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పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1 అమ్ చొ దేముడు అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ చి

పునిన్మ్ చి రిసొ, జోచి దయక అమ్ నంపజలస తెన్ ఎకిక్ విలువచి
నముకుమ్ తిల నంపజలసక, యేసుకీసుత్ క *సేవ కెరొసొ జా జోచి
బారికి జలొ †సీమోను పేతు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2దేముడుచి పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి గాయ్నుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ జానుస్ప జా, జోక తుమ్ రోజుక అనెన్య్ జాన్ తిస్ చి
రిసొ తుమ్ క జోచి దయజోచి సేంతుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్!

3 దేముడు జోచి పరలోకుమ్ చి సెకి అదికారుమ్ కయ్ తెన్, జోచి
సొంత పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి ఉజిజ్డ్ తె, జోచి చెంగిల్ చి రిసొ
అమ్ క నిసాన బుకరొల్సొక అమ్ జాన్ తి వాటు పరలోకుమ్ తె బెదితి
జీవ్, పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ సుదిద్ ఇండితి సెకి అమ్ క దొరుక్ జతి రితి,
ఎతిక్ అమ్ క దా అసెస్. 4 దసిస్, ఎతిక్చి కంట విలువ తిల జోచ
పమానల్ అమ్ క దా అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పమానల్ చి సెకిక
ఈంజ ఆఁగ్ చ గార్ ఆసల్ చి రిసొచిఈంజ లోకుమ్ చిపాపుమ్తెంతొ
తుమ్ పిటవన్ క, చి అనెన్, జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ జా, దేముడుచి
రితి తుమ్మారుస్ప జాజోచి తెన్పాఁవుక మెన తుమ్ క దా అసెస్.

5 జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ దెరన తుమ్ చి నముకుమ్ తె
చెంగిల్ గునుమ్ బెదవుక అసెస్. జా చెంగిల్ గునుమ్ తె గాయ్నుమ్,
6జాగాయ్నుమ్ తె ఆసముదొద్ కెరంతిసి బెదవ, ఆసముదొద్ కెరంతిస్ తె
నిదానుమ్ బెదవ, జా నిదానుమ్ తె దేముడుక బితిసి బెదన, 7జా

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమానుస్’, నెంజిలె ‘గొతిత్ సుదొ’. † 1:1 1:1 నెంజిలె
‘సీమోను’. జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేతురు’. బారికుల్ 15:7, 14 దెక.
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దేముడుక బితిసి తెన్ నంపజలసక ముదుద్ కెరి పేమయ్ బెదవ, చి
పేమయ్తెన్ కనాక్రుమ్ బెదవ తంక. 8 ఇస బుదుద్ ల్ తుమ్ ఇండుక
దెర అనెన్ అలవాట్ జలె, అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ క జాన్ తిస్ తె
తుమ్ కామ్ క నే అయ్ లస్ నే జసెత్, జోచి రిసొ పలితుమ్ దెరె. 9 ఇస
బుదుద్ ల్ కకక్ తయెనాయ్గే,జోమానుస్ గుడిడ్ జలి రితిజా,జోచఆతమ్
అంకివొ సరిగా డీసిత్ నాయ్, జోక దూరి తిలిసి నే డీసిల్ రితి జతయ్,
చిజోఅగెగ్ పాపుమ్ఇండిలిస్ తెజోఅనెన్ నే ఇండిత్ రితిదేముడుజోక
విడద్ల్ కెరిల్సి, చెమించుప కెరిల్సి,జో పఁవస్ అసెస్.

10 జాకయ్, బావుడుల్ , తుమ్ క దేముడు నిసాన బుకారిల్ వాట్
ఇండుక ఆస జా అనెన్ నిదానుమ్ జతి రితి తుమ్ దెకన. తుమ్ ఇసి
నిదానుమ్ జలె, వెరి బుదిద్తె అనెన్ సేడుస్ నాయ్. 11 దసిస్ కి అమ్ చొ
పబు అమ్ చ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ చి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెతుమ్బెదుకమెనజోపూరిసరద్ తెన్ తుమ్ కవాట్దెయెదె.

