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తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్చి

ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 పేమ తిలొ అంక పుతుత్ జలొ రితొ తిమోతిక, దేముడుచి

సెలవ్ చి రిసొయేసుకీసుత్ చి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొజోచొ
బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్.

“అంచొ పుతుత్ జలొ యేసుకీసుత్ క కో నంపజవుల గే, జేఁవ్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెద, మొరెల్ అంచి తెన్ జింక ఆఁవ్ వరుమ్
దెతసి” మెన పమానుమ్ కెలొ దేముడు అంక జోవయించి కామ్ క
నిసాన అదికారుమ్దా అసెస్.
జలె, దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ క పబు జలొ కీసుత్ జలొ యేసుచి

దయ కనాక్రుమ్ సేంతుమ్ తుచి ఉపిప్రి తవుస్!
తిమోతి చి నముకుమ్ చి రిసొ పవులు సరద్ జలిసి

3 దేముడుచి సేవ పొరపాట్ నెంతె సతిత్మ్ తెన్ ఆఁవ్ కెరసి మెన
అంక దయిరిమ్. అంచ పూరుగ్ మ్ చ కి జోకయ్ జొకరె తిల. ఆఁవ్
కెఁయయ్ పారద్న కెరెల్ కి, తుక నే పఁవిస్తె, తుచి రిసొ జో దేముడుక
అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 4తుక అనెన్ దెకుక కోర్ పజా,రాతిమెదెద్నె
ఉచరె తతత్సి. తుక అనెన్ దెకిలె, పూరి సరద్ జయిందె. తుయి ఏడిల్సి
ఆఁవ్ఏద కెరసి, 5చిమాయనెంజిలితుచినిదానుమ్ చినముకుమ్ చి
రిసొ ఉచరెల్, మంతిర్ అపప్ది జలి లోయిచి అయయ్ద్ జలియునీకే చి
అగెగ్ తెంతొ చి నముకుమ్ తిలిసి ఆఁవ్ ఏద కెరసి. జోవయించి ఎదిలి
నముకుమ్ తుచి పెటిట్ కి తయెదె. 6జాకయ్ తుక ఆఁవ్ అపెప్ కిచొచ్
ఉచరవడత్సి మెలె, జా సుటుట్ ఆఁవ్ తుక బోడి చడ పారద్న కెరిల్స్ తెన్
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దేముడుతుచిపెటిత్ దిలివరుమ్అనెన్ఒగగ్ర్ పలితుమ్దెరిరితితుయి
వాడిక కెరె తా. 7 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ దిలిసి
అమ్ క బియాయ్రల్ తతుత్ మెన నాయ్, గని “అంచి పరలోకుమ్ చి
ఆతమ్సెకి,అంచి పేమ,అంచి తిరీంచి బుదిద్ జోవయించి పెటిట్ కామ్ కెరె
తా పలితుమ్ దెరుస్”.

8జాకయ్,పూరిదయిరిమ్తెన్తా,అమ్ చొయేసుపబుచి రిసొచి
సాచి సంగుక తుయిలాజ్జానాయ్, గని తుచి పెటిట్ తిలి దేముడుచి
సెకిక సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొచి అలల్ర్ తుయి కి ఓరుస్ప జా.
పడొత్ ,జోవయించిరిసొఆఁవ్జేల్ తెతిలిస్ కలాజ్జానాయ్. 9ఈంజొ
దేముడు అమ్ క నిసాన సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెర,
జోవయించి సుదిద్ అమ్ ఇండిత్ రితి అమ్ క బుకారా అసెస్. అమ్ క
కిచొచ్ పునిన్మ్ అమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ నాయ్, గని “కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొజతొయేసుచి అతిత్ జోవయించిఉపిప్రి అంచి దయతియిఁదె”
మెనయ్, కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ సొంత *ఇసుట్ మ్ జా అమ్ క
జా వరుమ్ దిలన్. 10 అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్
ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జలిసి తెన్ ఈంజ జో దిలి వరుమ్ రుజుజ్
జా అసెస్. యేసుపబు మొరున్చి ఉపిప్రి జీన పాడ్ కెర గెల కెర,
పరలోకుమ్ తె గెతి జీవ్, ‘పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్ దొరుక్
జయెదె’, ‘నాసెనుమ్ తె గెచుచ్క పిటుట్ క జయెదె’మెన రుజుజ్ దెకవ,జా
రుజుజ్ జలిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అమ్ క దొరుక్ కెర అసెస్.

