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ఎపెసియుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు ఎపెసు పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్.

మొదొల్ కోడు
1దేముడుచి సెలవ్ చి రిసొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొయేసుచి

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ, జో దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోక
బారికి జలొఆఁవ్ పవులు, *ఎపెసు పటున్మ్ తెచ †కీసుత్ జలొయేసుక
నంపజా, సుదిద్ జా జోచయ్మానుస్ల్ జా, జోచి తెడి తా నిదానుమ్
జలసక, రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అగెగ్ తెంతొ దేముడు ఉచరిల్ రచచ్న
2 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ,

సేంతుమ్, తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!
3 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క దేముడు జలొ అబొబ్స్ జలొ

దేముడుక జెయియ్! కీసుత్ చి అతిత్ జో అమ్ క దయ కెర, ‡జోచిరాజిమ్ తె
అమ్ క బెదవ, ఆతమ్వరల్ ఎతిక్ అమ్ క జో దా అసెస్. 4దసిస్, అమ్ క,
‘కీసుత్ చి తెడిజోచిపరలోకుమ్ చిసుదిద్ జాఅంచిమొకెమ్పునిన్మ్జతు’
మెన,లోకుమ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ జో అమ్ క నిసానల్న్.

5అగెగ్ తెంతొ, జోచి పేమక ఉచర, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క, ‘అంచొ
పుతుత్ జలొ యేసుకీసుత్ చి తెడి జేఁవ్ కి అంచ పుతత్రుల్ జవుల’ మెన,
అమ్ క వరుమ్ దిలన్. 6పూరి పేమ జలొ పుతుత్ స్ చి అతిత్ గవురుమ్
* 1:1 1:1బయ్ బిల్తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజ కోడుతె ఎపెసు పటున్మ్ తెచి
కోడు తయె నాయ్. † 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె ‘తెదయిందె’ మెన పూరుగ్ మ్ ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్ క సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. ‡ 1:3
1:3 పరలోకుమ్ తె అమ్ క బెదితి కోడు,ఈంజ.
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జలి జోచి ఎదివాట్ §దయ అమ్ చి ఉపిప్రి జో తిలన్; జోచి నావ్
గవురుమ్ జవుస్!

7 జో యేసుయి సిలువతె జోచి లొఁయి గేడవ అమ్ చి పాపుమ్
పుంచ, అమ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప కెర, అమ్ క *నెతొవ గెల అసెస్;
8జోచి ఎదివాట్ దయ అమ్ చి ఉపిప్రి దేముడు అబొబ్సి తిలి రిసొ
అమ్ క †నెతొవ గెల అసెస్. 9 ఎతిక్ అరుద్ మ్ చినుత్ బుదిద్ తెన్ జో
దేముడు అబొబ్సి అగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి మదెనె గుటుట్ తిలి రితి జా
తిలె కి, అమ్ సూన్ తి రితి, జో అపెప్ బార్ కెర అసెస్. 10మెలె, కీసుత్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవుక మెన, దేముడు ఉచరల్ దీసల్ బెరి
కాలుమ్ క జెయిమ్ కెరిందె మెన జో అగెగ్ తెంతొ ఉచరిల్సి. కిచొచ్క కీసుత్
జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకజోతెదవుకతిలిమెలె,పరలోకుమ్ తెతిలిసి
ఎతిక్ కి, బూలోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కి ఎతిక్ కి జో కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్
కటుట్ జతి రితి బెదవుక.

11జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క ఎతిక్ జరుగ్ కెరొ దేముడు ‘చెంగిల్’ మెన
కిచొచ్ ఉచరయ్ గే, జా ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె. ‘జరుగ్ జవుస్’
మెన అమ్ చి రిసొ జో ఉచరిల్సి కి జో కీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జలి. 12 కిచొచ్
మెలె, జో దేముడుచి గవురుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె డీసిత్ రితి అమ్
ఇండుక మెన, కీసుత్ క నంపజా జోవయించి తెడి దయిరిమ్ జలసక
అగెగ్యి తెంతొ జోవయించి సెలవ్, అగెగ్యి తెంతొ జా వరుమ్ దా
అమ్ క జొయియ్ నిసాన అసెస్.

13 సతిత్మ్ తిలి ‡కోడు, మెలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస కి
రచిచ్ంచుప జతి వరుమ్ దొరుక్ జతి సుబుమ్ కబుర్ తూమ్ కి సూన
నంపజా అయ్ లి రిసొ, ‘జా వరుమ్ దిలి రుజుజ్ క అంచ మానుస్ల్ చి
పెటిట్ అంచి ఆతమ్ దెయిందె’ మెన దేముడు పమానుమ్ కెర తిలి జోచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ కి దా తుమ్ క ‘అంచయ్’ మెన జోచి
§ 1:6 1:6 అమ్ క ఎదగ్రె పునిన్మ్ నెంజిలె కి జోచి ఎదివాట్ దయ, ఆరి, అమ్ క దిలన్;

* 1:7 1:7 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’. † 1:8
1:8 నెంజిలె ‘విడద్ల్ కెర అసెస్’, నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప కెర అసెస్’. ‡ 1:13 1:13 నెంజిలె
‘కబుర్’.
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ముద దా అసెస్. 14 అమ్ నంపజలసక §నెతొవ గెల అసిస్, చి
పరలోకుమ్ తెబెదితివాటతుమ్ క కచితుమ్దొరుక్ కెరఅసిస్మెనయ్
జో పమానుమ్ కెరిల్సి పూరి జరుగ్ జతె ఎదక ఈంజ బజాన్ జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొజోచి గవురుమ్ డీసెదె.

పవులు పారద్న కెరిల్సి
15ఈంజ తుమ్ క జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దిలి వరుమ్ చి రిసొ, పబు

జలొ యేసుచి ఉపిప్రి తుమ్ నముకుమ్ తిలి రిసొ, పడొత్ జోచయ్
జల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుమ్ పేమ కెరిస్ చి రిసొ అమ్ సూనిల్
రిసొ, 16 ఆఁవ్ పారద్న కెరె పొది తుమ్ చి రిసొ అమ్ చొ దేముడుక
అంచి సరద్ సంగుక ములి నాయ్. 17 తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కిచొచ్ ఆస
జా పారద్న కెరసి మెలె, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క దేముడు
జలొ, పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ జలొ అబొబ్స్ జలొ, గవురుమ్ తిలొ
దేముడు, తుమ్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్ తాకామ్ కెర కెర,జోక తుమ్పూరి
జాన్ తి రితి తుమ్ క బుదిద్ గాయ్నుమ్ దెవుసు, దొరుక్ జలిసి దెకవుసు.
18తుమ్ చ ఆతమ్ అంకివొ దసిస్ చెంగిల్ దెకిత్ రితి జలె, తుమ్ *కిచొచ్
దయిరిమ్ జతి రితి జో తుమ్ క నిసాన, దేముడుక నంపజలస తెన్
‘తుమ్ క దెయిందె’ మెన జో పమానుమ్ కెరిల్ పరలోకుమ్ చి ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ వాట కీసిచి గే, కెదిద్ విలువచి గే, 19 పడొత్ , అమ్
నంపజలసచిపెటిట్ జోచికామ్ కెరి ఆతమ్సెకి కెదిద్ సెకి గే,జాఎతిక్ తుమ్
సికితె, జయియ్ అంచి ఆస.

