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పిలిపిప్యుల్ క రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలిపిప్ పటున్మ్ చ

సంగుమ్ చక రెగిడిల్ ఉతుమ్

మొదొల్ కోడు
1పిలిపిప్ పటున్మ్ తెచ *కీసుత్ జలొయేసుక నంపజాజోచి సుదిద్ జా

జోచయ్జా,జోచి తెడి తిలమానుస్ల్ క, పడొత్ తుమ్ చ సేవ కెరొస్ క చి
జోచి తెడి సంగుమ్ చి సేవ కెర అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క, యేసుకీసుత్ చి
సేవ కెర జోచ †గొతిత్ మానుస్ల్ జల పవులు, అనెన్ తిమోతి రెగిడిల్
ఉతుమ్.

2అమ్ క అబొబ్ జలొదేముడు అనెన్ పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ
సేంతుమ్ తుమ్ చి ఉపిప్రి తవుస్!

పిలిపిప్యుల్ చి రిసొ పవులుచి సరద్
3 తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ కెఁయఁక ఉచరెల్ కి, తుమ్ చి రిసొ అంచి సరద్

ఆఁవ్దేముడుకసంగితసి. 4తుమ్ చిరిసొచిఎతిక్అంచిపారద్నపూరి
సరద్ తెన్ కెరసి. 5 కిచొచ్క ఒగగ్ర్ సరద్ జతసి మెలె, తుమ్ నంపజలి
‡మొదొల్తెంతొ,అపెప్ ఎద కి తుమ్అంచి తెన్ బెద, సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తిస్ తె అంక §తోడు అసుస్స్. 6 దేముడు తుమ్ చి పెటిట్
మొదొల్ కెరిల్ చెంగిల్ కామ్, యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ ఉత
జెతిదీసిఎదక,జోదేముడుఅబొబ్సిజాకామ్సొంతపూరిజరుగ్ కెరెదె
మెన, అంక దయిరిమ్ అసెస్. 7 తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఇసి

* 1:1 1:1 ‘కీసుత్ ’ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెన పూరుగ్ మ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
యూదుల్ కసంగతిలొదొరుక్జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ. † 1:1 1:1నెంజిలె ‘గొతిమానుస్ల్
రిత’. ‡ 1:5 1:5బారికుల్ 16:12-40. § 1:5 1:5పిలిపిప్యుల్ 1:19పారద్న కెర
తిల. 2:25-30 ఎపపొదితుక పవులుతె తోడు తెదవ తిల, చి 4:10-11 చి 14-18 డబుబ్ల్
తెదవ తిల.
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ఉచరుక చెంగిల్. కిచొచ్కమెలె, తుమ్ చి రిసొఅంక ఒగగ్ర్ పేమ,అంక
దిలి దేముడుచి దయతెన్అంచి తెన్ తూమ్బెదఅసుస్స్. సుబుమ్
కబుర్ చి రిసొ ఆఁవ్ *జేలి జలి సెమతె కి, చి రిసొ జబాబుల్ దెతిస్ తె
కి, రుజుజ్ ల్ దెకయ్ తిస్ తె కి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఆతమ్తె అంచి తెన్ బెద
తోడు అసుస్స్. 8 కీసుత్ జలొయేసు అమ్ క కెదిద్ పేమదెకితయ్గే, దసిస్
పేమతెన్తుమ్ క ఆఁవ్తెదిద్ ఉచరెతతత్సిమెన,దేముడుసాచిఅసెస్.

9 తుమ్ చి అపెప్చి పేమ అనెన్ ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన అంచి పారద్న.
పబుచి రిసొచి గాయ్నుమ్ చి కిచొచ్ కిచొచ్ ఎతిక్ అరుద్ మ్ కెరంతి కిచొచ్
కిచొచ్ ఎతిక్ చినితి బుదిద్ జా పేమతె ఒగగ్ర్ జవుస్ మెన పారద్న కెరసి.
10 ఆతమ్క దసిస్ వడిడ్లదు మెలె, చెంగిల్ తిలిస్ క గార్ తిలిస్ క నిసుక
జాన, చెంగిల్ చిక మెన ఇసుట్ మ్ జసెత్, చి కీసుత్ అనెన్ ఉత జా తీరుప్
కెరి జా వెలిల్ దీసి ఎదక తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ జసెత్,
చి తుమ్ క ‘పొరపాట్ జల’ మెన కో సంగుక నెతిరి. 11 తుమ్ దసిస్
పేమ, ఆతమ్చి గాయ్నుమ్ జలె, యేసుకీసుత్ తె దొరుక్ జతి పునిన్మ్ చి
పూరి పలితుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ దెరె తయెదె, చి దేముడుచి నావ్,జోచి
గవురుమ్ టీఁవెదె.

పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్ దిలిసి
12బావుడుల్ , తుమ్ కిచొచ్ జాననుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి మెలె,

అంక జరుగ్ జలి కసుట్ మ్ ఆరి తయె నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్
సూనయ్ తిస్ క కామ్ క జా అసెస్. 13 కీసిమెలె, కీసుత్ క ఆఁవ్ నిదానుమ్
తిలి రిసొయి ఆఁవ్ జేలి జలిసి మెన వెలొల్ అదికారిచి గేర్ జలి
అదికారుల్ క,అనెన్ ఎతిక్జిన్జానఅసిత్. 14పడొత్ అనెన్,ఆఁవ్జేలిజలి
* 1:7 1:7 పవులు రోమ్ తె జేలి జలిపొదిఈంజఉతుమ్ రెగిడొల్ మెన ఒగగ్ర్ జిన్ఉచరతి.
బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిపిప్యుల్ 4:22 దెక. సర్ రానొ రోమ్ పటున్మ్ తె
తయెదె. పిలిపిప్యుల్ 1:13 దెక. పేతోరియచ అదికారుల్ కి రోమ్ తె తవుల. సరియ
పటున్మ్ తె కి పవులు జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:23-24:27. పిలిపిప్తె కి; బారికుల్
16:23, అనెన్యెరూసలేమ్ తె;బారికుల్ 21:33…, గని పిలిపిప్తె చియెరూసలేమ్ తె ఒగగ్ర్
దీసల్ జేలి తయెనాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచరతి, గని రుజుజ్
నాయ్.
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తెంతొఇనెన్చ నంపజలస †పబుచితెడిఒగగ్ర్ దయిరిమ్జా,బయిమ్
నెంతె దేముడుచి ‡కోడు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ తెన్ సూనయ్ తతి.

15 సగుమ్ జిన్ జోవయించి పెటిట్చి అంచి ఉపిప్ర్ చి గోసక,
కుసిస్దుమ్ ఉచర సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తతి, గని అనెన్
సగుమ్ జిన్అమ్ చితెన్సరద్ తెన్తాసూనయ్ తతి. 16ఈంజేఁవ్జలె,
పేమకయి సూనయ్ తతి. చి సతిత్మ్ ఆఁవ్ రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొయి
ఆఁవ్ ఇనెన్ జేలి తెన్ తంక దేముడుచి సెలవ్ మెన ఈంజేఁవ్ జాన్ తి.
17 జేఁవ్ గోసచ, జలె, వెలొల్ కెరనుక ఉచర గార్ ఆస తెన్ సుబుమ్
కబుర్ సూనయ్ తతి. జోవయించి పెటిట్ నిదానుమ్ తతి నాయ్,
గని ఆఁవ్ జేలి జలొసొక అంక నొపిప్ దెంక ఉచరయ్ సూనయ్ తతి.
18 జలె, కిచొచ్? జోవయించి పెటిట్చి బుదిద్ మాయచి జలెకి, సతిత్మ్ చి
జలెకి, కీసుత్ చి రిసొయి జేఁవ్ సాడుప కెరతి. జాచి రిసొ అంక ఒగగ్ర్
సరద్.

మొరెల్ చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
19 పడొత్ , అనెన్ కిచొచ్ సరద్ కచితుమ్ జయిందె మెలె, తుమ్ పారద్న

కెరిల్ రిసొ, యేసుకీసుత్ చి ఆతమ్ అంక తోడు తిలి రిసొ, ఈంజేఁవ్ బాదల్
ఎతిక్తె రచిచ్ంచుప జయిందె మెన జాని. 20 కీసి మెలె, ఆఁవ్ ఓడుప
జయినాయ్, గనిఆఁవ్పూరిదయిరిమ్తయిందె,చిఅపెప్ కి కెఁయఁక
కి, ఆఁవ్ జిలె కి మొరెల్ కి, అంచి అఁగి కీసుత్ చి గవురుమ్ డీసెదె మెన
అంచిఆస,అంచిదయిరిమ్. 21కిచొచ్కమెలె,ఈంజఅఁగిఆఁవ్జిలె,
కీసుత్ చి రిసొయి జితసి, జోచి కామ్ కెరి రిసొయి జితసి. ఆఁవ్మొరెల్,
జోతె గెచిచ్ందె, చి అంకయ్ లాబుమ్. 22ఆఁవ్ ఈంజయ్ అఁగి జింక
జలె, కీసుత్ చి కామ్ క జెయిందె. గని జితిస్ తెమొరిస్ తె కేన్ నిసాన్ దె
గే, నేని. 23ఈంజేఁవ్ దొనిన్ మెనుస్ల్ తా ఆఁవ్ అలల్ర్ జతసి. అంచి
సొంత ఇసుట్ మ్ కేన్ మెలె, మొర కీసుత్ తెయ్ గెచుచ్క; ఈంజ లోకుమ్ తె
† 1:14 1:14మెలె, ‘పవులు జేలి జలెకి పబు జోవయింక తోడు అసెస్ మెన రుజుజ్ ల్ దెక
దయిరిమ్జా….’ ‡ 1:14 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.
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ఆఁవ్ తతి కంట అంక జయియ్ లాబుమ్. 24 గని తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్
ఈంజ అఁగి జిలె చెంగిలి. జాకయ్ జయియ్ ముకిక్మ్. 25 ఈంజ
కోడు నిజుమ్ మెనయ్, తుమ్ ఆతమ్క అనెన్ వడిడ్తి రితి కీసుత్ చి తెడి
నముకుమ్ తెన్ తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తతి రితి, ఇసి తా తుమ్ చి
తెన్ తయిందె మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ జాని. 26 దసిస్, తుమ్ చితె ఆఁవ్
అనెన్ అయ్ లె,యేసుకీసుత్ చి తెడి అంచి రిసొ తుమ్ క ఒగగ్ర్ సరద్ జసెత్.

