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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తిమోతిఙ్ రాసిత్
రుండి ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసి సఙం నడిఃపిసిని తిమోతిఙ్ రాసిత్

రుండి ఉతమ్ నె యాక. పవులు, సాదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్ 
ఇజి నెసాత్ ండె, సఙమ్ దిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసి, నిజమాతి బోద వరిఙ్ 
నెస్ పిసెత్ఙ్ వలె ఇజి తిమొతిఙ్ వెహిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసుపోకి అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినాను,నాసొంత
మరిన్ లెకెండ్ నాను పేమిసిని తిమోతిఙ్ రాసిన. దేవుణు ఎతుత్
కితి వజనె నాను అపొసుత్ డు ఆత. కీసుత్ యేసు వెట మాటు కూడిఃతి
మనిన్ దనిన్తాన్ లోకుర్ ఎలాకాలం బతిక్నార్ ఇజి దేవుణు కితి ఒటుట్
వెహెఙ్ నె నాను అపొసుత్ డు ఆత. మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు
ఆతి కీసుత్ యేసు దయా దరమ్మ్ దాన్ మీ ముకుక్ కనికారం తోరిసి,
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

నమకమ్ దాన్ మంజినివందిఙ్ దయ్ రం వెహిస్నాన్ 
3 రెయు పొకాల్ నాను పారద్నం కినివలె డిఃస్ ఎండ నిఙి ఒడిఃబిజి

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. నా అనిగొగొరు వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసిత్ లెకెండ్, నానుబా నా గరబ్ం నఙి గదిస్ ఎండ నెగెండ వనిన్ఙ్ 
పొగిడిఃజి మాడిఃసిన. 4 నాను నిఙి డిఃసాత్ నె వాజి మహిఙ్, నీను
అడఃబాతి. అయాక ఎతుత్ కితానె నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి నండొ ఆస
ఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నఙి సర్ ద పూరి వానాద్. 5 నీను
కీసుత్ యేసుఙ్ నిజం నమిమ్జిని. అయాక నాను ఎతుత్ కిజిన. ముఙాలె,
నీ డొక బీబి ఆతి లొయిని నీయాయయునికె, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్తె
మహె. అయ లెకెండ్ ఏలు నీనుబా నమిమ్జిని ఇజి నాను తప్ ఎండ
నెసిన. 6అందెఙెనీను కిదెఙ్ ఇజిదేవుణునిఙిసితి,వరంనీనునెగెండ
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నండొ కిదెఙ్ ఇజి నాను నిఙి ఎతుత్ కిబిసిన. నాను దేవుణు సేవ పణి
వందిఙ్ నీముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి దీవిసిత్వలె, దేవుణు అయావరం నిఙి
సితాత్ న్. 7నీను కిదెఙ్ ఇజిదేవుణునిఙిసితివరంనీను కిఅ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితమనాన్. అయాకమఙితియెల్ 
పుటిసిని ఆతమ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు పణి కిదెఙ్ సతుత్ సీని, మహి
వరిఙ్ ని దేవుణుదిఙ్ పేమిసిని, మాటు అణసె ఆజి మండెఙ్ సాయం
కిని ఆతమ్నె సితమనాన్.

8అందెఙె,మాపబు వందిఙ్ వెహెఙ్ నీను సిగు ఆమ. వనిన్ వందిఙ్ 
వెహిఙ్ జెలిదు ఆతి, నా వందిఙ్ బా సిగు ఆమ. గాని సువార వందిఙ్ 
నా వెట కసట్మ్ కు ఓరిస్ అ. దేవుణు సతుత్ దాన్ అయాక ఓరిస్ అ.
9 దేవుణు మఙి రకిస్సాత్ ండె, వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి బతుక్ బతిక్దెఙ్ 
ఇజి మఙి కూకాన్. మాటు కితి పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ గాని వనిన్ సొంత
ఎతుత్ దాన్ వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ వాండు మఙి రకిస్సాత్ ండె కూకాన్.
లోకం పుట్ ఎండ ముఙాలె, కీసుత్ యేసు కితి దనితాన్ యా దయా
దరమ్ం దేవుణు మఙి సిత మనాన్. 10గాని మఙి రకిస్సిన్ కీసుత్ యేసు
లోకమ్ దు వాతివలెనె అయాక ఏలు తొరె ఆతాద్. వాండు సావుదిఙ్ 
సిలెల్ండ కితాండె, సువార వెంజి నమిమ్ని దనితాన్, సాఎండ దేవుణు
వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ తోరిసాత్ న్. 11 యా సువార వెహిన్
వందిఙె, ఒరెన్ సాటిసిన్ వనిన్ లెకెండ్, అపొసుత్ డు లెకెండ్, నెస్ పిసిన్
వనిన్ లెకెండ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 12 అందెఙె నాను యా
కసట్మ్ కు ఓరిసిన. గాని నాను సిగు ఆఎ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ నాను నెసన్. వాండు, తీరుప్ కిదెఙ్ వాని దినమ్ దాక,
నఙి ఒపజెపిత్ సువార కాపాడఃదెఙ్ వాండు అటిన్కాన్ ఇజి నాను నిజం
నెసన్.

