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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియ
పటన్మ్ దుమని దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ రాసిత్

ఉతం
నెలవ్ కిబిసిన్క

అపొసుత్ డు ఆతి పవులు పిలిపియ పటన్మ్ దు మని దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దిఙ్ రాసిని ఉతమ్ నె యాక. యా సఙం
మొదొల్ సిత్కాన్ పవులునె. డగు పది పంటెఙ్ వెనుక, సువార వెహిస్ని
వందిఙ్ పవులు జెలిదు మహివలె, యా సఙమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఎతుత్
కితారె, వరి లొఇ మని ఎపపొదితుఙ్ వనిన్ఙ్ తోడుః కిని వందిఙ్ 
పోకిస్నార్. పవులుఙ్ సాయమ్ బా వనిన్ వెట పోకిస్నార్. వారు కితి
యా నెగిగ్ పణి వందిఙ్ వరిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ రాసిని ఉతమ్ నె
యాక. నిజమాతి సర్ దయేసుకీసుత్ బాణిఙెవానాద్ ఇజి వెహిస్ వరిఙ్ 
దయ్ రం కిబిసినాన్.

1 కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి పవులు ఇని నాను రాసిని ఉతం.
కీసుత్ యేసు పణిమనిసి ఆతి తిమోతి నా వెట మనాన్. పిలిపియ
పటన్మ్ దు మని కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మని దేవుణుదిఙ్ కేట
ఆతి విజెరిఙ్, మరి సఙం నడిఃపిసిన్ పాసట్ర్ ఙ, సఙ పెదద్ల్ ఙ, రాసినిక.
2 బుబబ్ ఆతి దేవుణు ని పబు ఆతి యేసు కీసుత్ దయా దరమ్మ్ దాన్ 
మీరు నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పవులు కినిపారద్నం
3నానుఎసిత్వలెబా,మిఙిఎతుత్ కినివలె,నాదేవుణుదిఙ్ మీవందిఙ్ 

వందనమ్ కు వెహిస్న. 4-5మీరు సువార వెంజి, నమిమ్తిత్ దినందాన్ 
మొదొలిస్ ఏలుదాక, సువార సాటిసిన్ వందిఙ్ మీరు నా వెట జత
కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙెమీ విజెరె వందిఙ్ నాను పారద్నం కినివలె,
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నాను సర్ దదాన్ పారద్నం కిజిన. 6 మరి, మీ మనుస్దు నెగిగ్ పణి
మొదొలసిత్ దేవుణు, కీసుత్ యేసువానిరోజుదు అయాకపూరిఆనిదాక,
వాండు నడిఃపిసినె మంజినాన్. యా సఙతి, నాను అనుమానం
సిలెల్ండపూరి నమిమ్జిన.

7 మిఙి నాను నండొ పెమిసన్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్ యా
లెకెండ్ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్ తగిన్కాదె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను జెలిదు
మనివలెబా, సువారదిఙ్ విరోదం ఆతికెఙ్ వెహిన్ వరిఙ్ నెగెండమర్ జి
వెహిస్, అయా సువార నిజం ఇజి లోకురిఙ్ వెహిస్ తోరిసిన్ వలెబా,
దేవుణు నఙి సితి యా గొపప్ పణిదు మీరు విజెరె నా వెట కూడిఃతి
మనిదెర్. 8 కీసుత్ యేసు మిఙి పేమిసిని వజనె, నానుబా మిఙి
పేమిసన్. మిఙి విజెరిఙ్ నండొ ఎతుత్ కిజిన యాక నిజం ఇని దనిఙ్ 
దేవుణునె సాకిస్. 9-11 నాను ఈహ నె మీ వందిఙ్ పారద్నం కిజిన
ఇనికవాతిఙ్ బా,మీరు ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ నెగెండలావుపేమిసి
మండెఙ్ ఇజి పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి, మరి, ఇనిక వాతిఙ్ బా, నెగిగ్కెఙ్ ఇని
ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్ ఇని ఇనికెఙ్ ఇజి మీరు పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను
పారద్నం కిజిన. నాను ఎందనిఙ్ ఈహ పారద్నం కిజిన ఇహిఙ, కీసుత్
వాని రోజుదాక నెగిగ్క ఇనిక ఇజి టెట నెసి మీరు ఇని పాపం సిలెల్ండ,
ఇని నింద సిలెల్ండ నెగెండ మండెఙ్. మరి, యేసు కీసుత్ సతుత్ దాన్ 
మీ బతుక్ విజు పలితం వాని లెకెండ్ నీతి నిజయితిదాన్ మంజిని
వందిఙ్ నానుఈహ పారద్నం కిజిన. నానుయాలెకెండ్ పారద్నం కిజిన,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీబతుక్ సుడ్ఃజిలోకుర్ దేవుణుదిఙ్ గనం సీదెఙ్,
పొగిడిఃదెఙ్.

