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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసు పటన్మ్ దు
మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు

సఙమ్ దిఙ్  రాసిని ఉతమ్ నె యాక. వాండు రోమ జెలిదు పొకె
ఆతి మహివలె రాసిత్కాదె. పవులు ఎసెఙ్ బా కొలొసి పటన్మ్ దు
సొన్ ఎతాన్. వాండు దేవుణు దరోట్  నడిఃపిసిత్ ఎపపాదితునె యా
పటన్మ్ దు దేవుణు సఙంమొదొల్ సాత్ న్.
యాలోకమ్ దుమనిదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజేరె కూడిఃతిమని

సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ కీసుత్ మనాన్. వనిన్ ఒడొఃల్ దేవుణు సఙం.
వాండు విజు వనాక్ఙ్ ముఙాలె మనికాన్. విజు తయార్ కితికాన్ 
వాండె. విజు అతికారమ్ క ముసుక్ అతికారం మనికాన్ వాండె ఇజి
ఎతుత్ కిబిసి రాసినాన్.
నమిమ్తిత్కార్ యా లోకమ్ ది సఙతిఙ ముసుక్ మనుస్ ఇడ్ఃఎండ,

పరలోకమ్ దు మని సఙతిఙముసుక్ మనుస్ ఇడ్ దెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్.
నమిమ్తిత్కార్ ఎలాగ నడిఃదెఙ్ ఇజిబాయాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్ .

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇనినానుని,మా
తంబెరి ఆతి తిమోతి కొలొసి పటన్మ్ దు మని దేవుణు వందిఙ్ కేట
ఆతి వరిఙ్  రాసిని ఉతం. దేవుణు ఎతుత్ కితి వజనెనాను కీసుత్ యేసు
వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆత. మీరు నమిమ్దెఙ్  తగిన్ తంబెరిఙు. మాబుబబ్
ఆతి దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్, మీరు నిపాతిదాన్  మండెఙ్  సాయం
కిపిన్.

3 మాపు మీ వందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి పారద్నం కినివలె, ఎసిత్వలెబా
మా పబు ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్  బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నాప్. 4 ఎందనిఙ్  ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసుఙ్  నమిమ్జినిదెర్  
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ఇజి, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ విజెరిఙ్  పేమిsiనిదెర్ ఇజి
మాపువెహమనాప్. 5మీరుయాలెకెండ్, కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినిదెర్,
దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్  పేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
 ఇహిఙ, నిజమాతి బోద, ఇహిఙ, సువార మీరు వెహివలె, దేవుణు
పరలోకమ్ దుమీవందిఙ్ ఇడిత్ మని దని వందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహి
మనిదెర్. అయాక తప్ ఎండ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి దని వందిఙ్ ఆసదాన్ 
 ఎదు సుడఃజినిదెర్. 6-7 లోకమ్ ది నండొ దేసమ్ కాఙ్  యా సువార
వెహె ఆతి లెకెండ్, మీ నడిఃమిబా వెహె ఆతమనాద్. మీరు అయాక
వెంజి దేవుణు దయ దరమ్ం నిజం ఇజి నెసిత్ బాణిఙ్  అసి మీ నడిఃమి
అయా సువార నెగిగ్ పణి కిజినాద్. మీ నడిఃమి అయా సువార నెగిగ్
పణికిజిని లెకెండ్  మహి లోకురిఙ్ బా నెగిగ్ పణి కిబిసాన్ద్. మరి,
నండొ నండొ లోకుర్ సువార నమిమ్జినార్. ఎపపానె మిఙి సువార
నెస్ పిసాత్ న్. మాపువనిన్ఙ్ పేమిసాన్ప్. మఙి బదులు వాండు కీసుత్ ఙ్ 
అబె  సేవ కిజినాన్. మీ మేలు వందిఙ్ నమకమ్ దాన్ వాండు కీసుత్ ఙ్ 
 సేవ కిజినాన్. 8 దేవుణు ఆతమ్ మీ లొఇ పుటిసిత్ పేమదాన్, మీరు
దేవుణు వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్  విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ ఇజిబావాండు
మఙి వెహమనాన్.

