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పేతురు రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
1యేసుకీసుత్ బారికి జలొపేతురు,పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ,

ఆసియా చి బితునియ పదేసిమ్ లుతె సొంత టాన్ నెంజిల వేర
వేరతెచ తిల నంపజలస్ క, రెగిడిల్ ఉతుమ్. 2యేసుకీసుత్ చి ఇసుట్ మ్
రితి తుమ్ ఇండుక మెన,జోచి సుఁవి జలి లొఁయిక తుమ్ చిపాపుమ్
పుంచిజంకమెన,అబొబ్స్ జలొదేముడు *అగెగ్ తెంతొఉచరతుమ్ క
నిసాన అసెస్, చి దసిస్ జతి సెకి తుమ్ క తంక మెన, తుమ్ జోచయ్
మానుస్ల్ జంక మెన, తుమ్ క దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ సుదిద్ కెర
అసెస్. జలె, పబుచి దయ, జోచి సేంతుమ్ తుమ్ క కొతుక్ నెంజితె
తవుస్.
దేముడు దిలి రచచ్నచి రిసొచి దయిరిమ్

3 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చొ దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర!
జోచిఎదివాట్దయక,అమ్ క నొవర్ జెరమ్వ అసెస్. యేసుకీసుత్ మొరున్
తెంతొ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రిసొ ఆమ్ కి అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దేమెన 4జీవుమ్తెన్బెద తిలిఆసతెఅమ్ క
నొవిజెరుమ్న్ చిరిసొ,నేగార్జతి, కలిత్ నెంజిలిసిపరలోకుమ్ తెతుమ్ క
దేముడు దిలి వాట తుమ్ క రకితయ్. 5 ఆకర్ దీసల్ క పూరి డీసుక
తెయార్తిలిరచచ్నతుమ్ క నేపిటుట్ కమెన,దేముడుపబుజోచిసెకిక
తుమ్ చి నముకుమ్వాట్ తుమ్ క తోడ్ అసెస్.

6 ఆకర్ దీసల్ చి రచచ్నచి రిసొ తుమ్ సరద్ తెన్ జతసు. గని
రకుమ్ రకుమ్ చ కసుట్ మ్ తెన్ అపెప్ ఇదిల్ కాలుమ్ క తుమ్ క దుకుమ్
జయెదె. 7 జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె కిచొచ్ లాబుమ్ మెలె, తుమ్ చి

* 1:2 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక.
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నముకుమ్ క సతిత్మ్ చి గే నెంజె గె తుమ్ జేఁవ్ అరల్ సేడిత్స్ తె డీసెదె.
బఙర్ క ‘సతిత్మ్ చి గే నెంజె గే’ మెన రుజుజ్ తంక మెలె, జేఁవ్ క ఆగితె
పరిచచ్ కెరుల. బఙార్ జలె, విలువ జలెకి పాడ్ జతి వసుత్ వ. జలె,
తుమ్ చి నముకుమ్ బఙర్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ, చి జా పరిచచ్ జలె,
జీనెల్, యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్ పూరి డీసిత్ ఆకర్
దీస్ క జా తుమ్ చి నముకుమ్ క ‘సతిత్మ్ చి’మెన,జోచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె తుమ్ క జో వాట దెయెదె. 8జోక తుమ్ సొంత
అంకివొ తెన్ నే దెకిలెకి, జోక పేమయ్ అసుస్స్. జోక అపెప్ దెకుక
నెంజిలె కి, జోక నంపజా అసుస్స్, చి మానుస్ అరుద్ మ్ కెరుక నెతిరి
పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్ సరద్సంతోసుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ బెరయ్ అసెస్.
9తుమ్ చి జా నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చ పానుమ్ క రచచ్న తుమ్ క
దొరుక్ జా అసెస్.

10తుమ్ క దొరుక్ జతి ఈంజ రచచ్నచి రిసొచ దేముడుచ కబురుల్
పూరుగ్ మ్ సంగిలస, ఈంజయి రచచ్నచి రిసొ ఒగగ్ర్ పుసితె తిల.
11 కిచొచ్ పుసిల మెలె, “అమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ చి ఆతమ్ సంగిల జో సేడుక
తిల బాదల్ జో పడొత్ క గవురుమ్ జంక తిలిసి కేన్ సమయుమ్ క జరుగ్
జంక, కీసిసమయుమ్ కజరుగ్ జంకఅసెస్?” మెనపుసిల. 12దేముడు
జోవయింక దెకయ్ లన్. కిచొచ్ దెకయ్ లన్ మెలె, జేఁవ్ జా కబుర్
సంగితిసేవ కెరికజోవయించిరిసొనాయ్, గనితుమ్ చిరిసొయిమెన
దేముడు జోక దెకయ్ లన్†. జా సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ రచిచ్ంచుప
జతిస్ చి రిసొ, పరలోకుమ్ తెంతొ తెదయ్ లి దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి తెడి, తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరల్ మానుస్ల్ చి అతిత్
జానయ్ తెయ్. జా సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిసి ఎతిక్ పూరి అరుద్ మ్
కెరనుక పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి ఒగగ్ర్ ఆస తెన్ అసిత్.

† 1:12 1:12మెలె,జేఁవ్పూరుగ్ ల్ చికాలుమ్నాయ్, గనిపడొత్ అయ్ లసచికాలుమ్యేసు
బార్జంకతిలి,చిఎకిక్యూదుల్నాయ్, గనియూదుల్నెంజిలస కియేసుచితెడిచిరచచ్న
నఙనుక ఈంజయికాలుమ్ అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్
3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:20 దెక.
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దేముడుచి సుదిద్చి రితి ఇండ
13జలె, పబు జలొయేసుతెచి రచచ్న తుమ్ కయ్దొరుక్ జలి రిసొ,