11 జలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవ బోదన కెరి రిసొ
జోవయించి బారికి జా బులుక మెన, పబు అంక నిసాన అదికారుమ్
దిలన్. 12ఈంజయికామ్ఆఁవ్కెరిల్ రిసొఆఁవ్ఇససెమల్సేడత్సి. గని
అంక లాజ్నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నంపజలొసొకజాని, చి †జోచి
అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్ పాడ్ నే జతి రితి,లోకుమ్ చమానుస్ల్ క
తీరుప్ కెర ఏలుప కెరుక మెన పబు గవురుమ్ తెన్ అనెన్ జెతికయ్జా

* 1:9 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5. † 1:12 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అతిత్
జో సొరప్ కెరిల్సి కిచొచ్….’
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వెలిల్ దీసి ఎదక జో దెకుక జోక సెకి అసెస్ మెన అంక పూరి దయిరిమ్
అసెస్.

13జలె,అంచితెతుయిసూనల్ బోదనకొడొరితియేసుకీసుత్ చి తెడిచి
నముకుమ్ చి పేమ తెన్ తుయి నంపజలస్ క సికడుక ములు నాయ్.
14 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ సికడొల్ పబు తుచి అతిత్
సొరప్ కెర దిలి సతిత్మ్ కిచొచ్పాడ్ నే జతి రితితుయిజాగర దెకితెతా.

15 ఆసియా పదేసిమ్ చ ఎతిక్జిన్ అంక ములిల మెన జానిస్.
జోవయింతె పుగెలుల్ చి హెరొమ్గెనే, గెద. 16 గని ఒనేసిపొరుక, జలె,
జోవయించి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ క పబు కనాక్రుమ్ దెకితె తవుస్. జో
ఒగగ్ర్ సుటుల్ అంక పేమ దెకవయ్ దయిరిమ్ కెరల్న్. ఆఁవ్ జేల్ తె
తిలిస్ చి రిసొ జో లాజ్ జయె నాయ్. 17 జో ఇతత్ల్ ఈంజ రోమ్
పటున్మ్ తె జా, సరద్ తెన్ అంక చజ జా తోడు దిలన్. 18 ‘యేసుపబు
అనెన్ ఉత జా లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా వెలిల్ దీసిక ఒనేసిపొరుచి
ఉపిప్రి జో కనాక్రుమ్ తితి రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’ మెనయ్
అంచిపారద్న ఎపెసుతె జో తోడ్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తుయిపూరిజానిస్.

2
తిమోతిక పవులు అనెన్ నిదానుమ్ సంగిలిసి

1 అంచొ పుతుత్ , కీసుత్ జలొ యేసుచి దయక తుక జో దిలి సెకిక
తుయి డిటుట్ మ్ తా. 2 చి ఒగగ్ర్ సాచుల్ చి మొకెమ్ తుయి అంచితె
సూనిల్సి ఎతిక్ జేఁవ్ కి అనెన్ మానుస్ల్ క సికడిత్ రితి, నిదానుమ్ తిల
అనెన్ మానుస్ల్ క తుయి సికడు. 3 పడొత్ , చెంగిలొ తిలొ కేన్ జమాను
కీసి బాదల్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ కెరెదె గే, తుయి కి పబుచి కామ్ చి
రిసొ బాదల్ సేడిత్సి తుయి కి ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా. 4 పడొత్ ,
జమానుల్ తె బెదితొసొచెంగిలొచొజలె,కామ్ తెతిలె, వేరమాములుమ్
మానుస్ల్ చ కమొతె జో బెదె నాయ్, నెంజిలె వేరచితె బెదిలె, సికుక్
జాజోవయింక దిలికామ్పిటట్యెదె. జోచొఎజొమానిమెనిస్తి రితిజో
తియారిల్కామ్చెంగిల్కుటట్వుకమెనమెనుస్దాఎకిక్నిదానుమ్కెరెదె.
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5పడొత్ , నిగితి కెల్ క జవుస్ బెదితొసొ జలె, జేఁవ్ కెరల్య్ చి బెదితి రితి
కెరెల్కయ్జోజీన గురి నఙనుక జయెదె. 6పడొత్ , పంటొలాయిలెపొది,
కో తొలితొ జోవయించి వాట నఙనుక విలువ మెలె, నిదానుమ్ కామ్
కెరొల్ తిలొసొ విలువ, బదుద్ కుమ్ చొ నాయ్, గని నిదానుమ్ కెరొసొ.
7 ఆఁవ్ ఇనెన్ రెగిడల్ టాలివొచి రిసొ చెంగిల్ ఉచరు. తుయి పూరి
అరుద్ మ్ కెరంతి రితి పబు తుక సికడెదె.