13నిజమాతిమాటనీనునాబాణిఙ్ విహిలెకెండెనీనుమహివరిఙ్ 
వెహ్ అ. కీసుత్ యేసు వెట మని సమందమ్ దాన్ మని నమకమ్ దు
పేమాదు నీను మన్ అ. 14 దేవుణు నిఙి ఒపజెపిత్ సువార ఎయెర్ బా
మారిస్ ఎండ నీను సుడ్ఃఅ. మా లొఇ మంజిని దేవుణు ఆతమ్
సాయమ్ దాన్ అయాక కాపాడ్ఃఅ. 15 ఆసియ పాంతమ్ దు మనిన్



2తిమోతి 1:16 iii 2తిమోతి 2:7

నమిమ్తిత్కార్ విజెరెనాబాణిఙ్ దూరం ఆతార్ ఇజి నీను నెసిన్. పుగెలు
హెర్ మొను ఇనికార్ వరి లొఇమనార్. 16ఒనెసిపొరు ఇండొణి వరిఙ్ 
పబు కనికారం తోరిస్ పిన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నఙి నండొ
సుటుక్ ఆదరిసాత్ న్. నాను జేలిల్దు మహిఙ్ బావాండు నా వందిఙ్ సిగు
ఆతాన్. 17గాని వాండు రోమ పటన్మ్ దు వాతివలె, నాను తోరిన్దాక
నండొ రెబాతాన్. 18నాను ఎపెసుదు మహివలె, వాండు నఙి నెగెండ
సుడ్ఃజి, ఎసొసాయం కితాత్ న్  ఇజి నీను బాగ నెసిని. పబు తీరుప్ కిని
దినమ్ దు పబు వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ పిన్.

2
1 అందెఙె నా మరిన్ లెకెండ్ మని నీను, కీసుత్ యేసు దయా

దరమ్మ్ దాన్ సతుత్ పొందిజి మన్ అ. 2నండొ లోకుర్ ఎదు నాను వెహి
నిజమాతిమాటెఙ్ నీను వెహిమని. అయామాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్
వరిఙ్ ఒపజెప్ అ. వారు యా నిజమాతి మాటెఙ్ మహివరిఙ్ బాగ
నెస్ పిసెత్ఙ్ బాఅటిన్కార్ ఆదెఙ్. 3ఒరెన్ నెగిగ్ విదెద్ కినికాన్ వనిన్ కసట్మ్ కు
ఓరిసిని లెకెండ్ నీను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ మా వెట కసట్మ్ కు ఓరిసి
మన్ అ. 4ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ మరిఆఇ పణిఙ
సొన్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సొహిఙ వనిన్ఙ్ సయ్ నమ్ దు ఏర్ పాటు
కితి అతికారిఙ్ సర్ ద కిబిస్ ఎన్. అయా లెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవ
పణిదు మన్ అ. 5 మరి అయాలెకెండె, ఉహ్ కిన్ పందెమ్ దు ఒరెన్ 
ఉహ్ కిన్కాన్ పందెమ్ దువెహిరూలువజఉహ్క్ఎండమహిఙ,వాండు
గెలెస్ ఎన్. వనిన్ఙ్ ఇనాయం దొహ్క్ ఎద్. అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్
సేవ పణిదుమన్ అ.

