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దెసస్లొనీయుల్ క రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 దేముడు అబొబ్స్ క చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ క నంపజా జోచి

తెడితిలదెసస్లొనీక పటున్మ్ చిసంగుమ్ చక *సిలావ్నస్చితిమోతి,
పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

†దేముడు అబొబ్స్ చి యేసుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి
తవుస్.

జేఁవ్ దెసస్లొనీకుల్ చి రిసొచి సరద్
2అమ్ కెఁయపారద్న కెరెల్ కి, కెఁయఁక తెఁయఁక దెసస్లొనీకచ తుమ్

ఎతిక్జిన్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి సరద్ అమ్ సంగితసుమ్. 3జో
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుక అమ్ చి సరద్ సూనయ్ తె తతత్సుమ్.
పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్,
తుమ్ చ కమొతె బార్ జతయ్ చి రిసొ; సెమల్ సేడుక జలెకి,
జోవయించిఉపిప్ర్ చితుమ్ చి పేమచి రిసొతుమ్ఒగగ్ర్ కామ్ కెరసు;
పడొత్ , ‡జోవయించి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి దయిరిమ్ చి రిసొ తుమ్ ఎతిక్
బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తతత్సు. ఈంజేఁవ్ రిసొ అమ్ చి సరద్
జోవయింక సంగితసుమ్.

దెసస్లొనీకచ దేముడు నిసానిల్స్ చి రుజుజ్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, సిలావ్నస్ క ‘సీలయు’ కిమెనుల. † 1:1 1:1 ‘ఎతిక్…యేసుచి’
ఎదచి కోడు ఒతత్ తయె నాయ్, గని జా అరుద్ మ్ తయెదె. ‡ 1:3 1:3 10 నంబర్ చి
కోడుతె దెకిలె,యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉత జెయెదెమెనయ్దయిరిమ్తెన్అసిత్,
జోవయింక రకితతి.
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4 జలె, దేముడు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ , జోవయించి సేవ తుమ్.
కెరె రిసొ తుమ్ క జో నిసాన అసెస్ మెన జానుమ్. 5 అమ్ చి అతిత్
తుమ్ తె అయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ రిత కొడొయ్ సూనయ్ లిసి నెంజె.
నాయ్, గెద, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకి జా సుబుమ్ కబుర్ తె
§తతికయ్, ‘పలితుమ్ దెరెదె’ మెన అమ్ చి పెటిట్ దయిరిమ్ తిలి,
అనెన్, పబుచి జా ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్ తుమ్ చి పెటిట్
ఈంజ చి సతిత్మ్ తుమ్ చిన, పూరి దయిరిమ్ జా నంపజలదు.
తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది, తుమ్ క ‘పబుచి సతిత్మ్ దెకుత్’ మెన
కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె తిలమ్ గే తుమ్ దెక అమ్ చి సతిత్మ్ రుజుజ్ ల్
దెకిలదు గెద. 6 దసిస్, అమ్ క దెక సిక తుమ్ అమ్ చి రితి జలదు,
పబుచి బుదిద్ దెరనల్దు. మెలె, సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సరద్ తెన్
సూన్ తికయ్ మానుస్ల్ *పిటట్వుక ఉచర అలల్ర్ కెరెల్ కి, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ సికడిత్కయ్, జో దెతి సరద్ తెన్ తుమ్
నంపజలదు. 7 దసిస్, తూమ్ నంపజలి సరద్ నిదానుమ్ దెకయ్,
తుమ్ చి ఒండి †మాసిదోనియ పదేసిమ్ తె కి, ‡ఆమ్ అపెప్ తతి ఒండి
అకయ పదేసిమ్ తె కి, పబుక నంపజలస సికితతి.

8 పబుచి సుబుమ్ కబుర్మొదొల్ క తుమ్ తె, పడొత్ తుమ్ చి ఒండి
మాసిదోనియతె కి ఈంజ ఒండి అకయతె కి సూనయ్జాఅసెస్, అనెన్
దూరితె కి. గని అనెన్య్ కిచొచ్ సరద్ జతసుమ్ మెలె, పబుక తుమ్
నంపజలిసి కేన్ పకక్ కి జానుస్ప జా అసెస్, చి తుమ్ క నంపజా అసిత్
మెన ఆమ్ కకక్య్సాచి సంగుక నాయ్. 9ఎతిక్జిన్ రుజుజ్ ల్ దెక తా
జెఁవివ్ అమ్ కయ్ సాచి సంగితతి. కిచొచ్ సాచి మెలె, అమ్ తుమ్ తె
గెలిసి తుమ్ తె పలితుమ్ దెరిల్సి సంగితతి. మెలె, బొమమ్ల్ క జొకరుక
ముల, నిజుమ్తిలొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెరుమ్ దేమెన తుమ్
మారుస్పజలదు. 10జోదేముడుచొపుతుత్ సియేసుఅమ్మానుస్ల్ చి

