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తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్ మొదొల్ చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2యేసుకీసుత్ చి రిసొ అంచితె సిక నంపజా నిదానుమ్ జా అంచొ

పుతుత్ జలొ రితొ పేమతిలొతిమోతికజో *కీసుత్ జలొయేసుచి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జోచొబారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్
ఉతుమ్.

†సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ ఆఁవ్ బులుక మెన అమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ ‡దేముడు, పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి
దయిరిమ్ దిలొ కీసుత్ జలొయేసు ఆడ దా అసిత్.
§అబొబ్స్ జలొ దేముడుచి అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ చి దయ

కనాక్రుమ్ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
సగుమ్ జిన్ వేర కోడు సికడిత్స్ చి రిసొ

3 ఆఁవ్ మాసిదోనియ పదేసిమి గెతె తిలి పొది తుక ఆఁవ్
బలవంతుమ్ కెరిల్సి కిచొచ్గె జానిస్. జా కోడు తుయి నిదానుమ్ కెరు.
కిచొచ్ మెలె, “ఒతత్చ అమ్ చ నంపజలసతెచ జేఁవ్ సగుమ్ జిన్ వేర
* 1:1-2 1:1-2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె చి అంచయ్
జల మానుస్ల్ క జో ఏలుప కెరెదె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ
సంగ తిలొ. జలె, యూదుల్ తెన్ ‘కీసుత్ ’ మెలె, జో రచిచ్ంచుప కెరొసొచి అరుద్ మ్ తయెదె.
† 1:1-2 1:1-2 ‘సుబుమ్ కబుర్’మెలె,యేసుకీసుత్ ఈంజలోకుమ్ తెజాఅమ్ చిపాపుమ్
వయ అమ్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ విడద్ల్ కెర పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదయ్ లిస్ చి
రిసొచి కబుర్. ‡ 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితివాటు
జలొ కీసుత్ యేసు; యోహాను 14:4, 6; ఆడ దా అసిత్. పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి వాటు
కీసుత్ చి రిసొ జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్ అసెస్, జొయియ్ అమ్ క దొరుక్ జలి దయిరిమ్.’
§ 1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్ క అబొబ్ జలొ….’
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కోడు నే సికయ్ తి రితి తుయి ఎపెసు పటున్మ్ తెతాజోవయింక ఆడ
దా కెరు”మెలయ్. ఆఁవ్అనెన్ దసిస్ సంగితసి. 4మానుస్ల్ కవిఉచరల్
రితయ్మతెత్లివొ, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చ, పూరుగ్ ల్ చ సెకుమ్ లుతె
జెరిమ్లసచి రిసొచ మతెత్లివొచ, కొడొచి ఉపిప్రి కొడొచ తగులు ఉచరె
తతత్తి. జా కామ్ క నెంజె. దసచచి రిసొ ఉచరె తిలె, ఆరి సతిత్మ్
నెంజిలిస్ కి ఒతత్ బెద తయెదె, చి ఆరి లటట్బెత్ తవుల, చి ముకిక్మ్ క
దేముడు దిలికామ్ క అడుడ్ కెరెదె. జోవయించికామ్జరుగ్ కెరిస్ క కిచొచ్
ముకిక్మ్మెలె,యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమీ.

5ఈంజఆడఅమ్కిచొచ్క దెతసుమ్మెలె, జేఁవ్మానుస్ల్ కెరి రితి
తగుల్ కెరయ్ తి రితినాయ్, గని తుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి పేమయ్ చి రిసొ.
ఈంజఅమ్ చిపేమకిచొచ్మాయచినెంజె. అంచిపెటిట్చి సతిత్మ్ కయ్,
‘సతిత్మ్ కెరసుమ్’ మెన జాన్ తి దయిరిమ్ జయి, చి కిచొచ్ మాయ
నెంజిలి అమ్ చి నముకుమ్ కయ్ చి పేమయ్ ఈంజ. 6 సగుమ్ జిన్
మానుస్ల్, వేర బుదుద్ ల్ తె బెదిత కామ్ క నెంజిల కొడొ లటట్బిత్స్ తె
అలవాట్ జా దసితె గెచచ్ మారుస్ప జా అసిత్. 7 ‘దేముడుచ ఆగన్ల్
సికడత్స ఆమ్’ మెనంతతి, గని జేఁవ్ సొంత సంగితిస్ చి అరుద్ మ్
నేన్ తి,చి ‘ఈంజేఁవ్జేఁవ్కొడొచఆగన్ల్ చఅరద్ల్ఇసిదసిస్’మెనజేఁవ్
సంగిలే కి, జేఁవ్ అరద్ల్ జేఁవ్ కి నేన్ తి.

8దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి అరుద్ మ్ సరిగానాయిమ్తెన్
సికడెత్ తిలె చెంగిలి మెన అమ్ జానుమ్. 9 గని తుమ్ ముకిక్మ్ క
కిచొచ్ ఉచర మెలె, సతిత్మ్ ఇండిత మానుస్ల్ చి రిసొ నాయ్, గని
దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఆగన్ల్ దా అసెస్ మెలె, ఆగన్ల్ తెన్ బెదితి
బుదిద్ నెంజిల చి సొంత ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితసచి రిసొ,
దేముడుక విరోదుమ్ జలి రితి ఇండితస చి పాపుమ్ సుదల్ చి రిసొ,
దేముడుచి సుదిద్ బుదిద్ నెంజిలస చిజోవయింక ఆఁసత్సచి రిసొఆగన్ల్
దా అసెస్. అనెన్ కచి రిసొ మెలె, అబబ్దింసిక జవుస్, అయయ్అబొబ్
అతయ్ కెరసచి రిసొ, కేన్ మానుస్క జవుస్ అతయ్ కెరసచి రిసొ,
10 లంజెబుదిద్ ఇండితసచి రిసొ, మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదలీ
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లంజెకమొ కెరసచి రిసొ, మానుస్ల్ క దెర లాబుమ్ కెరంతసచి రిసొ
కి, అబదుద్ మ్ బుదిద్ ఇండితస చి అబదుద్ మ్ సాచి సంగితసచి రిసొ కి,
మెనయ్ దేముడు ఆగన్ల్ దా అసెస్. అనెన్, జో దేముడు సికడిత్స్ తె
కిచొచ్ బుదిద్ జలెకి బెదె నాయ్ గే, జా ఎతిక్చి రిసొ జో ఆగన్ల్
దా అసెస్. 11 దేముడు సికడిత్సి కేనె ముకిక్మ్ క డీసత్య్ మెలె,
అంక ‘సూనవు’ మెన పరలోకుమ్ చి సంతోసుమ్ తిలొ దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి రిసొచి సుబుమ్
కబుర్ తెయి డీసత్య్.