9 అందెఙె, మీ వందిఙ్  వెహి బాణిఙ్  అసి, డిఃస్ ఎండ ఎసిత్వలెబా
మీ వందిఙ్  దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిజినాప్. మీబతుక్దు మీరు కిదెఙ్ 
ఇజి దేవుణు కోరిజిన విజు సఙతిఙ్ మీరు బాగ నెసెత్ఙ్ ఇజి పారద్నం
కిజినాప్. ఇహిఙ మీరు, దేవుణు ఆతమ్ సీజిని విజు గెణం, బుదిద్
మనికిదెర్ ఆదెఙ్  ఇజి మాపు పారద్నం కిజినాప్. 10మాపు ఎందనిఙ్ 
యా లెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్ ఇహిఙ, దేవుణు కోరిజిన వజ మీరు
బతిక్జి, వనిన్ఙ్ సర్ ద కిబిసిన్కెఙ్  ఎసిత్వలెబా కిదెఙ్. ముకెలం, మీరు
విజు రకమ్ కాణి నెగిగ్ పణి కిని వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్ నిజం మరి లావు
నెసిన్ వందిఙ్  మాపు యా లెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 11 దేవుణు,
లోకురిఙ్ తోరిసిత్ గొపప్ బమమ్ కినివనిన్ సతుత్ దాన్  మీరు సతుత్ మనికిదెర్
 ఆని వందిఙ్ యా లెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
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ఎసిత్వలెబా విజు బాదెఙ, సర్ దదాన్ విజు ఓరిసి, బరిసి మండెఙ్,
మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఆదెఙ్. అందెఙెయాలెకెండ్  పారద్నం కిజినాప్.
12మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు ఇహిఙ గొపప్ జాయిదు వనిన్ వందిఙ్ 
కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు తయార్ కితి ఇడిత్ మని విజు దని
లొఇమిఙిబాఅకుక్ మండెఙ్ తగిన్ వరి లెకెండ్ మిఙి కితి దని వందిఙ్ 
 బుబబ్ ఆతిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండెఙ్ ఇజిమాపుమీ
వందిఙ్ యాలెకెండ్ పారద్నం కిజినాప్. 13 దేవుణు మఙి సయ్ తాన్ 
అతికారం అడిఃగి సీకటుదు తొహె ఆతి బాణిఙ్ తపిసాత్ ండె వాండు
పేమిసిని వనిన్ మరిన్  అతికారం అడిఃగి మఙి తతాన్. 14 వనిన్
మరిన్ ఆతి దనితాన్  దేవుణు మఙి విడుఃదల కితాత్ న్ . ముకెలం, మా
పాపమ్ కు వాండు సెమిసత్ మనాన్.

కీసుత్ విజువనాక్ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
15 తోర్ ఇ దేవుణు మూరినె కీసుత్ . దేవుణు ఎలాగ మనాన్ ఇజి

వీండు తోరిసాన్న్. దేవుణు విజు తయార్ కిని ముఙాల వీండు
మహాన్ . తయార్ కితి విజు వనాక్ ముసుక్ అతికారం మనికాండె
కీసుత్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్నవెటనె దేవుణు విజు తయార్ 
కిత మనాన్. బూమిదు మనికెఙ్, ఆగాసమ్ దు మనికెఙ్, తోరిన్కెఙ్,
తోర్ ఇకెఙ్, ముకెలం గొపప్ సతుత్ మని విజు రకమ్ కాణి అతికారం
కిని విజు దూతెఙ దెయమ్ కాఙ్, విజు వనిన్ వెటనె దేవుణు తయార్ 
కితాత్ న్ . విజు కీసుత్ వెటనె తయార్  కితాత్ న్ . విజు వనిన్ఙ్  గవ్ రం సీని
వందిఙె దేవుణు తయార్ కితాత్ న్ . 17 కీసుత్ ,విజుతయార్ ఆనిముఙాల
మనికాన్. విజు వనాక్ఙ్ వాండు కుడుపిస్ అసత్ మనాన్. 18 వనిన్
ఒడొఃల్  ఆతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్  బుర వాండె. వనిన్ బాణిఙె దనిఙ్
 కొతత్ బతుక్ వాజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి వరి బాణిఙ్  ముఙాల్
 మర్ జి బతిక్తి మనికాన్ వాండె. విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్ పెరికాన్ 
ఆని వందిఙె, సాతి వరి బాణిఙ్, ముఙాల్ మర్ జి బతిక్త మనాన్.
19 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇనె వనిన్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెల్ తి
సిలెల్ండపూరిమండెఙ్  ఇజి తీరమ్నం కితాత్ న్ . 20అందెఙె,మరిన్ వెటనె
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బూమిదుమనివిజువనాక్ఙ్,పరలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్,వనిన్
డగు మర్ జి కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు తీరమ్నం కితాత్ న్ . వనిన్ మరిన్ 
సిలువాదు సాతివలె, నల వాకి దనితాన్, దేవుణు బూమిదు మని
విజు వనాక్ వెట, దేవుణు మంజిని పరలోకమ్ దు మని విజు వనాక్
వెట రాజినం ఆతండె, విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ డగు మర్ జి కుడుఃపాత్ న్.
21ఉండి కాలమ్ దు,మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్, సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్ 
దేవుణు బాణిఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్ పడిఃఎండమహిదెర్.
22గాని ఏలు, వనిన్ మరిన్ ఒరెన్ లోకు ఆజి సాతి సావుదాన్ వాండు
మీ వెట రాజినం ఆతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇని నింద సిలి, ఇని
నేరమ్ కుబా రెఇ, నొరె ఆతి లోకుర్ లెకెండ్, కీసుత్ మర్ జి వానివలె
మిఙి దేవుణు ఎదు మిఙి నిల్ పెత్ఙె వాండు మీ వెట రాజినం ఆతాన్.
23మీరు సువార నమిమ్జి మహిఙ అయాలెకెండ్ మంజినిదెర్. మీరు
నమమ్కమ్ దాన్ దిగజార్ ఎండమండెఙ్ వలె. యాసువారవెహిస్నిఆస
వందిఙ్ డిఃస్ ఎండఎదుసుడ్ఃజినెమండెఙ్ వలె. యాసువారనెనండొ
దేసెమ్ కాణిలోకుర్ నడిఃమివెహెఆతమనాద్. యాకవెహెఙెపవులు
ఇని నఙి దేవుణు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్ సేవ కిజినాన్ 

