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గలతీయుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు గలతీయు పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2 కేన్ మానుస్ నిసాన తెదయ్ లిసి నెంజె, కేన్ మానుస్ తెంతొ

జలిసి నెంజె,యేసుకీసుత్ ,జోక అనెన్ జియడొల్ దేముడు అబొబ్సి తెనిన్,
సొంత అంక నిసాన ‘అమ్ చొ బారికి’ మెన యేసుకీసుత్ చి సుబుమ్
కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ జో దిలి అదికారుమ్ తెన్ బులితొ జోక బారికి
జలొ పవులు, చి అంచి తెన్ తిల బావుడుల్ , గలతీయ పదేసిమ్ చ
సంగుమ్ ల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3 దేముడు అబొబ్స్ చి అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్! 4 అమ్ చ పాపల్ వయన
గెచచ్య్ తి రిసొ, ఈంజ పాపుమ్ చి ఉగుమ్ చి సయ్ తాన్ చి తెంతొ
అమ్ క ములవుక మెన మెనయ్, అమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడుచి
ఇసుట్ మ్ క, జో కీసుత్ జోచి సొంత జీవు దామొర గెలన్. 5జా కామ్ చి
రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జొఒర! *ఆమేన్.

సతిత్మ్ బోద సంగితిస్ చి రిసొచి కోడు
6 ‘అంచమానుస్ల్జతు’మెనకీసుత్ కెరిల్ దయవాట్తుమ్ కబుకారొల్

దేముడుక తుమ్ గడియ నంపజలిస్ తెంతొ, తెదిద్ బే బేగి ముల
‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన వేర మానుస్ల్ సికడిత్సి తుమ్ సూన్ తసుచి
రిసొ అంక ఆచారిమ్! 7జా వేర కోడుక ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెనుక
* 1:5 1:5 తెదిద్లి మెన ఆమేన్
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నెంజె, గని సగుమ్ జిన్ కీసుత్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ †మారుస్ప
కెరుక ఇసుట్ మ్జా,తుమ్ కసికుక్ కెరతి. 8జలె,ఆమ్కి,పరలోకుమ్ చొ
కేన్ జవుస్ దూత కి, ఆమ్ సూనయ్ లి కంట వేరచి ‘సుబుమ్ కబుర్’
కో సికడెల్, జోచి సిచచ్ వయన నాసెనుమ్ తె గెతు. 9అమ్ అగెగ్ సంగిల్
రితి,అపెప్ఆఁవ్అనెన్దసిస్సంగితసి. తుమ్తెదొడినంపజలిచికంట
‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన కో తుమ్ క కిచొచ్ వేరచి సికడెల్, దేముడు దెతి
జోచి సిచచ్ వయననాసెనుమ్ తె గెతు!

సుబుమ్ కబుర్ కీసుత్ తెయ్ సికిలిసి
10 జలె, ‘వేరచి పోన. ఆఁవ్ సికడిల్సి దె’ మెన, మానుస్తె జవుస్,

దేముడుతె జవుస్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రిసొయి ఆఁవ్ సంగితసి గే?
మానుస్ల్ క మెనస్ వడంతి రిసొ ఇసి జతసి గే? నాయ్, మానుస్ల్ క
మెనస్ వడనుక అపెప్క అంక ఆస తతిత్ జలె, కీసుత్ క ‡గొతిత్ సుదొ రితొ
జతయ్నాయ్.

11ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ జానుక అసెస్ మెలె, అంచి అతిత్ సికడిల్
సుబుమ్ కబుర్ మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. 12 ‘అమ్ క దిలిసి’
మెన కేన్మానుస్ సంగిలిబోదన సూనిల్ వాట్నాయ్, కేన్మానుస్ అంక
సికడిల్ వాట్నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ అంక కేన్వాట్అయ్ లిమెలె,
యేసుకీసుత్ సొంతయ్అంక డీస దెకయ్ లన్.

13 అమ్ చ యూదుల్ చి రితి ఆఁవ్ అగెగ్ కెరె తిలిసి, సంగుమ్ లు
ఎతిక్క ఆఁవ్ అగెగ్ §గటిట్ఙ సిచచ్ల్ కెరె తిలిసి సూన అసుస్స్.
దేముడుచ జేఁవ్ సంగుమ్ లు మొతుత్ మ్ క పూరి పాడ్ కెరుక ఆఁవ్
ఉచరె తిలయ్. 14 అనెన్, అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ దిలి రితి నెరవెరుస్ప
కెరుకయ్ మెన అంక ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ ఆస తిలి, చి అమ్ యూదుల్ చి
† 1:7 1:7బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి రితి కెరయూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్ పరలోకుమ్ తె గెతి రచచ్న తుమ్ క దొరుక్ జయెదె’ మెన సిరియ
పదేసిమ్ చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్ క కి మానుస్ల్ దసిస్ సికడ తిల.
‡ 1:10 1:10 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’. § 1:13 1:13
బారికుల్ 9:1-2.
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గాయ్నుమ్ అమ్ యూదుల్ చ అలవాట్ క దెకిలె, అమ్ చ పెజల్ తెచ
అంచి జతచ ఉబెడల్ తె అఁవివ్ ఒగగ్ర్ సిక తిలయ్.

15 గని కిచొచ్ జలి మెలె, ఆఁవ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ అంక నిసానొల్
జోచి దయకఅంక బుకారొల్ దేముడు 16అంకజోచొదేముడు పుతుత్ స్ క
*డీసయ్ లన్; యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచచ్ జో యేసుచి రిసొ
సూనయ్ తి రిసొయి మెన, జో అంక బుకారికయ్, మానుస్క పుసి
నాయ్. 17 అనెన్, అంచి కంట అగెగ్ యేసు పబుచ బారికుల్ జలసక
పుసుక మెన యెరూసలేమ్ తె గెచిచ్ నాయ్, గని అరేబియ దేసిమ్ చి
బయిలు దేసిమి †ఉటట్ గెలయ్, చి ‡పడొత్ దమసుక్ పటున్మ్ తె అనెన్
ఉటట్ అయ్ లయ్.
యెరూసలేమ్ తె పవులు గెచచ్ తిలిస్

18 ఒతత్ తెంతొ, అగెగ్ నాయ్, గని తినిన్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, పబుక
బారికి జలొ §పేతురు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెన, *యెరూసలేమ్ తె
గెలయ్, చి జో తెన్ పనర పొదుల్ తిలయ్. 19 గని ఒతత్ తిలి పొది
పబుక బావొస్ జలొయాకోబుక దెకిలయ్, గని పబుచ అనెన్ బారికుల్
తెన్ తెదొడి దసుస్ల్ జయియ్ నాయ్. 20ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్ రెగిడత్ కొడొక
‘కిచొచ్ అబదుద్ మ్ నెంజితి’మెన, దేముడు సాచి జతయ్.

21 ఒతత్ తెంతొ కేనె గెలయ్ మెలె, సిరియ చి †కిలికియ
పాంతుమ్ లుతె గెలయ్. 22తెదొడిఎద కియెరూసలేమ్ తెనాయ్, గని
‡యూదయ పదేసిమ్ తెచ అనెన్ సంగుమ్ లుచ నంపజలస్ క అంక
* 1:16 1:16 దమసుక్ పటున్మ్ తె పవులు గెతె తిలి వటెట్ డీసయ్ లన్. బారికుల్ 9:3-9.
† 1:17 1:17 ఏక్ వేల పారద్న కెరుక చి జోమారుస్ప జలిస్ చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన
ఒతత్ గెలన్. ‘బారికుల్’పుసత్కుమ్ తెజో ఒతత్ గెలిస్ చి రిసొ సంగె నాయ్. ‡ 1:17 1:17
బారికుల్ 9:22, 23మొదొల్. § 1:18 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’మెన, పేతురుక అరమయ్
బాస తెన్ సంగుల. ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ తొలితొచ పుసత్కుమ్ సగుమ్ తె ‘కేపా’ మెన రెగడ్
అసిత్. * 1:18 1:18 బారికుల్ 9:26-29. † 1:21 1:21 జో జెరిమ్లి పటున్మ్
తారుస్ కిలికియ పదేసిమి తిలి. తారుస్తె గెలిస్ క బారికుల్ 9:30 దెక. జా పాంతుమ్ జేఁవ్
అనెన్ బారికుల్ తిలియెరూసలేమ్ క ఒగగ్ర్ దూరి తయెదె. ‡ 1:22 1:22యెరూసలేమ్
యూదయపదేసిమ్ తె అసెస్.
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దెకిలె, అంక ‘జొయియ్’ మెన నేన్ తి. 23తెదొడి ఎద అంక జేఁవ్ దెకుక
నేతయ్, గని ‘అమ్ క అగెగ్ అలల్ర్ కెరె తిలొసొజో. అగెగ్ పాడ్ కెరుక జో
ఆస తిలి పబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ జొయియ్ ఆజి బోదన కెరయ్’
మెన అంచి రిసొ సూనల్, 24 అనెన్, అంచి రిసొ దేముడుక గవురుమ్
సంగితె తిల.