12తుమ్ క దిలి సతిత్మ్ తెతుమ్డిటుట్ మ్ జలెకి,ఈంజఎతిక్ తుమ్
జానెల్ కి, కెఁయెఁక కి తుమ్ క ఆఁవ్ ఉచార కెరయ్ తె తయిందె. 13ఆఁవ్
ఈంజ ‡కుడియ జలి రితి మొరి ఆఁగ్ తె తతి ఎద తుమ్ క ఉచార
కెరవుక అంచి పూచి మెన జాని. 14 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్
అంక §దెకయ్ లిరితి,ఆఁవ్ఈంజ కుడియజలిరితిమొరిఆఁగ్ములిత్
సమయుమ్పాసి జెతయ్మెన జాని. 15జాకయ్, అనెన్, ఆఁవ్ ఉటట్
గెలి పడొత్ కి ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ ఉచార కెరి రితి *దెకిన్ దె.

16అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి సెకి తిలిస్ చి రిసొచి జో అనెన్
ఉత జెతిస్ చి రిసొతుమ్ క అమ్జానవ కెర, కో తెలివిమానుస్ అఁవివ్
ఉచరిల్సి నెంజె. జోచి †పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తిలిఉజిడిజోజతిసి

‡ 1:13 1:13 కొరిందిల్ క పవులు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 5:1, 4 దెక. § 1:14
1:14యోహాను 21:18-19 దెక. * 1:15 1:15పేతురు బోదన కెర కెర సంగిలిన్ ఎతిక్
మారుక్ రెగడ్ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడల్న్, మెనమానుస్ల్ సంగితతి. జేఁక, ఇనెన్ జా
మారుక్చి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి. † 1:16 1:16మతత్యి
17:1-5,మారుక్ 9:2-7, లూకా 9:28-35 దెక.
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అమ్ సొంత దెక అసుస్మ్. 17 కెఁయ మెలె, కీసి మెలె, దేముడు
అబొబ్సి జోక గవురుమ్ ఉజిడి కెరిల్స్ తె, చి
‡“ఈందె,ఈంజొయిఅంచొ పేమ తిలొపూతుత్ .
ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్”
మెనపరలోకుమ్ చొదేముడు అబొబ్సిజోచిఅవాడ్సూనయ్ లిపొది,
18పరలోకుమ్తెంతొచిజాఅవాడ్అమ్సొంత సూనల్మ్. కీసిమెలె,
అమ్ కిసొంత జో తెన్జా సుదిద్ తిలి డొంగె తిలమ్.

19 పూరుగ్ మ్ దేముడు జోచ కబురుల్ సంగిలసచి అతిత్ సంగిలిసి
ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె, మెన అమ్ తెదొడి దెకిలిస్ చి రిసొ
అమ్ క రుజుజ్ అయ్ లి. జాకయ్, దేముడు సంగిలి ఈంజ కబుర్
తుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన, రాత్ పాయితి పెందాలె దీసిత్ సుకొక్ తుమ్ చి
పెటిట్ ఉజిడ్ జతి రితి పబు అనెన్ జెతికయ్ జా వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక
అందర్ తె ఉజిడ్ దీసిత్ దీవు రగుమ్ జా అసెస్. జాకయ్ తుమ్ జాగర
తెన్ దెకన్ లె తుమ్ క చెంగిల్ తయెదె. 20ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్
అరుద్ మ్ కెరనమెలె, దేముడుచికోడుతె రెగడ్య్ లిస్ తెజోచి కేన్కోడు కి
కీసి అరుద్ మ్ కెరనుక జలె, మానుస్ సొంత జొయియ్ అరుద్ మ్ ఉచరన్ తి
రితి జయె నాయ్. జో దేముడు సొంత దిలి అరుద్ మ్ అమ్ కెరనుక
అసెస్. 21 కిచొచ్క మెలె, దస కబురుల్ తె కేన్ కి కెఁయఁక కి మానుస్చి
సొంత పెటిట్చి ఉచరన్ తతి తెంతొ చి నెంజె. గని దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ కేన్ కేన్ మానుస్ల్ క దెరిల్ గే, దేముడుచి సొంత కొడొ జేఁవ్
మానుస్ల్ లటట్బల్, రెగిడల్. జేఁవ్ జోచయ్కొడొ.

