Telugu, Acts 1

1 ఓ థెయొఫిల, యేసు తాను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనిన అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార, ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిన
2 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఆయన పర్పరచుమునకు చేరుు చేర్చుకొనబడిన దినమువర్పరచుకు ఆయన చేయుట కును బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకును ఆర్పరచుజ్ఞాపింభించిన వాటినన్నిటినిజ్ఞాపించిన

వాటిననిినన్నిటినిగూరిు చేర్చు నా మొదటి గచజ్ఞాపింథమును ర్పరచుచిజ్ఞాపించితిని.
3 ఆయన శచ మపడిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నలువది దినములవర్పరచుకు వారి కగపడుచు, దేవుని రజ్యవిని రాజ్యవిషయములనుగూరిు చేర్చు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు,

అనేక పప్రమాణములను చూపించ వారికి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్నితాను స్త లులకు పజీవునిగా కనుపర్పరచుచుకొనెను.
4 ఆయన వారిని కలిసికొని యీలగు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెనుమీరు యెరూషలేమునుజ్ఞాపిండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లక, నావలన వినిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్రయొకండ్రియొక్క

వాగా వాగ్దానముకొర్పరచుకు కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుడి;
5 యోహాను నీళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము ఇచెు చేర్చును గాని కొది వాగ్దా దిన ములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మలో బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందెద ర్పరచునెను.
6 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వారు కూడివచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడుపప్రభువా, యీ కాలమజ్ఞాపిందు ఇశచయేలునకు రజ్యవిని రాజ్యమును మర్పరచుల అను గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించెదవా? అని

ఆయనను అడుగగా ఆయన
7 కాల ములను స్త లులకు పమయములను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాధీనమజ్ఞాపిందుజ్ఞాపించుకొని యునాినన్నిడు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.
8 అయినను పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచుు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మీరు శకి్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ

స్త లులకు పమర్పరచుయ దేశముల యజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటను భూదిగజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ముల వర్పరచుకును
9 ఈ మాటలు చెపించతాను ఏర్ప, వారు చూచుచుజ్ఞాపిండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారి కనుినన్నిలకు కనబడకుజ్ఞాపిండ ఒక

మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.
10 ఆయన వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచుజ్ఞాపిండగా, వారు ఆకాశమువెకాశమువైప్పుడుప్ తేరి చూచు చుజ్ఞాపిండిరి. ఇదిగో తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు ధరిజ్ఞాపించుకొనిన యిద వాగ్దారు

మనుష్యని రాజ్యలు వారియొద వాగ్దా నిలిచి
11 గలిలయ మనుష్యని రాజ్యలర, మీరెంజ్ఞాపిందుకు నిలిచి ఆకాశమువెకాశమువైప్పుడుప్ చూచు చునాినన్నిరు? మీయొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండి పర్పరచులోకమునకు

చేరుు చేర్చుకొన బడిన యీ యేస,ఏ రీతిగా పర్పరచులోకమునకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లట మీరు చూచితిరో ఆ ంܥFజ్ఞాపిం
12 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొజ్ఞాపిండనుజ్ఞాపిండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి. ఆ కొజ్ఞాపిండ యెరూషలేమునకు

విశచజ్ఞాపింతిదినమున నడవదగినజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి స్త లులకు పమీపమున ఉనినన్నిది,
13 వారు పటొరకు కనిపెట్టుణములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి తాము బస్త లులకు ప చేయుచుజ్ఞాపిండిన మేడగదిలోనికి ఎకిండ్రియొక్కపోయిరి. వారెంవర్పరచునగా పేతురు, యోహాను,

యాకోబ, అజ్ఞాపిందెప్రయ, ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప, తోమా, బర్చునప్పుడు మీరు శక్తిలొమయి, మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తయి, అలఅల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబ, జెలోతే అనబడిన
సీమోను, యాకోబ కుమారుడగు యూద్ధాత్మద్వారా, ఆ అను వారు.
14 వీర్పరచుజ్ఞాపింద రును, వీరితోకూడ కొజ్ఞాపిందరు సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలును, యేసు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయెకాశమువైన మరియయు ఆయన స్త లులకు పహోదరులును ఏకమనసుదరులును ఏకమనస్సుతో ఎడ

తెగక ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేయుచుజ్ఞాపిండిరి.
15 ఆ కాలమజ్ఞాపిందు ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు నూట ఇరువదిమజ్ఞాపింది స్త లులకు పహోదరులు కూడియుజ్ఞాపిండగా పేతురు వారి మధని రాజ్య నిలిచి ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
16 స్త లులకు పహోదరులర, యేసును పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిన వారికి తోొనిన వారికి త్రోవ చూపించన యూద్ధాత్మద్వారా, ఆనుగూరిు చేర్చు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదుద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార పూర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాము

పలికిన లేఖనము నెర్పరచువేర్పరచువలసి యుజ్ఞాపిండెను.
17 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మనలో ఒకడుగా ఎజ్ఞాపించబడినవాడెకాశమువై యీ పరిచర్పరచుని రాజ్యలో ప్లుపొజ్ఞాపిందెను.
18 ఈ యూద్ధాత్మద్వారా, ఆ దప్రహమువలన స్త లులకు పజ్ఞాపింప్దిజ్ఞాపించిన రూకల నిచిు చేర్చు యొక పొలము కొనెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలకిచజ్ఞాపిందుగాపడి నడిమికి

బద వాగ్దాలైనకాశమువైనజ్ఞాపిందున అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని పేగులనిినన్నియు బయటికి వచెు చేర్చును.
19 ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి యెరూషలేములో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని వారికజ్ఞాపిందరికి తెలియ వచెు చేర్చును గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెల వాగ్దామ

అనబడియునినన్నిది; ద్ధాత్మద్వారా, ఆనికి ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిభూమి అని అర్పరచుప్రార్థము. ఇజ్ఞాపిందుకు పప్రమాణముగా
20 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యిలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ప్డెకాశమువైపోవునుగాక ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిలో ఎవడును కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండక పోవునుగాక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యుదని రాజ్యగము వేరకడు తీసికొనునుగాక

అని కీర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తినల గచజ్ఞాపింథములో వాప్రయబడియునినన్నిది.
21 కాబటిొరకు కనిపెట్టు యోహాను బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మమిచిు చేర్చునది మొదలుకొని పప్రభువెకాశమువైన యేసు మనయొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండి పర్పరచుమునకు చేరుు చేర్చుకొనబడిన దినము

వర్పరచుకు,
22 ఆయన మన మధని రాజ్య స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండిన కాలమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు మనతో కలిసియునినన్ని వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన

ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమునుగూరిు చేర్చు స్వాధీకిుగూర్చి సాక్షియెకాశమువై యుజ్ఞాపిండుట ఆవశని రాజ్యకమని చెపెతాను ఏర్పను.
23 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు యూసుచుకొనిన అపొస్త అను మారుపేరుగల బర్పరచుదరులును ఏకమనస్సుబారుపేరుగల బర్సబ్బా అనబడిన యోసప్పుడుప్ , మతీచుకొనిన అపొస్తయ అను ఇద వాగ్దారిని నిలువబెటిొరకు కనిపెట్టు
24 ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసిరి అజ్ఞాపిందరి హి అందరి హృదయములను ఎరిగియునినన్ని పప్రభువా,
25 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన చోటికి పోవుటకు యూద్ధాత్మద్వారా, ఆ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పపోయి పోగొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిన యీ పరి చర్పరచుని రాజ్యలోను అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాములోను ప్లుపొజ్ఞాపిందుటకు

వీరిద వాగ్దారిలో నీవు ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనినవానిని కనబర్పరచుచుమనిరి.
26 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వారు వీరినిగూరిు చేర్చు చీట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవేయగా మతీచుకొనిన అపొస్తయపేర్పరచుట చీటి వచెు చేర్చును గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పదునొందెదరు గనుక మీరు కజ్ఞాపిండుమజ్ఞాపింది అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులతో

కూడ లైనకిండ్రియొక్కజ్ఞాపింపబడెను.

Telugu, Acts 2

1 పెజ్ఞాపింతెకొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తను పజ్ఞాపిండుగదినము వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అజ్ఞాపిందరు ఒకచోట కూడియుజ్ఞాపిండిరి.
2 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలకాశమువైన గాలివజ్ఞాపింటి యొకధ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాని ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి అకస్వాధీ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతుచుకొనిన అపొస్తగా, వారు కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండియునినన్ని

యిలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు నిజ్ఞాపిండెను.
3 మరియు అగిినన్నిజ్ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాలలవజ్ఞాపింటి నాలుకలు విభాగిజ్ఞాపింపబడినట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుగా వారికి కనబడి, వారిలో ఒకొండ్రియొక్కకండ్రియొక్కని మీద వాప్రలగ
4 అజ్ఞాపిందరు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండినవారెంకాశమువై ఆ ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్శకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించినకొలది అనని రాజ్యభాషలతో మాటలడస్వాధీగిరి.
5 ఆ కాలమున ఆకాశము కిచజ్ఞాపిందనుజ్ఞాపిండు పప్రతి జ్యవినములో నుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చున భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండిరి .
6 ఈ శబ వాగ్దాము కలుగగా జ్యవినులు గుజ్ఞాపింప్పుడుప్లుగా కూడివచిు చేర్చు, పప్రతి మనుష్యని రాజ్యడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాభాషతో వారు మాటలడుట విని

కలవర్పరచుపడిరి.
7 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట అజ్ఞాపిందరు విభాప్రజ్ఞాపింతినొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడిఇదిగో మాటలడుచునినన్ని వీర్పరచుజ్ఞాపిందరు గలిలయులు కార ?
8 మనలో పప్రతివాడు తాను ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టున దేశప్పుడుప్భాషతో వీరు మాటలడుట మనము వినుచునాినన్నిమే; ఇదేమి?
9 ప్రీ్చునప్పుడు మీరు శక్తియులు మాదీయులు ఏలమీయులు, మైన గాలసొపొత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమియ యూదయ కపతాను ఏర్పదొకియ, పొజ్ఞాపింతు ఆసియ ఫ
ప్ర గియ పజ్ఞాపింప్పుడుప్లియ

ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త అను దేశములయజ్ఞాపిందలి వారు,
10 కురేనేదగేదగ్గర్పరచు లిబియ ప్ప్రజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములయజ్ఞాపిందు కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్నివారు, రోమానుజ్ఞాపిండి పర్పరచువాసులుగావచిు చేర్చునవారు, యూదులు,

యూదమత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రవిష్యొరకు కనిపెట్టులు,
11 కచ తీయులు అర్పరచుబీయులు మొదలైనకాశమువైన మన మజ్ఞాపిందర్పరచుమును, వీరు మన భాషలతో దేవుని గొపతాను ఏర్పకార్పరచుని రాజ్యములను వివరిజ్ఞాపించుట

వినుచునాినన్నిమని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి.
12 అజ్ఞాపిందరు విభాప్రజ్ఞాపింతినొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది యెట్టుడి;చితోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి.
13 కొజ్ఞాపిందరెంకాశమువైతే వీరు కొచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్త మదని రాజ్యముతో నిజ్ఞాపిండియునాినన్నిర్పరచుని అపహాస్త లులకు పని రాజ్యము చేసిరి.
14 అయితే పేతురు ఆ పదునొందెదరు గనుక మీరు కరితోకూడ లేచి నిలిచి బిగేదగ్గర్పరచుగా వారితో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుయూదయ మనుష్యని రాజ్యలర , యెరూషలేములో

కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త జ్యవినులర, యిది మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిేదగ్గ నా మాట
15 మీరు ఊహించెదవా? అని జ్ఞాపించునట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు వీరు మతుచుకొనిన అపొస్తలు కారు, పొప్రదు వాగ్దాబొడిచి జ్మయిన కాలేదు.
16 యోవేలు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార చెపతాను ఏర్పబడిన స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి యిదే, ఏమనగా
17 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్య దినములయజ్ఞాపిందు నేను మనుష్యని రాజ్యలజ్ఞాపిందరిమీద నా ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరిజ్ఞాపించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిలును

పప్రవచిజ్ఞాపించెదరు మీ ¸°వనులకు దర్పరచుదర్శనములు కలుగును మీ వి అందరి హృదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాల
18 ఆ దినములలో నా ద్ధాత్మద్వారా, ఆసులమీదను నా ద్ధాత్మద్వారా, ఆసురజ్ఞాపిండప్ర మీదను నా ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరిజ్ఞాపించెదను గనుక వారు పప్రవచిజ్ఞాపించెదరు .
19 పెకాశమువైన ఆకాశమజ్ఞాపిందు మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములను కిచజ్ఞాపింద భూమిమీద సూచకకిచయలను ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమును అగిినన్నిని పొగ ఆవిరిని కలుగజేసెదను.
20 పప్రభువు పప్రత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యక్షమగు ఆ మహాదినము రకమునుప్పుడుప్సూరుని రాజ్యడు చీకటిగాను చజ్ఞాపిందుప్రడు ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిముగాను మారు దురు .
21 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రభువు నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయు వార్పరచుజ్ఞాపిందరును ర్పరచుక్షణపొజ్ఞాపిందుదురు అని దేవుడు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిడు.
22 ఇశచయేలువార్పరచులర, యీ మాటలువినుడి. దేవుడు నజ్యవిరేయుడగు యేసుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అదుు యేసుచేత అద్భుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములను మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్య ములను

సూచకకిచయలను మీ మధని రాజ్యను చేయిజ్ఞాపించి, ఆయనను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినవలన మైన గాలప్పుడుప్తాను ఏర్పపొజ్ఞాపిందినవానిగా మీకు కనబర్పరచుచెను; ఇది మీరే
యెరుగుదురు.
23 దేవుడు నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించిన స్త లులకు పజ్ఞాపింకలతాను ఏర్పమును ఆయన భవిషని రాజ్యద్ జ్ఞానము జ్ ఆజ్ఞానమును అనుస్త లులకు పరిజ్ఞాపించి అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపింపబడిన యీయనను మీరు

దుష్యొరకు కనిపెట్టులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి సిలువ వేయిజ్ఞాపించి చజ్ఞాపింపించతిరి.
24 మర్పరచుణము ఆయనను బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి యుజ్ఞాపించుట అస్వాధీధని రాజ్యము గనుక దేవుడు మర్పరచుణవేదనలు తొలగిజ్ఞాపించి ఆయనను లేపెను .
25 ఆయననుగూరిు చేర్చు ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను నేనెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నా యెదుట పప్రభువును చూచు చుజ్ఞాపింటిని ఆయన నా కుడిప్ర్పరచుదర్శ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామున

నునాినన్నిడు గనుక నేను కదలు చేర్చుబడను.
26 కావున నా హి అందరి హృదయము ఉలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లసిజ్ఞాపించెను; నా నాలుక ఆనజ్ఞాపిందిజ్ఞాపించెను మరియు నా శరీర్పరచుము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా

ఉజ్ఞాపిండును.
27 నీవు నా ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను ప్తాళ్లక, నావలన వినిన తండ్రములో విడిచిపెటొరకు కనిపెట్టువు నీ పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాని కుళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపటొరకు కనిపెట్టునియని రాజ్యవు.
28 నాకు జీవమార్పరచుేదగ్గములు తెలిపించతివి నీ దర్పరచుదర్శన మనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి ననుినన్ని ఉలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లస్త లులకు పముతో నిజ్ఞాపింపెదవు
29 స్త లులకు పహోదరులర, మూలప్పుడుప్రుష్యడగు ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదునుగూరిు చేర్చు మీతో నేను ధారళ్లక, నావలన వినిన తండ్రముగ మాటలడవచుు చేర్చును. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చనిపోయి

స్త లులకు పమాధించుటకును ఆరంభిచేయబడెను;
30 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని స్త లులకు పమాధించుటకును ఆరంభి నేటివర్పరచుకు మన మధని రాజ్య నునినన్నిది. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తియెకాశమువై యుజ్ఞాపిండెను గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని గర్పరచుు యేసుచేత అద్భుఫలములోనుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

సిజ్ఞాపింహాస్త లులకు పనముమీద ఒకని కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుదును అని దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన
31 కీచసుచుకొనిన అపొస్త ప్తాళ్లక, నావలన వినిన తండ్రములో విడువ బడలేదనియు, ఆయన శరీర్పరచుము కుళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోలేదనియు ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు ముజ్ఞాపిందుగా తెలిసికొని ఆయన

ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమును గూరిు చేర్చు చెపెతాను ఏర్పను.
32 ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి3 మేమజ్ఞాపిందర్పరచుము స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలము.
33 కాగా ఆయన దేవుని కుడి ప్ర్పరచుదర్శ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామునకు హెచిు చేర్చుజ్ఞాపింపబడి, పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను గూరిు చేర్చున వాగా వాగ్దానమును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్రవలన పొజ్ఞాపింది, మీరు

చూచుచు వినుచునునినన్ని దీనిని కుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరిజ్ఞాపించి యునాినన్నిడు.
34 ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు పర్పరచులోకమునకు ఎకిండ్రియొక్క పోలేదు; అయితే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడిటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను నేను నీ శతుొనిన వారికి త్రోవులను నీ ప్దములకిచజ్ఞాపింద ప్దపీఠ
35 ముగా ఉజ్ఞాపించువర్పరచుకు నీవు నా కుడిప్ర్పరచుదర్శ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామున కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండుమని పప్రభువు నా పప్రభువుతో చెపెతాను ఏర్పను.
36 మీరు సిలువవేసిన యీ యేసునే దేవుడు పప్రభువుగాను కీచసుచుకొనిన అపొస్తగాను నియమిజ్ఞాపించెను. ఇది ఇశచయేలు వజ్ఞాపింశ మజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు రూఢిగా

తెలిసికొనవలైననని చెపెతాను ఏర్పను.
37 వారు ఈ మాట విని హి అందరి హృదయములో నొందెదరు గనుక మీరు చుు చేర్చుకొని స్త లులకు పహోదరులర, మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులను

అడుగగా
38 పేతురుమీరు మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు పొజ్ఞాపింది, ప్పక్షమాపణ నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము పప్రతివాడు యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త నామమున బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందుడి;

అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మీరు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ అను వర్పరచుము పొజ్ఞాపిందుదురు.
39 ఈ వాగా వాగ్దానము మీకును మీ పించలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలకును దూర్పరచుసుప్రార్థలజ్ఞాపిందరికిని, అనగా పప్రభువెకాశమువైన మన దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు పించలిచిన

వారికజ్ఞాపిందరికిని చెజ్ఞాపిందునని వారితో చెపెతాను ఏర్పను.
40 ఇజ్ఞాపింకను అనేక విధములైనకాశమువైన మాటలతో స్వాధీక్షని రాజ్యమిచిు చేర్చుమీరు మూరు్యమిచ్చిమీరు మూర్ఖులగు ఈ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుమువారికి వేరెంకాశమువై ర్పరచుక్షణపొజ్ఞాపిందుడని వారిని

హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించెను.
41 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని వాకని రాజ్యము అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించినవారు బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందిరి, ఆ దినమజ్ఞాపిందు ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు మూడువేల మజ్ఞాపింది

చేర్పరచుు చేర్చుబడిరి.
42 వీరు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల బోధయజ్ఞాపిందును స్త లులకు పహవాస్త లులకు పమజ్ఞాపిందును, రట్ొరకు కనిపెట్టు విరుచుటయజ్ఞాపిందును ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేయుటయజ్ఞాపిందును ఎడతెగక

యుజ్ఞాపిండిరి.
43 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రతివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములును సూచకకిచయలును అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార

జ్యవిరిగెను.
44 విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించినవార్పరచుజ్ఞాపిందరు ఏకముగా కూడి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమకు కలిగినదజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు స్త లులకు పమష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుగా ఉజ్ఞాపించు కొనిరి.
45 ఇదియుగాక వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ చర్పరచుసిప్రార్థరసుచుకొనిన అపొస్తలను అమిాస్తులను అమి్మ, అజ్ఞాపిందరికిని వారి వారి అకండ్రియొక్కర్పరచుకొలది పజ్ఞాపించిపెటిొరకు కనిపెట్టురి.
46 మరియు వారేకమనసుండ్రియొక్కలైనకాశమువై పప్రతిదినము దేవాలయములో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్పక కూడుకొనుచు ఇజ్ఞాపింటిజ్ఞాపింట రట్ొరకు కనిపెట్టు విరుచుచు, దేవుని

సుచుకొనిన అపొస్తతిజ్ఞాపించుచు, పప్రజ్యవిలజ్ఞాపిందరివలన దయపొజ్ఞాపిందినవారెంకాశమువై
47 ఆనజ్ఞాపిందముతోను నిషండ్రియొక్కపటమైన గాలకాశమువైన హి అందరి హృదయముతోను ఆహార్పరచుము ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనుచుజ్ఞాపిండిరి. మరియు పప్రభువుర్పరచుక్షణ

పొజ్ఞాపిందుచునినన్నివారిని అనుదినము వారితో చేరుు చేర్చుచుజ్ఞాపిండెను.

Telugu, Acts 3

1 పగలు మూడు గజ్ఞాపింటలకు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనకాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎకిండ్రియొక్క వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచుజ్ఞాపిండగా ,
2 ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టునది మొదలుకొని కుజ్ఞాపింటివాడెకాశమువైన యొక మనుష్యని రాజ్యడు మోసికొనిపోబడుచుజ్ఞాపిండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవారిని

భించిన వాటినన్నిటినిక్షమడుగుటకు కొజ్ఞాపిందరు పప్రతిదినము వానిని శి అందరి హృజ్ఞాపింగార్పరచుమను దేవాలయప్పుడుప్ ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుమునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దా ఉజ్ఞాపించుచు వచిు చేర్చురి.
3 పేతురును యోహానును దేవాలయములో పప్రవేశించి జ్ఞాపింప బోవునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వాడు చూచి భించిన వాటినన్నిటినిక్షమడుగగా
4 పేతురును యోహానును వానిని తేరి చూచిమాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు చూడుమనిరి.
5 వాడు వారియొద వాగ్దా ఏమైన గాలకాశమువైన దొరుకునని కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచు వారియజ్ఞాపిందు లక్షని రాజ్యముజ్ఞాపించెను.
6 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట పేతురువెజ్ఞాపిండి బజ్ఞాపింగార్పరచుములు నాయొద వాగ్దా లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీ కిచుు చేర్చుచునాినన్నిను; నజ్యవిరేయుడెకాశమువైన యేసు కీచసుచుకొనిన అపొస్త

నామమున నడువుమని చెపించతాను ఏర్ప
7 వాని కుడిచెయిని రాజ్య పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని లేవనెతెచుకొనిన అపొస్తను; వెజ్ఞాపింటనే వాని ప్దములును చీలమజ్ఞాపిండలును బలము పొజ్ఞాపిందెను.
8 వాడు దిగుేదగ్గన లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గజ్ఞాపింతులు వేయుచు దేవుని సుచుకొనిన అపొస్తతిజ్ఞాపించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి

వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను.

9 వాడు నడుచుచు దేవుని సుచుకొనిన అపొస్తతిజ్ఞాపించుట పప్రజ్యవిలజ్ఞాపిందరు చూచి
10 శి అందరి హృజ్ఞాపింగార్పరచుమను దేవా లయప్పుడుప్ ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుమునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దా భించిన వాటినన్నిటినిక్షముకొర్పరచుకు కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండినవాడు వీడే అని గురెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిరిగి,వానికి జ్యవిరిగిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని

చూచి విస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయముతో నిజ్ఞాపిండి పర్పరచువశులైనకాశమువైరి.
11 వాడు పేతురును యోహానును పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యుజ్ఞాపిండగా, పప్రజ్యవిలజ్ఞాపిందరు విస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయమొజ్ఞాపింది సొలొమోనుదను మజ్ఞాపింటపములో ఉనినన్ని

వారియొద వాగ్దాకు గుజ్ఞాపింప్పుడుప్గా పరుగెతిచుకొనిన అపొస్తవచిు చేర్చురి.
12 పేతురు దీనిని చూచి పప్రజ్యవిలతో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుఇశచయేలీయులర, మీరు వీని విషయమైన గాలకాశమువై యెజ్ఞాపిందుకు ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడుచునాినన్నిరు?

మాసొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిశకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి చేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినెకాశమువైనను భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినెకాశమువైనను నడవను వీనికి బలమిచిు చేర్చు నట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుగా మీరెంజ్ఞాపిందుకు మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తేరి చూచుచునాినన్నిరు ?
13 అబాప్రహాము ఇస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకు యాకోబ అనువారి దేవుడు, అనగా మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన సవకుడెకాశమువైన యేసును

మహించెదవా? అని మపర్పరచుచియునాినన్నిడు; మీరయనను అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించితిరి, పించలతు ఆయనను విడుదల చే¸
14 మీరు పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాడును నీతిమజ్ఞాపింతుడునెకాశమువైన వానిని నిరకరిజ్ఞాపించి, నర్పరచు హజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికుడెకాశమువైన మనుష్యని రాజ్యని మీకు అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపింప్పుడుప్మని అడిగి

తిరి.
15 మీరు జీవాధించుటకును ఆరంభిపతిని చజ్ఞాపింపించతిరి గాని దేవుడు ఆయనను మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి లేపెను; అజ్ఞాపిందుకు మేము స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలము.
16 ఆయన నామమజ్ఞాపిందలి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముమూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి యెరిగియునినన్ని వీనిని బలపర్పరచుచెను;

ఆయనవలన కలిగిన విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమే మీ అజ్ఞాపిందరియెదుట వీనికి ఈ పూర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణస్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కలుగజేసెను.
17 స్త లులకు పహోదరులర, మీరును మీ అధించుటకును ఆరంభికారులును తెలియక చేసితిర్పరచుని నాకు తెలియును.
18 అయితే దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన కీచసుచుకొనిన అపొస్త శచ మపడునని స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలనోట ముజ్ఞాపిందుగా పప్రచుర్పరచుపర్పరచుచిన విషయ ములను ఈలగు

నెర్పరచువేరెంు చేర్చును.
19 పప్రభువు స్త లులకు పముఖము నుజ్ఞాపిండి విశచజ్ఞాపింతికాలములు వచుు చేర్చునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను
20 మీకొర్పరచుకు నియమిజ్ఞాపించిన కీచసుచుకొనిన అపొస్తయేసును ఆయన పజ్ఞాపింప్పుడుప్నట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను మీ ప్పములు తుడిచివేయబడు నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తమును

మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు నొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది తిరుగుడి.
21 అనిినన్నిటికి కుదురుబాట్టుడి;చి కాలములు వచుు చేర్చునని దేవుడు ఆదినుజ్ఞాపిండి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధా పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలనోట పలికిజ్ఞాపించెను. అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివర్పరచుకు

యేసు పర్పరచులోక నివాసియెకాశమువై యుజ్ఞాపిండుట ఆవశని రాజ్యకము.
22 మోషే యిటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుపప్రభువెకాశమువైన దేవుడు నావజ్ఞాపింటి యొక పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిను మీ స్త లులకు పహోదరులలో నుజ్ఞాపిండి మీకొర్పరచుకు ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించును ; ఆయన మీతో

ఏమి చెపించతాను ఏర్పనను అనిినన్ని విషయములలో మీరయన మాట విన వలైనను.
23 ఆ పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి మాట విననివాడు పప్రజ్యవిలలో ఉజ్ఞాపిండకుజ్ఞాపిండ స్త లులకు పర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వానాశనమగుననెను.
24 మరియు స్త లులకు పమూయేలు మొదలుకొని యెజ్ఞాపిందరు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలు పప్రవచిజ్ఞాపించిరో వార్పరచుజ్ఞాపిందరు ఈ దినమునుగూరిు చేర్చు పప్రకటిజ్ఞాపించిరి.
25 ఆ పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలకును, దేవుడు అబాప్రహాముతో నీ స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమజ్ఞాపిందు భూలోక వజ్ఞాపింశములనిినన్నియు ఆశీర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాదిజ్ఞాపింపబడునని చెపించతాను ఏర్ప మీ

పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులతో చేసిన నిబజ్ఞాపింధనకును, మీరు వార్పరచుసులైనకాశమువై యునాినన్నిరు.
26 దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన సవకుని ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించి, మీలో పప్రతివానిని వాని దుషొరకు కనిపెట్టుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామునుజ్ఞాపిండి మళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లజ్ఞాపించుటవలన మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ నాశీర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాదిజ్ఞాపించుటకు

ఆయనను మొదట మీయొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపెనని చెపెతాను ఏర్పను.

Telugu, Acts 4

1 వారు పప్రజ్యవిలతో మాటలడుచుజ్ఞాపిండగా, యాజ్యవికులును దేవాలయప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభిపతియు స్త లులకు పదూ వాగ్దాకయుని రాజ్యలును
2 వారు పప్రజ్యవి లకు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటయు, యేసునుబటిొరకు కనిపెట్టు మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి ప్పుడుప్నరు తాప్రార్థనము కలుగునని పప్రకటిజ్ఞాపించుటయు చూచి

కలవర్పరచుపడి వారిమీదికివచిు చేర్చు
3 వారిని బలతాండ్రియొక్కర్పరచుముగా పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని, స్వాధీయజ్ఞాపింకాలమైన గాలకాశమువైనజ్ఞాపిందున మరునాటివర్పరచుకు వారిని కావలిలో ఉజ్ఞాపించిరి.
4 వాకని రాజ్యము వినినవారిలో అనేకులు నమిాస్తులను అమి్మరి. వారిలో ప్పుడుప్రుష్యల స్త లులకు పజ్ఞాపింఖని రాజ్య యిజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు అయిదువేలు ఆయెను.
5 మరునాడు వారి అధించుటకును ఆరంభికారులును పెద వాగ్దాలును శసుచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలును యెరూషలేములో కూడుకొనిరి.
6 పప్రధాన యాజ్యవికుడెకాశమువైన అనినన్నియు కయపయు, యోహానును అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందుప్రను పప్రధానయాజ్యవికుని బజ్ఞాపింధువులజ్ఞాపిందరు వారితో కూడ

ఉజ్ఞాపిండిరి.
7 వారు పేతురును యోహానును మధని రాజ్యను నిలువబెటిొరకు కనిపెట్టు మీరు ఏ బలముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఏ నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు దీనిని చేసితిర్పరచుని అడుగగా
8 పేతురు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండినవాడెకాశమువై యిటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుపప్రజ్యవిల అధించుటకును ఆరంభికారులర, పెద వాగ్దాలర,
9 ఆ దుర్పరచురుపేరుగల బర్సబ్బాలునికి చేయబడిన ఉపకార్పరచుమునుగూరిు చేర్చు వాడు దేనివలన స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందెనని నేడు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను

విమరిదర్శజ్ఞాపించుచునాినన్నిరు గనుక

10 మీర్పరచుజ్ఞాపిందరును ఇశచయేలు పప్రజ్యవిలజ్ఞాపిందరును తెలిసికొనవలసిన దేమనగా, మీరు సిలువవేసినటిొరకు కనిపెట్టుయు, మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి దేవుడు

లేపించనటిొరకు కనిపెట్టుయు నజ్యవిరేయుడెకాశమువైన యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త నామముననే వీడు స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపొజ్ఞాపింది మీ యెదుట నిలుచుచునాినన్నిడు.
11 ఇలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టువారెంకాశమువైన మీరు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిి అందరి హృణీకరిజ్ఞాపించిన రయి ఆయనే; ఆ రయి మూలకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలరయి ఆయెను.
12 మరి ఎవనివలనను ర్పరచుక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందవలైనను గాని, ఆకాశము కిచజ్ఞాపింద మనుష్యని రాజ్యలలో

ఇయని రాజ్యబడిన మరి ఏ నామమున ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందలేము అనెను.
13 వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యమును చూచినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు విదని రాజ్యలేని ప్మరులని గచ హించెదవా? అని జ్ఞాపించి ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడి, వారు

యేసుతోకూడ ఉజ్ఞాపిండినవార్పరచుని గురెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిరిగిరి.
14 స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందిన ఆ మనుష్యని రాజ్యడు వారితో కూడ నిలిచియుజ్ఞాపిండుట చూచి యేమియు ఎదురు చెపతాను ఏర్పలేకపోయిరి.
15 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు స్త లులకు పభ వెలుపలికి పొజ్ఞాపిండని వారి కాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలోతాము ఆలోచన చేసి
16 ఈ మనుష్యని రాజ్యలను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రసిదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైన సూచకకిచయ చేయ బడియునినన్నిదని యెరూషలేములో

కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని వారి కజ్ఞాపిందరికి స్త లులకు పతాను ఏర్పషొరకు కనిపెట్టుమే, అది జ్యవిరుగలేదని చెపతాను ఏర్పజ్యవి
17 అయినను ఇది పప్రజ్యవిలలో ఇజ్ఞాపింక వాని రాజ్యపించజ్ఞాపింపకుజ్ఞాపిండుటకెకాశమువైఇకమీదట ఈ నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు యే మనుష్యని రాజ్యలతోనెకాశమువైనను మాటలడ

కూడదని మనము వారిని బెదరుపెటొరకు కనిపెట్టువలైననని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి.
18 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారిని పించలిపించజ్ఞాపించిమీరు యేసు నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు యెజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమును మాటలడకూడదు , బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపనుకూడదని

వారికాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిరి.
19 అజ్ఞాపిందుకుపేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవుని మాట వినుటకజ్ఞాపింట్ మీ మాట వినుట దేవుని ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుకి నాని రాజ్యయమా?

మీరే చెప్పుడుప్తాను ఏర్పడి;
20 మేము కనినన్నివాటిని వినినన్నివాటిని చెపతాను ఏర్పక యుజ్ఞాపిండలేమని వారికి ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచుమిచిు చేర్చురి;
21 పప్రజ్యవిలజ్ఞాపిందరు జ్యవిరిగిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆనినిగూరిు చేర్చు దేవుని మహించెదవా? అని మపర్పరచుచుచుజ్ఞాపిండిరి గనుక స్త లులకు పభవారు పప్రజ్యవిలకు భయపడి , వీరిని శించి కిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపించు

విధమేమియు కనుగొన లేక వీరిని గటిొరకు కనిపెట్టుగా బెదరిజ్ఞాపించి విడుదలచేసిరి.
22 స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థ పర్పరచుచుట అను ఆ సూచకకిచయ యెవని విషయములో చేయబడెనో వాడు నలువది ఏజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకజ్ఞాపింట్ ఎకుండ్రియొక్కవ వయసుదరులును ఏకమనస్సు

గలవాడు.
23 వారు విడుదల నొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినులయొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చు, పప్రధానయాజ్యవికులును పెద వాగ్దాలును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమతో చెపించతాను ఏర్పన మాటల ననిినన్నిటిని

వారికి తెలిపించరి.
24 వారు విని, యేక మనసుదరులును ఏకమనస్సుతో దేవునికిట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల బిగేదగ్గర్పరచుగా మొఱపెటిొరకు కనిపెట్టురి. నాథ, నీవు ఆకాశమును భూమిని స్త లులకు పముదప్రమును వాటిలోని

స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమును కలుగజేసినవాడవు.
25 అనని రాజ్యజ్యవినులు ఏల అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి చేసిరి? పప్రజ్యవిలైనజ్ఞాపిందుకు వని రాజ్యర్పరచుప్రార్థమైన గాలకాశమువైన ఆలోచనలు పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిరి?
26 పప్రభువుమీదను ఆయన కీచసుచుకొనిన అపొస్తమీదను3 భూరజులు లేచిరి, అధించుటకును ఆరంభికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు

పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార మా త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్రయు నీ సవకుడునెకాశమువైన ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు నోట పలికిజ్ఞాపించితివి.
27 ఏవి జ్యవిరుగవలైననని నీ హస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమును నీ స్త లులకు పజ్ఞాపింకలతాను ఏర్పమును ముజ్ఞాపిందు నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయిజ్ఞాపించెనో,
28 వాటి ననిినన్నిటిని చేయుటకెకాశమువై నీవు అభించిన వాటినన్నిటినిషేకిజ్ఞాపించిన నీ పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధా సవకుడెకాశమువైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొజ్ఞాపింతి పించలతును

అనని రాజ్యజ్యవినులతోను ఇశచయేలు పప్రజ్యవిలతోను ఈ పటొరకు కనిపెట్టుణమజ్ఞాపిందు నిజ్యవిముగా కూడుకొనిరి.
29 పప్రభువా, ఈ స్త లులకు పమయమునజ్ఞాపిందు వారి బెదరిజ్ఞాపింప్పుడుప్లు చూచి
30 రోగులను స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థపర్పరచుచుటకును, నీ పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధా సవకుడెకాశమువైన యేసు నామము ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార సూచక కిచయలను మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములను

చేయు టకును నీ చెయిని రాజ్య చాచియుజ్ఞాపిండగా, నీ ద్ధాత్మద్వారా, ఆసులు బహు ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా నీ వాకని రాజ్యమును బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అనుగచ హించెదవా? అని జ్ఞాపించుము.
31 వారు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయగానే వారు కూడి యునినన్ని చోట్టుడి;చి కజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించెను; అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వార్పరచుజ్ఞాపిందరు పరి శుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండినవారెంకాశమువై దేవుని

వాకని రాజ్యమును ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించిరి.
32 విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించినవార్పరచుజ్ఞాపిందరును ఏకహి అందరి హృదయమును ఏకాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయు గలవారెంకాశమువై యుజ్ఞాపిండిరి. ఎవడును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినదని అనుకొనలేదు; వారికి కలిగినదజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు వారికి స్త లులకు పమష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుగా ఉజ్ఞాపిండెను.
33 ఇదియుగాక అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు బహు బలముగా పప్రభువెకాశమువైన యేసు ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమును గూరిు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్యమిచిు చేర్చురి. దెకాశమువైవకి అందరి హృప

అజ్ఞాపిందరియజ్ఞాపిందు అధించుటకును ఆరంభికముగా ఉజ్ఞాపిండెను.
34 భూములైనకాశమువైనను ఇజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయినను కలిగినవార్పరచుజ్ఞాపిందరు వాటిని అమిాస్తులను అమి్మ, అమిాస్తులను అమి్మన వాటి వెలతెచిు చేర్చు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల ప్దములయొద వాగ్దా

పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచు వచిు చేర్చురి.
35 వారు పప్రతివానికి వానివాని అకండ్రియొక్కర్పరచుకొలది పజ్ఞాపించిపెటిొరకు కనిపెట్టురి గనుక వారిలో ఎవనికిని కొదువలేకపోయెను.
36 కుపప్రలో ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టున లేవీయుడగు యోసప్పుడుప్ అను ఒక డుజ్ఞాపిండెను. ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు, హెచు చేర్చురిక ప్పుడుప్తుొనిన వారికి త్రోడు అని అర్పరచుప్రార్థమిచుు చేర్చు

బర్పరచుినన్నిబా అను పేరు పెటిొరకు కనిపెట్టుయుజ్ఞాపిండిరి. ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు భూమిగలవాడెకాశమువై యుజ్ఞాపిండి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని అమిాస్తులను అమి్మ

37 ద్ధాత్మద్వారా, ఆని వెలతెచిు చేర్చు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల ప్దములయొద వాగ్దా పెట్ొరకు కనిపెట్టును.

