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పేతురు రాసిత్ మొదొహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యా ఉతం రాసిత్కాన్ యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు.

రమారమి కీసుత్ సెకం 60 దుయా ఉతం రాసాత్ న్ . అయా కాలమ్ దు
ఆసియాదు బానె బతిక్జి మహి కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ వాజి మహె.
ఏలుబడిః కినిరాజుర్ కీసుత్ లోకాఙ్ వరినమకంవందిఙ్ హిమ్ సకితాత్ ర్ .
వరిఙ్ దయ్ రం కిబిసెత్ఙ్ యాఉతం రాసాత్ న్ . ముకెలమాతి మాటెఙ్ 
ఇహిఙ, కసట్మ్ కు వానివలె ఓరిసి మండెఙ్ , అతికారి లోకాఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్ , దేవుణు వందిఙ్ బతిక్దెఙ్ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.

1యేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పేతురు రాసిని ఉతం. పొంతు,
గలతీయ, కపదొకియ, ఆసియ, బితునియ ఇని దేసమ్ కాణ్ సెదితి
మని ఆఇ దేసెమ్ ది వరి లెకెండ్ మనివరిఙ్, ఎయెర్ ఇహిఙ దేవుణు
వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితి వరిఙ్ రాసిన. 2బుబాబ్తి దేవుణు మిఙి
ఎరిల్సెత్ఙె ఇజిఒడ్ఃబితాండెవనిన్ వందిఙ్ మిఙిఎరిల్సాత్ న్. యేసు కీసుత్ ఙ్ 
లొఙిజి వనిన్ నలదాన్ నొరె ఆజి సుబరం ఆజి మండెఙ్ దేవుణు ఆతమ్
మిఙి కేట కిత మనాన్. మిఙి దేవుణు దయా దరమ్ం, నిపాతి నిండిజి
మనీద్.
ఎలాకాలం ఎదు సుడ్ఃజిమండెఙ్ .

3-4 మాటు దేవుణుదిఙ్ నండొ పొగిడిఃనాట్. వాండె, మా పబు
ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ బుబబ్. దేవుణు గొపప్ కనికారమ్ దాన్ మఙి కొతత్
బతుక్ సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, యేసు పబుఙ్ సాతి వరి లొఇహాన్  
నికాన్. నికిఙ్ ఎలల్కాలం ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ కొతత్ బతుక్ మఙి
సితాన్. అకక్దె ఆఏండ మఙి ఉండి అకుక్ సితాన్. అకక్ పాడాఃజి
సొన్ ఇక, పూరి నెగిగ్క. ఎలల్కాలం మంజినిక. అకక్ పరలోకమ్ దు మీ
వందిఙ్ ఇటాత్ మనాన్. 5మీరు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిఙ్ దేవుణు వనిన్
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గొపప్ సతుత్ దాన్ మిఙి కాప్ కిజి ఇడాన్న్. కడెఃవెరి రోసాక్ణ్  మఙి వాని
సికస్దాన్ ఎలాగ గెలిప్సాన్న్ ఇజి తోరిసాన్న్ . 6 దినిన్ వందిఙ్ మీరు
నండొసరద్ ఆదు. గానిఏలు సెగం రోసుక్మిఙి కలిగ్తి అనెకమాతివిజు
రకమ్ కాణి కసట్మ్ క వందిఙ్ దుకం ఆదెఙ్ వలె. 7 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పడాఃజి సొని బఙారం సిసుదు ఇడిజ్ సుబం కినార్ గదె. అయ లెకెండ్ 
బఙారం ముసుక్ విలువమనిన్మీనమకమ్ బాకలిత్ సిలిక ఇజి రుజుప్ 
కిదెఙ్ వలె. ఆహెరుజుప్ కితిఙయేసుకీసుత్ తోరెఆనివలెననినమకమ్ 
వందిఙ్ మిఙిపొగ్ డిఃనాన్. మిఙి, గొపప్ గనం దొహ్ కాన్ద్.

8-9మీరు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ గాని వనిన్ఙ్ పేమిసినిదెర్ . ఏలు
సుడ్ఃఏండ మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిదెర్ . మరి, వెహెఙ్ ఆట్ ఇ
నని గొపప్ సరద్దాన్ సరద్ ఆజినిదెర్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి యేసు
కీసుత్ ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దానె, మీ పాణం ఎలాకాలం మంజిని
సికస్దాన్ గెలిసెత్ఙ్ అటాన్ద్ .