2
అబదుద్ మ్ క సంగితస సికడిత్ రిసొ

1 “దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్” మెన అగెగ్చ పొదులె,
పూరుగ్ మ్, అబదుద్ మ్ క కి అమ్ చ పెజల్ తె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె,
సగుమ్ జిన్ బార్ జల. దసిస్, తుమ్ తె కి అబదుద్ మ్ చి బోదన కెరస
‡ 1:17 1:17మతత్యి 17:5.
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తవుల. జేఁవ్ మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరుల మెలె, నాసెనుమ్ కెర ఇసుట్ మ్
అయ్ లజోవయించఅబదుద్ మ్తిరీమ్తిరీమ్సికడ, ‘పాపుమ్తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతు’ మెన జోచి జీవ్ దా జోవయింక గెననొల్ *పబుక
‘దేముడు నెంజె’ మెన సంగిల్ రితి జా, జోచి మరియాద కడిల్ రితి
ఇండుల. జేఁవ్ దసిస్ కెర,జోవయింక జెఁవివ్ చటుక్నపూరినాసెనుమ్
ఆననుల.

2జేఁవ్లాజ్నెంతె కెరపాపల్దెక దెక,అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్జోవయించి
పటిట్ గెచుచ్ల, చి “ఒహొ, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుక జొకరతి, గని
దసయ్ కమొ కెరతి” మెన, అనెన్ మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగుల,
చి జోవయించి ఇండుకతె పబుచి సతిత్మ్ వాటు నిసాక్రుమ్ డీసెదె.
3 జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ క తెలివి కొడొ బెదవ బెదవ, తుమ్ కి
అబదుద్ మ్ నంపజతి రితి తుమ్ క మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుల.
జలె, అగెగ్ తెంతొ జోవయించి సిచచ్ దేముడు సంగ అసెస్,జోవయించి
సిచచ్ రకితె అసెస్, చి జోవయించి నాసెనుమ్ కచితుమ్ జోవయింక
లయెదె.

4 అగెగ్యి పరలోకుమ్ చ దూతల్ సగుమ్ జిన్ †పాపుమ్ కెర
పాపుమ్ తె సేడిల్ రిసొ, దేముడు జోవయింక సిచచ్ కెరుక నే పిటట్య్ తె,
వెలిల్ ఆగిచిగొయిచితెఎతిక్చి కంట ఎటొట్ తిలిస్ తెజోవయింక గలదా,
ఎతిక్క తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి వెలిల్ సిచచ్ జతె ఎదక జేఁవ్ రకితి రిసొ,
జోవయింక ఎతిక్చి కంట ‡అందర్ తిల బోనుల్ తె గలయ్అసెస్.