6 కసట్పడిఃజి పణి కిని ఒరెన్ రయు వనిన్ఙ్, పండితి పంటది తొలి
వంతుదొహ్ కెఙ్ వలె. అయాలెకెండ్ నీనుబా కీసుత్ సేవపణిదుమన్ అ.
7నాను ముసుక్ వెహి దనిన్ వందిఙ్ నీను మరి మరి ఆలొసనం కిఅ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను ఆలోసనం కితిఙ, నీను నెసెత్ఙ్ మనిన్ విజు
వనాక్ఙ్ వాండు అర్ దం కిబిసాన్న్.
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8 ఎసిత్వలెబా కీసుత్ యేసుఙ్ ఒడ్ఃబిఅ. సావుదాన్ దేవుణు వనిన్ఙ్ 
బతిక్సత్ మనాన్. దావీదు రాజుతెగగ్దు పుటిత్ మనికాన్. యాకదెనాను
లోకురిఙ్ వెహిస్నిసువార. 9నానుయాసువారవెహిస్నిఙ్,నఙిబాదెఙ్ 
వాజినె. తపుఙ్ కితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తొహిన్లెకెండ్, నాను తొహె ఆజిన.
గాని దేవుణు మాట తొహె ఆఎతాద్. 10అందెఙె, దేవుణు ఏర్ పాటు
కితి వరి వందిఙ్ నాను విజు కసట్మ్ కు ఓరిసిన. కీసుత్ యేసు వరిఙ్ బా
రకిస్సి,దేవుణుగొపప్జాయ్ దుమంజినిబాడిఃదు వనిన్ వెటఎలల్కాలం
వారుబామంజిని వందిఙ్, వరి వందిఙ్ నాను కసట్మ్ కు ఓరిసిన.

11 యా మాటెఙ్ నమిమ్దెఙ్ తగిన్క మాటు వనిన్ వెట సాతిఙ
వనిన్వెట బతిక్నాట్ మరి. 12మాటుమా కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ఙ వనిన్వెట
ఏలుబడిః కినాట్ మరి. వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇహిఙ వాండుబా మఙి నెస్ ఎ
ఇనాన్. 13మాటు నమిమ్దెఙ్ తగ్ ఇకాట్ ఇహిఙ వాండు ఎసిత్వలెబా
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఆజిమంజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ వాండె
తపెత్ఙ్ అట్ ఎన్.

నమకమాతినెగి పణిమణిసి
14 నాను ముసుక్ వెహి సఙతిఙ్ లోకురిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ.

ఇని ఇని మాటెఙ వందిఙ్ జటిఙ్ ఆమాట్ ఇజి దేవుణు ఎదు వరిఙ్ 
సరి దిదిఅ. అయాక పణిదిఙ్ రెఇక. వెనివరి నమకం పాడుః
కిజినాద్. 15 నెగిగ్ పణి మనిసి ఇజి దేవుణు బాణిఙ్ అనుపె ఆదెఙ్,
నీను అయ లెకెండ్ మండెఙ్ బాగ సుడ్ఃఅ. కిని పణిఙ వందిఙ్ 
దేవుణువెనబానివలె,సిగుఆఏండమంజినిపణిమనిసిలెకెండ్ నీను
మన్ అ. నిజమాతి మాట నెగెండ నెస్ పిసిన్ వనిన్ లెకెండ్ మన్ అ.
16 పణిదిఙ్ రెఇ, సెఇ మాటెఙణిఙ్ నీను దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నని మాటెఙ్ వరిగ్జి మంజినికార్ మరి ఒదె సెఇకార్ ఆజి
దేవుణు బాణిఙ్ దూరం ఆనార్. 17 మలెరియ నోబు నండొడారిఙ్ 
పాడు కిని లెకెండ్, వారు నెసిప్సిని మాటెఙ్ మహివరిఙ్ పాడుః కినె.
నని వరి లొఇ మనికారె హ మెనయ, పిలెతు ఇనికార్. 18 వీరు
నిజమాతి మాటెఙ డిఃసత్ సొహార్ . వారు తపు వెహిస్నార్, దేవుణు
సాతి సొహి వరిఙ్ మర్ జి బతిక్సత్ మనాన్ ఇజి ఆహె వెహిస్, ఇనిక
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నమిమ్దెఙ్ ఇజి నెస్ ఎండ, ఇతల్ అతాల్ కిజి సెగొండారిఙ్ బమమ్
కిజినార్. 19 అహిఙ్ బా, దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నిజమాతి మాట
తప్ ఎదు. అయాక నెగెండ నిలిస్ని ఉండి పునాది లెకెండ్ మనాద్.
‘పబు వనిన్ సొంత వరిఙ్ నెసాన్న్ ’ ఇజి, ‘యేసుఙ్ నా పబు ఇజి
ఒపుకొణికార్ విజెరెబాసెఇపణిఙాణిఙ్ దూరంఆదెఙ్ వలె’ఇజిఅయా
పునాదిదుముదపొకమనాద్ .