Telugu, Acts 5

1 అననీయ అను ఒక మనుష్యని రాజ్యడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన భార్పరచుని రాజ్యయెకాశమువైన స్త లులకు పపీతాను ఏర్పరతో ఏకమైన గాలకాశమువై పొలమమైన గాల్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను .
2 భార్పరచుని రాజ్య యెరుకనే వాడు ద్ధాత్మద్వారా, ఆని వెలలో కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ద్ధాత్మద్వారా, ఆచుకొని కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి తెచిు చేర్చు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల ప్దములయొద వాగ్దా పెట్ొరకు కనిపెట్టును .
3 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ద్ధాత్మద్వారా, ఆచుకొని పరి శుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను మోస్త లులకు పప్పుడుప్చుు చేర్చుటకు స్వాధీతాను ఎజ్ఞాపిందుకు నీ

హి అందరి హృదయ మును పేప్రరేపించజ్ఞాపించెను.?
4 అది నీయొద వాగ్దా నునినన్నిప్పుడుప్డు నీదే గద్ధాత్మద్వారా, ఆ? అమిాస్తులను అమి్మన పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట అది నీ వశమైన గాలకాశమువై యుజ్ఞాపిండలేద్ధాత్మద్వారా, ఆ? యెజ్ఞాపిందుకు ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి నీ

హి అందరి హృదయములో ఉదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించు కొనాినన్నివు? నీవు మనుష్యని రాజ్యలతో కాదు దేవునితోనే అబదొస్త లులకు పరిశుద్ధామా
5 అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి ప్ప్రణము విడువగా వినినవారి కజ్ఞాపిందరికిని మిగుల భయము కలిగెను;
6 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పడుచు వారు లేచి వానిని బటొరకు కనిపెట్టుతో చుటిొరకు కనిపెట్టు మోసికొనిపోయి ప్తిపెటిొరకు కనిపెట్టురి .
7 ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు మూడు గజ్ఞాపింటల సపటికి వానిభార్పరచుని రాజ్య జ్యవిరిగినది యెరుగక లోపలికి వచెు చేర్చును .
8 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పేతురుమీరు ఆ భూమిని ఇజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిక అమిాస్తులను అమి్మతిర నాతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పమని ఆమైన గాలను అడిగెను. అజ్ఞాపిందుకామైన గాల అవును ఇజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిక

అని చెపెతాను ఏర్పను.
9 అజ్ఞాపిందుకు పేతురుపప్రభువుయొకండ్రియొక్క ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను శోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకు మీరెంజ్ఞాపిందుకు ఏకీభవిజ్ఞాపించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని ప్తిపెటిొరకు కనిపెట్టునవారి

ప్దములు వాకిటనే యునినన్నివి; వారు నినుినన్నిను మోసికొని పోవుదుర్పరచుని ఆమైన గాలతొ
10 వెజ్ఞాపింటనే ఆమైన గాల అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ప్దములయొద వాగ్దా పడి ప్ప్రణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు, లోపలికి వచిు చేర్చు, ఆమైన గాల చనిపోయినది చూచి,

ఆమైన గాలను మోసికొనిపోయి, ఆమైన గాల పెనిమిటియొద వాగ్దా ప్తిపెటిొరకు కనిపెట్టురి.
11 స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటికిని, ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు వినినవారికజ్ఞాపిందరికిని మిగుల భయము కలిగెను.
12 పప్రజ్యవిలమధని రాజ్య అనేకమైన గాలకాశమువైన సూచకకిచయలును మహ తాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములును అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి చేయబడుచుజ్ఞాపిండెను. మరియు

వార్పరచుజ్ఞాపిందరు ఏకమనసుండ్రియొక్కలైనకాశమువై సొలొమోను మజ్ఞాపింటప ములో ఉజ్ఞాపిండిరి.
13 కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసి కొనుటకు తెగిజ్ఞాపింపలేదు గాని

14 పప్రజ్యవిలు వారిని ఘనపర్పరచుచు చుజ్ఞాపిండిరి. ప్పుడుప్రుష్యలును సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలును అనేకులు మరియెకుండ్రియొక్కవగ విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసులైనకాశమువై పప్రభువు పక్షమున

చేర్పరచుు చేర్చుబడిరి.
15 అజ్ఞాపిందు చేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పేతురు వచుు చేర్చుచుజ్ఞాపిండగా జ్యవినులు రోగులను వీధులలోనికి తెచిు చేర్చు, వారిలో ఎవనిమీదనెకాశమువైనను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని నీడయెకాశమువైనను

పడవలైననని మజ్ఞాపించములమీదను పరుప్పుడుప్లమీదను వారిని ఉజ్ఞాపించిరి.
16 మరియు యెరూషలేము చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టునుజ్ఞాపిండు పటొరకు కనిపెట్టుణముల జ్యవినులు రోగులను అపవితాొనిన వారికి త్రోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మలచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పీడిజ్ఞాపింప బడిన వారిని మోసికొని

కూడివచిు చేర్చురి. వార్పరచుజ్ఞాపిందరు స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందిరి.
17 పప్రధానయాజ్యవికుడును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో కూడ ఉనినన్నివార్పరచుజ్ఞాపింద రును, అనగా స్త లులకు పదూ వాగ్దాకయుని రాజ్యల తెగవారు లేచి మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుముతో నిజ్ఞాపిండుకొని
18 అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులను బలతాండ్రియొక్కర్పరచుముగా పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ చెర్పరచుస్వాధీలలో ఉజ్ఞాపించిరి.
19 అయితే పప్రభువు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర ఆ చెర్పరచుస్వాధీల త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్లు తీసి వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిు చేర్చుమీరు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల దేవాలయములో

నిలువబడి
20 ఈ జీవమునుగూరిు చేర్చున మాటలనిినన్నియు పప్రజ్యవిలతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పడని వారితో అనెను .
21 వారమాట విని, తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవార్పరచుగానే దేవాలయములోనికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండిరి. పప్రధాన యాజ్యవికుడును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడ నునినన్ని

వారును వచిు చేర్చు, మహా స్త లులకు పభవారిని ఇశచయేలీయుల పెద వాగ్దాలనజ్ఞాపిందరిని పించలువనజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించివారిని తోడుకొని ర్పరచుజ్ఞాపిండని బజ్ఞాపింట్రౌతులను చెరసాలకు పంపిరి.ొనిన వారికి త్రోతులను
చెర్పరచుస్వాధీలకు పజ్ఞాపింపించరి.
22 బజ్ఞాపింట్రౌతులను చెరసాలకు పంపిరి.ొనిన వారికి త్రోతులు అకండ్రియొక్కడికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు చెర్పరచు స్వాధీలలో కనబడనజ్ఞాపిందున తిరిగివచిు చేర్చు
23 చెర్పరచుస్వాధీల బహు భదప్రముగా మూసియుజ్ఞాపిండుటయు, కావలివారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్ల ముజ్ఞాపిందర్పరచు నిలిచియుజ్ఞాపిండుటయు చూచితివిియుండుటయు చూచితివిు గాని

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్లు తీసినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు లోపల మాకొకడెకాశమువైనను కనబడలేదని వారికి తెలిపించరి.
24 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట దేవాలయప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభిపతియు పప్రధాన యాజ్యవికులును ఆ మాటలు వినిఇది యేమవునో అని వారి విషయమైన గాలకాశమువై

యెట్టుడి;చితోచక యుజ్ఞాపిండిరి.
25 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఒకడు వచిు చేర్చుఇదిగో మీరు చెర్పరచుస్వాధీలలో వేయిజ్ఞాపించిన మనుష్యని రాజ్యలు దేవాలయములో నిలిచి పప్రజ్యవిలకు

బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచునాినన్నిర్పరచుని వారికి తెలుపగా
26 అధించుటకును ఆరంభిపతి బజ్ఞాపింట్రౌతులను చెరసాలకు పంపిరి.ొనిన వారికి త్రోతులతో కూడ పోయి, పప్రజ్యవిలు రళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుదురేమో అని భయపడి, బలతాండ్రియొక్కర్పరచుము చేయకయే వారిని

తీసికొని వచెు చేర్చును.

27 వారిని తీసికొని వచిు చేర్చు స్త లులకు పభలో నిలువబెటొరకు కనిపెట్టుగా
28 పప్రధానయాజ్యవికుడు వారిని చూచిమీరు ఈ నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపకూడ d దని మేము మీకు ఖజ్ఞాపిండిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిముగా

ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపింపలేద్ధాత్మద్వారా, ఆ? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నిజ్ఞాపింపించ, యీ మనుష్యని రాజ్యని హత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్య మామీదికి తేవలైననని
ఉదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించుచునాినన్నిర్పరచుని చెపెతాను ఏర్పను.
29 అజ్ఞాపిందుకు పేతురును అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులునుమనుష్యని రాజ్య లకు కాదు దేవునిక మేము లోబడవలైనను గద్ధాత్మద్వారా, ఆ.
30 మీరు మా మ్రానున వేప్రలడవేసి స్త లులకు పజ్ఞాపింహరిజ్ఞాపించిన యేసును మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల దేవుడు లేపెను.
31 ఇశచయేలునకు మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సును ప్ప క్షమాపణను దయచేయుటకెకాశమువై దేవుడాయనను అధించుటకును ఆరంభిపతిని గాను ర్పరచుక్షకునిగాను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన

దకిుగూర్చి సాక్షిణహస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తబలముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి హెచిు చేర్చుజ్ఞాపించి యునాినన్నిడు.
32 మేమును, దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు విధేయులైనకాశమువైన వారికి అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయు, ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులకు స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలమైన గాలకాశమువై యునాినన్నిమని

చెపించతాను ఏర్పరి.
33 వారు ఈ మాట విని అతాని రాజ్యగచహము తెచుు చేర్చుకొని వీరిని చజ్ఞాపింప నుదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించగా
34 స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త పప్రజ్యవిలవలన ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందినవాడును ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త్రోపదచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రపదేశకుడునెకాశమువైన గమలీయేలను ఒక పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యడు మహాస్త లులకు పభలో

లేచిఈ మనుష్యని రాజ్యలను కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి సప్పుడుప్ వెలుపల ఉజ్ఞాపించుడని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి వారితో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
35 ఇశచయేలీయులర, యీ మనుష్యని రాజ్యల విషయమైన గాలకాశమువై మీరేమి చేయబోవుచునాినన్నిరో జ్గచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తసుమజ్ఞాపిండి.
36 ఈ దినములకు మునుప్పుడుప్ థూద్ధాత్మద్వారా, ఆ లేచి తానొందెదరు గనుక మీరు క గొపతాను ఏర్ప వాడనని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనెను; ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు ననూినన్నిరుమజ్ఞాపింది మనుష్యని రాజ్యలు

వానితో కలిసి కొనిరి, వాడు చజ్ఞాపింపబడెను, వానికి లోబడిన వార్పరచుజ్ఞాపిందరును చెదరి వని రాజ్యరుప్రార్థలైనకాశమువైరి.
37 వానికి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి జ్యవినస్త లులకు పజ్ఞాపింఖని రాజ్య దినములలో గలిలయుడెకాశమువైన యూద్ధాత్మద్వారా, ఆ అను ఒకడు వచిు చేర్చు, పప్రజ్యవిలను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతో కూడ

తిరుగుబాట్టుడి;చిచేయ పేప్రరేపించజ్ఞాపించెను; వాడుకూడ నశించి జ్ఞాపించెను, వానికి లోబడినవార్పరచుజ్ఞాపిందరును చెదరి పోయిరి.
38 కాబటిొరకు కనిపెట్టు నేను మీతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పనదేమనగాఈ మనుష్యని రాజ్యల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుడి. ఈ ఆలో చనయెకాశమువైనను ఈ కార్పరచుని రాజ్యమైన గాలకాశమువైనను

మనుష్యని రాజ్యలవలన కలిగిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆయెనా అది వని రాజ్యర్పరచుప్రార్థమగును.
39 దేవునివలన కలిగినద్ధాత్మద్వారా, ఆయెనా మీరు వారిని వని రాజ్యర్పరచుప్రార్థపర్పరచుచలేరు; మీరకవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర దేవునితో పోరడువార్పరచువుదురు సుమీ.
40 వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని మాటకు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపించి, అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులను పించలిపించజ్ఞాపించి కొటిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించియేసు నామ మునుబటిొరకు కనిపెట్టు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపకూడదని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి

వారిని విడుదల చేసిరి.

41 ఆ నామముకొర్పరచుకు అవమానము పొజ్ఞాపిందుటకు ప్తుొనిన వారికి త్రోలని యెజ్ఞాపించబడినజ్ఞాపిందున వారు స్త లులకు పజ్ఞాపింతోష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించుచు మహాస్త లులకు పభ యెదుటనుజ్ఞాపిండి

వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోయి
42 పప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇజ్ఞాపింటిజ్ఞాపింటను మానక బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు, యేస కీచస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తని పప్రకటిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండిరి.

Telugu, Acts 6

1 ఆ దినములలో శించి ష్యని రాజ్యల స్త లులకు పజ్ఞాపింఖని రాజ్య విస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించుచునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అనుదిన పరిచర్పరచుని రాజ్యలో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలోని విధవరజ్ఞాపిండప్రను చినినన్నిచూప్పుడుప్

చూచిర్పరచుని హెబీప్రయులమీద గీచకుభాష మాట్లాడు యూదులు సుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లడు యూదులు స్త లులకు పణుగస్వాధీగిరి.
2 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పజ్ఞాపిండెప్రజ్ఞాపిండుగురు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమయొద వాగ్దాకు శించి ష్యని రాజ్యల స్త లులకు పమూహమును పించలిచిమేము దేవుని వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుట

మాని, ఆహార్పరచుము పజ్ఞాపించిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుట యుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిముకాదు.
3 కాబటిొరకు కనిపెట్టు స్త లులకు పహోదరులర, ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతోను జ్ ఆజ్ఞానముతోను నిజ్ఞాపిండుకొని మజ్ఞాపించిపేరు పొజ్ఞాపిందిన యేడుగురు మనుష్యని రాజ్యలను మీలో

ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి నియమిజ్ఞాపింతుము;
4 అయితే మేము ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనయజ్ఞాపిందును వాకని రాజ్యపరిచర్పరచుని రాజ్యయజ్ఞాపిందును ఎడతెగక యుజ్ఞాపిందుమని చెపించతాను ఏర్పరి .
5 ఈ మాట జ్యవినస్త లులకు పమూహమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటికి ఇషొరకు కనిపెట్టుమైన గాలకాశమువైనజ్ఞాపిందున వారు, విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముతోను పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతోను నిజ్ఞాపిండుకొనినవాడెకాశమువైన సెచుకొనిన అపొస్తఫను,

ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప, పొప్రకొరు, నీకా నోరు, తీమోను, పరెం్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనాసు, యూదుల మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపప్రవిష్యొరకు కనిపెట్టుడును అజ్ఞాపింతియొకయవాడును అగు నీకొలసు అను
వారిని ఏర్పరచుతాను ఏర్ప ర్పరచుచుకొని
6 వారిని అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులయెదుట నిలువబెటిొరకు కనిపెట్టురి; వీరు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి వారిమీద చేతులుజ్ఞాపించిరి.
7 దేవుని వాకని రాజ్యము పప్రబలమైన గాలకాశమువై శించి ష్యని రాజ్యల స్త లులకు పజ్ఞాపింఖని రాజ్య యెరూష లేములో బహుగా విస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించెను; మరియు యాజ్యవికులలో అనేకులు

విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమునకు లోబడిరి.
8 సెచుకొనిన అపొస్తఫను కి అందరి హృపతోను బలముతోను నిజ్ఞాపిండినవాడెకాశమువై పప్రజ్యవిల మధని రాజ్య మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములను గొపతాను ఏర్ప సూచక కిచ యలను చేయుచుజ్ఞాపిండెను.
9 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు లిబెరీ్చునప్పుడు మీరు శక్తినులదనబడిన స్త లులకు పమాజ్యవిము లోను, కురేనీయుల స్త లులకు పమాజ్యవిములోను, అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందిప్రయుల స్త లులకు పమాజ్యవిములోను,

కిలికియనుజ్ఞాపిండియు ఆసియనుజ్ఞాపిండియు వచిు చేర్చునవారిలోను, కొజ్ఞాపిందరు వచిు చేర్చు సెచుకొనిన అపొస్తఫన
10 మాటలడుటయజ్ఞాపిందు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అగపర్పరచుచిన జ్ ఆజ్ఞానమును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని పేప్రరేపించజ్ఞాపించిన ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను వారెందిరిజ్ఞాపింపలేకపోయిరి.

11 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారువీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను దూషణవాకని రాజ్యములు పలుకగా మేము విజ్ఞాపింటిమని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పటకు

మనుష్యని రాజ్యలను కుదురుు చేర్చుకొని
12 పప్రజ్యవిలను పెద వాగ్దాలను శసుచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలను రేపించ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీదికి వచిు చేర్చు
13 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని మహాస్త లులకు పభ యొద వాగ్దాకు తీసికొనిపోయి అబదొస్త లులకు పరిశుద్ధాప్పుడుప్ స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలను నిలువబెటిొరకు కనిపెట్టురి . వారుఈ మనుష్యని రాజ్యడెప్పుడుప్తాను ఏర్పడును ఈ

పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధా స్త లులకు పప్రార్థలమునకును మన ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ శస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమునకును విరోధముగా వ
14 ఈ నజ్యవిరేయుడెకాశమువైన యేసు ఈ చోట్టుడి;చిను ప్డుచేసి, మోషే మనకిచిు చేర్చున ఆచార్పరచుములను మారుు చేర్చునని వీడు చెపతాను ఏర్పగా మేము

విజ్ఞాపింటిమనిరి.
15 స్త లులకు పభలో కూరుు చేర్చునినన్ని వార్పరచుజ్ఞాపిందరు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినివెకాశమువైప్పుడుప్ తేరిచూడగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ముఖము దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ముఖమువలైన వారికి కనబడెను .

Telugu, Acts 7

1 పప్రధానయాజ్యవికుడుఈ మాటలు నిజ్యవిమేనా అని అడిగెను.
2 అజ్ఞాపిందుకు సెచుకొనిన అపొస్తఫను చెపించతాను ఏర్పనదేమనగాస్త లులకు పహోదరు లర, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండుప్రలర, వినుడి. మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుడెకాశమువైన అబాప్రహాము హారనులో

కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండక మునుప్పుడుప్ మైన గాలసొపొత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమియలో ఉనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మహించెదవా? అని మగల దేవుడ
3 నీవు నీ దేశమును నీ స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపించజ్ఞాపింపబోవు దేశమునకు ర్పరచుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.
4 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు కలీ వాగ్దాయుల దేశమును విడిచిపోయి హారనులో కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర చనిపోయిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి, అకండ్రియొక్కడ

నుజ్ఞాపిండి మీరిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని యీ దేశమజ్ఞాపిందు నివసిజ్ఞాపించుటకెకాశమువై దేవు
5 ఆయన ఇజ్ఞాపిందులో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి ప్దము పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టునజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి భూమినెకాశమువైనను స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థని రాజ్యముగా ఇయని రాజ్యక, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి కుమారుడు లేనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికిని, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమునకును దీనిని స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాధీనపర్పరచుతునని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి వాగా వాగ్దానము చేసెను.
6 అయితే దేవుడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని స్త లులకు పజ్ఞాపింతానము అనని రాజ్యదేశమజ్ఞాపిందు పర్పరచువాసు లగుదుర్పరచునియు, ఆ దేశసుప్రార్థలు ననూినన్నిరు స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుముల

మట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు వారిని ద్ధాత్మద్వారా, ఆస్త లులకు పని రాజ్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుదుర్పరచునియు చెపెతాను ఏర్పన
7 మరియు దేవుడుఏ జ్యవినము నకు వారు ద్ధాత్మద్వారా, ఆసులైనకాశమువై యుజ్ఞాపిందురో ఆ జ్యవినమును నేను విమర్పరచుదర్శ చేయుదుననియు , ఆ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

వారు వచిు చేర్చు ఈ చోటననుినన్ని సవిజ్ఞాపింతుర్పరచునియు చెపెతాను ఏర్పను.

8 మరియు ఆయన సునినన్నితి విషయమైన గాలకాశమువైన నిబజ్ఞాపింధన అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని కనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఇస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకును కని ఆ నిబజ్ఞాపింధన చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన

ఎనిమిదవ దినమజ్ఞాపిందు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నికి సునినన్నితిచేసెను; ఇస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకు యాకోబను యాకోబ పనిినన్నిద వాగ్దారు గోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోకర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిలను కని వారికి సునినన్నితి
చేసిరి.
9 ఆ గోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోకర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిలు మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుపడి, యోసప్పుడుప్ను ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త లోనికి పోవుటకు అమిాస్తులను అమి్మవేసిరిగాని, దేవుడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి తోడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

శచ మలనిినన్నిటిలోనుజ్ఞాపిండి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించి
10 దయను జ్ ఆజ్ఞానమును ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త రజెకాశమువైన ఫరోయెదుట అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి అను గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించినజ్ఞాపిందున ఫరో ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త నకును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యిజ్ఞాపింటికజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటికిని

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని అధించుటకును ఆరంభిపతిగా నియమిజ్ఞాపించెను.
11 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త దేశమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటికిని కనాను దేశమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటికిని కర్పరచువును బహు శచ మయువచెు చేర్చును గనుక మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులకు

ఆహార్పరచుము లేకపోయెను.
12 ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త లో ధానని రాజ్యము కలదని యాకోబ విని, మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులను అకండ్రియొక్కడికి మొదటి స్వాధీరి పజ్ఞాపింపెను.
13 వారు రెంజ్ఞాపిండవస్వాధీరి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యోసప్పుడుప్ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన అనినన్నిదము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మలకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని తెలియజేసి కొనెను; అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యోసప్పుడుప్ యొకండ్రియొక్క

వజ్ఞాపింశము ఫరోకు తెలియవచెు చేర్చును.
14 యోసప్పుడుప్ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్రయెకాశమువైన యాకోబను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినులజ్ఞాపిందరిని పించలువనజ్ఞాపింపెను ; వారు డెబరుపేరుగల బర్సబ్బాదియయిదు గురు
15 యాకోబ ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త నకు వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను; అకండ్రియొక్కడ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడును మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులును చనిపోయి అకండ్రియొక్కడ నుజ్ఞాపిండి షెకెమునకు తేబడి,
16 షెకెములోని హమోరు కుమారులయొద వాగ్దా అబాప్ర హాము వెలయిచిు చేర్చుకొనిన స్త లులకు పమాధించుటకును ఆరంభిలో ఉజ్ఞాపించబడిరి.
17 అయితే దేవుడు అబాప్రహామునకు అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన వాగా వాగ్దాన కాలము స్త లులకు పమీపించజ్ఞాపించినకొలది పప్రజ్యవిలు ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త లో విస్వాధీచుకొనిన అపొస్తర్పరచుముగా వి అందరి హృదిొస్త లులకు పరిశుద్ధా

పొజ్ఞాపిందిరి. తుదకు యోసప్పుడుప్ను ఎరుగని వేరకరజు ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త ను ఏలనార్పరచుజ్ఞాపింభించిన వాటినన్నిటిని
18 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మన వజ్ఞాపింశసుప్రార్థల యెడల కపటముగా పప్రవరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిజ్ఞాపించి
19 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ శించి శువులు బప్రదుకకుజ్ఞాపిండ వారిని బయట ప్ర్పరచువేయవలైననని మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులను బాధ పెట్ొరకు కనిపెట్టును .
20 ఆ కాలమజ్ఞాపిందు మోషే ప్పుడుప్ట్ొరకు కనిపెట్టును. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దివని రాజ్యసుజ్ఞాపిందరుడెకాశమువై త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర యిజ్ఞాపింట మూడు నెలలు పెజ్ఞాపించ బడెను.
21 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు బయట ప్ర్పరచువేయబడినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫరో కుమారెం్చునప్పుడు మీరు శక్తి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తీసికొని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన కుమారునిగా పెజ్ఞాపించు కొనెను .
22 మోషే ఐగుపీచుకొనిన అపొస్తయుల స్త లులకు పకల విదని రాజ్యలను అభని రాజ్యసిజ్ఞాపించి, మాటలయజ్ఞాపిందును కార్పరచుని రాజ్యములయజ్ఞాపిందును పప్రవీణుడెకాశమువై యుజ్ఞాపిండెను.

23 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి నలువది ఏజ్ఞాపిండుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల నిజ్ఞాపిండవచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఇశచయేలీయులైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు పహోదరులను చూడవలైనననినన్ని బదిొస్త లులకు పరిశుద్ధా ప్పుడుప్ట్ొరకు కనిపెట్టును.
24 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారిలో ఒకడు అనాని రాజ్యయము ననుభవిజ్ఞాపించుట అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చూచి, వానిని ర్పరచుకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపించి బాధపడినవాని పక్షమున

ఐగుపీచుకొనిన అపొస్తయుని చజ్ఞాపింపించ పప్రతికార్పరచుముచేసెను.
25 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు పహోదరులకు దేవుడు ర్పరచుక్షణ దయచేయుచునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి వారు గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింతుర్పరచుని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించెను గాని

వారు గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపరెంకాశమువైరి.
26 మరునాడు ఇద వాగ్దారు పోట్లాడు యూదులు సుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లడుచుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని చూచి అయని రాజ్యలర, మీరు స్త లులకు పహోదరులు; మీరెంజ్ఞాపిందుకు ఒకనికొకడు

అనాని రాజ్యయము చేసికొనుచునాినన్నిర్పరచుని చెపించతాను ఏర్ప వారిని స్త లులకు పమాధానపర్పరచుచ జూచెను.
27 అయినను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన పొరుగువానికి అనాని రాజ్యయము చేసినవాడుమా మీద అధించుటకును ఆరంభికారినిగాను తీర్పరచుతాను ఏర్పరినిగాను నినుినన్ని నియమిజ్ఞాపించిన

వాడెవడు?
28 నీవు నినినన్ని ఐగుపీచుకొనిన అపొస్తయుని చజ్ఞాపింపించనట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు ననుినన్నిను చజ్ఞాపింపదలచియునాినన్నివా అని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తోొనిన వారికి త్రోసివేసెను.
29 మోషే ఆ మాట విని ప్రిపోయి మిద్ధాత్మద్వారా, ఆని రాజ్యను దేశములో పర్పరచుదేశించి యెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి, అకండ్రియొక్కడ ఇద వాగ్దారు కుమారులను కనెను.
30 నలువది ఏజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయిన పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట సీనాయి పర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాతార్పరచుణని రాజ్యమజ్ఞాపిందు ఒక పొదలోని అగిినన్నిజ్ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాలలో ఒక దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికగపడెను .
31 మోషే చూచి ఆ దర్పరచుదర్శనము నకు ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడి ద్ధాత్మద్వారా, ఆని నిద్ధాత్మద్వారా, ఆనిజ్ఞాపించి చూచుటకు దగేదగ్గర్పరచుకు రగా
32 నేను నీ పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల దేవుడను, అబాప్రహాము ఇస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకు యాకోబల దేవుడను అని పప్రభువు వాకుండ్రియొక్క వినబడెను గనుక మోషే వణకి ,

నిద్ధాత్మద్వారా, ఆనిజ్ఞాపించి చూచుటకు తెగిజ్ఞాపింప లేదు.
33 అజ్ఞాపిందుకు పప్రభువునీ చెప్పుడుప్తాను ఏర్పలు విడువుము; నీవు నిలిచియునినన్నిచోట్టుడి;చి పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధాభూమి.
34 ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త లో నునినన్ని నా పప్రజ్యవిల దుర్పరచువస్త లులకు పప్రార్థను నేను నిద్ధాత్మద్వారా, ఆనిజ్ఞాపించి చూచితిని; వారి మూలుగు విజ్ఞాపింటిని; వారిని విడిపించజ్ఞాపించుటకు

దిగివచిు చేర్చు యునాినన్నిను; ర్పరచుము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ, నేనిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నినుినన్ని ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త నకు పజ్ఞాపింప్పుడుప్దునని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.
35 అధించుటకును ఆరంభికారినిగాను తీర్పరచుతాను ఏర్పరినిగాను నినుినన్ని నియమిజ్ఞాపించినవాడెవడని వారు నిరకరిజ్ఞాపించిన యీ మోషేను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి పొదలో కనబడిన

దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార దేవుడు అధించుటకును ఆరంభికారిని గాను విమోచకునిగాను నియమిజ్ఞాపించి పజ్ఞాపింపెను
36 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త లోను ఎఱోను ఎఱ్ఱస్త లులకు పముదప్రములోను నలువది ఏజ్ఞాపిండుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అర్పరచుణని రాజ్యములోను మహతాండ్రియొక్కర్పరచుని రాజ్యములను సూచక కిచయలను చేసి

వారిని తోడుకొని వచెు చేర్చును.
37 నావజ్ఞాపింటి యొక పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిను దేవుడు మీ స్త లులకు పహోదరు లలో మీకు ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించును అని ఇశచయేలీయులతో చెపించతాను ఏర్పన మోషే యిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడే.

38 సీనాయి పర్పరచు లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిముమీద త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతో మాటలడిన దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపితోను మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులతోను అర్పరచుణని రాజ్యములోని స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమజ్ఞాపిందు ఉజ్ఞాపిండి

మనకిచుు చేర్చుటకు జీవవాకని రాజ్యములను తీసికొనినవాడిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడే.
39 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులు లోబడనొందెదరు గనుక మీరు లుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లక యిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తోొనిన వారికి త్రోసివేసి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ హి అందరి హృదయములలో ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త నకు పోగోరిన వారెంకాశమువై
40 మాకు ముజ్ఞాపిందు నడుచునటిొరకు కనిపెట్టు దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలను మాకు చేయుము; ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త దేశములోనుజ్ఞాపిండి మనలను తోడుకొని వచిు చేర్చున యీ

మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని అహరోనుతో అనిరి.
41 ఆ దినములలో వారక దూడను చేసికొని ఆ విగచహమునకు బలి నరితాను ఏర్పజ్ఞాపించి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ చేతులతో నిరి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మజ్ఞాపించిన వాటియజ్ఞాపిందు

ఉలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లసిజ్ఞాపించిరి.
42 అజ్ఞాపిందుకు దేవుడు వారికి విము ఖుడెకాశమువై ఆకాశసెకాశమువైనని రాజ్యమును సవిజ్ఞాపించుటకు వారిని విడిచిపెట్ొరకు కనిపెట్టును. ఇజ్ఞాపిందుకు పప్రమాణముగా పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల

గచజ్ఞాపింథమజ్ఞాపిందు ఈలగు వాప్రయబడియునినన్నిది.ఇశచయేలు ఇజ్ఞాపింటివార్పరచులరమీర్పరచు
43 మీరు పూజిజ్ఞాపించుటకు చేసికొనిన పప్రతిమలైనకాశమువైన మొలొకు గుడార్పరచుమును రజ్ఞాపింఫాయను దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియొకండ్రియొక్క నక్షత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమును మోసికొని

పోతిరి గనుక బబలోను ఆవలికి మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను కొనిపోయెదను.
44 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చూచిన మాదిరిచొప్పుడుప్తాను ఏర్పన ద్ధాత్మద్వారా, ఆని చేయవలైననని మోషేతో చెపించతాను ఏర్పనవాడు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిన పప్రకార్పరచుము, స్వాధీక్షని రాజ్యప్పుడుప్గుడార్పరచుము

అర్పరచుణని రాజ్యములో మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులయొద వాగ్దా ఉజ్ఞాపిండెను.
45 మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పెద వాగ్దాలచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని తీసికొనిన వారెంకాశమువై, దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ యెదుటనుజ్ఞాపిండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగొటిొరకు కనిపెట్టున జ్యవినములను వారు

స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాధీనపర్పరచుచుకొనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, యెహోష్యవతోకూడ ఈ దేశములోనికి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని తీసికొనివచిు చేర్చురి. అది ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు దినములవర్పరచుకు
ఉజ్ఞాపిండెను.
46 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దేవుని దయపొజ్ఞాపింది యాకోబయొకండ్రియొక్క దేవుని నివాస్త లులకు పస్త లులకు పప్రార్థలము కటొరకు కనిపెట్టుగోరెంను.
47 అయితే సొలొమోను ఆయనకొర్పరచుకు మజ్ఞాపిందిర్పరచుము కటిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించెను.
48 అయినను ఆకాశము నా సిజ్ఞాపింహాస్త లులకు పనము భూమి నా ప్దపీఠము మీరు నాకొర్పరచుకు ఏలటి మజ్ఞాపిందిర్పరచుము కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుదురు?నా విశచజ్ఞాపింతి

స్త లులకు పప్రార్థలమేది?
49 ఇవనిినన్నియు నా హస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తకి అందరి హృత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములు కావా? అని పప్రభువు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిడు
50 అని పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి పలికిన పప్రకార్పరచుము స్త లులకు పరో లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వానినన్నితుడు హస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త కి అందరి హృతాలయములలో నివసిజ్ఞాపింపడు .
51 ముషండ్రియొక్కరులర, హి అందరి హృదయములను చెవులను దేవుని వాకని రాజ్యమునకు లోపర్పరచుచనొందెదరు గనుక మీరు లుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనివార్పరచులర, మీ పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులవలైన మీరును

ఎలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరిజ్ఞాపించుచునాినన్నిరు.
52 మీ పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలలో ఎవనిని హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపింపక యుజ్ఞాపిండిరి? ఆ నీతిమజ్ఞాపింతుని రకనుగూరిు చేర్చు ముజ్ఞాపిందు తెలిపించనవారిని చజ్ఞాపింపించరి.

ఆయనను మీరు ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించి హత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్య చేసినవారెంకాశమువైతిరి.
53 దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార నియమిజ్ఞాపింపబడిన ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును మీరు పొజ్ఞాపిందితిరిగాని ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని గెకాశమువైకొనలేదని చెపెతాను ఏర్పను.
54 వారీ మాటలు విని కోపముతో మజ్ఞాపిండిపడి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చూచి పజ్ఞాపిండుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకొరికిరి.
55 అయితే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండుకొనినవాడెకాశమువై ఆకాశమువెకాశమువైప్పుడుప్ తేరిచూచి, దేవుని మహించెదవా? అని మను యేసు దేవుని

కుడిప్ర్పరచుదర్శ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామజ్ఞాపిందు నిలిచి యుజ్ఞాపిండుటను చూచి
56 ఆకాశము తెర్పరచువబడుటయు, మనుషని రాజ్యకుమారుడు దేవుని కుడిప్ర్పరచుదర్శ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామజ్ఞాపిందు నిలిచి యుజ్ఞాపిండుటయు చూచుచునాినన్నినని

చెపెతాను ఏర్పను.
57 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు పెద వాగ్దా కకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీదపడి
58 పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ వెలుపలికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగొటిొరకు కనిపెట్టు, రళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల రువిాస్తులను అమి్వ చజ్ఞాపింపించరి. స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలు సౌలు అను ఒక ¸°వనుని ప్దములయొద వాగ్దా త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ

వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు పెటిొరకు కనిపెట్టురి.
59 పప్రభువును గూరిు చేర్చు మొర్పరచుపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచుయేసు పప్రభువా, నా ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను చేరుు చేర్చుకొనుమని సెచుకొనిన అపొస్తఫను పలుకుచుజ్ఞాపిండగా వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని

రళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో కొటిొరకు కనిపెట్టురి.
60 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మోకాళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని పప్రభువా, వారిమీద ఈ ప్పము మోపకుమని గొపతాను ఏర్ప శబ వాగ్దాముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిప్రజ్ఞాపించెను.

సౌలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చావునకు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపించెను.

Telugu, Acts 8

1 ఆ కాలమజ్ఞాపిందు యెరూషలేములోని స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమునకు గొపతాను ఏర్ప హించెదవా? అని జ్ఞాపింస్త లులకు ప కలిగినజ్ఞాపిందున, అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్ప అజ్ఞాపిందరు యూదయ

స్త లులకు పమర్పరచుయ దేశములయజ్ఞాపిందు చెదరిపోయిరి.
2 భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగల మనుష్యని రాజ్యలు సెచుకొనిన అపొస్తఫనును స్త లులకు పమాధించుటకును ఆరంభిచేసి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని గూరిు చేర్చు బహుగా పప్రలపించజ్ఞాపించిరి.
3 సౌలయితే ఇజ్ఞాపింటిజ్ఞాపింట జొచిు చేర్చు, ప్పుడుప్రుష్యలను సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలను ఈడుు చేర్చుకొని పోయి, చెర్పరచుస్వాధీలలో వేయిజ్ఞాపించి స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమును

ప్డుచేయుచుజ్ఞాపిండెను.
4 కాబటిొరకు కనిపెట్టు చెదరిపోయివారు సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి వాకని రాజ్యమును పప్రకటిజ్ఞాపించుచు స్త లులకు పజ్ఞాపించార్పరచుముచేసిరి .
5 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప స్త లులకు పమర్పరచుయ పటొరకు కనిపెట్టుణమువర్పరచుకును వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కీచసుచుకొనిన అపొస్తను వారికి పప్రకటిజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండెను.
6 జ్యవినస్త లులకు పమూహములు విని ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప చేసిన సూచక కిచయలను చూచినజ్ఞాపిందున అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చెపించతాను ఏర్పన మాటలయజ్ఞాపిందు ఏక మనసుదరులును ఏకమనస్సుతో

లక్షని రాజ్యముజ్ఞాపించగా.
7 అనేకులను పటిొరకు కనిపెట్టున అపవితాొనిన వారికి త్రోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మలు పెద వాగ్దా కకలువేసి వారిని వదలిపోయెను; పక్షవాయువుగలవారును కుజ్ఞాపింటివారును

అనేకులు స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందిరి.
8 అజ్ఞాపిందుకు ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణములో మిగుల స్త లులకు పజ్ఞాపింతోషము కలిగెను.
9 సీమోనను ఒక మనుష్యని రాజ్యడు లోగడ ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణములో గార్పరచుడీచేయుచు, తానెవడో యొక గొపతాను ఏర్పవాడని చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొనుచు,

స్త లులకు పమర్పరచుయ జ్యవినులను విభాప్రజ్ఞాపింతిపర్పరచుచుచుజ్ఞాపిండెను.
10 కొది వాగ్దావాడు మొదలుకొని గొపతాను ఏర్పవాని మట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు అజ్ఞాపిందరుదేవుని మహాశకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి యనబడిన వాడు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడే అని చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొనుచు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

లక్షని రాజ్యపెటిొరకు కనిపెట్టురి.
11 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు బహుకాలము గార్పరచుడీలు చేయుచు వారిని విభాప్రజ్ఞాపింతిపర్పరచుచినజ్ఞాపిందున వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని లక్షని రాజ్య పెటిొరకు కనిపెట్టురి.
12 అయితే ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప దేవుని రజ్యవిని రాజ్యమునుగూరిు చేర్చుయు యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త నామమును గూరిు చేర్చుయు సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండగా వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

నమిాస్తులను అమి్మ, ప్పుడుప్రుష్యలును సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలును బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందిరి.
13 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు సీమోనుకూడ నమిాస్తులను అమి్మబాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మముపొజ్ఞాపింది ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పను ఎడబాయకుజ్ఞాపిండి, సూచక కిచయలున ంܥFియుండుటయు చూచితివిు గొపతాను ఏర్ప

అదుు యేసుచేత అద్భుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములును జ్యవిరుగుట చూచి విభాప్రజ్ఞాపింతి నొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందెను.
14 స్త లులకు పమర్పరచుయవారు దేవుని వాకని రాజ్యము అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించిర్పరచుని యెరూషలేములోని అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు విని , పేతురును యోహానును

వారియొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపించరి.
15 వీరు వచిు చేర్చు వారు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పొజ్ఞాపిందవలైననని వారికొర్పరచుకు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసిరి.
16 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికు ముజ్ఞాపిందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుజ్ఞాపిండ లేదు, వారు పప్రభువెకాశమువైన యేసు నామమున బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము

మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము పొజ్ఞాపిందియుజ్ఞాపిండిరి.
17 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతు లుజ్ఞాపించగా వారు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పొజ్ఞాపిందిరి .

