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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసుదు మని
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ రాసిత్ ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఎపెసు ఇని పటన్మ్ దు మని దేవుణు

సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నె యాక. యా ఉతం రాసిత్ మహివలె,
వాండు రోమ జెలిదు తొహె ఆతమహాన్ . నసిత్వలె ఆసియ ఇని రోమ
పాంతమ్ దుమనిఉండిముకెలమాతిపటన్మ్ నె ఎపెసు.
పవులుయాఉతం రాసాత్ ండె, తుకికు వెటపోకిస్నాన్. దేవుణుదిఙ్ 

నమిమ్తిత్కార్, వనిన్ దయ దరమ్ం ఎసొ గొపప్ పెరిక ఇజి వారు అరద్ం
కిజి నెసెత్ఙ్ రాసిత్కాదె. మరి దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ సఙతిఙ్ కీసుత్ వెటనె
పూరి ఆతె. వాండె విజు వనాక్ ముసుక్ మనికాన్. కీసుత్ వెటనె
దేవుణు యూదురిఙ్ , యూదురు ఆఇ వరిఙ్ రకిస్సి వరిఙ్ ఉండె
ఒడొఃల్ కిజినాన్ . ఇబెబ్ ఒడొఃల్ ఇజి వెహిస్నిక, యాలోకమ్ దు మని
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కార్ విజెరె కూడిఃతిమనిసఙమ్ నె. మరిదేవుణు
సఙం ఎలాగ ఉండె ఆజి మండెఙ్ నమిమ్తిత్కార్ ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజివెహిస్నాన్. నమిమ్తిత్కార్ ఎదిసినికయాలోకమ్ దిలోకుర్ 
వెటనె ఆఏద్ . గాని సయ్ తాను వెటనె ఎదిసినార్ ఇజి ఎతుత్ కిబిసి,
ఎలాగ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్.

1 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు ఇని నాను ఎపెసు
పటన్మ్ దు మని దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ రాసిని ఉతం.
దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజనె నాను కీసుత్ యేసు వందిఙ్ అపొసుత్ డు
ఆత. మీరు కీసుత్ యేసుఙ్ నమిమ్జినె మనికిదెర్. 2 మా బుబబ్
ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయ దరమ్మ్ దాన్ మీరు
నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్. 3 దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్.
వాండె మా పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దేవుణు. మరి వాండె వనిన్
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బుబబ్బా. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుఆతమ్మామనుస్దిఙ్ వెహిస్,వనిన్
సరిదు నడిపిసిన్దనితాన్ మఙివాజిని విజు నెగిగ్కెఙ్ సీజి వాండె మఙి
దీవిసాత్ న్. పరలోకమ్ దాన్ వాజినికెఙె అయానెగిగ్కెఙ్ . కీసుత్ వెట మఙి
కుడుపాత్ ండె, యానెగిగ్కెఙ్ మఙి సితాన్. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు
లోకం పుటిస్ ఎండ ముఙాలె మఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి ఎరిల్సాత్ న్. కీసుత్
వెటమఙిమని సమమ్ దమ్ దాన్ యాలెకెండ్ మఙిఎరిల్సాత్ న్. మాటు
వనిన్ వందిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ లెకెండ్, ఇనినిందెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు
మండెఙ్ నెవాండుయాలెకెండ్ ఎరిల్సాత్ న్. 5వాండుమఙి పేమిసినాన్.
అందెఙెయేసు పబు మా వందిఙ్ ఆతి దనితాన్ మాటు వనిన్ కొడొఃర్ 
ఆదెఙ్ ఇజి నండొ ముఙాలె వాండు తిరుమానం కితాత్ న్ . వాండుయా
లెకెండ్ తిరుమానం కితాత్ న్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయాకదె వాండు
ఎతుత్ కితిత్క. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతిక. 6 అందెఙె గొపప్ బమమ్ కిని వనిన్
దయ దరమ్ం వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. వాండు పేమిసిని
వనిన్ మరిసి ఆతి దని దనటానెయా గొపప్ దయ దరమ్ం మా ముసుక్
వాతాద్. మఙిసెడిడ్నె దొహ్ కాద్. 7-8 కీసుత్ మా వందిఙ్ నలవాకిస్సాతి
సావుదాన్ దేవుణుమాపాపమ్ కాణిఙ్ మఙి డిఃస్ పిసాత్ న్. ఇహిఙమా
పాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ వనిన్ దయదరమ్ంగొపప్పెరికఇజి
తోరిసాత్ న్. మా ముసుక్ నండొ దయ దరమ్ం సెడిడ్నె తోరిసాత్ న్. వనిన్
బుదిద్ గెణమ్ దానె వాండు వనిన్ దయ దరమ్ం మా ముసుక్ తోరిసాత్ న్.
9దేవుణుఎతుత్ కితిత్కవాండు కితాత్ న్ . కీసుత్ వెటపూరికిదెఙ్ ఇజివాండు
వనిన్ గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్ ఇటిత్ పణి మఙి తోరిసాత్ న్. అయాక
ముఙాల్ ఎయెర్ బానెస్ ఎతార్. 10వాండు గరబ్మ్ దు ఎతుత్ కిజి డాపిస్
ఇటిత్క ఇనికఇహిఙ,పరలోకమ్ దుమనివిజువనాక్ఙ్,బూమిముసుక్
మని విజు వనాక్ఙ్ , కూడుఃపిస్ ఒరెన్ వనిన్ అడిఃగి ఇట్ తాన్ . వాండె
కీసుత్ . యాక కిదెఙ్ తగితి సమయంవానివలెవాండుపూరి కినాన్.

11విజుసఙతిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కితిత్ వజవాండు కిజినాన్. కీసుత్ వెట
మఙి కుడుపాత్ ండె, వనిన్ సొంత లోకుర్ ఇజిమఙి ఎరిల్సాత్ న్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙఅయాలెకెండ్ ఎరిల్సెత్ఙ్ ఇజివాండుపూర్ బమ్ దునెతిరుమానం
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కితమహాన్ . అయాకదెవాండుఎతుత్ కితిత్క. 12కీసుత్ రకిస్సెత్ఙ్ వానాన్ లె
ఇజి విజెరె ఇంక ముఙాలె నమకం ఇటిత్కాపె యూదురు ఆతి మాపు.
అందెఙె దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి పొగిడిఃజినాప్. అయాకదె వనిన్
ఉదెసం. 13 అయాలెకెండె యూదురు ఆఇ మీరుబ నిజమాతి బోద
వెహిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి రకిస్సాన్న్ లె ఇజి వెహిస్ని సువార
వెహిదెర్. మీరు కీసుత్ ముసుక్ నమకం ఇటిత్దెరె వనిన్ వెట కూడిఃతి
మనిదెర్. అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ మిఙి
సితాన్. సితండె దేవుణు మిఙి లోకుర్ ఇజి కూకాన్. యా దేవుణు
ఆతమ్నె, మీరు దేవుణు లోకుర్ ఇని దనిఙ్ ఉండి గురు. 14 మరి
దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ ఒటుట్ కితిత్ విజు మఙి దొహ్ కెన్ఇని దనిఙ్ 
ఉండి ఆదారమ్ నెయా దేవుణు ఆతమ్. వాండు వనిన్ లోకురిఙ్ పూరి
విడుఃదల కినివలె అయాకెఙ్ మిఙి దొహ్ కెన్. దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి దినితాన్ లోకుర్ పొగిడిఃనార్.

