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కొలొసిస్యుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొలొసిస్ పటున్మ్ చ
సంగుమ్ చక పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1కొలొసిస్ పటున్మ్ తెచ కీసుత్ క నంపజాజోచి సుదిద్ జా జోచయ్జల

జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జల బావుడుల్ క, 2 దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ
*కీసుత్ జలొ యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో దిలి
అదికారుమ్తెన్జోచొబారికి జలొఆఁవ్ పవులు,బావొజలొతిమోతి
తెన్, రెగిడిల్ ఉతుమ్.
అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి

తవుసు!
జేఁవ్ కొలొసిస్ పటున్మ్ చచి రిసొ పవులు జోవయించి సరద్ సంగ

పారద్న కెరె తిలిస్ చి కోడు
3 తుమ్ చి రిసొ కెఁయ పారద్న కెరెల్ కి, అమ్ చొ పబు జలొ

యేసుకీసుత్ చొ అబొబ్స్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి రిసొ అమ్ చి సరద్
సంగితసుమ్. 4 కిచొచ్క మెలె, జో కీసుత్ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్
నంపతిలిస్ చి రిసొ, పడొత్ జోచయ్ జల నంపజలస ఎతిక్జిన్ క తుమ్
పేమ కెరిస్ చి రిసొ, అమ్ సూన అసుస్మ్. 5 పరలోకుమ్ తె తుమ్ చి
రిసొ తియఁ తిలిసి ఆసతె దెకితె తిలి రిసొ, తుమ్ క పెటిట్ తిలి
నముకుమ్ చి పేమచి, రిసొ తుమ్ ఇసి జా అసుస్స్. జా ఆసతె దెకితె
తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ సతిత్మ్ చి †కబుర్ తె, మెలె సుబుమ్ కబుర్ తె,
అగెగ్ సూనల్దు. 6 సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ క దొరుక్ జా అయ్ లి తెంతొ,

* 1:2 1:2 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్
సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:5 1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’.
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ఎకిక్ తుమ్ కయ్ దొరుక్ జలి మెన నాయ్. ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్
జతయ్,చికేనెసూనయ్జలెకి,ఆతమ్పలితుమ్జెతయ్. దసిస్,తుమ్
తొలితొసూన పబుచి దయచివరుమ్ చి రిసొపూరిఅరుద్ మ్ కెరనిల్ దీసి
తెంతొ, తుమ్ తె కి సుబుమ్ కబుర్ ఆతమ్పలితుమ్ జెతయ్. 7 పేమ
జలొ అమ్ చి తెన్ పబుచొ సేవ కెరొసొ జలొ ఎపపా, జలె, పబుచి
ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సరిగా, కిచొచ్ వేరచి నే బెదయ్ తె సికడిత్కయ్,
పూరిఅరుద్ మ్ కెరనల్దు. అమ్ఒతత్ గెచుచ్క నెతిరిల్ రిసొజొయియ్అమ్ చి
నావ్ తెన్ మెలి రితి, కీసుత్ క నిదానుమ్ తిలొ సేవ కెరొసొ జా ఒతత్
తుమ్ క సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సికడ అసెస్. 8 పడొత్ , పబుచి ఆతమ్
తుమ్ చిపెటిట్ దెతితుమ్ చిపేమచిరిసొజోఎపపాఅమ్ క సంగఅసెస్.

9జాకయ్, తుమ్ చి నముకుమ్ చి అనెన్ నంపజలసక చి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి పేమచి రిసొ, అమ్ సూనిల్ దీసి తెంతొ, తుమ్ చి రిసొ పారద్న
కెరుక ములుమ్ నాయ్. ఆతమ్చి బుదిద్ , ఆతమ్తె గాయ్నుమ్ ఎతిక్
దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ బెరవుసు, చిఅమ్జోచమానుస్ల్జా ఇండుక
మెన జోచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ కిచొచ్ జతయ్ గే, తుమ్ పూరి జాన్ తు
మెనయ్ తుమ్ చి రిసొ పారద్న కెరసుమ్. 10 జోచి ఇసుట్ మ్ జానెల్,
జోచి బుదిద్ గాయ్నుమ్ తెన్ తిలె, పబుచి విలువ దెకయ్ తి రితి తుమ్
ఇండితె. దసిస్, చెంగిల్ కమొ ఎతిక్తె ఇండ పలితుమ్ దెర దెర,
అగెగ్చి కంట దేముడుక రోజుక ఒగగ్ర్ జాన జాన, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి
ఇండ ఇండ, జోక పూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె. 11 అనెన్ కిచొచ్ మెన
అమ్ పారద్న కెరసుమ్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్ చి సెకిక తుమ్ చి పెటిట్
జోచి సెకి బెరవ డిటుట్ మ్ కెరుస్, చి తుమ్ చి పెటిట్ జో దెతి సంతోసుమ్ క
తుమ్ ఎతిక్ బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓరుస్ప జా నిదానుమ్ తా.
12ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్ చి సరద్ సంగితె. కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్ సుదిద్ జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తెన్ జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్ తెచి
సొమాస్రుమ్ తె అమ్ క వాట సేడిత్ రితి జోవయించి దయక అమ్ క
విలువ దెక అసెస్. 13మెలె, సయ్ తాన్ ఏలుప కెరి అందర్ రాజిమ్
తెంతొఅమ్ క విడద్ల్ కెర, పేమతిలొజోచొసొంతపుతుత్ స్ చిరాజిమ్ తె
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అమ్ క జో అబొబ్స్ బెదవ అసెస్. 14మెలె, జో పుతుత్ స్ తెయి అమ్ చి
రచచ్న. ‡అమ్ కెరల్ పాపల్ జొయియ్ చెమించుప కెర, నెతొవ గెల అసెస్.