5 పడొత్ , పూరుగ్ మ్ చ మానుస్ల్ చి రిసొ ఉచరెల్, జోవయించి
పాపుమ్ చి సిచచ్ జోవయింక నే పిటట్య్ తె, జేఁవ్ పొదులె సతిత్మ్
సాడుప కెరె తిలొ ఎకిక్ §నోవహ క చి జో తెన్ అనెన్ సతుత్ జిన్
జోచి కుటుంబుమ్ చ మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెర, ఒండి లోకుమ్ చ
పాపుమ్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్మొరి రితి, దేముడు వెలొల్ పాని పెటవ
బూరుమ్ తె డుఙడ గెలన్.
* 2:1 2:1యూదా, చెతత్ర్ నంబర్ చి కోడు దెక. † 2:4 2:4 ఆదికాండుమ్ 6:1-7.
‡ 2:4 2:4 నెంజిలె, ‘గొలుస్ల్ తెన్ బంద అసెస్, గెద’. యూదాతె 6 నంబర్ కోడు కి దెక.
§ 2:5 2:5 ఆదికాండుమ్ 6, 7 అదయ్యల్.
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6పడొత్ ,పూరుగ్ మ్పొదిచ *సొదొమచి, గొమొరామెల పటన్ల్ సార్
జతి రితి దేముడు సిచచ్ దా, కిచొచ్ జీవ్ నే తతి రితిపూరి నాసెనుమ్
కెర పుంచ దా, పడొత్ క పాపుమ్ ఇండిత మానుస్ల్ క ‘పాపుమ్ తె గెలె,
సిచచ్ జంక అసెస్’ మెన రుజుజ్ తతి రితి దేముడు జరుగ్ కెరొల్ . 7 గని,
ఒతత్చ పాపుమ్ సుదల్ ముదొద్ నే కెరంతిసి, జోవయించ ఆసల్ చ
కమొ దెక దెక బాద సేడొల్ సతిత్మ్ ఇండిలొ †లోతుక రచిచ్ంచుప కెరొల్ .
8జో సతిత్మ్ చొమానుస్ జేఁవ్ పాపుమ్ చమానుస్ల్ తె జితెతా దెకిలిస్
సూనిల్స్ చి రిసొ, జేఁవ్ కెరె తిల జోవయించ ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంత
పాపల్ చి రిసొ, రోజుక జోచి పెటిట్ దుకుమ్ సేడెత్ తిలొ.

9జలె, ఈంజ ఎతిక్ బెదయ్ లె కిచొచ్ దెకితసుమ్మెలె, జోవయింక
నిదానుమ్ తిలసక బాదల్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరుక కి, పడొత్ వెలిల్
తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీసిచి సిచచ్ జతె ఎదక సతిత్మ్ నెంజిలసక సిచచ్తె
రకుక కి దేముడు జానె. 10 ‡ముకిక్మ్ క కకక్ సిచచ్ దెంక మెలె,
మరియాద గెత ఆసల్ రితి ఇండితసక చి అదికారుమ్ క నే బితసక.
జోవయించ వెటాక్రుమ్ చ ఆసల్ క ఇండిత, అదికారుమ్ క నే బిత
మానుస్ల్, జలె, సొంత సెకిక నంపజా తా దయిరిమ్ తెన్ ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి ఇండితస జా, దేముడు కబుర్ తెదయ్ త పరలోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తిల దూతల్ గటక §దూసుప కెరుక కి బితి
నాయ్. 11 *పరలోకుమ్ చ దూతల్, మాతుమ్, జేఁవ్ మానుస్ల్ చి
కంట జోవయింక ఒగగ్ర్ సెకి అదికారుమ్ తిలె కి, పబుచి మొకెమ్ జేఁవ్
తిలె కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ క దూసుప కెరి తీరుప్ నే సంగితె తుకెల్ తతత్తి.

* 2:6 2:6ఆదికాండుమ్ 18:20-29.యూదాతె 7నంబర్ చికోడు కి దెక. † 2:7 2:7
ఆదికాండుమ్ 19:12. ‡ 2:10 2:10యూదా 8నంబర్ చికోడు దెక. § 2:10 2:10
పూరుగ్ మ్,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు దెతిసిచచ్ జరుగ్ కెరుకమెనమానుస్ రూపుమ్జల
దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమపటున్మ్ తె గెతికయ్,జాపటున్మ్ చమునుస్బోదల్ జేఁవ్
దూతల్ క లంజె కెర జోవయించిమరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోవయింక అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. పేతురు ఈంజ
ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్ క పాపుమ్ చమానుస్ల్ దూసుప

