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తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక రెగిడిల్ ఉతుమ్

సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెరి రిసొ పవులుక పబు నిసానిల్సి
1 దేముడు నిసానల్సచి నముకుమ్ చి రిసొ, 2 నే మొరె కెఁయఁక

తెఁయఁకజితిబతుక్చిరిసొ,ఆసతెన్బకికమూలుమ్జతినిజుమ్ తి
రిసొ, “పరలోకుమ్ తె మానుస్ల్ బెదితి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్ కెరిందె”
మెన, అబదుద్ మ్ కెఁయయ్ నే జతొ దేముడు కిచొచ్ నే జెరమ్య్ తె అగెగ్
తెంతొ పమానుమ్ సంగ దిలొ. జొయియ్ జా పమానుమ్ సంగిలి
రిసొ అమ్ క పూరి దయిరిమ్. 3 “పరలోకుమ్ తె మానుస్ల్ బెదితి
రచచ్నచి వాటు ఆఁవ్ దొరుక్ కెరిల్స్ చి కోడు పలాన్ సమయుమ్ క బార్
కెరిందె”మెనజోఅమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొదేముడుఅగెగ్ తెంతొ
ఉచరయ్ తిలన్, చి “తుయి సూనవు” మెన ఆడ దా అంచి అతిత్
సొరప్ కెర దిలి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ లిస్ తెన్అపెప్జా కోడు
బార్ కెర అసెస్.

4సొంతపుతుత్ జలొ రితొ తీతుక, అమ్ చి ఎకిక్ నముకుమ్ చి రిసొ
అబొబ్సి జలొ రితొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడిల్ ఉతుమ్. దేముడు అబొబ్స్ చి
అమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ *కీసుత్ యేసుచిదయసేంతుమ్తుచి
తెన్ తవుస్.

5 ఒతత్ కేతు డిబబ్తె తుక కిచొచ్క ములిలయ్ మెలె, ఒతత్చ
సంగుమ్ లుతె కిచొచ్ కిచొచ్ పిటట్ అసెస్ గే,తుయిచెంగిల్నెరవెరుస్ప కెరి
రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచొచ్ ఏక్ చి రిసొ సంగిలయ్ మెలె, జానిస్, గెద.

* 1:4 1:4 ‘కీసుత్ ’మెలె,దొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొకపడొత్ క తెదయిందె;మెనపూరుగ్ మ్
తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుయూదుల్ క పమానుమ్ సంగ తిలొ. గీకు బాస తెన్
జో రచిచ్ంచుప కెరొసొక ‘కీసుత్ ’మెనుల, ఎబీబాస తెన్ జోవయింక ‘మసీస్యస్’మెనుల.
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“ఒతత్చ ఎతిక్ పటున్మ్ తెచ సంగుమ్ ల్ క జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ †వెలెల్ల
మానుస్ల్ క నిసానొల్ , చిజోవయింక అదికారుమ్ దేసు”మెలయ్. దసిస్
కెరు.

6 కీస మానుస్ల్ క జా అదికారుమ్ దెంక మెలె, ‘జేఁవ్ పొరపాట్
ఇండితస నెంజితి’మెనఎతిక్జిన్జానుక. ఎకిక్ తెరిన్తెన్ చొమానుస్,
చి జోచ బోదల్, యేసుపబుక నంపజా తా, ఆరి సొంత ఇసుట్ మ్
కెరి రితి డబుబ్ల్ గట పాడ్ నే కెరస జా తంక, చి జోవయించ
‡అయయ్స్ అబొబ్స్ చి కోడు సూన్ తస జేఁవ్ బోదల్ తంక. 7 కిచొచ్క
మెలె,సంగుమ్ కపాసట్ర్ జతొకేన్వెలొల్ మానుస్ దేముడుచి గేర్ చికామ్
దెకితొసొ జయెదె. జాకయ్ జో సతిత్మ్ ఇండితొసొ తంక, పొరపాట్
ఇండితొసొ తంక నాయ్. అనెన్మానుస్ల్ క నే సూన్ తె సొంత ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి కెరొసొ జో తంక నాయ్, బేగి కోపుమ్ సేడొత్సొ నే జా
జంక, మతిత్లొస్ జవుస్, పెటొత్ సొ బియడొత్సొ జవుస్, గార్ వాట్ తె
డబుబ్ల్ఆసజతొసొజవుస్జోతంకనాయ్. 8వేరతెంతొఅయ్ లసక
మరియాద దెకితొసొ, చెంగిల్ తిలిస్ ఎతిక్క పేమ కెరొసొ, చెంగిల్
బుదిద్ సుదొ, సుదిద్ తెన్ సతిత్మ్నాయిమ్ఇండితొసొ, పబుచి సేవ ఎకిక్
సతిత్మ్ తెన్ కెరొసొ, ముదొద్ కెరంతొసొ జా తంక. 9 పడొత్ , దేముడు
అమ్ క దిలి జోచి నిదానుమ్ తెన్ చియేసుచి రిసొచి చి బోదన అమ్
జోచ బారికుల్ క సికడ అసుస్మ్. జయియ్ బోదన జో ఎకిక్ నిదానుమ్
దెరనుక అసెస్. కలిత్ నెంజిలిసి సరి జతి బోద కెరుక జోక సెకి తయెదె,
చిజాసుబుమ్ కబుర్ నెస వేర సికడత్సక సరిగా జబాబ్ దెంక జోక సెకి
తయెదె.

