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యోహనురాసిత్ మొదోహిఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహనుయాఉతంరాసాత్ న్. వాండు

యా ఉతం యేసుపబుఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ రాసాత్ న్. యేసుపబు సాజి
నిఙితి వెనుక అరువయ్ పంటెఙ్ డాటాత్ ద్. యోహను డొక ఆత
మహాన్ . మహి సిసూర్ విజేరె సాత సొహార్ . అయావలె బానె మహి
సంగమ్ కాఙ్ యోహను నడిఃపిసిని వనిన్ లెకెండ్ మహాన్ .

బతుక్ ఆతిమాట
1 దేవుణు మాట ఆతి వనిన్ వందిఙ్, నాను మిఙి రాసిన. వాండు

దేవుణు వెట అతు సిలిల్ బతుక్కు సినికాన్ . వాండు యా లోకం
పుట్ ఎండ ముఙాల్ మహాన్ . గాని వాండు యా లోకమ్ దు వాతిఙ్ 
మాపు వనిన్ఙ్ వెహాప్ . మాపు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్ . మాపు వనిన్ఙ్ 
బెసాత్ మహాప్ . మా కికాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్మహాప్ . అయాక మిఙి
నెస్ పిసినాప్ . 2 బతుక్ సీని వినిఙ్ దేవుణు మా నడిఃమి పోకాన్.
మాపు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. మాపు సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ మిఙి
నిజం వెహిస్నాప్. బతుక్ సీని వాండు ఎలల్కాలం మంజి బతుక్ ఇజి
మిఙి నెసిప్సాన్ప్. వాండు ముందాహన్ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్ 
మహాన్ . ఏలు వనిన్ఙ్ దేవుణు మఙి తోరిసాత్ న్. 3మాపు సుడ్ఃతి
వనిన్వందిఙ్,వెహివనిన్వందిఙ్ మిఙిబావెహిస్నాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
మీరు వనిన్ఙ్ నమిమ్దెఙ్. ఆహెమాబాన్ కూడిజ్ మండెఙ్ ఇజి. మాపు
బుబబ్ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్ ఆతి యేసు కీసుత్ వెట కూడిఃత
మనాప్. 4 మీరుబా ఆహె కూడిఃతిఙ మా సర్ ద పూరి ఆనాద్ లె.
అందెఙెమాపుఇకెఙ్ రాసినాప్.
జాయ్ దు నడిఃనిక

5 అహిఙ యేసు కీసుత్ మఙి వెహిమాటెఙ్ ఏలు మిఙి వెహిస్నాప్.
యాకదె మాట. అక ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు జాయి లెకెండ్ మనాన్.
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పూరి నెగిగ్కాన్ . వనిన్ లొ సికాటి అస్ ల సిలెల్ద్ . ఇని కల్ తిబ సిలెల్ద్ .
6అందెఙెమాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి వెహిస్మాలొఇ
సీకాటిమనిలెకెండ్ బతిక్తిఙమాటుఅబదద్ం వర్ గిజినికాట్. దేవుణు
నెస్ పిసిత్ నిజమాతి సరిదు నడిఃనికాట్ ఆఎట్. 7గాని దేవుణు విజు
దనిన్ లొఇ జాయ్ తొరిసిని లెకెండ్ మాటు విజు పణిఙ లొఇ జాయ్ 
తొరిసిత్ఙ, మాటు నమిమ్తి వరి వెట కూడిజ్ మంజినాట్ . మరి దేవుణు
మరిసి ఆతియేసుపబు నలల్,మాటు కిజిని విజుపాపమ్ కాణిఙ్ మఙి
సుబరం కిజినాద్ . 8మాటు ఇని తపుబా కినికాట్ ఆఎట్ ఇజి వెహిఙ
మఙిమాటెమోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు నెస్ పిసిత్
వనిన్ నిజమాతి మాట వజ మాటు కిదెఙ్ సిలెల్. 9గాని మాటు తపు
కితాట్ ఇజి దేవుణుబాన్ ఒపుప్కొటిఙ దేవుణుమాలొఇమని సెఇకెఙ్ 
విజు లాగిజ్ పొకాన్ండె సుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సెమిసన్ ఇజి
దేవుణు మాట వెహ మనాన్. వాండు నమిమ్దెఙ్ తగిన్కాన్ . నాయం
మనికాన్ . వెహి వజ కినికాన్ . 10మాటు తపుప్ కిఇకాట్ ఇజి వెహిఙ
దేవుణు అబదద్ం వెహిన్కాన్ ఇజి మాటు వెహిస్నాట్ . మాటు ఆహె
వెహిఙదేవుణు వెహిమాటఅసిన్కాట్ ఆఎట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవిజెరె
లోకుర్ పాపం కితాత్ ర్  ఇజి దేవుణు వెహమనాన్ గదె.

