
2పేతురు 1:1 i 2పేతురు 1:4

పేతురు రాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసుపబుఙ్ అపొసుత్ డుఆతిపేతురుయాఉతంరాసాత్ న్ . పేతురు

వనిన్ బతుక్ అందిదెఙ్ డగు ఆతివలె యాక రాసాత్ న్ ఇజి బయ్ బిల్ 
వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . కీసుత్ సకం 68 దు కీసుత్ లోకాఙ్ మాలెఙ్ 
కితిత్ నీరొఇనిరోమవరిపెరిరాజుపేతురుఙ్ సపిసాత్ న్ ఇజిబాబయ్ బిల్ 
వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ . యాఉతమ్ దు ఇనికెఙ్ రాసాత్ న్ ఇహిఙ,
అయకాలమ్ దు సోతిత్మహి తపుప్ బోద నెసిప్సిని వరి వందిఙ్ జాగర
మండు ఇజి వెహిస్నాన్ . యేసుకీసుత్ మర్ జి రెఏన్ ఇజిబా వారు
వెహిస్ని వందిఙ్ జాగర మండు ఇజినాన్ . దేవుణు కనికారమ్ దాన్ ,
గెణమ్ దాన్ నెగెండ పిరిదు ఇజిరాసినాన్ .

1 యేసుకీసుత్ ఙ్ పణి కినికాన్ ఆతి, అపొసుత్ డు ఆతి సిమొను
పేతురు రాసిని ఉతం. దేవుణు దయా దరమ్మ్ దాన్ , రకిస్సిన్కానాతి
యేసు కీసుత్ ఙ్ దయాదరమ్మ్ దాన్ గొపప్విలవాతినమకంమఙిదొహద్.
మఙి దొహ్ కి లెకెండ్ అయ గొపప్ విలువాతి నమమ్కం దొహ్ కి మనిన్
వరిఙ్ యాక రాసిన. 2మిఙి దేవుణు దయాదరమ్ం, నిపాతి, నండొ
వంతుఙ్ ఆజి మనీద్ . ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ 
వాని గెణమ్ దాన్, పబువాతి కీసుత్ ఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ వాని గెణమ్ దు
పిరిదు.
దేవుణు ఎరిల్సిత్ లోకుర్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ .

3 దేవుణు వనిన్ గొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ మఙి వనిన్
వందిఙ్ ఏరాప్టు కితాత్ న్ . దేవుణువనిన్గొపప్ సతుత్ దాన్ మాబతుక్దిఙ్ 
కావల్ సిత్కెఙ్ విజు సితాన్. దేవుణుదిఙ్ బకి మనిన్ మనుస్ సితాత్ న్.
యాకెఙ్ విజు దేవుణుదిఙ్ నెసిని దనిన్తాన్ నె మణి తొహ్ కె. 4యా
గొపప్ జాయ్ దాన్ నెగిగ్ గుణమ్ దాన్ దేవుణు వనిన్ ఒదెద్ విలువాతి
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ఒటుట్ ఙ్ సిత మనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ ఒటుట్ ఙణిఙ్ దేవుణు
గుణం కలిగ్జి మండెఙ్ అటాన్ట్. యాలోకమ్ దు సెన ఆసదాన్ మఙి
సెఎణ్ కిని విజు వనాక్బాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ అటాన్ట్ .

5-7 అందెఙె మీరు నిని వనాక్ వందిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ 
కసట్బాడిఃజి మండు.ఇనికెఙ్ ఇహిఙ మీ నమకం వెట నెగిగ్ గుణమ్ కు
కూడ్ఃపు. నెగిగ్ గుణమ్ కు వెట గెణం కూడ్ఃపు. గెణం వెట మనుస్
అణసె ఆజిమంజిని గుణం కూడ్ఃపు. దనిన్ వెట విజు దనిఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ 
మని బుదిద్ కూడ్ఃపు. ఓరిసినిదని వెట దేవుణు వందిఙ్ బకిమని
మనుస్ కూడ్ఃపు. దేవుణు వందిఙ్ బకి మనిన్ మనుస్ వెట మహి
నమిమ్తివరిఙ్ పేమిసినిదనిన్ వెటవిజేరిఙ్ పేమిసినిమనుస్ కూడ్ఃపు.
8 యా గుణమ్ కు మీ బతుక్దు పిరిజి ఒదెద్ నిండిజి వాతిఙ యేసు
కీసుత్ ఙ్ పురి నెసిన్ దనిఙ్ అకెక్ఙ్ పణి కినె. బండెఙ్ ఆని వరి లెకెండ్ 
ఆఇదెరెల్. పణిదిఙ్ రెఇ వరి లెకెండ్ మన్ ఇదెరెల్. 9యాగుణమ్ కు కలిగ్ జి
నిండిజి మనికార్ గుడిడ్ వరి లెకెండె, దూరమ్ దు మనికెఙ్ తోరెఎండ
ఆనె. ముందాల్ కితిపాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతాప్ ఇజిపోసినార్.

