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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్
ఉండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్ ఉండి ఉతమ్ నె యాక.

ఎపెసిపటన్మ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిసఙమ్ దిఙ్ నడిఃపిసిన్
వనిన్ లెకెండ్ తిమోతిఙ్ ఏరాప్టు కిత మనాన్. అందెఙె, సఙం
నడిఃపిసిన్క ఎలాగ, నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు, పెదెద్ల్ ఙు ఎలాగ మండెఙ్ 
ఇని దనివందిఙ్ వెహిస్నాన్.
ఎపెసి పటన్మ్ దు నండొ రకమ్ కాణి గుడిఃఙ్ మనెన్. దేసమ్ కాఙ్ 

నండొలోకుర్ బాన్ వానార్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నిజమాతిబోదదిఙ్ 
కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నండొడార్ మనార్. వరి వందిఙ్ జాగత
మండు. ననిబొద తపిసిన్వరిఙ్ బాణిఙ్ దూరం ఆదు ఇజి వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను తిమోతిఙ్ 
రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ లెకెండ్ మని. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నానె
నిఙి దేవుణు దరొట్ తత. మఙి రకిస్సిని దేవుణు వెహి ఆడ వజ,
మాటు ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిని కీసుత్ యేసు వెహి ఆడ వజ, నాను
కీసుత్ యేసుఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి
కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్, మీ ముసుక్ కనికారం తోరిసి, మీరు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

3-4నానుమసిదోనియదుసొన్ సిమహివలెనిఙివెహిలెకెండె,నీను
ఎపెసుదు మండెఙ్ వలె ఇజినాను కసితం వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అబెసెగొండార్ తపుబోదనెస్ పిసినార్. వారుఅయకెఙ్ మరిఎసెఙ్ బా
నెస్ పిస్ తెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నీను డటం వెహెఙ్ వలె. వారు డొకార్ 
వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ క లొఇ, అంతు సిలెల్ండ అని గొగొర్ 
వందిఙ్ వెహిస్ని సాస్ తరమ్ క లొఇ మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
నీను డటం వెహెఙ్ వలె. అయాకెఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ
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అడుడ్ కిజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ తరిక్సిని సఙతిఙ్ నె రేఙ్ జినె. దేవుణు
ముసుక్ మని నమకం దానె,వాండు ఎతుత్ కితి సఙతిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆనాద్.
5 నమిమ్తిత్కార్, ఒరెన్ వెట ఒరెన్ పేమిసి మండెఙ్. అందెఙె నీను
యా లెకెండ్ డటం వెహెఙ్ వలె ఇజి నాను నిఙి వెహిస్న. నెగిగ్
మనుస్దాన్ వాజిని పేమదాన్, నెగెండ గదిసిని గర్ బందాన్ వాజిని
పేమదాన్, దేవుణు ముసుక్ మని నిజమాతి నమకమ్ దాన్ వాజిని
పేమదాన్, పేమిసి మండెఙ్. 6 సెగొండార్, ముసుక్ వెహి సఙతిఙ
డిఃసత్ సొహరె పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ వరిగ్జినార్. 7వారు దేవుణు మోసెఙ్ 
సితి రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ఆదెఙె కోరిజినార్. గాని ఇని దని
వందిఙ్ వరిగ్జినార్ ఇజినొ,నండొదయ్ రమ్ దాన్ నిజమ్ నెఇజివరిగ్జిని
సఙతిఙ వందిఙ్ నొ,వారు నెస్ ఎర్.

8 దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వాడుకండెఙ్ మని వజ
వాడుకొటిఙ,అయారూలుఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నెఇజిమాటునెసాన్ట్. 9-11మరి
మాటు నెసినాట్, దేవుణుమోసెఙ్ సితియా రూలుఙ్, నాయమ్ దాన్ 
మని వరిఙ్ వరి తపుఙ్ దిదిదెఙ్ సిఎన్ ఇజి. గాని రూలుఙ్ తపిన్
వరిఙ్, లొఙ్ ఇ వరిఙ్, నమిమ్ఇ వరిఙ్, పాపిస్ టిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ 
వాజిని సఙతిఙ్ ఇజి కణకదాన్ సూణి వరిఙ్ మతమ్ దిఙ్ దూసిసిన్
వరిఙ్, అయిసి అపొప్సిరిఙ్ సపిన్ వరిఙ్, లోకాఙ్ సపిన్ వరిఙ్, రంకు
బూలాని వరిఙ్, మొకకొడొః మొకకొడొఃర్ నె కూడిన్ వరిఙ్, వెటిట్పణి
కిదెఙ్ లోకురిఙ్ అసిపొరిన్ వరిఙ్, అబదద్ం వరిగ్ని వరిఙ్, అబదద్మ్ దిఙ్ 
ఒటుట్ కిని వరిఙ్, నిజమాతిబోదదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్, నని
వరి వందిఙె రూలుఙ్ సిత మనాన్. నీను మహి లోకురిఙ్ వెహ్ అ
ఇజి, దేవుణు నఙి ఒపజెపిత్ సువారదు అయానిజమాతిబోదమనాద్.
లోకుర్ పొగిడిఃజిని కిజిని గొపప్ పెరి దేవుణు బాణిఙె అయా సువార
వాజినాద్.
పవులుముసుక్ దేవుణుతోరిసిత్ కనికారం