§ 1:5 1:5 రోమియుల్ 1:16 దెక. * 1:6 1:6బారికుల్ 17:1-8 దెక. † 1:7
1:7 ఆజి కాలి ఈంజేఁవ్ దొనిన్ పదేసిమ్ లు మొతుత్ మ్ క ‘గీకు దేసిమ్’ మెనుల. ‡ 1:7
1:7పావులీంసి అకయపదేసిమ్ చి కొరింద్ పటున్మ్ తె తిలిపొది బెరెఈంజఉతుమ్ రెగిడల్.
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పాపుమ్వయనసిలువతెమొర,అమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొఅమ్ఆకర్
దీసిజంకతిలిసిచచ్అమ్ కపిటట్య్ లన్. జోయేసుకదేముడుఅబొబ్సి
అనెన్ జియడల్న్. చి జో పరలోకుమ్ తె గెలిస్ తెంతొ బూలోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెంక అసెస్. జో అనెన్ ఉత జెతిస్ క తుమ్ దెసస్లొనీకుల్
నిదానుమ్ తెన్ రకితిస్ చి రిసొ కి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్సాచి సంగితతి.

2
*‘అమ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లిసి కిచొచ్ వేర బుదిద్క కెరిల్సి

నెంజె’మెన పవులు జబాబ్ దిలి రితి సంగిలిసి.
1బావుడుల్ ,అమ్తుమ్ తెగెలిస్ క ‘ఆరిచినెంజె’మెనతుమ్సొంత

కిజానుస్. 2అమ్తుమ్ చిదెసస్లొనీకతెనేగెతెఅగెగ్ పిలిపిప్పటున్మ్ తె
పబుచి సుబుమ్ కబుర్ నెతికయ్. అమ్ క ఒతత్చమానుస్ల్ కెరి అలల్ర్
కెర తిలి, కెదిద్ నిసాక్రుమ్ కెర తిల, తుమ్ జానుస్. ఒతత్ దస అలల్ర్
జలెకి, ‘దేముడు అమ్ క తోడు తయెదె’మెన దయిరిమ్తా, తుమ్ తె
గెచచ్ జో తెదయ్ లి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లమ్, ఒతత్ కి †మానుస్ల్
పిటట్వుక ఉచర అలల్ర్ కెరెల్ కి.

3అమ్బోదన కెరిసి తపుప్చి నెంజె, కిచొచ్ లంజెబుదిద్ ఉచరబోదన
కెరిల్స్ నెంజె, చి కకక్ మోసిమ్ కెరుక ఉచరిల్స్ నెంజె. 4 దేముడు
అమ్ క నంప కెర,జోచిసుబుమ్ కబుర్అమ్జానుస్ప కెరి రిసొఅమ్ క
నిసాన బులయ్ తయ్ చి రిసొ, ‘సికడ’ మెనజో అమ్ క కిచొచ్ సికడెదె,
జయియ్అమ్బోదనకెరసుమ్. మానుస్ల్ కమెనస్వడనుకఅమ్ చిఆస
నాయ్. దేముడుసొంతతియారిల్కామ్కెరుకయ్అమ్ చిఆస. అమ్ చి
పెటిట్చి బుదిద్ జోకయ్ ఎరెక్.

5 కెఁయ కిచొచ్ పులయ్ త కొడొ లటట్బుమ్ నాయ్. పడొత్ డబుబ్ల్
ఆసక కి, కిచొచ్య్ ఆసక కి, కిచొచ్య్మాయ కెరుమ్ కి నాయ్, తుమ్
జానుస్. దేముడు కి అమ్ చి సతిత్మ్ క సాచి జతయ్. 6పడొత్ , తుమ్ తె

* 2: 2:1 సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్ సుదల్ బెరె, ‘కిచొచ్గెమాయకాయ్బోదన కెరయ్’ మెన
గోస సికడ తిల. † 2:2 2:2బారికుల్ 7:1-8 దెక.
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కి కతెత్ కి మానుస్ల్ తె గవురుమ్ ఆననుక ఉచరుమి నాయ్. కీసుత్ చ
బారికుల్ జా అసుస్మ్ చి రిసొచి అమ్ చి అదికారుమ్ చి రిసొ తుమ్
అమ్ క విలువ దెకుక కి బెదెదె, గని అమ్ క జా ఆస కి నాయ్.

తుమ్ కబాదనేసేడయ్ తిరితిమెతత్నతాసొంతకామ్కెర కెరయ్
జిలమ్

7తుమ్ తె గెచచ్ తా తుమ్ క మెతత్న తిలమ్, బోదల్ క అయయ్సి కీసి
ముదుద్ కెరె తా పోసెదె గే, ఆము తుమ్ కయ్ దసిస్ దెకితె తిలమ్.
8 అనెన్, తుమ్ క దసిస్ ముదుద్ తా, ‘జేఁవ్ కి దేముడుచి సుబుమ్
కబుర్ సూన ‡రచిచ్ంచుప జతు’ మెన ఆస జా సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లమ్. గని, తుమ్ క ‘జితు’మెనయ్అమ్ చి జీవు కి దెతమ్;
తుమ్ క తెదిద్ పేమ జా తిలమ్. 9 అమ్ ఒతత్ కసుట్ మ్ సేడ సేడ
§టంబుగుడడ్ల్ తెయార్ కెర కెరయ్ జితె తిలిసి తుమ్ ఏద కెరె. రాతి
మెదెద్నె జా *కామ్ కెరె తిలమ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి సుబుమ్
కబుర్బోదన కెరి రిసొతుమ్ తెతిలిపొదిఅమ్ కపోసిత్ రిసొ కకక్ సెమ
సేడవుక నెస కెర, దసిస్ కామ్ కెర కెరయ్ జితె తిలమ్.

