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యాకోబు రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయాకోబు రెగిడిల్ ఉతుమ్

1 దేముడుచి, పబు జలొయేసుకీసుత్ చి సేవ కెరొ జోచొ *గొతిత్ సుదొ
జలొ †యాకోబు, వేర వేర దేసిమ్ లుతె చెతురప్ జల ‡బార తెగల్ చ
యూదుల్ క,జొఒర సంగ కెర రెగిడిల్ ఉతుమ్.

అలల్ర్ సేడిత్స్ చి రిసొ దయిరిమ్ కోడు
2బావుడుల్ , తుమ్ వేర వేర అలల్ర్ సేడ పరిచచ్ రితి జలె, ‘చెంగిల్’

మెనపూరి సరద్ తెన్తా 3 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి నముకుమ్ అలల్ర్ లు
వాట్ పరిచచ్ జలె, జీనెల్, తుమ్ చి పెటిట్ పూరి నిదానుమ్జసెత్. 4పబుచి
ఆతమ్క తుమ్ పూరి జతి రితి, తపుప్ నే జతి రితి, తుమ్ చి ఆతమ్తె
కిచొచ్ చెంగిల్ చి నే పిటిత్ రితి, జేఁవ్ చి కామ్పూరి జరుగ్ కెరి రితి తుమ్
నిదానుమ్ కెరన.

5ఇస అలల్ర్ పరిచచ్ల్ తె కీసి ఇండుక గే తుమ్ తె కో జలెకు నేనెల్గిన,
దేముడుక పుస. కో పుసిలె, నే గోల కెరె, దరుమ్మ్ తెన్ జో బుదిద్
తయెదె. 6 గని ముకిక్మ్ క ఎకిక్ నముకుమ్ తెన్, కిచొచ్ అనామ్నుమ్
నెంతె, పుస. కిచొచ్క మెలె, కకక్ అనామ్నుమ్ తయెదె గే, గటిట్ఙ వాదు
వీరెల్ సముదుమ్ చ కెరట్ల్ కీసి ఇతత్ల్ ఒతత్ల్ లయెదె గే,జోమానుస్ దసిస్
జయెదె. 7 నిజుమి, దసొ మానుస్క దొనిన్ మెనుస్ల్ తయెదె. కిచొచ్
కామ్ తెకిజోకఎకిక్నిదానుమ్తయెనాయ్. 8దసొమానుస్,జలె, కీసి
పబుతె నఙనెల్ కి కిచొచ్ కి దొరుక్ జయదెమెన ఉచరుక జయెనాయ్!

* 1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమానుస్’ నెంజిలె ‘సేవ కెరొసొ’. † 1:1 1:1 ఈంజొ
యాకోబు యేసుచొ బావొస్ జా తిలొ, బెరె. మరియ చియోసేపుచి పెటిట్చొ. యెరూసలేమ్ చ
నంపజలసచి సబక వెలొల్ తిలొ. బారికుల్ 15:6-29, 21:18, గలతీ 1:19, 2:9, 12.
‡ 1:1 1:1 ‘బార తెగల్’ మెలె, ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ, యాకోబుచ బార పుతత్రుల్ తెంతొ
యూదుల్ తెబార తెగల్ అసిత్. ఎతిక్ పుతుత్ స్ తెంతొ ఏక్ తెగ.
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అలల్ర్ సేడిత్సి ఓరుస్ప జతిస్ చి కొడొ
9 §కేన్ జవుస్ బావొ దాక్ జలె, బీద సుదొ జలె, దేముడు జోక

గవురుమ్ రితి కెర అసెస్, జోక ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ కెర అసెస్చి రిసొ
సరద్ జవుస్. 10దసిస్,సొమాస్రిజలొబావొకోజలెకు పబుచి తెడిదాక్
జంక జలెకి, ఏక్ వేల బీద జంక జలెకి,జో కిజోచి పెటిట్ సరద్ తియనుస్.
కిచొచ్క మెలె, బయిలుచి చివవ్ర్ చ పులొల్ కీసి పోరన్ జా సుకులగె, జో
మానుస్కి ఆకర్ కమొరెదె. 11బయిలుచి చివవ్ర్ జలె, పొదుద్ బార్ జా
గటిట్ఙ వాదు ఒపప్డ్ కెరెల్, జేఁవ్ చపులొల్ సుకిల్ రితిపాడ్ కెరయ్. దసిస్
సుకా గెచచ్ గెస గెతతి. జోవయించి సూటి గెతయ్. దసిస్, జోచ కమొ
కెరె కెరె సొమాస్రి కిమొరెదె.

12పబుచిరిసొకోనిదానుమ్తెన్కిచొచ్ కిచొచ్అలల్ర్ ఓరుస్పజవుల
గే, జోక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడెత్ జేఁవ్ అలల్ర్
సేడిత్ పరిచచ్తె జీనెల్, దేముడు దెతి పరలోకుమ్ తె జేఁవ్ గెతి కిరీటుమ్
జోకదొరుక్ జయెదె. దేముడు పమానుమ్ కెరిల్ కోడు ‘కోఅంక పేమ కెరి
రితి ఇండుల గే,జోవయింకయ్ బెదవనిందె’.