10అందెఙె నా తంబెరుఙాండె, దేవుణు మిఙి ఎరిల్సి, వనిన్ లోకుర్ 
ఇజి కూకిస్ ఎరిల్సాత్ న్. మీరు అకక్ ఒదె నెగెండ రుజుప్ కిదెఙ్. నినిన్
పణిఙ్ కినికిదెఙ్ ఇహిఙఎసత్వలెబాజార్ జిఅర్ ఎండనిలిన్దెర్. 11యా
లెకెండ్ మా పబుని, మఙి రకిస్సిన్కాన్ ఆతి యేసుకీసుత్ ఎలల్కాలం
మంజినిరాజెమ్ దుమఙిగొపప్మరాయ్దసీజి కూడ్ఃపిన్ వలె,మఙిసీని
అవకాసం తకుక్ ఆఏద్ .

పవకరు దేవుణుమాటెఙ్ వెహార్ .
12అహిఙ, ఏలు మీరు అసిత్మని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతియా

సఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసి కదిల్ఎడ నిలిస్ నిదెర్ గాని, మిఙి నానుయా
సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ తయార్ ఆజి మంజిన.
13నానుసానిదాకయాసఙతిఙవందిఙ్ మిఙిమరిమరిఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ 
నాబాజితఇజినానుఒడ్ఃబిజిన. 14ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మాపబుఆతి
యేసుకీసుత్ నఙి వెహి లకెండ్ నానుయా బతుక్ బెగినె డిఃసి సొండెఙ్ 
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వలె ఇజి నెసన్. 15మరి నాను సాతి సొహి వెనుక మీరు ఎసిత్వలెబా
యాసఙతిఙ్ ఎతుత్ కిజిమంజిని వందిఙ్ నాను నండొ పణికిన.

16 ఎలాగ ఇహిఙ, మా పబువాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ మని గొపప్ సతుత్
వందిఙ్, వాండు మర్ జి వాని వందిఙ్ మిఙి నెసిప్సిత్ వలె, అకక్ ఉండి
కత సాస్ తరం వలె అకక్ ఉండి కత సాస్ తరం వెహి లెకెండ్ ఆఏద్ .
గాని వాండు ఎసొస్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమాపు కణకాణిఙ్ సుడ్ఃతాపె,
అకాక్దె మిఙి వెహప్. 17 ఎలాగ ఇహిఙ, గొపప్ మెరిసిత్ జాయ్ కలిగ్తి
మహిమ నిండితి మహిబాణిఙ్ ఉండి జాటు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ,
“వీండు నాను నా నండొ పేమిసిని మరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్
ఆజిన. అయామాటెఙ్ బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ వాతివలె మరిసి
ఆతి యేసుఙ్ గొపప్ పేరు, మహిమ కలిగ్తాద్. 18మాపు వనిన్ వెట
అయాపరిసుదం ఆతి గొరొణ్ ముసుక్ మహివలె ఆగాసమ్ దాన్ వాతి
యాజాటుమాపెవిహప్.

19మరి, ఒదెద్ నిజమాతి మాటెఙ్, ఇహిఙ పవకరు వెహి మాటెఙ్ 
మఙి మనెన్. అకెక్ఙ్ మీరు జాగర విండెఙ్. ఉండి కసిత్మని దీవ
జాయిదాన్ సీకటిదు మనికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటాన్ట్. అయాలెకండ్ నె
పవకరు వెహి మాటెఙ్ జాయ్ వానిదాక మీ గరబ్మ్ దు ఇడ్ఃదు.
కోడిఃజామ్ దు తోరె ఆనిజాయ్ ఆని సుకక్మీ గరబ్మ్ దు సోనాద్.

20విజువనాక్ఙ్ ఇంకముకెలంమీరు నెసిన్క ఇనిక ఇహిఙ,పవకరు
రాసిత్ మనిమాటదు ఉండిమాటబావరిసొంతఆలోసనమ్ దాన్ వెహి
లెకెండ్ వెహ్ ఎతార్. 21దేవుణుమాటెఙ్ లోకు వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ
వెహికెఙ్ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దానె దేవుణుమాటెఙ్ లోకుర్ 
వెహార్ .