యేసుక దేముడు అబొబ్సి అదికారుమ్ దిలిస్
20 కీసుత్ తెయ్ జోచి జా ఎదివాట్ సెకి తిలిసి ముకిక్మ్ క కతెత్

నెరవెరుస్ప కెరల్న్. జోచి సెకిచి రిసొచి జా కామ్ ఎతిక్ కీసి ముకిక్మ్ క
జెయిమ్ కెరల్న్ మెలె, కీసుత్ క అనెన్ జియడ ఉటట్వ, పరలోకుమ్ తె
కడ నా, ఒతత్ జోచి సొంత ఉజిల్ పకక్య్ గవురుమ్ తెన్ వెసవాన

§ 1:14 1:14 7 నంబర్ చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 1:18 1:18 రోమియులు 8:18-25,
కొలొసిస్యుల్ 1:5 దెక.
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అసెస్. 21 ఒతత్ జోక అబొబ్సి కెదిద్ గవురుమ్ దిలన్ మెలె, †కిచొచ్
అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఎతిక్‡అదికారుల్ చి ఉపిప్రి,
§సెకివొచి ఉపిప్రి, *ఏలుప కెరి ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలసచి
ఉపిప్రి, జేఁవ్ మాయలోకుమ్ చ జలెకి, కేన్ లోకుమ్ చ జలెకి, కిచొచ్
నావ్ తిలిసి నే పిటెత్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి, ఈంజ ఉగుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ చి
ఉపిప్రి కి, జెతి ఉగుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ చి ఉపిప్రి కి, జోక అబొబ్సి
ఎతిక్చి ఉపిప్రి వెలొల్ కెర అసెస్. 22 జెరమ్య్ లి ఎతిక్ కీసుత్ చి చటెట్
అబొబ్సి తిఁయ, నంపజలసక కిచొచ్ కామ్ చి రిసొ జలె కి, కీసుత్ బోడి
జతి రితి జో కెర అసెస్. 23 నంపజలస మొతుత్ మ్ క ‘కీసుత్ చి ఆఁగ్’
మెనుక జయెదె. జోచి ఆఁగ్పూరి జంక ఎతిక్పూరి కెరొసొజొయియ్.

2
దేముడుచి దయకయ్ కీసుత్ తెన్ ఏలుప కెరిసి

1తుమ్ కెరల్ తపుప్ల్పాపల్ చి రిసొతుమ్మొరతతికయ్,తుమ్ క
జో, కీసుత్ తెన్ జీవ్ కెర దిలన్. 2 అగెగ్ పాపుమ్ ఇండితె తా, ఈంజ
లోకుమ్ చి బుదిద్చ, ఈంజ ఉగుమ్ చ కమొతె తుమ్ గెతె తిలదు.
పాడ్ జల ఆతమ్ల్ బూతల్ గట ఎతిక్క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ చి పటిట్
గెతె తిలదు. దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో
సయ్ తాన్ చి ఆతమ్ జోవయించి కామ్ కెరయ్.

3దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎతిక్జిన్ చి రితిఆమ్ కిఅగెగ్ మొర
తా,పాపుమ్ చఆసల్ జితెతా,అమ్ చిఆఁగ్ చిఆసల్,అమ్ చసొంత
వేర వేర బుదుద్ ల్ చ ఆసల్ రితి ఇండితె తిలమ్ చి రిసొ, లోకుమ్ చ
మాములుమ్ ఎతిక్జిన్ కీసి సొంత సెకిక దేముడు దెతి సిచచ్తె గెతి
† 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్
ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. ‡ 1:21 1:21 జేఁవ్పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్
సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. § 1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్
చెతత్ర్ కొడొఎతిక్ సగుమ్సుటుల్ దూతల్, బూతల్ఆతమ్ల్ గటక సంగుల. * 1:21 1:21
జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెతత్ర్ కొడొ ఎతిక్ సగుమ్ సుటుల్ దూతల్, బూతల్ ఆతమ్ల్ గటక
సంగుల.
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జెరుమ్న్ తెన్ అసిత్ గే, ఆమ్ కి దసిస్ తిలమ్. 4 గని, దేముడు ఎదివాట్
కనాక్రుమ్ దెకితొసొచి రిసొ, జోచి ఎదివాట్ పేమ అమ్ చి ఉపిప్రి
తిఁయ, 5అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ, అమ్ ఆతమ్క మొరల్స జలెకి, కీసుత్
అనెన్ జిలిస్ తెన్ అమ్ క జియడల్న్. పూరి జోచి దయచి రిసొ తుమ్
*రచిచ్ంచుప జలదు.

6 జలె, దేముడు అబొబ్సి కీసుత్ యేసుక జియడిల్స్ తెన్ అమ్ క
జియడ,జోచిపరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె కీసి వెగడ ఒతత్ వెసడల్న్. ఆమ్
జోచయ్ జలి రిసొ, అమ్ క కి జా రాజిమ్ తె వెగడ, అమ్ క కి ఒతత్
వెసడిల్ రితి కెర అసెస్. మెలె, ఆమ్ కి జో తెన్ జోచి †రాజిమ్ తె ఏలుప
కెరసుమ్. 7జో దేముడు కిచొచ్క అమ్ క దసిస్ దయ కెర అసెస్ మెలె,
యేసుకీసుత్ కెరిల్స్ ఎతిక్ తెన్ జో అమ్ క ఎదివాటు దయ కెరిల్సి. పడొత్
జెతఉగల్ తె పలితుమ్దెర,జోవయించి దయకెదిద్ మొచచ్చి గే రుజుజ్
దెకయెదె. జోచి దయ కెదిద్ గే కో మీనుక నెతిరి.

8ముకిక్మ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తుమ్ కెరన మెలె, తుమ్ సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జలిసి తుమ్ కిచొచ్ కెరిల్స్ చి రిసొచి నెంజె;
పూరి దేముడుచి దయచి రిసొచి కామ్ జా. పడొత్ , జో దయ కెరిల్సి
తుమ్ నంపజా నఙన్ తికయ్, తుమ్ క దొరుక్ జలి. 9 కేన్ మానుస్
కెరల్ కిచొచ్ కమొచి సెకిక జో మానుస్ రచిచ్ంచుప జంక నెత. నెంజిలె,
జోవయించసొంతకమొచిసెకికరచిచ్ంచుపజంకజతిజలె,మానుస్ల్
పులుక జతి. గని జోవయించి సొంత సెకిక కో నెతిరి, చి పులుక
నెంజె. 10 అమ్ ఆతమ్క జిలిసి జొయియ్ అమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లిసి.
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు ఆతమ్క అమ్ క కిచొచ్క నొవర్ జెరమ్య్ లొ
మెలె, అమ్ క ‘సతిత్మ్ ఇండుతు’ మెన, జో అగెగ్ తెంతొ ఉచరల్ కమొ
అమ్ నిదానుమ్ కెరుకయ్మెనయ్దసిస్ కెరొల్ .
* 2:5 2:5 నెంజిలె,పాపుమ్తెంతొ,తుమ్ చిపాపుమ్ చి రిసొచిసిచచ్ తెంతొ,ఆతమ్మొరున్
తెంతొ. † 2:6 2:6 ఆకర్ క పరలోకుమ్ తె జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుమ్ దే. పరలోకుమ్
జోవయించిఆతమ్రాజిమ్,చిజారాజిమ్ తెఅమ్బెదయ్జలి రితిజాబెదఅసుస్మ్,చిఅపెప్
తెంతొ కిజోవయింతెన్ఏలుప కెరుక దెరఅసుస్మ్మెనుక జయెదె. డీసయ్ లిసి 5:10, 20:6
కి దెక.
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యూదుల్ నెంజిలస అపెప్ పాసిజా అసిత్
11జాకయ్, తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కిచొచ్ మెలె, ఆఁగుక దెకిలె తుమ్