పవులీఁసి అబబ్దింసి రిత జాబోదన కెరె తిలిచి
10 తుమ్ తె అమ్ సుదిద్ ఇండిలిసి, సతిత్మ్ ఇండిలిసి, వేర వాట్

నెంతె సరిగా ఇండిలిసి తుమ్ పబుక నంపజలస దెక సాచుల్ జా
అసుస్స్. దేముడు కిసొంతసాచిఅసెస్. 11బోదల్ కఅబొబ్సికోజలెకు
దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ కీసి పేమ తెన్ జోవయింక సికడెదె, దసిస్ తుమ్ క
ఎకెక్కల్క కి కీసి నిదానుమ్ ఇండుక గే సికడ సికడ దయిరిమ్ సంగితె
తిలమ్. 12 అనెన్, జోవయించి సొంత రాజిమ్ తె తుమ్ బెదితి రితి
జోవయింతెన్తుమ్గవురుమ్జతిరితిజోవయించిదయకదేముడు
తుమ్ క నిసాన అసెస్. ‘జోవయింక గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ ఇండ’
మెన బతిమాలప్ జా సంగితె తిలమ్, తుమ్జానుస్.
‡ 2:8 2:8మెలె,పాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చిరాజిమ్తెంతొ. § 2:9 2:9బారికుల్
18:3 దెక. * 2:9 2:9 కిచొచ్గె లాబుమ్ దొరుక్ కెరంతి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ క కెరయ్
మెన విరోదుమ్ సుదల్ గోసక సంగ తిల.
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సుబుమ్ కబుర్ క దెసస్లొనీకుల్ నంపజలిస్ చి
13 జలె, అనెన్ కిచొచ్చి రిసొ దేముడుక రోజుక అమ్ చి సరద్

సంగితసుమ్ మెలె, జోవయించి అమ్ సూనయ్ లి సుబుమ్ కబుర్
తుమ్ సూన, జాక ‘మానుస్ కచి ఉచరిల్సి నెంజె, గని దేముడు
సొంతయ్ చి కోడు ఈంజ’ మెన తుమ్ సతిత్మ్ చిన నంపజలదు.
జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ అపెప్ తుమ్ నంపజలస్ చి పెటిట్ కామ్
కెరయ్. 14కీసుత్ జలొయేసుక నంపజలదేముడుచితెడిచయూదయ
పదేసిమ్ చ సంగుమ్ ల్ చక కీసి జలె గే, తూమ్ కి, బావుడుల్ , దసిస్
జలదు. మెలె, తూమ్తుమ్ చి దేసిమ్ చచిఅతిత్ సేడల్ అలల్ర్ లు జేఁవ్ కి
జోవయించసొంతయూదుల్ చిఅతిత్ జేఁవ్ సేడల్. 15జేఁవ్యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ అనెన్ అగెగ్ పబు జలొ యేసుక మారల్, చి అనెన్ అగెగ్,
దేముడు అబొబ్స్ చ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ క కి మారల్. అమ్ కయ్ కి
జేఁవ్ అలల్ర్ కెర †ఉదడల్. 16యూదుల్ నెంజిలసక ‘పబుక నంపజా
‡రచిచ్ంచుప జతు’ మెన అమ్ బోదన కెరుమ్ దే మెలె, జేఁవ్ అడుడ్
కెరుక ఉచరతి. దసిస్ కెర, దేముడుక కి ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్
ఎతిక్క కి విరోదుమ్ సుదల్ రిత జతతి. దసిస్ కెర, జోవయించి
పాపుమ్ పూరి బెరవంతతి. గని దేముడు దెతి సిచచ్ కచితుమ్
జోవయింక ఎదిలి కి పిటెట్ నాయ్. మొదొల్జాఅసెస్.

దెసస్లొనీకతె గెచుచ్క పవులు ఆస జలిసి
17 ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి తెన్ అమ్ అపెప్ సగుమ్ దీసల్ నెంజిల్