10సరిగా జబాబ్ దెంక పాసట్ర్ క సెకి తంక ముకిక్మ్. కిచొచ్క మెలె,
కోడు నే సూన్ త బుదిద్ నెసిత మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ అసిత్. ఆరిచ కొడొ
జేఁవ్ లటట్బెత్ తవుల. మోసిమ్ చి బోదన కెరె తవుల. దసిస్ కెర కో
కో ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరతి మెలె, ‘యూదుల్ చి సుదిద్ గురుచి సునన్తి నే
కెరనెల్ సతిత్మ్ నాయ్’ మెన సికడత్స. 11 జోవయింక ముదొద్ కెరుక
† 1:5 1:5 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జతిస్ తె వయసు ముకిక్మ్ నాయ్, గని పబుచి బుదిద్
జోవయింక తిలిసి ముకిక్మ్. ‡ 1:6 1:6జా బుదిద్ తిలె, అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ చి కోడు
కి సూనుల, గెద.
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అసెస్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ సికడుక నాయిమ్ నెంజిలి అబదుద్ మ్
జేఁవ్ లాబుమ్ ఆననుక ఉచర సికడ, పూరి సగుమ్ కుటుంబల్ క
సికుక్ కెర, జోవయించి §నముకుమ్ పాడ్ కెరతి. జెఁవివ్ చోండి
డంకవుక అసెస్. 12 జేఁవ్ మోసిమ్ కెరసతెచొ సొంత ఎకిక్లొ సొంత
కిచొచ్ ఏక్ మెన అసెస్ మెలె, “అమ్ చ *కేతీయులు అగెగ్ తెంతొ
అబదుద్ మ్ చి, మూరుక్డుల్ , బదుద్ కుమ్ చ, జోవయించి పెటిట్ బెరవంతి
ఆసక జితసయ్” మెన సంగ అసెస్. 13జా సాచి సతిత్మ్. జాకయ్,
జోవయించి తపుప్ జేఁవ్ పూరి అరుద్ మ్ జతి రితి సొసుట్ మ్ గటిట్ఙ
సంగు, చి 14అమ్ చయూదుల్ చపూరుగ్ ల్ తెంతొచమానుస్ల్ అఁవివ్
ఉచరల్ మతెత్లివొ కి, సతిత్మ్ నెసిత మానుస్ల్ సికడత్ †కొడొ కి బింక
పిటట్వన, యేసుపబుచి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ తెన్ బెదితి బోద జేఁవ్
ఎకిక్ నిదానుమ్ నంప కెర, ఆతమ్క చెంగిల్ జంక జయెదె.

