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యోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ మొదొల్ చి ఉతుమ్
1మొదొల్ తెంతొ తిలిసి, అమ్ సూనిల్సి, అమ్ చ సొంత అంకివొ

దెకిలిసి, దెక సొంత అతొత్ చడిల్సి చి రిసొ తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్,
రెగిడ్తసుమ్.* మెలె, †ఎతిక్క దొరుక్ జలి జీవ్ జలిసి, దొరుక్ జలి
జీవ్ జోతె దొరుక్ జతిస్ చి రిసొచి దేముడుచి కోడు జలి జీవ్ దెతి
దేముడుచి కోడుతె తిలిస్ చి రిసొ రెగిడ్తసుమ్. 2 కీసుత్ జలొ దెకయ్
జలి జీవుక ‡ఈంజ లోకుమ్ తె జో జెరుమ్న్ జా అయ్ లిస్ జిలిస్ తెన్
అమ్ క రుజుజ్ జా అసెస్. అమ్ దెకిలమ్,సాచిజా సంగితసుమ్, చి జో
‘ఎతిక్చి కంట అగెగ్ తెంతొ దేముడు తెన్ తిలి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ
గెతి జీవు,చిజోఈంజలోకుమ్ తెజెరుమ్న్జాఅమ్ క డీస అసెస్’మెన
ఒపప్న, తుమ్ క సూనయ్ తసుమ్. 3 అమ్ దెకిలిసి, అమ్ సూనిల్సి
కిచొచ్క తుమ్ కయ్ సూనయ్ తసుమ్ రెగిడ్తసుమ్ మెలె, తుమ్ క పబు
దెతి రచచ్న,జోదెతి సరద్చి వాటతె అమ్ చి తెన్ బెదుత్. అమ్ చి తెన్
తుమ్ చి తెన్ బెదితిస్ చి కటుట్ దేముడు అబొబ్స్ తెన్ చిజోచొపుతుత్ స్
జలొయేసుకీసుత్ తెన్ అమ్ క బెదవ అసెస్. 4అమ్ చి సరద్సంతోసుమ్
పూరి జవుస్మెనయ్ఈంజ ఉతుమ్ రెగిడత్సుమ్.

దేముడుచి ఉజిడ్ తె ఇండ
5 పబుతె సూన తుమ్ కయ్ అమ్ సూనయ్ తి కబుర్ కిచొచ్ మెలె,

దేముడు §ఉజిడి జా అసెస్, చి జోతె కిచొచ్ అందర్ నాయ్. 6జో తెన్

* 1:1 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొరుక్ జలొ జీవ్ తిలి దొరుక్ జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొ
యేసుకీసుత్ చి రిసొ రెగిడత్సుమ్’. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. † 1:1 1:1 యోహాను
1:4, బారికుల్ 5:20 దెక. ‡ 1:2 1:2యోహాను 1:14. § 1:5 1:5యోహాను
1:4, 5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46,యాకోబు 1:17 దెక.
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బెద జో తెన్ ఇండితసుమ్ మెనంతసుమ్, గని *అందర్ బుదిద్ తెన్
ఇండితసుమ్ జలె, అబదుద్ మ్ చ జా సతిత్మ్ ఇండుమ్ నాయ్. 7 గని,
జో కీసి ఉజిడి అసెస్ గే, ఆమ్ కి దసిస్ †ఉజిడ్ బుదిద్ తెన్ ఇండితసుమ్
జలె, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బెద ఎకిక్ కటుట్ తెన్ ఇండితసుమ్, చిజోచొ
పుతుత్ సియేసు ‡సిలువతెజోమొరఅరిప్తుమ్జలిస్ చిజోచిసూఁయి
జలిలొఁయిఅమ్ చిపాపుమ్ఎతిక్ పుంచ అమ్ క సుదిద్ కెరె అసెస్.
పాపుమ్ఒపప్న్ తిస్ చి రిసొ

8 ‘అమ్ క పాపుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ ఏక్ వేల సంగనెల్, అమ్ క
ఆమిమోసిమ్ కెరంతసుమ్, సతిత్మ్ అమ్ చి పెటిట్ నాయ్. 9గని అమ్
కెరల్ పాపల్ దేముడుచి మొకెమ్ అమ్ ఒపప్నెల్, జో నిదానుమ్ సతిత్మ్
కెరొసొ, చి అమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అమ్ పాపుమ్ తెన్ నే
తతి రితిజోఅమ్ క సుబుమ్ కెరెదె. 10అమ్ కెరిల్ పాపుమ్ క ‘పాపుమ్
కెరుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ సంగిలె, జోకయ్ ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన
సంగిల్ రితి జతసుమ్, చి జోచి కోడు అమ్ చి పెటిట్ నాయ్, ‘పాపుమ్
సుదల్’మెనజోఅమ్ క సంగిలి §కోడు ఒపప్నుమ్నాయ్.

2
పాపుమ్ కెరుక పోన

1అంచపేమతిలపుతత్రుల్ ,తుమ్ క ‘పాపుమ్కెరునాయ్’మెనయ్
తుమ్ క ఆఁవ్ ఈంజ రెగిడత్సి. గని ఏక్ వేల అమ్ కో పాపుమ్
కెరెల్, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ క తీరుప్
కెరిస్ తె, అమ్ క ఎకిక్లొ తోడ్ సంగితొసొ అసెస్. పూరి పునిన్మ్ తిలొ