2
యూదుల్ జతి గురుచి తగు

1 ఒతత్ తెంతొ అనెన్క్ చొదద్ వెరుస్ల్ గెతికయ్, ఆఁవ్ తీతుక కడన
బరన్బా తెన్ *యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెలమ్. 2 ‘గో’ మెన పబుయి
అంక జోచి ఇసుట్ మ్ దెకయ్ తికయ్ గెలయ్, చి ‘సుబుమ్ కబుర్’
మెన యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ కిచొచ్ ఎతిక్ బోదన కెరె తతత్సి
గే, యెరూసలేమ్ తెచ సగుమ్ జిన్ వెలొల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ †సాచి
సంగిలయ్. కచి కచిమొకెమ్ మెలె, ‘సతిత్మ్ చ’మెనతుమ్ నంపజలస
జాన్ తసచి మొకెమ్. కిచొచ్క జోవయించి మొకెమ్ సంగిలయ్ మెలె,
ఆఁవ్ సూనయ్ తి సుబుమ్ కబుర్ క ‘తపుప్ నెంజె’ మెన జేఁవ్ రుజుజ్
సంగుత్ మెన. నెంజిలె, జేఁవ్ రుజుజ్ నే సంగిలె, సగుమ్ జిన్ ఏక్ వేల
అనామ్నుమ్ తెన్ తతత్, చి అంచి కామ్పాడ్ కెరుక ఉచర.

3జలె,అంచి తెన్ తీతు ఒతత్ తిలొ. గని,జో గీసు దేసిమ్ చొజలెకి,
యూదుడు జతి గురుచి సునన్తి జో కెరనుక మెన జేఁవ్ సతిత్మ్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ బలవంతుమ్ కెరి నాయ్.

4 సతిత్మ్ నెంజిల నంపజలసక మాతుమ్, కో గే లుంకచోరు ఒతత్
కడ ఆన తిల. జేఁవ్ కిచొచ్క ఒతత్ పెసిల మెలె, అమ్ చ యూదుల్ చ
పూరుగ్ ల్ చ ఆగన్ల్ చి జా సునన్తి కెరంతి జాడు అమ్ నంపజలస నే
వయితిసి దెకిలె, జేఁవ్ ‡జాడుల్ అమ్ వయితి రితి అమ్ క సికడుక
* 2:1 2:1బారికుల్ 15:1-4. † 2:2 2:2బారికుల్ 15:4, 12. ముకిక్మ్ క పేతురుచి
మొకెమ్ చియాకోబుచిమొకెమ్ సంగిలన్. బారికుల్ 15:7, 13. ‡ 2:4 2:4యూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తిచి రిసొచి కోడు. బారికుల్ 15:1, 5 దెక. జా సునన్తి కెరనెల్, యూదుల్ చ
ఆగన్ల్ ఎతిక్ కి జేఁవ్ నిదానుమ్ కెరుక మెన బలవంతుమ్ కెరుక ఉచరుల.
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మెన ఉచర తిల. జెఁవివ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరల్. 5 గని, దేముడుచి
దయచిరిసొచికీసుత్ చితెడిచిరచచ్నచిరిసొచిసుబుమ్కబుర్ తెకిచొచ్
కారిమ్ లు, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి నే బెదయ్ తె తుమ్ క దసేస్ దొరుక్
జసెత్ తవుస్ మెనయ్, ఎకిక్ నిముస్మ్ కి జేఁవ్ సంగిలి కోడుక బియఁ,
అమ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్మారుస్ప కెరుమ్నాయ్.

6 పడొత్ ‘వెలెల్ల మానుస్ల్’ మెన ఎతిక్జిన్ సంగితస కి ఆఁవ్
సంగితి సుబుమ్ కబుర్ తె కిచొచ్ వేరచి బెదయ్ తి నాయ్. జేఁవ్
వెలెల్ల మానుస్ల్ జలెకి నెంజిలె కి అంక తేడ నాయ్; దేముడు తేడల్
దెకె నాయ్. జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ మెలసతె కిచొచ్ నొవిచి సికిక్
నాయ్. 7 §యూదుల్ తె జో గెచుచ్క సుబుమ్ కబుర్ సాటప్ కెరుక
మెన పబు పేతురుక కీసి అదికారుమ్ దా అసెస్ గే, దసిస్, *యూదుల్
నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచుచ్క మెనయ్, పబు తెదవ అసెస్ మెన జేఁవ్
యెరూసలేమ్ తెచవెలెల్లమానుస్ల్ దెకఒపప్నల్. 8 †యూదుల్జలసతె
పేతురుక తెదవ జోచి అతిత్ కామ్ కెరొ పబు, అంచి అతిత్ యూదుల్
నెంజిలసతె కామ్ కెరయ్. 9 జలె, జోచొ బారికి జతి పబు అంక దిలి
వరుమ్ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ చిన కెర, యూదుల్ చ నంపజలస్ క
ముకిక్మ్ జలొ యాకోబు, ‡పేతురు అనెన్ యోహాను కిచొచ్ కెరల్
మెలె, §బరన్బాక చి అంక పేమ తెన్ ఆతు దెర జొకర, యూదుల్
నెంజిలసతె ఆమ్ గెచుచ్క మెన, *యూదుల్ తె జేఁవ్ గెచుచ్క మెన,
ఒపప్నల్. 10అమ్ క ఎకిక్ కామ్ చి రిసొ బలవంతుమ్ కెరల్. కిచొచ్ మెలె,
యూదుల్ తెచ బీద జల నంపజలసక ఆము చి యూదుల్ నెంజిల
నంపజలసక నే పఁవిస్తె తోడు దెంక. జా కోడు, సరద్ తెన్ ఒపప్నల్య్,
దసిస్ కెరసుమ్.
పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్

§ 2:7 2:7 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’. * 2:7 2:7
‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి నే కెరనల్సతె’. † 2:8 2:8 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి
గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’. ‡ 2:9 2:9 సగుమ్ తె ‘కేపా’ మెన అరమయ్బాస తెన్ చి