పవులు జెలిదుమనిక సువారసాటెఆనివందిఙ్ నెగెద్ 
12 తంబెరిఙాండె, నఙి వాతి బాదెఙ్ విజు, మరి నండొ లోకుర్ 

సువార విని వందిఙ్ పణిదిఙ్ వాతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ ఇజి నాను
కోరిజిన. 13 అందెఙె, కీసుత్ వందిఙ్ సువార వెహిస్ని వందిఙ్ నె తొహె
ఆతమన ఇజి రాజు ఇండొ మని జమనుఙు విజెరెని మరి పటన్మ్ ది
లోకుర్ విజెరె ఏలు నెసత్ మనార్. 14మరి నాను తొహె ఆతి మనిఙ్,
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నమిమ్తిత్ తంబెరిఙా లొఇ నండొడార్ దయ్ రమ్ దాన్ తియెల్ సిలెల్ండ
దేవుణుమాటవెహిస్నార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను జెలిదుమహివలె,
పబు ఎలాగ నఙిసాయం కితాన్ ఇజివారు సుడ్ తార్. అందెఙె,వారు
పబు ముసుక్ నండొ నమకం ఇటాత్ మనార్. 15-17నిజమె, సెగొండార్ 
నా ముసుక్ గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్ ఆజినార్. అందెఙె వారు కీసుత్
వందిఙ్ వెహిస్నార్. వీరు నెగిగ్ మనుస్దాన్ ఆఏండ, పవులు ముసుక్
మాపుపెరికాప్ ఇజిపొఙెఆనివందిఙె కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్నార్. ఈహ
కితిఙ, నాను జెలిదు మనివలె, మరి నండొ బాదెఙ్ నఙి వానె ఇజి
వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని మరి సెగొండార్ నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్.
వీరు నఙి పెమిసినార్. సువారదిఙ్ ఎదిసిన్ వరిఙ్,మర్ జి వెహిస్ నిజం
ఇజి తోరిసెత్ఙ్ దేవుణు నఙి ఏర్ పాటు కిత మనాన్ ఇజి వీరు నెసినార్.
అందెఙె వీరు నెగిగ్ బుదిద్దాన్ వెహిస్నార్. 18వారు నా వందిఙ్ ఇనిక
ఒడ్ఃబితిఙ్ బా, ఇనిక కిదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బానఙిఇనితియెల్ సిలెల్ద్ . నెగిగ్
బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, సెఇ బుదిద్దాన్ ఆతిఙ్ బా, ఎలాగ ఆతిఙ్ బా, కీసుత్
వందిఙ్ వెహె ఆజినె. అయాకదె ముకెలం. దని వందిఙ్ నాను సర్ ద
ఆజిన.

19 మరి, సర్ ద ఆజినె మంజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీ
పారద్నమ్ దాన్,యేసు కీసుత్ నఙిసితిదేవుణుఆతమ్సాయమ్ దాన్,నఙి
ఏలు వాతియాబాదెఙ్ విజు,ఆకార్ దు,నావిడుఃదల వందిఙ్ నెవాతె
ఇజి నాను నెసిన. 20నాను ఇని దని లొఇబా సిగు ఆఏండ మండెఙ్ 
ఇజినె నాను నండొ ఎదు సుడ్ఃజి ఆస ఆనిక. గాని ఎసిత్వలెబా నాను
కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ దయ్ రమ్ దాన్ కీసుత్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి
తోరిసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను సాతిఙ్ బా, బతిక్తిఙ్ బా కీసుత్ గొపప్
పెరికాన్ ఇజి నాను కిజిని విజు పణిఙాణిఙ్ నాను తోరిసన్. 21అందెఙె
నాను బతిక్జిన ఇహిఙ కీసుత్ వందిఙె. నాను సాతిఙ నఙి లాబం.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,అయావలెనాను కీసుత్ వెటనెమంజినలె. 22-23గాని
నాను బతిక్జి మహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ పలితం వాని పణి కిదెఙ్ అటన్.
అయావలె ఇనిక నాను కోరిదెఙ్ ? సాదెఙ్ నా, బతిక్దెఙ్ నా? నాను
నెస్ ఎ. నాను రుండి వనాక్ఙ్ గుపె ఆజిన. యాలోకం డిఃసి కీసుత్ వెట
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మండెఙ్ ఇజినెనా ఆస. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయాకదె నఙి ఒదె నెగెద్.
24-25 గాని నాను బతిక్జినిక, మిఙి గొపప్ అవుసరం. యాక నాను
పూరి నెసిన. అందెఙె, నాను మంజి మీ విజెరె వెట కూడ్ఃజి మండెఙ్ 
వలె ఇజి నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె, మీరు కీసుత్ ఙ్ నెగెండ
నమిమ్జి మండెఙ్ సాయం కిని వందిఙ్ నాను అటన్. అయాలెకెండ్ 
మీరు నెగెండ నమిమ్జినిఙ్ మీరు సర్ దఆనిదెర్. 26అందెఙె,నానుమీ
వెట మరి కూడిన్వలె, కీసుత్ మరి నఙి మీ నడిఃమి తపిసాత్ న్ ఇని దని
వందిఙ్ కీసుత్ యేసుఙ్ పొగిడిఃనిదెరెల్.