యూదుల్ నెంజిలస జసెత్. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక యూదుల్
తిలస అగెగ్, ‘దేముడు దిలి అమ్ చి గురుచి సునన్తి కెరంతి నాయ్,
చి ఆతమ్క సుదిద్ జతి నాయ్’ మెన, రితి ఆఁగి మానుస్లి కెరి జా గురు
కెరుస్ నాయ్ చి రిసొ తుమ్ క నిసాక్రుమ్ దెకిత్ తిల. 12 జలె, తుమ్
కిచొచ్ పఁవస్ నాయ్. మెలె, జా పొది కీసుత్ క దూరి తిలదు, పడొత్
‘అమ్ చిఇసాయేల్ చపెజల్’మెలిదేముడుచిరాజిమ్ తెతుమ్బెదుక
నెంజిలిసి,అనెన్,జోదేముడు పమానుమ్కెరల్ తెదొడ్ చనేపెటత్ సరిగచి
కోడ్ చ వరల్ తె తుమ్ క వాట తిలి నాయ్, చి జోచి రచచ్న తుమ్ క
నే దొరుక్ జలి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్ తె దేముడు నెంజిలస జా తిల.
13 గని అపెప్, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయ జోచి
లొఁయిసువదాజాపాపుమ్పుంచిలిస్ చిరిసొ,తుమ్అగెగ్ జోవయింక
దూరి తిలసక దేముడుక జోయేసు పాసి కెర అసెస్.

యూదుల్ కయూదుల్ నెంజిలసక కి ఎకిక్ రాజిమ్ తె బెదయ్ లిసి
14 ‘ఆమ్ యూదులి’ మెన, ‘తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస’ మెన,

అమ్ యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె అమ్ క తుమ్ క ‡అడుడ్ కెరి
ఆగన్ల్ తయెదె. జలె, కీసుత్ యిమొర అమ్ దొనిన్ జటుల్ చక మదెనె జా
అమ్ క దొరుక్ జలి సేంతుమ్ జొయియ్ జా, అమ్ క తుమ్ క అడుడ్ తిలి
విరోదుమ్జొయియ్ సేడవ అసెస్. జలె,జోదసిస్ సేంతుమ్ కెరవ, ఆము
తూమ్ ఎకిక్ జటుట్ చ జతి రితి కెర అసెస్. 15 కీసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చ
ఆగన్ల్ క ఆడల్ క నంప కెరి రితి పోన, అపెప్ తెంతొ కామ్ క నెంజిలి,
అగెగ్ దొనిన్ జటుల్ జలఅమ్మానుస్ల్ క సేంతుమ్ కెరయ్ లి రితి, ‘అంచి
తెడి ఎకిక్ జటుట్ జతు’ మెన, ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ జొయియ్
జోచి అఁగి వయన, అరిప్తుమ్ జలన్. 16 ‘జేఁవ్ దొనిన్ జటుల్ తెంతొచ
మానుస్ల్ అంక నంపజా ఎకిక్ ఆఁగ్ జతి రితి దేముడు అబొబ్ తెన్

‡ 2:14 2:14యూదుల్ చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దసిస్ అడుడ్ కెరి కోట తిలి.
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అనెన్ బెదయ్ జతు’ మెనయేసు సిలువతె మొరిల్ కామ్ తెన్ అమ్ చి
తుమ్ చి అగెగ్చి విరోదుమ్ గెచచ్వ గెలన్. 17అనెన్, తుమ్ దేముడుక
దూరి తిలసక కి, దేముడుక పాసి రిత జల అమ్ యూదుల్ క కి, జో
సేంతుమ్ దెతిస్ చి రిసొబోదన కెరుక కి అయ్ లన్. 18మెలె,యేసుచి
అతిత్ తుమ్ క కి అమ్ క కి జోచి అబొబ్స్ చి ఎకిక్ ఆతమ్ దొరుక్ జా అసెస్చి
రిసొ, తూమ్ కి ఆమ్ కి దేముడు అబొబ్స్ తెన్ బెద ఎకిక్ జటుట్ జంక
వాట్ అయ్ లి.

19 జలె, ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ తుమ్ అపెప్ వేర మానుస్ల్ నెంజుస్.
తూమ్ కి దేముడుచి గేర్ తె బెద, అమ్ నంపజలస్ తెన్ జోచయ్
మానుస్ల్ జా, తూమ్ కి దేముడుచి రాజిమ్ చ జా అసుస్స్. 20జోచి
గేర్ క పునాది కిచొచ్ జయెదె మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సంగిత జోచ
బారికుల్, చి జోచి ఆతమ్సెకిక జోచ కబురుల్ సంగితస. జా కెర ఎతిక్క
బోడిపతుత్ ర్ కొనొస్ మెలె,యేసుకీసుత్ . 21జా గేరుమొతుత్ మ్ జోచి సెకిక
బెద, పబు తెన్టీఁవ, దేముడుచి సుదిద్ తిలి గుడి జతి రితి వడిడ్తయ్.
22దేముడు జితిజాదేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ గుడి జతిస్ తెతూమ్
కి కీసుత్ చి తెడితావాటల్జా బెద బందుక అసుస్స్.

3
యూదుల్ నెంజిలసతె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక పబు పవులుక

తెదయ్ లిసి
1 జలె, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసకయ్ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్

సూనవుక మెన యేసుకీసుత్ అంక తెదయ్ లొ. తుమ్ క సూనయ్ లి
రిసొ, అంక, అమ్ చ యూదుల్ *జేలి కెరన అసిత్. 2 తుమ్ కయ్
‘సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అంచి ఆతమ్గేర్ తె జేఁవ్ కి బెదుత్’
మెనయ్. దేముడు జోచి దయచి రిసొఅంచి అతిత్ జా సుబుమ్ కబుర్

* 3:1 3:1 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,పిలిపిప్తెకి;బారికుల్16:23,చియెరూసలేమ్ తెకి;బారికుల్21:33జేలిజాతిలొ.
ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె జేలి
జలిసి తొకిక్ దీసల్ చి.
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సూనయ్ తి కామ్ సొరప్ కెరిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సూన అసుస్స్. 3 పడొత్ ,
జోచి జా గుటుట్ జా తిలిసి పబు సొంతయ్ అంక †దెకయ్ లన్ మెన
కి, సూన అసుస్స్. ‡ఈంజ గుటుట్ చి రిసొ ఇదిల్ కొటు సంగ ఈంజ
ఉతుమ్ తె అగెగ్ రెగడ్ అసిస్. 4ఈంజ తుమ్ సదు కెరెల్, కీసుత్ చి గుటుట్
తిలిసిచి రిసొ ఆఁవ్ జానిల్సి తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతె.

5 జా గుటుట్ , జలె, అగెగ్చ ఉగల్ తె ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క
జాన్ తి నాయ్. గని జోచి సుదిద్ తిలి ఆత్ తెన్ దేముడుచి సుదిద్ జల
కబురుల్ సంగితసక, జోచి రిసొచ బారికుల్ క, కీసుత్ జా గుటుట్ అపెప్
జానవ అసెస్. 6జా గుటుట్ కిచొచ్ మెలె, కీసుత్ క నంపజల యూదుల్
నెంజిలస కి అమ్ చి తెన్ దేముడు దెతి రచచ్న వాట నఙన్ తి వాటు
అయ్ లిసి. సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లితెంతొ, జేఁవ్ కి కీసుత్ క నంపజా
దేముడుచ పుతత్రుల్ జా కీసుత్ చి §ఆఁగ్ జతిస్ తె బెద, కీసుత్ జలొ
యేసుచి తెడి జేఁవ్ తిలి రిసొ, దేముడు పమానుమ్ కెరిల్సి ఎతిక్తె
జోవయింక కి వాట దొరుక్ జా అసెస్.

