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యోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ దొనిన్చి ఉతుమ్
1దేముడు నిసానిల్ *అమమ్క చి ఆఁవ్ చి సతిత్మ్జాన్ తస ఎతిక్జిన్

నిజుమి పేమ కెర తుచ బోదల్ క ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ రెగిడిల్ ఉతుమ్.
2 కిచొచ్క ఇసి పేమ తెన్ అసుస్మ్ మెలె, దొరుక్ జలి †సతిత్మ్ అమ్ చి
పెటిట్ అసెస్, చి కెఁయఁక తెఁయఁక అమ్ చి తెన్తాఁ గెచెచ్దె.

3 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు తెంతొ చి జో అబొబ్స్ చొ పుతుత్ స్
జలొ యేసుకీసుత్ తెంతొ జోచి దయ జోచి కనాక్రుమ్ జోచి సేంతుమ్
అమ్ చితుమ్ చితెన్తయెదె,చిజోచిసతిత్మ్జోచిపేమతెన్తమ్ దె.

4 ఎతిక్క అబొబ్ జలొ దేముడు దిలి ఆగన్ రితి తుచ బోదల్ జల
నంపజలసతె సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ తె తిలిస్ చి సతిత్మ్ ఎతిక్
నిదానుమ్ నంపతా,జాసుబుమ్ కబుర్ తె తిలిస్ తెన్ బెదితి సతిత్మ్
ఇండితతి మెన సూన ఒగగ్ర్ సరద్ జలయ్. 5 అనెన్, అపెప్, అమమ్,
తుమ్ క ఏక్ కోడు బతిమాలప్ జా రెగిడత్సి. తుమ్ క నొవి ఆగన్ రెగిడిత్సి
నెంజె, గనిమొదొల్తెంతొచిఆగన్ఈంజ. కిచొచ్మెలె,అమ్ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ ‡పేమయ్ కెరుక. 6అనెన్, పేమ కిచొచ్ జతయ్ మెలె, ఎతిక్క
అబొబ్ జలొ దేముడుచ ఆగన్ల్ రితి అమ్ ఇండుక. మొదొల్ తెంతొ
తుమ్ సూనిల్ ఆగన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ పేమయ్ఇండుక.

* 1:1 1:1 ‘అమమ్’ ఇనెన్ సంగిలె, కేన్ జవుస్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్ మెన, చి ‘తుచ
బోదల్’ మెన సంగిలె, జా సంగుమ్ తెచ మానుస్ల్ కయ్ టాలి జతయ్ మెన సగుమ్ జిన్
ఉచరతి. † 1:2 1:2యోహాను 14:6, 16-17 దెకిలె, యేసుయి దొరుక్ జలి సతిత్మి,
చి జోవయించి పరలోకుమ్ చి సుదిద్ సతిత్మ్ తిలి ఆతమ్ అమ్ చి పెటిట్ జో దా అసెస్. యోహాను
8:32, 36 కి దెక. పడొత్ ,యేసు సంగిలిసి, దేముడు అబొబ్సి సంగిలిసి,జోవయించి సుబుమ్
కబుర్ సతిత్మి; యోహాను 8:45-47, చియోహాను రెగిడిల్ ఈంజ 2 నంబర్ ఉతుమ్ 9-10,
గలతీయుల్ 2:5. కొలొసిస్యుల్ 1:5 కి దెక. ‡ 1:5 1:5యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్
ఉతుమ్ 2:8 దెక, చియోహాను13:34, చిమతత్యి 22:37-40.
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మోసిమ్బోదచి రిసొజాగర
7 అనెన్, ఒగగ్ర్ జిన్ మోసిమ్ సంగితస ఈంజ లోకుమ్ తె బార్

జా బులత్తి, యేసుక §‘దేముడుచొ పుతుత్ సి జో, జో దొరుక్ జలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ జా, మానుస్ జా జెరుమ్న్ జా అసెస్’
మెన ఒపప్నుక నెసితస. దస మానుస్ల్ మోసిమ్ చ, కీసుత్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్ జలస. 8జలె, తుమ్ సెమసేడదొరుక్ కెరనిల్ బవుమానుమ్
నే పిటట్వన్ తి రితి, గని తుమ్ చి బవుమానుమ్ పూరి దొరుక్ కెరంతి
రితి జీన్ తి రితి, తుమ్ దెకన. 9కో పురె గెతి రితి వెలొల్ మెనన కీసుత్ చి
బోదనక నిదానుమ్ తయె నాయ్ గే, జోమానుస్ *దేముడుచొ నెంజె.
దేముడు అబొబ్స్ కి జోచి పెటిట్ నాయ్. గని, కీసుత్ చి బోదనకయ్ కో
నిదానుమ్అసిత్ గే,అబొబ్స్ జలొదేముడుచ కిపుతుత్ స్ జలొయేసుచ
కి జా అసిత్. అబొబ్స్ కి పుతుత్ స్ కి జోచి పెటిట్ అసెస్. 10 ఈంజయ్
బోదన నే ఆన్ తె కో తుమ్ తె అయ్ లె, గెరి టాన్ దాస నాయ్, జోక
జొకర నాయ్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో జోక జొకరయ్ బెదవంతయ్ గే, జో
మానుస్చి తపుప్ కామ్ తె బెదిల్ రితి జతయ్.

12తుమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గనికాగుమ్ క సిరక రెగుడుక
నెసి. తుమ్ క అమ్ కపూరిసరద్సంతోసుమ్ కెరి రితితుమ్ తెసొంతజా
దెకయి లటట్బుక ఇసుట్ మ్ జతసి.

13 దేముడు నిసానిల్ తుచి ఇనెన్చి †బయ్ దిచ ‡బోదల్ రిత జలస
తుమ్ క జోచిజొఒర సంగితతి.

§ 1:7 1:7యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:23, 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20
దెక. * 1:9 1:9యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 2:23, 5:12 దెక. † 1:13
1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్ ది’మెలిసి ఏక్ వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క టాలి జతయ్.
చి ‘బేన్ దిచ బోదల్’మెన సంగిలె,జాఅనెన్క్ సంగుమ్ తెచమానుస్ల్ కయ్టాలి సంగితయ్.
‡ 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్ ది’ మెలిసి ఏక్ వేల అనెన్క్ సంగుమ్ క
టాలి జతయ్. చి ‘బేన్ దిచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అనెన్క్ సంగుమ్ తెచ మానుస్ల్ కయ్
టాలి సంగితయ్.
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