27 ఇనిక ఆతిఙ్ బా, కీసుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని సువారదు మని దనిఙ్ 
తగిన్ వజ నడిదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మీ డగు వాజి, మిఙి
సుడ్ఃతిఙ్ బా, సిలిఙ రెఎండ మీ వందిఙ్ వెహిఙ్ బా, మీరు విజిదెరె
సువారదు వెహిస్ని నమకం వందిఙ్ ఉండె మనుస్ కలిగ్ జి ఉండె
ఉదెసమ్ దాన్ ఉండె ఆజి నెగెండ నిలిన్దెరెల్ ఇజి నాను నెసాన్లె.
28మరి, మిఙి ఎదిసిన్ వరిఙ్, ఇని దని లొఇ మీరు తియెల్ ఆఇదెర్
 ఇజి నాను నెసాన్లె. యాక దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్ ఇని దనిఙ్ 
నెగిగ్ రుజుప్ ఆనాద్. గాని దేవుణు మిఙి ఎలల్కాలం రకిస్సాన్న్ లె
ఇని దనిఙ్ బా రుజుప్ ఆనాద్. దేవుణునె యాకెఙ్ విజు కినాన్.
29 కీసుత్ ఙ్ నమిమ్దెఙ్ నె ఆఏండ, వనిన్ వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ బా
దేవుణు మిఙి అకుక్ సిత మనాన్. 30 అందెఙె సువారదిఙ్ విరోదం
ఆతికెఙ్ వెహిన్వరిఙ్ ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃజి దనిఙ్ మాటు ఉండె ఆతాట్.
నాను ముఙాలె, పిలిపిప్యదు మహివలె ఎదిసెత్ఙ్ కసట్బడిఃతిక మీరు
సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కసట్బాడిఃజినిక వెంజినిదెర్.

2
1 కీసుత్ వెట కూడిఃతి మనిఙ్, మీ బతుక్దు దయ్ రం మనాద్ 

గదె? కీసుత్ మిఙి పేమిసిని పేమదాన్ మిఙి నిపాతి కలిగ్త మనాద్ గదె?
దేవుణు ఆతమ్ వెట మిఙి సమందం మనాద్ గదె? కీసుత్ మీ వందిఙ్ 
పాణం నొత మనాన్ గదె? 2 ఆహె మహిఙ, మీరు ఉండె లెకెండ్ 
ఒడ్ఃబిజి, ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి,ఉండెమనుస్దాన్,ఉండె
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ఉదెసమ్ దాన్ మంజి, నా సర్ ద పూరి కిదు. 3సొంత ఇసట్ం వందిఙ్ 
ఆఏండ, కితి దనివందిఙ్ నాను కిత ఇజిపొఙెఆఏండ, ఇనికబా కిదెఙ్
గాని, మహికార్ నఙి ఇంక పెరికార్ ఇజి ఒడిఃబిజి, తగిజి మండెఙ్.
4మీలొఇవిజిదెరెబా,మీసొంతపణిఙెతొఎండ,మహివరిఙ్ సాయం
కిదెఙ్ బాసుడ్ఃదెఙ్ వలె. 5 కీసుత్ యేసుఙ్ మహియామనుస్నెమిఙిబా
మండెఙ్ .

6 వాండు ఎసిత్వలెబా దేవుణు ననికాన్ ఆతిఙ్ బా, దేవుణు వెట
సమానం ఆతికాన్ ఇజి, అయా అకుక్ మండెఙ్ వలె ఇజి పటుతల
కిఎతాన్. 7గాని వాండు వనిన్ మనుస్దాన్, అయాక విజు డిసాత్ ండె,
ఒరెన్ పణి కిని వనిన్ లెకెండ్ ఒడ్ఃబిజి, లోకు ఆతాన్. 8 వాండు
ఒరెన్ లోకు ఆతండె, వనిన్ఙ్ వాండె తగె ఆతాన్. వాండు దేవుణుదిఙ్ 
లొఙితాండె,సాదెఙ్ బావనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపెఆతాన్. గొపప్ సిగుదాన్ 
కూడిఃతిమనిసిలువాదుసానిసావుసాదెఙ్ బావనిన్ఙ్ వాండెఒపజెపె
ఆతాన్. 9అందెఙె దేవుణు వనిన్ఙ్ గొపప్ పెరికాన్ కితాండె,మహివిజు
పెరుక్ ముసుక్ గొపప్ పేరు సితాన్.

10-11దేవుణుయాలెకెండ్ సితాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,పరలోకమ్ దు
మనికెఙ్ విజు, బూమి ముసుక్ మనికెఙ్ విజు సాతికార్ ని మరి
తోర్ ఇకెఙ్ విజుయేసు పేరుదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసెత్ఙ్. విజు
యేసుకీసుత్ పబు ఇజి వరి వెయ్ దాన్ ఒపుప్కొండెఙ్. అయ లెకెండ్ 
బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ గొపప్ గనం సీజినార్.