2
తపుప్బోదనెసిప్సిని వరిఙ్ వానినాసనం.

1గాని అయకాలమ్ దు లోకు నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ బా
మహార్ . అయ వజనె మీ నడిఃమి తపుప్ బోద నెసిప్సినికార్ 
వానార్ . వారు ఇనిక కినార్ ఇహిఙ వనిన్ సొంత పాణం సీజి కొటి
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పబుఙ్ నెక పొకాన్రె గొపప్ నాసనమ్ దు ఒని ఆఇ బోదెఙ్ డాపిస్
నెసిప్సినార్. అయావజనె వరిఙ్ వారె వెటనె వాని నాసనం తపె
ఆజినార్. 2 నండొండార్ వీరు నెసిప్తి సిగు ఆని పణిఙ్ వెంజి ఆహె
నడిఃనార్ లె. వరిసెనపణిఙ్ సుడ్ఃజికీసుత్ ఙ్ నివాండునెసిప్సిత్ నిజమ్ తి
దనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ దూసిసాన్రెల్. 3 యా తపుప్ బోద వెహిన్కార్ 
డబుబ్దిఙ్ గొపప్ఆసఆజినిజంఆఇమాటెఙాణిఙ్ మిఙిమొసెంకినార్.
వరిఙ్ ముందాల్ నె తీరుప్ సీదెఙ్ తయార్ ఆతమనాద్. వరిఙ్ నాసనం
తపెఏండవానాద్.