ఎపెసు సఙమ్ దుమనివరి వందిఙ్ పవులు కిజినిపారద్నం
15-16దేవుణు మిఙిముసుక్ వెహి లెకెండ్ దీవిసత్ మనాన్. అందెఙె

నాను మీ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. మీరు పబు ఆతి యేసుఙ్ 
నమిమ్జినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసినిదెర్ 
ఇజి నాను వెహి బాణిఙ్ అసి మీ వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా డిఃస్ ఎండ
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎసిత్వలెబానానుపారద్నం కినివలె,
మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 17 గొపప్ పెరికాన్ ఆతి మా బుబెబ్ఙ్ 
పారద్నం కిజిన. వాండెమా బుబబ్ ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ దేవుణు. మీరు
వనిన్ఙ్ బాగ నెసిన్ వందిఙ్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి గెణం సీదెఙ్ ఇజి,
దేవుణువందిఙ్ మిఙితెలివికిబిసెత్ఙ్ ఇజినానువనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.
18 దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఇటిత్ మని గొపప్
పెరి దీవెనమ్ కు ఇనికెఙ్ ఇజిమీరు నెసిన్ వందిఙ్,అయాదీవెనమ్ కాఙ్ 
ఆసదాన్ ఎదు సూణి వందిఙ్ వరిఙ్ నెసిప్స్ అ ఇజి నాను పారద్నం
కిజిన. దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ సీన ఇజి ఒటుట్ కితిత్ దీవెనమ్ కు ఎసొ
పెరికెఙ్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ ఇజినాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన.
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19-21వనిన్ఙ్ నమిమ్జినిమాలొఇమని వనిన్ సతుత్ ఎసొ పెరిక ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయా సతుత్ విజు వనాక్
ముసుక్ గొపప్ పెరిక. యా గొపప్ పెరి సతుత్ దాన్ నె దేవుణు కీసుత్ ఙ్ 
సావుదాన్ బతిక్సాత్ ండె పరలోకమ్ దు వనిన్ ఉణెర్ పడఃకాదు బసె
కితాత్ న్ . కీసుత్ అబె అతికారం కిజినాన్. విజు రకమ్ కాణి అతికారం
కిజిని దూతెఙ, దెయమ్ క ముసుక్ అతికారం కిజినాన్. అతికారం
కిజినివిజెరెముసుక్వాండెగొపప్అతికారంమనికాన్. వనిన్అతికారం
ఏలు అతికారం కిజిని వరి ముసుక్నె ఆఏద్ . గాని వాని కాలమ్ దు
అతికారం కిని వరి ముసుక్బా వాండె గొపప్ అతికారం మనికాన్.
22 దేవుణు విజు వనాక్ఙ్ కీసుత్ పాదమ్ క అడిఃగి ఇటాత్ న్. దేవుణు
సఙం ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . 23వాండు
దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ బుర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ ఒడొఃల్ 
లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ నె వనిన్ఙ్ పూరి కిజినాద్. ఎంబెబా విజు
వనాక్ఙ్ పూరి కిజినికాన్ వాండె.

2
దేవుణు వనిన్ కనికారమ్ దాన్ మఙిరకిస్సినాన్ .

1 మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ ముఙాల సాతి వరి లెకెండ్ మహిదెర్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మీరు దేవుణుదిఙ్ లొఙి ఇతిదెర్, సెఇ పణిఙ్ కిజి
మహిదెర్. 2 యా లోకమ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ కిజి
మహి లెకెండ్ మీరుబా కిజి మహిదెర్. ఆగాసమ్ దు బులెల్య్ కిని
దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి సయ్ తానుఙ్ లొఙిజి మహిదెర్. వీండె
దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇ వరి ముసుక్ ఏలు అతికారం కిజినాన్. 3 ఉండి
కాలమ్ దు, నిజమె, మాటుబా నని వరి లెకెండ్ మహట్. మాసొంత
సెఇ ఇసట్మ్ దానె కిజి మహట్. మ ఒడొఃల్ ది ఆసెఙ వజ, సెఇ
ఆలోసమ్ క వజ కిజిమహట్. మహివిజెరెలెకెండ్,మాటుబాదేవుణు
కోపమ్ దిఙ్ గురి ఆతి మహికాట్. 4 గాని దేవుణు నండొ కనికారం
మనికాన్. వాండు మఙి నండొ పేమిసినాన్. 5అందెఙెమఙి కీసుత్ వెట
కుడుపాత్ ండె మఙి కొతత్ బతుక్ సితాన్. మాటు దేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండ
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ఆతి మహిఙ్, సాతి వరి లెకెండ్ మహట్. అయావలెబా వాండు
యా లెకెండ్ కొతత్ బతుక్ సితాన్. దేవుణు దయాదర్ మ్ దానె వాండు
మఙి రకిస్సాత్ న్. 6వాండు మఙి కీసుత్ యేసు వెట సావుదాన్ మర్ జి
బతిక్సాత్ ండె, పరలోకమ్ దు వనిన్ వెట కూడ్ఃజి ఏలుబడిః కిదెఙ్ బసె
కితాత్ న్ . కీసుత్ వెట మఙి కుడుపాత్ ండె యా లెకెండ్ కితాత్ న్ . 7 వాని
కాలమ్ దు లోకుర్ విజెరె వనిన్ దయ దరమ్ం విజు వనాక్ ముసుక్ గొపప్
నండొ పెరిక ఇజి సుడ్ఃదెఙెయాలెకెండ్ కీసుత్ వెటమాముసుక్ దయ
దరమ్ం తోరిసాత్ న్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు, దయాదర్ మమ్ దానె
మిఙి రకిస్సాత్ న్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ దనితానె రకిస్సాత్ న్. మీరు కితిత్
నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ వాండు మిఙి రకిస్సిత్క. అయాక వాండు మిఙి
సితి ఉండి ఇనాయమ్ నె. 9మీరు కితిత్నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్ దేవుణు
మిఙి రకిస్సిత్క. అందెఙె ఎయెన్ బానాను కితిత్ నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ దేవుణు
నఙి రకిస్సాత్ న్ ఇజి పొఙిదెఙ్ ఆఎద్. 10 మాటు నెగిగ్ పణిఙ్ కిజినె
మంజిని వందిఙ్ కీసుత్ యేసు వెట మఙి కుడుఃపాత్ ండె కొతత్ బతుక్
మఙి సితాన్. మాటు కిదెఙ్ మనియా నెగిగ్ పణిఙ్ వాండు ముఙాలె
తిరుమానం కితాండె ఇటాత్ న్. నిజమెదేవుణు ఒరెండెయాలెకెండ్ మా
బతుక్దిఙ్ కొతాత్ ఙ్ కితాత్ న్ .

