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

మొదొల్ కోడు
1అమ్ కఅబొబ్ జలొదేముడుక చిపబు జలొయేసుకీసుత్ క నంపజా

జోచి తెడి తిల దెసస్లొనీక పటున్మ్ చ సంగుమ్ చక *సిలావ్నస్ చి
తిమోతి, పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2 దేముడు అబొబ్స్ చి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ సేంతుమ్
తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

3తుమ్ చి నముకుమ్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జా గెతయ్, చి తుమ్ ఎతిక్జిన్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ రోజుక అనెన్ ఒగగ్ర్ పేమ కెరసుచి రిసొ, దేముడుక
అమ్ చి సరద్ నే సంగిలె నెంజె. తుమ్ చి రిసొ రోజుక అమ్ చి సరద్
జోవయింక సంగితసుమ్. 4 అనెన్ పబుక విరోదుమ్ జలస, తుమ్ క
ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరె తిలె కి, తుమ్ కిచొచ్ కిచొచ్ ఒగగ్ర్ బాదల్ సేడెత్ తిలె
కి, తుమ్ నిదానుమ్తా ఓరుస్ప జతసు, చి తుమ్ చి నముకుమ్ పిటెట్
నాయ్. జాకయ్ దేముడుచ కేన్ సంగుమ్ లుతె గెలె జవుస్, కబుర్
తెదయ్ లె జవుస్, తుమ్ చి రిసొయిదయిరిమ్తెన్ అమ్ చి సరద్ అనెన్
నంపజలసక అమ్ సంగితసుమ్.

5 జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ †అలల్ర్ సేడుక మెన
దేముడు తుమ్ క విలువ మెలి రితి దెక అసెస్. ‘దసిస్ తీరుప్ కెర
అసెస్’మెన, అనెన్ జా తీరుప్క ‘సతిత్మ్ చి’మెన కిచొచ్తె రుజుజ్ జతయ్
* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీలయు’బారికుల్ 15:22, 16:19, 17:4, పడొత్ కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2
నంబర్ ఉతుమ్ 1:19, చి పేతురు రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 5:12 దెక. † 1:5 1:5
బారికుల్ 5:41క దెకిలె, జోవయించి నావ్ జోవయించి కామ్ చి రిసొ, అమ్ అలల్ర్ బాదల్
సేడుక జో సెలవ్ దిలె కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయ్ తయ్మెలె,జోవయింతెన్ బెదుక జో అమ్ క విలువ
మెలి రితి దెకిలిసి.
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మెలె, తుమ్ ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తిలిస్ తెయి
రుజుజ్ జతయ్; ‡జోచిరాజిమ్ తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ జేఁవ్ అలల్ర్
సేడత్సు.

6 దేముడు సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొసొ జలిస్ చి రుజుజ్ కిచొచ్తె డీసత్య్
మెలె, తుమ్ క అలల్ర్ కెరసక జో సిచచ్ కెరెదె. 7చి జోచి కామ్ క బాదల్
సేడ అమ్ ఎతిక్జిన్ క జో సుకుక్మ్ దెతి పొదిక తూమ్ కి దస బాదల్
సేడల్సక కి జా సుకుక్మ్ దెయెదె. కెఁయఁక మెలె, పబు జలొ యేసు
§జోచిఅదికారుమ్దెకయ్ తపరలోకుమ్ చదూతల్తెన్, సుటుట్ నంత
ఆగి లగితి రితి జా జో ఉత జా జోవయించి గవురుమ్ రుజుజ్ జతి
పొదిక ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె. 8 చి దేముడుక నేనల్సక, పబు
జలొ అమ్ చొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి నే కెరల్సక సిచచ్ కెరెదె.
9జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, *నాసెనుమ్ తె గెచచ్ నాసెనుమ్ తెయి
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచుచ్ల, చి పబుతె జేఁవ్ గెచుచ్క నెతిరి,
జోవయించి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొచి జోచి ఒగగ్ర్ ఉజిడ్ చి రిసొ జేఁవ్
జోవయింక దెకుక నెతిరి. 10జా కెఁయఁక జరుగ్ జయెదెమెలె,జోఅనెన్
ఉతజెతికయ్దీసిక. జోజెతిసి కిచొచ్చి రిసొమెలె,జోకనంపజాజోచి
సుదిద్ జా జోచయ్ జలస జో తెన్ బెద గవురుమ్ జతిస్ తె గవురుమ్
జతి రిసొ, చి జేఁవ్ జోక దెక ఆచారిమ్ చి సరద్ జతి రిసొ. జోచి రిసొ
అమ్ తుమ్ క సంగిలి సాచి తుమ్ నంపజలదు, చి తూమ్ కి ఒతత్
బెదితె.