చి సెకి
8 యేసుకీసుత్ దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ మొర అనెన్

జిలిసి ముకిక్మ్ క తుయి ఉచార కెరంతె తా. జోచి రిసొ ముకిక్మ్ క
ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుకమెన పబు అంచి అతిత్ కామ్సొరప్
కెర దా అసెస్, గెద. 9 జయియ్ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తె తిలి
రిసొ ఇస సెమల్ సేడ అసిస్, కిచొచ్ జవుస్ నేరిమ్ కెరొల్సొ మెన దెకిల్
రితి అంక ఈంజేఁవ్ గొలుస్ల్ బంద అసిత్. గని అంక కిచొచ్ దయిరిమ్
మెలె, దేముడుచి సుబుమ్ కబుర్ కోడు బందుక నెతిరి. 10జాకయ్
దేముడు నిసానల్సక ‘సూన నంపజా కీసుత్ జలొ యేసుచి నావ్ తెన్
పాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతుత్ ’మెనయ్, కిచొచ్ సెమల్ జలెకి ఆఁవ్ ఓరుస్ప జతసి.

11 ‘దేముడుచి కోడు ఈంజ’ మెన ఏక్ కిచొచ్ కచితుమ్
దెరన్ తసుమ్మెలె,
“జోవయింతెన్మొరల్మ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ జిమ్ దె.
12జోవయించినావ్ చి రిసొబాదల్ ఓరుస్ప జలమ్మెలె,
కచితుమ్జోవయింతెన్ *ఏలుప కెరుమ్ దే.
‘జోవయింక నేనుమ్’మెలి రితి ఇండిలె,
జో కి అమ్ క ‘జోవయింకయ్ నేని’మెనజోఅమ్ క తియనెనాయ్.
13ఆమ్ నిదానుమ్ నెంజిలె కి,
జో ఎకిక్ నిదానుమ్తా గెతయ్.”
* 2:12 2:12 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 4:8, డీసయ్ లిసి 5:10, 20:4, 6 చి
22:5.
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జోవయించి సతిత్మ్ చి రిసొ జో అబదుద్ మ్ కెరుక నెతె, జోవయించి
కోడు పిటట్వుక నెతె.

కామ్ క నెంజిత కొడొజుజయ్ తిస్ చి రిసొజాగర సంగిలిసి
14ఈంజ ఉపిప్ర్ చి కోడుచి రిసొ ఒతత్చ నంపజలస్ క తుయి ఏద

