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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి పటన్మ్ దు
మని దేవుణు సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్ రుండి

ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
ఇకక్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొరింతి సఙమ్ ది వరిఙ్ రాసిత్మనిన్

రుండి ఉతం. యా ఉతమ్ దు పవులు వనిన్ వందిఙ్ , మరి వాండు
ఎలాగ సువార పణి కితాత్ న్ , మరి అయావలె వనిన్ఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ 
జరిగ్తె ఇజి యా ఉతమ్ దు లావ్ వెహిస్నాన్ . కొరింతి పటన్మ్ దు
మనిన్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ సెగొండార్ , ఆఇవరి బోద వెంజి పవులు
అపొసుత్ డు ఆఏన్ ఇజి వెహార్ . దనిన్ వందిఙ్ జవాబ్ వెహిలెకెండ్ 
యాఉతమ్ దు నండొ సఙతిఙ్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఇసట్మాతి వజ
యేసుపబునె వనిన్ఙ్ అపొసుత్ డు లెకెండ్ ఇడాత్ న్ ఇజి రుజుప్ కిజినాన్ .
వాండు కితిత్ పణిదునొ, వెహిమాటదునొ, వనిన్ బతుక్దునొ, ఇనికబా
తపుప్మహిఙతోరిసుత్ ఇజివరిఙ్ వెన్ బాజినాన్ . ననిన్వరివెటమొకొం
సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ తయారాజివాజినాన్ ఇజి వెహిస్ ఉతంముగిసినాన్ .
యేసుకీసుత్ సాజి మర్ జి నిఙితి వెనుక యాబబ్య్ ఆరునొ

యాబబ్య్ ఏడునొ పంటెఙ్ వెనుక యా ఉతం రాసాత్ న్ ఇజి దినిన్
వందిఙ్ నెసిత్కార్ నమిమ్జినార్ . పవులు మాసిదోనియదు మహివలె
బాణిఙ్ యాఉతంరాసత్ పోకాన్ ఇజిబావారు నమిమ్జినార్ .

1దేవుణు ఇసట్మాతి వజయేసు కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులుని
మాతంబెరి ఆతిమోతితి కొరింతి పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ ది
వరిఙ్ ని అకాక్య పాంతమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ 
విజెరిఙ్ రాసిని ఉతం. 2మాబుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ ని పబువాతి
యేసుకీసుత్ బాణిఙ్ దయాదరమ్మ్ ని సమాదనంమిఙిమనీద్.
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ఓదరిసిని దేవుణు
3 ఎసిత్వలెబా మా ముసుక్ కనికారం మనికాన్ ఆతి బుబబ్,

ఎసిత్వలెబామఙిఓదరిసిని దేవుణు ఆతి,మాపబు ఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ 
బుబబ్ ఆతి దేవుణు పొగిడెః ఆపిన్ . 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, విజు
కసట్మ్ కాఙ్ దేవుణుమఙిఓదరిసినిఓదరుప్దాన్ ఎలాగమరికసట్మ్ దు
మని వరిఙ్ బా ఓదరిసెత్ఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ ఆదెఙ్ ఇజి వాండు
మా విజు కసట్మ్ కాఙ్ మఙి ఓదరిసినాన్. 5 కీసుత్ వెట కసట్మ్ కు మా
బతుక్దు ఎలాగ లావ్ ఆజినెనొ, అయాలెకెండ్ నె కీసుత్ వెట ఓదరుప్బా
మా బతుక్దు నిండిజి పొఙిజి వాజినాద్. 6మాపు కసట్మ్ దు మనాప్ 
ఇహిఙ అకక్ మిఙి దేవుణు బాణిఙ్ ఒదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజిని దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె మాపు కసట్మ్ దు మనాప్. దేవుణు మఙి
ఓదరిసిత్ మనిక మిఙి ఓదరుప్ దొహ్ కెఙ్ ఇజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మఙి వాతిమని లెకెండ్ కసట్మ్ కు మిఙి వానివలె, అయాకెఙ్ మీరు
డిఃస్ ఏండ ఓరిసినివలె అయ ఓదరుప్ ఎలాగ మరిక ఇజి మీరు
నెసినిదెర్. 7 మఙి వాతిమని కసట్మ్ కాఙ్ మీరు ఎలాగ మా వెట
కూడ్ఃజిమంజినిదెరొ,అయలెకెండ్ నెమావెటఓదరుప్దుబా కూడ్ఃజి
మంజినిదెర్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమీవందిఙ్ మాపుఆసదాన్ 
ఎదు సూణిక కదిల్ఎండమంజినాద్.

8 తంబెరిఙాండె, ఆసియ పాంతమ్ దు మాపు ఓరిసిత్మని కసట్మ్ కు
మీరు నెస్ ఎండ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి మాపు కొరిజినాప్. మాపు
సానాప్ పెల్సు ఇజి ఒడిఃబితాప్. మఙి ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నని నసొ
కసట్మ్ కు మఙి వాతె. 9 నిజమె సావుదిఙ్ సికస్ మఙి దొహ్ క మనాద్ 
ఇజిమాపుఒడ్ఃబితాప్. గానిమాపు,మాముసుక్నెఆదారంఆఏండ,
సాతివరిఙ్ నికిన్ దేవుణుముసుక్నెఆదారంఆదెఙ్ ఇజినెఇకెక్ఙ్ విజు
మఙి జరిగ్తె. 10-11మీరుబామా వెట కూడ్ఃజి పారద్నం కిజి సాయం
కితిత్ఙ్, దేవుణు గొపప్ పెరి సావు నని కసట్ం కాణిఙ్ మఙి తపిసాత్ న్.
మరి వాని కాలమ్ దుబా తపిసినానెల్. వాండు మరి ఎసిత్వలెబా మఙి
తపిసిమంజినానెల్ ఇజి వనిన్ వందిఙ్ నెమాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి



2కొరింతి 1:12 iii 2కొరింతి 1:20

మంజినాప్. నండొండార్ పారద్నం కితిత్ఙ్, దేవుణు బాణిఙ్ అయ
పారద్నమ్ క వందిఙ్ మఙి కనికారం దొహ్ కి వందిఙ్, నండొండార్ మా
వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహన్రెల్.

12 మా గరబ్ం వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక ఇహిఙ, యా లోకమ్ దు
మని బతుక్దుబా, మరి మీవెట మనిన్ విజు సఙతిఙ లొఇబా గరబ్ం
గదిస్ ఎండ దేవుణు సితిత్మని నెగిగ్ మనుస్దాన్, లోకమ్ దు మనిన్ వరి
బుదిద్దాన్ ఆఏండదేవుణుదయాదరమ్మ్ దిసతుత్ దాన్ బతిక్తాప్. దినిన్
వందిఙ్ మాపు పొగ్ డిఃజినాప్. 13 సద్ విదెఙ్ నొ, పూరి అరద్ం కిదెఙ్ 
అట్ ఇ మాటెఙ్ నొ మాపు మిఙి రాసెత్ఙ్ సిలెల్. 14 ఏలు మీరు మఙి
సెగం నెసిత్ మనిదెర్. గాని పబు ఆతి యేసు మరిజ్ వాని దినమ్ దు
మాపుమీవందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహ్ నాన్ప్ లె. అయాలెకెండ్ మావందిఙ్ 
పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ అటిన్లెకెండ్ మీరుబా నఙి పూరి నెసిన్దెర్ లె ఇజి
మాపుఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాప్.

15యాలెకెండ్ మా మనుస్దు నమకం తప్ ఎండ మనిన్ఙ్, మిఙి
రుండి వంతుఙ్ లాబం మండెఙ్ ఇజి ముఙాల మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి
నఙి ఉండి ఉదెసంమహాద్ . 16ముఙాలమీడగు వాజిమాసిదోనియ
సొండెఙ్ ఇజి, మరి మాసిదొనియదాన్ మరిజ్ మీ డగు వాజి, మీరె
యూదయ దేసెం సొండెఙ్ మఙి పోకిన్దెర్ ఇజి నాను ఒడిఃబిత.
17యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినాను ఒడ్ఃబితివలె,యాకఇజిరిసఙతిఇజి
నాను ఒడ్ఃబితానా?. “ఒఒ” ఇజి వెహిస్ వెటనె “ఆఎద్, ఆఏద్ ” ఇజి
వెహెఙ్ యాకెఙ్ నానులోకమ్ దిఙ్ సెందితి లెకెండ్ కిజినానా?

18 దేవుణు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ ఇజి మనిన్ లెకెండ్ నె, మాపుమిఙి
వెహి మని మాటెఙ్ ఎసిత్వలెబా ‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినె, “ఆఏద్ ’ ఇజి
వెహిన్కెఙ్ ఆఉ. 19ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నావెట,సిలువానువెట,తిమోతి
వెటమీనడిఃమిసాటెఆతిమనిదేవుణుమరిసిఆతియేసుకీసుత్ ‘ఒఒ’
ఇజినొ ‘ఆఏద్ ’ ఇజినొ ఆఎతాన్ . గాని వనిన్ వెట అకక్ ఎసిత్వలెబా
‘ఒఒ’ ఇజినె మంజినాద్. 20 దేవుణు సితి పమాణమ్ కు ఎసొస్డు
ఆతిఙ్ బా,అకెక్ఙ్ విజు కీసుత్ వెట ‘ఒఒ’ ఇజినెమనెన్. అందెఙె దేవుణు
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గొపప్ పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఇజి కీసుత్ వెట ‘ఆమెన్ ’ ఇజి మాటు
వెహిస్నాట్.

21-22 మీ వెట మఙిబా కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి గటిఙ నిల్ పిస్
మంజినికాన్ దేవుణునె. బురదాన్ నూనె వాకిస్ కేట కితిత్ లెకెండ్ 
ఏరాప్టు కితిత్కాన్ దేవుణునె. వనిన్ సొంతం ఇజి మా ముసుక్ ముద
పోకిస్,వెనుకమఙిదొహ్ కెఙ్ మనిమేలుఙవందిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ వనిన్
ఆతమ్ ఇని బయాన్ మామనుస్ఙమఙి సితమనాన్.

23మీముసుక్ కనికారం మనిఙ్ నె నాను మరి కొరింతి పటన్మ్ దు
రెఎత, ఇనిదనిఙ్ దేవుణునెసాకిస్. 24అందెఙెమీరు దేవుణుముసుక్
నమకం ఇడిత్ దనిఙ్ మీముసుక్ అతికారం మనికాప్ ఇజి ఆఏప్ గాని
సరద్ వందిఙ్ మీవెట కూడ్ఃజి పణికినికాప్ లెకెండ్ నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుముసుక్ మని నమకమ్ దాన్ మీరు గటిఙ నిలిస్మంజినిదెర్.

2
1 అందెఙె మరి ఉండి సుటు దుకమ్ దాన్ మీ డగు రెఎ ఇజి నా

మనుస్దు నానె నిర్ ణెం కిత. 2 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మిఙి దుకం
తపిసత్ ఇహిఙ, నా వెట దుకం ఆతికారాతిమీరు ఆఏండ ఎయెర్ నఙి
సరద్ కిబిసాన్ర్?. 3 ఎందనిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను మిఙి రాసత్ ఇహిఙ,
నాను వానివలె, నఙి సరద్ కిబిసెత్ఙ్ మని వరివెట నఙి దుకం రెఎండ
మండెఙ్ వలె ఇజి రాసత్. మరి నఙిమని సరాద్ దు మీరుబానావెట సరద్
ఆనిదెర్ లె ఇజిమీ వందిఙ్ నామనుస్దు నమకం ఇటాత్ మన. 4మీరు
దుకం ఆదెఙ్ ఇజిఆఏద్ ,గానిమిఙినాను ఎసొనొపేమిసినఇజిమీరు
నెసెత్ఙ్ ఇజినె, నండొ దుకమ్ దాన్ మనుస్దు బాద ఆజి, ఎసొనొ కణెరు
వాకిస్మిఙిరాసత్ మన.

