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యోహాను రాసిన సువార
గంథకర
యోహాను 21:20-24 ను బటిట్ ఈ సువార రచయిత జెబెదయి

కుమారుడు యోహాను అని తెలుసుత్ నన్ది. యోహాను తనను యేసు
శిషుయ్డిగా చెపుప్కునాన్డు. అతడు, అతని సోదరుడు యాకోబు
“ఉరిమేవారు” అని పేరు పొందారు (మారుక్ 3:17). యేసు జీవిత
సంభవాలను పతయ్కష్ంగా చూసే అవకాశం వీరిదద్రికీ దకిక్ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 80 - 95
యోహాను తన సువారను ఎఫెసు నుండి రాసి ఉండవచుచ్. రచన

జరిగిన ముఖయ్ పదేశాలు బేతని, గలిలయ, యూదయ, సమరయ,
యెరూషలేము.

సీవ్కర
యోహాను సువారను అతడు యూదులకు రాశాడు. యేసే

మెసిస్య అని రుజువు చెయయ్డంయోహాను ఉదేద్శం. వారు “యేసే
కీసుత్ అని, ఆయనలో నమమ్కం ఉంచడం దావ్రా అయన నామానిన్
బటిట్ జీవం పొందాలని” రచయితఉదేద్శం.

పయోజనం
20:31లోచెపిప్నటుట్ ఈ సువార ఉదేద్శం ర్సత్వులను విశావ్సంలో

సిథ్రపరచినిరాధ్ రించడం. “యేసుదేవునికుమారు న కీసుత్ అనిమీరు
నముమ్నటుల్ ను, నమిమ్ అయన నామమందు జీవము పొందునటుల్ ను
ఇవి వాయబడెను.” యేసే దేవుడు అని యోహాను సప్షట్ంగా
పకటించాడు (1:1). అనిన్టినీ అయన ఉనికిలోకి తెచాచ్డు (1:3).
ఆయనే వెలుగు (1:4, 8, 12), జీవం (1:4; 5:26; 14:6). యేసు
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కీసుత్ దేవుని కుమారుడు అని రుజువు చేయడానికి యోహాను తన
సువార రాశాడు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు దేవుని కుమారుడు.

విభాగాలు
1.యేసు జీవనాథుడు— 1:1-18
2.మొదటి శిషుయ్లకు పిలుపు— 1:19-51
3.యేసు బహిరంగ పరిచరయ్— 2:1-16:33
4. పధానయాజకుని పారథ్న— 17:1-26
5.యేసు సిలువ,పునరుతాథ్ నం— 18:1-20:10
6.యేసు పునరుతాథ్ నానంతర పరిచరయ్— 20:11-21:25

యేసు కీసుత్ వతవ్ం
హెబీ 1:5-13

1పారంభంలోవాకుక్ ఉనాన్డు. ఆవాకుక్ దేవుడి దగగ్ర ఉనాన్డు.
ఆవాకుక్ దేవుడే. 2ఆవాకుక్ పారంభంలో దేవుడితో ఉనాన్డు.

ఆయన అవతారపూరవ్ కారయ్ం
హెబీ 1:2

3సృషిట్ అంతాఆవాకుక్దావ్రానే కలిగింది. ఉనికిలోఉనన్వాటిలో
ఏదీ ఆయన లేకుండా కలగలేదు. 4 ఆయనలో జీవం ఉంది. ఆ
జీవం సమసత్ మానవాళికీ వెలుగుగా ఉంది. 5 ఆ వెలుగు చీకటిలో
పకాశిసుత్ నన్ది. చీకటి ఆ వెలుగును లొంగదీసుకోలేక పోయింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
యోహా 1:29-34; మతత్యి 3:1-17; మారుక్ 1:1-11; లూకా

3:1-23
6 దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న ఒక వయ్కి ఉనాన్డు. అతని పేరు

యోహాను. 7 అందరూ తన దావ్రా ఆ వెలుగును నమమ్డం కోసం
అతడు ఆ వెలుగుకు సా గా ఉండడానికి వచాచ్డు. 8ఈయోహానే
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ఆ వెలుగు కాదు. కానీ ఆ వెలుగును గురించి సాకష్ ం చెపప్డానికి
వచాచ్డు.

యేసుకీసుత్ నిజ న వెలుగు
యోహా 8:12; 9:5; 12:46

9లోకంలోకి వసుత్ నన్ నిజ నవెలుగు ఇదే. ఈవెలుగు పతివయ్కినీ
వెలిగిసూత్ ఉంది. 10లోకంఅంతాఆయనదావ్రానే కలిగింది. ఆయన
లోకంలో ఉనాన్డు. అయినాలోకం ఆయనను తెలుసుకోలేదు.

కుమారులు, అవిశావ్సులు
1యోహా 2:5, 11, 12; 3:1

11 ఆయన తన సొంత పజల దగగ్రికి వచాచ్డు. కానీ వారు
ఆయనను సీవ్కరించలేదు. 12 తనను ఎవరెవరు అంగీకరించారో,
అంటే తన నామంలో నమమ్కం ఉంచారో, వారికందరికీ దేవుని
పిలల్లు అయేయ్ హకుక్ను ఆయన ఇచాచ్డు. 13 వారంతా దేవుని
వలన పుటిట్నవారే గాని, వారి పుటుట్ కకు రకమూ, శరీర వాంఛలూ,
మనుషుల ఇషాట్ లూ కారణం కానే కావు.

ఆయన అవతారం
మతత్యి 1:18-23; లూకా 1:30-35; రోమా 1:3, 4

14 ఆ వాకుక్ శరీరంతో మన మధయ్ కృపా సతాయ్ల సంపూరణ్
సవ్రూపంగా నివసించాడు. తండి నుండి వచిచ్న ఏ క కుమారునికి
ఉండేమహిమలాగాఉనన్ ఆయనమహిమను మేము చూశాము.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను సాకష్ ం
మతత్యి 3:1-17;మారుక్ 1:1-11; లూకా 3:1-18

15 యోహాను ఆయనను గురించి పెదద్ సవ్రంతో ఇలా సాకష్ ం
చెపాప్డు, “నా వెనుక వచేచ్వాడు నాకు ముందే ఉనన్వాడు కాబటిట్
ఆయన నాకంటే గొపప్వాడు, అంటూ నేను ఎవరిని గురించి చెపాప్నో
ఆయనేఈయన.”
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16 ఆయన సంపూరణ్తలో నుండి మనమందరం కృప తరువాత
కృపను పొందాం. 17మోషే దావ్రా దేవుడు ధరమ్శాసానిన్ ఇచాచ్డు.
కృప, సతయ్ం యేసు కీసుత్ మూలంగా కలిగాయి. 18 దేవుణిణ్
ఇంతవరకూ ఎవరూ చూడలేదు. తండిని అనునితయ్ం హతుత్ కుని
ఉండే దేవు న ఏ క కుమారుడే ఆయనను వెలల్డి చేశాడు.

19 యెరూషలేము నుండి యూదులు, “నువువ్ ఎవరు?” అని
యోహానును అడగడానికి యాజకుల నుండీ లేవీయుల నుండీ
కొందరిని పంపించారు. అపుప్డు అతడు ఇదే సాకష్ ం ఇచాచ్డు.
20 అతడు, “నాకు తెలియదు” అనకుండా, “నేను కీసుత్ ను కాదు”
అంటూ ఒపుప్కునాన్డు. 21కాబటిట్ వారు, “అయితే నువువ్ ఎవరివి?
ఏలీయావా?” అంటేఅతడు, “కాదు”అనాన్డు. “నువువ్పవకవా?”
అని అడిగితే కాదని జవాబిచాచ్డు. 22 దాంతో వారు, “అయితే
అసలు నువువ్ ఎవరివి? మమమ్లిన్ పంపిన వారికి మేమేం చెపాప్లి?
అసలు నీ గురించి నువేవ్ం చెపుప్కుంటునాన్వ్?” అనాన్రు. 23దానికి
అతడు, “యెషయాపవక పలికినటుట్ నేను,
‘పభువు కోసం దారి తినన్గా చేయండి’ అని
అరణయ్ంలో బిగగ్రగా కేక పెటేట్ ఒక వయ్కి సవ్రానిన్” అనాన్డు.

24 అలాగే అకక్డ పరిసయుయ్లు పంపిన కొందరునాన్రు.
25వారు, “నువువ్ కీసుత్ వు కావు, ఏలీయావు కావు, పవకవూ కావు.
అలాంటపుప్డుమరిబాపిత్సం ఎందుకు ఇసుత్ నాన్వు?” అనిఅడిగారు.
26దానికి యోహాను, “నేను నీళల్లో బాపిత్సం ఇసుత్ నాన్ను. కాని మీ
మధయ్మీరు గురించని వయ్కి నిలిచిఉనాన్డు. 27నావెనుక వసుత్ నన్ది
ఆయనే. నేను ఆయన చెపుప్ల పటీట్ విపప్డానికి కూడా యోగుయ్ణిణ్
కాదు” అని వారితో చెపాప్డు. 28ఈ విషయాలనీన్యొరాద్ ను నదికి
అవతల పు ఉనన్ బేతనీలో జరిగాయి. ఇకక్డేయోహాను బాపిత్సం
ఇసూత్ ఉండేవాడు.

29మరుసటిరోజు యేసుయోహాను దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయనను
చూసి యోహాను ఇలా అనాన్డు, “చూడండి, లోకపాపానిన్ తీసివేసే
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దేవుని గొరెపిలల్! 30 ‘నా వెనక వచేచ్వాడు నాకు ముందే ఉనన్వాడు
కాబటిట్ ఆయన నాకంటే గొపప్వాడు’ అంటూ నేను ఎవరి గురించి
చెపాప్నో ఆయనే ఈయన. 31 నేను ఆయనను గురించలేదు, కానీ
ఆయన ఇశాయేలు పజలకు వెలల్డి కావాలని నేను నీళళ్లో బాపిత్సం
ఇసూత్ వచాచ్ను.”

32యోహాను ఇంకా సాకష్మిసూత్ , “ఆతమ్ ఒక పావురంలా ఆకాశం
నుండి దిగి వచిచ్ ఆయన నిలిచి పోవడం చూశాను. 33 నేను
ఆయనను గురు పటట్లేదు. కాని ‘ఎవరి మీద ఆతమ్ దిగివచిచ్
నిలిచిపోవడం చూసాత్ వో ఆయనే పరిశుదాధ్ తమ్లో బాపిత్సం ఇచేచ్వాడు’
అనినీళళ్లోబాపిత్సం ఇవవ్డానికిననున్ పంపినవాడునాకు చెపాప్డు.
34 ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకునాన్ను, సాకష్ం
ఇచాచ్ను.”

యేసుకీసుత్ బహిరంగ పరిచరయ్
యోహా 1:35-12:50

35 మరుసటి రోజు యోహాను తన శిషుయ్లు ఇదద్రితో నిలబడి
ఉనాన్డు. 36 అపుప్డు యేసు అకక్డ నడిచి వెళత్ ంటే యోహాను
ఆయన పు చూసి, “ఇదిగో, చూడండి, దేవుని గొరెపిలల్” అనాన్డు.

37 అతడు చెపిప్న మాట విని ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు యేసు వెనకే
వెళాళ్రు. 38 యేసు వెనకిక్ తిరిగి, వారు తన వెనకాలే రావడం
చూసి, “మీకేం కావాలి?” అని అడిగాడు. వారు, “రబీబ్, (రబీబ్ అనే
మాటకు బోధకుడు అని అరథ్ం) నువువ్ ఎకక్డ ఉంటునాన్వ్?” అని
అడిగారు. 39 ఆయన, “వచిచ్ చూడండి” అనాన్డు. వారు వచిచ్
ఆయన ఉంటునన్ సథ్లం చూశారు. అపప్టికి సాయంతం నాలుగు
గంట ంది. దాంతోవారు ఆ రోజుకి ఆయనతోఉండిపోయారు.

40యోహానుమాట విని ఆయన వెనకాల వెళిళ్న ఇదద్రిలో ఒకరు
అందెయ. ఇతడు సీమోను పేతురు సోదరుడు. 41 ఇతడు
అనిన్టికంటే ముందు తన సోదరు న సీమోనును వెతికి పటుట్ కుని,
అతనితో, “మేము మెసీస్యను (మెసీస్య అంటే కీసుత్ అని అరథ్ం)
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కనుకుక్నాన్ం” అని చెపాప్డు. 42యేసు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకుని
వచాచ్డు. యేసు అతణిణ్ చూసి, “నువువ్ యోహాను కొడుకువి, నీ
పేరు సీమోను. నినున్ ఇక కేఫా అని పిలుసాత్ రు” అనాన్డు (కేఫా అనే
మాటకి పేతురు (రాయి) అని అరథ్ం).

43మరాన్డు యేసు గలిలయకు వెళాళ్లని బయలుదేరినపుప్డు
ఫిలిపుప్ను చూశాడు. ఫిలిపుప్తో, “నా వెనకే రా” అనాన్డు.
44 ఫిలిపుప్ సొంత ఊరు బేతస్యిదా. అందెయ, పేతురుల సొంత
ఊరు కూడా అదే. 45 ఫిలిపుప్ నతనయేలును చూసి, “ధరమ్శాసంలో
మోషే, పవకలూ ఎవరి గురించి రాశారో ఆ వయ్కిని మేము చూశాం.
ఆయననజరేతువాడూ,యోసేపుకుమారుడూఅయినయేసు”అని
చెపాప్డు.