11 అందెఙె యూదురు జాతిదు పుట్ ఇతి మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ
ముఙాలఎలాగమహిదెర్ ఇజిఎతుత్ కిదు. మీరు సునతి కిబెఆఇకిదెర్ 
ఇజియూదురు మిఙి వెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు సునతి కిబె
ఆతమనార్. అందెఙెవారు దేవుణులోకుర్ ఇజిఒడ్ఃబిజినార్. (గాని
యా సునతి ఒరెన్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు కిని ఆసారమ్ నె) 12 సుడ్ఃదు,
అయా కాలమ్ దు మీరు కీసుత్ ఙ్ దూరం మహిదెర్. దేవుణు లోకుర్ 
ఆతి ఇసాయేలుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్. మీరు పయివారు. దేవుణు వనిన్
లోకురిఙ్ కితిత్ ఒటుట్ దిఙ్ సమందం సిలికిదెర్. మీరు యా లోకమ్ దు
ఇని ఆస సిలెల్ండ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎండ బతిక్జి మహిదెర్. 13గాని
ముఙాలకీసుత్ ఙ్ దూరంమహిమీరుఏలువనిన్వెటకూడిఃతిమనిదెర్.
కీసుత్ నల వాకిస్ సాతిసావుదాన్ దేవుణుమిఙి డగు కితాత్ న్ . 14 కీసుత్ నె
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యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి రాజినం కిబిసిత్కాన్.
ముఙాలమిఙిమఙిఅడుడ్ లెకెండ్ మహిపగవాండులాగితండె,ఉండె
ననిన్ లోకుర్ కితాత్ న్ . 15యూదురి రూలుదు మని ఆడెఙ, రూలుఙ
కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ దు సాతిసావుదాన్ వనాక్ఙ్ సతుత్ సిలెల్ండ కితాండె,
అడు లెకెండ్ మహిపగలాగితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, రుండి లోకురిఙ్ 
ఇహిఙ,యూదురిఙ్,యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వనిన్ వెట కుడుపిస్ ఉండె
నని కొతత్ లోకు కితాత్ న్  .యాలెకెండ్ వాండు రాజినం కిబిసాత్ న్. 16మరి
సిలువాదు సాతిసావుదాన్ వాండు రుండి జాతిఙ నడిఃమిమహి పగ
సొనిప్సి, ఉండె నని లోకుర్ లెకెండ్ కిజి, దేవుణు డగు మర్ జి తతెఙ్ 
యా లెకెండ్ రాజినం కిబిసాత్ న్. 17 కీసుత్ యా లోకమ్ దు వాతండె,
దేవుణుదిఙ్ దూరం మహి యూదురు ఆఇ మిఙి, వనిన్ డగు మహి
యూదురు ఆతిమఙిసమాదనం సీజిని సువార వెహాన్ . 18వనిన్ వెట
మఙి రిఎరిఙ్, ఇహిఙ యూదురు ఆఇ మిఙి, యూదురు ఆతి మఙి,
బుబబ్ ఆతి దేవుణు ముఙాల దయ్ రమ్ దాన్ సొండెఙ్ వనిన్ఙ్ లొసెత్ఙ్ 
అకుక్దొహ్ కాద్. యాకదేవుణుఆతమ్ వెటమఙిదొహ్ కాద్. 19అందెఙె
మీరు ఏలుదాన్ పయిదికిదెర్ ఆఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ సెందిఇకిదెర్ 
ఆఇదెర్. గాని మీరు దేవుణు లోకుర్ వెట అకుక్ ఆతికిదెర్. దేవుణు
కుటుమ్ దికిదెర్. 20 ఉండి ఇలుల్ పణకాణిఙ్ తొహిన్లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. దనిఙ్ పునాది ఆతికార్ పవకరు, అపొసుత్ రు. దనిఙ్ మూల
పణుకు కీసుత్ యేసునె. 21వాండె ఆ ఇలుల్ అర్ ఎండ అసిన్కాన్. వనిన్
వెటనె ఆ ఇలుల్ తొహెఆజి పిరిసి పబు ఆతియేసు కీసుత్ మండెఙ్ వనిన్
వందిఙ్ కేట ఆతి నెగిగ్ ఇలుల్ ఆనాద్. 22 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిమిఙి
వాండు మహి నమిమ్తిత్ వరివెట కుడుపిస్నాన్. అయావలెమీరు మహి
నమిమ్తిత్ వరివెట, దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ సతుత్ దాన్ మంజిని ఉండి ఇలుల్
ఆజినిదెర్ .

3
యూదురు ఆఇ వరిఙ్ సువార వెహిన్ పణి పవులుఙ్ దేవుణు

ఒపజెపిస్నాన్ 
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1 అందెఙె కీసుత్ యేసుఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ జెలిదు మని పవులు
ఇని నాను మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. యూదురు ఆఇ మిఙి సువార
వెహిస్ని వందిఙెనాను జెలిదు ఆత.

2 మీరు తప్ ఎండ వెహిమనిదెర్. దేవుణు దయ దరమ్మ్ దాన్,
మిఙి సువార వెహిన్ పణి నఙి ఒపజెపాత్ న్ 3-4 దేవుణు ఎతుత్ కిజి
వనిన్ గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క వాండు నా వెట తోరిసాత్ న్. దిని వందిఙ్ 
నాను ముసుక్ కండెక్ రాసత్ మన. అయాక మీరు సద్ వితిఙ, కీసుత్
వందిఙ్ దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిత్ ఇటిత్క నాను నెసత్ మన
ఇజి మీరు నెసిన్దెర్. 5యాక దేవుణు పూర్ బమ్ దు మహి లోకురిఙ్ 
తోరిసి నెస్ పిస్ ఎతాన్. గాని ఏలు వనిన్ వందిఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్
అపొసుత్ డురిఙ్, పవకరిఙ్ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె
ఈహ తోరిసి నెస్ పిసాత్ న్. 6దేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు డాపిస్ ఇటిత్క
ఇనిక ఇహిఙ,యూదురు ఆఇవరిఙ్,యూదురు ఆతివరివెటదేవుణు
సీని దీవెనమ్ కాఙ్ అకుక్ మనాద్. యూదురు ఆఇకార్ ని, యూదురు
ఉండెఒడొఃల్ ఆతమనార్. దేవుణు కీసుత్ యేసు వెటయూదురిఙ్ కితిత్
ఒటుట్ దిఙ్, యూదురు ఆఇ వరిఙ్ బా వంతు మనాద్. యాకెఙ్ మీరు
సువార నమిమ్తిత్ఙ్ నె దొహ్ కె.