తపుప్ కితిత్ వరిఙ్ సెమిసిన్ వందిఙ్ 
5 ఎయెన్ బా దుకం కిబిసాత్ న్ ఇహిఙ, నఙినె లావ్ ఆఏండ, వాండు

మిఙి విజెరిఙ్ కండెక్ దుకం కిబిసత్ మనాన్. అందెఙె నఙి దుకం కిబిసిత్
వందిఙ్ నాను గటిఙవెహెఙ్ ఆఏద్ గదె? 6వనిన్ఙ్ మీలొఇనండొండార్ 
వెట సితి సికస్ సరి ఆనాద్. 7అందెఙెమీరు వనిన్ఙ్ సెమిసి ఓదరిసెత్ఙ్ 
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వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙవాండుమరి నండొదుకమ్ దుమడుఃగ్ జిమని
లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి. 8అందెఙెవనిన్ఙ్ మీరుపేమిసినిదెర్ ఇజి
మరివనిన్ఙ్ మీరుతోరిసెత్ఙ్ వలె ఇజినాను బతిమాలిజ్న. 9మీరు విజు
దనిఙ్ లొఙిజితగిన్కిదెర్ లెకెండ్ మంజినిదెరాఇజినెసెత్ఙ్ నెనానుమిఙి
రాసత్ మన. 10మీరు ఎయెరిఙ్ బాసెమిసిత్ఙనానుబావనిన్ఙ్ సెమిసిన.
మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా సెమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, మీ వందిఙ్ అకక్బా కీసుత్
ఎదు నాను సెమిసత్ మన. 11ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సయానుమాముసుక్
గెలిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజినానుసెమిసత్ మనన్. మరివనిన్సెఇపణిఙవందిఙ్ 
మాటు నెస్ ఇకాట్ ఆఎట్ గదె?

కొతత్ ఒపుప్మానం వందిఙ్ సాటిసిన్కార్.
12 కీసుత్ సువార సాటిసెత్ఙ్ నాను తోయ పటన్మ్ దు వాతివలె అబెబ్

నెగిగ్ అవ్ కాసం దేవుణు నఙి సితాన్. 13గానినా తంబెరి ఆతి తీతుఙ్ 
తొఎండనామనుస్దునిపాతిసిలెల్ండఆతిఙ్,వరిఙ్ నానుసొనిస్నఇజి
వెహిస్ అబెబ్ణిఙ్ మాసిదోనియసొండెఙ్ సోత.

14 గాని మాపు దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ వెట కూడిఃతి మఙి దేవుణు ఎసిత్వలెబా గెలిసిత్ వరి
సరద్దాన్ నడిఃపిసినాన్. ఉండి నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ విజుబాన్ మాపు
సాటిసిన్ సువారదాన్ కీసుత్ వందిఙ్ విజెరెనెసిత్లెకెండ్ వాండు కిబిసాన్న్.
15దేవుణు రకిస్సిత్ వరి నడిఃమి,పాడాఃజిసొనిస్ని వరి నడిఃమిమాపు
దేవుణుదిఙ్ కీసుత్ ది నెగిగ్ వాసనం లెకెండ్ ఆత మనాప్. 16పాడాఃజి
సొనిస్ని వరిఙ్ మాపుసాతి ఒడొఃల్ ది కంపు లెకెండ్ మనాప్. దేవుణు
రకిస్సిన్ వరిఙ్ బతుక్ సిజినినెగిగ్ వాసనంలెకెండ్ మనాప్ . నినిపణిదిఙ్ 
తగిన్కాన్ ఎయెన్ మనాన్ ? 17మహినండొండార్ లెకెండ్,లాబం రపిద్ 
ఇజి దేవుణు మాటదిఙ్ బేరం కినికాప ఆఎప్. దేవుణు బాణిఙ్ పోకె
ఆతివరి లెకండ్ కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి నీతినిజాయిదాన్ దేవుణు ఎదు
మాపువరిగ్జినాప్.
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3
1 మరి మఙి మాపె మరిజ్ పొగ్ డిఃజి వెహెఙ్ మొదొలిస్నాపా?

సెగొండారిఙ్ అవ్ సరం మని లెకెండ్ మీబాణిఙ్ నొ, మిఙి తోరిసెత్ఙ్ 
ఇజినొ, కీదు పోకిస్ని నెల్ వ కిబిసిన్ ఉతమ్ కు మఙిమండెఙ్ నా? 2మా
మనుస్ఙ రాసె ఆతిమనిలోకుర్ విజెరె నెసి సదివ్జిని ఉతమ్ కు మీరె.
3 పణకుదాన్ తయార్ కితిత్ బలెల్ఙ ముసుక్ గీసిత్ మనిక ఆఏద్ , మరి
సిరదాన్ రాసిత్క ఆఏద్ , గాని లోకురి మనుస్ ఇని మెతాని బలెల్ఙ
ముసుక్, మాపు కితిత్ సువార పణిదాన్ బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్,
రాసెఆతిమనికీసుత్ బాణిఙ్ వాతిమనిఉండిఉతమ్ నెమీరుఇజిమీరె
తోరిసినిదెర్.

4 కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు మా మనుస్దు నసొస్ నమకం మనాద్.
5 మాపు కిజిని పణిఙ్ విజు మా సతుత్ దాన్ మాపె కిజినాప్, ఇజి
ఒడ్ఃబిదెఙ్ మా లొఇ ఇనికబా సిలెల్ద్. యాకెఙ్ కిదెఙ్ మని సతుత్
దేవుణు బాణిఙ్ నె వాతాద్. 6 వాండె మఙి కొతత్ ఒపుప్మానమ్ దిఙ్ 
నెగెండ పణికనికార్ ఇజి ఇటత్ మనాన్. కొతత్ ఒపుప్మానం ఇహిఙ
అసరమ్ దాన్ రాసిత్క ఆఎద్, బతిక్జిని దేవుణు ఆతమ్దాన్ వాతిక.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅసరమ్ దాన్ రాసెఆతిపమాణంసావుతపిసినాద్.
ఆతమ్దాన్ వాతిపమాణంపాణం సీజినాద్.

కొతత్ ఒపుమానం ఇనిగొపప్ పెరి సఙతి.
7పణకు బలెల్ఙ ముసుక్ అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతిమనిసావుతపిసిత్

పమాణం నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ . 8 ఇహిఙ, మోసెమొకొం తగిజి
సొనిస్ని జాయ్ దాన్ మహిఙ్ బా, ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్మొకొమ్ దు
తినాఙ్ బెసెత్ఙ్ అట్ ఇ లెకెండ్ గొపప్ పెరి జాయ్ దాన్ మహాన్ . అకక్
అయాలెకెండ్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ మని పణిఙ్ 
దనిన్ఙ్ ఇంక ఎసొస్నొ గొపప్ పెరిక ఆఏదా? 9లోకురిఙ్ తీరుప్ తీరిసి
సికస్ సీని పణి నసొస్ గొపప్ పెరిక మహాద్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ నీతి
నిజాయితిదికార్ కిజినియాపణి, దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరిక మంజినాద్.
10ఏలుమనికఒదెగొపప్పెరికఆతికఆతిఙ్,దినిఙ్ పోలిసిసుడ్ఃతిఙ,
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ముఙాల గొపప్ పెరిక మహి దనిఙ్ ఏలు ఇనిక సిలెల్ండ ఆతాద్.
11 అసరమ్ దాన్ రాసె ఆతి, కండెక్ కాలం మహి యా పమాణం
యాలెకండ్ గొపప్ పెరికవాతాద్ ఇహిఙ, ఎసిత్వలెబామంజినియాకొతత్
పమాణంమరి ఒదె గొపప్ పెరికమంజినాద్.

12మాపుయాలెకెండ్ ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజిమంజినాట్. అందెఙె
మామనుస్దు దయ్ రమ్ దాన్ మనాప్. 13మాపుమోసెలెకెండ్ ఆఏప్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఇసాయేలు లోకుర్ వనిన్ మొకొమ్ దు మని తగిజి
సొని జాయ్ దిఙ్ బేస్ ఎండ మోసె వనిన్ మొకొమ్ దు టుకుర్ ఇటాత్ న్.
14 గాని వరి మనుస్ గుడిః ఆత మహాద్ . అందెఙె ఏలుబా వారు
పడాఃయి ఒపుమానం సదివ్జినివలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ అయా
టుకుర్ ఏలుబా లాగె ఆఏండ అయా లెకెండ్ నె మనాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ కీసుత్ వెటనె అకక్ లాగె ఆజినాద్. 15 ఏలుదాక మోసె రాసిత్
మనికెఙ్ వారు సదివ్జిని వలె వరి మనుస్ఙ ముసుక్ ఉండి టుకుర్ 
మని లెకెండ్ నె మనాద్. 16 గాని ఎయెన్ బా ఎసిత్వలెబా పబువాతి
యేసుకీసుత్ దరిఙ్ మహిఙవనిన్బాణిఙ్ టుకుర్ లాగెఆజినాద్.

17 పబు ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్నె. పబు ఆతమ్ మఙి విడుఃతల
కిజినాద్. 18మాటు విజెటె టుకుర్ మన్ ఇమొకొమ్ దాన్, ఆదమ్ దాన్ 
జాయ్ తోరితిలెకెండ్,పబుజాయ్ తోరిసినాట్. ఆతమ్ఆతిపబుబాణిఙ్ 
వాని జాయ్ దాన్ మరి ఒదెద్ జాయ్ ఆజి వనిన్ మూరి లెకెండ్ ఆజి
మంజినాట్ లె.

4
ఒడొఃల్ ఇని ఇసాక్ కుండలొఇమనిన్ ఆసిత్

1దేవుణు కనికారమ్ దానెమాపుదేవుణు పణిదుమనాప్ . అందెఙె
మాపు మనుస్దు దయ్ రం సిలెల్ండ ఆఏప్. 2 మాపు సిగు లాగిజ్ని
డాఃఙిజి కిజిమహి పణిఙ్ డిఃసత్ సితాత్ ప్. మాపు మోసెం కిదెఙ్ ఇజి
సుడ్ఃఎప్. మాపు దేవుణు మాట మని లెకెండ్ దనిఙ్ మారిస్ ఎండ
వెహిస్నాప్. మాపు మొసెం కిదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃఏప్ . మాపు దేవుణు
మాట మనిన్ లెకెండ్ మారిస్ ఏండ వెహిస్నాప్ . అకాక్దె ఆఏండ
నిజమాతికెఙ్ విజెరిఙ్ నెసినిలెకెండ్ వరి గరబ్మ్ దిఙ్  ఎదుమఙిమాపె
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నెగెండ దేవుణు ఎదు బతిక్జినాప్. 3మాపు వెహిస్ని సువార డాఃఙె
ఆతి మహిఙ, అకక్ పాడాఃజి సొనిస్ని వరిఙె డాఃఙె ఆత మనాద్.
4 దేవుణు మూరి ఆతిమని కీసుత్ జాయ్ ఆతి సువారదిఙ్ జాయ్,
వరిఙ్ తొర్ ఏండ మంజిని వందిఙ్ యా తరమ్ దిఙ్ అతికారి ఆతి
సెతూను నమకం సిలిల్కార్ ఆతివరి మనుస్ది కణకెఙ్ గుడిడ్ కిబిసాత్ న్.
5-6 “సీకటిదాన్ జాయ్ ఆపిద్”, ఇజి వెహిదేవుణునె, కీసుత్ మొకొమ్ దు
మనిజాయ్ దేవుణు గెణమ్ దిజాయ్ మఙిమండెఙ్ ఇజి వనిన్ జాయ్ 
మామనుస్ఙ జాయ్ సీని లెకెండ్ మఙి సితత్ మనాన్. అందెఙె మఙి
మాపె ఆజి సువార సాటిస్ ఏప్. గానియేసుకీసుత్ పబు ఇజి ఒడిఃబిజి,
మాపుయేసు వందిఙ్ మిఙిపణి కినికాప్ ఇజి సువారసాటిసినాప్.