15ఆతమ్క సుదిద్ జలస,జలె, కతిసిపితిసిచడితిసిచెంగిల్మెనుల.
కిచొచ్ వసుత్ వ కి జోక ‡సుదిద్ తయెదె. గని, జోవయించి పాపుమ్ క
ఆతమ్ పాడ్ జా పబుచి ఉపిప్రి అనామ్నుమ్ జలస, జలె, జోవయింక
కిచొచ్ వసుత్ వ సుదిద్ తయె నాయ్. జోవయించి సొంత మెనుస్ కి పూరి
గార్ జా అసిత్, చి §కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ మెన జానెల్ కి, చెంగిల్ ఇండుక
పిటట్వన,జోవయించిబుదిద్ గార్జాజోవయించిఆతమ్పాడ్ కెరనఅసిత్.
16 “దేముడుక జానుమ్”మెనంతతి, గని జోవయించ కమొక దెకిలె,
‘దేముడుక నేన్ తి’ మెన పూరి రుజుజ్ జతయ్. జేఁవ్* వెటాక్రుమ్
జా అసిత్, పబుచి కోడు సూన్ తి నాయ్, జేఁవ్ చి కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ క
నెంజితస.
§ 1:11 1:11 మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ వాటు, యేసుకీసుత్ క
నంపజతి వాటుయి రచిచ్ంచుప జంక జయెదె చి నముకుమ్. రోమియుల్ 3:23, 24, 28,
30, చి 4 అదయ్యిమ్, చి గలతీయుల్ 2:16. * 1:12 1:12 మెలె, ‘కేతు డిబబ్చ
మానుస్ల్’. † 1:14 1:14 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 4:3-4. ‡ 1:15
1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 1:4-5. § 1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్

నంబర్ ఉతుమ్ 4:2. * 1:16 1:16 పబుచిమొకెమ్ చిమానుస్ల్ చిమొకెమ్.
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2
తీతు కిచొచ్ కిచొచ్ బుదుద్ ల్ సికడుక గే పవులు రెగిడిల్సి

1 తుయి, మాతుమ్, తీతు, ముకిక్మ్ క తుయి కిచొచ్ కెరుక మెలె,
సరి జతిబోదనతె బెదితిసి ఎతిక్ సికడెత్ తా 2మంతమానుస్ల్ క తుయి
కిచొచ్ బుదిద్ సికడు మెలె, కిచొచ్తె కి *ముదొద్ కెరన బుదిద్ ఇండుతు,
మరియాద బుదిద్ ఇండుతు, బుదిద్ సుదల్ తతుత్ , చి పబుచి ఉపిప్ర్ చి
నముకుమ్ క, పేమక, చి నిదానుమ్ క జోవయించి ఆతమ్తె చెంగిల్
దెరనుక జా తతుత్ .

3పడొత్ మంతిర్మానుస్ల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, జేఁవ్ కి దేముడుక
గవురుమ్ దెతి రితి జోచి సుదిద్ మరియాద ఇండుతు, †సొండెల్ జతు
నాయ్, చి సూరు గటక దెరున్ సేడుత్ నాయ్. జేఁవ్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ క
కెరుకమెలె,చెంగిల్తిలిసిఎతిక్సికడ. 4జోవయించఉబెడివొకబుదిద్
ఆనవుక. కీస బుదుద్ ల్ జోవయింక జేఁవ్ సికడుక మెలె, జోవయించ
మునస్రుస్ల్ క చి బోదల్ క జేఁవ్ పేమ దెకితె తంక, 5 జేఁవ్ బమమ్బుదిద్
ముదొద్ కెరన బుదిద్ ఇండుక, లంజె కెరిస్ తె ఉచరిస్ తె ఎదగ్రె నే బెదుక,
గెర్ చికామ్చెంగిల్ నిదానుమ్ కెరుక,మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెకితె తంక,
చి జోవయించ మునస్రుస్ల్ చి తెడి తా దాక్ కెరన, జోవయించి కోడు
సూనుక. సంగుమ్ చ తేర్ బోదల్ కిచొచ్క ఇస బుదుద్ ల్ ఇండుక మెలె,
ఇసి ఇండిలె, ‘నాయ్గెద,పొరపాట్ జతినాయ్’మెన దెక, దేముడు
దిలి తుమ్ సూనయ్ తియేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ క ఒతత్చ కేన్
మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ ఉచరుక నెతిరి.