12-13ముఙాల నాను యేసుపబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ దూసిసిత్కాన్.
నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఇమెస్ఙ్ కిజి ఆహె వనిన్ఙ్ ఇమెస్ఙ్ కితికాన్. వనిన్ఙ్ 
సమెఙ్ కితికాన్. అహిఙ్ బా నాను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి వాండు
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ఒడిఃబిజి, మహివరిఙ్ సువార వెహిస్ని వనిన్ పణిదిఙ్ నఙి ఏరాప్టు
కితాత్ న్ . అందెఙెనానుమాపబుఆతి కీసుత్ యేసు నఙి కితిదనివందిఙ్ 
ఎసెఙ్ బా పోస్ ఎండ మన. వాండునె వనిన్ పణి కిదెఙ్ నఙి సతుత్
సితాన్. నానుయేసుఙ్ నమిమ్ఎండమహివలె, తెలిఎండ అకెక్ఙ్ కిత.
అందెఙె దేవుణు నాముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. 14మాపబు దయా
దరమ్మ్ దాన్, వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్, మహివరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ నఙి సాయం
కితాత్ న్ . కీసుత్ యేసు వెటమాటు కూడిఃతిమనిదనిదటాన్,నమకమ్ ని
పేమనఙిదొహ్ కె.

15పాపం కిని వరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ కీసుత్ యేసు లోకమ్ దు వాతాన్ ఇని
మాటనిజం ఆతిక. అయాకపూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. నాను కితిత్ పాపం
నసొ పాపం కినికార్ కిఎర్. 16 గాని, నసొ పాపం కితి నా ముసుక్
దేవుణు కనికారంతోరిసాత్ న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వానికాలమ్ దుయేసు
ముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కిన్ వరిఙ్ నానుఉండి గురు లెకెండ్ ఆనివందిఙ్,నసొపాపం కితి
నఙి, కీసుత్ యేసు అంతు సిలెల్ండ నండొ ఓరిసాత్ న్. 17ఎలాకాలం రాజు
ఆతి, ఎసెఙ్ బాసాఇ, సుడఃదెఙ్ అట్ ఇ ఒరెండె దేవుణుఙ్ ఎలాకాలం
గవ్ రం సీజిపొగిడిఃజిమనీర్. ఆమెన్.

18నా మరిన్ లెకెండ్ మని తిమోతియాకదె నాను వెహిస్ని బుదిద్
'నీను కిదెఙ్ మని వనాక్ వందిఙ్ పవకరు ముఙాలె వెహ మనార్ గదె.
వారు వెహి వజనెనాను వెహిస్న. వారు వెహిమని వజలొఙిజి, తపు
బోద నెస్ పిసిన్ వరిఙ్ గటిఙ ఎదిస్ అ. 19నాముసుక్ మని నీ నమకం
డిఃసమ్. గరబ్ం గదిస్ ఎండ నెగెండ మన్ అ. సెగొండార్, గరబ్ం గదిసి
వెహిస్నిదనిఙ్ నెకపొకారెవరినమకంపాడు కితాత్ ర్ . 20ననివరిలొఇ,
హ మెనియ, అలకాస్ండర్ ఇనికార్ మనార్. దేవుణుదిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ 
ఆఏద్ ఇజివారు నెసిన్ వందిఙ్, సయ్ తాను కీదు నాను వరిఙ్ ఒపజెపత్
మన.

