Koya NT, Acts 1

1 పిరియమతమత్త తేయుపిల, యేస, ఓ ఓండు ఏర్ ఏర్పర్స్తమత్త యేపారిత ఓంకి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మతమత్త ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మ థోరి ఓంపినె ఓరికి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూ ఇతమత్త పాయ ,
2 ఓ ఓండు పర్లోకతికి అతమత్త రొజుథాక, ఓ ఓండు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, ఓ ఓండు కెతమత్త బోదకిని గురుంచి, ఓం ఓంచ నా మొథోటి పుస్తమత్తకతె

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రాస్తోమత్తన.
3 ఓ ఓండు బాథాకతరిస, సలువతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాతమత్త పాయ నల్ల త్యాపయు రోజుథాక యేపారిత ఓంకి వేడకత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అసత

ఓ ఓండు, థేమ ఓండు పాల్లి సాని థేస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరితోటె తిరియోర, ఓ ఓండు బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓంద ఓంథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ సేన రుంచి, ఓంజుకిన్తోటెె ఓరికి తమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె
ఓరికి తేటంగా ఓంగా ఊపిస్తొ.మత్త.
4 మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరుంచి, ఓం కూడి వాదనసత, ఓ ఓండు ఓరిని కల్లి యు ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: యోవానుంగి జనతిని ఏతెమత్త ముచి ఏత్తె ముచ్చి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఇ ఓంక కొథ్ద కొథ్ది

రోజితనె మీరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ థోరి ఓంపినె బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసమత్తరి.
5 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం నాయగ్త ు నాయగ్గ కేంజ్త ఓంజమత్త తప్పెని ప ఏర్పని పమానమ్ నెర్వేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనా ఓంకి, మీరుంచి, ఓం యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ పటంగానతిని విడిస బెగ్త ు నాయగ్గ థాయొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది; అగ్ు నాయగ్గ

మ ఓందవాల.
6 అసత కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి: ప్పెని పబువా, ఈ రోజితనె గ్త థా నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్ జనాతిని ద్దు; అగ్గె మందవసట్టిరితని కయుథెనుంగి ఓంచ విడిపిస

రాజుగా పరిపాల్లి సతిని ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
7 థానికి ఓ ఓండు: తప్పెని ప ఏర్ప ఓని అథ్దకర్తిన ప్పెని పయుస నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియమ్ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త ఆ కల్ల త్యామ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ, ఆ స్తమయమ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ

తెలుసత ఓండాని పని మీవదయోంజి మల్ల త్యా.
8 గోని మీరుంచి, ఓం ఇము ఇమ్వ తెలుసతనుంగిట్టు. సుబట్టి. సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ మీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి వతమత్తసత మీరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాతిని ఏనితీరి . అసత

మీరుంచి, ఓం యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె, యూథేయూ నినె స్తమారియూ థేసాతె, ఈ లోకమ్ అ ఓంత్యాత్త ప గూడ నాకు సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మ ఓంతీమత్తరి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 ఓ ఓండు ఈ మాటా కెతమత్తసత, ఓరుంచి, ఓం ఊడోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, థేమ ఓండు ఓనిని పర్లోకతికి తీస్తొ.త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓరి క ఓండుత వేడకు ఓంటంగా ఒరొ మొబుర్కింకి సుబ్బ

ఓనిని కమ్తెమత్త.
10 ఓ ఓండు పొం ఓం్రొ  పొం్రోటికి అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఓరుంచి, ఓం ఆకస్తత్యాత్త పకె ఇర్మరిని పమానమ్ నెరవేర్స ఊడోర మతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ మ ఓంజి, తెల్ల త్యారొ డొల్లిటి గుడాకు

కెర్ తుంగ్త ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం మనుంగిసరుంచి, ఓంత ఓర్గ్త ు నాయగ్గ నితోమత్తరుంచి, ఓం.
11 ఓరుంచి, ఓం: గ్త ల్లి లేయూ మనుంగిసరితనీర, మీరుంచి, ఓం బారి ఆల నిచి ఏత్తె ముచ్చి ఆకస్తత్యాత్త పకె ఇర్మరిని పమానమ్ నెరవేర్స ఊడనీరి? మీయగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ పర్లోకతికి ఈ

యేస మీ క ఓండితని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేల అతోమత్త ఓండో ఆలే మల్ల త్యారొ డొల్లి వెయుతో ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.

12 అసత ఓరుంచి, ఓం ఒల్లి వ మారాకు మ ఓంథాని ఒల్లి వ మ్తెటంగాట్టితగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి అతోమత్తరుంచి, ఓం. ఆ మ్తెటంగాట్టితగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్

ఒరొ కొసర్ దూర్ ఓంగానె మింథె. ఓంథె.
13 ఓరుంచి, ఓం పటంగానాతికి వతమత్తసత, ఓరుంచి, ఓం మ ఓంథాని లోతెమత్త మేడ అ ఓంకడతికి అతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం బేన్తోటెె ఓరికి తరితుంకు పేతుంరుంచి, ఓం, యోవానుంగి, యూకోబు,

ఆ ఓంథేఆంథ్రేయూ, పిల్లి పు, తోమా, బ్బరమత్త ఆర్ తుంగ్తలోమింథె.యూ, మత్యాత్త పమత్తయు, అల్ల త్యా ఏర్పయుతె మరిు అతమత్త యూకోబు, జేలోతె ఇ ఓంథాని గు ఓంపి ఓంకి చెంత సీమోన ఓంత
సీమోనుంగి, యూకోబిని మరిు యూథా.
14 అగ్త ు నాయగ్గ ఈర్ ఓంథోరుంచి, ఓం, ఈరితోటె కల్లి యు కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నాటోకు, యేసని తలురొ డొల్లిర్తమత్త మరియూ, ఓని తముసుబ్బరమత్త ఆత్మసత అ ఓంథోరుంచి, ఓం కల్లి యు వాస,

ఒరోటె మనుంగిసతోటె పాదన తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 ఆ రోజినె థాథాపు నూటంగా ఇర్వయు మ ఓంథ్ద థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుతటోరుంచి, ఓం. ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ కల్లి యు మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా పేతుంరుంచి, ఓం ఓరి

నడుమ తేథ్ద ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త:
16 జతగాకితనీర, యేసని ప్పెని పయుదనా ఓంకి అరిు ఊపిస్తమత్త యూథాని గురుంచి, ఓం ఓంచ పూరాు ఇమ్వతె సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ థావిద్దు; అగ్గె మందవతోటె

కెతమత్త థేమటె మాటంగా జర్గ్త వల్ల త్యాస మతెమత్త.
17 యేస యూథాని తెలుసతట్టొ. ఈ ట్టి. ఈ సేవతిని కల్లి యు తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఓ ఓండు గూడ మనతోమత్తటె ఒరో ఓండాస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
18 (ఓ ఓండు అనాంజి మల్ల త్యాయ ఓంగా స్త ఓంపాథ్దస్తమత్త డబుర్కింకి సుబ్బనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె ఒరొ పొంల్ల త్యామ్ అసని పమానమ్ నెరవేర్స థా ఓంటె ఓ ఓండు తల్ల త్యాకయు ఇడుపొండికి అరిస ఓని డొకత

పయుస పొంకుత బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి వాస డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
19 ఈ కబురుంచి, ఓం యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓందనొరుంచి, ఓం అ ఓంథోరికి ఎర్కతెమత్త పొం్త. ఆ పొంల్ల త్యామ్ ఓరి బాసాతె అకెల్ల త్యా కొథ్దిమా ఇ ఓంతోమత్తరుంచి, ఓం. థానికి నెతుంమత్తరుంచి, ఓం

బూమింథె. ఇ ఓంథాని అర్ కొథ్దిమ్).
20 కీర్ తుంగ్తన పుస్తమత్తకతె ఓని లోనుంగి పాడాస థాయవాల. థా ఓంటె బేన్తోటెె ఓరికి తగూడ కపర్మ్ మ ఓందకున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం. ఓని సేవా వేరవానికి థాయవాల

ఇ ఓంజోర గూడ రాస మింథె. ఓంథె.
21 ఆలయుతుంకు, యోవానుంగి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఇతమత్త రోజినుంగి ఓంచ, ప్పెని పబు అతమత్త యేస మనగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ పర్లోకతికి అతమత్త రోజుథాక,
22 యేస ప్పెని పబు మనతోటె మతమత్త రోజత ఓంత్యాత్త ప మనతోటె మతమత్త ఒరో ఓండు, యేస ప్పెని పబు డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర మనతోటె

కల్లి యు సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ ఈదనా ఓంకి ఒరోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మనాడు ఏర్ ఏర్పర్స్తవాల ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
23 అసత ఓరుంచి, ఓం యుసమత్త ఇ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆర్ని పమానమ్ నెరవేర్సబా ఇ ఓంజి కర ఓంగాని యోసేపుని, మతిమత్తయూని నిల్ల త్యావాటి, ఈల పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం:
24 అ ఓంథోరి రుంచి, ఓందయతిని తెలుసతనుంగి ఓంజి మ ఓంథాని ప్పెని పబువా, యూథాస ఓని స్తోటి ఓంకి థాయనా ఓంకి విడిస అతమత్త ఈ యేపారి

పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగానా ఓంకి,

25 ఈ ఇరుంచి, ఓంమర్మటె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బేన్తోటెె ఓరికి తని తెలుసకుటిట్టిన ఇ ఓంజోర మాకు ఊపిసా ఇ ఓంజోర పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,,
26 ఓరిని గురుంచి, ఓం ఓంచ సటిట్టి వాటోమత్తరుంచి, ఓం. అసత మతిమత్తయూ ప్పెని పథేటె సటిట్టి వతెమత్త. అసత ఓ ఓండు పదకొ ఓండు మ ఓంథ్ద యేపారిరితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె

కల్లి యు అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
Koya NT, Acts 2

1 ప్పెని ప ఓంతెకోసమత్త ఇ ఓంథాని ప ఓండుగ్త  రోజు వతమత్తసత, విసవాసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఏకమాస ఒరొ స్తోట్టు. సుబ కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం.
2 అసత ప్పెని పద కొథ్ది గాల్లి తస ఓంటె మోత ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ పునామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటె ఉరుంచి, ఓంమింథె. వాస ఓరుంచి, ఓం కుథ్ద మతమత్త లోన ఓంత్యాత్త ప ని ఓండ్తె.్తరుాసిÈY17మత్త.
3 మల్ల త్యారొ డొల్లి పొంతమత్తని కిస కొథ్దిస ఓంటె నాలేతకు ఓరికి వేడకస ఓర్ ఓంథోరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాలమత్త.
4 ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె ని ఓండోమత్తరుంచి, ఓం. ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరికితమత్త బ్బరమత్త ఆమమానతిని ప్పెని పయుస ఓరుంచి, ఓం వేర బాసాతె

తిరియూలోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఆ రోజితనె ఆకస్తతె ఇడుపొం బ్బరమత్త ఆకితిగా మ ఓంథాని థీబెమ ఓంథ్ద యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత సేన థేసాతెనుంగి ఓంచ వాస యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె కపర్మ్

మతోమత్తరుంచి, ఓం.
6 ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ వతమత్త ఆ మోత కేంజ్త ఓంజమత్తసత, జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం ప్పెని పద కొథ్ది గు ఓంపుగా కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం. పతివాని బాసాతె ససూరుంచి, ఓంత

తిరియటంగామ్ పతివారుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
7 అసత ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఒరో ఓంకొరోని ఊడి, సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస, ఊడా, తిరియూని ఈరుంచి, ఓం గ్త ల్లి లయతోమత్తరుంచి, ఓం గ్త థా?
8 మనాడుబోన్తోటెె ఓరికి త వేర వేర థేసాతెనుంగి ఓంచ వత్యాత్త పమత్తడు. అతుంకు ఈరుంచి, ఓం మన పుట్టు. సుబక బాసాతె తిరియటంగామ్ మనాడు కేంజ్త ఓంజనాడు గ్త థా!

ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బేల జర్గ్ తుంగ్త?
9 పార తుంగ్తరుంచి, ఓంత, మేథ్దరుంచి, ఓంత, యెలమింథె.రుంచి, ఓంత, మ్తెస్తొ.పొంత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమింథె.యూ, యుథేయూ, కపథోకియూ, పొం ఓంద్దు; అగ్గె మందవ, ఆసయూ, పిరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,యూ,
10 ప ఓంపిల్లి యూ, ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త ఇ ఓంథాని థేస్తతోమత్తరుంచి, ఓం, కురేనె దగ్త ు నాయగ్గర్ మ ఓంథాని ల్లి బియూ ్రొ  పొం్ర్ప ఓంత్యాత్త పతె కపర్మ్ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, పర్యగా

అస రోమా పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, యూథా మతతోమత్తరుంచి, ఓం,
11 కిరేతుంరుంచి, ఓంత, అర్బియురుంచి, ఓంత అతమత్త మనాడు మన బాస్తతోటె ఈరుంచి, ఓం థేమటె గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగుని గురుంచి, ఓం ఓంచ తిరియటంగామ్ మనాడు

కేంజ్త ఓంజనాడు గ్త థా ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస, బాత అర్ కొథ్దిమ్ ఆదకు ఓండా, ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాత అయుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఇ ఓంజోర ఒరో ఓంకొరొ తిరియుతోమత్తరుంచి, ఓం.

13 కొ ఓంతమ ఓంథ్ద: ఈరుంచి, ఓం బాగ్త  నిసాతోటె మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి ఆసతమ్ తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
14 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఆ పదకొ ఓండు మ ఓంథ్ద ససూరితన్తోటెె ఓరికి తమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె తేథ్ద, ప్పెని పద కొథ్ది కూక వాటి ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: యూద్దు; అగ్గె మందవరితనీర, యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె

కపర్మ్ మ ఓంథాని జనాకితనీర, నా మాటంగా కేంజ్త ఓంజి మీరుంచి, ఓం తెలుసతనుంగిట్టు. సుబట్టి.
15 మీరుంచి, ఓం అనుంగికుటాట్టిట్టు. సుబ ఈరుంచి, ఓం నిసాతోటె ఇలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. పొండుద్దు; అగ్గె మందవ ప్పెని పచి ఏత్తె ముచ్చి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మథ్ద గ్త  ఓంటా గూడ ఆథ్దలరొ డొల్లి గ్త థా?
16 పూరాు ఇమ్వతె యోవేలు ఇ ఓంథాని థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్త పొం్తని సేవకు ఓండు కెతమత్త మాటంగా ఇ ఓంజే జర్గ్ తుంగ్త.
17 ఆకరి రోజితనే మనుంగిసరితని అ ఓంథోరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నా ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుసని పమానమ్ నెరవేర్సత్యాత్త పన. అసత మీ మరుంచి, ఓంత మీ మాయూసత థేమటె

కబురుంచి, ఓం కెయుతోరుంచి, ఓం. మీ వయుసవారుంచి, ఓం థేమటె గొప ఏర్ప దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ ఊడితోరుంచి, ఓం. మీ ముకతలోరుంచి, ఓం కల గ్త  ఓంసతోరుంచి, ఓం.
18 ఆ రోజితనె నా పనిమనుంగిసరితని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నా పనిమనిసకిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నా ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుసని పమానమ్ నెరవేర్సత్యాత్త పన. అసత ఓరుంచి, ఓం థేమటె

మాటా తిరియుతోమత్తరుంచి, ఓం.
19 మల్ల త్యారొ డొల్లి ఆకస్తతె ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా తుంగ్తని పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని, నేల కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నెతుంమత్తరుంచి, ఓం, కిసని పమానమ్ నెరవేర్స, కు ఓంపొండి ఆవిరితోటె గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తోపిసత్యాత్త పమత్తన.
20 అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఊడనాట్టు. సుబ ప్పెని పబు వేడకస వాథాని, వెలు ఓంగాస మ ఓంథాని ఆ గొప ఏర్ప రోజు వ ఓం్రొ  పొం్రొకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పొండుద్దు; అగ్గె మందవ ఈకటాస

థెయుతె. నెల నెతుంమత్తరుంచి, ఓం తిసమత్త ఎర్ు ఓంగ్త  మారి థెయుతె.
21 అసత బేన్తోటెె ఓరికి తర్తుంకు ఓనికి ద ఓండమ్ వాటి ఓని ప్పెని పథేటె పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,తోరొ ఓరుంచి, ఓం కపాడ బ్బరమత్త ఆరితోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర థేమ ఓండు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
22 ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్ జనాకితనీర, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెత్యాత్త పమత్తని ఈ మాటంగా కేంజ్త ఓంజాటి. ఇ ఓంజె మీకు తెల్లి స మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ థేమ ఓండు, నజరేయు ఓండతమత్త యేసని

థోరి ఓంపినె మీయమటె అచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపర్ తుంగ్తని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. ఆల తుం ఓంగ్త టంగాము ఇమ్వల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండి ఓంజి మీకు తోపిస్తొ.మత్త.
23 అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్త ఈ యేసని మీరుంచి, ఓం ప్పెని పయుస ద్దు; అగ్గె మందవసట్టిరితని కయుథె ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స ఓనిని

మీరుంచి, ఓం సలువతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మేకుత థ్దపి ఏర్ప అమకీ తుంగ్తర్.
24 సామని బ్బరమత్త ఆ ఓంథాతె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి మతమత్త ఓనిని థేమ ఓండు మల్ల త్యారొ డొల్లి తేవిస్తోమత్త. సామ ఓనిని బ్బరమత్త ఆ ఓంథ్దసాల్లి లరొ డొల్లి.
25 ఓనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ థావిద్దు; అగ్గె మందవ ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: "ప్పెని పబుని నా మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యావాటి బెసతటికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడిత్యాత్త పమత్తన. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కదల్ల త్యాకు ఓండా ఓ ఓండు నా

తిన పకతతె మింథె.నొ.
26 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నా రుంచి, ఓందయూతె స్త ఓంతోస్త ఓంగానె మింథె.నాన. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని స్త ఓంతోస్త ఓంగానె పారామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిన. నా ఒల కొథ్ది నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమోమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె మింథె.నాన.
27 నా ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని పాథాల్ల త్యాతె విడిసీవిని. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఏర్ ఏర్పర్స్తోమత్తనిన ఒల్లి  కొథ్దిని కుల్లి రొ డొల్లి థాయనివిన.

28 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నాకు నిజ ఓంగా మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆతుంకిని అథా నిమ్మ ఇ్రరికిని తోపిసమత్తన. నీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నానిన కుసేల కొథ్ది నితిమత్తన' ఇ ఓంజోర కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి త.
29 జతగాకినీర, మన గోత్యాత్త ప గోత్రాతె ప్పెని పద కొథ్దివా ఓండతమత్త థావిద్దు; అగ్గె మందవని గురుంచి, ఓం ఓంచ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మీతోటె తిరియుత్యాత్త పనుంగి. ఓ ఓండు డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

ఓని గోల్లి  నే ఓండుథాక మన దగ్త ు నాయగ్గర్ మింథె. ఓంథె.
30 ఓ ఓండు థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి త ఓండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థేమ ఓండు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త పమానతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఈల కెతోమత్త: థావిద్దు; అగ్గె మందవని గోత్యాత్త ప గోత్రాతెనుంగి ఓంచ

థావిద్దు; అగ్గె మందవని తిసమత్త ఒరొ రాజుని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఏర్ ఏర్పరిసత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర థేమ ఓండు ఓనితోటె ఒట్టు. సుబట్టి వాటోమత్త పొం్త .
31 ఓ ఓండు: కిరిసమత్తని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ పాథాల్ల త్యాతె విడిసదబ్బరమత్త ఆరిథ్దలరొ డొల్లి ఇ ఓంజి, ఓని ఒలురొ డొల్లి కుల్లి రొ డొల్లి థాయనా ఓంకి విడిసదబ్బరమత్త ఆరిథ్దలరొ డొల్లి ఇ ఓంజి, కిరిసమత్త

సామతెనుంగి ఓంచ తెథానిథానిని గురుంచి, ఓం ఓంచ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసతనుంగి ఓంజి ఆల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
32 థేమ ఓండు ఈ యేసని సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస్తోమత్త. థానికి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంథోర్మ్ సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.నామ్.
33 థేమ ఓండు ఓనిని తిన పకతతె ఏచి ఏత్తె ముచ్చిస, ఓనిని గొప ఏర్ప తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్త. తప్పెని ప ఏర్ప పమానమ్ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని

యేస మా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బ్బరమత్త ఆమమాన ఓంగా త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుస్తోమత్త. థానినే మీరుంచి, ఓం ఇ ఓంజె ఊడ్తీరి కమత్తరి కేంజ్త ఓంజ్తీరి.మత్తరి.
34 థావిద్దు; అగ్గె మందవ పర్లోకతికి తరిు థాయుల్లొ. గోన.రొ డొల్లి గోని ఓ ఓండు ఈల కెతోమత్త: నీ ద్దు; అగ్గె మందవసట్టిరితని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీ కల్లి తని ఇడుపొం ఒగాు నాయగ్గనిథాక,
35 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నా తిన పకతతె కుథ్ద మ ఓంథా ఇ ఓంజి థేమ ఓండు నా ప్పెని పబుతోటె కెతోమత్త.
36 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం సలువతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అమక తుంగ్త ఈ యేసని థేమ ఓండు ప్పెని పబుగా కిరిసమత్తగా మార్ని పమానమ్ నెరవేర్సతో ఇ ఓంజోర ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్

జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం కచి ఏత్తె ముచ్చిద ఓంగా తెలుసత ఓండవాల ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
37 ఓరుంచి, ఓం ఈ మాటంగా కేంజ్త ఓంజమత్తసత రుంచి, ఓందయూతె సేన బాదపరిస: మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర పేతుంరుంచి, ఓంని మింథె.గ్త ల్ల త్యామత్త ససూరితని

తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్తరుంచి, ఓం.
38 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓరితోటె: మీరుంచి, ఓం మనుంగిస మారుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్సకునుంగి ఓంజి పతివా ఓండు ఓని పాపకు విడిసస యేస కిరిసమత్త ప్పెని పథెటె ఎతెమత్త

ముమ ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసకునుంగిట్టు. సుబ. అసత మీరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మ
39 థేమ ఓండు మీకు, మీ పిలరొ డొల్లి ఓంకి మల్ల త్యారొ డొల్లి దూర్తె మ ఓంథాని అ ఓంథోరికి పమానమ్ ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
40 ఇ ఓంక ఓ ఓండు సేన మాటా కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఈ లోకతె ద్దు; అగ్గె మందవసట్టిరిత ఓంకి వాథాని సచ్చమి ఏత్తె ముచ్చితెనుంగి ఓంచ తపి ఏర్పస, మీరుంచి, ఓం ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన ఏ ఓంథాటి ఇ ఓంజోర

మ ఓంచ ఆలోచ్చమన కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
41 ఓని మాటంగాని ఓరుంచి, ఓం స్త ఓంతోస్త ఓంగా నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మ ఏతెమత్త మునిగ్నియూ ఇత్త పాయ, బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసతటోట్టిరుంచి, ఓం. ఆ థ్దనాతె థాథాపు మూడు వేయుకిని మ ఓంథ్ద

ససూరితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె కల్లి యుతోమత్తరుంచి, ఓం.

42 ఓరుంచి, ఓం యేపారిరుంచి, ఓంత కెత్యాత్త పమత్తని బోదతిని కేంజ్త ఓంజి, కట్టు. సుబట్టి ప్పెని పయుస కల్లి యు మ ఓంజి, ఆరి వితమత్తనిథా ఓంటె, పాదన తుం ఓంగ్త టాతె గ్టిట్టి ఓంగా

మతోమత్తరుంచి, ఓం.
43 యేపారిరుంచి, ఓంత సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా తుంగ్తని పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని, గొప ఏర్ప ఓంగా తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. అ ఓంథోరికి బ్బరమత్త ఆయమ్ వతెమత్త.
44 యేస ప్పెని పబుని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టి విసాు ఇమ్వసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం కల్లి యు మ ఓంజి, అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని స్తమాన ఓంగా అనుంగిబ్బరమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
45 ఓరుంచి, ఓం ఓరి పొంల్ల త్యాకిని, ఆసమత్తతీని అమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మ పతివానికి కవల్ల త్యాస్తమత్త థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంథోరుంచి, ఓం స్తమాన ఓంగా ప ఓంచుకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
46 ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఒరొ మాటాతోటె కల్లి యు పతి రోజు థేమటె గుడిథె పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం పతి లోతెమత్త ఆరి విచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర, మ ఓంచ

మనుంగిసతోటె కుసేల కొథ్ది మ ఓంజి, మ ఓంచ రుంచి, ఓందయమ్ కల్లి యు తితోమత్తరుంచి, ఓం.
47 ఓరుంచి, ఓం థేమట్టు. సుబని మొడికి, అ ఓంథోరితోటె మ ఓంచగ్త  కల్లి యు మతోమత్తరుంచి, ఓం. జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం ఓరికి దయ ఊపిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన

ఏ ఓంతోమత్తరిని ప్పెని పబు పతి రోజు విసవాసరితని గు ఓంపు అతమత్త స్త ఓంగ్త తె సేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సతో.

Koya NT, Acts 3

1 ఒరొ రోజు పయూల మూడు గ్త  ఓంటా వేల్ల త్యాతికి పేతుంరుంచి, ఓం యోవానుంగి పాదన తుం ఓంగ్త నా ఓంకి థేమటె గుడిథ్దకి అతోమత్తరుంచి, ఓం .
2 అసత పుటంగాకతెనుంగి ఓంచ కు ఓంటివా ఓండతమత్త ఒరొ మనుంగిసని మోస తతోమత్తరుంచి, ఓం. గుడిథ్దకి థాయన్తోటెె ఓరికి తర్గ్త ు నాయగ్గ బిచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ తల్ల త్యాపనా ఓంకి ఓనిని పతి

రోజు స ఓంగార్మ్ గ్త డప ఇ ఓంథాని గ్త డప దగ్త ు నాయగ్గర్ కుపి ఏర్పస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
3 గుడిథె లోపడిత అ ఓంజోర మతమత్త పేతుంరుంచి, ఓం యోవానిన ఊడి, ఓ ఓండు తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
4 పేతుంరుంచి, ఓం యోవానుంగి ఓనిని ఇర్మరిస ఊడి: మాయూకె ఊడా ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఓ ఓండు ఓర్గ్త ు నాయగ్గ బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థొరికిత్యాత్త పకోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర ఓరాకె ఊడోమత్త.
6 అసత పేతుంరుంచి, ఓం: యె ఓండి బ్బరమత్త ఆ ఓంగార్మ్ నాయగ్త ు నాయగ్గ ఇలరొ డొల్లి. నాయగ్త ు నాయగ్గ మ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది నీకు ఈత్యాత్త పమత్తన. నజరే ఓండతమత్త యేస కిరిసమత్తని ప్పెని పథెటె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ

నడుమ్ ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
7 ఓని తినకయుథ్దని ప్పెని పయుస పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి తేతోమత్త. జపునె ఓని వటెట్టి కల్లి త ఓంకి బ్బరమత్త ఆల్ల త్యామ్ వతెమత్త పొం్త.
8 ఓ ఓండు థ్దగుు నాయగ్గనె తేథ్ద నిచి ఏత్తె ముచ్చి నడత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. నడస్తోర, తుంలోరొ డొల్లిర, థేమడిమత్తకి ద ఓండమ్ వాటి ఓరితోటె గూడ గుడిథె, లోపటికి అతోమత్త.

9 ఓ ఓండు నడస్తోర థేమటి ఓంకి్రొ టింకిి ద ఓండమ్ వాటోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా జనాకుత ఓనిని ఊడి:
10 గుడిథె స ఓంగార్మ్ గ్త డపతగ్త ు నాయగ్గ కుథ్ద మ ఓంజి తల్ల త్యాఎిమత్త ఓండు ఈ ఓండే ఇ ఓంజోర తెలుసతనుంగి ఓంజి ఓనికి జర్గ్త  తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ సేన

ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాప ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
11 సాయతమత్త కు ఓంటివా ఓండు పేతుంరుంచి, ఓంని యోవానిని కల్లి యు మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, జనాకు ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస, సాల్ల త్యామోనుంగి మ ఓండపొంమ్ ఇ ఓంథాని

మ ఓండపొంమ్ దగ్త ు నాయగ్గర్ మింథె.రిు వతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 థానీమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడి పేతుంరుంచి, ఓం జనాతోమత్తటె ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి తనిర, మీరుంచి, ఓం బారి ఓనిని ఊడి ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యా పర్స్తనీర్? మా స్తొ. ఓంత

స్తకితితోటె గోని బ్బరమత్త ఆకితితోటె గోని ఈనిని నడిపిసామత్తమ్ ఇ ఓంజి మీరుంచి, ఓం బారి ఆల ఇర్మరిస ఊడనీర్?
13 ఆబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము, ఇసాకుత, యూకోబు ఇ ఓంథాని మన ముతమత్త త్యాత్త పతలోరిని థేమ ఓండు, ఓని మరిు అతమత్త యేస ప్పెని పబుని థొరి ఓంపినె ఈ

గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓనిని గొప ఏర్ప తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. గోని మీరుంచి, ఓంబోన్తోటెె ఓరికి త ఓనిని ప్పెని పథా కొథ్దికిని కయుథె ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,సీమత్తర్. పిలతుం ఓనిని విడుదల్ల త్యా
తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తమత్తసత మీరుంచి, ఓం ఒద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర గోల్ల త్యాగోల్ల త్యా తుం ఓంగ్తీర్. తుంగ్తర్.
14 నీతిగా సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తనిన మీరుంచి, ఓం విడిసవాటి, కూని తుం ఓంగ్త  తుంగ్త మనుంగిసని మీస ఓంక విడుదల్ల త్యా తుం ఓంగాయుతీమత్తర్.
15 మీరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆతుంకిని అథ్దకరిని అమకీ తుంగ్తరి గోని థేమ ఓండు ఓనిని మల్ల త్యారొ డొల్లి సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస్తోమత్త పొం్త. థానికి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.నామ్.
16 మీరుంచి, ఓం ఊడనాట్టు. సుబ, ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మతమత్త నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతమ్తె ఈనిని పూరి తుంగ్తగా బాగు తుం ఓంగ్ తుంగ్త పొం్త. ఓని ప్పెని పదటె మ ఓంథాని స్తకితిని ప్పెని పయుసే

ఈనికి బ్బరమత్త ఆల్ల త్యామ్ వతెమత్త ఇ ఓంజి మీరుంచి, ఓం ఊడనీర్.
17 జతగాకితనీర, మీరుంచి, ఓం నినె మీ ప్పెని పథా కొథ్దికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం తెల్లి యోకనె ఇవు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప తుం ఓంగ్తీర్. తుంగ్తర్ ఇ ఓంజోర నాకు ఎర్కెత.
18 యేస బాథాకు అర్దవాల ఇ ఓంజోర పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు ఒని సేవకురితని థోరి ఓంపినె కెతమత్త మాటంగా నెర్వేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనా ఓంకి ఈల జర్గ్ తుంగ్త.
19 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బెసతటికి స్తొ.కుత మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర పూరాు ఇమ్వతె నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తమత్త ఈ యేసని మీస ఓంక రోతోమత్త.
20 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీ పాపకిని మీరుంచి, ఓం ఉమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మ వాటి థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ ఉడాుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిటి. అసత ఓ ఓండు మీ పాపకిని సమింథె.స్తోమత్త.
21 పూర్ు ఇమ్వతె ఈ లోకమ్ తుం ఓంగోక మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమ ఓండు తెలుసతటంగాట్టి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మతమత్త సేవకురితని థోరి ఓంపినె కెతమత్త మాటాకిని పయుస

జర్గాని రోజుకు వాథానిథాక ఓ ఓండు పర్లోకతే మ ఓందవాల.
22 మోసే ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు:మత్త మీ ప్పెని పబు అతమత్త థేమ ఓండు నాతిసమత్త ఒరొ సేవకుని మీయమటె రోతిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు కెత్యాత్త పమత్తని పతి ఒరొ మాటాకిని

మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి ఓనికి లోబ్బరమత్త ఆరిస మ ఓందవాల.
23 బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండతుంకు ఆ సేవకుని మాటా కేంజ్త ఓంజకు ఓండా మ ఓంతో ఓండో ఓ ఓండు ఓని జనాతె నడుమ మ ఓందకు ఓండా పాడాస థెయుతోమత్త.

24 స్తముయేలుతోటె కల్లి యు, బెచ్ి ఏత్తె ముచ్చి మ ఓంథ్ద థేమటె మాటంగా కెతోమత్తరో, ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఈ రోజితనే జర్గ్త  తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచే పూరాు ఇమ్వతె

కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
25 మీరుంచి, ఓం ఆ సేవకురిత ఓంకి పిల్ల త్యారొ డొల్లినీరాస మింథె.నీరి. అచుి ఏత్తె ముచ్చిటె అయోంజి మల్ల త్యా. నీ స్త ఓంత్యాత్త పనమ్ థోరి ఓంపినె నేల కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మ ఓంథాని కుల్ల త్యాతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం

థీవిస్తబ్బరమత్త ఆరితోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి థేమ ఓండు ఆథా నిమ్మ ఇ్రబ్బరమత్త ఆగామింథె.నికి మాటంగా ఇతోమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం గూడ ఆ మాటంగాతికి పాల్లి వారాస మింథె.నీర్ .
26 ఓ ఓండు మీమింథె.ని సడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి పనుంగి ఓంగునుంగి ఓంచ విడిపిస, మీమింథె.ని థీవిస్తవాల ఇ ఓంజి థేమ ఓండు ఓని మరిు అతమత్త యేసని సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస

మొథోటి మీయగ్త ు నాయగ్గ రోతోమత్త ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.

Koya NT, Acts 4

1 ఓరుంచి, ఓం జనాతోమత్తటె తిరియోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా థేమటె గుడిథె పూజా తుం ఓంగాని పూజారిరుంచి, ఓంత, గుడిథె మ ఓంథాని స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్ది,

మల్ల త్యారొ డొల్లి స్తద్దు; అగ్గె మందవసేయురుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఓర్గ్త ు నాయగ్గ వతోమత్తరుంచి, ఓం.
2 ఆ ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం ససూరుంచి, ఓంత యేస డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరుంచి, ఓం మల్ల త్యారొ డొల్లి తేథ్దతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర జనాతికి బొథ్దస్తోమత్తరుంచి, ఓం

గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఆ బోదతిని కేంజ్త ఓంజి ఓరుంచి, ఓం కోప ఏర్పరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
3 కోప ఏర్పరిస ఓరిని ప్పెని పయుతోమత్తరుంచి, ఓం. ములుప్పెని పటెతుంమత్త అతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మల్లొ. గోనరొ డొల్లిరుంచి, ఓం రోజుథాక ఓరిని జెయుల కొథ్ది త్యాత్త పస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
4 థేమటె మాటంగా కేంజ్త ఓంజోమత్తర్మటె థీబెమ ఓంథ్ద నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం. ఓర్మటె అచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ మనుంగిసరుంచి, ఓంత మానుసుర్కు మ్రాతమ్ థాథాపు అయుద్దు; అగ్గె మందవ

వెయుకిని మ ఓంథ్ద మతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర లకత వతెమత్త.
5 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు జనాతె అథ్దకరుంచి, ఓంరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు, యూథా మత బోదకురుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
6 థేమటె గుడిథె, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి అతమత్త అనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కయుప, యోవానుంగి, అలకఅ ఓంద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం, మల్ల త్యారొ డొల్లి ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరితని సటాట్టికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం

కూడి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
7 పేతుంరుంచి, ఓం యోవానిని ఓరి నడుమ నిల్ల త్యా వాటి: మీరుంచి, ఓం బేని స్తకితితోటె బేని ప్పెని పథెటె థీనిని తుం ఓంగ్త నీర్ ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
8 అసత ప్పెని పతుంరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె ని ఓండోమత్త ఓండాస ఓరిని ఊడి ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: జనాకిన ప్పెని పద కొథ్దినీర, అయంజి మల్ల త్యానీర,
9 కు ఓంటివా ఓండతమత్త ఈ మనిస ఓంకి తుం ఓంగ్త  తుంగ్త సాయతిని ప్పెని పయుస, ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బేల బాగ్త త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర మీరుంచి, ఓం మామింథె.ని ఇ ఓంజె ప ఓంచాయుతి

తుం ఓంగు తుంగ్తకు, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కెత్యాత్త పమత్తని జవాబు మీర్ ఓంథోరికి, మల్ల త్యారొ డొల్లి ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్ జనాకత ఓంథోరికి ఎర్కతదవాల.

10 మీరుంచి, ఓం సలువతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగామత్త, థేమ ఓండు సావినుంగి ఓంచ తేవిస్తమత్త ఆ నజరే ఓండతమత్త యేస కిరిసమత్తని ప్పెని పథెటె ఈ ఓండు బాగాస మీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

నిచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి త.
11 థేమటె పుస్తమత్తకతె ఈల రాస మింథె. ఓంథె: లోనుంగి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుత్యాత్త పమత్తని మీరుంచి, ఓం ప ఓంథ్దకి వ ఓం్రొ  పొం్రో ఇ ఓంజి తీసవాటంగామత్త ఓ ఓండే ఆ లోతికి మూల్ల త్యా కలరొ డొల్లిస

మింథె.నొ.
12 ఓని థోరి ఓంపినే పాపతెనుంగి ఓంచ ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,తె గోని ఇ ఓంక వేర బేన్తోటెె ఓరికి తని థోరి ఓంపినె అయొంజి మల్ల త్యా ; ఆకస్తతె ఇడుపొం నేల కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

మ ఓంథాని మనుంగిసరితనమటె ర్చి ఏత్తె ముచ్చిసామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంకి ఓని ప్పెని పథెటె తపా ఏర్ప ఇ ఓంక వేర బేన్తోటెె ఓరికి తనిని ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఈథ్దలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
13 పేతుంరుంచి, ఓం యోవానుంగి దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా తిరియుతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ప్పెని పథా కొథ్దికు ఊడి సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరో తుంగ్తరుంచి, ఓం. బారితుంకు ఓరుంచి, ఓం స్తద్దు; అగ్గె మందవవిలోరొ డొల్లి

మాములు మనుంగిసరాతస మతోమత్తరుంచి, ఓం. గోని ఓరుంచి, ఓం యేసనితోటె మతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర తెలుసతటోట్టిరుంచి, ఓం.
14 బాగ్త తమత్త ఆ మనుంగిస ఓండు ఓరి దగ్త ు నాయగ్గర్ నిచి ఏత్తె ముచ్చి మ ఓందటంగామ్ ఓరుంచి, ఓం ఊడోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి పేతుంరుంచి, ఓం యోవానినికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం బాత కెత్యాత్త పమత్తల్లి లోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం .
15 అసత ఓరిని ప ఓంచ్చమయతెమత్తనుంగి ఓంచ బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిట్టు. సుబ ఇ ఓంజోర ఓరికి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస ఓర్మటె ఓరుంచి, ఓం ఆలోసస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
16 ఈ మనుంగిసరితని మనాడు బేల తుం ఓంగ్త వాల? ఓరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త  తుంగ్త ఆ గొప ఏర్ప ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిరియు మతమత్త పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె కపర్మ్

మ ఓంథాని జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం ఊడోమత్తరుంచి, ఓం. ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లి ఇ ఓంజి మనాడు కెత్యాత్త పమత్తలోడా.
17 ఇ ఓంక ఈ మాటంగా జనాకితనమటె పాకుత ఓండా మ ఓందవాల్లి తుంకు బేన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓంతోటె ఈ యేస ఇ ఓంథాని ప్పెని పథెటె తిరియగూడో ఇ ఓంజి

ఓరిని గ్టిట్టి ఓంగా బెథ్దరిస రోతమత్తకడ ఇ ఓంజోర అనుంగికునుంగి ఓంజి,
18 ఓరిని కరి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, మీరుంచి, ఓం బేమానుసుర్కు మ్రాతమ్ యేసని ప్పెని పదటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ జనాతికి బాత కెతమత్త గూడో బోథ్దస్త గూడో ఇ ఓంజోర గ్టిట్టి ఓంగా

ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూపిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
19 థానికి పేతుంరుంచి, ఓం యోవానుంగి ఓరిని ఊడి: థేమటె మాటంగాతికి లోబ్బరమత్త ఆరిస మ ఓందటంగా ఓంకనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, మనుంగిసరితన మాటంగాతికి లోబ్బరమత్త ఆరిస

మ ఓందటంగామ్ థేమటె ఊపి ఓంకి నెయూమేనా మీరే నిథానిస కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
20 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఊడమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెతమత్తకు ఓండా బేల మ ఓంథాల్లి త్యాత్త పమత్తమ్ ఇ ఓంజోర జవాబు కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
21 జర్గ్త  తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ అ ఓంథోరుంచి, ఓం థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వాటోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం జనాతికి వె ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ససూరిత ఓంకి బాత సచాి ఏత్తె ముచ్చి

వాటంగాకు ఓండా ఓరిని గ్టిట్టి ఓంగా బెథ్దరిస విడిసతోమత్తరుంచి, ఓం.
22 బాగ్త తమత్త ఆ మనుంగిసని వయుస నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకినికనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఎకుతవా మ ఓంతె.
23 ఓరుంచి, ఓం విడుదల్ల త్యా ఆస వతమత్త పాయ, ఓరికి చెంత సీమోన ఓంతోమత్తరుంచి, ఓం దగ్త ు నాయగ్గడికి అ ఓంజి, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు ఓరితోటె కెతమత్తవ ఓంత్యాత్త ప జతగాకి ఓంకి

కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
24 ససూరుంచి, ఓంత ఈ మాటాకత ఓంత్యాత్త ప కేంజ్త ఓంజి, ఏకమాస గ్టిట్టి ఓంగా ఈల పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం: ప్పెని పబువా, నిమేసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈ ఆకస్తతిని,

బూమింథె.తిని, స్త ఓందఆంథ్రేతిని, థా ఓంటె మ ఓంథాని జ్తీరి.వికత ఓంత్యాత్త ప 2 తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, తుంగ్తన.
25 పూరాు ఇమ్వతె నీ సేవకు ఓండతమత్త థావిద్దు; అగ్గె మందవ థోరి ఓంపినె నిమాసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈల కెతిమత్తను నాయగ్గథా? థేమటిని నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మలోరొ డొల్లివారుంచి, ఓం రే ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, వటిట్టిగానె ఆలోసస్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
26 ప్పెని పబుని పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి, ఓని కిరిసమత్తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి బూరాజురుంచి, ఓంత అథ్దకరిరుంచి, ఓంత రే ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఏకత ఓంగా గు ఓంపు కూడత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తరుంచి, ఓం.
27 ఆలకె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ కయుథె పూరాు ఇమ్వతె నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తమత్త ఉథే కొథ్దిస్తతిని తుం ఓంగ్త నా ఓంకి,
28 ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ, పొం ఓంతి పిలతుం, వేర జనాతోమత్తటె ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్ జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓంగూడ ఏకత ఓంగా కల్లి యు, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఏర్ ఏర్పర్స్తమత్త సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మతమత్త

సేవకు ఓండతమత్త, యేస ఇ ఓంథాని నీ మరిు ఓంకి వితమత్తరేక ఓంగా, నిజ ఓంగా గు ఓంపు కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
29 ఇ ఓంజె ప్పెని పబువా, ఓరుంచి, ఓం మామింథె.ని బెథ్దరిస్తోమత్తరుంచి, ఓం. నిమాసుబ్బరమత్త ఆత్మ థానిని ఊడి,
30 సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మతమత్త నీ మరిు అతమత్త యేసని ప్పెని పదటె ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యా పర్త్యాత్త పని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, రోగాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని బాగు

తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నీ కయు ఆచి ఏత్తె ముచ్చి, నీ మాటంగాకిని దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా కెతమత్తనా ఓంకి నీ సేవకురిత ఓంకి సాయమ్ తుం ఓంగా ఇ ఓంజోర్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె గ్టిట్టి ఓంగా పాదన
తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
31 ఓరుంచి, ఓం ఆల పాదన తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసత ఓరుంచి, ఓం కూడి మతమత్త జేగా కదలమత్త. అసత ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె ని ఓండోమత్తరాస,

థేమటె మాటంగాతిని దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
32 విసవాసర్తతమత్త థీబె మ ఓంథ్ద జనాకు ఏకమాస, ఒరొటె రుంచి, ఓందయ ఓంతోటె ఒరోటె మనుంగిసతోటె మతోమత్తరుంచి, ఓం. బేన్తోటెె ఓరికి త గూడ ఓనికి

కల్ల త్యాగ్త  తుంగ్తద్దు; అగ్గె మందవ ఓనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర అనుంగికొ ఓండిల్లొ. గోనరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. అ ఓంత్యాత్త ప ఓరికి పొంతుంమత్తనే మత్యాత్త పమత్త.
33 ప్పెని పబు అతమత్త యేస డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ యేపారిరుంచి, ఓంత సేన గ్టిట్టి ఓంగా సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెతోమత్తరుంచి, ఓం. థేమ ఓండు ఓరిని

ని ఓండుగా థీవిస్తొ.మత్త పొం్త.
34 బూమింథె., లోకు కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ, మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం వాటిని అమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మ, అ డబుర్కింకి సుబ్బ అ ఓంత్యాత్త ప తచి ఏత్తె ముచ్చి యేపారిరితనగ్త ు నాయగ్గ వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
35 పతివానికి ఓరికి కవల్ల త్యాస్తమత్తద్దు; అగ్గె మందవ స్తరిథ్ద ఇతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓర్మటె బేన్తోటెె ఓరికి తనికి బాత కొదవ ఆథ్దలరొ డొల్లి
36 లేవి గో
ు తతికి చెంత సీమోన ఓంతోమత్త ఓండు, కు
ు ప థేస్తతోమత్త ఓండతమత్త యోసేపు ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ససూరుంచి, ఓంత ఓనికి ఆదర్ మరిు ఇ ఓంథాని అర్ కొథ్దిమ్

వాథాని బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఇ ఓంథాని ప్పెని పథేర్ వాటి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
37 ఓ ఓండు ఓనికి మతమత్త బూమింథె. అ ఓంత్యాత్త ప అమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మస ఆ డబుర్కింకి సుబ్బ అ ఓంత్యాత్త ప తచి ఏత్తె ముచ్చి యేపారిరితని దగ్త ు నాయగ్గర్ వాటోమత్త పొం్త .