దేముడు పవులుక దయ కెరల్న్
12ఈంజసుబుమ్ కబుర్కామ్ తెఅంక బుకారొల్ అమ్ చొపబు జలొ

యేసుకీసుత్ క అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. అంక ‘నిదానుమ్ కెరెదె’
మెన అంక నంప కెరిల్ రితి, ఆఁవ్ జోవయించి సేవ కెరుక ఆఁవ్ విలువ
తిలి రితి జో దెక, అంక నిసాన ఈంజ సేవక దొరుక్ జలి సెకి ఎతిక్
జో దా అసెస్. 13 అగెగ్, జలె, జోవయింక ‘దేముడు నెంజె’ మెన
ఆఁవ్ దూసుప కెరె తిలయ్, జోవయింక విరోదుమ్ జా జోవయించ
మానుస్ల్ క అలల్ర్ కెరె తిలయ్,జోవయింక నిసాక్రుమ్దెకితెతిలయ్.
గని ఆఁవ్ నేన కెర అనామ్నుమ్ జా దసిస్ కెరల్య్, చి జోవయించి
దయకజోఅంకచెమించుప కెరల్న్, 14అనెన్,అమ్ చొదేముడు పబుచి
ఎదివాట్దయకయేసుకీసుత్ క నంపజతసకయ్దొరుక్ జతినముకుమ్
పేమయ్అంచి పెటిట్ జెరమ్య్ లన్. 15 కేన్ కోడుచి సతిత్మ్ కచితుమ్జో
దసిస్ కెరిల్సి దెకయ్ తయ్మెలె, ‘పాపుమ్ సుదల్ కయ్ రచిచ్ంచుప కెరి
రిసొయియేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలన్’ మెలిసి. ఆఁవ్ కి
పూరి పాపుమ్ చొ, ఎతిక్జిన్ చి కంట ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చొ. 16 గని
జో దేముడు కిచొచ్చి రిసొ అంచి ఉపిప్రి జోవయించి దయ తిలన్
మెలె, ఆఁవ్ పూరి పాపుమ్ చొ కెరల్ అలల్ర్ జో ఓరుస్ప జా చెమించుప
కెరిస్ తెన్ జోవయించి పేమ పూరి రుజుజ్ జంకయ్. దసిస్, జో
నిసానల్సతె కో అంక దెకిలె, ఆమ్ కి రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె
గెచుచ్మ్ దే మెన దయిరిమ్జా నంపజవుల. 17ఎతిక్ ఉగలు ఏలుప
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కెరొ రానొ జలొ నే మొరొ, నే డీసొత్ ఎకిక్ దేముడుక ఉగల్ చి ఉపిప్రి
ఉగల్ క పరలోకుమ్ చిగవురుమ్,మరియాదకలుగు జవుస్! ఆమేన్.

తిమోతిక పవులు దిలిసి ఆడ
18 తిమోతి, అంచొ పుతుత్ స్, కిచొచ్ ఆడ తుక దెతసి మెలె, కిచొచ్

కామ్ తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దెతసి మెలె, తుక ‘అంచి సుబుమ్ కబుర్
కామ్ చి రిసొ బులుత్ ’ మెన జా దీసి జోవయించ కబురుల్ సంగితసచి
అతిత్ దేముడు సంగిలిసి తుయి జరుగ్ కెరు. పాపుమ్ చి ఉపిప్ర్ చి
ఆతమ్యుదుద్ మ్ తె జా దీస్ చ జో సంగిల కొడొ తుక ఆతమ్అయ్ దల్
జతు; జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ వేర బుదుద్ ల్ చి ఉపిప్రి జీన్ తి
రితి 19 చి సతిత్మ్ క నిదానుమ్ తా, పాపుమ్ నే ఇండితె, ‘చెంగిల్’
మెన తుయి జానిల్సి పూరి మెనుస్ నిదానుమ్ కెరయ్ దయిరిమ్ తెన్
పబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్ జిన్, జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్ జానిల్సి
నెస ముల కెర, జేఁవ్ అగెగ్ ఒపప్న తిలి నముకుమ్ జెఁవివ్ పాడ్ కెరన
గెల అసిత్. 20జోవయింతె కొనస్మెలె,హ మె యును చి అలెకస్ందు.
దసిస్ కెర, దేముడుచి మరియాద కడ అసిత్. ‘దసిస్ పాపుమ్ ముల
సికుక్తు’మెనయ్, జేఁవ్ సిచచ్ జతి రితిజోవయింక కీసుత్ చి నావ్ తెన్
సయ్ తాన్ చి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెర దా అసిస్.

2
దాక్ వెలొల్ చి రిసొ సంగుమ్ చపారద్న కెరిస్ చి రిసొచి కోడు

1 తొలితొ తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ పారద్న కెరిస్ చి
రిసొ కిచొచ్ ఏక్ కోడు ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె, దాకువెలొల్
ఎతిక్జిన్ చి రిసొ, జోవయింక కామ్ క జెతిసి దొరుక్ జతి రితి తుమ్
పారద్నల్ కెర. జోవయింక పబు తోడు తతి రితిపారద్నల్ కెర, చి పబు
కెరల్ దయ కమొచి రిసొ కి జోవయింక తుమ్ చి సరద్ సంగ. 2 అనెన్
కిచొచ్ మెలె, దేసిమ్ క ఏలుప కెర అదికారుల్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ అమ్ క
చెంగిల్ దెకుత్ మెనయ్ తుమ్ పారద్న కెర. అమ్ ఎతిక్జిన్ అలల్ర్
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నెంతె సేంతుమ్ తెన్ జింక జయెదె, అడుడ్ నెంతె పబుక బకి కెరుక
జయెదె, చిమరియాద తెన్ జిమ్ దె.