7అహిఙ విజు దనిన్ఙ్ మిసిత్యాసతుత్ మాది ఆఏద్,గాని దేవుణు
బాణిఙ్ వాతిక ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఇజియా నెగిగ్ ఆసిత్ మా ఒడొఃల్ ఇని
ఇసాక్ కుండెఙ లొఇ మఙి దొహ్ క మనాద్. 8 విజు దరిఙాణిఙ్ గటిఙ
సీపెఆజినికాప్ గానిపెడెఃహికాప్ ఆఏప్. ఇనిక కిదెఙ్ నొఇజితెలిల్ఎండ
ఆతికాప్ గాని ఇనిన్ ఆస సిలిల్కాప్ ఆఏప్. 9హిమ్ సెఙ్ కిబె ఆజినాప్ 
గాని డిఃసి సిబె ఆతికాప్ ఆఏప్. డెఃయె ఆజి అడిఃగి అరికాప్ గాని
నాసనం ఆజినికాప్ ఆఏప్. 10 మాపు ఎసిత్వలెబా మా ఒడొఃల్ దు
యేసు సావుదిఙ్ బరిసినాప్, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ యేసు బతుక్బా మా
ఒడొఃల్ దాన్ తొరె ఆదెఙ్ వలె ఇజి. 11ఏలు బతిక్జినికాప్ ఆతిమాపు
ఎసిత్వలెబా యేసు వందిఙ్ సావుదిఙ్ ఒపజెపె ఆజినాప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ నాసనం అజి సొని మా ఒడొఃల్ దు యేసు బతుక్ తొరె ఆదెఙ్ 
వలె. 12అందెఙె సావుమాలొఇ పణి కిజినాద్ గానిమీలొఇ పాణం
పణి కిజినాద్.

13 “నాను నమిమ్త మనన్. అందెఙె నాను వరిగ్త మనన్”, ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. అయాలెకెండ్ మనిన్ మనుస్దాన్ 
మాపుబానమిమ్తమనాప్,అందెఙెవరిగ్జినాప్. 14ఇనిక ఇహిఙ, పబు
ఆతి యేసుఙ్ సాతి వరిబాణిఙ్ నికికాన్, యేసు వెట మఙిబా నికిస్
మీవెట వనిన్ ఎదు నిల్ పాన్న్ ఇజిమాటు నెసినాట్.

15దేవుణుదయాదరమ్ంమరిఒదెద్ నండొండారిఙ్ అందిజిసారిన్వలె,
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నండొ పారద్నమ్ కు కిజి, మరి వందనమ్ కు వెహిస్ వారు దేవుణుదిఙ్ 
గవ్ రం సీనార్ లె. యాకెఙ్ విజుమీవందిఙ్ నె.

16 అందెఙె మాపు మనుస్దు దయ్ రం సిలిల్కాప్ ఆఏప్. వెలిల్ తోరె
ఆజిని మా ఒడొఃల్ పాడాఃజి సొనిస్నాద్ గాని మా మనుస్దు మాపు
రోజు రోజుదిఙ్ కొతత్ సతుత్ మనికాప్ ఆజినాప్. 17 మాపు ఓరిసిని
యా సాణెం మంజిని ఇజిరి కసట్మ్ కు, మఙి వనకాఙ్ విజు మిసిత్క
ఆతి ఎలాకాలం మంజిని గవ్ రం దొహ్ కిస్నె. 18 అందెఙె మాపు
తోరిజినివనకముసుక్మనుస్ ఇడ్ఃఏండ,తోర్ ఇవనకవందిఙ్ నెఎదు
సుడ్ఃజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిన్కెఙ్ సెగం కాలమ్ నె మంజినె,
తోర్ ఇకెఙ్ ఎలాకాలంమంజినికెఙ్.

5
1 యా బూమి ముసుక్ మాపు బతిక్జిని గుడారం* లెకెండ్ 

మని మా ఒడొఃల్ ఎసిత్వలె నాసనం ఆతి సొహిఙ్ బా, మా వందిఙ్ 
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు లోకు కికాక్ణిఙ్ తొహిక ఆఏండ, దేవుణు
తయార్ కితిత్ మనిన్ ఎలాకాలం మంజిని ఉండి ఇలుల్ మంజినాద్ 
ఇజి మాపు నెసాన్ప్. 2 పరలోకమ్ దు మనిన్ ఇలుల్ లెకెండ్ మనిన్
ఒడొఃల్ దుమండెఙ్ ఇజిఆసదాన్ యాగుడారంఆతిఒడొఃల్ దుమాపు
ములుఙిజినె మంజినాప్ . 3మాపు అబెబ్ ఒడొఃల్ మనిన్ వరి లెకెండ్ 
మనిన్ఙ్ మా ఆతమ్ డుమ్ డ లెకెండ్ తోర్ ఏప్ . 4 గుడారమాతి యా
ఒడొఃల్ దాన్ మనిన్వలెమాటు ములుఙిజి బరు పిండ్ జిని వరిలెకెండ్ 
మంజినాప్ . యా ఒడొఃల్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు మని ఒడొఃల్ దు మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజినాప్.
అందెఙె సావు మనిన్ యా ఒడొఃల్ ఎసెఙ్ బా సావు సిలిల్ పాణం మని
ఒడొఃల్ లెకెండ్ మారాన్ద్ లె. 5 వనిన్ ఆతమ్దిఙ్ బయాన్ లెకెండ్ మఙి
సితిమనికాన్ ఆతిదేవుణునెదినిన్ వందిఙ్ మఙితయార్ కితత్ మనాన్.
6 అందెఙె మాపు ఎసిత్వలెబా మనుస్దు దయ్ రం మనికాప్. మాపు

* 5:1 5:1 ఇలల్, గుడుస ఇజిబాఒడ్ఃబిదెఙ్ ఆనాద్ 
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యాఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జినిదాక పబుబాణిఙ్ దూరంమనాప్ ఇజి
నెసినాప్.

7మాపుదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దానెబతిక్జినాప్. కణకెఙ
తోరిజ్ని వనిన్క దటాఙ్ ఆఏద్. 8యాఒడొఃల్ దు బతిక్ని దనిన్ఙ్ ఇంక,
యాకడిఃసిసిజిపబు వెటమంజినికాదెమఙిఒదెఇసట్ం,దినిన్ వందిఙ్ 
మఙి మనుస్దు దయ్ రం మనాద్, ఇజి నాను వెహిస్న. 9 అందెఙె,
మా ఒడొఃల్ దు ఇబెబ్ బతిక్జి మహిఙ్ బా, యాక డిఃసి సీజి పబు
వెట మహిఙ్ బా వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి మాపు గురి
సుడ్ఃజినాప్. 10 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఒరెన్ యా ఒడొఃల్ దాన్ 
మహివలె కితిత్ పణిఙ వందిఙ్, అయాకెఙ్ నెగిగ్కెఙ్ ఆతిఙ్ బా, సెఇకెఙ్ 
ఆతిఙ్ బా దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ దొహిక్ని వందిఙ్ మాటు విజెటె కీసుత్
నాయం తీరిసిన్ బాడిఃదు తోరె ఆదెఙ్ వలె.

మహివరిఙ్ దేవుణు వెట కూలతొహ్ పిసిన్ పణి
11 అందెఙె దేవుణుదిఙ్ ఎసొస్నొ తియెలాజి మండెఙ్ ఇజి నెసినె,

మహి వరిఙ్ అయాలెకెండ్ మండు ఇజి బుదిద్ వెహిస్నాప్. మాపు
ఎలాగమరికాప్ ఇజిదేవుణు నెసినాన్. మీగరబ్ం ఎదుమీరుబామఙి
నెసినిదెర్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. 12మరి మాపు మీ ఎదు మా
వందిఙ్ పొగ్ డిఃజివెహెఙ్ ఇజిసుడ్ఃఏప్,గానిమావందిఙ్ పొగ్ డిఃదెఙ్ 
మిఙిఉండిఅవ్ కాసం సీజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమనుస్దు మనికెఙ్ 
నెస్ ఏండ, వెలిల్ తొరిన్కెఙ్ సుడ్ఃజి పొగ్ డిఃజి వరిగ్జిని వరివెట మరిజ్
వెహెఙ్ మీరు అటిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజినె. 13మాపు వెరిదికాప్ లెకెండ్ 
మనాప్ ఇహిఙ అకక్ దేవుణు వందిఙ్ నె. నెగిగ్ బుదిద్ మనికాప్ ఇహిఙ
అకక్మీవందిఙ్ నె. 14 కీసుత్ పేమమఙిబలవంతం కిజి నడిఃపిసినాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ విజెరె వందిఙ్ ఒరెన్ సాతాన్ అందెఙె విజెరెసాతార్ 
ఇజి ఇని అనుమానం సిలెల్ండ నెసినాప్. 15 మరి, వాండు విజెరె
వందిఙ్ సాతాన్ ఇజిబతిక్జినికార్ ఏలుదాన్ వరివందిఙ్ నెబతిక్ఏండ
వరి వందిఙ్ సాజిమరిజ్ నిఙితి వనిన్ వందిఙ్ నెబతిక్దెఙ్ ఇజి నెసినాప్.

16 అందెఙె ఏలుదాన్ మాపు ఎయెర్ వందిఙ్ బా యా లోకమ్ దు
మనికార్ ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ ఒడిఃబిఏప్. కీసుత్ ఙ్ వందిఙ్ బా ముఙాల
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యాలెకెండ్ నెఒడిఃబితాప్ గానిఏలుదాన్ వనిన్ వందిఙ్ అయాలెకెండ్ 
ఒడిఃబిఏప్. 17 అందెఙె, ఎయెన్ బా కీసుత్ వెట కూడిఃతిఙ, వాండు
కొతాత్ ఙ్ తయార్ ఆజినాన్. పడాఃయికెఙ్ విజు సొహె, ఇదిలో విజు
కొతాత్ కెఙ్ ఆతె. 18యాకెఙ్ విజు దేవుణు బాణిఙ్ నె ఆతె. దేవుణు
వెట పగాతికాట్ మఙి కీసుత్ వెట, దేవుణుమఙి వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ 
కితాత్ న్ . మరిమహికార్ దేవుణు వెట వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ తయార్ 
కిని పణిబామఙి ఒపజెపాత్ న్. 19అహిఙ, దేవుణు లోకురి పాపమ్ కు
విజు వరి ముసుక్నె మొప్ ఏండ, లోకమ్ దు మని వరిఙ్ కీసుత్ వెట
వనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ కితాత్ న్ . మహి వరిఙ్ దేవుణు వెట కూలెఙ్ 
లెకెండ్ కిబిసిన్ అయ మటెఙ్ మఙి ఒపజెపాత్ న్. 20 అందెఙె మాపు
కీసుత్ ఙ్ బోగటు వెహిన్కాప్. దేవుణు మా వెట మిఙి బతిమాల్ జిని
లెకెండ్ వరిగ్జినాన్. మీరు దేవుణు వెట పగాతికిదెర్ లెకెండమన్ ఏండ
వనిన్వెటరాజినమాజివనిన్ఙ్ కూలెఙ్ లెకెండ్ మండు ఇజిమాపుకీసుత్
వందిఙ్ మిఙి బతిమాల్ జినాప్. 21మాటు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు
నీతినిజాయిమనికాట్ ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఇని పాపం సిలిల్కాన్ ఆతి
కీసుత్ ఙ్ మావందిఙ్ పాపం ఆదెఙ్ ఇటాత్ న్.