12అందెఙెనానుపేమిసినికిదెరా,దేవుణురకిస్సిత్ లోకుర్ కిదెఙ్ తగిన్
పణిఙ్, మీ లొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ తియెల్ దాన్ వణుకుదాన్ కిదెఙ్ నండొ
కసట్పడిఃదెఙ్. ఎసిత్వలెబా,మీరునామాటవెంజిలొఙితిదెర్. నానుమీ
వెట మనివలెనె ఆఏండ, మీ వెట ఏలు సిలివలె, మరి ఒదె అయాక
కిదెఙ్  కసట్బాడిఃదు. 13 మీరు అయాక కిదెఙ్ అటిన్దెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం కితి పణిఙ్, కిదెఙ్ ఇజి మీ లొఇ ఆస
పుటిసిన్కాన్ దేవుణునె. అయాక కిదెఙ్ సాయం కినికాన్ బాదేవుణునె.

14-15 మీరు విజు పణిఙ్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మొరొ ఆఏండ, జటిఙ్ 
ఆఏండ కిదెఙ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మూరక్మ్ ది వరి నడిఃమి,
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సెఇవరి నడిఃమి బతిక్నివలె, నిందెఙ్ సిలెల్ండ, పాపం సిలెల్ండ, ఇని
తపు సిలి దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్. మీరు నని వరి నడిఃమి
మంజి, బతుక్ సీని మాట మీరు నెస్ పిసిన్వలె, ఆగాసమ్ దు సుకెక్ఙ్ 
ఎలాగ జాయి సీజినానో, అయా లెకెండ్ మీరుబా మనిదెర్. 16మీరు
యా లెకెండ్ మహిఙ, కీసుత్ వాని దినమ్ దు నాను గెలసిత్ వనిన్లెకెండ్ 
సర్ ద ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను మీ నడిఃమి కసట్ బాడిఃజి
కితి పణి, ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్ రెఎండ ఆఎతాద్ ఇజిమీబతుక్ రుజుప్ 
కినాద్. 17మీరు సువారనమిమ్తిత్వలె,మీబతుక్ దేవుణుదిఙ్ సితిదెర్.
ఒరెన్ పుజెరి, దేవుణుదిఙ్ పూజ సీనివలె, పూజ సీని దని ముసుక్
దాకస్ పటుక్ రసం వాకి లెకెండ్, రోమఅతికారిఙు నఙి సపిత్ఙ,నానల
మీపూజముసుక్ వాకిన్ లెకెండ్ ఆనాద్. అయలెకెండ్ జరిగ్తిఙ,నాను
సర్ ద ఆజిన. మీ విజెరె వెట సర్ ద ఆజిన. 18 అయాలెకెండ్ మీరు
విజిదెరెబానావెట నండొ సర్ ద ఆదు.

