ సీర్ బాఅబెబ్మహార్ .

15 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక డగు డగు నూట ఇర్ వయ్ మణిసిర్ యేసుఙ్ నమిమ్తికార్  కూడిఃత
మహార్ . పేతురు వరినడిఃమి నిహండె ఈహ వెహాన్ , 16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణు మాటదు రాసిత్
మహిక తప్ ఏండ జరిగ్తాద్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్  దావీదు రాజు యూద వందిఙ్  ముందాలెన్
వెహికాద్  జరిగ్తాద్. యాయూద యేసుఙ్ అసెత్ఙ్  వాతివరిఙ్ సరి తోరిసాత్ న్. 17 వాండు 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 
విజేరెయాసఙతిఙ్  వెహరెనెసాత్ ర్. అందెఙెయూదఅరిసాతియాబూమిదిఙ్ వరిబాసాదుఅకెక్లెద్మ
ఇజివెహార్ . దనిన్అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, ‘ఒరెన్ లోకుదిఙ్ సపిత్ వందిఙ్  దొహిడబుబ్దాన్ కొటిబూమి’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 జవాండు కితిత్ పణిమరి ఒరెన్ లాగెఆపిన్. 21-22అందెఙెమాపుపదకొండుమణిసిర్ 
 అపొసుత్ రు వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. యోహానుయేసుపబుఙ్ 
బాపిత్సం సితిత్ బాణిఙ్ అసి  యేసుపబు పరలోకమ్ దు సొనిదాక మా నడిఃమినె కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి మా
వెటమహికాన్  ఒరెన్ వనిన్ఙ్  అవ్ సరం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు సాతి వరిబాణిఙ్  మర్ జి బతిక్తాన్ 
ఇజివాండుబామావెటసాసిమండెఙ్.

23అందెఙె కూడ్ఃజివాతిమహికార్  రిఎరి పేర్ కు వెహార్ . ఒరెన్  యోసేపు (వనిన్ఙ్ యుసుత్ , బరస్బ
ఇని పేరుక్బామహె)మరి ఒరెన్  మతిత్య. 24-25అయావలెవారు ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “పబువా,
విజెరి మనుస్దు మనిన్ విజు ఆలోసనమ్ కు నీను నెసిని. యూద, వనిన్ఙ్  తగితి బాడిడ్దు  సొహాన్ .
వాండు డిఃసిసొహి పణి, ఇహిఙ స ఙమ్ దిఙ్ న డ్ఃపిసి సేవ కిని ప ణి సీదెఙ్  వనిన్ఙ్  బదలుయా రిఎర్ 
లొఇ ఎయెఙ్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్ ఇజి మఙి తోరిస్ అ”. 26 వెనుక వారు సీటిఙ్ పొకార్. అయావలె
మతిత్యఇనిపేరుదాన్  సీటివాతాద్. అందెఙెమతిత్యెఙ్ బాపదకొండుమణిసిర్ అపొసుత్ రు వెటలెకక్
కల్ పాత్ ర్.

2
పెంతెకొసుత్ పండొయ్ నాండిఙ్ దేవుణు ఆతమ్వాజినాద్ 

1 పెంతెకొసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్  యేసుఙ్ నమిమ్తికార్ విజేరెకూడ్ఃజి ఉండి ఇండొ మహార్ .
2 వెటనె ఆగాసమ్ దాన్  ఉండి జాటు వాతాద్. అయ జాటు, పెరి గాలి వానివజ జాటుదాన్  వాతాదె
వారు బసిత్మహి ఇండొ నిండితాద్.

3వారుసుడ్ఃతిఙ్ సిసుబొదుద్ లెకెండ్ తోరిన్కఉండివాతాదెఒరెన్ ఒరెన్ ముసుక్ఉండెఉండెకొనెఙ్
 డిఃగితె. 4విజేరెముసుక్ దేవుణుఆతమ్ సతుత్ వాతిఙ్ వారు,వరిఙ్  నెస్ ఇబాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్.
దేవుణు ఆతమ్నె నెస్ ఇబాస వరిగ్దెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ సితాత్ న్ .

5అయావలెవిజుదేసమ్ కాణిఙ్  వాతిమహిబకిమనిన్యూదురుయెరూసలేం పటన్మ్ దుమహార్ .
6యూదురు మందలోకుర్యాజాటువాతిబాన్ కూడిఃతార్. వారు వర్ గినిక వీరు వ నిన్ వనిన్ సొంత
బాసెఙాణిఙ్ వెహారెయా కూడ్ఃజి వాతిమహియూదురు బమమ్ ఆతార్. “వీరుమాటు వరిగ్ని బాసెఙ్
వ ర్ గిజినార్ కొటె”,ఇజివెహార్ . 7అయావలెవాతిమహికార్విజేరెఒదెబమమ్ఆతారెఒరెన్ వెటఒరెన్ 
వెహార్ , “యాకఎలాగ? వీరు విజేరె గలీలయాదికార్ ఆఏరా? 8గానిమాపుపుటిత్మ హినాహక్ణిఆఇ
ఆఇబాసెఙ్  యాగలీలయాదికార్  వరిగ్జినార్. యాకమాపువెంజినాప్. 9-11పారియికు,మదియికు,
ఎలామియుకు, మెసొపొతేమియ, యూదయ, కపదొకియ, పొంతు, ఆసియ, పుగియ, పంపులియ,

‡ 1:20 1:20అపొసుత్ రు. సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి న డిఃపిసెత్ఙ్ ఏర్ పాటు ఆజిపోకె ఆతికార్ 
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అయ్ గుపు, కురేనె డగుమనిన్ లిబియ,రోమదేసెమ్ దాన్ కూలవాతికార్ (యూదురు,యూదమతం
నమిమ్తియూదురు ఆఇకార్ ) కేతియురు,అరెబియురు, దేవుణు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ మాటువిజెటెపుటిత్
బాసాదు వెహిన్క వెంజినాట్ . 12ఒడిఃబితిత్ఙ మనుస్ కూడ్ఃఏద్. యాకఇనిక ఆనాద్ లెనొ”, ఇజివారు
విజేరె పంబ ఆతారె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

13సెగొండార్ వీరు తియాఙ్దాకస్ రసం ఉటారెసోసత్ మనార్  ఇజి వరిఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్ .
పేతురు కూడ్ఃజివాతిలోకుర్ వెటవెహిస్నాన్.

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

17యోవెల్ పవక ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాను ఇనిక కిన ఇజిదేవుణు వెహిస్నాన్.
విజు లోకాఙ్ నా ఆతమ్దిఙ్ సీన. మీ మరిసిర్, మీ గాడిస్క్, పవకరు లెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ 
వర్ గినార్ లె. మీదఙ్ డెఃఙ్  దేవుణుబాణిఙ్ వానిదరస్నమ్ కు†సూణార్. మీడొకార్ బాదేవుణుబాణిఙ్ 
వాని కలెఙ్  సూణార్ లె. 18అయఆకార్ దినమ్ కాఙ్  నాముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి పణిమణిసిరిఙ్ బా
విజేరిఙ్,అయ్ లి కొడొఃకాఙ్,మొగగ్ కొడొఃకాఙ్ నాఆతమ్ సీనా. వారు విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ వెహాన్ర్ లె.
19 ఆగాసం ముసుక్ విజేరె సూణి వజ నాను గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  తోరిసన్. యా బూమి ముసుక్
ఎయెర్ బాతొఇ పణినాను కిన. నల, సిసు, కరిన్గోయి బూమిముసుక్ వానెలె. 20పబు మర్ జివాని
అయ గొపప్ బమామ్ని దినం వానిముఙాల పొదుద్ సీకటి ఆనాద్ లె. నెల నల లెకెండ్ ఎరాఙ్  ఆనాద్ లె.
21అయావలె ఎయెర్ బా దేవుణు పేరు అసి వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ వరిఙ్ విజేరిఙ్, దేవుణు,
తీర్ పుదాన్ గెల్ పిసాన్న్ లె.

22 పేతురు మరి వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, నెగెండ వెండు. నజరేతు వాండు ఆతి యేసు
అతికారందేవుణుబాణిఙ్ వాతికఇజిదేవుణురుజుప్ కితాత్ న్. ఎలాగ  ఇహిఙ,యేసువెటమీలొఇకితిత్
గొపప్ పణిఙాఙ్, ఎయెర్ కిదెఙ్ అట్ ఇ బమామ్తి పణిఙాణ్  రుజుప్  కితాత్ న్. యాకవిజుమీరు నెసినిదెర్.
23యాయేసుఙ్, ఒరెన్ మణిసిమీడగు ఒపజెపాత్ న్. యాసఙతి దేవుణుముందాలెన్ నెసాత్ న్. యాక
దేవుణుముందాలెన్ ఏర్ పాటు కితిత్ సఙతి. మీరుయేసుఙ్ సెఇవరి దరుప్దాన్ అసిత్దెరె సిలువముసుక్
డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. 24 గాని దేవుణు యేసుఙ్ సావుదాన్ తపిసి బతిక్సాత్ న్. నండొ మా లెఙ్ ఆజి
సాతాన్ గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సావుదు డిఃస్ఏతాన్. యేసుఙ్ ఎలాకాలం తొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  సావుదిఙ్
 అట్ ఏండ ఆతాద్. 25 యేసు మాటెఙ్ దావీదురాజు ముందాలెన్ ఈహ వెహాన్ నాను దేవుణుదిఙ్ 
 ఎలల్కాలం నా డగు సుడ్ఃజి మహ. దేవుణు నా ఉణెర్  పడఃక మనాన్. అందెఙె నాను మనుస్దు
మాలెఙ్ ఆఏ. 26అందెఙె నా మనుస్దు నాను గొపప్ సరద్ ఆజిన. నాను సరద్ ఆజి వరిగ్జిన. నాను నా
ఒడొఃల్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ ఒడొఃల్ సాతి వెనుక మరి బతిక్న ఇజినాను నెసిన.
27ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీను నాపాణమ్ దిఙ్ డిఃస్ ఇ. న మిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి నీ సేవ కినివనిన్ పీనుగు
సబ్ జి సొండెఙ్ సరి సిఇ. 28నీను నఙి ఎలాకాలం బతిక్ని సరి తోరిసిత్. నీను నా వెట మహిఙ్ 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. యాక
దావీదురాజు 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

* 2:15 2:15యూదురు పండొయ్  వేడఃదు పెందాలెన్ ఉణ్ ఎర్. పారద్నం వీజితివెనుకతొమిమ్ది గంట వెనుకానెఉణార్ † 2:17
2:17 దరస్నమ్ కు. దేవుణుబాణిఙ్ వానిమాటెఙ్ నిబొమెమ్ఙ్  కలాదు సుడ్ఃతి లెకెండ్ తెలివిమహివలె సూణిక 
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వెనుకమరిమర్ జినిఙ్ నాన్ లెఇజిముందాలెన్దావీదురాజువెహాన్ . 32యాయేసుఙ్ దేవుణుమర్ జి
బతిక్సాత్ న్. దనిన్ఙ్ మాపువిజెపెసాసిర్. 33అహిఙ దేవుణుయేసుఙ్ వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాద్  బస్ పిసి
వనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్ గవ్ రం ఏలు సితాత్ న్ . దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ యేసుఙ్ సితాత్ న్ .
ఏలుమీరుసుడ్ఃజినికెఙ్ వెంజినికెఙ్  యేసుమ ఙిసీనాఇజివెహిదేవుణుఆతమ్నె. 34-35దావీదురాజు
వెహిక వనిన్ వందిఙె ఆఏద్ . దావీదురాజుపరలోకమ్ దుసొన్ ఏన్. గానివాండుఈహ వెహాన్ ,నాను
నిఙి ప డ్ఃఇ వ రిఙ్ నీ పాదమ్ కాఙ్  ముణుకుఙ్  ఊర్ జిమాడిఃస్ పిసిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు
బసిమన్ అ ఇజి దేవుణునా పబు వెట వెహాన్ .

36పేతురుమరివెహాన్ , “ఇసాయేలుకుటుమ్ దికార్ ఆతిమాటువిజెటెయాకఅనుమానంసిలెల్ండ
నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాద్  సపిత్ యేసుఙ్ దేవుణు పబువజ, కీసుత్ వజ ఏర్ పాటు కితాత్ న్”. 37యాక
వెహారెలోకుర్  వరిమనుస్దు నండొబాదఆజిపేతురుఙ్ మరిఅపొసుత్ రుఙ్ వెన్ బాతార్, “దాదారండె,
ఏలుమాపుఇనిక కిదెఙ్ అటాన్ప్?”. 38అయావలెపేతురు వెహాన్ , “మీపాపమ్ కు విజుఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజినాప్  ఇజి విజెరిఙ్  తోరిసెత్ఙ్ యేసు, కీసుత్ ఇజి, వాండు, మీ పబు ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ బాపిత్సంలాగెఆదు. అయావలెమీపాపమ్ కునొరెఆనె. దేవుణుసీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ దేవుణు
ఆతమ్ నిఙి దొహ్ కాన్ద్ లె.

39దేవుణు సీనా ఇజి ఒటుట్ కితిత్ యా దేవుణు ఆతమ్ మిఙి, మీకొడొఃరిఙ్, దూరమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
 దేవుణుసీనాన్. వనిన్ముసుక్నమిమ్దెఙ్  దేవుణు కూకిన్వరిఙ్ విజెరిఙ్  దేవుణుఆతమ్సీనాన్”. 40మరి
నండొ నండొమాటెఙాణ్ పేతురు వరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ . దేవుణుదిఙ్ డిఃసిసొనియాసెఇలోకాఙ్ వాని
తీర్ పుదాన్  మీరు గెలిస్ సొండెఙ్ ఇజి పేతురు వరిఙ్ మరి మరి వెహాన్ . 41 పేతురు వెహి మాటెఙ్ 
నమిమ్తికార్ బాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయా రోజు రమరమి మూండి 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 కిజిమహార్ . 43అపొసుత్ రు దేవుణుసతుత్ దాన్ నండొబమామ్నిపణిఙ్బమామ్నిగురుఙ్  కితాత్ ర్ .
అయావలెవిజేరెనండొబమమ్ఆతార్. 44యేసుఙ్  నమిమ్తికార్విజేరెఉండెమనుస్మంజివరిఙ్ కలిగ్తి
మహిక విజువిజేరి వందిఙ్  కరుస్ కితాత్ ర్ . 45అకాక్దె ఆఏండవారు వరి ఆసిత్ఙ్ పొరిస్ ఎయెఙ్  ఎయెఙ్ 
అవ్ సరం మనాదొ వరిఙ్  సితాత్ ర్. 46రోజు తప్ ఏండ వారు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃది
డేవాదు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . వారు విజేరె ఇలుల్ దిఙ్ తప్ ఏండ కూడ్ఃజి వాతారె సరద్ ఆజి బోజనం
కిజి మ హార్. ఎయెఙ్ బా అవ్ సరం మ నిన్ వ రిఙ్ వారు సరద్దాన్  సీజి మహార్ . 47వారు దేవుణుదిఙ్ 
 సుత్ తి కిజి మహార్ . బాన్ మహికార్ విజేరెయాయేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ‘వీరు ఎసొనొ నెగిగ్కార్ ’
ఇజి వెహార్ . రోజురోజు  యేసుపబుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతి వరి లెకక్ వాండు నండొ కితాత్ న్ .

3
నడిఃదెఙ్ అట్ ఇసొటవనిన్ఙ్ పేతురు నెగెండ  కితాత్ న్ .

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 సొటవాండు అబెబ్ దేవుణు గుడిఃలొఇసొనిసరిపడఃకాద్ డబుబ్లొసిమహాన్ . దేవుణు
గుడిఃదిడేవాదుసొనిఅయసరిపేరు సుందరం ఇహార్ . అయసొటవనిన్ఙ్  వనిన్లోకుర్ రోజుపిండిజి
తసి అయ పడఃకాద్ ఇడ్ఃజి మహార్ . 3పేతురుయోహాను దేవుణు గుడిఃదు సొని సరి డగు వాతిఙ్ 
అయసొటవాండు డబుబ్ఙ్లొసాత్ న్. 4లొసిత్ఙ్, పేతురు వనిన్ఙ్ డిటం బేసాత్ న్. యోహానుబావనిన్ఙ్ నె
డిటం బేసాత్ న్. పేతురు వనిన్వెట, “నీను మా దరోటెన్ బేస్అ” ఇహాన్ . 5అందెఙె సొట వాండు, వీరు
ఇనికబా సీనార్ ఇజి ఒడిఃబిజి వరి దరోటెన్ బేసాత్ న్.

‡ 2:42 2:42యేసుపబు సావువందిఙ్ గురు కిదెఙ్మనిన్ బోజనం
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6 గాని 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 నె నిఙితండె నడిఃతాన్. పేతురు యోహాను వెట దేవుణు గుడిః డేవాదు
నడిఃజిసొహాండెడాటిస్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ . 9వీండు నడిఃసినిక, దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కినిక విజేరె
సుడ్ఃతార్. 10 దేవుణు గుడిఃదు సొని సుందరం ఇని సరిడగు బసి డబుబ్ లొసి మహి అయ సొట
వాండు వీండె ఇజివారు గురు అసాత్ ర్. వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజివారు విజేరె గొపప్ బమమ్ ఆతార్.

దేవుణు గుడిఃదుమనిన్లోకుర్ వెటపేతురు వరిగ్జినాన్ 
11 పేతురు, యోహానుని అయ నెగెండ ఆతికాన్  దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను ఇని

అరఙుదు మహార్ . ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురుఙ్  యోహనుఙ్ గ టిఙ కికాక్ఙ్ అసి మహాన్. అబెబ్
మహికార్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ బమమ్ ఆతారె పేతురు యోహానుని నెగెండ ఆతి సొట వాండు
మహిబాన్  ఉహ్క్ సివాతార్. 12లోకుర్ విజేరె కూడ్ఃజివానిక సుడ్ఃతండెపేతురు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,
“ఇసాయేలులోకాండె, ఇబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజిమీరు ఎందనిఙ్ బమమ్ఆజినిదెర్ ? మీరుఎందనిఙ్ మఙి
బేసినిదెర్ ? మాసొంత సతుత్ దాన్, మాబకిదాన్ వీండు నడిఃదెఙ్  కితాత్ ప్  ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా?
13 మా అనిగొగొర్  ఆతి అబాహాం, ఇసాస్కు, యాకోబు పారద్నం కితిత్ దేవుణు, యా సొట వనిన్ఙ్ 
నెగెండ కిజి వనిన్ సేవ కినికాన్ ఆతి యేసుఙ్ నండొ మరాయ్ద సితాత్ న్ . గాని మీరు యా యేసుఙ్ 
 సపెత్ఙ్ ఒపజెపిత్దెర్. పిలాతుయేసుఙ్ డిఃసిసీదెఙ్  ఒడ్ఃబితిత్ఙ్ బామీరు పోని ఇహిదెర్. 14పాపం సిలిల్
నీతినిజయిమనిన్ వనిన్ఙ్  మీరుపోని ఇజి వెహిదెర్. లోకాఙ్ సపిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు డిఃసిసీదు ఇజి
వెహిదెర్. 15విజుదనిన్ఙ్బతుక్ సితిత్ వనిన్ఙ్  మీరుసపిత్దెర్. గానిదేవుణువనిన్ఙ్ మర్ జినికాన్. 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 “ఏలునాతంబెరిఙాండె,మీరుని,మీపెదెద్లుఙ్,యేసుఙ్ కితిత్కమీరుఇనిక కిజినిదెరొఇజినెస్ ఏండ
కితిత్దెర్ ఇజినానునెసన్. 18దేవుణునండొపంటెఙ్ ముందాలెన్విజేరెపవకర్ వెట ‘వనిన్ కీసుత్ కసట్మ్ కు
ఓరిసాన్లె’ ఇజి వెహ మహాన్ . దేవుణు ముందాలెన్ వెహివజనె ఈహ జరిగ్తాద్. 19-20 దేవుణు మీ
పాపమ్ కు సెమిసిన్ వందిఙ్ మీరు మీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి దేవుణు డగు మర్ జి రదు.
దేవుణుమీఆతమ్దిఙ్ నెగిగ్ పాణం సీని వందిఙ్, దేవుణుమీవందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ ఆతియేసుఙ్ 
 మీడగు పోకిన్ వందిఙ్ దేవుణు డగు మర్ జి రదు. 21దేవుణు ముందాలెన్ వాండు పోకి పవకర్ వెట
వెహివజదేవుణు విజుదనిన్ఙ్ కొతాత్ క లెకెండ్  కినిదాకయేసు పరలోకమ్ దుమండెఙ్ వలె. 22దేవుణు
- పవకరు లొఇ ఒరెన్ మోసె ఇనికాన్  ఈహ వెహాన్  : “పబు ఆతి మీ దేవుణు, నా లెకెండ్ ఒరెన్ 
పవకెఙ్ మీలోకుర్ లొఇహాన్ పుటిసాన్న్ లె. వాండు వెహిన్క విజుమీరు నెగెండ వెంజి లొఙిదెఙ్ వలె.
23ఎయెర్ బాఆపవక వెహిన్క వెంజిలొఙిఏండమహిఙవాండు దేవుణులోకుర్ వెటమన్ ఏండపూరి
పాడాఃనాసొనాన్.

24 సముయేలు పవక, వనిన్ వెనుక వాతి పవకరు విజేరె యా 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 అబాహాం వెట దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ ఇనిక
ఇహిఙ, మీ తెగాది వ నిన్ బాణిఙ్యాలోకమ్ దు మనిన్ విజేరిఙ్ నాను దీవిసన్. 26అందెఙె దేవుణు
వనిన్ సేవ కిని కీసుత్ ఙ్  ఏర్ పాటు కితాండెముందాలమీబానెపోకాన్. ఎందనిఙ్ పోకాన్  ఇహిఙమీసెఇ
పణిఙాణ్  మఙిడిఃబిసి దేవుణుబాన్ మర్ జితసిమిఙిదీవిసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ పోకాన్”, ఇజిపేతురు వెహాన్ .

4
పేతురుఙ్ యోహానుఙ్  అసాత్ ర్ 
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1పేతురుయోహాను 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 ఇహిఙయేసు సాజి మర్ జి బతిక్తాన్ ఇజి వెహిస్ సాతికార్ మరి బతిక్నార్ ఇజి
వారు రుజుప్ కితాత్ ర్ . 3 వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ తొహ ఒతారె మహస్ నాండిఙ్ పెందాల్ దాక
జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలెపొదొయ్  ఆతమహాద్ . 4గానివారునెస్ పిసినికవెహికార్
నండొలోకుర్  యేసుఙ్  నమిమ్తార్. యేసుఙ్  నమిమ్తిత్ వరి లెకక్ ఏలు రమరమిఅయ్ దు వేలు ఆతాద్.

5 మహస్ నాండిఙ్ యూద అతికారిఙ్, యూద పెదెద్లుఙు, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ వీరు
విజేరె యెరూసలేమ్ దు కూడిఃత వాతార్. 6 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అనయు,
కయపయు,పెరిపుజేరి కుటుమ్ దికార్  యోహాను,అలెకస్ంతరు ఇనికార్,మరిసెగొండార్  మొగకొడొఃర్ 
బాన్ కూడిఃత వాతార్. 7వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్ వరి ముందాల నిల్ పాత్ రె వెన్ బాతార్, “మీరు
ఎమేణి సతుత్ దాన్, ఎయెపేరుదాన్ ఇక కితిత్దెర్ ?”.

8-9అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పేతురు ముసుక్ వాతాద్. అయ సతుత్ దాన్ నె పేతురు వెహాన్  :
“లోకాఙ్ అతికారిఙాండె, పెదెద్లుఙాండె, యా సొట వనిన్ఙ్  కితిత్ నెగిగ్ పణి వందిఙ్ వాండు ఎయె
సతుత్ దాన్  నెగెండ్ ఆతాన్  ఇజిమీరు మఙి నేండు కరాయి ఇజినిదెర్. 10దినిన్ వందిఙ్ మాపువెహెఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు విజిదెరె, ఇసాయేలు లోకుర్ విజేరెయాక నెసెత్ఙ్ వలె. మీరు సిలువాదు డెఃయ్ జి సపిత్
యేసుకీసుత్ ఙ్  దేవుణుమర్ జి బతిక్సాత్ న్. సాతిబతిక్తి నజరేతువాండు ఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ దాన్ నె
వీండు పూరి నెగెండ ఆజి మీ నడిఃమిదు మనాన్. 11యాయేసుకీసుత్ వందిఙ్ ఈహ రాసత్ మనాద్.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ఇలుల్ తొహిన్మీరు నెకిపొకి పణుకునెమూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్.

12యేసునె మిఙి వాజిని సికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙయాలోకమ్ దు లోకాఙ్ 
వానిసికస్దాన్ వరిఙ్ గెల్ పిసెత్ఙ్ మరి ఎయెరి పేరుబా దేవుణు సిఏతాన్. యేసు పేరునె సితాత్ న్ .

13 పేతురు యోహాను తియెల్ ఆఏండ నెగెండ వరిగ్జిని మాటెఙ్  వెంజి సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ 
బమమ్ ఆతార్. ‘వీరు ఇనికబానెస్ ఇకార్, పెరి స దువు సద్ విఇకార్’ ఇజి నెసాత్ రె బమమ్ ఆతార్. పేతురు
యోహాను యేసు వెట కూడ్ఃజి మహికార్ ఇజి వారు నెసాత్ ర్. 14గాని ఆ నెగెండ ఆతికాన్ పేతురు
యోహాను వెటనిలిస్మహిఙ్ ఇనికబామర్ జివెహెఙ్  సన్ హదింసఙమ్ దికార్ అట్ ఎతార్. 15అందెఙె
వారు పేతురుఙ్  యోహానుఙ్ నెగెండ  ఆతి వనిన్ఙ్ సఙమ్ లొఇహాన్ వెలిల్ పోకారె వరి లొఇ వారె
వరిగ్తార్. 16 “విరిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ? వీరు కితిత్ బమామ్నిపణివందిఙ్  యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరెనెసినార్.
అకక్ జరిగ్ఏతాద్ ఇజిమాటు వెహెఙ్  అట్ ఎట్. 17యేసు పేరు అసి ఎయెన్ వెటబాఎసెఙ్ బాఇనికబా
వెహామ్ట్ ఇజిమాటు విరిఙ్  గటిఙ వెహాన్ట్. యాసఙతిమహికార్ బానెస్ ఏండమండెఙ్” ఇహార్ .

18 అయావలె వారు పేతురుఙ్ యోహనుఙ్  లొఇ కూకారె, “ఎసెఙ్ బా యేసు పేరు అసి వెహామ్ట్.
యేసు పేరు అసి బోదిసామ్ట్”, ఇజి ఆడ సితార్. 19గాని పేతురు యోహాను ఈహ వెహార్ , “ఏలు
మీరె వెహ , దేవుణుదిఙ్ లోబడ్ఃదెఙా మిఙి లొఙిదెఙా? దేవుణు సుడ్ఃతిఙ ఎమేణిక సరియాతిక?
20మాపు ఇహిఙ, మాపు సుడ్ఃతి దనిన్ - వందిఙ్ మాపు వెహి దనిన్ వందిఙ్ వెహ్ - ఏండ మండెఙ్
 అట్ ఎప్”.

21 పేతురుఙ్ నియోహానుఙ్ ఎలాగ  సికస్ సీదెఙ్ ఇజి వారు నెస్ఏతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
కితిత్ గొపప్ పణి వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిజిమహార్ . 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 యాసొట వనిన్ఙ్ వయ్ సు నలపయ్  పంటెఙ్  ఎకుక్నె
మహాద్ .
నమిమ్తి వరిపారద్నం

23పేతురుయోహానుడిఃబెఆతివెటనెనమిమ్తిత్ వరిడగుసొహార్. సొహరెపెరిపుజేరిఙు,పెదెద్లుఙు
వరి వెట వెహిక విజు వెహార్ . 24 పేతురు యోహాను వెహిక వెహారె వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండె
మనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ ఈహ పారద్నం కితాత్ ర్ , “విజు దనిన్ఙ్  పబు ఆతి దేవుణు, నీనె ఆగాసం,
బూమి, సమ్ దరం, వనక లొఇ మనిన్ విజు దనిన్ఙ్ పుటిసిత్. 25 దేవుణు, నీ సేవ కినికాన్  ఆతి మా
అనిగొగొ దావీదురాజు వెహిక నీ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నీనె వెహ్ పిసిత్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, యాయూదురు
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ఆఇకార్ ఎందనిఙ్ కోపంఆజినార్. యాలోకుర్ఎందనిఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్పణిదిఙ్ రెఏకెఙ్  ఒడిఃబిజినార్ ?
26బూలోకమ్ ది రాజుర్, అతికారిలోకుర్,  పబు ఆతి దేవుణు వెట, దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ కీసుత్ వెట
ఎదిసెత్ఙ్  కూడ్ఃజివాజినార్.

27ఆహెహేరోదు,పొంతిపిలాతు,యూదురు,యూదురుఆఇలోకుర్ వెటయాపటన్మ్ దు కూడిఃత
 మహార్ . వారు నీను ఏర్ పాటు కితిత్ పాపం సిలిల్ నీ సేవ కినికాన్  ఆతియేసుఙ్ సపెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజిమహార్ .
28 దేవుణు, నీ సతుత్ దాన్, నీ ఇసట్మ్ దాన్ ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి ముందాలెన్ నీను ఏర్ పాటు కితిత్దొ
అయాలెకెండె వారు కితాత్ ర్ . 29ఏలు పబువా, వారు మఙి బదిసిని దనిన్ఙ్  సుడ్ఃఅ. మీసేవ కినికార్ 
 ఆతిమాపు నండొ దయ్ రమ్ దాన్  నీ మాటెఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మఙి సతుత్ సిదా. 30 కసట్మ్ కు మనిన్ వరిఙ్
 నెగెండ్  కిజిమీసతుత్ తోరిస్ అ. మీబాణిఙ్ వాతినమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతిమీసేవ కినికాన్ ఆతియేసు
పేరుదాన్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ బ మామ్తి గురుఙ్  కిఅ”.

31వారు పారద్నం కితిత్ వెనుక వారు కూడ్ఃజి మహిబాడిడ్ కదిల్తాద్. అయావలె దేవుణు ఆతమ్ సతుత్
వరిముసుక్ వాతాద్. వారు దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .

నమిమ్తికార్ వరిఆసిత్ అపొసుత్ రుబాన్ తతార్ 
32 నమిమ్తికార్ విజేరె ఉండె మనుస్ ఆజి ఎయెన్ బా సరినె వనిన్ఙ్ మనిన్దనిన్ - బాణిఙ్ ఇనికబా

నాదినె ఇజి ఆఏద్ ఇజి వరిఙ్ మనిన్క విజెరె వందిఙ్ కరుస్ కితాత్ ర్ . 33 దేవుణు సతుత్ దాన్ బమామ్తి
పణిఙ్ కిజిఅపొసుత్ రు పబుఆతియేసు,సాతివరి -బాణిఙ్ మర్ జిబతిక్తాన్ ఇజిసాసివెహిస్మహార్ .
దేవుణు ద యాదరమ్ం వరి ముసుక్ నండొ మహాద్ . 34-35 బూమిఙ్ ఇలుక్ కలిగ్తి మహికార్ విజేరె
అకెక్ఙ్ పొరిస్ కలిగ్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు తతార్. విజేరిఙ్ వరివరిఅవ్ సరంసుడ్ఃజిసీబాజిసితార్.
అందెఙె వరిలొఇ ఎయెన్ బాసరి అవ్ సరంవాతిఙ తకుక్ సిలెల్ండ ఆతాద్.

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

5
అననియ, సపీర

1అయావలెఅననియఇనిఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఆలిస్ పేరు సపీర. వారుబాఉండిబూమిపొరార్.
2పొరారెమాసిసెగం ఇటాత్ ండెమిగిల్తి డబుబ్ అపొసుత్ రు డగు ఒతాన్. యాకవిజుఆలిస్బానెసాత్ ద్.

3అయావలెపేతురుఅననియెఙ్, “నీబూమిపొరిడబుబ్ఙాణిసెగండాఃపిత్ దేవుణుఆతమ్దిఙ్ ఎందనిఙ్ 
మొసెం కితిత్? ననిన్మొసెం పణి కిదెఙ్ నీను ఎందనిఙ్ నీమనుస్దిఙ్ సయానుఙ్ ఒపజెపిత్? 4బూమి
నీబాన్ మహివలె నీదినెగదె. అకక్ పొరివలెబాఆ డబుబ్ నీ సొంతనె గదె. నినిన్ పణి కిదెఙ్ ఎందనిఙ్ 
నీమనుస్దు 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 వాతారె పీనుగుదిఙ్  పాతెఙ్  సుటిసాత్ రె, పిండిజి ఒతారెముసాత్ ర్.

7 రమరమి మూండి గంటెఙ్  వెనాక్ వనిన్ ఆలిస్ జరిగ్తిక నెస్ ఏండ లొఇ వాతాద్. 8 పేతురు దనిన్
వెట, “మీరుయాబూమినిసొస్ డబుబ్దిఙెపొరిదెరా, వెహ్ అ”, ఇహాన్ . వెన్ బాతిఙ్  అది, “నిసొస్దిఙె
పొరాప్”, ఇహాద్ . 9 పేతురు దనిన్ వెట, “మీరు రిఇదెర్ కూడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  తపుప్ వెహిదెర్.
దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ తపుప్ వెహిస్ మొసెం కిదెఙ్ మీరు ఎందనిఙ్ ఒడిఃబితిత్దెర్ ? ఇదిలో నీ మాసిఙ్ 
ముసిత్కార్ ఇబెబ్మనార్. వారు నిఙిబాపిండిజి ఒనారెల్”, ఇహాన్ .

10వెటనె అది పేతురు పాదం డగు అరాదెపాణం డిఃసాత్ ద్. అయదఙ్ డాఃయెర్ లొఇవాతారె అది
సాతాద్ ఇజి సుడ్ఃతారె దనిన్ఙ్  పిండిత ఒతార్. ఒతారెమాసి డగు ముసాత్ ర్. 11దేవుణు సఙమ్ దు
మహికార్ విజేరె,యామాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్.

అపొసుత్ రు నండొలోకాఙ్ నెగెండ కితాత్ ర్ 
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12అపొసుత్ రు లోకుర్ నడిఃమి నండొ బమామ్తి పణిఙ్ బమామ్తి గురుఙ్  కితాత్ ర్ . నమిమ్తికార్ విజేరె
ఉండెమనుస్ ఆజి దేవుణు గుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు ఇనిబాడిడ్దు కూడ్ఃజివాజిమహార్ .
13 ‘యానమిమ్తికార్  ఎసొస్నొనెగిగ్కార్ ’ఇజిలోకుర్  వెహార్ . అహిఙ్ బామరిఎయెర్ బానమిమ్తిత్కార్ వెట
కూడ్ఃదెఙ్ తియెల్ ఆతార్. 14గాని నండొ లోకుర్, మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ యేసుఙ్ నమిమ్తాత్ రె
నమిమ్తిత్ వరివెట కూడిఃతార్. 15అందెఙె అపొసుత్ రు కితిత్ గొపప్ పణిఙ్ సుడ్ఃతారె కసట్ం మనిన్ వరిఙ్ 
సాపముసుక్మనస్మ్ ముసుక్ పేతురు నడిఃజివానిసరిపడఃకాదుతతార్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙపేతురు
అయ సరి వానివలె వనిన్ నీడఃబా తాకిఙ నెగెండ  ఆనార్  ఇజి. 16 యెరూసలేమ్ 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,

సదుకెయరుఇనిపారిట్లొఇసెగొండార్ అపొసుత్ రు వెటగొపప్గోసఆతార్. 18వారుఅపొసుత్ రుఙ్ అసాత్ రె
పటన్మ్ దు మనిన్ జెలిదు ఇటాత్ ర్. 19గాని దేవుణు దూత పొదొయ్ వాతండె జెలిది సేహెల్ ఙ్ రేతాండె
వరిఙ్  వెలిల్ తతాన్. 20 వెలిల్ తతాండె దూత, “మీరు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొనిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ 
యాకొతత్ బతుక్వందిఙ్ పూరివెహ ” ఇహాన్ .

21 వారు జాయ్  ఆని డగు దేవుణు గుడిః డేవాదు సొహరె దూత వెహి వజ లోకాఙ్  బోదిసెత్ఙ్
 మొదొల్ సాత్ ర్. వెనుక, విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి, వనిన్వెట మహికార్ వాతారె సన్ హది
సఙమ్ దు మహియూదపెదెద్లుఙ విజేరిఙ్ కూకిస్ మీటిఙ్  కితాత్ ర్ . మీటిఙ్ దు కూడిఃతారె జెలిదు మనిన్
అపొసుత్ రుఙ్  వరిబాన్  తతెత్ఙ్ జమాన్ ఙ  పోకార్. 22-23గానివారు జెలిదు సొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్ పేతురుని
యోహాను లొఇ  సిలెల్ర్. వారు మహవాతారె వెహార్ , “మాపుసొనిస్ సుడ్ఃతిఙ్  జేలిదు సేహెల్ ఙ్ తాలం
అర్ పెత్ మహె,కాప్ కినికార్  సేహెల్ ఙ  ముందాల్ నె నిహమహార్ . గానిమాప్ సొనిస్ సేహెల్ ఙ్ రేనివలెలొఇ
వారు సిలెల్ర్”. 24వీరు 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
నిహరెలోకాఙ్ బోదిసినార్”, ఇజి వెహాన్ . 26వెహిఙ్,అతికారి జమానుఙ వెటసొహాండె అపొసుత్ రుఙ్ 
కూక తతార్. ‘లోకు మఙి పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ నార్ లెసు’ ఇజి తియెల్  ఆతారె అపొసుత్ రుఙ్ ఒపిసి
కూక తతార్.

27 వరిఙ్ కూక తతాత్ రె సన్ హదిం సఙం నడిఃమి నిల్ పాత్ ర్. నిల్ పాత్ రె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్
పెరి పుజేరి వరివెట వెన్ బాతాన్ : 28 “యాయేసు పేరు 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 మాముసుక్ తపుప్ ఇడ్ఃదెఙ్ సుడ్ః జినిదెర్”, ఇహాన్ . 29 దనిన్ఙ్ పేతురు
మరి అపొసుత్ రు, “లోకాఙ్  ఆఏద్ , దేవుణుదిఙెమాపులొఙిదెఙ్ గదె? 30మీరు యేసుఙ్ సిలువాదు
డెఃయ్ జి సపిత్దెర్. గాని మా అనిగొగొరి వలెహన్  అసి మనిన్ దేవుణు, వనిన్ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్
 నికాన్. 31 యాయేసుఙ్ రాజు మరిసి వజ, విజెరిఙ్  రకిస్సిని వనిన్ వజ దేవుణు  గొపప్ మరాయ్ద
సితండె వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఇసాయేలులోకుర్ వరిపాపమ్ కు డిఃసి
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్. వరి పాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్ సరి సీదెఙ్ ఇజి  దేవుణు వనిన్ ఉణెర్  పడఃకాదు
యేసుఙ్ బస్ పిసాత్ న్. 32యాసఙతిఙవందిఙ్ మాపుసాసిర్. దేవుణుదిఙ్ లొఙినివరిఙ్  దేవుణు సీని
వనిన్ ఆతమ్బాయాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసి”, ఇజి వెహార్ .

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

41 యేసు పేరు వందిఙ్  మాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ తగితికార్ ఆతి వందిఙ్ అపొసుత్ రు డెఃయ్ తి దెబబ్
తిహిఙ్ బా సరద్ ఆజి అబెణిఙ్ సొహార్. 42 రోజు అపొసుత్ రు దేవుణు గుడిః డేవాదు, లోకురి ఇల్ కాఙ్ 
బోదిసిమహార్ . యేసు దేవుణుపోకి కీసుత్ నె ఇజి నెగిగ్మాటవారు తప్ ఏండబోదిసిమహార్ .

6
అపొసుత్ రు ఏడుగురుమొగవరిఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ 

1 యేసుపబుఙ్ నమిమ్తికార్  ఆ కాలమ్ దు నండొ లోకుర్ ఆజి వాతార్. అయావలె ముండ
మణిసిరిఙ్  బోజనం సీని దనిన్లొఇ, మా ముండ మణిసిరిఙ్ బోజనం సిఏర్  ఇజి గీకు బాస వరిగ్ని
యూదురు ఏబి బాస వరిగ్ని యూదురు ముసుక్ మొరొ ఆతార్. 2 అయావలె పనెన్ండు మణిసిర్ 
అపొసుత్ రు నమిమ్తివరిఙ్  విజెరిఙ్ కూకరె వెహార్ , “మాపుబోజనంసీబాజిసీనివందిఙ్  దేవుణుమాట
నెసిప్సెత్ఙ్  డిఃసి సీనిక తగిఏద్. 3తంబెరిఙాండె, అందెఙె ఏడుగురు మొగ వరిఙ్  ఏర్ పాటు కిదు. మీ
లొఇదేవుణు ఆతమ్ నిండితిమనిన్, గెణం నిండితిమనిన్ విజేరె ఒపుకొటిమని ఏడుగురుమొగగ్ వరిఙ్ 
 ఏర్ పాటు కిదు,మాపువరిఙ్  యాపణిఒపజెపాన్ప్. 4అహిఙమాపుపారద్నం కిదెఙ్, దేవుణు -మాట
నెసిప్సెత్ఙ్ కేటమంజినాప్”, ఇహార్ .

5-6 అపొసుత్ రి మాటెఙ్ అబెబ్ కూడిఃతి మహి లోకాఙ్ విజెరిఙ్  ఇసట్ం ఆతాద్. అందెఙె దేవుణు
ముసుక్ పూరి నమకం ఇడ్ఃజి దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ పూరి నిండితి మహి సెత్పాను, పిలిపు, పొకొరు,
నికనొరు, తిమొను, పరమ్నసు, యూద మతమ్ దు కూడిఃతి అంతియొకియ దేసెమ్ దికాన్  నికొలాసు
ఇని ఏడుగురుమొగవరిఙ్, నమిమ్తికార్  అపొసుత్ రి ముందాల తతార్. అపొసుత్ రు పారద్నం కితారె వరి
ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజివరిఙ్అయా  పణికిదెఙ్  అతికారంసితార్. 7అందెఙెమరినండొలోకుర్ దేవుణు
మాటెఙ్ నమిమ్తార్. యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లెకక్ నండొ ఆజి వాతాద్. నండొండార్ 
పుజేరిఙుయేసుపబుముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్.

లోకుర్ సెత్పానుఙ్  అసాత్ ర్ 
8వరిలొఇఒరెన్,సెత్పానుఇనికాన్,దేవుణుదయదరమ్మ్ దాన్దేవుణుఆతమ్సతుత్ దాన్నిండితాండె

లోకుర్ నడిఃమి గొపప్ బమామ్ని పణిఙ్  బమామ్ని గురుఙ్ కిజిమహాన్ . 9గాని, కురెనియపటన్మ్ దికార్ 
యూదురు, అలెకస్ంతియు పటన్మ్ దికార్ యూదురు, (వీరు లిబెరి ఇనియూదురు మీటిఙ్ ఇండొణి
గుంపుదికార్ ) మరి కిలికియ దేసమ్ దాన్  వాతి యూదురు, ఆసియ దేసమ్ దాన్  వాతి  యూదురు
వాతారె సెత్పాను వెట తరిక్సాత్ ర్. 10 గాని వాండు వెహి మాటెఙ  ఎదిసెత్ఙ్  వారు అట్ ఎండాతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి గెణమ్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ సెత్పాను వరివెట
వరిగ్తాన్.

11 అయావలె వారు, ‘వీండు మోసె ముసుక్, దేవుణు ముసుక్ దూసిసిని మాటెఙ్ వరిగ్నిక మాప్ 
వెహాప్ ’ ఇజి వెహెఙ్ సెగొండార్ లోకాఙ్ ఎయెర్ నెస్ఏండ సుతిసాత్ రె కూడుఃపాత్ ర్. 12 కూడుఃపాత్ రె,
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లోకాఙ్, పెదెద్ల్ ఙ, యూదురి రూలు నెసిప్సినికార్ విజెరిఙ్  రేపాత్ రె వనిన్ ముసుక్ వాతార్. వాతారె
సెత్పానుఙ్ అసాత్ రె యూద పెదెద్ల్ ఙ సన్ హదిం ఇని పెరి సఙమ్ దు తతార్. బానె అబదద్ం సాసి వెహిన్
వరిఙ్ నిల్ పాత్ ర్. 13 వారు  ఈహ వెహార్ , “వీండు ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ కేట కితిత్ యా దేవుణు
గుడిఃదిఙ్,మోసెసితిత్ రూలుఙ  వెతేకం వరిగ్జినాన్. 14యానజరేతువాండు ఆతియేసుయాదేవుణు
గుడిఃపాడు కినాన్,మాటుఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్ మాటెఙ్ మారిసాన్న్  ఇజి
వీండువెహికమాపువెహాప్”. 15సన్ హదింసఙమ్ దికార్ సెత్పానుమొకొండిటం  సుడ్ఃజిమహిఙ్వనిన్
మొకొం దేవుణు దూతమొకొం లెకెండ్ జాయ్ తోరిన్క వారు సుడ్ఃతార్.

7
సెత్పాను సన్ హదిం సఙమ్ దుమ నిన్ వ రివెటవ రిగ్జినాన్

1అయావలె విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సెత్పానుఙ్ వెన్ బాతాన్, “యామాటెఙ్  నిజమా?
వీరు వెహి లెకెండ్ నీను వెహిదా సిలెల్దా?”. 2 దనిన్ఙ్ సెత్పాను వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, “తంబెరిఙాండె,
బుబబ్రాండె, వెండు, మా అనిగొగొ ఆతి అబాహాం ఆరోను ఇని పటన్మ్ దు బతిక్ఎండ ముందాల,
మెసొపొతెమియ ఇని దేసమ్ దు బతిక్జి మహాన్ . అయావలె నండొ జాయ్ మనిన్ దేవుణు వనిన్ఙ్
 తోరె ఆతాన్. 3 దేవుణు అబాహాం వెట ఈహ వెహాన్ , ‘నీను నీ దేసెం డిఃసి, నీ సొంత లోకాఙ్  డిఃసి
నాను నిఙితోరిసిని దేసెంసొన్ అ'.

4 అయావలె వాండు కలిద్యుఙ్ బతిక్తి మహి మెసొపొతెమియ దేసెం డిఃసి ఆరోను పటన్మ్ దు
సొనిస్ బతిక్తాన్. వనిన్ బుబబ్ సాతి వెనుక అబెణిఙ్  మీరు ఏలు బతిక్జినియాదేసమ్ దు బతిక్దెఙ్ 
 దేవుణు వనిన్ఙ్  కూక తతాన్. 5అయావలె దేవుణు వనిన్ఙ్  ఉండి ముక బూమిబా అకుక్ సిఏతాన్,
యాదేసమ్ దు. గాని అయావలె అబాహాముఙ్ కొడొఃర్ సిలిల్తిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ వెట ఉండిమాట
సితాత్ న్ . అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘నిఙి, నీపొటెఙాణి వరిఙ్ విజెరిఙ్  యాబూమిఆనాద్’. 6దేవుణు వనిన్
వెట, ‘నీపొటెఙాణికార్  ఆఇ దేసమ్ దు సొనారెబానె ఆఇకార్ లెకెండ్  మనార్. అయదేసెమ్ దికార్  నీ
లోకాఙ్ నాలిగ్ వందెఙ్  పంటెఙ్  వెటిట్పణి కిజినివరిలెకెండ్  పణికిబిసివరిఙ్ లొఙిజిమంజినివజఇడ్ఃజి
మాలెఙ్  కినార్’. 7గాని వారు ఎమేణి దేసమ్ దు పణి కిజినారొ అయ దేసెమ్ ది వరిఙ్  నాను తీర్ పు
తీరిసి సిస సీనాలె. వెనుక వారు ఆ దేసెం డిఃసివాజియాబాడిడ్దు మంజి నఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్రెల్
ఇజి వెహమహాన్ . 8దేవుణు అబాహాం వెట ‘విజెరి కుటుమ్ కాఙ్ పుటిత్ మొగగ్ కొడొఃరిఙ్ సున తి కిదెఙ్ 
వలె’, ఇజివెహాన్ . అందెఙెఅబాహాం,వనిన్మరిసి ఇసాస్కుపుటిత్ ఏడు రోసుక్ వెనుకమహస్నాండిఙ్,
ఇహిఙ,ఎనిమిదిరోసాక్ఙ్ సునతికితాత్ న్ . ఇసాస్కు,వనిన్మరిసియాకోబుఙ్  సునతికితాత్ న్ . యాకోబు
వనిన్ పనెన్ండు మంది మరిసిరిఙ్ సునతి కితాత్ న్ . యా పనెండు మందినె ఇసాయేలుది పనెండు
కుటుమ్ ది అనిగొగొర్ ఆతార్.

9-10యాపనెన్ండుమందిఅనిగొగొర్ వరిలొఇతంబెరి  ఆతియోసేపుముసుక్ గోసఆతారెవనిన్ఙ్ 
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 గుపు
రాజు ఆతి పరొ యోసేపు ముసుక్ దయ తోరిసాత్ న్. పరొ రాజుయోసేపుఙ్  అయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్
నడిఃపిసిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ పాత్ న్. పరొ రాజుఙ్ కలిగ్తి మహి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నడిఃపిసిని
వనిన్లెకెండ్ కితాత్ న్ .

11అయావలెఅయ్ గుపుదేసమ్ దువిజు,మాఅనిగొగొర్ బతిక్జిమహికనానుదేసమ్ దువిజుపెరి
కరువాతాద్. కరువాతిఙ్ నండొమాలెఙ్  వాతె. మాఅనిగొగొర్ ఆతివరిఙ్ తిండిదొహ్క్ ఏండఆతాద్.
12అయావలె,అయ్ గుపు దేసమ్ దు తిండిమనాద్ ఇజియాకోబు వెహాన్ . వెహాండె వనిన్మరిసిరిఙ్,
ఇహిఙ,మాఅనిగొగొరిఙ్  ముందాలెన్ ఉండి సుటు బాన్ పోకాన్. 13వారుమరి ఉండి సుటు సొహిఙ్,
యోసేపు, వనిన్దాదారిఙ్వాండు ఎయెన్ ఇజి నెలవ్ కిబె ఆతాన్. అయావలెయోసేపు కుటుమ్ ది వరి
వందిఙ్ పరొ రాజు నెసాత్ న్. 14 వెనుక యోసేపు వనిన్ బుబబ్ ఆతి యాకోబుఙ్ వనిన్ సొంత లోకాఙ్ 
విజేరిఙ్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు రదు ఇజి కబు పోకాన్. వారుమొతత్ం డబయ్ అయ్ దుగురు మహార్ .
15అయావలెయాకోబు,వనిన్వెటమహికార్ విజేరెఅయ్ గుపుదేసెంసొహార్. వారుఅబెబ్ బతిక్తాత్ ర్.
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వెనుకయాకోబు,మహిఅనిగొగొరుబానెసాతార్. 16వెనుకవరిడుముక్ సెకెంఇనిపటన్మ్ దుమర్ జి
తతాత్ రె,ముందాలఅబాహాంహామోరుమరిసిర్  బాణిఙ్  కొటి దూకిలొఇముసాత్ ర్ *.

17దేవుణు అబాహముఙ్ ముందాలెన్ సితిత్ మాట వజ జరిగ్దెఙ్ డగు ఆజివాతాద్. అయావలెమా
లోకు అయ్ గుపు దేసమ్ దు నండొ లోకు ఆజి వాతార్. 18అయావలె, యోసేపు ఎయెన్ ఇజి నెస్ ఇ
ఒరెన్  రాజుఅయ్ గుపు దేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 19యారాజుమాలోకాఙ్  మాయ
మాటెఙ్ వెహిస్మొసెం కితాత్ న్ . గొపప్మాలెఙ్ కితాత్ న్ . మొగగ్కొడొఃర్ పుటిత్ఙ వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వెటనె గడడ్దు
విసీరెద్ఙ్ వలె ఇజియారాజుఆడ సితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుసాజిసొండెఙ్.

20ఆ కాలమ్ దుమోసె ఇనికాన్ ఒరెన్  పుటాత్ న్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కాన్. వాండు మూండి
నెలెఙ్ దాక వనిన్ బుబబ్ ఇండొ పిరితాన్. 21 మూండి నెలెఙ్ వెనుక వనిన్ఙ్ ఇండొ వెలిల్ సోపిస్ గడడ్
ఒడుడ్ దు ఇటాత్ ర్. అయావలె పరో రాజు గాలిస్ వాతాదె కొడొఃదిఙ్ లాగితాదె దనిన్ మరిసి లెకెండ్ పోస
కిబిసాత్ ద్. 22 మోసెఙ్ అయ్ గుపు వరి విజు తెలివి నెస్ పిసాత్ న్. వాండు, వ రిగ్ని మాటెఙ లొఇ బాగ
వ రిగ్దెఙ్ అటాన్న్. కిని పణిఙలొఇ నెగెండ కిదెఙ్ అటాన్న్.

23 మోసెఙ్ నలపయ్  పంటెఙ్  ఆతివలె నా సొంత లోకుర్  ఆతి ఇసాయేలుర్ బానె సొన ఇజి
బుదిద్ పుటాత్ ద్. 24వాండు సొహిఙ్ అయ్ గుపుదికాన్ ఒరెన్, ఒరెన్ ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కిజి
మహిఙ్  సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె, ఇసాయేలు వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ ఇజి అయ్ గుపు వనిన్ఙ్  సపాత్ న్. ఆహె
నాయం తీరిసాత్ న్. 25ఇసాయేలు లోకాఙ్ వరి బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసెత్ఙ్  దేవుణు నఙి పోకాన్  ఇజిమోసె
ఒడిఃబితాన్. గాని వారు అరద్ం కిఏతార్. 26 మహస్ 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
వెహండెవారు రిఎరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 27-28గాని ఆఇ వనిన్ ముసుక్ అనయం కినికాన్ 
వెహాన్ , ‘మాముసుక్ అతికారివజమండెఙ్,తీర్ పుతీర్ సిన్ వనిన్వజమండెఙ్ నిఙిఎయెన్ ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ ? నీను ఇఎన్  అయా అయ్ గుపు వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండ్  నఙిబా సపెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినిదా ఇజి
వెహండె మోసెఙ్ నెకపొకాన్. 29 యాక వెహాండె మోసె 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. యాదూత వెయ్ జి మహి తుపెప్ఙ
నడిఃమి ఉండి సిసు కొణ లొఇ తోరె ఆతాన్. 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'. యాకవెహాండెమోసెతియెల్ ఆజి
వణకాన్. సుడ్ఃదెఙ్ బాఅట్ ఏతాన్.

33 దేవుణు మరి వెహాన్ , ‘నీ జోడుక్ కుతిస్ ఇడ్ఃఅ. నీను నిహిమనిన్ బాడిడ్ దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి
బాడిడ్ '. 34అయ్ గుపు దేసమ్ దు మనిన్ నాలోకాఙ్ మాలెఙ్  నాను నెగెండ సుడ్ఃత. వారు అడఃబానిక
వెహ. 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 పొకియామోసెఙ్ నె, దేవుణు అతికారి వజ,
తపిసినికాన్ వజవరిబాన్ పోకాన్. వెయ్ జిమహితుపప్లొఇతోరెఆతిదేవుణు దూతసాయమ్ దాన్ 
మోసెఙ్  దేవుణునె పోకాన్. 36అయ్ గుపు దేసమ్ దు బమమ్ పణిఙ్  కిజిమోసె ఇసాయేలురిఙ్ తపిసత్
తతాన్. ఎరఙ్ సమ్ దరంబానె,మరివారునలపయ్పంటెఙ్నడిఃజిసొహిమహిబిడిఃమ్ బూమిదుబా
మోసె బమామ్ని పణిఙ్ బమామ్ని  గురుఙ్  కితాత్ న్ . 37యామోసెనె ఇసాయేలురు వెట, ‘దేవుణు నఙి
పోకిలెకెండ్ మీబాణిఙెఒరెన్ పవకెఙ్ మీబాన్ పోకాన్న్’, ఇహాన్ . 38బిడిఃమ్ బూమిదు సఙం కూడిఃతి
మహిఇసాయేలులోకుర్ వెటమహికాన్  యామోసెనె. మాఅనిగొగొర్ వెటమహికాన్ వీండె. సీనాయి
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గొరొతు దేవుణు దూత వినిన్వెటనె వరిగ్తాన్. మఙి సీదెఙ్  దేవుణుబాణిఙ్  ఎలల్కాలం బతిక్నిమాటెఙ్ 
తతిత్కాన్  వీండె.

39గానియామోసెఙ్ మాఅనిగొగొర్ లొఙిజిమన్ ఏండ నెకపొకార్. మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు
సొహిఙ నెగెగ్ద్ ఇజి వారు కోరితార్. 40 అయ్ గుపు దేసెమ్ దాన్ మఙి కూకి తతిత్ యా మోసె ఇనిక
అతాండొ మఙి తెలిఏద్. అందెఙె మర్ జి అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ మఙి ముందాల నడిఃదెఙ్ 
దెయమ్ కు తయార్  కిజి సిదా ఇజి మోసె అనన్సి ఆతి ఆరోను వెట వెహార్ . 41 అయావలె వారు
ఉండి దూడః లెకెండ్ బొమమ్ తయార్ కితత్రె పూజ కితాత్ ర్ . వరి కికాక్ణిఙ్  తయార్ కితిత్ దనిన్ముసుక్
వారు నండొ సరద్ ఆతార్. 42 గాని దేవుణు కోపం ఆతండె మొకొం వెనుక మహాన్. ఆగాసమ్ దు
మనిన్కెఙ్  సుడ్ఃదెఙ్, నెల పొదుద్ సుకెక్ఙ్ విజు దనిన్ఙ్  పూజ కిదెఙ్ వరిఙ్  డిఃసత్ సితాత్ న్ . పవకరు
ముందాలెన్ రాసిత్మహిక దిని వందిఙె. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “ఇసాయేలు లోకాండె, మీరు బిడిఃమ్ 
బూమిదు  నల్ పయ్  పంటెఙ్  నడిఃసి సొనిస్ మహివలె పూజ కితిత్క నఙినె ఆఏద్ . 43 మీరు పూజ
కినాట్ ఇజి తయార్  కితిత్ మొలూకు రొంపయు ఇని సుకెక్ఙాణి దెయమ్ కాఙె గూడాఃరమ్ దు పిండిజి
ఒసి మహిదెర్. వనకాఙెపూజ కితిత్దెర్. అందెఙె బబులోను దేసెం అతాల్ మిఙితొహిస్ ఒతెఙ్ నాను
సరి సీనాలె. 44మాఅనిగొగొర్ బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్ మహివలెసాసి గూడారం వరివెటమహాద్ .
దేవుణుమోసెఙ్ తోరిసిత్ లెకెండెమోసెయాసాసి గూడారం †తయార్  కితాత్ న్ . 45మరి లావు పంటెఙ్ 
వెనుకయెహొసువ ఇనికాన్ అయటయమ్ దుయాసాసి గుడారం పిండిత ఒతండెమాఅనిగొగొరిఙ్ 
 నడిఃపిసాత్ న్. అయావలెఇసాయేలులోకాఙ్ సీనాఇజిదేవుణువెహిదేసమ్ దువారుసొహార్. దేవుణు
వరివెట మహిఙ్ బానె మహియూదురు ఆఇ లోకుర్ వెట ఉదద్ం కితారె, గెల్ సాత్ రె ఆ దేసెం సొంతం
కితాత్ ర్ . బానెబామాఅనిగొగొర్ యాసాసి గూడారం పిండిత ఒతార్. దావీదురాజు వరిఙ్ ఏలుబడిః
కితిత్ కాలమ్ దాక యా సాసి గూడారం బానె మహాద్ . 46 దావీదురాజు ఇహిఙ దేవుణు వెహి వజ
నడిఃతికాన్. దేవుణు దయ వనిన్ ముసుక్ లావు మహాద్ . అహిఙ్ బామా అనిగొగొ ఆతియాకోబు
పారద్నం కితిత్ యాదేవుణుదిఙ్ ఎలాకాలంమండెఙ్ ఉండి గుడిః తొహెఙ్  దావీదు రాజు వెన్ బాతిఙ్ బా
దేవుణు సరి సిఏతాన్. 47గానిదావీదురాజుమరిసిఆతిసొలోమొనుఙ్ నె దేవుణు గుడిః తొహెఙ్ సరి
సితాత్ న్ . 48అహిఙ్ బావిజెరిఙ్ ఇంకగొపప్పెరిదేవుణు,లోకు కికాక్ణిఙ్  తయార్  కితిత్ బాడిడ్దుమన్ ఏన్.

49 దేవుణు మాటెఙ్ పవక ఈహ వెహిస్నాన్ : “పరలోకం నాను బసిని సిమసనం‡. బూమి నా
పాదమ్ కు ఇడిన్ పీట. నాను మండెఙ్  ఉండి గుడిః తొహెఙ్  మీరు అట్ ఇదెర్. 50 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పరలోకం, బూమి, దనిన్ లొఇమనిన్కెఙ్ విజునానెపుటిసత్”. 51మూరక్ం బుదిద్ మనిన్కిదెరా, దేవుణు
మాటెఙ్ ఒపుప్కొటాప్  ఇజిమీరుసునతికితిత్దెర్ గానిదేవుణుమాటెఙ్ గిబిబ్ఙాణివెంజిబాసరినెవెన్ ఇ
లెకెండ్  మంజినిదెర్. వెహిఙ్ బాసరినెమనుస్దుఇడ్ఃఏండలొఙిఇదెర్. మీఅనిగొగొర్ లెకెండ్ మీరుబా
ఎసెఙ్ బాసరినె దేవుణు ఆతమ్దిఙ్  నెకిస్పొకిస్నిదెర్. 52మీఅనిగొగొర్ పవకరిఙ్ విజెరిఙ్  గొపప్మాలెఙ్
కితాత్ ర్ . దేవుణు పోకన్ ఇజి వెహి ఆ నీతివాండు వందిఙ్ ముందాలెన్ వెహి పవకరిఙ్ బామీఅనిగొగొర్ 
సపాత్ ర్. ఏలు ఆ నీతి వనిన్ఙ్  మీరు ఒపజెపిత్దెర్. వనిన్ఙ్ సపిత్దెర్. 53దేవుణు వనిన్ దూతవెటమిఙి
సితిత్ రూలుఙ్ మిఙిదొహ్ కె గానిమీరు దనిన్ఙ్ లొఙిఇతిదెర్”.
సెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయ్ జినార్

54 యామాటెఙ్  వెహరె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె సెత్పానుఙ్  సుడ్ఃజి పలుక్ కొహ్ కార్. 55 గాని
సెత్పాను దేవుణుఆతమ్ సతుత్ పూరినిండిజిఆగాసం దరోట్ సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుగొపప్జాయ్ 
సుడ్ఃతాన్. యేసుపబుదేవుణుఉణెర్ పడఃకనిహిమహికసుడ్ఃతాన్. 56 “సుడ్ఃఅ,ఆగాసంరేఆతి
మహిక,లోకుమరిసి ఆతియేసు దేవుణు ఉణెర్ పడఃక నిహిమహికనాను సుడ్ఃజిన”, ఇజి సెత్పాను
వెహాన్ .

57గానియామాటెఙ్ వెహరె వెటనెవారు గిబిబ్ఙ్  మూకె ఆతారె డటం గగోలాజి విజేరె ఉండె ఆజి
వనిన్ ముసుక్ వాతార్. 58 పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ లాగిత ఒతారె వనిన్ఙ్ పణుకుఙాణ్ డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ 

† 7:44 7:44సాసిగుడారం. దేవుణు ఇబెబ్మనాన్ ఇజిలోకాఙ్ వెహిస్మహిగుడారం ‡ 7:49 7:49 సిమసనం. తీర్ పుకిదెఙ్
రాజుర్ బసిని కురిస్
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మొదొల్ సాత్ ర్. పణుకుఙ్  విసీర్ నిసాసిలోకుర్ వరిసొకెక్ఙ్ ముందాలసవులు ఇనిఒరెన్ దఙడాఃయెన్ 
పాదమ్ కాఙ్ డగు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

59వారుసెత్పానుఙ్ పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జిమహిఙ్  సెత్పాను, “యేసుపబువానాపాణమ్ దిఙ్ఏలు
నీ డగు కూడుఃప్ అ”, ఇజి పారద్నం కితాత్ న్ . 60 వెనుక సెత్పాను ముణుకుఙ్  ఊర్ జి, “పబువా, వీరు
కిజినియాపాపం విరి ముసుక్ మోపమ్”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్. యామాట వెహండె వాండు పాణం
డిఃసాత్ న్. సెత్పానుఙ్ సపిత్క సవులు ఒపుప్కొటాన్.

8
దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్ సవులుపాడుః కిజినాన్ 

1 ఆ దినమ్ కాఙ్ యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్ ఆజి మహాద్ .
అపొసుత్ రు ఆఏండమహినమిమ్తికార్ విజేరెయూదయసమరియదేసమ్ కాఙ్  సెదితసొహార్. 2బకి
కలిగ్తినమిమ్తిత్ లోకుర్సెత్పానుఙ్  సమాదికితారెవనిన్వందిఙ్ గొపప్దుకంఆజిఅడఃబాతార్. 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 

4అయావలెసెదితిసొహిసఙమ్ దికార్ సువారసాటిసి విజుబాడిడ్ఙ విజెరిఙ్  వెన్ పిసి బూలాతార్.
5అయావలెఅపొసుత్ రు ఏర్ పాటు కితిత్వరిలొఇ ఒరెన్ పిలిపుఇనికాన్ సమరియపటన్మ్ దుసొహాన్ .
అబెబ్యేసు, కీసుత్ * ఇజి బోదిసాత్ న్. 6పిలిపు వెహిమాటెఙ్ లోకుర్ విజేరె నెగెండ వెహారెవాండు కితిత్
బమామ్ని గురుఙ్ సుడ్ఃతార్. 7 కికుక్ కాలుక్ సాతికార్, సొటవారు నండొండార్  అబెబ్ వాతారె నెగెండ
 ఆతార్. నండొండార్ లోకుర్ దెయం అసిత్ మహికార్ అబెబ్ మహార్ . దెయమ్ కు నండొ గగోలాజి వరిఙ్
 డిఃసెత్ సొహె. 8అందెఙె సమరియపటన్మ్ దు నండొ సరద్ కలిగ్తాద్.

గారిడ్ పణి కిని సిమోను
9సమరియపటన్మ్ దుసిమోనుఇనిఒరెన్మహాన్ . సిమోనుఆపటన్మ్ దుసెగంపంటెఙ్  గారిడ్ విదె

కిజినాను ఒరెన్  గొపప్వాండు ఇజి వెహిస్మహాన్ . అబెబ్మహిలోకాఙ్  సిమోను బమమ్ కిబిసిమహాన్ .
10అయ పటన్మ్ దు మహికార్  ఇజిరికార్  పెరికార్ విజేరె వీండు ‘దేవుణు గొపప్ సతుత్ ఇనికాన్ ’  ఇజి
వెహిస్ వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃతార్. 11నండొ కాలం సిమోను గారిడ్ పణి కిజి లోకాఙ్ బమమ్ కిబిసి
మహాన్ . అందెఙెవారుసిమోనుఙ్  నమిమ్తార్. 12గానిదేవుణుఏలుబడిఃవందిఙ్,యేసుకీసుత్ వందిఙ్
 పిలిపు పటన్మ్ ది లోకాఙ్  సాటిసిత్ఙ్  యాసువార వెహికార్. నమిమ్తాత్ రె మొగగ్కొడొఃర్, అయ్ లికొడొఃక్ 
బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 13అయావలె సిమోనుబా నమిమ్జి 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 15వీరు వాతారె సమరియ
పటన్మ్ దు నమిమ్తి వరిముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వాదెఙ్  ఇజిపారద్నం కితాత్ ర్ . 16ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
అబెబ్ణి దాక  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరి ఎయేరి ముసుక్బా రెఏండ మహాద్ . వారు పబువాతి యేసు
పేరుదాన్ బాపిత్సం ఉండెనె లాగె ఆజి మహార్ . 17అయావలె పేతురు, యోహాను వరి ముసుక్ కికుక్
ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్ వాతాద్.

18-19అపొసుత్ రులోకుర్ ముసుక్ కికుక్ ఇటిత్ వలెవారుదేవుణుఆతమ్దాన్ నిండిజినార్  ఇజిసిమోను
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 సీజిదేవుణు వరం సంపాదనం కిన ఇజిఒడిఃబితిత్దా? నీడబుబ్ నీ వెటనాసనం

* 8:5 8:5 కీసుత్ (మెసయ) ఇహిఙ దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పోకాన్ ఇజి అరద్ం



అపొసుత్ 8:21 170 అపొసుత్ 8:40

ఆపిద్. 21 నీ ఆలోసనం దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ సరి ఆతిక ఆఏద్ . అందెఙె మాపు కిని పణిదు నిఙి
ఇని వంతు సిలెల్ద్ . 22అందెఙెయా సెఇ ఆలోసనమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణు డగు వాజి పారద్నం కిదు.
నీను ఒడిఃబితిత్ ఆలోసనమ్ వందిఙ్ దేవుణు నిఙి సెమిసాన్నుస్. 23నీ మనుస్దు నండొ గోస నిండిత
మనాద్  ఇజి నాను నెసాన్. అకాక్దె ఆఏండ నీ పాపమ్ కు నిఙి తొహె మనెన్ ఇజి నాను నెసాన్”, ఇజి
పేతురు వెహాన్ . 24 దనిన్ఙ్  సిమోను, “నీను వెహికెఙ్ ఇనికబా నాముసుక్ 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 సమరియదుమహినండొనాహ్ కాఙ్  సువారసాటిసివాతార్.
పిలిపుఅయియొపియదివనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్  

26 అయావలె, ఒరెన్  దేవుణు దూత పిలిపుఙ్ వెహాన్ , “నీను దసిణం దరోట్ సొనిస్
యెరూసలేమ్ దాన్  గాజ ఇని పటన్ం సొని బిడిఃమ్ బూమిదు సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 27-28 అందెఙె
పిలిపు సోతాండె సొహాన్ . సొనిస్ మహిఙ్ ఒరెన్ అయియొపియదికాన్ రదం† ముసుక్ సొనిస్నాన్.
వాండు అయియొపియ దేసెమ్ ది రాణి కందెకెబాన్  ముకెలమతి పణి కినికాన్ ఒరెన్. ఇని పణి
ఇహిఙ దేసెమ్ ది డబుబ్ నడిఃపిసిని దనిన్ ముసుక్ వీండు మంతి. వీండు యెరూసలేమ్ దు పారద్నం
కిదెఙ్  సొహాండె మర్ జి సొనిస్నాన్. సొనిస్ మహిఙ్  వీండు రదమ్ దు బసి యెసయ పవక రాసిత్
పుసత్కం సద్ విజినాన్. 29 అయావలె దేవుణు ఆతమ్ పిలిపుఙ్, “నీను రదం డగు సొనిస్ దనిన్ వెట
నడిఃజి సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 30 పిలిపు రదం డగు ఉహ్ కిస్ సొహిఙ్  అయా అయియొపియదికాన్ 
యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సద్ విజినాన్. పిలిపు అకక్ వెహాన్. వెహాండె, “నీను సద్ విజినిక
అరద్ం కిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 వెన్ బాతిఙ్, “ఎలాగ అరద్ం కిన? ఎయెన్ బా నఙి అరద్ం
వెహ్ ఏండ మహిఙ ఎలాగ అరద్ం కినా? రదమ్ ముసుక్ ఎకిస్ నా వెట బస్ అ. దినిన్ అరద్ం వెహిస్
సిదా” ఇహాన్ , అయఅయియొపియదికాన్. అందెఙె పిలిపు రదం ఎకిస్ వనిన్ డగు బసాత్ న్. 32అయ
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”.

34అయఅయియొపియదికాన్  ఈహ వెన్ బాతాన్, “పవకఎయెవందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్ ? వనిన్
వందిఙెనా,మరిఒరెన్ వందిఙా? దయకిజివెహ్ అ”. 35అందెఙెపిలిపుఅయఅయియొపియదికాన్
 సద్ వీజి మహి యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కమ్ దు మహి మాటదాన్ మొదొలిస్ యేసుపబు వందిఙ్
 సువార వెహాన్ . 36 ఆహె వారు సొనిస్ మహిఙ్ ఏరు మహి ఉండి బాడిడ్దు వాతార్. అయ
అయియొపియదికాన్ వెహాన్ , “ఇబెబ్ ఏరు మనెన్. నాను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ ఇనికబా అడుడ్
మనాదా?”. 37దనిన్ఙ్  పిలిపు, “నీనుమనుస్పూరియేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్ఙబాపిత్సంలాగెఆదెఙ్ ఇని
అడుడ్ బా సిలెల్ద్ ”, ఇహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఒఒ, యేసుకీసుత్ దేవుణు మరిసి ఇజి నాను నమిమ్జిన”,
ఇహాన్ .

38అయావలె, “రదం నిల్ ప్ అ”, ఇజిఅయియొపియదికాన్ ఆడసితాత్ న్ . రదం నిల్ పాత్ ండెవాండు,
పిలిపు, రిఎర్ డిఃగ్ జి ఏరుదు డిఃగితార్. పిలిపు అయియొపియది వనిన్ఙ్ బాపిత్సం సితాత్ న్ . 39వారు
ఏరు లొఇహాన్  వెలిల్ వాతిఙ్  వెటనె దేవుణు ఆతమ్ పిలిపుఙ్ కూక ఒతాన్. అయియొపిదికాన్ పిలిపుఙ్ 
మరి సుడ్ఃఏతాన్. గానివాండు సర్ ద ఆజి వనిన్ సరినెసొహాన్ .

40పిలిపు సుడ్ఃతిఙ్ అజొతు పటన్మ్ దు మనన్ ఇజి నెసాత్ న్. అబెబ్ణిఙ్ సోసివాండు సొహి సరిదు
మహివిజుపటన్మ్ కాఙ్ యేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహిస్ కయ్ సరియఇని 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 మాలెఙ్
కిజి మహాన్ . వాండు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరిబాన్ సొహాండె దమసుక్ పటన్మ్ దు మనిన్
యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణి పెదెద్ల్ ఙ సీదెఙ్  ఉతమ్ కు లొసాత్ న్. ఇని ఉతమ్ కు ఇహిఙ, దమసుక్
పటన్మ్ దుయేసుపబుముసుక్నమకంఇడిత్కార్ఎయెర్ బామహిఙ,మొగగ్కొడొఃర్ గానిఅయ్ లికొడొఃక్ 
గాని వరిఙ్ తొహిస్ ఒసి యెరూసలేం పటన్మ్ దు తతెఙ్ సవులుఙ్  అతికారం మనాద్ ఇజి వెహిస్ని
ఉతమ్ కు.

3 విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి సితిత్ ఉతమ్ కు అసాత్ ండె సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు
సొండెఙ్  సోతాత్ న్. దమసుక్ పటన్ం డగు వాజి మహిఙ్ గదెం ఆగసమ్ దాన్ ఉండి గొపప్ జాయ్ వనిన్
సురులం డెఃయ్ తాద్. 4 అయావలె సవులు బూమిదు అరాన్. 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”, ఇజి మాట వెహాన్ .
7సవులువెటసొనిస్మహికార్  జాటువెహార్ గానిఎయెరిఙ్ బాతోర్ ఏతార్. వారుఅలెల్తనిహమహార్ .
8 సవులు బూమిదాన్  నిఙితాత్ ండె బేసాత్ న్ గాని కణుకు తోర్ ఏండ ఆతె. అందెఙె వారు వనిన్ఙ్  కికాఙ్
 అసాత్ రె దమసుక్ పటన్మ్ దు నడిఃపిసి ఒతార్. 9వాండు మూండి రోసుక్ కణుకు తోర్ ఏండ మహాన్ .
ఇనికబాతిన్ ఏండ ఉణెఎండమహాన్ .

10 దమసుక్ పటన్మ్ దు యేసుపబు సిసూడుః ఒరెన్  అననియ ఇనికాన్ మహాన్ . యేసుపబు
వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దుతోరెఆతండె, “అననియ”,ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ అననియ, “పబువానాను ఇబెబ్
మనన్”, ఇహాన్ .

11యేసుపబు వనిన్వెట, “నీను తినాఙ్ ఇజి కూకిన్ సరిదు సొన్ అ. బానెయూద ఇని వనిన్ ఇండొ
సొనిస్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  సవులు ఇని వనిన్ వందిఙ్  వెన్ బాఅ. సవులు పారద్నం కిజి మంజినాన్.
ఉండి దరస్నమ్ దు సవులు ఇనిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ, 12 అననియ ఇనికాన్ ఒరెన్ వాతండె వనిన్
కణెకెఙ్  నెగెండ్ కిజిమరిసూణిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వనిన్ బురాదు కికుక్ ఇడిన్వజసుడ్ఃతాన్”, ఇజివెహాన్ .

13దనిన్ఙ్ అననియవెహాన్ , “పబు వీండుయెరూసలేమ్ దు నిఙి కేట ఆతి వ రిఙ్  ఎసొస్నొమాలెఙ్
కితాత్ న్  ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నాను నండొ వెహమహ. 14ఇబెబ్యాపటన్మ్ దు నీ ముసుక్ నమకం ఇడిత్
వరిఙ్  తొహిస్ 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 ఆతియేసు నఙి పోక మనాన్. నీను మరి సూణి వందిఙ్ దేవుణు
ఆతమ్ సతుత్ నీ ముసుక్ వాని వందిఙ్ నఙి పోక మనాన్”, ఇజి సవులు వెట వెహాన్ . 18 అయావలె
వనిన్ కణకాణిఙ్ పొరొఙ్ ననిన్కెఙ్  రాలిత్ఙ్  సుడ్ఃదెఙ్  అటాత్ న్. సవులు నిఙితండెబాపిత్సం లాగె ఆతాన్.
19వెనుక బోజనం కితాండె సతుత్ ఆతాన్.

సవులు దమసుక్ పటన్మ్ దు,యెరూసలేం పటన్మ్ దుయేసుపబు వందిఙ్  వెహిస్నాన్.
సవులుదమసుక్పటన్మ్ దుమహియేసుపబుసిసూర్ వెటసెగందినమ్ కుమహాన్ . 20యూదురి

మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్  తినాన్ఙ్ సొహాండె యేసునె దేవుణు మరిసి ఇజి యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్
 మొదొల్ సాత్ న్. 21అకక్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. యెరూసలేమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్  పాడుః కిజి మహికాన్  వీండెగదె. యేసుపబుఙ్  నమిమ్తి వరిఙ్  తొహిస్ పెరి పుజేరిర్ డగు 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
గాబకితాత్ న్ . 23నండొరోసుక్సొహివెనుకసవులుఙ్  సపెత్ఙ్  ఇజియూదురుఆలోసనం కితాత్ ర్ . 24గాని
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వరిఆలోసనంసవులుఙ్ తెలితాద్. వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్  వారురెయువేలపూరిపటన్ంవెలిల్ సొనిసేహల్ *బాన్ 
సుడ్ఃజి కాతమహార్ . 25గాని వనిన్ సిసూర్ రయు వనిన్ఙ్  ఒతారె ఉండి గంపదు బసె కితారె పటన్ం
సురులమనిన్ గోడఃదు మనిన్ ఉండి కిటికి బొరొదాన్ వనిన్ఙ్  అడిఃగి డిఃపాత్ ర్.

26సవులుయెరూసలేమ్ దుసొహిఙ్  సిసూర్ వెట కూడ్ఃదెఙ్  సుడ్ఃతాన్. గానివాండు సిసూర్ లొఇ
ఒరెన్ ఆఏన్ ఇజి వారు 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
ఎలాగదమసుక్పటన్మ్ దుతియెల్ సిలెల్ండయేసుపబువందిఙ్  బోదిసాత్ న్ ఇజిబరబబ్అపొసుత్ రు వెట
వెహాన్ . 28అయావలె అపొసుత్ రు సవులుఙ్ కూడుఃపిత్ఙ్ వాండు వరివెట కూడిఃత మహాన్ . వరివెట
కూడిఃతాండె యెరూసలేమ్ దు విజు బాడిడ్దు సొనిస్ తియెల్  సిలెల్ండ యేసుపబు వందిఙ్  బోదిసెత్ఙ్
 మొదొల్ సాత్ న్. 29 గీకు బాస వరిగ్ని యూదురు వెట వరిగ్తాండె తరిక్సాత్ న్. అందెఙె వారు సవులుఙ్ 
 సపెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్. 30యాకతెలితారెసిసూర్ వనిన్ఙ్  డిగుమనిన్ కయ్ సరియాదుఒతారెతారుస్పటన్ం
పోకార్.

31 అయ కాలమ్ దు యూదయ, గలిలయ, సమరియ దేసమ్ కాఙ్  మహి దేవుణు సఙం  తియెల్
 సిలెల్ండ సమదానమ్ దాన్  మహార్ . సఙం దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ సతుత్ ఆజి
వాతె. నమిమ్తికార్ నండొండార్ ఆజివాతార్.

పేతురు లుదదుయోపాదు బమామ్తి పణిఙ్ కితాత్ న్  
32అయావలె పేతురు నాహ క్నాహ క్, పటన్మ్ కుపటన్మ్ కు సొనిస్ లుద ఇని నాటొ దేవుణుదిఙ్ 

కేట ఆతి వరిఙ్ సుడిఃసొహాన్ . 33బానెఒరెన్  అయ్ నెయఇనికాన్ ఎనిమిదిపంటెఙాణ్  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 .
35వెటనె అయ్ నెయనిఙితాత్ న్. లుదానాటొదు,సారోను దేసమ్ దు మహికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక
సుడ్ఃతారెయేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్.

36అయావలెయోపఇనిపటన్మ్ దు తబితఇనిఉండిఅయ్ లికొడొఃమహాద్ . అదిబాయేసుపబు
సిసూ. గీకు బాసాదు దనిన్ పేరు దొరక్. దొరక్ ఇహిఙ డుపి ఇజి అరద్ం. అది ఎసెఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిజి
మహాద్ . సిలిల్ వరిఙ్  సాయం కిజిమహాద్ . 37గానిఅదిఅయావలెఉండి కసట్ం అసాత్ దెసాతాద్. వారు
పీనుగుదిఙ్ ఏరు వడిఃసాత్ రెమేడఃముసుక్మనిన్ గదిదు తెర్ పాత్ ర్. 38లుద పటన్ంయోపపటన్ం డగు
మహాద్ . పేతురు అబెబ్ మనాన్ ఇజియోపాదుమనిన్ సిసూర్ వెహారె రిఎర్ మణిసిరిఙ్  పోకిస్, “దయ
కిజి వెటనె రఅ”, ఇజి కబు పోకార్. 39పేతురు నిఙితండె వరివెటయోపాదు సొహాన్ . వారు వనిన్ఙ్
 మేడఃగది లొఇ ఒతార్. అబెబ్ ముండ మణిసిక్ అడఃబాజి, దొరక్ వరివెట మహివలె గుతిసిత్ సొకెక్ఙ్
 పాతెఙ్  తోరిసి వనిన్ సురుల నిహె.

40 పేతురు విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం కితాత్ న్ . పీనుగుదిఙ్  సుడ్ఃజి,
“తబిత, నిఙ్ అ” ఇహాన్ . అయావలె అది బేసాత్ దె పేతురుఙ్ సుడ్ఃజి నిఙిత బసాత్ ద్. 41 పేతురు
దనిన్ఙ్ కికాక్ఙ్  అసాత్ ండె నికాన్. నమిమ్తి వరిఙ్,ముండమణిసికాఙ్ కూకిస్ అది బతిక్తాత్ ద్ ఇజి వరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. 42 యాకయోపాదు మనికార్ విజేరె నెసాత్ రె నండొండార్  యేసుపబు ముసుక్ నమకం
ఇటాత్ ర్. 43 పేతురుయోపాదు సీమోను ఇని ఒరెన్ తోలుక్ పొరిన్ వనిన్ బాన్  యోప పటన్మ్ దు నండొ
దినమ్ కు బతిక్తాన్.

10
పేతురు కొరెన్లియెఙ్ సువార వెహిస్నాన్ 

1 అయావలె కయ్ సరియ ఇని పటన్మ్ దు, ఉదద్ం కినివరి లొఇ కొరెన్లి ఇని ఒరెన్ సదాతిపతి*
మహాన్ . వాండు, వనిన్ అడిగ్ మహి ఉదద్ం కినికార్ ఇటలి దేసెమ్ దాన్ వాతి మహి గుంపుదికార్ ఇజి

* 9:24 9:24 సేహల్ . దమసుక్ పటన్ం సురుల పెరి గోడడ్ః తొహ మహాద్ . గోడాఃదు ప టన్ం వెలిల్ సొని సేహెల్ ఙ్ మ హె. బానె పటన్ం కాప్ 

కినికార్ కాప్ కిజిమహార్ * 10:1 10:1 వందమంది విదెం కినివరిఙ్ నడిపిన్ రోమఅతికారి.
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కూకె ఆతమహార్ . 2కొరెన్లి, వనిన్ ఇండొణికార్, బకి మనికార్. వారు దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికార్.
వాండు సిలిల్ వరిఙ్ వనిన్ఙ్ మనిక సెడిడ్నె సీజి మహాన్. దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినికాన్.
3ఒరెన్ండుమదెనంరమరమిమూండిగంటెఙ,దేవుణుబాణిఙ్  వాతిఒరెన్ దూతవనిన్బాన్ నిహండె,
“కొరెన్లి”, ఇజి కూకాన్. కూకిఙ్ యాదూతెఙ్ టెటాఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4 కొరెన్లి గొపప్ తియెల్ ఆతండె,
“పబు, ఇనిక?”, ఇహాన్ . దూత వెహాన్ , “నీను దేవుణుదిఙ్  కితిత్ పారద్నమ్ కు, సిలిల్ వరిఙ్  సీని దానం
విజు దేవుణు సుడ్ఃతండె నీ వందిఙ్ ఒడిఃబిజినాన్. 5 ఏలు యోప ఇని పటన్మ్ దు లోకాఙ్  పోకిస్
పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇని వనిన్ఙ్ కూకిప్స్ అ. 6వాండు సమ్ దరం డగు మనిన్ సీమోను
ఇనితోలుక్ తయార్ కినికాన్ ఒరెన్ వనిన్ ఇండొ బతిక్జినాన్”.

7యాకవెహిస్దూతసొహిఙ్,కొరెన్లివనిన్పణిమణిసిర్ రిఎరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. ఎసిత్వలెబావనిన్వెట
కూడ్ఃజిమంజినిబకిమనిన్ ఒరెన్ ఉదద్ం కిని వ నిన్ఙ్ బాకూక్ పిసాత్ న్. 8జరిగ్తిక విజువరివెటవెహండె
వరిఙ్ యోపపటన్మ్ దు పోకాన్.

పేతురు సుడ్ఃతి దరస్నం
9 మ రస్నాండిఙ్ వారు సొనిస్ యోప పటన్ం డగు ఆతార్. అయావలె మదెనం ఆతాద్. పేతురు

పారద్నం కిదెఙ్ మేడః†ముసుక్ఎకాన్. 10పేతురుగొపప్బఙకటిత్ఙ్ ఇనికబాఉండెఙ్ కోరితాత్ న్. బోజనం
తయారాజిమహిఙ్ వాండు ఉండి దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 11అకక్ ఇనిక ఇహిఙ ఆగాసం రే ఆజి నాలిగ్
సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు డిపె ఆతిలెకెండ్ సుడ్ఃతాన్. 12 దనిన్ లొఇ
బూమి ముసుక్ మనిన్ నాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ విజు రకం జంతుఙ్, బూమి ముసుక్ ఊజి బూలానికెఙ్,
ఆగసమ్ ముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ మహె.

13 అయావలె, “పేతురు, నిఙ్ అ, సపిస్ తిన్ అ”, ఇజి, ఉండి మాట పేతురు వెహాన్ . 14 దనిన్ఙ్
పేతురు, “సిలెల్ పబువా, తిండెఙ్  ఆఇకెఙ్  ఎసెఙ్ బానాను తిన్ ఏ”, ఇజి వెహాన్  ‡.

15వెహిఙ్,మాటమరివాతాద్, “దేవుణు నెగిగ్క ఇజి ఇడిత్కెఙ్  నీను సెఏద్ ఇజి ఎరిల్సమ్”.
16ఈహ మూండి సుటుక్ జరిగ్తాద్. వెటనె ఆ దుపాటిననిన్క ఆగాసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతాద్.

17 దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి పేతురు గొపప్ఙ ఒడిఃబిజి మహాన్ . అయావలె
కొరెన్లి పోకి లోకుర్  సీమోను ఇలుల్ ఎమేణిక ఇజి వెన్ బాజి నెసాత్ రె వనిన్ ఇలుల్ ముందాల వాతార్.
18 “పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోను ఇబెబ్మనాండా, సిలెల్ండా”, ఇజి పేరు అసాత్ రె డేడిఃసాత్ ర్.

19 పేతురు దరస్నమ్ దు సుడ్ఃతి దనిన్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మహివలెనె దేవుణు ఆతమ్ వనిన్వెట
వెహాన్ , “సీమోను,ముఎర్లోకుర్  నిఙి రెబాజినార్. 20నీను నిఙ్ జిఅడిగ్ డిఃగ్ జిసొన్ అ. అనుమానం
ఆఏండ వరివెటసొన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానె వరిఙ్ పోక”.

21పేతురు డిఃగ్ జిసొహాండె, “మీరు నఙినె రెబాజినిదెర్. ఎందనిఙ్  వాతిదెర్?”, ఇహాన్ . 22దనిన్ఙ్ 
వారు, “సదాతిపతి ఆతి కొరెన్లి మఙి పోకాన్. వాండు నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్. దేవుణుదిఙ్ 
తియెలాజిమనిన్కాన్. వాండు గొపప్ నెగిగ్కాన్  ఇజియూదురు విజేరె వెహిస్నార్. ఒరెన్ దేవుణు  దూత
వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, ‘పేతురుఙ్ నీ ఇండొ కూకిస్ తసి వనిన్ మాటెఙ్ వెన్ అ’ ఇహాన్ ”, ఇజి వెహార్ .
23అయావలె పేతురు వరిఙ్ ఇండొ తతాండె, “నేండుమాబాన్ మండు”, ఇహాన్ .

పేతురు కొరెన్లి ఇండొసొనిస్నాన్.
మహస్ నాండిఙ్ పేతురు నిఙితండె వరివెట పయ్ నం ఆతాన్. యోపాదికార్  సెగొండార్ 

యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్  వరివెట సొహార్. 24ఉండి రోజు పయ్ నం ఆతారె మహస్ నాండిఙ్ వారు
కయ్ సరియాదుఅందితార్. కొరెన్లివనిన్ కుటుమ్ దివరిఙ్  వనిన్ డగుహి కూడెఃఙ ఇండొ కూడుఃపాత్ ండె
పేతురు వందిఙ్ కాప్ కిజి మహాన్ . 25 పేతురు ఇండొ వాతిఙ్ కొరెన్లి సొహాండె వనిన్ పాదమ్ కాఙ్
 ఆరాండె వనిన్ఙ్  మాడిఃసాత్ న్. 26గాని పేతురు వనిన్ఙ్ నికాండె, “నిఙ్ అ, నానుబా నీ న నిన్ లోకునె”
ఇహాన్ .
† 10:9 10:9 మేడ ముసుక్ బాన్ మహి ఇలాక్ఙ్ ముసుక్ మేడెఙ్ మ నెన్. ఎకిస్ సొనిస్ బసెత్ఙ్ ఆనాద్ ‡ 10:14 10:14
యూదురుఙ్ తిండెఙ్ ఆఇకెఙ్ సెగంమనెన్,అకెక్ఙ్ తిన్ఏర్
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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 . వరివెట మంజినిక ఆఏద్ . ఇకక్ మీరు నెసినిదెర్ గదె. గాని లోకాఙ్  ఎయెరిఙ్ బా
తకుక్దికార్ ఇజి ఇండెఙ్  ఆఏద్  ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసత్ మనాన్. 29అందెఙె నఙి కూక్ పిసిత్ఙ్  నాను
అడుడ్ వెహ్ ఏండవాత. నఙి ఎందనిఙ్  కూక్ పిసిత్దెర్. ఏలు వెహ్ అ”, ఇహాన్ .

30 అయావలె కొరెన్లి వెహాన్ , “నాలిగ్ దినమ్ కు ముందాల యా గ డిఃయా దునె నాను మదెనం
మూండిగంటెఙఇండొపారద్నం కిజిమహ. వెటనెమెరిస్నిననిన్పాతెఙ్ పొరాప్తిమనిన్ఒరెన్ నాఎదు
నిహాన్. 31 “కొరెన్లి, దేవుణు నీ పారద్నమ్ కు వెహాన్ . సిలిల్ వరిఙ్ సెడిడ్నె సితిత్కెఙ్ దేవుణు సుడ్ఃతాన్.
32యోపాదు కబుపోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆనిసీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండు సమ్ దరం డగుతోలుక్
తయార్కినికాన్ ఒరెన్  సీమోను ఇనివనిన్ ఇండొబతిక్జినాన్. 33అందెఙెవెటనెనిఙి కబుపోక. నీను
వాతికాదె నెగెద్. ఏలుమాపు విజెపె దేవుణు డగు వాతాప్. మావెట వెహెఙ్ దేవుణు నిఙి ఆడ సితిత్
విజుమాటెఙ్ వెండెఙ్  మాపువాతాప్.

34దనిన్ఙ్ పేతురు వెహాన్ , “దేవుణువిజెరిఙ్  ఉండెలెకెండ్  సుడ్ఃజినాన్,ఇజిఏలునానునిజమ్ నె
నెసాన్. 35 ఎమేణి జాతి ఇహిఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తియెలాజి, నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃతిఙ దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొణాన్. 36యేసు కీసుత్ విజెరిఙ్ పబు. దేవుణు వెట లోకాఙ్ కూల తొహిప్సెత్ఙ్ వాండు
యేసుఙ్ పోకాన్. యేసువ లెహాన్ఇసాయేలులోకాఙ్ స మదనంవాతాద్ ఇజిదేవుణుసువారపోకాన్.
37 యోహాను దేవుణు మాటెఙ్  బోదిసి బాపిత్సం సితిత్ వెనుక గలీలయాదాన్ మొదొలిస్  యూదయ
దేసమ్ దు విజు ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 38 యాక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు, నజరేతు
వాండు ఆతియేసుఙ్ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ సీజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వాండు సొనిస్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితాండె
స యాన్లోకురిఙ్ కిజిని బాదెఙాణిఙ్ డిఃబిసాత్ న్. దేవుణు వనిన్వెట మహిఙానె వాండు అకెక్ఙ్ విజు
కిదెఙ్ అటాత్ న్.

39వాండుయూదురిదేసమ్ దుని,యెరూసలేమ్ దుని, కితిత్ విజువ నకాఙ్  మాపుసాసిర్. యూదురు
వనిన్ఙ్  సిలువాదు డెఃయారె సపాత్ ర్. 40 గాని మూండి రోసాక్ఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్
 నికాండె మఙి తోరిసాత్ న్. 41 విజేరె లోకాఙ్ వాండు తోరె ఆఏతాన్. దేవుణు ముఙాలె ఏర్ పాటు కితిత్
సాసిర్, ఇహిఙ, మఙినె వాండు తోరె ఆతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙితి వెనాక్ మాపె వ నిన్వెట తింజి
 ఉణిజి మహాప్. 42సాతి వరిఙ్, బతిక్జిని వరిఙ్ తీర్ పు సీదెఙ్ దేవుణు యేసుఙె ఏర్ పాటు కితాత్ న్ 
ఇజిసాసివెహిస్ సువారసాటిసెత్ఙ్యేసుపబుమఙిఆడసితాత్ న్ . 43పవకరు విజేరె వనిన్ వందిఙ్ ఇని
సాసి వెహార్  ఇహిఙ, వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజెరి  పాపం దేవుణు వ నిన్ వందిఙ్ సెమిసాన్నెల్ ఇజి.

యూదురు ఆఇ వరిఙ్  దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ,దొహ్ క్ సినాద్.
44 పేతురుయామాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్ నె, వనిన్ మాటెఙ్ వెంజి మహివరి ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్

వాతాద్. 45 పేతురు వెట వాతి మహి నమిమ్తికార్ యూదురు, యాక సుడ్ఃతారె బమమ్ ఆతార్.
“యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బాదేవుణు ఆతమ్ సతుత్ ఇని ఇనాయం దేవుణు సీజినాన్”, ఇజి బమమ్ ఆతార్.
46ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్ సతుత్ వరిముసుక్వాతిఙ్  వారు ఆఇబాసెఙ్  వరిగ్జి దేవుణు ఎసొనొ
పెరికాన్ ఇజి  సుత్ తి కినిక వీరు వెహర్.
అయావలె పేతురు వెహాన్ , 47 “మఙి దేవుణు ఆతమ్ దొహ్ కి లెకెండ్ విరిఙ్ బాదొహ్ కాద్. ఏలు వీరు

ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఎయెర్ బాఅడుడ్ కిదెఙ్ అటాన్రా?”. 48అందెఙెయేసుకీసుత్ పేరు
అసి ఏరుదు బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ పేతురు వరిఙ్  ఆడ సితాత్ న్ . వెనుక, సెగం రోసుక్మా వెటమన్ అ
ఇజివారు పేతురుఙ్ వెహార్ .

11
పేతురు జర్ గితికెఙ్ వెహిస్నాన్.

1 యూదురు ఆఇ లోకుర్ బా దేవుణు - మాటెఙ్  నమిమ్తార్ ఇజి యూదయ దేసమ్ దు మనిన్
నమిమ్తిత్కార్ ని, అపొసుత్ రు వెహర్. 2-3అందెఙె పేతురు ఎకుక్యెరూసలేమ్ దు సొహివలెబానెమహి
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సునతి కిబె ఆతి యూదురు, వనిన్వెట తరిక్సాత్ ర్. “నీను సునతి కిఇ లోకుర్ వెట కూడిఃతి మహి,
వరివెటఉణిజిమహి”, ఇజి వనిన్ముసుక్ తరిక్సాత్ ర్.

4అయావలెపేతురు, జరిగ్తికెఙ్ విజుమొదొహన్ అసి వరివెట వెహాన్ . 5 “నానుయోపపటన్మ్ దు
మహివలె ఒర్ నెండ్  పారద్నం కిజి మహిఙ్  ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. ఇనిక సుడ్ఃత ఇహిఙ, ఆగాసం రే
ఆజి నాలిగ్ సెంగుఙ అసిమహి పెరి దుపాటి ననిక ఉండి బూమిదు డిఃపె ఆతిలెకెండ్  నా డగు డిఃగ్ జి
వాతాద్. 6అకక్ నెగెండ  సుడ్ఃతిఙ్  దనిన్ లొఇనాలిగ్ కాలుక్ మనిన్ జంతుఙ్, అడిఃవి జంతుఙ్, బూమి
ముసుక్ఊజి  బూలానికెఙ్,ఆగాసంముసుక్ ఎగినిపొటిఙ్ నఙితోరితె. 7అయావలె, ‘పేతురు నిఙ్ అ.
సపిస్ తిన్ అ’, ఇజి ఉండిమాటవెహ.

8 దనిన్ఙ్  నాను, ‘సిలెల్ పబు, సెఏద్ ఇజి ఇడిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బా నాను ఎసెఙ్ బా తిన్ ఏ’ ఇహ.
9ఆగాసమ్ దాన్ మాటమరివాతాద్, ‘దేవుణు నెగిగ్క ఇజి వెహికెఙ్ నీను ఏరిసమ్'. 10ఈహ మూండి
సుటుక్ వాతాద్. ఆకక్ర్ దిఙ్  అకెక్ఙ్ విజు ఆగసమ్ దు మర్ జి పెరె ఆతె. 11 యాక జరిగ్తి వెటనె
కయస్రియదాన్ కొరెన్లిపోకి  ముఎర్ లోకుర్నఙిరెబాజినానుమహిఇలుల్ డగువాతార్. 12అయావలె
దేవుణుఆతమ్, ‘నీనుఇనిఅనుమానంసిలెల్ండవరివెటసొన్ అ’ఇహాన్ . వీరుఆరుగురునమిమ్తిత్కార్ బా
నావెటవాతార్. వాతారెమాపుకొరెన్లి ఇండొసొహప్ .

13-14 కొరెన్లి ఇండొ సొహిఙ్,  దేవుణు దూత వనిన్వెట వెహికెఙ్ విజు వెహాన్ . ‘నీను యోపాదు
లోకాఙ్ పోకిస్ పేతురు ఇజి కూకె ఆని సీమోనుఙ్ కూకిప్స్ అ. వాండువానాండె నీను, నీ కుటుమ్ దికార్ 
విజేరెపాపం కితిత్ దనిన్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి వెహన్నాన్ లె’ ఇజి వెహికెఙ్ విజు కొరెన్లి
మఙి వెహాన్ .

15 నాను వరివెట వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సిత్ఙ్, మా ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ తొలిత ఎలాగ వాతాదొ
అయావజనె వరిముసుక్బావాతాద్. 16అయావలె నఙి పబుమాటెఙ్  గురు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ,
‘యోహాను ఏరుదాన్  బాపిత్సం సితాత్ న్ . గానిమీరు దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం లాగె ఆనిదెర్ లె’ ఇజి.
17అహిఙమాపు పబు ఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వలె దేవుణు మఙి సితిత్ ఇనాయమ్ నె
వరిఙ్ బాసితాత్ న్. దేవుణుదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్నాను ఎపటిదికానా?”.

18యాక వెహారె వారు మరి ఇని అడుడ్ బా వెహ్ ఏతార్. “నిజమ్ నె, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా వరి
పాపమ్ కు డిఃసిసీజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి ఎలాకాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణు సరి సీజినాన్”, ఇజి వెహిస్
వారు దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కితాత్ ర్ .

అంతియోకయాదు నమిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరువాతాద్.
19 సెత్పానుఙ్ సపిత్వెనుక యేసుపబు ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్ లావుమాలెఙ్  వాతిఙ్  వారు సెదిత

సొహార్. సెదితికార్  సెగొండార్ పెనికె, కుప, అంతియొకియ ఇని దేసమ్ దాక సొహరె యూదురిఙ్
 ఉండెనె దేవుణు మాటెఙ్  వెహార్ . 20గాని వరి లొఇ సెగొండార్ కుపదికార్, కురేనియదికార్ మహార్ .
వారుసొనిస్ అంతియోకయాదుమనిన్ గీకు బాస వరిగ్ని వరిఙ్ బాయేసు పబు వందిఙ్ సువార వెహార్ .
21పబు సతుత్ వరివెటమహాద్ . అందెఙెమందలోకు దేవుణుమాటనమిమ్తాత్ రె పబుముసుక్ నమకం
ఇటాత్ ర్. 22యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సఙమ్ దికార్ యాక వెహారె బరన్బెఙ్ అంతియోకయాదు పోకార్.
23బరన్బవాతండెదేవుణుదయవరిముసుక్వా తా ద్ఇజిసుడ్ఃతాండె సరద్ ఆతాన్. దేవుణుముసుక్
ఉండె మనుస్దాన్ నమిమ్దు ఇజి వాండు వరిఙ్ దయ్ రం వెహాన్ . 24బరన్బ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్,
నమకమ్ దాన్ నిండితికాన్, నెగిగ్కాన్. వాండు దేవుణు మాటెఙ్ బోదిసిత్ఙ్ మంద లోకుర్ యేసుపబు
ముసుక్ 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
మందలోకాఙ్ దేవుణుమాటెఙ్ బోదిసాత్ ర్. అంతియోకయాదునె, న మిమ్తి వరిఙ్ కీసుత్ లోకు ఇజి పేరు
తొలితఇడెఃఆతమహాద్ . 27యాకాలమ్ దుపవకరుసెగొండార్ యెరూసలేమ్ దాన్  అంతియోకయదు
వాతార్. 28వరి లొఇ అగబ ఇనికాన్ ఒరెన్  దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితాండె రోమరాజు ఏలుబడిః కిని
దేసమ్ కాఙ్ విజుఉండిపెరికరువానాద్ లెఇజివెహాన్ . (కల్వుదియఇనిరాజుఏలుబడిః కితిత్ కాలమ్ దు
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యా కరు వాతాద్ ) 29 అయావలె నమిమ్తికార్ విజేరె యూదయదు బతిక్ని నమిమ్ని వరిఙ్  సాయం
పోకెఙ్ ఒడిఃబితార్. మాపు ఎసొ సీనాపొ నసొ సీనాప్ ఇజి వారు ఒడిఃబితార్. 30 వరి సాయమ్ 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.
2 యోహానుఙ్ దాద ఆతియాకోబుఙ్  కురద్దాన్  సపిసాత్ న్. 3 యా సఙతి యూదురిఙ్ ఇసట్ం ఆతాద్ 
ఇజి నెసాత్ ండెహేరోదు రాజుపేతురుఙ్ బాతొహిస్ ఇడ్ఃదెఙ్  ఆడసితాత్ న్ . యూదురిపులాఙ్ ఆఇరొటెఙ్ 
తిని పండొయ్  దినమ్ కాఙ్ యాకజరిగ్తాద్. 4పేతురుఙ్ అరెసుట్ కితారె వనిన్ఙ్  జేలిదు ఇటాత్ ర్. జెలిదు
ఇటాత్ రె వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మండెఙ్ పదహారు మణిసిర్  జమానుఙ  ఒపజెపాత్ న్. ఉండె సుటు నాల్ ఎర్
 మణిసిర్ కాపు మంజినార్. పసక్ పండొయ్  వెనాక్ లోకాఙ్  నడిఃమి తసి పేతురుఙ్  తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ 
హేరోదు రాజు ఒడిఃతాన్. 5 ఆహె పేతురు జెలిదు మహాన్ . గాని సఙమ్ దికార్ వనిన్ వందిఙ్  గటిఙ
దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిమహార్ .

6మర్ సనాండిఙ్ పేతురుఙ్  తీర్ పుతీరిసెత్ఙ్  వెలిల్ తన ఇజిహేరోదు రాజు ఒడిఃబితమహాన్ . అయ
పొదొయ్ పేతురు రిఎర్  జమానుఙ నడిఃమి రుండి గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆజి నిద కిజి మహాన్ . రిఎర్ 
జమానుఙ్  వెలిల్ కాపు మహార్ . 7అయావలె వెటనె ఒరెన్  దేవుణు దూత తోరె ఆతాన్. ఆ గది లొఇ
జాయ్ ననిన్ వెలుత్ ర్  వాతాద్. దూతపేతురుఙ్  పడఃకాదు డెఃయ్ జిబేగినిఙ్ అఇజివెహిస్ నికాన్. వనిన్
కికాక్ణిఙ్ గొల్ సుక్ఊడ్ఃజి అరె.

8 దూత వనిన్వెట, “నీను నడుముదు తొహె ఆజి జోడుక్ తొడ్ఃగిఅ”, ఇహాన్ . పేతురు అకెక్ఙ్ 
 తొహిఙ్  దూత, “నీపాత పిడిఃగిజ్ నా వెనుక రఅ”, ఇహాన్ . 9పేతురు దూత వెనుక సొహాండె జెలిదాన్ 
వెలిల్ వాతాన్. గానిజరిగ్నికనిజమొఆఏదొఇజిపేతురునెస్ ఏతాన్. యాకవిజుదరస్నమ్ దుసుడ్ఃజిన
ఇజి ఒడిఃబితాన్. 10వారు ముందాల కాప్ కిని వరిఙ్  డాటిస్ వెనుకాది వరిఙ్ బా డాటిస్ పటన్ం సొని
ఇనుము గవుని డగు వాతార్. వాతిఙ్ అదినె రే ఆతాద్. వారు సోసి వాజి ఉండి వీది డాటిత్సొహి
వెటనె దూత వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సొహాన్ .

11అయావలె, 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. 12యాక నెసాత్ ండె పేతురు, మారుక్ ఇజి
కూకె ఆనియోహానుఙ్ అయ్ సి ఆతి మరియ ఇండొ సొహాన్ . బాన్ మంద లోకుర్ కూడిఃత మహారె 
పారద్నం కిజి మహార్ . 13 పేతురు వెలిల్ మహి సేహల్ దు కొతాత్ న్. ఎయెన్ ఇజి వెండెఙ్  రోద ఇని పణి
మణిసిబాన్ సొహాద్. 14అది పేతురు కంటం గురు అసాత్ దె గొపప్ సరద్ ఆతాద్. సేహల్ రేఏండ ఉహ్ కిస్
సొహాదె, “పేతురు సేహల్ డగు నిహమనాన్”, ఇజిమహివరిఙ్  వెహాద్. 15వారు, “నిఙి వెరిమనాద్”
ఇహార్ . గానిఅదిమరిమరి వెహిఙ్ వారు, “అహిఙ వనిన్ దూతవాతాద్” ఇహార్.

16గానిపేతురు సేహల్ దిఙ్ కొతిస్మహాన్ . వారుసొనిస్ సేహల్ రేతిఙ్ పేతురుఙ్ సుడ్ఃతారెగొపప్ బమమ్
ఆతార్. 17మీరు జమ్ నమండు ఇజి పేతురు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాండె, దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాగ
 జెలిలొఇహాన్ వెలిల్ తతాత్ న్  ఇజి వరిఙ్ విజు వెహాన్ . యాకయాకోబుఙ్ ని  మహినమిమ్తి వరిఙ్ వెహ
ఇహండె మరి ఉండి బాడిడ్దు సొహాన్ . 18 పెందాహిఙ్  జేలిదు మహి జమాఙ్ ణు గొపప్ గాబ ఆతార్.
పేతురు ఇనికఅతాండొఎంబెసొహండొఇజివారు గొపప్గాబఆతార్. 19పేతురుఙ్ రెబాజిదొహ్ కిసెత్ఙ్
 హేరోదు రాజు ఆడ సితాత్ న్ . గాని వారు ఎసొ రెబాతిఙ్ బా తోర్ ఏతాన్. అందెఙె హేరోదు రాజు కాప్ 
కిజిమహిజమాన్ ఙమరిమరియాసఙతి వందిఙ్ వెన్ బాజిపేతురు గెలసత్ సొహాన్ కాక వ రిముసుక్
తీర్ పు కితాండె వరిఙ్  సపెత్ఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .
హేరోదురాజుసాతాన్.
హేరోదు రాజు యూదయదాన్ కయ్ సరియాదు సొహాండె బాన్ సెగం కాలం బతిక్తాన్.

20 హేరోదురాజు తూరు పటన్మ్ ది వరి ముసుక్, సీదోను పటన్మ్ దివరి ముసుక్ గొపప్ కోపం కలిగ్జి
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మహాన్ . అందెఙె వారు ఉండె మనుస్దాన్ వాతారె రాజు ఇండొణి అతికారి ఆతి ఒరెన్ బాల్ సుత్ ఇని
వనిన్ఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్,రాజువరిముసుక్ సమదనం ఆదెఙ్ ఇజి. ఎందనిఙ్  ఇహిఙరాజు
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 . 23రాజు
యాకవెహిఙ్  దేవుణుదిఙ్  సుత్ తి కిఎతాన్. వెటనె దేవుణు దూత వనిన్ఙ్  ఉండి కసట్ం పుటిసిత్ఙ్ వాండు
పిడుఃకు ఆజి సాతాన్. 24 గాని దేవుణు సువార మరి మంద లోకు వెహార్ కాక దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ ర్. 25 బరన్బని సవులు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ వరి పణిఙ్ వీసాత్ రె మారుక్ ఇజి కూకె
ఆనియొహానుఙ్ కూడుఃపాత్ రెయెరూసలేమ్ దాన్ మర్ జివాతార్.

13
బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్  సువారసాటిసెత్ఙ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ .

1 అంతియోకయాదు మహి సఙమ్ దు, సెగొండార్  పవకరు, మరి సెగొండార్  దేవుణు మాటెఙ్ 
బోదిసినికార్  మహార్ . వారు ఎయెర్ ఇహిఙ, బరన్బ, నిగెర్  ఇజి కూకె ఆని సిమెయోను, కురేనదికాన్
 లూకియ,హేరోదు అంతిపాస్*. 2వీరు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి ఉపాస్ కిజిమహివలె దేవుణు ఆతమ్
వెహాన్ , “బరన్బెఙ్ ని సవులుఙ్ నాను కూకి పణి వందిఙ్  మీరు ఏర్ పాటు కిదు”. 3 వెహిఙ్, సఙం
ఉపాస్ మంజిపారద్నం కితారె వరిముసుక్ కికుక్ ఇటాత్ రె, దేవుణు వెహి పణి వందిఙ్ పోకార్.

బరన్బని సవులు కుప ఇని దీవ్పుదుసొహార్.
4దేవుణు ఆతమ్పోకిఙ్ బరన్బని సవులు డిఃగు సమ్ దరం డగుమనిన్ సెలూకిన ఇని పటన్ంసొహరె

ఓడఃదు ఎకారె కుప ఇని దీవ్పుదు† సొహార్. 5 వారు సలామి ఇని పటన్మ్ దు సొహరె బాన్ మహి
యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్  సొహరె దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసి మహార్ . మారుక్ ఇజి కూకె ఆని
యోహానువరివెటవరిఙ్తోడుః లెకెండ్ మహాన్ . 6వారుఅయదీవ్పువిజుపయ్ నం కితారెపాపుఇని
పటన్మ్ దు వాతార్. బానెవారు బర్ యేసు ఇజి కూకె ఆని ఒరెన్ యూద వనిన్ఙ్  సుడ్ఃతార్. వాండు
ఒరెన్ సెటిణ్కాన్. వాండు అబదద్ంమాటెఙ్  వెహిన్ పవక. దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్ పవక ఇజినా టిసినాన్
గాని ఆఏన్. 7వాండు రోమ గవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు వెటమహికాన్. అయరోమ గవరన్రు ఇహిఙ
వాండుతెలివిమనిన్కాన్. వాండుదేవుణుమాటెఙ్ వెనాఇజిబరన్బెఙ్ నిసవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. 8గాని
అయసెటిణ్కాన్ వరిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ . (గీకుబాసదు వనిన్ పేరు ఎలీమ)రోమగవరన్రు ఆతి సెరిగ్పవులు
యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఏండాదెఙ్  సుడ్ఃతాన్,  యాగారిడ్ విదె కినికాన్. 9-10 అయావలె
సవులు (వనిన్ఙ్ పవులు ఇని పేరుబా మహాద్ ) దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితాండె ఎలీమేఙ్ తినాఙ్ 
 సుడ్ఃజి వెహాన్ , “నీను సయాన్పొటాదికాన్, నీతి నిజాయితిఆతి విజుదనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకి. నీనుపూరి
సెఇకి, గొపప్మొసెం కినికి. నిజమాతిదేవుణుమాటెఙ్ నిజం ఆఇకెఙ్  ఇజితోరిసిని.

11 ఇదిలో, దేవుణు ఏలు నిఙి తీర్ పు సీజి సికస్ సీజినాన్. నీను సెగం కాలం గుడిడ్ ఆజి పొదుద్ దిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఏండ ఆనిలె” వెటనెవాండు గుడిడ్ ఆతాన్. గోయ్ న నిన్ గాందుదాన్ వనిన్ కణెకెఙ్ సీకటి
ఆతె. ఎయెర్ బాకికాఙ్ అసిబులెల్య్ కిబిసాన్రా ఇజిఅతాల్  ఇతాల్  బూలాజిమహాన్ . 12అయరోమ
గవరన్రు జరిగ్తిక సుడ్ఃతివలె యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబు -
వందిఙ్బోద  వెంజి బమమ్ ఆతాన్.

పవులుని బరన్బ పిసిదియదేసమ్ దుమనిన్ అంతియోకయాదు సువార వెహిస్నార్ 
13 వెనుక పవులుని వనిన్వెట మహికార్ ఓడః ఎకారె పాపుదాన్ పంపులియాదు మనిన్ పెరగ్ ఇని

పటన్ం సొహార్. బానె యోహాను వరిఙ్  డిఃసాత్ రె యెరూసలేమ్ దు మర్ జి సొహాన్ . 14 వారు పెరుగ్
పటన్మ్ దాన్ సోతాత్ రె పిసిదియ దేసమ్ దు మనిన్ అంతియోకయాదు సొహార్. బానె వారు విసాంతి

* 13:1 13:1హేరోదు అంతిపాస్. మారుక్ సువారదుబాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిత్ వెనుక వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడసితిత్ హేరోదు

రాజువీండె. (మారక్ 6:14-28)రాజువెట కూడ్ఃజి పిరితిమనయేను, సవులు ఇనికార్ † 13:4 13:4దీవ్పు. సురుల సమ్ దరం
మనిన్ ఇజిరి దేసెం
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దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహరె బసాత్ ర్. 15 మోసె సితిత్ రూలుదాన్, పవకరు రాసిత్
మాటెఙదాన్  సెగం సద్ వితి వెనుక మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారిఙు  పవులుని బరన్బ వెట. “దాదారండె,
లోకాఙ్ బోదిసెత్ఙ్ ఇని మాటెఙ్ బా  మహిఙ వెహ ” ఇహార్ . 16 అయావలె పవులు నిఙితండె విజేరె
అలెజి మండు ఇజి కియు సయ్ న కితాండె వరివెట వెహాన్ , “ఇసాయేలు లోకాండె, దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆని యూదురు ఆఇ లోకాండె, నా మాట వెండు. 17 మా ఇసాయేలు లోకు పారద్నం
కిని దేవుణు, మా అనిగొగొరిఙ్, వనిన్ లోకుర్ ఇజి మండెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . వారు అయ్ గుపు
దేసమ్ దు ఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మహివలె వరిఙ్ నండొ లోకు ఎలిప్సాత్ న్. వెనుక గొపప్సతుత్ దాన్ 
వరిఙ్  అబెబ్ణాన్  గెల్ పిసి తతాత్ న్. 18 రమారమి నలపయ్  పంటెఙ్  వారు బిడిఃమ్ బూమిదు సొనిస్
మహివలెదేవుణు వరిఙ్ ఓరిసిమహా న్. 19 కనాను దేసమ్ దుమహిఏడుజాతిఙాణివరిఙ్  విదెం కిజి
గెల్ పిసాత్ ండె వరిఙ్ పాడు కిజి వరి దేసెం వనిన్ లోకాఙ్ అకుక్ లె కెండ్  సితాత్ న్ . 20యాకెఙ్ విజు నాలిగ్
వందెఙ్ యబాయ్ పంటెఙాణ్  జరిగ్తె.

వెనుకసముయేలుఇనిపవకవాతికాలమ్ దాకవరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ తీరుప్తీరిసిన్నెయిక్లోకాఙ్
 దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 21 దనిన్ వెనుక ఇసాయేలు లోకుర్ ‘మఙి ఉండి రాజుఙ్ ఏర్ పాటు కిఅ’
ఇజి వెహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ బెనయ్మిను కుటుమ్ దికాన్  కీసు మరిసి ఆతి సవులుఙ్ నలపయ్ పంటెఙ్ 
ఏలుబడిః కిదెఙ్  ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 22 వెనుక సవులుఙ్  లాగితాండె దావీదుఙ్  రాజువజ దేవుణు
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దావీదు వందిఙ్ దేవుణు ఇని సాసి వెహాన్ ఇహిఙ, ‘యెసెయిమరిసి ఆతి దావీదు
ఇహిఙ నాను ఒడిఃబిని లె కెండ్ ఒడిఃబిజినాన్. నాను ఇసట్ం ఆనికెఙ్ వాండు ఇసట్ం ఆజినాన్. వాండు
ఇనిక కిదెఙ్ ఇజినానుకోరిజినానొఅకెక్ఙ్ వాండు కినాన్ '. 23యాదావీదుపొటెఙాణిఙెమాఅనిగొగొర్ 
వెట దేవుణు ఒటుట్ కితిత్ లెకెండ్ ఇసాయేలు లోకాఙ్ తపిసిన్కాన్  ఆతి యేసుఙ్ పుటిసాత్ న్. 24యేసు
వానిముందాలయోహాను ఇసాయేలులోకాఙ్ బోదిసాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ ‘విజేరెపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి
డిఃసిసీజిబాపిత్సంలాగె ఆదెఙ్ ’ ఇజి. 25యోహాను వనిన్ పణి వీసిన్వలెలోకాఙ్ వెహాన్ , ‘నాను ఎయెన్ 
 ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెర్ ? మీరుఒడిఃబిజినికాన్ఆఏన్ నాను. మీరుఎదు సుడ్ఃజిమహికాన్  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. 27 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు
మహికార్, వరి అతికారి లోకుర్, యేసు, దేవుణు పోకాన్  ఇజి గురు అస్ ఏతార్. విజు విసాంతి
దినమ్ దు వారు పవకరు రాసిత్ మాటెఙ్ సద్ వితార్ గాని అరద్ం కి ఏతార్. గాని  పవకరు ముందాలెన్
వెహి అయమాటెఙ్ వ జ జరిప్సాత్ ర్. ఎలా గ ఇహిఙయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ వారు తీరుప్ కితాత్ ర్ . 28యేసుఙ్ 
తీరుప్ కిని వ నిన్డగు త సి సావుదిఙ్  తగితి తపుప్ ఇనికబా కిఏతా న్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ్ బా గాని వినిన్ఙ్
సిలువ డెఃయ్ జి సపు ఇజి వారు పిలాతుఙ్ బతిమాలితార్. 29యేసుఙ్ యూదురు ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ 
కినారొ ఇజి పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ విజువారు కితిత్ వెనుక వనిన్ సిసూర్ వనిన్ పీనుగుదిఙ్ సిలువదాన్ 
డిపాత్ రెసటుట్ పణుకుదుదొలిసిత్ సాలమ్ లొఇఇడాత్ ర్. 30గానిదేవుణుయేసుఙ్  సాతివరిబాణిఙ్నికాన్.
31 గలీలయదాన్ యెరూసలేమ్ దు వనిన్వెట సొనిస్ మహి వరిఙ్  యేసు నండొ రోసుక్ తోరె ఆతాన్.
వారు ఏలుమాటు ఇసాయేలులోకాఙ్ నడిఃమియేసుఙ్ సాసిర్.

32-33ఏలుమాపుమిఙి సువార వెహిస్నాప్. అయ సువార ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు యేసుఙ్  సాతి
వరిబాణిఙ్  నికాన్. యాకమాఅనిగొగొర్ వెట దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ . వరిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ వరిపొటెఙాణికార్
 ఆతిమా వందిఙ్ ఏలు జరిగ్తాద్. “నీను నా మరిన్, నేండు నాను నీ బుబబ్ ఆత మనన్”, ఇజి కీరన
రుండిదు రాసిత్ మనిక దినిన్వందిఙె.

34 దేవుణు వనిన్ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్  నికాన్.  వనిన్ పీనుగు సబ్ ఏద్  ఇజి వ నిన్వందిఙ్  దేవుణు
మాటాదుఈహ రాసత్ మనాద్. “దావీదుఙ్  సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ నెగిగ్ దీవెనమ్ కునానుమిఙితప్ ఏండ
సీనా”. 35 కీరన పుసత్కమ్ దు మరి రాసత్ మనాద్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ “నీను పోకివ నిన్ పీనుగు సబ్ జి
సొండెఙ్  నీను సరి సిఇ”.
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36అహిఙదావీదురాజు దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ వజ వనిన్ తరమ్ ది వరిఙ్ సేవ కిజి వీసాత్ ండె సాత
సొహాన్ . వనిన్ అనిగొగొరిబాన్  వనిన్ఙ్ బా ముసాత్ ర్. వనిన్ పీనుగు సబిత సొహాద్. 37 గాని సాతి
వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికియాయేసు పీనుగు సబ్ జిసొన్ ఏతాద్.

38అందెఙె తంబెరిఙాండె, మిఙి వెహిస్ని సువారయా కాదె. పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ యేసు అటాన్న్.
యాక మీరు నెగెండ నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన . 39 మోసె సితిత్ రూలుఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  వనిన్
పాపమ్ కాణ్ డిఃబిసెత్ఙ్  అట్ఉ. గాని యేసు ముసుక్ నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ వరి పాపమ్ కాణ్ యేసు
పూరి డిఃబిసాన్న్. 40పవకరు వెహివజమిఙి 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 బకి మనిన్కార్ పవులుని బరన్బ వెటసొహార్. పవులు, బరన్బ వరివెట వరిగ్తార్. దేవుణు మిఙి
తోరిసిన్ ద యాదరమ్మ్ దిఙ్డిఃస్ ఏండఎలాకాలంనడిఃదు ఇజిపవులునిబరన్బవరిఙ్ఉసార్ కిబిసాత్ ర్.

44మరివాతివిసాంతి దినమ్ దు పటన్మ్ దికార్ విజేరెసొహిలె కెండ్మందలోకుర్ దేవుణుమాట
వెండెఙ్ ఇజియూదురుమీటిఙ్ కిని ఇండొ కూడ్ఃజివాతార్. 45పవులు వెహిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్  మంద
లోకుర్ కూడ్ఃజినార్  ఇజి సుడ్ఃతారె  యూదురు గోస ఆతార్. వారు పవులు వెహిమాటదిఙ్ మర్ జి
వెహరె వనిన్ఙ్ దూసలాడితార్.

46 అయావలె పవులు, బరన్బ తియెల్ ఆఏండ వెహార్ , “దేవుణు మాట ముందాల మిఙి
వెహెఙ్ వలె. అందెఙె మాపు ముందాల మిఙి వెహాప్. గాని మీరు, ఎలాకాలం బతిక్ని బ తుక్
దొహ్ కిన్కాప్ ఆఏప్ ఇజి మిఙి మీరె నెకిస్ పొకిదెరె తీరుప్ కిజినిదెర్ కక మాపు మిఙి డిఃసి యూదురు
ఆఇలోకుర్ బాన్సొనిస్నాప్. 47దేవుణుమఙి సితిత్ ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ‘యూదురు ఆఇ వరిఙ్  ఉండి
జాయ్ వజమిఙి ఇటాత్ మనన్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙయాలోకమ్ దుమనిన్ విజులోకాఙ్, వరిపాపమ్ కాణ్
 వానిసికస్దాన్  గెల్ పిసెత్ఙ్’  ఇజివెహమనాన్. 48యూదురుఆఇలోకుర్విజేరెయామాటెఙ్ వెహారెసరద్
ఆతార్. దేవుణుమాటెఙ్  ఎసొస్నొనెగిగ్కెఙ్ ఇజివారు వెహార్ . ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దిఙ్  ఏర్ పాటు
ఆతికార్ విజేరె దేవుణుమాటెఙ్ నమిమ్తార్. 49 దేవుణుమాట అయ దేసమ్ దు విజు సాటె ఆతాద్.
50గానియూదురు ఆ పటన్మ్ దు బకి మనిన్ పలుక్బడిః మనికెఙ్ ఆతి అయ్ లి కొడొఃక వెట,  పెరికార్ 
ఆతిమొగవరివెట వరిగ్జి కోపం రేపాత్ రె పవులుముసుక్,బరన్బముసుక్  మాలెఙ్ కితారెవరిఙ్  అయా
పటన్మ్ దాన్ నెకపొకార్. 51అందెఙెపవులునిబరన్బ,వరికాలాక్ణిదూలిల్ అయపటన్మ్ దివరిఎదు
దుల్ పాత్ ర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙవా రు దేవుణుమాటనెకిస్పొకిఙ్వరిఙ్ వానిసికస్వారెతపిసాత్ ర్ ఇజిసాసి
లెకెండ్  మండెఙ్  ఇజి. వెనుక వారు ఇకోనియఇని పటన్మ్ దు సొహార్.

52అంతియోకయాదుమనిన్సిసూర్ ఎసొనొసరద్ ఆతార్. దేవుణుఆతమ్వరిముసుక్పూరివాతాద్.

14
పవులు,బరన్బ ఇకొనియాదు సువార వెహిస్నార్ 

1 పవులుని బరన్బ కూడ్ఃజి ఇకొనియా దు సొహరె అంతియోకయాదు కితిత్లె కెండ్ యూదురు
మీటిఙ్ కిని ఇండొసొహార్. వారు నెగెండబోదవెహిఙ్  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 .
4 అయ పటన్మ్ దు మహి లోకుర్  రుండి గుంపుఙ్ ఆతార్. సెగొండార్  యూదురు పడఃకాద్, మరి
సెగొండార్ అపొసుత్ రి పడఃకాద్.
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5అయావలెసెగొండార్  యూదురుఆఇకార్,మరిసెగొండార్ యూదురు,యూదురిఅతికారిఙు  వెట
కూడ్ఃజి అపొసుత్ రుఙ్  అసి వరిఙ్  సిగు కిజి పణుకుఙాణిఙ్  డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబిజిమహార్ .
6-7అపొసుత్ రు అయ సఙతి నెసాత్ రె లుకయొనియాదుమహిలుస్ త, దెర్ బ ఇని పటన్మ్ కాణ్, వనాక్
సురులమనిన్ దేసమ్ కాఙ్  ఉహ్క్ సిసొహరెఅబెబ్ సువారసాటిసాత్ ర్.

లుస్ తదెర్ బ ఇనిపటన్మ్ కాఙ్ సొన్ సినార్ 
8 లుస్ త ఇని పటన్మ్ దు, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సొట వాండు ఒరెన్ మహాన్ . వాండు పుటిత్బాణిఙ్ 

మొదొలిస్ సొటాదికాన్ ఆతండె ఎసెఙ్ బా నడిఃదెఙ్ అట్ ఏండ బసినె మంజినాన్. 9 పవులు బోదిసి
మహిఙ్ వాండువెంజిమహాన్ . పవులువనిన్ఙెసుడ్ఃతిఙ్  నెగెండ్  ఆనఇజివనిన్ఙ్నమకంపుటిస్నాద్ 
ఇజి నెసాత్ న్. 10అయావలె పవులు వనిన్ఙ్, “నిఙ్అ, నీ పాదమ్ కు బూమిదు మొపిస్  నిల్ అ”, ఇజి
డటం వెహిఙ్ అయసొటాదికాన్ లిటెన్ నిఙితండెడాటెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్.

11 పవులు కితిత్ బమామ్తి పణి సుడ్ఃతారె బాన్ మహి లోకుర్ లుకోనియ బాసాదు గగోలాతార్ .
“దెయమ్ కు లోకు లెకెండ్ 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 వాతండె డాఃకుఙ్, పూఙుదండెఙ్  అసాత్ ండె పటన్ం వెలిల్ మహి
సేహల్ డగు తతాత్ న్. మంద లోకు కూడ్ఃజి వాతారెపూజ కినాట్ ఇజి అయపుజేరిని, కూడిఃతి మహి
లోకుర్  ఒడ్ఃబితార్. 14బరన్బనిపవులుయాకనెసాత్ రెవారు కినిప ణిదిఙ్ఒపుప్కొడ్ఃఎప్ఇజితోరిసిని
వందిఙ్ వరిసొకెక్ఙ్  పాతెఙ్  కిసాత్ రె లోకురి  నడిఃమిదు ఉహ్ కిస్ సొహరె డటం వెహార్ .

15 “తంబెరిఙాండె, మీరు ఎందనిఙ్  ఈహ కిజినిదెర్ ? మాపుబా మీ ననిన్ లోకునె. మీరు యా
పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్  డిఃసిసీజి ఆగాసం, బూమి, సమ్ దరం, బాన్  మనిన్ విజు వనకాఙ్  పుటిసిత్ బతిక్జి
మంజిని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దు ఇజి మిఙి సువార వెహిస్నాప్. 16 గడిడ్ ఃసిత్ కాలమ్ దు విజు జాతిఙ్
 వరిఙ్ వరిఙ్ ఇసట్మాతి వ నాక్ఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ దేవుణు డిఃసత్ సితాత్ న్ . 17అహిఙ్ బా దేవుణు
ఆగాసమ్ దాన్ మిఙి పిరు, ఎమేణివేల పంట అయావలె కనికారం ఆజి సీజినాన్. తకుక్ సిలెల్ండ
బోజనం సీజినాన్. మీమనుస్దిఙ్ సరద్ కిబిసి  పోస కిజినాన్. ఈహ వాండు ఎలాగ మహి దేవుణు
ఇజి లోకాఙ్ తోరిసాత్ న్”. 18అపొసుత్ రు యాలెకెండ్ వెహిఙ్ బావారు  వి రిఙ్ పూజ కిఏండ ఆదెఙ్ ఇజి
లోకురిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాద్.

19అయావలెఅంతియోకయదాన్, ఇకొనియదాన్  సెగొండార్ యూదురు వాతారె వరిమాటెఙాణిఙ్
నండొలోకాఙ్ వరి పడఃకాదు కూడుఃపాత్ ర్. కూడుఃపాత్ రె, పవులుముసుక్ పణుకుఙ్ డెఃయా ర్. వాండు
సాతాన్ ఇజి ఒడిఃబితాత్ రె పటన్ం వెలిల్ వనిన్ఙ్  ఈడిడ్సాత్ రె బానె డిఃసాత్ ర్. 20గాని సిసూర్ వనిన్ సురుల
కూడిఃతిమహివలె పవులు నిఙితండె పటన్మ్ లొఇమర్ జిసొహాన్ . మహస్నాండిఙ్ 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.
22 వాతారె, ఎమేణి పటన్మ్ ది వ రిఙ్ బానె సిసూరిఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ర్. “మీ నమకం డిఃస్ ఏండ

మండు. మాటునండొమాలెఙ్ఓరిసిదేవుణురాజెమ్ దుసొండెఙ్ వలె”,ఇజిమరిమరిపణిసివెహార్ .
23పవులు, బరన్బ విజు సఙమ్ కాఙ్ పెదెద్ల్ ఙ  ఏర్ పాటు కితారె ఉపాస్ మంజిపారద్నం కిజి, వారు

నమిమ్తి దేవుణుదిఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 24 వెనుక పిసిదియ దేసెం డాటాత్ రె పంపులియాదు వాతార్.
25పెరగ్ ఇనిబాన్ దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసి వెనుక అతలియపటన్మ్ దు డిఃగ్ జిసొహార్.

26 అబెబ్ణిఙ్  ఓడః ఎకారె వారు మొదొహి సోతిత్ సొహి అంతియొకయాదు మర్ జి వాతార్. యా
అంతియొకయాదునె దేవుణు పణివందిఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆతార్. అయ పణి
వీసాత్ రె ఏలు బానె మర్ జి వాతార్. 27మర్ జి వాతారె  సఙమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్  కూడుఃపాత్ రె, దేవుణు
వరి వెటనె కితిత్ పణిఙ్ విజు వెహార్ . యూదురు ఆఇకార్  దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ వాండు ఎలాగ సరి
సితాత్ న్  ఇజి వెహార్ . 28వారు నండొ కాలంబానెమంజి సిసూరి వెట బతిక్తాత్ ర్.
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అపొసుత్ రు,పెదెద్లుఙు ఆలోసనం కిదెఙ్యెరూసలేమ్ దు కూడ్ఃజివాతార్ 

1సెగొండార్ యూదయదేసెమ్ దికార్  అంతియొకయాదువాతార్. వారుఅబెబ్మనిన్లోకాఙ్  ఈహ
నెసిప్సెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్. ఇనిక ఇహిఙ మోసె సితిత్ రూలు వజ సునతి కిబె ఆఏండ మహిఙ మీరు
సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ఇదెర్  ఇజి నెస్ పిసాత్ ర్. 2 పవులుని బరన్బ యా సఙతి వందిఙ్ కూడిఃతారె
యూదయ దేసెమ్ ది వరివెట నండొ వరిగ్జి ఆహె తరిక్సాత్ ర్. అందెఙెయామాటెఙ వందిఙ్ పవులు,
బరన్బ, వరివెట అంతియొకయదేసమ్ దుమనిన్మరి సెగొండార్ ఎకుక్యెరూసలేమ్ దుసొనిస్ అబెబ్
మనిన్ అపొసుత్ రుఙ,పెదెద్ల్ ఙడగుసొండెఙ్ వలె ఇజితీరామ్నం ఆతార్. 3ఆహెఅయసఙమ్ దిలోకుర్ 
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. 4వారుయెరూసలేమ్ దు వాతివలె  సఙమ్ దికార్,
పెదెద్లుఙు,అపొసుత్ రు విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజిబసె కితాత్ ర్ . దేవుణు వరివెట కితిత్ పణిఙవందిఙ్ విజు
వారు వెహార్ .

5గాని బాన్ పరిసయ్ రు ఇని జటుదు మహి నమిమ్తికార్  సెగొండార్ నిఙ్ జి వెహార్ , “నమిమ్తిత్ వరి
లొఇయూదురు ఆఇ లోకుర్ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె. మోసె సితిత్ రూలుదు మనిన్ ఆడెఙ్ విజువారు
ఒపుప్కొడ్ఃజి ఆహె కిదెఙ్ వలె ఇజిమాటు వరిఙ్ వెహెఙ్ వలె”, ఇజి వెహార్ .

6 అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు యా సఙతి వందిఙ్ ఆలోసనం కిదెఙ్  కూడ్ఃజి వాతార్.
7నండొ తరిక్సి వెనుక పేతురు నిఙితండె వరివెట ఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, సెగం కాలమ్ కాఙ్
 ముందాలెన్*యూదురు ఆఇ లోకాఙ్ సువార వెహెఙ్ మీనడిఃమిహానె దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  
ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ వారుబా దేవుణు మాట వెంజి దేవుణుదిఙ్  నమిమ్దెఙ్.
8లోకు ఒడిఃబినికెఙ్ విజు నెసిని దేవుణు, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తియూదురు ఆఇ లోకా ఙ్ బావ నిన్బాన్
కూడుఃపాన్న్ ఇజి తోరిసాత్ న్. ఎలాగ తోరిసాత్ న్  ఇహిఙ మఙి సితిత్వజనె యూదురు ఆఇ లోకాఙ్ బా
దేవుణువనిన్ఆతమ్సితాత్ న్ . 9యూదురుఆతిమఙినిఆఇలోకుర్ ఆతివరిఙ్ ఇనితేడసిలెల్ండదేవుణు
ఉండె వజనె కితాత్ న్ . ఎలాగ  ఇహిఙవారు న మిమ్తిఙ్ వరిమనుస్దు మనిన్ పాపమ్ కు విజులాగితండె
సుబరం కితాత్ న్ . 10అహిఙ,మాపుగాని,మాఅనిగొగొర్ గానిపిండిదెఙ్ అట్ ఇబరుదిఙ్ఎందనిఙ్ యా
నమిమ్తి వరి ముసుక్మొపిస్నిదెర్ ? ఆహెమీరు కితిత్ఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ కోపం రేపిస్నిదెర్. 11గాని
పబు ఆతియేసు దయాదర్ మమ్ దానెమాటు గెలిసత్ మనాట్ ఇజిమాటు 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,అబెబ్మహిలోకుర్ విజేరె జమ్ న అలెతారె వెహర్. 13వారు
వెహి వీసిత్ వెనుకయాకోబు ఈహ వెహాన్ . “తంబెరిఙాండె, నామాట నెగెండ వెండు. 14ఆఇ జాతి
లోకుర్ వెట దేవుణు ముందాలెన్ దయతోరిసాత్ న్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ వరి బాణిఙ్  ఉండి జటు వనిన్
సొంత లోకు వజ ఏర్ పాటు కిదెఙ్  దేవుణు వరిఙ్  దయ తోరిసాత్ న్. అకక్ విజు పేతురు యెలె వెహ
మనాన్. 15 పవకరు ముందాలెన్ వెహికెఙ్ యాక దె. ఇని తేడ సిలెల్ద్ . వారు ముందాలెన్ వెహిమాట
ఇనిక ఇహిఙ.

16 “దినిన్ వెనుక నాను మర్ జివాజిదావీదురాజుది అరి సొహి ఇలుల్ తొహన్. లాగిజ్ విసీర్ జి దనిన్ఙ్ 
నాను మర్ జి తొహిస్ దనిన్ఙ్  నాను ముందాల్  మహిలెకెండ్ కిన. 17-18అయావలె ఆఇ జాతి లోకుర్
విజేరె నఙి రెబానార్ లె. ఆఇజాతిలోకుర్ బాణిఙ్ నాపేరు అసెత్ఙ్ నాను ఏర్ పాటు కితిత్కార్ విజేరె నఙి
రెబానార్ లెఇజిదేవుణునెవెహిస్నాన్”, “యాకనండొకాలమ్ కాఙ్  ముందాలెన్దేవుణువెహమనాన్”.

19 యాకోబు మరి వెహాన్ , “నా మనుస్దు ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు దరోట్ మహి వాతి ఆఇ జాతి
లోకురిఙ్ మాటు మాలెఙ్ కినిక ఆఏద్ . 20 మాటు వరిఙ్  ఉండి ఉతం రాసి పోకెఙ్. అబెబ్ ఇనిక
రాసెత్ఙ్ ఇహిఙ, బొమెమ్ఙ  పూజ సితిత్ కండ తినిక ఆఏద్ . అకక్ సెఇక. సాని బూలానిక ఆఏద్ . గొతిత్క

* 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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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,
నండొకాలమ్ కాణిఙ్ †  యూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ సదివిజిమంజినాద్. మోసెవెహిమాటెఙ్ విజు
పటన్మ్ దు బోదిసిమంజినాద్,అందెఙె వనాక్ఙ్ విజువారు లోబ డ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాన్ .

అపొసుత్ రు ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్ 
22 అయావలె అపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు, సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడిఃతారె నమిమ్తిత్ వరిలొఇహాన్

సెగొండారిఙ్ ఏర్ పాటు కిజి పవులుని బరన్బవెట అంతియొకయాదు పోకెఙ్  ఇజి తెగిసాత్ ర్. వారు
బరస్బ ఇని మరి ఉండి పేరు మనిన్ యూద వనిన్ఙ్, సీలెఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ర్ . యూదని, సీల రిఎర్.
అయసఙమ్ దుముకెలమతికార్.

23వరివెటసఙమ్ దికార్ ఉండిఉతంరాసత్ పోకార్. అబెబ్ ఇనికరాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, ‘మీదాద్ సీర్ 
ఆతిఅపొసుత్ రు, పెదెద్లుఙు,అంతియొకయాదు, సిరియాదు, కిలికియాదుమనిన్ దేవుణుదిఙ్  నమిమ్తిత్
యూదురు ఆఇ జాతిఙ విజేరిఙ్ వందనమ్ కు పోకిస్నార్. 24 సెగొండార్ మా డగుహాన్  సొహరె వరి
బోదదాన్  మఙిమాలెఙ్ కితాత్ ర్ ,మీమనుస్ఙ విజుబాద కితాత్ ర్ ఇజిమాపునెసాత్ ప్. గాని వరిఙ్  మాపు
పోక్ ఏతాప్, ఇని అతికారంబా సిఏతాప్. 25-26అందెఙె, మాయేసు పబు వందిఙ్ పాణం సావుదిఙ్ 
ఒప జెపిత్ మా పియమాతి బరన్బ, పవులు ఇని వరివెటమా డగుహాన్ సెగొండారిఙ్  మీబాన్ పోకాన్ప్
 ఇజిమాపుఉండెమనుస్ ఆతమనాప్. 27అందెఙెమాపుయూద, సీల ఇని రిఎరిఙ్  పోకిస్నాప్. వారు
వాజిమాపురాసిత్ మాటనె వెహాన్రెల్. 28-29మిఙి అవ్ సరం ఆతి ఆడెఙ్  ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, దెయమ్ కాఙ్ 
పూజ కితిత్కెఙ్ తినామ్ట్. నల తినామ్ట్. గొతిత్క పిడిఃకిస్ సపిత్వనకాఙ్ తినామ్ట్. సాని బూలాదెఙ్ ఆఏద్ .
యాపణిఙ్  కిఏండ మీరు దూరం మహిఙ మిఙినె నెగెద్. మిఙి అవ్ సరం ఆతియా ఆడెఙ్  ఆఏండ
మరి నండొ ఆడెఙ్  వెహిస్ మీముసుక్ బరు ఇడిన్క ఆఏద్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ని, మాపుఉండె మనుస్
ఆజినాప్. మిఙిమావందనమ్ కు.

30అయావలె సఙమ్ దికార్ సెలవ్ సితిత్ఙ్  వారు సోతాత్ రె డిఃగు అంతియొకయాదు వాతార్. బానె
నమిమ్తి వరిఙ్  విజెరిఙ్ కూడుఃపాత్ రె ఉతం సితార్. 31 వారు అయ ఉతం సద్ వితారె డటం సరద్
ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయఉతంవరిఙ్  దయ్ రం కితాత్ ర్ . 32యూద,సీల రిఎర్ దేవుణుమాటెఙ్ 
వెహిన్కార్. అందెఙెవారు దేవుణుమాటెఙ్ నండొవెహిస్ అబెబ్మహిదాదిస్రిఙ్  తంబెర్ సిరిఙ్  దయ్ రం
వెహిస్ ఇడాత్ ర్ . అకక్ వెంజి వరి మనుస్దు బలం ఆతార్. 33-34వారు అబెబ్ సెగం రోసుక్ గడఃపాత్ ర్ .
వెనుక,బానెమహినమిమ్తికార్ వరిఙ్ యెరూసలేమ్ దు వరిఙ్ పోకివ రిబాన్మర్ జిపోకార్. “దేవుణు
సమదనం మీబాన్ మనీద్”, ఇహారె పోకార్. 35గాని పవులుని బరన్బ అంతియొకయాదు మహారె
మరి నండొలోకుర్ వెట దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసి సువార వెహిస్మహార్ .

మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ గొడఃబ ఆతార్ 
36 సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుక పవులు బరన్బెఙ్, “ఏలు సొనాటెమాటు దేవుణు మాట వెహి విజు

పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ తంబెరిఙు విజేరె ఎలాగ  మనారొ ఇజి సూణ సొనాట్  ఇజి వెహాన్ . 37అయావలె
మారుక్ ఇజి ఆఇ పేరు మనిన్ యోహానుఙ్  వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్ బరన్బ ఇసట్ం ఆతాన్. 38 గాని
మారుక్ఙ్ వరివెట ఒతెఙ్  ఆఏద్  ఇజి పవులు వెహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమారుక్ ముందాల వరివెట
పణిదిఙ్  సొహిఙ్  పూరిటయంమన్ ఏండ పంపులియదు వరిఙ్  డిఃసత్ సొహాన్ .

39మారుక్ వందిఙ్  పవులుని బరన్బ నండొగొడఃబఆతారె రియాఙసొహార్. బరన్బమారుక్ఙ్  వెట
ఒతండె ఓడః ఎకిస్ కూప ఇని దీవ్పుదు సొహార్. 40గాని పవులు సీలెఙ్ కూకిస్ ఒతాన్. బాన్ మహి
తంబెరిఙు వారు రిఎరిఙ్  దేవుణు దయాదర్ మమ్ దిఙ్ ఒపజెపాత్ రె వరిఙ్ పోకార్. 41వారు సోతాత్ రె
సిరియ కిలికియ పటన్మ్ కాఙ్ మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ సొహార్ . బానె  దేవుణు ముసుక్ న మ కం ఇడిత్వ రి
నమకం సతుత్ కిబిసాత్ ర్.

† 15:21 15:21 నండొకాలం ఇహిఙ, రమరమి 200 పంటెఙాణిఙ్ 300 పంటెఙ్దాక.
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16
పవులుని సీల వెటతిమోతికూడ్ఃజినాన్ 

1 పవులు, సీల వెట దెర్ బ, లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాణ్  వాతాన్. అబెబ్ తిమోతి ఇనికాన్ ఒరెన్
 యేసుపబుఙ్ నమిమ్తిత్కాన్మహాన్ . వనిన్ అయ్ సిబానమకం ఇటాత్ మహాద్ . అదియూదజాతిదికాద్.
వనిన్ బుబబ్ ఆఇజాతిదికాన్. వాండు గీసు దేసెమ్ దికాన్. 2తిమోతివందిఙ్ లుస్ తదు, ఇకొనియాదు
నమిమ్తికార్వాండు గొపప్ పేరు మనిన్కాన్, ఇజిపొగ్ డిఃతార్.