కీసుత్ చి తెడి ఎకిక్ నిదానుమ్తా
27 కీసుత్ చి సుబుమ్ కబుర్ క గవురుమ్ కెరి రితి ముకిక్మ్ క బుదిద్

ఇండ, చి తుమ్ క సొంత దెకిత్ రితి ఆఁవ్ తుమ్ తె అయ్ లె కి, నాయ్
మెలె నెత వేరతె తిలె కి, తుమ్ క ‘ఎకిక్ ఆతమ్ నిదానుమ్ తా డిటుట్ మ్
టీఁవ, సుబుమ్ కబుర్ చి సతిత్మ్ వేర మానుస్ నంప కెరి రితి ఎకిక్
మెనుస్, ఎకిక్ కటుట్ తెన్ బెద, 28 కిచొచ్చి రిసొ కి విరోదుమ్ సుదల్ క
నే బితె కీసుత్ చి పచెచ్నచి కామ్ కెరతి’ మెన తుమ్ చి రిసొ సూనిందె.
తుమ్ చి నిదానుమ్ తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క కిచొచ్ రుజుజ్ దెకయెదె
మెలె, జేఁవ్ నాసెనుమ్ జతిసి, అనెన్ తూమ్ రచచ్న జతిసి. కిచొచ్క
మెలె, దేముడు సొంత ఇసి జరుగ్ కెరయ్. 29 మెలె, కీసుత్ చి నావ్
గవురుమ్ జతి రిసొ తుమ్ జోక నంప కెరుక మెన, గని అనెన్ కిచొచ్
మెలె, అలల్ర్ సేడ ఓరుస్ప జా జీనుక మెన, దేముడు తుమ్ క వరుమ్
దా అసెస్. 30 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అంచితె దెకిలి రితి, అంక తిలిసి
మెన అపెప్ తుమ్ సూనిల్ రితి అలల్ర్ తుమ్ క కి అసెస్.

2
కీసుత్ చి రితి,దాక్ కెరన

1 జలె, కీసుత్ తె తిలి పొది తుమ్ క దయిరిమ్ దొరుక్ జతయ్ మెలె,
పేమ తుమ్ క పెలిల్తయ్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ అసెస్ మెలె, తుమ్ చి పెటిట్ ముదుద్ చి కనాక్రుమ్ అసెస్ జలె,
2 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ తెన్, ఎకిక్ పేమ తెన్, పూరి ఎకిక్ కటుట్ తెన్, ఎకిక్
మెనుస్ తా, చి అంక పూరి సరద్సంతోసుమ్ కెరె. 3సొంత గార్ ఆసక,
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సొంత గవురుమ్ క, తుమ్ కిచొచ్ కెర నాయ్, గని దాక్ కెరన, ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ జోచి కంటె వేర మానుస్ల్ క గవురుమ్ దెకిత్ తా. 4 తుమ్ తె
ఎతిక్మానుస్ ఎకిక్ సొంత దెకన నాయ్, గని, ఎకిక్లొచి రిసొ ఎకిక్లొ
‘చెంగిల్ జతు’మెన తుమ్ వేరమానుస్ల్ క కి చెంగిల్ దెక.

5 కీసుత్ క తిలి జోచి తెడి దొరుక్ జతి బుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్
తిఁయన.
6 కిచొచ్ నే జెరమ్య్ లి అగెగ్ తెంతొ కి
దేముడు తెన్ జో ఎకిక్ జలెకి,
‘దేముడు’మెనన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరె నాయ్,
7 గని,జొయియ్దాకు కెరన,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా,
గొతిత్ సుదొ రితొ జలన్.
8దసిస్,మానుస్ జా జెరుమ్న్ జాజోజోకయిదాకు కెరన
దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర,
మానుస్ సేడిత్ మొరున్తె సేడల్న్;
సిలువతెమొర గెలొ.
జలె,
9దేముడు అబొబ్స్ చి సెలవ్ కోడు జరుగ్ కెర జోమొరిల్ రిసొ,
దేముడు అబొబ్సి జోక ఎతిక్చి కంట వెలొల్ కెర
జోక ఎతిక్ నవొవ్చి కంట వెలిల్ నావ్ తిఁయ అసెస్.
10 ‘జోయేసుచి నావ్ సూన ఎతిక్మానుస్
మొగల్ టెక జోవయింక జొకర’మెనయ్.
జేఁవ్ పరలోకుమ్ తె తిలె కి, బూలోకుమ్ తె తిలె కి,
పాతలలోకుమ్ తె తిలె కి, కేనె తిలె కి
జోక జొకరు మెనయ్
దసిస్ కెర అసెస్;
11చి ‘యేసుకీసుత్ పబుయి’మెన
ఎతిక్ చోండి తెనె ఒపప్న్ తు మెనయ్, చి
జోకయ్ గవురుమ్ జవుస్
దేముడు అబొబ్స్ కయ్
గవురుమ్ జెయెదె, దసిస్ కెర అసెస్.
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బుదిద్ ఇండితిస్ తె పబుచి సతిత్మ్ చి రుజుజ్ తుమ్ దెకవ
12జలె, బావుడుల్ , అగెగ్ తెంతొ ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలిపొది అంచి