2
1 నఙి కొడొఃర్ లెకెండె మీరు, అందెఙె మిఙి రాసిన. మీరు పాపం

కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజియా సఙతిఙ్ మిఙి రాసిన. గాని ఎయెన్ బాపాపం
కితాత్ న్  ఇహిఙదేవుణుఆతిదేవుణుబాన్ మావందిఙ్ వెహిన్కాన్ ఒరెన్ 
ఒపిసినికాన్ మనాన్ . విరి పాపమ్ కు సెమిస్ అ ఇజి వాండు వెహన్న్ .
వాండు నీతి నిజాతి మనికాన్ ఆతి యేసు కీసుత్ నె. 2 వాండు మా
పాపమ్ కు సొన్ పిసెత్ఙ్ పూజ ఆతికాన్ . వాండు పూజ ఆతిఙ్ దేవుణు
మా పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ అట్ నాన్ . మాపాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ ఉండె
ఆఏద్ . యా లోకమ్ దు విజెరి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆతికాన్ .
3మాటు దేవుణుఙ్ నెసిత్కాట్ ఇజి మఙి ఎలాగ తెలిజినాద్. దేవుణు
మఙి సితిఆడెఙలొఙితిఙనె తెలినాద్ . 4నాను దేవుణుదిఙ్ నెసన్ ఇజి
వెహిస్, దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఙిఇకాన్ అబదం వెహిస్కాన్. దేవుణు
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నెస్ పిసిత్ నిజం ఆతి మాటెఙ వాండు లొఙిఎన్. 5-6 దేవుణు వెహి
మాటదిఙ్ ఎయెన్ బా లొఙితిఙ, దేవుణు ముసుక్ వనిన్ఙ్ పూరి పేమ
మనాద్ ఇజితోరిసాన్న్. దేవుణు వెట కూలతొహమనఇజివెహిన్కాన్ ,
యేసు పబు నడిఃతి లెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి నడిఃదెఙ్. ఆహె
దేవుణు వెట కూడ్ఃజి మంజినాట్ ఇజి మాటు నెసాన్ట్. 7 నాను
పేమిసినికిదెరా, నాను ఉండి కొతత్ ఆడ మిఙి రాస్ ఎ. గాని ముఙాల
నెస్ పిసిత్ ఉండి పడాఃయ్ ఆడనె రాసిన. అయాఆడమీరు కీసుత్ లోకు
ఆతి బాణిఙ్ అసి నెసిత్కదె. అయ ఆడ మీరు వెహిమని దేవుణు
మాటనె. 8గానినాను ఏలు రాసినిమాట కొతత్ ఆడనె. ఎలాగ ఇహిఙ
యేసుపబు వనిన్ బతుక్దుయాఆడతొరిసాత్ న్ .మీబతుక్దుబామీరు
తోరిసిన్దెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమీలొఇసీకటిలెకెండ్ మనిపాపంఏలు
సొనిస్నాద్. జాయ్ లెకెండమని నిజమాతికెఙ్ మీలొఇవాజినె.

9 జాయ్ దు నడిఃజిన ఇజి వెహిస్ ఒరెన్, కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ 
దూసిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు ఏలుబ సీకటిదునె నడిఃజినాన్. 10మరి
ఒరెన్ కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఇహిఙ వాండు జాయ్ దు
నడిఃజినాన్. వనిన్ బతుక్దు పాపం కిబిసిన్క ఇనికబ సిలెల్ద్ .
11మహివరిఙ్ పగ ఆతికాన్ సీకటిదు మంజి సీకటిదు నడిఃజినాన్.
ఎంబె సొన్ సినాండొ ఇజి వాండు నెస్ ఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సీకటిదు
వనిన్ఙ్ గుడిడ్ వనిన్ లెకెండ్ కితాద్ . 12నానుపేమిసినిబయిరాండె, కీసుత్
మీ వందిఙ్ సాతిఙ్ దేవుణు మీపాపమ్ కు సెమిసాత్ న్. అందెఙె నాను
యాకెఙ్ మిఙి రాసిన. 13బుబబ్రాండె, దేవుణు ఇనికబా పుటిస్ ఎండ
ముఙాల మహి యేసుకీసుత్ ఙ్ మీరు నెసిత్దెర్. అందెఙె నాను మిఙి
రాసిన. దఙ్ డారండె, మీరు సెఇ బుదిద్ కలిగ్ తి సయ్ తానుఙ్ గెలిసిత్దెర్.
అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. నాను పేమిసిని బయిరండె, బుబబ్
ఆతి దేవుణుదిఙ్ మీరు నెసిత్మనిదెర్ . అందెఙె నాను మిఙి రాసిన.
14అందెఙె నాను మిఙి రాసిన. దఙ్ డారండె, దేవుణుమాటమీలొఇ
మనిఙ్ మీరు సతుత్ మనికిదెర్ ఇజి తొరిసిన్దెర్ . మీరు సయ్ తనుఙ్ 
గెల్ సిత్ మనిదెర్ అందెఙెమిఙిరాసిన.
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లోకమ్ దుమనివనకాఙ్ పేమ కిమాట్ 
15 యా లోకమ్ దు మని వనక ముసుక్ మనుస్ ఇడామ్ట్ . యా