జోవయించినావ్ రెగడ్ అసిత్. § 2:9 2:9బారికుల్ 15:22-35. * 2:9 2:9 నెంజిలె
‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరనల్సతె’.
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11 గని †పేతురు జా సుటుట్ అంతియొకయతె ఉటట్ అయ్ లి పొది,
జోక అడుడ్ నెంతె ఎదారుద్ మ్ తీరుప్ సంగిలయ్. కిచొచ్క మెలె, జో
పొరపాట్ జా తిలన్. 12 కీసి మెలె, ‘సునన్తి కెరనుక ముకిక్మ్’
మెంతస సగుమ్ జిన్ యాకోబు తెంతొ నే ఉటట్ జెతె అగెగ్, యూదుల్
నెంజిలసతెజోపేతురు కంక అలవాట్జాతిలన్. గనిజేఁవ్ జెతికయ్,
‘యూదుల్జతి గురుచి సునన్తి కెరనెల్కయ్రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’
మెంతికోడుబియఁ కెర, గుంచయూదుల్నెంజిలసతె కంకములిలన్.
13 ఒతత్చ యూదుల్ జల నంపజల ఎతిక్జిన్ కి జో తెన్ దసిస్ గుంచ
దొనిన్ మెనుస్ల్ ఇండిల, చి బరన్బా కి జోవయించి ఉపమెనుస్తె
ఇదిల్ బెదిల్ రితి జలొ. 14 దసిస్ కెర, ‘దేముడుచి దయకయ్
యేసుకీసుత్ పాపుమ్గెచచ్య్ లిస్ చిరిసొయిరచిచ్ంచుప జమ్ దె’మెన
జోవయించి పెటిట్ జానెల్ కి, ‘యూదుల్ చ ఆగన్ కారిమ్ లు ముకిక్మ్ చి’
రితి జేఁవ్ ఇండిలె, సుబుమ్ కబుర్ తె ముకిక్మ్ తిలిస్ క అడుడ్ కెరిల్
రితి జతయ్. దసిస్ జతతి మెన దెక కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్
‡పేతురుక కిచొచ్ మెలయ్మెలె, “తుయియూదుడు జెరమ్యూదుడు
నెంజిలొ రితొజిఁయఎతిక్జిన్ తెన్ బెదితసి జలె,యూదుల్ జతి రితి
జేఁవ్ జంక మెన యూదుల్ నెంజిలసక తుయి కిచొచ్క బలవంతుమ్
కెరసు!” మెన గోల కెరల్య్.
యేసుకయ్ నంపజలిస్ తెయిఅమ్ చి రచచ్న

15 జెరుమ్న్ తె యూదుల్ జల ఆమ్, ఆగన్ల్ నేనల్ పాపుమ్ కెరల్స
జల యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి, 16యేసుకీసుత్ క నంపజలెకయ్
అమ్ చిపాపుమ్పుంచి ‘జయెదె’మెనజానుమ్. ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’
మెలి రితి పబు దెకితి వరుమ్ ఆగన్ల్ రితి ఇండితిస్ తె కకక్య్ దొరుక్
జయె నాయ్మెన అమ్ జాన, ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ నే తితె,
కీసుత్ కయ్ అమ్ నంపజలె అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్
జా అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన జానయ్, ఆమ్ కి కీసుత్ జలొ

† 2:11 2:11 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’ మెన జోవయించి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్.
‡ 2:14 2:14 సగుమ్ తె పేతురుక ‘కేపా’మెనజోచి అనెన్క్ నావ్ రెగడ్ అసిత్.
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యేసుక నంపజాఅసుస్మ్. 17యూదుల్ నెంజిలసక ‘అమ్ చి ఆగన్ల్
రితి కెరి నాయ్ చి పాపుమ్ కెరల్స, జేఁవ్’ మెన అమ్ చ యూదుల్
సంగితతి, గెద. జలె, ఎకిక్ కీసుత్ కయ్అమ్నంపజలెఅమ్ చిపాపుమ్
పుంచ అమ్ క ‘పునిన్మ్ జా అసిత్’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, మెలె
అమ్ యూదుల్ చ నంపజలస ఆగన్ల్ రితి ములిలి రిసొ యూదుల్
నెంజిలస తెన్ ఆమ్ కి పాపుమ్ కెరల్స జతసుమ్ మెనుక జలె, కీసుత్ క
‘జొయియ్ పాపుమ్ కెరయ్ లొ’ మెనుక జతి. దసిస్ మెన జోచి విలువ
కడిత్సి ఉచరుక పోన!

18జలె, సేడ గెలిసి అనెన్ ఆఁవ్ బందిలె అంక అఁవ్పాపుమ్ కెరొల్సొ
జయిందె గెద? 19 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఆగన్ల్ రితి అగెగ్ ఇండ తా,
‘రచచ్నక కామ్ క నెంజె’ మెన, ఆగన్ల్ క నంప కెరి రితిచి తెడి జింక
ములిలయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రిసొ జితసుమ్. 20 కీసుత్
సిలువతెమొరిల్స్ తెఆఁవ్ బెదమొరఅసిస్. §అపెప్ అంచిసొంత జీవు
జియినాయ్. కీసుత్ చి రిసొఆఁవ్ జితసి,అనెన్,ఈంజఅఁగి ఆఁవ్అపెప్
జితిసి కిచొచ్ సెకిచి మెలె, అంక పేమ కెర అంచి రిసొ జోక జొయియ్
అరిప్తుమ్ జా జోచి జీవు దా రచిచ్ంచుప కెరొల్ దేముడు పుతుత్ స్ చి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ కయ్ ఆఁవ్ జితసి. 21 దేముడు దయ కెరిల్స్ క
‘సరిపుచుప జయె నాయ్’ మెలి రితి ఇండి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఆగన్ల్ వాట్ తుమ్ చి పాపుమ్ పుంచి జా పునిన్మ్ జంక జతి జలె,
కీసుత్ ఆరికయ్మొర గెలన్.

3
యేసుకీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్సాలు

1 బుదిద్ పిటట్వనల్ ఓ తుమ్ గలతీయుల్, తుమ్ క కో ఇసి మోసిమ్
కెర అసిత్? యేసుకీసుత్ సిలువతె మొరిల్సి తుమ్ సొంత దెకిల్ రితి
జతి రితి తుమ్ క సొసుట్ మ్ దెకవ తిలయ్. మదెనె కీసి జా మోసిమ్

§ 2:20 2:20 నెంజిలె, ‘అపెప్ ఆఁవివ్ జియి నాయ్, గని కీసుత్ యి అంచి పెటిట్ జితయ్ చి
రిసొ ఆఁవ్ జతసి’, అనెన్….
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జలదు! 2తుమ్ క ఎకిక్ పుసిందె; దేముడుచియేసుచి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అయ్ లిసి కిచొచ్చి రిసొ? ఆగన్ల్ చ కమొచి రిసొ గే,యేసుకీసుత్ చి
రిసొచిసుబుమ్కబుర్సూనజోకనంపజలిస్ చిరిసొయిగే? సుబుమ్
కబుర్ సూన నంపజలిస్ చి రిసొయి గెద. 3 తుమ్ క ఎదిలి బుదిద్ కి
నాయ్గే? పబుచి ఆతమ్కయ్చెంగిల్ జంక దెర,మానుస్చి సెకిచ కమొ
తెన్ పూరి కెరనుక ఉచరసు గే? 4 పబు తుమ్ చితె జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్
ఆరి గే? ఏక్ వేల జా ఆరి జరుగ్ జంక జతి జలె. 5 జోచి ఆతమ్ దా
తుమ్ తెజోచిఅదికారుమ్దెకయ్ తవెలొల్ కమొకెరొసొ,జలె,ఆగన్ల్ చి
రిసొజెయిమ్కెరయ్గే,మానుస్ల్జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సూన
నంప కెరిల్ రిసొయిజరుగ్ కెరయ్ గే, తుమ్ చెంగిల్ ఉచర. జోవయించి
సుబుమ్ కబుర్మానుస్ సూన నంప కెరిల్ రిసొయి.

నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు ‘పునిన్మ్’మెన దెకితయ్
6 దసిస్ అమ్ చొ పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి రిసొ రెగడ్ అసెస్. కిచొచ్

మెన మెలె, “దేముడు పబుచి కోడు జో నంప కెరల్న్ చి రిసొ జోక
‘పునిన్మ్జాఅసెస్’మెలి రితిజోచి దయకజో దెకిలొ”మెన రెగిడిల్సి.
7 జా కోడుతె కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, పబుక నంపజతసయ్
అబాహామ్ చపుతత్రుల్ జవుల. 8దసిస్కయ్,జోవయించి నముకుమ్ చి
రిసొయూదుల్నెంజిలసకదేముడుజోక ‘పునిన్మ్జాఅసిత్’మెలిరితి
దెకెదెమెనయ్ *మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తె
అగెగ్ తెంతొ రెగడ్ అసెస్. అగెగ్యి తెంతొ అబాహామ్ క సుబుమ్ కబుర్
సంగిలి కోడుతె,
†“తుచి వంసుమ్ వాట్ దేసిమ్ లు ఎతిక్క చెంగిల్ వరుమ్ దొరుక్

కెరిందె”
* 3:8 3:8 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్మెన రగడ్వ అసెస్. † 3:8 3:8ఆదికాండుమ్ 12:3, 18:18, 22:18.
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మెన జో దేముడు రెగిడిల్ కోడు. 9 జలె, ఇనెన్తెన్ కిచొచ్ రుజుజ్ జతయ్
మెలె, పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తితస కో జవుల గే, పబుచి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిలొ అబాహామ్ తెన్ జోవయింక కి పబుచి దీవెన దొరుక్
జతయ్.