18 అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులు చేతులుజ్ఞాపించుటవలన పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపబడెనని సీమోను చూచి
19 వారియెదుట దప్రవని రాజ్యము పెటిొరకు కనిపెట్టునేనెవనిమీద చేతులుజ్ఞాపించుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పొజ్ఞాపిందునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ఈ అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుము

నాకియుని రాజ్యడని అడిగెను.
20 అజ్ఞాపిందుకు పేతురునీవు దప్రవని రాజ్యమిచిు చేర్చు దేవుని వర్పరచుము స్త లులకు పజ్ఞాపింప్దిజ్ఞాపించు కొజ్ఞాపిందునని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించుకొనినజ్ఞాపిందున నీ వెజ్ఞాపిండి నీతోకూడ

నశించి జ్ఞాపించునుగాక.
21 నీ హి అందరి హృదయము దేవునియెదుట స్త లులకు పరియెకాశమువైనది కాదు గనుక యీ కార్పరచుని రాజ్యమజ్ఞాపిందు నీకు ప్లుపజ్ఞాపింప్పుడుప్లు లేవు.
22 కాబటిొరకు కనిపెట్టు యీ నీ చెడుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినము మానుకొని మారు మనసుదరులును ఏకమనస్సునొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది పప్రభువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర నీ హి అందరి హృదయాలోచన

క్షమిజ్ఞాపింపబడవచుు చేర్చును;
23 నీవు ఘోర్పరచు దుషొరకు కనిపెట్టుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాములోను దురీినన్నితి బజ్ఞాపింధకములోను ఉనినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు నాకు కనబడుచునినన్నిదని చెపెతాను ఏర్పను.
24 అజ్ఞాపిందుకు సీమోనుమీరు చెపించతాను ఏర్పనవాటిలో ఏదియు నా మీదికి రకుజ్ఞాపిండ మీరే నాకొర్పరచుకు పప్రభువును వేడుకొనుడని చెపెతాను ఏర్పను .
25 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వారు స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుచు పప్రభువు వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచు , స్త లులకు పమర్పరచుయుల అనేక

గా
చ మములలో సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించుచు వచిు చేర్చురి.
26 పప్రభువు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినీవు లేచి, దకిుగూర్చి సాక్షిణముగా వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, యెరూషలేమునుజ్ఞాపిండి గాజ్కు పోవు అర్పరచుణని రాజ్యమార్పరచుేదగ్గమును కలసి కొమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని

ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పతో చెపతాను ఏర్పగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లేచి వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను.
27 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఐతియొపీయుల రణియెకాశమువైన కజ్ఞాపింద్ధాత్మద్వారా, ఆకకిచజ్ఞాపింద మజ్ఞాపింతిొనిన వారికి త్రోయెకాశమువై ఆమైన గాలయొకండ్రియొక్క ధనాగార్పరచుమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటి మీదనునినన్ని

ఐతియొపీయుడెకాశమువైన నప్పుడుప్జ్ఞాపింస్త లులకు పకుడు ఆరధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకు యెరూష లేమునకు వచిు చేర్చుయుజ్ఞాపిండెను.
28 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు తిరిగి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచు, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన ర్పరచుథముమీద కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తియెకాశమువైన యెషయా గచజ్ఞాపింథము చదువుచుజ్ఞాపిండెను.
29 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పతోనీవు ఆ ర్పరచుథము దగేదగ్గర్పరచుకుపోయి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని కలిసికొనుమని చెపెతాను ఏర్పను.
30 ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప దగేదగ్గర్పరచుకు పరుగెతిచుకొనిన అపొస్తకొనిపోయి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తియెకాశమువైన యెషయా గచజ్ఞాపింథము చదువుచుజ్ఞాపిండగా వినినీవు చదువునది

గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించుచునాినన్నివా? అని అడుగగా
31 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఎవడెకాశమువైనను నాకు తోొనిన వారికి త్రోవ చూపకుజ్ఞాపింటే ఏలగు గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపగలనని చెపించతాను ఏర్ప, ర్పరచుథమైన గాలకిండ్రియొక్క త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతో కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండమని ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పను

వేడు కొనెను.
32 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లేఖనమజ్ఞాపిందు చదువుచునినన్ని భాగ మేదనగా ఆయన గొఱోను ఎఱ్ఱవలైన వధకు తేబడెను బొచుు చేర్చు కతిచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించువాని యెదుట

గొఱోను ఎఱ్ఱపించలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ఏలగు మౌనముగా ఉజ్ఞాపిండునో ఆలగే ఆయన నోరు తెర్పరచువకుజ్ఞాపిండెను.
33 ఆయన దీనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామునుబటిొరకు కనిపెట్టు ఆయనకు నాని రాజ్యయవిమర్పరచుదర్శ దొర్పరచుకకపోయెను ఆయన స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమును ఎవరు వివరిజ్ఞాపింతురు ?

ఆయన జీవము భూమిమీదనుజ్ఞాపిండి తీసివేయబడినది.
34 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నప్పుడుప్జ్ఞాపింస్త లులకు పకుడుపప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి యెవనిగూరిు చేర్చు యీలగు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిడు? త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్నిగూరిు చేర్చుయా, వేరకని గూరిు చేర్చుయా?

దయచేసి నాకు తెలుప్పుడుప్మని ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప నడిగెను.
35 అజ్ఞాపిందుకు ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప నోరు తెర్పరచుచి, ఆ లేఖనమును అనుస్త లులకు పరిజ్ఞాపించి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి యేసునుగూరిు చేర్చున సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించెను.
36 వారు తోొనిన వారికి త్రోవలో వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచుజ్ఞాపిండగా నీళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనినన్ని యొక చోటికి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నప్పుడుప్జ్ఞాపింస్త లులకు పకుడుఇదిగో నీళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల; నాకు బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ మిచుు చేర్చుటకు

ఆటజ్ఞాపింకమేమని అడిగి ర్పరచుథము నిలుప్పుడుప్మని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
37 ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప నప్పుడుప్జ్ఞాపింస్త లులకు పకుడు ఇద వాగ్దారును నీళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలోనికి దిగిరి.
38 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ మిచెు చేర్చును.
39 వారు నీళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలోనుజ్ఞాపిండి వెడలి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రభువు ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పను కొనిపోయెను, నప్పుడుప్జ్ఞాపింస్త లులకు పకుడు స్త లులకు పజ్ఞాపింతోష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించుచు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన

తోొనిన వారికి త్రోవను వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్పను మరి యెనినన్నిడును చూడలేదు.
40 అయితే ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప అజోతులో కనబడెను. అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వచుు చేర్చువర్పరచుకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పటొరకు కనిపెట్టుణము లనిినన్నిటిలో

స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించుచు సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించుచు వచెు చేర్చును.

Telugu, Acts 9

1 సౌలు ఇజ్ఞాపింకను పప్రభువుయొకండ్రియొక్క శించి ష్యని రాజ్యలను బెదరిజ్ఞాపించు టయును హత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యచేయుటయును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు ప్ప్రణాధార్పరచుమైన గాలకాశమువైనట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు

పప్రధానయాజ్యవికునియొద వాగ్దాకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల
2 యీ మార్పరచుేదగ్గ మజ్ఞాపిందునినన్ని ప్పుడుప్రుష్యలనెకాశమువైనను సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలనెకాశమువైనను కనుగొనిన యెడల, వారిని బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి యెరూషలేము నకు తీసికొని

వచుు చేర్చుటకు దమసుండ్రియొక్కలోని స్త లులకు పమాజ్యవిముల వారికి పతిొనిన వారికి త్రోకలిమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని అడిగెను.
3 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రయాణము చేయుచు దమసుండ్రియొక్కదగేదగ్గర్పరచుకు వచిు చేర్చు నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, అకస్వాధీ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతుచుకొనిన అపొస్తగా ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి యొక వెలుగు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిచుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు

పప్రకాశించి జ్ఞాపించెను.

4 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నేలమీదపడి సౌల, సౌల, నీవేల ననుినన్ని హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించుచునాినన్నివని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతో ఒక స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము పలుకుట వినెను.
5 పప్రభువా, నీవెవడవని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడడుగగా ఆయననేను నీవు హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించు చునినన్ని యేసును;
6 లేచి పటొరకు కనిపెట్టుణములోనికి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము, అకండ్రియొక్కడ నీవు ఏమి చేయవలైననో అది నీకు తెలుపబడునని చెపెతాను ఏర్పను.
7 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో పప్రయాణము చేసిన మనుష్యని రాజ్యలు ఆ స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము వినిరి గాని యెవనిని చూడక మౌనులైనకాశమువై నిలువ బడిరి.
8 సౌలు నేలమీదనుజ్ఞాపిండి లేచి కనుినన్నిలు తెర్పరచుచినను ఏమియు చూడలేక పోయెను గనుక వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చెయిని రాజ్య పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని

దమసుండ్రియొక్కలోనికి నడిపించజ్ఞాపించిరి.
9 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మూడు దినములు చూప్పుడుప్లేక అనినన్నిప్నము లేమియు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొన కుజ్ఞాపిండెను.
10 దమసుండ్రియొక్కలో అననీయ అను ఒక శించి ష్యని రాజ్యడుజ్ఞాపిండెను. పప్రభువు దర్పరచుదర్శనమజ్ఞాపిందు అననీయా, అని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని పించలువగా
11 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రభువా, యిదిగో నేనునాినన్నిననెను. అజ్ఞాపిందుకు పప్రభువు నీవు లేచి, తినినన్నినిదనబడిన వీధించుటకును ఆరంభికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, యూద్ధాత్మద్వారా, ఆ అనువాని

యిజ్ఞాపింట తారుదరులును ఏకమనస్సువాడెకాశమువైన సౌలు అనువానికొర్పరచుకు విచారిజ్ఞాపించుము; ఇదిగో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థ
12 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అననీయ అను నొందెదరు గనుక మీరు క మనుష్యని రాజ్యడు లోపలికివచిు చేర్చు, తాను ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుపొజ్ఞాపిందునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలమీద చేతులుజ్ఞాపించుట చూచి

యునాినన్నిడని చెపెతాను ఏర్పను.
13 అజ్ఞాపిందుకు అననీయ పప్రభువా, యీ మనుష్యని రాజ్యడు యెరూషలేములో నీ పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాలకు ఎజ్ఞాపింతో కీడు చేసి యునాినన్నిడని

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిగూరిు చేర్చు అనేకులవలన విజ్ఞాపింటిని.
14 ఇకండ్రియొక్కడను నీ నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయు వారినజ్ఞాపిందరిని బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రధానయాజ్యవికులవలన అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుము పొజ్ఞాపింది

యునాినన్నిడని ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచుమిచెు చేర్చును.
15 అజ్ఞాపిందుకు పప్రభువునీవు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము, అనని రాజ్యజ్యవినుల యెదుటను రజుల యెదుటను ఇశచయేలీయుల యెదుటను నా నామము

భరిజ్ఞాపించుటకు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నేను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనిన స్వాధీధనమైన గాలకాశమువై యునాినన్నిడు
16 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నా నామముకొర్పరచుకు ఎనిినన్ని శచ మలను అనుభవిజ్ఞాపింపవలైననో నేను ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి చూప్పుడుప్దునని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.
17 అననీయ వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ఆ యిజ్ఞాపింట పప్రవేశించి జ్ఞాపించి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని మీద చేతులుజ్ఞాపించి సౌల, స్త లులకు పహోదరుడా నీవు వచిు చేర్చున మార్పరచుేదగ్గములో నీకు కనబడిన

పప్రభువెకాశమువైన యేసు, నీవు ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టు పొజ్ఞాపింది, పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపింపబడునటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల
18 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని కనుినన్నిలనుజ్ఞాపిండి పొర్పరచులవజ్ఞాపింటివి రలగా ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుకలిగి, లేచి బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందెను; త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఆహార్పరచుము

ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని బలపడెను.

19 పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దమసుండ్రియొక్కలోనునినన్ని శించి ష్యని రాజ్యలతోకూడ కొనిినన్ని దినములుజ్ఞాపిండెను .
20 వెజ్ఞాపింటనే స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములలో యేస దేవుని కుమారుడని ఆయనను గూరిు చేర్చు పప్రకటిజ్ఞాపించుచు వచెు చేర్చును .
21 వినినవార్పరచుజ్ఞాపిందరు విభాప్రజ్ఞాపింతినొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపింది, యెరూష లేములో ఈ నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేయువారిని నాశనము చేసినవాడిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడే

కాడా? వారిని బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి పప్రధాన యాజ్యవికులయొద వాగ్దాకు కొనిపోవుటకు ఇకండ్రియొక్కడికికూడ వచిు చేర్చు యునాినన్నిడని చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొనిరి.
22 అయితే సౌలు మరి ఎకుండ్రియొక్కవగా బలపడిఈయనే కీచసుచుకొనిన అపొస్త అని రుజువు పర్పరచుచుచు దమసుండ్రియొక్కలో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని యూదులను

కలవర్పరచుపర్పరచుచెను.
23 అనేక దినములు గతిజ్ఞాపించిన పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట యూదులు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చజ్ఞాపింపనాలోచిజ్ఞాపింపగా
24 వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియ వచెు చేర్చును. వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చజ్ఞాపింపవలైననని రతిొనిన వారికి త్రోజ్ఞాపింబగళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచు ములయొద వాగ్దా కాచుకొనుచుజ్ఞాపిండిరి
25 గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని శించి ష్యని రాజ్యలు రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తీసికొని పోయి గజ్ఞాపింపలో ఉజ్ఞాపించి, గోడగుజ్ఞాపిండ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కిచజ్ఞాపిందికి దిజ్ఞాపింపించరి.
26 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు యెరూషలేములోనికి వచిు చేర్చు శించి ష్యని రాజ్యలతో కలిసి కొనుటకు యత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిముచేసెను గాని , అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు శించి ష్యని రాజ్యడని నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మక

అజ్ఞాపిందరును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి భయపడిరి.
27 అయితే బర్పరచుినన్నిబా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని దగేదగ్గర్పరచుతీసి అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల యొద వాగ్దాకు తోడుకొనివచిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు తోొనిన వారికి త్రోవలో పప్రభువును చూచెననియు ,

పప్రభువు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో మాటలడెననియు, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దమసుండ్రియొక్కలో యేసు నామ మునుబటిొరకు కనిపెట్టు
28 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుు చేర్చుచు పోవుచు,
29 పప్రభువు నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు, గీచకు భాషను మాట్లాడు యూదులు సుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లడు యూదులతో మాటలడుచు

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచునుజ్ఞాపిండెను.
30 వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చజ్ఞాపింప పప్రయత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిము చేసిరి గాని స్త లులకు పహోదరులు దీనిని తెలిసికొని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు తోడు కొనివచిు చేర్చు

తారుదరులును ఏకమనస్సునకు పజ్ఞాపింపించరి.
31 కావున యూదయ గలిలయ స్త లులకు పమర్పరచుయ దేశములజ్ఞాపిం దజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట స్త లులకు పజ్ఞాపింఘము కుగూర్చి సాక్షిమాభించిన వాటినన్నిటినివి అందరి హృదిొస్త లులకు పరిశుద్ధానొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందుచు స్త లులకు పమాధానము

కలిగియుజ్ఞాపిండెను; మరియు పప్రభువునజ్ఞాపిందు భయమును పరిశు ద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ఆదర్పరచుణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండెను.
32 ఆ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పేతురు స్త లులకు పకల పప్రదేశములలో స్త లులకు పజ్ఞాపించార్పరచుము చేయుచు, లుద వాగ్దాలో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాలయొద వాగ్దాకు వచెు చేర్చును.
33 అకండ్రియొక్కడ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనుజ్ఞాపిండి మజ్ఞాపించము పటిొరకు కనిపెట్టుయుజ్ఞాపిండిన ఐనెయ అను ఒక మనుష్యని రాజ్యని చూచి ,

34 పేతురుఐనెయా, యేసు కీచసుచుకొనిన అపొస్త నినుినన్ని స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థపర్పరచుచుచునాినన్నిడు, నీవు లేచి నీ పరుప్పుడుప్ నీవే పర్పరచుచుకొనుమని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపతాను ఏర్పగా
35 వెజ్ఞాపింటనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లేచెను. లుద వాగ్దాలోను షారోనులోను కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్నివార్పరచుజ్ఞాపిందరు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిచూచి పప్రభువుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తిరిగిరి.
36 మరియు యొపేతాను ఏర్పలో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిబితా అను ఒక శించి ష్యని రాజ్యరలు ఉజ్ఞాపిండెను; ఆమైన గాలకు భాషాజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుమున దొరండ్రియొక్క అని పేరు. ఆమైన గాల స్త లులకు పత

కిచయలను ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకార్పరచుని రాజ్యములను బహుగా చేసి యుజ్ఞాపిండెను.
37 ఆ దినములయజ్ఞాపింద్ధాత్మద్వారా, ఆమైన గాల కాయిలపడి చని పోగా, వారు శవమును కడిగి మేడ గదిలో పరుజ్ఞాపిండ బెటిొరకు కనిపెట్టురి.
38 లుద వాగ్దా యొపేతాను ఏర్పకు దగేదగ్గర్పరచుగా ఉజ్ఞాపిండుటచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పేతురు అకండ్రియొక్కడ ఉనాినన్నిడని శించి ష్యని రాజ్యలు విని, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడవుచేయక త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమయొద వాగ్దాకు

రవలైననని వేడుకొనుటకు ఇద వాగ్దారు మనుష్యని రాజ్యలను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపించరి.
39 పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అకండ్రియొక్కడ చేరినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, వారు మేడగదిలోనికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తీసికొని వచిు చేర్చురి; విధవరజ్ఞాపిండప్రజ్ఞాపిందరు

వచిు చేర్చు యేడుు చేర్చుచు, దొరండ్రియొక్క త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమతోకూడ ఉనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు కుటిొరకు కనిపెట్టున అజ్ఞాపింగీలును వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములును చూప్పుడుప్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యెదుట నిలిచిరి.
40 పేతురు అజ్ఞాపిందరిని వెలుపలికి పజ్ఞాపింపించ మోకాళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి శవమువెకాశమువైప్పుడుప్ తిరిగిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిబితా, లైనమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనగా ఆమైన గాల కనుినన్నిలు తెర్పరచుచి

పేతురును చూచి లేచి కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండెను.
41 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడామైన గాలకు చెయిని రాజ్య యిచిు చేర్చు లేవనెతిచుకొనిన అపొస్త, పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాలను విధవరజ్ఞాపిండప్రను పించలిచి ఆమైన గాలను స్త లులకు పజీవురలనుగా వారికి అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించెను.
42 ఇది యొపేతాను ఏర్పయజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట తెలిసినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అనేకులు పప్రభువు నజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించిరి .
43 పేతురు యొపేతాను ఏర్పలో సీమోనను ఒక చర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకారునియొద వాగ్దా బహుదినములు నివసిజ్ఞాపించెను .

Telugu, Acts 10

1 ఇటలీ పట్లాడు యూదులు సలమనబడిన పట్లాడు యూదులు సలములో శతాధించుటకును ఆరంభిపతి యెకాశమువైన కొరేినన్నిలీ అను భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిపరుడొకడు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయలో ఉజ్ఞాపిండెను.
2 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యిజ్ఞాపింటివార్పరచుజ్ఞాపిందరితోకూడ దేవుని యజ్ఞాపిందు భయభకు్చునప్పుడు మీరు శక్తిలు గలవాడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి, పప్రజ్యవిలకు బహు ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము చేయుచు

ఎలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లప్పుడుప్తాను ఏర్పడును దేవునికి ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేయు వాడు.
3 పగలు ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు మూడు గజ్ఞాపింటలవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర దేవుని దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చుకొరేినన్నిలీ, అని పించలుచుట దర్పరచుదర్శనమజ్ఞాపిందు తేటగా

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి కనబడెను.
4 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వెకాశమువైప్పుడుప్ తేరి చూచి భయపడిపప్రభువా, యేమని అడిగెను. అజ్ఞాపిందుకు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినీ ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనలును నీ ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకార్పరచుని రాజ్యములును

దేవుని స్త లులకు పనిినన్నిధించుటకును ఆరంభికి జ్ ఆజ్ఞాపకార్పరచుప్రార్థముగా చేరినవి.
5 ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నీవు యొపేతాను ఏర్పకు మనుష్యని రాజ్యలను పజ్ఞాపింపించ, పేతురు అను మారు పేరుగల సీమోనును పించలిపించజ్ఞాపించుము;
6 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు స్త లులకు పముదప్రప్పుడుప్ దరినునినన్ని సీమోనను ఒక చర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకారుని యిజ్ఞాపింట దిగియునాినన్నిడని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.
7 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో మాటలడిన దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లన పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యిజ్ఞాపింటి పనివారిలో ఇద వాగ్దారిని,త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యొద వాగ్దా ఎలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లప్పుడుప్తాను ఏర్పడు కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని

యుజ్ఞాపిండువారిలో భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి పరుడగు ఒక సెకాశమువైనికుని పించలిచి
8 వారికి ఈస్త లులకు పజ్ఞాపింగతులనిినన్నియు వివరిజ్ఞాపించి వారిని యొపేతాను ఏర్పకు పజ్ఞాపింపెను .
9 మరునాడు వారు పప్రయాణమైన గాలకాశమువైపోయి పటొరకు కనిపెట్టుణమునకు స్త లులకు పమీపించజ్ఞాపించినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పగలు ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు పజ్ఞాపిండెప్రజ్ఞాపిండు గజ్ఞాపింటలకు పేతురు

ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయుటకు మిదె వాగ్దామీది కెకెండ్రియొక్కను.
10 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మికిండ్రియొక్కలి ఆకలిగొని భోజ్యవినము చేయగోరెంను; ఇజ్ఞాపింటివారు సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధాము చేయుచుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పర్పరచువశుడెకాశమువై
11 ఆకాశము తెర్పరచువబడుటయు, నాలుగు చెజ్ఞాపింగులు పటిొరకు కనిపెట్టు దిజ్ఞాపింపబడిన పెద వాగ్దా దుపతాను ఏర్పటివజ్ఞాపింటి యొకవిధమైన గాలకాశమువైన ప్త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రో భూమిమీదికి

దిగివచుు చేర్చుటయు చూచెను.
12 అజ్ఞాపిందులో భూమి యజ్ఞాపిందుజ్ఞాపిండు స్త లులకు పకల విధములైనకాశమువైన చతుషాతాను ఏర్పద జ్యవిజ్ఞాపింతువులును, ప్ప్రకు ప్పుడుప్రుగులును, ఆకాశపకుుగూర్చి సాక్షిలును ఉజ్ఞాపిండెను.
13 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పేతురూ, నీవు లేచి చజ్ఞాపింప్పుడుప్కొని తినుమని ఒక శబ వాగ్దామత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నికి వినబడెను.
14 అయితే పేతురువదు వాగ్దా పప్రభువా, నిష్టిగా ఉంచు కదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైనది అపవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రో మైన గాలకాశమువైనది ఏదెకాశమువైనను నేనెనినన్నిడును తినలేదని చెపతాను ఏర్పగా
15 దేవుడు పవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము చేసినవాటిని నీవు నిష్టిగా ఉంచు కదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైన వాటినిగా ఎజ్ఞాపించవద వాగ్దాని మర్పరచుల రెంజ్ఞాపిండవ మారు ఆ శబ వాగ్దాము అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి

వినబడెను.
16 ఈలగు ముమా్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరు జ్యవిరిగెను. వెజ్ఞాపింటనే ఆ ప్త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రో ఆకాశమున కెత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తబడెను.
17 పేతురు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు కలిగిన దర్పరచుదర్శనమేమైన గాలకాశమువై యుజ్ఞాపిండునో అని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినలో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు ఎట్టుడి;చితోచక యుజ్ఞాపిండగా, కొరేినన్నిలి పజ్ఞాపింపించన మనుష్యని రాజ్యలు

సీమోను ఇలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ఏదని విచారిజ్ఞాపించి తెలిసికొని, వాకిట నిలిచి యిజ్ఞాపింటివారిని పించలిచి
18 పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోను ఇకండ్రియొక్కడ దిగియునాినన్నిడా? అని అడిగిరి
19 పేతురు ఆ దర్పరచుదర్శనమునుగూరిు చేర్చు యోచిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండగా ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మఇదిగో ముగుేదగ్గరు మనుష్యని రాజ్యలు నినుినన్ని వెదకు చునాినన్నిరు.
20 నీవు లేచి కిచజ్ఞాపిందికిదిగి, స్త లులకు పజ్ఞాపిందేహించెదవా? అని జ్ఞాపింపక వారితో కూడ వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము; నేను వారిని పజ్ఞాపింపించయునాినన్నినని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.

21 పేతురు ఆ మనుష్యని రాజ్యలయొద వాగ్దాకు దిగి వచిు చేర్చుఇదిగో మీరు వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిు చేర్చున కార్పరచుణ మేమని అడిగెను.
22 అజ్ఞాపిందుకు వారునీతిమజ్ఞాపింతుడును, దేవు నికి భయపడువాడును, యూద జ్యవినులజ్ఞాపిందరివలన మజ్ఞాపించిపేరు పొజ్ఞాపిందినవాడునెకాశమువైన

శతాధించుటకును ఆరంభిపతియగు కొరేినన్నిలియను ఒక మనుష్యని రాజ్యడునాినన్నిడు; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నినుినన్ని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన
23 మరునాడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లేచి, వారితోకూడ బయలుదేరెంను; యొపేతాను ఏర్పవారెంకాశమువైన కొజ్ఞాపిందరు స్త లులకు పహోదరులును వారితోకూడ వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి.
24 మరునాడు వారు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయలో పప్రవేశించి జ్ఞాపించిరి. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు కొరేినన్నిలి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన బజ్ఞాపింధువులను ముఖని రాజ్య సినన్నిహించెదవా? అని తులను పించలిపించజ్ఞాపించి

వారికొర్పరచుకు కని పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యుజ్ఞాపిండెను.
25 పేతురు లోపలికి రగా కొరేినన్నిలి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ఎదురండ్రియొక్కని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ప్ద ములమీద పడి నమస్వాధీండ్రియొక్కర్పరచుము చేసెను.
26 అజ్ఞాపిందుకు పేతురునీవు లేచి నిలువుము, నేనుకూడ నరుడనే అని చెపించతాను ఏర్ప అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని లేవనెతిచుకొనిన అపొస్త
27 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో మాటలడుచు లోపలికి వచిు చేర్చు, అనేకులు కూడియుజ్ఞాపిండుట చూచెను.
28 అప్పుడుప్తాను ఏర్ప డత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అనని రాజ్యజ్తివానితో స్త లులకు పహవాస్త లులకు పము చేయుటయెకాశమువైనను, అటిొరకు కనిపెట్టువానిని ముట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనుటయెకాశమువైనను యూదునికి

ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మముకాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ మనుష్యని రాజ్యడును నిషేధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింప దగినవాడనియెకాశమువైన
29 కాబటిొరకు కనిపెట్టు ననుినన్ని పించలిచినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అడినప్పుడు అడ్డమేమియు చెపతాను ఏర్పక వచిు చేర్చుతిని గనుక, ఎజ్ఞాపిందునిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము ననుినన్ని పించలువ నజ్ఞాపింపించతిరో

ద్ధాత్మద్వారా, ఆనినిగూరిు చేర్చు అడుగు చునాినన్నినని వారితో చెపెతాను ఏర్పను.
30 అజ్ఞాపిందుకు కొరేినన్నిలి నాలుగు దినముల కిచజ్ఞాపిందట పగలు మూడుగజ్ఞాపింటలు మొదలు కొని యీ వేళ్లక, నావలన వినిన తండ్రవర్పరచుకు నేను ఇజ్ఞాపింట ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన

చేయుచుజ్ఞాపిండగా పప్రకాశమానమైన గాలకాశమువైన వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు ధరిజ్ఞాపించిన వాడొకడు నా యెద
31 కొరేినన్నిలీ, నీ ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన వినబడెను; నీ ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకార్పరచుని రాజ్యములు దేవుని స్త లులకు పముఖమజ్ఞాపిందు జ్ ఆజ్ఞాపకముజ్ఞాపించబడి యునినన్నివి గనుక నీవు

యొపేతాను ఏర్పకు వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము పజ్ఞాపింపించ
32 పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పించలిపించజ్ఞాపించుము; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు స్త లులకు పముదప్రప్పుడుప్ దరినునినన్ని చర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకారుడెకాశమువైన సీమోను ఇజ్ఞాపింట

దిగియునాినన్నిడని నాతో చెపెతాను ఏర్పను.
33 వెజ్ఞాపింటనే నినుినన్ని పించలి పించజ్ఞాపించితిని; నీవు వచిు చేర్చునది మజ్ఞాపించిది. పప్రభువు నీకు ఆజ్ ఆజ్ఞా పించజ్ఞాపించినవనిినన్నియు వినుటకెకాశమువై యిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు

మేమజ్ఞాపిందర్పరచుము దేవుని యెదుట ఇకండ్రియొక్కడ కూడియునాినన్ని మని చెపెతాను ఏర్పను. అజ్ఞాపిందుకు పేతురు నోరుతెర్పరచుచి ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
34 దేవుడు పక్షప్తి కాడని నిజ్యవిముగా గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి యునాినన్నిను.
35 పప్రతి జ్యవినములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించును.

36 యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త అజ్ఞాపిందరికి పప్రభువు. ఆయనద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార దేవుడు స్త లులకు పమాధానకర్పరచుమైన గాలకాశమువైన సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిను పప్రకటిజ్ఞాపించి ఇశచయేలీయులకు పజ్ఞాపింపించన

వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము మీరెంరుగు దురు.
37 యోహాను బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పప్రకటిజ్ఞాపించిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి గలిలయమొదలు కొని యూదయ యజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట పప్రసిదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైన స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి మీకు

తెలియును
38 అదేదనగా దేవుడు నజ్యవిరేయుడెకాశమువైన యేసును పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతోను శకి్చునప్పుడు మీరు శక్తితోను అభించిన వాటినన్నిటినిషేకిజ్ఞాపించెనను నదియే . దేవుడాయనకు

తోడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, అపవాదిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పీడిజ్ఞాపిం
39 ఆయన యూదుల దేశమజ్ఞాపిందును యెరూషలేమునజ్ఞాపిందును చేసినవాటికనిినన్నిటికిని మేము స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలము. ఆయనను వారు

మా మ్రానున వేప్రలడదీసి చజ్ఞాపింపించరి.
40 దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపించ
41 పప్రజ్యవిలకజ్ఞాపిందరికి కాక దేవునిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ముజ్ఞాపిందుగా ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచబడిన స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలక, అనగా ఆయన మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి లేచిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

ఆయనతో కూడ అనినన్నిప్నములు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనిన మాక, ఆయన పప్రత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యక్షముగా కనబడునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించెను.
42 ఇదియుగాక దేవుడు స్త లులకు పజీవులకును మి అందరి హృతులకును నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభి పతినిగా నియమిజ్ఞాపించిన వాడు ఈయనే అని పప్రజ్యవిలకు

పప్రకటిజ్ఞాపించి ది అందరి హృఢస్వాధీక్షని రాజ్యమియని రాజ్యవలైననని మాకు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
43 ఆయనయజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా ప్పక్షమాపణ పొజ్ఞాపిందునని పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి లజ్ఞాపిందరు

ఆయననుగూరిు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్య మిచుు చేర్చుచునాినన్నిర్పరచునెను.
44 పేతురు ఈ మాటలు ఇజ్ఞాపింక చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని బోధ వినినన్నివార్పరచుజ్ఞాపిందరిమీదికి పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ దిగెను.
45 సునినన్నితి పొజ్ఞాపిందినవారిలో పేతురుతోకూడ వచిు చేర్చున విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసులజ్ఞాపిందరు, పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ వర్పరచుము అనని రాజ్యజ్యవినులమీద స్త లులకు పయిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము

కుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరిజ్ఞాపింప బడుట చూచి విభాప్రజ్ఞాపింతినొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందిరి.
46 ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలడుచు దేవుని ఘనపర్పరచుచుచుజ్ఞాపిండగా వినిరి.
47 అజ్ఞాపిందుకు పేతురు మనవలైన పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పొజ్ఞాపిందిన వీరు బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందకుజ్ఞాపిండ ఎవడెకాశమువైనను నీళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర్మము పొందకుండ ఎవడైనను నీళ్ళకు ఆటజ్ఞాపింకము

చేయగలడా అని చెపించతాను ఏర్ప
48 యేసు కీచసుచుకొనిన అపొస్త నామమజ్ఞాపిందు వారు బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందవలైననని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను. త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కొనిినన్ని దినములు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమయొద వాగ్దా

ఉజ్ఞాపిండుమని వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని వేడుకొనిరి.

Telugu, Acts 11

1 అనని రాజ్యజ్యవినులును దేవుని వాకని రాజ్యమజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించిర్పరచుని అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులును యూదయ యజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటనునినన్ని స్త లులకు పహోదరులును వినిరి .
2 పేతురు యెరూషలేమునకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు సునినన్నితి పొజ్ఞాపిందినవారు
3 నీవు సునినన్నితి పొజ్ఞాపిందనివారియొద వాగ్దాకు పోయి వారితోకూడ భోజ్యవినము చేసితివని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో వాదము పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిరి.
4 అజ్ఞాపిందుకు పేతురు మొదటనుజ్ఞాపిండి వరుస్త లులకు పగా వారికి ఆ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి ఈలగు వివరిజ్ఞాపించి చెపెతాను ఏర్పను
5 నేను యొపేతాను ఏర్ప పటొరకు కనిపెట్టుణములో ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయుచుజ్ఞాపిండగా పర్పరచువశుడనెకాశమువైతిని, అప్పుడుప్తాను ఏర్పడొక దర్పరచుదర్శనము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా

నాలుగు చెజ్ఞాపింగులు పటిొరకు కనిపెట్టు దిజ్ఞాపింపబడిన పెద వాగ్దా దుపతాను ఏర్పటివజ్ఞాపింటి యొక విధమైన గాలకాశమువైన
6 ద్ధాత్మద్వారా, ఆనివెకాశమువైప్పుడుప్ నేను తేరి చూచి పరీకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపింపగా భూమియజ్ఞాపిందుజ్ఞాపిండు చతుషాతాను ఏర్పద జ్యవిజ్ఞాపింతువులును అడవి మి అందరి హృగములును ప్ప్రకెడు

ప్పుడుప్రుగులును ఆకాశపకుుగూర్చి సాక్షిలును నాకు కనబడెను.
7 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పేతురూ, నీవు లేచి చజ్ఞాపింప్పుడుప్కొని తినుమని యొక శబ వాగ్దాము నాతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పట విజ్ఞాపింటిని.
8 అజ్ఞాపిందుకు నేనువదు వాగ్దా పప్రభువా, నిష్టిగా ఉంచు కదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైనది అపవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమైన గాలకాశమువైనది ఏదియు నా నోట ఎనినన్నిడును పడలేదని చెపతాను ఏర్పగా
9 రెంజ్ఞాపిండవమారు ఆ శబ వాగ్దాము ఆకాశము నుజ్ఞాపిండిదేవుడు పవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము చేసినవి నీవు నిష్టిగా ఉంచు కదొస్త లులకు పరిశుద్ధామైన గాలకాశమువైనవిగా ఎజ్ఞాపించవద వాగ్దాని ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచుమిచెు చేర్చును.
10 ఈలగు ముమా్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరు జ్యవిరిగెను; త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అదజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొని పోబడెను.
11 వెజ్ఞాపింటనే కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయనుజ్ఞాపిండి నాయొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపబడిన ముగుేదగ్గరు మనుష్యని రాజ్యలు మేమునినన్ని యిజ్ఞాపింటియొద వాగ్దా నిలిచి యుజ్ఞాపిండిరి .
12 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లమని నాకు సెలవిచెు చేర్చును. ఈ ఆరుగురు స్త లులకు పహోదరులు

నాతోకూడ వచిు చేర్చురి; మేము కొరేినన్నిలి యిజ్ఞాపింట పప్రవేశించి జ్ఞాపించితివిియుండుటయు చూచితివిు.
13 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడునీవు యొపేతాను ఏర్పకు మనుష్యని రాజ్య లను పజ్ఞాపింపించ పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పించలి పించజ్ఞాపించుము;
14 నీవును నీ యిజ్ఞాపింటివార్పరచుజ్ఞాపిందరును ఏ మాటలవలన ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందుదురో ఆ మాటలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నీతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పనని , త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యిజ్ఞాపింట

నిలిచి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతో చెపించతాను ఏర్పన యొక దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను చూచిన స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి మాకు తెలిపెను.
15 నేను మాటలడ నార్పరచుజ్ఞాపింభించిన వాటినన్నిటినిజ్ఞాపించినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ మొదట మన మీదికి దిగిన పప్రకార్పరచుము వారి మీదికిని దిగెను.

16 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడుయోహాను నీళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మమిచెు చేర్చును గాని మీరు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మలో బాపించచుకొనిన అపొస్త స్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందుదుర్పరచుని పప్రభువు చెపించతాను ఏర్పనమాట

నేను జ్ ఆజ్ఞాపకము చేసికొజ్ఞాపింటిని.
17 కాబటిొరకు కనిపెట్టు పప్రభువెకాశమువైన యేసు కీచసుచుకొనిన అపొస్తనజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించిన మనకు అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించినట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు దేవుడు వారికి కూడ స్త లులకు పమానవర్పరచుము

అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి యుజ్ఞాపిండగా, దేవుని అడినప్పుడు అడ్డగిజ్ఞాపించుటకు నేను ఏప్టివాడనని చెపెతాను ఏర్పను.
18 వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడినప్పుడు అడ్డము చెపతాను ఏర్పక అటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయితే అనని రాజ్య జ్యవినులకును దేవుడు జీవార్పరచుప్రార్థమైన గాలకాశమువైన మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు

దయచేసి యునాినన్నిడని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనుచు దేవుని మహించెదవా? అని మ పర్పరచుచిరి.
19 సెచుకొనిన అపొస్తఫను విషయములో కలిగిన శచ మనుబటిొరకు కనిపెట్టు చెదరి పోయినవారు యూదులకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్ప మరి ఎవనికిని వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపక ,

ఫేనీక, కుపప్ర, అజ్ఞాపింతియొకయ పప్రదేశములవర్పరచుకు స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించిరి.
20 కుపీప్రయులు కొజ్ఞాపిందరును కురేనీయులు కొజ్ఞాపిందరును వారిలో ఉజ్ఞాపిండిరి . వీరు అజ్ఞాపింతియొకయకు వచిు చేర్చు గీచసు దేశప్పుడుప్వారితో

మాటలడుచు పప్రభువెకాశమువైన యేసును గూరిు చేర్చున సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించిరి;
21 పప్రభువు హస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తము వారికి తోడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండెను గనుక నమిాస్తులను అమి్మన వార్పరచునేకులు పప్రభువుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తిరిగిరి.
22 వారినిగూరిు చేర్చున స్త లులకు పమాచార్పరచుము యెరూషలేములో నునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింఘప్పుడుప్వారు విని బర్పరచుినన్నిబాను అజ్ఞాపింతియొకయవర్పరచుకు పజ్ఞాపింపించరి .
23 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వచిు చేర్చు దేవుని కి అందరి హృపను చూచి స్త లులకు పజ్ఞాపింతోష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించి, పప్రభువును సిప్రార్థర్పరచుహి అందరి హృదయముతో హతుచుకొనిన అపొస్తకొనవలైననని అజ్ఞాపిందరిని

హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించెను.
24 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతోను విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వా స్త లులకు పముతోను నిజ్ఞాపిండుకొనిన స్త లులకు పతుతాను ఏర్పరుష్యడు; బహు జ్యవినులు పప్రభువు పక్షమున చేరిరి.
25 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు సౌలును వెదకుటకు తారుదరులును ఏకమనస్సునకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కనుగొని అజ్ఞాపింతియొకయకు తోడుకొని వచెు చేర్చును.
26 వారు కలిసి యొక స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచు మజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు స్త లులకు పజ్ఞాపింఘములో ఉజ్ఞాపిండి బహుజ్యవినములకు వాకని రాజ్యమును బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించిరి. మొటొరకు కనిపెట్టుమొదట

అజ్ఞాపింతియొకయలో శించి ష్యని రాజ్యలు కెకాశమువైి వస్త్రస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తవులనబడిరి.
27 ఆ దినములయజ్ఞాపిందు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలు యెరూషలేమునుజ్ఞాపిండి అజ్ఞాపింతియొకయకు వచిు చేర్చురి.
28 వారిలో అగబ అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట గొపతాను ఏర్ప కర్పరచువు రబోవుచునినన్నిదని ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార సూచిజ్ఞాపించెను. అది

కుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లదియ చకచ వరి్చునప్పుడు మీరు శక్తి కాలమజ్ఞాపిందు స్త లులకు పజ్ఞాపింభవిజ్ఞాపించెను.
29 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు శించి ష్యని రాజ్యలలో పప్రతి వాడును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన శకి్చునప్పుడు మీరు శక్తికొలది యూదయలో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని స్త లులకు పహోదరులకు స్త లులకు పహాయము ప్పుడుప్జ్ఞాపింప్పుడుప్టకు

నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించుకొనెను.