లోకమ్ ది బతుక్దిఙ్ పేమిస్ మాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయాలోకమ్ దిఙ్ 
పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ముసుక్ పేమ సిలెల్ద్ . 16 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యాలోకమ్ దికెఙ్ విజుదేవుణుబాణిఙ్ వానికెఙ్ ఆఉ. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ 
ఇహిఙ ఇనికెఙ్ ఇనికెఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఆస ఆనాదొ, అకెక్ఙ్ విజు కిదెఙ్ 
ఇజి ఒడ్ఃబినిక, మరి, కణకెఙణిఙ్ సుడ్ఃజినికెఙ్ విజు కావాలి ఇజి
ఆస ఆనిక, మరి, ఆసిత్ కల్ గితిమని వందిఙ్ గర ఆనిక, నినికెఙ్ యా
లోకమ్ దిఙ్ పేమ కినివలెవానె. 17యాలోకమ్ దిలోకుర్ ఆసఆనికెఙ్ 
విజు సిలెల్ండ ఆనెలె. గాని దేవుణుఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ నడిఃనికాన్ ఎలా
కాలం బత్ కినాన్ లె.
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ వానార్ 

18నాను పేమిసిని బయిరండె, లోకం అందిని కడిఃవేరి దినమ్ కు
ఆజినె. కడిఃవేరి దినమ్ కాఙ్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్ వానాన్ ఇజి మీరు
నెసిన్దెర్ గదె. అహిఙ ఏలు కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కార్ నండొండార్ సోత
మనార్. అందెఙె కడిఃవేరి దినమ్ కు ఆతె ఇజి మాటు నెసాన్ట్.
19వారుమాబాన్ కూడిఃతమహార్ . గానిడిఃసత్ సొహార్ . ఎలాగ ఇహిఙ
వారు మా లోకాఙ్ సెందితికార్ ఆఏర్. వారు మా బాన్ మంజినికార్ 
ఇహిఙమావెటనెకూడిఃజిపాడిజ్ మహార్ మరి. గానిమఙిడిఃసత్ సొహరె,
మఙి సెందితికార్ ఆఏర్ ఇజి వారు తోరిసాన్ర్. 20 గాని కీసుత్ పోకి
దేవుణు ఆతమ్ మిఙి మనాన్ . అందెఙె మీరు విజిదెరె నిజమాతికెఙ్ 
నెసినిదెర్. 21మీరు నిజం నెస్ ఇదెర్ ఇజి నానుయాక రాసిన్క ఆఎద్.
నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసినిదెర్. అందెఙెనాను రాసిన. నిజమాతి దని
లొఇ అబదద్ం ఆతి బోద సిలెల్ద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ . అందెఙె నాను
రాసిన. 22యేసు, దేవుణు పోకి కీసుత్ ఆఎన్ ఇజి వెహిన్కాండె అబదద్ం
వెహిన్కాన్. ఆహ వెహిస్నికాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదిసినికాఙ్ . వాండు బుబబ్
ఆతి దేవుణుదిఙ్ ,మరిసి ఆతి కీసుత్ ఙ్ నెకిస్ పొక్ సినికాన్. 23 దేవుణు
మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాన్ ఎయెన్ బా బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ బ నెకిస్పొకిస్నాన్ .మరిసిఆతియేసుకీసుత్ ఙ్ డగు కినికాన్ 
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బుబబ్ ఆతి దేవుణుఙ్ బా డగు కిజినాన్. 24యేసు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి
బాణిఙ్ అసి మీరు వెహి మనికెఙ్ విజు మీ మనుస్దు నెగెండ అసి
మండెఙ్. ఆహె నెగెండ మీ మనుస్దు మహిఙ, మీరుబా మరిసి
ఆతియేసు కీసుత్ బాన్, బుబబ్ ఆతి దేవుణుబాన్ కూడ్ జి మంజినిదెర్.
25మాటుఆహెవనిన్బాన్ కూడ్ తిమహిఙ,మఙిసినఇజియేసుఒటుట్
కితి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మఙి దొహ్ కాన్ద్. 26మిఙి మోసెం
కిదెఙ్ సూణి వరి వందిఙ్ ఇకెఙ్ నాను రాసిన. 27 కీసుత్ పోకి దేవుణు
ఆతమ్ మీ లొఇ మనాద్. అందెఙె మరి ఎయెన్ బా మిఙి నేర్ పిసెత్ఙ్ 
అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ పూరి నిజమె. ఇని
అబదద్ం సిలెల్ద్ . దేవుణుఆతమ్నెమీరు నెసెత్ఙ్ మనివిజువనాక్వందిఙ్ 
నేర్ పిసాన్న్. అందెఙె దేవుణు ఆతమ్ నెస్ పిసిత్ లెకెండ్ నెమీరు కీసుత్ బాన్ 
నిలిస్మండు.

మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 
28అందెఙెనానుపేమిసినినాబయిరండె, కీసుత్ బాన్ నిలిస్మండెఙ్.

ఎందనిఙ్ ఇహిఙవనిన్ వెట నిల్ సిమహిఙ కీసుత్ మర్ జివానివలె వనిన్
ఎదు సిగు ఆఏండ దయ్ రమ్ దాన్ నిల్ దెఙ్ ఆనాద్. 29 దేవుణు నీతి
నిజాయితి మనికాన్ ఇజి మీరు నెసిత్దెర్ . అహిఙ దేవుణు వెహి వజ
కిని ఎయెన్ బ దేవుణు కొడొః ఇజిమీరు నెసిత్దెర్ .

3
1బుబబ్ ఆతి దేవుణుమఙినండొపేమిసిత్ఙ్ మాటు దేవుణు కొడొఃర్ 

ఇజి కూకె ఆజినాట్. నసొ దేవుణు పేమ మా ముసుక్ మంజినాద్.
మాటు దేవుణు కొడొఃర్ నె. గాని దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్, బుబబ్ ఆతి
దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙెమాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజివారు అరద్ం
కిఎర్. 2 నాను పేమిసినికిదెరా, ఏలు మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఆత
మనాట్. మాటుఇనికఆనాట్ లెఇజిదేవుణుఇంకమఙితోరిస్ ఎతాన్.
గానియేసు కీసుత్ తోరెఆనివలెవాండుమనిలెకెండ్ మాటుబఅనాట్ లె
ఇజి నెస్ నాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు మనిలెకెండ్ మాటు వనిన్ఙ్ 
సుణాట్ లె. 3యేసు కీసుత్ తోరెఆనివందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజినిఎయెన్ బా
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వని వజ ఆస ఆజి పాపం డిఃసి బత్ కిజినాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ కీసుత్
పాపం సిలికాన్. 4పాపమ్ కు కిజినె మంజినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు
ఆడెఙ్ నెకిస్పొకిస్నికాఙ్ . పాపం ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు ఆడెఙ్ నెకిస్
పొకిన్క. 5 మా పాపమ్ కు విజు లాగిజ్ పొకెఙె కీసుత్ యా లోకమ్ దు
వాతాన్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. అకదెఆఎద్,వనిన్లొఇపాపం ఇనికబా
సిలెల్ద్ ఇజిబా మీరు నెసినిదెర్. 6 అందెఙె యేసు కీసుత్ వెట కూల
తొహిన్కాన్ పాపం కిజినె మన్ ఎన్. పాపం కిజినె మనికాన్ ఎయెన్ బా
కీసుత్ ఎయెన్ ఇజిఅరద్ం కిఎన్. 7నానుపేమిసినిబయిరండె,ఎయెర్ బా
మిఙిమోసెం కిఎండ సుడ్ఃదు. యేసు కీసుత్ నీతిమనికాన్. కీసుత్ వెహి
మాటెఙ్ వజ నడిఃనికాన్, దేవుణు ఎదు నీతి నిజాయితి మనికాన్.
8పాపం కిజినెమంజినికాన్ సయ్ తాను జటుదికాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
యా లోకం పుట్ ఎండ మహి బాణిఙ్ అసి సయ్ తాన్ పాపం కిజినె
మంజినాన్. దేవుణుమరిసిఆతియేసుకీసుత్ యాలోకమ్ దుఎందనిఙ్ 
వాతాన్ ఇహిఙ సయ్ తాన్ కిని విజు పణిఙ పూరి నాసనం కిదెఙె
వాతాన్. 9దేవుణు కొడొః ఆతికాన్ ఎయెన్ బాపాపం కిజినె మన్ ఎన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు గుణం వనిన్ లొఇమనాద్. వాండు దేవుణు
పొటాదికాన్. అందెఙెపాపంకిజిమండెఙ్ అట్ ఎన్. 10దేవుణుకొడొఃర్ 
ఎయెర్, సయ్ తాన్ కొడొఃర్ ఎయెర్ ఇజిమాటు ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ
దేవుణు ఎదు సరియాతికెఙ్ కిఇకాన్ దేవుణు కొడొః ఆఎన్. మహి
వరిఙ్ పేమ కిఇకాన్ బాదేవుణు కొడొః ఆఎన్.

ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
11అందెఙెమీరునమిమ్తిబాణిఙ్ అసివెహికయాకదె. ఇనికఇహిఙ

మాటు, ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజి, 12మాటు కయిను
లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్. వాండు సయ్ తాను జటుదికాన్ ఆతండె
వనిన్ తంబెర్ సిఙ్ సపాత్ న్. ఎందనిఙ్ సపాత్ న్ ఇహిఙ వనిన్ పణిఙ్ సెఇ
బుదిద్ కలగితికెఙ్. వనిన్ తంబెరిస్ పణిఙ్ దేవుణు ఎదు సరిఆతికెఙ్ ఎన్ 
ఆతెమహె. 13అహిఙనాతంబెరుఙాండె, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇకార్ మీ
ముసుక్ పగ ఆతిఙ బమమ్ ఆమాట్. 14మాటు మహి వరిఙ్ పేమ
కిజి మహిఙ మాటు సాతి వరి లెకెండ్ ఆఎట్ . ఎలా కాలం బతిక్ని
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బతుక్దు బతిక్జినాట్ ఇజి నెసినాట్. మహి వనిన్ఙ్ పేమ కిఇకాన్ 
సాతి వనిన్ లెకెండె మనాన్. 15 మాటు ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ పగ
అసిత్ఙ, వనిన్ఙ్ సపిత్లెకెండె. లోకాఙ్ సపిన్ వనిన్ఙ్ ఎలా కాలం బతిక్ని
బతుక్ సిలెల్ద్ ఇజిమీరు నెసినిదెర్. 16పేమ ఇహిఙ ఇనిక ఇజిమాటు
ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ, యేసు కీసుత్ , వాండె వనిన్ పాణంమా వందిఙ్ 
సితాన్. అకదె పేమ. అయవజనె మాటుబా మా తంబెరిఙ వందిఙ్ 
మాపాణం సీదెఙ్ వలె. 17విజు కలిగ్తి మనికాన్ ఒరెన్, అవ్ సరమ్ దు
మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కనికారం తోరిస్ ఎండమహిఙఅయవిజు కలగితి
మనికాన్ దేవుణుదిఙ్ నెగెండ పేమిస్ ఎన్ ఇజి తోరిసాన్న్. 18నాను
పేమిసిని బయిరండె, మాటు మాట ఉండె దానె ఆఎద్. మా పణిబ
మా పేమ నిజమె ఇజి తోరిసాన్ట్. 19మాటు మా పణిఙాణిఙ్ మహి
వరిఙ్ నిజం కిజి పేమిసిత్ఙ మాటు నిజమాతిదాన్ లొఙిజినాప్ ఇజి
నెసాన్ట్ లె. మరి దేవుణు ఎదు మా మనుస్ నిపాతి మంజినాద్ లె.
20 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ మాటు తపాత్ ట్ ఇజి మా మనుస్ ఉండి వేలా
వెహన్ద్ సు గాని, దేవుణు మా మనుస్దిఙ్ ఇంక పెరికాన్. దేవుణు
నెస్ ఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలు. 21నాను పేమిసినికిదెరా, మాటు తపు కిఎట్ 
ఇజిమామనుస్దు నెసిత్ఙమాటుదేవుణువెట కూడ్ఃజిదయ్ రం కలిగ్ జి
మంజినాట్. 22మాటు ఇనికలొసిత్ఙ్ బాదేవుణుబాణిఙ్ దొహ్ కిస్నాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణువెహికెఙ్ మాటుకిజినాట్. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం
ఆతి వజ బతిక్జినాట్. 23యాకదె దేవుణుమఙి వెహి రూలు. ఇహిక
ఇహిఙయేసు కీసుత్ దేవుణు మరిసి ఇజిమాటు నమిమ్దెఙ్ వలె. కీసుత్
వెహి లెకెండ్ ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్  పేమిసెత్ఙ్. 24 దేవుణు సితి
రూలుఙ్ వజనడిఃనికాన్ దేవుణు వెటమంజినాన్. దేవుణు వనిన్ వెట
మంజినాన్. దేవుణు మా వెట మనాన్ ఇజి ఎలాగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ,
దేవుణు ఆతమ్మాలొఇమనిఙ్ మాటు నెసాన్ట్.