తిమోతినిఎపపొదితు
19తిమోతిఙ్ మీడగు బేగిపోకెఙ్ పబు ఆతియేసు నఙి తప్ ఎండ

సాయం కినాన్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్,
మిఙి సర్ ద కిబిసాన్న్. అయలెకెండ్ వాండు మర్ జివాజిమీవందిఙ్ 
వెహిఙ, నాను సర్ ద ఆన. అందెఙె తిమోతిఙ్ మీ డగు బేగి పోకిస్న.
20 మీరు నెగెండ మండెఙ్ ఇజి నిజం ఆస ఆజినికాన్ వీండె. మీ
వందిఙ్ వినిఙ్ మని ఆస ననికాన్ మరి ఎయెన్ బా నా డగు సిలెన్.
21మహికార్ విజెరె,వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతిసొంతపణిఙెసుడ్ఃజినార్. గాని
యేసు కీసుత్ ఙ్ ఇసట్ం ఆతికెఙ్ తొఎర్. 22గాని, తిమోతి నమమ్కమ్ దాన్ 
పబుఙ్ సేవ కిజి నెగిగ్కాన్ ఇజి రుజుప్ కితిక మీరు నెసిన్దెర్. అపొప్సి
వెట మరిసి ఎలాగ కూడిజ్ పణి కినాండొ, అయాలెకెండ్ సువార నండొ
లోకుర్ విని వందిఙ్ నా వెట కూడిజ్ సాటిసాత్ న్. 23అందెఙె, ఇబెబ్ నఙి
జరిగ్దెఙ్ మనిక ఎలాగ జరిగ్నాద్ ఇజి నెసిత్ఙ, వెటనె నాను వినిఙ్ మీ
డగు పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస ఆజిన. 24నానుబా బేగిమీ డగు వాదెఙ్ 
పబు నఙి తప్ ఎండసాయం కినాన్ ఇజినాను నమిమ్జిన.
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25 ఎపపొదితుఙ్ మీ డగు మర్ జి పోకెఙ్ వలె ఇజి నాను బాగ
ఎతుత్ కిజిన. వాండు నా తంబెరి ననికాన్. నా వెట జత కూడ్ఃజి
పణి కినికాన్. కీసుత్ వందిఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి నండొ కసట్బాడిఃజినాన్.
నఙి అవ్ సరం మనివలె తోడుః మంజి సాయం కిదెఙ్ మీరు నా డగు
పోకికాన్. 26నాను వనిన్ఙ్ మీడగుమర్ జిపోకిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండుమిఙివిజెరిఙ్ నండొఎతుత్ కిజినాన్. వనిన్ఙ్ జబుబ్వాతాద్ ఇని
మాటమీరు విహిదెర్ ఇజి నెసాత్ ండె, మీరు వెహిదెర్ ఇజి నండొ బాద
ఆజినాన్. 27నిజమె, వాండు నండొ కసట్ం అరిస్ సావు బతుక్ ఆతాన్.
గాని దేవుణు వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙె ఆఏండ, నా
ముసుక్ బా కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ జబుబ్ వందిఙ్ దుకం ఆతి దని
ముసుక్ వనిన్ సావు వందిఙ్ బా దుకం ఆఏండ మంజిని వందిఙ్ నా
ముసుక్ కనికారం తోరిసాత్ న్. వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితాన్ 28అందెఙె, మీరు
వనిన్ఙ్ మరి సుడ్ఃజి సర్ ద ఆని వందిఙ్, నఙి మని దుకం తకు ఆని
వందిఙ్ గజి బిజి పోకెఙ్ ఇజి ఒదె ఆస ఆజిన. 29-30అందెఙె, పబు
వెట కూడిఃతిమని వినిఙ్ నండొ సర్ దదాన్ డగు కిదు. వాండు కీసుత్ ఙ్ 
సేవకినివందిఙ్ సావుబతుక్ఆతాన్. మీరునావందిఙ్ కిదెఙ్ అట్ ఇతి
సాయం కిదెఙ్, వాండు వనిన్ పాణం సీదెఙ్ బా గుసె ఆఏండ కితాన్.
అందెఙె వినిఙ్ గవ్ రం సీదు. విని నని వరిఙ్ బాగవ్ రం సీదు.

3
1ఆకార్ దు, నా తంబెరిఙాండె, పబు వెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్.

అందెఙె, మీరు సర్ ద ఆజినె మండు. నాను ముఙాలె సెగొండార్ సెఇ
వరి వందిఙ్ వెహమన. అయాసఙతిఙ్ నెమరిమరి రాసిత్ఙ్ బానాను
వంద్ ఎ. అయాకమిఙిమొసెం కిని వరిబాణిఙ్ తపిసాన్ద్.

2వెరినుకుడిఃఙపోలితివరివరిఙ్ జాగతమండు. వారునండొసెఇ
పణిఙ్ కినికార్. దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి లోకు ఆని వందిఙ్ మొగకొడొఃర్ 
సునతి కిబె ఆదెఙ్ వలె ఇజి వారు కసితం వెహిస్నార్. అయాక నిజం
ఆఎద్. వారు పణిదిఙ్ రెఎండ ఒడొఃల్ కొయ్ జినార్. అందెఙె వరి
వందిఙ్ జాగత మండు. 3నాను ఆహె వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
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నిజమాతి సునతి కిబె ఆతికాట్ మాటె. వారు ఆఎర్. ఇహిఙ,
దేవుణుదిఙ్ నిజమాతి లోకుర్ మాటె. దేవుణు ఆతమ్దాన్ నె, మాటు
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మాడిఃసినాట్. కీసుత్ యేసు మా వందిఙ్ కితి
దని వందిఙ్ సర్ ద ఆజినాట్. సునతి ముసుక్ ఆఎద్, మా నమకం
సునతికితిఙ,దేవుణుకొడొఃర్ ఆదెఙ్ ఆనాద్ ఇజినమిమ్ఎట్. 4అహిఙ,
యా లెకెండ్ మని సఙతిఙ ముసుక్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ 
ఆనాద్ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్ ఇంక నండొ వెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె.
దేవుణు కొడొః ఆదెఙ్ యా లెకెండ్ మని సఙతిఙ కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఎయెన్ బాఒడ్ఃబితిఙ,వనిన్ముసుక్మరిఒదెవెహెఙ్ అటిన్కాన్ నానె.
5ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నానుపుటిస్ఎనిమిదిరోసాక్ఙెనఙిసునతి కితాత్ ర్ .
నాను ఇసాఏలు జాతిదిదు మని బెనియమిను తెగగ్దు పుటిత్కాన్. నా
అనిగొగొర్ విజెరె ఎబివారు. నానుబా పూరి ఎబి వాండునె. నాను
పరిసయవాండు. దేవుణుమోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నానుపూరిలొఙిత.
6యాలెకెండ్ కినిక దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతికాదెసు ఇజిఒడిఃబిజి, కీసుత్
ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వరిఙ్ నాను నండొ బాదెఙ్ కితికాన్. మోసెఙ్ 
సితిరూలుఙలొఙిజి,ఒరెన్,నీతినిజాయితిమనికాన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ 
అట్ తిఙ, వనిన్ లెకెండ్ నానుబా తోరె ఆదెఙ్ అటన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
రూలుఙలొఇ ఇనికబాతప్ ఎత.