6 దసిస్, ఉబెడల్ క కిచొచ్ సికక్డు మెలె, “ఆసల్ రకన తుమ్ బుదిద్
ఇండ” మెన తుయి బలవంతుమ్ కెరు. 7 అనెన్, జేఁవ్ తుచ కమొ
దెక సికిత్ రితి చెంగిల కమొ కిచొచ్ జలెకి నిదానుమ్ కెరె తా. అనెన్,
తుయిబోదన కెరిస్ తె సతిత్మ్ బుదిద్ చి మరియాద దెకవు. 8అనెన్, జా

* 2:2 2:2 గీకు బాస చి జా కోడుతె సూరుల్ గట పితిసి ముదొద్ కెరంతిస్ చి అరుద్ మ్ కి వేర
కమొఎతిక్తెముదొద్ కెరంతిస్ చిఅరుద్ మ్ కి తయెదె. † 2:3 2:3 నెంజిలె, ‘జటిట్ కెరయ్ త
ఆరిచ నిందల్ కెరు నాయ్’.
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బోదనతె కీస కొడొ కావలె మెలె, నిజుమ్ తె వడితె కొడొయ్, ‘తపుప్’
మెన కో సంగుక నెతిర కొడొయ్. దసిస్ తిలె, కో వేర సంగితొసొ జలె,
కిచొచ్ తపుప్చి రిసొఅమ్ క సంగుక నెత,లాజ్జా,జోచితపుప్ చినెదె.

9పడొత్ గొతిమానుస్ల్ క తుయి కిచొచ్ బుదిద్ సికక్డు మెలె, ‡‘ఆమ్ కి
నంపజలస జా అసుస్మ్ చి వెలొల్ జలమ్’ మెన నే ఉచరంతె పోటి నే
కెరె జోవయించ ఎజొమానుల్ చి తెడితాజోవయించి కోడు సూన, కిచొచ్
కామ్ చి రిసొ జలెకి,జోవయింక సతిత్మ్ కెరె తతుత్ . జాకామ్ జేఁవ్ కీసి
కెరుక ఎజొమానిచిఇసుట్ మ్ తయెదె గే, దసిస్ కెరుక. పడొత్ ,జోవయించ
ఎజొమానుల్ చి కోడు నెతొవుకనాయ్. 10పడొత్ చోరుకనాయ్. గనిపూరి
సతిత్మ్నిదానుమ్తతుత్ . కిచొచ్కమెలె,దసిస్సతిత్మ్ఇండిలె,దేముడు
అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దిలి చిబోదనచి సతిత్మ్ జేఁవ్ ఇండితిస్ తె
రుజుజ్ డీసెదె,చిజాకయ్ ‘సతిత్మ్’మెనఅనెన్మానుస్ల్దెకఒపప్నుల.

11దసిస్, ‘బూలోకుమ్ చ §కేన్ రగుమ్ చమానుస్ల్ క కి రచిచ్ంచుప
జతి వాటు దొరుక్ కెరిందె’ మెన దేముడు కెరిల్ దయ అసెస్, డీస
అసెస్. 12జాదయఅమ్ క కిచొచ్ సికడత్య్మెలె, దేముడుక విరోదుమ్
జల వెరి కమొ వెరి ఆసల్ ముల మారుస్ప జా, బుదిద్ జా, సతిత్మ్
ఇండ, జో దేముడుచి గవురుమ్ రుజుజ్ జతి రితి ఈంజ లోకుమ్ తె
జిఁయ. 13 ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన అమ్ పూరి దయిరిమ్ నముకుమ్
తిలి జో దెతి సరద్వరుమ్ జెయిమ్ జతిస్ క అమ్ నిదానుమ్ రకితె
తంక. మెలె,ఎతిక్చి కంటవెలొల్ జలొపరలోకుమ్ చొదేముడుఅమ్ చొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ యేసుకీసుత్ ఉత జెతిస్ క చి జో అనెన్ ఉత
జెతిస్ తెన్ పరలోకుమ్ చి గవురుమ్ డీసిత్స్ క అమ్ పేమ తెన్ రకితె
తంక. 14పాపుమ్ ఎతిక్ తెంతొ అమ్ క *నెతొవితి రిసొ, చి ‘అంచ

‡ 2:9 2:9 తిమోతిక రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 6:1-2 దెక. § 2:11 2:11
మెలె, మునుస్బోదల్ క, తేర్ బోదల్ క బాల వెలొల్ క, గొతిమానుస్ల్ క, గొతి నెంజిల మానుస్ల్ క,
ఎతిక్ జాతుల్ చక, దేసిమ్ లు ఎతిక్క, బాసల్ ఎతిక్క. కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్
12:13, గలతీయుల్ 3:28, కొలొసిస్యుల్ 3:11, డీసయ్ లిసి 5:9. * 2:14 2:14
నెంజిలె ‘అమ్ క అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరి రిసొ….’
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సొంతమానుస్ల్జాసతిత్మ్ కమొకెరిఆసతెన్ఇండుత్’మెనఅమ్ క
సుదిద్ కెరి రిసొ, అమ్ చి రిసొయేసు జోచి జీవ్దామొర గెలన్.