తుమ్ చ మెనుస్ తుమ్ డిటుట్ మ్ కెరన, నే మచిచ్ల్ రితి, ముదొద్ కెరన,
తెలివి తా, జో అనెన్ ఉత జా జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి గవురుమ్
పూరిడీసిత్ ఆకర్దీసిచిరిసొఆసతా,తుమ్ కదెతిదయచిరిసొఉచర,
జా రచచ్న కచితుమ్ దొరుక్ జతి రితి పూరి దయిరిమ్ జా, జయియ్
నముకుమ్ పూరి డిటుట్ మ్ దెరన. 14జో పబుచి ఇసుట్ మ్ నిదానుమ్
కెర బోదల్ జా, తుమ్ అగెగ్ నేనిల్ పొదిచ తిల ఆఁగ్ చి గార్ ఆసల్ రితి
తుమ్ ఇండ నాయ్. 15 తుమ్ క నిసాన బుకారొల్సొ కీసి పూరి సుదిద్
అసెస్ గే, తూమ్ కి కిచొచ్ కామ్ తె కి కెఁయఁక తెఁయఁక దసిస్ సుదిద్ తెన్
ఇండ. 16దేముడుచి కొడొతె,
‡“ఆఁవ్ కీసి సుదిద్ అసిస్ గే,
తూమ్ కి ఇసి సుదిద్ తంకయ్”
మెన రెగిడల్న్.

17 కకక్య్ మొకమాటుమ్ నే దెకితొ, ఎతిక్ మానుస్క జేఁవ్ కెరల్
కమొ కొలిద్ తీరుప్ కెర ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే సంగితొసొక ‘అబొబ్’ మెన
ఉంకయ్ తసు జలె, ఈంజ తుమ్ చి §సొంత టాన్ నెంజిలిస్ తె తుమ్
గడియ జితె పొది జోవయించి మరియాద దెకయ్ తి రితి జాగర తెన్
నిదానుమ్ ఇండ.

18 తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ దిలి అగెగ్చి కామ్ క నెంజిలి ఇండుక తెంతొ,
తుమ్ విడద్ల్ జంక మెనయ్ దేముడు పబు తుమ్ క నెతొవనొల్ మెన
జానుస్. కీసి నెతొవనొల్ మెలె, వెండి గే బఙార్ గే దసపాడ్జతపసుత్ వల్
దా గెనెనాయ్, 19గని కిచొచ్గార్ నెంజిలి కిచొచ్మచచ్ల్ సరద్ల్ నెంజిలి

‡ 1:16 1:16 లేవీయకాండుమ్ 11:44-45, 19:2, 20:7. § 1:17 1:17 జేఁవ్
నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’
మెలస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె,
చి రిసొబూలోకుమ్ క ‘అమ్ చిసొంతటాన్నెంజె’మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్
దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13.
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గొరెక బలి దిలి రితి జోచొపుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ చి లొఁయి *సుఁవ దిలన్.
20ఈంజ లోకుమ్ జెరిమ్న్ నే జతె అగెగ్ తెంతొ దేముడు అబొబ్సి “కీసుత్
రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె” మెన నిసానల్ తిలన్, గని కెఁయ
కీసుత్ బార్ జలన్మెలె, తుమ్ చి రిసొయి ‘రచిచ్ంచుప జతు’మెనయ్
ఈంజ ఆకర్ సమయుమ్ తెయ్బార్ జలన్. 21 కీసుత్ చి రచచ్న నఙన
తాజోచితెడిదేముడుచిఉపిప్రి తుమ్ చినముకుమ్తిఁయఅసుస్స్.
“జో రచిచ్ంచుప కెరెదె” మెన, జోచి ఉపిప్రి దయిరిమ్ జా అసుస్స్.
మెలె, కీసుత్ కజోమొరున్ తెంతొజియడగవురుమ్కెరొల్చి రిసొ,తుమ్ చి
నముకుమ్ తుమ్ చి దయిరిమ్ దేముడుచి ఉపిప్రి అసెస్.

22జలె,దేముడుచిసతిత్మ్కోడు దెరనజాకోడ్రితిఇండుకఒపప్న
తుమ్ చి ఆతమ్క సుదిద్ కెరన అసుస్స్, చి దసిస్ జా తిలె, కిచొచ్ మాయ
నెంతెతుమ్ఏక్బావొకఅనెన్కొల్ పేమకెరుకజయెదె. జాకయ్,తుమ్ చి
పెటిట్ పూరి నిదానుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమయ్ కెర. 23తుమ్నొవర్
జెరమ్ అసుస్స్. జా నొవర్ జెరుమ్న్ జలిసి నాసెనుమ్ జతి బి గలిలిసి
నెంజె, గని జీవ్ తిలి, కెఁయఁక కి తా గెతి దేముడుచి కోడు తెన్ఈంజ
జెరుమ్న్ తుమ్ జెరుమ్న్ జలదు. 24 దేముడుచి కోడుతె జో రెగడ్వ తిలి
రితి,
†“ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్ చివవ్ర్ చి రితి జతతి,
జోవయించి గవురుమ్ చివవ్ర్ చపులొల్ చి రితి జతయ్.
జాచివవ్ర్ వాడుప జతయ్,
జేఁవ్ చపులొల్ సుకా గెచచ్ గెస గెతతి.
25దేముడుచి కోడు,మాతుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచెచ్దె”
జలె, జీవ్ దెతితాఁ గెతి జోవయించి కోడు కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క బోదన
కెరిల్ సుబుమ్ కబుర్.

* 1:19 1:19 యోహాను 19:17-37, ముకిక్మ్ క 34, 37. లూకా 22:44, మతత్యి
26:28, లూకా 22:30,యోహాను 6:53-56. † 1:24 1:24యెసయా 40:6-8.
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2
1 జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ మెన తుమ్ చక దెక తిలె,

కుసిస్దుమ్ ఎతిక్, మోసిమ్ బుదిద్ ఎతిక్, మాయబుదిద్ ఎతిక్, గోస
జతిసిఎతిక్,దూసుప కెరిసి,గోసలటట్బిత్సి ఎతిక్తుమ్ తెతెంతొవెంట
గెల. 2తుమ్ చి రచచ్నతె వడిడ్తి రిసొ, నొవర్ జెరిమ్ల బోదల్ రిత జా,
కిచొచ్ వేరచి నే బెదిలి సతిత్మ్ తిలి దేముడుచి కోడు జలి ఆతమ్యి
దూదుక తుమ్ ఆసజా తంక. 3జాకయ్,జాదయచి రచచ్నతె తుమ్
డిటుట్ మ్ జాతా.