ఎతిక్జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జతు మెన పబుచి ఉదెద్సుమ్
3 దసిస్ పారద్న కెరెల్ చెంగిలి, అనెన్ ‘చెంగిలి’ మెన అమ్ చొ

రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు ఒపప్న్ తయ్. 4 కిచొచ్క మెలె,
‘సతిత్మ్ జాన్ తు! రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి
రిసొ జోవయించి ఉదెద్సుమ్. 5 కిచొచ్ సతిత్మ్ జాన్ తు మెన ఇసుట్ మ్
జతయ్ మెలె, జో ఎకిక్లొయి దేముడు జలిసి, చి జోవయింక చి
మానుస్ల్ క మదెనె జతొసొ ఎకిక్లొయి తిలిసి, మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొకీసుత్ జలొయేసుయి. అనెన్య్కిచొచ్
సతిత్మ్ జేఁవ్ జానుక జోవయించి ఇసుట్ మ్ మెలె, 6జో కెరిల్ ముకిక్మ్
కామ్. మెలె, ‘సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్
ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ సంగితి అవ్ కాసుమ్ తవుస్’ మెనయ్
జోవయించి సొంత జీవ్ దామొర గెచచ్, అమ్ క సయ్ తాన్ తెంతొ జో
నెతొవ గెలిసి. ఈంజయ్కోడుచి సతిత్మ్ సరిగా సమయుమ్ దేముడు
అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లొ.

7 దసిస్, “తుయి అంచొ బారికి జా అంచి అదికారుమ్ తెన్
యూదుల్ నెంజిల ఎతిక్జిన్ క, మానుస్ల్ తె గో, చి జోవయింక
సుబుమ్ కబుర్ సూనవ బోదన కెరు” మెనయ్ పబు అదికారుమ్ దా
అంక తెదవ అసెస్. కో జవుస్ వేర సంగిలె, తుమ్ నంప కెర నాయ్.
ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి.

పబుక కీసి మరియాద దెంక గే
8పారద్నల్ చి రిసొ జలె, అంచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ కేన్ బెద

జెతి పొది మునుస్బోదలీ పారద్న కెరు. దేముడుక పూరి సతిత్మ్ తా,
పెటిట్ కిచొచ్ కోపుమ్ నెంతె, కిచొచ్ జటిట్ జతిసి నెంతె. సుదిద్ తిలి అతొత్
ఉకుక్ల పారద్న కెరు. 9 దసిస్, కి, తేర్ బోదలు కకక్య్ లాజ్ నే కెరి
రితి, బుదిద్ తెన్ బడాయ్ నెంతె, చెంగిల్ బందన తంక. సెండి తెన్
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బడాయ్ చి పోని. బఙార్ గే వెండి గే ముతయ్ల్ గే తియనుక పోని.
బడాయ్ చపాలల్ కి పోని. మరియాదతెనిన్ తంక. 10దేముడుక బకి
కెరి కేన్ తేర్ బోదక కి సూటి కెరిస్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ మెలె, మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెకిత జేఁవ్ చ కమొ.

11 తేర్ బోదల్, జలె, పారద్నక బెద జెతస, తుకెల్ తా వెస కిచొచ్
గవురుమ్ నే ఉచరంతె, సూన సూన సికితె తతుత్ . 12పారద్నక బెద
జెతస కేన్తేర్ బోదకిబోదనకెరుకఆఁవ్ఒపిప్నాయ్,మునుస్బోదల్ చి
ఉపిప్రి అదికారుమ్ జేఁవ్ ఆననుక ఆఁవ్ ఒపిప్ నాయ్, తుకెల్ తంకయ్.
13 ఆదాము మెలొ మునుస్బోదక దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్.
పడొత్ కయ్ తేరిస్ జలి హవవ్క జెరమ్య్ లన్. 14 పడొత్ , సయ్ తాన్ చి
అతిత్ తొలితొ మోసిమ్ జలొసొ ఆదాము నెంజె, హవవ్ మెలి జా
తేర్ బోదసయ్ తాన్ చికోడు సూనపూరిమోసిమ్జాగెచచ్, దేముడుచి
సెలవ్ కోడు పిటట్వ తొలితొ పొరపాట్ జలి. 15 ఒతత్ తెంతొ, కసట్ల్
నొపుప్ల్తెన్తేర్ బోదల్,బోదల్పాయికమెనదేముడుదాఅసెస్. గని
జేఁవ్ కసట్ల్ జలెకి, కేన్ తేర్ బోద పబుక నంపజా నిదానుమ్ తా పేమ
తెన్ఇండ,వేరబుదుద్ ల్ నెంతె,పబుచిసుదిద్ తెన్సతిత్మ్తెన్ఇండెదె,
జయియ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.

3
కీసొమానుస్ సంగుమ్ చొపాసట్ర్ జంక

1 ‘పబుచి కోడు’ మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్ తుమ్ దెరనుక మెలె,
సంగుమ్ క పాసట్ర్ జంక కో ఉచరయ్, చెంగిల్ కామ్ఉచరయ్.

2 జలె, పాసట్ర్ జతొసొ కీసొ మానుస్ తంక మెలె, జోవయింక
‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన ఎతిక్జిన్ చినితి రితి జో తంక. జోవయింక
ఎకిక్లి తేరిస్ తంక, *కిచొచ్తె కి నిదానుమ్ బుదిద్ ఇండితొసొజో తంక,

* 3:2 3:2 గీకు బాస చి జా కోడుతె సూరు గట పితిస్ ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, వేర
కమొ ఎతిక్తెముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి, తయెదె.
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బుదిద్ సుదొ జో జంక, †జో ఇండితిస్ క వేర మానుస్ల్ చి మరియాద నే
కడొత్సొ, వేరతెంతొజెతమానుస్ల్ కమరియాదకెరొసొజా,జోవయింక
అనిన్మ్గేటాన్గేదెంక,చితెలివితెన్బోదనకెరొసొజోతంక. 3సూర్
పితోసొ, బేగి కోపుమ్ జతొసొ పోని, మెతత్న మానుస్ కావలె. గగొగ్ ల్
జతొసొపోని, డబుబ్ల్ ఆస జతొసొపోని.

4 జోవయించి సొంత గేరుక జో బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక, చి జో
సంగిలి కోడు జేఁవ్ సూన్ తి రితి, జోవయించి అనెన్ మానుస్ల్ క జేఁవ్
మరియాద దెకిత్ రితి, జోవయించ బోదల్ క జో సికడుక. 5 కిచొచ్క
మెలె, జోవయించి సొంత గేర్ క బుదిద్ తెన్ ఏలుప కెరుక జో నేనెల్,
దేముడుచి సంగుమ్ చమానుస్ల్ క కీసి దెకెదె!