46 దానికి నతనయేలు, “నజరేతులో నుండి మంచిదేమనాన్
రాగలదా?” అనాన్డు. ఫిలిపుప్, “నువేవ్ వచిచ్ చూడు” అనాన్డు.
47 నతనయేలు తన దగగ్రికి రావడం యేసు చూసి, “చూడండి.
ఇతడు నిజ న ఇశాయేలీయుడు. ఇతనిలో ఎలాంటి కపటమూ
లేదు”అనాన్డు. 48అపుప్డు నతనయేలు, “నేను నీకెలా తెలుసు?”
అనాన్డు. అందుకు యేసు, “ఫిలిపుప్ నినున్ పిలవక ముందు ఆ
అంజూరపు చెటుట్ కింద ఉనన్పుప్డే నేను నినున్ చూశాను” అనాన్డు.

49 దానికి నతనయేలు, “బోధకా, నువువ్ దేవుని కుమారుడివి!
ఇశాయేలు రాజువి నువేవ్” అని ఆయనకు బదులిచాచ్డు.
50 అందుకు యేసు, “ఆ అంజూరు చెటుట్ కింద నినున్ చూశానని
చెపిప్నందుకే నువువ్ నమేమ్సుత్ నాన్వా? దీని కంటే గొపప్ విషయాలు
చూసాత్ వు” అనాన్డు. 51 తరువాత యేసు ఇలా అనాన్డు, “నేను
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఆకాశం తెరుచుకోవడం, దేవుని దూతలు
మనుషయ్ కుమారుడి మీదుగా ఎకక్డం, దిగడం చేసూత్ ఉండడం
మీరు చూసాత్ రు.”

2
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కానా పెండిల్ –మొదటిఅదుభ్తకారయ్ం
1మూడవరోజునగలిలయపాంతంలోకానాఅనేఊరిలోఒకపెళిళ్

జరిగింది. యేసు తలిల్ అకక్డే ఉంది. 2ఆ పెళిళ్కి యేసునూ ఆయన
శిషుయ్లనూ కూడా పిలిచారు.

3 విందులో దా రసం అయిపోయింది. అపుప్డు యేసు తలిల్
ఆయనతో, “వీళళ్ దగగ్ర దాకష్రసం అయిపోయింది” అని చెపిప్ంది.
4 యేసు ఆమెతో, “అయితే నాకేంటమామ్? నా సమయం ఇంకా
రాలేదు” అనాన్డు. 5 ఆయన తలిల్ పనివారితో, “ఆయన మీకు
ఏం చెబుతాడో అది చేయండి” అంది. 6 యూదుల సంపదాయం
పకారం శుదిధ్ చేసుకోడానికి సుమారు నూరు లీటరల్ నీళ ళ్ పటేట్ ఆరు
రాతి బానలు అకక్డ ఉనాన్యి. 7 యేసు, “ఆ బానలను నీళల్తో
నింపండి” అనాన్డు. వారు అలాగే వాటిని నిండుగా నింపారు.
8 అపుప్డు ఆయన, “ఇపుప్డు బానలో నుంచి కొంచెం రసం విందు
పధానపరయ్వేకష్కుడి దగగ్రికి తీసుకువెళళ్ండి”అనాన్డు. వారుఅలాగే
తీసుకువెళాళ్రు.

9 దాకష్రసంగా మారిన ఆ నీటిని విందు పధాన పరయ్వేకష్కుడు
రుచి చూశాడు. ఆ దాకష్రసం ఎకక్డి నుండి వచిచ్ందో అతనికి
తెలియలేదు (కానీ దానిన్ తీసుకుని వచిచ్న పనివాళళ్కు మాతం
తెలుసు). అపుప్డు అతడు పెళిళ్ కొడుకుని పిలిపించి అతనితో,
10 “అందరూ ముందు నాణయ్ న దాకష్రసం ఇసాత్ రు. అందరూ తాగి
మతుత్ గా ఉనన్పుప్డు చౌకబారు రసంపోసాత్ రు. అయితేనువువ్ చివరి
వరకూ నాణయ్ న రసానిన్ ఉంచావు” అనాన్డు.

11యేసుచేసినఅదుభ్తాలోల్ ఈమొదటిదానిన్ఆయనగలిలయకు
చెందిన కానాలో చేసి, తన మహిమను పకటించాడు. దీని వలన
ఆయన శిషుయ్లు ఆయనలో విశావ్సముంచారు. 12 ఇదయాయ్క
ఆయన తన తలీల్, సోదరులూ, శిషుయ్లతో కలిసి కపెరన్హ ముకు
వెళాళ్డు. అకక్డ వారు కొనిన్ రోజులు ఉనాన్రు.
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మొదటి పసాక్
యోహా 6:4-11:55
మొదటి ఆలయ శుదిధ్
మతత్యి 21:12, 13;మారుక్ 11:15-17; లూకా 19:45, 46

13 యూదుల పండగ పసాక్ దగగ్ర పడినపుప్డు యేసు
యెరూషలేముకు వెళాళ్డు. 14 అకక్డ దేవాలయంలో ఎదుద్ లనూ,
గొరెలనూ, పావురాలనూ అముమ్తునన్ వారిని చూశాడు. అకక్డే
కూరుచ్ని డబుబ్ మారకం చేసే వారిని కూడా చూశాడు. 15 ఆయన
పేనిన తాళళ్ను ఒక కొరడాగా చేసి దానితో వారందరీన్ దేవాలయం
నుండి వెళళ్గొటాట్ డు. గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ కూడా అకక్డి నుంచి
తోలివేశాడు. డబుబ్నుమారకంచేసేవారిబలల్లను పడదోశాడు. వారి
డబుబ్ను చెలాల్ చెదరు చేశాడు. 16పావురాలు అమేమ్వారితో ఆయన,
“వీటినిఇకక్డిన్ంచితీసివేయండి. నాతండిఇంటినివాయ్పారసథ్లంగా
చేయడం మానండి” అనాన్డు. 17 ఆయన శిషుయ్లు, “నీ ఇంటిని
గురించిన ఆసకి ననున్ తినివేసూత్ ఉంది” అని రాసి ఉనన్ మాటను
జాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు.

18 అపుప్డు అకక్డి యూదు అధికారులు ఆయనతో, “నీవు
ఈ పనులు చేసుత్ నాన్వే. ఇవి చేయటానికి నీకు అధికారముందని
చూపటానికి ఏ సూచన చూపుతావు?” అనాన్రు. 19దానికి యేసు,
“ఈ దేవాలయానిన్ కూలచ్ండి. మూడు రోజులోల్ దీనిన్ లేపుతాను”
అనాన్డు. 20 అపుప్డు యూదు అధికారులు, “ఈ దేవాలయానిన్
నిరిమ్ంచడానికి నల ఆరు సంవతస్రాలు పటిట్ంది. దీనిన్ మూడు
రోజులోల్ నే లేపుతావా?” అనాన్రు. 21 అయితే ఆయన చెపిప్ంది
తన శరీరం అనే దేవాలయం గురించి. 22ఆయన చనిపోయి లేచిన
తరువాత ఆయన శిషుయ్లు ఆయన పలికిన ఈ మాటను జాఞ్ పకం
చేసుకునాన్రు. ఆయనమాటను, లేఖనాలను వారు నమామ్రు.

23 ఆయన పసాక్ పండగ రోజులోల్ యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు
చాలామంది ఆయన చేసిన అదుభ్తాలను చూసి ఆయన నామంలో
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విశావ్సం ఉంచారు. 24అయితేయేసుకు అందరూ తెలుసు. కాబటిట్
ఆయన వారిని సంపూరణ్ంగా నమమ్లేదు. 25 ఆయనకు మనుషుల
అంతరంగం బాగా తెలుసు. ఎవరూ మనుషుల గురించి ఆయనకు
చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

3
నికోదేముతోయేసు: నూతన జనమ్

1 నికోదేము అనే పేరు గల ఒక పరిసయుయ్డు ఉనాన్డు. అతడు
యూదుల చటట్ సభలో సభుయ్డు. 2అతడు రాతి వేళయేసు దగగ్రికి
వచాచ్డు. ఆయనతో, “బోధకా, నువువ్ దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న
బోధకుడివి అని మాకు తెలుసు. దేవుడు తోడు లేకపోతే ఎవరూ
నువువ్ చేసే అదుభ్తాలు చేయలేరని మాకు తెలుసు” అనాన్డు.
3దానికి జవాబుగాయేసు అతనితో, “ఎవ నాకొతత్గా జనిమ్ంచకపోతే
దేవుని రాజాయ్నిన్ చూడలేరని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

4 అందుకు నికోదేము, “మనిషి ముసలివాడయాయ్క మళీళ్ ఎలా
పుడతాడు? రెండవ సారి పుటట్డానికి మళీళ్ తలిల్ గరభ్ంలో
పవేశించలేడు గదా! అలా పవేశిసాత్ డా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

5 అపుప్డు యేసు ఇలా జవాబిచాచ్డు, “కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. నీళళ్ మూలంగా ఆతమ్ మూలంగా తిరిగి పుటట్కుండా
ఎవరూ దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించలేరు. 6 శరీర మూలంగా పుటిట్ంది
శరీరం, ఆతమ్ మూలంగా పుటిట్ంది ఆతమ్. 7 నువువ్ కొతత్గా పుటాట్ లని
చెపిప్నందుకు అదొక విడూడ్ రంగా భావించవదుద్ . 8గాలి తనకిషట్ న
పుకు వీసుత్ ంది. నువువ్ దాని శబాద్ నిన్ మాతం వినగలవు, కానీ అది
ఎకక్డి నుండి వసుత్ ందో ఎకక్డికి వెళత్ ందో నీకు తెలియదు. ఆతమ్
మూలంగాపుటిట్నవాడు అలాగే ఉనాన్డు.”

9దానికి జవాబుగా నికోదేము, “ఈ విషయాలు ఎలా సాధయ్ం?”
అనాన్డు. 10యేసు ఇలా అనాన్డు, “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకు
బోధకుడి ఉండీ ఈ సంగతులు అరథ్ం చేసుకోలేవా? 11 మాకు
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తెలిసిన సంగతులను చెబుతునాన్ం, మేము చూసిన వాటి గురించి
వివరిసుత్ నాన్ం. అయినా మీరు మా సా నిన్ ఒపుప్కోరని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 12 భూసంబంధ న సంగతులు నేను మీకు
చెపిప్నపుప్డు నమమ్ని వారు ఇక నేను పరలోక సంబంధ న
సంగతులు చెపిప్నపుప్డు ఎలా నముమ్తారు? 13పరలోకం నుండి దిగి
వచిచ్న మనుషయ్ కుమారుడు తపప్ పరలోకానికి ఎకిక్ వెళిళ్న వాడు
ఎవడూ లేడు.

14 అరణయ్ంలో మోషే సరాప్నిన్ ఎలా కి ఎతాత్ డో, 15 అలాగే
విశవ్సించే పతి ఒకక్రూ నశించకుండా ఆయన వలల్ నితయ్జీవం
పొందడానికి మనుషయ్ కుమారుడు కూడా కి ఎతత్బడాలి.

16 “దేవుడు లోకానిన్ ఎంతో పేమించాడు. అందుకే ఆయన
తన ఏ క కుమారుణిణ్ ఈ లోకానికి ఇచాచ్డు. తదావ్రా ఆయనలో
విశావ్సం ఉంచే పతి వాడూ నశించకుండా నితయ్జీవం పొందుతాడు.
17తన కుమారుడి వలల్ లోకం రకష్ణ పొందడానికే దేవుడు ఆయనను
పంపాడు గానీ లోకానికి శికష్ విధించడానికి కాదు.

18 ఆయనలో విశావ్సం ఉంచిన వాడికి శికష్ ఉండదు.
ఆయనలో విశావ్సం ఉంచని వాడికి ఇదివరకే శికష్ విధించడం
జరిగింది. ఎందుకంటే వాడు దేవుని ఏ క కుమారుడి నామంలో
విశావ్సం ఉంచలేదు. 19 ఆ శికష్ విధించడానికి కారణం ఇది, ఈ
లోకంలోకి వెలుగు వచిచ్ంది. వారు చేసే పనులు దురామ్రగ్ నవి
కాబటిట్ మనుషులు వెలుగును కాకుండా చీకటిని పేమించారు.
20 దురామ్రగ్కారాయ్లు చేసే వాడు వెలుగు దగగ్రికి రాడు. వెలుగులో
వాడు చేసే దురామ్రగ్ం అంతా తెలిసిపోతుంది కాబటిట్ అలాటివి చేసే
పతివాడూ వెలుగును దేవ్షిసాత్ డు.

21 అయితే సతాయ్నిన్ అనుసరించే వాడు తన పనులు మరింత
సప్షట్ంగా కనిపించడానికీ దేవుని పటల్ విధేయతలో అవి జరిగాయని
వెలల్డి చేయడానికీ వెలుగు దగగ్రికి వసాత్ డు.”

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను చివరి సాకష్ ం



యోహాను రాసిన సువార 3:22 xi యోహాను రాసిన సువార 3:34

22ఇదయాయ్కయేసు తన శిషుయ్లతో కూడాయూదయపాంతానికి
వెళాళ్డు. అకక్డ బాపిత్సం ఇసూత్ , తన శిషుయ్లతో కాలం గడుపుతూ
ఉనాన్డు. 23 సలీము అనే పాంతం దగగ్ర ఉనన్ ఐనోను అనే సోచ్ట
నీళ ళ్ పుషక్లంగా ఉనాన్యి కాబటిట్ యోహాను అకక్డ బాపిత్సం
ఇసుత్ నాన్డు. పజలు అకక్డికి వెళిళ్ బాపిత్సం తీసుకుంటూ ఉనాన్రు.
24అపప్టికియోహానును ఇంకా చెరసాలోల్ వేయలేదు.