3తిమోతిఙ్ వనిన్వెట ఒతెఙ్ ఇజి పవులు ఆస ఆతండె వనిన్ఙ్ సునతి కిబిసాత్ న్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ
 వనిన్ బుబబ్ ఆఇజాతిదికాన్ ఇజి అబెబ్ మహియూదురు విజేరె నెసత్ మహార్ . 4వారు పటన్మ్ కాణిఙ్ 
సొనిస్ మహిఙ్, యేసుపబుఙ్  నమిమ్తికార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్  ఇజి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ అపొసుత్ రు,
పెదెద్లుఙు ఏర్ పాటు కితిత్ ఆడెఙ్ బోదిసాత్ రె అకెక్ఙ్ లొఙిదెఙ్  ఇజి వెహార్ . 5ఆహె సఙమ్ దు మనిన్వరి
నమకంలావుపిరితాద్. వరి లెకక్ రోజురోజులావుఆజిమహాద్ .
పవులుమసిదోనియదేసెమ్ ది వనిన్ఙ్ దరస్నమ్ దు సుడ్ఃజినాన్ 

6ఆసియపాంతమ్ దు దేవుణుమాటెఙ్  వెహిన్క ఆఏద్  ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ అడుడ్ కితిత్ఙ్  వారు
పుగియ, గలతీయ దేసమ్ కాణిఙ్సొహార్. 7అయావలెముసియ బెతనియ డగు వాతారె బెతనియ
సొండెఙ్  ఇజి సుడ్ఃతార్. గానిబాన్ 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 మసిదోనియాదు వాజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి
బతిమాలితివజ దరస్నం సుడ్ఃతాన్. 10పవులు  అయాదరస్నంవాతిఙ్,మాపువెటనెమసిదోనియ
సొండెఙ్ తయార్  ఆతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మసిదోనియాది వరిఙ్ దేవుణు సువార వెహిన్ వందిఙ్
 దేవుణుమఙి కూకమనాన్  ఇజిమాపునెసాత్ ప్.

లుదియయేసుపబుఙ్ నమిమ్జినాద్
11మాపుతోయపటన్మ్ దాన్  ఓడః ఎకాపె తినాఙ్  సమొతఇని దీవ్పుదుసొహప్ . మహస్నాండిఙ్ 

 నెయపోలి ఇని పటన్మ్ దు అందితాప్. 12 అబెబ్ణిఙ్  పిలిపిప్ ఇని పటన్ం వాతాప్. మసిదోనియ
దేసమ్ దు పిలిపిప్ పటన్ం ఉండి ముకెలమాతి పటన్ం. అకక్ నండొండార్  రోమాదికార్ బతిక్జి మహి
పటన్ం. మాపుసెగం రోసుక్ ఆ పటన్మ్ దుమహప్.

13విసాంతి దినమ్ దుమాపు పటన్ం వెలిల్ వాతాపె గడడ్ ఒడుడ్ దరోట్  యూదురు పారద్నం కిని బాడిడ్
మనాద్ సు ఇజి వాతాప్. వాతిఙ్, బాన్ బసాత్ పె కూడ్ఃజి వాతి మహి అయ్ లి కొడొఃక్ వెట వరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ ప్. 14అయావలె లుదియ ఇని ఉండి అయ్ లి కొడొః వెంజి మహాద్ . అది తుయతయ్ ర
పటన్మ్ దికాద్. అదిలావుదరదిఊద రంగుదిపాతెఙ్ పొరిన్కాద్.  అది దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కినికాద్.
దేవుణు మాటెఙ్  అరద్ం కిదెఙ్  దేవుణు బుదిద్ సితిత్ఙ్ అది పవులు వెహిమాటెఙ్ మనుస్దు ఇడ్ఃతాదె
అయావజనె నడిఃతాద్. 15 అది, దనిన్ ఇండొణికార్, విజేరె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. వెనుక అది,
“నాను దేవుణుదిఙ్ పూరి నమిమ్జిన ఇజి మీరు ఒపుప్కొటిఙ నా ఇండొ వాజి మండు”, ఇజి మఙి
బతిమాలితాద్.
పవులుఙ్ సీలెఙ్ జెలిలొఇఇడాత్ ర్ 

16 ఒరెన్ండు మాపు పారద్నం కిని బాడిడ్దు సొనిస్ మహిఙ్ ఉండి వెటిట్పణి కిని ఇజిరి అయ్ లి మా
ఎదు వాతాద్. దనిన్ఙ్ పుతొన్* ఇని దెయం అసత్ మహాద్ . అది జాతకం వెహిస్ దనిన్ ఎజుమానురిఙ్
నండొ డబుబ్ గణపిసాత్ ద్. 17 అది పవులుని  మఙి వెనుక వాజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాద్ , “యా
లోకుర్,  విజెరిఙ్ ఇంక పెరి దేవుణుదిఙ్  సేవ కినికార్. దేవుణు ఎలాగ మిఙి గెలిప్సాన్నెల్  ఇజి వీరు
వెహాన్రెల్”ఇహాద్ . 18నండొరోసుక్అదిఆహెకిజిమహిఙ్,పవులుమనుస్దుగొపప్బాదఆతండెఅయ

* 16:16 16:16పుతొన్ ఇని దెయంయాఅయ్ లిదిఙ్వానికాలమ్ దు జ రిగ్ని సఙతిఙవందిఙ్ నెసిప్సిమ హాద్. అకక్ వెహిఙ్ లోకుర్ 
దనిన్ఙ్ డబుబ్ సీజిమహార్ 
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దెయమ్ దిఙ్ “నీనుయాఇజిరి దనిన్ఙ్  డిఃసిసొన్ అ ఇజియేసుకీసుత్ 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. 20-21కోరుట్ నడిఃపిసిని వరిబాన్ తతాత్ రె, “వీరుయూదురు.
వీరు బోదిసిని అలవాటుఙ్  మఙి పడ్ఃఇకెఙ్. మాటు రోమాదికాట్. మాటు అకెక్ఙ్  ఒపుకొణిక ఆఏద్ ,
అయావజనె నడిఃనిక ఆఏద్ . మాపటన్మ్ దు వీరు గొపప్ కలిబిలి కిజినార్”, ఇజి వెహార్ .

22అయావలెబాన్ కూడిఃతిమహిలోకుర్ విజేరె పవులుఙ్ ని, సీలెఙ్ ఎదు వాతారె నిందమొపాత్ రె
గగొల్ ఆతార్. వరిసొకెక్ఙ్  లాగ్ జివరిఙ్  డెఃయుద్ ఇజికోరుట్ నడిఃపిసినికార్ ఆడ సితార్. 23వారులావు
దెబెబ్ఙ్ డెఃయారె పవులు  సీలెఙ్ జెలి లొఇ ఇడాత్ ర్ . “వరిఙ్ జాగర సుడ్ఃదు”, ఇజి జేలి ఎజుమానిఙ్ 
ఆడ  సితాత్ ర్. 24అయ ఆడ  వాతిఙ్  జెలి ఎజుమాని వరిఙ్  జేలిదు లొఇ మనిన్ గదిదు వరి కాలాక్ఙ్ 
డుకేఙ లొఇ తొహాండె ఇటాత్ న్. 25 రమారమి మదరెయ్ తు పవులుని సీల దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజి
పాటెఙ్ పారిజ్ మహార్ . వీరు పార్ జి మహిఙ్ జెలిదు తొహె ఆతి మహికార్ విజేరె వెంజి మహార్ .
26అయావలె వెటనె బూమి విజు డటం కదిల్తాదె అయ జేలి పునాదిఙ్ విజు కదిల్తె. వెటనె సేహెల్ ఙ్ 
విజు రే ఆతె. జెలిదు మహివరి విజెరి కటుక్ ఊడిఃతె. 27అయ జేలి ఎజుమాని తెలి ఆతండె జెలిది
సేహెల్ ఙ్ విజు రే ఆతిమనిక సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె జెలిదు మహికార్  ఉహ్ క సొహార్ ఇజి ఒడిఃబిజి
కురద్ లాగితండె వనిన్ఙ్ వాండె గుతెత్ ఆజి సాదెఙ్  తయార్ ఆతాన్. 28అయావలె పవులు, “నీను ఇని
కూనిబా కిబె ఆమ. మాప్ విజెపె ఇబెబ్నెమనాప్”,  ఇజి డటం గగోల్ ఆజి వెహాన్ .

29అయ జేలి ఎజుమాని, దీవ తగ్ అ ఇజి వెహిస్ లొఇ ఉహ్ కిస్ వాతాండె వణకిస్ పవులు సీలారి
పాదమ్ కాఙ్ డగు అరాన్. 30వాండు పవులుఙ్ ని సీలెఙ్  వెలిల్ తతాండె వెన్ బాతాన్, “బాబురాండె,
నాను తపె ఆదెఙ్  ఇహిఙ ఏలు ఇనిక కిదెఙ్ ?”.

31 “యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ, అయావలె నీను నీ ఇండొణికార్  విజిదెరె తపె ఆనిదెర్”,
 ఇజి పవులు సీల వెహార్ . 32పవులుని సీల వనిన్ఙ్, వనిన్ ఇండొణి వరిఙ్ యేసుపబు వందిఙ్ సువార
వెహార్ . 33ఆ 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.

35 పెందల కోరుట్ నడిఃపిసినికార్, “అయ లోకాఙ్ డిఃసుత్ ”, ఇజి ఆడ  సితాత్ రె జమాన్ ఙ  జెలి
ఎజుమానిబాన్  పోకార్. 36 జేలి ఎజుమాని అయమాటెఙ్ పవులు  వెహాన్ . “మిఙి డిఃసుత్ ఇజి కోరుట్
నడిఃపిసినికార్ ఆడ  పోకమనార్. మీరు ఏలు జమ్ నసొండు”, ఇజి వెహాన్ .

37గాని పవులు, “మాపువరిగ్దెఙ్  అవకాసం సిఏండవారు తీర్ పు కిజి విజేరెముందాల డెఃయార్.
మాపు రోమాదిఙ్ అకుక్ మ నికాప్ ఇహిఙ్ బా మఙి జెలిదు ఇటాత్ ర్. ఏలు మఙి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ
పోకెఙ్ సుడ్ఃజినార్. మాపు ఒప్ ఏప్. వారె వాజి మఙి వెలిల్ తసి పోకెఙ్”, ఇజి జమానుఙ్  వెహాన్ .
38యామాటెఙ్ అయ జమానుఙ్ కోరుట్ న డ్ఃపిసిని వ రిఙ్ వెహార్ . పవులుని సీల రోమాదిఙ్ అకుక్
మనికార్ ఇజి వెహారెవారు తియెల్ ఆతార్. 39అయకోరుట్ 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 వరిఙ్ ఆదరిసాత్ రె వరి
నమకందిఙ్ సతుత్ కిబిసి  దయ్ రమ్ ముసుక్ మండు ఇజి వెహార్ . వెనుక వారు బాణిఙ్ సోతత్ సొహార్.

17
పవులు తెసలొనికదుసొహాన్ 
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1 అయావలె పవులుని సీల పిలిపిప్ పటన్మ్ దాన్  సోతాత్ రె అంపిపొలి, అపొలోనియ పటన్మ్ కు
డాటిస్ దెసలొనిక* ఇని పటన్మ్ దు వాతార్. అబెబ్ యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇలుల్ ఉండి మహాద్ .
2 పవులు, వాండు ఒజ ఆతి లెకెండ్ యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాన్ . సొహాండె, బానె మహి
వరివెట మూండి విసాంతి దినమ్ కు దేవుణు మాట వెహిస్మహాన్. ఇనిక ఇహిఙ, 3 “కీసుత్ ఇనికాన్ 
మాలెఙ్ఆజిసానానెల్. సాజిమర్ జిని ఙ్ నాన్ లె’ ఇజిపవకరురాసిత్క దేవుణుమాటాదుమనాద్. అయ
లెకెండ్ జరిగ్దెఙె. నాను మీ వెటసాటిసి వెహిన్యాయేసుపబునె కీసుత్ ”. యామాటెఙాణిఙ్ సదివిజి
వెహిస్ సితాత్ న్ . 4యూదురు - లొఇహాన్  సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్ ఒపుకొటారె పవులుని సీల
వెట కూడిఃతార్. బకి మనిన్ గీకు జాతిదికార్ నండొండార్, ముకెలమాతి అయ్ లికొడొఃక్  నండొండెక్ బా
వరివెట కూడిఃతార్.

5అహిఙ యూదురు గోస ఆతార్. గోస ఆతారె ఇని పణి సిలెల్ండ తిరిగిని సెఇ లోకాఙ్ సరుద్ హాన్ 
కూడుఃపాత్ రె మందెఙ్ ఆజి పటన్మ్ దు కలిబిలి కిజి యాసోను ఇని వనిన్ ఇండొ సొహార్ . ఇండొణి
సేహల్  దిఙ్ డెఃయ్ తపొకారె పవులుని సీలెఙ్  లోకుర్ నడిఃమి అసి తనాట్ ఇజిలొఇ డుఃగితార్. 6గాని
పవులుఙ్ ని సీలెఙ్ తోర్ ఏతార్ కాక యాసోనుఙ్ మరి నమిమ్తి వరిఙ్  సెగొండారిఙ్ పటన్ం అతికారిఙ
డగు లాగిత తతార్. “వీరు, యాలోకం విజు కలిబిలి కినికార్, ఇబెబ్బా వాత మనార్. 7విరిఙ్ యా
యాసొను వనిన్ ఇండొ ఇటాత్ మహాన్ . వీరు విజేరె యేసు ఇజి మరి ఒరెన్  రాజు మనాన్ ఇజి వెహిస్
కయ్ సరురూలుఙలొఙిఏండనడిఃసినార్”,ఇజిడటంగగోలాజివెహార్ . 8యాకవెహారెలోకుర్,పటన్ం
అతికారిఙు గొపప్ కలిబిలిఆతార్. 9అతికారిఙుయాసోనుబాణిఙ్,అయనమిమ్తిత్ వరిబాణిఙ్డబుబ్
తొహిప్సాత్ రె వరిఙ్  డిఃసత్ సితార్.

పవులు బెరెయాదుసొహాన్ 
10 సీకటి ఆతిఙ్  వెటనె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్, సీలెఙ్ బెరెయ ఇని బాడిడ్దు  పోకార్. వారు

బానె వాతారె యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహార్. 11 బెరెయాదు మహికార్ తెసలొనికదు మహి
వరిలెకెండ్ ఆఏర్. వారు గొపప్ ఆసదాన్ దేవుణు మాటెఙ్  వెహరె వనక వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మ హార్.
పవులుని సీల వెహిస్ మహి సఙతిఙ్ నిజమ్ నెనొ ఆఏదొ ఇజి వారు రోజు దేవుణుమాటాదు సుడ్ఃజి
సదివిజి మహార్ . 12అందెఙె వరి లొఇ నండొండార్  యూదురు నమిమ్తార్. నండొండార్ గీసు జాతిది
వరిలొఇపలుక్బడిఃమనిన్ అయ్ లికొడొఃక్ నిమొగకొడొఃర్  నమిమ్తార్. 13గానిబెరెయాదుబాపవులు
దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసినాన్  ఇజి తెసలొనికదు మనిన్ యూదురు నెసాత్ రె బాణిఙ్ వాతారె బెరెయా
లోకాఙ్  కోపంపుటిసాత్ రె కలిబిలి కితాత్ ర్ .

14 అయావలె నమిమ్తికార్  పవులుఙ్ వెటనె సమ్ దరం డగు సొన్ అ ఇజి పోకార్. గాని సీలని,
తిమోతిబెరెయాదునె నిహమహార్ . 15పవులుఙ్ పోకెఙ్ సొహికార్  ఏదెనుస్† పటన్మ్ దాకానెఒతార్.
సీల, తిమోతివెటనెనాబాన్  రదుద్ ఇజి కబు సితండె పవులు వరిఙ్ మహిస్పోకాన్.

పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దుసొహాన్ 
16పవులు ఏదెనుస్ పటన్మ్ దు సీలెఙ్  తిమోతిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహాన్ . మహిఙ్ అయపటన్మ్ దు

వారు మాడిఃసిత్ మహి దె య మ్ కాణి బొమెమ్ఙ్ ‡నండొ మహిఙ్  అకెక్ఙ్  సుడ్ఃజి మనుస్దు నండొ బాద
ఆతాన్. 17అయావలెయూదురుమీటిఙ్ కిని ఇండొసొహాండెయూదురు వెట,బ కిమనిన్యూదురు
ఆఇ వరివెట పవులు వాదిసాత్ న్. రోజు రోజు సత సహక్ కూడ్ఃజి వాతి వరివెట వాదిసి మహాన్ .
18 అబెబ్ లావు సద్ వితి మనిన్కార్  ఎపికూరియ జటుదికార్ సెగొండార్ § సోత్ యికుల లోకుర్ లొఇ
సెగొండార్ మహార్ . వారు పవులు వెట వాదిసాత్ ర్. సెగొండార్, యా బడాకి ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇజి

* 17:1 17:1 దెసలొనిక పటన్ం మసిదోనియ దేసమ్ దు మ హాద్. రోమ దేసమ్ దిఙ్ రాజదాని ఆతాద్ యా పటన్ం. నండొ ఆసిత్

మ హాద్బాన్. నండొండార్ రోమలోకుర్ నియూదురు బాన్ బ తిక్జిమ హార్ † 17:15 17:15 ఏలు ఏదెనుస్ పటన్ం గీకు దేసెమ్ ది

ముకెల మాతిపటన్ం ‡ 17:16 17:16యాబొమెమ్ఙ్అయపటన్మ్ దికార్ మాడిఃసిత్మహిదెయమ్ కలె కెండ్తోరితె § 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.
బాగఆలోసనం కిజినెవారు విజు సూణార్
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వెహార్ . యేసుపబు వందిఙ్,సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ పవులు నెసిప్సిత్ఙ్  అబెబ్ మరి సెగొండార్
 వీండు ఆఇ దెయమ్ కాఙ్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజి వెహార్ . 19వారు పవులు  అరెయొపగు ఇని సదుదు
లాగిత తతాత్ రె, “నీను వెహిస్నియాకొతత్ మాట ఎలాగమరికాదొ,మాపుబానెసెత్ఙ్ ఆనాదా? 20నీను
సెగం కొతత్ మాటెఙ్  వెహిస్ని. అకెక్ఙ్  మాపు ఎసెఙ్ బా వెన్ ఇకెఙ్. వనాక్ అరద్ం ఇనికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్ 
 మాపు కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 21ఆ ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికార్ విజేరె, అబెబ్ బతిక్జి మహి ఏదెనుస్
పటన్మ్ దికార్ ఆఇకార్ బాఇనికాదొఉండికొతత్ మాటవినివందిఙ్,వరిగ్ని వందిఙ్ లావుఇసట్మాజివరి
సమయం విజుబానె గడఃపిస్ మహార్ .

22అయావలె పవులు అరెయొపగు సదుదు నిహండె ఈహ వెహాన్ , “ఏదెనుస్ పటన్మ్ దికిదెరా,
మీరువిజుపణిఙలొఇగొపప్బకిమనిన్కిదెర్ ఇజినఙితోరిజినాద్. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానుబూలాజి
బూలాజి మీ బొమెమ్ఙ నెగెండ సుడ్ఃజి మహిఙ్ ఉండి మాలి పీట సుడ్ఃత. దనిన్ ముసుక్ ‘నెస్ ఇ
దెయమ్ దిఙ్’ ఇజి రాసత్ మనాద్. అందెఙె మీరు నెస్ ఏండ ఇని దనిన్ఙ్మాడిఃసినిదెరొ దనిన్ వందిఙ్ 
నానుమిఙిబోదిసిన”, ఇజి వెహాన్ .

24 పవులు మరి వెహాన్, “యా బూ లోకమ్ దిఙ్,  దనిన్ లొఇ మనిన్ విజువ నకాఙ్,  దేవుణునె
పుటిసాత్ న్. అయదేవుణునెపరలోకమ్ దిఙ్,బూమిదిఙ్  పబుఆతమనాన్. అయదేవుణులోకు  తొహి
గుడిఃదు బతిక్ఎన్. 25దేవుణునె విజులోకాఙ్ బతుక్, పాణం, విజు సీజినాన్. దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా
తకుక్ ఆఏండ మన్ ఎద్ . అందెఙె లోకు వనిన్ఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . 26 దేవుణు ఒరెన్ 
వనిన్ వెట విజుజాతిలోకాఙ్ పుటిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూలోకం ముసుక్ విజుబాన్ బతిక్ని
వందిఙ్ పుటిసాత్ న్. వారు ఎంబె బతిక్దెఙ్ ఇజి, ఎమేణికాలమ్ దు బతిక్దెఙ్  ఇజి దేవుణుముందాలెన్
ఏర్ పాటు కితమనాన్. 27ఎందనిఙ్  ఇహిఙఉండి వేలావారు నఙి  రెబాజివానారుస్ ఇజి ఇకెక్ఙ్ విజు
దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దేవుణు మా డగుహాన్  దూరం మంజినికాన్ ఆఏన్. 28మాటు దేవుణు
వెటనెబతిక్నాట్,దేవుణు వెటనెనడిఃసినాట్,దేవుణు వెటనెమంజినాట్. మీలొఇపాటెఙ్ రాసిన్కార్ 
వెహివజ ‘మాటు దేవుణు కొడొఃరె'.

29 అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆతిఙ్, లోకు, వరి మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనం వజ, వారు
నెసిత్మనిన్ పణి వజ బఙారమ్ దాన్, వెండిదాన్, పణుకుఙాణ్ తయార్ కితత్ బొమెమ్ఙ వజ దేవుణు
మనాన్  ఇజి ఒడిఃబిదెఙ్  ఆఏద్ . 30నసిత్వలెమాటు నెస్ ఏండ మహివలె దేవుణు అకక్ సుడ్ఃతిఙ్ బా
సుడ్ఃఇ లెకెండ్  డిఃసాత్ న్. ఏలు ఇహిఙ ఎంబెబా సరినె, విజేరె లోకుర్ వరి పాపమ్ కు డిఃసిసీజి
దేవుణుబాన్  రదుద్ ఇజి దేవుణు ఆడ సీజినాన్. 31 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు విజేరె లోకాఙ్ 
నీతినిజయిదాన్ తీర్ పు కిదెఙ్  ఉండి రోజు ఏర్ పాటు కిత మనాన్. అయా రోజు దేవుణు ఏర్ పాటు
కితిత్ ఒరెన్ లోకువెటతీర్ పుతీరిసాన్న్. దేవుణుఆలోకుదిఙ్  సావుదాన్ మర్ జినికమనాన్. ఎందనిఙ్ 
నికాన్  ఇహిఙఆలోకుదిఙ్ తీర్ పు కిదెఙ్  అతికారంమనాద్  ఇజి విజేరిఙ్ రుజుప్ కిదెఙ్”.

32లోకుసాజిమర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ వెహారె వరిలొఇ సెగొండార్  కరాయితార్. గానిమరి సెగొండార్ 
“దినిన్ వందిఙ్ మరి వెహ్ అ, వెనాప్”, ఇజి పవులుఙ్  వెహార్ . 33ఆహె మహిఙ్ పవులు వరిబాణిఙ్ 
సొహాన్ . 34అహిఙ సెగొండార్ పవులు వెహిమాటెఙ్  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 దుసొహిఙ్ బానెపొంతు దేసెమ్ దికాన్  అకుక్ల ఇని ఒరెన్  యూదు వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ ఆతి
పిసిక్లదిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 2యూదురు విజేరె రోమ పటన్ం డిఃసి సొండెఙ్ వలె ఇజి కల్వుదియ ఇని రోమ
పెరిరాజుఆడసితాత్ న్ . ఆడ  సితిత్ఙ్  యాఆలిస్మాసిర్ ఇటలిదేసెండిఃసాత్ రె కొరింతు పటన్మ్ దు కొతాత్ ఙ్
 వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహాన్ . 3పవులు వరివెట బ తిక్జి వరివెట కూడ్ఃజి పణి కితాత్ న్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారుని పవులు టంబుఙ్  గుతిన్కార్. 4పతి విసాంతి దినమ్ దు పవులుయూదురు
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మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, యూదురు వెట, గీసు వరివెట తరిక్సి వెహిస్ వాండు వెహికెఙ్ నిజం
ఇజి ఒపిసిమహాన్ . 5సీలని తిమోతిమసిదోనియదాన్ వాతారె పవులు వెట కూడిఃతార్. అయావలె
పవులుపూరి టయం దేవుణుమాటెఙ్  బోదిసిమహాన్ . యేసునె కీసుత్ ఇజియూదురుఙ డటిసిసాసి
వెహిస్మహాన్ . 6పవులు వెహిమాటెఙ్ యూదురు నెకపొకారె పవులుఙ్  దుసలాడిఃతార్. అయావలె
పవులు, “దేవుణుమిఙిసికస్సితిత్ఙ అకక్మీరెమీముసుక్ తపిసినిదెర్. దినిన్ వందిఙ్నాబాన్తపుప్
సిలెల్ద్ . ఇబెబ్హాన్  నానుయూదురుఆఇవరిబాన్  సొనానెదేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్ సాన్లె”,ఇజివెహండె,
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 
విజేరె యేసుపబుఙ్  నమిమ్తార్. మరి కొరింతు పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ బా దేవుణు మాట వెహారె
నమిమ్తాత్ రె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 9 ఒర్ నెండ్ పొదొయ్, దరస్నమ్ దు యేసుపబు, “నీను తియెల్ 
 ఆఏండ వరిగ్అ. అలెజి మన్ అ. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను నీవెటనె మంజిన. నిఙి పాడు కిదెఙ్ 
నీ ముసుక్ ఎయెన్ బా రెఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యా పటన్మ్ దు నాలోకుర్ నండొండార్ మనార్”,
ఇజి పవులుఙ్ వెహాన్ . 11 అందెఙె పవులు దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సి వరి నడిఃమి ఉండి ఏండుని
ఆరు నెలెఙ్ దాకమహాన్ . 12గాని గలియోను ఇనికాన్ అయఅకాయదేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కినికాన్ 
ఆతివలెయూదురు ఉండె జటు ఆతారె పవులు ముసుక్ వాతార్. పవులుఙ్ అసాత్ రె కోరుట్ దు ఒతార్.
13 వారు పవులు ముసుక్ పిరాద్ కితాత్ ర్ . ఇనిక ఇహిఙ, “దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి
మఙి మనిన్ రూలుదిఙ్  ఎదిరిసివెహిస్ వీండు ఒపిసిమారిసిన్లె కెండ్ వెహిస్నాన్” 14 పవులు వరిగ్దెఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. అయావలె గలియోను యూదురిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యూదురాండె, ఇకక్ ఉండి తపుప్
పణివందిఙ్  ఇహిఙ,ఉండిసెఇపణివందిఙ్ ఇహిఙనానుమీమాటెఙ్  నెగెండవెండెఙ్ ఆనాద్. 15గాని
ఇకక్ ఇనికాదొఉండిమాటవందిఙ్,పేర్ కువందిఙ్,మీరూలుఙ్ వందిఙ్  తరిక్సెత్ఙ్ ఇహిఙమీరెపనిన్ఙ్
 సుడ్ఃదు. నినిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ తీర్ పు తీరిసెత్ఙ్ నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్”, ఇజి యూదురు వెట వెహాన్ .
16ఈహ వెహండె వరిఙ్ కోరుట్ దాన్  పేరాన్. 17అయావలె విజేరె కూడిఃతారెయూదురి మీటిఙ్  ఇలుల్
నడిఃపిసినికాన్ ఆతిసోసెత్నేసు ఇనివనిన్ఙ్  అసాత్ రె కోరుట్ డగు తతాత్ రె డెఃయార్. అహిఙ్ బాగలియోను
యాసఙతిఙ వందిఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎతాన్.
పిసిక్లనిఅకుక్ల

18పవులు దేవుణువెటమొకితమ హాన్ కా క అకక్ వీసిత్వలె బుర కతె ఆతాన్. కొరింతు పటన్మ్ దు
మరి నండొ రోసుక్ మంజి వెనుక నమిమ్తిత్వరిబాణిఙ్  సెలవ లొసాత్ ండె సొహాన్ . కెంకెయాదు సొహరె
బుర కతె ఆతాన్. బాణిఙ్ ఓడః ఎకాండె సిరియఇని దేసెమ్ దిఙ్ పిసిక్ల,అకుక్ల వెటసొహాన్ .

19 వారు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతార్. పిసిక్ల అకులరిఙ్ డిఃసి పవులు సొనివలె వీరు యా
పటన్మ్ దునె మంజినార్. పవులు ఇహిఙ ఒరెండె బానె మహి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహాన్ .
సొహాండెయూదురు వెట తరిక్సి వరిగ్జి మహాన్ . 20 సెగం రోసుక్ మా వెట మన్ అ ఇజియూదురు
పవులు  వెన్ బాతిఙ్ పవులు కెఏతాన్. 21 వరిఙ్ డిఃసి సొహివలె, “దేవుణు ఇసట్ం ఇహిఙ మీ డగు
మర్ జి వాన”, ఇజి వెహండె సోతాత్ న్. ఓడః ఎకాండె ఎపెసుదాన్ సొహాన్ . 22 కయ్ సరియాదు
అందితాండె పవులుయెరూసలేం పటన్మ్ దు ఎకసొహాన్ . బానెమహిసఙమ్ దివరిఙ్ సుడిఃసొహాన్ .
వెనుక అంతియోకయాదుసొహాన్ .

23 బానె సెగం కాలం మహి వెనుక సోతాండె గలతియ పుగియ ఇని దేసమ్ కాణిఙ్  వరస్
బూలాతాండె నమిమ్తి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. దేవుణుదిఙ్  డిఃస్ ఏండ నెగెండ మండు ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ 
దయ్ రం సితాత్ న్ .

అపొలొఇనికాన్ 
24అయావలె అలకస్ంతియదికాన్  అపొలొ ఇని ఒరెన్  యూదవాండు ఎపెసు పటన్మ్ దు వాతాన్.

వాండు గొపప్ స ద్ వితికాన్. దేవుణుమాటదు రాసిత్మ నిన్కెఙ్ విజుబాగ నెసిత్మనికాన్. దేవుణుమాట
నెగెండ వరిగ్దెఙ్ వాండు అటాన్న్. 25 వాండు యేసు పబువందిఙ్ నెగెండ సుర్ కుదాన్  నెస్ పిసాత్ న్.
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ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి యేసుపబు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వాండు నెసాత్ న్. గాని యోహాను లోకాఙ్ సితిత్
బాపిత్సం వందిఙె వాండు నెసత్ మహాన్ . 26 యూదురు మీటిఙ్  కిని ఇండొ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు
మాటెఙ్ వరిగ్తాన్. పిసిక్ల అకుక్ల వినిన్ మాటెఙ్ వెహారె వినిన్ఙ్ వరి ఇండొ కూక ఒతాత్ ర్. ఒతాత్ రె
దేవుణు వరిఙ్ సితిత్ సువార వందిఙ్ వీండు నెస్ఇ వనకవందిఙ్ వనిన్ఙ్ నెస్ పిసాత్ ర్.

27 వెనుక అపొలొ అకాయ దేసమ్ దు సొండెఙ్  సుడ్ఃతిఙ్, ఎపెసుదు మనిన్ నమిమ్తికార్, నీను
సొన్ అఇజివెహిస్,అకాక్యాదుమహినమిమ్తివరిఙ్, ‘వినిన్ఙ్  మీవెటకూడుఃపు’ఇజిఉతంరాసాత్ ర్.
వాండు అబెబ్ సొహాండె దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్  నమిమ్తి వరిఙ్ నండొ సాయం కితాత్ న్ . 28 విజేరె
కూడిఃతి మహి బాడిడ్దు అపొలొ యూదురువెట వాదిసాత్ ండె వరి వాదం తపుప్ ఇజి గటిఙ వెహాన్ .
యేసునె కీసుత్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్కెఙ్  వెహిస్ రుజుప్  కితాత్ న్ .

19
పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుయేసువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1అపొలొ కొరింతు పటన్మ్ దు మహివలె పవులు, ముసుక్మ నిన్ దేసెమ్ ది నాహ్ కాణిఙ్ బూలాజి
సువారవెహిస్ఎపెసుపటన్మ్ దువాతాన్. బాన్ సెగొండార్ సిసూరిఙ్  సుడ్ఃతాన్. 2 “మీరునమిమ్తిత్వలె
దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ మీ ముసుక్ వాతాదా సిలెల్దా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ సిలెల్ద్ ,
దేవుణు ఆతమ్ మనాద్ ఇజిమాప్ ఎసెఙ్ బా నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరు
ఎమేణిబాపిత్సంలాగెఆతిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “మాపుయోహాను సితిత్ననిన్బాపిత్సంలాగెఆతాప్”
ఇహార్ . 4పవులు మరి వెహాన్ , “పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిత్వరిఙెయోహాను బాపిత్సం సితాత్ న్ . నా
వెనుక వానియేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు”, ఇజి వెహాండె బాపిత్సం సితాత్ న్ . 5యాక వెహారె వారు
యేసుపబు పేరు అసాత్ రె బాపిత్సం లాగె ఆతార్. 6పవులు వరి ముసుక్ కికు ఇడిత్ఙ్  దేవుణు ఆతమ్ వరి
ముసుక్ వాతాద్. వాతిఙ్, వారు వరిఙ్  నెస్ ఇ ఆఇ బాసెఙ్ 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 తరిక్సివరిగ్జి వరిఙ్  ఒపుకొడిఃసిదయ్ రమ్ దాన్ వరిగ్తాన్. ఆహెమూండినెలెఙ్ బానెమహాన్ .
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 పవులుయాలెకెండ్ 
వెహిస్సితిత్మహిఙ్ అయ ఆసియ పాంతమ్ దు బతిక్జిని యూదురు, యూదురు ఆఇకార్, విజేరె
దేవుణు మాట వెహార్. 11 దేవుణు పవులువెట ఒదెద్ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్  జరిగ్సాత్ న్. 12 వనిన్
తువాలిఙ్, నడుఃముదు తొహిన్ కటు జబుబ్ మనిన్వరి డగు తతిత్ఙ్ వారు నెగెండ ఆతార్. దెయమ్ కు
విజు డిఃసెత్ సొహె.

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, గాని మీరు ఎయిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 16 అయ దెయం
అసిత్మహికాన్  వరిముసుక్ ఎగితాండెవిజెరిఙ్  అడిఃగిఅర్ పాత్ ండె గెలిసాత్ న్. వరిపాతెఙ్ కిసత్ విసీరాండె
గొపప్ దెబెబ్ఙ్  డెఃయాన్. అందెఙె వారు ఏడుగురు లోకుర్ డుమ్ డ ఆతారె దెబెబ్ఙ్  తాకిఙ్ అయ
ఇండొణిఙ్ సోతాత్ రె ఉహ్ కార్. 17అయ ఎపెసు పటన్మ్ దు మహి విజేరెయూదురు, యూదురు ఆఇ
జాతిదికార్ యాక వెహారె గొపప్ తియెలాతార్. యేసుపబు పేరుదిఙ్ గొపప్ గవ్ రం సితాత్ ర్. 18 కొతత్ఙ్ 
నమిమ్తికార్  నండొండార్ వాతారె వారు కితిత్ సెఇ పణిఙ్ విజు విజెరి ముందాల వెహరె ఒపుప్కొటార్.
19కొతత్ఙ్ నమిమ్తి సెటిణ్పణికినికార్  నండొండార్ మంతమ్ కు రాసిత్మని వరి పుసత్కమ్ కు తతాత్ రె విజెరి
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ముందాల అకెక్ఙ్ సురార్. వారు లెకక్ సుడ్ఃతిఙ్  వనక దర యబాయ్ వెయిఙ్ వెండిరుపాయిఙ్
*వాతె. 20ఈహెదేవుణు -మాటవిజుబాన్సాటెఆతాదె నండొండార్ నమిమ్తికార్ ఆతార్.

21 ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్తి వెనుక పవులు మసిదోనియ అకాయ ఇని దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్సుడిఃసొనిస్వెనుకబాణిఙ్  యెరూసలేంపటన్మ్ దుబాసొండెఙ్ వలెఇజిఒడిఃఒడిఃబితాన్.
వెనుక రోమ ప టన్మ్ దుబా సొండెఙ్ వలె ఇజి ఒడిఃబితాన్. 22 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణి కిజిమహి
తిమోతి, ఎరాసుత్ ఇనివరిఙ్  మసిదోనియాదు పోకాండె పవులు సెగం కాలం ఆసియ పాంతమ్ దు
బతిక్తాన్.

ఎపెసు పటన్మ్ దు గొడఃబ జరిగ్తాద్
23అయకాలమ్ దుయేసుపబుముసుక్లోకుర్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్  ఉండిగొపప్ గొడఃబవాతాద్.

24 ఇకక్ ఎలాగ  ఇహిఙ, దెమెతి ఇని ఒరెన్ సరాబు మహాన్ . వాండు వెండిదాన్ అరెమి ఇని
దెయమ్ దిఙ్  ఇండొఇడిన్ ఇజిరిగుడిఃఙ్†  తయార్ కినికాన్. యాదెమెతిఙ్,వనిన్వెటమహిసరాబురిఙ్
 విజెరిఙ్ యాపణిదాన్నండొలాబందొహ్ కిస్మహాద్ . 25యాదెమెతియాపణికినివరిఙ్ ని,వ రిలె కెండ్
ఆఇపణిఙ్ కిని వరిఙ్ బా కూడుఃపాత్ ండె ఈహ వెహాన్ , “బాబురాండె, యాపణిదానె ఎకుక్ ఆసిత్ మఙి
వానాద్  ఇజిమీరు నెసినిదెర్ గదె. 26గాని కికాణిఙ్  తయార్ కినికెఙ్ దెయమ్ కు ఆఉఇజియాపవులు
వెహిస్,ఎపెసు పటన్మ్ దు ఉండెఆఏద్ ,ఆసియపాంతమ్ దు విజుబాణిలెకెండ్ నండొండారిఙ్ నమిమ్సి
మహాన్. ఇక మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. వెంజినిదెర్. 27ఏలు గొపప్ పమాదం ఆజినాద్. మాపణి వందిఙ్
మనిన్ నెగిగ్ పేరు పాడాఃనాదెల్. అకాక్దె ఆఏండ పెరి దెయమాతి యా అరెమి దెయమ్ ది గుడిఃబా
ఎయెరిఙ్ బాఅవ్ సరం సిలెల్ండ ఆనాద్. ఆసియ దేసెమ్ దికార్ విజేరె, బూలోకం విజుపూజ కినియా
అరెమిదెయమ్ ది గొపప్ పేరు సిలెల్ండ ఆనాద్ లె”, ఇజియాదెమెతివరివెట వెహాన్ .

28 యాక వెహారె వారు గొపప్ కోపం ఆతారె, “ఎపెసుదికార్ పూజకిని అరెమి దెయం గొపప్ పెరి
దెయం”, ఇజి గొపప్ గగోల్ ఆతార్. 29అయ పటన్మ్ దు గొపప్ కలిబిలి ఆతాద్. వారు ఉండె మనుస్
ఆతారెపవులువెటబూలాజిమహిమసిదోని -యాదికార్గాయి,అరిసత్రుక్ ఇనిరిఏరిఙ్  అసాత్ రెఅయ
పటన్మ్ దుమనిన్ పెరి సదుదు‡లాగితఒతార్. 30మంద కూడిఃతిమహిఅయసదుదుసొండెఙ్ ఇజి
పవులు ఒడిఃఒడిఃబితాన్. గాని నమిమ్తికార్ వనిన్ఙ్ సరి సిఏతార్. 31పవులు కూలయెర్  ఆతి అయ
ఆసియ పాంతమ్ ది అతికారి లోకుర్  సెగొండార్ బా లోకుర్ కూడ్ఃజివాతిమహిబాన్ సొనామ్ ఇజి కబు
పోకారె బతిమాలితార్.

32అయ సదుదు గొపప్ కలిబిలి జరిగ్తాద్. సెగొండార్ అహ వెహిస్, మరి సెగొండార్ ఈహ వెహిస్
గగోల్ ఆతార్. గానివారు ఇని దనిన్ఙ్ కూడిఃతమనారొ ఇజి నండొలోకుర్ నెస్ ఏతార్. 33యూదురు
అలెక్ జెండర్ ఇనివనిన్ఙ్, విజెరె వందిఙ్ నీనె వర్ గిఅ ఇజి లోకుర్ నడిఃమిహాన్  ముందాల నిల్ పాత్ ర్.
అలెజి మండు ఇజి వాండు కియు సాపాత్ ండె ఉండి మాట §వెహన్ ఇజి సుడ్ఃజి మహాన్ . 34 గాని
వాండుయూదవాండుఇజినెసాత్ రెవారు రుండిగంటెఙ్ దాక, ‘ఎపెసువరిఅరెమిదెయంగొపప్దెయం’
ఇజి ఉండెలెకెండ్  గగోల్ ఆతార్. 35అయావలె అయ పటన్ం కరణ్ం *వాతాండె లోకాఙ్ విజెరిఙ్  గగొల్ 
ఆఏండమండు ఇజి వెహాన్ . “ఎపెసు పటన్మ్ దికిదెరా,మాపుఅరెమిపెరి దెయమ్ ది గుడిఃదిఙ్  కాప్ 
కినికాప్  ఇజి విజేరె నెసినార్ గదె. ఆగాసమ్ దాన్  అరి అరెమి దెయమ్ ది పణుకుదిఙ్ బాకాపు కినికార్ 
 మాపె ఇజి విజేరె నెసినార్ గదె. 36యాసఙతిఙ విజు 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. మాదెయమ్ దిఙ్ దుసలాడ్ఃఏర్. 38దెమెతిఙ్, వనిన్వెట కూడిఃతి
మహి పణిమణిసిరిఙ్  ఎయెన్  ముసుక్బా నేరం మొపెత్ఙ్ ఇహిఙ, కోరుట్ ఙ్ నడిఃసినె, అతికారి లోకుర్ 
మనార్. బానె సొనిస్ వారు ఒరెన్ ముసుక్ మరి ఒరెన్ నేరమ్ కు సీదెఙ్. 39 గాని మరి ఇనివందిఙ్

* 19:19 19:19ఉండివెండి రుపాయిఉండిరోజుది కూలి † 19:24 19:24 ఇజిరి గుడిఙ్ ఇహిఙఅరెమిదెయమ్ ది గుడిఃది

ఇజిరి బొమెమ్ఙ్ ‡ 19:29 19:29 సదు ఇహిఙ సేట్డిఃయం లెకెండ్ మ హాద్. బానెలోకు కూడ్ఃనారె బేసు కరిజ్నార్. లోకు సురుల 
బ సాన్ర్. ఇరువయ్ ఆరువెయిలోకుర్ బ సెత్ఙ్ ఆనాద్ అయ సదుదు. కొడెఃవేలి న ని గుండాఙ్ మనాద్ అయ సదు. గానిమేడః సిలెల్ద్ .
ఎపెసు  పటన్ం నడిఃమిద్ మ హాద్యా సదు. § 19:33 19:33 గొడఃబ కినికార్ మాపుయూదురు ఆఏప్, ప వులుని వ నిన్వెట

మ నిన్కారె ఇజి వెహెఙ్ సుడ్ఃతాన్ * 19:35 19:35ముకెలమాతిఒరెన్ అతికారి
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 ఇనికబాతగుగ్ మహిఙఅకక్రోజుజరిగ్నిసదుదువరిగ్జితీర్ పుతీరిసెత్ఙ్. 40నేండుజరిగ్తిగొడఃబవందిఙ్ 
రోమ అతికారిఙు మాముసుక్ కేసు పొకాన్రొ ఇజి నాను తియెలాజిన.  జ రిగ్తి గొడఃబవందిఙ్ వెహెఙ్ 
ఇనిమాటబాసిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయావజకూడ్ఃజిగగోలాజివరిగ్నిదనిన్ఙ్  వెహెఙ్ అసలకారణం
సిలెల్ద్ ”, ఇజి వరివెట వెహాన్  †. 41వాండు ఈహ వెహిస్ కూడిఃతి మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్  సొండు ఇజి
పోకాన్.

20
పవులుమసిదోనియ గీసు దేసెమ్ కాఙ్సొహాన్ 

1అయగొడఃబఅణసిత్ వెనుకపవులునమిమ్తిత్వ రిఙ్  కూక్ పిసాత్ ండెవరిన మకమ్ దిఙ్స 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. 4పురు మరిసి
ఆతి బెరెయపటన్మ్ 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 పటన్ం మా 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
7 వారమ్ ది మొదొహి రోజు ‡పబు ఏర్ పాటు కితిత్ బోజనం తిండెఙ్ మాపు కూడిఃత వాతాప్.

అయావలె పవులు మరస్ నాండిఙ్ సొనాలె ఇజి వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. మదరెయు - దాక నండొమాటెఙ్ 
 వరిగ్జిమహాన్ . 8మాపుకూడిఃతిమహిమేడః గదిదు నండొ దీవెఙ్ మహె. 9అయావలెఅయుకు ఇని
ఒరెన్  దఙ్ డాఃయెన్ కిటికిదుబసాత్ ండెవెంజిమహాన్. వెంజిమహిఙ్నిదవాతాద్. పవులులావుసుటుక్
నెసిప్సిత్ మహిఙ్ యాదఙడాఃయెన్ నిదలావాతిత్ఙ్ జోఙితాండెమూండి అంతంకాణిఙ్  అడిఃగి అరాన్.
పెహి సుడ్ఃతిఙ్ సాతమహాన్ . 10గాని పవులు అడిగ్ డిఃగితాండె వనిన్ ముసుక్ అరిస్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి
అసాత్ న్. “మీరు బాద ఆమాట్. వనిన్ పాణం వనిన్లొఇనెమనాద్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ . 11పవులు
మరిమేడఃముసుక్ సొహాండె రొటె రుకిస్ వరివెటబోజనం కితాత్ న్ . జాయానిదాక నండొమాటెఙ్ వరిగ్జి
సోతాండెసొహాన్ . 12వారు బతిక్తిమహిఅయదఙ్ డెఃఙ్  ఇండొ తతార్ గొపప్ సరద్ ఆతార్.

పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దిపెదెద్లుఙవెటసెలవలొసాత్ ండెయెరూసలేమ్ దుసొహాన్ .
13 పవులు అసోసు ఇనిబాన్ నడిఃజి సొండెఙాతిఙ్ మాపు వనిన్ముందాల ఓడః ఎకిస్ అసోసు

సొహప్ . పవులుఙ్ బానె ఓడఃదు ఎకాన్ప్ ఇజిమాపు ఒడిఃబితాత్ ప్. 14అసోసుదు పవులుమా వెట
కూడిఃతివలెమాపు వనిన్ఙ్  ఓడఃదు ఎకిసాత్ పె మితులె ఇని బాడిడ్దు వాతాప్. 15బాణిఙ్ సోసిమహస్
నాండిఙ్ కియోసు ఇని బాడిడ్ఙ ఎదు వాతాప్. మహస్ నాండిఙ్  సమోసు ఇనిబాన్  సొహాపె బాణిఙ్ 
మహస్నాండిఙ్  మెలితె ఇనిబాడిడ్దు వాతాప్. 16పెంతెకోసుత్ ఇని పండొయ్ నాండిఙ్ యెరూసలేమ్ దు
అందిదెఙ్ వలెఇజిపవులుతొంతఆతాన్. ఆసియదుసొహిఙఅలసయ్ంఆనాద్ ఇజిఎపెసుపటన్మ్ దు
సొన్ఎండ తినాఙ్ సొండెఙ్ ఒడిఃఒడిఃబితాన్.

† 19:40 19:40 ఎపెసు పటన్మ్ దు మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్యా ముకెలమాతి అతికారి, రోమ అతికారిఙు వెట వ రిగ్నికాన్. లోకు

గొడఃబపుటిసిత్ఙ వరిఙ్ వానిఅవుకాసమ్ కు సిలెల్ండఆనె * 20:5 20:5యాపుసత్కంరాసిత్మ హిలూక పవులువెట పయ్ నం కిదెఙ్

మ రిజ్ వాతాన్ † 20:6 20:6 మసిదోనియ దేసమ్ దు మనిన్ పిలిపిప్ ఇనిబాణిఙ్ ఓడః ఎకార్. గాలి వరి ఎదు డెయ్ తిఙ్ తోయ

అందిదెఙ్ అయ్ దు రోసుక్ ఆతె. సొహివలె రుండి రోసుక్నె ఆతె మ హె. 16:11 ‡ 20:7 20:7 యూదురి దినమ్ కు లెకక్ కినిక
ఎలాగ ఇహిఙ సనివారం పొదొయ్ ఆరు గంటెఙ్ కొతత్ వారంమొదొలిస్నాద్. లూకయాపుసత్కం రాసిత్వలెయాలెకెండె లెకక్ కితాత్ న్  ఇజి
బయ్ బిల్ వందిఙ్ ఎకుక్ సదు కితిత్కార్ నండొండార్ వెహిస్నార్ 
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17అందెఙె పవులుమిలెతుదు అందితివలె ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ సఙమ్ ది పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ 
కూక్ పిసాత్ న్. 18 వారు వనిన్ డగు వాతిఙ్ పవులు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “నాను ఆసియదు
వాతి మొదొల్ దినమ్ కాఙ్ ఎలాకాలం మీ నడిఃమి ఎలాగ బతిక్జి మహానొ ఇజి మీరె నెసిన్దెర్ గదె.
19యూదురు నఙి సపెత్ఙ్ కుట కిజి నఙి మాలెఙ్ కితాత్ ర్ గాని నాను గొపప్ వాండు ఇజి ఒడిఃబిఏండ
కణెరు వాకిస్ దేవుణు పణి కిజి ఎలాగమహానొఇజి నిఙినె తెలినాద్. 20సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిసెత్ఙ్ ఇని
వందిఙ్ అవ్ సరమాతికఇనికబాసరినెమీలోకుర్ నడిఃమివిజేరెకూడిఃతిమహిబాడిడ్దునానుసాటిసత్.
మీఇలాక్ఙ్ బావాతానెమిఙి నెసిప్సత్. 21పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి,మా
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దు ఇజి నాను యూదురిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సాసి
వెహ.

22 ఇదిలో, నాను దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ లొఙితాత్ నె యెరూసలేమ్ దు సొనిస్న. అబెబ్ నఙి ఇనిక
జరిగ్నాదెల్నొ నఙి తెలిఏద్. 23గాని విజు పటన్మ్ కాఙ్ బా, నఙిమాలెఙ్  వాజినె ఇజి, యెరూసలేమ్ దు
నఙి జెలిదు ఇడాన్రెల్ ఇజి, దేవుణు ఆతమ్ నఙి వెహిస్నాన్. 24గాని నా పాణమ్ దిఙ్ నాను కండెక్ బా
విలువ సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపబు ఆతియేసు నఙి సితిత్ పణిపూరి కిదెఙె. అయపణిఇనిక ఇహిఙ
దేవుణు దయాదర్ మమ్ వందిఙ్ మనిన్ సువార వందిఙ్నానుసాసి వెహెఙ్.

25నానుబూలాజిదేవుణుఏలుబడిఃవందిఙ్ మీనడిఃమివెహగానిమీలొఇఎయిదెర్ బామరినఙి
తొఇదెరెల్ ఇజి నాను ఏలు నెసాన్. 26గాని మీలొఇ ఎయిదెర్ బాపాడాఃజి సొహిఙ నాపూసి తెవితాద్
 ఇజి నేండు మీరె సాసిర్ ఆనిదెర్ లె. 27దేవుణు ఇసట్ం పూరి నాను మిఙి నెసిప్సత్. ఇనికబాడాఃప్ ఏత.
28దేవుణు వనిన్సొంతమరిసినలసితండె సఙమ్ దిఙ్  సమ్ పాదిసాత్ న్. అయసఙమ్ దిఙ్ మీరుబాగ
కాప్ కిదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సఙమ్ దిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఒపజెపాత్ న్. అయ పణిలొఇ నెగెండ సుడ్ఃదు.
మీవందిఙ్ బామీరు జాగర సుడ్ఃదు. 29నాను సొహి వెనుక కూరమాతి కార్ నుకుడిఃఙ్ ననిన్ లోకుర్
 మీలొఇ డుఃగాన్రెల్ ఇజి నాను నెసాన్. వారు నమిమ్తి వరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ ఏర్. సఙమ్ దిఙ్ 
పాడు కినార్. 30మీలొఇహానె సెగొండార్, నమిమ్తి వరిఙ్ వెకొరిమాటెఙ్ వెహిస్  నెగిగ్ సరిదాన్ లాగిజ్ సెఇ
సరిదు నడిఃపిసి, వరివెట కూకిస్ ఒతెఙ్  సూణారెల్. 31అహిఙజాగర మండు. నాను మూండి పంటెఙ్ 
దాకరెయుపొగలు కణెరువాకిస్ నమకమ్ వందిఙ్విజెరిఙ్,ఒరెన్ఒరెన్వనిన్ఙ్డిఃస్ ఏండ వెహమనన్.
అకక్మీరు ఒడిఃబిజిజాగరమండు.

32దేవుణుదిఙ్ ని వనిన్ ద యాదరమ్ం తోరిసిన్మాటదిఙ్ మిఙి ఒపజెపిస్న. మీనమకం నండొ కిదెఙ్ 
అటిన్ దేవుణు -మాటదిఙ్మిఙి ఒపజెపిస్న. దేవుణుదిఙ్  కేట ఆతి వరివెటమిఙి అకుక్ సీదెఙ్ అటిన్ 
దేవుణుమాటదిఙ్మిఙిఒపజెపిస్న. 33నాను ఎయెడబుబ్దిఙ్,బఙరమ్ దిఙ్,సొకెక్ఙ్పాతెఙ్ వందిఙ్
ఆసఆఏత 34నాఅవ్ సరమ్ వందిఙ్ గానినావెటమహివరిఅవ్ సరమ్ కు వందిఙ్గాని  నాకికాఙణిఙె
పణి కిజి బతిక్తత్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 35నాను కితిత్ విజు పణిఙాఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్క ఇనిక ఇహిఙ
మీరు డటం పణి కిజి సిలిల్ వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. దినిన్ వందిఙ్ యేసుపబు నెస్ పిసిత్మాటగురు కిదెఙ్.
అకక్ ఇనిక ఇహిఙ సీనివనిన్ సరద్ లొసిన్వ నిన్ సరద్ ఇంక పెరిక.

36పవులు ఈహ వెహండె ముణుకుఙ్  ఊర్ జి వారు విజెరె వెట పారద్నం కితాత్ న్ . 37వారు విజేరె
పవులుఙ్ పొంబితారె వనిన్ఙ్ ముదుద్ కిజి  లావుఅడఃబాతార్. 38ఎందానిఙ్  ఇహిఙ, మీరు ఇబెబ్హాన్
నఙి సుడ్ఃఇదెరెల్ ఇజి పవులు వెహి అయమాటవందిఙె గొపప్ దుకం ఆతార్. వారు ఓడః ఎకిన్ అందు
పవులు ఇటాత్ వాతార్.

21
పవులుయెరూసలేంసొనిస్నాన్ 

1 మాపు వరిఙ్  డిఃసిసోతిత్ వెనుక ఓడః ఎకాపె తినాఙ్ సొనిస్ కోసు ఇనిబాన్ వాతాప్. మహస్
నాండిఙ్  రోదు ఇనిబాన్  వాతాపెబాణిఙ్  పతరు ఇనిబాన్ వాతాప్. 2బానెపెనికెదిఙ్ సొనిఉండి ఓడః
సుడ్ఃతాపె, ఎకాపె సొహప్ . 3 సొహపె కుప ఇని దీవ్పు మా డేబ పడఃకాద్ సుడ్ఃతాప్ గాని దనిన్
డేబ పడఃకదాన్ తినాఙ్ సిరియ దరోట్  సొహాపె, తూరు ఇనిబాన్ డిఃగితాప్. బాన్ డిఃపెత్ఙ్  ఓడఃదు
సామనమ్ కు మహె. 4 బాన్ సిసూరిఙ్ రెబాజి సుడ్ఃతిఙ్  వరివెట కూడిఃతాపె ఏడు రోసుక్ బానె
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మహప్. ‘నీను యెరూసలేమ్ దు సొనామ్’, ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వెహి లెకెండ్ పవులు  వెహార్ 5-6గాని
బాణిఙ్  సొండెఙ్ టయంఆతివలెమాపుసోతాత్ పెపయ్ నం కితాప్. నమిమ్తికార్ విజేరె,అయ్ లికొడొఃక్,
కొడొఃర్,మావెటపటన్ం వెలిల్దాక ఇడిడ్ః వాతార్. మాపువిజెపె సమ్ దరం ఒడుడ్ దు ముణుకుఙ్  ఊర్ జి
పారద్నం కితాత్ పె ఒరెన్ వెట ఒరెన్ సెలవలొసాత్ పె ఓడః ఎకాప్. వారు వరి ఇండొమర్ జిసొహార్.

7 మాపు తూరుదాన్  సోతాత్ పె తొలెమాయి ఇని పటన్మ్ దు వాతాప్. బాన్ నమిమ్తి తంబెర్ సిరిఙ్  
సుడిః సొహపె వరివెట ఉండి రోజు మహప్. 8 మహస్ నాండిఙ్ సోతాత్ పె కయ్ సరియాదు వాతాప్.
బానె సువార వెహిన్కాన్ పిలిపు ఇండొ సొహపె వనిన్ ఇండొ మహప్. పిలిపుయెరూసలేమ్ దు మనిన్
సఙమ్ దు ఏర్ పాటు కితిత్ ఏడుగురు లొఇ ఒరెన్. 9అయా పిలిపుఙ్ నాలుగ్ రు విడిడ్ ః అయ్ లిక్ మహె.
అవిక్  దేవుణుబాణిఙ్వానిమాటెఙ్ వెహిన్కెఙ్.

10మాపు సెగం రోసుక్ బానె మహివలె అగబు ఇని ఒరెన్ పవక యూదయ పాంతమ్ దాన్  బానె
వాతాన్. 11 అగబు మాపు మనిన్బాన్  వాతాండె పవులు నడుముదు తొహి మనిన్ 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  ఇజియాఅగబు వెహాన్ .

12 యాక మాపు వెహాపె  మాపు, బానె మహి నమిమ్తికార్, పవులు వెట, “యెరూ - సలేమ్ దు
సొనామ్”,ఇజిబతిమాలితాప్. 13దనిన్ఙ్ పవులు, “మీరుఎందనిఙ్  అడఃబాజినఙిదుకం కిబిసినిదెర్?
నా పబు ఆతి యేసువందిఙ్ తొహె అదెఙె ఆఏద్ , వనిన్ వందిఙ్  యెరూసలేమ్ దు సాదెఙ్ బా నాను
ఒపుప్కొడ్ఃజిన”, ఇహాన్ . 14 పవులు మామాటెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃఇతిఙ్ మాపు అలెతాప్. దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్మాతి వజ జరిగ్పిద్ ఇహాప్. 15అయ పటన్మ్ దు సెగం రోసుక్ మహి వెనుకమాపుసామనమ్ కు
విజుఅసాత్ పె ఎకుక్యెరూసలేం పటన్మ్ దుసొండెఙ్ సోతాత్ ప్. 16 కయ్ సరియదాన్ సెగొండార్ సిసూర్ 
మావెటవాతారెమాపుమండెఙ్ ఇజిఒడిఃబితిత్ మాన్సోనుఇండొమఙితతార్. మాన్సోను కుపదికాన్.
మొదొహాన్  అసియేసుపబు సిసూడుః ఆతికాన్.

పవులుయెరూసలేమ్ దు అందితాన్ 
17మాపుయెరూసలేమ్ దు వాతిఙ్  నమిమ్తిత్ తంబెర్ సిర్  మఙి సరద్దాన్  మరాయ్ద కితాత్ ర్ . 18మరస్

నాండిఙ్ పవులుమా వెటయాకోబు డగు సొహాన్ . సఙం పెదెద్లుఙు విజేరె బానెమహార్ . 19పవులు
వరిఙ్  మాడిఃసాత్ న్. వెనుక యూదురు ఆఇవరిలొఇ పవులు కితిత్ సువార పణిదాన్  దేవుణు జరిగ్సిత్కెఙ్ 
విజుపూరివెహాన్ . 20వారుఇకెక్ఙ్ వెహారెదేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ ర్ . పవులువెటవారుఈహ వెహార్ ,
“పవులునా, యూదురు లొఇ నమిమ్తికార్ నండొ వెయుఙ్  లోకుర్  మనార్  ఇజి నీను సుడ్ఃజినిగదె.
వారు విజేరె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వందిఙ్ నండొ పటుదల మనికార్. 21 ఇబెబ్ మనిన్
యూదురు విజేరె నీవందిఙ్ ఉండి బోగట్ వెహ మనార్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, మోసె వెహికెఙ్ విజు
డిఃసెత్ఙ్  ఇజి నీను యూదురు ఆఇవరి లొఇ బతిక్ని యూదు రిఙ్ నెసిప్సిని ఇజి. వరి ఇజిరి కొడొఃరిఙ్
సునతి కినిక ఆఏద్ ఇజి నీను నెసిప్సిని ఇజి. మరి, యూదురు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి మహి పదతిఙ్ 
వజనడిఃనికఆఏద్ ఇజినీను నెసిప్సినిఇజి. వినకవందిఙ్ బోగట్వెహమహా ప్”,ఇహార్ . 22 “అహిఙ
మాటు ఇనిక కిదెఙ్ ? నీను వాతివందిఙ్ విజేరె తప్ ఏండ వెనార్. 23అందెఙెమాపు వెహిన్వజ నీను
కిఅ. ఇనికఇహిఙమొకునిల్ పిత్ మనిన్నాల్ ఎర్మొగావారు  ఇబెబ్నెమనార్. 24నీనువరిఙ్ వెటకూకిస్
ఒసివారుమొకుబడిఃసొనిప్సెత్ఙ్ వరివెట దేవుణు గుడిఃదుసొన్అ. వారుపూజసీజిబురబోడి కిదెఙ్
మనిన్ కరుస్ నీనె సిఅ. అహిఙ నీవందిఙ్ లోకుర్ వెహిమనిన్ బోగట్ నిజం ఆఏద్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్.
నీనుమోసె సితిత్ రూలుఙలొఙిజి నడిఃజినాన్  ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. 25అహిఙయూదురు ఆఇ నమిమ్తి
వరిఙ్  మాపు ఇనిక తీర్ మానం కిజి రాసత్ మనాద్  ఇహిఙ, బొమెమ్ఙ  పూజ కితిత్ వనాక్ఙ్ తినిక ఆఏద్ 
ఇజి, నల తినిక ఆఏద్ ఇజి, మెడః పిడిఃకిస్ సపిత్ వనకాఙ్  తినిక ఆఏద్ ఇజి. రంకు బూలానిక ఆఏద్ 
ఇజి”. ఈహ సఙమ్ ది పెదెద్లుఙు పవులు వెహార్ .

26అందెఙెపవులు,మహస్నాండిఙ్ అయనాల్ ఎరిఙ్ వెటకూకిస్ఒతండెవరివెటసుబబ్రంఆతాన్.
వారు సుబబ్రం ఆజి మంజిని కాలం ఎసెఙ్  అందినాద్, వరి లొఇ విజేరివందిఙ్  ఎసెఙ్ పూజ కిదెఙ్,
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ఇకెక్ఙ్  వెహిన్వందిఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదుయూదురు లొఇమొగావారు మండెఙ్మనిన్ బాడిడ్దు
సొహాన్ .*
పవులు  యూదురు అసాత్ ర్ 

27సుబబ్రం ఆజిమంజినిఏడు రోసుక్ డగు ఆతాద్. అయావలెఆసియదాన్  వాతిమహిసెగొండార్ 
యూదురు, దేవుణు గుడిఃదు యూద మొగవ రిఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు పవులు సుడ్ఃతారె, బానె మహి
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ కలిబిలి కితారె వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. 28 “ఇసాయేలు లోకాండె, తోడుః కిదెఙ్  రదుద్ . మా
లోకాఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్, మోసె సితిత్ రూలుఙ  పడ్ఃఇకెఙ్, యాదేవుణు గుడిఃదిఙ్ పడ్ఃఇకెఙ్ విజు బాడిడ్ఙ
సొనిస్ 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 .
29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పటన్మ్ దు పవులు వెటయూదురు ఆఇ ఎపెసుదికాన్  తోపిమును ఇని ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ముందాలెన్ వారు సుడ్ఃత మహార్ . వనిన్ఙ్ పవులు దేవుణు గుడిఃదు యూదురి మొగగ్
వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్ఃదు తతాన్ ఇజి వారు ఒడిఃబితార్ †. 30పటన్మ్ దు మహిలోకుర్ విజేరె
కలిబిలి ఆతార్. విజుబాణిఙ్ లోకుర్ మందెఙ్ మందెఙ్ ఆజి ఉహ్ కిస్ వాతారె పవులుఙ్ అసాత్ రె
దేవుణు గుడిఃదు యూదురిమొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్మనిన్ బాడిడ్హాన్ వెలిల్ లాగితార్. వెటనెయూదురి
మొగగ్ వరిఙ్ మండెఙ్ మనిన్ బాడిడ్దు సొని సేహెల్ ఙ్  కెహె ఆతె. 31 పవులుఙ్ వారు సపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజిమహిఙ్  యెరూసలేం పటన్ం విజు కలిబిలి ఆతాద్  ఇజి అబెబ్ మహి రోమ సయ్ నమ్ ది పెరి
అతికారిఙ్ కబు వాతాద్. 32 వెటనె అయ పెరి అతికారి సయ్ నమ్ దివరిఙ్, సదాతిపతివరిఙ్ వెట
ఒతండె కూడిఃతి మహిలోకుర్ డగు ఉహ్ కిస్ వాతాన్. లోకుర్ అయ పెరి అతికారిఙ్, వనిన్వెట వాతి
సయ్ నమ్ ది వరిఙ్  సుడ్ఃతిఙ్  పవులుఙ్  డెఃయెద్ ఙ్ డిఃసాత్ ర్. 33 అయ పెరి అతికారి డగు వాతండె
పవులు  అసాత్ న్. ‘రుండిగొలుసాక్ణిఙ్వనిన్ఙ్  తొహ ’ ఇజిఆడసితాత్ న్ . వీండు ఎయెన్ ? ఇనిక కి తాత్ న్ 
ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 వెన్ బాతిఙ్  లోకుర్ సెగొండార్ ఈహ ఇజి, సెగొండార్  అహ ఇజి వెహిస్ డేలిస్
మ హిఙ్ గగోల్  లావాతిత్ఙ్ ని జం ఇనికాదొ ఇజి నెస్ ఏండ ఆతండె ‘బారి గోడఃలొఇ వనిన్ఙ్ ఒతు’ ఇజి
ఆడ సితాత్ న్ . 35పవులు పావుఅనుస్ ముసుక్ వాతివలెలోకుర్ ఒదె కోపమాజిలాగ్ దెఙ్  నెకెఙ్  కితిత్ఙ్ 
సయ్ నమ్ దికార్  పవులుఙ్  పిండితారెఒతార్. 36ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ సప్ అఇజిలోకుర్ విజేరె
డటం గగోలాజి వెటసొహార్.
పవులులోకుర్ వెటవర్ గిజినాన్ 

37మొదొహిపావుఅనుస్దాన్ ఎకిస్ సొనిస్ ఆకరి పావుఅనుస్ దాక వారు సొహార్ . సయ్ నమ్ దికార్ 
 పవులుఙ్  బారిగోడఃలొఇ ఒతెఙ్  సుడ్ఃజి మహిఙ్ పవులు అయ పెరి అతికారి వెట, నీ వెట ఉండి
మాట వెహెఙ్  ఆనాదా ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె అయ అతికారి, “గీకు బాస నీను నెసినిదా?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 38 “యాదినమ్ కాఙ్  ముందాలెన్ అతికారిఙ ఎదువెహిస్ లోకాఙ్  సపిన్ నాలిగ్ వెయి
లోకాఙ్ బిడిఃఙ్ బూమిదు వెట కూకిస్ ఒసిమహిఅయ్ గుపుదేసెమ్ దికి నీను ఆఇదా?”, ఇజిపవులుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 39 దనిన్ఙ్ పవులు, “నాను కిలికియాదు మనిన్ తారుస్ పటన్మ్ దికాన్  యూద వాండు.
నాను అయగొపప్ పటన్మ్ దిలోకు. లోకుర్ వెట వరిగ్దెఙ్ నఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి బతిమాలితాన్.

40 పవులు సెలవ లొసిత్ఙ్ పెరి అతికారి సరి సితాత్ న్. అయావలె పవులు పావు అనుస్ ముసుక్
నిహండె లోకాఙ్ అలెజిమండు ఇజి కియు సయన్ కితాత్ న్ . వారు అలెతిమహివలె పవులుయూదురి
బాసాదు ఈహ వెహాన్ .‡

22
1 “తంబెరిఙాండె,బుబబ్రాండె,నాలొఇఇనితపుప్బాసిలెల్ద్ ఇజిమీరునెసినివందిఙ్  నానువెహిస్ని

మాటెఙ్ వెండు”. 2 పవులు వరి సొంత బాసాదు వరిగ్నిక వెహారె వారు జమ్ న అలెల్త మహార్ .
అయావలెపవులుఈహ వెహాన్ . 3 “నాను కిలికియాదుమనిన్తారుస్ పటన్మ్ దికాన్ యూదవాండు.

* 21:26 21:26 యాబాడిడ్దు మొగవారె మంజినార్. అయ్ లికొడొఃక్ బాన్ సొండెఙ్ ఆఏద్ † 21:29 21:29 యూదురు

ఆఇకార్ దేవుణు గుడిః డేవాదుసొండెఙ్ ఆఏద్ . బాన్ యూదమొగకొడొఃరెసొండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి రూలుమనాద్ ‡ 21:40 21:40
యూదవరి బాస ఏబి బాస. యూద పుజేరిఙు సద్ వితి మహి దేవుణు మాటెఙ్ ఏబి బాసాదునె రాసత్ మహాద్ . వారు వరిగ్తి మాట
అరామియబాస
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అహిఙయాపటన్మ్ దు గొపప్ పేరు పొందితిమేసట్ర్ గమాలియెలు బాన్ మోసెమాఅనిగొగొరిఙ్ సితిత్
రూలుఙ ఎలాగ లోబడ్ఃదెఙ్  ఇజి నెగెండ నెసాత్ నె పిరితా. మీరు విజిదెరె నేండు ఎలాగ పటుదలదాన్
మనిన్దెరొ అయ వజనె నానుబాయా రూలుఙ్ వందిఙ్ పటుదలదాన్ మహ. 4 నాను యేసుపబు
ముసుక్ నమిమ్తి వరిఙ్మొగగ్కొడొఃరిఙ్,అయ్ లికొడొఃకాఙ్  అసితొహిస్ జెలిదు ఇడ్ జిసానేండమాలెఙ్
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
తొహిస్మాలెఙ్ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు తతెఙ్ ఇజిపుజేరిఙబాణిఙ్  ఉతముక్ లొసత్ ఒతానె దమసుక్
పటన్మ్ దుమహియూదురుబాన్  సొహ.

6నాను పయ్ నం కిజిదమసుక్ పటన్ం డగుసొనిస్మహిఙ్,మదెనంవేడఃదు,ఆగాసమ్ దాన్  వెటనె
గొపప్జాయ్  నాసుటులం డెఃయ్ తాద్. 7అయావలెనాను బూమిముసుక్ అరానె, ‘సవులు, సవులు,
నీను ఎందానిఙ్ నఙి మాలెఙ్ కిజిని’, ఇజి నావెట ఉండి జాటు వాతిక వెహ. 8 ‘పబు, నీను ఎయి’
ఇజి నాను వెన్ బాత. వెన్ బాతిఙ్ వాండు ‘నీనుమాలెఙ్ కిజిని నజరేతుదికాన్  ఆతియేసునె నాను’,
ఇజినావెట వెహాన్ . 9నావెటసొనిస్మహికార్ అయజాయ్ సుడ్ఃతార్గానినావెట వరిగ్తిమహివనిన్
జాటు 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.

12అయావలెమోసె సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజి, బకిమనిన్కాన్ అననియ ఇనికాన్ 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. 14అయావలెఅయఅననియవెహాన్ , ‘మాఅనిగొగొరిదేవుణు
నిఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్. దేవుణు నిఙి ఇని పణి వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ ండొ అకక్ నీను నెసెత్ఙ్.
అందెఙెనీనుసుడ్ఃతిమహి,వెహిమహినీతినిజాయితిమనిన్కాన్ నిఙిఏర్ పాటుకితాత్ న్ . 15ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ, నీను సుడ్ఃతికెఙ్, నీను వెహికెఙ్, విజు లోకాఙ్  సొనిస్ వెహెఙ్,  వనిన్వందిఙ్  ఉండి సాసివజ
నీను మంజిని. 16 ఏలు ఎందనిఙ్ ఆలసయ్మాజిని? నిఙ్ జి బాపిత్సం లాగె ఆఅ. యేసు పేరు అసి,
పారద్నం కిజి నీ పాపమ్ కాణ్ నొరె ఆఅ’, ఇజి వెహాన్ . 17 నాను యెరూసలేమ్ దు మర్ జి వాతానె
దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిజిమహ. పారద్నం కిజిమహిఙ్ ఎదునె ఉండి దరస్నం సుడ్ఃత. 18అయ
దరస్నమ్ దు నావెట, ‘నీను యెరూసలేం డిఃసి గజిబిజి సొన్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నావందిఙ్  నీను
వెహిన్సాసి వీరు ఒపుప్కొడ్ఃఏర్’, ఇజి వెహిస్మహికనాను సుడ్ఃత.

19 పబు అయమాట వెహిఙ్  నాను, ‘నాను యూదురి మీటిఙ్  ఇలాక్ఙ్ వరస సొనిస్ మీ ముసుక్
నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ డెఃయ్ జి జెలిదు ఇటాత్ ఇజి వారు విజేరె బాగ నెసినార్. 20 అకాక్దె ఆఏండ,
నీవందిఙ్ సాసివెహిసెత్పానుఙ్  సపిత్వలె,నానుబాఅకక్ ఒపుకొటానెవనిన్ఙ్ సపిత్వరిసాల్ వెఙ్ కాప్ కిజి
మహగదె’, ఇజి పబు వెట వెహ. 21 గాని పబు, ‘నీను సొన్ అ, దూరం మనిన్ దేసమ్ దు బతిక్ని
యూదురు ఆఇవరిబాన్ నాను నిఙిపోకన్’ ఇజినావెట వెహాన్”.
పవులు రోమదిఙ్ అకుక్ ఆతికాన్ 

22 యామాటదాక 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 . 25 గాని పవులు  డెఃయెద్ ఙ్ తొహిఙ్ పవులు వనిన్ డగు మహి సదాతిపతివెట ఈహ
వెన్ బాతాన్, “రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్ ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీర్ పు సిఏండనె కొరెడెఃదాన్ డెఃయెద్ ఙ్ 
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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 . 27అయావలె అయ పెరి అతికారి పవులుబాన్ వాతండె,
“నీనురోమదిఙ్అకుక్మనిన్కిదెనా?”,ఇజివెన్ బాతాన్. “ఒఒ”,పవులుఇహాన్ . 28దనిన్ఙ్ అయపెరి
అతికారి, “లావు డబుబ్ సితాత్ నెయా రోమది అకుక్ నాను పొందిత”, ఇహిఙ్ పవులు, “నాను ఇహిఙ
పుటిత్వలెహానె రోమదిఙ్ అకుక్ మనిన్కాన్” ఇహాన్ . 29అందెఙె పవులు వెట డటిసి వెహెఙ్  వాతికార్
 వెటనె వనిన్ఙ్  డిఃసత్ సితార్. రోమదిఙ్ అకుక్మనిన్ వనిన్ఙ్  గొలుసాక్ణిఙ్  తొహ్ పిసత్ మహ ఇజి నెసి
అయరోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి తియెలాతాన్.
పవులుయూదపెదెద్ల్ ఙనడిఃమివరిగ్జినాన్ 

30మహస్ నాండిఙ్, పవులు ముసుక్యూదురు ఇని నేరంమొపాన్రొ ఇజి నెసెత్ఙ్ అయరోమపెరి
అతికారి ఆస ఆతాన్. అందెఙె పవులు డిఃబిసాత్ న్. పెరి పుజేరిఙ్ ని సంహది సఙమ్ దిఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె
‘మీటిఙ్ కినాట్ ’ ఇజి  ఆడ సితాత్ న్ . వారు కూడ్ఃజివాతివలె పవులుఙ్ వరిముందాల నిల్ పాత్ న్.

23
1 పవులు సంహది సఙమ్ దివరిఙ్ తినాఙ్ సుడ్ఃజి ఈహ వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, గడిఃసిత్ సొహి

దినమ్ కు విజు నాను దేవుణు ఎదు నా గరబ్ం గదిస్ఏండ మహ”. 2 అయావలె విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజేరి ఆతి అననియ పవులు డగు నిలిస్మహివరివెట, “వనిన్ వెయుద్ డెఃయ్ అ”, ఇజి
ఆడ సితాత్ న్ . 3 దనిన్ఙ్ పవులు, “నీను తెలాఙ్  దూలిల్ రాసిత్ గోడడ్ ః* ననిన్కి. దేవుణు నిఙి డెఃయ్ నానెల్.
మోసె సితిత్ రూలుఙ్ తగితివజ నఙి తీర్ పు కిదెఙ్  నీను బసిత్మనిన్. గాని మోసె సితిత్ రూలుదిఙ్
తగ్ ఏండ నఙి డెఃయెద్ ఙ్ ఆడ  సీజినిదా?”, ఇహాన్ . 4 పవులుడగు నిహికార్, “నీను దేవుణు పెరి
పుజేరిదిఙ్ దుసలాడిఃజినిదా?”, ఇహార్ . 5 దనిన్ఙ్ పవులు, “తంబెరిఙాండె, వాండు విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజేరి ఇజి నాను నెస్ ఏత. మీ లోకాఙ్ ఏలుబడిః కినివరిఙ్ దుసలాడిఃజినిక ఆఏద్ 
 ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్  గదె”, ఇహాన్ . 6 యూద పెదెద్ల్ ఙ పెరి సఙమ్ లొఇ సెగొండార్
 పరిసయ్ రు, సెగొండార్ సదుకయ్ రు ఇజి పవులు నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె వెనుక పవులు డటం వెహాన్ ,
“తంబెరిఙాండె,నానుబా పరిసయ్వాండునె, పరిసయ్ వనిన్ఙ్ పుటిత్కాన్. దేవుణుసాతివరిఙ్  నికాన్న్ 
ఇజి నాను నమిమ్జిన. అకక్ నాను ఎదు సుడ్ఃజి మంజిన. దనిన్వందిఙ్  నాముసుక్ తపుప్ మొపిస్
తీర్ పు కిజినార్”. 7పవులుయాక వెహివలె పరిసయురుఙ సదుకయ్ రుఙ నడిఃమి గొడఃబ పుటాత్ ద్.
గొడఃబపుటాత్ దెవారు రుండిజటుఙ్ ఆతార్. 8 (ఎందానిఙ్ ఇహిఙసాతికార్ మర్ జిబతిక్ఎర్,దూతార్ 
 సిలుల్ , దెయమ్ కు సిలు ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్. పరిసయ్ రు ఇహిఙ అకెక్ఙ్ విజు మనెన్ ఇజి
వెహిస్నార్).

9అయావలెఅబెబ్ గొపప్ గగోల్ ఆతాద్. పరిసయ్ రులొఇ సెగొండార్ దేవుణుమోసెఙ్ 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. 10వరి లొఇ గొడఃబ
లావాతిత్ఙ్ వారు పవులు కిసన్ విసీరాన్రెల్సు ఇజి తియెలాతాండెఅయరోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి
సయ్ నమ్ దివరిఙ్  పోకాండెపవులుఙ్ వరినడిఃమిహన్ లాగిజ్బారిగోడఃలొఇతతెత్ఙ్  ఆడసితాత్ న్ . 11ఆ
పొదొయ్ పబు పవులు  తోరె ఆతండె, “దయ్ రం ముసుక్ మన్ అ. నీను యెరూసలేమ్ దు నావందిఙ్ 
 ఎలాగ  సాసివెహిదొఅయావజనె రోమపటన్మ్ దుబాసాసి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
పవులు  సపెత్ఙ్  యూదురు కుట కితాత్ ర్ 

12మరస్ నాండిఙ్  పెందల సెగొండార్  యూదురు కూడిఃతారె, ‘మాటు పవులు  సప్ఏండ ఉండెఙ్ 
తిండెఙ్ ఆఏద్ ’  ఇజి ఒటుట్ కితారె పవులు  సపెత్ఙ్  ఇజిపూరి తెగిసాత్ ర్. 13పవులుఙ్ సపెత్ఙ్ ఆలోసనం
కితిత్కార్  నల్ పయ్ ముసుక్ మొగావారు  మహార్ . 14వారు పెరి పుజేరిఙబాన్ పెదెద్లుఙబాన్  సొహరె
వెహార్ , “మాపు పవులుఙ్ సప్ఏండ ఇనికబా తిన్ఏప్ ఉణ్ ఎప్, ఇజి గటిఙ ఒటుట్ కిత మహప్.
15అందెఙెమీరు, సంహది సఙమ్ దికార్ విజేరె కూడ్ఃజి రోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి వనిన్ఙ్ కబు

* 23:3 23:3 పవులు కోపమాజివెహిమాటెఙ్ 
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పోక్ అ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, పవులు మరిమాబాన్  రపిన్ ఇండు. వనిన్వెటమరి వరిగ్జి వనిన్ వందిఙ్ 
మాపు విజు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసాన్ట్. వాండు ఇబెబ్ అందిఏండనె మాపు వనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ తయారాజి
మనాప్”. 16గాని పవులుఙ్ బణిజ ఆతికాన్ యాక నెసాత్ ండె సెలవ్ లొసాత్ ండె బారిగోడః లొఇ సొనిస్
పవులుఙ్ వెహాన్ . 17అయావలె పవులు సదాతిపతిర్ లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్  కూకాండె, “యాదఙ్ డెఃఙ్
 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, “జెలిదు
మనిన్ పవులు నఙి కూకాండెయాదఙ్ డెఃఙ్  మీబాన్ఒతెఙ్ ఇజి  వెహాన్ . యాదఙ్ డః  మీవెటఇనికాదొ
వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

19అయపెరిఅతికారిఅయదఙ్ డెఃఙ్  కీదుఅసాత్ ండెఉండిపడఃకాద్  ఒతాన్. “నావెటవెహెఙ్ ఇని
మాటమనాద్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 20వెన్ బాతిఙ్  అయాదఙ్ డాఃయెన్, “విగెహిఙ్  పవులుఙ్ 
సంహది సఙం నడిఃమి తసి వనిన్ వందిఙ్ మరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాటిసి వనిన్వెట మరి వరిగ్దెఙ్ నీబాన్ 
సెలవ లొసెత్ఙ్ ఇజి యూదురు ఒపుకొట మనార్. 21గాని నీను వరిఙ్ సరి సీమ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
నలపయ్  మణిసిరిఙ్  ముసుక్ మొగావారు, పవులు  సప్ఏండ మాటు ఉండెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
ఒటుట్ కితారెవనిన్ వందిఙ్  సరిదు సుడ్ఃజినార్. వారువనిన్ఙ్  సపెత్ఙ్  తయారాతమనార్. మీమాటదిఙ్
కాప్ కిజినార్” ఇహాన్ .

22యాకవెహాండె అయపెరి అతికారి, “నీను నఙియాక వెహి ఇజి ఎయెఙ్ బావెహమ్”, 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. 24 పవులుఙ్ 
ఎకిసి ఒతెఙ్  గురమ్ కు సీదు. వనిన్ఙ్  గవరన్రు ఆతి పేలికుస్బాన్ ఇని పమాదం రెఏండ ఒతెఙ్”, ఇజి
వెహాన్ . 25 అయ పెరి అతికారి ఈహె ఉండి ఉతం రాసాత్ న్, 26 “కల్వుదియ లూసియ ఆతి నాను
గొపప్ పేరు మనిన్ పేలికుస్ గవరన్రిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న . 27 వినిన్ఙ్ యూదురు అసాత్ రె సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్  నానునా సయ్ నమ్ దివరివెటవాతానె వినిన్ఙ్  గెల్ పిసత్. ఎందనిఙ్  ఇహిఙ వీండు రోమదిఙ్
అకుక్మనిన్కాన్  ఇజి నాను నెసత్. 28వినిముసుక్ యూదురు ఎందనిఙ్  నేరంమొపిస్నార్ ఇజి నెసెత్ఙ్ 
 నాను వినిన్ఙ్ యూదురి సంహది సఙమి నడిఃమి ఒత. 29 ఒతిఙ్, యూదురి రూలుఙలొఇ మనిన్
ఇనికెఙొవందిఙ్  వారు వినిన్ఙ్నేరంమొపాత్ ర్ గాని,సపెత్ఙ్ నొ,జెలిదుపోకెఙ్ నొ  తగితితపుఙ్ తోర్ ఉతె.
30వినిన్ఙ్  సపెత్ఙ్ ఇజియూదురు కుట కిజినార్ ఇజినాను నెసాత్ నె  వెటనె వినిన్ఙ్  నీబాన్  పోకిస్న. విని
ముసుక్ నేరంమొపిత్కార్ బానీబాన్ వాజివనిన్ముసుక్మనిన్ నేరమ్ కు విజువెహెఙ్ నాను వరిఙ్  ఆడ
 సితత్”.

31అయరోమసయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి ఆడ  సితిత్లెకెండ్  సయ్ నమ్ దికార్ పవులు  ఆపొదొయ్ నె
అంతిపతి ఇని పటన్మ్ దాక కూక ఒతార్. 32 మహస్ నాండిఙ్ వారు పవులు  గురమ్ కు అసిత్
సయ్ నమ్ ది -వరివెటపోకారెమహికార్ మర్ జివాతార్. 33వారు కయ్ సరియదుఅందితిఙ్  అతికారి
పోకి ఉతం గవరన్రిఙ్ సితార్. పవులుఙ్ బా గవరన్రుబాన్ ఒపజెపాత్ ర్. 34-35 గవరన్రు అయ ఉతం
సద్ వితాండె పవులు వెట, “నీను ఎమేణి పాంతమ్ దికి”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కిలికియదికాన్”, ఇజి
వెహిఙ్, “నీ ముసుక్ నేరం మొపిత్కార్ వానివలె నీ సఙతి సూణ ఇజి వెహాన్ . పవులు  హేరోదు రాజు
పెరిఇండొ ఇడ్ జికాప్ కిజిమండెఙ్  ఆడ సితాత్ న్ .

24
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్ పవులు నిలిస్నాన్ 

1అయ్ దు రోసుక్సొహిఙ్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజేరి ఆతిఅననియ, వనిన్వెట సెగొండార్ 
యూద పెదెద్లుఙు, తెరుల ఇని ఒరెన్ తగుగ్ వరిగ్నికాన్, డిఃగు మనిన్ కయ్ సరియాదు వాతార్. వాతారె
పేలికుస్ గవరన్రుబాన్, పవులు వందిఙ్ మొపిత్ నేరమ్ కు వెహార్ . 2-3 పవులుఙ్ కూకిప్సి కోరుట్ దు
నిల్ పాత్ న్. అయావలె తెరుల ఇని తగుగ్ వరిగ్నికాన్ పవులు వందిఙ్  ఈహెనేరంమొపెత్ఙ్  మొదొల్ సాత్ న్,
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“పెరిపేరుమనిన్ గవరన్రుఆతిపేలికుస్,నీనునండొకాలంఏలుబడిః కిజినిఙ్  మాపుసమదానమ్ దాన్
మంజి - నాప్. మాజాతివందిఙ్ మీరు బాగ కితిత్ఙ్  మఙి నెగెండ బతిక్దెఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ విజు
మనెన్. మాపువిజెపెమీరు కితిత్ యానెగిగ్ పణిదిఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజి నిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 4గాని
నానునీపణిదిఙ్  అడుడ్ కిఏండ,మాపుఎందానిఙ్  మీబాన్ వాతాపొఅయసఙతివందిఙ్ వరిగ్న. దయ
కిజి వెన్అ.

5యాపవులు గొపప్ గొడఃబ కినికాన్. లోకం విజుయూదురి నడిఃమి గొడఃబెఙ్  రేపిన్కాన్. వీండు
నజరేతుదిజటుదిఙ్  నెయిక్. యాకవిజుమాపునెసినాప్. 6-7విండుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ దేవుణు
గుడిఃదిఙ్ మయల్  కిదెఙ్ బా సుడ్ఃతాన్. అందెఙె మాపు వినిన్ఙ్  అసాత్ ప్. గాని రోమ సయ్ నమ్ ది
పెరి అతికారి లూసియ వాతండె మాబాణిఙ్ వినిన్ఙ్ లాగితాన్. 8 నీను వినిన్ఙ్ వెన్ బాఅ. మాపు
వినిన్వందిఙ్  వెహిన్కెఙ్ విజు నిజమెఇజి నిఙి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్”.

9తెరుల వెహిమాటెఙ్ విజునిజం ఇజిబానెవాతిమహియూదురుబా ఒపుప్కొటార్.
10పవులు వరిగ్దెఙ్ గవరన్రు సయ్ న కితిత్ఙ్ పవులు వరిగ్దెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్, “గవరన్ర్ ఆతి పేలికుస్,

నీనునండొపంటెఙ్ యాయూదురిలోకాఙ్  నెగెండఏలుబడిః కిజిమహి. అందెఙెనానుదయ్ రమ్ దాన్ 
 వెహిస్న. 11నానుయెరూసలేమ్ దు దేవుణు గుడిఃదు పారద్నం కిదెఙ్ సొహిఙ్ ఏలు పనెండు రోసుక్నె
ఆతె ఇజి విరిఙ్ వెన్ బాతిఙ నీను నెసిన్. 12 దేవుణు గుడిః లొఇబా, యూదురి మీటిఙ్ ఇండొబా,
పటన్మ్ దుబా నాను ఎయెన్ వెటబా లోకురిఙ్ నెకి పొకిక, జటు కిజి రేపిన్క, ఇనికబా యూదురు
సుడ్ఃఏతార్. 13 ఏలు నావందిఙ్ వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వీరు అట్ ఏర్. 14గాని
నాను ఉండి నిజం మాట వెహన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ. నిజం ఆఏద్  ఇజి వీరు వెహిస్ని బోదవజ
నాను నడిఃజిన. ఆహె నడిఃజి దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ విజు, పవకరు రాసిత్కెఙ్ విజు
నాను నమిమ్జి మా అనిగొగొర్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ దేవుణుదిఙ్  పారద్నం కిజిన. 15 వీరు నమిమ్నివజ
నెగిగ్కార్,సెఇకార్ విజేరెసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నార్  ఇజినానుబాదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజిన. 16 అందెఙె నాను, దేవుణు ఎదు గాని, లోకుర్ ఎదు గాని నా గ రబ్ం గదిస్ఏండ
మండెఙ్ సుడ్ఃజిన. 17 సెగం పంటెఙ్ సొహి వెనుక ఏలు నాను నా సొంత జాతిఙ్ సాయం కిదెఙ్,
దేవుణు గుడిఃదు పూజ కిదెఙ్ యెరూసలేమ్ దు వాత. 18-19 దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణు గుడిఃదు
సొహిమహిఙ్, సుబబ్రం ఆతి వెనుకానె యూదురు నఙి బాన్ సుడ్ఃతార్. అయావలె నావెట మంద
లోకుర్ ఎయెర్  సిలెల్తార్. ఇని గొడఃబ జరిగ్ఏతాద్. గాని నాను బాన్ మహివలె ఆసియ దేసెమ్ దాన్ 
వాతిమహి సెగొండార్  యూదురు, బాన్ మహారె నాముసుక్ గొడఃబ ఆతార్. నాముసుక్ వరిఙ్ ఇని
నేరంమహిఙవారెవాజినీవెటవరిగ్దెఙ్. 20సిలిఙనానుసంహదిసఙమ్ దువరిగ్జిమహిఙ్ ఇనితపుప్
వరిగ్త ఇజి వీరు వెహిర్. 21గాని ఉండిమాటనాను వెహ. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, సాతిలోకుర్ మర్ జి
బతిక్నార్  ఇజినమిమ్నివందిఙ్  మీరునేండు నఙితీర్ పుకిజినిదెర్  ఇజినానుబానెడటంవెహమహ”.

22 పవులు వెహి బోదవందిఙ్ గవరన్రాతి పేలికుస్ నెగెండ నెసత్ మహాన్ . అందెఙె వాండు, “రోమ
సయ్ నమ్ దిపెరిఅతికారిఆతిలూసియవానివలెతీర్ మానం కిన”, ఇజివెహండెఅయసదుమీటిఙ్ 
ముగిసాత్ న్. 23వెనుక పవులు  జేలిదు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  కాపు ఇడ్ దెఙ్  సదాతిపతిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ . వనిన్
లోకుర్ వాజివనిన్ఙ్  సుడ్ఃజివనిన్ఙ్ సాయంకిదెఙ్ అడుడ్ కిమాట్ ఇజిఆడ  సితాత్ ండెవనిన్ఙ్  కండెక్సరి
సితాత్ న్ . 24సెగం రోసుక్సొహిఙ్ పేలికుస్ వనిన్ ఆలిస్ ఆతిదుసిలవెటవాతాన్. అదియూదురి అయ్ లి
కొడొః. పేలికుస్ పవులుఙ్ కూక్ పిసాత్ న్. యేసు కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకంవందిఙ్ పవులు వెహికెఙ్ 
 వెంజి మహాన్ . 25గాని 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. పేలికుస్
యూదురిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్  పవులుఙ్  జెలిదునె ఇటాత్ న్.
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పవులు పెసుత్ ఎదు నిలిస్నాన్.

1 పోరిక్యు పెసుత్ అయ పాంతమ్ దిఙ్  గవరన్రు ఆజి మూండి రోసుక్ సొహిఙ్ వాండు
కయ్ సరియాదాన్ ఎకిస్యెరూసలేమ్ దుసొహాన్ . 2బానెపెరిపుజేరిఙుయూదురి పెదెద్లుఙు పవులు
ముసుక్ మహి తపుప్ఙవందిఙ్ గవరన్రుఙ్  వెహార్ . 3 “దయ కిజి పవులు  యెరూసలేమ్ దు పోక్ అ”,
ఇజి వారు గవరన్రుబాన్ నండొ సుటుక్ బతిమాలితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పవులుఙ్ సరుద్ సపాన్ప్
 ఇజి వారు కుట కిజి మహార్ . 4గాని గవరన్రు, “పవులు  కయ్ సరియాదు కాప్ ఇటాత్ మనాద్. నాను
వెటనెబానెసొనిస్న. 5అందెఙెమీలొఇమనిన్పెరిలోకుర్  నావెటబానెసొండెఙ్. పవులుముసుక్ ఇని
తపుప్బామహిఙవీరు కోరుట్ దు నేరమ్ కు తోరిసెత్ఙ్ ఆనాద్” ఇహాన్ .

6గవరన్రు వరివెటఎనిమిదినొపదిరోసుక్నొమహివెనుక,డిఃగు కయ్ సరియాదుసొహాన్ . మహస్
నాండిఙ్ కోరుట్ దు సొహాండె తీర్ పు కిదెఙ్ ఇజి, తీర్ పు కినిబాన్ బసాత్ న్. ‘పవులు  కోరుట్ దు తగాట్’ ఇజి
ఆడసితాత్ న్ . 7పవులువాతిఙ్ యెరూసలేమ్ దాన్ డిఃగువాతియూదురు వనిన్ సుటులం నిహరెవనిన్
ముసుక్ నండొ రకమ్ ది బల్ మి ఆతి తపుప్ఙ్  మొపాత్ ర్ గాని అకెక్ఙ్  నిజం ఇజి రుజుప్  కిదెఙ్  వారు
అట్ ఎతార్.

8 పవులు, “నాను యూదురు రూలుఙ్ వందిఙ్ గాని, యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు -
గుడిఃవందిఙ్గాని, రోమదేసెమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిని కయ్ సరువందిఙ్గాని ఇని తపుప్బా కిఏత”, ఇజి
వనిన్ వందిఙ్  వాండె వెహాన్ .

9నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి యూదురు ఒడిఃబిదెఙ్ ఇజి గవరన్రు సుడ్ఃతాన్. అందెఙె వాండు పవులు
వెట వెన్ బాతాన్, “యెరూసలేమ్ దుసొనిస్బానె నీ వందిఙ్  వీరు వెహిన్కెఙ్ నిజమ్ నొఅబదద్మ్ నొ ఇజి
నాను తీర్ పు కిదెఙ్ నీను ఒపుప్కొడ్ఃజినిదా?”.

10దనిన్ఙ్ పవులు, “రోమరాజుఆతికయ్ సరుదికోరుట్ దు నిలిస్న. యాకోరుట్ దునెనఙితీర్ పుకిదెఙ్.
యూదురిఙ్ ఇని తపుప్బా నాను కిఏత. అకక్ నీను నెగెండ నెసిన్గదె. 11నాను ఇని రూలుదిఙ్ బా
తపిత్ఙ,సావుదిఙ్  తగితి పణి కిత ఇహిఙ, సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్  నాను సుడ్ఃఏ. గానినాముసుక్ వీరు
వెహిన్కెఙ్  నిజం ఆఉ ఇహిఙ నఙి వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్  ఎయెరిఙ్ బాఅకుక్ 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
ఆతిపోరిక్యు పెసుత్ ఙ్ మాడిఃసెత్ఙ్  కయ్ సరియాదువాతార్ 14వారు పెసుత్ వెట నండొ రోసుక్ మహార్ .
మహిఙ్ పెసుత్ పవులు వందిఙ్రాజువెటవరిగ్తాన్, “గవరన్రు ఆతిపేలికుస్ 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 వరివెటవెహ, ‘రోమఅలవాటు ఇహిఙ,
నిందెఙ్  మొపిన్కార్ ఎయెన్ ముసుక్ తపుప్మొపాన్రొ,వాండువాజివరినడిఃమివనిన్ వందిఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
 అవకాసంసిఏండముందాలెన్తీర్ పుకిదెఙ్ ఆఎద్ ’ఇజి. 17అందెఙెవారునావెటఇబెబ్వాతివలెనాను
ఆల్ సెంఆఏండమరస్నాండిఙ్ నెసదు కూడ్ఃపాత్ నెపవులు  నాముందాలతపిసత్. 18నేరమ్ కు  మోపిత్కార్
 నిహివలె నాను ఒడిఃబితిత్లెకెండ్ వారు నేరమ్ కు లొఇ ఉండి నేరంబా వనిన్ ముసుక్ మొప్ ఏతార్.
19 ఇహిఙ, వరి మతంవందిఙ్, సాతి సొహియేసు ఇని ఒరెన్ వందిఙ్ పవులు వెట గొడఃబ ఆతికాదె
తోరితాద్. పవులు ఇహిఙ యేసు బతిక్జినాన్  ఇజి వెహిస్నాన్. 20 యా సఙతివందిఙ్ మరి ఇనిక
కిదెఙ్  ఇజినెస్ ఏండాతానెనానుపవులువెట, ‘నీనుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్బానెదినిన్వందిఙ్  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”.

* 25:13 25:13యూదయదేసెమ్ దిఙ్ ఎకుక్ మనిన్ పాంతమ్ కాఙ్ వీండు రాజు
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22అగిప రాజు పెసుత్ వెట, “అయ పవులు వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ నాను ఇసట్మాజిన” ఇహిఙ్, “విగెహిఙ్
 నీను వెండెఙ్ ఆనాద్”, ఇహాన్ .

పవులు అగిపరాజుఎదు నిలిస్నాన్
23మహస్నాండిఙ్ అగిపరాజుని,వనిన్తఙిసిఆతిబెరిన్కయరాజువరిగ్నిఅతికారంఇండొవాతార్.

వారు ఎసొగొపప్ పెరికార్ ఇజితోరిసి కరుస్ ఆతిరాజురిసొకెక్ఙ్ ఇట్ కిజి, బఙారం, వెండి ఇడిక్జి రోమ
సయ్ నమ్ ది పెరి అతికారి లోకుర్ వెట, పటన్మ్ ది ముకెలమతివరివెట వాతార్. వాతారె పవులుఙ్ 
తగ్ అ ఇజి పెసుత్ ఆడ  సితిత్ఙ్ జమానుఙ్ సొహరె  పవులుఙ్ వరి నడిఃమి తతార్. 24అయావలె పెసుత్
వెహాన్ , “అగిపరాజు,మాబాన్ కూడ్ఃజివాతిమహివిజులోకాండె,మీరుయాపవులు  సుడ్ఃజినిదెర్.
యెరూసలేమ్ దు మరి ఇబెబ్బా యూదురు విజేరె వీండు బత్ కినిక ఆఏద్ ఇజి గగోలాతాత్ రె నావెట
పిరాడ్ కితాత్ ర్ . 25గానిసావుదిఙ్  తగితిక ఇనికబా వీండు కిఎతాన్ ఇజినాను నెసాత్ నె రోమరాజుబాన్ 
సొండెఙ్  వీండు వెహిఙ్  రోమ రాజుబాన్ సొనిస్ తీర్ పు ఆపిద్ ఇజి నాను తీర్ మానం కిత. 26 గాని
నాను రోమరాజుఙ్  వినిన్వందిఙ్ ఇనిక రాసిత్ పోకెఙ్ ఇజి తోర్ ఏత. తీర్ పు కిదెఙ్ తగితిక ఇనికబా విని
ముసుక్సిలెల్ద్ . అందెఙెమీరువిజెరినడిఃమిని,అగిపరాజు,నీనడిఃమిబావినిన్ఙ్  తతత్ మనన్. మాపు
వినిన్వెట వరిగ్తివెనుక ఇనికబా రాసెత్ఙ్  నెసాన్సు. 27తొహిస్ అసి తీర్ పు కిదెఙ్ పోకివనిన్ముసుక్ ఇని
నిందమోపత్ మనాద్ ఇజి వెహ్ ఏండ వనిన్ఙ్ కయ్ సరుబాన్ పోకెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను నెసాన్”.

26
1 అగిప రాజు పవులుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలు నీ వందిఙ్  వరిగ్దెఙ్  నాను సరి సీజిన”, ఇజి వెహాన్ .

అయావలెపవులు కియుసాపాత్ ండెవనిన్ వందిఙ్వాండెముదాయిఇజిమొదొల్ సాత్ న్, 2 “అగిపరాజు,
యూదురు నా ముసుక్ మొపిత్ నేరమ్ కు నిజం ఆఏద్  ఇజి నావందిఙ్ నీ ఎదు వరిగ్దెఙ్ నాను గొపప్
సరద్ ఆజిన. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి అలవాటుఙ్ విజు వరి గొడఃబెఙ్ విజు నీను బాగ నెసినికి.
అందెఙె దయ కిజినామాటఓరిసి వెండు.

4 ఇజిరివలెహాన్ అసి నాను ఎలాగ  మహ ఇజి, నాసొంత లోకుర్  నడిఃమి, నాసొంత దేసమ్ దు,
యెరూసలేమ్ దుబా, ఎలాగ  బతిక్జి మహ ఇజి, యూదురు విజేరె బాగ నెసినార్. 5మామతమ్ దు
పరిసయ్ రి జటుదికార్ ఉండి రూలుబా తప్ ఏండ నీతి నిజాతిదాన్ నడిఃనార్. 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. 7మాపనెన్ండు తెగగ్దికార్
 యాఒటుట్ వందిఙె ఎదు సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్  రెయు పొగల్ డిఃస్ ఏండ పారద్నం కిజి మంజినార్. ఓ
రాజు,నానుబాఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిదనిన్వందిఙెయూదురునాముసుక్నేరంమొపిస్నార్.
8సాతివరిఙ్  దేవుణు నికాన్న్  ఇజి నమిమ్దెఙ్  మాపుఅట్ ఎప్ ఇజిమీరు ఎందనిఙ్ వెహిస్నిదెర్ ?

9నజరేతుదికాన్  యేసువందిఙ్ వెహిమనివిజుదనిన్ఙ్ నెకిస్పొకెఙ్  నాను అటిన్ పణివిజుకిదెఙ్ వలె
ఇజినానుబాముందాల ఒడిఃబిజిమహ. 10అయావజనెనానుయెరూసలేమ్ దు కిత. పెరి పుజేరిఙ్ 
నఙిఅతికారంసితిత్ఙ్  నానుదేవుణుదిఙ్ కేటఆతి నండొండారిఙ్ జెలిదు ఇటాత్ . అకాక్దెఆఏండ,వరిఙ్ 
సపెత్ఙ్ తీర్ మానం ఆతిఙ్ ‘నాను బాఒపుప్కొడ్ఃజిన’, ఇజి వెహ.

11నాను నండొ సుటుక్ యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ఇలాక్ఙ్  సొనిస్ నమిమ్తి వరిఙ్  గొపప్ మాలెఙ్
కిత. యేసు ముసుక్ నమకం ఇడ్ ఏప్  ఇజి వారు వెహిన్దాక నాను బలవంతం కిత. అకాక్దె ఆఏండ
వరిముసుక్ ఒదె కోపం ఆతానె,ఆఇ పటన్మ్ కాఙ్ బాసొహనెబాన్ బామాలెఙ్ కిత”.

పవులు ఎలాగయేసుపబుఙ్ నమిమ్తికాన్ ఆతాన్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
12 “ఆహె నాను ఒరుస్, పెరి పుజేరిఙు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆడదాన్ దమసుక్ పటన్మ్ దు సొనిస్

మహ. 13ఓరాజు,మదెనెం ఆతివలె సరుద్ సొనిస్మహివలె,ఆగాసమ్ దాన్  వాతిపెరిజాయ్ సుడ్ఃత.
అయ జాయ్  పొదుద్ జాయ్ ఇంక పెరి జాయ్. అకక్ నఙి సుటులం, నావెట మహివరి సుటులం
డెఃయ్ తాద్. 14మాపువిజెపె బూమిదు అరాప్. అయావలె, ‘సవులు, సవులు, నీను నఙి ఎందానిఙ్ 
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మాలెఙ్ కిజిని? ములుల్ డుడుడ్ దాన్  గుతివలె మర్ జి వెనుక గుసె ఆతిఙ నండొ కసట్ం తపిసిన్’, ఇజి
అరామియబాసాదు వెహిమాటనాను వెహ.

15 ‘నీను ఎయి, పబు’, ఇజినాను వెన్ బాతిఙ్, ‘నీనుమాలెఙ్ కిజినియేసునానె’ ఇజి పబునావెట
వెహాన్ . 16 ‘ఏలు నిఙ్ జి నిల్ అ. నాను ఎందనిఙ్ నిఙి తోరె ఆత ఇహిఙ, నావందిఙ్  పణి కిదెఙ్,
నావందిఙ్ నేండు సుడ్ఃతికెఙ్ విజెరిఙ్  వెహిస్, వాని కాలమ్ దు నాను నిఙి తోరిసిన్కెఙ్ విజేరిఙ్  వెహిస్
నఙి ఉండి సాసివజ మండెఙ్ నిఙి నాను ఏర్ పాటు కిజిన. 17 ఇసాయేలు లోకాణిఙ్ నిఙి నాను
గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇలోకాణిఙ్ గెల్ పిసన్. యూదురు ఆఇవరినడిఃమినాను నిఙిపోకన్.

18ఎందానిఙ్ నిఙిపోకిస్న ఇహిఙ,వారు సీకటిదాన్ జాయ్ దువాజి వరి కణెకెఙ్ తోరెఆదెఙ్. వరిఙ్ 
సయ్ తాన్ సతుత్ హాన్  దేవుణు దరోట్  మహెఙ్. నాముసుక్ నమకం ఇడ్ జి, వరిపాపమ్ కు నొరె ఆదెఙ్.
నావందిఙ్ కేట ఆతి వరివెట కూడ్ఃజి మండెఙ్. దినిన్వందిఙె నిఙి వరి నడిఃమి పోకిస్న’ ఇజి పబు
నావెట వెహాన్ .

19అందెఙె ఓఅగిపరాజు,నాను ఆగాసమ్ దాన్  వాతిఅయమాటెఙలొఙితత్ . 20లొఙితాత్ నె తొలిత
దమసుక్ పటన్మ్ దు, వెనుకయెరూసలేం పటన్మ్ దు,మరియూదయపాంతం విజు,యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ బానెసిప్సత్. ఇనిక నెసిప్సత్ ఇహిఙ, విజేరె,పాపమ్ కు డిఃసి దేవుణు దరోట్ మరుద్ ఇజి. పాపమ్ కు
డిఃసిత్సితిత్దనిన్ఙ్  తగితిలెకెండ్ నెగిగ్ పణిఙ్  కిదు ఇజి. 21నాను ఈహె నెస్ పిసిత్ దనిన్వందిఙెయూదురు
నఙి యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతారె నఙి అసాత్ రె సపెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. 22 గాని
గడఃసిత్ సొహికాలం విజుదేవుణు నఙితోడుః మహాన్ . అందెఙెనాను ఏలు ఇబెబ్ నిలిస్ తకుక్వరివెట,
పెరివరివెట నిజం వెహిస్న. వానికాలమ్ దు ఇనికెఙ్  జరిగ్నెలె ఇజి పవకరుని,మోసెవెహికెఙెనానుబా
వెహిస్న. 23 అకెక్ఙ్  ఇనికెఙ్  ఇహిఙ, కీసుత్ నండొ మాలెఙ్ ఆజి సాతాన్. సాతి వరిబాణిఙ్ తొలిత
నిఙ్ నాన్. నిఙ్ జి,యూదురిఙ్,యూదురుఆఇవరిఙ్ దేవుణు - దరోట్ సొండెఙ్ జాయ్ తోరిసాన్న్”.

24 పవులు ఈహె, వనిన్ వందిఙ్  వరిగ్జి మహిఙ్  పెసుత్ , “పవులు, నీను వెరి వాండు. నండొ సదు
కితిత్ఙ్ అకక్ నిఙి వెరి కిబిసినాద్”, ఇజి డటం వెహాన్ .

25దనిన్ఙ్ పవులు, “గొపప్ పెరికాన్ ఆతి పెసుత్ ,నాను వెరి వాండు ఆఏ. నాను నెగిగ్బుదిద్దానె నిజం
వెహిస్న”, ఇహాన్ . 26 “రాజుయాసఙతిఙ వందిఙ్ నెసినాన్. అందెఙె వనిన్వెట దినిన్ వందిఙ్  నాను
అడుడ్ సిలెల్ండ వరిగ్జిన. దినిన్ వందిఙ్ ఇనికబా వనిన్ఙ్ డాఙ్ జి మనిక సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్  ఇహిఙ,
జరిగ్తికెఙ్ విజు ఉండి మూల పడఃకాద్ జరిగ్ఏతాద్. 27 ఓ రాజు, పవకరిమాటెఙ్  నీను నమిమ్జిని
ఇజి నాను నెసాన్”. 28 దనిన్ఙ్ రాజు, “నిసొస్ సులువుదాన్ నఙి కీసుత్ లోకు కిదెఙ్ ఇజి  నీను నఙి
ఒపిసినిదా?”, ఇహాన్ .

29 “సులువుదానొ ఆలసయ్మ్ దానొ నీను ఒరిదె ఆఏ, నేండు నఙి వెంజినికార్ విజేరె నా వజ ఆదెఙ్ 
ఇజి  నాను దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిన. గాని నా వజ గొల్ సాక్ణిఙ్  తొహె ఆదెఙ్  పారద్నం కిఏ”, ఇజి
పవులు వెహాన్ . 30 అయావలె రాజు, గవరన్రు, బెరిన్క, వరివెట బసిత్ మహికార్ విజేరె  నిఙితాత్ ర్.
31వారు వెలిల్ వాతారె, “వీండుసావుదిఙ్ గాని,తొహెఆదెఙ్ గానితగితి పణి ఇనికబా కిఏతాన్”, ఇజి
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 32 “వీండు ‘కయ్ సరు రాజుబాన్ సొన’, ఇజి వెహ్ ఏండ మహాన్ ఇహిఙ
వినిన్ఙ్ డిఃసిత్సితిత్క మరి”, ఇజి అగిపరాజుపెసుత్ ఙ్ వెహాన్ .

27
పవులు ఓడః ఎకిస్ రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 

1 మాపు ఓడః ఎకిస్ ఇటలి దేసెం సొండెఙ్ ఇజి ఆడ  వాతిఙ్, పవులుఙ్, మరి జెలిదు మహి
సెగొండారిఙ్ యూలి ఇని సదాతిపతిఙ్  ఒపజెపాత్ ర్. వాండు రోమ సయ్ నమ్ లొఇ ఉండి గుంపు ఆతి
అవ్ గుసుత్ ఇని గుంపుదికాన్. 2మాపుఅదమతిత్యదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నం ఆతాప్.
యాఓడః ఆసియపాంతమ్ దు సమ్ దరం డగు మహి పటన్మ్ కాఙ్  సొనిక. దెసలొనిక పటన్మ్ దాన్ 
ఒరెన్  మసిదోనిదేసెమ్ దికాన్  అరిసత్ర్ కు ఇనికాన్  మావెటమహాన్ . 3మహస్నాండిఙ్  సీదోను ఇనిబాన్ 
వాతాప్. సతాతిపతి ఆతియూలి పవులు ముసుక్ దయతోరిసాత్ ండె పవులు వనిన్ కూలబాబుర్ బాన్
 సొనిస్ వారు వనిన్ఙ్  నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ సెలవ్ సితాత్ న్ . 4 వెనుక బాణిఙ్ సోతాపె కుప ఇని దీవ్పు
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ఓరమ్ దాన్  గాలి తకుక్ మహి బాడిడ్దు పయ్ నం ఆతాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ  దీవ్పుదాన్  గొపప్ గాలి
సమ్ దరం దరోట్ డెఃయ్ జిమహాద్ .

5వెనుకమాపుకిలికియ,పంపులియఇనిపాంతమ్ కాఙ్డగుమహిసమ్ దరండాటాత్ పెలుకియాదు
మనిన్ మూర ఇని పటన్మ్ దు వాతాప్ . 6 బానె అలెకస్ంతియదాన్ వాతి ఉండి ఓడః ఇటలి పటన్ం
సొండెఙ్ తయారాత మనాద్  ఇజి రోమ సతాతిపతి సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె మఙి అయ ఓడఃదు
ఎకిసాత్ న్. 7 మాపు నండొ రోసుక్ మెలేక పయ్ నం కితాత్ పె గాలివందిఙ్  మాలెఙ్ ఆతాపె కీన్దు ఇని
దీవ్పుదిఙ్  ఎదు వాతాప్. గాలిమఙి ఎదు డెయ్ తిఙ్  అయాసరిమరి సొండెఙ్  అట్ ఎతాప్. అందెఙె
మాపు గాలి తకుక్ డెఃయిమహి బాడిడ్దాన్ సొహపె సలోమ్ను ఇని బాడిడ్ డాటిస్ కేతు దీవ్పు ఓరదాన్
 పయ్ నం కితాప్. 8గాలిడెయ్ తిఙ్ మాలెఙ్ఆజి,ఓరదాన్  పయ్ నం కితాత్ పెనెగిగ్బాడిడ్ ఇని కూకిన్జాగదు
వాతాప్. దనిన్ డగు లుసెయపటన్ంమహాద్ .

9పయ్ 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
ఎజుమానిమాటెఙ్ అసాత్ న్. 12పినిన్ కాలమ్ దు మండెఙ్  అయాబాడిడ్ నెగిగ్కాద్  ఆఏద్ ఇహిఙ్  బాణిఙ్
 డిఃసిసోతెఙ్  నండొండార్  వెహార్ . కేతదుమనిన్ పీనికుస్ ఇనిబాన్ అందిజిబానెపినిన్ కాలం గడఃపాన్ట్ 
ఇజివారు విజేరె ఒడిఃబితార్. యాపీనికుస్ పటన్ం దసిణ పడఃమర,ఉసస్న్ పడఃమర దరోట్  మొకొం
మహమహాద్ .
సమ్ దరమ్ దుముసూర్  డెఃయ్ జినాద్ 

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 . 14 గాని 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 ఎండాతానెగాలి డెఃయ్ తిమహిదరోటెన్ ఓడః మహాపెసొహప్ .

16 వెనుక కంద ఇని ఉండి ఇజిరి దీవ్పు ఓరదాన్  సొహివలె అయగాలిమాముసుక్ డెఃయ్ఏండ
అయ దీవ్పు మఙి ముసాత్ ద్. నండొ కసట్బాడిఃతాపె ఇజిరి ఓడఃదిఙ్ ముసుక్ లాగితాప్. 17ముసుక్
లా గితాపె నెగెండ తొహ ఇడాత్ ప్. వెనుక పెరి ఓడఃదిఙ్ పెరి నాసుదాన్  సుటులం గటిఙ తొహార్. మరి
సురిసు ఇని ఇసక్ మెటు ముసుక్ ఓడః డెఃయ్ నాద్ సు ఇజి తియెలాతారె ఓడః మెలేక సొనీద్  ఇజి
ఓడఃది సాప‡ డిఃపాత్ రె గాలి డెఃయ్ నిదరోట్ సొనీద్  ఇజి డిఃసాత్ ర్. 18 అయ ముసూర్ డిఃస్ ఏండ
డెఃయ్ జి మహిఙ్ మహస్ నాండిఙ్  వారు ఓడఃదు మహి బరుఙ్ సమ్ దరమ్ దు విసీరెద్ఙ్  మొదొల్ సాత్ ర్.
19దనిన్మహస్నాండిఙ్ వారు ఓడః నడపిసినిసెగంసామనమ్ కు వరిసొంత కికాణిఙ్ సమ్ దరమ్ దు
విసీరార్. 20నండొ రోసుక్ పొదుద్ గాని సుకెక్ఙ్ గాని తోర్ ఏండమహె. గాలి గొపప్ఙ డెఃయ్ జిమహాద్ .
మాపాణమ్ దిఙ్ ఎలాగ  గెల్ పిసెత్ఙ్,మాపుసానాపెల్సు ఇజి తియెలాతాప్.

21వారునండొరోసుక్బోజనంకిఏండమహిఙ్ పవులువరినడిఃమినిహండెవెహాన్ , “బాబురాండె,
మీరు నామాట వెంజిమంజినిక ఇహిఙ నెగెండ మహాద్ మరి. కేతుదాన్ సో ఏండ మహిదెర్ మరి.
సోఏండ మంజినిక  ఇహిఙ, యా నసట్మ్ కు కసట్మ్ కు జరిగ్ఏండాతాద్ మరి. 22 ఏలు ఇహిఙ
దయ్ రమ్ దాన్ మండు ఇజి నాను గటిఙ వెహిస్న. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీలొఇ ఎయెన్ బా సాజి
సొన్ ఇదెర్. గాని ఓడః ఉండెనె పాడాఃన సొనాద్. 23-24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పొదొయ్  నాను, ఎయె
వాండునొ, ఎమేణి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజిననొ, అయ దేవుణు దూత నాబాన్ వాతండె, ‘పవులు,
తియెల్  ఆమ. నీను కయ్ సరురాజుఎదు నిలెద్ఙ్ వలె. దేవుణు కనికారమాతికాన్. నీవందిఙ్ ఇదిలోనీ
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వెటమ నిన్వ రిపాణమ్ కు దేవుణు గెల్ పిసాన్నెల్’ ఇజి వెహాన్ . 25అందెఙెబాబురాండె, దయ్ రమ్ దాన్ 
మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దూత నావెట వెహివజ జరిగ్నాద్ ఇజి నాను దేవుణు మాట  నమిమ్జిన.
26గానిమాఓడః 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. 28అందెఙెవారు ఇజిరి బరుదిఙ్తాడు తొహిస్ డిఃపాత్ రె ఎసొలోతుమనాద్  ఇజి సుడ్ఃతార్.
నూటఇర్ వయ్  అడుఃగుఙ్లోతుమనాద్  ఇజినెసాత్ ర్. సెగంవెనుకమరిడిఃపాత్ రెతొంబయ్ అడుఃగుఙ్
 లోతు మనాద్  ఇజి నెసాత్ ర్. 29మాఓడః ఓరదు మనిన్ పణుకుముసుక్ తగిల్నాదొ ఇజి తియెలాతారె
వారు ఓడః వెనుకపడఃకదాన్  నాలిగ్ లంగరుఙ్డిఃపాత్ రెజాయ్ ఆనెండపారద్నం  కిజిమహార్ . 30ఇహిఙ్,
ఓడః నడిఃపిన్కార్  ఓడః డిఃసి సొండెఙ్ సుడ్ఃతార్. వారు ఓడః ముందాల్ పడఃక మనిన్ లంగరుఙ్
డిఃపెత్ఙ్  ఇజి నాటిసి ఓడఃదు మనిన్ ఇజిరి ఓడః సమ్ దరమ్ దు డిపాత్ ర్. ఇజిరి ఓడఃదు ఎకిస్సొండెఙ్
ఆలోసనం కితాత్ ర్ . 31 పవులు అకక్ నెసాత్ ండె సదాతిపతివెట, “సయ్ నమ్ దివరివెట, యా ఓడః
నడిఃపిసినికార్  ఓడః డిఃసి సొనార్ ఇహిఙ, మీరు తపె ఆదెఙ్  అట్ ఇదెర్”, ఇహాన్ . 32 అందెఙె
సయ్ నమ్ దికార్  ఇజిరి ఓడః తొహిమహినాసు కుతారె సమ్ దరమ్ దు డిఃసత్ సితార్.

33 కోడిఃజామ్ దు పవులు విజెరె వెట వెహాన్ , “ఏలు బోజనం కిదు, మీరు బోజనం కిఏండాజి
 పదినాలిగ్ రోసుక్ ఆతె. నిసొస్రోసుక్మీరుమనుస్బాదఆజిఇనికబాఉణెఎండమహిదెర్. 34అందెఙె
నాను 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 .
35 ఈహ వెహి వెనుక పవులు రొటెట్ అసాత్ ండె వారు సుడ్ఃజి మహివలె దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహండెరొటెముకెఙ్ కితాండెతిండెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. 36వారు విజేరె దయ్ రం ఆతారెబోజనం కితాత్ ర్ .
37 అయ ఓడఃదు మాపుమొతత్ం రుండివందెఙ్  డబయ్ ఆరు - మంది మణిసిర్  మహాప్. 38వారు
పొటపంజుఉటి 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 ఏతార్గాని ఓడః ఉండి ఇసక్మనిన్
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 మహిసాప ఎకిసాత్ రె గాలి నెకిస్ ఒనిలెకెండ్ ఓరదు
నడ్ఃపిసాత్ ర్. 41 గాని ఓడః ఏరులొఇ మనిన్ ఉండి ఇసక్ మెటుదు డఃసె ఆతాదె ఓడః ముందాహిక
ఇసాక్దు నాడిఃతాద్. వెనుక పడఃకాదు పెరి ఉలెక్ఙ్ డెయ్ తిఙ్ ఓడః బదెఙ్  బదెఙ్  ఆతసొహాద్.

42జెలిదాన్ ఒసి మహిలోకుర్ సమ్ దరమ్ దు ఈత డెఃయ్ జి తపె ఆజి సొనార్ ఇజి తియెలాతారె
వరిఙ్  సపెత్ఙ్  సయ్ నమ్ దికార్ ఆలోసనం కితాత్ ర్ *. 43గాని సతాతిపతి పవులు  గిల్ పిసెత్ఙ్  ఒడ్ఃబిజి
సయ్ నమ్ ది వరి ఆలోసనమ్ దిఙ్ సరి సిఏతాన్. ఈత డెఃయెద్ ఙ్  నెసిన్వారు ముందాల సమ్ దరమ్ దు
డిఃగ్ జి గదెం డాటిస్ ఈత డెఃయ్ జి ఓరదు సొండు ఇజి ఆడ సితాత్ న్ . 44మహివరిఙ్ బలెల్ఙ్ సెకెక్ఙ్
 ఓడఃదిముకెక్ఙ్  అసిఒడుడ్ దుసొండెఙ్ ఆడ  సితాత్ న్.  ఈహెమాపువిజెపెగెల్ సాత్ పెఒడుడ్ 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 పిత్వలెగొపప్ విసంమనిన్ఉండిసరాస్  వేడిఃదిఙ్  వెహ్ కాణ్  వెలిల్ వాతాదెపవులు కీదు
కటాత్ ద్. 4 పవులు కీదు సరాస్  దూఙ్ జిమహిక అయ దీవ్పుదికార్  సుడ్ఃతిఙ్  వారు ఒరెన్ వెట ఒరెన్

§ 27:40 27:40 ఓడః తిర్ పిన్ ఇజిరిమర * 27:42 27:42 క యుద్ వారు తపె ఆతిఙ వరిఙ్ కాప్ కిని సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ వరి
అతికారిలోకుర్ సపెత్ఙ్ ఇజి రోమ రూలుమహాద్ 
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 వరిగ్తార్, “నిజమ్ నె, వీండు లోకాఙ్  సపిన్కాండె, ఏలు సుడ్ఃఅ, సమ్ దరమ్ దాన్  గెలిసి వాతాన్ గాని
నాయం సీని దేవుణు వినిన్ఙ్  బతిక్దెఙ్ సరి సిఎన్.

5గాని పవులు అయసరాస్ దిఙ్  సిసుముసుక్ సడ్ఃతిఙ్ అది సిసుద్ అర్ తాద్. పవులుఙ్ ఇనికబా
ఆఏతాద్. 6 ఆ దీవ్పుదు మనికార్ పవులు ఉబినాన్, సిలిఙ వెటనె సానాన్  ఇజి ఒడిఃబిజి సుడ్ఃజి
మహార్ . గానివారు సుడ్ఃజిమహిఙ్పవులు  ఇనికబాఆఏతాద్. అందెఙెవారు వరిమనుస్మారిసాత్ రె,
‘వీండు ఒరెన్ దేవుణులెకెండ్మనిన్కాన్ ’ ఇజి వెహార్ .

7అయ దీవ్పుది నెయిక్ ఆతి పొపిల్ ఇనివనిన్ఙ్ బానె డగునె బూమిఙ్  మహె. వాండు మఙి వనిన్
కూలెఙ వజ  మరాయ్ద సితండె మూండి రోసుక్ వనిన్ ఇండొ కూడుఃపాత్ న్. 8 అయ నెయిక్ అపొప్సి
నోబుదిఙ్,మరినెతెత్ర్ పొటదాన్ బాదఆజిమహాన్ . పవులు,వాండుమహిగదిలొఇసొహాండెపారద్నం
కితాండె వనిన్ ముసుక్ కికు ఇడ్ జి వనిన్ఙ్  నెగెండ్ కితాత్ న్ . 9 ఇక జరిగ్తిఙ్  అయా దీవ్పుదు  కసట్ం
అసిత్మహికార్ విజేరె బానె వాతారె నెగెండ  ఆతార్. 10వారు మఙి నండొ ఇనాయమ్ కు సితాత్ రె నెగిగ్క
కితాత్ ర్ . వెనుకమాపుపయ్ నమాతివలెమఙిఅవ్ సరంమనికెఙ్ విజుఓడఃదు తతాత్ రె ఇటాత్ ర్.

పవులుమెలితదీవ్పుదాన్  రోమపటన్ంసొనిస్నాన్ 
11ముండి నెలెఙ్ ఆతి వెనుక అలెకస్ంతియదాన్  వాతిఉండి ఓడః ఎకాపె పయ్ నమాతాప్. అయ

ఓడః పినిన్ కాలమ్ దు మెలిత దీవ్పుదు మహాద్ . కాసత్రు,పోలుకుస్ ఇని జవల దె య మ్ కాణిబొమెమ్ఙ్
ఆఓడఃముందాహిబాన్ మహాద్ . 12మాపుసురకూస్  ఇనిబాన్ వాతాపెబానెమూండిరోసుక్మహప్.
13బాణిఙ్ పయ్ నమాతాపె సుటులం తిర్ వ్ జి రేగియు ఇనిబాన్ వాతాప్. ఉండి రోజు వెనుక దసిణ
దరోట్ దాన్  గాలి డెయ్ తిఙ్ మహస్ నాండిఙ్ పొతియొలి ఇనిబాన్ వాతాప్. 14బానె నమిమ్తి వరిఙ్ 
సెగొండారిఙ్  సుడ్ఃతాప్. ‘మాబాన్వారం రోసుక్మండు’ ఇజివారుమఙిబతిమాలితార్. దనిన్వెనుక
మాపురోమపటన్మ్ దువాతాప్. 15రోమాదుమహినమిమ్తికార్ మాపురోమాదువాజినాప్ ఇజి కబు
వెహారెసెగొండార్రోమపటన్మ్ దాన్ అపియాదు*మహిసతదాక,మరిసెగొండార్మూండిసతమ్ కు†
మహి బాడిడ్దాక మఙి కూకిస్ ఒతెఙ్ వాతార్. పవులు వరిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితాత్ న్ .
వనిన్ఙ్ దయ్ రంవాతాద్. 16రోమపటన్మ్ దుఅందితిఙ్ పవులుఙ్,వనిన్ఙ్ కాప్ కినిజమానివెటఉండి
ఆదు ఇండొ కేటమండెఙ్  సెలవ దొహ్ కాద్.
పవులు రోమదుమనిన్యూదురిఙ్ దేవుణుమాటవెహిస్నాన్ 

17 మూండి రోసుక్ సొహి వెనుక పవులు బానె మహి యూద పెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్  కూక్ పిసాత్ న్.
వారు కూడ్ఃజి వాతివలె పవులు వరివెట వెహాన్ , “తంబెరిఙాండె, మాలోకాఙ్  పడ్ః ఇకెఙ్ గాని, మా
అనిగొగొరిఅలవాటుఙపడ్ఃఇకెఙ్ గానిఇనికబానాను కిఏత. ఇహిఙ్ బా,నఙియెరూసలేమ్ దుఅసాత్ రె
రోమవరిఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. 18 వారు నఙి గవరన్రుబాన్ తతాత్ రె నండొ పసెన్ఙ్ వెన్ బాజి సుడ్ఃతివలె 
సావుదిఙ్ తగితి తపుప్ ఇనికబా నాను కిఏత ఇజి తెలితాద్. అయావలె నఙి డిఃసెత్ఙ్  సుడ్ఃతార్.
19గాని నఙి డిఃసెత్ఙ్ యూదురు ఒపుప్కొడ్ఃఏతార్. అందెఙె నాసొంత లోకుముసుక్ నఙి ఇనిమొరొ
సిలిల్ఙ్ బా కయ్ సరుబాన్ సొనిస్ నావందిఙ్ వెహెఙ్ ఆత. 20 అందెఙె నాను మిఙి సుడ్ఃదెఙ్  మీ
వెట వరిగ్దెఙ్ మిఙి కూక్ పిసత్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకు ఎయెవనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినారొ వనిన్వందిఙెనాను ఏలుయాగొలుసాక్ణ్తొహెఆతమనన్”, ఇజి వరివెట వెహాన్ .

21 దనిన్ఙ్ యూదురు, “యూదయ పాంతమ్ దు మనిన్ మా లోకాణిఙ్  మీవందిఙ్  మఙి ఇని
ఉతమ్ బా రెఏతాద్. ఇబెబ్ వాతి మా లోకు ఎయెర్ బా మీ వందిఙ్ ఇని సెఇ మాటబా వెహ్ ఏతార్.
నీను ఇనికాదొతపుప్ కితిత్ ఇజిమాపువెన్ఏతాప్. 22గానియాసఙతివందిఙ్  మీఆలోసనంఇనిక ఇజి
వెండెఙ్  మాపుఆసఆజినాప్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙనీను కూడిఃతిమహియాజటువందిఙ్ విజేరెలోకుర్ 
పగదాన్ వెహిస్నార్  ఇజిమాపునెసినాప్”, ఇహార్ .

23అందెఙెవారు పవులువెటపలాన్ రోజుకూడ్ఃదెఙ్  ఏర్ పాటు కితారెపవులుబతిక్నిబాన్  మంద
ఆజివాతార్. పవులు పెందాహాన్ అసి పొదొయ్ దాక నెగెండ వరిఙ్ వెహిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్

* 28:15 28:15 అపియాదుమహి సత రోమ పటన్మ్ దాన్ అరువయ్ తొమిమ్ది కిలోమీటర్ దూరం మహె † 28:15 28:15
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 వరివెట వెహాన్ .  మోసె సితిత్ రూలుఙ్ దాన్, పవకరు రాసిత్ మాటెఙాణ్  యేసువందిఙ్ తోరిసి, వాండు
వెహిన్కెఙ్ నిజమె ఇజి వెహిస్ తోరిసాత్ న్. వరిఙ్ ఒపుకొడిఃసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 పవులు వెహిమాటెఙ్ 
సెగొండార్ నమిమ్తార్,మహికార్  నమిమ్ఏతార్.

25 వారు ఒరెన్ వెట మరి ఒరెన్ వరిగ్జి నెక పొకారె ఉండె మనుస్ ఆదెఙ్  అట్ ఎండాతారె మర్ జి
సొహార్ .  వారుమర్ జిసొనిముందాలపవులు వరివెటఉండిమాటవెహాన్ , “దేవుణు ఆతమ్యెసయ
పవకదాన్ మీఅనిగొగొర్ వెట వెహిమాటనిజమె.

26అకక్ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను సొనిస్యాలోకాఙ్ వెహ . ‘మీరుబాగ వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్
అట్ఇదెర్. బాగ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని తొఇదెర్ '. 27 ఎందానిఙ్  ఇహిఙయాలోకురి మనుస్ బేగి అరద్ం
కిఎద్. వారు కణుకెఙ్  గిబిబ్ఙ్  మూకమనార్. సిలిల్ఙ్  వారు కణకాణ్  సుడ్ఃతార్మరి. మనుస్దు అరద్ం
కితాత్ ర్ మరి. నాదరోట్  మహిఙనాను వరిఙ్ నెగెండ  కిన”, ఇజి దేవుణు వెహాన్ .

28అందెఙె దేవుణు రకస్ణ సీనాన్ ఇని సువారయూదురు ఆఇ వరిఙ్  సీజినాన్ ఇజి, వారు అయ
మాటవెనార్, ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె”. 29-30రుండి పంటెఙ్  పూరిపవులు ఉండి ఇలుల్ అదెలొసాత్ ండె
బతిక్తాన్. వనిన్బాన్  వాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు డగు కితాత్ న్ . 31దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్, పబు
ఆతియేసుకీసుత్ వందిఙ్ దయ్ రమ్ దాన్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ, నెసిప్సాత్ న్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రోమపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు
సఙమ్ దివరిఙ్ రాసిత్ ఉతం.

నెలవ్ కిబిసిని
యాఉతంరాసిత్కాన్ పబుఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డుఆతిపవులు. రోమాదుమనిన్దేవుణుదిఙ్ 

నమిమ్తిత్వరిఙ్ యాఉతంరాసాత్ న్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యేసుయాలోకమ్ దువాజిసిలువాదుసాజి,మరిజ్
నిఙ్ జిపరలోకమ్ దుసొహివెనుక56సమసంనడిఃమి (ఏ.డి55-56)రాసన్మంజిన. యాఉతమ్ దు
ముకెలమాతిక ఇనిక ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిన్ సువార. సువార ఇహిఙఇనిక, సువారనమిమ్తివరిఙ్ 
ఇనికెఙ్ జరిగ్నె, వినకవందిఙ్ రాసినాన్ . మరి, దేవుణు లోకురిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కార్ ఇజి ఎలాగ
ఇడిజ్నాన్ , పబు ఆతియేసుకీసుత్ వలెహాన్ ఎలాగ విడుదలవానాద్ ననిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ రాసినాన్ .

1 కీసుత్ యేసుఙ్ పణి కినికానాతి పవులు ఇని 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
వానెండమహివలెనె, దేవుణుమాటెఙ్ రాసిత్ మహి పవకరుబాన్ దేవుణుయాసువార వందిఙ్ వెహన్
ఇజి ఒపందం కితత్ మహాన్ . 3దేవుణు మరిసి వందిఙెయాసువార. వీండు లోకు వజ దావీదు రాజు
తెగాదు పుటిత్కాన్. 4వీండు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణు మరిసి ఇజి గొపప్ సతుత్ దాన్ తోరె ఆతాన్.
ఎలాగ ఇహిఙ,వాండుసాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్. వాండుమాపబు ఆతియేసు కీసుత్ నె.

5కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ అపొసుత్ డువజదేవుణునఙికూకాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,విజుజాతిదికార్ 
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిజ్ , వనిన్ఙ్ మాడిఃసి, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ ఇజి. 6 రోమ పటన్మ్ దు
యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తికార్ ఆతి మీరుబా దేవుణు కూకి వరి లొఇ మనిన్దెర్. 7 దేవుణు పేమ కిజి,
వనిన్ఙ్ కేట ఆతి మిఙి విజేరిఙ్ నానుయా ఉతం రాసిన. బుబాబ్తిమా 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. యేసు

పబువలెహాన్ నమిమ్తిత్ దనిన్వందిఙ్ రోమ దేసెమ్ దికార్ ఏలుబడిః కిని విజు బాడిడ్దు మనిన్ లోకుర్ 
వెహిస్నార్ . 9-10నాను ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివెలె మీ వందిఙ్ వెహిస్ని సువార పూరి మనుస్దాన్ 
నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దినిన్ఙ్ సాసి. గాని నాను ఎలాగ ఇహిఙ్ బా ఏలు వాజి మిఙి
సుడ్ఃదెఙ్ దేవుణు సితత్ం ఆదెఙ్ ఇజిపారద్నం కిజిన.

11ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివాజిసుడ్ఃజిదేవుణువందిఙ్ బతిక్నిబతుక్దుమిఙిదయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ 
ఇజి ఆస ఆజిన. 12 ఎలాగ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ ఇహిఙమాటు ఒరెన్ వనిన్ నమకమ్ దాన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ వెలె. 13నమిమ్తి తంబెరిఙాండె,నాను నండొ సుటుక్ మిఙి సుడిః వాదెఙ్ ఇజి
ఆలోసనం కితత్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె. గాని అట్ ఎండ ఆత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అడుడ్ ఙ్ వాతె.
మీబాన్ వాజిమిఙిసుడ్ఃతిఙమీబాణిఙ్ మఙిగొపప్లాబంవానిలెకెండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమీననిన్
నండొ జాతిఙ నడిఃమి నాను సొని లెకెండ్ మీ నడిఃమిబా నాను వాజి సువార వెహెఙె ఇజి. సువార
వెంజి నమిమ్జి దేవుణు కొడొఃర్ ఆనార్.

14యూదురు ఆఇ వరిఙ్ విజేరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నాను ఉండి అపుప్ మనిన్కాన్. గీకు బాస నెసిత్
వరిఙ్ బా, నెస్ ఇ వరిఙ్ బా, పెరి సదువుమనిన్ వరిఙ్ బా, సదువు సిలిల్ వరిఙ్ బావెహిస్ సీదెఙ్ ఇజి నఙి
ఉండి అపుప్ మనాద్. 15అందెఙె, రోమ పటన్మ్ దు మనిన్ మిఙిబాయా సువార వెహెఙ్ ఇజి నాను
గొపప్ ఆస ఆతమన.
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16ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను సువార వెహెఙ్ సిగు ఆఏ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్ విజేరిఙ్ 
వరిపాపమ్ కాణిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ యాసువారదిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ ఒదెద్ సతుత్ మనాద్. యాసువారతొలిత
యూదురిఙ్ వెనుక ఆఇజాతిఙసాటెఆజినాద్ . 17యాసువారదు దేవుణు ఇనిక వెహిస్నాన్ ఇహిఙ,
లోకు కితిత్ తపుప్ పణిఙవందిఙ్ వారు సికస్పొందిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజినె. వారుయేసుపబుముసుక్
నమకం ఇడిత్ వందిఙె సికస్దాన్ తపె ఆతార్. యాక ముందాల్ ఒరెన్ దేవుణు పవక రాసిత్ లెకెండ్ నె.
“ఎయెర్ నీతినిజయికాన్ ఇజినానుఇడత్ మనానొ,వాండునాముసుక్నమకంఇడిత్ వందిఙ్ ఎలాకాలం
బతిక్నాన్”.

దేవుణులోకుర్ ముసుక్ నండొకోపం ఆజినాన్ 
18 దేవుణువందిఙ్ మనుస్ సిలిల్ లోకాఙ్ విజేరిఙ్ సెఇపణి కిని విజేరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్ ఇజి

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

21యూదురు ఆఇకార్, దేవుణు ఎలాగమరికాన్ ఇజి నెసిత్ఙ్ బాదేవుణు ఇజిమాడిఃస్ ఎర్,వాండు
కితిత్ దనిన్వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహ్ఏర్. నసిత్వలె వారు దేవుణు వందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండ
ఆతారె. వరి ఆలోసనమ్ కు సెఇకెఙ్ ఆతె. 22వారు బుదిద్ మనిన్కార్ ఇజి వెహె ఆజి బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ 
కితాత్ ర్ . 23 ఎలాకాలం మంజిని దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజినగవ్ రం సిఏండ బొమెమ్ఙ పొగ్ డిఃజి గవ్ రం
సితాత్ ర్ . సబిజ్సొనిలోకులెకెండ్ ,పొటిఙ్ లెకెండ్ ,జమతుఙ్ లెకెండ్ ,మరిబూమిముసుక్ఊజిబూలాని
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 దనిన్ఙ్ ఇడాత్ ర్. విజుదనిన్ఙ్ పుటిసిత్కాన్ ఆతి ఒరెండె
దేవుణుదిఙ్, మాడిఃసి వనిన్ఙ్ లొఙిఎండ, దేవుణు పుటిసిత్ వనకాఙ్ మాడిఃసాత్ ర్, వనకాఙ్ లొఙితాత్ ర్.
గానిపుటిసిత్కెఙ్ విజుఅయదేవుణుదిఙె ఎసిత్వలెబామాడిఃసెత్ఙ్ వెలె.

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

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

2
దేవుణు సరియాతితీరుప్ తీరిసాన్న్ 

1మహికార్ తపుప్ కినికార్ ఇజిమీరు వెహిస్ వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిదెరా? ఆహె వెహిఙమీరు
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 ఇజి మాటు నెసినాట్ . 3 అందెఙె ఆఇ లోకుర్ 
పాపం కినికార్ ఇజి వెహిస్ని మీరు అయపాపమ్ కునె కిజి మహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆఇదెర్ 
ఇజినెసెత్ఙ్ వెలె. 4దేవుణుమీవెటవనిన్గొపప్విలువాతిదయ,కనికారంతోరిసినాన్. అకక్మీరుఇజిరి
కణకదాన్ సుడ్ఃజినిదెరా? దేవుణుమీవెటతోరిసిని కనికారంమీరుపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసీని
వందిఙ్ నె ఇజిమిరు నెస్ ఇదెరా?

5గాని మీరు మీ మనుస్దు గొపప్ గర ఆజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండ మహిఙ దేవుణు
తీరుప్ కిని రోజుదు మీ ముసుక్ సికస్ నండొ కుంబ కిజినిదెర్ . దేవుణు విజు లోకురిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
తీరుప్ కిని దినమ్ దు మిఙిబా తీరుప్ కినాన్. 6దేవుణు ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వారు కితిత్ పణిఙ తగితిక
మరిజ్ సినాన్ లె✡ 7 దేవుణుబాణిఙ్ జాయ్ ని గవ్ రం, సావు సిలిల్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి డిఃస్ ఎండ నెగిగ్
పణిఙ్ కిజిమహివరిఙ్ దేవుణు ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీనాన్. 8గాని నఙినానె నెగెండమండెఙ్ 
ఇజి సుడ్ఃజిని వరిఙ్, దేవుణు వెహిస్ని నిజమాతిమాటదిఙ్ డగు కిఏండ ఒదెద్ సెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ ,
దేవుణుబాణిఙ్ గొపప్ కోపం వానాద్ . 9 పాపం కిజినె మంజిని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాదెఙ్ వానె.
కసట్మ్ కు వానె. ననిన్ కసట్మ్ కుయూదురుఙ్ మొదొలిస్నె. వెనుకయూదురు ఆఇ వరిఙ్ వానె. 10గాని
నెగిగ్ పణిఙె కినివరిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ ని గవ్ రం, సాంతి సీనాన్. ముందాల యూదురిఙ్ ని
వెనుక యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సినాన్. 11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకాఙ్ తీరుప్ కినివలె తేడ
తొఏండ 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 ఇహిఙవారు రూలుఙలొఙిఏతార్ . 13నీతినిజయికాన్ *ఎయెన్ ఇహిఙ, దేవుణు రూలుఙ్ 
వెహికాన్ ఆఏన్ , అయ రూలుఙ్ లొఙితిత్కాండె. 14 దేవుణు యూదురిఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ యూదురు
ఆఇవరిఙ్ సిఏతాన్ . అహిఙ్ బావారుఅయరూలుఙ్ వజబతిక్తిత్ఙ్ ,అయరూలుఙ్ వారునెసత్మనార్ 
ఇజి మాటు నెసినాట్ . అయ రూలుఙ్ వరిఙ్ సిలుల్ గాని మనిన్లెకెండ్ వారు నడిఃజినార్ . 15అయ
రూలుఙ్ వరి మనుస్దు ఇడె ఆతె మనెన్ ఇజి వరి పణిఙాణ్ తోరిసినార్ . ఒరెన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా
సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ్ బా అకెక్ఙ్ నెగిగ్కెఙొ, సెఇకెఙొ ఇజి వనిన్ మనుస్దు నెసినాన్ . అహె దేవుణు సితిత్
రూలుఙ్ వనిన్ బుదిద్దు మనెన్. 16లోకుర్ వరిమనుస్దు ఎయెరిఙ్ నెస్ ఏండ ఇడిత్మనిన్ ఆలోసనమ్ కు
వందిఙ్ బా, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజుదు తీరుప్ సీనాన్ . యేసు కీసుత్ వెటయాకెఙ్ విజు జరిగ్జినె ఇజి
నాను వెహిస్ని సువారదు మనాద్.

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజనడిఃనికాప్ ఇజి వెహిస్నియూదురువందిఙ్ 
17ఏలుయూదురు ఆతిమిఙిఉండిమాటనాను వెహన్. మాపుయూదుర్ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్.

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాప్, అందెఙె దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఆనాప్, ఇజి
మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. దేవుణు కొడొర్ ఇజిపొగ్ డెః ఆజినిదెర్. 18దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఇనిక ఇజి
మీరు నెసిన్దెర్. దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నెగెండ నెసిత్ఙ్, డగు కిదెఙ్ విజుదనిన్ఙ్ మిసిత్ విలువాతికెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 19గుడిడ్వరిఙ్ సరి తోరిసి నడిఃపిసిని వరిలెకెండ్,యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
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సరియాతి సరి వెహిస్ నడ్ఃపిసెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. సీకటిదు నడిఃసిని వరిఙ్ జాయ్ 
తోరిసినివరిలెకెండ్ మీమాటెఙాణిఙ్ యూదురుఆఇవరిఙ్ దేవుణుసరితోరిసినిదెర్ ఇజివెహిస్నిదెర్.
20 బుదిద్ సిలిల్వరిఙ్, యూదురు ఆఇవరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటాన్ప్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిజినిదెర్. కొడొఃర్ 
లెకెండ్ మనిన్వరిఙ్, ఇహిఙ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ ఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్కాప్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, రాసిత్మనిన్ దేవుణు మాటదు మనిన్ విజు వనకాఙ్ ఇంక ఒదెద్
విలువాతి గెణం మరి నిజుమాతిమాటమీబాన్ మనాద్ గదె. 21మహివరిఙ్ నెసిప్సిని మీరు, మిఙి
మీరె నేరెప్ ఆఇదెరా? డొఙ కిమాట్ ఇజి గటిఙ వెహిస్ని మీరు డొఙ పణి కిజినిదెరా? 22 రంకు
బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ఇజివెహిస్నిమీరు రంకు బూలాజినిదెరా? దెయమ్ కాఙ్ డిఃసిత్ సితిత్ మీరు దెయమ్ క
గుడిఃదికెఙ్ డొఙ కిజినిదెరా? 23 దేవుణు రూలుఙ్ మాబాన్ మనెన్ ఇజి వెహిస్ మీరు అయా రూలుఙ
లొఙిఏండ దేవుణుదిఙ్ సిగు తపిసినిదెర్. 24 “మీరు ఈహ కితిత్ఙ్ దేవుణు పేరుయూదురు ఆఇకార్ 
దూసిసినార్ ✡”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్క,మీవందిఙ్ బారాసిత్ లెకెండ్ నె.

25 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ మీరు నడిఃజినిదెర్ ఇహిఙ మీరు సునతి ఆతి వందిఙ్ 
మిఙి లాబం మనాద్. గాని దేవుణు సితిత్ రూలుఙ మీరు లోఙిఇతిఙ మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇజి
తొరిసెత్ఙ్ సునతి కిబె ఆఇయూదురు ఆఇవరిలెకెండ్ మీరు. 26అయావజనె, సునతి కిబె ఆఇతిఙబా
దేవుణుసితిత్ రూలుఙవజనడిఃనియూదురుఆఇకార్ వనిన్సొంతలోకుర్ లెకెండ్ వాండు ఇడాన్న్ గదె.
27సునతికిబెఆఇకార్ గానిదేవుణురూలుఙలొఙినిమిఙితీరుప్ కినార్. ఎలాగఇహిఙ,మిఙిరూలుఙ
విజు రాసిత్ మహిఙ్ బా, సునతి కిబె ఆతిఙ్ బా అయా రూలుఙ లొఙిఇతిఙ్ యూదురు ఆఇకార్ మిఙి
తీరుప్ కినార్ .

28దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇనికాదొ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ కినికాన్, నిజమాతియూదవాండు
ఆఏన్. దేవుణు లోకుర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇనికాదొ కితిత్ఙ దేవుణు ఒపుకొణాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబిమాట్. 29గాని, నిజమాతియూద వాండు ఎయెన్ ఇహిఙ, మనుస్ మారిసిత్కాండె నిజమాతి
యూద వాండు. దేవుణు ఆతమ్దాన్ మనుస్మారిసిత్కారె 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 ఇనిలాబంమనాద్ 
ఇజి మీరు వెహిన్దెర్ సు? 2 దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్ని విజు సఙతిఙలొఇబా గొపప్ లాబమ్ నె! ఎలాగ
ఇహిఙ, దేవుణు వాండు కితిత్మనిన్ ఒపందమ్ కు మనిన్ వనిన్ మాటెఙ్, ముఙాలమా అనిగొగొరుఙ్ నె
సితాత్ న్.

3 అహిఙ, యూదురు నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏతార్ . వారు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కార్ ఆఇతిఙ్ , దేవుణు వాండు వెహిలెకెండ్ కిఏన్ ఇజి వెహిస్నిదెరా? 4 నాను వెహన్, ఆహె
ఇండెఙ్ ఆఏద్. దేవుణు వెహిలెకెండ్ వాండు కినాన్. లోకుర్ దేవుణు వెటవెహిలెకెండ్ కిఎండఅబదద్ం
వెహికార్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు నిజమ్ నె వెహన్న్. దావీదు రాజు దనిన్వందిఙ్ కీరన పుసత్కమ్ దు ఈహ
రాసత్ మనాన్. దేవుణుఈహ వెహాన్ , “నీను వరిగ్నివలెనీమాటెఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజిలోకుర్ వెహాన్ర్ .
లోకు నీముసుక్ నేరంమొపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినివలెవారు గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండానారేల్✡.

5మాటు తపుప్ కినివలె దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసి వాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి ఒదెద్
తోరిసినాన్ . అందెఙెమాటు తపుప్ఙ్ కితిత్వందిఙ్ , మఙి సికస్ సితిత్ఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ 
ఇజి వెహిన్కార్ మనార్ . 6ఆహె ఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నాయం కినికాన్ ఆఏన్ 
ఇహిఙ, విజేరె లోకాఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మనిన్ అతికారం ఎలాగ మంజినాద్ . 7 ఎయెన్ బా, “నాను
తపుప్ వెహ”, ఇజి వెహాన్నుస్. గాని నాను తపుప్ వెహ ఇహిఙ దేవుణు నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ ఇజి
తోర్ జినాద్ . అందెఙె లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొడ్ డిఃనార్ . అహిఙ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డు వానివలె నాను
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తపుప్ కితిత్దనిన్ఙ్ దేవుణు నఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ సు. 8అయాలెకెండ్ 
వెహిన్క నిజం ఇహిఙ, దేవుణు పొగ్ డెః ఆపిన్ ఇజిమాటు పాపం కిజి మండెఙ్ నా? నానుబా ఈహ
వెహిస్నఇజిసెగొండార్ తపుప్మొపిస్నార్. ఈహ వెహిన్వరిఙ్ దేవుణుతీరుప్తీరిసితగితిసికస్సీనాన్.

దేవుణు ఎదు నిజమాతికాన్ ఎయెన్ బాసిలెల్న్.
9అహిఙ ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటుయూదురు,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 బానీతిమనిన్కాన్ ఆఏన్, నీతిమనిన్కాన్ ఒరెన్ బాసిలెల్న్”. 11సరియాతిఇనిక ఇజి
అరద్ం కినికాన్ ఒరెన్ బా సిలెల్న్ . దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి రెబానికాన్ బా సిలెల్న్ . 12విజేరె ఉండెలెకెండ్ 
సెఇపణిఙ్ కినికార్ ఆతారె దేవుణుబాణిఙ్ మహసొహార్ . సరియాతి పణి కినికార్ ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ .
ఒరెన్ బాసిలెల్న్ ✡”, 13 “లోకుర్ మాటెఙ్ ఎలాగమనెన్ఇహిఙ,పీనుగుదిఙ్ మూసిత్ వెనుకమరిజ్ లాగితిఙ
ఎలాగ కంపు డెఃయ్ నాదొ, అయాలెకెండ్ నె. మాటెఙాణిఙె మొసం కిజినార్✡. సరాసి విసం లోకాఙ్ 
ఎలాగపాడ్ః కినాదొఅయాలెకెండ్ నెవారుమాటెఙాణిఙ్ పాడ్ః కినార్”✡. 14 “వారుఆఇవరిఙ్ సయిప్ 
కిజినె మంజినార్. ఆఇవరిఙ్ దూసిసినార్.”✡ 15 లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ వరిఙ్ సులునె వానాద్ . 16వారు
సొనిబాన్ విజునాసనంకిజినార్,లోకాఙ్ గొపప్ కసట్మ్ కుతపిసినార్. 17ఆఇవరివెటసమాదనమ్ దాన్ 
బతిక్దెఙ్ ఎసెఙ్ బానెస్ ఏర్.”✡ 18వరిమనుస్దు దేవుణు ఇహిఙ ఇని తియెల్ సిలిల్కార్.

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

20దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ కితిత్దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎయెరిఙ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజి
వెహ్ ఎన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ్ నెసిత్మహిఙ్ బామాటు ఎసొస్నొ తపుప్ఙ్ కితిత్కాట్ ఇజి
నెసత్ మనాట్ .
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాండె నీతిమనిన్కాన్ ఆనాన్.

21గానిలోకుర్ దేవుణుఎదు ఎలాగనీతినిజయికార్  ఆదెఙ్ అటాన్ర్ ఇజిదేవుణుఏలుమరిఉండి
సుటు తోరిసత్ మనాన్. మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్వలెహాన్ ఆఏద్ . గాని దినిన్వందిఙ్ మోసెఙ్ సితిత్
రూలుదు మరి ఒరెన్ దేవుణు పవకరు రాసిత్ మాటెఙలొఇబాతోరిసత్ మహాద్ . 22యేసుకీసుత్ ముసుక్
నమకం ఇడిత్వరి పాపమ్ కు విజు దేవుణుమాయిపాత్ న్. దేవుణు సుడ్ఃతిఙయూదురుని యూదురు
ఆఇకార్ ఇజి తెడః ఇనిక సిలెల్ద్ . ఎయెర్ నమిమ్జినారొ దేవుణు వరి పాపమ్ కు విజు మాయపాత్ న్.
వారు నీతి నిజాయిమనిన్కారె. 23ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విజేరెపాపం కితాత్ రె దేవుణు తయార్ కితిమనిన్
గొపప్ జాయ్ పొందిదెఙ్ అట్ ఏండాతార్. 24గాని కీసుత్ యేసు మా వందిఙ్ సాతిఙ్, అయసావుదాన్ 
మాటు కితిత్ పాపమ్ కు వందిఙ్ వానిసికస్దాన్ దేవుణుమఙిడిఃబిసాత్ న్ . ఎలాగ ఇహిఙ,తపుప్ కితిత్కార్ 
ఇహిఙ్ బా,అయతపుప్ఙ్ నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి దయాదరమ్మ్ దాన్ ఉండి ఇనాయం లెకెండ్ సెడినె
సీజినాన్ .

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

27అందెఙె ఏలు, మోసెసితిత్ రూలుఙ లొఙితిత్ఙ్ నీతిమనిన్కాట్ ఆతాట్ ఇజిపొగిడిఃదెఙ్ అట్ ఏట్,
యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె మాటు కితిత్ పాపమ్ కు విజు దేవుణు మాయిపాత్ న్ ఇజి దేవుణు వహాన్న్.
అయావజనెమాటు నీతిమనిన్కాట్ ఆనాట్. 28రూలుఙలొఙితిత్ఙ ఆఏద్,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙానె
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పాపమ్ కు విజుమాయిపెఆజి నీతిమనిన్కార్ ఆతార్ ఇజి దేవుణు వెహాన్న్. యాకమాటు నెసినాట్.
29దేవుణు, వహియూదురిఙ్ నె దేవుణు ఆఏన్ గదె, మహిజాతిది వరిఙ్ బా దేవుణుగదె. ఒఒమహి
జాతిదివరిఙ్ బా దేవుణునె. 30 ఒరెండె దేవుణునె మనాన్. వాండు యూదురిఙ్ ని యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ ని  విజేరిఙ్ వరినమకం వందిఙ్ పాపమ్ కు విజుమాయిపిస్,నీతిమనిన్కార్ ఆతార్ ఇజివెహాన్న్.
31అహిఙ కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ దేవుణు ఎదు నీతి మనిన్కార్ ఇజి దేవుణు వెహిఙ, రూలుఙ
విలువ సిలెల్ద్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, రూలుఙ్ విలువ సిలిల్కెఙ్ ఆఉ. యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ మహిఙ్ అయరూలుఙ్ మరిమరిలొఙిదెఙె.

4
నమకమ్ దాన్ అబహాంనీతినిజాయిమనిన్కాన్ ఆతాన్ 

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

4 ఒరెన్ పణి కితిత్దనిన్ఙ్ కూలి దొహ్ కిఙ అయాక ఇనాయం ఆఏద్ గదె. అకక్ వనిన్ కూలినె.
నీతినిజయికాన్ ఆదెఙ్ ఇహిఙబాఅయాలెకెండెన్. 5గాని,తపుప్ కితిత్వనిన్ తపుప్ఙ్ దేవుణుమాయిపిస్
నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాన్న్ . నమిమ్ని వనిన్ నమకమ్ దాన్ , వాండు నీతినిజయికాన్ ఇజి
దేవుణు ఇడాన్న్ . గాని, వనిన్ పణిఙాణిఙ్ నీతినిజయికాన్ ఆఏన్ . 6 దినిన్వందిఙ్ దావీదురాజుబా
కీరన పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. ఇనిక ఇహిఙ, నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు
ఇడిత్కార్ గొపప్ సరద్ ఆతికార్ . వరి పణివందిఙ్ ఆఏద్ , నమకం వందిఙె. 7పాపం కితిత్దనిన్ఙ్ దొహ్ కి
సెమవందిఙ్ వారు సరద్ ఆనికార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి తపుఙ్ మరిఎతుత్ కిఎ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం
కితాత్ న్. 8ఎయెర్ దిపాపమ్ కాఙ్ దేవుణులెకక్తొఏండొవాండు సరద్ ఆతికాన్.✡ 9పాపమ్ కాఙ్ దేవుణు
సెమిసిత్ దనిన్వందిఙ్ మనిన్ సరద్ సునతి ఆతియూదురిఙ్ నె ఆఏద్. సునతి కిబెఆఇ యూదురు ఆఇ
వరిఙ్ బామనాద్. అబహాం దేవుణు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్ . అందెఙెవాండు నీతినిజయిమనిన్కాన్ 
ఇజిదేవుణుఒపుప్కొటాన్ ఇజిమాటునెసినాట్ గదె. 10ఎసిత్వలెదేవుణుఅబహాంవందిఙ్ యాలెకెండ్ 
వెహాన్ ? సునతి కిబె ఆఏండ ముఙాల్ నా? సునతి కిబె ఆతి వెనుకానా? అబహాం నీతిమనిన్కాన్ 
ఇజి ఎసిత్వలె దేవుణు వెహాన్  ఇహిఙ, సునతి కిబె ఆని ముందాల్ నె అబహాం నీతిమనిన్కాన్ ఇజి
దేవుణు వెహాన్ . 11వెనుక అబహాం సునతి కిబె ఆతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుముసుక్ నమకం
ఇడిత్ వందిఙ్ వాండు నీతి మనిన్కాన్ ఆతాన్ ఇజి గురు వందిఙె. సునతి కిబె ఆఏండ మహివలె
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్వరిపాపందేవుణుమాయిపాత్ న్. ననిన్వరిఙ్ బుబబ్లెకెండ్ దేవుణుఅబాహముఙ్ 
ఇడాత్ న్. 12అయావజనె నమకం ఇడిత్ సునతి కిబె ఆతివరిఙ్ బాఅబహాం బుబబ్ లెకెండ్ నె. సునతి కిబె
ఆఏండమహివలె నమకం ఇడిత్ బుబాబ్తి అబహాం లెకెండ్ వారు. వారుబాఅయానమకమ్ నె ఇడాత్ ర్ .
13దేవుణు అబహాం వెట ఉండి ఒటుట్ కితాత్ న్. ఇనిక ఇహిఙ, అబహామ్ ఙ్ ని వనిన్ కొడొః కొకారిఙ్ యా
లోకమ్ దిఙ్ సీన ఇజి. యాఒటుట్ అబాహముఙ్ ఎలాగ దొహ్ కాద్ ఇహిఙ దేవుణు సితిత్ విజు రూలుఙ్ 
వాండు లొఙితిత్ వందిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్వెలె నీతినిజయికాన్ ఆతాన్ కాకయా
ఒటుట్ దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. 14 రూలుఙ లొఙితిత్ వరిఙె, దేవుణు సితిత్ ఒటుట్ దొహ్ కాన్ద్ ఇహిఙ,
దేవుణు ముసుక్ ఇడిన్ నమకమ్ దిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ . ఆహె ఆతిఙ దేవుణు సితిత్ అయ ఒటుట్ బా
విలువ సిలెల్ండ మనాద్ . 15 రూలుఙ్ మనెన్ ఇహిఙలోకు వనకాఙ్ లొఙిఏండ సికస్ తపిసినార్ . ఎంబె
రూలుఙ్ మహిఙ్ బాలోకుర్ వనకాఙ్ లొఙిఏర్ .

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

18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహిమాటెఙ్ జరిగ్దెఙ్ కసట్మాతికెఙ్ గాని అకెక్ఙ్ జరిగ్నె ఇజినె నమిమ్జి
ఎదుసుడ్ఃజిమహాన్ . అందెఙెనండొజాతిఙబుబబ్వజఆనిఇజిదేవుణువెహిమాటెఙ్ లెకెండెవాండు
ఆతాన్ . నీ కొడొఃర్ ఆగసమ్ దు మనిన్ లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ నసొస్ సుకెక్ఙ్ లెకెండ్ నండొండార్ ఆనార్ లె
ఇజి దేవుణు వెహిమాటలెకెండ్ జరిగ్తాద్ . 19అబాహముఙ్ డగు డగు వంద పంటెఙ్ ఆత మహాద్ .
“నాను నిసొస్ డొక ఆత. నా ఆలిస్ సారాయిబా కొడొఃర్ ఇడెద్ఙ్ అట్ ఏద్ ”, ఇజి ఒడ్ఃబీజి మహాన్ .
అహిఙ్ బా దేవుణు వెహి మాటెఙ్ అబహాం ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నమిమ్తాత్ న్ . 20 వనిన్ నమకం
డిఃస్ ఏతాన్ . దేవుణు కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ అనుమానం ఆఏతాన్ . దేవుణు వెహిలెకెండ్ జరిగ్నాద్ లె ఇజి
నమిమ్తాత్ ండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃతాన్ . 21 దేవుణు ఒపందం కితిత్లెకెండ్ కిదెఙ్ అటాన్న్ ఇజి పూరి
నమిమ్తాత్ న్. 22అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాత్ న్ . అందెఙె
దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఇజి ఇడాత్ న్ ”, ఇజి 23 నీతినిజయికాన్ ఇజి ఇడె ఆతాన్ ”,
ఇజి దేవుణుమాటాదు రాసిత్ మనిన్క అబహాం ఒరెన్ వందిఙె ఆఏద్ . 24మావందిఙ్ 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 . 25 మా సెఇ పణిఙ
వందిఙెయేసు కీసుత్ ఙ్ సపాత్ ర్. సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ నికిఙ్ ,మాపాపమ్ కువిజుసెమిసాత్ ండె
మఙి దేవుణు వెట కూడిఃతిత్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

5
దేవుణు వెటమఙిసాంతిసమదనమ్ ని సరద్ ఆజినాట్ 

1మా పబు ఆతి కీసుత్ మావందిఙ్ సాతాన్ ఇజి మాటు నమిమ్తిత్ఙ్ , మాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి
మంజినాట్ . అందెఙె దేవుణు వెటసాంతి సమదనంవాతమనాద్ . 2యేసుకీసుత్ మావందిఙ్ సాతిఙ్ 
ఏలు దేవుణు మఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్ం మాటు నెసత్ మనాట్ . దేవుణు ఎసొస్నొ గొపప్వాండు ఇజి
నెసాత్ టె వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మాటుబా మంజినాటెల్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిలొఇ సరద్ ఆజినాట్ .
3 అకాక్దె ఆఏండ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ వాని కసట్మ్ కలొఇ సరద్దాన్ మంజినాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయ కసట్మ్ కు వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగ బరిసిత్ఙ్ ఇజి మాటు నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ .
4 కసట్మ్ కు వానివలెఅకెక్ఙ్ బరిసిత్ఙమాటు నెగిగ్ గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి దేవుణుమావందిఙ్ ఒపు
కొడ్ఃజినాన్. నెగిగ్ గుణమ్ కు మనిన్కార్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙమాటు ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినాట్.
5దినిన్ వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజి మనిన్ఙ్ అకక్ నిజమ్ నె జరిగ్నాద్ ఇజి సుడ్ఃజినాట్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙదేవుణుమఙిపేమిసినాన్ ఇజిమామనుస్దుమాటునెగెండ్ నెసాత్ ట్. మఙిసితిత్ మనిన్దేవుణు
ఆతమ్దానె దేవుణుమాముసుక్ మనిన్ పేమ వందిఙ్ నెసినాట్.

6 ఎలాగ ఇహిఙ, మాటు ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏండ మహివలె దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ కాలమ్ దు,
దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ వరివందిఙ్ కీసుత్ సాతాన్. 7 నీతినిజయిమనిన్ వనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సాదెఙ్ 
ఇహిఙ కసట్ం. నెగిగ్కాన్ ఆతివనిన్వందిఙ్ ఒరెన్ సానాన్ సు. 8గాని దేవుణు మఙి ఎసొనొ పేమిసినాన్ 
ఇజితోరిసాత్ న్. ఎలాగఇహిఙమాటుదేవుణు వేటవెతేకమ్ దాన్ ఆఇసరినడిఃసిమహివలెనె కీసుత్ మా
వందిఙ్ సాతాన్.

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

ఆదాముని కీసుత్
12 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, ఒరెన్ లొకు, ఇహిఙ ఆదాం పాపం కితిత్ఙ్ పాపం యా లోకమ్ దు

డూగితాద్. పాపంకితిత్ఙ్ ఆదాంసాతాన్. అందెఙెయాలోకమ్ దువిజేరెసాజినార్. విజేరెపాపంకితిత్ఙ్ 
విజేరె సాజినార్. 13దేవుణుమోసెవెట రూలుఙ్ సిఏండ మహివలెలోకుర్ పాపం కిజి మహార్ . గాని
వారు కితిత్ తపుప్ఙలెకక్సుడ్ఃఏతాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙరూలుఙ్ సిలెల్ండమహాద్ కాకరూలుఙ్ తపాత్ ర్ 
ఇజిఇన్ ఏన్. 14గానిఆదాంబతిక్తిమహికాలమ్ దాన్ మోసెకాలమ్ దాకబతిక్జిమహికార్ సాతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పాపం లెకెండ్ వారు కిఏతార్ గాని వారుబా పాపం కితాత్ ర్ . ఆదామ్ ని
వెనుక వాతి కీసుత్ ఉండెలెకెండెన్. ఎలాగ ఇహిఙ ఆదాం కితిత్ పణిని కీసుత్ కితిత్ పణి విజేరిఙ్ కూడిఃత
వాతాద్ .

15గాని రిఎర్ బాఉండె లెకెండ్ ఆఏర్. దేవుణు సెడినె సితిత్ ఇనాయం తతాన్. మరి ఒరెన్ విజేరిఙ్ 
సావుతతాత్ న్ . గానియేసు కీసుత్ వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ తతిత్ ఇనాయంఒదెద్ పెరికాదె. దేవుణు విజేరిఙ్ 
సెడినె సితిత్ వనిన్ దయాదరమ్మ్ నె అయ ఇనాయం. 16 ఆదాం కితిత్ పాపమ్ దాన్ వతిదనిన్ఙ్ కీసుత్
సెడినె సితిత్ ఇనాయమ్ దిఙ్ లొఇమరి ఉండి తేడ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, ఆదాం ఉండి పాపం కితిఙ్ 
దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్ తతాత్ న్. గాని కీసుత్ దేవుణుబాణిఙ్ తతిత్ ఇనాయం అయాలెకెండ్ ఆఏద్. సెడినె
దొహ్ కిఅయఇనాయంఇనిక ఇహిఙదేవుణులోకురిఙ్ నీతినిజయికార్ ఇజిఇడిన్కదె.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 .
17ఒరెన్ లోకు తపుప్ కితిత్ఙ్ లోకుర్ విజేరె సాజినారె, సావులోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినాద్ . గానిమరి
ఉండి ఒదెద్ నిజమె, ఇనిక ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ ఇని మరి ఒరెన్ కితిత్ పణిదాన్ , దేవుణు బాణిఙ్ గొపప్
దయాదరమ్మ్ ని సెడినె దొహ్ కిన్ నీతినిజయిఇనికెఙ్ వాతిఙ్ అకెక్ఙ్ మాబతుక్దు ఏలుబడిః కిజినె.

18ఆహెఒరెన్ వనిన్ తపుదాన్ దేవుణుబాణిఙ్ తీరుప్వాతిలెకెండ్,మరిఒరెన్ వనిన్ నీతిపణిదాన్ 
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 నీతినిజయి
మనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ .

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

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

6
పాపం వందిఙ్ సాతికాట్ గాని కిసత్వెట బతిక్నికాట్.

1 అహిఙ, ఏలు ఇనిక వెహన్ట్ ? మాటు పాపం కితిత్వెలె దేవుణు గొపప్ దయాదరమ్ం తోరిసాత్ న్ 
ఇహిఙ ఏలు మరి నండొ దయాదరమ్ం తోరిసెత్ఙ్ ఇజి మరి నండొ పాపమ్ కు కిజినె మండెఙ్ నా?
2 ఆఏద్, మాటు పాపం కిజినె మండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం కిదెఙ్ ఆస మాటు
డిఃసాత్ ట్ . ననిన్ ఆసెఙ్ డిఃసిత్ఙ్ పాపం కిజినె మండెఙ్ అట్ ఏటెల్ . 3 యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి
బాపిత్సం పొందినివలె మాటుబా వనిన్వెట సాతాట్ ఇజి విజేరిఙ్ వెహిస్నాట్. ఇకక్ మీరు నెసెత్ఙ్ 
వలె. 4అందెఙె కీసుత్ సాతి వెనుక బూమిలొఇ 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 ఎలాగసావుదాన్ మరిజ్ నీఙితాండొఅయాలెకెండ్ మాటుబాఉండికొతత్ బతుక్దుమండెఙ్ 
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అటాన్ట్. 5మాటుమాపడాఃయ్ బతుక్ డిఃసిసీజియేసుకీసుత్ వెట వనిన్ సావుదు కూడిఃతాట్ ఇహిఙ
యేసుకీసుత్ సావుదాన్ మరిజ్ నిఙితిత్ లెకెండ్ మాటుబాతప్ ఏండఉండికొతత్ బతుక్దు వనిన్వెట కూడ్ఃజి
మంజినాట్. 6 ఒరెన్ ఎజమాని అడిగి పణికినికాన్ లొఙిజి మంజినిలెకెండ్, మాటు పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆసదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అఏద్. అందెఙెయేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివెలెపాపం 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 . 8అహిఙ,
మాటు కీసుత్ వెట సాతి లెకెండ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట బతిక్తిత్ లెకెండ్ మాటుబా వనిన్వెట బతిక్నాట్ ఇజి
నమిమ్జినాట్ . 9 కీసుత్ సాతిఙ్ దేవుణు కీసుత్ ఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నికాన్. వాండు మరి సాఏన్.
అందెఙె సావు వనిన్ ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ అట్ ఏద్ ఇజి మాటు నెసినాట్ . 10 కీసుత్ సాతివెలె
లోకురిపాపమ్ కవందిఙ్ ఉండెసుటునెసాతాన్. గానిమరిజ్ బతిక్తిత్వెలెదేవుణువందిఙ్ బతిక్జినాన్.
11అయాలెకెండ్ మీరుబా పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ సాతికార్ ఇజి మిఙి ఇడుడ్ . మరియేసుకీసుత్
వెట కూడిఃతి మహిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి బతుక్ బతిక్జినిదెర్ ఇజి ఇడుడ్ . 12 అందెఙె, పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ , సాజి సొని మీ ఒడొఃల్ దు ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పాపం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ వజ కిబిసెత్ఙె అకక్ సుడ్ఃజినాద్ . 13పాపంమీముసుక్ ఏలుబడిః కిజి సెఇ పణిఙ్ 
కిదెఙ్ వాడుఃకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ మీఒడొఃల్ ది బాగమ్ కాఙ్ వాడుఃకొడ్ఃమాట్ . గానిసావుదాన్ 
బతుక్దు వాతివరిలెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపప్జెపెత్ఙ్ . నసిత్వలె మీ ఒడొఃలిద్ బాగమ్ కు
నీతినిజయి మనిన్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వాడుకొని ఆయుదమ్ కులెకెండ్ ఆనె. 14 పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస
మీ ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఏలు మోసె
సితిత్ రూలుఙ లొఙిదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . గానిపాపం కిఏండమండెఙ్ ఏలు దేవుణు దయాదరమ్ం మీ
ముసుక్ ఏలుబడిః కిజినాద్.

నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మనిన్ ఆసదిఙ్ మీరు వెటిపణి కినివరిలెకెండ్ లొఙిజి
మంజినిదెర్ 

15 ఏలు మాటు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ అడిగి మంజినిఙ్ , పాపం కిజి మండెఙా? ఆఏద్ ,
ఎసెఙ్ బా ఆఏద్ . 16 ఇనిక ఇహిఙ యాక నిజం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . ఎయెన్ బా వెటిపణి
కినివనిన్ లెకెండ్ ఒరెన్ ఎజుమానిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ సూణివలె,అయఎజుమానిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ 
ఆజినాన్ గదె. పాపమ్ దిఙ్ లోఙితిత్ఙ సావు తపిసినిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణు
మిఙి నీతినిజయికార్ ఇజి ఇడాన్న్ . 17ముందాల్ మీరు ఇసట్ం ఆతి వజ పాపం కిజి, పాపం కిదెఙ్ 
మనిన్ ఆస ఇని ఎజమానిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మహిదెర్. గాని వెనుక మిఙి దేవుణు వందిఙ్ 
నెసిప్సిత్ దనిన్వందిఙ్ మీరు పూరి మనుస్దాన్ నెసిత్దనిన్ఙ్ లొఙితిత్ మనిన్దెర్. దినిన్వందిఙ్ నాను
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 18పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙాణిఙ్ దేవుణు మిఙి డిఃబిసిత్ దనిన్ఙ్ 
నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. దేవుణు ఎదు నీతినిజయి మనిన్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజి
మనిన్ఆసదిఙ్ మీరువెటిపణికినివరిలెకెండ్ లొఙిజిమనిన్దనిన్ఙ్ బానానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న.

19 దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అరద్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను అరద్ం కిబిసిని మాటెఙ్ వెహిస్న.
ఏలుదాక మీరు వెటిపణి కినివరి లెకెండ్ మీఒడొఃల్ ది బాగమ్ కు సెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ మరి ఒదెద్ సెఇకెఙ్ 
కిజి,పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ లొఙితిత్ మహిదెర్. ఏలు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివరిలెకెండ్ నీతినిజయి
పణిఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ నడిఃపిసుత్ . 20మిఙి ఇసట్ం ఆతివజ
బతిక్జిపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙలొఙిజిమహివలెమీరు నీతినిజయిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఎయెర్ బా
మిఙి డటం వెహ్ ఏతార్. 21గాని ఏలు మిఙి సిగు తపిసిని ననిన్ బతుక్ మిఙి ఇని లాబం తెఏతాద్.
అయ బతుక్దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్ నె ఆతాద్. ననిన్ బతుక్ దేవుణు ఇనిక తనాద్ 
ఇహిఙ సావునె తనాద్ . 22గాని ఏలు పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆస మీముసుక్ ఏలుబడిః కిఏండ మీరు
దనిన్ ముసుక్ గెలిసిత్దెర్. దేవుణుదిఙ్ వెటిపణి కినికార్ లెకెండ్ ఆతిదెర్. ననిన్ బతుక్దాన్ వాతి
ఉండి పండులెకెండ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ ఆతిదెర్. నసిత్వలె ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
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దొహ్ కాన్ద్ . 23పాపమ్ 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 వెటనానుయాక వెహిస్న.
ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు బతిక్జి మహివలె ఉండెనె రూలుఙ లొఙిజిమండెఙ్ గదె. 2ఎలాగ 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. అది
మాసివెట మండెఙ్ ఇజి మనిన్ రూలుఙబాణిఙ్ డిబె ఆతాద్. 3 రూలువజ సుడ్ఃతిఙ, మాసి బతిక్జి
మహివలె మరి ఒరెన్ వెట అది సొహిఙ, అది రంకు బూలానికాద్ ఇనార్. గానిమాసి సాతిఙ పెండిల్
ఆతిమనిన్ రూలుదిఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వెనుకమరి 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 మీరుడిఃబెఆతిదెర్. మాసిసాతికాద్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పెండిల్ ఆతిలెకెండ్ ఏలుమీరు,సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికి కీసుత్ వెట కూడిఃతిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మాబతుక్దాన్ దేవుణువందిఙ్ నెగిగ్ పటుక్ పండ్ దెఙ్ ఇజి. 5 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిదెఙ్ ఆస
ఆనిమనుస్ మఙి అడిజిమహివలెపాపం కిబిసెత్ఙ్ తగితి ఆసెఙ్ మాఒడొఃల్ దిబాగమ్ కాఙ్ ఏలుబడిః
కిజి మహె. దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ మాటు నెసిత్వలెయా ఆసెఙ్ పిరితిఙ్ పాపం కిజి మాటు
సావుతపిసినిపటుక్పండిసాత్ ట్ . 6గానిఏలుయేసుపబువెటసాతిలెకెండ్ మహిఙరూలుఙవెటిపణి
కినిదనిన్దటాన్ డిఃబె ఆతాట్ . రాసిత్మహిఅయరూలుఙ ఏలుమాటు వెటిపణి కినికార్ ఆఏట్ . ఏలు
మాటు దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ వెటిపణి కినివరివజ ఉండి కొతత్ బతిక్జినాట్ .

దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
7 ఏలు మాటు ఇనిక వెహన్ట్ ? దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ పాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసెఙ్ 

పుటిసినాద్. అందెఙె అయ రూలుఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజి వెహాన్టా? అట్ ఏట్, ఆహ వెహెఙ్ ఆఏద్. గాని
పాపం కిజిన ఇజి నాను ఎలాగ నెసత్ ఇహిఙ, దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నె నెసత్మనన్. ఎలాగ
ఇహిఙ,ఆఇవరిఙ్ మనిన్వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆమాట్ ఇజిమోసెసితిత్ రూలుదువెహ్ ఏండమంజినిక
ఇహిఙ, అకక్ దేవుణు ఎదు పాపమ్ కు ఇజి నెస్ ఎతామరి. 8ఆఇ వరిఙ్ మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస
ఆమాట్ ఇజి రూలుమహిఙ్ నె, ననిన్ ఆసెఙ్ పుటిత్ఙ్ నాను వనకవందిఙ్ ఆసఆత. పాపం కిమాట్ ఇజి
రూలుఙ్ సిలెల్ండమంజినిక ఇహిఙపాపం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసమాముసుక్ ఏలుబడిః కిఏద్ . 9రూలుఙ్ 
నెస్ ఏండమహివలెనాను ఇనిబాద సిలెల్ండ బతిక్జిమహగాని రూలుఙ్ నెసిత్ వెనుక నాను తపత్ ఇజి
నెసత్. దేవుణుబాణిఙ్ దూరం ఆత ఇజి నెసత్. 10 రూలుఙ లొఙితిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ 
ఇజినాను ఒడ్ఃబితత్ గాని అయరూలుఙాణిఙ్ నాసావుదిఙ్ తీరుప్ వాత ఇజి నెసత్ మనన్.

11ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వానాద్ ఇజి నానుమొసెం కిబె ఆత. అయ రూలుఙ్ నాను తపాత్ నె
సావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ . 12అందెఙె దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ . లోకుర్ 
ఎలాగనడిఃదెఙ్ ఇజిమనిన్ఆడెఙ్ నీతినిజయికెఙ్ ,నెగిగ్కెఙ్ . 13అహిఙ,దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ గాని నఙి సావుదిఙ్ తీరుప్ తతత్ ఇజి వెహెఙా? ఆఏద్ , ఆహ ఆఏద్ . రూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె గాని
పాపం కిదెఙ్ నఙి మనిన్ ఆసయా రూలుఙాణిఙ్ ఒదెద్ పెరిక ఆజి తోరె ఆతాదె నాను దేవుణుబాణిఙ్ 
దూరం ఆత. రూలుఙ్ ఎందానిఙ్ సితాత్ న్ ఇహిఙ పాపం కిదెఙె మనిన్ మామనుస్ తోరిసెత్ఙె. రూలుఙ
వజ బతిక్దెఙ్ అట్ ఏండ, మాటు పాపం కినికాట్ ఇజి తోరిసెత్ఙె ఇకెక్ఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.ఆహెమాటు
ఎసొస్నొపాపం కినికాట్ ఇజి నెసెత్ఙెయారూలుఙ్ పణిదిఙ్ వాతె.

14దేవుణుమోసెఙ్ 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. 15ఎలాగ ఇహిఙ, నాను కినికెఙ్ ఎందానిఙ్ ఆహె కిజిన ఇజి నాను
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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 ఇజినాను నెసిన. ఎలాగఇహిఙ, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ ఇసట్ంమనాద్ గాని కిదెఙ్ ఆట్ ఏ.
19 కిన ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ నాను కిఏ. కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ నె కిజిన. కితిత్ఙ
20 కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబితిత్ సెఇ పణిఙ్ కితిత్ఙ అకక్ కినిక నాను ఆఏ. నా లొఇ మనిన్ పాపమ్ నె
అకెక్ఙ్ కిబిసినె. 21అహిఙ, ఇనిక జరిగ్జినాద్ ఇహిఙనాను ఇనికాదొఉండినెగిగ్క కిదెఙ్ ఇజిసుడ్ఃతిఙ
సెఇకదె కిజిన. 22ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు రూలుఙ వందిఙ్ నాలొఇగొపప్ సరద్ ఆజిన. 23గానిమరి
ఉండి సతుత్ నా లొఇ ఏలుబడిః కినిక నాను సుడ్ఃజిన. నాను కిన ఇజి సుడ్ఃజిని దనిన్ఙ్ అయసతుత్
నావెట కాటాల్ డజినాద్ . పాపం కిదెఙ్ నాఒడొఃలిద్ బాగమ్ క లొఇమనిన్ ఆసెఙ అడిగి నఙి ఇడెద్ఙ్ అయ
సతుత్ సుడ్ఃజి మంజినాద్ . అందెఙె గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏండాజిన. 24 ఒఒ, ఒఒ దినిన్వందిఙ్ మనుస్దు
గొపప్ కసట్మాతి మణిసి నాను. సావుదిఙ్ తీరుప్ వాతియా ఒడొఃల్ దాన్ నఙి డిఃబిసిన్కాన్ ఎయెన్ బా
మంజినిక ఇహిఙ బాగ మహాద్ మరి. 25మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ వెటనె మఙి అయ విడుఃదల
వానాద్. దినిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. అహిఙ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ
లొఙిదెఙ్ సుడ్ఃజిన. గాని ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆని నా మనుస్ నఙి అడిజి దనిన్ అడిగి
నఙి ఇడిజ్నాద్ . అందెఙెనాను ఏలుబాపాపమ్ దిఙ్ వెటిపణి కినికాన్ లెకెండె.

8
దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్

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

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

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

12 అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు ఉండి దనిన్ఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ బాజిత మనిన్కాట్ గాని అకక్
ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ లొఙినిక ఆఏద్ . 13ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ ఏలుబడిః
కిబెఆనిమనుస్వెహిలెకెండ్ నడిఃతిఙమీరుసానసొనార్ . గానిదేవుణుఆతమ్దాన్ మీమనుస్దుమనిన్
సెఇ ఆసెఙలాగిజ్పొకిఙ ఎలాకాలం బతిక్నిదెర్ . 14దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃనికార్ దేవుణు
కొడొఃరె. 15ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమఙిసితిత్ ఆతమ్మఙితియెల్ తపిసివెటిపణిమణిసిర్ లెకెండ్ 
ముందాల్ మహివజ సికస్ వానాద్ ఇజి తియెలాజిమండెఙ్ ఇడ్ ఏన్ . గానిమఙి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి
ఇడత్ మనాన్ . అందెఙమాటుఏలుదేవుణుదిఙ్ అబబ్ఇజికూకెఙ్ ఆనాద్ . 16మాటుదేవుణుకొడొఃర్ నె
ఇజి దేవుణు ఆతమ్ మా ఆతమ్వెట కూడిఃతాండె నిజం వెహిస్నాన్ ఇజి మాటు నెసినాట్. 17 మాటు
దేవుణు కొడొఃర్ కాక దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ ఇడిత్మనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మఙివానాద్. దేవుణు కీసుత్ ఙ్ 
ఇడిత్మనిన్ అకుక్ఙ్ బా కీసుత్ వెట మఙి దొహ్ కెన్. ఎలాగ ఇహిఙ మాటు కీసుత్ వెట వనిన్ గొపప్ గవ్ రం
దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ వనిన్వెట కసట్మ్ కుబా బరిసెత్ఙ్ వలె.

వానికాలమ్ దు తోరిన్సోకు
18యాకాలమ్ దుమఙివాని కసట్మ్ కు సుడ్ తిఙఅకెక్ఙ్ ఏపటిదికెక్ఙ్ ఆఉఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన.

గానివానికాలమ్ దు దేవుణుమఙితోరిసినిసోకు దినిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్ గొపప్ పెరిక. 19దేవుణు కొడొఃర్ 
ఎయెర్ ఇజి దేవుణు తోరిసిన్ కాలం వందిఙ్ దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజి
మంజినె. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజు పణిదిఙ్ రెఏండ సికస్ సీజి ఇడాత్ న్ .
ఎలాగ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ కితిత్క ఆఏద్. ఉండి దనిన్ వందిఙ్ వారు ఎదుసుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి దేవుణునె
అకక్ జరిప్సాత్ న్. 21ఇనిక ఎదుసుడ్ఃజిమంజినె ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ విజుఏలుపాడాఃజి
సొని దనిన్ఙ్ అడిగి ఆతె మనెన్ గాని దనిన్బాణిఙ్ ని దేవుణు డిఃబిసిన్ దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మంజినె.
వనిన్ కొడొఃరిఙ్ తగితి లెకెండ్ గొపప్ జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదల సీనాన్ ఇజి ఎదుసుడ్ఃజినె.

22 ఏలుదాక, ఏరుఈబాని ఆయ్ లికొడొః నొపిప్దాన్ అడఃబానిలెకెండ్ , దేవుణు తయార్ కితిత్కెఙ్ 
విజు ఉండెలెకెండ్ మొరొ ఆజి మంజినె. 23 దేవుణు 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.
24 దేవుణు మఙి రకిస్సిత్బాణిఙ్ అసి మాటు మఙి వాని జాయ్ కలిగ్తిమనిన్ విడుఃదలవందిఙ్ ఎదు
సుడ్ః జి మంజినాట్. ఎదుసుడ్ఃజి మంజినిక సుడ్ఃతాన్ ఇహిఙ ఒరెన్ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి
మండెఙ్ ఆకక్ర్ సిలెల్ద్ గదె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సుడ్ఃతి వెనుక దనిన్వందిఙ్ మరి ఎదుసుడ్ఃజి
మన్ ఏన్ గదె. 25 గాని మాటు సుడ్ఃఇ దనిన్వందిఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మహిఙ్, దనిన్వందిఙ్ ఓరిసి
మంజినాట్.

26అయావజనెమాలొఇమనిన్ ఆతమ్ వందితిమనిన్వలె దేవుణుఆతమ్ మఙి సతుత్ సీజినాన్. ఎలాగ
పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఏండ మాటెఙాణిఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇననిన్ గుపె ఆనివలె దేవుణు ఆతమ్నె మా
వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్. 27మామనుస్దు ఇనిక ఇజి దేవుణు సూణాండె, దేవుణు ఆతమ్ వెహిన్క
అరద్ం కిజినాన్. అకక్ ఇనిక ఇహిఙదేవుణుఆతమ్ దేవుణు వెటఎలాగపారద్నం కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుఆస
ఆజినాండొఅయావజ దేవుణు ఆతమ్ వరివందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్.

విజువనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ గెలిసాన్ట్ 
28దేవుణుదిఙ్ పేమిసినివరిఙ్ వాండు ఏర్ పాటు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎరిల్సిత్వరిఙ్, విజునెగెండ్ జరిప్సినాన్ 

ఇజిమాటు నెసినాట్. 29దేవుణు ముందాల్ నె వనిన్ఙ్ నమిమ్ని వరిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్
మరిసిలెకెండ్ ఆనార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ కేట ఇడాత్ న్. ఆహెకితిత్ఙ్ కీసుత్ దేవుణుదిఙ్ పెరిమరిసిలెకెండ్ 
ఆనాన్. దేవుణు కొడొఃరాతి మాటు యేసుఙ్ తంబెరుఙు లెకెండ్ ఆనాట్. 30 ఎయెర్ దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్నార్ ఇజి దేవుణు ముందాల్ నె నెసాత్ న్. వరిఙ్ దేవుణు కూకాన్. దేవుణు కూకిఙ్ వనిన్డగు
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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, దేవుణునెమాపాపమ్ కు సెమిసి మఙి వనిన్ వెట కూడుఃపత్
మనాన్ . 34 మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి ఎయెన్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆట్ ఏన్ . మఙి సికస్ సీదెఙ్ ఇజి
యేసు తీరుప్ సీనాండా? సిలెల్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మా వందిఙ్ సాతి యేసుఙ్ దేవుణు వనిన్
ఉణెర్ పడఃకాదు బసయి కితాండె గొపప్ గవ్ రం సితాత్ న్ . ఏలు కీసుత్ నె మా వందిఙ్ దేవుణుబాన్
 బతిమాలిజ్నాన్ 35 కీసుత్ ఙ్ మాముసుక్ మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ ఇనిదనిన్ఙ్ బా అట్ ఏద్. సమెఙ్ 
వాతిఙ్ బా గాని, కసట్మ్ కు వాతిఙ్ బా గాని, మాలెఙ్ వాతిఙ్ బా గాని, కరు వాతిఙ్ బా గాని, పొరాప్దెఙ్ 
సొకెక్ఙ్ సిలితిఙ్ బాగాని, ఇని పమాదమ్ కు వాతిఙ్ బాగాని,మఙిసపిత్ఙ్ బాగాని కీసుత్ పేమ ఎసెఙ్ బా
డిఃస్ ఎండమంజినాద్.

36 యాకెఙ్ విజు దావీదు రాజు రాసిత్ లెకెండ్ మనెన్. “మాపు మీ లోకుర్ ఆతాప్ కాక ఆఇకార్ 
ఎసెఙ్ బామఙిసపెత్ఙ్ ఇజిసుడ్ఃజినార్. గొరెఙ్ కతిన్కార్ వనకాఙ్ కొయ్ దెఙ్ సుడ్ఃనిలెకెండ్ మఙిసపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్✡”. 37యాకెఙ్ విజు జరిగ్తిఙ్ బామాటు కీసుత్ పేమదాన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ గొపప్ఙ
గెలిసినాట్. 38-39యాకనాను గటిఙనమిమ్జిన. ఇనిక ఇహిఙ,సావుఆతిఙ్ బాగాని,బతుక్ ఆతిఙ్ బా
గాని, దేవుణు దూతార్ ఆతిఙ్ బా గాని, దెయమ్ క సతుత్ ఙ్ ఆతిఙ్ బా గాని, ఏలు జరిగ్నికెఙ్  ఆతిఙ్ బా
గాని, వాని కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా గాని, ఏలుబడిః కినికార్ ఆతిఙ్ బా గాని, పెరి ఎతుత్ దు
మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, పెరి జోరెదు మనిన్కెఙ్ ఆతిఙ్ బాగాని, మరి ఇనికబా గాని దేవుణుదిఙ్ మా
ముసుక్మనిన్ పేమదిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ వనకాఙ్ అట్ ఉమాపబుఆతియేసుకీసుత్ మావందిఙ్ కితిత్ గొపప్
పెరి పణిఙాణిఙ్ దేవుణు వనిన్ పేమతోరిసాత్ న్ .

9
యూదురు వందిఙ్ పవులు విసారిసినాన్ 

1-2 ఏలు నాను ఉండి వెహన్, అకక్ నిజమ్ నె. అబదద్ం ఆఏద్. నాను వెహిన్క నిజమె ఇజి కీసుత్
నెసినాన్. నాను వెహిన్క అబదద్ం ఆఏద్. నా సొంత జాతి ఆతి యూదురు వందిఙ్ నా మనుస్దు
గొపప్ బాద ఆజిన. డిఃస్ ఏండ దుకం ఆజిన. నాను వెహిన్క నిజమ్ నె ఇజి నామనుస్ని దేవుణు ఆతమ్
సాసి వెహిస్నార్. 3నాసొంత జాతి ఆతియూదురు, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అకక్
జరిగ్దెఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ నా ముసుక్ సయిప్ వాతిఙ్ బా, కీసుత్ బాణిఙ్ నఙి ఎరిల్సిత్ఙ్ బా పరవ సిలెల్ద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజిన. 4వారు ఇసాయేలుదికార్, వనిన్ సొంతలోకుర్ ఇజి దేవుణు ఇడిత్కార్. దేవుణు వనిన్
గొపప్ గుణమ్ దాన్ ఎయెర్ సిలిల్ బాడిడ్దు నడిఃపిసిత్కార్. దేవుణు వరి వెటనె ఒపుమానమ్ కు కితాత్ న్.
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వరిఙె వెహాన్ . వరిఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితత్
మనాన్. 5వరి అనిగొగొరు ఆతి అబహాం, ఇసాస్కు,యాకోబు ఇనికార్ ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇ గొపప్
పేరుపొందితికార్. దేవుణుపోకన్ ఇజి ఒపుమానమ్ కు కితిత్ రాజుయాయూదుజాతిలొఇనెలోకు వజ
పుటాత్ న్. విజేరిముసుక్ ఏలుబడిః కిని దేవుణు ఎసెఙ్ బాపొగిడెః ఆజిమనీన్.

6అహిఙ,దేవుణుఇసాయేలులోకురిఙ్ వెహికెఙ్ జరిగ్ఏతాద్ఇజిఇండెఙ్ ఆఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
ఇసాయేలులోకుర్ ఇజివెహెఆనికార్ విజేరెదేవుణుదిఙ్ సరియాతిసొంతలోకుర్ ఆఏర్ . 7అబాహాం
పొటాదికార్ విజేరె వనిన్ తెగాదు పుటిత్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడ్ ఏన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ “నీ కొడొః ఆతి
ఇసాస్కువెలెహన్ వానికారె నీ జాతి ఆనార్ ✡”, ఇజి దేవుణు అబహాం వెట వెహ మనాన్. 8 ఎలాగ
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ఇహిఙ, అబహాం తెగాదు పుటిత్కార్ విజేరె దేవుణు కొడొఃర్ ఆఏర్ . గాని దేవుణు అబహాముఙ్  సితిత్
ఒపుమానం నమిమ్తిఙ్ దేవుణు కొడొఃర్ అబాహముఙ్ సరియాతి తెగాదికార్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ .
9దేవుణుఅబహాంవెటకితిత్ ఒపుమానంఇకాక్దె. “కాలెహిఙ్ యాసమయమ్ దునానువాన. నసిత్వలె
నీ ఆలిస్ ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్ద్ లె”✡.

10అకాక్దెఆఏద్,రిబెకపొటాదివరిఙ్ ఒరెండెఅపొప్సి,ఎయెన్ ఇహిఙమాఅనిగొగొఆతిఇసాస్కు.
11-13ఇసాస్కు ఆలిస్ రిబెకపాతడిఃసిత్ మహివలె,దేవుణుదనిన్వెటవెహాన్ . జవ్ లమరిసిర్ పుట్ ఏండ
మహివలెనె, వారు తపుప్ గాని నెగిగ్క గాని కిఏండ మహివలెనె దేవుణు దనిన్ఙ్ వెహాన్ , “పెరికాన్ 
ఇజిరి వనిన్ఙ్ అడిగి మంజినాన్ లె”,✡ ఇజి దేవుణుయాక వెహి నండొ పంటెఙ్ వెనుక ఒరెన్ దేవుణు
పవక దేవుణు వెహిమాట వెహాన్ . “యాకోబుఙ్ నాను పేమిసిన, ఏసావు నఙి పడిఃఇకాన”✡. ఇజి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి ఉదెసం మహాద్ . అయాలెకెండ్ వాండు
నడ్ఃపిసాన్న్. లోకుర్ కిని పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. దేవుణు ఏరాప్టుదానె విజుజరిగ్జినె. దేవుణు ఏరాప్టు
కినికెఙ్ లోకుర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఆఏద్. 14 అహిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు
కితిత్దనిన్ లొఇ దేవుణు తేడ సూణికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినిదెర్ సు. సిలెల్, దేవుణు అనెయం కినికాన్ ఆఏన్.
15 ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణు మోసెవెట ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ ముసుక్ దయ తోరిసెత్ఙ్ నాను ఇసట్ం
ఆజినానొ వనిన్ముసుక్ దయ తోరిసన్. ఎయెన్ ముసుక్ కనికారమాదెఙ్ ఇజి ఇసట్ం ఆజినానొ వనిన్
ముసుక్ కనికారం ఆజిన”✡.

16అందెఙె, యాకలోకు ఆసదానె గాని వనిన్పణిఙాణిఙ్ గాని దొహ్ కిక ఆఏద్. దేవుణు దయదానె
యాకజరిగ్జినాద్. 17దేవుణుమాటదుఈహ మనాద్. దేవుణు పరొరాజువెట ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ,
నాను ఎసొస్నొ సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజి నీ వెలెహాన్ విజుబాణి లోకుర్ వెండెఙ్ నె నిఙి రాజువజ ఇడత్
మనన్”✡ ఇజి. 18అహిఙఎయెన్ ముసుక్ దయతోరిసెత్ఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆనాండొవనిన్ముసుక్ దయ
తోరిసాన్న్. ఎయెముసుక్ గర కిబిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆనాండొ వనిన్ముసుక్ గర కిబిసాన్న్.

దేవుణు విజుజరిప్సినాన్ 
19 ఏలు మీరు మరి వెహిన్దెరుస్. దేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ ఎయెన్ బా ఎదిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ గదె. మరి

దేవుణు ఇసట్ం వజ లోకుర్ కిదెఙ్ ఇజి విజు జరిప్సిన్వలె, తపుప్ కితాత్ ర్ ఇజి లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు
ఎలాగ వెహెఙానాన్ ? 20గాని దేవుణు ఎదు వరిగ్దెఙ్ లోకు నీను ఎయి?. “తయార్ కితిత్ వనిన్వెట,
తయార్ కిబె ఆతికెఙ్ ఎందానిఙ్ నఙి ఈహ తయార్ కితిత్ ఇజి వెన్ బాదెఙ్ ఆనాదా? 21 కుండెఙ్ 
తయార్ కినివనిన్ఙ్ ఉండె ముదదాన్ రుండి రకమ్ ది కుండెఙ్ తయార్ కిదెఙ్ అకుక్ మనాద్ గదె?.
ఉండికుండలోకుర్ సుడ్ఃజిఇకక్ఎసొస్నెగిగ్క ఇజివహిన్వందిఙెమరిఉండికుండమాముల్ పణిదిఙ్ 
ఇడిన్ వందిఙ్.

22దేవుణుదిఙ్ బాలోకుర్ వెటఇసట్మాతివజ కిదెఙ్ అకుక్మనాద్. పాపం కినివరివెటవనిన్ నండొ
కోపమ్ దాన్ వాని గొపప్ సతుత్ తోరిసెత్ఙ్ ఆస ఆజినాన్. గాని వరివెట దేవుణు వెటనె కోపం ఆఏండ
మహిఙ,నాసనంవందిఙ్ ఇడెఆతిమనిన్వరివెటకోపంఆఏండఓరుప్దాన్ మంజినాన్. 23ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయ దొహ్ కి మఙి, వనిన్ గొపప్ జాయ్ వందిఙ్ తయార్ కితిత్వరిఙ్ దేవుణు వనిన్
గొపప్జాయ్ తోరిసెత్ఙ్ ఆహెకితాత్ న్ ఇహిఙమాటు ఇనికవెహాన్ట్ ? 24ఏరాప్టు కిబెఆతిమాటుఎయెర్ 
ఇహిఙ, యూదురిని యూదురు ఆఇజాతికార్ బా. 25యూదురు ఆఇ జాతిదివరిఙ్ ఎరిల్సినివందిఙ్ 
హ సెయపవక వెట దేవుణుఈహ వెహాన్ . “నాలోకు ఆఇ వరిఙ్ ఏలునాలోకుర్ ఇజి కూకన్. నాను
ముందాలపేమతోరిస్ ఇవరిఙ్ నాను పేమిసినికార్ ఇజి కూకన్✡”. 26దేవుణుఆఇజాతిదివరివందిఙ్ 
వెహి మాటెఙ్ హ సెయ మరి వెహాన్ . “మీరు మా లోకుర్ ఆఇదెర్ ఇజి నాను వెహిబాన్ , బతిక్ని
దేవుణు కొడొఃర్ ఇజిమీరు పేరు ఇడె ఆనిదెర్ ”✡ 27యెసయపవక ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక
వెహాన్  ఇహిఙ, “ఇసాయేలు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు మనిన్ ఇసక్ లెకెండ్, లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇ నసొస్లోకుర్ 
ఆతిఙ్ బా, వరిలొఇ ఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ నె దేవుణు రకిస్సాన్న్. 28 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
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ఆలస్యం ఆఏండయాలోకంముసుక్ తీరుప్ కినాండె వనిన్ పణి వెటనెపూరి కినాన్ లె✡”, 29దేవుణు
కనికారం తోరిస్ ఇఙ్ ఎయెన్ బా సికస్దాన్ తపె ఆఏన్. యెసయపవక ముందాల్ వెహిలెకెండ్, “విజు
దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్దేవుణుమాకొడొఃకొకారిఙ్ ఇడ్ ఏండపూరిసపాత్ న్ ఇహిఙ,మాటుబాసొదోము
గొమొర పటన్మ్ ది వరిలెకెండ్ పూరిపాడాఃత మహాట్ సు✡”. దేవుణు అయ పటన్మ్ దు మహివరిఙ్ 
పూరివిజేరిఙ్ సపాత్ న్.

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

ఆఇకార్ సుడ్ ఏతార్ గాని దేవుణు వరిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి ఇడాత్ న్ . 31గాని ఇసాయేలు లోకుర్ ఇహిఙ దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ లొఙితిఙనీతిమనిన్కార్ ఆనార్ ఇజి నండొసుడ్ఃతార్ గానిఅట్ ఏండఆతార్ . 32ఎందానిఙ్ 
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 . 33 యాక పవక రాసిత్ లెకెండ్ మనాద్. “సుడ్ఃదు, నాను
సియొన్ దు ఉండి పణకు నిల్ పిస్న. అకక్ అడుడ్ ఆనాదె లోకాఙ్ తొరొ ఒడిఃజి అర్ పాన్ద్ . గాని వనిన్
ముసుక్ 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. 3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ ఎలాగ నీతినిజయికార్ ఇజి
ఇడాన్న్ ఇజివారు అరద్ం కిఏర్. నీతినిజయికార్ ఇజి దేవుణు ఇడిన్వందిఙ్ లోకు ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి
దేవుణు తోరిసిత్ సరుద్ నడిఃఏండ నీతినిజయికార్ ఆదెఙ్ ఇజివారు వరిసొంత రూలుఙ్ ఇడాత్ ర్ . 4 కీసుత్
వాతిఙ్ ఏలు దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ లోకాఙ్ దేవుణుబాన్ కూడుఃప్ ఏద్ . కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడిన్కార్ విజేరిఙ్ దేవుణు వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ .

విజేరి వందిఙ్ ఉండికొతసరి
5 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙాణిఙ్ నీతినిజయి మనిన్కాన్ ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిని వనిన్ వందిఙ్ 

మోసెబా రాసత్ మనాన్ . ఇనిక ఇహిఙ “రూలుఙ వజ నడిఃదెఙ్ ఆస ఆనికాన్ వనకదటాన్ 
బతిక్దెఙ్ వలె✡” 6 గాని నమకం ఇడిత్వందిఙ్ నీతినిజయిమనిన్కార్ ఇజి దేవుణు ఇడిన్దనిన్ వందిఙ్ 
మనిన్ మాటాదు మాటు ఇని ఇనికెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వెహ మనాద్ . ఇనికెఙ్ ఇహిఙ “రకస్ణ దొహ్ కాన్ద్ 
ఇజి పరలోకమ్ దు ఎకిస్ కీసుత్ ఙ్ అడిగి తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజి మీ మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్”.
7అయాలెకెండ్ సాతివరిబాన్ అయాలోకమ్ దు సొనిస్ కీసుత్ ఙ్ బాణిఙ్ తతెత్ఙ్ ఎయెన్ సొనాన్ ఇజిమీ
మనుస్దు వెహెఙ్ ఆఏద్ . 8గాని అయమాట ఇనిక వెహిస్నాద్ ? ఇనిక వెహిస్నాద్ ఇహిఙ, “దేవుణు
మాట డగునె మనాద్ . అయమాటెఙ్ మీ వెయుదునె మనెన్, వెహెఙ్ ఆనిదెర్ . మీమనుస్దు మనెన్,
ఒడక్బిదెఙ్ ఆనిదెర్ ”✡ మాటు సాటిసిని యామాట కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడుడ్ ఇజినె. 9 అయ
మాటఇనికఇహిఙ,యేసునెపబుఇజిఎయెన్ బాలోకుర్ ముందాలవెహిఙ,అకాక్దెఆఏద్ ,యేసుఙ్ 
సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణునికాన్ ఇజిఎయెన్ బావనిన్ గరబ్మ్ దు నమిమ్తిత్ఙ దేవుణువనిన్ఙ్ రకిస్సాన్న్ .
10 ఇనిక ఇహిఙ, మీ మనుస్దు నమిమ్తిత్ఙ దేవును మిఙి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . అకక్దె ఆఏద్ ,
యేసు నీ పబు ఇజి లోకుర్ ముందాల వెహిఙ దేవుణు నిఙి రకిస్సాన్న్ లె. 11దేవుణుమాటదు ఇనిక
రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్. 12యూదురుఙ్ గాని
ఆఇజాతిది వరిఙ్ గాని దేవుణు ఉండెలెకెండ్ సూణాన్ . వాండు ఒరెండె విజేరిఙ్ పబు ఆతిఙ్ , వనిన్ఙ్ 

✡ 9:28 9:28యెసయ 10:22,23. ✡ 9:29 9:29యెసయ 1:9. ✡ 9:33 9:33యెసయ 8:14; 28:16. ✡ 10:5
10:5 లేవి 18:5. ✡ 10:8 10:8 దివ్తీ 30:14.
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లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాండు నండొ దీవిసాన్న్. 13యాకఒరెన్ పవక వెహిలెకెండె, “నఙి రకిస్స్ అ ఇజి
దేవుణు వెట వెహిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్”✡.

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

16 దనిన్ఙ్ నాను వెహిస్న. కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఙ్ దేవుణు లోకాఙ్ పోకాన్ గాని విజేరె సువారదిఙ్ 
లొఙిఏతార్. దినిన్వందిఙ్ యెసయపవకఇనికవెహాన్  ఇహిఙ, “పబు,మాపువెహిమాటెఙ్ ఎయెర్ బా
వెన్ ఏతార్✡”,ఇజి. 17అహిఙకీసుత్ వందిఙ్ విహిఙానెనమకంఇడాన్ర్. ఎయెర్ బాసువారసాటిసిత్ఙానె
కీసుత్ వందిఙ్ వెండెఙ్ ఆనాద్.

18గానినాను వెన్ బాజిన, “యూదురు సువారవెన్ ఏరా?”, “నిజమెవెహార్ ”, ఇజివెహన్. కీరనదు
రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్,దేవుణువందిఙ్ వారువెహికలోకమ్ దు విజుబాడిడ్ఙమనిన్కార్ వెహార్. అందిదెఙ్ 
అట్ ఇబాడిడ్దుబా దేవుణు వందిఙ్ మాటెఙ్ అందితెమనెన్✡. 19మరిఉండి 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”✡. 21 గాని ఇసాయేలు లోకుర్ 
వందిఙ్ దేవుణు ఇనిక వెహాన్ ఇజియెసయరాసాత్ న్ , “నామాటదిఙ్ లొఙిఏండ నా వెట ఎదిసిని నా
లోకు వందిఙ్,వారుమరిజ్ వానిదాకనాను ఎదుసుడ్ఃజిమంజిన”✡.

11
యూదురిఙ్ దేవుణు దయతోరిసాన్న్.

1 అహిఙ నాను వెన్ బాజిన, దేవుణు వనిన్ సొంత లోకుర్ ఆతి యూదురిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ండా?
సిలెల్న్ , ఎసెస్ఙ్ బా డిఃస్ ఏన్. ఎలాగ ఇహిఙ నానుబా యూదువాండునె. అబహాం తెగాదు పుటిత్
బెనాయ్మిను కులమ్ దు పుటత్ మనన్. గాని దేవుణు నఙి డిఃస్ ఏతాన్. 2 సిలెల్ దేవుణు ముందాల్ నె
కూకిస్ వనిన్ లోకుర్ ఇజి కేటకితిత్ వరిఙ్ నెకిస్పొక్ ఏతాన్ . ఏలియ పవక దేవుణువెట మొరొ అతాన్ 
ఇజి దేవుణు మాటాదు రాసిత్మనిన్క గురు కిజినిదెర్ గదె. వాండు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ ఇనిక
వెహాన్  ఇహిఙ, 3 “పబువా నిఙి మహి పవకరిఙ్ విజేరిఙ్ వారు సపాత్ ర్. నిఙి సంత సురిజ్ సీని మాలి
పీటెఙ్ వారు డెఃయపోకార్. నిఙి నమిమ్ని వరి లొఇనాను ఒరెనెమిగిలితమనన్. ఏలు నఙిబా సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినార్✡”. 4 గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి గురు మనిన్దెరా?. “నీను ఒరిదె ఆఇ
బయాలు ఇని దెయమ్ దిఙ్ మాడిఃస్ ఇ ఏడు వెయిఙ్ లోకురిఙ్ నావందిఙ్ నాను కేట ఇడత్ మనన్✡”.
5అయాలెకెండెయాకాలమ్ దుబాదేవుణుయూదురిలొఇఉండి ఇజిరి గుంపుదిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . వనిన్
దయాదరమ్మ్ దానె వరిఙ్ కేట ఇడాత్ న్ . 6లోకుర్ , వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ ఆఏద్ గాని, దేవుణు
దయాదరమ్మ్ దానె వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడెద్ఙ్ అటాత్ ర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙ్ 
వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్ ఇహిఙ, వనిన్ గొపప్ దయసెడినె దొహ్ కిన్క ఆఏద్ గదె.

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

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

టోటాదు పిరిజినిఒలివమరాతు అడివిదికొమెఙ్ అంతుతొహాన్ .
11 అహిఙ, నాను వెన్ బాజిన, యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిపొకిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ తెగు సొహార్ ఇజి

వెహెఙ్ నా? ఆఏద్ ఎసెస్ఙ్ బాఆఏద్ . గానివారు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃఇతిఙ్ , కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ 
వాని అయ రకస్ణ దేవుణు యూదురు ఆఇవరిఙ్ సితాత్ న్. మఙి వానిక వరిఙ్ దొహ్ కాదా ఇజి
యూదురు గోస ఆదెఙ్ వలె ఇజి యాక జరిగ్తాదా? 12 యూదురు కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొకివలె యూదురు
ఆఇజాతిదివరిఙ్ దీవనదొహ్ కాద్ ఇహిఙ,వరిఙ్ వాతినసట్ం ఆఇవరిఙ్ లాబంఆతాద్ 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 ఇహిఙ
మిఙిదేవుణు దీవిసిత్లెకెండ్ వరిఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజివారుబాఆసఆతిఙదేవుణు వరిలొఇసెగొండారిఙ్ బా
రకిస్సాన్న్. 15దేవుణుమాసొంత లోకుర్ ఆతియూదురు నండొండార్ నెకి పొకివలెయాలోకమ్ దు
మనిన్ఆఇజాతిదివరిఙ్ నండొండారిఙ్ వనిన్బాన్ కూడుఃపాత్ న్ ,అహిఙదేవుణుయూదురుఙ్ వనిన్బాన్ 
కూడుఃపిన్వలెఇనికవానాద్ ? సావుదాన్ బతుక్నెవానాద్ . 16ఉండిదూరుముదదాన్ తొలితసుహిక
దేవుణుదిఙ్ సీనికఇహిఙఅయముదవిజుదేవుణుదిఙ్ సితిత్ లెకెండె. అయవజనెయూదురుదేవుణు
లోకురె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి అనిగొగొరుబా దేవుణు లోకురె. ఉండి మరాతి వెల నెగిగ్క ఇహిఙ
అయమరాతికొమెఙ్ బానెగిగ్కెఙ్ నె. అయావజనె,యూదురిఅనిగొగొరుదేవుణులోకుర్ కాకవరికొడొః
కొకాదికార్ బాదేవుణు లోకురె. 17టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివమరాతి కొమెఙ్ సెగం రుకిస్పొకిన్లెకెండ్ 
దేవుణు యూదురి సెగొండారిఙ్ నెక పొకాన్ . అడివిది ఒలివ మరాతి ఉండి కొమలెకెండ్ యూదురు
ఆఇ మిఙి టోటాదు మనిన్ నెగిగ్ ఒలివ మరాతు కూడుఃపాత్ న్ . అయ నెగిగ్ ఒలివ మరాతు కుడుఃపిత్ఙ్ 
కొమెఙ్,అయమరాతివెలెఙాణిఙ్ కసలాగిజ్ సతుత్ ఆనివజమిఙిబాయూదురుఙ్ దేవుణు సితిత్ దీవన
దొహ్ క మనాద్ . 18మరాతాన్ కొమెఙ్ కొయ్ జి విసీరిన్లెకెండ్ దేవుణు యూదురిఙ్ నెక పోకాన్ గాని
యూదురు ఆఇ మీరు గర ఆనిక ఆఏద్. మాపు వరిఙ్ ఇంక పెరికాప్ ఇజి మీరు గర ఆతిఙయాక
గురు కిదెఙ్. ఇనిక ఇహిఙ వెలెఙ్ బతిక్నిక కొమెఙాణిఙ్ ఆఏద్. వెలెఙ్ దానె మీరు బతిక్జినిదెర్.
19 మఙి కూడుఃపెత్ఙ్ నె దేవుణు యూదురిఙ్ నెక పొకాన్ ఇజి మీలొఇ ఒరెన్ వెహాన్న్ సు. 20 యాక
నిజమెగాని,ఉండివెహన్. యూదురు కీసుత్ ముసుక్నమకంఇడ్ ఇవందిఙెదేవుణువరిఙ్ నెకపొకాన్.
మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ నె గటిఙ నిలిస్నిదెర్. అందెఙె గర ఆమాట్. జాగర మండు.
21 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మరాతి కొమెఙ్ ఇహిఙయుదురిఙ్ దేవుణు నెకిస్పొకి లెకెండ్ , మీరు నిల్ ఏండ
మహిఙమిఙిబాతప్ ఏండ నెకన్ పొకాన్న్ .

22యాక గురు కిదు. దేవుణు కనికారమ్ దాన్ మనాన్. వాండు కొపమ్ దాన్ బా మనాన్ . వనిన్ఙ్ 
నెకి పొకియూదురువెట దేవుణు కోపమ్ దాన్ మనాన్ . గానియూదురు ఆఇమిఙి దేవుణు కనికారం
తోరిసినాన్. గాని దేవుణు తోరిసి కనికారం మీరు నమిమ్తిత్ఙ్ నె మిఙి కనికారం తోరిసినాన్. సిలిల్ఙ
మిఙిబా కతన్ విసీరాన్న్. 23 యూదురు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ మరాతు కొమెఙ్ మరి అంతు
తొహిన్లెకెండ్ దేవుణు వరిఙ్ మరి వనిన్బాన్ కూడుఃపాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ 
అటాన్న్ . 24యూదుర ఆఇ మీరు అడఃవిదాన్ తతిత్ ఉండి ఒలివ మరాతి కొమ లెకెండ్. టోటాదు
పిరిజిని ఒలివ మరాతు యా అడఃవిది కొమెఙ్ దేవుణు అంతు తొహాన్ . యాకమాముల్ జరిగ్దెఙ్ 
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కసట్ం. అహిఙ కతిస్విసీరి టోటమొకాక్ది కొమెఙ్ మరిఅయమరాతు అంతు తొహెఙ్ ఎసొస్నొ సులు.
అయాలెకెండ్ నెకిపొకియూదురిఙ్ 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 ఇహిఙ యూదురు 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 బాణిఙ్ వానాన్. నసిత్వలె
వాండుమాలోకాఙ్ వరిపాపంకితిత్ వందిఙ్ ఎతుత్ కినిబాణిఙ్ డిఃబిసాన్న్. నానుఒపుమానంకితిత్లెకెండ్ 
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 ఆతి
మనిన్దనిన్ లొఇనె డిఃసత్ సితాత్ న్. 33దేవుణు బుదిద్ , గెణం ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక కొటె. వాండు తీరమ్నం
కితిత్కెఙ్ ఎయెన్ బాఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఏన్ . వాండు కిని పణి వందిఙ్ ఎయెన్ బాఅరద్ం వెహెఙ్ అట్ ఏన్ .

34-35పవక దేవుణుమాటదు రాసిత్లెకెండ్ మనాద్ యాక. ఎలాగ ఇహిఙ, “దేవుణు ఒడ్ఃబినికెఙ్ 
ఎయెఙ్ బా తెలిఏద్. దేవుణు ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఎయెఙ్ బా అట్ ఏన్✡.
“ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ ఇనికబా సీదెఙ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె దేవుణు ఎయెరిఙ్ బా మరిజ్ సీదెఙ్ అకక్ర్ 
సిలెల్ద్✡”. 36యాక నిజం ఇజిమాటు 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

1అందెఙెమాతంబెరిఙాండె,నానుమీవెటబతిమాలిజ్న,దేవుణుమిఙినిసొస్ దయతోరిసిత్వందిఙ్ 
మీరు మిఙినె దేవుణుదిఙ్ పూజ లెకెండ్ సీదు. అయ పూజ బతిక్జి మంజిని వజ మండెఙ్ వలె,
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతివజ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ మండెఙ్ వలె. దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితి
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసినిక ఇకాక్దె 2యాలోకమ్ దికార్ బతిక్ని వజ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఏండ బతిక్దెఙ్ 
ఆఏద్. గాని మీ బతుక్ ఆనివందిఙ్ , మీ మనుస్ పూరి కొతాత్ ఙ్ కిదెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సరి సీదు. ఆహె
కితిత్ఙ మీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాండొ అకక్ ఎమేణిక ఇజి నెసి ఒపుప్కొండెఙ్ ఆనిదెర్ .
దేవుణుమీ వందిఙ్ కోరిజినిక నెగిగ్కాదె, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదె, ఇని తకుక్ సిలిల్కాదె.

3దేవుణు నఙి, వనిన్ గొపప్ దయదాన్ నఙి అపొసుత్ డు వజ ఇడాత్ న్ . అందెఙెనానుమిఙి విజిదెరిఙ్ 
వెహిస్న. నానుఎలాగమరికాన్ ఇజిఒరెన్ ఒరెన్ ఒడ్ఃబినివలెమీరుమనిన్దనిన్ఙ్ ఇంకనండొమనాద్ 
ఇజిమీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిమాట్ . గాని దేవుణు మిఙి సితిత్ నమకమ్ దిఙ్ తగితివజమిఙిమీరె సరిఆతి
వజ కొలత్ కిదు. 4ఉండి ఒడొఃల్ దు కాలుక్ కికుక్ ఇజి రక రకమ్ దిబాగమ్ కు మనె, వనక వనక పణిఙ్ 
✡ 11:26-27 11:26-27యెసయ 59:20,21; 27:9;యిరీమ్యా 31:33,34. ✡ 11:34-35 11:34-35యెసయ 40:13.
✡ 11:34-35 11:34-35యోబు 41:11.
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వేరె వేరె మనెన్. 5 అయవజనె, మాటుబా నండొండార్ గాని కీసుత్ వెట కూల తొహిఙ్ మాటు ఉండె
లెకండ్ మనాట్. మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్ . ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వందిఙ్ మనాన్.
6 దేవుణు వనిన్ గొపప్ దయ మఙి సితిత్ఙ్ నండొ రకమ్ ది వరమ్ కు* సితాత్ న్. యావరమ్ కు మాటు
నెగెండ వాడుఃకొండెఙ్. దేవుణు సితిత్ మాటెఙ్ వెహెఙ్ అటన్ ఇహిఙ అక దేవుణు నీవెట వెహాన్  ఇజి
నీను నమిమ్తిత్ వజవెహెఙ్. 7మహివరిఙ్ అవ్ సరంఆతికెఙ్ కిజిసీదెఙ్ నామీవరంఇహిఙ,అకక్ కిదెఙ్ 
దేవుణుమాటెఙ్ నెసిప్సి సిదెఙ్ నామీ వరం ఇహిఙ నెసిప్సి సీదెఙ్. 8మహివరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ నా
మీ వరం ఇహిఙ దయ్ రం వెహెఙ్. సీబాజి సినిక మీ వరం ఇహిఙ అకక్ కలిత్ సిలిల్ మనుస్దాన్ సీదెఙ్.
సఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినికాన్ బాగ నడిఃపిసెత్ఙ్ వెలె. బాద ఆతివరిఙ్ కనికారం తోరిసిన్కాన్ , సరద్దాన్ 
కనికారం తోరిసెత్ఙ్ వెలె.
ఎలాగపేమకిదెఙ్ 

9 మీరు మహివరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనకబాణిఙ్ దూరం మండెఙ్.
అకెక్ఙ్ ఒదెద్ డిఃసెత్ఙ్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వనకాఙ్ డగు కిదు. 10సొంత ఇండొణివరి లెకెండ్ ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నండొ పేమిసెత్ఙ్. మరాయ్ద సీని దనిన్లొఇ ఒరెన్ , మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు నఙి
ఇంక పెరికాన్ ఇజిమరాయ్ద సీజిమండెఙ్. 11దేవుణుది సెందితి సఙతిఙ లొఇ ఉసార్ 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 ఏండ పారద్నం కిదు. 13 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీదెఙ్. దూరమ్ దాన్ వాజిని వరిఙ్ ఇండొ కూకిస్ మిఙి
మనిన్బాణిఙ్ సీజిమరాయ్ద కిదు.

14 మిఙి బాద కినివరి ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఒఒ వరిఙ్ 
దీవిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ వరిఙ్ సయిప్ సిఅ ఇజి వెహమ్ట్. 15 సరద్ ఆని వరివెట సరద్ ఆజి
మండు. దుకం ఆతి వరివెట వరి దుకమ్ దు కూడ్ఃజిమండు. 16ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటఉండెమనుస్
ఆజిమండు. గరఆమాట్ . తకుదివరివెటకూడ్ఃజిమండెఙ్ మనుస్ఆదు. నానెగొపప్బుదిద్ మనిన్కాన్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్ .

17 మిఙి సెఇక కినివరిఙ్ మరిజ్ సెఇకెఙ్ కిమాట్. నెగిగ్క ఇజి విజేరె ఒపుప్కొడ్ఃని పణిఙ్ నె కిదెఙ్.
18విజేరి వెట సమదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఒదెద్ నెగెండ సుడ్ఃదు. 19నాను పేమిసిని కూలెఙాండె,మిఙి
ఎయెన్ బా సెఇక కితిత్ఙ వనిన్ఙ్ మరిజ్ సెఇక కిమాట్. గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ సికస్ సీదెఙ్ డిఃసిసీదు.
దేవుణుమాటదు దనిన్వందిఙ్ రాసత్ మనాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “లోకు కితిత్ సెఇ పణి వందిఙ్ నీను కోపం
తీరిసామ్. అకక్నానెతీరిసన్. నిఙిసెఇక కితిత్వనిన్ఙ్ నానుసికస్సీన”,ఇజిదేవుణువెహిస్నాన్✡. 20గాని
మరి మీరు ఇనిక కిదెఙ్ ఇహిఙ; నిఙి పగాతి వనిన్ఙ్ బఙ కటిత్ఙ వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సిఅ. వనిన్ఙ్ ఎహిక్
కటిత్ఙ, ఏరు సిఅ. నసిత్వలెవాండు సిగు ఆనాండె వనిన్ కోపం డిఃసాన్న్ ”,✡ ఇజిరాసత్ మనాద్ . 21మరి
ఒరెన్ కితిత్ సెఇ పణిదిఙ్ తగితి పణి మీరు కిమాట్. గాని మీరు వరిఙ్ కిని నెగిగ్పణిఙాణిఙ్ వరి సెఇ
పణిదిఙ్ గెలిసెత్ఙ్.

13
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిదు.

1 విజేరె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఏలుబడిః కినివరిఙ్ 
అతికారం దేవుణునె సీజినాన్ . వరిఙ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. 2అందెఙె ఏలుబడిః కినివరిఙ్ 
లొఙిఇకార్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్దనిన్ఙ్ ఎదిసినార్ . వరిఙ్ తగితి తీరుప్దొహ్ కాన్ద్ . 3 నెగిగ్ పణిఙ్ 
కినివరిఙ్ ఆఏద్, సెఇ పణిఙ్ కినివరిఙె ఏలుబడిః కినికార్ తియెల్ తపిసాన్ర్. అందెఙె ఎయెన్ బా
ఏలుబడిః కినివరిఙ్ తియెల్ సిలెల్ండ మండెఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి మండెఙ్. నసిత్వలె ఏలుబడిః
కినికార్ మీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహాన్ర్. 4 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిఃమి విజు నెగెండ జరిగ్దెఙ్ ఇజి

* 12:6 12:6 వరమ్ కు ఇహిఙ ఉండి పణికిదెఙ్ దేవుణు సీని ఇనాయం ✡ 12:19 12:19 దివ్తీ 32:35. ✡ 12:20
12:20సామెత 25:21,22.
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పణికినికారె వీరు. దేవుణుదిఙ్ పణికిదెఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కారె వీరు. మీలొఇ ఎయెన్ బాతపుప్
కితిత్ఙవాండుతియెల్ ఆదెఙె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙతపుప్ కితిత్వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ విరిఙ్ అతికారంమనాద్.
దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ పణికినికార్ లెకెండ్ , వారు తపుప్ కినివరిఙ్ సికస్ సీనార్.
5అందెఙెఅతికారిలోకాఙ్ లొఙిజిమండెఙ్ వలె. సికస్దాన్ తపెఆదెఙ్ ఉండెఆఏద్,లొఙిజిమంజినిక
సరి ఆతికదె ఇజి నెసిత్బా లొఙిదెఙ్ వలె. 6ఏలుబడిః కినికార్ దేవుణుదిఙ్ పణికిజినార్. వారు అయ
ఏలుబడిః కినిపణివందిఙెకాలంవిజుగడ్ఃపిస్నార్. అందెఙెమీరువరివందిఙ్ పనున్బాతొహిస్నిదెర్.
7 ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా సీదెఙ్ ఇహిఙ అకెక్ఙ్ సీదెఙ్ . ఎంబెబా పనున్ తొహెఙ్ మహిఙ బాన్ పనున్
తొహెఙ్ . ఎయెరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ ఇహిఙ వరిఙ్ మరాయ్ద సీదెఙ్ . ఎయెరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఇహిఙ
వరిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ .
పబుమరిజ్ వాజినికాలం డగు ఆతమనాద్ 

8ఎయెర్ బాన్ బాఅపుప్తీరిస్ ఎండఇడ్ మాట్. ఎసెఙ్ బాఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటపేమిసిన్కాదెఅపుప్
లెకెండ్ మనీద్. మహివరిఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు రూలుఙపూరిలొఙినాన్ . 9దేవుణు రూలుఙ లొఇ
రకరకమ్ వి రూలుఙ్ మనె. వనకలొఇ సెగం ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, “రంకు బులాదెఙ్ ఆఏద్ . లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఆఏద్ . డొఙ కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ నఙి కావాలి ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్ ఆఏద్ ” గానియా
రూలుఙ్ విజు కూడుఃపిత్ఙ,యాకాదె, “నీను నిఙిపేమిస్ అ✡”, ఇజినె. 10మహివరిఙ్ పేమిసిత్ఙ వరిఙ్ 
ఇని తపుప్బా నీను కిఇ గదె. అందెఙెమహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణు రూలుఙ విజువనకాఙ్ పూరి
లొఙిజినాన్.

11నానువెహిలెకెండ్ మీరు కిజిమండెఙ్ వలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మాటుబతిక్నియాకాలంనండొ
ముకెలమాతి కాలం ఇజి మీరు నెసినిదెర్ . పబు మరిజ్ వాజి మఙి రకిస్సిని కాలం డగు ఆత మనాద్ 
కాక నిదదాన్ నిఙ్ జితెలిఆతివరి వజజాగరమండు. తొలితమాటు నమిమ్తిత్ మహికాలమ్ దిఙ్ ఇంక
అయసమయండగుఆతమనాద్ . 12రెయుఅందిజివాజినిలెకెండ్ మాబతుక్బాఅందిజివాజినాద్.
కీసుత్ మరిజ్ వాని కాలం డగు ఆతమనాద్ . 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
ఉణిజిసొసెత్ఙ్ ఆఏద్ . మొగకొడొఃర్ గానిఅయ్ లికొడొఃక్ గానిరంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ,టంటెఙ్ ఆదెఙ్ 
ఆఏద్ , గోస ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 14మరి ఎలాగ మండెఙ్ ఇహిఙ, మహి లోకురిఙ్ తోరిన్వజ మీరు పబు
ఆతియేసుకీసుత్ లెకెండ్ మండు. మీఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సరద్ ఆదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమంజిని
మనుస్దాన్ మనామ్ట్.

14
అనుమానంఆనినమిమ్తికార్ వందిఙ్ 

1 ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ దేవుణు సరి సీనాండొ ఇజి అనుమానం ఆని నమిమ్తిత్కార్ మనార్. వారు
నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరిఅరద్ం కిఇకార్ గాని వరిఙ్ డగు కిదు. గాని నమిమ్తికార్ ఇని ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ 
ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిన్లొఇ తేడవానివలె వరివెటవాదిసామ్ట్ . 2విజుతిండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఒరెన్ 
నమిమ్జినాన్. మరి ఒరెన్ కుసెఙ్ నె తింజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ దినిన్వందిఙ్ పూరి
అరద్ం ఇంక కిఏన్ . 3 విజు తినికాన్, విజు తిన్ ఇ వనిన్ఙ్ తకుక్దికాన్ ఇజి సుడ్ దెఙ్  ఆఏద్. విజు
తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ విజుతినికార్ తపుప్ కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఆఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణువరిఙ్ డగు కితత్ మనాన్. 4మరిఒరెన్ ఎజమానిఙ్ వనిన్ పణిమణిసికినికెఙ్ సరియాతికెఙ్ నొ,
ఆఇకెఙ్ నొ ఇజి వెహెఙ్ తగితికార్ మీరు ఆఇదెర్ . వాండు కిని పణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నొ సెఇకెఙ్ నొ ఇజి వనిన్
ఎజమానినె వెహాన్న్ . అయావజనె నమిమ్తికాన్ కినిపణిఙ వందిఙ్ దేవుణునె తీరుప్ కిజి సరిఆతికదొ
ఆఏదొ ఇజి వెహాన్న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సరిఆతిక కిదెఙ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ సతుత్ సినాన్ లె. 5సెగొండార్,
ఉండి రోజుమహిరోసాక్ఙ్ ఇంక నెగిగ్ రోజు ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. మరి ఒరెన్ విజు రోసుక్ ఉండె లెకెండ్ 
✡ 13:9 13:9 నిరగ్మ 20:13-15,17.



రోమ 14:6 225 రోమ 15:3

సుడ్ఃజినాన్. ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ మనుస్దు 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 విజు తిన్ ఎండ
మంజినాన్.

7మాలొఇ ఎయెన్ బావనిన్ఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి బతిక్ఎన్. వనిన్ వందిఙె సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజిసాఎన్.
8ఎందానిఙ్ ఇహిఙమాటుబతిక్నివెలెపబుఙ్ ఇసట్ం కిబిసిన్ లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. సానివలపబుఙ్ ఇసట్ం
కిబిసిన్ లెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. అందెఙెమాటు బతిక్తిఙ్ బాసాతిఙ్ బాపబుఙ్ సెందితికాటె.

9దినివందిఙెసాతివరిఙ్ నిబతిక్నివరిఙ్ విజేరిఙ్ పబులెకెండ్ మండెఙ్ కీసుత్ సాజిమరిజ్ బతిక్తాన్.
10అహిఙ, ఎయెర్ బామరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఏద్. ఎయెర్ బాతకుదికాన్ 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 విజేరె నా ఎదు
ముణుకుఙ్ ఊరాన్ర్. నానె దేవుణు ఇజి లోకుర్ విజేరె ఎదు వెహాన్ర్”. 12అహిఙ, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్
దనిన్వందిఙ్ దేవుణు ఎదు లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ వలె. దేవుణు తీరుప్ తీరిసాన్న్.

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

19అందెఙెమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్వెట సమదనమ్ దాన్మండెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. మాటు
ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకమ్ దు సతుత్ కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె. 20ఇని తిండిబాతిండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజి, దేవుణు కితిత్ పణిఙ్ పాడ్ః కిమా దేవుణు సుడ్ఃతిఙ్ విజు రకమ్ ది బోజనమ్ కుబా
తిండెఙ్ ఆనికెఙ్ గాని,నీను తినిక,తిండెఙ్ ఆఇకెఙొఇజిమరిఒరెన్ 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.
ఉండిపణికితిత్ వెనుక,సరిఆతిక కితానొ,సిలిఙతపుప్ కితానొఇజిఅనుమానంఆఏండమహిఙనీను
దేవుణుబాణిఙ్ సరద్ తసిని. 23గాని ఉండి తినిక దేవుణు ఎదు సరిఆతికదొ ఆఏదొ ఇజి అనుమానం
ఆనికాన్ ,అకక్ తిహిఙ తపుప్ కితాత్ న్ ఇజి తిరుప్ వానాద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, తిండెఙ్ ఆఇక ఇజి ఇడిత్క
వాండు తిహాన్ . మాటు ఇనిక కితిత్ఙ్ బాదేవుణు ఎదు సరి ఆతిక కిత ఇజి నమకం సిలిల్ఙ అక తపుప్నె.

15
1ఇనిఇనికెఙ్ సరిఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఆనెఇజిమనుస్దుబాగనెసినినమిమ్తిత్కాట్ ఆతిమాటుమఙిఇసట్ం

ఆతికెఙ్ ఉండెనె కిజిమండెఙ్ ఆఏద్ . గానిఅనుమానంఆతివరిఙ్ మాటుబరిసెత్ఙ్ వలె. 2మరిఒరెన్ 
నమకమ్ దు పిరినివందిఙ్ మాలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిజి సరద్ కిబిసెత్ఙ్. 3 కీసుత్ కితిత్ లెకెండ్ 
మాటు కినాట్. కీసుత్ వనిన్ సరద్ ఉండె వందిఙ్ నె తొఎండ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిలెకెండ్ కితాత్ న్. కీరన
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పుసత్కమ్ దు రాసిత్ లెకెండ్ , “లోకుర్ నిఙి నింద కితిత్వెలె, అయ నింద నఙి వెహి లెకెండె✡”, ఇజి కీసుత్
దేవుణుదిఙ్ వెహాన్  . 4 దేవుణు మాటదు ముందాల్ రాసిత్ మనిన్కెఙ్ విజు మఙి నెసిప్సెత్ఙె రాసె ఆత
మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటు ఓరుప్దాన్ మంజి దేవుణు మాటెఙ్ మఙి ఉసార్ కిబిసి, మాటు
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.

5-6మఙిఓరుప్నిఉసార్ కిబిసిన్కదేవుణుఉండెమనుస్ఆజిమండెఙ్ సాయంకిపిన్ . ఇహిఙయేసు
కీసుత్ వజ మండు. నసిత్వలెమా పబు అతియేసు కీసుత్ ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ ఉండెమనుస్ ఆజి
ఉండె లెకెండ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఆనిదెర్ .

7అహిఙ కీసుత్ మిఙిడగు కితిత్ లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు కిదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
అహ కితిత్ఙ లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ . 8 నాను ఇనిక వెహిస్న ఇహిఙ, దేవుణు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ ఇజి, ఇహిఙ వాండు, మాటు యూదురి అనిగొగొరిఙ్ కితిత్ ఒటు లెకెండ్ నిజం కినాన్ ఇజి
తోరిసెత్ఙ్ ఇజి కీసుత్ యూదురిఙ్ పణిమణిసిఆతమహాన్.

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

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

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

దేవుణు సువారయూదురు ఆఇకార్ బావెంజినార్ 
14నమిమ్తితంబెరిఙాండె,మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటనెగెండమంజినిదెర్ ఇజినానునెసిన. మీరు

బాగనెసెత్ఙ్ ఇజిదేవుణుసుడ్ఃజినికెఙ్ విజుమీరునెసిన్దెర్ఇజినానునెసిన. ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
బుదిద్ వెహిస్ నెసిప్సెత్ఙ్ అటిన్దెర్ ఇజినానుమీవందిఙ్ నిజం నెసిన. 15-16గానినానుయాఉతమ్ దు
సెగం సఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి ఎతు కిబిసిన్వలె దయ్ రమ్ దాన్ వెహ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసుకీసుత్ ఙ్ 
ఉండి పణిమనిస్ లెకెండ్ యూదురు ఆఇ జాతిది వరి నడిఃమి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు వనిన్ గొపప్
దయాదరమ్ంనాముసుక్తోరిసాత్ న్. దేవుణుఆతమ్ వరిఙ్ కేటకిజిదేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ తగితిఉండిపూజ
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. 18 యూదురు ఆఇకార్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిని వందిఙ్ కీసుత్ నా వెట కితిత్ పణిఙ్ ఉండె
వందిఙెనాను దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్న. నాను నామాటెఙాణిఙ్,నాపణిఙాణిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ 
వరిఙ్ నడ్ పిసత్. 19బమామ్తిపణిఙాణిఙ్ నిదేవుణుఆతమ్సతుత్ దాన్ నడ్ఃపిసత్. ఆహెయెరూసలేంపటన్ం
మొదొలిస్ అయ సుటుట్ పడఃక మనిన్ పటన్మ్ కు విజు ఇలారికు ఇని పటన్ం దాక విజు బాడిడ్ఙ సొనిస్
నాను కీసుత్ వందిఙ్ సువార పూరి సాటిసత్ మనన్. 20 కీసుత్ వందిఙ్ సాటె ఆఇ బానె సువార సాటిసెత్ఙ్ 
ఇజినె నఙి ఉండి ఆస. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ సువార కినిబాన్ సొనిస్ వనిన్ పణి లాగెద్ఙ్ 
ఆఏద్ ఇజినె నామనుస్. 21గాని నాను ఇనిక కితత్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు రాసిత్మనిన్ లెకెండ్ కితత్ ,
“వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావెహెఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ నిజంఆతికసూణార్. వనిన్వందిఙ్ ఎసెఙ్ బావెహె
ఆఇకార్ వనిన్వందిఙ్ అరద్ం కినార్”✡. 22యాపణికిజిమహిఙ్ నానుమీబాన్ వాదెఙ్ నండొఅడుడ్ ఆత
మహాద్ .
✡ 15:3 15:3 కీరన 69:9. ✡ 15:9 15:9 2సము 22:50; కీరన 18:49. ✡ 15:10-11 15:10-11 దివ్తీ 32:43.
✡ 15:10-11 15:10-11 కీరన 117:1. ✡ 15:12 15:12యెసయ 11:10. ✡ 15:21 15:21యెసయ 52:15.
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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 ,
మిఙివాజిసుడ్ఃజిసణెంమీవెటమంజిసరద్ ఆదెఙ్ ఆసఆజిన. బాణిఙ్ సొనివెలెమీబాణిఙ్ సాయం
దొహ్ కెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజిన.

25గాని, ఏలు యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ డబుబ్ ఒతెత్ఙ్ యెరూసలేమ్ దు
సొనిస్న. 26 ఎలాగ ఇహిఙ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ నమిమ్తి వరి లొఇ డబుబ్ సిలిల్వరిఙ్ సంద
సీదెఙ్ మాసిదోనియపాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తికార్ ని అకాయపాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ వారె
ఆజి ఇసట్ం ఆతార్. 27 ఒఒ, వారు సీదెఙ్ ఇసట్ం ఆతారె సీజినార్. నిజమె, యూదురు ఆఇకార్ 
యెరూసలేమ్ దు మనిన్ దేవుణు లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురు ఆఇవరిఙ్ 
ఉండి అపుప్ మనాద్ . ఎలాగ ఇహిఙ, దేవుణుయూదురిఙ్ సితిత్ దీవనమ్ కు ఆఇ జాతిదివరిఙ్ బాట
వాతాద్ . అందెఙె యూదురిఙ్ తకుక్ ఆతిక యూదురు అఇకార్ వరిఙ్ మనిన్వనక లొఇహాన్ బాట
కిజి సీదెఙె. 28 యా పణి వీఙ్ త ఇహిఙ, వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ డబుబ్ పూరి వరిఙ్ తప్ ఎండ సితిత్
వెనుక నాను యెరూసలెం పటన్మ్ దాన్ సెప్యిను సొని సరిదు మీబాన్ వానా. 29 నాను మీబాన్ 
వానివలె కీసుత్ బాణిఙ్ మఙి విజెరిఙ్ గొపప్ పెరి దీవనమ్ కు దొహ్ కెన్ ఇజి నాను నెసిన. 30 ఏలు
తంబెరిఙాండె, పబు ఆతియేసుకీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమమ్కం మనిన్దనిన్వందిఙ్ , దేవుణు ఆతమ్ మిఙి
సితిత్ దనిన్వందిఙ్ , మీరు నా వందిఙ్ గటిట్ఙ పారద్నం కిదు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. 31 యూదయ
దేసమ్ దుయేసుపబుఙ్ నమిమ్ఇయూదురుబాణిఙ్ నఙిఇనిపమాదంరెఎండమండెఙ్ పారద్నం కిదు.
32మరి దేవుణు సితత్ం ఆతిఙ నాను సరద్దాన్ వాజిమీబాన్ రోమ్ దెఙ్ ఇజిబాపారద్నం కిదు. 33మఙి
సమదనం సీని దేవుణుమిఙితోడుమనీన్.

16
రోమపటన్మ్ దు సెగొండార్ నమిమ్తి వరిఙ్ పవులు వందనమ్ కు వెహిస్నాన్.

1 కెంకెయాదుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దు సేవ కిదెఙ్ ఏరాప్టు ఆతి పిబె ఇనిమాబీబి వందిఙ్ నాను
వెహిస్న. అది గొపప్ నెగిగ్కాద్ . 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ దనిన్ఙ్ , నమిమ్తికార్ కిదెఙ్ తగితి లెకెండ్ డగు
కిదు. దనిన్ఙ్ కావాసిత్క ఇనికబా మీబాన్ మహిఙ, మీబాణిఙ్ సీజి మండు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అది
నండొండారిఙ్ మరి నఙిబాసాయం కిజిమహాద్ .

3 కీసుత్ వందిఙ్ మా వెట కూడ్ఃజి పణికితిత్ మహి పిసిక్లాదిఙ్ ని దనిన్ మాసి అకులాదిఙ్ బామా
వందనమ్ కు వెహ . 4వారు నాపాణం వందిఙ్ వరిపాణమ్ కు సీదెఙ్ తయార్ ఆతికార్. నాను
ఒరెనెఆఏ,యూదురు ఆఇవరిసఙమ్ కు విజువారు కితిత్ దనిన్ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్ .

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

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

8పబు వందిఙ్ నాను నండొ పేమిసినిఅంపిల్యతుఙ్ వందనమ్ కు.
9 కీసుత్ వందిఙ్ మా వెట 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.
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12 కీసుత్ వందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణికినికెఙ్ ఆతి తుపయానుఙ్ ని తపొసానుఙ్ వందనమ్ కు.
నాను నండొ పేమిసిని పెరిస్సుఙ్ వందనమ్ కు. అది పబు వందిఙ్ నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి
కితామహాద్.

13పబువందిఙ్ గొపప్నెగిగ్కాన్ ఇజి కేటఆతిరుపసుఙ్ వందనమ్ కు. వనిన్అయ్ 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 వరివెట మనిన్
నమిమ్తి వరిఙ్ వందనమ్ కు.

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

17 నమిమ్తి తంబెరిఙాండె, మీరు నెసిత్ మనిన్ బోదదిఙ్ డిఃసిప్సి దనిన్ఙ్ వెతేకం ఆతి బోద నెసిప్సి
ఆఇ గుంపుఙ్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిన్కార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగర మండు. ననిన్ వరి బాణిఙ్ దూరం
మండు ఇజి నాను బతిమాలిజ్ వెహిస్న. 18ననిన్కార్ మాపబు ఆతి కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఆఏర్ . గాని
వారు వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి దనిన్వందిఙె బతిక్జినార్. నెగిగ్ మాటెఙ్ వెహిన్వజ బడాఃయిమాటెఙ్ వెహిస్
వీరుమొసెం కిజినార్ . వారు సెఇలోకు ఇజి నెస్ ఇకార్ వరిమాటెఙాణ్ మొసెం కిబె ఆనార్ . 19మీరు
దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙితిత్ మనిన్కార్ ఇజి విజేరె నెసాన్ర్. అందెఙెమీవందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన. గాని
మీరు నెగిగ్క ఇనిక ఇజి నెసిన్ దనిన్లొఇ బుదిద్ కలిగ్ జి మండు. సెఇ వనకవెట కూడ్ఃఏండ దనిన్వందిఙ్ 
కలిత్సిలెల్ండమండు ఇజినాను ఆస ఆజిన.

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

21మావెటకూడ్ఃజిపణికినితిమోతిమిఙివందనమ్ కు వెహిస్నాన్. నాసొంతలోకుర్ యూదురు
ఆతి లూకియ,యాసోను,సొసిపతు ఇనికార్ వందనమ్ కు వెహిస్నార్.

22పవులువెహిస్సితిత్ఙ్ యాఉతంరాసినితెరియుఇనినానుపబు వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.
23 సఙమ్ దు కూడ్ఃజిని వరిఙ్ విజేరిఙ్ ని నఙిని నెగెండ సూణి గాయియు మిఙి వందనమ్ కు
వెహిస్నాన్. యా పటన్మ్ దు పెరిన్ డబుబ్ఙ్ లెకక్ సుడ్ఃజి అసిన్కాన్ ఎరసుత్ , నమిమ్తిత్కాన్ 
ఆతి కావ్ర్ తును మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్ . 24 మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వనిన్
దయాదరమ్ంమీబాన్ మనీద్.

25-26మీనమకమ్ దు మిఙి గటిఙ నిల్ పెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్. నానుయేసుపబు వందిఙ్ సువార
సాటిసినివలెయాకదె వెహిస్న. నండొ కాలం దేవుణు డాపిత్ ఇడిత్ మహి నిజమాతిమాట ఏలు
దేవుణువెహమనాన్ . ఏలుఅయనిజమాతిసువారమాటుసాటిసిత్ఙ్ పవకరురాసిత్మాటదానె
కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసినార్ . ఎలాకాలం మనిన్ దేవుణు ఆగన్దాన్ యాసువార విజు లోకాఙ్ 
నెసిప్సినాన్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్ నమిమ్జి లొఙిదెఙ్ ఇజి. 27 విజు వనకాఙ్ నెసిని
ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ , కీసుత్ యేసుదాన్ ఎలాకాలంలోకుర్ పొగ్ డిఃజిమనిర్ . ఆమెన్ .



1కొరింతి 1:1 229 1కొరింతి 1:10

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని నమిమ్తిత్ వరి
సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ మొదొహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్మొదొహిఉతం.

పవులునెఇకక్రాసిత్కాన్ ఇజియాఉతమ్ నెరుజుప్ సీజినాద్ . 1:1,16,21. దేవుణుసఙమ్ దుమనిన్
విజు సఙతిఙ్ వందిఙ్ , నమిమ్తి వరి నడిమిమనిన్ గొడబెఙ్ వందిఙ్ , దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిసిన్
వందిఙ్ , దేవుణు పణివందిఙ్ సీనివందిఙ్ , నమిమ్తికార్ జటు ఆజినివందిఙ్ , సఙమ్ దుమనిన్బోదెక్ 
ఎలాగ మండెఙ్ పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్ , పెండిల్ వందిఙ్ , మరియాలెకెండ్ మనిన్ నండొ
సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దాన్ పవులు కొరింతిసఙమ్ దివరిఙ్ వెహిస్నాన్ . యా
ఉతమ్ దు రాసిత్మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ సుడ్ఃతిఙ అయాకాలమ్ దు మని సఙమ్ దిఙ్ నె ఆఏండయా
కాలమ్ దు మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ బాయాక ముకెలమాతి ఉండి ఉతం. అకక్దె ఆఏండ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ 
మనిన్ పేమవందిఙ్ ,సాతిత్కార్ మర్ జినిఙ్ నివందిఙ్ రాసిత్ సఙతిఙ్ ఎలాకాలమ్ దుమనిన్ నమిమ్తి వరి
వందిఙ్ రాసిత్కాక్దె. యాఉతంయేసుకీసుత్ సాజిమర్ జి నిఙితి వనుకయాబబ్య్ ఏడునొయాబబ్య్ 
ఆరునొ పంటెఙ్ వెనుక రాసె ఆతత్ మనాద్ ఇజి విజేరె నమిమ్జినార్ . పవులుని వనిన్ జటుదికార్ వారు
రుండిసుటుక్ సువారసాటిసెత్ఙ్ సొనిస్మహివలె (A.D. 50)కొరింతిపటన్మ్ దుఅందితార్ . డగు 18
నెలెల్ఙ్ మంజి సువార పణి కిజి మహిఙ్ బాన్ దేవుణు సఙం తయారాతాద్ . (అపొసుత్ రు కితిత్ పణిఙ్ 
18:1-8). పవులు ఎపెసు పటన్మ్ దుమహివలె,బాణిఙ్ యాఉతంరాసత్పోకాన్ . యాఉతంనెగెండ్ 
సదీవ్జినెసిమహిఙదేవుణుసఙంఎలాగమండెఙ్ ఇజిసఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివంరిఙ్,నమిమ్తివరిఙ్ 
నెగెండ్ అరద్మానాద్ .

మొదొల్ 
1దేవుణు ఇసట్మాతి వజ, కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్,వాండు కూకి మని పవులు ఇనినాను

కొరింతి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతం. మా తంబెరి ఆతి సొసెత్నెసు నా వెట
మనాన్. 2మీరు లోకమ్ దు విజుబాన్ మని వరిఙ్ నిమఙి పబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరు అసిపొగ్ డిఃజి
మాడిఃసిన్ వరి వెట మీరుబా కూడిజ్ మంజినిదెర్ . అందెఙె మీరు పబు ఆతియేసుకీసుత్ వేట కూడిఃజి
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్ ని దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కూకె ఆతి మనిదెర్.
3మాబుబాబ్తి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిమండెఙ్ సాయం
కిపిన్. 4 కీసుత్ యేసుదాన్ మిఙి దేవుణు సితిమని వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ నాను ఎసిత్వలెబా మీ
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 5అహిఙ, మీరు విజు సఙతిఙ వందిఙ్, ఇహిఙ, మీరు
వరిగ్జిని విజు మాటెఙ లొఇ, మిఙి మని గెణమ్ దు, కీసుత్ వెట మని సంమదమ్ దు మీరు దేవుణు
సీజినిమేలుఙ్ విజు కలితిమని కిదెర్ ఆజినిదెర్. 6ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙ్ మాపువెహిమని
సాసయ్ం వందిఙ్ ఇని అనుమానమ్ బా సిలెల్ండ మీ మనుస్ఙ మీరు గటిఙ గురు అసిత్దెర్. 7అందెఙె,
దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ లొఇ ఇని దనిఙ్ బా తకు సిలెల్ండ, మాపబు ఆతి యేసు కీసుత్ తోరె
అని దినం వందిఙ్ గొపప్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్. 8మా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు తీరుప్
సీనిదినమ్ దుమీరు ఇనితపుసిలెండమనికిదెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ దేవుణుమిఙిసతుత్ సీజిఆకార్ దాక
కాప్ కినాన్ లె. 9వనిన్మరిన్ ఆతి,మాపబువాతియేసుకీసుత్ వెట కూడిఃజిమండెఙ్ మిఙి కూకిమని
దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్.

దేవుణు సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 
10తంబెరిఙాండె,అందెఙెమీలొఇఇనికేటఆఏండమండెఙ్ ఇజి,మీరువిజిదెరె,ఒరెన్ మరిఒరెన్ 

వెట ఉండెమనుస్ ఆజిమండెఙ్. మరిమీరు విజిదెరె ఒడ్ఃబినిబాన్,మీమనుస్దుపూరి ఉండె ఆజి
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మండెఙ్ ఇజిమాపబుఆతియేసుకీసుత్ బాణిఙ్ నఙిదొహ్ కిఅతికారమ్ దాన్  నానుమిఙిబతిమాలిజ్న.
11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙమా తంబెరిఙాండె, మీలొఇ గొడెఃబెఙ్ మనెన్ ఇజి కోల్యె ఇండొణికార్ సెగొండార్ 
నఙి కబు తత మనార్. 12 నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్, “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”,
ఇజినాన్ గె, మరి ఒరెన్, “నాను అపొలుఙ్ సెందితికన్”, ఇజినాన్ గె. మరి ఒరెన్, “నాను కేపెఙ్ 
సెందితికాన్”, ఇజినాన్ గె,మరి ఒరెన్ , “నాను కీసుత్ ఙ్ సేందితికాన్”, ఇజి వెహెఆజినిదెర్ గె.

13 కీసుత్ ఎయెర్ వందిఙ్ బాబాటెఙ్ ఆఏతాన్. పవులు ఇని నాను మీ వందిఙ్ సిలువాదు సాఎత.
మీరు పవులు ఇని నా పేరుదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆఇతిదెర్. 14 కిసప్సుని గాయియుకు, వారు రిఎర్ 
ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బా నాను బాపిత్సం సిఏత. దనిన్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 15అందెఙెనాపేరుదాన్ మీరుబాపిత్సంలాగెఆతిదెర్ ఇజివెహెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాఅకుక్ సిలెల్ద్ .
16 సేత్పాను ఇండొణి వరిఙ్ బానాను బాపిత్సం సితమన. అకాక్దె ఆఏండ మరి ఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సం
సితిత్క నఙి ఎతుత్ సిలెల్ద్ . 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువార వెహెఙ్ నె కీసుత్ నఙి పోకాన్. గాని బాపిత్సం
సీదెఙ్ ఇజి నఙి పోక్ ఎతాన్. అందెఙె కీసుత్ సిలువాదు సాతి సావుది సతుత్ తకు ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
నాను సువారసాటిసిన్కయాలోకమ్ దిలోకురి గెణమ్ దాన్ కూడిఃతిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏద్ .

దేవుణు గెణమ్ ని సతుత్ ఆతిమనిన్ కీసుత్
18నాసనమాజి సొని వరిఙ్ కీసుత్ సిలువాదు సాతి వందిఙ్ వెహిస్ని సువార బుదిద్ సిలిల్ పణి కితిత్

వందిఙ్ వెహిస్ని మాటెఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె గాని దేవుణు రకిస్సిత్ మని మఙి యాక దేవుణు సతుత్ .
19అందెఙె, “వారు గెణం మనికార్ గె! వరి గెణం నాను పాడ్ఃకినాలె. వారు బుదిద్ మనికార్ గె! వరి
బుదిద్ నాను పణిదిఙ్ రెఎండ కినాలె”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 20బుదిద్ మనిన్కాన్ ఇజి
ఒడిఃబితి మని వనిన్ బుదిద్ ఇనిక ఆత మనాద్ ? గొపప్ సదువు మనికాన్ ఇజి ఒడిఃబితి మని వనిన్
సదువు ఇనిక ఆత మనాద్ ? యాలోకమ్ ది పండిత్ ఇజి ఒడిఃబితి మనికాన్ ఇనిక ఆత మనాన్ ?
యాలోకమ్ దివిజుగెణందేవుణుబుదిద్ సిలిపణిలెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇలెకెండ్ కిఎతాండా? 21దేవుణు
సితి గెణమ్ దాన్,లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్, వరి గెణమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ అట్ ఎండమహిఙ్,
లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరిఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణి ఇజి తోరె ఆతి సువార సాటిసి, నమిమ్జిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ 
దేవుణు ఇసట్ం ఆతాన్. 22 యూదురు ఆతికార్ బమామ్తి పణిఙ్ కొరిజినార్. గీసు దేసెమ్ దికార్ 
గెణమ్ దిఙ్ రెబాజినార్. 23గానిమాపు కీసుత్ మా పాపమ్ క వందిఙ్ సిలువాదు సాతి సావు వందిఙ్ 
సువారసాటిసినాప్. ఇకక్యూదురిఙ్ అడుడ్ లెకెండ్ తొరిజినె. మరియూదురు ఆఇ వరిఙ్ బుదిద్ సిలి
పణి లెకెండ్ తోరిజినె. 24గానియూదురిఙ్ ని యూదురు ఆఇ వరిఙ్ , అహిఙ రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు
కూకిమనివిజెరిఙ్, కీసుత్ ,దేవుణు సతుత్ ఆతమనాన్. కీసుత్ ,దేవుణు గెణంఆతమనాన్. 25ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు బుదిద్ సిలి పణి ఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబినిక లోకురి బుదిద్దిఙ్ ఇంక బుదిద్ మనిక. దేవుణు
సతుత్ సిలిల్ పణి ఇజిలోకుర్ ఒడ్ఃబిజినికలోకురి సతుత్ దిఙ్ ఇంక బలంమనిక.

26తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి కూకి మహివలెమీరు ఎలాగ కూకె ఆతిమనిదెర్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
లోకమ్ దుమనిన్కార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఇహిఙ,మీలొఇబుదిద్ మనికార్ లావునండొండార్ సిలెల్ర్ ,గొపప్
వారులావునండొండార్సిలెల్ర్ ,పెరి కుటుమ్ దికార్ లావునండొండార్  సిలెల్ర్ . 27వారు బుదిద్ సిలికార్ గె!
గానిలోకమ్ దు మని బుదిద్మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్, దేవుణు బుదిద్ సిలి వనాక్ఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వారు సతుత్
సిలికార్ గె! గాని లోకమ్ దు మని సతుత్ మని వరిఙ్ సిగు కిదెఙ్ దేవుణు సతుత్ సిలివనకాఙ్ ఎరిల్సాత్ న్.
28యాలోకమ్ దు ఇనికాదొ ఆతిమని వనాక్ఙ్, అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఆఉ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఇజి ఏకం అడిగి
మని వనకాఙ్ ని ఇసట్ం కిఇ వనాక్ఙ్, ఇనికబా ఆఇ వనాక్ఙ్ దేవుణు ఎరిల్సాత్ న్. 29అందెఙె ఎయెన్ బా
దేవుణు ఎదు 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
వెటనెమాటు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆతాట్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాట్ ఆతాట్, విడుఃదల
పొందితికాట్ ఆతాట్. 31అందెఙె దేవుణుమాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్. “పొగ్ డెః ఆనికాన్  పబు కితిత్
వనాక్ వందిఙ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె”.
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1తంబెరిఙాండెదేవుణువందిఙ్ సాసయ్ంమీనడఃమిసాటిసెత్ఙ్ ఇజిమీడగునానువాతివలెనెగెండ

వరిగ్దెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ నో, గొపప్ పెరి బుదిద్ మని వనిన్ లెకెండ్ నొమీ డగు రెఏత. 2అందెఙె నాను
మీ నడిఃమిమహివెల, యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ని వాండు సిలువాదు సాతిసావు వందిఙ్ నె ఆఏండ మరి
ఇనికబా నెస్ ఇ వనిన్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నాను నిరణ్ం కిత. 3నాను మీ నడిమి వాతివలె నా సతుత్
ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, సతుత్ సిలిల్నవనిన్ లెకెండ్ తియెల్ దాన్, ఎసోనొ వణకిస్ వాత. 4నాను మీ
వెట వరిగ్తిమాటవెహిమని సువార,లోకు బుదిద్దాన్ కూడిఃతిమని తియానిమాటెఙాణిఙ్ ఆఏతాద్ .
గాని మిఙి తోరె ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ కిజిని పణిఙాణిఙె తోరిసత్ మనాద్. 5 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం లోకు బుదిద్ ముసుక్ ఆదారం ఆఏండ, దేవుణు సతుత్
ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజి.

దేవుణు ఆతమ్బాణిఙ్ దొహ్ కిన్ గెణం.
6 దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు పిరితివరి నడిఃమి బుదిద్దాన్ కూడిఃతి మని మాటెఙాణిఙ్ 

వరిగ్జినాప్. గానిఅకక్యాలోకమ్ దుమనియాతరమ్ దివరిబుదిద్ ఆఎద్. మరిసిలెల్ండఆజిసొనిస్ని
యాలోకమ్ ది అతికారిఙ బుదిద్ ననికబా ఆఎద్. 7ఆకాక్దె ఆఏండ, దేవుణుదిఙ్ డాఃఙితిమని గెణం
వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. డాఃపె ఆతిమహియాగెణం, మాటుబా వనిన్ఙ్ మని గొపప్ గవ్ రమ్ దు కూడిఃజి
మండెఙ్ ఇజిలోకంపుట్ ఎండముందాలెన్ దేవుణుమావందిఙ్ కేట కితిత్ ఇడిత్ మహిక. 8యాతరమ్ ది
అతికారిఙ ఎయెరిఙ్ బయాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండాతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు అరద్ం కిజి నెసి
మంజినికఇహిఙగొపప్ గవ్ రమ్ దిఙ్ పబుఆతివనిన్ఙ్ సిలువాదుడెఃయ్ జిసప్ ఎతార్ మరి. 9అందెఙె
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “దేవుణు వనిన్ఙ్ పేమిసిని వరి వందిఙ్ ఇనికెఙ్ తయార్ కిత
ఇటాత్ మనాండొ ఇజి ఎయెర్ బావరి కణకెఙాణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ , ఎయెర్ బావరి గిబిఙాణిఙ్ వెండెఙ్ 
సిలెల్ద్ . ఎయెర్ బావరిమనుస్దు ఎసెఙ్ బాఒడ్ఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్”.

10 గాని దేవుణు వనిన్ ఆతమ్దాన్ అయాకెఙ్ మఙి తెలియ కిత మనాన్. దేవుణు ఆతమ్ విజు
దనిఙ్ రెబాజినాన్. దేవుణు లొఇ మని డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ బా రెబాజి తోరిసినాన్ 11 ఒరెన్ వనిన్
మనుస్దు ఒడ్ఃబినికెఙ్ విజు వనిన్ లొఇ మని వనిన్ ఆతమ్నె ఆఏండ మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఎర్. అయా
లెకెండ్ నెదేవుణుమనుస్దుమనికెఙ్ వనిన్ఆతమ్ దిఙ్ నెఆఏండమరిఎయెరిఙ్ బాతెలిఎద్. 12దేవుణు
బాణిఙ్ మఙి సెడిడ్ఃనె సితిమని వనాక్ఙ్ అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్, మఙి దొహ్ కి మని ఆతమ్ లోకమ్ ది వరి
లెకెండ్ ఒడ్ఃబిని నని ఆతమ్ ఆఎద్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దొహ్ క మనాద్.
13మాపువరిగ్జినియామాటెఙ్ లోకు బుదిద్దాన్ నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్
మాటెఙాణిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితి నిజమాతిసఙతిఙ్, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ సెందితిమాటెఙాణిఙ్ 
మాపువరిగ్జినాప్. 14దేవుణుఆతమ్సిలికాన్ దేవుణుఆతమ్బాణిఙ్ వానిసఙతిఙడగు కిఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ లెకెండ్ తోరిజినె. వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
ఆతమ్దానెఅరద్ం కిబె ఆదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ లొఇ సిలిల్తిఙ్, వనాక్ఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వాండు అట్ ఎన్.
15దేవుణు ఆతమ్లొఇమనికాన్ విజువనాక్ఙ్ అకెక్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అటాన్న్. గానివనిన్
లొఇ ఇనికెఙ్ మనెన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెసెత్ఙ్ అట్ ఎర్. 16 దేవుణు మాటదు రాసె ఆతి మని లెకెండ్,
“పబుఙ్ బుదిద్ వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ మనుస్దు మనికెఙ్ నెసిత్మనికాన్ ఎయెన్ మనాన్ ?”. గాని మఙి
కీసుత్ ఙ్ మనిననిమనుస్ మనెన్.

3
సఙమ్ దు నమిమ్తిత్కార్ కేటఆజినివందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, కీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి వెట వరిగ్ని లెకెండ్ నాను మీ వెట వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎత.
గానిఒడొఃల్ దిఆసెఙ్ లొఙిజినడిఃజి వరివెటవరిగ్ని లెకెండ్ నెనానుమీవెటవరిగ్త. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతిమహిదెర్ గానికీసుత్ ఙ్ సెందితిసఙతిఙ్ లొఙిజినిదనిలొఇఏలుబామీరులేత
కొడొఃర్ లెకెండ్ నె మనిదెర్. 2లేత కొడొఃరిఙ్ పాలు సీని లెకెండ్ ఇజిరి సఙతిఙ్ నె నాను మిఙి నెసిప్సత్.
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పెరికార్ ఉణిమాముల్ బోజనంననిగటిమనిఇనికబానానుమిఙినెసిప్స్ ఎత. నిజమెఏలుబామీరు
దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ ఆఎర్,మీరు లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ నెమనిదెర్. 3ఏలుబామీరుయేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి
నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీ నడిమి గోస ఆనికెఙ్, గొడఃబెఙ్ మహిఙ్ మీరు
యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃజిని వరి లెకెండ్ ఆఇదెర్. కీసుత్ ముసుక్ నమకంమన్ ఇవరి లెకెండ్ నెమీరు
విజుసఙతిఙ్ కిజినిదెర్. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙఒరెన్ , “నాను పవులుఙ్ సెందితికాన్”, ఇజి,మరిఒరెన్ ,
“నానుఅపొలుఙ్ సెందితికాన్”,ఇజిమరిఒరెన్,యాలెకెండ్ వెహిస్నివలెమీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃఇమామల్ లోకుర్ లెకండ్ ఆఇదెరా?

5అపొలు ఎయెన్ ? పవులు ఎయెన్ ? వహి పణి కినికారెగదె? ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పబు ఒపసెపిత్
లెకెండ్ వారు కితిత్ పణిఙాణిఙ్ మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్దెర్. 6నాను గింజ ఉణుసత్, అపొలు దనిఙ్ 
ఏరు వడిఃసాత్ న్ , గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణునె. 7అందెఙె ఉణుసిత్కాన్ గాని ఏరు వడిఃసిత్కాన్ గాని
ఇనిక ఆఎర్. గాని దనిఙ్ పిరిపిత్కాన్ దేవుణు ఒరెండె. 8ఉణుసిత్ వనిన్ఙ్ ని ఏరు వడిఃసిత్ వనిన్ఙ్ ఉండె
ఉదెసమ్ నె మహాద్ . ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వరి సొంత పణిదిఙ్ తగితి జీతం దొహ్ కాన్ద్. 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 యాపునాది
ముసుక్ తొహిన్వలె బఙారమ్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ వెండిదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ నండొ కరితి రంగు
పణకాణిఙ్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙమరాన్ దాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ గడిఃదాన్ తొహన్నుస్, సిలిల్ఙ ఆకుఙాణిఙ్ 
తొహన్నుస్. 13 ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ పణిఙ్ ఎలాగ మరిక ఇజి యేసుకీసుత్ తీరుప్ తీరిసిన్ దినమ్ దు తోరె
ఆనె. అయపణిఙ్ డాఙ్ ఎండతోరెన్. అయాపణిఙ్ సిసు వెటనెతోరెఆనె. ఒరెన్ ఒరెన్ కితిత్ మని పణి
ఎలాగమరికాదొఇజిసిసునె పరిస కినాద్. 14ఒరెన్ అయపునాదిముసుక్తొహిమనిపణిసిసుదిఙ్ 
గెలిసి నిలిస్ మహిఙ వాండు జీతం లొసె ఆనాన్. 15 ఒరెన్ కితిత్ పణి సిసుదాన్ వెతిఙ వనిన్ఙ్ నసట్ం
వానాద్. గానివాండు తపె ఆనాన్. గాని సిసుకొనెఙ నడిఃమిహన్ తపె ఆతి లెకెండ్ తపె ఆనాన్ లె.

16మీరుదేవుణు గుడిఃఅతికిదెర్ ఇజిమీరునెస్ ఇదెరా?. మరిదేవుణుఆతమ్మీలొఇబతిక్జినాన్ 
ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? 17 ఎయెన్ బా దేవుణు గుడిఃదిఙ్ పాడ్ఃకితిత్ఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ పాడ్ఃకినాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయగుడిః దేవుణుదిఙ్ సెందితిక. అయగుడిః ఆతిమనికిదెర్ మీరె.

18మిఙిమీరెమొసెం కిబెఆదెఙ్ ఆఎద్. మీలొఇఎయెన్ బాయాతరమ్ దిఙ్ తగిన్ గెణంమనికాన్ 
వాండె ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ, గెణం మనికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండెయా లోకమ్ ది వజ బుదిద్
సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆపిన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకమ్ ది గెణం దేవుణు ఎదు పణిదిఙ్ రెఇకాదె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “గెణం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ దేవుణు వరి గెణమ్ దాన్ ఓడిఃసాన్న్”, ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 20మరి, “బుదిద్ మని వరి ఆలోసనమ్ కు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఇజి పబు
నెసినాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.

21అందెఙెఎయెర్ బాలోకుపేరుఅసినానువనిన్ఙ్ సెందితికాన్ ఇజిపొఙిదెఙ్ ఆఎద్. మీరునెగెండ
మండెఙ్ ఇజివిజుసఙతిఙ్ దేవుణుమిఙిసితమనాన్. 22పవులు ఆతిఙ్ బా,అపొలు ఆతిఙ్ బా, కేప
ఆతిఙ్ బామీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్కాప్. లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు, పాణం
ఆతిఙ్ బా, సావు ఆతిఙ్ బా, యాకాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ ఆతిఙ్ బా, వాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా విజు మీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు సితికెఙ్. 23మీరు కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్. కీసుత్
దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్.

4
కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికార్ 

1అందెఙె కీసుత్ ఙ్ పణి కినికార్ ఇజి లోకుర్ మఙి సుడ్ఃదెఙ్ వలె. దేవుణుది డాఙితిమని సఙతిఙ్ 
లోకురిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఒపజెపెఆతికార్ ఇజివారుమఙిసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 2అకాక్దెఆఏండఉండిపణిదిఙ్ 
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ఒపజెపె ఆతి మనికాన్ అయ పణిదు నమమ్కమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. 3మీరు గాని లోకురి
కోరుట్ బగాని నఙి ఒపెజెపె ఆతి మని పణి నాను నెగండ కిజిననొ సిలెనొ ఇజి సుడ్ఃజిని దనిఙ్ నాను
లసయ్ం కిఎ. నఙి నానెబా అయ లెకెండ్ నా పణిదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. 4 నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ
బాగనెమనాద్. అయలెకెండ్ మహిఙ్ బనాను ఇనితపుసిలికాన్ ఇజివెహెఆదెఙ్ అట్ ఎ. నఙితీరుప్
సీనికాన్ పబునె. 5అందెఙె ఏరాప్టు కితిత్ మని గడిఃయ రెఎండ ఇనిదనిఙ్ బా తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ ఆఎద్.
పబువానిదాకకాప్ కిదెఙ్. సీకటుదుడాఃఙితిమనివిజుతపుప్పణిఙ్ వాండువెలిల్ జాయ్ దుతనాన్ లె.
లోకురిమనుస్దుమహివిజుఉదెసమ్ కాఙ్ వెలిల్ తనాన్ లె. అయావలెఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు కితిత్
పణిదిఙ్, తగిన్ లెకెండ్ దేవుణు బాణిఙ్ పొగ్ డెః ఆనాన్ లె. 6తంబెరిఙాండె, “రాసిత్ మహి దనిఙ్ జవ
డాటిస్సొండెఙ్ ఆఎద్”,ఇజిరాసిత్ మనిమాటదిఙ్ అరద్ంమీరుమఙిసుడ్ఃజినెసెత్ఙ్ వలె. యాలెకెండ్ నె
నా వందిఙ్ ని అపొలొ వందిఙ్ నాను మిఙ వెహ మహ. అయాలెకెండ్ మీరు ఒరెన్ వనిన్ పేరు అసి
పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 7మహివరిఙ్ ఇంకమిఙిగొపప్ పెరికార్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ? మిఙికలిగితిమనిబుదిద్ని
గెణం లొఇ దేవుణు బాణిఙ్ దొహ్ కికెఙ్ నె ఆఏండమరి ఇనికెఙ్ మనెన్? అకెక్ఙ్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ 
దొహ్ కి వెనుక,అకెక్ఙ్ దొహ్ కికెఙ్ ఆఉ,అకెక్ఙ్ మీరు గణసిత్ మని లెకెండ్ పొఙిజినిదెర్.

8 ఏలు మీరు ఇనికబా తకు సిలెల్ండ మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు మనికిదెర్ అతిదెర్ గె! ఏలు మీరు
ఆసిత్ మనికిదెర్ ఆతిదెర్ గె! మఙి డిఃసిత్ సితిదెరె మీరు దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికిదెర్ ఆతిదెర్ గె!
మపుబా మీ వెట దేవుణు వెట ఏలుబడిః కినికాప్ ఆని లెకెండ్ మీరు నిజమె మీరు ఆజిమంజినిక
ఇహిఙఎసొనొనెగెద్ ఇజినానుఎసోనొకోరిజిన. 9మఙిఅయాలెకెండ్ సిలెల్ద్ . జంతుఙవెటవిదెద్ం కిజి
సుడ్ఃజి మంజిని వరిముందాలసాదెఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ 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 ఆత మనాప్ ఇజి
నఙి తోరిజినాద్. 10మాపు కీసుత్ వందిఙ్ బుదిద్ సిలికాప్ గె గాని మీరు కీసుత్ లొఇ బుదిద్ మనికిదెర్ గె!
మాపునీర్ సమ్ దికాప్ గెమీరు సతుత్ మనికిదెర్ గె! మీరుతగమాతికిదెర్ గెమపుసిగులాగెఆతికాప్ గె!
11ఏలుయాగడిఃయాదుబా బఙ ఏహిక్దికాప్. గుడెఙ్ తొహెఆతికాప్. ముటిఙాణిఙ్ గుదె ఆతికాప్.
మండెఙ్ ఇలుల్ బా సిలికాప్. 12మాసొంత కికాణిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కినికాప్. మఙిసయిప్ సీనివరిఙ్ 
మిఙి నెగెండ మనిద్ ఇజి వెహిస్నాప్. మఙిహిమెస్ఙ్ కినివలె అకెక్ఙ్ ఓరిసినాప్. 13 దూసె ఆనివలె
సారిల్దాన్ వరిగ్జినాప్. ఏలుయాగడిఃయాదుబామాపుయాలోకమ్ దిఙ్ కసర లెకెండ్ మనాప్. విజెరె
ఎదు పెంటు లెకెండ్ మనాప్.

14నాను పేమిసిని నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙి సారిసి సరిసి వెహి లెకండ్ నెయామాటెఙ్ రాసిన, గాని
మిఙి సిగు కిదెఙ్ ఇజి ఆఎద్. 15 కీసుత్ వందిఙ్ మిఙి సూణికార్ పదివెయుఙ్ లోకుర్ మహిఙ్ బా,మిఙి
అపొప్సిర్ నండొండార్ సిలెల్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ యేసు వందిఙ్ నాను వెహి సువారదాన్ నానె
మిఙి కాసత్. 16అందెఙె నఙి పోలిసి యేసుకీసుత్ ఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్ ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్న. 17 దిని
వందిఙ్ పబుఎదునమమ్కమాతికాన్ ఆతి,నానుపేమిసినినామరిన్ ఆతితిమోతిఙ్ మీడగుపోకిస్న.
విజుబాడిడ్ఙ విజుదేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నాను నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ తగితిలెకెండ్ కీసుత్ యేసుఙ్ నాను ఎలాగ
లొఙిజి నడిఃజిన ఇజివాండుమిఙి ఎతుత్ కిబిసాన్న్ లె.

18మీలొఇసెగొండార్ నానుమీడగు రెఏ ఇజి ఉబె ఆతమనార్. 19పబు సితం ఇహిఙనానుమీ
డగు బేగి వాన. అయావలె ఉబె ఆతిమని వరిమాటెఙ్ నె ఆఏండ, వరిఙ్ ఎసో సతుత్ మనాద్ ఇజిబా
నాను సూణ. 20 ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఏలుబడిః ఇహిఙ వరిగ్ని మాటెఙాణిఙ్ నె ఆఎద్, సతుత్ దాన్ 
మనాద్. 21మీరు ఇనిక కోరిజినిదెర్ ? నాను మీ డగు వానివలె మిఙి దిదిదెఙ్ డుడుడ్ అసి వాదెఙా,
సిలిల్ఙ పేమతోరిసిని వనిన్ లెకెండ్ వాదెఙ్ ?

5
రంకు బూలానివనిన్ఙ్ మీబాణిఙ్ వెలిల్ పోకు
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1 రంకు బూలానిక మీ లొఇ మనాద్ ఇజి నఙి నిజమె కబు వాతాద్. మీ లొఇ ఒరెన్, వనిన్ కొగి
అయ్ సిఙ్ ఇడెః ఆతాన్ గె. ననిక నమిమ్ఇ వరి లొఇబా జరిగ్ఇక. 2 మరి, యాక మీ నడిఃమి మంజి
మీరు పొఙిజినిదెర్ ! గానిఅయాలెకెండ్ ఆఏండ,మీరు ఎసొనొ దుకం ఆజి ననిన్ పణి కితిత్ వనిన్ఙ్ మీ
నడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకిస్ మండెఙ్, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ గదె? 3నాను ఒడొఃల్ వందిఙ్ మీబాణిఙ్ 
దూరం మనన్, గాని ఆతమ్దాన్ నాను మీ వెటనెమనన్. నాను మీ వెటమనిన్ లెకెండ్ నె నినిన్ పణి కితిత్
వనిన్ ముసుక్ తీరుప్ తీరసత్ మనన్. 4మాపబు ఆతి యేసు పేరుదాన్ మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, మా
పబు ఆతియేసుకీసుత్ సతుత్ మీ నడిఃమి మంజినాద్. నానుబామీ వెట మనన్ ఇజి మీరు ఒడిఃబిదు.
5 అయావలె మీరు యా లెకెండ్ కిదు. సయానుఙ్ లొఙిజి మనిన్ వరి వెట మండెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
మీ నడిఃమిహాన్ వెలిల్ పోకు. అబెబ్ వనిన్ ఒడొఃల్ కసట్మ్ దిఙ్ ఒపజెపె ఆనాద్ లె. అయావలె వాండు
పాపం ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి,యేసుపబుయాలోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు వనిన్ ఆతమ్ తపె
ఆనాద్ లె.

6మీరు పొఙిజినిక బాగ సిలెల్ద్ . పులాని దూరు కండెక్ ఆతిఙ్ బాపులాఙ్ సిలిల్ దూరుదు కలపిత్ఙ,
దూరు విజు పులాఙ్ ఆనాద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. సెఇకెఙ్ మీ నడిఃమి మహిఙ అయలెకెండ్ నె
మన్ ఏదా? 7 అందెఙె నిజమె పులాని దూరు లెకెండ్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మీ నడిఃమిహాన్ దూరం కిదు
ఇజి నాను మిఙి గటిఙ వెహిస్న. అయావలెమీరు పులాఙ్ సిలిల్ నెగిగ్ దూరు లెకెండ్ మనిదెర్. నిజమె
మీరు పులాఙ్ సిలిల్ కొతత్ దూరు ననిన్కిదెర్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పసక్ పండొయ్ దిఙ్ సపిన్ గొరెపిలల్ లెకెండ్ 
యేసుపబు మా వందిఙ్ పూజ ఆత మనాన్. 8అందెఙె పులాఙ్ మనిన్ పడాఃయి దూరుదాన్ పిటం
సురిజ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. ఇహిఙ, ముఙాల మహి సెఇ అలవాటుఙ్, ముఙాల కిజి మహి సెఇ
పణిఙాణిఙ్ మాటు పండొయ్ కిమాట్. నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, మాటు నిజం మనిన్కాట్ ని
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాట్ ఆజి మంజినాట్. అయాలెకెండ్ మాటు పండొయ్ కినాట్. 9 రంకు బూలాని వరి
వెట కూడ్ఃజి మన్ మాట్ ఇజి మిఙి రాసిత్ ఉతమ్ దు రాసత్ మనన్. 10 యాలోకమ్ దు మనిన్ రంకు
బూలాని వరివెటనొ,లోబం కిని వరివెటనొ,డొఙ కిని వరివెటనొ,బొమెమ్ఙమాడిఃసిని వరివెటనొమీరు
ఎసెఙ్ బాకూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దనిన్ఙ్ అరద్ం సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇహిఙమీరుయాలోకం
డిఃసి సొండెఙ్ గదె? 11నాను మిఙి రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, నమిమ్తికాన్ ఇజి కూకె
ఆతికాన్ ఎయెన్ బా రంకు బూలానికాన్ ఆతిఙనో, లోబం కినికాన్ ఆతిఙనో, బొమెమ్ఙ్మాడిఃసినికాన్ 
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 వరిముసుక్ తీరుప్ తీరిసినిక,నాపణి ఆఎద్ .
సఙమ్ దుమనిన్ వరిముసుక్మీరు తీరుప్ కిఇదెరా? 13సఙమ్ దిఙ్ వెలిల్ మనిన్ వరిఙ్ దేవుణునె తీరుప్
తీరిసిన్కాన్. అందెఙె, “అయసెఇ వనిన్ఙ్ మీనడిఃమిహన్ వెలిల్ పోకు”.

6
నమిమ్తిత్ వరి నడిఃమిగొడఃబెఙ్ మహిఙ

1మీ లొఇ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట గొడఃబ మహిఙ, దేవుణుదిఙ్ సెందితివరి ఎదు రెఎండ,
వాండు ఎందనిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు తీరుప్ వందిఙ్ సొనిస్నాన్ ? 2 దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ యా
లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తిరిసినారెల్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు యా లోకమ్ దిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికిదెర్ 
ఆతిదెర్. అయలెకెండ్ మహివలెమీలొఇమనిగొడఃబెఙవందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ మీరుఅట్ ఇతిదెరా?
3 మాటు దేవుణు దూతరిఙ్ తీరుప్ తీరిసినికాట్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? ఆహిఙ యా లోకమ్ 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 ఇజినెఇకక్నాను వెహిస్న. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిలొఇమనిగొడఃబెఙ్ తీరిసెత్ఙ్ 
అటిన్కాన్ ఎయెన్ బామీనడిఃమి సిలెల్ండా? 6గాని ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ మరి ఒరెన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ వెట
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గొడఃబెఙ్ ఆజికోరుట్ దుసొనిస్నిదెర్. అకాక్దెఆఏండతీరుప్ వందిఙ్ నమిమ్ఇవరిఎదుతగుదిఙ్ బసయి
కిజినిదెర్.

7మీ నడిఃమి ఎయెరిఙ్ బా ఒరెన్ వెట కోరుట్ కితిత్ మని గొడఃబెఙ్ మనెన్ ఇహిఙ మీరు పూరి అడిగి
అరిమనిదెర్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంకమీ వెట కితిత్ తపు బరిసినికాదె నెగెద్. కోరుట్ కిని దనిఙ్ ఇంక డొఙ
కిజి ఒతిక డిఃసినికకాదె నెగెద్. 8గానిమీరెమొసెం కిజినిదెర్, తపు కిజినిదెర్. యాకనమిమ్తిత్ కూలెఙ
వెటనెమీరు కిజినిదెర్.

9 సెఇ పణిఙ్ కినికార్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అట్ ఎర్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? మీరు
ఒడ్ఃబినిబాన్ తపు కిమాట్. రంకు బూలానికార్, బొమెమ్ఙ మాడిఃసినికార్, సాని బూలానికార్,
మొగవరి వెట కూడిన్ మొగగ్కొడొఃర్, 10 డొఙ కినికార్, లోబం కినికార్, ఎసిత్వలెబా కడు ఉణిజి
సోసి మంజినికార్, దూసలాడిఃజినికార్, ఇలుల్ డెఃయ్ జి డొఙ కినికార్, నినికార్ ఎయెర్ బా దేవుణు
ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ అకుక్ మనికార్ ఆఎర్. 11మీలొఇ సెగొండార్ యాలెకెండ్ నె మహిదెర్. గాని
మీపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆజి సుబరం ఆతికిదెర్. మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ ని,మాదేవుణు
ఆతమ్దాన్ నీతినిజాయిమనికార్ ఆతికిదెర్. మరి ఏలు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికిదెర్.

రంకు బూలానిక
12 “ఇనిక కిదెఙ్ బా మఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. గాని విజు

పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ ఇజి నాను వెహిస్న, “ఇనిక కిదెఙ్ బా నఙి అకుక్ మనాద్, ఇని అడుడ్ సిలెల్ద్”.
అహిఙ్ బా నాను కిని దని లొఇ ఇనికబా నఙి ఉండి అలవాటు లెకెండ్ మండెఙ్ నాను సరి సిఎ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయక సిలెల్ండ బతిక్దెఙ్ ఇజి ఉండి అలవాటుదిఙ్ అణఙిజి మన్ ఎ. 13 “తిండి
పొటదిఙ్ సరద్ వందిఙ్ ని పొట తిండిఊణి వందిఙ్ నె తయార్ కిత మనాద్”, ఇజిమీలొఇ 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.
14 దేవుణు వాని కాలమ్ దు మా ఒడొఃలుఙు సాతి వరిబాణిఙ్ వనిన్ సతుత్ దాన్ నికాన్న్ లె.అయావలె
సాతి వరిబాణిఙ్ పబుఙ్ నికి లెకెండ్ మఙిబా నికాన్న్. 15 మీ ఒడొఃల్ కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు
సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరి వెట కూడిఃతి మనికెఙ్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? అయాలెకెండ్ మహిఙ
ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వనిన్ ఒడొఃల్ ఉండి సాని దనివెట కుడుఃపిత్ఙ అయాక తగాన్దా?
ఆఏద్ ,వాండు ఎసెఙ్ బాఅయక కిదెఙ్ ఆఎద్. 16సానిదనివెట కూడ్ఃనికాన్ దనివెట కూడ్ఃజిఉండె
ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ మనాద్, ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?. “వారు రిఎర్ ఉండె ఒడొఃల్ ఆనమంజినార్”,
ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్. 17గానివనిన్ఙ్ వాండెపబు వెట కుడుఃపెఆతిమనికాన్,వాండు
ఒడిఃబిని దనిలొఇ పబు ఆతమ్ వెట ఉండె ఆజిమంజినాన్.

18 రంకు బూలాఎండ దని బాణిఙ్ దూరం ఉహ్ కిస్ మండు. లోకుర్ కిజిని విజు పాపమ్ కు
ఒడొఃల్ దిఙ్ వెలిల్ మనికెఙ్ నె. గాని రంకు బూలానికాన్ వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ వెతెకం కిజినాన్.
19దేవుణు బాణిఙ్ మిఙిదొహ్ కి మనిమీలొఇమని దేవుణు ఆతమ్ మంజిని గుడిఃనెమీ ఒడొఃల్ ఇజి
మీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె మీరు మీ సొంత ఆఇదెర్. 20మీరు గొపప్ కరిదాన్ కొలె ఆతి మహికిదెర్.
అందెఙెమీఒడొఃల్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీదు.

7
పెండిల్ వందిఙ్ వెహిన్క

1మీరు రాసిత్మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఏలు నాను వెహిస్న. పెండిల్ ఆఏండమంజినికమొగగ్ కొడొఃదిఙ్ 
నెగెద్. 2 గాని రంకు బూలానిక లావ్ మనిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొంత బోదెలి మండెఙ్. విజు
బోదెకాఙ్ వరి సొంతమాసి మండెఙ్ వలె. 3మాసి ఆలిస్ వందిఙ్ కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కిజి మండెఙ్ 
వలె. ఆలిస్బామాసి వందిఙ్ అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. 4ఆలిస్ ఒడొఃల్ దనిఙె సొంతం ఆఏండ
దని మాసిఙ్ బా సెందితిక. అయలెకెండ్ నె మాసి ఒడొఃల్ వనిన్ఙె సొంతం ఆఏండ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ బా
సెందితిక. 5పారద్నం కిని వందిఙ్ మిఙిసమయందొహ్ కిన్ వందిఙ్ నెఆఏండ, రిఎర్ కూడ్ఃజి ఒప్ ఎండ
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మీరు కేట కేట మండెఙ్ ఆఎద్. గాని మీ ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎండ మనిఙ్, సయాను
మిఙితపు కిబిసి అర్ పెత్ఙ్ సరి సిఎండ ఉండెబానె కూడ్ఃజిమండు. 6మిఙియాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజియాకనాను వెహిస్న,గానిఉండి ఆడ లెకండ్ ఆఎద్. 7విజెరెనానుమని లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ
మహిఙబాగమనాద్ ఇజి ఆస ఆజిన. గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ ఉండి ఉండి వరం
దొహ్ కమనాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యావరం,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరిఉండి వరం.

8 ఏలు పెండిల్ ఆఇ వరి వెటని రాండి బోదెకాఙ్ నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, నాను మంజిని
లెకెండ్ పెండిల్ ఆఏండ మంజినికాదె వరిఙ్ నెగెద్. 9గాని వరి ఆసెఙ అణసెప్ ఆజి మండెఙ్ అట్ ఎర్ 
ఇహిఙవారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమనుస్దు ఉత్ పుత్ ఆజి సిసుదాన్ వెయ్ ని లెకెండ్ 
మనిదనిఙ్ ఇంక పెండిల్ ఆనిక నెగెద్.

10పెండిల్ ఆతి వరిఙ్ నాను సీజిని ఆడ, నానె ఆఏద్ దేవుణు సిజిని ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, ఆలిస్, దని
మాసిఙ్ డిఃసి సొండెఙ్ ఆఎద్. 11అదిమాసిఙ్ డిఃసి సొహిఙమరి ఉండి పెండిల్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. మరి
పెండిల్ ఆఏండ మండెఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ ఇహిఙ, దనిమాసి వెట రాజినం ఆజి సమాదనం ఆజి మండెఙ్ 
వలె. మరి ఒరెన్ మాసివనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిబావనిన్ ఆడమనాద్.

12మహివరిఙ్ నానువెహిస్నికఇనికఇహిఙ,పబుఆఎన్ నానె,నమిమ్తికాన్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఆలిస్
నమిమ్ఇకాద్ ఇహిఙ్ బా,అదివనిన్ వెటనెబతిక్నాద్ ఇహిఙవాండు దనిఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 13మరి,
ఉండినమిమ్తిత్కాద్ ఆతిబోదెల్ దిఙ్,మాసినమిమ్ఇకాన్ ఇహిఙ్ బాదనివెటనెవాండుబత్ కినాన్ ఇహిఙ
అది వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఆఎద్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసి నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి వనిన్
ఆలిస్ వెట దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్ కిబె ఆతమనాన్. అయాలెకెండ్ నె నమిమ్ఇతికాద్ ఆతిఆలిస్
నమిమ్తికాన్ ఆతిదనిమాసివెటదేవుణువందిఙ్ కేటఆతికాద్ కిబెఆతమనాద్. యాలెకెండ్ సిలెల్ండ
మహిఙ మీ పొటాద్ పుటిత్ కొడొఃర్, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరి కొడొఃర్ లెకెండ్ మంజినార్, గాని ఏలు
దేవుణు వందిఙ్ ఆతికారె.

15గాని ఆలిస్మాసిర్ లొఇ నమిమ్ఇకాన్ ఆతిమాసి గాని నమిమ్ఇకాద్ ఆతి ఆలిస్ గాని డిఃసి సీదెఙ్ 
ఇజి ఆస ఆతిఙ ఆహె కిపిర్. అయాలెకెండ్ జరిగ్నివలె, నమిమ్తికాన్ నమిమ్ఇ దనిఙ్ గాని నమిమ్తిత్కాద్ 
నమిమ్ఇవనిన్ఙ్ గానికూడ్ఃజిమన్ అఇజిబలవంతం కిదెఙ్ ఆఎద్. సమాదనమ్ దాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె
దేవుణు మిఙి 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.
ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు కూక మనాండొ దనిఙ్ తగితి లెకెండ వారు మండెఙ్ వలె. ఇకక్దె విజు
సఙమ్ కాఙ్ నాను సితి మని రూలు. 18 ఎయెన్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ కూకివలె సునతి కిబె ఆతికాన్ 
ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆతి లెకెండ్ నె మండెఙ్ వలె. అయాకమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. మరి
ఒరెన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ కూకి వలె సునతి కిబె ఆఇకాన్ ఇహిఙ వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆఎద్. 19 సునతి కిబె ఆతిఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . సునతి కిబె ఆఇఙ్ బా ఇనిక సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆగెన్ఙ్ 
లొఙిజి నడిఃనికాదెముకెలమతిక. 20ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎలాగమహివలె దేవుణు వనిన్ఙ్ కూకమనాండొ
అయలెకెండ్ నె వాండు మండెఙ్ వలె. 21 నీను వెటిట్పణి కిజి మహిఙ్ కూకె ఆతిఙ దని వందిఙ్ 
బాద ఆమ. అబెణిఙ్ విడుఃదల ఆదెఙ్ నిఙి అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ ఆహె కిఅ. 22 ఒరెన్ వెటిట్పణి
కినికాన్ ఆతి మహిఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్ నీ
పాపమ్ కాఙ్ విడుఃదల ఆతి లెకెండ్ ఆజినాన్. అయలెకెండ్ నె అకుక్ మనికాన్ దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ న్ ఇహిఙవాండు కీసుత్ వందిఙ్ వెటిట్పణి కినికాన్ లెకెండ్ ఆజినాన్. 23నండొవిలువదాన్ 
కొలె ఆతికార్ మీరు, అందెఙె లోకురి బుదిద్దిఙ్ వెటిట్పణి కినివరి లెకెండ్ ఆమాట్. 24 నమిమ్తిత్కిదెర్ 
ఆతి మా తంబెరిఙాండె, ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇటత్ మనాండొ అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ వలె. ఎలాగ మహివలె దేవుణు కూక మనాండొ అయలెకెండ్ నె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ 
వలె. 25ఏలు విడిడ్ అయ్ లిక వందిఙ్ నఙి పబుబాణిఙ్ ఇనిఆడసిలెల్ద్ . గానిదేవుణు కనికారమ్ దాన్ 
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నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి నఙి ఒడ్ఃబిజిని వందిఙ్ నాను ఒడ్ఃబినికెఙ్ వెహిస్న. 26 యాలోకమ్ దు
ఏలుమనికసట్మ్ కు సుడ్ఃతిఙఎయెన్ బావాండుమనిలెకెండ్ నెమహిఙనెగెద్ ఇజినానుఒడిఃబిజిన.
27 నీను పెండిల్ ఆతి మనిదా? అహిఙ డిఃసి సీదెఙ్ సుడ్ఃమా. పెండిల్ ఆఏండ మహిఙ పెండిల్ ఆదెఙ్ 
సుడ్ఃమా. 28నీను పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. విడిఃఅయ్ లి పెండిల్ ఆతిఙపాపం ఆఎద్. గాని పెండిల్
ఆతి వరిఙ్ యాబతుక్దు నండొ కసట్మ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ మిఙి రెఎండ మండెఙ్ ఇజినె నాను
కోరిజిన.