6
1 దేవుణు వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాప్ ఇజి మపు మిఙి

బతిమాలిజ్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ మిఙి దొహ్ కి మనిన్ వనిన్
దయా దరమ్ం పణిదిఙ్ రెఇదని లెకెండ్ మీరు కిదెఙ్ ఆఎద్. 2 “నీను
మొరొ ఆతిక తగితి సమ్ యమ్ దు నాను వెహమనన్. రకిస్సెత్ఙ్ మనిన్
రోజుదు నాను మిఙి సాయం కిత మనన్ ఇజి వాండు వెహిస్నాన్”,
ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. అందెఙె నాను వెహిస్న, ఇకాక్దె
దేవుణుది తగితి సమయం. ఇకాక్దె దేవుణు రెసిసిని రోజు.

పవులుఙ్ వాతి కసట్మ్ కు
3ఎయెరిఙ్ బ ఇనితొరొఇడ్ఃఎండమపుకిజినివిజుపణిదు ఎలాగ

మరినిందబారెఎండమాపుసుడ్ఃజినాప్. 4విజువనాక్లొఇదేవుణు
వందిఙ్ పణి కినికాప్ ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్. ఎలగ ఇహిఙ
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కసట్మ్ కు విజు గొపప్ఙ ఓరిసినిబాన్, సమెఙ లొఇ బాద ఆనిబాన్,
దుకమ్ దు, 5డెఃయె ఆనిబాన్, జెలిదు మనిన్బాన్ ,మహికార్ గొడొఃబ
ఆనిబాన్ , కసట్బాడ్ఃజిపణికినిబాన్,నిదసిలిల్ రెయ్ కాఙ్,బఙఆతివలె,
దేవుణు వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజి మఙి మాపె తోరిసినాప్. 6మాపు
ఇని తపుప్బా సిలెల్ండ మహప్. అరద్ం కిజి నెసినిబాన్, ఓరిసినిబాన్,
దయ ఆనిబాన్, దేవుణు ఆతమ్ వెట, కలిత్ సిలిల్ పేమదాన్, 7 నిజమాతి
మాటెఙ్ వరిగ్ని దనిన్ లొఇ, దేవుణు సతుత్ లొఇ, ఉణిర్ డెబ కికాక్ణిఙ్ 
నీతి నిజాయితి ఇని ఆయుదమ్ కు అసిన్బాన్, 8మరాయ్ద సితిత్బాన్,
సిగు ఆతిబాన్ ,పొగ్ డెః ఆనిబాన్, సెఇమటెఙ్ వెహెఆనిబాన్  దేవుణు
వందిఙ్ పణికినికాప్ ఇజిమఙిమాపెతోరిసినాప్. నిజమాతికెఙ్ మాప్ 
వరిగ్జినాప్ గాని అబదద్ం వరిగ్నికాప్ ఇజి లోకుర్ మఙి ఒడ్ఃబిజనార్.
9 విజెరె బాగ నెసిత్కార్ గాని ఎయెర్ బా నెస్ ఇ వరిలెకెండ్ మనాప్.
సాజిని వరిలెకెండ్ మహిఙ్ బామాపు బతిక్జినాప్. డెఃయె ఆజినాప్ 
గాని సపె ఆఏప్. 10 దుకమ్ దాన్ మనిన్కాప్ గని ఎసిత్వలెబా సరద్
మనిన్కాప్. బీదాదికాప్ గాని నండొండారిఙ్ ఆసిత్ మనిన్కార్ కిజినాప్.
ఇనికబా సిలిల్కాప్ గాని విజుమనిన్కాప్.

11 కొరింతి పటన్మ్ దికిదెరా, ఇనికబా డాఃప్ ఎండ మా మనుస్దు
మనిన్కెఙ్ విజు మీవెటమాపు వరిగ్త మనాప్. 12మాపుమీ వందిఙ్ 
పేమదాన్ కికుక్ సాపిస్నాప్. మీరు మూకి కికుక్బా మా వందిఙ్ 
సాప్ ఇదెర్. 13మీరునాకొడొఃర్ ఇజిమిఙియాలెకెండ్ వెహిస్న. మాపు
మీ వందిఙ్ కితిత్ లెకెండ్ మీరుబామా వందిఙ్ కిదు. మావందిఙ్ మీ
పేమతోరిసుత్ .
నమిమ్ఇ వరి వెటజతత్ కూడ్ఃదెఙ్ ఆఏద్ .

14 నమిమ్ఇ వరివెట మీరు జతత్ కూడ్ఃజి మనామ్ట్. నీతి
నిజాతిమనికార్ ని సెఇకార్ ఎలాగ కుడ్ఃజి మండెఙ్ అటెన్? జాయ్ ని
సీకటిఎలాగఉండెబాన్ కుడ్ఃజిమండెఙ్ అటెన్? 15కీసుత్ ఙ్ పగాతికాన్ 
ఆతి బెలియాలుదిఙ్ * కీసుత్ వెట ఇని పొతుత్ మనాద్. నమిమ్తి వరిఙ్ 

* 6:15 6:15 బెలుయాల్ ఇహిఙ సయాను
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నమిమ్ఇవరిఙ్ ఇనిపొతుత్ మనాద్ ? 16దేవుణు గుడిఃదిఙ్ బొమెమ్ఙవెట
ఇని పొతుత్ మనాద్ ? మాపుబతిక్జిని దేవుణుది గుడిః ఆత మనాప్.
అహిఙ దేవుణు వెహి లెకెండ్ నె, “నాను వరివెట బతిక్జి వరివెట
నడిఃన. నాను వరిఙ్ దేవుణు ఆజిమంజినాన్ లె. వారునాలోకర్ ఆన
మంజినార్”. 17 “అందెఙె వరి బాణిఙ్ వెలిల్ వాజి కేట మండు”, ఇజి
పబు వెహిస్నాన్. “సుబారం సిలిల్ ఇని దనిఙ్ బా ముట్ మాట్, నాను
మిఙిడగు కిన”, 18 “నానుమిఙిబుబబ్ ఆనమంజిన,మరిమీరు నఙి
మరిసిర్ గాలిస్క్ ఆనిదెర్ లె”, ఇజి విజు సతుత్ ఙ్ మనికాన్ ఆతి పబు
వెహిస్నాన్”.

7
1 నఙి ఇసట్మాతి తంబెరిఙాండె, దేవుణు మఙి యాలెకెండ్ 

పమాణమ్ కు సితత్ మనాన్. అందెఙె ఒడొఃల్ దిఙ్ ని ఆతమ్దిఙ్ సెఇకెఙ్ 
కిజిని విజు వనక బాణిఙ్ దూరం మంజి మఙి మాటె సుబారం కిజి,
దేవుణుదిఙ్ గొపప్ మరాయ్ద సీజి, పూరి నెగిగ్కాట్ ఆజి మంజినాట్.
2మీమనుస్ఙ మఙి బాడిడ్ సిదాట్. మాపు ఎయెరిఙ్ బా ఇని తపుబా
కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బాపాడ్ః కిఎతాప్. ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబామోసెం
కిజి లాగ్ గె ఆఎతాప్. 3మీరు తపు కితిత్దెర్ ఇజి మీ ముసుక్ తపు
మోపెత్ఙ్ ఇజి నాను ఇక వెహ్ ఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను ముఙాల
వెహి మనిన్ లెకెండ్ మీరు మఙి నండొ డగుహికిదెర్. అందెఙె మాపు
బతిక్తిఙ్ బామీ వెటనె, సాతిఙ్ బామీ వెటనె ఎసిత్వలెబామంజినాప్.
4మీవందిఙ్ నామనుస్దు నండొ దయ్ రంమనాద్. మీవందిఙ్ నాను
గొపప్ పొగ్ డిఃజిన. నాను ఓదరుప్దాన్ నిండిత మనన్. నఙి నండొ
కసట్మ్ కు వాతెగానినాను గొపప్ ఓదరుప్దాన్ మనన్.

5 మాపు మాసిదోనియాదు వాతి వెననుకబా కండెక్ బా రోమ్ దెఙ్ 
అట్ ఏతాప్. విజు దరిఙాణిఙ్ మఙి కసట్మ్ కునె మహె. వెలిల్హన్ 
గొడఃబెఙ్, మా లొఇ ఇహిఙ తియెల్ దాన్ మహప్. 6 గాని ఇని ఆస
సిలెల్ండ అడిఃగి అరి వరిఙ్ ఓదసిసిని దేవుణు, తీతు వాతిఙ్ వనిన్వెట
మఙి ఓదరిసాత్ న్. 7వాండు వాతి దని వెటనె ఆఏండ, మీరు వనిన్ఙ్ 
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ఓదరిసిత్ దనివెటా దేవుణుమఙి ఓదరిసాత్ న్. నావందిఙ్ మీమనుస్దు
మని పేమ వందిఙ్, మీరు నా వందిఙ్ నండొ దుకం ఆతి వందిఙ్,
మరి నా వందిఙ్ మీమనుస్దు ఎసొస్ ఆస మనాద్ ఇజి వాండు నఙి
వెహాన్ . అందెఙె నాను మరి ఒదె గొపప్ సరద్ ఆత. 8నాను మిఙి రాసిత్
ఉతమ్ దాన్ మీరు దుకం ఆతిఙ్ బా, నఙి దని వందిఙ్ విసారం సిలెల్ద్ .
అయ ఉతం మిఙి సెగం రొసుక్ దుకం కిబిసాత్ ద్ ఇజి నెసాత్ నె విసారం
అసత్. 9గానినాను ఏలు దని వందిఙ్ సరద్దాన్ మన. మీరు దుకం ఆతి
వందిఙ్ ఆఏద్,గానిమీరుఅయదుకమ్ దాన్ దేవుణుఎదుమీతపుఙ్ 
ఒపుకొడ్ఃజి మారు మనుస్ పొందితిదెర్ ఇజి నాను సరద్దాన్ మన.
దేవుణు ఇసట్మాతివజనెమీరు దుకం ఆతిదెర్,అందెఙెదనివెటమిఙి
ఇనికబా నసట్ం రెఎత. 10దేవుణు ఇసట్మాతి వజవాజిని దుకమ్ దాన్,
దేవుణు మిఙి రకిస్సిన్ లెకెండ్ మీ లొఇ మారు మనుస్ పుటిసినాద్.
అయ మరు మనుస్ దుకం పుటిసిఏద్. లోకమ్ దిఙ్ సెందితి దుకం
సావు తపిసినాద్. 11 దేవుణు ఇసట్మాతి వజ వాతియా దుకమ్ దాన్ 
మీరు ఎసొనొ జాగర మనికిదెర్ ఆతిదెర్. మరి మీరు కలిత్ సిలికిదెర్ 
ఇజితోరిసెత్ఙ్ ఎసొనొఆస,తపుప్ పణి వందిఙ్ ఎసొనొకోపం రెపిసాత్ ద్ .
మరి, దేవుణు వందిఙ్ ఎసోనొతియెల్, దేవుణు వందిఙ్ ఎసొనొపేమ,
దేవుణు వందిఙ్ పణి కిదెఙ్ మనుస్దు ఎసొనొ ఆస, నయం జరిగ్జి
మండెఙ్ ఇజి ఎసొనొ ఆస, మీ లొఇ పుటిసాత్ ద్. యావిజు సఙతిఙ
వందిఙ్ మీరు నెగిగ్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిబె ఆతె.