2
సఙమ్ దుపారద్నం కిని వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .
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1 అందెఙె మరి ముకెలం, లోకుర్ విజెరె వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్. వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సిఅ ఇజి బతిమాల్ జి లొసెత్ఙ్,
వరి విజు వనాక్ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదెఙ్, వాండు విజెరిఙ్ 
కితి మేలు వందిఙ్ వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహెఙ్ ఇజి నాను మిఙి
ఉసార్ కిబిసన్. 2యా లెకండ్ రాజుర్ వందిఙ్, అదికారమ్ దు మని
విజెరె వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు సాంతి
సమాదనమ్ దాన్ మహి వరి ఎదు నెగెండ బతిక్దెఙ్, దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆజి పూరి బకిదాన్ మండెఙ్. 3యా లెకెండ కినిక నెగెద్.
మఙి రకిస్సిన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ 
విజెరిఙ్ ఎలల్కాలం మని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి, లోకుర్ విజెరె కీసుత్
వందిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు కోరిజినాన్. 5దేవుణు
ఒరెండె. దేవుణు,లోకుర్ నడిఃమిఒపిసిన్కాన్ ఒరెండెమనాన్. అయా
ఒరెన్ కీసుత్ యేసునె. 6వాండు లోకుర్ విజెరె పాపమ్ కాఙ్, ఎలల్కాలం
మని సికస్దాన్ తపిసిన్ వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపెఆతాన్.
యాకదె, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు, లోకుర్ విజెరిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ 
దేవుణు కోరిజిని దనిఙ్ సాసయ్ం. 7 అందెఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్
లెకెండ్,అపొసుత్ డులెకెండ్,నేర్ పిసిన్వనిన్లెకెండ్,యూదురుఆఇకార్ 
యేసువందిఙ్ నిజమాతిసఙతిఙ్ నెసినమిమ్దెఙ్,వరివందిఙ్ దేవుణు
నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . ఈహ నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్  ఇజి వెహిస్నిక
నిజమ్ నెఅబదద్ం ఆఎద్. 8అందెఙె, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్ మీరు
కూడ్ఃజి వానివలె ఎంబెబా మొకకొడొఃర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి నాను
కోరిజిన. వారు దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ వలె.
వారు పారద్నం కినివలె, వరి మనుస్దు కోపం సిలెల్ండ, ఎయెవెటబ
జటిఙ్ ఆఏండ కికుక్ పెరిజ్ కిదెఙ్. 9 అయాలెకెండ్, దేవుణుదిఙ్ 
పారద్నం కిదెఙ్ మీరు కూడ్ఃజివానివలె,బోదెకు నెగెండ తయార్ ఆజి,
వనాక్ఙ్ తగిన్ వజ తయార్ ఆజి వాదెఙ్. అవికు సోకుఙాణిఙ్ మూల
కసినొ, బఙారమ్ నొ, నండొ కరీద్ దిపూసెఙ్ నొ నండొ కరీద్ తి పాతెఙ్ నొ
పొర్ పాజి తయార్ ఆదెఙ్ ఆఎద్. 10గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జినికెఙ్ 
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 ఇజి వెహె ఆని బోదెకు మహివరి వందిఙ్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి వనాక్ సోకు
తోరె ఆదెఙ్. 11 మొకకొడొఃర్ నెస్ పిసిన్వలె, బోదెకు నెగెండ వెంజి,
జమ్ నమంజి, వరిఙ్ లొఙిజి నెసెత్ఙ్. 12మొకవరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ నొ వరి
ముసుక్ అతికారం కిదెఙ్ నొబోదెకాఙ్ నాను సెలవ్ సిఎ. అవికు జమ్ న
మండెఙ్. 13ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు అవెవ్ఙ్ ఆఎద్, ఆదముఙునె
ముఙాలె తయార్ కితాత్ న్ . 14సయ్ తాను ఆదముఙ్ ఆఎద్, అవెవ్ఙ్ నె
మొసం కితాత్ న్ . ఆహెఅదిపాపమ్ దు అరాద్. 15గానిఅవికు దేవుణు
ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండ, మహి వరిఙ్ పేమిసి, దేవుణుదిఙ్ 
ఒపజెపె ఆతి లోకు వజ నెగెండ బతిక్దెఙ్. ఆహె బతిక్జి మహిఙ,
కొడొఃరిఙ్ ఏరుఈబాని వలె దేవుణు బోదెకాఙ్ రకిస్సాన్న్.

3
1 ఒరెన్ పాసట్రు ఆదెఙ్ కోరిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగిగ్ పణి

కోరిజినాన్. యా మాట పూరి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. 2 పాసట్రు నింద
సిలికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్, అణసె ఆజి
మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. నెగిగ్ బుది మంజినికాన్, వని పణిఙాణిఙ్ 
తగమాతికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ వలె. వాతి వరిఙ్ నెగెండ డగు
కినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. దేవుణు మాట నెగెండ నెస్ పిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ 
వలె. 3వాండు సోస్ ఎండ, డెఃయ్ సె ఆఏండ మంజినికాన్, సారిల్దాన్ 
మంజినికాన్, జటిఙ్ ఆఏండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వాండు
డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆఇకాన్ ఆదెఙ్ వలె. 4వాండు వనిన్ సొంత ఇండొణి
వరిఙ్ నెగెండ సూణికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃర్ ఎసిత్వలెబావిజెరిఙ్ 
గవ్ రం సీజి, వనిన్ మాటదిఙ్ లొఙిజిని వరి లెకెండ్ వాండు కిదెఙ్.
5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొంతఇండొణివరిఙ్ నెగెండసుడ్ఃదెఙ్ నెస్ ఇకాన్ 
ఇహిఙ ఎలాగ దేవుణు సఙం నడిఃపిసెత్ఙ్ అటాన్న్. 6వాండు కొతాత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్కాన్ ఆజిమండెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కొతాత్ ఙ్ నె వనిన్ఙ్ 
యా పెరి పణిదిఙ్ ఏర్ పాటు ఆత ఇజి గర ఆజి, సయాన్ ఎలాగ
దేవుణు తీరుప్ ఆజి సికస్దు అర మనాండొ, అయ లెకెండ్ వీండు బా
అరాన్న్. 7మహికార్ వనిన్ వందిఙ్ సెఇకెఙ్ వెహ్ ఎండ, సయ్ తాన్ 
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సికుదు అర్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ నమిమ్ఇ వరి ఎదు పలుక్బడిః
మనికాన్ ఆదెఙ్ వలె.