7 యా సువారనె నాను లోకురిఙ్ వెహిస్న. యా సువార పణినె
దేవుణు వనిన్ దయ దరమ్మ్ దాన్ నఙి ఒపజెపాత్ న్. వనిన్ సతుత్ సీజి
నా వెట కిబిసినాన్ . 8 దేవుణు లోకుర్ లొఇ నాను ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ 
రెఇకాన్. గాని వాండు నఙియా పెరి పణి ఒపజెపాత్ న్. ఇహిఙ, కీసుత్
సీజిని అంతు సిలి దీవెనమ్ క వందిఙ్ యూదురు ఆఇ వరిఙ్ వెహెఙ్,
9మరిదేవుణు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దుడాపిస్ ఇటిత్క ఎలాగవాండు కినాన్ 
ఇజిలోకుర్ విజెరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ వాండుయాపణినఙిఒపజెపాత్ న్. విజు
తయార్ కితి దేవుణుపూర్ బమ్ దాన్ అసివాండు ఎతుత్ కిజి గరబ్మ్ దు
ఇటిత్క లోకురిఙ్ డాఃపాత్ న్. 10వాండు ఎందనిఙ్ యాలెకెండ్ డాపాత్ న్ 
ఇహిఙ, పరలోకమ్ దు మని దూతారిఙ్, వనాక్ అతికారిఙ, వాండు
గొపప్ గెణం మనికాన్ ఇజి దేవుణు సఙం వెట ఏలు తోరిసెత్ఙ్ యాక
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వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ వాండు ఆతి దనితాన్ నె తోరిసినాన్. 11లోకం
పుటిస్ ఎండ ముఙాలె, యా లెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఎతుత్ కిత
మహాన్ . అయాలెకెండ్ మా పబు ఆతి కీసుత్ యేసు వెట కితాత్ న్  
12మాటు వనిన్ఙ్ నమిమ్జినాట్. వనిన్ వెట కూడిఃత మనాట్. అందెఙె
తియెల్ సిలెల్ండ దయ్ రమ్ దాన్ దేవుణు డగు సొనిస్ లొసెత్ఙ్ అకుక్
దొహ్ క మనాద్. 13 అందెఙె మా వందిఙె వనిన్ఙ్ సమెఙ్ వాతె ఇజి
నా వందిఙ్ విసారిసామ్ట్ ఇజి నాను మిఙి బతిమాలిజ్న. గాని యా
సమెఙాణిఙ్ మిఙి గవ్ రం సీనార్.

పవులు ఎపెసుదుమనినమిమ్తిత్ వరి వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
14 దినివందిఙె, నాను మా బుబబ్ ఆతి దేవుణు ఎదు ముణుకుఙ్ 

ఊర్ జి మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన. 15 పరలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్
విజెరిఙ్, యాలోకమ్ దు మని నమిమ్తిత్ విజెరిఙ్ వీండె బుబబ్. విజెరె
వనిన్ కుటుమ్ దికార్. 16 వనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ ఇటిత్ మని నండొ
దివెనమ్ కాణిఙ్, మీ మనుస్ దయ్ రమ్ దాన్ నెగెండ మండెఙ్ వనిన్
ఆతమ్ వెట సతుత్ సీదెఙ్ ఇజి నాను వనిన్ఙ్ పారద్నం కిజిన. 17మీరు
కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినిదెర్. అందెఙె వాండు మీ మనుస్దు ఎలాకాలం
మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. మీరు దేవుణుదిఙ్ పేమిసిమహి
వరిఙ్ పేమిసి మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. అయ లెకెండ్ కిజి
మహిఙ, బూమిలొఇసారితిసొహివెలెల్ఙ్ మనిమరాన్ లెకెండ్ మీరు
మనిదెర్. నెగిగ్ పునాది ముసుక్ తొహ్ కి మని ఇలుల్ లెకెండ్ మనిదెర్.
18అయావలెకీసుత్ మఙిఎసొపేమిసినాన్ ఇజిమీరు,దేవుణువందిఙ్ 
కేటఆతిలోకుర్ విజెరెవెటపూరినెసెత్ఙ్ అటిన్దెర్. వాండుమఙిఅంతు
సిలెల్ండనండొపేమిసినాన్. 19ఎయెర్ బాఅరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇకీసుత్ పేమ
మీరు నెసినె మండెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. దేవుణుదిఙ్ మని
పూరి బుదిద్ మిఙిబా మంజిని వందిఙె నాను ఈహ పారద్నం కిజిన.
20మాటులొసిన్ విజుదని ఇంక, ఒడిఃబిని దనిఙ్ నండొ కిదెఙ్ దేవుణు
అటాన్న్. మాలొఇపణికిజినివనిన్ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నెవాండు కిజినాన్.
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21 కీసుత్ యేసు వెట వాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్, దేవుణు సఙం
వెట వాండు కితి గొపప్ పణి వందిఙ్ యాదేవుణుదిఙ్ తర తరమ్ కు
పొగిడిఃజిమంజినాట్. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంపొగిడిఃజినాట్. ఆమెన్.

4
కీసుత్ వెటఉండె ఒడొఃల్ ఆతాట్ 

1 అందెఙె పబుఙ్ సేవ కిజిని వందిఙ్ జెలిదు ఆతి నాను మిఙి
బతిమాలిజిన. దేవుణు మిఙి నా లోకు ఇజి కూకివలె నెగిగ్ సరిదు
నడిఃదెఙ్ ఇజి కూకాన్. దనిఙ్ తగిన్ వజ మీరు మండెఙ్ ఇజి నాను
మిఙి బతిమాలిజిన. 2ఎసిత్వలెబా గర ఆఏండ తగిజిమండు. మహి
వరివెట సారిల్దాన్ మండు. మహి వరిఙ్ పేమిసి, వరి వందిఙ్ ఓరిసి
మండు. 3దేవుణుఆతమ్నెమిఙికుడుపత్ మనాన్. అందెఙెమీరుఉండె
ఆజి మంజిని వందిఙ్ సమాదనమ్ దాన్ కూడ్ఃజి పాడ్ఃజి మండెఙ్ 
నండొ సుడ్ఃదెఙ్ వలె.