30 ఆలగున చేసి బర్పరచుినన్నిబా సౌలు అను వారిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పెద వాగ్దాల యొద వాగ్దాకు ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని పజ్ఞాపింపించరి.

Telugu, Acts 12

1 ద్ధాత్మద్వారా, ఆద్ధాత్మద్వారా, ఆప్పుడుప్ అదే కాలమజ్ఞాపిందు రజెకాశమువైన హేరోదుస్త లులకు పజ్ఞాపింఘప్పుడుప్వారిలో కొజ్ఞాపిందరిని బాధపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుటకు బలతాండ్రియొక్కర్పరచు ముగా పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని
2 యోహాను స్త లులకు పహోదరుడెకాశమువైన యాకోబను ఖడేదగ్గముతో చజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించెను.
3 ఇది యూదులకు ఇషొరకు కనిపెట్టుమైన గాలకాశమువైన కార్పరచుని రాజ్యమని తెలిసికొని పేతురునుకూడ పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనెను. ఆ దినములు ప్పుడుప్లియని రట్ొరకు కనిపెట్టుల పజ్ఞాపిండుగ

దినములు.
4 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని చెర్పరచుస్వాధీలలో వేయిజ్ఞాపించి, పస్వాధీండ్రియొక్క పజ్ఞాపిండుగెకాశమువైన పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట పప్రజ్యవిలయొద వాగ్దాకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తేవలైననని ఉదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి

కావలియుజ్ఞాపిండుటకు నాలుగు చతుషొరకు కనిపెట్టుయముల సెకాశమువైని కులకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించెన
5 పేతురు చెర్పరచుస్వాధీలలో ఉజ్ఞాపించ బడెను, స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమయితే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికొర్పరచుకు అతాని రాజ్యస్త లులకు పకి్చునప్పుడు మీరు శక్తితో దేవునికి ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయుచుజ్ఞాపిండెను.
6 హేరోదు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని వెలుపలికి తీసికొని రవలైనననియుజ్ఞాపిండగా, ఆ రతిొనిన వారికి త్రోయే పేతురు రెంజ్ఞాపిండు స్త లులకు పజ్ఞాపింకెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపబడి యిద వాగ్దారు

సెకాశమువైనికుల మధని రాజ్య నిదిప్రజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండెను; మరియు కావలివారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్ ఎదుట చెర్పరచుస్వాధీల కాచుకొనుచుజ్ఞాపిండిరి.
7 ఇదిగో పప్రభువు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిదగేదగ్గర్పరచు నిలిచెను; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుజ్ఞాపిండిన గదిలో వెలుగు పప్రకాశించి జ్ఞాపించెను. దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పేతురు పప్రకండ్రియొక్కను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటిొరకు కనిపెట్టుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుగా

లైనమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని చెపించతాను ఏర్ప అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని లేపగా స్త లులకు పజ్ఞాపింకెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చేతులనుజ్ఞాపిండి ఊడిపడెను.
8 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో నీవు నడుము కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పలు తొడుగుకొనుమనెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడాలగు చేసిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నీ

వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రము పెకాశమువైన వేసికొని నా వెజ్ఞాపింబడి ర్పరచుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో చెపెతాను ఏర్పను.
9 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వెలుపలికి వచిు చేర్చు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వెజ్ఞాపింబడి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివలన జ్యవిరిగినది నిజ్యవిముగా జ్యవిరిగెనని గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపక, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు దర్పరచుదర్శనము

కలిగెనని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించెను.
10 మొదటి కావలిని రెంజ్ఞాపిండవ కావలిని ద్ధాత్మద్వారా, ఆటి పటొరకు కనిపెట్టుణమునకు పోవు ఇనుప గవినియొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ద్ధాత్మద్వారా, ఆనజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట అదే వారికి

తెర్పరచుచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక వీధించుటకును ఆరంభి ద్ధాత్మద్వారా, ఆటినవెజ్ఞాపింటనే దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని విడిచిపోయెను.
11 పేతురుకు తెలివివచిు చేర్చుపప్రభువు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను పజ్ఞాపింపించ హేరోదు చేతిలోనుజ్ఞాపిండియు, యూదులను పప్రజ్యవిలు నాకు చేయ

నుదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించిన వాటనిినన్నిటినుజ్ఞాపిండియు ననుినన్ని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించి యునాినన్నిడని యిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నాకు నిజ్యవిముగా తెలియునని అనుకొనెను.

12 ఇట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ఆలోచిజ్ఞాపించుకొని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మారుండ్రియొక్క అను మారు పేరుగల యోహాను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయెకాశమువైన మరియ యిజ్ఞాపింటికి వచెు చేర్చును ; అకండ్రియొక్కడ అనే

కులుకూడి ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేయుచుజ్ఞాపిండిరి.
13 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలవాకిటి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచుజ్ఞాపిండగా, రదే అను ఒక చినినన్నిది ఆలకిజ్ఞాపించుటకు వచెు చేర్చును.
14 ఆమైన గాల పేతురు స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము గురు్చునప్పుడు మీరు శక్తిపటిొరకు కనిపెట్టు, స్త లులకు పజ్ఞాపింతోషముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్తీయక లోపలికి పరుగెతికొని పోయిపేతురు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్ దగేదగ్గర్పరచు

నిలుచునాినన్నిడని తెలిపెను.
15 అజ్ఞాపిందుకు వారునీవు పించచిు చేర్చుద్ధాత్మద్వారా, ఆనవనిరి; అయితే తాను చెపించతాను ఏర్పనదే నిజ్యవిమని ఆమైన గాల ది అందరి హృఢముగా చెపించతాను ఏర్పనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అనిరి.
16 పేతురు ఇజ్ఞాపింకను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచునినన్నిజ్ఞాపిందున వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్ తీసి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చూచి విభాప్రజ్ఞాపింతి నొందెదరు గనుక మీరు జ్ఞాపిందిరి .
17 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుఊర్పరచుకుజ్ఞాపిండుడని వారికి చేసెకాశమువైగచేసి, పప్రభువు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని చెర్పరచుస్వాధీలలోనుజ్ఞాపిండి యేలగు తీసికొనివచెు చేర్చునో వారికి

వివరిజ్ఞాపించియాకోబకును స్త లులకు పహోదరులకును ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు తెలియజేయుడని చెపించతాను ఏర్ప
18 తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవార్పరచుగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సెకాశమువైనికులలో కలిగిన గలిబిలి యిజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాదు .
19 హేరోదు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికోస్త లులకు పర్పరచుము వెదకినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు కనబడనజ్ఞాపిందున కావలి వారిని విమరిదర్శజ్ఞాపించి వారిని చజ్ఞాపింప నాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను . అట్టుడి;చి

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి హేరోదు యూదయ నుజ్ఞాపిండి కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అకండ్రియొక్కడ నివసిజ్ఞాపించెను .
20 తూరీయులమీదను సీదనీయులమీదను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి అతాని రాజ్య గచహము కలిగినజ్ఞాపిందున వారేకమనసుదరులును ఏకమనస్సుతో రజునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాకు వచిు చేర్చు

అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపితఃప్పుడుప్ర్పరచుమునకు పెకాశమువైవిచార్పరచుణకర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తియగు బాుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లసుచుకొనిన అపొస్తను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పక్షముగా చేసికొని స్త లులకు పమాధాన పడవలైననని వేడుకొనిరి; ఎజ్ఞాపిందుకనగా
రజుయొకండ్రియొక్క దేశమునుజ్ఞాపిండి వారి దేశమునకు గా
చ స్త లులకు పము వచుు చేర్చుచుజ్ఞాపిండెను.
21 నియమిజ్ఞాపింపబడిన దినమజ్ఞాపిందు హేరోదు రజ్యవివస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు ధరిజ్ఞాపించుకొని నాని రాజ్యయపీఠము మీద కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి వారి యెదుట

ఉపనాని రాజ్యస్త లులకు పముచేయగా
22 జ్యవినులుఇది దెకాశమువైవస్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుమేకాని మానవస్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుముకాదని కకలు వేసిరి.
23 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దేవుని మహించెదవా? అని మపర్పరచుచనజ్ఞాపిందున వెజ్ఞాపింటనే పప్రభువు దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని మొతెచుకొనిన అపొస్తను గనుక ప్పుడుప్రుగులు పడి ప్ప్రణము విడిచెను.
24 దేవుని వాకని రాజ్యము పప్రబలమైన గాలకాశమువై వాని రాజ్యపించజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండెను.
25 బర్పరచుినన్నిబాయు సౌలును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పరిచర్పరచుని రాజ్య నెర్పరచువేరిు చేర్చున త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మారుండ్రియొక్క అను మారు పేరుగల యోహానును వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని

యెరూషలేమునుజ్ఞాపిండి తిరిగి వచిు చేర్చురి.

Telugu, Acts 13

1 అజ్ఞాపింతియొకయలోనునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింఘములో బర్పరచుినన్నిబా, నీగెర్పరచునబడిన సుమైన గాలయోను, కురేనీయుడెకాశమువైన లూకియ చతురప్రార్థధించుటకును ఆరంభిపతియెకాశమువైన

హేరోదుతో కూడ పెజ్ఞాపించబడిన మనయేను, సౌలు అను పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలును బోధ
2 వారు పప్రభువును సవిజ్ఞాపించుచు ఉపవాస్త లులకు పము చేయుచుజ్ఞాపిండగా పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనేను బర్పరచుినన్నిబాను సౌలును పించలిచిన పనికొర్పరచుకు వారిని

నాకు పప్రతేని రాజ్యకపర్పరచుచుడని వారితో చెపెతాను ఏర్పను.
3 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వారు ఉపవాస్త లులకు పముజ్ఞాపిండి ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి వారిమీద చేతులుజ్ఞాపించి వారిని పజ్ఞాపింపించరి.
4 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వీరు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పజ్ఞాపింపబడినవారెంకాశమువై సెలూ కయకు వచిు చేర్చు అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి ఓడయెకిండ్రియొక్క కుపప్రకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి.
5 వారు స్త లులకు పలమీలో ఉజ్ఞాపిండగా యూదుల స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములలో దేవుని వాకని రాజ్యము పప్రచురిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండిరి. యోహాను వారికి

ఉపచార్పరచుము చేయువాడెకాశమువై యుజ్ఞాపిండెను.
6 వారు ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపమజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించి ప్ఫ అను ఊరికి వచిు చేర్చు నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు గార్పరచుడీవాడును అబదొస్త లులకు పరిశుద్ధా పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తియునెకాశమువైన బర్ యేసు అను ఒక యూదుని చ యేసు

అను ఒక యూదుని చూచిరి.
7 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వివేకముగలవాడెకాశమువైన సెరిేదగ్గ పౌలు అను అధించుటకును ఆరంభిపతియొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండెను; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు బర్పరచుినన్నిబాను సౌలును పించలిపించజ్ఞాపించి దేవుని వాకని రాజ్యము

వినగోరెంను.
8 అయితే ఎలుమ ఆ అధించుటకును ఆరంభిపతిని విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమునుజ్ఞాపిండి తొలగిజ్ఞాపింపవలైననని యత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిముచేసి వారిని ఎదిరిజ్ఞాపించెను; ఎలుమ అను

పేరునకు గార్పరచుడీవాడని అర్పరచుప్రార్థము.
9 అజ్ఞాపిందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండినవాడెకాశమువై
10 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తేరిచూచి స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త కపటముతోను స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త దుర్త లులకు పరిశుద్ధాత్మర్పరచుేదగ్గముతోను నిజ్ఞాపిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త నీతికి

విరోధీ, నీవు పప్రభువు యొకండ్రియొక్క తినినన్నిని మార్పరచుేదగ్గములు చెడగొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుట మానవా?
11 ఇదిగో పప్రభువు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినచెయిని రాజ్య నీమీద ఎతిచుకొనిన అపొస్తయునాినన్నిడు; నీవు కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలము గు
చ డిినప్పుడు అడ్డవాడవెకాశమువై సూరుని రాజ్యని చూడకుజ్ఞాపిందువని చెపెతాను ఏర్పను.

వెజ్ఞాపింటనే మబరుపేరుగల బర్సబ్బాను చీకటియు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని కమైన గాల్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు తిరుగుచు ఎవరెంకాశమువైన చెయిని రాజ్యపట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని నడిపించజ్ఞాపింతుర అని
వెదకుచుజ్ఞాపిండెను.
12 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట ఆ అధించుటకును ఆరంభిపతి జ్యవిరిగినద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని చూచి పప్రభువు బోధకు ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వా సిజ్ఞాపించెను .

13 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడ ఉనినన్నివారును ఓడ యెకిండ్రియొక్క ప్ఫనుజ్ఞాపిండి బయలుదేరి పజ్ఞాపింఫూలియాలోనునినన్ని పెరేేదగ్గకు

వచిు చేర్చురి. అచు చేర్చుట యోహాను వారిని విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను.
14 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు పెరేేదగ్గ నుజ్ఞాపిండి బయలుదేరి పించసిదియలోనునినన్ని అజ్ఞాపింతియొకయకు వచిు చేర్చు విశచజ్ఞాపింతిదినమజ్ఞాపిందు

స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములోనికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండిరి.
15 ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల లేఖనములను చదివిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి స్త లులకు పమాజ్యవి మజ్ఞాపిందిర్పరచుప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభికారులుస్త లులకు పహోదరు లర, పప్రజ్యవిలకు

మీరు ఏదెకాశమువైన బోధవాకని రాజ్యము చెపతాను ఏర్పవలైననని యునినన్ని యెడల చెప్పుడుప్తాను ఏర్పడని వారికి వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము చేసిరి .
16 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు నిలువబడి చేసెకాశమువైగ చేసి ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
17 ఇశచయేలీయులర, దేవునికి భయపడువార్పరచులర, వినుడి. ఇశచయేలను ఈ పప్రజ్యవిల దేవుడు మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులను

ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొని, వారు ఐగుప్పుడుప్
చుకొనిన అపొస్త దేశమజ్ఞాపిందు పర్పరచుదేశులైనకాశమువై యునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆ పప్రజ్యవిలను హెచిు చేర్చుజ్ఞాపించి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన భుజ్యవిబలముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి
వారినకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి తీసికొనివచిు చేర్చు
18 యిజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు నలువది ఏజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లమట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు అర్పరచుణని రాజ్యములో వారి చేషొరకు కనిపెట్టులను స్త లులకు పహించెదవా? అని జ్ఞాపించెను.
19 మరియు కనాను దేశములో ఏడు జ్తుల వారిని నాశనముచేసి వారి దేశములను వీరికి స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థని రాజ్యముగా పజ్ఞాపించి యిచెు చేర్చును .
20 ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు నాలుగువజ్ఞాపిందల ఏబది స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములు ఇట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల జ్యవిరిగెను. అట్టుడి;చిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తియెకాశమువైన స్త లులకు పమూయేలువర్పరచుకు

ఆయన వారికి నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులను దయ చేసెను.
21 ఆ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వారు రజు కావలైననని కోర్పరచుగా దేవుడు బెనాని రాజ్యమీను గోతీొనిన వారికి త్రోయుడును కీష్య కుమారుడునెకాశమువైన సౌలును వారికి

నలువది ఏజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వర్పరచుకు దయచేసెను.
22 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తొలగిజ్ఞాపించి ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదును వారికి రజుగా ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచెను. మరియు ఆయననేను యెషుగూర్చి సాక్షియి కుమారుడెకాశమువైన

ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదును కనుగొజ్ఞాపింటిని; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నా యిషాొరకు కనిపెట్టునుస్వాధీరుడెకాశమువైన మనుష్యని రాజ్యడు, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నా ఉదే వాగ్దాశములనిినన్నియు నెర్పరచువేరుు చేర్చునని చెపించతాను ఏర్ప
అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినినిగూరిు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్యమిచెు చేర్చును.
23 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమునుజ్ఞాపిండి దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన వాగా వాగ్దానము చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన ఇశచయేలుకొర్పరచుకు ర్పరచుక్షకుడగు యేసును ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపిం చెను.
24 ఆయన రకముజ్ఞాపిందు యోహాను ఇశచయేలు పప్రజ్యవిలకజ్ఞాపిందరికి మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు విషయమైన గాలకాశమువైన బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పప్రకటిజ్ఞాపించెను.
25 యోహాను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన పనిని నెర్పరచువేరుు చేర్చుచుజ్ఞాపిండగా నేనెవడనని మీరు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించుచునాినన్నిరు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక

ఒకడు వచుు చేర్చుచునాినన్నిడు, ఆయన కాళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల చెప్పుడుప్తాను ఏర్పలు విప్పుడుప్తాను ఏర్పటకెకాశమువైనను నేను ప్తుొనిన వారికి త్రోడను కానని చెపెతాను ఏర్పను.

26 స్త లులకు పహోదరులర, అబాప్రహాము వజ్ఞాపింశసుప్రార్థలర, దేవునికి భయపడువార్పరచులర, యీ ర్పరచుక్షణ వాకని రాజ్యము మనయొద వాగ్దాకు

పజ్ఞాపింపబడియునినన్నిది.
27 యెరూషలేములో కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండు వారును, వారి అధించుటకును ఆరంభికారులును, ఆయననెకాశమువైనను, పప్రతి విశచజ్ఞాపింతి దినమున చదవబడుచునినన్ని

పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల వచనములనెకాశమువైనను గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపక, ఆయనకు శించి క్షవిధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఆ వచన ములను నెర్పరచువేరిు చేర్చురి.
28 ఆయనయజ్ఞాపిందు మర్పరచుణమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన హేతువేదియు కనబడక పోయినను ఆయనను చజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించ వలైననని వారు పించలతును

వేడుకొనిరి.
29 వారు ఆయనను గూరిు చేర్చు వాప్రయబడినవనిినన్నియు నెర్పరచువేరిు చేర్చున త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఆయనను మా మ్రానుమీదనుజ్ఞాపిండి దిజ్ఞాపింపించ స్త లులకు పమాధించుటకును ఆరంభిలో పెటిొరకు కనిపెట్టురి .
30 అయితే దేవుడు మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి ఆయనను లేపెను.
31 ఆయన గలిలయనుజ్ఞాపిండి యెరూషలేమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతోకూడ వచిు చేర్చున వారికి అనేకదినములు కనబడెను ; వారిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రజ్యవిల

యెదుట ఆయనకు స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలైనకాశమువై యునాినన్నిరు.
32 దేవుడు యేసును లేపించ, పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులకు చేసిన వాగా వాగ్దానమును మన పించలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలకు నెర్పరచువేరిు చేర్చుయునాినన్నిడని మేమును మీకు సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి

పప్రకటిజ్ఞాపించుచునాినన్నిము.
33 ఆలగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినుినన్ని కజ్ఞాపింటిని అని రెంజ్ఞాపిండవ కీర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తినయజ్ఞాపిందు వాప్రయబడియునినన్నిది.
34 మరియు ఇక కుళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపటొరకు కనిపెట్టుకుజ్ఞాపిండ ఆయనను మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి లేప్పుడుప్టను బటిొరకు కనిపెట్టుద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదునకు అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన పవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమైన గాలకాశమువైన

వర్పరచుములను మీకనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపింతును, అవి నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకములైనకాశమువైనవని చెపెతాను ఏర్పను.
35 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వేరక కీర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తినయజ్ఞాపిందునీ పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాని కుళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపటొరకు కనిపెట్టునియని రాజ్యవని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిడు.
36 ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు దేవుని స్త లులకు పజ్ఞాపింకలతాను ఏర్పము చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుమువారికి సవచేసి నిదిప్రజ్ఞాపించి,
37 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల యొద వాగ్దాకు చేర్పరచుు చేర్చుబడి కుళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోయెను గాని దేవుడు లేపించనవాడు కుళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపటొరకు కనిపెట్టులేదు.
38 కాబటిొరకు కనిపెట్టు స్త లులకు పహోదరులర, మీకు ఈయన ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారనే ప్పక్షమాపణ పప్రచుర్పరచుమగుచునినన్నిదనియు,
39 మీరు మోషే ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమజ్ఞాపింతులుగా తీర్పరచుు చేర్చుబడలేక పోతిరో ఆ విషయము లనిినన్నిటిలో ,

విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించు పప్రతివాడును ఈయనవలననే నీతి మజ్ఞాపింతుడుగా తీర్పరచుు చేర్చుబడుననియు మీకు తెలియు గాక.
40 పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల గచజ్ఞాపింథమజ్ఞాపిందు చెపతాను ఏర్పబడినది మీమీదికి రకుజ్ఞాపిండ చూచుకొనుడి; అదేమనగా

41 ఇదిగో తిర్పరచుస్త లులకు పండ్రియొక్కరిజ్ఞాపించువార్పరచులర, ఆశు చేర్చుర్పరచుని రాజ్యపడుడి నశించి జ్ఞాపించుడి మీ దినములలో నేనొందెదరు గనుక మీరు క కార్పరచుని రాజ్యము చేసెదను ఆ కార్పరచుని రాజ్యము ఒకడు

మీకు వివరిజ్ఞాపించినను మీరెంజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమును నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మరు అనెను.
42 వారు స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములోనుజ్ఞాపిండి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచుజ్ఞాపిండగా ఈ మాటలను మరుస్త లులకు పటి విశచజ్ఞాపింతిదినమున త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమతో చెపతాను ఏర్పవలైననని జ్యవినులు

వేడుకొనిరి.
43 స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములోనివారు లేచిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అనేకులు యూదులును, భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిపరులైనకాశమువైన యూదమత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రవిష్యొరకు కనిపెట్టులును, పౌలును

బర్పరచుినన్నిబాను వెజ్ఞాపింబడిజ్ఞాపించిరి. వీరువారితో మాటలడుచు, దేవుని కి అందరి హృపయజ్ఞాపిందు నిలుకడగా నుజ్ఞాపిండవలైననని వారిని హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించిరి.
44 మరుస్త లులకు పటి విశచజ్ఞాపింతిదినమున ద్ధాత్మద్వారా, ఆద్ధాత్మద్వారా, ఆప్పుడుప్గా ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణ మజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు దేవుని వాకని రాజ్యము వినుటకు కూడివచెు చేర్చును.
45 యూదులు జ్యవినస్త లులకు పమూహములను చూచి మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుముతో నిజ్ఞాపిండుకొని దూష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించుచు, పౌలు చెపించతాను ఏర్పనవాటికి అడినప్పుడు అడ్డము చెపించతాను ఏర్పరి.
46 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలును బర్పరచుినన్నిబాయు ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనిరిదేవుని వాకని రాజ్యము మొదట మీకు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పట ఆవశని రాజ్య కమే; అయినను మీరు

ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని తోొనిన వారికి త్రోసివేసి, మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను మీరే నిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యజీవమునకు అప్తుొనిన వారికి త్రోలుగా ఎజ్ఞాపించుకొను
47 ఏలయనగా నీవు భూదిగజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములవర్పరచుకు ర్పరచుక్షణార్పరచుప్రార్థముగా ఉజ్ఞాపిండునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల నినుినన్ని అనని రాజ్యజ్యవినులకు వెలుగుగా ఉజ్ఞాపించియునాినన్నిను

అని పప్రభువు మాకాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెననిరి.
48 అనని రాజ్యజ్యవినులు ఆ మాటవిని స్త లులకు పజ్ఞాపింతోష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించి దేవుని వాకని రాజ్యమును మహించెదవా? అని మపర్పరచుచిరి; మరియు నిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యజీవమునకు నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయిజ్ఞాపింపబడిన

వార్పరచుజ్ఞాపిందరు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిరి.
49 పప్రభువు వాకని రాజ్యము ఆ పప్రదేశమజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వాని రాజ్యపించజ్ఞాపించెను
50 గాని యూదులు భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి మరని రాజ్యదలుగల సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలను ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ పప్రముఖులను రేపించ పౌలునకు బర్పరచుినన్నిబాకును హించెదవా? అని జ్ఞాపింస్త లులకు ప కలుగజేసి,

వారిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ప్ప్రజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములనుజ్ఞాపిండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగొటిొరకు కనిపెట్టురి.
51 వీరు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ప్దధూళ్లిరి. ఆ కొండ యెరని వారిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు దులిపించవేసి ఈకొనియకు వచిు చేర్చురి.
52 అయితే శించి ష్యని రాజ్యలు ఆనజ్ఞాపిందభరితులైనకాశమువై పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నిజ్ఞాపిండినవారెంకాశమువైరి.

Telugu, Acts 14

1 ఈకొనియలో జ్యవిరిగినదేమనగా, వారు కూడియూదుల స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి, తేటగా బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించినజ్ఞాపిందున అనేకులు,

యూదులును గీచసు దేశసుప్రార్థలును విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిరి.
2 అయితే అవిధేయులైనకాశమువైన యూదులు అనని రాజ్యజ్యవినులను ప్పుడుప్రికొలిపించ వారి మనసుదరులును ఏకమనస్సులలో స్త లులకు పహోదరుల మీద పగ ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించిరి .
3 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వారు పప్రభువును ఆనుకొని ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా మాటలడుచు అకండ్రియొక్కడ బహుకాలము గడపించరి. పప్రభువు వారిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

సూచకకిచయలను అదుు యేసుచేత అద్భుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములను చేయిజ్ఞాపించి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన కి అందరి హృప్వాకని రాజ్యమునకు స్వాధీక్షని రాజ్యమిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండెను.
4 ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ జ్యవినస్త లులకు పమూహములో భేదములు ప్పుడుప్టొరకు కనిపెట్టుగా కొజ్ఞాపిందరు యూదుల పక్షముగాను కొజ్ఞాపిందరు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలుల పక్షముగాను

ఉజ్ఞాపిండిరి.
5 మరియు అనని రాజ్యజ్యవినులును యూదులును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ అధించుటకును ఆరంభికారులతో కలిసి వారిమీద పడి వారిని అవమానపర్పరచుచి రళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల రువిాస్తులను అమి్వ

చజ్ఞాపింపవలైననని యుజ్ఞాపిండిరి.
6 వారస్త లులకు పజ్ఞాపింగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటొరకు కనిపెట్టుణములగు లుస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రకును దెరేరుపేరుగల బర్సబ్బాకును చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుపటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనునినన్ని పప్రదేశమునకును

ప్రిపోయి అకండ్రియొక్కడ సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండిరి.
7 లుస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలో బలహీన ప్దములుగల యొకడుజ్ఞాపిండెను.
8 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టునది మొదలుకొని కుజ్ఞాపింటివాడెకాశమువై యెనినన్నిడును నడువలేక కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండియుజ్ఞాపిండువాడు.
9 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పౌలు మాట లడుట వినెను. పౌలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినివెకాశమువైప్పుడుప్ తేరి చూచి, స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపిండెనని గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి
10 నీ ప్దములు మోపించ స్త లులకు పరిగా నిలువుమని, బిగేదగ్గర్పరచుగా చెపించతాను ఏర్ప నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు గజ్ఞాపింతులువేసి నడువ స్వాధీగెను.
11 జ్యవినస్త లులకు పమూహ ములు పౌలు చేసినద్ధాత్మద్వారా, ఆని చూచి, లుకయోనియ భాషలో --దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలు మనుషని రాజ్యరూపము తాలిు చేర్చు మనయొద వాగ్దాకు

దిగి వచిు చేర్చు యునాినన్నిర్పరచుని కకలువేసి,
12 బర్పరచుినన్నిబాకు దుని రాజ్యపతి అనియు, పౌలు ముఖని రాజ్యపప్రస్త లులకు పజ్ఞాపింగి యెకాశమువైనజ్ఞాపిందున అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి హెరే్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ అనియు పేరుపెటిొరకు కనిపెట్టురి.
13 పటొరకు కనిపెట్టుణమునకు ఎదురుగా ఉనినన్ని దుని రాజ్యపతి యొకండ్రియొక్క పూజ్రి యెడుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను పూదజ్ఞాపిండలను ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుములయొద వాగ్దాకు తీసికొనివచిు చేర్చు

స్త లులకు పమూహముతో కలిసి, బలి అరితాను ఏర్పజ్ఞాపింపవలైననని యుజ్ఞాపిండెను.
14 అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులైనకాశమువైన బర్పరచుినన్నిబాయు పౌలును ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి విని, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు చిజ్ఞాపించుకొని స్త లులకు పమూహములోనికి చొర్పరచుబడి
15 అయని రాజ్యలర, మీరెంజ్ఞాపిందుకీలగు చేయుచునాినన్నిరు? మేముకూడ మీ స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాభావమువజ్ఞాపింటి స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాభా వముగల నరులమే. మీరు ఈ

వని రాజ్యర్పరచుప్రార్థమైన గాలకాశమువైనవాటిని విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు, ఆకాశమును భూమిని స్త లులకు పముదప్రమును వాటిలో ఉజ్ఞాపిం

16 ఆయన గత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలములలో స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త జ్యవినులను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ మార్పరచుేదగ్గములయజ్ఞాపిందు నడువనిచెు చేర్చును.
17 అయినను ఆయన ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి మీకు వర్పరచుుగూర్చి సాక్షిమును, ఫలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములైనకాశమువైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహార్పరచుము

ననుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించుచు, ఉలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లస్త లులకు పముతో మీ హి అందరి హృదయ ములను నిజ్ఞాపింప్పుడుప్చు, మేలుచే¸
18 వారీలగు చెపించతాను ఏర్ప త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమకు బలి అరితాను ఏర్పజ్ఞాపింపకుజ్ఞాపిండ స్త లులకు పమూహములను ఆప్పుడుప్ట బహు పప్రయాస్త లులకు పమాయెను.
19 అజ్ఞాపింతియొకయనుజ్ఞాపిండియు ఈకొనియనుజ్ఞాపిండియు యూదులు వచిు చేర్చు, జ్యవినస్త లులకు పమూహములను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పక్షముగా చేసికొని,

పౌలుమీద రళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల రువిాస్తులను అమి్వ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చనిపోయెనని అనుకొని పటొరకు కనిపెట్టుణము వెలుపలికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ఈడిు చేర్చురి.
20 అయితే శించి ష్యని రాజ్యలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిచుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు నిలిచియుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లేచి పటొరకు కనిపెట్టుణములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి, మరునాడు బర్పరచుినన్నిబాతోకూడ దెరేరుపేరుగల బర్సబ్బాకు

బయలుదేరి పోయెను.
21 వారు ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణములో సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించి అనేకులను శించి ష్యని రాజ్యలనుగా చేసిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లుస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్ర కును ఈకొనియకును

అజ్ఞాపింతియొకయకును తిరిగివచిు చేర్చు
22 శించి ష్యని రాజ్యల మనసుదరులును ఏకమనస్సులను ది అందరి హృఢపర్పరచుచివిశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమజ్ఞాపిందు నిలుకడగా ఉజ్ఞాపిండ వలైనననియు, అనేక శచ మలను అనుభవిజ్ఞాపించి మనము

దేవుని రజ్యవిని రాజ్యములో పప్రవేశించి జ్ఞాపింపవలైనననియు వారిని హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించిరి.
23 మరియు పప్రతి స్త లులకు పజ్ఞాపింఘములో వారికి పెద వాగ్దాలను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచి, ఉపవాస్త లులకు పముజ్ఞాపిండి, ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి, వారు నమిాస్తులను అమి్మన పప్రభువునకు వారిని

అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించిరి.
24 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పించసిదియ దేశమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట స్త లులకు పజ్ఞాపించ రిజ్ఞాపించి పజ్ఞాపింఫూలియకువచిు చేర్చురి.
25 మరియు పెరేేదగ్గలో వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి, అతాచుకొనిన అపొస్తలియకు దిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి.
26 అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి ఓడ యెకిండ్రియొక్క, తాము నెర్పరచువేరిు చేర్చున పని నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము దేవుని కి అందరి హృపకు అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపింపబడినవారెంకాశమువై, మొదట బయలుదేరిన

అజ్ఞాపింతియొకయకు తిరిగి వచిు చేర్చురి.
27 వారు వచిు చేర్చు, స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమును స్త లులకు పమ కూరిు చేర్చు, దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమకు తోడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి చేసిన కార్పరచుని రాజ్యము లనిినన్నియు, అనని రాజ్యజ్యవినులు

విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించుటకు ఆయన ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము తెర్పరచుచిన స్త లులకు పజ్ఞాపింగతియు, వివరిజ్ఞాపించిరి.
28 పించమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మట వారు శించి ష్యని రాజ్యల యొద వాగ్దా బహుకాలము గడపించరి.

Telugu, Acts 15

1 కొజ్ఞాపిందరు యూదయనుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చుమీరు మోషేనియమిజ్ఞాపించిన ఆచార్పరచుము చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన సునినన్నితి పొజ్ఞాపిందితేనే గాని ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందలేర్పరచుని

స్త లులకు పహోదరులకు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించిరి.
2 పౌలున కును బర్పరచుినన్నిబాకును వారితో విశేష వివాదమును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుండ్రియొక్కమును కలిగినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, ఈ అజ్ఞాపింశము విషయమైన గాలకాశమువై పౌలును

బర్పరచుినన్నిబాయు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలో మరి కొజ్ఞాపిందరును యెరూషలేమునకు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులయొద వాగ్దాకును పెద వాగ్దాలయొద వాగ్దాకును వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవలైననని స్త లులకు పహో
దరులు నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించిరి.
3 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వారు స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమువలన స్వాధీగనజ్ఞాపింపబడి, ఫేనీక స్త లులకు పమర్పరచుయ దేశములద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచు, అనని రాజ్యజ్యవినులు దేవునివెకాశమువైప్పుడుప్ తిరిగిన

స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి తెలియపర్పరచుచి స్త లులకు పహో దరులకజ్ఞాపిందరికిని మహా స్త లులకు పజ్ఞాపింతోషము కలుగజేసిరి.
4 వారు యెరూషలేమునకు రగా, స్త లులకు పజ్ఞాపింఘప్పుడుప్వారును అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులును పెద వాగ్దాలును వారిని చేరుు చేర్చుకొనిరి; దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమకు

తోడెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి చేసినవనిినన్నియు వారు వివరిజ్ఞాపించిరి.
5 పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యల తెగలో విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసులైనకాశమువైన కొజ్ఞాపిందరులేచి, అనని రాజ్యజ్యవినులకు సునినన్నితి చేయిజ్ఞాపింపవలైనననియు, మోషే ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును

గెకాశమువైకొనుడని వారికి ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపింపవలైనననియు చెపించతాను ఏర్పరి.
6 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులును పెద వాగ్దాలును ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతినిగూరిు చేర్చు ఆలోచిజ్ఞాపించుటకు కూడివచిు చేర్చురి. బహు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుండ్రియొక్కము జ్యవిరిగిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

పేతురు లేచి వారితో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
7 స్త లులకు పహోదరులర, ఆర్పరచుజ్ఞాపింభమజ్ఞాపిందు అనని రాజ్యజ్యవినులు నా నోట సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి వాకని రాజ్యము విని విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించులగున మీలో ననుినన్ని

దేవుడేర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనెనని మీకు తెలియును.
8 మరియు హి అందరి హృద యములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించినట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుగానే వారికిని పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి,

వారినిగూరిు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్య మిచెు చేర్చును.
9 వారి హి అందరి హృదయములను విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమువలన పవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రో పర్పరచుచి మనకును వారికిని ఏ భేదమైన గాలకాశమువైనను కనుపర్పరచుచలేదు
10 గనుక మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులైనకాశమువైనను మనమైన గాలకాశమువైనను మోయలేని కాడిని శించి ష్యని రాజ్యల మైన గాలడమీద పెటిొరకు కనిపెట్టు మీ రెంజ్ఞాపిందుకు దేవుని శోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచునాినన్నిరు?
11 పప్రభువెకాశమువైన యేసు కి అందరి హృపచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మనము ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందుదుమని నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచునాినన్నిము గద్ధాత్మద్వారా, ఆ? అలగే వారును ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందుదురు

అనెను.
12 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట ఆ స్త లులకు పమూహమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు ఊర్పరచుకుజ్ఞాపిండి, బర్పరచుినన్ని బాయు పౌలును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార దేవుడు అనని రాజ్యజ్యవినులలో చేసిన

సూచకకిచయలను అదుు యేసుచేత అద్భుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములను వివరిజ్ఞాపించగా ఆలకిజ్ఞాపించెను.

13 వారు చాలిజ్ఞాపించిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి యాకోబ ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుస్త లులకు పహో దరులర, నా మాట ఆలకిజ్ఞాపించుడి.
14 అనని రాజ్యజ్యవినులలోనుజ్ఞాపిండి దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన నామముకొర్పరచుకు ఒక జ్యవినమును ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొనుటకు వారిని ఏలగు మొదట కట్లాడు యూదులు సకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపించెనో

సుమైన గాలయోను వివరిజ్ఞాపించి యునాినన్నిడు.
15 ఇజ్ఞాపిందుకు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల వాకని రాజ్యములు స్త లులకు పరిపడియునినన్నివి; ఎటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనగా
16 ఆ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నేను తిరిగి వచెు చేర్చుదను; మనుష్యని రాజ్యలలో కడమవారును నా నామము ఎవరికి పెటొరకు కనిపెట్టుబడెనొందెదరు గనుక మీరు  ఆ స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమైన గాలకాశమువైన

అనని రాజ్యజ్యవినులును పప్రభువును వెదకునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల
17 పడిపోయిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆవీదు గుడార్పరచుమును తిరిగి కట్ొరకు కనిపెట్టుదను ద్ధాత్మద్వారా, ఆని ప్డెకాశమువైనవాటిని తిరిగి కటిొరకు కనిపెట్టు ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని నిలువబెట్ొరకు కనిపెట్టుదనని

అనాదికాలమునుజ్ఞాపిండి ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులను తెలియ
18 పర్పరచుచిన పప్రభువు సెలవిచుు చేర్చుచునాినన్నిడు అని వాప్రయబడియునినన్నిది.
19 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అనని రాజ్యజ్యవినులలోనుజ్ఞాపిండి దేవునివెకాశమువైప్పుడుప్ తిరుగుచునినన్నివారిని మనము కషొరకు కనిపెట్టుపెటొరకు కనిపెట్టుక
20 విగచహ స్త లులకు పజ్ఞాపింబజ్ఞాపింధమైన గాలకాశమువైన అపవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను, జ్ర్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామును, గొజ్ఞాపింతుపించసికి చజ్ఞాపింపించనద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని, ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమును, విస్త లులకు పరిసజ్ఞాపించుటకు వారికి పతిొనిన వారికి త్రోక వాప్రసి

పజ్ఞాపింపవలైననని నా అభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయము.
21 ఏలయనగా, స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములలో పప్రతి విశచజ్ఞాపింతిదినమున మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుములనుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని నియమమును పప్రకటిజ్ఞాపించువారు పప్రతి పటొరకు కనిపెట్టుణములో ఉనాినన్నిర్పరచుని చెపెతాను ఏర్పను.
22 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు స్త లులకు పహోదరులలో ముఖుని రాజ్యలైనకాశమువైన బర్పరచుదరులును ఏకమనస్సుబారుపేరుగల బర్సబ్బా అను మారుపేరుగల యూద్ధాత్మద్వారా, ఆను సీలను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలో ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొని,

పౌలుతోను బర్పరచుినన్నిబాతోను అజ్ఞాపింతియొకయకు పజ్ఞాపింప్పుడుప్ట యుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమని అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులకును పెద వాగ్దాలకును
23 వీరు వాప్రసి, వారిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పజ్ఞాపింపించన దేమనగా అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులును పెద వాగ్దాలైనకాశమువైన స్త లులకు పహోదరులును అజ్ఞాపింతియొకయ లోను, సిరియలోను,

కిలికియలోను నివసిజ్ఞాపించుచు అనని రాజ్య జ్యవినులుగానుజ్ఞాపిండిన స్త లులకు పహోదరులకు శుభము.
24 కొజ్ఞాపిందరు మాయొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ బోధచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను కలవర్పరచుపర్పరచుచి, మీ మనసుదరులును ఏకమనస్సులను చెరుప్పుడుప్చునాినన్నిర్పరచుని విజ్ఞాపింటిమి.