ఎతిక్క ఆదారుమ్ జలొసొయేసుయి
15యేసుతె అమ్, నే డీసొత్ దేముడుచి పోలిక డీసత్య్. §జెరుమ్న్

ఎతిక్క జో తొలుస్ర్, జో వెలొల్ . 16 కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ కి యేసు
తెన్ జెరుమ్న్ జలి. కేనె తిలె కి, పరలోకుమ్ తె తిలె కి, బూలోకుమ్ తె
తిలె కి, కేన్ లోకుమ్ తె తిలె కి, నే డీసిత్సి జలెకి, డీసిత్సి జలెకి, కేన్
లోకుమ్ చ సిఙాసనల్ తె తిలస కి, ఏలుప కెరి సెకి అదికారుమ్ తిలస
కి, అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్, అదికారుల్ ఎతిక్, పరలోకుమ్ చ జలెకి,
బూలోకుమ్ చ జలెకి, ఎతిక్ కి జోచి అతిత్ జెరమ్య్ జలి. జోచి రిసొయి
జెరమ్య్ జలి. 17 *ఎతిక్చి కంట తొలితొ తిలొ సుదొ జొయియ్, ఎతిక్క
ఆదారుమ్ జలొసొజొయియ్. జో నెంజిలె, జేఁవ్ తతత్ నాయ్.

18పడొత్ ,జోచి †ఆఁగ్ జలనంపజలసబెదితిస్మొతుత్ మ్ కజోబోడి,
జోమొదొల్. మొరున్క జీన జితసకజోతొలుస్ర్. కిచొచ్కమెలె, కిచొచ్చి
రిసొ కి జో వెలొల్ తంక. 19 కీసుత్ చి పెటిట్ పూరి తంక మెన, దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ జలి. 20 పడొత్ యేసుకీసుత్ సిలువతె అరిప్తుమ్ జా జోచి
లొఁయి సుఁవిలి వాటు పాపుమ్ పుంచితిస్ చి సెకిక ‡బూలోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్, పరలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్, కేన్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్
కీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ ఎతిక్ జో తెన్ §సేంతుమ్ జతి రితి అనెన్ బెదవనుక
మెన దేముడుచి సరద్ జలి.

యేసుచి అతిత్ దేముడు బెదవనల్స

‡ 1:14 1:14 ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, జోచి
లొఁయి సువ, అమ్ క నెతొవ గెల అసెస్, మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అసెస్.
§ 1:15 1:15 నెంజిలె, ‘జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క’. గని జెరమ్య్ లిసి జయెనాయ్,జో. దేముడీ
జా జో ఎతిక్చి కంట అగెగ్య్ తిలొ. యోహాను 1:1-2, 14. * 1:17 1:17 ‘తొలితొచొ’
మెలె,జోతొలితొతెంతొఅసెస్,చిజొయియ్ముకిక్మ్ చొ. † 1:18 1:18ఎపెసు 1:22-23,
4:16. ‡ 1:20 1:20 రోమియుల్ 8:20-23. § 1:20 1:20 ఎపెసు 1:9-10.
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21తుమ్ కొలొసిస్యుల్ కి అగెగ్ జోక వేరయ్మానుస్ల్ జా, తుమ్ చ
ఆతమ్ల్ తె జోక విరోదుమ్ జా తిలి రిసొ వెరి వెరి కమొ కెరె తిలదు.
22 గని,జోచి ఆఁగ్మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చిపాపుమ్వయతుమ్ క కి జో
బెదవనఅసెస్. కిచొచ్కమెలె,తుమ్జోచిసుదిద్ జా,జోచయ్జా,తపుప్
నెంతె, కిచొచ్ గరిచ్కి నెంతె జా, దేముడు అబొబ్స్ చిమొకెమ్ జో తుమ్ క
టీఁవొ కెరెదె. 23 గని జా జరుగ్ జంక మెలె, తుమ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జా
జొయియ్ పునాది జతిస్ తె టీఁవ, *‘పరలోకుమ్ తె గెతి వాటు అమ్ క
దొరుక్ జలి’ మెంతి దయిరిమ్ దెతి తుమ్ సూనిల్ సుబుమ్ కబుర్ నే
ములెత్ అనామ్నుమ్నేజతె,వేరతెనేగెతె,పబుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్
తుమ్ నిదానుమ్ తంక. జెరమ్య్ లిసి ఎతిక్క ఈంజ సుబుమ్ కబుర్
ఈంజ ఒండి లోకుమ్ తె సూనయ్ జా అసెస్. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ
సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, పబుచొ సేవ కెరొసొజాఅసిస్.