దెసస్లొనీకచ పవులీంసి పారద్న కెరిల్సి
11 జెంక తుమ్ చి రిసొ రోజుక పారద్న కెరసుమ్. కిచొచ్ మెన

మెలె, తుమ్జోచయ్జా,జోచిపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెతుమ్బెదుక
మెన దేముడు తుమ్ క బుకార అసెస్, చి జో తుమ్ క బుకారిల్ కెరిల్స్ క
‡ 1:5 1:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతెచి రిసొమదెనెఈంజేఁవ్బాదల్వాట్
తుమ్ క ఆతమ్క డిటుట్ మ్పూరి కెర తెయార్ కెరయ్.’ యాకోబు 1:2-4 దెక. § 1:7 1:7
నెంజిలె ‘జోవయించ ఒగగ్ర్ సెకిచ పరలోకుమ్ చ దూతల్ తెన్ ఉతజా….’ * 1:9 1:9
నెంజిలె, ‘మొరున్తె’. మెలె, ఆతమ్మొరున్తె, ఆకర్ చిమొరున్తె. డీసయ్ లిసి 2:11, 20:6,
20:14, 21:8.
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తుమ్ విలువ జతి రితి కెరుస్. తుమ్ ఉచరిల్ కేన్ చెంగిల్ కామ్ కి,
తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొచి ఎతిక్ కామ్ కి జోవయించి ఆతమ్సెకిక
జెయియ్మి కెరుస్. 12 తుమ్ ఇండితిస్ తె అమ్ చొ పబు జలొ యేసుచి
నావ్ గవురుమ్ జయెదె, జోవయించి తెడి తూమ్ కి గవురుమ్ జసెత్.
దేముడుచి పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయయ్ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతి
రిసొపారద్న కెరసుమ్.

2
1 బావుడుల్ , అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ అనెన్ ఉత జెతిస్ చి

రిసొ,జోక నంపజలస ఎతిక్జిన్జోతె గెచచ్జోతెన్ ఎకిక్తె బెదితిస్ చి
రిసొ, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన అపెప్ బతిమాలప్ జా సంగితసి మెలె,
2జా దీసి నే జెతె అగెగ్, అబదుద్ మ్ క, “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె. సివన్
దెకిలయ్, పబుచి కోడు,ఈంజ”మెన కో జవుస్ కిచొచ్ జవుస్ ఆతమ్చి
సెకిక సంగిలె, నెంజిలె “దీసి పాఁవ అయ్ లి గె” మెన కేన్ జవుస్
మానుస్సొంతసెకికఉచరసంగిలె,నెంజిలె “దీసిపాఁవఅయ్ లిమెన
అమ్ చి తెన్ ఉతుమ్ తె అయ్ లి” మెన కో జవుస్ సంగిలె, తుమ్ చి
మెనుస్ తుమ్ బమమ్ జా నాయ్, నంప కెర నాయ్. 3 కోయి దస
కొడొ సంగిలె, తుమ్ మోసిమ్ సేడ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, పబు అనెన్
జెతికయ్జాదీసి నే జతెఅగెగ్,తొలితొ, ఒండిలోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్
మానుస్ల్ దేముడుక విరోదుమ్ జతి వెలిల్ బాద జరుగ్ జంక అసెస్.
దేముడు సంగిలిన్ ఎతిక్క విరోదుమ్ జలొ *పూరి వెలిల్ మూరుక్మ్
బుదిద్ జలొసొఈంజలోకుమ్ తెబార్ జంక అసెస్,జోపూరినాసెనుమ్
జా గెతొసొ.