వారికి మే మధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమిచిు చేర్చు యుజ్ఞాపిండలేదు
25 గనుక మనుష్యని రాజ్యలను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచి, మన పప్రభువెకాశమువైన యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త పేరుకొర్పరచుకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను తాము అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించుకొనిన బర్పరచుినన్నిబా పౌలు

అను
26 మన పించప్రయులతోకూడ మీయొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింప్పుడుప్ట యుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమని మాకజ్ఞాపిందరికి ఏకాభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయము కలిగెను.

27 కాగా యూద్ధాత్మద్వారా, ఆను సీలను పజ్ఞాపింపించ యునాినన్నిము; వారును నోటిమాటతో ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు మీకు తెలియజేతురు.
28 విగచహములకు అరితాను ఏర్పజ్ఞాపించిన వాటిని, ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమును, గొజ్ఞాపింతుపించసికి చజ్ఞాపింపించనద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని, జ్ర్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామును విస్త లులకు ప రిసజ్ఞాపింపవలైనను.
29 ఈ అవశని రాజ్యమైన గాలకాశమువైన వాటికజ్ఞాపింట్ ఎకుండ్రియొక్కవెకాశమువైన యే భార్పరచుమును మీ మీద మోపకూడదని, పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకును మాకును తోచెను. వీటికి

దూర్పరచుముగా ఉజ్ఞాపిండుటకు జ్గచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తపడితిర అది మీకు మేలు. మీకు కుగూర్చి సాక్షిమము కలుగును గాక.
30 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వారు సెలవుప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని అజ్ఞాపింతియొకయకు వచిు చేర్చు శించి ష్యని రాజ్యలను స్త లులకు పమకూరిు చేర్చు ఆ పతిొనిన వారికి త్రోక ఇచిు చేర్చురి.
31 వారు ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని చదువుకొని అజ్ఞాపిందువలన ఆదర్పరచుణ పొజ్ఞాపింది స్త లులకు పజ్ఞాపింతోష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించిరి.
32 మరియు యూద్ధాత్మద్వారా, ఆయు సీలయుకూడ పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలైనకాశమువై యుజ్ఞాపిండినజ్ఞాపిందున పెకుండ్రియొక్కమాటలతో స్త లులకు పహోదరుల నాదరిజ్ఞాపించి సిప్రార్థర్పరచు పర్పరచుచిరి.
33 వారు అకండ్రియొక్కడ కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలము గడపించ, స్త లులకు పహో దరులయొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పజ్ఞాపింపించన
34 వారియొద వాగ్దాకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లటకు స్త లులకు పమాధానముతో సెలవు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనిరి.
35 అయితే పౌలును బర్పరచుినన్నిబాయు అజ్ఞాపింతి యొకయలో నిలిచి, యిజ్ఞాపింక అనేకులతో కూడ పప్రభువు వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు

పప్రకటిజ్ఞాపించుచు నుజ్ఞాపిండిరి.
36 కొనిినన్ని దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిఏ యే పటొరకు కనిపెట్టుణములలో పప్రభువు వాకని రాజ్యము పప్రచుర్పరచుపర్పరచుచితిమో ఆ యా పప్రతి పటొరకు కనిపెట్టుణములో ఉనినన్ని

స్త లులకు పహోదరులయొద వాగ్దాకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, వారేలగునాినన్నిరో మనము చూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమని పౌలు బర్పరచుినన్నిబాతో అనెను.
37 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మారుండ్రియొక్క అనుమారు పేరుగల యోహానును వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పోవుటకు బర్పరచుినన్నిబా యిషొరకు కనిపెట్టుపడెను .
38 అయితే పౌలు, పజ్ఞాపింఫూలియలో పనికొర్పరచుకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమతోకూడ రక త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను విడిచిన వానిని వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పోవుట యుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిము

కాదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించెను.
39 వారిలో తీవప్రమైన గాలకాశమువైన వాదము కలిగినజ్ఞాపిందున వారు ఒకనిని ఒకడు విడిచి వేరెంకాశమువైపోయిరి . బర్పరచుినన్నిబా మారుండ్రియొక్కను వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని ఓడ

ఎకిండ్రియొక్క కుపప్రకు వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను;
40 పౌలు సీలను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచుకొని, స్త లులకు పహోదరులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రభువు కి అందరి హృపకు అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపింపబడినవాడెకాశమువై బయలుదేరి,
41 స్త లులకు పజ్ఞాపింఘ ములను సిప్రార్థర్పరచుపర్పరచుచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార స్త లులకు పజ్ఞాపించార్పరచుము చేయుచుజ్ఞాపిండెను.

Telugu, Acts 16

1 పౌలు దెరేరుపేరుగల బర్సబ్బాకును లుస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రకును వచెు చేర్చును. అకండ్రియొక్కడతిమోతి అను ఒక శించి ష్యని రాజ్యడుజ్ఞాపిండెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిన యొక యూదురలి

కుమారుడు, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర గీచసు దేశసుప్రార్థడు.
2 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు లుస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలోను ఈకొనియలోను ఉనినన్ని స్త లులకు పహోదరులవలన మజ్ఞాపించిపేరు పొజ్ఞాపిందినవాడు.
3 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినతోకూడ బయలుదేరి రవలైననని పౌలుకోరి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర గీచసుదేశసుప్రార్థడని ఆ పప్రదేశములోని యూదుల కజ్ఞాపిందరికి

తెలియును గనుక వారినిబటిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తీసికొని సునినన్నితి చేయిజ్ఞాపించెను.
4 వారు ఆ యా పటొరకు కనిపెట్టుణముల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచు, యెరూషలేములోనునినన్ని అపొస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తలులును పెద వాగ్దాలును నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయిజ్ఞాపించిన విధులను

గెకాశమువైకొనుటకు వాటిని వారికి అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించిరి.
5 గనుక స్త లులకు పజ్ఞాపింఘములు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమజ్ఞాపిందు సిప్రార్థర్పరచుపడి, అనుదినము లైనకండ్రియొక్కకు విస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండెను.
6 ఆసియలో వాకని రాజ్యము చెపతాను ఏర్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ వారి నాటజ్ఞాపింకపర్పరచుచినజ్ఞాపిందున, వారు ఫ
ప్ర గియ గలతీయ పప్రదేశముల ద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార

వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి. ముసియ దగేదగ్గర్పరచుకు వచిు చేర్చు బితూనియకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లటకు పప్రయత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిము చేసిరి గాని
7 యేసుయొకండ్రియొక్క ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ వారిని వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనియని రాజ్యలేదు.
8 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటవారు ముసియను ద్ధాత్మద్వారా, ఆటిపోయి తోొనిన వారికి త్రోయకు వచిు చేర్చురి.
9 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మాసిదనియ దేశసుప్రార్థడొకడు నిలిచినీవు మాసిదనియకు వచిు చేర్చు మాకు స్త లులకు పహాయము చేయుమని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినను

వేడుకొనుచునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర పౌలునకు దర్పరచుదర్శనము కలిగెను.
10 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి ఆ దర్పరచుదర్శనము కలిగినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారికి సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తి పప్రకటిజ్ఞాపించుటకు దేవుడు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పించలిచియునాినన్నిడని మేము

నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించుకొని వెజ్ఞాపింటనే మాసిదనియకు బయలుదేరుటకు యత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిము చేసితివి
11 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మేము తోొనిన వారికి త్రోయను విడిచి ఓడ ఎకిండ్రియొక్క తినినన్నిగా స్త లులకు పమొతాొనిన వారికి త్రోకకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకండ్రియొక్కడ నుజ్ఞాపిండి ఫిలిపీతాను ఏర్పకిని

వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు.
12 మాసిదనియ దేశములో ఆ ప్ప్రజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమునకు అది ముఖని రాజ్యపటొరకు కనిపెట్టుణమును రోమీయుల పప్రవాస్త లులకు పస్వాధీప్రార్థనమునెకాశమువై యునినన్నిది. మేము

కొనిినన్నిదినములు ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణములో ఉజ్ఞాపింటిమి.
13 విశచజ్ఞాపింతి దినమున గవిని ద్ధాత్మద్వారా, ఆటి నదీతీర్పరచుమున ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన జ్యవిరుగుననుకొని అకండ్రియొక్కడికి వచిు చేర్చు కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి, కూడివచిు చేర్చున సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలతో

మాటలడు చుజ్ఞాపింటిమి.

14 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు లూదియయను దెకాశమువైవభకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగల యొక సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్ర వినుచుజ్ఞాపిండెను. ఆమైన గాల ఊద్ధాత్మద్వారా, ఆర్పరచుజ్ఞాపింగు పొడిని అము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ తుయతెకాశమువైర్పరచు పటొరకు కనిపెట్టుణసుప్రార్థరలు.

పప్రభువు ఆమైన గాల హి అందరి హృదయము తెర్పరచుచెను గనుక పౌలు చెపించతాను ఏర్పన మాటలయజ్ఞాపింద
15 ఆమైన గాలయు ఆమైన గాల యిజ్ఞాపింటివారును బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, ఆమైన గాల--నేను పప్రభువునజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పము గలద్ధాత్మద్వారా, ఆననని మీరు

యెజ్ఞాపించితే, నా యిజ్ఞాపింటికి వచిు చేర్చుయుజ్ఞాపిండు డని వేడుకొని మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను బలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము చేసెను.
16 మేము ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనాస్త లులకు పప్రార్థలమునకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచుజ్ఞాపిండగా (ప్పుడుప్తోను అను) దయని రాజ్యముపటిొరకు కనిపెట్టునదెకాశమువై, స్త్రోపదదె చెప్పుడుప్తాను ఏర్పటచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యజ్యవిమానులకు

బహు లభము స్త లులకు పజ్ఞాపింప్దిజ్ఞాపించుచునినన్ని యొక చినినన్నిది మాకు ఎదురుగావచెు చేర్చును.
17 ఆమైన గాల పౌలును మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను వెజ్ఞాపింబడిజ్ఞాపించిఈ మనుష్యని రాజ్యలు స్త లులకు పరో లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వానినన్నితుడెకాశమువైన దేవుని ద్ధాత్మద్వారా, ఆసులు; వీరు మీకు ర్పరచుక్షణ మార్పరచుేదగ్గము

పప్రచురిజ్ఞాపించువారెంకాశమువై యునాినన్నిర్పరచుని కకలువేసి చెపెతాను ఏర్పను.
18 ఆమైన గాల ఈలగు అనేక దినములు చేయుచుజ్ఞాపిండెను గనుక పౌలు వాని రాజ్యకులపడి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనివెకాశమువైప్పుడుప్ తిరిగినీవు ఈమైన గాలను వదలిపొమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని

యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్త నామమున ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించుచునాినన్నినని ఆ దయని రాజ్యముతో చెపెతాను ఏర్పను; వెజ్ఞాపింటనే అది ఆమైన గాలను వదలిపోయెను.
19 ఆమైన గాల యజ్యవిమానులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ లభస్వాధీధనము పోయెనని చూచి, పౌలును సీలను పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని గా
చ మప్పుడుప్ చావడిలోనికి

అధించుటకును ఆరంభికారులయొద వాగ్దాకు ఈడుు చేర్చుకొని పోయిరి.
20 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులయొద వాగ్దాకు వారిని తీసికొనివచిు చేర్చుఈ మనుష్యని రాజ్యలు యూదులైనకాశమువై యుజ్ఞాపిండి
21 రోమీయులమైన గాలకాశమువైన మనము అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించుటకెకాశమువైనను చేయుటకెకాశమువైనను కూడని ఆచార్పరచుములు పప్రచురిజ్ఞాపించుచు, మన పటొరకు కనిపెట్టుణము

గలిబిలి చేయుచునాినన్నిర్పరచుని చెపించతాను ఏర్పరి.
22 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు జ్యవినస్త లులకు పమూహము వారిమీదికి దొమిాస్తులను అమి్మగా వచెు చేర్చును. నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులును వారి వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు లగివేసి వారిని

బెత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తములతో కొటొరకు కనిపెట్టువలైననని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిరి.
23 వారు చాల దెబరుపేరుగల బర్సబ్బాలు కొటిొరకు కనిపెట్టు వారిని చెర్పరచుస్వాధీలలోవేసి భదప్రముగా కనిపెటొరకు కనిపెట్టువలైననని చెర్పరచుస్వాధీల నాయకుని కాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిరి .
24 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అటిొరకు కనిపెట్టు ఆజ్యవి ఆజ్ఞానుపొజ్ఞాపింది, వారిని లోపలి చెర్పరచుస్వాధీలలోనికి తోొనిన వారికి త్రోసి, వారి కాళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకు బొజ్ఞాపిండవేసి బిగిజ్ఞాపించెను.
25 అయితే మధని రాజ్యరతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర పౌలును సీలయు దేవునికి ప్ప్రరిప్రార్థజ్ఞాపించుచు కీర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తినలు ప్డుచునుజ్ఞాపిండిరి; ఖయిదీలు వినుచుజ్ఞాపిండిరి.
26 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అకస్వాధీ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతుచుకొనిన అపొస్తగా మహా భూకజ్ఞాపింపము కలిగెను, చెర్పరచుస్వాధీల ప్పుడుప్నాదులు అదరెంను, వెజ్ఞాపింటనే త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్లనిినన్నియు

తెర్పరచుచుకొనెను, అజ్ఞాపిందరి బజ్ఞాపింధకములు ఊడెను.
27 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలో చెర్పరచుస్వాధీల నాయకుడు మేలుకొని, చెర్పరచుస్వాధీల త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్లనిినన్నియు తెర్పరచుచియుజ్ఞాపిండుట చూచి, ఖయిదీలు

ప్రిపోయిర్పరచునుకొని, కతిచుకొనిన అపొస్తదూసి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని తాను చజ్ఞాపింప్పుడుప్కొనబోయెను.
28 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలునీవు ఏ హానియు చేసికొనవదు వాగ్దా, మేమజ్ఞాపిందర్పరచుము ఇకండ్రియొక్కడనే యునాినన్నిమని బిగేదగ్గర్పరచుగా చెపెతాను ఏర్పను.
29 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దీపముతెమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని చెపించతాను ఏర్ప లోపలికి వచిు చేర్చు, వణకుచు పౌలుకును సీలకును స్వాధీగిలపడి
30 వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిు చేర్చు అయని రాజ్యలర, ర్పరచుక్షణపొజ్ఞాపిందుటకు నేనేమి చేయవలైనననెను.
31 అజ్ఞాపిందుకు వారుపప్రభువెకాశమువైన యేసు నజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించుము, అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నీవును నీ యిజ్ఞాపింటివారును ర్పరచుక్షణ పొజ్ఞాపిందుదుర్పరచుని చెపించతాను ఏర్ప
32 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికిని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ఇజ్ఞాపింటనునినన్ని వారికజ్ఞాపిందరికిని దేవుని వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించిరి.
33 రతిొనిన వారికి త్రో ఆ గడియలోనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని తీసికొనివచిు చేర్చు, వారి గాయములు కడిగెను; వెజ్ఞాపింటనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

ఇజ్ఞాపింటివార్పరచుజ్ఞాపిందరును బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందిరి.
34 మరియు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని ఇజ్ఞాపింటికి తోడుకొని వచిు చేర్చు భోజ్యవినముపెటిొరకు కనిపెట్టు, దేవునియజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించినవాడెకాశమువై త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన

ఇజ్ఞాపింటివార్పరచుజ్ఞాపిందరితోకూడ ఆనజ్ఞాపిందిజ్ఞాపించెను.
35 ఉదయమైన గాలకాశమువైనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులుఆ మనుష్యని రాజ్యలను విడుదలచేయుమని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పటకు బజ్ఞాపింట్టుడి;చిలను పజ్ఞాపింపించరి .
36 చెర్పరచుస్వాధీల నాయకుడీమాటలు పౌలునకు తెలిపించమిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను విడుదలచేయుమని నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులు వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము పజ్ఞాపింపించ

యునాినన్నిరు గనుక మీరిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు బయలుదేరి సుఖముగా పొజ్ఞాపిండని చెపెతాను ఏర్పను.
37 అయితే పౌలు వారు నాని రాజ్యయము విచారిజ్ఞాపింపకయే రోమీయులమైన గాలకాశమువైన మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను బహించెదవా? అని ర్పరచుజ్ఞాపింగముగా కొటిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించి చెర్పరచుస్వాధీలలోవేయిజ్ఞాపించి,

యిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను ర్పరచుహస్త లులకు పని రాజ్యముగా వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుదుర? మేము ఒపతాను ఏర్పము; వారెం
38 ఆ బజ్ఞాపింట్టుడి;చిలు ఈ మాటలు నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులకు తెలపగా, వీరు రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిు చేర్చు,
39 వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయిపటొరకు కనిపెట్టుణము విడిచిపొజ్ఞాపిండని వారిని వేడుకొనిరి .
40 వారు చెర్పరచుస్వాధీలలో నుజ్ఞాపిండి వెలుపలికి వచిు చేర్చు లూదియ యిజ్ఞాపింటికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి; అకండ్రియొక్కడి స్త లులకు పహోదరులను చూచి, ఆదరిజ్ఞాపించి బయలుదేరి

పోయిరి.

Telugu, Acts 17

1 వారు అజ్ఞాపింఫిపొలి, అపొలోుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనియ పటొరకు కనిపెట్టుణములమీదుగా వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల థెస్త లులకు పదరులును ఏకమనస్సులొనీకకు వచిు చేర్చురి. అకండ్రియొక్కడయూదుల స్త లులకు పమాజ్యవి మజ్ఞాపిందిర్పరచుమొకటి

యుజ్ఞాపిండెను
2 గనుక పౌలు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన వాడుక చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన స్త లులకు పమాజ్యవిప్పుడుప్ వారియొద వాగ్దాకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకీచసుచుకొనిన అపొస్త శచ మపడి మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి లేచుట ఆవశని రాజ్యకమనియు,
3 నేను మీకు పప్రచుర్పరచుముచేయు యేస కీచస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తయియునాినన్నిడనియు లేఖన ములలోనుజ్ఞాపిండి ది అందరి హృషాొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములనెతిచుకొనిన అపొస్త విపించతాను ఏర్ప చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచు,

వారితో మూడువిశచజ్ఞాపింతి దినములు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండెను.
4 వారిలో కొజ్ఞాపిందరును, భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిపరులగు గీచసుదేశసుప్రార్థలలో చాలమజ్ఞాపిందియు, ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగల సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలలో అనేకులును ఒప్పుడుప్తాను ఏర్పకొని పౌలుతోను

సీలతోను కలిసికొనిరి.
5 అయితే యూదులు మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుపడి, పనిప్ట్టుడి;చిలు లేక తిరుగుకొజ్ఞాపిందరు దుష్యొరకు కనిపెట్టులను వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు కొని గుజ్ఞాపింప్పుడుప్కూరిు చేర్చు పటొరకు కనిపెట్టుణమైన గాలలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల

అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరిచేయుచు, యాస్త్రోపదను ఇజ్ఞాపింటిమీదపడి వారిని జ్యవినుల స్త లులకు పభయెదుటికి తీ
6 అయితే వారు కనబడనజ్ఞాపిందున యాస్త్రోపదనును కొజ్ఞాపిందరు స్త లులకు పహోదరులను ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభికారులయొద వాగ్దాకు

ఈడుు చేర్చుకొనిపోయిభూలోకమును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలకిచజ్ఞాపిందుచేసిన వీరు ఇకండ్రియొక్కడికి కూడ వచిు చేర్చు యునాినన్నిరు; యాస్త్రోపదను
7 వీర్పరచుజ్ఞాపిందరు యేసు అను వేరక రజునాినన్నిడని చెపించతాను ఏర్ప, కెకాశమువైస్త లులకు పరు చటొరకు కనిపెట్టుములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కకలువేసిరి.
8 ఈ మాటలు వినుచునినన్ని జ్యవినస్త లులకు పమూహమును పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభికారులను కలవర్పరచుపర్పరచుచిరి.
9 వారు యాస్త్రోపదనునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాను మిగిలినవారియొద వాగ్దాను జ్మీను తీసికొని వారిని విడుదల చేసిరి.
10 వెజ్ఞాపింటనే స్త లులకు పహోదరులు రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర పౌలును సీలను బెర్పరచుయకు పజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించిరి. వారు వచిు చేర్చు యూదుల స్త లులకు పమాజ్యవి మజ్ఞాపిందిర్పరచుములో

పప్రవేశించి జ్ఞాపించిరి.
11 వీరు థెస్త లులకు పదరులును ఏకమనస్సులొనీకలో ఉనినన్ని వారికజ్ఞాపింట్ ఘనులైనకాశమువైయుజ్ఞాపిండిరి గనుక ఆస్త లులకు పకి్చునప్పుడు మీరు శక్తితో వాకని రాజ్యమును అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించి , పౌలును సీలయును చెపించతాను ఏర్పన

స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు ఆలగునినన్నివో లేవో అని పప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు వచిు చేర్చురి.
12 అజ్ఞాపిందుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వారిలో అనేకులును, ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగల గీచసుదేశసుప్రార్థలైనకాశమువైన సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలలోను ప్పుడుప్రుష్యలలోను చాలమజ్ఞాపిందియు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిరి.
13 అయితే బెర్పరచుయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకని రాజ్యము పప్రచురిజ్ఞాపించుచునాినన్నిడని థెస్త లులకు పదరులును ఏకమనస్సులొనీకలో ఉజ్ఞాపిండు యూదులు తెలిసికొని

అకండ్రియొక్కడికిని వచిు చేర్చు జ్యవినస్త లులకు పమూహములను రేపించ కలవర్పరచుపర్పరచుచిరి.
14 వెజ్ఞాపింటనే స్త లులకు పహోదరులు పౌలును స్త లులకు పముదప్రమువర్పరచుకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లమని పజ్ఞాపింపించరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకండ్రియొక్కడనే నిలిచిపోయిరి.

15 పౌలును స్వాధీగనజ్ఞాపింప వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనవారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ఏథెనుదరులును ఏకమనస్సు పటొరకు కనిపెట్టుణము వర్పరచుకు తోడుకొని వచిు చేర్చు, సీలయు తిమోతియు స్వాధీధని రాజ్యమైన గాలకాశమువైనజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

శీఘ మ్రాముగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దాకు రవలైననని ఆజ్యవి ఆజ్ఞాపొజ్ఞాపింది బయలుదేరి పోయిరి.
16 పౌలు ఏథెనుదరులును ఏకమనస్సులో వారికొర్పరచుకు కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యుజ్ఞాపిండగా, ఆ పటొరకు కనిపెట్టుణము విగచహములతో నిజ్ఞాపిండియుజ్ఞాపిండుట చూచినజ్ఞాపిందున అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ పరితాపము పటొరకు కనిపెట్టులేకపోయెను.
17 కాబటిొరకు కనిపెట్టు స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములలో యూదులతోను, భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిపరులైనకాశమువైన వారితోను పప్రతిదినమున స్త లులకు పజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివీధించుటకును ఆరంభిలో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని కలిసికొను

వారితోను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచు వచెు చేర్చును.
18 ఎపించకూరీయులలోను స్త్రోపదచుకొనిన అపొస్తయికులలోను ఉనినన్ని కొజ్ఞాపిందరు జ్ ఆజ్ఞానులు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో వాదిజ్ఞాపించిరి. కొజ్ఞాపిందరుఈ వదరుబోతు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పనది

ఏమిటని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు యేసునుగూరిు చేర్చుయు ప్పుడుప్నురుతాప్రార్థనమును గూరిు చేర్చుయు పప్రకటిజ్ఞాపించెను గనుక మరికొజ్ఞాపిందరువీడు అనని రాజ్య
దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలను పప్రచురిజ్ఞాపించుచునాినన్నిడని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి.
19 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని అరేయొపగు అను స్త లులకు పభ యొద వాగ్దాకు తీసికొనిపోయినీవు చేయుచునినన్ని యీ నూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన బోధ

యెటిొరకు కనిపెట్టుద మేము తెలిసికొనవచుు చేర్చునా?
20 కొనిినన్ని కొచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్త స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు మా చెవులకు వినిపించజ్ఞాపించుచునాినన్నివు గనుక వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొన గోరుచునాినన్నిమని

చెపించతాను ఏర్పరి.
21 ఏథెనుదరులును ఏకమనస్సువార్పరచుజ్ఞాపిందరును అకండ్రియొక్కడ నివసిజ్ఞాపించు పర్పరచుదేశులును ఏదయొక కొచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్త స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి చెప్పుడుప్తాను ఏర్పట యజ్ఞాపిందును వినుటయజ్ఞాపిందును

మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమే త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ కాలము గడుప్పుడుప్ చుజ్ఞాపిండువారు.
22 పౌలు అరేయొపగు మధని రాజ్య నిలిచిచెపించతాను ఏర్పన దేమనగాఏథెనుదరులును ఏకమనస్సువార్పరచులర , మీరు స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త విషయములలో అతి

దేవతాభకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగలవారెంకాశమువై యునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు నాకు కనబడు చునినన్నిది.
23 నేను స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించుచు మీ దేవతా పప్రతిమలను చూచుచుజ్ఞాపిండగా ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. ద్ధాత్మద్వారా, ఆని మీదతెలియబడని

దేవునికి అని వాప్రయబడియునినన్నిది. కాబటిొరకు కనిపెట్టు మీరు తెలియక దేనియజ్ఞాపిందు భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తికలిగియునాినన్నిరో ద్ధాత్మద్వారా, ఆనినే నేను మీకు
పప్రచుర్పరచుపర్పరచుచుచునాినన్నిను.
24 జ్యవిగతుచుకొనిన అపొస్తను అజ్ఞాపిందలి స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమును నిరి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మజ్ఞాపించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని పప్రభువెకాశమువైయునినన్నిజ్ఞాపిందున

హస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తకి అందరి హృత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములైనకాశమువైన ఆలయములలో నివసిజ్ఞాపింపడు.
25 ఆయన అజ్ఞాపిందరికిని జీవమును ఊపించరిని స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమును దయచేయువాడు గనుక త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు ఏదెకాశమువైనను కొదువ యునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు

మనుష్యని రాజ్యల చేతులతో సవిజ్ఞాపింప బడువాడు కాడు.

26 మరియు యావదూు యేసుచేత అద్భుమిమీద కాప్పుడుప్ర్పరచు ముజ్ఞాపిండుటకు ఆయన యొకనినుజ్ఞాపిండి పప్రతి జ్తిమనుష్యని రాజ్యలను స్త లులకు పి అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించి, వారు ఒకవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర

దేవునిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడవులడి కనుగొజ్ఞాపిందు రేమో యని,
27 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని వెదకునిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయకాలమును వారి నివాస్త లులకు పస్త లులకు పప్రార్థలముయొకండ్రియొక్క పొలిమేర్పరచులను ఏర్పరచుతాను ఏర్పర్పరచుచెను. ఆయన మనలో

ఎవనికిని దూర్పరచుముగా ఉజ్ఞాపిండువాడు కాడు.
28 మనమాయనయజ్ఞాపిందు బప్రదుకుచునాినన్నిము, చలిజ్ఞాపించు చునాినన్నిము, ఉనికి కలిగియునాినన్నిము. అట్టుడి;చివలైనమన మాయన

స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమని మీ కవీశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారులలో కొజ్ఞాపిందరును చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిరు.
29 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మనము దేవుని స్త లులకు పజ్ఞాపింతానమైన గాలకాశమువైయుజ్ఞాపిండి, మనుష్యని రాజ్యల చమతాండ్రియొక్కర్పరచు కలతాను ఏర్పనలవలన మలు చేర్చుబడిన బజ్ఞాపింగార్పరచుమునెకాశమువైనను

వెజ్ఞాపిండినెకాశమువైనను రతినెకాశమువైనను దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాము పోలి యునినన్నిదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపింపకూడదు.
30 ఆ అజ్ ఆజ్ఞానకాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుగా ఉజ్ఞాపిండెను; ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడెకాశమువైతే అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటను అజ్ఞాపిందరును మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు

పొజ్ఞాపిందవలైననని మనుష్యని రాజ్యలకు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించుచునాినన్నిడు.
31 ఎజ్ఞాపిందుకనగా తాను నియమిజ్ఞాపించిన మనుష్యని రాజ్యనిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నీతి ననుస్త లులకు పరిజ్ఞాపించి భూలోకమునకు తీరుతాను ఏర్పతీర్పరచుు చేర్చు బోయెడి యొక దినమును

నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయిజ్ఞాపించి యునాినన్నిడు. మి అందరి హృతులలోనుజ్ఞాపిండి ఆయనను లేపించనజ్ఞాపిందున దీని నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మటకు అజ్ఞాపిందరికిని ఆధార్పరచుము
కలుగజేసియునాినన్నిడు.
32 మి అందరి హృతుల ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమునుగూరిు చేర్చు వారు వినినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు కొజ్ఞాపిందరు అపహాస్త లులకు పని రాజ్యముచేసిరి; మరికొజ్ఞాపిందరుదీనిగూరిు చేర్చు నీవు

చెప్పుడుప్తాను ఏర్పనది ఇజ్ఞాపింకొకస్వాధీరి విజ్ఞాపిందుమని చెపించతాను ఏర్పరి.
33 ఆలగుజ్ఞాపిండగా పౌలు వారి మధని రాజ్యనుజ్ఞాపిండి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోయెను.
34 అయితే కొజ్ఞాపిందరు మనుష్యని రాజ్యలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని హతుచుకొనిన అపొస్తకొని విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిరి. వారిలో అరేయొపగీతుడెకాశమువైన దియొనూసియు, దమరి అను

ఒక సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రయు, వీరితోకూడ మరికొజ్ఞాపిందరునుజ్ఞాపిండిరి.

Telugu, Acts 18

1 అట్టుడి;చిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలు ఏథెనుదరులును ఏకమనస్సునుజ్ఞాపిండి బయలుదేరి కొరిజ్ఞాపింథునకు వచిు చేర్చు, పొజ్ఞాపింతు వజ్ఞాపింశీయుడెకాశమువైన అకుల అనుఒక యూదుని,

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని భార్పరచుని రాజ్యయెకాశమువైన పించప్రసిండ్రియొక్కలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను కనుగొని వారియొద వాగ్దాకు వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను.
2 యూదులజ్ఞాపిందరు రోమా విడిచి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోవలైననని కుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లదియ చకచ వరి్చునప్పుడు మీరు శక్తి ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించినజ్ఞాపిందున, వారు ఇటలీనుజ్ఞాపిండి కొచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తగా వచిు చేర్చున వారు.

3 వారు వి అందరి హృతిచుకొనిన అపొస్తకి డేరలు కుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టువారు. పౌలు అదే వి అందరి హృతిచుకొనిన అపొస్తగలవాడు గనుక వారితో కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండెను; వారు కలిసి

పనిచేయుచుజ్ఞాపిండిరి.
4 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రతి విశచజ్ఞాపింతిదినమున స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచు, యూదులను గీచసు దేశసుప్రార్థలను ఒపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుచు నుజ్ఞాపిండెను.
5 సీలయు తిమోతియు మాసిదనియనుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటయజ్ఞాపిందు ఆతుర్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగలవాడెకాశమువై, యేస కీచస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తని

యూదులకు ది అందరి హృఢముగా స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చు చుజ్ఞాపిండెను.
6 వారు ఎదురడి దూష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములు దులుప్పుడుప్కొనిమీ నాశనమునకు మీరే ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచువాదులు. నేను

నిరో వాగ్దాష్టిగా ఉంచు కని; యికమీదట అనని రాజ్యజ్యవినుల యొద వాగ్దాకు పోవుదునని వారితో చెపించతాను ఏర్ప
7 అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, దేవునియజ్ఞాపిందు భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగల తీతియు యూసుచుకొనిన అపొస్త అను ఒకని యిజ్ఞాపింటికి వచెు చేర్చును. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యిలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల

స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుమును ఆనుకొనియుజ్ఞాపిండెను.
8 ఆ స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభికారియెకాశమువైన కిచసుతాను ఏర్ప త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యిజ్ఞాపింటివార్పరచుజ్ఞాపిందరితోకూడ పప్రభువునజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు ప ముజ్ఞాపించెను. మరియు

కొరిజ్ఞాపింథీయులలో అనేకులువిని విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వా సిజ్ఞాపించి బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందిరి.
9 రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర దర్పరచుదర్శనమజ్ఞాపిందు పప్రభువు నీవు భయపడక మాటలడుము, మౌనముగా ఉజ్ఞాపిండకుము.
10 నేను నీకు తోడెకాశమువైయునాినన్నిను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రడు; ఈ పటొరకు కనిపెట్టుణములో నాకు బహు జ్యవినమునినన్నిదని

పౌలుతో చెపతాను ఏర్పగా
11 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిమధని రాజ్య దేవుని వాకని రాజ్యము బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు, ఒక స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుము మీద ఆరునెలలు అకండ్రియొక్కడ నివసిజ్ఞాపించెను.
12 గలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయోను అకయకు అధించుటకును ఆరంభిపతిగా ఉనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యూదులు ఏకీభవిజ్ఞాపించి పౌలుమీదికి లేచి నాని రాజ్యయపీఠము ఎదుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

తీసికొనివచిు చేర్చు
13 వీడు ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ శస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమునకు వని రాజ్యతిరిక్చునప్పుడు మీరు శక్తిముగా దేవుని ఆరధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకు జ్యవినులను పేప్రరే పించజ్ఞాపించుచునాినన్నిడని చెపించతాను ఏర్పరి .
14 పౌలు నోరు తెర్పరచుచి మాట లడబోగా గలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయోనుయూదులర, యిదియొక అనాని రాజ్యయము గాని చెడినప్పుడు అడ్డ నేర్పరచుము గాని

యెకాశమువైనయెడల నేను మీమాట స్త లులకు పహనముగా వినుట నాని రాజ్యయమే.
15 ఇది యేదయుక ఉపదేశమును, పేళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను, మీ ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును గూరిు చేర్చున వాదమైన గాలకాశమువైతే మీరే ద్ధాత్మద్వారా, ఆని చూచుకొనుడి; ఈలటి

స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులనుగూరిు చేర్చు విమర్పరచుదర్శ చేయుటకు నాకు మనసుదరులును ఏకమనస్సులేదని యూదులతో చెపించతాను ఏర్ప
16 వారిని నాని రాజ్యయపీఠము ఎదుటనుజ్ఞాపిండి తోలివేసెను.

17 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడజ్ఞాపిందరు స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుప్పుడుప్ అధించుటకును ఆరంభికారియెకాశమువైన స్త్రోపదసెచుకొనిన అపొస్తనేసును పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని నాని రాజ్యయపీఠము ఎదుట కొటొరకు కనిపెట్టు స్వాధీగిరి. అయితే

గలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయోను వీటిలో ఏ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతినిగూరిు చేర్చుయు లక్షని రాజ్యపెటొరకు కనిపెట్టులేదు.
18 పౌలు ఇజ్ఞాపింకను బహుదినములకండ్రియొక్కడ ఉజ్ఞాపిండిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి స్త లులకు పహోదరులయొద వాగ్దా సెలవు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు మొ మ్రాకుండ్రియొక్కబడి

యునినన్నిజ్ఞాపిందున కెజ్ఞాపింకచయలో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిల వెజ్ఞాపిండుప్రకలు కతిచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించుకొని ఓడ యెకిండ్రియొక్క సిరియకు బయలుదేరెంను. పించప్రసిండ్రియొక్కలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అకుల అనువారు
అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడ వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి.
19 వారు ఎఫెసునకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారినకండ్రియొక్కడ విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు, తాను మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి,

యూదులతో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండెను.
20 వారిజ్ఞాపింకను కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలముజ్ఞాపిండుమని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని వేడుకొనగా
21 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఒపతాను ఏర్పకదేవుని చిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తమైన గాలకాశమువైతే మీయొద వాగ్దాకు తిరిగి వతుచుకొనిన అపొస్తనని చెపించతాను ఏర్ప, వారియొద వాగ్దా సెలవు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని, ఓడ యెకిండ్రియొక్క

ఎఫెసునుజ్ఞాపిండి బయలుదేరెంను.
22 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల స్త లులకు పజ్ఞాపింఘప్పుడుప్వారిని కుశలమడిగి, అజ్ఞాపింతియొకయకు వచెు చేర్చును.
23 అకండ్రియొక్కడ కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలముజ్ఞాపిండిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి బయలుదేరి వరుస్త లులకు పగా గలతీయ ప్ప్రజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమజ్ఞాపిందును ఫ
ప్ర గియయజ్ఞాపిందును స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించుచు

శించి ష్యని రాజ్యలనజ్ఞాపిందరిని సిప్రార్థర్పరచుపర్పరచుచెను.
24 అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందిప్రయవాడెకాశమువైన అపొలోుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు వచెు చేర్చును. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు విద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్ఞాపింసుడును లేఖనముల యజ్ఞాపిందు

పప్రవీణుడునెకాశమువై యుజ్ఞాపిండెను.
25 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రభువు మార్పరచుేదగ్గము విషయమైన గాలకాశమువై ఉపదేశము పొజ్ఞాపింది త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయజ్ఞాపిందు తీవప్రపడి, యోహాను బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మముమాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమే

తెలిసికొనిన వాడెకాశమువైనను, యేసును గూరిు చేర్చున స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు వివర్పరచుముగా చెపించతాను ఏర్ప,
26 పించప్రసిండ్రియొక్కలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అకులయు విని, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చేరుు చేర్చుకొని దేవునిమార్పరచుేదగ్గము మరి పూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి విశద పర్పరచుచిరి.
27 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అకయకు పోదలచినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చేరుు చేర్చుకొనవలైననని స్త లులకు పహోదరులు పోప్రతాదరులును ఏకమనస్సుహపర్పరచుచుచు అకండ్రియొక్కడి

శించి ష్యని రాజ్యలకు వాప్రసిరి. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడకండ్రియొక్కడికి వచిు చేర్చు కి అందరి హృపచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించినవారికి చాల స్త లులకు పహాయము చేసెను.
28 యేస కీచసుచుకొనిన అపొస్త అని లేఖనములద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ది అందరి హృషాొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపర్పరచుచి, యూదుల వాదమును బహించెదవా? అని ర్పరచుజ్ఞాపింగముగాను గటిొరకు కనిపెట్టుగాను

ఖజ్ఞాపిండిజ్ఞాపించుచు వచెు చేర్చును.