10 మిఙి వాని రకస్ణ వందిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ వెహి పవకరు
రెబాతరెబాగనెసెత్ఙ్ సుడుఃతార్ . దేవుణుమిఙిసీదెఙ్ ఇడిత్యాదయా
దరమ్ం వందిఙ్ వారు వరిగ్తార్. 11 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనుక గొపప్
గనం కలిగ్నాద్ ఇజి పవకరు లొఇ మనిన్ కీసుత్ ఆతమ్ అకక్ జరిగ్ఏండ
మహి నండొ ముందాల్ నె వరిఙ్ వెహ మహార్ . వెహిఙ్ దనిన్ అరద్ం
ఇనిక ఇజివారు రెబాతార్ . అకెక్ఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె,ఎలాగజరిగ్నెలెఇజి
రెబాతార్ . 12ఆహ రెబాతిఙ్ ,వారు వరి వందిఙ్ నెఆఎద్,మీవందిఙె
వెహిస్నార్ ఇజి దేవుణు ఆతమ్ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ 
దేవుణు పోకి వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మిఙి సువార వెహికార్ యాకెక్ఙ్ 
మిఙి నెసిప్సాత్ ర్. పరలోకమ్ దు మని దూతెఙ్ బా దినిన్ వందిఙ్ నెసెత్ఙ్ 
ఇజి ఆస ఆజినార్.

దేవుణు వందిఙ్ కేటఆజిమండు.
13అందెఙెమీమనుస్దిఙ్ తయార్ కిజి మండు. మనుస్దు అణసె

ఆజి మండు. యేసుకీసుత్ తోరె ఆనివలె మిఙి దొహ్ కిన్ దేవుణి దయా
దరమ్ం వందిఙ్ పూరి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 14 దేవుణుదిఙ్ 
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లొఙిజి వనిన్ కొడొఃర్ లకెండ్ మండు. ముఙల్ నె మీరు దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఎండ మహివలె సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్ లెకెండ్ ఆమాట్ . 15 గాని
మీరు కిని విజు దని లోనుబా దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆజి మండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్సొంతంఇజిమిఙిఇడిత్కాన్ పరిసుదంఆతికాన్.
16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్ . అయ లెకెండ్ 
మీరుబాపరిసుదంఆజిమండెఙ్ ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్.

17 బుబబ్ ఇజి కూకిస్ మీరు పారద్నం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్ వరి
పణిఙ సుడ్ఃజి ఇని తేడః సిలెల్ండ తీరుప్ కిజినాన్. అందెఙెమీరుయా
లోకమ్ దు కూడః వాతి వరిలెకెండ్ బతిక్ని వలె దేవుణుదిఙ్ తియెల్ 
ఆజిమండు. 18మీఅనిగొగొర్ బతిక్తి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ
బతిక్ని మీ బతుక్ పణిదిఙ్ రెఇక. ననిన్ బతుక్దాన్ యేసు పబునె
మిఙిడిఃబిసాత్ న్ . సిలెల్ండఆజిసొనివెండిబఙారంమిఙిడిఃబిస్ ఎతాద్ 
ఇజి నెసిన్దెర్ గదె. 19గాని ఇని తపు సిలి గొరె పిలల్ నని యేసుకీసుత్
విలువాతి నలదాన్ నె మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. 20యాలోకెమ్ దిఙ్ పుటి
సెలెండమహివలెనెదేవుణుయేసుకీసుత్ ఙ్ యాపణివందిఙ్ ఎరిల్సాత్ న్.
గాని యా కడెఃవెరి రోసాక్ఙ్ నె వనిన్ఙ్ పోకాన్. మీ వందిఙె పోకాన్.
21సాతి వరిబాణిఙ్ దేవుణు నికి యేసు కీసుత్ వెటనె మిఙి దేవుణు
ముసుక్ నమకమ్ మనాద్. నికిఙ్ వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి ఇటాత్ న్ .
అందెఙెమీ నమకం దేవుణుముసుక్ ఇడిత్దెర్. అందెఙె దేవుణు ఒటుట్
కితి దనిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినిదెర్.

22 నిజమాతి మాటదిఙ్ మీరు లొఙితిఙ్ మీరు టేటఙ్ ఆతిదెర్.
అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ కలిత్ సిలెల్ండ పేమిసినిదెర్. అహిఙ నిజమాతి
పేమదాన్ మీ మనుస్ పూరి సెమిసెత్ఙ్ వలె. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
సాజి సొని లోకాఙ్ ఆఏద్ . గాని ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణుదునె
మీరు పుటిత్దెర్. ఎలల్కాలం బతిక్ని దేవుణు మాటదాన్ నె మీరు మరి
పుటిత్దెర్.

24-25ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “విజెరె లోకుర్ గడిడ్ లకెండె వరి పేరు గడిడ్
పుఙు లెకెండె మనాద్ . గడి వహన్ద్. పుఙు రాలన్ అరాన్ద్. గాని
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పబు ఆతి దేవుణుమాటఎలల్కాలంమంజినాద్ ”,అయామాటఇనిక
ఇహిఙమిఙి సువార వెహిమనిమాటనె.