7 అంచి పెటిట్ కమొ కెరి జోచి ఆతమ్సెకిచి రిసొ, దేముడు అంక
దిలి జోచి దయక వరుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఈంజయ్ సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తొ సేవ కెరొసొ జలయ్. 8 జోచయ్ జల మానుస్ల్
మొతుత్ మ్ తెతొకిక్ విలువచచి కంటఆఁవ్అనెన్తొకిక్ విలువచొజలెకి,
జోచి దయక జో అంకయ్ దిలన్. కీసుత్ తె దొరుక్ జతి పరలోకుమ్ చ
సొమాస్రుమ్ కెదిద్ గే, కేన్మానుస్ పూరి అరుద్ మ్ జంక నెతిరెల్ కి, తుమ్
యూదుల్ నెంజిలసకఆఁవ్బోదన కెరుకమెనయ్,జోఅంక నిసానల్న్.
9 అనెన్, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక కి జో రచచ్న దొరుక్ కెరిల్స్ చి
రిసొచి ఎతిక్ జెరమ్య్ లొ దేముడు అగెగ్చ ఉగల్ తె లుంకడిల్ గుటుట్
ఈంజలోకుమ్ఎతిక్చఅరుద్ మ్ కెరంతి రితిఆఁవ్ సూనవుక నిసానల్న్.

† 3:3 3:3 బారికుల్ 9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక. ‡ 3:3 3:3 1:9, 10 చి
2:11-22 దెక. § 3:6 3:6 రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 12
అదయ్యిమ్,ముకిక్మ్ క 12:12, చి ఎపెసు 1:23 దెక.
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10 కేన్ లోకుమ్ చ *ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్, ఎతిక్ కి, యేసుపబుక
నంపజలస బెదిలిసిమొతుత్ మ్ క దెకిలె, దేముడుచి ఎదివాట్ సతిత్మ్
కెదిద్ గే, కీసి నెరవెరుస్ప జతయ్ గే, చినుతు మెనయ్, జొయియ్ అంక
ఈంజ కామ్దాఅసెస్.

11 తుమ్ యూదుల్ నెంజిల నంపజలస కి జోచి ఆతమ్గేర్ తె
బెదితిస్ క ‘జరుగ్ కెరిందె’ మెన దేముడు అగెగ్యి తెంతొ ఉచరిల్సి
అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్ †జరుగ్ కెరొల్ . 12 ‘ఈంజొ
యేసుకీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలి రిసొ, అమ్
జోక నంపజలి రిసొ, లాజ్ నెంజితె దేముడుతె గెచుచ్మ్ దే’ మెన
అమ్ క పూరి దయిరిమ్ అసెస్. 13జాకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ జేలి జా సెమల్ సేడిత్స్ చి
రిసొ తుమ్ బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జా నాయ్. తుమ్ యూదుల్
నెంజిలసకయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ ఇసి జలయ్. జాకయ్ తుమ్
సరద్ తెన్ తా.

పవులు పారద్న కెరిల్సి
14 జలె, పరలోకుమ్ తె కి బూలోకుమ్ తె కి కేన్ కుటుంబుమ్ చ

జలెకి, దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొయి జేఁవ్ ఎతిక్క నావ్ అసెస్.
15 మొగల్ టెక జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన పారద్న కెరసి మెలె,
16జోచి ‡ఎదివాట్సతిత్మ్ క,తుమ్ చఆతమ్ల్ తెజోచిఆతమ్తా,తుమ్ క
పూరి డిటుట్ మ్ కెరుస్ మెన, 17అనెన్, తుమ్ చి నముకుమ్ తెన్ చిజోచి
ఆతమ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ కీసుత్ జివుస్ మెన, ఆఁవ్ పారద్న కెరసి. దసిస్,
జోచి పేమతె చెరొ గలిల్ రితి జసెత్, జోచి పేమతె తుమ్ డిటుట్ మ్ జసెత్,
18 చి పబుచొ సుదిద్ జలస ఎతిక్జిన్ తెన్ తుమ్ క కిచొచ్ సెకి జెయెదె
మెలె, జోచి పేమ కెదిద్ రూందు కెదిద్ దీగు గే, తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె.
* 3:10 3:10 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలస, అదికారుల్ ఎతిక్ కి’. ఇనెన్ ‘అదికారుమ్
తిలస’, ‘అదికారుల్’ మెలె, ఆతమ్ల్ దూతల్ బూతల్ చి అరుద్ మ్ కెరనుక జయెదె. 1:21 దెక
చి 1:21చిఎటొట్ చి కోడు దెక. † 3:11 3:11మెలె,యేసు అమ్ చిపాపుమ్వయగెచచ్వ
జీవ్జాజోవయించిఆతమ్ దొరుక్ కెరిల్స్ తెనిన్ జరుగ్ కెరొల్ . ‡ 3:16 3:16 నెంజిలె ‘ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ క’.
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19 జలె కో జానుక నెతిరి కీసుత్ చి ఎదివాట్ పేమ తుమ్ జాన్ తె, చి
దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ బెర, తుమ్ క పూరి కెరెదె. జయియ్ ఎతిక్ అంచి
ఆస.

20అపెప్, జలె, అమ్ చొ దేముడుక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ గవురుమ్ కలుగు
జవుస్! అమ్ నఙిల్ కంట, అమ్ ఉచరిల్ కంట, ఒగగ్ర్ చెంగిల్ కెరుక
తెరితొసొ జో. కీసి మెలె, జోవయించి ఆతమ్సెకి అమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెర
కెరయ్ అమ్ క చెంగిల్ కెరెదె! 21జాక, ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి ఉగుమ్ క,
కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిటెత్, §కీసుత్ జలొ యేసుతె, చి జోచి ఆఁగ్ జల
జోక నంపజలస మొతుత్ మ్ ఇండితిస్ తె దేముడుచి గవురుమ్ డీసెత్
తవుసు! ఆమేన్.

4
తుమ్ ఎకిక్ పేమతె ఇండ

1 జలె, ఆఁవ్ పవులు, పబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ లి రిసొ
*జేలి జలొసొ, తుమ్ క కిచొచ్ బలవంతుమ్ జా సంగితసి మెలె, పబు
తుమ్ క నిసాన తుమ్ జోచయ్ జా సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ తుమ్ క
బుకారా అసెస్. జో తుమ్ క బుకారిల్ వరుమ్ క విలువ దెకితి ఎదిలి
సతిత్మ్ తె తుమ్ జీఁవ. 2 కీసి మెలె, తుమ్ క తూమ్ గవురుమ్ నే
ఉచరంతె మెతత్న తా, సేంతుమ్ తెన్ అలల్ర్ ఓరుస్ప జా, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొపేమతెన్తుమ్జోవయింక ఓరుస్పజా, 3ఎకిక్ ఆతమ్, పబుచి
ఆతమ్తా, కటుట్ తెన్ తతిఆసతెన్తా, దసిస్ కటుట్ తెన్ తతి రితితుమ్
దెకన. పబుచిసేంతుమ్తుమ్ చిపెటిట్ తిలె, దసిస్ ఎకిక్ కటుట్ తెన్తసెత్.
4 కిచొచ్క మెలె, పబుక నంపజల అమ్ ఎతిక్జిన్ జోచి ఎకిక్ ఆఁగ్ జా
అసుస్మ్, అమ్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జోచి ఎకిక్ ఆతమ్ అసెస్, చి అమ్ చి
తెన్ పరలోకుమ్ తె గెతి వరుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జవుస్మెన దేముడు
తుమ్ కబుకారిల్ రిసొఅమ్ఎతిక్కఎకిక్ఆస. 5పడొత్ ,అమ్నంపజలస
ఎతిక్జిన్ క అనెన్ కిచొచ్ మెలె, అమ్ క ఎకిక్లొ పబు, ఎకిక్ నముకుమ్,

§ 3:21 3:21 1:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. * 4:1 4:1 3:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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ఎకిక్బాపిత్సుమ్. 6అమ్ఎతిక్జిన్ క ఎకిక్లొదేముడు,ఎకిక్లొఅబొబ్.
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జలొసొ, జో. జో ఎతిక్తెయి అసెస్, జోచ పెజల్
ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్ జో జితయ్.

