
3యోహాను 1 i 3యోహాను 6-7

యోహానురాసిత్ మూండిఉతం.
నెలవ్ కిబిసినిక
యేసు కీసుత్ అపొసుత్ డు ఆతియోహానురాసిత్ ఉతమ్ నెయాక. వనిన్

కూలాయెనాతి గాయుఙ్ రాసినాన్. యాగాయు ఇనికాన్, యోహాను
అతికారం అడిఃగి మనిన్ దేవుణు సఙం ఉండి సుడ్ఃజి నడిఃపిసాన్న్.
బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్ వాజిని వరిఙ్ వాండు డగు కిజి
నెగెండ మర్ జి పోకిస్ని దనిన్ వందిఙ్ యోహాను వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్నాన్. మరి, దియొతెపె ఇనికాన్ బూలాజి బూలాజి సువార
కిని వరిఙ్ డగు కిఏండ మర్ జి పోకాన్. వాండుయోహాను అతికారం
అడిఃగి మండెఙ్ కెఏ ఇజినాన్. వనిన్ఙ్ డటిసి వెహిన్దనిన్ వందిఙ్ బా
యాఉతమ్ దు రాసినాన్.

1పెదెలి ఆతి నాను నిజం ఎతుత్ కిజిని నా సొంత కూలాయెన్ ఆతి
గాయుఙ్ రాసిన. 2 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, దేవుణు వెట
నిఙి మనిన్ సమందం పిరిసిని వజ, నీను విజు వనాక్ లొఇ పిరిదెఙ్ 
ఇజి నాను పారద్నం కిజిన. నీను నోబు నొపిప్ సిలెల్ండ నెగెండ్  నెగెండ్ 
మండెఙ్ ఇజిబా నాను పారద్నం కిజిన. 3 సెగొండార్ నమిమ్తికార్ నా
డగువాతార్. వారు,దేవుణుతోరిసిత్ నిజమాతిసఙతిఙ్ నీనులొఙిజిని
ఇజి, అయావజ నీను నెగెండ నడిఃజిని ఇజి వెహార్ . అయాలెకెండ్ 
వెహరె నఙి నండొ సర్ ద కిబిసాత్ ర్. 4 నా కొడొఃర్ దేవుణు తోరిసిత్
నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజినార్. వారు అయావజ నడిఃజినార్ ఇజి
వెంజినికాదె నఙి నండొ సర్ ద. దనిన్ఙ్ మిసిత్ సర్ ద సిలెల్ద్ . 5ఓ, నాను
పేమిసిని కూలాయెన్, బూలాజి బూలాజి సువార వెహిస్వాజిని వరిఙ్ 
నీను డగు కిజిని. వారు నిఙి తెలిఇకార్ ఆతిఙ్ బా నీను వరి వందిఙ్ 
కిజిని ఇనికబా నమమ్కమ్ దానె కిజిని. 6-7వారు నీ పేమ వందిఙ్ ఇబెబ్
దేవుణు సఙం ఎదు సాసి వెహార్ . నీను, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజ
వరి పయ్ నమ్ దు అవ్ సరం ఆతికెఙ్ సీజి పోక్ అ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
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వారు కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇ వరిబాణిఙ్ ఇనికబా లొస్ ఏండ, కీసుత్ ఙ్ వెహెఙ్ 
సోతాత్ ర్. 8 అందెఙె వారు వెహిన్వలె, మాటు వరివెట జత కూడ్ఃజి,
దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసిన్వందిఙ్, ననిన్వరిఙ్ మాటు
డగు కిదెఙ్ వలె.

దియొతెపెనిదెమెతియు.
9నాను దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ ఉండి సఙతి రాసత్. గాని దియొతెపె

నా అతికారమ్ దిఙ్ లొఙిఏన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు దేవుణు
సఙమ్ దు పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినాన్. 10వాండు మా ముసుక్ సెఇ
మాటెఙ్ వరిగ్జినాన్. యాకాదె ఆఏండ బూలాజి బూలాజి దేవుణు
మాట వెహిన్ వరిఙ్ డగు కిఏన్. వరిఙ్ డగు కిదెఙ్ మనుస్ మనిన్
వరిఙ్ అడుడ్ కిజి దేవుణు సఙమ్ దాన్ వరిఙ్ వెలిల్ పోకిస్నాన్. అందెఙె
నాను వాతిఙ, వాండు కిజిని సెఇ పణిఙ దేవుణు సఙం ఎదు వెహన్.
11 ఓ, నాను పేమిసిని కూలాయెన్, సెఇ పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి
నడిఃఏండ, నెగిగ్ పణిఙ్ కిజిని వరిఙ్ సుడ్ఃజి నడిఃఅ. నెగిగ్ పణిఙ్ 
కినికాన్ ఎయెన్ బా దేవుణుదిఙ్ సెందితికాన్. సెఇ పణిఙ్ కినికాన్ 
ఎయెన్ బాదేవుణుదిఙ్ నెస్ ఏన్. 12దెమెతియు వందిఙ్ లోకుర్ విజేరె
నెగిగ్కెఙ్ పొగ్ డిఃజినార్. దేవుణు తోరిసిత్ నిజమాతి సఙతిఙ్ లొఙిజి
వాండు నడిఃజినాన్. అయాకవాండు నెగిగ్ లోకు ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.
మాపుబా వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిస్నాప్. మాసాసి నిజమాతికెఙ్ 
ఇజి నీను నెసిన్. 13 నండొ సఙతిఙ్ నిఙి రాసెత్ఙ్ మనాద్. గాని
ఉతమ్ దాన్ వెహెఙ్ నఙిమనుస్ సిలెల్ద్ . 14నిఙి బేగి సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్ 
ఇజి నాను కోరిజిన. అయావలె మాటు కూడ్ఃజి వరిగ్నాట్. 15 నిఙి
సమాదనంరపిద్. ఇబెబ్ణిదేవుణుసఙమ్ దికార్ నిఙివెన్ బాతిలెకెండ్ 
వెహిస్నార్. అబెబ్మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెన్ బాతిలెకెండ్ వెహ్ అ.
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