కోడు సూనల్దు. దసిస్ అపెప్,ఆఁవ్ నెంజిలిపొదిఒగగ్ర్ బియఁ దేముడు
దిలి *రచచ్న తెన్ బెదితి బుదిద్ తుమ్ ఇండితె తా. 13 కిచొచ్క మెలె,
జోచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరిస్ క తుమ్ ఏక్ ఇసుట్ మి జతి రితి నాయ్, గని
తుమ్ జరుగ్ కెరుకయ్ మెన, తుమ్ చి పెటిట్ జో కామ్ కెర తుమ్ క
దేముడు సెకి దెతయ్. 14తుమ్మూరుక్మ్జలవంకొడ్ జలమానుస్చి
నెడ్ మెపాపుమ్నెంజిలస రిత,మచచ్ల్ నెంజిలస,అనెన్ నింద నే గలిత్
రితి దేముడుచి పుతత్రుస్లు జతి రితి తంక, ఆగాసుమ్ తెజోచిఉజిడి
దెకయ్ త సుకక్ల్ రిత తుమ్ జసెత్. 15 కిచొచ్ కామ్ తిలె కి, తెడి తెడి
నే బాద సేడ, నే అనామ్నల్ జా ఎతిక్ కమొ తుమ్ కెర. 16 పడొత్ , జీవు
దెతి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ †డిటుట్ మ్ దెరన, చి కీసుత్ అనెన్ ఉత జా
ఈంజలోకుమ్ చకతీరుప్ కెరివెలిల్ దీసిక, ‘అంచిసెమ,అంచికామ్ఆరి
కామ్ క జెతిసి నెంజె’ మెన దెక కెర, ఆఁవ్ సరద్ జయిందె. 17 తుమ్ క
కీసుత్ పబుక నంపజానిదానుమ్తెన్జోచిసేవ కెరసి చి రిసొఆఁవ్ ఏక్
వేల సుఁవ దిలి బలి జతి రితి జంక జలెకి, తుమ్ ఎతిక్జిన్ చి సరద్తె
ఆఁవ్ బెదితసి. 18తూమ్ కి ఇసి సరద్ తెన్ తా, అంచి సరద్తె బెద.

తిమోతిక జోవయింతె తెదవుక
19 తుమ్ చి రిసొచి కబుర్ సూనెల్ సరద్ జయిందె మెన, పబు జలొ

యేసు సెలవ్ దిలె తిమోతిక తుమ్ తె బే బేగి తెదవుక మెన అఁవ్
ఆస జతసి. 20 తిమోతిక ముల అనెన్ కో దస మానుస్ల్ అంక తోడు
నాయ్. తుమ్ క చెంగిల్ జతు మెన జొయియ్పూరి నిదానుమ్ తయెదె.
21 జేఁవ్ తిల మానుస్ల్ జలె, యేసుకీసుత్ చి కామ్ కెరుక పఁవిస్తె తా,
ఎతిక్జిన్జోవయించిసొంతయ్లాబుమ్దెకన్ తతి. 22గని తిమోతి

* 2:12 2:12 ‘రచచ్న’, ‘రచిచ్ంచుపజతిసి’మెనఇనెన్సంగిలె,పాపుమ్తెంతొచిరచచ్నక
సంగితసుమ్. అమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ లయితి సిచచ్ తెంతొ సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ
అమ్ క ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుయేసుచిఅతిత్ రచిచ్ంచుప కెరిల్సి. † 2:16 2:16
నెంజిలె ‘సూనయ్ తెతా’.
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చి నిదానుమ్జానుస్. అంక జో అబొబ్మెన దెకిల్ రితిజా,పుతుత్ రితొ
జా, సుబుమ్ కబుర్ చి రిసొ అంచి తెడి జో పబుచి సేవ కెరిల్సి జానుస్.
23జాకయ్, ఆఁవ్ కీసి ‡జయిందె గే తుమ్ సూనెల్, బేగి జోక తుమ్ తె
తెదయిందె. 24అనెన్, §పబుచి తెడి అంక కిచొచ్ నముకుమ్మెలె,జో
సెలవ్ దిలె, ఆఁవ్ కి సొంత జెంక వాట్ తయెదెమెన అఁవ్ ఉచరసి.