24ఆఁవ్ జలె, ‘తుమ్ క లాబుమ్ దొరుక్ జవుస్’మెనఆఁవ్ †అలల్ర్
సేడెల్ కి, అంక సరద్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఇస అలల్ర్ సేడిత్సి కీసి జతయ్
మెలె, కీసుత్ సేడల్ అలల్ర్ తె ఆఁవ్ బెద ఒతత్ సేంసిలిసి ఆఁవ్ ఓరుస్ప
జా కుటట్య్ లి రితి జతయ్. కిచొచ్క మెలె, జోచి ఆఁగ్ జల జోచయ్
సంగుమ్ క ‘జోచి కబుర్ సూన్ తు’ మెనయ్, ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్ సెమల్
సేడత్సి. 25జోచయ్ జలమానుస్ల్మొతుత్ మ్ క ఆఁవ్ ఈంజ ‡సేవ కెరి
రిసొపబుఅంకతెదవఅసెస్. దసిస్,తుమ్ చిరిసొకి,అంచికోడుపూరి
తుమ్జానుక మెనయ్,జొయియ్ అంక తెదవ అసెస్. 26జాకోడు కిచొచ్
జయెదెమెలె, ఉగల్ చి ఉపిప్రి ఉగల్ చమానుస్ల్ నే సూన్ తి రితి జో
§లుంకడతిలిగుటుట్ . జాఅగెగ్ లుంకడతిలె కి,అపెప్యిజోకనంపజల
జోచయ్ జల మానుస్ల్ క జో సూనవ అసెస్. 27 తుమ్ తె తెదయిందె
మెనయూదుల్ క దేముడు సంగ తిలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జలొకీసుత్ ,ఉజిడ్తిలిగవురుమ్ చిఆసతుమ్యూదుల్ నెంజిలసచి

* 1:23 1:23 27చి కోడు, చి 1:5చి కోడు దెక. † 1:24 1:24 జో జేలి జా తిలన్.
4:3, 10 దెక. ‡ 1:25 1:25 ఎపెసు 3:1-13. § 1:26 1:26 ఎపెసు 1:9, 3:3-4.
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పెటిట్ కి అసెస్. పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ చి దయిరిమ్ తుమ్ కయ్
కి దొరుక్ కెర అసెస్. జయియ్ కోడు జోచి గుటుట్ జా తిలి. జా రచచ్న
కెతిత్జిన్ యూదుల్ నెంజిలసక కెదిద్ సొమాస్రుమ్ కెరయ్! కెదిద్ వెలిల్
కోడు,ఈంజ. జయియ్ గుటుట్ జోచయ్ జలమానుస్ల్ కయ్జోజానవుక
ఇసుట్ మ్ జలొ!

28జలె,ఆకర్ క తీరుప్ జంకమెనఎతిక్జిన్దేముడుచిమొకెమ్ టీఁవొ
కెరుక మెన, కీసుత్ క నంపజలమానుస్ల్ ఆతమ్ తెన్ పూరి వడిడ్ల మెలె,
జోవయింతె ఎతిక్ మానుస్ పూరి జా జోవయించి మొకెమ్ టీఁవొ జలె,
అమ్ జోవయింక బవుమానుమ్ దిలి రితి జయెదె. జాకయ్, *‘ఆతమ్
తెన్పూరివడుడ్ తు’మెనయ్, కీసుత్ చి రిసొబాలవెలొల్ ఎతిక్జిన్ కఅమ్
సూనయ్ తెతా, వేర బుదిద్వొచి రిసొజాగర సంగితసుమ్,జోచి రిసొచి
గాయ్నుమ్ఎతిక్జోవయింక సికడత్సుమ్. 29జోకఆతమ్కపూరి వడుడ్ త్!
మెనయ్, అంచి పెటిట్ జో మొచచ్ తెన్ దెతి జోచి ఎదివాట్ సెకి ఎతిక్
తెనిన్,పూరిమెనుస్ దా,జోచి కామ్ఆఁవ్ కెరె తతత్సి.

2
1 తుమ్ చి రిసొ కి, లవొదికయ పటున్మ్ చ నంపజలసచి రిసొ కి,

అనెన్, అంక నే దెకిల అనెన్ నంపజలసక ఎతిక్జిన్ చి రిసొ కి, ‘ఆతమ్తె
వడుడ్ త్’ మెన ఆఁవ్ కెదిద్ ఆస తెన్ ఉచరసి గే పారద్న కెరసి గే తుమ్
జానుక మెన అంచి ఆస. 2తుమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్
మెన ఆస జతసి మెలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ ఎకిక్ పేమ ఎకిక్
కటుట్ జా జోవయించి పెటిట్ దయిరిమ్ డిటుట్ మ్ జతు, చి జోవయింక
పూరి అరుద్ మ్ జెయెదె, చి కీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్ చి చెంగిల్ తమ్ దె
మెన పూరి దయిరిమ్ జవుల, చి దేముడుచి గుటుట్ జానుల, మెలె
కీసుత్ కయ్ జానుల మెన తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఆస జతసి. 3జో కీసుత్ చి
పెటిట్ బుదిద్ గాయ్నుమ్ చిసొమాస్రుమ్ఎతిక్ ఒతత్య్లుంకిల్ రితిఅసెస్.
4 తుమ్ క కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి సంగితసి మెలె, సూటి డీసత్ తెలివి కొడొ
* 1:28 1:28 ఎపెసు 4:12-14.
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తెన్ కా తుమ్ క మోసిమ్ నే కెరి రితి తుమ్ జాగర తా. 5 ఆఁగ్ క
మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క దూరి అసిస్, గని ఆతమ్క తుమ్ చిపాసితా, తుమ్
అపెప్ సుదిద్ ఇండితిసి, కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి తుమ్ చి నముకుమ్ డిటుట్ మ్
తిలిస్ చి రిసొ ఆఁవ్ సూనిల్ రిసొ, సరద్ తెన్ అసిస్.