కీసుత్ జా సిచచ్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్
10 ‘ఆగన్ల్ రితితె అమ్ చి రచచ్న’ మెన ఉచరంతస జలె,

నాసెనుమ్జతి,సిచచ్చిసాపెనతెదెరున్ సేడఅసిత్. కిచొచ్కమెలె,మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ రెగిడిల్ రితి,
‡“మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి

ఎతిక్ ఆగన్ కోపూరి నిదానుమ్ నే కెరెల్, నాసెనుమ్ జతి ఆఁవ్
దిలి సిచచ్తె గెచుచ్ల”

మెన సెలవ్ రెగడ్ అసెస్. 11 జలె, కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, ఆగన్ల్
రితి కెరిసిజో దేముడుచిమొకెమ్ కేన్మానుస్చిపాపుమ్పుంచెనాయ్,
జోవయింక పునిన్మ్ దెయె నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె
§అనెన్క్ తె కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్ మెలె,
*“కో పునిన్మ్మానుస్ల్ జవుల గే, జెఁవివ్ నముకుమ్జా జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. 12 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెన్ తిలి
నముకుమ్ చి రిసొ నాయ్, గని జా ఆగన్ల్ చి కో ఇండుల గే జేఁవ్
జివుల.
†“జాఆగన్ల్ రితి కో జలెపూరి నిదానుమ్ కెరుల గే,
జెఁవివ్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి సెకిక జివుల”
మెన రెగడ్ అసెస్. గని కోయిపూరి నిదానుమ్ కెరుక నెతిరి.

‡ 3:10 3:10 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 27:26. § 3:11 3:11 హబకూక్కు
2:4. * 3:11 3:11 ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి జయెదె: పబుచి
ఉపిప్రి కో నముకుమ్ తివుల గే,జోవయించి నముకుమ్ చి రిసొజోవయించిపాపుమ్పుంచ
జోవయింకయ్ ‘పునిన్మ్’మెలి రితిజోదెకెదె, చి రచిచ్ంచుపజాజివుల. † 3:12 3:12
లేవీయకాండుమ్ 18:5.
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13 జలె, కీసుత్ అమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్ వయన, ఆగన్ల్
రితిచి జా సిచచ్చి సాపెన తెంతొ అమ్ క నెతొవ కెర విడద్ల్ కెర అసెస్.
అమ్ చిపాపుమ్జో వయిలి కోడుక కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె,
‡“సిలువతె ఒడొయ్ జా మొరి సిచచ్ జతొ ఎతిక్ మానుస్చి సాపెన

వయెదె”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్. 14జో అమ్ చి పాపుమ్ కిచొచ్క
వయిలన్మెలె,అమ్ చొఅబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక దిలి రచచ్న వరుమ్
జో కీసుత్ జలొయేసుచి తెడి నముకుమ్ తెన్యూదుల్ నెంజిలసక కి
దొరుక్ జవుస్ మెన, దేముడు సంగిలి పమానుమ్ నెరవెరుస్ప జవుస్
మెనయ్.
ఆగన్ల్ వాట్నాయ్, గని దేముడుచి పమానుమ్వాట్ రచచ్న

15 ఓ బావుడుల్ , మాముల్ మానుస్ల్ తెన్ జరుగ్ జతిస్ చి ఏక్ టాలి
ఉచరుమ. కేన్జవుస్మానుస్చిఅతిత్ దెతిసి §పమానుమ్,సాచుల్ చి
మొకెమ్ జలి పిమమ్టి, కోయి వేర మానుస్ జా మారుస్ప కెరుక జయె
నాయ్. ‘కామ్ క నెంజె’ మెనుక జయె నాయ్, కిచొచ్ వేరచి బెదవుక
జయె నాయ్. 16 జలె, అబాహామ్ క చి జోచి సెకుమ్ తె పడొత్ జెరుమ్క
తిలొసొకయ్ దేముడు పమానుమ్ కెర సంగిలన్. ఒగగ్ర్ జిన్ క సంగితి
రితి, “తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలసక” మెన జో రెగిడిల్స్ తె నాయ్.
ఎకిక్లొయిచి రిసొ సంగితి రితి; “తుచి సెకుమ్ తె జెరుమ్క తిలొసొక”
మెన రెగడ్ అసెస్. కచి రిసొమెలె, కీసుత్ చి రిసొయి.

17జలె,ఆఁవ్ సంగితిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె,అగెగ్ అబాహామ్ చిమొకెమ్
దేముడు జేఁవ్ పమానల్ చి కోడు సంగ ముద దిలన్. ఒతత్ తెంతొ,
చెతత్ర్ పుంజొ ముపప్య్ వెరుస్ల్ గెలెకయ్జో ఆగన్ల్ రితి దిలన్. జో
అగెగ్ సంగ తిలి పమానుమ్ క, కామ్ క నెంజె రితి పడొత్ అయ్ ల ఆగన్ల్
మారుస్ప కెరుక నెతిరి. 18 జలె, దేముడు దెతి వాట దొరుక్ జతి
వరుమ్ ఆగన్ల్వాట్ జెతి జలె,జోచి పమానుమ్కామ్ క నెంజితి, గని
పమానుమ్వాట్ కయ్ అబాహామ్ క జోచి దయతెన్ వరుమ్ దిలన్.
‡ 3:13 3:13 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 21:23. § 3:15 3:15 అపడ్
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19 దసిస్ జలె, ఆగన్ల్ రితి కిచొచ్ కామ్ క జెతయ్? కిచొచ్ మెలె,
రచచ్న వరుమ్ చిదేముడు సంగిలి పమానుమ్నెరవెరుస్ప కెరొ జెరుమ్క
తిలొసొ నే అయ్ లి మదెనె కామ్ క అయ్ లి; మానుస్ల్ చి బుదిద్క
‘పాపుమ్ చి’మెన రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తె తతి రిసొఅయ్ లి. పడొత్ ,మదెనె
జతొమానుస్ జలొమోసేచి అతిత్ దూతల్ జేఁవ్ ఆగన్ల్ దిల. 20 జలె,
ఆగన్ల్ దిలిస్ తె దూతల్, మోసే, మదెనె జల, గని అగెగ్ తెంతొ చి
పమానుమ్ సంగిలిసి జలె, దేముడు, సొంత, కోయి మదెనె నే జతె
జా పమానుమ్ దిలొ, దేముడు ఎకిక్లొ.

21జలె,దేముడుచపమానల్ కజోదిలజేఁవ్ఆగన్ల్విరోదుమ్అసిత్
గే? నాయ్. *పరలోకుమ్ తె అమ్ బెదితి రచచ్న దెతి సెకిచి ఆగన్ జో
దెతొజలె,అమ్పునిన్మ్జతిరచచ్ననిజుమిఆగన్ల్వాటీదొరుక్జతి.
22 గని దేముడుచి కొడొ సదు కెరెల్ కిచొచ్ రుజుజ్ డీసత్య్ మెలె, ఎతిక్ కి
పాపుమ్ తె దెరున్ సేడయి అసిత్; జేలి జలి రితి; చి ఎతిక్ జోవయించి
సిచచ్ వయుక అసెస్. కోయేసుకీసుత్ క నంపజవుల గే, జాపాపుమ్జా
సిచచ్ తెంతొ జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జా మెన దేముడు పమానుమ్ సంగ
తిలొ.