కెరె తిల. చిఅగెగ్చి ఇనెన్క టాలి జతయ్. * 2:11 2:11యూదా 9 నంబర్ చి కోడు దెక.
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12 †జేఁవ్మానుస్ల్, మాతుమ్, కీస జతతి మెలె, జంతువుల్ చ రిత,
జంతువుల్ రిత గునుమ్ తా, జోవయించి పెటిట్ అయ్ లిసి అరుద్ మ్
నెంతె దసేస్ జరుగ్ కెరతి, చి బోనుతె దెరున్ సేడ మొరి రిసొయి జెరమ్
తవుల. జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్, దసిస్, జేఁవ్ నేనిల్స్ చి రిసొ దూసుప
కెర తీరుప్ల్ సంగ సంగ, జంతువుల్ చి రితి జోవయించి నాసెనుమ్
జెఁవివ్ జవుల. 13జోవయించి పాపుమ్ జెఁవివ్ కవుల. కీస కమొతె
జేఁవ్ మానుస్ల్ సరద్ జతతి మెలె, లాజ్ నెంతె మెదెద్న్ చి ఉజిడ్ తె కి
ఇసుట్ మ్అయ్ లకమొకెరతి. ‡మురిక్చమరక్ల్రితజా,పబుచిపేమ
దెకయ్ త తుమ్ చ అనిన్మ్ తె బెద కతె తా, జా సుదిద్చిక వెటాక్రుమ్
కెరి రితి,జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ ల జోవయించి పెటిట్చ ఆసల్ లాజ్
నెంతె జరుగ్ కెరంతతి. 14 జోవయించ అంకివొ బెరు లంజె దెకుక.
జేఁవ్ జా పాపుమ్ కెరుక కెఁయఁక ములిత్ నాయ్. డిటుట్ మ్ నెంజిల
నంపజలసక సికడ పాపుమ్ కెరయ్ తతి. ఆసచి అలవాట్ కెరనయి
అసిత్, రితి పాపుమ్ చ బోదల్, జేఁవ్. 15 సతిత్మ్ చి వాటు ముల దా,
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి వేర వాట్ బుల, బెయోరుచొ పుతుత్ స్ §బిలామ్ చి
పటిట్ గెచచ్, జో గెలి వాట్ గెచచ్ అసిత్. పాపుమ్ తె లాబుమ్ కెరనుక
జోవయించిఅలవాట్,జోచిసరద్! 16జో *బిలామ్ చిసొంతపాపుమ్ చి
రిసొ, దేముడు జోక తీరుప్ కెరల్న్. మెలె, నే లటట్బిత్ గాడెద్ మానుస్చి
అవాడ్ క లటట్బ, బిలామ్ క కోడు సంగ,జోఉచరిల్ వెరి కామ్అడుడ్ కెరిల్.