* 1:6 1:6 యోహాను 3:19, 20, 11:9-10, 12:35, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్
ఉతుమ్ 6:14. † 1:7 1:7మతత్యి 5:14, 16,యోహాను 3:21, 12:36,బారికుల్
13:47, రోమియుల్ 13:12, ఎపెసు 5:8, దెసస్లొనీకుల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 5:5
దెక. ‡ 1:7 1:7 కొలొసిస్యుల్ 1:20, 2:14, పేతురుక రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:24,
మతత్యి 27:32-54,మారుక్ 15:21-39, లూకా 23:26-48,యోహాను 19:17-37 దెక.
§ 1:10 1:10 రోమియుల్ 3:10, 23, 5:12.
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యేసుకీసుత్ . 2అమ్ కెరల్ పాపల్ గెచచ్య్ తి *బలి జో జా అసెస్. ఎకిక్
అమిమ్ కెరల్ పాపల్ మెన నాయ్, గని ఒండి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కెరల్
పాపల్ గెచచ్య్ తొసొ జో జా అసెస్. 3 ‘జోక అమ్ జానుమ్’ మెన
అమ్ కీసి జాన దయిరిమ్ తంక జయెదె మెలె, జోచ ఆగన్ల్ రితి
ఇండితసుమ్ జలెకయ్. 4 ‘జోక జాని’ మెన కో జలెకు సంగితయ్
గని జోచ ఆగన్ల్ నే సూనిల్ రితి జా కెరయ్ నాయ్ జలె, జో మానుస్
అబదుద్ మ్ చొ, చి జోచి పెటిట్ సతిత్మ్ నాయ్. 5 గని, పబుచి కోడు కో
కెరయ్ గే,జోచి పెటిట్ దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి పేమపూరిజాఅసెస్. జలె,
‘దేముడుచి రచచ్నచి తెడి అసుస్మ్’మెనఅమ్ కీసిపూరి దయిరిమ్
జంక జయెదె మెలె, 6 ‘†జోచి తెడి అసుస్మ్. జో తెన్ బెద అసుస్మ్.
జోచిజీవ్ క జితసుమ్’మెనసంగనెల్,యేసుకీసుత్ యిఇండిలి రితిఆమ్
కి ఇండుకయ్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెర
7 పేమ తిల గోతుసుదల్, తుమ్ క ఆఁవ్ రెగిడిత్సి నొవి ఆగన్ నెంజె,

గనిమొదొల్ తెంతొ తుమ్ క దొరుక్ జలి ఆగన్. అగెగ్ తెంతొ చి జా ఆగన్
తుమ్ సూనిల్ కోడు. 8జలెకి,యేసుకీసుత్ దిలి ‡నొవి ఆగన్ తుమ్ క ఆఁవ్
రెగిడత్సి. తుమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుకయ్. ఈంజ ఆగన్ జో
యేసుకీసుత్ చి తెడి నెరవెరుస్ప జతయ్, తుమ్ చి తెడి కి నెరవెరుస్ప
జతయ్. కీసి మెలె, అందర్ కేడ గెతె అసెస్, చి నిజుమ్ చి ఉజిడి
అపెప్ కి లగుక దెర అసెస్. 9 ‘ఉజిడ్ చి తెడి అసిస్’ మెన కో సంగనెల్
కి జోచొ కేన్బావొకజో విరోదుమ్అసెస్ జలె,జోఅపెప్క అందర్ చి తెడి
అసెస్. 10జోవయించ బావుడుల్ జల రిత అనెన్ మానుస్ల్ క కో పేమ
కెరయ్ గే, జొయియ్ ఉజిడ్ చి తెడి జితయ్, చి ఈంజ ఉజిడ్ తె కకక్
తపుప్ కెరయ్ తిసి కిచొచ్ కి తయె నాయ్. 11 గని, బావొ జలొ అనెన్
కేన్మానుస్క కో విరోదుమ్ కెరయ్ గే, అందర్ చి తెడి అసెస్. అందర్ చి

* 2:2 2:2 1:7చిఎటొట్ చిచికోడు దెక. † 2:6 2:6యోహాను 15:3-10దెక. ‡ 2:8
2:8యోహాను 13:34 చిమతత్యి 22:37-40.
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తెడి ఇండితయ్, చి జో కేనె గెతయ్ గే జో నేనె. కిచొచ్క మెలె, అందర్
జోక గుడిడ్ కెర అసెస్.

12పేమతిలబోదల్,తుమ్ క కిచొచ్క రెగిడత్సిమెలె,జోయేసుకీసుత్ చి
నావ్ చి రిసొజోచినావ్ చి తెడి తుమ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుపజాఅసిత్.
13తుమ్అబబ్దింసిమొదొల్తెంతొజోకతుమ్జానుస్చి రిసొతుమ్ క
రెగిడ్తసి. తుమ్ ఉబెడల్, పాపుమ్ కెరయ్ తొ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి
తుమ్ జీన అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి. తుమ్ బాలబోదల్,
ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుక తుమ్ జానుస్చి రిసొ తుమ్ క రెగిడ్తసి.
14అబబ్దింసిక, తుమ్మొదొల్ తెంతొచొక తుమ్ జోక జానుస్చి రిసొ
తుమ్ క రెగిడ్తసి. ఉబెడల్, తుమ్ ఆతమ్తె డిటుట్ మ్ జా అసుస్స్, చి
దేముడుచి కోడు తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్, తుమ్ చి పెటిట్ కామ్ కెరయ్, చి
సయ్ తానుక తుమ్ జీన అసుస్స్ చి రిసొ తుమ్ క రెగడ్ అసిస్.

15 ఈంజ లోకుమ్ క చి ఈంజ లోకుమ్ చి కిచొచ్ కి తుమ్ పేమ
జా నాయ్. ఈంజ లోకుమ్ చి కో పేమ అసిత్ గే, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ
దేముడుచి ఉపిప్ర్ చి పేమ జోచి పెటిట్ నాయ్. 16 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ
లోకుమ్ తెతిలిస్ ఎతిక్,ఆఁగ్ ఆస జతిసి,అంకివొ ఆస జతిసి,ఆసిత్చి
గవురుమ్ కి, ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడుచి తెంతొ చి బుదిద్ నెంజె,
గని ఈంజయ్ లోకుమ్ చి బుదిద్చి, జా. 17 అనెన్, ఈంజ లోకుమ్,
ఈంజలోకుమ్ చి ఆసిత్చి ఉపిప్రి ఆస జతిసి ఎతిక్ కేడయ్ గెతిసి, గని
దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి కో ఇండుల గే, జెఁవివ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తా
గెచుచ్ల.
కీసుత్ క విరోదుమ్ తిలొసొ