2
1-3యేసు కీసుత్ ఎసొ నెగిగ్కాన్ ఇజి మీరు నెసి సుడ్ఃజి మహిదెర్.

అందెఙె ఆఇ వనిన్ ముసుక్ కుట కినికెఙ్ , విజు మొసెం పణిఙ్ , మీ
మనుస్దు మనికెఙ్ , డాఃపిస్ మరి ఉండి వెహిన్కెఙ్ , కినికెఙ్, గోస,
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ దూసిసిన్క యాకెఙ్ విజు డిఃసుత్ . ఏలు పుటిత్ ఇజి
కొడొఃర్ లెకెండ్ దేవుణుమాట ఇని కలిత్ సిలిపాలు ఉండెఙ్ నండొ ఆస
ఆదు. దని సతుత్ దాన్ పిరిజిమీబతుక్ రకిస్సుత్ .

పాణంమనిన్ పణుకు, దేవుణుదిఙ్ ఎరిల్సిమనిన్లోకుర్ .
4మీరు బతిక్జిమని కీసుత్ బాన్ వాతిదెర్. ఇలుల్ తొహిన్కార్ పణిదిఙ్ 

రెఇక ఇజి నెకిస్ పొకి పణుకు లెకెండె కీసుత్ . లోకుర్ వనిన్ఙ్ నెకపొకార్ 
గాని దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ విలువాతికాన్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్ . 5మీరుబా
పణుకుఙ్ లెకెండె దేవుణు మండెఙ్ ఇజి తొహె ఆని గుడిదిఙ్ మీరు
పణుకుఙ్ లకెండ్. గాని కీసుత్ లెకెండ్ మీరుబాపాణంమని పణుకుఙె.
దేవుణుదిఙ్ కేట ఆతి పుజెరి లోకుర్ లెకెండ్ మండు. దేవుణుదిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి, వందనమ్ కు వెహిస్, వనిన్ఙ్ లొఙిజి మంజి యేసు కీసుత్
వలెహాన్ వనిన్ఙ్ తగితిపూజెఙ్ సీదు. 6దేవుణుమాటదుఈహ రాసత్
మనాద్ ఇనిక ఇహిఙ ఇదిలో నాను సియొనుదు ఉండి పణుకుదిఙ్ 
ఎరిల్సిన. అయా మూల పణుకు గొపప్ విలువాతిక. వనిన్ ముసుక్
నమకం ఇడిన్కాన్ ఎయెన్ బా సిగు ఆఏన్. 7 అందెఙె, యేసు కీసుత్ ఙ్ 
నమిమ్తిత్ మిఙి, యాపణుకు గొపప్ విలువాతి పణుకు. గాని నమిమ్ఇ
వరిఙ్ ఇనిక ఆనాద్ ఇహిఙ, “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్ పొకి పణుకునె
మూలదిఙ్ మూలపణుకు ఆతాద్”. 8మరిరాసత్ మనాద్ఇనికఇహిఙ
“అయ పణుకునె లోకాఙ్ ఆడుడ్ కినాద్. అయ పణుకుదిఙ్ తొరొడిఃజి
అరాన్ర్. ఎలాగ్ అరాన్ర్ ఇహిఙ దేవుణుమాటదిఙ్ లొఙిఎర్. దేవుణు
మాటదిఙ్ లొఙిఇకార్ అరాన్ర్ ఇజి దేవుణు ముందాలెన్ నెసాత్ ండె వెహ
మహాన్ .
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9 గాని మీరు దేవుణు ఎరిల్సిత్ జాతి. రాజుఙ్ పుజెరి లోకుర్.
దేవుణుదిఙ్ కేటఆతివనిన్సొంతలోకుర్. ఆహెపాపంఇనిసీకటిదాన్ 
వానిగొపప్ బమామ్తిజాయ్ దుమిఙి కూక తతాన్. వనిన్ గొపప్ బమామ్తి
పణిఙ వందిఙ్ సాటిసెత్ఙె ఇటాత్ న్. 10ముందాలమీరు దేవుణు లోకుర్ 
ఆఇకిదెర్. ఏలుదేవుణులోకుర్ ఆతిదెర్. ముందాలదేవుణు కనికారం
మిఙిదొహెక్ఎతాద్. ఏలు కనికారం దొహ్ కాద్.

11నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి బతిమాలిజ్ వెహిస్న,
మీరు యా లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ అఇదెర్ , ఆఇ దేసెమ్ ది వరి
ననికిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ మనిఆసెఙఅడుడ్ వాజిని ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ్ 
డిఃసుత్ . 12దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇ లోకుర్ నడిఃమి  మీరు నెగెండమండెఙ్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇని దని లొఇబా మిఙి సెఇకార్ ఇజి వారు వెహిఙ,
మీ నెగిగ్ బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణు తీరుప్ కిదెఙ్ వాని రోజుదు వారు
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ .

అతికారమ్ దుమనిన్ వరిఙ్ లొఙిజిమండు.
13-14 ఏలుబడిః కినివరి లొఇ పెరికాన్ ఆతి రాజుఙ్ గాని,

అతికారమ్ దు మని వరిఙ్ గాని కీసుత్ వెహి లెకెండ్ లొఙిజి మండు.
తపు కితి వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కితి వరిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ విరిఙ్ 
పోకాన్ గదె. 15 ఎందనిఙ్ లొఙిదెఙ్ ఇహిఙ, మీ నెగిగ్ పణిఙ తోరిసి
మీరుబుదిద్ సిలెల్ండవరిగ్నివరివెయుమూకెఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినాన్.
16మీరు డిఃబె ఆతి లోకుర్. అహిఙ, మీరు ఎయెర్ నెసెఎండ సెఇ
పణిఙ్ కిదెఙ్ ఆఎద్. దేవుణు అడిగ్ పణి కినివరి లెకెండ్ మండు.
17 విజెరిఙ్ మరాయ్ద సీదు. నమిమ్తిత్ వరిఙ్ పేమిసుత్ . దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆజి మండు. రాజుఙ్ మరాయ్ద సీదు. 18 పణి మణిసిర్ వరి
ఎజుమానిరిఙ్ నండొ మరాయ్ద సీజి లొఙిజి మండెఙ్. మీ ముసుక్
కనికారమ్ దాన్ సారిల్దాన్ మని వరిఙె ఆఎద్. మీ ముసుక్ కనికరం
సిలి వరిఙ్ బాలొఙిజి మండు. 19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాయం సిలెల్ండ
ఎయెన్ బామిఙిబాద కితిఙ అకక్మీరు దేవుణు వందిఙ్ ఓరిసుత్ . ఆక
నెగిగ్కదె. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతి పణినె. 20మీరు తపు కితి వందిఙ్ 



1పేతురు 2:21 vi 1పేతురు 3:3-4

ఉండి దెబ తిహిఙ అక ఓరిసిన్దెర్ . గాని మిఙి ఇని లాబం? గాని
దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి దనిఙ్ సికస్ వానివలె అక ఓరిసిత్ఙ ఆక
నెగిగ్కదె.దిని వందిఙె దేవుణు మిఙి ఏరాప్టు కితాత్ న్ . 21 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ కీసుత్ బా మీ వందిఙ్ కసట్ం ఓరిసాత్ ండె మీరుబా వాండు నడిఃతి
లెకెండ్ నడిఃదెఙ్ ఉండి గురు తోరిసత్ సితాన్.

22 “కీసుత్ ఇని తపుబా కిఎతాన్. వనిన్ మాటెఙ్ లొఇ ఇని
అబదద్మ్ బ సిలెల్తాద్ . 23వనిన్ఙ్ దూసిసిత్ వలె మర్ జి దూసిస్ ఎతాన్.
వనిన్ఙ్ మలెల్ఙ్ కితివలె వరిఙ్ బెదిస్ ఎతాన్. నాయమ్ దాన్ తీరుప్
కిని దేవుణుదిఙ్ వానిఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. 24 యేసుకీసుత్
సిలువాదు సాతివలె మా పాపమ్ కు పిండితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మాటుపాపమ్ కుపూరిడిఃసిసిదెఙ్ ఇజి,దేవుణు ఎదు సరిఆతిబతుక్
బతిక్దెఙ్ ఇజి. వనిన్ ఒడొఃల్ ది దెబెబ్ఙాణిఙ్ మాటు నెగెణ్ ఆతాట్ .
25 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు గొరెఙ్ లెకెండ్ తపిత్ సొహిదెర్. గాని ఏలు
గవుడుఃఎన్ ఆతి వనిన్ డగు, మీ పాణం కాప్ కిని వనిన్ డగు మర్ జి
వాతిదెర్.