23 జలె, యేసుక నంపజతి వాటు నే జెతె అగెగ్, ఆగన్లీ అమ్ క
ముదొద్ కెరె తిల. యేసుక నంపజా రచిచ్ంచుప జతి జా వాట్
డీసిల్ ఎదక ఆగన్లీ అమ్ క జేలి కెర తిల. 24 దసిస్, కీసుత్ అయ్ లి
సమయుమ్ ఎద ఆగన్ల్ అమ్ క ఇండయ్ తొసొ జలి రితి జా, అమ్ క
ముదొద్ కెరె తిల; జో అయ్ లె, జోచి ఉపిప్రి అమ్ చి నముకుమ్
తిలె, దేముడుచి ఆసచి రిసొ జా నముకుమ్ వాట్ కయ్ అమ్ క
పునిన్మ్ దొరుక్ జవుస్. 25 గని, యేసుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్
వాటు దొరుక్ జలి తెంతొ, జా ఇండయ్ తొసొ జతి ఆగన్ల్ చి ముదొద్ తె
అమ్ నాయ్. 26 కిచొచ్క మెలె, †కీసుత్ జలొ యేసుచి ఉపిప్ర్ చి
తుమ్ చి నముకుమ్ చి రిసొయి, జోవయించి తెడి తుమ్ ఎతిక్జిన్

* 3:21 3:21 నెంజిలెజీవుదెతిసెకిచిఆగన్…. † 3:26 3:26 ‘కీసుత్ ’మెలె,పూరుగ్ మ్
తెంతొ ‘తెదయిందె’మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ.
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దేముడుచపుతత్రుస్లు జలదు. 27మెలె, కీసుత్ చసొంతమానుస్ల్జతి
గురుక తుమ్ తె కో బాపిత్సుమ్ నఙన అసుస్స్ గే, నొవ పాలల్ గలనిల్
రితి కీసుత్ క గలన అసుస్స్. 28 దసిస్కయ్, తుమ్ చితె ‘యూదుడు’
మెన, ‘గీసుడు’ మెన, ‘గొతిమానుస్’ మెన, ‘గొతి నెంజిలొ మానుస్’
మెన, ‘మునుస్బోద’ మెన, ‘తేర్ బోద’ మెన, తేడల్ నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి ఎకిక్ జా అసుస్స్.
29తుమ్ కీసుత్ చమానుస్ల్ జలదుమెలె, ‘ఒగగ్ర్ జిన్తుచపుతత్రుల్ రిత
జవుల’మెన దేముడు అబాహామ్ క సంగిలస తూమ్జాఅసుస్స్,జో
అబాహామ్ చివాట తుమ్ కయ్ కి సేడత్య్.

4
దేముడుచి దయచి రిసొజోచపుతత్రుల్

1 జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి బాల
తతె, గొతిమానుస్చి రితిదాకు జా అబొబ్స్ చి తెడి తయెదె; అబొబ్స్ చి
ఆసిత్ ఎతిక్ జోచి ఆసిత్ జయెదె మెలె కి. 2జా మదెనె, అబొబ్సి అగెగ్
తెంతొ రెగిడిల్ దీసి ఎద, జో ఉబెడొ జోక దెకిత వెలెల్ల మానుస్ల్ చి,
ఇండయ్ తొసొచి,ముదొద్చితెడితయెదె. 3అమ్ చితెన్కిదసిస్,ఆతమ్క
అమ్ బాలబోదల్ రిత తిలె పొది, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి,
బాలబోదల్ అరుద్ మ్ కెరంతి ఎదిలి గాయ్నుమ్ క గొతిమానుస్ల్ రిత
జా తిలమ్. 4 గని కాలుమ్ బెరు జా అయ్ లి పొది, దేముడు
జోచొ సొంత పుతుత్ స్ క తేర్ బోదచి పెటిట్ జెరమ్య్ లి రితి, ఆగన్ల్ రిత
యూదుల్ తె జెరమ్య్ లి రితి ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. 5 కిచొచ్క
మెలె, ఆగన్ల్ చి తెడి అమ్తిలసక జా ఆగన్ల్ రితిపాపుమ్వయడిల్సి
తెంతొనెతొవ గెలములయ్ లొమెనయ్,అమ్ఎతిక్జిన్ నంపజలసక
‘అంచ పుతత్రుల్ జతు’ మెనయ్, జో దేముడు అబొబ్సి జోచొపుతుత్ స్ క
తెదయ్ లన్. 6పడొత్ తుమ్ క ‘జేఁవ్ కినిజుమిజోవయించపుతత్రుల్ జల’
మెన అమ్ జానిల్ రిసొ, దేముడు జోచొ పుతుత్ స్ చి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్
తెదవ అసెస్, చి జా కోడు ఒపప్న్ తి సరద్క ‘ఓ బ, ఓ బ’ మెన అమ్



గలతీ 4:7 xiii గలతీ 4:15

జోకఉంకయ్ తసుమ్. 7దసిస్, దేముడుచి దయచి రిసొ, తుమ్అపెప్
తెంతొ అగెగ్చి రితి గొతిమానుస్ల్ నెంజుసు. జోచపుతత్రుల్ జా అసుస్స్,
చిజోచపుతత్రుల్ జలదు మెలె,జోచిరాజిమ్ తె తుమ్ క వాట అసెస్.
గలతీయుల్ క జాగర సంగిలిసి

8అగెగ్యి, దేముడుక తుమ్ నేనిల్ పొది, ‘దేముడుల్ ’ మెన దేముడుల్
నెంజిలసక గొతిమానుస్ల్ రిత జా తిలదు. 9 గని, అపెప్, తుమ్
దేముడుతెన్బెదిలితెంతొ,మెలె,జోతుమ్ క కిబెదవనిల్ తెంతొ,తుమ్
జోచ గొతిమానుస్ల్ రిత అనెన్ జంక ఇసుట్ మ్ జలి రితి జా, కిచొచ్క దస
ఎదగ్రె సెకి నెంజిల కమొతె అనెన్ బెదిల్ రితి జంక దెరసు? 10 దీసిక,
జోనుక, కాలుమ్ క, వెరుస్క కిచొచ్ కారిమ్ లు కెరెల్ కామ్ క జెయెదె మెన
*జాడుల్ వయడత్ ఆగన్ల్ తెతుమ్అనెన్ దెరున్ సేడత్సు! 11జాకయ్, ‘దస
అలల్ర్ తెంతొవిడద్ల్ జతు’మెనతుమ్ చి రిసొఆఁవ్ సెమసేడిల్సి ఎతిక్
ఆరి పాడ్జా గెతయ్మెన ఆఁవ్ బితసి.
పవులుచి రిసొ గలతీయుల్ అనామ్నుమ్

12ఓబావుడుల్ , తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ బతిమాలప్ జా సంగితసిమెలె,
తూమ్ అంచి రితిజా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చొ రితొజాఅసిస్.†
ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది, తుమ్ అంక కిచొచ్ పొరపాట్ కెరుస్

నాయ్. 13 అంచి అఁగి ఏక్ బాద తిలి రిసొయ్, తుమ్ తె తెదొడి
తా సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంక వాట్ అయ్ లి మెన జానుస్.
14 తెదొడి అంచి బాద తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్ కి, అంక ఆఁసుస్ నాయ్,
నిసాక్రుమ్దెకుస్నాయ్, గని దేముడుచొదూతఎకిక్లొజో, నెంజిలె
‘కీసుత్ యేసు రితొ’ మెలి రితి అంక దెక, మరియాద కెరల్దు. 15 జలె,

* 4:10 4:10 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచ సిసట్ల్ తె దస ఆగన్ల్ తవుల, యూదుల్ చి
అలవాట్ తె కి దస ఆగన్ల్ తిల మెనుక జయెదె. జేఁక, జేఁవ్ గలతీయుల్ చ నంపజలస
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి కెరంతిసి గటచ ఆగన్ల్ క బిలె, జోవయించి అగెగ్చి రితచ
ఆగన్ల్ తె, మెలె, ఈంజ జా కెరెల్ గార్ మెంత ఈంజ జా కెరెల్ పునిన్మ్ మెంత ఆగన్ల్ తె అనెన్
దెరున్ సేడిల్ రితి జతయ్. † 4:12 4:12 జో యూదుడు జెరిమ్లెకి, జోవయింతెన్ బెద
జోవయించి రితిజా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్ జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె.
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అంచి రిసొచి తుమ్ చి తెదొడ్ చి సరద్ అపెప్ కేతె? తెదొడి అంచి బాద
చి రిసొ, తెరెల్ తుమ్ చ సొంత అంకివొ కడ కెర అంక దెతదు మెన
ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. 16 దసిస్ జలె, మదెనె “ఆగన్ల్ వయడిత్ జాడు
వయ్ తిస్ తె తుమ్ అనెన్ గెచచ్ పొరపాట్ జతసు” మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సతిత్మ్ సంగిలి రిసొ ‘తుమ్ క విరోదుమ్ జా అసెస్’ మెన అంచి రిసొ
ఉచరసు గే?