Koya NT, Acts 5

1 అననియ ఇ ఓంథాని ఒరొ మనుంగిస ఓండు ఓని ముతెమత్త స్తపిరా ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం కల్లి యు ఓరి ఆసమత్తతిని అమోమత్తరుంచి, ఓం.
2 ఓ ఓండు ఓని ముతెమత్త ఓంకి కెచి ఏత్తె ముచ్చి, అమమత్త ఆ డబితనుంగి ఓంచ స్తగ్త మ్ డబుర్కింకి సుబ్బ త్యాత్త పసవాటి మింథె.గ్త ల్ల త్యామత్త డబితని యేపారిరితనగ్త ు నాయగ్గ తచి ఏత్తె ముచ్చి వాట్టొ. ఈ మత్త.
3 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి: అననియ, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ ఆసమత్తని అమమత్త డబితనుంగి ఓంచ కొథ్ద కొథ్దిగ్త  త్యాత్త పస సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతికి

ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం ఓంగా అబ్బరమత్త ఆద కొథ్దిమ్ కెతమత్తనా ఓంకి స్తయుత్యాత్త పనికి బారి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ రుంచి, ఓందయూతె జేగా ఇతిమత్తన?
4 ఆ ఆసమత్తతిని అమోసుబ్బరమత్త ఆత్మక మునమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అము ఇమ్వ నీవథెగ్త థా? వాటిని అమమత్త పాయ గూడ ఆ డబుర్కింకి సుబ్బ నీయగ్త ు నాయగ్గ మతెమత్తగ్త థా? ఆల

మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బారి నీ రుంచి, ఓందయూతె ఈల అనుంగికుటిట్టిన? నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మనుంగిసరితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె అయోంజి మల్ల త్యా గోని థేమ ఓండుతోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె
అబ్బరమత్త ఆద కొథ్దిమ్ కెతిమత్తని ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
5 అననియ ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజి నేల కొథ్ది అరిస ఊపిరి విడస్తోమత్త. ఈ కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజోమత్తర్ ఓంథోరికి సేన బ్బరమత్త ఆయమ్ వతెమత్త.
6 అసత అగ్త ు నాయగ్గ మతమత్త వయుసవారుంచి, ఓం తేథ్ద ఓనిని గుడానె ఉతిమత్త బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి ఓస మింథె.స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
7 జర్గ్త  తుంగ్తవ ఓంత పున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిక మూడు గ్త  ఓంటా ఆలని పమానమ్ నెరవేర్సతికి ఓని ముతెమత్త లోపటికి వతెమత్త.
8 అసత పేతుంరుంచి, ఓం థానిని ఊడి: మీ బూమింథె.తిని ఇచ్ి ఏత్తె ముచ్చిటికె అమీమత్తర నాతోటె కెలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త. థానికి అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది: యూ ఇచ్ి ఏత్తె ముచ్చిటికె

అమామత్త పొం్తమ్ ఇ ఓంజోర కెతెమత్త.
9 పేతుంరుంచి, ఓం థానిని ఊడి: థేమటె ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని పరిచ్చమి ఏత్తె ముచ్చి తుం ఓంగ్త నా ఓంకి మీరిరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం బారి ఏకమతీమత్తరి? ఊడా, నీ ముతుంపాని మింథె.సని పమానమ్ నెరవేర్స

వతోమత్తరుంచి, ఓం గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తగ్త ు నాయగ్గ నిచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం నీనిని గూడ మోస్తొ.యుతోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
10 జపునె అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఓని కల్లి తని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అరిస డొల్లి రొ డొల్లి అతెమత్త. వయుసవారుంచి, ఓం లోపటికి వాస అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మతమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఊడి, థానిని

బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి మోస్తోస, థాని ముత్యాత్త ప ఏర్పని పకతతె మింథె.స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
11 స్త ఓంగ్త మ ఓంత్యాత్త ప మల్ల త్యారొ డొల్లి ఈ కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బాగ్త  వెరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
12 జనాతె నడుమ యేపారిరుంచి, ఓంత ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా తుంగ్తని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం . ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఏకమాస స్తల్లొ. గోనమోనుంగి మ ఓండపతె

కూడి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మలోరొ డొల్లివారుంచి, ఓం బేన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గూడ వీరా కొథ్ది ఓంటె కల్లి యునా ఓంకి దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ ఆల్లి లరొ డొల్లి. అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని జనాకు ఓరిని గురుంచి, ఓం ఓంచ గొప ఏర్ప ఓంగా

తిరియుతోమత్తరుంచి, ఓం.
14 థీబెమ ఓంథ్ద మనుంగిసరుంచి, ఓంత, నాటోకు ప్పెని పబుని నముతటోట్టిరుంచి, ఓం. ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం స్త ఓంగ్త తె కల్లి యుతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 జనాకు రోగాకినె మతోమత్తరిని కట్టు. సుబల్లి తన పొం ఓం్రొ  పొం్రొ పడకతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తచి ఏత్తె ముచ్చి , ప్పెని పతుంరుంచి, ఓం అర కొథ్ది అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓని నీడతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అర్ కొథ్దివాల ఇ ఓంజోర వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
16 సట్టు. సుబట్టి మ ఓంథాని పటంగానాకినుంగి ఓంచ థీబెమ ఓంథ్ద జనాకు రోగాకిన మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని, థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పయుతోరిని యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ తీస

తతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బాగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం.
17 అసత ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి ఓనితోటె మతమత్త స్తద్దు; అగ్గె మందవకేంజ్తయురితని గు ఓంపు కసతోటె ని ఓండి తేథ్ద,
18 యేపారిరితని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంత ఓంగ్త  ప్పెని పయుస ప్పెని పద కొథ్ది జెయుల కొథ్ది వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
19 అసత ప్పెని పబుని దూత ఆ నర్క వాస జెయుల కొథ్ది తలుపుకు తీస, ఓరిని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస తచి ఏత్తె ముచ్చి,
20 మీరుంచి, ఓం అ ఓంజి థేమటె గుడిథె మ ఓంజి బెసతటికి బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓంథాని ఈ కబురితని జనాతికి కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
21 ఓరుంచి, ఓం ఆ మాటా కేంజ్త ఓంజి, ప ఓంగువీయుతసత థేమటె గుడిథ్దకి అ ఓంజి థేమటె మాటంగా కెతోమత్తరుంచి, ఓం. వెరు ఇమ్వకె ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి, ఓనితోటె

మతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం వాస, ప ఓంచాతోమత్తరిని ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్లి తని ప్పెని పథా కొథ్దిక ఓంథోరిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, యేపారిరితని తీస త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర స్తయునుంగిరితని
జెయుల్లి  కొథ్దికి రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
22 స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత అ ఓంజి జెయుల కొథ్ది ఊడమత్తసత, ఓరుంచి, ఓం ఊడకథ్దలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిగ్త ు నాయగ్గ వాస,
23 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ జెయుల్ల త్యామత్తగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి ఊడామత్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గ జెయుల కొథ్ది తలుపుకు త్యాత్త పలకు వాటి మత్యాత్త పమత్త. కవెల్లి  మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆయుథె తలుపితనగ్త ు నాయగ్గ

నిచి ఏత్తె ముచ్చి మతోమత్తరుంచి, ఓం. గోని త్యాత్త పలకు తీస లోపటికి అ ఓంజి ఊడమత్తసత మాకు ఒరో ఓంగూడ వేడకథ్దలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం'' ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
24 ఈ కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజమత్త పూజారి, గుడిథె కవెల్లి  మ ఓంథాని స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్ది, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం: ఆ ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం

మనుంగిసరిత ఓంకి బాత జర్గా తుంగ్తకో ఇ ఓంజోర ఓరిని గురుంచి, ఓం ఓంచ థ్దగుల్ పరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
25 అసత ఒరో ఓండు వాస: ఇథొ కొథ్ది, మీరుంచి, ఓం జెయుల కొథ్ది వాటంగామత్త మనుంగిసరుంచి, ఓంత థేమటె గుడిథె మ ఓంజి జానాతికి బోద కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర

ఓరితోటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
26 జపునె గుడిథె కవెల్లి  మ ఓంథాని స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్ది, స్తయునుంగిరితనితోటె అ ఓంజి, జనాకు కల్లి తనితోటె తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితోరోబోన్తోటెె ఓరికి త

ఇ ఓంజోర వెరిస, యేపారిరితని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంతమ్ తుం ఓంగ్త కు ఓండా, ఓరిని ప ఓంచాథ్దకి తీస తతోమత్తరుంచి, ఓం.
27 ఆల ఓరిని తీస తచి ఏత్తె ముచ్చి ప ఓంచాథ్ద మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యావాటోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి ఓరిని ఊడి:

28 మీరుంచి, ఓం ఈ ప్పెని పథెటిని ప్పెని పయుస జనాతికి బోద కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మీకు గ్టిట్టి ఓంగా ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిసామత్తమ్ గ్త థా? ఆల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా

యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ పటంగానమ ఓంత్యాత్త ప మీ బోదతిని బోథ్దస, ఆ మనిసని సావిని మా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగావాల్లి  ఓంజోర మీరుంచి, ఓం అనుంగికునుంగి ఓంజనీర
ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
29 థానికి పేతుంరుంచి, ఓం నినె మింథె.గ్త ల్ల త్యామత్త యేపారిరుంచి, ఓంత: మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మనుంగిసరిత ఓంకి అయోంజి మల్ల త్యా గోని థేమటి ఓంకె లోబ్బరమత్త ఆర్ కొథ్దివాలల ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
30 మీరుంచి, ఓం సలువతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మేకుత కొటిట్టి అమక తుంగ్త యేసని మన ముతమత్త త్యాత్త పతలోరిన థేమ ఓండు ఓనిని తేథ్దస్తొ.మత్త.
31 ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్ జనాతిని పాపతెనుంగి ఓంచ ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస మారుంచి, ఓం మనుంగిసని ఈదనా ఓంకి థేమ ఓండు ఓనిని అతిపతిగా ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చికునిగా తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ,

ఓనిని తిన పకతతె ఎతిమత్త గొప ఏర్ప తుం ఓంగొ తుంగ్త.
32 జర్గ్త  తుంగ్త ఈ స్త ఓంగ్త తి గురుంచి, ఓం ఓంచ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనికి సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.నామ్. థేమటి ఓంకి లోబ్బరమత్త ఆరిస మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరికి ఓ ఓండు బ్బరమత్త ఆమమతిగా ఇతమత్త

సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ గూడ సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
33 ఓరుంచి, ఓం ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజమత్తసత, సేన కోప ఏర్పరిస, యేపారిరితని అమకవాల్లి  ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
34 అసత థీబెమ ఓంథ్ద జనాకినమటె మరియూద మ ఓంథాని, థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని బోథ్దసాని గ్త మాల్లి యేలు ఇ ఓంథాని ఒరొ

పరిసేయు ఓండు ప ఓంచాథ్దతె తేథ్ద: ఈ మనుంగిసరితని కసేపు బ్బరమత్త ఆయుథె త్యాత్త పసాటి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త
35 ఓ ఓండు ప ఓంచాథ్దతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని ఊడి: ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్లి తనీర, ఈ మనుంగిసరిత ఓంకి మీరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త నథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ జాగ్త ర్ కొథ్దిగా మ ఓంథాటి.
36 బారితుంకు కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజితని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెయుథాస్ ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు తేథ్ద, ఓనికి ఓ ఓండే గొప ఏర్పవా ఓండుగా అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి. థాథాపు

నాలుగు వ ఓంద మనుంగిసరుంచి, ఓంత ఓనితోటె కల్లి యుతోరుంచి, ఓం. ఓ ఓండు డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓనిని నమొమత్త పొం్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం సథ్దరి ఉటిట్టిగానె అతోమత్తరుంచి, ఓం. అథె కొథ్ది
ఓరి ఆకరి ఆస మతెమత్త.
37 ఆపాయ, జనాబా లకతవాటాని రోజితనె గ్త ల్లి లేయూతెనుంగి ఓంచ యూథా ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు జనాకిని ఓని పకతతికి

జరుంచి, ఓంత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త ఓ ఓండు గూడ డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓనిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిర్ ఓంథోరుంచి, ఓం గూడ సథ్దరి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
38 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీతోటె కెతమత్తనద్దు; అగ్గె మందవ బాతథ్దతుంకు మనాడు ఈ మనుంగిసరితని బారి మ్తెడకు ఓంటా విడిస ఈదకడా. ఈ ఆలోచ్చమన

మల్ల త్యారొ డొల్లి ఈ పనుంగి ఓంగు మనుంగిసరితని థోరి ఓంపినె జర్గ్త  తుంగ్తథ్దతుంకు అము ఇమ్వ ఉటిట్టిగానె పాడాస థెయుత్యాత్త ప.
39 థేమటె థోరి ఓంపినె జర్గ్త  తుంగ్తథ్దతుంకు వాటిని మీరుంచి, ఓం ఓడిసాలీరి. థేమ ఓండుతోటె కల్ల త్యాబ్బరమత్త ఆర్ుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిన్తోటెె ఓరికి తరినా మ ఓందకు ఓండా మీరుంచి, ఓం ఊడాటి ఇ ఓంజోర

కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
40 అసత ప ఓంచాథ్దతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓని స్తలతిని కేంజ్త ఓంజి స్తమపరిని పమానమ్ నెరవేర్స యేపారిరితని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స ఓరిని తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని , యేసని ప్పెని పథేటిని ప్పెని పయుస

బేన్తోటెె ఓరికి తని దగ్త ు నాయగ్గర్ మీరుంచి, ఓం బాత తిరియగూడో ఇ ఓంజోర గ్టిట్టి ఓంగా ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస

41 ఓని ప్పెని పథేటిని ప్పెని పయుస అవమానమ్ పర్ కొథ్దిటంగామ్తె మేలు ఇ ఓంజోర అనుంగికునుంగి ఓంజి కుసేలోమత్తటె ప ఓంచాతిని విడిస అతోమత్తరుంచి, ఓం.
42 ఓరుంచి, ఓం పతి రోజు థేమటె గుడిథె, మల్ల త్యారొ డొల్లి లోకినమటె యేసే కిరిసమత్త ఇ ఓంథాని కుసేల్ కబుటిని జనాతికి బెసతటికి బోథ్దస్తోర

మతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 6

1 కొథ్ద కొథ్ది రోజుకు అతమత్త పాయ, ససరితని లకత ఎకువా అతమత్తసత, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రకు బాస్త తిరియూని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, ఓరి ము ఓండరాల్లి తని

సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సూపు ఊడన్తోటెె ఓరికి తరి ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఎబిరి బాస్త తిరియూని యూద్దు; అగ్గె మందవరితని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మయుతోరుంచి, ఓం.
2 అసత పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు మ ఓంథ్ద యేపారిరుంచి, ఓంత స్త ఓంగాతె మతమత్త విసవాసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స. మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థేమటె మాటంగా కెతమత్తటంగామ్ సాల్లి స,

మీ బ్బరమత్త ఆ ఓంతి పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని ఊడటంగామ్ మాకు మ ఓంచదయోంజి మల్ల త్యా.
3 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి జతగాకినీర, మీయమటె, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె, గాంజి మల్ల త్యానమోమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె ని ఓండి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని, మల్ల త్యారొ డొల్లి మ ఓంచ ప్పెని పథేరుంచి, ఓం

ఏ ఓంత ఏడుగురుంచి, ఓం మనుంగిసరితని మీరుంచి, ఓం తెలుసతనుంగిట్టు. సుబ. ఓరుంచి, ఓం ఈ పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఓరిని మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వాటిత్యాత్త పమత్తమ్.
4 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మబోన్తోటెె ఓరికి త పాదన తుం ఓంగ్త టాతె, థేమటె మాటంగా కెతమత్తటాతె స్తమయమ్ ఈస యేమార్కు ఓంటా మ ఓంత్యాత్త పమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఓరుంచి, ఓం ఇతమత్త ఈ స్తల స్త ఓంగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం అ ఓంథోరికి మ ఓంచ అనిపిసమత్త పొం్త . అసత ఓరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె ని ఓండమత్త, యేస

కిరిసమత్తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పస మతమత్త సమత్తప్పెని పనుంగి, పిల్లి పు, ఎ,థా నిమ్మ ఇ్రకోరుంచి, ఓం, నికతన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, తిమొనుంగి, పరసుబ్బరమత్త ఆత్మనా, అ ఓంథ్దయోకియ పటంగానాతె
మ ఓంథాని యూథా మతతో ఓండతమత్త నికతల్లొ. గోనరొ డొల్లి ఇ ఓంథాని ఈ ఏడుగురుంచి, ఓంని తెలుసతనుంగి ఓంజి,
6 ఓరిని యేపారిరితని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యావాట్టొ. ఈ మత్తరుంచి, ఓం. అసత ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటి పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
7 థేమటె కబురుంచి, ఓం పాకె తుంగ్త పొం్త. యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె ససూరితని లకత బాగ్త  ప్పెని పర్సమత్త. సేనమ ఓంథ్ద పూజారిరుంచి, ఓంతగూడ థేమటె మాటాని

నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
8 సమత్తప్పెని పనుంగి థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మతమత్త నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతె, థేమటె స్తకితితోటె ని ఓండి జనాకినమటె ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా కొథ్దిని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగో తుంగ్త.
9 అసత ల్లి బ్బరమత్త ఆరి తుంగ్తనుంగిరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, కిరేనె పటంగానతోమత్తరుంచి, ఓం, అలకఅ ఓంథ్దరియూ పటంగానతోమత్తరుంచి, ఓం, సల్లి సయూ ఇ ఓంథాని నాటిన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం

ఆసయూ థేస్తతోమత్తరుంచి, ఓం, వీర్మటెనుంగి ఓంచ కొ ఓంతమ ఓంథ్ద వాస సమత్తప్పెని పనుంగితోటె వాథ్ద వ
10 గోని సమత్తప్పెని పనుంగి ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె ని ఓండి గాంజి మల్ల త్యానమోమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె తిరియుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓని మాటంగాతికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం కెత్యాత్త పమత్తల్లి లోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం .

11 అసత ఓరుంచి, ఓం ఈ ఓండు మోసే ఓంకి విరోద ఓంగా, థేమటి ఓంకి విరోద ఓంగా ని ఓంద మోప్తో్తరు.మత్త ఇ ఓంజోర కెతమత్తనా ఓంకి కొ ఓంతమ ఓంథ్ద మనుంగిసరితని

కుద్దు; అగ్గె మందవరిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
12 జనాకిని. ప్పెని పథా కొథ్దికిని, ప ఓండితుంరితని రచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిగోటి ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి తేథ్దస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస, ఓనిని ప్పెని పయుస

ప ఓంచాతితోరుంచి, ఓం మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గు ఓంజి ప్పెని పయుస అతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 అబ్బరమత్త ఆద కొథ్ది సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరిని నిల్ల త్యావాటోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం: ఈ మనుంగిస ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా మ ఓంథాని మన గుడిథ్దకి విరోద ఓంగా, మోస

మనా ఓంకి ఇతమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి విరోద ఓంగా బెసతటికి తిరియోర మింథె.న్తోటెె ఓరికి త.
14 బేలయుతుంకు, ఈ నజరేతుం ఇ ఓంథాని యేస ఈ స్తోటిని పాడు తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, మోస మనా ఓంకితమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని మారిని పమానమ్ నెరవేర్సత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర

ఈ ఓండు కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కేంజ్త ఓంజామత్తమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 ప ఓంచాథ్దతె కుథ్ద మ ఓందనొరుంచి, ఓం అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఓనాకె ఇర్మరిస ఊడోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఓని మొకతమ్ థేవ దూతని మొకమింథె.నా ఓరికి వేడకతెమత్త.

Koya NT, Acts 7

1 ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి ఓనిని ఊడి: ఈ మాటంగా ఓంత్యాత్త ప నిజమ్తెగ్త థా ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త.
2 థానికి సమత్తప్పెని పనుంగి ఈల జవాబు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: జతగాకినీర, అయంజి మల్ల త్యానీర, ఈల కేంజ్త ఓంజాటి. మన తప్పెని ప ఏర్ప అతమత్త ఆబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము ఆరానుంగి ఇ ఓంథాని

థేసాతె స్త ఓంసార్మ్ తుం ఓంగోకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మ్తెస్తపొంతోమింథె.యూ థేసాతె మతమత్తసత వెలు ఓంగాస మ ఓంథాని గొప ఏర్ప థేమ ఓండు ఓనికి వేడకస
ఈల కెతోమత్త:
3 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ థేస్తతిని, నీ లోతోమత్తరిని విడిసస, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీకు ఊపిసాని థేస్తతికి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
4 అసత ఓ ఓండు కలే కొథ్దియు ఇ ఓంథాని థేస్తతిని విడిసవాటి, ఆరాన ఇ ఓంథాని థేసాతె కపర్మ్ మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓని తప్పెని ప ఏర్ప డొల్లి రొ డొల్లి అతమత్త పాయ

ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఇ ఓంజె మీరుంచి, ఓం కపర్మ్ తుం ఓంగాని ఈ థేస్తతె మ ఓందనా ఓంకి ఓనిని తీ
5 థేమ ఓండు ఓనికి జానెడు బూమింథె.గూడ స్తొ. ఓంత ఓంగా ఇవోక మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, మల్ల త్యారొ డొల్లి, ఓనికి స్త ఓంత్యాత్త పనమ్ ఇలోరొ డొల్లి అసత, నీకు నీ ప్పెని పరికె వాథాని నీ

లోతోమత్తరికి థీనిని స్తొ. ఓంత ఓంగా ఈత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర ఓనికి పమానమ్ తుం ఓంగో తుంగ్త.
6 అతుంకు థేమ ఓండు ఓనిని ఊడి: నీ లోతోమత్తరుంచి, ఓం వేర థేసాతె పర్థాసరుంచి, ఓంకతస మ ఓంతోరుంచి, ఓం. ఆ థేస్తతోమత్తరుంచి, ఓం ఓరిని థాసరుంచి, ఓంకినా

నాలుగు వ ఓందనె ఏ ఓండితని మటి ఓంకి బాద వాటితోమత్తరుంచి, ఓం.
7 ఓరిని థాసరితనా త్యాత్త పస్తమత్త థేస్తతోమత్తరిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సచ్చమి ఏత్తె ముచ్చి వాటిత్యాత్త పన. ఆపాయ ఓరుంచి, ఓం ఆ థేస్తతెనుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి వాస ఈ స్తోటినె నాకు

ద ఓండాకు వాటి్రొ టింకిితోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
8 మల్ల త్యారొ డొల్లి అ ఓంగ్త మ్ తోల్లి తోల్థిని కొయుథాని సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి ఇ ఓంథాని పమానతిని ఓనితోటె ఏర్ ఏర్పర్స్తొ.మత్త పొం్త. ఆలకె ఆబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము, ఇసాకితని

క ఓంతసత ఎనుంగిమింథె.థ్దయూవ థ్దనమ్ ఓనికి సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. ఇసాకుత యూకోబిని క ఓంతో, యూకోబు పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు గోుతకిని
తపే ఏర్పరితని క ఓంత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓర్ ఓంథోరికి సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్త.
9 ఆ గో
ు తకిని తపే ఏర్పరుంచి, ఓంత, ఓరి తముసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓండతమత్త యోసేపిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కస ప్పెని పయుస ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేస్తతోమత్తరికి బానిస ఓండాస మ ఓందనా ఓంకి ఓనిని

అమోమత్తరుంచి, ఓం.
10 గోని థేమ ఓండు ఓనికి తోడు మ ఓంజి ఓనినె బాథాకినుంగి ఓంచ విడిపిస్తొ.మత్త పొం్త . ఓ ఓండు ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త రాజు అతమత్త పరో మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యామత్తసత థేమ ఓండు

ఓనికి దయతిని గాంజి మల్ల త్యానతిని ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త ఆ రాజు ఓనిని ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతికి, ఓని లోతికి ప్పెని పద కొథ్దిటోనిగ్త  తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
11 అసత ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త కనాన థేసాతె ఒరొ ప్పెని పద కొథ్ది కరుంచి, ఓం వతెమత్త. అసత మన గోుతకినె తపే ఏర్పరిత ఓంకి బెగ్త ు నాయగ్గ గూడ థోడా థొరికిలరొ డొల్లి.
12 అసత ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె థానంజి మల్ల త్యామ్ థొరితతె ఇ ఓంజోర యూకోబు కేంజ్త ఓంజి మన ముత్యాత్త పమత్తతలోరిని మొథోటి సారి అగ్త ు నాయగ్గ రోతోమత్త.
13 ఓరుంచి, ఓం రొ ఓండోవ సట్టు. సుబట్టి అతమత్తసత యోసేపు ఓనినె ఓని అనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిలోరికి తెల్లి యపర్స్తొ.మత్త పొం్త. అసత పరో గూడ యోసేపు లోతోమత్తరిని

తెలుసతట్టొ. ఈ ట్టి.
14 ఆపాయ యోసేపు ఓని తప్పెని ప ఏర్ప అతమత్త యూకోబిని ఓని సటాకిని ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె మ ఓందనా ఓంకి వ ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర కబురుంచి, ఓం రోత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం డ్తె.్తరుాసిÈY17బ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బయు అయుద్దు; అగ్గె మందవమ ఓంథ్ద మతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 ఆలకె యూకోబు ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేస్తతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు నినె ఓని పిలరొ డొల్లికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
16 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఓరి ప్తీసమ్ ఇత్తొనుంగిగేని సకేంజ్తము ఇ ఓంథాని నాటి ఓంకి మోస తచి ఏత్తె ముచ్చి, అబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము అమేరుంచి, ఓం లోతోమత్తర్గ్త ు నాయగ్గ కరిథ్దవాటి అస్తమత్త బూమింథె.తె

మింథె.స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
17 థేమ ఓండు అబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగామింథె.నికి ఇతమత్త పమానతిని నెర్వేరాని పమానమ్ నెరవేర్సని రోజు దగ్త ు నాయగ్గర్ వతమత్తసత,
18 యోసేపిని పునొమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ రాజు, ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేస్తతిని పాల్లి సాని రోజుథాక, జనాకు ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె ఎకువా ప్పెని పర్స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
19 ఓ ఓండు మన జనాకిని మోస్తమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, కూర్ ఓంగా ఓరిని నడిపిస్తొ.మత్త పొం్త. మన జనాతికి పుటంగామత్త పిలరొ డొల్లికిని బ్బరమత్త ఆథ్దకిస్తకు ఓంటా ఓరిని

అమకిస్తవాల ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఓరికి బాద వాట్టొ. ఈ మత్త పొం్త.
20 ఆ రోజితనె మోసే పుట్టొ. ఈ మత్త పొం్త. ఓ ఓండు సేన అ ఓంద ఓంగా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మూడు నెల్ల త్యాథాక ఓని తప్పెని ప ఏర్పని లోతెమత్త ప్పెని పర్స్తొ.మత్త పొం్త.
21 ఆపాయ ఓనిని బ్బరమత్త ఆయుథె వాటంగానసత పరోని మయూడి ఓనిని ఓస థాని మరిునినా సాద్దు; అగ్గె మందవకుటెమత్త పొం్త.

22 మోస ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె మ ఓంథాని అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని స్తద్దు; అగ్గె మందవమ విథ్ద కొథ్దియూ నేరుంచి, ఓంసకుట్టొ. ఈ ట్టి. మాటా తిరియటాతె, గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త టాతె

ఓ ఓండు గొప ఏర్పవా ఓండాస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
23 ఓనికి నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకు వయుస వతమత్తసత, ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్ ఇ ఓంథాని ఓని కుల్ల త్యాతోమత్తరుంచి, ఓం బేల మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరో ఊడవాల్లి  ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి.
24 అసత ఓర్మటె, ఒరో ఓంకి అనాంజి మల్ల త్యాయమ్ జర్గ్త  తుంగ్తద్దు; అగ్గె మందవ ఓ ఓండు ఊడి, ఓనికి సాయమ్ తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర అనుంగికునుంగి ఓంజి, ఆ ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త

థేస్తతోమత్తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అమకిస, అనాంజి మల్ల త్యాయమ్ జర్గో తుంగ్తనికి నియూయమ్ తుం ఓంగొ తుంగ్త.
25 ఓని కయుథె థేమ ఓండు ఓరికి విడుదల్ల త్యా కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,సత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర ఓని కుల్ల త్యాతోమత్తరుంచి, ఓం తెలుసకు ఓంటోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర ఓ ఓండు అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి గోని

ఓరుంచి, ఓంబోన్తోటెె ఓరికి త తెలుసత ఓండిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
26 మరుంచి, ఓంస్తటిట్టి రోజు కల్ల త్యాబ్బరమత్త ఆరోని పమానమ్ నెరవేర్సర మతమత్త ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయెల్ మనుంగిసరితని ఊడి: అయంజి మల్ల త్యానీర మీరిరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం ఒరొ లోతోమత్తరుంచి, ఓంగ్త థా?

ఆల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మీరుంచి, ఓం బారి ఒరో ఓంకొరొ అనాంజి మల్ల త్యాయమ్ తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఊడనీరి ఇ ఓంజోర ఓరిని స్తమా తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఊడొమత్త పొం్త .
27 వేరవానికి అనాంజి మల్ల త్యాయమ్ తుం ఓంగో తుంగ్త ఓండు ఓనిని ప్పెని పయుస తుంరిని పమానమ్ నెరవేర్స: మా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అథ్దకర్మ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, మాకు తీరుంచి, ఓం ఏర్ప కెతమత్తనా ఓంకి బేన్తోటెె ఓరికి త

నీకు ప్పెని పద కొథ్దిరికమ్ ఇతోమత్త.
28 నినెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆ ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేస్తతోమత్తనిని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అమక తుంగ్తట్టు. సుబ నానిని గూడ అమకవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికునుంగి ఓంజనీనె ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
29 ఈ మాటంగా కేంజ్త ఓంజమత్తసత మోస వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స పారతతిమత్త అ ఓంజి మీథ్దయూనుంగి థేసాతె పర్యవా ఓండుగా మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అగ్త ు నాయగ్గ ఓనికి ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం మరుంచి, ఓంత

పుటోమత్తరుంచి, ఓం.
30 నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకు అతమత్త పాయ సీనాయు మ్తెటా దగ్త ు నాయగ్గర్ మ ఓంథాని యెడారితె పొంతోమత్తర మతమత్త ఒరొ గ్త చుి ఏత్తె ముచ్చి పొంథాతె థేమటె దూత

ఓనికి వేడకత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
31 మోసే ఆ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ ఊడి ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస, థానిని ఇర్మరిస ఊడనా ఓంకి దగ్త ు నాయగ్గడికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
32 అసత, అబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము, ఇసాకుత, యూకోబు ఇ ఓంథాని నీ తపే ఏర్పరిన థేమటిని ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంథాని ఒరొ లే ఓంగు ఓ ఓండు కేంజ్త ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజమత్త పొం్త . అసత

మోసే గ్త జ గ్త జ వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడనా ఓంకి దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమాల్లి లరొ డొల్లి.
33 మల్ల త్యారొ డొల్లి థేమ ఓండు ఓనిని ఊడి: నీ కల్లి తనే కెరిని పమానమ్ నెరవేర్స మ ఓంథాని ఎరుంచి, ఓంపుకిని తీస వాటా. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నిల్లి రొ డొల్లి మ ఓంథాని ఈ స్తోట్టు. సుబ సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా

మ ఓంథాని బూమింథె. ఆస మింథె. ఓంథె.
34 ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె మ ఓంథాని నా పజాకిని పరిసమత్త పొం్తతిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడి మింథె.నాన. ఓరి గోడు గూడు ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్త పొం్తన. ఓరిని

విడిపిస్తనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వాస మింథె.నాన. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వ ఓం్రొ  పొం్రా ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీనిన ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేస్తతికి రోతిత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

35 బేన్తోటెె ఓరికి త నీనిన అథ్దకరిగా తీరుంచి, ఓం ఏర్ప తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి త ఓండుగా ఏర్ ఏర్పర్స్తొ.మత్త ఇ ఓంజి ఓరుంచి, ఓం ఎథ్దరిస్తమత్త ఈ మోసే ఓంకేంజ్త , థేమ ఓండు పొంతోమత్తర మతమత్త గ్త చుి ఏత్తె ముచ్చి

పొంథాతె వేడకతమత్త దూతతె థోరి ఓంపినె ఓనిని ప్తో్తరు.యుగా, ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తన్తోటెె ఓరికి త ఓండుగా రోత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
36 ఈ ఓండు ఓరిని అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ తీస తచి ఏత్తె ముచ్చి ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె ఎర్ు స్త ఓంథాఆంథ్రేతె నడిపిస నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకు ఎడారితె ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా తుంగ్తని

గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
37 ఓ ఓండు ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి తని ఊడి: మీ ప్పెని పబు అతమత్త థేమ ఓండు మీ లోతోమత్తర్మటెనుంగి ఓంచ నాస ఓంటె ఒరొ పనివానిన మీస ఓంక పుటిట్టిస్తొ.మత్త పొం్త .

ఓ ఓండు కెత్యాత్త పమత్తని పతి ఒరొ మాటంగాకిని మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజాటి ఇ ఓంజి కెతమత్త మోసే ఈ ఓండే.
38 యెడారితె ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి తన స్త ఓంగాతె మతమత్త మోసే ఈ ఓండే. ఓ ఓండే మన ముతమత్త త్యాత్త పతలోరో తుంగ్తటె మతోమత్త ఓండు. సీనాయు మ్తెటాతె

థేమ ఓండు ఈనితోటే తిరియుతోమత్త. బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓంథాని థేమటె మాటంగాతిని ఈ ఓండే మనా ఓంకి ఇతోమత్త.
39 గోని మన ముతమత్త త్యాత్త పతలోరుంచి, ఓం ఈని మాటంగాతికి లోబ్బరమత్త ఆరుంచి, ఓంవోక, ఈనిని తుంర్స వాటి, ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థాయవాల ఇ ఓంజోర ఓరి రుంచి, ఓందయూతె

అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
40 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓరుంచి, ఓం ఆరోనుంగితోటె ఈల కెతోమత్తరుంచి, ఓం: మాకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మ ఓంజి నడిపిస్తనా ఓంకి థేవాకిని తుం ఓంగా. మామింథె.ని ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త నుంగి ఓంచ తీస

తతమత్త మోసే ఓంకి బార్తోమత్త మాకు తెల్లి యో ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
41 ఆ రోజితనె ఓరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆ ఓంగార్మోమత్తటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె ఒరొ లే ఓంగ్త తిని తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. థానికి ఓరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆల్లి  ఇతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరి కయుకినితోటె తుం ఓంగ్త  తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

ఓరుంచి, ఓం ఊడి కుసేల్లి  పరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
42 అసత థేమ ఓండు ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కోప ఏర్పరిస, ఓరిని విడిసవాటి ఆకస్తతె మ ఓంథానవాటిని మొడకనా ఓంకి ఓరిని విడిసత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. థీనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

గురుంచి, ఓం ఓంచ థేమటె పుస్తమత్తకతె ఈల రాస మతెమత్త: ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్ కుల్ల త్యాతోమత్తర, నల్ల త్యాపయ
43 మొడకటానికి మీరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త  తుంగ్త మోలేకు పొంతిమేని, ర ఓంపాన ఇ ఓంథాని ఉకతని పొంతిమేకిని మీరుంచి, ఓం మోస్తొ.యుతీమత్తర్. వా ఓంటికేంజ్త మీరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆల్లి 

ఇతీమత్తర్ గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి బాబిలోనుంగి అబెర్కింకి సుబ్బటే మీరుంచి, ఓం కపర్మ్ మ ఓందనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీమింథె.ని రోచత్యాత్త పమత్తన.
44 ఇ ఓంక థేమ ఓండు మీతోటె మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంద ఓంథానికి గురుంచి, ఓంతుంగా, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ ఒరొ డేరా తుం ఓంగా ఇ ఓంజోర థేమ ఓండు మోసేతోటె కెతోమత్త.

ఆలకె థేమ ఓండు కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ మోసే తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. ఆ డేరా ఎడారితె మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోరుంచి, ఓంతోటె మతెమత్త.
45 ఇ ఓంక, యోసవాతోటె మన ముతమత్త త్యాత్త పతలోరుంచి, ఓం ఆ డేరాతిని ఏ ఓంచ, థేమ ఓండు ఓరిస ఓంక తయూర్ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త థేస్తతిని ఓరుంచి, ఓం

ఏ ఓంతసత, ఆ డేరాతిని ఆ థేస్తతికి తీస వాస, థావీద్దు; అగ్గె మందవ బ్బరమత్త ఆథ్దకి మ ఓంథాని రోజుథాక అగ్త ు నాయగ్గ త్యాత్త పస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
46 ఈ థావీద్దు; అగ్గె మందవ థేమటె దయతిని ఏ ఓంత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి యూకోబిని థేమ ఓండు కపర్మ్ మ ఓందనా ఓంకి ఒరొ గుడి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతమత్తవాల ఇ ఓంజోర

పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త.