12 అందెఙె, నాను మిఙి ఉతం రాసిత్క అయ సెఇ పణి కితిత్ వనిన్
వందిఙ్ ఆఏద్. వాండు కితిత్ పణిదాన్ దుకం ఆతి వనిన్ వందిఙ్ బా
ఆఏద్. గాని మా వందిఙ్ మీ మనుస్దు ఎసొనొ ఆస ఆజినిదెర్ ఇజి
దేవుణు ఎదు మీరు నిజం నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను రాసత్. 13యా విజు
వనాక్ వందిఙ్ మాపు ఉసార్ కిబె ఆతాప్. అకాక్దె ఆఏండ, మీరు
తీతు మనుస్ సలాఙ్ కితిత్ వందిఙ్ వాండు సరద్దాన్ మనికబా సుడ్ఃజి
మాపు మరి ఒదెద్ సరద్ ఆతాప్. 14 నాను మీ వందిఙ్ తీతు ఎదు
పొగ్ డిఃజి వెహి వందిఙ్ మీరు నఙి సిగు కిఇతిదెర్. మాపుమిఙి వెహి
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విజు మాటెఙ్ ఎలాగ నిజమాతికెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ నె మీ వందిఙ్ 
తీతు వెట పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ బా నిజం ఇజి తోరె ఆతె. 15 మీరు
విజిదెరె వనిన్ఙ్ లొఙిజి, ఎసొనొ తియెలాజి ఆజి, వణకుదాన్ వనిన్ఙ్ 
డగు కితిత్దెర్. అకక్ ఎతుత్ కినివలె మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని
పేమ మరి ఒదెద్ పిరిజినాద్. 16 మరి మీ వందిఙ్ మనుస్దు పూరి
దయ్ రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఆనాద్ ఇజినాను సరద్ మనన్.

8
దేవుణుదిఙ్ సంత సీని వందిఙ్ 

1 తంబెరిఙాండె, మాసిదోనియాదు మనిన్ దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
దేవుణు తోరిసిత్ మనిన్ వనిన్ దయా దరమ్ం వందిఙ్ మీరు నెసి మండెఙ్ 
ఇజి మాపు కోరిజినాప్. 2 వరిఙ్ వాతి గొపప్ పెరి కసట్మ్ కాణిఙ్ 
వారు పరిస కిబె ఆతార్ గాని ఒదెద్ సరద్ ఆజి మహార్ . వారు గొపప్
బీదదికార్ ఆతి మహిఙ్ బా దేవుణు వందిఙ్ నండొ సీదెఙ్ అకక్
వరిఙ్ అడుడ్ కిఏతాద్. 3నాను వరి వందిఙ్ వెహిస్ని సాసయ్ం ఇనిక
ఇహిఙ, వరిఙ్ ఎసొ సీదెఙ్ అటాన్రొ అయాలెకండ్ నె వారు సితాత్ ర్,
నిజమె వరిఙ్ సీదెఙ్ అటిన్ దనిఙ్ ఇంక లావ్ నె సితార్. వరి సొంత
ఇసట్మ్ దాన్ సితాత్ ర్. 4 నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజిని యా సాయమ్ దు
వరి వంతుఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్ ఇజి వరిఙ్ అవ్ కాసం సీదెఙ్ వారు మఙి
నండొ బతిమాలితార్. 5 వారు కితిత్క మాపు ఒడిఃబితి లెకెండ్ బా
ఆఏతాద్. ముఙాల వరిఙ్ వారె పబుదిఙ్ సితాత్ ర్. వెనుక దేవుణు
ఇసట్మాతి వజ వరిఙ్ వారె మఙిబా సితాత్ ర్. 6అందెఙె తీతు మీ లొఇ
మొదొల్ సిత్ లెకెండ్, కనికారమ్ దాన్ కిజిని యా పణి పూరి కిదెఙ్ ఇజి
మాపు వనిన్ఙ్ ఉసార్ కిబిసాత్ ప్. 7మీరు విజు వనాక్ లొఇ ముఙాల
మనికిదెర్. అహిఙదేవుణుముసుక్మనినమకమ్ దు,మాటెఙవరిగ్ని
దని లొఇ, గెణమ్ దు, మహివరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మనిన్ ఆసాదు, మా
వందిఙ్ మనిన్ పేమాదు ముఙాల మనిన్ లెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ 
సీని కనికారమ్ దాన్ కిజిని యా పణిదుబా మీరు ముఙాల మండెఙ్ 
వలె.
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8 ఇకక్ నాను మిఙి ఉండి ఆడ సితిత్ లెకెండ్ వెహ్ ఏ, గాని సీదెఙ్ 
ఇజిమహివరిఙ్ మనిన్ ఆసదిఙ్ పోలిసిసుడ్ఃతిఙ,మీమనుస్దుమని
పేమ ఎసొస్ నిజమాతిక ఇజి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను వెహ. 9మీరు మా
పబు ఆతి యేసుకీసుత్ దయాదరమ్మ్ దిఙ్ నెసిన్దెర్ గదె? వాండు గొపప్
ఆసిత్ మనిన్కాన్ గానివాండుమీవందిఙ్ బీదవాండుఆతాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు ఆసిత్ మనిన్కిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె బీదవాండు
కిబె ఆతాన్.

10యా సఙతిఙ వందిఙ్ మీరు యా లెకెండ్ కితిత్ఙ బాగ మనాద్ 
ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. నీరొండు, యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆస మనికిదెరె
ఆఏండ, సీదెఙ్ బా మీరె ముఙాహికిదెర్. 11 అందెఙె, మీరు సీదెఙ్ 
ఎలాగ ఆస ఆజినిదెరొ, దనిఙ్ తగితి లెకెండ్, ఇహిఙ మిఙి కలిగ్తి
మనిదనిఙ్ తగితి లెకెండ్ సీజి యా పణి పూరి కిదు. 12 ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ ఇజి మనుస్ మహిఙ, అటిన్ దనిన్ఙ్ ఇంక మిసిత్ ఆఏద్,
గాని వనిన్ఙ్ మని దనిన్ఙ్ తగితి లెకెండ్ సితిత్ఙ, అకక్ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్మాతిక ఆజినాద్.

13 మహి వరిఙ్ సులు ఆజిమంజి మిఙి లావ్ బరు మండెఙ్ 
ఇజి ఆఏద్ గాని విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ బరు మనిన్ద్ ఇజినె
మాపు కోరిజినాప్. 14 ఏలు మిఙి లావ్ మనిక వరిఙ్ అవ్ సరమ్ క
వందిఙ్ సితిత్ఙ, వరిఙ్ లావ్ మనిన్వలె మీ అవ్ సరం వందిఙ్ మరిజ్
సీనార్ లె. అయాలెకెండ్ నె విజెరిఙ్ ఉండె లెకెండ్ మంజినాద్.
15 “లావ్ పెహి వనిన్ఙ్ ఇనిక మిగిలిల్ఏతాద్. తకుక్ పెహి వనిన్ఙ్ 
సాల్ ఏండ ఆఏతాద్”.* ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్ నె.
16మీ వందిఙ్ మా మనుస్దు మనిన్ ఆస లెకెండ్ నె, దేవుణు తీతు

* 8:15 8:15 నిరగ్మకాండం 16:8 ఇసాయేలు లోకుర్ అయ్ గుపు దేసమ్ దాన్ కనాను
దేసం సొనిస్ మహివలె, వారు బిడిఃఙ్ బూమిదు 40 పంటెఙ్ మహివలె మనన్నె వరిఙ్ 
ముకెలమతి తిండి ఆత మహాద్ . బిడిఃఙ్ బూమిదు మహివలె వరిఙ్ సరిఆతి తిండి సిలెల్ద్ 
ఇజివారు దేవుణు వెటసణఙితార్ . దేవుణుఆగసమ్ దాన్ వరిఙ్ మనన్ సితాత్ న్ . రోజుపెందల
మనన్ వారు మనిన్బాన్ , ఇజిరి బెలల్మ్ లెకెండ్ బూమిదు అరిస్ మహాద్ . రోజు రోజుదిఙ్ సరి
ఆతికఅయరోజుదునె దేవుణు వరిఙ్ సీజిమహాన్ . వారు కనాను దేసంఅందిజిబాణకతిండి
తినిదాక దేవుణు వరిఙ్ మనన్ సీజిమహాన్ . (యెహొసువ 5:12)
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మనుస్దుబా ఆస సితిత్ వందిఙ్ నాను దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్న. 17 తీతు మాపు వెహిక విహన్. అకాక్దె ఆఏండ వనిన్ఙ్ 
వాండె ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ మీ డగు వాజినాన్. 18 సువార పణిదు
విజు సఙమ్ కాఙ్ వనిన్ పణి వందిఙ్ పేరు మనికాన్ ఆతి మరి ఒరెన్ 
తంబెరిబా వనిన్ వెట పోకిస్నాప్. 19 అకాక్దె ఆఏండ, పబుఙ్ పేరు
వాదెఙ్ ఇజిని మహి వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ మామనుస్దు మనిన్ ఆస
తోరిసెత్ఙ్ ఇజినెమాపు కనికారమ్ దాన్ కిజినియాపణి కిజినాప్. యా
సంత అసి మాపు సొనివలె, మా వెట వాదెఙ్ ఇజి విజు సఙమ్ కు
కూడ్ఃజియా తంబెరిఙ్ నె ఎరిల్సత్ మనార్. 20విజు సఙమ్ కు కూడ్ఃజి
లోబం కిఏండ సితిత్ యాసందదాన్ మాపుపణి కితిత్ వందిఙ్ ఎయెర్ బా
మా ముసుక్ ఇని తపుబా వెహ్ ఏండ గొపప్ జాగరదాన్ మనాప్.
21అందెఙె పబు ఎదునె ఆఏండ లోకురి విజెరి ఎదుబా సరి ఆతికెఙ్ 
కిదెఙ్ జాగరమనాప్.

22 అకాక్దె ఆఏండ, వరివెట మరి ఒరెన్ తంబెరిఙ్ బా పోకిస్నాప్.
నండొ పణిఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ వనిన్ఙ్ పరిస కిజి వనిన్ మనుస్ది
ఆస నెసత్ మనాప్. ఏలు మీ వందిఙ్ వనిన్ మనుస్దు మని గొపప్
దయ్ రమ్ దాన్ ఆస ఒదెద్ పిరిజినాద్ ఇజి మరి నెసినాప్. 23 తీతు
ఇహిఙ, నా వెట మహికాన్, మీ నడిఃమి నా వెట జత కూడిజ్ పణి
కితిత్కాన్. వనిన్ వెట వాజిని యా కూలెఙ్ ఇహిఙ, ఉండి ఉండి
సఙమ్ కాణిఙ్ వాతికార్. కీసుత్ ఙ్ నెగిగ్ పేరు తపిసినికార్. 24 అందెఙె
విజు సఙమ్ క ఎదు తోరిన్ లెకెండ్, విరిఙ్ మీ పేమ, మరి మీ వందిఙ్ 
మాపుపొగిడిఃజిని దని వందిఙ్ రుజుప్ కిజి తోరిసుత్ .

9
1నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ కిజినియాపణి వందిఙ్ నాను మిఙి రాసెత్ఙ్ 

అకక్ర్ సిలెల్ద్ . 2 సాయం కిదెఙ్ మీ మనుస్దు మని ఆస నాను
నెసిన. అందెఙెఅకాక్యదికార్ ఆతిమీరుదేవుణువందిఙ్ సీదెఙ్ ఇజి
నీరుండాన్ తయార్ దాన్ మనిదెర్ ఇజి మీ వందిఙ్ మాసిదోనియాది
వరివెటపొగ్ డిఃజి వెహిస్మహప్. మీమనుస్దు మని ఆసదిఙ్ నెసాత్ రె
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వరి లొఇ నండొండార్ సీదెఙ్ ఇజి ఉసార్ ఆజినార్. 3 మాపు మీ
వందిఙ్ పొగ్ డిఃజి వెహికెఙ్ అరద్ం సిలిల్కెఙ్ ఆదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఏలుయా
తంబెరిఙపోకిస్న. నాను వెహి వజసాయం సీజిపోకెఙ్ తయార్ ఆజి
మండు. 4ఉండి వేలామాసిదోనియాదికాన్ ఒరెన్ మా వెట వాతిఙ,
మీరుతయార్ అఏండమనిక సుడ్ఃతిఙ,మీముసుక్మఙిమనియా
నమకంవందిఙ్ అయావలెమఙిసిగువానాద్,మీరుబాసిగుఆనిదెర్.
5 అందెఙె, మీరు సీనాప్ ఇజి వెహి మనిక లోబం కిఏండ ముఙాలె
తయార్ కిజిమండెఙ్ ఇజియాతంబెరిఙమూఙాల్ నెమీడగుసొండు
ఇజి వెహిస్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఒడిఃబిత. అహిఙ మీరు సీనా ఇజి
వెహిమనికలోబమ్ దాన్ సీనిలెకెండ్ మన్ ఏండపూరిమనుస్దాన్ సీని
సంత లెకెండ్ మంజినాద్.