4మానుస్ల్ నెసిలొ గని దేముడుచిమొకెమ్ గవురుమ్ తిలొ విలువ
జలొ జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ *పతె తుమ్ జా. 5జోతె అయ్ లె, తూమ్
కి జీవ్ తిల పతల్ రితజా, పబుచి ఆతమ్తె గేర్ బెద బందితి రితి సుదిద్
తిల పూజరుల్ జా, దేముడుచి సేవతె బెద, జో యేసుకీసుత్ చి తెడిచ
దేముడు మెనిస్తె ఆతమ్ బలుల్ దెతస జసెత్. 6దేముడుచి కొడొతె
†“ఈందె, సీయోను డొంగుతె, ఏక్ పతుత్ ర్ క టీఁవడత్సి.
అంచి గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జో జా, ఎతిక్క ఆదారుమ్ జయెదె.
జోఆఁవ్ నిసానొల్ గవురుమ్ కెరొల్ , అంక ఒగగ్ర్ విలువ జలొసొ జయెదె.
జోవయింక కో నంపజవుల గే,
కచితుమ్ జేఁవ్ అంచిమొకెమ్ లాజ్ జంక నాయ్”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7జాకయ్, తుమ్ నంపజలసక జో విలువ జతయ్.
గని నంపనెంజిలసకజో కీసి జతయ్మెలె, దేముడుచి అనెన్క్ కోడుతె
అసెస్. కేన్ కోడు మెలె,
‡“ ‘కామ్ క నెంజె’మెన §బందిలస
జో ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,

* 2:4 2:4 యేసుకీసుత్ చి రిసొ సంగితయ్. లూకా 20:17-18, మతత్యి 21:42-44,
మారుక్ 12:10, రోమియుల్ 9:32-33. † 2:6 2:6 యెసయా 28:16. ‡ 2:7
2:7 కీరనలు 118:22. § 2:7 2:7 ‘దేముడుచి గుడి బందిలస’ మెలె, జోవయింక
నంప నే కెరల్ యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెర
యూదుల్ క సికడత్స,జేఁవ్, గనియేసుక ‘జొయియ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుతెదయ్ లొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన ఒపప్నుక నెసిల,మారల్. మతత్యి 21:42-46 దెక.
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జొయియ్ పతుత్ రు బోడిపతుత్ ర్ జఁయి అసెస్”
మెన రెగిడిల్సి. 8అనెన్క్ కి,
*“నంప నెంజిలస పిసిరొ పతుత్ రు జో జయెదె,
జోవయింక సేడయ్ తొసాపజో జయెదె”
మెన రెగిడిల్సి. ఈంజ కోడు కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్ మెలె, ‘జరుగ్
జయెదె’ మెన అగెగ్ తెంతొ దేముడు సంగిలి రితి, జోవయించి కోడు
నే సూనిల్ రిసొ జేఁవ్ నే కెరిల్ రిసొవాట్ పిటట్వన్ తతి. జయిజోవయించి
తీరుప్.

9 గని తుమ్ క, దేముడు కీసి దెకితయ్ మెలె, ‘ఆఁవ్ నిసానిల్
సెకుమ్ చ’ మెన, ‘అంచి రాజిమ్ చ †పూజరుల్ ’ మెన, ‘అంచి సుదిద్
తిల జాతి’ మెన, ‘అంచ సొంత పెజల్’ మెనయ్ జో దెకితయ్.
అందర్ తెంతొ తుమ్ క బుకారా కెర, జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె
గవురుమ్ తె బెదయ్ లొ యేసు పబుచ ఒగగ్ర్ వెలొల్ కమొచి రిసొ
తుమ్ సాచి సూనవుక మెనయ్ తుమ్ క దసిస్ నిసాన అసెస్. 10 అగెగ్
తూమ్ ‘దేముడుచ మానుస్ల్ ఆము’ మెననుక నెతిరల్దు, గని అపెప్
దేముడుచ పెజల్ జా అసుస్స్. అగెగ్యి తుమ్ క కనాక్రుమ్ దొరుక్
జయెనాయ్, గని అపెప్ దేముడు తుమ్ క కనాక్రుమ్ దెక రచిచ్ంచుప
కెర అసెస్.

11పేమతిలబావుడుల్ ,తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్జాసంగితసి
మెలె, తుమ్ గడియతుమ్ చిసొంతటాన్ నెంజిలిస్ తెఅసుస్స్. జలె,
ఈంజ తుమ్ చి సొంత ‡టాన్ నెంజిలిస్ తె తుమ్ జితె తా, తుమ్ చి
ఆతమ్చి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెర ఈంజ లోకుమ్ చి ఆఁగుచ ఆసల్ జరుగ్
నే కెరి రితి, తుమ్ముదొద్ కెరన. 12దేముడుక నేనల్ యూదుల్ నెంజిల
ఒతత్చమానుస్ల్ తెతాతుమ్చెంగిల్ బుదిద్ తెన్ ఇండ, చిజోవయింతె

* 2:8 2:8యెసయా 8:14. † 2:9 2:9 డీసయ్ లిసి 1:6 దెక. ‡ 2:11 2:11
జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడొత్ ‘సొంతటాన్ నెంజిలిసి’
మెలిస్ క అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె,
చి రిసొబూలోకుమ్ క ‘అమ్ చిసొంతటాన్నెంజె’మెనుక జయెదె. కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్
2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1-2, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 11:9, 10, 13.
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ఏక్వేలకోగేతుమ్ క ‘తపుప్ల్కెరస’మెనదూసుప కెరెల్,తుమ్సతిత్మ్
ఇండితిస్ చి రుజుజ్ జేఁవ్ దెకిలె, పబు తీరుప్ కెరుక జెతి దీసిక తుమ్ చి
రిసొ దేముడుక గవురుమ్ కెరుల.
అదికారుల్ క మరియాద దెకుత్