ఎపపొదితుక జోతె తెదయ్ లిస్ చి
25 ఎపపొదితుక తుమ్ తె తెదయ్ లె చెంగిలి మెన ఆఁవ్

తెదయ్ తసి. అంక జో బావొ జా అసెస్, అంచి తెన్ బెద సుబుమ్
కబుర్ కామ్ కెర అసెస్, అంచి తెన్ జా కామ్ చి రిసొ బాదల్ ఓరుస్ప
జా అసెస్, తూమ్ జోచి అతిత్ అంక తోడు కెరిల్ రితి, తుమ్ చి తెంతొ
కబుర్ జా అంక తోడు కెర అసెస్. 26 కిచొచ్క జోవయింక తుమ్ తె అనెన్
తెదయ్ తసి మెలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి తుమ్ క దెకె నాయ్ చి ఒగగ్ర్
ఉచరయ్. పడొత్ , జోజొరొజ్ సేడిల్స్ చి రిసొ తుమ్ సూనిల్స్ చి రిసొ చింత
గలన తవులమెనజో దుకుమ్ సేడ అసెస్. 27నిజుమి,జోమొరి రితి
జలె, గని దేముడు జోక కనాక్రుమ్ రచిచ్ంచుప కెరల్న్. జోకయ్నాయ్
అంక దుకుమ్ చి ఉపిప్రి దుకుమ్ నే కలుగు జతి రితి కనాక్రుమ్
దెకయ్ లొ. 28జాకయ్, జోక అనెన్ దెక తుమ్ సరద్ జతి రిసొ, జోక
తుమ్ తె బే బేగి తెదవుక ఆఁవ్ ఆస జా అసిస్. దసిస్, గెలొ మెలె
తుమ్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఇసి బాద సేడుక నాయ్. 29జాకయ్, *పబుచి
తెడి ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ జోక తుమ్ అనెన్ బెదవన. అనెన్ దస మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ క తుమ్ గవురుమ్ దెక. 30 కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ తుమ్
ఉచర కెరుక నెతిరిల్ తోడు పూరి జరుగ్ కెరుకయ్ మెన, కీసుత్ చి కామ్ చి
రిసొ తెదొడిజోమొర గెతొ.
‡ 2:23 2:23 ఏక్ వేలజో జేలి జలిస్ క రకుమ్ లు జతిస్ క ఉచరయ్. § 2:24 2:24
మెలె ‘పబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’ అనెన్ ‘పబుచి ఒగగ్ర్ సెకిచి రిసొ’. * 2:29 2:29
మెలె, ‘పబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అనెన్ పబు సొంత జోవయింక బెదవన అసెస్చి రిసొ
పూరి….’
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పబుచి తెడి సరద్ తతిస్
1అనెన్,ముకిక్మ్ క బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్

తా. తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ అనెన్ రెగుడుక అంక బాదనాయ్, చి ఆతమ్క
తుమ్ క చెంగిల్ జరుగ్ జయెదె.

2సూనరుల్ రిత పబుక విరోదుమ్ జలసచి, చెంగిల్ కెరసుమ్మెన,
గార్ కెరతి రిసొతుమ్జాగర తెన్తా. మానుస్చి అఁగి చిజోవయించి
గురుచి †సునన్తిచిరిసొజేఁవ్బలవంతుమ్కెరసచిరిసొతుమ్జాగర
తెన్ తా. 3ముకిక్మ్ క పబుకయి కెరి సునన్తి కెరనల్స కొనస్ మెలె,
ఆము. కీసి మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి సెకిక జోచి సేవ కెరె
తా,ఆఁగుక కమొచినంపనే కెరె, రచిచ్ంచుపజంక జలె కీసుత్ యిసాలు
మెనయ్ఎకిక్ కీసుత్ జలొయేసుచి ఉపిప్రి అమ్ చి నముకుమ్ తిఁయ,
జోచి రిసొయిదయిరిమ్తెన్ సరద్ తెన్ అసుస్మ్.

4 ఆఁగుక నంప కెరిస్ చి రిసొ ఉచరెల్ జలె, దసిస్చిక నంప కెరుక
కామ్ క జెతి జలె, అఁవివ్ పవులు ఒగగ్ర్ దయిరిమ్ తంక జతి. ‘అఁగి
జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొఅంక చెంగిలి’మెన కోఉచరంతతి గే,జోవయించి
కంట అంకయ్ చెంగిల్ మెనుక జతి. 5మెలె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్
రితికయ్, ఆఁవ్ జెరమ్ అటుట్ పొదుల్ క అంక జా గురుచి సునన్తి
కెరల్. ఆఁవ్ ‡ఇసాయేలుడు, బెనాయ్మీను చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లయ్,
§ఎబీయుల్ తె జెరమ్ ఎబీయుడు జా జిఁయఅసిస్. యూదుల్ చఆగన్ల్

* 3:1 3:1మెలె, ‘తుమ్ జోవయించి తెడి అసుస్స్ చి జో తెయి సరద్సంతోసుమ్ అసెస్చి
రిసొ, సరద్…’ † 3:2 3:2 సగుమ్ జిన్ నంపజలస జలయూదుల్, చియూదుల్ నెంజిల
నంపజలసతె గెతె తా, జోవయించి సునన్తిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెరె తిల; జా సునన్తి
కెరెల్కయ్పాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుపజంకజయెదె,పరలోకుమ్ తెగెచుచ్క జయెదె;మెనసికడిల్
రితి. ‡ 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.
§ 3:5 3:5 ‘ఇసాయేలుడు’మెలె,యూదుడు, ‘ఎబీయుల్’మెలె ‘యూదుల్’.
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రితి కెరిస్ క దెకిలె, *పరిసయుయ్డు జయిందె. అమ్ పరిసయుయ్ల్ చి
నిదానుమ్ రితి ఆఁవ్ కెరె తిలయ్. 6జా రితి అంచి ఒగగ్ర్ నిదానుమ్
ఆఁవ్ కీసి నెరవెరుస్ప కెరె తిలయ్ మెలె, నంపజలసక సిచచ్ల్ కెరె
తిలయ్. చిఅమ్ చఆగన్ల్ చిపునిన్మ్ చి రితిఆఁవ్ కెరె తిలిస్ క దెకిలె.
పొరపాట్ నెంతె తిలయ్.

