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అపొసుత్ డు ఆతి పవులు తీతుఙ్ రాసిత్ ఉతం

నెలవ్ కిబిసినిక
అపొసుత్ డు ఆతిపవులుతీతుఙ్ రాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. పవులువెట

దేవుణు సేవపణి కినివరి లొఇ ఒరెనె తీతు. కేతు దేసమ్ దు మనిన్
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరి సఙమ్ కాఙ్ నెగెండ నడిఃపిసెత్ఙ్ , వనిన్ఙ్
సఙం ముసుక్ అతికారి లెకెండ్ పవులు ఏర్ పాటు కితాత్ న్. అందెఙె
సఙమ్ కాఙ్,ఎలాగమనిన్ పెదద్ల్ ఙనిల్ పెత్ఙ్,వారు కిదెఙ్ మనిన్పణిఙ్,
దినిన్ వందిఙ్ వెహిస్ పవులు తితుఙ్ రాసినాన్. మరి, సఙమ్ దుమనిన్
ఒరెన్ ఒరెన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-4దేవుణు సేవకిని, యేసు కీసుత్ వందిఙ్ అపొసుత్ డు ఆతి పవులు
ఇని నాను తితుఙ్ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్ లెకెండ్ మనిన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ వెహి మనిన్ మాటెఙ్ , నాను
నమిమ్జినికెఙె నీనుబా నమిజిని. దేవుణుదిఙ్ నెగెండ నమిమ్దెఙ్,
వాండు ఏర్ పాటు కితిత్ లోకురిఙ్ నడిఃపిసిన్వందిఙ్, వాండు నఙి
ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. మరి, దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ 
నెస్ పిసిని వందిఙ్ వాండు నఙి ఏర్ పాటు కితాత్ ండె పోకాన్. యా
నిజమాతి సఙతిఙ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహిస్
తోరిసాన్ద్. అయావలె వారు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్దిఙ్ ఆసదాన్ ఎదుసూణార్. అబదద్ం వర్ గిఇ దేవుణు,
ఎలాకాలం వనిన్వెట బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ లోకుర్ వెట ఒటుట్ కితాన్.
నిరకారమ్ బా సిలెల్ండ మనిన్వలె మహి వనిన్ ఉదెసం వజనె వాండు
ఒటుట్ కితాత్ న్. దేవుణు పణిమనిసిర్ సువార వెహార్ . ఆహె వాండు
ఏర్ పాటు కితిత్ కాలమ్ దు, లోకురిఙ్ సువార వెన్ పిసాత్ న్. అయాక
వెహెఙ్ నఙి ఒపజెపత్ మనాన్. మఙి రకిస్సిని దేవుణు ఆడ వజనె
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నాను వెహిస్న. బుబాబ్తి దేవుణుని, మఙి రకిస్సిని కీసుత్ యేసు,
దయాదరమ్మ్ దాన్, నీను నిపాతిదాన్ మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

కేతు దేసమ్ దు తీతు కిదెఙ్ మనిన్ పణి
5 నాను నిఙి వెహి వజనె, తపిత్కెఙ్ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్ కు