రిసొ, పొరబోదల్ రిత అమ్ జా అసుస్మ్. గని అపెప్ దూరి జా తిలె
కి, ఆతమ్క పాసి అసుస్మ్ మెలి కోడు. తుమ్ తె అనెన్ బే బేగి గెచచ్
తుమ్ క సొంత అనెన్ దెకుక జలె ఆస తెన్ అసుస్మ్. 18 గెతమ్, ఆఁవ్
పవులు సరద్ తెన్ ‘బార్జాగెచిచ్ందె’మెనఒగగ్ర్ సుటుల్ ఉచరల్య్, గని
సయ్ తాన్ అమ్ క పిటట్య్ లొ.
† 2:15 2:15బారికుల్ 17:1-13. ‡ 2:16 2:16మెలెపాపుమ్తెంతొ, సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ.
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19 తుమ్ అనామ్నుమ్ జా నాయ్. అమ్ చి దయిరిమ్, అమ్ చి
సరద్, అమ్ చి గవురుమ్ కిచొచ్ మెలె, పబు జలొ అమ్ చొయేసు ఈంజ
లోకుమ్ తెఅనెన్ఉతజెతికయ్దీసికఆమ్జోవయించిమొకెమ్టీఁవిలె,
తుమి కి అమ్ చి తెన్ ఒతత్ టీఁవితె. 20తుమ్ అమ్ చి బవుమానుమ్
జలి రితిజా అసుస్స్, తుమ్ అమ్ చి సరద్.

3
తిమోతిక దెసస్లొనీకతె తెదయ్ లిస్ చి

1 జలె, తుమ్ క అమ్ దూరి తిలిసి అమ్ అనెన్ ఓరుస్ప జంక నెత
కెర, ‘అమ్ *ఏదెనుస్తె మాలఙ్ జా తంక జలె తమ, గని తిమోతిక
జవుస్ దెసస్లొనీకతెచ బావుడుల్ తె తెదవుమ’ మెన, 2 జోవయింక
తుమ్ తె తెదయ్ లమ్. జో బావొ కి కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తి రిసొ దేముడుచొ సేవ కెరొసొ జా అసెస్, చి పబుచి
ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ అనెన్ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి కిచొచ్య్
అలల్ర్ తుమ్ తె కచి నిదానుమ్ పిటట్య్ తు నాయ్మెన తుమ్ క బుదిద్
దయిరిమ్ సంగుస్ మెనయ్ తెదయ్ లమ్. 3 తుమ్ చి నముకుమ్ చి
రిసొ కో కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరతి. అమ్ పబుక నంపజలస దస సెమల్
సేడుక అసెస్ మెన తూమ్ కి జానుస్. 4తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది
కి “అమ్ ఇస సెమల్ సేడుక అసెస్” మెన సంగితె తిలమ్, దసిస్ జరుగ్
జలిజానుస్. 5జలె,తుమ్ క అమ్దూరితిలె,తుమ్ క ‘కీసిజాఅసిత్ గె’
నేనిల్స్ కచిదుకుమ్ఓరుస్పజంక నెతిత్రల్య్ చిరిసొ ‘ఏక్వేలసయ్ తాన్
కీసిగె జోవయింక అలల్ర్ కెర, జోవయించి నిదానుమ్ పిటట్వ తయెదె.
పిటట్వ తిలె, ఆరి ఒతత్ సెమ సేడ తమ్ దె’ మెన, ‘నంప తెన్ అసిత్ గే
నాయ్ గే సూనిందె’మెనయ్, తిమోతిక తుమ్ తె తెదయ్ లయ్.
* 3:1 3:1 పవులు ఎకిక్లొ ఏదెెనుస్తె గెలన్; బారికుల్ 17:14-15. గని ఒతత్ తెంతొ
తిమోతి ఉటట్ అయ్ లొ కిచొచ్గె, చి ఒతత్ తెంతొ పవులు జోవయింక దెసస్లొనీకతె అనెన్
తెదయ్ లన్. ఒతత్ తెంతొ పవులు కొరింద్ పటున్మ్ తె గెలన్; బారికుల్ 18:1. జో కొరింద్ తె
తిలిపొది;బారికుల్ 18:5;తిమోతిఉటట్ అయ్ లన్,చితెదొడి,జెతె, పవులుఈంజఉతుమ్
రెగిడల్న్; తిమోతి చి సిలావ్నస్ తెన్.
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తిమోతిఅనెన్ ఉటట్ జా సరద్ కోడు సంగిలిసి
6దసిస్అపెప్తుమ్ తెతెంతొతిమోతిఅమ్ తెఅనెన్ఉటట్ జా,పబుచి

ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొ, తుమ్ చి పేమచి రిసొ, సరద్చి
కోడు ఆన అసెస్. పడొత్ , అపెప్క అమ్ క తుమ్ పేమ తిలిసి, అమ్ క
నే పఁవస్ తిలిసి, ఆము తుమ్ కయ్ దెకుక కెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్మ్
గే తూమ్ అమ్ కయ్ దెకుక తెదిద్ ఆస తెన్ అసుస్స్ మెనయ్ జో
అపెప్ అమ్ క సంగ అసెస్. 7 బావుడుల్ , ఈంజ మదెనె అమ్ ఒగగ్ర్
సెమల్ బాదల్ సేడెత్ తిలె కి, తుమ్ క నిదానుమ్ అసిత్ మెన తుమ్ చి
నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు అమ్ సూనిల్ రిసొ, అనెన్ దయిరిమ్ జా
అసుస్మ్. 8తుమ్ పబుచి తెడి నిదానుమ్ తిలె, అమ్ క సరి జతయ్.
జాకోడు సూన అనెన్ జిలి రితిజాఅసుస్మ్. 9తుమ్ చి రిసొ దేముడు
అమ్ చి పెటిట్ దిలి సరద్ సంతోసుమ్ చి రిసొ, అమ్ చి సరద్ జోవయింక
దెకయ్ తి రిసొ జోవయింక కిచొచ్ దిలె జయెదె? 10 తుమ్ తె గెచచ్
తుమ్ క సొంత దెకుక కి, అనెన్, తుమ్ పూరి సికితిస్ తె కిచొచ్ జలెకు
నముకుమ్ తె ఇదిల్ పెట తిలె జా చెంగిల్ కెరుక కి, బలే ఆస జా
అసుస్మ్ చి రాతిమెదెద్నె పారద్న కెరె తతత్సుమ్.