కెరవు, చి ‘కామ్ క నెంజిల రితయ్ కొడొ జుజయ్ తిసి ముల’ మెన
పబుచి నావ్ తెన్ జోవయింక జాగర సంగు. 15తుచి కామ్ క ‘చెంగిల్
కెరయ్’ మెన దేముడు ఒపప్న్ తి రితి జోవయింక ఎకిక్ నిదానుమ్
జంక తుయి ఎకిక్ ఆస జా, డొంగె సోగ వాటు గగగ్డిత్ రితి, సూన్ తస
పూరిఅరుద్ మ్ కెరంతిరితి,దేముడుచిసుబుమ్కబుర్సరిగాసికక్డు.
దసిస్ నిదానుమ్ తిలె, తుక జో దిలి కామ్ క ‘నిదానుమ్ కెరల్య్’
మెనయ్ తుయి లాజ్ జంక నాయ్. 16 జలె, దేముడుచి మరియాద
కడ రితి కామ్ క నెంజిల కొడొ లటట్బిత్సి, కొడొ జుజయ్ తిసిక దూరి తా.
దస కొడొతె బెదిలె, మానుస్ల్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పాడ్ జతి రితి దేముడుక
జోవయింక దూరి కెరిల్ రితి జయెదె. 17 కిఁవొవ్ జలి గావు ఒగగ్ర్ జలె,
ఒండొయిమానుస్కకాగెలకీసిపాడ్కెరెదెగే,దసిస్,దసకామ్ కనెంజిల
కొడొ లటట్బిత్సి మానుస్చి ఆతమ్క పాడ్ కెరెదె. దసిస్ జల మానుస్ల్,
హ మె యునుచిపిలేతును. 18జేఁవ్ కిచొచ్ఏక్తపుప్సికడత్తిమెలె,
“మొరల్మానుస్ల్ క దేముడు జియడెదెమెలిసిపడొత్ కయ్జరుగ్ జయెదె
మెలిసి అబదుద్ మ్. అగెగ్యి తెంతొ ఆతమ్ రగుమ్ క జరుగ్ జా అసెస్.
ఆఁగ్ రగుమ్ క జరుగ్ జంక నెంజె” మెన జేఁవ్ సికడ, సగుమ్ జిన్ చి
నముకుమ్ పాడ్ కెరతి. 19 గని దేముడుచి రాజిమ్ క ‘గేరు’ మెన
దెకిలె,జా గేరుచి పునాదితె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
†“కోజోవయింక నిదానుమ్తాజోచయ్జాఅసిత్ గే పబు జానె” పడొత్ ,

“పబుచి నావ్ కో దెరతి గే,
పాపుమ్ తె బెదుత్ నాయ్, గనిముల దెతు!” మెన రెగడ్ అసెస్.

20 జలె, కేన్ జవుస్ వెలొల్ గెరి ఎతిక్ రగల్ గెర్ చి కామ్ చ సామనుల్
తవుల. సగుమ్బఙర్ చ,సగుమ్వెండిచ, గనిదారుతెన్ కిమతిత్ తెన్
† 2:19 2:19 సంకాయ్కాండుము 16:5, 26.
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తెయార్కెరల్స కితవుల. జేఁవ్సామనుల్ తెసగుమ్,జలె,మాములుమ్
మరియాదచ కమొక వాడిక కెరస. సగుమ్, జలె, నిసాక్రుమ్ కమొక
వాడిక కెరస. 21 జలె కేన్ మానుస్ ఆతమ్ నిసాక్రుమ్ కెరి పాపుమ్
గెచచ్వన గెలె, జలె, మరియాద కామ్ కెరి సామన్ చి రితి జయెదె. జో
దసిస్ సుదిద్ జలె, కేన్ చెంగిల్ కామ్ చి రిసొ కి జో గేర్ చొ ఎజొమానిక
జో కామ్ క జెయెదె. పబుచి కామ్ క తుయి దసిస్ సుదిద్ తిలి కామ్ క
జెతికయ్ వసుత్ జా.

22 జాకయ్, బుదిద్ నెంజిల ఉబెడల్ జత ఆసల్ క తుయి దూరి
తా, సుదిద్ ఆతమ్ తెన్ పబుక ఎకిక్ నిదానుమ్ తా జోవయించి నావ్
దెరస ఎతిక్జిన్ తెన్, సతిత్మ్ బుదిద్ , నిదానుమ్ చి నముకుమ్, పేమ,
సేంతుమ్ కయ్, జేఁవ్ తుయి కోర్ ప జతెతా.