4
విజుఆతెమ్ఙ నమిమ్దెఙ్ ఆఏద్ 
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1నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు ఆతమ్దాన్ వర్ గిజిన ఇజి వరిగ్ని
విజు వనాక్ఙ్ నమిమ్మాట్. విజు దేవుణు బాణిఙ్ , వాతికదొ ఆఎదో
ఇజి నెగెండ నెసి సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అబదద్ం వెహిన్ పవకరు
నండొండార్ యా లోకమ్ దు సోతారె తపుప్ మాటెఙ్ బోదిసినార్.
2 దేవుణు ఆతమ్ మనికార్ ఎయెర్ ఇజి ఎలగ నెసాన్ట్ ఇహిఙ లోకు
వజ దేవుణు బాణిఙ్ వాతి యేసు కీసుత్ ఙ్ నాను సెందితికాన్ ఇజి
ఒపుకొణికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు ఆతమ్ మనికాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ . 3గాని
ఎయెన్ బా, యేసు పబు నా పబు ఆఎన్ ఇజి వెహిఙ వాండు దేవుణు
బోద వెహిన్కాన్ ఆఎన్. వాండు కీసుత్ ఙ్ పడిఃకాన్ కీసుత్ ఙ్ పడిఃఎండ
వెహిన్కార్ వానార్ ఇజి మీరు వెహికెఙ్ యాకదె. అయ గుంపుదికార్ 
ఏలు మా నడిఃమిమ్ మనార్. 4 ఇజిరి బయిరండె, మీరు దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికిదెర్. మీరు వరి బోద కెఇతిదెరె, వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్. మీ లొఇ
మని దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ లోకమ్ దు మని సయ్ తాన్ సతుత్ ముసుక్
పెరికదె. అందెఙెమీరు వరిఙ్ గెల్ సిత్దెర్ . 5తపుప్మాటెఙ్ బోదిసిన్కార్ 
యాలోకమ్ దికార్ . అందెఙె వరి బోద యా లోలమ్ ది వరి ఆలోసం
లెకెండ్ మనెన్. అందెఙెయాలోకమ్ దికార్ వరి బోద వెనార్ . 6మాటు
ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ సెందితికాట్. దేవుణుదిఙ్ నెసిత్కాన్ మామాటెఙ్ 
వినాన్. ఆఇకాన్ విన్ ఎన్. నిజం వెహిన్కార్ ఎయెరొ, తపుప్ వెహిన్కార్ 
ఎయరొ ఇజిమాటుఈహ నెసాన్ట్.

దేవుణు పేమని,లోకు పేమ
7నా తంబెరిఙడె, మాటు ఒరెన్, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె.

ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు బాణిణె పేమ వాజినాద్ . మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ పుటిత్కాన్ . వాండు దేవుణుదిఙ్ 
బాగ నెసిత్కాన్. 8మహి వరిఙ్  పేమిస్ ఇకాన్ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు పేమమనికాన్ . 9దేవుణుమఙి పేమిసాన్న్ 
ఇజి ఈహ తోరిసాత్ న్. ఎలాగ ఇహిఙ వనిన్ ఒరేండె మరిసిఙ్ యా
లోకమ్ దు పోకాన్. మఙి ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కెఙ్ 
ఇజి దేవుణు వనిన్ఙ్ పోకాన్. 10 నిజమాతి పేమ ఇహిఙ మాటు
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దేవుణుదిఙ్ పేమిసాత్ ట్ ఇజి ఆఏద్ . నిజమాతి పేమ ఇహిఙయాకదె.
ఏలాగ ఇహిఙ దేవుణు మఙి పేమిసాత్ ండె మా పాపమ్ కు సొనిప్సిన్
వందిఙ్ వనిన్ మరిసిఙ్ పోకాన్. మాపాపమ్ క వందిఙ్ పూజ ఆదెఙ్ 
పోకాన్. అకదె పేమ. 11నాను పేమిసినికిదెరా, దేవుణు మఙి నిసొ
పేమిసాత్ న్. అందెఙెమాటుబాఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ వలె.
12 ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్. గాని మాటు
ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసిత్ఙ దేవుణు మా లొఇ బతిక్జినాన్.
అయావలె దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మాపేమబపూరిఆనాద్ లె.

13దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ మఙి సితమనాన్. అందెఙెమాటు దేవుణు
వెట కూడిఃత మనాట్ ఇజి, మరి దేవుణు మా లొఇ మంజినాన్ ఇజి
నెసినాట్. 14మరి బుబబ్ ఆతి దేవుణు, మరిసి ఆతి యేసుకీసుత్ ఙ్ 
పోకాన్. లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాని సికస్దాన్ తపిసెత్ఙ్ ఇజి
పోకాన్. యాకమాపు సుడ్ఃతాపె విజేరిఙ్ వెహిస్నాప్. యాక నిజమె
ఇజి సాకిస్ వెహిస్నాప్. 15 యేసు దేవుణు మరిసి ఇజి ఎయెన్ బా
ఒపుప్కొటిఙ, దేవుణు వనిన్ వెట మంజినాన్. వాండు దేవుణు వెట
కూడ్ఃజి మంజినాన్. 16 దేవుణు మా ముసుక్ తోరిసిత్ పేమ మాటు
నెసత్ మనాట్, నమిమ్త మనాట్. దేవుణు పేమ మనికాన్ . అందెఙె
మహివరిఙ్ పేమిసినికాన్ దేవుణుబాన్ కూడ్ఃజిమంజినాన్. దేవుణు
వనిన్బాన్ కూడ్ఃజి మంజినాన్. 17 దేవుణు పేమిసిని లెకెండ్ మా
నడిఃమిమ్ మని పేమ పూరి ఆనాద్ లె. అందెఙె దేవుణు తీరుప్ సీని
వలె తియెల్ ఆఏండ మంజినాట్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙయేసుపబుయా
లోకమ్ దు ఎలాగ బత్ కితాండొ మాటుబ అయాలెకెండ్ఎ బత్ కిదెట్ .
18 పేమ లొఇ తియెల్ సిలెల్ద్ . అకాక్దె ఆఏద్ . పూరి ఆతి పేమ
మహిఙ అకక్ తియెల్ సొన్ పిసాన్ద్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ సికస్ వానాద్ 
ఇజినె తియెల్ వానాద్. తియెల్ ఆని వనిన్ఙ్ పూరి పేమ సిలెల్ద్ .
19 దేవుణునె మఙి ముఙాల పేమిసిత్ఙ్, మాటు వనిన్ఙ్ పేమిసెత్ఙ్ 
అట్ సినాట్. 20 ఎయెన్ బా, ‘నాను దేవుణుదిఙ్ పేమిసన్’ ఇజి వెహిస్,
మరి ఒరేన్ నమిమ్తిత్ వనిన్ఙ్ పేమ కిఎండ మహిఙ వాండు అబదద్ం
వెహిస్నాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ తోరిజిని వనిన్ఙ్ పేమిస్ ఇకాన్ తోర్ ఇ
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దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్ ఆట్ ఎన్ . 21 యేసు కీసుత్ మఙి ఇని రూలు
సిత మనాన్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ పేమిసిన్కాన్ మహి కీసుత్ లోకాఙ్ బా
పేమిసెత్ఙ్ వలె.