13 పబుచి మరియాద టీఁవడిత్ రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ చొ ఎతిక్
అదికారిక తుమ్ మరియాద దెక. దేసిమ్ క వెలొల్ జా ఏలుప కెరొసొక
కి, 14 ‘నేరిమ్ కెరసక సిచచ్ కెరు’మెన జవుస్ ‘చెంగిల్ కెరమానుస్ల్ క
బవుమానుమ్ దెతు’ మెన జవుస్ దేసిమ్ క ఏలుప కెరొసొ తెదయ్ ల
అదికారుల్ క కి తుమ్మరియాద దెక. 15 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ సతిత్మ్
ఇండితిస్ తెన్, నేనల్ మానుస్ల్ చి వెరిక, తపుప్ మెన తుమ్ రుజుజ్
దెకవ ముదొద్ కెరుక దేముడుచి ఇసుట్ మ్. 16 §ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్
జల రిత తుమ్ జియ నాయ్. దసచ నెంజుస్. గని ‘ఆగన్ల్ చ
గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జింక జయెదె’ మెన
తుమ్ ఉచర నాయ్, దసిస్ పాపుమ్ తె గెచచ్ నాయ్. గని, దేముడుచ
కామ్ కెరస, జోచయ్గొతిమానుస్ల్ రిత జా, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి తుమ్
ఇండ. 17ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ క తుమ్మరియాద దెక. బావుడుల్ జల
నంపజలస్ క పేమ దెక. దేముడుక తుమ్ బియఁ. దేసిమ్ క వెలొల్
రానొక గవురుమ్ కెర.

18 గొతిమానుస్ల్ కి జలెకి, తుమ్ చ ఎజొమానుల్ క మరియాద దెక.
*మెతత్న తా కనాక్రుమ్ దెకిత ఎజొమానుల్ జేఁవ్ జలెకి, కనాక్రుమ్
నేనల్స జేఁవ్ జలెకి జేఁవ్ సంగిలి కోడు కెర. 19 కిచొచ్క మెలె, తపుప్
నే కెరెల్ కి, కచి గే అతిత్ తుమ్ చితె కో అరల్ సేడ దేముడుచి గవురుమ్
టీఁవడిత్ రితి ఓరుస్ప జలె, జో దేముడు జోమానుస్క ‘చెంగిలొసొ చొ’
మెనెదె. 20 తుమ్ తపుప్ కెరిల్ రిసొ దెబబ్ల్ కయ్ లె పొది సేంతుమ్
తెన్ ఓరుస్ప జలె, కిచొచ్ పునిన్మ్ నాయ్! గని, తుమ్ సతిత్మ్ కెరెల్ కి
సిచచ్ సేడెల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జలె, దేముడు తుమ్ క ‘చెంగిలచ’

§ 2:16 2:16 గలతీయుల్ 5:1. * 2:18 2:18 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్
3:22-4:1.
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మెన్ తయ్. 21 దసిస్ సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ తంక మెనయ్ దేముడు
తుమ్ క బుకారయ్ అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ గెసుస్
మెనయ్ కీసుత్ బాదల్ ఓరుస్ప జా, తూమ్ కి జోచ అజుజ్ ల్ తె ఇండుక
మెలి కోడు తుమ్ క జో వాట్ దెకవ అసెస్. 22 జో, జలె, కెఁయయ్
కిచొచ్య్పాపుమ్ కెరె నాయ్. కిచొచ్య్మోసిమ్ కోడు లటట్బె నాయ్.
23మానుస్ల్ జోక దూసుప కెరెల్, జోవయింక జో దూసుప నే కెరె తుకెల్
తిలొ. జోక జేఁవ్ అరల్ కెరెల్ కి, జోవయింక జో బియఁడె నాయ్, గని
సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ దేముడు అబొబ్స్ చి అతిత్ జోచి జీవ్ జో సొరప్ కెర
దిలన్. 24 జో యేసు సొంత ఆమ్ కెరల్ పాపల్ జోచి ఆఁగి వయన,
సిలువతెమొరల్న్. పాపుమ్ములఅమ్ చిసొంతఆతమ్కమొరల్ రితజా
సతిత్మ్ ఇండితి రితి అమ్ జింక మెనయ్. జోయేసు కయ్ ల దెబబ్లు
తుమ్ క చెంగిల్ కెర అసెస్. 25 తుమ్ అగెగ్యి వాట్ పిటట్వన చెదురప్
జల మెండల్ చ రిత జా తిలదు, గని అపెప్ తుమ్ చ ఆతమ్ల్ రకితొ
చెంగిలొ గొవుడుతె అనెన్ బుల జా అసుస్స్.

3
తేర్ బోదల్ బుదిద్ ఇండుక

1 తుమ్ తేర్ బోదల్ కి, దాక్ కెరన తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి
అదికారుమ్ క మరియాద దెక. తుమ్ దసిస్ ఇండిలె, జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ అపెప్చి ఎదక పబుచి కొడొ రితి నే ఇండిలెకి, జోవయించ
తుమ్ తేరిస్వొ పబుచి కోడు నే సికడెల్కి, 2 తుమ్ చి సతిత్మ్ చి
ఇండుక, మరియాదచి ఇండుక, జేఁవ్ దెక దెక, పబుక నంపజా,
మారుస్ప జవుల. 3 తుమ్ తేర్ బోదలు “*సూటి కెరనుమ్ దె” మెలె,
మాములుమ్ డీసిత్స్ క ముకిక్మ్ నే ఉచరె, సెండి సూటి కెరంతిస్
జవుస్, బఙార్ గట తియంతిస్ జవుస్, చెంగిల చెంగిల పాలల్
బందంతిసి గలంతిసి జవుస్ తుమ్ విలువ దెక నాయ్. 4 గని,
తుమ్ క కిచొచ్ సూటి కెరుస్ మెలె, దేముడుచిమొకెమ్ ఒగగ్ర్ విలువ జతి,
* 3:3 3:3 ఎపెసు 6:5-10, కొలొసిస్యుల్ 3:22-4:1.
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కెఁయఁక నాసెనుమ్ నే జతి పేట్ చి తెడిచొ మానుస్ పబుచి మెతత్న
బుదిద్ , సేంతుమ్ బుదిద్ జా తుమ్ చి పెటిట్ తవుస్. 5 అగెగ్చ పొదులె
దేముడుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిల తేర్ బోదల్జోవయించి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్చి సూటిక తెయార్ జా మునస్రుస్ల్ చి అదికారుమ్ క మరియాద
దెకితె తిల. 6పూరుగ్ మ్ చి సారా దసిస్ మునుస్స్ జలొ అబాహామ్ క
‘ఎజొమాని’ మెన, జోచి అదికారుమ్ క మరియాద దెకితె తిలి. జోచి
కోడు సూన్ తె తిలి. తూమ్ కి సతిత్మ్ ఇండిలె, తుమ్ కిచొచ్క కి బమమ్
జంక నాయ్, చిజాసారాచబోదల్ రిత జసెత్.