47 గోని స్తొ.ల్లొ. గోనమొనే థేమటెస ఓంక గుడి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
48 గోని పర్లోకతె మ ఓంథాని థేమ ఓండు మనుంగిసరితని కయుకినితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతమత్త గుడిథె కపర్మ్ మన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని .
49 ఆకస్తమ్ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కుథా కొథ్దిని గ్త థె కొథ్ది ప్తీసమ్ ఇత్తొటా ఆస మింథె. ఓంథె. బూమింథె., ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కలుత వాటాని నా కల్లి తని ప్తీసమ్ ఇత్తొటా ఆస మింథె. ఓంథె. ఆల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా

నాస ఓంక మీరుంచి, ఓం బేలో ఓంటి గుడి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతిమత్తతీరి? ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మ ఓందనా ఓంకి బేని జేగాతిని ఈథాల్లి తీమత్తరి?
50 ఇవు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప నా కయుకు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త పనుంగి ఓంగ్ గ్త థా ఇ ఓంజోర ప్పెని పబు కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు -కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని

సేవకు ఓండు కెతోమత్త గ్త థా!
51 తల్ల త్యాకయు బిరుంచి, ఓం
ు గా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తర, థేమటె మాటంగాతికి మీ రుంచి, ఓందయూకు బిరుంచి, ఓం
ు గా మింథె.నా. కెమకు కేంజ్త ఓంజకు ఓండా చెంత సీమోనవిటివారుంచి, ఓంగానె

మింథె.నీరి. మీ తపే ఏర్పరిని తిసమత్త మీరుంచి, ఓం గూడ బెసతటికి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగ్త  మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఎథ్దరిస్తనీరి.
52 పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెతమత్త సేవకురిత ఓంకి బాద వాటంగాకు ఓండా బేన్తోటెె ఓరికి తని మీ తపే ఏర్పరుంచి, ఓంత విడిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం? ఆ నీతిమ ఓంతుం ఓండు

వెయుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఇ ఓంజోర కెతమత్త థేమటె యేపారిరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరిని ఓరుంచి, ఓం అమకో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఇ ఓంజెబోన్తోటెె ఓరికి త మీరుంచి, ఓం ఓనికి మోస్తమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓనిని అమక తుంగ్త
ద్దు; అగ్గె మందవసట్టిరితన అతీరి.
53 థేవ దూతనగ్త ు నాయగ్గ థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకు తీసతటిట్టిర్ గోని, థాని ప్పెని పయుస మీరుంచి, ఓం నడదటంగామ్ ఇలీరొ డొల్లిరి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
54 ఓరుంచి, ఓం ఈ మాటంగా కేంజ్త ఓంజి కోప ఓంతోటె మ ఓండి పరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ఓనిని ఊడి పలుత పటంగాపటంగా కొర్కొ తుంగ్తరుంచి, ఓం.
55 అసత ఓ ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె ని ఓండోమత్త ఓండాస ఆకస్తతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి ఇర్మర్స ఊడొమత్త పొం్త . థేమటె

గొప ఏర్పతనతిని, ఓని తినపకతతె యేస నిల్లి రొ డొల్లి మ ఓందటంగామ్ ఓ ఓండు ఊడి:
56 ఇథో కొథ్ది ఆకస్తమ్ వీడి మింథె. ఓంథె. మనిసని మరిు అతమత్త యేస, థేమటె తినపకతె నిచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.నొ. థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడనాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
57 అసత ఓరుంచి, ఓం ప్పెని పద కొథ్ది కూక వాటి కెమకు ముచి ఏత్తె ముచ్చి, ఏక ఓంగా ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అ ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
58 ఓనిని పటంగానాతికి బ్బరమత్త ఆయుథె తుంర్స, అగ్త ు నాయగ్గ ఓనిని కల్లి తనితోటె త ఓంతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం గుడాని తీస స్తమలు ఇ ఓంథాని ఒరొ

వయుసవాని కల్లి తనగ్త ు నాయగ్గ వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
59 అసత సమత్తప్పెని పనుంగి, ప్పెని పబు అతమత్త యేసవా నా ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని నీయగ్త ు నాయగ్గ ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తనాన ఇ ఓంజోర పాదన తుం ఓంగోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓరుంచి, ఓం ఓనిని

కల్లి తనితోటె త ఓంతోమత్తరుంచి, ఓం.
60 ఓ ఓండు మోకరిస: ప్పెని పబువా ఈ పాపతిని ఈరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగాకిని ఇ ఓంజి ప్పెని పద కొథ్ది కూక వాటి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఈల కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓ ఓండు డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 8

1 స్తమలు ఓని సావి ఓంకి స్తమసుబ్బరమత్త ఆత్మతిస్తొ.మత్త పొం్త. ఆ రోజితనె యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని స్త ఓంగ్త తికి ప్పెని పద కొథ్ది బాథాకు వత్యాత్త పమత్త. అసత యేపారిరుంచి, ఓంత

తప ఏర్ప, మింథె.గ్త ల్ల త్యామత్త విసవాసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం యూథేయూ, స్తమారియూ పటంగానాతికి సల్ల త్యారొ డొల్లిగోల్ల త్యామ్ ఆస అతోమత్తరుంచి, ఓం.
2 బ్బరమత్త ఆకి తుంగ్తగా మ ఓంథాని మనుంగిసరుంచి, ఓంత సమత్తప్పెని పనుంగిని స్తమాథ్ద తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓనిస ఓంక సేన గోడివాటి అడతోమత్తరుంచి, ఓం.
3 స్తమలు లోనుంగి లోనుంగి నీ ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, కిరిసమత్తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మక ఓంగా మ ఓంథాని మనుంగిసరితని నాటోకిని గు ఓంజోస , జెయుల కొథ్ది వాటి, ప్పెని పబుని

స్త ఓంగ్త తిని పాడు తుం ఓంగొ తుంగ్త.
4 చెంత సీమోనథ్దరి అతోమత్తరుంచి, ఓం పతి స్తోటంగా ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 అసత పిల్లి పు ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు స్తమారియతె మతమత్త ఒరొ పటంగానతికి అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరికి కిరిసమత్తని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
6 పిల్లి పు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యా పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని జనాకు ఊడి, ఓ ఓండు కెతమత్త బోదతికి ఏకమాస జాగ్త ర్దగ్త  కేంజ్త ఓంజోమత్తరుంచి, ఓం.
7 థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పయుత సేనమ ఓంథ్దతిని విడిపిస్తోమత్తరుంచి, ఓం. థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పద కొథ్ది కూక వాటి ఓరిని విడిస అత్యాత్త పమత్త. పచ్చమి ఏత్తె ముచ్చివాతమ్ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం,

కు ఓంటివారుంచి, ఓం బాగు అతోమత్తరుంచి, ఓం.
8 అసత ఆ పటంగానాతె సేన స్త ఓంతోస్తమ్ కల్ల త్యాగ్ తుంగ్త పొం్త.
9 సీమోనుంగి ఇ ఓంథాని ఒరొ మనుంగిస ఓండు ఆ పటంగానాతె గేర్డిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి విజెఅ తుం ఓంగొ తుంగ్త. ఓనికి ఓ ఓండే గొప ఏర్పవా ఓండు ఇ ఓంజి అనుంగికునుంగి ఓంజి

స్తమారియూ థేసాతె మతమత్త జనాతిని సేన రోజుకు మ్తెపి ఏర్పస్తొ.మత్త.
10 సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటోరుంచి, ఓంనుంగి ఓంచ ప్పెని పద కొథ్దిటోరుంచి, ఓంథాక: థేమటె గొప ఏర్ప స్తకితి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఈ ఓండే ఇ ఓంజి అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఈని మాటంగాతికి లోబ్బరమత్త ఆరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
11 ఓ ఓండు సేన రోజుకినుంగి ఓంచ గేర్డిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి విజెఅ తుం ఓంగోర ఓరిని మ్తెపి ఏర్పస్తొ.మత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓరుంచి, ఓం ఓనికి మరియూద తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం .
12 పిల్లి పుబోన్తోటెె ఓరికి త థేమటె థేస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ, యేస కిరిసమత్తని ప్పెని పథెటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓరుంచి, ఓం థానిని నముతటోట్టిరుంచి, ఓం. సేనమ ఓంథ్ద

మనుంగిసరుంచి, ఓంత నాటోకు బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసతటోట్టిరుంచి, ఓం.
13 అసత సీమోనుంగి గూడ నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మ బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసతట్టొ. ఈ ట్టి. ఓ ఓండు పిల్లి పిని విడిస అనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నికు ఓంటా ఓనితోటె మ ఓంజి, ఓ ఓండు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త

ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపర్థాని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని ఊడి సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరొ తుంగ్త.
14 స్తమారియూ పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం థేమటె మాటంగాతిని నముతటోట్టిరి ఓంజి యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని యేపారిరుంచి, ఓంత కేంజ్త ఓంజి పేతుంరుంచి, ఓంని,

యోవానిని ఓర్గ్త ు నాయగ్గ రోతోమత్తరుంచి, ఓం.

15 ఈరుంచి, ఓం వాస ఊడతసత, ఓర్మటె ఒరో ఓండు గూడ సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓంథ్దలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం యేస కిరిసమత్తని

ప్పెని పథెటె బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ మానుసుర్కు మ్రాతమ్ తీస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తరుంచి, ఓం.
16 అసత ఓరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ఓరిస ఓంక ఈరుంచి, ఓం పాదన తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
17 అసత పేతుంరుంచి, ఓం, యోవానుంగి ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటి పాదన తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసత ఓరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓంతోమత్తరుంచి, ఓం .
18 యేపారిరుంచి, ఓంత కయుకిని ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగామత్తసత సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వతెమత్త ఇ ఓంజోర సీమోనుంగి ఊడొమత్త పొం్త . అసత ఓ ఓండు

ఓరికి డబుర్కింకి సుబ్బకు ఈస,
19 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేన్తోటెె ఓరికి తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కయుకు వాట్టు. సుబమత్తకు, ఓ ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓందనాట్టు. సుబ నాకు గూడ ఈ

అథ్దకర్తిని ఈము ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
20 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ డబుర్కింకి సుబ్బకు ఈస థేమటె బ్బరమత్త ఆమమానతిని ఏ ఓందవాల అనుంగికుటిట్టిన గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నీ డబుర్కింకి సుబ్బకు

నీతోటె పాడాస థెయుతె.
21 నీ రుంచి, ఓందయమ్ థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మ ఓంచగా ఇలరొ డొల్లి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఈ పనిథె నీకు పాలు ఇలరొ డొల్లి.
22 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ సడుతనతిని విడిస మనుంగిస మారిని పమానమ్ నెరవేర్స థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ పాదన తుం ఓంగా. ఒరోపట్టు. సుబట్టి నీ రుంచి, ఓందయూతె అనుంగికుటంగాట్టి సడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి

ఆలోచ్చమన నీకు మనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిస్తోమత్త.
23 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ చేద్దు; అగ్గె మందవ కయూ తిసమత్త పాపతె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతమత్తబ్బరమత్త ఆరిస మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడామత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
24 థానికి సీమోనుంగి: మీరుంచి, ఓం కెతమత్తవా ఓంటె బేద్దు; అగ్గె మందవగూడ నా పొం ఓం్రొ  పొం్రోటికి వర్ుకు ఓంటా నాస ఓంక మీరుంచి, ఓం పాదన తుం ఓంగాటి ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
25 ఈల ఓరుంచి, ఓం థేమటె మాటా బోథ్దస, సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెచి ఏత్తె ముచ్చి, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి అతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం పయూనమాస అ ఓంజోర

స్తమారియూ నాకినె కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం బోథ్దస్తోర అతోమత్తరుంచి, ఓం.
26 ఆపాయ ఒరొ థేవ దూత పిల్లి పిని ఊడి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద, దచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన పకతతె మ ఓంథాని యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతెనుంగి ఓంచ గాజా పటంగానతికి

థాయూని ఆ ఎడారి అరిు అన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త
27 ఆలకె ఓ ఓండు తేథ్ద అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అసత ఎతిమత్తయోపియూ థేసాతె రానితగ్త ు నాయగ్గ ప్పెని పద కొథ్ది అతికరిగా పని తుం ఓంగాని యెతిమత్తయోపియూ

కొజఅవా ఓండు ఒరో ఓండు యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ గుడితికి వాస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
28 ఓ ఓండు థేమటిని మొడక తుంగ్త పాయ జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ర్థాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు అ ఓంజోర థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సేవకు ఓండు అతమత్త

యేసాయూ ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు రాస్తమత్త పుస్తమత్తకతిని స్తదవోర అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

29 అసత సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ పిల్లి పుతోటె: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ర్థాతె దగ్త ు నాయగ్గడికి అ ఓంజి థానితోటె అన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
30 జపు ఏర్పనె పిల్లి పు ర్థాతె దగ్త ు నాయగ్గడికి అ ఓంజి, ఓ ఓండు యేసాయూ పుస్తమత్తకమ్ స్తదవోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా కేంజ్త ఓంజి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత స్తదవనినొ నీకు

అర్ కొథ్దిమ్ అయుతె ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
31 థానికి ఓ ఓండు, బెన్తోటెె ఓరికి త ఓండనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ వివరిస కెతమత్తకు ఓంటా మతుంకు బేల నాకు అర్ కొథ్దిమ్ అయుతె ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ర్దతె తరిు

నాతోటంగా కుథా కొథ్ది ఇ ఓంజోర పిల్లి పు ఓంకి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
32 యేసాయూ పుస్తమత్తకతె ఓ ఓండు స్తదవోర మతమత్తద్దు; అగ్గె మందవ బాతథ్దతుంకు: ఓ ఓండు కొయుదనా ఓంకి ఓథాని గొరు తిసమత్త మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. బొచుి ఏత్తె ముచ్చి

కతమత్తరిస్తన్తోటెె ఓరికి తని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కొట్టొ. ఈ  మ ఓంథాని గొరు పిలరొ డొల్లి తిసమత్త మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓని పమరుంచి, ఓం తేవకు ఓంటా మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
33 ఓనినె ఓ ఓండు తగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గస్తమత్తసత ఓని నియూమ్ తీస వాటంగాబ్బరమత్త ఆర తుంగ్త పొం్త. ఓని వ ఓంస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ బేన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓంగూడ కెత్యాత్త పమత్తలోరుంచి, ఓం. బారితుంకు ఓనిని

అమకిస ఓని పానతిని తీస వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
34 అసత ఆ అతికరి, సేవకు ఓండు బేన్తోటెె ఓరికి తని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఈల్ల త్యా కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త? ఓనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెతోమత్త ఓండా ఇలురొ డొల్లికు వేరేవాని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెతోమత్త ఓండా

నాకు కెలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర పిల్లి పుని తల్ల త్యాపొంమత్త.
35 అసత పిల్లి పు తిరియనా ఓంకి మొదల్లి స: ఆ పుస్తమత్తకతిని ప్పెని పయుస, ఇవు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప ప్పెని పబు అతమత్త యేసని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినా ఇ ఓంజోర

యేసని కుసేల్ కబుటిని ఓనికి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
36 ఈల ఓరుంచి, ఓం తిరియోర ఏరుంచి, ఓం మ ఓంథాని ఒరొ స్తోటి ఓంకి వతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత అథ్దకరి: ఇథో కొథ్ది, ఇగ్త ు నాయగ్గ ఏరుంచి, ఓం మింథె. ఓంథె. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్

తీస్తనా ఓంకి ఇ ఓంక బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అడుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త.
37 అసత పిల్లి పు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ రుంచి, ఓందయతె పూరి తుంగ్తగ్త  నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుట్టు. సుబత బాత అడుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఇలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అసత ఓ ఓండు: యేస కిరిసమత్త థేమటె

మరిు ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
38 ఓ ఓండు ఆల కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ర్దతిని ఆబు కొథ్ది ఓంగా ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త. అసత పిల్లి పు, అథ్దకరి ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం ఏతెమత్త థ్దగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. పిల్లి పు

ఓనికి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
39 ఓరుంచి, ఓం ఏతెమత్తనుంగి ఓంచ వొడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఓంకి వతమత్తసత, థేమటె ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ పిల్లి పుని తీస అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అథ్దకరి పిల్లి పుని ఊడకు ఓంటా స్త ఓంతోస్త ఓంగా ఓని అరిు

ప్పెని పయుతోమత్త. మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు పిల్లి పుని ఊడిల్లొ. గోనరొ డొల్లి.
40 ఆపాయ పిల్లి పు ఆస్తోతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి కయుస్తరుంచి, ఓంకు వాథానిథాక పటంగానాకతనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటె కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 9

1 స్తమలు ఇ ఓంక ప్పెని పబుని ససరితని బెథ్దరిస ఓరిని అమకవాల ఇ ఓంజోర కసతోటె రే ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారినగ్త ు నాయగ్గ అతోమత్త.
2 ఈ థేమటె అరిథె నడదన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం వేడకతుంమత్తకుత, ఓరుంచి, ఓం మనుంగిసరుంచి, ఓంత అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని స్తర నాటోకు అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని స్తర, ఓరిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి

యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ తీస తతమత్తనా ఓంకి, దమసతతె మ ఓంథాని పాదన గుడి ఓంకి ఉతమత్తరాకు కవాల ఇ ఓంజోర రాస తీసతటోట్టి.
3 ఓ ఓండు పయనమ్ తుం ఓంగోర దమసత దగ్త ు నాయగ్గడికి వతసత, తిగుు నాయగ్గన ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ ఒరొ గొప ఏర్ప వెలు ఓంగు ఓని సట్టు. సుబట్టి కసమత్త.
4 ఓ ఓండు నేల కొథ్ది అ ఓం్రొ  పొం్తో. అసత, స్తమల! స్తమల! నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బారి నానిన ఇ ఓంస్త పర్స్తనీన ఇ ఓంజోర ఓనితోటె ఒరొ లే ఓంగు

తిరియటంగామ్ ఓ ఓండు కేంజ్త ఓంజోమత్త.
5 అసత ఓ ఓండు: ప్పెని పబువా, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బేన్తోటెె ఓరికి తని ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాఎిమత్త. అసత ప్పెని పబు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇ ఓంససాని యేసని ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. కొయంజి మల్ల త్యాని ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,రి

తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటంగామ్ నీకు కస్తట్టి ఓంగా మ ఓంతెగ్త థా ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
6 ఓ ఓండు బాగ్త  వెరిస: ప్పెని పబువా ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అనుంగికునుంగి ఓంజనీన ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాఎిమత్త. థానికి ప్పెని పబు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ

తేథ్ద పటంగానాతికి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత తుం ఓంగ్త వాలో అగ్త ు నాయగ్గ నీకు తెల్లి యుతె ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
7 ఓనితోటె పయనమ్ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త మనుంగిసరుంచి, ఓంత ఆ లే ఓంగు కేంజ్త ఓంజోమత్తరుంచి, ఓం గోని బేన్తోటెె ఓరికి తని ఊడిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
8 స్తమలు నేల కొథ్దినుంగి ఓంచ తేథ్ద, ఓని క ఓండుత తేచ ఊడుమత్తకు బాత ఊడాలోక అతోమత్త. అసత ఓరుంచి, ఓం ఓని కయు ప్పెని పయుస దమసత ఓంకి

నడిపిస అతోమత్తరుంచి, ఓం.
9 ఓ ఓండు మూడు రోజుకు ఊడాలోక, బాత ఉ ఓండిలోరొ డొల్లి, తి ఓంథ్దలోరొ డొల్లి.
10 దమసతతె అననియూ ఇ ఓంథాని ఒరొ ససూ ఓండు మతోమత్త. ప్పెని పబు ఓనికి వేడకస: అననియూ ఇ ఓంజోర కర్ ఓంగో తుంగ్త. అసత ఓ ఓండు:

ప్పెని పబువా, ఇథొ కొథ్ది ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మింథె.నాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
11 అసత ప్పెని పబు, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద సాట్టు. సుబగా ఇ ఓంథాని రోటి ఓంకి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. అగ్త ు నాయగ్గ యూథా లోతికి అ ఓంజి. దరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్స పటంగానతోమత్త ఓండు అతమత్త స్తమల్లి ని

సే ఓంక తల్ల త్యాపా. ఓ ఓండు ఇ ఓంజె పాద కొథ్దిన తుం ఓంగ్త నొ.
12 అననియూ ఇ ఓంథాని ఒరొ ఓనగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి, ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటి, పాదన తుం ఓంగ్త నసత, ఓనికి సూపు వత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ ఓ ఓండు

దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ ఊడోమత్త ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
13 థానికి అననియూ: ప్పెని పబువా, ఆ మనుంగిస ఓండు యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె నీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పస్తోమత్తరిని బెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చి బాథాకు వాటి కీడు

తుం ఓంగా తుంగ్తట్టు. సుబ, సేనమ ఓంథ్ద ఓని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెతమత్తటంగామ్ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్తన.

14 మల్ల త్యారొ డొల్లి, దమసతతె గూడ నీతోటె వాదన్తోటెె ఓరికి తరిని బ్బరమత్త ఆ ఓంథ్దస తతమత్తనా ఓంకి యేరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరితనగ్త ు నాయగ్గ అథ్దకర్మ్ తీస వత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
15 థానికి ప్పెని పబు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అన. ఓ ఓండు యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి. యూద్దు; అగ్గె మందవర్తయోంజి మల్ల త్యావారికి, రాజురిత ఓంకి, నా ప్పెని పథెటిని తెల్లి య కెతమత్తనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

ఓనిని తెలుసకుటాట్టిన.
16 నా సే ఓంక ఓ ఓండు బెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చి బాథాకు అర్ కొథ్దివాలో ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓనికి తోపిసత్యాత్త పమత్తన.
17 అసత అననియూ, ఆ లోనుంగి అ ఓంజి స్తమల్లి ని పొం ఓం్రొ  పొం్రో కయుకు వాటి: సనా స్తమల, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వతమత్త అరిథె నీకు వేడకతమత్త ప్పెని పబు

అతమత్త యేస నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సూపు ఏ ఓంచ, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె ని ఓండవాల ఇ ఓంజోర నానిన
18 ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆటె ఓని క ఓండితనుంగి ఓంచ పర్సతతస ఓంటంగాథ్ద రాలమత్త. ఓ ఓండు మల్ల త్యారొ డొల్లి ఊడాలోమత్త. అసతనె తేథ్ద బాపిమత్తస్తమ్ తీసతట్టొ. ఈ ట్టి.
19 ఆపాయ ఓ ఓండు థోడా తి ఓంజి బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాప ఓం్రొ  పొం్త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు. దమసతతె మతమత్త ససూరితనితోటె కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
20 జపునె ఓ ఓండు పాదన గుడిథ్దకి అ ఓంజి యేసే థేమటె మరిు ఇ ఓంజోర అ ఓంథోరికి కెతోమత్త.
21 కేంజ్త ఓంజోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస: యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె ఈ ప్పెని పథేటిని ప్పెని పయుస పాదన తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరిని పాడు తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఇగ్త ు నాయగ్గ గూడ

ఆలో ఓంటోరిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరితనగ్త ు నాయగ్గ తీస ఓదనా ఓంకి వతోమత్త ఓండు ఈ ఓండే గ్త థా ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
22 గోని స్తమలు సేన దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా యేసే కిరిసమత్త ఇ ఓంజోర వాథ్దస రుంచి, ఓంజుమ తుం ఓంగో తుంగ్త. దమసతతె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం

కెత్యాత్త పమత్తల్లి లోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
23 సేన రోజుకు అతమత్త పాయ యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర ఆలోసస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
24 ఓరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త  తుంగ్త ఆలోచ్చమన స్తమల్లి  ఓంకి తెల్లి యుతె. ఓనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం నర్క పయూల పటంగానాతె గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మతగ్త ు నాయగ్గ కవెల్లి 

మతోమత్తరుంచి, ఓం.
25 అసత ససూరుంచి, ఓంత ఓనిని నర్క తీస్తోస ఒరొ ప్పెని పద కొథ్ది గ్త  ఓంపాతె వాటి గోడాతె అబెర్కింకి సుబ్బడికి థ్దఎిమత్తరుంచి, ఓం.
26 ససూరితనితోటె కల్లి యునా ఓంకి ఓ ఓండు యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ వతోమత్త. గోని ఓరుంచి, ఓం, ఓ ఓండు ససూ ఓండు ఇ ఓంజోర నమోసుబ్బరమత్త ఆత్మకత ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఓనికి

వె ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
27 గోని బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఓనిని దగ్త ు నాయగ్గర్ తీస యేపారిరితనగ్త ు నాయగ్గ తీస అతోమత్త. ఓ ఓండు అరిథె ప్పెని పబుని ఊడమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, ప్పెని పబు ఓనితోటె

తిరియుతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు దమసతతె యేసని ప్పెని పదటె దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా బోథ్దస్తమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ ససూరిత ఓంకి వివరిస
కెతోమత్త.

28 ఆపాయ ఓ ఓండు యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని యేపారిరితనగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజోర వాస్తోర మతోమత్త.
29 ఓ ఓండు యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంజి ప్పెని పబు అతమత్త యేసని ప్పెని పదటె దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా బోథ్దస, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రకు బాస్త తిరియూని యూద్దు; అగ్గె మందవరితనితోటె

వాథ్దస్తోమత్త. ఓరుంచి, ఓం ఓనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
30 ససూరుంచి, ఓంత థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసకునుంగి ఓంజి ఓనిని కయుస్తరుంచి, ఓంకు తీస తచి ఏత్తె ముచ్చి దరుంచి, ఓంస పటంగానతికి రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
31 అసత యూథేయూ, గ్త ల్లి లేయూ, స్తమారియూ ఇ ఓంథాని థేసాకిని మతమత్త స్త ఓంగాకినమటె సే ఓంతి కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ, మత్యాత్త పమత్త. థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

బ్బరమత్త ఆకితి కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ, మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపర్స్తోమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి స్త ఓంగ్త వ
32 అ ఓంథోరిని ఊడటా ఓంకి పేతుంరుంచి, ఓం థాయనసత ఓ ఓండు ల్లి థా కొథ్దితె మ ఓంథాని ససూరితనగ్త ు నాయగ్గ అతోమత్త.
33 అగ్త ు నాయగ్గ ఎనిమింథె.థ్ద ఏ ఓండుకినుంగి ఓంచ పచ్చమి ఏత్తె ముచ్చివాత ఓంతోటె కట్టు. సుబలమత్త వాటి మతమత్త అయునేయూ ఇ ఓంథాని ఒరొ మనుంగిసని ఊడోమత్త.
34 పేతుంరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి: అయునేయూ, యేస కిరిసమత్త నీనిన బాగు తుం ఓంగ్త నొ. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద నీ పడకతిని నిమేసుబ్బరమత్త ఆత్మ ప్పెని పయుస త్యాత్త పర్

ఇ ఓంజోర కెతోమత్త. జపునె ఓ ఓండు తేతోమత్త.
35 ల్లి థా కొథ్దితె, సారో ఓంతె, కపర్మ్ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓ ఓండు బాగ్త తమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఊడి, థేమటాకె జర్గో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
36 యోపా ఏర్ప ఇ ఓంథాని పటంగానాతె తబిత్యాత్త ప ఇ ఓంథాని ఒరొ ససూరాలు మతెమత్త. (తబిత్యాత్త ప ఇ ఓంథాని మాటంగాతికి గ్నియూ ఇత్త పాయ,రకు బాసాతె థొరాత

ఇ ఓంథాని అర్ కొథ్దిమ్). అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మ ఓంచ పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని బాగ్త  తుం ఓంగ్ తుంగ్త; పేథోరికి మ ఓంచ సాయమ్ తుం ఓంగోర మతెమత్త.
37 అ రోజితనె థానికి ఒరొ జబుర్కింకి సుబ్బ వాస డొల్లి రొ డొల్లి అతెమత్త. థాని ప్తీసమ్ ఇత్తొనుంగిగ్త తిని నొరిస మేడ గ్త థ్దతె వాటి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
38 పేతుంరుంచి, ఓం ల్లి థా కొథ్దితె మింథె.నొ ఇ ఓంజోర ససూరుంచి, ఓంత కేంజ్త ఓంజి జపునె ఓర్గ్త ు నాయగ్గ వ ఓం్రొ  పొం్రా ఇ ఓంజోర కెతమత్తనా ఓంకి ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం మనుంగిసరితని ఓనగ్త ు నాయగ్గ

రోతోమత్తరుంచి, ఓం. ల్లి థా కొథ్ది యోపా ఏర్ప పటంగానాతికి సేన దగ్త ు నాయగ్గర్ మతెమత్త.
39 పేతుంరుంచి, ఓం తేథ్ద ఓరితోటె అతోమత్త. ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గ అతమత్తసత ఓరుంచి, ఓం ఓనిని మేడ గ్త థ్దతికి తీస అతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ము ఓండరాలుత అ ఓంథోరుంచి, ఓం

అడస్తోర థొరాత ఓరితోటె మతమత్తసత అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది కుటిట్టి ఇతమత్త గుడా ఓంగు ఓనికి ఊపిస్తోర ఓని సట్టు. సుబట్టి నితోమత్తరుంచి, ఓం,
40 పేతుంరుంచి, ఓం అ ఓంథోరిని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి రోచి ఏత్తె ముచ్చి, మోకరిస పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ప్తీసమ్ ఇత్తొనుంగిగ్త త్యాత్త పకె ఊడి: తబిత్యాత్త ప తేథా, ఇ ఓంజోర కెతోమత్త. అసత అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది

క ఓండుకు తెచి ఏత్తె ముచ్చి పేతుంరుంచి, ఓంత్యాత్త పకె ఊడి కుథెమత్త.
41 ఓ ఓండు థాని కయు ప్పెని పయుస తేచ నిల్ల త్యావాటోమత్త. ససూరిత ఓంకి, ము ఓండరాల్లి తని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్దిగా ఓరి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

నిల్ల త్యావాటోమత్త.
42 ఈ కబురుంచి, ఓం యోపా ఏర్ప పటంగానమ ఓంత్యాత్త ప పాకి అతెమత్త. అసత సేనమ ఓంథ్ద థేమటిని నముతటోట్టిరుంచి, ఓం.

43 ఆపాయ పేతుంరుంచి, ఓం యోపా ఏర్ప పటంగానాతె తోలు పద్దు; అగ్గె మందవనుంగి తుం ఓంగాని సీమోనుంగి ఇ ఓంథాని ఒరోని లోతెమత్త సేన రోజుకు మతోమత్త.

Koya NT, Acts 10

1 కయుస్తరాంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంథాని పటంగానాతె ఇత్యాత్త పల్లి  ఇ ఓంథాని పటాట్టిల్ల త్యాతె కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  ఇ ఓంథాని స్తయునుంగిరిత ఓంకి ప్పెని పథా కొథ్ది ఒరో ఓండు మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
2 ఓ ఓండు థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బ్బరమత్త ఆకితి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు. ఓని లోతోమత్తరుంచి, ఓం అ ఓంథోరుంచి, ఓం థేమటి ఓంకి లోబ్బరమత్త ఆరిస మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం జనాతికి మ ఓంచ

సాయమ్ తుం ఓంగోర బెసతటికి థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ పాదన తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
3 పయూల్ల త్యా థాథాపు మూడు గ్త  ఓంటా ఆథాని వేల్ల త్యాతికి థేమటె దూత ఓనగ్త ు నాయగ్గ వాస కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  ఇ ఓంజోర కర ఓంగొ తుంగ్త పొం్త .
4 అసత కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి , దూతత్యాత్త పకె ఇర్మరిస ఊడి, వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ప్పెని పబువా బాత ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త. అసత ఆ దూత: థేమ ఓండు నీ పాదన

కేంజ్త ఓంజి నీకు జవాబు రోచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.నొ. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త థానదర్సుబ్బరమత్త ఆత్మ పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని ఊడి థేమ ఓండ
5 ఇ ఓంజె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యోపా ఏర్ప పటంగానతికి మనుంగిసరితని రోచి ఏత్తె ముచ్చి, అగ్త ు నాయగ్గ పేతుంరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని సీమోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,సా.
6 ఓ ఓండు తోలు పద్దు; అగ్గె మందవన వాటాని సీమోనుంగి ఇ ఓంథాని ఒరోని లోతెమత్త మింథె.నొ. ఆ సీమోనుంగితె లోనుంగి స్తముథాఆంథ్రేతె ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డినె మింథె. ఓంథె. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత

తుం ఓంగ్త వాలో ఓ ఓండు నీకు కెయుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
7 దూత అతమత్తసత, కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి , ఓని లోతెమత్త పని తుం ఓంగాని ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం పనిమనుంగిసరితని, ఓనగ్త ు నాయగ్గ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మక ఓంగా మ ఓంజి థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

బ్బరమత్త ఆకితి మ ఓంథాని ఒరొ సపా ఏర్పయుని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,,
8 జర్గ్త  తుంగ్తవ ఓంత్యాత్త ప ఓరికి వివరిస కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని యోపా ఏర్ప పటంగానాతికి రోత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు ఓరుంచి, ఓం పయనమాస, యోపా ఏర్ప పటంగానాతికి దగ్త ు నాయగ్గర్ వతమత్తసత, పయూల థాథాపు పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు గ్త  ఓంటా స్తమయతె

పేతుంరుంచి, ఓం పాదన తుం ఓంగ్త నా ఓంకి మేడ అ ఓంకడాతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
10 ఓనికి బాగ్త  కరుంచి, ఓంవేస బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి. లోతోమత్తరుంచి, ఓంబోనొ వ ఓంటా తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓం తుం ఓంగోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓ ఓండు

ఒరొ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ ఊడొమత్త.
11 ఆకస్తమ్ వీడి అత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ, నాలు స ఓంగుకు ప్పెని పయుస ఒరొ ప్పెని పద కొథ్ది ద్దు; అగ్గె మందవప్పెని ప ఏర్పటి అస ఓంటంగాథ్ద బూమింథె.తె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వాదనాట్టు. సుబ ఓ ఓండు

ఊడొమత్త పొం్త.
12 థా ఓంటె బూమింథె.తె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మ ఓంథాని నాలు కలుత జె ఓంతుంకు అ ఓంత్యాత్త ప, ఏతెమత్త మ ఓంథాని జ్తీరి.మకు, ఆకస్తతె మ ఓంథాని పిటేకు

అ ఓంత్యాత్త ప, థా ఓంటె మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ ఓ ఓండు ఊడొమత్త పొం్త.
13 అసత: "పేతుంరుంచి, ఓం నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద వాటిని కొయుస తినుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని'' ఇ ఓంజోర ఓనితోటె ఒరొ లే ఓంగు కెతెమత్త.
14 థానికి పేతుంరుంచి, ఓం: ఆల అయోంజి మల్ల త్యా ప్పెని పబువా. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంటంగారానిథాని సీదర్ ఓంగ్త  మ ఓందఠథాని, బేని రోజుగూడ తి ఓంథ్దలరొ డొల్లిన ఇ ఓంజోర

కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
15 అసత దూత: "థేమ ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా తుం ఓంగ్త  తుంగ్త వాటిని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంటంగారానిథాని ఇ ఓంజోర అనుంగికు ఓండకీని'' ఇ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి రొ ఓండోవసారి

ఆ లే ఓంగు కెతెమత్త.
16 ఈల మూడుసారి జర్గ్ తుంగ్త పొం్త. వె ఓంటంగానే ఆ ద్దు; అగ్గె మందవప్పెని పటిట్టి ఆకస్తతికి తీస ఓదబ్బరమత్త ఆర తుంగ్త.
17 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓ ఓండు ఊడమత్త దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ ఆలోసస్తోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఇథొ కొథ్ది, కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  రోతమత్త ఆ మనుంగిసరుంచి, ఓంత సీమో ఓంతె లోతెమత్త

గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మతగ్త ు నాయగ్గ నిచి ఏత్తె ముచ్చి,
18 పేతుంరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని సీమోనుంగి ఇగ్త ు నాయగ్గ మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఓండా ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్తరుంచి, ఓం.
19 పేతుంరూ ఇ ఓంక అ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ ఆలోసస్తోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ, ఇథొ కొథ్ది, మూము ఇమ్వరుంచి, ఓం మనుంగిసరుంచి, ఓంత

నీనిన మ్తెకతన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
20 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద ఇడుపొం థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ బాత అనుంగిమానమ్ ఇల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓంటా ఓరితోటె అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. ననేమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓరిని రోత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర ఓనికి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
21 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఆ మనుంగిసరితనగ్త ు నాయగ్గ థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వాస: ఇథొ కొథ్ది, మీరుంచి, ఓం మ్తెకతని మనిస ననేమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. మీరుంచి, ఓం బాత్యాత్త ప కొథ్దినికి వతీమత్తరి ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త.
22 అసత ఓరుంచి, ఓం: కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  ఇ ఓంథాని స్తయునికురిత ఓంకి ప్పెని పథా కొథ్ది మామింథె.ని మీయగ్త ు నాయగ్గ రోత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు సేన మ ఓంచవా ఓండు. బెసతటికి థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ

పాదన తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి త ఓండు. యూద్దు; అగ్గె మందవరితనగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంచ ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంతోమత్త ఓండు. నిమ
23 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓరిని లపటికి కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరికి మ ఓంచ తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. మరుంచి, ఓంస్తటిట్టి రోజు ఓరితోటె పయనమత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. యోపా ఏర్ప పటంగానాతె

మ ఓంథాని కొ ఓంతమ ఓంథ్ద ససూరుంచి, ఓంత గూడ ఓనితోటె అతోమత్తరుంచి, ఓం.
24 మరుంచి, ఓంస్తటిట్టి రోజు ఓరుంచి, ఓం కయుస్తరి తుంగ్తకి అతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  ఓని సటాట్టికిని నినె జతగాకిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, పేతుంరుంచి, ఓంస ఓంక ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర

మతోమత్తరుంచి, ఓం.
25 పేతుంరుంచి, ఓం లపటికి వాద ఓంగ్, కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  ఓనికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం ఓంగా అ ఓంజి ఓని కల్లి తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస, ద ఓండమ్ వాట్టొ. ఈ మత్త.
26 అసత పేతుంరుంచి, ఓం: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథా, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిగూడ ఒరొ మనిసనే ఇ ఓంజి కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఓని కయు ప్పెని పయుస తేథ్దస్తోమత్త.

27 ఓనితోటె తిరియోర లపటికి అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ కూడి మ ఓంథాని జనాతిని ఊడొమత్త పొం్త.
28 అసత పేతుంరుంచి, ఓం ఓరితోటె: యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, యూద్దు; అగ్గె మందవర్తయోంజి మల్ల త్యావారితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె కల్లి యు మ ఓందటంగామ్ దర్సుబ్బరమత్త ఆత్మమ్ అయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంజోర మీకు

ఎర్కెత. ఆల మతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, బేని మనిసని గూడ అ ఓంటంగారానివా ఓండుగా, సీదర్ ఓంగ్త  మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త
29 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం నానిన కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్తసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత అడుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి కెతమత్తకు ఓండా వత్యాత్త పమత్తన. నానిన బాత్యాత్త ప కొథ్దిని గురుంచి, ఓం ఓంచ కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,సీమత్తరో కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజోర

తల్ల త్యాపొంమత్త.
30 థానికి కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి : నాలు రోజుకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, పయూల్ల త్యా మూడు గ్త  ఓంటానె స్తమయూతె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నా లోతెమత్త పాదన తుం ఓంగోర మత్యాత్త పమత్తన.

అసత తెల్ల త్యారొ డొల్లిటి గుడా కెర్ తుంగ్త ఒరో ఓండు నా మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిచి ఏత్తె ముచ్చి,
31 కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి , నీ పాదన కేంజ్త ఓంజతతెమత్త. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తుం ఓంగ్త  తుంగ్త థానదరాసుబ్బరమత్త ఆత్మకు థేమటి ఓంకి ఎర్కెత.
32 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యోపా ఏర్ప పటంగానాతికి కబురుంచి, ఓం రోచి ఏత్తె ముచ్చి, పేతుంరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని సీమో ఓంతిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,సా. ఓ ఓండు స్తముథాఆంథ్రేతె ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డినె తోలు పద్దు; అగ్గె మందవన

తుం ఓంగాని సీమో ఓంతె లోనుంగి మింథె.నొ. ఓ ఓండు వాస నీతోటె తిరియుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
33 ఆలకె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీయగ్త ు నాయగ్గ నా మనుంగిసరితని రోత్యాత్త పమత్తన. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వాదటంగామ్ మ ఓంచథె. ప్పెని పబు నీకు ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తమత్తవనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ

కేంజ్త ఓంజనా ఓంకి థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కల్లి యు మింథె.నామ్ ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
34 అసత పేతుంరుంచి, ఓం తిరియనా ఓంకి మొదల్లి స: నిజ ఓంగా థేమ ఓండు అ ఓంథోరిని స్తమాన ఓంగా ఊడిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసతటాట్టిన

ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
35 బేని కుల్ల త్యాతోమత్త ఓండతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండతుంకు ఓనిని మొడికి, నీతిగా నడస్తన్తోటెె ఓరికి త ఓండో ఓనినే థేమ ఓండు నచి ఏత్తె ముచ్చిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.
36 యేస కిరిసమత్త అ ఓంథోరికి ప్పెని పబు ఆస మింథె.నొ. థేమ ఓండు ఓని థోరి ఓంపినె సే ఓంతిని ఈథాని కుసేల్లి  కబుటిని కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి త ఓంకి రోతమత్త

కబుటిని మీరుంచి, ఓం తెల్లి స మింథె.నీరి.
37 యోవానుంగి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ బోథ్దస్తమత్త పాయ, గ్త ల్లి లేయూ నాటెనుంగి ఓంచ యూథేయూ థేస్తమ ఓంత్యాత్త ప జర్గ్త  తుంగ్త పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని గురుంచి, ఓం ఓంచ

మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి మింథె.నీరి.
38 నజరేయు ఓండతమత్త యేసని గురుంచి, ఓం ఓంచ మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజ్తీరి.మత్తరి. థేమ ఓండు ఓనిని సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె, స్తకితితోటె నితోమత్త.

థేమ ఓండు ఓనితోటె మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓ ఓండు సేన స్తోటిట్టి ఓంకి ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి, మ ఓంచ పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగోర, థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పయుతోమత్తరిని విడిపిస్తొ.మత్త.
39 యూద్దు; అగ్గె మందవరితని థేసాతె, యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె ఓ ఓండు తుం ఓంగ్త  తుంగ్తవాటి ఓంకి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.నామ్. ఓనిని సలువ గు ఓంజతె వేలడితీస

అమకో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.

40 గోని థేమ ఓండు మూడావ రోజు ఓనిని సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస్తొ.మత్త.
41 ఓ ఓండు సామతెనుంగి ఓంచ తేదమత్త పాయ జనాకత ఓంథోరికి వేడకదకు ఓండా, ఓనిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుటె కల్లి యు తి ఓంజి, ఉ ఓంజి మతోమత్తరికి, మల్ల త్యారొ డొల్లి థేమ ఓండు

మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఏర్ ఏర్పర్స సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మ ఓంథాని మాకేంజ్త వేడకదనాట్టు. సుబ తుం ఓంగొ తుంగ్త.
42 ఇథె కొథ్ది అయోంజి మల్ల త్యాక, ఓ ఓండే బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరికి, డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరికి నాయమ్ తుం ఓంగానా ఓంకి థేమ ఓండు ఏర్ ఏర్పర్స్తమత్త నాయూతిపతి ఇ ఓంజోర

జనాతికి బోథ్దస సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మ ఓందనా ఓంకి మాకు ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త.
43 బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండతుంకు ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పసతోమత్త ఓండో, ఓని ప్పెని పథాటె మ ఓంథాని స్తకితితిని ప్పెని పయుస ఓని పాపకత ఓంత్యాత్త ప సమింథె.స్తోమత్త పొం్త

ఇ ఓంజి పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
44 పేతుంరుంచి, ఓం ఈ మాటా ఇ ఓంక కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓని మాటా కేంజ్త ఓంజోమత్తర్ ఓంథోరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ థ్దగ్ తుంగ్త .
45 ఓరుంచి, ఓం వేర బాసా తిరియోర థేమటిని మొడకోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
46 పేతుంరుంచి, ఓంతోటె కల్లి యు యోపా ఏర్ప పటంగానాతెనుంగి ఓంచ వతమత్త యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ యూద్దు; అగ్గె మందవర్తయోంజి మల్ల త్యావారి

పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అర్ కొథ్దినద్దు; అగ్గె మందవ ఊడి సేన ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యా పరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
47 అసత పేతుంరుంచి, ఓం: మన తిసమత్త సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓంత ఈరుంచి, ఓం ఏతెమత్త ముచి ఏత్తె ముచ్చి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీస్తకు ఓంటా బేల ఈరిని

విడిస ఈదవాల ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
48 యేస కిరిసమత్తని ప్పెని పథెటె బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసాటి ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త. అసత ఓ ఓండు కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు అగ్ు నాయగ్గ మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం

వేడుకుటోట్టిరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 11

1 యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత మానుసుర్కు మ్రాతమే అయోంజి మల్ల త్యాక, వేరే కుల్ల త్యాతోమత్తరుంచి, ఓం గూడ థేమటె మాటంగా నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి యేపారిరుంచి, ఓంత నినె యూథేయూతె

మ ఓంథాని ససూరుంచి, ఓంత కేంజ్త ఓంజోమత్తరుంచి, ఓం.
2 పేతుంరుంచి, ఓం యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వతమత్తసత, సనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగుతటోట్టిరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి:
3 సనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లోరొ డొల్లివారి దగ్త ు నాయగ్గర్ నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంజి బేల థోడా తితిమత్తన ఇ ఓంజోర ఓనగ్త ు నాయగ్గ గొడవా తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
4 థానికి పేతుంరుంచి, ఓం, జర్గ్త  తుంగ్త స్త ఓంగ్త తి అ ఓంత్యాత్త ప మొథొటినుంగి ఓంచ ఆకరిథాక తేటంగా ఓంగా వివరిస కెతోమత్త.