20ఉండి పెరి ఇండొ నండొ రకమ్ కాణి కుండెఙ్ మండిఙ్ మంజినె.
సెగం వెండిదాన్, బఙారమ్ దాన్ తయార్ కితికెఙ్ ,మరి సెగం సెకదాన్,
దులిల్దాన్ తయార్ కితికెఙ్. వినాక్ లొఇ వెండిదాన్ బఙారమ్ దాన్ 
తయార్ కితికెఙ్ నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. సెకదాన్, దులిల్దాన్ 
తయార్ కితికెఙ్ ఆఇ పణిదిఙ్ వాడుకొణార్. అయాలెకెండె,
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు, దేవుణు వందిఙ్ నెగిగ్ పణి
కిదెఙ్ తగిన్కార్ మంజినార్. ఆఇకార్ బామంజినార్.

21అందెఙె ఎయెన్ బాసెఇకెఙ్ విజు డిఃసిత్ఙ,వాండు నెగిగ్పణి కిదెఙ్ 
తగిన్కాన్ ఆనాన్. పెరి ఇండొణి ఎజుమాని, నెగిగ్ పణిదిఙ్ వాడుకొండెఙ్ 
కేట ఇడిత్ వెండి బఙారమ్ ది కుండెఙ్ మండిఙ్ లెకెండ్, వీండుబా
దేవుణు వందిఙ్ ఇని నెగిగ్ పణిదిఙ్ బాతగిన్కాన్ ఆనాన్.

22 దఙడాఃరిఙ్ మని ఉత్ పుత్ దాన్ దూరం మన్ అ. గాని
నీతి నిజయిదికెఙె కిదెఙె సుడ్ఃఅ. దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి
మాటెఙ్ నమిమ్అ. ఎసిత్వలెబా పేమ తోరిస్ అ. విజెరె వెట సాంతి
సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃఅ. నెగిగ్ మనుస్దాన్ పబుఙ్ పారద్నం
కినివరి వెట కూడ్ఃజి మన్ అ. 23 బుదిద్ సిలెల్ండ అరద్ం సిలెల్ండ
తరిక్సిని వరి బాణిఙ్ దూరం మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు జటిఙ్ 
పుటిసినార్ ఇజి నీను నెసిని. 24 దేవుణు పణి మనిసి జటిఙ్ ఆదెఙ్ 
ఆఎద్. గాని వాండు విజెరివెట కనికారం ఆజి మండెఙ్ వలె. నెగెండ
నేస్ పిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. ఓరిసినికాన్ ఆదెఙ్ వలె. 25 నిజమాతి
మాటెఙ, ఎదిసిన్ వరిఙ్ వాండు సార్ లిదాన్ వెహిస్ దిదిదెఙ్. వారు
పాపమ్ కు ఒపుకొడిఃజి, నిజమాతికెఙ్ నెసిన్ వందిఙ్, దేవుణు ఉండి
వేలావరిమనుస్మారిసాన్న్ సు. 26ఆహెవారుబుదిద్దువాజి,సయాన్ 
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ఉరిదాన్ తపె ఆనార్. సయాను, వనిన్ ఇసట్మ్ కు కిబిసెత్ఙె వరిఙ్ 
అసత్మనాన్. అందెఙె దేవుణు పణిమనిసి వరిఙ్ సార్ లిదాన్ వెహెఙ్.