17 ఆగన్ల్ క నంపజా బలవంతుమ్ కెరస, జలె, తుమ్ క
పులయ్ తతి; గని బుదిద్ నెంజిలి కామ్ ఉచరయ్ దసిస్ కెరతి. మెలె,
జోవయింకయ్ తుమ్ వెలొల్ మెన దెకుక జోవయించి ఆస, చి అంక
తుమ్ క దూరి కెరుక ఉచర అసిత్. 18 చెంగిల్ కామ్ క, జలె, మానుస్
అమ్ క మెనిస్లె చెంగిలి. అంక, జలె, ఎకిక్ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలె
పొదినాయ్, గని ఆఁవ్ ఉటట్ అయ్ లె పొది కి సరద్ తెన్ దెకితదు, జలె,
సరద్ జతయ్. 19 ఓ పుతత్రుల్ , కీసుత్ తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీసెత్
ఎదక అనెన్ అంక బోద పాయితి తేర్ బోదచి రితి నొపిప్! 20 తుమ్ చి
తెన్ ఆఁవ్ అపెప్ తంక జతి, జలె, తుమ్ క ‘నాయ్, నిదానుమ్ అసిత్’
మెన ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకుక జతి, జలె, సరద్ జతయ్. మదెనె, తుమ్ చి
రిసొ కిచొచ్ కెరుక గే ఆఁవ్ నేన గెచచ్ అసిస్.

గొతిమానుస్ గొతి నెంజిల్మానుస్
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ చి రితిచి తెడి తంక తుమ్

ఇసుట్ మ్ జలస అంక జబాబ్ సంగ. దేముడు మోసే తెన్ దిలి
ఆగన్ల్ తె తిలిసి సూన్ సు నాయ్ గే? 22ఒతత్ రెగిడిల్సి ఏక్ కిచొచ్ మెలె,
అబాహామ్ క దొగు పుతత్రుల్ తిల. ఎకిక్లొ హాగరు మెలి గొతిమానుస్చి
పెటిట్ జెరిమ్లస్. అనెన్కొల్ , జలె, తేరిస్ జలి సారాచి పెటిట్ జెరిమ్లన్.
23జా గొతిమానుస్ జలి హాగరు చి పెటిట్ జెరిమ్లొసొ, జలె, ‡మానుస్చి

‡ 4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమానుస్
హాగరు తెన్ సంతానుమ్పాయి’మెనసారామునుస్స్ జలొఅబాహామ్ క సికడల్న్, చిహాగరు
పుతుత్ పాయసారాక నిసాక్రుమ్ దెకుక దెరల్న్.
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ఇసుట్ మ్ కయ్ జెరిమ్లన్. గని, తేరిస్ జలి సారాచి పెటిట్ జెరిమ్లొసొ, జలె,
దేముడు సంగిలి §పమానుమ్ చి రిసొ జెరిమ్లన్.

24 ఈంజ మతెత్లి, జలె, అమ్ క టాలి దెకయ్ తయ్. ఈంజేఁవ్
దొగుల తేర్ బోదల్ క దెకిలె, దేముడు సంగిల దొనిన్ పమానుమ్ చి రితి
జతయ్. ఏక్ పమానుమ్ జో సీనాయి డొంగుర్ తె ఆగన్ల్ దిలిస్ చి
పమానుమ్. అనెన్క్ పమానుమ్, హాగరు మెలి జా గొతిమానుస్చి రితి
జా, గొతి జతమానుస్ల్పాయితయ్. 25అరేబియదేసిమ్ చి సీనాయి
డొంగుర్ తె దిలి ఆగన్ల్ క టాలి జతయ్. జలె, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క కి టాలి జయెదె. కీసి మెలె, యెరూసలేమ్
పటున్మ్,యూదుల్ జల జేఁవ్ చబోదల్ తెన్, ఆగన్ల్ క గొతిజాఅసెస్.
26 గని సారా టాలి జలి పరలోకుమ్ తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్,
జలె, గొతి జలిసి నెంజె. యేసుపబుక నంపజలసక జయియ్ అయయ్.
27సారాక చి హాగరుక జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్
రితి,
*“†గొడుడ్ జలి తేర్ బోద, తుయి సరద్ జా!
‡నొపుప్ల్ నే జలి తేర్ బోద, తుచి సరద్క కేక్ గలు!
కిచొచ్కమెలె, §మునుస్స్ తెన్అగెగ్ తెంతొబోదపాయిలిగొతిమానుస్చి

కంట,
జాగొతిమానుస్ నిసాక్రుమ్ దెకిలి అగెగ్ బోదల్ నెంజిలి *తేర్ బోదక
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ †పుతత్రుస్లు జెరమ్ అసిత్.”

28 అబాహామ్ చి తేరిస్ జతి సారాక “తుచి పెటిట్ అబాహామ్ క
సంతానుమ్ దెయిందె”మెన దేముడు సంగ తిలన్. జాపమానుమ్ క
జెరిమ్లొసొ ఇసాస్కు. జలె, బావుడుల్ , ఇసాస్కుచి రితి, అమ్ యేసుక
నంపజలస పమానుమ్ చి రిసొచ బోదల్ జలమ్. 29 జలె, జా పొది,
§ 4:23 4:23ఆదికాండుమ్ 17:15-19. * 4:27 4:27యెసయాపుసత్కుమ్ 54:1.
† 4:27 4:27సారా. ‡ 4:27 4:27సారా. § 4:27 4:27హాగరు. * 4:27
4:27సారా. † 4:27 4:27యేసుకీసుత్ క నంపజలొ ఎతిక్మానుస్ ఆతమ్క అబాహామ్ చి
గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల. జోవయించి రిసొ ‘ఒగగ్ర్ జిన్ పుతత్రుస్లు’ మెన పవులు
ఇనెన్ సంగితయ్.
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దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క జో జెరమ్య్ లొ ఇసాస్కుక,
మానుస్చి ఇసుట్ మ్ క జెరిమ్లొ హాగరు చి పెటిట్చొ ఇషామ్యేల్ అలల్ర్ కెరె
తిలన్. అపెప్ కి, ఆగన్ల్ రితి గొతి జలి రితి జా ఆగన్ల్ చి రితి సేవ
కెరసజాగొతిపమానుమ్తెంతొవిడద్ల్జలనంపజలసకఅలల్ర్ కెరతి.
30 గని, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె,
‡“గొతిమానుస్క చి జేఁవ్ తెన్ జేఁవ్ చొపుతుత్ స్ క ఉదడ గెలు.
కిచొచ్కమెలె,గొతినెంజిలిమానుస్చొ §పుతుత్ స్ క దొరుక్ జతివరుమ్ తె
గొతి తిలిమానుస్చొ *పుతుత్ స్ క వాటనాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 31 జలె, బావుడుల్ , అమ్ యేసుచి ఉపిప్రి
నముకుమ్ తిలస గొతిమానుస్ల్ చ బోదల్ నెంజుమ్. గొతి నెంజిలి
మానుస్ల్ చ ఆము.