6 జలె, పబు జలొ కీసుత్ యేసుక తుమ్ నంపజా తిలదు. 7 జలె,
జోచితె *చెరొ గల డిటుట్ మ్ టీఁవొ జా తిలి రితి, చెంగిల్ గేర్ జా తంక
మెన కీసి డిటుట్ మ్ పునాదితెజా తంక ముకిక్మ్మెలె, దసిస్, జో కీసుత్
పునాదిజతిస్ చిఉపిప్రితుమ్టీఁవొడిటుట్ మ్జా,చిజోచితెడిఆతమ్తె
వడడ్ , కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి రిసొ ఎపపా తుమ్ క సికడిల్సి
ఎతిక్ దెరన, అనెన్ డిటుట్ మ్ జతె తా. జో పబు కెరిల్ దయ ఎతిక్చి
రిసొజోకతుమ్ చిసరద్ దెకయ్ తెతా,జోచితెడిజిఁయజోదెతిబుదిద్తె
తుమ్ ఇండ.

8 తెలివి తెన్ కొడొ బెదవ వేర బోదన కెరిసి తెన్ రితయ్ కొడొ
తెన్ మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాట్ కమొ, †ఆగన్ల్ క, ఆతమ్ల్ క,
దూతల్ క బూతల్ క, బిత అలవాట్ కమొ మానుస్ల్ సికడ తుమ్ క
మోసిమ్ కెరుక ఉచరుల. దసితె తుమ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి తుమ్
జాగర తా. జా కీసుత్ సికడిల్సి నెంజె ఈంజ లోకుమ్ తె బెదితిసి.
9 దేముడు కిచొచ్ నే పిటెత్, జొయియ్ పూరి ఆఁగ్ రూపుమ్ తెన్ కీసుత్ చి
పెటిట్ జితయ్. 10చి ‡అదికారుమ్తిలిస్ఎతిక్చిఉపిప్రి, §అదికారుల్
ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ కీసుత్ చి తెడి తుమ్ ఆతమ్క పూరి దా అసుస్స్.
11పూరుగ్ మ్ చిఅలవాట్తెన్అమ్ చయూదుల్ ‘దేముడుచమానుస్ల్
ఆము’ మెనన, జోచి సుదిద్ కారిమ్ చి సునన్తి కెరనుల. జా, జలె,
ఎకిక్ అఁగి జరుగ్ జతిసి. తూమ్, మాతుమ్, అపెప్ కీసుత్ చి తెడి కీసి
* 2:7 2:7ఎపెసు 3:17దెక. † 2:8 2:8నెంజిలె, ‘బాలబోదల్అరుద్ మ్ కెరంతిఎదిలి
గాయ్నుమ్ చ సిసట్లు’. ‡ 2:10 2:10 ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి ఈంజేఁవ్
కొడొతె ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్
ఎతిక్క బితె తిల. § 2:10 2:10 ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్ చి అరుద్ మ్ కి ఈంజేఁవ్
కొడొతె ఉచరుక జయెదె. కొలొసిస్యుల్ కీసుత్ క నే నంపజతె అగెగ్, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్
ఎతిక్క బితె తిల.
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జా అసుస్స్ మెలె, కీసుత్ చి తెడి సుదిద్ కెరి సునన్తి కెరనిల్ రితి జా
అసుస్స్. మానుస్ అఁగి కెరనిల్ సునన్తి నెంజె, గని ఈంజ ఆఁగ్ చ
ఆసల్ బుదుద్ ల్ సింద వెంట గెలిసి. 12 కీసుత్ మొరిల్స్ తెన్ తుమ్ చి
ఈంజ ఆఁగ్ చఆసల్ చి జీవ్మొర గెలన్,ఈంజ ఆతమ్జీవ్ తుమ్ క కీసి
దొరుక్ జలిమెలె, కీసుత్ కమొరసతెంతొజియడొల్ దేముడుక సెకికతుమ్
నంపజలదు. చి జో అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ తెన్ జోచి ఆతమ్క తుమ్
ఆతమ్జీవ్ జా ఉటల్దు. ఇనెన్చి గురుక బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు.

13 పడొత్ , తుమ్ పాపుమ్ కెరె తా అగెగ్ ఆతమ్క మొరల్సయ్ జా
తిలదు, ఆఁగ్ కయూదుల్ చి సుదిద్ సునన్తి నెంతె తిలదు, తుమ్ దసిస్
మొరల్సయ్జా తతికయ్, దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ క అనెన్ జియడ, జో
తెన్కితుమ్ కజియడల్న్. కీసిమెలె,జోకనంపజలఎతిక్జిన్ చపాపల్
ఎతిక్ అమ్ క చెమించుప కెరల్న్. 14మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొచ ఆగన్ల్
అమ్ చి ఉపిప్రి దావ రెగిడిల్ రితి జతయ్. గని, జా ఆగన్ల్ చ నిందల్
ఎతిక్ జో దేముడు అబొబ్సి పుంచ గెలన్. కీసి మెలె, కీసుత్ మొరిల్
సిలువతె జా ఆగన్ల్ క మేకుల్ తెన్ పెటముల దిలి రితి పుంచ గెలన్.
15 దసిస్ కెర, దస ఆగన్ల్ చ నిందల్ చ కోడుల్ వయడత్ అమ్ క పాపుమ్
సికడల్ ఆతమ్ల్, దూతల్, బూతల్, గటచిసెకిపాడ్ కెర గెల కెర, ఎతిక్చి
మొకెమ్ జోవయింక లాజ్ కెరవ, కీసుత్ జోవయించి ఉపిప్రి జీనల్న్. అమ్
కీసుత్ క నంపజలసచి ఉపిప్రి దసచక కి కిచొచ్ సెకి నాయ్.