దెసస్లొనీకుల్ క పవులు పారద్న కెరిల్సి
11 అమ్ తుమ్ తె జెతికయ్ రితి అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ

దేముడుసొంత,అనెన్పుతుత్ స్ జలొపబు జలొఅమ్ చొయేసుఅమ్ క
వాట్ దెకయ్ దె. 12 పడొత్ , ఆము తుమ్ కయ్ కీసి పేమ అసుస్మ్ గే,
దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, అనెన్ ఎతిక్జిన్ క, తూమ్ రోజుక అనెన్ ఒగగ్ర్
పేమకెరి రితితుమ్ చిపెటిట్ పబు సికడుస్. 13అనెన్,తుమ్ చిపెటిట్ పూరి
నిదానుమ్ దెవుసు, చి పబు జలొ అమ్ చొయేసు పరలోకుమ్ తెంతొ
జోవయించయ్ జలస ఎతిక్జిన్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
జెతికయ్దీసిక,తుమ్ క ‘పొరపాట్నెంతెపూరిసుదిద్ జా,అంచయ్జా
అసిత్’మెన, అమ్ క అబొబ్ జలొ అమ్ చొ దేముడు ఒపప్నుక జయెదె.
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4

తుమ్ దేముడుక సరద్ కెరి రితి ఇండ
1జలె, తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ సంగుక మెలె,బావుడుల్ , దేముడుక సరద్

కెరి రిసొ కిచొచ్ బుదిద్ రితి ఇండుక గే అమ్ తె తుమ్ సికిలదు. దసిస్
సతిత్మ్ ఇండుక దెర అసుస్స్ చి రిసొ అమ్ క సరద్, జలె. “సతిత్మ్
ఇండుక అనెన్ రోజుక సికితె తా” మెన అమ్ క పబు జలొయేసు దిలి
అదికారుమ్ క అమ్ తుమ్ క ముకిక్మ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.
2పబు జలొయేసుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ ఆడల్ దిలమ్ గే
జానుస్, గెద.

3దేముడుచి ఇసుట్ మ్ ఏక్ కిచొచ్మెలె,తుమ్అగెగ్చ బుదుద్ ల్ముల,
జోచి సుదిద్ జాపూరిజోచయ్మానుస్ల్ తుమ్జా గెచుచ్క.
జలె, దసిస్ పూరి చెంగిల్ సుదల్ జంకయ్ జాఁ కెర, కిచొచ్ మెలె,

లంజె కమొతె నే కెరె, పూరి దస బుదుద్ ల్ ములుక ఈంజ దేముడ్ చి
ఉదెద్సుమ్. 4 లంజె పాపుమ్ నే జతి రితి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ తుమ్ చి
ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ కెరన, సుదిద్ తెన్ తా మరియాద తెన్ తా, చి
పెండిల్ జలె, తెరిన్మునుస్ జా సతిత్మ్ తా. 5దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్,
జలె, జోవయించి ఆఁగ్ చి ఆసల్ జోవయింక ఇండయెదె, తూమ్ దసిస్
జా నాయ్. 6తుమ్ చితె కో కి కకక్ కి దసిస్ పాపుమ్ కెర నాయ్, దసిస్
మోసిమ్ తుమ్ చి బావుడిల్ కి కెర నాయ్. దసిస్ పాపుమ్ కెరల్దు మెలె,
పబు పఁవస్ నాయ్. కచితుమ్ సిచచ్ దెయెదె. అగెగ్ తుమ్ క గటిట్ఙ
సంగిలమ్.

7 దేముడు కిచొచ్చి రిసొ అమ్ క నిసాన అసెస్ మెలె, అమ్ క ‘లంజె
జతు’ మెన నాయ్, గని అమ్ జోవయించి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ జా
జోచయ్ జతి రిసొయి. 8 దసిస్ రిసొ, లంజె నే జతిస్ చి ఈంజ ఆగన్
తుమ్ తె కో పిటట్య్ లె, మానుస్చి మరియాద కడత్య్. గని అనెన్,
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ముకిక్మ్ క, దేముడుచి మరియాద కడిల్ రితి జతయ్. తుమ్ క ‘సుదిద్
జతు’మెనయ్దేముడుజోచిసుదిద్ తిలిఆతమ్ తుమ్ చిపెటిట్ దెతయ్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ దెకితిసి
9 ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిస్ చి రిసొ తుమ్ కో కిచొచ్ కబుర్

రెగుడుక నాయ్. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి దేముడు సొంతయ్
తుమ్ చి పెటిట్ సికడ అసెస్. 10 అనెన్, ‘ఒండి మాసిదోనియ
పదేసిమ్ తెచ బావుడుల్ క పేమ కెరతి’ మెన, నిజుమి తుమ్ చి రిసొ
సంగుక జతయ్. గని, ‘రోజుక అనెన్య్ పేమ కెరుక తుమ్ సికక్,
బావుడుల్ ’మెన, తుమ్ క బతిమాలప్ జా సంగితసుమ్.