7 నఙి లాబం వానిక ఇజి ఒడిఃబితి యా సఙతిఙ్ విజు, పణిదిఙ్ 
రెఇక ఇజి నాను డిఃసత్ సిత. కీసుత్ ఙ్ నెసిన్ వందిఙె డిఃసత్ సిత.
8-9 అయాకదె ఆఏండ, నాను ముఙాలె కిజి మహి విజు సఙతిఙ్ 
పణిదిఙ్ రెఇక ఇజి నాను ఒడిఃబిజిన. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసినికాదె విజు
వనాక్ ముసుక్ గొపప్ విలువ మనిక. కీసుత్ యేసుఙ్ నెసిన్ వందిఙె
యా సఙతిఙ్ విజు పణిదిఙ్ రఇక ఇజి డిఃసత్ సిత. నాను కీసుత్ వెట
కూడ్ఃజి మంజిని వందిఙ్, మరి, నానుపూరి కీసుత్ యేసు వాండు ఆని
వందిఙ్ నానుఅయాకెఙ్ విజుగుమమ్ ది కసర ఇజినాను ఒడిఃబిజిన.
దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుదు మనికెఙ్ లొఙిజినిఙ్ ఆఏద్ నాను
నీతి నిజాయితి మనికాన్ ఆతిక. నాను కీసుత్ యేసు ముసుక్ నమకం
ఇడిత్ఙ్ నె, దేవుణు నఙి నీతి నిజాయితిమనికాన్ ఇజి కూకాన్.

10-11నాను కీసుత్ ఙ్ పూరి నెసెత్ఙ్ ఇజినె నాను మరి మరి కోరిజిన.
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ముకెలం, వాండు సావుదాన్ నిఙితి వలె, దేవుణు వనిన్ఙ్ సితి సతుత్
నఙిబాకావాలిఇజినాను కోరిజిన. వాండునావందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసిత్
లెకెండ్ నానువనిన్వందిఙ్ కసట్మ్ కు ఓరిసివనిన్ వెట కూడ్ఃజిమండెఙ్ 
ఇజి నాను కోరిజిన. వాండు నా వందిఙ్ సాతి లెకెండ్ నాను వనిన్
వందిఙ్ సాదెఙ్ ఇజికోరిజిన. నానుసాతివెనుకమర్ జిబతిక్నిబతుక్
ఎలాగ్ బానఙిదొహిక్ద్ ఇజినెనాను అయాలెకెండ్ కోరిజిన.

12 నాను కీసుత్ లెకెండ్ పూరి ఆత ఇజి నాను వెహ్ ఎ. ఇహిఙ,
దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ నాను పూరి ఆతమన ఇజి వెహ్ ఎ. గాని
కీసుత్ యేసు నఙి కూకివలె, నాను ఎలాగ మండెఙ్ ఇజి వాండు కోరిత
మనాండొ, దని వందిఙ్ నాను కసట్బడిఃజిన.

13తంబెరిఙాండె, కీసుత్ లెకెండ్ నానుపూరి ఆత ఇజినాను వెహ్ ఎ.
గాని ఉండి సఙతి నాను కిజిన. నాను ముఙాలె కిజి మహి వనాక్ఙ్ 
పోసి, నాను బతిక్జిని బతుక్ అంతు కీసుత్ లెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి
నాను సుడ్ఃజి కసట్బాడిఃజిన. 14అందెఙె దేవుణు నఙి పరలోకమ్ దు
కూకిస్ సీని ఇనాయం లొసిన్ నా గురి వందిఙ్, నాను కసట్ బాడిఃజిన.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ యేసు ముసుక్ నాను నమకం ఇటాత్ మన.
15 అందెఙె, నమకమ్ దు పూరి పిరీతి మాటు విజెటె, ముఙాలె వెహి
వజ మండెఙ్ ఇజి, ఉండె మనుస్ మండెఙ్. గాని ముఙాలె వెహి ఇని
దని లొఇబా మిఙి మరి ఉండి మనుస్ మహిఙ, దేవుణు అయాకబా
మిఙి వెహిస్ తోరిసాన్న్. 16 దేవుణు మిఙి వెహిస్ తోరిసిత్ వజ మాటు
మండెఙ్ ఇనికాదె ముకెలం ఆతిక. 17 తంబెరిఙాండె, మీరు విజిదెరె,
నఙి సుడ్ఃజి నడిఃదు. మాపు నడిఃతి వజ నడిఃజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి
మీరు నడిఃదు. 18 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ నమిమ్తిత్కాప్ ఇజి
వెహెఆనికార్, కీసుత్ సిలువాదుసాతిఉదెసమ్ దిఙ్ పడిఃఎండమనార్ 
ఇజి వరి బతుక్దాన్ తోరిసినాద్. నిని వరి వందిఙ్ నాను ముఙాలె
మిఙి నండొ సుటుక్ వెహ మన. ఏలు వరి వందిఙ్ నాను వెహిన్
వలె, అడఃబాజినె వెహిస్న. 19 దేవుణు వరిఙ్ నాసనం కినాన్.
వారు ఒడొఃల్ ది ఆస వందిఙె బతిక్జినార్. దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ 
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బతిక్ఎర్. సిగు తపిసిన్ పణిఙె వారు కిజినార్. వనాక్ లొఇనె సర్ ద
ఆజినార్. యాలోకమ్ దిపణికిదెఙెవారు ఎతుత్ కినార్. 20గానిమాటు
పరలోకమ్ దు మనికాట్. అబెణిఙ్ వాని, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ మాటు
ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు పబు ఆతియేసు కీసుత్ . 21వాండు మర్ జి
వానివలె, మా సతుత్ సిలి సబ్ జి సొని ఒడొఃల్ దిఙ్, వనిన్ సతుత్ మని
సబ్ ఇ ఒడొఃల్ లెకెండ్ కినాన్. విజు వనాక్ఙ్ అతికారం కిని వనిన్ గొపప్
సతుత్ దాన్,వాండుయాలెకెండ్ మాఒడొఃల్ దిఙ్ కినాన్.