25 అపుప్డు శుదిధ్ ఆచారాల గురించి యోహాను శిషుయ్లకీ ఒక
యూదుడికీ వివాదం పుటిట్ంది. 26వారుయోహాను దగగ్రికి వచాచ్రు.
“బోధకా, యొరాద్ ను నది అవతల నీతో ఒక వయ్కి ఉనాన్డే, ఆయన
గురించి నువువ్ సాకష్ ం కూడా చెపాప్వు. చూడు, పసుత్ తం ఆయన
కూడా బాపిత్సం ఇసుత్ నాన్డు. అందరూ ఆయన దగగ్రకే వెళత్ నాన్రు”
అని చెపాప్రు. 27 అందుకు యోహాను ఇలా అనాన్డు, “పరలోకం
నుండి ఇసేత్నే గానీ ఎవరూ ఏదీపొందలేరు.

28 నేను కీసుత్ ను కాననీ ఆయన కంటే ముందుగా ననున్ పంపడం
జరిగిందనీ నేను చెపాప్ను. దానికి మీరే సాకష్ులు. 29 పెళిళ్ కొడుకేక్
పెళిళ్ కూతురుఉంటుంది. అయితేపెళిళ్కొడుకు సేన్హితుడు నిలబడి
పెళిళ్కొడుకు సవ్రం వింటూ ఎంతో సంతోషిసాత్ డు. అందుకే నా
సంతోషం సంపూరణ్ం అయింది. 30ఆయనహెచాచ్లి, నేను తగాగ్ లి.”

యేసుకీసుత్ గురించిన అమోఘపకటన
31 నుండి వచిచ్న వాడు అందరికంటే వాడే. భూమి

నుండి వచిచ్న వాడు భూసంబంధి గనక భూ సంబంధ న
సంగతులే మాటాల్ డతాడు. పరలోకం నుండి వచిచ్నవాడు అందరికీ
నునన్వాడు. 32 ఆయన తాను చూసిన వాటిని గురించీ
వినన్వాటిని గురించీ సాకష్ ం ఇసాత్ డు కానీ ఎవరూ ఆయన సా నిన్
అంగీకరించరు. 33 ఆయన సా నిన్ అంగీకరించిన వాడు దేవుడు
సతయ్వంతుడని నిరూపిసుత్ నాన్డు. 34 దేవుడు పంపిన వయ్కి దేవుని
మాటలు పలుకుతాడు. ఎందుకంటే తాను పంపిన వయ్కికి ఆయన
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అపరిమితంగా ఆతమ్ను దయ చేసాత్ డు. 35 తండి కుమారుణిణ్
పేమిసుత్ నాన్డు. సమసాత్ నీన్ ఆయన చేతులకు అపప్గించాడు.

36 కుమారుడిలో విశావ్సం ఉంచేవాడికి నితయ్జీవం ఉంటుంది.
అయితే కుమారుడికి విధేయుడు కానివాడు జీవానిన్ చూడడు. వాడి
న దేవునిమహా కోపం నిలిచి ఉంటుంది.”

4
యేసు గలిలయకు తరలి పోవడం

1 యేసు యోహాను కనాన్ ఎకుక్వ మందిని శిషుయ్లుగా
చేసుకుంటునాన్డని, అతని కనాన్ ఎకుక్వ మందికి
బాపిత్సమిసుత్ నాన్డని పరిసయుయ్లు వినాన్రని పభువుకు తెలిసింది.
2 నిజానికి యేసు తానే బాపిత్సం ఇవవ్లేదు, ఆయన శిషుయ్లు ఇసూత్
ఉనాన్రు. 3 అపుప్డు ఆయన యూదయ దేశం నుండి పయాణ
గలిలయ దేశానికి వెళాళ్డు. 4మారగ్ంలో సమరయ పాంతం గుండా
ఆయన పయాణం చేయాలిస్ వచిచ్ంది. 5అలా ఆయన సమరయలో
ఉనన్ సుఖారు అనే ఊరికి వచాచ్డు. ఈ ఊరి దగగ్రే యాకోబు తన
కొడుకుయోసేపుకు కొంత భూమిని ఇచాచ్డు.

సమరయ సీతోయేసు
6యాకోబు బావి అకక్డ ఉంది. యేసు పయాణంలో అలిసిపోయి

ఆబావి దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. అదిమిటట్ మధాయ్హన్ం.
7ఒక సమరయసీనీళ ళ్తోడుకోవడానికిఆబావిదగగ్రికి వచిచ్ంది.

యేసు ఆమెతో, “తాగడానికి నీళ ళ్ ఇసాత్ వా?” అని అడిగాడు.
8 ఆయన శిషుయ్లు ఆహారం కొనడానికి ఊరిలోకి వెళాళ్రు. 9 ఆ
సమరయ సీయేసుతో ఇలా అంది, “నువువ్యూదుడివి. సమరయ
సీ అయిన ననున్ నీళ ళ్ ఎలా అడుగుతునాన్వు?” ఎందుకంటే
యూదులు సమరయులతో ఎలాంటి సంబంధాలూ పెటుట్ కోరు.
10దానికియేసు, “నువువ్ దేవుని బహ మానానీన్,తాగడానికి నీళ ళ్
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కావాలనినినున్ అడుగుతునన్ వయ్కినీ తెలుసుకుంటే నువేవ్ ఆయనను
అడిగేదానివి. ఆయన నీకు జీవజలం ఇచిచ్ ఉండేవాడు” అనాన్డు.

11 అపుప్డా సీ, “అయాయ్, ఈ బావి చాలా లోతు. తోడుకోడానికి
నీ దగగ్ర చేద లేదు. ఆ జీవజలం నీకెలా దొరుకుతుంది? 12మన
తండి అయినయాకోబు ఈబావి నీళ ళ్ తాగాడు. తన సంతానానికీ,
తన పశువులకూ తాగడానికి ఈ నీళేళ్ ఇచాచ్డు. మాకూ తాగడానికి
ఈ బావిని ఇచాచ్డు. నువువ్ ఆయన కంటే గొపప్వాడివా?” అంది.
13 దానికి యేసు, “ఈ నీళ ళ్ తాగే పతి ఒకక్రికీ మళీళ్ దాహం
వేసుత్ ంది.

అంతరంగంలో నివాసముండే ఆతమ్
యోహా 7:37-39

14కానీనేను ఇచేచ్ నీళ ళ్తాగేవారికి ఇక ఎపప్టికీదాహంవేయదు.
నేను వారికిచేచ్ నీళ ళ్ అయితేవారిలో నితయ్ జీవానికిఊరుతూ ఉండే
ఊట అవుతాయి” అనాన్డు.

15 అపుప్డు ఆమె ఆయనతో, “అయాయ్, నీళ ళ్ చేదుకోడానికి
నేను ఇంత దూరం రానవసరం లేకుండా ఆ నీళ ళ్ నాకివువ్” అంది.
16 యేసు ఆమెతో, “నువువ్ వెళిళ్ నీ భరను ఇకక్డికి తీసుకురా”
అనాన్డు. 17దానికి ఆ సీ, “నాకు భర లేడు” అంది. యేసు ఆమెతో,
“ ‘భర లేడని సరిగాగ్ నే చెపాప్వు. 18 ఎందుకంటే నీకు ఐదుగురు
భరలునాన్రు. ఇపుప్డు నీతోఉనన్వాడునీభరకాడు. ఈవిషయంలో
నువువ్ బాగానే చెపాప్వు” అనాన్డు.

19 అపుప్డా సీ, “అయాయ్, నువువ్ ఒక పవకవి అని నాకు
అరథ్మౌతునన్ది. 20మాపూరీవ్కులుఈకొండ నఆరాధించారు. కానీ
ఆరాధించే సథ్లం యెరూషలేములో ఉందనీ అందరూ అకక్డికే వెళిళ్
ఆరాధించాలనీమీరు అంటారు” అంది.
అందుకు యేసు ఇలా చెపాప్డు. 21 “అమామ్, తండిని ఈ కొండ

మీదో, యెరూషలేములోనో ఆరాధించని కాలం వసుత్ ంది. నా మాట
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నముమ్. 22మీరు మీకు తెలియని దానిన్ ఆరాధిసాత్ రు. మేముమాకు
తెలిసిన దానిన్ ఆరాధిసాత్ ము. ఎందుకంటే రకష్ణ యూదులోల్ నుండే
వసుత్ ంది. 23 నిజ న ఆరాధికులు తండిని హృదయ పూరవ్కంగా
ఆతమ్తోనూ సతయ్ంతోనూ ఆరాధించే కాలం వసుత్ ంది. ఇపప్టికే
వచేచ్సింది. తనను ఆరాధించేవారు అలాటివారే కావాలని తండి
చూసుత్ నాన్డు.

24 దేవుడు ఆతమ్ కాబటిట్ ఆయనను ఆరాధించే వారు ఆతమ్తో,
సతయ్ంతో ఆరాధించాలి.” 25అపుప్డు ఆ సీ ఆయనతో, “కీసుత్ అని
పిలిచే మెసీస్య వసుత్ నాన్డని నాకు తెలుసు. ఆయన వచిచ్నపుప్డు
మాకు అంతా వివరిసాత్ డు” అంది. 26 అది విని యేసు, “నీతో
మాటాల్ డుతునన్ నేనే ఆయనిన్” అని చెపాప్డు.

27 ఇదే సమయానికి ఆయన శిషుయ్లు తిరిగి వచాచ్రు. ఆ సీతో
ఆయనమాటాల్ డుతూఉండడంచూసి ‘ఎందుకుమాటాల్ డుతునాన్డా’
అని ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. కానీ ‘నీకేం కావాలని’ గానీ ‘ఆమెతో ఎందుకు
మాటాల్ డుతునాన్వు’ అని గానీ ఎవరూ అడగలేదు. 28 ఇక ఆ సీ తన
నీళళ్ కుండ అకక్డే వదిలిపెటిట్ ఊరిలోకి వెళిళ్ంది. 29ఆఊరివారితో,
“మీరు నాతో వచిచ్ నేను చేసిన పనులనిన్టినీ నాతో చెపిప్న వయ్కిని
చూడండి. ఈయన కీసుత్ కాడా?” అంది. 30వారంతా ఊరి నుండి
బయలు దేరి ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.

31 ఆలోగా శిషుయ్లు, “బోధకా, భోజనం చెయియ్” అని ఆయనను
బతిమాలారు. 32 దానికి ఆయన, “తినడానికి మీకు తెలియని
ఆహారం నాకుంది” అని వారితో చెపాప్డు. 33 “ఆయన తినడానికి
ఎవ నా భోజనం ఏ నా తెచాచ్రా ఏమిటి?” అని శిషుయ్లు ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.

34 యేసు వారిని చూసి, “ననున్ పంపించిన వాని ఇషాట్ నిన్
చేయడం, ఆయన పని చేసి ముగించడమే నా ఆహారం. 35 పంట
కోయడానికి కోతకాలం రావాలంటే ఇంకా నాలుగు నెలలు ఉనాన్యని
మీరు చెబుతారు కదా! మీ తలలెతిత్ పొలాలను చూడండి.
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అవి ఇపప్టికే పకావ్నికి వచిచ్ కోతకు సిదధ్ంగా ఉనాన్యని మీతో
చెబుతునాన్ను. 36 వితత్నాలు చలేల్వాడూ పంట కోసేవాడూ కలసి
సంతోషించేలాకోసేవాడుజీతంతీసుకునిశాశవ్తజీవంకోసంఫలానిన్
సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.

37 ఈ విషయంలో “వితత్నాలు చలేల్ది ఒకరు, పంట కోసేది
మరొకరు, అనేమాట నిజమే. 38మీరు దేని కోసం పయాస పడలేదో
దానిన్కోయడానికిమిమమ్లిన్ పంపాను. ఇతరులుచాకిరీచేశారు. వారి
కషట్ఫలానిన్ మీరు అనుభవిసుత్ నాన్రు” అనాన్డు.

39 ‘నేను చేసినవనీన్ ఆయన నాతో చెపాప్డు’ అంటూ సాకష్ ం
ఇచిచ్న సీమాటను బటిట్ ఆ పటట్ణంలోని అనేక మంది సమరయులు
ఆయనలో విశావ్సముంచారు.

సమరయపజానీకంతోయేసు
40 ఆ సమరయ వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ తమతో ఉండమని

ఆయనను వేడుకునాన్రు. కాబటిట్ ఆయన అకక్డ రెండు రోజులు
ఉనాన్డు. 41 ఆయన మాటలు విని ఇంకా చాలా మంది ఆయనలో
విశావ్సముంచారు. వారు ఆ సీతో, “మేము విశవ్సించింది కేవలం
నీ మాట మీదే కాదు. 42మేము కూడా ఆయన మాటలు వినాన్ం.
ఇపుప్డు ఈయన నిజంగా ఈ లోక రకష్కుడని తెలుసుకునాన్ం”
అనాన్రు.

43 ఆ రెండు రోజులయాయ్క ఆయన గలిలయకు పయాణ
వెళాళ్డు. 44 ఎందుకంటే ఏ పవకా తన సవ్దేశంలో గౌరవం
పొందడని ఆయనే సవ్యంగా పకటించాడు. 45ఆయన గలిలయకు
వచిచ్నపుప్డు గలిలయులు ఆయనకు సావ్గతం పలికారు. పండగ
ఆచరించడం కోసం గలిలయులు కూడా యెరూషలేముకు వెళాత్ రు.
అకక్డ ఆయన చేసిన పనులనీన్ వారు చూశారు.