11పడొత్ బమమ్ నెంతె జింక ఆస జా, అనెన్ మానుస్ల్ క పోటి నే కెరె,
సొంత కామ్ తుమ్ దెకన్ తె తా, అనెన్, అమ్ అగెగ్ ఆడ దిలి రితి,
బదుద్ కుమ్ నే జతె తుమ్ జితి కామ్ నిదానుమ్ కెర కెర కతె జితె తా.
12 దసిస్ సొంత కామ్ కెర కెర జితె తిలె, తుమ్ కతెత్ కతెత్ నఙిత్ తంక
నాయ్, చి అనెన్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ నిసాక్రుమ్ జసు నాయ్, గని
తుమ్ క ‘సతిత్మ్మానుస్ల్’మెన గవురుమ్ దెకుల.

పబు ఉత జెతిసి
13 పబుక నంపజా మొర గెలసచి రిసొ, బావుడుల్ , తుమ్

†అనామ్నుమ్జానాయ్. కీసిజవులగేతుమ్నేనతంకఅమ్ క ఇసుట్ మ్
నాయ్.
యేసుపబుక నేనల్సచ మానుస్ల్ కో జలెమొరెల్, ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా

ఏడుకుడు జవుల, ‘యేసుపబుక నంపజలె పరలోకుమ్ తె గెతివాటు
తయెదె’ మెన నేన్ తి చి రిసొ జోవయించి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి
దయిరిమ్ జోవయింక నాయ్. జలె, తూమ్ దసిస్ దుకుమ్ జంక

* 4:8 4:8 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 6:15-20 దెక. అమ్ చి ఆఁగ్ పబుచి
దేముడుచి గుడి. జోవయించి దేముడుచి గుడి లంజెతె బెదయ్ లె,జోచిమరియాద కడిల్ రితి
జతయ్. † 4:13 4:13 ‘పబు బే బేగి అనెన్ ఉత జెయెదె, చి అమ్ క జోతె కడ నెయెదె’
మెలి రితి సూన తిల, కిచొచ్గె, చిమదెనె జోవయింతె తిలస సగుమ్ జిన్మూర తిల కిచొచ్గె,
చి ‘జేఁవ్ కీసి జవుల గే?’ మెన బియఁ తిల. కిచొచ్గె.
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నాయ్. 14 కిచొచ్కమెలె,యేసుమొరఅనెన్ జీవ్జాఉటల్న్మెనఅమ్
నంపజతసుమ్. దసిస్,యేసుక నంపజామొరల్మానుస్ల్ జోవయించి
తెడిఅసిత్చి రిసొ, దేముడుయేసుక ఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ తెదయ్ తి
పొదిక,జోవయింతెన్ జోవయింకయ్ కి కడ ఆనెదె.

15 పబు సొంత జాన కెర ఏక్ కోడు కిచొచ్ మెన తుమ్ క అమ్
సంగితసుమ్మెలె,యేసుపబు అనెన్ ఉతజెతిఎదఈంజలోకుమ్ తె
కో నంపజలస జితె తమ్ దె గే, నంపజా మొరల్సచి కంట అగెగ్ జము
నాయ్,జోవయించి కంట తొలితొజోవయింతెన్ బెదుమ్నాయ్.

16తెదొడ్ క కిచొచ్ జరుగ్ జయెదెమెలె, పరలోకుమ్ చ దూతల్ తె చొ,
వెలొల్ దూత ఎకిక్లొ కేక్ గల సాడుప కెరెల్, పరలోకుమ్ చి బజెన చి
దేముడుబజననపిప్ర్ మూరిఅవాడ్తెన్,చియేసుపబుఅదికారుమ్
తెన్ పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెయెదె. నంపజా మొరల్స తొలితొ
జీవ్ జా ఉటుట్ ల. 17 పడొత్ , ఆగాసుమ్ తె పబు తెన్ దసుస్ల్ జతి
రిసొయి అమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జితస కి, జేఁవ్ మొర జీవ్ జా అనెన్
ఉటల్స తెన్ మబుబ్తె ఎకిక్తె ఉకిక్ల్ జమ్ దె. ఒతత్ తెంతొ కెఁయఁక
తెఁయఁక జో తెన్ తమ్ దె. 18జాకయ్, పబుక నంపజా తుమ్ చితె
కచగె మానుస్ల్ మొర తిలె, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఈంజేఁవ్ కొడొ
ఉచరవడ దయిరిమ్ సంగితెతా.

