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యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొయూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్

1 దేముడు అబొబ్స్ చి తెడి పేమ తిల, *యేసుకీసుత్ చి రచచ్నచి
తెడి తిల, జేఁవ్ నిసాన బుకారల్సక యేసుకీసుత్ క †సేవ కెరొసొ జలొ,
యాకోబుచొబావొస్ జలొ,యూదా రెగిడిల్ ఉతుమ్.

2పబుచి కనాక్రుమ్, సేంతుమ్ చిపేమఅనెన్ తుమ్ క ఒగగ్ర్ కలుగు
జవుస్!
దేముడుక విరోదుమ్ జలిస్ చి రిసొజాగర తతిత్ కోడు

3 పేమ తిల బావుడుల్ , అంచి తుమ్ చి రచచ్నచి రిసొ తుమ్ క
ఉతుమ్ రెగుడుక ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జలయ్. గని, కిచొచ్చి రిసొ
ముకిక్మ్ క అపెప్యి రెగుడుక మెన అంక జానయ్ జలి మెలె, ఆము
తూమ్ పబుచి సుదిద్ జా జోచయ్ జల మానుస్ల్ క ముకిక్మ్ క దిలి
సుబుమ్ కబుర్ మొతుత్ మ్ చి నముకుమ్ పాడ్ నే జతి రితి తుమ్
దెక, వేర మానుస్ల్ వేర సికడెల్ పబు అమ్ క దిలి జా బోదచి రిసొ
చెంగిల జబాబుల్ తుమ్ దాస. 4 కిచొచ్క మెలె, “ఈంజ బోదనక
జేఁవ్ నిదానుమ్ నెంజిలి రిసొ సిచచ్ జతు” మెన దేముడు ఒగగ్ర్
అగెగ్ తెంతొ రెగిడల్స సగుమ్ జిన్ తుమ్ చి సంగుమ్ తె ఉపమెనుస్క
లుంకచోరు ‡బెద అసిత్. దేముడుక నేనల్ జోవయించి ఉపిప్రి విరోదుమ్
జల జేఁవ్మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరతి మెలె, §దేముడు అమ్ క ఆగన్ల్ రితి
తెంతొవిడద్ల్ కెరఅసెస్,చిఆమ్కీసిఇండిలెకిబాదనాయ్. అమ్కిచొచ్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, యేసుకీసుత్ చి సేవ కెరు మెన తుమ్ నాసెనుమ్ నే జతి రితి ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెక తిల,…. † 1:1 1:1 నెంజిలె గొతిమానుస్ నెంజిలె గొతిత్
సుదొ. ‡ 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1చి కోడుతె ‘దసిస్ జరుగ్ జయెదె’
మెన సంగిలన్. ఇనెన్, యూదా రెగిడిల్స్ తె ‘జరుగ్ జలి’ మెన దెకితసుమ్. § 1:4 1:4
పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:19 దెక.
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కెరెల్ కి, జోచి దయక అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన సంగ, దేముడుచి
కోడు మారుస్ప కెరతి, చి జోవయించి ఆఁగ్ చ ఆసల్ ముదొద్ నే కెరంతె
“దసిస్ ముదొద్ కెరనుక నాయ్” మెన అనెన్ మానుస్ల్ క కి సికడత్తి, చి
అమ్ చొ ఎతిక్ ఎజొమాని, ఎకిక్ పబు జలొ యేసుకీసుత్ క *దేముడు
నెంజె మెన సంగిల్ రితి జా,జోచిమరియాద కడిల్ రితి ఇండితతి.

5 జలె, తుమ్ క “కెఁయఁక పఁవుస్త్ నాయ్” మెన తుమ్ క అమ్
అగెగ్ పూరి సూనయ్ లమ్. తెదొడి సూన్ తదు జలె, జతి. గని తుమ్ క
అనెన్ ఉచార కెరయిందె. ఐగుపు దేసిమ్ తెంతొ అమ్ చ పెజల్
జల ఇసాయేలుల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ దేముడు పడొత్ జేఁవ్ పెజల్ తెచ
జోవయింక నంపనెంజిలసక †మొరి సిచచ్ దిలన్.

6 అనెన్, జోవయింక దిలి కామ్, జోవయింక దిలి టాన్ ములిల
‡దేముడుచి దూతల్ క దేముడు కిచొచ్ సిచచ్ దా అసెస్ మెలె, ఎతిక్క
తీరుప్ కెరి ఆకర్ దీస్ క, ముకిక్మ్ జలి దీసిక జేఁవ్ సిచచ్ జతె ఎదక,
ఎటొట్ చి కంట ఎటొట్ తిలిస్ చి అందర్ తె జేఁవ్ రకితి రితి, కో కెఁయఁక
యిపుక నెతిర గొలుస్ల్ తెన్ జో బంద దా అసెస్.