3
కడెఃవెరి దినమ్ క వందిఙ్ వెహిస్నిక

1యేసుపబు వాని ముఙాల, కడిఃవెరి దినమ్ కాఙ్ నండొ తియెల్ 
ఆని రోసుక్ మంజినెలె ఇజి నీను నెస్ అ. 2-5 లోకుర్, వరిఙ్ వారె
నెగెండమండెఙ్ ఇజిసుడెఃఆనార్ డబుబ్దిఙ్ ఆసఆనార్. నాననికాన్ 
మరి ఎయెన్ బా సిలెన్ ఇజి వెహె ఆనార్. గర ఆనార్, దూసిసాన్ర్.
యాయబాబ్రిఙ్ లొఙిఎర్. మేలుదిఙ్ నెస్ ఎర్, సెఇకార్ ఆనార్. పేమ
సిలిల్కార్ ఆనార్, సెమిస్ ఇకార్ ఆనార్. సొండిఃఙ్ వెహిన్కార్ ఆనార్.
అణసె ఆఇకార్ ఆనార్. అడిఃవి జంతు నని మూర్ కమ్ దికార్ ఆనార్.
సొంత వరిఙ్ బామొసెం కినికార్ ఆనార్. బుదిద్ సిలెల్ండ ఇని ఇనికెఙ్ 
కినార్. గర ఆనార్. దేవుణుదిఙ్ పేమిస్ ఎండ వరి సుకమ్ కాఙ్ 
పేమిసాన్ర్. వారు దేవుణు బకి మనికార్ ఇజి ముసుక్నె తొరె ఆనార్ .
గాని వనిన్ఙ్ లొఙిదెఙ్ వాండు సీజిని సతుత్ దిఙ్ నెకిస్ పొకిస్నార్. నని
వరిబాణిఙ్ దూరంమన్ అ.

6-7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నని వరి లొఇ సెగొండార్, లోకుర్ వెట నెలవ్
ఆజి ఇలాక్ఙ్ వానారె, తపు బోదెఙ్ వెహిస్, బాన్ మని బుదిద్ సిలి
బోదెకాఙ్ మోసం కినార్. అవికు వీరు వెహిస్నికెఙ్ నమిమ్జి మోసెం
ఆనె. అవికు కితి నండొ పాపమ్ క వందిఙ్ వనాక్ గర్ బమ్ కు గదిసిని
మంజినె. అవికు, వనాక్ఆసెఙవిజుఎతుత్ కిజినెమంజినె. ఎసిత్వలెబా
నెసె ఆదెఙ్ ఆస ఆనె. గాని నిజమాతికెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజి టెటఙ్ నెస్ ఉ.
8 యెనె, యెంబె ఇనికార్ మోసెఙ్ ఎదిసిత్లెకెండ్, వీరుబా దేవుణు
వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఎదిసినార్. వీరు విరి మనుస్దు సెఇకెఙ్ నె
ఒడ్ఃబినార్. అందెఙె వారు నమిమ్జినికెఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ 9యెనె,
యెంబె బుదిద్ సిలికార్ ఇజి లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సుడిఃతి లెకెండ్,
వీరుబా బుదిద్ సిలికార్ ఇజి లోకుర్ విజెరె టెటఙ్ సూణార్ లె. అందెఙె
ఎలాకాలం దేవుణుమాటదిఙ్ ఎదిసిసొండెఙ్ వారు అట్ ఎర్.
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తిమోతిఙ్ ఆడసీజినాన్ .
10-11 గాని నాను నెస్ పిసిత్కెఙ్, నాను ఎలాగ బతిక్జి నడిఃత ఇజి