4 ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కితి దూతారిఙ్ డిఃస్ ఎండ తీరుప్ వాని
దాక ఇడ్ఃదెఙ్ దేవుణు వరిఙ్ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిదు
పోకాన్. సీకటి మని సాలం లొఇ తొహిసత్ ఇటాత్ న్. 5 మరి,
పూర్ బకాలమ్ దు పాపం కిజి మహి లోకాఙ సికస్ దాన్ తపిస్ ఎండ,
దేవుణు వరిముసుక్ పెరి గడడ్ తపిసాత్ న్ . గాని నీతినిజాయితి వందిఙ్ 
వెహిస్ మహి నోవాహ ఙ్ ని, వనిన్ వెట మహి ఏడుగురుదిఙ్ గడడ్దాన్ 
తపిసాత్ న్. 6 మరి సొదొమ, గొమొర ఇని పటన్మ్ కాన్ మహికార్ 
పాపం కిజి మహిఙ్ దేవుణు వరిఙ్ తీరుప్ సితండె సిసుదాన్ అయ
పటన్మ్ కాఙ్ సుహన్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆఇ లెకెండ్ సెఇ పణి కిని
వరిఙ్ వాండు ఇనిక కినాన్ ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ వరిఙ్ ఇడాత్ న్ .
7నీతి నిజాయితిదాన్ పణి కితిలోతు వనిన్ సురుల జరిగ్జిమహిగొపప్
సిగుగ్ ఆతి పాపం పణిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్ బాద ఆజి మహిఙ్ దేవుణు
వనిన్ఙ్ గెలిప్సాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయ నీతి మనికాన్ వరి
గొపప్ సెఇ పణిఙ్ సుడ్ఃజి అకెక్ఙ్ వెంజి రోజు వనిన్ నెగిగ్ మనుస్దాన్ 
గొపప్ బాద ఆజి మహాన్ . 9 దేవుణు ముసుక్ బకి మనిన్ వరిఙ్ వాని
పరిసెఙాణిఙ్ , వరిఙ్ గెలిప్సెత్ఙ్ దేవుణు నెసినాన్ . దేవుణు ఎదు నీతి
నీజాయితిసిలెల్ండ నడిఃని వరిఙ్ సికస్ సీజితీరుప్ దినమ్ దాకఇడెద్ఙ్ బా
నెసినాన్ . 10 సెఇ ఆలోసనమ్ దాన్ పుటిత్ ఒడొఃల్ వందిఙ్ మనిన్ సెఇ
ఆసెఙ్ వందిఙ్ బతిక్జి దేవుణు అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఎండ దనిన్ఙ్ 
నెకిస్పొకిన్ వరిఙ్ సికస్ సీదెఙ్ దేవుణు ఇడత్ మనాన్ . యాతపుప్ బోద
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నెసిప్సినికార్ గొపప్ గర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్ బా తయార్ ఆనికార్ . వరి
సొంత ఇసట్మ్ దాన్ విజు కినార్ . గొపప్ బమమ్ ఆతి వనక వందిఙ్ 
సెఇకెఙ్ వెహెఙ్ బా తియెల్ ఆఇకార్ వీరు. 11 దేవుణు దూతార్ గొపప్
సతుత్ మనికారె ఇహిఙ్ బా దేవుణు ముందాల్ వినక వందిఙ్ వరిఙ్ 
దూసిస్ ఎర్. 12గానియాతపుప్బోదనెసిప్సినికార్ ,వారునెస్ ఇవనాక్
వందిఙ్ బాదూసలాడాన్ర్ . వారు బుదిద్ కిదెఙ్ ఆట్ ఇమూరక్తం మనిన్
జంతుఙ్ లెకెండె ఆలోసనం కిదెఙ్ ఆట్ ఏర్ . వేట కినికార్ వనకాఙ్ 
అసి సపిన్ లెకెండ్ వీరుబా ముర్ కతం మనిన్ అడవి జంతుఙ్ లెకెండ్ 
పాడానసొనార్ . 13వారు కిజిని నాసనమ్ దిఙ్ వరిఙ్ మర్ జి నాసనం
వాజినాద్. ఒడొఃల్ ఆస వందిఙ్ సిగు ఆని ఇని పణిబా కిదెఙ్ సరద్ ఆజి
వేడెఃకానె అయాసెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సినార్ . మీరు కిజిని పేమ విందుఙ
లొఇ వారుబా కూడిజ్ మజినార్. వారు మనుస్ రుఙ్ ని లెకెండ్ ఉణిజి
తింజి ఒడొఃల్ దిఙ్ సుకం కిబిసినార్ . తెలానిపాతాదుమనిమస సిగు
తపిసిన్ లెకెండ్ వీరుబా సిగు తపిసినార్. 14బోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి వనక
వెట పాపం కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆజి మంజినార్. పాపం కిదెఙ్ మని
ఆస ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎర్ . ఇతాల్ అతాల్ మనుస్ మనిన్ వరిఙ్ వారు
ఆసెఙ్ తోరిసి ఆఇసరి నడిఃపిసినార్ . వరి వందిఙె లాబం తపెప్ ఆదెఙ్ 
సుడ్ఃజి మంజినార్ . దేవుణు వరిఙ్ సికస్ సీనాన్ . 15వారు సరిఆతి
బతుక్ బతిక్ఎండ, బెయొరి ఇని వనిన్ పొటదికాన్ బిలాము ఇని వనిన్
లెకెండ్ ఆతమనార్ . ఎలాగ ఇహిఙ తపుప్ కితిత్ వందిఙ్ దొహ్ కి డబుబ్
వందిఙ్ ఆజి బిలాము సరి తపత్ సొహన్ . 16 గాని అయ బిలాము
కితి సెఇ పణిదిఙ్ వాని గాడ్ఃదె అడుడ్ కితాద్. మాటెఙ్ నెసి అయ
గాడ్ఃదెలోకు లెకెండవరిగ్జిబిలాముఇనిపవకఒడిఃబితివెరిపణిదిఙ్ 
అడుడ్ కితాద్. 17 నిని బోద కినికార్ ఏరు సిలి ఊట లెకెండె, సుర
గాలి ఎగిసి ఒనిమొసొప్ లెకెండె విరి వందిఙ్ గొపప్ సీకటి మని బాడిడ్
దేవుణు తయార్ కిత మనాన్ . 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా తపుప్ బోద
నెసిప్సినికార్ పణిదిఙ్ రెఇబడాయ్ మాటెఙ్ వరిగ్జిఅయమాటెఙాణిఙ్ 
వరి ఒడొఃల్ ఆసెఙ్ సొనిప్సెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ . తపు సరి నడిఃని వరి
లొఇహాన్  ఏలె తపె ఆతి లోకాఙ్ , వీరు మరి తపుప్ సరి నడిఃపిసినార్.
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19ఇని దని అడిగ్బామన్ ఎండపూరి విడుదలమనిన్బాన్ ఒనాప్ ఇజి
వీరు వెహిస్మంజినార్ . గాని వీరెనాసనం తపిసినిపాపమ్ దిఙ్ తొహె
ఆత మనార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఒరెన్ ఇని దనిఙ్ గెల్ సెత్ఙ్ అట్ ఎండ
మంజినాండొ, దనిఙెవెటిపణిమణిసివజఅడిఃగిమంజినాన్. 20మా
పబుని, రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ బాగనెసిత్ వెనుక,యాలోకమ్ ది
సెఇ వనాక్ణిఙ్ తపె ఆతి వెనుక, మరి అరిఙ అకెఙ్ వనిన్ఙ్ అడిగి
ఇటిత్ఙ వారు ముందాల ఆతిమహి దనిన్ఙ్ ఇంక ఒదెద్ సెఇకార్ ఆనార్ .
21 దేవుణు బాణిఙ్ వాతి ఆడ వరిఙ్ ఒపజెపె ఆతి వెనుక అకక్ తపిస్
సొహర్ . ఆహె తపిస్సొని దనిన్ఙ్ ఇంక అయ నీతి నిజాయితి మనిన్
సరి వందిఙ్ నెస్ ఎండమంజినిక ఇహిఙానె వరిఙ్ నెగెగ్త మహాద్ మరి
22 “నుకుడిః అది కకిక మరిమర్ జి తింజినాద్”, “ఏరుదాన్ నొరె ఆతి
పండిమరి బురద్దు నూడాబ్దెఙ్ సొనిస్నాద్”, ఇజి వెహిమనిమాటెఙ్ 
తపుప్ సరిదు మహిసొహివిరి వందిఙ్ నిజం ఆజినాద్.