4జో వెలొల్ మూరుక్డు కీసి జయెదె మెలె, కేన్ దేముడు మెలొసొక
కి కేన్ జొకరి వసుత్ వక కి జో విరోదుమ్ కెర, “ఆఁవ్ వెలొల్ ” మెనన,
దేముడుచి గుడితెచి ముకిక్మ్ జలి టాన్ తె వెస కెర, “ఆఁవ్
* 2:3 2:3 డీసయ్ లిస్ చి పుసత్కుమ్ తె దసొమానుస్చి రిసొచ కొడొతె ‘జంతు’ మెనటాలి
తెన్ సంగితయ్. డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్తెంతొ 17 అదయ్యిమ్ఎద, చి 19,
20 అదయ్యల్ దెక.
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దేముడు” మెనన సంగెదె. 5తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ తిలి పొది కి తుమ్ క
ఈంజ ఎతిక్ సంగిలయ్. ఏద కెరుస్ నాయ్ గె?

6జలె,దేముడుసెలవ్దిలికాలుమ్ కయ్జోమూరుక్డుబార్జంక
జయెదె. గని అపెప్ నేబార్ జంక కిచొచ్ అడుడ్ తయెదె గే తుమ్జానుస్.
7మదెనె జో మూరుక్డుచి బుదిద్ ఈంజ లోకుమ్ తె జేఁవ్ చి పాపుమ్
లుంక,చోరు తిరీమ్తిరీమ్ కెరయ్, గనిజోకఅడుడ్ కెరొసొఅడుడ్ కెరుక
ములిలెకయ్,జాబాదఎదారుద్ మ్జాపూరిఅలల్ర్ కెరెదె. 8తెదొడ్ కయ్
జోమూరుక్డుబార్జాజోవయించికామ్ఎదారుద్ మ్ కెరెదె. గని పబు
జలొయేసు అనెన్ ఉత జా డీసిత్స్ కయ్ జొయియ్ జో మూరుక్డుచి సెకి
గెచచ్వయ్ గెలెదె. చి రితి జోచి చోండి తెంతొ జెతికయ్ †వాదుకయ్
జోవయింకమారయ్ గెలెదె.

9జోమూరుక్డు జలొసొకేనెతెంతొజాతయెదెమెలె, సయ్ తాన్ చి
సెకి తెంతొ బార్ జా తయెదె. అయ్ లె, జో సయ్ తాన్ చి ఒగగ్ర్ సెకి
తెన్ అబదుద్ మ్ చ ‡మాయల్ జత వెలొల్ వెలొల్ కమొ గటిట్ఙ కెర కెర,
10నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క తిలసకమోసిమ్ కెరెదె. కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్
తిలిసి జేఁవ్ పేమ కెరుక నెసిలచి రిసొ రచచ్న జతి నాయ్. 11సతిత్మ్
జేఁవ్ నెసిలి రిసొ, ‘అబదుద్ మ్, జలె, నంప కెరు’ మెన, ‘జేఁవ్ ఆతమ్
గుడిడ్ జతి రితి జా మోసిమ్ తె దెరున్ సేడుత్ ’ మెన దేముడు సొరప్ కెర
తయెదె. 12 దసిస్, కో సతిత్మ్ నంప కెరి నాయ్, గని పాపుమ్ క ఆస
జవుల గే, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

పబుక నంపజలస రచచ్నతె గెతిస్ చి
13 పబు పేమ కెర ఓ బావుడుల్ , తుమ్ చి రిసొ దేముడుక అమ్ చి