5
పబు కెఁయఁక అనెన్ జెయెదె గే కోమానుస్ నేనిల్సిచి

1గని,బావుడుల్ , పబు కెఁయఁక కీసి కాలుమ్ క అనెన్ జెయెదె గే,జా,
జాచి రిసొ తుమ్ క అమ్ కో అనెన్ కిచొచ్ రెగడ్ సికడుక నాయ్. 2 పబు
అనెన్ ఉత జా ఈంజ లోకుమ్ చక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసి
చోరు అందరె అయ్ లి రితి జెయెదె. కో *నేనెల్ పొది జెయెదె.

* 5:2 5:2మతత్యి 24:42-44చి కొడొ దెకిలె,యేసు సొంత కి ఇసి సంగిలన్.
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3 జేఁవ్ దినాల్ క, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కీసి జతె తవుల
మెలె, “†ఈంజ లోకుమ్ క బాదల్ నాయ్, సేంతుమ్ సుకుక్మ్ తెన్
అసుస్మ్”మెనజేఁవ్ఉచరన పబుక పఁవస్ తిలెపొదిజాదీసిచిజేఁవ్
నే ఉచరిల్ వెలిల్ సిచచ్, నాసెనుమ్ జతిసి, జోవయింక చటుక్న లయెదె.
తేర్ బోదక కంటుల్ పాఁవ అయ్ లె పొది జేఁవ్ నొపుప్ల్ కీసి పిటట్వనుక
నెంజె గే, దసిస్. జా సిచచ్ అయ్ లె, పిటట్వనుక నెతిరి.

పబుక నంపజలసక దయిరిమ్జాగర సంగ రెగిడిల్సి
4 తూమ్, బావుడుల్ , నంపజలస, అందర్ బుదిద్చ సయ్ తాన్ చి

రాజిమ్ చమానుస్ల్ నెంజుస్ చి రిసొ,జాదీసి కెఁయఁక జెయెదెగేఆమ్
నేనెల్ కి, అయ్ లె, చోరు అయ్ లి రితి తుమ్ క జా బమమ్ కెరుక నాయ్.
5కిచొచ్కమెలె,తూమ్ఆముపబుక నంపజలసఎతిక్జిన్జోచిఉజిడ్
తిలి ఆతమ్క నొవర్ జెరిమ్లస జా, మెదెద్న్ చి తెలివి తిలి రితి జోవయింక
రకుక అసెస్. జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండుక అసెస్. అందర్ బుదిద్చ,
సయ్ తాన్ చిరాజిమ్ చనెంజుమ్. 6జాకయ్,నిదానుమ్నెంజిలజుమ
నిజిల్ రిత జల జేఁవ్ వేరమానుస్ల్ చ రిత అమ్ జంక పోని. ఆము,
నే జుమిల రిత తా, నే మచిచ్ల రిత తా, బుదిద్ తంక. 7 కిచొచ్క మెలె,
నిజితిసి, జలె, అందర్ తె బెదితిసి. మచిచ్తిసి అందర్ తె బెదితిసి.

8గనిజోచిఉజిడ్ చి ఆతమ్ తెన్ అమ్జెరమ్ అసుస్మ్ చి రిసొఅమ్ చి
ఆతమ్ నే మచిచ్ల్ రితి తా అమ్ బుదిద్ తంక అసెస్. పబుచి ఉపిప్రి
పూరి నముకుమ్ తిఁయ, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా.
యుదుద్ మ్ తె గుండెచి పురెతొ ఇనుము డాలు దెర తిలె కీసి ఈంటె
గట లయె నాయ్, దసిస్ పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి అందర్ బుదిద్చి ఉపిప్ర్ చి యుదుద్ మ్ తె అమ్ క
కామ్ క జెయెదె. పడొత్ , యేసుపబు తుమ్ క తుమ్ చి పాపుమ్ చి సిచచ్
తెంతొరచిచ్ంచుప కెరయ్ చిరిసొచిదయిరిమ్తెన్తా. అందర్ బుదిద్చి
ఉపిప్ర్ చి యుదుద్ మ్ తె అమ్ క బోడి కిచొచ్ నే లయితి రిసొ గలంతి

† 5:3 5:3 అనెన్ ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్సి ఏక్ దెక. యిరీమ్యా 6:14-15, 8:11-12.
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ఇనుము టోపిచి రితి జా దయిరిమ్ జయెదె. 9 కిచొచ్క మెలె, పబుక
నంపనెంజిల మానుస్ల్ సిచచ్ జతిసి ఆమ్ సేడుక దేముడు సెలవ్
దెయె నాయ్. గని పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ క అమ్ నంప
కెరికయ్, అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ అమ్ క నే లయితి రితి జో
యేసుచి అతిత్ అమ్ రచిచ్ంచుప జంక మెనయ్ జోచి సెలవ్. 10జో
యేసు అనెన్ ఉత జెతికయ్ పొదిక, అమ్ జీవ్ తిలె కి మొర తిలె
కి, జోవయింతెన్ అమ్ బెద జితి రిసొయి జో యేసు మొర అమ్ చి
పాపుమ్ గెచచ్య్ లిసి. 11 ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ తుమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ దయిరిమ్ కెరంతసు. అనెన్, తుమ్ ఎతిక్జిన్ పూరి కిచొచ్య్
అనామ్నుమ్ నెంతె డిటుట్ మ్ జతి రితి, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ దయిరిమ్ కెరె తా.