5
యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి రిసొ పవులు తీరుప్ సంగిలిసి

1 అమ్ క ‘ఆగన్ల్ పమానుమ్ చి గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్ జలి రితి
ఇండుత్’ మెనయ్, కీసుత్ అమ్ క విడద్ల్ కెర అసెస్. జాకయ్, తుమ్
జోవయించి తెడి డిటుట్ మ్ తా, ఆగన్ల్ క గొతిమానుస్ల్ రిత జతిస్ తె
అనెన్ దెరున్ సేడ నాయ్.

2జలె, ఆఁవ్ పవులు తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసిమెలె,యూదుల్ జతి
గురుచి జా సునన్తి తుమ్ కెరనెల్, కీసుత్ క విరోదుమ్ జలి రితి, చి కీసుత్
ఆరి దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నక తుమ్ నే విలువ దిలి రితి జయెదె. 3జా
సునన్తి కెరనుక ఉచరొ ఎతిక్ మానుస్క ఆఁవ్ కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితసి
మెలె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి ఎతిక్ కోడు జోమానుస్ నిదానుమ్ కెరుక
అసెస్, కెరుక ఒపప్న అసెస్. 4 ‘యూదుల్ చ ఆగన్ల్ వాట్ అమ్ క
పునిన్మ్ దొరుక్ జయెదె, అమ్ చి పాపుమ్ గెచెచ్దె’ మెన కో ఉచరసు
‡ 4:30 4:30 ఆదికాండుమ్ 21:10. § 4:30 4:30యేసుచి ఉపిప్రి నముకుమ్
తిలసకచి టాలి. * 4:30 4:30 ఆగన్ల్ చి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ ఆగన్ల్ క
గొతిమానుస్ల్ క చి టాలి.
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జలె, తుమ్ కీసుత్ క విరోదుమ్ జలి రితిజాముల అసుస్స్. మెలె,జోచి
దయవాటు దొరుక్ జలి రచచ్నచి తెడి తెంతొ ఎటొట్ సేడ అసుస్స్.

5అమ్ ఎకిక్ పబుచి ఉపిప్రి నముకుమ్ తిఁయ, అమ్ చి పెటిట్ దిలి
జోచి ఆతమ్ తెన్, జొయియ్ అమ్ చి పాపుమ్ పుంచ అసెస్, చి జోచి
పునిన్మ్ చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ రకితసుమ్. 6 కీసుత్ చి తెడి తిలె,
యూదుల్ చి గురుచి సునన్తి కెరన తిలె లాబుమ్ నాయ్, నే కెరనెల్
నసుట్ మ్ నాయ్. జా కెరంతిస్ తె నే కెరంతిస్ తె కిచొచ్ నాయ్. గని కిచొచ్
కామ్ కజెతయ్మెలె,ఎకిక్ కీసుత్ కయ్నంపజతిసి,చిపేమఇండితిస్ తె
జా నముకుమ్ దెకయ్ తిసి.

7 తుమ్ అగెగ్యి నముకుమ్ తె ఇండితె తిలదు. పబుచి దయ
వాటుచి రచచ్నచి సతిత్మ్ తెన్ బెదితి రితి తుమ్ ఇండితిసి కో అడుడ్
కెరల్? 8జా సునన్తి కెరంతి ఆగన్ల్ చి రితి అపెప్ ఉచరి కామ్ తుమ్ క
బుకారొల్ కీసుత్ సికడిల్సి నెంజె. 9జాగర,పాకుమ్ తెఇదిలిదిల్పులయ్ తి
పీట్ సేడ తిలె, ఒండి పాకుమ్పుల గెచెచ్దె, గెద.

10జలె,తుమ్ క ‘అంచి కంటవేరఉచరినాయ్’మెన,పబుచితెడి
అంక దయిరిమ్. అనెన్, తుమ్ క సికుక్ కెరొసొ, జో కొనొస్ జలెకి, జోచి
పాపుమ్ చి సిచచ్ జో వయెదె.

11 బావుడుల్ , ఆఁవ్ అపెప్క ‘యూదుల్ చి గురుచి సునన్తితె,
యూదుల్ జతిస్ తె రచచ్న’మెన సికడొత్సొ ఆఁవ్ జతయ్జలె, కిచొచ్క
జేఁవ్ అంక అలల్ర్ కెరతి? ఆఁవ్ అపెప్క దసిస్ సికడత్య్ జలె, ‘యేసు
సిలువతె మొరిల్సి అమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తిస్ క సాలు’ మెన ఆఁవ్
సంగుక నెంజితి,చిజోవయింకనొపిప్ దెతయ్నాయ్. 12జలె,తుమ్ క
సికుక్ కెరసజోవయింకజెఁవివ్ఒండి కుటవనగార్ కెరంతు,మెనఅఁవ్
ఉచరసి!
యేసుక నంపజలస పబుచి ఆతమ్క పేమతె ఇండుక

13 ‘ఆగన్ల్ చి పమానుమ్ క గొతి సేవ తెంతొ విడద్ల్ జలి రితి
ఇండుత్’ మెన పబు తుమ్ క బుకారల్న్, బావుడుల్ . గని ‘ఆగన్ల్ చ
గొతిమానుస్ల్ నెంజుమ్, చి ఆఁగ్ క ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండుక
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జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్, గని పబుచి పేమ తెన్ తా,
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తా. 14 కిచొచ్క మెలె, దేముడు మోసే తెన్
దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్ ఎకిక్ ఈంజ కోడుతె బెదితయ్. కేన్ కోడుతె మెలె,
*“తుమ్ కయ్ తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
పకక్య్ చొక తుమ్ తెదిద్ పేమ కెరుకయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు. 15గని తుమ్ కుసిస్దుమ్ తెన్తాఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
చపల్ చుపిల్ రితి జతసు జలె, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి అతిత్ ఎకిక్లొ
ఆతమ్క నాసెనుమ్ నే జతి రితిజాగర తెన్తా.

16జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
సెకిక ఇండ, తుమ్ చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరి రితి ఇండుక పోన.
17 కిచొచ్క మెలె, అమ్మానుస్ల్ చి ఆఁగుచ ఆసల్, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్క విరోదుమ్ జతయ్, అనెన్,మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ క జోచి
ఆతమ్చి ఇసుట్ మ్ క విరోదుమ్ జతయ్, చి రిసొ జేఁవ్ దొనిన్ యుదుద్ మ్
రితి కెరంతిస్ తె తుమ్ నెడిమి సేడ, తుమ్ ఇసుట్ మ్ జలిసి జరుగ్ కెరుక
నెతురుస్. 18గనితుమ్దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్చి సెకిక ఇండితసు
జలె, దేముడుమోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తెడిచమానుస్ల్ నెంజుస్.

19 జలె, మానుస్చి ఆఁగ్ చ ఆసల్ రితి ఇండితిస్ తె ఇసచ తయెదె
మెన కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొ ఎతిక్జిన్ చినుక జయెదె మెలె, లంజెకమొ,
లంజెబుదిద్ , ఆఁగ్ చి ఆస ముదొద్ నే కెరంతిసి, 20 బొమమ్ల్ క జొకరసి.
అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె, మెంగిరిసి, దోసుమ్ గట కెరిసి, గురమ్య్ గట
వెసితిసి, దసిస్చి. పడొత్ , విరోదుమ్, కొడొ జుజవ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
గగొగ్ ల్ జతిసి, గోసబుదిద్ , కోపుమ్, గార్ ఆసల్, జటుల్ జతిసి, ఎకిక్లొ
ఉచరిస్ చి ఉపిప్రి అనెన్కొల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరిసి, 21 గోసల్ కెరిసి,
మచిచ్తిసి, ‘సరద్ కెరసుమ్’ మెన వెటాక్రుమ్ జతిసి, దసస్ కమొ.
దసచ పోన. ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ జాగర సంగిల్ రితి, అపెప్ కి తుమ్ క
కిచొచ్ జాగర సంగితసి మెలె, దస కమొ కెరస జలె, దేముడుచి
రాజిమ్ తెజోవయింక కిచొచ్ వాట తయెనాయ్.
* 5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18,మతత్యి 19:19.
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పబుచి ఆతమ్పలితుమ్ దెర కమొ
22 గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ తిలె, కిచొచ్

పలితుమ్ దెరెదె మెలె, పేమ, సంతోసుమ్, సేంతుమ్, ఒగగ్ర్
సేంతుమ్, దయ దరుమ్మ్, చెంగిల్ బుదిద్ , నముకుమ్, ఓరుస్ప జా
మెతత్న తతిబుదిద్ , దరుమ్మ్ నిదానుమ్ బుదిద్ , 23 గవురుమ్ నే దెకన్ తె
అనెన్ మానుస్ల్ క మరియాద దెకితిసి, ముదొద్ కెరంతిసి. ఇసచక కేన్
ఆగన్ కిపోనమెనెనాయ్. 24అనెన్, కీసుత్ జలొయేసుక నంపజాసొంత
జలమానుస్ల్, జోవయించ ఆఁగ్ చ పాపుమ్ చి బుదిద్చి సొంత ఆసల్
కీసుత్ మొరిల్ సిలువతె గలముల దా అసిత్.