3
పబుమర్ జివానిదినం.

1నాను పేమిసినికిదెరా,తొలితఉండిఉతంరాసత్. మీరుముందల్ 
నెసిత్మనిన్ వనకాఙ్ ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఏలునానుమిఙిమరిఉతంరాసిన.
కలిత్సిలిల్ మీ మనుస్దిఙ్ ఉసార్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి యా రుండి ఉతమ్ కు
రాసిన. 2దేవుణు పవకరుపూర్ బకాలమ్ దు వెహిమాటెఙ్,మరిమా
పబుని రకిస్సిన్కానాతి యేసుకీసుత్ మీ అపొసుత్ డుర్ సితిత్ ఆడెఙ్ మిఙి
ఎతుత్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజినాను ఆస ఆజిన.

3 ముకెలమాతి ఉండి సఙతి మీరు అరద్ం కిజి మండు. ఇనిక
ఇహిఙ, కడెఃవెరి రోసాక్ఙ్ సెగొండార్ వెకిసికార్ వానార్. వారు వరి
ఒడొఃలిద్ సెఇ ఆసెఙ్ సొనిప్సి మంజినార్ . వారు మిఙి లివాల్ కినార్ .
4వారు ఇనిక వెహన్ర్ ఇహిఙ, “వాండువానన్ ఇజి ఒటుట్ కితితాత్ న్ గదె.
ఎసెఙ్ వానన్ లె? మా అనిగొగొర్ సాత సొహార్ . గాని ఏలుదాక
వాండు వాదెఙ్ సిలెల్. యాలోకం పుటిత్బాణిఙ్ అసి విజుయా లెకెండ్ 
మనాద్ , ఇని తేడ సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహన్ర్. 5 గాని పూర్ బకాలమ్ దు
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దేవుణు వనిన్ మాటదాన్ ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ తయార్ కితాత్ న్ .
యా బూమి ఏరుబాణిఙ్ తయార్ ఆతాద్. ఏరు వెట తయార్ 
ఆతాద్ ఇజి నెసిత్మహికెఙ్ వారు పోసెత్ఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్ . 6 వనిన్
మాటదాన్ నె పెరిగడడ్ వాజి అయ ఏరుదాన్ అయావలె మహి లోకం
విజు ముడుఃగితాదె పాడాతా సొహాద్ . 7 దేవుణు అయామాటదానె
ఏలు మని ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ సిసుదాన్ నాసనం కిదెఙ్ తీరుప్
కిని రోజుదాక ఇటాత్ మనాన్ . దేవుణు వందిఙ్ బకిసిలిల్ లోకుర్ 
అయావలెపాడాజిసొనార్ .

8నాను పేమిసినితంబెరుఙాండె, దినివందిఙ్ పోసామ్ట్. పబు ఎదు
ఉండి రోజు వెయిపంటెఙ్ లెకెండ్ మనాద్. వెయిపంటెఙ్ ఉండి రోజు
లెకెండ్ మనెన్. 9 పబు ఒటుట్ కితి లెకెండ్ మర్ జి వాదెఙ్ ఆలసయ్ం
ఆజినాద్ ఇజి సెగొండార్ ఒడ్ఃబిజినార్. గాని ఎయెర్ బా పాడాఃజి
సొన్ ఎండ, విజేరె పాపమ్ కు డిఃసి మనుస్ మారిసెత్ఙ్ ఇజి మీ వందిఙ్ 
ఓరిసత్ మనాన్.