13 గని అలల్ర్ సేడత్ పరిచచ్ల్ జతె పొది, కో పాపుమ్ కెరుక ఉచరెల్
జవుస్, పాపుమ్ కెరుక దెరెల్ జవుస్, “దేముడు అంక పాపుమ్
కెరయ్ తయ్” మెనుస్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు పాపుమ్ తె
బెదితొసొ నెంజె, పాపుమ్ తె ఎదగ్రె బెదె నాయ్, కో కి, కిచొచ్ కి జోక
పాపుమ్ కెరవుక నెతిరి, చి ‘పాపుమ్ కెరుస్’ మెన కిచొచ్ రిసొ ఉచరె
నాయ్, కేన్ పాపుమ్ కెరె నాయ్. 14మానుస్క పాపుమ్ సికయ్ తిసి
కిచొచ్ మెలె, జోచి సొంత *పెటిట్చ గార్ ఆసలి జోక సికయ్ తయ్,
పెలయ్ తయ్. 15మానుస్చి పెటిట్ ఆస మొదొల్ జా జెరమ్, గజజ్ల్ జా
వడడ్ ,పాపుమ్వీరయితయ్. ఒతత్ తెంతొ,జాపాపుమ్వడడ్ వడడ్ పూరి
జా,మొరున్ వీరయితయ్.

చెంగిల్ తిలిసి ఎతిక్ దేముడు తెంతొ జెతిసి

§ 1:9 1:9 1 కొరింది 7:22 దెక. * 1:14 1:14 3:15 దెక.
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16నాయ్,బావుడుల్ ,తుమ్మోసిమ్సేడనాయ్. 17చెంగిల్ తిలిస్
ఎతిక్,సతిత్మ్తిలిస్ఎతిక్పరలోకుమ్తెంతొజెతయ్. ఉజిడ్ఎతిక్క
అబొబ్సి జలొ దేముడు తెంతొ జెతయ్. జోమారుస్ప జతొసొ నెంజె,
జోచి ఉజిడి కెఁయయ్ నీడ జయె నాయ్. 18 జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ క,
జోచి సతిత్మ్ కోడుచి సెకికయ్ అమ్ క జో జెరమ్య్ లన్. కిచొచ్క మెలె,
జో జెరమ్య్ లస కెరల్స ఎతిక్తె అమ్ జోక దిలి †నొవొ జతి రితి అమ్ క
నొవర్ జెరమ్య్ లన్.

19 పేమ తిల బావుడుల్ , ముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్ దెరన మెలె,
తుమ్ తె ఎతిక్ మానుస్ బుదిద్ కొడొ సరిగా సూన్ తస జా, బమమ్ తెన్
లటట్బత్స నేజతె,బేబేగికోపుమ్జానాయ్. 20కిచొచ్కమెలె,మానుస్చి
కోపుమ్దేముడుచిపునిన్మ్ కవాట్దెయెనాయ్,జోచపునిన్మ్ కమొ
జరుగ్ కెరె నాయ్. 21జాకయ్, మరక్టుమ్ బుదిద్ ఎతిక్, తుమ్ చి పెటిట్
గుడియయ్జలి కుసిస్దుమ్ఎతిక్ తుమ్ చిపెటిట్ తెంతొవెంట గెల కెర,
దాక్ కెరన, కోపుమ్ నే జతె, దేముడు తుమ్ చి పెటిట్ రోవిలి జోచి కోడు
సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ సూన సూన జాక పోసన. జా కోడు తుమ్ చ
ఆతమ్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక తెరె.

22గని దేముడుచి కోడు ఎకిక్ సూన్ తసయ్తుమ్జానాయ్. ఎకిక్
సూన్ తసయ్గనిజోచికోడు నే కెరస జలె,తుమ్మోసిమ్కెరన తసెత్.
జోచి కోడ్ రితి ఇండ, చి తుమ్ చి ఆతమ్తె పలితుమ్ దెరెదె. 23జోచి
కోడు ఎకిక్ సూనయ్ కో దసిస్ ఇండె నాయ్ గే, కీసి జతయ్ మెలె,
అదుద్ మ్ తెమాములుమ్మొకొమ్ దెకన్ తొసొచి రితి జతయ్. 24జో
మానుస్ అదుద్ మ్ తె దెకన పసల్ ఉటట్ గెచచ్, కీసి డీసిలొ గే బేగి పఁవస్
గెలత్య్. 25 గని, ఎతిక్క ‡ఆదారుమ్ తిలి ఆగన్ కో చెంగిల్ అరుద్ మ్
కెరనపోసనజాఆగన్చిఉపిప్రి నిదానుమ్జయెదెగే,జోచిరితిసూన
పఁవ్ సితొసొ నే జతె,జాఆగన్ కెరొసొయిజయెదె, చిజా ఆగన్ రితి జో
ఇండితిసిపాపల్,తపుప్ల్,ఇండితిస్తెంతొజోమానుస్క విడద్ల్ కెరెదె,
† 1:18 1:18 సంకాయ్ 15:19-21, దివ్తీ 18:3-4, రోమి 11:16. ‡ 1:25 1:25
2:18 దెక.
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చి జా ఆగన్ రితి ఇండితిస్ తె జోక చెంగిల్ జయెదె, ఆతమ్పలితుమ్
దెరెదె.

దేముడుచి నిజుమ్ చి బకి
26 “దేముడుచి బకి ఆఁవ్ కెరసి” మెన కో ఉచరంతయ్ గే, జోచి

చోండి తెన్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి లటట్బ్ తయ్ గే, జోవయించి పెటిట్
జోక జొయియ్ మోసిమ్ కెరంతయ్. జోవయించి బకి ఆరి జతయ్.
27 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి మొకెమ్ మానుస్ కెరి కిచొచ్ బకి
సతిత్మ్ చి నిజుమ్ చి జయెదె మెలె, అమ్ జోచి సేవ కెరిస్ క ‘సతిత్మ్ చి
నిజుమ్ చి’మెనకీస కమొరుజుజ్ దెకవులమెలె,పోరబోదల్ చ, రండెల్
మానుస్ల్ చ బాదల్ దెక అమ్ తోడ్ కెరిసి, పడొత్ ఈంజ లోకుమ్ చ
పాపుమ్ కమొతెఅమ్ నే బెదితె ఆతమ్ సుదిద్ తతిసి.

