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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలెమొనుఙ్ రాసిత్
ఉతం

నెలవ్ కిబిసిన్క
అపొసుత్ డు ఆతి పవులు కొలొసి పటన్మ్ దు మని పిలెమొను

ఇని ఒరెన్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నె యాక.
పిలెమొనుఙ్ ఒనెసిము ఇని ఒరెన్ వెటిట్పణి మనిసి మహాన్ .
ఒనెసిము పిలెమొనుఙ్ డిఃసాత్ ండె, ఉహ్ కిస్ ఎంబెనొ సొహాన్ . వాండు
సొహి మహివలె పవులుఙ్ దసూల్ ఆతాన్. పవులు వనిన్ఙ్ సువార
వెహిఙ్,వాండుయేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్తాన్.
పవులు ఒనెసిముఙ్ పిలెమొను డగు మర్ జి పోకిస్నాన్. నీను,

ఒనెసిముఙ్ సెమిసిఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ డగు కిఅ, ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు ఏలు దేవుణు వెట సమందం ఆతికాన్ ఇజి యా
ఉతమ్ దు రాసి ఒనెసిము వెటపోకిస్నాన్.

1-2 కీసుత్ యేసు వందిఙ్ జెలిదు మనిన్ పవులు ఇని నాను రాసిని
ఉతం. మా వెట సువార పణి కిజిని మా సొంత కూలాయెన్ ఆతి
పిలెమొనుఙ్,మాతఙిలెకెండ్ మనిఆపియెఙ్,మావెట కీసుత్ వందిఙ్ 
సేవకిదెఙ్ నండొకసట్బడిఃజికాటాల్ డఃజినిఅర్ కిపుఙ్,మీఇండొకూడ్ఃజి
వాజిని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిన. మాకూలాయెన్ ఆతి తిమోతిబా
నావెటమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్.

3 మా బుబబ్ ఆతి దేవుణుని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా
దరమ్మ్ దాన్ మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
4-5 ఓ పిలెమొను, నాను నిఙి ఒడిఃబిజి పారద్నం కినివలె, నా

దేవుణుదిఙ్ ఎసిత్వలెబా వందనమ్ కు వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
లోకుర్ నఙి వెహిస్నార్ నీను పబు ఆతి యేసుఙ్ నమిమ్జిని ఇజి.
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దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ పేమిసిన్ ఇజి. దిని వందిఙ్ నాను
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్న. 6 కీసుత్ వందిఙ్ నీను నమిమ్తిత్
సఙతిఙ్ మహివరిఙ్ ఉసార్ దాన్ వెహెఙ్ ఇజి నాను పారద్నం కిజిన.
అయావలె దేవుణు మఙి సీజిని విజు నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు నీను పూరి
నెసిన్లె. యేసు కీసుత్ వెట మాటు కూడిఃతి మనితానె దేవుణు అయా
ఇనాయమ్ కు మఙి సీనాన్. 7ఓ తంబెరి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
నీను పేమిసి, వరి పాణమ్ దిఙ్ నిమాలం కిబిస్ అ. ఆహె, నీను నఙి
నండొ సర్ ద కిబిసిత్దె ఆదరిసిత్.

పవులు ఒనెసిము వందిఙ్ బతిమాల్ జినాన్ .
8-10 అందెఙె, కీసుత్ నఙి సితి అతికారమ్ దాన్ నీను కిదెఙ్ మని

పణి కిఅ ఇజి ఆడ సీదెఙ్ నఙి అకుక్ మనాద్. గాని నాను నిఙి
బతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్ 
పేమిసిన్కి ఇజి నాను నెసిన. డొక ఆత, ఏలు కీసుత్ ఙ్ సేవ కిని వందిఙ్ 
జెలిదు మని పవులు ఇని నాను నిఙి బతిమాలిజ్న. నామరిన్ లెకెండ్ 
మని ఒనెసిముఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను బతిమాలిజ్న. నాను
గొలుసాక్ణిఙ్ మహివలె వాండు నా మరిన్ లెకెండ్ ఆతాన్. నానె
వనిన్ఙ్ దేవుణు దరొట్ తత. 11వాండు* ముఙాల, నిఙి ఎందనిఙ్ 
పణిదిఙ్ రెఇకాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నిఙి డిఃసత్ సొహాన్ . గాని
ఏలు నిఙిని నఙి పణిదిఙ్ వాతికాన్ ఆతాన్. 12నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతి
వినిఙ్ నీ డగు మర్ జి పోకిస్న. 13 సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నాను
గొలుసాక్ణిఙ్ మనివలె, నఙి సాయం కిదెఙ్ వినిఙ్ నా డగు ఇడ్ఃదెఙ్ 
నఙి ఇసట్ం మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ సాయం నీను కితి లెకెండ్ 
ఆదెఙ్. 14గాని నీను వెహ్ ఎండనాను వినిఙ్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఎ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నా వందిఙ్ నీను కిని ఇని మేలుబా నాను డటిసి వెహిఙ్ ఇజి
ఆమాట్. గాని నిఙి ఇసట్ం ఆతివజ,పూరిమనుస్దాన్ కిదెఙ్.