23 బుదిద్ నెంజిల కామ్ క నెంజిల కొడొ జుజయ్ తిస్ క దూరి తా.
దసచతె బెదిలె మానుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ గగొగ్ ల్ జా జటిట్ జతతి.
24 పడొత్ , పబుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్ జలెకి, గగొగ్ ల్ జతొసొ జంక
జయె నాయ్. జో కీసొ తంక మెలె, మెతత్న తా ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్
దెకితొసొ, తెలివి తెన్ చెంగిల్ బోదన కెరొసొ, కుసిస్దుమ్ నే జతె
బాదల్ ఓరుస్ప జతొసొ జంక. 25 పడొత్ , చి బోదనక వేరయ్ సంగిత
మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి గగొగ్ ల్ నే జతె జోమానుస్ మరియాద తెన్ సరిగా
అరుద్ మ్ సంగుక సికుక. దసిస్ మరియాద తెన్, ‘జో మానుస్ తపుప్
ఒపప్న విసారుమ్జా సతిత్మ్ దెరనుస్’మెన ఏక్ వేల దేముడు సెలవ్
దెయెదె, 26చి సయ్ తాన్ తె దెరున్ సేడిల్స్ తెంతొ, జోవయించి ఇసుట్ మ్
రితి కెరెతిలిస్ తెతెంతొజోమానుస్ విడద్ల్ జయెదె,చిబుదిద్ జాపబుచి
ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక దెరెదె.

3
ఆకర్ దినాల్ కమానుస్ల్ చ బుదిద్

1అపెప్,మాతుమ్, కిచొచ్మెనతుయిచినుమెలె,ఈంజఉగుమ్ చ
ఆకర్ దినాల్ క నెంజిల బాదల్ జెవుల. 2 తెదొడ్ క మానుస్ల్ కీసి
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జవుల మెలె, వేర మానుస్ల్ చ బాదల్ క నే ఉచరె, ‘అమిమ్ చెంగిల్
తమ’మెనయ్ఎకిక్జోవయింకయ్జెఁవివ్ఉచరంతెతవుల,డబుబ్ల్
ఆస జఁయి గెచుచ్ల, సొంత గవురుమ్ సంగితె తవుల, బడాయ్ జతె
తవుల,మానుస్ల్ క చి దేముడుక దూసుప కెరె తవుల, అయయ్సిఁసిచి
కోడు నే సూన్ తె, జేఁవ్ పాయ పోసిలి సెమ సేడిల్స్ నేనిల్ రితి జేఁవ్
అయయ్సిఁసికతోడ్కెరుకములుల,దేముడుచిసుదిద్ నెంజిలసజవుల,
3 కనాక్రుమ్ నేన్ తె తవుల, మానుస్ల్ కటుట్ తెన్ తంక నెసుల,
కుసిస్దుమ్ క అనెన్మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి ఆరిచ నిందల్ సంగితె తవుల,
నే నేనల్స జవుల,మానుస్ల్ క బియడత్స జవుల, చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్క
విరోదుమ్ సుదల్ జవుల, 4ఉపమెనుస్ తెన్ తవుల, ‘వేరమానుస్ల్ క
బాద కెరసుమ్’ మెన నే దెకితె ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరుల, పుల
తా బులుల, దేముడుక పఁవస్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి సరద్ కెరంతె తవుల,
5 చి ‘దేముడుక జొకరసుమ్’ మెనన మానుస్ల్ చి మొకెమ్ కిచొచ్ కిచొచ్
కమొకెరెల్ కి,జేఁవ్ ఇండితిసిదెకిలె,జోవయించిఆతమ్సెకిక జితినాయ్,
చి జేఁవ్ సంగితిస్ తెన్ జేఁవ్ ఇండితిసి బెదె నాయ్, జోవయించి
సెకిచి రుజుజ్ దెకయ్ తి నాయ్. దసమానుస్ల్ క తుమ్ బెదవన నాయ్,
జోవయింక దూరి తా. 6ఉపమెనుస్క “దేముడుచి కామ్ కెరసుమ్”
మెన, దస మునుస్బోదల్ తె సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, కచ కచ
గెరలె సినేతుమ్ కెరన,తకు బుదిద్చ తేర్ బోదల్ క దెరున్ సేడవ, ఇసుట్ మ్
అయ్ లిరితిసికడత్తి. దసతేర్ బోదల్తవుల. జేఁవ్ కిచొచ్ కిచొచ్పాపల్
కెర కెరపాపుమ్వయనతావిడద్ల్జంక నెత కిచొచ్ కిచొచ్ఆసల్ క దెరున్
సేడ. 7 కేన్ వెరి కోడు సికడెల్కి సూన, సతిత్మ్ చినుక ఎదగ్రె నెతిరి.