6నొవర్ క నంపజలొసొపాసట్ర్ జంక బెదెనాయ్. దసిస్ అదికారుమ్
నొవర్ క నంపజలొసొక దిలె, గవురుమ్ క పులెదె. ‡సయ్ తాన్
మొదొల్ క దసిస్ పులిలన్, చి జో సిచచ్ జంక అసెస్. జలె, జోమానుస్
దసిస్ పులిలె, జో కి జా సిచచ్ సేడుక జయెదె. 7పాసట్ర్ జతొసొక వేర
మానుస్ల్ ‘సతిత్మ్ చొమానుస్’ మెన చినితి రితి జో ఇండుక. నెంజిలె,
§జోవయించిమరియాదగెలె, ‘జీనల్య్’మెనసయ్ తాన్సరద్ జయెదె.

సంగుమ్ చి వెలెల్లమానుస్ల్ కీస్ తంక
8సంగుమ్ చిసేవ కెరఅనెన్ వెలొల్ జతస కి దసిస్మరియాదఆనన్ తి

సుదిద్ ఇండితస తంక. కిచొచ్ మాయబుదిద్ నెంజిలస జేఁవ్ తంక.
మాయకొడొ లటట్బత్స పోని. సూర్ నే పితోసొ, డబుబ్ల్ ఆస తిలస
పోని. 9జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్మాయనెంతె పబు సికడిల్సి, చి పబుక
నంప కెర ఎతిక్జిన్ క రచచ్న దొరుక్ జతయ్ చి రిసొచి జో బార్ కెరిల్
గుటుట్ ,పూరినిదానుమ్ జేఁవ్ నంపజాతంక. 10జాసేవకజోవయింక
నే నిసానెల్, జా కామ్ నే దెతె అగెగ్, జేఁవ్ నంపజా నిదానుమ్ తతిసి
జేఁవ్ ఇండితిసి సరిగా పరిచచ్ జా రుజుజ్ డీసుక. జోవయింక ‘నిజుమి
† 3:2 3:2 నెంజిలె ‘పబుచి గవురుమ్దెకయ్ తి సుదిద్ తెన్ తతొసొతంక’. ‡ 3:6 3:6
తొలితొ సయ్ తాన్ దూత జా తిలన్. § 3:7 3:7 అనెన్య్ సంగుమ్ చి మరియాద కి
గెచెచ్దె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి మరియాద కి గెలి రితి డీసెదె.



1 తిమోతి 3:11 viii 1 తిమోతి 3:16

నంపజా సతిత్మ్ ఇండితతి’ మెన రుజుజ్ అయ్ లె, జా సేవతె బెదవుక
జయెదె.

11దసిస్ కి, దసిస్ కామ్ తె బెదిత తేర్ బోదలు కి మరియాద ఆనన్ తి
సుదిద్ ఇండితస తంక. సొండెలివొ పోని. కిచొచ్తె కి నిదానుమ్ కెరన
బుదిద్ ఇండుతు. కిచొచ్ రగుమ్ కామ్ జేఁవ్ కెరెల్ కి, నముకుమ్ జల
మానుస్ల్ జతు.

12 జలె, జా సేవ కెర మునుస్బోదల్ అనెన్ కీస మానుస్ల్ తంక
మెలె, ఎకిక్ తెరిన్ తెన్ తంక, పడొత్ జోవయించ బోదల్ క జోవయించి
గేర్ క చెంగిల్ ఏలుప కెరస జా తతుత్ . 13 కిచొచ్క మెలె, కో దసస్
వెలెల్లమానుస్ల్ రిత జా సంగుమ్ చి సేవ నముకుమ్ తెన్ నిదానుమ్
కెరుల గే,మానుస్ల్ జోవయింక గవురుమ్ దెకుల, అనెన్యేసుకీసుత్ చి
సుబుమ్ కబుర్కామ్జేఁవ్లాజ్నెంతె కెరుక ఒగగ్ర్ దయిరిమ్జవుల,
అనెన్, జా సుబుమ్ కబుర్ క ‘సతిత్మ్’ మెన మానుస్ల్ దయిరిమ్
జవుల.

పారద్నక బెద జెతిపొది కీసి తంక
14-15 తుమ్ చితె బే బేగి గెచుచ్క అంక ఇసుట్ మ్, గని ‘ఏక్ వేల

ఆఁవ్ ఆలిస్మ్జా గెలె, పబుచి కుటుంబుమ్ జల రిత సంగుమ్ చ కీసి
ఇండుక గే, సంగుమ్ తె కీసి నిదానుమ్తెన్ తంక గేమదెనె సిక తతుత్ ’
మెనయ్ఈంజేఁవ్ కొడొ ఆఁవ్ రెగిడత్సి. పబుక నంపజలసమొతుత్ మ్
జీవ్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుకయ్ కుటుంబుమ్ రితి గేర్ రితి జయెదె.
జా కుటుంబుమ్ క గేర్ క దెకిలె, దేముడుచి బోదనచి సతిత్మ్ క డిటుట్ మ్
టీఁవడిత్ సత్ంబుమ్ రితి జయెదె.

16 దేముడుచి గుటుట్ కో అగెగ్ నేనెల్ కి, అపెప్ జానయ్ జా గుటుట్ కెదిద్
ముకిక్మ్ చిమెలె,
“జోఈంజలోకుమ్ తెమానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లన్, చి
జోవయింక ‘అసెస్’మెనమానుస్ల్ క రుజుజ్ అయ్ లి.
జోవయించి ఆతమ్సెకిక ‘నిజుమి దేముడుచొ
పుతుత్ సి జయెదె’మెనయ్ రుజుజ్ అయ్ లి.
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పరలోకుమ్ చ దూతల్ కి జోవయింక దెకితె తిల.
ఒండి లోకుమ్ చ దేసిమ్ లుతె జోవయించి రిసొ సూనయ్జతయ్.
ఈంజలోకుమ్ తెచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్జోవయింక నంపజఁయిఅసిత్.
ఉకిక్ల్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ గవురుమ్ జఁయి అసెస్”
మెన ఒపప్న అసుస్మ్ గెద. జానిజుమ్.