* 1:11 1:11 ఒనెసిము ఇని పేరుదిఙ్ అర్ దం పణిదిఙ్ వానికాన్ ఇజి.
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15-16 వాండు మర్ జి వానిక నీ డగు ఎలాకాలం మంజిని
వందిఙ్ నెసు. వాండు సెగం కాలం దూరం ఆత మహాన్ . అందెఙె
ఏలుదాన్ వాండు నీ వెటిట్పణి కిని వనిన్లెకెండ్ ఆఎన్. దనిన్ఙ్ ఇంక
నండొ ఇసట్ం మని ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ మనాన్. నఙి వనిన్ ముసుక్
ఒరెన్ తంబెరి లెకెండ్ నండొ ఇసట్ం మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ నిఙి ఒదె
ఇసట్ంమంజినాద్ లె. ఒరెన్ వెటిట్పణి కినివనిన్వజఇసట్ంమంజినాద్ లె.
యేసుపబు వెట కూడిఃతి మని దనితాన్ ఒరెన్ తంబెరి వజబా ఇసట్ం
మంజినాద్ లె.

17 అందెఙె కీసుత్ వందిఙ్ నీ వెట జత కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఒరెన్ 
ఇజి, నఙి ఒడ్ఃబితిఙ, నీను నఙి ఎలాగ డగు కినిదొ, అయా లెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ డగు కిఅ. 18వాండు నిఙి ఇని తపు కితిఙనొ, నిఙి అపుప్
మర్ జి సీదెఙ్ మహిఙనొ, అయాక నా ముసుక్ మోప్ అ. 19 పవులు
ఇని నాను నాసొంత కీదాఙె రాసిన. నీను దేవుణు దరొట్ వాదెఙ్ నానె
సాయం కిత. అందెఙె నీ కొతత్ బతుక్ వందిఙ్, నఙి నీ బతుక్నె సీదెఙ్ 
మనాద్. గాని నాను అయాక లొస్ ఎ. వాండు సీదెఙ్ మనికెఙ్ నాను
తిరిసన్. 20ఓఓ తంబెరి,యేసుపబు వెటమఙిమని సమందమ్ దాన్,
నీబాణిఙ్ నానుయాసాయంకోరిజిన. యేసుపబువెట కూడిఃతిమని
దనితాన్ వనిన్ఙ్ డగు కిజి నఙి సర్ ద కిబిస్ అ. 21నాను వెహికెఙ్ నీను
తప్ ఎండకినిఇజినానునెసిన. అందెఙెనానునిఙిరాసిన. ఒఒ,నాను
వెహి దనిముసుక్ నీను నండొ కినిలె ఇజినాను నెసిన.

22 జెలిదాన్ నఙి డిఃసిన్ వందిఙ్ మీరు పారద్నం కిజినిదెర్. మీ
పారద్నం దేవుణు వెంజి, మీ డగు మర్ జి వాదెఙ్, దేవుణు సాయం
కినాన్ ఇజి నాను కోరిజిన. అందెఙె నా వందిఙ్ ఉండి బాడిడ్ః తయార్ 
కిఅ.

23యేసు కీసుత్ ఙ్ వెహిస్ని వందిఙ్ నావెట జెలిదు మని ఎపప నిఙి
వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నాన్. 24అయాలెకెండ్,నావెటసేవపణికిజిని
మారుక్, అరిసాత్ రుక్, దెమ, లూక ఇనికార్ బా నిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నార్.

25పబు ఆతియేసుకీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్.
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