4
1అందెఙెనాతంబెరిఙాండె,ముఙాలెనాను నెస్ పిసిత్ దనివజమీరు

పబు ముసుక్ మని నమకం డిఃస్ ఎండనె మండు. మీరు నా లెకెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తిత్కిదెర్. మీరు నఙి నండొ ఇసట్ం ఆతికిదెర్. మీవెట
మండెఙ్ నాను నండొ ఆస ఆజిన. మీరెనఙి నండొ సర్ ద కిబిసిన్కిదెర్,
నఙి నెగిగ్ పేరు తపిసిన్కిదెర్. 2ఓయువొదియసుంటుకెమీరు కూడ్ఃజి
పాడ్ఃజిమండుఇజినానుమిఙిబతిమాలిజ్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీరు
పబు లోకు. 3మరి, నా వెట సేవ పణి కినికి, నీను నమిమ్దెఙ్ తగిన్కి.
నీనుయాబొదెక్ కూడ్ఃజిపాడ్ఃజిమంజిని లెకెండ్ వెహ్ అ ఇజినాను
నిఙి వెహిస్న. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ వందిఙ్ సువార సాటిసెత్ఙ్ నా
వెట నండొ కసట్బాడిఃతె. మరి, కెల్మెంతు వెట, నా వెట జత పణి కిని
మహివరివెటబాకూడ్ఃజిసువారసాటిసెత్ఙ్ అవికునండొకసట్బాడిఃతె.
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని వరి పేరుక్ రాసి ఇడిజ్ని పుసత్కమ్ దు
వాండు వనాక్ పేరుక్ రాసత్ మనాన్.

4 ఎసిత్వలెబా మీరు సర్ ద ఆదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు పబు
లోకుర్. నాను మరిబా వెహిస్న, సర్ ద ఆదు. 5 మీరు విజెరె
వెట సారిల్దాన్ మంజిన ఇజి తోరిస్ అ. పబు బేగి వానాన్ ఇజి
పోసామ్ట్ 6 ఇని దని వందిఙ్ బా విసారిసామ్ట్. గాని ఎలాగ మరి
సమయమ్ దుబా, మహిఙ్ బా, సిలిఙ్ బా, దేవుణుదిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్.
మిఙిమనిఅవ్ సరమ్ కు వనిన్ఙ్ వెహెఙ్. వనిన్సాయంమీరులొసెత్ఙ్.
వనిన్ఙ్ ఎసిత్వలెబా వందనమ్ కు వెహెఙ్. 7అయావలె, దేవుణు వనిన్



పిలిపిప్ 4:8 xi పిలిపిప్ 4:15

సమాదనం మీ మనుస్దు, మీ గరబ్మ్ దు మిఙి కాపాడఃదెఙ్ సీనాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు కీసుత్ యేసు వెట కూడిఃతి మనికిదెర్. యా
సమాదనంలోకుర్ అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇక. 8నాతంబెరిఙాండె,ఆకార్ దు,
నాను ఉండి వెహిస్న. మీరు ఈహ ఒడిఃబిజి మండెఙ్ ఇజి నాను
వెహిస్న. నిజమాతి వనాక్ఙ్, లోకుర్ గవ్ రం సీదెఙ్ తగిన్ వనాక్ఙ్,
నాయం మని వనాక్ఙ్, పాపం సిలి వనాక్ఙ్, లోకుర్ ఇసట్ం కిదెఙ్ 
తగిన్ వనాక్ఙ్, గొపప్ పేరు తపిసిన్ వనాక్ఙ్, లోకుర్ పొగిడిఃని వనాక్ఙ్ 
మీరు ఒడిఃబిజి మండు. 9 మరి నాను మిఙి నెస్ పిసిత్కెఙ్, మీరు
నమిమ్తిత్కెఙ్, కిజినెమండు. నాబాణిఙ్ మీరువిహికెఙ్,నాను కిజినికెఙ్ 
మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ కిజినెమండు. అయావలె, సమాదనంమిఙి సీజిని
దేవుణుమిఙితోడుః మంజినాన్.
నఙి సీజినిసాయంవందిఙ్ వందనమ్ కు