46యేసుగలిలయలోనికానాఅనేఊరికివచాచ్డు. ఆయననీటిని
దాకష్రసంగా మారిచ్ంది ఇకక్డే. అదే సమయంలో కపెరన్హ ములో
ఒక అధికారి కొడుకు జబుబ్పడి ఉనాన్డు. 47 యేసు యూదయ
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నుండి గలిలయకు వచాచ్డని అతడు వినాన్డు. ఆయన దగగ్రికి
వెళాళ్డు. తన కొడుకు చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డనీ వచిచ్
బాగుచేయాలనీ ఆయనను వేడుకునాన్డు. 48 యేసు అతడితో
ఇలా అనాన్డు, “సూచనలూ అదుభ్తాలూ చూడందే మీరు నమమ్నే
నమమ్రు.” 49అందుకా అధికారి, “పభూ,నా కొడుకు చావక ముందే
రా” అని వేడుకునాన్డు. 50యేసు అతడితో, “నువువ్ వెళ ళ్. నీ
కొడుకు బతుకుతాడు” అని చెపాప్డు. ఆమాట నమిమ్ అతడు వెళిళ్
పోయాడు.

51 అతడు దారిలో ఉండగానే అతడి సేవకులు ఎదురొచాచ్రు.
అతని కొడుకు బతికాడని తెలియజేశారు. 52 “ఏ సమయంలోవాడు
బాగవవ్డం పారంభ ంది” అని అతడు వారిని అడిగాడు. వారు,
“నినన్ ఒంటి గంటకు జవ్రం తగగ్డం మొద ంది” అని చెపాప్రు.
53 ‘నీ కొడుకు బతికి ఉనాన్డు’ అనియేసు తనతో చెపిప్న సమయం
సరిగాగ్ అదేనని అతడు తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడూ, అతని
ఇంటోల్ అందరూ నమామ్రు. 54 ఇది యేసు యూదయ నుండి
గలిలయకు వచిచ్ చేసిన రెండవ సూచకకియ.

5
పండగ: బెతెసద్ కోనేటి వదద్ సవ్సథ్త

1 ఇది అయిన తరువాత యూదుల పండగ ఒకటి వచిచ్ంది.
యేసు దానికోసం యెరూషలేముకు వెళాళ్డు. 2 యెరూషలేములో
గొరెల దావ్రం దగగ్ర ఒక కోనేరు ఉంది. హీబూ భాషలో దాని పేరు
బేతెసద్ . దానికి ఐదు మంటపాలునాన్యి. 3-4 (కొనిన్ సమయాలోల్
పభువు దూత నీటిలోకి దిగి ఆ నీటిని కదిలిసూత్ ఉండేవాడు. అలా
నీరు కదలగానే మొదటగా ఎవ తే నీటిలోకి దిగుతారో అతనికి
వాయ్ధి నివారణ జరిగేది). రకరకాల రోగాలునన్వారూ, గుడిడ్వారూ,
కుంటివారూ చచుచ్బడిన కాళ ళ్ చేతులునన్వారూ గుంపులుగా ఆ
మంటపాలోల్ పడి ఉనాన్రు.
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5 అకక్డ ము ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి ఒక వయ్కి అంగ
కలయ్ంతో పడి ఉనాన్డు. 6యేసు అతనిని చూసి అతడు అకక్డ
చాలా కాలం నుండి పడి ఉనాన్డని గహించాడు. అతనిని చూసి,
“బాగవావ్లని కోరిక ఉందా?” అని అడిగాడు. 7 అపుప్డు ఆ
రోగి, “అయాయ్, దేవదూత నీటిని కదిలించినపుప్డు ననున్ కోనేటిలో
దించడానికి ఎవరూ లేరు. నేను సరుద్ కుని దిగేంతలోనాకంటేముందు
మరొకడు దిగుతాడు” అని జవాబిచాచ్డు. 8యేసు, “నువువ్ లేచి నీ
చాప తీసుకుని నడిచి వెళ ళ్” అని అతనితో చెపాప్డు. 9వెంటనే ఆ
వయ్కి బాగుపడి తన పడక తీసుకుని నడవడంమొదలు పెటాట్ డు.
ఆరోజువిశాంతిదినం. 10అందుకనియూదామతనాయకులు ఆ

వయ్కితో, “ఈ రోజు విశాంతి దినం. నువువ్ పరుపునుమోయకూడదు
కదా!” అనాన్రు. 11అందుకు ఆ వయ్కి, “ననున్ బాగుచేసినవాడు ‘నీ
చాపఎతుత్ కుని నడువు’అనినాకు చెపాప్డు”అనాన్డు. 12అపుప్డు
వారు, “నీకసలు నీ పరుపెతుత్ కుని నడవమని చెపిప్ందెవరు?” అని
అతణిణ్ అడిగారు. 13 అయితే తనని బాగు చేసినదెవరో అతనికి
తెలియదు. ఎందుకంటే అకక్డ పజలంతా గుంపు కూడి ఉండడం
వలనయేసు నెమమ్దిగా అకక్డి నుంచి వెళిళ్పోయాడు.

14ఆతరువాతయేసు దేవాలయంలోఅతణిణ్ చూశాడు. “చూడు,
నీవు సవ్సథ్త పొందావు. ఇపుప్డు పాపం చేసేత్ నీకు ఎకుక్వ కీడు
కలుగుతుంది. అందుకని ఇక పాపం చేయవదుద్ .” అని అతడితో
చెపాప్డు. 15వాడు యూదా నాయకుల దగగ్రికి వెళిళ్ తనను బాగు
చేసిందియేసు అని చెపేప్శాడు.

16ఈపనులనుయేసు విశాంతి దినానచేశాడు కాబటిట్ యూదులు
ఆయననుబాధించారు. 17యేసువారితో, “నాతండిఇపుప్డు కూడా
పని చేసుత్ నాన్డు. నేను కూడా చేసుత్ నాన్ను” అనాన్డు. 18 ఆయన
విశాంతి దినాచారానిన్ భంగం చేయడం మాతమే కాక దేవుణిణ్ తండి
అని సంబోధించి తనను దేవునికి సమానుడిగా చేసుకునన్ందుకు
వారు ఆయనను చంపాలనిమరింత గటిట్ పయతన్ం చేశారు.
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19 కాబటిట్ యేసు వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. కుమారుడు తనంతట తానుగా ఏదీ చేయడు.
తండి దేనిని చేయడం చూసాత్ డో దానినే కుమారుడు కూడా చేసాత్ డు.
ఎందుకంటే తండి ఏది చేసాత్ డో అదే కుమారుడు కూడా చేసాత్ డు.
20 తండి కుమారుణిణ్ పేమిసాత్ డు కాబటిట్ తాను చేసే పనులనిన్టినీ
కుమారుడికి చూపిసుత్ నాన్డు. అంత మాతమే కాదు. ఆయన
మీకందరికీ విభాంతి కలిగేలా ఇంతకంటే గొపప్ సంగతులను
కుమారుడికి చూపిసాత్ డు.

21 “తండి చనిపోయిన వారిని లేపి ఎలా పాణం ఇసాత్ డో అలాగే
కుమారుడు కూడాతనకు ఇషట్ం అయినవారినిబతికిసాత్ డు. 22తండి
ఎవరికీ తీరుప్ తీరచ్డు కానీ అందరికీ తీరుప్ తీరేచ్ సమసత్ అధికారానిన్
ఆయన కుమారుడికి ఇచాచ్డు. 23 దీని వలల్ తండిని గౌరవించే
అందరూ అదే విధంగా కుమారుణిణ్ కూడా గౌరవించాలి. కుమారుణిణ్
గౌరవించని వాడు ఆయనను పంపిన తండిని కూడా గౌరవించడు.
24 కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నా మాట విని ననున్ పంపించిన
వానిలో విశావ్సం ఉంచేవాడు నితయ్జీవం గలవాడు. అతనికి ఇక శికష్
ఉండదు. అతడుమరణంనుండిజీవంలోకిదాటివెళాళ్డు. 25మీకు
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. చనిపోయిన వారు దేవుని కుమారుడి
సవ్రం వినే సమయం రాబోతుంది. ఇపుప్డు వచేచ్సింది. ఆ సవ్రానిన్
వినే వారు బతుకుతారు.

26తండి ఎలాసవ్యంగాజీవం కలిగి ఉనాన్డోఅలాగే కుమారుడు
కూడా సవ్యంగా తనలో జీవం కలిగి ఉండడానికి కుమారుడికి
అధికారం ఇచాచ్డు. 27 అలాగే ఆయన కుమారుడికి తీరుప్ తీరేచ్
అధికారం ఇచాచ్డు. ఆయన మనుషయ్ కుమారుడు కాబటిట్ ఈ
అధికారం ఇచాచ్డు.

రెండు పునరుతాథ్ నాలు
28 “దీనికిమీరు ఆశచ్రయ్పడవదుద్ . సమాధులోల్ ఉనన్వారు ఆయన

సవ్రానిన్ వినే కాలం వసుత్ ంది. 29అలా వినన్వారు బయటికి వసాత్ రు.
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మంచి చేసిన వారు జీవపుపునరుతాథ్ నానికీ చెడు చేసిన వారు తీరుప్
పునరుతాథ్ నానికీ బయటకు వసాత్ రు.

30 “నా అంతట నేనే దేనినీ చేయలేను. నేను వినన్ దాని పకారం
తీరుప్తీరుసాత్ ను. నాసవ్ంతఇషాట్ నిన్ నెరవేరుచ్కోవాలనినేనుచూడను
గానీ ననున్ పంపిన వాని ఇషట్ం నెరవేరాలని చూసాత్ ను. కాబటిట్ నా
తీరుప్ నాయ్యవంతంగా ఉంటుంది. 31 నా గురించి నేనే సాకష్ ం
చెపుప్కుంటే అది సతయ్ం కాదు. 32 నా గురించి సాకష్మిచేచ్వాడు
మరొకడునాన్డు. నా గురించి ఆయన ఇచేచ్ సాకష్ ం సతయ్మని నాకు
తెలుసు.

యేసును గురించి నాలుగు సా లు
33 “మీరుయోహాను దగగ్రికి కొందరిని పంపారు. అతడు సతాయ్నిన్

గురించిసాకష్ ం చెపాప్డు. 34కానీ నేను పొందినసాకష్ ంమనుషులు
ఇచిచ్నది కాదు. మీ రకష్ణ కోసం ఈ మాటలు చెబుతునాన్ను.
35 యోహాను మండుతూ పకాశించే దీపంలా ఉండే వాడు. మీరు
అతని వెలుగులో కొంతకాలం సంతోషించడానికి ఇషట్పడాడ్ రు.

36 అయితే యోహాను నా గురించి చెపిప్న సాకష్ ం కంటే గొపప్
సాకష్ ం నాకుంది. నేను చేయడానికి నా తండి నాకిచిచ్న పనులే ఆ
సాకష్ ం. పసుత్ తం నేను చేసుత్ నన్ ఈ కారాయ్లే తండి ననున్ పంపాడని
నా గురించి సాకష్ ం చెబుతునాన్యి. 37 ననున్ పంపిన తండి తానే
నాగురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు. ఆయన సవ్రానిన్ మీరు ఏనాడూ
వినలేదు. ఆయన సవ్రూపానీన్ ఏనాడూ చూడలేదు. 38 ఆయన
పంపించిన వయ్కిని మీరు నమమ్లేదు కాబటిట్ ఆయన వాకుక్ మీలో
నిలిచి లేదు. 39 లేఖనాలోల్ మీకు నితయ్ జీవం ఉందనుకుని మీరు
వాటిని పరిశోధిసుత్ నాన్రు. కానీ అవేనా గురించిసాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి.
40 అయితే మీకు జీవం కలిగేలా నా దగగ్రికి రావడానికి మీరు
ఇషట్పడడం లేదు. 41మనుషులు ఇచేచ్ గౌరవానిన్ నేను సీవ్కరించను.
42ఎందుకంటే దేవుని పేమమీలో లేదనినాకు తెలుసు.
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43“నేనునాతండిపేరిటవచాచ్ను.మీరుననున్అంగీకరించలేదు.
మరొకడు తన సవ్ంత పేరు పతిషట్లతో మీ దగగ్రికి వసేత్ మీరు వాణిణ్
అంగీకరిసాత్ రు. 44 ఇతరుల నుండి కలిగే మెపుప్ను అంగీకరిసూత్
ఏ క దేవుని నుండి కలిగేమెపుప్ను వెదకనిమీరు ఎలా విశవ్సిసాత్ రు?
45నేను తండిముందు మీమీద నేరంమోపుతానని అనుకోవదుద్ . మీ
మీద నేరం మోపడానికి మరో వయ్కీ ఉనాన్డు. మీరు మీ ఆశలనీన్
పెటుట్ కునన్ మోషేయేమీమీద నేరంమోపుతాడు. 46మీరుమోషేను
నమిమ్నటట్యితే ననున్ కూడా నముమ్తారు. ఎందుకంటే మోషే నా
గురించే రాశాడు. 47 మీరు అతడు రాసిందే నమమ్కపోతే ఇక నా
మాటలు ఎలా నముమ్తారు?”