8 అయాలెకెండ్, పెదెద్ల్ ఙు, విజెరె వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్
వరి లెకెండ్ మండెఙ్. వారు రుండి నాలికెఙ్ మన్ ఇకార్ ఆదెఙ్ 
వలె. వారు సొస్ ఎండ, డబుబ్ వందిఙ్ ఆసగొటు ఆఏండమంజినికార్ 
ఆదెఙ్ వలె. 9 దేవుణు ఏలు తోరిసి నెస్ పిసిత్ డాఃఙితి మహి గొపప్
నిజమాతి సఙతిఙ్, వనిన్ గరబ్ం వనిన్ఙ్ గదిసిని లెకెండ్ ఆఏండ
నెగెండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్. 10 పెదెద్ల్ ఙు ఇజి వరిఙ్ ఏర్ పాటు కిని
ముఙాల,వారునెగెండమంజినారా,నమమ్కమ్ దాన్ పణికిజినారాఇజి
సుడుఃదెఙ్. నింద సిలికార్ ఇజి వారు రుజుప్ కితిఙ, వారు పెదద్ల్ ఙ
పణి కిదెఙ్ .

11 అయాలెకెండ్, పెదద్ల్ ఙ బోదెకు, మహికార్ వరిఙ్ గవ్ రం సీని
వరి లెకెండ్ మండెఙ్. అవికు సొండిఙ్ వరిగ్ఎండ, సోస్ ఎండ మండెఙ్ 
వలె. విజు దని లొఇబా మాపు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కెఙ్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ 
వలె. 12పెదెద్లి ఉండె ఆలిస్ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. వనిన్ కొడొఃరిఙ్ 
వనిన్ ఇండొమని వరిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి నడిఃపిసిన్కాన్ ఆదెఙ్ వలె.
13నెగెండిపణికినిపెదెద్లిఎయెన్ వనిన్ఙ్ బాపలుక్బడిఃమనాద్. కీసుత్
యేసు ముసుక్ మని వనిన్ నమకం వందిఙ్ వెహెఙ్ వనిన్ఙ్ తియెల్ 
సిలెల్ద్ .

14 నీ డగు బేగి వాదెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. అహిఙ్ బా,
నాను యా సఙతిఙ్ నిఙి రాసిన. 15 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
వాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆతిఙ, దేవుణు కుటుమ్ దు ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజి నీను నెసిన్లె. బతిక్జిని దేవుణు సఙమ్ దికార్ విజెరెనె
దేవుణు కుటుమ్ దికార్. ఉండి నిట కొహిఉండి ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్
లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్.
అయాలెకెండ్, ఉండి పునాది లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ అసాన్ర్. 16మాటు నమిమ్జినిమతమ్ దుమని,
యేసుకీసుత్ వందిఙ్ ముఙాలె డాఃఙితి మహికెఙ్ , గాని ఏలు దేవుణు
తోరిసి నెస్ పిసిత్ నిజమాతికెఙ్ గొపప్ పెరిక ఇజి ఎయెర్ బా ఒపుకొణార్.
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కీసుత్ లోకు వజ లోకమ్ దు వాతాన్. దేవుణు ఆతమ్, వాండు నీతి
నిజాయితి మనికాన్ ఇజి రుజుప్ కితాత్ న్ . దేవుణు దూతార్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతార్. లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వెహార్ .
లోకమ్ దు ఎంబెబా,లోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. పరలోకమ్ దు దేవుణు
వనిన్ఙ్ ఒతమనాన్.

4
తపుప్బోదనెస్ పిసినికార్ .

1 కడెఃవెరి దినమ్ కాఙ్ సెగొండార్,వారు నమిమ్తిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ 
డిఃసి, అబదద్ం వరిగ్ని దెయమ్ కు వెట సొనారె, అయా దెయమ్ క
బోద వినారె దనిఙ్ లొఙినార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ టెటఙ్ వెహిస్నాన్.
2అబదద్ం వరిగ్ని వేసం కినికారెయాబోదెఙ్ నెస్ పిసినార్. ఇనుముదాన్ 
సుహ్ తిఙ ఎలాగ మా తోలు సాతి లెకెండ్ ఆనాదొ అయ లెకెండ్ 
వరి గరబ్ం గదిస్ ఎండ సాత మనాద్. 3 పెండిల్ ఆనిక తపు ఇజి,
సెగం రకమ్ కాణి ఉణి తినికెఙ్ తిండెఙ్ ఆఏద్ ఇజివారు నెస్ పిసాన్ర్.
గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ , నిజమాతి మాటెఙ్ నెసిత్కార్, దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్తిండెఙ్ ఇజినెదేవుణుఅయాకెఙ్ తయార్ కితాత్ న్ .
4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తయార్ కితికెఙ్ విజు నెగిగ్కెఙె. ఇనికబా
నెకిస్ పొకిన్క ఆఎద్. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ అయకెఙ్ 
తిండెఙ్. 5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటదాన్,పారద్నదాన్ దేవుణు
వందిఙ్ కేట ఆతికెఙ్ ఆతెమనెన్.