5 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని యోప ఏర్ప పటంగానాతె పాదన తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసత, ఒరొ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ ఊడామత్తన. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ నాలు స ఓంగుకు

ప్పెని పయుస ఒరొ ప్పెని పద కొథ్ది ద్దు; అగ్గె మందవప్పెని ప ఏర్పటి అస ఓంటె ఒరొ గుడా నాయగ్త ు నాయగ్గ డిగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వతెమత్త.
6 థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇర్మరిస ఊడమత్తకడే, థా ఓంటె బూమింథె.తె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మ ఓంథాని నాలు కలుత జె ఓంతుంకు, ఏతెమత్త మ ఓంథాని జ్తీరి.వికు,

ఆకస్తతె ఎగ్త రాని పిటేట్టికు మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ నాకు వేడకతెమత్త.
7 అసత: పేతుంరుంచి, ఓం, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద వాటిని కొయుస తినుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజోర నాతోటె ఒరొ లే ఓంగు కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్తన.
8 థానికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని: ఆల అయోంజి మల్ల త్యా ప్పెని పబువా; ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంటంగారానిథాని, సీదర్ ఓంగా మ ఓంద ఓంథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేని రోజు గూడ నా పామటె అరిథ్దలరొ డొల్లి

ఉ ఓంజోర కెత్యాత్త పమత్తన.
9 రొ ఓండోవ పట్టు. సుబట్టి ఆ లే ఓంగు ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ: థేమ ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా తుం ఓంగ్త  తుంగ్తవాటిని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంటంగారానిథాని ఇ ఓంజోర అనుంగికు ఓండకీని

ఇ ఓంజోర కెతెమత్త.
10 ఈల మూడు సారుంచి, ఓంత జర్గ్ తుంగ్త. వె ఓంటంగానె ఆ ద్దు; అగ్గె మందవప్పెని పటి అ ఓంత్యాత్త ప ఆకస్తతికి మల్ల త్యారొ డొల్లి తీస ఓదబ్బరమత్త ఆర తుంగ్త.
11 అసత కయుస్తరియూతెనుంగి ఓంచ నాయగ్త ు నాయగ్గ రోతమత్త మూమరుంచి, ఓం మనుంగిసరుంచి, ఓంత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మతమత్త లోతె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్లి రొ డొల్లి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 అసత థేమటె ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత అనుంగిమానమ్ ఇల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండా ఓరితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తోమత్త. ఈ అరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం

జతగాకుత నాతోటె గూడ కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం. మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి  లోనుంగి అత్యాత్త పమత్తమ్.
13 అసత కొరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి , ఓనికి కల్ల త్యాగ్త  తుంగ్త దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనతె గురుంచి, ఓం ఓంచ మాకు తెల్లి య కెతోమత్త. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: పయూల్ల త్యా మూడు గ్త  ఓంటా ఆథాని

స్తమయూతె థేమటె దూత ఓనగ్త ు నాయగ్గ వాస, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యోప ఏర్ప పటంగానాతికి మనుంగిసరితని
14 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ లోతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బేల ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన ఏ ఓందవాలో, థాని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓ ఓండు కెయుత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఇ ఓంజి కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ మాకు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
15 అసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తిరియనా ఓంకి మొదల్లి స్తమత్తసత సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ మొథోటి మన పొం ఓం్రొ  పొం్రొ థ్దగా తుంగ్తట్టు. సుబ ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ గూడ

థ్దగ్ తుంగ్త.
16 యోవానుంగి ఏతెమత్త ముచి ఏత్తె ముచ్చి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఇతోమత్త గోని మీరుంచి, ఓం సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఏ ఓంథ్దతీరి ఇ ఓంజి ప్పెని పబు కెతమత్త

మాటా అసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గాంజి మల్ల త్యాపకమ్ తుం ఓంగా తుంగ్తన.
17 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి యేస ప్పెని పబుని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టిసత థేమ ఓండు బేల ఓని బ్బరమత్త ఆమమతిటిని మనా ఓంకి ఇతోమత్త ఓండో ఆలకె ఓరికి గూడ ఇతోమత్త. ఆల

మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా థేమటిని ఆబు కొథ్ది ఓంగ్త నా ఓంకి ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
18 ఓరుంచి, ఓం ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజి, అడుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి బాత కెలోరొ డొల్లిక, ఆలయుతుంకు వేరే కుల్ల త్యాతోమత్తరుంచి, ఓం గూడ బెసతటికి మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆతుంకిని ఏ ఓందనా ఓంకి

థేమ ఓండు ఓరికి అవకస్తమ్ ఇతోమత్త ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
19 సమత్తప్పెని పనుంగి గురుంచి, ఓం ఓంచ వతమత్త బాథాకిని ప్పెని పయుస సల్ల త్యారొ డొల్లి చెంత సీమోనథ్దరి అతమత్త ససూరుంచి, ఓంత, యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి తప ఏర్ప వేరేవారికి కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం

కెతిమత్తలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం ప్పెని పనికె, కుఎ థా నిమ్మ ఇ్ర, అ ఓంతియోకియూ పటంగానాకినె ఉడోమత్తరుంచి, ఓం.
20 ఓర్మటె కుపిఆంథ్రేయురుంచి, ఓంత, కురేనియురుంచి, ఓంత మతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం అ ఓంథ్దయోకియూ పటంగానాతికి వాస, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రిస థేస్తతోమత్తరికి యేసని కుసేల్లి 

కబురుంచి, ఓం కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
21 థేమటె స్తకితి ఓరికి తోడాస మతెమత్త. సేనమ ఓంథ్ద జనాకు నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి థేమటాకె ఉడోమత్తరుంచి, ఓం.
22 యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మతమత్త స్త ఓంగ్త మ్ ఈ కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజమత్తసత బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాని అ ఓంతియోకియూ పటంగానతికి రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి థేమ ఓండు ఓరిని థీవిస్తమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఊడి కుసేల్లి  ప ఓం్రొ  పొం్తో. ఓరుంచి, ఓం థేమడోమత్తటె రుంచి, ఓందయ పూరి తుంగ్తగా నిల్ల త్యాకడగా మ ఓందవాల

ఇ ఓంజోర బుథ్ద కొథ్ది కెతోమత్త.
24 బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా సేన మ ఓంచవా ఓండు. ఓ ఓండు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె, నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతతె ని ఓండు మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు. థీబె మ ఓంథ్ద జనాకు

ఓని మాటా కేంజ్త ఓంజి థేమటాకె జర్గో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
25 ఆపాయ బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా స్తమల్లి ని థేవలడోర తరిస పటంగానాతికి అ ఓంజి ఓనిని ఊడి, అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి తీస తతోమత్త.
26 ఓరుంచి, ఓం స్త ఓంగాతె ఒరొ ఏ ఓండు కల్లి యు మతోమత్తరుంచి, ఓం. థీబె జనాతికి థేమటె మాటంగా బోథ్దస్తోమత్తరుంచి, ఓం. మొటంగాట్టి మొథొటి అ ఓంతియోకియూ

పటంగానాతె ససూరిత ఓంకి కిరిస్తమత్తమరుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని ప్పెని పథేరుంచి, ఓం వతెమత్త.
27 ఆ రోజుకినె యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతెనుంగి ఓంచ కొ ఓంత మ ఓంథ్ద, థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సేవకురుంచి, ఓంత అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
28 ఓర్మటె అగ్త బు ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు తేథ్ద, బూలోకమ ఓంత్యాత్త ప ప్పెని పద కొథ్ది కరుంచి, ఓంమ వెయుతె ఇ ఓంజోర సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ థోరి ఓంపినె

తెల్లి య కెతోమత్త. (ఆలకె అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది కిలథ్దయు ఇ ఓంథాని రాజుని రోజితనే జర్గ్ తుంగ్త).
29 అసత ససూరుంచి, ఓంత, ఓరికి కయునతచ్ి ఏత్తె ముచ్చిటి సాయతిని యూథేయూతె మ ఓంథాని ససూరిత ఓంకి రోతమత్తవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం .
30 ఆలకె ఓరుంచి, ఓం స్త ఓంథా వసల్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా స్తమలు ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరొని కయుథె ఈస ప్పెని పద కొథ్దిటోర్గ్త ు నాయగ్గ రోతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 12

1 ఆ స్తమయూతె ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ రాజు స్త ఓంగాతె కొ ఓంత మ ఓంతిని ప్పెని పయుస బాద వాటోమత్త.

2 ఓ ఓండు, యోవానిన తమాసుబ్బరమత్త ఆత్మల్ల త్యాతమత్త యూకోబిని కసేరితోటె నరికిస్తోమత్త.
3 ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి ఇస్తట్టిమతమత్త పనుంగి ఓంగు ఇ ఓంజోర తెలుసకునుంగి ఓంజి, పేతుంరుంచి, ఓంని గూడ ప్పెని పయుతోమత్త. (అసత పులుస్తొ. ఆరి తి ఓంథాని

పసాత ప ఓండుమ్ రోజుకము ఇమ్వ).
4 ఓనిని ప్పెని పయుస జెయుల కొథ్ది వాటి, పసాత ప ఓండుమ్ అతమత్తసత ఓనిని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి జనాతగ్త ు నాయగ్గ తీస తతమత్తవాల ఇ ఓంజోర

అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి. ప ఓండుమ్ ఆథానిథాక, ఒరొ గు ఓంపి ఓంకి నలుమరుంచి, ఓం మ ఓందనాట్టు. సుబ, నాలు గు ఓంపు మ ఓంథాని స్తయునికురితనగ్త ు నాయగ్గ ఓనిని
ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తో.మత్త
5 పేతుంరుంచి, ఓం జెయుల కొథ్ది మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా స్త ఓంగ్త మ్ ఓనిస ఓంక థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ సేన గ్టిట్టి ఓంగా పాదన తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
6 ఓనిని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస తతమత్తవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటంగాట్టి రోజి ఓంకి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటి రోజు, నర్క, పేతుంరుంచి, ఓం రొ ఓండు గొలుసకినితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి,

ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం స్తయునుంగిరితని నడుమ ఉ ఓంజోర మతోమత్త. స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత జెయుల కొథ్ది తలుపుకినగ్త ు నాయగ్గ కవల్లి  మతోమత్తరుంచి, ఓం.
7 అసత థేమటె దూత అగ్త ు నాయగ్గ వాస నిలోమత్త. అ ఓంకడాకత ఓంత్యాత్త ప వెనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల కసమత్త. ఓ ఓండు, పేతుంరుంచి, ఓం పకతతిని కెటి, త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఓందర్గా తేథా ఇ ఓంజోర

ఓనిని తేతో. అసత ఓని కయుకిని గొలుసకు ఊడి అతెమత్త.
8 దూత ఓనితోటె: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఓందర్గా గుడా కెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ఎరుంచి, ఓంపుకు కెరుంచి, ఓంసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు ఆలకె తుం ఓంగో తుంగ్త. నీ ద్దు; అగ్గె మందవప్పెని ప ఏర్పటి ముచి ఏత్తె ముచ్చి నా

ప్పెని పరికె వ ఓం్రొ  పొం్రా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 ఓ ఓండు ఆలకె థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి ఓని ప్పెని పరికె అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. దూత థొరుంచి, ఓం ఓంపినె జర్గ్త  తుంగ్తవ ఓంత్యాత్త ప నిజమ్ ఇ ఓంజి అనుంగికున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిక కల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టి.
10 ఓరుంచి, ఓం మొథొటి కవెల్లి , రొ ఓండోవ కవెల్లి  థాటి, పటంగానాతికి థాయూని ప్పెని పద కొథ్ది ఇనప తలుపునగ్త ు నాయగ్గ వతమత్త పాయ, థాన ఓంత్యాత్త ప అథె కొథ్ది వీడి

అతెమత్త. ఓరుంచి, ఓం ఆ తలుపునుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి ఒరొ బ్బరమత్త ఆజారితె అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, దూత పేతుంరుంచి, ఓంని విడిస అతోమత్త.
11 పేతుంరుంచి, ఓం ఓంకి మేలుత వతమత్త పాయ, ఏరోథ్దని కయుకినుంగి ఓంచ, మల్ల త్యారొ డొల్లి యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత నాకు తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజి అనుంగికుటంగాట్టివాటినుంగి ఓంచ

నానిన తపి ఏర్పస్తనా ఓంకి థేమ ఓండు ఓని దూతతిని నాస ఓంక రోతోమత్త ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
12 ఓ ఓండు ఈల ఆలోసస మారుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని యోవానిన తల్లూరత్త మరియరొ డొల్లిర్తమత్త మరియూతె లోనుంగి వతోమత్త. అగ్త ు నాయగ్గ థీబెమ ఓంథ్ద జనాకు పాదన

తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 ఓ ఓండు గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మతగ్త ు నాయగ్గ నిల్లి రొ డొల్లి తలుపు తన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా. రోథే ఇ ఓంథాని ఒరొ పేకిడి, బేన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర ఊడనా ఓంకి వతెమత్త.
14 అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది పేతుంరుంచి, ఓం లే ఓంగు ఇ ఓంజి గురుంచి, ఓంతుం ప్పెని పయుస కుసేల్లి తోటె తలుపు తీస్తకు ఓంటా, లపటికి మింథె.రిు అ ఓంజి, పేతుంరుంచి, ఓం గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మతగ్త ు నాయగ్గ

నిల్లి రొ డొల్లి మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె కెతెమత్త.

15 థానికి ఓరుంచి, ఓం నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వడ్తె.్తరుాసిÈY17ుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిథాని ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజర కెతోమత్తరుంచి, ఓం. గోని అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఓ ఓండు పేతుంరే ఇ ఓంజోర గ్త టిట్టి ఓంగ్త  కెతెమత్త. అసత ఓరుంచి, ఓం ఓని దూత ఆస

మ ఓంథొచుి ఏత్తె ముచ్చి ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
16 పేతుంరుంచి, ఓం తలుపు తన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిర మతోమత్త. ఓరుంచి, ఓం తలుపు తీస ఓనిని ఊడి ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ప ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
17 ఓరుంచి, ఓం తిరియొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర కయు స్తయుగ్త  తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, థేమ ఓండు ఓనిని బేల బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస తతోమత్త ఓండో ఓరికి వివరిస కెతోమత్త. ఈ

కబుటిని యూకోబి ఓంకి, ససూరిత ఓంకి తెల్లి య కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి వేర స్తోటి ఓంకి అతోమత్త.
18 ప ఓంగువీతసత పేతుంరుంచి, ఓం బారి ఆస అతోమత్త ఓండో ఇ ఓంజి స్తయునుంగిరిత ఓంకి కల్ల త్యాగ్త  తుంగ్త బ్బరమత్త ఆయమ్ ఇచుి ఏత్తె ముచ్చిటంగా అచుి ఏత్తె ముచ్చిటంగా అయోంజి మల్ల త్యా .
19 ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ ఓనిని మ్తెకతతసత ఓ ఓండు వేడకతథ్దలోరొ డొల్లి. అసత ఓ ఓండు స్తయునుంగిరితని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరిని అమకవాల ఇ ఓంజోర

ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూపిస్తోమత్త. ఆపాయ ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ యూథేయూ థేస్తతిని విడిస, కయుస్తరాంజి మల్ల త్యా పటంగానాతికి అ ఓంజి అగ్త ు నాయగ్గ మతోమత్త.
20 తూరుంచి, ఓం, సీథోనుంగి జనాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ ఏరోథ్ద ఓంకి సేన కోపమ్ కల్ల త్యాగ్ తుంగ్త. అసత ఓరుంచి, ఓం కల్లి యు వాస ఓనిని ఊడవాల ఇ ఓంజోర అతోమత్తరుంచి, ఓం.

ఓరుంచి, ఓం మొథోటి రాజునగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని బిలసమత్త ఇ ఓంథాని అథ్దకరిని ఊడి, ఓరిస ఓంక ఓ ఓండు తిరియవాల ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాఎిమత్తరుంచి, ఓం.
బారితుంకు రాజుని థేసాతెనుంగి ఓంచ, ఓరి థేస్తతికి ప ఓంటా వాస్తో ఓంథె గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, రాజునగ్త ు నాయగ్గ స్తమాథానమ్ కో ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
21 నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తమత్త ఒరొ రోజినే ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ రాజు ఓని గుడాని కెరిస గ్త థె కొథ్ది ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కుథ్ద కొథ్ది ఓరితోటె తిరియుతోమత్త.
22 అసత జనాకు, ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మనిసని లే ఓంగు అయోంజి మల్ల త్యా; ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది థేమటె లే ఓంగు ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 ఓ ఓండు థేమటిని గొప ఏర్ప తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లోరొ డొల్లి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి వె ఓంటంగానే థేమటె దూత ఓనిని త ఓంతో. అసత ఓ ఓండు పుడుకరిస డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్త.
24 థేమటె మాటా పాకోతర మతెమత్త.
25 స్తమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఓరి పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని ముగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్త పాయ, మారుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని యోవానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఎ ఓంటంగావాటి యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతెనుంగి ఓంచ జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి

వతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 13

1 అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతె మ ఓంథాని స్త ఓంగాతె బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా, నీగేరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని సీమోనుంగి, కురేని ఇ ఓంథాని నాటెనుంగి ఓంచ వతమత్త ల్లూరత్త మరియకియ,

ఏరోద్దు; అగ్గె మందవ గ్త వరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం ప్పెని ప ఓంస్తమత్త మనయేస, స్తమలు, ఈర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బోదకురాతస, థె
2 ఓరుంచి, ఓం ఉపవాస్తమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, థేమటిని మొడకోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా: బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాని, స్తమల్లి ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కర ఓంగ్త  తుంగ్త ప ఓంథ్దని తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఓరిని ఇ ఓంజే

వేర వాటాటి ఇ ఓంజోర సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరితోటె కెతోమత్త.
3 అసత ఓరుంచి, ఓం ఉపవాస్తమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటి, పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓరిని రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
4 సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరిని రోతోమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ఓరుంచి, ఓం సలుకియూ పటంగానాతికి వాస అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఓడ తరిు కుఎ థా నిమ్మ ఇ్రకు అతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఓరుంచి, ఓం స్తల్ల త్యామింథె.కు వతమత్తసత అగ్త ు నాయగ్గ యూద్దు; అగ్గె మందవరితని పాదన గుడిథె థేమటె మాటా కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మతోమత్తరుంచి, ఓం. యోవానుంగి ఓరికి సాయమ్

తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి త ఓండుగా ఓరితోటె మతోమత్త.
6 ఓరుంచి, ఓం పాప్తో్తరు. పటంగానతెథాక థీవిని ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వతమత్తసత, గేర్డివా ఓండతమత్త బ్బరమత్త ఆర్-యేస ఇ ఓంథాని ఒరొ యూద్దు; అగ్గె మందవడుని ఊడోమత్తరుంచి, ఓం. ఓ ఓండు అబ్బరమత్త ఆద కొథ్ది

పనివా ఓండాస మతోమత్త.
7 ఓ ఓండు బుథ్ద కొథ్దిగ్త ల్ల త్యావా ఓండతమత్త సరిు నాయగ్గపమలు ఇ ఓంథాని గ్త వెరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరికి జతగా ఓండాస మతోమత్త. ఆ గ్త వెరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా స్తమల్లి ని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, ఓర్గ్త ు నాయగ్గ

థేమటె మాటా కేంజ్త ఓంజవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టి.
8 గేర్డివా ఓండతమత్త ఈ ఎలుమా ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు, గ్త వెరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓంని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతతెనుంగి ఓంచ సడ తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర ఉపాయమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరిని

ఎథ్దరిస్తొ.మత్త.
9 అసత పమలు ఇ ఓంథాని స్తమలు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె ని ఓండోమత్త ఓండాస ఓనిని ఇర్మరిస ఊడి:
10 అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ద్దు; అగ్గె మందవసాట్టికు, అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సడు పనుంగి ఓంగు ని ఓండి మ ఓందనవానే, స్తయుత్యాత్త పనుంగి స్త ఓంత్యాత్త పనతినె, మ ఓంచ పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓంకి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తనే,

నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థేమటిని, ఓని నిజమతమత్త మాటంగాతిని అబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బదపర్స్తవాల ఇ ఓంజోర ఊడని
11 ఇథో కొథ్ది, ఇ ఓంజే థేమటె కయు నీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మింథె. ఓంథె. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కొ ఓంత కల్ల త్యామ్ గుడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డివా ఓండాస పొండుథ్దని ఊడకు ఓండా మ ఓంతిని ఇ ఓంజోర

కెతోమత్త. జపునె మొబుర్కింకి సుబ్బ ఈకటి, ఎలుమాని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ క ఓంతె; ఓ ఓండు గుడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డివా ఓండత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అసత ఓ ఓండు బేన్తోటెె ఓరికి తర్నమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓని కయు ప్పెని పయుస
నడిపిస్తోమత్తరోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజి ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోమత్త.
12 అసత గ్త వెరమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం జర్గ్త  తుంగ్తవ ఓంత్యాత్త ప ఊడి, ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరిస థేమటె బోదతిని నముతట్టొ. ఈ ట్టి.
13 ఆపాయ పమలు, ఓనితోటె మతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఓడ తరిు పాప్తో్తరు. పటంగానాతెనుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి, ప ఓంపిల్లి యూతె మతమత్త ప్పెని పరు నాయగ్గ పటంగానాతికి

వతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత యోవానుంగి ఓరిని విడిసస యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి అతోమత్త ఓండు.
14 ఓరుంచి, ఓం ప్పెని పరు నాయగ్గ పటంగానాతెనుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి పిసథ్దయూతె మతమత్త అ ఓంతియూకియూకు వాస, స్తొ.కుత థ్దనాతె పాదన గుడిథ్దకి అ ఓంజి

కుతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 మోసే రాస్తమత్త పుస్తమత్తకతిని, థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం రాస్తమత్త థేమటె మాటంగాకిని స్తదవతసత; జతగాకితనీర, మీరుంచి, ఓం జనాతికి

బాతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బోద కెతమత్తవాల్లి తుంకు కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజోర గుడిథె ప్పెని పథా కొథ్దికు ఓరికి కబురుంచి, ఓం రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
16 అసత పమలు తేథ్ద, కయు స్తయుగ్త  తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఈల కెతోమత్త: ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి తనీర, థేమటి ఓంకి వెరిస ఓని అరిథె నడదన్తోటెె ఓరికి తర, కేంజ్త ఓంజాటి.
17 ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేలురుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని ఈ జనాతిని, థేమ ఓండు మన ముత్యాత్త పమత్తతలోరిని తెలుసతటోట్టి. ఓరుంచి, ఓం ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు
మత్త థేసాతె పర్థేసరాతస

బాథాతె మతమత్తసత, థేమ ఓండు ఓరిని గాంజి మల్ల త్యాపకమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓని గొప ఏర్ప స్తకితితోటె ఓరిని ఆ థేసాతెనుంగి ఓంచ తీస తతోమత్త.
18 నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకు ఓరిని ఎడారొతె ఓపికతోటె నడిపిస్తొ.మత్త.
19 కనా థేసాతె మతమత్త ఏడు కుల్ల త్యాతోమత్తరిని నాస్తనమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరి థేస్తతిని ఈరికి అకుతగా ప ఓంచ ఇతోమత్త.
20 ఆపాయ, నాలుగు వ ఓందల్ల త్యా ఏబ్బరమత్త ఆయు ఏ ఓండుకుథాక, థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సాముయేలు రోజుథాక, జనాకిని నాయమ్

తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఓరికి నాయకురితని ఏర్ ఏర్పర్స్తొ.మత్త.
21 ఆపాయ ఓరుంచి, ఓం, ఓరికి ఒరొ రాజు కవాల ఇ ఓంజోర కోరుంచి, ఓంకుటోట్టిరుంచి, ఓం. ఆలకె థేమ ఓండు బె ఓంజమింథె.న గోత్యాత్త ప గోత్రాతెనుంగి ఓంచ కీసని మరిు అతమత్త

స్తమలుని ఓరికి రాజుగా నల్ల త్యాపయు ఏ ఓండుకు ఇతోమత్త.
22 ఆపాయ థేమ ఓండు ఓనిని తీస వాటి థావిద్దు; అగ్గె మందవని ఓరికి రాజుగా ఏర్ ఏర్పర్స్తోమత్త. ఈసాని మనుసుర్కు మ్రారి అతమత్త థావిద్దు; అగ్గె మందవ నాకు సేన ఇస్తట్టిమతమత్త

మనుంగిస ఓండు. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అనుంగికుటంగావ ఓంత్యాత్త ప ఓ ఓండు తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,తో ఇ ఓంజోర ఓని గురుంచి, ఓం ఓంచ థేమ ఓండే సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ ఇతోమత్త.
23 థేమ ఓండు పమానమ్ తుం ఓంగా తుంగ్తట్టు. సుబ, ఓని స్త ఓంత్యాత్త పనతెనుంగి ఓంచ ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి త ఓంకి ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చికు ఓండు అతమత్త యేసని పుటిట్టిస్తోమత్త.
24 యేస ఓని సేవాతిని మొదల్లి స్తోక మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, పాపకిని విడిసస, ఏతెమత్త ముచి ఏత్తె ముచ్చి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసాటి ఇ ఓంజోర యోవానుంగి ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్

జనాతికి బోథ్దస్తోమత్త.
25 యోవానుంగి ఓని సేవతిని తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ముగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్తసత: ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేన్తోటెె ఓరికి తని ఓంజి మీరుంచి, ఓం అనుంగికునుంగి ఓంజనీరి? మీరుంచి, ఓం ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడాని మ్తెసీయూ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

అయోంజి మల్ల త్యాన. ఇథో కొథ్ది, నా ప్పెని పరికె ఒరో ఓండు వాస్తన్తోటెె ఓరికి త. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓని కల్లి తని ఎరుంచి, ఓంపుకు తీస్తనా ఓంకిగూడ మేలోనుంగి ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
26 జతగాకితనీర, ఆబ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగాము గోత్యాత్త ప గోత్రాతె పుటోమత్తరే, థేమటి ఓంకి వెరిస మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తర, ఈ ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన మాటా అతమత్త కుసేల్లి  కబురి తుంగ్తని థేమ ఓండు

మీకు రోతోమత్త.
27 యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె కపర్మ్ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, ఓరి అథ్దకరిరుంచి, ఓంత, ఓనిని ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చికు ఓండు ఇ ఓంజోర తెలుసకు ఓండిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. మల్ల త్యారొ డొల్లి పూరాు ఇమ్వతె

థేమటె మాటా కెతమత్త సేవకురితని మాటాకిని పతి స్తొ.కుత థ్దనాతె స్తద్దు; అగ్గె మందవమతుంకనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ, ఓరుంచి, ఓం ఓనిని తెలుసకు ఓండిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. ఓనిని
సావి ఓంకి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం రాస్తమత్త థేమటె మాటంగాకిని ఓరుంచి, ఓం నెర్వేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సతోరుంచి, ఓం.
28 ఓనగ్త ు నాయగ్గ సావి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప ఓరుంచి, ఓం ఊడిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర పిలతుంని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మొర్ వాటోమత్తరుంచి, ఓం.

29 పూరాు ఇమ్వతె ఓని గురుంచి, ఓం ఓంచ రాస్తమత్తవనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని ఓరుంచి, ఓం నెర్వేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సత పాయ, ఓనిని సలువ గు ఓంజాతెనుంగి ఓంచ థ్దపి ఏర్ప గోరితె వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
30 గోని థేమ ఓండు ఓనిని సామతెనుంగి ఓంచ తెవిస్తొ.మత్త.
31 ఓనితోటె గ్త ల్లి లేయతెనుంగి ఓంచ యేరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి అతోమత్తరికి ఓ ఓండు సేన రోజుకు వేడకతోమత్త. ఓరే జనాకిని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓనిస ఓంక, సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్

ఆస మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
32 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నా మరిుని. ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నే ఓండు నీనిన పుటిట్టిసామత్తన ఇ ఓంజోర రొ ఓండోవా కీర్ తుంగ్తనాతె రాస మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ,
33 థేమ ఓండు యేసని సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస్తోమత్త. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, థేమ ఓండు మన ముత్యాత్త పమత్తతలోరికి ఇతమత్త మాటంగాతిని, ఓరికి పిలరొ డొల్లికితనీర్డ అతమత్త

మనా ఓంకి నెర్వేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సతో ఇ ఓంథాని కుసేల్లి  కబురి తుంగ్తని మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మీకు కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినామ్.
34 ఓ ఓండు కుల్లి రొ డొల్లి థాయకు ఓండా ఓనిని సామతెనుంగి ఓంచ తేవిస్తమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ: ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థావిద్దు; అగ్గె మందవ ఓంకి ఇతమత్త థీవెనతిని మీకు ఈత్యాత్త పమత్తన

ఇ ఓంజోర కెతోమత్త.
35 ఇ ఓంకొరొ కీర్ తుంగ్తనాతె: సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా మ ఓంథాని నీ సేవకుని ఒల్లి  కొథ్దిని గోరితె కుల్లి రొ డొల్లి థాయనివనుంగి ఇ ఓంజోర రాస మింథె. ఓంథె .
36 థావిద్దు; అగ్గె మందవ, ఓ ఓండు బ్బరమత్త ఆతికి మ ఓంథాని కలతె, ఓని తర్తోమత్తరికి థేమటి ఓంకి ఇస్తట్టిమత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ సేవ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్త. ఓనిని ఓని

తప్పెని ప ఏర్పరితనగ్త ు నాయగ్గ మింథె.స్తోమత్తరుంచి, ఓం. ఓ ఓండు కుల్లి రొ డొల్లి అతోమత్త.
37 గోని థేమటె థోరి ఓంపినె తేయతోమత్త ఓండు కుల్లి రొ డొల్లి థాయులరొ డొల్లి.
38 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి జతగాకితనీర, యేస పాపకిని సమింథె.స్తన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంథాని కబురి తుంగ్తని మీకు బోథ్దస్తనామ్
39 మోసే రాస్తమత్త పుస్తమత్తకతె థోరి ఓంపినె మీకు పాపతెనుంగి ఓంచ విడదల్ల త్యా కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,ల,రొ డొల్లి గోని బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండతుంకు యేసని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్

త్యాత్త పసతోమత్త ఓండో ఓనిని, ఓని పాపతెనుంగి ఓంచ విడుదల్ల త్యా తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓనిని తపు ఏర్ప ఇలోరొ డొల్లివా ఓండుగా మారిని పమానమ్ నెరవేర్సతో ఇ ఓంజ్తీరి. మీరుంచి, ఓం తెలుసకు ఓండవాల
40 థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సేవకురితని పుస్తమత్తకతె రాస మ ఓందనవ ఓంత్యాత్త ప మీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాదకు ఓండా జాగ్త ర్దగా మ ఓంథాటి.
41 తల్ల త్యా బిరుంచి, ఓం
ు గా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తర, మీరుంచి, ఓం ఊడి, ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్పరిస, పాడాస అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిట్టు. సుబ. మీ రోజితనె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,త్యాత్త పమత్తన.

ఒరో ఓండు థానిని వివరిస కెతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ మీరుంచి, ఓం బేమాతమత్తర్మ్ నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి ఇ ఓంజోర కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ మీకు జర్గ్త కు ఓండా జాగ్త ర్దగా మ ఓంథాటి
ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
42 పమలు, బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా పాదన గుడిథెనుంగి ఓంచ తేథ్ద అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, మల్ల త్యారొ డొల్లి వాథాని స్తొ.కుత థ్దనాతె ఈ మాటా గురుంచి, ఓం ఓంచ మరి

ఎకుతవా మాతోటె తిరియవాల ఇ ఓంజోర జనాకు ఓరిని వేడుకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
43 స్త ఓంగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం తేథ్ద అతమత్త పాయ యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, యూథా మతతిని ప్పెని పయుత వేరే కుల్ల త్యాతోమత్తరుంచి, ఓం, పమలు, బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా దగ్త ు నాయగ్గడికి వతోమత్తరుంచి, ఓం.

ఓరితోటె ఈరుంచి, ఓం: థేమటె దయూతె కదల్ల త్యాకు ఓండా ప్పెని పర్సాటి ఇ ఓంజోర ఓరికి బుథ్ద కొథ్ది కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
44 మరుంచి, ఓంస్తటి స్తొ.కుత థ్దనాతె థాథాపు ఆ పటంగానాతె మ ఓంథాని జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం ప్పెని పబుని మాటంగా కేంజ్త ఓంజవాల ఇ ఓంజోర కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం .
45 అగ్త ు నాయగ్గ కల్లి యు వతమత్త జనాతిని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఊడి, మ ఓండి పరిస, కసతోటె సాపిస, పమలు కెతమత్త మాటంగాతికి ఓరుంచి, ఓం ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
46 అసత పమలు, బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఓరితోటె దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఈల కెతోమత్తరుంచి, ఓం: మొథోటి మీకేంజ్త ప్పెని పబుని మాటంగా కెతమత్తవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె. గోని

మీరుంచి, ఓంబోన్తోటెె ఓరికి త థానిని తుంరుంచి, ఓంస వాటి, బెసతటికి మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆతుంకి ఓంకి మీరుంచి, ఓం అర్గ్త త ఇల్ల త్యారొ డొల్లి
47 లోకమ ఓంత్యాత్త ప ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన ఏ ఓందనా ఓంకి. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వేర జనాతికి వెలు ఓంగాస మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీనిన త్యాత్త పసామత్తన ఇ ఓంజోర థేమటె

మాటంగాని ప్పెని పయుస, థేమ ఓండు మాకు ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూపిసామత్తట్టు. సుబ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థెయుత్యాత్త పమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
48 వేరే జనాకు ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజమత్తసత, కుసేల్లి  పరిస ప్పెని పబుని మాటాని గొప ఏర్ప తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం. బెసతటికి మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆతుంకి ఓంకి ఏర్ ఏర్పర్స్తోమత్తరుంచి, ఓం

బేన్తోటెె ఓరికి తరో, ఓరుంచి, ఓం థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
49 ప్పెని పబుని మాటంగా ఆ పటంగానమ ఓంత్యాత్త ప పాకి అతెమత్త.
50 గోని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, బ్బరమత్త ఆకితిగా మరియూద మ ఓంథాని నాటోకిని, ఆ పటంగానాతె మ ఓంథాని ప్పెని పథా కొథ్దికిని రచ్చమి ఏత్తె ముచ్చి గొటిట్టి, పమలు

బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఓంకి బాద వాటోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరిని ఆ పటంగానాతెనుంగి ఓంచ గ్ర్సుబ్బరమత్త ఆత్మతోరుంచి, ఓం.
51 అసత ఓరుంచి, ఓం, ఓరి కల్లి తని ద్దు; అగ్గె మందవబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బతిని ఓరాకె ద్దు; అగ్గె మందవలుపి, ఇకోతనియూ పటంగానాతికి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
52 ససూరుంచి, ఓంత కుసేల్లి  పరిస సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె ని ఓండోమత్తరుంచి, ఓం.
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1 ఇకోతనియూ పటంగానాతె గూడ ఆలకె జర్గ్ తుంగ్త. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బేలయుతుంకు: పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం కల్లి యు యూద్దు; అగ్గె మందవరితని

పాదన గుడిథ్దకి అతోమత్తరుంచి, ఓం. అగ్త ు నాయగ్గ థేమటె మాటంగాతిని తేటంగా ఓంగా బోథ్దస్తోమత్తరుంచి, ఓం. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రిస థేస్తతోమత్తరుంచి, ఓం సేనమ ఓంథ్ద
నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
2 అసత నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మలోరొ డొల్లి యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత వేరే జనాకిని ఉసకల్లి పి, నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరికి విరోద ఓంగా పగ్త  పుటిట్టిస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
3 అగ్త ు నాయగ్గ ఓరుంచి, ఓం సేన రోజుకు మ ఓంజి థేమటె గురుంచి, ఓం ఓంచ దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా బోథ్దస్తోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం బోథ్దసాని దయగ్త ల్ల త్యా మాటా నిజమ్ ఇ ఓంజి,

థేమ ఓండు ఓరి కయుథె ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్పర్త్యాత్త పని గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని నడిపిస సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త
4 ఆ పటంగానాతె మతమత్త జనాకు సీల్లి  అ ఓంజి కొ ఓంతమ ఓంథ్ద యూద్దు; అగ్గె మందవరితనె, ఇ ఓంక కొ ఓంమ ఓంథ్ద ససూరితనినె ఏ ఓం్రొ  పొం్తోరుంచి, ఓం.
5 ఈ ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం యేపారిరితని పరుంచి, ఓంమ తీస, ఈరిని కల్లి తనితోటె తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నివాల ఇ ఓంజి, వేరే జనాకినితోటె యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరి

ప్పెని పథా కొథ్దికు కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం.
6 అసత ఓరుంచి, ఓం ఈ కబురుంచి, ఓం తెలుసకునుంగి ఓంజి, ల్లి కతవోనియూతె మతమత్త లీసీమత్తరా, థెర్ర్కింకి సుబ్బయు పటంగానాకు సట్టు. సుబట్టిపకతతికి పారతతిమత్త

అతోమత్తరుంచి, ఓం.
7 ఆగ్త ు నాయగ్గ ఓరుంచి, ఓం కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం బోథ్దస్తోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
8 లీసమత్తరాతె పుటంగాకతెనుంగి ఓంచ నడథాలో ఒరొ అమటివా ఓండు మతోమత్త.

9 ఓ ఓండు పమలు తిరియూని మాటంగా కేంజ్త ఓంజోర మతోమత్త. ఓనికి బాగు ఆథాని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర పమలు ఓనిని ఇర్మరిస

ఊడి:
10 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద నీ కల్లి తని నెల్ల త్యామోస స్తవర్ ఓంగా నిలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర గ్త థ్ద కొథ్దిస కెతోమత్త. అసత ఓ ఓండు తేథ్ద తుంలోరొ డొల్లిర నడతోమత్త.
11 పమలు తుం ఓంగ్త  తుంగ్తద్దు; అగ్గె మందవ జనాకు ఊడతసత, థేవాకు మనుంగిసరితని అవత్యాత్త పర్మ్ ఎతిమత్త మనయగ్త ు నాయగ్గ థ్దగ్నియూ ఇత్త పాయ,ు నాయగ్గ వతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర ల్లి కోతనియూ

బాసాతె కేంజ్తయతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాని బ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగ్త స్త ఏర్పతి ఇ ఓంజి, పమలు బోద కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ఓనికి యెరసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 అచుి ఏత్తె ముచ్చిటె అయోంజి మల్ల త్యాక, పటంగానాతికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం ఓంగా మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆఆంథ్రేగ్త స్త ఏర్పతి గుడిథె పూజారి కోనాని, పు ఓంగాకిన ద ఓండాకిని గుమసుబ్బరమత్త ఆత్మతగ్త ు నాయగ్గ

ప్పెని పయుస వాస, జనాతోమత్తటె కల్లి యు, ఆ ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓం యెపారికి ఓంకి బ్బరమత్త ఆల్లి  ఈదవాల ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజ
14 అసత పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఈ కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి, ఓరి గుడాని ఈకి, జనాతె నడమ మింథె.రిు అ ఓంజి,
15 అయంజి మల్ల త్యానీర, మీరుంచి, ఓం బారి ఈల తుం ఓంగ్త నీరి? మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ గూడ మీ అస ఓంటె మనుంగిసరితనీర్మ్తె. మీరుంచి, ఓం ఈలో ఓంటి ఉటిట్టి థేవాకిని

విడిస వాటి, ఆకస్తతిని, బూమింథె.తిని, స్తముదఆంథ్రేతిని, వా ఓంటె మ ఓంథాని అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని తుం ఓంగ్త  తుంగ్త
16 ఓ ఓండు జరిగ్త తమత్త కలతె జనాతిని ఓరి ఇస్తట్టిసార్ ఓంగా, ఓరి అరిథె ఉడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డినాట్టు. సుబ విడిసతోమత్త.
17 బూమింథె. థాని ప ఓంటా ఈదనా ఓంకి బేని కల్ల త్యాతికి కవల్ల త్యాస్తమత్త వానతిని ఆ కల్ల త్యాతికి రోచి ఏత్తె ముచ్చి మనా ఓంకి ప ఓంటంగాతిని ఈస మనాని కుసేల్లి 

పర్స్తోమత్త. ఈల మ ఓంచ పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త టంగాము ఇమ్వల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర ఓనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ ఈస ఓనినే మనా ఓంకి తోపిస్తోమత్త .
18 యేపారిరుంచి, ఓంత ఈల బెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చి కెతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ ఓరికి బ్బరమత్త ఆల్లి  ఈదకు ఓంటా ఆబు కొథ్ది ఓంగ్త టంగామ్ సేన కస్తట్టి ఓంగా మతెమత్త .
19 అసత కొ ఓంతమ ఓంథ్ద యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, అ ఓంతియూకియూ, ఇకొతనియూతెనుంగి ఓంచ వాస, జనాతిని ఓర్కె జరుంచి, ఓంచి ఏత్తె ముచ్చి, పమలుని

కల్లి తనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె త ఓంతోరుంచి, ఓం. ఓ ఓండు డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం అనుంగికునుంగి ఓంజి ఓనిని పటంగానాతికి బ్బరమత్త ఆయుథె విడిస్త
20 ససూరుంచి, ఓంత ఓని సట్టు. సుబట్టి నిచి ఏత్తె ముచ్చి మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఓ ఓండు తేథ్ద మల్ల త్యారొ డొల్లి పటంగానాతికి అతోమత్త. మల్లొ. గోనరొ డొల్లిరో రోజు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాతోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె కల్లి యు

థెరర్కింకి సుబ్బతికి థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
21 ఓరుంచి, ఓం ఆ పటంగానాతె కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెచి ఏత్తె ముచ్చి థీబె మ ఓంతిని ససూరితనా తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం. మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరుంచి, ఓం ల్లి సీమత్తరా, ఇకొతనియూ, పిసథ్దయూతె

మతమత్త అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
22 అసత ఓరుంచి, ఓం సీసూరితని రుంచి, ఓందయతిని గ్టిట్టిపరిస, నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతె నిల్ల త్యాకడగా మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర బుథ్ద కొథ్ది కెతోమత్తరుంచి, ఓం. సేన బాథాకతరిస

మనాడు థేమటె థేస్తతికి థాయవాల ఇ ఓంజోర దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ కెతోమత్తరుంచి, ఓం.

23 మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరుంచి, ఓం పతి స్త ఓంగాతె, స్త ఓంగ్త  ప్పెని పథా కొథ్దిని ఏర్ ఏర్పరిస, ఉపవాస్తమ్ మ ఓంజి, పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఓరుంచి, ఓం నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టి థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ ఓరిని

ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
24 ఆపాయ పిసథ్దయూ థేస్తమ ఓంత్యాత్త ప ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ప ఓంపిల్లి యూ ఇ ఓంథాని నాటి ఓంకి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
25 అగ్త ు నాయగ్గ ప్పెని పరు నాయగ్గ ఇ ఓంథాని నాటె థేమటె మాటా బోథ్దస, అత్యాత్త పమత్తల్లి యూ ఇ ఓంథాని పటంగానాతికి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
26 అగ్త ు నాయగ్గ ఓరుంచి, ఓం ఓడ తరిు, ఓరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త  తుంగ్త సేవతిని థేమటె దయతికి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, థెమింథె.రి మొథోటి అతమత్త అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి

జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
27 ఓరుంచి, ఓం అ ఓంతియోకియూ వాస స్త ఓంగ్త తిని కూడవాటి థేమ ఓండు ఓరితోటె మ ఓంజి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్త అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని వివరిస కెతోమత్తరుంచి, ఓం. మల్ల త్యారొ డొల్లి

వేర జనాకు ఓనిని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనా ఓంకి థేమ ఓండు బేల అరిు ఊపిస్తోమత్త ఇ ఓంద ఓంథాని గురుంచి, ఓం ఓంచ వివరిస కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
28 ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ సేన రోజుకు ససూరితనితోటె మతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 15

1 కొ ఓంత మ ఓంథ్ద జనాకు యూథేయూతెనుంగి ఓంచ అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి వాస: మోస ఓని పుస్తమత్తకతె రాస మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ, మీరుంచి, ఓం

సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగు తుంగ్తకె తపా ఏర్ప ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తబ్బరమత్త ఆరివిరి్రొ టింకిి ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
2 థీని గురుంచి, ఓం ఓంచ పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా సేన గ్టిట్టి ఓంగా ఓరితోటె వాథ్దస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఈ స్త ఓంగ్త తి గురుంచి, ఓం ఓంచ పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా, ఓరితోటె గూడ

ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికినగ్త ు నాయగ్గ థాయవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
3 ఆలకె అ ఓంతియోకియూతె మ ఓంథాని స్త ఓంగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం ఓరిని అరిు థేవాడోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం ప్పెని పనికె, స్తమారియూ థేస్తకిని అరిు ఎ ఓంబాటె

అ ఓంజోర, వేరే జనాకు బేల థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని కబురుంచి, ఓంతిని కెచి ఏత్తె ముచ్చి, జతగాకి ఓంకి సేన స్త ఓంతోస్తమ్ కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
4 పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ వతమత్తసత, యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని స్త ఓంగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం, యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం, ఓరిని

సేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సకుటోట్టిరుంచి, ఓం. అసత ఓరుంచి, ఓం, థేమ ఓండు ఓరితోటె మ ఓంజి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్త అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరికి వివరిస కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 అసత పరిసేయురితని గు ఓంపుతెనుంగి ఓంచ నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టి కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ససూరుంచి, ఓంత తేథ్ద: మోసే, ఓని పుస్తమత్తకతె రాస మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ, వా ఓంటికి

లోబ్బరమత్త ఆరిస, సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్త టంగామ్ అవస్తర్మే ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
6 అసత థాని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఆలోసస్తనా ఓంకి యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం.