17 జలె, పాపుమ్ చ జేఁవ్ మానుస్ల్ కీస జతతి మెలె, పాని
నెంజిల ఊటల్ చి రిత, †వాదు పెటట్నిలి పాని నెంజిల్ మబుబ్ల్ చ
† 2:12 2:12యూదా 10 నంబర్ చి కోడు దెక. ‡ 2:13 2:13యూదా 12 నంబర్ చి
కోడు దెక. § 2:15 2:15 యూదా 11 నంబర్ చి కోడు దెక. * 2:16 2:16
యూదా 11 నంబర్ చి కోడు కి దెక. బిలామ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్
సంగితొసొ జలెకి, చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మారుస్ప
కెరుక ఉచరొల్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక విరోదుమ్తిలమానుస్ల్ “డబుబ్ల్ దెమ్ దె”
మెంతికయ్,జాడబుబ్ల్ ఆసకయ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి కోడు పిటట్వుకఉచరొల్ ,
సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి దిలిసి పెజల్ కంక సికడొల్ , చి
పెజల్ లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14. † 2:17 2:17 యూదా 12, 13
నంబర్ చ కోడు దెక.
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రిత జా అసుస్. ఆకర్ దీసిచి రిసొ కిచొచ్ వాట జోవయింక రకితయ్
మెలె, అందర్ చి ఉపిప్రి అందర్. 18 కిచొచ్క మెలె, వెరి కమొచి
రిసొ గవురుమ్ లటట్బన, పాపుమ్ తెంతొ నొవర్ విడద్ల్ జల నొవ
నంపజలసక సికడ సికడ, ఆఁగిచ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతిస్ తె జోవయింక
అలవాట్ కెరతి. 19 ‡“ఆగన్ల్ చ గొతిమానుస్ల్ నెంజుస్, ఆగన్ల్
తెంతొ విడద్ల్ జా అసుస్స్. తుమ్ కిచొచ్ కెరెల్ కి బాద నాయ్” మెన
సికడ, వేర అరుద్ మ్ బెదవ పాపుమ్ సికయ్ తతి. గని జేఁవ్ దసిస్
సికడత్స కిచొచ్చ గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్ మెలె, మొరున్ దెత ఆసల్ చ
గొతిమానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, కేన్ అలవాట్మానుస్క ఏలుప
కెరయ్ గే, జా అలవాట్ తె జోమానుస్ గొతిమానుస్ జా అసెస్. 20 దసిస్
అమ్ చొపబుఅమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొయేసుకీసుత్ కజానిల్ సెకిక
ఈంజయ్లోకుమ్ చిపాపుమ్ ఇండుక తెంతొ విడద్ల్ జాతా, జేఁవ్ జా
పాపుమ్ వాట్ అనెన్ గెచచ్ సికుక్ జా దెరున్ సేడెల్, జేఁవ్ అగెగ్యి తిలి
పాపుమ్ చి కంట అనెన్య్ నాసెనుమ్ జా గెచచ్ అసిత్. 21 దేముడు
దిలి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సెలవ్ జేఁవ్ జాన జానయ్ ములిలి కంట,
జా సతిత్మ్ వాట్ జేఁవ్ కెఁయయ్ నే జానెల్ చెంగిల్ తతిత్. 22 సతిత్మ్ తిలి
టాలితె సంగిల్ రితి,జోవయింక జరుగ్ జా అసెస్. మెలె,సొంత ఒకనిల్సి
అనెన్ కతయ్ సూనొ, చి అండి దోయిజా తిలె, బురద్తె ఎంగడ్ జా అనెన్
మురిక్ కలొయ్జతయ్.

3
కీసుత్ పబు అనెన్ ఉత జెతి దీసి

1ఈది తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడ్లి దొనిన్చి ఉతుమ్. పేమ తిల బావుడుల్ ,
చి దొనిన్తె కి అంచి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్ మెలె, సతిత్మ్ చి నిదానుమ్ చి
తుమ్ చి మెనుస్తె తుమ్ క ఏక్ కోడు ఉచరసి రిసొ, తుమ్ క ఆతమ్
డిటుట్ మ్ కెరి రిసొ. 2 కిచొచ్ కోడు మెలె, *‘జరుగ్ జయెదె’ మెన
‡ 2:19 2:19యూదా 4 నంబర్ చికోడు దెక. * 3:2 3:2యూదా 17 నంబర్ చికోడు
దెక.
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దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస సంగిలిసి ఎతిక్, పడొత్ పబు జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొజోవయించబారికుల్ చిఅతిత్ తుమ్ క సంగిలసెలవ్
కొడొ ఎతిక్ తుమ్ కెర మెనయ్ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సి.