4మాటుఉండె ఒడొఃల్. ఉండె దేవుణు ఆతమ్ మఙిదొహ్ కమనాన్.
దేవుణు మఙి వనిన్ లోకుర్ ఇజి కూకివలె, వాండు సీన ఇజి ఒటుట్
కితి ఉండె నని దీవనమ్ క వందిఙ్ మాటు విజెటె ఆసదాన్ ఎదు
సుడ్ఃజినాట్. 5 మఙి విజెరిఙ్ ఒరెండె పబు. మాటు నమిమ్జిని
బోద ఉండె. మాటు ఉండె బాపిత్సం లాగె ఆతాట్. 6మాటు ఒరెండె
దేవుణుదిఙ్ మాడిఃసాన్ట్. వాండె విజెరిఙ్ బుబబ్. వాండె విజెరె
ముసుక్ అతికారం కినికాన్. వాండె మా లొఇ మంజినాన్. మా వెట
పణి కిబిసినాన్.

7 గాని మా లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి ఉండి వరం, కీసుత్
మఙి సితాన్. అయాక వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ వాండు సీబాత
సితాన్. 8అందెఙెదేవుణుమాటదురాసత్ మనాద్, “వాండుఎతుత్ మని
బాన్ ఎకిస్ సొహివలె, వాండు ఉదద్ం గెలసిత్వలె, అసిత్ వరిఙ్ వనిన్వెట
తొహ్ క ఒతాన్. వాండు లోకురిఙ్ ఇనాయమ్ కు సీబాత సితాన్”, ఇజి.
9 (వాండు ‘ఎక సొహన్ ’, ఇజి వెహిస్ని దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక? దని అరద్ం
ఇనిక ఇహిఙ, వాండు ముఙాల, అడిఃగి మనియాబూమిదు వాతాన్ .
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10యా బూమి ముసుక్ డిగితి వాతికాండె అగాసం డాటిస్ ముసుక్
నండొ అతికారంమనిబాన్ ఎకిస్ సొహికాన్. యాబూలోకమ్ దు మని
విజు వనాక్ఙ్ వనిన్ వెట పూరి కిదెఙె వాండు ముసుక్ ఎక సొహాన్)
11వాండె,లోకురిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిఉండివరంఒపజెపాత్ న్.
సెగొండారిఙ్ అపొసుత్ రు ఇజి సెగొండారిఙ్ పవకరు ఇజి, సెగొండారిఙ్ 
సువార వెహిన్కార్ ఇజి, సెగొండారిఙ్ దేవుణు సఙం సుడ్ఃజి, నెసిప్సి,
వరిఙ్ నెగెండ నడిఃపిసిన్ పాసట్రుఙు ఇజి వాండు ఏర్ పాటు కితాత్ న్ .
12-13 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు లోకురిఙ్ దేవుణు పణి కిదెఙ్ పూరి
నెస్ పిసెత్ఙెయా లెకెండ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . కీసుత్ ఒడొఃల్ ఆతి దేవుణు
సఙమ్ దికార్ దేవుణుదిఙ్ నెసి పూరి పిరిని వందిఙె దేవుణు లోకుర్ 
దేవుణు పణి కిదెఙ్. అయాలెకెండ్ మాటు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్జి, వనిన్
మరిసిఙ్ నెసి ఉండె ఆజి మంజినాట్. మాటు పూరి బుదిద్ వాతి వరి
లెకెండ్ పిరినాట్ ఇహిఙ కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆనాట్. 14 అయావలె
మాటుకొడొఃర్ లెకెండ్ మన్ ఎట్. గాలిడెఃయిజి,ఉలెక్ఙ్ ఇతల్ అతాల్ 
దూకిస్ని డోణి లెకెండ్, అబద బోద నెసిప్సిన్ మొసెం కిని వరి బాణిఙ్ 
మొసెం ఆఎట్. 15 గాని మాటు ఎసిత్వలెబా నిజం వెహిస్ పేమిసి
మండెఙ్. అయాలెకెండ్ మాటు కిజిని విజు వనాక్ లొఇ, కీసుత్ లెకెండ్ 
పూరి ఆనాట్. వాండె మా బుర లెకెండ్. 16మాటు వనిన్ ఒడొఃల్.
ఒడొఃల్ దు ఒడొఃల్ ది అతుక్ఙ్ అతిక్సిత్ లెకెండ్ కీసుత్ మఙి అతిక్సాత్ న్.
ఒడొఃల్ దిఅతుక్ఙ్ విజుఅయాకెఙ్ పణికిదెఙ్ మనిలెకెండ్ పణికితిఙ,
ఒడొఃల్ సతుత్ దాన్ పిపినాద్. అయాలెకెండ్ దేవుణు సఙమ్ దికార్ 
ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసివారు కిదెఙ్ మనికెఙ్ కితిఙనెదేవుణు
సఙం సతుత్ దాన్ పిరినాద్.

17 అందెఙె పబు నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నాను మిఙి వెహిస్న.
నానుడటమ్ నెమిఙివెహిస్న. ఏలుదాన్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ కిజిని
లెకెండ్ మీరు మన్ మాట్. వారు పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్ ఒడ్ఃబినార్ 18 వరి
మనుస్దు సీకాట్ మనిలెకెండ్ మనార్. దేవుణు సీజినికొతత్ బతుక్దిఙ్ 
దూరం మనార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
వారు అరద్ం కిఎర్. వరి మనుస్ గటిదిక. 19 వరిఙ్ సిగు సొహద్.
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వారు ఒడొఃల్ ది సెఇ ఆసెఙ ఒజ ఆతార్. విజు రకమ్ కాణి పాపమ్ కు
కిజినార్. వారు అయాకెఙ్ డిఃస్ ఎర్. మరి మరి కిదెఙె ఆస ఆజినార్.
20 గాని మీరు కీసుత్ వందిఙ్ నెసిత్వలె అయాలెకెండ్ మండెఙ్ అఎద్ 
ఇజి నెసిత్దెర్. 21 నిజమ్ నె, మీరు వనిన్ వందిఙ్ వెహిదెర్. మీరు
వనిన్ వెట కూడిఃతివలెయేసువందిఙ్ నిజమాతిదనిఙ్ తగిన్వజమిఙి
దేవుణు ఆతమ్ నెసిప్సత్ మనాన్. 22మీరు బతిక్జిమహిపడాఃఇ బతుక్
డిఃసుత్ ఇజినె నెసిప్సాత్ న్. పడాఃఇ బతుక్దు, మిఙి మహి సెఇ ఆసెఙ్ 
మిఙి మొసెం కిజి పాడు కిజినె మహె. 23 మీ బుదిద్ని మీ మనుస్
దేవుణు మారిసెత్ఙ్ వలె. 24 దేవుణు మిఙి వనిన్ నని బుదిద్ సితాన్.
అందెఙెవాండు సితి ఆ కొతత్ బుదిద్దాన్ మీరుమండు. అయావలెనీతి
నిజాయితిదాన్ మంజినిదెర్. తపుఙ్ కిఎండమంజినిదెర్.