24ఏలు,మీమేలువందిఙ్ నానుసమెఙ్ ఓరిసినఇజిసర్ దఆజిన.
ఇహిఙ, కీసుత్ ఒడొఃల్ లెకెండ్ మని సఙమ్ ది మేలు వందిఙ్ నాను నా
ఒడొఃల్ దు సమెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇజి కీసుత్ ఏర్ పాటు కితిక నానుపూరి
కిజిన. 25-26 దేవుణు నఙి సఙమ్ దిఙ్ సేవ కిదెఙ్ ఇజి ఏర్ పాటు
కితాత్ న్ . మీ మేలు వందిఙ్, కీసుత్ వందిఙ్ మని సువార మిఙి పూరి
నెసిప్సిన్ బాజత వాండు నఙి సితాన్. యాసువార, ముఙాలె బతిక్తి
మహి లోకుర్ బాణిఙ్ దేవుణు డాపిస్ వనిన్ గరబ్మ్ దు ఇటాత్ మహాన్ .
గాని ఏలు వాండు వనిన్ వందిఙ్ కేట ఆతి లోకురిఙ్ అయాక తోరిసి
నెస్ పిసాత్ న్. 27 దేవుణు అయాలెకెండ్ కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నండొ దీవిసాన్న్ ఇజి వనిన్ గరబ్మ్ దు
వాండు ఎతుత్ కిజి డాఃపిస్ ఇటిత్క వరిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ ఇజి తీరమ్నం
కితాత్ న్  ఇజి తోరిసెత్ఙ్. ముకెలం, కీసుత్ , యూదురు ఆఇ మీ మనుస్దు
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మంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణు జాయ్ దు మండెఙ్ మిఙి
ఒనిదెర్ ఇజి ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్ ఇజి. యాకదె
దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసిత్ సువార.

28 అందెఙె మాపు కీసుత్ వందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహిస్నాప్. ముకెలం
మాపునండొ గెణమ్ దాన్ విజెరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కీసుత్ వెటకూడిఃతిమనివరిఙ్ విజెరిఙ్ వాండుమర్ జివానివలె
దేవుణు ఎదు నిల్ పిన్వలె, వారు పూరి ఆతికార్ ఆదెఙ్ మాపు బుదిద్
వెహిస్ నెస్ పిసాన్ప్. 29వారు పూరి ఆతికార్ ఆని వందిఙ్ కీసుత్ సీజిని
గొపప్సతుత్ దాన్ నానునండొకసట్బాడిఃజిన. అయాగొపప్సతుత్ నె,నాను
కసట్బాడిఃదెఙ్ నఙి సతుత్ కిబిసాన్ద్.

2
1మీవందిఙ్, లవొదియపటన్మ్ దుమని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరి

వందిఙ్, నఙి ఎసెఙ్ బా తొఇ వరి వందిఙ్ నాను ఎసొ కసట్బాడిఃజిన
ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. 2 నాను ఎందనిఙ్ యా
లెకెండ్ కసట్బడిఃజిన ఇహిఙ, మీరుని వారు, నెగెండ దయ్ రమ్ దాన్ 
నిలిన్ వందిఙ్, మరి, మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిని వజ,
కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మంజని వందిఙ్ కసట్ బడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
అయావలెమీరు అనుమానం సిలెల్ండ దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్
ఇటిత్క ఇహిఙ, కీసుత్ ఙ్ పూరి నెసెత్ఙ్. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వెటనె
దేవుణు వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇడిత్ విజు గెణమ్ ని ఆలోసనెఙ్ నెసెత్ఙ్ 
అటాన్ట్. 4నాను ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్న ఇహిఙ, ఎయెర్ బా
మిఙి తియానిమాటెఙ్ వెహిస్ మోసెం కిఎండ మండెఙ్. 5నాను మీ
నడిఃమి సిలితిఙ్ బా మీ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన. నాను నండొ
సర్ దబాఆజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరుఉండెఆజి కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి
మంజినిదెర్. మీరు కీసుత్ ఙ్ డటం నమిమ్జినిదెర్ ఇజి నాను నెసన్.
6మీరు కీసుత్ యేసుఙ్,పబు ఇజిఒపుకొటిమనిదెర్. అందెఙెవనిన్ వెట
కూడిఃతి మనికార్ కిదెఙ్ మని లెకెండ్ మండు. 7 వనిన్ వందిఙ్ మిఙి
నెస్ పిసిత్ మనికెఙ్ నమిమ్జి, అయకెఙ్ కిజినె మండు. అయా సఙతిఙ్ 
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నలిఙిజి నమకమ్ దు పిరిదు. మిఙి నెస్ పిసిత్ వజ నిజమాతి బోదదిఙ్ 
అసినెమండు. మాబుబబ్ ఆతి దేవుణుమీ వందిఙ్ కితి దని వందిఙ్ 
పూరిమనుస్దాన్ వందనమ్ కు వెహిస్నెమండు.

8 ఎయెర్ బా మొసెం కిని బోదెఙ్ నెసిప్సి మిఙి తొహ్ కి మని
వరిలెకెండ్ కిఎండ జాగర మండు. వారు మిఙి అరద్ం సిలి మొసెం
కిని లోకురిఙ్ మని గెణం నెసిప్సి మొసెం కినార్. అయాకెఙ్ కీసుత్
బాణిఙ్ వాజినికెఙ్ ఆఉ. గాని పూర్ బమ్ దాన్ అసి నెసిప్సిని బోదెఙ
బాణిఙ్ వాజినికెఙె. యా లోకమ్ దిఙ్ అతికారం కిజిని దెయమ్ క
బాణిఙ్ వాజినికెఙె. 9నాను అయలెకెండ్ వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు, కీసుత్ ఒడొఃల్ దునె వెల్ తి సిలెల్ండ పూరి మంజినాన్. 10 కీసుత్
వెట మీరు కూడిఃతి మనిఙ్, మీ కొతత్ బతుక్దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు
మిఙి సితమనాన్. అతికారం కిజిని విజు సతుత్ ఙ ముసుక్, ఏలుబడిః
కిని వరి ముసుక్, తోరిన్ వనాక్ఙ్ ని, తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ముసుక్ వాండె
గొపప్ అతికారంమనికాన్. తోర్ ఇ వనాక్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు దూతార్ ని
దెయమ్ కు. వనాక్ ముసుక్ గొపప్ అతికారం మనికాండె వాండు.
11వనిన్వెటమీరు కూడిఃతిమనిదెర్. అందెఙె కీసుత్ బాణిఙ్ సునతి కిబె
ఆతి లెకెండ్ మనిదెర్. లోకుర్ వరి కికాణిఙ్ కిని సునతి కిబె ఆఇదెర్,
గాని కీసుత్ కితి సునతినె కిబె ఆతిదెర్. ఇహిఙ, కీసుత్ మీ సెఇ ఆసెఙ్ 
విజు పూరి లాగితాన్. 12మరి, మీరు బాపిత్సం లాగె ఆతివలె, కీసుత్
వెట సాజి ముసె ఆతి లెకెండె మనిదెర్. వనిన్ వెట మర్ జి నికె ఆతి
లెకెండె మనిదెర్. దేవుణు గొపప్ సతుత్ మనికాన్ ఇజి మీరు నమిమ్జిని
దనిదానెవనిన్ వెటమర్ జి నికె ఆతిదెర్. దేవుణు సతుత్ నె వనిన్ఙ్ సాతి
వరిబాణిఙ్ బతిక్సాత్ న్.

13ఉండి కాలమ్ దు, మీరు సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరుపాపమ్ కు కిజినెమహిదెర్,పాపం కిబిసిన్ సెఇ ఆసెఙ్ బా
మిఙి మహె. అయాకెఙ్ సొన్ ఎండ మహె. గాని ఏలు మిఙినె
దేవుణు కీసుత్ వెట కొతత్ బతుక్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
మా పాపమ్ కు విజు నొహన్. 14 ఇహిఙ, మఙి సికస్ సీని, మాటు
కితి తపుఙ్ రాసిత్ ఇడిత్ కాకితం సిలెల్ండ లెకెండ్ మనాద్ అయాక
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కీసుత్ సాతివలె మా పాపమ్ క వెట అయా కాకితమ్ బా సిలువాదు
కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయితాండె అయాకెఙ్ పూరి సిలెల్ండ ఆతె ఇజి
తోరిసాత్ న్. 15అతికారమ్ దు మహి ఏలుబడిః కిజి మహి దెయమ్ కాఙ్ 
మరి తోర్ ఇ సతుత్ ఙ, దేవుణు వీఙిసాత్ ండె, వనాక్ ముసుక్ గెలసాత్ న్.
కీసుత్ సిలువాదు ఆతి దనిదనటాన్ దేవుణు వనాక్ముసుక్ గెలసాత్ ండె,
విజెరె ఎదు వనాక్ఙ్ సిగు కితాత్ న్ .