దేవుణుదిఙ్లోబం కిఏండ సర్ దదాన్ సీదెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
6 తకుక్ వితిన్కాన్ తకుక్నె పంట కొయాన్న్. నండొ వితిన్కాన్ 

నండొ పంట కొయాన్న్. ఇజి గెపతం కిజి మండు. 7 ఒరెన్ ఒరెన్,
ఎసొస్ సీన ఇజి వనిన్ మనుస్దు నిర్ ణెం కితిత్లెకెండ్ నె సీదెఙ్. అకక్
సణఙిఎండ, బలవంతమ్ దాన్ ఆఏండ సీదెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
సరద్దాన్ సీని వరిఙ్ దేవుణు పేమిసినాన్. 8 ఎసిత్వలెబా మిఙి
కావాలిసిత్ దనిన్ఙ్ ఇంకలావ్ మండెఙ్ ని,మరివిజునెగిగ్ పణిఙ వందిఙ్ 
లావ్ సీదెఙ్ మిఙి మండెఙ్, వనిన్ దయాదరమ్మ్ దాన్ సీజిని దేవుణు
ఇంక మరి ఒదెద్ మిఙి సీదెఙ్ అటిన్కాన్. 9 దినిన్ వందిఙ్ దేవుణు
మాటదుయాలెకెండ్ రాసత్ మనాద్. “వాండు దోసదాన్ కెహిస్ విరివితిస్
ఇనాయమ్ కుబీదాదివరిఙ్ సీజినాన్. వనిన్నీతినిజాయితిఎలాకాలం
మంజినిక”. 10 వితిన్ వనిన్ఙ్ వితుక్ని ఉండెఙ్ తిండి సీని దేవుణు
సీజినాన్. మిఙి మా వాండు వితెత్ఙ్ వితుక్ సీజి, మీరు వితిన్కెఙ్ 
నెగెండ్ పిరిపిస్ లావ్ కిజి, మీరు కిజిని నీతి నిజాయితి పణిఙ్ బా
లావ్ కిబిసాన్న్. 11 విజు సఙతిఙ లొఇ మీరు లావ్ మనిన్కిదెర్ 
కిబె ఆనిదెరెల్. అందెఙె ఎసిత్వలెబా మహి వరి వందిఙ్ లావ్ సీదెఙ్ 
మీరు అటిన్దెర్. మీరు మఙి సిజిని దనిదటాఙ్ మాపు మహివరిఙ్ 
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సీనివలె మా వెట దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహె ఆనాద్ లె. 12యా
పణివెట నమిమ్తిత్ వరి అవ్ సరమ్ కు తీరిసినికాదె ఆఏండ దేవుణు
వందిఙ్ వెహిస్ని వందనమ్ కు మరి ఒదెద్ లావ్ ఆజినె. 13 యా
పణిఙాణిఙ్ మీరు తగిన్కిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్. అందెఙె మీరు
కీసుత్ సువారదిఙ్ ఒపుప్కొటి లొఙితిత్ వందిఙ్, మిఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ 
వరిఙ్ ని మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ లోబం కిఎండ సీదెఙ్ తయార్ ఆతి
వందిఙ్ వారు విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃనార్ లె. 14 వరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ దేవుణు మీ ముసుక్ తోరిసిత్ విజు దనిఙ్ మిసిత్ వనిన్ దయా
దరమ్ం వందిఙ్,మీవందిఙ్ పారద్నం కినివలె,మిఙిసుడ్ఃదెఙ్ మనుస్దు
ఆసదాన్ మంజినార్. 15 వెహెఙ్ అట్ ఇ ననిన్ వరం సితిత్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు!

10
1ఏలు పవులు ఇని నాను బతిమాలిజ్న. మీ వెటమనివలె నిపాతి

మనికాన్ లెకెండ్ గాని మీ బాణిఙ్ దూరం మనివలె గటిఙ మనికాన్ 
ఇజిమీరుఒడ్ఃబిజినినాను, కీసుత్ ఙ్ మనిసారిల్దాన్ నిసాంతిదాన్ మిఙి
బతిమాలిజ్న. 2మాపు లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ నడిఃసినాప్ 
ఇజి మీ లొఇ సెగొండార్ మా వందిఙ్ వెహిస్నిదెర్. ననివరి వెట
నాను ఒడ్ఃబిని లెకెండ్ తెగిజి నండొ గటిఙ వరిగ్దెఙ్ అటన్. గాని
నాను వానివలె గటిఙ వరిగ్ఎండ మంజిని లెకెండ్ మీరు మండు ఇజి
నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. 3యాలోకమ్ దునె మపు బతిక్జినాప్ గాని
లోకమ్ ది వరి లెకెండ్ విదెం కినికాప్ ఆఏప్. 4 మాపు విదెం కిని
ఆయుదమ్ కుయాలోకమ్ దిఙ్ సెందితి ననికెఙ్ ఆఉ. గానిసెఇ వనాక్
పెరి ఎతుత్ మని కోటెఙ అర్ పెత్ఙ్ దేవుణు బాణిఙ్ వాతిమని సతుత్ మని
ఆయుదమ్ కు అకెక్ఙ్. 5మాపు, దేవుణు వందిఙ్ నెస్ ఎండ మండెఙ్ 
అడుడ్ కినిలెకెండ్ మనుస్దాన్ రేఙ్ జి వాజిని విజు వనాక్ఙ్ అడిడ్ఃజి
అర్ పిస్, విజు ఆలోసనమ్ కాఙ్ అసి కీసుత్ ఙ్ లొఙిని లెకెండ్ కిజినాప్.
6మీరు పూరి లొఙిజి మంజినికిదెర్ ఆనిదాక, లొఙిఏండ మనిన్ విజు
వనాక్ వందిఙ్ మిఙిసికస్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాప్.
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7మీరు వెలిల్ మనిన్ వనకాఙ్ నె సుడ్ఃజినిదెర్. ఎయెన్ బా వాండు
కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి మహిఙ, వాండు ఎలాగ కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికాన్ ఆజి మంజినాండొ, అయాలెకెండ్ నె మాపుబా కీసుత్ ఙ్ 
సెందితికాప్ ఇజివాండు ఒడ్ఃబిదెఙ్ వలె. 8మీబతుక్ నాసనం కిదెఙ్ 
ఇజిసిలెల్ద్ గానిదనిన్ఙ్ నెగెండపిరిపెత్ఙ్ ఇజిపబుమఙిఅతికారంసితత్
మనాన్. అయ అతికారం వందిఙ్ నండొ పొగ్ డిఃజి వెహిఙ్ బా నాను
సిగు ఆఏ. 9నాను మిఙి రాసిని ఉతమ్ దాన్ మిఙి తియెలిస్ని వనిన్
లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ ఇజి కోరిజిన. 10 “వనిన్ ఉతమ్ కు గొపప్ అరద్ం
మనిన్ మాటెఙ్ మనిన్కెఙ్, సతుత్ దాన్ కూడిఃతికెఙ్ గాని వాండు మా
నడిఃమి మనివలె సతుత్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. వరిగ్జిని మాటెఙ్ 
ఇని అరద్ం సిలిల్కెఙ్ మనెన్”, ఇజి ఎయెరొ వెహిస్నార్ గె. 11యాలెకెండ్ 
వెహిస్నికార్ యాక నెసెత్ఙ్. ఇనిక ఇహిఙ మాపు దూరం మనివలె
రాసిని ఉతమ్ దు మనిన్ మాటెఙ్ ఎలాగ మరికెఙ్ నొ, అయాలెకెండ్ నె
మీనడిఃమిమాపుమనిన్వలెమాపు కిని పణిఙ్ బామంజినె.

12 వరిఙ్ వారె పొగ్ డెః ఆజిని సెగొండార్ లెకెండ్ మాపుబామనాప్ 
ఇజినొ, మాపు వరిఙ్ సమానం ఆతికాప్ ఇజినొ వెహెఙ్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారు మహి వరి వెట విజు సఙతిఙ లొఇ సమానం మనానా
ఇజి పోలిసి సుడ్ఃజినార్. అయాక బుదిద్ సిలిల్ పణినె. 13గాని మఙి
అకుక్మనిదనిఙ్ ఇంకమాపుపగ్ డెఃఆఏప్. దేవుణుమావందిఙ్ కేట
కితిత్ మనిన్పణిదిఙ్ జవడాట్ ఏండదనిన్లొఇనెపొగ్ డిఃజినాప్. మాపు
మీనడిఃమి కిజిని పణిబా దనిన్ లొఇమనాద్. 14మాపుకీసుత్ వందిఙ్ 
సువారసాటిసిమీడగువాతివలెదేవుణుమఙిఒపజెపిత్ మనిన్ దనిఙ్ 
జవ డాటిస్ సొనికాప్ ఆఏతాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దనిన్ లొఇనె
మనిన్దెర్. మాపె కీసుత్ సువారముఙాలమీనడిఃమిసాటిసాత్ ప్.

15 మహికార్ కసట్బాడ్ఃజి కితిత్ దనిన్ లొఇ వంతు మనికాప్ ఇజి
మాపు పొగ్ డిఃఏప్. గాని దేవుణు ముసుక్ మనిన్ మీ నమకం పిరిజి
వానివలె మీ నడిఃమిమాపు కిజిని సువార పణి మరి ఒదెద్ పెరిక ఆజి
సరాన్ద్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్. 16మీ అతాల మని నాహక్ఙ్ బా
సువార సాటిసెత్ఙ్ ఇహిఙ అటాన్ప్. అయాలెకెండ్ కిజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 



2కొరింతి 10:17 xxi 2కొరింతి 11:8

ఒపజెపె ఆతిమని పాంతమ్ దు కిబె ఆతి పణి వందిఙ్ మఙి మాపె
పొగ్ డెః ఆఏప్. 17 గాని దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ లెకెండ్,
“పొగ్ డెఃఆజినికాన్ పబు కితిత్ వనకాఙ్ వందిఙ్ నెపొగ్ డెఃఆదెఙ్ వలె”.
18 వనిన్ఙ్ వాండె పొగ్ డెః ఆనికాన్ తగిన్కాన్ ఆఎన్, తగిన్కాన్ ఇజి
దేవుణు వెహిన్కాండె తగిన్కాన్ ఆజినాన్.

11
1నా బుదిద్ సిలిల్ పణిఙ్ మీరు కండెక్ ఓరిసినిదెర్ ఇజి నాను ఆస

ఆజిన, నిజమె ఏలుబా మీరు ఓరిసినిదెర్. 2మీ వందిఙ్ దేవుణు
మనుస్దుమనిన్ఆసవజనెనానుబామీవందిఙ్ అయాలెకెండ్ నెసతుత్
మనిన్ ఆసదాన్ మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఒరెన్ దఙడః వందిఙ్ 
నాను మిఙి పదానం కితత్ మనన్. అహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ నాను మిఙి
ఇని కలిత్సిలిల్ ఉండి విడిఃబోదెలి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనన్. 3గాని
సరాస్ వనిన్ సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ అవెవ్ఙ్ మోసెం కితిత్ లెకెండ్, మీ
మనుస్బాతపుబోదెఙాణిఙ్ మోసెంకిబెఆజి,మీరు కీసుత్ ముసుక్మిఙి
మనిన్ ఇని కలిత్సిలిల్ పేమడిఃసి సీజి, వనిన్బాణిఙ్ దూరం ఆనిదెరెల్, ఇజి
నాను తియెల్ ఆజిన. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎయెన్ బామీ డగు వాజి
మాపుసాటిసిత్ యేసుఙ్ ఆఏండ మరి ఒరెన్ యేసుఙ్ సాటసిత్ఙ, మరి
మావెటమీరుపొందితిమని దేవుణు ఆతమ్ ఆఏండమరిఉండి ఆతమ్
పొందితిఙ, అకాక్దె ఆఏండమాపువెహి సువార ఆఏండమరి ఉండి
సువార డగు కితిత్ఙ, సులుగమీరు వనాక్ఙ్ లొఙిజివరిఙ్ ఒరిసినిదెర్.
5 అయ గొపప్ పేరు పొందితికార్ ఆతి అపొసుత్ రు ఇంక నాను ఒదెద్
తకుక్దికాన్ ఆఏ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 6 నాను నెగెణ్ వరిగ్దెఙ్ 
నెస్ ఇకాన్ ఆతిఙ్ బా,గానినాను గెణం సిలిల్క ఆఏ. మిఙివిజేరిఙ్ విజు
పణిఙాణిఙ్,విజుమాటెఙాణిఙ్ మాపుఅయగెణంవందిఙ్ రుజుప్ కిజి
తోరిసత్ మనాప్.