నాను కిదెఙ్ ఇజినాబతుక్దుమనిఉదెసం,నానుదేవుణుదిఙ్ ఎలాగ
నమిమ్జి మహ ఇజి, నఙి కితి కీడుదిఙ్ ఎలాగ ఓరిసత్ ఇజి, నాను
ఎలాగ మహి వరిఙ్ పేమిసత్ ఇజి నీను పూరి నెసిని. లోకుర్ నఙి
బాదెఙ్ కితివలెనాను ఎలాగ అయకెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ అటత్ ఇజి నీను నెసిని.
నఙి వాతి హిమ్ సెఙ్ విజు నీను నెసిని. అందియొకయ, ఇకొనియ,
లుస్ త ఇని పటన్మ్ కాఙ్ నఙి వాతికెఙ్ విజు నీను నెసిని. లోకుర్ 
కితి నండొ బాదెఙ్ నాను ఓరిసత్. గాని పబు వనాక్ బాణిఙ్ విజు
నఙి తపిసాత్ న్. 12 కీసుత్ యేసు వెట సమందం ఆజి, దేవుణు బకిదాన్ 
బతిక్దెఙ్ ఆస ఆని ఎయెరిఙ్ బా బాదెఙ్ వానె. 13 గాని సెఇ పణిఙ్ 
కినికార్ ని, మహివరిఙ్ మొసం కినికార్ ఇంక ఒదె పాడాఃనార్. వారు
మొసెం కినార్. మొసెం కిబె ఆనార్. 14-15గాని నీను, నెసిత్మనికెఙ్,
తప్ ఎండ నమిమ్జిమనికెఙ్ డిఃస్ ఎండమన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నిఙి
నెస్ పిసిత్ వరిఙ్ నీను నెసిని. ఇజివలెహన్ అసి నీను దేవుణు మాట
ఎలాగ నెసిత్ ఇజి నీను నెసిని. యాకెఙ్, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నీను ఇడిత్
నమమ్కమ్ దాన్,దేవుణునీపాపమ్ కాఙ్ నిఙిరకిస్సిన్ వందిఙ్ నిఙిగెణం
సీదెఙ్ అటెన్. 16దేవుణుమాటఙ్ విజుదేవుణు వనిన్ఊపిదాన్ వెహిస్
రాస్ పిసిత్కెఙె. అయాకెఙ్, నిజమాతికెఙ్ మఙి నెసిప్సెత్ఙ్, మా తపుఙ్ 
తోరిసెత్ఙ్, మఙి సరి దిదిదెఙ్, నీతి నిజయితికెఙ్ కిదెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ 
పణిదిఙ్ వానికెఙ్. 17ఈహ నె ఒరెన్ దేవుణు లోకు వాండు కిదెఙ్ 
మనికెఙ్ విజుకినాన్. విజునెగిగ్ పణికిదెఙ్ ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆనాన్.

4
1దేవుణు ఎదు,సాతివరిఙ్ బతిక్జినివరిఙ్ తీరుప్ సీని కీసుత్ యేసు

ఎదు నాను నిఙి ఆడ సీజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు మర్ జి వాజి
రాజు వజ ఏలుబడిః కినాన్ లె. 2 నాను నిఙి ఈహ ఆడ సీజిన
నీను దేవుణు మాట లోకురిఙ్ వెహ్ అ. లోకుర్ వినారొ, విన్ ఎరొ ఇజి
నెగిగ్ సమయం, ఆఇ సమయం తొఎండ ఎసిత్వలెబా అయాక వెహెఙ్ 
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తయార్ ఆజి మన్ అ. లోకురిఙ్ వరి తపుఙ్ తోరిసి వెహ్ అ. వరి
తపుప్ఙ దిదిఅ. వారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ పణస్ అ. నీను కోపం ఆఏండ
నిపాతిదాన్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ. 3ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ నిజమాతికెఙ్ 
విన్ ఎండ బతిక్ని కాలం వానాద్. గాని వరిఙ్ ఇసట్ం ఆని వజ లోతు
మాట వెహిన్ నని బోద కిని నండొండారిఙె వారు తపిసి డగు కినార్.
అందెఙె, నని వరిఙ్ తపిసి డగు కినార్. 4 ఇహిఙ, నిజమాతిమాట
వారు విన్ ఎర్ . గాని కత సాస్ తరమ్ క దరోట్ మరాన్ర్. 5 గాని ఓ
తిమోతి, నీను విజు వనాక్ లొఇ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మన్ అ. కసట్మ్ కు
ఓరిస్ అ. కీసుత్ యేసు వందిఙ్ సువార లోకురిఙ్ వెహ్ అ. దేవుణు
సేవపణి కినివలె, నీను కిదెఙ్ మనిక విజు పూరి కిఅ. 6 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానుపూజఆదెఙ్ సమయండగుఆతమనాద్. నానుసాదెఙ్ 
సమయం డగు ఆతమనాద్.