10గాని పబు మర్ జి వాని దినం తప్ ఎండ వానాద్ . ఒరెన్ డొఙారి
ఎసిత్వలె వానండొ ఇజి నెస్ ఏండ వాని లెకెండ్ వానాద్. నసిత్వలె
ఆగాసమ్ దు దీడిఃజిని వలె సిలెల్ండ ఆనె. ఆగాసమ్ దు మని విజు,
సిసుదాన్ వేనెసొనె. బూమిముసుక్ మనికెఙ్ విజు వేనెసొనె.

11విజుయాలెకెండ్ పాడానెసొనె. అందెఙెమీరు దేవుణు వందిఙ్ 
కేటఆతిలోకుర్ ఆజిదేవుణు వందిఙ్ బకిమనిన్లోకుర్ ఆజిబతిక్దు.
12దేవుణు వాని రోజువాదెఙ్ ఇజి మీరు ఎదు సుడ్ఃజినిదెర్. అయా
దినం బేగినె వాదెఙ్ ఇజి మీరు గటిఙ పణి కిదు. అయ దినమ్ దు
ఆగాసమ్ కు దని లొఇమనికెఙ్ విజి సిసుదాన్ వేనెసొనె. అయసిసు
వేడిఃదిఙ్ విజు కర్ ఙిజి సొనె. 13 గాని దేవుణు ఒటుట్ కితి నని కొతత్
ఆగాసమ్ దిఙ్ , కొతత్ బూమిదిఙ్ మాటు ఎదు సుడ్ఃజినాట్. బానె విజు
నీతి నజాయితిపూరిమంజినాద్ లె.

14 అందెఙె నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు ఇని తపు సిలెల్ండ, ఇని
పాపమ్ బాసిలెల్ండ దేవుణు ఎదు నండొ కసట్బాడిఃజిమండు. దేవుణు
వెట నిపాతిదాన్ మండు. ఎందనిఙ్ దేవుణు ఒటుట్ కితి మనిన్
దనిన్ఙ్ మీరు ఏదు సుడ్ఃజినిదెర్ . 15 యాక నెసుత్ . దేవుణు మా
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వందిఙ్ ఎందనిఙ్ ఓరిసత్ మనాన్ . ఇహిఙమాటు పాపం డిఃసి మనుస్
మారిసెత్ఙె ఇజి. మాటు పేమిసిని అనన్ పవులుబా దేవుణు సితి
గెణమ్ దాన్ వినుక వందిఙ్ రాసత్ మనాన్. 16 పవులు రాసిత్ విజు
ఉతరమ్ క లొఇ యా లెకెండ్ నె రాసత్ మనాన్. వనాక్ లొఇ సెగం
అరద్ం కిదెఙ్ కసట్ం ఆతికెఙ్. వనక వందిఙ్ నెస్ ఇకార్ , దేవుణు
ముసుక్ మనిన్ నమకమ్ దు ఇతాత్ ల్ ఆతాత్ ల్ దుఙ్ నికార్ అయమాటెఙ
అరద్ం మారిసినార్ . మహి దేవుణు మాటెఙ లొఇ మనిన్ సెగమ్ కుబా
మారిసినార్ . దినిన్ వందిఙ్ వారు నాసనం ఆనసొనార్ .

17 నాను పేమిసినికిదెరా, మీరు యా సఙతిఙ్ ముఙాలె నెసిత్
మనిదెర్. అందెఙె జాగర మండు. దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్ 
వెహిస్ని తపుబోదెఙాణిఙ్ మొసెం కిబెఆమాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవరి
బోదెఙ్ మీ సిత్రం ఆతి మనిస్ఙ కదిల్సాన్ద్ . 18 గాని మీరు మా పబు
రకిస్సిన్కాన్ ఆతియేసుకీసుత్ సితిత్ వనిన్దయాదరమ్మ్ దాన్ ,గెణమ్ దాన్ 
నెగెండపిరిజిమండు. వనిన్ఙ్ ఏలుని,మరిఎలల్కాలంగవ్ రం కలిగ్ పిద్.
ఆమెన్.
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