Telugu, Acts 19

1 అపొలోుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కొరిజ్ఞాపింథులో నునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు జ్యవిరిగినదేమనగా, పౌలు పెకాశమువైపప్రదేశములలో స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించి ఎఫెసునకు వచిు చేర్చుకొజ్ఞాపిందరు శించి ష్యని రాజ్యలను

చూచిమీరు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పొజ్ఞాపిందితిర? అని వారి
2 వారుపరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాతు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మడునాినన్నిడనినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింగతియే మేము వినలేదని చెపించతాను ఏర్పరి.
3 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుఆలగెకాశమువైతే మీరు దేనినిబటిొరకు కనిపెట్టు బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందితిర్పరచుని అడుగగా వారుయోహాను బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మమునుబటిొరకు కనిపెట్టుయే అని

చెపించతాను ఏర్పరి.
4 అజ్ఞాపిందుకు పౌలుయోహాను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన వెనుక వచుు చేర్చువానియజ్ఞాపిందు, అనగా యేసు నజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించవలైననని పప్రజ్యవిలతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచు,

మారు మనసుదరులును ఏకమనస్సు విషయమైన గాలకాశమువైన బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మమిచెు చేర్చునని చెపెతాను ఏర్పను.
5 వారు ఆ మాటలు విని పప్రభువెకాశమువైన యేసు నామమున బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపిందిరి.
6 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలు వారిమీద చేతులుజ్ఞాపించగా పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ వారిమీదికి వచెు చేర్చును. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు భాషలతో మాటలడుటకును

పప్రవచిజ్ఞాపించుటకును మొదలుపెటిొరకు కనిపెట్టురి.
7 వార్పరచుజ్ఞాపిందరు ఇజ్ఞాపించుమిజ్ఞాపించు పజ్ఞాపిండెప్రజ్ఞాపిండుగురు ప్పుడుప్రుష్యలు.
8 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములోనికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల పప్రస్త లులకు పజ్ఞాపిం గిజ్ఞాపించుచు, దేవుని రజ్యవిని రాజ్యమును గూరిు చేర్చు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుచు, ఒపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుచు,

ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా మాటలడుచు మూడు నెలలు గడిపెను.
9 అయితే కొజ్ఞాపిందరు కఠినపర్పరచుచబడినవారెంకాశమువై యొప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనక, జ్యవినస్త లులకు పమూహము ఎదుట ఈ మార్పరచుేదగ్గమును దూష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించుచునినన్నిజ్ఞాపిందున

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని విడిచి, శించి ష్యని రాజ్యలను పప్రతేని రాజ్యకపర్పరచుచుకొని పప్రతిదినము తుర్పరచున
10 రెంజ్ఞాపిండేజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవర్పరచుకు ఈలగున జ్యవిరిగెను గనుక యూదులేమి గీచసుదేశసుప్రార్థలేమి ఆసియలో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని వార్పరచుజ్ఞాపిందరును పప్రభువు

వాకని రాజ్యము వినిరి.
11 మరియు దేవుడు పౌలుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి విశేషమైన గాలకాశమువైన అదుు యేసుచేత అద్భుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ములను చేయిజ్ఞాపించెను;
12 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని శరీర్పరచుమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిలిన చేతి గుడినప్పుడు అడ్డలైనకాశమువైనను నడికటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయినను రోగులయొద వాగ్దాకు తెచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు రోగములు వారిని విడిచెను,

దయని రాజ్యములు కూడ వదలి పోయెను.
13 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు దేశస్త లులకు పజ్ఞాపించారులును మాజ్ఞాపింతిొనిన వారికి త్రోకులునెకాశమువైన కొజ్ఞాపిందరు యూదులుపౌలు పప్రకటిజ్ఞాపించు యేసు తోడు మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను ఉచాు చేర్చుటన

చేయుచునాినన్నినను మాట చెపించతాను ఏర్ప, దయని రాజ్యములు పటిొరకు కనిపెట్టునవారిమీద పప్రభువెకాశమువైన యేస్త లులకు ప

14 యూదుడెకాశమువైన సెండ్రియొక్కవయను ఒక పప్రధానయాజ్యవికుని కుమారులు ఏడుగురు ఆలగు చేయుచుజ్ఞాపిండిరి.
15 అజ్ఞాపిందుకు ఆ దయని రాజ్యము నేను యేసును గురెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిరుగుదును, పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెంవర్పరచుని అడుగగా
16 ఆ దయని రాజ్యముపటిొరకు కనిపెట్టునవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇద వాగ్దారిని లొజ్ఞాపింగదీసి గెలిచెను; అజ్ఞాపిందుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వారు దిగజ్ఞాపింబరులైనకాశమువై

గాయము త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిలి ఆ యిజ్ఞాపింటనుజ్ఞాపిండి ప్రిపోయిరి.
17 ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి ఎఫెసులో కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తమైన గాలకాశమువైన యూదు లకును గీచసు దేశసుప్రార్థలకును తెలియవచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారికజ్ఞాపిందరికి

భయము కలిగెను గనుక పప్రభువెకాశమువైన యేసు నామము ఘన పర్పరచుచబడెను.
18 విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించినవారు అనేకులు వచిు చేర్చు, తాము చేసినవాటిని తెలియజేసియొప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనిరి.
19 మరియు మాజ్ఞాపింతిొనిన వారికి త్రోక విదని రాజ్య అభని రాజ్యసిజ్ఞాపించినవారు అనేకులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ప్పుడుప్స్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తకములు తెచిు చేర్చు , అజ్ఞాపిందరియెదుట వాటిని కాలిు చేర్చువేసిరి. వారు

లైనకండ్రియొక్క చూడగా వాటి వెల యేబదివేల వెజ్ఞాపిండి రూకలయెను.
20 ఇజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రభా వముతో పప్రభువు వాకని రాజ్యము పప్రబలమైన గాలకాశమువై వాని రాజ్యపించజ్ఞాపించెను.
21 ఈలగు జ్యవిరిగిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలు మాసిదనియ అకయ దేశముల మార్పరచుేదగ్గమునవచిు చేర్చు యెరూషలేమునకు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవలైననని మన

సుదరులును ఏకమనస్సులో ఉదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించినేనకండ్రియొక్కడికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి రోమాకూడ చూడవలైననని అనుకొనెను.
22 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు పరిచర్పరచుని రాజ్యచేయు వారిలో తిమోతి ఎర్పరచుసుచుకొనిన అపొస్త అను వారి నిద వాగ్దారిని మాసిదనియకు పజ్ఞాపింపించ, తాను ఆసియలో

కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలము నిలిచియుజ్ఞాపిండెను.
23 ఆ కాలమజ్ఞాపిందు కీచసుచుకొనిన అపొస్త మార్పరచుేదగ్గమునుగూరిు చేర్చు చాల అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి కలిగెను.
24 ఏలగనగాదేమేతిొనిన వారికి త్రోయను ఒక కజ్ఞాపింస్వాధీలి అరెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిమిదేవికి వెజ్ఞాపిండి గుళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను చేయిజ్ఞాపించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లభము

కలుగజేయుచుజ్ఞాపిండెను.
25 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని అటిొరకు కనిపెట్టు పనిచేయు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులను గుజ్ఞాపింప్పుడుప్కూరిు చేర్చు అయని రాజ్యలర, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా

జ్యవిరుగు చునినన్నిదని మీకు తెలియును.
26 అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలు కావని యీ పౌలు చెపించతాను ఏర్ప, ఎఫెసులో మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము కాదు, ద్ధాత్మద్వారా, ఆద్ధాత్మద్వారా, ఆప్పుడుప్

ఆసియయజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట బహు జ్యవిన మును ఒపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించి, తిొనిన వారికి త్రోపించతాను ఏర్పయునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి మీరు చూచియు వినియు నున
27 మరియు ఈ మన వి అందరి హృతిచుకొనిన అపొస్తయజ్ఞాపిందు లక్షని రాజ్యము త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పపోవుటయే గాక, మహాదేవియెకాశమువైన అరెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిమి దేవియొకండ్రియొక్క గుడి కూడ

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిి అందరి హృణీకరిజ్ఞాపింపబడి, ఆసియయజ్ఞాపిందజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి టను భూలోకమజ్ఞాపిందును పూజిజ్ఞాపింపబడుచునినన్ని ఈమైన గాలయొకండ్రియొక్క గొపతాను ఏర్పత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినము తొలగిపోవునని

భయముతోచుచునినన్నిదని వారితో చెపెతాను ఏర్పను.
28 వారు విని రౌదప్రముతో నిజ్ఞాపిండిన వారెంకాశమువైఎఫెసీయుల అరెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిమిదేవి మహాదేవి అని కకలువేసిరి;
29 పటొరకు కనిపెట్టుణము బహు గలిబిలిగా ఉజ్ఞాపిండెను. మరియు వారు పౌలుతో పప్రయాణమైన గాలకాశమువై వచిు చేర్చున మాసిదనియ వారెంకాశమువైన గాయియును

అరిస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరుండ్రియొక్కను పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని దొమిాస్తులను అమి్మగా నాటకశలలో చొర్పరచుబడిరి.
30 పౌలు జ్యవినుల స్త లులకు పభ యొద వాగ్దాకు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లదలచెను, గాని శించి ష్యని రాజ్యలు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనియని రాజ్యలేదు.
31 మరియు ఆసియ దేశధించుటకును ఆరంభికారులలో కొజ్ఞాపిందరు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి సినన్నిహించెదవా? అని  తులైనకాశమువైయుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దాకు వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము పజ్ఞాపింపించనీవు నాటక

శలలోనికి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవద వాగ్దాని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని వేడుకొనిరి.
32 ఆ స్త లులకు పభ గలిబిలిగా ఉజ్ఞాపిండెను గనుక కొజ్ఞాపిందరీలగున, కొజ్ఞాపిందరలగున కకలువేసిరి; తామైన గాలజ్ఞాపిందు నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము కూడుకొనిరో చాల

మజ్ఞాపిందికి తెలియలేదు.
33 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యూదులు అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందుప్రను ముజ్ఞాపిందుకు తోొనిన వారికి త్రోయగా కొజ్ఞాపిందరు స్త లులకు పమూహములో నుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ఎదుటికి తెచిు చేర్చురి .

అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందుప్ర సెకాశమువైగచేసి జ్యవినులతో స్త లులకు పమాధానము చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనవలైననని యుజ్ఞాపిండెను.
34 అయితే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అజ్ఞాపిందరును ఏకశబ వాగ్దాముతో రెంజ్ఞాపిండు గజ్ఞాపింటలసప్పుడుప్ఎఫెసీయుల

అరెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిమిదేవి మహాదేవి అని కకలువేసిరి.
35 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట కర్పరచుణము స్త లులకు పమూహమును స్త లులకు పముద్ధాత్మద్వారా, ఆయిజ్ఞాపించిఎఫెసీయులర, ఎఫె సీయుల పటొరకు కనిపెట్టుణము అరెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిమి మహాదేవికిని

దుని రాజ్యపతియొద వాగ్దానుజ్ఞాపిండి పడిన మూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తికిని ప్లకురలైనకాశమువై యునినన్నిదని తెలియని వాడెవడు
36 ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు నిరకుగూర్చి సాక్షిపమైన గాలకాశమువైనవి గనుక మీరు శజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము కలిగి ఏదియు ఆతుర్పరచుపడి చేయకుజ్ఞాపిండుట అవశని రాజ్య కము .
37 మీరు ఈ మనుష్యని రాజ్యలను తీసికొనివచిు చేర్చుతిరి. వీరు గుడి దచినవారు కారు, మన దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను దూష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపింపను లేదు.
38 దేమేతిొనిన వారికి త్రోకిని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడనునినన్ని కమస్వాధీలులకును ఎవని మీదనెకాశమువైనను వని రాజ్యవహార్పరచుమేదెకాశమువైన ఉనినన్నియెడల నాని రాజ్యయస్త లులకు పభలు

జ్యవిరుగుచునినన్నివి, అధించుటకును ఆరంభిపతులు ఉనాినన్నిరు గనుక వారు ఒకరితో ఒకరు వాని రాజ్యజెని రాజ్య మాడవచుు చేర్చును.
39 అయితే మీరు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచు స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులనుగూరిు చేర్చు యేమైన గాలకాశమువైనను విచార్పరచుణ చేయవలైననని యుజ్ఞాపింటే అదికచ మమైన గాలకాశమువైన స్త లులకు పభలో

పరిషాండ్రియొక్కర్పరచుమగును.
40 మనము ఈ గలిబిలినిగూరిు చేర్చు చెపతాను ఏర్పదగిన కార్పరచుణమేమియు లేనజ్ఞాపిందున, నేడు జ్యవిరిగిన అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరినిగూరిు చేర్చు మనలను విచార్పరచుణ

లోనికి తెతుచుకొనిన అపొస్తరేమో అని భయమవుచునినన్నిది. ఇట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల గుజ్ఞాపింప్పుడుప్ కూడినజ్ఞాపిందుకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన కార్పరచుణము చెపతాను ఏర్పజ్లమని వారితో అనెను.

41 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడీలగు చెపించతాను ఏర్ప స్త లులకు పభను ముగిజ్ఞాపించెను.

Telugu, Acts 20

1 ఆ యలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి అణగిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలు శించి ష్యని రాజ్యలను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన యొద వాగ్దాకు పించలువనజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించి హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించినమీదట వారియొద వాగ్దా సెలవు

ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని మాసిదనియకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లటకు బయలు దేరెంను.
2 ఆ పప్రదేశములయజ్ఞాపిందు స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించి, పెకుండ్రియొక్కమాటలతో వారిని హెచు చేర్చురిజ్ఞాపించి గీచసునకు వచెు చేర్చును.
3 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అకండ్రియొక్కడ మూడు నెలలు గడిపించ ఓడయెకిండ్రియొక్క సిరియకు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వలైననని యుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని విషయమైన గాలకాశమువై యూదులు కుటొనిన వారికి త్రో

చేయుచునినన్నిజ్ఞాపిందున మాసిదనియమీదుగా తిరిగి రవలైననని నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించుకొనెను.
4 మరియు ప్పుడుప్రు
చ కుమారుడును బెర్పరచుయ పటొరకు కనిపెట్టుణసుప్రార్థడునెకాశమువైన స్త్రోపదపతుొనిన వారికి త్రోను, థెస్త లులకు పదరులును ఏకమనస్సులొనీకయులలో అరిస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరుండ్రియొక్కను, సెకుజ్ఞాపిందును, దెరేరుపేరుగల బర్సబ్బా

పటొరకు కనిపెట్టుణసుప్రార్థడెకాశమువైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశసుప్రార్థలైనకాశమువైన తుకికు, తోొనిన వారికి త్రోఫి మును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడ వచిు చేర్చురి.
5 వీరు ముజ్ఞాపిందుగా వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల తోొనిన వారికి త్రోయలో మాకొర్పరచుకు కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యుజ్ఞాపిండిరి.
6 ప్పుడుప్లియని రట్ొరకు కనిపెట్టుల దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మేము ఓడ ఎకిండ్రియొక్క ఫిలిపీతాను ఏర్ప విడిచి, అయిదు దినములలో తోొనిన వారికి త్రోయకు వచిు చేర్చు, అచు చేర్చుట

వారి యొద వాగ్దా ఏడు దినములు గడిపించతివిియుండుటయు చూచితివిు.
7 ఆదివార్పరచుమున మేము రట్ొరకు కనిపెట్టు విరుచుటకు కూడినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, పౌలు మరునాడు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెకాశమువైయుజ్ఞాపిండి, వారితో పప్రస్త లులకు పజ్ఞాపింగిజ్ఞాపించుచు

అర్పరచుొస్త లులకు పరిశుద్ధారతిొనిన వారికి త్రోవర్పరచుకు విస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తరిజ్ఞాపించి మాటలడుచుజ్ఞాపిండెను.
8 మేము కూడియునినన్ని మేడగదిలో అనేక దీపములుజ్ఞాపిండెను.
9 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఐతుకు అను నొందెదరు గనుక మీరు క ¸°వనసుప్రార్థడు కిటికీలో కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి గాఢ నిదప్రపోయి, పౌలు చాలసవు పప్రస్త లులకు పజ్ఞాపింగిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండగా

నిద్ధాత్మద్వారా, ఆప్రభార్పరచుమువలన జోగి, మూడవ అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిసుచుకొనిన అపొస్తనుజ్ఞాపిండి కిచజ్ఞాపిందపడి చనిపోయిన వాడెకాశమువై
10 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట పౌలు కిచజ్ఞాపిందికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద పడి కగిలిజ్ఞాపించుకొనిమీరు తొజ్ఞాపిందర్పరచుపడకుడి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ప్ప్రణమత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిలో నునినన్నిదని వారితో

చెపెతాను ఏర్పను.
11 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మర్పరచుల పెకాశమువైకి వచిు చేర్చు రట్ొరకు కనిపెట్టు విరిచి ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొని, తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవారువర్పరచుకు విస్వాధీచుకొనిన అపొస్తర్పరచుముగా స్త లులకు పజ్ఞాపింభాష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించి బయలు దేరెంను.
12 వారు బప్రదికిన ఆ చినినన్నివానిని తీసికొని వచిు చేర్చు నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారికి విశేషమైన గాలకాశమువైన ఆదర్పరచుణ కలిగెను.

13 మేము ముజ్ఞాపిందుగా ఓడ ఎకిండ్రియొక్క అసుదరులును ఏకమనస్సులో పౌలును ఎకిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుకొనవలైననని అకండ్రియొక్కడికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతివిియుండుటయు చూచితివిు. తాను కాలి నడకను వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవలైననని

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడా పప్రకార్పరచుముగా మాకు నియ మిజ్ఞాపించియుజ్ఞాపిండెను.
14 అసుదరులును ఏకమనస్సులో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మాతో కలిసికొని నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మేమత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ఎకిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుకొని మితు లేనేకు వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు .
15 అచు చేర్చుటనుజ్ఞాపిండి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు. మరునాడు స్త లులకు పమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు

మిలేతుకు వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు.
16 స్వాధీధని రాజ్యమైన గాలకాశమువైతే పెజ్ఞాపింతెకొసుచుకొనిన అపొస్త దినమున యెరూషలేములో ఉజ్ఞాపిండవలైననని పౌలు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుపడుచుజ్ఞాపిండెను గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఆసియలో

కాలహర్పరచుణము చేయకుజ్ఞాపిండ ఎఫె సును ద్ధాత్మద్వారా, ఆటిపోవలైననని నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించుకొని యుజ్ఞాపిండెను.
17 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మిలేతునుజ్ఞాపిండి ఎఫెసునకు వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము పజ్ఞాపింపించ స్త లులకు పజ్ఞాపింఘప్పుడుప్ పెద వాగ్దాలను పించలిపించజ్ఞాపించెను.
18 వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారితో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను నేను ఆసియలో కాలుపెటిొరకు కనిపెట్టున దినమునుజ్ఞాపిండి , ఎలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకాలము మీ మధని రాజ్య

ఏలగు నడుచుకొజ్ఞాపింటినో మీరే యెరుగుదురు.
19 యూదుల కుటొనిన వారికి త్రోలవలన నాకు శోధనలు స్త లులకు పజ్ఞాపింభవిజ్ఞాపించినను, కనీినన్నిళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల విడుచుచు పూర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణమైన గాలకాశమువైన వినయభావముతో నేనేలగున

పప్రభువును సవిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపింటినో మీక తెలియును.
20 మరియు పప్రయోజ్యవినకర్పరచుమైన గాలకాశమువైనది ఏదియు ద్ధాత్మద్వారా, ఆచుకొనక బహించెదవా? అని ర్పరచుజ్ఞాపింగముగాను, ఇజ్ఞాపింటిజ్ఞాపింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు,
21 దేవుని యెదుట మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సు పొజ్ఞాపింది మన పప్రభువెకాశమువైన యేసుకీచసుచుకొనిన అపొస్తనజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించ వలైననని, యూదులకును

గీచసుదేశసుప్రార్థలకును ఏలగు స్వాధీక్షని రాజ్య మిచుు చేర్చుచుజ్ఞాపింటినో యిదజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు మీకు తెలియును.
22 ఇదిగో నేనిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయజ్ఞాపిందు బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపబడినవాడనెకాశమువై యెరూష లేమునకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లచునాినన్నిను, అకండ్రియొక్కడ నాకు ఏమేమి స్త లులకు పజ్ఞాపింభ

విజ్ఞాపించునో తెలియదుగాని,
23 బజ్ఞాపింధకములును శచ మలును నాకొర్పరచుకు కాచుకొనియునినన్నివని పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ పప్రతి పటొరకు కనిపెట్టు ణములోను నాకు

స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుచునాినన్నిడని తెలియును.
24 అయితే దేవుని కి అందరి హృప్సువార్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తినుగూరిు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుటయజ్ఞాపిందు నా పరుగును, నేను పప్రభువెకాశమువైన యేసువలన పొజ్ఞాపిందిన

పరిచర్పరచుని రాజ్యను, తుదముటిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపింపవలైననని నా ప్ప్రణమును నాకెజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమును
25 ఇదిగో దేవుని రజ్యవిని రాజ్యమునుగూరిు చేర్చు పప్రకటిజ్ఞాపించుచు నేను మీ మధని రాజ్యను స్త లులకు పజ్ఞాపించరిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపింటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా

ముఖము చూడర్పరచుని నాకిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు తెలియును.

26 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైన గాలకాశమువైనను2 నేను దష్టిగా ఉంచు కనికానని నేడు మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను స్వాధీక్షని రాజ్యము పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచునాినన్నిను.
27 దేవుని స్త లులకు పజ్ఞాపింకలతాను ఏర్పమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు మీకు తెలుపకుజ్ఞాపిండ నేనేమియు ద్ధాత్మద్వారా, ఆచుకొనలేదు.
28 దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమిచిు చేర్చు స్త లులకు పజ్ఞాపింప్దిజ్ఞాపించిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు పజ్ఞాపింఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను దేనియజ్ఞాపిందు అధని రాజ్యకుుగూర్చి సాక్షిలనుగా

ఉజ్ఞాపించెనో ఆ యావతుచుకొనిన అపొస్తమజ్ఞాపిందను గూరిు చేర్చుయు, మీ మట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను గూరిు చేర్చుయు జ్గచత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తగా ఉజ్ఞాపిండుడి.
29 నేను వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోయిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కూ
చ ర్పరచుమైన గాలకాశమువైన తోడేళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల మీలో పప్రవేశించి జ్ఞాపించునని నాకు తెలియును; వారు మజ్ఞాపిందను కనికరిజ్ఞాపింపరు.
30 మరియు శించి ష్యని రాజ్యలను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమవెజ్ఞాపింట ఈడుు చేర్చుకొని పోవలైననని వజ్ఞాపింకర్పరచు మాటలు పలుకు మనుష్యని రాజ్యలు మీలోనే బయలుదేరుదురు .
31 కావున నేను మూడు స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములు రతిొనిన వారికి త్రోజ్ఞాపింబగళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కనీినన్నిళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల విడుచుచు పప్రతి మను ష్యని రాజ్యనికి మానక బదిొస్త లులకు పరిశుద్ధా చెపించతాను ఏర్పతినని మీరు

జ్ ఆజ్ఞాపకము చేసికొని మైన గాలలకువగాఉజ్ఞాపిండుడి.
32 ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడు దేవునికిని ఆయన కి అందరి హృప్ వాకని రాజ్యమునకును మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించుచునాినన్నిను. ఆయన మీకు కుగూర్చి సాక్షిమాభించిన వాటినన్నిటినివి అందరి హృదిొస్త లులకు పరిశుద్ధా

కలుగజేయుటకును, పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధాపర్పరచుచ బడినవార్పరచుజ్ఞాపిందరిలో స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థని రాజ్య మనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించుటకును శకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి మజ్ఞాపింతుడు.
33 ఎవని వెజ్ఞాపిండినెకాశమువైనను, బజ్ఞాపింగార్పరచుమునెకాశమువైనను వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్ర ములనెకాశమువైనను నేను ఆశించి జ్ఞాపింపలేదు;
34 నా అవస్త లులకు పర్పరచుముల నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తమును నాతో ఉనినన్నివారి నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తమును ఈ నా చేతులు కషొరకు కనిపెట్టుపడినవని మీక తెలియును.
35 మీరును ఈలగు పప్రయాస్త లులకు పపడి బలహీనులను స్త లులకు పజ్ఞాపింర్పరచుకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపింపవలైనననియు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనుటకజ్ఞాపింట్ ఇచుు చేర్చుట ధనని రాజ్యము అని పప్రభువెకాశమువైన

యేసు చెపించతాను ఏర్పన మాటలు జ్ ఆజ్ఞాపకము చేసికొనవలైనననియు అనిినన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపించతినని చెపెతాను ఏర్పను.
36 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడీలగు చెపించతాను ఏర్ప మోకాళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని వార్పరచుజ్ఞాపిందరితో ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేసెను.
37 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వార్పరచుజ్ఞాపిందరు చాల ఏడిు చేర్చురి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడర్పరచుని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చెపించతాను ఏర్పన మాటకు విశేషముగా

దుతఃఖింజ్ఞాపించుచు
38 పౌలు మైన గాలడమీద పడి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని ముదు వాగ్దాపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని, వారు ఓడవర్పరచుకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని స్వాధీగ నజ్ఞాపింపించరి.

Telugu, Acts 21

1 మేము వారిని విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు ఓడ ఎకిండ్రియొక్క తినినన్నిగా వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కోసుకును, మరునాడు రదుకును, అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి పత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుకును వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు.

2 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫేనీకకు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల బోవుచునినన్ని ఒక ఓడను చూచి ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని ఎకిండ్రియొక్క బయలుదేరితివిియుండుటయు చూచితివిు .
3 కుపప్రకు ఎదురుగా వచిు చేర్చు, ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని ఎడమ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టున విడిచి, సిరియవెకాశమువైప్పుడుప్గా వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల, తూరులో దిగితివిియుండుటయు చూచితివిు; అకండ్రియొక్కడ ఓడ స్త లులకు పరుకు

దిగుమతి చేయవలసియుజ్ఞాపిండెను.
4 మేమకండ్రియొక్కడ నునినన్ని శించి ష్యని రాజ్యలను కనుగొని యేడుదినములకండ్రియొక్కడ ఉజ్ఞాపింటిమి. వారునీవు యెరూషలేములో కాలు పెటొరకు కనిపెట్టువద వాగ్దాని

ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార పౌలుతో చెపించతాను ఏర్పరి.
5 ఆ దినములు గడిపించన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రయాణమైన గాలకాశమువై పోవుచుజ్ఞాపిండగా, భార్పరచుని రాజ్యలతోను పించలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలతోను వార్పరచుజ్ఞాపిందరు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పటొరకు కనిపెట్టుణము

వెలుపలి వర్పరచుకు స్వాధీగనజ్ఞాపింపవచిు చేర్చురి. వారును మేమును స్త లులకు పముదప్రతీర్పరచుమున మోకాళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లని ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి యొకరియొద వాగ్దా ఒకర్పరచుము సెలవు
ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొజ్ఞాపింటిమి.
6 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట మేము ఓడ ఎకిండ్రియొక్కతివిియుండుటయు చూచితివిు, వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ యిజ్ఞాపిండుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి.
7 మేము తూరునుజ్ఞాపిండి చేసిన పప్రయాణము ముగిజ్ఞాపించి, తొలైనమాయికి వచిు చేర్చు, స్త లులకు పహోదరులను కుశలమడిగి వారి యొద వాగ్దా ఒక

దినముజ్ఞాపింటిమి.
8 మరునాడు మేము బయలుదేరి కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వచిు చేర్చు, యేడుగురిలో నొందెదరు గనుక మీరు కడును సువారి్చునప్పుడు మీరు శక్తికుడునెకాశమువైన ఫిలిప్పుడుప్తాను ఏర్ప ఇజ్ఞాపింట పప్రవేశించి జ్ఞాపించి

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దా ఉజ్ఞాపింటిమి.
9 కనని రాజ్యకలుగా ఉనినన్ని నలుగురు కుమారెం్చునప్పుడు మీరు శక్తిలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికుజ్ఞాపిండిరి , వారు పప్రవచిజ్ఞాపించువారు.
10 మేమనేక దినములకండ్రియొక్కడ ఉజ్ఞాపిండగా, అగబ అను ఒక పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తి యూదయనుజ్ఞాపిండి వచెు చేర్చును.
11 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మాయొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చు పౌలు నడికట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తీసికొని, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన చేతులను కాళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనియెరూషలేములోని యూదులు ఈ

నడికట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుగల మనుష్యని రాజ్యని ఈలగు బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి, అనని రాజ్యజ్యవినుల చేతికి అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపింతుర్పరచుని
12 ఈ మాట విని నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మేమును అకండ్రియొక్కడివారునుయెరూషలేమునకు వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవద వాగ్దాని అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని బతిమాలుకొజ్ఞాపింటిమి గాని
13 పౌలు ఇదెజ్ఞాపిందుకు? మీరు ఏడిు చేర్చు నా గుజ్ఞాపిండె బద వాగ్దాలు చేసెదరేల? నేనెకాశమువైతే పప్రభువెకాశమువైన యేసు నామము నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము యెరూషలేములో

బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపబడుటకు మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమే గాక చనిపోవుటకును సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధాముగా ఉనాినన్నినని చెపెతాను ఏర్పను.
14 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఒప్పుడుప్తాను ఏర్పకొననజ్ఞాపిందున మేముపప్రభువు చిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము జ్యవిరుగునుగాక అని ఊర్పరచు కుజ్ఞాపింటిమి.
15 ఆ దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మాకు కావలసిన స్వాధీమగిచ తీసికొని యెరూషలేమునకు ఎకిండ్రియొక్కపోతివిియుండుటయు చూచితివిు.
16 మరియు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయనుజ్ఞాపిండి కొజ్ఞాపిందరు శించి ష్యని రాజ్యలు, మొదటనుజ్ఞాపిండి శించి ష్యని రాజ్యడుగా ఉజ్ఞాపిండిన కుపీప్రయుడెకాశమువైన మాినన్నిస్త్రోపదను ఇజ్ఞాపింట మేము

దిగవలైననను ఉదే వాగ్దాశముతో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని మాతో కూడ వచిు చేర్చురి.
17 మేము యెరూషలేమునకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు స్త లులకు పహోదరులు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను స్త లులకు పజ్ఞాపింతోషముతో చేరుు చేర్చుకొనిరి.
18 మరునాడు పెద వాగ్దాలజ్ఞాపిందరు అకండ్రియొక్కడికి వచిు చేర్చుయుజ్ఞాపిండగా పౌలు మాతో కూడ యాకోబనొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాకు వచెు చేర్చును.
19 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారిని కుశల మడిగి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన పరిచర్పరచుని రాజ్యవలన దేవుడు అనని రాజ్యజ్యవినులలో జ్యవిరిగిజ్ఞాపించిన వాటిని వివర్పరచుముగా తెలియజెపెతాను ఏర్పను.
20 వారు విని దేవుని మహించెదవా? అని మపర్పరచుచి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చూచిస్త లులకు పహోదరుడా, యూదులలో విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసులైనకాశమువైనవారు ఎనిినన్ని వేలమజ్ఞాపింది యునాినన్నిరో

చూచు చునాినన్నివుగద్ధాత్మద్వారా, ఆ? వార్పరచుజ్ఞాపిందరును ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమజ్ఞాపిందు ఆస్త లులకు పకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి గలవారు.
21 అనని రాజ్య జ్యవినులలో ఉనినన్ని యూదులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పించలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలకు సునినన్నితి చేయకూడదనియు, మన ఆచార్పరచుముల చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన

నడువకూడదనియు నీవు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పటవలన వార్పరచుజ్ఞాపిందరు మోషేను విడిచిపెటొరకు కనిపెట్టువలైననని నీవు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపిం
22 కావున మన మేమి చేయుదుము? నీవు వచిు చేర్చున స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్పక విజ్ఞాపిందురు.
23 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మేము నీకు చెపించతాను ఏర్పనట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు చేయుము. మొ మ్రాకుండ్రియొక్కబడియునినన్ని నలుగురు మనుష్యని రాజ్యలు మాయొద వాగ్దా ఉనాినన్నిరు.
24 నీవు వారిని వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిపోయి వారితో కూడ శుదిొస్త లులకు పరిశుద్ధాచేసికొని, వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలకుగూర్చి సాక్షిర్పరచుము చేయిజ్ఞాపించుకొనుటకు వారికయెని రాజ్యడి

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగులుబడి పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనుము; అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నినుినన్ని గూరిు చేర్చు తాము వినిన వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము నిజ్యవిము కాదనియు, నీవును ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును
గెకాశమువైకొని యథవిధించుటకును ఆరంభిగా నడుచుకొను చునాినన్నివనియు తెలిసికొజ్ఞాపిందురు
25 అయితే విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాసిజ్ఞాపించిన అనని రాజ్యజ్యవినులను గూరిు చేర్చు వారు విగచహములకు అరితాను ఏర్పజ్ఞాపించిన వాటి ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిమును గొజ్ఞాపింతు పించసికి చజ్ఞాపింపించనద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని,

జ్ర్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వామును మానవలసినదని నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయిజ్ఞాపించి వారికి వాప్రసియునాినన్నిమని చెపించతాను ఏర్పజ్ఞాపిం
26 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట పౌలు మరునాడు ఆ మనుష్యని రాజ్యలను వెజ్ఞాపింట బెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పోయి, వారితోకూడ శుదిొస్త లులకు పరిశుద్ధాచేసికొని, దేవాలయములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి,

వారిలో పప్రతివానికొర్పరచుకు కానుక అరితాను ఏర్పజ్ఞాపించువర్పరచుకు శుదిొస్త లులకు పరిశుద్ధాదినములు నెర్పరచువేరుు చేర్చు
27 ఏడు దినములు కావచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆసియనుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చున యూదులు దేవాలయములో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చూచి, స్త లులకు పమూహమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటిని

కలవర్పరచుపర్పరచుచి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని బలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిముగా పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని
28 ఇశచయేలీయులర, స్త లులకు పహాయము చేయర్పరచుజ్ఞాపిండి; పప్రజ్యవిలకును ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమునకును ఈ స్త లులకు పప్రార్థలమునకును విరోధముగా అజ్ఞాపిందరికిని

అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటను బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచునినన్నివాడు వీడే. మరియు వీడు గీచసుదేశస్త లులకు పప్రార్థ
29 ఏలయనగా ఎఫెసీయుడెకాశమువైన తోొనిన వారికి త్రోఫిమును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితోకూడ పటొరకు కనిపెట్టుణములో అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికుముజ్ఞాపిందు వారు చూచి యునినన్నిజ్ఞాపిందున పౌలు

దేవాలయములోనికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తీసికొని వచెు చేర్చునని ఊహించెదవా? అని జ్ఞాపించిరి.

30 పటొరకు కనిపెట్టుణమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు గలిబిలిగా ఉజ్ఞాపిండెను. జ్యవినులు గుజ్ఞాపింప్పుడుప్లు గుజ్ఞాపింప్పుడుప్లుగా పరుగెతిచుకొనిన అపొస్తకొని వచిు చేర్చు, పౌలును పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని

దేవాలయములోనుజ్ఞాపిండి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని వెలుపలికి ఈడిు చేర్చురి; వెజ్ఞాపింటనే త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలుప్పుడుప్లు మూయబడెను.
31 వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చజ్ఞాపింపవలైననని యతిినన్నిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండగా యెరూష లేమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు గలిబిలిగా ఉనినన్నిదని పట్లాడు యూదులు సలప్పుడుప్ పెకాశమువై యధించుటకును ఆరంభికారికి

వర్పరచు్చునప్పుడు మీరు శక్తిమానము వచెు చేర్చును;
32 వెజ్ఞాపింటనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు సెకాశమువైనికులను శతాధించుటకును ఆరంభి పతులను వెజ్ఞాపింట బెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని వారియొద వాగ్దాకు పరుగెతిచుకొనిన అపొస్తవచెు చేర్చును; వారు పెకాశమువై యధించుటకును ఆరంభికారిని

సెకాశమువైనికులను రణువవారిని చూచి పౌలును కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుట మానిరి.
33 పెకాశమువై యధించుటకును ఆరంభికారి దగేదగ్గర్పరచుకు వచిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని, రెంజ్ఞాపిండు స్త లులకు పజ్ఞాపింకెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతో బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుమని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడెవడు? ఏమిచేసెనని

అడుగగా,
34 స్త లులకు పమూహములో కొజ్ఞాపిందరీలగు కొజ్ఞాపిందరలగు కకలువేయుచునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నిజ్యవిము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తీసికొనిపొమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
35 పౌలు మైన గాలటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లమీదికి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు జ్యవినులు గుజ్ఞాపింప్పుడుప్కూడి బలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిము చేయుచునినన్నిజ్ఞాపిందున సెకాశమువైనికులు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని మోసికొని

పోవలసి వచెు చేర్చును.
36 ఏలయనగావానిని చజ్ఞాపింప్పుడుప్మని జ్యవినస్త లులకు పమూహము కకలువేయుచు వెజ్ఞాపింబడిజ్ఞాపించెను.
37 వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనెకాశమువై యుజ్ఞాపిండగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పెకాశమువైయధించుటకును ఆరంభికారిని చూచినేను నీతో ఒకమాట చెపతాను ఏర్పవచుు చేర్చునా? అని

అడిగెను. అజ్ఞాపిందు కత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుగీచకు భాషనీకు తెలియునా?
38 ఈ దినములకు మునుప్పుడుప్ రజ్యవిదప్రహ మునకు రేపించ,నర్పరచుహజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికులైనకాశమువైన నాలుగువేలమజ్ఞాపింది మనుష్యని రాజ్యలను అర్పరచుణని రాజ్యమునకు

వెజ్ఞాపింటబెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పోయిన ఐగుపీచుకొనిన అపొస్తయుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను.
39 అజ్ఞాపిందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తారుదరులును ఏకమనస్సువాడనెకాశమువైన యూదుడను; ఆ గొపతాను ఏర్ప పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ పౌరుడను. జ్యవినులతో మాటలడుటకు

నాకు సెలవిమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని వేడుకొనుచునాినన్నినని చెపెతాను ఏర్పను.
40 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు సెలవిచిు చేర్చున త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలు మైన గాలటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లమీద నిలువబడి జ్యవినులకు చేసెకాశమువైగ చేసెను. వారు నిశు చేర్చుబ వాగ్దాముగా ఉనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు హెబీప్రభాషలో ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను

Telugu, Acts 22

1 స్త లులకు పహోదరులర, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండుప్రలర, నేనిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మీ యెదుట చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప స్త లులకు పమాధానము నాలకిజ్ఞాపించుడి.
2 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు హెబీప్రభాషలో మాటలడుట వారు విని ఎకుండ్రియొక్కవ నిశదర్శబ వాగ్దాముగా ఉజ్ఞాపిండిరి. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఈలగు చెపతాను ఏర్పస్వాధీగెను.
3 నేను కిలికియలోని తారుదరులును ఏకమనస్సులో ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టున యూదుడను. అయితే ఈ పటొరకు కనిపెట్టుణములో గమలీయేలు ప్దములయొద వాగ్దా పెరిగి, మన

పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రస్త లులకు పజ్ఞాపింబజ్ఞాపింధమగు నిషధమగు నిష్ఠయజ్ఞాపిందు శించి కిుగూర్చి సాక్షితుడనెకాశమువై, మీర్పరచుజ్ఞాపిం
4 ఈ మార్పరచుేదగ్గములోనునినన్ని ప్పుడుప్రు ష్యలను సీచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలను బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి చెర్పరచుస్వాధీలలో వేయిజ్ఞాపించుచు మర్పరచుణమువర్పరచుకు హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించితిని .
5 ఇజ్ఞాపిందునుగూరిు చేర్చు పప్రధాన యాజ్యవికుడును పెద వాగ్దా లజ్ఞాపిందరును నాకు స్వాధీకుుగూర్చి సాక్షిలైనకాశమువైయునాినన్నిరు. నేను వారివలన స్త లులకు పహోదరులయొద వాగ్దాకు

పతిొనిన వారికి త్రోకలు తీసికొని, దమసుండ్రియొక్కలోని వారినికూడ బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించి దజ్ఞాపిండిజ్ఞాపించుటకెకాశమువై యెరూషలేమునకు తేవలైననని అకండ్రియొక్కడికి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లతిని .
6 నేను పప్రయాణము చేయుచు దమసుండ్రియొక్కనకు స్త లులకు పమీపించజ్ఞాపించినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మధాని రాజ్యహినన్నికాలమజ్ఞాపిందు ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి గొపతాను ఏర్ప వెలుగు

అకస్వాధీ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతుచుకొనిన అపొస్తగా నా చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు పప్రకాశించి జ్ఞాపించెను.
7 నేను నేలమీద పడిసౌల సౌల, నీవెజ్ఞాపిందుకు, ననుినన్ని హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించుచునాినన్నివని నాతో ఒక స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము పలుకుట విజ్ఞాపింటిని.
8 అజ్ఞాపిందుకు నేనుపప్రభువా, నీవెవడవని అడిగినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఆయననేను నీవు హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించుచునినన్ని నజ్యవిరేయుడనగు యేసును అని

నాతో చెపెతాను ఏర్పను.
9 నాతోకూడ నునినన్నివారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలడినవాని స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము వారు వినలేదు .
10 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నేనుపప్రభువా, నే నేమి చేయవలైననని అడుగగా, పప్రభువునీవు లేచి దమసుండ్రియొక్కలోనికి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము; అకండ్రియొక్కడ నీవు

చేయుటకు నియమిజ్ఞాపింపబడినవనిినన్నియు నీకు చెపతాను ఏర్పబడునని నాతో అనెను.
11 ఆ వెలుగు యొకండ్రియొక్క పప్రభావమువలన నేను చూడలేక పోయినజ్ఞాపిందున నాతోకూడ ఉనినన్నివారు ననుినన్ని నడిపించజ్ఞాపింపగా

దమసుండ్రియొక్కలోనికి వచిు చేర్చుతిని.
12 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రము చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన భకి్చునప్పుడు మీరు శక్తి పరుడును, అకండ్రియొక్కడ కాప్పుడుప్ర్పరచుమునినన్ని యూదులజ్ఞాపిందరిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మజ్ఞాపించిపేరు పొజ్ఞాపిందినవాడునెకాశమువైన

అననీయ అను ఒకడు నాయొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చు నిలిచి
13 సౌల! స్త లులకు పహోదర, ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టు పొజ్ఞాపిందుమని నాతో చెపతాను ఏర్పగా ఆ గడియలోనే నేను ది అందరి హృష్టిగా ఉంచు కొరకు కనిపెట్టుపొజ్ఞాపింది అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చూచితిని.
14 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుమన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల దేవుడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన చిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమజ్ఞాపింతుని చూచుటకును, ఆయన

నోటిమాట వినుటకును నినుినన్ని నియ మిజ్ఞాపించియునాినన్నిడు;
15 నీవు కనినన్నివాటిని గూరిు చేర్చుయు వినినన్ని వాటిని గూరిు చేర్చుయు స్త లులకు పకల మనుష్యని రాజ్యలయెదుట ఆయనకు స్వాధీకిుగూర్చి సాక్షివెకాశమువైయుజ్ఞాపిందువు .