పబుచి ఆతమ్ జోచమానుస్ల్ చి పెటిట్ తా
7 పడొత్ కీసుత్ చి దయచి రిసొ జో అమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకెక్కల్క జోచి

ఆతమ్సెకి వరుమ్ దా అసెస్. కెదిద్ సెకి దెయెదె గే, కీసి సెకి దెయెదె గే,
జోచి దయ. 8జాకయ్,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
†“జోవయించ విరోదుమ్ సుదల్ క జీన జేలి కెరిల్ రితి జా,
జో పరలోకుమ్ తె గెచచ్
జోవయించమానుస్ల్ క ఆతమ్వరల్ దిలన్”
మెన అసెస్.

9జోక ‘ఒతత్ వెగ గెలన్’మెలె, కిచొచ్ అరుద్ మ్మెలె,జోతొలితొజోచి
గవురుమ్ ముల పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జా, బూలోకుమ్ చి కంట
ఎటొట్ క మెలి రితి ఉటట్ జా అయ్ లొ. 10 ఉత జా అయ్ లొసొ అనెన్
ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ వెగిల్ రితి జా, పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలన్;
జోతిలిస్ క జోచి సెకిక ఎతిక్కపూరి కెరి రిసొ.

11 జో దిల ఆతమ్సెకి వరల్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె, జోచ మానుస్ల్
సగుమ్ జిన్ బారికుల్ జంక మెన జో నిసాన, పడొత్ ‡జోచి ఆతమ్సెకిక
జోచ కబురుల్ సూన సంగితి రిసొ అనెన్ సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. పడొత్
జోక నేనల్ మానుస్ల్ క జోచి రిసొ సికడిత్ రిసొ, అనెన్ సగుమ్ జిన్ క
నిసానల్న్. పడొత్ , జోక నంపజలసక గొవుడు జా సికడిత్ రిసొ అనెన్
సగుమ్ జిన్ క నిసానల్న్. 12 జేఁవ్ వేర వేర సెకివొ జోచయ్ జల
మానుస్ల్ క కిచొచ్క జో దా అసెస్ మెలె, జోచి జేఁవ్ కెరి సేవక సెకి తంక,
పడొత్ , కీసుత్ చి ఆఁగ్పూరిజతిరితినంపజలసమొతుత్ మ్బెదితిసిపూరి
జంక, చి 13అమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ నముకుమ్ జా దేముడు పుతుత్ స్ చి
రిసొఎకిక్ రితిజాన,అమ్పూరిఆతమ్పలితుమ్ దెరి రితి ఆతమ్కపూరి
† 4:8 4:8 కీరనలు పుసత్కుమ్ 68:18. ‡ 4:11 4:11జోవయించి ఆతమ్ జోవయించి
చోండి పుటట్య్ లె జోవయించ కబురుల్ సంగుల.
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వడిడ్ల్ రితి జా, కీసుత్ కీసి సతిత్మ్ క పూరి జా అసెస్ గే, ఆమ్ కి దసిస్
పూరి జంక. 14ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లమ్ మెలె, బాలబోదల్ చి రితి అమ్
పొరపాట్ జతె తంక నాయ్. కో నొవి కోడు సంగిలె నంప కెర, కో వేర
కోడు సంగిలె నంప కెరుక జతె తా, మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ మోసిమ్
కొడొ సూన్ తెతా, జోవయించమాయకమొక నంపజా, వాదుక ఇతత్ల్
ఒతత్ల్ గెతె కెరల్ రితి జంక నాయ్. గని, పబుచి తెడి ఆతమ్క పూరి
వడిడ్లమ్మెలె, ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ గెతె తము నాయ్, గని ఎకిక్ నిదానుమ్
తెన్ తమ్ దె.

15 అమ్ దసిస్ ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ నే గెతి రితి జంక మెలె, పూరి జంక
మెలె, పూరి పేమ తెన్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ ఎకిక్ సతిత్మ్ సంగితె తంక,
చిబోడి జలొ కీసుత్ చి ఆతమ్తె బెద, ఎతిక్తె బుదిద్ జతి రితి ఆతమ్క అమ్
వడుడ్ క. 16 కీసుత్ అమ్ క బోడి జయెదె, చి జోచి ఆఁగ్ చ వాటల్ కిచొచ్
జవులమెలె,అమ్జోచిఆఁగ్ చవాటల్మొతుత్ మ్జోచి తెడితాజోచి
సెకి తెన్ చెంగిల్ కటుట్ తెన్ తా అమ్ ఎక్ ఎకల్ వాట, అమ్ క దిల కమొ
నిదానుమ్ కెరె తిలె, ఈంజ ఆఁగ్ పేమ తెన్ వడడ్ తా, పూరి డిటుట్ మ్
జయెదె.

అగెగ్చ బుదిద్వొ తుమ్పూరిముల
17 జలె, పబుచి §నావ్ తెన్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ ముకిక్మ్ క

బలవంతుమ్కెరసంగితసిమెలె,దేముడుక నేనల్ యూదుల్నెంజిలస
కీసి జోవయించి మెనుస్ చి వెరి ఉదెద్సుమ్ ల్ క ఇండితతి గే, తూమ్
దసిస్ ఇండ నాయ్. 18 జేఁవ్ చి ఆతమ్తె గుడిడ్ జా జోవయించి పెటిట్
బుదిద్ నెంజిలి రిసొదేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్జీవ్జతిస్ క దూరిఅసిత్,
జోవయింక వేరయ్ మానుస్ల్ జా అసిత్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించి
సతిత్మ్జేఁవ్నెస,రాడ్జీవ్ చజాఅసిత్. 19రాడ్జీవ్ చజా, కనాక్రుమ్
పఁవస్, ఎదగ్రె ముదొద్ నే కెరంతె లంజె ఆసల్ చ కమొతె పూరి గెచచ్,
గరచ్ కమొ ఎతిక్తె ఆస జా గెచచ్ అసిత్. 20తుమ్ కీసుత్ చి తెడి సికిలిసి
దసిస్ నాయ్; 21 తుమ్ జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోచి తెడి తా

§ 4:17 4:17 నెంజిలె ‘పబుచి తెడితా’.
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జోతెయ్సికిలదుమెలె. నాయ్, గెద,యేసుతెసతిత్మ్అసెస్,. 22జలె,
జోచి కోడు సూనల్దు మెలె, జోతె సికిలదు మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ
మానుస్ల్ చి బుదిద్ తుమ్ అగెగ్ ఇండితె తిలిసి పోన. మురిక్ పాలుమ్
తుమ్ కడ వెంట గెలి రితి జా, అగెగ్చి బుదిద్ ముల. జా ఎతిక్ బెరు
ఆసల్ చ మోసిమ్ లు జా, పూరి నాసెనుమ్ కెరిసి. 23జా గరిచ్ ఎతిక్
ముల, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చిమెనుస్తె నొవర్ జా బుదిద్
జా. 24దేముడు దెతి నొవర్ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ గలన జయియ్ రితి ఇండ.
జోఆతమ్తె జెరుమ్న్మెలె, దేముడుచి రితిజతి రితిజోచిసతిత్మ్ కజోచి
సుదిద్క తుమ్ చి ఆతమ్తె నొవర్ జెరుమ్న్ జలి రితి జతిసి.