16జాకయ్, కతిసిచిరిసొపితిసిచిరిసొ ‘ఈంజగార్,జాగార్’మెన
జవుస్, నెంజిలె, ‘పండుగు దీసి, ఆమస్ దీస్ చి రిసొ, నెంజిలె బకి కెరి
సెలవ్ కడనిల్ దీసి రిసొ, కిచొచ్ కిచొచ్ కెరెల్ గార్’మెనతుమ్ క కో సంగుత్
అవ్ కాసుమ్ దాస నాయ్, సికడెల్ సూన నాయ్. 17 పడొత్ జరుగ్ జతిస్ క
దసచ ఎతిక్ ఎకిక్ నీడ. జా నీడ గలొత్ సొ కీసుత్ . 18జాకయ్, “చువెవ్
తా దూతల్ గటక తుమ్ జొకర” మెన కో సికడెల్, తుమ్ దెరున్ సేడ
నాయ్. “దసచక నే జొకరెల్ కిచొచ్గె పిటెట్దె” మెన బియడత్సక తుమ్
బియఁ నాయ్. దస కమొ సికడొత్సొ కో జలెకు కిచొచ్క నంప కెరయ్
మెలె, రిత సివన్ల్ క, దసిస్ జోచి సొంత మెనుస్ తిలిస్ క ‘వెలిల్చి’ మెన
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పుల. 19 కీసుత్ క, మెలె బోడిక, జోమానుస్ అఙ జా ముల అసెస్. జో
బోడితెన్బెదతిలెకయ్ఆఁగ్ కపుసిట్ తా,అతుక్ల్ నరల్ఎతిక్తమమ్స
కటుట్ తెన్ తా, దేముడు దెతి జీవుకయ్ వడిడ్తె తయెదె.

20 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద, జోమొరిల్స్ తెన్ బెదిల్ రితి జా, తుమ్ చి
ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ చి మొరిల్ ఆతమ్ మొర, *మాయలోకుమ్ చ
బూతల్,దూతల్,ఆతమ్ల్, గటచిసేవ కెరుకములవిడద్ల్జలదు జలె,
కిచొచ్కజాపాపుమ్ చిఆతమ్ తెన్అపెప్క తిలి రితిఇండితసు? 21మెలె,
మానుస్ల్వాడిక కెర కేడయ్ తరితఆగన్ల్ చిరిసొ,అలవాట్ చ కమొచి
రిసొ ‘దెరుక గారు, కంక గారు’ నెంజిలె, ‘చడుక గారు’ మెల వెరి
ఆగన్ల్ క కిచొచ్క బితసు? 22 దసచ ఒండి మానుస్ల్ ఆరి ఉచర
సికయ్ లిసి. 23మానుస్ల్ అఁవివ్ కెరల్ దస జాడుల్ రిత వయనెల్, సిచచ్ల్
కెరనెల్, ఆఁగ్ క సిచచ్ల్ కెరనెల్, గాయ్నుమ్ రితి పునిన్మ్ రితి డీసెదె,
గని అమ్ చి పటిట్చి పాపుమ్ బుదిద్చ ఆసల్ క దస ఆగన్ల్ ముదొద్ కెరుక
నెతిరి, గెచచ్వుక నెతిరి.

3
పరలోకుమ్ తిలిస్ క ఆస జంక

1 కీసుత్ తెన్ తుమ్ బెద జో తెన్ జీవ్ జా ఉటట్ , జోచి ఆతమ్తె తుమ్
జీవ్ జలదు. జలె, జో జీవ్ జా ఉటట్ , ఉపిప్రి, దేముడు అబొబ్స్ చి
ఉజెతొ పకక్ పరలోకుమ్ తె వెస అసెస్. జాకయ్, జో ఉపిప్ర్ వెస
తిలిస్ తెచి ఎతిక్క తుమ్ ఆస జా. 2ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ క ఆస
జానాయ్. పరలోకుమ్ చిక ఆసజా. 3 కిచొచ్కమెలె,ఈంజలోకుమ్ తె
తుమ్ మొరయి అసుస్స్, చి దేముడుచి తెడి కీసుత్ తెయ్ తుమ్ చి
జీవు కీసుత్ తె దేముడుచి తెడి లుంకడ అసెస్. 4 అమ్ చి జీవు తిలొ
కీసుత్ కెఁయఁక అనెన్ ఉత జా డీసెదె గే, తుమ్ కి తెదొడ్ క జో తెన్
పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ తెన్ జతిస్ తె డీసెత్.