18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , ఆకర్ చి గడియ, ఈంజ. కీసుత్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్తిలొసొబార్జయెదెమెనసూనఅసుస్స్, గెద. దసిస్,అపెప్
కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ బార్ జా అసిత్. జాకయ్,
ఇనెన్క ‘ఆకర్ చి గడియఈంజ’మెనజానుమ్. 19 ‘జోచిఉపిప్రి జేఁవ్
విరోదుమ్ జలస అమ్ చితె తెంతొబార్జా గెల’మెనుక జయెదె, గని
జోవయింక ‘అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ జా తిల’ మెనుక నెంజె. కిచొచ్క మెలె,
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అమ్ చి తెన్ ఎకిక్ జత జలె, అమ్ చి తెన్ తాఁ గెత. గని నాయ్, బార్
జాములదిల,చిఅమ్ చితెన్ఎకిక్ నెంజితిమెనరుజుజ్ డీసత్య్. జేఁవ్
ములిత్స్ తెన్ జా రుజుజ్ డీసుక మెన సెలవ్ తిలి.

20 తూమ్, మాతుమ్, పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలొసొ జోచి ఆతమ్క
తుమ్ క బోడి ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జా, ‘అంచయ్’ మెలి రితి తుమ్ క
జోచిగురు కెరఅసెస్. జాకయ్,తుమ్జోచయ్జలసఎతిక్జిన్సతిత్మ్
జానుస్. 21జలె,తుమ్ క ‘సతిత్మ్నేన్ తి’మెనరెగిడ్ నాయ్, గనిసతిత్మ్
జానుస్చి రిసొయి రెగిడత్సి. కేన్ అబదుద్ మ్ తిలె, సతిత్మ్ తెంతొ జెయె
నాయ్మెన కిజానుస్.

22జలె, కొనొస్ జో అబదుద్ మ్ జతొసొ జయెదెమెలె, యేసుక ‘జోచి
రాజిమ్ తె మానుస్ల్ క బెదయ్ తొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతి దేముడు
తెదయ్ లొకీసుత్ జోనెంజె’మెనసంగితొసొసికడొత్సొ. కీసుత్ చొ దేముడు
అబొబ్స్ క ‘అబొబ్స్నెంజె’, కీసుత్ పుతుత్ స్ క ‘దేముడుచొపుతుత్ స్ నెంజె’
మెన కో సంగితయ్ సికడత్య్ గే, జొయియ్ కీసుత్ చి విరోదుమ్ జలొసొ.
23 కీసుత్ పుతుత్ స్ క ‘దేముడుచొ పుతుత్ స్ నెంజె’ మెన కో సంగితయ్
సికడత్య్, జోక ఎతిక్క అబొబ్ జలొ జో దేముడుచొమానుస్ నెంజె, జో
మానుస్చి పెటిట్ నాయ్. కీసుత్ పుతుత్ స్ క §‘దేముడుచొ పుతుత్ సి నిజుమి
జొయియ్ జయెదె’ మెన కో *ఒపప్న్ తయ్ గే, దేముడు అబొబ్స్ చొ
మానుస్కి జోజా అసెస్,జోవయించి పెటిట్ ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు
అసెస్. 24 కీసుత్ చి రిసొ తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్
తాఁ గెసుస్. తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్సి తుమ్ చి పెటిట్ తాఁ గెలె,
కామ్ కెరె తిలె జలె, దేముడు పుతుత్ స్ చి తెడి కి దేముడు అబొబ్స్ చి
తెడి కితాఁ గెతె,జోచితెన్ †ఇండితె తసెత్.‡ 25జోచిరాజిమ్ తె అపెప్ కి
బెదితి,పరలోకుమ్ తెకెఁయఁకతెఁయఁకజితిచెంగిల్తతివాటఅమ్ క
తుమ్ క జో పమానుమ్ సంగిలిసి కోడు.
§ 2:23 2:23 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 2:23 2:23 మతత్యి
10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక. † 2:24 2:24 2:6 దెక. ‡ 2:24 2:24
యోహాను 15:4-10.
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26తుమ్ కమోసిమ్ కెరుక ఉచరసచి రిసొ తుమ్ క ఈంజ రెగిడ్తసి.
27 గని పబు జోచి ఆతమ్ తేల్ తుమ్ క బోడి ఉపిప్ర్ సువిల్ రితి జలి
గురు తుమ్ చి పెటిట్ తతత్య్ కామ్ కెరయ్. మెలె, జోచి ఆతమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ తతత్య్తుమ్ క సికడత్య్, చి తుమ్ క కోమానుస్ సికడుక నాయ్.
జలె, జోచి ఆతమ్ తుమ్ క కీసి ఎతిక్చి రిసొ సికడత్య్ గే, చి జోచి ఆతమ్
కీసిసతిత్మ్తాకిచొచ్అబదుద్ మ్జయెనాయ్గే,జాఆతమ్తుమ్ కసికడిల్
రిసొ,యేసుపబుచితెడితుమ్తాజోచిజీవ్ కజోచిఆతమ్సెకికజోతెన్
ఇండితె.

28 అనెన్, అపెప్, పేమ తిల పుతత్రుల్ , ‘యేసుపబుచి తెడి తుమ్
తా. జోచి జీవ్ కయ్జోచి ఆతమ్సెకిక జిఁయజో తెన్ ఇండ’ మెన అనెన్
సంగితసి. ఇసి తాఁ గెలమ్ మెలె, జో అనెన్ జెతి పొదిక, అనెన్ డీసిత్
పొదిక అమ్లాజ్ నే బెటెత్, నే గుంచితె, దయిరిమ్తెన్ తమ్ దె. 29జో
‘పునిన్మ్ చొ’మెనజానుస్ జలె, అనెన్ కో సతిత్మ్ ఇండితతి గే, జేఁవ్ కి
జోచి ఆతమ్ తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ మెన తుమ్జాన.