కీస బుదిద్వొ ముల, కీసి బుదిద్ జంక
25తుమ్ సతిత్మ్ జంక మెన జో తుమ్ క నొవర్ జెరమ్య్ లొ, తుమ్

అబదుద్ మ్ ముల ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ సతిత్మ్ కొడొ జా.
కిచొచ్క మెలె, అమ్ ఎతిక్జిన్ యేసుపబుచి ఎకిక్ ఆఁగ్ క వాటల్ జా
అసుస్మ్. 26తుమ్కోపుమ్జంక జలె,పాపుమ్జతి రితి నెరవెరుస్ప
కెర నాయ్. కోపుమ్ జలె, పొదుద్ నే గెతె సేంతుమ్ జా, 27 నెంజిలె
తుమ్ చి కోపుమ్ నెరవెరుస్ప కెర తుమ్ క పాపుమ్ కెరయ్ తి రితి
సయ్ తానుక వాట్ దా తసెత్, పోన. 28 అగెగ్ చోరె తిలస అపెప్ తెంతొ
చోరునాయ్, గనిబాదసేడల్సకతోడు నెంజిలసకతోడు దెతిరిసొ,జోచ
అతొత్ సతిత్మ్ కమొ కెర కెర,మాములుమ్ కామ్ కెర కెర జిఁయ కతు.

29 తుమ్ లటట్బిత్స్ తె కిచొచ్ గరిచ్ బెదవ నాయ్, గని కిచొచ్ కామ్
తిలె, ఒతత్ చెంగిల్ క కామ్ క జెతిసి కిచొచ్ జలె జయియ్ లటట్బ, చి తుమ్
లటట్బిత్సి సూన్ తసతె బుదిద్ పలితుమ్ దెరెదె. 30 పడొత్ , ‘సయ్ తాన్ చి
రాజిమ్తెంతొతుమ్ క ఆఁవ్ నెతొవగెలిసి కచితుమ్జెయిమ్జయెదె’
మెన జా రుజుజ్ క దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ దా
జోవయించి ముద దా అసెస్. జాకయ్, జా ఆరి తిలి రితి దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్కదుకుమ్కెరనాయ్. 31పెటిట్ విసుస్మ్తతిసి,కోపుమ్
దెకయ్ తిసి, కోపుమ్ దెరన్ తిసి, గగొగ్ ల్, దూసెనల్, కుసిస్దుమ్ ఎతిక్
తుమ్ క దూరి కెర. 32 చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ మెతత్న తా, కనాక్రుమ్
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దెక,యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దేముడు అబొబ్సి తుమ్ క కీసి చెమించుప కెర
అసెస్ గే, తూమ్ కి దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర.

5
పబుచి పేమతె తుమ్ ఇండ

1 దేముడుచ పేమ తిల బోదల్ తుమ్ అపెప్ జలి రిసొ, జో కీసి
కెరయ్ గే దెక, తూమ్ కి దసిస్ కెర, 2 చి కీసుత్ కీసి అమ్ క పేమ తా
దేముడు అబొబ్స్ క దెతి దొరుక్ జలి చెంగిల్ వాసెన తిలి అరిప్తుమ్
జా, అమ్ చి పాపుమ్పుంచితి రిసొజోచిసొంత జీవ్ దామొర గెలన్
గే, తూమ్ కి దసిస్ పేమతె ఇండ.

3 లంజెకమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు, లంజెబుదిద్చి రిసొచ కొడొ
జలెకు, అనెన్మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జత కమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు
తుమ్ లటట్బా కి నాయ్. దసచచి రిసొ పబుచ సుదిద్ జల మానుస్ల్
లటట్బుక కి బెదె నాయ్. 4తుమ్ లటట్బిత్స్ తె వెటాక్రుమ్ చ కొడొపోన,
కామ్ క నెంజిత కొడొపోన, వెరి కొడొపోన; దసచ సూటినాయ్. దసచ
ఎతిక్ పోన, గని దేముడు కెరిల్ దయచి రిసొజోక తుమ్ చి సరద్ సంగిత
కొడొయ్ లటట్బ. 5 కేన్ కోడు ఏక్ తుమ్ కచితుమ్ దెరన మెలె, కేన్
లంజెఇండితొసొ,లంజెబుదిద్ సికడొత్సొ,అనెన్మానుస్ల్ చిఆసిత్చిఆసక
జితొసొ కో జలెకు, జోవయించి ఆస జోవయింక దేముడు రితి జా,
దేముడుక ‘జో అమ్ క నాయ్’ మెలి రితి విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జతయ్,
గెద; కో దస బుదిద్వొచ జలె, కీసుత్ చి దేముడు అబొబ్స్ చి రాజిమ్ తె
జోవయింక కేన్ వాట కి దొరుక్ జయెనాయ్.

ఉజిడ్ బుదిద్తె తుమ్ ఇండ
6కామ్ క నెంజిత కొడొ లటట్బ దసపాపుమ్ కమొచి రిసొకోతుమ్ క

మోసిమ్ కెరి రితి తుమ్ దెరున్ సేడ నాయ్. దస పాపల్ చి రిసొ జోచి
కోడు నే సూన్ తమానుస్ల్ క దేముడు జోచి కోపుమ్ చి సిచచ్ దెయెదె.
7 జాకయ్ దస కమొతె తుమ్ బెద నాయ్. 8 కిచొచ్క మెలె, తుమ్
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అగెగ్ అందర్ బుదిద్తె ఇండిలదు, గని అపెప్ *పబుచి తెడి ఉజిడ్ జా
అసుస్స్. ఉజిడ్ చ బోదల్ రితి ఇండ. 9 కిచొచ్క మెలె, ఉజిడ్ చి
పలితుమ్దెరిసి కిచొచ్తెచినుక జయెదెమెలె,చెంగిల్తిలిసిఎతిక్తె,
పొరపాట్నెంతెతిలిస్ఎతిక్తె,సతిత్మ్తిలిస్ఎతిక్తె. 10పడొత్ , కిచొచ్
ఎతిక్క చెంగిల్ మెన పబు మెనెదె గే, తుమ్ అజజ్ కెరన.

11 అందర్ బుదిద్చ కమొతె తుమ్ ఎదగ్రె బెద నాయ్. దసస్ కమొ
కిచొచ్ చెంగిల్ పలితుమ్ దెరి నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ దసస్చతె దెరున్
నే సేడిత్ రితి,ఉజిడ్ చిపాసికదసస్ కమొఆన,జోవయింక ‘పాపుమ్ చ’
మెన రుజుజ్ ల్ దెకవ. 12 జేఁవ్ మానుస్ల్ గుటుట్ తెన్ కెరె కమొచి రిసొ
సంగుక కి లాజు. 13 గని, కిచొచ్ జలెకు అందర్ తిలిసి ఉజిడ్ క పాసి
అయ్ లె,జాక ‘జాపాపుమ్ చి’మెన, రుజుజ్ డీసత్య్. కిచొచ్క మెలె,జా
ఉజిడి ఒతత్య్ దెకయ్జా దెకయ్ తయ్. 14అమ్ ఒపప్న్ తి కోడు ఏక్
ఇనెన్ బెదితయ్. కేన్ కోడు మెలె,
“ఓ నిజిలొసొ, తెలివిజాఉటుట్ !
మొరతిలొసొ, జీవ్జాఉటుట్ ,
చి కీసుత్ తుక జోచి ఉజిడి దెకయెదె”
మెలిసి.