* 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘బాలబోదల్ చి ఎదిలి గాయ్నుమ్ చి అలవాట్ముల….’
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5 జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్చి కిచొచ్ జలెకు
తయెదె గే, జాక తుమ్ గెచచ్వ గెల; జాక మార. కీస బుదిద్వొ మెలె,
లంజెకమొ, లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతిసి, గారిచ్చి
ఉపిప్ర్ చి ఆస, పడొత్ అనెన్మానుస్ల్ చి ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతి ఆస; ఇసిచి
జలె, సతిత్మ్ తిలొదేముడుకముల వేర దేముడుల్ మెలొసొక పేమ కెరిల్
రితి జతయ్, జాక ‘దేముడు’ మెలి రితి కెరిల్ బొమమ్క జొఒర కెరిల్ రితి
జతయ్. 6దస కమొచిరిసొ *జోచికోడు రితి కెరుక నెసిలమానుస్ల్ క
దేముడుచి కోపుమ్ చి సిచచ్ లయెదె.

7 అగెగ్ తుమ్ జేఁవ్ చి నెడ్ మె జితి పొది దసచ ఎతిక్ కెర ఇండితె
తిలదు. 8 గని అపెప్ దసచ ఎతిక్ కి తుమ్ క దూరి కెర. కీసచ
మెలె,కోపుమ్దెకయ్ తిసి,కోపుమ్దెరన్ తిసి, కుసిస్దుమ్,దూసెనల్,
వెటాక్రుమ్ చకొడొ. 9పడొత్ , ఎకిక్లొక ఎకిక్లొఅబదుద్ మ్ సంగనాయ్,
కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె ఈంజ లోకుమ్ చి పాడ్ జలి ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్
ఇండితిసి కడ వెంట గెల కెర, 10తుమ్ జేఁవ్ క ముల, నొవిమానుస్క
గలన అసుస్స్. ఈంజ గాయ్నుమ్ తెన్ జా జెరమ్య్ లొ దేముడుచి
రూపుమ్ తెన్ నొవి బుదిద్ దెరన అసుస్స్.

11ఈంజనొవిఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలమానుస్ల్ తె కిచొచ్ తేడల్నాయ్.
‘గీసు దేసిమ్ చ’ మెన దేముడు సంగె నాయ్, ‘యూదుల్’ మెన
నాయ్. ‘యూదుల్ చి గురుచి సునన్తిచ’మెనెనాయ్, ‘జాసునన్తిచ
గురు నెంజిలస’మెనెనాయ్, ‘నేనల్ మానుస్ల్’మెనెనాయ్, ‘డొంగుర్
దేసిమ్ చ’మెనెనాయ్, ‘గొతిమానుస్ల్’మెనెనాయ్, ‘గొతి నెంజిలస’
మెనెనాయ్. జోచిమొకెమ్ దస తేడల్ నాయ్, గని ఎతిక్జిన్ క కీసుత్ యి
ముకిక్మ్, అనెన్ కేన్ రగుమ్ చ మానుస్ల్ జలెకి, జోచ మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో అసెస్.

12 జలె, దేముడు నిసానల్ తుమ్ జోచయ్ సుదిద్ జల జో పేమ
కెరల్స, తుమ్ ఎతిక్జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్ బుదిద్వొ గలన మెలె, కనాక్రుమ్
* 3:6 3:6 ‘జోవయించి’ తెంతొ ‘మానుస్ల్ క’ ఎదచి కోడు ఈంజ ఉతుమ్ తొలితొ రెగిడల్
సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్.
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దెకితిసి, మెతత్న తతిసి, గవురుమ్ నే ఉచరంతె, అనెన్ మానుస్ల్ క
మరియాద దెకితిసి, సేంతుమ్ తెన్ బాదల్ ఓరుస్ప జా 13 ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ ఓరుస్ప జతిసి. పడొత్ , కిచొచ్ జవుస్ తపుప్చి రిసొ ఎకిక్లొ
అనెన్కొల్ క నింద కెరుక జతి జలె, చెమించుప కెర. పబు తుమ్ క కీసి
చెమించుప కెరఅసెస్ గే,తూమ్కిఎకిక్లొక ఎకిక్లొచెమించుప కెరుక
అసెస్.

14 ఎతిక్చి కంట ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ బుదిద్ గలన మెలె,
పేమయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్ తతి రిసొ పేమ
ఆదారుమ్ జతయ్, జయియ్ బెదఎదె. 15 పడొత్ , కీసుత్ దెతి సేంతుమ్
తుమ్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరి రిసొ వాట్ దాస. ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
సేంతుమ్ తతిత్ రిసొయి జోచి ఎకిక్ ఆఁగ్ తె తుమ్ బెదుక మెన జో
బుకారల్న్. పడొత్ ,జో కెరిల్ దయచి రిసొజోక తుమ్ చి సరద్ తుమ్ దెకవ.

16పడొత్ , కీసుత్ చ కొడొతుమ్ చిపెటిట్ బసజాకామ్కెరెతతిరితితుమ్
టాన్ దాస, చి జో దెతి బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
జోచి సతిత్మ్ సికడెత్ తా. తుమ్ తె కోపొరపాట్ నే జతి రితి బుదిద్ సంగ
జాగర సంగితె తా, చి దేముడు కెరిల్ దయ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ చి సరద్
జోక దెకయ్ తి రితి, జోచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు గాయితె తా.
జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్ ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయమెలె, కీరనల్ గట.
17తుమ్ కిచొచ్ లటట్బుక జలెకి, కిచొచ్ కెరుక జలెకి, పబు జలొయేసుచి
నావ్తెడి లటట్బ జవుస్, జరుగ్ కెర జవుస్,చిజోచినావ్తెన్ దేముడు
జలొజోచొఅబొబ్స్ క తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగ.