7 దసిస్యి కి, అమ్ క అనెన్క్ కామ్ జాగర దెకయ్ తయ్. కేన్
మెలె, §సొదొమ చి గొమొరా పటన్ల్ చి జోవయించి సుటుట్ నంతచ
పటన్ల్ చమానుస్ల్ కి దేముడు సెలవ్ నే దిలి రితి వేరయ్ ఆసల్ జా,
మునుస్బోదల్ తెన్ మునుస్బోదల్ సాని జతె తిల. అమ్ క జాగర
దెకయ్ తి రిసొ జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, ఆగితె సిచచ్ జల, చి
కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె జేఁవ్ సిచచ్ జవుల.

8 దసిస్, *తుమ్ చి సంగుమ్ తె బెదిల ఉపమెనుస్చి ఈంజేఁవ్
మానుస్ల్ కి, వెరి సివన్ల్ దెకిల్ రిత జా, లంజెకమొ కెర జోవయించి

* 1:4 1:4 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:1 దెక. † 1:5 1:5 నిరగ్మకాండుమ్
32:1-28, 35, సంకాయ్కాండుము 11:1, 14:29, 30, 35. ‡ 1:6 1:6 ఆదికాండుమ్
6:1-7, పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:4. జేఁవ్ దూతల్ మానుస్ల్ చ తేర్ బోదల్ తెన్
లంజె జల. § 1:7 1:7 ఆదికాండుమ్ 18:20-29 చి పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్
2:6 దెక. * 1:8 1:8 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:10 దెక.
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ఆఁగ్ గార్ కెరంతతి, దేముడుచి అదికారుమ్ క బితి నాయ్, చి
జో దేముడు కబుర్ తెదయ్ ల పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ చి ఉజిడ్ చ
దేముడుచ దూతల్ క †దూసుప కెరతి. 9 ‡గని మోసే పూరుగ్ మ్ చొ
§మొరిల్స్ తెజోచి ఆఁగ్ చి రిసొ వెలొల్ దూత జలొమికాయేలుచి ఉపిప్రి
సయ్ తాన్ వాదన కెరిల్ పొది, మికాయేలు సయ్ తానుక దూసుప
కెరి తీరుప్ సంగుక అదికారుమ్ ఉచరనె నాయ్, గని ఎకిక్ ఈంజ,
“పబుయి తుక తుచి తపుప్చి తీరుప్ సంగుస్”మెలన్.

10 *అమ్ అపెప్ సంగిత ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్, మాతుమ్,
జేఁవ్ అరుద్ మ్ నే కెరనిల్సి కిచొచ్ జలెకి జేఁవ్ క దూసుప కెరతి, అనెన్,
జంతువుల్ రిత అరుద్ మ్ నెంతె జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కీసి దసేస్
జరుగ్ కెరంతతి గేమెన జేఁవ్ కి దసిస్, బుదిద్ నెంతె,జోవయించి ఆఁగిచ
ఆసల్ కెర కెర పాడ్ కెరంతతి. జా ఆస జరుగ్ కెరంతిసి జోవయింక
సొంతపాడ్ కెరయ్. 11అయొయ్! జోవయించి సిచచ్ కెదిద్ సిచచ్! కిచొచ్క
మెలె, †బావొస్ క మారొల్ కయీను పూరుగ్ మ్ చొ గెలి వాట్ ఇండితతి, చి
కిచొచ్ కిచొచ్ డబుబ్ల్ లాబుమ్ క ఆస జా, ‡బిలామ్ పూరుగ్ మ్ చొ కెరిల్
తపుప్తె జేఁవ్ కిజోవయించిబుదిద్ వికంతతి,చి §కోరహ పూరుగ్ మ్ చొ
† 1:8 1:8 పూరుగ్ మ్ ‘దేముడు దెతి సిచచ్ జరుగ్ కెరుక’ మెన మానుస్ రూపుమ్ జల
దొగుల దూతల్ ఏక్ సుటుట్ సొదొమపటున్మ్ తె గెతికయ్,జాపటున్మ్ చమునుస్బోదల్ జేఁవ్
దూతల్ క లంజె కెర జోవయించిమరియాద కడుక ఉచరల్. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
జోవయింక అడుడ్ కెర గుడిడ్ కెరల్న్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. యూదా
ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడల్ పొదులె కి పబుచ కబురుల్ సంగిల మానుస్ల్ క పాపుమ్ చ మానుస్ల్
దూసుప కెరె తిల, చి అగెగ్చి ఇనెన్క టాలి జతయ్. ‡ 1:9 1:9 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్
ఉతుమ్ 2:11 దెక. § 1:9 1:9 దివ్తీయోపదేశ కాండుము 34:1-8. * 1:10
1:10 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:12. † 1:11 1:11 ఆదికాండుమ్ 4:1-16.
‡ 1:11 1:11పేతురు రెగిడిల్ 2నంబర్ఉతుమ్2:15దెక. బిలామ్ఎతిక్అదికారుమ్తిలొ
దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొజలెకి,చెతత్ర్ తపుప్ల్ కెరొల్ . ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచి
కోడు మారుస్ప కెరుక ఉచరొల్ , ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిల మానుస్ల్
“డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెంతికయ్, జా డబుబ్ల్ ఆసకయ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
కోడు పిటట్వుక ఉచరొల్ , సంకాయ్కాండుము 22:2-35, 31:16. పడొత్ , బొమమ్ల్ క బలి దిలిసి
పెజల్ కంక సికడొల్ , చి పెజల్ లంజె జతి రితి సికడొల్ , డీసయ్ లిసి 2:14. § 1:11 1:11
సంకాయ్కాండుము 16:1-35.
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కీసి మోసేచి దేముడు దిలి అదికారుమ్ పాడ్ కెరుక ఉచరొల్ గే, జేఁవ్
కి దసిస్, దేముడుచి కామ్ జోచి అదికారుమ్ పిటట్వుక ఉచరతి, చి
కోరహ చి జోచి పచెచ్న గెల మానుస్ల్ చి రితి నాసెనుమ్ చి సిచచ్ జా
*మొరుల.