3
1ఎతిక్కఅబొబ్జలొదేముడుఅమ్ క *“అంచయ్బోదల్,తూమ్”

మెన అమ్ క నావ్ తిఁయ అమ్ క కెదిద్ పేమ కెర అసెస్ గే తుమ్ ఉచర!
జో దసిస్ కెరికయ్, నిజుమిజోచబోదల్ జలమ్! దసిస్ మెన ఈంజయ్
లోకుమ్ చి బుదిద్చ మానుస్ల్ కిచొచ్క తుమ్ క చినితి నాయ్ మెలె,
†జోకయ్ నేన్ తి. 2 పేమ జల గోతుసుదల్, అమ్ అపెప్ కి దేముడుచ
బోదల్ జా అసుస్మ్. అమ్ తెదొడ్ క కీసి జమ్ దె గే అపెప్ డీసె నాయ్,
గని కిచొచ్ జానుమ్ మెలె, యేసుపబు అనెన్ డీసిలె, ‡జోచి రితి పూరి
జమ్ దె. జో కీసి అసెస్ గే, తెదొడ్ కయ్ కిచొచ్ అడుడ్ నెంతె జోక సొసుట్ మ్
దెకుమ్ దె. 3అనెన్,మదెనె,జోచిఉపిప్రి కో ఇసి దయిరిమ్తతత్చిజోక

* 3:1 3:1యోహాను 1:12-13. † 3:1 3:1యోహాను 1:10-11, 8:54-55, 14:7,
17, 16:2-3, 17:25. ‡ 3:2 3:2 రోమియుల్ 8:19, 29, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 2 నంబర్
ఉతుమ్ 3:18, పిిలిపిప్యుల్ 3:21, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 15:49-50.
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రకితతి గే, జో కీసి సుదిద్ అసెస్ గే, జేఁవ్ కి జోచి రితి సుదిద్ కెరంతి రితి
దెకన్ తె తవుల.

4 పాపుమ్ కెరొ ఎతిక్ మానుస్ ఆగన్ల్ పిటట్య్ తయ్. ఆగన్ల్
పిటట్య్ తిసి ఎకిక్ పాపుమ్. 5పాపల్ గెచచ్వుకమెనయేసుపబు బార్
జలొమెనయ్, పడొత్ జోతె కిచొచ్య్పాపుమ్ కినాయ్మెనయ్, తుమ్
జానుస్. 6 §జోచి తెడి తతొ కేన్ మానుస్ పాపుమ్ ఇండె నాయ్. కో
పాపుమ్ ఇండితయ్ గే, పబుక *దెకిలొసొ నెంజె,జోకజానొల్సొ నెంజె.

7 పేమ తిల పుతత్రుల్ , తుమ్ క కో మోసిమ్ తె సేడవుక తుమ్ వాట్
దాస నాయ్. మెలె, కో సతిత్మ్ ఇండితయ్ గే, జోయేసుచి రితి జోచి
తెన్పునిన్మ్ చొజతయ్. 8కోపాపుమ్ తెఇండితయ్గే, సయ్ తాన్ చొ
జయెదె. మొదొల్ తెంతొ సయ్ తాన్ పాపుమ్ కెరొసొ. సయ్ తాన్ చ
కమొ గెచచ్వ గెలుకయ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ తె బార్
జలొ. 9 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జలొ కేన్ మానుస్
పాపుమ్ ఇండె నాయ్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోచి పెటిట్ అసెస్,
చి జో జా ఆతమ్క జెరిమ్లి రిసొ జో మానుస్ పాపుమ్ ఇండుక నెతె.
10 ఇసికయ్ కో దేముడుచ బోదల్ జవుల గే, కో సయ్ తాన్ చ బోదల్
జవుల గే, చినుక జయెదె. కో సతిత్మ్ ఇండె నాయ్ గే, పడొత్ †జోచ
బావుడుల్ జలఅనెన్మానుస్ల్ కపేమదెకెనాయ్గే,జోదేముడుచిసుదిద్
తిలి ఆతమ్ జెరుమ్న్ చొమానుస్ నెంజె.
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుక

11 తుమ్ మొదొల్ తెంతొ సూనిల్ కబుర్ ఈంజ, అమ్ ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ ‡పేమయ్ తంక. 12బావొస్ క మారొల్ , ఎతిక్క పాపుమ్ సికడొత్
సయ్ తాన్తెన్ బెదిలొ కయీనుచి రితి తంక నాయ్. అనెన్,జో కిచొచ్క
బావొస్ క మారొల్ మెలె, జోచ సొంత కమొ పాపుమ్ చ, బావొస్ చ కమొ
పునిన్మ్ చచి రిసొ దెకుక నెత గోసక మారొల్ . 13 బావుడుల్ , ఈంజ

§ 3:6 3:6 2:6, 24, 27, 28 దెక, చి 3:24, 4:13, 16 దెక. * 3:6 3:6యోహాను
రెగిడిల్ 3నంబర్ఉతుమ్ 11నంబర్ కోడు దెక. † 3:10 3:10 2:9, 10దెక. ‡ 3:11
3:11 2:7-11 దెక.



1యోహాను 3:14 viii 1యోహాను 3:20

లోకుమ్ చమానుస్ల్ తుమ్ చి విరోదుమ్ జలిస్ క తుమ్ ఆచారిమ్జా
నాయ్. 14మొరున్క ముల జీవ్ జతిస్ తె పాఁవ జా అసుస్మ్ మెన
జానుమ్. నంపజల బావుడుల్ క పేమ కెరసుమ్ చి రిసొ జానుమ్. కో
పేమతెన్తయెనాయ్గే,మొరున్తెయిఅసెస్మెనజానుమ్. 15జోచొ
కేన్బావొచిఉపిప్రి కో విరోదుమ్ తతత్య్ గే, అతయ్ కెరొసొ జతయ్, చి
అనెన్ కిచొచ్జానుమ్మెలె,అతయ్ కెరొ కేన్మానుస్చిపెటిట్ పరలోకుమ్ తె
బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి జీవ్నాయ్.