10 సెగం రోసుక్ డిఃసిత్దెరె, నఙి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి ఏలు మీరు
తోరిసిన్ వందిఙ్ నాను పబుఙ్ సర్ ద ఆజి వందనమ్ కు వెహిస్న.
మీరు ఎసిత్వలెబా నఙి ఎతుత్ కిజినె మహిదెర్ ఇజి నాను నెసన్. గాని
నఙి సాయం కిజి ఎతుత్ కిజినాప్ ఇజి మిఙి తోరిసెత్ఙ్ అవకాసం
దొహ్క్ ఎతాద్. 11 నఙి అవ్ సరం మనిఙ్ ఇజి ఆఏద్ యా లెకెండ్ 
వెహిస్నిక. ఎలాగమరిసమయమ్ దుబానఙిమనికాదెసాలుఇజిసరి
కిదెఙ్ నెసత్ మన. 12ఇహిఙ, నఙి కావాలసిత్కెఙ్ విజు సిలితివలె ఎలాగ
మండెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. నండొ మనివలె ఎలాగ మండెఙ్ ఇజిబా
నాను నెసిన. ఎలాగమరి సమయమ్ దుబా సరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్
మన. పొట పంజితి వలెబా, బఙ కటిస్ని వలెబా, నండొ మనివలెబా,
ఇనిక సిలివలెబాసరి కిబె ఆదెఙ్ నాను నెసత్ మన. 13యాలెకెండ్ సరి
కిబె ఆదెఙ్ విజు నాను అట్ సిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్ నఙి సతుత్
సీజినాన్.

14అహిఙ్ బా, ఏలుయా లెకెండ్ నాను కసట్మ్ దు మనివలె, మీరు
నఙి సాయం కితిదెర్. నెగిగ్ పణినె కితిదెర్. 15 పిలిపిప్యదు మని
నమిమ్తిత్కిదెరా, మీరు నెసిన్దెర్ నాను సువార వెహెఙ్ మొదొలిస్ తొలి
రోసాక్ఙ్,నానుమసిదొనియరాసట్ర్ం డిఃసిత్ వాతివలె,మీసఙమ్ దికిదెరె
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నఙి సితిదెర్,నాబాణిఙ్ లొసెఆతిదెర్. మరి ఎమేణిసఙమ్ దికార్ బా
సిఎతార్. 16మరి నాను తెసెలొనికయ పటన్మ్ దు మహివలెబా నఙి
అవ్ సరంమహివలెమీరుఉండిసుటునెఆఏండనండొసుటుక్డబుబ్
పోకిదెర్. 17మీరు యా లెకెండ్ మరి డబుబ్ పోకెఙ్ ఇజి నాను ఆస
ఆజి వెహ్ ఎ. గానిమీరుయాలెకెండ్ సితి దనిఙ్ దేవుణుమిఙి నండొ
దీవిస్ పిన్ ఇజినె ఆస ఆజిన.

18ఏలు నఙి సరి ఆని నసొమనాద్. మరినండొబామనాద్. మీరు
ఎపపొదితు వెట పోకికెఙ్ వాండు తత సితాన్. అందెఙె ఒదె నండొ
మనాద్ . మీరు నఙి సితిక, దేవుణుదిఙ్ సీజిని వాసనం మని పూజ
లెకెండ్ మనాద్. వాండు దనివెటసర్ దఆతండెడగు కితాన్. 19మరి,
నా దేవుణు, మీ అవ్ సరం విజు తీరిసాన్న్. లెకక్ సిలిల్ వనిన్ నండొ
ఆసిత్దాన్ మాటు బమమ్ ఆని లెకెండ్ తీరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, కీసుత్
యేసువెటకూడిఃతిమనికిదెర్. 20మాబుబబ్ఆతిదేవుణుదిఙ్ అంతు
సిలెల్ండ ఎలల్కాలం గవ్ రం మనిద్. ఆమెన్. 21 కీసుత్ యేసు ముసుక్
నమకం ఇటిత్ దేవుణు లోకుర్ ఆతి విజెరిఙ్ నాను వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహ . నావెటమనితంబెర్ ఙుమిఙి వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్.

22 ఇబెబ్ మని దేవుణు లోకుర్ విజెరె, ముకెలం కయ్ సరు రాజు
ఇండొ పణి కిజిని నమిమ్తిత్కార్ మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ వెహిస్నార్.
23పబు ఆతియేసు కీసుత్ దయాదరమ్ంమిఙితోడుమనీద్. ఆమెన్ .
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