12పడొత్ , పబుచి తెడిచి తుమ్ చి పేమ దెకయ్ తి గురుచి †అనిన్మ్
కెరిస్ తె జేఁవ్ ఉపమెనుస్చ మానుస్ల్ బెద, అనెన్ మానుస్ల్ క నాయ్,
గని జోవయింక జెఁవివ్ దెకన, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి గమమ్త్ తెన్
కతిస్ క, జేఁవ్ మరియాద నెంజిలిస్ క మురిక్ మరక్ల్ రిత జా, జా
పేమ దెకయ్ తి గురుచి అనిన్మ్ చి విలువ కడత్తి. అనెన్ జేఁవ్, ‡వాదు
కెరెల్ మబుబ్ తిలె కి పాని నే జెతె కీసి ఉడడ్ గెతయ్, గే, జేఁవ్ కి దసిస్.
జేఁవ్ కి జా మబుబ్చి రితి కామ్ క నెంజితి. అనెన్, అంజూరుమ్ రూకు
చెంగిల్ తిలె, చలిల్ పొది పాసి అయ్ లె పొది రూక్ తె పండుల్ దెరుల,
గని పంటొ లాయితి పొది పాసి అయ్ లె కి, జేఁవ్ మానుస్ల్ కామ్ క
నెంజితొ రూకు రితజా, చి §దొవెవ్ర్మొరల్ రిత జతతి. 13అనెన్ జేఁవ్,
సముదుమ్ తెచ వెరి కెరట్ల్ చ రిత జా, జోవయించి సొంత పాపుమ్ చి
పొగుగ్ ర్ ఉడిడ్త్ రితి కెరతి. అనెన్ కీస జతతి మెలె, ఎకిక్తె సొంత
టాన్ తె వాట్ పిట బులెత్ తిల సుకక్ల్ చ రిత తవుల, చి దేముడు
దిలి జోవయించి సిచచ్ కిచొచ్ మెలె, *ఎతిక్చి కంట అందర్ తిలిస్ తె
గెచుచ్ల.