6 నీను యా సఙతిఙ్, నీ సఙమ్ దు మని తంబెర్ సిరిఙ్ నెసిప్సి
మహిఙ, నీను కీసుత్ యేసుఙ్ నెగిగ్ పణి మనిసి ఆని. దిని వెట,
ఏలుదాక నీను నమిమ్జిని నీ నమకం వందిఙ్ వెహిస్ని మాటదాన్ 
నిజమాతినెగిగ్ బోదదాన్ నీను నమకమ్ దు పిరిఅ 7వరిగ్దెఙ్ బావిలువ
సిలి, డొకార్ వెహిస్ మంజిని కత సాస్ తరమ్ కాణిఙ్ నీను దూరం
మన్ అ. గాని దేవుణు వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకిజిమండెఙ్ నీను ఒజజ్
ఆఅ. 8 ఒడొఃల్ దిఙ్ రూణు వాకిస్ ఒజజ్ కితిఙ నెగెద్. గాని దేవుణు



1తిమోతి 4:9 viii 1తిమోతి 4:16

వందిఙ్ తియెల్ ఆజి బకితి మహిఙ, విజు వనాక్ లొఇ గొపప్ లాబం
మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఏలుబా నెగిగ్
బతుక్ మంజినాద్, వాని కాలమ్ దుబా నెగిగ్ బతుక్ మంజినాద్ ఇజి
ఒటుట్ కిజినాద్.

9 నాను ముసుక్ వెహి సఙతి నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. పూరి నమిమ్దు.
10 బతిక్జిని దేవుణు ముసుక్నె మా ఆస మాటు ఇటాత్ మనాట్.
అందెఙె మాటు అయా నెగిగ్ బతుక్ వందిఙ్ నండొ అరల ఆజి
కసట్బడిఃజినాట్. వాండె లోకుర్ విజెరిఙ్ ముకెలం వనిన్ ముసుక్
నమకం ఇడిత్ వరిఙ్ రకిస్సిన్కాన్.

11 నీను యా సఙతిఙ్ నీ సఙమ్ దు మని వరిఙ్ నెస్ పిసి, ఆహె
కిదెఙ్ ఇజి డటం వెహ్ అ. 12 నీను దఙడః ఇజి, ఎయెర్ బా నిఙి ఇజి
కణక సుడ్ఃఎండ నీను నిఙి సుడ్ఃఅ. గాని నీను వరిగ్ని మాటదు,
నడిఃని నడఃకదు, నీను పేమిసిన్ పేమదు, దేవుణు ముసుక్ మని నీ
నమకమ్ దు, ఇనిపాపం సిలి నీ బతుక్దు, నమిమ్తిత్ వరిఙ్ ఉండి గురు
లెకెండనీనుమన్ అ. వారునిఙిసుడ్ఃజిఅయాలెకెండ్ మండెఙ్,నీను
గురు లెకెండ్ మన్ అ. 13నానువానిదాక,నీను విజెరిఙ్ దేవుణుమాట
సద్ విజివిన్ పిసినె,బోదిసినె, నెస్ పిసినెమన్ అ. 14సఙం పెదెద్ల్ ఙు నీ
ముసుక్ కికు ఇటిత్వలె, పవకరు నీ వందిఙ్ వరిగ్తి దని వెట, దేవుణు
ఆతమ్ నిఙి సితి వరం డిఃస్ ఎండ, నీను అయాక కిఅ.

15 యా సఙతిఙ్ నీను జాగరదాన్ కిఅ. నీ మనుస్ విజు, దిని
ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను నమకమ్ దు పిరిజినిక
లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడ్ఃదెఙ్. అందెఙె, నీ మనుస్ విజు దని
ముసుక్నె ఇడ్ఃఅ. 16 నీను కిజిని పణి నెగెండ కిఅ. నీను నెసిప్సిని
బోదదు తపు సిలెల్ండ నెసిప్స్ అ. నీను అయకెఙ్ డిఃస్ ఎండ కిజి
మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను అయ లెకెండ్ కితిఙ, ఎలాకాలం
మనిసావుదాన్ నిఙి నీనె తపె ఆనిలె. నీను వెహిస్నికెఙ్ వెని వరిఙ్ బా
తపిసిన్లె.
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5
1-2నీ సఙమ్ దు మని డొకెఙ్ జటిఙ్ ఆఏండ వనిన్ఙ్ బుబబ్ లెకెండ్ 

ఒడిఃబిజి, పణిసి వెహ్ అ. దఙడాఃరిఙ్ తంబెరిఙు లెకెండ్ సుడ్ఃఅ.
డొకికాఙ్ యాయెక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. దఙడిఃకాఙ్ తపు ఆలొసనదాన్ 
సుడ్ఃఎండ, తఙిక్ లెకెండ్ సుడ్ఃఅ. 3 దికుక్ సిలిల్ రాండి బోదెకాఙ్ 
గవ్ రం సిఅ. 4 ఎంబెణి రాండి బోదెలదిఙ్ బా కొడొఃర్ నొ నాతిసిర్ నొ
మహిఙ, వీరు వరి సొంత ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. సొంత
ఇండొణి వరిఙ్ సూణికాదె దేవుణుదిఙ్ సేవకిని వందిఙ్ ముకెలమతిక
ఇజి ముఙాలె నెసెత్ఙ్ వలె. అయ లెకెండ్ అయ్ సి అపొప్సిఙ్, అని
అమెమ్ఙ్ రుణం తీర్ సినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాక దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతిక.