15 జలె, తీతు, ఈంజ ఎతిక్ తుయి సికడెత్ తా. ఒతత్చ నంపజలస
సతిత్మ్ ఇండుక అనెన్ నిదానుమ్ సికిత్ రితి, పబు తుక దిలి
అదికారుమ్ తెన్ జోవయించ తపుప్ల్ జోవయింక దెకవు, చి జేఁవ్
బుదిద్ జతి రితిజోవయింక సతిత్మ్ దెకవ దయిరిమ్నిదానుమ్ సంగు.
జా ఎతిక్తె తుక కో నిసాక్రుమ్ నే దెకిత్ రితి గని తుక మరియాద
దెకిత్ రితి తుచి కామ్ కెరు ఇండు.

3
చెంగిల్ కమొ కెరుక

1 ఒతత్చ నంపజలొసక తుయి కిచొచ్ ఉచార కెరవు మెలె, దేసిమ్
ఏలుప కెరసచి అదికారుల్ చి కోడు సూన, జోవయింక మరియాద
కెరుక. పబుతుమ్ చ ఆడచి రితి జేఁవ్ ఇండుక. *కేన్ చెంగిల్
కామ్ అయ్ లె కి, తోడు కెరి బుదిద్ తెన్ జా కామ్ కెరు. 2 పడొత్ , కకక్
దూసుప కెరు నాయ్, చి జటుల్ జతిసి దూరి కెరంతు, మెతత్న తతుత్ ,
కేన్మానుస్ల్ క కిపూరిమరియాద కెరె తతుత్ .

3 ఆమ్ కి సొంత అగెగ్ బుదిద్ నెంతె తిలమ్, కోడు నే సూన్ తస
తిలమ్,మోసిమ్జాపాపుమ్ తె గెతెతిలమ్, వేర వేర ఆసల్ఊసిల్ క
దెరున్ సేడ తిలమ్, కుసిస్దుమ్ తెన్ గోసల్ తెన్ జితె తిలమ్, అమ్
ఇండిత్ తిలి బుదిద్ దెకిలె అనెన్ మానుస్ల్ అమ్ క ‘వెటాక్రుమ్ చ’
మెంతె తిల, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్ కెరె తిలమ్. 4 గని
దేముడు అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి దయ పేమ †రుజుజ్ జా అమ్ క
డీసిల్ తెంతొ, 5 జో అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , అమ్ కిచొచ్ పునిన్మ్
కెరిల్ రిసొ నాయ్, గని పూరి జోచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి రిసొ అమ్ క
నొవర్ జెరమ్య్ లి రితి కెర, జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క అమ్ చి పెటిట్ దా
అమ్ క దోవ, సుదిద్ కెర, అమ్ క మారుస్ప కెరల్న్. 6 దేముడుచి సుదిద్