6
ఐదు వేలమందికి ఆహారం
మతత్యి 14:13-21;మారుక్ 6:32-44; లూకా 9:10-17

1 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత యేసు తిబెరియ సముదం,
అంటే గలిలయ సముదానిన్ దాటి అవతలి తీరానికి వెళాళ్డు.
2 రోగుల విషయంలో ఆయన చేసే అదుభ్తాలను చూసుత్ నన్ పజలు
పెదద్ సంఖయ్లోఆయనవెనక వెళత్ ఉనాన్రు. 3యేసు ఒక కొండ ఎకిక్
అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూరుచ్నాన్డు. 4యూదుల పసాక్ పండగ
దగగ్ర పడింది.

5 యేసు తలెతిత్ చూసినపుప్డు పెదద్ జన సమూహం తన పు
రావడం కనిపించింది. అపుప్డు ఆయన ఫిలిపుప్తో, “వీరంతా
భోజనం చేయడానికి రొటెట్లు ఎకక్డ కొనబోతునాన్ం?” అని
అడిగాడు. 6యేసుకుతాను ఏం చేయబోతునాన్డో సప్షట్ంగాతెలుసు.
కేవలం ఫిలిపుప్ను పరీ ంచడానికి అలాఅడిగాడు. 7దానికి ఫిలిపుప్,
“రెండు వందల దేనారాలతో రొటెట్లు కొని తెచిచ్నా ఒకొక్కక్డికి చినన్
ముకక్ ఇవవ్డానికి కూడా చాలదు” అనాన్డు. 8 ఆయన శిషుయ్లోల్
మరొకడు,అంటేసీమోనుపేతురుసోదరుడు అందెయ 9“ఇకక్డఒక
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చినన్ కురాడి దగగ్ర ఐదు బారీల్ రొటెట్లూ రెండు చినన్ చేపలూ ఉనాన్యి
గాని ఇంతమందికి ఎలా సరిపోతాయి?” అని ఆయనతో అనాన్డు.

10యేసు “పజలందరీన్ కూరోచ్బెటట్ండి” అని శిషుయ్లకు చెపాప్డు.
అకక్డ చాలా పచిచ్క ఉండటంతో ఆ పజలంతా కూరుచ్నాన్రు.
వారంతాపురుషులేసుమారుఐదువేలమందిఉంటారు. 11యేసుఆ
రొటెట్లను చేతిలో పటుట్ కుని కృతజఞ్తలు చెపిప్ కూరుచ్నన్ వారికి పంచి
ఇచాచ్డు. అలాగే చేపలు కూడా వారికి ఇషట్ నంత వడిడ్ంచాడు.
12అందరూ కడుపు నిండా తినాన్రు. తరువాత ఆయన, “మిగిలిన
రొటెట్ల, చేపలముకక్లనీన్ పోగు చేయండి. ఏదీ వయ్రథ్ం కానీయవదుద్ ”
అని శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 13 అందరూ తినన్ తరువాత మిగిలిన
ఐదు బారీల్ రొటెట్ల ముకక్లనీన్ పోగు చేశారు. అవి పనెన్ండు గంపలు
నిండాయి.

14 వారందరూ యేసు చేసిన అదుభ్తానిన్ చూసి, “ఈ లోకానికి
రాబోయే పవక ఈయనే” అని చెపుప్కునాన్రు. 15 వారు తనను
పటుట్ కుని బలవంతంగా రాజుగా చేయడానికి సిదధ్పడుతునాన్రని
యేసుకు అరథ్ తిరిగి ఒంటరిగా కొండ కి వెళిళ్ పోయాడు.

యేసు నీటి నడవడం
మతత్యి 14:22-36;మారుక్ 6:45-56

16 సాయంకాల నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు సముదం దగగ్రికి
వెళిళ్ పడవ న సముదానికి అవతల ఉనన్ కపెరన్హ ముకు
వెళత్ నాన్రు. 17 అపప్టికే చీకటి పడింది. యేసు వారి దగగ్రికి
ఇంకా రాలేదు. 18 అపుప్డు పెనుగాలి వీయడం మొద ంది.
సముదం అలల్కలోల్ లంగా తయా ంది. 19 వారు సుమారు ఐదారు
కిలోమీటరుల్ పయాణించాక యేసు సముదం మీద నడుసూత్ రావడం
చూసిభయపడాడ్ రు. 20అయితేఆయన, “నేనే,భయపడవదుద్ ”అని
వారితో చెపాప్డు. 21 ఆయన అలా చెపాప్క వారు ఆయనను పడవ
ఎకిక్ంచుకోడానికి ఇషట్పడాడ్ రు. వెంటనే ఆ పడవ తీరానికి చేరింది.
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జీవాహారం గురించి ఉపదేశం
22 తరువాతి రోజు సముదానికి ఇవతల ఉండిపోయిన జన

సమూహం అకక్డికి వచాచ్రు. అకక్డ ఒక చినన్ పడవ మాతమే
ఉంది. మరోపడవవారికి కనిపించలేదు. శిషుయ్లుయేసు లేకుండానే
పడవలో పయాణ వెళాళ్రని వారు తెలుసుకునాన్రు. 23అయితే
పభువు కృతజఞ్తలు చెపిప్ వారికి రొటెట్లు పంచగావారు తినన్ సథ్లానికి
దగగ్రలో ఉనన్ తిబెరియ నుండి వేరే చినన్ పడవలు వచాచ్యి.
24 యేసూ ఆయన శిషుయ్లూ అకక్డ లేక పోవడంతో పజలందరూ
ఆ చినన్ పడవలెకిక్యేసును వెతుకుతూ కపెరన్హ ముకు వచాచ్రు.
25 సముదం అవతలి తీరాన వారు ఆయనను చూశారు. “బోధకా,
నువువ్ ఇకక్డికి ఎపుప్డొచాచ్వు?” అని అడిగారు.

26 యేసు, “కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. మీరు సూచనలను
చూసినందువలల్ కాదు, రొటెట్లు కడుపు నిండా తిని తృపిత్ పొందడం
వలల్నే ననున్ వెతుకుతునాన్రు. 27 పా పోయే ఆహారం కోసం
కషట్పడవదుద్ , నితయ్జీవం కలగజేసే పా పోని ఆహారం కోసం
కషట్పడండి. దానిన్ మనుషయ్ కుమారుడు మీకిసాత్ డు. దానికోసం
తండి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద వేసి అధికారమిచాచ్డు”
అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డు వారు, “దేవుని పనులు చేయాలంటే
మేమేం చేయాలి?” అని ఆయనను అడిగారు. 29 దానికి యేసు,
“దేవుడు పంపిన వయ్కి న విశావ్సముంచడమే దేవుని కారాయ్లు
చేయడమంటే” అనాన్డు. 30 వారు, “అలా అయితే మేము
నినున్ నమమ్డానికి నువువ్ ఏ అదుభ్తం చేసుత్ నాన్వు? ఇపుప్డు
ఏం చేసాత్ వు? 31 ‘వారు తినడానికి పరలోకం నుండి ఆయన ఆహారం
ఇచాచ్డు’ అని రాసి ఉనన్టుట్ గా మన పూరీవ్కులు అరణయ్ంలో
మనాన్ను భుజించారు” అని చెపాప్రు. 32 అపుప్డు యేసు
ఇలా జవాబిచాచ్డు, “పరలోకం నుండి వచేచ్ ఆహారానిన్ మోషే
మీకివవ్లేదు. పరలోకం నుండి వచేచ్ నిజ న ఆహారానిన్ నా తండే
మీకిసుత్ నాన్డు. 33 అందుచేత దేవుడిచేచ్ ఆహారం ఏమిటంటే,
పరలోకంనుంచి దిగివచిచ్ లోకానికి జీవం ఇచేచ్వాడే” అని వారితో
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అనాన్డు.” 34 అందుకు వారు, “పభూ, మాకు ఎపుప్డూ ఈ
ఆహారానిన్ ఇసూత్ ఉండు” అనాన్రు.

35 దానికి జవాబుగా యేసు, “జీవానిన్చేచ్ ఆహారానిన్ నేనే. నా
దగగ్రికి వచేచ్ వాడికి ఆకలి వేయదు. నా విశావ్సముంచే వాడికి
దాహం వేయదు. 36కాని నేను మీతో చెపిప్నటుట్ , ననున్ చూసి కూడా
మీరు నమమ్లేదు. 37తండి నాకు ఇచేచ్ వారంతా నా దగగ్రికి వసాత్ రు.
ఇక నా దగగ్రికి వచేచ్వారిని నేను ఎంత మాతం నా దగగ్ర నుండి
తోలివేయను. 38ఎందుకంటే నేను నా సవ్ంత ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికి
రాలేదు. ననున్ పంపించిన వాని ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికే పరలోకం
నుండి వచాచ్ను. 39 ఆయన నాకు ఇచిచ్న వారిలో ఏ ఒకక్రినీ
పోగొటుట్ కోకుండా ఉండడమూ,వారందరినీ అంతయ్దినాన లేపడమూ
ననున్ పంపిన వాడి ఇషట్ం. 40 ఎందుకంటే కుమారుణిణ్ చూసి
ఆయనలో విశావ్సముంచిన పతి ఒకక్రూ నితయ్ జీవం పొందాలనన్దే
నా తండి ఇషట్ం. అంతయ్దినాన నేను వారిని సజీవంగా లేపుతాను.”

41 ‘నేను పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న ఆహారానిన్’ అని ఆయన
చెపిప్నందుకు యూదు నాయకులు సణగడం మొదలు పెటాట్ రు.
42 “ఈయనయోసేపు కుమారుడుయేసు కదా? ఇతని తలిల్దండులు
మనకు తెలుసు కదా! ‘నేను పరలోకం నుండి వచాచ్ను’ అని ఎలా
చెబుతునాన్డు?” అనుకునాన్రు.

43యేసు వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “మీలోమీరు సణుకోక్వడం
ఆపండి. 44తండి ఆకరిష్ంచకపోతే ఎవరూ నా దగగ్రికి రాలేరు. అలా
వచిచ్న వాణిణ్ నేను అంతయ్దినాన సజీవంగా లేపుతాను. 45 వారికి
దేవుడు ఉపదేశిసాత్ డు, అని పవకలు రాశారు. కాబటిట్ తండి దగగ్ర
విని నేరుచ్కునన్వాడు నా దగగ్రికి వసాత్ డు. 46 దేవుని దగగ్ర నుండి
వచిచ్నవాడు తపప్ తండిని ఎవరూ చూడలేదు. ఆయనే తండిని
చూశాడు. 47కచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. విశవ్సించేవాడునితయ్జీవం
గలవాడు.



యోహాను రాసిన సువార 6:48 xxiv యోహాను రాసిన సువార 6:63

48 జీవాహారం నేనే. 49 మీ పూరీవ్కులు అరణయ్ంలో మనాన్ను
తినాన్రు. అయినా చనిపోయారు. 50 పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న
ఆహారం ఇదే. దీనిన్ తినన్వాడు చనిపోడు. 51 పరలోకం నుండి దిగి
వచిచ్న జీవానిన్చేచ్ ఆహారం నేనే. ఈ ఆహారం ఎవ నా తింటే వాడు
కలకాలం జీవిసాత్ డు. లోకానికి జీవానిన్చేచ్ ఈ ఆహారం నా శరీరమే.”

52 యూదులకు కోపం వచిచ్ంది. “ఈయన తన శరీరానిన్
ఎలా తిననిసాత్ డు” అంటూ తమలో తాము వాదించుకునాన్రు.
53 అపుప్డు యేసు వారితో ఇలా చెపాప్డు, “మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. మీరు మనుషయ్ కుమారుడి శరీరానిన్ తిని ఆయన
రకానిన్ తాగకపోతే మీలో మీకు జీవం ఉండదు. 54 నా శరీరానిన్
తినినా రకానిన్ తాగేవాడే నితయ్జీవం ఉనన్వాడు. అంతయ్దినాన నేను
అతణిణ్ లేపుతాను. 55 నా శరీరమే నిజ న ఆహారం, నా రకమే
నిజ నపానీయం. 56నా శరీరానిన్ తినినా రకానిన్తాగేవాడు నాలో
ఉండిపోతాడు. నేను అతనిలో ఉండిపోతాను. 57 సజీవు న తండి
ననున్ పంపాడు. ఆయన వలల్నే నేను జీవిసుత్ నాన్ను. అలాగే ననున్
తినేవాడు కూడా నా వలల్ జీవిసాత్ డు. 58 పరలోకం నుండి దిగివచిచ్న
ఆహారం ఇదే. మీ పూరీవ్కులు మనాన్ను తిని చనిపోయినటుట్ గా
కాకుండాఈఆహారానిన్ తినేవాడు కలకాలం జీవిసాత్ డు.” 59ఆయన
ఈమాటలనీన్ కపెరన్హ ములోని సమాజ మందిరంలో ఉపదేశిసూత్
చెపాప్డు.

యేసును అనుసరించేవారికి పరీకష్
60 ఆయన శిషుయ్లోల్ అనేకమంది ఈ మాటలు వినన్పుప్డు,

“ఇది చాలా కషట్ న బోధ. దీనిన్ ఎవరు అంగీకరిసాత్ రు” అని
చెపుప్కునాన్రు. 61తన శిషుయ్లు ఇలా సణుకుక్ంటునాన్రనియేసుకు
తెలిసింది. ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ మాటలు మీకు
అభయ్ంతరంగాఉనాన్యా? 62మనుషయ్ కుమారుడు ఇంతకుముందు
ఉనన్చోటికేఆరోహణంకావడంచూసేత్ మీరు ఏమంటారు? 63జీవానిన్
ఇచేచ్ది ఆతమ్. శరీరం వలల్ పయోజనం లేదు. నేను మీతో చెపిప్న
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మాటలే ఆతమ్. అవే జీవం. 64 కానీ మీలో విశవ్సించని వారు
కొందరుఉనాన్రు.” తనమీదనమమ్కంఉంచనివారెవరో,తనను పటిట్
ఇచేచ్దెవరోయేసుకుమొదటినుంచీ తెలుసు. 65ఆయన, “నాతండి
ఇసేత్ తపప్ ఎవరూ నా దగగ్రికి రాలేరని ఈ కారణం బటేట్ చెపాప్ను”
అనాన్డు.