సరద్ నే సంగిలె నెంజె. రోజుక తుమ్ చి రిసొ జోవయింక అమ్ చి
† 2:8 2:8 నెంజిలె ‘కోడుక’. డీసయ్ లిస్ 19:21తె సయ్ తాన్ చి సేవ కెరె తిలసచ
సయ్ నుయ్ముల్ క పబు జోవయించి చోండితెచి కడుగ్ మ్ క మారెదె. జా కండా జోవయించి
కోడుకయ్ టాలి జతయ్. ఇనెన్ కోడుచి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. ‡ 2:9 2:9
డీసయ్ లిసి 12:9, చి 13 అదయ్యిమ్ దెక. 13:13తె మాయచ వెలొల్ వెలొల్ కమొచి కోడు
అసెస్.
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సరద్ సంగితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, §తుమ్ *రచిచ్ంచుప జంక మెన
మొదొల్ తెంతొ జో నిసానల్న్. కీసి రచిచ్ంచుప జంక మెలె, తుమ్
జోవయించయ్ జతి రితి జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క సుదిద్
కెరి వాటు, చి సతిత్మ్ తుమ్ నంప కెరి వాటు. 14పబు జలొ అమ్ చొ
యేసుచి గవురుమ్ తె తుమ్ బెదితి రిసొ, తుమ్ ఇసి సుదిద్ జంక
సతిత్మ్ నంప కెరుక మెన దేముడు తుమ్ క బుకారల్న్. కేన్ వాటు
బుకారల్న్మెలె,అమ్సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లివాటు. 15జాకయ్,
బావుడుల్ , తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ, చి అమ్ చి అతిత్ దిలిసి ఎతిక్, మెలె,
అమ్ ఒతత్ తిలి పొది సికడిల్సి కి ఇనెన్ తెంతొ ఉతుమ్ రెగడ్ సికడిల్సి కి,
తుమ్ డిటుట్ మ్ దెరన, జయి రితి ఇండ.

దెసస్లొనీకచ రిసొ పవులీంసిపారద్న
16 పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ , అనెన్ అమ్ క అబొబ్ జలొ

దేముడు జోవయించి దయక అమ్ క పేమ తా, కెఁయఁక తెఁయఁక
తిలి దయిరిమ్ దెతి పరలోకుమ్ తె గెచచ్ జితి దయిరిమ్ కి అమ్
ఎతిక్జిన్ క దా అసిత్. 17 జలె, ‘తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ క జోవయించి
ఆతమ్కచి దయిరిమ్ కెరె తా తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక సతిత్మ్ ఇండితి
రితి సతిత్మ్ లటట్బిత్ రితి తుమ్ క డిటుట్ మ్ నిదానుమ్ కెరె తతుత్ ’ మెన
అమ్పారద్న కెరసుమ్.

3
అమ్ చి రిసొ కిపారద్న కెర

1 పడొత్ అనెన్ కిచొచ్ మెలె, బావుడుల్ . పబుచి సుబుమ్ కబుర్
తుమ్ తె సూనయ్ తికయ్ జా కీసి తుమ్ తె పలితుమ్ దెరిల్ గే, అమ్
ఇనెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తిసి కి అడుడ్ నెంతె జీన పలితుమ్

§ 2:13 2:13 నెంజిలె, పబుక నంపజతస మొతుత్ మ్ తె తూమ్ నొవొ జతి రితి తొలితొ
నంపజంక మెనయ్ జో నిసానల్ మెన ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె అసెస్.
* 2:13 2:13మెలె, పాపుమ్ తె తెంతొ, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ, చి సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక.
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దెరె తవుస్ మెన అమ్ చి రిసొ తూమ్ పారద్న కెర. 2 బుదిద్ నెంజిల
కుసిస్దుమ్ చమానుస్ల్ కెర అలల్ర్ తెంతొ అమ్ రచిచ్ంచుప జతి రితి
తుమ్పారద్న కెర. సగుమ్ జిన్ పబుక నంప కెరి నాయ్, గెద.

3 పబు, నముకుమ్ జలొసొ, చి తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ తతి రితి
జో సెకి దెయెదె, చి సయ్ తాన్ కెరయ్ త అలల్ర్ తుమ్ క నే లయితి రితి
జొయియ్ అడుడ్ దెయెదె. 4తుమ్ చి రిసొ ‘అమ్ సంగిల్ రితి నిదానుమ్
కెరతి, నిదానుమ్ కెరె తవుల’ మెన పబుచి తెడి దయిరిమ్ తెన్
అసుస్మ్. 5జోవయించిఇసుట్ మ్ రితితుమ్కెరి రితి,దేముడుచిపేమ
కీసుత్ పుతుత్ స్ చి నిదానుమ్, తుమ్ చి పెటిట్ పబు దెవుసు.

