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పిలేమోనుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలేమోనుక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1-2పేమ తిలొ అమ్ చి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెదిలొ *పిలేమోనుక,

పడొత్ అమ్ చి బేని జలి అపిప్యక, చి అమ్ చి తెన్ చి కామ్ కెరొ
†అరిక్పుప్క కి, పడొత్ తుచి గెరి సబ కెరి సంగుమ్ చ ఎతిక్క, కీసుత్ జలొ
యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ ‡జేలి జలొ
పవులు అమ్ చొబావొ జలొ తిమోతి తెన్ రెగిడిల్ ఉతుమ్.

3 అమ్ క అబొబ్ జలొ దేముడుచి, పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

పిలేమోనుచి రిసొ పవులు సరద్ రెగిడిల్సి
4 ఓ పిలేమోను, పారద్న కెరె పొది తుక కెఁయఁక ఉచరెల్ కి, అంచొ

దేముడుక తుచి రిసొఅంచిసరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. 5 కిచొచ్కమెలె, పబు
జలొయేసుక తుయినంపజలిస్ చిరిసొ,చిజోవయింక నంపజాసుదిద్
జా జోచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క తుయి పేమ కెరె తతిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సూన్ తె తతత్సి. 6 అనెన్ మానుస్ల్ కీసుత్ క నంపజతి రితి, జోచి
ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్ తె తుయిజోవయింక బెదవంతసి. తుయి
దసిస్ జతిసిపలితుమ్దెరుస్ చి కీసుత్ చి తెడిఅమ్ క దొరుక్ జతిచెంగిల్
* 1:1-2 1:1-2జోసొమాస్రి జా తిలొ, కిచొచ్గె, జోవయింక గొతిమానుస్ తిలొ; 10-16చి
కొడొ. అనెన్,మానుస్ల్ గోత్అయ్ లె, జేఁవ్ తతాగదివొజోవయించి గెరితిల,బెరె; 22చికోడు
దెక. † 1:1-2 1:1-2కొలొసిస్యుల్ 4:17దెక. కొలొసిస్య్ చిసంగుమ్ తెజోఅరిక్పుప్క
కి పబుచి కామ్ కెరెదె, కిచొచ్గె. ‡ 1:1-2 1:1-2 రోమ్ పటున్మ్ తె జో జేలిజా తిలిపొది
ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడొల్ , మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, సరియ
పటున్మ్ తె, బారికుల్ 23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పటున్మ్ తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి
జలిస్ క రుజుజ్ నాయ్. పిలిపిప్తె; బారికుల్ 16:23; చియెరూసలేమ్ తె; బారికుల్ 21:33; కి
జేలి జా తిలన్, గని ఒగగ్ర్ దీసల్ నాయ్.
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తిలిసి ఎతిక్చి రిసొ అరుద్ మ్ కెరన జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ కి దెరన్ తు
మెన కి ఆఁవ్ పారద్న కెరసి.

7అనెన్ కిచొచ్చిరిసొఆఁవ్పారద్న కెరిస్ తెఅంచిసరద్ సంగితసిమెలె,
బావొ,తుచిపేమచిరిసొఅంకఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్జాఅసెస్. కిచొచ్క
మెలె తుచి పేమచి రిసొ పబుచయ్జలమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ చి పెటిట్చి
దయిరిమ్ తుయిఅనెన్ జియడిల్ రితి కెర అసిస్సి.

ఒనేసిముక పిలేమోనుతె అనెన్ తెదయ్ లిసి
8జాకయ్, ఏక్ కామ్ చి రిసొ తుక సంగుక అంక దయిరిమ్. జా

కామ్తుయిజరుగ్ కెరుకముకిక్మ్ చిరిసొతుకఆడదెంక కి కీసుత్ చితెడి
అంకదయిరిమ్అసెస్, 9గనిఅంచిపేమకతుకఆడదెయినాయ్, గని
ఆఁవ్,మంతొమానుస్, కీసుత్ జలొయేసుచిసుబుమ్కబుర్సూనయ్ లి
రిసొ జేలి జలొ పవులు, తుక ఆఁవ్ పారద్న కెరిల్ రితి బతిమాలప్ జా
10 కిచొచ్ నఙితసిమెలె, అనెన్ పుతుత్ రితొ జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక
ఆఁవ్ బతిమాలప్ జతసి. ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ జోవయింక §అబొబ్సి
రితొజా అసిస్.

11 అగెగ్, మాతుమ్, జో *ఒనేసిము తుక గొతిమానుస్ జలెకి, తుక
†కామ్ క నెంజిలొ. గని అపెప్, జలె, తుక కి అంక కి కచితుమ్
కామ్ క జెయెదె. 12 జలె, అంచి సొంత జీవు తెదయ్ లి రితి; తుచితె
జోవయింక ఆఁవ్ అనెన్ తెదయ్ తసి. 13 సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్
సూనయ్ లి రిసొ ఆఁవ్ జేలి జలిస్ తె జో అంక అనెన్ తోడు తతి రితి,
జోచి అతిత్ తుయి అంక తోడు దిలి రితి, జోక ఇనెన్ అనెన్ సేంపు
తియంతయ్, 14గని,తుచిసెలవ్నెంతెఅనెన్తియంతయ్జలె,తుక