25 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ జీవ్ జా అసుస్మ్ జలె, జోచి
ఆతమ్సెకిక దసిస్ ఇండుమ. 26 దసిస్, అమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ గవురుమ్
ఉచరనుక పోన. ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కోపల్ కెరవుక పోన, ఎకిక్లొచి
ఉపిప్రి ఎకిక్లొ గోసల్ జంక పోన.

6
ఎతిక్క చెంగిల్ కెరిస్ చి

1బావుడుల్ , తుమ్ తె కేన్మానుస్ కిచొచ్ పాపుమ్ తె దెరున్ సేడ అసెస్
జలె, జోఅనెన్ బుదిద్ జతి రితి, తుమ్ ఆతమ్ వడిడ్లస జోవయింక బమమ్
నే కెరి బుదిద్ తెన్ జోవయింక చెంగిల్వాటు దెకవ. పడొత్ , తుమ్సొంత
పాపుమ్నేసేడిత్ రితి,జాగర దెకన. 2ఎకిక్లొచజాడుల్ అనెన్కొల్ వయితి
రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తోడు తా. దసిస్ కెరెల్, పేమచి రిసొచి కీసుత్ దిలి
*ముకిక్మ్ఆగన్ నెరవెరుస్ప కెరె. 3 కిచొచ్కమెలె, కో జలెకు ఆరిచొజాఁ
తా, జోక జొయియ్ నిసానొల్ మానుస్ మెన ఉచరంతయ్ గే, జోక జొయియ్
మోసిమ్ కెరంతయ్. 4జాకయ్, ఎతిక్ మానుస్ జోవయించి సొంత
కామ్ పరిచచ్ కెరనుస్, చి అనెన్మానుస్ల్ చ కమొచి రిసొ తీరుప్ నే కెరె,
సొంతయ్కామ్దెకనజాక ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక జయెదె, చి
* 6:2 6:2మతత్యి 22:37-40,మారుక్ 12:28-31.
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‘చెంగిల్’మెలె, జో సరద్ జంక జయెదె. 5 కిచొచ్క మెలె, సొంత కామ్ చి
రిసొ ఎతిక్మానుస్క జోచిపూచి.

6పబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస, జోక తిలిస్ ఎతిక్తె సికడత్సక
చెంగిల్ వాట దెంక అసెస్.

7తుమ్మోసిమ్ కెరన నాయ్. దేముడుక కొంకడిల్ రితి కెరెల్ జీనుక
నెంజె. కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్మానుస్ కిచొచ్ రగుమ్ బి గలెదె గే, దసిస్చి
పంటొ లాయెదె. 8 సొంత ఆఁగ్ చ ఆసల్ జరుగ్ కెరంతి రితి బి కో
గలుల గే, జా దెరి పంటొ కిచొచ్ లాయిల మెలె, జోవయించి సొంత
నాసెనుమ్. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క చి బి కో గలుల గే, జా
దెరి పంటొ కిచొచ్లాయిలమెలె, పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ జితిసి. 9అనెన్, చెంగిల్ కమొ కెరుక బదుద్ కుమ్ జమ నాయ్.
కిచొచ్కమెలె, చెంగిల్ కమొ కెరుక మదెనె అమ్ చిమెనుస్ నే బగిలె,జా
చెంగిల్పంటొలాయుమ్ దె. 10జాకయ్, కేన్వాటుఅయ్ లె,ఎతిక్జిన్
మానుస్ల్ క చెంగిల్ చి కెరుమ, తోడు కెరె తమ; ముకిక్మ్ క, పబుచి
ఉపిప్రి నముకుమ్ తిలి రిసొజోవయించి కుటుంబుమ్ జలసకయ్.

సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరిసిచి రిసొ
11 కెదిద్ వెలొల్ అలవాటుల్ తెన్ ఆఁవ్సొంతఆతు తెన్తుమ్ క రెగిడత్సి

గే చిన.
12 ‘యూదుల్ జతి గురుచి సునన్తి తుమ్ కెరన’ మెన తుమ్ క

బలవంతుమ్ కెరస కిచొచ్క దసిస్ జతతి మెలె, జేఁచి గవురుమ్ కయ్
కెరతి. ‘ఎకిక్ కీసుత్ సిలువతె మొరిల్స్ తెయి అమ్ చి రచచ్న’ మెన
ఒపప్నెల్గిన, అనెన్ మానుస్ల్ జేఁచి అలల్ర్ కెరుల మెనయ్ బియఁ కెర,
జేఁవ్ దసిస్ కెరతి. 13పడొత్ ,జేఁవ్జాసునన్తి కెరనల్సయ్కియూదుల్ చ
ఆగన్ల్ క నిదానుమ్ కెరి నాయ్, గని ‘జోవయింక కి అమిమ్ మారుస్ప
కెరల్మ్’మెనగవురుమ్ఆననుకఉచరయ్,తుమ్ క ‘సునన్తి కెరంతు’
మెన బలవంతుమ్ కెరతి.

14 ఆఁవ్, జలె, ఎకిక్క పిటట్వ, కిచొచ్ వేరచిచి ఉపిప్రి గవురుమ్
ఉచరనుక నెసి. ఎకిక్ అమ్ చొ పబు జలొ కీసుత్ సిలువతెమొరిల్స్ కయ్
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గవురుమ్ ఉచరసి. జోమొర అంక పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప కెరిల్
రిసొ,ఈంజలోకుమ్ తెతిలిసిఎతిక్అంకమొరిల్ రితిజాఅసెస్. ఆఁవ్ కి
ఈంజలోకుమ్ తెతిలిస్ కయ్సిలువ గెలనఅసిస్,చిఅంచిఉపిప్రిజా
ఎతిక్క కిచొచ్ సెకి నాయ్, దసిస్చిక అంక ఆస నాయ్. 15యూదుల్ చి
గురుచి సునన్తి కెరన తిలె కిలాబుమ్నాయ్. నే కెరన తిలె కి నసుట్ మ్
నాయ్. కిచొచ్ ముకిక్మ్మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ నొవర్
జెరిమ్లిసి. 16యేసుక నంపజా నిజుమ్ చ ఇసాయేలులు జల దేముడు
నిసానల్ జోచయ్ మానుస్ల్ క, జోచి ఆతమ్క జెరమ్ జోచి ఆతమ్ నే సెకిక
ఇండితమానుస్ల్ కయ్జో సేంతుమ్, కనాక్రుమ్ దెకుస్.

17జలె,ఈంజ తగుచి రిసొ అపెప్ తెంతొ అనెన్ కో అంక అలల్ర్ కెరు
నాయ్. అంచిసతిత్మ్ క రుజుజ్ కావలెమెలె,యేసుచినావ్ చిరిసొఆఁవ్
సెమల్ సేడల్ మచచ్ల్ అంచి అఁగి అసిత్.

18 తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ పబు జలొ అమ్ చొయేసుకీసుత్ చి దయ తా
తుమ్ క తోడు తవుసు,బావుడుల్ . ఆమేన్†.

† 6:18 6:18 తెదిద్లి
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