16 కిచొచ్తె సతిత్మ్ చి పేమ చినుక సికిలమ్ మెలె, ‘పాపుమ్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప జతు’ మెనయ్ యేసుపబు అమ్ చి రిసొ జోచి జీవ్ దా
మొరల్న్. అనెన్, అమ్ చ బావుడుల్ క ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ అమ్ కి
అమ్ చి జీవ్ దిలె, చెంగిలి. 17 గని కకక్ ఈంజయ్ లోకుమ్ చి ఆసిత్
తతత్య్ గే, చి జోచొ కేన్ బావుడిస్క కొతుక్ అసెస్ మెన దెకిలె, గని జోక
కనాక్రుమ్ దెకె నాయ్ గే, దేముడుచి పేమ జోమానుస్చి పెటిట్ అసెస్
మెన కీసి సంగుక జయెదె! బెదె నాయ్. 18 పేమ తిల పుతత్రుల్ , రిత
కొడొకయ్ అమ్ పేమ కెరుక పోన, గని సతిత్మ్ చి పేమ అమ్ చి పెటిట్
తా, అమ్ చ కమొతెయి అమ్ చి పేమ దెకవుమ, అమ్ చ కమొతెయి
నెరవెరుస్ప జవుస్!

19 ఇసి, అమ్ చి పేమ అనెన్ మానుస్ల్ క తోడ్ కెర కమొతెయి
బార్ కెరెల్కయ్ ‘సతిత్మ్ జలమ్’ మెన చినుమ్ దె, చి కెఁయఁక జవుస్
§‘సతిత్మ్ చ నెంజుమ్ సిచచ్క విలువ జలస ఆము’ మెన లాజ్ జా
అమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్, ‘జో దిలి పేమ అమ్ చ కమొతె నెరవెరుస్ప
కెరసుమ్’ మెన ఉచార కెరన. 20 పబుచి మొకెమ్ అనెన్ దయిరిమ్
జమ్ దె, ‘లాజ్ నెంతె జోచిమొకెమ్ టీఁవ్ క జయెదె’ మెన అమ్ చి పెటిట్

§ 3:19 3:19 డీసయ్ లిసి 12:9-11 దెకిలె, సయ్ తాన్అమ్ క ‘ఇసి దసిస్ కెరల్’మెనఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుచిమొకెమ్ అమ్ క నేరిమ్ లు వయడుక ఉచరయ్, గని కీసుత్ అమ్ చి
పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ లి రిసొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ క జా నేరిమ్ వయడె
నాయ్, చి సయ్ తాన్ ఓడుప జతయ్.
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అనెన్ దయిరిమ్ జమ్ దె. కిచొచ్క మెలె, *అమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ చి కంట
జో వెలొల్ , చి జో ఎతిక్ జానె. 21జలె, పేమ తిల గోతుసుదల్, అమ్ చ
కమొచి రిసొ అమ్ చి పెటిట్ అమ్ లాజ్ జంక నాయ్ జలె, దేముడుచి
మొకెమ్ అమ్ క దయిరిమ్ తయెదె. 22అనెన్, జోవయించిమొకెమ్ అమ్
లాజ్ జంక నాయ్ జలె, జోచి ఇసుట్ మ్ రితి ఇండితసుమ్ చి రిసొ జో
మెనిస్తిసి కెరసుమ్ చి రిసొ, జోతె అమ్ కిచొచ్ సంగిలె, జో అమ్ క
దొరుక్ కెరయ్.

23 ఈంజయి జోచి ఆగన్. జోచొ పుతుత్ స్ జలొ యేసుకీసుత్ చి
నావ్ చిఉపిప్రిఅమ్ క నముకుమ్తంక,యేసుక †నిజుమిదేముడుచొ
పుతుత్ సి, నిజుమిజోచొపుతుత్ స్జాజోచిఅదికారుమ్తిలొతెదయిందె
మెన జో సంగ తిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జొయియ్ మెనయ్ జోచి
ఉపిప్రి అమ్ అమ్ చి నముకుమ్ తింక, చి జో కీసుత్ పబు అమ్ క ఆడ
దిలి రితి, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అమ్పేమయ్కెరుక. 24జోచఆగన్ల్ రితి
ఇండితస ఎతిక్జిన్ ‡జోచి తెడి తతత్తి, జోచి జీవ్ క జోచి ఆతమ్సెకిక
జితతి,చిజోవయించిపెటిట్ జొయియ్తతత్య్,జోవయింకజొయియ్తోడు
తతత్య్,అనెన్,అమ్ చిపెటిట్ జోతతిసిజోఅమ్ కతోడ్తతిసిఅమ్కీసి
జానుమ్మెలె, అమ్ చి పెటిట్ జో దిలి జోచి ఆతమ్ తతికయ్జానుమ్.

4
ఆతమ్ల్ క కీసి చినుక జయెదె

1 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎతిక్ ఆతమ్ సంగితిస్ క ‘దేముడుచి
కోడు ఈంజ’ మెన నే పరిచచ్ కెరె తుమ్ నంప కెర నాయ్. గని
నిజుమి దేముడుచ జతతి గే నాయ్ గే, తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ సికడత్సచ
* 3:20 3:20 కిచొచ్ జవుస్ అమ్ కెరిల్ కామ్ క ‘తపుప్ కెరల్మ్’ నెంజిలె, ‘ఏక్ వేల తపుప్
కెరల్మ్. లాజు’ మెన అమ్ చి పెటిట్ బాద సేడెల్, జా కామ్ క ‘తపుప్ గే నెంజె గె’ జొయియ్ జానె,
చి కిచొచ్క దసిస్ కెరల్మ్ గే జొయియ్ జానె, చి తపుప్ కెరెల్ కి జో చెమించుప కెరుక జోవయింక సెకి
అసెస్. చిఅమ్ చిఉపిప్ర్ చిఅమ్ చిఅనామ్నుమ్జో గెచచ్వుక తెరె. † 3:23 3:23 2:23,
4:15, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 3:24 3:24 2:6, 24, 27, 28, 4:13, 16, చి
యోహాను 15:3-10 దెక.
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ఆతమ్ల్ తుమ్ పరిచచ్ కెర. కిచొచ్క మెలె, ‘దేముడుచ కబురుల్ అమిమ్
సంగితసుమ్’ మెన అబదుద్ మ్ క ఒగగ్ర్ జిన్ ఈంజ లోకుమ్ తె బార్
జా అసిత్. 2 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెంతొ తిలిసి కీసి చినుక
జయెదెమెలె,యేసుక ‘జోనిజుమికీసుత్ జలొదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, నిజుమి దేముడుచొ పుతుత్ స్ జా, జోమానుస్ జా జెరుమ్న్ జా
బార్ జలన్’ మెన కేన్ ఆతమ్ ఒపప్నుల గే, జో ఆతమ్ దేముడు తెంతొచ
మెనయ్ చినుక జయెదె, 3అనెన్, యేసుక ‘జొయియ్’ మెన కేన్ ఆతమ్ల్
ఒపప్న్ తి నాయ్ గే, జేఁవ్ దేముడు తెంతొచ ఆతమ్ల్ నెంజితి. ‘బార్
జయెదె’ మెన తుమ్ సూనిల్ ఆతమ్, మెలె, కీసుత్ చి ఉపిప్రి విరోదుమ్
జలొసొచి ఆతమ్, అపెప్యి కి ఈంజ లోకుమ్ తెబార్ జఁయి అసెస్.