29తంబెరిఙాండె,నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙఏరాప్టు కితిత్మనిసమయంఆదెఙ్ కాలం కండెక్ నె
మనాద్. ఆలిస్క్ మనికార్ ఏలుదాన్ ఆలిస్క్ సిలివరి లెకెండ్ బత్ కిదెఙ్. 30అడఃబనికార్ అడఃబఇ
వరి లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, సరద్ ఆనికార్ సరద్ ఆఇకార్ లెకెండ్ మండెఙ్ వలె, కొణికార్ మాపుకొటికమా
వందిఙ్ ఇడెః ఆనికాప్ ఆఏప్ ఇజి మండెఙ్ వలె. 31యాలోకమ్ దు మనికెఙ్ వాడ్ఃజినికార్ వనక
వందిఙ్ మని ఆసదాన్ మనుస్ నిండిజి మండెఙ్ ఆఎద్. యాలోకం ఏలు మని లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా
మన్ ఎండ, సిలెల్ండ ఆనాద్ లె. 32మీరు విసారిసి మంజిని వరి లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను
కోరిజిన. పెండిల్ ఆఇకాన్ ఎలాగపబుఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ఇజిపబుఙ్ సెందితిసఙతిఙ్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి
మంజినాన్. 33పెండిల్ ఆతికాన్ ఎలాగ ఆలిస్ఙ్ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజియాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ
వందిఙ్ ఒడిఃబిజి మంజినాన్. 34వాండు రుండి దరొటు లాగె ఆజినాన్. అయాలెకెండ్ నె పెండిల్ ఆఇ
బోదెలి గాని ఉండి విడిడ్ః అయ్ లి గాని దేవుణుదిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మంజినాద్.
పూరిఆతమ్దాన్ పూరిఒడొఃల్ దాన్ దేవుణు వందిఙ్ కేటమండెఙ్ ఇజి అది ఒడ్ఃబిజినాద్. గాని పెండిల్
ఆతికాద్ మాసిఙ్ ఎలాగ సరద్ కిదెఙ్ అటన్ ఇజి యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వనాక్ వందిఙ్ ఒడిఃబిజి
మంజినాద్. 35మీరు నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజినె నాను వెహిస్న, మిఙి అడుడ్ కిదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . మీరు
ఇతల్ అతాల్ ఆఏండ దేవుణు దరొట్ నెగెండ మంజి బత్ కిదెఙ్ ఇజి వెహిస్న. 36 ఎయెన్ బా, వనిన్
వందిఙ్ పేరు కితిత్ అయ్ లిదిఙ్పెండిల్ కిఎండమంజి,దనిఙ్ సిగు కిబిసాన్న్ ఇజివనిన్ఙ్ తోరితిఙ,దనిఙ్ 
వయ్ సుడాటిస్నాద్ ఇజిఒడిఃబిజి దనివెటపెండిల్ ఆదెఙ్ వలె ఇజిఒడ్ఃబితిఙవాండు కోరిజిన లెకెండ్ 
కిదెఙ్ వలె. వాండు కినిక పాపం ఆఎద్. వారు పెండిల్ ఆదెఙ్ వలె. 37 ఎయెన్ బా పెండిల్ ఆదెఙ్ ఇని
బలవంతం సిలెల్ండ, వనిన్ఙ్ వాండె వనిన్ గరబ్ం గదిస్ 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 నెమహిఙ ఒదె సరద్దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన, నఙిబా దేవుణు ఆతమ్ మంజి
నాను ఒడిఃబిని దనిలొఇ నఙి నడిఃపిసాన్న్ ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.

8
బొమెమ్ఙపూజసితిమనిబోజనం వందిఙ్ 

1ఏలుబొమెమ్ఙపూజసితిబోజనం వందిఙ్ వెహిస్న. మాటువిజెటె గెణంమనికాట్ ఇజినెసినాట్.
గాని అయా లెకెండ్ మని గెణం పొఙిసిప్సినాద్. గానిమా లిఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వెట పేమ
మహిఙదేవుణుముసుక్ 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. 4 అందెఙె బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ తిని
వందిఙ్ వెహిస్న. ఉండి బొమమ్ ఇహిఙయా లోకమ్ దు ఇనికబా ఆఇక ఇజి మాటు నెసినాట్. మరి
దేవుణు ఒరెండె మనాన్ మరి ఒరెన్ దేవుణు సిలెల్న్ ఇజిమాటు నెసత్ మనాట్. 5 దేవుణు ఇజి కూకె
ఆనికెఙ్ ఇజి నండొమహిఙ్ బా, నిజమె పబుని దేవుణు ఇజి కూకె ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. ఆగాసమ్ దు
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గానిబూమిముసుక్ గాని దేవుణు ఇజి పేరు కూకె ఆనికెఙ్ నండొమనెన్. 6గానిమఙిఒరెండె దేవుణు
మనాన్, వాండుమా బుబబ్. వనిన్ బాణిఙె మనికెఙ్ విజు కలిగ్తె. వనిన్ వందిఙ్ మాటు బతిక్జినాట్.
మఙియేసు కీసుత్ ఒరెండెమా పబు ఆతికాన్. మనికెఙ్ విజు వనిన్ వెటనె తయార్ ఆతె. వనిన్ వెటనె
మాటు బతిక్నాట్.

7గానియాకవిజెరె నెస్ ఎర్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెగొండార్ ఏలుబాబొమెమ్ఙ్ నిజమెదేవుణు
ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. అందెఙె వారు నని బోజనం కినివలె, నిజమె ఆక బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజినార్. యాలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజినెవారుఉణార్. అందెఙెవారుననిబోజనం కితాత్ ర్  ఇహిఙ,వారు
పాపం కితాత్ ర్ ఇజి వరి గరబ్ం గదిసిమంజినాద్. 8గానిఉణిబోజనమ్ 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 నిఙి మని అకుక్దాన్, మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్ వరిఙ్ తొరొ ఇడిన్ లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఆఎద్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాగెణం మని నీను, బొమెమ్ఙ మని గుడిఃదు బోజనం కిజి
మంజినిక, మనుస్దు దయ్ రం సిలికాన్ ఒరెన్ సుడ్ఃతిఙ, బొమెమ్ఙ పూజ సితికెఙ్ తిండెఙ్ వాండు
దయ్ రం తపె ఆనాన్. అయాలెకెండ్ కిజి వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిమంజినాద్. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యామనుస్దు దయ్ రం సిలి వనిన్ వందిఙ్ బా కీసుత్ సాత మనాన్. గాని, “నఙి గెణం మనాద్ ”, ఇజి
తోరె ఆజిని నీను కిజిని పణిఙాణిఙ్ నీను వనిన్ఙ్ పాపం కిబిసిన్, మరి వనిన్ఙ్ పాడ్ః కిజిని. 12యా
లెకెండ్ మీరు, గరబ్ం గదిసిని, దయ్ రం సిలిల్ తంబెరిఙ పడిఃఎండపాపం కిజినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నీను కిజినిపణిఙ్ సుడ్ఃజితపుఇజిఒడ్ఃబినికెఙ్,వనిన్ గరబ్ం గదిసినికెఙ్ వాండుబాకిజిమంజినాన్.
యాలెకెండ్ మీరు కీసుత్ ఙ్ పడిఃఇపాపం కిజినిదెర్. 13అందెఙెనాను ఉణిజిని దనిదటాఙ్ నాతంబెరి
ఒరెన్ తపిస్ సొనిస్నాన్ ఇహిఙ, నాతంబెరి తపిస్ సొన్ ఎండ మండెఙ్ ఇజి నాను ఎసెఙ్ బా ననిన్ కండ
తిన్ ఏ.

9
అపొసుత్ డు ఆతి వనిన్ఙ్ మనిన్అకుక్ఙ్ 

1నాను అకుక్ మనికాన్ ఆఏనా? నాను అపొసుత్ డు ఆఏనా? మా పబు ఆతి యేసుఙ్ తొఏనా?
మీరు, పబు వందిఙ్ నాను కితిత్ పణిదిఙ్ పంట ఆఇదెరా? 2 నాను అపొసుత్ డు ఇజి మహికార్ 
 ఒడ్ఃబిఎండ మహిఙ్ బా, నిజమె మీ వందిఙ్ నాను అపొసుత్ డునె. నాను పబు వందిఙ్ అపొసుత్ డు
ఇని దనిఙ్ రుజుప్ మీరె. 3నా ముసుక్ తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఎదు నాను నా వందిఙ్ వెహిస్నిక యాక.
4 మాపు దేవుణు మాటెఙ్ నెస్ పిసిత్ వరిబాన్ లొసి ఉండెఙ్ తిండెఙ్ మఙి అకుక్ సిలెల్దా? 5 మహి
అపొసుత్ రుఙ్ లెకెండ్ ని, పబు తంబెరిఙు ఆతివరి లెకెండ్ ని, పేతురు లెకెండ్ నమిమ్తిత్కాద్ ఆతి ఆలిస్
వెటబులెల్య్ కిదెఙ్ మఙిఅకుక్ సిలెల్దా? 6దేవుణు పణి కిజినిమహివరిలెకెండ్,మాపుదేవుణు పణి
కినివలె నఙిని బరన్బెఙ్ తిండి వందిఙ్ పణి కిఎండ ఉణిజి తిండెఙ్ అకుక్ మనాద్. 7 వనిన్ సొంత
డబుబ్ కరుస్ కిజి ఎయెన్ బా సయ్ నమ్ దు పణి కినాండా? దాకస్ టోట ఉణుసి దని పటుక్ తిన్ ఇకాన్ 
ఎయెన్ బా మనాండా? గొరెఙ పోస కిజి వనాక్ పాలు ఉణిఇకాన్ ఎయెన్ బా మనాండా? ఎయెర్ బా
మన్ ఎర్. 8యామాటెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితివరివజనెవెహ్ ఎ. దేవుణుసితిత్ రూలుదుబాయా
లెకెండ్ నె వెహిస్నాద్. 9 “కలమ్ దు మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమా తొహ్ మాట్”, ఇజిమోసె వెట
దేవుణుసితిత్ రూలుదురాసత్ మనాద్. దేవుణుడాఃకు వందిఙ్ నెవిసారిసాన్ండా? 10నిజమె,యాకమా
వందిఙ్ బావెహ్ ఎతాండా? మావందిఙ్ వెహికెఙె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పంట పంటితిఙ,ఉండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి ఉండి ఆసదాన్ డూనికాన్ డూజినాన్. మటిసినికాన్ బా అయ ఆసదాన్ మటిసినాన్. 11 మీ
వందిఙ్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితికెఙ్ మాపుమీనడిఃమి వితాప్ ఇహిఙ,అందెఙెమీబాణిఙ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ 
కావాలిసిత్కెఙ్ మాపులొసెఆతిఙఆక పెరి సఙతినా? 12మీబాణిఙ్ సాయంలొసెఆదెఙ్ మహివరిఙ్ 
అతికారం మనాద్ ఇహిఙ, మఙి వరిఙ్ ఇంక ఒదెద్ అకుక్ సిలెల్దా? గానిమాపుయాఅతికారమ్ దిఙ్ 
వాడ్ఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె అఎండ కీసుత్ సువారదిఙ్ ఇని అడుడ్ బా రెఎండమండెఙ్ ఇజి విజువనాక్ఙ్ 
బరిసాత్ ప్. 13దేవుణు గుడిఃదు పణి కిజిని వరిఙ్ దేవుణు గుడిఃదాన్ బోజనం దొహ్ కాన్ద్. పూజ సీని
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మాలిల్ పీటదు పణి కిజిని వరిఙ్ పూజ సితిత్ వనాక్ లొఇహాన్  వంతు మనాద్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
14అయాలెకెండ్ నె సువార వెహిస్ని వరిఙ్ బతుక్దిఙ్ కావిలిసిత్కెఙ్ సువారదానె దొహ్ కికెఙ్ ఇజి పబు
ఆడ సితాత్ మనాన్.

15గానినానుఇహిఙయాఅతికారంలొఇఇనికబావాడ్ఃఎత. మీరుయాలెకెండ్ నఙికినిదెర్ లెఇని
ఆసదాన్ ఇకరాస్ ఎత. నానుపొగ్ డెఃఆజివెహియామాటెఙ్ ఎయెన్ బాఇనిఅరద్ం సిలెల్ండ కినిదనిఙ్ 
ఇంకనానుసాతిఙానెనెగెద్. 16అహిఙ,నానుసువారసాటిసినఇజిపొగ్ డెఃఆదెఙ్ నఙిఅకుక్ సిలెల్ద్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండి బలవంతం నా లొఇ మనాద్. సువార సాటిస్ ఎండ
మహిఙనఙిబాద. 17నాసొంతఇసట్మ్ దాన్ నానుసువారసాటిసిత్ఙ నఙిజీతందొహ్ కాన్ద్. నాసొంత
ఇసట్మ్ దాన్ ఆఏండ కితిత్ఙ,నాను కిదెఙ్ ఇజి నఙి ఒపప్జెపె ఆతి పణి కిజిన ఇజి ఆజినాద్. 18అహిఙ
నఙిదొహ్ కిన్ జీతం ఇనిక? సువారసాటిసినివలె,నాను సువారసాటిసినివరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ 
ఇనికబానావందిఙ్ గణసెత్ఙ్ సుడ్ఃఎండ, సెడిడ్నె కిదెఙ్ వలె. అకాక్దె నఙి దొహ్ కిన్ ఇనాయం.

19 నాను ఎయెరిఙ్ బా అడిఃగి మనికాన్ ఆఏండ విజు దనిఙ్ అకుక్ మనికాన్. గాని, నఙి అటిన్
నసొండారిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజినానెనఙివిజెరె వందిఙ్ వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిబెఆత.
20యూదురిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కలపెత్ఙ్ ఇజి నాను వరి వందిఙ్ యూదురు లోకు లెకెండ్ ఆత. నాను
మోసె రాసిత్ 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. దేవుణు మోసె వెట
సితి రూలుఙ్ నానులొఙిఎ ఇజినాను వెహ్ ఎ,గాని కీసుత్ సితిత్ రూలుఙ్ లొఙిజిమంజిన. 22సతుత్ సిలి
వరిఙ్ దేవుణు దరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజనాను సతుత్ సిలి వనిన్ లెకెండ్ ఆత. ఎలాగఆతిఙ్ బాసెగొండారిఙ్ 
దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినాను విజెరెవందిఙ్ ననివరిలెకెండ్ ఆతమన. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిదినమ్ క వందిఙ్ సువారసాటిసిని నఙిబావంతుమండెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజు
నాను సువార వందిఙ్ కిజిన. 24పందెంపోటిదు ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఉహ్ కిస్నార్ విజేరె ఉహ్ కిస్నార్ 
గాని ఒరెన్ వనిన్ఙె ఇనాయం దొహ్ కాన్ద్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? అందెఙె ఇనాయం దొహ్ కెఙ్ ఇజినె
మీరు పందెమ్ దు ఉహ్ కు. 25 పందెమ్ దు పోటి ఆనికార్ విజెరె దనివందిఙ్ ఒజ ఆజి తయార్ 
ఆజినార్. సాణెంమంజిపాడ్ః ఆజిసొన్ సినిటోపిదొహ్ కిన్ వందిఙ్ యాకెఙ్ విజు కిజినార్. గానిమఙి
ఎలాకాలం మంజిని టొపినె దొహ్ కాన్ద్. 26అందెఙె నాను గురి సుడ్ఃఎండ ఉహ్ కిన్కాన్ ఆఎ. నాను
ముటి అసి గాలిదిఙ్ డెఃయ్ ని నని వనిన్ లెకెండ్ ఆఎ. 27గాని మహి వరిఙ్ సువార సాటిసి వెనుక,
ఇనాయం దొహ్ కిఇ వనిన్ లెకెండ్ నఙినానె కిఎండమండెఙ్ ఇజినా ఒడొఃల్ దిఙ్ నెగెండ అడిడ్ఃజి, నఙి
వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కిజిన.
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ఇసాయేలులోకురిఙ్ సుడ్ఃజి నెసెత్ఙ్ మనిన్కెఙ్.

1తంబెరిఙాండె, మాఅని గొగొర్ ఆతియూదరు విజెరెమోసె వెటమహివలె ఇనిక జరిగ్త మనాద్ 
మీరు నెగెండ నెసిమండెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన. దేవుణు వరివెటమనాన్ ఇజిఉండి గురు లెకెండ్ 
దేవుణు వరి ముసుక్ ఇడిత్ మని మొసొప్ అడిఃగి వారు నడిఃత మహార్ . ఎరాని సమ్ దారం ఇని
సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వారు విజెరె వహి బూమిదాన్ అతాహపడక నడిఃతసొహార్ . 2వారు విజెరె
మోసె వెటమొసొప్ అడిఃగిమంజి సమ్ దారం నడిఃమిహన్ వహి బూమిదాన్ నడిఃజిమహిఙ్,మోసె
వెటబాపిత్సం లాగె ఆతి లెకెండ్ అతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారుమోసెఙ్ వరిఙ్ నెయిక్ లెకెండ్ వారు
ఒపుప్కొటార్. 3 విజెరె దేవుణు సితి ఉండె బోజనమ్ నె ఉటార్. 4 వారు విజెరె సటుట్ దాన్ దేవుణు
రపిసిత్ ఉండె ఏరునె ఉటార్. అయ సటు కీసుత్ ఙ్ గురు లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు
ఇనికబాతకు సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుసీజినిజమెవరివెటనడిఃజిమహాన్ . 5అయాలెకెండ్ 
మహిఙ్ బా, వరి లొఇ నండోడారిఙ్ దేవుణు ఇసట్ం ఆఏండ ఆతాన్. అందెఙె ఎయెర్ బామన్ ఇ అయా
అడిఃవిదు వరిఙ్ సపత్ విసీర్ తాన్. 6 ఇకెక్ఙ్ విజుమాటు నెసెత్ఙ్ ఇజి మఙి ఉండి గురు లెకెండ్ వరిఙ్ 
జరిగ్తె మనెన్. వారు సెఇ వనకాఙ్ వందిఙ్ ఆస ఆతి లెకెండ్ మాపుఆసఆఏండజాగరమండెఙ్ ఇజి.
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7 వరి లొఇ సెగొండార్ లెకెండ్ బొమెమ్ఙ మాడిఃసినికార్ ఆమాట్. “లోకుర్ తిండెఙ్ ఉండెఙ్ బసాత్ ర్,
కరిజ్దెఙ్ నీఙితార్”, ఇజి వరి వందిఙ్ దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. 8వరిలొఇ సెగొండార్ కితిత్ మహి
లెకెండ్ మాటురంకుబూలమాట్. ఉండెరోజుదుననికార్ ఇరువయ్ మూండివెయుఙ్ 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
బతిక్జిని మఙి బుదిద్ వాదెఙ్ ఇజి గెపతం కితిత్ మని లెకెండ్ రాసి ఇడెః ఆత మనాద్. 12 అందెఙె
ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు నాను గటిఙ నిలిస్న ఇజి ఒడ్ఃబితిఙ, వాండు వెటనె
పాపమ్ దు అర్ ఎండ జాగరమండెఙ్ వలె. 13మాములుక లోకురిఙ్ వాజిని పరికెస్ఙ్ నె ఆఏండమరి
పెరికెఙ్ ఇనికెఙ్ బామిఙి రవుతె. దేవుణు నమమ్కమాతికాన్. అందెఙె ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక పెరిక
ఇనికబామిఙివాదెఙ్ వాండు ఒప్ ఏన్. అకాక్దె ఆఏండవాజిని పరికస్దిఙ్ 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 ఇజినెనాను వరిగ్జిన. నాను వెహిస్ని సఙతిఙమీరెఅరద్ం కిజి సుడ్ఃదు.
16మాటు విజెటె కూడ్ఃజి వానివలె, మాటు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఉణువలె, దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్ గినాదిక ఉణిజి, మాటు ఉండె రొటె రుకిస్ తినివలె కీసుత్ నలదాన్ మఙి వాజిని
నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కూడ్ఃజిమంజినికాట్ ఆజినాట్. 17రొటె ఉండెనె, అయఉండె రొటెదునెమాటు విజెటె
కూడ్ఃజి తింజినాట్. అందెఙె నండొండార్ ఆతిమాటు ఉండె ఒడొఃల్ ఆత మనాద్ . 18 ఇసాయేలు
లోకురిఙ్ సుడ్ఃదు, దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్ బాడిడ్దు సంద సీని వనాక్ఙ్ తినికార్, దనివెట కూడ్ఃజి
మంజినికార్ ఆఎరా? 19అందెఙెబొమెమ్ఙపూజసితి వనకాఙ్ లొఇఇనికబామనాద్ ఇజినొ,బొమెమ్ఙ
లొఇ ఇనికబా మనాద్ ఇజినొ నాను వెహిస్నానా? 20 సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు లోకుర్ ఆఇకార్ పూజెఙ్ 
సీనివలె దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనినార్ ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని నిజమె వారు దెయమ్ కాఙ్ నె
పూజ సీజినార్.అందెఙె మీరు దెయమ్ క వెట కూడ్ఃజి మంజినిక నఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ . 21మీరు పబు
గినాదాన్ ఉణిజిమరి దెయమ్ క గినదాన్ బాఉండెఙ్ అట్ ఇదెర్. పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజమమ్ దుని
దెయమ్ క బోజనమ్ దుబా ఒరెస్ కూడ్ఃజి మండెఙ్ అట్ ఇదెర్. 22 దేవుణుదిఙ్ సెందితి గవ్ రం తగిన్
లెకెండె వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ కిఎండ పబు కోపం రేపిసెత్ఙ్ మాటు పణి కిజినాటా? మాటు
వనిన్ఙ్ ఇంక సతుత్ మనికాటా? నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ మని అకుక్ఙ్ 23 “విజు వనాక్ వందిఙ్ నఙి అకుక్
మనాద్”, గాని విజు పణిదిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. “విజు వనక వందిఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్ ”, గాని విజు
నెగెండ్ పిరిపిన్కెఙ్ ఆఉ. 24ఎయెన్ బానఙినానె నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజి తొఎండమహికార్ బానెగెండ్ 
మండెఙ్ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

25మీ గరబ్ం మిఙి గదిస్ ఎండ మహిఙ సతాదు పొరిన్ ఇని కండబా తిండు. 26ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
“యాబూమిపబుదినె, దనిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వనిన్వినె”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్.
27 ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ మిఙి విందుదిఙ్ కూకిన్ తనివలె, మిఙి ఆస మహిఙ సొండు. గాని గరబ్ం
గదిస్ ఎండ, మి ఎదు ఇడిన్కెఙ్ ఇనికబా వెన్ బాఎండ తిండు. 28గాని ఎయెన్ బా, “యాక బొమెమ్ఙ
పూజ సితి దనిబాణిక”, ఇజి వెహిఙ, వెహి వనిన్ వందిఙ్ ని మీ గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ అక తినామ్ట్.
29 గరబ్ం గదిసిని వందిఙ్ ఇజి వెహిన్ వలె అకక్ నీది ఆఎద్, వెహివనిన్ వందిఙ్ నె వెహిస్న. విజు
వనాక్ వందిఙ్ మఙి మని అకుక్దిఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ గరబ్మ్ దు మని ఆలోసనమ్ దాన్ ఎందనిఙ్ 
మాపుతీరుప్ కిబె ఆదెఙ్ ? 30నాను అయాబోజనం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిఙ,
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ఉటిబోజనం వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నాను దూసె ఆదెఙ్ వలె.

31అందెఙెమీరుఉటిఙ్ బా,తిహిఙ్ బా, ఇనిక కితిత్ఙ్ బావిజుదేవుణుదిఙ్ గొపప్ పేరువానిలెకెండ్ నె
కిదు. 32యూదురిఙ్ గాని,యూదురుఆఇవవరిఙ్ గాని,దేవుణుసఙమ్ దివరిఙ్ గానితొరొడిన్లెకెండ్ 
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ఇనికబా కిఎండ మండు. 33 నండొండారిఙ్ దేవుణు రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, నాను నఙి నానె నెగెండ్ మండెఙ్ 
ఇజి తొఎ. గానిమహికార్ బానెగెణ్ మండెఙ్ ఇజి విజు వనాక్లొఇ విజెరిఙ్ సరద్ కిబిసిన్ లెకండ్ నాను
మంజిన. మీరుబానాను కిజిని లెకండ్ కిజిమండు.

11
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్క

1 నాను కీసుత్ ఙ్ పోలిసి నడిఃసిని లెకెండ్ మీరు నఙి పోలిసి నడిఃదు. 2 నాను మిఙి నెస్ పిసిత్
బోదదిఙ్ డిఃస్ ఎండ లొఙిజి నడిఃజినిదెర్ ఇజి, మరి విజు సఙతిఙ వందిఙ్ నఙి ఎతుత్ కిజిని వందిఙ్ 
నాను మిఙి పొగ్ డిఃజిన. 3 ఏలు మీరు ఇకెక్ఙ్ నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజి కోరిజిన. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుర
కీసుత్ , ఉండి బోదెలిదిఙ్ బుర మొగకొడొః. కీసుత్ ఙ్ బుర దేవుణు ఇజి మీరు నెసి మండెఙ్. 4 ఎమేణి
మొగకొడొఃబా పారద్నం కినివలెనొ, దేవుణు పవక లెకెండ్ వరిగ్ని వలెనొ వనిన్ బురాదు టుకుర్ ఇడిజ్
మహిఙవాండు వనిన్ నెయిక్ కీసుత్ ఙ్ గవ్ రంసొనిప్సాన్న్. 5మరిఎమేణిబోదెల్ బాపారద్నం కనివలెనొ,
దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిన్వలెనొ బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహివలె అది దని బుర బోడిః కిబె
ఆతి లెకెండ్ సిగు లాగె ఆజినాద్. 6 ఉండి బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ మహిఙ అది దని
బురది కొపు కతిసెత్ఙ్ వలె. కొపు కతిసెత్ఙ్ నొ బోడి బుర ఆదెఙ్ నొ సిగు ఆతిఙ అది బురాదు టుకుర్ 
ఇడ్ఃదెఙ్ వలె. 7 మొగకొడొః 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 ఇహిఙబోదెలిదనిమాసిఙ్ గవ్ రంతోరిసినాద్. 8ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙబోదెలిమొగకొడొఃబాణిఙ్ తయార్ కిబెఆతమనాద్,గానిమొగకొడొఃబోదెలిబాణిఙ్ తయార్ 
కిబె ఆఏతాన్. 9 అకాక్దె ఆఏండ, దేవుణు బోదెలి వందిఙ్ మొగకొడొఃదిఙ్ తయార్ కిఎతాన్, గాని
మొగకొడొః వందిఙ్ నెబోదెలిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . 10అందెఙెయాసఙతి వందిఙ్ ని దేవుణు దూతార్ 
వందిఙ్ అతికారమ్ దిఙ్ అడిఃగిమని దనిఙ్ గురు లెకెండ్ బోదెలి బురాదు టుకుర్ ఇడ్ఃదెఙ్ వలె.

11గాని పబు వెట కూడిఃతి మని బతుక్దు బోదెలిమొగకొడొః వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎద్ .
మొగకొడొః బోదెలి వెట సమందం సిలెల్ండ మన్ ఎన్. 12మొగకొడొః బాణిఙ్ బోదెలి వాతి లెకెండ్ నె
బోదెలిబాణిఙ్ మొగకొడొఃపుటిస్నాన్. గానివిజుదేవుణుబాణిఙ్ నెవాజినె. 13ఉండిబోదెలిబురాదు
టుకుర్ ఇడ్ఃఎండ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ తగాన్దా? మీరెఒడిఃబిదు. 14మొగగ్ కొడొః వనిన్ బురది
కొపు పిరిపిత్ మహిఙ అకక్ వనిన్ఙ్ సిగు ఇజి ఎయెర్ బా వెహ్ ఎండ మిఙి మీరె నెసిన్దెర్ గదె. 15గాని
ఉండి బోదెలిదిఙ్ బురాది కొపు పిరితి మహిఙ అకక్ దనిఙ్ ఉండి పేరు మని లెకెండ్ నె, ఉండి పాత
సెంగు లెకెండ్ నె. 16దినిన్ వందిఙ్ ఎయెన్ బాగొడఃబ రేపిత్ఙ ఇకాక్దె ఆఏండమాలొఇ వేరె అలవాటు
ఇనికబా సిలెల్ద్ . దేవుణు సఙమ్ దుబా సిలెల్ద్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం వందిఙ్.
17మరి ఏలు నాను వెహిస్ని మాటదు మీరు నెగిగ్కార్ ఇజి నాను మిఙి పొగ్ డిఃఏ. ఇనిక ఇహిఙ

మీరు నెగిగ్దని వందిఙ్ నె కూడ్ఃజివాజినిదెర్ గానినెగిగ్ దనిన్ఙ్ ఇంక అకక్ సెఇక కిజినాద్. 18మొదొహి
సఙతిఇనికఇహిఙదేవుణుసఙంలెకెండ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలెమీలొఇగుంపుఙ్ మనెన్ఇజినాను
వెహమన. యాక కండెక్ నిజమ్ నె ఇజినాను నమిమ్జిన.

19దేవుణు ఎదు నెగిగ్కార్ ఎయెర్ ఇజితోరెఆదెఙ్ మీలొఇబేదమ్ కు తప్ ఎండమంజినె. 20మీరు
విజిదెరె కూడ్ఃజి వానివలె మీరు ఉణిక పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం ఆఎద్. 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
బోజనం కినివలె ఎయెర్ వందిఙ్ బా కాప్ కిఎండ ఒరెన్ ఒరెన్ ముఙాల బోజనం కిజినాన్. ఒరెన్ బఙ
సానాన్ మరి ఒరెన్ సొసిమంజినాన్. 22ఆహెఉండెఙ్ తిండెఙ్ మిఙి ఇలుక్ సిలునా? మరి దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ ఇజిరి కణకసుడ్ఃజిఇనికసిలిల్ వరిఙ్ మీరుసిగు కిజినిదెరా? నానుమీవెటఇనికవెహెఙ్ ?
దినిన్ వందిఙ్ నానుమిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ నా? కసితంనానుపొగ్ డిఃఏ.

23-24 పబు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక నాను మిఙి ఒపజెపిత్క ఇనిక ఇహిఙ, పబువాతి యేసు వాండు
ఒపజెపెఆతిపొదొయ్,ఉండిరొటెపెరిజ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్దనిఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి, “ఇకక్మీ
వందిఙ్ సీజినినాఒడొఃల్. నఙి ఎతుత్ కిజియాలెకెండ్ కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ . 25అయాలెకెండ్ నె
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బోజనం కితిత్ వెనుకవాండుదాసకాలుమనిగినన్ పెరిజ్, “యాగినన్నానలదాన్ కిజినికొతత్ ఒపుమానం,
మీరుయాగినన్దికఉణిఎసిత్వలెబానఙిఎతుత్ కిజియాలెకండ్ కిజిమండు”, ఇజివెహాన్ . 26అందెఙె
మీరుయారొటెట్ తింజియాగినాదిదాసకాలు ఉణి ఎసిత్వలెబా పబు మర్ జివానిదాక వనిన్ సావుదిఙ్ 
సాటిసినిదెర్.

27అందెఙెఎయెన్ బాతగిన్కాన్ ఆఏండపబుఏరాప్టు కితిత్ బోజనమ్ దురొటెట్ తింజిగినాదికఉటిఙ,
వాండు పబు ఒడొఃల్ దిఙ్ వనిన్ నలదిఙ్ పడిఃఎండ పాపం కినికాన్ ఆజినాన్. 28 అందెఙె రొటెట్ని
గినాదిక ఉణిముఙాల్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండెనాను తగిన్కాండా ఇజి సుడెః ఆదెఙ్ వలె. 29గాని
ఎయెన్ బాయాక పబు ఒడొఃల్ ఇజి నిజం నెస్ ఎండ ఉణి తినికాన్ వనిన్ ముసుక్ వాండె సికస్ తపె
ఆని వందిఙ్ ఉణిజి తింజినాన్. 30అందెఙె మీ లొఇ నండొండార్ సతుత్ సిలిల్కార్ ని జబుఙ్ మనికార్ 
ఆతార్. నండొండార్ సాతసొహార్ . 31గానిమఙిమాటెనెగెణ్ సుడెః ఆతాట్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్దు
రెఎండ తపె ఆతాట్ మరి. 32మాటు పబు బాణిఙ్ తీరుప్ తీరెస్ ఆతాట్ ఇహిఙ, యాలోకమ్ ది వరిఙ్ 
సీని సికాస్దు రెఎండ పబుమఙి బుదిద్ వెహిస్ సికస్దాన్ దిదిజినాన్.

33అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, మీరు కూడ్ఃజి వాజి బోజనం కినివలె మహివరి వందిఙ్ కాప్ కిదు.
34మీరు కూడ్ఃజి వాజినిక సికస్దిఙ్ గురి ఆఏండమండెఙ్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బాబఙ కటిత్ఙ వాండు వనిన్
ఇండొనెబోజనం కిదెఙ్ వలె. నానువానివలెమరిమని సఙతిఙ వందిఙ్ వెహన్లె.

12
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1తంబెరిఙాండె, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ మీరు నెగెండ నెసి మండెఙ్ ఇజి నాను
కోరిజిన. 2 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఎండ మహివలె, ఇనికాదొ ఉండి సతుత్ దాన్ ఎయెండొ మిఙి నడిఃపిసిత్
మహి లెకెండ్ మిరు సొనిస్ వరిగ్ఇ బొమెమ్ఙ మాడిఃసి మహిదెర్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 3 అందెఙె,
నాను మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వరిగ్జినికాన్ ఎయెన్ బా, “యేసు సయెప్ 
పొందితికాన్”,ఇజివెహెఙ్ నొ,దేవుణుఆతమ్దాన్ ఆఏండ “యేసు,పబుఆతమనాన్”, ఇజివెహెఙ్ నొ
అట్ ఎన్.

4 దేవుణు ఆతమ్ సిజిని వరమ్ కు నండొ రకమ్ కు మనెన్. గాని అయాఉండె దేవుణు ఆతమ్నె విజు
వరమ్ కు సీజినాన్. 5మరి దేవుణు వందిఙ్ కిదెఙ్ అటిన్ పణిఙ్ నండొ రకమ్ కు మనెన్, గాని ఒరెండె
పబు వందిఙ్ మాటు విజెటె పణి కిజినాట్. 6 జరిగ్ని సఙతిఙ్ నండొ రకమ్ దికెఙ్ మనెన్. గాని విజు
వనాక్ లొఇ, మరి విజెరె లొఇ పణి కినికాన్ ఒరెండె దేవుణునె. 7విజెరిఙ్ పణిదిఙ్ వాని వందిఙ్ ఇజి
ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వెటదేవుణుఆతమ్ కిజినిపణిఙ్ తోరెఆజినె. 8ఎలాగఇహిఙ,ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ఆతమ్దాన్ బుదిద్ మనిమాటెఙ్ వెహెఙ్ వరం సీజినాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెణంమనిమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
అయాదేవుణు ఆతమ్నె వరం సీజినాన్.

9మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయాఆతమ్నె దేవుణుముసుక్ నమకం సీజినాన్. మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ అయా
దేవుణు ఆతమ్నె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం సీజినాన్.

10మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బమామ్తిపణిఙ్ సతుత్ ని,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ 
వనిన్ పవక లెకెండ్ వెహెఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఆతెమ్ఙ్ ఎలాగమరికెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఆఇఆఇబాసెఙ్ వరిగ్దెఙ్,మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాసెఙఅరద్ం కిజినెసెత్ఙ్ దేవుణుఆతమ్వరమ్ కు సీజినాన్.
11అయఉండెదేవుణుఆతమ్నె వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరమ్ కు సీబాజిసీజియా
పణిఙ్ విజు కిజినాన్.
ఉండెఒడొఃల్ ని నండొబాగమ్ కు.

12 ఒడొఃల్ ఉండెనె, గాని నండొ బాగమ్ కు కూడ్ఃజి తయార్ ఆత మనాద్. నండొ బాగమ్ కు
కూడిఃతికాదె గాని అవి కూడ్ఃజి ఉండె ఒడొఃల్ ఆతి లెకెండ్ నె కీసుత్ బా మనాన్. 13 ఎలాగ ఇహిఙ,
యూదురు ఆతిఙ్ బా, యూదురు ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా, వెటి పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, అకుక్ మనికాన్ 
ఆతిఙ్ బా మాటు విజెటె ఉండె ఒడొఃల్ దు ఉండె ఆతమ్దానె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్. అయ ఉండె
దేవుణు ఆతమ్దానెమామనుస్ఙ దేవుణుమఙి సితమనాన్. 14ఒడొఃల్ ఇహిఙ నండొబాగమ్ కాణిఙ్ 
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తయార్ ఆతిక. ఉండె బాగమ్ దాన్ తయార్ ఆతిక ఆఏద్. 15అందెఙె, “నాను కియు ఆఎ, అందెఙె
నాను ఒడొఃల్ దు మనిక ఆఎ”, ఇజి పాదం వెహిఙ, అకక్ ఒడొఃల్ దు మంజినిక ఆఏండ ఆజినాదా?
16మరి, “నాను కణకఆఎ,అందెఙెనాను ఒడొఃల్ దుమనికఆఎ”, ఇజి గిబిబ్ వెహిఙ,అకక్ ఒడొఃల్ దు
మంజినికఆఏండఆజినాదా? 17ఒడొఃల్ విజుఉండెకణకానెఆతిఙ,ఎలాగవిండెఙ్ అనాద్ ? ఒడొఃల్ 
విజు గిబిబ్ ఉండె ఆతిఙ, వాసనం సూణిక ఎంబె మంజినాద్ ? 18గాని ఉండి ఉండి బాగం ఎలాగ
మండెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ ఒడొఃల్ దు ఇటాత్ మనాన్. 19ఆకెఙ్ విజు
ఉండెబాగంఆతిఙఒడొఃల్ ఎంబె? 20ఆకెఙ్ మనిలెకెండ్ నండొబాగమ్ కుమనెన్గానిఒడొఃల్ ఉండె.
21అందెఙె, కణక కియుదిఙ్, “నీను నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. బుర పాదమ్ కాఙ్,
“మీరు నఙి అకక్ర్ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఎద్. 22 అకాక్దె ఆఏండ, ఒడొఃల్ దు కూడిఃతి మని
సతుత్ తకు ఆతి బాగమ్ కాఙ్, అకెక్ఙ్ మండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ ఇజి డిఃసిప్సెత్ఙ్ అట్ ఎద్. 23ఒడొఃల్ దు
ఎమేణి బాగమ్ కాఙ్ గవ్ రం సిలిల్కెఙ్ ఇజి మాటు ఒడ్ఃబిజి నాటొ వనాక్ఙ్ మరి నండొ గవ్ రం మని
లెకెండ్ తయార్ కిజినాట్. సుడ్ఃదెఙ్ సోకు తోరిఇ బాగమ్ కాఙ్ ఒదెద్ అందం వాని లెకండ్ కిజినాట్.
24 ఒడొఃల్ దు మని అందం మని బాగమ్ కాఙ్ మరి నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు
విజుబాగమ్ కాఙ్ కుడుఃపిస్ ఒడొఃల్ దు ఇటిత్వలె, మరాయ్ద తకు మని వనకాఙ్ లావ్ మరాయ్ద సితాన్.
25అందెఙె ఒడొఃల్ దు గొడఃబెఙ్ మన్ ఎండ విజుబాగమ్ కు ఉండి మరి ఉండి బాగం వందిఙ్ నెగెండ
సుడ్ఃజి మంజినె. 26ఉండి బాగమ్ దు కసట్ం వాతిఙ, బాగమ్ కు విజు కూడ్ఃజి దని వెట కసట్మ్ దు
మంజినె. ఉండిబాగమ్ దిఙ్ గవ్ రం దొహ్ కిన్ వలె,బాగమ్ కు విజు దనివెట కూడ్ఃజి సరద్ ఆనె.

27 ఏలు, మీరు కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి మనిదెర్. ఒరెన్ ఒరెన్ ఉండి బాగం ఆత మనాద్. 28 మరి
దేవుణు సఙమ్ దు 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. 29 విజెరె అపొసుత్ రునా? విజెరె దేవుణు పవకరునా? విజెరె దేవుణు మాటెఙ్ 
నెసిప్సినికార్ నా? విజెరె బమామ్తి పణిఙ్ కినికారా? 30 విజెరె జబుఙాణి వరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ వరం
మనికారా? విజెరె ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జినారా? విజెరె అయబాసెఙఅరద్ం కిజి వెహిస్నారా? 31గాని
వరమ్ కలొఇగొపప్ పెరి వనాక్ వందిఙ్ ఆసఆజిమండు. ఏలునానుమిఙిగొపప్ నెగిగ్ సరితోరిసినాలె.

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 వరంమనికాన్ ఆతిఙ్ బా,డాఙితిమనివిజుసఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ 
అటిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, విజు గెణం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా, గొరొకాఙ్ బసిల్సిని నమకం మనికాన్ ఆతిఙ్ బా
పేమసిలికాన్ ఇహిఙనాను పణిదిఙ్ రెఇక. 3నఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుబీద వరిఙ్ సితిత్ఙ్ బా, సిసుదు
సుర్ దెఙ్ నాఒడొఃల్ ఒపజెపిత్ఙ్ బా, పేమసిలిల్కాన్ ఇహిఙనాను కినిక పణిదిఙ్ రెఇక.

4పేమమనికాన్ నండొఓరిసినాన్. వాండుమహివరిముసుక్దయమనికాన్ ఆనాన్. వాండుగోస
ఆఎన్. వాండుపొఙిజినికాన్ ఆఎన్. వాండు గర ఆఎన్. 5పేమమనికాన్ మరాయ్ద సిలెల్ండమనికాన్ 
ఆఎన్. వాండునఙినానెనెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిఒడ్ఃబినికాన్ ఆఎన్. వాండుబేగికోపంఆఎన్. వాండు
వనిన్వెటకితిత్మనిసెఇవనాక్వందిఙ్ మనుస్దుఇడ్ఃజిమన్ ఎన్. 6పేమమనికాన్ సెఇవనాక్వందిఙ్ 
సర్ దఆఏండ,నిజమాతివనాక్వందిఙ్ సరద్ ఆజినాన్. 7పేమమనికాన్ ఎసిత్వలెబాసణిఙిఎండవిజు
సెమిసాన్న్. వాండు ఎసిత్వలెబా మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నమిమ్జి మంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ ఓరిసిమంజినాన్.

8 పేమ ఎలాకాలం మంజినాద్. దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహెఙ్ మని వరం ఎలాకాలం మన్ ఏద్ .
ఆఇ ఆఇ బాసెఙ్ బా వరిగ్నికబా ఎలాకాలం మన్ ఉలె. గెణమ్ బా సిలెల్ండ ఆనాద్. 9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
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ఏలుమాటు సెగమ్ నె నెసత్ మనాట్. సెగమ్ నె దేవుణు పవక లెకెండ్ వెహిస్నాట్. 10గానిపూరిఆతిక
వానివలెపూరిఆఇక నిలెల్ండ ఆనాద్. 11నాను ఇజిరికాన్ మహివలె ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్త. ఇజిరి
వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిత. ఇజిరి వనిన్ లెకెండ్ ఆలొసనం కిత. పెరికాన్ ఆతివలె ఇజిరికాన్ మహివలె
మని పణిఙ్ డిఃసత్ సితత్ . 12 ఏలు అదద్మ్ దు సుడిఃతి లెకెండ్ ఉండి బొమమ్నె సుడ్ఃజినాట్. నసిత్వలె
మొకొం నిండు సూణాట్. ఏలు సెగమ్ నె నెసాన్ట్, నసిత్వలె దేవుణు నఙి ఏలు నెసిత్మని లెకెండ్ పూరి
నెసాన్ట్ లె.

13అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకం,ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజినిక,పేమయామూండిబా
నిలిస్మంజినె. గాని వినుక లొఇ గొపప్ నెగిగ్క పేమనె.

14
దేవుణు ఆతమ్ సీని వరమ్ కు.

1మీబతుక్దుపేమనెముఙాలమనిద్. దేవుణుఆతమ్ సీజినివరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఆసఆజిమండు.
దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆదు. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఆఇ బాసెఙ వరిగ్నికాన్ లోకుర్ వెట ఆఏండ
దేవుణు వెటనె వరిగ్జినాన్. నిజమె లోకు ఎయెన్ బా వాండు వరిగ్నికెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని
వాండువనిన్ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ సెందితిడాఙితిమనిసఙతిఙ్ వరిగ్జినాన్. 3గాని,దేవుణుపవకరు
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. 5మీరు విజిదెరె ఆఇ
బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. గాని దేవుణు పవకరు లెకెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి లావ్ 
ఆస ఆజిన. ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్, సఙమ్ దిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్ని
మాటెఙఅరద్ం కిజి వెహ్ ఎండమహిఙ, 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 
వరిగ్జి మహిఙ నా వెట మిఙి ఇని లాబం వానాద్ ? 7అయా లెకెండ్ నె, పలకిన్వలె సెవుడుః వాజిని
పాణం సిలిల్ వసుత్ ఙ్ ఆతి, టొయ్ ల గాని పిరుడిః గాని పలకిన్వలె ఇని తేడ సిలెల్ండ ఉండె లెకెండ్ 
పలకిస్ మహిఙ, ఊకి మనిక ఇనిక, పలకి మనిక ఇనిక ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 8 విదెమ్ దిఙ్ 
సొండెఙ్ ఇజి సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ కూకెఙ్ జోడు బాంగ పలకిన్వలె వరిఙ్ అరద్మానిలెకెండ్ నెగెండ
జాటు సిఎండ మహిఙ, విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ సయ్ నమ్ దికార్ తయార్ ఆనారా? 9 అయాలెకెండ్ నె
మీరుబా వెయుదాన్ నెగెండ వరిగ్ఎండ మహిఙ, మీరు ఇనిక వరిగ్జినిదెర్ ఇజి వినికార్ ఎలాగ అరద్ం
కిదెఙ్ అటాన్ర్ ? మీరు గాలి వెటనె వరిగ్నికిదెర్ ఆజినిదెర్. 10యాలోకమ్ దు నండొ బాసెఙ్ మనెన్
ఇని దనిఙ్ ఇని అనుమానం సిలెల్ద్ . గాని వనాక్ లొఇ ఉండిబా అరద్ం సిలిల్క ఆఏద్ . 11ఒరెన్ వరిగ్ని
మాటెఙనానుఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఎండమహిఙ,నానువరిగ్ని వనిన్ఙ్ ఆఇదేసెమ్ దివనిన్ లెకెండ్ ఆనాలె.
వరిగ్నికాన్ నఙిబా ఆఇ దేసెమ్ ది వనిన్ లెకెండ్ మంజినాన్. 12మిఙిబా అయాలెకెండ్ నె మంజినాద్.
మీరు దేవుణు ఆతమ్ సీజిని వరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆజి మంజినికిదెర్. అందెఙె సఙమ్ దిఙ్ 
పిరిపిన్ వందిఙ్ అయావరమ్ కాఙ్ నండొ పణి కిదు.

13అందెఙెదినిన్ వందిఙ్,ఆఇబాసదాన్ వరిగ్నికాన్,బాసెఙఅరద్ం కిజి వెహెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ పారద్నం
కిదెఙ్ వలె. 14అహిఙ,నానుఆఇబాసదాన్ పారద్నం కిజిమహిఙ,నాఆతమ్పారద్నం కిజినాద్. గానినా
గరబ్ం కాలిమంజినాద్. 15అందెఙెనాను ఇనిక కిదెఙ్ వలె? నానునాఆతమ్దాన్ పారద్నం కిన. గానినా
మనుస్దాన్ బానానుపారద్నం కినాలె. నానునాఆతమ్దాన్ పాటెఙ్ పారన్. గానినామనుస్దాన్ బాపాటెఙ్ 
పారాన్లె. 16మీరు మీ ఆతమ్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మహిఙ, మీరు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నిదెర్. మీరువరిగ్నిమాటెఙఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకాన్ ఒరెన్,మీరువెహిస్నివందనమ్ దిఙ్,ఎలాగ
మీవెట కూడ్ఃజి, “ఆమెన్ ” వెహెఙ్ అటాన్న్. 17మీరు ఇహిఙ ఒదెద్ నెగెండ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నిదెర్. గానిఆఇకాన్ దయ్ రం కిబె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్.
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18నాను మిఙి విజెరిఙ్ ఇంక నెగెండ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జిని వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 19గాని సఙమ్ దు ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ పది వెయుఙ్ మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిఙ్ ఇంక మహివరిఙ్ 
నెసిప్సిన్ లెకెండ్ బుదిద్దాన్ కూడిఃతి అయ్ దుమాటెఙ్ నెనాను వెహన్.

20తంబెరిఙాండె,మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ ఒడ్ఃబినిలెకెండ్ ఒడ్ఃబిజిమంజినిక డిఃసి సీదు. సెఇవనాక్
వందిఙ్ లేతకొడొఃర్ లెకెండ్ మండు. గానిఒడ్ఃబినిబాన్ పెరికిదెర్ ఆదు. 21 “ఆఇబాసెఙ్ వరిగ్జినిఆఇ
దేసెమ్ దిలోకుర్ నావందిఙ్ విరి వెట వరిగ్తిఙ్ బావారు గిబిఙ్ ఒడ్ఃజినామటెఙ్ విన్ ఏర్ ”, ఇజి పబు
వెహిస్నాన్ ఇజి దేవుణుమాటదు రసత్ మనాద్.

22అందెఙెఆఇబాసెఙ్ వరిగ్నిక,నమిమ్ఇవరిఙ్ దేవుణుసతుత్ దిఙ్ ఉండిగురు లెకెండ్ నెమనాద్ ఇజి
మాటు దేవుణుమాటదాన్ నెసాన్ట్ . నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పవకరు వెహిస్నిమాటెఙ్,
నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ రుజుప్ ఆజినె గాని నమిమ్ఇ వరివందిఙ్ ఆఎద్. 23అందెఙె సఙమ్ దు మనికార్ 
విజెరె కూడ్ఃజి వానివలె విజెరె ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్జి మహిఙ, యాక అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకానొ,
నమిమ్ఇకానొలొఇవాతిఙా,మీరు బుదిద్ నెగెండసిలెల్ండఆజివరిగ్జినిదెర్ ఇజివారు వెహ్ ఏరా? 24గాని
ఒరెన్ నమిమ్ఇకాన్ గాని దినిన్ వందిఙ్ నెస్ ఇకాన్ గానిలొఇవాతిఙ, విజిదెరె దేవుణు పవకరు లెకెండ్ 
వెహిస్ మహిఙ, వెని మాటెఙాణిఙ్ వాండు కితిత్ మని తపుప్ఙ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి వనిన్ మనుస్దు
ఒడిఃబిజి ఒపుకొణాన్. మీరు వెహిస్నిమాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె తీరుప్ కిబె ఆనాన్ లె. 25మరి వనిన్
మనుస్దు డాఃఙితి మనికెఙ్ విజు వెలిల్ తోరెన్. అయావలె, “నిజమె దేవుణు మీ వెట మనాన్ ”, ఇజి
బమమ్ ఆజివాండుముణుకుఙ్ ఊర్ జి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాన్న్ లె.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్క ఎలాగమండెఙ్.
26అహిఙ తంబెరిఙాండె, మాటు ఇనిక వెహెఙ్ ? మీరు కూడ్ఃజి వానివలె, ఒరెన్, ఉండి పాటెఙ్ 

పారెద్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ బుదిద్ మాటెఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వలె ఇజినాన్. మరి ఒరెన్ డాఃఙితిమనిక
దేవుణు తోరిసిత్కెఙ్ వెహెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి ఒరెన్ ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ వరిగ్దెఙ్ వలె ఇజినాన్, మరి
ఒరెన్ బాసదిఙ్ అరద్ంవెహెఙ్ వలెఇజినాన్,యాకెఙ్ విజుసఙమ్ దుమనివరిఙ్ దయ్ రంవానివందిఙ్ 
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 బా దనిఙ్ అరద్ం వెహెఙ్ వలె. 28ఆఇ
బాసెఙవరిగ్నిదనిఙ్ అరద్ం కిజివెహిన్కాన్ సిలెల్ండమహిఙ,ఆఇబాసెఙాణిఙ్ వరిగ్నికాన్ సఙమ్ దుపలల్క్ 
మండెఙ్. వాండు వనిన్ మనుస్దు వరిగ్జి దేవుణు వెట వరిగ్దెఙ్ వలె.

29 దేవుణు పవకరు లెకెండ్ వరిగ్నికార్ బా రిఎర్ నొ, ముఎర్ నొ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. మహికార్ వెహిన్
దనిఙ్ నెగెండవెంజి,ఇనికవెహిస్నార్ ఇజిజాగరసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 30డగుబసిత్మనిమరిఒరెన్ దేవుణు
పవకెఙ్ ఇనికాబా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతిఙ, ముఙాల వరిగ్జి మంజినికాన్ పలక్ మండెఙ్ వలె.
31విజెరిఙ్ నెసిప్సిని వందిఙ్,విజెరిఙ్ దయ్ రం వెహిన్ వందిఙ్,మీరు విజిదెరె ఒరెన్ వనిన్ వెనుకమరి
ఒరెన్ దేవుణు బాణిఙ్ వాజినిమాటెఙ్ దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ వరిగ్దెఙ్ ఆనాద్. 32పవకరు
లొఇ మని వరి ఆతమ్ పవకరిఙ్ లొఙిజి మంజినాద్. 33 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సమాదానమ్ దిఙ్ 
దేవుణునె గాని గగోలిదిఙ్ దేవుణు ఆఎన్.

34విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని లెకెండ్, సఙమ్ దు పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిన్వలె, బోదెక్ గగోల్ ఆజి
వరిగ్జిమండెఙ్ ఆఏద్,పలక్ మండెఙ్ వలె. సఙమ్ దుఅవిక్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏద్. గానిమోసెరాసిత్ రూలుదు
వెహి మని లెకెండ్ అవిక్ అణిఙిజి మండెఙ్. 35 వరిఙ్ ఇనికబా నెసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఇండొ వనాక్ వనాక్
మాసిరిఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వలె.సఙమ్ దు బోదెలి వరిగ్జిమంజినిక దనిఙ్ సిగు.

36మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజనిదెర్ ? దేవుణుమాటెఙ్ మీరెరాసిత్ తయార్ కితిత్దెరా? అకక్మిఙినెఅకక్
దొహ్ క మనాదా? 37ఎయెన్ బావాండు దేవుణు పవక ఇజి ఒడ్ఃబిజినాన్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ సితిత్
వరమ్ కు మనికాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి మహిఙ్ బా, వాండు నాను మిఙి రాసిత్ మనికెఙ్ పబుబాణిఙ్ వాతి
ఆడెఙ్ ఇజి తప్ ఎండ ఒపుప్కొండెఙ్ వలె. 38ఎయెన్ బాయాక నెకిస్ పోకిఙ, వనిన్ఙ్ వాండె నెకిస్ పోకె
ఆనాన్ లె.
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39అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, దేవుణు పవకరు ఆదెఙ్ ఆస ఆజి మండు. గాని ఆఇ బాసెఙాణిఙ్ 
వరిగ్ని వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్. 40గాని విజుబానెగెండమరాయ్దదాన్ తగిన్ లెకెండ్ కిదెఙ్ వలె.

15
కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙితివందిఙ్.

1 తంబెరిఙాండె, నాను మీ నడిఃమి సాటిసిత్ సువార వందిఙ్ మరి మిఙి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి నాను
కోరిజిన. మీరు డగు కిజి నమిమ్తిత్ అయసువార, దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి నిర్ ణెం కితిత్దెర్.
2నానుమిఙి వెహిమనిఅయాసువారదానె దేవుణుమిఙి రకిస్సత్ మనాన్. అందెఙెనాను వెహిమని
మాటెఙ్, మీరు నెగెండ అసి అయాలెకెండ్ నె మండెఙ్. సిలెల్ండ మహిఙమీరు దేవుణు ముసుక్ ఇటిత్
నమకం నిజం ఆఏండమంజినాద్. 3దేవణుబాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిమనిన్క,నానుమిఙి ఒపప్జెపిత్ మని
వనాక్ లొఇ గొపప్ ముకెలమతిక ఇనిక ఇహిఙ, ముఙాల దేవుణు మాటదు 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 నీకె ఆతాన్. 5ముఙాల పేతుఙ్ ని* వెనుక వనిన్
సిసుర్ ఆతిపనెండుమన్ సిరిఙ్ తోరెఆతాన్. 6దనిన్ వెనుక అయ్ దు వందెఙమిసిత్ నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ
ఒరెస్ తోరె ఆతాన్. వరి లొఇ సెగొండార్ సాత సొహార్ ఇహిఙ్ బా నండొండార్ ఏలుబా బతిక్జినార్.
7 వెనుక వాండు యాకోబుఙ్ ని అపొసుత్ రుఙ్ విజెరిఙ్ తోరె ఆతాన్. 8 విజెరిఙ్ 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. 10 ఏలు నాను ఇనిక
ఆత మనానో, అకక్ దేవుణు నఙి తోరిసిత్ దయాదరమ్మ్ దానె ఆత మనన్. అహిఙ వాండు నా ముసుక్
దయాదరమ్ం తోరిసిత్క దరమ్మ్ దిఙ్ సితిత్ లెకెండ్ ఆఎతాద్. విజెరిఙ్ ఇంక నండొ కసట్బాడ్ఃజి నాను పణి
కితమన. గానికసట్బాడ్ఃతికనానుఆఏ,నఙితోడుఃమహిదేవుణుదయాదరమ్మ్ నె. 11అందెఙెనాను
ఆతిఙ్ బా,వారు ఆతిఙ్ బాఇకాక్దెమాపుసాటిసత్ మనాప్.

సాతికార్ మర్ జినీఙ్ నివందిఙ్.
12 గాని, కీసుత్ సాతి వరి బాణిఙ్ నీకె ఆత మనాన్ ఇజి సాటె ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి బాణిఙ్ 

మర్ జినిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజిమీలొఇసెగొండార్ ఎలాగవెహిస్నార్ ? 13సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙ్ నిక
సిలెల్ద్ ఇహిఙ కీసుత్ బామర్ జి నిఙ్ ఎతాన్. 14 కీసుత్ సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ఎతాన్ ఇహిఙమాపు
సాటిసిని సువార పణిదిఙ్ రెఇక. మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కబా పణిదిఙ్ రెఇక. 15అకాక్దె ఆఏండ,
మాపు దేవుణు వందిఙ్ అబదద్ం వెహిన్ సాసిర్ ఇజి తోరె ఆజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు సాతి
వరిబాణిఙ్ కీసుత్ ఙ్ నిక మనాన్ ఇజి మాపు దేవుణు వందిఙ్ సాసి వెహ మనాప్. సాతికార్ మరిజ్
నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ, దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బా నిక్ ఎతాన్. 16 దేవుణు సాతి వరిఙ్ మరిజ్ బతిక్స్ ఎన్ ఇహిఙ
అయాలెకెండ్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ బామర్ జి బతిక్స్ ఎతాన్. 17 కీసుత్ మరిజ్ నిఙె ఆఎతాన్ ఇహిఙమీరు
నమకంఇడ్ఃతికపణిదిఙ్ రెఇక. మీరుఏలుబామీపాపమ్ కవందిఙ్ దేవుణుసీనిసికస్దిఙ్ తగిన్కిదెరె.
18అకాక్దె ఆఏండ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జి సాతికార్ బా నాసనం ఆత సొహార్ . 19యాబతుక్దునె వాండు
మఙి సాయం కినాన్, సాతిసొహి వెనుక సిలెల్ద్ ఇజినె మాటు కీసుత్ ముసుక్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినికాట్ ఇహిఙ,మాబతుక్ విజెరిఙ్ ఇంకహినమాతిబతుక్ బతిక్జినాట్.

20గాని,సాతివరిబాణిఙ్ తొలితపండితి పంట లెకెండ్, కీసుత్ నిజమెసాతివరిబాణిఙ్ మరిజ్ నిఙిత
మనాన్. 21 ఇనిక ఇహిఙ ఒరెన్ లోకు వెటనె సావువాతాద్. అయాలెకెండ్ నె సాతి వరిబాణిఙ్ మరిజ్
నిఙె ఆనికబా ఒరెన్ వనిన్ వెటనె వాతాద్. 22ఆదము వెట విజెరె ఎలాగ సాజినారొ, అయాలెకెండ్ నె
కీసుత్ వెట విజెరె పాణం మనికార్ ఆనార్ లె. 23గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ వరాస్దునె పాణం మనికాన్ 
ఆనాన్. తొలితపండితిపంట కీసుత్ . వెనుక కీసుత్ వానివలెవనిన్ఙ్ సెందితికార్ పాణంమనికార్ ఆనార్.
24దని వెనుక వాండుయాలోకమ్ దు మని విజు సెఇ సతుత్ ఙ్ ని, విజు అతికారమ్ కాఙ్, విజు సతుత్ ఙ

* 15:5 15:5 పేతురుఙ్ కేప ఇజిబాపేరుమనాద్ .
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మాయిపిస్ పోకిస్, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ విజు ఒపజెపాన్న్ లె. నసిత్వలె విజు
దనిన్ఙ్ ఆకక్ర్ ఆనాద్ లె.

25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి విజెరిఙ్, వనిన్ పాదమ్ కు అడిఃగి దేవుణు ఇడ్ఃనిదాక కీసుత్
ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ వలె. 26 లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ పగాతి సావుదిఙ్, కడెఃవేరిదు వాండు నాసనం
కినాన్ లె.

27 దేవుణు, “విజు వనకాఙ్ వనిన్ పాదమ్ కు అడిగ్ ఇటాత్ న్ ”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్.
“విజు వనాక్ఙ్ ”, కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ మనాన్ ఇజి వెహిన్ వలె, విజు వనకాఙ్ వినిపాదమ్ కు
అడిఃగి ఇడిత్ మనికాన్ ఆతి దేవుణు అయ విజు వనకాఙ్ వెట వనిన్ఙ్ వాండె కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి
ఇడెః ఆఎన్ ఇజి టేట తోర్ జినాద్. 28వాండు యా లెకెండ్ కితిత్ వెనుక, మరిన్ విజు వనకాఙ్ వనిన్
పాదమ్ కు అడిఃగి ఇటిత్ మనికాన్ ఆతి దేవుణుదిఙ్, వనిన్ఙ్ వాండె అణఙిజిమంజినాన్ 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 ? 30మరిసాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నార్ ఇజిమాపు నమిమ్ఏప్ ఇహిఙ ఎందనిఙ్ సావు తపిసిన్
పమాదమ్ కాఙ్ మాపుగురి ఆదెఙ్. 31తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి కీసుత్ యేసుకీసుత్ వెటమీరు కూడిఃతి
వందిఙ్ నాను నిజం ఎసొ సరద్ ఆజినానొ అయాలెకెండ్ నె ఎసిత్వలెబా నాను సపె ఆదెఙ్ బా అకుక్
మనద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 32యాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ్ వందిఙ్ నె నాను ఎపెసి
పటన్మ్ దు అడిఃవి జంతుఙ వెట విదెద్ కితానా? సాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆఎర్ ఇహిఙ నఙి ఇని లాబం
మనాద్ ? సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ ఎర్ ఇహిఙ, “విగెహిఙ్ సానాట్,అందెఙెఉణాట్ తినాట్”, ఇజి ఆఇకార్ 
వెహిలెకెండ్ నెమాటుబా కిదెఙ్ వలె.

33మీరుమొసెం కిబె ఆజి తపు సరిదు సొనామ్ట్. “సెఇ వరివెట కూడ్ఃజిమనిఙ్, నెగిగ్ అలవాటుఙ్ 
మనికార్ బా పాడ్ః ఆజినార్”. 34 నెగిగ్ బుదిద్ మనికిదెర్ లెకెండ్ మీరు మహిస్ సొనిస్ పాపం కిఎండ
నీతినిజాయిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇ సెగొండార్ దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎర్. మిఙిసిగు
కిదెఙ్ ఇజినె ఇకక్ నాను వెహిస్న.

సాతికార్ మరిజ్ నీఙ్ నివలెమంజినిఒడొఃల్ 
35 సెగొండార్ యా లెకెండ్ వెన్ బానార్ లెసు, “సాతికార్ ఎలాగ మరిజ్ నికె ఆనార్ ? ఎలాగ మరి

ఒడొఃల్ దాన్ వారువానార్ ?”. 36బుదిద్ సిలికిదెరామీరు వితుత్ వితిన్వలె,అయవితిన్ వితుత్ సబితిఙానె
దని బాణిఙ్ మొక నేరిజ్నాద్. 37 నీను వితిక కూలిఙ్ గాని, మరి ఎమేణి వితుత్ బగాని వహి వితుక్నె
వితిస్ని. వితిన్క వితునె గాని నేరిజ్నిమొకక్ ఒడొఃల్ ఆఏద్ గదె. 38గాని దేవుణు వాండు నిర్ ణెం కితిత్
లెకెండ్ దనిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ సిజినాన్. వితిత్మనిన్ విజు రకమ్ ది వితుత్ ఙ వనక వనక ఒడొఃల్ సీజినాన్.
39 కంట విజు ఉండె ననిక ఆఏద్ . లోకు కంట ఉండి రకం మనాద్. జంతు కంట మరి ఉండి రకం,
పొటి కంట మరి ఉండి రకం, మొయ కంట ఉండి రకం. 40అయాలెకెండ్ నె ఆగాసమ్ ది వనకాఙ్ ని,
బూమిదు మని వనాక్ఙ్ తేడ మంజినాద్, ఉండె ననికెఙ్ ఆఉ. విజు అంతం మనికెఙ్ గాని వనక
అంతం ఉండె లెకెండ్ మన్ ఏద్ . 41 ఎలాగ ఇహిఙ, పొదుద్ ది అందం ఉండి రకం, నెలాది అందం
మరి ఉండి రకం, సుకెక్ఙ అందం మరి ఉండి రకం. ఉండి సుకాక్ది అందం మరి ఉండి సుకాక్ది
అందమ్ దిఙ్ తేడమనాద్.

42అందెఙెసాతికార్ మరిజ్ నిఙె ఆనివలె అయాలెకెండ్ నెమంజినాద్. బూమిదు మూసె ఆతిమని
పీనుగు సబ్ జి సొనిక. గాని సబ్ జి సొన్ ఇ ఉండి ఒడొఃల్ దాన్ వారు నికె ఆనార్ లె. 43మూసె ఆతి
పీనుగు సుడెఃదెఙ్ బాగ సిలిల్క. సతుత్ సిలిల్క. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ అంతమ్ ని సతుత్ మంజినిక
ఆనాద్. 44 మూసె ఆజిని పీనుగు యా లోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ నె తగాన్ద్. గాని నికె ఆజిని ఒడొఃల్ 
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్క. యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ మనాద్ 
ఇహిఙ దేవుణుమంజినిబాడిఃదు బతిక్దెఙ్ తగిన్ ఉండి ఒడొఃల్ బామంజినాద్. 45అందెఙె, “తొలిత
లోకు ఆతి ఆదము బతిక్జిని జీవు ఆతాద్ ”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. కడెఃవేరి ఆదము
ఆతి కీసుత్ పాణం సీజిని ఆతమ్ ఆతాన్. 46పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ ముఙాల రెఎతాద్.
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యాలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి ఒడొఃల్ నె ముఙాల వాతాద్. వెనుక పరలోకమ్ దు బతిక్దెఙ్ తగితి
ఒడొఃల్ వానాద్. 47 తొలిత ఆదాము యా బూమి దూలిదాన్ తయార్ ఆత మనాన్. వెనుకాహి
ఆదాము ఆతి కీసుత్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతాన్.

48 బూమిది దూలిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ మాటు వనిన్ లెకెండ్ నె మంజినాట్.
దేవుణు మంజిని బాడిఃదాన్ వాతి వనిన్ వెట కూడిఃతికార్ దేవుణు మంజిని బాడిఃదు బతిక్దెఙ్ 
తగిన్కార్ ఆనార్ లె. 49 ఏలు మాటు ఎలాగ బూమిదాన్ తయార్ ఆతి వనిన్ మూరి లెకెండ్ మనాటొ,
అయాలెకెండ్ నె దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వాతివనిన్ కీసుత్ మూరి లెకెండ్ తయార్ ఆనాట్ లె.

50 తంబెరిఙాండె, కండాని నలదాన్ తయార్ ఆతిమని యా ఒడొఃల్ దాన్ మాటు దేవుణు కిజిని
ఏలుబడిఃదుసొనిస్మండెఙ్ అట్ ఎట్ ఇజినానుమిఙి కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙసావుమని
యాఒడొఃల్ కు సావుమన్ ఇబాడిఃదుమండెఙ్ అట్ ఎద్. అకెక్ఙ్ కొతాత్ కెఙ్ కిబె ఆదెఙ్ వలె. 51గిబిబ్ఙ్ 
ఒడ్ఃజి విండు, నాను దేవుణుది డాఃఙితి మని ఉండి సఙతి మిఙి తెలియ కిజిన. మాటు విజెటె
సాఎట్. మాటు విజెటెమారాన్ట్. 52 సణెమ్ దు, అహిఙ ఉండి కణక రెప డెఃయ్ జి పెరిన్ ముఙాలె,
కడెఃవెరిది పెరి జోడుఃబంగ పలకిఙ సరి అకక్ జరిగ్నాద్. జోడు బాంగ పలకిన్వలె సాతికార్ సావు
మన్ ఇ ఒడొఃల్ దాన్ నికె ఆనార్. ఏలుదాక బతిక్జినిమాపుకొతాత్ ఙ్ కిబె ఆతిఒడొఃల్ దాన్ మారాన్ట్ లె.
53సబ్ జిసొనిస్నిమాయాఒడొఃలుఙు ఎసెఙ్ బా సబ్ జిసొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెన్లె. నిజమె,
సావువాజినియామాఒడొఃలుఙ్,సావుసిలి ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ కొతాత్ ఙ్ మారెన్లె.

54 సబ్ జి సొని మా ఒడొఃలుఙ్, ఎసెఙ్ బా సబ్ జి సొన్ ఇ ఒడొఃలుఙ్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. సావు
వాజినిమాయాఒడొఃలుఙ్, సావు సిలిల్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారెద్ఙ్ వలె. నసిత్వలె దేవుణుమాటదు రాసిత్
యామాటెఙ్ నిజం అనాద్, “సావుముసుక్ పూరి గెలిసిత్ వందిఙ్, సావుమరిమన్ ఎద్ . సావు డిఃఙె
ఆతి లెకెండ్ వీఙితాద్”. 55 “సావుమాముసుక్ మరి గెలిసెత్ఙ్ అటాన్దా? మఙి గుతెత్ఙ్ ఇజిసావుదిఙ్ 
మరి సాపుక్ మనాదా?”, ఇజి దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక, నసిత్వలె పూరి ఆనాద్.
56 సావు తపిసిని సాంపు పాపం. మాటు దేవుణు రూలుఙ లొఙిఎండ మంజినిక, మఙి ఓడిఃసెత్ఙ్ 
పాపమ్ దిఙ్ సతుత్ ఆజినాద్. 57మా పబువాతి యేసుకీసుత్ దాన్ మఙి పాపమ్ దిఙ్ ని సావు ముసుక్
గెలిప్సిత్ మనిన్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు.

58 అందెఙె, నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఇనికబా మిఙి కదిల్స్ ఎండ గటిఙ నిలిస్ మండు.
ఎసిత్వలెబా దేవుణు వందిఙ్ కసట్బాడ్ఃజి పణి కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పబు వేట కూడ్ఃజి మీరు
కసట్బాడ్ఃజి కిజినిపణిఙ్,ఎసెఙ్ బాపణిదిఙ్ రెఎండాఃజిమన్ ఉఇజినెసిఎసిత్వలెబాపణికిజిమండు.

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. 2 నాను వానివలె, అయావలెనె కుడుఃపెత్ఙ్ 
తొఎండ, విజుఆదివారమ్ కాఙ్ మీలొఇఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కిస్ని దనిబాణిఙ్ ఉండి వంతు కేట
ఇడ్ఃజి వనిన్బాన్ కుడుఃపిస్ మండెఙ్ వలె. 3అహిఙ నాను వానివలె, మీరు తగిన్కార్ ఇజి ఎయెరిఙ్ 
ఎరిల్సినిదెరొ, వరిఙ్ ఉతమ్ కు రాసి సీజిమీరు కుడుఃపిస్ని డబుబ్ వరి కీదుయెరూసలెమ్ దు పోకాన్ట్.
4నానుబా సొహిఙ బాగ మంజినాద్ ఇజి తోరె ఆతిఙ వారు నా వెట వానారెల్. 5అహిఙ ఏలు నాను
మాసిదోనియాదు సొనిస్ అబెబ్ మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నెసిప్సి మండెఙ్ ఇజి ఒడిఃబిజిన.
మాసిదోనియాదుసొహివెనుకనానుమీడగువాన. 6నసిత్వలెమీడగు సెగం రోసుక్మండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి, సిలిల్ఙ పణి కాలం విజు మీ బానె గడఃపాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె నాను ఎమేణి దరిఙ్ 
సొండెఙ్ నొ, అయాపయ్ నమ్ దు నఙి సాయం కిదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. 7ఏలు పయ్ నమ్ దు మీ డగు
వాజిమిఙిదసూల్ ఆజిసొండెఙ్ నఙిఇసట్ం సిలెల్ద్ . పబుఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙమీడగుసెగంకాలంమండెఙ్ 
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ఇజి ఆస ఆజిన. 8 గాని పెంతుకొసుత్ * పండొయ్ దాక ఇబెబ్ ఎపెసి పటన్మ్ దునె నాను మంజినలె.
9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇబెబ్ నెగెండసువారపణిజరిగ్ని లెకెండ్,తగిన్ నెగిగ్ అవ్ కాసంనఙిదొహ్ కమనాద్.
నఙి ఎదిసినికార్ బామనార్.

10 తిమోతి మీ డగు వాతిఙ, ఇని దనిఙ్ బా తియెల్ ఆఏండ మీ వెట మంజిని లెకెండ్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను కిజినిలెకెండ్ నెవాండుబాపబుపణికిజినాన్. 11ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ ఇజిరి కణక సుడ్ఃదెఙ్ ఆఎద్. వాండు మరిజ్ నా డగు వాదెఙ్ వనిన్ మనుస్దు సారిల్దాన్ వనిన్ఙ్ 
పొకు. మహితంబెరిఙ వెటవాండు వానానెల్ ఇజినాను ఎదు సుడ్ఃజిన.

12ఏలుతంబెరిఆతిఅపొలొవందిఙ్ వెహిన్కఇమికఇహిఙ,మహితంబెరిఙవెటమీడగుసొండెఙ్ 
ఇజినాను వనిన్ఙ్ బతిమాలితగానిఏలువాదెఙ్ 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 విజుపేమదాన్ కిదు. 15-16అకాక్యపాంతమ్ దు
తొలిత దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ సెత్పాను ఇండొణికార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్
వరి వందిఙ్ పణి సాయం కిదెఙ్ వరిఙ్ వారె ఒపజెపె ఆత మనార్ ఇజిబామీరు నెసినిదెర్. అందెఙె
తంబెరిఙాండె, మీరు నిని వరిఙ్ అణిఙిజి మండు. అకాక్దె ఆఏండ పణిదిఙ్ కూడ్ఃజి వాని వరిఙ్ ని
కసట్బాడ్ఃజి పణి కిజిని వరిఙ్ బా అణిఙిజి మండెఙ్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 17మీరు వాదెఙ్ 
అట్ ఎండ మహిఙ్ బా, సెత్పానుని పొరూమ్నాతు, అకాక్యికు ఇనికార్ వాతివలె నాను సరద్ ఆత.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబాన్ నఙి సీదెఙ్ సిలిల్తికెఙ్ వీరు నఙి సితార్. 18నామనుస్దిఙ్,మీమనుస్దిఙ్ 
వారు సరద్ కితాత్ ర్ . ననికార్ గవ్ రమ్ దిఙ్ తగిన్కార్.

19ఆసియాదుమనిన్ సఙమ్ కాణికార్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినర్. అకుక్ల, పిసిక్ల
ఇనకార్ ని వరి ఇండొ కూడ్ఃజివాజిని నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ బాపబు పేరుదాన్ మీరు నెగెండ్ మనిదెరా
ఇజి వెన్ బాజినార్. 20 నమిమ్తిత్ తంబెరిఙ్ విజెరె మీరు నెగెండ్ మనిదెరా ఇజినార్ . దేవుణు వెట
కూడిఃతి మనిన్ వరిఙ్ మీ పేమ తోరిసుత్ . నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంబిజి
వందనమ్ కు వెహ .

21పవులు ఇనినాను నా కియుదానెయావందనమ్ కు రాసిన.
22ఎయెన్ బా పబుఙ్ పేమిస్ ఎండ మహిఙ సయిప్ వనిన్ ముసుక్ రపిద్. యేసు పబు వాజినాన్.

రఅ పబువా. 23పబువాతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమిఙితోడుః ఆజిమనీద్ .
24 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిన్మీరు విజిదెరె వెటనాపేమమనీద్. ఆమెన్ .

* 16:8 16:8 పడాయిపమాణమ్ దు ఇకక్ వారమ్ క పండొయ్ ,మరి పంట కొయిన్ పండొయ్ ఇజి వెహె ఆజినాద్ . (నిరగ్మ 34:22,
23:16) వెజేరె వెట కూడ్ఃజియా పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇసాయేలు లోకుర్ యెరుసలేమ్ దు మంద వాజి మహార్ . పెంతెకొసుత్ ఇహిఙ
యాబయ్ ఇజి అరద్ం. యాకపసక్ పండొయ్ ఆతి వెనుకయాబయ్ రోసుక్ ఆనివలె ఆజినాద్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దుమని దేవుణు
సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్మనిన్ రుండి ఉతం. యాఉతమ్ దు

పవులు వనిన్ వందిఙ్ ,మరివాండు ఎలాగ సువార పణి కితాత్ న్ ,మరి అయావలె వనిన్ఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ 
జరిగ్తె ఇజి యా ఉతమ్ దు లావ్ వెహిస్నాన్ . కొరింతి పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ 
సెగొండార్ , ఆఇవరి బోద వెంజి పవులు అపొసుత్ డు ఆఏన్ ఇజి వెహార్ . దనిన్ వందిఙ్ జవాబ్ 
వెహిలెకెండ్ యా ఉతమ్ దు నండొ సఙతిఙ్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఇసట్మాతి వజ యేసుపబునె
వనిన్ఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కిజినాన్ . వాండు కితిత్ పణిదునొ, వెహి మాటదునొ,
వనిన్ బతుక్దునొ, ఇనికబా తపుప్ మహిఙ తోరిసుత్ ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్ . ననిన్ వరి వెటమొకొం
సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజి వెహిస్ ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజిమర్ జి నిఙితి వెనుకయాబబ్య్ ఆరునొయాబబ్య్ ఏడునొ పంటెఙ్ వెనుకయా

ఉతం రాసాత్ న్ ఇజి దినిన్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులు మాసిదోనియదు మహివలె బాణిఙ్ 
యాఉతంరాసత్ పోకాన్ ఇజిబావారు నమిమ్జినార్ .

1 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులుని మా తంబెరి ఆతి మోతితి
కొరింతి పటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ నిఅకాక్యపాంతమ్ దుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్ విజెరిఙ్ రాసిని ఉతం. 2 మా బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ ని పబువాతి యేసుకీసుత్ 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 ఎలాగమా వెట కూడ్ఃజి మంజినిదెరొ, అయలెకెండ్ నెమా వెట
ఓదరుప్దుబా కూడ్ఃజి మంజినిదెర్ ఇజిమాపు నెసినాప్. అందెఙెమీ వందిఙ్ మాపుఆసదాన్ ఎదు
సూణిక కదిల్ఎండమంజినాద్.

8తంబెరిఙాండె,ఆసియపాంతమ్ దుమాపుఓరిసిత్మని కసట్మ్ కు మీరు నెస్ ఎండమండెఙ్ ఆఏద్ 
ఇజిమాపుకొరిజినాప్. మాపుసానాప్ పెల్సు ఇజిఒడిఃబితాప్. మఙిఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇననినసొకసట్మ్ కు
మఙి వాతె. 9 నిజమె సావుదిఙ్ సికస్ మఙి దొహ్ క మనాద్ ఇజి మాపు ఒడ్ఃబితాప్. గాని మాపు,
మాముసుక్నె ఆదారం ఆఏండ, సాతి వరిఙ్ నికిన్ దేవుణు ముసుక్నె ఆదారం ఆదెఙ్ ఇజినె ఇకెక్ఙ్ 
విజుమఙి జరిగ్తె. 10-11మీరుబామా వెట కూడ్ఃజి పారద్నం కిజి సాయం కితిత్ఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి
సావునని కసట్ం కాణిఙ్ మఙితపిసాత్ న్. మరివానికాలమ్ దుబాతపిసినానెల్. వాండుమరి ఎసిత్వలెబా
మఙి తపిసిమంజినానెల్ ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నెమాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాప్. నండొండార్ 
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పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణుబాణిఙ్ అయపారద్నమ్ క వందిఙ్ మఙి కనికారందొహ్ కి వందిఙ్, నండొండార్ 
మావందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహన్రెల్.

12మాగరబ్ం వెహిస్నిసాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ,యాలోకమ్ దుమనిబతుక్దుబా,మరిమీవెటమనిన్
విజు సఙతిఙ లొఇబా గరబ్ం గదిస్ ఎండ దేవుణు సితిత్మని నెగిగ్ మనుస్దాన్, లోకమ్ దు మనిన్ వరి
బుదిద్దాన్ ఆఏండదేవుణు దయాదరమ్మ్ దిసతుత్ దాన్ బతిక్తాప్. దినిన్ వందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజినాప్.
13 సద్ విదెఙ్ నొ, పూరి అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇమాటెఙ్ నొమాపుమిఙి రాసెత్ఙ్ సిలెల్. 14 ఏలు మీరు మఙి
సెగం నెసిత్ మనిదెర్. గాని పబు ఆతి యేసు మరిజ్ వాని దినమ్ దు మాపు మీ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి
వెహ్ నాన్ప్ లె. అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబానఙిపూరినెసిన్దెర్ లె
ఇజిమాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మామనుస్దునమకంతప్ ఎండమనిన్ఙ్,మిఙిరుండివంతుఙ్ లాబంమండెఙ్ ఇజి
ముఙాలమీ డగు వాదెఙ్ ఇజి నఙి ఉండి ఉదెసంమహాద్ . 16ముఙాలమీడగు వాజిమాసిదోనియ
సొండెఙ్ ఇజి, మరి మాసిదొనియదాన్ మరిజ్ మీ డగు వాజి, మీరె యూదయ దేసెం సొండెఙ్ మఙి
పోకిన్దెర్ ఇజినాను ఒడిఃబిత. 17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినాను ఒడ్ఃబితివలె,యాకఇజిరిసఙతిఇజి
నానుఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ”ఇజివెహిస్వెటనె “ఆఎద్,ఆఏద్ ”ఇజివెహెఙ్ యాకెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి లెకెండ్ కిజినానా?

18దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి మనిన్ లెకెండ్ నె, మాపుమిఙి వెహిమనిమాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా
‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినె, “ఆఏద్ ’ ఇజి వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నావెట, సిలువాను వెట,
తిమోతివెటమీనడిఃమిసాటెఆతిమనిదేవుణుమరిసిఆతియేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ఇజినొ
ఆఎతాన్ . గాని వనిన్ వెట అకక్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్. 20దేవుణు సితి పమాణమ్ కు
ఎసొస్డు ఆతిఙ్ బా, అకెక్ఙ్ విజు కీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ ఇజినె మనెన్. అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
తోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట ‘ఆమెన్ ’ ఇజిమాటు వెహిస్నాట్.

21-22మీవెటమఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్ మంజినికాన్ దేవుణునె. బురదాన్ నూనె
వాకిస్ కేటకితిత్ లెకెండ్ ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్సొంతంఇజిమాముసుక్ముదపోకిస్,వెనుక
మఙిదొహ్ కెఙ్ మనిమేలుఙ వందిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ వనిన్ ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙిసిత
మనాన్.

23మీ ముసుక్ కనికారం మనిఙ్ నె నాను మరి కొరింతి పటన్మ్ దు రెఎత, ఇని దనిఙ్ దేవుణునె
సాకిస్. 24అందెఙె మీరు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ దనిఙ్ మీముసుక్ అతికారం మనికాప్ ఇజి
ఆఏప్ గాని సరద్ వందిఙ్ మీవెట కూడ్ఃజి పణికినికాప్ లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ముసుక్
మని నమకమ్ దాన్ మీరు గటిఙ నిలిస్మంజినిదెర్.

2
1 అందెఙె మరి ఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీ డగు రెఎ ఇజి నా మనుస్దు నానె నిర్ ణెం కిత.

2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుమిఙిదుకంతపిసత్ ఇహిఙ,నావెటదుకంఆతికారాతిమీరుఆఏండఎయెర్ 
నఙి సరద్ కిబిసాన్ర్?. 3 ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను మిఙి రాసత్ ఇహిఙ, నాను వానివలె, నఙి సరద్
కిబిసెత్ఙ్ మని వరివెట 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 ,గానిమిఙినాను ఎసొనొపేమిసినఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొదుకమ్ దాన్ మనుస్దుబాద
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? 6వనిన్ఙ్ మీలొఇ
నండొండార్ వెట సితి సికస్ సరి ఆనాద్. 7అందెఙె మీరు వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙవాండుమరి నండొదుకమ్ దుమడుఃగ్ జిమనిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి. 8అందెఙె వనిన్ఙ్ 
మీరు పేమిసినిదెర్ ఇజిమరివనిన్ఙ్ మీరుతోరిసెత్ఙ్ వలె ఇజినాను బతిమాలిజ్న. 9మీరు విజుదనిఙ్ 
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లొఙిజి తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ మంజినిదెరా ఇజి నెసెత్ఙ్ నె నాను మిఙి రాసత్ మన. 10మీరు ఎయెరిఙ్ బా
సెమిసిత్ఙ నానుబా వనిన్ఙ్ సెమిసిన. మరి ఇనిదని వందిఙ్ బాసెమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, మీవందిఙ్ అకక్బా
కీసుత్ ఎదు నాను సెమిసత్ మన. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సయానుమాముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను
సెమిసత్ మనన్. మరి వనిన్ సెఇ పణిఙ వందిఙ్ మాటు నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ గదె?

కొతత్ ఒపుప్మానం వందిఙ్ సాటిసిన్కార్.
12 కీసుత్ సువార సాటిసెత్ఙ్ నాను తోయ పటన్మ్ దు వాతివలె అబెబ్ నెగిగ్ అవ్ కాసం దేవుణు నఙి

సితాన్. 13గానినా తంబెరి ఆతి తీతుఙ్ తొఎండ నామనుస్దు నిపాతి సిలెల్ండ ఆతిఙ్, వరిఙ్ నాను
సొనిస్న ఇజి వెహిస్ అబెబ్ణిఙ్ మాసిదోనియసొండెఙ్ సోత.

14గానిమాపు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మఙి
దేవుణు ఎసిత్వలెబా గెలిసిత్ వరి సరద్దాన్ నడిఃపిసినాన్. ఉండి నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ విజుబాన్ మాపు
సాటిసిన్ సువారదాన్ కీసుత్ వందిఙ్ విజెరె నెసిత్లెకెండ్ వాండు కిబిసాన్న్. 15 దేవుణు రకిస్సిత్ వరి
నడిఃమి,పాడాఃజిసొనిస్ని వరి నడిఃమిమాపుదేవుణుదిఙ్ కీసుత్ ది నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ ఆతమనాప్.
16పాడాఃజిసొనిస్నివరిఙ్ మాపుసాతిఒడొఃల్ ది కంపులెకెండ్ మనాప్. దేవుణు రకిస్సిన్ వరిఙ్ బతుక్
సిజిని నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ మనాప్ . నిని పణిదిఙ్ 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.

3
1మరి మఙిమాపె మరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా? సెగొండారిఙ్ అవ్ సరం మని లెకెండ్ 

మీబాణిఙ్ నొ, మిఙి తోరిసెత్ఙ్ ఇజినొ, కీదు పోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ ఉతమ్ కు మఙి మండెఙ్ నా? 2మా
మనుస్ఙ రాసె ఆతిమని లోకుర్ విజెరె నెసి సదివ్జిని ఉతమ్ కు మీరె. 3 పణకుదాన్ తయార్ కితిత్
బలెల్ఙముసుక్ గీసిత్ మనికఆఏద్ ,మరిసిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ ,గానిలోకురిమనుస్ ఇనిమెతానిబలెల్ఙ
ముసుక్,మాపుకితిత్ సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,రాసెఆతిమని కీసుత్ బాణిఙ్ వాతి
మనిఉండి ఉతమ్ నెమీరు ఇజిమీరెతోరిసినిదెర్.

4 కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు మా మనుస్దు నసొస్ నమకం మనాద్. 5 మాపు కిజిని పణిఙ్ విజు
మా సతుత్ దాన్ మాపె కిజినాప్, ఇజి ఒడ్ఃబిదెఙ్ మాలొఇ ఇనికబా సిలెల్ద్. యాకెఙ్ కిదెఙ్ మని సతుత్
దేవుణు బాణిఙ్ నె వాతాద్. 6 వాండె మఙి కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దిఙ్ నెగెండ పణికనికార్ ఇజి ఇటత్
మనాన్. కొతత్ ఒపుప్మానం ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతిక.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతి పమాణం సావు తపిసినాద్. ఆతమ్దాన్ వాతి పమాణం
పాణం సీజినాద్.
కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.

7 పణకు బలెల్ఙ ముసుక్ అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతిమని సావు తపిసిత్ పమాణం నసొస్ గొపప్ పెరిక
మహాద్ . 8 ఇహిఙ, మోసెమొకొం తగిజి సొనిస్ని జాయ్ దాన్ మహిఙ్ బా, ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్
మొకొమ్ దు తినాఙ్ బెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ గొపప్ పెరి జాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్ అయాలెకెండ్ పెరిక
మహాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మనిపణిఙ్ దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొగొపప్ పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ 
తీరుప్ తీరిసి సికస్ సీని పణి నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ నీతి నిజాయితిదికార్ కిజిని
యా పణి, దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరిక మంజినాద్. 10ఏలు మనిక ఒదె గొపప్ పెరిక ఆతిక ఆతిఙ్, దినిఙ్ 
పోలిసి సుడ్ఃతిఙ, ముఙాల గొపప్ పెరిక మహి దనిఙ్ ఏలు ఇనిక సిలెల్ండ ఆతాద్. 11అసరమ్ దాన్ 
రాసె ఆతి, కండెక్ కాలం మహియా పమాణంయాలెకండ్ గొపప్ పెరిక వాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా
మంజినియాకొతత్ పమాణంమరి ఒదె గొపప్ పెరికమంజినాద్.

12మాపుయాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినాట్. అందెఙెమామనుస్దు దయ్ రమ్ దాన్ 
మనాప్. 13 మాపుమోసె లెకెండ్ ఆఏప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ మొకొమ్ దు
మని తగిజి సొని జాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండమోసె వనిన్మొకొమ్ దు టుకుర్ ఇటాత్ న్. 14గాని వరి మనుస్
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గుడిః ఆతమహాద్ . అందెఙెఏలుబావారు పడాఃయిఒపుమానంసదివ్జినివలెవరిమనుస్ఙముసుక్
అయా టుకుర్ ఏలుబా లాగె ఆఏండ అయా లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ వెటనె అకక్
లాగె ఆజినాద్. 15 ఏలుదాకమోసె రాసిత్ మనికెఙ్ వారు సదివ్జిని వలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ ఉండి
టుకుర్ మని లెకెండ్ నె మనాద్. 16గాని ఎయెన్ బా ఎసిత్వలెబా పబువాతియేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙ
వనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17 పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల కిజినాద్. 18 మాటు విజెటె
టుకుర్ మన్ ఇమొకొమ్ దాన్, ఆదమ్ దాన్ జాయ్ తోరితి లెకెండ్, పబు జాయ్ తోరిసినాట్. ఆతమ్ ఆతి
పబుబాణిఙ్ వానిజాయ్ దాన్ మరి ఒదెద్ జాయ్ ఆజి వనిన్మూరి లెకెండ్ ఆజిమంజినాట్ లె.

4
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 
ఇజి సుడ్ఃఎప్. మాపు దేవుణుమాటమని లెకెండ్ దనిఙ్ మారిస్ ఎండ వెహిస్నాప్. మాపుమొసెం
కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ . మాపు దేవుణు మాట మనిన్ లెకెండ్ మారిస్ ఏండ వెహిస్నాప్ . అకాక్దె
ఆఏండ నిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ నెసిని లెకెండ్ వరి గరబ్మ్ దిఙ్  ఎదుమఙిమాపెనెగెండ దేవుణు ఎదు
బతిక్జినాప్. 3మాపువెహిస్ని సువారడాఃఙె ఆతిమహిఙ,అకక్పాడాఃజిసొనిస్ని వరిఙెడాఃఙె ఆత
మనాద్. 4దేవుణు మూరి ఆతిమని కీసుత్ జాయ్ ఆతి సువారదిఙ్ జాయ్, వరిఙ్ తొర్ ఏండ మంజిని
వందిఙ్ యా తరమ్ దిఙ్ అతికారి ఆతి సెతూను నమకం సిలిల్కార్ ఆతివరి మనుస్ది కణకెఙ్ గుడిడ్
కిబిసాత్ న్. 5-6 “సీకటిదాన్ జాయ్ ఆపిద్”, ఇజి వెహిదేవుణునె, కీసుత్ మొకొమ్ దుమనిజాయ్ దేవుణు
గెణమ్ దిజాయ్ మఙిమండెఙ్ ఇజి వనిన్ జాయ్ మామనుస్ఙజాయ్ సీని లెకెండ్ మఙిసితత్ మనాన్.
అందెఙె మఙిమాపె ఆజి సువార సాటిస్ ఏప్. గాని యేసుకీసుత్ పబు ఇజి ఒడిఃబిజి, మాపుయేసు
వందిఙ్ మిఙిపణి కినికాప్ ఇజి సువారసాటిసినాప్.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్యాసతుత్ మాది ఆఏద్,గాని దేవుణుబాణిఙ్ వాతిక ఇజితోరె ఆదెఙ్ 
ఇజియా నెగిగ్ ఆసిత్ మా ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండెఙ లొఇ మఙి దొహ్ క మనాద్. 8 విజు దరిఙాణిఙ్ 
గటిఙసీపెఆజినికాప్ గానిపెడెఃహికాప్ ఆఏప్. ఇనిక కిదెఙ్ నొఇజితెలిల్ఎండఆతికాప్ గానిఇనిన్ ఆస
సిలిల్కాప్ ఆఏప్. 9హిమ్ సెఙ్ కిబెఆజినాప్ గానిడిఃసిసిబెఆతికాప్ ఆఏప్. డెఃయెఆజిఅడిఃగిఅరికాప్ 
గాని నాసనం ఆజినికాప్ ఆఏప్. 10మాపు ఎసిత్వలెబామా ఒడొఃల్ దు యేసు సావుదిఙ్ బరిసినాప్,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసు బతుక్బామాఒడొఃల్ దాన్ తొరెఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11ఏలు బతిక్జినికాప్ ఆతి
మాపుఎసిత్వలెబాయేసు వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపె ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాసనం అజిసొని
మాఒడొఃల్ దుయేసు బతుక్ తొరెఆదెఙ్ వలె. 12అందెఙెసావుమాలొఇపణి కిజినాద్ గానిమీలొఇ
పాణం పణి కిజినాద్.

13 “నాను నమిమ్త మనన్. అందెఙె నాను వరిగ్త మనన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్.
అయాలెకెండ్ మనిన్ మనుస్దాన్ మాపుబా నమిమ్త మనాప్, అందెఙె వరిగ్జినాప్. 14 ఇనిక ఇహిఙ,
పబు ఆతియేసుఙ్ సాతివరిబాణిఙ్ నికికాన్,యేసు వెటమఙిబానికిస్మీవెట వనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ 
ఇజిమాటు నెసినాట్.

15దేవుణు దయాదరమ్ం మరి ఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజిసారిన్వలె, నండొపారద్నమ్ కు కిజి,మరి
వందనమ్ కు వెహిస్వారు దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె. యాకెఙ్ విజుమీవందిఙ్ నె.

16 అందెఙె మాపు మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరె ఆజిని మా ఒడొఃల్ పాడాఃజి
సొనిస్నాద్ గానిమామనుస్దుమాపురోజురోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ ఆజినాప్. 17మాపుఓరిసిని
యాసాణెం మంజిని ఇజిరి కసట్మ్ కు, మఙి వనకాఙ్ విజు మిసిత్క ఆతి ఎలాకాలం మంజిని గవ్ రం
దొహ్ కిస్నె. 18అందెఙెమాపుతోరిజిని వనకముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఏండ,తోర్ ఇ వనక వందిఙ్ నె ఎదు
సుడ్ఃజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙతోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నెమంజినె,తోర్ ఇకెఙ్ ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.
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5
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 ఎలాకాలంమంజినిఉండి ఇలుల్ మంజినాద్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 2పరలోకమ్ దు
మనిన్ ఇలుల్ లెకెండ్ మనిన్ ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆసదాన్ యా గుడారం ఆతి ఒడొఃల్ దు మాపు
ములుఙిజినెమంజినాప్ . 3మాపుఅబెబ్ఒడొఃల్ మనిన్వరిలెకెండ్ మనిన్ఙ్ మాఆతమ్డుమ్ డలెకెండ్ 
తోర్ ఏప్ . 4 గుడారమాతియాఒడొఃల్ దాన్ మనిన్వలెమాటు ములుఙిజి బరు పిండ్ జిని వరిలెకెండ్ 
మంజినాప్ . యాఒడొఃల్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మని ఒడొఃల్ దు
మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజినాప్. అందెఙె సావు మనిన్ యా ఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బా సావు సిలిల్ పాణం మని
ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5 వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ బయాన్ లెకెండ్ మఙి సితిమనికాన్ ఆతి దేవుణునె
దినిన్ వందిఙ్ మఙితయార్ కితత్ మనాన్. 6అందెఙెమాపుఎసిత్వలెబామనుస్దు దయ్ రం మనికాప్.
మాపుయాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జినిదాక పబు బాణిఙ్ దూరంమనాప్ ఇజి నెసినాప్.

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 మఙిమనుస్దు దయ్ రం మనాద్, ఇజి నాను వెహిస్న. 9అందెఙె, మాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్
బతిక్జి మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి పబు వెట మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి
మాపు గురి సుడ్ఃజినాప్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఒరెన్ యాఒడొఃల్ 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 ఇజిబుదిద్ వెహిస్నాప్. మాపుఎలాగమరికాప్ ఇజిదేవుణునెసినాన్. మీగరబ్ం ఎదుమీరుబా
మఙినెసినిదెర్ ఇజిమాపుఆసఆజినాప్. 12మరిమాపుమీఎదుమావందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃఏప్,గానిమావందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మిఙిఉండిఅవ్ కాసంసీజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమనుస్దు
మనికెఙ్ నెస్ ఏండ, వెలిల్ తొరిన్కెఙ్ సుడ్ఃజి పొగ్ డిఃజి వరిగ్జిని వరివెట మరిజ్ వెహెఙ్ మీరు అటిన్కిదెర్ 
ఆదెఙ్ ఇజినె. 13మాపువెరిదికాప్ లెకెండ్ మనాప్ ఇహిఙఅకక్దేవుణువందిఙ్ నె. నెగిగ్ బుదిద్ మనికాప్ 
ఇహిఙఅకక్మీవందిఙ్ నె. 14కీసుత్ పేమమఙిబలవంతం కిజినడిఃపిసినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవిజెరె
వందిఙ్ ఒరెన్ సాతాన్ అందెఙెవిజెరెసాతార్ ఇజిఇనిఅనుమానంసిలెల్ండనెసినాప్. 15మరి,వాండు
విజెరె వందిఙ్ సాతాన్ ఇజి బతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరి వందిఙ్ నె బతిక్ఏండ వరి వందిఙ్ సాజిమరిజ్
నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నె బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసినాప్.

16 అందెఙె ఏలుదాన్ మాపు ఎయెర్ వందిఙ్ బా యా లోకమ్ దు మనికార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ 
ఒడిఃబిఏప్. కీసుత్ ఙ్ వందిఙ్ బా ముఙాల యా లెకెండ్ నె ఒడిఃబితాప్ గాని ఏలుదాన్ వనిన్ వందిఙ్ 
అయాలెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. 17 అందెఙె, ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ, వాండు కొతాత్ ఙ్ తయార్ 
ఆజినాన్. పడాఃయికెఙ్ విజుసొహె, ఇదిలో విజు కొతాత్ కెఙ్ ఆతె. 18యాకెఙ్ విజు దేవుణు బాణిఙ్ నె
ఆతె. దేవుణు వెట పగాతికాట్ మఙి కీసుత్ వెట, దేవుణు మఙి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మరి
మహికార్ దేవుణు వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ తయార్ కిని పణిబా మఙి ఒపజెపాత్ న్. 19 అహిఙ,
దేవుణు లోకురి పాపమ్ కు విజు వరిముసుక్నెమొప్ ఏండ, లోకమ్ దు మని వరిఙ్ కీసుత్ వెట వనిన్ఙ్ 
కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మహి వరిఙ్ దేవుణు వెట కూలెఙ్ లెకెండ్ కిబిసిన్ అయ మటెఙ్ మఙి
ఒపజెపాత్ న్. 20 అందెఙె మాపు కీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్. దేవుణు మా వెట మిఙి బతిమాల్ జిని
లెకెండ్ వరిగ్జినాన్. మీరు దేవుణు వెట పగాతికిదెర్ లెకెండమన్ ఏండ వనిన్వెట రాజినమాజి వనిన్ఙ్ 
కూలెఙ్ లెకెండ్ మండు ఇజిమాపుకీసుత్ వందిఙ్ మిఙిబతిమాల్ జినాప్. 21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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ఎదు నీతినిజాయిమనికాట్ ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇనిపాపం సిలిల్కాన్ ఆతి కీసుత్ ఙ్ మావందిఙ్ పాపం
ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1 దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజి మపు మిఙి బతిమాలిజ్నిక ఇనిక ఇహిఙ,

దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం పణిదిఙ్ రెఇదని లెకెండ్ మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్.
2 “నీను మొరొ ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను వెహమనన్. రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్ రోజుదు నాను మిఙి
సాయం కిత మనన్ ఇజి వాండు 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 ఎలాగ మరి నిందబా రెఎండమాపు

సుడ్ఃజినాప్. 4విజు వనాక్ లొఇ దేవుణు వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజి మఙిమాపె తోరిసినాప్. ఎలగ
ఇహిఙకసట్మ్ కువిజుగొపప్ఙఓరిసినిబాన్,సమెఙలొఇబాదఆనిబాన్,దుకమ్ దు, 5డెఃయెఆనిబాన్,
జెలిదు మనిన్బాన్ , మహికార్ గొడొఃబ ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజి పణి కినిబాన్, నిద సిలిల్ రెయ్ కాఙ్, బఙ
ఆతివలె, దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙిమాపె తోరిసినాప్. 6మాపు ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ
మహప్. అరద్ం కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్, దయఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్ సిలిల్ పేమదాన్,
7నిజమాతిమాటెఙ్ వరిగ్ని దనిన్లొఇ, దేవుణు సతుత్ లొఇ,ఉణిర్ డెబ కికాక్ణిఙ్ నీతినిజాయితిఇని
ఆయుదమ్ కు అసిన్బాన్, 8మరాయ్ద సితిత్బాన్, సిగు ఆతిబాన్ , పొగ్ డెః ఆనిబాన్, సెఇ మటెఙ్ వెహె
ఆనిబాన్  దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙిమాపె తోరిసినాప్. నిజమాతికెఙ్ మాప్ వరిగ్జినాప్ 
గానిఅబదద్ం వరిగ్నికాప్ ఇజిలోకుర్ మఙిఒడ్ఃబిజనార్. 9విజెరెబాగ నెసిత్కార్ గానిఎయెర్ బానెస్ ఇ
వరిలెకెండ్ మనాప్. సాజిని వరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపు బతిక్జినాప్. డెఃయె ఆజినాప్ గాని సపె
ఆఏప్. 10దుకమ్ దాన్ మనిన్కాప్ గని ఎసిత్వలెబాసరద్ మనిన్కాప్. బీదాదికాప్ గానినండొండారిఙ్ ఆసిత్
మనిన్కార్ కిజినాప్. ఇనికబా సిలిల్కాప్ గాని విజుమనిన్కాప్.

11 కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబా డాఃప్ ఎండ మా మనుస్దు మనిన్కెఙ్ విజు మీవెట మాపు
వరిగ్త మనాప్. 12మాపుమీవందిఙ్ పేమదాన్ కికుక్ సాపిస్నాప్. మీరు మూకి కికుక్బామావందిఙ్ 
సాప్ ఇదెర్. 13 మీరు నా కొడొఃర్ ఇజి మిఙియా లెకెండ్ వెహిస్న. మాపు మీ వందిఙ్ కితిత్ లెకెండ్ 
మీరుబామావందిఙ్ కిదు. మావందిఙ్ మీపేమతోరిసుత్ .

నమిమ్ఇ వరి వెటజతత్ కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .
14నమిమ్ఇ వరివెటమీరు జతత్ కూడ్ఃజి మనామ్ట్. నీతి నిజాతిమనికార్ ని సెఇకార్ ఎలాగ కుడ్ఃజి

మండెఙ్ అటెన్? జాయ్ ని సీకటి ఎలాగఉండెబాన్ కుడ్ఃజిమండెఙ్ అటెన్? 15 కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ ఆతి
బెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్. నమిమ్తి వరిఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇని పొతుత్ మనాద్ ?
16 దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్ ? మాపు బతిక్జిని దేవుణుది గుడిః ఆత
మనాప్. అహిఙ దేవుణు వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట నడిఃన. నాను వరిఙ్ 
దేవుణు ఆజి మంజినాన్ లె. వారు నా లోకర్ ఆన మంజినార్”. 17 “అందెఙె వరి బాణిఙ్ వెలిల్ వాజి
కేట మండు”, ఇజి పబు వెహిస్నాన్. “సుబారం సిలిల్ ఇని దనిఙ్ బా ముట్ మాట్, నాను మిఙి డగు
కిన”, 18 “నాను మిఙి బుబబ్ ఆన మంజిన, మరిమీరు నఙి మరిసిర్ గాలిస్క్ ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు
సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు వెహిస్నాన్”.

7
1 నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙియాలెకెండ్ పమాణమ్ కు సితత్ మనాన్. అందెఙె

ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ సెఇకెఙ్ కిజిని విజు వనక బాణిఙ్ దూరం మంజి మఙిమాటె సుబారం కిజి,
దేవుణుదిఙ్ గొపప్ మరాయ్ద సీజి, పూరి నెగిగ్కాట్ ఆజిమంజినాట్. 2మీమనుస్ఙ మఙిబాడిడ్ సిదాట్.

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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మాపుఎయెరిఙ్ బాఇనితపుబాకిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాపాడ్ః కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాఇనికబామోసెం
కిజి లాగ్ గె ఆఎతాప్. 3మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజి మీ ముసుక్ తపుమోపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఇక వెహ్ ఏ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుముఙాల వెహిమనిన్ లెకెండ్ మీరుమఙినండొడగుహికిదెర్. అందెఙెమాపు
బతిక్తిఙ్ బా మీ వెటనె, సాతిఙ్ బా మీ వెటనె ఎసిత్వలెబా మంజినాప్. 4మీ వందిఙ్ నా మనుస్దు
నండొ దయ్ రంమనాద్. మీవందిఙ్ నాను గొపప్పొగ్ డిఃజిన. నాను ఓదరుప్దాన్ నిండితమనన్. నఙి
నండొ కసట్మ్ కు వాతెగానినాను గొపప్ ఓదరుప్దాన్ మనన్.

5మాపుమాసిదోనియాదువాతివెననుకబా కండెక్ బారోమ్ దెఙ్ అట్ ఏతాప్. విజుదరిఙాణిఙ్ మఙి
కసట్మ్ కునెమహె. వెలిల్హన్ గొడఃబెఙ్,మాలొఇఇహిఙతియెల్ దాన్ మహప్. 6గానిఇనిఆససిలెల్ండ
అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు, తీతు వాతిఙ్ వనిన్వెట మఙి ఓదరిసాత్ న్. 7వాండు వాతి దని
వెటనె ఆఏండ, మీరు వనిన్ఙ్ ఓదరిసిత్ దనివెటా దేవుణు మఙి ఓదరిసాత్ న్. నా వందిఙ్ మీమనుస్దు
మనిపేమవందిఙ్,మీరునావందిఙ్ నండొదుకం ఆతివందిఙ్,మరినావందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొస్
ఆస మనాద్ ఇజి వాండు నఙి వెహాన్ . అందెఙె నాను మరి ఒదె గొపప్ సరద్ ఆత. 8నాను మిఙి రాసిత్
ఉతమ్ దాన్ మీరు దుకం ఆతిఙ్ బా, నఙి దని వందిఙ్ విసారం సిలెల్ద్ . అయఉతంమిఙిసెగం రొసుక్
దుకం కిబిసాత్ ద్ ఇజి నెసాత్ నె విసారం అసత్. 9 గాని నాను ఏలు దని వందిఙ్ సరద్దాన్ మన. మీరు
దుకంఆతివందిఙ్ ఆఏద్,గానిమీరుఅయదుకమ్ దాన్ దేవుణుఎదుమీతపుఙ్ ఒపుకొడ్ఃజిమారు
మనుస్పొందితిదెర్ ఇజినానుసరద్దాన్ మన. దేవుణుఇసట్మాతివజనెమీరుదుకంఆతిదెర్,అందెఙె
దనివెట మిఙి ఇనికబా నసట్ం రెఎత. 10 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాజిని దుకమ్ దాన్, దేవుణు మిఙి
రకిస్సిన్ లెకెండ్ మీలొఇమారుమనుస్పుటిసినాద్. అయమరుమనుస్ దుకంపుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ 
సెందితి దుకం సావు తపిసినాద్. 11 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాతియా దుకమ్ దాన్ మీరు ఎసొనొ
జాగర మనికిదెర్ ఆతిదెర్. మరిమీరు కలిత్ సిలికిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొ ఆస, తపుప్ పణి వందిఙ్ 
ఎసొనొకోపంరెపిసాత్ ద్ . మరి,దేవుణువందిఙ్ ఎసోనొతియెల్,దేవుణువందిఙ్ ఎసొనొపేమ,దేవుణు
వందిఙ్ పణికిదెఙ్ మనుస్దుఎసొనొఆస,నయంజరిగ్జిమండెఙ్ ఇజిఎసొనొఆస,మీలొఇపుటిసాత్ ద్.
యావిజుసఙతిఙ వందిఙ్ మీరు నెగిగ్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిబె ఆతె.

12అందెఙె,నానుమిఙిఉతంరాసిత్కఅయసెఇపణికితిత్ వనిన్వందిఙ్ ఆఏద్. వాండు కితిత్ పణిదాన్ 
దుకంఆతివనిన్వందిఙ్ బాఆఏద్. గానిమావందిఙ్ మీమనుస్దుఎసొనొఆసఆజినిదెర్ ఇజిదేవుణు
ఎదు మీరు నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను రాసత్. 13యావిజు వనాక్ వందిఙ్ మాపుఉసార్ కిబె ఆతాప్.
అకాక్దె ఆఏండ, మీరు తీతు మనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ వాండు సరద్దాన్ మనికబా సుడ్ఃజిమాపు
మరి ఒదెద్ సరద్ ఆతాప్. 14 నాను మీ వందిఙ్ తీతు ఎదు పొగ్ డిఃజి వెహి వందిఙ్ మీరు నఙి సిగు
కిఇతిదెర్. మాపుమిఙివెహివిజుమాటెఙ్ ఎలాగ నిజమాతికెఙ్ నొ,అయాలెకెండ్ నెమీవందిఙ్ తీతు
వెటపొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ బానిజం ఇజితోరె ఆతె. 15మీరు విజిదెరె వనిన్ఙ్ లొఙిజి, ఎసొనొతియెలాజి
ఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ డగు కితిత్దెర్. అకక్ ఎతుత్ కినివలె మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని పేమ
మరిఒదెద్ పిరిజినాద్. 16మరిమీవందిఙ్ మనుస్దుపూరి దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను
సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1తంబెరిఙాండె, మాసిదోనియాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ మనిన్ వనిన్ దయా
దరమ్ం వందిఙ్ మీరు నెసిమండెఙ్ ఇజిమాపుకోరిజినాప్. 2వరిఙ్ వాతిగొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వారు
పరిస కిబెఆతార్ గానిఒదెద్ సరద్ ఆజిమహార్ . వారు గొపప్ బీదదికార్ ఆతిమహిఙ్ బాదేవుణు వందిఙ్ 
నండొ సీదెఙ్ అకక్ వరిఙ్ అడుడ్ కిఏతాద్. 3నాను వరి వందిఙ్ వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, వరిఙ్
ఎసొ సీదెఙ్ అటాన్రొ అయాలెకండ్ నె వారు సితాత్ ర్, నిజమె వరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక లావ్ నె
సితార్. వరిసొంత ఇసట్మ్ దాన్ సితాత్ ర్. 4నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాసాయమ్ దు వరి వంతుఙ్ 
కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి వరిఙ్ అవ్ కాసం సీదెఙ్ వారు మఙి నండొ బతిమాలితార్. 5 వారు కితిత్క మాపు
ఒడిఃబితి లెకెండ్ బాఆఏతాద్. ముఙాల వరిఙ్ వారె పబుదిఙ్ సితాత్ ర్. వెనుక దేవుణు ఇసట్మాతి వజ
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వరిఙ్ వారె మఙిబా సితాత్ ర్. 6అందెఙె తీతు మీ లొఇమొదొల్ సిత్ లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ కిజినియా
పణిపూరి కిదెఙ్ ఇజిమాపు వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరు విజు వనాక్ లొఇముఙాలమనికిదెర్.
అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దు,మాటెఙవరిగ్ని దనిలొఇ, గెణమ్ దు,మహివరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ మనిన్ ఆసాదు, మావందిఙ్ మనిన్ పేమాదు ముఙాల మనిన్ లెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ సీని
కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణిదుబామీరుముఙాలమండెఙ్ వలె.

8 ఇకక్ నాను మిఙి ఉండి ఆడ సితిత్ లెకెండ్ వెహ్ ఏ, గాని సీదెఙ్ ఇజి మహివరిఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ 
పోలిసి సుడ్ఃతిఙ, మీమనుస్దు మని పేమ ఎసొస్ నిజమాతిక ఇజి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహ. 9మీరు
మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెసిన్దెర్ గదె? వాండు గొపప్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ గానివాండు
మీ వందిఙ్ బీదవాండు ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు ఆసిత్ మనిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె
బీదవాండు కిబె ఆతాన్.

10యాసఙతిఙ వందిఙ్ మీరుయాలెకెండ్ కితిత్ఙ బాగమనాద్ ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. నీరొండు,
యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆస మనికిదెరె ఆఏండ, సీదెఙ్ బామీరెముఙాహికిదెర్. 11అందెఙె, మీరు సీదెఙ్ 
ఎలాగ ఆస ఆజినిదెరొ, దనిఙ్ తగితి లెకెండ్, ఇహిఙమిఙి కలిగ్తి మనిదనిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీజియా
పణిపూరి కిదు. 12ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజి మనుస్ మహిఙ, అటిన్ దనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్ ఆఏద్, గాని
వనిన్ఙ్ మనిదనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ సితిత్ఙ,అకక్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13మహివరిఙ్ సులు ఆజిమంజిమిఙిలావ్ బరు మండెఙ్ ఇజి ఆఏద్ గాని విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
బరు మనిన్ద్ ఇజినెమాపుకోరిజినాప్. 14ఏలు మిఙిలావ్ మనిక వరిఙ్ అవ్ సరమ్ క వందిఙ్ సితిత్ఙ,
వరిఙ్ లావ్ మనిన్వలె మీ అవ్ సరం వందిఙ్ మరిజ్ సీనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
మంజినాద్. 15 “లావ్ పెహివనిన్ఙ్ ఇనికమిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి వనిన్ఙ్ సాల్ ఏండ ఆఏతాద్”.*
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్ నె. 16 మీ వందిఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస లెకెండ్ నె,
దేవుణుతీతుమనుస్దుబాఆససితిత్ వందిఙ్ నానుదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్న. 17తీతుమాపు
వెహిక విహన్. అకాక్దె ఆఏండ వనిన్ఙ్ వాండె ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ మీ డగు వాజినాన్. 18 సువార
పణిదు విజు సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ పణి వందిఙ్ పేరు మనికాన్ ఆతి మరి ఒరెన్ తంబెరిబా వనిన్ వెట
పోకిస్నాప్. 19అకాక్దె ఆఏండ, పబుఙ్ పేరువాదెఙ్ ఇజినిమహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మామనుస్దు
మనిన్ ఆస తోరిసెత్ఙ్ ఇజినెమాపు కనికారమ్ దాన్ కిజినియా పణి కిజినాప్. యాసంత అసిమాపు
సొనివలె, మా వెట వాదెఙ్ ఇజి విజు సఙమ్ కు కూడ్ఃజి యా తంబెరిఙ్ నె ఎరిల్సత్ మనార్. 20 విజు
సఙమ్ కు కూడ్ఃజిలోబం కిఏండసితిత్యాసందదాన్ మాపుపణికితిత్ వందిఙ్ ఎయెర్ బామాముసుక్
ఇని తపుబా వెహ్ ఏండ గొపప్ జాగరదాన్ మనాప్. 21 అందెఙె పబు ఎదునె ఆఏండ లోకురి విజెరి
ఎదుబా సరి ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ జాగరమనాప్.

22అకాక్దె ఆఏండ, వరివెటమరి ఒరెన్ తంబెరిఙ్ బాపోకిస్నాప్. నండొ పణిఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్
వనిన్ఙ్ పరిస కిజి వనిన్ మనుస్ది ఆస నెసత్ మనాప్. ఏలు మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని గొపప్
దయ్ రమ్ దాన్ ఆస ఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజి మరి నెసినాప్. 23 తీతు ఇహిఙ, నా వెట మహికాన్, మీ
నడిఃమి నా వెట జత కూడిజ్ పణి కితిత్కాన్. వనిన్ వెట వాజిని యా కూలెఙ్ ఇహిఙ, ఉండి ఉండి
సఙమ్ కాణిఙ్ వాతికార్. కీసుత్ ఙ్ నెగిగ్ పేరు తపిసినికార్. 24అందెఙె విజు సఙమ్ క ఎదు తోరిన్ లెకెండ్,
విరిఙ్ మీపేమ,మరిమీవందిఙ్ మాపుపొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

9
1నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాపణి వందిఙ్ నానుమిఙిరాసెత్ఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . 2సాయం కిదెఙ్ 

మీమనుస్దుమనిఆసనాను నెసిన. అందెఙెఅకాక్యదికార్ ఆతిమీరు దేవుణు వందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజి
నీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజిమీవందిఙ్ మాసిదోనియాదివరివెటపొగ్ డిఃజి వెహిస్మహప్.

* 8:15 8:15నిరగ్మకాండం16:8ఇసాయేలులోకుర్ అయ్ గుపుదేసమ్ దాన్ కనానుదేసంసొనిస్మహివలె,వారుబిడిఃఙ్ బూమిదు
40 పంటెఙ్ మహివలె మనన్నె వరిఙ్ ముకెలమతి తిండి ఆత మహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదు మహివలె వరిఙ్ సరిఆతి తిండి సిలెల్ద్ ఇజి
వారు దేవుణు వెట సణఙితార్ . దేవుణు ఆగసమ్ దాన్ వరిఙ్ మనన్ సితాత్ న్ . రోజుపెందలమనన్వారుమనిన్బాన్ , 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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మీ మనుస్దు మని ఆసదిఙ్ నెసాత్ రె వరి లొఇ నండొండార్ సీదెఙ్ ఇజి ఉసార్ ఆజినార్. 3 మాపు
మీ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఏలుయా తంబెరిఙ పోకిస్న. నాను
వెహి వజ సాయం సీజి పోకెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. 4ఉండి వేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ మా
వెటవాతిఙ,మీరు తయార్ అఏండమనిక సుడ్ఃతిఙ,మీముసుక్ మఙిమనియానమకం వందిఙ్ 
అయావలెమఙిసిగువానాద్,మీరుబాసిగుఆనిదెర్. 5అందెఙె,మీరుసీనాప్ ఇజివెహిమనికలోబం
కిఏండ ముఙాలె తయార్ కిజి మండెఙ్ ఇజియా తంబెరిఙ మూఙాల్ నె మీ డగు సొండు ఇజి వెహిస్
పోకెఙ్ ఇజినాను ఒడిఃబిత. అహిఙమీరు సీనాఇజివెహిమనికలోబమ్ దాన్ సీని లెకెండ్ మన్ ఏండ
పూరిమనుస్దాన్ సీని సంత లెకెండ్ మంజినాద్.

దేవుణుదిఙ్లోబం కిఏండ సర్ దదాన్ సీదెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
6తకుక్ వితిన్కాన్ తకుక్నె పంట కొయాన్న్. నండొ వితిన్కాన్ నండొ పంట కొయాన్న్. ఇజి గెపతం

కిజి మండు. 7 ఒరెన్ ఒరెన్, ఎసొస్ సీన ఇజి వనిన్ మనుస్దు నిర్ ణెం కితిత్లెకెండ్ నె సీదెఙ్. అకక్
సణఙిఎండ, బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండ సీదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సరద్దాన్ సీని వరిఙ్ దేవుణు
పేమిసినాన్. 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. మిఙి మా వాండు వితెత్ఙ్ వితుక్
సీజి,మీరు వితిన్కెఙ్ నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ కిజి,మీరు కిజిని నీతి నిజాయితిపణిఙ్ బాలావ్ కిబిసాన్న్.
11 విజు సఙతిఙ లొఇ మీరు లావ్ మనిన్కిదెర్ కిబె ఆనిదెరెల్. అందెఙె ఎసిత్వలెబా మహి వరి వందిఙ్ 
లావ్ సీదెఙ్ మీరు అటిన్దెర్. మీరు మఙి సిజిని దనిదటాఙ్ మాపు మహివరిఙ్ సీనివలె మా వెట
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహె ఆనాద్ లె. 12యాపణివెట నమిమ్తిత్ వరి అవ్ సరమ్ కు తీరిసినికాదె
ఆఏండ దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్ని వందనమ్ కు మరి ఒదెద్ లావ్ ఆజినె. 13 యా పణిఙాణిఙ్ మీరు
తగిన్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. అందెఙె మీరు కీసుత్ సువారదిఙ్ ఒపుప్కొటి లొఙితిత్ వందిఙ్, మిఙి
కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ వరిఙ్ నిమహివరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబం కిఎండ సీదెఙ్ తయార్ ఆతివందిఙ్ వారు విజెరె
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ లె. 14వరిఙ్ సాయంకిదెఙ్ దేవుణుమీముసుక్తోరిసిత్ విజుదనిఙ్ మిసిత్ వనిన్
దయా దరమ్ం వందిఙ్, మీ వందిఙ్ పారద్నం కినివలె, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ మనుస్దు ఆసదాన్ మంజినార్.
15వెహెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు!

10
1ఏలుపవులుఇనినానుబతిమాలిజ్న. మీవెటమనివలెనిపాతిమనికాన్ లెకెండ్ గానిమీబాణిఙ్ 

దూరం మనివలె గటిఙ మనికాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజిని నాను, కీసుత్ ఙ్ మనిసారిల్దాన్ ని సాంతిదాన్ 
మిఙి బతిమాలిజ్న. 2 మాపు లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ 
మా వందిఙ్ వెహిస్నిదెర్. ననివరి వెట నాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ తెగిజి నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్.
గాని నాను వానివలె గటిఙ వరిగ్ఎండ మంజిని లెకెండ్ మీరు మండు ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న.
3 యాలోకమ్ దునె మపు బతిక్జినాప్ గాని లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ ఆఏప్. 4 మాపు
విదెం కిని ఆయుదమ్ కు యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి ననికెఙ్ ఆఉ. గాని సెఇ వనాక్ పెరి ఎతుత్ మని
కోటెఙఅర్ పెత్ఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమనిసతుత్ మనిఆయుదమ్ కుఅకెక్ఙ్. 5మాపు,దేవుణువందిఙ్ 
నెస్ ఎండ మండెఙ్ అడుడ్ కినిలెకెండ్ మనుస్దాన్ రేఙ్ జి వాజిని విజు వనాక్ఙ్ అడిడ్ఃజి అర్ పిస్, విజు
ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్. 6మీరు పూరి లొఙిజి మంజినికిదెర్ ఆనిదాక,
లొఙిఏండమనిన్ విజు వనాక్ వందిఙ్ మిఙిసికస్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాప్.

7మీరు వెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నె సుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బావాండు కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి
మహిఙ, వాండు ఎలాగ కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఆజి మంజినాండొ, అయాలెకెండ్ నె మాపుబా కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికాప్ ఇజివాండు ఒడ్ఃబిదెఙ్ వలె. 8మీబతుక్ నాసనం కిదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ గాని దనిన్ఙ్ నెగెండ
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పిరిపెత్ఙ్ ఇజి పబుమఙిఅతికారం సితత్ మనాన్. అయఅతికారం వందిఙ్ నండొపొగ్ 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 మనిన్మాటెఙ్ మనిన్కెఙ్, సతుత్ దాన్ కూడిఃతికెఙ్ గాని
వాండుమా నడిఃమి మనివలె సతుత్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. వరిగ్జినిమాటెఙ్ ఇని అరద్ం సిలిల్కెఙ్ 
మనెన్”, ఇజి ఎయెరొ వెహిస్నార్ గె. 11యాలెకెండ్ వెహిస్నికార్ యాక నెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙ మాపు
దూరం మనివలె రాసిని ఉతమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ నె మీ నడిఃమి
మాపుమనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12వరిఙ్ వారెపొగ్ డెః ఆజిని సెగొండార్ లెకెండ్ మాపుబామనాప్ ఇజినొ, మాపువరిఙ్ 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. మాపుమీనడిఃమి కిజిని పణిబా దనిన్ లొఇమనాద్. 14మాపు కీసుత్ వందిఙ్ 
సువారసాటిసిమీడగువాతివలెదేవుణుమఙిఒపజెపిత్ మనిన్ దనిఙ్ జవడాటిస్సొనికాప్ ఆఏతాప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు దనిన్ లొఇనెమనిన్దెర్. మాపె కీసుత్ సువారముఙాలమీనడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్ లొఇ వంతు మనికాప్ ఇజిమాపుపొగ్ డిఃఏప్. గాని దేవుణు
ముసుక్ మనిన్ మీ నమకం పిరిజి వానివలె మీ నడిఃమిమాపు కిజిని సువార పణి మరి ఒదెద్ పెరిక
ఆజి సరాన్ద్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. 16మీ అతాల మని నాహక్ఙ్ బా సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙ
అటాన్ప్. అయాలెకెండ్ కిజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపెఆతిమనిపాంతమ్ దు కిబెఆతిపణివందిఙ్ మఙి
మాపెపొగ్ డెః ఆఏప్. 17గాని దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్, “పొగ్ డెః ఆజినికాన్ పబు కితిత్
వనకాఙ్ వందిఙ్ నెపొగ్ డెఃఆదెఙ్ వలె”. 18వనిన్ఙ్ వాండెపొగ్ డెఃఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్,తగిన్కాన్ 
ఇజి దేవుణు వెహిన్కాండె తగిన్కాన్ ఆజినాన్.

11
1 నా బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన, నిజమె ఏలుబా మీరు

ఓరిసినిదెర్. 2మీవందిఙ్ దేవుణుమనుస్దు మనిన్ ఆస వజనెనానుబామీవందిఙ్ 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. 3 గాని సరాస్ వనిన్ సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్, మీ మనుస్బా తపు
బోదెఙాణిఙ్ మోసెం కిబె ఆజి, మీరు కీసుత్ ముసుక్ మిఙి మనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమ డిఃసి సీజి, వనిన్
బాణిఙ్ దూరం ఆనిదెరెల్, ఇజి నాను తియెల్ ఆజిన. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెన్ బా మీ డగు వాజి
మాపుసాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండ మరి ఒరెన్ యేసుఙ్ సాటసిత్ఙ, మరిమా వెట మీరు పొందితి మని
దేవుణు ఆతమ్ ఆఏండ మరి ఉండి ఆతమ్ పొందితిఙ, అకాక్దె ఆఏండ మాపు వెహి సువార ఆఏండ
మరిఉండి సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగమీరు వనాక్ఙ్ లొఙిజివరిఙ్ ఒరిసినిదెర్. 5అయగొపప్ పేరు
పొందితికార్ ఆతిఅపొసుత్ రు ఇంకనాను ఒదెద్ తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజినాను ఒడ్ఃబిజిన. 6నాను నెగెణ్ 
వరిగ్దెఙ్ నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా, గాని నాను గెణం సిలిల్క ఆఏ. మిఙి విజేరిఙ్ విజు పణిఙాణిఙ్, విజు
మాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణం వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసత్ మనాప్.

7మీబాణిఙ్ ఇనికబాలొస్ ఏండ దేవుణు సువారమీ నడిఃమిసాటిసి,మీరు పెరికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి
నఙి నానె తగె ఆతివలె నాను పాపం కితాత్ నా? 8మీనడిఃమి 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 బా ఇనికబా లొస్ ఏత. మాసిదోనియదాన్ వాతి తంబెరిఙ్ నా
అవ్ సరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సితాత్ ర్. మీ బాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ, నాను మిఙి ఉండి బరు లెకెండ్ 
మన్ ఏండ జాగరదాన్ మహి లెకెండ్ నె వాని కాలమ్ దుబా మంజిన. 10 కీసుత్ ఙ్ మని నిజం నా లొఇ
మనిన్ఙ్ అకాక్యపాంతమ్ దుమనికార్ ఎయెర్ బానానుయాలెకెండ్ పొగ్ డిఃజివెహిస్నిదనిఙ్ అడుడ్
కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 11ఎందనిఙ్ నాను అయాలెకెండ్ మహఇహిఙ,మిఙిపేమిస్ ఇ వందిఙ్ ఆఏద్. నాను
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మిఙి ఎసొస్ పేమిసిన ఇజి దేవుణు నెసినాన్. 12గాని ఏలు కిజిని లెకెండ్ నె నాను దేవుణు పణి కిజి
మంజిన,అందెఙెమాపు కిజిని లెకండ్ నెవారుబా దేవుణు పణి కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిని
వరిఙ్ మావెటపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ సిలెల్ండమన్ ఏద్ ఇజి.

13వారు ననిన్కార్ , కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు లెకెండ్ వేసం పోకె ఆజి తోరె ఆతిమనిమోసెం పణిఙ్ కిజిని
మిఙిమోసెం కితిత్ డొఙ అపొసుత్ రు. 14దనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆదెఙ్ అకక్ర్  సిలెల్ద్ . సయానుబాజాయ్ 
మని దూత లెకెండ్ వేసం పోకె ఆనానెల్. 15అందెఙె సయాను వందిఙ్ పణి కినికార్,వారు వరిఙ్ వారె
నీతినిజాయితిపణిఙ్ కినివరి లెకెండ్ వేసంపోకెఆతిఙఅకక్ పెరిక ఆఎద్. వారు కిజిని పణిఙతగితి
లెకెండ్ నె ఆకార్ దిఙ్ వరిఙ్ జరిగ్నాద్ లె.

పవులు వనిన్ఙ్ వాతి కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజినాన్ .
16నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజి ఎయెన్ బా ఒడ్ఃబిదెఙ్ అఏద్ ఇజి నాను మరి మిఙి వెహిస్న. నాను

బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబితిత్ఙ ఆహె ఒడ్ఃబిదు. అందెఙె నానుబా కండెక్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ 
అటన్. 17యాలెకెండ్ నామనుస్దు దయ్ రం ఆజిపొగ్ 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 మిఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా, ఒరెన్ 
మోసం కిజిమిఙిమనిన్కెఙ్ విజులొసె ఆతిఙబా, ఒరెన్ మిఙిమోసెం కిజి వనిన్ఙ్ లాబం తపిసిత్ఙ్ బా,
మీమొకొమ్ దు డెఃయిఙ్ బా మీరు వనిన్ఙ్ ఓరిసినిదెర్. 21 అయా లెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ 
మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆఏప్ ఇజి నాను సిగు ఆజి వెహిస్న. గాని ఎయెన్ బా ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా
పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్ ఇహిఙ, నఙిబా అయాలెకెండ్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్. నాను
ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ నె వరిగ్జిన. 22 వారు ఎబివారునా? నానుబా ఎబి వాండునె. వారు
ఇసాయేలుదికారా? నానుబా ఇసాయేలుదికానె. వారు అబాహము కుటుమ్ దికార్ రా? నానుబా
ననిన్కాండె. 23 వారు కీసుత్ వందిఙ్ పణి కినికారా? నాను వెరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్జిన. నాను
కీసుత్ వందిఙ్ మరి ఒదెద్ పణి కితత్ మనన్. నాను నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితత్మనన్. నండొ సుటుక్
జెలిదు మహ. కొర్ డెఃఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ గొపప్ డెఃయె ఆత. నండొ సుటుక్ సావుదిఙ్ డగు ఆత.
24యూదురు లోకుర్ బాణిఙ్ అయ్ దు సుటుక్, ఉండి తకుక్ నలపయ్ దెబెబ్ఙ్ తిహ. 25మూండి
సుటుక్ డుడుడ్ దాన్ డెఃయెఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ డెఃయెఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు
పయ్ నం కిజిమహిఙ్ ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ బాదఆత. ఉండి రెయుపొగొల్ సందరమ్ దు ఏరుదు మహ
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 సిలెల్ండమహ. ఏక, ఏక తిండి సిలెల్ండ బఙ ఎహిక్దాన్ మహ. ఒడొఃల్ దుసొకెక్ఙ్ సిలెల్ండ
పినిన్దు నిగసాణె మహ. 28యాకెఙె ఆఏండ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ ఆనెనొ ఇజి
రోజుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజిమహ. 29సతుత్ సిలిల్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? నానుబా సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా?
ఎయెన్ పాపమ్ దు తొరొడె ఆజినానా? నఙిమనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?

30 నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె ఇహిఙ నఙి మనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె నాను పొగ్ డిఃనాలె.
31 నాను వరిగ్జినిక అబదద్ం ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా పొగిడెః ఆజిని మా పబువాతి యేసుఙ్ 
బుబాబ్తి దేవుణునె నెసినాన్. 32 దమసుక్ పటన్మ్ దు నాను మహివలె, రాజు ఆతి అరెత అడిఃగి
మనిన్కానాతిఅదికారి నఙిఅసెత్ఙ్ ఇజి దమసుక్ పటన్ం విజుకాపుఇడాత్ న్. 33నసిత్వలె పటన్మ్ ది కోట
గోడాఃదు మనిన్ కిటికి బొరొదాన్, గంపదు డిఃపె ఆతానె వనిన్ కియుదాన్ తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙమరినండొమనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇనిలాబం సిలిల్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ 
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తోరెఆతి కలెఙవందిఙ్,డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుతోరిసిత్ వందిఙ్ నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. పదనాలిగ్ పంటెఙ్ ముఙాల వాండు మూండి ఆగాసం దాక పెరె ఆతాన్.
ఒడొఃల్ దాన్ పెరెఅతాండొ,ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరెఅతాండొఇజినాను నెస్ ఏ. అకక్ దేవుణునె నెసినాన్.
3పరదీసు ఇని దేవుణుమంజినిబాడిఃదాక పెరె ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన. వాండు ఒడొఃల్ దాన్ 
పెరె అతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరె అతాండొ ఇజి నాను నెస్ ఏ. అయాక దేవుణు నెసాన్న్. 4అబెబ్
వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇననిన్ సఙతిఙ్ వెహాన్. లోకు ఎయెన్ బావనిన్ వెయుదాన్ అయమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ అకుక్
సిలెల్ద్ . 5నని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజినాను వరిగ్న గాని నఙినానెపొగ్ డెః ఆఏ. నానుపొగ్ డెః ఆదెఙ్ 
ఇహిఙనఙిమనిన్సతుత్ సిలిల్ వనాక్వందిఙ్ నెపొగ్ డెఃఆన. 6నానుపొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిఒడ్ఃబితిత్ఙ,నిజం
మనికెఙ్ నెవెహన్. అందెఙెనానుబుదిద్ సిలిల్కాన్ ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాను కితిత్కెఙ్ సుడ్ఃజినొ,నాను
వరిగ్నికెఙ్ వెంజినొ, నాను మనిన్ దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికాన్ ఇజి నా వందిఙ్ ఎయెన్ బా ఒడ్ఃబిఏండ
మండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.

7 దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙి తోరె ఆతి వందిఙ్, నఙి నానె పెరిక ఇజి ఉబె
ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి నఙి బాద కిదెఙ్ ఇజి నా ఒడొఃల్ దు ఉండి సాంపు ఇడెడ్ః ఆతి లెకెండ్ ఒరెన్ 
సయాను దూత నా డగు పోకె ఆత మనాన్. 8 అయాక నా ఒడొఃల్ దాన్ లగ్ జి విసిర్ అ ఇజి నాను
పబు వెట మూండి సుటుక్ బతిమాలిత. 9గాని వాండు నఙి, “నా దయా దరమ్ం నిఙి ఆనాద్, సతుత్
సిలిల్బాన్ నాసతుత్ పూరిసతుత్ మనికఆజినాద్”,ఇజివెహాన్ . అయావలెనఙిసతుత్ సిలిల్ వనాక్వందిఙ్ 
మరి ఒదెద్ సరద్దాన్ పొగ్ డిఃనాలె అందెఙె కీసుత్ సతుత్ నా ముసుక్ నిలిస్ మంజినాద్. 10ఎసిత్వలె నాను
సతుత్ సిలిల్కానొ, నసిత్వలెనాను సతుత్ దికాన్ ఆజినాన్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నఙిమనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనక
వందిఙ్,నిందెఙవందిఙ్, కసట్మ్ కువాతివందిఙ్,హిమ్ సెఙవందిఙ్,సమెఙవందిఙ్ నానుసరద్ ఆజిన.

11నాను బుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మీరె నఙి బలవంతం కితిత్దెర్.
నానుతగిన్కాన్ ఇజిమీబాణిఙ్ వెహెఆదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుఎపటిదికాన్ 
ఆఇఙ్ బా,మీగొపప్ పేరుపొందితిఅపొసుత్ రు ఇంక తకుక్దికాన్ ఆఏ. 12నాను ఎసొస్నొఓరుప్దాన్ మీ
నడిఃమితోరిసిత్ మనిన్ బమామ్తి పణిఙ్, ఎసెఙ్ బాతొఇపణిఙ్, బమామ్ని గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు
ఇని దనిన్ఙ్ రుజుప్ కిజినె. 13ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానానుమీముసుక్ ఆదారం ఆఏత. ఇకక్దె ఆఏండ
మరిఇనిసఙతిదుబామీరుమహిసఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్. నాను కితిత్యాతపుమీరు
సెమిసుత్ .

14ఏలు 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 , గానిమీరె నఙి కావాలి. కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిర్ వందిఙ్ ఆఏద్, గాని అయ్ 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
ఉండిఉపాయ్ కిజిమిఙిమొసెం కిజిలొసెఆనాన్ లెఇజిఎయెర్ బావెహన్ర్ లె. 17నానుమీడగుపోకి
ఎయెర్ వెటబా మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబా లొసె ఆత మనానా? 18మీ డగు సొండెఙ్ ఇజి తీతుఙ్ 
నాను బతిమాలిత. వనిన్వెట మా తంబెరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బా పోక. తీతు మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబా
లొసెఆతాండా? మాపుఉండెమనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?

19 మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి మీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజు మీవెట వరిగ్జినాప్ ఇజి మీరు
ఒడ్ఃబిజినిదెరా? కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్ ఇజి దేవుణు ఎదునె మాపు వరిగ్జినాప్. మా తంబెరిఙాండె,
మీరుమీమనుస్దు నెగెండ్ దేవుణు సతుత్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినెయాకెఙ్ విజుమాపు కితాత్ ప్. 20నాను
వానివలె మీరు నఙి ఇసట్మాతికిదెర్ లెకెండ్ మన్ ఇదెర్ సు, మరి మిఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ నానుబా
మన్ ఎసు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరి మీ నడిఃమి జటిఙ్, గోస ఆనికెఙ్, కోపం ఆజి మంజినిక,
గుంపుఙ్ గుంపుఙ్ ఆనికెఙ్, దుసలాడ్ఃనికెఙ్, గుసగుస వరిగ్నిక,పొఙిజిఉబెఆనిక, గగోలిఆనిక విజు
మంజినెసు ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. 21 మరి నాను మీ డగు వానివలె మీ ఎదు దేవుణు నా బుర



2కొరింతి 13:1 262 2కొరింతి 13:14

డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజి నాను తియెలాజిన. మరిముఙాల వరిఙ్ అలవాటు మహిలెకెండ్ సెఇ
పణిఙ్ కిజి, కేలార్ బూలాజి, రంకు బూలాజి విజెరెముందాల సిగు ఆజిమంజిని వందిఙ్ మరివారు
దుకమాజిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండమనిన్ వందిఙ్ నాను దుకం ఆనాలె ఇజితియెలాజిన.

13
1ఏలు నాను మీ డగు వానివలె ఇక కూడుఃపిస్ మూండి సుటుక్ ఆనె. దేవుణుమాటదు రాసిత్మని

లెకెండ్, “రిఎర్, ముఎర్ సాసిరి మాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె”.
2 రుండి సుటుక్ నాను వాతిఙ్ మీవెట మహివలె నాను మిఙి బుదిద్ వెహి లెకెండ్ నె వెహమన. ఏలు
మీబాణిఙ్ దూరం మంజిబ వెహిస్న. నాను మర్ జి వానివలె ముందాహన్ తపు కితిత్ వరిఙ్ బానాను
డిఃస్ ఎ, వెనుక తపు కితిత్ విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా డిఃస్ ఏ. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ నావెట వరగ్జినాన్ 
ఇని దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ గదె? వాండు మీ వెట సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏన్, గానిమీ
నడిఃమి గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్. 4 కీసుత్ యా బూమిముసుక్ మహివలె సతుత్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ్ సిలువ
పోకె ఆతాన్, యాక నిజమ్ నె. గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ ఏలు బతిక్జినాన్. అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట
కూడ్ఃజిమాపుబా సతుత్ సిలిల్కాప్ గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ మీ వందిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ కీసుత్ వెట
కూడ్ఃజి బతిక్జినాప్.

5మీరు దేవుణుముసుక్ నమకంమనికిదెరొ ఇజిమిఙిమీరె పరిస కిబె ఆదు. యేసుకీసుత్ మీలొఇ
మనాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ, నిజమె మీరు
అరిమనికిదెర్. 6మాపుఅయాలెకెండ్ అరికాప్ ఆఏప్ ఇజి మీరు నిజం నెసిన్దెర్ ఇజి నామనుస్దు
నఙినమకంమనాద్. 7మీరుఇనిసెఇపణిఙ్ కిఎండమండెఙ్ వలెఇజిదేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్.
మాపుపరిసెఙ నిలిస్ మంజినికాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు తొరె ఆదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గానిమాపు వీఙితికాప్ 
ఇజి తోరె ఆతిఙ్ బా మీరు నిజమాతికెఙ్ కిజి మండెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్. 8 నిజమాతికెఙ్ నె ఆఏండ,
నిజమాతి దనిఙ్ పడిఃఎండ ఇనికబా కిదెఙ్ మాపుఅట్ ఎప్. 9మాపుసతుత్ సిలికాప్ మనివలె,మీరు
సతుత్ మనికదెర్ ఇజి మాపు సరద్దాన్ మనాప్. అకాక్దె ఆఏండ మీరు దేవుణు ఎదు ఇనికబా తకు
సిలెల్ండ విజు నెగెణ్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపుపారద్నం కిజినాప్. 10మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని
నమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ నె పబు నఙిఅతికారం సితాన్ గానిమిఙిఅర్ పెత్ఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . అందెఙెనానుమీ
డగువానివలెపబునఙిసితిమనిఅతికారమ్ దాన్ కోపమ్ దాన్ గటిఙఇనికబాకిఎండమండెఙ్ ఇజినె
మీబాణిఙ్ దూరంమంజియాఉతంరాసిన.

11కడెఃవెరిదు,తంబెరిఙాండె,మీరుసరద్దాన్ మండు. మీరుమరిఒదెద్ నెగెణ్ మనికిదెర్  ఆదెఙ్ ఇజి
దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిదెఙ్ మిఙిఆటిన్ లెకెండ్ విజు సఙతిఙ్ కిదు. ఓదరుప్దాన్ మండు. మామాటెఙ్ మీ
మనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె ఉండె మనుస్దాన్ మండు. సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని
సమాదనంమనికానాతి దేవుణుమీవెటమంజినాన్.

12నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజిమాడిఃసిమండు. 13ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ 
విజెరెమీరుబాగమనిదెరా ఇజి వెన్ బాజినార్.

14 పబువాతియేసుకీసుత్ దయా దరమ్ం, దేవుణు పేమ, దేవుణు ఆతమ్ మీవెట కూడ్ఃజి మంజినిక,
మీవిజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలాతియముటాదుమని దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు గలతీయముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని ఉతత్రమ్ నెయాక.

గలాతియముటదు పవులునె సువార వెహాన్ . వీరు నెగెండనె కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జివాజిమహార్ . 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 నెయాక. ఒరెన్ సునతి కిబె ఆతిఙ, దేవుణు
ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్. గానియేసుపబుముసుక్ 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 ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2 అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను, గలాతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ రాసిని
ఉతం. సెగొండార్ నఙి అపొసుత్ డు ఇజి ఏర్ పాటు కితిత్ఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఆఏత. ఒరెన్ లోకు నఙి
అపొసుత్ డు ఇజిపోకిఙ్ నానుఅపొసుత్ డుఆఏత. గానియేసు కీసుత్ నిబుబాబ్తిదేవుణునఙిఅపొసుత్ డు
ఇజిఏర్ పాటు కితిత్ పోకిఙ్ నెనానుఅపొసుత్ డు ఆత. వాండెయేసుకీసుత్ ఙ్ సావుదాన్ మర్ జిబతిక్సాత్ న్.
నానునినావెటఇబెబ్మనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తితంబెరిఙు,అబెబ్మనిసఙమ్ కాణివిజెరిఙ్ వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్. 3 మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్, మీరు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

4మాటు కితిత్ తపుప్ పణిఙ్ మఙి తపిసెత్ఙ్ , యాలోకమ్ దు మని సెఇ బాణిఙ్ డిఃసిప్సెత్ఙ్ కీసుత్ మా
పాపమ్ క వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతండెసాతాన్. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె
వాండుయాలెకెండ్ మావందిఙ్ సాతాన్.

5దేవుణుదిఙ్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

సువారఉండె. మరిఉండి సిలెల్ద్ .
6 నిజమాతి సువార నమిమ్తి వెనుక నిసొ బేగి మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి సీజినిదెర్ ఇజి నాను

నండొ బమమ్ ఆజిన. కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మిఙి సీజిని కొతత్ బతుక్దిఙ్ నె, దేవుణు మిఙి కూకాన్.
వనిన్ఙ్ డిఃసిత్దెరె, సువార ఇజి పేరు వెహె ఆజిని తపు బోదదు మనుస్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి నాను నండొ
బమమ్ ఆజిన. 7నాను నిజం వెహిస్న, అయాక కీసుత్ వందిఙ్ తోరిసి నెసిప్సిని సువార ఆఎద్. గాని
సెగొండార్ మిఙిపంర కిబిసి,అయాసువారమారిసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 8గానిఅపొసుత్ రు ఆతిమాపునొ,
పరలోకమ్ దాన్ వాతి దేవుణు దూతనో మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బ, మాపుముఙాలె మిఙి వెహి సువార
ఆఏండ,దినిఙ్ వెతెకంఆతిసువారమిఙివెహిఙ,దేవుణుసాయిపువనిన్ముసుక్ ఎలాకాలంమనీద్.