15 తుమ్ కీసి ఇండితె గే చెంగిల్ ఉచర, జాగర తెన్ తా. బుదిద్
నెంజిలసచి రితి తుమ్ ఇండ నాయ్, గని చెంగిల్ బుదిద్తె ఇండ.
16కిచొచ్ కిచొచ్ చెంగిల కమొకెరుకవాట్అయ్ లె,తెలివితెన్,జావాట్
అడుడ్ నే కెరి రితి, నే పిటట్య్ తె,చెంగిల్ పలితుమ్దెరి రితిజేఁవ్ కమొ
తుమ్ కెర. కిచొచ్క మెలె,ఈంజ కాలుమ్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చి, చి చెంగిల
కమొక కెదిద్ సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్. 17జాకయ్, బుదిద్ నేనల్
మానుస్ల్ రితతుమ్జానాయ్, గని కిచొచ్బుదిద్ తుమ్ఇండుక పబుచి
ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే, తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన.

18తుమ్ సూరు పియమచచ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా చెంగిల్ చిక
పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెరిసి. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి

* 5:8 5:8 నెంజిలె పబుచి తెడి అసుస్స్ చి జోవయించి ఉజిడిజా అసుస్స్.
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పెటిట్ వేర జతయ్. 19ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ పబుచి గవురుమ్ సంగిత
కిచొచ్ కిచొచ్ రగల్ గనుమ్ లు గాయితె తా. జేఁవ్ గనుమ్ లుతె కిచొచ్
ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయ మెలె, కీరనలు. తుమ్ చి పెటిట్ పూరి సరద్
తెన్ పబుచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్ లు, బజెన తెన్ కి గాయితెతా,
20 కెఁయఁక కి, కిచొచ్ జలె కి, కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జొయియ్ దిలొ’ మెన,
అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి నావ్ తెన్ అబొబ్స్ జలొ దేముడుక
తుమ్ చి సరద్ తుమ్ సంగితెతా.

తెరిన్మునుస్ పేమ దెకితిస్
21 కీసుత్ క మరియాద దెకితి రితి, తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పోటి

నే కెరె, ఎకిక్లొతె ఎకిక్లొ దాక్ కెరన, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె
తా. 22తుమ్ తేర్ బోదల్ తుమ్ చ మునస్ర్ లుచి తెడి తా, దాక్ కెరన
జోవయించి కోడు సూన, పబుకయ్ గవురుమ్ కెరిల్ రితి అంపొ జా
తంక. 23 కిచొచ్క మెలె, కీసుత్ క నంపజలస మొతుత్ మ్ జోచి †ఆఁగ్
జతసుమ్. జాఆఁగ్ క జో కీసుత్ బోడి. జాఆఁగ్ క జోసొంత రచిచ్ంచుప
కెరొసొజయెదె. దసిస్ కి,తేరిస్కమునుస్సిబోడి జయెదె. 24జోచిఆఁగ్
జత నంపజలసమొతుత్ మ్ కీసుత్ చి తెడి అసుస్మ్, గెద. దసిస్, ఎతిక్చి
రిసొ తేరిస్ మునుస్స్ చి తెడి అసెస్,జోవయించి కోడు సూనుక అసెస్.

25 తుమ్ మునుస్బోదల్ తుమ్ చ తెరిద్వొక పేమ కెరె తా. కిచొచ్క
మెలె, కీసుత్ చి ఆఁగ్ జత నంపజలస సంగుమ్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన,
బోడి జలొ కీసుత్ జోచి జీవ్ దిలన్. 26 కిచొచ్క మెలె, ‡పాని సువ సుదిద్
కెరి రితి,జాఆఁగ్ క జోచి కోడు తెన్ దోవితి రితి కెర,జాఆఁగ్ జోచిజా
గెతి రితి,పూరిసుదిద్ కెరి రిసొ దసిస్ కెరల్న్. 27 కిచొచ్క మెలె,జోచిఆఁగ్
జత అమ్, నంపజలస మొతుత్ మ్ జోక పూరి సూటి తిలి తెరిన్ జతి
రితి,జొయియ్ గవురుమ్తెన్ఆనన్ తి రిసొ,జాపూరిసూటిజతిసి కీసి
మెలె, కిచొచ్ ఆతమ్ మచచ్ల్ సరద్ల్, దసస్చ కిచొచ్య్ నెంతె, జా పూరి
పబుచి,పూరిపొరపాట్ నెంజ, సుదిద్ సూటి జతిసి.
† 5:23 5:23 1:23, 4:4 దెక. ‡ 5:26 5:26 నెంజిలె, ‘బాపిత్సుమ్ క చి జోవయించి
కోడుక జేఁకపూరి సుదిద్ కెర జాజోచిజా గెతి రితి కెరి రిసొ’.
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28జలె,జోచి ఆఁగ్ జల నంపజలస సంగుమ్ క పబు కీసి పేమ కెర
సుదిద్ కెరయ్ గే, మునుస్సి కీసి జోవయించి ఆఁగ్ క జొయియ్ కీసి పేమ
కెరెదె గే, జో దసిస్ జోవయించి తేరిస్క పేమ దెకుకయ్. కో తేరిస్క పేమ
కెరయ్ గే,జోకయ్జొయియ్ పేమ కెరనిల్ రితి జతయ్. 29 కేన్మానుస్ల్
కి జోచి సొంత ఆఁగుక కెఁయ విరోదుమ్ జతి నాయ్. నాయ్, గెద.
పోసనుల, చెంగిల్ దెకనుల. దసిస్, కీసుత్ జోచి ఆఁగ్ జత నంపజలస
మొతుత్ మ్ బెదిలిస్ క పోసత్య్, దెకితయ్. 30అమ్ జోచి సొంత ఆఁగ్
జలి రిసొ. 31దేముడుచి కోడుతె రెగడ్య్ లిస్ కీసి అసెస్ మెలె,
§“జాకయ్,మునుస్బోద, అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల, తెరిన్ ఆన,
జా తెన్ ఎకిక్ నిదానుమ్ జయెదె, చి జేఁవ్ దొగుతెర ఎకిక్ ఆఁగ్ జా

గెచుచ్ల”
మెన రెగడ్ అసెస్.

32 కీసుత్ క నంపజలసమొతుత్ మ్ బెద జోచి ఆఁగ్ జతిస్ క పెండిల్ జా
చెంగిల్ దెకితి ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ వెలిల్. 33 గని మాములుమ్
తెరిన్మునుస్ చి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. మెలె, తుమ్ చి తెచ
మునుస్బోదల్కోజలెకి,తేరిస్వొక పేమదెకుత్. పడొత్ ,తేరిస్మునుస్స్ క
మరియాద దెకుక అసెస్.

6
బోదల్ అయయ్స్ అబొబ్స్

1 తుమ్ బాలబోదలు, *పబుచి తెడి అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు
సూన. ఈంజ పబుచి ఇసుట్ మ్. 2పూరుగ్ మ్ దేముడు రెగడ్య్ లి జా
కోడు కిచొచ్ మెలె,
†“అయయ్స్అబొబ్స్ క గవురుమ్ కెర.
పమానుమ్ తెన్ ఆగన్ల్ క ఈంజ తొలితొ చి.

§ 5:31 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24. * 6:1 6:1 మెలె ‘పబుచి తెడి అసుస్స్ చి
జోవయించి పేమబుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తిలె జోవయించి పేమకయ్ అయయ్ద్ అబొబ్ద్ చి కోడు
సూన్ తె’. † 6:2 6:2 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:16.
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3మెలె, అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ కెరెల్, తుమ్ క చెంగిల్ తయెదె,
చిఈంజ లోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ దీసల్ జిసెత్”
మెన రెగడ్ అసెస్.

4 తుమ్ అబబ్దింసి, జలె, ఆరి తుమ్ చ బోదల్ క కోపుమ్ కెరవ
నాయ్, గని పబు దెతి బుదిద్ తెన్జోవయింకముదొద్ కెర, పబుచి ఎతిక్
సికడ పోస.