4పేమతిలపుతత్రుల్ ,తుమ్దేముడుచమానుస్ల్జాఅసుస్స్,జోచి
ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జా అసుస్స్, చి జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చచి ఉపిప్రి తుమ్
జీన అసుస్స్. కీసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తతొసొచి కంట తుమ్ చి
పెటిట్ తతొసొవెలొల్ . 5జేఁవ్ అబదుద్ మ్ చ ఆతమ్ల్ చమానుస్ల్ఈంజయి
లోకుమ్ చ జవులచి రిసొ, జేఁవ్ సంగితిసి ఈంజయ్ లోకుమ్ చి
బుదిద్చి, చి జోచి కోడు ఈంజయి లోకుమ్ చ మానుస్ల్ సూన్ తతి.
6 ఆమ్, మాతుమ్, దేముడుచ మానుస్ల్ జా అసుస్మ్, జోచి ఆతమ్
తెన్ జెరుమ్న్ జా అసుస్మ్, చి జో దేముడుక కో జాన్ తి గే, అమ్ చి
కోడు సూన్ తతి, చి కో దేముడుచ మానుస్ల్ జతి నాయ్ గే, అమ్ చి
కోడు జేఁవ్ సూన్ తి నాయ్. ఇసి, జలె కేన్ ఆతమ్ సతిత్మ్ చి గే కేన్ ఆతమ్
తపుప్చి గే చినుక జయెదె.

దేముడు పేమయ్
7 పేమ తిల గోతుసుదల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరుమ! పేమ

దేముడు తెంతొ చి, చి కో పేమ ఇండితయ్ గే, జో దేముడుచి సుదిద్
తిలిఆతమ్ తెన్జెరుమ్న్జాఅసెస్,చిదేముడుకజోజానె. 8గనికోపేమ
ఇండితినాయ్ గే, దేముడుక నేన్ తి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు పేమయి
జా అసెస్. 9 కిచొచ్తె దేముడుచి పేమ డీస అమ్ క రుజుజ్ జలి మెలె,
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జోదేముడు జోచొసొంతపుతుత్ స్ క ఈంజలోకుమ్ తె తెదయ్ లన్. జో
బలిజలిస్ కఅమ్ చిపాపుమ్గెచచ్వపరలోకుమ్ తెబెదితిజీవ్అమ్ క
దెతి రిసొ. 10పేమముకిక్మ్ క కిచొచ్తెడీసత్య్మెలె,అమ్దేముడుక
కిచొచ్ పేమ కెరిల్స్ తెనాయ్,మానుస్ల్ చిఅమ్ చి పేమ కిచొచ్ నెంజె, గని
జొయియ్అమ్ కపేమకెర,అమ్కెరల్పాపల్పుంచితిఅరిప్తుమ్జోజతి
రిసొ,జోచొపుతుత్ స్ కఈంజలోకుమ్ తెతెదయ్ లొ. 11జలె, పేమతిల
గోతుసుదల్, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్ క తెదిద్ పేమ కెరొల్
జలె,ఆమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొతెదిద్ పేమ కెరుక. 12 కేన్మానుస్ కెఁయ
దేముడుక దెకుక నాయ్. గని అమ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరసుమ్
మెలె, దేముడు అమ్ చి పెటిట్ తతత్య్, చి అమ్ చితె జోచి పేమపూరి
జా నెరవెరుస్ప జతయ్, రుజుజ్ జతయ్. జోచి పేమక జయియ్ రుజుజ్
మానుస్ల్ దెకుక జతయ్.

13 *పబుచి తెడి తతత్సుమ్, జోచి జీవ్ క జితసుమ్, చి జో అమ్ చి
పెటిట్ తతత్య్ మెన కీసి జానుమ్ మెలె, జోచి సొంత ఆతమ్ అమ్ చి
పెటిట్ జో దిలిస్ చి రిసొ. 14ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ క దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జో జంక మెన, జోచొ పుతుత్ స్ క ఎతిక్క అబొబ్
జలొ దేముడు తెదవ అసెస్ మెన అమ్ దెక కెర సాచి సంగితసుమ్.
15యేసుక †దేముడుచొ పుతుత్ సి మెన కో ‡ఒపప్నుల గే, జోవయించి
పెటిట్ దేముడు తతత్య్, చి జేఁవ్ దేముడుచి తెడి అసిత్, జోచి జీవ్ క
జితతి. 16 దసిస్, దేముడు అమ్ చి ఉపిప్రి పేమ తిలిసి, అమ్ చి
ఉపిప్ర్ చిజోచిపేమ,జానుమ్ నంపజాఅసుస్మ్. దేముడు పేమయి,
చి కో పేమయ్ చి తెడి తతత్య్ పేమ ఇండితయ్ గే, దేముడుచి తెడి
తతత్య్, జోచి జీవ్ కయ్ జితయ్, చి దేముడు జో మానుస్చి పెటిట్
తతత్య్.