3 తొలితొ ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరనుక మెలె, ఆకర్
దీసల్ క †అనామ్నల్ చ మానుస్ల్ సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి ఆఁసత్స జా కెర,
జోవయించి పెటిట్చి పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి ఇండ. 4 కీస కొడొ లటట్బుల
మెలె. ‡“అనెన్ జెయిందె, మెన జో కీసుత్ సంగిలిసి కేతె జరుగ్ జలి?
అమ్ చపూరుగ్ మ్ చ జిఁయమొరిల్ తెంతొ కి, అనెన్ అగెగ్ తెంతొ,లోకుమ్
జెరుమ్న్ జలి తెంతొ కి, ఎతిక్మాములుమ్ అగెగ్చి రితి జరుగ్ జతయ్.”
మెన సంగుల. 5 దసిస్ సంగితస జాన జానయ్ కిచొచ్ కోడు ఉచరుక
నెసితిమెలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అగెగ్య్ తెంతొ ‘జరుగ్ కెరిందె’మెన దేముడు
ఒపప్న్ తికయ్, ఆగాసుమ్ అసెస్, చి §పాని తెంతొ, పానితె జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ, బూలోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి. 6 అనెన్, బూలోకుమ్
తెదొడి తిలిసి వెలొల్ పానిచి *బూరుమ్ క సిచచ్ జా నాసెనుమ్ జలి.
7జలె, దేముడుచి దసిస్ సెలవ్ క కి,జోచికోడుకయ్,అపెప్చిఈంజయ్
బూలోకుమ్ ఈంజయ్ ఆగాసుమ్ కి డడడ్ గెతి సమయుమ్ క రకితె
అసిత్. జో వెలిల్ తీరుప్ కెరి, జోక నెస పాపుమ్ ఇండిల మానుస్ల్ క
నాసెనుమ్ కెరి దీసి ఎదక దేముడు రకితె అసెస్.

8 గని, పేమ తిల బావుడుల్ , ఏక్ కోడు తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్
మెలె, పబుచిమొకెమ్ ఎకిక్ దీసి వెయివెరుస్ల్ చి రితి జతయ్, చి వెయి
వెరుస్లు ఎకిక్ దీసిచి రితి జతయ్. 9 పబు సంగిలి పమానుమ్ జో
నెరవెరుస్ప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరయ్మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరెల్ కి,జోఆరి
ఆలిస్మ్ కెరె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, “జోవయింతెన్ కోయినాసెనుమ్ తె
గెతునాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్జోవయించిపాపుమ్చిననములుత్ ”
మెన, తుమ్ చి రిసొయి జో ఆలిస్మ్ కెరయ్. 10 గని, జా వెలిల్ దీసి

† 3:3 3:3యూదా 18 నంబర్ చి కోడు దెక. ‡ 3:4 3:4యోహాను 14:3, 28 దెక.
§ 3:5 3:5 ఆదికాండుమ్ 1:2, 6, 7. * 3:6 3:6 ఆదికాండుమ్ 6-8 అదయ్యల్.
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జెతిసి కీసి తయెదె మెలె, కో నేనెల్ పొది చోరు అయ్ లి రితి జెయెదె.
తెదొడ్ క వెలిల్ అవాడ్ వీరిల్ రితి కెర, ఆగాసుమ్ తె తిలిసి డడడ్ గెచచ్
ఆగాసుమ్ కేడయ్ గెచెచ్దె, చి ఈంజ బూలోకుమ్ జేఁవ్ చ కమొ తెనిన్
†డడడ్య్ గెచెచ్దె.

11అపెప్ తిలిసి ఎతిక్ దసిస్ జా గెచుచ్క అసెస్. జలె, కీస మానుస్ల్
జాతుమ్ఇండుకమెలె,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ సుదిద్ తెన్ ఇండ, దేముడు
తెన్ బెద నిదానుమ్ ఇండ, 12జోచి వెలిల్ దీసి జెతె ఎదక ఎకిక్ ఆస
నిదానుమ్ ‡రకితెతా,జో §బేబేగిజెతిస్ కయ్రితిపారద్న కెర, సతిత్మ్
ఇండ. జా దీసిచి కామ్ క ఆగాసుమ్ డడడ్ గెచచ్ కేడెదె, చి జా ఆగిక
ఒతత్ తిలిసి ఎతిక్జూర గెచెచ్దె. 13జలెకి, జో పమానుమ్ సంగిలిస్ క
రకితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, *నొవి ఆగాసుమ్ క, చి సతిత్మ్ బెరిల్ నొవి
బూలోకుమ్ క రకితసుమ్.