7 ప్పెని పద కొథ్ది వాదమ్ జర్గ్త  తుంగ్తసత పేతుంరుంచి, ఓం తేథ్ద ఓరిని ఊడి ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త: జతగాకితనీర, మీకు ఎర్కతదనాట్టు. సుబ, మొటంగాట్టి మొథోటి నావలేరొ డొల్లి

వేరే జనాకు థేమటె కుసేల్లి  కబురి తుంగ్తని కేంజ్త ఓంజి, థానిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం. ఓరికి గూడ కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెతమత్తనా ఓంకి, మీతోటె ఒరో ఓండతమత్త
నానిన థేమ ఓండు తెలుసతట్టొ. ఈ ట్టి.
8 రుంచి, ఓందయతెనుంగి ఓంచ పుటిట్టిసాని ఆలోచ్చమనక ఓంత్యాత్త ప ఎర్కతస మ ఓంథాని థేమ ఓండు, మనా ఓంకి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఇత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ

ఓరికి గూడ ఈస, ఈల ఓరిని గురుంచి, ఓం ఓంచ సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతతె థోరి ఓంపినె ఓరి పాపకిని సమింథె.స, ఓరి రుంచి, ఓందయతిని సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఈల మనా ఓంకి, ఓరికి బాత తేడా

ఇల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండా తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
10 ఆల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, మన తపే ఏర్పర్తతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మనాడతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మోసాలో క ఓండితిని ససూరితని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటి, బారి మీరుంచి, ఓం థేమటిని

పరిచ్చమి ఏత్తె ముచ్చి తుం ఓంగ్త నీరి?
11 ప్పెని పబు అతమత్త యేస కిరిసమత్తని దయూతెవల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరుంచి, ఓం బేల ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తబ్బరమత్త ఆరితోమత్తరో ఆలకేంజ్త, మనాడుగూడ ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తబ్బరమత్త ఆరిత్యాత్త పడు ఇ ఓంజ్తీరి.

మనాడు నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనాడుగ్త థా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
12 అసత కూడి వతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం కొటో మతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా తేథ్ద, థేమ ఓండు ఓరి థోరి ఓంపినె, వేరే జనాకినమటె తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్త

ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యా మతమత్త గొప ఏర్ప పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని వివరిస కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓ
13 ఓరుంచి, ఓం తిరియుత పాయ, యూకోబు ఓరిని ఊడి: జతగాకితనీర, నా మాటా కేంజ్త ఓంజాటి.
14 వేరే జనాతెనుంగి ఓంచ థేమ ఓండు ఓనిస ఓంక ఒరొ జనాతిని తెలుసతనుంగి ఓంజి, మొటంగాట్టి మొథోటి ఓరికి ఊపిస్తమత్త దయతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ

సీమోనుంగి వివరిస కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
15 థానికి స్తరి ఆదనాట్టు. సుబ పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటా-కెతమత్త సేవకురితని మాటాగూడ కల్లి యు మింథె. ఓంథె.
16 బేలయుతుంకు, వేరే జనాకు, నినె, నా ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంత పతి గోత్యాత్త ప గోత్రాతెనుంగి ఓంచ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఏర్ ఏర్పర్స్తమత్త జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం ప్పెని పబుని మ్తెకతనా ఓంకి ,
17 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆపాయ జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వెయుత్యాత్త పన. అసత పాడాస అతమత్త థావీద్దు; అగ్గె మందవ థేస్తతిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మల్ల త్యారొ డొల్లి నిల్ల త్యావాటిత్యాత్త పమత్తన. థా ఓంటె పాడాస

అతమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మల్ల త్యారొ డొల్లి స్తరి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, మ ఓంచగా బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపరిసత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర ఇవాు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప తుం ఓంగాని ప్పెని పబు కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర రాస మింథె. ఓంథె .
18 ఈ లోకతిని తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసతట్టు. సుబమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంచ థేమ ఓండు బాత పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి త ఓండో అవు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప ఓనికి తెల్లి యు మింథె. ఓంథె .
19 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి వేరే జనాతెనుంగి ఓంచ థేమటాకె వాదన్తోటెె ఓరికి తరిని మనాడు బాద పర్స్తకు ఓండా,
20 పొంతిమేకి ఓంకి వాటంగామత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందకు ఓండా, ల్ల త్యా ఓంజతనమ్ తుం ఓంగ్త కు ఓండా, కుటికె పిసకి అమకతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందకు ఓండా, నెతుంమత్తరుంచి, ఓం,

ఈటంగానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటికి దూర్ ఓంగా మ ఓందవాల్లి  ఇ ఓంజోర ఓరికి మనాడు ఒరొ ఉతమత్తర్మ్ రాస రోతమత్తవాల ఇ ఓంజోర నా ఆలోచ్చమన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
21 మోసే రాస్తమత్త పుస్తమత్తకకితని పతి స్తొ.కుత థ్దనాతె, పాదన గుడిథె స్తదవన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఆల పూర్ు ఇమ్వతెనుంగి ఓంచ ఆ పుస్తమత్తకతె మ ఓంథాని

మాటంగాకిని, పతి పటంగానాతె బోథ్దస్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గూడ మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గ్త థా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
22 అసత జతగాకినమటె ప్పెని పద కొథ్దిగా మతమత్త బ్బరమత్త ఆర్ని పమానమ్ నెరవేర్సబా ఇ ఓంథాని యూదని, సీలని తెలుసతనుంగి ఓంజి, పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాతోటె

అ ఓంతియోకియూ పటంగానాతికి రోతమత్తటంగామ్ మ ఓంచథ్ద ఇ ఓంజి యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు, స్త ఓంగ్త తోమత్తర్ ఓంథోర్
23 ఈరి కయుథె ఓరుంచి, ఓం రాస ఇతమత్త ఉతమత్తర్మ్ బాతథ్దతుంకు: యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు, జతగాకతతమత్త మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ, అ ఓంతియోకియూ,

సీరియూ, సల్లి సయూతె మ ఓంథాని వేర జనాతెనుంగి ఓంచ థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టి జతగాకి ఓంకి వ ఓందనాకు కెచి ఏత్తె ముచ్చి రాసాని ఉతమత్తర్మ్
బాతథ్దతుంకు:
24 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ రోతిలోరొ డొల్లి కొ ఓంతమ ఓంథ్ద మాయగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ మీయగ్త ు నాయగ్గ వాస, మీరుంచి, ఓం సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర, మోసే రాస్తమత్త పుస్తమత్తకతిని

పాటిస్తవాల ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఈల మీకు బాదవాటి, మీ మతిని సడ తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కేంజ్త ఓంజామత్త పొం్తమ్.
25 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మన ప్పెని పబు అతమత్త యేస కిరిసమత్తనిస ఓంక, ఓరి పానతిని ఈదనస ఓంటోర్తమత్త, మాకు పిరియమతమత్త పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా

ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓంతోటె,
26 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసతటంగాట్టి కొ ఓంతమ ఓంథ్దని మీయగ్త ు నాయగ్గ రోతటంగామ్ మ ఓంచథ్ద ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఒరోటె మనుంగిసతోటంగా అనుంగికుటాట్టిమ్.
27 ఆలకె మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ, యూథాని, సీలని మింథె.యగ్త ు నాయగ్గ రోచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.నామ్. ఓరుంచి, ఓం గూడ ఈ స్త ఓంగ్త తిని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరి పయుటె మాటానితోటె

మీకు తెల్లి య కెయుతోరుంచి, ఓం.
28 అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: పొంతిమేకి ఓంకి వాటంగామత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందకు ఓండా, ల్ల త్యా ఓంజతనమ్ తుం ఓంగ్త కు ఓండా, కుటికె పిసకి అమక తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

తి ఓందకు ఓండా, నెతుంమత్తరుంచి, ఓం ఈటంగానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటికి దూర్ ఓంగా మ ఓందవాల్ల త్యా ఇ ఓందనథే కొథ్ది.
29 కవల్ల త్యాస్తమత్త ఈటికనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వేరే బ్బరమత్త ఆరుంచి, ఓంమని మీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటాకు ఓండా మ ఓందటంగామ్ మాకు మల్ల త్యారొ డొల్లి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతికి

మ ఓంచథ్ద ఇ ఓంజోర మింథె. ఓంథె. ఈటికి మీరుంచి, ఓం దూర్ ఓంగా మ ఓంజి, మీమింథె.ని జాగ్త ర్ కొథ్ది తుం ఓంగ్త టంగామ్ మీకు మ ఓంచథ్ద. మీరుంచి, ఓం మ ఓంచగా మ ఓంథాటి
ఇ ఓంజోర రాస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
30 అసత పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా ఓరిని మ ఓందల్లి స అ ఓంతియోకియూతికి వాస, స్త ఓంగ్త తోమత్తరిని కుడవాటి ఆ ఉతమత్తర్తిని ఇతోమత్తరుంచి, ఓం.
31 ఓరుంచి, ఓం ఆ ఉతమత్తర్తిని స్తథ్దవి సేన తేల్లి క కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ, కుసేల్లి  పరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
32 యూథా, సీల గూడ థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ఓరుంచి, ఓం గూడ జతగాకిత ఓంకి బుథ్ద కొథ్ది కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపర్స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.

33 ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ కొథ్ద కొథ్ది రోజుకు మ ఓంజి, ఆపాయ ఓరిని మ ఓందల్లి స యేపారిరితనగ్త ు నాయగ్గ యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
34 గోని సీలబోన్తోటెె ఓరికి త అగ్ు నాయగ్గ మ ఓందటంగామ్ మ ఓంచథ్ద ఇ ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి.
35 పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా అ ఓంతియోకియూతె మ ఓంజి, ఇ ఓంక వేర థీబెమ ఓంథ్దతోటె కల్లి యు, థేమటె మాటాతిని బోథ్దస వతోమత్తరుంచి, ఓం.
36 కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు అతమత్తపాయ, పమలు బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబాని ఊడి: మనాడు థేమటె మాటంగా కెతమత్త పతి పటంగానాతె మ ఓంథాని జతగాకుత బేల

మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరో ఊడి వాదకన వ ఓం్రొ  పొం్రా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
37 అసత బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా, మారుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని యోవానిని ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆటె వాటి తీస్తోదవాల ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
38 థానికి పమలు, ఓ ఓండు ఆకరిథాక మనతోటె సేవతికి వాదకు ఓండా ప ఓంపిల్లి యూతె విడిస అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓనిని తీస్తోదగూడో

ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
39 థాని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరికి తగాథ్ద వతెమత్త. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓరుంచి, ఓం, ఒరో ఓంకొరో ఓండు విడిస వేరాస అతోమత్తరుంచి, ఓం. బ్బరమత్త ఆర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిబా మారితని ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆటె వాటి ఓడ

తరిు కు
ు పుకి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
40 పమలు సీలని తెలుసతటంగాట్టిసత జతగాకుత ఓరిని థేమటె దయతికి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
41 అసత ఓరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి సరియూ, కిల్లి కియూ ఇ ఓంథాని థేస్తమ ఓంత్యాత్త ప ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి స్త ఓంగ్త తోమత్తరిని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపర్స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 16

1 ఆపాయ ఓ ఓండు థెరర్కింకి సుబ్బ, లీసమత్తరాతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త అగ్త ు నాయగ్గ తీమోతి ఇ ఓంథాని ఒరొ ససూ ఓండు మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓని ఎవాు ఇమ్వ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకత ఓంగా మ ఓంథాని ఒరొ

యూద్దు; అగ్గె మందవరాలు. ఓని తప్పెని ప ఏర్ప గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతోమత్త ఓండు.
2 ఓ ఓండు లీసమత్తరా, ఇకొతనియూతె మ ఓంథాని జతగాకితనమటె మ ఓంచ ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.
3 అసత పమలు ఓనిని, ఓనితోటె తీస ఓదవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి. ఓని తపే ఏర్ప గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతోమత్త ఓండి ఓంజి అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని

యూద్దు; అగ్గె మందవర్త ఓంథోరికి ఎర్కతతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థాని ప్పెని పయుస ఓనికి సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త.
4 ఓరుంచి, ఓం పతి పటంగానాతె ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర, యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మతమత్త యేపారిరుంచి, ఓంత, ప్పెని పథా కొథ్దికు నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస ఇతమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని పాటిస్తవాల ఇ ఓంజోర

ఓరికి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
5 థాని ప్పెని పయుస స్త ఓంగాకు నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతె బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపరిస రోజు రోజినికి ప్పెని పర్సామత్త పొం్త.

6 ఓరుంచి, ఓం పిరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,యూ, గ్త లతి ఇ ఓంథాని నాకిని థాటి వతమత్తసత, ఆసయూతె మాటా బోథ్దస్తకు ఓండా సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరిని

అడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిమ్ తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
7 అసత ఓరుంచి, ఓం మీసయూ దగ్త ు నాయగ్గర్ వాస బితిమత్తనియూ ఇ ఓంథాని నాటి ఓంకి థాయవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం గోని సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని

ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరిని థాయనీథ్దలరొ డొల్లి.
8 అసత ఓరుంచి, ఓం మీసయూ పకతతె అ ఓంజి తుంరోయుతికి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
9 అగ్త ు నాయగ్గ ఆ నర్క పమల్లి  ఓంకి ఒరొ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనమ్ వతెమత్త. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: మాసథోనియూ పరా ఓంతతికి చెంత సీమోన ఓంత ఒరో ఓండు ఓనగ్త ు నాయగ్గ వాస,

నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మాసథోనియతికి వాస మాకు సాయమ్ తుం ఓంగా ఇ ఓంజోర ఓనిని తల్ల త్యాఎ
10 ఆ దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనతిని ఓ ఓండు ఊడమత్తసత, మాసథోనియూ పరా ఓంతతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరికి కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెతమత్తనా ఓంకి థేమ ఓండు మామింథె.ని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,

మింథె.నొ ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస, జపునే మాసథోనియూ థాయనా ఓంకి అరిు ప్పెని పయుత్యాత్త పమ్.
11 తుంరోయుతె ఓడ తరిు స్తమోత్యాత్త ప గోత్రా థీమ ఓంకి వాస మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు నయొంజి మల్ల త్యాప్తో్తరు.ల్లి  ఇ ఓంథాని పటంగానాతికి తినమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా అత్యాత్త పమత్తమ్.
12 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ మాసథోనియూ పరా ఓంతతె రోమింథె.యురుంచి, ఓంత కపర్మ్ తుం ఓంగాని పిల్లి పి ఇ ఓంథాని ముకితయ మతమత్త ప్పెని పద కొథ్ది పటంగానాతికి

వాస అగ్త ు నాయగ్గ కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు మత్యాత్త పమత్తమ్.
13 పతి స్తొ.కుత థ్దనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితె మా అల్ల త్యావాటిని ప్పెని పయుస పటంగానాతికి బ్బరమత్త ఆయుథె మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంజి, వా ఓంగు దగ్త ు నాయగ్గర్ పాదన తుం ఓంగ్త నా ఓంకి కూడి

వతమత్తసత అగ్త ు నాయగ్గ కూడి వతమత్త నాటోకి ఓంకి బోద కెత్యాత్త పమత్తమ్.
14 అసత తుంయతిరా ఇ ఓంథాని నాటెనుంగి ఓంచ వతమత్త లుథ్దయూ ఇ ఓంథాని ఒరొ నాటోడి మతెమత్త; అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఊథా ర్ ఓంగు పొండిని అమసుబ్బరమత్త ఆత్మనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది;

అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంజి, సేన బ్బరమత్త ఆకితిగా థేమటంగా మాటంగా కేంజ్త ఓంజోర మతెమత్త. పమలు కెతమత్త మాటాని క
15 అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది, థాని లోతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసతటోట్టిరుంచి, ఓం. ఆపాయ అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మామింథె.ని ఊడి: ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమటిని నమామత్తనె ఇ ఓంజోర మీరుంచి, ఓం

నిజ ఓంగా అనుంగికుట్టు. సుబకు, మీరుంచి, ఓం నా లోనుంగి వాస మ ఓంథాటి ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాప్పెని పమత్త పొం్త.
16 ఒరొ రోజు పాదన తుం ఓంగ్త నా ఓంకి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా థెయంజి మల్ల త్యామ్ ప్పెని పయుత ఒరొ పేకిటిని ఊడామత్త పొం్తమ్. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది స్తోథ్ద కెచి ఏత్తె ముచ్చి,

థాని యెజమనుంగిరిత ఓంకి బాగ్త  లబ్బరమత్త ఆమ్ స్త ఓంపాథ్దసాని పేకిడి; అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మాకు ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం ఓంగా వతెమత్త.
17 పమలు, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మా ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆటంగారిస, ఈ మనుంగిసరుంచి, ఓంత పర్లోకతె మ ఓంథాని గొప ఏర్ప థేమటె పనివారుంచి, ఓం.

మనాడు బేల ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన ఏ ఓందవాల ఇ ఓంథాని అరిు తోపిసతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కేంజ్తతెమత్త.
18 ఈల అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది సేన రోజుకు తుం ఓంజోర మతెమత్త. ఒరొ రోజు పమలు కోప ఏర్పరిస, థానాకె జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఊడి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థీనిని విడిస అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

ఇ ఓంజోర యేస కిరిసమత్తని ప్పెని పథేటె నీకు ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తనాన ఇ ఓంజోర ఆ థెయంజి మల్ల త్యాతోమత్తటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. జపునె అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విడిస అతెమత్త.

19 అసత, థాని థోరి ఓంపినె వాథాని ఆథాయమ్ అతెమత్త ఇ ఓంజోర థాని యెజమానుంగిరుంచి, ఓంత ఊడి, పమలు, సీలని ప్పెని పయుస బ్బరమత్త ఆజార తుంగ్త

మ ఓంథాని అథ్దకరిరితనగ్త ు నాయగ్గ గు ఓంజి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
20 ఓరిని అథ్దకరిరితనగ్త ు నాయగ్గ ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స: యూద్దు; అగ్గె మందవర్తతమత్త ఈ మనుంగిసరుంచి, ఓంత మన పటంగానాతె గొడవా తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,,
21 రోమింథె.యుర్తతమత్త మనా ఓంకి విరోద ఓంగా, మన ఆచార్కి ఓంకి వితమత్తరేక ఓంగా వేరే బోద కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
22 అసత జనమ ఓంత్యాత్త ప గు ఓంపుగా రే ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రోటికి వతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత అథ్దకరిరుంచి, ఓంత, ఓరి గుడాని ఈకి, ఓరిని తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పార కొథ్ది ఓంగ్త వాల

ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 ఓరిని బాగ్త  ద ఓంస్తమత్త పాయ, జెయుల కొథ్ది వాటి, ఓరిని జాగ్త ర్దగ్త  ఊడాటి ఇ ఓంజోర జెయుల కొథ్ది మ ఓంథాని ప్పెని పథా కొథ్ది ఓంకి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
24 ఆ ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియని ప్పెని పయుస ఓరిని లోపటె మ ఓంథాని జెయుల కొథ్ది వాటి, ఓరి కల్లి త ఓంకి గొలుసత బిగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
25 నడుజామ నర్క పమలు సీల థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వాటంగా పదమ్ పాడోర, పాదన తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం. జెయుల కొథ్ది మ ఓంథాని

కయుథ్దరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం వాటిని కేంజ్త ఓంజోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
26 మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ మ ఓంజి జెయుల కొథ్ది పునాథ్ద కదలమత్తట్టు. సుబ ప్పెని పద కొథ్ది బూక ఓంపొంమ్ పుటెమత్త పొం్త. జపునె తలుపుకతనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వీడి అత్యాత్త పమత్త. అ ఓంథోరి గొలుసత

కుసని పమానమ్ నెరవేర్స అత్యాత్త పమత్త.
27 అసత ఉ ఓంజోర మతమత్త జెయుల కొథ్ది ప్పెని పథా కొథ్ది తేథ్ద, జెయుల కొథ్ది తలుపుకతనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వీడి మ ఓందటంగామ్ ఊడొమత్త పొం్త. జెయుల కొథ్ది మ ఓంథాని

కయుద్దు; అగ్గె మందవర్త ఓంథోరుంచి, ఓం పారి అతోమత్తరి ఓంజి అనుంగికునుంగి ఓంజి, ఓని కసేర్ తీస ఓనికి ఓ ఓండు కొట్టు. సుబట్టికు ఓండన
28 అసత పమలు: నీకు నిమ్తెసుబ్బరమత్త ఆత్మ కూని తుం ఓంకు ఓండకిన. మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఇగేు నాయగ్గ మింథె.నామ్ ఇ ఓంజోర ప్పెని పద కొథ్ది కూక వాటి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
29 అసత ఓ ఓండు, కగ్త డా త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, లోపటికి మింథె.రిు అ ఓంజి, గ్త జ గ్త జ వొనుంగికోతర, పమలు సీలని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కల్లి తని

పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస,
30 ఓరిని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస్తోస: అయంజి మల్ల త్యానీర, ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తబ్బరమత్త ఆర్దనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర ఓరిని తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త .
31 థానికి ఓరుంచి, ఓం: ప్పెని పబు అతమత్త యేస కిరిసమత్తని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. అసత నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీ లోతోమత్తరుంచి, ఓం అ ఓంథోరుంచి, ఓం ర్చి ఏత్తె ముచ్చిస్తబ్బరమత్త ఆరితోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
32 ఓనికి నినె ఓని లోతోమత్తర్ ఓంథోరికి థేమటె మాటా బోథ్దస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
33 ఆ నర్క, ఆ స్తమయూతె ఓ ఓండు ఓరిని తీస్తోస, ఓరి పు ఓండితని నొర్త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు ఓని లోతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్

తీసతటోట్టిరుంచి, ఓంరుంచి, ఓం.

34 అసత ఓ ఓండు, ఓరిని లోనుంగి తీస్తోస, ఓరికి థోడా వాట్టొ. ఈ మత్త పొం్త. థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి, ఓని లోతోమత్తరుంచి, ఓం గూడ స్త ఓంతోస్త ఓంగా

మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తరుంచి, ఓం.
35 వెరివెకె, ఆ మనుంగిసరితని విడిసీముటి ఇ ఓంజోర ఆ నాటెని ప్పెని పథా కొథ్ది కెచి ఏత్తె ముచ్చి స్తయునుంగిరితని రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
36 జెయుల కొథ్ది ప్పెని పథా కొథ్ది పమలు ఓంకి ఈ కబురుంచి, ఓం కెచి ఏత్తె ముచ్చి, మీమింథె.ని విడుదల్ల త్యా తుం ఓంగ్త నా ఓంకి అథ్దకరిరుంచి, ఓంత ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం

సే ఓంత ఓంగా ఇ ఓంజె బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిట్టు. సుబ ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
37 థానికి పమలు: రోమింథె.యుర్తతమత్త మామింథె.ని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త కు ఓండా, అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఊడనాట్టు. సుబ తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని జెయుల కొథ్ది వాటిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. గోని

ఇ ఓంజెబోన్తోటెె ఓరికి త సాటినె మామింథె.ని విడిపిస్తన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఆల కుదరో. ఓర వాస మామింథె.ని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస ఓదవాల ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
38 స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత ఈ మటాని అథ్దకరిరుంచి, ఓంత తెల్లి య కెతోమత్తరుంచి, ఓం. ఈరుంచి, ఓం రోమింథె.యురుంచి, ఓంత ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజమత్తసత, వెరిస, వాస,
39 ఓర్గ్త ు నాయగ్గ బ్బరమత్త ఆతిమింథె.లడి, ఓరిని బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి తీస్తోస, పటంగానాతిని విడిస అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిట్టు. సుబ ఇ ఓంజోర ఓరిని తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
40 ఆలకె పమలు సీల జెయుల కొథ్దినుంగి ఓంచ బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి వాస, లుథ్దయూతె లోతికి అతోమత్తరుంచి, ఓం. అగ్త ు నాయగ్గ మతమత్త జతగాకిని ఊడి, ఓరిని

మ ఓందల్లి స బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి అతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 17

1 ఓరుంచి, ఓం అ ఓంపిప్తో్తరు.ల్లి , అపొంలోనియూ పటంగానాకిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అ ఓంజోర తెస్తలోనిక పటంగానాతికి వతోమత్తరుంచి, ఓం. ఆగ్త ు నాయగ్గ యూద్దు; అగ్గె మందవరితని పాదన గుడి

ఒరోటి మతెమత్త.
2 పమలు ఓని అల్ల త్యావాటిని ప్పెని పయుస, మూడు స్తొ.కుత రోజినె థేమటె మాటాని ఓరికి వివరిస కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
3 కిరిసమత్త బాథాకతరిస డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి తేథ్దతో ఇ ఓంజి, మమాసుబ్బరమత్త ఆత్మ బోథ్దసాని ఈ యేసే కిరిసమత్త ఇ ఓంజోర ఓరికి వివరిస కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
4 ఓరి మాటాని కేంజ్త ఓంజమత్త కొ ఓంత మ ఓంథ్ద జనుంగిరుంచి, ఓంత, బ్బరమత్త ఆకితిగా మ ఓంథాని సేన మ ఓంథ్ద గ్నియూ ఇత్త పాయ,రకు బాస్త తిరియన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, మరియూద మ ఓంథాని

సేన మ ఓంథ్ద నాటోకు నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి, పమలు సీలనితోటె కల్లి యు థేమటిని మొడకో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
5 గోని నమాసుబ్బరమత్త ఆత్మల్లొ. గోన కొ ఓంత మ ఓంథ్ద యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత కుటంగా గోత్రా తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, పొంర్ ఓంబోకురితని ఎ ఓంబాటె వాటి, గు ఓంపు కూడి, పటంగానమ ఓంత్యాత్త ప గోల్ల త్యా

గోల్ల త్యా తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం యూస్తోని లోతెమత్త పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాస, పమలు సీలని పటంగానాతె ప్పెని పద కొథ్దినగ్త ు నాయగ్గ గు ఓంజి వాదవాల ఇ ఓంజోర
పయతనమ్ తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.

6 అసత ఓరిని అగ్త ు నాయగ్గ ఊడోక, యూస్తోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద జతగాకితని ఆ నాటేని ప్పెని పద కొథ్దినగ్త ు నాయగ్గ గు ఓంజి వాస: లోకతిమత్తని త్యాత్త పరుంచి, ఓంమారుంచి, ఓం తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,

బాద వాటంగాన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇగ్త ు నాయగ్గ గూడ వాస మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
7 ఓరికి యూస్తోనుంగి జేగా ఇత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఈర్ ఓంథోరుంచి, ఓం యేస ఇ ఓంథాని వేరే ఒరొ రాజు ఈరికి మింథె.నొ ఇ ఓంజి కెచుి ఏత్తె ముచ్చి, కెయుస్తరుంచి, ఓంకు విరోద ఓంగా

పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కేంజ్తయతోరుంచి, ఓం.
8 ఈ మాటాని కేంజ్త ఓంజమత్త జనాకు నినె ప్పెని పథా కొథ్దికు సేన వెరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
9 ఆపాయ ఓరుంచి, ఓం యూస్తోనగ్త ు నాయగ్గ మల్ల త్యారొ డొల్లి మింథె.గ్త లోమత్తర్గ్త ు నాయగ్గ జామింథె.ని తీస ఓరిని విడిదల్ల త్యా తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
10 నర్క వతమత్తసత జతగాకుత, పమలు సీలని బెరయతికి రోతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి యూద్దు; అగ్గె మందవరితన పాదన గుడిథ్దకి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
11 ఆ పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం థేమటె మాటాని స్త ఓంతోస్త ఓంగా నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం. పమలు కెతమత్త బోథా నిజమా అయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంజి పతి రోజు

థేమటె మాటా స్తథ్దవి పరిచ్చమి ఏత్తె ముచ్చి తుం ఓంగ్త టంగామ్ థోరి ఓంపినె తెస్తలోనిక పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓంక ఓంటె మ ఓంచవారుంచి, ఓంగా మతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓర్మటె థీబె మ ఓంథ్ద మరియూదగ్త ల్ల త్యా గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేసాతె మతమత్త నాటోకు, మనుంగిసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం థెమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
13 బెరయతె గూడ పమలు థేమటె మాటా బోథ్దస్తనొ ఇ ఓంజోర తెస్తలోనికతె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత కేంజ్త ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ గూడ వాస,

జనాతిని రచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిగోకి ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి ఉతే గోత్రాగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
14 జపునె జతగాకుత, పమలుని స్తముథాఆంథ్రేతరిు రోతోమత్తరుంచి, ఓం. సీల, తీమోతి అగ్ు నాయగ్గ ఆ ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, అతోమత్తరుంచి, ఓం.
15 పమలుని సాగ్త రోతమత్తనా ఓంకి అతోమత్తరుంచి, ఓం ఓనిని ఏథే ఓంస పటంగానథాక తీస్తతోమత్తరుంచి, ఓం. అగ్త ు నాయగ్గ పమలు ఓరితోటె, సీలని తీమోతిని జపునె

వరిుర్ ఇ ఓంజోర కబురుంచి, ఓం కెచి ఏత్తె ముచ్చి రోత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓరుంచి, ఓం థెమింథె.నుసుర్కు మ్రారి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
16 ఏథె ఓంస పటంగానాతె పమలు ఓరిస ఓంక ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఆ పటంగానమ్ పొంతిమేకినితోటె ని ఓండి మ ఓందటంగామ్ ఊడి, ఓని

రుంచి, ఓందయూతె సేన బాదపరొ తుంగ్త పొం్త.
17 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి పాదన గుడిథె యూద్దు; అగ్గె మందవరితనితోటె, బ్బరమత్త ఆకితిగా మ ఓంథాని వేరే జనాకినితోటె, మల్ల త్యారొ డొల్లి స్త ఓంత బ్బరమత్త ఆజారితె కల్లి యుతోరుంచి, ఓంతోటె

పతి రోజు వాథ్ద వాటోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
18 అసత ఎపికురుంచి, ఓంరుంచి, ఓంత, స్తోమత్తయురుంచి, ఓంత అతమత్త గాంజి మల్ల త్యానిరుంచి, ఓంత కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఓనగ్త ు నాయగ్గ వాథ్ద వాటోమత్తరుంచి, ఓం. కొ ఓంత మ ఓంథ్ద: ఈ వదర్న్తోటెె ఓరికి త ఓండు కెతమత్తనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది

బాత ఇ ఓంజోర ఆసతమ్ ఆడోమత్తరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఈ ఓండు వేరే థేవ
19 అసత ఓరుంచి, ఓం ఓనిని అరియోపగ్త  ఇ ఓంథాని స్త ఓంగ్త తికి తీస్తోస: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కెత్యాత్త పమత్తని ఈ కొతమత్త బోదతిని మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసత ఓండొచాి ఏత్తె ముచ్చి?
20 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కొతమత్త కబురితని కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినీన. థాని అర్ కొథ్దిమ్ బాత ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసత ఓండవాల ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.

21 (ఆ యేథె ఓంస పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం, నినె అగ్త ు నాయగ్గ కపర్మ్ తుం ఓంగాని వేరే జనాకుత అ ఓంథోరుంచి, ఓం బేదనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ కొతమత్త కబురుంచి, ఓం

కేంజ్త ఓంజటాతె, కెతమత్తటాతె ఓరి స్తమయతిని గ్త డపన్తోటెె ఓరికి తరాస మతోమత్తరుంచి, ఓం).
22 అసత పమలు, స్త ఓంగాతె నడుమ తేథ్ద: ఏథె ఓంస పటంగానాతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరే, పతిథా ఓంటె మీరుంచి, ఓం థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ సేన బ్బరమత్త ఆకితి

మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరినినా ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడనాన.
23 బేలయుతుంకు, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీ పటంగానాతె ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఊడమత్తసత, మీరుంచి, ఓం థేవాకిని మొడకతని జేగాతె, ఎర్కతయోంజి మల్ల త్యా థేమటి ఓంకి్రొ టింకిి ఇ ఓంజి రాస

మతమత్త ఒరొ గ్త థె కొథ్ది ప్తీసమ్ ఇత్తొటంగాతిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడామత్త పొం్తన. మీరుంచి, ఓం తెల్లి యోకత మొడకతని ఆ థేమటిని గురుంచి, ఓం ఓంచే ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీకు కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినాన.
24 లోకతిని, ఈ లోకతె మ ఓందనవాటాట్టినిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని తుం ఓంగ్త  తుంగ్త థేమ ఓండు, ఆకస్తతికి బూమింథె.తికి ప్పెని పబు ఆస మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఓండు. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి

మనుంగిసరితని కయుకినితోటె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుత్యాత్త పమత్తని గుడి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,నే ఓ ఓండు కపర్మ్ మన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని.
25 ఓ ఓండు అ ఓంథోరికి పానతిని, ఊపిరితిని, మల్ల త్యారొ డొల్లి అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని ఈదన్తోటెె ఓరికి త ఓండు. మనగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఓనికి కవల్ల త్యాస్తమత్తద్దు; అగ్గె మందవ బాతిలరొ డొల్లి. మనుంగిసరితని

కయుకిని పనుంగి ఓంగు ఓనికి స్తరి అయోంజి మల్ల త్యా.
26 మనుంగిసర్తతమత్త అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కుల్ల త్యాతోమత్తరిని ఒరోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థోరి ఓంపినె పుటిట్టిస, ఓరుంచి, ఓం ఈ లోకతె కపర్మ్ మ ఓందని కల్ల త్యాతిని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస, ఓరి జేగ్త తికి గ్ట్టు. సుబట్టికు తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, మింథె.నొ.
27 ప్పెని పబు అతమత్త ఓనిని ఓరుంచి, ఓం పునుంగిసూతడి ఓనిని కేంజ్తటి తెలుసకు ఓండవాల ఇ ఓంజి ఆల తుం ఓంగొ తుంగ్త. ఓ ఓండు మనమటె బేన్తోటెె ఓరికి తనికి గూడ

దూర్ ఓంగా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండయోంజి మల్ల త్యా.
28 బారితుంకు మనాడు ఓనమటె బ్బరమత్త ఆతకనాడు, కదల్ల త్యానాడు, మ ఓందనాడు. ఆలకె మీ కవిరుంచి, ఓంత కొ ఓంథోరుంచి, ఓం: మనాడు గూడ ఓని

స్త ఓంత్యాత్త పనమ్ ఇ ఓంజి కెచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
29 మనాడు థేమటె స్త ఓంత్యాత్త పనమాస మింథె.నామ్ గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మనుంగిసరితని తెల్లి వితోటె, కయుకినితోటె తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, అమింథె.రిపిస్తమత్త బ్బరమత్త ఆ ఓంగార్మ్,

యె ఓండి, రాయు ఈటి ఓంకి స్తమాన ఓంగా థేమ ఓండు మింథె.నొ ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజ మనాడు అనుంగికు ఓండగూడో.
30 మనాడు థేమటిని పున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజితనె ఓ ఓండు మనాని ఉడి ఊడాటె మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. గోని ఇ ఓంజెబోన్తోటెె ఓరికి త బెగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని మనుంగిసర్త ఓంథోరుంచి, ఓం

మారుంచి, ఓం మనుంగిస ఏ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త.
31 ఓ ఓండు ఒరొ రోజిని నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తొ.మత్త పొం్త. ఆ రోజినే ఓ ఓండు యేర్ ఏర్పర్స్తమత్త మనిసని మూల్ల త్యా ఓంగా ఈ లోకతిని నీతిగా నాయమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,తో.

ఆ మనిసని సామతెనుంగి ఓంచ ఓ ఓండు మల్ల త్యారొ డొల్లి తేచి ఏత్తె ముచ్చితోమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఇము ఇమ్వ కచి ఏత్తె ముచ్చిద ఓంగా జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,తెమత్త ఇ ఓంజి అ ఓంథోరికి ఊపిస్తొ.మత్త పొం్త ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
32 డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరుంచి, ఓం తేతమత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజమత్తసత, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఓనిని ఆసతమ్ తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ

కెతమత్తనద్దు; అగ్గె మందవ ఇ ఓంకొరొ రోజు కేంజ్త ఓంజిత్యాత్త పమత్త ఓంల ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.

33 ఆల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా పమలు ఓరి నడుమనుంగి ఓంచ థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
34 అతుంకు కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఓనిని ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆడిస అతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓర్మటె స్త ఓంగాతె నాయతిపతి అతమత్త థ్దయొనిసయు ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు, మల్ల త్యారొ డొల్లి

థామరి ఇ ఓంథాని ఒరొ నాటోడి, ఇ ఓంక ఈరితోటె కల్లి యు ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద గూడ న

Koya NT, Acts 18

1 ఆపాయ పమలు, ఏథే ఓంస పటంగానాతిని విడిస కొరి ఓంతుం పటంగానాతికి వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
2 అగ్త ు నాయగ్గ పొం ఓంతుం థేస్తతోమత్త ఓండతమత్త ఆకిలరొ డొల్లి ఇ ఓంథాని ఒరొ యూద్దు; అగ్గె మందవ ఓండు ఓని ముతెమత్త పిరిసతలరొ డొల్లి మతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరిని పమలు ఊడి ఓరి లోనుంగి

అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. యూద్దు; అగ్గె మందవర్త ఓంథోరుంచి, ఓం రోమా పటంగానతిని విడిస థాయవాల ఇ ఓంజోర కరొ డొల్లిమథ్ద
3 ఓరుంచి, ఓం డేరా కుటాట్టిని పని తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరాస మతోమత్తరుంచి, ఓం. పామలుగూడ అథె కొథ్ది పని తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి త ఓండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓర్గ్త ు నాయగ్గ మ ఓంజి ఆ పని తుం ఓంగోర

మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
4 ఓ ఓండు పతి స్తొ.కుత థ్దనాతె, పాదన గుడిథ్దకి అ ఓంజి, యూద్దు; అగ్గె మందవరితనగ్త ు నాయగ్గ, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతోమత్తర్గ్త ు నాయగ్గ వాథ్ద వాటి ఒపి ఏర్పస్తోర వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
5 మాసథోనియూతెనుంగి ఓంచ సీల, తీమోతి వతమత్తసత, సేన పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యాతోటె యేసే కిరిసమత్త ఇ ఓంజి పమలు యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి గ్టిట్టి ఓంగా

సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
6 ఓరుంచి, ఓం ఓనిని ఎథ్దరిస మయుతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ఓ ఓండు ఓని గుడాని ద్దు; అగ్గె మందవలుపి మీ నాస్తనానికి మీరే బాద్దు; అగ్గె మందవంజి మల్ల త్యారితనయుతీరి. థీ ఓంటే నాకు

బాత పొంతిమత్తలరొ డొల్లి. ఇ ఓంజెటినుంగి ఓంచ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని యూద్దు; అగ్గె మందవర్తయోంజి మల్ల త్యా వేరే జనాతగ్త ు నాయగ్గ థెయుత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర ఓరితోటె కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
7 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ అ ఓంజి థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బ్బరమత్త ఆకితి త్యాత్త పస మ ఓంథాని యుసమత్త ఇ ఓంథాని ఒరోని లోతికి వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓని లోనుంగి పాదన గుడిథ్దకి దగ్త ు నాయగ్గర్

మతెమత్త.
8 పాదన గుడిథె ప్పెని పద కొథ్ది అతమత్త కిరిసర్కింకి సుబ్బ ఓని లోతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓంగూడ ప్పెని పబుని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక కొరి ఓంతుం పటంగానాతె

సేనమ ఓంథ్ద కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి, నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి, బావిమత్తస్తమ్ తీసతటోట్టిరుంచి, ఓం.
9 ఒరొ నర్క థేమడు పమల్లి  ఓంకి వేడకస: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వెర్ కొథ్దికు ఓంటా తిరియూ, కొట్టొ. ఈ  మ ఓంథొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది.
10 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీతోటె మింథె.నానుంగి. నీకు బాత ్రొ  పొం్ర్పమాదమ్ జర్గొ. నీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బేన్తోటెె ఓరికి తగుడ కయుకు వాటో. నా స ఓంక సేనమ ఓంథ్ద ఈ

పటంగానాతె మింథె.ె మిున్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి పమల్లి నితోటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

11 ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గ ఒరొ ఏ ఓండాథ్దనర్ అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంజి థేమటె మాటాని ఓరికి బోథ్దస్తోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
12 గ్త ల్లి రొ డొల్లియోనుంగి ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఆకయూ నాటెనికి అతిపతిగా మతమత్తసత యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఏకమాస పమల్లి ని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస ఓనిని

ప్పెని పయుస నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటంగాతికి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తీస తతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 ఈ మనుంగిస ఓండు మన ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి వెతే గోత్రాక ఓంగా థేమట్టు. సుబని మొడకవాల ఇ ఓంజోర బోథ్దస్తనొ ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజర కెతోమత్తరుంచి, ఓం .
14 పమలు తిరియని స్తమయూతె గ్త ల్లి రొ డొల్లియోనుంగి యూద్దు; అగ్గె మందవరితని ఊడి: యూద్దు; అగ్గె మందవరితనీర, థీ ఓంటే ఈ ఓండు బేదనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తపు ఏర్ప తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,

మతుంకు, ఇలురొ డొల్లికు, బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అనాంజి మల్ల త్యాయమ్ జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ, మతుంకు థీని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓపిక ప్పెని పయుస కేంజ్త ఓంజటంగామ్ నాయూ ఓంగా మ ఓందకోరి .
15 గోని ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్దిబోన్తోటెె ఓరికి త మాటా ఓంకి, ప్పెని పథేటి ఓంకి, మల్ల త్యారొ డొల్లి మీ మత్యాత్త పమత్తతనికి స్త ఓంబ్బరమత్త ఆ ఓంథ్దస్తమత్తద్దు; అగ్గె మందవగా మింథె.నా. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థీనిని విచార్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నాకు

మనుంగిస ఇలరొ డొల్లి. థీనిని మీర ఊడుకునుంగిట్టు. సుబట్టి ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
16 ఓరిని నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ తుంరుంచి, ఓంసత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
17 అసత అ ఓంథోరుంచి, ఓం పాదన గుడిథె ప్పెని పథా కొథ్ది అతమత్త స్తొ.సమత్తసని ప్పెని పయుస, నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని త ఓంతోరుంచి, ఓం. గోని జర్గ్త  తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడి

గ్త ల్లి రొ డొల్లియోనుంగి బాత లకత తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ల్లొ. గోనరొ డొల్లి.
18 పమలు సేన రోజుకు కొరి ఓంతుం పటంగానాతె మతమత్త పాయ, జతగాకితని మ ఓందల్లి స సీరియూ థేస్తతికి థాయనా ఓంకి ఓడ తరో తుంగ్త.