25 అందెఙె ఏలుదాన్ అబదద్ం వరిగ్మాట్. మహి వరి వెట నిజం
వరిగ్దెఙ్ వలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమాటుఉండెఒడొఃల్ దిఙ్ సెందితికాట్.
26మీరు కోపం ఆతిఙ, మీ కోపం మిఙి పాపం కిబిస్ ఎండ సుడ్ఃదెఙ్.
మీ కోపం వెడారు మండెఙ్ ఆఎద్. 27 తపు కిబిసెత్ఙ్ సయితాన్ దిఙ్ 
సరి సీమాట్ . 28 డొఙ కిజి మహికాన్ ఏలుదాన్ డొఙ కిదెఙ్ ఆఎద్.
గాని వాండు వనిన్ కికాణిఙ్ కసట్బడిఃజి వనిన్ఙ్ పణిదిఙ్ వానికెఙ్ 
కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలెవాండు బీదవరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ 
అటాన్న్.

29 మీ వెయ్ దాన్ సెఇ మాటెఙ్ వాదెఙ్ ఆఎద్. గాని మహికార్ 
నమకమ్ దు పిరిదెఙ్ తగిన్ నెగిగ్ మాటెఙె వరిగ్దెఙ్. లోకురిఙ్ వరి
అవుసరం సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలెమీమాటెఙ్ 
వెని వరిఙ్ లాబం మంజినాద్. 30దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దుకం కిబిసామ్ట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణుమిఙిపూరివిడుఃదల కినిదినమ్ దాకమీరు
వనిన్ లోకుర్ ఇని దనిఙ్ గురుయాదేవుణు ఆతమ్నె. 31మీలొఇమని
కుత అసిన్క, కోపం, పగ అసిన్క, జటిఙ్ ఆనిక, దుసలాడ్ఃనిక, మహి
వరిఙ్ సెఇకెఙ్ కిఇ బుదిద్ , మీ లొఇహాన్  డిఃసుత్ . 32 గాని మహి వరి
వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. వరిఙ్ కనికారం తోరిసుత్ . మిఙి కితి సెఇ దని
వందిఙ్ సెమిసుత్ . కీసుత్ వెట దేవుణుమీతపుప్ఙసెమిసిత్ లెకెండ్,మీరు
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వరిఙ్ సెమిసుత్ .

5
1 అందెఙె మీరు దేవుణుదిఙ్ పోలిజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,

వాండు నండొ పేమిసిన్ వనిన్ కొడొఃరె మీరు. 2 కీసుత్ మఙి పేమిసాత్ ండె,
మా వందిఙ్ సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. వాండు వనిన్
పాణంనెగిగ్ వాసనం సీనిపూజలెకెండ్ సితాన్. దనివెటదేవుణు సర్ ద
ఆతాన్. అయావజమీరుబాఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిమండు.
3మీ లొఇ ఎయెన్ బా రంకు బూలమాట్. కేలార్ బూలమాట్. మని
దనిఙ్ ఇంక మరి నండొ కావాలి ఇజి ఆస ఆమాట్. నిని పణి మీ
లొఇ మంజినె ఇజి మహికార్ వెహెఙ్ బా సరి సీదెఙ్ ఆఎద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు దేవుణు లోకుర్. 4గాని మీ లొఇ కేడి మాటనొ, బుదిద్
సిలిమాటనొ వెంజి, సిగు ఆనిమాటెఙ్ నో వరిగ్దెఙ్ ఆఎద్. అయాకెఙ్ 
మిఙి తగ్ ఉ. గాని దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు మీరు వెహెఙ్. 5యాక
మీరు తప్ ఎండ నెసుత్ రంకు బూలానికాన్, కెలార్ బూలానికాన్, మని
దనిఙ్ ఇంకమరినండొకావాలిఇజిఆసఆనికాన్ ఎయెన్ బాదేవుణుని
కీసుత్ ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ మన్ ఎర్. అబె అకుక్ మనికార్ 
ఆఎర్. మనిదని ఇంకమరి నండొకావాలి ఇజిఆస ఆనికాన్,బొమెఙ
మాడిఃసిన్ వనిన్లెకెండ్ మనాన్. వాండు వనిన్ఙ్ కావాలి ఇజి ఆస
ఆని దనిఙె దేవుణు ఇజి ఒడిఃబినాన్. 6 పణిదిఙ్ రెఇమాటెఙ్ వెహిస్
ఎయెన్ బామిఙిమొసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సెఇకెఙ్ 
కిజిదేవుణుదిఙ్ లొఙిఎండమనివరిఙ్ వాండు సికస్ సీనాన్. 7అందెఙె
నని వరి వెట జత కూడామ్ట్. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి కాలమ్ దు
మీరు సీకటుదు బతిక్తిదెర్. గాని ఏలు మీరు పబు వెట కూడితిదెరె
జాయిదు బతిక్జినిదెర్. అందెఙె జాయిదు బతిక్జిని వరిలెకెండ్ 
బతిక్దు. 9 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ జాయిదు బతిక్జినికార్, ఎసిత్వలెబా
నెగిగ్కెఙ్, నీతి మనికెఙ్, నిజమాతికెఙ్ కిజి మంజినార్. 10 పబుఙ్ 
ఇనికెఙ్ ఇసట్ం ఇజి నెసి అయావజ కిదెఙ్ సుడ్ఃదు. 11 సీకటుదు
మనికార్ కిని పణిదిఙ్ రెఇ పణిఙ వెట కూడామ్ట్. గాని అయాకెఙ్ 
సెఇకెఙ్ ఇజి లోకురిఙ్ వెహ . 12 వారు సడి సిలెల్ండ కిజిని పణిఙ
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వందిఙ్ వెహెఙ్ బా సిగునె. 13 గాని విజు వనాక్ఙ్ జాయి వెలిల్
తపిసిన్వలె అయాకెఙ్ ఇనికెఙ్ ఇజిలోకుర్ నెసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
జాయి నిజమాతికెఙె వెలిల్ తోరాన్ద్ . 14 అందెఙె వెహిస్ మంజినార్,
“నిద కిజినికి తెలి ఆఅ. సాతి వరిబాణిఙ్ నిఙ్ అ. కీసుత్ నిఙి జాయి
సీనాన్”, ఇజి. 15 అందెఙె మీరు ఎలాగ నడిఃజినిదెర్ ఇజి జాగర
సుడ్ఃదు. బుదిద్ సిలివరి లెకెండ్ ఆఏండ, బుదిద్ మని వరిలెకెండ్ 
నడిఃదు. 16కాలం గడాపామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఏలు నెగిగ్ దనిమ్ కు
ఆఉ. 17అందెఙె బుదిద్ సిలిలెకెండ్ బతిక్మాట్. గాని పబుఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇసట్ం ఇజి నెసి అయాకెఙ్ కిదు. 18 మతు సీనికెఙ్ ఉణిజి సోసి
మన్ మాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాక పాడు కినాద్. గాని దేవుణు
ఆతమ్దాన్ నిండిజి మండు. 19మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట
వరిగ్ని వలెదేవుణుమాటెఙ్ పాటెఙ్ వజవెహిస్,దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
వందనమ్ కు వెహిస్, దేవుణు ఆతమ్ మీమనుస్దిఙ్ రేపిస్ని వజపాటెఙ్ 
వెహిస్ వరిగ్దు. మీ మనుస్ పూరిదాన్ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పాటెఙ్ 
పారుద్ . 20మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ వెటమఙిదొహ్ కిమనివిజుదని
వందిఙ్ ఎసిత్వలెబామాబుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహ .

దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ కీసుత్ మాసి
21కీసుత్ ఙ్ మీరుగవ్ రంసీజినిదెర్. అందెఙెఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 

లొఙిదు. 22బోదెకాండె, మీరు పబుఙ్ లొఙిజిని వజ మీ మాసిరిఙ్ 
లొఙిదు. మాసిరు మీ ముసుక్ అతికారం మనికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి
వరిఙ్ లొఙిదు. 23 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్ , విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
బుర ఆతి లెకెండ్,మాసివనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బుర ఆతమనాన్. దేవుణు
సఙమ్ కు విజు కీసుత్ ఒడొఃల్ నె. వాండె విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ 
రకిస్సిన్కాన్. 24 విజు దేవుణు సఙమ్ కు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని వజ,
బోదెకుబా వనాక్మాసిరిఙ్ విజు వనాక్లొఇలొఙిదెఙ్.

25 మొగగ్ కొడొఃరాండె, మీరు మీ బోదెకాఙ్ పేమిసుత్ . కీసుత్ విజు
దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసి విజు సఙమ్ క వందిఙ్ సాతిలెకెండ్ మీరు
మీబోదెకాఙ్ పేమిసుత్ .
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26-27 కీసుత్ ఎందనిఙ్ విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాతాన్ 
ఇహిఙ, విజు దేవుణు సఙమ్ కు సుబబ్రమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజినె.
వాండు దేవుణు మాటదాన్, బాపిత్సమ్ దాన్ సఙమ్ కాఙ్ సుబారం
కితాత్ న్ . మరి సఙమ్ కు ఇని పాపం సిలెల్ండ, నిందెఙ్ సిలెల్ండ, తకుఙ
సిలెల్ండ, ఇని సెఇకెఙ్ సిలెల్ండ వనిన్ ఎదు వాండె నెగెండ తోరిసెత్ఙె విజు
దేవుణు సఙమ్ క వందిఙ్ వాండు సాతాన్. 28 అయలెకెండ్ నె కీసుత్
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ పేమిసినాన్. అయలెకెండ్ నె ఒరెన్ మాసి
ఆలిస్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్. ముకెలంమాసిరు వరి సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ పేమిసిన్
లెకెండ్, వరి బోదెకాఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ పేమిసిన్కాన్ 
వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసాన్న్.

29-30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఎయెన్ బా వనిన్ సొంత ఒడొఃల్ దిఙ్ 
దూసిస్ ఎన్. గాని దనిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజి పోస కినాన్. మాటు
కీసుత్ ఒడొఃల్ దు అతిక్త మనాట్. అందెఙె కీసుత్ వనిన్ ఒడొఃల్ ఆతి
విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ సుడ్ఃజినాన్. 31యాక దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మని లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె, “మొగకొడొః వనిన్
అయిసి అపొప్సిరుఙ్ డిఃసి వనిన్ బోదెల్ వెట కూడ్ఃనాన్ . వారు రిఎర్ 
ఉండె ఒడొఃల్ ఆనార్”. 32యామాటదిఙ్ నండొ నిరీ అరద్ం మనాద్.
గానియామాటెఙ్ కీసుత్ వెట విజు దేవుణు సఙమ్ కాఙ్ మని సమదం
వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 33గానియామాటెఙ్ మీ
వందిఙ్ బామనికాదె. ఒరెన్, వనిన్ఙ్ వాండె పేమిసిన్ లెకెండ్, వాండు
వనిన్ బోదెల్ దిఙ్ బాపేమిసెత్ఙ్ వలె. మరిబోదెల్ మాసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ 
వలె.

6
కొడొఃరిఙ్,అయిసిఅపొప్సిరిఙ్ వెహిస్నిక

1 కొడొఃరాండె, మీరు పబు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. అందెఙె మీ
అయిసి అపొప్సిరిఙ్ లొఙిదు. యాక కిదెఙ్ తగిన్కాదె. 2-3 దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్, “మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ గవ్ రం సీదు.
యాకదె దేవుణు వెహి ఆడెఙలొఇ ఒటుట్ దాన్ కూడిఃతి మనిమొదొహి
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ఆడ. అయా ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, ‘మీరు మీ అయిసి అపొప్సిరిఙ్ 
లొఙితిఙ విజు మిఙి నెగెండ మంజినె. మీరు నండొ పంటెఙ్ యా
బూమిదు బతిక్నిదెర్ ’. 4అపొప్సిరాండె,మీరుమీ కొడొఃర్ మనుస్దిఙ్ 
కోపం రేప్ మాట్. గాని పబుఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ, వరిఙ్ బుదిద్ వెహిస్,
నెసిప్సిపోస కిదు.

వెటిట్పణి కిని వరిఙ్ ఎజమానిరిఙ్ వెహిస్నిక
5 వెటిట్పణి కినికిదెరా, బూమి ముసుక్ మని మీ ఎజుమానిరిఙ్ 

లొఙిదు. మీరు కీసుత్ ఙ్ లొఙిజిని లెకెండ్ వరిఙ్ లొఙిదు. మీరు
పూరిమనుస్దాన్ వరిఙ్ తియెల్ ఆజి వరిఙ్ సీని గవ్ రం సీజిలొఙిదు.
6నెగిగ్కార్ ఇజి వెహెఆదెఙ్ వారు సూణివలెనె ఆఎద్. వరిఙ్ లొఙిదెఙ్.
గానిమీరు కిదెఙ్ ఇజిదేవుణుకోరిజినవజమీపూరిమనుస్దాన్ కిదు.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు కీసుత్ ఙ్ వెటిట్ పణిమణిసీర్. 7మీరు పణిఙ్ కిని
వలె, లోకుర్ వందిఙె కిజినాప్ ఇజి ఆఏండ, దేవుణు వందిఙ్ కిజినాప్ 
ఇజి సరద్దాన్ కిదు. 8 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వెటిట్పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బా,
మరి ఎయెన్ ఆతిఙ్ బా మరి ఇని నెగిగ్ పణి కినికాన్ ఆతిఙ్ బ పబు
పలితం సీనాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్.