2
సొమాస్రుల్ క బీద సుదల్ క తేడల్ నే దెకుత్

1 బావుడుల్ , పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తిలొ అమ్ చొ పబు జలొ
యేసుకీసుత్ క తుమ్ నంపజలి రిసొ, తిలసక నెంజిలసక తేడల్ దెక
నాయ్. 2మెలె,దొగులసబతెఅయ్ లె,ఎకిక్లొజలె,బఙర్ చముదిద్వొ
ఉంగారల్ తియన చెంగిల్ పాలల్ గలన అయ్ లె, గని అనెన్కొల్ బీద
తాపోరన్ పాలల్ గలన తాజో కి అయ్ లె, 3చెంగిల పాలల్ తిలొసొక
తుమ్చెంగిల్ దెక, “ఈందె, ఇనెన్ చెంగిల్ తెవెసు”మెనపురెబుకారెల్,
గనిబీదసుదొక “ఒతత్ టీఁవ”జవుస్, “అంచిచటెట్ వెసు”మెనజవుస్
సంగిలె, 4తుమ్ దొనిన్ మెనుస్ల్ జా తపుప్చ తీరుప్ల్ కెరస జా తసెత్.

5 తుమ్ సూన, పేమ తిల బావుడుల్ . ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ క
దెకిలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బీద సుదల్ అసిత్. జలె, *జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ క
దేముడు నిసాన, జోచి నముకుమ్ జతు మెనయ్, జోక పేమ కెరసక
జో దెతి వాటతె బెదుత్ మెనయ్, మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదుత్
మెనయ్. 6తూమ్, బీద సుదల్ క నిసాక్రుమ్ దెక అసుస్స్. తుమ్ క
* 2:5 2:5 కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 1:27-29.
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కో నసట్ల్ చ మోసిమ్ లు కెరతి గే తుమ్ ఉచర. బీద సుదల్ నాయ్,
గని సొమాస్రుల్ యి దసిస్ కెరతి. జెఁవివ్ తుమ్ క తీరుప్ కెరి గెరితె పెలన
తగుల్ కెరతి. 7 పడొత్ , తుమ్ కీసుత్ క నంప కెరికయ్, జోచి నావ్ తెన్
బాపిత్సుమ్ నఙనల్దు, గెద. జలె, జోచి నావ్, గవురుమ్ చి నావ్, కో
దూసుప కెరతిమెలె, బీద సుదల్ నాయ్, గని సొమాస్రుల్ యి.

8దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి,
†“తుమ్ క తూమ్ కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పాసిచొమానుస్క కి తెదిద్ పేమ కెరె తా”
మెనపరలోకుమ్ చొరానొజలొదేముడు దిలిముకిక్మ్ చిఆగన్ తుమ్
ఇండితిస్ తె నెరవెరుస్ప కెరెల్, తుమ్ క చెంగిలి. 9 గని, జా ఆగన్
నెరవెరుస్ప నే కెరి రితి తుమ్ తేడల్ దెకిలె, పాపుమ్ ఇండితసు,
చి ఆగన్ల్ చి మొకెమ్ పాపుమ్ సుదల్ చి సిచచ్క విలువ జా అసుస్స్.
10కిచొచ్కమెలె,ఆగన్ల్ఎతిక్ నిదానుమ్కో కెరెల్, గనిమొతుత్ మ్ తెఎకిక్
జవుస్ పిటట్య్ లె, మొతుత్ మి పిటట్య్ లొసొ జతయ్, చి మొతుత్ మ్ చి
సిచచ్క జోమానుస్ విలువ జా అసెస్. 11 కిచొచ్క మెలె,
‡“లంజెకమొ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ,
§“నరు అతయ్ కెర నాయ్”
మెన సంగిలొసొ ఎకిక్లొయి. జలె, తుమ్ లంజెకమొ నే కెరెల్ కి నరు
అతయ్ కెరెల్గిన, జో దేముడు దిల ఆగన్ల్ మొతుత్ మ్ చి మొకెమ్ పాపుమ్
కెరల్స జా అసుస్స్.

12 జలె, అమ్ చ పాపుమ్ చ ఆసల్, తపుప్ల్ తెంతొ అమ్ క విడద్ల్
కెరి *మానుస్ల్ క పేమ కెరి కనాక్రుమ్ దెకితి ఆగన్క దెకయ్ దేముడు
తుమ్ క తీరుప్ కెరెదె. అమ్ క ‘జయియ్ ఆగన్ రితి ఇండిల గే నాయ్
గే’ మెన జో తీరుప్ కెరెదె. జయి కోడు నే పఁవిస్తె తుమ్ లటట్బా,
† 2:8 2:8 లేవీయకాండుమ్ 19:18 మతత్యి 22:39, చి యోహాను 13:34 దెక.
‡ 2:11 2:11 నిరగ్మకాండుమ్ 20:14, దివ్తీయోపదేశ కాండుము 5:18. § 2:11
2:11నిరగ్మకాండుమ్ 20:13,దివ్తీయోపదేశకాండుము 5:17. * 2:12 2:12 1:25,
చి 2:8 అనెన్ దెక.
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ఇండ. 13 కిచొచ్క మెలె, కో అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే,
దేముడుజోకయ్తీరుప్ కెరిస్ తెజోకయ్కనాక్రుమ్దెకుక బెదెనాయ్.
గని,కోఅనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్దెకితయ్గే,జోకతీరుప్ కెరిపొదిక
జో పబు జోకయ్ కనాక్రుమ్ దెకెదె.