7 గని, జా ఎతిక్తె అంక కిచొచ్ లాబుమ్ తిలి గే, కీసుత్ కయ్ పూరి
నిదానుమ్ జంక మెన, ఎకిక్ జోచి ఉపిప్రి అంచి నముకుమ్ పూరి
తింక మెనయ్, జా వేరచి ఎతిక్క ‘సంతోసుమ్’ మెన దెక, ముల
అసిస్. 8 నిజుమి ‘అంచొ పబు జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్
జలొయేసుకజానజోతెన్ ఇండితిసి ఎతిక్చి కంట చెంగిలి’మెనయ్,
వేరచిఎతిక్కనసుట్ మ్మెనదెకితసి, కీసుత్ చి రిసొచిఅంచిపేమచిరిసొ
వేరచి ఎతిక్ పిటట్వన అసిస్, వేరచి ఎతిక్క ఉసొట్ మెన దెకితసి. కిచొచ్క
మెలె, ముకిక్మ్ క కీసుత్ యి అంక కావలె, జొయియ్ అంక లాబుమ్, 9చి
జోచి తెడి తా, అంచి సొంత సెకిచి పునిన్మ్, మెలె ఆగన్ల్ రితి కెరి
పునిన్మ్ తెన్ తయె నాయ్; కకక్ దసిస్చి పునిన్మ్ దెయె నాయ్, గని
అంక కిచొచ్పునిన్మ్తయెదెమెలె, కీసుత్ క నంపజలివాట్ క దొరుక్ జతి
పునిన్మ్. మెలె, జోక కో నంపజా గెలె, ‘అంచొ కీసుత్ చి పునిన్మ్ జోక’
మెన దేముడు జోచి సరద్క అమ్ క దెకితయ్. 10 వేరచి ఎతిక్ ముల
ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ ఆస జతసి మెలె, జోవయింక జానయ్ జో అనెన్
జీవ్ జలి సెకిచి వరుమ్ నఙన, జా సెకిక జోవయింతెన్ ఇండుక పూరి
అలవాట్జా,జోసేడల్ సెమల్ తెబెద,జోమొరిల్పొది కీసితిలొగే,ఆఁవ్
కి దసిస్ బుదిద్ జంక, 11చి దేముడు అబొబ్స్ చి దయతిలె,ఆఁవ్మొరెల్,
పరలోకుమ్ తె గెచిచ్ందె.

పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి నిదానుమ్ నిగుక మెలి
టాలి
* 3:5 3:5 ‘పరిసయుయ్డు’ మెలె, యూదుల్ తె పరిసయుయ్ల్ కయ్ ఒగగ్ర్ గాయ్నుమ్
తయెదె, యూదుల్ చ ఆగన్ల్ జెఁవివ్ ఒగగ్ర్ నిదానుమ్ కెరుల, జేఁవ్ ఆగన్ల్ చి రిసొ
బలవంతుమ్ కెరుల, చి దూతల్, బూతల్, డుంబల్, ఆతమ్ల్ క ‘అసిత్’ మెన నంప కెరుల, చి
‘మొరెల్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే’మెన నంప కెరుల.
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12 ‘పబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్ తి రితి జీనల్య్’ మెని నాయ్,
‘ఆఁవ్పూరిపునిన్మ్జాఅసిస్’మెనినాయ్, గనిజోచొసొంతమానుస్
జంకమెన కీసుత్ యేసు అంక బెదవనఅసెస్ చి రిసొ,జాబవుమానుమ్
నఙనుక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సెకి తెన్ నిగితసి. 13 బావుడుల్ , అంచి
సెకికయ్ జీన అసిస్ మెని నాయ్, గని ఎకిక్ కిచొచ్ కెరసి మెలె, అగెగ్చి
ఎతిక్ పఁవస్ గెల కెర, పురెతొ తిలి గురితె దొరుక్ జతిసి నఙనుక మెన
ఎకిక్ ఆసజా, 14యేసుకీసుత్ చినావ్తెన్దేముడు దెతిబవుమానుమ్
నఙనుక మెన, గురి దెక నిగితసి. 15 అమ్ తె ఆతమ్క కో వడడ్ అసిత్
జలె, ఇసి బుదిద్ తెన్ తమ. ‘పూరిపునిన్మ్జలమ్’మెనజవుస్, ‘జా
గురితె నిగితి ఆస రితిసి నాయ్’ మెన జవుస్ తుమ్ చితె కో ఏక్ వేల
వేరఉచరెల్,తుమ్ కదేముడు దెకవసికడెదె. 16గనిముకిక్మ్ కఅపెప్క
కిచొచ్ బుదిద్ జో అమ్ క సికడ అసెస్ గే, జయియ్ నిదానుమ్ ఇండుమ.

17బావుడుల్ , ఆఁవ్ కీసి ఇండితసి గే దెక తూమ్ కి ఇసి ఇండ, చి
ఆమ్ఇండితి రితి కో ఇండితతి గే దెక. 18 కిచొచ్జాగర ఆఁవ్ సంగితసి
మెలె, ఆఁవ్ అగెగ్ తెంతొ తుమ్ క సగుమ్ జిన్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ సంగ అసిస్,
చి అపెప్ కి ఏడ ఏడయ్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె, ‘పరలోకుమ్ చి సుదిద్
జా,జాసుదిద్ రితిఇండుతు’మెనయ్, కీసుత్ సిలువతెమొరజోవయింక
రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గనిజాచిఉపిప్రి విరోదుమ్ కెరిల్ రితి జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్
తపుప్ బుదిద్తె ఇండితతి. 19జేఁవ్ నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల, జోవయించి
పెటిట్ జోవయింక దేముడు, జోవయించి పాపుమ్ చి రిసొ జోవయింక
సరద్,ఈంజయ్లోకుమ్ తె తతిసి ఎతిక్కయ్జోవయింక ఆస.