9 మాపు ముఙాలె మిఙి వెహి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండి సుటుబా వెహిస్ న. మాబాణిఙ్ 
మీరు వెంజి, నమిమ్తి సువార ఆఏండ, దినిఙ్ వెతెకం ఆతి సువారమిఙి ఎయెన్ బా వెహిఙ, దేవుణు
సాయిపువనిన్ముసుక్ మనీద్.

10నానుయాలెకెండ్ వెహిస్లోకుర్ బాణిఙ్ మెపుకోరిజినానా? దేవుణుబాణిఙ్ మెపుకోరిజినానా?
లోకురిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ నాను సుడ్ఃజినెమహిఙ,నాను కీసుత్ ఙ్ 
సేవ కినికాన్ ఆఏండమన.
దేవుణునె పవులుఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి కూకాన్.
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11తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి వెహి సువార లోకు బాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న.
12అయాకలోకు బాణిఙ్ నఙి దొహ్ కిక ఆఎద్. ఎయెన్ బా నఙి నెస్ పిసిత్క ఆఎద్. గానియేసు కీసుత్ నె
యా సువార నఙి తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 13 ఒరెన్ యూద వాండు కిజిని లెకెండ్ యూదురి మతమ్ ది
రూలుఙ్ విజు లొఙిజి పటుదలదాన్ అయాకెఙ్ కిఙి నాను ఎలాగ బతిక్జి మహ ఇజి మీరు వెహి
మనిదెర్. అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ కనికారం సిలెల్ండ నాను ఎసొనొ హిమెస్ఙ్ కిజి, వరిఙ్ 
నాసనం కిదెఙ్ సుడఃత ఇజిమీరు వెహిమనిదెర్. 14నాజతదుమనిమహియూదురిఙ్ ఇంకయూద
మతమ్ ది రూలుఙ్ విజునాను తప్ ఎండ కిత. నాఅనిసిర్ నెస్ పిసిత్ ఆసారమ్ కు పటుదలదాన్ కిదెఙ్ 
నండొ సుడఃత. 15-16గాని నాను నాయాయపొటాదు పిండెం ఆతి మహివలె, దేవుణు నఙి వనిన్
వందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. వనిన్ దయదరమ్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . నానుయూదురు
ఆఇవరినడిఃమియేసువందిఙ్ సువారవెహిన్వందిఙ్ వనిన్మరిసిఙ్ నఙితోరిసినెసిప్సెత్ఙ్ ఇజివాండు
తిరామ్మానం కితాత్ న్ . ఆహె తిరరామ్నం కితిత్వలె నాను ఎయె వెటబా ఆలోసనం వెన్ బాఎత. 17నాను
అపొసుత్ డు ఆనిముఙాలఅపొసుత్ డు ఆతి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ యెరూసలెమ్ దుబసొన్ ఎత. గాని వెటనె
నాను అరెబియముటదు సొహ. వెనుక నాను దమసుక్ పటన్మ్ దుమర్ జివాత.

18దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ నఙి తోరిసి, మూండి పంటెఙ్ వెనుక, కేపా ఇజి కూకె ఆని పేతురు వెట
నెలవ్ ఆదెఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహ. అబెబ్ వనిన్ వెట రుండి వారమ్ కు మహ. 19 మరి, పబుఙ్ 
ఎయెరిఙ్ బ సుడ్ఃఎత. పబుఙ్ తంబెరి ఆతియాకోబుఙ్ నె సుడ్ఃత. 20నాను రాసినికెఙ్ నిజమ్ నె.
అబదద్ం ఆఉ. దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు నెసినాన్. 21పేతురు వెటయెరూసలెమ్ దు మహి వెనుక నాను
సిరియ, కిలికియఇనిముటెఙసొహ.

22నసిత్వలెయూదయపాంతమ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ కాణికార్ నఙితొఎండమహార్ .
23 గాని మహికార్ నా వందిఙ్ వెహి మనికెఙ్ నె వెహ మనార్. “మఙి ముఙాలె హిమెస్ఙ్ కిజి

మహికాన్,ఉండికాలమ్ దువాండునాసనం కిదెఙ్ సుడ్ఃతిమనిసువారఏలువెహిస్నాన్”,ఇజివెహి
మనికెఙ్ నె వెహమనార్.

24అందెఙెనా వందిఙ్ వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

2
మహిఅపొసుత్ రు వరి జతదు పవులుఙ్ కుడుఃపిస్నార్.

1 పతినాలిగ్ పంటెఙ్ గడఃపిత్ వెనుక, నాను యెరూసలెమ్ దు మరి సొహ. బరన్బ నా వెట వాతాన్.
తితుఙ్ బామాపు వెట కూక ఒతాప్. 2నాను సొండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు నఙి తోరిసి వెహిఙ్ నె నాను
సొహ. అబెబ్పలుక్బడిఃమనిపెదద్లిఙకూడుపాత్ నె,యూదురుఆఇవరిఙ్ నానువెహిస్నిసువారఇనిక
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. 3నా వెట వాతి తీతు యూద వాండు ఆఎన్. వాండు గీకు
వాండు. అందెఙె వాండు సునతి కిబె ఆఇకాన్. అహిఙ్ బా, వాండు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వారు
కసితం వెహ్ ఎతార్. 4గాని నమిమ్తికాప్ ఇజి వెహె ఆని సెగొండార్ తీతు సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి
వెహార్ . వీరు గుటుట్ నెసెత్ఙ్ ఇజి మా నడిఃమి డుగితారె, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దనిన్దటాన్ 
మఙి వాతి విడుఃదలదిఙ్ సుడ్ఃతార్ . మాటు యూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్వాతార్ .
5 వారు వెహిదనిన్ఙ్ సణెంబా లొఙిఎతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నిజమాతి సువార మీ నడిఃమి నిలిస్
మండెఙ్ 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. 7 గాని యూదురిఙ్ సుహర వెహెఙ్ దేవుణు
పేతురుఙ్ ఒపజెపిత్ వజ,యూదురుఆఇవరిఙ్ సువారవెహెఙ్ నఙిఒపజెపత్ మనాన్ ఇజివారునెసాత్ ర్.
8 ఇహిఙయూదురు నడిఃమి అపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ పేతురుఙ్ సతుత్ సితి దేవుణునెయూదురు
ఆఇవరి నడిఃమిఅపొసుత్ డు ఆజి సేవ కిదెఙ్ నఙి సతుత్ సితాన్. 9నిటకొహిలెకెండ్ మనిపెరిపెదెద్ల్ ఙు
ఆతియాకోబు,పేతురు,యోహాను ఇనికార్ దేవుణు నఙియాపెరిపణిఒపజెపత్ మనాన్ ఇజినెసిత్వలె



గలతీ 2:10 265 గలతీ 3:2

బరన్బెఙ్ నినఙివరివెటజతకూడ్ఃజిపణికినికార్ ఇజిఉండిగురులెకెండ్ మాకికువరివెటకలపాత్ ర్.
మాపుయూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి సువార వెహెఙ్ ఇజి వారు యూదురు నడిఃమి సువార వెహెఙ్ 
ఒపుప్కొటార్ . 10 వరి నడిఃమి యెరూసలెమ్ దు మని బీద వారు ఆతి నమిమ్తి యూదురిఙ్ మాపు
సాయం కిదెఙ్ ఇజినెవారుమాబాణిఙ్ కోరితార్. నాను కిదెఙ్ ఇజినండొఆసఆతికాదెఅయాసఙతి.
పవులు పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆజినాన్.

11 కేపా ఇని పేతురు అంతియొకయ ఇని పటన్మ్ దు వాతివలె, ఎదునె నాను వనిన్ఙ్ జటిఙ్ 
ఆత. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు కితిత్ పణి తపు. 12యాకోబు వెట కూడిఃతి మని సెగొండార్ నమిమ్తి
యూదురుఙు అబెబ్ వాని ముఙాల వాండు యూదురు ఆఇ నమిమ్తి వరి వెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజి
మహాన్ . గాని వారు వాతిఙ్, వీండు యూదురు ఆఇ నమిమ్ఇ వరివెట బోజనం కిఎండ వరి బాణిఙ్ 
దూరం ఆతాన్. వాండుయాలెకెండ్ కితాత్ న్  . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమోసే సితి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి
డటట్ం వెహిస్మహియూదురి గుంపుదిఙ్ తియెల్ ఆతాన్. 13అంతియొకయదు మనిమహి నమిమ్తి
యూదురు పేతురు వెట వాండు ఆతి వేసమ్ దు కూడిఃతార్. వారు కితిత్క సుడ్ఃజి, బరన్బ మొసెం
ఆతండె,వారు కితిత్ లెకెండ్ వాండుబా కితాత్ న్ .

14 నిజమాతి సువారదు వెహి వజ వారు నడిఃఇక సుడ్ఃతానె, అబెబ్ మని నమిమ్తి విజెరె ఎదు
పేతురుఙ్ జటిఙ్ ఆత. నాను ఈహ వనిన్ఙ్ వెహ, “ఓ పేతురు, నీను యూద వాండు ఆజిబా, వరి
లెకెండ్ బతిక్ఇ. యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ బతిక్జిని. మరియూదురు ఆఇకార్ యూదురు లెకెండ్ 
మండెఙ్ వలె ఇజి ఎలాగ నీను డటం వెహెఙ్ అట్ సిని”.

15 నాను మరి వరి విజెరిఙ్ వెహిస్న. మాటు యూదురు జాతిదు పుటిత్కాట్. దేవుణు రూలుఙ్ 
నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ .

16గానిదేవుణుమోసెఙ్ సితిరూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణుఎదునీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్.
గానియేసుకీసుత్ ముసుక్ నమకంఇటిత్ఙనెనీతినిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇజినెసత్ మనాట్. అందెఙె
యూదురు ఆఇకార్ నె ఆఏండ, మాటుబా కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. రూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు
నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆఎండ, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాట్ ఆని
వందిఙెమాటు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రూలుఙ్ లొఙిజిఎయెన్ బాదేవుణుఎదు
నీతి నీజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇ జిమాటు నెసినాట్.

17 కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదనితాన్ మాటు దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిమనికాట్ ఆదెఙ్ 
కోరినాట్. గానిమాటుయాలెకెండ్ ఆదెఙ్ సూణివలె,యూదురు ఆఇవరి లెకెండ్ పాపమ్ దుమనాట్.
అయావలె కీసుత్ నామఙి తపు కిబిసినికాన్ ? ఆఎన్.

18రూలుఙ్ లొఙిజిఒరెన్ దేవుణుఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ ఆఎన్ ఇజినానుముఙలెతొరిసత్.
నాను నెకిపొకి దనిన్ దరోట్ మరిమహిఙ రూలుఙ్ తపిన్ వనిన్ లెకెండ్ నాను మనన్ ఇజి రుజుప్ కిజిన.
19 యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి మహివలె, అయాకెఙ్ కిజి, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్ 
ఆదెఙ్ అట్ ఎన్ ఇజినాను నెసత్. అందెఙె దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ యూదురి రూలుఙ్ బాణిఙ్ డిఃబె
ఆత.

20నాను కీసుత్ వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెయె ఆతి లెకెండ మన. నాను బతిక్జి మహి లెకెండ్ 
మరిబతిక్ఎ. కీసుత్ నెనామనుస్దుబతిక్జినాన్. ఏలునానుఆఎనాముసుక్అతికారం కిజినాన్. గాని
కీసుత్ నాలొఇమంజినాముసుక్ అతికారం కిజినాన్ . నానుయాలోకమ్ దు బతిక్జిని బతుక్ దేవుణు
మరిసిఙ్ నమిమ్జి బతిక్జిన. వాండు నఙి పేమిసినా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితాన్ . 21దేవుణు దయ
దరమ్ం నాను నెకిస్ పొక్ ఎ. యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఆనాన్ ఇహిఙ
కీసుత్ సాతిసావుఅనవసరమ్ నె.

3
యూదురి రూలుఙ్ నాకీసుత్ ముసుక్మనినమకమ్ నానిజమాతిక?

1 గలాతియ ముటాదు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికిదెరా, ఎందనిఙ్ మీరు బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ 
మనిదెర్ ? ఎయెర్ మిఙిమొసెం కితాత్ ర్? యేసు కీసుత్ మీ వందిఙ్ సిలువాదు సాతిదని వందిఙ్ నాను
మీ కణకెఙ్ నిండు తోరిసి వెహ మన గదె? 2 “యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి
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దొహ్ కమనాదా? మాపుమిఙివెహిసువారవెంజి నమిమ్తిత్ఙ్ గదెమిఙిదొహ్ కమనాద?”. యాఉండె
సఙతినె వెహ . 3మీరు నిసొ బుదిద్ సిలికిదెరా? మీరు మీ కొతత్ బతుక్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు ఆతమ్
సతుత్ దాన్ మొదొల్ సిత్దెర్. మరి ఏలు మీ సొంత సతుత్ దాన్ మీ బతుక్ పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃజినిదెరా?
4మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివెనుక,నండొఓరిసిత్దెర్. మీరుఒరిసిత్కెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఆతెనా? మిఙి
జరిగితికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఉతె ఇజినాను ఆస ఆజిన. 5అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి నండొ సీజి
గొపప్ సతుత్ మని పెరి పణిఙ్ మీ నడిఃమి కిజినిక, మీరుమోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజినిఙ్ నా? ఆఎద్.
గానిమీరు సువార వెంజి నమిమ్జినిఙ్ నెవాండుమిఙి వనిన్ ఆతమ్ సీఙినాన్.

6 అబాహము వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక నెసుత్ , “వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్.
అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి రాసత్ మనాద్. 7అందెఙె
దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇటిత్కారె, నిజమాతి అబాహము కొడొఃర్ ఇజి నెసుత్ . 8 సేన దినమ్ కాఙ్ 
ముఙాలెదేవుణుమాటదురాసత్మనాద్ ,యూదురు ఆఇకార్ దేవుణుముసుక్ నమకం ఇటిత్ఙ,వాండు
వరిఙ్ నీతినిజాయితిమనికార్ ఇజిడగు కినాన్ . వాండుఅబాహముఙ్, “లోకమ్ దిలోకుర్ విజెరెఙ్ నీ
వెటనాను దీవిసన్”, ఇజిఅయాకజరిగ్ఇముఙాలెసువార వెహాన్ . 9అందెఙె దేవుణుముసుక్ 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, దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్,
“మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ కాఙ్ మని రూలుఙ్ విజు ఎసిత్వలెబా కిఇ ఎయెన్ బా దేవుణు సితి సాయిపు
అడిఃగిమంజినాన్”, 11గానినిజమె, ఒరెన్ విజు రూలుఙ్ లొఙితిఙ్ బాదేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి
మనికాన్ ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఎయెఙ్ నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజినాను ఇటత్మననోవాండు
నా ముసుక్ నమమ్కం ఇటిత్ వందిఙ్ ఎలా కాలం బతిక్నాన్ ”, ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ ఇజి దేవుణు
మాటదుమనాద్. 12గానిదేవుణుసితిరూలుఙలొఇఅయాలెకెండ్ ఆఏద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙనమమ్కం
మండెఙ్ వలె ఇజి రూలుఙ్ వెహ్ ఉ. దేవుణు మాటదు వెహిక ఇనిక ఇహిఙ, ‘రూలుఙ్ నడిఃపిసిని
వజ బతిక్దెఙ్ కోరిజినికాన్ అయాకెఙ్ ఎసిత్వలెబ లోఙిదెఙ్ వలె’, 13మోసేసితి విజు రూలుఙ్ లొఙిఇ
వరి ముసుక్ వాజిని సయిపుదాన్ కీసుత్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్, “కొహిదు డెఃల్ పె ఆజిసాని ఎయెన్ బాదేవుణుసాయిపుమనికాండె”. 14 కీసుత్ యా లెకెండ్ 
ఆతండెమఙిడిఃస్ పిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుఅబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కుయూదురు
ఆఇ వరిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట దొహ్ కె. మరి కీసుత్ ముసుక్ మఙి మని నమమ్కమ్ దాన్, దేవుణు సీన
ఇజి ఒటుట్ కితిత్ వనిన్ ఆతమ్ మఙి దొహ్ కిన్ వందిఙ్ కీసుత్ యా లెకెండ్ సాయిపుమొపె ఆతండె మఙి
సాయివుదాన్ డిఃస్ పిసాత్ న్.

15 తంబెరిఙాండె, మాటు రోజు బతిక్జిని బతుక్దాన్ ఉండి మాట లాగిజ్ వెహన్. రిఎర్ ఉండి
సఙతి వందిఙ్ ఉండె ఆజి ఉండి ఒపుమానం కితిత్ మహిఙ, ఎయెన్ బా అయాక తపెత్ఙ్ నొ, దనివెట
ఇనికబా కుడుఃపెత్ఙ్ నొఅకుక్ సిలెల్ద్ . అయాలెకెండ్, దేవుణుమావెట కితిత్ యాఒపుమానమ్ బానిలిస్
మంజినాద్. 16 దేవుణు అబహము వెట, మరి వనిన్ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్వెట ఒటుట్ ఙ్ కితాత్ న్ . ‘తెగగ్దు
పుటిత్ వరిఙ్ ఇహిఙ నండొ లోకురిఙ్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహ్ ఎద్. గాని ‘నీ తెగగ్దు పుటిత్ వనిన్ఙ్’
ఇజి వెహిస్నాద్. ఇహిఙ అయాక ఒరెన్ వనిఙ్ నె. వాండె కీసుత్ . 17నాను వెహిస్ వాజినిక ఇనిక ఇహిఙ,
దేవుణు ముఙాలె అబహము వెట ఒటుట్ కితాండె అయాక కిదెఙ్ ఇజి తీరామ్నం కిత ఇటాత్ న్. అందెఙె
నాలిగ్ వందెఙ్ ముపాయ్ (430) పంటెఙ్ వెనుక దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ అబహము వెట కితిత్
ఒపుమానమ్ దిఙ్ తపిసి నసిత్వలె కితిత్ తిరుమానమ్ దిఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అట్ ఉ.

18దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ అకుక్,మాటు రూలుఙలొఙితిఙనె దొహ్ కాన్ద్ . ఇహిఙవాండు కితిత్
ఒటుట్ దాన్ మఙి అయాఅకుక్ దొహ్ క్ ఎద్. గాని దేవుణు అబాహముఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ఙ్ వాండు
వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సితాన్.

19 అందెఙె మరి ఎందనిఙ్ దేవుణు మోసె వెట రూలుఙ్ సితాన్ ? ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తపుఙ్ ఇని
ఇనికెఙ్ ఇజితోరిసెత్ఙె రూలుఙ్ సితాన్. యారూలుఙ్ అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాన్ వానిదాకలోకురిఙ్ 
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నడిఃపిసెత్ఙె సితాన్. ఒటుట్ దు ఎయె వందిఙ్ వెహమనానోవాండె వీండు. దేవుణు వనిన్ దూతెఙ్ వెట
మోసెఙ్ రూలుఙ్ సితాన్. మోసెఅయాకలోకురిఙ్ సితాన్. మోసెనె, దేవుణులోకుర్ నడిఃమిఒపిసిని
వనిన్ లెకెండ్ నిహమనాన్.

20 రిఎర్ నడిఃమి నిలిన్కాండె ఒరెన్ ఒపిస్ నికాన్. గాని ఒపిస్ నికాన్ సిలెల్ండనె దేవుణు
అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెండె ఒటుట్ కితాత్ న్ వాండె దేవుణు.

21అహిఙ,దేవుణుఅబాహముఙ్ ఒటుట్ కితిత్ వెనుక,మోసెఙ్ రూలుఙ్ సితివలెవాండు కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ 
వెతెకమ్ దికెఙ్ న రూలుఙ్ ? సిలెల్ ఆహె ఆఏద్ . రూలుఙ్ లోకురిఙ్ ఎలల్కాలం బతిక్దెఙ్ బతిక్ని బతుక్
సీదెఙ్ అటెన్ ఇహిఙ, యా రూలుఙ్ లొఙిజి దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికార్ ఆతార్ మరి.
22గాని దేవుణుమాట వెహిస్నాద్, యాలోకమ్ దు మని లోకుర్ విజెరె తొహె ఆతి వరిలెకెండ్ పాపం
అడిఃగి మనార్ ఇజి. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇహిఙ యేసుకీసుత్ ముసుక్ నమమ్కం
ఇడ్ దెఙ్ . నమమ్కం ఇటిత్ఙనె దొహ్ కెన్.

23 కీసుత్ రెఎండమహిముఙాల,యానమకం రెఎండమహాద్ . నసిత్వలెమోసెసితి రూలుఙ్ ,ఒరెన్ 
జమానుకాప్ కినిలెకెండ్,యూదురుఆతిమఙితొహిస్ఇడ్ఃజికాప్ కిజిమహె. ఇహిఙయారూలుఙ్ నె
మా ముసుక్ అతికారం కిజి మహె. యాక, లోకుర్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ఇజి దేవుణు తోరిసిని
కాలమ్ దాన్ నెమహాద్ . 24అందెఙె కీసుత్ రెఎండమహివలె,యాయూదురి రూలుఙ్ నె,మఙి సుడ్ఃజి
నడిఃపిసితె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వాతి వెనుక వనిన్ఙ్ నమిమ్జి దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితిఆదెఙ్ 
ఇజి వెహాన్ . 25గాని ఏలు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటాత్ ట్. అందెఙె రూలుఙ్ మాముసుక్ అతికారం కిదెఙె
అట్ ఉ.
దేవుణు కొడొఃర్ 

26కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇటిత్దెర్. అందెఙెమీరు విజిదెరెదేవుణుకొడొఃర్. 27మీలొఇమని
బాపిత్సంలాగె ఆతికార్ విజెరె కీసుత్ వెట కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ గుణమ్ కుమిఙిబామంజినె.

28అందెఙెయూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, వెటిట్పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొ,
మొకకొడొః ఇజినొ, అయ్ లికొడొః ఇజినొ ఆఏద్ ముకెలం మీరు విజెదెరె ఉండె లోకుర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదెర్.

29మీరు కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనికిదెర్ ఇహిఙ, అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ అబాహముతెగగ్దుపుటిత్కాన్. మీరుదేవుణుఅబాహమువెటఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ అకుక్మనికిదెర్ .

4
1నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆసిత్దిఙ్ అకుక్ మనికాన్ వనిన్ కొడొఃనె. గాని అయా

కొడొః ఇజికాన్ మనివలె, వాండు ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ లెకెండ్ ఇనిదని ముసుక్బా అతికారం
సిలెల్ండమనాన్. అయాకొడొఃఅపొప్సిఆసిత్దిఙ్ అకుక్మనికాన్ ఆతిఙ్ బాఇనిదనిముసుక్ అతికారం
సిలెల్ండ మనాన్. 2వనిన్ అపొప్సి ఎతుత్ కితిత్ వయుసు వానిదాక, వాండు వనిన్ఙ్ కోప కినివరి అడిఃగి,
వనిన్ ఆసిత్ సూణి పణి మణిసిర్ అడిఃగి మంజినాన్. 3అయాలెకెండెమాటుబా కీసుత్ యాలోకమ్ దు
వానిముఙాల,మాటుబాయాలోకమ్ దిఅలవాటుఙఅడిఃగిమహట్. 4గానిదేవుణు ఎతుత్ కితిత్ తగితి
సమయం వాతివలె వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. వాండు ఉండి బోదెలి పొటా లొఇహన్ పుటాత్ న్.
వాండుయూదురి రూలుఙ్ విజులొఙిజి బతిక్తాన్. 5యూదురి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి మహి
మఙి, దని బాణిఙ్ డిః డిఃస్ పిసిన్ వందిఙ్, దేవుణు వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు
పూరి అకుక్ మని దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజి, 6మీరునిమాపు వనిన్ కొడొఃర్. అందెఙె దేవుణు వనిన్
మరిసి ఆతమ్దిఙ్ మామనుస్దు మండెఙ్ ఇజి పోకాన్. యాఆతమ్నెమాలొఇహాన్ ‘ఓబా’, ఇజి కూకిస్
మఙిపారద్నం కిబిసినాన్. 7అందెఙె ఏలుదాన్ మీరు ఒరెన్ ఒరెన్ వెటి పణికిని వనిన్లెకెండ్ ఆఇదెర్.
గానిమీరు ఒరెన్ ఒరెన్ దేవుణు కొడొః ఆతిమనిదెర్ . అందెఙెమీరు వనిన్మరిసిరిర్ సీన ఇజివాండు
ఒటుట్ కితిత్ దనిన్ఙ్ విజుఅకుక్ మనికిదెర్ .

8ఉండికాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇముఙాలనిజంఆఇదేవుణుకఅడిఃగిమహిదెర్. 9గానిఏలు
మీరుదేవుణుదిఙ్ నెసిత్ మనిదెర్. మరిఒదెవాండుమిఙినెసత్ మనాన్. మరిఎందనిఙ్మీరుసతుత్ సిలి
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పణిదిఙ్ రెఇదెయమ్ క దరోట్ మర్ జినిదెర్ . మరిబదనిన్అడిఃగిమండెఙ్ కోరిజినిదెరా? 10మీరునెగిగ్
దినమ్ కు ఇజి నెగిగ్ నెలెఙ్ ఇజి సర్ ద ఆనికాలమ్ కు ఇజి నెగిగ్ ఏంటుఙ్ ఇజి సూణిదెర్. 11మీరు కిజిని
వనాక్ఙ్ నాను నెసి, మీ వందిఙ్ బాద ఆజిన. నాను మీ నడిఃమి కసట్బడిఃజి కితిత్ సేవ పణి, పణిదిఙ్ 
రెఎండ ఆనాద్ ఇజిబాదఆజిన.

12అందెఙె తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. మీరు నఙిపోలిజిమండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మోసె సితి రూలుఙబాణిఙ్ డిఃబె ఆతియూదురు ఆఇమీలెకెండ్ ఆతమననాను. మీరు ఎసిత్వలెబా
నఙినెగెండ సుడ్ఃతిమనిదెర్. 13నానుమిఙిసువారతొలితవెహివలెనాను ఎలాగమహఇజిమీరు
నెసిన్దెర్ . నాను నెగెండ్ సిలెల్ండ కసట్ం ఆర్ తమహ. 14నాను కసట్ం అరివలెమీరు నండొబాదఆతిదెర్.
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. 15 అయావలె
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,అయాకబా
కిదెఙ్ మీరు తయార్ దాన్ మహిదెర్ ఇజినానుమీ వందిఙ్ నిజం వెహిస్న. 16ఏలు నానుమిఙి నిజం
వెహిస్నిఙ్ మిఙిపడ్ఃఇకాన్ ఆతానా?

17యూదురి రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరి వెట మీరు కూడ్ఃదెఙ్ ఇజి పటుదలదాన్ 
నండొ ఆస ఆజినార్. గాని వరి ఉదేసమ్ కు నెగిగ్కెఙ్ ఆఉ. మిఙిమాబాణిఙ్ దూరం కిబెసెత్ఙె వారు
సుడ్ఃజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు వరివెట కూడ్ఃజి, వారు మీ వందిఙ్ పటుదలదాన్ ఆస ఆజిని
లెకెండ్, మీరు వరి వందిఙ్ ఆస ఆజి మండెఙ్. 18 ఉదెసం నెగిగ్క ఇహిఙ పటుదలదాన్ మంజినిక
నెగెదె. ఎసిత్వలెబా పటుదలదాన్ ఆహె మండెఙ్. నాను మీ వెట మని వలెనె ఆఏండ, సిలివలెబా
పటుదలదాన్ మండెఙ్. 19నాను పేమిసిన్ లోకురండె, నాను మీ వందిఙ్ మరిబాబాద ఆజిన. ఏరు
ఈబదెఙ్ నొపిప్దాన్ బాద ఆని ఉండి బోదెల్ లెకెండ్ నాను మరిబామీవందిఙ్ బాద ఆజిన. కీసుత్ నని
గుణమ్ కు మిఙి వానిదాక నాను బాద ఆజినె మంజిన. 20 ఏలు మీ నడిఃమి మంజి, మిఙి నిపాతి
వెహెఙ్ ఇజి నాను నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ కితిత్దెర్ ఇజి
నాను గాబ ఆజిన.

ఆగారునిసార
21 మోసె రాసిత్ రూలుఙ్ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ని వరిఙ్ నాను వెన్ బాజిన. మోసె రాసిత్

పుసత్కమ్ కాఙ్ ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇజిమీరు నెసిన్దెరా? 22ఇనిక రాసత్ మనాద్ ఇహిఙ, అబాహముఙ్ 
రిఎర్ మరిసిర్ మహార్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటి పణిమణిసి కాసాత్ ద్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెటిట్పణిమణిసి
ఆఇకాద్ కాసాత్ ద్. 23వెటిట్పణిమణిసి వెటపుటిత్కాన్ ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటాత్ న్. గాని వెటిట్పణిమణిసి
ఆఇ దని వెటపుటిత్కాన్, దేవుణు ఎతుత్ కిజి అబాహము వెట కితిత్ ఒటుట్ వజపుటాత్ న్.

24యారుండి బోదెకాఙ్ రుండి సఙతిఙ వెట పోలిసి వెహెఙ్ ఆనాద్. యారుండి బోదెకు దేవుణు
లోకుర్ వెట కితిత్ రుండి ఒపుమానమ్ కు లెకెండ్ మనెన్. సీనాయిగొరొతు దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ 
రూలుఙ్ సితివలె, వరి వెట కితిత్ ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పోలిత మనాద్. ఆగారు వెటిట్పణి కొడొఃరిఙ్ 
ఇటిత్ లెకెండ్, యా ఒపుమానం లోకురిఙ్ వెటిట్పణి మణిసిర్ లెకెండ్ కినాద్. 25 ఏలు అరెబియాదు
మని సీనాయి గొరొతు సితి ఒపుమానం ఆగారుఙ్ పొలిత మనాద్. వెటిట్పణి మణిసి ఆతి ఆగారు
ని దని కొడొఃర్ లెకెండ్ మనార్. ఏలు యెరూసలెమ్ ని బాన్ మని లోకుర్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు
అయాఒపుమానమ్ దువెహిస్నిరూలుఙఅడిఃగిమనార్. 26గానిముసుక్మనియెరూసలెంవెటిట్పణి
మణిసి ఆఇకాద్ ఆతి సారెఙ్ పోలిత మనాద్. నమిమ్తి మఙి విజెరిఙ్ అయ్ సినె సార. 27 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్, “కొడొఃర్ కాస్ ఇ గొడుడ్ బోదెలి సర్ ద ఆఅ. ఏరు ఈబని వలెమని
నొపిప్ నెస్ ఇకి, నీను గొపప్ సర్ ద ఆజి డటం డెడిఃస్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాసిమనిబోదెల్ దిఙ్ ఇంక
మాసిడిఃసిత్ బోదెల్ దిఙ్ నండొండార్ కొడొఃర్ మనార్”.

28ఏలు తంబెరిఙాండె,మీరు ఇసాస్కు లెకెండ్ మనిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబాహముఙ్ 
సీనఇజికితిత్ ఒటుట్ వజమీరుపుటిత్దెర్. 29నసిత్వలెఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కాన్ దేవుణుఆతమ్దాన్ పుటిత్
వనిన్ఙ్ మాలెఙ్ కితాత్ న్ . అయాలెకెండె ఏలుబాజరిగ్జినాద్. 30గానిదేవుణుమాటఇనిక దినిన్ వందిఙ్ 
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వెహిస్నాద్, ‘వెటిట్పణిబోదెల్ దిఙ్ దనికొడొఃవెటనెకిస్పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వెటిట్పణిమణిసిపొటది
కొడొఃదిఙ్,వెటిట్పణిమణిసిఆఇదనిపొటదికొడొఃవెటఅపొప్సిఆసిత్దిఙ్ అకుక్మండెఙ్ వీలు సిలెల్ద్ ”,
31అందెఙె తంబెరిఙాండె, మాటు వెటిట్పణి బోదెలి కొడొఃర్ ఆఎట్. గానిమాటు వెటిట్పణిమణిసి ఆఇ
దని కొడొఃర్ నె.

5
1 కీసుత్ మోసె సితి రూలుఙ అడిఃగిదాన్ డిఃబిసిత్వలె, దని అడిఃగి మన్ ఎండ మంజిని వందిఙె

డిఃబిసాత్ న్. అందెఙె డిఃబె ఆతి వరిలెకెండ్ నెగెండ నిలిస్ మండు. మీరు వెటిట్పణి మణిసి లెకెండ్ 
రూలుఙ అడిఃగిమన్ మాట్. 2నామాటెఙ్ జాగర విండు. పవులు ఇనినానుమిఙి వెహిస్న. దేవుణు
ఎదు నీతి నిజాయితిమనికిదెర్ ఆదెఙ్ మీరు సునతి కిబె ఆదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, కీసుత్ మీ వందిఙ్ ఆతిదని
వందిఙ్ ఇని విలువ సిలెల్ద్ . 3సునతి కిబె ఆని విజెరెఙ్ నాను మరిబా వెహిస్న. మోసె సితి రూలుఙ్ 
విజుమీరుపూరిలొఙిదెఙ్ వలె. 4మోసెసితిరూలుఙ్ లొఙిజి,దేవుణుఎదు నీతినిజాయితిమనికాన్ 
ఆదెఙ్ సూణికాన్, కీసుత్ బాణిఙ్ పూరిదూరం ఆతాన్. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెకిపొకిదెర్. 5గాని
దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితిమనికార్ ఇజి వనిన్ ఎదు ఇడాన్న్ ఇజిమాటు ఆస ఆజినాట్. మాటు
ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్ ఇహిఙ, దేవుణు మఙి నీతి నిజాయితిమనికార్ 
ఇజి ఇడాన్న్ దేవుణు ఆతమ్నె మఙి దయ్ రం సీజినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు కీసుత్ యేసు ముసుక్
నమకం ఇడ్ఃజినాట్. 6 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనాట్ ఇజి మాటు నెసాన్ట్.
ఒరెన్ సునతి కిబె ఆత మనాండొ, సిలెనొ ఇజి దేవుణు తొఎన్ . గాని దేవుణు సూణిక, ఒరెన్ కీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాండా ఇజినె. మహి వరిఙ్ పేమిసినె కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ మనాన్ 
ఇజితోరిసెత్ఙ్.

7మీరునెగెండనెనమిమ్జిమహిదెర్. మరి,ఎయెన్ మిఙిమొసెంకిజి,నిజమాతిసువారలొఙిఎండ
అడు కితాత్ న్? 8వనిన్లోకుర్ ఆదెఙ్ మిఙి కూకి దేవుణుయాలెకెండ్ మిఙివెహ్ ఎన్. 9పులానిదూరు
కండెక్ ఆతిఙ్ బా, కుండాద్ మనిదూరు విజుపులాఙ్ కినాద్. అయాలెకెండ్ ఉండితపుబొదబ కినాద్.
10మాటుపబువెట కూడిఃతమనాట్. అందెఙెమహిబొదెఙమిరులొఙిఇదెర్ ఇజినానుఅనుమానం
సిలెల్ండ నమిమ్జిన. మిఙి పంబ కిబిసిన్కాన్, వాండు ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా దేవుణు వనిన్ఙ్ తగితి సికస్
సీనాన్. 11తంబెరిఙాండె,సెగొండార్ వెహిస్నార్ దేవుణుకొడొఃరసఆదెఙ్ ఇహిఙసునతి కిబెఆదెఙ్ వలె
ఇజి. నానుఅయాలెకెండ్ వెహిన్మంజినిక ఇహిఙ,యూదురు నఙిమాలెఙ్ కిఎతార్ మరి. సునతి కిబె
ఆదెఙ్ వలె ఇజి నాను వెహిన్ మంజినిక ఇహిఙ, సిలువాదు కీసుత్ సాతిసావు వందిఙ్ నాను వెహిన్ వలె
వారు నాముసుక్ కోపం ఆఎతార్ మరి. 12సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వెహిస్ మఙి పంబ కిబిసిన్యా
లోకుర్, కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ వరి లెకెండ్ ఆపిర్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

13తంబెరిఙాండె,డిఃబెఆతివరిలెకెండ్ దేవుణుమిఙికూకమనాన్. మీరుఇసట్ంఆతిసెఇకెఙ్ కిదెఙ్ 
ఆనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిమాట్. గానిమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి సేవ కిదెఙ్ మిఙిఅకుక్ మనాద్ . 14మోసె
సితిరూలుఙ్ విజుఉండెమాటాద్ కూడిఃతెమనెన్. అయాకఇనికఇహిఙ, “నీనునిఙిపేమిసిన్లెకెండ్,
మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”, ఇజి. 15గానిమీరు జంతుఙ లెకెండ్ కటె ఆజి,ముకెఙ్ లాగిజ్ మహిఙ,మీరు
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ పూరినాసనం ఆనిదెర్ ఇజిజాగర సుడెఃఆదు.

దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని బతుక్
16 అందెఙె నాను మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ వెహిస్ నడిః పిసిని వజ నడిఃదు.

అయావలెమీ ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ సెఇ పణిఙ్ మీరు కిఎండ మంజినిదెర్. 17మాఒడొఃల్ ది
సెఇ ఆసెఙ పడిఃఎద్ దేవుణు ఆతమ్. దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పడిఃఎద్ సెఇ ఆసెఙ్. యారుండి సెఇ ఆసెఙ్ ని
దేవుణు ఆతమ్ కూడ్ఃజిమన్ ఉ. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్ కోరిజినిక కిఎండమండెఙ్ అటిన్దెర్.
18 గాని దేవుణు ఆతమ్నె మిఙి నడిఃపిసి మహిఙ, మీరు మోసె సితి రూలుఙ్ లొఙిజి దని అడిఃగి
మన్ ఇదెర్.

19-21 ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ కిబిసిన్ పణిఙ్ విజెరె నెసిన్కెఙె. అయాకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, రంకు
బూలానిక, కెలార్ బూలానిక, సాని బూలానిక, బొమెఙమాడిఃసిన్క, సెట్ నిక, పగ ఆనిక, గొడబ ఆనిక,
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ఆఇవరి వనాక్ వందిఙ్ నండొ ఆస ఆనిక,సొంత ఇసట్మ్ కునె సూణిక, కేటెఙ్ ఆనిక,మిఙి పడ్ఃఇ వరి
బాణిఙ్ దూరం ఆనిక, మిఙి కూడిన్ వరివెట కూడిన్క, గోస ఆనిక, సోసిన్క, ఉణిజి తింజి సోసి కర్ జిజి
సెఇపణిఙ్ కిజినిక. నానుముఙాలెమిఙిడటంవెహిలెకెండ్ మరివెహిస్న. నినిపణిఙ్ కిజిబతిక్నికార్ 
దేవుణు ఏలుబడిః కినిలోకుర్ లొఇమండెఙ్ అట్ ఎర్.

22-23 గాని దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వనిన్ఙ్ నిని గుణమ్ కు మంజినె. అయాకెఙ్ ఇని
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్ పేమిసాన్న్, సరద్దాన్ మంజినాన్, సాంతి సమాదనమ్ దాన్ మంజినాన్,
కీడు కితిత్ఙ్ బాఅయాకెఙ్ ఓరిసిమంజినాన్ , కనికారం తోరిసాన్న్, నెగిగ్కెఙె కినాన్, నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్,
సారిల్దాన్ మంజినాన్,సోస్ ఎండమంజినాన్. యాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్,ఇనిరూలుఙ్ బాతప్ ఎర్.

24 కీసుత్ యేసు వెట కుడిఃతి మనికార్, వరి పడాఃయి బతుక్, వరి సెఇ ఆసెఙ్ విజు, సిలువాదు
కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయె ఆతి లెకెండ్ మనాద్. ఇహిఙ వారు అయాకెఙ్ పూరి డిఃసత్ సితార్. 25 దేవుణు
ఆతమ్ మఙి కొతత్ బతుక్ సితమనాన్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ వెహిస్ నడిఃపిసిని వజమాటు బతిక్దెఙ్.
26మాటు గొపప్ పెరికాట్ ఇజి గర ఆఏండ మహి వరిఙ్ కోపం రేపిస్ ఎండ, గోస ఆజి సెఇకెఙ్ కిఎండ
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమండెఙ్.

6
1 తంబెరిఙాండె, మీ లొఇ ఒరెన్ తపు కితిత్ఙ, దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని వజ నడిఃజిని మీరు

సారిల్దాన్ వనిన్ తపు దిదిజి, నెగిగ్ సరిదు తతెఙ్. మరి అయాలెకెండ్, మీరుబా పాపమ్ దు అర్ ఎండ
జాగర సుడ్ఃదెఙ్. 2మహి వరి బాదెఙ్, కసట్మ్ కు నెసి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్. యాలెకెండ్ కిజి కీసుత్
వెహి రూలుఙ్ మీరు పూరి కిజినిదెర్. 3 ఎయెన్ బా వాండు పెరికాన్ ఆఇతిఙ్ బా, గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
ఒడ్ఃబితిఙ వనిన్ఙ్ వాండెమొసెం కిబె ఆజినాన్. 4విజెరె ఎయెన్ కిజినికెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నాసెఇకెఙ్ నాఇజి
వాండె సుడెః ఆదెఙ్. అయావలె వాండు కిజిని దనితాన్ వాండు పొగడెః ఆదెఙ్ అటాన్న్. మహికార్ 
కిజిని దనిఙ్ ఆఏండ, వాండు కిజినిదాన్ సుడ్ఃజి పొగడెః ఆదెఙ్. 5 ఎందనిఙ్ 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, అయాపంటనె కొయినాన్. 8ఒడొఃల్ ది
సెఇఆసెఙవజికిజిబతిక్జినికాన్ నాసనంఆనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుసెఇఆసవజబతిక్తాన్.
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. 10అందెఙె మహి వరివందిఙ్ సాయం కిదెఙ్ సమయం దొహిన్వలె, మాటు
విజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్. ముకెలం దేవుణుదిఙ్, నమిమ్తి వరివందిఙ్ కిదెఙ్.

సునతిఆఏద్ కొతత్ బతుక్నెముకెలం.
11నానుయామాటెఙ్ నాసొంత కీదాన్ నెరాసిన. ఎసొపెరి అసరమ్ కాణిఙ్ రాసిన ఇజి సుడ్ఃదు.
12మహియూదురిఙ్ సర్ ద కిబిసెత్ఙ్ సూణికారె,మీరు తప్ ఎండ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజిమిఙి

డటం వెహిస్నార్. వారు ఎందనిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్నార్ ఇహిఙ, కీసుత్ సిలువాదు సాతాన్ ఇజి
నమిమ్తిఙనె దేవుణు రకిస్సాన్న్ ఇజి వెహిస్ని వలె లోకుర్ వరిఙ్ మాలెఙ్ కినార్. ఆహె వరి ముసుక్
మాలెఙ్ రెఎండమండెఙ్ నె సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి డటం వెహిస్నార్. 13సునతి కిబె ఆతికార్ బా,
మోసె సితి రూలుఙ్ విజు లొఙిఎర్. గాని మిఙి సునతి కిబిసెత్ఙ్ కోరిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు
వెహిస్నిఙ్ మీరు సునతి కిబె ఆతిదెర్ ఇజి మహి యూదురిఙ్ వెహిస్ వరి నడిఃమి పొగిడెః ఆదెఙ్ 
సుడ్ఃజినార్ . 14గానినాను,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ సిలువాదుమావందిఙ్ సాతాన్ ఇజిఆఏండ
మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా పొగ్ డిఃఎ. వాండు అయాలెకెండ్ సాతిఙ్, నాను గొపప్ విలువ మనిక ఇజి
ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ యాలోకమ్ దికార్ విలువ సిఎర్. వారు విలువ మనిక ఇజి ఒడ్ఃబిని దనిఙ్ నాను
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విలువసిఎ. 15ఒరెన్ సునతికిబెఆతాండా,సిలెల్నాఇజిఆఏద్ ముకెలం. ముకెలమతికఇనికఇహిఙ,
ఒరెన్ పడాఃయి బతుక్ డఃసి కొతాత్ ఙ్ ఆతాన్ ఇజినె. 16యామాట వెంజి అయా వజ కిని విజెరిఙ్ 
దేవుణు వనిన్ సమాదనం సీజి, వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్. వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు
వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సిత్కారె.

17ఆకార్ దు,ఎయెన్ బానఙిమరిబాదెఙ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుఙ్ సేవ కితిత్ వందిఙ్ నఙి
కితిత్ బాదెఙమసెఙ్ నాఒడొఃల్ దుమనెన్. యాకెఙ్నాను వనిన్ వెటిట్పణిమణిసి ఇజితోరిసెన్.

18తంబెరిఙాండె,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ దయదరమ్ంమీముసుక్ మనీద్. ఆమెన్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసుదు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి
వరిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతిపవులు ఎపెసు ఇని పటన్మ్ దుమనిదేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతమ్ నెయాక.

యాఉతం రాసిత్ మహివలె, వాండు రోమ జెలిదు తొహె ఆత మహాన్ . నసిత్వలె ఆసియ ఇని రోమ
పాంతమ్ దుమనిఉండిముకెలమాతిపటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులు యా ఉతం రాసాత్ ండె, తుకికు వెట పోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్, వనిన్ దయ

దరమ్ం ఎసొ గొపప్ పెరిక ఇజి వారు అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరి దేవుణు 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, యా
లోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె కూడిఃతి మని సఙమ్ నె. మరి దేవుణు సఙం ఎలాగ
ఉండె ఆజిమండెఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎదిసినిక
యా లోకమ్ ది లోకుర్ వెటనె ఆఏద్ . గాని సయ్ తాను వెటనె ఎదిసినార్ ఇజి ఎతుత్ కిబిసి, ఎలాగ
సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్.

1కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతిపవులు ఇనినాను ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిదేవుణు వందిఙ్ 
కేట ఆతి వరిఙ్ రాసిని ఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె నాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత.
మీరు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినె మనికిదెర్. 2మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయ
దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్. 3 దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండె మా
పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్ బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్ మా
మనుస్దిఙ్ వెహిస్,వనిన్సరిదునడిపిసిన్దనితాన్ మఙివాజినివిజునెగిగ్కెఙ్ సీజివాండెమఙిదీవిసాత్ న్.
పరలోకమ్ దాన్ వాజినికెఙె అయా నెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె, యానెగిగ్కెఙ్ మఙి సితాన్.
4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు లోకం పుటిస్ ఎండ ముఙాలెమఙి 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. 5వాండు మఙి
పేమిసినాన్. అందెఙెయేసు పబుమా వందిఙ్ ఆతి దనితాన్ మాటు వనిన్ కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఇజి నండొ
ముఙాలె వాండు తిరుమానం కితాత్ న్ . వాండు యా 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 దరమ్ం మా ముసుక్ వాతాద్. మఙి సెడిడ్నె దొహ్ కాద్. 7-8 కీసుత్ మా వందిఙ్ నల వాకిస్ సాతి
సావుదాన్ దేవుణుమాపాపమ్ కాణిఙ్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఇహిఙమాపాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అయా
లెకెండ్ వనిన్ దయదరమ్ం గొపప్ పెరిక ఇజితోరిసాత్ న్. మాముసుక్ నండొ దయదరమ్ం సెడిడ్నె తోరిసాత్ న్.
వనిన్బుదిద్ గెణమ్ దానెవాండు వనిన్ దయదరమ్ంమాముసుక్తోరిసాత్ న్. 9దేవుణుఎతుత్ కితిత్కవాండు
కితాత్ న్ . కీసుత్ వెటపూరి కిదెఙ్ ఇజివాండు వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్ పణిమఙితోరిసాత్ న్.
అయాక ముఙాల్ ఎయెర్ బా నెస్ ఎతార్. 10వాండు గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక ఇహిఙ,
పరలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్,బూమిముసుక్మనివిజువనాక్ఙ్ , కూడుఃపిస్ ఒరెన్ వనిన్ అడిఃగి
ఇట్ తాన్ . వాండె కీసుత్ . యాక కిదెఙ్ తగితి సమయంవానివలెవాండుపూరి కినాన్.

11విజుసఙతిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజవాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెటమఙి కుడుపాత్ ండె,వనిన్సొంత
లోకుర్ ఇజి మఙి ఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయా లెకెండ్ ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజి వాండు పూర్ బమ్ దునె
తిరుమానం కితమహాన్ . అయాకదెవాండు ఎతుత్ కితిత్క. 12 కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లె ఇజి విజెరె ఇంక
ముఙాలెనమకంఇటిత్కాపెయూదురుఆతిమాపు. అందెఙెదేవుణుగొపప్పెరికాన్ ఇజిపొగిడిఃజినాప్.
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అయాకదె వనిన్ ఉదెసం. 13అయాలెకెండెయూదురు ఆఇమీరుబ నిజమాతిబోద వెహిదెర్ ఇహిఙ,
దేవుణుమిఙి రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వెహిస్ని సువార వెహిదెర్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెరె వనిన్
వెట కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ మిఙి సితాన్. సితండె
దేవుణు మిఙి లోకుర్ ఇజి కూకాన్. యాదేవుణు ఆతమ్నె, మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇని దనిఙ్ ఉండి
గురు. 14మరి దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఒటుట్ కితిత్ విజు మఙి దొహ్ కెన్ఇని దనిఙ్ ఉండి ఆదారమ్ నె
యాదేవుణుఆతమ్. వాండు వనిన్లోకురిఙ్ పూరివిడుఃదల కినివలెఅయాకెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్. దేవుణు
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి దినితాన్ లోకుర్ పొగిడిఃనార్.

ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం
15-16 దేవుణు మిఙి ముసుక్ వెహి లెకెండ్ దీవిసత్ మనాన్. అందెఙె నాను మీ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ 

పారద్నం కిజిన. మీరు పబు ఆతి యేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
పేమిసినిదెర్ ఇజినానువెహిబాణిఙ్ అసిమీవందిఙ్ ఎసిత్వలెబాడిఃస్ ఎండదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. ఎసిత్వలెబా నాను పారద్నం కినివలె, మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 17గొపప్ పెరికాన్ ఆతిమా
బుబెబ్ఙ్ పారద్నం కిజిన. వాండె మా బుబబ్ ఆతి యేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరు వనిన్ఙ్ బాగ నెసిన్
వందిఙ్ దేవుణుఆతమ్మిఙిగెణం సీదెఙ్ ఇజి,దేవుణు వందిఙ్ మిఙితెలివి కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ 
పారద్నం కిజిన. 18దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మని గొపప్ పెరి దీవెనమ్ కు
ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసిన్ వందిఙ్, అయాదీవెనమ్ కాఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సూణి వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ
ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు ఎసొ పెరికెఙ్ ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.

19-21 వనిన్ఙ్ నమిమ్జిని మా లొఇ మని వనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను
పారద్నం కిజిన. అయా సతుత్ 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. విజురకమ్ కాణిఅతికారంకిజినిదూతెఙ,దెయమ్ కముసుక్అతికారంకిజినాన్. అతికారం
కిజిని విజెరె ముసుక్ వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్. వనిన్ అతికారం ఏలు అతికారం కిజిని
వరి ముసుక్నె ఆఏద్ . గాని వాని కాలమ్ దు అతికారం కిని వరి ముసుక్బా వాండె గొపప్ అతికారం
మనికాన్. 22దేవుణు విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు సఙం ముసుక్ అతికారి
లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్
ఒడొఃల్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాద్. ఎంబెబా విజు వనాక్ఙ్ పూరి కిజినికాన్ 
వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇముఙాలసాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙి ఇతిదెర్, సెఇ పణిఙ్ 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. మాసొంత సెఇ ఇసట్మ్ దానె కిజి మహట్.
మఒడొఃల్ ది ఆసెఙ వజ, సెఇ ఆలోసమ్ క వజ కిజిమహట్. మహివిజెరె లెకెండ్,మాటుబా దేవుణు
కోపమ్ దిఙ్ గురి ఆతి మహికాట్. 4 గాని దేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండు మఙి నండొ
పేమిసినాన్. 5అందెఙె మఙి కీసుత్ వెట కుడుపాత్ ండె మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. మాటు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిఎండ ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి లెకెండ్ మహట్. అయావలెబా వాండుయా లెకెండ్ కొతత్ బతుక్
సితాన్. దేవుణు దయాదర్ మ్ దానెవాండుమఙి రకిస్సాత్ న్. 6వాండుమఙి కీసుత్ యేసు వెటసావుదాన్ 
మర్ జి బతిక్సాత్ ండె, పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసె కితాత్ న్ . కీసుత్ వెట మఙి
కుడుపాత్ ండె యా లెకెండ్ కితాత్ న్ . 7 వాని కాలమ్ దు లోకుర్ విజెరె వనిన్ దయ దరమ్ం విజు వనాక్
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ముసుక్ గొపప్ నండొ పెరిక ఇజి సుడ్ఃదెఙెయాలెకెండ్ కీసుత్ వెటమాముసుక్ దయ దరమ్ం తోరిసాత్ న్.
8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, దయాదర్ మమ్ దానె మిఙి రకిస్సాత్ న్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ దనితానె
రకిస్సాత్ న్. మీరు కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ 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 కిజినె
మంజిని వందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట మఙి కుడుఃపాత్ ండె కొతత్ బతుక్ మఙి సితాన్. మాటు కిదెఙ్ మని
యానెగిగ్ పణిఙ్ వాండు ముఙాలె తిరుమానం కితాండె ఇటాత్ న్. నిజమె దేవుణు ఒరెండెయాలెకెండ్ 
మాబతుక్దిఙ్ కొతాత్ ఙ్ కితాత్ న్ .

11అందెఙెయూదురుజాతిదుపుట్ ఇతిమీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇముఙాలఎలాగమహిదెర్ ఇజిఎతుత్
కిదు. మీరు సునతి కిబె ఆఇకిదెర్ ఇజియూదురు మిఙి వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు సునతి
కిబె ఆత మనార్. అందెఙె వారు దేవుణు లోకుర్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్. (గానియాసునతి ఒరెన్ వనిన్
ఒడొఃల్ దు కిని ఆసారమ్ నె) 12సుడ్ఃదు, అయాకాలమ్ దు మీరు కీసుత్ ఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణు
లోకుర్ ఆతి ఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరు పయివారు. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ 
సమందంసిలికిదెర్. మీరుయాలోకమ్ దుఇనిఆససిలెల్ండ,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండబతిక్జిమహిదెర్.
13 గాని ముఙాల కీసుత్ ఙ్ దూరం మహి మీరు ఏలు వనిన్ వెట కూడిఃతి మనిదెర్. కీసుత్ నల వాకిస్
సాతి సావుదాన్ దేవుణు మిఙి డగు కితాత్ న్ . 14 కీసుత్ నె యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి
రాజినం కిబిసిత్కాన్. ముఙాల మిఙి మఙి అడుడ్ లెకెండ్ 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  . యా
లెకెండ్ వాండు రాజినం కిబిసాత్ న్. 16మరి సిలువాదుసాతిసావుదాన్ వాండు రుండిజాతిఙ నడిఃమి
మహిపగసొనిప్సి,ఉండె ననిలోకుర్ లెకెండ్ కిజి, దేవుణు డగు మర్ జి తతెఙ్ యాలెకెండ్ రాజినం
కిబిసాత్ న్. 17 కీసుత్ యా లోకమ్ దు వాతండె, దేవుణుదిఙ్ దూరం మహియూదురు ఆఇ మిఙి, వనిన్
డగు మహి యూదురు ఆతి మఙి సమాదనం సీజిని సువార వెహాన్ . 18 వనిన్ వెట మఙి రిఎరిఙ్,
ఇహిఙ యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి, బుబబ్ ఆతి దేవుణు ముఙాల దయ్ రమ్ దాన్ 
సొండెఙ్ వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ కాద్. యాకదేవుణు ఆతమ్ వెటమఙిదొహ్ కాద్. 19అందెఙెమీరు
ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్ ఆఇదెర్. గానిమీరు దేవుణు లోకుర్ వెట
అకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు కుటుమ్ దికిదెర్. 20ఉండి ఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరు మనిదెర్.
దనిఙ్ పునాది ఆతికార్ పవకరు, అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూల పణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండె ఆ ఇలుల్
అర్ ఎండ అసిన్కాన్. వనిన్ వెటనె ఆ ఇలుల్ తొహె ఆజి పిరిసి పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మండెఙ్ వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిమిఙివాండు మహి నమిమ్తిత్ వరివెట
కుడుపిస్నాన్. అయావలెమీరుమహినమిమ్తిత్ 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 ఆఇమిఙి సువార వెహిస్ని వందిఙెనాను జెలిదు ఆత.

2 మీరు తప్ ఎండ వెహిమనిదెర్. దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్, మిఙి సువార వెహిన్ పణి నఙి
ఒపజెపాత్ న్ 3-4దేవుణు ఎతుత్ కిజి వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క వాండు నా వెటతోరిసాత్ న్. దిని వందిఙ్ 
నానుముసుక్ కండెక్ రాసత్ మన. అయాకమీరుసద్ వితిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ దేవుణుఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు
డాపిత్ ఇటిత్కనాను నెసత్ మనఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 5యాకదేవుణుపూర్ బమ్ దుమహిలోకురిఙ్ తోరిసి
నెస్ పిస్ ఎతాన్. గాని ఏలు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ అపొసుత్ డురిఙ్, పవకరిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్.
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దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె ఈహ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 6 దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్ ఇటిత్క ఇనిక
ఇహిఙ, యూదురు ఆఇ వరిఙ్, యూదురు ఆతి వరివెట దేవుణు సీని దీవెనమ్ కాఙ్ అకుక్ మనాద్.
యూదురు ఆఇకార్ ని,యూదురు ఉండె ఒడొఃల్ ఆతమనార్. దేవుణు కీసుత్ యేసు వెటయూదురిఙ్ 
కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బావంతుమనాద్. యాకెఙ్ మీరు సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7యాసువారనె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యాసువార పణినె దేవుణు వనిన్ దయ దరమ్మ్ దాన్ 
నఙి ఒపజెపాత్ న్. వనిన్ సతుత్ సీజినావెట కిబిసినాన్ . 8దేవుణులోకుర్ లొఇనాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఇకాన్. గాని వాండు నఙియా పెరి పణి ఒపజెపాత్ న్. ఇహిఙ, కీసుత్ సీజిని అంతు సిలి దీవెనమ్ క
వందిఙ్ యూదురుఆఇవరిఙ్ వెహెఙ్, 9మరిదేవుణుఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దుడాపిస్ 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. 10 వాండు ఎందనిఙ్ 
యాలెకెండ్ డాపాత్ న్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మని దూతారిఙ్, వనాక్ అతికారిఙ, వాండు గొపప్ గెణం
మనికాన్ ఇజి దేవుణు సఙం వెట ఏలు తోరిసెత్ఙ్యాక వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఆతి దనితాన్ నె
తోరిసినాన్. 11 లోకం పుటిస్ ఎండ ముఙాలె, యా లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎతుత్ కిత మహాన్ .
అయాలెకెండ్ మా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు వెట కితాత్ న్  12 మాటు వనిన్ఙ్ నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట
కూడిఃతమనాట్. అందెఙె తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్ దొహ్ క
మనాద్. 13అందెఙెమా వందిఙె వనిన్ఙ్ సమెఙ్ వాతె ఇజినా వందిఙ్ విసారిసామ్ట్ ఇజి నాను మిఙి
బతిమాలిజ్న. గానియాసమెఙాణిఙ్ మిఙి గవ్ రం సీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14 దినివందిఙె, నాను మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మీ వందిఙ్ పారద్నం

కిజిన. 15పరలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్, యాలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్.
విజెరె వనిన్ కుటుమ్ దికార్. 16 వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ ఇటిత్ మని నండొ దివెనమ్ కాణిఙ్, మీ మనుస్
దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ మండెఙ్ వనిన్ ఆతమ్ వెట సతుత్ సీదెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.
17మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్. అందెఙెవాండుమీమనుస్దు ఎలాకాలంమండెఙ్ ఇజినానుపారద్నం
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
పునాదిముసుక్ తొహ్ కి మని ఇలుల్ లెకెండ్ మనిదెర్. 18అయావలె కీసుత్ మఙి ఎసొ పేమిసినాన్ ఇజి
మీరు,దేవుణువందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ విజెరెవెటపూరినెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండుమఙిఅంతుసిలెల్ండ
నండొ పేమిసినాన్. 19 ఎయెర్ బా అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ కీసుత్ పేమ మీరు నెసినె మండెఙ్ ఇజి నాను
పారద్నం కిజిన. దేవుణుదిఙ్ మనిపూరి బుదిద్ మిఙిబామంజిని వందిఙెనాను ఈహ పారద్నం కిజిన.
20మాటులొసిన్ విజు దని ఇంక, ఒడిఃబిని దనిఙ్ నండొ కిదెఙ్ దేవుణు అటాన్న్. మాలొఇపణి కిజిని
వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నెవాండు కిజినాన్. 21 కీసుత్ యేసు వెటవాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్, దేవుణు
సఙం వెట వాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్ యా దేవుణుదిఙ్ తర తరమ్ కు పొగిడిఃజి మంజినాట్.
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1అందెఙె పబుఙ్ సేవ కిజిని వందిఙ్ జెలిదు ఆతి నాను మిఙి బతిమాలిజిన. దేవుణు మిఙి నా
లోకు ఇజి కూకివలె నెగిగ్ సరిదు నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్ వజ మీరు మండెఙ్ ఇజి నాను
మిఙి బతిమాలిజిన. 2 ఎసిత్వలెబా గర ఆఏండ తగిజి మండు. మహి వరివెట సారిల్దాన్ మండు.
మహి వరిఙ్ పేమిసి, వరి వందిఙ్ ఓరిసి మండు. 3 దేవుణు ఆతమ్నె మిఙి కుడుపత్ మనాన్. అందెఙె
మీరుఉండెఆజిమంజినివందిఙ్ సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ నండొసుడ్ఃదెఙ్ వలె.

4మాటు ఉండె ఒడొఃల్. ఉండె దేవుణు ఆతమ్ మఙి దొహ్ క మనాన్. దేవుణు మఙి వనిన్ లోకుర్ 
ఇజి కూకివలె,వాండు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి ఉండె నని దీవనమ్ క వందిఙ్ మాటు విజెటెఆసదాన్ ఎదు
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సుడ్ఃజినాట్. 5మఙి విజెరిఙ్ ఒరెండె పబు. మాటు నమిమ్జిని బోద ఉండె. మాటు ఉండె బాపిత్సం
లాగెఆతాట్. 6మాటుఒరెండెదేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండెవిజెరిఙ్ బుబబ్. వాండెవిజెరెముసుక్
అతికారం కినికాన్. వాండెమాలొఇమంజినాన్. మావెటపణి కిబిసినాన్.

7 గాని మా లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం, కీసుత్ మఙి సితాన్. అయాక వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి వజ వాండు సీబాత సితాన్. 8 అందెఙె దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, “వాండు ఎతుత్
మని బాన్ ఎకిస్ సొహివలె, వాండు ఉదద్ం గెలసిత్వలె, అసిత్ వరిఙ్ వనిన్వెట తొహ్ క ఒతాన్. వాండు
లోకురిఙ్ ఇనాయమ్ కు సీబాత సితాన్”, ఇజి. 9 (వాండు ‘ఎక సొహన్ ’, ఇజి వెహిస్ని దనిఙ్ అరద్ం
ఇనిక? దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వాండు ముఙాల, అడిఃగి మనియా బూమిదు వాతాన్ . 10యా
బూమిముసుక్ డిగితివాతికాండెఅగాసండాటిస్ముసుక్ నండొఅతికారంమనిబాన్ ఎకిస్సొహికాన్.
యాబూలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్ వనిన్ వెటపూరి కిదెఙెవాండుముసుక్ ఎకసొహాన్) 11వాండె,
లోకురిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిఉండివరం ఒపజెపాత్ న్. సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి సెగొండారిఙ్ 
పవకరు ఇజి, సెగొండారిఙ్ సువార వెహిన్కార్ ఇజి, సెగొండారిఙ్ దేవుణు సఙం సుడ్ఃజి, నెసిప్సి, వరిఙ్ 
నెగెండనడిఃపిసిన్పాసట్రుఙు ఇజివాండుఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 12-13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణులోకురిఙ్ 
దేవుణు పణి కిదెఙ్ పూరి నెస్ పిసెత్ఙె యా లెకెండ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు
సఙమ్ దికార్ దేవుణుదిఙ్ నెసిపూరిపిరినివందిఙెదేవుణులోకుర్ దేవుణుపణికిదెఙ్. అయాలెకెండ్ 
మాటుదేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి,వనిన్మరిసిఙ్ నెసిఉండెఆజిమంజినాట్. మాటుపూరిబుదిద్ వాతివరి
లెకెండ్ పిరినాట్ ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆనాట్. 14అయావలెమాటు కొడొఃర్ లెకెండ్ మన్ ఎట్.
గాలి డెఃయిజి, ఉలెక్ఙ్ ఇతల్ అతాల్ దూకిస్ని డోణి లెకెండ్, అబద బోద నెసిప్సిన్ మొసెం కిని వరి
బాణిఙ్ మొసెం ఆఎట్. 15 గాని మాటు ఎసిత్వలెబా నిజం వెహిస్ పేమిసి మండెఙ్. అయాలెకెండ్ 
మాటు కిజిని విజు వనాక్ లొఇ, కీసుత్ లెకెండ్ పూరిఆనాట్. వాండెమాబుర లెకెండ్. 16మాటు వనిన్
ఒడొఃల్. ఒడొఃల్ దు ఒడొఃల్ దిఅతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙిఅతిక్సాత్ న్. ఒడొఃల్ దిఅతుక్ఙ్ విజు
అయాకెఙ్ పణి కిదెఙ్ మని లెకెండ్ పణి కితిఙ, ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ దేవుణు
సఙమ్ దికార్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ 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 మీరుమన్ 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. 19 వరిఙ్ 
సిగు సొహద్. వారు ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ ఒజ ఆతార్. విజు రకమ్ కాణి పాపమ్ కు కిజినార్. వారు
అయాకెఙ్ డిఃస్ ఎర్. మరిమరికిదెఙెఆసఆజినార్. 20గానిమీరు కీసుత్ వందిఙ్ నెసిత్వలెఅయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ అఎద్ ఇజినెసిత్దెర్. 21నిజమ్ నె,మీరువనిన్వందిఙ్ వెహిదెర్. మీరువనిన్వెటకూడిఃతివలె
యేసువందిఙ్ నిజమాతిదనిఙ్ తగిన్వజమిఙిదేవుణుఆతమ్ నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరుబతిక్జిమహి
పడాఃఇ బతుక్ డిఃసుత్ ఇజినె నెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇ బతుక్దు, మిఙిమహి సెఇ ఆసెఙ్ మిఙిమొసెం కిజి
పాడు కిజినె మహె. 23మీ బుదిద్ని మీ మనుస్ దేవుణు మారిసెత్ఙ్ వలె. 24 దేవుణు మిఙి వనిన్ నని
బుదిద్ సితాన్. అందెఙె వాండు సితి ఆ కొతత్ బుదిద్దాన్ మీరు మండు. అయావలె నీతి నిజాయితిదాన్ 
మంజినిదెర్. తపుఙ్ కిఎండమంజినిదెర్.

25అందెఙె ఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహి వరి వెట నిజం వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటు ఉండె ఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్. 26మీరు కోపం ఆతిఙ, మీ కోపం మిఙి పాపం కిబిస్ ఎండ
సుడ్ఃదెఙ్. మీకోపం వెడారు మండెఙ్ ఆఎద్. 27తపు కిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ సరి సీమాట్ . 28డొఙ
కిజి మహికాన్ ఏలుదాన్ డొఙ కిదెఙ్ ఆఎద్. గాని వాండు వనిన్ కికాణిఙ్ కసట్బడిఃజి వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ 
వానికెఙ్ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

29 మీ వెయ్ దాన్ సెఇ మాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గాని మహికార్ నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ తగిన్ నెగిగ్
మాటెఙెవరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ వరిఅవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయావలెమీమాటెఙ్ 
వెనివరిఙ్ లాబంమంజినాద్. 30దేవుణుఆతమ్దిఙ్ దుకం కిబిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమిఙి
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పూరివిడుఃదల కినిదినమ్ దాకమీరువనిన్లోకుర్ ఇనిదనిఙ్ గురుయాదేవుణుఆతమ్నె. 31మీలొఇ
మని కుతఅసిన్క,కోపం, పగఅసిన్క,జటిఙ్ ఆనిక, దుసలాడ్ఃనిక,మహివరిఙ్ సెఇకెఙ్ కిఇ బుదిద్ ,మీ
లొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32గానిమహివరివందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారంతోరిసుత్ . మిఙికితిసెఇదని
వందిఙ్ సెమిసుత్ . కీసుత్ వెట దేవుణుమీతపుప్ఙ సెమిసిత్ లెకెండ్,మీరు వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నండొ పేమిసిన్ వనిన్

కొడొఃరె మీరు. 2 కీసుత్ మఙి పేమిసాత్ ండె, మావందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు
వనిన్ పాణం నెగిగ్ వాసనం సీని పూజ లెకెండ్ సితాన్. దనివెట దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. అయావజ
మీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిమండు. 3మీలొఇ ఎయెన్ బా రంకు బూలమాట్. కేలార్ 
బూలమాట్. మనిదనిఙ్ ఇంకమరినండొకావాలిఇజిఆసఆమాట్. నినిపణిమీలొఇమంజినెఇజి
మహికార్ వెహెఙ్ బాసరి సీదెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు దేవుణులోకుర్. 4గానిమీలొఇ కేడి
మాటనొ, బుదిద్ సిలి మాటనొ వెంజి, సిగు ఆని మాటెఙ్ నో వరిగ్దెఙ్ ఆఎద్. అయాకెఙ్ మిఙి తగ్ ఉ.
గాని దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు మీరు వెహెఙ్. 5 యాక మీరు తప్ ఎండ నెసుత్ రంకు బూలానికాన్,
కెలార్ బూలానికాన్,మనిదనిఙ్ ఇంకమరినండొకావాలిఇజిఆసఆనికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణునికీసుత్
ఏలుబడిః కినిలోకుర్ లొఇమన్ ఎర్. అబెఅకుక్మనికార్ ఆఎర్. మనిదని ఇంకమరి నండొకావాలి
ఇజిఆసఆనికాన్,బొమెఙమాడిఃసిన్వనిన్లెకెండ్ మనాన్. వాండువనిన్ఙ్ కావాలిఇజిఆసఆనిదనిఙె
దేవుణు ఇజి ఒడిఃబినాన్. 6పణిదిఙ్ రెఇమాటెఙ్ వెహిస్ ఎయెన్ బామిఙిమొసెం కిఎండ సుడ్ఃదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సెఇకెఙ్ కిజి దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండమనివరిఙ్ వాండు సికస్ సీనాన్. 7అందెఙెనని
వరి వెటజత కూడామ్ట్. 8ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఉండికాలమ్ దుమీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గానిఏలు
మీరుపబువెటకూడితిదెరెజాయిదుబతిక్జినిదెర్. అందెఙెజాయిదుబతిక్జినివరిలెకెండ్ బతిక్దు.
9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ జాయిదు బతిక్జినికార్, ఎసిత్వలెబా నెగిగ్కెఙ్, నీతి మనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ కిజి
మంజినార్. 10పబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి అయావజ కిదెఙ్ సుడ్ఃదు. 11సీకటుదు మనికార్ కిని
పణిదిఙ్ రెఇపణిఙవెటకూడామ్ట్. గానిఅయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ వెహ . 12వారుసడిసిలెల్ండ
కిజిని పణిఙ వందిఙ్ వెహెఙ్ బా సిగునె. 13 గాని విజు వనాక్ఙ్ జాయి వెలిల్ తపిసిన్వలె అయాకెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇజి లోకుర్ నెసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, జాయి నిజమాతికెఙె వెలిల్ తోరాన్ద్ . 14 అందెఙె
వెహిస్ మంజినార్, “నిద కిజినికి తెలి ఆఅ. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙ్ అ. కీసుత్ నిఙి జాయిసీనాన్”, ఇజి.
15అందెఙెమీరు ఎలాగనడిఃజినిదెర్ ఇజిజాగర సుడ్ఃదు. బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ ఆఏండ,బుదిద్ మని
వరిలెకెండ్ నడిఃదు. 16కాలంగడాపామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఏలు నెగిగ్ దనిమ్ కు ఆఉ. 17అందెఙెబుదిద్
సిలిలెకెండ్ బతిక్మాట్. గానిపబుఙ్ ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజినెసిఅయాకెఙ్ కిదు. 18మతుసీనికెఙ్ ఉణిజి
సోసిమన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకపాడు 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. మీ
మనుస్ పూరిదాన్ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 20మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ వెట మఙి
దొహ్ కిమని విజు దని వందిఙ్ ఎసిత్వలెబామాబుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ కీసుత్ మాసి
21 కీసుత్ ఙ్ మీరు గవ్ రం సీజినిదెర్. అందెఙె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిదు. 22 బోదెకాండె,

మీరు పబుఙ్ లొఙిజిని వజ మీమాసిరిఙ్ లొఙిదు. మాసిరు మీ ముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిజివరిఙ్ లొఙిదు. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ ,విజుదేవుణుసఙమ్ కాఙ్ బురఆతిలెకెండ్,మాసి
వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బుర ఆత మనాన్. దేవుణు సఙమ్ కు విజు కీసుత్ ఒడొఃల్ నె. వాండె విజు దేవుణు
సఙమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్. 24విజు దేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని వజ,బోదెకుబా వనాక్మాసిరిఙ్ 
విజు వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.
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25మొగగ్ కొడొఃరాండె, మీరు మీ బోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసి విజు
సఙమ్ 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 ఎదువాండె నెగెండతోరిసెత్ఙె విజుదేవుణు సఙమ్ క వందిఙ్ వాండుసాతాన్. 28అయలెకెండ్ నె
కీసుత్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసినాన్. అయలెకెండ్ నె ఒరెన్ మాసిఆలిస్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్. ముకెలం
మాసిరు వరి సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ పేమిసిన్ లెకెండ్, వరి బోదెకాఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ 
పేమిసిన్కాన్ వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసాన్న్.

29-30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ దూసిస్ ఎన్. గాని దనిఙ్ నెగెండ
సుడ్ఃజి పోస కినాన్. మాటు కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్తమనాట్. అందెఙె కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతి విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక దేవుణు మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్ మనాద్.
అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్ అయిసి అపొప్సిరుఙ్ డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ 
ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యామాటదిఙ్ నండొ నిరీ అరద్ం మనాద్. గానియామాటెఙ్ కీసుత్ వెట
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని సమదం వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియా
మాటెఙ్ మీవందిఙ్ బామనికాదె. ఒరెన్, వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసిన్ లెకెండ్, వాండు వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బా
పేమిసెత్ఙ్ 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 దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్, “మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు.
యాకదెదేవుణువెహిఆడెఙలొఇఒటుట్ దాన్ కూడిఃతిమనిమొదొహిఆడ. అయాఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ,
‘మీరు మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙితిఙ విజు మిఙి నెగెండ మంజినె. మీరు నండొ పంటెఙ్ యా
బూమిదు బతిక్నిదెర్ ’. 4అపొప్సిరాండె, మీరు మీ కొడొఃర్ మనుస్దిఙ్ కోపం రేప్ మాట్. గాని పబుఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి వజ, వరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్, నెసిప్సిపోస కిదు.

వెటిట్పణి కిని వరిఙ్ ఎజమానిరిఙ్ వెహిస్నిక
5 వెటిట్పణి కినికిదెరా, బూమి ముసుక్ మని మీ ఎజుమానిరిఙ్ లొఙిదు. మీరు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని

లెకెండ్ వరిఙ్ లొఙిదు. మీరుపూరి మనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ సీని గవ్ రం సీజి లొఙిదు.
6నెగిగ్కార్ ఇజి వెహెఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఎద్. వరిఙ్ లొఙిదెఙ్. గానిమీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
కోరిజిన వజమీపూరిమనుస్దాన్ కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు కీసుత్ ఙ్ వెటిట్ పణిమణిసీర్. 7మీరు
పణిఙ్ కిని వలె, లోకుర్ వందిఙె కిజినాప్ ఇజి ఆఏండ, దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి సరద్దాన్ కిదు.
8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా, మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బామరి ఇని నెగిగ్ పణి కినికాన్ 
ఆతిఙ్ బ పబు పలితం సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

9 ఎజమానురుఙాండె, మీరుబా మీ వెటిట్పణి మణిసిరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదు. వరిఙ్ బెదిసామ్ట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు నెసిన్దెర్,మిఙిని వరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమాని దేవుణుమంజినిబాడిఃదు 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 
ఇహిఙవనిన్ సతుత్ గొపప్ పెరిక. 11దేవుణు సీజినివిజుఅయుదమ్ కు తొడిఃగిజితయార్ ఆజిమండు.
సయ్ తాను అడుడ్ ఙ ఎదిసి గెలసిన్వందిఙ్ యాలెకెండ్ 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.
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13అందెఙె మీరు దేవుణు సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి
మండు. సెఇ దినమ్ కు వానివలె, దయిరమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ అటిన్దెర్. ఆకర్ దాక,మీరు దయ్ రమ్ దాన్ 
నిల్ నిదెర్. 14 అందెఙె మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. ఒరెన్ విదెం కినికాన్ 
నడుముదు బెలుట్ తొహె ఆజి విదెమ్ దిఙ్ తయార్ ఆజిని లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
నమిమ్జి తయార్ ఆజి మండు. గుండెదు కాడ్ఃఎండ మంజిని వందిఙ్ ఇనుము కవసం తొడిఃగిజిని
లెకెండ్ దేవుణుఎదు నీతినిజాయితిదాన్ మంజి,సయ్ తాన్ బాణిఙ్ తపెఆదు. 15జార్ ఎండనెగెండ
నిలిన్వందిఙ్బూటుక్తొడిఃగినిలెకెండ్ సమాదనంసీజినిసువారమాటనమిమ్జి,సయ్ తానుఙ్ ఎదిసి
నెగెండ నిల్ దు. 16యాకెఙె ఆఏండ, ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ఙ్ పడ్ఃఇకాన్ వనిన్ ముసుక్ పోకిస్ని
సిసు బాణమ్ కు డాలు అసి నపిస్ ఎదిసిన్ లెకెండ్, సయ్ తాను బాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ ఎసిత్వలెబాయేసు
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ జినె మండు. 17బురదు దెబ తగిల్ఎండ మంజిని వందిఙ్ గొపప్ గటి మని
టోపితొడిఃగినిలెకెండ్ దేవుణుమిఙిరకిస్స్ తమనాన్ ఇజినెసినమిమ్జిసయ్ తాన్ మిఙిబాదెఙ్ కిఎండ
వనిన్బాణిఙ్ దూరంమండు. కీదు కూడంఅసితయార్ ఆతిలెకెండ్,దేవుణుమాటదాన్ సయ్ తానుఙ్ 
ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ దాన్ మండు. దేవుణుఆతమ్మిఙిసీజినికూడఃమ్ నెదేవుణుమాట. 18దేవుణుఆతమ్
మనుస్దు వెహిస్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిదు. దేవుణు బాణిఙ్ సాయంలొసుత్ . మీరు
ఎసిత్వలెబాపారద్నం కినివలె బదకమ్ దాన్ పారద్నం కిమాట్. పారద్నం డిఃసామ్ట్. దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతిలోకుర్ విజెరెవందిఙ్ ఎసిత్వలెబాపారద్నం కిదు. 19నావందిఙ్ బాపారద్నం కిదు. నానువరిగ్ని వలె
నెగిగ్ మాట నా వెయిదు దేవుణు సీని లెకెండ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువారదు ముఙాలె డాఃఙితి మహి.
గాని ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్ సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.

20యాసువారవెహెఙ్,వనిన్ కబు తనివనిన్ లెకెండ్ యేసుకీసుత్ నఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దినివందిఙె
ఏలు నాను జెలిదు మన. అందెఙె నాను నెగెండ దయిరమ్ దాన్ వెహెఙ్, మని లెకెండ్ వెహెఙ్ నా
వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 21మాటుపేమకిజినిమాతంబెరిఆతితుకికు,నావందిఙ్ మిఙివిజువెహన్న్.
నాను ఇనిక కిజిన, ఎలాగమన ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ నా వందిఙ్ వాండు వెహన్న్. వాండు పబు వందిఙ్ 
నమమ్కమ్ దాన్ సేవ పణి కిజినికాన్. 22మఙిజరిగ్జిని దని వందిఙ్ మిఙివెహెఙ్,మిఙిదయిరంమాట
వెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙెనాను వినిఙ్ మీడగుపోకిస్న. 23మాబుబబ్ ఆతి దేవుణునిమాపబు
ఆతి యేసు కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతి మీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . మీరు మహి
వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . 24 కొస సిలెల్ండ, మా పబు ఆతి
యేసు కీసుత్ ఙ్ పేమిసిన్ విజెరిఙ్ దేవుణు 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 నె యాక. యా సఙం మొదొల్ సిత్కాన్ పవులునె. డగు పది పంటెఙ్ వెనుక, సువార
వెహిస్ని వందిఙ్ పవులు జెలిదు మహివలె, యాసఙమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కితారె, వరి లొఇ మని
ఎపపొదితుఙ్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిని వందిఙ్ పోకిస్నార్. పవులుఙ్ సాయమ్ బా వనిన్ వెట పోకిస్నార్.
వారు కితియానెగిగ్ పణి వందిఙ్ వరిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రాసిని ఉతమ్ నెయాక. నిజమాతి సర్ ద
యేసుకీసుత్ బాణిఙెవానాద్ ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసినాన్.

1 కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం. కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి
తిమోతినావెటమనాన్. పిలిపియపటన్మ్ దుమని కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతిమనిదేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతి విజెరిఙ్, మరి సఙం నడిఃపిసిన్ పాసట్ర్ ఙ, సఙ పెదద్ల్ ఙ, రాసినిక. 2బుబబ్ ఆతి దేవుణు ని పబు
ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పవులు కినిపారద్నం
3 నాను ఎసిత్వలెబా, మిఙి ఎతుత్ కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్ మీ వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న.

4-5మీరుసువారవెంజి,నమిమ్తిత్ దినందాన్ మొదొలిస్ఏలుదాక,సువారసాటిసిన్వందిఙ్ మీరునావెట
జత కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙెమీ విజెరె వందిఙ్ నాను పారద్నం కినివలె,నాను సర్ దదాన్ పారద్నం
కిజిన. 6మరి, మీమనుస్దు నెగిగ్ పణిమొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్ యేసు వాని రోజుదు అయాకపూరి
ఆనిదాక,వాండు నడిఃపిసినెమంజినాన్. యాసఙతి,నాను అనుమానం సిలెల్ండపూరి నమిమ్జిన.

7మిఙినాను నండొ పెమిసన్. అందెఙెమీ విజెరె వందిఙ్ యాలెకెండ్ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను జెలిదుమనివలెబా,సువారదిఙ్ విరోదంఆతికెఙ్ వెహిన్ వరిఙ్ నెగెండమర్ జి
వెహిస్,అయాసువారనిజం ఇజిలోకురిఙ్ వెహిస్తోరిసిన్ వలెబా, దేవుణు నఙి సితియాగొపప్ పణిదు
మీరు విజెరెనా వెట కూడిఃతిమనిదెర్. 8 కీసుత్ యేసుమిఙి పేమిసిని వజనె,నానుబామిఙిపేమిసన్.
మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినయాక నిజం ఇని దనిఙ్ దేవుణునె సాకిస్. 9-11నాను ఈహ నె మీ
వందిఙ్ పారద్నం కిజినఇనికవాతిఙ్ బా,మీరుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండలావుపేమిసిమండెఙ్ 
ఇజి పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి, మరి, ఇనిక వాతిఙ్ బా, నెగిగ్కెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు
పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. నాను ఎందనిఙ్ ఈహ పారద్నం కిజిన ఇహిఙ, కీసుత్ వాని
రోజుదాక నెగిగ్క ఇనిక ఇజి టెట నెసి మీరు ఇని పాపం సిలెల్ండ, ఇని నింద సిలెల్ండ నెగెండ మండెఙ్.
మరి,యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్ మీబతుక్విజుపలితంవానిలెకెండ్ నీతినిజయితిదాన్ మంజినివందిఙ్ 
నానుఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజిన, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబతుక్ సుడ్ఃజి
లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం సీదెఙ్,పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12 తంబెరిఙాండె, నఙి వాతి బాదెఙ్ విజు, మరి నండొ లోకుర్ సువార విని వందిఙ్ పణిదిఙ్ 

వాతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 13అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నె
తొహె ఆతమన ఇజి రాజు ఇండొ మని జమనుఙు విజెరెని మరి పటన్మ్ ది లోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్
మనార్. 14మరినానుతొహెఆతిమనిఙ్,నమిమ్తిత్ తంబెరిఙాలొఇనండొడార్ దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ 
సిలెల్ండ దేవుణు మాట వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మహివలె, పబు ఎలాగ నఙి
సాయం కితాన్ ఇజి వారు సుడ్ తార్. అందెఙె, వారు పబు ముసుక్ నండొ నమకం ఇటాత్ మనార్.
15-17నిజమె, సెగొండార్ నాముసుక్ గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙె వారు కీసుత్ వందిఙ్ 
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వెహిస్నార్. వీరునెగిగ్ మనుస్దాన్ ఆఏండ,పవులుముసుక్మాపుపెరికాప్ ఇజిపొఙెఆనివందిఙెకీసుత్
వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ కితిఙ, నాను జెలిదు మనివలె, మరి నండొ బాదెఙ్ నఙి వానె ఇజి వారు
ఒడ్ఃబిజినార్. గాని మరి సెగొండార్ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. వీరు నఙి పెమిసినార్. సువారదిఙ్ 
ఎదిసిన్ వరిఙ్, మర్ జి వెహిస్ నిజం ఇజి తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్ ఇజి వీరు
నెసినార్. అందెఙె వీరు నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. 18వారు నా వందిఙ్ ఇనిక ఒడ్ఃబితిఙ్ బా, ఇనిక
కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బానఙిఇనితియెల్ సిలెల్ద్ . నెగిగ్ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా,సెఇబుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా,ఎలాగ
ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహెఆజినె. అయాకదెముకెలం. దని వందిఙ్ నాను సర్ ద ఆజిన.

19మరి,సర్ దఆజినెమంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపారద్నమ్ దాన్,యేసు కీసుత్ నఙిసితిదేవుణు
ఆతమ్ సాయమ్ దాన్, నఙి ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు, ఆకార్ దు,నావిడుఃదల వందిఙ్ నెవాతె ఇజి
నాను నెసిన. 20నాను ఇని దని లొఇబా సిగు ఆఏండ మండెఙ్ ఇజినె నాను నండొ ఎదు సుడ్ఃజి
ఆస ఆనిక. గాని ఎసిత్వలెబా నాను కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ దయ్ రమ్ దాన్ కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి తోరిసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను సాతిఙ్ బా, బతిక్తిఙ్ బా కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నాను కిజిని
విజు పణిఙాణిఙ్ నాను తోరిసన్. 21 అందెఙె నాను బతిక్జిన ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙె. నాను సాతిఙ
నఙి లాబం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె నాను కీసుత్ వెటనె మంజినలె. 22-23గాని నాను బతిక్జి
మహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ పలితం వాని పణి కిదెఙ్ అటన్. అయావలె ఇనిక నాను కోరిదెఙ్ ? సాదెఙ్ నా,
బతిక్దెఙ్ నా? నాను నెస్ ఎ. నాను రుండి వనాక్ఙ్ గుపె ఆజిన. యాలోకం డిఃసి కీసుత్ వెట మండెఙ్ 
ఇజినెనాఆస. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకదెనఙిఒదెనెగెద్. 24-25గానినాను బతిక్జినిక,మిఙిగొపప్
అవుసరం. యాకనాను పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను మంజి మీ విజెరె వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ వలె
ఇజి నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె,మీరు కీసుత్ ఙ్ నెగెండ నమిమ్జిమండెఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ 
నానుఅటన్. అయాలెకెండ్ మీరునెగెండనమిమ్జినిఙ్ మీరుసర్ దఆనిదెర్. 26అందెఙె,నానుమీవెట
మరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙిమీనడిఃమితపిసాత్ న్ ఇని దని వందిఙ్ కీసుత్ యేసుఙ్ పొగిడిఃనిదెరెల్.

27 ఇనిక ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారదు మని దనిఙ్ తగిన్ వజ నడిదు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుమీడగువాజి,మిఙిసుడ్ఃతిఙ్ బా, సిలిఙ రెఎండమీవందిఙ్ వెహిఙ్ బా,మీరు విజిదెరె
సువారదు వెహిస్ని నమకం వందిఙ్ ఉండె మనుస్ కలిగ్ జి ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ ఉండె ఆజి నెగెండ
నిలిన్దెరెల్ ఇజినాను నెసాన్లె. 28మరి,మిఙిఎదిసిన్ వరిఙ్, ఇని దనిలొఇమీరు తియెల్ ఆఇదెర్  ఇజి
నాను నెసాన్లె. యాక దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని దేవుణు
మిఙిఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె ఇని దనిఙ్ బారుజుప్ ఆనాద్. దేవుణునెయాకెఙ్ విజు కినాన్. 29 కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్దెఙ్ నెఆఏండ,వనిన్ వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ బాదేవుణుమిఙిఅకుక్ సితమనాన్. 30అందెఙె
సువారదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ వెహిన్వరిఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃజి దనిఙ్ మాటు ఉండె ఆతాట్. నాను
ముఙాలె, పిలిపిప్యదు మహివలె ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃతిక మీరు సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కసట్బాడిఃజినిక
వెంజినిదెర్.

2
1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిఙ్, మీబతుక్దు 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,ఉండెమనుస్దాన్,ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ మంజి,నాసర్ దపూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ 
ఆఏండ, కితి దని వందిఙ్ నాను కిత ఇజి పొఙె ఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్ గాని, మహికార్ నఙి ఇంక
పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి, తగిజి మండెఙ్. 4మీ లొఇ విజిదెరెబా, మీ సొంత పణిఙె తొఎండ, మహి
వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ బాసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియామనుస్నెమిఙిబామండెఙ్ .

6 వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి, అయా
అకుక్మండెఙ్ వలె ఇజి పటుతల కిఎతాన్. 7గానివాండు వనిన్మనుస్దాన్,అయాకవిజుడిసాత్ ండె,
ఒరెన్ పణికినివనిన్లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి,లోకుఆతాన్. 8వాండుఒరెన్ లోకుఆతండె,వనిన్ఙ్ వాండెతగె
ఆతాన్. వాండు దేవుణుదిఙ్ లొఙితాండె, సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. గొపప్ సిగుదాన్ 
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కూడిఃతి మని సిలువాదు సాని సావు సాదెఙ్ బా వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. 9అందెఙె దేవుణు
వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ కితాండె,మహివిజుపెరుక్ ముసుక్ గొపప్ పేరు సితాన్.

10-11దేవుణుయాలెకెండ్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పరలోకమ్ దుమనికెఙ్ విజు,బూమిముసుక్
మనికెఙ్ విజుసాతికార్ నిమరి తోర్ ఇకెఙ్ విజుయేసు పేరుదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్ఙ్. విజు
యేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ ఒపుప్కొండెఙ్. అయలెకెండ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ గొపప్ గనం
సీజినార్.

12అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు రకిస్సిత్ లోకుర్ కిదెఙ్ తగిన్ పణిఙ్,మీలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ 
తియెల్ దాన్ వణుకుదాన్ కిదెఙ్ నండొ కసట్పడిఃదెఙ్. ఎసిత్వలెబా, మీరు నామాట వెంజి లొఙితిదెర్.
నాను మీ వెట మనివలెనె ఆఏండ, మీ వెట ఏలు సిలివలె, మరి ఒదె అయాక కిదెఙ్  కసట్బాడిఃదు.
13మీరు అయాక కిదెఙ్ అటిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కితి పణిఙ్, కిదెఙ్ ఇజి మీ
లొఇఆసపుటిసిన్కాన్ దేవుణునె. అయాక కిదెఙ్ సాయం కినికాన్ బాదేవుణునె.

14-15మీరు విజు పణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొ ఆఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరు మూరక్మ్ ది వరి నడిఃమి, సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె, నిందెఙ్ సిలెల్ండ, పాపం సిలెల్ండ, ఇని
తపు సిలి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్. మీరు నని వరి నడిఃమి మంజి, బతుక్ సీని మాట
మీరు నెస్ పిసిన్వలె, ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ ఎలాగజాయిసీజినానో, అయాలెకెండ్ మీరుబామనిదెర్.
16 మీరు యా లెకెండ్ మహిఙ, కీసుత్ వాని దినమ్ దు నాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ సర్ ద ఆదెఙ్ అటన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుమీ నడిఃమి కసట్ బాడిఃజి కితి పణి, ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఎతాద్ ఇజి
మీ బతుక్ రుజుప్ కినాద్. 17 మీరు సువార నమిమ్తిత్వలె, మీ బతుక్ దేవుణుదిఙ్ సితిదెర్. ఒరెన్ 
పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనివలె, పూజ సీని దని ముసుక్ దాకస్ పటుక్ రసం వాకి లెకెండ్, రోమ
అతికారిఙు నఙిసపిత్ఙ,నానలమీపూజముసుక్వాకిన్ లెకెండ్ ఆనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్తిఙ,నాను
సర్ ద ఆజిన. మీ విజెరె వెట సర్ ద ఆజిన. 18అయాలెకెండ్ మీరు విజిదెరెబా నా వెట నండొ సర్ ద
ఆదు.
తిమోతినిఎపపొదితు

19తిమోతిఙ్ మీడగు బేగిపోకెఙ్ పబు ఆతియేసు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ ఇజినాను ఆస
ఆజిన. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్, మిఙి సర్ ద కిబిసాన్న్. అయ లెకెండ్ వాండు మర్ జి వాజి మీ
వందిఙ్ వెహిఙ,నానుసర్ దఆన. అందెఙెతిమోతిఙ్ మీడగుబేగిపోకిస్న. 20మీరునెగెండమండెఙ్ 
ఇజినిజంఆసఆజినికాన్ వీండె. మీవందిఙ్ వినిఙ్ మనిఆసననికాన్ మరిఎయెన్ బానాడగుసిలెన్.
21మహికార్ విజెరె, వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి సొంత పణిఙె సుడ్ఃజినార్. గానియేసు కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ 
తొఎర్. 22గాని, తిమోతి నమమ్కమ్ దాన్ పబుఙ్ సేవ కిజి నెగిగ్కాన్ ఇజి రుజుప్ కితిక మీరు నెసిన్దెర్.
అపొప్సి వెటమరిసి ఎలాగ కూడిజ్ పణి కినాండొ,అయాలెకెండ్ సువార నండొలోకుర్ విని వందిఙ్ నా
వెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్. 23అందెఙె, ఇబెబ్ నఙి జరిగ్దెఙ్ మనిక ఎలాగ జరిగ్నాద్ ఇజి నెసిత్ఙ, వెటనెనాను
వినిఙ్ మీడగు పోకెఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన. 24నానుబా బేగిమీ డగు వాదెఙ్ పబు నఙి తప్ ఎండ
సాయం కినాన్ ఇజినాను నమిమ్జిన.

25 ఎపపొదితుఙ్ మీ డగు మర్ జి పోకెఙ్ వలె ఇజి నాను బాగ ఎతుత్ కిజిన. వాండు నా తంబెరి
ననికాన్. నా వెట జత కూడ్ఃజి పణి కినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి నండొ కసట్బాడిఃజినాన్.
నఙి అవ్ సరం మనివలె తోడుః మంజి సాయం కిదెఙ్ మీరు నా డగు పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీ
డగు మర్ జి పోకిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్
వాతాద్ ఇనిమాటమీరువిహిదెర్ ఇజినెసాత్ ండె,మీరువెహిదెర్ ఇజినండొబాదఆజినాన్. 27నిజమె,
వాండునండొకసట్ంఅరిస్సావుబతుక్ఆతాన్. గానిదేవుణువనిన్ముసుక్ కనికారంతోరిసాత్ న్. వనిన్ఙె
ఆఏండ,నాముసుక్బా కనికారంతోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం ఆతి దనిముసుక్ వనిన్సావు
వందిఙ్ బా దుకం ఆఏండ మంజిని వందిఙ్ నా ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 
28అందెఙె, మీరు వనిన్ఙ్ మరి సుడ్ఃజి సర్ ద ఆని వందిఙ్, నఙి మని దుకం తకు ఆని వందిఙ్ గజి
బిజి పోకెఙ్ ఇజి ఒదె ఆస ఆజిన. 29-30అందెఙె, పబు వెట కూడిఃతి మని వినిఙ్ నండొ సర్ దదాన్ 
డగు కిదు. వాండు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ సావు బతుక్ ఆతాన్. మీరు నా వందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతి
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సాయం కిదెఙ్,వాండు వనిన్ పాణం సీదెఙ్ బాగుసె ఆఏండ కితాన్. అందెఙె వినిఙ్ గవ్ రం సీదు. విని
నని వరిఙ్ బాగవ్ రం సీదు.

3
1ఆకార్ దు, నా తంబెరిఙాండె, పబు వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె, మీరు సర్ ద ఆజినె

మండు. నానుముఙాలెసెగొండార్ సెఇవరివందిఙ్ వెహమన. అయాసఙతిఙ్ నెమరిమరిరాసిత్ఙ్ బా
నాను వంద్ ఎ. అయాకమిఙిమొసెం కిని వరిబాణిఙ్ తపిసాన్ద్.

2వెరి నుకుడిఃఙ పోలితి వరి వరిఙ్ జాగతమండు. వారు నండొ సెఇ పణిఙ్ కినికార్. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిలోకుఆనివందిఙ్ మొగకొడొఃర్ సునతి కిబెఆదెఙ్ వలెఇజివారు కసితంవెహిస్నార్. అయాక
నిజం ఆఎద్. వారు పణిదిఙ్ రెఎండ ఒడొఃల్ 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. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె, మాటు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసినాట్. కీసుత్ యేసు మా వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ సర్ ద ఆజినాట్. సునతి ముసుక్ ఆఎద్,
మా నమకం సునతి కితిఙ, దేవుణు కొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి నమిమ్ఎట్. 4 అహిఙ, యాలెకెండ్ 
మనిసఙతిఙముసుక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ ఆనాద్ ఇహిఙ,మహివరిఙ్ ఇంక నండొవెహెఙ్ 
అటిన్కాన్ నానె. దేవుణు కొడొః ఆదెఙ్ యా లెకెండ్ మని సఙతిఙ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి ఎయెన్ బా
ఒడ్ఃబితిఙ,వనిన్ముసుక్మరిఒదెవెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపుటిస్ఎనిమిది
రోసాక్ఙె నఙి సునతి కితాత్ ర్ . నాను ఇసాఏలు జాతిదిదు మని బెనియమిను తెగగ్దు పుటిత్కాన్. నా
అనిగొగొర్ విజెరె ఎబివారు. నానుబాపూరి ఎబివాండునె. నాను పరిసయవాండు. దేవుణుమోసెఙ్ 
సితి రూలుఙ్ నానుపూరిలొఙిత. 6యాలెకెండ్ కినిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదెసు ఇజి ఒడిఃబిజి,
కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ నాను నండొబాదెఙ్ కితికాన్. మోసెఙ్ సితి రూలుఙ లొఙిజి, ఒరెన్,
నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ అట్ తిఙ,వనిన్లెకెండ్ నానుబాతోరెఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, రూలుఙలొఇ ఇనికబాతప్ ఎత.

7నఙిలాబంవానిక ఇజి ఒడిఃబితియాసఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ రెఇక ఇజినాను డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ 
నెసిన్ వందిఙె డిఃసత్ సిత. 8-9అయాకదె ఆఏండ, నాను ముఙాలె కిజి మహి విజు సఙతిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఇక ఇజినాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసినికాదె విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ విలువమనిక. కీసుత్
యేసుఙ్ నెసిన్ వందిఙెయా సఙతిఙ్ విజు పణిదిఙ్ రఇక ఇజి డిఃసత్ సిత. నాను కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి
మంజినివందిఙ్,మరి,నానుపూరి కీసుత్ యేసువాండు ఆనివందిఙ్ నానుఅయాకెఙ్ విజుగుమమ్ ది
కసర ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుదు మనికెఙ్ లొఙిజినిఙ్ ఆఏద్ నాను నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఆతిక. నాను కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ్ నె,దేవుణు నఙినీతినిజాయితి
మనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నానుకీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్ ఇజినెనానుమరిమరికోరిజిన. ముకెలం,వాండుసావుదాన్ నిఙితి
వలె,దేవుణువనిన్ఙ్ సితిసతుత్ నఙిబాకావాలిఇజినానుకోరిజిన. వాండునావందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్
లెకెండ్ నాను వనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసి వనిన్ వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు
నా వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ నాను వనిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ ఇజి కోరిజిన. నానుసాతి వెనుక మర్ జి బతిక్ని
బతుక్ ఎలాగ్ బానఙిదొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆత ఇజి నాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ నాను
పూరిఆతమనఇజివెహ్ ఎ. గాని కీసుత్ యేసు నఙి కూకివలె,నాను ఎలాగమండెఙ్ ఇజివాండు కోరిత
మనాండొ, దని వందిఙ్ నాను కసట్బడిఃజిన.

13తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నానుపూరిఆత ఇజినాను వెహ్ ఎ. గానిఉండి సఙతినాను కిజిన.
నాను ముఙాలె కిజి మహి వనాక్ఙ్ పోసి, నాను బతిక్జిని బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి
నాను సుడ్ఃజి కసట్బాడిఃజిన. 14అందెఙె దేవుణు నఙి పరలోకమ్ దు కూకిస్ సీని ఇనాయం లొసిన్ నా
గురి వందిఙ్,నాను కసట్ బాడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నాను నమకం ఇటాత్ మన.
15అందెఙె, నమకమ్ దుపూరి పిరీతిమాటు విజెటె,ముఙాలె వెహి వజమండెఙ్ ఇజి, ఉండెమనుస్
మండెఙ్. గానిముఙాలెవెహిఇనిదనిలొఇబామిఙిమరిఉండిమనుస్మహిఙ, దేవుణు అయాకబా



పిలిపిప్ 3:16 284 పిలిపిప్ 4:13

మిఙివెహిస్తోరిసాన్న్. 16దేవుణుమిఙివెహిస్తోరిసిత్ వజమాటుమండెఙ్ ఇనికాదెముకెలం ఆతిక.
17తంబెరిఙాండె, మీరు విజిదెరె, నఙి సుడ్ఃజి నడిఃదు. మాపునడిఃతి వజ నడిఃజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి
మీరునడిఃదు. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నండొండార్ నమిమ్తిత్కాప్ ఇజివెహెఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదుసాతి
ఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండ మనార్ ఇజి వరి బతుక్దాన్ తోరిసినాద్. నిని వరి వందిఙ్ నాను ముఙాలె
మిఙినండొసుటుక్ వెహమన. ఏలు వరి వందిఙ్ నాను వెహిన్ వలె,అడఃబాజినెవెహిస్న. 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. 20గానిమాటు పరలోకమ్ దు మనికాట్. అబెణిఙ్ వాని, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు
ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ . 21వాండుమర్ జివానివలె,మాసతుత్ సిలి సబ్ జి
సొని ఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజు వనాక్ఙ్ అతికారం కిని వనిన్
గొపప్ సతుత్ దాన్,వాండుయాలెకెండ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కినాన్.

4
1అందెఙె నా తంబెరిఙాండె, ముఙాలె నాను నెస్ పిసిత్ దని వజ మీరు పబు ముసుక్ మని నమకం

డిఃస్ ఎండనెమండు. మీరు నా లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్. మీరు నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్.
మీ వెట మండెఙ్ నాను నండొ ఆస ఆజిన. మీరె నఙి నండొ సర్ ద కిబిసిన్కిదెర్, నఙి నెగిగ్ పేరు
తపిసిన్కిదెర్. 2ఓయువొదియసుంటుకెమీరు కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండు ఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబు లోకు. 3మరి, నా వెట సేవ పణి కినికి, నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి. నీను
యాబొదెక్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజినిలెకెండ్ వెహ్ అఇజినాను నిఙివెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్
వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ నావెటనండొకసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతువెట,నావెటజతపణికినిమహి
వరివెటబాకూడ్ఃజిసువారసాటిసెత్ఙ్ అవికు నండొకసట్బాడిఃతె. ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నివరి
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 వందనమ్ కు వెహెఙ్. 7అయావలె, దేవుణు వనిన్ సమాదనం మీమనుస్దు, మీ
గరబ్మ్ దు మిఙి కాపాడఃదెఙ్ సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్.
యాసమాదనం లోకుర్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇక. 8నా తంబెరిఙాండె, ఆకార్ దు, నాను ఉండి వెహిస్న.
మీరు ఈహ ఒడిఃబిజిమండెఙ్ ఇజి నాను వెహిస్న. నిజమాతి వనాక్ఙ్, లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్
వనాక్ఙ్, నాయంమని వనాక్ఙ్, పాపం సిలి వనాక్ఙ్, లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్, గొపప్ పేరు
తపిసిన్ వనాక్ఙ్,లోకుర్ పొగిడిఃని వనాక్ఙ్ మీరు ఒడిఃబిజిమండు. 9మరినానుమిఙి నెస్ పిసిత్కెఙ్,
మీరు నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినెమండు. నాబాణిఙ్ మీరు విహికెఙ్,నాను కిజినికెఙ్ మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ కిజినె
మండు. అయావలె, సమాదనంమిఙి సీజిని దేవుణుమిఙితోడుః మంజినాన్.

నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు
10సెగం రోసుక్ డిఃసిత్దెరె, నఙి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి ఏలు మీరు తోరిసిన్ వందిఙ్ నాను పబుఙ్ సర్ ద

ఆజి వందనమ్ కు వెహిస్న. మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజినె మహిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. గాని నఙి
సాయం కిజిఎతుత్ కిజినాప్ ఇజిమిఙితోరిసెత్ఙ్ అవకాసందొహ్క్ ఎతాద్. 11నఙిఅవ్ సరంమనిఙ్ ఇజి
ఆఏద్ యాలెకెండ్ వెహిస్నిక. ఎలాగమరి సమయమ్ దుబా నఙిమనికాదెసాలు ఇజి సరి కిదెఙ్ నెసత్
మన. 12ఇహిఙ,నఙికావాలసిత్కెఙ్ విజుసిలితివలెఎలాగమండెఙ్ ఇజినాను నెసిన. నండొమనివలె
ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబానాను నెసిన. ఎలాగమరి సమయమ్ దుబా సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన.
పొటపంజితి వలెబా, బఙ కటిస్ని వలెబా, నండొమనివలెబా, ఇనిక సిలివలెబాసరి కిబె ఆదెఙ్ నాను
నెసత్ మన. 13యాలెకెండ్ సరి కిబె ఆదెఙ్ విజు నాను అట్ సిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ నఙి సతుత్
సీజినాన్.
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14అహిఙ్ బా, ఏలుయాలెకెండ్ నాను కసట్మ్ దుమనివలె,మీరు నఙిసాయం 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 బా సిఎతార్. 16 మరి నాను తెసెలొనికయ పటన్మ్ దు
మహివలెబా నఙి అవ్ సరం మహివలె మీరు ఉండి సుటునె ఆఏండ నండొ సుటుక్ డబుబ్ పోకిదెర్.
17మీరుయా లెకెండ్ మరి డబుబ్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజి వెహ్ ఎ. గానిమీరుయా లెకెండ్ 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. 19 మరి, నా దేవుణు,
మీఅవ్ సరం విజు తీరిసాన్న్. లెకక్ సిలిల్ వనిన్ నండొ ఆసిత్దాన్ మాటు బమమ్ ఆని లెకెండ్ తీరిసాన్న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసువెటకూడిఃతిమనికిదెర్. 20మాబుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ అంతుసిలెల్ండ
ఎలల్కాలం గవ్ రంమనిద్. ఆమెన్. 21 కీసుత్ యేసుముసుక్ నమకం ఇటిత్ దేవుణు లోకుర్ ఆతి విజెరిఙ్ 
నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ . నావెటమనితంబెర్ ఙుమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22ఇబెబ్మనిదేవుణులోకుర్ విజెరె,ముకెలం కయ్ సరు రాజుఇండొపణి కిజిని నమిమ్తిత్కార్ మిఙి
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. 23పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్. ఆమెన్ .
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసు పటన్మ్ దుమని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  రాసిని ఉతమ్ నె యాక.

వాండు రోమజెలిదుపొకె ఆతిమహివలెరాసిత్కాదె. పవులు ఎసెఙ్ బాకొలొసిపటన్మ్ దుసొన్ ఎతాన్.
వాండు దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునెయాపటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె కూడిఃతి మని సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ కీసుత్

మనాన్. వనిన్ఒడొఃల్ దేవుణుసఙం. వాండువిజువనాక్ఙ్ ముఙాలెమనికాన్. విజుతయార్ కితికాన్ 
వాండె. విజుఅతికారమ్ కముసుక్ అతికారంమనికాన్ వాండె ఇజి ఎతుత్ కిబిసి రాసినాన్.
నమిమ్తిత్కార్ యా లోకమ్ ది సఙతిఙ ముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఎండ, పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙ

ముసుక్ మనుస్ ఇడ్ దెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిబాయాఉతమ్ దు రాసి
వెహిస్నాన్ .

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నానుని, మాతంబెరి 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. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణు దయ
దరమ్మ్ దాన్,మీరు నిపాతిదాన్  మండెఙ్  సాయం కిపిన్.

3మాపుమీ 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,నిజమాతిబోద, ఇహిఙ,సువారమీరు వెహివలె,దేవుణుపరలోకమ్ దుమీవందిఙ్ 
ఇడిత్ మని దని వందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహిమనిదెర్. అయాకతప్ ఎండదొహ్ కాన్ద్ ఇజి దని వందిఙ్ 
ఆసదాన్  ఎదు సుడఃజినిదెర్. 6-7లోకమ్ ది నండొ దేసమ్ కాఙ్  యాసువార వెహె ఆతి లెకెండ్, మీ
నడిఃమిబా వెహె ఆత మనాద్. మీరు అయాక వెంజి దేవుణు దయ దరమ్ం నిజం ఇజి నెసిత్ బాణిఙ్ 
 అసిమీనడిఃమిఅయాసువారనెగిగ్ పణి కిజినాద్. మీనడిఃమిఅయాసువారనెగిగ్ పణికిజిని లెకెండ్
 మహిలోకురిఙ్ బానెగిగ్ పణికిబిసాన్ద్. మరి,నండొనండొలోకుర్ సువారనమిమ్జినార్. ఎపపానెమిఙి
సువార నెస్ పిసాత్ న్. మాపువనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙి బదులు వాండు కీసుత్ ఙ్ అబె  సేవ కిజినాన్. మీ
మేలు వందిఙ్ నమకమ్ దాన్వాండు కీసుత్ ఙ్  సేవ కిజినాన్. 8దేవుణు ఆతమ్మీలొఇపుటిసిత్ పేమదాన్,
మీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజిబావాండుమఙి వెహమనాన్.

9అందెఙె,మీవందిఙ్  వెహిబాణిఙ్  అసి, డిఃస్ ఎండ ఎసిత్వలెబామీ వందిఙ్  దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కిజినాప్. మీబతుక్దుమీరు కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినవిజుసఙతిఙ్ మీరుబాగనెసెత్ఙ్ ఇజిపారద్నం
కిజినాప్. ఇహిఙమీరు, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని విజు గెణం, బుదిద్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్  ఇజిమాపుపారద్నం
కిజినాప్. 10 మాపు ఎందనిఙ్ యా లెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్ ఇహిఙ, దేవుణు కోరిజిన వజ మీరు
బతిక్జి, వనిన్ఙ్ సర్ ద కిబిసిన్కెఙ్  ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్. ముకెలం, మీరు విజు రకమ్ కాణి నెగిగ్ పణి కిని
వందిఙ్,దేవుణుదిఙ్ నిజంమరిలావునెసిన్వందిఙ్  మాపుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 11దేవుణు,
లోకురిఙ్ తోరిసిత్ గొపప్ బమమ్ కిని వనిన్ సతుత్ దాన్  మీరు సతుత్ మనికిదెర్  ఆని వందిఙ్ యా లెకెండ్
 పారద్నం కిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబావిజుబాదెఙ, సర్ దదాన్విజుఓరిసి, బరిసిమండెఙ్,
మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్. అందెఙెయాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్. 12మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు
ఇహిఙ గొపప్ జాయిదు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు తయార్ కితి ఇడిత్ మని విజు
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దని లొఇ మిఙిబా అకుక్ మండెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మిఙి కితి దని వందిఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ ఇజి మాపు మీ వందిఙ్ యాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13 దేవుణు
మఙి సయ్ తాన్ అతికారం అడిఃగి సీకటుదు తొహె ఆతి బాణిఙ్ తపిసాత్ ండె వాండు పేమిసిని వనిన్
మరిన్  అతికారంఅడిఃగిమఙితతాన్. 14వనిన్మరిన్ ఆతిదనితాన్  దేవుణుమఙివిడుఃదల కితాత్ న్ .
ముకెలం,మాపాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
15తోర్ ఇ దేవుణు మూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగ మనాన్ ఇజి వీండు తోరిసాన్న్. దేవుణు విజు

తయార్ కిని ముఙాల వీండు మహాన్ . తయార్ కితి విజు వనాక్ ముసుక్ అతికారం మనికాండె
కీసుత్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు విజు తయార్ కిత మనాన్. బూమిదు మనికెఙ్,
ఆగాసమ్ దు మనికెఙ్, తోరిన్కెఙ్, తోర్ ఇకెఙ్, ముకెలం గొపప్ సతుత్ మని విజు రకమ్ కాణి అతికారం
కిని విజుదూతెఙ దెయమ్ కాఙ్, విజువనిన్ వెటనె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు కీసుత్ వెటనె తయార్
 కితాత్ న్ . విజువనిన్ఙ్  గవ్ రంసీనివందిఙెదేవుణుతయార్కితాత్ న్ . 17కీసుత్ ,విజుతయార్ ఆనిముఙాల
మనికాన్. విజు వనాక్ఙ్ వాండు కుడుపిస్ అసత్ మనాన్. 18 వనిన్ ఒడొఃల్  ఆతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
 బురవాండె. వనిన్బాణిఙెదనిఙ్  కొతత్ బతుక్వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సాతివరిబాణిఙ్  ముఙాల్
 మర్ జి బతిక్తిమనికాన్ వాండె. విజు వనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ ఆని వందిఙె,సాతి వరిబాణిఙ్,
ముఙాల్ మర్ జి బతిక్తమనాన్. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇనె వనిన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెల్ తి
సిలెల్ండపూరిమండెఙ్  ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్ . 20అందెఙె,మరిన్ వెటనె బూమిదుమని విజువనాక్ఙ్,
పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ఙ్, వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం కితాత్ న్ . వనిన్
మరిన్ సిలువాదు సాతివలె, నల వాకి దనితాన్, దేవుణు బూమిదు మని విజు వనాక్ వెట, దేవుణు
మంజిని పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్ వెట రాజినం ఆతండె, విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ డగు మర్ జి
కుడుఃపాత్ న్. 21ఉండి కాలమ్ దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్, సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ 
దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండ మహిదెర్. 22గాని ఏలు, వనిన్ మరిన్ ఒరెన్ లోకు ఆజి
సాతిసావుదాన్ వాండుమీవెటరాజినం ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇని నింద సిలి, ఇని నేరమ్ కుబా
రెఇ,నొరెఆతిలోకుర్ లెకెండ్, కీసుత్ మర్ జివానివలెమిఙిదేవుణుఎదుమిఙినిల్ పెత్ఙెవాండుమీవెట
రాజినం ఆతాన్. 23మీరు సువార నమిమ్జిమహిఙఅయాలెకెండ్ మంజినిదెర్. మీరు నమమ్కమ్ దాన్ 
దిగజార్ ఎండ మండెఙ్ వలె. యాసువార వెహిస్ని ఆస వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ ఎదు సుడ్ఃజినె మండెఙ్ 
వలె. యాసువారనెనండొదేసెమ్ కాణిలోకుర్ నడిఃమివెహెఆతమనాద్. యాకవెహెఙెపవులు ఇని
నఙి దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .

పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్ సేవ కిజినాన్ 
24ఏలు,మీమేలు వందిఙ్ నాను సమెఙ్ ఓరిసిన ఇజి సర్ ద ఆజిన. ఇహిఙ, కీసుత్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ 

మనిసఙమ్ దిమేలువందిఙ్ నానునాఒడొఃల్ దు సమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలెఇజి కీసుత్ ఏర్ పాటు కితికనాను
పూరి కిజిన. 25-26 దేవుణు నఙి సఙమ్ దిఙ్ సేవ కిదెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . మీ మేలు వందిఙ్,
కీసుత్ వందిఙ్ మని సువార మిఙిపూరి నెసిప్సిన్ బాజత వాండు నఙి సితాన్. యాసువార, ముఙాలె
బతిక్తిమహిలోకుర్ బాణిఙ్ దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ . గాని ఏలు వాండు వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ అయాక తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 27 దేవుణు అయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండుయూదురు ఆఇ వరిఙ్ నండొ దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్ గరబ్మ్ దువాండు ఎతుత్ కిజిడాఃపిస్
ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్  ఇజి తోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ , యూదురు ఆఇ మీ
మనుస్దు మంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణు జాయ్ దు మండెఙ్ మిఙి ఒనిదెర్ ఇజి ఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్ ఇజి. యాకదె దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసిత్ సువార.

28అందెఙెమాపు కీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలంమాపు నండొ గెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ 
బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని వరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండు మర్ జి
వానివలె దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారు పూరి ఆతికార్ ఆదెఙ్ మాపు బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్.
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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 యా
లెకెండ్ కసట్బడిఃజిన ఇహిఙ, మీరుని వారు, నెగెండ దయ్ రమ్ దాన్ నిలిన్ వందిఙ్, మరి, మీరు ఒరెన్ 
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసినివజ, కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజనివందిఙ్ కసట్ బడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయావలెమీరుఅనుమానంసిలెల్ండదేవుణువనిన్గరబ్మ్ దుడాపిత్ ఇటిత్కఇహిఙ, కీసుత్ ఙ్ పూరినెసెత్ఙ్.
3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెటనె దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇడిత్ విజు గెణమ్ ని ఆలోసనెఙ్ నెసెత్ఙ్ 
అటాన్ట్. 4నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్న ఇహిఙ, ఎయెర్ బామిఙి తియానిమాటెఙ్ వెహిస్
మోసెం కిఎండమండెఙ్. 5నానుమీనడిఃమిసిలితిఙ్ బామీవందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ
సర్ దబా ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు ఉండె ఆజి కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ 
డటం నమిమ్జినిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. 6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్, పబు ఇజి ఒపుకొటి మనిదెర్. అందెఙె
వనిన్ వెట కూడిఃతి మనికార్ కిదెఙ్ మని లెకెండ్ మండు. 7 వనిన్ వందిఙ్ మిఙి నెస్ పిసిత్ మనికెఙ్ 
నమిమ్జి, అయకెఙ్ కిజినె మండు. అయాసఙతిఙ్ నలిఙిజి నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙి నెస్ పిసిత్ వజ
నిజమాతి బోదదిఙ్ అసినె మండు. మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు మీ వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ పూరి
మనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండు.

8ఎయెర్ బామొసెం కినిబోదెఙ్ నెసిప్సిమిఙితొహ్ కిమనివరిలెకెండ్ కిఎండజాగరమండు. వారు
మిఙి అరద్ం సిలి మొసెం కిని లోకురిఙ్ మని గెణం నెసిప్సి మొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్ బాణిఙ్ 
వాజినికెఙ్ ఆఉ. గాని పూర్ బమ్ దాన్ అసి నెసిప్సిని బోదెఙ బాణిఙ్ వాజినికెఙె. యాలోకమ్ దిఙ్ 
అతికారం కిజిని దెయమ్ క బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయ లెకెండ్ వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు, కీసుత్ ఒడొఃల్ దునె వెల్ తి సిలెల్ండ పూరి మంజినాన్. 10 కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిఙ్,
మీ కొతత్ బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు మిఙి సిత మనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ ముసుక్,
ఏలుబడిః కినివరిముసుక్,తోరిన్వనాక్ఙ్ ని,తోర్ ఇవనాక్ఙ్ ముసుక్వాండెగొపప్అతికారంమనికాన్.
తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు దూతార్ ని దెయమ్ కు. వనాక్ ముసుక్ గొపప్ అతికారం మనికాండె
వాండు. 11వనిన్వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ బాణిఙ్ సునతి కిబెఆతిలెకెండ్ మనిదెర్.
లోకుర్ వరి కికాణిఙ్ కిని సునతి కిబె ఆఇదెర్,గాని కీసుత్ కితి సునతినె కిబె ఆతిదెర్. ఇహిఙ, కీసుత్ మీ
సెఇ ఆసెఙ్ విజుపూరిలాగితాన్. 12మరి, మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతివలె, కీసుత్ వెట సాజిముసె ఆతి
లెకెండె మనిదెర్. వనిన్ వెట మర్ జి నికె ఆతి లెకెండె మనిదెర్. దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజి
మీరు నమిమ్జిని దనిదానె వనిన్ వెట మర్ జి నికె ఆతిదెర్. దేవుణు సతుత్ నె వనిన్ఙ్ సాతి వరి బాణిఙ్ 
బతిక్సాత్ న్.

13 ఉండి కాలమ్ దు, మీరు సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పాపమ్ కు
కిజినె మహిదెర్, పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ బామిఙి మహె. అయాకెఙ్ సొన్ ఎండ మహె. గాని ఏలు
మిఙినె దేవుణు కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుమాపాపమ్ కు విజునొహన్.
14ఇహిఙ,మఙిసికస్ సీని,మాటు కితితపుఙ్ 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. 15అతికారమ్ 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 .

16అందెఙె,మీరుసెగంబోజనంఉణిజితింజినివందిఙ్ సిలిఙ,మీరుఏంటు ఏంటుబతుక్వందిఙ్ 
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. అయా వాండు కీసుత్ నె. 18 ‘తగె ఆజినాప్ ’ ఇజి వేసం
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తోరెఆఇతిఙ్, దూతెఙ్ మాడిఃస్ ఇతిఙ్,మీరు తపు కితిదెర్ ఇజిమిఙితీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం ఆదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కలాదు సుడ్ఃతి ఇనిదనిఙొ ఆదారం ఇడ్ఃజి అతికారం కిజినాన్. వాండు
కిజిని ఆలోసనెఙ్ సెఇకెఙ్. అందెఙె వాండు గర ఆజినాన్. వాండు గర ఆదెఙ్ మని ఇని సఙతిబా
వనిన్ఙ్ సిలితిఙ్ బా గర ఆజినాన్. 19 అయా లెకెండ్ మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆత
మనాన్. బుర ఆతి కీసుత్ వందిఙ్ మనినిజమాతిబోదవాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర వెహి వజనె ఒడొఃల్ 
సతుత్ దాన్ పిపినాద్. ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ అతిక్సత్ మనాద్. అయాలెకెండె, దేవుణు ఎతుత్
కితి వజనె సఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21 సాతి కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె నని ఆడెఙ, బోదెఙ లొఙిఎండ డిఃబె
ఆతిదెర్. అయకెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇలోకుర్ వందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙె. అందెఙెమరిఎందనిఙ్,సెగంసఙతిఙ్ 
వాడుకొడుమాట్, రుసి సుణ్ మట్,ముట్ మాట్, ఇనియాలోకమ్ ది ఆడెఙలొఙిదెఙ్ వలె ఇజిలొఙిజి
నిదెర్. 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 గెణం మనికార్ ఇజి తోరాన్ర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ తీరమ్నం కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగ
మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి. అయాలెకెండె కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. తగె ఆజినాప్ ఇజి వేసం తోరె ఆదెఙ్ 
ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సర్ ద కిదెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. అందెఙె
నిని ఆడెఙ్ నెగిగ్కెఙె ఇజి తోరెన్. గాని, ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ, ఆప్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆని
వనిన్ఙ్ ఇనిసాయమ్ బా కిఉ. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ లోకురిఙ్ సెఇకెఙె కిబిసెన్.

3
పరలోకమ్ దుమంజిని సఙతిఙవందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమండు

1 కీసుత్ ఙ్ సాతిబాణిఙ్ దేవుణు బతిక్సిత్ లెకెండె,మిఙిబావాండు కొతత్ బతుక్ సితాన్. అందెఙె కీసుత్
మని దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మని సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా నండొ ఆస ఆజిమండు. వనిన్ఙ్ 
దేవుణుగొపప్అతికారమ్ నినండొమరాయ్దసితమనాన్. 2యాలోకమ్ దుమనిసఙతిఙముసుక్మీ
మనుస్ ఇడామ్ట్ . గాని పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙముసుక్ మీమనుస్ ఇడ్ఃదు. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీ పడాఃయి బతుక్ సాత మనాద్. మీరు ఏలు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు బతిక్జినిదెర్. అయాక
లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. 4మిఙి 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, మీరు ముఙాలె కిజి
మహియాలోకమ్ దితపుపణిఙ్ పూరిడిఃసుత్ . ముకెలం, రంకు బూలమాట్, కేలార్ బూలమాట్. దినిన్
వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ ఆజి మనుస్ ఇడామ్ట్ . సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆమాట్. మని దని ఇంక మరి నండొ
కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయా లెకెండ్ కినిక మీరు ఆస ఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని
లెకెండ్ మనాద్ . 6యాలెకెండ్ కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కోపం యా లెకెండ్ కిజిని వరి
ముసుక్ వానాద్. 7ముఙాలెమీరుబా దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండమహివలె, యాలెకెండ్ కిజి మహిదెర్.
8గాని ఏలుయాకెఙ్ ఇనికబా కిమాట్. ముకెలం పగ అసామ్ట్. కోపం ఆమాట్. మహి వరి వందిఙ్ 
సెఇకెఙ్ ఎతుత్ కిమాట్. దుసలాడ్ఃమాట్. కేడిమాటెఙ్ మీ వెయ్ దాన్ వరిగ్మాట్. 9మరి ఒరెన్ వనిన్
వెటఅబదద్ంవరిగ్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీపడాఃయిబతుక్మీరుడిఃసిత్దెరె,నసిత్వలె కిజిమహిసెఇ
పణిఙ్ మీరుడిఃసిత్దెర్. 10అయాకెఙ్ డిఃసిత్దెరె,ఉండినెగిగ్ కొతత్ బతుక్బతిక్జినిదెర్. మిఙితయార్ కితి
దేవుణునెయా కొతత్ బతుక్ మీ లొఇ ఇటాత్ న్. వనిన్ లెకెండ్ మంజిని వందిఙ్ మరి మరి మిఙి కొతాత్ ఙ్ 
కిజినాన్. వనిన్ఙ్ మీరు నెగెండ నెసిన్ వందిఙె, యాలెకెండ్ మరి మరి కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. 11అందెఙె,
యూదురు ఇజినొ,యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, సునతి కిబె ఆతికార్ ఇజినొ, కిబె ఆఇకార్ ఇజినొ, తకు
జాతిదికార్ ఇజినొ, మూరక్మ్ ది నని ఒదె తకు జాతిదికార్ ఇజినొ, వెటి పణి కినికార్ ఇజినొ, కిఇకార్ 
ఇజినొ ఆఏద్ ముకెలం. గాని కీసుత్ నె ముకెలమాతికాన్. వాండు నమిమ్తిత్ వరి విజెరె లొఇమంజినాన్.
12మీరు దేవుణు లోకుర్. వాండు మిఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజి కేట ఇటాత్ న్. అందెఙె,
మీరు మరి ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీపాణం నొతెఙ్ దయతోరిసుత్ . తగిజి మండు. సారిల్దాన్ మండు.
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ఓరిసిమండు. 13మహివరి వెట బరిసుత్ . మీలొఇ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెటమొరొఆజిమహిఙ,
అయాక ఇనిక ఆతిఙ్ బాసెమిసుత్ . పబు ఆతి కీసుత్ మిఙి సెడిడ్నె సెమిసిత్ వజ,మీరు సెమిసుత్ . 14దినిఙ్ 
విజు ఇంకమహివరిఙ్ పేమిసుత్ . అయాకదెముకెలం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ 
మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమండెఙ్ కీసుత్ సీని సమదనం నీమనుస్దు
మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుదేవుణుసఙమ్ దు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటసమాదనమ్ దాన్ 
మంజిని వందిఙె, దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. దేవుణు కితి సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పోస్ ఎండ
దనిఙ్ ఎతుత్ కిజినెవందనమ్ కువెహిస్మండు. 16కీసుత్ వందిఙ్ మనిబోదమీరునెగెండనెసినెమండు.
నండొ గెణమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నేర్ పిసి, బుదిద్ వెహిస్ మండు. దేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజపార్ జి,
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వందనమ్ కు వెహిస్నిపాటెఙ్ పార్ జి, దేవుణు ఆతమ్మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ
పాటెఙ్ పార్ జిమండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండమీపూరిమనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ .
17మీరు ఇనిక వెహిఙ్ బా, ఇనిక కితిఙ్ బా పబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మని వజ కీదు. మాపబు
ఆతికీసుత్ వెట,మిఙిదొహ్ కి దనివందిఙ్ బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ 
కిదు.
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .

18బోదెకాండె, మీరు మీమాసిర్ మీముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు.
మీరు పబు వెట కూడిఃతిమనికిదెర్. అందెఙె అయాకదెమీరు కిదెఙ్ మనిక.

19మాసిరాండె,మీరుమీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . వనాక్ఙ్ బాదెఙ్ కిమాట్.
20కొడొఃరాండె, మీరు మీయాయబుబెబ్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వెండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యాకదె పబుఙ్ 

ఇసట్ం ఆతిక.
21అపొప్సిరాండె,మీకొడొఃర్ మనుస్ రుఙ్ ఎండమంజిని వందిఙ్ మరిమరి జటిఙ్ ఆమాట్.
22వెటి పణి కినికిదెరా,మీరుయాలోకమ్ దిమీఎజుమారుఙ, విజు వనాక్లొఇలొఙిదు. నెగిగ్కార్ 

ఇజి వెహెఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఏద్ . గానిపూరిమనుస్దాన్ వరిఙ్ లొఙిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరుపబుఙ్ తియెల్ ఆజిగవ్ రంసీజినిదెర్. 23మీరుఇనిక కితిఙ్ బా,పూరిమనుస్దాన్ కిదు. లోకుర్ 
వందిఙ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ ఇజి పూరి మనుస్దాన్ కిదు. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పబునె మిఙి పలితం సీనాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఇహిఙ, వాండు ఒటుట్ కితికెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరుసేవకిజినినిజమాతిఎజమానిపబుఆతకీసుత్ నె. 25తపుకినివనిన్ఙ్,వాండు
ఎయెన్ ఆతిఙ్ బావాండు కితితపుప్దిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. ఇజికార్ పెరికార్ ఇజిదేవుణుదిఙ్ తేడ
సిలెల్ద్ .

4
1ఎజుమానిరాండె,మీరుమీవెటిట్పణిమనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్,వరిఙ్ సీదెఙ్ మనికెఙ్ సీజినెగెండ

సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మిఙిబాఒరెన్ ఎజమానిపరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.
2 విసిక్ఏండ 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 దు డాఃఙితి మహికెఙ్ గాని, ఏలు తోరె ఆతి
నిజమాతిసఙతిఙ్ బోదిసెత్ఙ్. యాకబోదిసిత్ఙ్ నె,నానుజెలిదుఆత. 4యాకనానుబోదిసెత్ఙ్ మనికాదె.
అందెఙె నాను నెగెండ, అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి నా వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదు. 5మీరు కిజిని దనితాన్ తెలివిదాన్ నమ్ ఇ వరివెటమండు. మిఙిదొహ్ కిన్
సమయమ్ దు విజు కీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ వెహెఙ్ తయార్ దాన్ మండు. 6మీరు తెలివిదాన్, నెగెండ,
ఎసిత్వలెబా వరి వెట వరిగ్దు. అయావలె, వరి లొఇ విజెరె వెట వారు వెన్ 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. నావెటజత కూడ్ఃజి పబుఙ్ 
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సేవ కిజినికాన్. వాండు నా వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 8మఙి జరిగ్నికెఙ్ మీరు నెసిన్ వందిఙ్ నెగిగ్ మాట
వెహిస్మిఙి దయ్ రం కిబిసిన్ వందిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ మీడగు పోకిస్న. 9ఒనెసిము వనిన్ వెటమీ డగు
వాజినాన్. వీండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాపు పేమిసిన్ ఒరెన్ తంబెరి. మీ పటన్మ్ దికాన్. ఇబెబ్
జరిగ్జినికెఙ్ విజువీరుమిఙి వెహన్ర్ .

10 నా 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) 11 యుసుత్ ఇని యేసుబా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్ యూదుర్ ఙ లొఇ నా వెట కూడ్ఃజి పణి కిజినికార్ వీరు ముఎరె. దేవుణు
ఏలుబడిః వందిఙ్ వెహెఙ్ వారు పణి కిజినార్. వారు నఙి గొపప్ తోడుః ఆతమనార్. 12 కీసుత్ యేసుఙ్ 
సేవ కిజిని, మీ లొఇ ఒరెన్ ఆతి ఎపపా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా
మీ వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటం పారద్నం కిజినాన్. మీరు అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ నమకమ్ దు పూరి
పిరీని వందిఙ్, దేవుణు ఇసట్ం కినికెఙ్ విజుమీరుపూరి నెసిన్ వందిఙ్ వాండు డటంపారద్నం కిజినాన్.
13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ వందిఙ్, లవొదికియ పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ఇయరపొలి
పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాక నిజం ఇజి నాను వెహెఙ్ 
అటన్. 14మాపుపేమ కిజిని లూక డాకట్రుని దెమామిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 15లవొదికియ
పటన్మ్ దు మని కూలెఙ్, నుమ్ పాకుఙ్, వనిన్ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.

16మీలొఇయాఉతం డటం సద్ విజి వెనుక లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దుబా
యాక సద్ విదెఙ్. అయాలెకెండ్ లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ నాను రాసిత్ ఉతం,
వారుమిఙిపోకాన్ర్. అయాకమీరుబా డటం సద్ విదెఙ్.

17 అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబు వెట నీను కూడిఃతి మనికి. నిఙి ఏర్ పాటు కితి పణి పూరి కిదెఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ వలె’, ఇజి. 18పవులు ఇనినానుమిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్న. నాసొంత కీదానెఆకర్ తి
యామాటెఙ్ రాసిన. నాను జెలిదుమన ఇజిపోసామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్ంమీముసుక్ మనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోణిక పటన్మ్ ది దేవుణు
సఙమ్ ఙ్ రాసిత్ మొదోహిఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు 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). యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ వాండుసువారసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్ . బకిమనికార్ ఆతియూదురుఆఇకార్ బానండొండార్ 
బాన్ కూడిజ్ వాజి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిసి మహార్ . అందెఙె దెసలోనిక పటన్మ్ దు మని
సెగొండార్ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్ , పవులు సాటిసిత్మని సువార నమిమ్తార్ . యూదురిఙ్ 
ఇంక యూదురు ఆఇకార్ నండొండార్ సువార నమిమ్తార్ . ఇంజుముంజు మూండి వారమ్ కు బాన్ 
మహండెవాండుబాణిఙ్ సోతసొహన్ . కొతాత్ న్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కినార్ లెసు ఇజి
వరిఙ్ దయ్ రం వెహెఙ్ ఇజి బాన్ తిమోతిఙ్ పోకాన్ . మరి వెనుక దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ దయ్ రం
వెహెఙ్ ఇజి, మరి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తికార్ దేవుణుదిఙ్ తియోలాజి ఎలాగ బతిక్దెఙ్ , మరి బండెఙ్ 
ఆఏండ,మహికార్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజియాఉతం వరిఙ్రాసాత్ న్ .
నండొండార్ యేసుపబు మరిజ్వాని దనిన్ వందిఙ్ అనుమానమాతార్ . దనిన్ వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ 
ఇజియాఉతంరాసాత్ న్ . యేసుపబుమరిజ్వాని వందిఙ్ విజుఅదయ్యమ్ కు రాసత్ మనాద్ .*

1 బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితి మనిన్, తెసస్లొనిక
పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్, పవులుని సిలువాను తిమోతి ఇనికార్ రాసిని ఉతం.
దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సయం కిపిన్ .

తెసస్లొనికాదివరి నమకం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సమదనమ్ కు!
2 ఎసిత్వలెబా మా పారద్నమ్ దు మిఙి ఎతుత్ కిజి, మీరు విజిదెరె వందిఙ్ మాపు దేవుణుదిఙ్ 

వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 3మిఙి దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్ మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్,
మహివరి వందిఙ్ పేమదాన్ మీరు కసట్బాడ్ఃజిని దనిన్ వందిఙ్, పబు ఆతియేసు కీసుత్ ముసుక్ మని
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి డిస్ ఏండ ఓరిసిని ఓరుప్ వందిఙ్ మాపు ఎసిత్వలెబా మా బుబాతి దేవుణు
ముందాల ఎతుత్ కిజిమంజినాప్.

4తంబెరిఙాండె, దేవుణుమిఙిపేమిసాత్ ండె ఎరిల్సత్ మనాన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాపుమిఙివెహిసువార, వహిమాటెఙాణిఙ్ నె ఆఏండ, దేవుణు సతుత్ దాన్, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మరి
మా మనుస్దు పూరి నమమ్కమ్ దాన్ మిఙి నెసిప్సాత్ ప్. మీ వందిఙ్ మాపు మీ వెట కూడ్ఃజి ఎలాగ
బతిక్తాప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 6 గొపప్ పెరి కసట్మ్ దు మీరు పబుఙ్ ని మఙి పోలిసి నడిఃతిదెర్.
గొపప్ పెరి కసట్మ్ కు మిఙి వాతె. గాని దేవుణు ఆతమ్ మిఙి సితి సరద్దాన్ మీరుయా సువారదిఙ్ డగు
కితిదెర్. 7అందెఙె అయాలెకెండ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి నెసెత్ఙ్ మాసిదోణియని అకాయ
ఇని పాంతమ్ కాఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ మీరు ఉండి గురు లెకెండ్ ఆతిదెర్. 8 మాసిదోణియని
అకాయ పాంతమ్ కాఙ్ నె ఆఏండ దేవుణు సువార మీ బాణిఙ్ విజుబాన్ సాటె ఆతాద్. అకాక్దె
ఆఏండ దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం విజేరె నెసాత్ ర్. అందెఙె దని వందిఙ్ మాపు ఇనికబా
వెహెఙ్ అకర్ సిలెల్ద్ .

* 0: 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24
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9-10ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరుఎలాగమఙిడగు కితిదెర్ ఇజివారెవెహిస్నార్. బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్క
డిఃసి,సిజి బతిక్జిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ మీరు ఎలాగ దేవుణు దరోటు
మహిదెర్ ఇజి వారె వెహిస్నార్. బతిక్జిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జిని వందిఙ్, దేవుణు
బాణిఙ్ వానికోపమ్ దాన్ మఙితపిసినికాన్ నాతి,సాతివరిబాణిఙ్ దేవుణు నికిమని వనిన్మరిన్ 
ఆతియేసు, దేవుణు పరలోకమ్ దాన్ డిగ్ జి వానాన్ లె ఇజి వనిన్ వందిఙ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి
మంజినిదేర్.

2
దెసలొనిక పటన్మ్ దు పవులు కితి సువార పణి

1తంబెరిఙాండె,మాపుమీడగువాతికపణిదిఙ్ రెఎండఆఏతాద్, ఇజిమీరెనెసినిదెర్. 2ముఙాల
పిలిపియా పటన్మ్ దు మఙి ఎసొ కసట్మ్ కు వాతె, మరి ఎసోనొ సిగు కితాత్ ర్  ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
గాని గొపప్ గటిదాన్ అడుడ్ ఙ్ వాతిఙ్ బాగాని దేవుణు మఙి సితి దయ్ రమ్ దాన్ సువార మాపు మిఙి
వెహప్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 3మామనుస్దు ఇనికాదొ సెఇ ఉదేసమ్ దానొ, మఙి ఇనికాదొ లాబం
దొహ్ కెఙ్ ఇజినొ, మిఙిమోసెం కిదెఙ్ ఇజినో మాపుయా సువార మిఙి వెహ్ ఏతాప్ . 4గాని అకక్దె
ఆఏండ మాపు తగిన్కాప్ ఇజి దేవుణు మఙి సుడ్ఃజి సువార వెహెఙ్ ఇజి ఒపజెపిత్ వందిఙ్ మాపు
వరిగ్జినాప్. అందెఙెమాపులోకురిఙ్ సరద్ కిబిసిన్కార్ అఏండ,మామనుస్ఙపరీకస్ కిజినిదేవుణుదిఙ్ నె
సరద్ కిబిసిన్కార్ ఆదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజినాప్. 5మాపుమిఙి వెహికెఙ్ ఇనికెఙ్ బాపొఙిజినిమాటెఙ్ ఆఉ
ఇజిమీరు నెసినిదెర్. మరిమఙి డబుబ్ వందిఙ్ నండొ ఆసమనాద్ ఇజిమీరు నెస్ ఎండ,మీబాణిఙ్ 
ఇనికబా గణసెత్ఙ్ ఇజిమాపుఇనికబాడాఃపిస్ వరిగ్ఏతాప్ ఇనిదనిన్ఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 6లోకుర్ మఙి
పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమాపుకోర్ ఏతాప్. మీరుగానిమహికార్ ఎయెర్ బాగానిమఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజిమాపు
కోర్ ఏతాప్. మాపుకీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ రు ఆతికాప్ ఇజిమీబాణిఙ్ 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. అందెఙె మాపు గొపప్
సరాద్ దాన్ మీ వెట దేవుణు సువార వెహిన్కదె అఏండ, మరిమీ వందిఙ్ మాబతుక్దాన్ ఇనిక కిదెఙ్ 
అటాన్పొ అకెక్ఙ్ కిదెఙ్ బా తయార్ ఆత మహప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు మఙి నసొ డగుహికిదెర్ 
ఆతిదెర్. 9తంబెరిఙాండె,మీనడిఃమిసువార వెహిస్మహివలె,మాపుమీముసుక్ ఆదారం ఆఏండ,
రెయు పొగొల్ కసట్బాడిజ్ పణి కిజి మహప్. మాపు కసట్బాడిజ్ పణికితిక మరిమా కసట్మ్ కు విజు మీరు
తప్ ఏండ ఎతుత్ కిజిమంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్.

10దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీనడిఃమి,మాపుఎసొబకిదాన్,నీతినిజాయితిదాన్,నిందెఙ్ 
సిలెల్ండ ఎలాగ బతిక్తాప్ ఇని దనిఙ్ మిరె సాకిస్, దేవుణుబా సాకిస్. 11-12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. వనిన్
గొపప్ జాయ్ దుని, వనిన్ ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ ఇజిమిఙి కూకిమని దేవుణుదిఙ్ తగితి లెకెండ్ మీరు
బతిక్దెఙ్ ఇజి మిఙి ఒరెన్ అపొప్సి వనిన్ కొడొఃర్ వెట ఎలాగ వెహిస్ నెగిగ్ సరుద్ నడిపిసినండొ, అయ
లెకెండెమీలొఇ పతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిజి, దయ్ రం వెహిస్, బతిమాల్ జిమాపుమీవెటమహప్ 
ఇజిబామీరు నెసిన్దెర్.

13మాపుదేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాడిఃస్ ఏండవందనమ్ కు కిజినెమంజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమా
బాణిఙ్ మీరు వెహిమనిదేవుణుమాట,అకక్లోకుర్ బాణిఙ్ వాతిమాటలెకెండ్ ఆఏండ,అక నిజం
మనిలెకెండ్ నె,దేవుణుబాణిఙ్ వాతిదేవుణుమాటలెకెండెన్మీరుడగు కితిదెర్. అందెఙెదేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీమనుస్దుఅకక్నెగిగ్ పణి కిజినాద్. 14తంబెరిఙాండెమీరుయూదయదేసమ్ దు
మని కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తిత్ మని దేవుణు సఙమ్ కాణి వరిఙ్ పోలిసి నడిఃసినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు వరి సొంత లోకుర్ ఆతి యూదురు బాణిఙ్ సమెఙ్ ఓరిసిత్ మహి లెకెండ్ మీరుబా మీ సొంత
లోకుర్ బాణిఙ్ సమెఙ్ ఒరిసిత్దెర్. 15యూదురు ఆతికార్ పబు ఆతి యేసుఙ్ ని దేవుణు పవకరుఙ
సపాత్ ర్. వారు మఙిబా డిఃస్ ఏండహిమెస్ఙ్ కితాత్ ర్ . యూదురు ఆఇకార్ సువార వీంజి దేవుణు వరిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ ఆఎద్  ఇజిమాపు వరి వెట వరిగ్ఏండ మఙి అడు కిజి దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి వారు
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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 నెదూరంఆతాద్ 

గానిమామనుస్ దూరం ఆఏతాద్ )మర్ జిమీడగు వాజిమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి నండొ
పణి కితాప్. 18నిజమె,మీడగు వాదెఙ్ ఇజి గొపప్ ఆస ఆతాప్ గాని సయ్ తాను దనిఙ్ అడుడ్ కితాత్ న్ .
పవులు ఇనినానుమరిమరిమీడగు వాదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃత. 19మాపుఎయెర్ వందిఙ్ దేవుణు ఎదు
ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజినాప్ ? మఙిసరద్ కిబిసిన్కార్ ఎయెర్? సిలిల్ఙఎసిత్వలెబామాపుయేసుకీసుత్ ఎదు
పొగిడిఃజి,మఙిగొపప్ సరద్ కలిగ్ సిని ఉండిటోపి లెకెండ్ మనికార్ ఎయెర్ ? మాపబు ఆతియేసు కీసుత్
వాని వలె వనిన్ ఎదు మంజిని మీరెగదె?. 20 నిజమె మీరె మఙి నెగిగ్ పేరు తపిసినికిదేర్. మఙి సరద్
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 రంవెహిస్,సతుత్ మనివరిలెకెండ్ ముఙాలనడిఃపిసెత్ఙ్ ఇజియేసుకీసుత్ వందిఙ్ సువారసాటిసెత్ఙ్ 
మావెట కూడిజ్ దేవుణు పణి కినికానాతిమాతంబెరి ఆతి తిమోతిఙ్,మీడగు పోకాప్. 3అందెఙెమీ
లొఇ ఎయెన్ బాయా కసట్మ్ కాఙ్ సుడ్ఃజి వెనుక సొన్ ఎండ, యేసుకీసుత్ ముసుక్ మని నమకమ్ దు
గటిఙ నిలిస్ మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మాటు యాకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
4నిజమె,మాపుమీవెటమహివలెనెమఙిహిమెస్ఙ్ వానె ఇజిమిఙి వెహిస్ మహప్. యాకెఙ్ మాపు
వెహితిలెకెండ్ నెజరిగ్తెఇజిమీరునెసినిదెర్. 5ఎలాగబాసయానుసెఇపణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజిమీమనుస్దు
ఆస పుటిసి, మీ నడిఃమి మాపు కితి పణిఙ్ విజు ఉండి వేల పణిదిఙ్ రెఏండ కితాత్ ను ఇజి నాను
తియెలాత. అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి, యాక ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండ మీ నమకం వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ 
ఇజినాను తిమోతిఙ్ పోక.