8పూరుగ్ మ్,మోసేచికోడుఒపప్నుకయనేన్స్చియంబేనెస కెర కీసి
వేరయ్ సికడల్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ అపెప్చ మానుస్ల్ సతిత్మ్ నెస కెర,
వేరయ్ సికడత్తి. ఈంజేఁవ్ ఆతమ్క పాడ్ జలస, సతిత్మ్ చి నముకుమ్
నెంజిలస. 9 గని జీనుక నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ
దొగులచి పొరపాట్ బుదిద్ కీసి రుజుజ్ జలి గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ అపెప్చ
మానుస్ల్ చి బుదిద్క కి ‘పాపుమ్ చి’మెన ఎతిక్జిన్ చినుల.
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పవులు తిమోతిక సికడిల్సి
10 అపెప్, మాతుమ్, తుక కిచొచ్ రెగిడత్సి మెలె, అంచి బోదన,

ఆఁవ్ ఇండితి బుదిద్ , పబుచి కామ్ కెరి ఆస తెన్ ఆఁవ్ జితిసి, అంచి
నముకుమ్, బాదల్ ఓరుస్ప జా ఆఁవ్ సేంతుమ్ తతిసి, అంచి పేమ,
అంచినిదానుమ్, 11మానుస్ల్ అంక కెరల్ అలల్ర్ లు,ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్,
పడొత్ *అంతియొకయ పటున్మ్ తె ఈకొనియ పటున్మ్ తె, చి లుస
పటున్మ్ తె విరోదుమ్ సుదల్ కెరల్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జలయ్ గే, తుయి
దెక అసిస్స్. గని జేఁవ్ కెతిత్ అలల్ర్ కెరెల్ కి, ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక
రచిచ్ంచుప కెరొల్ . 12 గని ఆఁవీవ్ మెను నాయ్. కో జలెకియేసుకీసుత్ చి
తెడి సతిత్మ్ ఇండుకమెనుస్ దాఅసిత్ గే, కచితుమ్విరోదుమ్సుదల్ చి
అతిత్ సెమల్ సేడుల. 13పాపుమ్ ఇండితస, ఉపమెనుస్చిమానుస్ల్,
మాతుమ్, వేర మానుస్ల్ క మోసిమ్ కెరె తా, జెఁవివ్ కి మోసిమ్ తె
దెరున్ సేడ అనెన్ అనెన్య్ పాడ్ జతె తవుల. 14 తుయి, మాతుమ్,
తుయి సికిలిసి తుయి దయిరిమ్ జా డిటుట్ మ్ నంపజలిసి ఎదగ్రె నే
ములితె, పూరి నిదానుమ్ తా. కతెత్ కతెత్ తొలితొ సికిలది గే పఁవుస్
నాయ్. 15 పడొత్ , దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ ల కొడొ బాల తెంతొపూరి
అలవాట్ జా అసిస్. కీసుత్ జలొ యేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతిసి
జేఁవ్కొడొతెయిజానయ్జతయ్. 16దేముడుచికొడొఎతిక్జోచిఆతమ్
మానుస్ల్ చి అతిత్ రెగడ్య్ లొ. ఇసి రెగడ్య్ లి కొడొ ఎతిక్, జో సికడిత్సి
అమ్ ఒతత్య్ సికుక జయెదె. పాపుమ్ చి రిసొ జాగర సంగితిసి
ఒతత్య్ తయెదె, పాపుమ్ ముల కీసి బుదిద్ జంక గే సికడిత్సి ఒతత్య్
తయెదె, చి సతిత్మ్ ఇండుక సికయ్ తిసి ఎతిక్ ఒతత్య్ తయెదె.
17 దేముడుచి సేవ కెరొ కేన్ మానుస్కి జేఁవ్ కొడొ పెటిట్ నిదానుమ్
తియనెల్,జాకామ్నిదానుమ్ కెరి రితి దొరుక్ జలి గాయ్నుమ్ ఎతిక్ సెకి
ఎతిక్ దేముడుచి కోడు సదు కెరిస్ తెయ్దొరుక్ జయెదె.