§ 1:10 1:10 పవులు జోవయింక సికడిత్కయ్, కిచొచ్గె, జో ఒనేసిము కీసుత్ క నంపజలొ,
చి దసిస్కయ్, చి జోవయించి పేమకయ్, దసిస్ సంగితయ్. * 1:11 1:11 కొలొసిస్
పటున్మ్ చొ మానుస్ జయెదె. కొలొసిస్యుల్ 4:8-9 దెక. † 1:11 1:11 ‘ఒనేసిము’
మెలి నావ్ క కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ‘కామ్ క జెతొసొ’. ఒగగ్ర్ జిన్ గొతిమానుస్ల్ క, బెరె,
జానావ్ తిలి. జో అగెగ్ కిచొచ్క కామ్ క నెంజిలొమెలె, జోఉటట్ నిగ తిలి రిసొ; 15చి కోడు, చి
ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు.
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బలవంతుమ్కెరిల్ రితిజయెదెమెన,నెసిలయ్. తుచిఇసుట్ మ్ కతుయి
సొంత తెదయ్ లె జలె,బాద తయెనాయ్.

15తుచితె తెంతొజోఉటట్ నిగ గడియవేరతె తిలిసి కిచొచ్క గే జరుగ్
జలి మెన ఆఁవ్ ఉచరిసి కిచొచ్ మెలె, జో అపెప్ తెంతొ అగెగ్చి బుదిద్
నెంతె తుక నిదానుమ్ తా ఒగగ్ర్ దీసల్ చి చెంగిల్ సేవ కెరి రిసొయి
ఇసి జరుగ్ జంక పబు సెలవ్ దిలన్. 16అపెప్ తెంతొ జో తుక రితొయి
గొతిమానుస్ నెంజె. ‡అంక తుక జో గొతిమానుస్ జయెదె, గని అనెన్ జో
§పబుక నంపజా, బుదిద్ మారుస్ప జా ఆతమ్క తుక పేమ తిలొబావొ కి
జా అసెస్చి, పూరి నిదానుమ్ తయెదె. ఇనెన్ అంక దసిస్ నిదానుమ్
తిలొ. అనెన్ తుకయ్ కి దసిస్ నిదానుమ్ తయెదె.

17జాకయ్, ‘పబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ తె జో అంచి తెన్ బెద
అసెస్’ మెన తుయి అంక పేమ అసిస్స్ జలె, తుయి అంకయ్ కీసి
బెదవంతె గే, జో ఒనేసిముక కి దసిస్ బెదవను. 18 జో తుక కిచొచ్
నసుట్ మ్ కెర తయెదె గే,జోతుక కిచొచ్ రునుమ్జాఅసెస్మెలె, ఆఁవివ్
పూచిజా తుక దెయిందె.

19ఆఁవ్ పవులు,సొంతఆతు తెన్ ఇసిమెనరెగిడత్సి. ఆఁవ్సొంత
పూచి జా, ఒనేసిము తుక దెంక తిలిసి ఆఁవివ్ దా గెలిందె. తూయి,
మాతుమ్,తుచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ చి రిసొఅంకయ్రునుమ్జలి రితి
జాఅసిస్సి, గని తుక సంగుక నెసి. 20గని,బావొ, *పబుచి తెడిఅంక
ఇదిల్ జవుస్లాబుమ్తుచితెదొరుక్ జతి రితి, దయకెర,అంచి పెటిట్
ఆఁవ్సరద్ జతిరితి,పేమచిరిసొజోమానుస్కతుయిచెమించుప కెరు.
21 ‘సంగిలి కోడు సూనెదె. నాయ్, అనెన్య్చెంగిల్ కెరెదె’మెనతుచి
రిసొ అంక దయిరిమ్ చి రిసొ, ఆఁవ్ ఇసిమెన తుక కబుర్ రెగిడత్సి.

22మదెనె,అంచి రిసొఒతత్ ఏక్ గది తెయార్ కెర. అంక ‘విడద్ల్జా
అమ్ తె గోత్ జెవుస్’ మెన అంచి రిసొ పారద్న కెరసు. జలె, తుమ్ చ
‡ 1:16 1:16 నెంజిలె ‘తుయి కి జో కి కొలొసిస్యుల్ చి రిసొ ఆఁగ్ క తుక బావొ జయెదె,
గని అనెన్,….’ § 1:16 1:16 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుక పేమ తిలొ….’ * 1:20
1:20 నెంజిలె ‘పబుచి తెడి తుయి కి ఆఁవ్ కి అసుస్మ్, చి….’
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పారద్నల్ చి రిసొ పబు అంక వాట్ దెవుస్మెన అంచి ఆస.
ఆకర్ కోడు

23 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి అంచి తెన్ †జేలి రితొ జలొ ‡ఎపపా
తుక జోచి పేమ సంగ తెదయ్ తయ్. 24అనెన్ కొనస్ మెలె, అంచి తెన్
పబుచికామ్కెరసమారుక్,అరిసాత్ రుక్,దేమా,చిలూకా,జోవయించి
పేమ కి సంగ తెదయ్ తతి.

25 పబు జలొ యేసుకీసుత్ చి దయ తిలిసి ఎతిక్ తుమ్ చి ఆతమ్తె
తవుస్.

† 1:23 1:23 జో ఎపపా నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎకిక్ జో పవులు తెన్ బెద జా బాద
ఓరుస్పజలిరిసొదసిస్మెన్ తయ్గేనేనుమ్. ‡ 1:23 1:23జోఎపపాకికొలొసిస్యుడు;
కొలొసిస్యుల్ 4:12; చి కొలొసిస్తెచి సంగుమ్మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొసిస్యుల్ 1:7.
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