సేవ కెరస ఎజొమానుల్
5 కో గొతిమానుస్ల్ జలె, కీసుత్ క గవురుమ్ కెరి రితి తుమ్ చ పెటిట్తె

ఎజొమానుల్ క బియఁ, ఎకిక్ నిదానుమ్తా,జోవయించి కోడు రితి కెర.
6మాములుమ్మానుస్ల్ చి గవురుమ్ ఆనన్ తి బుదిద్ తిలి రితి, ఆరి
డీసుకయ్ నిదానుమ్ తిలి రితి తుమ్ జా నాయ్. గని దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ రితి కెరి రిసొయితుమ్ ‡కీసుత్ చ సేవ కెరస తిలి రిసొ,తుమ్ చి
పెటిట్చి పేమతెన్ కెర. 7మెలె,మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొనాయ్,
గని పబుక సరద్ తెన్ సేవ కెరి రితి, తుమ్ చ ఎజొమానుల్ చి సేవ తుమ్
సరద్ తెన్ కెర. 8 కేన్ మానుస్, గొతిమానుస్ జలెకి నెంజిలె కి, కిచొచ్
చెంగిల్ చి కెరెల్ కి, పబు జోవయింక చెంగిల్ దెక బవుమానుమ్ దెయెదె
మెనజానుస్.

9 తుమ్ ఎజొమానుల్ , తుమ్ చ గొతిమానుస్ల్ క దసిస్ పేమ దెక,
జోవయింక బియఁడ నాయ్. జోవయింక తుమ్ క ఎజొమాని జతొ
దేముడు పరలోకుమ్ తె అసెస్, చిజో కకక్మొకమాటుమ్ దెకె నాయ్.

సయ్ తానుక జీన్ తి రిసొ ఆతమ్ డిటుట్ మ్ కెరనుక అసెస్
10 జలె, ఆకర్ క కిచొచ్ మెన ఆఁవ్ రెగిడత్సి మెలె, పబుచి తెడి

డిటుట్ మ్తా,జోచిఆతమ్సెకి దెరన ఇండ. 11సయ్ తానుకతుమ్జీన్ తి
రితి, దేముడు దెతి కిచొచ్ నే లయితి ఇనుము సొకక్ తుమ్ గలన.
12 కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ క మానుస్ల్ కెరి యుదుద్ మ్ నెంజె, ఈంజ,
గని కోకోయుదుద్ మ్ కెరసచిఉపిప్రి అమ్జీనుక అసెస్మెలె, §ఏలుప
‡ 6:6 6:6 నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతిత్ మానుస్ల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె ‘కీసుత్ క గొతి రితి జలి
రిసొ’. § 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలిసి ఎతిక్చ ఉపిప్రి’.
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కెర గరచ్ ఆతమ్ల్ చి ఉపిప్రి, *జోవయించి తెడి ఏలుప కెర ఆతమ్ల్ చి
ఉపిప్రి,ఈంజఉగుమ్ చిఅందర్ తిలి సయ్ తాన్ చిరాజిమ్ తె ఏలుప
కెర ఒగగ్ర్ గార్ చి సెకిచి ఉపిప్రి, మానుస్ల్ క పాడ్ కెర బూతల్ చి
ఉపిప్రి,మాయలోకుమ్ చ సెకివొ ఎతిక్చి ఉపిప్రి అమ్ జీనుక అసెస్.

13 జాకయ్, కేన్ సమయుమ్ క సయ్ తాన్ చ జేఁవ్ సెకివొ అలల్ర్
కెరుక ఉచరుల గే, దేముడు జా యుదుద్ మ్ క దిలి కిచొచ్ నే లయితి
‘ఇనుము సొకక్’ మెన టాలిక సంగితిస్ ఎతిక్ తుమ్ గలన తెయార్
జాతా,చిజాయుదుద్ మ్ క టీఁవ్ క తుమ్ క సెకితయెదె,చిజీనటీఁవ్ తె.
14 కిచొచ్ నే లయితిజా కిచొచ్ కిచొచ్ తుమ్ గలనమెలె, సతిత్మ్ తుమ్ క
పటక్ రితి జయెదె. పబు దిలి పునిన్మ్ తుమ్ క ఇనుము సొకక్
జయెదె, 15మానుస్ల్ క దేముడు తెన్ బెదయ్ తి సేంతుమ్ దెతిస్ చి
రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ తెయార్ జతిసి తుమ్ క
డిటుట్ మ్ చజోడుల్ జయెదె. 16పడొత్ అనెన్, పబుచిఉపిప్ర్ చినముకుమ్
తుమ్ కడాలు జయెదె. జోగలనెల్,ఆగిలగితసయ్ తాన్విందిత కండొ
నే లయితి రితి నెతొవ విజయ్ తె. 17పడొత్ , పబు దెతి రచచ్న తుమ్ చి
బోడిక ఇనుము టోపి జయెదె. పడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
రెగడ్య్ ల కొడొజోచి ఆతమ్చి కండా దసిస్ తుమ్ గలన.

18 అనెన్, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి తుమ్ చి పెటిట్ తోడు తా,
కెదొద్డ్ కి పారద్న కెర, పబుచి తోడు నఙన్ తె తా. పారద్న కెరె తతి రిసొ
తెలివి తెన్తా, ఎకిక్ నిదానుమ్తా, దేముడుచి సుదిద్ సుదల్ ఎతిక్చి
రిసొ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’మెనతుమ్పారద్న కెర. 19పడొత్ , †చి గుటుట్ ఆఁవ్
దయిరిమ్తెన్సుబుమ్కబుర్సూనయ్ తిరితిపబుఅంకసెకిదెవుస్
మెన, అంచి రిసొ కి తుమ్ పారద్న కెరె తా. 20జా సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ లి రిసొ పబుచి అదికారుమ్ తెన్ తిలొబారికి రితొ జా ఆఁవ్
ఇసిజేల్ తెతాగొలుస్ల్తెన్బందయ్జాఅసిస్. జలెకి,పబుచిఇసుట్ మ్
* 6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి’. † 6:19 6:19 చి రిసొయి
‘చి గుటుట్ ’ మెన సంగితయ్, నెంజిలె, యూదుల్ నెంజిలస కి పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప
జతి, ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు తెన్ జేఁవ్ బెదితివాటు అయ్ లస్ చి రిసొసంగితయ్.
1:9-10, 3:1-6.
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కీసి తిలె ఆఁవ్ దయిరిమ్తెన్ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రితి
జో పబు సెకి దెవుస్మెన, అంచి రిసొ తుమ్పారద్న కెర.

21జలె, ఆఁవ్ కీసి అసిస్ గే కిచొచ్ కెరసి గే తుమ్జాన్ తి రిసొ, పేమ
జలొఅమ్ కబావొజతొ,పబుచితెడిఅంకతుమ్ క సేవనిదానుమ్కెరొ
తుకికు తుమ్ క సంగెదె. 22జాకయ్జోక ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. అమ్ కీసి
సంతోసుమ్ గే తుమ్ క జానవుకమెన, తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ దయిరిమ్
జతి రితి జో తుమ్ క దయిరిమ్ సంగెదె.

ఆకర్ కోడు
23 దేముడు అబొబ్సి దెతి పబు జలొ యేసుకీసుత్ దెతి సేంతుమ్,

పేమ, నముకుమ్ పబుచి తెడి తిల ఒతత్చ బావుడుల్ ఎతిక్క కలుగు
జవుస్! 24 అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క కో పూరి నే మొరి పేమ
కెరసు గే,జోచి దయతుమ్ చి ఉపిప్రి తవుసు!
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