4
* 3:11 3:11బారికుల్ 13:50-14:20 దెక.
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పవులు తిమోతిక నిదానుమ్ సంగిలిసి
1మొరల్సక జితసక ‘నంపజల గే నాయ్ గే’ మెన బవుమానల్ గే

సిచచ్ల్ గే దెంక మెన కీసుత్ ఆకర్ దీసిక పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరుక అసెస్.
పడొత్ జో తెదొడ్ క అనెన్ ఉత జా అయ్ లె, జోవయించి అదికారుమ్
నఙన ఏలుప కెరుక అసెస్. జలె, దేముడుచి మొకెమ్, కీసుత్ జలొ
యేసుచి మొకెమ్, జోవయించి నావ్ తెన్ తుక ఆఁవ్ జాగర సంగితసి
మెలె, 2 కీసుత్ చి రిసొ తుయి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తెతా. కెఁయఁక
కి,ఇసుట్ మ్తిలెకినెంజిలె కి, కెదొద్డ్తెదొడ్నిదానుమ్తెన్జాసుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తె తా. పాపుమ్ చి రిసొ తీరుప్ల్ సంగు, పాపుమ్
కెరిస్ చి రిసొజాగరల్ సంగు, బుదిద్ సికడ నంపజలస్ క డిటుట్ మ్ కెరు,
చి అలల్ర్ జలెకి, బదుద్ కుమ్ నే జతె, బమమ్ నే జతె,బోదన కెరె తా.

3 ఏక్ కాలుమ్ జెతయ్. జా కాలుమ్ క ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ కీసి
జవులమెలె, బుదిద్ కొడొ సూనుక నెస కెర, జోవయించ కంగడ్ల్ క కజజ్ర్
తిలి రితి కిచొచ్ కిచొచ్ వేర వేర నొవ కొడొ సూనుక ఆస జా, కో జేఁవ్
సూనుక ఇసుట్ మ్ జలిసి సికడుల గే, దస మానుస్ల్ క ఎకిక్లొచి పడొత్
అనెన్కొల్ క ఆనవ. 4 సతిత్మ్ సూనుక ముల, మానుస్ల్ జెఁవివ్ ఉచరల్
మతెత్లివొ నంప కెరుల. 5 తుయి, మాతుమ్, మచిచ్ల్ రితి బుదిద్ నే
జతె, తెలివి నిదానుమ్ తెన్ తా, బమమ్ నే జతె బాదల్ ఓరుస్ప జా,
కీసుత్ చి రిసొచి దేముడు సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తెతా,జోదేముడు
తియారిల్ కామ్పూరి కెరు.

6 ఆఁవ్, జలె, *పబుచి అతిత్ అంచి పానుమ్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరి
సమయుమ్,ఆఁవ్ఉటట్ గెతిపొది,పాసిజాఅసెస్. 7చెంగిలొజమాను
యుదుద్ మ్ తె కీసి నిదానుమ్ కెరెదె గే, కెరల్య్ తె నిగితొసొ కీసి ఎకిక్
మెనుస్ తెన్ నిగెదె గే, ఆఁవ్ దసిస్ నముకుమ్ తె నిదానుమ్ కెర అసిస్.
8జాకయ్, ఆఁవ్ సతిత్మ్ కెరిల్స్ చి బవుమానుమ్ అంక రకితయ్. కేన్
బవుమానుమ్ మెలె, సతిత్మ్ తీరుప్ కెరొ తీరుప్ కెరొసొ జతొ పబుయి

* 4:6 4:6 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ బలి జతి సమయుమ్…’. జో నిజుమి బలి జయెనాయ్, గని
జోమొరుక తిలిస్ చిటాలికయ్ దసిస్ సంగితయ్.



2 తిమోతి 4:9 x 2 తిమోతి 4:17

ఉతజాజోతీరుప్ కెరి వెలిల్ దీసిక దెతిసి. ఎకిక్ అంకయ్బవుమానుమ్
తయెదె మెను నాయ్, గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ కయ్ కో జో అనెన్ ఉత
జెతిస్ క రక నిదానుమ్ కెర తవుల గే.