16 గనుక నీవు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడవు చేయుట ఎజ్ఞాపిందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబటిొరకు కనిపెట్టు ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి బాపించచుకొనిన అపొస్తస్త లులకు ప్త లులకు పరిశుద్ధాత్మము పొజ్ఞాపింది నీ ప్పములను

కడిగివేసికొనుమని చెపెతాను ఏర్పను.
17 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిు చేర్చు దేవాలయములో ప్ప్రర్పరచుప్రార్థన చేయుచుజ్ఞాపిండగా పర్పరచువశుడనెకాశమువై పప్రభువును చూచితిని .
18 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడాయననీవు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ మ్రాముగా వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము. ననుినన్నిగూరిు చేర్చు నీవిచుు చేర్చు స్వాధీక్షని రాజ్యము వార్పరచుజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపింపర్పరచుని

నాతో చెపెతాను ఏర్పను.
19 అజ్ఞాపిందుకు నేనుపప్రభువా, పప్రతి స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములోను నీయజ్ఞాపిందు విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముజ్ఞాపించువారిని నేను చెర్పరచుస్వాధీలలో వేయుచుకొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచు

నుజ్ఞాపింటినని వారికి బాగుగా తెలియును.
20 మరియు నీ స్వాధీకిుగూర్చి సాక్షి యెకాశమువైన సెచుకొనిన అపొస్తఫను ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిము చిజ్ఞాపిందిజ్ఞాపింపబడినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నేనుకూడ దగేదగ్గర్పరచు నిలిచి అజ్ఞాపిందుకు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపించి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

చజ్ఞాపింపించనవారి వస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రములకు కావలియుజ్ఞాపింటినని చెపించతాను ఏర్పతిని.
21 అజ్ఞాపిందుకు ఆయనవెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము, నేను దూర్పరచుముగా అనని రాజ్యజ్యవినులయొద వాగ్దాకు నినుినన్ని పజ్ఞాపింప్పుడుప్దునని నాతో చెపెతాను ఏర్పను.
22 ఈ మాటవర్పరచుకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చెపించతాను ఏర్పనది వారు ఆలకిజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండిరి. అపతాను ఏర్పడు ఇట్టుడి;చివజ్ఞాపింటివాడు బప్రదుకత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగడు, భూమిమీద

ఉజ్ఞాపిండకుజ్ఞాపిండ వానిని చజ్ఞాపింపించవేయుడని కకలు వేసిరి.
23 వారు కకలువేయుచు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమపెకాశమువై బటొరకు కనిపెట్టులు విదులుు చేర్చుకొని ఆకా శముత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు దుమైన గాల్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిచుకొనిన అపొస్త పోయుచుజ్ఞాపిండగా
24 వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి విరోధముగా ఈలగు కకలు వేసిన హేతువేమో తెలిసికొనుటకెకాశమువై, స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతి కొర్పరచుడాలతో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కొటిొరకు కనిపెట్టు, విమ

రిదర్శజ్ఞాపింపవలైననని చెపించతాను ఏర్ప, కోటలోనికి తీసికొనిపొజ్ఞాపిండని ఆజ్ ఆజ్ఞా పించజ్ఞాపించెను.
25 వారు పౌలును వారులతో కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన దగేదగ్గర్పరచు నిలిచియునినన్ని శతాధించుటకును ఆరంభిపతిని చూచిశించి క్ష విధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపకయే

రోమీయుడెకాశమువైన మనుష్యని రాజ్యని కొర్పరచుడాలతో కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుటకు మీకు అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమునినన్నిద్ధాత్మద్వారా, ఆ? అని యడిగెను.
26 శతాధించుటకును ఆరంభిపతి ఆ మాట విని స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతియొద వాగ్దాకు వచిు చేర్చునీవేమి చేయబోవుచునాినన్నివు? ఈ మనుష్యని రాజ్యడు రోమీయుడు సుమీ

అనెను.
27 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతి వచిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చూచినీవు రోమీయుడవా? అది నాతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప మనగా
28 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అవునని చెపెతాను ఏర్పను. స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతినేను బహు దప్రవని రాజ్యమిచిు చేర్చు యీ పౌర్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాము స్త లులకు పజ్ఞాపింప్దిజ్ఞాపించు కొజ్ఞాపింటిననెను; అజ్ఞాపిందుకు

పౌలునేనెకాశమువైతే ప్పుడుప్ట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకతోనే రోమీయుడ ననెను.
29 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని విమరిదర్శజ్ఞాపింపబోయిన వారు వెజ్ఞాపింటనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టురి. మరియు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు రోమీయుడని తెలిసికొనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని బజ్ఞాపింధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించినజ్ఞాపిందుకు స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతికూడ భయపడెను.
30 మరునాడు, యూదులు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద మోపించన నేర్పరచుమేమో తాను నిశు చేర్చుయముగా తెలిసికొనగోరి, స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని

వదిలిజ్ఞాపించి, పప్రధానయాజ్యవికులును మహా స్త లులకు పభవార్పరచుజ్ఞాపిందరును కూడి రవలైననని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి, పౌలును తీసి కొనివచిు చేర్చు వారియెదుట
నిలువబెట్ొరకు కనిపెట్టును.

Telugu, Acts 23

1 పౌలు మహా స్త లులకు పభవారిని తేరిచూచిస్త లులకు పహోదరులర, నేను నేటివర్పరచుకు కవలము మజ్ఞాపించి మనస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకిుగూర్చి సాక్షిగల వాడనెకాశమువై దేవునియెదుట

నడుచుకొనుచుజ్ఞాపింటినని చెపెతాను ఏర్పను.
2 అజ్ఞాపిందుకు పప్రధానయాజ్యవికుడెకాశమువైన అననీయ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని నోటిమీద కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుడని దగేదగ్గర్పరచు నిలిచియునినన్నివారికి ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపింపగా
3 పౌలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చూచిసునినన్నిము కొటిొరకు కనిపెట్టున గోడా, దేవుడు నినుినన్ని కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టును; నీవు ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రము చొప్పుడుప్తాను ఏర్పన ననుినన్ని విమరిదర్శజ్ఞాపింప

కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి, ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమునకు విరోధముగా ననుినన్ని కొటొరకు కనిపెట్టు నాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించుచునాినన్నివా అనెను.దగేదగ్గర్పరచు నిలిచియునినన్నివారు నీవు దేవుని
పప్రధానయాజ్యవికుని దూష్టిగా ఉంచు కజ్ఞాపించెదవా? అని అడిగిరి.
4 అజ్ఞాపిందుకు పౌలు స్త లులకు పహోదరులర, యిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు పప్రధానయాజ్యవికుడని నాకు తెలియలేదు నీ పప్రజ్యవిల అధించుటకును ఆరంభికారిని నిజ్ఞాపిందిజ్ఞాపింపవదు వాగ్దా అని

వాప్రయబడి యునినన్నిదనెను.
5 వారిలో ఒక భాగము స్త లులకు పదూ వాగ్దాకయుని రాజ్యలును మరియొక భాగము పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యలునెకాశమువై యునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు పౌలు గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించిస్త లులకు పహోదరులర,

నేను పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యడను పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యల స్త లులకు పజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపితివాడను; మనకునినన్ని నిరీక్షణనుగూరిు చేర్చుయు, మి అందరి హృతుల ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమును
గూరిు చేర్చుయు నేను విమరిదర్శజ్ఞాపింపబడుచునాినన్నినని స్త లులకు పభలో బిగేదగ్గర్పరచుగా చెపెతాను ఏర్పను.
6 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడాలగు చెపించతాను ఏర్పనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యలకును స్త లులకు పదూ వాగ్దాకయుని రాజ్యల కును కలహము ప్పుడుప్టిొరకు కనిపెట్టునజ్ఞాపిందున ఆ స్త లులకు పమూహము రెంజ్ఞాపిండు

పక్షములు ఆయెను.
7 స్త లులకు పదూ వాగ్దాకయుని రాజ్యలు ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనము లేదనియు, దేవదూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియెకాశమువైనను ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయెకాశమువైనను లేదనియు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పదురు గాని పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యలు

రెంజ్ఞాపిండును కలవని యొప్పుడుప్తాను ఏర్పకొజ్ఞాపిందురు.
8 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పెద వాగ్దాగొలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల ప్పుడుప్ట్ొరకు కనిపెట్టును; పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యల పక్షముగా ఉనినన్ని శసుచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రలలో కొజ్ఞాపిందరు లేచిఈ మనుష్యని రాజ్యనియజ్ఞాపిందు ఏ దషమును

మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మయెకాశమువైనను దేవ దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియెకాశమువైనను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో మా

9 కలహమైన గాలకుండ్రియొక్క వెకాశమువైనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు పౌలును చీలిు చేర్చువేయుదురేమో అని స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతి భయపడి మీరు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వారి మధని రాజ్యనుజ్ఞాపిండి

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని బలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిముగా పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని కోటలోనికి తీసికొని ర్పరచుజ్ఞాపిండని సెకాశమువైనికులకు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
10 ఆ రతిొనిన వారికి త్రో పప్రభువు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దా నిలుచుజ్ఞాపిండిధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా ఉజ్ఞాపిండుము, యెరూషలేములో ననుినన్నిగూరిు చేర్చు నీవేలగు

స్వాధీక్షని రాజ్యమిచిు చేర్చుతివో ఆలగున రోమాలోకూడ స్వాధీక్షని రాజ్య మియని రాజ్యవలసియునినన్నిదనిచెపెతాను ఏర్పను.
11 ఉదయమైన గాలకాశమువైనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యూదులు కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకటిొరకు కనిపెట్టు, తాము పౌలును చజ్ఞాపింప్పుడుప్వర్పరచుకు అనినన్నిప్నములు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనమని ఒట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిరి.
12 ఈ కుటొనిన వారికి త్రోలో చేరినవారు నలుబదిమజ్ఞాపింది కజ్ఞాపింట్ ఎకుండ్రియొక్కవ.
13 వారు పప్రధానయాజ్యవికుల యొద వాగ్దాకును పెద వాగ్దాలయొద వాగ్దాకును వచిు చేర్చుమేము పౌలును చజ్ఞాపింప్పుడుప్వర్పరచుకు ఏమియు రుచి చూడమని గటిొరకు కనిపెట్టుగ

ఒట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యునాినన్నిము.
14 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మీరు మహా స్త లులకు పభతో కలిసి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినినిగూరిు చేర్చు మరి పూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగా విచారిజ్ఞాపించి తెలిసికొనబోవునట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని మీ యొద వాగ్దాకు

తీసికొని ర్పరచుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతితో మనవిచేయుడి; అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దగేదగ్గర్పరచుకు రకమునుపే మేమత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చజ్ఞాపింప్పుడుప్టకు సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధాపడియునాినన్నిమని
చెపించతాను ఏర్పరి.
15 అయితే పౌలు మేనలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లడు వారు పొజ్ఞాపించియునాినన్నిర్పరచుని విని వచిు చేర్చు కోటలో పప్రవేశించి జ్ఞాపించి పౌలుకు ఆ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి తెలిపెను.
16 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు శతాధించుటకును ఆరంభిపతులలో నొందెదరు గనుక మీరు కనిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు పించలిచిఈ చినినన్నివానిని స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతియొద వాగ్దాకు తోడు కొనిపొము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ ,

ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో ఒక మాట చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనవలైననని యునాినన్నిడనెను.
17 శతాధించుటకును ఆరంభిపతి స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతియొద వాగ్దా కత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తోడుకొనిపోయిఖైదీయైన పౌలు ననకాశమువైదీయెకాశమువైన పౌలు ననుినన్ని పించలిచినీతో ఒక మాట

చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనవలైనననియునినన్ని యీ పడుచువానిని నీయొద వాగ్దాకు తీసికొనిపొమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని ననుినన్ని అడిగెనని చెపెతాను ఏర్పను.
18 స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చెయిని రాజ్య పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని అవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలకు తీసి కొనిపోయినీవు నాతో చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనవలైననని యునినన్నిదేమని యొజ్ఞాపింటరిగా

అడిగెను.
19 అజ్ఞాపిందుకత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నీవు పౌలునుగూరిు చేర్చు స్త లులకు పజ్ఞాపింపూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగా విచారిజ్ఞాపింపబోవునట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని రేప్పుడుప్ మహాస్త లులకు పభ యొద వాగ్దాకు తీసికొని రవలైననని

నినుినన్ని వేడుకొనుటకు యూదులు కట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకటిొరకు కనిపెట్టు యునాినన్నిరు.
20 వారి మాటకు నీవు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపింపవదు వాగ్దా; వారిలో నలువదిమజ్ఞాపిందికజ్ఞాపింట్ ఎకుండ్రియొక్కవ మనుష్యని రాజ్యలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికొర్పరచుకు పొజ్ఞాపించియునాినన్నిరు.

వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చజ్ఞాపింప్పుడుప్వర్పరచుకు అనినన్నిప్నములు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనమని ఒట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు పెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనియునాినన్నిరు; ఇపతాను ఏర్పడు నీయొద వాగ్దా మాట
తీసికొనవలైననని కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధాముగా ఉనాినన్నిర్పరచుని చెపెతాను ఏర్పను.
21 అజ్ఞాపిందుకు స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతినీవు ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి నాకు తెలిపించతివని యెవనితోను చెపతాను ఏర్పవద వాగ్దాని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించి ఆ పడుచువానిని

పజ్ఞాపింపించవేసెను.
22 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు శతాధించుటకును ఆరంభిపతులలో ఇద వాగ్దారిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు పించలిచికెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయవర్పరచుకు వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లటకు ఇనూినన్నిరు మజ్ఞాపింది సెకాశమువైనికులను

డెబరుపేరుగల బర్సబ్బాదిమజ్ఞాపింది గుఱోను ఎఱ్ఱప్పుడుప్రౌతులను ఇనూినన్నిరు మజ్ఞాపింది యీట్లవారిని రతిొనిన వారికి త్రో తొమిాస్తులను అమి్మది గజ్ఞాపింటలకు సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధా పర్పరచుచి
23 పౌలును ఎకిండ్రియొక్కజ్ఞాపించి అధించుటకును ఆరంభిపతియెకాశమువైన ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాకు భదప్రముగా తీసికొనిపోవుటకు గుఱోను ఎఱ్ఱములను సిదొస్త లులకు పరిశుద్ధా పర్పరచుచుడని చెపెతాను ఏర్పను.
24 మరియు ఈ పప్రకార్పరచుముగా ఒక పతిొనిన వారికి త్రోక వాప్రసెను
25 మహా ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన అధించుటకును ఆరంభిపతియెకాశమువైన ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సుకు కుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లదియ లూసియ వజ్ఞాపిందనములు.
26 యూదులు ఈ మనుష్యని రాజ్యని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని చజ్ఞాపింపబోయినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు రోమీయుడని నేను విని, సెకాశమువైనికులతో వచిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించితిని.
27 వారు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద మోపించన నేర్పరచుమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి మహాస్త లులకు పభయొద వాగ్దాకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని తీసికొనివచిు చేర్చుతిని .
28 వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రవాదములనుగూరిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద నేర్పరచుము మోపించరే గాని మర్పరచుణమునకెకాశమువైనను, బజ్ఞాపింధకములకెకాశమువైనను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన

నేర్పరచుము అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియజ్ఞాపిందేమియు కనుపర్పరచుచలేదు.
29 అయితే వారు ఈ మనుష్యని రాజ్యనిమీద కుటొనిన వారికి త్రోచేయనెకాశమువై యునాినన్నిర్పరచుని నాకు తెలియవచిు చేర్చునజ్ఞాపిందున, వెజ్ఞాపింటనే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని నీయొద వాగ్దాకు

పజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించితిని. నేర్పరచుము మోపించనవారు కూడ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద చెపతాను ఏర్పవలైననని యునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింగ
30 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారికాజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించిన పప్రకార్పరచుము సెకాశమువైనికులు పౌలును రతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర అజ్ఞాపింతిపతిొనిన వారికి త్రోకి తీసికొని పోయిరి.
31 మరునాడు వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో కూడ రౌతులను పజ్ఞాపింపించ తాము కోటకు తిరిగి వచిు చేర్చురి.
32 వారు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వచిు చేర్చు అధించుటకును ఆరంభిపతికి ఆ పతిొనిన వారికి త్రోక అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించి పౌలునుకూడ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియెదుట నిలువ బెటిొరకు కనిపెట్టురి.
33 అధించుటకును ఆరంభిపతి ఆ పతిొనిన వారికి త్రోక చదివినప్పుడుప్తాను ఏర్పడుఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఏ పప్రదేశప్పుడుప్వాడని అడిగి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు కిలికియవాడని తెలిసికొని
34 నీమీద నేర్పరచుము మోప్పుడుప్ వారు కూడ వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నీ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి పూర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణముగా విచారిజ్ఞాపింతునని చెపించతాను ఏర్ప,
35 హేరోదు అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమజ్ఞాపిందిర్పరచుములో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కావలియజ్ఞాపిందుజ్ఞాపించవలైననని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.

Telugu, Acts 24

1 అయిదు దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పప్రధానయాజ్యవికుడెకాశమువైన అననీయయు, కొజ్ఞాపిందరు పెద వాగ్దాలును, తెరు్చునప్పుడు మీరు శక్తిలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అను ఒక నాని రాజ్యయ

వాదియు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వచిు చేర్చు, పౌలుమీద తెచిు చేర్చున ఫిరని రాజ్యదు అధించుటకును ఆరంభిపతికి తెలియజేసిరి.
2 పౌలు ర్పరచుపించతాను ఏర్పజ్ఞాపింపబడినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు తెరు్చునప్పుడు మీరు శక్తిలుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద నేర్పరచుముమోప నార్పరచుజ్ఞాపింభించిన వాటినన్నిటినిజ్ఞాపించి యిటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెను
3 మహా ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపివహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన ఫేలికాదరులును ఏకమనస్సు, మేము త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమవలన ఎజ్ఞాపింతో నెమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మది అనుభవిజ్ఞాపించుచునాినన్నిమనియు, ఈ దేశ జ్యవినమునకు

స్త లులకు పజ్ఞాపింభవిజ్ఞాపించిన అనేకమైన గాలకాశమువైన కీడులు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ పరమర్పరచుదర్శ చేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి దిదు వాగ్దాబాటవుచునినన్నివనియు ఒప్పుడుప్తాను ఏర్పకొని, మేము స్త లులకు పకల విధములను స్త లులకు పకల
స్త లులకు పప్రార్థలములలోను పూర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణ కి అందరి హృత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్యవి ఆజ్ఞాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపితో అజ్ఞాపింగీకరిజ్ఞాపించుచునాినన్నిము.
4 నేను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమకు ఎకుండ్రియొక్కవ ఆయాస్త లులకు పము కలుగజేయకుజ్ఞాపిండ మేము కుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపచుకొనిన అపొస్తముగా చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనుద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు ఎపతాను ఏర్పటివలైన

శజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిముగా వినవలైననని వేడుకొను చునాినన్నిను.
5 ఈ మనుష్యని రాజ్యడు పీడవజ్ఞాపింటివాడును, భూలోక మజ్ఞాపిందునినన్ని స్త లులకు పకలమైన గాలకాశమువైన యూదులను కలహమునకు రేప్పుడుప్ వాడును, నజ్యవిరేయుల

మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిభేదమునకు నాయకుడునెకాశమువై యునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు మేము కనుగొజ్ఞాపింటిమి,
6 మరియు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దేవాలయమును అపవిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము చేయుటకు యత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిపడెను గనుక మేము అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొజ్ఞాపింటిమి.
7 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు విమరిదర్శజ్ఞాపించిన యెడల
8 మేము ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద మోప్పుడుప్చునినన్ని నేర్పరచుములనిినన్నియు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమక తెలియవచుు చేర్చునని చెపెతాను ఏర్పను.
9 యూదులజ్ఞాపిందుకు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపించి యీ మాటలు నిజ్యవిమే అని చెపించతాను ఏర్పరి.
10 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అధించుటకును ఆరంభిపతి మాటలడుమని పౌలునకు సెకాశమువైగచేయగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడిటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు బహు స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములనుజ్ఞాపిండి యీ

జ్యవినమునకు నాని రాజ్యయాధించుటకును ఆరంభిపతులైనకాశమువై యునాినన్నిర్పరచుని యెరిగి నేను ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముతో స్త లులకు పమాధానవ
11 యెరూషలేములో ఆరధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుటకు నేను వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లననాట నుజ్ఞాపిండి పజ్ఞాపిండెప్రజ్ఞాపిండు దినములు మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమే అయినదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు విచారిజ్ఞాపించి

తెలిసికొన వచుు చేర్చును.
12 దేవాలయములో నేమి, స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములలో నేమి, పటొరకు కనిపెట్టుణములోనేమి, నేను ఎవనితోను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరిండ్రియొక్కజ్ఞాపించుటయెకాశమువైనను, జ్యవినులను

గుమికూరుు చేర్చుటయెకాశమువైనను వారు చూడలేదు.
13 మరియు వారు ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నామీద మోప్పుడుప్ నేర్పరచుములను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరికి ఋజువుపర్పరచుచలేరు.
14 ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమజ్ఞాపిందును పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిల గచజ్ఞాపింథములయజ్ఞాపిందును వాప్రయబడియునినన్నివనిినన్నియు నమిాస్తులను అమి్మ,
15 నీతిమజ్ఞాపింతులకును అనీతిమజ్ఞాపింతులకును ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనము కలుగ బోవుచునినన్నిదని వీరు నిరీకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపించుచునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు నేనుకూడ

దేవునియజ్ఞాపిందు నిరీక్షణయుజ్ఞాపించి, వారు మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిభేదమని పేరుపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు ఈ మార్పరచుేదగ్గముచొప్పుడుప్తాను ఏర్పన నా పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల దేవునిని సవిజ్ఞాపించుచునాినన్నినని
త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరియెదుట ఒప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనుచునాినన్నిను.
16 ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుష్యని రాజ్యలయెడలను ఎలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నా మనస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుకిుగూర్చి సాక్షి నిరో వాగ్దాషమైన గాలకాశమువైనదిగా ఉజ్ఞాపిండునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల

అభాని రాజ్యస్త లులకు పము చేసికొనుచునాినన్నిను.
17 కొనిినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి నేను నా స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినులకు ద్ధాత్మద్వారా, ఆనదప్రవని రాజ్యమును కానుకలును అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించుటకు వచిు చేర్చుతిని .
18 నేను శుదిొస్త లులకు పరిశుద్ధా చేసికొనినవాడనెకాశమువై యీలగు అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపిండగా వారు దేవాలయములో ననుినన్ని చూచిరి . నేను గుజ్ఞాపింప్పుడుప్కూరిు చేర్చు

యుజ్ఞాపిండలేదు, నావలన అలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లరి కాలేదు. ఆసియనుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చున కొజ్ఞాపిందరు యూదులు ఉజ్ఞాపిండిరి;
19 నామీద వారికమైన గాలకాశమువైన ఉనినన్నియెడల వారే త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరి స్త లులకు పనిినన్ని ధించుటకును ఆరంభికివచిు చేర్చు నామీద నేర్పరచుము మోపవలసియుజ్ఞాపిండెను.
20 లేద్ధాత్మద్వారా, ఆ, నేను మహాస్త లులకు పభయెదుట నిలిచియునినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, మి అందరి హృతుల ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనమునుగూరిు చేర్చు నేడు వారియెదుట

విమరిదర్శజ్ఞాపింపబడు చునాినన్నినని
21 వారి మధని రాజ్య నిలువబడి నేను బిగేదగ్గర్పరచుగా చెపించతాను ఏర్పన యీ యొకండ్రియొక్క మాట విషయమైన గాలకాశమువై త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్ప నాయజ్ఞాపిందు మరి ఏ నేర్పరచుమైన గాలకాశమువైనను వీరు

కనుగొనియుజ్ఞాపింటే వీరెంకాశమువైన చెపతాను ఏర్పవచుు చేర్చుననెను.
22 ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సు ఈ మార్పరచుేదగ్గమునుగూరిు చేర్చు బాగుగా ఎరిగినవాడెకాశమువైస్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతియెకాశమువైన లూసియ వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మీ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి నేను

విచారిజ్ఞాపించి తెలిసికొజ్ఞాపిందునని చెపించతాను ఏర్ప విమర్పరచుదర్శ నిలుప్పుడుప్ చేసెను.
23 మరియు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని విడిగా కావలిలో ఉజ్ఞాపించి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి పరిచార్పరచుము చేయుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినులలో ఎవరిని

ఆటజ్ఞాపింకపర్పరచుచకూడదని శతాధించుటకును ఆరంభిపతికి ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
24 కొనిినన్ని దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సు యూదురలైనకాశమువైన దుప్రసిలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన భార్పరచుని రాజ్యతోకూడ వచిు చేర్చు పౌలును పించలిపించజ్ఞాపించి,

కీచసుచుకొనిన అపొస్తయేసునజ్ఞాపిందలి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పమునుగూరిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపగా వినెను.
25 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు నీతిని గూరిు చేర్చుయు ఆశనిగచహమును గూరిు చేర్చుయు రబోవు విమర్పరచుదర్శనుగూరిు చేర్చుయు పప్రస్త లులకు పజ్ఞాపింగిజ్ఞాపించు చుజ్ఞాపిండగా ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సు

మిగుల భయపడిఇపతాను ఏర్పటికి వెళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లము, నాకు స్త లులకు పమయమైన గాలకాశమువైన నినుినన్ని పించలువన
26 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పౌలువలన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు దప్రవని రాజ్యము దొరుకునని ఆశించి జ్ఞాపించి, మాటిమాటికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని పించలిపించజ్ఞాపించి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో స్త లులకు పజ్ఞాపింభాషణ

చేయుచుజ్ఞాపిండెను.
27 రెంజ్ఞాపిండు స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సుకు పప్రతిగా పోరిండ్రియొక్కయు ఫేసుచుకొనిన అపొస్త వచెు చేర్చును. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫేలికుదరులును ఏకమనస్సు యూదులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మజ్ఞాపించి

వాడనిపించజ్ఞాపించుకొనవ లైననని కోరి, పౌలును బజ్ఞాపింధకములలోనే విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు పోయెను.

Telugu, Acts 25

1 ఫేసుచుకొనిన అపొస్త ఆ దేశధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమునకు వచిు చేర్చున మూడు దినములకు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయనుజ్ఞాపిండి యెరూషలేమునకు వెళ్ుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లను .
2 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రధానయాజ్యవికులును యూదులలో ముఖుని రాజ్యలును పౌలుమీద తాము తెచిు చేర్చున ఫిరని రాజ్యదు స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి

తెలియజేసిరి.
3 మరియు తోొనిన వారికి త్రోవలో అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని చజ్ఞాపింప్పుడుప్టకు పొజ్ఞాపించియుజ్ఞాపిండిమీరు దయచేసి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని యెరూషలేమునకు పించలువనజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించుడని

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినినిగూరిు చేర్చు ఫేసుచుకొనిన అపొస్త నొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దా మనవి చేసిరి.
4 అజ్ఞాపిందుకు ఫేసుచుకొనిన అపొస్తపౌలు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయలో కావలిలో ఉనాినన్నిడు; నేను శీఘ మ్రాముగా అకండ్రియొక్కడికి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల బోవుచునాినన్నిను
5 గనుక మీలో స్త లులకు పమరుప్రార్థలైనకాశమువైనవారు నాతో కూడ వచిు చేర్చు ఆ మనుష్యని రాజ్యనియజ్ఞాపిందు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పదమేదెకాశమువైన ఉజ్ఞాపింటే అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద మోపవచుు చేర్చునని

ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచుమిచెు చేర్చును.
6 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు వారియొద వాగ్దా ఎనిమిది, పది దినములు గడిపించ కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల మరునాడు నాని రాజ్యయపీఠముమీద కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి పౌలును

తీసికొని ర్పరచుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను.
7 పౌలు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యెరూషలేమునుజ్ఞాపిండి వచిు చేర్చున యూదులు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు నిలిచి, భార్పరచుమైన గాలకాశమువైన నేర్పరచుములనేకముల మోపించరి

గాని వాటిని బజువు చేయలేక పోయిరి.
8 అజ్ఞాపిందుకు పౌలుయూదుల ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తి వస్త్రమును గూరిు చేర్చు గాని దేవాలయమును గూరిు చేర్చు గాని, కెకాశమువైస్త లులకు పరును గూరిు చేర్చు గాని

నేనెజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమును త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పదము చేయలేదని స్త లులకు పమాధానము చెపెతాను ఏర్పను.
9 అయితే ఫేసుచుకొనిన అపొస్త యూదులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి మజ్ఞాపించివాడనిపించజ్ఞాపించు కొనవలైనననియెరూషలేమునకు వచిు చేర్చు అకండ్రియొక్కడ నా యెదుట ఈ

స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులనుగూరిు చేర్చు విమరిదర్శజ్ఞాపింపబడుట నీకిషొరకు కనిపెట్టుమా అని పౌలును అడిగెను.
10 అజ్ఞాపిందుకు పౌలుకెకాశమువైస్త లులకు పరు నాని రాజ్యయపీఠము ఎదుట నిలువబడి యునాినన్నిను; నేను విమరిదర్శజ్ఞాపింపబడవలసిన స్త లులకు పప్రార్థలమిదే, యూదులకు

నేను అనాని రాజ్యయమేమియు చేయలేదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరికి బాగుగా తెలియును.
11 నేను నాని రాజ్యయము త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్ప మర్పరచుణమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగినదేదెకాశమువైనను చేసినయెడల మర్పరచుణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద

మోప్పుడుప్చునినన్ని నేర్పరచుములలో ఏదియు నిజ్యవిముకాని యెడల ననుినన్ని వారికి అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించుటకు ఎవరిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుముకాదు; కెకాశమువైస్త లులకు పరు ఎదుటనే
చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొజ్ఞాపిందుననెను.

12 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫేసుచుకొనిన అపొస్త త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన స్త లులకు పభవారితో ఆలోచనచేసిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కెకాశమువైస్త లులకు పరు ఎదుట చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొజ్ఞాపిందునజ్ఞాపింటివే కెకాశమువైస్త లులకు పరునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాక పోవుదువని

ఉత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తర్పరచుమిచెు చేర్చును.
13 కొనిినన్ని దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి రజెకాశమువైన అగిచపతాను ఏర్పయు బెరీినన్నికయు ఫేసుచుకొనిన అపొస్త దర్పరచుదర్శనము చేసికొనుటకు కెకాశమువైస్త లులకు పర్పరచుయకు వచిు చేర్చురి.
14 వార్పరచుకండ్రియొక్కడ అనేకదినములుజ్ఞాపిండగా, ఫేసుచుకొనిన అపొస్త పౌలు స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి రజుకు తెలియజెపెతాను ఏర్పను; ఏమనగాఫేలికుదరులును ఏకమనస్సు విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టుపోయిన యొక

ఖైదీయైన పౌలు ననకాశమువైదీ యునాినన్నిడు.
15 నేను యెరూషలేములో ఉనినన్నిప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పప్రధానయాజ్యవికులును యూదుల పెద వాగ్దాలును అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద తెచిు చేర్చున ఫిరని రాజ్యదు తెలిపించ

అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి శించి క్ష విధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపింపవలైననని వేడుకొనిరి.
16 అజ్ఞాపిందుకు నేను నేర్పరచుము మోపబడివవాడు నేర్పరచుము మోపించనవారికి ముఖా ముఖింగా వచిు చేర్చు, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినమీద మోపబడిన

నేర్పరచుమునుగూరిు చేర్చు స్త లులకు పమాధానము చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనుటకు అవకాశమియని రాజ్యకమునుప్పుడుప్ ఏ మను
17 కాబటిొరకు కనిపెట్టు వారికండ్రియొక్కడికి కూడి వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నేను ఆలస్త లులకు పని రాజ్యమేమియు చేయక, మరునాడు నాని రాజ్యయ పీఠముమీద కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండి ఆ

మనుష్యని రాజ్యని తీసికొని ర్పరచుమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించితిని.
18 నేర్పరచుము మోపించనవారు నిలిచి నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, నేననుకొనిన నేర్పరచుములలో ఒకటియెకాశమువైనను అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని మీద మోపించనవారు కారు.
19 అయితే త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమును గూరిు చేర్చుయు, చనిపోయిన యేసు అను ఒకనిగూరిు చేర్చుయు ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినితో వారికి కొనిినన్ని

వివాదములునినన్నిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు కనబడెను;
20 ఆ యేసు బప్రదికియునాినన్నిడని పౌలు చెపెతాను ఏర్పను. నేనటిొరకు కనిపెట్టు వాదముల విషయమైన గాలకాశమువై యేలగున విచారిజ్ఞాపింపవలైననోయేమియు తోచక,

యెరూషలేమునకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అకండ్రియొక్కడ వీటినిగూరిు చేర్చు విమరిదర్శజ్ఞాపింప బడుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని కిషొరకు కనిపెట్టుమవునేమో అని అడిగితిని .
21 అయితే పౌలు, చకచ వరి్చునప్పుడు మీరు శక్తి విమర్పరచుదర్శకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్ని నిలిపించ యుజ్ఞాపించవలైననని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనినజ్ఞాపిందున నేనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని కెకాశమువైస్త లులకు పరునొందెదరు గనుక మీరు ద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపించజ్ఞాపించు

వర్పరచుకు నిలిపించయుజ్ఞాపించవ లైననని ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించితిననెను.
22 అజ్ఞాపిందుకు అగిచపతాను ఏర్పఆ మనుష్యని రాజ్యడు చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనునది నేనును వినగోరు చునాినన్నినని ఫేసుచుకొనిన అపొస్తతో అనగా అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడురేప్పుడుప్ వినవచుు చేర్చునని

చెపెతాను ఏర్పను.
23 కాబటిొరకు కనిపెట్టు మరునాడు అగిచపతాను ఏర్పయు బెరీినన్నికయు మికిండ్రియొక్కలి ఆడజ్ఞాపింబర్పరచుముతో వచిు చేర్చు, స్త లులకు పహస్వాధీప్రధించుటకును ఆరంభిపతులతోను పటొరకు కనిపెట్టుణ మజ్ఞాపిందలి

పప్రముఖులతోను అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమజ్ఞాపిందిర్పరచుములో పప్రవేశించి జ్ఞాపించిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఫేసుచుకొనిన అపొస్త ఆజ్యవి ఆజ్ఞానియని రాజ్యగా పౌలు తేబడెను.
24 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు ఫేసుచుకొనిన అపొస్త అగిచపతాను ఏర్పరజ్, యికండ్రియొక్కడ మాతో ఉనినన్ని స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తజ్యవినులర, మీరు ఈ మనుష్యని రాజ్యని చూచుచునాినన్నిరు.

యెరూషలేములోను ఇకండ్రియొక్కడను యూదులజ్ఞాపిందరువీడు ఇక బప్రదుక త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగడని కకలు వేయు

25 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మర్పరచుణమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగినది ఏమియు చేయలేదని నేను గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి, యిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చకచ వరి్చునప్పుడు మీరు శక్తియెదుట చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొజ్ఞాపిందునని

అనినజ్ఞాపిందున ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని పజ్ఞాపింప నిశు చేర్చుయిజ్ఞాపించి యునాినన్నిను.
26 ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిగూరిు చేర్చు మన యేలినవారిపేర్పరచు వాప్రయుటకు నాకు నిశు చేర్చుయమైన గాలకాశమువైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచార్పరచుణయెకాశమువైన

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వాప్రయుటకు ఏమైన గాలకాశమువైనను నాకు దొర్పరచుకవచుు చేర్చునని మీ అజ్ఞాపిందరియెదుటికిని, అగిచపతాను ఏర్పరజ్, ముఖని రాజ్యముగా మీ యెదుటికిని,
ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని ర్పరచుపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించి యునాినన్నిను.
27 ఖయిదీమీద మోపబడిన నేర్పరచుములను వివరిజ్ఞాపింపకుజ్ఞాపిండ అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని పజ్ఞాపింప్పుడుప్ట యుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిముకాదని నాకు తోచు చునినన్నిదని చెపెతాను ఏర్పను.