మునుస్బోదల్ తేరిస్వొక కీసి దెకుక
7 దసిస్, తుమ్ మునుస్బోదల్, తుమ్ చ తేరిద్వొక బమమ్ నే కెరి

బుదిద్ తెన్ పోస. జోవయింతెన్ జిఁయ తేర్ బోదక తొకిక్ సెకి తయెదె
మెన చిన, తుమ్ తె ఎతిక్ మునుస్బోద తేరిద్క మరియాద్ దెక.
జోవయింక జాకయ్ కిచొచ్క దొగుతెర ఇసి పేమ దెకుక మెలె, తుమ్
ఎతిక్ దొగుతెరకయ్ దేముడు జోవయించి దయకజోవయించి రచచ్న
వరుమ్ చి వాటదా అసెస్. తుమ్మునుస్బోదల్ తుమ్ చ తెరిద్వొక ఇసి
పేమదెకిలె,అడుడ్ నెంతె దేముడు తుమ్ చపారద్నల్ సూనెదె. తుమ్ చ
పారద్నల్ క అడుడ్ నే జతి రితి జోవయింక ఇసి పేమ దెకుత్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ తెన్ తంక
8 జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ పేమయ్ తా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ

కనాక్రుమ్ దెక, నంపజలస ఎతిక్జిన్ క బాబేన్ దెకితి పేమ దెక,
ముదుద్ కెర, సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతె, ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తా.
9 ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ అరల్ కెర తిలె, జో అరల్ సేడొల్సొ అరల్ కెరొల్సొక అనెన్
అరల్ కెరుక పోని. ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ దూసుప కెర తిలె, దూసుప
జలొసొ, దూసుప కెరొల్సొక అనెన్ దూసుప కెరుక పోని. జో ఎకిక్లొక
జో అనెన్కొల్ ‘చెంగిల్ తవుస్’ మెన దెకుస్. తుమ్ క దేముడుచి దయ
దొరుక్ జవుస్మెనయ్తుమ్ ఇసి పేమయ్ఇండుకమెనయ్, తుమ్ క
జో నిసాన అసెస్. 10పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
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†“సరద్ తెన్ జింక చి చెంగిలి సమయుమ్ దెకుక మెన
కో జలెకు ఇసుట్ మ్ జయెదె గే,
జోవయించి చోండి కిచొచ్ గరిచ్ నే లటట్బిత్ రితి,
జోవయించ ఒటొట్ కిచొచ్మోసిమ్ నే లటట్బిత్ రితి దెకనుస్.
11దసొమానుస్ పాపుమ్ దూరి కెరన సతిత్మ్ ఇండుసు,
సేంతుమ్ చజ సేంతుమ్ ఇండుసు.
12 కిచొచ్క మెలె,పునిన్మ్ ఇండితసక పబు దెకెదె,
జోవయించపారద్నల్ జో సూనెదె,
గని పాపుమ్ ఇండితసక జో దెకె నాయ్, సూనె నాయ్.”

13 చెంగిల్ కమొ కెర ఇండితి ఆస రితి తుమ్ ఇండిలె తుమ్ క కో
అరల్ కెరుల? కోయి నాయ్! 14 గని, సతిత్మ్ తుమ్ ఇండిలి రిసొ ఏక్
వేల కో జలెకు అరల్ కెరెల్, దేముడు తుమ్ క ‘చెంగిల్’ మెనెదె. దస
అరల్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్. జోవయించి రిసొ బమమ్ నే జతె,
15 ‘పరలోకుమ్ చొపబుయిజో’మెన, తుమ్ చి పెటిట్ నిదానుమ్ కీసుత్ క
దెతి గవురుమ్ దాస. జో పబుచి రిసొచి తుమ్ చి పెటిట్చి దయిరిమ్ చి
రిసొ కో “జేఁవ్ చి సతిత్మ్ క తుమ్ రుజుజ్ దెకవ” మెన కెఁయఁ జవుస్
తుమ్ క పుసిలె, సరి జతి జబాబ్ దెంక తెయార్జాతా. గని, ‡జబాబ్
దెంక జలె,బడాయ్నెంతెమరియాదతెన్లటట్బా. 16అనెన్, ‘సతిత్మ్’
మెనతుమ్ చిపెటిట్ జాన్ తిసిజరుగ్ కెరి రితితుమ్ఇండ,చి కీసుత్ చి తెడి
తుమ్ సతిత్మ్ ఇండితిస్ చి రిసొ తుమ్ క బియడత్స దూసుప కెరెల్, జేఁవ్
కెర నిందల్ క ‘ఆరిచ’మెన జేఁవ్ చినన,లాజ్ జవుల.