14బావుడుల్ , “పబుక నంప కెరసి” మెన ఎకిక్లొ సంగిలే కి, జో
బులిత్ బుదిద్ దసిస్ నముకుమ్ తెన్ నే బెదిలె, కిచొచ్య్ లాబుమ్!
‘నముకుమ్’ మెన జోమానుస్ రితి సంగితిసి జోక రచిచ్ంచుప కెరుక
తెరె గే? తుమ్ ఉచర. 15నంపజలొస్ తె కేన్ జవుస్ బావొక గే, బేనిక
గే, సరిపుచుప జతపాలల్ నెంజిలె జవుస్, సరిపుచుప జతి రోజుకచి
అనిన్మ్దొరుక్ కెరంతి సెకి జవుస్ నెంజిలె, 16కో జలెకు జోక “చెంగిల్
తా. తుమ్ క పాలల్ చి అనిన్మ్ దొరుక్ జవుస్” మెన సంగిలె, గని
సరి జతి తోడు నే దిలె, కిచొచ్ లాబుమ్! కామ్ క నెంజె. 17 దసిస్, రితి
నముకుమ్ సంగనెల్, గనికామ్ క జెతికయ్కామ్నే కెరెల్,జానముకుమ్
ఆరిచి.

18 “తుకయ్ నముకుమ్, గని అంకయ్ కమొ” మెన కో జలెకు
అనెన్కొల్ క సంగిలె, జో అనెన్కొల్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్ దెయిందె మెలె,
“తుచ కమొ నెంతె తుచి నముకుమ్ అంక రుజుజ్ జయె నాయ్. కేన్
జవుస్ కామ్ కెరెల్కయ్ నముకుమ్ చినుక జయెదె. ఆఁవ్, జలె, అంచ
కమొకయ్ అంచి నముకుమ్ దెకయిందె” మెనయ్ జబాబ్ దెయిందె.
19 †“ఎకిక్లొ దేముడు ఎకిక్లొయి అసెస్” మెన తుమ్ నంప కెరసు.
జా సరిగా, గని దసిస్ మెన బూతల్ కి ఒపప్న్ తతి. గని ఒపప్న జేఁవ్
జంక బియఁ అదుద్ ర్ జా గెతతి.

20 చెంగిలి నే ఉచరొ ఓ మానుస్, తుయి కో జలెకు, కమొతె నే
రుజుజ్ జతి నముకుమ్ క ‘ఆరిచి’మెన, ఆఁవ్ తుక రుజుజ్ దెకవుక తుక
కావలె గే? 21జలె,‡ “ ‘బలి’మెనపుతుత్ ద్ క కండ దె”మెన దేముడు
సంగిలిరితిపుతుత్ స్ జలొఇసాస్కుకఅబాహామ్బలిదెతిటాన్ తెబంద
తెయార్ కెరిల్స్ తెన్,జో కెరిల్ జా కామ్ చి రిసొయి, “నిజుమిఅనెన్పూరి
నంప కెరయ్, సతిత్మ్ తెన్ అసెస్” మెన, దేముడు ‘జోక పునిన్మ్’
† 2:19 2:19 గలతీయుల్ 3:20,రోమియుల్ 3:30,మారుక్ 12:29. ‡ 2:21 2:21
ఆదికాండుమ్ 22:1-18.
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మెలిరితిఅబాహామ్ క తీరుప్ దెకెనాయ్గే? 22మెలె,జోఅబాహామ్ చ
కమొతె జోచి నముకుమ్ బెద కామ్ కెరె తిలి, చి జోవయించ కమొతె
జోచి నముకుమ్బార్జా నెరవెరుస్ప జలి. 23దసిస్,జాకామ్ తెజోచి
నముకుమ్ రుజుజ్ జలి రిసొ,
§“అబాహామ్ దేముడు సంగిలి కోడు నంప కెరిల్ రిసొయి ‘జోక

పునిన్మ్’మెలి రితి పబు దెకిలన్”
మెన రెగిడిల్స్ క ‘నిజుమ్’ జతయ్. *‘దేముడుచొ మింతుస్’ మెన కి
అబాహామ్ చిరిసొదేముడుచికొడొతెరెగడ్ అసెస్. 24దసిస్,ఎకిక్ సంగనిల్
నముకుమ్ చి రిసొనాయ్, గని జా నముకుమ్ జోచి కమొతెబార్ జా
రుజుజ్ జలి రిసొయి, దసొమానుస్క ‘సతిత్మ్ చొ. పునిన్మ్ చొ’మెలిరితి
దేముడు దెకితయ్.

25 అగెగ్ లంజె జిఁయ తిలి రాహాబు తెన్ కి దసిస్. జేఁవ్ చి †ఏక్
కామ్ చిరిసొ,మెలె,జాసుటుట్ కబుర్అయ్ లపూరుగ్ ల్ కజామరియాద
కెర, జోచ విరోదుమ్ సుదల్ తె జేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి లుంకడ, వేర
వాట్ తెదవ దిలి రిసొ, ‘జాక పునిన్మ్’ మెలి రితి దేముడు దెకిలన్.
26జలె,జీవ్నెంజిలెఆఁగ్ కీసిమొరతయెదెగే,దసిస్,మానుస్ ఇండిత
కమొతె నే బార్ జలె, జో సంగితి నముకుమ్ కామ్ క నెంజె, మొర
అసెస్.