4
తిమోతిక దెతి బోదన

1దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ కిచొచ్ ఏక్ కోడు కచితుమ్ సంగితయ్
మెలె, పడొత్ క సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ పిటట్వన,
మోసిమ్ కెర ఆతమ్ల్ క చి బూతల్ సికడత్స్ క సూనుల. 2 కీసి దసిస్
మోసిమ్జవులమెలె, కిచొచ్ చెంగిల్ గేపాపుమ్గేచినితిసెకి పిటట్వనల్
మానుస్ల్ ‘సతిత్మ్’ మెన జోవయింక అబదుద్ మ్ సంగుల. 3 ‘పెండిల్
జంక గారు’ మెనుల, అనెన్, కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ‘జా కంక గారు’
మెన దస అబదుద్ మ్ చమానుస్ల్ సికడుల; ‘సరద్ తెన్ కతు’ మెనయ్
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జెరమ్వ జోవయింక నంపజా సతిత్మ్
జాన్ తసక జేఁవ్ వసుత్ వల్ దా తిలె కి.

4 నాయ్, గెద, దేముడు జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్ చెంగిలి, చి “తుయి
దిలది” మెన సరద్ తెన్ జోవయింక ఒపప్నెల్, కిచొచ్య్ కి కంక జయెదె.
5 కిచొచ్కమెలె, “కంక జయెదె”మెనదేముడు సంగిలి కోడుచి రిసొగే,
పడొత్ కతొసొజోవయింక పారద్న కెరిల్ రిసొ కి జా వసుత్ వ సుదిద్ అసెస్.

6 జలె, ఒతత్చ నంపజలసక తుయి ఈంజ ఎతిక్ సికడెల్, కీసుత్
జతొ యేసుక చెంగిలొ సేవ కెరొసొ జసెత్. అనెన్, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ చి బోదన, సరిగచి బోదన, తుయి అపెప్క నిదానుమ్
ఇండిలి సతిత్మి తుచి పెటిట్ పలితుమ్ దెరెదె. 7 మానుస్ల్ అఁవివ్
ఉచరిల్ దేముడుక విరోదుమ్ జతిసి చి మంతిరివొచ వెరి వెరి కొడొ చి
జోవయించమతెత్లివొక తుక దూరి కెరు.
పబుచి సేవ ఎకిక్ నిదానుమ్ కెరుక పూచి తెన్ అలవాట్ కెరను.

8 కిచొచ్క మెలె, కామ్ కెర కెర ఆఁగ్ డిటుట్ మ్ కెరంతి అలవాట్ చెంగిలి,
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గని పబుచి సేవ కెరిస్ తె *ఆతమ్క నిదానుమ్ కెరనెల్,ఆతమ్కయ్డిటుట్ మ్
జలె, మానుస్క ఒగగ్ర్ చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె కి
కామ్ క జెతయ్, పరలోకుమ్ తె గెలె కి కామ్ క జయెదె. 9 ‘పబుచి
కోడు, ఈంజ’ మెన కచితుమ్ దెరను. 10 కిచొచ్క మెలె, అమ్
ఆతమ్క పబుక పూరి నిదానుమ్ జా ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జతి రిసొ కిచొచ్క
బదుద్ కుమ్ నే జతె సెమల్ కెరనిల్ రితి ఒతత్ అసుస్మ్ మెలె, జీవ్
తిలొ ఎకిక్లొ దేముడుచి ఉపిప్రి అమ్ చి దయిరిమ్ తిఁయ అసుస్మ్.
జొయియ్ ఎతిక్జిన్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అనెన్ ముకిక్మ్ క జోవయింక
నంపజలసకయ్.

11ఈంజ బోదన ఎతిక్చ కొడొ తుయి అదికారుమ్ తెన్ సికడెత్ తా.
12 తుయి ఉబెడొ రితొ దాక్ జలెకి, తుక జేఁవ్ నిసాక్రుమ్ నే దెకితె
తుక దెక సికిత్ రితి తుయి పేమ తా, పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ క
డిటుట్ మ్ నిదానుమ్తా, పబుచి సుదిద్ తా, చెంగిల్ లటట్బెత్ తా, సతిత్మ్
ఇండితెతా. తుయి దసిస్ జలె, తుక దెక జేఁవ్ కి సికుల.

13 ఆఁవ్ జెతె ఎదక సంగుమ్ తె దేముడుచి కొడొ సదు కెరె తా,
బుదిద్ సికడెత్ తా, చి బోదన కెరె తా. 14 పడొత్ , జా సుటుట్ , పబుచి
సంగుమ్ చ వెలొల్ మానుస్ల్ చి సబతె తిలస తుక †బోడి చడ పారద్న
కెరికయ్, జోవయించ కబురుల్ సంగితొ ఎకిక్లొచి అతిత్ దేముడు తుచి
రిసొ కోడు సంగిలన్. జో దేముడు తెదొడి దిలి వరుమ్ తుయి పాడ్
కెరు నాయ్; నిదానుమ్వాడిక కెరె తా.

15 జలె, తుచి పూచి తిలి ఈంజ ఎతిక్ తుయి ఎకిక్ మెనుస్
నిదానుమ్ కెరె తా, చి తుక ‘ఆతమ్క వడడ్ అసెస్, డిటుట్ మ్ అసెస్,
జోవయింక నంప కెరుక జయెదె’ మెన ఎతిక్జిన్ చినుల. 16 తుయి
జాగరదెకను. తుయికిచొచ్ సికడెత్ గే సరిగాఉచర,సికక్డు. జాబోదన
సరిగా నిదానుమ్ సికడెత్ తా. కిచొచ్క మెలె, జా సుబుమ్ కబుర్ తెయి
తుచి రచచ్న కి, సూన్ తసచి రచచ్న కి.

* 4:8 4:8కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ఉతుమ్ 9:24-27 దెక. † 4:14 4:14 1:8,
చి తిమోతిక రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:6 దెక.
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5
వేర వేరమానుస్ల్ క కీసి దెకుక గే సంగిలిసి

1 కేన్ జవుస్మంతొమానుస్ల్ క కిచొచ్ జవుస్ కెర తిలె సరి కెర గని,
జోవయింకగోలకెరనాయ్. గనిఅబొబ్ద్ క కీసిమరియాదతెన్సంగుక
జయెదె, పేమ తెన్ జో మానుస్ల్ క సంగు. ఉబెడల్ క ‘అనొన్బావొ’
మెలి రితి దెక. 2 మంతివొ తేర్ బోదల్ క ‘అయయ్’ మెలి రితి దెక,
ఉబెడివొక ‘బేని’మెలి రితిపూరి సుదిద్ తిలి మెనుస్ తెన్ దెక.