మనిన్ పటన్మ్ కాఙ్ విజు పెదెద్లుఙ నిల్ ప్ అ. దినిన్వందిఙె నాను నిఙి
కేతు దేసమ్ దు డిఃసత్ వాత. 6 దేవుణు సఙమ్ దు, పెదెద్లి ఆనికాన్ 
ఎయెన్ ఇహిఙ, నింద సిలిల్కాన్. ఉండె ఆల్ సి మంజినికాన్. వనిన్
కొడొఃర్ దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ ఆదెఙ్. కొడొఃర్, సెఇ పణిఙ వందిఙ్ 
నేరం మొపె ఆఇకార్ ఆదెఙ్. వెహిమాట వెనికార్ ఆదెఙ్. ననిన్
వరి అపొప్సినె పెదెద్లి ఆదెఙ్. 7పాసట్రు నింద సిలిల్కాన్ ఆదెఙ్ వెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నడిఃపిసిన్కాన్.
వాండు గర ఆఇకాన్. మూంజిద్ కోపం మన్ ఎండ, సోస్ ఎండ,
డెఃయ్ సె ఆఏండ, సిగు వాని సెఇ పణిఙ్ కిజి లాబమ్ వందిఙ్ 
సుడ్ఃఎండ మంజినికాన్ ఆదెఙ్ వెలె. 8 అహిఙ, వాండు వాతివరిఙ్ 
డగు కినికాన్, నెగిగ్ వనాక్ఙ్ కోరిజినికాన్, అణసె ఆజి మంజినికాన్,
నీతి నిజాయి మనికాన్, దేవుణు వందిఙ్ కేట ఆతికాన్, నెగిగ్ బుదిద్
మనికాన్ ఆజిమండెఙ్. 9పాసట్రు ఆనికాన్ యేసుకీసుత్ వందిఙ్ మాటు
నెస్ పిసిత్ నిజమాతిమాటెఙ్ అయావజ గటిఙ నమిమ్నికాన్ ఆదెఙ్ వెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెస్ పిసి,
నిజమాతి మాటెఙ్ ఎదిసిని వరిఙ్ వరి తపుప్ఙ తోరిసెత్ఙ్ అటిన్కాన్ 
ఆదెఙ్.

10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నండొండార్ మనార్, అతికారమ్ దిఙ్ 
లొఙిఎండ, పోకి వరిగ్జి, మొసం కినికార్ నండొండార్ మనార్.
ముకెలం, యేసుపబు రకిస్సెత్ఙ్ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్ వెలె
ఇజి కసితం వెహిస్నికారె యాలెకెండ్ మనార్. 11 వరి వెయికు
మీరు మూకెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నమిమ్తిత్ వరిఙ్ తపుఙ్ 
నెస్ పినార్. ఆహె నమిమ్తిత్ వరి కుటుమ్ దికార్ విజేరె నిజమాతి
మాటెఙ్ నమిమ్ఏండ ఆప్ కిజినార్. వరి సొంత లాబం వందిఙె వారు
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ఈహ కిజినార్. 12 కేతుదికాండె వెహాన్ , “కేతుదికార్ ఎసిత్వలెబా
అబదద్ం వరిగ్నికార్, మూర్ కమ్ దికార్, బదకం ఆజి తిండికకుర్ తి
ఆతికార్”, ఇజి. యాలెకెండ్ వెహికాన్ , వరి లొఇ ఒరెన్ పలుక్బడిః
మనిన్కాండె. 13 వాండు కేతుది వరి వందిఙ్ వెహికెఙ్ నిజమ్ నె.
అందెఙె బాన్ మనిన్ నమిమ్తికార్ నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్ని
వందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటిసి డటిసి దిదిఅ. 14 వారు అర్ దం సిలిల్
యూదురి కత సాస్ తరమ్ కు అస్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ 
దిదిఅ. మరి, నిజమాతి సఙతిఙ్ డిఃసి సొహివరిమాటెఙ లొఙిఏండ
మంజిని వందిఙ్ నీను వరిఙ్ డటం దిదిఅ. 15మనుస్ పాపమ్ కాఙ్ 
సుబరం ఆతివరిఙ్, విజుబా సుబరం ఆతిలెకెండ్ నెగెండ్ మనాద్.
గాని, మనుస్ సుబరం ఆఏండ, యేసుకీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిఙ్ ఇనికబా
సుబరం ఆఏండ సెఏణ్ మనాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి గర్ బం సెఇక
ఆత మనాద్. వారు సెఇకెఙ్ కినివెలె, ‘తపాత్ ప్ ’, ఇజిబా వరి గర్ బం
గదిస్ ఏద్. 16వారు దేవుణుదిఙ్ నెసాన్ప్ ఇజి వెహె ఆజినార్. గాని
వరిపణిఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ నెకిస్పొకిస్నార్. వారుపెంటులెకెండ్ మనికార్.
దేవుణుదిఙ్ లొఙిఇకార్. ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బాతగ్ ఇకార్.