తిమోతితతినెగిగ్ కబు
6గానితిమోతిమీబాణిఙ్ ఏలెమాడగువాతాన్. మిఙిదేవుణుముసుక్మనినమకంవందిఙ్,మీ

పేమవందిఙ్ నెగిగ్ కబు తతాన్. మాపుమిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిని లెకెండ్,మీరుబామఙి సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి వాండు వెహాన్ . మరి మా వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా సరాద్ దాన్ ఎతుత్ కిజినిదెర్ గె.
7 అందెఙె 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 దేవుణు ముసుక్ మిఙి మని నమకం మా బతుక్ లెకెండ్ నె మఙి విలువాతిక
ఆజినాద్. 9దేవుణు ముందాలమీ వందిఙ్ మనిన్ విజు సరద్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు ఎసొ
వెహిఙ సరి ఆనాద్ ? ఎసొస్ మాపు వెహిఙ్ బా అకక్ తకుక్నె మంజినె. 10మాపుమిఙి మరి ఉండి
సుటు సుడ్ఃజి దేవుణుముసుక్మనిమీనమకమ్ దుమిఙితకుమనికపూరి కిదెఙ్ ఇజిఉండిసుటు
అవ్ కాసం దొహ్ కికెఙ్ ఇజి రెయుపొకల్ దేవుణు వెటపారద్నమ్ దు నండొ బతిమాలిజినాప్.

11మాబుబాబ్తి దేవుణునిమా పబువాతియేసు మీ డగు వాదెఙ్, మఙి ఇని అడుడ్ సిలెల్ండ సరి
తొరిసిన్. 12మాపుమిఙి పేరెమిసిని లెకెండ్ మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట పేమిసెత్ఙ్, మరి మీలొఇ
మని పేమనండొఅజిపొగిజిని లెకెండ్ పబుమిఙిసాయం కిపిన్.

13మాపబువాతియేసువనిన్నీతినిజాయితిమనివరివెటవానివలె,మాబుబాబ్తిదేవుణుఎదు
మీరు ఇని కరయిసిలెల్ండ, నీతి నిజాయి తిదాన్ మండెఙ్,మీమనుస్దు దేవుణుమిఙి సతుత్ సిపిన్.

4
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ బతిక్ని వందిఙ్ 
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1 తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇజి మాపు మిఙి నెసిప్సత్ మనాప్.
మీరు అయాలెకెండ్ నె కిజినిదెర్. గాని అకక్ర్ దిఙ్, మాపుమిఙియేసుపబు పేరుదాన్ గటిఙ సారిసి
సారిసివెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙమీరుఅయలెకెండ్ మరిఒదెనెగెణ్ కిజిమండు. 2యేసుపబుబాణిఙ్ 
మఙిదొహ్ కి అతికారమ్ దాన్ మాపుమిఙినెసిప్సిత్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

3 మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఒపప్జెపిస్ వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతికార్ ఆజి మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు
ఇసట్మాజినాన్. మీరు రంకు బూలానిక ఆఎద్  ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. 4అకాక్దె ఆఏండ దేవుణు
మీ ఒడొఃల్ దిఙ్ మని ఆసదిఙ్ సరి సిఏండ, ఒరెన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ ఇని పాపమ్ దిఙ్ సొన్ ఏండ
ఎలాగతగితిలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజఅడిదెఙ్ ఇజిమీరుఒరెన్ ఒరెన్ నెసెత్ఙ్ వలె. 5మీరు,
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇ వరిలెకెండ్ , ఉత్ పుత్ ఆజి మండెఙ్ ఆఏద్ . 6 ఎయెన్ బా,
ఉత్ పుత్ ఆజి, వనిన్ వెట మనిన్ నమిమ్తిత్కానాతి ఒరెన్ తంబెరి ఆలిస్ వెట, కూడ్ జి మంజి, వనిన్ఙ్ 
మొసెం కిదెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ కిని వరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్. దినిన్ వందిఙ్  మాపుముఙాలమీ
వెట కసితం వెహామహప్. 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ. రంకు బూలాజి బతిక్దెఙ్ ఇజి దేవుణు మఙి కూకెఙ్ 
సిలెల్న్ , గాని పాపం సిలి నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ ఇజినె కూక మనాన్. 8 అందెఙె యా బోదదిఙ్ నెకిస్
పొకిన్కాన్, లోకుదిఙ్ నెకిస్ పొక్ ఏన్ గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మిఙి సీజిని 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 ఎలాగ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి
దేవుణునెమిఙినెసిప్సత్ మనాన్. 10నిజమెమాసిదొనియపాంతమ్ దుమనికతంబెరిఙవిజేరిఙ్ మీరు
పేమిసినిదేర్. గానిమీరుమరి ఒదె పేమిసిమండెఙ్ ఇజిమాపుసారిసిసారిసి వెహిస్నాప్. 11మాపు
ముఙాల్ లె మిఙి ఆడ సితిత్మహి లెకెండ్ సారిల్దాన్ బతిక్దెఙ్ ఆస ఆజి మండు. మరి మీ కికాణిఙ్ 
మీవందిఙ్ పణి కిజి మండు మహివరి సఙతిఙ లొఇ బుర డుఃత్ ఏండ, మీపణిఙ్ సుడ్ఃజి మండు.
12నసిత్వలెమీబతుక్సడ్ఃజినమిమ్ఇకార్ మిఙిగవ్ రంసీనార్. మరిమీరు,మహివరిముసుక్ఇనిదని
వందిఙ్ బాఆదారం ఆఏండమంజినిదెర్.
పబుమర్ జివానివందిఙ్ 

13 తంబెరిఙాండె, 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 ఇజిమాపు కోరిజినాప్. 14యేసుపబు సాతండెమర్ జి నిఙితాన్ 
ఇజిమాటునమిమ్జినాట్. అయలెకెండ్ నెయేసుపబుముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃజిసాతివరిఙ్ బాదేవుణు
యేసు వెట కూకన్ తనాన్. 15 అందెఙె పబు ఆతి యేసు వెహి మని మాట అసి మాపు మిఙి
దయ్ రమ్ దాన్ వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఏలు బతిక్జిని మాటు, యేసు పబు మర్ జి వాని రోజు
బతిక్జి మహిఙ్ బా, పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతి వరిఙ్ ఇంక ముఙాల వనిన్ డగు సొండెఙ్ 
అట్ ఏట్. వారె ముఙాల సొనారెల్. 16 పబువాతి యేసుకీసుత్ వనిన్ గొపప్ పెరి జాటుదాన్ ఆడ సీజి,
విజు దాతారి ముసుక్ నెయిక్ ఆతి దూత జాటుదాన్ ని, దేవుణుది గొపప్ పెరి జోడుఃబంగ ఊకిన్
జాటుదాన్ పరలోకమ్ దాన్ డిఃగిజ్ వానివలె, యేసుపబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి సాతికార్ ముఙాల
నిఙ్ నార్ లె. 17 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ బతిక్జినిమాటు యేసుపబుఙ్ దసుల్ ఆదెఙ్ ఆకాసమ్ దు
మని మొసొపుదు వరివెట పెరె ఆనాటెల్ . అయాలెకెండ్ మాటు పబు వెట ఎలాకాలం మంజినాటెల్ .
18అందెఙెమీరుయామాటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్మండు.

5
1తంబెరిఙాండె, ఎసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజు జరిగ్నాద్ లె ఇజి, ఆ గడిఃయ వందిఙ్ నొ, ఆకెఙ్ ఎలాగ జరిగ్నె

ఇని వందిఙ్ నొమాపుమిఙిరాసెత్ఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ .
2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బాఒడ్ఃబిఎండమనివలె రెయక్,డొఙ కిదెఙ్ డొఃఙారి ఎలాగవానాండొ,

అయా లెకెండ్ నె పబు వాని దినంబా మంజినాద్ ఇజి మీరు బాగ నెసినిదెర్. 3 “సమదనమ్ దాన్ 
మనాప్,మఙిఇనితియెల్ సిలెల్”,ఇజిలోకుర్ వరిగ్జిమంజినివలెనె,పొటాదుమనిన్బోదెలిదిఙ్ ఎలాగ
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ఏరుఈబానినొపిప్వానాదొ,అయలెకెండ్ నెవెటనెనాసనంవరిముసుక్వానాద్ లె. అందెఙెఎయెర్ బా
తపెఆదెఙ్ అట్ ఏర్.

4తంబెరిఙాండె, ఇనికబా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె, ఒరెన్ డొఙారి లెకెండ్ అయా దినం మీ ముసుక్
వాతిఙ్ బా మీరు బమమ్ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు దిని వందిఙ్ నెస్ ఏండ సీకటిదు బతిక్ని
కిదెర్ ఆఇదెర్. 5మీరు విజిదెరె జాయ్ దు పుటిత్ నని వరి లెకెండ్ మనిదెర్, వెడెదిఙ్ పుటిత్ నని వరి
లెకెండ్ మనిన్దెర్. మాటురెయుదిఙ్ పుటిత్ ననివరిలెకండ్ ఆఎట్. 6అందెఙెమాటుమహివరిలెకెండ్ 
నిద కిజిమన్ ఏండమామనుస్దిఙ్ అడిఃజి తెలిదాన్ మంజినాట్. 7నిద కినికార్ రెయు నిద కిజినార్.
ఉణిజిసోసిన్కార్ రెయక్సోసిమంజినార్. 8మాటువేలెదిఙ్ పుటిత్ ననివరిలెకెండ్ మనికాట్. అందెఙె
మాటుమామనుస్దిఙ్ అడిడ్ఃజి, దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ ని పేమ, మఙి గుండెదిఙ్ అడు కిని
ఉండిఇనుముసొకలెకెండ్ తొడుఃగినాట్. మరిదేవుణుమఙిరకిస్సాన్న్ లెఇజివనిన్వందిఙ్ ఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిక, మఙి బురాదిఙ్ అడు కిని ఇనుము టోపి లెకెండ్ తొడిఃగిజి మంజినాట్.
9ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాపబువాతియేసుకీసుత్ మఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె దేవుణు మఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
గానివనిన్బాణిఙ్ వానిసికస్ వందిఙ్ అఏద్. 10మాటు బతిక్తిమహిఙ్ బా,సాతిమహిఙ్ బా,వాండు
మర్ జివానివలె వనిన్వెటమఙి బతిక్సెత్ఙ్ నెయేసుకీసుత్ మా వందిఙ్ సాతాన్. 11అందెఙెమీరు ఏలు
కిజిని లెకెండ్ నె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట దయ్ రం వెహిస్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ మని
నమమ్కమ్ దు పిరిని లెకెండ్ సాయం కిజిమండు.

12తంబెరిఙాండె,యేసుపబుబాణిఙ్ మనిన్అతికారమ్ దాన్ మిఙినెసిప్సి,బుదివెహిస్,మీనడిఃమి
కసట్బాడిఃజి దేవుణు పణి కిని వరిఙ్ గవ్ రం సీదు ఇజి మిఙి బతిమాల్ జినాప్. 13వారు కిజిని పణి
వందిఙ్ వరిఙ్ నండొ పేమిసి గవ్ రం సీజి మండు. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట నిపాతిదాన్ బతిక్జి
మండు. 14 తంబెరిఙాండె, మాపు మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, బదకమ్ దాన్ మని వరిఙ్ మీరు
బుదిద్ వెహ . విసారం అసిత్ మనివరిఙ్ దయ్ రం వెహిస్ మండు. దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు
పిరిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ సాయం కిజిమండు. విజేరె వెట ఓరిసి మండు. 15ఎయెన్ బావనిన్ వెటమరి
ఒరెన్ కితి సెఇ పణిదిఙ్ మరిజ్ సెఇ పణిఙ్ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎసిత్వలెబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట
కనికారమ్ దాన్ మండు. లోకుర్ విజెరె వెటబా కనికారమ్ దాన్ మండు.

16 ఎసిత్వలెబా సరద్దాన్ మండు. 17 డిస్ ఏండ పారద్నం కిజి మండు. 18 ఎలాగ మరి
సమయమ్ దుబా విజు దనిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మని
మీరుయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.

19 మీ లొఇ మని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నపామ్ట్. 20 దేవుణు బాణిఙ్ వాతి దేవుణు పవకరు వెహి
మాటెఙ నెకిస్ పొకామ్ట్. 21 విజు వనకాఙ్ పరిస కిజి నెగిగ్ దనిఙ్ డగు కిదు. 22 సెఇ విజు వనాక్ఙ్ 
దూరం కిదు.

23నిపాతిదిఙ్ పబువాతిదేవుణునెమిఙిపూరినెగిగ్కార్ కిపిన్. మాపబువాతియేసుకీసుత్ వానిదాక
వనిన్ ఎదు మీ దేవుణు ఆతామ్ని, మీపాణం, ఒడొఃల్ విజు ఇని నిందెఙ్ సిలెల్ండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి
మనీన్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. 24మిఙి కూకి మని దేవుణు నమమ్కమాతికాన్ . అందెఙె వాండు
వెహి లెకెండ్ నె కినాన్.

25 తంబెరిఙాండె, మా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 26 పూరి నెగిగ్ మనుస్దాన్ పొంపిజి ముదుద్ కిజి
తంబెరిఙ్ విజెరిఙ్ వందనమ్ కు వెహ . 27 తంబెరిఙ్ విజేరిఙ్ యాఉతం సద్ వీజి వెన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి
పబువాతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి బతిమాలిజిన. 28మాపబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ం మీ
వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తెసస్లోనిక పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
రాసిత్ రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు దెసలోనిక పటన్మ్ దు మహి దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ మనిన్

రుండి ఉతం. సీలాని తిమోతి ఇనికార్ దెసలోనిక పటన్మ్ దు సొనిస్, అపొసుత్ డు ఆతి పవులు రాసిత్
ఉతం సీజిమరిజ్ వాతిత్ వెనుకయాఉతంరాసె ఆతమనాద్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .
యా ఉతమ్ దు మొదొహి ఉతమ్ దు మనిన్ దనిన్ఙ్ సమానమాతి మాటెఙ్ మనెన్. (ఉండి

దెసస్లోనిక నెలవ్ కిబిసినిక సుడ్ఃదు). రుండి ఉతమ్ కాఙ్ ,వాండు కితిత్ సువార పణిదాన్ తయారాతి
మనిన్ సఙమ్ కాఙ్ వనిన్మనుస్దుమనిన్బాద,పవులుతోరిసినాన్ . తపుప్బోదదిఙ్ ,అబదద్ం నెసిప్సిని
వరిఙ్ లొఙిజిమన్ ఎండ, గటిఙ నిలిస్మండు ఇజి పవులు వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసినాన్ .
యేసుపబుమరిజ్వానివందిఙ్ యాఉతమ్ దురాసత్మనాద్ . (రుండిదెసస్లోనిక1:9-10; 2:1-3).

యేసుపబు సిలువాదుసాజి,మరిజ్ నిఙితివెనుక ఇంజుముంజు 17-20పంటెఙ్ 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 ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నె మండెఙ్ వలె.
అయలెకెండ్ వెహిస్నిక, కిదెఙ్ మనిన్ సరి ఆతి సఙతినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుముసుక్ మనిమీ
నమకం మరి నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మని పేమమీరు విజిదెరె
లొఇ మరి నండొ ఆజినాద్. 4 అందెఙె మీరు, డిఃస్ ఎండ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిని వందిఙ్, సమెఙ్ ఓరిసి
మహిఙ్ బా దేవుణు ముసుక్ మని నమకమ్ దు మీరు ఎలాగ గటిఙ నిలిస్ మంజినిదెర్ ఇజి మహి
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మీవందిఙ్ మాపుపొగ్ డిఃజి వెహిస్నాప్.

5 నీతి నిజాయిదాన్ దేవుణు తీరుప్ సిజినాన్ ఇని దనిఙ్ యాకెఙ్ విజు రుజుప్ ఆజినె. దేవుణు
కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ మిరు తగిన్కిదెర్ ఆజినిదెర్. దని వందిఙ్ నె యా కసట్మ్ కు విజు మీరు
ఓరిసినిదెర్. 6-8మా పబు ఆతి యేసు నేగ్ డిఃజిని సిసు కొనెఙాణిఙ్ వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని దూతెఙ
వెటపరలోకమ్ దాన్ తోరెఆనివలె,దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇవరిఙ్ ని,మాపబుఆతియేసుసువారమాటెఙ్ 
లొఙిఇ వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ లె. దేవుణు నీతి నిజాయిమనికాన్. అందెఙె నసిత్వలె మిఙి సమెఙ్ కితి
వరిఙ్ సమెఙ్ మర్ జిసీనాన్ లె. సమెఙ్ ఓరిసిత్మనిమిఙిని,మఙిరొంబిసాన్న్ లె. 9నసిత్వలెయేసుపబు
సెఇ వరిఙ్ వనిన్ ఎదుహన్, వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్,వారు వనిన్ డగు మన్ ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలం
మంజినినాసనమ్ దాన్ సికస్సీనాన్ లె. 10అయారోజు,వనిన్ఙ్ సెందితివరివెటవనిన్గొపప్జాయ్ తొరె
ఆదెఙ్,మరివనిన్ఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరెబమమ్ఆనిలెకెండ్ వరినడిఃమిపబువానివలెమాపువెహిమా
సాసయ్మ్ కునమిమ్తిత్కిదెర్ ఆతిమీరుబావరివెటమంజినిదెర్ లె. 11యాకామామనుస్దుమంజి,మిఙి
వాండు కూకి దనిఙ్ తగిన్కిదెర్ లెకెండ్ దేవుణు మిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి, మరిమీ నెగిగ్ ఉదెసమ్ కు విజు,
మరిమీరు వనిన్ ముసుక్ ఇడిత్ మని నమమ్కమ్ దాన్ కిజిని విజు పణిఙ్ దేవుణు వనిన్ సతుత్ దాన్ పూరి
కిదెఙ్ ఇజిమాపుమీ, వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. 12మాదేవుణు బాణిఙ్ ని
పబు ఆతి యేసు కీసుత్ బాణిఙ్ వాతి దయా దరమ్మ్ దాన్ యేసు పబు పేరు మీ నడిఃమి గొపప్ పెరిక
ఆదెఙ్,మరిమీరు వనిన్ వెట కూడిజ్ గొపప్ పేరు పొందితికిదెర్  ఇజితొరె ఆదెఙ్ ఇజిమాపుయాలెకెండ్ 
మీవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్.
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2
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ 

1-2తంబెరిఙాండె,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ మరిజ్ వాని దినమ్ వందిఙ్ నిమాటు వనిన్ వెట కూడిజ్
మంజిని వందిఙ్ ఏలు వెహిస్నాప్. పబు ఆతియేసు వాతమనాన్ ఇజి ఉండి పవకమాటదానొ,మా
బాణిఙ్ వాతి లెకెండ్ ఉండి ఉతం వాతాద్ ఇజినొ, కబు వాతాదిజినొ వెంజి గజిబిజి ఆజి మీమనుస్
సెదిస్ ఏండ, తియెల్ ఆఏండ మండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి బతిమాలిజ్నాప్. 3 ఎయెర్ బా ఇని పణి కిజి
మిఙిమోసెం కిఏండజాగరమండు. (అయదినం ఏలుదాక రెఏదె). లోకుర్ నండొండార్ దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇ పణిఙ్ కిజి టంటెఙ్ ఆనారెల్. మరి దేవుణు రూలుఙ విజు పడిఃఇ కిజినినాసనమ్ 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, అయవిజువనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ వాండె
దేవుణు ఇజి వెహన్డె,వాండు దేవుణు గుడిఃదుబాసొనిస్ బసాన్న్.

5నానుమీవెటమహివలెయాసఙతిఙ్ మీవెటవెహిమహికమీరు ఎతుత్ కిఇదెరా? 6వనిన్ వందిఙ్ 
ఏరాప్టు కితిమనిగడిఃయాదునెవాండుతోరెఆదెఙ్ వలె. అందెఙె,ఏలునాసనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ఆతి
వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిజి నిల్ సినిక ఇనికాదొ ఇజిమీరు నెసిన్దెర్. 7దేవుణు విజు రూలుఙ పడిఃఇ పణి కిజిని
డాఃఙితి మని సతుత్ ఏలుబా పణి కిజినాద్. గాని దనిఙ్ అడుడ్ కిజి నిల్ సి మంజినికాన్ నడిఃమిహన్ 
లాగె ఆనిదాకయాలెకెండ్ అడుడ్ కిజి మంజినాన్. 8నసిత్వలె దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ 
తోరెఆనాన్ లె. వనిన్ఙ్ మాపబు ఆతియేసు వనిన్ వెయుదాన్ వానిఊపిదాన్ సపిస్,వాండువానివలె
మంజిని గొపప్ జాయ్ దాన్ వనిన్ఙ్ నాసనం కినాన్ లె. 9-10 దేవుణు రూలుఙ పడిఃఇ పణిఙ్ కినికాన్ 
తోరెఆనివలెసయాను వనిన్ సతుత్ దాన్ రకరకమ్ దిబమమ్ పణిఙ్ నిగొపప్ పెరి పణిఙ్ కిజి,నాసనంఆజి
సొనివరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసెం కిదెఙ్ విజుసెఇపణిఙ్ కిజితొరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనిజమాతిదనిఙ్ 
పేమిసి దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వారు ఒప్ ఎతార్. అందెఙెవారు నాసనం ఆజిసొనిస్నార్. 11అందెఙె
వారు అబదమ్ దిఙ్ నమిమ్ని లెకెండ్ మోసెం కిని సతుత్ దిఙ్ దేవుణు వరిముసుక్ పోకాన్న్. 12అందెఙె,
నిజమాతిదనిఙ్ నమిమ్ఏండ సెఇదని వెట సరద్ ఆతి విజెరిఙ్ దేవుణు సికస్ సీనాన్.

గటిఙనిలిస్మండు
13గానిమీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా దేవుణుదిఙ్ మాపువందనమ్ కు వెహిస్ మండెఙ్ వలె. యాక కిజి

మంజినిక సరిఆతిపణినె. తంబెరిఙాండెఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుఆతమ్,వనిన్ నెగిగ్క కిజినిపణిదాన్,
మీరు నిజమాతి దనిఙ్ నమిమ్జి దేవుణుమిఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజి, దేవుణుయాలోకంపుట్ ఎండముఙాలె
మిఙిఎరిల్సత్ మహాన్ . 14మీరుయాలెకెండ్ యేసుపబు వెట వనిన్ గొపప్ పెరిజాయ్ దుమండెఙ్ అకుక్
మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజిమాపువెహిసువారదాన్ దేవుణుమిఙికూకమనాన్. 15అందెఙెతంబెరిఙాండె,
మాపుమాటాదానొఉతమ్ దానొమిఙినెసిప్తికెఙ్ డిఃస్ ఏండమీమనుస్దు ఇడిజ్ కదిల్ఏండమండు.

16-17 మఙి పేమిసి ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని ఆసని, ఉసార్ మా మనుస్దు వనిన్
దయాదరమ్మ్ దాన్ మఙి సితి మా బుబాబ్తి దేవుణుని, మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ మీ మనుస్ఙ
దయ్ రం వెహిస్,మీవిజునెగిగ్ మాటాదుని,మీరు కిజిని నెగిగ్ పణిదు సతుత్ సిజి నడిఃపిసీర్.

3
పారద్నం కిజిమండు

1 కడెఃవేరిది మాట ఇనిక ఇహిఙ, తంబెరిఙాండె, పబు మాటెఙ్ మీ నడిఃమి సారితి లెకెండ్ 
మహిబాన్ బా మరి బేగి సారెద్ఙ్, గవ్ రం లొసె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు మా వందిఙ్ పారద్నం కిజి మండు.
2 విజెరిఙ్ నమకం సిలెల్ద్ గదె, అందెఙె మాపు మూర్ కతమ్ దు మని వరి బాణిఙ్ సెఇ వరి బాణిఙ్ 
తపె ఆనిలెకెండ్ బామా వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 3అహిఙ పబు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ అందెఙె వాండు
మిఙి సతుత్ సీజి సెఇ వనిన్ బాణిఙ్ వాండు కాపాడాన్న్. 4ఇకెక్ఙ్ మీరు కిజిమండెఙ్ ఇజిమాపుమిఙి
ఆడ సితిమనికెఙ్ అయాలెకెండ్ మీరు కిజినిదెర్. మరి కిజిమంజినిదెర్ లె ఇజి పబు పేరుదాన్ మాపు
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మనుస్దు ఒడ్ఃబిజినాప్. 5దేవుణు ముసుక్ మని పేమని, మరిమీరు ఎలాగ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ ఇజి
యేసుకీసుత్ తోరిసిత్ లెకెండ్ ఒరిసెత్ఙ్ మీమనుస్దు రేపె ఆజిమండెఙ్ దేవుణుమిఙిసాయం కిపిన్.

బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్  
6తంబెరిఙాండె, మాబాణిఙ్ మీరు నెసిత్మని లెకెండ్ ఆఏండ బదకమ్ దాన్ మంజిని వరిఙ్ గురు

కిజి, వరి బాణిఙ్ మీరు ఏడాః డిఃసి మండు ఇజిమాపబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ మిఙి ఆడ సితి
లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 7మఙి సుడ్ఃజి మా లెకెండ్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజి మిరు నెసిన్దెర్ గదె. మాపు
మీ వెట మహివలె బదకమ్ దాన్ మన్ ఏతాప్. 8మాప్ ఎయెర్ బాణిఙ్ బా సెడిడ్ఃనె తిండి ఉణ్ ఏతాప్.
ఎయెన్ ముసుక్బాఆదారంఆఏండమాపురెయుపొగల్ కసట్బాడ్ఃజిపణికిజిమహికమీరునెసిన్దెర్.
9మీబాన్ లొసి ఉండెఙ్ అతికారం సిలెల్ద్ ఇజి ఆఎద్ . గానిమీరు మఙి సుడ్ఃజి నెసి అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇజినెమాపుఅయాలెకెండ్ ఇనికబాలొస్ ఎండపణికిజిమహప్. 10మరిమాపుమీనడిమి
మహివలె “ఒరెన్ పణి కఏండమహిఙవాండు బోజనం కిదెఙ్ ఆఏద్ ”, ఇజిమిఙి రూలు సితాత్ ప్.

11మీలొఇ సెగొండార్ వరి సొంత పణి ఇనికబా కిఏండ, అనవుసరమ్ దిఙ్ ఆఇవరి సఙతిఙ లొఇ
బుర డుకిస్ మంజినార్ ఇజిమాపు వెహాప్. 12ననికార్ వారు కిజిని అవ్ సరం సిలిల్ పణిఙ్ డిఃసి సిజి
నిపాతి పణి కిజి, వరి తిండి వందిఙ్ గణసెత్ఙ్ ఇజిమా పబు ఆతియేసుకీసుత్ పేరుదాన్ బతిమాల్ జి
ఆడ సితి లెకెండ్ వెహిస్నాప్. 13మరి తంబెరిఙాండెమీరు నెగిగ్కెఙ్ ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ ఎసెఙ్ బావందిదెఙ్ 
అఏద్.

14మాపుయాఉతమ్ దు రాసిత్ పోకిమాటెఙ్ లొఙిఇ వనిన్ఙ్ గురు కిదు. వాండు సిగు ఆని వందిఙ్ 
వనిన్ వెట కూడ్ఃఏండ మండు. 15అహిఙ వనిన్ఙ్ పగాతి వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిఏండ తంబెరి లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిజి వనిన్ఙ్ బుది వెహ .

16 సమాదానమ్ దిఙ్ ప్ పబు ఆతికాన్ ఎసిత్వలెబె ఎలాగ మరి కాలమ్ దుబా మిఙి నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సిపిన్. పబు మీ విజెరె వెట ఎసిత్వలెబామనిన్. 17పవులు ఇని నాను, నా కియుదాన్ యా
కడెఃవెరిమాటెఙ్ రాసిన. నావిజుఉతమ్ దుయాకాదె గురు. అందెఙెనాను ఎలాగరాసిన ఇజిమీరు
పోలిసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. 18మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనిద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ నె యాక. ఎపెసి పటన్మ్ దు మని

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిన్వనిన్లెకెండ్ తిమోతిఙ్ ఏరాప్టు కితమనాన్. అందెఙె,
సఙంనడిఃపిసిన్క ఎలాగ,నడిఃపిసిన్పాసట్రుఙు,పెదెద్ల్ ఙు ఎలాగమండెఙ్ ఇనిదనివందిఙ్ వెహిస్నాన్.
ఎపెసిపటన్మ్ దునండొరకమ్ కాణిగుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ నండొలోకుర్ బాన్ వానార్. అందెఙె

కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతి బోదదిఙ్ కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నండొడార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగత
మండు. ననిబొద తపిసిన్వరిఙ్ బాణిఙ్ దూరం ఆదు ఇజి వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను తిమోతిఙ్ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ 
లెకెండ్ మని. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనానెనిఙిదేవుణు దరొట్ తత. మఙిరకిస్సిని దేవుణు వెహిఆడవజ,
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.

3-4నాను మసిదోనియదు సొన్ సి మహివలె నిఙి వెహి లెకెండె, నీను ఎపెసుదు మండెఙ్ వలె ఇజి
నాను కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబె సెగొండార్ తపు బోద 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 నీనుయా లెకెండ్ డటం
వెహెఙ్ వలె ఇజినాను నిఙి వెహిస్న. నెగిగ్ మనుస్దాన్ వాజిని పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ 
వాజినిపేమదాన్,దేవుణుముసుక్మనినిజమాతినమకమ్ దాన్ వాజినిపేమదాన్,పేమిసిమండెఙ్.
6 సెగొండార్, ముసుక్ వెహి సఙతిఙ డిఃసత్ సొహరె పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7 వారు దేవుణు
మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ఆదెఙె కోరిజినార్. గానిఇనిదనివందిఙ్ 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 సితియారూలుఙ్,నాయమ్ దాన్ 
మనివరిఙ్ వరి తపుఙ్ దిదిదెఙ్ సిఎన్ ఇజి. గాని రూలుఙ్ తపిన్ వరిఙ్,లొఙ్ ఇ వరిఙ్, నమిమ్ఇ వరిఙ్,
పాపిస్ టిఙ్,దేవుణుబాణిఙ్ వాజినిసఙతిఙ్ ఇజి కణకదాన్ సూణివరిఙ్ మతమ్ దిఙ్ దూసిసిన్ వరిఙ్,
అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ సపిన్ వరిఙ్,లోకాఙ్ సపిన్ వరిఙ్, రంకు బూలానివరిఙ్,మొకకొడొఃమొకకొడొఃర్ నె
కూడిన్ వరిఙ్,వెటిట్పణి కిదెఙ్ లోకురిఙ్ అసిపొరిన్ వరిఙ్,అబదద్ం వరిగ్ని వరిఙ్,అబదద్మ్ దిఙ్ ఒటుట్ కిని
వరిఙ్, నిజమాతిబోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్, నని వరి వందిఙె రూలుఙ్ సితమనాన్. నీను
మహిలోకురిఙ్ వెహ్ అఇజి, దేవుణు నఙిఒపజెపిత్ సువారదు అయానిజమాతిబోదమనాద్. లోకుర్ 
పొగిడిఃజిని కిజిని గొపప్ పెరి దేవుణుబాణిఙెఅయాసువారవాజినాద్.

పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం
12-13ముఙాలనానుయేసుపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఇమెస్ఙ్ కిజిఆహె

వనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ కితికాన్. వనిన్ఙ్ సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బానాను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి వాండు
ఒడిఃబిజి,మహివరిఙ్ సువార వెహిస్ని వనిన్ పణిదిఙ్ నఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . అందెఙెనానుమాపబు
ఆతి కీసుత్ యేసు నఙి కితిదనివందిఙ్ ఎసెఙ్ బాపోస్ ఎండమన. వాండునెవనిన్ పణి కిదెఙ్ నఙిసతుత్
సితాన్. నాను యేసుఙ్ నమిమ్ఎండ మహివలె, తెలిఎండ అకెక్ఙ్ కిత. అందెఙె దేవుణు నా ముసుక్
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కనికారం తోరిసాత్ న్. 14మాపబు దయా దరమ్మ్ దాన్, వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్, మహివరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ నఙి
సాయం కితాత్ న్ . కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతిమని దని దటాన్, నమకమ్ ని పేమనఙిదొహ్ కె.

15పాపం కిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ కీసుత్ యేసు లోకమ్ దు వాతాన్ ఇని మాట నిజం ఆతిక. అయాక
పూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. నాను కితిత్ పాపం నసొ పాపం కినికార్ కిఎర్. 16 గాని, నసొ పాపం కితి
నాముసుక్ దేవుణు కనికారం తోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాని కాలమ్ దు యేసు ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజి,ఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ కిన్ వరిఙ్ నానుఉండిగురు లెకెండ్ ఆనివందిఙ్,
నసొపాపం కితి నఙి, కీసుత్ యేసు అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17ఎలాకాలంరాజుఆతి, ఎసెఙ్ బా
సాఇ, సుడఃదెఙ్ అట్ ఇ ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నామరిన్ లెకెండ్ మని తిమోతియాకదెనాను వెహిస్ని బుదిద్ 'నీను కిదెఙ్ మని వనాక్ వందిఙ్ 
పవకరు ముఙాలె వెహమనార్ గదె. వారు వెహి వజనెనాను వెహిస్న. వారు వెహిమని వజలొఙిజి,
తపుబోద నెస్ పిసిన్ వరిఙ్ గటిఙ ఎదిస్ అ. 19నాముసుక్ మని నీ నమకం డిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండ
నెగెండమన్ అ. సెగొండార్, గరబ్ం గదిసి వెహిస్ని దనిఙ్ నెకపొకారెవరి 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 .

1అందెఙె మరి ముకెలం, లోకుర్ విజెరె వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ 
సిఅ ఇజి బతిమాల్ జి లొసెత్ఙ్, వరి విజు వనాక్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదెఙ్, వాండు విజెరిఙ్ 
కితి మేలు వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహెఙ్ ఇజి నాను మిఙి ఉసార్ కిబిసన్. 2 యా లెకండ్ 
రాజుర్ వందిఙ్, అదికారమ్ దు మని విజెరె వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు సాంతి
సమాదనమ్ దాన్ మహివరిఎదునెగెండబతిక్దెఙ్,దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిపూరిబకిదాన్ మండెఙ్.
3యాలెకెండ కినిక నెగెద్. మఙిరకిస్సిన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ విజెరిఙ్ 
ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి, లోకుర్ విజెరె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి
దేవుణు కోరిజినాన్. 5దేవుణు ఒరెండె. దేవుణు,లోకుర్ నడిఃమిఒపిసిన్కాన్ ఒరెండెమనాన్. అయా
ఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ విజెరె పాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ 
సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. యాకదె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు, లోకుర్ విజెరిఙ్ 
రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు కోరిజిని దనిఙ్ సాసయ్ం. 7అందెఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్,అపొసుత్ డు లెకెండ్,
నేర్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, యూదురు ఆఇకార్ యేసు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసి నమిమ్దెఙ్, వరి
వందిఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . ఈహ నఙిఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజి వెహిస్నిక నిజమ్ నెఅబదద్ం
ఆఎద్. 8అందెఙె, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలె ఎంబెబామొకకొడొఃర్ పారద్నం
కిదెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ వలె. వారు పారద్నం
కినివలె, వరి మనుస్దు కోపం సిలెల్ండ, ఎయెవెటబ జటిఙ్ ఆఏండ కికుక్ పెరిజ్ కిదెఙ్. 9అయాలెకెండ్,
దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలె,బోదెకు నెగెండ తయార్ ఆజి, వనాక్ఙ్ తగిన్ వజ
తయార్ ఆజివాదెఙ్. అవికుసోకుఙాణిఙ్ మూల కసినొ, బఙారమ్ నొ, నండొ కరీద్ దిపూసెఙ్ నొనండొ
కరీద్ తిపాతెఙ్ నొపొర్ పాజితయార్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. 10గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినికెఙ్  ఇజి వెహెఆని
బోదెకు మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్ సోకు తోరె ఆదెఙ్. 11 మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె,
బోదెకు నెగెండ వెంజి, జమ్ నమంజి, వరిఙ్ లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొకవరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ వరిముసుక్
అతికారం కిదెఙ్ నొబోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ నమండెఙ్. 13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు
అవెవ్ఙ్ ఆఎద్, ఆదముఙునె ముఙాలె తయార్ కితాత్ న్ . 14 సయ్ తాను ఆదముఙ్ ఆఎద్, అవెవ్ఙ్ నె
మొసం కితాత్ న్ . ఆహె అది పాపమ్ దు అరాద్. 15 గాని అవికు దేవుణు ముసుక్ మని నమకం
డిఃస్ ఎండ,మహివరిఙ్ పేమిసి,దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెఆతిలోకువజనెగెండబతిక్దెఙ్. ఆహెబతిక్జి
మహిఙ, కొడొఃరిఙ్ ఏరుఈబాని వలె దేవుణు బోదెకాఙ్ రకిస్సాన్న్.
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3
1ఒరెన్ పాసట్రు ఆదెఙ్ కోరిజినాన్ఇహిఙ,వాండు నెగిగ్ పణికోరిజినాన్. యామాటపూరినమిమ్దెఙ్ 

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. దేవుణుమాట నెగెండ నెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె. 3వాండు
సోస్ ఎండ,డెఃయ్ సెఆఏండమంజినికాన్,సారిల్దాన్ మంజినికాన్,జటిఙ్ ఆఏండమంజినికాన్ ఆదెఙ్ 
వలె. వాండు డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆఇకాన్ ఆదెఙ్ వలె. 4 వాండు వనిన్ సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ
సూణికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃర్ ఎసిత్వలెబా విజెరిఙ్ గవ్ రం సీజి, వనిన్ మాటదిఙ్ లొఙిజిని
వరి లెకెండ్ వాండు కిదెఙ్. 5 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సొంత ఇండొణి వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ నెస్ ఇకాన్ 
ఇహిఙఎలాగదేవుణు సఙం నడిఃపిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 6వాండు కొతాత్ ఙ్ నమిమ్తిత్కాన్ ఆజిమండెఙ్ ఆఎద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొతాత్ ఙ్ నె వనిన్ఙ్ యాపెరి పణిదిఙ్ ఏర్ పాటు ఆత ఇజి గర ఆజి, సయాన్ ఎలాగ
దేవుణుతీరుప్ఆజిసికస్దుఅరమనాండొ,అయలెకెండ్ వీండుబాఅరాన్న్. 7మహికార్ వనిన్వందిఙ్ 
సెఇకెఙ్ వెహ్ ఎండ, సయ్ తాన్ సికుదు అర్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు పలుక్బడిః
మనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

8అయాలెకెండ్, పెదెద్ల్ ఙు, విజెరె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మండెఙ్. వారు రుండి
నాలికెఙ్ మన్ ఇకార్ ఆదెఙ్ వలె. వారు సొస్ ఎండ, డబుబ్ వందిఙ్ ఆసగొటు ఆఏండ మంజినికార్ 
ఆదెఙ్ వలె. 9 దేవుణు ఏలు తోరిసి నెస్ పిసిత్ డాఃఙితి మహి గొపప్ నిజమాతి సఙతిఙ్, వనిన్ గరబ్ం
వనిన్ఙ్ గదిసిని లెకెండ్ ఆఏండ నెగెండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్. 10పెదెద్ల్ 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 లొఇబామాపు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ఇజి తోరె
ఆదెఙ్ వలె. 12పెదెద్లి 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 .

14 నీ డగు బేగి వాదెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా, నాను యా సఙతిఙ్ నిఙి రాసిన.
15ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను వాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆతిఙ, దేవుణు కుటుమ్ దు ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ 
ఇజి నీను నెసిన్లె. బతిక్జిని దేవుణు సఙమ్ దికార్ విజెరెనె దేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండి నిట కొహి
ఉండి ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్.
అయాలెకెండ్, ఉండి పునాది లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్.
16 మాటు నమిమ్జిని మతమ్ దు మని, యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలె డాఃఙితి మహికెఙ్ , గాని ఏలు
దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ నిజమాతికెఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఎయెర్ బా ఒపుకొణార్. కీసుత్ లోకు వజ
లోకమ్ దు వాతాన్. దేవుణు ఆతమ్, వాండు నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . దేవుణు
దూతార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్. లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వెహార్ . లోకమ్ దు ఎంబెబా,
లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. పరలోకమ్ దు దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతమనాన్.

4
తపుప్బోదనెస్ పిసినికార్ .

1కడెఃవెరిదినమ్ కాఙ్ సెగొండార్,వారునమిమ్తిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ డిఃసి,అబదద్ం వరిగ్నిదెయమ్ కు
వెట సొనారె, అయా దెయమ్ క బోద వినారె దనిఙ్ లొఙినార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ టెటఙ్ వెహిస్నాన్.
2అబదద్ం వరిగ్ని వేసం కినికారెయాబోదెఙ్ నెస్ పిసినార్. ఇనుముదాన్ సుహ్ తిఙ ఎలాగమాతోలు
సాతిలెకెండ్ ఆనాదొఅయలెకెండ్ వరిగరబ్ంగదిస్ ఎండసాతమనాద్. 3పెండిల్ ఆనికతపుఇజి,సెగం
రకమ్ కాణిఉణితినికెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజివారు నెస్ పిసాన్ర్. గానిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ , నిజమాతి
మాటెఙ్ నెసిత్కార్, దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ తిండెఙ్ ఇజినె దేవుణు అయాకెఙ్ తయార్ కితాత్ న్ .
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4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితికెఙ్ విజు నెగిగ్కెఙె. ఇనికబా నెకిస్ పొకిన్క ఆఎద్. గాని
దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ అయకెఙ్ తిండెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదాన్, పారద్నదాన్ 
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికెఙ్ ఆతెమనెన్.

6 నీనుయా సఙతిఙ్, నీ సఙమ్ దు మని తంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సి మహిఙ, నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నెగిగ్
పణి మనిసి ఆని. దిని వెట, ఏలుదాక నీను నమిమ్జిని నీ నమకం వందిఙ్ వెహిస్ని మాటదాన్ 
నిజమాతి నెగిగ్ బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ 7 వరిగ్దెఙ్ బా విలువ సిలి, డొకార్ వెహిస్ మంజిని
కతసాస్ తరమ్ కాణిఙ్ నీను దూరంమన్ అ. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకిజిమండెఙ్ నీను
ఒజజ్ ఆఅ. 8 ఒడొఃల్ దిఙ్ రూణు వాకిస్ ఒజజ్ కితిఙ నెగెద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకితి
మహిఙ,విజువనాక్లొఇగొపప్లాబంమంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాలెకెండ్ మహిఙ,ఏలుబా
నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్,వానికాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి ఒటుట్ కిజినాద్.

9నాను ముసుక్ వెహి సఙతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరి నమిమ్దు. 10 బతిక్జిని దేవుణు ముసుక్నె
మా ఆస మాటు ఇటాత్ మనాట్. అందెఙె మాటు అయా నెగిగ్ బతుక్ వందిఙ్ నండొ అరల ఆజి
కసట్బడిఃజినాట్. వాండెలోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11నీనుయాసఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ నెస్ పిసి, ఆహె కిదెఙ్ ఇజి డటం వెహ్ అ. 12నీను
దఙడః ఇజి, ఎయెర్ బా నిఙి ఇజి కణక సుడ్ఃఎండ నీను నిఙి సుడ్ఃఅ. గాని నీను వరిగ్ని మాటదు,
నడిఃని నడఃకదు, నీను పేమిసిన్ పేమదు, దేవుణు ముసుక్ మని నీ నమకమ్ దు, ఇని పాపం సిలి నీ
బతుక్దు,నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఉండిగురులెకెండనీనుమన్ అ. వారునిఙిసుడ్ఃజిఅయాలెకెండ్ మండెఙ్,
నీను గురు లెకెండ్ మన్ అ. 13 నాను వానిదాక, నీను విజెరిఙ్ దేవుణు మాట సద్ విజి విన్ పిసినె,
బోదిసినె, నెస్ పిసినె మన్ అ. 14 సఙం పెదెద్ల్ ఙు నీ ముసుక్ కికు ఇటిత్వలె, పవకరు నీ వందిఙ్ వరిగ్తి
దని వెట, దేవుణు ఆతమ్ నిఙి సితి వరం డిఃస్ ఎండ, నీను అయాక కిఅ.

15యాసఙతిఙ్ నీను జాగరదాన్ కిఅ. నీమనుస్ విజు, దినిముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నీను నమకమ్ దు పిరిజినిక లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్. అందెఙె, నీమనుస్ విజు దనిముసుక్నె
ఇడ్ఃఅ. 16 నీను కిజిని పణి నెగెండ కిఅ. నీను నెసిప్సిని బోదదు తపు సిలెల్ండ నెసిప్స్ అ. నీను
అయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ కిజి మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను అయ లెకెండ్ కితిఙ, ఎలాకాలం మని
సావుదాన్ నిఙి నీనె తపె ఆనిలె. నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బాతపిసిన్లె.

5
1-2 నీ సఙమ్ దు మని డొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండ వనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ ఒడిఃబిజి, పణిసి వెహ్ అ.

దఙడాఃరిఙ్ తంబెరిఙు లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. దఙడిఃకాఙ్ తపు
ఆలొసనదాన్ సుడ్ఃఎండ,తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. 3దికుక్సిలిల్ రాండిబోదెకాఙ్ గవ్ రంసిఅ. 4ఎంబెణి
రాండి బోదెలదిఙ్ బా కొడొఃర్ నొ నాతిసిర్ నొ మహిఙ, వీరు వరి సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సూణికాదె దేవుణుదిఙ్ సేవకిని వందిఙ్ ముకెలమతిక ఇజి ముఙాలె నెసెత్ఙ్ 
వలె. అయ లెకెండ్ అయ్ సి అపొప్సిఙ్, అని అమెమ్ఙ్ రుణం తీర్ సినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాక
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.

5 దికుక్ సిలి రాండి బోదెలి దేవుణు ముసుక్నె వాండు కావలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్ ఇజి, దని ఆస
ఇటాత్ మనాద్. అది రెయు పొగాల్ పారద్నం కిజి, వనిన్ సాయం లొసి మంజినాద్. 6 గాని ఉణిజి,
తింజి సుకం వందిఙ్ బతిక్జిని రాండి బోదెలి బతిక్తిఙ్ బా ఆతిమ్య బతుక్ సాతి లెకెండ్ మనాద్.
7మహికార్ ఎయెర్ బావరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండమంజిని వందిఙ్, నీను సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
యాసఙతిఙ్ ఆడ సిఅ. 8 ఎయెన్ బా వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్, ముకెలం వనిన్ సంత ఇండొణి వరిఙ్ 
సుడ్ఃఎండమహిఙ, వనిన్ నమకం డిఃసిత్ లెకెండ్ నె దేవుణు ఎదు మనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్ ఇంక
నండొ సెఇకాన్.

9 ఉండి రాండి బోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావు మహిఙనె, దనిఙ్ రాండి బోదెక్ 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
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వరిఙ్ బాడగు కిజి నెగెండ సుడ్ఃతదా, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిపాదమ్ కు నొర్ జిమహదా, కసట్మ్ దు
మని వరిఙ్ సాయం కిజిమహదా, విజునెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దనిఙ్ అదినె ఒపజెపెఆజిమహదా, ఇజి
సుడ్ఃదెఙ్. యాలెకెండ్ మనివనాక్ఙ్ లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.

11 దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగం కాలం
వెనాక్అవికుమనుస్ అసెత్ఙ్ అట్ ఎండపెండిల్ ఆనె. ఆహెకీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్. 12అయావలె,మరిపెండిల్ ఆఎ
ఇజిదేవుణుపణినెకినఇజిముఙాలకితిఒటుట్ తపిస్నె. అందెఙె,అవికుతపెత్ ఇజిలోకుర్ బాణిఙ్ వెహె
ఆనె. 13మరి అవికు బదకం ఆజి ఇలుక్ ఇలుక్ బూలాదెఙ్ ఒజ ఆనె. బదకమ్ నె ఆఏండ సొండిఙు
వరిగ్జి మహి వరి సఙతిఙ జోలి కినె. వరిగ్దెఙ్ ఆఇకెఙ్ వరిగ్నె. 14అందెఙె, దఙడిః కాలమ్ దు రాండి
ఆతి బోదెకు పెండిల్ ఆజి, కొడొఃర్ ఇడ్ఃజి, ఇండొణి పణి సుడ్ఃజి మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఆహె,
సఙమ్ దిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ పడ్ఃఇ వనిన్ఙ్ అవ్ సరం సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజినాను కోరిజిన. 15దఙడిఃకాలమ్ దు
రాండి ఆతి సెగొండెక్ నమకం డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెటసొహె.

16దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండిదని కుటుమ్ దురాండిబోదెక్ మహిఙ,అదివనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె.
వెనక్ బాజిత సఙమ్ దు ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్ సిలి రాండి బోదెకాఙ్ 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 దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్.

19 ఒరెన్ పెదెద్లి ముసుక్ మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరు మహిఙనె అయాక నమిమ్దెఙ్.
20మహికార్ తపుప్దిఙ్ తియెల్ ఆజిమంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినెమంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దు
మని విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజి తేడ తొఎండనాను ముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ నీను కిదెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు
ఎదు, కీసుత్ యేసు ఎదు, ఏర్ పాటు ఆతి దేవుణు దూతార్ ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

22 గబి బిజి, ఎయెరిముసుక్బా పెదెద్లి పణి వందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసమ్. మహివరిపాపమ్ 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.

24సెగొండార్ కిజినిపాపమ్ కువిజెరెఎదుతోర్ జినె. వారు,తీరుప్తిర్ సెఆదెఙ్ సొనిముఙాలె,తీరుప్
సీనికార్ వరి సఙతి నెసినార్. గానిమరి సెంగొండారిపాపమ్ కు వెనుకనె తెలినె.

25 అయాలెకెండ్, సెగొండార్ కితి నెగిగ్ పణి విజెరె ఎదు తోర్ జినె. విజెరె ఎదు తోర్ ఇక ఎసెఙ్ బా
డాఙ్ 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 పిసిని మాటదిఙ్ 
దూసిస్ ఎండమంజిని వందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం సీదెఙ్.

2వరిఏజుమానిరునమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ,వారుమాతంబెరిఙునెగదెఇజితకుక్ గవ్ రంసీదెఙ్ ఆఎద్.
గానివారుమరిఒదెఏజుమానిరువందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుపేమిసినినమిమ్తిత్ వరిఙె
వారు కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలు వాజినె. నీనుయా సఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ నెస్ పిసి, డటం
వెహెఙ్ వలె.

డబుబ్ వందిఙ్ ఆసఆదెఙ్ ఆఎద్.
3-5ఎయెన్ బాయేసుపబు వందిఙ్ ఆఇబోదెఙ్ నెస్ పిసి,మాపబుఆతియేసుకీసుత్ వెహినిజమాతి

బోదెఙ ఒపుకొడ్ ఎండ, దేవుణు బకిదాన్ కూడిఃతి మని బోదెఙ ఒపుకొడిఃఎండ మనికాన్ గరదాన్ 



1తిమోతి 6:6 305 1తిమోతి 6:21

నిండిత మనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబా తెలిఎద్. వనిన్ఙ్ అవ్ సరం మనిన్ దనిన్ఙ్ , అవ్ సరం సిలిల్ దనిన్ఙ్ 
విజువనాక్వందిఙ్ తరిక్సెత్ఙ్ పెరిఆసమనాద్. కీసుత్ వెహిమాటెఙఅరద్ం వందిఙ్ జటిఙ్ ఆనాన్. యా
లెకెండ్ కినిక, గోస, జటిఙ్, దుసలాడ్ఃనిక, సెఇ అనుమానమ్ కు విజు పుటిసెన్. ఎసిత్వలెబా గొడఃబెఙ్ 
పుటిసెన్. యాలెకెండ్ తరిక్సిన్ వరి బుదిద్ సెదితమనాద్. వరిలొఇనిజమాతిబోదసిలెల్ద్ . కీసుత్ మతం
వందిఙ్ వెహిస్,ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.

6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ బతిక్జి, దనిన్ దటాఙ్ సర్ దె ఆజి, నఙియాకదెసాలు ఇజి ఎతుత్ కిని
వనిన్ఙ్ గొపప్ లాబంమనాద్ 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటుపుటిత్వలె ఇనికబాయాలోకమ్ దు తెఎతాట్.
మాటు సానివలె యా లోకమ్ దాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ అట్ ఎట్. 8 అందెఙె, మఙి ఉణిక మహిఙ,
పొర్ పాదెఙ్ పాతపరమహిఙ,అయాకదెమఙిసాలు. 9గానిఆసిత్ మనిన్కానాదెఙ్ కోరిజినికాన్ డబుబ్
గణసెత్ఙ్ ఇనిఆసెఙసికుక్దు అరాన్న్. బుదిద్ సిలిపాడు కిని నండొఆసెఙ్ ఉరిలెకెండ్ ఆజి,అయాకెఙ్ 
వనిన్ఙ్ పాడు కినె, నాసనం కినె. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి మొకదిఙ్ వెల ఎలాగ మంజినాదొ,
అయ లెకెండ్ విజు సెఇ పణిదిఙ్ డబుబ్ ఆసనె వెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆజి, వారు నమిమ్తిత్
నిజమాతికెఙ్ డిఃసి, వరి మనుస్ కూడం గుతిస్ సొహిఙ ఎలాగ మంజినాద్, అయ లెకెండ్ వరిఙ్ వారె
నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11గాని దేవుణులోకు ఆతి నీనుయాసెఇఆసెఙాణిఙ్ దూరంమన్ 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 కువానె. వనాక్ఙ్ నీను గెలసెత్ఙ్ నీనునెగెండసుడ్ఃఅ.
నీను అయాలెకెండ్ గెలసిత్ఙ, ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. దిని వందిఙె దేవుణు నిఙి కూక
మనాన్. ‘నాను కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జిన’, ఇజి నండొ లోకుర్ ఎదు నీను ఒపుకొటివలె, నని బతుక్ వందిఙె
దేవుణు నిఙి కూకాన్. 13-14 విజు వనాక్ఙ్ పాణం సీజిని దేవుణు ఎదుని పొంతి పిలాతు ముఙాలె
వెన్ బాతివలె, దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ ఒపుకొటి కీసుత్ యేసు ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన. మా పబు
ఆతియేసుకీసుత్ వాని దినమ్ దాక నీను పాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ నాను నిఙి వెహి సఙతిఙ్ కిజి
మన్ అ ఇజి ఆడ సీజిన. 15 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దు యేసుపబుఙ్ వాండు రపిసాన్న్.
గొపప్పెరికాన్ ఆతివిజువనాక్ముసుక్ ఒరెండెఅతికారంమనికాండెదేవుణు. వాండురాజురిఙ్ ఇంక
పెరిరాజు. పబురిఙ్ ఇంకపెరిపబు. 16వాండుఒరెండెఎసెఙ్ బాసాఇకాన్. డగుసొండెఙ్ అట్ ఇనసొ
జాయ్ దు బతిక్జినాన్. వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బాతొఎర్. ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్.
వనిన్ఙె విజు గవ్ రమ్ ని ఎలాకాలం అతికారంమనిద్,ఆమెన్.

17యాలోకమ్ దు ఆసిత్ మనికార్, గరఆఏండ,ఆసిత్ ముసుక్ ఆసఆఏండమండెఙ్ ఇజినీను డటం
వెహ్ అ. యాఆసిత్దిఙ్ నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇక. గానివరిఆసదేవుణుముసుక్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజినీను 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 ది వరి బతుక్ వందిఙ్ వారు ఉండి నెగిగ్ పునాదితయార్ 
కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .

20ఓ తిమోతి, దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సేవ పణి నీను నెగెండ సుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్ రెఇ సెఇమాటెఙ
వరిగ్ఎండ దూరం మన్ అ. అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్ వనాక్ఙ్ దూరం మన్ అ. దనిఙె సెంగొండార్ 
అబదద్మ్ క గెణం ఇజి కూకిస్నార్. 21 సెగొండార్, ‘అయాక నఙి మనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె, యేసు
వందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ డిఃసత్ సొహార్ . దేవుణు దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసి సఙం నడిఃపిసినితిమోతిఙ్ రాసిత్ రుండిఉతమ్ నెయాక. పవులు,

సాదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి నెసాత్ ండె, సఙమ్ దిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసి, నిజమాతి బోద వరిఙ్ 
నెస్ పిసెత్ఙ్ వలె ఇజి తిమొతిఙ్ వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు పోకి అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను,నాసొంతమరిన్ లెకెండ్ నాను పేమిసిని
తిమోతిఙ్ రాసిన. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనెనాను అపొసుత్ డు ఆత. కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతి
మనిన్దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలంబతిక్నార్ ఇజిదేవుణు కితిఒటుట్ వెహెఙ్ నెనానుఅపొసుత్ డు ఆత.
మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్ మీ ముకుక్ కనికారం తోరిసి,
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 
3రెయుపొకాల్ నానుపారద్నం కినివలెడిఃస్ ఎండనిఙిఒడిఃబిజిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్న.

నాఅనిగొగొరు వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిత్ లెకెండ్,నానుబానాగరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ నెగెండ వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసిన. 4నాను నిఙిడిఃసాత్ నెవాజిమహిఙ్,నీను అడఃబాతి. అయాకఎతుత్ కితానెనిఙి
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నఙి సర్ దపూరి వానాద్. 5నీను కీసుత్ యేసుఙ్ 
నిజం నమిమ్జిని. అయాకనాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె, నీడొక బీబిఆతిలొయినినీయాయయునికె,
కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తె మహె. అయ లెకెండ్ ఏలు నీనుబా నమిమ్జిని ఇజి నాను తప్ ఎండ నెసిన.
6అందెఙె నీను కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు నిఙి సితి, వరం నీను నెగెండ నండొ కిదెఙ్ ఇజి నాను నిఙి ఎతుత్
కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణి వందిఙ్ నీ ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె, దేవుణు అయావరం
నిఙిసితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజిదేవుణునిఙిసితివరంనీను కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువనిన్ఆతమ్
మఙి సితమనాన్. అయాకమఙితియెల్ పుటిసిని ఆతమ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పణి కిదెఙ్ సతుత్ సీని,
మహివరిఙ్ ని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని,మాటు అణసె ఆజిమండెఙ్ సాయం కిని ఆతమ్నె సితమనాన్.

8 అందెఙె, మా పబు 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 ఎండముఙాలె, కీసుత్ యేసు కితి దనితాన్ యాదయాదరమ్ం దేవుణు
మఙిసితమనాన్. 10గానిమఙిరకిస్సిన్ కీసుత్ యేసులోకమ్ దువాతివలెనెఅయాకఏలుతొరెఆతాద్.
వాండుసావుదిఙ్ సిలెల్ండ కితాండె, సువారవెంజి నమిమ్ని దనితాన్,సాఎండదేవుణు వెటఎలాకాలం
బతిక్ని బతుక్ తోరిసాత్ న్. 11యాసువార వెహిన్ వందిఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, అపొసుత్ డు
లెకెండ్,నెస్ పిసిన్వనిన్లెకెండ్ దేవుణునఙిఏర్ పాటుకితాత్ న్ . 12అందెఙెనానుయాకసట్మ్ కుఓరిసిన.
గానినాను సిగు ఆఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ నాను నెసన్. వాండు,తీరుప్ కిదెఙ్ వాని
దినమ్ దాక, నఙి ఒపజెపిత్ సువార కాపాడఃదెఙ్ వాండు అటిన్కాన్ ఇజినాను నిజం నెసన్.

13 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 బా మారిస్ ఎండ నీను సుడ్ఃఅ. మా లొఇ మంజిని దేవుణు ఆతమ్ సాయమ్ దాన్ అయాక
కాపాడ్ఃఅ. 15ఆసియ పాంతమ్ దు మనిన్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె నా బాణిఙ్ దూరం ఆతార్ ఇజి నీను
నెసిన్. పుగెలు హెర్ మొను ఇనికార్ వరి లొఇ మనార్. 16ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ పబు కనికారం
తోరిస్ పిన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నఙినండొసుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నానుజేలిల్దుమహిఙ్ బావాండు
నావందిఙ్ సిగు ఆతాన్. 17గానివాండు రోమపటన్మ్ దువాతివలె,నానుతోరిన్దాక నండొ రెబాతాన్.
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18 నాను 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 పొందిజి మన్ అ.

2నండొలోకుర్ ఎదు నాను వెహి నిజమాతిమాటెఙ్ నీను వెహిమని. అయామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్
వరిఙ్ ఒపజెప్ అ. వారు యా నిజమాతి మాటెఙ్ మహివరిఙ్ బాగ నెస్ పిసెత్ఙ్ బా అటిన్కార్ ఆదెఙ్.
3ఒరెన్ 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. 5 మరి అయాలెకెండె, ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఒరెన్ ఉహ్ కిన్కాన్ 
పందెమ్ దు వెహి రూలు వజ ఉహ్క్ఎండ మహిఙ, వాండు గెలెస్ ఎన్. వనిన్ఙ్ ఇనాయం దొహ్క్ ఎద్.
అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదుమన్ అ.

6 కసట్పడిఃజి పణి కిని ఒరెన్ రయు వనిన్ఙ్, పండితి పంటది తొలి వంతు దొహ్ కెఙ్ వలె. అయా
లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ పణిదు మన్ అ. 7 నాను ముసుక్ వెహి దనిన్ వందిఙ్ నీను మరి మరి
ఆలొసనం కిఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఆలోసనం కితిఙ, నీను నెసెత్ఙ్ మనిన్ విజు వనాక్ఙ్ వాండు
అర్ దం కిబిసాన్న్.

8ఎసిత్వలెబా కీసుత్ యేసుఙ్ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ బతిక్సత్ మనాన్. దావీదు రాజు
తెగగ్దుపుటిత్ మనికాన్. యాకదెనానులోకురిఙ్ వెహిస్నిసువార. 9నానుయాసువారవెహిస్నిఙ్,నఙి
బాదెఙ్ వాజినె. తపుఙ్ కితిఒరెన్ వనిన్ఙ్ తొహిన్లెకెండ్,నానుతొహెఆజిన. గానిదేవుణుమాటతొహె
ఆఎతాద్. 10అందెఙె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వరి వందిఙ్ నాను విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు
వరిఙ్ బా రకిస్సి, దేవుణు గొపప్ జాయ్ దు మంజిని బాడిఃదు వనిన్ వెట ఎలల్కాలం వారుబా మంజిని
వందిఙ్, వరి వందిఙ్ నాను కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కమాటువనిన్వెటసాతిఙవనిన్వెటబతిక్నాట్ మరి. 12మాటుమా
కసట్మ్ కుఓరిసిత్ఙవనిన్వెటఏలుబడిః కినాట్ మరి. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎఇహిఙవాండుబామఙినెస్ ఎఇనాన్.
13 మాటు 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. 15నెగిగ్ పణిమనిసి ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె ఆదెఙ్, నీను అయలెకెండ్ మండెఙ్ బాగ
సుడ్ఃఅ. కిని పణిఙ వందిఙ్ దేవుణు వెనబానివలె, సిగు ఆఏండమంజిని పణిమనిసి లెకెండ్ నీను
మన్ అ. నిజమాతిమాట నెగెండ నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ మన్ అ. 16పణిదిఙ్ రెఇ, సెఇమాటెఙణిఙ్ 
నీను దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని మాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినికార్ మరి ఒదె సెఇకార్ ఆజి
దేవుణు బాణిఙ్ దూరం ఆనార్. 17మలెరియనోబు నండొడారిఙ్ పాడు కిని లెకెండ్, వారు నెసిప్సిని
మాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె. నని వరి లొఇ మనికారె హ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18 వీరు
నిజమాతిమాటెఙ డిఃసత్ సొహార్ . వారు తపు వెహిస్నార్, దేవుణు సాతి సొహి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్
మనాన్ ఇజి ఆహె వెహిస్, ఇనిక నమిమ్దెఙ్ ఇజి నెస్ ఎండ, ఇతల్ అతాల్ కిజి సెగొండారిఙ్ బమమ్
కిజినార్. 19అహిఙ్ బా, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నిజమాతిమాట తప్ ఎదు. అయాక నెగెండ నిలిస్ని
ఉండి పునాది లెకెండ్ మనాద్. ‘పబు వనిన్ సొంత వరిఙ్ నెసాన్న్ ’ ఇజి, ‘యేసుఙ్ నా పబు ఇజి
ఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇపణిఙాణిఙ్ దూరంఆదెఙ్ వలె’ఇజిఅయాపునాదిదుముదపొకమనాద్ .

20ఉండి పెరి ఇండొ నండొ రకమ్ కాణి కుండెఙ్ మండిఙ్ మంజినె. సెగం వెండిదాన్, బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితికెఙ్ , మరి సెగం సెకదాన్, దులిల్దాన్ తయార్ కితికెఙ్. వినాక్ లొఇ వెండిదాన్ 
బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితికెఙ్ నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. సెకదాన్, దులిల్దాన్ తయార్ కితికెఙ్ ఆఇ
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పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. అయాలెకెండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ నెగిగ్ పణి
కిదెఙ్ తగిన్కార్ మంజినార్. ఆఇకార్ బామంజినార్.

21అందెఙె ఎయెన్ బాసెఇకెఙ్ విజు డిఃసిత్ఙ,వాండు నెగిగ్పణి కిదెఙ్ తగిన్కాన్ ఆనాన్. పెరి ఇండొణి
ఎజుమాని, నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొండెఙ్ కేట ఇడిత్ వెండిబఙారమ్ ది కుండెఙ్ మండిఙ్ లెకెండ్,వీండుబా
దేవుణు వందిఙ్ ఇని నెగిగ్ పణిదిఙ్ బాతగిన్కాన్ ఆనాన్.

22దఙడాఃరిఙ్ మనిఉత్ పుత్ దాన్ దూరంమన్ అ. గానినీతినిజయిదికెఙెకిదెఙెసుడ్ఃఅ. దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబా పేమతోరిస్ అ. విజెరె వెటసాంతి సమాదనమ్ దాన్ 
మండెఙ్ సుడ్ఃఅ. నెగిగ్ మనుస్దాన్ పబుఙ్ పారద్నం కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. 23బుదిద్ సిలెల్ండ
అరద్ం సిలెల్ండ తరిక్సిని వరి బాణిఙ్ దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు జటిఙ్ పుటిసినార్ ఇజి
నీను నెసిని. 24 దేవుణు పణి మనిసి జటిఙ్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. గాని వాండు విజెరివెట కనికారం ఆజి
మండెఙ్ వలె. నెగెండ నేస్ పిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఓరిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. 25 నిజమాతిమాటెఙ,
ఎదిసిన్ వరిఙ్ వాండు సార్ లిదాన్ వెహిస్ దిదిదెఙ్. వారు పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్ నెసిన్
వందిఙ్, దేవుణు ఉండి వేలా వరి మనుస్ మారిసాన్న్ సు. 26 ఆహె వారు బుదిద్దు వాజి, సయాన్ 
ఉరిదాన్ తపె ఆనార్. సయాను, వనిన్ ఇసట్మ్ కు కిబిసెత్ఙె వరిఙ్ అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణి
మనిసి వరిఙ్ సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.

3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1యేసుపబు వానిముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొ తియెల్ ఆని రోసుక్ మంజినెలె ఇజి నీను
నెస్ అ. 2-5లోకుర్,వరిఙ్ వారెనెగెండమండెఙ్ ఇజిసుడెః ఆనార్ డబుబ్దిఙ్ ఆసఆనార్. నాననికాన్ 
మరిఎయెన్ బాసిలెన్ ఇజివెహెఆనార్. గరఆనార్,దూసిసాన్ర్. యాయబాబ్రిఙ్ లొఙిఎర్. మేలుదిఙ్ 
నెస్ ఎర్, సెఇకార్ ఆనార్. పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్, సెమిస్ ఇకార్ ఆనార్. సొండిఃఙ్ వెహిన్కార్ ఆనార్.
అణసెఆఇకార్ ఆనార్. అడిఃవిజంతు ననిమూర్ కమ్ దికార్ ఆనార్. సొంతవరిఙ్ బామొసెం కినికార్ 
ఆనార్. బుదిద్ సిలెల్ండ ఇని ఇనికెఙ్ కినార్. గర ఆనార్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఎండ వరి సుకమ్ కాఙ్ 
పేమిసాన్ర్. వారు దేవుణు బకి మనికార్ ఇజి ముసుక్నె తొరె ఆనార్ . గాని వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు
సీజిని సతుత్ దిఙ్ నెకిస్ పొకిస్నార్. నని వరిబాణిఙ్ దూరంమన్ అ.

6-7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ననివరిలొఇసెగొండార్,లోకుర్ వెటనెలవ్ఆజిఇలాక్ఙ్ వానారె,తపుబోదెఙ్ 
వెహిస్, బాన్ మని బుదిద్ సిలి బోదెకాఙ్ మోసం కినార్. అవికు వీరు వెహిస్నికెఙ్ నమిమ్జిమోసెం ఆనె.
అవికు కితి నండొ పాపమ్ క వందిఙ్ వనాక్ గర్ బమ్ కు గదిసిని మంజినె. అవికు, వనాక్ ఆసెఙ విజు
ఎతుత్ కిజినెమంజినె. ఎసిత్వలెబానెసెఆదెఙ్ ఆసఆనె. గానినిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిటెటఙ్ నెస్ ఉ.
8యెనె, యెంబె ఇనికార్ మోసెఙ్ ఎదిసిత్లెకెండ్, వీరుబా దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఎదిసినార్.
వీరు విరి మనుస్దు సెఇకెఙ్ నె ఒడ్ఃబినార్. అందెఙె వారు నమిమ్జినికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ 9 యెనె,
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 .
10-11గాని నాను నెస్ పిసిత్కెఙ్, నాను ఎలాగ బతిక్జి నడిఃత ఇజి నాను కిదెఙ్ ఇజి నా బతుక్దు

మని ఉదెసం, నాను దేవుణుదిఙ్ ఎలాగ నమిమ్జి మహ ఇజి, నఙి కితి కీడుదిఙ్ ఎలాగ ఓరిసత్ ఇజి,
నాను ఎలాగ మహి వరిఙ్ పేమిసత్ ఇజి నీను పూరి నెసిని. లోకుర్ నఙి బాదెఙ్ కితివలె నాను ఎలాగ
అయకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ అటత్ ఇజి నీను నెసిని. నఙి వాతి హిమ్ సెఙ్ విజు నీను నెసిని. అందియొకయ,
ఇకొనియ, లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాఙ్ నఙివాతికెఙ్ విజు నీను నెసిని. లోకుర్ కితి నండొబాదెఙ్ 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. వారుమొసెం కినార్. మొసెం కిబె ఆనార్. 14-15గాని నీను,
నెసిత్మనికెఙ్, తప్ ఎండ నమిమ్జి మనికెఙ్ డిఃస్ ఎండ మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిఙి నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ 
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నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ అసి నీను దేవుణు మాట ఎలాగ నెసిత్ ఇజి నీను నెసిని. యాకెఙ్, కీసుత్
యేసుముసుక్నీనుఇడిత్ నమమ్కమ్ దాన్,దేవుణునీపాపమ్ కాఙ్ నిఙిరకిస్సిన్వందిఙ్ నిఙిగెణంసీదెఙ్ 
అటెన్. 16దేవుణుమాటఙ్ విజుదేవుణువనిన్ఊపిదాన్ వెహిస్రాస్ పిసిత్కెఙె. అయాకెఙ్,నిజమాతికెఙ్ 
మఙినెసిప్సెత్ఙ్,మాతపుఙ్ తోరిసెత్ఙ్,మఙిసరి దిదిదెఙ్, నీతి నిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ పణిదిఙ్ 
వానికెఙ్. 17ఈహ నె ఒరెన్ దేవుణు లోకు వాండు కిదెఙ్ మనికెఙ్ విజు కినాన్. విజు నెగిగ్ పణి కిదెఙ్ 
ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1దేవుణు ఎదు, సాతి వరిఙ్ బతిక్జిని వరిఙ్ తీరుప్ సీని కీసుత్ యేసు ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండు మర్ జివాజిరాజువజ ఏలుబడిః కినాన్ లె. 2నాను నిఙిఈహ ఆడ సీజిన
నీను దేవుణుమాట లోకురిఙ్ వెహ్ అ. లోకుర్ వినారొ, విన్ ఎరొ ఇజి నెగిగ్ సమయం, ఆఇ సమయం
తొఎండ ఎసిత్వలెబా అయాక వెహెఙ్ తయార్ ఆజిమన్ అ. లోకురిఙ్ వరి తపుఙ్ తోరిసి వెహ్ అ. వరి
తపుప్ఙ దిదిఅ. వారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ పణస్ అ. నీను కోపం ఆఏండ నిపాతిదాన్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ.
3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ నిజమాతికెఙ్ విన్ ఎండబతిక్నికాలంవానాద్. గానివరిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ
లోతుమాట వెహిన్ నని బోద కిని నండొండారిఙె వారు తపిసి డగు కినార్. అందెఙె, నని వరిఙ్ తపిసి
డగు కినార్. 4ఇహిఙ, నిజమాతిమాటవారు విన్ ఎర్ . గాని కతసాస్ తరమ్ క దరోట్ మరాన్ర్. 5గాని
ఓ తిమోతి, నీను విజు వనాక్ లొఇ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మన్ అ. కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. కీసుత్ యేసు వందిఙ్ 
సువార లోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణు సేవపణి కినివలె, నీను కిదెఙ్ మనిక విజుపూరి కిఅ. 6ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుపూజఆదెఙ్ సమయండగు ఆతమనాద్. నానుసాదెఙ్ సమయండగు ఆతమనాద్.

7పందెమ్ దు ఒరెన్ కసట్బడిఃతి లెకెండ్, నాను సువార లోకురిఙ్ వెహిన్ వందిఙ్ కసట్బడిఃత. ఉహిన్
పందెమ్ దు, ఒరెన్ ఉహిన్క,పూరి కిని లెకెండ్,నాను కిదెఙ్ దేవుణు నఙి వెహికెఙ్ పూరి కిత. దేవుణు
ముసుక్మని నమకం డిఃస్ ఎత. 8అందెఙె నఙిఉండి ఇనాయంమనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ 
బతిక్తిదనివందిఙ్ సీనిఇనాయం. అయాకఆకరిదినమ్ దితీర్ పుదు,నీతినాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీని
పబుఅయాకనఙిసీనాన్. నఙినెఆఏండవాండువానిదనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిఆసఆనివిజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10తిమోతి,నాడగు బేగివాదెఙ్ నీను సుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దెమ,యాలోకమ్ ది సఙతిఙ్ 
పేమిసి, నఙి డిఃసత్ సొహాన్ . వాండు దెసలొనిక పటన్మ్ దు సొహాన్ . కెస్ కె ఇనికాన్ గలతియ ఇని
ముటాదు సొహాన్ . తీతు దెల్ మియ జిలాల్ దు సొహాన్ . 11 లూక ఒరెండె నా వెట మనాన్. నీను
వానివలెమారుక్ఙ్ నీ వెట కూకిస్ తగ్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నఙి తోడుఃదిఙ్ బాగమంజినాన్.
12తుకికుఙ్ ఎపెసు పటన్మ్ దుపోక. 13నీనువానివలెతొయపటన్మ్ దుకార్ పుఇనివనిన్బాన్ నాను
ఇటాత్ వాతసాలవ్ తగ్ అ. పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ,ముకెలం తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .

14అలెకెస్జండర్ ఇని కంసు తయార్ కిని సరాబు నఙి నండొ బాదెఙ్ కితాత్ న్ . వాండు కితి దనిఙ్ 
పబు వనిన్ఙ్ సికస్ సీనాన్. 15వాండు నిఙిబాబాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగర మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాటుబోదిసిత్ మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16నఙిముఙాలె,కోరుట్ దు ఒసివెనబాతివలె,నఙినానెముదాయి. ఎయెర్ బానాదరొట్ వరిగ్ఎతార్.
విజెరె నఙిడిఃసత్ సొహార్ . దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సిఎండమనీన్. 17అహిఙ,కోరుట్ దుమహి
యూదురు ఆఇకార్ విజెరె,నావెట సువారపూరి విని వందిఙ్, పబు నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్
సితాన్. నొరెస్ వెయుదాన్ తపిసిత్ లెకెండ్ సావు సికస్దాన్ తపిసాత్ న్. 18అందెఙె, పబు నఙి విజు సెఇ
వనాక్ బాణిఙ్ తపిసి, వాండు రాజు వజ ఏలుబడిః కిని పరలోకమ్ దు నెగెండ కూకన్ ఒనాన్. వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

19పిసిక్లెఙ్,అకుక్లెఙ్, ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.
20ఎరాసుత్ కొరింతు పటన్మ్ దు నిహన్. తొపిముఙ్ కసట్ం అరిఙ్, వనిన్ఙ్ మిలెతు పటన్మ్ దు డిఃసత్

వాత. 21పినికాలం రెఎండ ముఙాలె, నీను బేగి వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. యుబులు, పుదె, లిను, కల్ఉడియ
ఇనికార్ నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. అయలెకెండ్ యాపటన్మ్ దు మనిమహి నమిమ్తిత్కార్ బా
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.



2తిమోతి 4:22 310 2తిమోతి 4:22

22ఓ తిమోతి, పబు నీ వెటతోడుః మనీన్. వనిన్ దయాదరమ్ంమీ విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తీతుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తీతుఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పవులువెట దేవుణు సేవపణి కినివరిలొఇ

ఒరెనె తీతు. కేతు దేసమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరి సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ నడిఃపిసెత్ఙ్ , వనిన్ఙ్
సఙంముసుక్ అతికారి లెకెండ్ పవులు ఏర్ పాటు కితాత్ న్. అందెఙె సఙమ్ కాఙ్, ఎలాగమనిన్ పెదద్ల్ ఙ
నిల్ పెత్ఙ్, వారు కిదెఙ్ మనిన్ పణిఙ్, దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్ పవులు తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దు
మనిన్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4దేవుణు సేవకిని,యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను 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 ండెపోకాన్. మరి, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ 
నెస్ పిసిని వందిఙ్ వాండు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. యా నిజమాతి సఙతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహిస్ తోరిసాన్ద్. అయావలె వారు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్దిఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసూణార్. అబదద్ం వర్ గిఇ దేవుణు, ఎలాకాలం వనిన్వెట బతిక్ని బతుక్
వందిఙ్ లోకుర్ వెటఒటుట్ కితాన్. నిరకారమ్ బాసిలెల్ండమనిన్వలెమహివనిన్ఉదెసం వజనెవాండు
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
5 నాను నిఙి వెహి వజనె, తపిత్కెఙ్ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్ కు మనిన్ పటన్మ్ కాఙ్ విజు పెదెద్లుఙ

నిల్ ప్ అ. దినిన్వందిఙె నాను నిఙి కేతు దేసమ్ దు డిఃసత్ వాత. 6 దేవుణు సఙమ్ దు, పెదెద్లి ఆనికాన్ 
ఎయెన్ ఇహిఙ, నింద సిలిల్కాన్. ఉండె ఆల్ సి మంజినికాన్. వనిన్ కొడొఃర్ దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ 
ఆదెఙ్. కొడొఃర్,సెఇపణిఙవందిఙ్ నేరంమొపెఆఇకార్ ఆదెఙ్. వెహిమాటవెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్ వరి
అపొప్సినె పెదెద్లి ఆదెఙ్. 7పాసట్రు నింద సిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్. వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపంమన్ ఎండ,సోస్ ఎండ,డెఃయ్ సె
ఆఏండ, సిగు వాని సెఇ పణిఙ్ కిజి లాబమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃఎండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. 8అహిఙ,
వాండు వాతివరిఙ్ డగు కినికాన్, నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కోరిజినికాన్, అణసె ఆజిమంజినికాన్, నీతి నిజాయి
మనికాన్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, నెగిగ్ బుదిద్ మనికాన్ ఆజి మండెఙ్. 9 పాసట్రు ఆనికాన్ 
యేసుకీసుత్ వందిఙ్ మాటు నెస్ పిసిత్ నిజమాతి మాటెఙ్ అయావజ గటిఙ నమిమ్నికాన్ ఆదెఙ్ వెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి, నిజమాతిమాటెఙ్ ఎదిసిని
వరిఙ్ వరి తపుప్ఙ తోరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ ఆదెఙ్.

10ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్,అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ,పోకివరిగ్జి,మొసం కినికార్ 
నండొండార్ మనార్. ముకెలం, యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వెలె ఇజి కసితం
వెహిస్నికారెయాలెకెండ్ మనార్. 11వరివెయికుమీరుమూకెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారునమిమ్తిత్
వరిఙ్ తపుఙ్ నెస్ పినార్. ఆహె నమిమ్తిత్ వరి కుటుమ్ దికార్ విజేరె నిజమాతి మాటెఙ్ నమిమ్ఏండ
ఆప్ కిజినార్. వరి సొంత లాబం వందిఙె వారు ఈహ కిజినార్. 12 కేతుదికాండె వెహాన్ , “కేతుదికార్ 
ఎసిత్వలెబా అబదద్ం వరిగ్నికార్, మూర్ కమ్ దికార్, బదకం ఆజి తిండికకుర్ తి ఆతికార్”, ఇజి. యా
లెకెండ్ వెహికాన్ , వరి లొఇ ఒరెన్ పలుక్బడిః మనిన్కాండె. 13వాండు కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ 
నిజమ్ నె. అందెఙె బాన్ మనిన్ నమిమ్తికార్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్ని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ 
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డటిసి డటిసి దిదిఅ. 14వారు అర్ దం సిలిల్ యూదురి కతసాస్ తరమ్ కు అస్ ఎండమంజిని వందిఙ్ 
నీనువరిఙ్ దిదిఅ. మరి,నిజమాతిసఙతిఙ్ డిఃసిసొహివరిమాటెఙలొఙిఏండమంజినివందిఙ్ నీను
వరిఙ్ డటం దిదిఅ. 15మనుస్ పాపమ్ కాఙ్ సుబరం ఆతివరిఙ్, విజుబాసుబరం ఆతిలెకెండ్ నెగెండ్ 
మనాద్. గాని,మనుస్ సుబరం ఆఏండ,యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనికబాసుబరం ఆఏండ సెఏణ్ 
మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి గర్ బం సెఇక ఆతమనాద్. వారు సెఇకెఙ్ కినివెలె, ‘తపాత్ ప్ ’, ఇజిబా
వరిగర్ బంగదిస్ ఏద్. 16వారుదేవుణుదిఙ్ నెసాన్ప్ ఇజివెహెఆజినార్. గానివరిపణిఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ 
నెకిస్పొకిస్నార్. వారు పెంటు లెకెండ్ మనికార్. దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇకార్. ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బా
తగ్ ఇకార్.

2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1తీతు,నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్,నిజమాతిమాటదిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ 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 ఇజినెసిప్స్ అ. మరి,వారు నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్జి,
మహివరిఙ్ పేమిసి ఓరిసి మండు ఇజి నెసిప్స్ అ. 3 అయాలెకెండ్ , డొకికాఙ్ బా నెస్ పిస్ అ, అవిక్ 
బకిదాన్ మంజిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. అవీక్ సొండిఙ్ వరిగ్ఏండ,సోస్ ఎండ,మహివనాక్ఙ్ నెగిగ్
సఙతిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి. 4-5అయావలెఅవిక్ ,బోదెకాఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఇనికెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇహిఙ,
వనకమాసిరిఙ్ నికొడొఃరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్,అణసెఆజిమండెఙ్,నెగిగ్ మనుస్దాన్ మండెఙ్, ఇండొణిపణిఙ్ 
సుడ్ఃజి, కనికారంతోరిసిమండెఙ్,మాసిరిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్,ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణుమాటఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.

6 అయాలెకెండ్, దఙ్ డార్ అణసె ఆజి మండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిస్ అ. 7-8 నీను విజు వనకాఙ్ 
లొఇ నెగిగ్కెఙ్ కిజి వరి ఎదు ఉండి గురు లెకెండ్ తోరె ఆఅ. నీను నెస్ పిసినివెలె, డొఙ సాటు వెహె
ఆఏండ, నీను వెహిస్ని మాటదు మొసం సిలెల్ండ, పూరి నీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
మఙిపడ్ఃఇకార్ మాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ ఆఏండ, సిగు ఆజిమండెఙ్.

9-10నీను వెటి పణి కినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ,వారు విజుదనిలొఇ ఎజుమానిరిఙ్లొఙిజి, వరిఙ్ ఇసట్ం
ఆనివజ కిజి మండెఙ్ ఇజి. ఎజమానిరిఙ్ మర్ జి వెహ్ ఏండ, డొఙ కిఏండ మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిస్ అ.
వారు ఎజమానిరిఙ్, ‘మఙిపూరి నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ’, ఇజి తోరిసెత్ఙ్. వెటిట్పణి కినికార్  అయాలెకెండ్ 
మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు కిని విజుదనిన్లొఇలోకుర్ నెసెత్ఙ్,మఙిరకిస్సిని దేవుణు వందిఙ్ 
మనిన్మాటెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి.

11 ముఙాలె వెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీను నెస్ పిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ 
రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. 12 వాండు
మఙి వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్, దేవుణుబాణిఙ్ దూరం కిబిసిని విజు సఙతిఙ డిఃస్ అ,
ఇజి. యాలోకమ్ ది లోకుర్ ఆస ఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’, ఇజి నెసిప్సినాన్. మరి, మాటు నెగిగ్ బుదిద్దాన్,
నీతి నిజయిదాన్, దేవుణుదిఙ్ సరద్ సీనికెఙ్ కిజియాతరమ్ దు మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిసాన్న్. 13మాటు
అయాలెకెండ్ మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙిగొపప్సరద్ కిబిసిన్ఉండిరోజువందిఙ్ మాటుఆసదాన్ 
ఎదు సుడ్ఃజినాట్. ఇహిఙ,మాటుమఙి రకిస్సిని పెరి దేవుణు ఆతియేసుకీసుత్ వాజిని రోజు వందిఙ్ 
ఆసదాన్ మఙి కొతాత్ ఙ్ పుటిసాత్ ండె ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు గొపప్ జాయ్ కూడిఃతి మనిన్ నండొ
సోకుదాన్ వానాన్. 14మావిజుపాపమ్ కాఙ్ మఙిడిఃస్ పిసెత్ఙ్ ,సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్.
మరి,మఙిసుబరం కిజి, నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ పూరిఒపజెపెఆతివనిన్సొంతలోకుర్ లెకెండ్ తయార్ కిదెఙ్ 
వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.

15నానుఏలువెహికెఙ్ విజునమిమ్తివరిఙ్ పూరిఅతికారమ్ దాన్ నెసిప్స్ అ. వారుఅయాకెఙ్ కిదెఙ్ 
వరిఙ్ పణిసి వెహ్ అ. అయాకెఙ్ కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బాదుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.
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3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి లోకుర్ అతికారిఙ లొఙిదెఙ్, వెహిమాట వెంజి మండెఙ్, ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ 
కిదెఙ్ బా తయారాజి మండెఙ్ ఇజి నీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. 2 వారు, ఎయెరిఙ్ బా సెఇకెఙ్ 
వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ,సారిల్దాన్ విజెరె వెట తగిజిమండెఙ్ ఇజి వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటుబా ముఙాల నమీమ్ఇ వరిలెకెండ్, బుదిద్ సిలెల్ండ మహాట్. మాటు
ఎయెరిఙ్ బాలొఙిఏండమహాట్. మొసెం కిబె ఆజిమహాట్. యాలోకమ్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ 
నండొ ఆస ఆజి మహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ కాలం గడఃపిస్ మహాట్. మహి వరిఙ్ దూసలాడ్ఃజి
మహాట్. వారుమఙిదూసలాడిఃతార్. 4గానిఅయాలెకెండ్ మహివలెనె,మఙిరకిస్సిని దేవుణు వనిన్
కనికారం తోరిసాత్ ండె, పేమ తోరిసాత్ ండె మఙి రకిస్సాత్ న్. 5మాటు కితిత్ నీతి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. గాని
వనిన్ కనికారమ్ దానెమఙి రకిస్సాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్దాన్, వాండుమాపాపమ్ కు నొర్ జిమఙి కొతాత్ ఙ్
 పుటిసాత్ ండె,ఉండి కొతత్ బతుక్ సితాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్.

6-7దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మాటు నీతి నిజయిమనిన్కాట్ ఇజివాండు తీర్ పుసితాన్. ఆహె,
తీర్ పుసితిత్ఙ్ మాటుకోరిజినిఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దిఙ్ అకుక్మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ 
మాముసుక్దేవుణుఆతమ్నండొపోకాన్. వాండుమఙిరకిస్సినియేసుకీసుత్ వెటనెదేవుణుఆతమ్నండొ
పోకాన్. 8యామాటపూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసి
నీను నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజినాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారుమహివరిఙ్ వరిమనుస్పూరిదాన్ నెగిగ్
పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహిమనిన్మాటెఙ్ విజువిజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ నె.

9 గాని అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్కెఙ్, అనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్, జటిఙ్ ఆనికెఙ్, యూదురి
రూలుఙ వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ కినికెఙ్ విజు, ఎందానిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్, విలువ సిలికెఙ్. అందెఙె
వనకవందిఙ్ దూరంమన్ అ. 10నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ దు,నిజమాతిమాటెఙవెటకూడ్ఃఇకెఙ్ 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 పినిన్కాలం నికొపొలితు గడఃపెత్ఙ్ ఇజితిరుమానం కితత్ మన. అందెఙెనానుఅరెమానుఙ్ 
ఇని వనిన్ఙ్ నొ, తుకికుఙ్ నొ నీ డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా డగు వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13జెనా ఇని
లాయిరు, అపొలు, కేతు దేసం డిఃసి మరి సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి పయ్ నమ్ దు ఇనికబా తకుక్
సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజుసీజినెగెండపోక్ 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,
మఙిపేమిసిన్వరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ. దేవుణు దయాదరమ్ంమీరు విజిదెరె వెటమనీద్.
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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డుఆతిపవులుకొలొసిపటన్మ్ దుమనిపిలెమొనుఇనిఒరెన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ 

రాసిత్ ఉతమ్ నె యాక. పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్ వెటిట్పణి మనిసి మహాన్ . ఒనెసిము
పిలెమొనుఙ్ డిఃసాత్ ండె,ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొసొహాన్ . వాండుసొహిమహివలెపవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్.
పవులు వనిన్ఙ్ సువార వెహిఙ్,వాండుయేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తాన్.
పవులు ఒనెసిముఙ్ పిలెమొను డగు మర్ జిపోకిస్నాన్. నీను, ఒనెసిముఙ్ సెమిసి ఒరెన్ తంబెరి

లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు ఏలు దేవుణు వెట సమందం ఆతికాన్ ఇజియా
ఉతమ్ దు రాసి ఒనెసిము వెటపోకిస్నాన్.

1-2కీసుత్ యేసు వందిఙ్ జెలిదుమనిన్ పవులు ఇనినానురాసినిఉతం. మావెటసువారపణికిజిని
మాసొంత కూలాయెన్ ఆతి పిలెమొనుఙ్, మాతఙి లెకెండ్ మని ఆపియెఙ్, మావెట కీసుత్ వందిఙ్ 
సేవకిదెఙ్ నండొ కసట్బడిఃజి కాటాల్ డఃజిని అర్ కిపుఙ్, మీ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
రాసిన. మాకూలాయెన్ ఆతి తిమోతిబానావెటమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్.

3మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిర్.
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు

4-5ఓ పిలెమొను,నాను నిఙి ఒడిఃబిజిపారద్నం 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 నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 6 కీసుత్ వందిఙ్ నీను నమిమ్తిత్ సఙతిఙ్ మహివరిఙ్ ఉసార్ దాన్ వెహెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం
కిజిన. అయావలె దేవుణు మఙి సీజిని విజు నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు నీనుపూరి నెసిన్లె. యేసు కీసుత్ వెట
మాటు కూడిఃతి మనితానె దేవుణు అయా ఇనాయమ్ కు మఙి సీనాన్. 7 ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నీనుపేమిసి,వరిపాణమ్ దిఙ్ నిమాలంకిబిస్ అ. ఆహె,నీనునఙినండొసర్ దకిబిసిత్దె
ఆదరిసిత్.
పవులు ఒనెసిము వందిఙ్ బతిమాల్ జినాన్ .

8-10 అందెఙె, కీసుత్ నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నీను కిదెఙ్ మని పణి కిఅ ఇజి ఆడ సీదెఙ్ నఙి
అకుక్ మనాద్. గాని నాను నిఙి బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
పేమిసిన్కి ఇజి నాను నెసిన. డొక ఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదు మని పవులు ఇని
నాను నిఙి బతిమాలిజ్న. నామరిన్ లెకెండ్ మనిఒనెసిముఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను బతిమాలిజ్న.
నాను గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలె వాండు నామరిన్ లెకెండ్ ఆతాన్. నానె వనిన్ఙ్ దేవుణు దరొట్ తత.
11వాండు*ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నిఙి డిఃసత్ సొహాన్ .
గాని ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్ వాతికాన్ ఆతాన్. 12 నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతి వినిఙ్ నీ డగు మర్ జి
పోకిస్న. 13సువారవెహిస్నివందిఙ్ నానుగొలుసాక్ణిఙ్ మనివలె,నఙిసాయం కిదెఙ్ వినిఙ్ నాడగు
ఇడ్ఃదెఙ్ నఙి ఇసట్ం మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ సాయం నీను కితి లెకెండ్ ఆదెఙ్. 14గాని నీను
వెహ్ ఎండ నాను వినిఙ్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నా వందిఙ్ నీను కిని ఇని మేలుబా నాను
డటిసి వెహిఙ్ ఇజి ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

15-16వాండుమర్ జివానిక నీ డగు ఎలాకాలంమంజిని వందిఙ్ నెసు. వాండు సెగం కాలం దూరం
ఆత మహాన్ . అందెఙె ఏలుదాన్ వాండు నీ వెటిట్పణి కిని వనిన్లెకెండ్ ఆఎన్. దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ
ఇసట్ం మని ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ మనాన్. నఙి వనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ నండొ ఇసట్ం

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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మనాద్. గానివనిన్ఙ్ నిఙిఒదెఇసట్ంమంజినాద్ లె. ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్ వజఇసట్ంమంజినాద్ 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
నఙి ఎలాగ డగు కినిదొ, అయా లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి
అపుప్మర్ జిసీదెఙ్ మహిఙనొ,అయాకనాముసుక్మోప్ అ. 19పవులు ఇనినానునాసొంత కీదాఙె
రాసిన. నీను దేవుణుదరొట్ వాదెఙ్ నానెసాయంకిత. అందెఙెనీకొతత్ బతుక్ వందిఙ్,నఙినీబతుక్నె
సీదెఙ్ మనాద్. గాని నాను అయాక లొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను తిరిసన్. 20ఓఓ తంబెరి,
యేసుపబు వెటమఙిమనిసమందమ్ దాన్,నీబాణిఙ్ నానుయాసాయంకోరిజిన. యేసుపబు వెట
కూడిఃతి మని దనితాన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి నఙి సర్ ద కిబిస్ అ. 21నాను వెహికెఙ్ నీను తప్ ఎండ కిని
ఇజి నాను నెసిన. అందెఙె నాను నిఙి రాసిన. ఒఒ, నాను వెహి దని ముసుక్ నీను నండొ కినిలె ఇజి
నాను నెసిన.

22 జెలిదాన్ నఙి డిఃసిన్ వందిఙ్ మీరు పారద్నం కిజినిదెర్. మీ పారద్నం దేవుణు వెంజి, మీ డగు
మర్ జివాదెఙ్, దేవుణుసాయం కినాన్ ఇజినాను కోరిజిన. అందెఙెనావందిఙ్ ఉండిబాడిడ్ః తయార్ 
కిఅ.

23యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్ని వందిఙ్ నా వెట జెలిదు మని ఎపప నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్.
24అయాలెకెండ్,నావెట సేవ పణి కిజినిమారుక్,అరిసాత్ రుక్, దెమ, లూక ఇనికార్ బానిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.
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ఎబిలోకురిఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ దిఙ్ నెలవ్ కిబిసినిక
ఇసాయేలులోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దు వెటిపణి కిజిమహార్ . వారు నండొబాదెఙ్ ఆజిమహార్ .

దేవుణు ఇసాయేలులోకురిఙ్ అయ్ గుపుదెసమ్ దాన్ డిఃస్ పిసి,కానాను దేసెమ్ దు ఒతెత్ఙ్ ఇజి,మోసె
వరిఙ్ నడిఃపిసితతాత్ న్ . కానాను దేసమ్ నెవరిఙ్ సీనఇజిదేవుణు వరిఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ ,వారు పయ్ నం
కిజిమహివలె,మోసెవెటదేవుణువరిఙ్ పదిఆడెఙ్ సీజినాన్ . దనిన్ వెటదేవుణువెహిస్నాన్ , “నాను
వరి నడిఃమి మండెఙ్ ఇజి నా వందిఙ్ నెగిగ్ ఇలుల్ లెకెండ్ మంజిని ఉండి గుడారం తొహెఙ్ ”, ఇజి
(నిరగ్మ 25:8). యాక ఎలాగ తొహెఙ్ ఇజి గురులెకెండ్ ఉండి రూపు దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసినాన్ .
“నానుమిఙిసుడ్ఃజి,మీవెటఅబెబ్ వరిగ్న”, ఇజిదేవుణు వెహాన్ (నిరగ్మ 29:42). అందెఙె,దేవుణు
మంజిని ఉండి బాడిడ్నె గుడారం. దేవుణు మంజిని బాడిడ్దిఙ్ పోలిత మనాద్ యా గుడారం (ఏబి
9:11).
పుజేరిఙు -యూదురిమతమ్ దు,లేవితెగాదుమనిన్వరిఙె,పుజేరిఙుఇజిఏర్ పాటుకినార్ . మహి

తెగాదికార్ విరిఙ్ వరి దసమ్ బాగం సీదెఙ్ . పుజేరిఙు ఆఏండ, పెరి పుజేరిఙు ఇజి, విజేరె పుజేరిఙ
ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరిఙు ఇజి నండొండార్ బామహార్ . ఉండి కాలమ్ దు విజేరె పుజేరిఙముసుక్
మనిన్ పెరిపుజేరిఇజిదేవుణుతోలితఏర్ పాటు కితాత్ న్*. పుజేరిఙు దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కెటఆతి గదిదు
డుఃగ్ జిసేవ కితాత్ ర్ . గానివిజేరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజేరి ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి
గదిదు డుఃగ్ జి సేవ కితాత్ న్ . ఏలుయేసుమావందిఙ్ విజేరె పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజెరి వజ
వాతమనాన్ .
గుడారం - దేవుణు మోసెఙ్ తోరిసిత్ రూపు వజ తయార్ కితిత్ ఉండి టంబు గుడుఃసని దనిన్లొఇ

మనిన్ వనక వందిఙ్ నె గుడారం ఇనార్ . ఇబెబ్నె దేవుణు వనిన్ లోకుర్ వెట వరిగ్నాన్ . టంబు
గుడుఃసదిఙ్ రుండి గదిద్ఙ్ మనెన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిని దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కెట ఆతి
గది ఇజి రుండి మనెన్. యారుండి గదిఙ్ బా దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి ఇటిత్కెఙె. ఉండి తెరనెయా
రుండి గదిఙ కేట కేట కితాద్ . తెర, నీరి దుపాటి లెకెండ్ మనాద్ . రుండి గదిఙ నడిఃమి డొఃయె ఆత
మనాద్ . అయాక నండొ దలంమనిన్క, నండొసోకుదాన్ అటమనార్ .
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది - దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గది పెరీక. దనిన్ఙ్ 30 మూరెఙ్ నీరిండ్ , 15

మూరెఙ్ ఒసార్ మహాద్ . దినిన్ లొఇ దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్ ఉండి కలిల్తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ దీవెఙ్ డండి ఉండి, దేవుణుదిఙ్ దూపం సురునిమాలిపెటెఉండి,మనెన్.

1 దేవుణు ఎదు రొటెఙ్ ఇడిన్ బలల్
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిది ఉణెర్ పడఃకాదు యా బలల్ మంజినాద్ . యాక తుంబ మరాతి

సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిక. దినిన్ ముసుక్ కలిత్సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ పూతరాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఎదు
ఇడిన్ రోటెఙ్ ఎసిత్వలెబ దినిన్ముసుక్ మంజినె. యూదురి ఆసారం వజయారొటెఙ్ ఉండి పలెమ్ దు,
రుండి వరెస్ఙ్ ఆరు దొతిత్ఙ్ మంజినె. విసాంతి దినమ్ దునె యాకెఙ్ మారిసి మరి కొతత్కెఙ్ ఇడాన్ర్ .
అయాపడాయిరొటెఙ్ పుజెరిఙునె తిండెఙ్ . మరి ఎయెర్ బాతిండెఙ్ ఆఏద్ . లేవి తెగాదుమనిన్కారె,
యారొటెఙ్ తయార్ కినార్ . విసాంతి దినమ్ దిఙ్ ముఙాలమనిన్ రెయునె తయార్ కినార్ .†

2 కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దీవ డండిఙ్ 
యాడండిఙ్ కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్కాక్దె. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిది డేబ

పడఃకాద్ మంజినాద్ . యా కంతుదు ఏడు దీవెఙ్ మంజినె. దినిన్ ముఙాల మనిన్ బాడిడ్దు జాయ్ 
మండెఙ్ నెయాకమంజినాద్ . ఒరెన్ పుజేరి పెందల్ కనిపొదొయ్ క కసిసిమంజినాన్ .‡

3 దూపం సురిన్మాలిపెటె
యాక, నడిఃమి డెర డగు మంజినాద్ . దినిన్ ముసుక్ దూపమ్ నె ఆఏండమరి ఇనికబా కూలిఙ్ నొ,

జంతుఙ్ నొ పార పొటిట్ఙ్ నొ సుర్ దెఙ్ ఆఏద్ . పెందల్ కని పొదొయ్ క దూపం సురాన్ర్ . గాని యాక

* 0: 1:0 ఏబి 5:4 † 0: 1:0 లేవి 24:5-9 ‡ 0: 1:0 నిరగ్మ 26:35
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దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు మనిన్ ఉండి వసుత్ . అందెఙె, దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి
గదిద్దు మంజినక ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్ .§
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది - దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది నీరిండ్ , ఒసార్ ఉండె

సమానమ్ నె. 15మూరెఙ్ మనెన్. దినిన్లొఇమందసంమనాద్ . మందసం ఇహిఙఉండిపెటె. యాక
దేవుణు మనాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ మనాద్ . దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని ఒదెద్ కేట ఆతి
గదిదిఙ్ నడిఃమిఉండిడెరఅడుడ్ మనాద్ . యాడెరనండొదలంమనిన్క. నండొకరీదిక. దనిన్ముసుక్
నండొ సోకుదాన్ అటార్ . దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు విజేరె పుజేరిఙ ముసుక్ పెరి పుజేరి
ఒరెండె సొనాన్ . మరి ఎయెన్ బ సొన్ ఎన్ . వాండుబా ఏంటుదిఙ్ ఒరుస్నె, సోనాన్ . లోకురి విజెరె
పాపమ్ క వందిఙ్ పూజసీదెఙ్ ఉండి రోజుమనాద్ . నాండిఙె డేర పెర్ జి,లొఇసొనాన్ .*
యేసుమా వందిఙ్ విజెరె పుజేరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఆత మనాన్ . వాండు సిలువాదు

సాతిఙ్ , పాపమ్ క వందిఙ్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుట్ పూజ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె
ఆతాన్ .† యేసు సిలువాదు సాతి గడిఃయాదు దేవుణు గుడిఃదు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ ని
దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదిఙ్ నడిఃమి మహి డేర, ముసుక్హాన్ అడిఃగిదాక రుండి బదెఙ్ 
ఆజి కింజితాద్ .‡ ముఙాలడేర పెర్ జి విజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి 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 -మందసంఉండెదేవుణువందిఙ్ కేటఆతిగదిదుమనిన్వసుత్ . మందసంఇహిఙఉండె

పెటెనె. యాకతుంబమరాతిసెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కిజిదినిన్ముసుక్నిలొఇ కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ 
పూతరాసె ఆతమనాద్ . దినిన్ ముసుక్ ఉండి మూతమనాద్ . అయాకబా కల్ తి సిలిల్ బఙారమ్ దాన్ 
పూత రాసె ఆత మనాద్ . అయాక మూత నెకిస్ ముద కిదెఙ్ ఆనాద్ . లాగ్ జి సాపెత్ఙ్ బా ఆనాద్ .§
యామూతదిఙ్ “కరుణ పీటం” ఇనార్ .* కరుణ పీటం ఇహిఙ, పాపమ్ కు సెమిసిన్ బాడిడ్ ఇజి అరద్ం.
కరుణ పీటంముసుక్ కెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ లోకుమూరి వజనెమనెన్ గాని 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 దేవుణుయాలెకెండ్బాన్ మంజినాన్ . అందెఙె ఇని సెఇకాన్ నొతపుప్ కితిత్కాన్ నొబాన్ 
కరుణ పీటం డగు సొండెఙ్ అట్ ఏన్ . గాని దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ విజేరెపుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి
పుజేరిఒరెండెసొండెఙ్ అటాన్న్ . వాండుబావనిన్సొంతఇసట్మ్ దాన్ నొ,పూజకితిత్ దనిన్నలసిలెల్ండనొ
సొండెఙ్ ఆఏద్ . యాలెకెండ్ సిలెల్ండసొహిఙవాండు నిజంసానాన్ .
మందసమ్ దు మనిన్కెఙ్ - మందసమ్ దు దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పది ఆడెఙ్ రాసిత్ మనిన్ రుండి

పలెక్ఙ్ మనెన్. కల్ తిసిలిల్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ జగుగ్ దు మనాన్ మనాద్ . మరి, సిగిరిసిత్మనిన్,
అహరోను డుడుడ్ బామనాద్ .
మనాన్ ఇహిఙ తెలాని గింజ లెకెండ్ మనాద్ . తేనె నూనె లెకెండ్ రుసి మంజినాద్ . దేవుణు

ఇసాయేలులోకురిఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు నడిఃపిసిమహివలె వరిఙ్ తిండెఙ్ యాకసితాత్ న్ .‡
పది ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ -యాపలెక్ఙ్ పణకాణిఙ్ తయార్ కితిత్కెఙె. ననిన్ పలెక్ఙ ఆడెఙ్ గీసత్

మనాద్ .§
డేవ - డేవ నడిఃమి టంబు గుడుఃస మనాద్ . డేవ సుటులం వెల్ గు మనాద్ . దినిన్ఙ్ ఉండి సరి

మానాద్ . డేవదు సంత సురిన్మాలి పీటని నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెంమనెన్.
సంత సురిన్ మాలి పీట - యాక తుంబ మరాతి సెకెక్ఙాణిఙ్ తయార్ కితిత్క. దినిన్ ముసుక్ కంసు

పూతరాసత్ మనాద్ . ఇబెబ్నెసందసురిజ్పూజ కినార్ . యాపీటదు సిసు ఎసిత్వలెబానమ్ బిఏండ కసీనె
మండెఙ్,యామాలిపీట సరి డగు మంజినాద్ .
§ 0: 1:0ఏబి 9:4, 1రాజు 6:22 * 0: 1:0ఏబి 9:27 † 0: 1:0ఏబి 7:27 ‡ 0: 1:0మతత్యి 27:51 § 0:
1:0నిరగ్మ 25:10-15 * 0: 1:0నిరగ్మ 25:7 † 0: 1:0నిరగ్మ 25:18-22 ‡ 0: 1:0నిరగ్మ 16:14-31 § 0:
1:0 నిరగ్మ 31:18
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నొర్ బాదెఙ్ ఏరు ఇడిన్ పలెం -యాపలెల్ం సంద సురిన్మాలి పీటని, గుడారం నడిఃమిమంజినాద్ .
యాకబా కంసుదాన్ తయార్ కితిత్క. పుజేరిజుపూజ కినిముఙాల్ నొ,గుడారమ్ లొఇసొనిముఙాల్ నొ
నొర్ 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 ఇంక మోసెఙ్ ఇంక,
మోసె సితి రూలు వజ పుజెరి పణి కిజిని పెరి పుజేరిఙ ఇంక గొపప్ పెరికాన్ ఇజి యా ఉతమ్ దు
వెహిస్నాద్ . పూజెఙ్ లోకురి పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. గానియేసు పబుపూజ ఆతి దనిన్తాన్ నెలోకురి
పాపమ్ కు సొనె. వనిన్ నలదాన్ నె, లోకుర్ సుబబ్రం ఆనార్ . దేవుణు డగు దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ 
అటాన్ర్ . అయాలెకెండ్ , కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాండె యేసు ఇజి వెహిస్నాద్ . మరి దేవుణు
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ పూర్ బమ్ దు బతిక్జిమహినండొండార్ వరిఙ్ వెహిస్నార్ . కండెవెరిదు,నమిమ్తి
లోకుర్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజియాఉతమ్ దు వెహిస్నాద్ .

1పూర్ బమ్ దు, ఆఇ ఆఇ నండొ సమయమ్ దు, నండొ రకమ్ కాణిఙ్, దేవుణు పవకరు వెట మా
అనిగొగొరిఙ్ వరిగ్తాన్. 2గానియా కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్, వాండు వనిన్ మరిన్ వెట మఙి వరిగ్తాన్.
వనిన్ వెటనె బూలోకమ్ ని 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, దేవుణుయేసుపబుఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్ దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బాఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్, “నీను
నా మరిన్. నేండు నానె నీ బుబబ్ ఆత మన”,✡ ఇజి. మరి, దేవుణు దూతారిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా
ఎసెఙ్ బావెహ్ ఎతాన్”,నానె వనిన్ బుబబ్ ఆన. వాండెనామరిన్ ఆనాన్ లె”,✡ ఇజి. 6మరి, దేవుణు
వనిన్ లొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ యాలోకమ్ దు తపిసిని వలె, వెహిస్నాన్, “దేవుణు దూతార్ విజెరె వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వలె”,✡ ఇజి. 7దూతార్ వందెఙ్ వెహిస్నివలె,వాండు ఈహ వెహిస్నాన్, “గాలి
లెకెండ్ వనిన్ దూతారిఙ్ తయార్ కిజినాన్, కసిసిన్ సిసు లెకెండ్, వనిన్ పణి మణిసిరిఙ్ తయార్ 
కిజినాన్”,✡ ఇజి. 8గాని వనిన్మరిన్ వందిఙ్ ఈహ వెహిస్నాన్, “ఓ దేవుణు, నీను బసిన్ సిమాసనం
అంతు సిలెల్ండ ఎలాల్ కలం మంజినాద్. నీను నీతి నిజాయితిదాన్ రాజు వజ ఏలుబడిః కిని. 9 నీను
నిజమాతి దనిఙ్ పేమిసిత్ మని. సెఇ దనిఙ్ దూసిసిత్ మని. అందెఙె, నీ దేవుణు ఆతి దేవుణు నిఙి
ఎరిల్సి సర్ దఆనిగొపప్ గనం సితాన్. యాకనీజతమనివరిఙ్ సితిదనిన్ఙ్ ఇంక నండొగొపప్ పెరిక”,✡
ఇజి, దేవుణుమరిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. 10వాండుమరివెహిస్నాన్, “ఓపబువా,లోకంపుటిస్ ఎండ
ముఙాలె,యాలోకమ్ దిఙ్ పునాదిఇడిత్కినీనె. ఆగాసంతయార్ కితికినీనె. 11అయాకెఙ్ విజునాసనం
ఆనె. గాని నీను మంజిని. పాత పణిదిఙ్ రెఎండ పడాఃయిక ఆనిలెకెండ్ అయాకెఙ్ విజు పణిదిఙ్ 
రెఎండ పడాఃయికెఙ్ ఆనె.

12 పంసె మడఃత కినిలెకెండ్, నీను వనాక్ఙ్ మడఃత కిని. పాత మారిసిని లెకెండ్, వనాక్ఙ్ 
మారిసిని. గానినీను ఎలాకాలంఉండెలెకెండెమంజిని. నీను ఎసెఙ్ బాడొకఆఇ”,✡ఇజి. 13దేవుణు
వనిన్ దూతార్ ఎయెరిఙ్ బా ఎసెఙ్ బా వెహ్ ఎతాన్, “నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క అడిఃగి
ఇడిన్దాక, నీనునాఉణెర్ పడఃకాద్ మసిమన్ అ”,✡ ఇజి. 14అహిఙ, దూతార్ ఎయెర్ ? వారు విజెరె
దేవుణుదిఙ్ సేవ కిని ఆతెమ్ఙ్ నె. దేవుణు రకిస్సిని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్,వాండుపోకికారె.

✡ 1:5 1:5 కీరన 2:7. ✡ 1:5 1:5 1సము 7:14; 1దినరు 17:13. ✡ 1:6 1:6 దివ్తీ 32:43. ✡ 1:7 1:7 కీరన
104:4. ✡ 1:9 1:9 కీరన 45:6,7. ✡ 1:12 1:12 కీరన 102:25-27. ✡ 1:13 1:13 కీరన 110:1.
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2
యేసు రకిస్సాన్న్ ఇని నిజమాతిపెరి సఙతినెకిస్పొక్ ఏండజాగర వెండెఙ్ .

1అందెఙెమాటు వెహిమని నిజమాతి సఙతిఙ్, మరి నండొ జాగరదాన్ వెండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దని బాణిఙ్ దూరం ఆఏండ మంజిని వందిఙె. 2 దేవుణు దూతారిఙ్ వాండు వెహ్ పిస్ తి
మాటెఙ్, నిజం ఇజి రుజుప్ ఆత మనాద్. అయామాటెఙ్ తపిన్కాన్, లొఙిఇకాన్ ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా,
తగితి సికస్ వనిన్ఙ్ దొహ్ క మనాద్. 3 అహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ సికస్దాన్ ఎలాగ గెల్ పిసెత్ఙ్ ఇజి
వెహిస్నిముకెలమాతిబోదమాటు నమిమ్దెఙ్ కెఇతిఙ, అయాసికస్దాన్ ఎలాగ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట్ ?
గెల్ పిసిన్ వందిఙ్ మనియాబోద పబునె తొలిత వెహాన్ . వాండు వెహికెఙ్ వెహికార్, అయాక నిజం
ఇజిమఙిరుజుప్ కితాత్ ర్ . 4మరి,దేవుణుబావిజురకమ్ కాణిసతుత్ మనిపణిఙ్,గొపప్ బమామ్నిపణిఙ్ 
కిజి రకస్ణ వందిఙ్ వెహిక నిజం ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ, దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ సీబాజి
సీజి దేవుణు రుజుప్ కితాత్ న్ .
యేసుపబునెలోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

5వాజిని కాలమ్ ది లోకం ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణు, దూతారిఙ్ ఒపజెప్ ఎతాన్. పరలోకం వందిఙె
మాటువరిగ్జినాట్. 6గానిదేవుణుమాటదుఎంబెనొఎయెండొడటిసిఈహ వెహిస్నాన్ , “ఓదేవుణు,
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.
8విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ వనిన్ఙ్ అతికారంసితి’✡. లోకురిఙ్ విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ దేవుణుఅతికారం
సితి”, ఇజి వెహిస్నాన్. ఇహిఙ, విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం వనిన్ఙ్ మనాద్. గాని ఏలు,లోకుర్ 
విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం కిజినిక తొఎట్. 9 గాని ఏలు, యేసుఙ్ గొపప్ గనమ్ దాన్ , గొపప్
గవ్ రవమ్ దాన్ దేవుణు పెరికాన్ కితికమాటు సుడ్ఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నండొబాదెఙ్ 
ఓరిసి సాతాన్. వనిన్ఙ్ దూతారిఙ్ ఇంక సణెం దేవుణు ఇజికాన్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
యా లెకెండ్ లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ సాదెఙ్. యా లెకెండ్, దేవుణు దయా దరమ్ం కితాత్ న్ . 10 విజు,
దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . విజు వనిన్వందిఙె తయార్ కితాత్ న్ . యేసుపబు బాదెఙ్ ఓరిసి సాజిని
దనితాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ పూరికిజినాన్. వాండుపూరిఆతికాన్ ఆతాన్. అయలెకెండ్ యేసుఙ్ పూరి
కిజినికతగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నండొకొడొఃరిఙ్ వాండుఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దు
నడిఃపిసెత్ఙ్. యేసునె వరిఙ్ రకస్ణదు నడిఃపిసిన్కాన్. 11వాండె లోకురిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి
వరి లెకెండ్ కిజినాన్ . వనిన్ఙ్ ని వాండు దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్ లోకురిఙ్, బుబబ్ ఒరెండె. అందెఙె
వరిఙ్ తంబెరెఙుఇజికూకెఙ్ యేసుసిగుఆఏన్. 12వాండుదేవుణుదిఙ్ వెహిస్నాన్, “నీవందిఙ్ నాను
నాతంబెరిఙవెహన్,నీలోకుర్ కూడ్ఃనిబాన్,నానునిఙిపొగిడిఃన”✡ఇజి. 13మరివాండు వెహిస్నాన్,
“నానువనిన్ముసుక్నానమకంఇడన్”✡ఇజి. మరిబావెహిస్నాన్, “ఇదిలో,నానునిదేవుణునఙిసితి
కొడొఃర్”,✡ ఇజి. 14దేవుణు కొడొఃర్ నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకుర్ నె. అందెఙెయేసుపబుబా
నలని, కండదాన్ తయార్ ఆతిలోకు వజ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ లోకు ఆతాన్ ఇహిఙ, ఒరెన్ లోకు వజనె
సాదెఙ్ అటాన్న్. వాండుసాజినె,సావుముసుక్అతికారంమనిసయ్ తానుఙ్ సిలెల్ండ కిదెఙ్ అటాన్న్.
15అయాలెకెండ్, సావుదిఙ్ తియెల్ ఆజి, వరి బతుక్ విజుసావు తియెల్ దిఙ్ అడిఃగి మని విజెరిఙ్ 
డిఃస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 16నిజమె, వాండు దూతారిఙ్ సాయం కిఎన్. గాని అబాహము* తెగాగ్ ది వరిఙ్ 
సాయంకిజినాన్. 17దినిన్వందిఙ్,వాండుఎలల్గాతిఙ్ బావనిన్తంబెరిఙలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు నండొ కనికారం మని, నమిమ్దెఙ్ తగిన్ పెరి పుజెరి ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కిదెఙ్ మరి,
లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ కిదెఙ్. 18వాండె పరిసెఙ్ కిబె ఆజి, బాదెఙ్ ఆతాన్. అందెఙె పరిసెఙ్ 
కిబె ఆని వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ అటాన్న్.

3
యేసుమోసెముసుక్ పెరికాన్ .
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1అందెఙె దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి, దేవుణు కూకె ఆతి తంబెరిఙాండె, యేసుపబుఙ్ ఎతుత్ కిదు.
వాండె, దేవుణు పోకి అపొసుత్ డుః ఇజి, విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఇజి, మాటు నమిమ్జి
ఒపుకొడిఃజినాట్. 2 దేవుణు కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్ మోసె నమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితి లెకెండ్,
వీండుబా వనిన్ఙ్ పణి ఒపజెపిత్ దేవుణుదిఙ్ నమమ్కమ్ దాన్ సేవ కితాత్ న్ . 3ఉండి ఇలుల్ దిఙ్ ఇంక ఇలుల్
తొహిసిత్ వనిన్ఙె గొపప్ గనం వానాద్. అయాలెకెండ్, మోసె ఇంక యేసునె గొపప్ గనమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్.
4 నిజమె, విజు ఇలుక్బా, ఎయెండొ ఒరెన్ తొహాన్న్. గాని విజు తొహిన్కాన్ దేవుణునె. 5 దేవుణు
కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజెరిఙ్, ఒరెన్ సేవమపణిమణిసి వజ మోసె నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆతాన్. వాని
కాలమ్ దు దేవుణువెహెఙ్ మనికెఙ్ వాండువెహాన్ . 6గానిదేవుణు కుటుమ్ దివరిముసుక్అతికారం
మని మరిన్ వజ, కీసుత్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాటు దయ్ రమ్ దానె నిలిస్, మాటు ఎదు సుడ్ఃజిని
ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ గటిఙ అసినెమహిఙ,మాటు వనిన్ కుటుమ్ దికాట్.

నమిమ్ఇతి వందిఙ్ సారిసిసారిసివెహిస్నిక.
7-8అందెఙె,దేవుణుఆతమ్ఈహ వెహిస్నిలెకెండ్, “నేండుమీరుదేవుణువెహిస్నికవెహిఙ,అయా

దినమ్ దుబీడిఃమ్ బూమిదుదేవుణుదిఙ్ లొఙిదెఙ్ కెఇతిత్ వలె,వనిన్ఙ్ పరిసకితివలె,మీమనుస్ఙ్ గర
ఆతి లెకెండ్ గర కిమాట్.

9అబె, నాల్ పయి పంటెఙ్ నాను కితి గొపప్ బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బా, మీ అనిగొగొర్ నఙి
పరిస కిజి నఙిలొఙిదెఙ్ కెఎతార్.

10అందెఙె నాను అయా తరమ్ ది లోకుర్ వెట కోపం ఆతానె వెహ. “ఎసిత్వలెబా వరి మనుస్ నా
బాణిఙ్ దూరం ఆజినాద్,నాను వెహిస్నికెఙ్ వారు వెన్ ఎర్”, ఇజి.

11 అందెఙె నాను నండొ కోపం ఆజి ఉండి ఒటుట్ కిత, ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి నా వెట
రోమ్ బెఎర్ లె’,✡ఇజి. 12తంబెరిఙాండె,మీలొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా,బతిక్జినిదేవుణుబాణిఙ్ దూరం
కిబిసిన్ నమకం సిలి, సెఇ మనుస్ మన్ ఎండ జాగర సుడ్ఃదు. 13గాని, విజు దినమ్ కాఙ్ మీరు ఒరెన్ 
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ బుదిద్ వెహిస్,ఆదరిసిమండెఙ్ వలె. ‘నేండు’ ఇజి వెహిన్ దినం విజు,అయాలెకెండ్ 
కిజి మండెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ లొఇ ఎయెన్ బా పాపమ్ 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 దేవుణు మాటదు 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. 17 ఎయెర్ వెట దేవుణు నలపయ్ పంటెఙ్ కోపం దాన్ మహాన్ ?
పాపం కిజి, బీడిఃమ్ బూమిదు సాతి వరివెట గదె కోపమ్ దాన్ మహాన్ . 18 “వారు ఎసెఙ్ బానా డగు
వాజినావెటరోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజిదేవుణుపమానం కితివలెఎయెర్ 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 ఎండ మండెఙ్, మాటు జాగర
మంజినాట్. 2ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,బీడిఃమ్ బూమిదు నడిఃతికార్ వెహిలెకెండ్ నెమాటుబాసువారవెహ
మనాట్. గానివారు వెహిమనిదేవుణుమాట, వరిఙ్ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు అయామాట నమిమ్ఎతార్. 3 ఏలు అయాక నమిమ్తిత్ మాటు, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట
రోమ్ బిజినాట్. యాక, వాండు వెహి లెకెండ్ నె మనాద్. “అందెఙె, నాను నండొ కోప ఆజి ఉండి
పమానం కిత. ‘వారు ఎసెఙ్ బా నా డగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”, ఇజి. దేవుణు లోకం తయార్ కితి
✡ 3:11 3:11 కీరన 95:7-11. ✡ 3:15 3:15 కీరన 95:7,8.
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వలెహన్ అసి, వనిన్ డగు సొనిస్ మాటు వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్ వాండు మా వందిఙ్ తయార్ కితండె
మనాన్. గానివాండుఆహెవెహాన్ . 4ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటదుఎంబెనొఏడుదినంవందిఙ్ 
వెహిస్నాద్. “దేవుణు విజు పణిఙ్ పూరి కితండె, ఏడు దినమ్ దు రొంబితాన్”, ఇజి. 5మరి,ముఙాలె
వెహిస్నిమాటదు వెహిస్నాద్, “వారు ఎసెఙ్ బానాడగు వాజి రోమ్ బెఎర్ లె”,✡ ఇజి.

6ముఙాలె సువార వెహిమనికార్, దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బెఎర్ లె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారునమిమ్ఎతార్. గాని,దేవుణుడగుసొనిస్వనిన్ వెటరోమ్ దెఙ్ మహిసెగొండార్ మనార్. 7అందెఙె,
దేవుణు,వనిన్డగుసొనిస్వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ మరిఉండిరోజుఇటాత్ ండె, ‘నేండు’,ఇజికూకాన్,దినిన్
వందిఙ్, నండొ కాలం వెనుక దావీదు వెట వెహ్ పిసిత్ వలె, ముఙాలె వెహి అయామాటనె వెహ్ పిసాత్ న్.
“నేండుమీరు దేవుణు వెహిస్నిక వెహిఙ,మీమనుస్ గర కిమాట్”,✡ ఇజి.

8 దేవుణు డగు సొనిస్ వనిన్వెట రోమ్ బిదెఙ్, యెహొసువ వరిఙ్ నడిఃపిసి మంజిని కిహిఙ, మరి
ఉండి రోమ్ ని దినం వందిఙ్ 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,
వాండుబావనిన్ పణిఙ్ వీసాత్ ండె రోమ్ బిజినాన్. 11అందెఙె, దేవుణు డగుసొనిస్ వనిన్వెటరోమ్ బిదెఙ్ 
మాటు నండొ కసట్బడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇసాయేలు లోకుర్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ
అరిలెకెండ్ ఎయెన్ బాఅర్ ఎండమండెఙ్.

12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమాటపాణంమనిక. నండొసతుత్ మనిక. రుండిదరోట్ తెవుగుమని
ఎలాగ మరి కురద్దిఙ్ ఇంక ఒదె తెవుగు మనిక. దేవుణుమాట, లొఇ డుగ్ జి మనుస్దిఙ్ గరబ్మ్ దిఙ్ 
ఎరిల్సి డూగన్సొనాద్. అతుక్ఙ,ములెవ్ఙఎరిల్సినాద్. ఆలోసనమ్ కాఙ్,మనుస్దుమనిఉదెసమ్ కాఙ్ 
పరికస్ కినాద్. 13తయార్ ఆతి ఇనికబాదేవుణుబాణిఙ్ డపెఆదెఙ్ అట్ ఉ. విజువనిన్ కణకెఙ ఎదు
టెటాఙ్ తోర్ జినె,డాఃఙ్ ఎండతోర్ జినెవనిన్ఙె,మాటు కితివిజువనాక్వందిఙ్ లెకఒపజెపెత్ఙ్ మనాద్.

యేసునె విజుపుజెరిఙముసుక్ గొపప్ పెరిపుజెరి.
14అందెఙె,మాటుడటం వెహిస్ని నమకం డిఃస్ ఎండఅసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,ఆగాసం

డాటిస్, దేవుణు డగు సొహి విజెరె పుజెరఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఒరెన్ మఙి మనాన్. వాండు
దేవుణుమరిసిఆతియేసు. 15మావిజెరెపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరి,మఙిమనితకుఙవిజు
నెస్ ఇకాన్ ఆఎన్. గానిమఙివాజిని విజు రకమ్ కాణి పరిసెఙ్, వనిన్ఙ్ బావాతె. గానివాండు పాపం
కిఎతాన్.

16 అందెఙె నండొ దయా దరమ్ం తోరిసిని దేవుణు బసిన్ సిమసనం డగు మాటు తియెల్ సిలెల్ండ
దయ్ రమ్ దాన్ సొనాట్. అబెవనిన్ కనికారంమఙిదొహ్ నాద్. మఙిఅవ్ సరంమనివలెమఙిసాయం
కిదెఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం దొహ్ నాద్ .

5
1 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరిఙబా వరి లోకుర్ నడిఃమిహనె దేవుణు ఎర్ లిసాత్ ండె,

లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ సేవ కిదెఙ్, వాండు ఏర్ పాటు కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు లోకురి
దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్. 2 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి, నెస్ ఎండ తపు కినివరిఙ్, సరి
తపిస్ సొని వరిఙ్ సార్ లి తోరిసెత్ఙ్ అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరిఙ్ మని తకుఙ్ వినిన్ఙ్ బామనెన్.
3దినిన్ వందిఙె,లోకురిపాపమ్ క వందిఙె ఆఏండ, వనిన్ సొంతపాపమ్ క వందిఙ్ బా,వాండుపూజెఙ్ 
సీదెఙ్ మనాద్. 4 ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ వాండె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి ఇని పెరి
గనం తపె ఆఎన్. అహరోనుఙ్ విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పూజెరి ఇజి దేవుణు ఏర్ పాటు
కితి లెకెండ్, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కిదెఙ్ వలె. 5అయాలెకెండ్, కీసుత్ బా వనిన్ఙ్ వాండె విజెరె
పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి పుజెరి ఇనియా పెరి గనం తపె ఆతాన్. గాని విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్
మని పెరి పుజెరి ఇజి వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితి దేవుణు వనిన్ఙ్ వెహాన్ . “నీను నామరిన్. నేండు నాను
నీ బుబబ్ ఆతమన”, ఇజి. 6మరి, ఎంబెనొబాదేవుణు వెహిస్నాన్, “మెలిక్సెదెక్ మహిలెకెండ్, నీను

✡ 4:5 4:5 కీరన 95:11. ✡ 4:7 4:7 కీరన 95:7,8.



ఎబి 5:7 322 ఎబి 6:16

ఎలల్కాలం మని ఒరెన్ పుజెరి”, ఇజి. 7యేసు బూమిదు మహివలె, వనిన్ఙ్ సావుదాన్ తపిసెత్ఙ్ అటిన్
దేవుణుదిఙ్ డటం అడఃబాజి, కణెర్ వాకిస్ పారద్నం కితాత్ న్ . వనిన్ మొరొ దేవుణు వెహాన్ ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ వాండు తియెల్ దాన్ తగె ఆత మహాన్ . 8 వాండు 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 పుజెరిఙ ముసుక్ 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. 12మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి నండొ పంటెఙ్ ఆజినాద్. ఏలు మహి
వరిఙ్ బోదిసెత్ఙ్ మనికిదెరె మీరు. గాని, దేవుణు మాటదు తొలిత నెసెత్ఙ్ మని నిజమాతి సఙతిఙ్ 
మరిబా నెసిప్సెత్ఙ్ ఎయెన్ బా నెస్ పిసాన్న్ మండెఙ్ వలె. పాలు ఉణిజిని లేత కొడొఃర్ లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. బోజనం ఉండెఙ్ అట్ ఇకిదెర్. 13పాలు ఉణికాన్ ఎయెన్ బా లేత కొడొఃనె. నిజమాతికెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇజి నెస్ పిసినిబోద నెస్ ఎన్. 14గానిపెరి వరిఙెబోజనంమనాద్. 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. 2 బాపిత్సం లాగె ఆని దని వందిఙ్, కికు ఇడిన్ దని
వందిఙ్, లోకుర్ సావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ ని దని వందిఙ్, ఆకార్ దు దేవుణు సీని లిర్ పు వందిఙ్ మరి
మరి వెహిస్నె మన్ మాట్. 3 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఇహిఙ, మరి లావు నెసి పిరినాట్. 4-6 ఉండి
కాలమ్ దు దేవుణుజాయ్ దుమహికార్, పరలోకమ్ ది ఇనాయం వందిఙ్ బాగనెసిత్ మనికార్, దేవుణు
ఆతమ్ వెట కూడిఃతికార్ , దేవుణు మాట నెగిగ్క ఇజి నెసిత్కార్ కీసుత్ మర్ జి వానివలె నమిమ్తిత్ లోకురిఙ్ 
నసిత్వలె మంజిని పెరి సతుత్ వందిఙ్ నెసిత్కార్, వారు దేవుణు బాణిఙ్ దూరం ఆతిఙ, మరి పాపమ్ కు
ఒపుకొడిఃజి ని వరిఙ్ మర్ జి తతెఙ్ అట్ ఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు మరిసిఙ్ మరి ఉండి
సుటుబా సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి, విజెరె ఎదు సిగు కిబిసాన్ర్. 7 నినిన్ వరిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ
బూమిదిఙ్ , పోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసెఙ్ ఎసెఙ్ అర్ సిని పిరుదాన్ ఊదిన్ బూమిదు,
పంటపండిసినివనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానిలెకెండ్ బూమిపంటపండిసిసీనాద్. అయాబూమిదిఙ్ దేవుణు
దీవిసాన్న్. 8 గాని లటెఙ్ సాపుక్ఙ్ పండిసిని బూమి పణిదిఙ్ రెఎద్. దేవుణు దనిఙ్ తప్ ఎండ
సాయిపు సీనాన్ కడెఃవేరిదు సిసుదాన్ నాసనం మనాద్. 9గాని తంబెరిఙాండె, మాపుయాలెకెండ్ 
వెహిఙ్ బా,మీరుఅయాలెకెండ్ ఆఇదెర్, ఇజిమాపుపూరినమిమ్జినాప్. కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి
రకస్ణదు వాతి లోకుర్ కిని నెగిగ్ పణిఙె, మీరుబా కిజినిదెర్ ఇజి మాపుపూరి నెసినాప్. 10 దేవుణు
అనెయం కినికాన్ ఆఎన్. మీరు వనిన్ వందిఙ్ కితి పణిఙ్, వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిజి, మరి మరి
సాయంకిజివనిన్ఙ్ తోరిసినిపేమవాండుపోస్ ఎన్. 11మీలొఇవిజిదెరెబా,యాలెకెండ్ కడెఃవేరిదాక
మండెఙ్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు ఆస ఆజినికెఙ్ విజు తప్ ఎండ పూరి
ఆదెఙ్ 12 మీరు బండెఙ్ ఆదెఙ్ ఇజి మాపు కోరిఎప్ . గాని దేవుణు ముసుక్ మని నమమ్కమ్ దాన్,
కసట్మ్ కు ఓరిసినిదనితాన్ దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కిన్ వరిలెకెండ్ మీరు ఆదెఙ్ ఇజి
కోరిజినాప్.
దేవుణు అబాహముఙ్ కితి ఒటుట్

13దేవుణు అబాహముఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిన ఇజి ఒటుట్ కితాత్ న్ . కితివలె వనిన్ముసుక్ ఎయెన్ బాపెరికాన్ 
సిలితిఙ్, వాండు వనిన్ఙె, తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి అబాహముఙ్ ఒటుట్ కితాత్ న్ . 14వాండు వెహాన్ , “నాను
నిఙి తపెఏండ దీవిసి, నిఙి నండొ తెగగ్ది వరిఙ్ సీన”,✡ ఇజి. 15అబాహము ఓరిసి కాప్ కిజి మహాన్ .
అందెఙెదేవుణుసీనఇజిఒటుట్ కితికవనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్. 16లోకుర్ ఒటుట్ కినివలెవరిఙ్ ఇంకపెరివరిఙ్,
✡ 6:14 6:14ఆది 22:17.
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వాండెనఙితోడుః ఇజి వెహిస్ ఒటుట్ కినార్. వరి నడిఃమిమనిగొడుఃబెఙ్ విజుఉండి ఒటుట్ దాన్ సార్ లి
ఆనె. 17 దేవుణు, వాండు ఒటుట్ కితిక దొహ్ కెఙ్ అకుక్ మని వరిఙ్, వనిన్ ఉదెసం వాండు కండెక్ బా
మారిస్ ఎన్, ఇజి వరిఙ్ టెటాఙ్ నెస్ పిసిని వందిఙ్, వాండు వనిన్ఙె తోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి ఒటుట్ కితాత్ న్ .
18అందెఙె దేవుణుమఙివనిన్ ఒటుట్ సితమనాన్. వనిన్ఙెతోడుః ఇడెడ్ ః ఆజి సితమనాన్. యారుండి
సఙలిఙ్ మార్ ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అబదద్ం వరిగ్దెఙ్ అట్ ఎన్. అందెఙె, దేవుణునె నా గతి
ఇజి నమకం ఇడిత్ మఙి,మాఎదు ఇడిత్ మని ఆసదిఙ్ డిఃస్ ఎండ అసెత్ఙ్ దయ్ రం మంజినాద్. 19మా
పాణం ఇతల్ అతాల్ కదిల్ఎండ, నెగెండ నిల్ తెఙ్ యాఎదు సూణి ఆసనెఉండి కనెన్ లెకెండ్ మనాద్.
తెర వెనాక్మని దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదు అయాక ఒనాద్ . 20యేసుమావందిఙ్ మఙి
ఇంకముఙాలెఅబెసొహాన్ . మెలిక్సెదెకుమహివజ,వాండుఎలాకాలంఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్
మని పెరిపుజెరి ఆతమనాన్.

7
పుజెరిఆతిమెలిక్సెదెకు

1యామెలిక్సదెక్ సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. విజు దని ముసుక్ ఆతికారం మని దేవుణు పుజెరి.
నండొరాజురిముసుక్ విదెం కిజి గెలసి, అబాహము వనిన్ ఇండొమర్ జివాజిమహివలె,మెలిక్సెదెక్ 
వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతండె, దీవిసాత్ న్. 2 అయావలె అబాహము, వాండు ఉదద్ం కిజి గెలసి దొహ్ కి
విజు వనాక్ఙ్ లొఇ మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితాన్. వనిన్ పేరు తొలిత అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, నీతి
నిజాయితిదాన్ ఏలుబడిః కినిరాజు. మరిఉండిఅరద్ం ఇనిక ఇహిఙ సమాదనమ్ దాన్ ఏలుబడిః కిని
రాజు ఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సాలెం పటన్మ్ ది రాజు. సాలెం ఇహిఙ సమాదనం. 3 వనిన్
అయ్ సిఅపొప్సి వందిఙ్ నో, వనిన్ అనిగొగొర్ వందెఙ్ నొ గురు ఇనికెఙ్ సిలు. వనిన్పుడుగు వందిఙ్ నో,
పావువందిఙ్ నోతెలిఎద్. వాండుదేవుణుమరిసిలెకెండ్ ఎలల్కాలంఒరెన్ పుజెరి. 4యామెలిక్సెదెకు
ఎసొపెరికాన్ ఇజిఎతుత్ కిదు. దేవుణుఏర్ పాటుకితిలోకుర్ లొఇగొపప్పెరిఅనిగొగొఆతిఅబాహము,
విదెమ్ దు గెలసి వనిన్ఙ్ దొహ్ కి విజు వనాక్ఙ్ లొఇ వనిన్ఙ్ దసంబాగం సితాన్. 5మోసె సితి రూలు
వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్ పుజెరిజు ఆతికార్, ఇసాయేలు లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. ఇహిఙ
వారు వరిసొంతలోకుర్ బాణిఙ్ లొసినార్. యాపుజెరిఙుబా,అబాహముతెగగ్దు పుటిత్కార్ ఆతిఙ్ బా
వరి సొంత లోకుర్ బాణిఙ్ దసంబాగం లొసినార్. 6మెలిక్సెదెకు లేవి తెగగ్దు పుటిత్కాన్ ఆఎన్. గాని
వాండుఅబాహముబాణిఙ్ దసంబాగంలొసాత్ ండె,దేవుణుసితిఒటుట్ ఙ్ మనిఅబాహముఙ్,దీవిసాత్ న్.
7దీవిసిన్కాండె, దీవనలొసె ఆని వనిన్ఙ్ ఇంక పెరికాన్ ఇనిమాటఅనుమానం సిలికాదె. 8యూదురి
పుజెరిఙసుడ్ఃతిఙ,సాజిసొనికారెదసంబాగంలొసినార్. గానిమెలిక్సెదెకుఙ్ సుడ్ఃతిఙ,దసంబాగం
లొసె ఆనికాన్ బతిక్జినాన్ ఇజినె దేవుణు మాట వెహిస్నాద్. 9 అహిఙ, దసంబాగం లొసిని లేవి
తెగగ్దు పుటిత్కార్, మెలిక్సెదెకుఙ్ దసంబాగం సితార్. వరి అనిగొగొ ఆతి అబాహము సిలిదనితాన్ 
వారు సితార్ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ బాఆనాద్ . 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మెలిక్సెదెకు అబాహముఙ్ 
సుడ్ఃతివలె, లేవిపుట్ ఎండె. వాండు అబాహముపొటాద్ నె నసిత్వలెమహాన్ .

మెలిక్సెదెకు లెకెండ్ యేసు ఒరెన్ పుజెరి
11 దేవుణు మెసె వెట మఙి రూలుఙ్ సిత మనాన్. అయా రూలుఙ్ వజ, లేవి తెగగ్దు పుటిత్కార్ 

పుజెరిఙు ఆదెఙ్ వలె. ఏలు, లేవి తెగగ్దు మనిపుజెరిఙు ఇహిఙ ఆరోను కుటుమ్ దికార్ దేవుణు ఎతుత్
కితి ఉపదేసమ్ కు పూరి కిదెఙ్ అటాత్ ర్ ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ పుజెరి వాదెఙ్ అవ్ సరం సిలెతాద్ మరి.
అహరోను కుటుమ్ దు మనికాన్ ఆఏండ, మెలిక్సెదెకు మహి లెకెండ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకెఙ్ అవ్ సరం
సిలెల్ద్ . 12పుజెరఙుయాలెకెండ్ మారితిఙ,మోసెసితి రూలుఙ్ బామార్ దెఙ్ వలె. 13ఎయెవందిఙ్ 
మాటు వెహిస్నాటొ,వాండు మరి ఉండి తెగగ్దు మనికాన్. అయాతెగగ్దు మనికార్ ఎయెర్ బాపుజెరి
వజ,మాలిపీటదుముఙాలెసేవపణి కిఎర్. యాసఙతిఙ్,మాపబు వందిఙె వెహెమనెన్. 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.
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అందెఙె, మాటు వెహిక మరి ఒదె టెటాఙ్ అరద్ం ఆజినాద్. 16 లేవి తెగగ్దు మనికాండె పుజెరి ఆదెఙ్ 
ఇని రూలు వాండు పూరి కిఎండ పుజెరి ఆతాన్. గాని నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఇ, బతిక్జిని సతుత్ దాన్ నె
పుజెరి ఆతాన్. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “మెలిక్సెదెకు మని లెకెండ్, నీను ఎలాకాలం ఒరెన్ పుజెరి”,✡
ఇజిదేవుణుమాటు కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నాద్. 18అందెఙె,పుజెరిఙవందిఙ్ మనిపడాఃయిరూలుదిఙ్ 
విలువ సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దనిఙ్ సతుత్ సిలెల్తాద్. పణిదిఙ్ రఎతాద్. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మోసె సితి రూలుఙ్, ఇని దనిఙ్ బాపూరి 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 . గాని మరి ఎమేణి పుజెరిఙబా దేవుణుయా లెకెండ్ 
ఒటుట్ కిఎతాన్. 21దేవుణుయేసుఙ్ నెవెహాన్ , “పబుఉండిపమాణం కితమనాన్. అయాకఎసెఙ్ బా
తప్ ఎన్. ‘నీనుఎలాకాలంమనిఒరెన్ పుజెరి’✡”,ఇజి. 22దేవుణుయాలెకెండ్ ఒటుట్ కతాన్. అందెఙె,
యాక ఉండి నెగిగ్ ఒపుమానం ఇజి తప్ ఎండ నిజం కినికాన్ యేసునె. 23 పడాఃయి అలవాటు వజ
నండొండార్ పుజెరిఙుమహార్ . ఒరెన్ సాతిఙ,మరిఒరెన్ వనిన్ పణి కినాన్. 24గానియేసుఎలాకాలం
మనిఒరెన్ పుజెరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఎలాకాలంబతిక్జినాన్. 25అందెఙెవాండు,ఏలుమరి
ఎలాకాలం వనిన్ వెట దేవుణు డగు సొని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ దెఙ్ వాండు ఎలల్కాలం బతిక్జినాన్. 26 అందెఙె, మా అవ్ సరమ్ కు
తిరిసినివిజుపుజెరిఙముసుక్మనిపెరిపుజెరియేసునె. వాండుఇనిపాపంసిలికాన్,నిందసిలికాన్,
ఇని తపు సిలికాన్,పాపం కిని వరిబాణిఙ్ కేట ఆతికాన్. వనిన్ఙె పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి గవ్ రం సిత
మనాన్. 27మహి పెరి పుజెరిఙు లెకెండ్, వాండు రోజు పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ముఙాలె
వనిన్ పాపమ్ క వందిఙ్, వెనుక లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజెఙ్ సీదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ఙ్ 
వాండెసిలువాదు ఒపజెపిత్ వలె,వరిపాపమ్ క వందిఙ్,ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుపూజసితాన్.
28మోసెసితి రూలు వజ ఏర్ పాటు ఆతి విజెరెపుజెరిఙముసుక్ మని పెరిపుజెరిఙుపూరి ఆఇకార్.
గాని మోసె సితి రూలుఙ్ వెనుక, దేవుణు ఒటుట్ కితాత్ న్ . అయా ఒటుట్ వజ మరిసి విజెరె పుజెరిఙ
ముసుక్ మని పెరిపుజెరి ఇజి ఏర్ పాటు ఆతాన్. దేవుణు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపూరిఆతికాన్ కితాత్ న్ .

8
యేసునెపుజేరిఙముసుక్మనిన్మాపెరిపుజెరి.

1మాపువెహిస్నిసఙతిఙలొఇముకెలమాతిమాటయాకదె. అయాకఇనికఇవెహిఙపరలోకమ్ దు
గొపప్ పెరి దేవుణు బసిని సమాసనంఉణెర్ పడఃకాదు,గొపప్ బసిత్మని ఒరెన్ విజెరెపుజెరిఙముసుక్
మనిపెరిపుజెరిమఙిమనాన్. 2వాండు దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట కితి గదిదు విజుపుజెరిఙముసుక్
మని పెరి పుజెరి వజ సేవ కిజినాన్. ఇహిఙ, పబునె తయార్ కిజి ఇడిత్ నిజమాతి గుడారమ్ దు సేవ
కిజినాన్. లోకుర్ తయార్ కితి గుడారమ్ దు ఆఏద్ సేవ కిజినిక. 3 విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మని
పెరి పుజెరిఙుబా, నండొ రకమ్ కాణి పూజెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదెఙ్ ఏర్ పాటు ఆత మనార్. అందెఙె,
విజెరె పుజెరిఙ ముసుక్ మనియా పెరి పుజెరిబా ఇనికబా ఉండి పూజ సీదెఙ్ వలె. 4వాండుయా
లోకమ్ దునె మంజినిక ఇహిఙ వాండు ఒరెన్ పుజెరిబా ఆతాన్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి
రూలుఙ్ వజపూజెఙ్ సీని నండొపుజెరిఙు మనార్. 5వారు సేవ కిజిని గుడారం, పరలోకమ్ దు మని
నిజమాతిగుడారమ్ దిఉండిరూపునె,నీడఃనె. ననిబానెవారుసేవకిజినార్. అందెఙె,మోసెగుడారం
తయార్ కిదెఙ్ మొదొల్ సిత్వలె దేవుణు డటం వెహాన్ , “నిఙి గొరొతు తోరిసిత్ రూపు వజనె విజుతయార్ 
కిదెఙ్ జాగత సుడ్ఃదెఙ్ వలె”, ఇజి. 6గాని ఏలు, దేవుణుదిఙ్ లోకుర్ నడిఃమియేసు ఏర్ పాటు కితి
ఒపుమానమ్ నె గొపప్ నెగిగ్క. అయాలెకెండె, మహిపుజెరిఙ పణి ఇంక, యేసుఙ్ దొహ్ కి మని పుజెరి
పణినె గొపప్ నెగిగ్క. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నెగిగ్ సఙతిఙ్ సీన ఇజి కితి ఒటుదిఙ్ ఆదారం ఇడ్ఃజినెయేసు
అయా ఒపుమానం ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 7మొదొహి ఒపుమానం, ఇని తపు సిలిక ఆనిక ఇహిఙ, మరి
ఉండి ఒపుమానమ్ దిఙ్ అవ్ సరం సిలెల్తాద్ మరి. 8గానిదేవుణు,లోకుర్ లొఇతపుసుడ్ఃతండె, వరి
తపుప్ఙతోరిసి,వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “పబు వెహిస్నాన్, ‘ఇసాయేలులోకుర్ వెట,యూదతెగాగ్ ది వరి
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వెటనానుఉండికొతత్ ఒపుమానంకినికాలంవాజినాద్. 9నానువరిఅనిసిరిఙ్ అయ్ గుపుదేసెమ్ 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 వెట నాను కిని ఒపుమానంయాకదె. 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, మొదొహి
ఒపుమానమ్ దిఙ్ పడాఃయ్ క కితాత్ న్ . పణిదిఙ్ రఇ పడాఃయ్ ఒపుమానం బేగినె సిలెల్ండ ఆనాద్.