కేన్ గేరుచ జలెకి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెకితిసి
18 తేర్ బోదలు, జలె, తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి తెడి దాక్ కెరన,

జోవయించికోడుసూన్ తెతా. పబుచితెడిఅసుస్స్ చిఇసికెరెల్ సూటి,†
19మునస్రుస్లు, జలె, తెరిద్వొక పేమ కెర, జోవయింక కుసిస్దుమ్ దెక

† 3:18 3:18మెలె,పబుచితెడిఅసిత్,చిమునస్రుస్ల్ క గవురుమ్దెకిలె,పబుక గవురుమ్
దెకిల్ రితి జయెదె. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 11:3, ఎపెసు 5:22-24.
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నాయ్. 20బోదల్ జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ జలెకి, అయయ్స్ అబొబ్స్ చి
కోడు సూన. ‘దసిస్ కెరెల్కయ్ తుమ్ క చెంగిలి’ మెన పబుచి కోడు.
21 తుమ్ అబబ్దింసి ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్ కెరవ నాయ్,
నెంజిలె అనామ్నుమ్జా సికుక్ జవుల.

22 గొతిమానుస్ల్ జలె, కేన్ కామ్ చి రిసొ కి, ఈంజ లోకుమ్ చ
తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి కోడు సూన, జేఁవ్ సంగిల్ రితి కెర. ఆరి
డీసుక, మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ నాయ్, గని ఎకిక్ మెనుస్
పబుకయ్ గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ ఎజొమానుల్ క నిదానుమ్ సేవ
కెర. 23 కేన్ కామ్ కెరుక మెలె కి, ఎకిక్ మానుస్చి సేవ కెరి రితి పోన,
గని పబుచి సేవ కెరి బుదిద్ తెనిన్, సరద్ తెన్ కెర. 24 కిచొచ్కమెలె, తుమ్
నిదానుమ్ కెరిల్ రిసొచి బావుమానుమ్ క పబు సొంత జోచి రాజిమ్ తె
వాటల్ తుమ్ క దెయెదె మెన జానుస్, గెద. దసిస్ నిదానుమ్ కెరిసి
జలె, పబు జలొ కీసుత్ చి సేవ కెరిసి జయెదె. 25 కో పాపుమ్ కెరెల్,
జోచి సిచచ్ జోక లయెదె. జో దాక్ జలెకి, వెలొల్ జలెకి, అనెన్, సిచచ్
దెతిస్ తె కి దేముడు కకక్మొకమాటుమ్ దెకె నాయ్, ఎజొమానుల్ క చి
గొతిమానుస్ల్ క జవుస్ తేడల్ దెకె నాయ్.

4

‘పారద్న కెరె తా’
1 ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క సరిగా చెంగిల్ దెకితె తా,

జోవయింక దెతిసి దాస. తుమ్ క కి పరలోకుమ్ తె ఎజొమానిఅసెస్.
2నిదానుమ్తెన్బదుద్ కుమ్ నే జతె దేముడుచి దయఎతిక్చి రిసొ

జోవయింకతుమ్ చిసరద్ సంగపారద్న కెరెతా. 3అమ్ చి రిసొ కిపారద్న
కెర. కిచొచ్క మెలె, అమ్ కీసి గే జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ కోడు,
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మెలె కీసుత్ చి రిసొచి *గుటుట్ , అమ్ సూనయ్ తె తతి రిసొ, జో అమ్ క
వాట్ దెవుసు మెన పారద్న కెర. జా సుబుమ్ కబుర్ జా గుటుట్ ఆఁవ్
సూనయ్ లి రిసొఆఁవ్ †జేలిజాఅసిస్. 4జాసుబుమ్ కబుర్జా గుటుట్
అనెన్ సూనవుక అసెస్, చి ఆఁవ్ కీసి సంగిలె సొసుట్ మ్ జయెదె గే జో
అంక సికడుస్ మెన తుమ్పారద్న కెర.

మరియాదతెన్ ఇండ, లటట్బా
5తుమ్ క దిలి సమయుమ్పాడ్నే కెరంతి రితి, దేముడుచి కీసుత్ చి

గవురుమ్ దెకయ్ త అవ్ కాసుమ్ గెననిల్ రితి, వేర మానుస్ల్ క తుమ్
మరియాద దెకితె తా. 6 తుమ్ లటట్బిత్సి సూటి తవుస్. బమమ్ తెన్
లటట్బా నాయ్, గని సరిగా ఉచర, చెంగిల్ బెదవ, కామ్ క జెతిసి
లటట్బ, చి కకక్ కిచొచ్ జబాబ్ దెంక గే, అజజ్ తయెదె.