2
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 తీతు, నీను దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్, నిజమాతి మాటదిఙ్ 
కూడిఃతి మనిన్ సఙతిఙ్ నెస్ పిస్ అ. 2 డొకారిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు
సోస్ ఎండ మండెఙ్ ఇజి. విజేరె వరిఙ్ గవ్ రం సీజి మంజిని లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఇజి. నెగిగ్ బుదిద్దాన్ మండెఙ్ ఇజి నెసిప్స్ అ. మరి,
వారు నిజమాతిమాటెఙ్ నెగెండ నమిమ్జి, మహివరిఙ్ పేమిసి ఓరిసి
మండు ఇజి నెసిప్స్ అ. 3అయాలెకెండ్ ,డొకికాఙ్ బానెస్ పిస్ అ, అవిక్ 
బకిదాన్ మంజిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఇజి. అవీక్ సొండిఙ్ వరిగ్ఏండ,
సోస్ ఎండ,మహివనాక్ఙ్ నెగిగ్ సఙతిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి. 4-5అయావలె
అవిక్ , బోదెకాఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఇనికెఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇహిఙ, వనక
మాసిరిఙ్ నికొడొఃరిఙ్ పేమిసెత్ఙ్,అణసెఆజిమండెఙ్, నెగిగ్ మనుస్దాన్ 
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మండెఙ్,ఇండొణిపణిఙ్ సుడ్ఃజి, కనికారంతోరిసిమండెఙ్,మాసిరిఙ్ 
లొఙిదెఙ్ ఇజి. బోదెక్ అయాలెకెండ్ మండెఙ్, ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
దేవుణుమాటఎయెన్ బాదూసిస్ ఏండమండెఙ్.

6 అయాలెకెండ్, దఙ్ డార్ అణసె ఆజి మండెఙ్ వరిఙ్ ఉసార్ 
కిబిస్ అ. 7-8 నీను విజు వనకాఙ్ లొఇ నెగిగ్కెఙ్ కిజి వరి ఎదు ఉండి
గురులెకెండ్ తోరెఆఅ. నీనునెస్ పిసినివెలె,డొఙసాటువెహెఆఏండ,
నీను వెహిస్నిమాటదుమొసం సిలెల్ండ,పూరినీను వరిఙ్ నెస్ పిస్ అ.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మఙిపడ్ఃఇకార్ మాముసుక్ సెఇమాటెఙ్ వరిగ్దెఙ్ 
ఆఏండ, సిగు ఆజిమండెఙ్.

9-10 నీను వెటి పణి కినివరిఙ్ నెస్ పిస్ అ, వారు విజు దని లొఇ
ఎజుమానిరిఙ్ లొఙిజి, వరిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ కిజి మండెఙ్ ఇజి.
ఎజమానిరిఙ్ మర్ జివెహ్ ఏండ,డొఙకిఏండమండెఙ్ ఇజినెస్ పిస్ అ.
వారు ఎజమానిరిఙ్, ‘మఙి పూరి నమిమ్దెఙ్ ఆనాద్ ’, ఇజి తోరిసెత్ఙ్.
వెటిట్పణి కినికార్  అయాలెకెండ్ మండెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు కిని
విజు దనిన్ లొఇ లోకుర్ నెసెత్ఙ్, మఙి రకిస్సిని దేవుణు వందిఙ్ మనిన్
మాటెఙ్ గొపప్ నెగిగ్కెఙ్ ఇజి.