3
ఆలిస్మాసిర్

1-2 అయావజనె, ఆలిస్క్ ఆతికెఙ్ వనాక్ సొంత మాసిరిఙ్ లొఙిజి
మండెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాసిర్ దేవుణు మాట నమిమ్ఇకార్ 
ఆతిఙ్ బా వనాక్ నెగిగ్ బతుక్దాన్ దేవుణుబాన్ వరిఙ్ తతెఙ్ అటెన్.
ఎలాగఇహిఙవనాక్కలిత్సిలిల్ బతుక్ని,దేవుణుముసుక్మనిన్తియెల్ 
సూణారె దేవుణుదిఙ్ నమిమ్నార్. 3-4 నెగెండ తోరె ఆదెఙ్ ఇజి బుర
డూసి మండెఙ్, బఙారం గొలుసుక్ ఇటిక్దెఙ్, నెగిగ్ పాతెఙ్ పొరాప్దెఙ్,
గాని వనక వందిఙె మనుస్ ఇడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ . మీ మనుస్దు ఇని
ఇనికెఙ్ ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి సుడ్ఃదు. ఇనికెఙ్ ఇహిఙసారిల్దాన్, నిపాతి
మనుస్దాన్, పాడాఃజి సొన్ఇ ననిన్ నెగిగ్ గుణమ్ కు మనుస్దు ఇడ్ఃదు.
ననిన్కదె దేవుణుదిఙ్ గొపప్ విలువాతికాద్ .
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5-6 అయావజనె, పూరబ్మ్ దు దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్
బోదెక్, దేవుణు ఒటుట్ కితి దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజి మహెనె, వనాక్
సొంతమాసిరిఙ్ లొఙిజి వనాక్ నెగిగ్ గుణమ్ కు అయాలెకెండ్ తోరిసెత్.
అబాహాం ఆలిస్ ఆతి సార ననిన్కదె. అది అబాహముఙ్ లొఙితాత్ దె,
వాండు నా ముసుక్ అతికారం మనిన్కాన్ ఇజి మరాయ్ద సితాత్ ద్.
మీరుబాఅయావజనె సరి ఆతికెఙ్ కిజి ఇనిదనిన్ఙ్ బాతియెల్ సిలెల్ండ
మహిఙసారపొటదిగాలిస్క్ ఆనిదెర్.

7 అయావజనె, మాసిర్ వరి బోదెకాఙ్, మఙి ఇంక సతుత్ తకుక్
మనికెఙ్ ఇజినెసి,వనాక్ఙ్ గవ్ రంసీజి,నెగెండసుడ్ఃజిమండెఙ్ వలె.
దేవుణు కనికారమ్ దాన్ సితిత్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ ఉండె లెకెండ్ 
మీ వెట వనకాఙ్ బా సీనాన్. అందెఙె వనాక్ఙ్ మీరు మరాయ్ద సీదెఙ్.
అయాలెకెండ్ కితిఙమీపారద్నమ్ దిఙ్ ఇని అడుడ్ బామన్ ఏద్.

సరిఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ వాజినిబాద
8 ఆకక్ర్ దు నాను విజేరిఙ్ వెహిస్న, ఉండె మనుస్ ఆజి మండు.

ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వనిన్ఙ్ సరద్ మహివలె గాని దుకం మహివలె
గాని కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండు. తంబెరిఙు లెకెండ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పేమకిజి మండు. ఒరెన్ మ రిఒరెన్ వందిఙ్ పాణం నొతెత్ఙ్.
నాను పెరిక ఇజి గర ఆఏండ విజెరె వెట ఉండె మనుస్ ఆజి మండు.
9ఎయెన్ బామిఙి కీడు కితిఙమర్ జి వనిన్ఙ్ కీడు కిమాట్. దూసిసిత్ఙ
మర్ జిదూసిసామ్ట్. ఆహెకిఏండవరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ రపిద్ఇజిదేవుణుదిఙ్ 
వెహ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ దొహ్ కెఙె,
దేవుణుమిఙి దీవిసెత్ఙె, వనిన్ వందిఙ్ ఎరిల్సి ఇటాత్ మనాన్. 10అందెఙె
“నెగిగ్ బతుక్ బతిక్దెఙ్ సుడ్ఃజినాన్, నెగిగ్ రోసుక్ గడ్ఃపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్ 
ఎయెన్ బాసెఇమాటెఙ్ వరిగ్ఏండ,అబదద్ంమాటెఙ్ వరిగ్ఏండమండెఙ్ 
వలె. 11 వాండు సెఇకెఙ్ డిఃసి మండెఙ్, నెగిగ్కెఙ్ కిజి మండెఙ్.
సమదనమ్ వందిఙ్ సుడ్ఃజి అకాక్దె దొహ్ కెఙ్ ఇజి దనిన్ వందిఙ్ 
రెబాదెఙ్. 12ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కిని వరిఙ్ 
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దేవుణు కాప్ కిజినాన్. వరి పారద్నమ్ కు వెనాన్. గాని సెఇ పణిఙ్ కిని
వరివెట దేవుణు వనిన్మొకొం కోపందాన్ ఇడాన్న్”.