పిరిసతలరొ డొల్లి, ఆకిలరొ డొల్లి గూడ ఓనితోటె అతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓనికి ఒరొ మొకుతబ్బరమత్త ఆడి మతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి అరిథె కేంజ్త ఓంకెుయతె తల్ల త్యాకయు కొరుంచి, ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
19 ఓరుంచి, ఓం ఎపేసకు వతమత్తసత పిరిసతలరొ డొల్లి ఆకిలరొ డొల్లిని అగ్త ు నాయగ్గ విడిసస, ఓ ఓండు పాదన గుడిథ్దకి అ ఓంజి యూద్దు; అగ్గె మందవరితనితోటె వాథ్ద వాట్టొ. ఈ మత్త పొం్త.
20 ఓనిని ఇ ఓంక కొ ఓంత కల్ల త్యామ్ అగేు నాయగ్గ మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం తల్ల త్యాప్తో్తరు.మత్త పొం్తరుంచి, ఓం. గోని ఓ ఓండు థానికి ఒపు ఏర్పకున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిక,
21 బేలయుతుంకతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వాదని ప ఓండు ఓంతె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓందవాల; థేమటె ఇస్తట్టిమతుంమత్తకు మల్ల త్యారొ డొల్లి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీయగ్త ు నాయగ్గ

వెయుత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని మ ఓందల్లి స ఓడ తరిు ఎపేసనుంగి ఓంచ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి,
22 కెయుస్తరియూ పటంగానాతికి వాస, అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓం ఓంచ ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి అ ఓంజి స్త ఓంగ్త తోమత్తరిని మ ఓందల్లి స, అ ఓంతియోకియూతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
23 ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గ కొ ఓంత కల్ల త్యామ్ మతమత్త పాయ, గ్త లతియూ, పురొగ్నియూ ఇత్త పాయ,యూ పరా ఓంత్యాత్త పతె కచి ఏత్తె ముచ్చిద ఓంగా ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర ససూరితని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపర్స్తొ.మత్త.
24 అసత అలకఅ ఓంథ్దరియూ పటంగానాతె పుటంగామత్త అపొంల్లొ. గోనరొ డొల్లి ఇ ఓంథాని ఒరొ యూద్దు; అగ్గె మందవ ఓండు ఎపేస పటంగానాతికి వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓ ఓండు మ ఓంచగా

తిరియన్తోటెె ఓరికి త ఓండు, థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకతనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటె గొప ఏర్ప ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంతోమత్త ఓండుగా మతోమత్త.
25 ఓ ఓండు థేమటె అరిు గురుంచి, ఓం ఓంచ తెలుసతనుంగి ఓంజి, ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె ని ఓండోమత్త ఓండాస, థేమటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ సేన పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యాతోటంగా బోథ్దస్తోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓ ఓండు యోవానుంగి ఇతమత్త బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ మటి ఓంకేంజ్త తెలుసతనుంగి ఓంజి మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

26 ఓ ఓండు పాదన గుడిథె దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా తిరియనా ఓంకి మొదల్లి స్తమత్తసత, ఆకిలరొ డొల్లి పిరిసతలరొ డొల్లి, ఓని మాటాని కేంజ్త ఓంజి ఓనిని దగ్త ు నాయగ్గడికి తీస

తచి ఏత్తె ముచ్చి, థేమటె అరిథె గురుంచి, ఓం ఓంచ తేటంగా ఓంగా ఓనికి వివరిస కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
27 ఆపాయ ఓ ఓండు అకతయతికి థాయవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుటంగాట్టిసత, ససూరుంచి, ఓంత ఓనిని దగ్త ు నాయగ్గడికి సేరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్సకు ఓండవాల ఇ ఓంజి ఎపేసతె

మ ఓంథాని జతగాకి ఓంకి ఒరో ఉతమత్తర్మ్ రాస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
28 ఓ ఓండు అగ్త ు నాయగ్గ వతమత్తసత థేమటె మాటంగాతెనుంగి ఓంచ యేసే కిరిసమత్త ఇ ఓంజోర యూద్దు; అగ్గె మందవరితనితోటె దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా వాథ్దవాటి, థేమటె

దయూతె నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టి ససూరిత ఓంకి సేన సాయ ఓంగా మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 19

1 అపొంల్లొ. గోనరొ డొల్లి ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు కొరి ఓంతుం పటంగానాతె మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, పమలు మ్తెర్క పరా ఓంత్యాత్త పకతనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర ఎపేస పటంగానాతికి వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అగ్త ు నాయగ్గ

కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ససూరితని ఊడి:
2 మీరుంచి, ఓం నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటంగాట్టిసత, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతిని ఏ ఓంతీరే ఇ ఓంజి తల్ల త్యాపొంమత్త. థానికి ఓరుంచి, ఓం: సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ మింథె.న్తోటెె ఓరికి త

ఇ ఓంజి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బెసతగూడ కేంజ్త ఓంజిలరొ డొల్లిమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
3 అసత ఓ ఓండు: ఆలయుతుంకు మీరుంచి, ఓం బేల ఓంటి బాపిమత్తస్తమ్ తీసతట్టీర్ ఇంజోరె తట్టిర్ ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త. థానికి ఓరుంచి, ఓం: యోవానుంగి ఇతమత్త

బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసతటాట్టిమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
4 థానికి పమలు: యోవానుంగి, ఓనికి ప్పెని పరికె వాథాని కిరిసమత్త యేసని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకునుంగి ఓంజి మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర జనాతికి కెచి ఏత్తె ముచ్చి , పాపకు

విడిస మ ఓందవాల్లి  ఓంజి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ ఇతోమత్తగ్త థా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
5 ఓరుంచి, ఓం ఆ మాటా కేంజ్త ఓంజి ప్పెని పబు అతమత్త యేసని ప్పెని పథేటె బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
6 మల్ల త్యారొ డొల్లి పమలు ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటంగామత్తసత సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రోటికి వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త . అసత ఓరుంచి, ఓం వేరే

బాసాతోటె తిరియుతో; థేమటే మాటా కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
7 అగ్త ు నాయగ్గ థాథాపు పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు మ ఓంథ్ద మొగ్త వారుంచి, ఓం మతోమత్తరుంచి, ఓం.
8 ఆపాయ పమలు పాదన గుడిథ్దకి అ ఓంజి దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా బోథ్దస, మూడు నెలుత థేమ ఓండు పాల్లి సాని థేస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరితోటె

వాథ్దస్తోర, బుథ్ద కొథ్ది కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఓరి రుంచి, ఓందయతిని గ్టిట్టిపరిస, నమోసుబ్బరమత్త ఆత్మక, జనాతె ఎద్దు; అగ్గె మందవటె ఈ అరిుథె గురుంచి, ఓం ఓంచ మయుతోరుంచి, ఓం. అసత పమలు ఓరిని

విడిసస, ససూరితని ఓర్గ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ వేరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, తుంర్నుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంథాని ఒరోని బ్బరమత్త ఆడిథె పతి రోజు అ ఓంజి తిరియోర వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
10 రొ ఓండు ఏ ఓండుకు ఈల జర్గ్ తుంగ్త పొం్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఆసయూతె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ప్పెని పబు అతమత్త యేసని

మాటంగా కేంజ్త ఓంజోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
11 థేమ ఓండు పమల్లి ని కయుథె గొప ఏర్ప ఆచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిర్ంజి మల్ల త్యాపరా తుంగ్తని పనుంగి ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని జరిపిస్తొ.మత్త.
12 ఓని ఒల కొథ్దినుంగి ఓంచ క ఓండవతిని, దసమత్తని తీస వాస, రోగాకు మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాట్టు. సుబమత్తకు, ఓరుంచి, ఓం రోగాతెనుంగి ఓంచ బాగాస అతోమత్తరుంచి, ఓం.

థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పయుతోరిని థెయంజి మల్ల త్యాకు విడిస అత్యాత్త పమత్త.
13 అసత నాకితని ఎ ఓంబాటె ఉడాుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిని కొ ఓంతమ ఓంథ్ద వడేుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర్తమత్త యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత, థెయూంజి మల్ల త్యాకు ప్పెని పయుతోర్గ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి, ప్పెని పబు అతమత్త యేసని

ప్పెని పథెటె థెయూంజి మల్ల త్యాకిని గ్ర్మవాల్లి  ఓంజి ఆ వడేుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిరుంచి, ఓం: పమలు కెత్యాత్త పమత్తని యేసని ప్పెని పదటె మీ
14 ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి అతమత్త సేతవానుంగి ఇ ఓంథాని ఒరొ యూద్దు; అగ్గె మందవని ఏడురుంచి, ఓం మరుంచి, ఓంత ఈల తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం .
15 థానికి ఆ థెయంజి మల్ల త్యామ్ ఓరిని ఊడి: నాకు యేస తెలుస, పమలు గూడ నాకు తెలుస; గోని మీరుంచి, ఓం బేన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
16 థెయంజి మల్ల త్యామ్ ప్పెని పయుతో ఓండు ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,రి ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస, కల్ల త్యాబ్బరమత్త ఆరిస గుడా ఓంగు ఈకో తుంగ్త. అసత ఓరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆరిబాత ఓంగా థెబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బకు తగ్నియూ ఇత్త పాయ,ల్లి స

ఆ లోతెమత్తనుంగి ఓంచ ప్పెని పచి ఏత్తె ముచ్చి పారతతిమత్త మింథె.రో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
17 ఈ కబురుంచి, ఓం ఎపేస పటంగానాతె కపర్మ్ మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి, వేరే జనతోమత్తరికి తెల్లి యుతసత ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం సేన వెరో తుంగ్తరుంచి, ఓం. ప్పెని పబు

అతమత్త యేసని ప్పెని పథేరుంచి, ఓం సేన గొప ఏర్ప ఓంగా అతెమత్త.
18 కొతమత్త ఓంగా నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిర్మటె సేన మ ఓంథ్ద వాస ఓరుంచి, ఓం తుం ఓంగ్త  తుంగ్తవాటిని అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఊడనాట్టు. సుబ ఒపు ఏర్పకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
19 గ్ర్ుడు విజెఅ తుం ఓంగాని సేన మ ఓంథ్ద ఓరి పుస్తమత్తకకు తచి ఏత్తె ముచ్చి, అ ఓంథోరి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పొండిస వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం; వాటి లకత ఏబ్బరమత్త ఆయు వెయుకిని

ఎ ఓండి డబుర్కింకి సుబ్బ అత్యాత్త పమత్త.
20 ఆల థేమటె మాటా బ్బరమత్త ఆల్ల త్యా ఓంగా పాకి ప్పెని పర్సమత్త పొం్త.
21 ఈల జర్గ్త  తుంగ్త పాయ, పమలు మాసథోనియూ, అకయూ థేసాకు ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ థాయవాల్లి  ఓంజి ఓని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతె

అనుంగికునుంగి ఓంజి, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అగ్త ు నాయగ్గ అతమత్త పాయ రోమా పటంగానాతికి గూడ అ ఓంజి ఊడవాల ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
22 ఆల కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఓ ఓండు, ఓనికి సాయ ఓంగా మ ఓంథాని తీమోతి, ఎర్సమత్తని మాసథోనియూతికి రోచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓ ఓండు ఆసయూతె ఇ ఓంక కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

రోజుకు ఆ ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
23 ఆ రోజితనె ఈ అరిుథె గురుంచి, ఓం ఓంచ ప్పెని పద కొథ్ది గోల్ల త్యా జర్గ్ తుంగ్త పొం్త.

24 బేలయుతుంకు థెమ్తెతిరియు ఇ ఓంథాని ఒరొ కమ ఓంసాల్లి  అర తుంగ్తమింథె. థేవి గుడిగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని తిసమత్త గుడు ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని వె ఓండితోటె తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, , ఓని

పనివారికి సేన లబ్బరమత్త ఆమ్ కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త పొం్త.
25 ఓ ఓండు ఈరిని, ఇ ఓంక ఈలో ఓంటి పని తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తర్ ఓంథోరిని గు ఓంపుకూడ వాటి: జతగాకితనీర, మనాడు ఈ పని తుం ఓంగ్త టంగామ్

థోరి ఓంపినె మన బ్బరమత్త ఆద్దు; అగ్గె మందవకు మ ఓంచగా గ్త డస్తో ఓంథె ఇ ఓంజి మీకు ఎర్కెత.
26 ఈల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, కయుకినితోటె తుం ఓంగ్త  తుంగ్త థేవాకు థేవాకతయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంజోర ఈ పమలు కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినొ. ఇగ్త ు నాయగ్గ ఎపేస పటంగానాతె మానుసుర్కు మ్రాతమ

అయోంజి మల్ల త్యాక, ఆసయూ థేస్తమ ఓంత్యాత్త ప సేన మ ఓంథ్దతికి బోథ్దస జనాతిని ఓని పకతతికి జరుంచి, ఓంచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజ్తీరి.మత్తరి, ఊడి
మింథె.నీరి.
27 ఈల ఓ ఓండు తుం ఓంగ్త టంగామ్ థొరి ఓంపినె మన పని పాడాస థెయుతె. అచుి ఏత్తె ముచ్చిటె అయోంజి మల్ల త్యాకత, గొప ఏర్ప థేవి అతమత్త అర తుంగ్తమింథె. థేవిని

గుడిగూడ లకత ఇల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండా థెయుతె. ఇ ఓంక ఆసయూ థేస్తమ ఓంత్యాత్త ప, ఈ లోకమ ఓంత్యాత్త ప గూడ థాని గొప ఏర్ప ప్పెని పథేరుంచి, ఓం అరిస థెయుతె
ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
28 ఓరుంచి, ఓం ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజమత్తసత సేన కోప ఓంతోటె ని ఓండి: ఎపేసరితని థేవి అతమత్త అర తుంగ్తమింథె. థేవే గొప ఏర్ప థేవి ఇ ఓంజోర కూక వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
29 ఆ పటంగానమ్ సేన గ్త  ఓందర్గోల్ల త్యా ఓంగా మతెమత్త. పమల్లి నితోటె కల్లి యు వతమత్త మాసథోనియూ నాటేన్తోటెె ఓరికి తర్తమత్త గాయస, అరిస్తమత్తరుంచి, ఓంతని ఓరుంచి, ఓం

ఏక ఓంగా ప్పెని పయుస మ ఓండపతికి గు ఓంజి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
30 పమలు జనాతగ్త ు నాయగ్గ థాయవాల అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి గోని ససూరుంచి, ఓంత ఓనిని ఆబ్ తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
31 పమల్లి ని జతగాకతమత్త కొ ఓంత మ ఓంథ్ద నాయకురుంచి, ఓంత ఆసయూ థేసాతె మతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఆ స్త ఓంగాతికి థాయొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర

ఓనికి కబురుంచి, ఓం రోతోమత్తరుంచి, ఓం.
32 స్త ఓంగాతె గ్త ల్లి బుల్లి  వాస, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఈల, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఆల తిరియుతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం బాత్యాత్త ప కొథ్దిని ప్పెని పయుస అగ్త ు నాయగ్గ కూడి వతోమత్తరో

సేన మ ఓంథ్దకి ఎర్కతలరొ డొల్లి.
33 అసత యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత అలకఅ ఓందరుంచి, ఓం ఇ ఓంథాని ఒరోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంథోరి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యావాటంగానా ఓంకి తుంర్స్తమత్తసత, గు ఓంపుతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓనిని

మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గు ఓంజోమత్తరుంచి, ఓం. అసత అలకఅ ఓందరుంచి, ఓం జనాతోమత్తటె తిరియనా ఓంకి కయుస్తయుగ్త  తుం ఓం
34 ఓ ఓండు యూద్దు; అగ్గె మందవడి ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం తెలుసతనుంగి ఓంజి, ఎపేసరితని అర తుంగ్తమింథె. థేవే గొప ఏర్ప థేవి ఇ ఓంజోర రొ ఓండు గ్త  ఓంటా జేపు ఓరుంచి, ఓం ఏక ఓంగా

కేంజ్తయోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
35 అసత ఆ పటంగానాతికి కర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ జనాతిని కొట్టొ. ఈ  మ ఓంథాటి ఓంజి కెచి ఏత్తె ముచ్చి: ఎపేసరితనీర, గొప ఏర్ప థేవి అతమత్త అర తుంగ్తమింథె. థేవిని ప్పెని పద కొథ్ది గుడి

ఎపేస పటంగానాతె మింథె. ఓంథె. ఆలకె ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ అర్ుత పొంతిమే గూడ ఈ పటంగానాతె వ

36 ఆలయుతుంకు థీనికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం తిరియన్తోటెె ఓరికి త ఓండు బేన్తోటెె ఓరికి తగూడ ఇలరొ డొల్లి. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం ఆర్టంగాపరిస బాత తుం ఓంగ్త కు ఓండా మ ఓందనా ఓంకి

ఊడాటి.
37 ఈ మనుంగిసరితని మీరుంచి, ఓం ఇగ్త ు నాయగ్గ తీస తతీమత్తరి. ఈరుంచి, ఓం మీ గుడిథె థొ ఓంగ్త తనమ్ తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తర్యోంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓం; మీ థేవిని దూసస్తన్తోటెె ఓరికి తర్యోంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓం.
38 థెమ్తెతిరియు ఓంకి, ఓని పనివారి ఓంకి బేన్తోటెె ఓరికి తని పొంర్ునమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని యెవగ్త ర్మ్ మతుంకు, నియూమ్ తుం ఓంగ్త నా ఓంకి కోరుంచి, ఓంట్టి మింథె. ఓంథె;

నియూతిపతిరుంచి, ఓంత మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి అగ్త ు నాయగ్గ ఒరో ఓంకొరొ వాథ్దస్తవాల.
39 మీరుంచి, ఓం వేరే బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తుం ఓంగ్త వాల్లి తుంకు థానిని స్త ఓంగ్త తె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తుం ఓంగాటి .
40 ఇ ఓంజె జర్గ్త  తుంగ్త గోల్ల త్యాగురుంచి, ఓం ఓంచ మనాడు బాత కర్నమ్ కెతిమత్తలరొ డొల్లిడు. ఈల మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థీనిని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగుత, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ

తపు ఏర్ప తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తర్యుత్యాత్త పమత్తమ్ ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి,
41 ఓరిని రోచి ఏత్తె ముచ్చి స్త ఓంగ్త తిని ఆబ్ తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.అథాంజి మల్ల త్యాయమ్

Koya NT, Acts 20

1 ఆ గొడవా ఆ ఓంగ్త  తుంగ్త పాయ పమలు ససూరితని ఓనగ్త ు నాయగ్గ కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స ఆథార్ మాటా కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని మ ఓందల్లి స మాసథోనియూ

థాయనా ఓంకి బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరొ తుంగ్త పొం్త.
2 ఓ ఓండు ఆ థ్దకత ఓంత్యాత్త ప ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి, ససూరిత ఓంకి మ ఓంచ బుథ్ద కొథ్ది కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యాపరిస గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
3 అగ్త ు నాయగ్గ ఓ ఓండు మూడు నెలుత మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఆపాయ అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఓడ తరిు సీరియూ థేస్తతికి థాయవాల ఇ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా,

యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓని గురుంచి, ఓం ఓంచ కుటా గోత్రా ఆలోచ్చమన తుం ఓంగోర మతోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓ ఓండు మాసథోనియ
4 బెరయూ నాటిన్తోటెె ఓరికి త ఓండతమత్త స్తోప్పెని పతమత్తర్, తెస్తలోనియుర్తత అరిస్తమత్తరుంచి, ఓంత, సకు ఓంద్దు; అగ్గె మందవ, థెరర్కింకి సుబ్బ పటంగానాతె మ ఓంథాని గాయుస, తీమోతి,

ఆసయూ నాటిన్తోటెె ఓరికి తర్తమత్త తీకికు, తుంరోపిము, ఈర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఓనితోటె గూడ ఆసయూ నాటెథాక అరిు ప్పెని పయుస వతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఈరుంచి, ఓం మాకతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంజి, తుంరోవా పటంగానాతె మాస ఓంక ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
6 పులుస్తొ. ఆరి ప ఓండుమ్ రోజుకు అతమత్త పాయ, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓడ తరిు పిల్లి పి పటంగానతిని విడిస అయుద్దు; అగ్గె మందవ రోజితనె పటంగానతికి ఓర్గ్త ు నాయగ్గ

వత్యాత్త పమత్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గ ఏడు రోజుకు మత్యాత్త పమత్తమ్.
7 ఆథ్దవార్మ్ థ్దనాతె ఆరి విచి ఏత్తె ముచ్చినా ఓంకి ససూరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం కల్లి యు వతోమత్తరుంచి, ఓం. మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు పమలు థాయవల్ల త్యాస వతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి

ఓరితోటె తిరియోర నర్క నడు జామథాక బోథ్దస్తోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
8 ఓరుంచి, ఓం కూడి వతమత్త ఆ మేడ గ్త థ్దతె సేన థీపేకు వెల్ల త్యా ఓంగోర మత్యాత్త పమత్త.
9 అసత అయుతుంకు ఇ ఓంథాని ఒరొ వయుసవా ఓండు కిటికి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కుథ్ద కొథ్ది మ ఓంజి పమలు కెత్యాత్త పమత్తని బోదతిని కేంజ్త ఓంజోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .

కేంజ్త ఓంజోర, బాగ్త  ఉ ఓంజి, కూ ఓండిఆంథ్రే మూడ ఓంతసమత్తనుంగి ఓంచ నేల్ల త్యారిస డొల్లి రొ డొల్లి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
10 జపునె పమలు ఇడుపొండికి మింథె.రిు అ ఓంజి ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ ఆస, ఓనిని క ఓంగ్త ల్లి స్తొ.మత్త. మీరుంచి, ఓం వెర్ తుంగ్తకీరి; ఈని పానమ్ ఈనగ్త ు నాయగ్గ మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర

కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
11 ఆపాయ ఓ ఓండు పొం ఓం్రొ  పొం్రొటికి అ ఓంజి, ఆరి విచి ఏత్తె ముచ్చి తి ఓంజి, ప ఓంగు వీయ ఓంతడుపు థేమటె మాటంగా బోథ్దస, ఆపాయ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
12 బ్బరమత్త ఆథ్దకి మ ఓంథాని ఆ వయుసవానిని లోనుంగి తీస తతమత్తసత ఓరికి సేన స్త ఓంతోస్తమ్ కల్ల త్యాగ్ తుంగ్త పొం్త.
13 పమలు ఆస్తో పటంగానథాక నేల కొథ్ది అరిథె థాయవాల్లి  ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓ ఓండు నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుసామత్తట్టు. సుబగా, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓడ తరిు,

ఓనికనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆ పటంగానాతికి అ ఓంజి ఓనిని తరిపిస్తవాల్లి  ఓంజి ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడత్యాత్త పమత్తమ్.
14 ఆస్తొ. పటంగానాతె మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనిని కల్లి యు, ఓనిని ఓడ తరిపిస మింథె.తిమత్తలేనే పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్.
15 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు కియుతికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం వాస, మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు సాముతికి ఏరా తుంగ్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు

మింథె.లరొ డొల్లితుం పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్.
16 వీల్ల త్యాతమత్త మటిట్టి ఓంకి ప్పెని ప ఓంతెకోసమత్త ప ఓండుమ్ థ్దనాతె యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓందవాల్లి  ఓంజి పమలు త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు ఓందర్పరిస, ఆసయూతె సేన రోజుకు

మ ఓందకు ఓంటా, ఎపేస పటంగానతిని థాటి థాయవాల ఇ ఓంజోర అనుంగికుట్టొ. ఈ ట్టి.
17 ఓ ఓండు మింథె.లతెనుంగి ఓంచ ఎపేసకు మనుంగిసరితని రోచి ఏత్తె ముచ్చి స్త ఓంగ్త  ప్పెని పథా కొథ్దికిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త పొం్త.
18 ఓరుంచి, ఓం ఓనగ్త ు నాయగ్గ వతమత్తసత ఓ ఓండు: ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆసయూ నాటి ఓంకి వతమత్తగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ మీతోటె బేల నడత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజి మీకు ఎర్కెతగ్త థా?
19 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సేన ఓపికతోటె లోబ్బరమత్త ఆరిస, క ఓండితనేరుంచి, ఓం కరోర యూద్దు; అగ్గె మందవరితని థోరి ఓంపినె నాకు కల్ల త్యాగ్త  తుంగ్త బాథాకినమటె, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ప్పెని పబుని బేల

ప్పెని పయుస మత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర మీకు తెలుస.
20 మీకు సాయ ఓంగా మ ఓంథాని బాతథాని గూడ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని త్యాత్త పస్తకు ఓండా, పతి లోనుంగి ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర థేమటె మాటంగా ఎథాట్టు. సుబగా తెల్లి య

బోథ్దసామత్త పొం్తన.
21 థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పాపకు విడిస మన ప్పెని పబు అతమత్త యేస కిరిసమత్తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మక ఓంగా మ ఓందవాల్లి  ఓంజి యూద్దు; అగ్గె మందవరిత,

యూద్దు; అగ్గె మందవర్తయోంజి మల్ల త్యావారికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేల సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది గూడ మీకు ఎర్కెత .

22 ఇ ఓంజె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆతసుబ్బరమత్త ఆత్మతికి లోబ్బరమత్త ఆరిస యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ అ ఓంజనాన. అగ్త ు నాయగ్గ నాకు బాత జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,త్యాత్త పకో తెల్లి యొ.
23 అగ్త ు నాయగ్గ నాస ఓంక జెయులు, బాథాకు త్యాత్త పస మింథె.నా ఇ ఓంజోర సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ పతి పటంగానాతె నాతోటె కెతమత్తటంగామ్ వరికె

నాకు తెలుస.
24 అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత్యాత్త ప కొథ్దిని గురుంచి, ఓం ఓంచ బాదపర్వనుంగి. నా పానతిని గొప ఏర్పథ్ద ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేమాతర్మ్ అనుంగికు ఓండిలరొ డొల్లిన. థేమటె

దయ అతమత్త కుసేల్లి  కబుటిని బోథ్దస్తనా ఓంకి ప్పెని పబు అతమత్త యేస నాకు ఇతమత్త ఈ స్త
25 ఇథొ కొథ్ది, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీయగ్త ు నాయగ్గ మతమత్తసత థేమటె థేస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మతమత్త బోదతిని కేంజ్త ఓంజమత్త మీరుంచి, ఓం ఇ ఓంక నా మొకొతిని ఊడ్తీరి కరి

ఇ ఓంజోర నాకు ఎర్కతస మింథె. ఓంథె.
26 థేమటె ఉథే కొథ్దిస్తతిని బేద్దు; అగ్గె మందవగూడ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని త్యాత్త పస్తకు ఓండా, అ ఓంత్యాత్త ప మీకు వివరిస కెత్యాత్త పమత్తన.
27 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీయమటె బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండతుంకు నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకు ఓండా పాడాస థెయుతో ఓండో థానికి బాథ్దయతమత్త నావదయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంద ఓంథానికి మీరే

సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.నీరి.
28 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీమింథె.ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, మల్ల త్యారొ డొల్లి థేమ ఓండు ఓని స్తొ. ఓంత నెతుంమత్తరుంచి, ఓం ఈస స్త ఓంపాథ్దస్తమత్త స్త ఓంగ్త తిమత్తని గురుంచి, ఓం ఓంచ జాగ్త ర్ కొథ్దిగా మ ఓంథాటి. ఆ

స్త ఓంగ్త తిమత్తని మేతనా ఓంకి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ మీమింథె.ని బోయు ఓండుగా ఏర్ ఏర్పర్స్తొ.మత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మ ఓంద అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ
జాగ్త ర్దగా మ ఓంథాటి.
29 ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి అతమత్త పాయ మ ఓందతిని పాడు తుం ఓంగాని తోడేలుత మీయమటె వెయుత్యాత్త ప.
30 మీయమటె గూడ కొ ఓంత మ ఓంథ్ద తేథ్ద, ససూరిత ఓంకి అబ్బరమత్త ఆద కొథ్ది బోద కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓరిని తీస్తోథాని కల్ల త్యామ్ వెయుతె ఇ ఓంజోర నాకు

తెలుస.
31 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మూడు ఏ ఓండుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డికు నర్క పయూల బెసతటికి క ఓండితనేరుంచి, ఓం కరోర , పతివానికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెతమత్త బుథ్ద కొథ్ది మాటాని గాంజి మల్ల త్యాపకమ్

తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, జాగ్త ర్ కొథ్దిగా మ ఓంథాటి.
32 నా జతగాకితనీర, మీరుంచి, ఓం ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మ ఓంథాని బ్బరమత్త ఆకితితె ప్పెని పర్స్తవాల్లి  ఓంజి ననామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇస్తట్టిపర్స్తనాన. ఇథె కొథ్ది అయోంజి మల్ల త్యాక, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా

మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తర్మటె మీ అకుతని ఈదనా ఓంకి స్తకితి మ ఓంథాని థేమటె దయతికి ఓని మాటంగాతికి మీమింథె.ని ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తనాన.
33 బేన్తోటెె ఓరికి తని యె ఓండిని అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, బ్బరమత్త ఆ ఓంగార్తిని అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, గుడాని అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆస్తపరి కొథ్దిలరొ డొల్లిన.
34 నాకు నినె నాతోటె మతోమత్తరికి కవల్ల త్యాస్తమత్తవ ఓంత్యాత్త ప ఈ నా కయుకినితోటె కస్తట్టిపరిస బ్బరమత్త ఆతతత్యాత్త పన ఇ ఓంజి మీకు ఎర్కెత.
35 ఈల ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కస్తట్టిబ్బరమత్త ఆరిస, పేథోరికి సాయమ్ తుం ఓంగా తుంగ్తన. తీసకు ఓండనిథానికనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈదటంగామ్తె థీవన ఇ ఓంజి మన థేమ ఓండతమత్త యేస

కెతమత్త మాటాని గాంజి మల్ల త్యాపకమ్ తుం ఓంగ్త వాల్లి  ఓంజి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీకు తోపిసామత్త పొం్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
36 ఓ ఓండు ఈల కెతమత్త పాయ మోకరిస ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓంతోటె పాదన తుం ఓంగొ తుంగ్త.
37 అసత ఓరుంచి, ఓం బాగ్త  అడోమత్తరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక మీరుంచి, ఓం నా మొకొతిని ఊడ్తీరి కరి ఇ ఓంజోర ఓ ఓండు కెతమత్త మాటాని ప్పెని పయుస ఓరుంచి, ఓం సేన ద్దు; అగ్గె మందవకతపరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
38 ఓరుంచి, ఓం పమలుని క ఓంగ్త ల్లి స ఓనిని ముద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది వాటి ఓడథాక అ ఓంజి మ ఓందల్లి స వతోమత్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 21

1 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరిని విడిసస, ఓడా తరిు కోసత వాస, మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు రోద్దు; అగ్గె మందవ ఓంకి అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ పత్యాత్త పమత్తరా పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్.
2 అగ్త ు నాయగ్గ ప్పెని పనికేంజ్తకు థాయూని ఒరొ ఓడాని ఊడి త ఓం్రొ  పొం్త్యాత్త పమ్ .
3 కుపురుంచి, ఓం దగ్త ు నాయగ్గర్ వాస థాని రొడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి పకతె విడిసస, సీరియూ నాటి ఓంకి అ ఓంజి, తూరుంచి, ఓం పటంగానాతె రేవినె థ్దగా తుంగ్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గ ఓడాతెనుంగి ఓంచ

స్తరుంచి, ఓంకుకు థ్దప ఏర్పవల్లి స వతెమత్త.
4 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని ససూరితనగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి, ఏడు రోజుకు మత్యాత్త పమత్తమ్. ఓరుంచి, ఓం పమలుని ఊడి, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి థాయొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది

ఇ ఓంజోర సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మతోటె కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 ఆ ఏడు రోజుకు అతమత్త పాయ, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ పయనమాస అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని ససూరుంచి, ఓంత ఓరి ముతెమత్త పిలరొ డొల్లినితోటె,

కల్లి యు వాస, పటంగానాతె బ్బరమత్త ఆయుథె థాక మామింథె.ని సాగ్త రోతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ఓరుంచి, ఓం, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ, కల్లి యు స్త ఓంథాఆంథ్రేతె ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డినే మోకరిస పాదన
తుం ఓంగా తుంగ్త పొం్తమ్.
6 ఆపాయ ఒరొ ఓంకొరో ఓండు మ ఓందల్లి స్తమత్త పాయ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓడ తరా తుంగ్తమ్. ఓరుంచి, ఓం ఓరి లోకి ఓంకి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
7 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తూరుంచి, ఓం పటంగానాతిని విడిసస త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుల్లొ. గోనమాయు పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గ జతగాకితనగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి ఓర్గ్త ు నాయగ్గ ఒరొ రోజు మత్యాత్త పమత్తమ్.
8 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి కయుసరుంచి, ఓం పటంగానాతికి వాస, పిల్లి పు ఇ ఓంథాని కుసేల్లి  కబురుంచి, ఓం కెత్యాత్త పమత్తని సేవకు ఓండిన లోతెమత్త

మత్యాత్త పమత్తమ్. యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ స్త ఓంగ్త తికి సాయమ్ తుం ఓంగ్త నా ఓంకి తెలుసతటంగాట్టి ఏడురుంచి, ఓం సేవకురితనమటె ఈ ఓండు ఒరో ఓండాస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 ఈనికి నాలు మయూసకు మతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం థేమ ఓండు-కెత్యాత్త పమత్త-మాటా-కెతమత్తన్తోటెె ఓరికి తరాస మతోమత్తరుంచి, ఓం.
10 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సేన రోజుకు అగ్త ు నాయగ్గ మత్యాత్త పమత్తమ్. అసత అగ్త బు ఇ ఓంథాని సేవకు ఓండు ఒరో ఓండు యూథేయూతెనుంగి ఓంచ వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

11 ఓ ఓండు మాయగ్త ు నాయగ్గ వాస, పమల్లి ని మొల్ల త్యాపయు తీస, ఓని కయుకు కల్లి తని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి, ఈ మొల్ల త్యాపయు బేన్తోటెె ఓరికి తనథో కొథ్ది ఓనిని

యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఆలే త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓనిని వేరేవారి కయుతికి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,సతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ
కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినొ ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
12 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈ మాటా కేంజ్త ఓంజమత్తసత యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి థాయొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నినె ఆ నాటిన్తోటెె ఓరికి తర్ ఓంథొరుంచి, ఓం ఓనిని బ్బరమత్త ఆతిమింథె.లడామత్త పొం్తమ్ .
13 థానికు పమలు: మీరుంచి, ఓం అడిస బారి నా రుంచి, ఓందయతిని మ్తెతమత్త పర్స్తనీర్? యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె ప్పెని పబు యేస కిరిసమత్తని సే ఓంక

త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతమత్తబ్బరమత్త ఆర్తటంగామే గాక, ఓనిస ఓంక డొల్లి రొ డొల్లి థాయనా ఓంకి గూడ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తయూరుంచి, ఓంగా మింథె.నాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
14 ఓ ఓండు ఒపుకు ఓండిలోరొ డొల్లి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థేమటే ఇస్తట్టిమే జర్గ్త వాల ఇ ఓంజోర కొట్టొ. ఈ  మత్యాత్త పమత్తమ్.
15 కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు అతమత్త పాయ, పయనతికి కవల్ల త్యాస్తమత్త స్తర్కు తయూర్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి అత్యాత్త పమత్తమ్.
16 కయుస్తరాంజి మల్ల త్యా పటంగానాతె మ ఓంథాని ససూరుంచి, ఓంత కొ ఓంత మ ఓంథ్ద మాతోటె గూడ వతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం కురుంచి, ఓంపు థేస్తతోమత్త ఓండతమత్త మింథె.నాస్తోనుంగి

ఇ ఓంథాని ఒరొ పాత ససూ ఓండిని ఎ ఓంబాటె వాటి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓని లోతెమత్త మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర ఓనిని గూడ తీస తతోమత్తరుంచి, ఓం.
17 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ వతమత్తసత ససూరుంచి, ఓంత మామింథె.ని కుసేల్లి తోటె సేర్ని పమానమ్ నెరవేర్సకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
18 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు పమలు మామింథె.ని యూకోబునగ్త ు నాయగ్గ తీస అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అగ్త ు నాయగ్గ ప్పెని పథా కొథ్దికు అ ఓంథోరుంచి, ఓం కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
19 పమలు ఓరిని మ ఓందల్లి స ఓని సేవాతె, థేమ ఓండు వేరే జనాకితనమటె తుం ఓంగ్త  తుంగ్తవాటంగానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని ఓరికి వివరిస కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
20 ఓరుంచి, ఓం ఓని మాటా కేంజ్త ఓంజి, థేమటిని మొడకో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఆపాయ ఓరుంచి, ఓం ఓనిని ఊడి: జతగానే, యూద్దు; అగ్గె మందవరితనమటె కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వెయుకిని

మ ఓంథ్ద థేమటిని నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఊడనిను నాయగ్గథా. ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం థేమటె ఆగ్త మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకినె సేన పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యా కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ, మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
21 వేర జనాకినమటె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓరి పిలరొ డొల్లి ఓంకి సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నితి తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని పాటిసాని అవస్తర్మింథె.లరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర ,

మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓరుంచి, ఓం మోసేని విడిసీదవాల ఇ ఓంజి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరికి బోథ్దస్తనాట్టు. సుబ ఈరుంచి, ఓం అనుంగికునుంగి ఓంజన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
22 ఈల మింథె. ఓంథె గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మనాడు ఇ ఓంజె బ్బరమత్త ఆత తుం ఓంగ్త వాల? నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వతిమత్తన ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి, బేల అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓరుంచి, ఓం కూడి

వెయుతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నీకు కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తుం ఓంగ్త వాల. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు, మాయగ్త ు నాయగ్గ మొకుతబ్బరమత్త ఆడి తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నాలురుంచి, ఓం

మనుంగిసరుంచి, ఓంత మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
24 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరితోటె కల్లి యు అ ఓంజి, ఓరితోటె కల్లి యు నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ గూడ సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బరొమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓరి తల్ల త్యాకయు కొరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,సాని కరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్స అ ఓంత్యాత్త ప

నిమేసుబ్బరమత్త ఆత్మ వాటా. ఆల తుం ఓంగుత ఓరుంచి, ఓం నీగురుంచి, ఓం ఓంచ కేంజ్త ఓంజమత్తమత్త మాటాకత ఓంత్యాత్త ప అబ్బరమత్త ఆద కొథ్దిమ్ ఇ ఓంజోర అనుంగికు ఓంటోట్టిరుంచి, ఓం. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ గూడ థేమటె

ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని ప్పెని పయుస నడస్తనీన ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం తెలుసత ఓంటోట్టిరుంచి, ఓం.
25 వేరే జనాకినుంగి ఓంచ నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరికి మనాడు ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్దివరికి రాసామత్తట్టు. సుబ, ఓరుంచి, ఓం పొంతిమేకిత ఓంకి వాటంగామత్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందకు ఓండా, ల్ల త్యా ఓంజతనమ్

తుం ఓంగ్త కు ఓండా, కుతికె పిసత అమక తుంగ్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తి ఓందకు ఓండా, నెతుంమత్తరుంచి, ఓం ఈటంగానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటికి దూర్ ఓంగా మ ఓందవాల ఇ ఓంద ఓంథానికి లోబ్బరమత్త ఆరిస
మతుంకు సాలు ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
26 అసత పమలు ఆ మనుంగిసరితనితోటె మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు కల్లి యు సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బరోమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, థేమటె గుడిథ్దకి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త అగ్త ు నాయగ్గ ఓ ఓం్రొ  పొం్రొరో ఓంకి

కవల్ల త్యాస్తమత్త బ్బరమత్త ఆల్లి  ఈస, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బరొమ్ తుం ఓంగాని రోజితని పాటిసత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
27 ఆ ఏడు రోజుకు ఆథాని వేల్ల త్యాతికి, ఆసయూ థేస్తతెనుంగి ఓంచ వతమత్త యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓనిని థేమటె గుడిథె ఊడి, జనాకు అ ఓంథోరిని

రేచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిగొటిట్టి, ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అరిస బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంత ఓంగ్త  ఓనిని ప్పెని పయుతోమత్తరుంచి, ఓం.
28 ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేల్లి కినీర, సాయమ్ తుం ఓంగాటి. మన జనాతికి, మోస రాస్తమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి్రొ టింకిి, ఈ గుడిథ్దకి విరోద ఓంగ్త  అ ఓంథో ఓంని, అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

స్తోటె బోథ్దస వాదన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఈ ఓండే. ఈ ఓండు గ్నియూ ఇత్త పాయ,రస థేస్తతోమత్తరిని గుడిథె లోపటికి తీస తచి ఏత్తె ముచ్చి, సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగ్త  మ ఓంథాని ఈ జేగ్త తిని
అ ఓంటంగారానిథ్దనా తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త ఇ ఓంజోర కూక వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
29 ఎపేసతో ఓండు అతమత్త త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు గోత్రాపిముని పమలుతోమత్తటె ఓరుంచి, ఓం అ ఓంతక మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పటంగానాతె ఊడోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి పమలు ఓనినె థేమటె గుడిథ్దకి

తీస తతోమత్త ఇ ఓంజోర అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
30 అసత పటంగానమ ఓంత్యాత్త ప గోల్ల త్యా గోల్ల త్యా మతెమత్త. జనాకు గు ఓంపు గు ఓంపుగా మింథె.రిు వాస పమల్లి ని ప్పెని పయుస థేమ ఓండు గుడిథెనుంగి ఓంచ

బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి గు ఓంజి తతోమత్తరుంచి, ఓం.
31 ఓరుంచి, ఓం ఓనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర పయతమత్తనమ్ తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. అసత యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ అ ఓంత్యాత్త ప గోల్ల త్యా గోల్ల త్యాగా మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర

సేనాతిపతి ఓంకి కబురుంచి, ఓం వతెమత్త.
32 అసత ఓ ఓండు జపునె స్తయునుంగిరితని, ఓరి ప్పెని పథా కొథ్దిని ఎ ఓంబాటె ప్పెని పయుస ఓర్గ్త ు నాయగ్గ మింథె.రిు వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓరుంచి, ఓం సేనాతిపతిని, స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత

వాద ఓంథాని ఊడి, పమలుని తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటంగామ్ ఆ ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
33 అసత సేనాతిపతి దగ్త ు నాయగ్గర్ వాస, ఓనిని ప్పెని పయుస రొ ఓండు గొలుసకిని ఈనిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి వాటా ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి: ఈ ఓండు బేన్తోటెె ఓరికి త ఓండు;

బాత తపు ఏర్ప తుం ఓంగొ తుంగ్త ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
34 అసత కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఈల, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ఆల కేంజ్తయోర మతోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నిజమ్ బాతథో తెలుసత ఓంన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిక, ఓనిని కోటంగాతికి

తీస ఓయుమ్ ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త పొం్త.
35 ఓ ఓండు మ్తెట్టు. సుబట్టికిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తర్ునసత జనాకు గోల్ల త్యా తుం ఓంగోర ఓని ప్పెని పరికె వతోమత్తరుంచి, ఓం.

36 ఈనిని అమకవాల ఇ ఓంజోర సేన ప్పెని పథా కొథ్ది ఓంగా కూక వాటోర దగ్త ు నాయగ్గర్ వతోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత ఓనిని మోస ఓదవల్ల త్యాస వతెమత్త .
37 ఓరుంచి, ఓం పమలుని కోటంగాతికి తీస ఓస్తోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఓ ఓండు, సేనాతిపతిని ఊడి: ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీతోటె ఒరొ మాటంగా కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తచాి ఏత్తె ముచ్చి ఇ ఓంజోర

తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త. థానికి ఓ ఓండు నీకు గ్నియూ ఇత్త పాయ,రకు బాస్త తెల్లి యుతె ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త.
38 కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకిని కి ఓంథాటె ప్పెని పద కొథ్ది గోల తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, కూని తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, నాలు వెయుకిన మ ఓంథ్దని అడివితికి తీస అతమత్త ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,పు థేస్తతోమత్త ఓండు

నిమ్తెసుబ్బరమత్త ఆత్మగ్త థా ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
39 థానికి పమలు, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కిల్లి కియూ థేస్తతె, మతమత్త గొప ఏర్ప ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంత తరుంచి, ఓంస పటంగానాతె మతమత్త యూద్దు; అగ్గె మందవ ఓండు. జనాతోమత్తటె

తిరియనా ఓంకి నాకు సల ఇము ఇ ఓంజోర ఓనిని కోరొ తుంగ్త.
40 ఓ ఓండు సల ఇతమత్త పాయ, పమలు మ్తెట్టు. సుబట్టికిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నిచి ఏత్తె ముచ్చి, జనాతికి కయుస్తయుగ్త  తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్త. అసత జనాకత ఓంథోరుంచి, ఓం కొటో

మతోమత్తరుంచి, ఓం, అసత ఓ ఓండు ఎథా నిమ్మ ఇ్రబి బాసాతె తిరియనా ఓంకి మొదల్లి స్తొ.మత్త.

