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యోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి ఉతుమ్
బారిక్ జలొయోహాను రెగిడిల్ తినిన్చి ఉతుమ్

1 సతిత్మ్ క ఆఁవ్ పేమ తిలొ గాయుక ఆఁవ్ వెలొల్ జలొసొ రెగిడిల్
ఉతుమ్.

2పేమతిలొమింత,తుక చెంగిల్తవుస్,మెనఆఁవ్పారద్న కెరసి.
తుచి ఆతమ్తె చెంగిల్ అసిస్స్ మెనజాని.

3కీసిమెలె,బావుడుల్ జలసగుమ్ జిన్అయ్ లిపొది,తుయిసతిత్మ్
ఇండితిస్ చి రిసొ సాచి సంగిల, చి ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జలయ్.
4ఎతిక్చి కంటఅంక కిచొచ్ కోడు ఒగగ్ర్ సరద్ కెరయ్మెలె,అంచబోదల్
సతిత్మ్ ఇండితిసి ఆఁవ్ సూనెల్, జయియ్ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్
కెరయ్. జాచి కంట అంక జీనిల్ సరద్ నాయ్.

5 పేమ తిలొ మింత, బావుడుల్ క తుయి కిచొచ్ తోడు కెరెల్,
నిదానుమ్ చి కామ్, జా, ముకిక్మ్ క వేర తెంతొ అయ్ లసక, జలె,
6ఇనెన్చి సంగుమ్ చిమొకెమ్ తుచి పేమచి రిసొ, ఇనెన్ అయ్ లబావుడుల్
సంగ అసిత్. దేముడుచి సేవక బెదితి పేమ తెన్ దస మానుస్ల్ క
మరియాదదెకజేఁవ్గెతివాట్ కసరిజతితోడ్దాఁయిఅనెన్తెదయ్ లె,
చెంగిలి. దసిస్ కెరె తా. 7 కిచొచ్క మెలె, ‘పబుచి సేవకయ్’ మెన
జేఁవ్బార్జాఅసిత్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ దేముడుక నంప నే జలసతె
కిచొచ్య్ తోడు నఙితి నాయ్. 8 జాకయ్, అమ్ నంపజలసక కి
దస మానుస్ల్ క తోడు దెంక చెంగిలి. దసిస్ కెరెల్, సతిత్మ్ చి రిసొచి
జోవయించి సేవతె ఆమ్ కి జోవయింతెన్ బెద తమ్ దె.

9 తుమ్ తెచి సంగుమ్ క కిచొచ్గె రెగిడ్ అసిస్ గని దియొతెపె సొంత
గవురుమ్ ఉచరన వెలొల్ మెనన, అంచి అదికారుమ్ క ‘అసెస్’ మెన
ఒపప్నె నాయ్. 10 జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ తె అయ్ లె, జో అంచి
రిసొ గరచ్ కొడొ, ఆరిచ నిందల్ చ కొడొ సంగితె తతిస్ చి రిసొచి
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తీరుప్ సంగుమ్ దె. జా తపుప్చి కంట అనెన్ కిచొచ్ తపుప్ జో కెరయ్
మెలె, సతిత్మ్ చ వేర తెంతొచ బావుడుల్ క మరియాద దెకె నాయ్, చి
‘మరియాద దెకుమ్ దె’ మెన ఇసుట్ మ్ జత అనెన్ మానుస్ల్ క పిటట్వ,
సంగుమ్ తెంతొములయ్ తయ్.

11 పేమ తిలొ మింత, గరిచ్క దెక తుయి సికుక్ నాయ్, గని
చెంగిల్ చిక దెక దసిస్ ఇండు. కో సతిత్మ్ ఇండితయ్ గే, దేముడుచొ
మానుస్ జతయ్. కో గరిచ్ బుదిద్ ఇండితయ్గే, దేముడుక *నేదెకిలొసొ
మెలి రితి జతయ్. 12 దేమేతి చి రిసొ ఎతిక్జిన్ ‘చెంగిలొసొ’ మెన
సాచి సంగితతి, జోచి సతిత్మ్ కి జోచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ కి
జోచి రిసొ ‘చెంగిలొచొ’ మెన సాచి సంగితసి, అనెన్, అంచి సాచిక
‘సతిత్మ్ చి’మెన తుయిజానిస్.

13 తుక అనెన్ ఒగగ్ర్ రెగుడుక జతి, గని పుసత్కుమ్ చి సిర తెన్
రెగుడుక నెసి. 14 బే బేగి తుమ్ తె జెంక ఉచరసి, చి అయ్ లె, ఆఁవ్
తూయి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దెక సొంత లటట్బుమ్ దె.

15 తుక సేంతుమ్ తవుస్. తుచ అమ్ చ గోతుసుదల్ తుక
జోవయించి జొఒర సంగితతి. ఒతత్చ గోతుసుదల్ ఎతిక్జిన్ క అంచి
జొఒర సంగు.

* 1:11 1:11యోహాను రెగిడిల్ 1 నంబర్ ఉతుమ్ 3:6 దెక.
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