17 తపుప్ కెరిల్ రిసొ సిచచ్ జతి కంట, సతిత్మ్ కెరిల్ రిసొ సిచచ్ జంక
చెంగిలి. తుమ్సతిత్మ్ కెరిల్ రిసొసిచచ్ జంక ఏక్ వేలదేముడుచి సెలవ్
తయెదె. 18మెలె, కీసుత్ క దెకిలె, కీసుత్ కి దసిస్,జోపూరిసతిత్మ్ తిలె కి,
పాపుమ్జలొసక ‘జోవయించిపాపుమ్ గెసుస్’మెనజోమొరిల్స్ తెన్
అమ్ చి పాపుమ్ పూరి గెచచ్వయ్ గెలన్. జా §ఎకిక్ సుటుట్ జో బలి
† 3:10 3:10 కీరనలు 34:12-16. ‡ 3:15 3:15మతత్యి 10:19,మారుక్ 13:11,
లూకా 12:12. § 3:18 3:18 రోమియుల్ 6:10, ఎబీయుల్ 7:27, 9:12, 28 చి
10:10 దెక.
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జలిసి సరిపుచుచ్ప జెయెదె. అమ్ క దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ కడ
ఆన్ తి రిసొ మొర అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ లన్. ఈంజ లోకుమ్ చి
ఆఁగ్ రగుమ్ క జోక మారల్, గని జోచి ఆతమ్క దేముడు అబొబ్సి జోక
అనెన్ *జియడల్న్.

19 జో మొరిల్ పొది యేసు కేనె గెలన్ మెలె, బూలోకుమ్ క ఎటొట్
లోకుమ్ తె జేలి జల, ఆకర్ దీసిచి పరిచచ్క సిచచ్క రకిత ఆతమ్ల్
తిలిస్ తె జోవయించి ఆతమ్క జో ఉత గెచచ్, దేముడు అబొబ్స్ చి కోడు
సాడుప కెరల్న్. 20 అగెగ్యి, పూరుగ్ మ్ పొది, †నోవహ చి కాలుమ్ తె
“అంక నంపజా రచిచ్ంచుప జతు” మెన దేముడు సిచచ్ వాయిద కెర
రకిలెకి, జో నోవహ , జా ఓడ బందితె తిలి పొది జోచి కోడు సూనుక
నెసిలసచ ఆతమ్ల్ క సుబుమ్ కబుర్ కోడు సాడుప కెరల్న్. జలె, జా
ఓడతెతొకిక్జిని,మెలె, ఎకిక్ అటుట్ జిన్మానుస్ల్పానితె రచిచ్ంచుప
జల.

21 జా సమయుమ్ తె జేఁవ్ దసిస్ పానితె రచిచ్ంచుప జలిసి,
జలె, బాపిత్సుమ్ క టాలి జతయ్. మెలె, పానితె బాపిత్సుమ్ జతిసి
తుమ్ క రచిచ్ంచుప కెరి గురు జతయ్. కీసి మెలె, తుమ్ చి ఆఁగుచి
మురిక్, దొవన్ తిస్ చి రిసొనాయ్, గనియేసుకీసుత్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్
రిసొ దేముడుచి మొకెమ్ తుమ్ చి పాపుమ్ గెలి గురుయి బాపిత్సుమ్
దెకయ్ తయ్. పబుక నంపజలస జోవయించి బుదిద్ మారుస్ప
జా పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి ఇండుక ఇసుట్ మ్ జలిస్ చి గురు
బాపిత్సుమ్ తెయి దెకయ్ తతి. 22 జలె, జో కీసుత్ జీవ్ జా ఉటట్ కెర
పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్, దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్ వెస తా,
‡దూతల్ చి ఉపిప్రి, అదికారుల్ చి ఉపిప్రి, సకుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి
ఏలుప కెరయ్.

* 3:18 3:18 లూకా 24:39 దెక. ఆతమ్ రగుమ్ చి ఆఁగ్ తెన్ యేసు అనెన్ జిలన్.
కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:44, పిిలిపిప్యుల్ 3:21. చి ఎబీయుల్
10:5 దెక. † 3:20 3:20 ఆదికాండుమ్ 6-9 అదయ్యల్. ‡ 3:22 3:22 ఎపెసు
1:21, 6:12, కొలొసిస్యుల్ 1:16, 2:10, 15, చి తీతు 3:1 దెక.
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4
ఆఁగ్ క బాదల్ సేడెల్ బుదిద్ చెంగిల్ జతిస్ చి కోడు

1-2 కీసుత్ , జలె, మానుస్చి జోచి ఆఁగుతె బాదల్ సేడల్న్. జాకయ్,
*‘ఆమ్ కి జోచి రితి బాదల్ సేడ ఓరుస్ప జమ’ మెన తుమ్ డిటుట్ మ్
కెరన. కిచొచ్క మెలె,జోతెన్మెలి రితి ఆఁగుక కోబాదల్ సేడ తయెదె
గే, ఒతత్ తెంతొ ఈంజ అఁగి జితె ఎదిలి సేంపుకమానుస్చ ఆసల్ రితి
నాయ్, గని దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కీసి అసెస్ గే, దసిస్ ఇండుక మెన, జో
మానుస్ పాపుమ్ముల అసెస్.

3 దేముడుక నేనల్సచి రితిచి తుమ్ చి అగెగ్చి ఇండుక అగెగ్య్ చి
మెన, తుమ్ దసితె అనెన్ గెచచ్ నాయ్. దేముడుక నేనల్స జోవయించి
ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతి రితి, ఆసల్ రితి, మచిచ్తి రితి, ‘సరద్
కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతి రితి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన సూరుల్
పితి రితి, వెటాక్రుమ్ జా బొమమ్ల్ క జొకరి రితి జితతి. 4 తుమ్
అపెప్ జోవయింతెన్ దస బుదిద్ నెంజిల అలవాటుల్ తె బెదుస్ నాయ్
చి రిసొ జేఁవ్ ఆచారిమ్ జా తుమ్ క దూసుప కెరతి. 5 గని ఆకర్ క,
మొరల్సక జీవ్ తిలసక తీరుప్ కెరుక తెయార్ జలొ పబుచి మొకెమ్
జేఁవ్ జోవయించి పాపుమ్ ఒపప్న సిచచ్ జంక అసెస్. 6 దసిస్కయ్,
†మొరల్సక కి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లొ కిచొచ్క మెలె, మానుస్చి
జోవయించి ఆఁగ్ క మానుస్ల్ సేడిత్ జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్ జేఁవ్
జలెకి, దేముడు జోవయించిఆతమ్క కీసి జితయ్గే, జేఁవ్ కి దసిస్ జింక
అవ్ కాసుమ్ తంక.