7ఆఁవ్ ఇనెన్ కీస్ అసిస్ గే, తుకికు తుమ్ క జానయెదె. పబుచి తెడి
అమ్ క జో పేమ జలొ బావొ జయెదె, చి నిదానుమ్ సేవ కెరొసొ జా,
అమ్ చి తెన్ పబుచొ గొతిమానుస్ రితొ జో జయెదె. 8 తుమ్ తె ఆఁవ్
జోక కిచొచ్క తెదవ అసిస్ మెలె, ఇనెన్ అమ్ కీసి అసుస్మ్ గే తుమ్ క
జో ఒతత్ సంగితి రిసొ, చి తుమ్ క మెనుస్తె జో దయిరిమ్ కెరి రిసొ,
9పడొత్ ,నిదానుమ్తిలొపేమతిలొబావొజలొతుమ్ చొసొంతమానుస్
ఒనేసిముక కి తెదయ్ తసి. ఇనెన్ జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ తుమ్ క జేఁవ్
దొగుల సంగుల.

పవులు తెన్ తిలసచి పేమ సంగ తెదయ్ లిసి
* 4:3 4:3 ‘కీసుత్ చి రిసొచి గుటుట్ ’ మెన సంగిలె, కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలిస్ చి రిసొ
సంగితయ్, కొలొసిస్యులు 2:2. నెంజిలె కీసుత్ తెచి రచచ్న యూదుల్ నెంజిలసక కి దొరుక్
జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్, కొలొసిస్యులు 1:26-27, ఎపెసు 3:3-6. నెంజిలె ఎతిక్ కి కీసుత్ చి
తెడి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవంతిస్ చి రిసొ, ఎపెసు 1:9-10. † 4:3
4:3 రోమ్ పటున్మ్ తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉతుమ్ పవులు రెగిడొల్ , మెన ఒగగ్ర్ జిన్
ఉచరతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. సరియతె కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25,
పిలిపిప్తె కి; బారికుల్ 16:23, చి యెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33. ఎపెసుతె కి మెన
సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చి యెరూసలేమ్ తె జేలి జలిసి తొకిక్
దీసల్ చి.
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10 ఇనెన్ కో కో తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి మెలె,
అంచి తెన్ ‡జేలితె తిలొఅరిసాత్ రుక్క, పడొత్ బరన్బాచొ సలొల్ సిమారుక్
ఇనెన్చి రిసొ అగెగ్ తుమ్ క కబుర్ తెదవ అసిస్. జో తుమ్ తె అయ్ లె,
టాన్దాస. 11పడొత్ యూసుత్ మెనఅనెన్క్నావ్తిలొయేసుమెలొసొకి
జోచి పేమ తుమ్ క సంగ తెదయ్ తయ్. దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్కామ్ఆఁవ్ కెరిస్ తె,ఎకిక్ఈంజేఁవ్తీగల్య్యూదుల్
బెద అసిత్. ఈంజేఁవ్ అంక ఒగగ్ర్ తోడు జా అసిత్.

12 పడొత్ , కీసుత్ జలొ §యేసుక సేవ కెరొసొ జలొ తుమ్ చొ సొంత
మానుస్ ఎపపా కి తుమ్ క జోచి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్. తుమ్ క
‘ఆతమ్కపూరివడడ్ డిటుట్ మ్టీఁవ,పూరిదయిరిమ్తెన్పబుచిఇసుట్ మ్
రితి ఇండితె తతుత్ ’ మెన, తుమ్ చి రిసొ కెదొద్డ్ తెదొడి జో పారద్న కెరె
తతత్య్. 13జోచిరిసొఆఁవ్ కిచొచ్సాచిసంగితసిమెలె,తుమ్ చి రిసొ
కి, లవొదికయ పటున్మ్ చచి రిసొ కి, చి హియోరాపొలి పటున్మ్ చచి
రిసొ కి,జోఒగగ్ర్ కామ్ కెరయ్. 14పడొత్ , పేమజలొడాకట్ర్ జలొలూకా
చి దేమాతుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి.

15 లవొదికయ పటున్మ్ తెచ బావుడుల్ జల నంపజలసక చి
నుమ్ పాక, చి జేఁవ్ చి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చక అంచి పేమ సంగ.
16 పడొత్ , తుమ్ తె ఈంజ ఉతుమ్ సదు కెర సూనయ్ లదు మెలె,
లవొదికయ పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ తె కి సదు కెరవ సూనవ. పడొత్ ,జా
లవొదికయపటున్మ్ తె సంగుమ్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ లి ఉతుమ్ తూమ్ కి
సదు కెర. 17పడొత్ , ‘పబు తుక దిలికామ్తుయినిదానుమ్తెన్పూరి
కెర కుటట్వు’మెన అరిక్పుప్క కి తుమ్ సంగ.

18ఆఁవ్పవులుసొంతఆతుతెన్ఈంజముదుద్ సంగితిఆకర్కోడు
రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ జేలి జలిస్ చి రిసొ తుమ్ పారద్న కెరుక పఁవస్ నాయ్.
పబుచి దయతుమ్ చి తెన్ తవుసు!

‡ 4:10 4:10జోఅరిసాత్ రుక్క నిజుమిజేలిజాతిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెదజాబాద
ఓరుస్ప జలి రిసొ దసిస్ మెన్ తయ్ గే నేనుమ్. § 4:12 4:12 నెంజిలె ‘యేసుక గొతిత్
సుదొ రితొ జలొ’, నెంజిలె ‘యేసుక గొతి రితొ జలొ’.
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