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యోహానురాసిత్ రుండి ఉతం
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతి యోహాను రాసిత్ ఉతమ్ నె యాక.

నండొముఙాలెసువారవెహిన్కార్ బూలాజిబూలాజినెసువారసాటిసి
మహార్ . అయావలెయేసుఙ్ నమిమ్తిత్కారె, యాలెకెండ్ సువార వెహిన్
వరిఙ్ వరి ఇండొ డగు కిజి, వరిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్ సీజి పోకిస్ మహార్ .
తపుప్ బోద వెహిన్కార్ బా మహార్ . వారుబా యాలెకెండ్ బూలాజి
బూలాజినెకిజిమహార్ . అందెఙెననిన్ వరివందిఙ్ జాగరమండెఙ్ ఇజి
యాఉతమ్ దు రాసి వెహిస్నాన్. నిజమాతికెఙ్ నమిమ్జి అయాలెకెండ్ 
బతిక్దెఙ్ వలె ఇజిబావెహిస్నాన్.

1-2 పెదెలి ఆతి నాను, దేవుణు ఏర్ పాటు కితి అమెమ్ఙ్, దనిన్
కొడొఃరిఙ్ రాసిన. నాను మిఙి నిజమ్ నె ఎతుత్ కిజిన. నాను ఒరెనె
ఆఏండ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ నెసిత్కార్ విజెరెబా మిఙి
ఎతుత్ కిజినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమతికెఙ్ మఙి
తెలిజి మంజినె. అయాకెఙ్ మాటు ఎలాకాలం తెలిజి మంజినె.
3 దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతికెఙ్ మాటు నమిమ్జినాట్. వాండు మఙి
పేమిసాన్న్. అందెఙె బుబబ్ ఆతి దేవుణుని మరిసి ఆతియేసు కీసుత్ ,
దయాదరమ్మ్ దాన్, మాముసుక్ కనికారం తోరిసిమాటు నిపాతిదాన్ 
మండెఙ్ సాయం కిపిర్.

పేమదాన్ నడిఃనివందిఙ్ వెహిస్నిక.
4మీ కొడొఃర్ లొఇ సెగొండార్, దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ

వజ నడిఃజినార్ ఇజి నాను నెసత్. అందెఙె నాను నండొ సర్ ద ఆజిన.
బుబబ్ మఙి ఆడ సితిత్వజనె వారు నడిఃజినార్. 5 అహిఙ ఓ అమమ్,
నానుకొతత్ ఆడమిఙిరాస్ ఏ. గానికీసుత్ ఙ్ నమిమ్తిత్బాణిఙ్ అసి,మాటు
నెసిత్ మనిన్ ఆడనె రాసిన. మాటు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ 
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ఇని ఆడనె వెహిస్న. 6 మాటు వనిన్ ఆడెఙ లొఙిజి, అయావజ
నడిఃతిఙనె దేవుణుదిఙ్ పేమిసాన్ట్. మీరు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్తి బాణిఙ్ 
అసివెహిలెకెండ్,మాటుఒరెన్ వనిన్ వెటఒరెన్ పేమిసిఅయాలెకెండ్ 
నడిఃదెఙ్ ఇజినె వనిన్ ఆడ.
మొసెం కినివరివందిఙ్ జాగరమండు.

7 యెసుకీసుత్ , యాయపొటలొఇహాన్ వాతికాన్ ఇజి ఒపుప్కొడ్ఃఇ
నండొండార్ మొసెం కినికార్ లోకమ్ దు సోతత్ మనార్. ననికాండె
మొసెం కినికాన్, కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిన్కాన్. 8 అపొసుత్ రు ఆతి మాపు,
మీ వెట మీ నడిఃమి కితి పణిఙ పలితం, పాడు ఆఏండ మంజిని
వందిఙ్, మొసెం కినివరి ముసుక్ జాగర మండు. మరి, దేవుణు వెట
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్వందిఙ్, మొసెం కినివరి ముసుక్
జాగరమండు. 9ఎయెన్ బా, కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జిమన్ ఏండ,
వనిన్ సొంత మాటెఙ్, కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాటవెట కలపిత్ఙ, వాండు
దేవుణుదిఙ్ సేందిఇకాన్. కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట నమిమ్జి మంజినికాన్ 
బుబెబ్ఙ్ ని మరిసిఙ్ సెందితికాన్. 10 ఎయెన్ బా కీసుత్ నెస్ పిసిత్ మాట
వెహ్ ఏండ, మీ డగు వాతిఙ, మీరు వనిన్ఙ్ ఇండొ కూకామ్ట్. వనిన్ఙ్ 
డగు కిమాట్. 11 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ డగు కితికాన్ ఎయెన్ బా
వనిన్ సెఇపణిఙవెట కూడిఃతమనాన్. 12నండొ సఙతిఙ్ మిఙిరాసెత్ఙ్ 
మనాద్. గాని ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙి మనుస్ సిలెల్ద్ . మా సర్ ద
పూరి ఆదెఙ్ మీడగు వాజి, మిఙి సుడ్ఃజి వరిగ్దెఙ్ నాను ఆస ఆజిన.
13 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి నీ తఙి కొడొఃర్, మిఙి వెన్ బాతి లెకెండ్ 
వెహిస్నార్.



iii

కొండబాసదు నెగిగ్ కబు 2006
Konda Dora New Testament which was published in

2006
copyright © 2006Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Konda-Dora)

Contributor: SIL International (in Asia)

All rights reserved.
2020-12-02

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
840896da-3a66-5e43-9018-4a95a349d60c

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/kfc

	2యోహాను