20 గని, ఆమ్ జితి రాజిమ్ పరలోకుమీ, చి ఒతత్ తెంతొ అనెన్ జెతొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొక, పబు జలొ యేసుకీసుత్ కయ్ అమ్ రకితసుమ్.
21 కీసి మెలె, ఎతిక్ జోచి తెడి తిఁయ ఏలుప కెరి జోచి సెకికయ్ జో
అమ్ చిఈంజమాములుమ్ఆఁగ్మారుస్ప కెర,పరలోకుమ్ చిఉజిడ్
తెన్ చి జోచి ఆఁగ్ ఈంజ జతి రితి తెదొడ్ కమారుస్ప కెరెదె.

4
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పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ
1అంక, పేమ తిల బావుడుల్ , *పబుచి తెడి తుమ్ డిటుట్ మ్ టీఁవ.

తుమ్ క ఆఁవ్ పేమ అసిస్, తుమ్ తె గెచుచ్క ఒగగ్ర్ ఇసుట్ మ్ జా అసిస్.
తుమీ అంచి సరద్, అంచి బవుమానుమ్.

2 తుమ్ జటిట్ జలిసి ముల †పబుచి తెడి ఎకిక్ కటుట్ తా మెన,
యువొదియక చి సుంటుకేక ఆఁవ్ బతిమాలప్ జా మెన సంగితసి.
3 పడొత్ తూయి, అంచి తెన్ పబుచి కామ్ తె బెద అంక సతిత్మ్ కెరొ
బావొ, ఈంజేఁవ్ తేర్ బోదల్ క సేంతుమ్ కెరవు. అగెగ్ తెంతొ అంచి తెన్
బెద పబుచి సుబుమ్ కబుర్ చి కామ్ కెరుక మెన సెమల్ సేడ అసిత్.
అనెన్ కచి తెన్మెలె, కెల్మెంతు తెన్, చి ‘పరలోకుమ్ తె గెచుచ్ల’మెన
దేముడు కచ కచ నవొవ్ రెగిడిల్ జోచి పుసత్కుమ్ తె నవొవ్ తిలమానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ తెన్ కి తోడు కెరవు.

కెదొద్డి కి సరద్సంతోసుమ్ తెన్పారద్న కెర
4 కెదొద్డ్ తెదొడి ‡పబుచి తెడి తుమ్ సరద్సంతోసుమ్ తా. అనెన్

సంగితసి. ‘సరద్సంతోసుమ్ తా’ మెంతసి. 5 తుమ్ ఇసి మెతత్న
తతిసి ఎతిక్జిన్ దెక చినితి రితి తుమ్ ఇండ. పబు §పాసిజా అసెస్.
6 కిచొచ్చి రిసొ కితుమ్చింత గలననాయ్, గని కిచొచ్చి రిసొ కిపారద్న
కెరె తా తుమ్ క కోర్ ప జలిసి సంగ, జో దిలిసి ఎతిక్చ రిసొ తుమ్ చి
సరద్ సంగ, తుమ్ చ ఆసల్ దేముడుకయ్ తుమ్ సంగ. 7 దసిస్, అమ్
మానుస్ల్ *మీనుక నెతిరిల్ దేముడుచి ఎదివాట్ సేంతుమ్, చి కీసుత్
జలొయేసుచి తెడితా,జాసేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తుమ్ చిమెనుస్తె
రకితె తయెదె.
* 4:1 4:1 మెలె, పబుచి తెడి తా, జోచి డిటుట్ మ్ క తుమీ డిటుట్ మ్ టీఁవ. † 4:2
4:2 మెలె, ‘జోవయించి తెడి అసుస్స్, చి జో కటుట్ దెతొసొ. జాచి రిసొ తుమ్ క కి జా కటుట్
బుదిద్ తంకయ్’. ‡ 4:4 4:4మెలె, పబుచి తెడి అసుస్స్. జో సరద్సంతోసుమ్ దెతొసొ.
జేఁక, జోవయించి సరద్సంతోసుమ్ నఙన జోవయించి సరద్సంతోసుమ్ తెంతొ! జోవయించి

తెడి తిలె, దసిస్ బుదిద్ తంక తయెదె. § 4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అనెన్ జెతిసిపాసిజాఅసెస్’.
* 4:7 4:7 నెంజిలె ‘అరుద్ మ్ కెరనుక నెతిరిల్…’
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8 ఆకర్ క, బావుడుల్ , కిచొచ్ మెంతసి మెలె, సతిత్మ్ తిలిసి ఎతిక్,
మరియాద తిల కమొ ఎతిక్, నాయిమ్ తిలిసి ఎతిక్, సుదిద్ తిలిసి
ఎతిక్, సూటితిలిసిఎతిక్, ‘చెంగిల్’మెనఎతిక్జిన్ సరద్ జతిసి ఎతిక్,
కిచొచ్ జలెకి చెంగిల్ చి, ‘చెంగిల్’ మెన దేముడు ఒపప్న్ తిసి ఎతిక్,
దసచయ్ఎతిక్క ఉచరెతా, దసస్య్ కమొతుమ్ కెరెతా. 9అంచితె
తుమ్ సికిలిసి, దెకిలిసి, సూనిల్సి, ‘సతిత్మ్’ మెన ఒపప్నిల్సి, జా ఎతిక్
కెర, చి సేంతుమ్ దెతొ అమ్ చొ దేముడు తుమ్ చి తెన్ తయెదె.