9
కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దివిజేరెపుజేరిఙముసుక్మనిన్ పెరిపుజేరి

1 దేవుణుని వనిన్ లోకుర్ నడిఃమి మహి మొదొహి ఒపుమానమ్ దు, దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసిని వందిఙ్ రూలుఙ్ మహె. యా బూమిదు దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఉండి
గూడారమ్ బామహాద్ . 2ఉండి గుడారం తయార్ కితమనాద్. దనిన్ఙ్ రుండి గదిఙ్ మహె. మొదొహి
గదిదు దీవ డండి ఉండి, బలల్ ఉండి, మరి దేవుణు ఎదు ఇడిన్ రొటెఙ్ మహె. యాగదిదిఙ్ దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతి గది ఇనార్. 3 (యా రుండి గదిఙ నడిఃమి అడుడ్ వజ ఉండి తెర మనాద్ ) తెర
వెనుక మనిన్ గదిదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గది ఇనార్. 4 అబెబ్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ 
కితి దూపం సురిన్ మాలి పెటె, ఒపుమానం కితిక ఇడిత్మని మందసం మనెన్. మందసమ్ దిఙ్, లొఇ
వెలిల్ సుటులం బజారంపూతరాసత్ మనాద్. యామందనంలొఇ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జగుగ్ దు
మనన్, సిగిరితిమనిన్ ఆహరోను డుడుడ్ ని దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ పతి ఆడెఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పలెక్ఙ్ మనెన్.
5మందసంముసుక్,దేవుణుమనాన్ ఇజి,తోరిసినికెరూబుఙ్ మనెన్. కెరూబుఙ్ కరుణపీటంముసుక్,
ఇహిఙ,మందసంమూతత్ ముసుక్ రెకెక్ఙ్ కోరిసయెన్మనెన్. ఏలుయాసఙతిఙ్ లావువెహెఙ్ మాటు
అట్ ఎట్. 6 యాలెకెండ్, విజు నెగెండ ఇడిత్వెనుక, పుజేరిఙు, మొదొహి గదిదు వరి సేవపణి కిదెఙ్ 
ఎసిత్నసిత్వలె డుఃగ్ నార్. 7గాని విజేరె పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి 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 
పూజసీనాన్. 8యాలెకెండ్ కిజినిఅలవాటుదాన్,దేవుణుఆతమ్టెటాఙ్ నెసిప్సినిసఙతిఇనికఇహిఙ,
మొదొహిగదినిఅబెబ్ కినిఅలవాటుఙ్ విజునిలిస్మంజినివలె,లోకుర్ దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేటఆతి
గదిదు సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

9 యాకయా కాలమ్ దిఙ్ ఉండి గురు. ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీని విజు రకమ్ కాణి
పూజెఙ్, సీనివనిన్ గరబ్మ్ దు సుబబ్రం కిదెఙ్ అట్ ఉ. 10యాపడాయ్ ఆసారం, తిండి వందిఙ్,ఉణి
దనిన్ వందిఙ్, రకమ్ రకం సమయమ్ దు నొర్ బాని దనిన్ వందిఙె వెహిస్ని రూలుఙ్. యా రూలుఙ్ 
ముసుక్ కిజినికెఙ్. కొతత్ రూలుఙ్ వానికాలమ్ దాకయారూలుఙ్ మంజినె. 11గాని, ఇబెబ్ ఏలెమనిన్
నెగిగ్ సఙతిఙ్ కలిగ్ సిని విజేరె పుజేరిఙముసుక్ మనిన్ పెరి పుజేరి ఇజి కీసుత్ వాతమనాన్. వాండు సేవ
కిని గుడారం ఇహిఙ పరలోకం. గొపప్ ముకెలమతిక. నండొపూరియాతిక. అయాక లోకుర్ తయార్ 
కితిక ఆఏద్ . తయారాతిలోకమ్ దుమనిక ఆఏద్ . 12 కీసుత్ గుడారమ్ దు డుఃగ్ జి, ఎలాకాలం వందిఙ్ 
ఉండి సుటు, దేవుణు వందిఙ్ ఒదె కేట ఆతి గదిదుసొహివలె,పూజసీదెఙ్ ఇజి గొరెఙ, దూడెఃఙ నల
వాండు ఒఏన్. గాని,వాండు వనిన్ సొంత నలనె ఒతాండెమఙిపాపమ్ కాణిఙ్ సావుదాన్ ఎలాకాలం
డిఃస్ పిసాత్ న్. 13మోసె సితిత్ రూలుఙ వజ, గొరెఙ, కొడిడ్ఃఙ నలని దూడెఙ్ సుహి నీరు, మయిల* ఆతి
లోకురి ఒడొఃల్ దు వాకాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆజి దేవుణు వందిఙ్ ఒపజెపె

✡ 8:12 8:12యిరీమ్యా 31:31-34. * 9:13 9:13 ఇబెబ్ మయిల ఇజి వెహిస్నిక దేవుణుదిఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఇ సఙతిఙ్ ,
సిలిల్ఙ దేవుణు ఎదు కలిత్ ఆతికెఙ్ 
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ఆజి కేట ఆదెఙ్. 14 అహిఙ, 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. 15అందెఙె కీసుత్ నె అయా కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు కూకిలోకురిఙ్ దేవుణు సీన ఇజిఒటుట్ కితి ఎలాకాలంమంజినిదీవెనమ్ 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 సాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆదెఙ్. 17అయాకరాసిత్మనిన్కాన్ బతిక్జిమహిఙ,అయాతీరమ్న
పతమ్ దిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ . వాండు సాతివెనుకానె అయాతీరమ్న పతం పణిదిఙ్ వానాద్. 18అందెఙె,
మొదొల్ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ బా నల సిలెల్ండ సతుత్ మన్ ఏద్. 19 దేవుణు వెహి రూలుఙ్ విజు,
లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ సితిత్వెనుక,మోసెదూడెఙ నల, ఏరువెట కలపాత్ ండె, ఇసొపుమొకాక్ది కొముదాన్,
నండొ ఎరాని బులుసుక్దాన్ లోకుర్ విజేరె ముసుక్, దేవుణు రూలుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ పుసత్కం ముసుక్
సిల్ కరిసాత్ న్. 20 వాండు వెహాన్ , “మీరు కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆడ సితిత్ ఒపుమానమ్ దిఙ్ ముదనె
యా నల”✡, ఇజి. 21 అయాలెకెండె, గుడారం ముసుక్ని అబెబ్ మనిన్ విజు వనకాఙ్ ముసుక్ నల
సిల్ కరిసాత్ న్. 22 మోసె 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. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ పరలోకమ్ దు సొహాన్ . ఏలు మా వందిఙ్ దేవుణు ఎదు జామ్ లి
నిల్ సిని వనిన్లెకెండ్ నిల్ దెఙ్ సొహాన్ . వాండు లోకుర్ కీదాన్ తయారాతి గుడారమ్ దు డుఃగ్ ఏతాన్.
అయాక నిజమాతి గుడారమ్ ది ఉండిమూరినె. 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,వాండుమరిమరి
సాదెఙ్ మహాద్ మరి. గానికాలమ్ దిఆకార్ దు,వాండుపూజఆతిదనిన్దటాన్,పాపం సిలెల్ండ కిదెఙ్,
వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటు తోరె ఆతాన్. 27లోకుర్ విజేరె ఉండి సుటు సాదెఙ్ వలె.
వెనుక దేవుణు బాణిఙ్ తీరుప్ జరిగ్దెఙ్ వలె, ఇజి ఏర్ పాటు మనాద్. 28అయాలెకెండ్, నండొండారి
పాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్, కీసుత్ పూజఆతాన్. వాండుమరిమర్ జివానాన్,పాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ;
గాని వనిన్ఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసుడ్ఃజిమంజిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙె వానాన్.

10
కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ ఉండి సుటుపూజఆతాన్ 

1మోసెసితి గూలుఙ్ దు మని పడాఃయిఆసారమ్ కు,వానికాలమ్ దు వాజిని నెగిగ్ సఙతిఙ ఉండి
నీడఃనె. అయాకెఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ ఆఉ. అందెఙె పడాఃయిఆసారం వజ కినిపూజెఙ్, డిఃస్ ఎండ
ఏంటు ఏంటు కిజి మహార్ . గాని దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ వాని వరిఙ్ పూరి సుబం కిదెఙ్ 
అట్ ఉ. 2 దేవుణుదిఙ్ 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. 3గానియాపూజెఙ్, ఏంటు ఏంటు, లోకురిఙ్ వరి పాపమ్ కు ఎతుత్ కిబిసెన్. 4 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ నలపాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ అట్ ఉ. 5అందెఙె, కీసుత్ యాలోకుమ్ దు వాతివలె
వాండు దేవుణుదిఙ్ వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్, నీను కోరిఇ. గాని నీను నా వందిఙ్ ఉండి ఒడొఃల్ 
తయార్ కితి”. 6మాలి పీట ముసుక్ సుహి జంతుఙాణిఙ్ నీను సర్ ద ఆఇ. పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ 
సీజిని పూజెఙాణిఙ్ సర్ ద ఆఇ, ఇజి. 7 నసిత్వలె నాను వెహ, “ఓ దేవుణు, ఇదిలో నాను దేవుణు
మాటదు నా వందిఙ్ రాసిత్ మని వజ, నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నాను వాతమనన్”,✡
✡ 9:20 9:20 నిరగ్మ 24:8. ✡ 10:7 10:7 కీరన 40:6-8.
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ఇజి. 8ముఙాలె వాండు వెహాన్ , “పూజెఙ్ ని సందెఙ్ పూజ సీని పెటె ముసుక్ సురుజిని జంతుఙని
పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ సీని పూజెఙ్ నీను కోరిఇ. వనాక్ణిఙ్ నీను సర్ ద ఆఇ”, ఇజి. (మోసె సితి
రూలుఙ వజ యా పూజెఙ్ కిదెఙ్ మనికాదె. గాని వాండు అయాలెకెండ్ వెహాన్  ) 9 వెనుక వాండు
వెహాన్ . “ఇదిలోనీను కోరిజినికెఙ్ కిదెఙ్ నానువాతమన”, ఇజి. అందెఙె, దేవుణు పడాఃయిపూజెఙ్ 
విజు సిలెల్ండ కిజి, కీసుత్ పూజ ఆతి దనిఙ్ పడాఃయిపూజెఙ ముసుక్ ఇడిజ్నాన్ 10 దేవుణు కోరితికెఙ్ 
వాండు కితాత్ న్ . అందెఙెయేసు కీసుత్ ఒడొఃల్ దాన్ ఎలాకాలంవందిఙ్ ఉండిసుటుపూజఆతిదనిదాన్,
మాటుపాపమ్ కాణిఙ్ సుబంఆతమనాట్. 11యూదురిపుజెరిఙు విజెరె,మాలిపీటముఙాలెనిలిస్,
రోజురోజువరిపుజెరి పణి కిజినార్ . మరిమరిఉండె ననిపూజెఙె కిజినార్ . అయాపూజెఙ్ ఎసెఙ్ బా
పాపమ్ కు సొన్ పిస్ ఉ. 12గాని కీసుత్ ఎలాకాలం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండి పూజ ఆతాన్. వాండె
అయాపూజఆతాన్. ఎలాకాలంవందిఙ్ పూజఆతాన్. వెనుకవాండుదేవుణుఉణెర్ పడఃకాద్,గొపప్
మరాయ్ద్ దు బసె ఆతాన్. 13అబెబ్, ఏలు కీసుత్ పడిఃఇ వరిఙ్, వనిన్పాదమ్ క అడిఃగి దేవుణు ఇడిన్దాక
వాండుకాప్ కిజినాన్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయాఉండిపూజదాన్ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబంఆతివరిఙ్,
వాండు ఎలాకాలంపూరిఆతికార్, కితమనాన్. 15దేవుణు ఆతమ్బాయాకనిజం ఇజినెసివెహిస్నాన్.
తొలిత వెహిస్నాన్. 16 “వాని దినమ్ కాఙ్ వెనుక,నాను వరివెట కిని కొతత్ ఒపుమానంయాకదె. నాను
వరి గరబ్మ్ దు నా రూలుఙ్ ఇడన్. వరి మనుస్దు అయాకెఙ్ రాసన్, ఇజి పబు వెహిస్నాన్”,✡ ఇజి.
17 వెనుక వాండు వెహిస్నాన్, “నాను వరి పాపమ్ కు, వరి సెఇ పణిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఎతుత్ కిఎ”,✡ ఇజి.
18దేవుణుపాపమ్ కు సెమిసిమహివలె,పాపం సెమిసెత్ఙ్ మరిపూజఅవుసరం సిలెల్ద్ .

నమిమ్జినెమండెఙ్ .
19అందెఙె,తంబెరిఙాండె,యేసునలవాకిస్సాతిసావుదాన్ దేవుణువందిఙ్ ఒదెద్ కేటఆతిగదిదు,

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, మాసెఇ పణిఙ్ నెసినిమనుస్, కీసుత్ నలదాన్ 
సిల్ కరెసె ఆత మనాద్. మాఒడొఃల్, నెగిగ్ ఏరుదాన్ నొరె ఆత మనాద్. ఆహెమాటు దేవుణు ఎదు
సొనాట్. 23 ఇతల్ ఆతల్ కదిల్ఎండ, మటు మనాట్ ఇజి మాటు వెహె ఆజిని ఎదు సూణి ఆసదిఙ్ 
డటం అసాన్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మావెట ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. 24మహికార్ పేమ
తోరిసెత్ఙ్, నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ కిబిసిన్క ఎలాగ ఇజి ఎతుత్ కిజినాట్. 25 సెగొండార్ డిఃసి
సీజిని లెకెండ్, కూడ్ఃజి వాజిని అలవాటు మాటు డిఃసెత్ఙ్ ఆఎద్. గాని మాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మరి ఒదె దయ్ రం కిబిసిమంజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబు వాని దినం డగు ఆజినాద్ ఇజి
మీరు సుడ్ఃజినిదెర్. 26 నిజం నెసిత్ వెనుక మరి మరి పాపమ్ కు కిజినాట్ ఇహిఙ, అయాపాపమ్ కు
సొన్ పిసెత్ఙ్ మరి పూజ సిలెల్ద్ . 27గాని మరి మనిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు సీని తీరుప్దిఙ్, వనిన్ఙ్ 
పడ్ఃఇ వరిఙ్ నాసనం కిని గొపప్ పెరి సిసుదిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినికాదె. 28మోసెసితి రూలుఙ్ లొఙిఇతి
ఎయెవనిన్ఙ్ బా, రిఎరొ,ముఎరొసాకిస్రువాండు తపు కితాత్ న్  ఇజివెహిఙ, కనికారంతొఎండసపాన్ర్.
29 అహిఙ, దేవుణు మరిసిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. వరిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట
కితిత్ నలదిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇ లెకెండ్ సుడ్ఃతి వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్. అయానలనె ఒపుమానం
తపిసాత్ ద్. కనికారం తోరొసిని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ వరిఙ్ ఎసొ పెరి సికస్ మనాద్ ఇజి ఎతుత్
కిదు. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “సికస్ నానె సీన. సికస్దిఙ్ తగితి వరిఙ్, నాను మర్ జి సీన”, ఇజి
వెహి వనిన్ఙ్ మాటు నెసినాట్ . మరిబా వెహిస్నాన్, “పబునె వనిన్ లోకురిఙ్ తీరుప్ సీనాన్”,✡ ఇజి.
31బతిక్జిని దేవుణు కీదు అరిన్క గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ సఙతినె. 32మీరు కీసుత్ వందిఙ్ తొలిత నెసిత్
రోసుక్ ఎసెఙ్ బాపోస్ మాట్. నండొబాదెఙ్ వాతిఙ్ బా,నమమ్కమ్ దాన్ ఎలాగనిహిమహిదెర్ ఇజిఎతుత్
కిదు. 33 సెగం కాలమ్ దు, మిఙి విజెరె ఎదు దూసిసాత్ ర్. మిఙి డెఃయ్ తార్. మరి సెగం కాలమ్ దు,
మీరు,అయాలెకెండ్ బాదెఙ్ ఆతివరివెటకూడ్ఃజినిహిదెర్. 34జెలిదుఆతివరిఙ్ సుడ్ఃఙ్ మీపాణం
✡ 10:16 10:16యిరీమ్యా 31:33. ✡ 10:17 10:17యిరీమ్యా 31:34. ✡ 10:30 10:30 దివ్తీ 32:35.
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నోతాద్ . మిఙి కలిగ్జిమనికెఙ్ విజులాగిజ్ ఒతివలెబాసరద్దాన్ ఓరిసిత్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎలాకాలం
మనికెఙ్, మిఙి మనెన్ ఇజి నెసినిదెర్. అయాక కలిగ్తి మహిదని ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్క. 35అందెఙె,
దయ్ రమ్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొ పలితం దొహ్ కాన్ద్ . 36మీరు ఓరిసి మండెఙ్ వలె.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ంఆతికెఙ్ కితివెనుక,వాండుసీనఇజిఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కెన్.
37ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదు వెహిస్ని లెకెండ్, “సణెం కాలం లొఇ, వాదెఙ్ మనికాన్ బేగినె
వానాన్. ఆల్ సెం ఆఎన్. 38నీతి నిజాయితిమనినావారు, నమమ్కమ్ దాన్ బతిక్నార్. వారు మర్ జి
వెనుకసొహిఙ,నానువరివెటసర్ దఆఎ”,✡ ఇజి. 39మాటు,మర్ జివెనుకసొనిస్నాసనంఆనిలోకు
ఆఎట్. గానిమఙి దేవుణుముసుక్ నమకంమనాద్. వాండుమఙి రకిస్సాత్ న్ .

11
1 నమకం ఇహిఙ, మాటు ఆస ఆనిక తప్ ఎండ జరిగ్నాద్ ఇజి పూరి నమిమ్జినిక. కణకదాన్ 

సుడ్ఃఇకెఙ్ నిజంమనెన్ ఇజిపూరినమిమ్జినిక. 2దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్ లోకుర్ పూర్ బమ్మ్ దు
మహార్ . అందెఙె దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె ఆతార్. 3 దేవుణు మాటదానెయా బూలోకం తయార్ 
ఆతమనాద్ ఇజి నమకమ్ దానెమాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాటు ఏలు సూణికెఙ్, సుడ్ఃఇ
వనాక్బాణిఙ్ తయార్ కితికెఙె. 4నమకమ్ దానె, కయిను సితి దనిముసుక్ ఏబలు దేవుణుదిఙ్ నెగిగ్
పూజ సితాన్. వనిన్ నమకమ్ దానె, నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ మెపుదొహ్ కాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు సితి సందదు దేవుణు సర్ ద ఆతాన్. వాండు సేనదినమ్ కాఙ్ ముఙాలె
సాత సొహాన్ . అహిఙ్ బా, వనిన్ నమమ్కమ్ దాన్ ఏలు బా మఙి వరిగ్జినాన్. 5 నమకమ్ దానె, హనోకు
సాఎండ దేవుణు మంజిన బాడిడ్ఃదు దేవుణు ఒతమనాన్. ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణునె వనిన్ఙ్ ఒతమహాన్ . వనిన్ఙ్ ఒఇముఙాలె, 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 
ఉండిఓడఃతయార్ కితాత్ న్ . జరిగ్దెఙ్ మనిసఙతిఙవందెఙ్ దేవుణుడటంవెహివలెవాండులొఙితాన్.
వనిన్ నమకమ్ దానె, లోకమ్ దు మహి, మహిలోకురిఙ్ దేవుణు ముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ఇజి వాండు
తోరిసాత్ న్. అందెఙెవారు తపు కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు తీరుప్ కితాండె, నోవెఙ్ నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇ
జి ఇటాత్ న్. నోవ నమకమ్ దానె నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్. 8నమకమ్ దానె, అబాహము,
‘నీను నీ ఇలుల్ డిఃసి, నీది ఇజి వెనుక దొహ్ కిన్ బాడిఃదు సొన్ అ’, ఇజి దేవుణు వెహివలె, లొఙితాండె
సొహాన్ . ఎంబె సొన్ సినాన్ ఇజి తెలిఎండ వాండు సొహాన్ . 9 నమకమ్ దానె, పయువాండు లెకెండ్ 
దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితి దేసమ్ దు బతిక్తాన్. వాండు గుడారమ్ దు బతిక్తాన్. అయాలెకెండె,
ఇసాకునియాకోబుబా. వరిఙ్ బావెనుకఅయాఒటుట్ నెదేవుణుసితాన్. 10అబాహముపయువాండు
లెకెండ్ అబె బతిక్తాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు ఎలాకాలం నిలిస్ని నిజమాతిపునాదిమని పటన్ం
వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . అయా పటన్ం రూపు సీజి తొహిన్కాన్ దేవుణు. 11 నమకమ్ దానె,
అబాహము నండొ డొక ఆతిఙ్ బా, సార గొడుడ్ బోదెలి ఆతిఙ్ బా అపొప్సి ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
సీన ఇజి ఒటుట్ కితికాన్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 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. యాబూమిదు వారు పయువారు ఇజి
ఒపుప్కొటార్. 14యాలెకెండ్ వెహిన్ లోకుర్, వరిఙ్ సొంత ఉండి దేసెం వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినార్ 
ఇజి టెటాఙ్ తోరిసినాద్. 15 వారు డిఃసి వాతి దేసెం వందిఙ్ ఎతుత్ కిఎర్. ఎతుత్ కితాత్ ర్  ఇహిఙ,
మర్ జి సొండెఙ్ అవ్ సరం మహాద్ మరి. 16 గాని వారు, ఇంక నెగిగ్ ఉండి దేసం వందిఙ్ కోరితార్.
ఇహిఙ పరలోకమ్ ది దేసం వందిఙ్ కోరితార్. అందెఙె, దేవుణు, వరి దేవుణు ఇజి వెహె ఆదెఙ్ సిగు
✡ 10:38 10:38అబబ్కు 2:3,4.
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ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వరి వందిఙ్ పరలోకమ్ దు ఉండి పటన్ం తయార్ కిత మనాన్.
17నమకమ్ దానె,దేవుణుఅబాహముఙ్ పరిసకితివలె,వనిన్మరిసిఇసాస్కుఙ్,పూజలెకెండ్ సితాన్.
దేవుణు అబాహముఙ్ నె ఒటుట్ సితాన్. గానివనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ పూజలెకెండ్ సీదెఙ్ వాండు
తయార్ ఆతాన్. 18 దేవుణు అబాహముఙ్ వెహాన్ , “ఇసాస్కు వెటనె నీ తెగగ్దికార్ పుటాన్ర్”,✡ ఇజి
19సాతి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సెత్ఙ్ దేవుణు అటాన్న్ ఇజి అబాహము ఒడ్ఃబితాన్. యాక సుడ్ఃతిఙ,
అబాహముఙ్ సావుదాన్ ఇసాస్కుఙ్ మర్ జి దొహ్ కి లెకెండె మనాద్. 20 నమకమ్ దానె, ఇసాస్కు,
యాకోబుఙ్ నియాసావుఙ్, వరిఙ్ వానికాలం వందిఙ్ దీవిసాత్ న్. 21నమకమ్ దానె, యాకోబు వాండు
సానిముఙాలెయోసేపుమరిసిర్ 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 ఇజివారు నెసాత్ ర్. రాజుసితిఆడదిఙ్ తపెత్ఙ్ వారుతియెల్ 
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
దేసెండిఃసాత్ న్. వాండుమర్ జివాదెఙ్ కెఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండుతోర్ ఇదేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃతి
లెకెండెమనాద్.

28 నమకమ్ దానె, మోసె, ఇసాయేలు లోకురిఙ్ పులాఙ్ ఆఇ రొటెఙ్ తయార్ కిని పండొయి కిదెఙ్ 
ఇజి ఆడ సితాన్. వరి తొలిత పుటిత్ కొడొఃరిఙ్, సపిన్ దూత సప్ ఎండ మండెఙ్, వరి దార్ బందరమ్ దు
నల సిల్ కరిసెత్ఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 29నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు లోకుర్ ఎరఙ్ సమ్ దరమ్ దాన్ వహి
బూమిదు నడిఃని లెకెండ్ నడిఃసిసొహార్ . అయ్ గుపు దేసెమ్ దికార్ అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతి వలె
వారు ముడుఃగితార్. 30 నమకమ్ దానె, ఇసాయేలు లోకుర్ ఏడు రోసుక్ యెరికొ పటన్ం సుటులం
బూలాతివలె, పటన్మ్ ది గోడెఃఙ్ అరె. 31నమకమ్ దానె,సాని బూలానిరాహబు, దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇ
దని పటన్మ్ ది వరివెట సాఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేసెమ్ దిఙ్ గుటు లాగ్ దెఙ్ వాతి వరిఙ్ అది
డగు కితాద్. 32నానుమరిబావెహెఙా? గిదియొను, బరాకు, సంసొను,యెపత్,దావీదు, సముయెలు,
పవకరు నిని వరి వందిఙ్ వెహెఙ్ నఙి సమయం సాల్ ఎద్. 33 నమకమ్ దానె, వారు దేసెమ్ కాఙ్ 
ముసుక్ విదెద్ం కిజి గెలసాత్ ర్. వారు నీతి నిజాయితికెఙ్ కితారె, దేవుణు ఒటుట్ కితికెఙ్ దొహ్ కె. వారు
నొరెసుక్ వెయుక్ మూకార్. 34నండొ కసిన్ సిసుదిఙ్ నపాత్ ర్. కూరెద్ఙాణిఙ్ సాఎండ తపె ఆతార్. వారు
సతుత్ సిలికార్ గాని సతుత్ మనికార్ ఆతార్. వారు విదెమ్ దు సతుత్ మనికార్ ఆతార్ పయిసయ్ నమ్ ది
వరిఙ్ ఉలుపాత్ ర్. 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,వారుమర్ జి నిఙ్ ని వలె నెగిగ్ బతుక్ దొహ్ కెఙ్. 36సెగొండార్ 
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 గొరెదినొతోలు పొర్ పె ఆజి, బఙ ఆజి,బాదెఙ్ ఆజి, దూసె
ఆజిబూలాతార్. 38యానెగిగ్ లోకుర్ మండెఙ్,యాలోకంతగ్ ఎద్. వారుబీడిఃమ్ 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, దేవుణుమావందిఙ్ ఇంక నెగిగ్క ఏర్ పాటు కితమనాన్. మా
వెటనె, వరిఙ్ పూరి కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ ఉదెసం.
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12
దేవుణు వనిన్ కొడొఃరిఙ్ దిదిజి సికస్ సీజినాన్ 

1అందెఙె,మాసుటులం సేనసాకిస్రు మనార్. అందెఙె,అడు కిజిని సఙతిఙ డిఃసి,మఙి సికుక్ఙ
అర్ ప్ సినిపాపండిఃసి, దేవుణుమాఎదు ఇడిత్ బతుక్ ఇనిఉహ్ కిన్పోటిదు ఓరిసినెఉహ్ కాన్ట్. 2మా
గురియేసు దరోట్ నె ఇడ్ఃజి ఉహ్ కాన్ట్. వాండెమా నమకంమొదొల్ సిత్కాన్. పూరి కినికాన్. వాండు
సిలువాదు సిగుమనిసావుసాదెఙ్ తయార్ ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వెనుక వనిన్ఙ్ మంజినిసర్ ద
వాండు నెసాన్న్. ఏలు పరలోకమ్ దు దేవుణు సిమసనం ఉణెర్ పడఃకాదు గొపప్ మరాయ్ద్ దాన్ బసత్
మనాన్. 3పాపం కినికార్ కితి నండొ బాదెఙ్ వాండు ఓరిసిత్కెఙ్ ఎతుత్ కిదు. అందెఙె, మీరు మనుస్
విసిక్ఎండ, డిఃసిసిఎండ మండెఙ్, వనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4పాపం వెట కాట్ లాడ్ఃజినిక నల సీని నసొ
ఏలుదాక మీరు ఎదిస్ ఇతిదెర్. 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, దేవుణుమిఙి వనిన్ కొడొఃర్ లెకెండ్ సుడ్ఃజినాన్ ఇజి తోరిసెన్. అపొప్సి
దిదిఇమరిసి ఎయెన్ బామనాండా? 8వనిన్ మరిసిర్ విజెరిఙ్ దిజినిలెకెండ్,మిఙిదిదిఎండమహిఙ,
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, ఎసొలావు 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. 11మఙి 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*మీకికు పెర్ దు. వణకిస్నిముణుకుఙ్ సతుత్ కిబిసుత్ †. 13 “మీకాలాక్ఙ్ తినాఙ్ సరి
తయార్ కిదు”✡. సొటకాలుక్ బెణ్ ఎండ, సతుత్ ఆని వందిఙ్ తినాఙ్ సరి తయార్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నెకిస్పొక్ మాట్ 
14విజెరె వెట సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజి పాడ్ఃజిమండెఙ్ 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
సేందుమొకక్ పిరిసి దని సేందు నండొండారిఙ్ బాద కినిలెకెండ్, ఎయెన్ బాఆఏండజాగర సుడ్ఃదెఙ్.
16 సావు లెకెండ్ సాని బూలాజినొ, దేవుణు వందిఙ్ బకి సిలెల్ండనొ, ఎయెన్ బా మన్ ఎండ జాగర
సుడ్ఃదెఙ్. వాండు ఉండి పుటా తిండి వందిఙ్, వనిన్ పెరి మరిసి ఇని అకుక్ పొరాన్. 17 మీరు
నెసిని లెకెండ్, వెనుక వనిన్ అపొప్సి. సీని దీవెనమ్ కు వాండు కోరితివలె,వాండు నెకిస్ పొకె ఆతాన్‡.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కితికమారిసెత్ఙ్ వాండు అట్ ఎతాన్. వాండు నండొ అడఃబాజి దీవెనమ్ కు
లొసిత్ఙ్ బా దొహ్ కుతె. 18 మీరు, ఇసాయేలు లోకుర్ సీనాయి గొరొణ్ డగు వాతి లెకెండ్ రెఇతిదెర్.
ముటిస్ నెసెత్ఙ్ ఆని, సిసు కసిసి, గొపప్ సీకట్ మని, తుపాన్ మని గొరొన్ డగు రెఇతిదెర్. 19 వారు,
జోడుబాంకెఙ్ ఊహ్ కిన్ పెరిజాటు, వరిగ్ని జాటు వెహర్. అయాక వెహివలె,మరి వరివెట వరిగ్మా ఇజి
దేవుణుదిఙ్ బతిమాల్ తార్. 20 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “ఉండి జంతు ఆతిఙ్ బా, గొరొతు మటిత్ఙ, దనిఙ్ 
పణకాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙ్”✡, ఇజి దేవుణు వెహి ఆడ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. 21 అబెబ్ తోరె ఆతిక,
గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్క. అందెఙెమోసెవెహన్, “నానుగొపప్ తియెల్ ఆజివణక్ సిన”, ఇజి. ననిగొరొన్ 
డగు ఆఏద్ మీరు వాతిదెర్. 22గాని మీరు, సియొను గొరొత్ నె వాతి మనిదెర్. బతిక్జిని దేవుణు

✡ 12:6 12:6సామెత 3:11-12. * 12:12 12:12 దిని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వాని వలెమీరు మనుసు విసిక్ఎండ
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ఆతాద్ ఇజి. ✡ 12:20 12:20 నిరగ్మ 19:12,13.
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మంజిని పటన్మ్ దునె వాతిమనిదెర్. ఇహిఙ, పరలోకమ్ దియెరూసలెమ్ దునె వాతిమనిదెర్. సేన
దూతార్ సరద్దాన్ కూడిఃతిమనిబానె,వాతిమనిదెర్. 23దేవుణుతొలితకొడొఃర్, కూడిఃతిమనిబానె
వాతి మనిదెర్. వరి పేరుక్ పరలోకమ్ దు రాసెత్ ఇడెత్ మనెన్. మీరు దేవుణు డగునె వాతి మనిదెర్.
వాండె విజెరిఙ్ తీరుప్ సీనికాన్. పరలోకమ్ దు మని నీతి నిజాయితి మని వరి పాణమ్ క, డగునె
వాతిమనిదెర్. వారు పూరి కిబె ఆతికార్. 24 మీరు యేసు డగునె వాతి మనిదెర్. వాండె, అయా
కొతత్ ఒపుమానం నడిఃపిసిన్కాన్. మీరు, సిల్ కరెసె ఆతి నల డగు వాతి మనిదెర్. ఏబేలు నల
వెహిస్ని దనిన్ముసుక్ నెగిగ్ మాట వెహిస్ని నల డగు వాతి మనిదెర్. 25 అందెఙె, మీ వెట వరిగ్జిని
దేవుణుదిఙ్ జాగరవెండు. యాలోకమ్ దు,దేవుణుడటంవెహివలెవెండెఙ్ కెఇతిఇసాయేలులోకుర్,
దేవుణు సీని తీరుప్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎతార్ ఇహిఙ, పరలోకమ్ దాన్ డటం వరిగ్జిని వనిన్ఙ్ నెకి
పొకిఙ, మాటు సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట?. 26దేవుణు, సీనాయి గొరొత్ దాన్ వరిగ్తివలె, బూమి
కదిల్తాద్. గాని ఏలు వాండు ఒటుట్ కిత మనాన్. “మరి ఉండి సుటుబా, నాను బూమిదిఙ్ నె ఆఏండ,
ఆగాసమ్ దిఙ్ బా కద్ లిసన్లె”✡ ఇజి. 27 ‘మరి ఉండి సుటుబా’, ఇని మాటదిఙ్, కదిల్నికెఙ్ మారిసెన్
ఇజినెఅరద్ం. ఇహిఙ,తయార్ కితికెఙ్ కదిల్జిమారెఆనెఇజి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కద్ లిఇకెఙ్ ఎలాకాలం
మండెఙ్. 28అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః ఎసెఙ్ బా కద్ లిఎద్. అందెఙె✡ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్
తియెల్ దాన్ గవ్ రమ్ దాన్,వాండు సర్ ద ఆని వజమాడిఃసాన్ట్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “మాదేవుణు
సురిన్ సిసు ననికాండె.

13
దేవుణుదిఙ్ ఎలాగసర్ ద కిబిసెత్ఙ్ 

1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మని తంబెరిఙు ఇజి, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసినె మండు. 2 నెస్ ఇ
వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ పోస్ మాట్. యాలెకెండ్ డగు కిజి, సెగొండార్, నెస్ ఎండనె దూతారిఙ్ డగు కితాత్ ర్ .
3 జెలిదు మని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి వెట బాన్ మహివజ ఎతుత్ కిదు. బాద ఆని వరిఙ్ 
ఎతుత్ కిదు. మీరు వరి లెకెండ్ బాద ఆజి మహివజ వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. 4 పెండిల్దిఙ్ విజెరె గవ్ రం
సీదెఙ్ వలె. ఆలిస్ మాసిర్ రిఎర్ బా, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్ వరిలెకెండ్ మండెఙ్ 
వలె, సాని బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్ దేవుణు తప్ ఎండ సికస్ సీనాన్. 5 డబుబ్దిఙ్ ఆస
అమాట్. మిఙి కలిగ్తి మనిదనితాన్ సర్ ద ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వెహ మనాన్, “నాను
ఎసెఙ్ బామిఙి డిఃన్ ఎ, నాను ఎసెఙ్ బామిఙి నెకిస్ పొక్ ఎ”,✡ ఇజి. 6అందెఙె దయ్ రమ్ దాన్ వెహెఙ్ 
అటాన్ట్, “పబునె నఙి తోడుః. నాను తియెల్ ఆఎ. లోకు నఙి ఇని కిదెఙ్ అట్ ఎర్”✡. 7 దేవుణు
మాటమిఙి వెహిస్, మిఙి నడిఃపిసిని వరిఙ్ ఎతుత్ కిదు. వరి బతుక్దాన్ వాతి విజు నెగిగ్ దని వందిఙ్ 
ఎతుత్ కిదు. వారు నమిమ్తిత్ లెకెండ్ నమిమ్దు. 8యేసు కీసుత్ ఇఏన్, నేండు, ఎలాకాలం ఉండె లెకెండ్ 
మంజినాన్. 9విజు రకమ్ కాణి నెస్ ఇ బోదెఙ వెటసొనామ్ట్. దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ 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
కిజిని పుజెరిఙ తిండెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 11యూదురి రూలు వజ, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మని పెరి
పుజెరిపాపం వందిఙ్ పూజలెకిండ్ జంతుఙ నల దేవుణు వందిఙ్ ఒదెద్ కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని
కండ పటన్ం వెలిల్ సురాన్ర్. 12అందెఙె,యేసుబా పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద ఆతండెసాతాన్. వనిన్
సొంత నల వాకిస్ వనిన్ లోకురిఙ్ పాపం సిలివరి లెకెండ్ కిదెఙ్ వాండు పటన్మ్ ది వెల్ గు వెలిల్ బాద
ఆతండె సాతాన్. 13అందెఙెమాటు పటన్ం వెల్ గు వెలిల్ వనిన్ డగు సొనిస్ వాండు లాగె ఆతి సిగుదు
వనిన్వెట కూడాన్ట్. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబూమిదు మఙి ఎలాకాలం మని ఉండి పటన్ం సిలెల్ద్ .
వాదెఙ్ మని పటన్ం వందిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. 15అందెఙె, యేసు పేరుదాన్, పూజ లెకెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబాపొగిడిఃజినాట్. ఇహిఙ,వాండుపబు ఇజిమావెయ్ దాన్ ఒపుకొడిఃజినిపూజ
సీనాట్. 16మహి వరి వందెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్, వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ పోసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నిని
✡ 12:26 12:26 అగగ్యి 2:6. ✡ 12:28 12:28 దివ్తీ 4:24. ✡ 13:5 13:5 దివ్తీ 31:6. ✡ 13:6 13:6 కీరన
118:6-7.
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పూజెఙదేవుణు సర్ దఆనాన్. 17మీఅతికారిఙమాటెఙ్ వెండు. వరిఅతికారమ్ దిఙ్ లొఙిదు,వారు
మిఙిజాగరసూణార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరిపణిదిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లెకక్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజివారు నెసాన్ర్.
మీరు వరిఙ్ లొఙితిఙ,వారు సరద్దాన్ వరి పణిఙ్ కినార్. సిలిఙవారు దుకమ్ దాన్ కినార్. అయాకెఙ్ 
మిఙినెగికెఙ్, సిఉ. 18మావందిఙ్ పారద్నం కిదు. మాగరబ్ంమఙి గదిస్ ఎండమనఇజిమాపుపూరి
నమిమ్జినాప్. మావుకిజిని దనిలొఇ నెగెండ విజు కిదెఙ్ కోరిజినాప్. 19దేవుణు బేగినె నఙిమీ డగు
మర్ జి తలెఙ్ మీరుమరిలావుపారద్నం కిదెఙ్ ఇజినానుముకెలం బతిమాలిజ్న.

20-21దేవుణుమాపబు ఆతియేసుఙ్ సావుదాన్ నికాన్. వాండెగొరెఙపెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు వనిన్ నల వాకాండె సాతాన్. వనిన్ నలదాన్ వాండు ఎలాకాలం వందిఙ్ ఒపుమానం
ముద కితాత్ న్ . లోకురిఙ్ సమాదనం సీని దేవుణు, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్, మిఙి నెగిగ్కెఙ్ వాదెఙ్ 
సాయం కిపిన్. యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్, వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ విజుమాలొఇ కిపిన్. వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం
గవ్ రం మనిద్. ఆమెన్. 22 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి ఉండి ఇజి ఉతమ్ నె రాసత్ మన. అందెఙె,
నాను పణసిత్ మాటెఙ్ జాగర వెండు ఇజి ఉసార్ కిబిసన్. 23మాతంబెరి ఆతి తిమోతి జెలిదాన్ డిఃబె
ఆతాన్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ 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 మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 25దేవుణు దయాదరమ్ం మీ విజిదెరె
వెటమనీద్.
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యాకోబురాసిత్ ఉతం
నెలవ్కిబిసినిక
యాఉతంరాసిత్యాకోబుపబుఆతియేసుఙ్ తంబెర్ సిఆతికాన్ . యాకోబుయెరుసలేమ్ దుమనిన్

సఙమ్ దిపెదెద్లిఙలొఇఒరెన్ . యాకరాసిత్ కాలం రమారమికీసుత్ సకం 45దాన్ 50నడిఃమికాలమ్ దు
రాసత్ మనాన్ . యాఉతమ్ దు ముకెలమాతిక నమకమ్ దిఙ్ రుజుప్ కినికాదె. నమకం నిజమాతికదొ
ఆఏదో ఇజి ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఇజిరాసత్ మనాన్ .

1దేవుణుదిఙ్ ని, పబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్, సేవకినికానాతియాకోబు, ఆఇ దేసెమ్ కాఙ్ సెదితిమని
దేవుణులోకాఙ్ విజేరిఙ్ రాసినిఉతం. మిఙివిజేరిఙ్ వందనమ్ కు.

మాలెఙ్ వానివలెఅకెక్ఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె
2-3నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, నండొ మాలెఙ్ వానివలె మీరు సర్ దదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ 

ఇహిఙ, మాలెఙ్ వానివలె యేసుపబు ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃస్ ఎండ మహిఙ, మాలెఙ్ బిరిసెత్ఙ్ 
మిఙిసతుత్ మనాద్ ఇజిదినివలెహాన్ రుజుప్ వానాద్. 4మీరు కిజినిపణిదుడిఃస్ ఏండఓరిసిమండు.
అయాలెకెండ్ కితిఙమీరు కసట్ం బరిసిన్దనిన్లొఇపూరిఆతికిదెర్ ఆనిదెర్ . అయావెలెమీగుణమ్ దు
ఇనికబాతకుక్ సిలెల్ండమంజినిదెర్ . 5మీలోఇఎయెఙ్ బాగెణం తకుక్మహిఙ,వాండు దేవుణుదిఙ్ 
లొసెత్ఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ సీనాన్. ఎందానిఙ్ లొసినార్ ఇజి కోపం ఆఏండ దేవుణు విజేరిఙ్ తకుక్
సిలెల్ండ సీనాన్ . 6గాని, వాండు కండెక్ బా అనుమానం సిలెల్ండ నమకమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ లొసెత్ఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అనుమానం ఆనికాన్ గాలిదాన్ ఎగిని సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్లెకెండ్ తూలిజ్ అరిన్
జోఙిన్వజ ఆనాన్ . 7-8అనుమానం ఆనికాన్ దేవుణు బాణిఙ్ ఇనికబా దొహ్ కాన్ద్ సు ఇజి ఒడ్ఃబినిక
ఆఎద్ . అనుమానం ఆనికాన్ రుండి మనుస్ఙ్ ఆజి ఇనిదనిన్ లొఇబా సిత్రం సిలిల్కాన్. 9 దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తి బీదవాండు, దేవుణు వనిన్ఙ్ పెరికాన్ కితిత్ఙ్ సర్ ద ఆజి మండెఙ్. 10 అయావజనె ఆసిత్
మనికాన్ , వనిన్ఙ్ కల్ గితిక తకుక్ ఆజి ఇజిరికానాతిఙ్ బా సర్ ద ఆజి మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
ఉండి గడిడ్ పూఙు వెటనె రాలిన్వజ, ఆసిత్ మనికాన్ ఆహెఆనసొనాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్ . 11పొదుద్
సోసి నండొ ఎండ కితిత్ఙ గడిడ్ వహన్ సొనాద్,పూఙు రాలన్ సొనాద్. అయపూఙుసోకు విజుపాడాఃన
సొనాద్. అయావజనె గణసెత్ఙ్ కిని పణిలొఇ ఆసిత్ మనిన్కాన్ సిలెల్ండ ఆనానెల్. 12మాలెఙ్ వానివలె
దేవుణు ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ అకెక్ఙ్ బరిసిన్కాన్ సరద్ ఆనాన్ . మాలెఙ్ విజు బిరిసిత్ వెనుక
దేవుణుఙ్ పేమిసిత్వరిఙ్ సీనాఇజిఒటుట్ కితిత్ ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్ ఇని ఇనాయందేవుణు సీనాన్ .

13 తపుప్పణి కిదెఙ్ మనుస్ద్ వాతివెలె, అకక్ దేవుణు సితిత్క ఇజి ఎయెన్ బా వెహిన్క ఆఎద్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ సెఇ దనిన్దటాన్ దేవుణు తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ అట్ ఏన్ . తపుప్పణి కిబిసెత్ఙ్ దేవుణు
ఎయెరిమనుస్దుబా ఆస పుటిస్ ఎన్ . 14గాని ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ సొంత మనుస్దాన్ మనిన్ ఆసదాన్ 
మర్ జి లాగె ఆజి సెఇ పణి కిజినాన్. 15తపుప్కిదెఙ్ మనిన్ ఆస ఎలాగ ఇహిఙ అయ్ లికొడొః పొటాద్ 
పిండెం ఆతిలెకెండె అయాక పిరితివలె ఏరు ఈబాజినాద్ . అయాలెకెండ్ ఒరెన్ మనుస్దు సెఇ ఆస
నండొ ఆజిపాపంపుటాన్ద్ . పాపంముదితిఙ వనిన్ఙ్ సావువాజినాద్ .

16 నాను పేఇని తంబెరిఙండె, ఎయెర్ బా మిఙి మోసెం కిఏండ సుడ్ఃదు. 17 నెగిగ్కెఙ్ విజు,
కలిత్సిలిల్కెఙ్ విజుదేవుణుసీనిఇనాయమ్ కునె. ఆగసమ్ దుమనిన్జాయ్ విజువుటిసిత్ దేవుణుబాణిఙ్ 
నెగిగ్కెఙ్ విజు వాజినె. జాయ్ సొనిస్ నీడః వానాద్ . గాని దేవుణు మార్ ఇకాన్ . 18 నిజమాతి వనిన్
మాటదాన్ వాండు తీరమ్నం కితిత్లెలెండ్ దేవుణు మఙి కొతత్ బతుక్ సితాత్ న్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ పుటిసిత్
విజు వనకముసుక్ దేవుణుమఙి వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ న్ .

దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ వలె
19నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, యాక నెగెండ వెండు. ఒరెన్ ఒరెన్ బాగ వెంజి, వెహి వెటనె

వర్ గిఏండ, వెహి వెటనె కోపం ఆఎండ మండెఙ్. 20 ఒరెన్ కోపం ఆతిఙ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ
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నీతినిజయిదాన్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 21అందెఙెమనుస్ద్ నిండితిసెఇకెఙ్ విజుడిఃసిసీజి,పిరిజివాని
సెఇ అలవాటుఙ్ విజుడిఃసిసీజి,మిఙినెతగిసి దేవుణుమీమనుస్దు ఇటిత్ మాటెఙలొఙిదు. దేవుణు
మీమనుస్దు ఇటిత్ ఆమాటెఙలొఇ,మిఙి గెలిప్సెత్ఙ్ సతుత్ మనెన్.

22మీరు దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙెఆఎద్ . దేవుణుమాటవెంజిఅయమాటవజనడిఃదెఙ్ బావలె.
దేవుణు మాటెఙ్ వెంజి అయవజనె నడిఃఏండ మహిఙ మిఙి మీరె మొసెం కిజినిదెర్. 23 దేవుణు
మాట వెంజి అయావజ నడిఃఇకాన్ అదద్మ్ దు వనిన్మొకొం సుడ్ఃతి వనిన్లెకెండ్ మనాన్. 24వాండు
అదద్మ్ దు సుడ్ఃజిమర్ జిసొహివెటనెవనిన్మొకొం,ఎలాగమరికదొఇజిపోసినాన్. 25దేవుణువెహి
పూరిఆతిరూలుఙ్లోకాఙ్ పాపమ్ దాన్ డిఃసిప్సాన్ద్ లె. ఒరెన్ లోకుదేవుణువెహిఅయమాటెఙ్ విజు
నెగెండ సద్ వీజి బాన్ మనికెఙ్ పోస్ ఏండ అయావజనె వనిన్ బతుక్దు నడిఃతిఙ, వాండు కిని విజు
పణిఙలొఇ దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసాన్న్.

26 ఎయెన్ బా, నఙి దేవుణు ముసుక్ నండొ బకి మనాద్ ఇజి వెహిస్ వెనుక, వనిన్ నాలిక అడుడ్
సిలెల్ండ వర్ గితిఙ వనిన్ఙ్ మనిన్బకి విలువ సిలిల్కాద్ . వనిన్ఙ్ 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
కూడ్ఃఏండమండెఙ్ ఇకాదె నిజమాతిబకి.

2
విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె

1 నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, గొపప్ జాయ్ దాన్ నిండితి సోకు మనిన్ పబువాతి యేసుకీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్ మీరు, లోకాఙ్ నడిఃమి తేడ తోరిసామ్ట్ . 2-4 ఎలాగ ఇహిఙ బఙారం బొందు ఇట్ కిజి, నండొ
దరది సొకెక్ఙ్ పొర్ పాజి ఒరెన్, మరి ఒరెన్ బీదవాండు, మీరు పారద్నం కినిబాన్ యారిఎర్ వాతార్ 
ఇహిఙ, నెగిగ్ సొకక్ పొర్ పాజి వాతివనిన్ఙ్ మరాయ్ద సీజి అయ బీదవనిన్వెట, “నీను అబెబ్ నిల్ అ,
సిలిల్ఙ నా కాలుక్ డగు ఇబెబ్ అడిగి బస్ అ”, ఇజి వెహిఙ, మీరు బీదవనిన్ఙ్ ఆసిత్మనిన్ వనిన్ఙ్ 
ఎరిల్సిత్లెకెండ్ మంజినాద్ . ఈహ మీరు మీ మనుస్దు మనిన్ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ లోకాఙ్ తీర్ పు
కిజినిదెర్ . 5నాను పేమిసిని తంబెరిఙండె, మీరు నెగెండ వెండు. యాలోకమ్ 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. మిఙికోర్ టుదు లాగ్ జి ఒనికార్ వారె గదె.
7మీరు అసినియేసుకీసుత్ నెగిగ్ పేరు, వీరె దూసిసినార్ గదె.

8 దేవుణు మాటదు 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. 10ఎయెరుబా 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, కనికారంతోరిస్ ఇ వనిన్ఙ్ కనికారం సిలిల్ తీర్ పువానాద్ . గానిదేవుణు
తీర్ పుకినివలె కనికారం తోరిసిత్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు కనికారమ్ నె గెలిసాన్దేల్. వనిన్ఙ్ తీరుప్ రెఏద్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ తయార్ ఆతిఙ్ బావనిన్ కనికారం తీరుప్దిఙ్ ఇంక పెరిక.
నెగిగ్ పణిని నమకం

14నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్ దేవుణు ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్ నమమ్కమ్ దిఙ్ తగిన్వజ
పణి కిఏండమహిఙ వనిన్ఙ్ లాబం సిలెల్ద్ . ననిన్ నమకం వనిన్ఙ్ గెలిప్స్ ఏద్. 15-16ఉండి వేల ఒరెన్ 

✡ 2:8 2:8 లేవి 19:18.
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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
వెహిఙఇనిలాబంబాసిలెల్ద్ . 17అయావజనెనమకమ్ దిఙ్ తగితిపణికిఏండ,నమకంఉండెమహిఙ
అయ నమకమ్ దాన్ ఇని లాబం సిలెల్ద్ . 18గాని మీరు ఒపుప్కొడ్ ఇదెర్ సు. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
ముసుక్ నమకం మనాద్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ సు,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ మనెన్. గాని నెగిగ్ పణిఙ్ 
కిఏండ మిఙి నమకం మనాద్ ఇజి ఎలాగ మీరు తోరిసిన్దెర్ ఇజి నాను వెన్ బాజిన. నాను నా నెగిగ్
పణిఙాణ్ నా నమకం తోరిసన్. 19 దేవుణు ఒరెండె ఇజి నీను నమిమ్జిని. ఆహె నమిమ్దెఙ్ నెగెగ్దె.
దెయమ్ కుబా ఆహె నమిమ్జి తియెలాజి వణకిస్నె. 20బుదిద్ సిలిల్కి, నిఙి నమకంమనాద్ ఇజి తోరిసిని
నెగిగ్ పణిఙ్ సిలుల్ ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నీను నెస్ ఇదా? 21మా అనిగొగొ ఆతి
అబహాం, వనిన్ మరిసి ఆతి ఇసాస్కుఙ్ పూజ కిదెఙ్ పూజ బసాదు ఒతిత్వలె, వాండు కితిత్ పణిదాన్ 
నీతి నిజయి మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ ఇడాత్ న్ . 22 సుడ్ఃదు, వనిన్ నమకమ్ ని, వాండు కితిత్
పణి రుండిబా కూడ్ జి వనిన్ నమకం పూరి ఆతాద్ . 23 “అబహాం దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తాన్. అందెఙె
దేవుణు వనిన్ఙ్ నీతినిజయిమనిన్కాన్ ఇజి ఒపుప్కొటాన్”, ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మాట ఆహె
జర్ గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్ ఇజి పేరు వనిన్ఙ్ వాతాద్. 24 ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్
మనిన్ నమకం ఉండెదానె ఆఏద్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ బానీతినిజయికాన్ ఇజి దేవుణు ఇడాన్న్ ఇజిమీరు
నెసినిదెర్ . 25అయావజనెసాని బూలానికాద్ ఆతి రాహాబుబా పటన్మ్ దిఙ్ సడిః సిలెల్ండ సుడ్ఃదెఙ్ 
వాతివరిఙ్ దనిన్ ఇండొబాడిడ్ సీజి ఆఇ సరిదాన్ 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 పేమిసినితంబెరిఙండె,మీలొఇనండొండార్ బోదవెహిన్కిదెర్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
బోదిసినికార్ ఆతిమిఙి దేవుణు గటిఙ్ ఆతి తీరుప్ సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .

2మాటు విజేటె నండొ పణిలొఇ తపిస్ సొనిస్నాట్. గాని ఎయెన్ బా వాండు వెహిన్ మాటెఙ లొఇ
ఎసెఙ్ బా తప్ ఏండాతిఙ 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 బాపెరి గొరొన్ దిమరెకాఙ్ విజు సురన్పొకాన్ద్ .
6నాలికబా ఉండి సిసు లెకెండె. ఒడొఃల్ దు మనిన్ వనకలొఇ అకక్ పూరి సెఇక. అకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
పూరి సెఎణ్ కిజినాద్ . నరకమ్ దానె వాతి సిసు నాలికాదు కసి వనిన్ బతుక్ విజు నాసనం కిజినాద్ .
7విజు రకమ్ కాణిజంతుఙ,ఆగసమ్ దుమనిన్పొటిఙ, సరాస్ కాఙ్, ఏరు లొఇమనిన్ విజుమొయెఙ,
లొఙిసెత్ఙ్ లోకుఅటాన్న్. 8గానిఎయెర్ బానాలికదిఙ్ లొఙిసెత్ఙ్ అట్ ఏర్. అదిపూరిసెఇక. దనిఙ్ అడుడ్
కిదెఙ్ ఎయెర్ అట్ ఏర్. సావుదిఙ్ తగితి విసం తసినాద్. 9యానాలికదానె బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ 
సుత్ తి కిజినాట్ . యానాలికదానె దేవుణు మూరి లెకెండ్ పుటిసిత్ లోకాఙ్ సయిప్ సీజినాట్ . 10ఉండె
వెయుదానె నెగిగ్ మాటఙ్ , సయిప్ సీనిమాటెఙ్ వాజినాద్. నా తంబెరిఙాండె, మీరు ఆహెమంజినిక
ఆఏద్ . 11ఉండెఊటదానెనెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు రెఉ.† 12బొడెమరాతు ఒలివ పటుక్ అస్ ఉ. దాకస్
తివాద్ బొడె పటుక్ రెఉ. అయావజనెసోరు ఏరు సోనిఊటదాన్ నెగిగ్ ఏరు రెఉ.

రుండి రకమ్ కాణిగెణమ్ కు
* 3:3 3:3 గురం వెయ్ దు ఇడిన్ ఇజిరి సెకక్ముకక్ అకక్ గురం వెయ్ దుమహిఙానె దనిన్ఙ్ నడిఃపిసత్ఙ్ ఆనాద్ . † 3:11 3:11
బూమిలొఇహాన్ నెగిగ్ ఏరుని సెఇ ఏరు వానె. బానెసెఇ ఏరునెవానె. తియాఙ్ ఆఉ. సోరుమనిన్కాదె.
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13మీలొఇగెణంతెలివిమనిన్కాన్ మహిఙ,అకక్వనిన్నెగిగ్ బతుక్దాన్ రుజుప్ కిదెఙ్. గెణమ్ దాన్,
లొఙిజిమంజిని గుణంవానాద్. నఙి గెణం తెలివిమనాద్ ఇజిలొఙిజిమంజిని గుణమ్ దాన్ వాండు
కిని పణి లొఇ తోరిసిన్ . 14గానిమీమనుస్దు నండొ పగ, గోస, మీ వందిఙ్ మనిన్ మనుస్ ఇడ్ఃతిఙ
మీ గెణం వందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ . మీ గెణం వందిఙ్ వెహిన్క నిజం ఆఏద్ . 15 ననిన్ బుదిద్ దేవుణు
సితిత్క ఆఏద్ . అక యా లోకమ్ దాన్, లోకు బుదిద్దాన్, సయ్ తానుబాణిఙ్ వాతి గెణమె. 16 ఎంబె
గోస,మీవందిఙెమనిమనుస్ మనాదొ, అబెబ్ టంటెఙ్ , విజు రకమ్ కాణిపాపమ్ కు మంజినె. 17గాని
దేవుణుబాణిఙ్ వాని గెణం కలిత్ సిలిల్క. అయగెణంమనిన్కార్ సమదనమ్ దాన్ ,సారిల్దాన్ , విజేరెవెట
కూడ్ఃజి, లొఙిజిమంజిని బుదిద్దాన్ , కనికారమ్ దాన్ , నెగిగ్ పణిఙాణ్ , విజేరిఙ్ ఉండెలెకెండ్ సుడ్ఃజి,
నిజమ్ దాన్ పణి కినార్ . 18నమదనం కినికార్ సమదనం వితిస్, నీతి నిజయిఇని పంట కొయ్ నార్.

4
దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు

1మీలొఇ జటిఙ్ ఆదెఙ్ , పోటాల్ డ్ఃదెఙ్ బుదిద్ మనాద్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీమనుస్దు
మనిన్ ఆసదానె ననిన్ బుదిద్ వాజినాద్. 2మీరు ఇనికెఙొ దొహ్ కన్ద్ ఇజి ఆస ఆజినిదెర్ గాని అకెఙ్ 
మిఙి దొహ్క్ ఏండ ఆజినె. అయావలె మీరు సపిన్దెర్. ఇతాహ వరిది ఆస ఆనిదెర్ గాని దొహ్ కిసెత్ఙ్ 
అట్ ఇదెర్. మీరు టంటెఙ్ ఆజి పోటాల్ డ్ఃజినిదెర్. మిఙి కావాల్ సిత్క ఎందానిఙ్ దొహ్ క్ ఏద్ ఇహిఙ,
మీరు దేవుణుదిఙ్ లొస్ ఇదెర్. 3 మీరు లొసిన్వలె మిఙి దొహ్ క్ ఏద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ మీరు సెఇ
ఉదెసమ్ దాన్ లొసిన్దెర్. సుకం ముసుక్ మండెఙ్ ఇజి మీరు లొసిన్దెర్. 4మీరు దేవుణుదిఙ్ డిఃసి
సొహికిదెర్. యాలోకమ్ దిఙ్ పేమిసిత్కాన్ దేవుణుదిఙ్ విరోదమాతికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా? యా
లోకమ్ దిఙ్ కూల తొహికాన్ దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇకాన్ ఆనాన్. 5 దేవుణు మా లొఇ ఇడిత్ ఆతమ్, మా
వందిఙ్ నండొఆసఆజినాన్ ఇజిదేవుణుమాటదుమనాద్. అయమాటనిజం ఇజిమీరు నెసినిదెర్ .
6గానిదేవుణు సతుత్ దాన్ కూడిఃతి దయాదరమ్ంమీరు ఆసఆని దనిన్ఙ్ ఇంక నండొ సీజినాన్ . అందెఙె
“గరఆనివరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్ . గానితగెఆతిమనిన్ వరిఙ్ దయాదరమ్ం సీజినాన్ ”, ఇజిదేవుణు
మాటదు వెహిస్నాద్ . 7 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిదు. సయ్ తాన్ దిఙ్ ఎదిసుత్ . అయావలె
సయ్ తాన్ మీబాణిఙ్ ఉహ్ కన్ సొనాన్ . 8 మీరు దేవుణు డగు రదుద్ . అయావలె మీ డగు రదుద్ .
అయావలెదేవుణుమీడగువానాన్ . మీరు కినిపణిఙలొఇఇనితపుప్బామన్ ఏండమండెఙ్ ,పాపం
పణిఙ్ విజు డిఃసిసీదు. దేవుణుదిఙ్, లోకమ్ దిఙ్, పేమిసిని రుండి మనుస్ డిఃసిసీజి, దేవుణుదిఙ్ 
పేమిసిని ఉండె మనుస్ ఆజి మండు. 9మీపాపం వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి దుకం ఆజి నండొ అడఃబాదు.
మీరు సికిన్క డిఃసి, అడఃబాదు. మీరు సర్ ద డిఃసి, దుకం ఆదు. 10 దేవుణు ముఙాల మీరు
తగిజి మండు. అయావలె దేవుణు మిఙి గవ్ రం సీనాన్ . 11నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, ఒరెన్ 
ముసుక్ ఒరెన్ విరోదం వర్ గిమాట్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పడిఃఇక వెహిన్కాన్ ,మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తీరుప్
కినికాన్ . దేవుణు వెహిరూలుదిఙ్ విరోదంఆజినాండెదేవుణు సితిత్ రూలుదిఙ్ వాండు నెకిస్పొకిస్నాన్ .
మీరు దేవుణు రూలుఙ్ నెకిస్పొకిఙ మీరు దేవుణు రూలుదిఙ్ లొబడ్ఃఇదెర్ . గాని దేవుణు రూలుఙ్ 
సరిఆతికెఙొ, ఆఏదొ ఇజి మీరు తీర్ పు తీరిసినికార్ ఆనిదెర్ . 12 విజు రూలుఙ్ సీనికాన్ దేవుణునె.
విజేరిఙ్ తీర్ పు సీనికాన్ దేవుణునె. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ వాండు అటాన్న్ . ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాసనం
కిదెఙ్ వాండు అటాన్న్ . పడఃకాతి వనిన్ఙ్ తీర్ పుసీదెఙ్ నీను ఎయి?

మర్ సరోజువందిఙ్ పొఙిదెఙ్ ఆఏద్ 
13నాను వెహిన్క నెగెండ వెండు. మీలొఇ సెగొండార్ ఈహ వెహాన్ర్, “నేండు సిలెల్, విగెహిఙ్ ఎంబె

ఎంబె ఉండి పటన్ం సొనిస్, అబెబ్ ఉండి ఏంటు మంజి బేరం కిజి నండొ డబుబ్ గణసన్”. 14అహిఙ,
విగెహిఙ్ నీ బతుక్దు ఇనికవానాదొనిఙితెలిఏద్. నీ బతుక్ సణెంతోరె ఆజి సణెమ్ దిఙెమాయఆని
ఆవిరి ననిన్క. 15అందెఙెమీరు ఈహ వెహెఙ్ , “దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం మహిఙమాపుబతిక్నాప్, అకక్
కినాప్, ఇకక్ కినాప్”. 16గానిమీరు గరఆజినిదెర్. మీరుమీవందిఙెపొఙిజినిదెర్ . ఇకక్ విజుతపుప్.
17ఎయెర్ బాసరిఆతి పణిఎమేణిక ఇజి నెసి,అయాలెకెండ్ కిఏండమహిఙవాండుపాపం కిజినాన్.
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5
ఆసిత్ మనిన్కార్ జాగరమండు

1 ఆసిత్ మనిన్కార్ నాను వెహిన్క వెండు. మిఙి వాని గొప కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకమ్ దాన్ నండొ
అడఃబాదు. 2మీఆసిత్ విజుపాడాఃనసొనాదెల్. మీపాతెఙ్ విజు సెద తినెలె. 3మీబఙారం, వెండిదిఙ్ 
కరి తినాదెల్. దేవుణు తీరుప్ కినివలె ఆ కరి నీ ముసుక్ రుజుప్ మంజి సిసువజమిఙినాసనం కినాదెల్.
మీరు గణసిత్ ఆసిత్ విజు, దేవుణు తీరుప్ కిని రోజు వందిఙ్ కుంబ కిజినిదెర్. 4సుడ్ఃదు, మీబూమిదు
పణి కితిత్వరిఙ్ కూలి డబుబ్ సిఇతిదెర్. అయాకూలిడబుబ్మీఎదుమొరొఆజినె. మీపంటకొయివరి
మొరొగొపప్సతుత్ మనిన్దేవుణుబాన్ సొహాద్ . 5మీరుయాలోకమ్ దుమహివలెసుకంముసుక్మంజి
సర్ దదాన్ బతిక్తిదెర్. కొయ్ దెఙ్ బలసిత్ మనిన్ కోడిడ్లెకెండ్ కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ వాని మీ నాసనమ్ 
వందిఙ్ మీమనుస్ బలిసి వాతాద్ . 6తపుప్ కిఇ వరిఙ్ తపుప్ కితిత్కార్ ఇజి నేరంమొపిస్, వరిముసుక్
తీరుప్ తపిసి సపిత్దెర్ . మిఙిఎదిసెత్ఙ్ వారు అట్ ఎతార్ .
కసట్మ్ దు ఓరిసిమండు

7 అందెఙె, నా తంబెరిఙాండె, పబు ఆతి యేసు కిసుత్ వాని దాక వనిన్వందిఙ్ ఓరిసి మండు.
సుడ్ఃదు,ఒరెన్ రెయువాండు గొపప్ విలువాతివనిన్ బూమిపంటబూమిపంటవానేండఎసొస్కాలం
కాన మంజినాన్. ముఙాల్ పిరుదిఙ్, కడిఃవేరి పిరుదిఙ్ వాండు కాన మంజినాన్. 8 అయావజనె
మీరుబాఓరిసిమండు. మీమనుస్ కదిల్ఏండ ఇడ్ఃదు. పబు ఆతియేసు కిసుత్ వానిరోజుడగు ఆతాద్.
9నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి తీర్ పు కిఏండ మండెఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ముసుక్ ఒరెన్ 
మొరొ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మిఙి తీర్ పు సీనానెల్. తీర్ పు కినికాన్ డగునె మనాన్.
10దేవుణుమాట వెహి పవకరు ఎలాగ మహార్ ఇజి సుడ్ఃదు. వరిఙ్ నండొమాలెఙ్ కితిత్ఙ్ బావారు
అకెక్ఙ్ బరిసాత్ ర్ . 11 నమకం డిఃస్ ఏండ బరిసి మహికార్ సరద్ ఆనికార్ ఇజి మాప్ వెహిస్నాప్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్ . యోబు, కసట్మ్ కు వాతివలె ఓరిసిత్ఙ్ దేవుణు ఎలాగ వనిన్ ఉదెసమ్ కు పూరి కితాత్ న్ 
ఇజి మీరు వెహిదెర్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నండొ కనికారం, దయమనిన్కాన్ . 12ముకెలమాతి
ఉండిమాట ఇనిక ఇహిఙమీరు ఆగసం తోడు గాని, బూమితోడు గాని,మరి ఇనిదనిన్ తోడుబాగాని
అసిపమాణం కినికఆఏద్ . మీమాటఒఓఇహిఙఒఓఇజి,ఆఏద్  ఇహిఙఆఏద్  ఇజిమండెఙ్. ఆహె
మహిఙ దేవుణు తీర్ పుసీనివెలెమిఙి సికస్ రెఏద్.

నమకమ్ దాన్ కూడిఃతిపారద్నం
13మీలొఇ ఎయెఙ్ బామాలెఙ్ వాతిఙ వాండు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. మీలొఇ ఎయెఙ్ బా

సర్ దదాన్ మహిఙ దేవుణు వందిఙ్ పాటెఙ్ పార్ దెఙ్. 14మీలొఇ ఎయెఙ్ బాజబుబ్ మహిఙవాండు
సఙం పెదెద్ల్ ఙ కూకెఙ్. వారు పబు పేరుదాన్ నూనెరాసివనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. 15నమకమాతి
పారద్నం ఆ జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కినాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ నికాన్న్. వనిన్ పాపమ్ కు దేవుణు
సెమిసాన్న్ . 16అందెఙెమీరు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ ఒరెన్ ,పాపమ్ కుమరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఒపుప్కొడిఃజి,
ఒరెన్ ,మరిఒరెన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదు. నీతినిజయివాండు కినిపారద్ననమ్ దిఙ్ గొపప్సతుత్ మనాద్.

17ఏలియ పవకమాననిన్ లోకునె. వాండు బూమిముసుక్ పిరు రమ ఇజి గటిఙ పారద్నం కితిఙ్,
మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక బూమి ముసుక్ పిరు రెఏతాద్. 18 ఏలియ మరి పారద్నం కితిఙ్ 
ఆగసం పిరు సితాత్ ద్. పిరు సితిత్ఙ్ బూమి పంట సితాత్ ద్. 19నాతంబెరిఙాండె,మీరుయాక నెసుత్ . మీ
లొఇ ఎయెన్ బానిజమాతి సరి తపిత్ఙ, వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ నిజమాతి సరిదు తతెత్ఙె. 20అహ కితిఙ
పాపం కితిత్ఙ్ వాతిసావుదాన్ , వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ తపిసాన్న్. దేవుణు వనిన్పాపమ్ కాఙ్ విజుసెమిసాన్న్.
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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యా ఉతం రాసిత్కాన్ 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 యా
ఉతం రాసాత్ న్ . ముకెలమాతిమాటెఙ్ ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వానివలె ఓరిసి మండెఙ్ , అతికారి లోకాఙ్ 
లొఙిజిమండెఙ్ , దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు రాసిని ఉతం. పొంతు, గలతీయ, కపదొకియ, ఆసియ,
బితునియఇనిదేసమ్ కాణ్ సెదితిమనిఆఇదేసెమ్ దివరిలెకెండ్ మనివరిఙ్,ఎయెర్ ఇహిఙదేవుణు
వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి వరిఙ్ రాసిన. 2బుబాబ్తి దేవుణుమిఙి ఎరిల్సెత్ఙె ఇజి ఒడ్ఃబితాండె వనిన్
వందిఙ్ మిఙిఎరిల్సాత్ న్. యేసు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజివనిన్ నలదాన్ నొరెఆజి సుబరం ఆజిమండెఙ్ దేవుణు
ఆతమ్మిఙి కేట కితమనాన్. మిఙిదేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి నిండిజిమనీద్.

ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .
3-4మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొ పొగిడిఃనాట్. వాండె, మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్. దేవుణు

గొపప్ కనికారమ్ దాన్ మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, యేసు పబుఙ్ సాతి వరి లొఇహాన్  
నికాన్. నికిఙ్ ఎలల్కాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ కొతత్ బతుక్మఙి సితాన్. అకక్దె ఆఏండమఙిఉండి
అకుక్ సితాన్. అకక్ పాడాఃజి సొన్ ఇక, పూరి నెగిగ్క. ఎలల్కాలం మంజినిక. అకక్ పరలోకమ్ దు మీ
వందిఙ్ ఇటాత్ మనాన్. 5మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిఙ్ దేవుణు వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మిఙి కాప్ కిజి
ఇడాన్న్. కడెఃవెరి రోసాక్ణ్  మఙి వాని సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిప్సాన్న్ ఇజి తోరిసాన్న్ . 6 దినిన్ వందిఙ్ 
మీరు నండొ సరద్ ఆదు. గాని ఏలు సెగం రోసుక్ మిఙి కలిగ్తి అనెకమాతి విజు రకమ్ కాణి కసట్మ్ క
వందిఙ్ దుకం ఆదెఙ్ వలె. 7ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పడాఃజిసొని బఙారం సిసుదు ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె.
అయలెకెండ్ బఙారం ముసుక్ విలువమనిన్మీనమకమ్ బాకలిత్ సిలిక ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె. ఆహె
రుజుప్ కితిఙయేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలె నని నమకమ్ వందిఙ్ మిఙిపొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం
దొహ్ కాన్ద్.

8-9మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని వనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు సుడ్ఃఏండ మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ 
నమిమ్జినిదెర్ . మరి, వెహెఙ్ ఆట్ ఇ నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్ ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙియేసు
కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె,మీపాణం ఎలాకాలంమంజిని సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10మిఙి వాని రకస్ణ వందిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహి పవకరు రెబాతరె బాగ నెసెత్ఙ్ సుడుఃతార్ .
దేవుణు మిఙి సీదెఙ్ ఇడిత్ యా దయా దరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్. 11 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక
గొపప్గనం కలిగ్నాద్ ఇజిపవకరులొఇమనిన్ కీసుత్ ఆతమ్అకక్జరిగ్ఏండమహినండొముందాల్ నెవరిఙ్ 
వెహమహార్ . వెహిఙ్ దనిన్ అరద్ం ఇనిక ఇజివారు రెబాతార్ . అకెక్ఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె, ఎలాగ జరిగ్నెలె
ఇజి రెబాతార్ . 12ఆహ రెబాతిఙ్ , వారు వరి వందిఙ్ నె ఆఎద్, మీవందిఙె వెహిస్నార్ ఇజి దేవుణు
ఆతమ్ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ దేవుణు పోకి వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మిఙి సువార వెహికార్ 
యాకెక్ఙ్ మిఙినెసిప్సాత్ ర్. పరలోకమ్ దుమని దూతెఙ్ బాదినిన్ వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి ఆస ఆజినార్.

దేవుణు వందిఙ్ కేటఆజిమండు.
13 అందెఙె మీ మనుస్దిఙ్ తయార్ కిజి మండు. మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. యేసుకీసుత్

తోరె ఆనివలె మిఙి దొహ్ కిన్ దేవుణి దయా దరమ్ం వందిఙ్ పూరి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు.
14దేవుణుదిఙ్ లొఙిజివనిన్కొడొఃర్ లకెండ్ మండు. ముఙల్ నెమీరుదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండమహివలె
సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్ లెకెండ్ ఆమాట్ . 15గానిమీరు కిని విజు దనిలోనుబా దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజి
మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్సొంతం ఇజిమిఙి ఇడిత్కాన్ పరిసుదం ఆతికాన్. 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
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దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్ . అయలెకెండ్ మీరుబా పరిసుదం ఆజిమండెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్.

17బుబబ్ ఇజి కూకిస్ మీరు పారద్నం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్ వరి పణిఙ సుడ్ఃజి ఇని తేడః సిలెల్ండ
తీరుప్ కిజినాన్. అందెఙె మీరు యా లోకమ్ 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. 19గాని ఇని తపు సిలి గొరె పిలల్ నని యేసుకీసుత్ విలువాతి
నలదాన్ నెమీరు డిఃబె ఆతిదెర్. 20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటి సెలెండమహివలెనె దేవుణుయేసుకీసుత్ ఙ్ 
యాపణివందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్. గానియాకడెఃవెరిరోసాక్ఙ్ నెవనిన్ఙ్ పోకాన్. మీవందిఙెపోకాన్. 21సాతి
వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికి యేసు కీసుత్ వెటనె మిఙి దేవుణు ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ 
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ . అందెఙెమీనమకం దేవుణుముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్ కితి
దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.

22నిజమాతిమాటదిఙ్ మీరులొఙితిఙ్ మీరు టేటఙ్ ఆతిదెర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ
పేమిసినిదెర్. అహిఙనిజమాతిపేమదాన్ మీమనుస్పూరిసెమిసెత్ఙ్ వలె. 23ఎందనిఙ్ ఇహిఙసాజి
సొనిలోకాఙ్ ఆఏద్ . గానిఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణుదునెమీరుపుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణు
మాటదాన్ నెమీరుమరిపుటిత్దెర్.

24-25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “విజెరె లోకుర్ గడిడ్ లకెండె వరి పేరు గడిడ్ పుఙు లెకెండె మనాద్ . గడి
వహన్ద్. పుఙు రాలన్ అరాన్ద్. గాని పబు ఆతి దేవుణుమాట ఎలల్కాలం మంజినాద్ ”, అయామాట
ఇనిక ఇహిఙమిఙి సువార వెహిమనిమాటనె.

2
1-3యేసు కీసుత్ ఎసొ నెగిగ్కాన్ ఇజిమీరు నెసి సుడ్ఃజిమహిదెర్. అందెఙె ఆఇ వనిన్ ముసుక్ కుట

కినికెఙ్ , విజు మొసెం పణిఙ్ , మీ మనుస్దు మనికెఙ్ , డాఃపిస్ మరి ఉండి వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్, గోస,
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కయాకెఙ్ విజుడిఃసుత్ . ఏలు పుటిత్ ఇజి కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాట ఇని
కలిత్ సిలిపాలు ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆదు. దని సతుత్ దాన్ పిరిజిమీబతుక్ రకిస్సుత్ .

పాణంమనిన్ పణుకు, దేవుణుదిఙ్ ఎరిల్సిమనిన్లోకుర్ .
4మీరు బతిక్జి మని కీసుత్ బాన్ వాతిదెర్. ఇలుల్ తొహిన్కార్ పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నెకిస్ పొకి పణుకు

లెకెండె కీసుత్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ నెకపొకార్ గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ విలువాతికాన్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్ .
5మీరుబాపణుకుఙ్ లెకెండె దేవుణుమండెఙ్ ఇజితొహెఆనిగుడిదిఙ్ మీరు పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని
కీసుత్ లెకెండ్ మీరుబా పాణం మని పణుకుఙె. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి పుజెరి లోకుర్ లెకెండ్ మండు.
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి,వందనమ్ కు వెహిస్,వనిన్ఙ్ లొఙిజిమంజియేసు కీసుత్ వలెహాన్ వనిన్ఙ్ తగితి
పూజెఙ్ సీదు. 6దేవుణుమాటదుఈహ రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙఇదిలోనాను సియొనుదు ఉండి
పణుకుదిఙ్ ఎరిల్సిన. అయా మూల పణుకు గొపప్ విలువాతిక. వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిన్కాన్ 
ఎయెన్ బాసిగుఆఏన్. 7అందెఙె,యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ మిఙి,యాపణుకు గొపప్ విలువాతిపణుకు.
గాని నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనిక ఆనాద్ ఇహిఙ, “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్ పొకి పణుకునె మూలదిఙ్ మూల
పణుకు ఆతాద్”. 8మరి రాసత్ మనాద్ ఇనిక ఇహిఙ “అయ పణుకునె లోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్. అయ
పణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజిఅరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙదేవుణుమాటదిఙ్ లొఙిఎర్. దేవుణుమాటదిఙ్ 
లొఙిఇకార్ అరాన్ర్ ఇజి దేవుణుముందాలెన్ నెసాత్ ండె వెహమహాన్ .

9 గాని మీరు దేవుణు ఎరిల్సిత్ జాతి. రాజుఙ్ పుజెరి లోకుర్. దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వనిన్ సొంత
లోకుర్. ఆహె పాపం ఇని సీకటిదాన్ వాని గొపప్ బమామ్తి జాయ్ దు మిఙి కూక తతాన్. వనిన్ గొపప్
బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ సాటిసెత్ఙె ఇటాత్ న్. 10 ముందాల మీరు దేవుణు లోకుర్ ఆఇకిదెర్. ఏలు
దేవుణులోకుర్ ఆతిదెర్. ముందాలదేవుణు కనికారంమిఙిదొహెక్ఎతాద్. ఏలు కనికారం దొహ్ కాద్.
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11నాను పేమిసినితంబెరిఙాండె,నానుమిఙిబతిమాలిజ్ వెహిస్న,మీరుయాలోకమ్ దివరి 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
లొఇబామిఙిసెఇకార్ ఇజివారువెహిఙ,మీనెగిగ్ బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃజిదేవుణుతీరుప్ కిదెఙ్ వానిరోజుదు
వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ .
అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.

13-14ఏలుబడిః కినివరిలొఇపెరికాన్ ఆతిరాజుఙ్ గాని,అతికారమ్ దుమనివరిఙ్ గానికీసుత్ వెహి
లెకెండ్ లొఙిజిమండు. తపుకితివరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్,నెగిగ్కెఙ్ కితివరిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ విరిఙ్ పోకాన్ గదె.
15ఎందనిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ,మీనెగిగ్ పణిఙతోరిసిమీరుబుదిద్ సిలెల్ండవరిగ్నివరివెయుమూకెఙ్ ఇజి
దేవుణు కోరిజినాన్. 16మీరు డిఃబె ఆతి లోకుర్. అహిఙ, మీరు ఎయెర్ నెసెఎండ సెఇ పణిఙ్ కిదెఙ్ 
ఆఎద్. దేవుణుఅడిగ్ పణి కినివరిలెకెండ్ మండు. 17విజెరిఙ్ మరాయ్దసీదు. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసుత్ .
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆజిమండు. రాజుఙ్ మరాయ్దసీదు. 18పణిమణిసిర్ వరి ఎజుమానిరిఙ్ నండొ
మరాయ్ద సీజిలొఙిజిమండెఙ్. మీముసుక్ కనికారమ్ దాన్ సారిల్దాన్ మనివరిఙెఆఎద్. మీముసుక్
కనికరం సిలి వరిఙ్ బాలొఙిజి మండు. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాయం సిలెల్ండ ఎయెన్ బామిఙిబాద
కితిఙ అకక్ మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆక నెగిగ్కదె. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి పణినె. 20మీరు
తపు కితి వందిఙ్ ఉండి దెబ తిహిఙ అక ఓరిసిన్దెర్ . గాని మిఙి ఇని లాబం? గాని దేవుణు ఎదు
సరి ఆతికెఙ్ కితి దనిఙ్ సికస్ వానివలె అక ఓరిసిత్ఙ ఆక నెగిగ్కదె.దిని వందిఙె దేవుణు మిఙి ఏరాప్టు
కితాత్ న్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బా మీ వందిఙ్ కసట్ం ఓరిసాత్ ండె మీరుబా వాండు నడిఃతి లెకెండ్ 
నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22 “కీసుత్ ఇని తపుబా కిఎతాన్. వనిన్మాటెఙ్ లొఇ ఇని అబదద్మ్ బ సిలెల్తాద్ . 23వనిన్ఙ్ దూసిసిత్
వలె మర్ జి దూసిస్ ఎతాన్. వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలె వరిఙ్ బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్ కిని
దేవుణుదిఙ్ వానిఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. 24 యేసుకీసుత్ సిలువాదు సాతివలె మా పాపమ్ కు
పిండితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు పాపమ్ కు పూరి డిఃసిసిదెఙ్ ఇజి,దేవుణు ఎదు సరి ఆతి బతుక్
బతిక్దెఙ్ ఇజి. వనిన్ ఒడొఃల్ ది దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ . 25ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు గొరెఙ్ 
లెకెండ్ తపిత్ సొహిదెర్. గాని ఏలు గవుడుఃఎన్ ఆతి వనిన్ డగు,మీపాణంకాప్ కిని వనిన్ డగుమర్ జి
వాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2 అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మాసిర్ దేవుణు మాట నమిమ్ఇకార్ ఆతిఙ్ బా వనాక్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ దేవుణుబాన్ వరిఙ్ తతెఙ్ 
అటెన్. ఎలాగ ఇహిఙ వనాక్ కలిత్సిలిల్ బతుక్ని, దేవుణు ముసుక్ మనిన్ తియెల్ సూణారె దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్నార్. 3-4నెగెండతోరెఆదెఙ్ ఇజిబుర డూసిమండెఙ్,బఙారంగొలుసుక్ ఇటిక్దెఙ్,నెగిగ్ పాతెఙ్ 
పొరాప్దెఙ్, గాని వనక వందిఙె మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ . మీ మనుస్దు ఇని ఇనికెఙ్ ఇడ్ఃజినిదెర్ 
ఇజి సుడ్ఃదు. 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 ఇజిమరాయ్దసితాత్ ద్. మీరుబాఅయావజనెసరిఆతికెఙ్ కిజిఇనిదనిన్ఙ్ బాతియెల్ సిలెల్ండ
మహిఙసారపొటదిగాలిస్క్ 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
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లెకెండ్ మీవెట వనకాఙ్ బాసీనాన్. అందెఙె వనాక్ఙ్ మీరుమరాయ్ద సీదెఙ్. అయాలెకెండ్ కితిఙమీ
పారద్నమ్ దిఙ్ ఇని అడుడ్ బామన్ ఏద్.

సరిఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ వాజినిబాద
8ఆకక్ర్ దునాను విజేరిఙ్ వెహిస్న,ఉండెమనుస్ ఆజిమండు. ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెట వనిన్ఙ్ సరద్

మహివలె గాని దుకం మహివలె గాని కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండు. తంబెరిఙు లెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పేమకిజిమండు. ఒరెన్మ రిఒరెన్ వందిఙ్పాణంనొతెత్ఙ్. నాను పెరిక ఇజి గరఆఏండవిజెరె
వెటఉండెమనుస్ ఆజిమండు. 9ఎయెన్ బామిఙికీడు కితిఙమర్ జివనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙ
మర్ జి దూసిసామ్ట్. ఆహె కిఏండ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ వెహ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె, దేవుణు మిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ మనాన్.
10 అందెఙె “నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్, నెగిగ్ రోసుక్ గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఎయెన్ బా సెఇ
మాటెఙ్ వరిగ్ఏండ,అబదద్ంమాటెఙ్ వరిగ్ఏండమండెఙ్ వలె. 11వాండుసెఇకెఙ్ డిఃసిమండెఙ్,నెగిగ్కెఙ్ 
కిజిమండెఙ్. సమదనమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃజిఅకాక్దెదొహ్ కెఙ్ ఇజిదనిన్వందిఙ్ రెబాదెఙ్. 12ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,దేవుణుఎదుసరిఆతికెఙ్ కినివరిఙ్ దేవుణుకాప్ కిజినాన్. వరిపారద్నమ్ కు వెనాన్. గానిసెఇ
పణిఙ్ కిని వరివెట దేవుణు వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13 మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస ఆజి మహిఙ, ఎయెర్ బా బాద కిఏర్ గదె. 14 గాని
దేవుణుఎదు సరిఆతికెఙ్ కితివందిఙ్ ఉండివేలాబాదవాతిఙ్ బాసరద్ ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్.
వరిఙ్ బెదిమాట్. 15-16మీమనుస్దు కీసుత్ ఙ్ మీ పబు ఇజి బసె కిదు. మరి, మీ నమకమ్ వందిఙ్ 
మిఙి వెన్ బాని వరిఙ్ నెగెండ వెహెఙ్ ఎసిత్వలెబా తయార్ ఆజి మండు. గానిసారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ దాన్ వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి బెదిసినికార్ మిఙి దూసిసిని వలె మీ మనుస్ దేవుణు
ఎదునిపాతిమండెఙ్. మీరు కీసుత్ లోకుర్ ఇజి,నెగిగ్ గుణమ్ కు కలిగ్ జిమనికార్ ఇజిసుడ్ఃజివారుసిగు
ఆదెఙ్. 17సరిఆతికెఙ్ కితివందిఙ్ కసట్ంబరిసెత్ఙ్ ఇజిదేవుణుఇసట్ంఆతిఙఅకక్నెగిగ్కాద్. సెఇకెఙ్ కితి
వందిఙ్ కసట్ంబరిసినిముసుక్అకాక్దెనెగిగ్కాద్. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙకీసుత్ బాఉండెసుటునెపాపమ్ కు
లాగ్ దెఙ్ సాతాన్. మఙి దేవుణుబాన్ తతెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎదు నీతిమనికాన్ ఆతికాన్ దేవుణు
ఎదు నీతి సిలెల్ండ మహి వరి వందిఙ్ సాతాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
నికాన్. 19 కీసుత్ ఆతమ్ అయా లోకమ్ దు తొహె ఆతిమని వరి నడిఃమి సొహాండె సువార సాటిసాత్ న్.
20 వీరు నోవవు కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ మహికార్. నోవవు ఓడః తయార్ కిజిమహివలె
దేవుణు విరివందిఙ్ ఓరిసత్ మహాన్ . గాని ఓడః తయార్ ఆతిఙ్ సెగొండారె, ఇహిఙ ఎనిమిదిమణిసిరె
పెరి గడడ్దాన్ తపె ఆతార్. 21 యాక బాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలిత మనాద్. యాబాపిత్సమ్ దానె దేవుణు
మిఙి రకిస్సినాన్. యాబాపిత్సం ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గాని ఏలు దేవుణు ఎదు పాపం
సిలెల్ండ మండెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజినాప్ ఇజి తోరిసెత్ఙె యా బాపిత్సం. యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితిత్ఙ్ 
మీరుసావుదాన్ తపె ఆతిదెర్ ఇజితోరిసెత్ఙె. 22యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితండె పరలోకమ్ దు ఎకిస్
సొహాండె, దూతారిఙ, అతికారిఙ, సతుత్ మనిన్వరిఙ వనిన్ అడిగ్ ఇటాత్ ండె, దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ 
బసాత్ న్.

4
పేతురు రాసిత్మొదొహిఉతం

1అందెఙె కీసుత్ , వనిన్ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిత్ లెకెండ్ కసట్ం ఓరిసెత్ఙ్. మీరుబామనుస్ తయార్ కిజి
మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు నడిఃఏన్. 2 అహిఙ ఏలుహాన్ 
అసిసావుదాక, మాములుక లోకుర్ ఆస ఆని వజ ఆఎద్, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్.
3 గడిఃసిత్ సొహి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ బతిక్ని లెకెండ్ మీరు బతిక్జి మహిదెర్. ఎలాగ
ఇహిఙ, రంకు బూలాజి, ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఆసెఙ్ ఆజి, కలుల్ ఉణిజిసోసి, సిగు సిలెల్ండ డాటిస్ కరిగ్జిజి,
కలుల్ విందుఙ్ నడ్ఃపిసి, దెయమ్ కాఙ్ పూజ కిజిమహిదెర్. 4ఏలు మీరు వరివెట కూడ్ఃఎండ,వారు
కిని వెరి పణిఙ్ లొఇ సొన్ ఎండ ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజి మిఙి దూసిసినార్. 5గాని బతిక్ని వరిఙ్ 
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సాతి వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మని డేవుణుబాన్ వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ 
ననిన్ సెఇకెఙ్ కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి వెహెఙ్ వలె. 6అందెఙెసాతిసొహినమిమ్తిత్ వరిఙ్ సువారసాటెఆజి
మహాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబతుక్దు మహివలెలోకాఙ్ తీరుప్ లెకెండ్ సావువానాద్. గానిసాతి
వెనుక దేవుణు బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙవిజుదనిన్ఙ్ ఆకక్రి రోసుక్వాజినాద్. అందెఙెనెగిగ్ బుది కలిగ్ జిమండు. మనుస్దు అణసె
ఆజిమండు. నసిత్వలెమీరుపారద్నం కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8అకక్దెఆఎద్. విజుదనిముసుక్మనిసఙతి
ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ పేమ కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇ హిఙమహికార్ కితి
విజు తపుఙ్ మాటు పేమదాన్ సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొ ఆఏండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు
కిజి సీనికార్ ఆజిమండు. 10ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి వరమ్ దాన్ తోడుః కిజిమండెఙ్.
దేవుణు సితి విజు రకమ్ ది వరమ్ కు నెగెండవాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బాదేవుణుమాటబోదిసాన్న్ 
ఇహిఙ వాండు దేవుణు మాట బోదిసెత్ఙ్ వలె. ఎయెన్ బామహి వరిఙ్ తోడుః కిదెఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
సితి సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ వలె. యేసు కీసుత్ పేరుదాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డుః కలిగ్ దెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజు
కిదు. వనిన్ఙ్ నె అంతు సిలెల్ండ ఎలల్కాలం గనమ్ ని, సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, మీ నమకం ఎలాగ్ మహికద్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ సిసు నని పెరి
కసట్మ్ కువానివలె ఇనిక జరిగ్నాదొఇజిబమమ్ ఆమాట్. 13 కీసుత్ మహిమదాన్ యాలోకమ్ దువానివలె
మీరుబాగొపప్సరద్ ఆజిమండెఙ్ ఇజికీసుత్ ఓరిసిత్ కసట్మ్ కలొఇమీరుబాకూడిజ్ ఓరిసిసరద్ ఆదు. 14కీసుత్
వందిఙ్ ఎయెన్ బామిఙిదూసలాడిఃతిఙసరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙగొపప్పెరికాన్ ఆతిఆతమ్,ఇహిఙ
దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ మనాద్. 15మీలొఇ ఎయెన్ బా ఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అకక్ 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. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ వనిన్ లోకుర్ 
లొఇమొదొలిస్నికాలంవాతమనాద్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిలొఇనెతీరుప్మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ 
లొఙిఇతివరి గతి ఇనిక ఆనాదొ. 18 “దేవుణు ఎదు నితి నిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ నిసొస్ కసట్ం
వాతిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలం మనిన్ సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”, 19అందెఙె
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ కసట్మ్ కు ఓరిసిన్కార్ వరి బతుక్, పుటిసిత్ దేవుణుబాన్ ఒపజెపెత్ఙవ్లె.
వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . వారు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి బతిక్జిమండెఙ్.

5
పెదెద్లుఙ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ .

1కీసుత్ కసట్మ్ కుఓరిసిత్కనానుసుడ్ఃత. కీసుత్ ఎసొగొపప్పెరికాన్ ఇజితోరిసిగొపప్జాయ్ దాన్ మర్ జి
వానివలెనానుబావనిన్జాయ్ దుమంజినాలె.అందెఙె,మీలెకెండ్ ఒరెన్ పెదెద్లి ఆతినాను పెదెద్లుఙు
ఆతి మిఙి దటిసి వెహిస్న. 2గొరెఙ్ అడినికాన్ గొరెఙ నెగెండ సూణి వజ మీ అడిగి మనిన్ దేవుణు
లోకాఙ్ నెగెండ నడిఃపు. బలిమ్ కితిత్ఙ్ ఆఏద్ . పూరి మనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి
లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొలాబంవానాద్ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్ . గాని నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు.
3మీఅడిగ్ మనిలోకాఙ్ ముసుక్ గరదాన్ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీనెగిగ్ గుణమ్ కు సుడ్ఃజివారుబా
అయాలెకెండ్ నడిఃని వజమండు. 4అహిఙ గొరెఙ్ అడిని వరి లొఇ పెరి గవుడుయెన్ ఆతికాన్ తోరె
ఆనివలె ఎసెఙ్ బాపాడాఃజిసొన్ ఇమెరిసినిటోపిమిఙిదొహ్ కాన్ద్.

5అయవజనెఇజిరికిదెరా,మీరుబాపెదెద్ల్ ఙలొఙిజిమండు. ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటతగిజిమండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “గర ఆని వరిఙ్ దేవుణు ఎదిసినాన్. గాని తగె ఆతిమని వరిఙ్ వనిన్ దయాదరమ్ం
సీజినాన్”, 6అందెఙె దేవుణు, సరియాతిటయ్ ముదుమిఙిపెరికాన్ కిదెఙ్ ఇజివనిన్ గొపప్ సతుత్ మని
అతికారమ్ దిఙ్ తగె ఆజిమండు. 7మీవిసారమ్ కు విజు దేవుణు ముసుక్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుమిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.
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8మీమనుస్దు అణసెఆజిమండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జి తెలిదాన్ మండు. ఆకక్రిస్నిఉండిపెరినొరెస్ 
లెకెండ్ మిఙివిరోదమాతి సయాన్ ఎయెరిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ ఇజి రెబాజి బూలాజినాన్. 9మీనమకమ్ దిఙ్ 
గటిఙ అసి సయానుఙ్ ఎదిసి మండు. విజు లోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్కార్ నినిన్ కసట్మ్ కాణ్ బాద
ఆజినార్ ఇజి నెసి మండు. 10 గొపప్ దయా దరమ్ం మనిన్ దేవుణు, కీసుత్ వెట ఎలాకాలం మంజిని
జాయ్ దు మంజిని వందిఙ్ మిఙి కూకాన్ . మాటు కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ్ యాక జరిగ్జినాద్ . సెగం
కాలంమీరు కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనిక దేవుణుమిఙి విజు దనిన్ లొఇపూరి ఆతికార్ కదిల్ఏండ, సతుత్ దాన్ 
నిల్ పాన్న్ . 11వనిన్ఙె అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12 దేవుణు గొపప్ పేమ కిజి తోరిసిత్ నిజమాతి దయాదరమ్మ్ దు గటిఙ నిలిస్ మండు, ఇజి నాను
రాసిన. వెహిస్న. అయ కుపాదు గటిఙ నిలిస్ మండు ఇజి నాను బతిమాలిజ్న. యాక నాను బాగ
నమకమ్ ఇడిత్ సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నాను సాసి వెహిస్న. యాకనాను బాగ నమకం ఇడిత్ సిలావ్ను
ఇని వనిన్ కియుదాన్ రాసిప్సిన.

13 మీ 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 కూడిఃతిమిఙివిజెరిఙ్ సమదనం
మనీద్.
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పేతురు రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురుయా ఉతం రాసాత్ న్ . పేతురు వనిన్ బతుక్ అందిదెఙ్ డగు

ఆతివలెయాక 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 . యాఉతమ్ దు ఇనికెఙ్ రాసాత్ న్ ఇహిఙ,అయకాలమ్ దుసోతిత్మహితపుప్బోదనెసిప్సిని
వరి వందిఙ్ జాగర మండు ఇజి వెహిస్నాన్ . యేసుకీసుత్ మర్ జి రెఏన్ ఇజిబావారు వెహిస్ని వందిఙ్ 
జాగరమండు ఇజినాన్ . దేవుణు కనికారమ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిదు ఇజిరాసినాన్ .

1యేసుకీసుత్ ఙ్ పణి కినికాన్ ఆతి,అపొసుత్ డు ఆతిసిమొను పేతురురాసినిఉతం. దేవుణు దయా
దరమ్మ్ దాన్ , రకిస్సిన్కానాతియేసు కీసుత్ ఙ్ దయా దరమ్మ్ దాన్ గొ పప్విలవాతి నమకం మఙి దొహద్.
మఙిదొహ్ కిలెకెండ్ అయగొపప్విలువాతినమమ్కందొహ్ కిమనిన్వరిఙ్ యాకరాసిన. 2మిఙిదేవుణు
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 మాబతుక్దిఙ్ కావల్ సిత్కెఙ్ విజుసితాన్. దేవుణుదిఙ్ బకిమనిన్మనుస్ సితాత్ న్.
యాకెఙ్ విజుదేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ నెమణితొహ్ కె. 4యాగొపప్జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ 
దేవుణువనిన్ఒదెద్ విలువాతిఒటుట్ ఙ్ సితమనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయఒటుట్ ఙణిఙ్ దేవుణుగుణం
కలిగ్జిమండెఙ్ అటాన్ట్. యాలోకమ్ దుసెనఆసదాన్ మఙిసెఎణ్ కినివిజువనాక్బాణిఙ్ తపెఆదెఙ్ 
అటాన్ట్ .

5-7అందెఙె 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 ఆజి మంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్ వెట విజు దనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ మని బుదిద్ కూడ్ఃపు.
ఓరిసినిదని వెట దేవుణు వందిఙ్ బకిమనిమనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణు వందిఙ్ బకిమనిన్ మనుస్ వెట
మహి నమిమ్తి వరిఙ్ పేమిసిని దనిన్ వెట విజేరిఙ్ పేమిసిని మనుస్ కూడ్ఃపు. 8యాగుణమ్ కు మీ
బతుక్దు పిరిజి ఒదెద్ నిండిజి వాతిఙయేసు కీసుత్ ఙ్ పురి నెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ ఆని
వరి లెకెండ్ ఆఇదెరెల్. పణిదిఙ్ రెఇ వరి లెకెండ్ మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జి నిండిజిమనికార్ 
గుడిడ్ వరి లెకెండె,దూరమ్ దుమనికెఙ్ తోరెఎండఆనె. ముందాల్ కితిపాపమ్ కాణిఙ్ నొరెఆతాప్ ఇజి
పోసినార్.

10అందెఙెనాతంబెరుఙాండె, దేవుణుమిఙి ఎరిల్సి, వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకిస్ ఎరిల్సాత్ న్. మీరు అకక్
ఒదె నెగెండ రుజుప్ కిదెఙ్. నినిన్ పణిఙ్ కినికిదెఙ్ ఇహిఙ ఎసత్వలెబా జార్ జి అర్ ఎండ నిలిన్దెర్.
11యాలెకెండ్ మాపబుని, మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసుకీసుత్ ఎలల్కాలం మంజిని రాజెమ్ దు మఙి
గొపప్మరాయ్ద సీజి కూడ్ఃపిన్ వలె,మఙిసీనిఅవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలుమీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియాసఙతిఙ్ మీరుబాగనెసి కదిల్ఎడ

నిలిస్ నిదెర్ గాని, మిఙినానుయాసఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజిమంజిన.
13 నాను సాని దాక యా సఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి మరి మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ నా బాజిత ఇజి నాను
ఒడ్ఃబిజిన. 14 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ నఙి వెహి లకెండ్ నాను యా బతుక్
బెగినె డిఃసిసొండెఙ్ వలె ఇజి నెసన్. 15మరినానుసాతిసొహివెనుకమీరు ఎసిత్వలెబాయాసఙతిఙ్ 
ఎతుత్ కిజిమంజిని వందిఙ్ నాను నండొ పణికిన.
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16 ఎలాగ ఇహిఙ, మా పబువాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ మని గొపప్ సతుత్ వందిఙ్, వాండు మర్ జి వాని
వందిఙ్ మిఙి నెసిప్సిత్ వలె, అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వెహి లెకెండ్ 
ఆఏద్ . గాని వాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమాపు కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె, అకాక్దె మిఙి వెహప్.
17 ఎలాగ ఇహిఙ, గొపప్ మెరిసిత్ జాయ్ కలిగ్తి మహిమ నిండితి మహిబాణిఙ్ ఉండి జాటు వాతాద్.
ఇనిక ఇహిఙ, “వీండు నాను నా నండొ పేమిసిని మరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆజిన. అయా
మాటెఙ్ బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ వాతివలె మరిసి ఆతి యేసుఙ్ గొపప్ పేరు, మహిమ కలిగ్తాద్.
18మాపువనిన్ వెటఅయాపరిసుదం ఆతిగొరొణ్ ముసుక్మహివలెఆగాసమ్ దాన్ వాతియాజాటు
మాపెవిహప్.

19మరి, ఒదెద్ నిజమాతిమాటెఙ్, ఇహిఙ పవకరు వెహిమాటెఙ్ మఙిమనెన్. అకెక్ఙ్ మీరు జాగర
విండెఙ్. ఉండి కసిత్మని దీవ జాయిదాన్ సీకటిదు మనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నె
పవకరు వెహిమాటెఙ్ జాయ్ వానిదాక మీ గరబ్మ్ దు ఇడ్ఃదు. కోడిఃజామ్ దు తోరె ఆని జాయ్ ఆని
సుకక్మీ గరబ్మ్ దు సోనాద్.

20 విజు వనాక్ఙ్ ఇంక ముకెలం మీరు నెసిన్క ఇనిక ఇహిఙ, పవకరు రాసిత్ మని మాటదు ఉండి
మాటబా వరి సొంత ఆలోసనమ్ దాన్ వెహి లెకెండ్ వెహ్ ఎతార్. 21 దేవుణు మాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి వజ వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.

1 గాని అయ కాలమ్ దు లోకు నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ బా మహార్ . అయ వజనె మీ
నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ వానార్ . వారు ఇనిక కినార్ ఇహిఙ వనిన్ సొంత పాణం సీజి కొటి
పబుఙ్ నెక పొకాన్రె గొపప్ నాసనమ్ దు ఒని ఆఇ బోదెఙ్ డాపిస్ నెసిప్సినార్. అయావజనె వరిఙ్ 
వారె వెటనె వాని నాసనం తపె ఆజినార్. 2 నండొండార్ వీరు నెసిప్తి సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి ఆహె
నడిఃనార్ లె. వరి సెన పణిఙ్ సుడ్ఃజి కీసుత్ ఙ్ ని వాండు నెసిప్సిత్ నిజమ్ తి దనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ 
దూసిసాన్రెల్. 3యాతపుప్ బోద వెహిన్కార్ డబుబ్దిఙ్ గొపప్ ఆస ఆజి నిజం ఆఇమాటెఙాణిఙ్ మిఙి
మొసెం కినార్. వరిఙ్ ముందాల్ నె తీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ ఆత మనాద్. వరిఙ్ నాసనం తపెఏండ
వానాద్.

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 వెహిస్ మహి నోవాహ ఙ్ ని, వనిన్ వెట మహి ఏడుగురుదిఙ్ 
గడడ్దాన్ తపిసాత్ న్. 6మరిసొదొమ, గొమొర ఇని పటన్మ్ 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 ఆజిమహిఙ్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ గెలిప్సాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ నీతి మనికాన్ వరి గొపప్ సెఇ పణిఙ్ సుడ్ఃజి
అకెక్ఙ్ వెంజిరోజువనిన్ నెగిగ్ మనుస్దాన్ గొపప్బాదఆజిమహాన్ . 9దేవుణుముసుక్ బకిమనిన్ వరిఙ్ 
వాని పరిసెఙాణిఙ్ , వరిఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు నెసినాన్ . దేవుణు ఎదు నీతి నీజాయితి సిలెల్ండ నడిఃని
వరిఙ్ సికస్ సీజి తీరుప్ దినమ్ దాక ఇడెద్ఙ్ బానెసినాన్ . 10సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ పుటిత్ ఒడొఃల్ వందిఙ్ 
మనిన్ సెఇ ఆసెఙ్ వందిఙ్ బతిక్జి దేవుణు అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ దనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిన్ వరిఙ్ సికస్
సీదెఙ్ దేవుణు ఇడత్ మనాన్ . యాతపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ గొపప్ గర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్ బా తయార్ 
ఆనికార్ . వరి సొంత ఇసట్మ్ దాన్ విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బా
తియెల్ ఆఇకార్ వీరు. 11దేవుణు దూతార్ గొపప్ సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బాదేవుణుముందాల్ వినక
వందిఙ్ వరిఙ్ దూసిస్ ఎర్. 12 గానియా తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ , వారు నెస్ ఇ వనాక్ వందిఙ్ బా
దూసలాడాన్ర్ . వారు బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇమూరక్తంమనిన్ జంతుఙ్ లెకెండెఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ .
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వేట కినికార్ వనకాఙ్ అసి సపిన్ లెకెండ్ వీరుబా ముర్ కతం మనిన్ అడవి జంతుఙ్ లెకెండ్ పాడాన
సొనార్ . 13వారు కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ వరిఙ్ మర్ జి నాసనం వాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆస వందిఙ్ సిగు
ఆనిఇనిపణిబాకిదెఙ్ సరద్ ఆజివేడెఃకానెఅయాసెఇఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ . మీరు కిజినిపేమవిందుఙ
లొఇవారుబాకూడిజ్ మజినార్. వారుమనుస్ రుఙ్ నిలెకెండ్ ఉణిజితింజిఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం కిబిసినార్ .
తెలానిపాతాదుమనిమససిగు తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబా సిగు తపిసినార్. 14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి వనక
వెట పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆజి మంజినార్. పాపం కిదెఙ్ మని ఆస ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ 
అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు ఆసెఙ్ తోరిసి ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ . వరి వందిఙె లాబం తపెప్
ఆదెఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్ . దేవుణువరిఙ్ సికస్ సీనాన్ . 15వారు సరిఆతిబతుక్ బతిక్ఎండ,బెయొరి
ఇని వనిన్ పొటదికాన్ 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 అయ గాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వరిగ్జి బిలాము ఇని పవక
ఒడిఃబితి వెరి పణిదిఙ్ అడుడ్ కితాద్. 17నిని బోద కినికార్ ఏరు సిలి ఊట లెకెండె, సుర గాలి ఎగిసి
ఒనిమొసొప్ లెకెండె విరి వందిఙ్ గొపప్ సీకటిమనిబాడిడ్ దేవుణు తయార్ కితమనాన్ . 18ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙయాతపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జి అయమాటెఙాణిఙ్ వరి
ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ సొనిప్సెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ . తపు సరి నడిఃని వరి లొఇహాన్  ఏలె తపె ఆతి లోకాఙ్ , వీరు
మరి తపుప్ సరి నడిఃపిసినార్. 19ఇని దని అడిగ్బామన్ ఎండపూరి విడుదలమనిన్బాన్ ఒనాప్ ఇజి
వీరు వెహిస్మంజినార్ . గానివీరెనాసనం తపిసినిపాపమ్ దిఙ్ తొహెఆతమనార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఒరెన్ ఇని దనిఙ్ గెల్ సెత్ఙ్ అట్ ఎండ మంజినాండొ, దనిఙె వెటిపణి మణిసి వజ అడిఃగి మంజినాన్.
20మాపబుని, రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ బాగ నెసిత్ వెనుక, యాలోకమ్ ది సెఇ వనాక్ణిఙ్ తపె
ఆతి వెనుక, మరి అరిఙ అకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగి ఇటిత్ఙ వారు ముందాల ఆతిమహి దనిన్ఙ్ ఇంక ఒదెద్
సెఇకార్ ఆనార్ . 21దేవుణు బాణిఙ్ వాతి ఆడ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆతి వెనుక అకక్ తపిస్ సొహర్ . ఆహె
తపిస్సొనిదనిన్ఙ్ ఇంకఅయనీతినిజాయితిమనిన్ సరి వందిఙ్ నెస్ ఎండమంజినిక ఇహిఙానెవరిఙ్ 
నెగెగ్తమహాద్ మరి 22 “నుకుడిః అది కకికమరిమర్ జితింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరెఆతి పండిమరి
బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”,ఇజివెహిమనిమాటెఙ్ తపుప్సరిదుమహిసొహివిరివందిఙ్ నిజం 
ఆజినాద్.

3
పబుమర్ జివానిదినం.

1 నాను పేమిసినికిదెరా, తొలిత ఉండి ఉతం రాసత్. మీరు ముందల్ నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ ఎతుత్
కిబిసెత్ఙ్ ఏలునానుమిఙిమరిఉతంరాసిన. కలిత్సిలిల్ మీమనుస్దిఙ్ ఉసార్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజియారుండి
ఉతమ్ కురాసిన. 2దేవుణుపవకరుపూర్ బకాలమ్ దువెహిమాటెఙ్,మరిమాపబునిరకిస్సిన్కానాతి
యేసుకీసుత్ మీ అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

3ముకెలమాతి ఉండి సఙతిమీరు 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 సాతసొహార్ . గాని ఏలుదాకవాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యాలోకంపుటిత్బాణిఙ్ అసి విజుయా
లెకెండ్ మనాద్ , ఇని తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5గానిపూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు వనిన్ మాటదాన్ 
ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ . యా బూమి ఏరుబాణిఙ్ తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెట
తయార్ ఆతాద్ఇజినెసిత్మహికెఙ్ వారుపోసెత్ఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్ . 6వనిన్మాటదాన్ నెపెరిగడడ్ వాజి
అయ ఏరుదాన్ అయావలె మహి లోకం విజు ముడుఃగితాదె పాడాతా సొహాద్ . 7 దేవుణు అయా
మాటదానె ఏలు మని ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ సిసుదాన్ నాసనం కిదెఙ్ తీరుప్ కిని రోజుదాక ఇటాత్
మనాన్ . దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్ అయావలెపాడాజిసొనార్ .

8నాను పేమిసిని తంబెరుఙాండె, దిని వందిఙ్ పోసామ్ట్. పబు ఎదు ఉండి రోజు వెయి పంటెఙ్ 
లెకెండ్ మనాద్. వెయి పంటెఙ్ ఉండి రోజు లెకెండ్ మనెన్. 9 పబు ఒటుట్ కితి లెకెండ్ మర్ జి
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వాదెఙ్ ఆలసయ్ం ఆజినాద్ ఇజి సెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్. గాని ఎయెర్ బాపాడాఃజి సొన్ ఎండ, విజేరె
పాపమ్ కు డిఃసిమనుస్మారిసెత్ఙ్ ఇజిమీవందిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్.

10గానిపబుమర్ జివాని దినం తప్ ఎండవానాద్ . ఒరెన్ డొఙారి ఎసిత్వలెవానండొ ఇజి నెస్ ఏండ
వాని లెకెండ్ వానాద్. నసిత్వలె ఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలె సిలెల్ండ ఆనె. ఆగాసమ్ దు మని విజు,
సిసుదాన్ వేనెసొనె. బూమిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వేనెసొనె.

11విజుయాలెకెండ్ పాడానెసొనె. అందెఙెమీరు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిలోకుర్ ఆజి దేవుణు
వందిఙ్ బకిమనిన్లోకుర్ ఆజిబతిక్దు. 12దేవుణువానిరోజువాదెఙ్ ఇజిమీరు ఎదు సుడ్ఃజినిదెర్.
అయా దినం బేగినె వాదెఙ్ ఇజి మీరు గటిఙ పణి కిదు. అయ దినమ్ దు ఆగాసమ్ కు దని లొఇ
మనికెఙ్ విజి సిసుదాన్ వేనె సొనె. అయ సిసు వేడిఃదిఙ్ విజు కర్ ఙిజి సొనె. 13గాని దేవుణు ఒటుట్
కితి నని కొతత్ ఆగాసమ్ దిఙ్ , కొతత్ బూమిదిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానె విజు నీతి నజాయితి
పూరిమంజినాద్ లె.

14అందెఙెనాను పేమిసినికిదెరా,మీరు ఇని తపు సిలెల్ండ, ఇనిపాపమ్ బాసిలెల్ండ దేవుణు ఎదు
నండొ కసట్బాడిఃజి మండు. దేవుణు వెట నిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ దేవుణు ఒటుట్ కితి మనిన్
దనిన్ఙ్ మీరు ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15యాక నెసుత్ . దేవుణు మా వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ .
ఇహిఙమాటు పాపం డిఃసి మనుస్ మారిసెత్ఙె ఇజి. మాటు పేమిసిని అనన్ పవులుబా దేవుణు సితి
గెణమ్ దాన్ వినుక వందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 16పవులు రాసిత్ విజు ఉతరమ్ క లొఇయాలెకెండ్ నె రాసత్
మనాన్. వనాక్లొఇసెగంఅరద్ం కిదెఙ్ కసట్ంఆతికెఙ్. వనకవందిఙ్ నెస్ ఇకార్ ,దేవుణుముసుక్మనిన్
నమకమ్ దు ఇతాత్ ల్ ఆతాత్ ల్ దుఙ్ నికార్ అయమాటెఙ అరద్ం మారిసినార్ . మహి దేవుణు మాటెఙ
లొఇమనిన్ సెగమ్ కుబామారిసినార్ . దినిన్ వందిఙ్ వారునాసనం ఆనసొనార్ .

17 నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు యా సఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్ మనిదెర్. అందెఙె జాగర మండు.
దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్ వెహిస్ని తపు బోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబె ఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరి
బోదెఙ్ మీసిత్రం ఆతి మనిస్ఙ కదిల్సాన్ద్ . 18గానిమీరుమా పబు రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ సితిత్
వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ , గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిజిమండు. వనిన్ఙ్ ఏలుని,మరి ఎలల్కాలం గవ్ రం
కలిగ్ పిద్. ఆమెన్.
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యోహనురాసిత్ మొదోహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతి యోహను యా ఉతం రాసాత్ న్. వాండు యా ఉతం యేసుపబుఙ్ 

నమిమ్తి వరిఙ్ రాసాత్ న్. యేసుపబు సాజి నిఙితి వెనుక అరువయ్ పంటెఙ్ డాటాత్ ద్. యోహను డొక
ఆత మహాన్ . మహి సిసూర్ విజేరె సాత సొహార్ . అయావలె బానె మహి సంగమ్ కాఙ్ యోహను
నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1దేవుణుమాటఆతి వనిన్ వందిఙ్,నానుమిఙిరాసిన. వాండు దేవుణు వెట అతు సిలిల్ బతుక్కు

సినికాన్ . వాండు యా లోకం పుట్ ఎండ ముఙాల్ మహాన్ . గాని వాండు యా లోకమ్ దు వాతిఙ్ 
మాపువనిన్ఙ్ వెహాప్ . మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ . మాపువనిన్ఙ్ బెసాత్ మహాప్ . మాకికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ 
ముటత్మహాప్ . అయాక మిఙి నెస్ పిసినాప్ . 2 బతుక్ సీని వినిఙ్ దేవుణు మా నడిఃమి పోకాన్.
మాపువనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. మాపుసుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙినిజం వెహిస్నాప్. బతుక్ సీనివాండు
ఎలల్కాలం మంజి బతుక్ ఇజి మిఙి నెసిప్సాన్ప్. వాండు ముందాహన్ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్ 
మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ దేవుణు మఙి తోరిసాత్ న్. 3మాపు సుడ్ఃతి వనిన్ వందిఙ్, వెహివనిన్ వందిఙ్ 
మిఙిబా వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్. ఆహెమాబాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి.
మాపు బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్ ఆతి యేసు కీసుత్ వెట కూడిఃత మనాప్. 4మీరుబా ఆహె
కూడిఃతిఙమాసర్ దపూరిఆనాద్ లె. అందెఙెమాపుఇకెఙ్ రాసినాప్.

జాయ్ దు నడిఃనిక
5అహిఙయేసు కీసుత్ మఙి వెహిమాటెఙ్ ఏలుమిఙివెహిస్నాప్. 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 వెహిస్మాలొఇ సీకాటిమని లెకెండ్ బతిక్తిఙ
మాటుఅబదద్ం వర్ గిజినికాట్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజమాతిసరిదు నడిఃనికాట్ ఆఎట్. 7గానిదేవుణు
విజుదనిన్లొఇజాయ్ తొరిసినిలెకెండ్ మాటువిజుపణిఙలొఇజాయ్ తొరిసిత్ఙ,మాటు నమిమ్తి వరి
వెట కూడిజ్ మంజినాట్ . మరిదేవుణుమరిసిఆతియేసుపబు నలల్,మాటు కిజిని విజుపాపమ్ కాణిఙ్ 
మఙి సుబరం కిజినాద్ . 8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ ఇజి వెహిఙ మఙిమాటెమోసెం కెబె
ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నెస్ పిసిత్ వనిన్ నిజమాతిమాట వజమాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9గాని
మాటుతపుకితాట్ ఇజిదేవుణుబాన్ ఒపుప్కొటిఙదేవుణుమాలొఇమనిసెఇకెఙ్ విజులాగిజ్పొకాన్ండె
సుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సెమిసన్ ఇజి దేవుణు మాట వెహ మనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ 
తగిన్కాన్ . నాయం మనికాన్ . వెహి వజ కినికాన్ . 10 మాటు తపుప్ కిఇకాట్ ఇజి వెహిఙ దేవుణు
అబదద్ంవెహిన్కాన్ ఇజిమాటువెహిస్నాట్ . మాటుఆహెవెహిఙదేవుణువెహిమాటఅసిన్కాట్ ఆఎట్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరెలోకుర్ పాపం కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ గదె.

2
1 నఙి కొడొఃర్ లెకెండె మీరు, అందెఙె మిఙి రాసిన. మీరు పాపం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజియా సఙతిఙ్ 

మిఙిరాసిన. గానిఎయెన్ బాపాపం కితాత్ న్  ఇహిఙ దేవుణు ఆతి దేవుణుబాన్ మావందిఙ్ వెహిన్కాన్ 
ఒరెన్ ఒపిసినికాన్ మనాన్ . విరి పాపమ్ కు సెమిస్ అ ఇజి వాండు వెహన్న్ . వాండు నీతి నిజాతి
మనికాన్ ఆతి యేసు కీసుత్ నె. 2వాండు మా పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజ ఆతికాన్ . వాండు పూజ
ఆతిఙ్ దేవుణు మా పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అట్ నాన్ . మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఉండె ఆఏద్ . యా
లోకమ్ దు విజెరి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆతికాన్ . 3మాటు దేవుణుఙ్ నెసిత్కాట్ ఇజి మఙి ఎలాగ
తెలిజినాద్. దేవుణు మఙి సితి ఆడెఙ లొఙితిఙనె తెలినాద్ . 4నాను దేవుణుదిఙ్ నెసన్ ఇజి వెహిస్,
దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఙిఇకాన్ అబదం వెహిస్కాన్. దేవుణు నెస్ పిసిత్ నిజం ఆతి మాటెఙ వాండు
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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. ఆహె దేవుణు వెట కూడ్ఃజిమంజినాట్ ఇజిమాటు నెసాన్ట్. 7నాను
పేమిసినికిదెరా, నాను ఉండి కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఎ. గాని ముఙాల నెస్ పిసిత్ ఉండి పడాఃయ్ ఆడనె
రాసిన. అయాఆడమీరు కీసుత్ లోకు ఆతిబాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయఆడమీరు వెహిమని దేవుణు
మాటనె. 8గాని నాను ఏలు రాసిని మాట కొతత్ ఆడనె. ఎలాగ ఇహిఙ యేసుపబు వనిన్ బతుక్దు
యాఆడతొరిసాత్ న్ . మీబతుక్దుబామీరుతోరిసిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇసీకటి లెకెండ్ మని
పాపం ఏలు సొనిస్నాద్. జాయ్ లెకెండమని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.

9జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙవాండు ఏలుబ
సీకటిదునె నడిఃజినాన్. 10మరి ఒరెన్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఇహిఙవాండు జాయ్ దు
నడిఃజినాన్. వనిన్ బతుక్దు పాపం కిబిసిన్క ఇనికబ సిలెల్ద్ . 11మహివరిఙ్ పగ ఆతికాన్ సీకటిదు
మంజి సీకటిదు నడిఃజినాన్. ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు నెస్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సీకటిదు
వనిన్ఙ్ గుడిడ్ వనిన్ లెకెండ్ కితాద్ . 12నాను పేమిసిని బయిరాండె, కీసుత్ మీ వందిఙ్ సాతిఙ్ దేవుణు
మీ పాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అందెఙె నాను యాకెఙ్ మిఙి రాసిన. 13 బుబబ్రాండె, దేవుణు ఇనికబా
పుటిస్ ఎండ ముఙాల మహియేసుకీసుత్ ఙ్ మీరు నెసిత్దెర్. అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె,
మీరు సెఇ బుదిద్ కలిగ్ తి సయ్ తానుఙ్ గెలిసిత్దెర్. అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. నాను పేమిసిని
బయిరండె,బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ మీరునెసిత్మనిదెర్ . అందెఙెనానుమిఙిరాసిన. 14అందెఙెనాను
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 ఇహిఙయాలోకమ్ దిఙ్ పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణుముసుక్ పేమసిలెల్ద్ . 16ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యాలోకమ్ దికెఙ్ విజు దేవుణు బాణిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ 
ఇజి ఆస ఆనాదొ, అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబినిక, మరి, కణకెఙణిఙ్ సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు కావాలి
ఇజి ఆస ఆనిక, మరి, ఆసిత్ కల్ గితిమని వందిఙ్ గర ఆనిక, నినికెఙ్ యాలోకమ్ దిఙ్ పేమ కినివలె
వానె. 17యాలోకమ్ ది లోకుర్ ఆస ఆనికెఙ్ విజు సిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ
నడిఃనికాన్ ఎలాకాలం బత్ కినాన్ లె.
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 

18 నాను పేమిసిని బయిరండె, లోకం అందిని కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆజినె. కడిఃవేరి దినమ్ కాఙ్ 
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్ వానాన్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె. అహిఙ ఏలు కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ నండొండార్ 
సోత మనార్. అందెఙె కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆతె ఇజి మాటు నెసాన్ట్. 19 వారు మా బాన్ కూడిఃత
మహార్ . గాని డిఃసత్ సొహార్ . ఎలాగ ఇహిఙ వారు మా లోకాఙ్ సెందితికార్ ఆఏర్. వారు మా బాన్ 
మంజినికార్ ఇహిఙమావెటనెకూడిఃజిపాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙిడిఃసత్ సొహరె,మఙిసెందితికార్ 
ఆఏర్ ఇజి వారు తోరిసాన్ర్. 20గాని కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మిఙి మనాన్ . అందెఙె మీరు విజిదెరె
నిజమాతికెఙ్ నెసినిదెర్. 21మీరు నిజం నెస్ ఇదెర్ ఇజి నాను యాక రాసిన్క ఆఎద్. నిజమాతికెఙ్ 
మీరు నెసినిదెర్. అందెఙె నాను రాసిన. నిజమాతి దని లొఇ అబదద్ం ఆతి బోద సిలెల్ద్ ఇజి మీరు
నెసిన్దెర్ . అందెఙె నాను రాసిన. 22 యేసు, దేవుణు పోకి కీసుత్ ఆఎన్ ఇజి వెహిన్కాండె అబదద్ం
వెహిన్కాన్. ఆహ వెహిస్నికాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసినికాఙ్ . వాండు బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ , మరిసి ఆతి
కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొక్ సినికాన్. 23 దేవుణు మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ ఎయెన్ బా బుబబ్
ఆతి దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ . మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణుఙ్ బా
డగు కిజినాన్. 24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిబాణిఙ్ అసిమీరు వెహిమనికెఙ్ విజుమీమనుస్దు నెగెండ
అసిమండెఙ్. ఆహెనెగెండమీమనుస్దుమహిఙ,మీరుబామరిసిఆతియేసు కీసుత్ బాన్,బుబబ్ఆతి
దేవుణుబాన్ కూడ్ జిమంజినిదెర్. 25మాటు ఆహె వనిన్బాన్ కూడ్ తిమహిఙ,మఙి సిన ఇజియేసు
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ఒటుట్ కితిఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్మఙిదొహ్ కాన్ద్. 26మిఙిమోసెం కిదెఙ్ సూణివరివందిఙ్ ఇకెఙ్ 
నాను రాసిన. 27 కీసుత్ పోకి దేవుణు ఆతమ్ మీలొఇమనాద్. అందెఙెమరి ఎయెన్ బామిఙి నేర్ పిసెత్ఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్పూరి నిజమె. ఇని అబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణు ఆతమ్నె
మీరు నెసెత్ఙ్ మని విజు వనాక్ వందిఙ్ నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నె మీరు
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 నిజాయితిమనికాన్ 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 పేమమా ముసుక్ మంజినాద్. మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె. గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్,
బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి వారు అరద్ం కిఎర్. 2నాను
పేమిసినికిదెరా, ఏలు మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆత మనాట్. మాటు ఇనిక ఆనాట్ లె ఇజి దేవుణు
ఇంకమఙితోరిస్ ఎతాన్. గానియేసు కీసుత్ తోరె ఆనివలెవాండుమనిలెకెండ్ మాటుబఅనాట్ లె ఇజి
నెస్ నాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు మనిలెకెండ్ మాటు వనిన్ఙ్ సుణాట్ లె. 3యేసు కీసుత్ తోరె ఆని
వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిని ఎయెన్ బా వని వజ ఆస ఆజి పాపం డిఃసి బత్ కిజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ పాపం సిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినె మంజినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ .
పాపం ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్ పొకిన్క. 5 మా పాపమ్ కు విజు లాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యా
లోకమ్ దు వాతాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. అకదె ఆఎద్, వనిన్ లొఇ పాపం ఇనికబా సిలెల్ద్ ఇజిబా
మీరు నెసినిదెర్. 6అందెఙెయేసు కీసుత్ వెట కూల తొహిన్కాన్ పాపం కిజినె మన్ ఎన్. పాపం కిజినె
మనికాన్ ఎయెన్ బా కీసుత్ ఎయెన్ ఇజి అరద్ం కిఎన్. 7నాను పేమిసిని బయిరండె, ఎయెర్ బామిఙి
మోసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. యేసు కీసుత్ నీతిమనికాన్. కీసుత్ వెహిమాటెఙ్ వజ నడిఃనికాన్, దేవుణు
ఎదునీతినిజాయితిమనికాన్. 8పాపంకిజినెమంజినికాన్ సయ్ తానుజటుదికాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యాలోకం పుట్ ఎండ మహిబాణిఙ్ అసి సయ్ తాన్ పాపం కిజినె మంజినాన్. దేవుణు మరిసి ఆతి
యేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దు ఎందనిఙ్ వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజుపణిఙపూరినాసనం కిదెఙె
వాతాన్. 9 దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బా పాపం కిజినె మన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
గుణం వనిన్ లొఇ మనాద్. వాండు దేవుణు పొటాదికాన్. అందెఙె పాపం కిజి మండెఙ్ అట్ ఎన్.
10 దేవుణు కొడొఃర్ ఎయెర్, సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజి మాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ దేవుణు
ఎదు సరియాతికెఙ్ కిఇకాన్ దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహివరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బాదేవుణు కొడొః ఆఎన్.
ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 

11అందెఙె మీరు నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహికయాకదె. ఇనిక ఇహిఙమాటు, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజి, 12మాటు కయిను లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. వాండు సయ్ తాను జటుదికాన్ 
ఆతండె వనిన్ తంబెర్ సిఙ్ సపాత్ న్. ఎందనిఙ్ సపాత్ న్ ఇహిఙ వనిన్ పణిఙ్ సెఇ బుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్
తంబెరిస్ పణిఙ్ దేవుణు ఎదు సరిఆతికెఙ్ ఎన్ ఆతెమహె. 13అహిఙనాతంబెరుఙాండె, దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఇకార్ మీముసుక్ పగ ఆతిఙ బమమ్ ఆమాట్. 14మాటుమహివరిఙ్ పేమ కిజిమహిఙమాటు
సాతివరిలెకెండ్ ఆఎట్ . ఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దుబతిక్జినాట్ ఇజినెసినాట్. మహివనిన్ఙ్ పేమ
కిఇకాన్ సాతి వనిన్ లెకెండె మనాన్. 15మాటు ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ పగ అసిత్ఙ, వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండె.
లోకాఙ్ సపిన్ వనిన్ఙ్ ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. 16పేమ ఇహిఙ ఇనిక
ఇజి మాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ , వాండె వనిన్ పాణం మా వందిఙ్ సితాన్. అకదె
పేమ. అయవజనెమాటుబామాతంబెరిఙ వందిఙ్ మాపాణం సీదెఙ్ వలె. 17విజు కలిగ్తి మనికాన్ 
ఒరెన్,అవ్ సరమ్ దుమని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ ఎండమహిఙఅయవిజు కలగితిమనికాన్ 
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దేవుణుదిఙ్ నెగెండ పేమిస్ ఎన్ ఇజి తోరిసాన్న్. 18నాను పేమిసిని బయిరండె, మాటుమాటఉండె
దానె ఆఎద్. మా పణిబ మా పేమ నిజమె ఇజి తోరిసాన్ట్. 19 మాటు మా పణిఙాణిఙ్ మహి
వరిఙ్ నిజం కిజి పేమిసిత్ఙ మాటు నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ ఇజి నెసాన్ట్ లె. మరి దేవుణు ఎదు
మామనుస్ నిపాతి మంజినాద్ లె. 20 ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటు తపాత్ ట్ ఇజిమామనుస్ ఉండి వేలా
వెహన్ద్ సు గాని, దేవుణుమామనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు నెస్ ఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలు. 21నాను
పేమిసినికిదెరా,మాటు తపు కిఎట్ ఇజిమామనుస్దు నెసిత్ఙమాటు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి దయ్ రం
కలిగ్ జిమంజినాట్. 22మాటుఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కిస్నాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణు
వెహికెఙ్ మాటు కిజినాట్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ బతిక్జినాట్. 23యాకదె దేవుణు మఙి వెహి
రూలు. ఇహికఇహిఙయేసు కీసుత్ దేవుణుమరిసిఇజిమాటునమిమ్దెఙ్వలె. కీసుత్ వెహిలెకెండ్ ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్. 24 దేవుణు సితి రూలుఙ్ వజ నడిఃనికాన్ దేవుణు వెట మంజినాన్.
దేవుణు వనిన్ వెటమంజినాన్. దేవుణుమావెటమనాన్ ఇజి ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్
మాలొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 

1నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వర్ గిజిన ఇజి వరిగ్ని విజు వనాక్ఙ్ నమిమ్మాట్. విజు
దేవుణుబాణిఙ్ ,వాతికదొఆఎదోఇజినెగెండనెసిసుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅబదద్ం వెహిన్ పవకరు
నండొండార్ యాలోకమ్ దు సోతారె తపుప్ మాటెఙ్ బోదిసినార్. 2 దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ 
ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ లోకు వజ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నాను సెందితికాన్ ఇజి
ఒపుకొణికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణు ఆతమ్మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గానిఎయెన్ బా,యేసు పబునాపబు
ఆఎన్ ఇజివెహిఙవాండు దేవుణుబోదవెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ
వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు వెహికెఙ్ యాకదె. అయ గుంపుదికార్ ఏలు మా నడిఃమిమ్ మనార్.
4 ఇజిరి బయిరండె, మీరు దేవుణుదిఙ్ సెందితికిదెర్. మీరు వరి బోద కెఇతిదెరె, వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్.
మీలొఇమని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ లోకమ్ దు మని సయ్ తాన్ సతుత్ ముసుక్ పెరికదె. అందెఙె మీరు
వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్ . 5తపుప్మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ యాలోకమ్ దికార్ . అందెఙె వరి బోదయాలోలమ్ ది
వరిఆలోసంలెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరిబోదవెనార్ . 6మాటుఇహిఙదేవుణుదిఙ్ 
సెందితికాట్. దేవుణుదిఙ్ నెసిత్కాన్ మామాటెఙ్ వినాన్. ఆఇకాన్ విన్ ఎన్. నిజం వెహిన్కార్ ఎయెరొ,
తపుప్ వెహిన్కార్ ఎయరొ ఇజిమాటుఈహ నెసాన్ట్.

దేవుణు పేమని,లోకు పేమ
7 నా తంబెరిఙడె, మాటు ఒరెన్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు

బాణిణె పేమ వాజినాద్ . మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ . వాండు
దేవుణుదిఙ్ బాగ నెసిత్కాన్. 8మహి వరిఙ్  పేమిస్ ఇకాన్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుపేమమనికాన్ . 9దేవుణుమఙిపేమిసాన్న్ ఇజిఈహ తోరిసాత్ న్. ఎలాగఇహిఙవనిన్ఒరేండె
మరిసిఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. మఙి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ 
పోకాన్. 10నిజమాతిపేమఇహిఙమాటుదేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజిఆఏద్ . నిజమాతిపేమఇహిఙ
యాకదె. ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసాత్ ండె మా పాపమ్ కు సొనిప్సిన్ వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ 
పోకాన్. మాపాపమ్ క వందిఙ్ పూజఆదెఙ్ పోకాన్. అకదె పేమ. 11నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు
మఙి నిసొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె మాటుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 12 ఎయెర్ బా
ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గానిమాటు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిత్ఙ దేవుణుమా
లొఇ బతిక్జినాన్. అయావలె దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మాపేమబపూరిఆనాద్ లె.

13దేవుణువనిన్ఆతమ్మఙిసితమనాన్. అందెఙెమాటుదేవుణువెట కూడిఃతమనాట్ఇజి,మరి
దేవుణుమాలొఇమంజినాన్ ఇజి నెసినాట్. 14మరి బుబబ్ ఆతి దేవుణు,మరిసి ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ 
పోకాన్. లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి పోకాన్. యాకమాపు సుడ్ఃతాపె
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విజేరిఙ్ వెహిస్నాప్. యాక నిజమె ఇజి సాకిస్ వెహిస్నాప్. 15యేసు దేవుణు మరిసి ఇజి ఎయెన్ బా
ఒపుప్కొటిఙ, దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. 16దేవుణు
మాముసుక్ తోరిసిత్ పేమమాటు నెసత్ మనాట్, నమిమ్త మనాట్. దేవుణు పేమ మనికాన్ . అందెఙె
మహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజిమంజినాన్. దేవుణువనిన్బాన్ కూడ్ఃజిమంజినాన్.
17 దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మానడిఃమిమ్ మని పేమపూరి ఆనాద్ లె. అందెఙె దేవుణు తీరుప్ సీని
వలె తియెల్ ఆఏండ మంజినాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబుయాలోకమ్ దు ఎలాగ బత్ కితాండొ
మాటుబ అయాలెకెండ్ఎ బత్ కిదెట్ . 18పేమలొఇ తియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె ఆఏద్ . పూరిఆతి 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,మరిఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ
కిఎండ మహిఙ వాండు అబదద్ం వెహిస్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిజిని వనిన్ఙ్ పేమిస్ ఇకాన్ తోర్ ఇ
దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఆట్ ఎన్ . 21యేసు కీసుత్ మఙి ఇని రూలు సిత మనాన్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
పేమిసిన్కాన్ మహి కీసుత్ లోకాఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె.

5
దేవుణుమరిసిముసుక్ నమమ్కం

1 యేసునె కీసుత్ ఇజి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ పుటాత్ న్. బుబెబ్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ 
ఎయెన్ బా వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ విజేరిఙ్ పేమిసాన్న్. 2 దేవుణుదిఙ్ పేమిసి, వాండు వెహి రూలుఙ
వజ కితిఙ,మాటు దేవుణు కొడొఃరిఙ్ పేమిసాన్ట్ ఇజి నెసాన్ట్. 3దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 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
విజువనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగఅటాన్ట్ ఇహిఙ,మాటుయెసుపబుఙ్ నమకం ఇటిత్వలెదాన్ అటాన్ట్.
5 దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ ఎయెన్ ? యేసు, దేవుణు మరిసి ఇజి నమిమ్నికాండె.
6 కీసుత్ ఆతి యేసు యా లోకమ్ దు వాతండె. ఏరుదు బాపిత్సం లాగెఆతాన్ . సిల్ వాదు నల వాకిస్
సాతాన్ . బాపిత్సం ఉండె ఆఎద్. సిలువాదు నల వాకిస్ సాదెఙె వాతాన్. యాక నిజమె ఇజి దేవుణు
ఆతమ్ సాకిస్ వెహిస్నాన్ . అందెఙెయాక నిజమె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ 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 వెహిసాకిస్నె. 10దేవుణు మరిసి ముసుక్ నమం ఇటిత్ వనిన్ లొఇ
యాసాకిస్ మనాద్. గాని దేవుణు ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణు మని మరిసి వందిఙ్ వెహి
సాకిస్నమిమ్ఎన్ . అందెఙెవాండుదేవుణుఅబదద్ంవెహిస్నికాన్ ఇజివెహిస్నాన్. 11దేవుణువెహిసాకిస్
యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు మఙి సితాన్. యాబతుక్
మఙిఎలాగవాతాద్ ఇహిఙయేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజివనిన్ వెట కూడ్ఃతిమహిఙ్ వాతాద్.
12 దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్ఙ్ యా బతుక్ మనాద్. దేవుణు
మరిసి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇ వనిన్ఙ్ దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . 13 దేవుణు
మరిసిముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ నాను ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన ఇహిఙమిఙి దేవుణు
వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మనాద్ ఇజి నెసెత్ఙె రాసిన. 14అహిఙ మఙి దేవుణు ముసుక్ మని
దయ్ రం ఇనిక ఇహిఙ,మాటుదేవుణు ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిఇనికబాలొసిత్ఙ,వాండుఅక కినాన్ .
15మాటు ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా దేవుణు వెంజినాన్ ఇజి మాటు నెసిత్ఙ, మాటు దేవుణుబాణిఙ్ లొసిత్కెఙ్ 
విజుదొహ్ కి లెకెండె నెసినాట్.

16 ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ సావు తెఇ పాపం కిజి మహిఙ ఎయెన్ బా అక సుడిఃతిఙ, వనిన్ వందిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ బతుక్ సీనాన్. సావు తెఇ పాపం కినివరి వందిఙె వెహిస్న. గాని
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సావు తపిసిన్ పాపం మనాద్. నని పాపం కిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిఅ ఇజి నాను వెహ్ ఎ. 17 ఇని
తపు కితిఙ్ బాపాపమ్ నె. గానిలోకాఙ్ సావుతపిస్ ఇపాపమ్ కు మనెన్. 18దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కాన్ 
ఎయెన్ బా పాపం కిజినె మన్ ఎన్ ఇజి మాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మరిసి వనిన్ఙ్ 
కాప్ కిజినాన్ . అహిఙ సయ్ తాను వనిన్ఙ్ ముటిస్ నాసనం కిదెఙ్ అట్ ఎన్. 19మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
ఇజినెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఆఇకార్ సయ్ తానుఅడిఃగిమంజినార్ ఇజినెసినాట్. 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 ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ లోకాఙ్ సీనికాన్. 21నాను పేమిసిని బయిరండె,బోమెమ్ఙమాడిఃసెత్ఙ్ 
ఆఏద్ .
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యోహానురాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. నండొ ముఙాలె సువార వెహిన్కార్ 

బూలాజి బూలాజినె సువార సాటిసి మహార్ . అయావలెయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కారె, యాలెకెండ్ సువార
వెహిన్ వరిఙ్ వరి ఇండొ డగు కిజి, వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీజి పోకిస్ మహార్ . తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బా
మహార్ . వారుబాయాలెకెండ్ బూలాజి బూలాజినె కిజి మహార్ . అందెఙె ననిన్ వరివందిఙ్ జాగర
మండెఙ్ ఇజియా ఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి అయాలెకెండ్ బతిక్దెఙ్ వలె
ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2పెదెలిఆతినాను,దేవుణుఏర్ పాటు కితిఅమెమ్ఙ్,దనిన్ కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నానుమిఙినిజమ్ నె
ఎతుత్ కిజిన. నాను ఒరెనె ఆఏండ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్కార్ విజెరెబామిఙి ఎతుత్
కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమతికెఙ్ మఙి తెలిజి మంజినె. అయాకెఙ్ మాటు
ఎలాకాలం తెలిజి మంజినె. 3 దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతికెఙ్ మాటు నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి
పేమిసాన్న్. అందెఙె బుబబ్ ఆతి దేవుణునిమరిసిఆతియేసు కీసుత్ , దయాదరమ్మ్ దాన్,మాముసుక్
కనికారం తోరిసిమాటు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.
పేమదాన్ నడిఃనివందిఙ్ వెహిస్నిక.

4మీకొడొఃర్ లొఇ సెగొండార్, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ వజ నడిఃజినార్ ఇజి నాను నెసత్.
అందెఙెనాను నండొ సర్ దఆజిన. బుబబ్మఙిఆడసితిత్వజనెవారు నడిఃజినార్. 5అహిఙఓఅమమ్,
నాను కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఏ. గాని కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి, మాటు నెసిత్ మనిన్ ఆడనె రాసిన.
మాటుఒరెన్ వనిన్వెటఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇనిఆడనెవెహిస్న. 6మాటువనిన్ ఆడెఙలొఙిజి,అయావజ
నడిఃతిఙనె దేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ అసి వెహిలెకెండ్, మాటు ఒరెన్ 
వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఇజినె వనిన్ ఆడ.

మొసెం కినివరివందిఙ్ జాగరమండు.
7 యెసుకీసుత్ , యాయపొటలొఇహాన్ వాతికాన్ ఇజి ఒపుప్కొడ్ఃఇ నండొండార్ మొసెం కినికార్ 

లోకమ్ దుసోతత్ మనార్. ననికాండెమొసెం కినికాన్, కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్. 8అపొసుత్ రు ఆతిమాపు,మీ
వెటమీనడిఃమి కితిపణిఙపలితం,పాడు ఆఏండమంజినివందిఙ్,మొసెం కినివరిముసుక్జాగర
మండు. మరి,దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దొహ్ కిన్వందిఙ్,మొసెంకినివరిముసుక్జాగర
మండు. 9 ఎయెన్ బా, కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జి మన్ ఏండ, వనిన్ సొంతమాటెఙ్, కీసుత్ నెస్ పిసిత్
మాటవెట కలపిత్ఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ సేందిఇకాన్. కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జి మంజినికాన్ 
బుబెబ్ఙ్ నిమరిసిఙ్ సెందితికాన్. 10ఎయెన్ బాకీసుత్ నెస్ పిసిత్మాటవెహ్ ఏండ,మీడగువాతిఙ,మీరు
వనిన్ఙ్ ఇండొ కూకామ్ట్. వనిన్ఙ్ డగు కిమాట్. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ డగు కితికాన్ ఎయెన్ బా
వనిన్ సెఇపణిఙవెట కూడిఃత మనాన్. 12 నండొ సఙతిఙ్ మిఙి రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని ఉతమ్ దాన్ 
వెహెఙ్ నఙిమనుస్ సిలెల్ద్ . మాసర్ దపూరి ఆదెఙ్ మీడగు వాజి, మిఙి సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ నాను ఆస
ఆజిన. 13దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్,మిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.
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యోహానురాసిత్ మూండిఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతి యోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నె యాక. వనిన్ కూలాయెనాతి గాయుఙ్ 

రాసినాన్. యాగాయు ఇనికాన్, యోహాను అతికారం అడిఃగి మనిన్ దేవుణు సఙం ఉండి సుడ్ఃజి
నడిఃపిసాన్న్. బూలాజిబూలాజిసువారవెహిస్వాజినివరిఙ్ వాండు డగు కిజినెగెండమర్ జిపోకిస్ని
దనిన్ వందిఙ్ యోహానువనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. మరి,దియొతెపెఇనికాన్ బూలాజిబూలాజి
సువార కిని వరిఙ్ డగు కిఏండ మర్ జి పోకాన్. వాండు యోహాను అతికారం అడిఃగి మండెఙ్ కెఏ
ఇజినాన్. వనిన్ఙ్ డటిసి వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బాయాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1 పెదెలి ఆతి నాను నిజం ఎతుత్ కిజిని నా సొంత కూలాయెన్ ఆతి గాయుఙ్ రాసిన. 2 ఓ, నాను
పేమిసినికూలాయెన్,దేవుణువెటనిఙిమనిన్సమందంపిరిసినివజ,నీనువిజువనాక్లొఇపిరిదెఙ్ 
ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. నీను నోబు నొపిప్ సిలెల్ండ నెగెండ్  నెగెండ్ మండెఙ్ ఇజిబానాను 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 దానె కిజిని. 6-7 వారు నీ పేమ వందిఙ్ ఇబెబ్ దేవుణు
సఙం ఎదు సాసి వెహార్ . నీను, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వరి పయ్ నమ్ దు అవ్ సరం ఆతికెఙ్ 
సీజి పోక్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ, కీసుత్ ఙ్ వెహెఙ్ 
సోతాత్ ర్. 8అందెఙె వారు వెహిన్వలె, మాటు వరివెట జత కూడ్ఃజి, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
నెస్ పిసిన్వందిఙ్, ననిన్వరిఙ్ మాటు డగు కిదెఙ్ వలె.
దియొతెపెనిదెమెతియు.

9 నాను దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఉండి సఙతి రాసత్. గాని దియొతెపె నా అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఏన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు దేవుణు సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్. 10వాండుమాముసుక్ సెఇ
మాటెఙ్ వరిగ్జినాన్. యాకాదె ఆఏండ బూలాజి బూలాజి దేవుణు మాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్.
వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ అడుడ్ కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ వరిఙ్ వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙె
నానువాతిఙ,వాండు కిజినిసెఇపణిఙదేవుణుసఙంఎదువెహన్. 11ఓ,నానుపేమిసినికూలాయెన్,
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.
12దెమెతియువందిఙ్ లోకుర్ విజేరెనెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్. దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙ్ లొఙిజి
వాండు నడిఃజినాన్. అయాకవాండు నెగిగ్ లోకు ఇజి రుజుప్ కిజినాద్. మాపుబావనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ 
వెహిస్నాప్. మాసాసి నిజమాతికెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్. 13 నండొ సఙతిఙ్ నిఙి రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని
ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙిమనుస్ సిలెల్ద్ . 14నిఙిబేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను కోరిజిన. అయావలె
మాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15 నిఙి సమాదనం రపిద్. ఇబెబ్ణి దేవుణు సఙమ్ దికార్ నిఙి వెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నార్. అబెబ్మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.



యూదా 1 356 యూదా 11

యూదరాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ తంబెరిఙ్ ఇజి వెహెఆతివరిలొఇమనిన్యూద ఇనికాన్ యాఉతం

రాసాత్ న్. వాండు యాకోబుఙ్ బా తంబెరిస్. కీసుత్ సకం 68-80 న డిఃమి కాలమ్ దు యా ఉతం రాసత్
మ నాదుస్. కీసుత్ ఙ్ న మిమ్తిత్వ రిసఙమ్ కలొఇనిజతిమాతిబోదనెకిస్పొకిస్తపుప్ఙ్నెసిప్సినివ రివందిఙ్
రాసాత్ న్. వరి బోదవందిఙ్ వరి బ తుక్వందిఙ్ డటిసి రాసాత్ న్. న మిమ్తి వ రిఙ్ దేవుణు సితిత్ రకస్ణ
వందిఙ్, నిజం వందిఙ్ కాట్ లాడఃదెఙ్ ఇజిరాసత్ మ నాన్.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ పణి కినికానాతియూద (వాండుయాకోబుఙ్ తంబెరి)రాసినిఉతం. దేవుణు కూకి
వరిఙ్ నాను రాసిన. బుబాతి దేవుణు నండొ పేమిసి యేసు కీసుత్ మర్ జి వానిదాక కాప్ కిజి ఇడిజ్ని
మిఙినెరాసిన 2మిఙి కనికారం, నిపాతి, దేవుణు -బాణిఙ్వాని పేమఒదె నిండిజిమనిద్.
దేవుణు వందిఙ్మనుస్ సిలిల్ వరిఙ్వానిసికస్.