పవులుమాలఙ్జా తిమోతిక బుకారిల్సి
9 తెరెల్, అంచితె బే బేగి జే. 10 కిచొచ్క మెలె, దేమా, జలె, ఈంజ

లోకుమ్ తె తతిస్ క పేమతా, అంకమోసిమ్ కెరములదా దెసస్లొనీక
పటున్మ్ తెఉటట్ గెచచ్ అసెస్. కేసేక్, జలె, గలతీయపదేసిమ్ తె, తీతు,
జలె, దలమ్తియ పదేసిమ్ తె ఉటట్ గెచచ్ అసిత్. 11 ఎకిక్ లూకా అంచి
తెన్ అసెస్. తుయి జెతి పొదిమారుక్క కడ ఆను. జో అంచి కామ్ తె
అంక జలె తోడ్ తయెదె, చెంగిల్ సేవ కెరెదె. అగెగ్ తెంతొ దసిస్ అసెస్.
12 తుకికుక ఎపెసుతె తెదవ అసిస్. 13 తుయి జెతి పొది, తోయ
పటున్మ్ తె కరుప్చి గెరి ఆఁవ్ ములిలి గొంగెఙ్ల, పడొత్ అంచ పుసత్కల్,
చిముకిక్మ్ క ఆఁవ్ రెగిడల్ పుసత్కుమ్ ఆను.

14 సరాబు జలొ అలెకస్ందు, జలె, అంక ఒగగ్ర్ సెమ సేడయ్ లొ.
పబుయి తీరుప్ కెర జోవయించ కమొచి రిసొచి సిచచ్ జోవయింక
దెయెదె. 15తుయి, మాతుమ్, జోవయించి రిసొ జాగర తా. కిచొచ్క
మెలె, అమ్ సంగిలి చి ఉపిప్రి జో బలే విరోదుమ్ కెరొల్ .

16 †అదికారుల్ చిమొకెమ్ అంక తొలితొ పరిచచ్ కెరిల్స్ తె కోయి అంక
తోడు సంగితి నాయ్. మాయబుదిద్ తిలి రితి జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తా
అంక ములిల రితి జల. జోవయించి జా పాపుమ్ జేఁవ్ నే వయితి
రితి పబు చెమించుప కెరుస్! 17 గని తెదొడి జా అదికారుల్ చిమొకెమ్
పబుయి అంక తోడు తా, ఒతత్ బెర తిలయూదుల్ నెంజిలస సూన్ తి
రితి సుబుమ్ కబుర్ పూరి ఆఁవ్ సూనయ్ తి రితి అంక సెకి దిలన్.
చి జొయియ్ తోడు తతికయ్, పమాదుమ్ నే జతి రితి రచిచ్ంచుప

† 4:16 4:16 ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడిల్ పొది పవులు రోమ్ తె జేలి జా తిలొ, బెరె. బారికుల్
28:16-31 దొనిన్ వెరుస్ల్ ఒతత్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ నెంతె తిలన్, చి పడొత్ , బెరె, జోవయించి తగు
సూనల్.
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జలయ్‡, వాగుచి చోండి తెంతొ రచిచ్ంచుప జలి రితి. 18 కచితుమ్,
సయ్ తాన్ కెరయ్ త పమాదల్ ఎతిక్ తెంతొ పబు అంక రచిచ్ంచుప
కెర, పరలోకుమ్ తె అంక తియనెదె. జోవయింక కెఁయఁక తెఁయఁక
ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ క గవురుమ్ కెరె తతుత్ ! ఆమేన్.

ఆకర్ కోడు
19పిసిక్లల్క చి అకులక పడొత్ ఒనేసిపొరుచి గెర్ చ ఎతిక్జిన్ క అంచి

ముదుద్ సంగు. 20ఎరసుత్ ను కొరింది పటున్మ్ తెతా గెలొ. తోపిముక,
జోక జీవ్ చెంగిల్ నాయ్చి రిసొమిలేతు పటున్మ్ తెముల దిలయ్.

21తెరెల్,చలిల్ పొది నే జెతెజే. యుబూలస్,పుదెన్స్, లీను, కౌల్దియ
చి ఇనెన్చ నంపజల బావుడుల్ జల రిత ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

22 పబు తుచి ఆతమ్ తెన్ తవుస్! జోవయించి దయ తుమ్
ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

‡ 4:17 4:17జా సుటుట్ పవులుచి తగు సూనిల్సి విడద్ల్ కెరల్, బెరె, గని పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్
దెర, తగు కెర,బోడి గండల్ కెరమారల్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి.
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