కామ్ కెర కెర జితిస్ చి రిసొ
6బావుడుల్ , పబు జలొ అమ్ చొ యేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ తుమ్ క

కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్ మెలె, పబుక నంపజలొ కేన్ బావొ కిచొచ్ కామ్
నే కెరె బదుద్ కుమ్ జా జితయ్ గే, ‘నిదానుమ్ తెన్ కామ్ కెర కెర
జియ’మెనఅమ్సంగిలిసిపిటట్వన్ తయ్. దసొచొకతుమ్దూరితా.
7ఆమ్ కెరి రితి తుమ్ దెక సికిలె చెంగిలి మెన తుమ్ సొంత జానుస్.
తుమ్ చి తెన్ అమ్ తిలి పొది బదుద్ కుమ్ జము నాయ్. 8చి డబుబ్ల్
నే దెతె కచి అనిన్మ్ కమొ నాయ్, గని కకక్ బోద నే కెరి రిసొ, సెమ
సేడ సేడరాతిమెదెద్నె *సొంతకామ్ కెర కెరయ్జితెతిలమ్. 9జితిసి
గట తుమ్ తె ఆరి నఙుక జతి, చి అమ్ చి కామ్ చి రిసొ, గని ‘అమ్ క
దెక జేఁవ్ కి బుదిద్ సికుక్త్’మెన, దసిస్సొంతకామ్కెర కెరయ్జిలమ్.
10 కిచొచ్క మెలె, “కో కామ్ కెరె నాయ్ గే, కవుస్ కి నాయ్” మెన ఆడ
దిలమ్. 11 తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసుమ్ మెలె, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్
బదుద్ కుమ్ జా కామ్ నే కెరె, ఆరి బుల బుల వేర మానుస్ల్ చి కామ్
పిటట్య్ తతి మెన సూన అసుస్మ్. 12 దస మానుస్ల్ చి రిసొ పబు
జలొయేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ కిచొచ్ ఆడ దెతసుమ్, కిచొచ్ బతిమాలప్
జా సంగితసుమ్ మెలె, “బమమ్ నెంతె పూచి తెన్ తుమ్ సొంత కామ్

* 3:8 3:8 పవులు టంబుగుడడ్ల్ తున తెయార్ కెరెదె.
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కెరనయి జియ” మెంతసుమ్. 13బావుడుల్ , చెంగిల్ కామ్ క జెతిసి
ఎతిక్ కెరుక తుమ్ బదుద్ కుమ్ జానాయ్.

14ఈంజఉతుమ్ తెఅమ్సంగిల్రితికోకెరెనాయ్గే, ‘జోవయింక
బుదిద్ జెతికయ్ రితి గడియ లాజ్ జవుస్’ మెన, జో కొనొస్ గే తుమ్
దెక చిజోవయింకజామదెనె తుమ్ తె బెదవననాయ్. 15జోవయింక
విరోదుమ్ దెక నాయ్, గని జోవయింక ‘కీసుత్ చి తెడి బావొ జయెదె’
మెన, జోవయింక బుదిద్ జెతె ఎదక జోవయించి పూచి జో కెరి రితి
జోవయింక సికడ.

ఆకర్ చిపారద్న
16సేంతుమ్ దెతొపబుసొంత తుమ్ చిపెటిట్ జోవయించి సేంతుమ్

పూరి దెతె తవుస్. తుమ్ ఎతిక్జిన్ క పబు తోడు తవుస్.
17 ఆఁవ్ పవులు సొంత ఆతు తెన్ ఈంజ ఆకర్ కోడు రెగిడత్సి.

అంచి ఎతిక్ ఉతుమ్ క ‘అంచి’మెన ఆఁవ్ ఇసి రెగిడిత్సి గురు జవుస్.
అంచి రెగుడ్ క ఇసి తయెదె.

18అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ క ఎతిక్జిన్ తెన్
తవుస్!
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