16 అందెఙె, మీరు సెగం బోజనం ఉణిజి తింజిని వందిఙ్ సిలిఙ,
మీరు ఏంటు ఏంటు బతుక్వందిఙ్ కిజిని పండొయి కిఇ వందిఙ్,
ఆమాస్ దు పండొయి కిఇ వందిఙ్, విసాంతి దినం సుడ్ఃఇ వందిఙ్ 
మీరు తపు కితిదెర్ ఇజి తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం కిఅ. 17నిని ఆడెఙ్ 
విజు ఉండి నీడః లెకెండె మనెన్. ఆ నీడ ఎయెదినొ వాండు వెనుక
వాజినాన్. అయా వాండు కీసుత్ నె. 18 ‘తగె ఆజినాప్ ’ ఇజి వేసం
తోరె ఆఇతిఙ్, దూతెఙ్ మాడిఃస్ ఇతిఙ్, మీరు తపు కితిదెర్ ఇజిమిఙి
తీరుప్ కిని వనిన్ఙ్ దూరం ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కలాదు
సుడ్ఃతి ఇనిదనిఙొఆదారం ఇడ్ఃజి అతికారం కిజినాన్. వాండు కిజిని
ఆలోసనెఙ్ సెఇకెఙ్. అందెఙెవాండు గర ఆజినాన్. వాండు గర ఆదెఙ్ 
మనిఇనిసఙతిబావనిన్ఙ్ సిలితిఙ్ బాగరఆజినాన్. 19అయాలెకెండ్ 
మనికాన్ కీసుత్ బాణిఙ్ ముఙాలె దూరం ఆతమనాన్. బుర ఆతి కీసుత్
వందిఙ్ మని నిజమాతి బోద వాండు నెస్ పిస్ ఎన్. బుర వెహి వజనె
ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. ఒడొఃల్ అతుక్ఙాణిఙ్ సీరెఙాణిఙ్ అతిక్సత్
మనాద్. అయాలెకెండె,దేవుణుఎతుత్ కితివజనెసఙమ్ దిఙ్ సతుత్ దాన్ 
పిరిపిన్కాన్ కీసుత్ నె.

20-21 సాతి కీసుత్ వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె నని
ఆడెఙ, బోదెఙ లొఙిఎండ డిఃబె ఆతిదెర్. అయకెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ
లోకుర్ వందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙె. అందెఙె మరి ఎందనిఙ్, సెగం సఙతిఙ్ 
వాడుకొడుమాట్, రుసి సుణ్ మట్, ముట్ మాట్, ఇని యా లోకమ్ ది
ఆడెఙ లొఙిదెఙ్ వలె ఇజి లొఙిజి నిదెర్. 22 ఆడెఙాదు వెహిస్ని
బోజనమ్ నిమహిసఙతిఙ్ వాడు కొడుజిమహిఙ, సిలెల్ండ ఆనె. మరి
ఎందనిఙ్ అయాకెఙ్ లొఙిజినిదెర్. అయకెఙ్ లోకుర్ ఇడిత్ ఆడెఙ
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బోదెఙె. 23 నిని ఆడెఙ్, ఇటిత్కార్ గొపప్ గెణం మనికార్ ఇజి తోరాన్ర్ .
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,లోకుర్ తీరమ్నం కిత ఇటాత్ మనార్ ఎలాగమాడిఃసెత్ఙ్ 
ఇజి. అయాలెకెండె కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. తగె ఆజినాప్ ఇజి
వేసంతోరెఆదెఙ్ ఇజి,దేవుణుదిఙ్ సర్ దకిదెఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఒడొఃల్ దిఙ్ 
బాదెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆడెఙ్ వెహిస్నాద్. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ నెగిగ్కెఙె ఇజి
తోరెన్. గాని, ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ, ఆప్ కిదెఙ్ ఇజి
ఆస ఆని వనిన్ఙ్ ఇనిసాయమ్ బా కిఉ. అందెఙె నిని ఆడెఙ్ లోకురిఙ్ 
సెఇకెఙె కిబిసెన్.