17 కిచొచ్క దేముడుచి పేమ అమ్ చి తెన్ §పూరి జా నెరవెరుస్ప

* 4:13 4:13 2:6, 24, 27, 28 చి 3:6, 24 చి 4:16 దెక, చియోహాను 15:3-10 దెక.
† 4:15 4:15 2:23, 3:23, 5:1, 5, 13 చి 5:20 దెక. ‡ 4:15 4:15 మతత్యి
10:32-33 చి రోమియుల్ 10:9-10 దెక. § 4:17 4:17 12 నంబర్ కోడు దెక.
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జంక జోచి సెలవ్ మెలె, అమ్ క ఎతిక్జిన్ క పరిచచ్ కెరి వెలిల్ దీసికయ్
‘సతిత్మ్ కెరల్మ్’మెనదయిరిమ్తతుత్ మెనయ్జోజాసెలవ్ దెతయ్.
జా దయిరిమ్ అమ్ కిచొచ్క జంక జయెదె మెలె, జో కీస్ జా అసెస్ గే,
ఆమ్ ఈంజయ్లోకుమ్ తె దసయ్ అసుమ్. జొయియ్ కీసి పేమ అసెస్
గే,ఆమ్కిజోచిపేమకమానుస్ల్ క పేమయ్కెరసుమ్. 18పేమచితెడి
అమ్ తిలె, పేమ అమ్ ఇండిలె, అమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ బయిమ్ తయె
నాయ్. గని పేమ పూరి తిలె, జా పేమ బయిమ్ గెచచ్వ గెలత్య్.
బయిమ్సిచచ్ జతిస్ తెన్ బెదితిసి, ‘సిచచ్ జమ్ దె’మెన అమ్ఉచరెల్
బిందె, చి కో బితయ్ గే, జోచి పెటిట్ పేమపూరి జంక నెరవెరుస్ప జంక
నేతయ్ మెన రుజుజ్ జతయ్. 19 దేముడు తొలితొ అమ్ కయ్ పేమ
కెరొల్చి రిసొయిఆమ్జోక పేమ కెరసుమ్.

20 జలె, దేముడుక ఆఁవ్ పేమ కెరస్ మెన కో సంగితయ్ గే, జో
జోచిబావుడిస్క పేమకెరెనాయ్గే,జోఅబదుద్ మ్ చొ. కిచొచ్కమెలె, కేన్
జవుస్దెకిలొబావొకకోపేమకెరయ్నాయ్గే,జోనేదెకిలొదేముడుక
కీసి పేమ కెరెదె! నెతె! 21అనెన్,జో కిచొచ్ ఆగన్ అమ్ క దా అసెస్ మెలె,
కో దేముడుక పేమ అసిత్ గే,జోచబావుడిస్వొక పేమ కెరుకయ్.

5
కీసుత్ చి ఉపిప్ర్ చి నముకుమ్ చి పేమ

1 యేసుక *తెదయిందె మెన దేముడు పూరుగ్ మ్ సంగిలొ దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జొయియ్ మెన నంప కెరొ ఎతిక్
మానుస్ దేముడుచొబోద జయెదె,అనెన్, కో అబొబ్స్ క పేమ కెరయ్ గే,
జోఅబొబ్స్ చఅనెన్ బోదల్ క కి పేమయ్కెరయ్. 2దేముడుచబోదల్ క
అమ్ పేమ కెరిసి కిచొచ్ రుజుజ్ తె డీసత్య్ మెలె, దేముడుకయ్ అమ్
పేమ తా, అమ్ జోచి ఆగన్ల్ రితి †ఇండితిస్ తె, 3 దేముడుచి పేమ

* 5:1 5:1 2:23, 3:23, 4:15, 5:5, 13, 20 దెక. † 5:2 5:2మెలె, అమ్ కీస కీస
మానుస్ల్ క పేమ దెకవుక గే జోవయించ ఆగన్ల్ తె,యేసుకీసుత్ చ కొడొతె,మోసేతెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ ఎతిక్తె జో దెకవ అసెస్.
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అమ్ చి పెటిట్ తిలె, జోచ ఆగన్ల్ రితి ఇండుమ్ దె. అనెన్, జోచ ఆగన్ల్
జాడువయడత్సనెంజితి. 4కిచొచ్కమెలె,దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్తె
జెరుమ్న్ కోజాతవులగే,ఈంజలోకుమ్ చ ‡బుదిద్వొచిఉపిప్రిజీన్ తతి.
ఈంజయ్లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి ఉపిప్రి జీన్ తిసి కిచొచ్ మెలె, యేసుచి
ఉపిప్ర్ చి అమ్ చి నముకుమ్. 5మెలె, కో ఈంజ లోకుమ్ చ బుదిద్వొచి
ఉపిప్రిజీన్ తతిమెలె,యేసుకయ్ ‘జొయియ్దేముడుచొపుతుత్ సి’మెన
కో నంపజా అసిత్ గే, జెఁవివ్.