3
కొడొ లటట్బిత్స్ తెజాగర దెకనుక

1బావుడుల్ , తుమ్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ బోదన కెరస జతు నాయ్. కిచొచ్క
మెలె,అమ్బోదన కెరసచిపూచిఒగగ్రి,చిఆకర్ దీసల్ క పబు అమ్ క
పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరి పొదిక, అమ్ క జో తియారిల్ జా కామ్ చి రిసొ
ముకిక్మ్ క అమ్ కయ్ తీరుప్ కెరెదె. 2 అమ్ తె కో కి తపుప్ల్ సంగుక
జయెదె, చి కొడొ లటట్బిత్స్ తె కో కిచొచ్ తపుప్ల్ నే సంగుక తెరెల్, జో

§ 2:23 2:23 ఆదికాండుమ్ 15:6, రోమియుల్ 4:3, 5, 9. * 2:23 2:23 2 దిన:
20:7. † 2:25 2:25యెహోసువ 2:1-24, 6:1-25.
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మానుస్క ‘జోచిఆఁగుచిఉపిప్రిజోపూరిఏలుప కెరయ్,జోమానుస్తె
కిచొచ్య్పొరపాట్నాయ్’మెనుక జతయ్.

3 జేఁవ్ కేన్ దికుక్ ఇండుక అమ్ చి ఇసుట్ మ్ తయెదె గే, ఒతత్య్
ఇండుత్ మెన, గోడల్ చ చోండిలె కలెమ్ చపల్య్ లె జోచి ఒండి ఆఁగుక
బులవుక జయెదె. 4 ఓడల్ తెన్ కి దసిస్. ఓడ వెలిల్ జలెకి, దికుక్
దెకయ్ తి జాచి చటుట్ జాచి కంట ఇదిలిసి జయెదె. జలె, జా ఓడక
గటిట్ఙ వాదు పెలిలెకి, ఓడచి కంటొ దికుక్ దెకయ్ తి జా చటుట్ ఇదిలిసి
జలెకి, ఇండయ్ తొసొజా చటుట్ బుడడ్వ కేన్ పకక్ దెకయెదె గే, జయియ్
పకక్ ఓడ గెచెచ్దె. 5దసిస్, ఒండి ఆఁగుక జీబు ఇదిలిసి జలెకి, లటట్బెల్
జాక కెదిద్ సెకి! అనెన్, కెదొద్ డొంగుర్ చ రూకుల్ క ఏక్ ఇదిలిసి ఆగి డయ
గెలెదె! 6దసిస్, జీబు ఆగిచి రితి జయెదె. అమ్ చి ఒండి ఆఁగుతె జీబు
కెదిద్ పాపుమ్ కెరయెదె! అమ్ చి ఒండి ఆఁగుక గార్ కెరెదె. అమ్జెరిమ్ల్
తెంతొమొరె ఎదక ఈంజ లోకుమ్ తెచి అమ్ చి బతుక్తె జరుగ్ జతిసి
ఎతిక్క జీబు ఏలుప కెరయ్. మానుస్ జాగర నెంజిలె, అమ్ చిచోండితె
వెలిల్ ఆగి సేడిల్ రితి జయెదె.

7 మెలె, ఎతిక్ రగుమ్ జంతువుల్ క, పిటట్ల్ క, అయివొ గటక,
మొసస్ గటక మానుస్ ముదొద్ కెరుక జయెదె. జేఁవ్ క మానుస్ల్ ముదొద్
కెర అసిత్, గని 8 జీబుక కేన్ మానుస్ ముదొద్ కెరుక నెతిరి. జీబు తుకెల్
తంక నెత, ఒగగ్ర్ పమాదుమ్ దెకయ్ తయ్, జాచితె మొరి విసుస్మ్
బెరు తయెదె. 9 జీబు తెన్ అబొబ్ జలొ దేముడు పబుక గవురుమ్
సంగితసుమ్, గని మానుస్ల్ క దూసుప కెరసుమ్, జోచి పోలిక జేఁవ్
జెరుమ్న్ జలెకి. దసిస్, కెదిద్ తపుప్ కెరసుమ్! 10 ఎకిక్ చోండి తెంతొ
గవురుమ్ సంగితిసి, దూసుప కెరిసి బార్ జతయ్. బావుడుల్ , ఈంజ
తపుప్. ఇసిచి పోన. 11 ఎకిక్ గొయి తెంతొ ఊంట పుటెల్ , చెంగిలొ
పానిచికారుజలిగరిచ్పానిదెయెదెగే? నాయ్గెద. 12పడొత్ ,బావుడుల్ ,
*అంజూరుమ్ రూక్ తె ఒలీవ పండుల్ దెరుల గె? నెంజిలె, దాచ చెటెల్

* 3:12 3:12 అంజూరుమ్ రూకు బొడడ్ రూకు రితి తయెదె.
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బొడడ్ పండుల్ దెరుల గే? నాయ్, గెద. దసిస్, కారు జలి పానిచి ఊంట
చెంగిలొపాని దెయెనాయ్.

పరలోకుమ్ తెంతొ చి గాయ్నుమ్ కీసి తయెదె
13తుమ్ తె కకక్య్బుదిద్ గాయ్నుమ్? ‘అంకయ్గాయ్నుమ్’మెనకో

ఉచరనెల్, జా గాయ్నుమ్ తె బెదితి బుదిద్ తెన్, గవురుమ్ నే ఉచరంతె,
జా గాయ్నుమ్ తె బెదిత కమొ ఇండ రుజుజ్ దెకవుసు. 14 గని తుమ్ చి
పెటిట్ గోసచివిసుస్మ్తిలె,సొంతగవురుమ్ఆనన్ తిఆసతిలె, ‘ఆమ్
సతిత్మ్ చ’ మెన తుమ్ ఉచరన నాయ్, అబదుద్ మ్ జసెత్. 15 తుమ్ చి
పెటిట్ దసస్ బుదుద్ ల్ తిలె, తుమ్ చి గాయ్నుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్
మెలె, పరలోకుమ్తెంతొనాయ్, గనిఈంజయ్లోకుమ్ చితెంతొయ్,
మాములుమ్ †ఆఁగ్ రగుమ్, బూతల్ తెంతొ చి రగుమ్ జతయ్.
16గోసలు, సొంత గవురుమ్ ఆనన్ త ఆసల్ కేనె తవుల గే, ఒతత్య్
కిచొచ్ ముదొద్ తయె నాయ్, గొడబ్ల్ తయెదె, చి మానుస్ల్ ఎతిక్
పాపుమ్ ఇండుక అలవాట్ జవుల.