7ఈంజ ఎతిక్క ఆకర్ దీసిపాసిజాజెతయ్. జాకయ్,పారద్నల్ కెరె
తతి రిసొ తుమ్ మచిచ్ల్ రితి నే జతె తెలివి తా ముదొద్ కెరన, బుదిద్
ఇండుక జాగర తా. 8ముకిక్మ్ క, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పూరి పేమయ్

* 4:1-2 4:1-2 రోమియుల్ 8:17, పిిలిపిప్యుల్ 1:29-30, తిమోతిక పవులు రెగిడిల్ 2
నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. † 4:6 4:6 3:19 దెక.
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ఇండ దెకితె తా. దసిస్ పేమ దెరన. కిచొచ్క మెలె, ‡ఒగగ్ర్ తపుప్ల్ క
పేమయ్ఓరుస్పజాచెమించుప కెరయ్. 9అనెన్,తుమ్ చితెఎకిక్లొతె
అనెన్కొల్ అయ్ లె, కోపుమ్ నెంతె గడుస్ నెంతె, సరద్ తెన్ జోవయింక
మరియాదకెర. 10దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ సెకిదాతిలె,జోచిదయచ,
జో దెత వేర వేర §సెకివరల్ పొరపాట్ నెంతె జోచి బుదిద్ రితి, అనెన్
మానుస్ల్ చెంగిల్ తతి రితి తుమ్ వాడిక కెర దాసా. 11 దసిస్, బోదన
కెరొసొ జలె, దేముడుచి తెడి తా జొయియ్ దిల కొడొ లటట్బుస్. దసిస్
కి, కో అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెరొసొ జలె, దేముడు దెతి సెకికయ్
జో జా తోడ్ కామ్ కెరుస్. తుమ్ దసిస్ ఇండిలెగిన, యేసుకీసుత్ చి
రిసొ దేముడుచి గవురుమ్ ఎతిక్తె రుజుజ్ డీసెదె. కెఁయఁక తెఁయఁక
జోవయింక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుసు!
జెతబాదల్ చి రిసొ దయిరిమ్ సంగితిసి,జాగర సంగితిసి

12 అనెన్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ క అపెప్ జెతికయ్ ఆగి మెలి
రితిచి పరిచచ్చి రిసొ తుమ్ ఆచారిమ్ జా నాయ్. ‘అమ్ క దసిస్చి
కిచొచ్క లయిక?’ మెనతుమ్ఉచరెల్,జాజరుగ్ జతిసి కిచొచ్ఆచారిమ్ చి
నెంజె. కిచొచ్క తుమ్ క జరుగ్ జతయ్మెలె, తుమ్ చి నిదానుమ్ పరిచచ్
జా రుజుజ్ జంక. 13 ‘కీసుత్ సేడల్ బాదల్ తె ఆమ్ కి బెదితసుమ్’ మెన
తుమ్సరద్సంతోసుమ్జా,చిజోచిగవురుమ్పూరిడీసిత్ దీసిక ఒతత్య్
కి జో తెన్ సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. 14 “అమ్ నంపజలస” మెన తుమ్
ఒపప్నిల్ రిసొమానుస్ల్ తుమ్ క దూసుప కెరెల్, తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి ఉజిడ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చి తెన్తా గెచచ్ తుమ్ క తోడు
తా సెకి దెతె తతత్య్.

15గని,మారోస్జలెకి, ‘చోరొస్’జలెకి, ‘నేరిమ్కెరొల్సొ’జలెకి, ‘వేర
మానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమి జాపోటి కెరొసొ’ జలెకి, మెన తుమ్ చితె
‡ 4:8 4:8ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు అమ్ చఒగగ్ర్ తపుప్ల్జోవయించిపేమయ్ చి
రిసొ ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరయ్. దసిస్ పేమ అమ్ చి పెటిట్ తా, ఆమ్ కి దసిస్ అనెన్
మానుస్ల్ చ తపుప్ల్ ఓరుస్ప జా చెమించుప కెరుక. పడొత్ , అమ్ దసిస్ పేమ కెరెల్, జయి కి జో

దెక అమ్ క కనాక్రుమ్ దెకెదె. మతత్యి 6:12, 14, 15 దెక. § 4:10 4:10రోమియుల్
12:6-8 దెక.
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కకక్ కో నింద కెరి రితి వాట్ దాస నాయ్. దస కమొ కెర బాద సేడత్
తుమ్ క చెంగిల్ నాయ్. 16 గని, ‘నంపజలస’ మెన తుమ్ ఒపప్నిల్
రిసొయి తుమ్ చితె కో కచి అతిత్ బాదల్ సేడెల్, లాజ్ జంక నాయ్.
‘నంపజలస’ మెన జా నావ్ దెరనిల్సి చెంగిల్ మెన, జో నంపజలస
దేముడుక గవురుమ్ దెవుసు! 17 కిచొచ్క మెలె, దేముడు మానుస్ల్ క
పరిచచ్ కెరి సిచచ్ కెరి సమయుమ్పాసిజాఅసెస్. జలె,జోపరిచచ్ కెరిసి
తీరుప్ కెరిసి అమ్నంపజలసతెయ్మొదొల్జతయ్జలె, దేముడుచి
సుబుమ్కబుర్ రితిఇండుకనెసితమానుస్ల్ఆకర్ క కెదిద్ సిచచ్జవుల!
18జో దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి రితి;
*“సతిత్మ్ జలొమానుస్ †కసట్నె రచిచ్ంచుప జతయ్జలె,
దేముడుక నే బితస,పాపుమ్ కెరల్స,
కీసి రచిచ్ంచుప జవుల! రచిచ్ంచుప జంక నెతిరి!”

19జాకయ్,దేముడుకనిదానుమ్తాజోవయించిసెలవ్ కకోఈంజ
లోకుమ్ తె సిచచ్ల్ అరల్ సేడత్తి గే, ఎతిక్క జెరుమ్న్ కెరొల్ నిదానుమ్ తిలొ
జో దేముడుచి అతిత్ జోవయించ ఆతమ్ల్ సొరప్ కెర దా, చెంగిల్ కమొ
కెరె తతుత్ !