5
దేవుణుమరిసిముసుక్ నమమ్కం

1 యేసునె కీసుత్ ఇజి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణు బాణిఙ్ 
పుటాత్ న్. బుబెబ్ఙ్ పేమిసిన్కాన్ ఎయెన్ బా వనిన్ బాణిఙ్ పుటిత్ విజేరిఙ్ 
పేమిసాన్న్. 2దేవుణుదిఙ్ పేమిసి, వాండు వెహి రూలుఙ వజ కితిఙ,
మాటు దేవుణు కొడొఃరిఙ్ పేమిసాన్ట్ ఇజి నెసాన్ట్. 3 దేవుణుదిఙ్ 
పేమిసెత్ఙ్ ఇహిఙ వనిన్ రూలుఙ వజ కిదెఙె. వనిన్ రూలుఙ్ కసట్ం
ఆతికెఙ్ ఆఉ. సుల్ కాణికెఙె. 4 దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కార్ విజేరె
యాలోకమ్ దు దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ అటాన్ర్ .
దేవుణుదిఙ్ పడిఃఇ విజు వనాక్ఙ్ జయిసెత్ఙ్ ఎలాగ అటాన్ట్ ఇహిఙ,
మాటు యెసుపబుఙ్ నమకం ఇటిత్వలెదాన్ అటాన్ట్. 5 దేవుణుదిఙ్ 
పడిఃఇ వనాక్ఙ్ జయిసిన్కాన్ ఎయెన్ ? యేసు, దేవుణు మరిసి ఇజి
నమిమ్నికాండె. 6 కీసుత్ ఆతి యేసుయాలోకమ్ దు వాతండె. ఏరుదు
బాపిత్సం లాగెఆతాన్ . సిల్ వాదు నల వాకిస్ సాతాన్ . బాపిత్సం ఉండె
ఆఎద్. సిలువాదు నల వాకిస్ సాదెఙె వాతాన్. యాక నిజమె ఇజి
దేవుణు ఆతమ్ సాకిస్ వెహిస్నాన్ . అందెఙెయాక నిజమె. ఎందనిఙ్ ఇ
హిఙ దేవుణు ఆతమ్ నిజమ్ నె వెహిస్నాన్ . 7 కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్
వెహిన్కెఙ్ మూండి మనెన్. 8 దేవుణు ఆతమ్, బాపిత్సం లాగె ఆతి ఏరు,
సిలువాదు వాకి నల. యామూండి ఒపుప్ కొడిఃజి కీసుత్ వందిఙ్ సాకిస్
వెహిస్నె. 9మాటు, లోకుర్ సాకిస్ అసాన్ట్ గదె. అహిఙ దేవుణు సీని
సాకిస్ ఒదె సతుత్ మనికగదె. ఎందనిఙ్ సతుత్ మనిక ఇహిఙ, దేవుణు
వనిన్ సొంత మరిసి ఆతి యేసు వందిఙ్ వెహి సాకిస్నె. 10 దేవుణు
మరిసి ముసుక్ నమం ఇటిత్ వనిన్ లొఇ యా సాకిస్ మనాద్. గాని
దేవుణు ముసుక్ నమమ్కం ఇడ్ఃఇకాన్ దేవుణు మని మరిసి వందిఙ్ 
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వెహి సాకిస్ నమిమ్ఎన్ . అందెఙె వాండు దేవుణు అబదద్ం వెహిస్నికాన్ 
ఇజి వెహిస్నాన్. 11 దేవుణు వెహి సాకిస్ యాకదె. ఇనిక ఇహిఙ
దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ దేవుణు మఙి సితాన్. యా
బతుక్ మఙి ఎలాగ వాతాద్ ఇహిఙ యేసు కీసుత్ ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజి వనిన్ వెట కూడ్ఃతి మహిఙ్ వాతాద్. 12 దేవుణు మరిసి
ఆతియేసు కీసుత్ వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్ఙ్ యాబతుక్ మనాద్.
దేవుణు మరిసి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇ వనిన్ఙ్ దేవుణు వెట ఎలా
కాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . 13 దేవుణు మరిసి ముసుక్ నమమ్కం
ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ నాను ఇకెక్ఙ్ రాసిన. ఎందనిఙ్ రాసిన ఇహిఙ మిఙి
దేవుణు వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ మనాద్ ఇజి నెసెత్ఙె రాసిన.
14అహిఙమఙిదేవుణుముసుక్మని దయ్ రం ఇనిక ఇహిఙ,మాటు
దేవుణుఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిఇనికబాలొసిత్ఙ,వాండుఅక కినాన్ .
15 మాటు ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా దేవుణు వెంజినాన్ ఇజి మాటు నెసిత్ఙ,
మాటు దేవుణుబాణిఙ్ లొసిత్కెఙ్ విజుదొహ్ కి లెకెండె నెసినాట్.

16 ఒరెన్ నమిమ్తిత్కాన్ సావు తెఇ పాపం కిజి మహిఙ ఎయెన్ బా
అక సుడిఃతిఙ, వనిన్ వందిఙ్ పారద్నం కిదెఙ్. దేవుణు వనిన్ఙ్ బతుక్
సీనాన్. సావుతెఇపాపం కినివరి వందిఙె వెహిస్న. గానిసావుతపిసిన్
పాపం మనాద్. నని పాపం కిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిఅ ఇజి నాను
వెహ్ ఎ. 17ఇని తపు కితిఙ్ బాపాపమ్ నె. గానిలోకాఙ్ సావుతపిస్ ఇ
పాపమ్ కుమనెన్. 18దేవుణుబాణిఙ్ పుటిత్కాన్ ఎయెన్ బాపాపంకిజినె
మన్ ఎన్ ఇజి మాటు నెసినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు మరిసి
వనిన్ఙ్ కాప్ కిజినాన్ . అహిఙసయ్ తానువనిన్ఙ్ ముటిస్నాసనంకిదెఙ్ 
అట్ ఎన్. 19 మాటు దేవుణు కొడొఃర్ ఇజి నెసినాట్. దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికార్ ఆఇకార్ సయ్ తాను అడిఃగి మంజినార్ ఇజి నెసినాట్.
20మరిదేవుణుమరిసివాతండె,నిజమాతిదేవుణుదిఙ్ మాటునెసెత్ఙ్ 
మఙి తెలివి సితాన్. మాటు వనిన్ వెట కూడిఃతిఙ్ నిజమాతి దేవుణు
వెట కూడిఃత మనాట్. వీండె నిజమాతి దేవుణు. వీండె దేవుణు
వెట ఎలా కాలం బతిక్ని బతుక్ లోకాఙ్ సీనికాన్. 21నాను పేమిసిని
బయిరండె,బోమెమ్ఙమాడిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్ .
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