3 మాలఙ్ జా నిజుమ్ రండెల్ జల తేర్ బోదల్ క గవురుమ్ దెక
తోడ్ కెర చెంగిల్ దెకితె తా. 4 గని, కేన్ రండెల్ మానుస్క పుతత్రుల్
జవుస్, దువిసివొ జవుస్, నతుత్ రిస్వొ జవుస్, నతిత్నిస్వొ జవుస్ అసిత్
జలె, జెఁవివ్ ముకిక్మ్ క జోవయించి సొంత మానుస్ల్ క దెకితి పూచి
కెరనుక సికుక్తు, అయయ్సిఁసి పాయిలి సెమ నెతొయిలి రితి. ‘దసిస్
కెరుక చెంగిలి’ మెన దేముడు సంగితయ్. 5 గని కో నిజుమ్ రండెలి
జా,జాకకోయిమానుస్ తోడు నెంజిలె, దేముడుక ‘జొయియ్ రచిచ్ంచుప
కెరుస్’ మెన, జామానుస్ రాతిమెదెద్నె జోవయింక పారద్న కెరె తయెదె.
జో తెన్ తోడ్ నఙితె తయెదె. 6 గని వేర బుదుద్ ల్ చి జలె, జేఁవ్ చి
ఆసల్ కయ్సుకుమ్తెన్జిలె కి,దసిస్ జలెజితెపొదిఆతమ్కమొరిల్ రితి
జా తయెదె. 7జలె, రండెల్మానుస్ల్ చిమరియాద నే గెతి రితి జేఁవ్
జితి రిసొ, ఇసిఆడ దేసు. 8కోజలెకు జోవయించసొంతమానుస్ల్ క,
అనెన్ ముకిక్మ్ క సొంత కుటుంబుమ్ క చెంగిల్ దెకె నాయ్ గే, పోసె
నాయ్గే,జోమానుస్ పబుక నే నంపజలి రితిజా, నంపనెంజిలొసొచి
కంటపాపుమ్ చొ జయెదె.

9 కేన్ రండెల్మానుస్చి వయసుఅరవయ్వెరుస్ల్ కతొకిక్ నెంజిలె,
జా ఎకిక్లొక పెండిల్ జా తిలిసి జలె, సంగుమ్ చి సేవ కెరసతె జాక
టీఁవడుక జయెదె. 10 గని జాక కీసి మానుస్ మెన ఎతిక్జిన్ జానుక
మెలె, కనాక్రుమ్ దెకితి మానుస్ జా తంక, జేఁవ్ చి బోదల్ క చెంగిల్
పోసతంక, వేర తెంతొఅయ్ లమానుస్ల్ కమరియాద కెర తతె తంక,
గోత్ అయ్ ల నముకుమ్ జల వెలెల్ల మానుస్ల్ క చటొట్ దోవ తంక,
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బాదల్ తిలసక తోడు కెర తంక. కిచొచ్ జలెకి చెంగిల కమొ కెరిమానుస్
జా తంక.

11 గని తొకిక్ వయసుచ రండెల్ మానుస్ల్ క సంగుమ్ చి సేవతె
తుమ్ టీఁవడ నాయ్. వేర ఆసల్ జా పబుక పఁవిస్ల్ రితి జలె, అనెన్
పెండిల్ జంక ఆస జవుల. 12 జేఁవ్ “పబుచి సేవ కెరె తయిందె, అనెన్
పెండిల్ జంక నెసి” మెనతొలితొ సంగ తా, జా సేవతె బెదిలె పడొత్ అనెన్
పెండిల్ జా ములిలె, అబదుద్ మ్ జలి నింద సేడుల. 13 పడొత్ , రండెల్
జల ఉబెడిఒ రితసక ఎతిక్ తోడు దిలె, బదుద్ కుమ్ జా పేడివొ పేడివొ
బుల బుల, సొండెల్ కొడొ సికుల. వేర మానుస్ల్ చి కామ్ చి నెడిమి
జా జోవయించి కామ్ పిటట్వుల, నెంజిల కొడొ లటట్బుల. 14జాకయ్,
తొకిక్ వయసుచ రండెలివొఅనెన్ పెండిల్ బోదల్పాయజోవయించి గేర్
తిలిసిఎతిక్చెంగిల్దెకుత్,చిజోవయించిరిసొఅమ్కోసయ్ తాన్ చ
మానుస్ల్ అమ్ క నింద కెరుక వాట్ తయె నాయ్. 15 రండెల్ జల
ఉబెడిఒ సగుమ్ జిన్ పబుచి సేవ ముల దా సయ్ తాన్ సికడిత్ బుదిద్తె
గెచచ్ అసిత్.

రండెల్మానుస్ల్ క కో దెకుక
16 జలె, పబుక నంపజలి కేన్ మానుస్చ మానుస్ల్ తె రండెల్

మానుస్ల్ అసిత్ జలె, జా నంపజలిమానుస్ జోవయింక దెకితె తవుస్.
జేఁవ్ చయ్ రండెలివొక సంగుమ్పోసుక పోని. చి ఎదగ్రె తోడ్ నెంజిల
రండెలివొక తోడు కెరి డబుబ్ల్ సేంసడ జోవయింకయ్ తోడ్ దెతె.
17 పబుచి సంగుమ్ చి సేవ కెర వెలొల్ మానుస్తె కో చెంగిల్ ఏలుప
కెరతి, ముకిక్మ్ క జోవయింతె కో నిదానుమ్ బోదన కెరతి బుదిద్
సికడత్తి,వేరవెలొల్ మానుస్ల్ కచి కంటజోవయింకపెజల్ఒగగ్ర్ విలువ
దెక అనెన్య్ తోడు దెతు. 18 కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కోడు మోసేచి
అతిత్ రెగిడిల్స్ తె కిచొచ్ మెన ఏక్ టాలి ఉచరుక జయెదెమెలె,
*“కెలెన్ గిడడ్ల్ దాన్ సుఁదయ్ తెపొది సుఁదయ్ త బెయిలల్ క మూంతి

బందుక నెంజె. పోన” పడొత్ , †“కామ్ కెరొసొ జోవయించి

* 5:18 5:18 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 25:4. † 5:18 5:18 లూకా 10:7.
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జతమ్ నఙనుక నాయిమ్” మెన సంగిలి కోడుచి అరుద్ మ్
తుమ్ కెరన.