5దికుక్ సిలి రాండి బోదెలి దేవుణు ముసుక్నె వాండు కావలిసిత్కెఙ్ 
విజు సీనాన్ ఇజి, దని ఆస ఇటాత్ మనాద్. అది రెయు పొగాల్ 
పారద్నం కిజి, వనిన్ సాయం లొసి మంజినాద్. 6గాని ఉణిజి, తింజి
సుకం వందిఙ్ బతిక్జిని రాండి బోదెలి బతిక్తిఙ్ బా ఆతిమ్య బతుక్
సాతి లెకెండ్ మనాద్. 7మహికార్ ఎయెర్ బా వరిఙ్ దుసలాడ్ఃఎండ
మంజిని వందిఙ్, నీను సఙమ్ దు మని నమిమ్తిత్ వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ 
ఆడ సిఅ. 8ఎయెన్ బా వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్, ముకెలం వనిన్ సంత
ఇండొణి వరిఙ్ సుడ్ఃఎండ మహిఙ, వనిన్ నమకం డిఃసిత్ లెకెండ్ నె
దేవుణు ఎదు మనాన్. వాండు నమిమ్ఇ వనిన్ ఇంక నండొ సెఇకాన్.

9 ఉండి రాండి బోదెల్ దిఙ్ అరువయ్ పంటెఙ్ లావు మహిఙనె,
దనిఙ్ రాండి బోదెక్ లెకాక్దు కూడుఃప్ అ. మరి, అది ఒరెన్ వనిన్ఙె
పెంటిల్ ఆతిమహికాద్ ఆదెఙ్ వలె. 10 నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ నెగిగ్కాద్ 
ఇజి పేరు అనుపె ఆతికాద్ ఆదెఙ్. ఇహిఙ, దని కొడొఃరిఙ్ నెగెండ
పోస కితాదా, నెలవ్ సిలిల్ వరిఙ్ బా డగు కిజి నెగెండ సుడ్ఃతదా,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి పాదమ్ కు నొర్ జి మహదా, కసట్మ్ దు మని
వరిఙ్ సాయం కిజి మహదా, విజు నెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ దనిఙ్ అదినె
ఒపజెపె ఆజి మహదా, ఇజి సుడ్ఃదెఙ్. యా లెకెండ్ మని వనాక్ఙ్ 
లెకాక్దు కుడుఃప్ అ.
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11 దఙడిః కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకాఙ్ లెకాక్దు కూడుఃఒమ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెగం కాలం వెనాక్ అవికు మనుస్ అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ
పెండిల్ ఆనె. ఆహె కీసుత్ ఙ్ డిఃసెన్. 12అయావలె, మరి పెండిల్ ఆఎ ఇజి
దేవుణు పణినె కిన ఇజి ముఙాల కితి ఒటుట్ తపిస్నె. అందెఙె, అవికు
తపెత్ ఇజిలోకుర్ బాణిఙ్ వెహెఆనె. 13మరిఅవికు బదకంఆజిఇలుక్
ఇలుక్ బూలాదెఙ్ ఒజఆనె. బదకమ్ నెఆఏండసొండిఙు వరిగ్జిమహి
వరి సఙతిఙ జోలి కినె. వరిగ్దెఙ్ ఆఇకెఙ్ వరిగ్నె. 14అందెఙె, దఙడిః
కాలమ్ దు రాండి ఆతి బోదెకు పెండిల్ ఆజి, కొడొఃర్ ఇడ్ఃజి, ఇండొణి
పణిసుడ్ఃజిమండెఙ్ ఇజినానుకోరిజిన. ఆహె,సఙమ్ దిఙ్ దూసిసెత్ఙ్ 
పడ్ఃఇ వనిన్ఙ్ అవ్ సరం సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి నాను కోరిజిన. 15దఙడిః
కాలమ్ దురాండిఆతిసెగొండెక్ నమకం డిఃసెత్నె సయ్ తాన్ వెటసొహె.

16 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ ఉండి దని కుటుమ్ దు రాండి బోదెక్ 
మహిఙ, అది వనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె. వెనక్ బాజిత సఙమ్ దు
ఒపజెపెత్ఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దికుక్ సిలి రాండి బోదెకాఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ సఙం ఆనాద్.

17 దేవుణు సఙం ఏలుబడిః కిజిని పెదెద్ల్ ఙ, ముకెలం కసట్బడిఃజి
దేవుణు మాట బోదిసి నెసిప్సిని వరిఙ్ వరి జీతమ్ దిఙ్ మరి నసొనె
కుడుఃపిస్లొసెఆదెఙ్ వారుతగిన్కార్. 18ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “కలమ్ దు
మటిసిని డాఃను మూతుదు కిమ తొహ్ మాట్ ’ ఇజి, “పణికినికాన్ 
జీతమ్ దిఙ్ తగిన్కాన్ ’, ఇజి దేవుణుమాటదు వెహిస్నాద్.