3
పరలోకమ్ దుమంజిని సఙతిఙవందిఙ్ ఎతుత్ కిజిమండు

1 కీసుత్ ఙ్ సాతి బాణిఙ్ దేవుణు బతిక్సిత్ లెకెండె, మిఙి బా వాండు
కొతత్ బతుక్సితాన్. అందెఙెకీసుత్ మనిదేవుణుమంజినిబాడిఃదుమని
సఙతిఙ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా నండొ ఆస ఆజిమండు. వనిన్ఙ్ దేవుణు
గొపప్ అతికారమ్ ని నండొ మరాయ్ద సిత మనాన్. 2యాలోకమ్ దు
మని సఙతిఙ ముసుక్ మీ మనుస్ ఇడామ్ట్ . గాని పరలోకమ్ దు
మని సఙతిఙ ముసుక్ మీ మనుస్ ఇడ్ఃదు. 3 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ
పడాఃయి బతుక్ సాత మనాద్. మీరు ఏలు కీసుత్ వెట దేవుణు ఎదు
బతిక్జినిదెర్. అయాకలోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎర్. 4మిఙి నిజమాతి
బతుక్ సీజినికాన్ కీసుత్ నె. వాండు మర్ జి వానివలె, దేవుణు విజెరె
ఎదు వనిన్ఙ్ వెలిల్ తోరిసిన్ వలె మిఙిబా వనిన్వెట వెలిల్ తొరిసాన్న్.
మీరుబా వనిన్ వెట వనిన్ జాయ్ దు మంజినిదెర్. లోకుర్ మిఙి వనిన్
వెట గవ్ రం సీనార్. 5 అందెఙె, మీరు ముఙాలె కిజి మహి యా
లోకమ్ ది తపు పణిఙ్ పూరి డిఃసుత్ . ముకెలం, రంకు బూలమాట్,
కేలార్ బూలమాట్. దినిన్ వందిఙ్ నండొ ఎతుత్ ఆజి మనుస్ ఇడామ్ట్ .
సెఇకెఙ్ కిదెఙ్ ఆస ఆమాట్. మని దని ఇంక మరి నండొ కావాలి
ఇజి ఆస ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయా లెకెండ్ కినిక మీరు
ఆస ఆనిదనిఙ్ మాడిఃసిని లెకెండ్ మనాద్ . 6యా లెకెండ్ కిమాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు కోపం యా లెకెండ్ కిజిని వరి ముసుక్
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వానాద్. 7ముఙాలె మీరుబా దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ మహివలె, యా
లెకెండ్ కిజిమహిదెర్. 8గానిఏలుయాకెఙ్ ఇనికబాకిమాట్. ముకెలం
పగ అసామ్ట్. కోపం ఆమాట్. మహి వరి వందిఙ్ సెఇకెఙ్ ఎతుత్
కిమాట్. దుసలాడ్ఃమాట్. కేడి మాటెఙ్ మీ వెయ్ దాన్ వరిగ్మాట్.
9మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట అబదద్ం వరిగ్మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ
పడాఃయిబతుక్మీరు డిఃసిత్దెరె, నసిత్వలె కిజిమహిసెఇ పణిఙ్ మీరు
డిఃసిత్దెర్. 10అయాకెఙ్ డిఃసిత్దెరె,ఉండినెగిగ్ కొతత్ బతుక్ బతిక్జినిదెర్.
మిఙి తయార్ కితి దేవుణునెయాకొతత్ బతుక్ మీ లొఇ ఇటాత్ న్. వనిన్
లెకెండ్ మంజిని వందిఙ్ మరి మరి మిఙి కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ 
మీరు నెగెండ నెసిన్ వందిఙె, యాలెకెండ్ మరి మరి కొతాత్ ఙ్ కిజినాన్.
11 అందెఙె, యూదురు ఇజినొ, యూదురు ఆఇకార్ ఇజినొ, సునతి
కిబె ఆతికార్ ఇజినొ, కిబె ఆఇకార్ ఇజినొ, తకు జాతిదికార్ ఇజినొ,
మూరక్మ్ ది నని ఒదె తకు జాతిదికార్ ఇజినొ, వెటి పణి కినికార్ 
ఇజినొ, కిఇకార్ ఇజినొఆఏద్ ముకెలం. గాని కీసుత్ నెముకెలమాతికాన్.
వాండు నమిమ్తిత్ వరి విజెరె లొఇ మంజినాన్. 12 మీరు దేవుణు
లోకుర్. వాండుమిఙిపేమిసాత్ ండెవనిన్సొంతలోకుర్ ఇజి కేటఇటాత్ న్.
అందెఙె, మీరు మరి ఒరెన్ వనిన్ వందిఙ్ మీ పాణం నొతెఙ్ దయ
తోరిసుత్ . తగిజి మండు. సారిల్దాన్ మండు. ఓరిసి మండు. 13మహి
వరి వెట బరిసుత్ . మీ లొఇ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట మొరొ ఆజి
మహిఙ,అయాకఇనికఆతిఙ్ బాసెమిసుత్ . పబుఆతికీసుత్ మిఙిసెడిడ్నె
సెమిసిత్ వజ,మీరుసెమిసుత్ . 14దినిఙ్ విజుఇంకమహివరిఙ్ పేమిసుత్ .
అయాకదె ముకెలం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పేమిసిన్ దనిదనటాన్ 
మీరుపూరి కూడ్ఃజిమంజినిదెర్.

15మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ 
కీసుత్ సీని సమదనం నీ మనుస్దు మంజినాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరుదేవుణుసఙమ్ దుఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెటసమాదనమ్ దాన్ 
మంజిని వందిఙె, దేవుణు మిఙి కూక మనాన్. దేవుణు కితి సఙతిఙ
వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పోస్ ఎండ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజినె వందనమ్ కు వెహిస్
మండు. 16 కీసుత్ వందిఙ్ మని బోద మీరు నెగెండ నెసినె మండు.
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నండొగెణమ్ దాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నేర్ పిసి,బుదిద్ వెహిస్మండు. దేవుణు
మాటెఙ్ పాటెఙ్ వజ పార్ జి, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వందనమ్ కు
వెహిస్ని పాటెఙ్ పార్ జి, దేవుణు ఆతమ్ మీ మనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజ
పాటెఙ్ పార్ జి మండు. దేవుణు కితికెఙ్ పోస్ ఎండ మీ పూరి
మనుస్దాన్ దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ పారుద్ . 17మీరు ఇనిక వెహిఙ్ బా,
ఇనిక కితిఙ్ బా పబుయేసుఙ్ లొఙితికార్ కిదెఙ్ మని వజ కీదు. మా
పబుఆతి కీసుత్ వెట,మిఙిదొహ్ కి దనివందిఙ్ బుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిన్వలె,యాలెకెండ్ కిదు.

దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ .
18బోదెకాండె, మీరు మీమాసిర్ మీముసుక్ అతికారం మనికార్ 

ఇజి ఒడ్ఃబిజి వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్.
అందెఙె అయాకదెమీరు కిదెఙ్ మనిక.

19 మాసిరాండె, మీరు మీ బోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . వనాక్ఙ్ బాదెఙ్ 
కిమాట్.

20 కొడొఃరాండె, మీరు మీ యాయ బుబెబ్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వెండు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాకదెపబుఙ్ ఇసట్ం ఆతిక.

21 అపొప్సిరాండె, మీ కొడొఃర్ మనుస్ రుఙ్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ 
మరిమరి జటిఙ్ ఆమాట్.

22వెటిపణికినికిదెరా,మీరుయాలోకమ్ దిమీఎజుమారుఙ,విజు
వనాక్ లొఇ లొఙిదు. నెగిగ్కార్ ఇజి వెహె ఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె
ఆఏద్ . గాని పూరి మనుస్దాన్ వరిఙ్ లొఙిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మీరుపబుఙ్ తియెల్ ఆజిగవ్ రంసీజినిదెర్. 23మీరుఇనిక కితిఙ్ బా,
పూరిమనుస్దాన్ కిదు. లోకుర్ వందిఙ్ ఆఎద్. గాని దేవుణు వందిఙ్ 
కిజినాప్ ఇజి పూరి మనుస్దాన్ కిదు. 24 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, పబునె
మిఙి పలితం సీనాన్ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. ఇహిఙ, వాండు ఒటుట్
కితికెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు సేవ కిజిని నిజమాతి
ఎజమాని పబు ఆత కీసుత్ నె. 25 తపు కిని వనిన్ఙ్, వాండు ఎయెన్ 
ఆతిఙ్ బావాండు కితితపుప్దిఙ్ దేవుణుసికస్సీనాన్. ఇజికార్ పెరికార్ 
ఇజి దేవుణుదిఙ్ తేడ సిలెల్ద్ .
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4
1 ఎజుమానిరాండె, మీరు మీ వెటిట్పణి మనిసీరిఙ్ నాయమ్ దాన్,

వరిఙ్ సీదెఙ్ మనికెఙ్ సీజి నెగెండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
మిఙిబాఒరెన్ ఎజమానిపరలోకమ్ దుమనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిదు.