19 సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కకక్ జవుస్ కో జలెకు కిచొచ్
జవుస్ నింద కెర తిలె, దొగుల తీగల్ సాచుల్ చి సాచి సూనెల్కయ్, జా
సాచి బెదిలెకయ్, జా నింద సూన్ తి రితి విలువ దెకు. 20 గని కో
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ పొరపాట్ జసెత్ తతత్తి గే, సంగుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ చిమొకెమ్ జోవయింక తీరుప్ సంగు, చి దెకతా తిలమానుస్ల్
దస తపుప్ల్ కెరుక బియుల.

21 దేముడుచి మొకెమ్, యేసుకీసుత్ చి మొకెమ్, పరలోకుమ్ చ
దూతల్ చి మొకెమ్, తుక ఆఁవ్ ముకిక్మ్ క సంగితసి మెలె, రుజుజ్ ల్
సరిగా నే సూన్ తె తీరుప్ల్ కెరు నాయ్ అనెన్ కకక్ మొకమాటుమ్ నే
దెకితె తీరుప్ కెరు.

22 పడొత్ , బమమ్ తెన్ కకక్ బోడి చడ పబుచి కామ్ క అదికారుమ్
దేసు నాయ్. చెంగిలొ నెంజిలొ మానుస్క దసిస్ అదికారుమ్ దిలె,
జోవయించిపాపుమ్ తె తుయి బెదిల్ రితి జయెదె. అనెన్మానుస్ల్ చి
పాపుమ్ తె తుయి బెదు నాయ్. దసితె దెరున్ నే సేడెత్, పబుచి సుదిద్
తెన్ తా.

23 పడొత్ , సుదిద్ కావలె మెన తుయి రితి పాని పితసి, కిచొచ్గె. గని
అపెప్ తెంతొ తుచి పెటిట్చి బాద చి తుచి ఆఁగ్ చ అనెన్ బాదల్ చి రిసొ
ఓసుత్ మెన ఇదిల్ దాచ రసుస్మ్ పి.

24జలె,తీరుప్ కెరిస్ చి రిసొఅనెన్ కిచొచ్మెలె,బమమ్ తెన్తీరుప్ కెరు
నాయ్. సగుమ్ జిన్ పాపుమ్ కెరిసి సొసుట్ మ్ డీసత్య్, చి రుజుజ్ కెరుక
జతయ్. గనిఅనెన్ సగుమ్ జిన్ కెరిపాపుమ్లుంకతా,ఎకిక్ పడొత్ కయ్
డీసెదె. 25 దసిస్ కి, సతిత్మ్ కమొసొసుట్ మ్ డీసుల, గనిమొదొల్ కయ్
నే డీసిలెకి, ఎలల్కాలుమ్ లుంకడుక నెంజె.

6
ఎజొమానుల్ క గొతిమానుస్ల్, గొతిమానుస్ల్ క ఎజొమానుల్ కీసి

దెకుక గే సంగిలిసి
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1కో నంపజల గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ గే, జోవయించ ఎజొమానుల్ క
గవురుమ్ దెకితె తతుత్ , చి జేఁవ్ ఇండితి బుదిద్చి రిసొ పబుచి నావ్ క
జవుస్ జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ జవుస్ కో నిసాక్రుమ్ ఉచరుక
నాయ్. 2 జేఁవ్ గొతి మానుస్ల్ తె కచ ఎజొమానుల్ నంపజల జవుల
గే, *అమ్ చ ఎజొమానుల్ ఆము ఎకిక్ రిత జలమ్ గే మెన ఉచరుక
జలెకి, జేఁవ్ గొతిమానుస్ల్ జోవయించ ఎజొమానుల్ క గవురుమ్ దెకుక
ములుత్ నాయ్. ‘జేఁవ్ ఎజొమానుల్ కి పబుక నంపజలస’ మెనయ్
జయిపేమకయ్అగెగ్చి కంటఅనెన్ నిదానుమ్జోవయించిసేవ కెరుక.
ఇస నిదానుమ్ బుదుద్ ల్ తుయి సికడు.

డబుబ్ల్ ఆసక వేర బుదుద్ ల్ చి రిసొ సంగిలిసి
3 జలె, పబు జలొ యేసుకీసుత్ చ చెంగిల్ కెర బుదిద్ కొడొక చి

జోవయింతెన్బెదితిసుదిద్బోదనకకోనెస కెర వేరసికడెల్, 4గవురుమ్ క
జాని మెననెల్ కి, జో కిచొచ్య్ నేనె. పబుచి సరద్బుదిద్ జోవయించి పెటిట్
నెంజిలి రిసొ, ఆరిచ కొడొచిఉపిప్రి కొడొ తెలివి తెన్ బెదవజుజయ్ తి
ఆసయి తెన్ జో మానుస్ తయెదె. కొడొ తెన్ దసిస్ జుజయ్ తిసి, చి
దసిస్చిక జటుల్ జతిసి, జలె, కిచొచ్ పలితుమ్ దెరయ్ మెలె, గోసల్,
టంటలుల్ , దూసెనల్, ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ అనామ్నల్ జతిసి, 5నే
కుటిట్త తగులు, దసయ్ బాదల్. దసయ్ బుదుద్ ల్ జత మానుస్ల్ చ
ఆతమ్ల్ పాడ్ జా అసిత్, జోవయించి పెటిట్ కిచొచ్య్ సతిత్మ్ నాయ్.
‘దేముడుచి కామ్ కెరి రితి అమ్ డీసిలె, డబుబ్ల్ లాబుమ్ జయెదె’
మెన ఉచర నాయ్ దేముడుచి రిసొ దస తెలివి కొడొ మానుస్ల్ క
సికడత్తి.

6 నిజుమి దేముడుచి కామ్ కెరెల్ లాబుమ్ తయెదె. గని డబుబ్ల్ చి
లాబుమ్ నెంజె, అనెన్ ‘జో దిలిసి సాలు’ మెలి రితి సేంతుమ్ అమ్ చి
పెటిట్ తిలెకయ్అమ్ కజాలాబుమ్,ఆతమ్యిరగుమ్లాబుమ్తయెదె.
7 ‘జో దిలిసి సాలు’ మెలి బుదిద్ తెన్ అమ్ కిచొచ్క తంక మెలె, అమ్

* 6:2 6:2 తీతు 2:9-10 దెక.
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జెరమ్ఈంజలోకుమ్ తెకిచొచ్ఆనుమ్నాయ్,చిమొరెల్ కచితుమ్ఈంజ
లోకుమ్ తెంతొ కిచొచ్య్ నెము నాయ్. 8 గని అమ్ క కతిసి గలంతిసి
తిలె, సాలు. 9 గని ఈంజ లోకుమ్ చి సొమాస్రుమ్ జంక ఆస జలస
సయ్ తాన్ చ కమొకెరయ్ తిస్ తెదెరున్ సేడత్తి,బోనుతెసేడిల్ రితి. దసిస్
ఆస తిలమానుస్ల్ బుదిద్ నెంజిలపాడ్ కెర ఆసల్ తెదెరున్ సేడత్తి. దస
ఆసల్మానుస్ల్ క పూరి పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరతి. 10 కిచొచ్క మెలె,
పాపల్ ఎతిక్క డబుబ్ల్ ఆస చేరు రితి జా ఆదారుమ్ జయెదె. దసిస్
ఆస జలి రిసొ, సగుమ్ జిన్ నంపజల పబుక ముల, ఒగగ్ర్ బాదల్జా
జోవయించిపాపుమ్ కతతి.