66 ఆ తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్ చాలామంది వెనకిక్
వెళిళ్పోయారు. వారు ఆయనను ఇక ఎపుప్డూ అనుసరించలేదు.

పేతురు విశావ్సపు ఒపుప్కోలు
మతత్యి 16:13-20;మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21

67అపుప్డుయేసు, “మీరు కూడావెళాళ్లనుకుంటునాన్రా?” అని
తనతో ఉనన్ పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను అడిగాడు. 68 సీమోను
పేతురు ఆయనతో, “పభూ, మేము ఇక ఎవరి దగగ్రికి వెళాళ్లి?
నీదగగ్ర మాతమే నితయ్ జీవపు మాటలు ఉనాన్యి. 69 నువువ్
దేవుని పరిశుదుధ్ డివి అని మేము విశవ్సించాం, తెలుసుకునాన్ం”
అని చెపాప్డు. 70 యేసు వారితో, “నేను మీ పనెన్ండు మందిని
ఎంపిక చేసుకునాన్ను కదా, అయినా మీలో ఒకడు సాతాను” అని
చెపాప్డు. 71 పనెన్ండు మందిలో ఒకడుగా ఉండి ఆయనకు దోహం
చెయయ్బోతునన్ సీమోను ఇసక్రియోతు కొడుకు యూదా గురించి
ఆయనఈమాట చెపాప్డు.

7
పరణ్శాలల పండగకుయేసు పయనం
లూకా 9:51-62

1 ఆ తరువాత యేసు గలిలయకు వెళిళ్ అకక్డే సంచరిసూత్
ఉనాన్డు. ఎందుకంటే యూదయలో యూదులు ఆయనను
చంపాలని వెతుకుతూ ఉండటంతో అకక్డ సంచరించడానికి ఆయన
ఇషట్పడలేదు. 2ఇంతలోయూదుల పరణ్శాలల పండగ సమీపించింది.
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3అపుప్డు ఆయన తముమ్ళ ళ్ ఆయనతో, “నువువ్ చేసే కారాయ్లు
నీ శిషుయ్లు చూడాలి కదా. అందుకే ఈ సథ్లం వదిలి యూదయకు
వెళ ళ్. 4 అందరూ మెచుచ్కోవాలని చూసేవాడు తన పనులు
రహసయ్ంగా చేయడు. నువువ్ నిజంగా ఈ కారాయ్లు చేసుత్ నన్టట్యితే
లోకమంతటికీ తెలిసేలా చెయియ్. నినున్ నువేవ్ చూపించుకో”
అనాన్రు.

5 ఆయన తముమ్ళ ళ్ కూడా ఆయనలో విశావ్సం ఉంచలేదు.
6 అపుప్డు యేసు, “నా సమయం ఇంకా రాలేదు. మీ సమయం
ఎపుప్డూ సిదధ్ంగానే ఉంటుంది. 7లోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షించదు. కానీ
దాని పనులనీన్ చెడడ్వని నేను సాకష్ ం చెబుతునాన్ను కాబటిట్ అది
ననున్ దేవ్షిసూత్ ఉంది. 8మీరు పండకిక్ వెళళ్ండి. నా సమయం
ఇంకా సంపూరణ్ం కాలేదు. కాబటిట్ నేను ఈ పండకిక్ ఇపుప్డే వెళళ్ను”
అని వారితో చెపాప్డు. 9 వారికి ఇలా చెపిప్ ఆయన గలిలయలో
ఉండిపోయాడు.

గలిలయ నుండి అంతిమ నిషక్ర్మణం
10 కానీ తన తముమ్ళ ళ్ పండకిక్ వెళిళ్న తరువాత ఆయన

బహిరంగంగా కాకుండా రహసయ్ంగా వెళాళ్డు. 11 ఆ ఉతస్వంలో
యూదులు ‘ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు’ అంటూ ఆయన కోసం
వెతుకుతూ ఉనాన్రు. 12 పజల మధయ్ ఆయనను గురించి పెదద్
వాదం పారంభ ంది. కొందరేమో, “ఆయనమంచివాడు” అనాన్రు.
మరికొందరు, “కాదు. ఆయన మోసగాడు” అనాన్రు. 13 అయితే
యూదులకు భయపడి ఆయనను గురించి ఎవరూ బయటకు
మాటాల్ డలేదు.

పరణ్శాలల పండగలోయేసు
14పండగఉతస్వాలోల్ సగంరోజులు గడిచాకయేసు దేవాలయానికి

వెళిళ్ అకక్డఉపదేశించడంపారంభించాడు. 15ఆయనఉపదేశానికి
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యూదులు ఆశచ్రయ్పడి, “చదువూ సంధాయ్ లేని వాడికి ఇంత
పాండితయ్ం ఎలా కలిగింది” అని చెపుప్కునాన్రు.

16 దానికి యేసు, “నేను చేసే ఉపదేశం నాది కాదు. ఇది
ననున్ పంపిన వాడిదే. 17 దేవుని ఇషట్పకారం చేయాలని నిరణ్యం
తీసుకునన్వాడు నేను చేసే ఉపదేశం దేవుని వలన కలిగిందో లేక
నా సవ్ంత ఉపదేశమో తెలుసుకుంటాడు. 18 తనంతట తానే
బోధించేవాడు సొంత గౌరవం కోసం పాకులాడతాడు. తనను పంపిన
వాని గౌరవం కోసం తాపతయ పడేవాడు సతయ్వంతుడు. ఆయనలో
ఎలాంటి దురీన్తీ ఉండదు. 19మోషేమీకు ధరమ్శాసం ఇచాచ్డు కదా!
కానీమీలోఎవరూ ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి జీవించరు. మీరు ననున్
చంపాలని ఎందుకు చూసుత్ నాన్రు?” అనాన్డు.

20అందుకు ఆ పజలు, “నీకు దయయ్ం పటిట్ంది. నినున్ చంపాలని
ఎవరు కోరుకుంటారు?” అనాన్రు. 21యేసు వారితో, “నేనొక కారయ్ం
చేశాను. దానికి మీరంతా ఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు. 22 మోషే మీకు
సునన్తి అనే ఆచారానిన్ నియమించాడు. ఈ ఆచారం మోషే వలల్
కలిగింది కాదు. ఇది పూరీవ్కుల వలల్ కలిగింది. అయినా విశాంతి
దినాన మీరు సునన్తి కారయ్కమం చేసుత్ నాన్రు. 23 విశాంతి దినాన
సునన్తి పొందినామోషే ధరమ్ శాసానిన్ అతికమించినటుట్ కాదు గదా!
అలాంటపుప్డు నేను విశాంతి దినాన ఒక వయ్కిని బాగు చేసేత్ నా మీద
ఎందుకు కోపం చూపుతునాన్రు? 24 బయటకు కనిపించే దానిన్ బటిట్
కాక నాయ్యసమమ్తంగా నిరణ్యం చేయండి” అనాన్డు.

25 యెరూషలేము వారిలో కొందరు, “వారు చంపాలని
వెదకుతునన్వాడు ఈయన కాదా? 26 చూడండి, ఈయన
బహిరంగంగా మాటాల్ డుతునాన్ ఈయనను ఏమీ అనరు. ఈయనే
కీసత్ని అధికారులకి తెలిసి పోయిందా ఏమిటి? 27 అయినా ఈయన
ఎకక్డి వాడో మనకు తెలుసు. కీసుత్ వచిచ్నపుప్ తే ఆయన ఎకక్డి
వాడో ఎవరికీ తెలియదు” అని చెపుప్కునాన్రు.
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28 కాబటిట్ యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశిసూత్ , “మీకు నేను
తెలుసు. నేను ఎకక్డ నుండి వచాచ్నో కూడా మీకు తెలుసు. నేను
నా సవ్ంతంగా ఏమీ రాలేదు. ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు.
ఆయన మీకు తెలియదు. 29 నేను ఆయన దగగ్ర నుండి వచాచ్ను.
ఆయనే ననున్ పంపాడు కాబటిట్ నాకు ఆయన తెలుసు” అని
గొంతెతిత్ చెపాప్డు. 30 దానికి వారు ఆయనను పటుట్ కోడానికి
పయతన్ం చేశారు. కానీ ఆయన సమయం ఇంకా రాలేదు. కాబటిట్
ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేకపోయారు. 31 పజలోల్ అనేక మంది
ఆయనలో విశావ్సముంచారు. “కీసుత్ వచిచ్నపుప్డు ఇంతకంటే గొపప్
కారాయ్లు చేసాత్ డా ఏమిటి” అని వారు చెపుప్కునాన్రు. 32 పజలు
ఆయనను గురించి ఇలా మాటాల్ డుకోవడం పరిసయుయ్ల దృషిట్కి
వెళిళ్ంది. అపుప్డు పధానయాజకులూ, పరిసయుయ్లూ ఆయనను
పటుట్ కోడానికి నికులను పంపించారు.

33యేసుమాటాల్ డుతూ, “నేను ఇంకా కొంత కాలంమాతమేమీతో
ఉంటాను. ఆ తరువాత ననున్ పంపినవాడి దగగ్రికి వెళిళ్పోతాను.
34అపుప్డుమీరు ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేనుమీకు కనిపించను.
నేను ఉండే చోటికి మీరు రాలేరు” అనాన్డు. 35దానికి యూదులు,
“మనకు కనిపించకుండాఈయనఎకక్డికి వెళాత్ డు? గీసు దేశం వెళిళ్
అకక్డ చెదరి ఉనన్ యూదులకు, గీకు వారికి ఉపదేశం చేసాత్ డా?
36 ‘ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేను మీకు కనిపించను. నేను ఉండే
చోటికిమీరు రాలేరు’అనన్మాటలకి అరథ్ం ఏమిటో”అంటూ తమలో
తాము చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.

పరిశుదాధ్ తమ్ గురించిన గొపప్ పవచనం
అపొ.కా. 2:2-4;యోహా 4:14

37 ఆ పండగలో మహాదిన న చివరి దినాన యేసు నిలబడి,
“ఎవరి నా దాహం వేసేత్ నా దగగ్రికి వచిచ్ దాహం తీరుచ్కోవాలి.
38 లేఖనాలు చెబుతునాన్యి, నా విశావ్సముంచే వాడి కడుపులో
నుండి జీవజల నదులు పవహిసాత్ యి” అని బిగగ్రగా చెపాప్డు.
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39 తన నమమ్కం ఉంచేవారు పొందబోయే దేవుని ఆతమ్ను గురించి
ఆయన ఈ మాట చెపాప్డు. యేసు అపప్టికి తన మహిమా సిథ్తి
పొందలేదు కనుక దేవుని ఆతమ్ దిగి రావడం జరగలేదు.

పజలోల్ భేదాభిపాయాలు
40 పజలోల్ కొందరు ఆ మాట విని, “ఈయన నిజంగా పవకే”

అనాన్రు. 41 మరికొందరు, “ఈయన కీసేత్” అనాన్రు. దానికి
జవాబుగా ఇంకా కొందరు, “ఏమిటీ, కీసుత్ గలిలయ నుండి వసాత్ డా?
42 కీసుత్ దావీదు వంశంలో పుడతాడనీ, దావీదు ఊరు బేతెల్హేము
అనే గామంలో నుండి వసాత్ డనీ లేఖనాలోల్ రాసి లేదా?” అనాన్రు.
43ఈ విధంగా పజలోల్ ఆయనను గురించి భేదాభిపాయం కలిగింది.
44 వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్ కోవాలని అనుకునాన్రు కానీ
ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేదు.

45 పరిసయుయ్లు పంపిన నికులు తిరిగి వచాచ్రు. పధాన
యాజకులూ, పరిసయుయ్లూ, “మీరు ఆయనను ఎందుకు
తీసుకురాలేదు?” అని అడిగారు. 46 దానికి ఆ నికులు, “ఆ
వయ్కి మాటాల్ డినటుట్ ఇంతకు ముందు ఎవరూ మాటాల్ డలేదు”
అని జవాబిచాచ్రు. 47 దానికి పరిసయుయ్లు, “మీరు కూడా
మోసపోయారా? 48 అధికారులోల్ గానీ పరిసయుయ్లోల్ గానీ ఎవ నా
ఆయనను నమామ్రా? 49 ధరమ్శాసం తెలియని ఈ పజల న శాపం
ఉంది” అని నికులతో అనాన్రు. 50 అంతకు ముందు యేసు
దగగ్రికి వచిచ్న నికోదేము అనే పరిసయుయ్డు, 51 “ఒక వయ్కి చెపేప్
మాట వినకుండా అతడేం చేశాడో తెలుసుకోకుండా మన ధరమ్శాసం
అతడికి తీరుప్ తీరుసుత్ ందా?” అనాన్డు. 52దానికి వారు, “నువువ్
కూడా గలిలయుడవేనా? ఆలోచించు, గలిలయలో ఎలాంటి పవకా
పుటట్డు” అనాన్రు. 53ఇక ఎవరి ఇంటికి వారు వెళాళ్రు.
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8
వయ్భిచారంలో దొరికిన సీ

1యేసు ఒలీవ కొండకు వెళాళ్డు. 2ఉదయం పెందలకడనేయేసు
తిరిగి దేవాలయంలోకి వచాచ్డు. అపుప్డు పజలంతాఆయనదగగ్రికి
వచాచ్రు. ఆయన కూరుచ్ని వారికి ఉపదేశించడం మొదలుపెటాట్ డు.
3 అపుప్డు ధరమ్శాస పండితులూ పరిసయుయ్లూ ఒక సీని తీసుకుని
వచాచ్రు. వారు ఆమెను వయ్భిచారం చేసుత్ ండగా పటుట్ కునాన్రు.
ఆమెను అందరి మధయ్ నిలబెటాట్ రు.