13మీరు నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి నండొఆసఆజిమహిఙ, ఎయెర్ బా
బాద కిఏర్ గదె. 14గాని దేవుణు ఎదు సరి ఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ ఉండి
వేలా బాద వాతిఙ్ బా సరద్ ఆదు. వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. వరిఙ్ 
బెదిమాట్. 15-16మీమనుస్దు కీసుత్ ఙ్ మీపబు ఇజి బసె కిదు. మరి,
మీనమకమ్ వందిఙ్ మిఙివెన్ బానివరిఙ్ నెగెండ వెహెఙ్ ఎసిత్వలెబా
తయార్ ఆజి మండు. గాని సారిల్దాన్, దేవుణుదిఙ్ తియెల్ దాన్ 
వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మిఙి బెదిసినికార్ మిఙి దూసిసిని వలె
మీ మనుస్ దేవుణు ఎదు నిపాతి మండెఙ్. మీరు కీసుత్ లోకుర్ 
ఇజి, నెగిగ్ గుణమ్ కు కలిగ్ జి మనికార్ ఇజి సుడ్ఃజి వారు సిగు ఆదెఙ్.
17 సరి ఆతికెఙ్ కితి వందిఙ్ కసట్ం బరిసెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు ఇసట్ం ఆతిఙ
అకక్ నెగిగ్కాద్. సెఇకెఙ్ కితి వందిఙ్ కసట్ం బరిసిని ముసుక్ అకాక్దె
నెగిగ్కాద్. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ బా ఉండె సుటునె పాపమ్ కు
లాగ్ దెఙ్ సాతాన్. మఙి దేవుణుబాన్ తతెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎదు
నీతిమనికాన్ ఆతికాన్ దేవుణు ఎదు నీతి సిలెల్ండ మహి వరి వందిఙ్ 
సాతాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ సపాత్ ర్ . గాని దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నికాన్.
19 కీసుత్ ఆతమ్ అయాలోకమ్ దు తొహెఆతిమనివరి నడిఃమిసొహాండె
సువారసాటిసాత్ న్. 20వీరు నోవవుకాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఏండ
మహికార్. నోవవు ఓడః తయార్ కిజిమహివలె దేవుణు విరివందిఙ్ 
ఓరిసత్ మహాన్ . గానిఓడః తయార్ ఆతిఙ్ సెగొండారె, ఇహిఙఎనిమిది
మణిసిరె పెరి గడడ్దాన్ తపె ఆతార్. 21యాక బాపిత్సమ్ దిఙ్ పోలిత
మనాద్. యాబాపిత్సమ్ దానె దేవుణుమిఙి రకిస్సినాన్. యాబాపిత్సం
ఒడొఃల్ సుబబ్రం ఆదెఙ్ ఆఏద్ . గాని ఏలు దేవుణు ఎదు పాపం
సిలెల్ండమండెఙ్ ఒపుప్కొడ్ఃజినాప్ ఇజితోరిసెత్ఙెయాబాపిత్సం. యేసు
కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితిత్ఙ్ మీరు సావుదాన్ తపె ఆతిదెర్ ఇజి తోరిసెత్ఙె.
22 యేసు కీసుత్ సావుదాన్ నిఙితండె పరలోకమ్ దు ఎకిస్ సొహాండె,
దూతారిఙ,అతికారిఙ, సతుత్ మనిన్వరిఙ వనిన్ అడిగ్ ఇటాత్ ండె, దేవుణు
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ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్.