17 గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లి గాయ్నుమ్, పబుచి సుదిద్ తెన్,
సేంతుమ్ బుదిద్ తెన్, మెతత్న బుదిద్ తెన్, సొంత ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరుక
ఒగగ్ర్ నే తతె, వేర మానుస్ల్ చి కోడు మరియాద తెన్ సూన్ తి బుదిద్
తెన్ తా, కిచొచ్య్ ఉపమెనుస్ నెంతె తయెదె. 18 అనెన్, పునిన్మ్
కేనె పలితుమ్ దెరెదె మెలె, సేంతుమ్ కెరయ్ త మానుస్ల్ చి అతిత్
సేంతుమ్ చి బీ గలిలిస్ తెయ్పలితుమ్ దెరెదె.

4
దేముడు సంగిలి రితి ఇండుక

1తుమ్ చితెతగుల్ జతిసి,జటిట్ జతిసి కేనెతెంతొజెతయ్గేతుమ్
ఉచర. కేనె తెంతొమెలె, తుమ్ చిఆఁగుతె జటిట్ జత ఆసల్ తెంతొయ్.
2 కిచొచ్ జలెకి ఆస జతసు, చి జా దొరుక్ నే జలె, అనెన్కొల్ క మారసు.
దసగోసల్తెన్తతత్సు, గనితుమ్ఆసజలిసిదొరుక్ నెంజె,చిగొడబ్ల్
తగుల్ జతె తతత్సు. కిచొచ్క తుమ్ క దొరుక్ జలిసి దొరుక్ నెంజె మెలె,
† 3:15 3:15 1:14 దెక.
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దేముడుక పుసుస్ నాయ్. 3 నెంజిలె, పుసిలెకి, దొరుక్ నెంజె. కిచొచ్క
మెలె, గరిచ్ బుదిద్ తెన్ పుసితసు. మెలె, తుమ్ చి పెటిట్చ ఆసల్ జరుగ్
కెరన్ కయ్ఉచర పుసితసు. 4 కేన్ జవుస్ తేర్ బోదమునుస్స్ క ముల
దా లంజె జలి రితి, తుమ్ దేముడుక ముల, ఈంజయ్ లోకుమ్ చి
బుదిద్తె గెచచ్ అసుస్స్! ఈంజయ్ లోకుమ్ చి దనుమ్ క ఆస జతిసి
దేముడుక విరోదుమ్ జతయ్ మెన నేనుస్ గే? జాకయ్, ఈంజయ్
లోకుమ్ చి పచెచ్న కో గెతయ్ గే, దేముడుక విరోదుమ్ సుదొ జతయ్.
5 *“అమ్మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో దిలి ఆతమ్ జోకయ్
నిదానుమ్ తవుస్మెనజోచి ఆస”
మెనఅగెగ్ తెంతొదేముడుచికొడొతెరెగడ్ అసెస్. జాకోడుఆరిఒతత్ అసెస్
మెన ఉచరసు గే?

6అనెన్,అమ్వేర ఆసల్ నే జతి రితి పబు అమ్ క దయ కెర దొరుక్
జలి తోడు తయెదె. జాకయ్, దేముడుచి కొడొతె అనెన్ కిచొచ్ రెగడ్ అసెస్
మెలె,
†“గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు
దూరి కెరయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్జోచి దయచితోడు దెయెదె”
మెన రెగడ్ అసెస్. 7 జాకయ్, దేముడుచి తెడి జా, దాక్ కెరన
జోవయించిఇసుట్ మ్ రితిఇండుక తుమ్కోర్ పజా. దసిస్ జలదుమెలె,
సయ్ తాన్పాసిఅయ్ లి రితిజాజోచి బుదిద్ సికడుక జవుస్ కిచొచ్ వేర
అలల్ర్ కెరుక జవుస్ ఉచరెల్,జోక “ఉటట్ గో!” మెలె,జోఉటట్ నిగెదె.

8 దేముడుక పాసి జా, చి జో తుమ్ కయ్ పాసి జెయెదె. తుమ్
పాపుమ్కెరల్సతుమ్ చిఆతమ్చఅతొత్ సుదిద్ కెరన. తుమ్దొనిన్మెనుస్ల్
తిలస, తుమ్ చి పెటిట్ ఎకిక్ పబుచయ్ జా జోచి సుదిద్ జా, జోక ఎకిక్
నిదానుమ్ జా. 9తుమ్ చ కమొచి పాపుమ్ ఉచరన పెటిట్ బాద సేడ,
లాజ్జాదుకుమ్జాఏడ, దస కమొముల. పాపుమ్కమొచిఆఁసుక
ములిత్ బుదిద్ జా తుమ్ ఏడ. పాపుమ్ కమొచి సరద్ ములిత్ బుదిద్ జా

* 4:5 4:5 నిరగ్మకాండుమ్ 20:5-6. † 4:6 4:6సామెతల్ 3:34.
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తుమ్ దుకుమ్ జా. 10 దేముడుచి మొకెమ్ దాక్ కెరన, చి జో తుమ్ క
టీఁవడెదె.‡

మానుస్ల్ క తీరుప్ నే కెరుక
11బావుడుల్ ,ఎకిక్లొచిరిసొఅనెన్కొల్ దూసుప కెరతీరుప్ కొడొలటట్బా