3 నాను నండొ పేమిసినికి దెరా, మఙి విజెరిఙ్ దొహ్ కి రకస్ణ వందిఙ్ మిఙి రాసెత్ఙ్ ఇజి నండొ
ఆస ఆత మ హ . గాని దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ ఉండె సుటునె ఒప జె పిత్ నిజతిమాతి నమ కం
కాపాడిఃజి ఇడ్ దెఙ్ మీరు కాట్ లాడఃజి మండెఙ్ వలె ఇజి మిఙి బతిమాలిజ్ రాసెత్ఙె ఏలు ఒడ్ఃబిజిన .
4 సెగొండార్ లోకుర్ మిఙి తెలిఏండ మీలొఇ డుఃగిత మనార్. దేవుణుబాణిఙ్ వరిఙ్ వాని తీరుప్
వందిఙ్పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణు -మాటదు రాసత్ మనాద్. వారు దేవుణు - వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్.
వారు ఒడొఃల్ వందిఙ్ మని, వరి సెఇ ఆసెఙ వజ కిజి సర్ ద ఆనివందిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతి, వనిన్
దయదరమ్మ్ దిఙ్ మారిసాత్ ర్. అహ కితిఙ్ మాటు సేవకిని ఒరెండె ఎజుమాని ఆతి మా పబు ఆతి
యేసు కీసుత్ ఙ్ నెక పొకార్. 5నాను వెహిస్నియా సఙతిఙ్ విజు మీరు ముఙాలె నెసిత్ మనిన్దెర్ గాని
నాను మిఙి మరి ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఆస ఆజిన. అకక్ ఇనిక ఇహిఙ పురబ్ం అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్
ఇసాయేలు లోకురిఙ్ ఉండె సుటునె గెలిప్సాత్ న్. గాని వెనుక వరి లొఇ నమిమ్ఎండాతి వరిఙ్ దేవుణు
నాస నం కితాత్ న్ . 6 దేవుణు సితిత్ అతికారమ్ దు మండెఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ, వరిఙ్ మహి అతికారం
డిఃసిత్సితిత్ దేవుణు దూతార్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిదు. తీరుప్ సీజి సికస్ సీని పెరిదినమ్ దాక, ఎలల్కాలం
మంజిని గొలు గొలుసాక్ణిఙ్ తొహిప్ - సాత్ ండె సీకటి మనిన్ బాడిడ్దు దేవుణు వరిఙ్ ఇటత్ మ నాన్.
7అయలెకెండ్ నె సొదొమ గొమొర ప టన్మ్ క లోకాఙ్, వ నక సుటులం మనిన్ నాహక్ణి లోకాఙ్ ఇనిక
జరిగ్తాద్ ఇజి ఎతుత్ కిదు. వా రు దేవుణు దూతార్ కితిలెకెండ్ నె, ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సరద్
ఆని కిని పణిఙ్ కితాత్ ర్ . ఆఇబోదెకవెటఉండెఆఏద్ ,మొగ వ రివెట మొగ వారు కూడ్ఃజిపాపం 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.
9అహిఙదేవుణు దూతార్ ముసుక్ పెరి దూతఆతిమికాఏలుబా,మోసెపీనుగు వందిఙ్, సయ్ తాను
మికాయెలుఙ్ ఓదిసిత్వలె ఇనిక కితాత్ న్  ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ దూసిసిని మాటెఙాణ్ నేరం మొప్ ఏన్. గాని
“పబునె నిఙి గదిసిన్”, ఇజి వెహాన్ . 10గానివీరు ఇహిఙ వరిఙ్ అరద్ం ఆఇవ నకవందిఙ్ దూసిసినార్.
బుదిద్సిలిల్ జంతుఙ్ లెకెండె, మ నుస్దు బాగ ఒడిఃబిదెఙ్ అట్ ఏర్. జంతుఙలె కెండ్ ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ వజ
కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. వరి సెఇ పణిఙాణ్ వారె పాడాఃజి సొనిస్నార్. 11 అబయ! వరిఙ్ 
క సట్మ్ కు తప్ఉ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు సెఇ పణి కితి క యిను లెకెండ్ బామనార్.* వారు బిలాము
ఇని ప వ క లె కెండ్ బా ఇనాయం దొహిక్ద్ ఇజి, వరి బతుక్ తపుప్దిఙ్ పూరి ఒపజెపత్ మనార్.† వారు
కోర ఇనివనిన్ - లెకెండ్ బా మనార్. మోసె వెహిద నిన్ఙ్ మ ర్ జి వెహండె డటం ఎదిసాత్ న్‡. వీరుబా 

* 1:11 1:11 క యిను వందిఙ్ సద్ వీదు, ఆదికాండం 4:1-16 † 1:11 1:11 బిలాము వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం

22 - 24. అదాయ్యమ్ క లొఇమ నద్ ‡ 1:11 1:11 కోర వందిఙ్ సద్ విదు, సంకియాపుసత్కం 16:1-35
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వ నిన్లెకెండ్ నాస నం ఆన సొనార్. 12మీరు కిజిని పేమవిందుఙ్ లొఇ వారు తెలాల్ ని పాతాదు మనిన్
మసలె కెండ్ సిగు తపిసినార్. ఇనితియెల్ సిలెల్ండపొటపంజుఉణిజివరిఙ్ వారెపోస కిబెఆజినార్.
వారుగాలిడెఃయ్ జిఒసినిపిరు సిలిల్ మొసొప్ననికార్. వారుకాయెఙ్ అసిన్కాలమ్ దుకాయెఙ్ అస్ఇ
మ రెక్ లకెండె. అకాక్దె ఆఏద్ . వారు వలెఙాణిఙ్ తెరె ఆతి మ రెకలెకెండె. పాణం సిలిల్కార్, పూరి
సాతికార్ వారు. 13వారుస మ్ దరమ్ దిపెరిఉలెక్ఙ్ లెకెండ్మనార్. వరిసిగుప ణిఙ్ఉలెక్ఙ్ డెఃయ్ జి
తసినిపొఙులెకెండ్మ నెన్. మరిసరితపిస్బూలానిసుకెక్ఙ్ §లెకెండ్మనార్,వారు. అందెఙెదేవుణు
వ రివందిఙ్ ఎలాకాలం మండెఙ్ గొపప్ సీకటిమనిన్ బాడిడ్* త యా ర్ కిజి ఇడత్ మనాన్. 14ఆదముదాన్
మొదొలిస్ ఏడవ తరమ్ దికాన్ ఆతి హానోకు పూర్ బకాలమ్ దు దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్ వెహాన్ .
విరివందిఙ్ వెహి అయమాటెఙ్ వాని కాలమ్ దు జరిగ్ని వందిఙె. ఇనిక ఇహిఙ “ఇదిలో పబు వనిన్
వెయు వెయిఙ్ దూతార్ వెటవాజినాన్. 15విజెరిఙ్ 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 కటినమతిమాటెఙ్ వ ర్ గితార్”. 16వారు దేవుణు ఎదు సణిఙిజినార్.
ఆఇవరి ముసుక్ నింద మోపిస్నికార్. వారు వరి ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ్ వజ కిజి సర్ ద ఆదెఙ్ ఇజినె
సుడ్ఃజినార్. వారువరివందిఙ్ నెపణిదిఙ్ రెఇబడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జినార్. ఆఇవరిబాణిఙ్ఇనికబా
దొహిక్ద్ 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. 18 వా 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,
దేవుణుఆతమ్ సిలిల్కార్ వీరు. 20గానిమీరు,ఇహిఙనాను నండొపేమిసినికిదెరా,దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి
దొహ్ కి నమకమ్ దు పిరిజి వాదెఙ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిదెఙ్. దేవుణు ఆతమ్ నడిఃపిసిని
వజ పారద్నం కిజి మండు. 21దేవుణు మీముసుక్ తోరిసిత్ మనిన్ పేమదు మండు. పబు ఆతియేసు
కీసుత్ మీ ముసుక్ కనికారం మాజి, దేవుణు వెట ఎలల్కాలం బతిక్ని బ తుక్ సీదెఙ్ ఇజి ఎదు సుడ్ఃజి
మండు. 22దేవుణుముసుక్మనిన్ నమకం వందిఙ్అనుమా నంమనివరిముసుక్ కనికారంతోరిసుత్ .
23న మకమ్ దాన్ తపిస్సొహి సెగొండారిఙ్, సిసు నడిఃమిహాన్ వెలిల్ లాగితిలెకెండ్ రకిస్సుత్ . తపిస్ సొహి
మరి సెగొండారిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . గాని తియెల్ దాన్ మండు. వరి పణిఙ్మఙి పడిఃఏద్. వారు కిని
సెఇ పణిఙాఙ్ మాటు సెఎణ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ . 24మీరు పాపమ్ దు తొరొ ఒడిఃజి అర్ఏండ మిఙి కాప్ 
కిదెఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి జాయ్ ఎదు, గొపప్ స రద్దాన్, ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ మిఙ నిల్ పెత్ఙ్, మఙి
రకిస్సిన్కాన్ ఆతి ఒరెండె దేవుణు అటాన్న్. 25మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి దేవుణు, ఒరెండె దేవుణు. మా
పబు ఆతియేసు కీసుత్ - వలెహానె వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃనాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండె జాయ్ దాన్ నిండితి
సోకు మనిన్కాన్,వాండె గొపప్ పెరికాన్,వాండె గొపప్ సతుత్ మనిన్కాన్,వాండె విజుదనిన్ -ముసక్యా
అతికారంమనిన్కాన్. వాండువిజువనకాఙ్ముఙా లయావజమహాన్ ,వాండుఏలుయావజమనాన్,
వాండు వానికాలమ్ దుయావ జమంజినాన్. ఆమెన్.

§ 1:13 1:13యాసుకెక్ఙ్ బూమిన నిన్కెఙ్గానిఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సొనిసరితపిస్సొనె * 1:13 1:13ఒదెసీకటిమ నిబాడిడ్ . యా
బాడిడ్ నరకమ్ నె
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పకటనపుసత్కం
డాఃఙితిమనిన్కెఙ్ దేవుణుయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ 

నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ బయ్ బిల్ దు మనిన్ కడెఃవెరి పుసత్కం. తెలుగు బయ్ బిలుదు యా పుసత్కం, పకటన ఇజి

మనాద్. పకటన ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం డాఙితిమనిన్కెఙ్ వెలి తోరిసినిక, టుకుర్ ఇడిత్మనిన్క టుకుర్ 
లాగిజ్ తోరిసినిక ఇజి అరద్ం మనాద్. ఇకెక్ఙ్ ఎయెర్ బాముఙాల నెసిత్మనిన్మాటెఙ్ ఆఉ. యేసుపబు
వందిఙ్ ని దేవుణుమాటదిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్ వందిఙ్, యెసుపబు సిసుర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతి యోహాను
ఇనివనిన్ఙ్ రోమపబుతవ్ం ఆతికారిఙు, నారు డిఃబిసిత్ పోకార్. ఈజియన్ సమ్ దరం నడిమిమనిన్
పతొమ్స్ ఇనిలోకు సిలిల్ ఇజిరి దేసమ్ దు పోకార్ (పకటన 1:9).
వాండు అయ దీవ్పుదు మహివలె, దేవుణు వనిన్ దూతవెటయోహనుఙ్ తోరిసిత్కెఙ్ వాండు యా

పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాన్. యేసు కీసుత్ సిలువాదు సాజి, మర్ జి నిఙితిత్ వెనుక, ఇంజుముంజు 60
పంటెఙ్ డాటిత్వెనుకయాపుసత్కం ర సె ఆతమనాద్ ఇజి నమిమ్జినార్.
యాపుసత్కం, ఆసియాదు మనిన్ ఏడు సఙమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ లెకెండ్ మనాద్ (పకటన

1:10-11). వాని క లమ్ దు ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇని వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనా ద్.
యేసుపబు మర్ జివానివందిఙ్,మరియాలోకమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ వందిఙ్,మరియాలోకమ్ ది
ఆకక్ర్ వందిఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. డొమిసియన్ ఇనికాన్ రోమ రాజు మహివలె యా 
పుసత్కం రాసె ఆతమనాద్ ఇజి నండొండార్ నమిమ్జినా ర్.

మొదొల్ 
1 యాక డాఃఙితిమహి సఙతిఙ్ దేవుణు, యేసుకీసుత్ ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ 

తోరిసిత్కెఙ్. వెటనెఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజియేసు కీసుత్ ,వనిన్ దూతెఙ్ వెహపోకాండె,అయసఙతిఙ్ వనిన్
పణిమణిసిఆతియోహానుఙ్ తోరిసాత్ న్. 2దేవుణుమాటెఙ్ వందిఙ్ ని,యేసు కీసుత్ వనిన్ఙ్ తోరిసిత్ విజు
వనకాఙ్ సుడ్ఃజి నిజమాతికెఙ్ ఇజియోహాన్ సాసయ్ం వెహిస్నాన్. 3దేవుణుబాణిఙ్ వాతియాపవక
మాటెఙ్, డటం సదివీజి మహివరిఙ్ వెన్ పిసినికాన్ ని, సద్ వినికెఙ్ వెంజి అయాకెఙ్ మనుస్దు ఇడిజ్
నమిమ్జి మంజినికాన్ దేవుణు సీజిని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయాకెఙ్ 
అయాలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ సమయం డగు ఆతమనాద్.

దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహిస్నిమాటెఙ్.
4 అసియాదు మనిన్ ఏడు, దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ యోహాను రాసినాన్. ముఙాల మహికాన్,

ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికాన్ ఆతికాన్, మరి వాండు బసిత్మనిన్ వనిన్ సింహాసనం
ఎదుమనిన్ ఏడు ఆతెమ్ఙ్, వనిన్ దయదారమ్ం మీముసుక్ మంజి, మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం
కిపిన్. 5-6నమమ్కమాతికాన్ ఆతిసాసి,సాతివరిబాణిఙ్ తొలితనిఙితిత్కాన్,బూమిముసుక్ఏలుబడిః
కిజిని విజు రాజురిఙ్ ముసుక్ రాజు ఆతి యేసుకీసుత్ బా వనిన్ దయదారమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిన్. మఙి పేమిసాత్ ండె వనిన్ నలదాన్, మా పాపమ్ కాఙ్ మఙి విడుదల కిజి,
వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణుదిఙ్ ఉండి రాజయ్ం లెకెండ్ ని, వనిన్ఙ్ పణి కిని పుజేరిఙ్ లెకెండ్ కితిత్మనిన్
యేసుకీసుత్ ఙ్ గొపప్ గవ్ రమ్ ని అతికారం అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్ . ఆమెన్.

7 ఇదిలో, వాండుమొసొపుదాన్ వాజినాన్ ! విజేరి కణుకెఙ్ వనిన్ఙ్ సూణెలె. వనిన్ఙ్ బలెల్మ్ దాన్ 
గుతిత్కార్ బా సూణార్ లె. బూమి ముసుక్ మనికార్ విజేరె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి గుండె కొతెత్ ఆజి
అడఃబనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె ఆనాద్ లె. ఆమెన్.
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8 “అలాప్ని ఒమెగ* నానె”, ఇహిఙమొదొల్ 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 సమెఙలొఇ,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. 10-11 వారమ్ 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 నఙి వెహిమనిన్క, నా
వెనుకహాన్ నానువెహ. 12యాకవెహానె,నావెటవరిగ్జినికంటంఇనికాదొఇజిసుడ్ఃదెఙ్,నానువెనుక
మహ. నాను వెనుక మహిఙ్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ ఏడు దీవ డండిఙ్ సుడ్ఃత. 13అయదీవ
డండిఙ నడిఃమి,లోకుమరిసి ఆతి వనిన్ఙ్ పోలితిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. వాండు వనిన్పాదమ్ దాక
అందితిమనిన్ఉండినీరిసొకక్పొర్ పాజిగుండెదు బఙారమ్ దాన్ మనిన్ కంటువతొహెఆతమహాన్ .
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 . రుండిదరిఙ్ బాతెవుగుమనిన్ కురద్ లెకెండ్ మనిన్మాటెఙ్ వనిన్వెయుదాన్ వెలిల్
వాతె. వనిన్మొకొంపూరి జాయ్ దాన్ మెరిస్ని పొదుద్ ది జాజ్ లెకెండ్ మహాద్ . 17వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతానె,
నాను సాతివనిన్లెకెండ్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అర. అయావలె వాండు వనిన్ ఉణెర్ కియుమాముసుక్
ఇడ్ఃజిఈహ వెహాన్ . “తియెల్ ఆమా. నానుమొదొహికాన్. నాను కడెఃవెరిదికాన్. 18నాను బతిక్జి
మంజినికాన్. నాను సాతిమహికాన్ గాని ఇదిలో ఎలాకాలం బతిక్జిన. మరి సావుదిని సాతికార్ 
మంజిని అయాలోకమ్ ది తాలంకియు నా కీదు మనాద్. 19అందెఙె, ఏలు మనిన్ వనకాఙ్ వందిఙ్,
మరివాని కాలమ్ దు జరిగ్దెఙ్ మనికెఙ్, నీను సుడ్ఃతి మనికెఙ్ నీను రాస్ అ. 20నాఉణెర్ కియుదు
నీను సుడ్ఃతిమనిన్ ఏడు సుకెక్ఙ్,ఏడు దేవుణు సఙమ్ క దూతార్. మరిబఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి
మనిన్ ఏడు దీవ డండిఙ్, ఏడు దేవుణు సఙమ్ కు.

2
ఎపెసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం

1 “ఎపెసుపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙ్ రాస్ అ,వనిన్ఉణెర్ కియుదు ఏడు సుకెక్ఙ్ 
అసి, ఏడు దీవడండిఙ నడిఃమి బూలాజినికాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్ . 2 నీను కిజిని పణిఙ్ ని,
నీను కసట్బాడ్ఃతికెఙ్ నాను నెసిన. నీను ఎసొస్నొ హిమెస్ఙ్ ఓరిసిత్మనిన్ ఇజిబానాను నెసిన. సెఇకెఙ్ 
కినివరిఙ్ నీను ఓరిసి మండెఙ్ అట్ ఇ ఇజి నాను నెసిన. అపొసుత్ రు ఇజి వెహె ఆజి అపొసుత్ రు ఆఇ
వరిఙ్ నీను పరిస కిజి, వారు అబదద్ం వెహిన్కార్, ఇజి నీను నెసిత్ ఇజి నాను నెసిన. 3 నీను నా పేరు
వందిఙ్ హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండఓరిసిత్ మనిన్మరి కసట్మ్ కు బరిసిత్మనిన్గానినీను దనిన్ వందిఙ్ ఎసెఙ్ బా
వందితిఇ ఇజిబానాను నెసిన.

4అహిఙ్ బా, మొదొహాన్ నా వందిఙ్ నిఙి మహిమొదొహి పేమ, నీను డిఃసిత్సితిత్ ఇజి ఉండి తపుప్
నీ ముసుక్ సుడ్ఃత. 5నాముసుక్ మనిన్ పేమ డిఃసిసీజి, నీను ఎసొస్ వెనుక సొనిస్ మహి ఇజి నీను
ఒడిఃబిఅ. దనిన్ వందిఙ్ నీమనుస్మరిసి,తపుప్ఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజిడిఃసిసీజి,ముఙాల కిజిమహికెఙ్ కిజి
మన్ అ. నీను మనుస్ మారిసి, పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి - సిఏండ మహిఙ, నాను నీడగు వాజి,
నీ దీవడండిదిఙ్ దనిన్ బాడిడ్దాన్ లాగన్ విసీరన్. 6గాని, నీవందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ సఙతి మనాద్. నాను

* 1:8 1:8ఆలప్ గీకుబాసదిమొదొహిఅకస్రం. ఒమెగ కడెఃవెరిఅకస్రం † 1:9 1:9దీవ్పుసురుల సమ్ దరంమనిన్ ఇజిరిదేసెం
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ఇసట్ం కిఇకార్ ఆతినికొలజటుదివరి పణిఙ్ నీనుబాఇసట్ం కిఇతి. 7దేవుణుఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జివెంజిఅయావజనడిఃజిమండు. సెఇకెఙముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ 
పరలోకం ఆతి పరదీసుదు మనిన్ పాణం సీనిమరాతి పటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సీనా.

సుమ్ర్ న పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
8 “సుమ్ర్ నపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙ్ రాస్ అ.మొదొహికాన్ నికడెఃవెరిదికాన్ ఆతి,

సాతి వెనుక మర్ జి నిఙితికాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 9నీ 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 నానునెసిన. 10నీముసుక్వాదెఙ్ మనిన్ కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ నీనుతియెల్ ఆమా. నిఙిపరిస
కిదెఙ్, నీలోకురిఙ్ సెగొండారిఙ్ సయ్ తాను అసిప్సి జెలిదు ఇడిసాన్న్ లె. పది దినమ్ కు నీనుహిమెస్ఙ్ 
ఓరిసి మండెఙ్ వలె. గాని నా ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ వందిఙ్ సావు వాతిఙ్ బా నమకమాతికి ఆజి
మన్ అ. ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ ఇని ఇనాయంనాను నిఙి సీనాలె.

11దేవుణుఆతమ్దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జివెంజి,అయావజనడిఃసి
మండు. సెఇకెఙముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ రుండిసావుఇని దెబ తగిల్ఏద్.

పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
12పెర్ గాము పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ్ రాస్ అ.
“రుండి దరిఙ్ తెవుగు మనిన్ కురద్లెకెండ్ మనిన్ మాటెఙ్ మనిన్కాన్ వెహిస్నికెఙ్ ఇకెక్ఙ్.

13సయ్ తాను ఏలుబడిః కిజిని పటన్మ్ దు నీను బతిక్జిని ఇజి నాను నెసిన. సయ్ తాను ఏలుబడిః
కిజిని అయ పటన్మ్ దు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ నమకమాతి సాసి ఆతి అందిపాయెఙ్ సపిత్
కాలమ్ దుబా నా ముసుక్ ఇడిత్ నమకం డిఃసిసిఏండ, నా పేరు వందిఙ్ నీను నిజం నిహిమహి ఇజి
నాను నెసిన. 14గాని నఙి పడిఃఇకెఙ్ సెగం సఙతిఙ్ నీబాన్ మనెన్. బొమెమ్ఙ పూజ సితిత్కెఙ్ తింజి,
రంకు బూలాజి పాపం కిదెఙ్ ఇసాయేలు లోకురిఙ్ రేపిస్ మనిన్కాన్ ఆతి బాలాకుఙ్ *అకెక్ఙ్ నెసిప్సి
మనిన్కానాతిబిలాము†బోదలొఙిజినడిఃసినికార్ నీలొఇమనార్. 15నికొలబోదలొఙిజిమనిన్కార్ బా
నీలొఇమనార్. 16అందెఙె నీనుమనుస్మారిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఅ. సిలిఙనాను బేగి
నీడగు వాజినావెయుదాన్ వాజిని కురద్ లెకెండ్ మనిన్మాటెఙాణిఙ్ వరివెట విదెం కినా.

17దేవుణుఆతమ్,దేవుణుసఙమ్ కాఙ్ వెహిన్కెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిగిబిబ్ఙ్ ఒడ్ జివెంజిఅయావజనడిఃజి
మండు. సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్ నాను పరలోకమ్ దు డాఃఙితి మనిన్ మనన్ ఇని తిండి
సెగం ఉండెఙ్ సీనా. మరి,దొహ్ కిన్కాండెఆఏండ,మరిఎయెన్ వనిన్ఙ్ బానెస్ ఇఉండి కొతత్ పేరు రాసిత్
మనిన్ ఉండి తెలాల్ ని పణకుబా సీనా.

తుయతయిరపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం
18 “తుయతయిరపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిదూతెఙ్ రాస్ అకణుకెఙ్ 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. నీనుమహివరి వందిఙ్ కిజిని పణిఙ్ ని నీను హిమెస్ఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినిక విజునాను
నెసిన. నిజమెముఙాల కిజిమహిదనిన్ఙ్ ఒదెద్ నెగెండ్ నీను ఏలు కిజిని.

20 గాని నఙి నపిఇ ఉండి సఙతి నీబాన్ మనాద్. దనిన్ఙ్ అదినె దేవుణు పవక ఇజి వెహిస్ని
యెజెబెలు ఇని బోదెలిదిఙ్, నీబాన్ మండెఙ్ ఒపుప్కొటి ఇజి ఉండి తపుప్ నీముసుక్ వెహెఙ్ మనాద్.
అదిదనిన్బోదదాన్ రంకుబూలాదెఙ్ మరిబొమెమ్ఙమాడిఃసి,బొమెమ్ఙపూజెఙ్ సితిత్కెఙ్ తిండెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజినాముసుక్నమకంఇడిత్మనిన్,నాపణికినివరిఙ్ మొసెంకిజితపుప్సరిదునడిఃపిసినాద్. 21అది

* 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజి బిలాము ఇని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవకెఙ్ కూకి మనిన్ మోయాబు
దేసెమ్ దిరాజు. బుదిద్ సిలెల్ండదేవుణుదిఙ్ వెతేకమాతిపణికితివందిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణుమాటదురాసత్మనాద్. సంకియా22-24,

యెహొసువ 24:9,నాయాది 11:25. † 2:14 2:14 ఇసాయేలు లోకురి ముసుక్ సయెప్ సీదెఙ్ ఇజిమోయాబు దేసెమ్ ది రాజు
బాలాక్ కూకిమని ఒరెన్ గురు ననిన్ పవక. సంకియా 22-24.
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రంకు బూలానిక డిఃసిసీజి, దనిన్ మనుస్ మారిసి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ సమయం సితత్ ,
గానిఅదిఒప్ ఏతాద్. 22ఇదిలోనాను దనిన్ఙ్ నిఙ్ దెఙ్ అట్ ఇపెరి కసట్మ్ కాఙ్ మంసమ్ దు తెర్ పాన్లె.
దనిన్వెట కూడ్ఃజి రంకు బూలాతికార్, వారు దనిన్ వెట కూడ్ఃజి కితిత్మహి పణిఙవందిఙ్ ఒడిఃబిజి,
వనకాఙ్ ఒపుకొడ్ఃజిడిఃసిసిఏండమహిఙ,వరిఙ్ నాను నండొ కసట్మ్ దు అర్ పాన్లె. 23దనిన్ కొడొఃరిఙ్ 
నాను సపన్. అయావలె నాను లోకురి మనుస్ఙ మనిన్ ఆలోసనమ్ కుని ఆసెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి సుడ్ఃజి
నెసినికాన్ ఇజి విజు దేవుణుసఙమ్ కు నెసినె. నీలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి
లెకెండ్ నాను సూణా. 24 దనిన్ బోదదిఙ్ లొఙిఇవరిఙ్ ని మరి సయానులొఇ డాఃఙితి మనిన్ వనకాఙ్ 
నెసెత్ఙ్ వరిమనుస్ ఇడ్ఃఏండమంజినివరిఙ్,నానువెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ,మీరుమరిఇనికబాకిదెఙ్ 
ఇజి వెహిస్, మీ ముసుక్ మరి ఇని బరు నాను మొప్ ఏ. 25 గాని నాను వానిదాక మీరు నెసిత్మనిన్
వనకాఙ్ నెగెండ్ అసిమండు.

26 ఆకక్ర్ దాక నఙి ఇసట్మాతి వజ కిజి మంజి, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసినివనిన్ఙ్, దేసమ్ క
లోకురి ✡ముసుక్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం సీనా. 27నా బుబాబ్తి దేవుణుబాణిఙ్ నఙి అతికారం
దొహ్ కిమనిన్లెకెండ్, వనిన్ఙ్ లోకురి ముసుక్ అతికారం సీనా. దేవుణు మాటదు రాసిత్మనిన్లెకెండ్,
“వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః కినాన్. కుంబెరి వనిన్ కుండెఙ్ లెకెండ్ వరిఙ్ పెడెల్ 
కొతాన్న్” 28సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్, నాను కోడిఃజామ్ దు సోని సుక సీనా. 29 దేవుణు
ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

3
సర్ దిసు పటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.

1 “సర్ దిసు పటన్మ్ ది దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. ఏడు సుకెక్ఙ్ ని దేవుణు ఏడు ఆతమ్
మనిన్కాన్ వెహిస్ని మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. నీను కిజిని పణిఙ్ నాను నెసిన. బతిక్జినికాన్ ఇజి నిఙి పేరు
మనాద్ . గాని నీను సాతికినె. 2నా దేవుణు ఎదు నీ పణిఙ్ పూరి ఆతికెఙ్ ఇజి తోర్ ఉతె. అందెఙె
నీను, నిఙ్ జి తెలి ఆజి, సాదెఙ్ డగు ఆతి మనిన్ మిగిలితిత్ వనకాఙ్ సతుత్ కిబిస్ అ. 3అందెఙె నీను
ముఙాల ఇనిక నెసిత్ మనిన్దొ, ఎలాగ వెహి మనిన్దొ ఇజి ఎతుత్ కిఅ. వనకాఙ్ లొఙిజి పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి, మారు మనుస్ పొందిఅ. నీను నిఙ్ జి తెలి ఆజి మన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ 
డొఙారి వానిలెకెండ్ నాను వానా. ఇనిక ఇహిఙ ఎమేణి గడిఃయాదు నాను, నీ డగు వానానొ ఇజి నిఙి
తెలిఏద్. 4గానివరిసొకెక్ఙ్ మొహిక్ఆఎండ, సుబరంమనిన్కార్ సెగొండార్ సరిద్స్ పటన్మ్ దు నీబాన్ 
మనార్. అందెఙె వారు మొహిక్ సిలిల్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, నావెట బూలాదెఙ్ తగిన్కార్. 5 సెఇ
వనకాఙ్ గెలిసినికాన్, వరిలెకెండ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి మంజినాన్. దేవుణు వెట ఎలాకాలం
బతిక్నివరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దాన్ నాను వనిన్ పేరు ఎసెఙ్ బా డెఃయ్ జి పోక్ ఏ. గాని
నా బుబబ్ ఎదుని వనిన్ దూతార్ ఎదు వాండు నఙి సెందితికాన్ ఇజి వనిన్ పేరు ఒపుకొణా. 6దేవుణు
ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

పిలదెలిప్యపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
7 “పిలదెలిప్య పటన్మ్ దు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ ది దూతెఙ రాస్ అ. పరిసుదద్మాతికాన్ *

నిజామాతికాన్ ఆతి, దావీదు పటన్మ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం మనిన్వనిన్లెకెండ్ దనిన్
తాలమ్ కియుమనిన్కాన్ వెహిస్నిమాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. వాండు రేతిఙ ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు
కెహిఙఎయెన్ బారేదెఙ్ అట్ ఎన్. 8నీను కిజినిపణిఙ్ నానునెసిన. నిఙిమనిన్ సతుత్ కండెక్ ఆతిఙ్ బా
నీనునామాటెఙ్ లొఙిజినాపేరు నెస్ ఏ ఇజివెహ్ ఇతి. ఇదిలోనీఎదునాను సేహల్ రేతమనన్. దనిన్ఙ్ 
ఎయెన్ బా కెహెఙ్ అట్ ఎన్.

9యూదురు ఆఏండ,మాపుయూదురుఙు,మాపుదేవుణులోకుర్ ఇజిఅబదద్ం వెహిస్నిసయాను
సఙమ్ దివరిఙ్, నీ డగు వాజి నీ పాదమ్ కాఙ్ అరిస్ మాడిఃసిన్లెకెండ్ నాను కినా. నాను నిఙి పేమిసత్
మనన్ ఇజి అయావలెవారు నెసాన్ర్ లె. 10సమెఙ్ డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివందిఙ్ నాను సితిత్ ఆడెఙ్ నీను

✡ 2:26 2:26 కీరన 2:9. * 3:7 3:7 గొపప్ నెగిగ్కాన్, ఇని తపుప్బా సిలికాన్ 
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లొఙితిత్ మహి. అందెఙె బూమిముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ విజేరిఙ్ వాజిని పెరి కసట్మ్ కాఙ్ కూడిఃతి పరిస
కాలమ్ దు నానుమిఙికాపాడాన్.

11 ఇదిలో, నాను బేగినె వాజిన. నీను గెలిసిన్వందిఙ్ నిఙి దొహ్ కిస్ని ఇనాయం మరి ఎయెన్ బా
ఒఏండ, నీను నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ డిఃస్ ఏండ గటిఙ అసి మన్ అ. 12 సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్
వనిన్ఙ్ నాదేవుణు గుడిఃదు ఉండితంపం లెకెండ్ కిన. వాండు ఎసెఙ్ బాదనిన్బాణిఙ్ డిఃసిసొన్ ఏన్.
నా దేవుణు పేరుని, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిగిజ్ వాజిని కొతత్ యెరూసలేం ఇని నా దేవుణు
పటన్ం పేరుని, నా కొతత్ పేరుబా నాను వనిన్ ముసుక్ రాసాన్. 13 దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
వెహిస్నికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు.

లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్ దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసినిఉతం.
14 “లవొదికియపటన్మ్ దుమనిన్దేవుణుసఙమ్ దిదూతెఙరాస్ అ. నమమ్కమాతికాన్ నినిజమాతి

సాసిఆతికాన్, దేవుణు తయార్ కితి విజు వనకాఙ్ ముసుక్ అతికారం ఆతి ఆమెన్ ఇనికాన్ వెహిస్ని
మాటెఙ్ ఇకెక్ఙ్. 15 నీ 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 నిఙి పూసన్ విసీరన్. 17 నీను గత ననిన్కి, దికుక్ గతి సిలిల్కి, బీదాదికి,
గుడిడ్దికి, డుమ్ డ మనిన్కి. గానియాకెఙ్ నిజం నెస్ ఏండ, నఙి ఆసిత్ మనాద్, నాను డబుబ్ఙ్ గణసత్
మనా,నఙిఇనికతకుక్ సిలెల్ద్ ఇజినీను వెహెఆజిని. 18గానినానునిఙిబుదిద్ వెహిస్నికఇనికఇహిఙ,
నీను ఆసిత్ మనికి ఆదెఙ్ ఇజి సిసుదు సుర్ జి సుబరం ఆతి బఙారం నాబాణిఙ్ కొల్ అ. మరి నీ సిగు
డాఃఙినిలెకెండ్ పొర్ పాదెఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ నా బాణిఙ్ కొల్ అ. నీ కణుకెఙ్ టెటాఙ్ తోరెద్ఙ్ కణుకెఙ
రాసెత్ఙ్ కాటికబానాబాణిఙ్ కొల్ అ.

19నానుపేమిసినివిజేరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్,సికస్దాన్ దిదిజినా. అందెఙెనీనుమనుస్దునిజంఆసఆజి
మన్ అ. మరిమారు మనుస్ పొందిజి నీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసి సిఅ. 20 ఇదిలో, నాను సేహల్
డగునిలిస్,సేహల్ రేఅఇజికొతిస్నా. ఎయెన్ బానాకంటంవెంజిసేహల్ రేతిఙ,నానులొఇసొనిస్వనిన్వెట
బోజనం కినా. వాండుబా నావెట బోజనం కినాన్. 21నాను ఎలాగ సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసి, నా
బుబబ్వెట వనిన్ సింహాసనమ్ దు బసత్ మనానొ,అయాలెకెండ్ నె, సెఇ వనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్ వనిన్ఙ్ 
నావెటనా సింహాసనమ్ దు బసెత్ఙ్ బాఅకుక్ సీనా. 22దేవుణు ఆతమ్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వెహిస్నికెఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇజి గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజ నడిఃజిమండు”.

4
పరలోకమ్ దుమనిన్ సింహాసనం.

1యాసఙతిఙ్ జరిగ్తి వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్ ఇదిలో పరలోకమ్ దు ఉండి సేహల్ రే ఆతి మహిక
సుడ్ఃత. జోడుఃబాంకపలకిననిన్జాటులెకెండ్,నావెటముఙాలవరిగ్తిమనిన్ కంటంమనిన్కాన్, “ఇబెబ్
ఎకిస్ రఅ. దినిన్ వెనుక ఇనికెఙ్ జరిగ్నెలె ఇజి నాను నిఙి తోరిసాన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 2 వెటనె నాను
దేవుణుఆతమ్ వెటనిండిత. నసిత్వలెపరలోకమ్ దుఉండిసింహాసనమ్ దుఒరెన్ బసిత్మనిన్లెకెండ్,నా
ఎదు తోరె ఆతాద్. 3అయ 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. అయ
ఇరువయ్ నాలిగ్ సింహాసనమ్ కాఙ్, తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, రాజురి టొపిఙ్ ననిన్ బఙారం టోపిఙ్ 
బురాదు తొడిఃగిజి ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు బసత్ మహార్ . 5 అయ సింహాసనమ్ దాన్ గొపప్

† 3:15 3:15 లవొదికియపటన్మ్ దిఙ్ డగు గొపప్ పేరు మనిన్ రుండి పటన్మ్ కు మహె. హయెరపోలిస్ ఇని పటన్మ్ దు వేసాఙ్ ఏరు
సోనిఉండి గడడ్ మహాద్ . లోకుర్ వరి జబుబ్ఙ్ సొండెఙ్ ఇజి,బాన్ సొనిస్ అయగడాడ్  దు ఏరుఈబాజిమహార్ . కొలొసాస్ ఇని పటన్మ్ దు
ఉండెఙ్ గొపప్రుసిమనిన్ఏరుసోనిఉండిగడడ్ మహాద్ . గానిలవొదికియపటన్మ్ దిఏరుసపాఙ్ మహాద్ . అందెఙెలవొదికియపటన్మ్ ది
దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఇని పణిదిఙ్ బారెఇ సపాఙ్ ఏరుదిఙ్ పోలిసియేసు కీసుత్ వెహిస్నాన్ ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్.
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మెరిస్నిజాయ్,దీడ్ఃజినికెఙ్,పిడుఃగుఙ్ వెలిల్ వాజిమహె. అయసింహాసనంఎదు ఏడు దీవెఙ్ జాయ్ 
సీజి మహె. అకెక్ఙ్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 6అయ సింహాసనం ఎదు గటి మనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి
సమ్ దరమ్ లెకెండ్ మహాద్ . అకక్ ఇని రంగు సిలిల్ గటిమనిన్అదద్ం లెకెండ్ మహాద్ . నడిఃమిని,అయ
సింహాసనమ్ దిఙ్ సుటులం, ఒడొఃల్ ముసుక్, వెనుక ముందాల విజు, కణుకెఙాణిఙ్ నిండితి మనిన్
పాణంమనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ మహె.

7 పాణం మనిన్, మొదొహి జంతు మొకొం సింహం లెకెండ్ మహాద్ . రుండి జంతు మొకొం
దూడఃలెకెండ్ మహాద్ . మూండి జంతు లోకు మొకొం ననిన్ మొకొం మహికాద్. నాలిగ్ జంతు ఎగిని
డేగలెకెండ్ మహాద్ . 8యానాలిగ్ జంతుఙ, ఉండి ఉండి దనిన్ఙ్ ఆరెసిఙ్ రెకెక్ఙ్ మహె. అయ రెకెఙ
ముసుక్ని అడిఃగి విజు నిండు కణుకెఙ్ మహె. అయనాలిగ్ జంతుఙ్.

“ముఙాల మహికాన్, ఏలు మనిన్కాన్, వాని కాలమ్ దు మంజినికానాతి విజు వనకాఙ్ అతికారం
మనిన్ దేవుణు పరిసుదద్మతికా న్, పరిసుదద్మాతికాన్, *పరిసుదద్మతికాన్”, ఇజి రెయు పొగల్ 
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 వెహిస్పొగిడిఃజిమహారొ, 10నసిత్వలె
అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ఎదు పడగ్ జి అరారె,
ఎలాకాలం బతిక్జిని వనిన్ఙ్ మాడిఃసియాలెకెండ్ పొగిడిఃజి వెహిస్మహార్ .

11 “మాపబు ఆతి దేవుణు, విజు వనకాఙ్ తయార్ కితిత్కి నీనె. నీను ఇసట్మాతి వజ అకెక్ఙ్ విజు
తయార్ ఆతె. అయాలెకెండ్ నెఅకెక్ఙ్ మనెన్. అందెఙె నీ గొపప్ గవ్ రం వందిఙ్, నీ గొపప్ సతుత్ వందిఙ్ 
లోకుర్ విజేరె నిఙి గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమంజినార్”, ఇజి వెహిస్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురి
టోపిలెకెండ్ మనిన్ వరిటోపిఙ్, సింహాసనం ఎదు ఇడాన్ర్.

5
దేవుణు కియుదుమనిన్పుసొత్ కమ్ నిగొరెపిలల్.

1 నసిత్వలె, లొఇని వెలిల్ రాసె ఆతిమని, ఏడు సీలుఙ్ పోకిమనిన్ ఉండి పుసత్కం అయ
సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఉణెర్ కియుదుఅసిత్ మనిన్క సుడ్ఃత. 2 “అయసీలుఙ్ లాగిజ్ పుసత్కం
రెకెఙ్ తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్”, ఇజి గొపప్ సతుత్ మనిన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత డటం డేలిస్ వెహిన్క
సుడ్ఃత. 3గాని, పరలోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని, బూమిముసుక్ మనిన్ వరి లొఇ గాని, అయా
లోకమ్ దు మనిన్ వరి లొఇ గాని అయ పుసత్కం రెకెఙ్ నొ లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ అటిన్ ఎంబె వనిన్ఙ్ బా
తోర్ ఏతాద్. 4 అయ పుసత్కం రెకెఙ్ నొ, లొఇ సుడ్ఃదెఙ్ నొ తగిన్ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా తోరిఇతిఙ్ నాను
నండొ అడఃబాజిమహ. 5నసిత్వలె, అయపెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “నీను అడఃబామా. ఇదిలో, దావీదు
మొదొల్ దాన్ సిగిసిత్, యూద కుటుమ్ దికాన్ ఆతి సింహం ఇజి పేరు మనిన్కాన్, అయ ఏడు సీలుఙ్ 
లాగిజ్ పుసత్కం రెకెఙ్ అటిన్ వనిన్ లెకెండ్ గెలసత్ మనాన్”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

6 నసిత్వలె, అయ పెదెద్లుఙు నడిఃమిని పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ నడిఃమి మనిన్ అయ
సింహాసనం నడిఃమి,ముఙాల కతెత్ ఆతిమనిక,గానిఏలు నిలిస్మంజినిఉండిగొరె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃత.
అయ గొరె పిలల్దిఙ్ ఏడు కొముకుని ఏడు కణుకెఙ్ మహె. అయ కణుకు బూమి ముసుక్ విజు
బాడిడ్ఙ పోకిమనిన్ దేవుణు ఏడు ఆతెమ్ఙ్. 7వాండు వాతాండె అయ సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్
ఉణెర్ కియుదు మనిన్ పుసత్కం లొసాత్ న్. 8వాండు అయపుసత్కం లొసిత్వలె,పాణంమనిన్ అయనాలిగ్
జంతుఙ్ ని, 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. 9అయావలె, “నీను అయ పుసత్కం లొసి, దనిన్ సీలుఙ్ లాగ్ దెఙ్ తగిన్కి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙనీనెకతెత్ ఆతి,నీనలదాన్ విజుజాతిఙణిఙ్,విజుబాసెఙాణిఙ్,విజులోకుర్ బాణిఙ్,
విజుదేసమ్ కాణిఙ్లోకురిఙ్ దేవుణువందిఙ్ కొటి. 10మరివరిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఉండిరాజయ్ంలెకెండ్ ని

* 4:8 4:8 ఇని కలిత్ సిలెల్ండ గొపప్ నెగిగ్కాన్
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వనిన్ఙ్ పణి కిని పుజేరిఙులెకెండ్ కితిత్ . వారు బూమి ముసుక్ 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 అయ
సింహాసనమ్ దిఙ్ నిఅయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙ్ నిఅయఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙసుటులం
మంజి, 12 “కతెత్ ఆతి గొరె పిలల్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ తగిన్కాన్. అతికారంమనిన్కాన్ 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, పాణం మనికెఙ్ విజు
కూడ్ఃజి.

“సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ ని, గొరెపిలల్దిఙ్, పొగ్ డెః ఆజి మంజినిక, మరాయ్ద, గవ్ రం,
సతుత్ అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలంమనీద్”, ఇజి వనక కంటమ్ కాణిఙ్ పార్ జినిక,పొగ్ డిఃజి మంజినిక
నాను వెహ. 14 పాణం మనిన్ అయ జంతుఙ్ “ఆమెన్”, ఇజి వెహిఙ్ అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ 
పెదెద్లుఙు పడగ్ జి అరిస్, గొరెపిలల్దిఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసాత్ ర్.

6
సీలుఙ్ 

1నసిత్వలె,గొరెపిలల్ అయఏడు సీలుఙలొఇ,మొదొహిదనిన్ఙ్ లాగితికనాను సుడ్ఃత. అయావలె
అయ పాణం 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 ఆజిమరి గెలిసెత్ఙ్ ఇజిసోతాత్ న్.

3 గొరెపిలల్ రుండి సీలు లాగితివలె పాణం మనిన్ రుండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహిక నాను వెహ.
4నసిత్వలె సిసు ననిన్ ఎరాని రంగు మనిన్ ఉండి గురం వెలిల్ వాతాద్. బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్,
ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి, బూమిముసుక్ సమదనం సిలెల్ండ కిదెఙ్ అయ గురం ముసుక్
బసిత్మనిన్వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. వనిన్ఙ్ ఉండి పెరి కురద్ దొహ్ కాద్.

5గొరెపిలల్ మూండి సీలులాగితివలెపాణంమనిన్మూండి జంతు “రఅ!”, ఇజి వెహికనాను వెహ.
నాను సుడ్ఃతిఙ్, ఇదిలో, ఉండి కరిన్ గురం తోరితాద్. దనిన్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్ తూస్ నిక వనిన్
కియుదు అసత్ మహాన్ . 6 “ఉండి రోజుదిఙ్ కూలి ఉండి డొకుక్ గొదుము ఇజి, మరి, ఉండి రోజుదిఙ్ 
కూలిమూండి డొకుక్ఙ్ సామఇజి వెహాన్ . మరి నూనెదిఙ్ ఒలివమరెక్ ని,దాసపటుక్రసమ్ వందిఙ్ 
దాకస్టోటదిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఎద్ ”,ఇజిఅయపాణంమనిన్నాలిగ్ జంతుఙనడిఃమిహాన్ వెహిన్లెకెండ్ 
ఉండి కంటంనాను వెహ.

7గొరెపిలల్ నాలిగ్ సీలులాగితివలె,పాణంమనిన్నాలిగ్ జంతు “రఅ!”,ఇజివెహికనానువెహ. 8నాను
సుడ్ఃతిఙ్ నసిత్వలె,నీరుననిన్రంగుమనిన్ఉండిగురంతోరితాద్. దనిన్ముసుక్బసిత్మనిన్వనిన్పేరు,
సావు. అయాలోకం వనిన్ వెనుక నడిఃజి మహాద్ . కురెద్ఙాణిఙ్, కరుదాన్, జబుబ్ఙాణిఙ్, బూమిదు
మనిన్ అడిఃవి జంతుఙ వెట, బూమి ముసుక్ బతిక్జిని వరిఙ్ నాలిగ్ బాటెఙ్ లొఇహాన్ ఉండి బాటది
వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.

9 గొరెపిలల్ అయ్ దు సీలు లాగితివలె, దేవుణు మాట లొఙితిత్వందిఙ్, మరి దేవుణుమాటవందిఙ్ 
మనిన్ నెగిగ్ సాసయ్ం వందిఙ్ కతెత్ ఆతిమనిన్ వరి ఆతెమ్ఙ, పూజ సీనిమాలిపీట అడిఃగి నాను సుడ్ఃత.
10వారు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్, “పరిసుదద్మాతికాన్ ఆతి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ నిజమాతి
దేవుణు, నీను, మఙి సపిత్ వరిఙ్ దనిన్ఙ్ తగితి సికస్ సిఏండ, బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ తీరుప్
తీరిసి, సికస్ సిఏండ ఎసొస్ కాలం మంజినిలె?”, ఇజి డేలిస్ వెహిస్ మహార్ . 11 నసిత్వలె వరిఙ్ ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ దొహ్ కె. వెనుక వారు సపెప్ ఆతిలెకెండ్ నె సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్ తంబెరిఙ
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లెకక్,మరివరివెట కూడ్ఃజి పణికితివరి లెకక్బాపూరిఆనిదాకమరి కండెక్ కాలంకాప్ కిజిమండెఙ్,
ఇజి వరిఙ్ వెహెఆతాద్.

12 గొరెపిలల్ ఆరు సీలు లాగితిక నాను సుడ్ఃత. నసిత్వలె గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తాద్. పొదుద్ ,
కరిన్ రంగులెకెండ్ ఆతాద్. నెలపూరి, నలరంగు లెకెండ్ ఎరఙ్ ఆతాద్. 13పెరి గాలిదిఙ్ దూకె ఆజి
బొడెః మరాతి ఆకక్రి కాయెఙ్ రాలితిలెకెండ్ నె ఆగసమ్ దాన్ సుకెక్ఙ్ రాలెత్. 14ఉండి కాకితం సుటిసి
లెకెండ్ నె ఆగసం సుటె ఆజి తొఏండ ఆతాద్. విజు గొరొక్, సమ్ దరం నడిఃమిమనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు
విజు వనక వనకబాడిడ్దాన్ డిఃసెత్ సొహె.

15 నసిత్వలె, బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్, ఏలుబడిః కినికార్, సయ్ నమ్ ది నెయిక్ర్, ఆసిత్
మనికార్, గొపప్ అతికారం మనిన్కార్, వెటిట్పణి కినికార్ ని వెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇకార్ విజేరె తియెల్ 
ఆతారె, గొరొక సాలమ్ కాఙ్ లొఇ, సటుట్ పొరొఙ డాఃఙితార్. 16వారు గొరొకాఙ్ ని సటుట్ ఙయాలెకెండ్ 
వెహిస్ మహార్ , “మీరుమాముసుక్ అరిస్, సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ వనిన్మొకొమ్ 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.
2 బతిక్జిని దేవుణుది సీలు అసిత్మనిన్, మరి ఉండి దూత పొదుద్ సోని దరోటాన్ వాతిక నాను
సుడ్ఃత. బూమిదిఙ్ ని సమ్ దారమ్ దిఙ్ పాడ్ః కిదెఙ్ అతికారం దొహ్ కిమనిన్ దూతార్ వెట ఈహ
వెహాన్ . 3 “మాపు దేవుణు పణి కినివరి నొదుఙ సీలు పొకిన్దాక బూమిదిఙ్ బా, సమ్ దరమ్ దిఙ్ బా,
మరెకాఙ్ బాపాడ్ః కిమాట్”, ఇజి వాండు డటం వెహాన్ . 4 నసిత్వలె, సీలు పోకె ఆతివరి లెకక్ వెహిక
నాను వెహ. ఇసాయేలుది విజుతెగెఙాణిఙ్ లకస్ నలపయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ .

5 సీలు పోకె ఆతికార్ యూదా తెగాదాన్ పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . రూబెను తెగాదాన్ 
పనెన్ండు వెయిఙ్ లోకుర్ మహార్ . గాదు తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . 6 ఆసేరు
తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . నపాత్ లి తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .
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 . 8 జెబులూను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . యోసేపు తెగదాన్ 
పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ . బెనాయ్మిను తెగదాన్ పనెన్ండు వెయుఙ్ లోకుర్ మహార్ .

తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనిన్ గొపప్మందలోకుర్ 
9 దనిన్ వెనుక నాను సుడ్ఃతిఙ్, విజు దేసమ్ కాణిఙ్, విజు జాతిఙణిఙ్, విజేరె లోకుర్ బాణిఙ్,

విజు బాసెఙ్ వరిగ్ని వరిబాణిఙ్ వాతి ఎయెన్ బా లెకక్ కిదెఙ్ అట్ ఇననిన్ గొపప్ మంద లోకుర్ అయ
సింహాసనం ఎదుని గొరెపిలల్ ఎదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. వారు తెలాల్ ని సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఈత
మరాతిమటెఙ్ కికాఙ్ అసత్ మహార్ .

10 “సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ ఆతిమాదేవుణుని గొరెపిలల్ మఙి రకిస్సత్ మనార్”, ఇజివారు
గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిస్మహార్ .

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, వనిన్ గెణమ్ వందిఙ్, వనిన్ అతికారమ్ 
వందిఙ్, వనిన్ సతుత్ వందిఙ్ మాటుమాదేవుణుదిఙ్ ఆంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలంపొగిడిఃజిమంజినాట్.
మాటువిజెటెవనిన్ఙ్ గవ్ రంసీజివందనమ్ కువెహిస్మంజినాట్. ఆమెన్”,ఇజివారువెహిస్మహార్ .
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13నసిత్వలె అయపెదెద్లుఙలొఇ ఒరెన్, “యాతెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడుఃగితిమనికార్ ఎయెర్ ? వారు
ఎమేణిఙ్ వాతమనార్”, ఇజి నఙి వెన్ బాతాన్.

14 “బాబు నీనె నెసిన్”, ఇజి నాను వనిన్ఙ్ వెహా. వాండు నావెట ఈహ వెహాన్ . “వీరు గొపప్
పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ వాతికార్. వారు గొరెపిలల్ నలదాన్ వరి సొకెక్ఙ్ నొర్ బజి వనకాఙ్ తెలాల్ ఙ్  కితిత్కార్.
15అందెఙె, “వారు దేవుణు సింహాసనం ఎదు మంజి రెయుపొగొల్ వనిన్ గుడిఃదు వనిన్ఙ్ పణి కిజి
మంజినార్. సింహాసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్, వాండె ఆజి వనిన్ టంబు వరి ముసుక్ ప్ డ్ కిస్ వరిఙ్ 
కాపాడాన్న్. 16మరి ఎసెఙ్ బావరిఙ్ బఙ కట్ ఏద్. మరి ఎసెఙ్ బావారు ఏహిక్సాఏర్. పొదుద్ ది గొపప్
ఏండ వరి ముసుక్ తగిల్ఏద్. మరి సురిన్లెకెండ్ మనిన్ వేడిఃబా వరిఙ్ తగిల్ఏద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
సింహాసనం నడిఃమిమనిన్ గొరెపిలల్ వరిఙ్ గవుడుఃయెన్ ఆత మనాన్. పాణం సీని ఏరు వాని ఊట
డగు వాండు వరిఙ్ నడిఃపిసాన్న్. దేవుణు వరి కణుకేఙాణిఙ్ కణెర్ విజుతేల్ నాన్”.

8
ఏడు సీలుని బఙరమ్ ది దూపమ్ సురిన్ గినన్

1గొరెపిలల్ ఏడు సీలులాగితివలెపరలోకమ్ దుఅరగంటజమ్ నెమహాద్ . 2నసిత్వలె,దేవుణుఎదు
ఏడు దేవుణు దూతార్ నిలిస్ మంజినిక నాను సుడ్ఃత. వరిఙ్ ఏడు జోడు బాంగెఙ్ దొహ్ కె మహె.
3మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్మనిన్ దూపం సురిన్ గినన్ కియుదు అసాత్ ండె
దూపంసురిన్మాలిపెటెఎదువాతాండెనిహాన్. సింహాసనంఎదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ దూపం
సురిన్మాలిపెటెదు,దేవుణువందిఙ్ కేటఆతివరిపార్ దనమ్ కువెటసురిజ్పూజసీదెఙ్ అయదూతెఙ్ 
నెగిగ్ వాసనం సీని దూపం నండొ దొహ్ కె.

4 నసిత్వలె నెగిగ్ వాసనం సీని దూపమ్ ది గోయి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి పార్ దనమ్ కువెట
కూడ్ఃజి దేవుణు దూత కియుదాన్ ముసుక్ దేవుణు దరోట్ సొహె. 5 వెనుక అయ దేవుణు దూత
దూపం సురిన్ గినన్ అసాత్ ండె, దూపం సురిన్ మాలి పెటెదాన్ డీపుక్ లాగిజ్ అయ గినాన్దు నిండిసాత్ ండె,
అయడీపుక్ఙ్ బూమిముసుక్విసీరాన్. నసిత్వలెగొపప్దీడ్ఃనికెఙ్,పిడుఃగుఙ్,మెరిస్నికెఙ్ విజువాతె.
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 బా
మూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు వెతాద్. పసి గడిడ్ విజు వెతాద్.

8 రుండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, కసి మంజిని ఉండి పెరి గొరొన్ ననిన్క
సమ్ దరమ్ దు అరాద్. సమ్ దరంమూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నల ఆతాద్. 9సమ్ దరమ్ దు
మనిన్పాణంమనిన్జంతుఙ్,మూండివంతుఙలొఇఉండివంతుసాతె. ఓడెఃఙ్ బామూండివంతుఙ
లొఇఉండి వంతు నాసనం ఆతె.

10మూండి దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్ కగెడలెకెండ్ కసిమంజిని ఉండి పెరి సుకక్
ఆగసమ్ దాన్ రాలిజ్ పెరి గడెడ్ఙ ముసుక్ని ఏరు సోని ఊటెఙ మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు
ముసుక్ అరాద్. 11అయసుకక్ పేరు సేందు. అందెఙెమూండి వంతుఙఉండి వంతు సేందు ఆతాద్.
ఏరు సేందు ఆతిఙ్ లోకుర్ నండొండార్ సాతార్.

12నాలిగ్ దేవుణుదూతవనిన్జోడుఃబాంకఉకిఙ్,పొదుద్ మూండివంతుఙలొఇఉండివంతు సెఎణ్ 
ఆతాద్. నెల మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు సీకటి ఆతాద్. సుకెక్ఙ దెబబ్ తగిల్తిఙ్ మూండి
వంతుఙలొఇఉండివంతు సీకటిఆతాద్. అందెఙెవేడెఃకమూండివంతుఙలొఇఉండివంతుజాయ్ 
మన్ ఏతాద్. రెయుమూండి వంతుఙలొఇఉండి వంతు నెల సుకెక్ఙజాయ్ మన్ ఏతాద్.

13నాను సుడ్ఃజిమహిఙ్ నండొముసుక్ ఎగిజిమంజిని ఉండి డేగ, “మరిఊకెఙ్ మనిన్మూండి
జోడుఃబాంకెఙజాటుదాన్ బూమిముసుక్ బతిక్నివరిఙ్,అబాయాకసట్ం, కసట్ం, కసట్ం”, ఇజిగొపప్ పెరి
జాటుదాన్ వెహిమనిన్క వెహా.
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9
1అయ్ దు దేవుణు దూత వనిన్ జోడు బాంక ఉహ్ కిఙ్ ఆగసమ్ దాన్ బూమి ముసుక్ రాలిత్ మహి

ఉండి సుకక్ సుడ్ఃత. దరిణ్ది తాలం కికుక్ అయ సుకక్దిఙ్ దొహ్ కాద్. 2 వాండు అయ మటుసిలిల్
దాసిత్మనిన్ దరిణ్దిఙ్ రెతిఙ్, గొపప్ పెరి సొలుల్ దాన్ సిసుదాన్ గోయ్ వాతి లెకెండ్ గోయ్ వాతాద్. అయ
దరిణ్దాన్ వాతిగోయ్ దాన్ పొదుద్ ని,ఆగసం సీకటిఆతాద్. 3అయగోయ్ దాన్ మేపిలెక్ బూమిముసుక్
వాతె. బూమిముసుక్మనిన్ కిపిడారొదిఙ్ మనిన్లెకెండ్ వనకాఙ్ సతుత్ దొహ్ కె. 4నొదుఙ దేవుణుగురు
సిలిల్ లోకురిఙ్ బాదకిదెఙ్ నె ఆఎండ, బూమి ముసుక్ మనిన్ గడిడ్దిఙ్ బా, ఇని మొకక్దిఙ్ బా, ఇని
మరాతిఙ్ బా పాడ్ః కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి వనకాఙ్ ఆడ దొహ్ కాద్. 5 వరిఙ్ సపెత్ఙ్ వనకాఙ్ అతికారం
సిలెల్తాద్. గానిఅయ్ దు నెలెఙ్ దాక వరిఙ్ హిమెస్ఙ్ కిజిమండెఙ్ వనాక్ఙ్ అతికారం దొహ్ కమనాద్.
అవిక్ హిమెస్ఙ్ కితిఙ్ వరిఙ్ వాతికసట్ం, కుపిడారొలోకురిఙ్ కటిత్ఙవానినొపిప్లెకెండ్ మహాద్ . 6అయ
దినమ్ కాఙ్ లోకుర్ సావుదిఙ్ రెబానార్ గాని సావు వరిఙ్ తపె ఆనాద్ లె. వారు సావువందిఙ్ ఆస
ఆనార్ లెగానిసావువరిఙ్ డిఃసిసొనాద్ లె.

7అయమేపిలెక్ విదెమ్ దిఙ్ సొండెఙ్ తయార్ కితిమనిన్ గురమ్ కాఙ్ పోలితెమనెన్. బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితిత్ టోపి ననిన్క ఉండి, వనక బురెక ముసుక్ మహె. వనకమొకొమ్ కు లోకుమొకొం లెకెండ్ 
మహె. 8వనకకొపుప్బోదెకబురాతికొపుప్లెకెండ్ మహాద్ . వనకపలుక్ సింహంపలుక్ లెకెండ్ మహె.
9ఇనుముదాన్ తయార్ కితిమనిన్ లెకెండ్ గుండెదిఙ్ అడిఃనిసొకెక్ఙ్ వనకాఙ్ మహె. వనక రెకెక్ఙాణి
జాటు విదెమ్ దిఙ్ ఉహ్ కిస్ని గురమ్ కులాగ్ జిని రదమ్ క గొపప్ పెరిజాటులెకండ్ మహాద్ . 10వనకాఙ్ 
కిపిడారొతోకెఙ్ ననిన్సాపుక్మనిన్ తోకెఙ్ మహె. లోకురిఙ్ అయ్ దు నెలెఙ్ గుతిస్బాదెఙ్ కిదెఙ్ అయ
తోకెఙ వనకాఙ్ సతుత్ మహాద్ . 11దరిణ్దిఙ్ అతికారంమనిన్ దూత వరిముసుక్ రాజులెకెండ్ మహాన్ .
ఏబిబాసాదు వనిన్ఙ్ పేరు ‘అబదోను’ ఇనిపేరు. గీకుబాసాదు వనిన్ పేరు ‘అపొలుయోను’ ఇనిపేరు.

12మొదొహి కసట్ం గడఃసాత్ ద్. ఇదిలో,మరి రుండి కసట్మ్ కు వాదెఙ్ మనెన్. 13ఆరు దేవుణు దూత
వనిన్ జోడుఃబాంక ఉహ్ కిఙ్, దేవుణు ఎదు మనిన్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ పూజ సీనిమాలిపీటది
కొముఙాణిఙ్ ఉండి జాటు వెహ. 14 “యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ జోరెదు తొహె ఆతిమనిన్
నాల్ ఎర్ దూతారిఙ్ కుతిస్ డిఃస్ అ”, ఇజి వెహిక నాను వెహ. 15 బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకురి
మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతుది వరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజియా పంటాది, యానెలాది, యారోజుది,
యాగంటవందిఙ్ తయార్ కిబె ఆజి ఇడిత్ మనిన్కారె, అయనాల్ ఎర్ దూతార్. 16 గురమ్ కు ముసుక్
ఎకిమనిన్ సయ్ నమ్ ది వరిలెకక్ రుండి వందెఙ్ లెకెస్ఙ్. వరి లెకక్ నిసొస్ ఇజినాను వెహ.

17 గురమ్ కాఙ్ ని వనక ముసుక్ బసిత్మనిన్ వరిఙ్ నఙి వాతి కలాదు నాను యాలెకెండ్ సుడ్ఃత.
వరిఙ్ సిసు ననిన్ ఎరాని రంగుది, మరి నీలి రంగుది, మరి పసిఙ్ రంగుది గుండెదిఙ్ అడిని సొకెక్ఙ్ 
మహె. గురమ్ క బురెక్ సింహం బురెక్ లెకెండ్ మహె. వనక వెయుఙాణిఙ్ సిసు, గోయ్, రెంజికం
వెలిల్ వాజి మహె. 18 వనక వెయుఙాణిఙ్ వాతి సిసు, గోయ్, రెంజికం ఇని మూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ 
లోకురి మూండి వంతుఙ లొఇ ఉండి వంతు లోకుర్ సపెప్ ఆతార్. 19 అయ గురమ్ క సతుత్ వనక
వెయుఙలొఇనివనకతోకెఙమహె. లోకురిఙ్ కటిస్గాయమ్ కు కిదెఙ్ బురెక్ మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్
తోకెఙ్ వనకాఙ్ మహె.

20 యా మూండి దెబెబ్ఙాణిఙ్ సాఏండ మిగిలితి మనిన్ లోకుర్ ఏలుబా వరి కికాక్ణిఙ్ 
తయార్ కితిమనిన్ దెయమ్ కాఙ్ ని బొమెమ్ఙ మాడిఃసినిక డిఃసిసీజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి మనుస్
మారిస్ ఏతార్. వారు వరి కికాక్ణిఙ్ బఙారమ్ దాన్, వెండిదాన్, కంసుదాన్, పణుకుదాన్, సెకక్దాన్ 
తయార్ కితిమనిన్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ, వెండెఙ్ అట్ ఇ, నడిఃదెఙ్ అట్ ఇ సతుత్ సిలిల్ వనకాఙ్ మాడిఃసినిక
డిఃసి సిఏతార్. 21 అకాక్దె 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.
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1నసిత్వలెగొపప్సతుత్ మనిన్మరిఒరెన్ దేవుణుదూతపరలోకమ్ దాన్ డిగిజ్ వాజినికనానుసుడ్ఃత.
వాండుమొసొప్ తొడుఃగిత మహాన్ . వనిన్ బుర ముసుక్ కొడెఃవేలి సుటె ఆతమహాద్ . వనిన్మొకొం
పొదుద్ లెకెండ్ ని వనిన్ పాదమ్ కు తంపం లెకెండ్ మనిన్ సిసు కొనెఙ్ లెకెండ్ మహె. 2 వనిన్ కియుదు
రెకిమనిన్ ఉండిపుసత్కంమహాద్ . వాండు వనిన్ ఉణెర్ పాదం సమ్ దరంముసుక్మటత్ మహాన్ . వనిన్
డేబపాదం బూమిముసుక్ మటత్ మహాన్ . 3సింహం ఆకక్ర్ సిత్ లెకెండ్ వాండు ఉండి గొపప్ పెరిజాటు
సితాత్ న్. వాండు జాటు సితిత్వలె ఏడు పిడుఃగుఙ్ వనక వనక జాటుఙాణిఙ్ వరిగ్తె. 4 అయ ఏడు
పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తివలె, నాను రాసెత్ఙ్ తయార్ ఆతిఙ్, “అయ ఏడు పిడుఃగుఙ్ వరిగ్తి సఙతిఙ సీలు
పోక్ అ. వనకాఙ్ రాసమ్”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ.

5 నసిత్వలె, సమ్ దరం ముసుక్ని బూమి ముసుక్ నిహిమనిన్ దేవుణు దూత వనిన్ ఉణెర్ కియు
పరలోకం దరోట్ పెహాండెయాలెకెండ్ వెహాన్ . 6పరలోకమ్ ని అబెబ్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, బూమిని
బూమి ముసుక్ మనిన్ విజువనకాఙ్ ని, సమ్ దరమ్ ని సమ్ దరమ్ దు మనిన్ విజు వనకాఙ్ తయార్ 
కితిత్కానాతి ఎలాకాలం బతిక్జిని దేవుణు పేరు అసి యా లెకెండ్ ఒటుట్ పొకాన్. “మరి ఆలసయ్ం
మన్ ఏద్”. 7 ఏడు దేవుణు దూత వనిన్ జోడుఃబాంక ఊకిన్ దినమ్ కాఙ్ దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్
సఙతిఙ్, దేవుణు, వనిన్ పణికిని వరివెటని వనిన్ పవకర్ వెట ముఙాల వెహె ఆతిమహిలెకెండ్ పూరి
ఆనాద్ లె”.

8నసిత్వలె పరలోకమ్ దాన్ నానుముఙాల వెహిమనిన్ కంటంమరినావెట, “నీను సొనిస్ సమ్ దరం
ముసుక్ని బూమి ముసుక్ నిహిమనిన్ అయ దేవుణు దూత కియుదు మనిన్ రెకె ఆతిమనిన్ ఇజిరి
పుసత్కం లొస్ అ”, ఇజి వెహికనాను వెహ.

9అందెఙెనానుసొనిస్ “అయఇజిరిపుసత్కంనఙిసిదా”,ఇజిఅయదేవుణుదూతెఙ్ లొసత్. వాండు,
“దనిన్ఙ్ లాగిజ్ తిన్ అ. అయాక నీ పొటాదు సేందు ఆనాద్ గాని నీ వెయ్ దు తేనె లెకెండ్ తియాఙ్ 
మంజినాద్”,ఇజినావెటవెహాన్ . 10అయావలెదేవుణుదూత కియుదాన్ అయఇజిరిపుసత్కంనాను
లొసాత్ నెతిహా. అయాకనావెయుదిఙ్ తేనెలెకెండ్ తియాఙ్ మహాద్ . గానిఅకతిహివెనుకనాపొటాదు
సేందు ఆతాద్. 11 అయావలె వాండు, “నీను నండొ లోకుర్ వందిఙ్, నండొ జాతిఙాణివరివందిఙ్,
నండొబాసెఙ్ వరిగ్నివరివందిఙ్, నండొండార్ రాజుర్ వందిఙ్ దేవుణు పవకలెకెండ్ మరి వెహెఙ్ వలె”,
ఇజి నఙి వెహాన్ .

11
దేవుణు వందిఙ్ వాతిరిఎర్ సాసిర్.

1 మరి కొలత్ కిని ఉండి డుడుడ్ నఙి సితాండె ఈహ వెహాన్ . “నీను నిఙ్ జి దేవుణు గుడిఃని,
దేవుణుదిఙ్ పూజసీనిమలిపీటదిఙ్ కొలత్ కిజి,దేవుణు గుడిఃదుపొగిడిఃజిమాడిఃసినివరిఙ్ లెకక్ కిఅ.
2 గుడిఃదిఙ్ వెలిల్ మనిన్ డేవ కొలత్ కిఏండ డిఃస్ అ. అయాక దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి వందిఙ్ మనిన్క.
వారు నల్ పయ్ రుండి నెలెఙ్ పరిసుదద్మతి యెరూసలేం పటన్మ్ దిఙ్ వరికాలాక్ణిఙ్ మటాన్ర్ లె.
3మరి నాను నా రిఎర్ సాసిరిఙ్ అతికారం సీనాలె. వారు బసత్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి పనెన్ండు వందెఙ్ 
అరువయ్ రోసుక్ దేవుణు పవకరు లెకెండ్ దేవుణు మాటెఙ్ సాటిసాన్ర్. 4 బూమిదిఙ్ పబు ఆతి
దేవుణు ఎదు నిలిస్ మంజిని రుండి ఒలివ మరెక్ ని రుండి దీవ డండిఙ్ ఆతికారెయా రిఎర్ సాసిర్.
5ఎయెర్ బా వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ, వరి వెయుదాన్ సిసు వాజి వరిఙ్ పగాతివరిఙ్ సురన్
విసీరాన్ద్. వరిఙ్ హిమ్ సెఙ్ కిదెఙ్ సూణికార్యాలెకెండ్ సాదెఙ్ వలె. 6వారు పవకరులెకెండ్ దేవుణు
మాటెఙ్ వెహిన్ దినమ్ దు ఆగసమ్ దాన్ పిరు రెఏండ అడుడ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం మంజినాద్. మరి
వరిఙ్ ఇసట్మాతి వజ ఎసిత్వలెబా బూమిదు మనిన్ ఏరుదిఙ్ నలలెకెండ్ కిదెఙ్, మరి నండొ రకమ్ ది
జబుబ్ఙాణిఙ్ బూమిముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారంమంజినాద్.

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 . 9 వరి పీనుగుఙ్ మూసెత్ఙ్ సరి సిఏండ విజు దేసెమ్ దికార్, విజు



పకటన 11:10 369 పకటన 12:7

తెగెఙాణికార్, విజుబాసెఙాణికార్, విజుజాతిదికార్ విజేరెమూండినర రోసుక్ వరి పీనుగుఙ్ సుడ్ఃజి
మంజినార్. 10యారిఎర్ పవకరు బూమిముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ బాదెఙ్ కితిత్ వందిఙ్, బూమిముసుక్
మనికార్ విజేరె వరిఙ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃజి గొపప్ సరద్ ఆజి ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనామ్ కు సీజి
పండొయ్ కినార్.

11గాని అయమూండినర రోసుక్ ఆతి వెనుక దేవుణుబాణిఙ్ పాణం మనిన్ ఆతమ్ వాజి వరి లొఇ
డుఃగితిఙ్ వారు కికుక్ బూమిదు తిగ్ జినిఙ్ జినిలాత్ ర్. వరిఙ్ సుడ్ఃతికార్ విజేరెగొపప్ తియెల్ ఆతార్.
12నసిత్వలె, “ఇబెబ్ఎకిస్ రదు”,ఇజిపరలోకమ్ దాన్ గొపప్పెరి కంటమ్ దాన్ వరిఙ్ వెహికవారువెహారె,
వరిఙ్ పగాతికార్ సుడ్ఃజిమహివలెనెవారుమొసొపుదాన్ పరలోకమ్ దు పెరె ఆజిసొహార్.

13అయ గడిఃయాదునె గొపప్ గటిఙ బూమి కదిల్తిఙ్, అయ పటన్మ్ ది పది వంతుఙ లొఇ ఉండి
వంతు అరాద్. బూమి కదిల్తిఙ్ ఏడు వెయుఙ్ లోకుర్ సాతార్. మిగిలితిత్కార్ గుండెఙ్ వణకిన్లెకెండ్ 
తియెలాజిపరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 14రుండి కసట్ం వీజితాద్. ఇదిలో,మూండి
కసట్ం బేగినెవానాద్ లె.

మిగిలితిత్మనిన్ ఏడుజోడుఃబాంక.
15ఏడు దేవుణు దూతవనిన్జోడుఃబాంకఊకిఙ్ పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ యాలెకెండ్ 

డేలిస్ని జాటుఙ్ వాతె. “యా లోకమ్ దు ఏలుదాన్ ఏలుబడిః కినిక, మా పబుఙ్ ని వనిన్ కీసుత్ ఙ్ 
ఆత మనాద్. వాండు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్ లె”. 16 నసిత్వలె,
దేవుణు ఎదు సింహాసనమ్ కాఙ్ బసిత్మనిన్ అయ ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙు పడగిజి అరిస్
దేవుణుదిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి మహార్ . 17 “ఏలు మనిన్కి, ముఙాల మహికి
ఆతి, విజుదనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ మా పబు ఆతి దేవుణు, నీను నీ గొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ మొదొలిసిత్వందిఙ్ మాపుమిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. 18దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఆతియా
లోకమ్ ది లోకుర్ కోపమ్ దాన్ నిండితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నీను కోపం ఆదెఙ్ సమయం వాతాద్.
సాతివరిఙ్ విజెరిఙ్ నీను తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ గడిఃయవాతాద్. నీపణిమణిసిరిఙ్,పవకరిఙ్,నిఙినమిమ్తిత్
వరిఙ్, నీ పేరు వందిఙ్ గవ్ రం సీజి బతిక్తి ఇజిరివరిఙ్ ని పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ తగితి ఇనాయం సీదెఙ్ 
గడిఃయవాతాద్. బూమిదిఙ్ నాసనం కినివరిఙ్,నాసనం కిదెఙ్ గడిఃయవాతాద్”.

19నసిత్వలె, పరలోకమ్ దుమనిన్ దేవుణుగుడిః రే ఆతిఙ్, దేవుణులోకుర్ వెట కితిత్ ఒటుట్ రాసిత్ ఇడిత్
మనిన్ మందసం తోరె ఆతాద్. నసిత్వలె, మెర్ సిని జాయ్, పిడుఃగుఙ్, దీడ్ఃజినికెఙ్, వాతె. బూమి
కదిల్తాద్. గొపప్ వడఃఙెఙ్ అరె.

12
ఉండిబోదెలినిఉండిగొపప్ పెరి సరాస్.

1నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉండి బమామ్తి గురు తోరితాద్. పొదుద్ దిఙ్ పొరాప్తిమనిన్ ఉండి బోదెలి
తోరె ఆతాద్. దనిన్ పాదమ్ క అడిఃగి నెల మహాద్ . బురాదు పనెండు సుకెక్ఙ్ మనిన్ రాజురి
టోపిలెకెండ్ ఉండి బఙారంటోపిమహాద్ . 2అదిపాత డిఃసత్ మహాద్ . అది ఏరు ఈబాదెఙ్ నొపిప్దాన్ 
గొపప్ డేలిస్ అడఃబాజిమహాద్ . 3నసిత్వలె, మరి ఉండి గురు పరలోకమ్ దు తోరితాద్. ఇదిలో, ఉండి
గొపప్ పెరి ఎరాని సరాస్ తోరితాద్. దనిన్ఙ్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్ మహె. దనిన్ బుర ముసుక్
రాజురి టోపిలెకెండ్ బఙరమ్ ది ఏడు టోపిఙ్ మహె. 4 ఆగసమ్ ది సుకెక్ఙ మూండి వంతుఙ్ లొఇ
ఉండి వంతు సుకెక్ఙ్ దనిన్ తోక డెఃయ్ జి బూమి ముసుక్ అర్ పాత్ ద్. ఏరు ఈబాదెఙ్ తయార్ ఆతి
మనిన్ అయ బోదెలి, ఏరుఈబాతిఙ్ సరి, అయ బయిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ్ ఇజి అయ సరాస్ అయ బోదెలి
ఎదు నిహమహాద్ . 5అది ఒరెన్ మరినిఙ్ కాసాత్ ద్. లోకమ్ ది లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ ఇనుము డుడుడ్ దాన్ 
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇజి ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇటాత్ ద్. అదికాసిత్ బయిదేవుణు డగుని వనిన్ సింహాసనం డగు
వెటనె లాగ్ జి పెరె ఆతాన్. 6అది పనెన్ండు వందెఙ్ అరువయ్ రోసుక్, దేవుణు దనిన్ఙ్ పోస కిదెఙ్ 
ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు దనిన్ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్బాడిడ్దు ఉహ్ కిస్ సొహాద్.

7 నసిత్వలె పరలోకమ్ దు ఉదద్ం ఆతాద్. మికాయెలు ఇని దేవుణుదూతని వనిన్ జటుది దూతార్ 
కూడ్ఃజి అయ గొపప్ పెరి సరాస్ వెట ఉదద్ం కితార్. అయ గొపప్ పెరి సరాస్ ని వనిన్ దూతార్ మర్ జి
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ఉదద్ం కితార్. 8గాని వారు దేవుణు దూతార్ ముసుక్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. అందెఙె పరలోకమ్ దు
మరి ఎసెఙ్ బా వరిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ మన్ ఏతాద్. 9లోకమ్ దు మనిన్ లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ మొసెం కిజి
నడిఃపిసిత్కాన్ ఆతి సెఇకాన్ ఆతి సయాన్ ఇజి పేరు ఇడెడ్ ః ఆతిమొదొహి సరాస్ ఇని అయ గొపప్ పెరి
సరాస్ పరలోకమ్ దాన్ బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతాన్. వాండుని వనిన్ దూతార్ బూమిముసుక్ అరెప్
ఆతార్.

10నసిత్వలె పరలోకమ్ దుయాలెకెండ్ వెహిస్ని ఉండి పెరి కంటం నాను వెహ. “రెయుపొగొల్ మా
దేవుణు ఎదు, మాతంబెరిఙ ముసుక్ తపుప్ మొపిస్ మహికాన్ ఆతి సయ్ తాన్ అరెప్ ఆత మనాన్.
అందెఙె వనిన్ గొపప్ సతుత్ దాన్ మఙి రకిస్సిత్ దేవుణు ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. మరి
అతికారం వనిన్ కీసుత్ ఙ్ ఆతాద్. 11మాతంబెర్ సిర్ గొరెపిలల్ నలదాన్,వారు వహిమనిన్సాసయ్మ్ దాన్ 
సయ్ తాన్ ముసుక్ గెలసత్ మనార్. వారు వరి సొంత పాణమ్ కాఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఒడిఃబిఏండ
సాదెఙ్ బా తయార్ ఆత మహార్ . 12 అందెఙె పరలోకమ్ దికిదెరా మీరు సరద్ ఆదు. బూమిదుని
సమ్ దరమ్ దుమనిన్ విజేరిఙ్ కసట్మ్ కునె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙసయానుమీడగువాతమనాన్. వనిన్ఙ్ 
సమయంతకుక్నెమనాద్ ఇజి నెసివాండు నండొ కోపమ్ దాన్ నీ డగు వాతమనాన్”.

13బూమిముసుక్ అరెప్ ఆతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, అయగొపప్ పెరి సరాస్, అయమొగకొడొఃదిఙ్ 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. అబెబ్ అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ఙ్ తొఏండ
ఉండి కాలం,కాలమ్ కు, సెగం కాలంపోస కిబె ఆతాద్. 15నసిత్వలె,అయబోదెలిదిఙ్ గడడ్ పెరిజ్ ఒతెఙ్ 
ఇజి అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్ వెయ్ దాన్ పెరి గడడ్లెకెండ్, అయబోదెలి వెనుకహన్ ఏరు కకాన్.
16గాని బూమి బదెఙ్ ఆజి రే ఆతాదె, అయ గొపప్ పెరి సరాస్ వెయ్ దాన్ కకి ఏరుదిఙ్ డిఃఙ్ జి అయ
బోదెలిదిఙ్ తోడుః కితాద్. 17-18అందెఙెఅయగొపప్ పెరి సరాస్ అయబోదెలిముసుక్ కోపం ఆతాదె,
దేవుణు ఆడెఙ్ లొఙిజియేసువందిఙ్ సాసెం వెహిస్మనిన్కార్ ఆతి దనిన్ పొటాదు పుటిత్మహివరివెట
ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజితయార్ ఆతాద్. వరివెటఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజిఅయగొపప్పెరిసరాస్ సోతాత్ దెసమ్ దరం
ఒడుడ్ దు నిహాద్.

13
సమ్ దారమ్ దాన్ ఎకిస్వాతిజంతు.

1మరి, పది కొముకుని ఏడు బురెక్ మనిన్ ఉండి కూరమతి జంతు సమ్ దారమ్ దాన్ వెలిల్ వాతిక
నాను సుడ్ఃత. దనిన్ కొముకాఙ్ పది టోపిఙ్ మహె. ఉండి ఉండి బుర ముసుక్ దేవుణుదిఙ్ 
దుసలాడ్ఃజిని ఉండి ఉండి పేరుకు మహె.

2నాను సుడ్ఃతిమనిన్అయజంతు సిటాడఃనొరెస్ లెకెండ్ మహాద్ . గానిదనిన్పాదమ్ కు ఒడుఃజు
పాదమ్ కు లెకెండ్ మహె. దనిన్ వెయుపెరినొరెస్ వెయులెకెండ్ మహాద్ . అయగొపప్ పెరి సరాస్ దనిన్
సతుత్ ని వనిన్ సింహాసనమ్ ని దనిన్ గొపప్ అతికారం విజుఅయజంతుదిఙ్ సితాన్. 3అయజంతుది
ఏడుబురెకలొఇఉండిబురాదుసాదెఙ్ సరియాతిపెరిగాయంతగిల్తమహాద్ . గానిసాదెఙ్ సరియాతి
అయ పెరి గాయం మాందితాద్. అందెఙె బూమి ముసుక్ మనిన్ లోకుర్ విజేరె బమమ్ ఆజి అయ
జంతువెట కూడిఃతార్. 4అయ జంతుదిఙ్ అతికారం సితిత్వందిఙ్ వారు అయ గొపప్ పెరి సరాస్ దిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసి మహార్ . మరి వారు అయ జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసి, “యాజంతులెకెండ్ 
మనిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెన్. మరి దనిన్ వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెల్న్”, 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. 6 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ 
దుసలాడిఃజి, వనిన్ పేరుదిఙ్ అబదద్ం మాటెఙ్ వెహిస్, పరలోకమ్ దిఙ్, పరలోకమ్ దు బతిక్ని
వరివందిఙ్ దుసలాడిఃజి అయ జంతు దనిన్ వెయుదాన్ వరిగ్జి మహాద్ . 7దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి
వరివెట విదెం కిజి, వరిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. విజు తెగెఙాణివరి ముసుక్, విజు
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జాతిఙాణివరిముసుక్,విజుబాసెఙ్ వరిగ్నివరిముసుక్,విజుదేసెమ్ దివరిముసుక్ దనిన్ఙ్ అతికారం
దొహ్ కాద్. 8 బూమి ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె అయ జంతుఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్. బూమి
పుట్ ఏండ ముందాలెన్ కతెత్ ఆతిమని గొరెపిలల్దిఙ్ సెందితి మనిన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని
వరి పేరుకు రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు పేరు సిలిల్కార్ విజేరె జంతుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ర్ లె. వరి
పేరుకుఅయపుసత్కమ్ దుసిలెల్ద్ . 9వెండెఙ్ మనుస్మనిన్కాన్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజివెంజిఅయావజనడిఃజి
మండు.

10 ఎయెన్ బా ఆఇ దేసెమ్ ది వరివెట అసెప్ ఆజి, ఆఇ దేసెం సొనికాన్ అయాలెకెండ్ సొనాన్ లె.
ఎయెన్ బా కురద్దాన్ సపెప్ ఆదెఙ్ మనిన్కాన్, కురద్దాన్ సపెప్ ఆనాన్ లె. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతివరి
ఓరుప్,మరి దేవుణుముసుక్ వరిఙ్ మనిన్ నమకం దనిన్దటాన్ తోరె ఆనాద్.

బూమిదాన్వెలిల్ వాతిజంతు
11మరిబూమిదాన్మరిఉండి కూరమతిజంతు వెలిల్ వాతికనాను సుడ్ఃత. గొరెపిలల్ కొము ననిన్

రుండి కొముకు దనిన్ఙ్ మహె. గాని గొపప్ పెరి సరాస్ లెకెండ్ వరిగ్జి మహాద్ . 12 అయ జంతుఙ్,
మొదొహి జంతుఙ్ మహి విజు అతికారం దనిన్ బాణిఙ్ దొహ్ కాద్. అయ అతికారమ్ దాన్ బూమి
ముసుక్ బతిక్నికార్ విజేరె సాదెఙ్ సరియాతి గాయం తగిల్జి నెగెండ్ ఆతి మనిన్ మొదొహి జంతుఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి బలవంతం కిజి మహాద్ . 13 అయ జంతు లోకుర్ విజేరె సూణిలెకెండ్ 
ఆగసమ్ దాన్ సిసు డిగిజ్ వాని ననిన్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసి మహాద్ .
14 మొదొహి జంతు దనిన్ పేరుదాన్ బమామ్తిపణిఙ్ గురు లెకెండ్ కిజి తోరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కి
అయ జంతు బూమి ముసుక్ బతిక్ని వరిఙ్ మొసెం కితాద్. కురద్దాన్ గాయం ఆతిఙ్ బా సాఏండ
బతిక్తిమొదొహిజంతుదిబొమమ్ఉండితయార్ కిదెఙ్ ఇజిఆడసితాత్ ద్. 15అయమొదొహిజంతుది
బొమమ్దిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అటిన్లెకెండ్ పాణం సీదెఙ్ దనిన్ఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. అందెఙె బొమమ్దిఙ్ 
మాడిఃస్ ఏండమంజిని వరిఙ్ సపెత్ఙ్ బాఅతికారం దొహ్ క మనాద్. 16అయజంతు విజేరిఙ్, అహిఙ
ఇజిరికారాతిఙ్ బా పెరికారాతిఙ్ బా, ఆసిత్ మనిన్కారాతిఙ్ బా బిదాదికారాతిఙ్ బా, వెటిట్పణిమణిసిర్  
ఆఇకార్ ఆతిఙ్ బా వెటిట్పణి కినికారాతిఙ్ బా విజేరె వరి ఉణెర్ కికాక్ఙ్ నొ, సిలిల్ఙ నొదుదునొమొదొహి
జంతుది గురు పోకె ఆదెఙ్ ఇజి బలవంతం కితాత్ ద్. 17ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయజంతు పేరునొ, దనిన్
పేరుది అంకి ఆతి గురునొ పోకె ఆతివరిఙ్ నె ఆఎండ మరి ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా కొండెఙ్ నొ, పొరెఙ్ నొ
అతికారం సిలెల్ద్ .

18ఏలుబుదిద్మనిన్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్బుదిద్దాన్ జంతుఅంకిఎసొఇజిలెకిసెత్ఙ్ అటిత్ఙలెకిక్సిన్.
అక ఉండిలోకుది అంకి. ఆరువందెఙ్ అరువయ్ ఆరు. యాకలెకిసెత్ఙ్ బుదిద్ అవ్ సరం.

14
గొరెపిలల్ని లకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయ్ లోకుర్.

1నసిత్వలె,నాను సుడ్ఃతిఙ్ అయగొరెపిలల్ యెరూసలేమ్ దు మనిన్ సియొను గొరొన్ ముసుక్ నిహ
మనాన్. అయ గొరెపిలల్ పేరుని, వనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు పేరు వరి నొదుదు రాసె ఆతిమని లకస్
నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయు లోకుర్ వనిన్వెట మహార్ . 2గొపప్ పెరి గడాడ్ ది జాటు లెకెండ్ ని గొపప్ పిడుఃగు
జాటు లెకెండ్ ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వాతిక నాను వెహ. నాను వెహిమనిన్ కంటం టొయ్ ల
పలకివలెవాతిజాటులెకెండ్ మహాద్ . 3అయలకస్నాల్ పయ్ నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అయసింహాసనం
ఎదుని అయ పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ ఎదుని ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్ల్ ఙ ఎదు, ఉండి కొతత్
పాట పారార్. యాలోకమ్ దాన్ కొలె ఆతి, వారె ఆఎండ మరి ఎయెర్ బా అయ పాట నెస్ ఏతార్.
4 వీరు బోదెకవెట కూడ్ఃజి, వరిఙ్ వారె సెఇకార్ కిబె ఆఎండ నెగెండ మనిన్కార్. గొరెపిలల్ ఎంబె
సొహిఙ్ బావీరుబావనిన్వెటసొనిస్మహార్ . వీరు తొలితపంటితిపంటలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్,మరి
గొరెపిలల్వందిఙ్ బూమిముసుక్మనిన్ విజులోకుర్ బాణిఙ్ ఎరెల్ ఆజి కేటఆతికార్. 5వీరు వెయుదాన్ 
ఇని అబదద్ంమాటబావర్ గిఏతార్. వీరు ఇని కలిత్ సిలిల్ నెగిగ్కార్.

మూండి దేవుణు దూతార్ 
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6నసిత్వలె బూమిముసుక్ మనిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్, అహిఙ విజుజాతిఙణి వరిఙ్, విజు తెగాతివరిఙ్,
విజుబాసెఙ వరిగ్ని వరిఙ్, విజు దేసెమ్ ది లోకురిఙ్, వెహెఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్
సీని సువార అసిమరి ఉండి దేవుణు దూత ఆగసమ్ దు ఎగిజిమంజినిక నాను సుడ్ఃత. 7వాండు,
“మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి, వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు తీరుప్ తీరిసిని గడిఃయ
వాతమనాద్. అందెఙె ఆగసమ్ దిఙ్, బూమిదిఙ్, సమ్ దారమ్ దిఙ్, ఏరు వానిఊటెఙపుటిసిత్ వనిన్ఙె
పొగిడిఃజిమాడిఃసుత్ ”, ఇజి గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహాన్ .

8మరిఉండి దూతవనిన్ వెనుకవాజి, “ఉత్ పుత్ కిబిసిన్, రంకు బూలాజినిదనిన్ పణిఙాణిఙ్ విజు
లోకురిఙ్ మతుత్ కిబిసిన్లెకెండ్ ఉట్ పిసిత్కాద్ ఆతి గొపప్ పెరి పటన్ం ఆతి బబులోను అరాద్, అరాద్”,
ఇజి వెహాన్ .

9-10 అయ రుండి దేవుణు దూతార్ వెనుక, మరి ఒరెన్ దూత వనిన్ వెనుక వాజి గొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ 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 ఇనిమతుత్ కిబిసిన్ కలుల్ ఉణాన్ లె. గొరెపిలల్ ఎదుని, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికార్ 
ఆతిదేవుణుదూతార్ ఎదు,నెగ్ డిఃనిసిసుదాన్,వెయిజ్ నిగందకమ్ దాన్ ఇమ్ సెఙ్ కిబెఆనాన్. 11వారు
హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిని దనిన్ గోయ్ ఎలాకాలం డిఃస్ ఏండముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. అయ కూరమతి
జంతుదిఙ్ గాని,దనిన్బొమమ్దిఙ్ గానిపొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్,దనిన్ పేరుమనిన్ గురు ఎయెన్ బాపోకె
ఆతిఙ అబెబ్ రెయుపొగొల్ కాలి సిలెల్ండ హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజి మంజినాన్. 12అందెఙె దేవుణు ఆడెఙ్ 
లొఙిజిమంజి,యేసువందిఙ్ మనిన్నమకమ్ దునమకమాతివరిలెకెండ్ మంజినికార్,హిమ్ సెఙ్ విజు
డిఃస్ ఏండ ఓరిసిమంజినార్. వారు దేవుణుదిఙ్ సెందితికార్ ఇజితోరె ఆజినార్.

13 నసిత్వలె, “పబు ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి ఏలుదాన్ సానికాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు
మంజినికార్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటం వెహిక వెహ. “నిజమె, వారు
కసట్బాడ్ఃజినిక డిఃసి రోమాన్ర్. వారు కితిమనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ వరిఙ్ ఇనాయం దొహ్ 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 టోపిమహాద్ . వనిన్ కీదు తెవుగు
మనిన్ కొడెఃవేలి అసత్ మహాన్ . 15నసిత్వలె మరి ఉండి దేవుణు దూత, దేవుణుగుడిఃదాన్ వెలిల్ వాజి,
“బూమిదిపంట పండితమనాద్. కొయ్ దెఙ్ కాలంవాతాద్ . అందెఙె నీ కొడెఃవేలి అసి కొయ్ అ”, ఇజి
మొసొపుముసుక్ 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 . 18మరి ఉండి దేవుణు దూత దేవుణుదిఙ్ పూజ
సీని మాలిపీటదాన్ వెలిల్ వాతాన్. వాండు సిసు ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్. “బూమి ముసుక్
మనిన్ దాకస్ పటుక్ కొయ్ దెఙ్ పాకం వాతె. అందెఙె తెవుగు మనిన్ నీ కొడుఃవేలిదాన్ దనిన్ గెలెఙ్ 
కొయ్ అ”, ఇజిగొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వాండు కొడెఃవేలిఅసిత్మనిన్ దూతెఙ్ వెహాన్ . 19అందెఙెఅయ
దేవుణు దూత వనిన్ కొడెఃవేలి బూమిముసుక్ సెల్ పాత్ ండె, దాకస్ పటుక్ కొయ్ జి, దాకస్ పటుక్ మటిస్
రసం లాగ్ జిని గనుగుదు ఇడాత్ న్. యాగనుగు దేవుణుబాణిఙ్ వాజిని సిసుననిన్ కోపమ్ దిఙ్ గురు.
20దాకస్పటుక్మటిస్నిగనుగుదుపటన్మ్ దిఙ్ వెలిల్ వారుమటాత్ ర్. రుండివందెఙ్ మయిలుఙ్ దూరం,
గురం వెయుది కలెమ్ దిఙ్ సమానం ఆతిలెకెండ్,అయ్ దు అడుగుఙ్ లోతుమనిన్ గడడ్ లెకెండ్,అయ
గనుగుదాన్ నలసోతాత్ ద్.

15
ఏడు దేవుణుదూతార్ నిఏడు జబుబ్ఙ్.
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1మరి ఉండి గొపప్ బమామ్తి గురు పరలోకమ్ దు నాను సుడ్ఃత. దేవుణు కోపంపూరి ఆనిలెకెండ్ 
కిదెఙ్ ఇజి, కడెఃవెరిది ఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతారిఙ్ సుడ్ఃత. 2మరి సిసుదాన్ కూడిఃతి
మనిన్ గాజుదిఙ్ పోలితి సమ్ దరం లెకెండ్ మనిన్క నాను సుడ్ఃత. అయ కూరమతి జంతుఙ్ ని దనిన్
బోమమ్దిఙ్, దనిన్ పేరుది అంకిదిఙ్ లొఙిఏండ దనిన్ఙ్ గెలిసిత్కార్, దేవుణు వరిఙ్ సితిత్ టొయ్ లెఙ్ అసి
అయ గాజు ననిన్ సమ్ దరం పడఃకాదు నిలిస్ మంజినిక సుడ్ఃత. 3 వారు, “పబు ఆతి దేవుణు,
విజు దనిన్ఙ్ అతికారంమనిన్కి నీ పణిఙ్ గొపప్ పెరికెఙ్ ని బమామ్తికెఙ్. బూమిముసుక్ మనిన్ లోకుర్ 
ముసుక్ ఎలాకాలం రాజు ఆతికి, నీ సరిఙ్ నాయం ఆతికెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్ మనెన్. 4 పబువా, నీను
ఒరిదె గొపప్ నెగిగ్కి, నీ ననిన్కాన్ మరి ఎయెన్ బాసిలెల్న్. లోకుర్ విజేరె నిఙిలొఙిజిమంజినార్. 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. 6అయ ఏడు జబుబ్ఙ్ అసిత్ మనిన్ ఏడు దూతార్, కలిత్సిలిల్
మెరిస్ని తెలాల్ నిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, దనిన్ముసుక్ గుండెదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితి జమిదంతొహె
ఆజి అయ దేవుణు - 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 వాతిగోయ్ దాన్ దేవుణు గుడిః నిండితాద్. అయఏడు దేవుణుదూతార్ వెటవాదెఙ్ మనిన్
జబుబ్ఙ్ వాజిపూరిఆనిదాక ఎయెన్ బాదేవుణు గుడిఃదు డుగ్ దెఙ్ అట్ ఏతాన్.

16
దేవుణు కోపం నిండితిమనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ 

1నసిత్వలె, “మీరుసొనిస్దేవుణుకోపమ్ దాన్ నిండితిమనిన్అయఏడు కుడుఃకెఙ్ బూమిముసుక్
వాకు”, ఇజి దేవుణు గుడిఃదాన్ అయ ఏడు దేవుణుదూతారిఙ్ గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ వెహిక వెహ.
2మొదొహిదెవుణుదూతసొహాండెవనిన్ కుడుఃకాదుమనిన్కబూమిముసుక్వాకిఙ్,అయకూరమతి
జంతుది గురు పోకె ఆతి వరిఙ్ ని దనిన్ బొమమ్దిఙ్ మాడిఃసిన్వరిఙ్ డటం నొపిప్ కిజిని సెఇ పుటుక్
పుటెత్ . 3 దనిన్ వెనుక రుండి దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క సమ్ దరమ్ దు వాకిఙ్,
సమ్ దరమ్ దిఏరు పీనుగుదినలలెకెండ్ ఆతాద్. అందెఙెసమ్ దరమ్ దుమనిన్పాణంమనికెఙ్ విజు
సాతె. 4అయ రుండి దేవుణు దూత వెనుక మూండి దేవుణు దూతసొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
పెరి గడెడ్ఙని ఏరు సోనిఊటెఙవాకిఙ్, వనక ఏరు విజు నల ఆతె.

5నసిత్వలె, “ఏలుమనిన్కి,ముఙాలమహికిఆతినీనుఒరిదెపరిసుదద్మాతికాన్ ఆతికి. నీననిన్కాన్ 
మరిఎయెన్ బాసిలెల్న్. 6వారు దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతివరిఙ్ నిదేవుణు పవకరుఙ్ సపాత్ ర్. అందెఙె
వరిఙ్ తగిన్లెకెండ్ తీరుప్ తీరిసి, వరిఙ్ ఉండెఙ్ నల సితిత్ఙ్, నీను నీతినిజాయిదాన్ తీరుప్ తీరిసినికి
ఆజిని”, ఇజిఏరుదిఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణు దూతవెహిస్నిక వెహ. 7అందెఙె “నిజమె,పబు ఆతి
దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్కి, నీను తీరిసిన్ తీరుప్ఙ్ నిజమాతికెఙ్,నాయమాతికెఙ్”, ఇజి
పూజ సీనిమాలిపీటదాన్ వెహిక వెహ.

8 అయ మూండి దేవుణు దూత వెనుక నాలిగ్ దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క,
పొదుద్ ముసుక్ వాకిఙ్ లోకురిఙ్ సిసుదాన్ సుర్ దెఙ్ పొదుద్ దిఙ్ అతికారం దొహ్ కాద్. 9అందెఙె లోకుర్ 
నండొ వేడిఃదాన్ వెయ్ జి, పుటాక్ఙ్ ని నొపిప్ కిబిసిన్ జబుబ్ఙ్ లోకుర్ ముసుక్ పోకిమనిన్ దేవుణు
పేరుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు, వరి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీజి మనుస్ మారిసెత్ఙ్ 
ఒప్ ఎతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ బాఒప్ ఎతార్.

10 అయ నాలిగ్ దేవుణు దూత వెనుక అయ్ దు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
అయ కూరమతి జంతు బసిన్ సింహాసనం ముసుక్ వాకిఙ్, అది ఏలుబడిః కిని దేసెం విజు సీకటి
ఆతాద్. లోకుర్ వరిఙ్ వాజిని నొపిప్ఙ్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఏండ వరి నాలికెఙ్ అడడ్ం కొహెక్ ఆతార్. 11వరి
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పుటుక్ఙవందిఙ్, నొపిప్ఙవందిఙ్ పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్. గాని వారు కితిత్
మహిసెఇ పణిఙ వందిఙ్ ఒడిఃబిజిమనుస్ మరిసిపాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదెఙ్ ఒప్ ఎతార్.

12 అయ అయ్ దు దేవుణు దూత వెనుక ఆరు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
యూపటిసు ఇని గొపప్ పెరి గడడ్ ముసుక్ వాకిఙ్,తూరుప్ దరొటాన్ వానిరాజురిఙ్ వాదెఙ్ సరి తయార్ 
ఆతిలెకెండ్ గడడ్ వహసొహాద్. 13నసిత్వలె,అయగొపప్పెరిసరాసువెయుదాన్,మరిఅయకూరమతి
జంతు వెయుదాన్ ని అబదద్ం వెహిన్ పవక వెయ్ దాన్ కపొకిఙ్ ననిన్ మూండి దెయమ్ కు వెలిల్ వాతిక
సుడ్ఃత. 14అయదెయమ్ కు బమామ్ని గురుఙ్ కిజి తోరిసినె. అవి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతిమనిన్
దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్, గొపప్ తియెల్ ఆని రోజుదు, దేవుణు వెట ఉదద్ం కిదెఙ్ ఇజి లోకమ్ దు మనిన్
విజురాజురిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ఙ్ ఇజి వరి డగు సొహె.

15 “ఇదిలో, ఎయెన్ బా ఒడిఃబిఏండ మహివలె, డొఃఙారి డొఃఙ కిదెఙ్ వానిలెకెండ్ నాను వాజిన.
నాను వానివలె సిగు ఆనిలెకెండ్ డుమ్ డ నడిఃఏండ మండెఙ్ ఇజి తెలి ఆజిమంజి వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
కాప్ కిజిమంజినికాన్ దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.

16 నసిత్వలె, అయ దెయమ్ కు ఏబి బాసదు ‘అర్ మెగెదొను’ ఇజి కూకె ఆజిని బాడిడ్దు లోకమ్ ది
రాజురిఙ్ విజేరిఙ్ కుడుఃపిస్ తతెత్ .

17 అయ ఆరు దేవుణు దూత వెనుక ఏడు దేవుణు దూత సొనిస్ వనిన్ కుడుఃకాదు మనిన్క
ఆగసమ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ నడిఃమి మనిన్ బాడిడ్దు వాకిఙ్, “పూరి ఆతాద్”, ఇజి దేవుణుగుడిఃలొఇ
మనిన్ సింహాసనమ్ దాన్ వెహిస్నిఉండిపెరి కంటంవాతాద్. 18నసిత్వలెమెరిస్నిజాయ్,దీడ్ఃజినికెఙ్,
పిడుఃగుఙ్, విజువాతె. బూమి గొపప్ఙ కదిల్తాద్. బూమిముసుక్ లోకుర్ పుటిత్బాణిఙ్ అసి ఎసెఙ్ బా
జరిగ్ఇలెకెండ్ నసొస్గొపప్గటిఙబూమికదిల్తాద్. 19గొపప్పేరుపొందితిమనిన్బబులోనుపటన్ంబదెఙ్ 
ఆజిమూండి ముకెఙ్ ఆతె. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరి పటన్మ్ కు అరె సొహె. బబులోను పటన్మ్ దిఙ్,
దనిన్పాపమ్ క వందిఙ్, సిసు లెకెండ్ మనిన్, వనిన్ గొపప్ పెరి కోపంమనిన్ గినన్ ఉండెఙ్ సీదెఙ్ దేవుణు
ఎతుత్ కితాత్ న్. 20సమ్ దరం నడిఃమిమనిన్ ఇజిరి దేసెమ్ కు (దీవ్పుఙ్ ) విజుముడుఃగితెసొహె. గొరొక్ 
అణసె ఆజి సదున్ఙ్ ఆతె. 21 డగు యబాయ్ కేజిఙ్ బరు మంజిని వడఃఙెఙ్ ఆగసమ్ దాన్ లోకురి
ముసుక్ అరె. అయ వడఃఙెఙాణిఙ్ తగిల్తి గాయమ్ కు గొపప్ పెరికెఙాతిఙ్, లోకుర్ అయ గాయమ్ క
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ దుసలాడిఃతార్.

17
బోదెలినిజంతు

1ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు దూతార్ లొఇ ఒరెన్ దూత వాతాండ నావెట, “నీను ఇబెబ్ రఅ.
గొపప్ రంకు బూలాని బోదెలిలెకెండ్ మనిన్, నండొ గడెడ్ఙ పడకాదుమనిన్ పెరి పటన్మ్ దిఙ్ తీరుప్ కిజి,
సీజినిసికస్ నిఙితోరిసాన్లె”, ఇజివెహాన్ . 2బూమిముసుక్మనిన్రాజుర్ దనిన్ వెట కూడ్ఃజి గూరార్.
బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ దనిన్ రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ మతుత్ ఆజిసోసాత్ ర్.

3 నసిత్వలె, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్ నఙి, అయ దేవుణు దూత బిడిఃమ్ బూమిదు లాగిజ్
ఒతాత్ న్. అబెబ్ దేవుణు పేరుదిఙ్ దుసలాడిఃజిని పేరుదాన్ నిండితి మనిన్ ఏడు బురెక్ ని పది కొముక్
మనిన్, ఉండి ఎరాని జంతు ముసుక్ బసిత్మనిన్ ఉండి బోదెలిదిఙ్ సుడ్ఃత. 4 అయ బోదెలి నీలి
రంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని రంగుది గొపప్ విలువాతి పాత పొర్ పాజి, మెరిస్ని బఙారం, విలువాతి
రంగుపణకుది విలువాతి పూసెఙ్ ఇటిక్జి మహాద్ . అది కిజి మంజిని సెఇ పణిఙాణిఙ్ . మరి అది
కిజిని రంకు బూలానిపణిదిసెఇ గుణమ్ కు విజునిండితిమనిన్ఉండిబఙరమ్ ది గినన్ కియుదు అసత్
మహాద్ . 5అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ దనిన్ పేరు దనిన్ నొదుదుయాలెకెండ్ రాసెఆతమహాద్ .

“బూమిముసుక్ మనిన్ రంకు బూలానిబోదెకాఙ్ ని విజు సెఇ పణిఙ అయ్ సి ఆతిమనిన్ గొపప్ పెరి
బబులోను”.

6 అయ బోదెలి దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతిమనిన్ వరి నలని యేసువందిఙ్ సాసయ్ం వెహిఙ్ సపెప్
ఆతివరి నల ఉణిజిమతుత్ ఆజి సోసత్ మహాద్ . నాను దనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి నండొ బమమ్ ఆత. 7నసిత్వలె,
అయ దేవుణు దూత నావెట ఈహ వెహాన్ . “నీను ఎందానిఙ్ బమమ్ ఆజిని అయబోదెలివందిఙ్ ని
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మరి ఏడు బురెక్ ని పది కొముకుమనిన్ అది బసిత్మనిన్ జంతువందిఙ్ డాఃఙితి మనిన్ సఙతిఙ్ నాను
నిఙి తెలియ కినా”. 8 నీను సుడ్ఃతి అయ జంతు ముఙాల్ మహాద్ గాని ఏలు సిలెల్ద్ . గాని వెటనె
దరిణ్దాన్ వెలిల్ వాజి, దనిన్ వందిఙ్ తయార్ ఆతిమనిలెకెండ్ నాసనం ఆజిసొనాద్. బూమిపుట్ ఏండ
ముఙాలెన్, దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని పుసత్కమ్ దు పేరుక్ సిలిల్ ,
బూమిముసుక్ బతిక్నికార్ అయజంతుఙ్ సుడ్ఃజి, ఇకక్ ముఙాలమహాద్ , ఏలు సిలెల్ద్ . గానిమరి
వానాద్ లె, ఇజి బమమ్ ఆనార్.

9ఇకక్ నెసెత్ఙ్ గెణంమనిన్మనుస్మండెఙ్ వలె. అయజంతుది ఏడు బురెక్ ఇహిఙ,అయబోదెలి
బసిత్మనిన్ఏడుగొరొక్. 10అయఏడుబురెక్ ,ఏడుగురురాజురిఙ్ బాపోలితమనార్. అయ్ దుగురుది
కాలం గడఃసాత్ ద్. ఒరెన్ ఏలుబడిః కిజి మంజినాన్. కడెఃవెరిదికాన్ ఇంక రెఏండె. గాని వాండు
వానివలె, కండెక్ కాలం వాండు ఏలుబడిః కిజి మండెఙ్ వలె. 11అయ కూరమతి జంతు ముఙాల
మహికాండె గాని ఏలు సిలిల్కాన్ ఆతి ఎనిమిది రాజు. వాండు, వనిన్ ముఙాల మహి ఏడు రాజుఙ్ 
సెందితికాన్. వాండు వనిన్ వందిఙ్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్ దిఙ్ సొనిస్నాన్. 12 నీను
సుడ్ఃతిమనిన్ పది కొముకు, పదిమణిసిరాజురిఙ్ పోలితమనార్. వరిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఏలుదాక
అతికారం దొహ్క్ఏదె. గాని ఉండి గడిఃయ అయ కూరమతి జంతు వెట రాజుర్ లెకెండ్ వరిఙ్ 
అతికారం దొహ్ కాన్ద్ లె. 13వారు ఉండె ఉదెసమ్ దాన్ వరి సతుత్ ని అతికారం విజు అయజంతుదిఙ్ 
ఒపజెపాన్రెల్. 14వారుగొరెపిలల్వెటవిదెంకినార్ గానిరాజురిఙ్ రాజు,పబురిఙ్ పబుఆతిమనిన్గొరెపిలల్
వరిముసుక్ గెలిసాన్న్ లె. వాండు కూకెఆతిమనిన్కార్,మరివనిన్వందిఙ్ ఎరెల్ ఆతిమనిన్కార్ నివనిన్ఙ్ 
లొఙిజిమంజిని నమమ్కమాతికార్ వనిన్వెటమంజినార్ లె.

15 నసిత్వలె, అయ దేవుణు దూత నఙి ఈహ వెహాన్ . “నీను సుడ్ఃతిమనిన్, అయ గొపప్ రంకు
బూలానిబోదెలిబసిత్మనిన్ నండొపెరి గడెడ్ఙ్ ఇనిక ఇహిఙ,యాలోకమ్ దుమనిన్ విజుజాతిఙాణికార్,
విజు దేసమ్ క లోకుర్, విజు తెగాదికార్, విజు బాసెఙ్ వరిగ్నికార్. 16 నీను సుడ్ఃతి మనిన్ అయ
కూరమతి జంతుని అయపది 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 పూరి కిదెఙ్ ఇజి వరి మనుస్ఙ
బుదిద్ సితాత్ న్ 18మరి నీను సుడ్ఃతి అయబోదెలి బూమిముసుక్ 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 విజుజాయ్ ఆతాద్.
2వాండు గొపప్ పెరి కంటమ్ దాన్ ఈహ డేలిస్ వెహాన్ . “గొపప్ పెరిపటన్ం ఆతిబబులోనుఅరెఆతాద్,
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 బూలానిపణిఙాణిఙ్,ఉణిజిసోసిత్లెకెండ్,విజు
దేసెమ్ కాణి లోకుర్ సోసాత్ ర్. బూమిముసుక్ మనిన్ రాజుర్ దనిన్ వెట గూరార్. దనిన్ఙ్ మహి నండొ
లావ్ ఆతిమనిన్,ఒడొఃల్ దిఆసెఙసరద్ కిబిసిన్ పణిఙాణిఙ్ బూమిముసుక్మనిన్సవుకారిఙుగొపప్ఆసిత్
మనికార్ ఆతార్.

4 నసిత్వలె, యాలెకెండ్ మరి ఉండి కంటం పరలోకమ్ దాన్ వెహిక వెహ. “నఙి ఇసట్మాతికిదెరా,
మీరు దనిన్ పాపమ్ క లొఇ కూడ్ఃజి మన్ ఏండ, దనిన్ జబుబ్ఙ్ ఇనికబామిఙి అస్ ఎండ, మీరు దనిన్
బాణిఙ్ వెలిల్ రదు. 5అదికితిపాపమ్ కుఆగసమ్ దుఅందితిలెకెండ్ కొటుట్ ఆతెమనెన్. అదికితిత్ తపుఙ్ 
విజుదేవుణుఎతుత్ కితమనాన్. 6అదిసితిత్మనిన్లెకెండ్ నెదనిన్ఙ్ సీదు. అదికితిత్ మనిన్పణిఙరుండి
వంతుఙ్ దనిన్ఙ్ కిదు. అది కలపిత్మనిన్ దనిన్ గినన్దాన్ ఉండెఙ్ రుండి వంతుఙ్ కలపిస్ దనిన్ఙ్ సీదు.
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7నానురాణిలెకెండ్ బసత్ మనన్. నానురాండిబోదెలిఆఎద్ . నాను ఎసెఙ్ బాదుకమ్ దాన్ అడఃబాఏ”,
ఇజి దనిన్ మనుస్దు అది పొఙిజినాద్. అందెఙె దనిన్ఙ్ అదినె ఎసొస్నొ పొఙిజి ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ సరద్
కిబిసెత్ఙ్ కితిత్మనిన్ పణిఙ సమానం ఆతి నసొ దుకమ్ ని హిమ్ సెఙ్ దనిన్ఙ్ మర్ జి సీదు. 8అందెఙె,
ఉండె రోజుదునె, జబుబ్ఙ్, దుకం, కరు ఇనిబాదెఙ్ 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 గూరిమహికార్, దనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ
సరద్ కిబిసిన్పణిఙవందిఙ్ కూడిఃతికారాతిబూమిముసుక్మనిన్రాజుర్ గుండెకొతెత్ ఆజిదనిన్వందిఙ్ 
అడఃబానార్. 10వారు, దనిన్ఙ్ వాతి సికస్దిఙ్ సుడ్ఃజి తియెలాజి దూరం నిలిస్ మంజి, అడఃబాజి,
“అబాయా, అబాయా, గొపప్ పెరి పటన్మాతి బబులోను, సతుత్ మనిన్ పటన్మా, ఉండి గడిఃయూదునె
నాసనంవాతాద్”, ఇజి వెహెఆజిమంజినార్.

11అయ 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 ని పూసెఙ్, విలువాతి నూలు పాతెఙ్,
మరి నీలి రంగు కూడిఃతి ఎరాని పాతెఙ్, సిలుక్ పాతెఙ్, విలువాతి నల రంగుననిన్ ఎరాని పాతెఙ్,
రకరకమ్ ది గందం మరాతి ఒసుత్ ఙ్, ఏనుగు కొముకాణిఙ్ తయార్ కితిత్ రకరకమ్ ది ఒసుత్ ఙ్, నండొ
విలువమనిన్మరెకాణిఒసుత్ ఙ్, కంసు,ఇనుము,నునాఙ్ మనిన్పణకు సెకెక్ఙ్,దాసినిమరాతితోలు,
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 కినిలోకురిఙ్ బావారు
పొరిస్ మహార్ . ఏలుదాన్ ఇకెక్ఙ్ కొణికార్ సిలెల్ర్ ఇజి వారు అడఃబానార్. 14 “నీను కోరితిత్మనిన్
విలువాతి గొపప్ నెగిగ్ వసుత్ ఙ్ విజు నీ బాణిఙ్ లాగె ఆతాద్. మరి ఎసెఙ్ బా మర్ జి దొహ్క్ఇలెకెండ్,
నీ విలువాతి వసుత్ ఙ్ ని ఆసిత్ విజు సిలెల్ండాతాద్ ఇజి సవ్ కారిఙు దనిన్ఙ్ వెహన్ర్. 15అయపటన్మ్ దు
సొనిస్ వరి వసుత్ ఙ్ పొరిస్ దనిన్ బాణిఙ్ ఆసిత్ గణసిత్కార్ ఆతి బేరం కినికార్, దనిన్ఙ్ వాతిమనిన్ బాదెఙ్ 
సుడ్ఃజి తియెలాజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజియాలెకెండ్ వెహన్ర్.

16 “అబాయా, అబాయా, విలువాతి నూలు పాతెఙ్, నీలిరంగు కూడిఃతి మనిన్ ఎరాని పాతెఙ్ ని
నలరంగు ననిన్ విలువాతి ఎరానిపాతెఙ్ పొరాప్జి, మెరిస్ని బఙారమ్ ని విలువాతి రంగు పణకుఙ్ ని
పూసెఙ్ అయ పటన్మ్ దు దొహ్ కిస్ మహాద్ . 17నిసొస్ గొపప్ పెరి ఆసిత్ ఉండి గడిఃయూదునె పాడాఃత
సొహదా ఇజి ఓడెఃఙ నడిఃపిసిని విజు నెయిక్ర్, ఓడెఃఙ పయ్ నం కినికార్, ఓడెఃఙ పణి కినికార్,
సమ్ దరమ్ దు పణి కిజిబతిక్నికార్ విజేరె దూరం నిలిస్మంజినార్. 18అదిసురె ఆజినిసిసుది గోయి
సుడ్ఃజి, “యాగొపప్పెరిపటన్మ్ దిఙ్ సమానంఆతిమరిఉండిపటన్ం ఎంబెబామనాదా”, ఇజిగొపప్
డేలిస్ వెహన్ర్. 19వారు వరి బురెకాఙ్ ముసుక్ దులిల్ వాకె ఆజి గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజి.

“అబాయ, అబాయ, సమ్ దరం ముసుక్ ఓడెఃఙ్ మనికార్ విజేరె బేరం కిజి ఆసిత్ గణసిత్ మనిన్యా
గొపప్ పెరి పటన్మ్ ది ఆసిత్ ఉండి గడిఃయాదునె నాసనం ఆత సొహాద్”, ఇజి డటం డేలిస్ మంజినార్.
20 పరలోకమ్ దు మనిన్కిదెరా, అయ పటన్ం నాసనం ఆతివందిఙ్ మీరు సరద్ ఆదు. దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్కిదెరా,అపొసుత్ రు ఆతికిదెరా, దేవుణు పవకరు ఆతికిదెరామీరు సరద్ ఆదు, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
అది ఎలాగ మిఙి తీరుప్ సితత్ మనాదొ, అయాలెకెండ్ నె దేవుణు అయ పటన్ం ముసుక్ 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, “మరిఎసెఙ్ బాతొర్ ఏండాతిలెకెండ్ గొపప్ పెరి పటన్మాతి
బబులోను గొపప్ పెరి టండెఙాణిఙ్ యాలెకెండ్ అడిఃగి అరె ఆనాద్ లె. 22టొయ్ లెఙ్ పలకిన్ జాటుఙ్,
పాటెఙ్ పారిన్వరి జాటుఙ్, పిరుడిః ఊకిన్ జాటుఙ్, జోడుఃబాంక ఊకిన్ జాటుఙ్ మరి ఎసెఙ్ బా
మీబాణిఙ్ వెన్ పె ఆఉ. ఎమేణి రకమ్ ది పణి కినికాన్ ఎయెన్ బా, మరి ఎసెఙ్ బామీబాన్ తోర్ ఏన్.
జతత్పణుకుదు నూరిన్ జాటు మరి ఎసెఙ్ బా మీ లొఇహాన్ వినెప్ ఆఏ 23 ఉండి దీవ మరి ఎసెఙ్ బా
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మీలొఇ జాయ్ సీజి మన్ ఏద్. పెండిల్ దఙ్ డః జాటు గాని పెండిల్ బోదెలి జాటు గాని మరి ఎసెఙ్ బా
మీలొఇ వెన్ పె ఆఉ. నీ బేరం కినికార్, బూమి ముసుక్ మనిన్ గొపప్ పెరికార్ ఆత మహార్ . విజు
దేసెమ్ కాణిలోకుర్ విజేరె నీమాయపణిఙాణిఙ్,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)

1-2దనిన్ వెనుక పరలోకమ్ దు గొపప్ పెరిమందలోకురి గొపప్ పెరి కంటంయాలెకెండ్ వెహ.

“దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదు. మఙి రకిస్సిత్వనిన్ఙ్ పొగిడిఃదు. వాండు ఒరెండె పూరి జాయ్ ని సతుత్
మనిన్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబా వాండు నిజమాతి, నాయమాతి తీరుప్ఙ్ సీజినాన్. దనిన్
రంకు బూలాని పణిఙాణిఙ్ బూమి ముసుక్ మనిన్ వరిఙ్ అది పాడ్ః కితాత్ ద్. అయ గొపప్ రంకు
బూలాని బోదెలిదిఙ్ వాండు తీరుప్ తీరిసి సికస్సితాత్ న్. వనిన్ పణికినివరి నలవందిఙ్ వాండు దనిన్ఙ్ 
అయాలెకెండ్ నె మర్ జి సికస్ సితాత్ న్. 3 వెనుక వారు మరి ఈహ డేలిస్ వెహార్ . “హలెల్లుయ. అది
సిసుదు సురె ఆజిని గోయ్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలం ముసుక్ సొనిస్ మంజినాద్. 4 నసిత్వలె, అయ
ఇరువయ్ నాల్ ఎర్ పెదెద్లుఙ్ ని, పాణం మనిన్ నాలిగ్ జంతుఙ్ పడగ్ జి అరిస్ “ఆమెన్, దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ సింహాసనమ్ దు బసిత్మనిన్ దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాత్ ర్. 5 “మా దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికిదెరా, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజిని ఇజిరికార్ ని పెరికార్ ఆతికిదెరా, మీరు విజిదెరె దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃదు”, ఇజి వెహిస్ని ఉండి కంటం అయ సింహాసనమ్ దాన్ వాతాద్. 6నసిత్వలె, గొపప్ పెరి గడడ్
సొనిజాటులెకెండ్ ని పిడుఃగుఙ గొపప్ పెరిజాటుదిఙ్ పోలితి గొపప్ పెరిమందలోకురి కంటమ్ లెకెండ్ 
ఉండి జాటుయాలెకెండ్ వెహిస్నిక నాను వెహ. “హలెల్లుయ! మాపబు ఆతి దేవుణు, విజు దనిన్ఙ్ 
అతికారంమనిన్కాన్ ఏలుబడిః కిజినాన్. 7అందెఙెమాటుసరద్ ఆజిడాటాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ గొరెపిలల్ పెండిల్ సమయం వాతాద్. వనిన్ఙ్, పెండిల్ దఙ్ డిః దనిన్ఙ్ అదినె తయార్ 
కిజినాద్”. 8 “దనిన్ఙ్ పొరాప్దెఙ్ ఇజి నమిమ్తి వరి నీతి నిజాయితి మనిన్ పణిఙాతి సుబబ్రం ఆతి
గొపప్ జాయ్ మనిన్,మెరిస్నిపాతెఙ్ దనిన్ఙ్ దొహ్ కె.

9మరి “గొరెపిలల్ పెండిల్ విందుదు కూకె ఆతికార్ దీవనమ్ కు పొందితికార్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి అయ
దేవుణు దూత నఙి వెహాన్ . “యామాటెఙ్ దేవుణు వెహినిజమాతిమాటెఙ్”, 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 నెపొగిడిఃజిమాడిఃస్ అ. దేవుణుబాణిఙ్ వాతిమాటెఙ్, దేవుణు
ఆతమ్దాన్ వెహి దేవుణు పణిమణిసిర్ యేసు తోరిసిత్మనిన్ నిజమాతికెఙ్ నె వెహిస్నార్”, ఇజి నఙి
వెహాన్ .
తెలాల్ ని గురమ్ ముసుక్ బసిత్ మనిన్కాన్.

11 మరి పరలోకం రే ఆతిమనిక నాను సుడ్ఃత. ఇదిలో, తెలాల్ ని గురం ఉండి తోరితాద్. దనిన్
ముసుక్బసిత్ మనిన్కాన్,నమమ్కమాతికాన్,నిజామాతికాన్ ఇనిపేరుమనిన్కాన్. వాండునాయమ్ దాన్ 
తీరుప్ తీరిసి లోకురిఙ్ సికస్ సీజి, నాయమ్ దాన్ వనిన్ విదెం కిజి మంజినాన్. 12 వనిన్ కణుకు
సిసుకొనెఙ్ లెకెండ్ మనెన్. వనిన్ బురముసుక్ బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిత్ రాజురిటొపిఙ్ 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 తెవుగుమనిన్ఉండి కురద్ వెలిల్ వాజిమహాద్ . వాండు ఇనుము డుడుడ్ దాన్ వరిఙ్ ఏలుబడిః
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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.

17-18 మరి ఉండి దేవుణు దూత పొదుద్ దు నిహి మనిక నాను సుడ్ఃత. వాండు గొపప్ పెరి
కంటమ్ దాన్ డేలిస్ వెహాన్ . “దేవుణు నండొ కండ సీని గొపప్ పెరి విందుదిఙ్ రదు. రాజురి కండ,
మరిసయ్ నమ్ దిఙ్ నడిఃపిసినివరి కండ,మరిగొపప్ సతుత్ మనిన్వరి కండ, గురమ్ క కండ,మరివనాక్
ముసుక్ బసిత్మనిన్వరి కండ,మరివెటిట్పణిమణసిర్  ఆఇవరి కండ, వెటిట్పణి కినివరి కండ, ఇజిరి వరి
కండ,పెరివరి కండ,యాలెకెండ్ లోకుర్ విజేరి కండతిండెఙ్ మీరు రదు”,ఇజిఆగసంఅడిఃగిఎగిజిని
విజుపొటిఙ వెహాన్ .

19నసిత్వలె,అయగురంముసుక్బసిత్మనిన్వనిన్వెటనివనిన్సయ్ నమ్ దివరివెటవిదెంకిదెఙ్ ఇజి,
అయ కూరమతి జంతుని బూమి ముసుక్ మనిన్ రాజుర్ ని వరి సయ్ నమ్ కు విజు కూడ్ఃజి వాతిక
నాను సుడ్ఃత. 20నసిత్వలె, 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 జినిసిసుమనిన్బాడిడ్దుపాణండసానెఅరెప్ఆతార్. 21మిగిలితిత్
మహికార్, గురంముసుక్ బసిత్మనిన్ వనిన్ వెయుదాన్ వాతికురద్దాన్ సపెప్ఆతార్. పొటిఙ్  విజువనక
పొట పంజు వరి కండ తిహె.

20
వెయిఙ్ పంటెఙ్ మనిన్ ఏలుబడిః

1మరిదరిణ్దితాలమ్ కియుని ఉండి గొపప్ పెరి గొలుసు కీదు అసిత్మనిన్మరి ఒరెన్ దేవుణు దూత,
పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జి వాతిక నాను సుడ్ఃత. 2వాండు, అయమొదొహి సరాస్ దిఙ్, అహిఙ అయ
గొపప్ పెరి సరాస్ ఇని, సయాను ఇని సెఇ వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె వెయు పంటెఙ్ దాకతొహడిఃసాత్ న్. 3అయ
వెయుపంటెఙ్ 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.

4నసిత్వలె,నాను సింహాసనమ్ కాఙ్ సుడ్ఃత. అయసింహాసనమ్ కముసుక్ బసిత్మనిన్వరిఙ్,తీరుప్
తీరిసెత్ఙ్ అతికారం దొహ్ కె. దేవుణు మాట వందిఙ్ ని యేసువందిఙ్ వారు వెహి సాసయ్ం వందిఙ్ 
బురెక్ కతెత్ ఆతివరి ఆతమ్ సుడ్ఃత. వారు అయ కూరమతి జంతుదిఙ్ నొ, దనిన్ బొమమ్దిఙ్ నొపొగిడిఃజి
మాడిఃస్ ఏండ మహికార్. వరి నొదుఙ గాని వరి కికాఙ్ గాని దనిన్ గురు పోకె ఆఎండ మనికార్.
వారు బతిక్తాత్ రె వెయు పంటెఙ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కితార్. 5 (మిగిలితిత్ మనిన్ సాతికార్ 
అయవెయిఙ్ పంటెఙ్ వీజినిదాక బతిక్ఏతార్)యాకాదెసాతి వరిబాణిఙ్ తొలితమర్ జి నిఙె ఆనిక.
6 తొలిత మరిజ్ నిఙ్ నిదనిన్లొఇ కూడ్ఃజి మంజినికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మనిన్కార్. వారు
దేవుణు వందిఙ్ పూరి కేట ఆతికార్. నినిన్వరిముసుక్ రుండి సావుదిఙ్ 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. 8 వాండు

బూమిముసుక్ నాలిగ్ దికుక్ఙాణి విజు దేసెమ్ కాణిలోకురిఙ్ మొసెం కిజి, విదెం కిదెఙ్ ఇజి గొపప్ పెరి
సయన్మ్ దిఙ్ గోగ్ నిమాగొగ్ ఇనిబాన్ కూడుఃపిస్ తనాన్ లె. వరిలెకక్ సమ్ దరం పడఃకాదిఇసక్లెకెండ్ 
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. 10 వరిఙ్ మొసెం కితిత్కానాతి సయాన్ గందకమ్ దాన్ కసిని సిసు



పకటన 20:11 379 పకటన 21:12

మంజిని బాడిడ్దు అరెప్ ఆతాన్. అబెబ్ అయ కూరమతి జంతుని అబదద్ం వెహిన్ వనిన్ పవక మనార్.
అబెబ్వారు రెయుపొగొల్ డిఃస్ ఏండ ఎలాకాలంహిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజిమంజినార్.

సాతికార్ తీరుప్పొందిజినార్.
11 నసిత్వలె, గొపప్ తెలాల్ ఙ్  మనిన్ ఉండి పెరి సింహాసనమ్ ని దనిన్ ముసుక్ ఒరెన్ బసిత్మనిన్కబా

నాను సుడ్ఃత. బూమిని ఆగసం వనిన్ ఎదుహన్ ఉహ్ కి సొహి లెకెండ్ సిలెల్ండ ఆతె. అకెక్ఙ్ 
తొఏండాతె. 12-13 మరి సాతికార్ విజేరె, అహిఙ పెరికార్ ని ఇజిరికార్ విజేరె అయ గొపప్పెరి
సింహాసనం ఎదు నిహిమనిన్క సుడ్ఃత. సమ్ దరమ్ దు సాతికార్ విజేరె సమద్ రమ్ దాన్ డిఃసెప్ ఆతార్.
సాతికార్ మంజిని అయా లోకమ్ దు మహికార్ బా డిఃసెప్ ఆతార్. నసిత్వలె, పుసత్కమ్ కు రెకె ఆతె.
దేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నివరిపేరుకురాసిఇడ్ఃజినిమరిఉండిపుసత్కమ్ బారెకెఆతాద్. అయ
పుసత్కమ్ కాఙ్ రాసిత్ ఇడిత్మనిన్లెకెండ్, ఒరెన్ ఒరెన్ కితిమనిన్ పణిఙ తగితి లెకెండ్ సాతికార్ తీరుప్
పొందితార్. 14సావునిఅయాలోకం గందకమ్ దాన్ సిసు కసిమంజిని సెరు ననిన్బాడిడ్దు అరెప్ ఆతె.
యాసిసుమంజినిబాడిడ్ రుండిసావు. 15దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని
పుసత్కమ్ దు పేరు తోర్ ఏండాతిఙ ఎయెన్ బాఅయసిసుమంజినిబాడిడ్దు అరెప్ ఆనాన్ లె.

21
కొతత్ యెరూసలేం

1నసిత్వలె,నానుఉండికొతత్ ఆగాసమ్ నిఉండికొతత్ బూమిసుడ్ఃత. మొదొహిఆగసమ్ నిమొదొహి
బూమి సిలెల్ండ ఆతె మహె. సమ్ దరమ్ బా సిలెల్ండ ఆత మహాద్ . 2మరి కొతత్ యెరూసలేము ఇని
దేవుణుపటన్ం,మాసిసొండెఙ్ ఇజివిజుఇట్ కిజిగొపప్నెగండ్ తయారాతిమనిన్పెండిల్ దఙ్ డిఃలెకెండ్,
పరలోకమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాతికనాను సుడ్ఃత. 3నసిత్వలె, “ఇదిలో, దేవుణులోకుర్ వెట బతిక్ని ఇలుల్
మనాద్. వాండు, వరి వెటనె బతిక్నాన్. వారు వనిన్ లోకుర్ ఆనమంజినార్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండె
ఆజి వరివెట మంజి వరి దేవుణు ఆన మంజినాన్. 4వాండు వరి కణుకెఙాణ్ కణిర్ తేలాన్న్. మరి
సావు,దుకం,అడఃబానిక,నొపిప్ఙ్ ఎసెఙ్ బామన్ ఉ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙమొదొహిసఙతిఙ్ విజుగడఃసెత్
సొహె”, ఇజి అయసింహాసనమ్ దాన్ ఉండి పెరి కంటం వెహిక వెహ.

5అయ సిమసనమ్ దు బసిత్ మనిన్కాన్ , “ఇదిలో నాను విజు కొతాత్ కెఙ్ కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . మరి
“యామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ అటిన్కెఙ్ ని నిజమాతికెఙ్. అందెఙె ఇకెక్ఙ్ రాసి ఇడ్ఃఅ”, ఇజి వాండు నఙి
వెహాన్ .

6మరినావెటవాండు ఈహ వెహాన్ . “విజుపూరి ఆతె. అలాప్ని ఒమెగనానె. మొదొల్ ని ఆకక్ర్ 
నానె. ఏహిక్ కటిన్వనిన్ఙ్, పాణం సీని ఏరు వాని ఊటదాన్, వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ ఏరు, నాను సెడిడ్ఃనె
సీనా. 7 సెఇవనకాఙ్ ముసుక్ గెలిసిన్కాన్ వినుకాఙ్ విజు అకుక్ మనిన్కాన్ ఆనాన్. నాను వనిన్ఙ్ 
దేవుణు ఆనమంజినాన్. వాండు నఙిమరిన్ ఆనమంజినాన్. 8గాని పహిక్దికార్, దేవుణుముసుక్
నమకం సిలిల్కార్, సెఇ పణిఙ్ కినికార్,లోకురిఙ్ సపిన్కార్, రంకు బూలానికార్,గారిడ్ కినికార్,బొమెమ్ఙ
మాడిఃసిన్కార్,విజురకమ్ దిఅబదద్ం వరిగ్నికార్, నినిన్కార్ విజేరె గందకమ్ దాన్ సిసు కసిని సెరు ననిన్
బాడిడ్దు అరెప్ ఆనార్. అకక్ వరి వంతు. యాకదె రుండిసావు.

9 నసిత్వలె, కడెఃవెరిది జబుబ్ఙాణిఙ్ నిండితి మనిన్ ఏడు కుడుఃకెఙ్ అసిత్మనిన్ ఏడు
దేవుణుదూతార్ లొఇ ఒరెన్ వాజి, “ఇబెబ్ రఅ. గొరెపిలల్ ఆలిస్ ఆతి పెండిల్ దఙ్ డిఃదిఙ్ నిఙి తోరిసన్”,
ఇజి నఙి వెహాన్ . 10 దేవుణుఆతమ్దాన్ నిండితి మనిన్ నఙి, వాండు గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ ఉండి పెరి
గొరొన్ ముసుక్ ఒతాండె,యెరూసలేము ఇని దేవుణు పటన్ం, పరలోకమ్ దాన్ దేవుణుబాణిఙ్ డిఃగిజి
వాజినికతోరిసాత్ న్. 11అయపటన్ం,దేవుణుజాయ్ దాన్,దగదగమెరిసిమంజినిజాయ్ మనిన్సూరయ్
కాంతం ఇని పేరు మనిన్ ఎరాని జాయ్ మంజిని గొపప్ విలువాతి రంగు పణకుది జాయ్ లెకెండ్ ని,
గటిమనిన్ గాజు లెకెండ్ మహాద్ . 12 అయ పటన్మ్ దిఙ్ గొపప్ ఎతుత్ మనిన్ గోడఃని, మరి అయ
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గోడఃదిఙ్ పనెన్ండు దారబందమ్ కు మహె. అయ దారబందమ్ కాఙ్ పనెన్ండు దేవుణు దూతార్ 
మహార్ . దారబందమ్ కాఙ్ ఇసాయేలుది పనెన్ండు తెగెఙ పేరుకు రాసె ఆతె మహె. 13 తూర్ పు
దరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కుని ఉతత్రదరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కుని దసిణదరిఙ్ మూండి
దారబందమ్ కుని పడమాట దరిఙ్ మూండి దారబందమ్ కు మహె. 14 అయ పటన్మ్ ది గోడఃదిఙ్ 
పనెన్ండు పునాదిఙ్ మహె. అయ పనెన్ండు పునాదిఙ ముసుక్ గొరెపిలల్ అపొసుత్ రు ఆతి పనెన్ండు
మణిసిరి పేరుకు తోర్ జిమహె.

15 అయ పటన్మ్ దిఙ్ ని, దనిన్ గోడెఃఙ్ ని దారబందమ్ కు కొలిదెఙ్, నావెట వరిగ్ని దేవుణు దూత
కియుదు బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితిమనిన్ ఉండి కొలిని డుడుడ్ మహాద్ . 16అయపటన్ం 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 
తొహమనాద్. మరి అయ పటన్ం గాజు లెకెండ్ మనిన్ మెరిస్ని బఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆతమనాద్.
19 అయ పటన్మ్ ది గోడెఃఙ పునాది రకరకమ్ ది గొపప్ విలువాతి రంగు పణుకుఙాణిఙ్ సోకుదాన్ 
తయార్ ఆతమనాద్. మొదొహిపునాదిసూరయ్కాంతం ఇనిఎరానిరంగు పణకు, రుండిపునాదినీలి
రంగు పణకు,మూండిపునాది జమున రంగు పణకు,నాలిగ్ పునాది ఆకు రంగు పణకు. 20అయ్ దు
పునాదివయ్ డురయ్ం ఇనిరంగు పణకు,ఆరుపునాదికెంపుఇనిరంగు పణకు,ఏడుపూనాదిబఙారం
రంగు పణకు, ఎనిమిది పునాది గోమెదికం ఇని రంగు పణకు, తొమిమ్ది పునాది పుసయ్రాగం ఇని
రంగు పణకు, పది పునాది సొరణ్సూనియం ఇని రంగు పణకు, పదకొండు పునాది పదమ్రాగం ఇని
రంగుపణకు, పనెన్ండు పునాది సుగందం ఇని రంగు పణకాణిఙ్ కితత్ మనాద్ 21 దనిన్ పనెన్ండు
దారబందమ్ కు పనెన్ండు ముజెలుఙాణిఙ్ కితత్ మనాద్. ఉండి ఉండి దారబందం ఉండె పూసదానె
కితత్ మనాద్. పటన్మ్ దిరోడుఙ్ అడిగ్ మనిన్కెఙ్ తోరిజినిగాజుదిఙ్ పోలితిబఙారమ్ దాన్ తయార్ ఆత
మనాద్.

22విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ 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 విజు జాయ్ సీజి
మహాద్ . గొరెపిలల్ దనిన్ఙ్ దీవలెకెండ్ మహాద్ . 24విజుదేసెమ్ కాణిలోకుర్ అయజాయ్ దు నడిఃనార్.
బూమిముసుక్ మనిన్ రాజుర్, వరిఙ్ కల్ గితిమనిన్ విజు గవ్ రమ్ ని ఆసిత్ అయపటన్మ్ లొఇ తనార్.
25అబెబ్రెయుసిలెల్ండ,జాయ్ నెమనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బాఅయపటన్మ్ దిదారబందమ్ కు కెహ్ ఏద్. 26విజు
దేసమ్ కాణికార్ వరి ఆసిత్ఙ్ ని వరిఙ్ గవ్ రం తపిసిత్కెఙ్ విజు అయ పటన్మ్ లొఇ తనార్. 27 దేవుణు
వెట ఎలాకాలం బతిక్ని వరి పేరుకు రాసి ఇడ్ఃజిని గొరెపిలాల్ ది పుసత్కమ్ దు పేరుకు మనిన్కారె, దనిన్
లొఇ సొనార్. గాని సెఇ పణిఙ్ కినికార్, మొసెం కినికార్, సిగు ఆనికెఙ్ కినికార్ ఎయెర్ బా దనిన్ లొఇ
సొండెఙ్ అట్ ఏర్.

22
పాణంసీని గడడ్

1 నసిత్వలె, కలిత్సిలిల్ అదద్ం ననిన్, పాణం సీని ఏరు మనిన్ గడడ్ , దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది
సింహాసనమ్ దాన్ సొనిస్మంజినిక అయదేవుణు దూత నఙితోరిసాత్ న్. 2అయగడడ్ 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. అయ పాణం సీని మరాతి ఆకుఙ్ విజు
జాతిఙణి వరిఙ్ జబుబ్ఙాణిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ పణి కినాద్. 3దేవుణు సయిప్ సితిత్ మహికెఙ్ ఇనికబా
అయపటన్మ్ దు మన్ ఏద్. దేవుణుదిని గొరెపిలల్ది సింహాసనం అబెబ్ మంజినాద్. వనిన్ పణికినికార్ 
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వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసిమంజినార్. 4వారు దేవుణు ఎదు మంజి. మొకొం నిండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి
మంజినార్. వనిన్ పేరు వరి నొదుఙ రాసె ఆనాద్ లె. 5అబెబ్ ఎసెఙ్ బా రెయు మన్ ఏద్. దీవ జాయ్ 
గాని పొదుద్ జాయ్ గాని వరిఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పబు ఆతి దేవుణునె వరిఙ్ జాయ్ 
సీజిమంజినాన్. వారు అంతుసిలెల్ండ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కిజిమంజినార్.

6 మరి అయ దేవుణు దూత, నఙి యాలెకెండ్ వెహాన్ . “యా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ని
నిజమాతికెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఇనికెఙ్ వెహెఙ్ ఇజి వనిన్ పవకరిఙ్ వెహిస్ని దేవుణు, బేగి జరిగ్దెఙ్ 
మనిన్ వనకాఙ్ వనిన్ఙ్ సెందితివరిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ దూతెఙ్ పోకాన్.

యేసుమర్ జివాజినాన్.
7 “ఇదిలో నాను బేగినె వాజిన. యాపుసత్కమ్ దు మనిన్, దేవుణుబాణిఙ్ వాతి మాటెఙ్, వెంజి,

లొఙిజి, నడిఃనికాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికాన్ ఆనాన్”.
8యోహాను ఇని నాను, యాసఙతిఙ్ వెహ మనన్, 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 దుమనిన్మాటెఙ్ లొఙిజి నడిఃనివరివెట కూడ్ఃజి పణికినికానె. దేవుణుదిఙెపొగిడిఃజి
మాడిఃస్ అ”, ఇజి నఙి వెహాన్ .

10మరినావెటఈహ వెహాన్ . “యాపుసత్కమ్ దుమనిన్మాటెఙ్ దేవుణువెహికెఙ్,అందెఙెదినిన్ఙ్ 
మూకిస్సీలు కిదెఙ్ ఆఎద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙయాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ కాలండగుఆతమనాద్. 11తపుప్
పణిఙ్ కినికాన్ మరి ఒదె తపుప్ పణిఙ్ కిపిన్. ఎయెన్ బా కెలార్  బూలానికాన్ మరి కెలార్  బూలాజి
మనీన్. నీతి మనిన్కెఙ్ కినికాన్ మరి ఒదెద్ నీతి మనికెఙ్ కిపిన్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, మరి
అయాలెకెండ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజిమనీన్”.

12 “ఇదిలో,నాను బేగినెవాజిన. నాను వానివలె ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్,వాండు కితి పణిదిఙ్ తగితి
లెకెండ్ సీదెఙ్ ఇనాయం తనా. 13 అలాప్ని ఒమెగ నానె. మొదొహి - కాన్ ని కడెఃవెరిదికాన్ నానె.
మొదొల్ ని ఆకార్ నానె.

14పాణంసీనిమరాతిపటుక్ తిండెఙ్ అకుక్మనిన్కారాజిదారబందమ్ కాణిఙ్ అయపటన్మ్ లొఇ
సొండెఙ్ వరి సొకెక్ఙ్ నొర్ బానికార్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్. 15 నుకుడిఃఙ్ ని
మతిసినికార్, రంకు బూలానికార్, లోకురిఙ్ సపిన్కార్, బొమెమ్ఙమాడిఃసిన్కార్, అబదద్మ్ దిఙ్ పేమిసి
అయాలెకెండ్ కిజిమంజినికార్ విజేరె వెలిల్ మంజినార్.

16దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మనిన్వరివందిఙ్,యాసఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ యేసు ఇనినాను,
నా దూతెఙ్ పోక మనన్. నాను దావీదువెలెదాన్ సోతిత్ సిగుని వనిన్ తెగాదు పుటిత్కాన్. కోడిఃజామ్ దు
సోని గొపప్ జాయ్ మనిన్ సుక ఆతమనన్”.

17 మరి దేవుణు ఆతమ్ని పెండిల్ దఙ్ డిః, “రఅ”, ఇజి వెహిస్నార్. యాక వినికాన్ బా “రఅ’ ఇజి
వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బా ఏహిక్ కటిత్ఙ వాండు రపిన్. ఎయెన్ బా వాండు కోరితిత్లెకెండ్, పాణం సీని
ఏరు ఇని ఇనాయం సెడిడ్ఃనె లొసిన్.

18యాపుసత్కమ్ దు మనిన్ దేవుణు పవక వెహిమాటెఙ్ వెనివరిఙ్ విజేరిఙ్,వారు జాగరమండెఙ్ 
ఇజి నాను వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ఎయెన్ బా దినిన్వెట మరి ఇనికబా కూడుఃపిత్ఙయాపుసత్కమ్ దు
రాసిత్మని జబుబ్ఙ్ విజు, దేవుణు వనిన్ ముసుక్ తపిసాన్న్. 19 ఎయెన్ బాయాపుసత్కమ్ దు మనిన్
దేవుణు పవక వెహిమాటెఙ, ఇనికబాలాగితిఙ, వనిన్ఙ్ దేవుణుయాపుసత్కమ్ దు వెహిమనిపాణం
సీనిమరాతిపటుక్ తిండెఙ్ అకుక్ సిలిల్కాన్ లెకెండ్ కినాన్. నెగిగ్ పటన్మ్ దు వంతుమన్ ఇకాన్ లెకెండ్ 
కినాన్.
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20 యా సఙతిఙ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహిన్కాన్, “నిజమె నాను బేగినె వాజిన”, ఇజి వెహిస్నాన్.
ఆమెన్ . పబు ఆతియేసు రఅ. 21పబు ఆతియేసు దయాదరమ్ం దేవుణులోకుర్ విజెరె వెటమనీద్.
ఆమెన్.
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