6 పాని వాట్ లొఁయి వాట్ గెచచ్ అనెన్ బార్ జా జో దేముడుచొ
పుతుత్ స్జలిస్రుజుజ్ జలొసొ,జోరచిచ్ంచుప కెరొసొజలొ,యేసుకీసుత్ .
జో ఎకిక్ పాని వాట్ గెచచ్ బార్ జయె నాయ్ గని పాని తెన్ లొయిఁ
తెన్ బార్ జా అసెస్. అనెన్ ఈంజ చి రిసొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ సాచి సంగితయ్, కిచొచ్క మెలె దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
సతిత్మ్ జా అసెస్. 7 అనెన్, యేసుక ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జొయియ్’,
‘దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జొయియ్’ మెన
పానితెచి సాచిచి జోవయించి సూఁయి జలి లొఁయిచి సాచి తెన్
బెదితి సాచి సంగితొసొ కొనొస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి.
జోవయించి ఆతమ్చి సాచి ముకిక్మ్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఆతమ్
సతిత్మ్ చి. 8జోక, §దొరుక్ జల తినిన్ సాచుల్ అసిత్, చి జోవయించి
సాచి బెదితయ్, కిచొచ్ కిచొచ్ సాచుల్ మెలె, జా పాని, జా లొఁయి, చి
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్. 9ఆమ్మానుస్ల్ చిసాచి నంప కెరసుమ్
జలె, దేముడుచి సాచి అనెన్య్ నంపజతిసి. అనెన్, దేముడుచి
సాచి కిచొచ్ మెలె, యేసుక ‘ఈంజొయి అంచొ పుతుత్ ’ మెన జొయియ్
సాచి సంగ అసెస్. 10 పడొత్ , దేముడుచొ పుతుత్ స్ కయ్ ‘నిజుమి జోచొ
పుతుత్ సి’ మెన కో నంపజవుల గే, జోవయించి పెటిట్ దేముడుచి సాచి
అసెస్. ‘ఈంజొఅంచొపుతుత్ ’మెనదేముడు సాచి సంగిలిస్ చఉపిప్రి
కో నముకుమ్ తితి నాయ్ గే, జోచి కోడు నంపజతి నాయ్ చి రిసొ,
‡ 5:4 5:4 కీస బుదిద్వొ మెలె, గోసల్, ఆసల్, చోర్ బుదిద్ , కోపుమ్ బుదిద్ , దసచ ఎతిక్.
§ 5:8 5:8 యూదుల్ చ ఆగన్ల్ తెన్ ‘దొగుల తీగల్ సాచుల్ సంగిలిన్ బెదిలె సతిత్మ్’
మెంతతి.
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జోక ‘అబదుద్ మ్ చొ’మెన సంగిల్ రితి జతయ్.
11జలె, సతిత్మ్ చి సాచి కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె జితి

వాట, జాక దొరుక్ జలి జీవు, దేముడు అమ్ క దా అసెస్, చి ఈంజ
జీవ్ కచి తెడి అసెస్. కతెత్య్ దొరుక్ జతయ్ మెలె, జోచొ పుతుత్ స్ చి
తెడిఅసెస్,జోతెయిదొరుక్ జతయ్. 12 కచి పెటిట్ దేముడుచొపుతుత్ స్
అసెస్ గే,జోకయ్జాజీవు. దేముడుచొపుతుత్ సి కచి పెటిట్ తయెనాయ్
గే, పరలోకుమ్ తె గెతి వాట, జాక దొరుక్ జలి జీవు, జోకయ్ దొరుక్
జయె నాయ్. 13 దేముడుచొ పుతుత్ స్ చి నావ్ క ‘జయియ్. జొయియ్
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెనతుమ్జోకనంపజలసక ‘పరలోకుమ్ తె
గెతి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి వాటచి జాక దొరుక్ జలి జీవు
దొరుక్ జలిస్ చి రిసొతుమ్ క దయిరిమ్తవుస్’మెనయ్ఈంజ ఆఁవ్
రెగిడత్సి.

14 అనెన్, జోచి తెడి అమ్ క అనెన్య్ కిచొచ్ దయిరిమ్ మెలె, జోచి
ఇసుట్ మ్ తెన్ బెదితిసి కిచొచ్ జవుస్జోతెఅమ్నఙిలె,జోసూన్ తయ్.
15అనెన్, ‘అమ్కిచొచ్ నఙిలెజోసూన్ తయ్’మెనజానుమ్జలె,జోతె
అమ్ సంగిలిస్ క ‘దొరుక్ జలి’ మెన ఒపప్నిల్ రితి, ‘కచితుమ్ దొరుక్
జయెదె’మెనజానుమ్.

16 నంపజలొ కేన్ జవుస్ బావొ మొరొన్ ఆన్ తి పాపుమ్ కెరెల్గిన,
అనెన్కొల్ బావొస్ దెకిలె, జా పాపుమ్ జోక మొరి సిచచ్ నే ఆన్ తి రిత,
“జోక చెమించుప కెరు మెన” జో అనెన్కొల్ దేముడుక పారద్న కెరెల్, చి
కచి పాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తిస్ నెంజె జలె, జో అనెన్కొల్ పారద్న కెరిల్
రిసొ, జో పాపుమ్ కెరొల్సొక దేముడు జీవ్ దెయెదె. గని మొరి సిచచ్
ఆన్ తి పాపుమ్ కి తయెదె. కో దసిస్ పాపుమ్ కెరెల్, జోచి రిసొ పారద్న
కెర మెని నాయ్. 17గార్ చి కిచొచ్ జలెకి పాపుమీ, గని సగుమ్ రగల్
పాపుమ్మొరి సిచచ్ ఆన్ తస నెంజితి.

18 ‘కో దేముడుచి తెన్ జెరుమ్న్ జా అసిత్ గే, పాపుమ్ తె ఇండితి
నాయ్’ మెన జానుమ్. దేముడుచి పెటిట్చొ కీసుత్ దస మానుస్ల్ క
రకితయ్ చి రిసొ, పాపుమ్ సికడొత్ సయ్ తాన్ జెఁవివ్ మానుస్ల్ క చడె
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నాయ్. 19 అమిమ్ జలె, ‘దేముడుచ బోదల్ జా అసుస్మ్’ మెన
జానుమ్, అనెన్, అపెప్క ఒండి లోకుమ్ జో పాపుమ్ కెరయ్ తొ
సయ్ తాన్ చి అతిత్ అసెస్ మెన కి జానుమ్. 20అనెన్య్ కిచొచ్ జానుమ్
మెలె, నిజుమ్ చొ దేముడుక అమ్ జాన్ తి రితి జో దేముడుచొ సొంత
పుతుత్ సి బార్ జా కెర, జోక చినితి జోక జాన్ తి సెకి అమ్ క దా
అసెస్ మెన జానుమ్. అనెన్, సతిత్మ్ తిలొ దేముడుచి తెడి, జోచొ
పుతుత్ స్యేసుకీసుత్ చి తెడిఅసుస్మ్. ఈంజొయినిజుమ్తిలొఎకిక్లొ
దేముడు. పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి వాట
యేసుకీసుత్ తెయ్ దొరుక్ జతయ్,జోక దొరుక్ జలి జీవ్ జొయియ్.

21పేమ తిలపుతత్రుల్ ,బొమమ్ల్ క జొకరిస్ క తుమ్ దూరి తా.
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