నాయ్. అనెన్కొల్చి రిసొ దూసుప కెర తీరుప్ కొడొ కో లటట్బుల గే,
దేముడు దిలి §ఆగన్క కి దూసుప కెర తీరుప్ కెరయ్. దేముడుచి
ఆగన్చి ఉపిప్రి తుమ్ తీరుప్ కెరసు జలె, జోచి ఆగన్ రితి ఇండుస్
నాయ్, గని జోచి ఆగన్చి కంట వెలొల్ కెరనుక ఉచరిల్ రితి జతసు.
12*మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ ఆగన్ల్దెతొసొతీరుప్ కెరొసొఎకిక్లొయి.
అనెన్ కోయి నాయ్. రచిచ్ంచుప కెరుక నాసెనుమ్ కెరుక అదికారుమ్
తిలొసొ. ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ తీరుప్ కెరుక తూమ్ కొనస్!

అమ్ చి బతుక్ దేముడుచి అతిత్ అసెస్
13అలెల్, “ఆజి గే కలిక గే పలాన్ పటున్మ్ తె గెచచ్ వెరెస్క్ క రోజుక

బియాయ్ర్ కెర కెరలాబుమ్ కెరనుమ్ దె”మెనజవుస్తుమ్దయిరిమ్
ఉచరసజాగర ఉచర. 14 కలిక కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె గే నేనుస్. తుమ్ చి
బతుక్ కీసిచి? తుమ్ కీసి జసెత్ మెలె,గాందుచి రితి జా, కెఁయ గే డీస,
గడియయ్ తా, అనెన్ డీసుస్ నాయ్. 15నాయ్, సొంత సెకిక దసిస్
దయిరిమ్ నే జతె, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరుక చెంగిల్ మెలె, “పబు సెలవ్
దిలె జిమ్ దె, చిఈంజజా కామ్ కెరుమ్ దే”మెన. 16అపెప్ తుమ్ కీసి
జతసు మెలె, తుమ్ చి సొంత సెకిక నంపజా, దయిరిమ్ గవురుమ్
ఉచరంతసు. దసిస్ సొంత సెకిక దయిరిమ్ గవురుమ్ ఉచరంతిసి

‡ 4:10 4:10 పేతురు రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 5:5-10. § 4:11 4:11ముకిక్మ్
జలి ఆగన్ జలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక చి అనెన్ మానుస్ల్ క పేమయ్ కెరిసి.
మతత్యి 22:37-40, మారుక్ 12:30, 31, 33 చి లూకా10:27. యాకోబు 2:8 కి దెక.
* 4:12 4:12తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్
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 ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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తపుప్. 17 జలె, కిచొచ్ కెరెల్ కీసి ఇండిలె చెంగిల్ గే కో జాన జానయ్
దసిస్ నే కెరెల్ నే ఇండిలె,జోమానుస్క జా తపుప్ పాపుమ్ జతయ్.

5
మానుస్ల్ కమోసిమ్ కెరిల్స్ చి రిసొ తీరుప్

1 అలెల్, తుమ్ సొమాస్రుల్ కో జలెకు, పాసి జెత తుమ్ క లాయిత
కసట్ల్ చి రిసొ తుమ్ ఏడుక దెర. 2 తుమ్ చి సొమాస్రుమ్ కువ గెచచ్
అసెస్,తుమ్ చపాలల్ కనుసిస్కాగెలఅసెస్, 3తుమ్ చిబఙార్సామన్,
వెండి సామన్ క చెదద్ కా గెల అసెస్. తూమ్ కి పాడ్ జతిస్ క ఈంజ
సామన్ఎతిక్ కువిలిసిచెదద్ కా గెలిసి రుజుజ్ జయెదె. కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె,
ఈంజ నాసెనుమ్ ఆగి డడిడ్ల్ రితి తుమ్ చి ఆఁగ్ క కి కా గెలెదె. దసిస్,
ఆకర్ దీసల్ చి రిసొ ఈంజ సిచచ్ సంపాదన కెరన అసుస్స్. ఆకర్ క
దసిస్ సిచచ్ జసెత్.

4ఆదె, తుమ్ చి బుఁయిచి పంటొలాయిల కూలిమానుస్ల్ చి కూలి
డబుబ్ల్ తుమ్ మోసిమ్ కెర తియనల్దు. జా కూలి డబుబ్ల్ కేక్ గల
తుమ్ క నింద సంగితయ్. జా పంటొ లాయిలసచి ఏడుక ఎతిక్క
ఏలుప కెరొ పరలోకుమ్ చొ పబు సూన అసెస్. 5ఈంజయ్లోకుమ్ తె
సుకుక్మ్ తెన్ తుమ్ చి పెటిట్ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి జిఁయ అసుస్స్.
‘కండుక’ మెన తుమ్ బెయిలల్ గొరెల్ గటక కీసి బలుమ్ కెరసు గే,
దసిస్, మొరి సిచచ్ కతి రిసొ తుమ్ క తుమి బలుమ్ కెరన అసుస్స్!
6పాపుమ్, సతిత్మ్ చమానుస్ల్ క నిందల్ కెరమార అసుస్స్. తుమ్ క
జేఁవ్ జబాబ్ నే దెతె తుకెల్ అసిత్.

యేసు అనెన్ జెతె ఎదక నిదానుమ్ తెన్ రకుక
7జలె, బావుడుల్ , పబు అనెన్ జెతె ఎదక తుమ్ నిదానుమ్ తా రక.