4వారుఆయనతో, “బోధకా,ఈసీవయ్భిచారంచేసూత్ పటుట్ బడింది.
5 ఇలాంటి వారిని రాళళ్తో కొటిట్ చంపాలని ధరమ్శాసంలో మోషే
ఆదేశించాడు కదా! నువేవ్మంటావ్?” అని అడిగారు. 6 ఆయన
మీద ఎలా నా నేరంమోపాలని ఆయనను పరీ సూత్ ఇలా అడిగారు.
అయితేయేసు విననటుట్ తన వేలితో నేలమీద ఏదోరాసూత్ ఉనాన్డు.
7వారు పటుట్ విడవకుండాఆయనను అడుగుతూనేఉనాన్రు. దాంతో
ఆయనతలఎతిత్ చూసి, “మీలోపాపంలేనివాడుఆమెమీదమొదటి
రాయివేయవచుచ్”అనివారితోచెపిప్ 8మళీళ్ వంగి వేలితోనేలమీద
రాసూత్ ఉనాన్డు.

9ఆయన పలికిన మాట విని పెదాద్ చినాన్ అంతా ఒకరి తరువాత
ఒకరు బయటకు వెళాళ్రు. చివరికి యేసు ఒకక్డే మిగిలిపోయాడు.
ఆ సీ అలానే మధయ్లో నిలబడి ఉంది. 10 యేసు తలెతిత్ ఆమెను
చూశాడు. “నీమీద నిందారోపణ చేసిన వారంతా ఎకక్డమామ్? నీకు
ఎవరూ శికష్ వేయలేదా?” అని అడిగాడు. 11 ఆమె, “లేదు పభూ”
అంది. దానికి యేసు, “నేను కూడా నీకు శికష్ వేయను. వెళ ళ్,
ఇంకెపుప్డూ పాపం చేయకు” అనాన్డు.

పండగ తరువాత ఉపదేశం: లోకానికి వెలుగుయేసే
యోహా 1:9
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12 మళీళ్ యేసు ఇలా అనాన్డు, “నేను లోకానికి వెలుగును.
ననున్ వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవడు. జీవపు వెలుగు కలిగి
ఉంటాడు.” 13 అపుప్డు పరిసయుయ్లు, “నీ గురించి నువేవ్
సాకష్ ం చెపుప్కుంటునాన్వు. నీ సాకష్ ం స నది కాదు” అనాన్రు.
14 జవాబుగా యేసు, “నా గురించి నేను సాకష్ ం చెపిప్నా అది
సతయ్మే అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఎకక్ణిణ్ంచి వచాచ్నో, ఎకక్డికి
వెళత్ నాన్నో నాకు తెలుసు. నేను ఎకక్ణిణ్ంచి వచాచ్నో ఎకక్డికి
వెళత్ నాన్నో మీకు తెలియదు. 15 మీరు శరీర సంబంధంగా తీరుప్
తీరుసాత్ రు. నేను ఎవరికీ తీరుప్ తీరచ్ను. 16అయినా నేను ఒంటరిని
కాదు. నేను ననున్ పంపిన నా తండి నాతో ఉనాన్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ
నేను తీరుప్ తీరిచ్నా అది సతయ్మే అవుతుంది. 17 ఇదద్రు వయ్కుల
సాకష్ ం సతయ్ం అవుతుందనిమీ ధరమ్శాసంలోనే రాసి ఉంది కదా!

18నా గురించి సాకష్ ం నేను చెపుప్కొంటాను. ననున్ పంపిన తండి
కూడా నా గురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు” అనాన్డు. 19 వారు, “నీ
తండి ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగారు. అందుకు యేసు, “మీకు
నేను గానీ నా తండి గానీ తెలియదు. ఒకవేళ నేను మీకు తెలిసేత్ నా
తండి కూడా తెలిసే ఉంటాడు” అనాన్డు. 20ఆయన దేవాలయంలో
ఉపదేశిసూత్ చందా పెటెట్ ఉనన్చోట ఈ మాటలు చెపాప్డు. ఆయన
సమయం రాలేదు కాబటిట్ ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేదు.

21 మరోసారి ఆయన, “నేను వెళిళ్పోతునాన్ను. నేను వెళాళ్క
మీరు నాకోసం వెతుకుతారు. కానీమీపాపాలోల్ నేమీరు మరణిసాత్ రు.
నేను వెళేళ్ చోటికిమీరు రాలేరు” అనివారితో చెపాప్డు.

22 దానికి యూదులు, “ ‘నేను వెళేళ్ చోటికి మీరు రాలేరు’
అంటునాన్డేమిటి? ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడా ఏమిటి?” అని
చెపుప్కునాన్రు.

23 అపుప్డు ఆయన, “మీరు కింద ఉండేవారు. నేను న
ఉండేవాణిణ్ . మీరు ఈ లోకానికి సంబంధించిన వారు. నేను
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ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాణిణ్ కాదు. 24 కాబటిట్ మీరు మీ
పాపాలోల్ నే మరణిసాత్ రని చెపాప్ను. ఎందుకంటే నేనే ఆయననని
మీరు నమమ్కపోతే మీరు మీ పాపాలోల్ నే మరణిసాత్ రు” అని వారితో
చెపాప్డు.

25 కాబటిట్ వారు “అసలు నువువ్ ఎవరు?” అని అడిగారు.
అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా చెపాప్డు. “నేను పారంభం నుండి
ఎవరినని మీకు చెబుతూ ఉనాన్నో ఆయననే. 26 మీ గురించి
చెపప్డానికీమీకుతీరుప్ తీరచ్డానికీనాకుచాలాసంగతులుఉనాన్యి.
అయితేననున్ పంపినవాడుసతయ్వంతుడు. నేనుఆయనదగగ్ర వినన్
విషయాలనే ఈ లోకానికి బోధిసుత్ నాన్ను.” 27 తండి అయిన దేవుని
గురించి ఆయన తమకు చెబుతునాన్డని వారు అరథ్ం చేసుకోలేక
పోయారు.

28 కాబటిట్ యేసు, “మీరు మనుషయ్ కుమారుణిణ్ కెతిత్నపుప్డు
‘ఉనన్వాడు’ అనేవాణిణ్ నేనే అని తెలుసుకుంటారు. నా సవ్ంతగా
నేను ఏమీ చేయననీ తండి నాకు చెపిప్నటుట్ గానే ఈ సంగతులు
మాటాల్ డుతునాన్ననీ మీరు గహిసాత్ రు. 29 ననున్ పంపినవాడు నాకు
తోడుగా ఉనాన్డు. ఆయనకు ఇషట్ న వాటినే నేను చేసూత్ ఉనాన్ను
కాబటిట్ ఆయన ననున్ విడిచి పెటట్లేదు” అని చెపాప్డు.

30ఆయన ఇలామాటాల్ డుతూ ఉండగానే చాలామంది ఆయనలో
నమమ్కముంచారు. 31 కాబటిట్ యేసు, తనలో నమమ్కముంచిన
యూదులతో, “మీరు నా వాకుక్లో సిథ్రంగా ఉంటే నిజంగా నాకు
శిషుయ్లౌతారు. 32 సతాయ్నిన్ గహిసాత్ రు. అపుప్డు ఆ సతయ్మే
మిమమ్లిన్ విడుదల చేసుత్ ంది”అనాన్డు. 33అపుప్డు వారు, “మేము
అబాహాము వారసులం. మేము ఎపుప్డూ ఎవరికీ బానిసలుగా
ఉండలేదే. ‘మీరు విడుదలపొందుతారు’అని ఎలాఅంటునాన్వు?”
అనాన్రు.

34 దానికి యేసు, “మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, పాపం
చేసే పతివాడూ పాపానికి బానిసే. 35 బానిస ఎపుప్డూ ఇంటోల్
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ఉండడు. కానీ కుమారుడు ఎపుప్డూ ఇంటోల్ నే నివాసం ఉంటాడు.
36 కుమారుడు మిమమ్లిన్ విడుదల చేసేత్ మీరు నిజంగా సవ్తంతు
ఉంటారు. 37 మీరు అబాహాము వారసులని నాకు తెలుసు.
అయినా మీలో నా వాకుక్కు చోటు లేదు. కాబటేట్ ననున్ చంపడానికి
పయతిన్సుత్ నాన్రు. 38 నేను ఉపదేశించేదంతా నా తండి దగగ్ర నేను
చూసినదే. అలాగే మీరు మీ తండి దగగ్ర వినన్ సంగతుల పకారమే
పనులు చేసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

39 దానికి వారు, “మా తండి అబాహాము” అనాన్రు. అపుప్డు
యేసు, “మీరు అబాహాము పిలల్ తే అబాహాము చేసిన పనులే
చేసేవారు. 40 దేవుని దగగ్ర నేను వినన్ సతాయ్నిన్ మీకు చెపిప్నందుకు
ననున్ చంపాలని పయతిన్సుత్ నాన్రుగా. అయితే అబాహాము అలా
చేయలేదు. 41మీరు మీ తండి పనులే చేసుత్ నాన్రు” అని వారితో
చెపాప్డు. దానికివారు, “మేము వయ్భిచారం వలల్ పుటిట్నవారంకాదు.
మాకు ఒకక్డే తండి. ఆయన దేవుడు” అనాన్రు.

42 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “దేవుడు మీ తండి అయితే
మీరు ననున్ పేమించి ఉండేవారు. నేను వచిచ్ంది దేవుని దగగ్రున్ంచే.
నా అంతట నేను రాలేదు. ఆయనే ననున్ పంపించాడు. 43 నా
మాటలు మీరు ఎందుకు అరథ్ం చేసుకోవడం లేదు? నా మాట వినే
మీకు సహనం లేదు. 44 మీరు మీ తండి అయిన సాతానుకు
సంబంధించిన వారు. మీ తండి దురాశలను నెరవేరాచ్లని మీరు
చూసుత్ నాన్రు. మొదటిన్ంచీ వాడు హంతకుడు, వాడు సతయ్ంలో
నిలిచి ఉండడు. ఎందుకంటే వాడిలో సతయ్ం లేదు. వాడు అబదధ్ం
చెపిప్నపుప్డలాల్ తన సవ్భావానిన్ అనుసరించిమాటాల్ డతాడు. వాడు
అబదిధ్కుడు, అబదాధ్ నికి తండి.

45 నేను చెబుతునన్ది సతయ్మే అయినా మీరు ననున్ నమమ్రు.
46 నాలో పాపం ఉనన్దని మీలో ఎవరు నిరూపించ గలరు? నేను
సతాయ్నేన్ చెబుతునాన్ మీరెందుకు నమమ్డం లేదు? 47 ఒకడు
దేవునికి చెందినవాడు అయితే దేవుని మాటలు వింటాడు. మీరు
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దేవుని సంబంధులు కారు కాబటిట్ మీరు ఆయన మాటలు వినరు.”
48 అందుకు యూదులు, “నువువ్ సమరయ వాడివి, నీకు దయయ్ం
పటిట్ంది అనిమేము చెబుతునన్మాట నిజమే!” అనాన్రు.

49అపుప్డు యేసు, “నాకు దయయ్ం పటట్లేదు. నేను నా తండిని
గౌరవిసుత్ నాన్ను. మీరు ననున్ అవమానిసుత్ నాన్రు. 50 నేను నా పేరు
పతిషట్ల కోసం వెతకడం లేదు. అలావెదికేవాడూ,తీరుప్ తీరేచ్వాడూ
వేరే ఉనాన్డు. 51మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నా మాటలు
అంగీకరించిన వాడు మరణం రుచి చూడడు” అని జవాబిచాచ్డు.

52అందుకుయూదులు, “నీకు దయయ్ంపటిట్ందనిఇపుప్డుమేము
సప్షట్ంగా తెలుసుకునాన్ం. అబాహామూ, పవకలూ చనిపోయారు.
‘నా మాట వినన్ వాడు మరణం రుచి చూడడు’ అని నువువ్
అంటునాన్వు. 53మనతండిఅబాహాముచనిపోయాడు కదా! నువువ్
అతని కంటే గొపప్వాడివా? పవకలూ చనిపోయారు. అసలు నువువ్
ఎవరినని చెపుప్కుంటునాన్వు?” అని ఆయనను అడిగారు.

54అందుకుయేసు, “ననున్ నేనేగౌరవించుకుంటేఆగౌరవంఅంతా
ఒటిట్ది. ఎవరిని మా దేవుడు అని మీరు చెపుప్కుంటునాన్రో ఆయనే
నా తండి. ఆయనే ననున్ మహిమ పరుసుత్ నాన్డు. 55మీకు ఆయన
ఎవరో తెలియదు. నాకు ఆయన తెలుసు. ఆయన ఎవరో నాకు
తెలియదు అని నేను చెబితేమీలాగానేనూ అబదిధ్కుడిని అవుతాను.
కానీనాకుఆయనతెలుసు. ఆయనమాటనునేనుపాటిసాత్ ను. 56నా
రోజును చూడడం మీ తండి అబాహాముకు సంతోషం. అతడు దానిన్
చూసి ఎంతో సంతోషించాడు” అనాన్డు.