Koya NT, Acts 22

1 జతగాకితనీర, అయంజి మల్ల త్యానీర, ఇ ఓంజె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెత్యాత్త పమత్తని స్తమాథానతిని మీరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజాటి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
2 ఓ ఓండు ఎథా నిమ్మ ఇ్రబి బాసాతె ఓరితోటె తిరియనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి, కొట్టొ. ఈ  మతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ఓ ఓండు ఈల కెతమత్తటంగామ్ మొదల్లి స్తొ.మత్త పొం్త.
3 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ యూద్దు; అగ్గె మందవ ఓండుని. కిల్లి కియూ నాటె మతమత్త తరుంచి, ఓంస పటంగానాతె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పుటామత్త పొం్తన. యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ పటంగానాతె మతమత్త

గ్త మాల్లి యెలునగ్త ు నాయగ్గ ప్పెని పర్సామత్తన. ఓ ఓండే నాకు గురుంచి, ఓం ఆస మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోరుంచి, ఓం కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబ థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని నిబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా
నేరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్సకునుంగి ఓంజి, నే ఓండు మీరుంచి, ఓం బేల పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యాతోటె మింథె.నీరో ఆలకె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యాతోటె మత్యాత్త పమత్తన.
4 ఈ అరిథె అతమత్త మనుంగిసరితని, నాటోకిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి జెయుల కొథ్ది వాటి, డొల్లి రొ డొల్లి థాయూనిథాక ఓరికి బాథా వాటామత్త పొం్తన.
5 థీనికి ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి నినె ప్పెని పథా కొథ్దికత ఓంథోరుంచి, ఓం సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓరి కయుథె ఉతమత్తర్మ్ తీస దమసతతె మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని బాద

వాటి, ఓరిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి తీస తతమత్తవాల ఇ ఓంజోర అగ్త ు నాయగ్గ అత్యాత్త పమత్తన.
6 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పయనమాస దమసత దగ్త ు నాయగ్గడికి అతమత్త పాయ, పయూల్ల త్యా స్తమయూతె, తిగుు నాయగ్గనె ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ ఒరొ గొప ఏర్ప వెలు ఓంగు నా

సట్టు. సుబట్టి కసమత్త పొం్త.
7 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నేల కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అ ఓం్రొ  పొం్త్యాత్త పన. అసత స్తమల, స్తమల నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బారి నానిన ఇ ఓంస ఓంచ్చమనీన ఇ ఓంజోర నాతోటె ఒరొ లే ఓంగు

తిరియటంగామ్ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్త పొం్తన.

8 థానికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని: ప్పెని పబువా నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బేన్తోటెె ఓరికి తని ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపామత్త పొం్తన. అసత ఓ ఓండు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాద వాటాని నజరేతుం ఓండినతమత్త యేసని

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 నాతోటె మతోమత్తరుంచి, ఓం ఆ వెలు ఓంగు ఊడి వెరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం. గోని నాతోటె తిరియుతోమత్తనిన లే ఓంగు ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
10 అసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని: ప్పెని పబువా ఇ ఓంజె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంతిని ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపామత్త పొం్తన. థానికి ఓ ఓండు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద దమసత

పటంగానాతికి అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాత తుం ఓంగ్త వాలో అగ్త ు నాయగ్గ నీకు కెయుతోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
11 అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది గొప ఏర్ప వెలు ఓంగు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడాలోక గుడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డివా ఓండత్యాత్త పమత్తన. అసత నాతోటె మతోమత్తరుంచి, ఓం నానిన కయు ప్పెని పయుస దమసత

పటంగానాతికి నడిపిస అతోమత్తరుంచి, ఓం.
12 అసత థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బ్బరమత్త ఆకితి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు, అగ్త ు నాయగ్గ కపర్మ్ మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరితనగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంచ ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఏ ఓంత

అనానియూ ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు,
13 నాయగ్త ు నాయగ్గ వాస నిల్లి రొ డొల్లి, స్తమల, సనా, నికు సూపు వాదవాల ఇ ఓంజోర నాతోటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అసేత ఆ స్తమయూతె నాకు సూపు వాస,

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓనిని ఊడామత్త పొం్తన.
14 అసత ఓ ఓండు: మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోరిన థేమటె ఇస్తట్టితిని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసతనుంగి ఓంజి, నీతిగా మ ఓంథాని ఓనిని ఊడనా ఓంకి, ఓని

పమటె మాటంగా కేంజ్త ఓంజనా ఓంకి నీనిని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసతట్టొ. ఈ ట్టి.
15 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఊడమత్తవాటిని, కేంజ్త ఓంజమత్తవాటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ మనుంగిసరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరికి సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చిమాస మ ఓంతీని .
16 ఇ ఓంక నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఆల్లి ని పమానమ్ నెరవేర్సయమ్ తుం ఓంగ్త కు ఓండా జపునె తేథ్ద, థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వాటి, ఓని ప్పెని పథేటె పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, నీ పాపకు అ ఓంత్యాత్త ప

ఒపు ఏర్పకునుంగి ఓంజి బాప్తీసమ్ ఇత్తొమత్తస్తమ్ తీసా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
17 ఆపాయ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వాస థేమటె గుడిథె పాదన తుం ఓంగోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనాతె ప్పెని పబుని ఊడామత్త పొం్తన.
18 ఓ ఓండు నాయగ్త ు నాయగ్గ: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ జపునె యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ విడిస అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. బారితుంకు నాగురుంచి, ఓం ఓంచ నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కెత్యాత్త పమత్తని సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చితిని ఓరుంచి, ఓం

ఒపు ఏర్పకొనూమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
19 థానికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని: ప్పెని పబువా, నీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పస్తోమత్త పొం్తరిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని జెయుల కొథ్ది వాటి, పాదన గుడిథె ఓరిని త ఓంత్యాత్త పని ఓంజి,
20 నీకు సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మతమత్త సమత్తప్పెని పనుంగిని అమకనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంజి ఒపు ఏర్పకునుంగి ఓంజి, ఓనిని అమకో తుంగ్తరిని గుడా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కవెల్లి 

మత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజి ఓరికి బాగ్త  ఎర్కెత ఇ ఓంజోర కెత్యాత్త పమత్తన.
21 థానికి ఓ ఓండు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీనిని దూరాతె మ ఓంథాని వేరే జనాతగ్త ు నాయగ్గ రోతిత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర కెతోమత్త ఇ ఓంజి పమలు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

22 ఈ మాటంగాథాక ఓ ఓండు కెతమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఆపాయ ఓరుంచి, ఓం: ఈల ఓంటో ఓండు నేల కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ త్యాత్త పస్తకు ఓండా ఓనిని అమకటంగామ్తె

నాయూమ్ ఇ ఓంజి బాగ్త  గ్టిట్టి ఓంగా కేంజ్తయతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 ఈల ఓరుంచి, ఓం కూక వాటి ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ మ ఓంథాని గుడాని తీస వాటోర్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె, ద్దు; అగ్గె మందవబార్కింకి సుబ్బ తెచి ఏత్తె ముచ్చి ఆకస్తతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొడికి త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుస్తోమత్తరుంచి, ఓం.
24 అసత సేనాతిపతి పమలుని కోటంగాతె లోపడికి తీస ఒయుటి ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస, ఓరుంచి, ఓం బారి ఓనికి విరోద ఓంగా కూక వాటోమత్తరో

థానిని తెలుసత ఓండవాల ఇ ఓంజి, ఓనిని స్తర్న కోలతె తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచార్న తుం ఓంగాటి ఇ ఓం
25 ఆలకె ఓనిని తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నినా ఓంకి ఓరుంచి, ఓం పటెట్టిడితోటె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా , పమలు ఓని దగ్త ు నాయగ్గర్ నిల్లి రొ డొల్లి మతమత్త స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్దిని ఊడి:

విచార్న తుం ఓంగోకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోమింథె.యు ఓండతమత్త ఒరోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటంగామ్ నాయూయమేనా ఇ ఓంజి తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
26 స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్ది, సేనాతిపతి దగ్త ు నాయగ్గర్ అ ఓంజి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనికి బాత తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,తీనొ థాని గురుంచి, ఓం ఓంచ జాగ్త ర్దగా మ ఓందవాల;

బారితుంకు ఆ మనిస ఒరొ రోమింథె.యు ఓండు ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
27 అసత సేనాతిపతి పమలునగ్త ు నాయగ్గ వాస: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ రోమింథె.యు ఓండినే నాకు కెలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త. థానికి ఓ ఓండు: యూ, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

రోమింథె.యు ఓండినె ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
28 సేనాతిపతి ఓనగ్త ు నాయగ్గ: ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సేన డబుత ఈస ఈ అకుత స్త ఓంపాథ్దసామత్త పొం్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. థానికి పమలు, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈ

అకితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె పుటామత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
29 ఓనిని తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచార్న తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజి అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం గోని జపునె ఓనిని విడిసతోమత్తరుంచి, ఓం. ఓ ఓండు రోమింథె.యు ఓండి ఓంజి తెలుసతటంగాట్టి

పాయ ఓనిని త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి వాటంగామత్తథాని గురుంచి, ఓం ఓం ఓంచ సేనాతిపతి గూడ వెరో తుంగ్త.
30 అస్తలు యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగామత్త తపు ఏర్ప బాతథ్ద ఓంజోర తెలుసత ఓండనా ఓంకి, మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు, ఓనిని కట్టు. సుబట్టికినినుంగి ఓంచ

విడిపిస, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిని, ప ఓంచాతితోర్ ఓంథోరిని కూడి వ ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజర కెచి ఏత్తె ముచ్చి, పమ

Koya NT, Acts 23

1 పమలు ప ఓంచాతితోరిని ఇర్మరిని పమానమ్ నెరవేర్స ఊడి: జతగాకితనీర, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నేయూ ఓండుథాక అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విస్తయకినె మ ఓంచ రుంచి, ఓందయూతోమత్తటె

థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నడస్తోర మత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
2 అసత ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి అతమత్త అనానియూ, ఓని దగ్త ు నాయగ్గర్ నిచి ఏత్తె ముచ్చి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరిని ఊడి: ఓనిని పయుటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటి ఇ ఓంజోర

ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త.

3 పమలు ఓనిని ఊడి: సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ ద ఓంస్తమత్త గోడతినె, థేమ ఓండు నీనిన తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు. థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని ప్పెని పయుస తీరుంచి, ఓం ఏర్ప కెతమత్తనా ఓంకి

కుథ్ద మతమత్త నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ, థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి్రొ టింకిి విరోద ఓంగా నానిన తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నివాల ఇ ఓంజోర నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తనీనే ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
4 దగ్త ు నాయగ్గర్ నిల్లి రొ డొల్లి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థేమటె ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిని మయుథ్దతినె ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 థానికి ఓ ఓండు: జతగాకితనీర, ఈ ఓండు ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి ఇ ఓంజోర నాకు తెల్లి యో. నీ జనాతె ప్పెని పద కొథ్దితిని సడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఇ ఓంజోర రాస

మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
6 ఓర్మటె స్తగ్త  ఓంమ ఓంథ్ద స్తద్దు; అగ్గె మందవకేంజ్తయురుంచి, ఓంత, ఇ ఓంక స్తగ్త  ఓంమ ఓంథ్ద పరిసేయురుంచి, ఓంత మత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబగా పమలు తెలుసతనుంగి ఓంజి, జతగాకితనీర,

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ పరిసేయుడిని, పరిసేయుడిని మరిుని. డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ నాకు మ ఓంథాని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతతిని ప్పెని పయుస
నానిన మీరుంచి, ఓం విచార్న తుం ఓంగ్త నీర్ ఇ ఓంజోర ప ఓంచాయుతితె ప్పెని పథా కొథ్దినగ్త ు నాయగ్గ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
7 ఓ ఓండు ఆల కెతమత్తసత పరిసేయురిత ఓంకి స్తద్దు; అగ్గె మందవకేంజ్తయురిత ఓంకి తగాథ్ద వతెమత్త. అసత ఓరుంచి, ఓం రొ ఓండు గు ఓంపుగా సీల్లి  అతోమత్తరుంచి, ఓం.
8 బారితుంకు స్తద్దు; అగ్గె మందవకేంజ్తయురుంచి, ఓంత డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి మల్ల త్యారొ డొల్లి త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాదనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇలరొ డొల్లి; థేవ దూత గోని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ గోని ఇలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర నమసుబ్బరమత్త ఆత్మన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం .

పరిసేయురుంచి, ఓంతబోన్తోటెె ఓరికి త ఆ మూడు మింథె.నా ఇ ఓంజి నమసుబ్బరమత్త ఆత్మన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
9 అసత ప్పెని పద కొథ్ది గోల్ల త్యా జర్గ్ తుంగ్త పొం్త. పరిసేయుర్తతమత్త ప ఓండితుంరుంచి, ఓంత కొ ఓంత మ ఓంథ్ద తేథ్ద ఈ మనుంగిసనగ్త ు నాయగ్గ బాత తపు ఏర్ప ఊడకథ్దలరొ డొల్లి. ఒరొ

ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ గోని, థేవ దూత గోని ఓనితోటె తిరియుతుంకు తిరియు మ ఓంథొచుి ఏత్తె ముచ్చి. మన
10 తగాథ్ద ప్పెని పద కొథ్దిగ్త  అతమత్తసత పమలుని వీల్లి  వాటితోమత్తరోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర సేనాతిపతి వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, స్తయునుంగిరితని రోచి ఏత్తె ముచ్చి, ఓనిని ఓర్గ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ

బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంత ఓంగా ప్పెని పయుస కోటంగాతికి తీస త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త పొం్త.
11 ఆ నర్కనే థేమ ఓండు ఓనగ్త ు నాయగ్గ నిల్లి రొ డొల్లి: పమల, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మ ఓంథా. ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె నాగురుంచి, ఓం ఓంచ నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బేల సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చిమ్

కెతిమత్తన్తోటెె ఓరికి త ఆలకె రోమా పటంగానాతె గూడ సాచెంత సీమోని ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెతమత్తవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె.
12 ప ఓంగువీయనసత, యూద్దు; అగ్గె మందవర్త ఓంథోరుంచి, ఓం కల్లి యు వాస: మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ పమలుని అమకతనిథాక బాత తినామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిము బాత ఉనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిము

ఇ ఓంజి ఒట్టు. సుబట్టి వాటి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 నల్ల త్యాపయుమ ఓంథ్ద ఓంకి ఎకుతవ ఆల పగ్త  ప్పెని పయుస మ ఓంజి ఒట్టు. సుబట్టి వాటి మతోమత్తరుంచి, ఓం.
14 ఓరుంచి, ఓం ప్పెని పద కొథ్ది పూజరిరితనగ్త ు నాయగ్గ, ప్పెని పథా కొథ్దికినగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ పమలుని అమకతనిథాక బాత తినామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ ఇ ఓంజి గ్టిట్టి ఓంగా ఒట్టు. సుబట్టి వాటి

మింథె.నామ్.
15 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీరుంచి, ఓం ప ఓంచాయుతితోరిని కల్లి యు అ ఓంజి, ఓనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ పూరి తుంగ్తగా విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి మనస మీకు

మ ఓందనాట్టు. సుబ సేనాతిపతితికి తెల్లి యకెచి ఏత్తె ముచ్చి, నాడి ఓనిని మీయగ్త ు నాయగ్గ తీస త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర సేనాతిపతి దగ్త ు నాయగ్గర్ మొర్ వాటాటి.

ఓ ఓండు దగ్త ు నాయగ్గడికి వ ఓం్రొ  పొం్రోక మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనిని అమకనా ఓంకి తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓంగా మ ఓంత్యాత్త పమత్తమ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
16 అసత ఈ కుటంగా గోత్రా ఉపాయతిని పమలుని మేనాడి కేంజ్త ఓంజి, కోటంగాతికి అ ఓంజి పమలు ఓంకి ఈ కబురుంచి, ఓం తెల్లి య కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
17 అసత పమలు స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్దినమటె ఒరోనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఈ పేకని సేనాతిపతి దగ్త ు నాయగ్గడికి తీస్తొ.యుమ్. ఓనగ్త ు నాయగ్గ ఈ ఓండు ఒరొ

కబురుంచి, ఓం కెతమత్తవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
18 ఆలకె ఆ పేకని ఓ ఓండు సేనాతిపతి దగ్త ు నాయగ్గడికి తీస ఒత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అ ఓంజి: జెయుల కొథ్ది మ ఓంథాని పమలు నానిన కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, నీకు ఒరొ కబురుంచి, ఓం

కెతమత్తవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర ఈ పేకని నీయగ్త ు నాయగ్గ తీస ఓదవాల ఇ ఓంజోర నాకు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
19 అసత సేనాతిపతి ఓని కయు ప్పెని పయుస అబెర్కింకి సుబ్బడికి తీస్తోస: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నాతోటె కెతమత్తవల్ల త్యాసన కబురుంచి, ఓం బాతథ్ద ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త.
20 అసత ఓ ఓండు యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత పమలుని గురుంచి, ఓం ఓంచ పూరి తుంగ్తగా విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి మనస మ ఓందనాట్టు. సుబ తెల్లి యబ్బరమత్త ఆరిస నాడి

నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనిని ప ఓంచాయుతితోర్గ్త ు నాయగ్గ తీస వాదవాల్లి  ఓంజి నీనిన కోరితోమత్తరుంచి, ఓం.
21 నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓరి మాటా కేంజ్త ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది. బారితుంకు ఓర్మటె నల్ల త్యాపయుమ ఓంథ్ద ఓంకి ఎకుతవా పమల్లి నిస ఓంక కుటంగా గోత్రా వాటి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఓనిని

అమకతనిథాక బాత తినామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ బాత ఉనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం ఒట్టు. సుబట్టి వాటి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. ఓరుంచి, ఓం నీ మాటంగాస ఓంక ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర
తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓంగా మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
22 అసత సేనతిపతి ఈ కబుట్టు. సుబని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నాతోటె కెతిమత్తన ఇ ఓంజోర బేన్తోటెె ఓరికి త ఓంకి గూడ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తద్దు; అగ్గె మందవ ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఆ పేకతని రోచత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త .
23 ఆపాయ ఓ ఓండు స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్దికు ఇరుంచి, ఓంమరుంచి, ఓంని ఓనగ్త ు నాయగ్గ కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఈ నర్క త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మథ్ద గ్త  ఓంటంగానికి కయుస్తరుంచి, ఓం పటంగానాతికి

థాయనా ఓంకి రొ ఓండు వ ఓందనె స్తయునుంగిరితని, డ్తె.్తరుాసిÈY17బ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బయు మ ఓంథ్ద గు ఓం్రొ  పొం్రాకు తోల్ల త్యాన్తోటెె ఓరికి తరిని, రొ ఓండు వ ఓందనె మ ఓంథ్ద బ్బరమత్త ఆరని పమానమ్ నెరవేర్స ప్పెని పయుస
మ ఓంథాని స్తయునుంగిరితని తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓం తుం ఓంగా.
24 పమలుని థేసాతిపతి అతమత్త పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్సనగ్త ు నాయగ్గ జాగ్త ర్దగ్త  తీస్తోదనా ఓంకి కవల్ల త్యాస్తమత్త గుర్ుతిని తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓం తుం ఓంగా ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త.
25 మరి, ఒరొ ఉతమత్తర్తిని గూడ రాస్తొ.మత్త. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు:
26 గొప ఏర్ప మరియూద మ ఓంథాని థేసాతిపతి అతమత్త ప్పెని పల్లి కిని పమానమ్ నెరవేర్స ఓంకి, కిలమథ్ద లుసయూ వ ఓందనాకు కెచి ఏత్తె ముచ్చి రాస్తనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు:
27 యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఈ మనిసని అమకవాల ఇ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ఈ ఓండు రోమింథె.యు ఓండిజోర కేంజ్త ఓంజి, స్తయునుంగిరితనితోటె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అ ఓంజి,

ఓనిని విడిపిసామత్త పొం్తన.
28 ఓరుంచి, ఓం ఈని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగామత్త తపు ఏర్ప బాతథో తెలుసత ఓండవాల ఇ ఓంజోర ఈనిని ఓరి ప ఓంచాతికి తీస ఒత్యాత్త పమత్తన.
29 ఈ ఓండు ఓరి థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి విరోద ఓంగా తపు ఏర్ప తుం ఓంగో తుంగ్త ఇ ఓంజోర ఓరుంచి, ఓం తపు ఏర్ప వాటోమత్తరే గోని, మరి, సావి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప

తుం ఓంగా తుంగ్తట్టు. సుబ ఈనగ్త ు నాయగ్గ వేడకథ్దలరొ డొల్లి.
30 యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఈ మనిసని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కుటంగా గోత్రా ఉపాయమ్ వాటి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర నాకు తెల్లి యుతె గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి జపునె ఓనిని నీయగ్త ు నాయగ్గ

రోతిమత్తత్యాత్త పన. ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటోమత్త పొం్తరిని గూడ, ఓనికి విరోద ఓంగ్త  కెతమత్తవాల్లి తుంకు నీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెతమత్తవాల ఇ ఓంజి ఓరికి గూడ
ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిసామత్తన ఇ ఓంజోర రాస్తొ.మత్త పొం్త.
31 ఓరికి కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబగా స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత ఆ నర్కేంజ్త పమలుని అ ఓంతిపతిరి నాటె ఓంకి తీస అతోమత్తరుంచి, ఓం
32 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు గు ఓం్రొ  పొం్రాకు తోల్ల త్యాన్తోటెె ఓరికి తరిని ఓనితోటె కల్లి యు థాయనా ఓంకి రోచి ఏత్తె ముచ్చిస, స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత కోటంగాతికి జరుంచి, ఓండిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
33 ఓరుంచి, ఓం కయుస్తరుంచి, ఓం పటంగానాతికి వాస ఆ ఉతమత్తర్తిని థేసాతిపతినగ్త ు నాయగ్గ ఈస పమలుని ఓని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యావాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
34 థేసాతిపతి ఆ ఉతమత్తర్తిని స్తథ్దవి నీవథ్ద బెనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర తల్లి పి. ఓ ఓండు కిల్లి కియూ నాటెన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఇ ఓంజోర తెలుసతనుంగి ఓంజి:
35 నీ పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటంగాన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం వతమత్తసత నీగురుంచి, ఓం ఓంచ పూరి తుంగ్తగా విచాి ఏత్తె ముచ్చిరిసామత్తన ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఏరోథ్దని అథ్దకర్తె మ ఓంథాని జెయుల కొథ్ది

మ ఓందనా ఓంకి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త.

Koya NT, Acts 24

1 అయుద్దు; అగ్గె మందవ రోజుకు అతమత్త పాయ ప్పెని పద కొథ్ది పూజారి అతమత్త అనానియూ, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద ప్పెని పథా కొథ్దికినితోటె తెరుంచి, ఓం తుంగ్త పొం్తలురొ డొల్లి ఇ ఓంథాని ఒరొ వకితలు

అ ఓంథోరుంచి, ఓం కల్లి యు పమలు ఓంకి వొరోద ఓంగా కెతమత్తవాల్లి  ఓంథాని తపు ఏర్పకిని థేసాతిపతి ఓంకి
2 పమలుని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తమత్తసత, తెరుంచి, ఓం తుంగ్త పొం్తలురొ డొల్లి ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ ఈల తపు ఏర్ప వాట్టొ. ఈ మత్త.
3 గొప ఏర్ప మరియూద మ ఓంథాని పేల్లి కేంజ్తని పమానమ్ నెరవేర్స, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మ ఓంచగా రాజియతిని పరిపాల్లి సమత్తని గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఈ థేసాతె మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సేన నెమసుబ్బరమత్త ఆత్మథ్దగా

మింథె.నామ్. ని థొరి ఓంపినె ఈథేసాతికి బెచుి ఏత్తె ముచ్చికో మ ఓంచ పనుంగి ఓంగు జర్గ్ తుంగ్త పొం్త ఇ ఓంజి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బెసతటికి నీకు వ ఓందనాలు కెతమత్తవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె .
4 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఎకుతవా మాటా తిరియు నీకు ఆయేస్తమ్ వర్ుకు ఓంటా, కొథ్ద కొథ్ది మాటా ఓంతోటె వివరిస కెత్యాత్త పమత్త ఓందనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సే ఓంత ఓంగా

కేంజ్త ఓంజవాల ఇ ఓంజోర కోర్నాన.
5 ఈ మనిస ప్తీసమ్ ఇత్తొడకర్ తుంగ్తస ఓంటో ఓండు. ఈ లోకతె మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరితన అ ఓంథోరికి తగాథ్ద వాటంగాన్తోటెె ఓరికి త ఓండు. నజరేయురుంచి, ఓంత ఇ ఓంథాని

గు ఓంపి ఓంకి ప్పెని పథా కొథ్ది అత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబగా మింథె.న్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఇ ఓంజోర ఊడామత్త పొం్తమ్.
6 ఈ ఓండు థేమటె గుడిథ్దని అ ఓంటంగారానిథ్దగా తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ప్పెని పయతమత్తనమ్ తుం ఓంగోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈనిని ప్పెని పయుత్యాత్త పమత్తమ్. మా

థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని ప్పెని పయుస ఈనికి తీరుంచి, ఓం ఏర్ప తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర మత్యాత్త పమత్తమ్.
7 అసత సేనాతిపతి అతమత్త లుసయూ వాస మాయగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఈనిని బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంత ఓంగా తీస్తోస,
8 ఈని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటంగాన్తోటెె ఓరికి తరిని మీయగ్త ు నాయగ్గ వాదవాల ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త పొం్త. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈనిని విచార్న తుం ఓంగుత మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఈని

పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటాని తపుకత ఓంత్యాత్త ప నిమ్తెసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసకు ఓంటిని ఇ ఓంజి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 తెరుంచి, ఓం తుంగ్త పొం్తలురొ డొల్లి కెతమత్త మాటంగా ఓంత్యాత్త ప నిజమ్తె ఇ ఓంజి యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఒపు ఏర్పకుటోట్టిరుంచి, ఓం.
10 అసత పమలుని మాటా కేంజ్త ఓంజనా ఓంకి, ఓనిని తిరియూ ఇ ఓంజోర థేసాతిపతి ఓనికి కయుస్తయుగ్త  తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసత ఓ ఓండు ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త:

నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సేన ఎ ఓండుకినుంగి ఓంచ జనాతికి నియూతిపతిగా మింథె.నీన ఇ ఓంజి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసతనుంగి ఓంజి సే
11 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మ ఓంథాని గుడిథ్దకి థేమటిని మొడకనా ఓంకి అతమత్త రోజినుంగి ఓంచ నే ఓంటెథాక పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు రోజుకు ఆస్తో ఓంథె ఇ ఓంజి

నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెలుసతన.
12 థేమటె గుడిథె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేన్తోటెె ఓరికి తనితోటె వాథ్ద వాటామత్తట్టు. సుబ ఈరుంచి, ఓం ఊడిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. పాదన గుడిథె గోని, పటంగానాతె గోని, జనాకినమటె గోని,

ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గోల్ల త్యా తుం ఓంగా తుంగ్తట్టు. సుబ ఈరుంచి, ఓం ఊడిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
13 ఇ ఓంజె ఓరుంచి, ఓం నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటాని తపుకిని నీకు రుంచి, ఓంజుమ తుం ఓంగాలోరుంచి, ఓం.
14 గోని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఒరొ మాటంగా ఒపుకు ఓంటాన. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: ఓరుంచి, ఓం అబ్బరమత్త ఆదమ్ ఇ ఓంజి కెతమత్త మతతిని ప్పెని పయుస ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మన ముతమత్త

త్యాత్త పతమత్తలోరుంచి, ఓం థేమటిని మొడకనాన. ఇ ఓంక మోస రాస్తమత్త ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని, పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సేవకురుంచి, ఓంత అ ఓంథోరుంచి, ఓం
రాస్తమత్త పుస్తమత్తకతిని గూడ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనాన.
15 మ ఓంచవార్తతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డివార్తతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరుంచి, ఓం మల్ల త్యారొ డొల్లి తేథ్దతోమత్తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి ఈరుంచి, ఓం బేల థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మక ఓంగా మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరో

ఆలకె ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మక ఓంగా మింథె.నాన.
16 ఈల ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమటె మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మనుంగిసరితని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బెసతటికి మ ఓంచ మనసతోటె తపు ఏర్ప ఇలోరొ డొల్లివా ఓండుగా మ ఓందనా ఓంకి

ఊడనాన.
17 సేన ఏ ఓండుకిని పాయ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని, నా స్తొ. ఓంత మనుంగిసరితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె బ్బరమత్త ఆల్లి , కనికేంజ్త ఈదనా ఓంకి యెరుంచి, ఓంస్తలేమ్ వత్యాత్త పమత్తన.
18 థేమటె గుడిథె సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ తుం ఓంగాని ఆచార్తిని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తుం ఓంగోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, అగ్త ు నాయగ్గ ఎకుతవా జనాకు మ ఓంథ్దలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. గోల్ల త్యా బాత

జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,ల.రొ డొల్లి గోని ఆసయూతెనుంగి ఓంచ వతమత్త కొ ఓంత మ ఓంథ్ద యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత థేమటె గుడిథె నానిన ఊడోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
19 నాకు విరోద ఓంగా ఓరికి బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వెవర్మ్ మతుంకు ఓర ఇగ్త ు నాయగ్గ నీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని వాస నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటంగావాల .

20 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ప ఓంచాయుతితోరుంచి, ఓం మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యాబ్బరమత్త ఆర్ తుంగ్తసత ఓరుంచి, ఓం బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అనియూయమ్ నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ ఊడి మతుంకు ఈర థానిని

కెతమత్తవాల.
21 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓరి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యామత్తసత, సావినుంగి ఓంచ త్యాత్త పంజి మల్ల త్యాతథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ నే ఓండు మీవల్ల త్యారొ డొల్లి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచార్న తుం ఓంగ్త బ్బరమత్త ఆర్స్తనాన ఇ ఓంజి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

కెతమత్త ఒరొ మాటాని ప్పెని పయుసే గోని వేరే బాత్యాత్త ప కొథ్దిని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓరుంచి, ఓం తపు ఏర్ప డిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
22 పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్స ఈ అరి కొథ్దిని గురుంచి, ఓం ఓంచ బాగ్త  తెలుసతనుంగి ఓంజి, పమలు కెతమత్తవాటంగానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని కేంజ్త ఓంజి: సేనాతిపతి అతమత్త లుసయూ వతమత్తసత మీ

స్త ఓంగ్త తి అనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని పూరి తుంగ్తగా విచార్న తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, తెలుసత ఓంటాన ఇ ఓంజోర కెచి ఏత్తె ముచ్చి ప ఓంచాయుతిని అగ్త ు నాయగ్గడికి ఆబ్ తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
23 పమలుని విడిగా జెయుల కొథ్ది వాటి, ఓనిని గ్టిట్టి ఓంగా నడిపిస్తకు ఓంటా, ఓనికి సాయమ్ తుం ఓంగ్త నా ఓంకి వాథాని ఓని జతగాకితని బేన్తోటెె ఓరికి తని

గూడ ఆబ్ తుం ఓంగొద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర స్తయునుంగిరితని అతిపతి ఓంకి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూపిస్తొ.మత్త పొం్త.
24 కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు అతమత్త పాయ పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్స ఓని యూదరాలు ముతెమత్త అతమత్త ద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంసలరొ డొల్లితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె వాస, పమలుని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స, యేస

కిరిసమత్తని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పస్త ఓంథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ కెతమత్తటంగామ్ ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం .
25 పమలు నీతి గురుంచి, ఓం ఓంచ, మనుంగిస నిబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా మ ఓంద ఓంథాని గురుంచి, ఓం ఓంచ, ఇ ఓంక బూమింథె.తె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాథాని తీరి ఏర్పని గురుంచి, ఓం ఓంచ

ఓ ఓండు బోథ్దస్తొ.మత్త. అసత పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్స బ్బరమత్త ఆగ్త  వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ఇ ఓంజెడికి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థాయొచుి ఏత్తె ముచ్చి. నాకు తీరత మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,సత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
26 మల్ల త్యారొ డొల్లి ఓ ఓండు, పమలు ఓనిని విడుదల్ల త్యా తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఓనికి డబుర్కింకి సుబ్బ బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈతోమత్త ఓండోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడి ఓనిని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స

ఊకేంజ్త తిరియోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
27 రొ ఓండు ఏ ఓండుకు అతమత్త పాయ, పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్సనికి బ్బరమత్త ఆద్దు; అగ్గె మందవలుగా పొంరితయు ప్పెని పసమత్త ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు థేసాతిపతిగా వత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. యూద్దు; అగ్గె మందవరితనమటే

మ ఓంచవా ఓండు ఇ ఓంజోర అనిపిసకు ఓండవాల ఇ ఓంజోర పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్స పమలుని జెయుల కొథ్ది విడిసస అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 25

1 ప్పెని పసమత్త ఇ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు థేసాతిపతిగా వాస మూడు రోజుత అతమత్త పాయ కయుసారియతె నుంగి ఓంచ ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
2 అసత ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరుంచి, ఓంత, యూద్దు; అగ్గె మందవరితని ప్పెని పథా కొథ్దికు ఓనగ్త ు నాయగ్గ వాస: పమలు ఓంకి విరోద ఓంగా తపు ఏర్ప మోప్తో్తరు.మత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
3 ఓనిని అరిథె అమకవాల ఇ ఓంజోర ఉపాయమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓనిని ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతికి తీస త ఓం్రొ  పొం్రా ఇ ఓంజోర ప్పెని పసమత్తని కోరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
4 థానికి ప్పెని పసమత్త, పమలుని కెయుస్తరియూతె జెయుల కొథ్ది వాటి మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓంగ్త థా. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ జపునె అగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజనాన.

5 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మీయమటె సరుంచి, ఓంకుగా మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం మాతోటె వాస, ఆ మనిసని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తపు ఏర్ప మతుంకు ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

వాటంగావాలగ్త థా ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
6 ఓర్గ్త ు నాయగ్గ ఓ ఓండు థాథాపు పథ్ద రోజుకు మ ఓంజి, కయుస్తరియూతికి అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. మర్ని పమానమ్ నెరవేర్సటి రోజు ఓ ఓండు నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతె కుథ్ద మ ఓంజి

పమలుని తీస త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త పొం్త.
7 ఓ ఓండు వతమత్తసత ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతెనుంగి ఓంచ వతమత్త యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓని సట్టు. సుబట్టి గు ఓంపుగా నిచి ఏత్తె ముచ్చి సేన తపు ఏర్పకు ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం

గోని వాటిని రుంచి, ఓంజు తుం ఓంగాల్లి లోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
8 థానికి పమలు, యూద్దు; అగ్గె మందవరితన థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకి ఓంకి విరోద ఓంగా, థేమటె గుడిథ్దకి విరోద ఓంగా, రాజు ఓంకి విరోద ఓంగా ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

బేమానుసుర్కు మ్రాతమ్ తపు ఏర్ప తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లిన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
9 అసత ప్పెని పసమత్త, యూద్దు; అగ్గె మందవరితనమటె మ ఓంచవా ఓండు అనిపిసకు ఓండవాల ఇ ఓంజోర పమలుని ఊడి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఎరుంచి, ఓంస్తలేమ్ అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ ఈ

కేంజ్తసని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నీకు ఇస్తట్టిమేనా ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపొంమత్త పొం్త.
10 థానికి పమలు: ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెయుస్తరియూతె నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటా మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.నాన. నానిన విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త వల్ల త్యాస్తమత్త జేగా ఇథె కొథ్ది.

యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బాత అనియూమ్ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లిన ఇ ఓంజోర నీకు బాగ్త  తెలుస.
11 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సావి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప బాతమత్తనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, మతుంకు నానిన అమకొతద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కోర్నుంగి. గోని ఈరుంచి, ఓం నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

వాటాని తపు ఏర్పకిని బేద్దు; అగ్గె మందవగూడ నిజమ్ అయోంజి మల్ల త్యాకు ఓంటా మతుంకు, ఓరికి దయూ ఊపిస నానిన ఓరికి ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తనా ఓంకి బేన్తోటెె ఓరికి త ఓంకి గూడ
అథ్దకర్మింథె.లరొ డొల్లి. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ప్పెని పద కొథ్ది రాజునగ్త ు నాయగ్గ నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటంగాతగ్త ు నాయగ్గ కెయుత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
12 అసత ప్పెని పసమత్త, ప ఓంచాయుతివారితోటె కల్లి యు ఆలోసస్తమత్త పాయ: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కెయుస్తరియూతె నాయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటంగాతగ్త ు నాయగ్గ కెయుత్యాత్త పన ఇ ఓంజోర

కెతిమత్తని గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ప్పెని పద కొథ్ది రాజునగ్త ు నాయగ్గ అనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.మత్త పొం్త.
13 కొనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోజుకు అతమత్త పాయ, అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుపా ఏర్ప రాజు, బెరిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నికె, ప్పెని పసమత్తని ఊడనా ఓంకి కెయుస్తరియూతికి వతోమత్తరుంచి, ఓం.
14 ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ సేన రోజుకు మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ప్పెని పసమత్త పమలుని గురుంచి, ఓం ఓంచ రాజు ఓంకి తెల్లి య కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బాతథ్దతుంకు: పేల్లి కుని పమానమ్ నెరవేర్స ఒరొ

మనిసని కయుథ్దగా జెయుల కొథ్ది వాటి విడిస అత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
15 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె మతమత్తసత, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరుంచి, ఓంత, యూద్దు; అగ్గె మందవరితని ప్పెని పథా కొథ్దికు ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటి ఈనికి విరోద ఓంగా తీరుంచి, ఓం ఏర్ప

తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర నానిన కోరో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం.
16 థానికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓరితోటె, తపు ఏర్ప వాటంగాబ్బరమత్త ఆర్ తుంగ్త మనుంగిస ఓండు, తపు ఏర్ప వాటోమత్త పొం్తర్గ్త ు నాయగ్గ ముకొముక ఓంగా ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం వాస, వాటంగాబ్బరమత్త ఆర్ తుంగ్త తపు ఏర్ప ఓంకి

స్తమాథానమ్ కెతమత్తనా ఓంకి ఓనికి అవకస్తమ్ ఈదకు ఓండా, ఓనిని అమకటంగామ్ రోమింథె.యురిత ఓంకి అల్ల త్యావాటిలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర కెత్యాత్త పమత్తన.