తిలె కి నెంజిలె కి పబు సేంతుమ్ దెతిసి
10 తుమ్ అపెప్ అనెన్క్ సుటుట్ అంచి రిసొ ఉచరసు మెన సూన

తా పబుచి తెడి ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్ అసిస్. అగెగ్ తెంతొ కి అంచి రిసొ
ఉచరెతిలదు, గనిఅంకతోడు దెంక తుమ్ క అగెగ్ వాటు తయెనాయ్.
11 అంక నెంజిలిస్ చి రిసొ ఏడుక మెన సంగి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఆఁవ్ కీసి జలెకి, అంక కిచొచ్ జలెకి, చింత నే గలంతె సేంతుమ్ తెన్
ఓరుస్ప జంక మెన సిక అసిస్. 12 ఎకెక్క్ సుటుల్ కొతుక్చి రిసొ బాదల్
సేడ అసిస్, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ తిలిస్ చి రిసొ కి సరద్ జా అసిస్. దొనిన్ కి
జాని. కిచొచ్చి రిసొ కి, కిచొచ్ జలెకి, తిలె కంక నెంజిలె చువెవ్ తంక,
సొమాస్రుమ్ తిలె కి, కొతుక్ తిలె కి, కీసి ఓరుస్ప జంక గే ఆఁవ్ సిక
అసిస్. 13మెలె, కీసుత్ అంక సెకి దెతె తతత్య్ చి రిసొ కిచొచ్ జలెకి కెరుక
తెరి.

14 జలెకి, అంచి అపెప్చి బాదతె తుమ్ బెద తోడు దిలిసి
చెంగిలి. 15 ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెరిల్ మొదొల్ క, ఆఁవ్
తుమ్ చిమాసిదోనియ పదేసిమ్ ములిలి పొది, ఎకిక్ తుమి గని వేర
సంగుమ్ లుతెఎకిక్ కితోడ్దెతినాయ్,ఎకిక్లొకఎకిక్లొతోడ్దెతిస్ తె
అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ తుమి బెదిలదు. 16 ఆఁవ్ దెసస్లొనీక పటున్మ్ తె
తిలిపొది కి అనెన్ అనెన్ తోడు తెదయ్ లదు. 17జలె,తోడుకయ్అంక
ఆసనాయ్, గనిఅంచిఆస కిచొచ్మెలె, కిచొచ్చి రిసొఆఁవ్ సరద్ జతసి
మెలె, తుమ్ తోడు దిలిసి తుమ్ కయ్లాబుమ్ దెతయ్.
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18నాయ్, గెద, అంకపూరి తోడు దా అసుస్స్. నాయ్, దొరుక్ జలి
కంటఅనెన్య్తోడుఈంజ. తుమ్తెదయ్ లితోడు ఎతిక్ ఎపపొదితు
అంక దాఅసెస్. జాతోడు దిలిసి కీసి జయెదెమెలె, దేముడుక చెంగిల్
దూపుమ్ డయిలి రితి, బలి దిలి రితి, జోక సరద్ కెరెదె. 19 జలె,
తుమ్ క కిచొచ్ కొతుక్ గే, బాద గే అయ్ లె కి, జోచి పరలోకుమ్ చి
సొమాస్రుమ్ క దేముడు కవలుసుప జలిసి ఎతిక్ కీసుత్ జలొ †యేసుచి
తెడి తుమ్ క దొరుక్ కెరెదె. 20 ఉగుమ్ చి ఉపిప్రి ఉగుమ్ క అమ్ చొ
దేముడు అమ్ చొఅబొబ్క జెయియ్! ‡ఆమేన్.

21 కీసుత్ జలొ యేసుచి తెడి తిలొ జోవయించి సుదిద్ జలొ ఒతత్చొ
ఎతిక్మానుస్క తుమ్ అంచి పేమ సంగ. అంచి తెన్ తిల బావుడుల్ కి
తుమ్ క జోవయించి పేమ సంగ తెదయ్ తతి. 22జో పబుచి సుదిద్ జా
జోచయ్ జలమానుస్ల్ ఎతిక్ తుమ్ పిలిపిప్ పటున్మ్ చక జోవయించి
పేమ సంగ తెదయ్ తతి. ముకిక్మ్ క కొనస్ మెలె, § సర్ రానొతె కామ్
కెర నంపజలసక సంగ.

23పబు జలొయేసుకీసుత్ చి దయ తుమ్ చి ఆతమ్ తెన్ తవుస్.

† 4:19 4:19యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలస అసిత్చి రిసొ, చి జోవయించ వరల్ ఎతిక్
యేసుచి అతిత్ దెతయ్ చి రిసొ ‘యేసుచి తెడి’మెన రెగడ్ అసెస్. ‡ 4:20 4:20ఈంజేఁవ్
పుసత్కుమ్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు బాస తెన్ ‘తెదిద్లి’ మెలిస్ క ‘ఆమేన్’ మెనుల. § 4:22
4:22 నెంజిలె ‘వెలొల్ రానొతె’.
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