14జాకయ్, పేమ తిల బావుడుల్ , ఇనెన్క తుమ్ రకితసు చి రిసొ,
పబు జా కెర తుమ్ క చజిలె, కిచొచ్ మురిక్ నెంతె కిచొచ్ పొరపాట్
నెంతె, జోచి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరె తా, సుదిద్ తంక తుమ్
దెకన. 15 అనెన్, అమ్ చొ పబు ఆలిస్మ్ కెరిస్ క ఉచరెల్, తుమ్ కిచొచ్
చిన మెలె, జో వాయిద కెరిస్ తె అనెన్ మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక జో
అవ్ కాసుమ్ దెతయ్. పబు జోక దిలి గాయ్నుమ్ చి రిసొ పవులు కి
ఇనెన్చి రిసొ ఇసి సంగ రెగిడల్న్† 16జోచ ఉతల్ ఎతిక్తె రెగిడిల్ రితి.
జోచ ఉతల్ తె తిలిసి సగుమ్ అరుద్ మ్ కెరనుక ఇదిల్ అలల్ర్ జంక
జతయ్. జేఁవ్ కొడొ సగుమ్ జిన్ నేనల్ మానుస్ల్, దొనిన్ మెనుస్ల్ తిల
మానుస్ల్,జోవయించిసొంతయ్ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమారుస్ప కెర,
† 3:10 3:10 డీసయ్ లిసి 8:7, 21:1,మతత్యి 5:18, 24:35,మారుక్ 13:31, లూకా
21:33,యోహాను రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:17. ‡ 3:12 3:12 దెసస్లొనీకుల్ క
రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 1:10, రోమియుల్ 8:19-25, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్
1:7, గలతీయుల్ 5:5, పిిలిపిప్యుల్ 3:20, ఎబీయుల్ 9:28. § 3:12 3:12
“జెవుస్”మెనపారద్న కెరుక జయెదె, మతత్యి 6:10, చి ‘ఒండి లోకుమ్ తె సుబుమ్ కబుర్

సూనయ్ జలె జా దీసి జెయెదె’ మెన కేనె డీసత్య్ మెలె, మతత్యి 24:14తె. * 3:13
3:13 డీసయ్ లిసి 21:1. † 3:15 3:15 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక. రోమియుల్
2:4, చి డీసయ్ లిసి 2:21 కి దెక.
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వేరయ్ అరుద్ మ్ సికడత్తి. దేముడుచి కొడొతెచ అనెన్ కొడొ కి దసిస్
మారుస్ప కెరతి. జలె,జోవయింక జెఁవివ్ నాసెనుమ్ కెరంతతి.

17జలె, పేమ తిల బావుడుల్ , ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్ సూన
జానుస్చి రిసొ, దేముడుచి కోడు నే సూన్ తమానుస్ల్ చి పటిట్ తుమ్ నే
గెతి రితి, తుమ్ చిసొంత నిదానుమ్ తుమ్ నే పిటట్వన్ తి రితి, తుమ్
జాగర తెన్ తా. 18 అమ్ చొ పబు, అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ
యేసుకీసుత్ చి దయతె ఇండ, జోచి గాయ్నుమ్ పోసన, ఆతమ్క తుమ్
వడడ్ . అపెప్, కి,జాఆకర్ దీసి ఎద కి కెఁయఁక తెఁయఁక కి జోక జొఒర!
ఆమేన్.
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