2 విసిక్ఏండ పారద్నం కిజి మండు. మీరు పారద్నం కినివలె మనుస్
ఇతాల్ అతాల్ ఆఏండ జాగరదాన్ మండు. దేవుణు మిఙి కితి దని
వందిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ మండు. 3మరిమా వందిఙ్ బాపారద్నం
కిదు. దేవుణు బోద వెహెఙ్ మఙి సరి దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి
పారద్నం కిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ ఉండి కాలమ్ దు
డాఃఙితి మహికెఙ్ గాని, ఏలు తోరె ఆతి నిజమాతి సఙతిఙ్ బోదిసెత్ఙ్.
యాక బోదిసిత్ఙ్ నె, నాను జెలిదు ఆత. 4 యాక నాను బోదిసెత్ఙ్ 
మనికాదె. అందెఙె నాను నెగెండ, అరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నఙి సరి
దొహ్ కెఙ్ సాయం కిపిన్ ఇజి నా వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదు.
5మీరు కిజిని దనితాన్ తెలివిదాన్ నమ్ ఇ వరివెట మండు. మిఙి
దొహ్ కిన్ సమయమ్ దు విజు కీసుత్ వందిఙ్ వరిఙ్ వెహెఙ్ తయార్ దాన్ 
మండు. 6మీరు తెలివిదాన్, నెగెండ, ఎసిత్వలెబా వరి వెట వరిగ్దు.
అయావలె, వరి లొఇ విజెరె వెటవారు వెన్ బాతి దనిఙ్ ఎలాగమర్ జి
వెహెఙ్ ఇజిఎసిత్వలెబానెసిన్దెర్. 7నఙిజరిగ్జినివిజుసఙతిఙ్,తుకికు
మిఙివెహన్న్. వాండునానుపేమకిజినిఒరెన్ తంబెరి. నమమ్కమ్ దాన్ 
దేవుణు సేవ పణి కిజినికాన్. నా వెట జత కూడ్ఃజి పబుఙ్ సేవ
కిజినికాన్. వాండు నా వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 8 మఙి జరిగ్నికెఙ్ 
మీరు నెసిన్ వందిఙ్ నెగిగ్ మాట వెహిస్ మిఙి దయ్ రం కిబిసిన్ వందిఙ్ 
నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు పోకిస్న. 9 ఒనెసిము వనిన్ వెట మీ డగు
వాజినాన్. వీండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్. మాపుపేమిసిన్ ఒరెన్ తంబెరి.
మీపటన్మ్ దికాన్. ఇబెబ్ జరిగ్జినికెఙ్ విజువీరుమిఙి వెహన్ర్ .

10 నా వెట జెలిదు మని అరిసత్రుక్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నాన్. బరన్బెఙ్ బణిజ ఆతి మారుక్బా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నాన్. (వినివందిఙ్ ముఙాలెమీరు వెహెఆతిమనిదెర్. అందెఙె
వాండు మీ డగు వాతిఙ డగు కిదు) 11యుసుత్ ఇని యేసుబా మిఙి
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వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్ యూదుర్ ఙ లొఇ నా వెట
కూడ్ఃజి పణి కిజినికార్ వీరు ముఎరె. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ 
వెహెఙ్ వారు పణి కిజినార్. వారు నఙి గొపప్ తోడుః ఆత మనార్.
12కీసుత్ యేసుఙ్ సేవకిజిని,మీలొఇఒరెన్ ఆతిఎపపామిఙివెన్ బాతి
లెకెండ్ వెహిస్నాన్. వాండు ఎసిత్వలెబా మీ వందిఙ్ డిఃస్ ఎండ డటం
పారద్నం కిజినాన్. మీరు అనుమానమ్ కు సిలెల్ండ నమకమ్ దు పూరి
పిరీని వందిఙ్, దేవుణు ఇసట్ం కినికెఙ్ విజు మీరు పూరి నెసిన్ వందిఙ్ 
వాండు డటం పారద్నం కిజినాన్. 13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు మీ
వందిఙ్, లవొదికియ పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ ఇయరపొలి
పటన్మ్ ది నమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ వాండు నండొ కసట్ బాడిఃజినాన్. యాక
నిజం ఇజి నాను వెహెఙ్ అటన్. 14మాపుపేమ కిజిని లూక డాకట్రుని
దెమా మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్. 15 లవొదికియ పటన్మ్ దు
మని కూలెఙ్, నుమ్ పాకుఙ్, వనిన్ ఇండొ కూడ్ఃజి వాజిని దేవుణు
సఙమ్ దిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.

16 మీ లొఇ యా ఉతం డటం సద్ విజి వెనుక లవొదికియ
పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దుబా యాక సద్ విదెఙ్.
అయాలెకెండ్ లవొదికియ పటన్మ్ దు మని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ 
నాను రాసిత్ ఉతం, వారు మిఙి పోకాన్ర్. అయాక మీరుబా డటం
సద్ విదెఙ్.

17 అర్ కిపుఙ్ వెహ్ అ, ‘పబు వెట నీను కూడిఃతి మనికి. నిఙి
ఏర్ పాటు కితి పణి పూరి కిదెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వలె’, ఇజి. 18 పవులు
ఇని నాను మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్న. నాసొంత కీదానె ఆకర్ తి
యా మాటెఙ్ రాసిన. నాను జెలిదు మన ఇజి పోసామ్ట్. దేవుణు
దయాదరమ్ంమీముసుక్ మనిద్.
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