* 3:1 3:1 నెంజిలె, ‘దేసిమ్ క తోడు కెరి కేన్ కామ్….’ † 3:4 3:4యేసు అయ్ లిస్
తెన్,జోఅమ్ చిపాపుమ్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్.
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తిలి ఆతమ్ జోవయించి ఎదివాట్ దరుమ్మ్ తెన్ అమ్ చి ఉపిప్రి సుఁవ
దిలన్. అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ ‡యేసుకీసుత్ చి అతిత్ సుఁవ
దిలన్. 7 కిచొచ్ దొనిన్చి రిసొ మెలె, అమ్ అగెగ్ తెంతొ పూరి పాపుమ్
సుదల్ జలెకి అమ్ పునిన్మ్ జలి రితి జో దెకుక జోచి సరద్. జోచి
దయ వాటు అమ్ జోచ పుతత్రుల్ జా పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి
వరుమ్దొరుక్ జలిదయిరిమ్అమ్ క తంకమెనయ్ఈంజఎతిక్ జరుగ్
కెరల్న్. 8 “పబుచి కోడు ఈంజ” మెన కచితుమ్ దెరను. అమ్ చొ
దేముడుక నంపజలస బుదిద్ జా §చెంగిల కమొ నిదానుమ్ ఇండుక
ఎకిక్ ఆస జంక సికుక్త్ మెన ఈంజేఁవ్ కొడొ తుయి దయిరిమ్ తెన్
గటిట్ఙ సంగితెతామెనఅంచిఆస. చెంగిల కమొఇండిలె, ఎతిక్జిన్ క
కామ్ క జెయెదె. 9 గని తెలివి డీసుక ఉచర సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ కిచొచ్
కొడొ పుసితె తతత్తి. దస బుదిద్ నెంజిల తగుల్ పోన, పూరుగ్ ల్ చ
సెకుమ్ లుతె జెరిమ్లసచి రిసొచ ఆరిచ మతెత్లివొ పోన, కొడొ జుజవ
జటిట్ జతిసి పోన, అమ్యూదుల్ చ ఆగన్ల్ చి రిసొచ కొడొచ తగుల్
పోన. దసచతె లాబుమ్ నాయ్, కామ్ క నెంజిలి, కిచొచ్ చెంగిల్ దెరి
నాయ్చి రిసొ దసచ దూరి కెరు.

10 కేన్మానుస్ జలెకు కొడొజుజయ్ తిస్ గటక ఒతత్చ నంపజలసక
జటుల్ జటుల్ కెరయ్ తి రితి జలె, తొలితొ చి సుటుట్ జవుస్, తివెవ్రి
జవుస్, జోక జాగర సంగ తా, చి ఒతత్ తెంతొ జో అనెన్ అలల్ర్ కెరెల్,
జో తెన్ బెద నాయ్. 11 దసొ మానుస్ మారుస్ప జా గార్ జా అసెస్,
పాపుమ్ జా అసెస్ మెన తుయి జానిస్. జోచి పాపుమ్ జోచ కమొతె
రుజుజ్ జతయ్. జోచిపాపుమ్జోవయజోచిసొంతసిచచ్ఆననఅసెస్.
తీతుక పవులు బుకారిల్సి

12 అరెమాక గే, తుకికుక గే తుచితె ఆఁవ్ తెదయ్ లె, నికొపొలి
పటున్మ్ తె అంచితె బే బేగి జెంక చజు. చలిల్ పొది ఒతత్య్ తంక
‡ 3:6 3:6 జోమొర పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలిస్ క చి జో పారద్న కెరిల్స్ క యేసు అబొబ్స్ చి
జోవయించి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జెతికయ్ వాటు దొరుక్ కెరల్న్. యోహాను 14:16, 16:17.
§ 3:8 3:8 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’మెన….
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ఉచర అసిస్. 13 పడొత్ , ఆగన్ల్ చ తీరుప్ల్ రుజుజ్ ల్ సంగితొ జేనాను చి
అపొలోల్ పయానుమ్ క అనెన్బార్ జతిపొదిక పయానుమ్ క జోక కిచొచ్
కొతుక్ నే తతి రితి, కామ్ క జెతిసి ఎతిక్ దొరుక్ కెరు. 14పడొత్ , అమ్ చ
నంపజలొసక ఆరి పలితుమ్ నే దెరి రితి కామ్ క నెంజిలి రితి నే జితె,
బాద తిలతోడు నెంజిలమానుస్ల్ క తోడు దెతి రిసొ *చెంగిల్ కమొతె
బెద కమొతె నిదానుమ్ కెరుక జేఁవ్ అలవాట్ జతు.

15 అంచి తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ తుక జోవయించి పేమ సంగ
తెదయ్ తతి. అమ్ చి తెన్ పబుచి ఉపిప్ర్ చి ఎకిక్ నముకుమ్తాఒతత్
తిల అమ్ క పేమ కెరసక అమ్ చి పేమ సంగు.
తుమ్ ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్ చి ఉపిప్రి పబుచి దయతవుస్!

* 3:14 3:14 నెంజిలె ‘చెంగిల్ కామ్దొరుక్ కెరనుక దెకనుక సికుక్త్’.
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