17 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గ కూడి వతమత్తసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆల్లి ని పమానమ్ నెరవేర్సయమ్ తుం ఓంగ్త కు ఓండా మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు నెయూ ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కుథ్ద కొథ్ది, ఆ మనిసని

తీస త ఓం్రొ  పొం్రాటి ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిసామత్తన.
18 అసత తపు ఏర్ప మోపతోమత్తరుంచి, ఓం కల్లి యు వాస, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అనుంగికుటంగా తపు ఏర్పకినే ఒరోటి గూడ ఓని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
19 ఓరి మతమ్ గురుంచి, ఓం ఓంచ, డొల్లి రొ డొల్లి అతమత్త యేస ఇ ఓంథాని ఒరో ఓండు బ్బరమత్త ఆథ్దకి మింథె.నొ ఇ ఓంజి పమలు కెతమత్త ఓంథాని గురుంచి, ఓం ఓంచెంత సీమోన వాథ్దవాటి ఓనికి

విరోద ఓంగ్త  కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
20 ఈలో ఓంటి వాథ్ద గురుంచి, ఓం ఓంచ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేల విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త వాలో తెల్లి యోక, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఎరుంచి, ఓంస్తలేమ్ అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ ఈటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ

విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త నా ఓంకి నీకు ఇస్తట్టిమేనా ఇ ఓంజి తల్ల త్యాపామత్తన.
21 థానికి పమలు, రాజే నాకు తీరుంచి, ఓం ఏర్ప కెతమత్తవాలీ ఓంజి కోరుంచి, ఓంకుటోట్టి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓనిని రాజునగ్త ు నాయగ్గ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని రోత్యాత్త పమత్తనిథాక జెయుల కొథ్ది వాటంగావాల

ఇ ఓంజోర ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియపిసామత్తన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
22 థానికి అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప, ప్పెని పసమత్తని ఊడి: ఆ మనిస కెత్యాత్త పమత్తని మాటాని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ కేంజ్త ఓంజనా ఓంకి ఇస్తట్టిపర్స్తనాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. థానికి ప్పెని పసమత్త:

నాడి నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కేంజ్త ఓంజ్తొ్త. అస్కె మోసే గజ గజచుి ఏత్తె ముచ్చి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
23 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప బెరిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నికె, రాజ గుడాకు కెరిని పమానమ్ నెరవేర్స వాస, స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్దికినితోటె, ఇ ఓంక పటంగానాతె మ ఓంథాని

ప్పెని పథా కొథ్దికినితోటె డ ఓంబ్బరమత్త ఆ ఓంగా నియూయ ప్తీసమ్ ఇత్తొటాతికి అ ఓంజి కుథోమత్తరుంచి, ఓం. జపునె ప్పెని పసమత్త పమలుని కర్ ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త పొం్త.
24 అసత ప్పెని పసమత్త: అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప రాజా, ఇగ్త ు నాయగ్గ మాతోటె మ ఓంథాని జనాకితనీర, మీరుంచి, ఓం ఊడాని ఈ మనిసని, ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె, ఇ ఓంక, ఇగ్త ు నాయగ్గ

మ ఓంథాని యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత: ఈ ఓండు బ్బరమత్త ఆథ్దకి మ ఓందటంగామ్ మ ఓంచదయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంజోర కూక వాటి, ఈనిని
25 ఈ ఓండు సావి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప బాత తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ల్లొ. గోనరొ డొల్లి ఇ ఓంజి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తెలుసతటాట్టిన. అథె కొథ్ది అయోంజి మల్ల త్యాక, ఈ ఓండు రాజు ఓంకి మొర్ వాటిత్యాత్త పమత్తన

ఇ ఓంజి కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓనిని రాజునగ్త ు నాయగ్గ రోతమత్తనా ఓంకి తయూంజి మల్ల త్యారుంచి, ఓంగా మింథె.నాన.
26 ఈనిని గురుంచి, ఓం ఓంచ మన రాజు ఓంకి బాత రాస్తవాలో నాకు తెల్లి యులరొ డొల్లి. జెయుల కొథ్ది వాటంగామత్త కయుథ్దని గురుంచి, ఓం ఓంచ ఓ ఓండు తుం ఓంగ్త  తుంగ్త

తపు ఏర్పకిని వివరిస కెల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండ రోతటంగామ్ తెల్లి వి తకువా పని అయుతె.
27 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ఈనిని మనాడు విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, ఈని గురుంచి, ఓం ఓంచ రాస్తనా ఓంకి నాకు బాతమత్తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థొరితతెబోనొ ఇ ఓంజి మీ అ ఓంథోరి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

ముకిత ఓంగా అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప రాజా, నీకు మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈనిని ర్వి ఏర్పస మింథె.నాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 26

1 అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప పమలుని ఊడి: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెతమత్తవాల్లి  ఓంజి అనుంగికునుంగి ఓంజనీనే అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఇ ఓంజె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తచుి ఏత్తె ముచ్చి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
2 అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప రాజా. యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాటంగామత్త తపు ఏర్పకనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ నే ఓండు నీ మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచాి ఏత్తె ముచ్చిర్న తుం ఓంగ్త బ్బరమత్త ఆర్స్తనాన

గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సేన అద్దు; అగ్గె మందవస్తట్టిమ ఓంతుంని ఇ ఓంజోర అనుంగికునుంగి ఓంజనాన.
3 బారితుంకు, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ యూద్దు; అగ్గె మందవరిత ఓంకి మ ఓంథాని ఆచార్కిని, వెవర్తిని బాగ్త  తెలుసతనుంగి ఓంజి మ ఓందన్తోటెె ఓరికి త ఓండు గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని

కెతమత్తనవనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ దయ తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, సే ఓంత ఓంగా కేంజ్త ఓంజవాల ఇ ఓంజోర నీనిని కోర్నాన.
4 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సనెసతట్టు. సుబమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంచ యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె నా జనాతోమత్తటె మత్యాత్త పమత్తన గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బేల బ్బరమత్త ఆతక తుంగ్తన్తోటెె ఓరికి త యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత అ ఓంథోరికి ఎర్కెత.
5 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మన మత్యాత్త పతె మ ఓంథాని పరిసేయురితని తెగాతె సేన పట్టు. సుబట్టిదల్ల త్యాతోటె నడత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజి ఓరుంచి, ఓం ఊడోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నాస ఓంక

సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెతమత్తనా ఓంకి ఓరికి మనుంగిస మతుంకు ఓరుంచి, ఓం కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్తచుి ఏత్తె ముచ్చి.
6 థేమ ఓండు మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోరికి ఇతమత్త గొప ఏర్ప మాటా జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,తె ఇ ఓంజి నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనాన గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజె తీరుంచి, ఓం ఏర్పదనా ఓంకి నిల్ల త్యాబ్బరమత్త ఆరిస

మింథె.నాన.
7 నర్క పయూల బెసతటికి థేమటిని మొడకని మన పనెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓండు గో
ు తతోరుంచి, ఓం గూడ ఆ మాటాకు జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,త్యాత్త ప ఇ ఓంజి నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకత ఓంతోటె

మింథె.న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం. అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుప ఏర్ప రాజా, ఆ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతిని ప్పెని పయుసే యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ తపు ఏర్ప వాటంగాన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం.
8 డొల్లి రొ డొల్లి అతోమత్తరిని థేమ ఓండు మల్ల త్యారొ డొల్లి తేథ్దస్తొ.మత్త ఇ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ నమాసుబ్బరమత్త ఆత్మలో స్త ఓంగ్త తి ఇ ఓంజి మీరుంచి, ఓం బారి అనుంగికునుంగి ఓంజనీరి?
9 మొథోటి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ నాజరేతుం అతమత్త యేసని ప్పెని పథేటి ఓంకి విరోద ఓంగా సేన పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త వాల అనుంగికుటాట్టిన .
10 యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె గూడ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆలకేంజ్త తుం ఓంగా తుంగ్తన. ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరితనగ్త ు నాయగ్గ అథ్దకర్ ఉతమత్తర్మ్ తీస థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్

త్యాత్త పస్తమత్త అ ఓంథోరిని జెయుల కొథ్ది వాటామత్తన. ఓరిని అమకనా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ ఒపు ఏర్పకుటాట్టిన.
11 ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని సేన సారి పాదన గుడి ఓంకి అ ఓంజి ఓరిని తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమట్టు. సుబని సాపిస్తనాట్టు. సుబ బ్బరమత్త ఆల్ల త్యావ ఓంతమ్ తుం ఓంగా తుంగ్త పొం్తన . ఓరి పొం ఓం్రొ  పొం్రొ బాగ్త  కస

ప్పెని పయుస ఓరికి బాద కల్లి గ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తనా ఓంకి వేర పటంగానా ఓంకి గూడ అత్యాత్త పమత్తన.
12 ఈల ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తుం ఓంగోర, ప్పెని పద కొథ్ది పూజారిరితనగ్త ు నాయగ్గ అథ్దకర్ ఉతమత్తర్మ్ తీస దముసత అ ఓంజోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా,
13 పయూల్ల త్యా స్తమయూతె, పొండుథ్దని వెనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిల్లి తెక ఓంటె గొప ఏర్ప వెలు ఓంగు ఆకస్తతెనుంగి ఓంచ నానిని, నాతోటె కల్లి యు వతోమత్తరిని సట్టు. సుబట్టి

కస్తటంగామ్ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడామత్త పొం్తన.
14 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంథోరుంచి, ఓం నేల కొథ్ది అరా తుంగ్తమ్. ఆపాయ: స్తమల, స్తమల, నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బారి నానిన బాద వటంగానీన? కొయూంజి మల్ల త్యాని ఎగ్నియూ ఇత్త పాయ,రి తనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటంగామ్

నీకు కస్తట్టిమే ఇ ఓంజి ఎథా నిమ్మ ఇ్రబి బాస్తతోటె ఒరొ లే ఓంగు నాతోటె తిరియటంగామ్ ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కేంజ్త ఓంజామత్త పొం్తన .

15 అసత ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని: ప్పెని పబువా, నిమ్తెసుబ్బరమత్త ఆత్మ బేన్తోటెె ఓరికి తని ఇ ఓంజోర తల్ల త్యాపామత్తన. థానికి ఓ ఓండు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బాద వాటాని యేసని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని.
16 ఇ ఓంజె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తేథ్ద గ్టిట్టి ఓంగా నిలరొ డొల్లి. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఊడమత్తవాటిని గురుంచి, ఓం ఓంచ, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీకు ఊపిస్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మ ఓందనా ఓంకి

నీనిని నా పనివా ఓండుగా ఏర్ ఏర్పర్స్తవాల ఇ ఓంజి ఊపిస్తథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ, సాచి ఏత్తె ముచ్చిగా మ ఓందనా ఓంకి నీనిని నా పనివా ఓండుగా ఏర్ ఏర్పర్స్తవాల
ఇ ఓంజి నీకు వేడకత్యాత్త పమత్తన.
17 నీ స్తొ. ఓంత జనాతెనుంగి ఓంచ, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నీనిని రోత్యాత్త పమత్తని వేర జనాతగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ నీనిన విడుదల్ల త్యా తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, కపాడిత్యాత్త పమత్తన.
18 ఓరుంచి, ఓం సీకటెనుంగి ఓంచ వెలు ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓంకి, స్తయుత్యాత్త ప ఓంతె అథ్దకర్తెనుంగి ఓంచ థేమటాకె వాదనా ఓంకి, నా పొం ఓం్రొ  పొం్రొ ఓరుంచి, ఓం నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ త్యాత్త పస

పాపతెనుంగి ఓంచ విడుదల్ల త్యా ఆస సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్ ఓంగా మతోమత్తరితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె పాలు ఆదనా ఓంకి ఓరి క ఓండుకిని నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ తెర్పిస్తనా ఓంకి ఓర్గ్త ు నాయగ్గ నీనిని
రోచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
19 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుపా రాజా, ఆ పర్లోక దర్ని పమానమ్ నెరవేర్సనతికి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని లోబ్బరమత్త ఆర్ కొథ్దికు ఓండ మ ఓంథ్దలరొ డొల్లిన.
20 మొథోటి దమసతతె, యెరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతె, యూథా థేసాతె మతోమత్తర్ ఓంథోరికి, ఆపాయ వేరే జనాతికి అ ఓంజి ఓరుంచి, ఓం థేమటాకె ఉడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి

మారుంచి, ఓం మనుంగిస కల్లి ్రొ టింకిిగ్త  తుంగ్త థానికి తగ్త  తుంగ్త పనుంగి ఓంగు తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని బోథ్దసామత్తన.
21 థీని గురుంచి, ఓం ఓంచ యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత థేమటె గుడిథె నానిన ప్పెని పయుస అమకనా ఓంకి పయతమత్తనమ్ తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం .
22 అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమటె దయతిని ఏ ఓంథ్ద, నే ఓంటేథాక సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటోరుంచి, ఓంనుంగి ఓంచ ప్పెని పద కొథ్దిటోరుంచి, ఓంథాక సాచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిమ్ కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర వాస్తనాన.
23 పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓండు-కెతమత్త-మాటంగా-కెత్యాత్త పమత్తని సేవకురుంచి, ఓంత, ఇ ఓంక మోసే, ఈర్ ఓంథోరుంచి, ఓం కెత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబగా కిరిసమత్త బాథాకు అరిస, డొల్లి రొ డొల్లి అ ఓంజి,

మల్ల త్యారొ డొల్లి తేథ్ద, స్తొ. ఓంత జనాతికి, ఇ ఓంక వేరే జనాతికి వెలు ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,ని ఊపిస్తన్తోటెె ఓరికి త ఓండు ఇ ఓంజోర ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కెచ్చమి ఏత్తె ముచ్చినానుంగి గోని ఇ ఓంక వేరే బాత
కెతమత్తటంగామింథె.లరొ డొల్లిన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
24 ఈల ఓ ఓండు స్తమాథానమ్ కెచ్చోరె, ి ఏత్తె ముచ్చిర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా, ప్పెని పసమత్త ఓనిని ఊడి, పమల్లూరత్త మరియ, నీకు పిచి ఏత్తె ముచ్చి ప్పెని పయుతెమత్త. ఎకుతవా స్తద్దు; అగ్గె మందవమతిన

గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి పిచి ఏత్తె ముచ్చివా ఓండాస తిరియనీన ఇ ఓంజోర కేంజ్తతోమత్త.
25 థానికి పమలు: గొప ఏర్ప మరియూద మ ఓంథాని ప్పెని పసమత్త, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని పిచి ఏత్తె ముచ్చివానయోంజి మల్ల త్యానుంగి. నిజతిని మ ఓంచ బుథ్ద కొథ్దితోటె తిరియనానుంగి.
26 ఈ స్త ఓంగ్త తి అ ఓంత్యాత్త ప రాజునికి ఎర్కెత గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఓని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని తిరియనాన . థీ ఓంటె ఓనికి సాటాస మ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది

బాత ఇలరొ డొల్లి. ఇవు ఇమ్వ ఓంత్యాత్త ప బెగోు నాయగ్గ ఒరొ మూలతె జర్గ్త  తుంగ్త పనుంగి ఓంగ్త యోంజి మల్ల త్యా.
27 అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుపా రాజా నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ థేమ ఓండు రోతమత్త సేవకురితని నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనీనె? నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మనీన ఇ ఓంజోర నాకు ఎర్కెత ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
28 థానికి అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుపా పమలుని ఊడి: ఇచ్ి ఏత్తె ముచ్చి తేల్లి కనె, ఈ కొథ్ద కొథ్ది స్తమయూతె నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నానిన కిరిసమత్తడినిగా తుం ఓంగ్త నా ఓంకి ఊడనీనే

ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
29 థానికి పమలు: నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ మానుసుర్కు మ్రాతమయోంజి మల్ల త్యా గోని నా మాటా కేంజ్త ఓంజన్తోటెె ఓరికి తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం తేల్లి కగాన్తోటెె ఓరికి త బేల అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని , ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం ఈ కట్టు. సుబట్టికిని

తపా ఏర్ప, మింథె.గ్త ల్ల త్యామత్తవా ఓంటె నా చెంత సీమోన ఓంతమ్ మ ఓందవాల ఇ ఓంజోర థేమటంగాగ్త ు నాయగ్గ పాదన తుం ఓంగ్త నాన ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
30 పమలు ఈ మాటంగా కెతమత్తసత రాజు, థేసాతిపతి, బెరిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నికేంజ్త, ఇ ఓంక ఓరితోటెగూడ కూడి మతోమత్తర్ ఓంథోరుంచి, ఓం తేథ్ద, అబెడికి అ ఓంజి,
31 ఈ మనుంగిస ఓండు సావి ఓంకి, కట్టు. సుబట్టికి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప బాత తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లోరొ డొల్లి ఇ ఓంజి ఓర్మటె తిరియుతోరుంచి, ఓం.
32 అసత అగ్నియూ ఇత్త పాయ,ుపా ఈ మనుంగిస ఓండు కెయుస్తరుంచి, ఓం మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మోర్ వాటిత్యాత్త పమత్తన ఇ ఓంజోర కెల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండా మతుంకు ఈనిని విడిస ఈథొచుి ఏత్తె ముచ్చి

ఇ ఓంజోర ప్పెని పసమత్తనితోటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.

Koya NT, Acts 27

1 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇత్యాత్త పల్లి యూ పటంగానాతికి థాయవాల ఇ ఓంజి నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస్తమత్తసత ఓరుంచి, ఓం పమలుని ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద కయుద్దు; అగ్గె మందవరితని ,

అగుసమత్తని పటాట్టిల్ల త్యాతె మ ఓంథాని యూల్లి  ఇ ఓంథాని ఒరొ స్తయునుంగిరిత ఓంకి ప్పెని పథా కొథ్దినగ్త ు నాయగ్గ ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
2 ఆసయూ పరా ఓంత్యాత్త పతె మ ఓంథాని రేమకి ఓంకి థాయవాల ఇ ఓంజి అనుంగికునుంగి ఓంజి అదఆంథ్రేమింథె.తిమత్త థాయూని ఓడా తరిు బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి అత్యాత్త పమత్తమ్.

మాసథోనియూ థేసాతె మతమత్త తెస్తలోనిక పటంగానతోమత్త ఓండతమత్త అరిస్తమత్తరుంచి, ఓంత మాతోటె గూడ మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
3 మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు సీథోనుంగి రేవి ఓంకి వత్యాత్త పమత్తమ్. అసత యూల్లి  పమలుని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ దయ ఊపిస ఓ ఓండు ఓని జతగాకితనగ్త ు నాయగ్గ అ ఓంజి

సాయమ్ ఏ ఓందనా ఓంకి ఓనికి సల్ల త్యావిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
4 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి అతమత్త పాయ ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం గాల్లి  తోలమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి కుపురుంచి, ఓంతె ఓడతిని సాటినె నడిపిసామత్త పొం్తమ్ .
5 ఆపాయ కిల్లి కియూ ప ఓంపిల్లి యూ థేస్తకిన స్తముథాఆంథ్రేతె అరిు ఎ ఓంబాటె అ ఓంజి ల్లూరత్త మరియకియూతె మ ఓంథాని మూరా ఇ ఓంథాని పటంగానాతికి

అత్యాత్త పమత్తమ్.
6 అగ్త ు నాయగ్గ ఇత్యాత్త పల్లి యతికి థాయూని అలకఅ ఓంథ్దరియూ పటంగానాతె ఓడతిని తెలుసతనుంగి ఓంజి మామింథె.ని థా ఓంటె తరిపిస్తొ.మత్త .
7 గాల్లి  మామింథె.ని థాయనివు ఇమ్వకు ఓంటా మతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ సేన రోజుకు మ్తెల్ల త్యారొ డొల్లి ఓంగా అ ఓంజి, సేన బాదతోటె కినీద్దు; అగ్గె మందవ పటంగానాతికి

ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం ఓంగా వాస, స్తలోసుబ్బరమత్త ఆత్మనుంగి అరిు థాటి కిరేతుం సాట్టు. సుబనే ఓడతిని నడిపిసామత్తమ్.
8 సేన కస్తట్టిబ్బరమత్త ఆరిస థానిని థాటి మ ఓంచ రేమ ఇ ఓంథాని ఒరొ స్తోటి ఓంకి ఏరా తుంగ్త పొం్తమ్. థాని దగ్త ు నాయగ్గర్ లసేయూ పటంగానమ్ మింథె. ఓంథె.

9 సేన రోజుకు అతమత్త పాయ ఒకత పొంద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది మ ఓంథాని రోజుత గూడ థాటి అతెమత్త. గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఇ ఓంక ఓడ పయనమ్ తుం ఓంగ్త టంగామ్

్రొ  పొం్ర్పమాద ఓంగా మ ఓంతె ఇ ఓంజోర పమలు కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
10 అసత పమలు: అయంజి మల్ల త్యానీర, ఈ పయనాతెవల్ల త్యారొ డొల్లి స్తరుంచి, ఓంకి ఓంకి, ఓడకి మాతమత్తర్మే అయోంజి మల్ల త్యాక మన బ్బరమత్త ఆతుంకి ఓంకి గూడ బాథాకు జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,తె

ఇ ఓంజి నాకు అనిపిస్తో ఓంథె ఇ ఓంజి కెచి ఏత్తె ముచ్చి ఓరిని జాగ్త ర్ద తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్త.
11 స్తయునుంగిరిత ఓంకి అతిపతి పమలు కెతమత్త మాటాకతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓడ ఎజమాని కెతమత్త మాటాని, ఇ ఓంక ఓడతిని నడపన్తోటెె ఓరికి త ఓండు కతమత్త

మాటాని బాగ్త  నమోమత్త.
12 ఆ రేమ సీతకల్ల త్యామ్ గ్త డపనా ఓంకి మ ఓంచదయోంజి మల్ల త్యా ఇ ఓంజి అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి వీల్ల త్యాతుంకు కిరేతుం రేమతె మ ఓంథాని ప్తీసమ్ ఇత్తొనికుని పమానమ్ నెరవేర్స

ఇ ఓంథాని స్తోటి ఓంకి అ ఓంజి, అగ్త ు నాయగ్గ సీత కల్ల త్యామ్ గ్త డపొంచుి ఏత్తె ముచ్చి ఇ ఓంజి సేనమ ఓంథ్ద ఆలోచ్చమన కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
13 స్తల్ల త్యారొ డొల్లిటి దచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన గాల్లి  నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మల్ల త్యా ఓంగా తోలమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి, ఓరుంచి, ఓం అనుంగికుటాట్టిట్టు. సుబ కల్లి యు వతెమత్త ఇ ఓంజి ఓరుంచి, ఓం అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ కిరేతినె అరిు ఎ ఓంబ్బరమత్త ఆటె

ఓడతిని నడిపిస్తోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం.
14 కసేపు అతమత్త పాయ యూర్కుతలోనుంగి ఇ ఓంథాని ప్పెని పద కొథ్ది సూర్ గాల్లి  కిరేతెనుంగి ఓంచ విస్తర తుంగ్త.
15 ఓడ ఆ గాల్లి థె ఇరికి అ ఓంజి గాల్లి  కొథ్దికి ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం నడథాలోక గాల కొథ్దితోటె తనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని అత్యాత్త పమత్తమ్ .
16 ఆల అ ఓంజోర కిలమథా ఇ ఓంథాని ఒరొ సనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థీమని ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఓంకి సేన కస్తట్టి ఓంతోటె ఓడతిని తోలమత్తమ్.
17 ఓరుంచి, ఓం ఓడతిని పొం ఓం్రొ  పొం్రోటికి తెచి ఏత్తె ముచ్చి సేన ఉపాయకినితోటె థాని సట్టు. సుబట్టి ఉచి ఏత్తె ముచ్చి త్యాత్త పడితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె బిరుంచి, ఓం
ు గా త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతోమత్తరుంచి, ఓం. అగ్త ు నాయగ్గ

ఊబు థ్దగాు నాయగ్గని ఉసత థ్దబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అర్ుత్యాత్త పడోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజి వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ఓడాతె సాపాకిని థ్దపి ఏర్పవాటి ఈల సేరుంచి, ఓంతటోట్టిరుంచి, ఓం.
18 ఇ ఓంక ప్పెని పద కొథ్ది తుంపానుంగి గాల్లి  విస్తర తుంగ్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి మరుంచి, ఓంస్తటి రోజు ఓడాతె మ ఓంథాని స్తర్కితని గూడ స్తముథాఆంథ్రేతె పార కొథ్ది ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం .
19 మూడోవా రోజు ఓడాతె మ ఓంథాని సామాన ఓంత్యాత్త పగూడ మా కయుకినితోటె పార కొథ్ది ఓంగా తుంగ్తమ్.
20 సేన రోజుకు పొండుద్దు; అగ్గె మందవ గోని ఉకత గోని ఊడకథ్దలరొ డొల్లి. ప్పెని పద కొథ్ది గాల్లి  బ్బరమత్త ఆల్ల త్యా ఓంగా వీస్తోర మతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఇ ఓంక మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బ్బరమత్త ఆథ్దకిత్యాత్త పమత్తమ్ ఇ ఓంథాని

నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకమ్ బొతిమత్త ఓంగా అతెమత్త.
21 ఓరుంచి, ఓం సేన రోజుకినుంగి ఓంచ థోడా తి ఓంథ్దలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి పమలు ఓరి నడుమ తేథ్ద: అయంజి మల్ల త్యానీరే, మీరుంచి, ఓం నా మాటంగా కేంజ్త ఓంజి,

కిరేతుంతెనుంగి ఓంచ మనాడు బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి వర్ుకు ఓండా మతుంకు ఇ ఓంజె ఈ నసాట్టికు మనా ఓంకి కల్ల త్యాగ్త కు ఓండా మ ఓందకో.
22 అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజె మీరుంచి, ఓం దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మ ఓంథాటి ఇ ఓంజోర మీమింథె.ని కోర్నాన. ఓడా మానుసుర్కు మ్రాతమే నస్తట్టిమయుతె గోని మీయమటె

బేన్తోటెె ఓరికి త ఓంకిగూడ బాత ్రొ  పొం్ర్పమాదమ్ జర్గొ.

23 బారితుంకు, నానిన పాల్లి సాని థేమ ఓండు మల్ల త్యారొ డొల్లి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మొడకతని ఆ థేమటె దూత నర్క నాయగ్త ు నాయగ్గ వాస:
24 పమల వెర్ుదకీని. నిమసుబ్బరమత్త ఆత్మ కయుస్తరుంచి, ఓం మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని నిల్ల త్యారొ డొల్లివల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె. ఇథో కొథ్ది, నీతోటె పయనమ్ అతోమత్తర్ ఓంథోరిని థేమ ఓండు నీ కయుథె

ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు.మత్త
25 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి అయంజి మల్ల త్యానీర, దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా మ ఓంథాటి. నాకు కెత్యాత్త పమత్తటె జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,తెమత్త ఇ ఓంజి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమటె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకత ఓంగా మింథె.నాన.
26 అతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మనాడు ఒరొ థీమతె అర్దవల్ల త్యాస మింథె. ఓంథె ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
27 పదనాలుగోవ రోజు నర్క అతమత్తసత, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఆథ్దరియూ స్తముథాఆంథ్రేతె ఓడతిని తనుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిస్తోర మనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా ఆ నడుజామ నర్క,

ఓడాతె పని తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఒరొ ఒడుుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి దగ్త ు నాయగ్గర్ వత్యాత్త పమత్తట్టు. సుబగా తెలుసతటోట్టిరుంచి, ఓం.
28 జపునె ఓరుంచి, ఓం స్తముథాఆంథ్రేతె లోతుంమత్త లకత ఊడమత్తసత, అర్వయు మోరా లోతుంమత్త ఇ ఓంజి తెలుసతటోట్టిరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక కొథ్ద కొథ్ది దూర్మ్ అతమత్త

పాయ మల్ల త్యారొ డొల్లి కొల్లి స ఊడమత్తసత నల్ల త్యాపయు మోరా లోతుంమత్త ఇ ఓంజి తెలుసతటోట్టిరుంచి, ఓం.
29 అసత ఓరుంచి, ఓం, ప్పెని పద కొథ్ది బ్బరమత్త ఆ ఓండాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ అర్ుత్యాత్త పడోబోన్తోటెె ఓరికి త ఇ ఓంజోర వెరిని పమానమ్ నెరవేర్స, ఓడాతె ప్పెని పరికె నాలుగు ల్ల త్యా ఓంగ్త రుంచి, ఓంకు వాటి బెసత ప ఓంగువీతో

ఇ ఓంజి ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర మతోమత్తరుంచి, ఓం.
30 అసత ఓడాతె పని తుం ఓంగ్త న్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓడతిని విడిస పారి మింథె.ర్ువాల ఇ ఓంజి అనుంగికునుంగి ఓంజి మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటి పకత ల్ల త్యా ఓంకకు వాటామత్తట్టు. సుబగా

పడవతిని స్తముథాఆంథ్రేతె థ్దప్తో్తరు.మత్తరుంచి, ఓం.
31 అసత పమలు స్తయునుంగిరితనితోటె ఓరి అతిపతితోటె: ఓడాతె పని తుం ఓంగాని ఈరుంచి, ఓం, ఓడాతె ఇల్ల త్యారొ డొల్లికు ఓండా మతుంకు మీరుంచి, ఓం

బ్బరమత్త ఆథ్దకీరి ఇ ఓంజోర కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
32 జపునె, స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత పడవా త్యాత్త పడుకిని కొయుస థానిని ఇడుపొం అరిసతోమత్తరుంచి, ఓం.
33 ప ఓంగువీయుతసత పమలు ఓర్ ఓంథోరిని ఊడి: మీరుంచి, ఓం ఈ పదనాలు రోజుకునుంగి ఓంచ బాత తినమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నికు ఓండా కరుంచి, ఓంవినె మింథె.నీరి .
34 ఇ ఓంజె మీరుంచి, ఓం థోడా తితుంత మీరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆదకనా ఓంకి సాయ ఓంగా మ ఓంతెమత్త. మీ తల్ల త్యాకయుథె నుంగి ఓంచ ఒరొ కెలుత గూడ కుసని పమానమ్ నెరవేర్స అన్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఇ ఓంజి

కెచి ఏత్తె ముచ్చి, థోడా తినుంగిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిట్టు. సుబ ఇ ఓంజోర ఓరిని బ్బరమత్త ఆథ్దమింథె.లడి దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిమ్ కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
35 ఈల కెచి ఏత్తె ముచ్చి, ఒరొ ఆరిథ్దని కయుథె ప్పెని పయుస అ ఓంథోరుంచి, ఓం మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వాటి, థానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని విచి ఏత్తె ముచ్చి తిత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
36 అసత అ ఓంథోరుంచి, ఓం దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా థోడ తితోమత్తరుంచి, ఓం.
37 ఓడాతె మొతమత్తమ్ రొ ఓండు వ ఓందల్ల త్యా డ్తె.్తరుాసిÈY17బ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బయు ఆరుంచి, ఓం మ ఓంథ్ద మత్యాత్త పమత్తమ్.

38 ఓర్ ఓంథోరుంచి, ఓం మ ఓంచగా తితమత్త పాయ ఓర్గ్త ు నాయగ్గ మతమత్త గోద్దు; అగ్గె మందవ ఓంతిని స్తముథాఆంథ్రేతె పొంచ్చీసి ఓడతిని తేలి ఏత్తె ముచ్చిస ఓడతిని తేల్లి కె తుం ఓంగో తుంగ్తరుంచి, ఓం.
39 ప ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,వీత పొంథ్ద కొథ్దినె అద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది బేని థేస్తమో ఓరికి తెల్లి యులరొ డొల్లి. అసత స్తమాన ఓంగా మ ఓంథాని ఒరొ రేవిని ఊడోమత్తరుంచి, ఓం. వీల్ల త్యాతుంకు ఓడతిని

అగ్త ు నాయగ్గ ఆబ్ తుం ఓంగ్త వాల ఇ ఓంజి అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
40 ల్ల త్యా ఓంకకు గొలుసతని కోస స్తముథాఆంథ్రేతె విడిసస, ఓడ మర్తె కట్టు. సుబట్టికిని విడిసతోరుంచి, ఓం. ఓడా డేరాతిని గాల్లి  కొథ్దికి తేథ్దస్తొ.మత్తరుంచి, ఓం.
41 అసత ఓడతిని రొ ఓండు స్తముథాఆంథ్రేకు కల్లి యూని స్తోటినె నిల్ల త్యావాటోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఓడతిని మునెమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిటి పకత కూరి అ ఓంజి కదల్ల త్యాకు ఓండా

మతెమత్త. ఓడతిని ప్పెని పరికెటి పకత తలుత వాస గ్టిట్టి ఓంగా తగ్త లమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓడ పయుస బ్బరమత్త ఆథా కొథ్దిస్త
42 అసత కయుథ్దరుంచి, ఓంత బేన్తోటెె ఓరికి తగూడ వీతతోటె పారి థాయకు ఓండా ఓరిని అమకవాల ఇ ఓంజోర స్తయునుంగిరుంచి, ఓంత అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం.
43 స్తయునుంగిరితని ప్పెని పథా కొథ్ది పమలుని బ్బరమత్త ఆథ్దకిస్తనా ఓంకి ఆలోసస, వీత వతోమత్తరుంచి, ఓం దూకి వీతతోటె తపి ఏర్ప ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఓంకి థాయవాల ఇ ఓంజి,
44 మింథె.గ్త లోమత్తరుంచి, ఓం కొ ఓందరుంచి, ఓం సకతని పొం ఓం్రొ  పొం్రొ, ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద పాయస అతమత్త ఓడ ముకతతిని ప్పెని పయుస ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి ఓంకి థాయవాల ఇ ఓంజి

ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూపిస్తొ.మత్త. ఈల అ ఓంథోరుంచి, ఓం తపి ఏర్పస ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిని ఏరో తుంగ్తరుంచి, ఓం.

Koya NT, Acts 28

1 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ అ ఓంథోరుంచి, ఓం ఒడిుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిని ఏర్ తుంగ్త పాయ ఆ థీబ్బరమత్త ఆ గ్త డుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డితికి మ్తెల్లి త్యాత్త ప ఇ ఓంథాని ప్పెని పథేరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి తెలుసతటాట్టిమ్.
2 అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని గ్నియూ ఇత్త పాయ,రిజన జనాకు మామింథె.ని పేమింథె.స మాకు సేన మ ఓంచ తుం ఓంగో తుంగ్త పొం్తరుంచి, ఓం . బేలయుతుంకు అసత వానా గాల్లి  వాస్తోర

మతెమత్త గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ఓరుంచి, ఓం మాస ఓంక కిసని పమానమ్ నెరవేర్స నీర్వాటి మా అ ఓంథోరిని దగ్త ు నాయగ్గడికి సేరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్సక
3 అసత పమలు ఒరొ మోప్పెని పడి వెరితని తచి ఏత్తె ముచ్చి కిస కొథ్ది పొం ఓం్రొ  పొం్రొ వాట్టొ. ఈ మత్త పొం్త. అసత ఒరొ పాము కిస కొథ్ది దగుు నాయగ్గడికి బ్బరమత్త ఆయుథ్దకి వాస ఓని

కయుథ్దని కచి ఏత్తె ముచ్చి ప్పెని పయుతె.
4 ఆ పాము ఓని కయుథె వేలడరిస మ ఓందనద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది ఊడి, ఈ మనిస నిజ ఓంగా కూని తుం ఓంగో తుంగ్త ఓండే. థీ ఓంటె బాత అనుంగిమానమ్ ఇలరొ డొల్లి.

ఈ ఓండు స్తముదఆంథ్రేమ్ థాటి వతతనమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గూడ ఓని కరాసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓనిని విడిసలరొ డొల్లి ఇ ఓంజోర ఒరో ఓంకొరో ఓండు తిరియుతోమత్తరుంచి, ఓం.
5 గోని ఓ ఓండు ఆ పాముథ్దని కిస కొథ్ది జాడిస వాట్టొ. ఈ మత్త పొం్త. ఓనికి బాత ్రొ  పొం్ర్పమాదమ్ జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,ల.రొ డొల్లి
6 ఓనికి ఒలురొ డొల్లి వాస ఇలోక ఓ ఓండు నేల కొథ్ది అరిస డొల్లి రొ డొల్లి థెయుతోమత్త ఇ ఓంజి ఓరుంచి, ఓం ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడోర మతోమత్తరుంచి, ఓం . ఓరుంచి, ఓం సేన సేపు ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడమత్త

పాయ ఓనికి బాత ్రొ  పొం్ర్పమాదమ్ జరిగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లి ఇ ఓంద ఓంథానిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఊడి ఈ ఓండు ఒరొ థేమ ఓండు ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.

7 ఆ థీమ గ్త డుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డితికి ప్తో్తరు.యు ఓండు అతమత్త పుపిల్లి యూ మామింథె.ని మూడు రోజుకు ఓని లోతిమత్తకి తీస్తోస మాకు మ ఓంచ తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త. ఓనికి అ

థీమతె సేన బూమింథె. గూడ మతెమత్త.
8 పుపిల్లి యూని తప్పెని ప ఏర్ప వెడికితోటె నెతుంమత్తరుంచి, ఓం బ్బరమత్త ఆ ఓంక అర్సాని బాదతోటె పటి మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. పమలు ఓని దగ్త ు నాయగ్గడికి అ ఓంజి పాదన తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ, ఓని

పొం ఓం్రొ  పొం్రొ కయుకు వాటి ఓనిని బాగు తుం ఓంగొ తుంగ్త పొం్త.
9 ఇద్దు; అగ్గె మందవ కొథ్ది జర్గ్త  తుంగ్తసత ఆ థీమతె మతమత్త జబుర్కింకి సుబ్బ మ ఓందన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఓని దగ్త ు నాయగ్గర్ వాస బాగ్త తోమత్తరుంచి, ఓం.
10 ఓరుంచి, ఓం మామింథె.ని సేన గొప ఏర్ప ఓంగా మరియూద తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,, మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఓడ తరిు థాయనసత మాకు కవల్ల త్యాస్తమత్తవ ఓంత్యాత్త ప తచి ఏత్తె ముచ్చి ఓడాతె

వాటోమత్తరుంచి, ఓం.
11 మూడు నెల అతమత్త పాయ, సీత కల్ల త్యామ ఓంత్యాత్త ప ఆ థీమతె కవల్లి  థేవాకు ఇ ఓంథాని ఒరొ ఓడ అగ్త ు నాయగ్గ మతెమత్త. ఆ ఓడ అలకఅ ఓంథ్దరియూ

పటంగానాతికి థాయూని ఓడ ఇ ఓంజోర తెలుసకునుంగి ఓంజి ఆ ఓడాతె తరిు మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ బ్బరమత్త ఆయలే కొథ్దిరి,
12 సూరా పటంగానాతికి వాస అగ్త ు నాయగ్గ మూడు రోజుకు ఆ ఓంగా తుంగ్త పొం్తమ్.
13 అగ్త ు నాయగ్గనుంగి ఓంచ ఉడోుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిర రేగ్నియూ ఇత్త పాయ,యు ఇ ఓంథాని రేవి ఓంకి ఏరా తుంగ్త పొం్తమ్. అగ్త ు నాయగ్గ ఒరొ రోజు మతమత్త పాయ దచ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన గాల్లి  తోల్ల త్యాటంగాము ఇమ్వల్ల త్యారొ డొల్లి మర్ని పమానమ్ నెరవేర్సటి రోజు

పొంతియోల్లి  పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్.
14 అగ్త ు నాయగ్గ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ నమసుబ్బరమత్త ఆత్మకతె మ ఓందని జతగాకితని ఊడామత్త పొం్తమ్. ఓరుంచి, ఓం మామింథె.ని ఏడు రోజుకు ఇగ్ు నాయగ్గ మ ఓంథాటి ఇ ఓంజోర

బ్బరమత్త ఆతిమింథె.లడోమత్త పొం్తరుంచి, ఓం. ఆపాయ మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ రోమా పటంగానాతికి వత్యాత్త పమత్తమ్.
15 అగ్త ు నాయగ్గ మ ఓంథాని జతగాకుత మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ వాథాని కబురుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజి, కొ ఓంత మ ఓంథ్ద అపియూపురాతె, ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద మూడు

స్తఆంథ్రేతకినిథాక మాకు ఎద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓం వతోమత్తరుంచి, ఓం. పమలు ఓరిని ఊడి థేమటి ఓంకి ద ఓండమ్ వా
16 మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ రోమా పటంగానాతికి వతమత్తసత పమలు ఓనికి కవెల్లి  మ ఓంథాని స్తయునుంగిరితనగ్త ు నాయగ్గ ఓ ఓండు వేరే మ ఓందనా ఓంకి సల్ల త్యామ తీస్తొ.మత్త పొం్త .
17 మూడు రోజుకు అతమత్త పాయ యూద్దు; అగ్గె మందవరితని ప్పెని పథా కొథ్దిని పమలు ఓనగ్త ు నాయగ్గ కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తొ.మత్త పొం్త. ఓరుంచి, ఓం కల్లి యు వతమత్తసత ఓ ఓండు ఓరిని ఊడి:

జతగాకితనీర, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని మన జనాతికి విరోద ఓంగా, మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోరిన ఆచార్కి ఓంకి విరోద ఓంగా బాత తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లిన. అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని
నానిన గొలుసకినె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుచి ఏత్తె ముచ్చి, ఎరుంచి, ఓంస్తలే ఓంతెనుంగి ఓంచ రోమింథె.యురితని కయుథె నానిన ఒపగ్నియూ ఇత్త పాయ,స్తోమత్తరుంచి, ఓం.
18 ఓరుంచి, ఓం నానిన విచార్న తుం ఓంగ్త  తుంగ్తసత సావి ఓంకి తగ్త  తుంగ్త తపు ఏర్ప బాత మ ఓంథ్దలరొ డొల్లి గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి నానిన విడిసీదవాల అనుంగికుటోట్టిరుంచి, ఓం .
19 అసత యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత థానికి అడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిమ్ కెతోమత్తరుంచి, ఓం గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని కయుస్తరుంచి, ఓంకు మొర్ వాటంగావల్ల త్యాస వతెమత్త . నా స్తొ. ఓంత జనాతె పొం ఓం్రొ  పొం్రొ

తపు ఏర్ప వాటంగానా ఓంకి ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఆల తుం ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,లరొ డొల్లిన.

20 ఈ మాటంగాని ప్పెని పయుస మీమింథె.ని కల్లి యు మీతోటె తిరియవాల ఇ ఓంజి మీమింథె.ని కర ఓంగ్నియూ ఇత్త పాయ,సామత్త పొం్తన. ఇథా నిమ్మ ఇ్రస్తయేలు జనాకు ఎద్దు; అగ్గె మందవరూడాని

ఆ గొప ఏర్ప మ్తెసయూని ప్పెని పయుస, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈ గొలుసనితోటె త్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుతమత్తబ్బరమత్త ఆరిస మింథె.నాన ఇ ఓంజి ఓరితోటె కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
21 థానికి ఓరుంచి, ఓం యూథేయూతెనుంగి ఓంచ నీ గురుంచి, ఓం ఓంచ ఉతమత్తర్మ్ బాత మాకు వాథ్దలరొ డొల్లి. ఇగ్త ు నాయగ్గ వతమత్త జతగాకితని బేన్తోటెె ఓరికి తగూడ నీ గురుంచి, ఓం ఓంచ

సడు కబురుంచి, ఓం బాత కెతిలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం. థానిగురుంచి, ఓం ఓంచ బేన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం గూడ తిరియులోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
22 ఈ మత్యాత్త పతె గురుంచి, ఓం ఓంచ, థానికి విరో ఓంగా అ ఓంతుంలకత తిరియన్తోటెె ఓరికి తరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి మాకు తెలుస. అతతనామ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని థీనిమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని గురుంచి, ఓం ఓంచ నీ

ఉథే కొథ్దిస్తమ్ బాతథ్ద ఇ ఓంజి తెలుసత ఓండవాల ఇ ఓంజోర మమసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఇస్తట్టిపర్స్తనామ్ ఇ ఓంజోర కెతోమత్తరుంచి, ఓం.
23 అసత ఓరుంచి, ఓం ఒరొ రోజు నిర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియుస, ఆ రోజినే ఓ ఓండు కపర్మ్ మ ఓంథాని లోతికి సేనమ ఓంథ్ద కూడి వతోమత్తరుంచి, ఓం. అసత ఓ ఓండు

వెరు ఇమ్వటెనుంగి ఓంచ ములుప్పెని పటెథాక మోస రాస్తమత్త థేమటె ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియకిని, పూరాు ఇమ్వతె థేమ ఓం
24 ఓ ఓండు కెతమత్త మాటాని కేంజ్త ఓంజి కొ ఓంత మ ఓంథ్ద నముసుబ్బరమత్త ఆత్మకుటోట్టిరుంచి, ఓం. ఇ ఓంక కొ ఓంత మ ఓంథ్ద నమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మలోరొ డొల్లిరుంచి, ఓం.
25 ఈల ఒరో ఓంకొరో ఓండు ఒపుకున్తోటెె ఓరికి తమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిక, ఓరుంచి, ఓం తేథ్ద థాయనసత పమలు ఓరితోటె ఈల కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త:
26 మీరుంచి, ఓం కెమకినితోటె కేంజ్త ఓంజ్తీరి.మత్తరి గోని, థాని ఆలోస ఓంచ్చీసి ఓడతిని తేలరి. క ఓండితనితోటె ఊడితీరి గోని థానిని తెలుసతనీమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నిరి.
27 ఈరుంచి, ఓం క ఓండితనితోటె్రొ ి సేన రుజుకిన్తోటెె ని ఓండు ఊడకు ఓంటా, కెవికిరొ డొల్లిన కేంజ్త ఓంజకు ఓండా, రుంచి, ఓందయతె ఆలోసస్తకు ఓండా, ననమ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఈరిని బాగు

తుం ఓంగ్త కు ఓండా మ ఓందనాట్టు. సుబ ఈ జనాకిని రుంచి, ఓందయమ్ కొడివి మింథె. ఓంథె. కెమకినితోటె మ ఓంద ఓంగా కేంజ్త ఓంజి, ఓరి క ఓండితని పిచి ఏత్తె ముచ్చి మతోమత్తరుంచి, ఓం
ఇ ఓంజి ఈ జనాతికి అ ఓంజి కెలరొ డొల్లిటి ఇ ఓంజి సబ్బరమత్త ఆర్కింకి సుబ్బర్మ్ మ ఓంథాని ఆత్యాత్త పసుబ్బరమత్త ఆత్మ ఏసాయూ సేవకునితోటె మన ముతమత్త త్యాత్త పతమత్తలోర్గ్త ు నాయగ్గ మ ఓంచగానె
కెచి ఏత్తె ముచ్చి మింథె.న్తోటెె ఓరికి త.
28 గాబ్బరమత్త ఆటిట్టి థేమటె ర్చ్చమి ఏత్తె ముచ్చిన కబురుంచి, ఓం వేరే జనాకి ఓంకి రోతబ్బరమత్త ఆరిస మింథె. ఓంథె . థానిని ఓరుంచి, ఓం కేంజ్త ఓంజితోరుంచి, ఓం ఇ ఓంజి మీరుంచి, ఓం తెలుసతనుంగిట్టు. సుబట్టి ఇ ఓంజోర

కెత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.
29 పమలు ఈ మాటా కెతమత్తసత, యూద్దు; అగ్గె మందవరుంచి, ఓంత ఓర్మటె వాథ్దవాటి థెమింథె.సుబ్బరమత్త ఆత్మరి అతోమత్తరుంచి, ఓం.
30 ఆపాయ పమలు ఓనిస ఓంక ఒరొ అథె కొథ్ది లోనుంగి తీస రొ ఓండు ఏ ఓండుకు కపర్మ్ మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త. ఓనగ్త ు నాయగ్గ వతోమత్తర్ ఓంథోరిని ఓ ఓండు

సేరుంచి, ఓంని పమానమ్ నెరవేర్సకునుంగి ఓంజి,
31 సేన దయుర్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్ని ఓంగా బాత అడుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డిమ్ వర్ుకు ఓండా థేమటె థేస్తతిని గురుంచి, ఓం ఓంచ, ప్పెని పబు అతమత్త యేసని గురుంచి, ఓం ఓంచ బోథ్దస్తోర మత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండుమత్త.్రొ టింకిి