4
పేతురు రాసిత్మొదొహిఉతం

1అందెఙె కీసుత్ , వనిన్ ఒడొఃల్ దు కసట్ం ఓరిసిత్ లెకెండ్ కసట్ం ఓరిసెత్ఙ్.
మీరుబా మనుస్ తయార్ కిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒడొఃల్ దు
కసట్ం ఓరిసిన్కాన్ పాపమ్ దు నడిఃఏన్. 2 అహిఙ ఏలుహాన్ అసి
సావుదాక, మాములుక లోకుర్ ఆస ఆని వజ ఆఎద్, దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ బతిక్దెఙ్. 3 గడిఃసిత్ సొహి కాలమ్ దు దేవుణుదిఙ్ 
నెసిఇకార్ బతిక్ని లెకెండ్ మీరు బతిక్జి మహిదెర్. ఎలాగ ఇహిఙ,
రంకు బూలాజి, ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఆసెఙ్ ఆజి, కలుల్ ఉణిజి సోసి, సిగు
సిలెల్ండ డాటిస్ కరిగ్జిజి, కలుల్ విందుఙ్ నడ్ఃపిసి, దెయమ్ కాఙ్ పూజ
కిజి మహిదెర్. 4 ఏలు మీరు వరివెట కూడ్ఃఎండ, వారు కిని వెరి
పణిఙ్ లొఇ సొన్ ఎండ ఆజినిఙ్ వారు బమమ్ ఆజి మిఙి దూసిసినార్.
5గాని బతిక్ని వరిఙ్ సాతి వరిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మని
డేవుణుబాన్ వారు బతిక్తి బతుక్ వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ననిన్ సెఇకెఙ్ 
కిజి బతిక్తాత్ ర్ ఇజి వెహెఙ్ వలె. 6అందెఙె సాతిసొహి నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
సువారసాటెఆజిమహాద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాబతుక్దుమహివలె
లోకాఙ్ తీరుప్ లెకెండ్ సావు వానాద్. గాని సాతి వెనుక దేవుణు
బతిక్జిని లెకెండ్ బతిక్దెఙె.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ ఆకక్రి రోసుక్ వాజినాద్. అందెఙె నెగిగ్ బుది
కలిగ్ జిమండు. మనుస్దు అణసెఆజిమండు. నసిత్వలెమీరుపారద్నం
కిదెఙ్ అటిన్దెర్. 8 అకక్దె ఆఎద్. విజు దని ముసుక్ మని సఙతి
ఇనిక ఇహిఙ, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండ పేమ కిజి మండు.
ఎందనిఙ్ ఇ హిఙ మహికార్ కితి విజు తపుఙ్ మాటు పేమదాన్ 
సెమిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ . 9మొరొ ఆఏండ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డగు
కిజి సీనికార్ ఆజి మండు. 10ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు సితి
వరమ్ దాన్ తోడుః కిజిమండెఙ్. దేవుణు సితి విజు రకమ్ ది వరమ్ కు
నెగెండవాడు కొండెఙ్. 11ఎయెన్ బాదేవుణుమాటబోదిసాన్న్ ఇహిఙ
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వాండు దేవుణుమాట బోదిసెత్ఙ్ వలె. ఎయెన్ బామహి వరిఙ్ తోడుః
కిదెఙ్ ఇహిఙదేవుణు సితిసతుత్ దాన్ కిదెఙ్ వలె. యేసు కీసుత్ పేరుదాన్ 
దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డుః కలిగ్ దెఙ్ ఇజియాకెఙ్ విజుకిదు. వనిన్ఙ్ నెఅంతు
సిలెల్ండ ఎలల్కాలం గనమ్ ని, సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12 నాను పేమిసిని తంబెరిఙాండె, మీ నమకం ఎలాగ్ మహికద్ 
ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ సిసు నని పెరి కసట్మ్ కు వానివలె ఇనిక జరిగ్నాదొ
ఇజి బమమ్ ఆమాట్. 13 కీసుత్ మహిమదాన్ యాలోకమ్ దు వానివలె
మీరుబా గొపప్ సరద్ ఆజి మండెఙ్ ఇజి కీసుత్ ఓరిసిత్ కసట్మ్ క లొఇ
మీరుబా కూడిజ్ ఓరిసి సరద్ ఆదు. 14 కీసుత్ వందిఙ్ ఎయెన్ బా మిఙి
దూసలాడిఃతిఙ సరద్ ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙగొపప్ పెరికాన్ ఆతిఆతమ్,
ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ మీ ముసుక్ మనాద్. 15మీ లొఇ ఎయెన్ బా
ఓరిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అకక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ వందిఙ్ ఆఎద్. డొఃఙ కితి
వందిఙ్ ఆఎద్. సెన పణి కితి వందిఙ్ ఆఎద్. ఆఇ వరి వెట ఒడెః
ఆదెఙ్ ఆఎద్. 16 గాని మీ లొఇ ఎయెన్ బా కీసుత్ లోకు ఆతిదని
వందిఙ్ ఓరిసిత్ఙ సిగు ఆమాట్. గాని కీసుత్ పేరు అసిన్దని వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కిదెఙ్. 17 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు తీరుప్ వనిన్
లోకుర్ లొఇమొదొలిస్నికాలంవాతమనాద్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి
లొఇనెతీరుప్మొదొల్ సిత్ఙ సువారదిఙ్ లొఙిఇతివరి గతిఇనికఆనాదొ.
18 “దేవుణు ఎదు నితి నిజాయితిదాన్ మనిన్ వరిఙ్ నిసొస్ కసట్ం
వాతిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిఇకార్ ఎలాకాలంమనిన్ సికస్దాన్ తపె ఆదెఙ్ 
ఒదెద్ అట్ ఏర్ లె”, 19 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ కసట్మ్ కు
ఓరిసిన్కార్ వరి బతుక్, పుటిసిత్ దేవుణుబాన్ ఒపజెపెత్ఙవ్లె. వాండు
నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . వారు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజి బతిక్జిమండెఙ్.

5
పెదెద్లుఙ వందిఙ్ వెహిస్నిమాటెఙ్ .