బుదిద్ ఇండితస్ చి రిసొ ఆకర్ కొడొ
12ఆకర్ చి,బావడుల్ ,తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ముకిక్మ్ క బతిమాలప్జా

సంగితసుమ్మెలె, పబుచికామ్తుమ్ తె కెరెతాజోచిఅదికారుమ్ చి
తెడి తుమ్ క దెకిత బుదిద్ సికడత్సక తుమ్ మరియాద దెకితె తా.
13జోవయించి కామ్ చి రిసొ జోవయింక ఒగగ్ర్ పేమ గవురుమ్ దెకితె
తా. పడొత్ , ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ తుమ్ కటుట్ తెన్ తా. 14 పడొత్
అనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ సంగితసుమ్ మెలె, బావుడుల్ , బదుద్ కుమ్ జలసక
బుదిద్ సికడ, దయిరిమ్ నెంజిలసక దయిరిమ్ కెర, ఆతమ్క తొకిక్ సెకి
తిలసక తోడు తా, చిజోవయింతె కకక్ జోవయించ తపుప్ల్ క కోపుమ్
నే దెకయ్ తె, జేఁవ్ సికితిసి, డిటుట్ మ్ జతిసి పాడ్ నే కెరి రితి ఓరుస్ప
జా. 15 కో తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, జోవయింక తుమి అలల్ర్ కెర నాయ్.
తుమ్ దసిస్ తపుప్ నే జతి రితి జాగర దెకన. కెదొద్డి కి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ కామ్ క జెతికయ్ రితి తోడు కెరె తంక ఆస జా. ఎకిక్ పబుక
నంపజలసకయ్మెననాయ్, కకక్య్ కి.

16 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి, సరద్ తెన్ తా. 17 బదుద్ కుమ్ నే జెతె పారద్న
కెరె తా. 18 కిచొచ్ జరుగ్ జలెకి ‘ఈంజ జరుగ్ జంక తుయి సెలవ్ దిలది’
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మెన, దేముడుక సరద్ తెనిన్ ఒపప్న, సరద్ తెన్తా. ‡కీసుత్ జలొయేసుచి
తెడి అసుస్స్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక దేముడుచి
ఇసుట్ మ్.

19 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జరుగ్ కెరిసి పిటట్వుక పోన.
20మానుస్చి అతిత్ పబుచ కబురుల్ సంగితిస్ క నిసాక్రుమ్ కెర నాయ్.
21 గని, ‘పబుచి కబుర్ ఈంజ’ మెన కో జవుస్ కిచొచ్ జవుస్ కోడు
సంగిలె, ‘పబు సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్ గే నాయ్ గె’ మెన అజజ్ కెరంతి
రిసొ జా కోడు తుమ్ పరిచచ్ కెర. పబు సికడిల్స్ తెన్ బెదితయ్మెలె,
దెరన. 22 గని బెదె నాయ్ జలె, ‘గరిచ్’ మెన దూరి కెర; కిచొచ్ గరిచ్
కామ్ జలెకి.

23 తుమ్ జోచయ్ జాపూరి సుదిద్ జతి రితి, మానుస్ల్ క సేంతుమ్
ఆన్ తొ దేముడు సొంత తుమ్ కమారుస్ప కెరె తవుసు, చి పబు జలొ
అమ్ చొయేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతికయ్ఎద తుమ్
ఎతిక్జిన్ క తుమ్ చి ఆతమ్ జీవు ఆఁగ్ పూరి పొరపాట్ నెంతె తవుసు.
24తుమ్ క బుకారొల్ కెరొల్ అమ్ చొ దేముడు నముకుమ్ జలొసొ. ఈంజ
ఎతిక్ జొయియ్ జరుగ్ కెరెదె.

25బావుడుల్ ,అమ్ చి రిసొతుమ్పారద్న కెరెతా. 26పబుచి పేమచి
రిసొచి అమ్ చి ముదుద్ ఒతత్ నంపజల బావుడుల్ ఎతిక్జిన్ క దెకయ్ లి
రితి తుమ్జోవయింక సుదిద్ తిలి ముదుద్ తెన్ జొకర.

27 ఒతత్ నంపజలస ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి ఈంజ ఉతుమ్ తుమ్
సదు కెర మెన పబుచి నావ్ తెన్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

28పబు జలొ అమ్ చొయేసుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుస్!

‡ 5:18 5:18 నెంజిలె, కిచొచ్ జలెకి తుమ్ దసిస్ బుదిద్ తంక మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి ఇసుట్ మ్, కీసుత్ చి అతిత్ అమ్ క జో దెకయ్ లి రితి.
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