14 తొలితొచొ మానుస్ ఆదాము ఎకిక్లొ తెంతొ హనోకు ఎద వరస్
తెన్ సతుత్ కుటుంబల్ జలి. హనోకు దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్
ఇనాయంచి రిసొ ఇనెయిమెన సంగిలన్.
* 1:11 1:11 కోరహ క చి జోవయించ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ క బుఁయి గీడ గెలన్, చి
జోవయించ అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ ఆగిక డడడ్య్ గెల. † 1:12 1:12 పేతురు
రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:13. ‡ 1:12 1:12 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17
దెక. § 1:12 1:12మాములుమ్మొరున్ కి తయెదె,ఆకర్ చిమొరున్ కి తయెదె. ఆకర్ చి
మొరున్ మెలె, పబుక విరోదుమ్ జలస వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె సిచచ్ జతిసి, ఈంజ. డీసయ్ లిసి
2:11, 20:6, 14 చి 21:8 దెక. మెలె,మొరొల్ రూకు రితజా, పలితుమ్ దెరినాయ్, చి జేఁవ్
పలితుమ్ దెరిల్స్ చి రుజుజ్ డీసిలి పడొత్ క ఉటిక్జాపూరిమొరుల. * 1:13 1:13 పేతురు
రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 2:17.
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“ఆదె,జోవయించ పరలోకుమ్ చ ఎతివాట్ జిన్ దూతల్ ఎతిక్ తెన్
15 ‘ఎతిక్క తీరుప్ కెరుక, చి దేముడుక నేనల్స
నెసిలస ఎతిక్క,
జోచిమరియాద కడత్ జేఁవ్ కెరల్ పాపుమ్ కమొచి రిసొ
జోవయించి నేరిమ్ వయడుక,
చి జోవయించి రిసొ జేఁవ్ పాపుమ్ లు సంగిల ఎతిక్ కోపుమ్ కోడుచి

నేరిమ్ వయడుక’మెన
పబు ఉత అయ్ లన్.”

16 ఉపమెనుస్చి అమ్ సంగిల మానుస్ల్ నిజుమి తిరీమ్ తిరీమ్
గోసల్ లటట్బత్స, దేముడుచిఉపిప్రి సేంతుమ్నెంజ వేర వేరచి ఒగగ్ర్ క
ఆస జతస, జోవయించ ఆసల్ రితి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి ఇండితస,
బడాయ్లటట్బత్స,లాబుమ్ క అనెన్మానుస్ల్ క పులయ్ తస జవుల.
సతిత్మ్ చ నంపజలసక అనెన్ జాగర సంగిలిసి

17 తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ ఉచార కెర మెలె,
†అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చ బారికుల్ జోచి సెకిక సంగిలిసి.
18జేఁవ్ జోవయించబారికుల్ తుమ్ క,
‡“ఆకర్ దినాల్ క సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి ఆఁసత్స బార్ జవుల.
దేముడుక విరోదుమ్ జల జోవయించి
పాపుమ్ చ ఆసల్ రితి ఇండుల”
మెన తుమ్ క సంగిల. 19 జేఁవ్ సంగిల్ రితి ఈంజేఁవివ్ మానుస్ల్
నంపజలసతె జటుల్ కెరయ్ తతి, దేముడుచి సుదిద్ జోవయించి పెటిట్
తయెనాయ్, చిజోవయించిసొంత ఆఁగుచ ఆసల్ రితి ఇండితతి.

20 గని తూమ్, పేమ తిల బావుడుల్ , పబుచి సతిత్మ్ చి చి తుమ్ చి
నముకుమ్ తె డిటుట్ మ్ కెరన. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక పారద్న
కెర. 21దేముడుచి పేమ ఇండుక దెకన. పరలోకుమ్ తె బెద కెఁయఁక
తెఁయఁక జితి వరుమ్ అమ్ చొ పబు జలొయేసుకీసుత్ జరుగ్ కెరె ఎదక,
జాక నిదానుమ్ రక. 22 పడొత్ , సగుమ్ జిన్ అనామ్నుమ్ జా అసిత్.
† 1:17 1:17 పేతురు రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:2 దెక. ‡ 1:18 1:18 పేతురు
రెగిడిల్ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 3:3 దెక.
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జోవయించి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, సతిత్మ్ దెకవ. 23 సగుమ్ జిన్ క
ఆగి తెంతొ ఉరిల్ల్ రితి సయ్ తాన్ చి తెంతొ రచిచ్ంచుప కెర, పడొత్ ,
సగుమ్ జిన్ క,జోవయించిపాపుమ్ తెనేబెదితిరితిజాగరతా,బియఁ
జోవయింక కనాక్రుమ్ దెక.
ఆకర్ కోడు

24 జలె, తుమ్ పాపుమ్ తె అనెన్ నే సేడిత్ రితి తుమ్ క రకుక
తెరొల్ , జోవయించి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తె తుమ్ పొరపాట్ నెంతె
సరద్ తెన్ జోచి మొకెమ్ టీఁవ్ తి రితి దొరుక్ జలిసి జెయిమ్ కెరుక తెరొల్
25 ఎకిక్లొ దేముడు జలొ, అమ్ చొ పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి అతిత్
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడుక పరలోకుమ్ చి ఉజిడి,
గవురుమ్, అదికారుమ్, సెకి, కిచొచ్ నెంజిలి అగెగ్ తెంతొ తా, అపెప్ కి,
కెఁయఁక తెఁయఁక కి నే పిటెత్ తవుస్! ఆమేన్!
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