11 ముఙాలె వెహిలెకెండ్ నమిమ్తిత్ వరిఙ్, నీను నెస్ పిసెత్ఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ రకిస్సిన్వందిఙ్ దేవుణు, వనిన్
దయాదరమ్మ్ దాన్ యేసుకీసుత్ ఙ్ యాలోకమ్ దు పోకాన్. 12వాండు
మఙి వనిన్ దయా దరమ్మ్ దాన్ నెస్ పినాన్, దేవుణుబాణిఙ్ దూరం
కిబిసిని విజు సఙతిఙ డిఃస్ అ, ఇజి. యా లోకమ్ ది లోకుర్ ఆస
ఆజినికెఙ్ డిఃస్ అ’, ఇజి నెసిప్సినాన్. మరి, మాటు నెగిగ్ బుదిద్దాన్,
నీతి నిజయిదాన్, దేవుణుదిఙ్ సరద్ సీనికెఙ్ కిజి యా తరమ్ దు
మండెఙ్ ఇజి నెస్ పిసాన్న్. 13 మాటు అయా లెకెండ్ మండెఙ్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మఙి గొపప్ సరద్ కిబిసిన్ ఉండి రోజువందిఙ్ మాటు
ఆసదాన్ ఎదు సుడ్ఃజినాట్. ఇహిఙ, మాటు మఙి రకిస్సిని పెరి
దేవుణు ఆతియేసుకీసుత్ వాజిని రోజు వందిఙ్ ఆసదాన్ మఙి కొతాత్ ఙ్ 
పుటిసాత్ ండె ఎదు సుడ్ఃజినాట్. వాండు గొపప్ జాయ్ కూడిఃతి మనిన్
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నండొసోకుదాన్ వానాన్. 14మావిజుపాపమ్ కాఙ్ మఙి డిఃస్ పిసెత్ఙ్ ,
సాదెఙ్ వనిన్ఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్. మరి, మఙి సుబరం కిజి,
నెగిగ్కెఙ్ కిదెఙ్ పూరిఒపజెపెఆతి వనిన్సొంతలోకుర్ లెకెండ్ తయార్ 
కిదెఙ్ వాండె ఒపజెపె ఆతాన్.

15నాను ఏలు వెహికెఙ్ విజు నమిమ్తివరిఙ్ పూరి అతికారమ్ దాన్ 
నెసిప్స్ అ. వారు అయాకెఙ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ పణిసి వెహ్ అ. అయాకెఙ్ 
కిఇవరిఙ్ దిదిఅ. నిఙి ఎయెన్ బాదుసలాడ్ఃఏండ సుడ్ఃఅ.

3
నెగిగ్ పణిఙ్ కినివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1 దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి లోకుర్ అతికారిఙ లొఙిదెఙ్, వెహి మాట
వెంజి మండెఙ్, ఇని నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙ్ బా తయారాజి మండెఙ్ ఇజి
నీను వరిఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మన్ అ. 2 వారు, ఎయెరిఙ్ బా సెఇకెఙ్ 
వెహ్ ఏండ, జటిఙ్ ఆఏండ, సారిల్దాన్ విజెరె వెట తగిజి మండెఙ్ ఇజి
వరిఙ్ వెహిస్మన్ అ.

3ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మాటుబాముఙాల నమీమ్ఇ వరిలెకెండ్, బుదిద్
సిలెల్ండ మహాట్. మాటు ఎయెరిఙ్ బా లొఙిఏండ మహాట్. మొసెం
కిబె ఆజి మహాట్. యా లోకమ్ ది సెఇ ఆసెఙ్ ని సుకమ్ కాఙ్ నండొ
ఆస ఆజిమహాట్. పగదాన్ , గోసదాన్ కాలం గడఃపిస్ మహాట్. మహి
వరిఙ్ దూసలాడ్ఃజి మహాట్. వారు మఙి దూసలాడిఃతార్. 4 గాని
అయాలెకెండ్ మహివలెనె, మఙి రకిస్సిని దేవుణు వనిన్ కనికారం
తోరిసాత్ ండె, పేమ తోరిసాత్ ండె మఙి రకిస్సాత్ న్. 5 మాటు కితిత్ నీతి
పణిఙాణిఙ్ ఆఏద్. గానివనిన్ కనికారమ్ దానెమఙిరకిస్సాత్ న్. దేవుణు
ఆతమ్దాన్, వాండు మా పాపమ్ కు నొర్ జి మఙి కొతాత్ ఙ్  పుటిసాత్ ండె,
ఉండి కొతత్ బతుక్ సితాత్ ండెమఙి రకిస్సాత్ న్.