7 పందెమ్ దు ఒరెన్ కసట్బడిఃతి లెకెండ్, నాను సువార లోకురిఙ్ 
వెహిన్ వందిఙ్ కసట్బడిఃత. ఉహిన్ పందెమ్ దు, ఒరెన్ ఉహిన్క, పూరి
కిని లెకెండ్, నాను కిదెఙ్ దేవుణు నఙి వెహికెఙ్ పూరి కిత. దేవుణు
ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎత. 8 అందెఙె నఙి ఉండి ఇనాయం
మనాద్. నాను నీతి నిజాయితిదాన్ బతిక్తి దని వందిఙ్ సీని
ఇనాయం. అయాక ఆకరి దినమ్ ది తీర్ పుదు, నీతి నాయమ్ దాన్ 
తీరుప్ సీని పబు అయాక నఙి సీనాన్. నఙినె ఆఏండ వాండు వాని
దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆని విజెరిఙ్ సీనాన్.

9-10తిమోతి,నాడగుబేగివాదెఙ్ నీనుసుడ్ఃఅ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దెమ, యా లోకమ్ ది సఙతిఙ్ పేమిసి, నఙి డిఃసత్ సొహాన్ . వాండు
దెసలొనిక పటన్మ్ దుసొహాన్ . కెస్ కె ఇనికాన్ గలతియఇనిముటాదు
సొహాన్ . తీతు దెల్ మియజిలాల్ దు సొహాన్ . 11లూక ఒరెండె నా వెట
మనాన్. నీను వానివలె మారుక్ఙ్ నీ వెట కూకిస్ తగ్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,వాండు నఙి తోడుఃదిఙ్ బాగమంజినాన్. 12తుకికుఙ్ ఎపెసు
పటన్మ్ దుపోక. 13నీనువానివలెతొయపటన్మ్ దుకార్ పుఇనివనిన్
బాన్ నాను ఇటాత్ వాత సాలవ్ తగ్ అ. పుసత్కమ్ కుబా తగ్ అ, ముకెలం
తోలుదు రాసిత్ మనికెఙ్ .
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14అలెకెస్జండర్ ఇనికంసుతయార్ కినిసరాబునఙినండొబాదెఙ్ 
కితాత్ న్ .వాండు కితిదనిఙ్ పబువనిన్ఙ్ సికస్సీనాన్. 15వాండునిఙిబా
బాదెఙ్ కిఎండ నీను జాగర మన్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు బోదిసిత్
మాటెఙ,వాండు నండొ ఎదిసాత్ న్.

16నఙి ముఙాలె, కోరుట్ దు ఒసి వెనబాతివలె, నఙి నానెముదాయి.
ఎయెర్ బా నా దరొట్ వరిగ్ఎతార్. విజెరె నఙి డిఃసత్ సొహార్ . దినిన్
వందిఙ్ దేవుణువరిఙ్ సికస్ సిఎండమనీన్. 17అహిఙ,కోరుట్ దుమహి
యూదురు ఆఇకార్ విజెరె, నా వెట సువారపూరి విని వందిఙ్, పబు
నా పడఃకాద్ మంజి, నఙి సతుత్ సితాన్. నొరెస్ వెయుదాన్ తపిసిత్
లెకెండ్ సావు సికస్దాన్ తపిసాత్ న్. 18 అందెఙె, పబు నఙి విజు సెఇ
వనాక్బాణిఙ్ తపిసి,వాండు రాజు వజ ఏలుబడిః కిని పరలోకమ్ దు
నెగెండ కూకన్ ఒనాన్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం గవ్ రంమనీద్. ఆమెన్.

19పిసిక్లెఙ్,అకుక్లెఙ్,ఒనెసిపొరు ఇండొణివరిఙ్ నానువెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహ్ అ.

20 ఎరాసుత్ కొరింతు పటన్మ్ దు నిహన్. తొపిముఙ్ కసట్ం అరిఙ్,
వనిన్ఙ్ మిలెతుపటన్మ్ దుడిఃసత్ వాత. 21పినికాలంరెఎండముఙాలె,
నీను బేగివాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. యుబులు,పుదె, లిను, కల్ఉడియఇనికార్ 
నిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. అయలెకెండ్ యాపటన్మ్ దుమని
మహినమిమ్తిత్కార్ బావెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22ఓ తిమోతి, పబు నీ వెట తోడుః మనీన్. వనిన్ దయాదరమ్ం మీ
విజిదెరె వెటమనీద్.
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