ఈందె, రయ్ తు బి గల తిలె,తొలిపాని ఆకర్ పాని పెట పంటొ పికిత్
ఎదక, ఈంజ లోకుమ్ చి జా విలువచి పంటొ లాయితి సమయుమ్
జెతెఎదకబమమ్ నెంతె,జోరయ్ తు రకెదె. 8తూమ్కిదసిస్ నిదానుమ్
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తెన్ రక. నిజుమి, తుమ్ చి ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ జా. కిచొచ్క మెలె, పబు
అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్పాసిజాఅసెస్.

9ఎకిక్లొచి రిసొఅనెన్కొల్ నిందల్ఉచరనాయ్,చిపబు తుమ్ కయ్
నిందల్ కెరుక తయె నాయ్. ఓదె, ఈంజ లోకుమ్ చి గుముమ్మ్
ఒతత్ల్ తొ మెలి రితి తీరుప్ కెరొసొ జతొ జో పబు టీఁవ, మానుస్ల్ క
పరిచచ్ కెర తీరుప్ కెరుక మెనయ్ రకితయ్.

10బావుడుల్ , బాదల్ ఓరుస్ప జతిస్ చి నిదానుమ్ చి రిసొ తుమ్ క
రుజుజ్ తంకమెలె, దేముడు పబుచినావ్తెన్జోచ కబురుల్ సూనయ్ ల
పూరుగ్ ల్ చి రిసొ తుమ్ ఉచర. జోవయించి నిదానుమ్ దెక, తూమ్ కి
దసిస్ నిదానుమ్జా. 11ఈందె,జోవయింతె కో నిదానుమ్తా గెల గే,
‘జోవయింకయ్ చెంగిలి’ మెన సంగితసుమ్. *యోబు పూరుగ్ మ్ చొ
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ అలల్ర్ సేడెల్ కి, జో నిదానుమ్ తా గెలిస్ చి రిసొ సూన
అసుస్స్. జో యోబు నిదానుమ్ తతికయ్, దేముడు జరుగ్ కెరిల్సి,
కనాక్రుమ్ దెకిలిసి, రచిచ్ంచుప కెరిల్స్ చి రిసొ సూన అసుస్స్, గెద.
దసిస్, తూమ్ కి దేముడుచి దయ దెక అసుస్స్.

ఒటుట్ నే గలనుక
12ముకిక్మ్ క,బావొ, పరలోకుమ్ చిసాచి జవుస్, బుఁయిచిసాచి

జవుస్, కిచొచ్చిసాచిజలెకి ఒటుట్ గలననాయ్. ‘నాయ్’మెనుక జలె,
‘నాయ్’ మెన. ‘ఎఁ ఎఁ’ మెనుక జలె, ‘ఎఁ ఎఁ’ మెన. దసిస్, ఒటుట్ నే
గలంతె రితి సతిత్మి సంగ.

13 తుమ్ తె కో కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ సేడ అసెస్ జలె, పారద్న
కెరుస్. తుమ్ చితె కకక్ సరద్ అసెస్ గే, పబుచి గవురుమ్ గాయుసు.
14తుమ్ చితె కకక్ జొరొజ్ గే జబుబ్ గే అసెస్ జలె, పబుక నంపజలసచి
సంగుమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క బుకారు, చి జేఁవ్, పబుచి నావ్ తెన్,
జా బాద తిలొసొచి తేల్ సువ, జోచి రిసొ పారద్న కెరు. 15 పబుచి
ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తిలి పారద్న, జా బాద తిలొసొక రచిచ్ంచుప

* 5:11 5:11యోబుపుసత్కుమ్ దెక.
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కెరెదె, చి పబు జోక చెంగిల్ కెరెదె. అనెన్, జో బాద సేడిల్సి కిచొచ్
జవుస్జో కెరిల్ పాపుమ్ చి రిసొచిజలె,జాపాపుమ్కిజోకచెమించుప
జయెదె. 16 జాకయ్, తుమ్ కెరల్ పాపల్ ఎకిక్లొచి మొకెమ్ అనెన్కొల్
ఒపప్న, ఎకిక్లొచి రిసొ అనెన్కొల్ పారద్న కెర, తుమ్ చ బాదల్ పబు
చెంగిల్ కెరి రితి, తుమ్ క జో చెంగిల్ దెతి రితి. పబుక సతిత్మ్
నిదానుమ్ తిలొ మానుస్ పారద్న కెరెల్, జా పారద్న జలె కామ్ కెరయ్.
17 †ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జలె, అమ్ చొ రితొ మాములుమ్ మానుస్,
చి “పాని పెటుస్ నాయ్” మెన జా సుటుట్ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ పారద్న
కెరికయ్, తినిన్ వెరుస్ల్ సొవువ్ జొనొన్ పూరి జా దేసిమి పాని పెటె
నాయ్. 18తెదొడి అనెన్ పారద్న కెరల్న్, చి ఆగాసుమ్ తెంతొపాని పెటిల్ ,
చిఈంజ బూలోకుమ్ తె పలితుమ్ అనెన్ దెరిల్.

19బావుడుల్ , సతిత్మ్ముల కో జలెకుపాపుమ్ తఉటట్ గెచచ్ తయెదె
జలె,జోక కో సతిత్మ్వాట్ అనెన్ దెకవ ఆనుల గే, 20జో కిచొచ్ జానుస్
మెలె, జో పాపుమ్ కెరొల్సొ పాపుమ్ వాటు అనెన్ నే గెతి రితి జోక కో
సతిత్మ్ తె అనెన్ కడ ఆనుల గే, మొరున్తె జోమానుస్ నే గెతి రితి జోక
రచిచ్ంచుప కెర తమ్ దె, చి జోచ ఒగగ్ర్ పాపల్ చెమించుప జతి రితి
అవ్ కాసుమ్ దొరుక్ కెర తయెదె.

† 5:17 5:17రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 17:1, 18:41-45.
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