5
సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి ఇండుక

1తుమ్ చితెచ సంగుమ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ క, జలె,ఆఁవ్ ఏక్ కోడు
సంగిఁదె. తుమ్ చి తెన్ కి నంపజలసక ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ తా, కీసుత్
సేడల్ బాదల్ సొంత దెకిలొసొ జా, పడొత్ తెదొడ్ క రుజుజ్ జా డీసుక తిలి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదితొసొ జా, ఆఁవ్ తుమ్ తెచ
వెలొల్ మానుస్క కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, 2 తూమ్ దెకితి
వాట దేముడుచ మెండల్ జల నంపజలసక తుమ్ నిదానుమ్ దెకితె
తా, తుమ్ క కో బలవంతుమ్ కెరి రితినాయ్, గని దేముడుచి ఇసుట్ మ్
రితి పూరి మెనుస్ దా జోవయింక సరద్ తెన్ దెకితె తా. డబుబ్ల్ ఆసక
* 4:18 4:18సామెతల్ 11:31. † 4:18 4:18 కసట్నెమెలె, రచిచ్ంచుప నే జలి రితి
జా కీసి గే రచిచ్ంచుప జతయ్.
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నాయ్, గని సరద్బుదిద్ తెన్ కెరె తా. 3పడొత్ , జామందతెచమానుస్ల్ క
బియడిత్ రగుమ్ ఏలుప కెర నాయ్, గని జేఁవ్ కీసి సతిత్మ్ ఇండుక గే
దెకిత్ రితితూమ్దసిస్ సతిత్మ్ ఇండ దెకవ. 4తూమ్దసిస్ ఇండవాట్
దెకయ్ లదు మెలె, ఎతిక్చి కంట వెలొల్ గొవుడు జతొ కీసుత్ ఆకర్ దీసిక
ఎతిక్జిన్ క డీసిత్ పొదిక పబుచి గవురుమ్నే గెతిబవుమానుమ్తుమ్
ఎతిక్జిన్ క దొరుక్ జయెదె.

5 పడొత్ , సంగుమ్ క దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి తెడి తుమ్ అనెన్
నంపజలస దాక్ కెరన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి కోడుక మరియాద
కెర. తుమ్ ఎతిక్జిన్సొంత గవురుమ్ నేఉచరంతె, ఎకిక్లొచిమొకెమ్
ఎకిక్లొ దాక్ కెరన, ఎకిక్లొచి సేవ ఎకిక్లొ కెర. పూరుగ్ మ్ దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
*“సొంత గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు జో దెయెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

6జాకయ్, ఎతిక్చి కంట సెకి తిలొ దేముడుచి అతిత్ తుమ్ చి బతుక్
సొరప్ కెర దా జోచి తెడి దాక్ కెరన, చి జో ఒపప్నిల్ సమయుమ్ క
గవురుమ్ తెన్ తుమ్ క టీఁవడెదె. 7బాదల్ సేడిత్ తుమ్ చి బయిమ్
ఎతిక్ జో వయితి రితి తుమ్ సొరప్ కెర దాస. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క
‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన, తుమ్ చ బాదల్ వయిక జో ఇసుట్ మ్ జతయ్.
8మచిచ్ల్ రితి బుదిద్ నే జతె తుమ్ ముదొద్ కెరన, తెలివి తా జాగర
తా. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క నేరిమ్ వయడుక ఇసుట్ మ్ జలొ సయ్ తాన్
కకక్ జలెకు గీడుక కోర్ పజా,ఒరిస్తొసింవుమ్ చిరితిబులితెతతత్య్.
9 ఒండి లోకుమ్ చ బావుడుల్ జల నంపజలస్ క కి ఇస బాదల్ సేడుక
అసెస్ మెన జాన, తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్ తా జో సయ్ తాన్ చి
ఉపిప్రి జీనుక తుమ్ టీఁవ. 10 అనెన్, గడియ బాదల్ సేడ ఓరుస్ప
జలదు మెలె, కీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక తతి

* 5:5 5:5సామెతల్ 3:34,యాకోబు 4:6.
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పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె గవురుమ్ తె బెదుక మెన తుమ్ క నిసాన
బుకారొల్ ఎతిక్ దయ కెరొ దేముడు సొంత తుమ్ క పూరి కెర, డిటుట్ మ్
కెర,జీన్ తిసెకిదెయెదె. 11జోకెఁయఁకతెఁయఁకఏలుప కెరుస్! ఏలుప
కెరెదె. జోక జొఒర! ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు

12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమి దేముడు దిలిసి’ మెన సాచి
సంగ తుమ్ క డిటుట్ మ్ కెరుక మెన,జోక ‘నిదానుమ్ తిలొబావొ’మెన
సిలావ్నస్ క నంపజా జోచి అతిత్ తుమ్ క ఈంజ ఉతుమ్ రెగడ్వ అసిస్.
పబు దిలి ఈంజ నిజుమ్ జలి దయతె తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ.

13 దేముడు అమ్ క తుమ్ క కీసి నిసాన అసెస్ గే, దసిస్ ‘అంచయ్
మానుస్ల్ జతు’మెనయ్ఈంజ †బబులోను పటున్మ్ తె కిమానుస్ల్ క
నిసాన అసెస్. జో నిసానిల్సి ఈంజ సంగుమ్ చ కి తుమ్ క జోవయించి
జొఒర సంగితతి. అంక పుతుత్ జలొ రితొ మారుక్ జోచి జొఒర
సంగితయ్. 14పబుచి పేమక తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ జొకర.

కీసుత్ చి తెడిచ తుమ్ ఎతిక్జిన్ క జోచి సేంతుమ్ తవుస్!

† 5:13 5:13 ‘బబులోను’మెలె, ఏక్ వేల రోమ్పటున్మ్ కటాలి జతయ్. డీసయ్ లిసి 17
అదయ్యిమ్ చిజా అదయ్యుమ్ తెచ కొడొచ ఎటొట్ చ కొడొ దెక.
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