Telugu, Acts 26

1 అగిచపతాను ఏర్ప పౌలును చూచినీ పక్షమున చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొనుటకు నీకు సెలవెకాశమువైనదనెను. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు చేయి చాచి యీలగు

స్త లులకు పమాధానము చెపతాను ఏర్పస్వాధీగెను
2 అగిచపతాను ఏర్పరజ్, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు యూదులలో ఉజ్ఞాపిండు స్త లులకు పమస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్త మైన గాలకాశమువైన ఆచార్పరచుములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక
3 యూదులు నామీద మోపించన నేర్పరచుము లనిినన్నిటినిగూరిు చేర్చు నేడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరియెదుట స్త లులకు పమాధానము చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనబోవుచునినన్నిజ్ఞాపిందుకు

నేను ధనుని రాజ్యడనని యనుకొను చునాినన్నిను; తాలి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతో నా మనవి వినవలైననని వేడుకొను చునాినన్నిను.
4 మొదటినుజ్ఞాపిండి యెరూషలేములో నా జ్యవినము మధని రాజ్యను బాలని రాజ్యమునుజ్ఞాపిండి నేను బప్రదికిన బప్రదుకు ఏలటిద యూదులజ్ఞాపిందరు

ఎరుగుదురు.
5 వారు మొదటినుజ్ఞాపిండి ననుినన్ని ఎరిగినవారు గనుక స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుటకు వారికిషొరకు కనిపెట్టుమైన గాలకాశమువైతే నేను మన మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములోని బహునిషధమగు నిష్ఠగల

తెగను అనుస్త లులకు పరిజ్ఞాపించి, పరిస్త లులకు పయుని రాజ్యడనుగా పప్రవరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిజ్ఞాపించినట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల చెపతాను ఏర్పగలరు.
6 ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడెకాశమువైతే దేవుడు మన పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులకు చేసిన వాగా వాగ్దానము విషయమైన గాలకాశమువైన నిరీ క్షణనుగూరిు చేర్చు నేను విమరిదర్శజ్ఞాపింపబడుటకు

నిలిచియునాినన్నిను.
7 మన పజ్ఞాపిండెప్రజ్ఞాపిండు గోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోములవారు ఎడతెగక దివారతుొనిన వారికి త్రోలు దేవుని సవిజ్ఞాపించుచు ఆ వాగా వాగ్దానము పొజ్ఞాపిందుదుమని నిరీకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపించు

చునాినన్నిరు. ఓ రజ్, యీ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నామీద నేర్పరచుము మోపించ యునాినన్నిరు.
8 దేవుడు మి అందరి హృతులను లేప్పుడుప్నను స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగనిదని మీరేల యెజ్ఞాపించు చునాినన్నిరు?
9 నజ్యవిరేయుడెకాశమువైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కార్పరచుని రాజ్యములు చేయవలైననని నేననుకొజ్ఞాపింటిని;

10 యెరూషలేములో నేనాలగు చేసితిని. నేను పప్రధాన యాజ్యవికులవలన అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుము పొజ్ఞాపింది, పరిశుదుొస్త లులకు పరిశుద్ధాలను అనేకులను చెర్పరచు

స్వాధీలలలో వేసి, వారిని చజ్ఞాపింపించనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు స్త లులకు పమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతిజ్ఞాపించితిని;
11 అనేకపరని రాజ్యయములు స్త లులకు పమాజ్యవిమజ్ఞాపిందిర్పరచుములనిినన్నిటిలో వారిని దజ్ఞాపిండిజ్ఞాపించి వారు దేవదూషణచేయునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల బలవజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపెటొరకు కనిపెట్టు

చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిండ్రియొక్కలి కోచధము గలవాడనెకాశమువై యిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచు పటొరకు కనిపెట్టుణములక
12 అజ్ఞాపిందు నిమిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిచుకొనిన అపొస్తము నేను పప్రధానయాజ్యవికులచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమును ఆజ్యవి ఆజ్ఞాయు పొజ్ఞాపింది దమసుండ్రియొక్కనకు పోవుచుజ్ఞాపిండగా
13 రజ్, మధాని రాజ్యహినన్నిమజ్ఞాపిందు నా చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టును నాతోకూడ వచిు చేర్చునవారి చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టును ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి సూర్పరచుని రాజ్య తేజ్యవిసుదరులును ఏకమనస్సుకజ్ఞాపింట్ మికిండ్రియొక్కలి

పప్రకాశమానమైన గాలకాశమువైన యొక వెలుగు తోొనిన వారికి త్రోవలో పప్రకాశించి జ్ఞాపించుట చూచితిని.
14 మేమజ్ఞాపిందర్పరచుమును నేలపడినప్పుడుప్తాను ఏర్పడుసౌల సౌల, ననెినన్నిజ్ఞాపిందుకు హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించు చునాినన్నివు? మునికోలలకు ఎదురు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినుినన్నిట నీకు

కషొరకు కనిపెట్టుమని హెబీప్రభాషలో ఒక స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుము నాతో పలుకుట విజ్ఞాపింటిని.
15 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు నేనుపప్రభువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పప్రభువు నేనునీవు హించెదవా? అని జ్ఞాపింసిజ్ఞాపించుచునినన్ని యేసును.
16 నీవు ననుినన్ని చూచి యునినన్ని స్త లులకు పజ్ఞాపింగతినిగూరిు చేర్చుయు నేను నీకు కనబడబోవు స్త లులకు పజ్ఞాపింగతినిగూరిు చేర్చుయు నినుినన్ని పరిచార్పరచుకునిగాను

స్వాధీకిుగూర్చి సాక్షినిగాను నియమిజ్ఞాపించుటకెకాశమువై కనబడియునాినన్నిను.నీవు లేచి నీ ప్దములు మోపించ నిలువుము;
17 నేను ఈ పప్రజ్యవిలవలనను అనని రాజ్యజ్యవినులవలనను హాని కలుగకుజ్ఞాపిండ నినుినన్ని కాప్డెదను ;
18 వారు చీకటిలోనుజ్ఞాపిండి వెలుగులోనికిని స్వాధీతాను అధించుటకును ఆరంభికార్పరచుమునుజ్ఞాపిండి దేవుని వెకాశమువైప్పుడుప్కును తిరిగి, నా యజ్ఞాపిందలి విశ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి

ప్పక్షమాపణను, పరిశుదొస్త లులకు పరిశుద్ధాపర్పరచుచ బడినవారిలో స్వాధీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థని రాజ్యమును పొజ్ఞాపిందునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వారి కనుినన్నిలు తెర్పరచుచుటకెకాశమువై నేను నినుినన్ని వారియొద వాగ్దాకు
పజ్ఞాపింపెదనని చెపెతాను ఏర్పను.
19 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అగిచపతాను ఏర్ప రజ్, ఆకాశమునుజ్ఞాపిండి కలిగిన ఆ దర్పరచుదర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాక
20 మొదట దమసుండ్రియొక్కలోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిటను, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అనని రాజ్యజ్యవినులకును, వారు మారు

మనసుదరులును ఏకమనస్సు పొజ్ఞాపింది దేవునిత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తిరిగి మారుమనసుదరులును ఏకమనస్సునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన కిచయలు చేయవలైననని పప్రకటిజ్ఞాపించుచుజ్ఞాపింటిని.
21 ఈ హేతువుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి యూదులు దేవాలయములో ననుినన్ని పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని చజ్ఞాపింప్పుడుప్టకు పప్రయత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిినన్నిముచేసిరి ;
22 అయినను నేను దేవుని వలననెకాశమువైన స్త లులకు పహాయము పొజ్ఞాపింది నేటివర్పరచుకు నిలిచియుజ్ఞాపింటిని;కీచసుచుకొనిన అపొస్త శచ మపడి మి అందరి హృతుల ప్పుడుప్నరుతాప్రార్థనము

పొజ్ఞాపిందువారిలో మొదటివాడగుటచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి, ఈ పప్రజ్యవిలకును అనని రాజ్యజ్యవినులక
23 పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలును మోషేయు ముజ్ఞాపిందుగా చెపించతాను ఏర్పనవి కాక మరి ఏమియు చెపతాను ఏర్పక, అలుతాను ఏర్ప లకును ఘనులకును స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుచుజ్ఞాపింటిని.

24 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు ఈలగు స్త లులకు పమాధానము చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొనుచుజ్ఞాపిండగా ఫేసుచుకొనిన అపొస్తపౌల, నీవు వెఱ్ఱివోను ఎఱ్ఱవాడవు, అతి విదని రాజ్యవలన నీకు వెఱ్ఱివోను ఎఱ్ఱపటిొరకు కనిపెట్టునదని

గొపతాను ఏర్ప శబ వాగ్దాముతో చెపెతాను ఏర్పను.
25 అజ్ఞాపిందుకు పౌలు ఇటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెనుమహా ఘనత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వహించెదవా? అని జ్ఞాపించిన ఫేసూచుకొనిన అపొస్త, నేను వెఱ్ఱివోను ఎఱ్ఱవాడను కానుగాని స్త లులకు పత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని రాజ్యమును స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థబదిొస్త లులకు పరిశుద్ధాయు గల

మాటలనే చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచునాినన్నిను.
26 రజు ఈ స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులైనరుగును గనుక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని యెదుట నేను ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముగా మాటలడు చునాినన్నిను; వాటిలో ఒకటియు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి

మరుగెకాశమువైయుజ్ఞాపిండ లేదని రూఢిగా నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచునాినన్నిను; ఇది యొక మూలను జ్యవిరిగిన కార్పరచుని రాజ్యము కాదు.
27 అగిచపతాను ఏర్ప రజ్, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిలను నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచునాినన్నిర? నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచునాినన్నిర్పరచుని నేనెరుగు దును.
28 అజ్ఞాపిందుకు అగిచపతాను ఏర్పఇజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి సులభముగా ననుినన్ని కెకాశమువైి వస్త్రస్త లులకు పచుకొనిన అపొస్తవుని చేయ జూచుచునాినన్నివే అని పౌలుతో చెపెతాను ఏర్పను.
29 అజ్ఞాపిందుకు పౌలు సులభముగానో దుర్పరచుుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లభముగానో, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమరు మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోము కాదు, నేడు నా మాట వినువార్పరచుజ్ఞాపిందరును ఈ

బజ్ఞాపింధకములు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపతాను ఏర్ప నావలైన ఉజ్ఞాపిండునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల దేవుడనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించుగాక అనెను.
30 అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట రజును అధించుటకును ఆరంభిపతియు బెరీినన్నికయు వారితో కూడ కూరుు చేర్చుజ్ఞాపిండినవారును లేచి అవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలకు పోయి
31 ఈ మనుష్యని రాజ్యడు మర్పరచుణమునకెకాశమువైనను బజ్ఞాపింధకములకెకాశమువైనను త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన దేమియు చేయలేదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలోతాము మాటలడుకొనిరి.ంܥF.
32 అజ్ఞాపిందుకు అగిచపతాను ఏర్ప ఈ మనుష్యని రాజ్యడు కెకాశమువైస్త లులకు పరు ఎదుట చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొజ్ఞాపిందునని అననియెడల ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని విడుదల చేయవచుు చేర్చునని

ఫేసుచుకొనిన అపొస్తతో చెపెతాను ఏర్పను.

Telugu, Acts 27

1 మేము ఓడయెకిండ్రియొక్క ఇటలీ వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవలైననని నిర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణయమైన గాలకాశమువై నప్పుడుప్తాను ఏర్పడు, వారు పౌలును మరికొజ్ఞాపిందరు ఖైదీయైన పౌలు ననకాశమువైదీలను ఔగుసుచుకొనిన అపొస్త పట్లాడు యూదులు సలములో

శతాధించుటకును ఆరంభిపతియెకాశమువైన యూలి అను వానికి అపతాను ఏర్ప గిజ్ఞాపించిరి.
2 ఆసియ దరివెజ్ఞాపింబడినునినన్ని పటొరకు కనిపెట్టుణములకు పప్రయాణము చేయబోవు అదప్రముతిచుకొనిన అపొస్తయ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ ఓడనెకిండ్రియొక్క మేము

బయలుదేరితివిియుండుటయు చూచితివిు; మాసిదనీయుడును థెస్త లులకు పదరులును ఏకమనస్సులొనీక పటొరకు కనిపెట్టుణసుప్రార్థడునెకాశమువైన అరిస్వాధీచుకొనిన అపొస్తరుండ్రియొక్క మాతోకూడ ఉజ్ఞాపిండెను.
3 మరునాడు సీదనుకు వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు యూలి పౌలు మీద దయగా ఉజ్ఞాపిండి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన సినన్నిహించెదవా? అని తులయొద వాగ్దాకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల

పరమరిక పొజ్ఞాపిందుటకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి సెలవిచెు చేర్చును.

4 అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి బయలుదేరిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఎదురుగాలి కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు చునినన్నిజ్ఞాపిందున కుపప్రచాట్టుడి;చిన ఓడ నడిపించజ్ఞాపించితివిియుండుటయు చూచితివిు .
5 మరియు కిలికియకును పజ్ఞాపింఫూలియకును ఎదురుగా ఉనినన్ని స్త లులకు పముదప్రము ద్ధాత్మద్వారా, ఆటి లుకియలో ఉనినన్ని మూర్పరచుకు చేరితివిియుండుటయు చూచితివిు.
6 అకండ్రియొక్కడ శతాధించుటకును ఆరంభిపతి ఇటలీవెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనెకాశమువైయునినన్ని అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందిప్రయ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ ఓడ కనుగొని అజ్ఞాపిందులో మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను ఎకిండ్రియొక్కజ్ఞాపించెను.
7 అనేక దినములు మైన గాలలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగా నడచి, యెజ్ఞాపింతో కషొరకు కనిపెట్టుపడి కీినన్నిదుకు ఎదురుగా వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు గాలి మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను పోనియని రాజ్యకునినన్నిజ్ఞాపిందున

కచ తు చాట్టుడి;చిన స్త లులకు పలో్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనే దరిని ఓడ నడిపించజ్ఞాపించితివిియుండుటయు చూచితివిు.
8 బహు కషొరకు కనిపెట్టుపడి ద్ధాత్మద్వారా, ఆని ద్ధాత్మద్వారా, ఆటి, మజ్ఞాపించిరేవులు అను ఒక స్త లులకు పప్రార్థలమునకు చేరితివిియుండుటయు చూచితివిు. ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిదగేదగ్గర్పరచు లసెకాశమువైయ పటొరకు కనిపెట్టుణముజ్ఞాపిండెను.
9 చాల కాలమైన గాలకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఉపవాస్త లులకు పదినముకూడ అపతాను ఏర్పటికి గతిజ్ఞాపించినజ్ఞాపిందున పప్రయాణముచేయుట అప్య కర్పరచుమైన గాలకాశమువై యుజ్ఞాపిండెను.
10 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు అయని రాజ్యలర, యీ పప్రయాణమువలన స్త లులకు పర్పరచుకులకును ఓడకును మాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోమే కాక మన ప్ప్రణములకుకూడ

హానియు బహు నషొరకు కనిపెట్టుమును కలుగునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల నాకు తోచుచునినన్నిదని చెపించతాను ఏర్ప వారిని హెచు చేర్చు
11 అయినను శతాధించుటకును ఆరంభిపతి పౌలు చెపించతాను ఏర్పనది నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మక నావికుడును ఓడ యజ్యవిమానుడును చెపించతాను ఏర్పనదే నమైన గాల్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను.
12 మరియు శీత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలము గడుప్పుడుప్టకు ఆ రేవు అనుకూలమైన గాలకాశమువైనది కానజ్ఞాపిందున అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి బయలుదేరి యొకవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర శకని రాజ్యమైన గాలకాశమువైతే

ఫీనికుదరులును ఏకమనస్సునకుచేరి అకండ్రియొక్కడ శీత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాలము గడపవలైననని యెకుండ్రియొక్కవ మజ్ఞాపింది ఆలోచన చెపించతాను ఏర్పరి. అది నెకాశమువైఋతి వాయవని రాజ్యదికుండ్రియొక్కల
త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుననునినన్ని కచ తురేవెకాశమువై యునినన్నిది.
13 మరియు దకిుగూర్చి సాక్షిణప్పుడుప్ గాలి మైన గాలలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగా విస్త లులకు పరుచుజ్ఞాపిండగా వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ ఆలోచన స్త లులకు పమ కూడినదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిలజ్ఞాపించి లజ్ఞాపింగరెంతిచుకొనిన అపొస్త, కచ తు దరిని ఓడ

నడిపించజ్ఞాపించిరి.
14 కొజ్ఞాపించెము సపెకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఊర్పరచుకులోను అను పెనుగాలి కచ తు మీదనుజ్ఞాపిండి విస్త లులకు పరెంను.
15 ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిలో ఓడ చికుండ్రియొక్కకొని గాలికి ఎదురు నడువలేక పోయినజ్ఞాపిందున ఎదురు నడిపించజ్ఞాపించుట మాని గాలికి కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిపోతివిియుండుటయు చూచితివిు .
16 త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి కద అనబడిన యొక చినినన్ని దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపము చాట్టుడి;చిన ద్ధాత్మద్వారా, ఆని నడిపించజ్ఞాపింపగా పడవను భదప్రపర్పరచుచుకొనుట బహు కషొరకు కనిపెట్టు

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిర్పరచుమాయెను.
17 ద్ధాత్మద్వారా, ఆనిని పెకాశమువైకెతిచుకొనిన అపొస్త కటిొరకు కనిపెట్టున త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి తాొనిన వారికి త్రోళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల మొదలైనకాశమువైనవి తీసికొని ఓడచుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు బిగిజ్ఞాపించి కటిొరకు కనిపెట్టురి. మరియు సూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిస్త లులకు పను ఇసుకతిపతాను ఏర్పమీద

పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ చాపలు దిజ్ఞాపింపించవేసి, కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిపోయిరి.
18 మికిండ్రియొక్కలి పెద వాగ్దా గాలి కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచునినన్నిజ్ఞాపిందున మరునాడు స్త లులకు పర్పరచుకులు ప్ర్పరచువేయ స్వాధీగిరి.

19 మూడవ దినమజ్ఞాపిందు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ చేతులర్పరచు ఓడస్వాధీమగిచ ప్ర్పరచువేసిరి.
20 కొనిినన్ని దినములు సూరుని రాజ్యడెకాశమువైనను నక్షత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోములైనకాశమువైనను కనబడక పెద వాగ్దాగాలి మామీద కొటిొరకు కనిపెట్టునజ్ఞాపిందున ప్ప్రణములతో త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించు

కొజ్ఞాపిందుమను ఆశ బొతిచుకొనిన అపొస్తగ పోయెను.
21 వారు బహు కాలము భోజ్యవినము లేక యునినన్నిజ్ఞాపిందున పౌలు వారి మధని రాజ్యను నిలిచి అయని రాజ్యలర, మీరు నా మాట విని

కచ తునుజ్ఞాపిండి బయలుదేర్పరచుకయే యుజ్ఞాపిండవలసినది. అప్పుడుప్తాను ఏర్పడీ హానియు నషొరకు కనిపెట్టుమును కలుగకపోవును.
22 ఇప్పుడుప్తాను ఏర్పడెకాశమువైనను ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యము తెచుు చేర్చుకొనుడని మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను వేడుకొనుచునాినన్నిను; ఓడకగాని మీలో ఎవని ప్ప్రణమునకును

హానికలుగదు.
23 నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సవిజ్ఞాపించుచునాినన్నినో, ఆ దేవుని దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి గడచిన రతిొనిన వారికి త్రో నాయొద వాగ్దా నిలిచిపౌల, భయపడకుము;
24 నీవు కెకాశమువైస్త లులకు పరు ఎదుట నిలువవలసియునినన్నిది; ఇదిగో నీతోకూడ ఓడలో పప్రయాణమైన గాలకాశమువై పోవుచునినన్ని వార్పరచుజ్ఞాపిందరిని దేవుడు నీకు

అనుగచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి యునాినన్నిడని నాతో చెపెతాను ఏర్పను.
25 కాబటిొరకు కనిపెట్టు అయని రాజ్యలర, ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యము తెచుు చేర్చుకొనుడి; నాతో దూత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి చెపించతాను ఏర్పన పప్రకార్పరచుము జ్యవిరుగునని నేను దేవుని నము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మచునాినన్నిను.
26 అయినను మనము కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిపోయి యేదెకాశమువైన ఒక దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపముమీద పడవలసి యుజ్ఞాపిండునని చెపెతాను ఏర్పను.
27 పదునాలుగవ రతిొనిన వారికి త్రో వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మేము అదిప్రయ స్త లులకు పముదప్రములో ఇట్టుడి;చి అట్టుడి;చి కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొనిపోవుచుజ్ఞాపిండగా అర్పరచుొస్త లులకు పరిశుద్ధారతిొనిన వారికి త్రోవేళ్లక, నావలన వినిన తండ్ర

ఓడవారు ఏద యొక దేశము దగేదగ్గర్పరచు పడు చునినన్నిదని యూహించెదవా? అని జ్ఞాపించి
28 బడుదువేసి చూచి యిరువదిబార్పరచుల లోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తెలిసికొనిరి. ఇజ్ఞాపింకను కొజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదూర్పరచుము వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి, మర్పరచుల బడుదువేసి

చూచి పదునెకాశమువైదు బార్పరచుల లోత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని తెలిసికొనిరి.
29 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు రతి తిపతాను ఏర్పలుగల చోటుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల పడుదుమేమో అని భయపడి, వారు ఓడ అమర్పరచు ములోనుజ్ఞాపిండి నాలుగు లజ్ఞాపింగరులువేసి

యెప్పుడుప్తాను ఏర్పడు తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వారునా అని కాచుకొని యుజ్ఞాపిండిరి.
30 అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి ప్రిపోవలైననని చూచి, తాము అనివిలోనుజ్ఞాపిండి లజ్ఞాపింగరులు వేయబోవునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లగా స్త లులకు పముదప్రములో

పడవ దిజ్ఞాపింపించ వేసిరి.
31 అజ్ఞాపిందుకు పౌలువీరు ఓడలో ఉజ్ఞాపింటేనేగాని మీరు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుకొనలేర్పరచుని శతాధించుటకును ఆరంభిపతితోను సెకాశమువైనికులతోను చెపెతాను ఏర్పను.
32 వెజ్ఞాపింటనే సెకాశమువైనికులు పడవ తాొనిన వారికి త్రోళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల కోసి ద్ధాత్మద్వారా, ఆని కొట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని పోనిచిు చేర్చురి.
33 తెలుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లవారుచుజ్ఞాపిండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుజ్ఞాపిండి మీరేమియు ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనక ఉపవాస్త లులకు పముతో కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని యునాినన్నిరు

34 గనుక ఆహార్పరచుము ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనుడని మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను వేడుకొనుచునాినన్నిను; ఇది మీ ప్ప్రణర్పరచుక్షణకు స్త లులకు పహాయమగును. మీలో ఎవని

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిల నుజ్ఞాపిండియు ఒక వెజ్ఞాపిండుప్రకయెకాశమువైనను నశించి జ్ఞాపింపదని చెప్పుడుప్తాను ఏర్పచు, ఆహార్పరచుము ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనుడని అజ్ఞాపిందరిని బతిమాలైనను.
35 ఈ మాటలు చెపించతాను ఏర్ప, యొక రట్ొరకు కనిపెట్టు పట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకొని అజ్ఞాపిందరి యెదుట దేవునికి కి అందరి హృత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్యవి ఆజ్ఞాతాసుచుకొనిన అపొస్తతులు చెలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లజ్ఞాపించి ద్ధాత్మద్వారా, ఆని విరిచి తిన స్వాధీగెను.
36 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడజ్ఞాపిందరు ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యము తెచుు చేర్చుకొని ఆహార్పరచుము ప్పుడుప్చుు చేర్చుకొనిరి.
37 ఓడలో ఉనినన్ని మేమజ్ఞాపిందర్పరచుము రెంజ్ఞాపిండువజ్ఞాపిందల డెబరుపేరుగల బర్సబ్బాది ఆరుగుర్పరచుము.
38 వారు తిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిి అందరి హృపించచుకొనిన అపొస్తపొజ్ఞాపిందిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి, గోధుమలను స్త లులకు పముదప్రములో ప్ర్పరచుబోసి ఓడ తేలికచేసిరి.
39 ఉదయమైన గాలకాశమువైనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు అది ఏ దేశమో వారు గురు్చునప్పుడు మీరు శక్తిపటొరకు కనిపెట్టులేదు గాని, దరిగల యొక స్త లులకు పముదప్రప్పుడుప్ ప్యను చూచి, స్వాధీధని రాజ్యమైన గాలకాశమువైన

యెడల అజ్ఞాపిందులోనికి ఓడను తోొనిన వారికి త్రోయవలైననని ఆలో చిజ్ఞాపించిరి
40 గనుక లజ్ఞాపింగరుల తాొనిన వారికి త్రోళుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లకోసి వాటిని స్త లులకు పముదప్రములో విడిచిపెటిొరకు కనిపెట్టు చుకాండ్రియొక్కనుల కట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల విపించతాను ఏర్ప ముజ్ఞాపిందటి తెర్పరచుచాప గాలికెతిచుకొనిన అపొస్త స్త లులకు పరిగా

దరికి నడిపించజ్ఞాపించిరి గాని
41 రెంజ్ఞాపిండు పప్రవాహములు కలిసిన స్త లులకు పప్రార్థలమజ్ఞాపిందు చికుండ్రియొక్కకొని ఓడను మైన గాలటొరకు కనిపెట్టు పటిొరకు కనిపెట్టుజ్ఞాపించిరి. అజ్ఞాపిందువలన అనివి కూరుకొని పోయి కదలక

యుజ్ఞాపిండెను, అమర్పరచుము ఆ దెబరుపేరుగల బర్సబ్బాకు బద వాగ్దాలైనకాశమువై పోస్వాధీగెను.
42 ఖైదీయైన పౌలు ననకాశమువైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని ప్రి పోకుజ్ఞాపిండునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వారిని చజ్ఞాపింపవలైననని సెకాశమువైనికులకు ఆలోచన ప్పుడుప్ట్ొరకు కనిపెట్టును గాని
43 శతాధించుటకును ఆరంభిపతి పౌలును ర్పరచుకిుగూర్చి సాక్షిజ్ఞాపింప నుదే వాగ్దాశించి జ్ఞాపించివారి ఆలోచన కొనస్వాధీగనియని రాజ్యక, మొదట ఈదగలవారు స్త లులకు పముదప్రములో దుమికి దరికి

పోవలైనననియు
44 కడమ వారిలో కొజ్ఞాపిందరు పలకలమీదను, కొజ్ఞాపిందరు ఓడ చెకండ్రియొక్కల మీదను, పోవలైనననియు ఆజ్ ఆజ్ఞాపించజ్ఞాపించెను. ఈలగు అజ్ఞాపిందరు

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుకొని దరిచేరిరి.

Telugu, Acts 28

1 మేము త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుకొనిన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపము మైన గాలలితే అని తెలిసికొజ్ఞాపింటిమి.
2 అనాగరికులగు ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార్పరచు మిజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాదు . ఏలగనగా, అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వర్పరచుుగూర్చి సాక్షిము కురియుచు చలిగా

ఉనినన్నిజ్ఞాపిందునవారు నిప్పుడుప్తాను ఏర్పరజ్యవిబెటిొరకు కనిపెట్టు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను అజ్ఞాపిందరిని చేరుు చేర్చుకొనిరి.

3 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు మోపెడు ప్పుడుప్లుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లలేరి నిప్పుడుప్తాను ఏర్పలమీద వేయగా ఒక స్త లులకు పర్పరచుతాను ఏర్పము కాకకు బయటికి వచిు చేర్చు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చెయిని రాజ్యపట్ొరకు కనిపెట్టును
4 ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపవాసులు ఆ జ్యవిజ్ఞాపింతువత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని చేతిని వేప్రలడుట చూచినప్పుడుప్తాను ఏర్పడునిశు చేర్చుయముగా ఈ మనుష్యని రాజ్యడు నర్పరచుహజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికుడు; ఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు

స్త లులకు పముదప్రమునుజ్ఞాపిండి త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపించతాను ఏర్పజ్ఞాపించుకొనినను నాని రాజ్యయమాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిని బప్రదుకనియని రాజ్యదని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమలో తాము చెప్పుడుప్తాను ఏర్ప కొనిరి.
5 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడెకాశమువైతే ఆ విషజ్యవిజ్ఞాపింతువును అగిినన్నిలో జ్డిజ్ఞాపించి వేసి, యే హానియు పొజ్ఞాపిందలేదు.
6 వార్పరచుత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని శరీర్పరచుము వాచునో లేక అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు అకస్వాధీ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మతుచుకొనిన అపొస్తగా పడిచచుు చేర్చునో అని కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచుజ్ఞాపిండిరి. చాలసప్పుడుప్ కనిపెట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుచుజ్ఞాపిండిన

త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి ఏ హానియు కలుగకుజ్ఞాపిండుట చూచి ఆ అభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయము మానిఇత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడొక దేవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అని చెపతాను ఏర్పస్వాధీగిరి.
7 పొపించుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల అను ఒకడు ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపములో ముఖుని రాజ్యడు. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి ఆ ప్ప్రజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిములలో భూములుజ్ఞాపిండెను. అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను చేరుు చేర్చుకొని

మూడు దినములు సినన్నిహ భావముతో ఆతిథని రాజ్య మిచెు చేర్చును.
8 అప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పొపించుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లయొకండ్రియొక్క త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్ఞాపిండిప్ర జ్యవి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార్పరచుముచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను ర్పరచుక్చునప్పుడు మీరు శక్తిభేదిచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిను బాధపడుచు పజ్ఞాపిండుకొని యుజ్ఞాపిండెను. పౌలు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దాకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల

ప్ప్రర్పరచుప్రార్థనచేసి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినిమీద చేతులుజ్ఞాపించి స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థపర్పరచుచెను.
9 ఇది చూచి ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపములో ఉనినన్ని కడమ రోగులుకూడ వచిు చేర్చు స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందిరి .
10 మరియు వారు అనేక స్త లులకు పతాండ్రియొక్కర్పరచుములతో మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను మరని రాజ్యద చేసి, మేము ఓడ ఎకిండ్రియొక్క వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లనప్పుడుప్తాను ఏర్పడు మాకు కావలసిన

వసుచుకొనిన అపొస్తవులు తెచిు చేర్చు ఓడలో ఉజ్ఞాపించిరి.
11 మూడు నెలలైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి, ఆ దీ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాపమజ్ఞాపిందు శీత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపికాల మజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపియు గడపించన అశించి  లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వానీ చిహినన్నిముగల అలైనకదరులును ఏకమనస్సుజ్ఞాపిందిప్రయ పటొరకు కనిపెట్టుణప్పుడుప్ ఓడ

ఎకిండ్రియొక్క బయలుదేరి
12 సుర్పరచుకూసెకాశమువైకి వచిు చేర్చు అకండ్రియొక్కడ మూడు దినములుజ్ఞాపింటిమి.
13 అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి చుట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టు తిరిగి రేగియుకు వచిు చేర్చు యొక దినమైన గాలకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి దకిుగూర్చి సాక్షిణప్పుడుప్ గాలి విస్త లులకు పరుటవలన మరునాడు

పొతియొలీకి వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు.
14 అకండ్రియొక్కడ స్త లులకు పహోదరులను మేము చూచినప్పుడుప్తాను ఏర్పడు వారు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమ యొద వాగ్దా ఏడు దినములుజ్ఞాపిండవలైననని మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను వేడుకొనిరి. ఆ

మీదట రోమాకు వచిు చేర్చుతివిియుండుటయు చూచితివిు.
15 అకండ్రియొక్కడనుజ్ఞాపిండి స్త లులకు పహోదరులు మా స్త లులకు పజ్ఞాపింగతి విని అపీతాను ఏర్పయా స్త లులకు పజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిపేట వర్పరచుకును తిొనిన వారికి త్రోస్త లులకు పత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిొనిన వారికి త్రోములవర్పరచుకును మము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను

ఎదురండ్రియొక్కనుటకు వచిు చేర్చురి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి కి అందరి హృత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిజ్యవి ఆజ్ఞాతాసుచుకొనిన అపొస్తతులు చెలిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లజ్ఞాపించి ధైర్యముకాశమువైర్పరచు
16 మేము రోమాకు వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడు పౌలు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినకు కావలి యునినన్ని సెకాశమువైనికులతో కూడ పప్రతేని రాజ్యకముగా ఉజ్ఞాపిండుటకు సెలవు పొజ్ఞాపిందెను.

17 మూడు దినములైనకాశమువైన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు యూదులలో ముఖుని రాజ్యలైనకాశమువైనవారిని త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు పించలిపించజ్ఞాపించెను. వారు కూడి

వచిు చేర్చునప్పుడుప్తాను ఏర్పడత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడుస్త లులకు పహోదరులర, నేను మన పప్రజ్యవిలకెకాశమువైనను పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరుల ఆచార్పరచుములకెకాశమువైనను పప్రతికూలమైన గాలకాశమువైనది ఏదియు
చేయకపోయినను, యెరూషలేములోనుజ్ఞాపిండి రోమీయుల చేతికి నేను ఖైదీయైన పౌలు ననకాశమువైదీగా అపతాను ఏర్పగిజ్ఞాపించబడితిని.
18 వీరు ననుినన్ని విమర్పరచుదర్శ చేసి నాయజ్ఞాపిందు మర్పరచుణమునకు త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిగిన హేతువేదియు లేనజ్ఞాపిందున ననుినన్ని విడుదల చేయగోరిరి గాని
19 యూదులు అడినప్పుడు అడ్డము చెపించతాను ఏర్పనజ్ఞాపిందున నేను కెకాశమువైస్త లులకు పరు ఎదుట చెప్పుడుప్తాను ఏర్పకొజ్ఞాపిందునన వలసి వచెు చేర్చును. అయినను ఇజ్ఞాపిందువలన నా

స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాజ్యవినముమీద నేర్పరచుమేమియు మోపవలైననని నా అభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయము కాదు;
20 ఈ హేతువుచేత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినే మిము్త లులకు పరిశుద్ధాత్మను చూచి మాటలడవలైననని పించలిపించజ్ఞాపించితిని; ఇశచయేలుయొకండ్రియొక్క నిరీక్షణ కోస్త లులకు పము ఈ గొలుసుతో

కటొరకు కనిపెట్టుబడియునాినన్నినని వారితో చెపెతాను ఏర్పను.
21 అజ్ఞాపిందుకు వారు యూదయనుజ్ఞాపిండి నినుినన్ని గూరిు చేర్చు పతిొనిన వారికి త్రోకలు మాకు రలేదు; ఇకండ్రియొక్కడికి వచిు చేర్చున స్త లులకు పహోదరులలో ఒకండ్రియొక్కడెకాశమువైనను

నినుినన్నిగూరిు చేర్చు చెడుస్త లులకు పజ్ఞాపింగతి ఏదియు మాకు తెలియ పర్పరచుచను లేదు, మరియు ఎ
22 అయినను ఈ విషయమైన గాలకాశమువై నీ అభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయము నీవలన విన గోరుచునాినన్నిము; ఈ మత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిభేదమునుగూరిు చేర్చు అజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిట ఆకుగూర్చి సాక్షిపణ

చేయుచునాినన్నిరు ఇజ్ఞాపింత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిమట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు మాకు తెలియుననిరి.
23 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినికి ఒక దినము నియమిజ్ఞాపించి, అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిని బస్త లులకు పలోనికి అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినియొద వాగ్దాకు అనేకులు వచిు చేర్చురి. ఉదయమునుజ్ఞాపిండి స్వాధీయజ్ఞాపిం

కాలమువర్పరచుకు అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు దేవుని రజ్యవిని రాజ్యమునుగూరిు చేర్చు పూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగా స్వాధీక్షని రాజ్యమిచుు చేర్చుచు, మోషే ధర్పరచు్త లులకు పరిశుద్ధాత్మశ
24 అత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిడు చెపించతాను ఏర్పన స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు కొజ్ఞాపిందరు నమిాస్తులను అమి్మరి, కొజ్ఞాపిందరు నమ్త లులకు పరిశుద్ధాత్మకపోయిరి.
25 వారిలో భేద్ధాత్మద్వారా, ఆభించిన వాటినన్నిటినిప్ప్రయములు కలిగినజ్ఞాపిందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెపించతాను ఏర్పన త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరువాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి వారు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లపోయిరి . అదేదనగా.
26 మీరు వినుట మట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు విజ్ఞాపిందురు గాని గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపనే గచహించెదవా? అని జ్ఞాపింపరు; చూచుట మట్టుడి;చిొరకు కనిపెట్టుకు చూతురు గాని కాననే కానర్పరచుని యీ

పప్రజ్యవిలయొద వాగ్దాకు వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల చెప్పుడుప్తాను ఏర్పము.
27 ఈ పప్రజ్యవిలు కనుినన్నిలర్పరచు చూచి చెవులర్పరచు విని మనస్వాధీదరులును ఏకమనస్సుర్పరచు గచహించెదవా? అని జ్ఞాపించి నా వెకాశమువైప్పుడుప్ తిరిగి నావలన స్త లులకు ప లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాస్త లులకు పప్రార్థత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి పొజ్ఞాపిందకుజ్ఞాపిండునట్టుడి;చిుమీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్ల వారి

హి అందరి హృదయము కొచవి లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వాయునినన్నిది. వారు చెవులతో మజ్ఞాపిందముగా విని కనుినన్నిలు మూసికొనియునాినన్నిరు అని పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆొస్త లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపి్త లులకు పరిశుద్ధాత్మ యెషయా
పప్రవక్చునప్పుడు మీరు శక్తిద్ధాత్మద్వారా, ఆ లులకు పరిశుద్ధాత్మద్వార మీ పించత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిరులతో చెపించతాను ఏర్పన మాట స్త లులకు పరియే.
28 కాబటిొరకు కనిపెట్టు దేవునివలననెకాశమువైన యీ ర్పరచుక్షణ అనని రాజ్యజ్యవినులయొద వాగ్దాకు పజ్ఞాపింపబడి యునినన్నిదని మీరు తెలిసికొజ్ఞాపిందురు గాక ,
29 వారు ద్ధాత్మద్వారా, ఆని విజ్ఞాపిందురు.

30 పౌలు రెంజ్ఞాపిండు స్త లులకు పజ్ఞాపింవత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిదరులును ఏకమనస్సుర్పరచుములు పూరి్చునప్పుడు మీరు శక్తిగా త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపిన అదె వాగ్దా యిజ్ఞాపింట కాప్పుడుప్ర్పరచుముజ్ఞాపిండి, త్మద్వారా, ఆజ్ఞాపినయొద వాగ్దాకు వచుు చేర్చువారినజ్ఞాపిందరిని స్త లులకు పనా్త లులకు పరిశుద్ధాత్మనిజ్ఞాపించి
31 ఏ ఆటజ్ఞాపింకమును లేక పూర్పరచుదుట వీనికి ఈ పూర్ణ ధైర్యముకాశమువైర్పరచుని రాజ్యముతో దేవుని రజ్యవిని రాజ్యమునుగూరిు చేర్చు పప్రకటిజ్ఞాపించుచు, పప్రభువెకాశమువైన యేసు కీచసుచుకొనిన అపొస్తనుగూరిు చేర్చున

స్త లులకు పజ్ఞాపింగతులు బోధించుటకును ఆరంభిజ్ఞాపించుచు ఉజ్ఞాపిండెను.