9 ఎజమానురుఙాండె, మీరుబా మీ వెటిట్పణి మణిసిరిఙ్ నెగెండ
సుడ్ఃదు. వరిఙ్ బెదిసామ్ట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీరు నెసిన్దెర్, మిఙిని
వరిఙ్ ఒరెన్ ఎజమాని దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మనాన్ . ఇజికాన్ 
పెరికాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ తెడ సిలెల్ద్ .

సయ్ తానుఙ్ ఎదిసిన్క ఎలాగ ఇజివెహిస్నాన్ 
10 కడఃవెరిదు నాను మిఙి వెహిస్న, పబు వెట మీరు కూడ్ఃజి

వనిన్ సతుత్ దాన్ మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ సతుత్ గొపప్ పెరిక.
11దేవుణు సీజినివిజుఅయుదమ్ కు తొడిఃగిజితయార్ ఆజిమండు.
సయ్ తానుఅడుడ్ ఙ ఎదిసి గెలసిన్వందిఙ్ యాలెకెండ్ తొడిఃజితయార్ 
ఆజి మండు. 12 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు లోకుర్ వెట ఆఏద్ 
ఎదిసిన్క. గాని సీకటుదు మని లోకుర్ ముసుక్ అతికారం కిజిని
దెయమ్ క వెట, వనాక్ నెయ్ కిర్ వెట, ఆగాసమ్ దు మని విజు
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దెయమ్ కాఙ్ నె మాటు ఎదిసినాట్. 13 అందెఙె మీరు దేవుణు
సీజిని విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ 
ఆజి మండు. సెఇ దినమ్ కు వానివలె, దయిరమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ 
అటిన్దెర్. ఆకర్ దాక, మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ నిదెర్. 14 అందెఙె
మీరు దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ తయార్ ఆజి మండు. ఒరెన్ విదెం
కినికాన్ నడుముదు బెలుట్ తొహె ఆజి విదెమ్ దిఙ్ తయార్ ఆజిని
లెకెండ్, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి తయార్ ఆజిమండు.
గుండెదు కాడ్ఃఎండ మంజిని వందిఙ్ ఇనుము కవసం తొడిఃగిజిని
లెకెండ్ దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితిదాన్ మంజి, సయ్ తాన్ బాణిఙ్ 
తపె ఆదు. 15 జార్ ఎండ నెగెండ నిలిన్ వందిఙ్ బూటుక్ తొడిఃగిని
లెకెండ్ సమాదనం సీజిని సువారమాటనమిమ్జి, సయ్ తానుఙ్ ఎదిసి
నెగెండ నిల్ దు. 16యాకెఙె ఆఏండ, ఒరెన్ ఉదద్ం కినికాన్, వనిన్ఙ్ 
పడ్ఃఇకాన్ వనిన్ ముసుక్ పోకిస్ని సిసు బాణమ్ కు డాలు అసి నపిస్
ఎదిసిన్ లెకెండ్,సయ్ తానుబాణిఙ్ తపెఆదెఙ్ ఎసిత్వలెబాయేసు కీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇడ్ జినెమండు. 17బురదు దెబ తగిల్ఎండమంజిని
వందిఙ్ గొపప్ గటిమనిటోపితొడిఃగిని లెకెండ్ దేవుణుమిఙి రకిస్స్ త
మనాన్ ఇజినెసినమిమ్జిసయ్ తాన్ మిఙిబాదెఙ్ కిఎండవనిన్బాణిఙ్ 
దూరం మండు. కీదు కూడం అసి తయార్ ఆతి లెకెండ్, దేవుణు
మాటదాన్ సయ్ తానుఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ తయార్ దాన్ మండు. దేవుణుఆతమ్
మిఙి సీజిని కూడఃమ్ నె దేవుణు మాట. 18 దేవుణు ఆతమ్ మనుస్దు
వెహిస్ నడిఃపిసిన్ లెకెండ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. దేవుణు బాణిఙ్ 
సాయం లొసుత్ . మీరు ఎసిత్వలెబా పారద్నం కినివలె బదకమ్ దాన్ 
పారద్నం కిమాట్. పారద్నం డిఃసామ్ట్. దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతి
లోకుర్ విజెరె వందిఙ్ ఎసిత్వలెబా పారద్నం కిదు. 19 నా వందిఙ్ బా
పారద్నం కిదు. నాను వరిగ్ని వలె నెగిగ్ మాట నా వెయిదు దేవుణు సీని
లెకెండ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సువారదు ముఙాలె డాఃఙితి మహి. గాని
ఏలు దేవుణు తోరిసి నెస్ పిసిత్ గొపప్ సఙతిఙ్ వెలిల్ తసి దయిరమ్ దాన్ 
లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్.
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20యాసువారవెహెఙ్,వనిన్ కబుతనివనిన్లెకెండ్ యేసుకీసుత్ నఙి
ఏర్ పాటు కితాత్ న్ . దిని వందిఙె ఏలు నాను జెలిదు మన. అందెఙె
నాను నెగెండ దయిరమ్ దాన్ వెహెఙ్,మనిలెకెండ్ వెహెఙ్ నావందిఙ్ 
పారద్నం కిదు. 21మాటు పేమ కిజిని మా తంబెరి ఆతి తుకికు, నా
వందిఙ్ మిఙి విజు వెహన్న్. నాను ఇనిక కిజిన, ఎలాగ మన ఇజి
మీరు నెసెత్ఙ్ నా వందిఙ్ వాండు వెహన్న్. వాండు పబు వందిఙ్ 
నమమ్కమ్ దాన్ సేవ పణి కిజినికాన్. 22మఙి జరిగ్జిని దని వందిఙ్ 
మిఙి వెహెఙ్, మిఙి దయిరం మాట వెహిస్ ఓదరిసెత్ఙ్, దిని వందిఙె
నాను వినిఙ్ మీడగుపోకిస్న. 23మాబుబబ్ ఆతిదేవుణునిమాపబు
ఆతియేసు కీసుత్ , తంబెరిఙు ఆతి మీరు విజెరె, నిపాతిదాన్ మండెఙ్ 
సాయం కిపిన్ . మీరు మహి వరిఙ్ పేమిసిమండెఙ్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్జినె
మండెఙ్ సాయం కిపిన్ . 24కొస సిలెల్ండ,మాపబు ఆతియేసు కీసుత్ ఙ్ 
పేమిసిన్ విజెరిఙ్ దేవుణు దయదరమ్ం మనీద్.
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