నిదానుమ్తామెన తిమోతిక పవులు రెగిడిల్సి
11తుయి,మాతుమ్,దేముడుచొమానుస్. దసిస్పాపుమ్ చిఎతిక్క

తుయి దూరి తా. కిచొచ్చి రిసొ తుయి ఆస జంక మెలె, సతిత్మ్
ఇండితిసి, పబుకపూరి నిదానుమ్ తతిసి. నముకుమ్ తతిసి, పేమ,
బాదల్ ఓరుస్ప జతి సెకి, గగొగ్ ల్ నే జతి సేంతుమ్ బుదిద్ మెతత్న
బుదిద్ తతిసి, దసచకయ్ తుయి ఆస జా. 12 తుచి నముకుమ్ చి
బవుమానుమ్దొరుక్ జతెఎదక తుయిపూరినిదానుమ్పబుచికామ్
కెరెతా. ఒగగ్ర్ జిన్సాచుల్ చిమొకెమ్ పబుక తుయి నంపజలిసి తుయి
ఒపప్నిల్ తెంతొ, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతి చి
జోవయింతెన్ అపెప్ ఇండితి వరుమ్ తుక పబు దిలన్, గెద. జా
వరుమ్దెరను. 13యేసుకీసుత్ †పొంతిపిలాతుఅదికారిచిమొకెమ్సాచి
సంగ ఒపప్నొల్ , గెద. జలె, ఎతిక్క జీవ్ దెతొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి
మొకెమ్ పడొత్ జో కీసుత్ చి మొకెమ్ 14 తుక కిచొచ్ ఆడ ఆఁవ్ దెతసి మెలె,
పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత జెతి
ఎదక, పబుచి సుదిద్చి రుజుజ్ తతి రితి, జోవయించి గవురుమ్ నే
కడత్ రిసొ, పబు తుక తియారిల్ కామ్ తుక దిల ఆడల్ ఎతిక్ తుయి
నిదానుమ్ కెరె తా. 15యేసుపబు కెఁయఁక అనెన్ ఉత జెయెదెమెలె,
† 6:13 6:13మతత్యి 27:11,మారుక్ 15:2, లూకా 23:3,యోహాను 18:33-37.
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దేముడు అబొబ్సి కెఁయఁక జరుగ్ కెరెదె గే, తెదొడ్ కయ్. జో దేముడు
అబొబ్సి ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొ ఎకిక్లొ దేముడు, రానల్ క రానొ
జలొ, ఎజొమానుల్ క ఎజొమాని జలొసొ. 16 జో దేముడు అబొబ్సి
ఎకిక్లొ నేమొరె ఎలల్కాలుమ్ తతొసొ. జో జితి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి
కెదిద్ మెలె, కోయి ఇదిల్ పాసి కి గెచుచ్క నెతిరి. కో మానుస్ కెఁయయ్
కి జోవయింక దెకితి నాయ్, దెకుక నెతిరి. జోవయింక గవురుమ్
అదికారుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తవుస్! ఆమేన్.

సొమాస్రుల్ క సంగిలి కొడొ
17 జలె, ఈంజ లోకుమ్ చి ఆసిత్ కలుగు జల సొమాస్రుల్ జల

నంపజలస్ క తుయి కిచొచ్ ఆడ దేసు మెలె, గవురుమ్ ఉచరంతు
నాయ్, పడొత్ ,సొమాస్రుమ్ క నంప కెరునాయ్. జాఎతిక్పాడ్జతిసి.
గని దేముడుచి ఉపిప్రి జోవయించి నముకుమ్ పూరి తితుత్ . అమ్
మానుస్ల్ సంతోసుమ్తెన్వాడిక కెరి రితిఅమ్ క దొరుక్. జలిసి ఎతిక్
దెతొసొజొయియ్, గెద.

18 జేఁవ్ సొమాస్రుల్ , జలె, కీసి తంక మెలె, అనెన్ మానుస్ల్ క
కనాక్రుమ్ దెకిత ఒగగ్ర్ కమొ కెరు. దసిస్ తిలె, ఆతమ్క సొమాస్రుమ్
జవుల. జేఁవ్ముసక్ నే జతె, నెంజిలసక సరద్ తెన్ దరుమ్మ్తెన్దెతు.
19 దసిస్ ఇండిలె, జోవయింక కలుగు జతి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ పడొత్ క
కి జోవయింక కామ్ క జెయెదె, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక
తెఁయఁక చెంగిల్ జితి వరుమ్ పబు దిలిసి జోవయింక జెయిమ్
జయెదె.

ఆకర్ కోడు
20 ఓ తిమోతి, పబు తుచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలి, జోవయించి

కామ్ తుయి కెరి వరుమ్ దెర నాయ్, జోవయించి సతిత్మ్ సికడెత్
తా. సుదిద్ నెంజిల ఆరిక ఆరిచ కొడొ, దేముడుక దస కొడొ విరోదుమ్
జతతి, గెద, దస కొడొక, చి ‘గాయ్నుమ్’ మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క,
చి మానుస్ల్ కొడొ జుజయ్ తిస్ క తుయి దూరి కెరు. 21 కిచొచ్క
మెలె, ‘గాయ్నుమ్’ మెన గాయ్నుమ్ నెంజిలిస్ క ‘జయియ్ సతిత్మ్’ మెన
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సగుమ్ జిన్సంగ సికడ, నంపజలసుబుమ్ కబుర్ తెముకిక్మ్తిలిసి
పిటట్వన,పొరపాట్జాఅసిత్.
పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుస్.
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