6-7దేవుణు దయాదరమ్మ్ దాన్ మాటునీతినిజయిమనిన్కాట్ ఇజి
వాండుతీర్ పుసితాన్. ఆహె,తీర్ పుసితిత్ఙ్ మాటుకోరిజినిఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దిఙ్ అకుక్ మనిన్కార్ ఆనివందిఙ్ మా
ముసుక్ దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్. వాండు మఙి రకిస్సిని
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యేసుకీసుత్ వెటనె దేవుణు ఆతమ్ నండొ పోకాన్. 8యామాటపూరి
నమిమ్దెఙ్ తగిన్క. అందెఙెదేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ అయాకెఙ్ డటిసి
నీను నెస్ పిసెత్ఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు మహి
వరిఙ్ వరి మనుస్ పూరిదాన్ నెగిగ్ పణిఙ్ కిదెఙె. ముసుక్ వెహి మనిన్
మాటెఙ్ విజువిజెరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ నె, పణిదిఙ్ వానికెఙ్ నె.

9గానిఅర్ దం సిలెల్ండ తరిక్సిన్కెఙ్,అనిగొగొర్ వందిఙ్ వెహిస్నికెఙ్,
జటిఙ్ ఆనికెఙ్,యూదురిరూలుఙవందిఙ్ వెహిస్గొడఃబకినికెఙ్విజు,
ఎందానిఙ్ పణిదిఙ్ రెఇకెఙ్, విలువ సిలికెఙ్. అందెఙె వనక వందిఙ్ 
దూరం మన్ అ. 10 నమిమ్తిత్ వరి సఙమ్ దు, నిజమాతిమాటెఙ వెట
కూడ్ఃఇకెఙ్ నెస్ పిసి, వరిఙ్ ఎర్ లిసి కేట కిని వనిన్ఙ్ ఉండి రుండి
సుటుక్ బుదిద్ వెహ్ అ. మరి,వాండు విన్ ఏండమహిఙ,వనిన్ఙ్ దూరం
కిఅ. 11 ననిన్కాన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ సరి తపిస్ పాపం కిజినాన్ ఇజి
నిఙి తెలినాద్. వనిన్ పాపమ్ కు వాండు తపుప్ కిజినాన్ ఇజి రుజుప్ 
కిజినె.

12నాను పినిన్ కాలం నికొపొలితు గడఃపెత్ఙ్ ఇజి తిరుమానం కితత్
మన. అందెఙె నాను అరెమానుఙ్ ఇని వనిన్ఙ్ నొ, తుకికుఙ్ నొ నీ
డగు పోకన్. నసిత్వలె నీను అబె నా డగు వాదెఙ్ సుడ్ఃఅ. 13 జెనా
ఇని లాయిరు, అపొలు, కేతు దేసం డిఃసి మరి సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్.
వరి పయ్ నమ్ దు ఇనికబా తకుక్ సిలెల్ండ వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ విజు
సీజి నెగెండ పోక్ అ. 14 నమిమ్తికార్ పణిదిఙ్ రెఇ బతుక్ బతిక్ఏండ,
పణిదిఙ్ వానికెఙ్ కిజి మండెఙ్. అందెఙె, వారు వరి సమయం విజు
అవ్ సరంమనిన్ వరిఙ్ సాయం కిదెఙ్ నెసెత్ఙ్ వెలె.

15నావెటమనికార్ విజెరెనిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ వెహిస్నార్. మాటు
నమిమ్జిని లెకెండ్ నమిమ్జి,మఙిపేమిసిన్వరిఙ్ నాను వెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహ్ అ. దేవుణు దయాదరమ్ంమీరు విజిదెరె వెటమనీద్.
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