7 మీ బాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ దేవుణు సువార మీ నడిఃమి
సాటిసి, మీరు పెరికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి నఙి నానె తగె ఆతివలె నాను
పాపం కితాత్ నా? 8మీనడిఃమి దేవుణు పణికిదెఙ్ మహిసఙమ్ కాణిఙ్ 
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వరి డబుబ్ఙ్ డొఙ కితిత్ లెకెండ్ వరి బాణిఙ్ కూలిల్ లొసె ఆత.
9నాను మీ నడిఃమి మహివలె, ఇనికబా అవ్ సరం ఆతిఙ్ బా, నాను
ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా లొస్ ఏత. మాసిదోనియదాన్ వాతి తంబెరిఙ్ 
నా అవ్ సరమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సితాత్ ర్. మీ బాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ,
నానుమిఙిఉండి బరు లెకెండ్ మన్ ఏండజాగరదాన్ మహిలెకెండ్ నె
వాని కాలమ్ దుబా మంజిన. 10 కీసుత్ ఙ్ మని నిజం నా లొఇ
మనిన్ఙ్ అకాక్యపాంతమ్ దుమనికార్ ఎయెర్ బానానుయాలెకెండ్ 
పొగ్ డిఃజి వెహిస్ని దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 11 ఎందనిఙ్ నాను
అయాలెకెండ్ మహ ఇహిఙ, మిఙి పేమిస్ ఇ వందిఙ్ ఆఏద్. నాను
మిఙి ఎసొస్ పేమిసిన ఇజి దేవుణు నెసినాన్. 12 గాని ఏలు కిజిని
లెకెండ్ నె నాను దేవుణు పణి కిజి మంజిన, అందెఙె మాపు కిజిని
లెకండ్ నె వారుబా దేవుణు పణి కిజినార్ ఇజి వెహెఙ్ ఇజి ఆస ఆజిని
వరిఙ్ మావెటపొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ సిలెల్ండమన్ ఏద్ ఇజి.

13వారు ననిన్కార్ , కీసుత్ ఙ్ అపొసుత్ రు లెకెండ్ వేసం పోకె ఆజి తోరె
ఆతిమని మోసెం పణిఙ్ కిజిని మిఙి మోసెం కితిత్ డొఙ అపొసుత్ రు.
14దనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆదెఙ్ అకక్ర్  సిలెల్ద్ . సయానుబాజాయ్ మని
దూత లెకెండ్ వేసం పోకె ఆనానెల్. 15అందెఙె సయాను వందిఙ్ పణి
కినికార్,వారు వరిఙ్ వారెనీతినిజాయితిపణిఙ్ కినివరిలెకెండ్ వేసం
పోకె ఆతిఙ అకక్ పెరిక ఆఎద్. వారు కిజిని పణిఙ తగితి లెకెండ్ నె
ఆకార్ దిఙ్ వరిఙ్ జరిగ్నాద్ లె.

పవులు వనిన్ఙ్ వాతి కసట్మ్ కాఙ్ వందిఙ్ పొగ్ డిఃజినాన్ .
16 నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజి ఎయెన్ బా ఒడ్ఃబిదెఙ్ అఏద్ ఇజి

నానుమరిమిఙివెహిస్న. నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ ఇజిమీరు ఒడ్ఃబితిత్ఙ
ఆహె ఒడ్ఃబిదు. అందెఙె నానుబా కండెక్ పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అటన్.
17యాలెకెండ్ నామనుస్దు దయ్ రంఆజిపొగ్ డిఃజినివలె,అకక్పబు
మాటెఙ్ వరిగ్తి లెకెండ్ ఆఏ, ఉండి బుదిద్ సిలిల్వనిన్ లెకెండ వరిగ్జిన.
18 నండొండార్ యా లోకమ్ దిఙ్ సెందితి వరి లెకెండ్ పొఙిజినార్,
అందెఙె నానుబా అయా లెకెండ్ నె పొఙిజిన. 19మీరు గొపప్ బుదిద్
మనిన్కిదెర్ గె. మీరుబుదిద్ సిలిల్వరిఙ్ సరద్దాన్ డగు కిజినిదెర్. 20ఒరెన్ 
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మిఙి వెటిట్పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ కితిత్ఙబా, ఒరెన్ మోసం కిజి మిఙి
మనిన్కెఙ్ విజులొసెఆతిఙబా, ఒరెన్ మిఙిమోసెం కిజి వనిన్ఙ్ లాబం
తపిసిత్ఙ్ బా, మీ మొకొమ్ దు డెఃయిఙ్ బా మీరు వనిన్ఙ్ ఓరిసినిదెర్.
21 అయా లెకెండ్ వారు కితిత్ లెకెండ్ కిదెఙ్ మాపు సతుత్ మనికాప్ 
ఆఏప్ ఇజి నాను సిగు ఆజి వెహిస్న. గాని ఎయెన్ బా ఇనిదనిన్
వందిఙ్ బాపొగ్ డెఃఆదెఙ్ అకుక్మనాద్ ఇహిఙ,నఙిబాఅయాలెకెండ్ 
పొగ్ డెః ఆదెఙ్ అకుక్ మనాద్. నాను ఒరెన్ బుదిద్ సిలిల్ వనిన్ లెకెండ్ నె
వరిగ్జిన. 22 వారు ఎబివారునా? నానుబా ఎబి వాండునె. వారు
ఇసాయేలుదికారా? నానుబా ఇసాయేలుదికానె. వారు అబాహము
కుటుమ్ దికార్ రా? నానుబా ననిన్కాండె. 23వారు కీసుత్ వందిఙ్ పణి
కినికారా? నాను వెరి వనిన్ లెకెండ్ వరిగ్జిన. నాను కీసుత్ వందిఙ్ 
మరి ఒదెద్ పణి కితత్ మనన్. నాను నండొ కసట్బాడ్ఃజి పణి కితత్మనన్.
నండొ సుటుక్ జెలిదు మహ. కొర్ డెఃఙాణిఙ్ నండొ సుటుక్ గొపప్
డెఃయె ఆత. నండొ సుటుక్ సావుదిఙ్ డగు ఆత. 24 యూదురు
లోకుర్ బాణిఙ్ అయ్ దు సుటుక్,ఉండితకుక్ నలపయ్ దెబెబ్ఙ్ తిహ.
25మూండి సుటుక్ డుడుడ్ దాన్ డెఃయె ఆత. ఉండి సుటు పణకాణిఙ్ 
డెఃయె ఆత. మూండి సుటుక్ సందరమ్ దు పయ్ నం కిజి మహిఙ్ 
ఓడెఃఙ్ పెడెఃహిఙ్ బాద ఆత. ఉండి రెయు పొగొల్ సందరమ్ దు
ఏరుదు మహ 26 ఎసిత్వలెబా నాను పయ్ నం కిజి మహిఙ్ నండొ
సుటుక్ పయనమ్ దు పెరి గడెడ్ఙాణిఙ్ పమాదమ్ కు వాతె. డొఙారిఙు
వెట పమాదమ్ కు వాతె. మా సొంత జాతిదికారాతి యూదురి వెట
పమాదమ్ కు వాతె. పటన్మ్ దు పమాదమ్ కు వాతె. అడిఃవిదు
పమాదమ్ కు వాతె. సందరమ్ దు పమాదమ్ కు వాతె. డొఙ తంబెరిఙ
వెట పమాదమ్ కు వాతె. 27 నాను నండొ కసట్మ్ దాన్ సమెఙాణిఙ్ 
పణిఙ్ కిజి, రెయక్ నిద సిలెల్ండ మహ. ఏక, ఏక తిండి సిలెల్ండ
బఙ ఎహిక్దాన్ మహ. ఒడొఃల్ దు సొకెక్ఙ్ సిలెల్ండ పినిన్దు నిగసాణె
మహ. 28యాకెఙె ఆఏండ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఎలాగ
ఆనెనొ ఇజిరోజుమనుస్దు ఒడ్ఃబిజిమహ. 29సతుత్ సిలిల్కాన్ ఎయెన్ 
మనాన్ ? నానుబా సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏనా? ఎయెన్ పాపమ్ దు తొరొడె
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ఆజినానా? నఙిమనుస్దుబా కోపం రెఙె ఆఏదా?
30 నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ వలె ఇహిఙ నఙి మనిన్ సతుత్ సిలిల్

వనాక్ వందిఙ్ నె నాను పొగ్ డిఃనాలె. 31 నాను వరిగ్జినిక అబదద్ం
ఆఏద్ ఇనిదనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా పొగిడెః ఆజినిమా పబువాతియేసుఙ్ 
బుబాబ్తి దేవుణునె నెసినాన్. 32 దమసుక్ పటన్మ్ దు నాను
మహివలె,రాజుఆతిఅరెతఅడిఃగిమనిన్కానాతిఅదికారి నఙిఅసెత్ఙ్ 
ఇజి దమసుక్ పటన్ం విజు కాపు ఇడాత్ న్. 33 నసిత్వలె పటన్మ్ ది కోట
గోడాఃదుమనిన్ కిటికిబొరొదాన్, గంపదుడిఃపెఆతానెవనిన్ కియుదాన్ 
తపె ఆత.

