
Telugu BIBLE                              www.teluguBIBLEstudy.com                              ఆ"#$ాండమ) అ+,-యమ) 1 

Page 1 of 4 

 

ఆదికాండము అధాయ్యము 1 

తెలుగు బైబిలు 
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ఆది 1:1 ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆది 1:2 భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

ఆది 1:3 దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆది 1:4 వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 

ఆది 1:5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆది 1:6 మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను 

వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆది 1:7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది జలములను 

వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:8 దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా 

రెండవ దినమాయెను. 

ఆది 1:9 దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని 

పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:10 దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన సముదర్ములని పేరు 

పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:11 దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము తమలో 

వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:12 భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ జాతి 

పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను 

ఆది 1:13 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 
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ఆది 1:14 దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆది 1:15 భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై యుండుగాకనియు 

పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:16 దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని రాతిర్ని 

ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆది 1:17 భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆది 1:18 పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ 

విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:19 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆది 1:20 దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును గాకనియు, పకుష్లు 

భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆది 1:21 దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచిన మహా 

మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము రెకక్లుగల పర్తి 

పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:22 దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి యుండుడనియు, 

పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆది 1:23 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆది 1:24 దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి పర్కారము 

పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 
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ఆది 1:25 దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము 

పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను. 

ఆది 1:26 దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; వారు సముదర్పు 

చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి జంతువును 

ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆది 1:27 దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని సృజించెను; 

సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆది 1:28 దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి భూమిని 

నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని 

ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 1:29 దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను వితత్నములిచుచ్ 

వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆది 1:30 భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద పార్కు సమసత్ 

జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:31 దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 