19 ఒరెన్ పెదెద్లి ముసుక్ మోపిత్ నేరమ్ దిఙ్ రిఎర్ ముఎర్ సాసిరు
మహిఙనె అయాక నమిమ్దెఙ్. 20మహికార్ తపుప్దిఙ్ తియెల్ ఆజి
మంజిని వందిఙ్ పాపం కిజినెమంజిని పెదద్లుఙ వరి సఙమ్ దు మని
విజెరె ఎదు డటం దిదిఅ.

21ఇజికాన్ పెరికాన్ ఇజితేడతొఎండనానుముసుక్ వెహిసఙతిఙ్ 
నీను కిదెఙ్ వలె ఇజి దేవుణు ఎదు, కీసుత్ యేసు ఎదు, ఏర్ పాటు ఆతి
దేవుణు దూతార్ ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన.

22 గబి బిజి, ఎయెరి ముసుక్బా పెదెద్లి పణి వందిఙ్ కికుక్ ఇడ్ఃజి
దీవిసమ్. మహి వరి పాపమ్ కాఙ్ వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. విజు
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పాపమ్ కాఙ్ నీను దూరంమన్ అ.
23నీనుఉణిజినికఅరిగ్నివందిఙ్,డిఃస్ ఎండవాజినిజబుబ్ వందిఙ్ 

ఏరునె ఉణెఎండ, బుకెండ్ దాకస్ కలుల్ బ ఉణ్ అ.
24 సెగొండార్ కిజిని పాపమ్ కు విజెరె ఎదు తోర్ జినె. వారు, తీరుప్

తిర్ సె ఆదెఙ్ సొనిముఙాలె, తీరుప్ సీనికార్ వరి సఙతి నెసినార్. గాని
మరి సెంగొండారిపాపమ్ కు వెనుకనె తెలినె.

25 అయాలెకెండ్, సెగొండార్ కితి నెగిగ్ పణి విజెరె ఎదు తోర్ జినె.
విజెరె ఎదు తోర్ ఇక ఎసెఙ్ బాడాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఉలె.

6
వెటిపణి కినికార్ ఎలాగమండెఙ్ 

1దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వెటిట్పణి కినికార్ విజెరె వరి ఏజుమానురిఙ్ 
సీని గవ్ రం విజు సీదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెర్ బా దేవుణు
పేరుదిఙ్, యేసు వందిఙ్ మాపు నెస్ పిసిని మాటదిఙ్ దూసిస్ ఎండ
మంజిని వందిఙ్ వరిఙ్ సీదెఙ్ మనిన్ గవ్ రం సీదెఙ్.

2వరి ఏజుమానిరు నమిమ్తిత్కార్ ఇహిఙ,వారుమాతంబెరిఙునెగదె
ఇజి తకుక్ గవ్ రం సీదెఙ్ ఆఎద్. గాని వారు మరి ఒదె ఏజుమానిరు
వందిఙ్ పణికిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు పేమిసిని నమిమ్తిత్ వరిఙె
వారు కిజిని పణిఙాణిఙ్ మేలు వాజినె. నీను యా సఙతిఙ్ నీ
సఙమ్ దుమని వరిఙ్ నెస్ పిసి, డటం వెహెఙ్ వలె.

డబుబ్ వందిఙ్ ఆసఆదెఙ్ ఆఎద్.
3-5 ఎయెన్ బా యేసుపబు వందిఙ్ ఆఇ బోదెఙ్ నెస్ పిసి, మా

పబు ఆతియేసుకీసుత్ వెహి నిజమాతిబోదెఙ ఒపుకొడ్ ఎండ, దేవుణు
బకిదాన్ కూడిఃతి మని బోదెఙ ఒపుకొడిఃఎండ మనికాన్ గరదాన్ 
నిండిత మనాన్. వనిన్ఙ్ ఇనికబా తెలిఎద్. వనిన్ఙ్ అవ్ సరం మనిన్
దనిన్ఙ్ ,అవ్ సరం సిలిల్ దనిన్ఙ్ విజు వనాక్ వందిఙ్ తరిక్సెత్ఙ్ పెరి ఆస
మనాద్. కీసుత్ వెహిమాటెఙఅరద్ం వందిఙ్ జటిఙ్ ఆనాన్. యాలెకెండ్ 
కినిక,గోస,జటిఙ్, దుసలాడ్ఃనిక,సెఇఅనుమానమ్ కు విజుపుటిసెన్.
ఎసిత్వలెబా గొడఃబెఙ్ పుటిసెన్. యాలెకెండ్ తరిక్సిన్ వరి బుదిద్ సెదిత
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మనాద్. వరిలొఇ నిజమాతిబోద సిలెల్ద్ . కీసుత్ మతం వందిఙ్ వెహిస్,
ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్.

6దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతివజబతిక్జి,దనిన్ దటాఙ్ సర్ దెఆజి,నఙి
యాకదెసాలు ఇజి ఎతుత్ కిని వనిన్ఙ్ గొపప్ లాబంమనాద్ 7ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మాటు పుటిత్వలె ఇనికబాయాలోకమ్ దు తెఎతాట్. మాటు
సానివలెయాలోకమ్ దాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ అట్ ఎట్. 8అందెఙె, మఙి
ఉణికమహిఙ,పొర్ పాదెఙ్ పాతపరమహిఙ,అయాకదెమఙిసాలు.
9 గాని ఆసిత్ మనిన్కానాదెఙ్ కోరిజినికాన్ డబుబ్ గణసెత్ఙ్ ఇని ఆసెఙ
సికుక్దు అరాన్న్. బుదిద్ సిలి పాడు కిని నండొ ఆసెఙ్ ఉరి లెకెండ్ 
ఆజి,అయాకెఙ్ వనిన్ఙ్ పాడు కినె,నాసనం కినె. 10ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
ఉండి మొకదిఙ్ వెల ఎలాగ మంజినాదొ, అయ లెకెండ్ విజు సెఇ
పణిదిఙ్ డబుబ్ ఆసనె వెల. సెంగొండార్ డబుబ్దిఙ్ ఆస ఆజి, వారు
నమిమ్తిత్ నిజమాతికెఙ్ డిఃసి, వరిమనుస్ కూడం గుతిస్ సొహిఙ ఎలాగ
మంజినాద్,అయలెకెండ్ వరిఙ్ వారె నండొబాదెఙ్ కలిగ్ సెత్.

11 గాని దేవుణు లోకు ఆతి నీను యా సెఇ ఆసెఙాణిఙ్ దూరం
మన్ అ. నీతి నిజయాకెఙ్ ని నెగిగ్కెఙ్ కిజి దేవుణు బకిదు మన్ అ.
దేవుణుదిఙె నమిమ్జి మహి వరిఙ్ పేమిసి, కసట్మ్ కు ఓరిసి, సారిల్దాన్ 
మన్ అ. 12 నీను యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిఙ్ కసట్మ్ కు వానె. వనాక్ఙ్ 
నీను గెలసెత్ఙ్ నీను నెగెండ సుడ్ఃఅ. నీను అయాలెకెండ్ గెలసిత్ఙ,
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. దిని వందిఙె దేవుణు నిఙి కూక
మనాన్. ‘నాను కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జిన’, ఇజి నండొ లోకుర్ ఎదు నీను
ఒపుకొటివలె, నని బతుక్ వందిఙె దేవుణు నిఙి కూకాన్. 13-14 విజు
వనాక్ఙ్ పాణం సీజిని దేవుణు ఎదుని పొంతి పిలాతు ముఙాలె
వెన్ బాతివలె, దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ ఒపుకొటి కీసుత్ యేసు ఎదునాను
నిఙి ఆడ సీజిన. మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ వాని దినమ్ దాక
నీను పాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ నాను నిఙి వెహి సఙతిఙ్ కిజి
మన్ అ ఇజి ఆడ సీజిన. 15 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి సమయమ్ దు
యేసుపబుఙ్ వాండు రపిసాన్న్. గొపప్ పెరికాన్ ఆతి విజు వనాక్
ముసుక్ ఒరెండెఅతికారంమనికాండెదేవుణు. వాండురాజురిఙ్ ఇంక
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పెరి రాజు. పబురిఙ్ ఇంక పెరి పబు. 16వాండు ఒరెండె ఎసెఙ్ బా
సాఇకాన్. డగు సొండెఙ్ అట్ ఇ నసొ జాయ్ దు బతిక్జినాన్. వనిన్ఙ్ 
ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా తొఎర్. ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్.
వనిన్ఙె విజు గవ్ రమ్ ని ఎలాకాలం అతికారంమనిద్,ఆమెన్.

17 యా లోకమ్ దు ఆసిత్ మనికార్, గర ఆఏండ, ఆసిత్ ముసుక్
ఆస ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి నీను డటం వెహ్ అ. యా ఆసిత్దిఙ్ 
నమిమ్దెఙ్ అట్ ఇక. గాని వరి ఆస దేవుణు ముసుక్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఇజి
నీనువెహ్ అ. సుకమ్ దాన్ సర్ దఆజిమండెఙ్ దేవుణునెతకు సిలెల్ండ
విజు సీనికాన్. 18వారు మహి వరిఙ్ నండొ మేలు కిదెఙ్, నండొ నెగిగ్
పణిఙ్ కిదెఙ్, నీసు వారు ఆఏండ, నండొ సీబాజి సీనికార్ ఆదెఙ్ ఇజి
నీను వరిఙ్ వెహ్ అ. 19 అయాలెకెండె, వాని కాలమ్ ది వరి బతుక్
వందిఙ్ వారు ఉండి నెగిగ్ పునాది తయార్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయావలె వరిఙ్ దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ .

20 ఓ తిమోతి, దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సేవ పణి నీను నెగెండ
సుడ్ఃఅ. పణిదిఙ్ రెఇ సెఇ మాటెఙ వరిగ్ఎండ దూరం మన్ అ.
అర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్ వనాక్ఙ్ దూరం మన్ అ. దనిఙె సెంగొండార్ 
అబదద్మ్ క గెణం ఇజి కూకిస్నార్. 21 సెగొండార్, ‘అయాక నఙి
మనాద్ ’, ఇజి ఒపుకొటారె, యేసు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసత్
సొహార్ . దేవుణు దయాదరమ్ంమీ వెటమనీద్.
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