12
1పొగ్ డిఃజి వరిగ్దెఙ్ ఇహిఙ మరి నండొ మనెన్. వహిన్ దనిన్ఙ్ ఇని

లాబం సిలిల్ఙ్ బా దేవుణు బాణిఙ్ తోరె ఆతి కలెఙ వందిఙ్, డాఃఙితి
మనిన్కెఙ్ దేవుణు తోరిసిత్ వందిఙ్ నాను వెహన్. 2 కీసుత్ ఙ్ సెందితికాన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నానునెసిన. పదనాలిగ్ పంటెఙ్ ముఙాలవాండుమూండి
ఆగాసందాక పెరె ఆతాన్. ఒడొఃల్ దాన్ పెరె అతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ
పెరె అతాండొ ఇజినాను నెస్ ఏ. అకక్ దేవుణునె నెసినాన్. 3పరదీసు
ఇని దేవుణుమంజినిబాడిఃదాక పెరె ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నాను నెసిన.
వాండు ఒడొఃల్ దాన్ పెరె అతాండొ, ఒడొఃల్ సిలెల్ండ పెరె అతాండొ ఇజి
నాను నెస్ ఏ. అయాక దేవుణు నెసాన్న్. 4అబెబ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ ననిన్
సఙతిఙ్ వెహాన్. లోకు ఎయెన్ బా వనిన్ వెయుదాన్ అయ మాటెఙ్ 
వరిగ్దెఙ్ అకుక్ సిలెల్ద్ . 5 నని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి నాను వరిగ్న
గాని నఙి నానెపొగ్ డెః ఆఏ. నాను పొగ్ డెః ఆదెఙ్ ఇహిఙ నఙిమనిన్
సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ నె పొగ్ డెః ఆన. 6నాను పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి
ఒడ్ఃబితిత్ఙ, నిజం మనికెఙ్ నె వెహన్. అందెఙె నాను బుదిద్ సిలిల్కాన్ 
ఆఏ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాను కితిత్కెఙ్ సుడ్ఃజినొ, నాను వరిగ్నికెఙ్ 
వెంజినొ, నాను మనిన్ దనిఙ్ ఇంక ఒదెద్ పెరికాన్ ఇజి నా వందిఙ్ 
ఎయెన్ బాఒడ్ఃబిఏండమండెఙ్ ఇజినానుపొగ్ డిఃఏ.
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7 దేవుణుది డాఃఙితి మనిన్ గొపప్ పెరి సఙతిఙ్ నఙి తోరె ఆతి
వందిఙ్, నఙి నానె పెరిక ఇజి ఉబె ఆఏండ మండెఙ్ ఇజి నఙి బాద
కిదెఙ్ ఇజి నా ఒడొఃల్ దు ఉండి సాంపు ఇడెడ్ః ఆతి లెకెండ్ ఒరెన్ 
సయాను దూతనాడగుపోకెఆతమనాన్. 8అయాకనాఒడొఃల్ దాన్ 
లగ్ జి విసిర్ అ ఇజి నాను పబు వెట మూండి సుటుక్ బతిమాలిత.
9 గాని వాండు నఙి, “నా దయా దరమ్ం నిఙి ఆనాద్, సతుత్ సిలిల్బాన్ 
నా సతుత్ పూరి సతుత్ మనిక ఆజినాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె నఙి
సతుత్ సిలిల్ వనాక్ వందిఙ్ మరి ఒదెద్ సరద్దాన్ పొగ్ డిఃనాలె అందెఙె
కీసుత్ సతుత్ నా ముసుక్ నిలిస్ మంజినాద్. 10 ఎసిత్వలె నాను సతుత్
సిలిల్కానొ, నసిత్వలె నాను సతుత్ దికాన్ ఆజినాన్. అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ 
నఙి మనిన్ సతుత్ సిలిల్ వనక వందిఙ్, నిందెఙ వందిఙ్, కసట్మ్ కు వాతి
వందిఙ్,హిమ్ సెఙ వందిఙ్, సమెఙ వందిఙ్ నాను సరద్ ఆజిన.

11నాను బుదిద్సిలిల్ వనిన్లెకెండ్ మన, అయాలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి
మీరె నఙి బలవంతం కితిత్దెర్. నాను తగిన్కాన్ ఇజి మీ బాణిఙ్ వెహె
ఆదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను ఎపటిదికాన్ 
ఆఇఙ్ బా, మీ గొపప్ పేరు పొందితి అపొసుత్ రు ఇంక తకుక్దికాన్ ఆఏ.
12నానుఎసొస్నొఓరుప్దాన్ మీనడిఃమితోరిసిత్ మనిన్బమామ్తిపణిఙ్,
ఎసెఙ్ బా తొఇ పణిఙ్, బమామ్ని గొపప్ పణిఙ్ నాను అపొసుత్ డు ఇని
దనిన్ఙ్ రుజుప్ కిజినె. 13 ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బా నాను మీ ముసుక్
ఆదారం ఆఏత. ఇకక్దె ఆఏండ మరి ఇని సఙతిదుబా మీరు మహి
సఙమ్ క ఎదు తకుక్దికిదెర్ ఆఇతిదెర్. నాను కితిత్ యా తపు మీరు
సెమిసుత్ .

14 ఏలు మూండి సుటుక్ మీ డగు వాదెఙ్ ఇజి తయారాజిన.
నాను వాతివలె ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బానాను మీముసుక్ ఆదారం ఆఏ.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙి కలిగ్తిమనిన్కెఙ్ ఇనికబానఙిఅవ్ సరం సిలెల్ద్ ,
గాని మీరె నఙి కావాలి. కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిర్ వందిఙ్ ఆఏద్,
గానిఅయ్ సిఅపొప్సిర్ నెకొడొఃర్ వందిఙ్ ఆసిత్ గణసెత్ఙ్ గదె. 15అందెఙె
నాను నఙి కలిగ్తి మనిన్కెఙ్ విజు మీ వందిఙ్ కరుస్ కిన. మరి నఙి
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నానె మీ వందిఙ్ కరుస్ కిబె ఆన. నాను మిఙి లావు పేమిసిత్ఙ మీరు
నఙి తకుక్ పేమిసినిదెరా? 16నాను ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బామీముసుక్
ఆదారం ఆఏ, అకక్ నిజమె. గాని ఇనికాదొ ఉండి ఉపాయ్ కిజి మిఙి
మొసెంకిజిలొసెఆనాన్ లెఇజిఎయెర్ బావెహన్ర్ లె. 17నానుమీడగు
పోకి ఎయెర్ వెటబా మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబా లొసె ఆత మనానా?
18మీ డగు సొండెఙ్ ఇజి తీతుఙ్ నాను బతిమాలిత. వనిన్వెట మా
తంబెరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బాపోక. తీతు మిఙిమొసెం కిజి ఇనికబాలొసె
ఆతాండా? మాపుఉండెమనుస్దాన్,ఉండె లెకెండ్ నె నడిఃఏతాపా?

19 మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి మీ ఎదు తోరిసెత్ఙ్ ఇకెక్ఙ్ విజు మీవెట
వరిగ్జినాప్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? కీసుత్ ఙ్ సెందితికిదెర్ ఇజి
దేవుణు ఎదునె మాపు వరిగ్జినాప్. మా తంబెరిఙాండె, మీరు మీ
మనుస్దు నెగెండ్ దేవుణు సతుత్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె యాకెఙ్ విజు
మాపు కితాత్ ప్. 20నాను వానివలె మీరు నఙి ఇసట్మాతికిదెర్ లెకెండ్ 
మన్ ఇదెర్ సు, మరి మిఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ నానుబా మన్ ఎసు ఇజి
నాను తియెలాజిన. మరిమీనడిఃమిజటిఙ్,గోసఆనికెఙ్,కోపం ఆజి
మంజినిక, గుంపుఙ్ గుంపుఙ్ ఆనికెఙ్, దుసలాడ్ఃనికెఙ్, గుసగుస
వరిగ్నిక, పొఙిజి ఉబె ఆనిక, గగోలి ఆనిక విజుమంజినెసు ఇజి నాను
ఒడిఃబిజిన. 21మరి నాను మీ డగు వానివలె మీ ఎదు దేవుణు నా
బుర డిఃపిస్ని లెకెండ్ కినానెల్సు ఇజినాను తియెలాజిన. మరిముఙాల
వరిఙ్ అలవాటుమహిలెకెండ్ సెఇ పణిఙ్ కిజి, కేలార్ బూలాజి, రంకు
బూలాజి విజెరె ముందాల సిగు ఆజి మంజిని వందిఙ్ మరి వారు
దుకమాజి పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃజి డిఃసిసిఏండ మనిన్ వందిఙ్ నాను
దుకం ఆనాలె ఇజి తియెలాజిన.

13
1 ఏలు నాను మీ డగు వానివలె ఇక కూడుఃపిస్ మూండి సుటుక్

ఆనె. దేవుణు మాటదు రాసిత్మని లెకెండ్, “రిఎర్, ముఎర్ సాసిరి
మాటెఙ వెట విజు సఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ వలె”.
2 రుండి సుటుక్ నాను వాతిఙ్ మీవెట మహివలె నాను మిఙి బుదిద్
వెహి లెకెండ్ నె వెహమన. ఏలు మీబాణిఙ్ దూరం మంజిబ వెహిస్న.
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నానుమర్ జివానివలెముందాహన్ తపు కితిత్ వరిఙ్ బానాను డిఃస్ ఎ,
వెనుక తపు కితిత్ విజెరిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా డిఃస్ ఏ. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
కీసుత్ నావెట వరగ్జినాన్ ఇని దనిఙ్ రుజుప్ కిఅ ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్ 
గదె? వాండు మీ వెట సతుత్ సిలిల్కాన్ ఆఏన్, గాని మీ నడిఃమి గొపప్
సతుత్ మనిన్కాన్. 4 కీసుత్ యాబూమిముసుక్మహివలె సతుత్ సిలిల్వనిన్
లెకెండ్ సిలువ పోకె ఆతాన్,యాకనిజమ్ నె. గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ 
ఏలు బతిక్జినాన్. అయాలెకెండ్ నె వనిన్వెట కూడ్ఃజిమాపుబాసతుత్
సిలిల్కాప్ గాని దేవుణు సతుత్ దాన్ మీవందిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ కీసుత్
వెట కూడ్ఃజి బతిక్జినాప్.

5మీరు దేవుణుముసుక్ నమకంమనికిదెరొ ఇజిమిఙిమీరె పరిస
కిబె ఆదు. యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?
యేసుకీసుత్ మీ లొఇ మనాన్ ఇజి నెస్ ఇదెర్ ఇహిఙ, నిజమె మీరు
అరిమనికిదెర్. 6మాపు అయా లెకెండ్ అరికాప్ ఆఏప్ ఇజి మీరు
నిజం నెసిన్దెర్ ఇజి నామనుస్దు నఙి నమకం మనాద్. 7మీరు ఇని
సెఇ పణిఙ్ కిఎండ మండెఙ్ వలె ఇజి దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్.
మాపు పరిసెఙ నిలిస్ మంజినికాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు తొరె ఆదెఙ్ ఇజి
సిలెల్ద్ . గానిమాపువీఙితికాప్ ఇజితోరెఆతిఙ్ బామీరు నిజమాతికెఙ్ 
కిజి మండెఙ్ ఇజి కోరిజినాప్. 8 నిజమాతికెఙ్ నె ఆఏండ, నిజమాతి
దనిఙ్ పడిఃఎండ ఇనికబా కిదెఙ్ మాపు అట్ ఎప్. 9 మాపు సతుత్
సిలికాప్ మనివలె,మీరుసతుత్ మనికదెర్ ఇజిమాపుసరద్దాన్ మనాప్.
అకాక్దెఆఏండమీరుదేవుణుఎదుఇనికబాతకుసిలెల్ండవిజునెగెణ్ 
మనికిదెర్ ఆదెఙ్ ఇజి మాపు పారద్నం కిజినాప్. 10 మిఙి దేవుణు
ముసుక్మనినమకమ్ దు పిరిపెత్ఙ్ నెపబు నఙిఅతికారంసితాన్ గాని
మిఙిఅర్ పెత్ఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ . అందెఙెనానుమీ డగు వానివలె పబు నఙి
సితిమనిఅతికారమ్ దాన్ కోపమ్ దాన్ గటిఙఇనికబాకిఎండమండెఙ్ 
ఇజినెమీబాణిఙ్ దూరంమంజియాఉతంరాసిన.

11 కడెఃవెరిదు, తంబెరిఙాండె, మీరు సరద్దాన్ మండు. మీరు మరి
ఒదెద్ నెగెణ్ మనికిదెర్  ఆదెఙ్ ఇజి దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిదెఙ్ మిఙి ఆటిన్
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లెకెండ్ విజు సఙతిఙ్ కిదు. ఓదరుప్దాన్ మండు. మా మాటెఙ్ 
మీ మనుస్దు నాటిసి మండు. విజిదెరె ఉండె మనుస్దాన్ మండు.
సమాదానమ్ దాన్ బతిక్దు. పేమని సమాదనం మనికానాతి దేవుణు
మీవెటమంజినాన్.

12 నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పొంపిజి మాడిఃసి
మండు. 13 ఇబెబ్ణికార్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె మీరు బాగ మనిదెరా ఇజి
వెన్ బాజినార్.

14పబువాతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ం,దేవుణుపేమ,దేవుణుఆతమ్
మీవెట కూడ్ఃజిమంజినిక,మీవిజిదెరె వెటమనీద్.
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