1 కీసుత్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్క నాను సుడ్ఃత. కీసుత్ ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజితోరిసి గొపప్జాయ్ దాన్ మర్ జివానివలెనానుబా వనిన్జాయ్ దు
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మంజినాలె.అందెఙె, మీ లెకెండ్ ఒరెన్ పెదెద్లి ఆతి నాను పెదెద్లుఙు
ఆతి మిఙి దటిసి వెహిస్న. 2 గొరెఙ్ అడినికాన్ గొరెఙ నెగెండ
సూణి వజ మీ అడిగి మనిన్ దేవుణు లోకాఙ్ నెగెండ నడిఃపు. బలిమ్
కితిత్ఙ్ ఆఏద్ . పూరి మనుస్దాన్ కిదు. దేవుణు ఇసట్మ్ దు కూడిఃతి
లెకెండ్ సుడ్ఃదు. ఇనికదొ లాబం వానాద్ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్ .
గాని నెగిగ్ మనుస్దాన్ సుడ్ఃదు. 3 మీ అడిగ్ మని లోకాఙ్ ముసుక్
గరదాన్ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీ నెగిగ్ గుణమ్ కు సుడ్ఃజి వారుబా
అయాలెకెండ్ నడిఃని వజ మండు. 4అహిఙ గొరెఙ్ అడిని వరి లొఇ
పెరి గవుడుయెన్ ఆతికాన్ తోరె ఆనివలె ఎసెఙ్ బా పాడాఃజి సొన్ ఇ
మెరిసినిటోపిమిఙిదొహ్ కాన్ద్.

5అయవజనెఇజిరికిదెరా,మీరుబాపెదెద్ల్ ఙలొఙిజిమండు. ఒరెన్ 
మరి ఒరెన్ వెట తగిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ “గర ఆని వరిఙ్ 
దేవుణు ఎదిసినాన్. గాని తగె ఆతి మని వరిఙ్ వనిన్ దయా దరమ్ం
సీజినాన్”, 6అందెఙె దేవుణు, సరియాతి టయ్ ముదు మిఙి పెరికాన్ 
కిదెఙ్ ఇజి వనిన్ గొపప్ సతుత్ మని అతికారమ్ దిఙ్ తగె ఆజి మండు.
7మీ విసారమ్ కు విజు దేవుణు ముసుక్ పొకు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుమిఙి విజు సీదెఙ్ సుడ్ఃజినాన్.

8మీ మనుస్దు అణసె ఆజి మండు. నెగిగ్ బుదిద్ కలిగ్ జి తెలిదాన్ 
మండు. ఆకక్రిస్ని ఉండి పెరి నొరెస్ లెకెండ్ మిఙి విరోదమాతి
సయాన్ ఎయెరిఙ్ డిఃఙ్ దెఙ ఇజి రెబాజి బూలాజినాన్. 9 మీ
నమకమ్ దిఙ్ గటిఙ అసి సయానుఙ్ ఎదిసి మండు. విజు లోకమ్ దు
మని నమిమ్తిత్కార్ నినిన్ కసట్మ్ కాణ్ బాద ఆజినార్ ఇజి నెసి మండు.
10 గొపప్ దయా దరమ్ం మనిన్ దేవుణు, కీసుత్ వెట ఎలాకాలం మంజిని
జాయ్ దుమంజిని వందిఙ్ మిఙి కూకాన్ .మాటు కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ్ 
యాక జరిగ్జినాద్ . సెగం కాలం మీరు కసట్మ్ కు ఓరిసిత్ వెనిక దేవుణు
మిఙి విజు దనిన్ లొఇపూరి ఆతికార్ కదిల్ఏండ, సతుత్ దాన్ నిల్ పాన్న్ .
11వనిన్ఙె అంతు సిలెల్ండ ఎలాకాలం గొపప్ సతుత్ మనీద్ . ఆమెన్.

12దేవుణుగొపప్పేమకిజితోరిసిత్ నిజమాతిదయాదరమ్మ్ దు గటిఙ
నిలిస్ మండు, ఇజి నాను రాసిన. వెహిస్న. అయ కుపాదు గటిఙ
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నిలిస్మండు ఇజినాను బతిమాలిజ్న. యాకనానుబాగనమకమ్ ఇడిత్
సిలావ్ను దినిన్ వందిఙ్ నానుసాసివెహిస్న. యాకనానుబాగనమకం
ఇడిత్ సిలావ్ను ఇని వనిన్ కియుదాన్ రాసిప్సిన.

13 మీ లెకెండ్ బబులోను పటన్మ్ దు దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్
సఙమ్ దికార్ మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నార్. నఙిమరిన్ లెకెండ్ మని
మారుక్ మిఙి వందనమ్ కు వెహిస్నాన్. 14 కీసుత్ పేమదాన్ ఒరెన్ 
మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ముదు కిజి వందనమ్ కు వెహ . కీసుత్ బాన్ కూడిఃతి
మిఙి విజెరిఙ్ సమదనంమనీద్.
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