57 అందుకు యూదులు, “నీకింకా యా సంవతస్రాలు కూడా
లేవు. నువువ్ అబాహామును చూశావా?” అనాన్రు. 58 దానికి
జవాబుగా యేసు “మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. అబాహాము
పుటట్క ముందు నుంచీ నేను ఉనాన్ను” అనాన్డు. 59అపుప్డు వారు
ఆయనమీద విసరడానికి రాళ ళ్ తీశారు. కానీయేసు దేవాలయంలో
దాగి అకక్డనుంచి బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
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9
పుటుట్ గుడిడ్ వాడు చూపుపొందడం

1 ఆయన దారిలో వెళత్ ఉనాన్డు. అకక్డ పుటిట్నపప్టి నుండీ
గుడిడ్వాడుగా ఉనన్ ఒక వయ్కి కనిపించాడు. 2 ఆయన శిషుయ్లు,
“బోధకా, వీడు గుడిడ్వాడిగా పుటట్డానికి కారణం వీడు చేసిన
పాపమా, లేక వీడి తలిల్దండులు చేసిన పాపమా?” అని ఆయనను
అడిగారు. 3 అందుకు యేసు, “వీ నా, వీడిని కనన్వా నా ఏ
పాపమూ చేయలేదు. దేవుని పనులు వీడిలో వెలల్డి కావడానికే వీడు
గుడిడ్వాడుగా పుటాట్ డు. 4 పగలునన్ంత వరకూ ననున్ పంపిన వాడి
పనులు మనం చేసూత్ ఉండాలి. రాతి వసుత్ ంది. అపుప్డిక ఎవరూ
పని చేయలేరు. 5 ఈ లోకంలో ఉనన్ంతవరకూ నేను ఈ లోకానికి
వెలుగుని” అని చెపాప్డు.

6 ఆయన ఇలా చెపిప్, నేల ఉమిమ్ వేసి, దానితో బురద చేసి ఆ
బురదను ఆ గుడిడ్వాడి కనున్ల పూశాడు. 7 “సిలోయం కోనేటికి
వెళిళ్ దాంటోల్ కడుకోక్”అనివాడికి చెపాప్డు. సిలోయంఅనేమాటకు
‘వేరొకరు పంపినవాడు’ అని అరథ్ం. వాడు వెళిళ్ ఆ కోనేటిలో
కడుకుక్ని చూపుపొంది తిరిగి వచాచ్డు. 8అపుప్డు ఇరుగు పొరుగు
వారూ, ఇంతకు ముందు వాడు అడుకుక్ంటుంటే చూసిన వారూ,
“ఇకక్డ కూరుచ్ని అడుకుక్నేవాడు ఇతడే కదా!” అనాన్రు. 9“వీడే”
అని కొందరూ, “వీడు కాదు” అని కొందరూ అనాన్రు. ఇక వా తే,
“అది నేనే” అనాన్డు.

10 వారు, “నీ కళ ళ్ ఎలా తెరుచుకునాన్యి?” అని వాణిణ్
అడిగారు. 11దానికి వాడు, “యేసు అనే ఒకాయన బురద చేసి నా
కళల్ పూసి సిలోయం కోనేటికి వెళిళ్ కడుకోక్మని నాకు చెపాప్డు.
నేను వెళిళ్ కడుకుక్ని చూపు పొందాను” అనాన్డు. 12 వారు,
“ఆయన ఇపుప్డు ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగితే వాడు, “నాకు
తెలియదు” అనాన్డు. 13 ఇంతకు ముందు గుడిడ్ వాడుగా ఉనన్ ఆ
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మనిషిని వారు పరిసయుయ్ల దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు. 14 యేసు
బురద చేసి వాడి కళ ళ్ తెరచిన రోజు విశాంతిదినం.

15వాడు చూపు ఎలా పొందాడో చెపప్మని పరిసయుయ్లు కూడా
వాడినడిగారు. వాడు, “ఆయననా కనున్ల బురదపూశాడు. నేను
వెళిళ్ కడుకుక్ని చూపుపొందాను” అనివారికి చెపాప్డు.

16 “ఈ వయ్కి విశాంతి దినానిన్ ఆచరించడం లేదు కాబటిట్ ఇతడు
దేవుని దగగ్ర నుండి రాలేదు” అని పరిసయుయ్లోల్ కొందరు అనాన్రు.
మరి కొందరు, “ఇతడు పాపి అయితే ఇలాటి అదుభ్తాలు ఎలా
చేయగలడు?” అనాన్రు. ఈ విధంగా వారిలో భేదాభిపాయం
కలిగింది. 17 దాంతో వారు గుడిడ్వాడుగా ఉనన్వాడితో, “నీ కళ ళ్
తెరిచాడు కదా! ఆయన గురించి నీ అభిపాయం ఏమిటి?” అని
అడిగారు. అపుప్డు వాడు, “ఆయన ఒక పవక” అనాన్డు.

18 వాడు గుడిడ్వాడుగా ఉండి చూపు పొందాడని యూదులు
మొదట నమమ్లేదు. అందుకని వాడి తలిల్దండులను పిలిపించారు.
19“గుడిడ్వాడుగాపుటాట్ డనిమీరుచెపేప్మీకొడుకు వీడేనా? అలా తే
ఇపుప్డు వీడు ఎలాచూడగలుగుతునాన్డు?” అనివారినిఅడిగారు.
20దానికివాడితలిల్దండులు, “వీడుమాకొడుకే. వీడు గుడిడ్వాడిగానే
పుటాట్ డు. 21 అయితే ఇపుప్డు వీడు ఎలా చూసుత్ నాన్డో మాకు
తెలీదు. వీడి కళ ళ్ తెరిచినదెవరో మాకు తెలీదు. అయినా
వీడికి వయసుస్ వచిచ్ంది. వీడినే అడగండి. తన సంగతి వీడే
చెపుప్కోగలడు” అనాన్రు.

22 వాడి తలిల్దండులు యూదులకు భయపడి ఆ విధంగా
చెపాప్రు. ఎందుకంటే యూదులు అపప్టికే ఎవ నా ఆయనను
కీసుత్ అని ఒపుప్కుంటే వారిని తమ సమాజ మందిరాలోల్ నుండి
బహిషక్రించాలని నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. 23 కాబటేట్ వాడి
తలిల్దండులు ‘వాడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు, వాడినే అడగండి’
అనాన్రు. 24 కాబటిట్ వారు అపప్టివరకూ గుడిడ్వాడిగా ఉనన్ వయ్కిని
రెండవ సారి పిలిపించారు. “దేవునికి మహిమ చెలిల్ంచు. ఈ



యోహాను రాసిన సువార 9:25 xxxvii యోహాను రాసిన సువార 9:37

మనిషి పాపాతుమ్డు అని మాకు తెలుసు” అని అతనితో అనాన్రు.
25 అందుకు వాడు, “ఆయన పాపాతుమ్డో కాదో నాకేం తెలుసు?
అయితే నాకు ఒకక్టి తెలుసు. నేను గుడిడ్వాడుగా ఉండేవాణిణ్ ,
ఇపుప్ తే చూసుత్ నాన్ను” అనాన్డు.

26 దానికి వారు, “అసలు ఆయన నీకేం చేశాడు? నీ కళ ళ్
ఎలా తెరిచాడు?” అని మళీళ్ అడిగారు. 27 దానికి వాడు,
“ఇంతకు ముందే మీకు చెపాప్ను. మీరు వినలేదు. మళీళ్
ఎందుకు వినాలనుకుంటునాన్రు? మీరు కూడా ఆయన శిషుయ్లు
కావాలనుకుంటునాన్రా ఏంటి?” అనివారితో అనాన్డు.

28 అందుకు వారు “నువేవ్ వాడి శిషుయ్డివి. మేము మోషే
శిషుయ్లం. 29 దేవుడు మోషేతో మాటాల్ డాడని తెలుసు కానీ ఈ
మనిషి విషయ తే అసలు ఇతడు ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో కూడా
తెలియదు” అంటూ వాణిణ్ బాగా దూషించారు. 30 అయితే
వాడు, “ఆయన ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో కూడా మీకు తెలియక
పోవడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఏది ఏ నా ఆయన నా కళ ళ్
తెరిచాడు. 31 దేవుడు పాపుల పారథ్నలు వినడని మనకు తెలుసు.
అయితే దేవునిలో భకి కలిగి ఆయన ఇషాట్ నిన్ జరిగిసేత్ అతని
పారథ్నలు ఆయన వింటాడు. 32 గుడిడ్వాడిగా పుటిట్న వయ్కి కళ ళ్
ఎవ నా తెరిచినటుట్ లోకం మొద నపప్టి నుండి ఎవరూ వినలేదు.
33ఈయనదేవునిదగగ్ర నుండిరాకపోతేఇలాంటివిచేయలేడు”అని
చెపాప్డు. 34దానికి వారు, “పాపిగా పుటిట్న వాడివి, నువువ్ మాకు
బోధిసుత్ నాన్వా?” అని చెపిప్ వాణిణ్ తమ సమాజ మందిరం నుండి
బహిషక్రించారు.

35 పరిసయుయ్లు వాణిణ్ బహిషక్రించారని యేసు వినాన్డు.
ఆయన వాణిణ్ కలుసుకుని, “నువువ్ దేవుని కుమారుడిలో
విశావ్సముంచుతునాన్వా?” అని వాణిణ్ అడిగాడు. 36 అందుకు
వాడు, “పభూ, అలా విశావ్సముంచడానికి ఆయన ఎవరో నాకు
తెలియదే” అనాన్డు. 37 యేసు, “ఇపుప్డు నువువ్ ఆయనను
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చూసుత్ నాన్వు. నీతో మాటాల్ డుతునన్ నేనే ఆయనిన్” అనాన్డు.
38 అపుప్డు వాడు, “నేను నముమ్తునాన్ను పభూ” అంటూ
ఆయనను ఆరాధించాడు.

39 అపుప్డు యేసు, “ ‘చూడనివారు చూడాలి. చూసేవారు
గుడిడ్వారు కావాలి’ అనే తీరుప్ జరగడం కోసం నేను ఈ లోకంలోకి
వచాచ్ను”అనాన్డు. 40ఆయనకు దగగ్రలోఉనన్ పరిసయుయ్లోల్ కొంత
మంది ఆ మాట విని, “అయితే మేము కూడా గుడిడ్వాళళ్మేనా?”
అని అడిగారు. 41 అందుకు యేసు, “మీరు గుడిడ్వా తే మీకు
పాపం ఉండేది కాదు. కానీ ‘మాకు చూపు ఉంది’ అని మీరు
చెపుప్కుంటునాన్రు కాబటిట్ మీ పాపం నిలిచి ఉంటుంది” అని
చెపాప్డు.

10
మంచి కాపరి గురించిన ఉపదేశం
కీర 23;హెబీ 13:20; 1పేతు 5:4

1మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, గొరెల దొడిడ్లోకి పవేశ దావ్రం
గుండా కాకుండా వేరే విధంగా ఎకిక్ లోపలికి వచేచ్వాడు దొంగే,వాడు
దోపిడీగాడే. 2 పవేశ దావ్రం దావ్రా వచేచ్వాడు గొరెల కాపరి.
3అతని కోసం కాపలావాడుదావ్రం తెరుసాత్ డు. గొరెలు అతని సవ్రం
వింటాయి. తన సొంత గొరెలను అతడు పేరు పెటిట్ పిలిచి బయటకు
నడిపిసాత్ డు. 4 తన సొంత గొరెలననిన్టిని బయటకి ఎపుప్డు
నడిపించినా, వాటికి ముందుగా అతడు నడుసాత్ డు. అతని సవ్రం
గొరెలకు తెలుసు కాబటిట్ అవి అతని వెంట నడుసాత్ యి. 5 వేరేవారి
సవ్రం వాటికి తెలియదు కాబటిట్ అవి వారి వెంట వెళళ్కుండా
పారిపోతాయి.

6యేసు ఈ ఉపమానం దావ్రా వారితోమాటాల్ డాడు గాని ఆయన
వారితోచెపిప్నఈసంగతులువారికిఅరథ్ం కాలేదు. 7అందుకుయేసు
మళీళ్ వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,
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గొరెల పవేశ దావ్రం నేనే. 8నా ముందు వచిచ్న వారంతా దొంగలు,
దోపిడిగాళేళ్. గొరెలు వారిమాట వినలేదు.

9 నేనే పవేశ దావ్రం, నా దావ్రా ఎవ నా లోపల పవేశిసేత్
వాడికి రకష్ణ దొరుకుతుంది. వాడు లోపలికి వసూత్ బయటకి వెళత్
పచిచ్కను కనుగొంటాడు. 10దొంగ కేవలం దొంగతనం,హతయ్,నాశనం
చెయయ్డానికి మాతమే వసాత్ డు. గొరెలకు జీవం కలగాలని, ఆ జీవం
సమృదిధ్గా కలగాలని నేను వచాచ్ను.

11 నేను గొరెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొరెల కోసం
తన పాణం ఇసాత్ డు. 12 జీతం కోసం పని చేసేవాడు కాపరిలాంటి
వాడు కాదు. గొరెలు తనవి కావు కాబటిట్ తోడేలు రావడం చూసి
గొరెలను వదిలిపెటిట్ పారిపోతాడు. తోడేలు ఆ గొరెలను పటుట్ కుని
చెదరగొడుతుంది. 13జీతగాడు జీతంమాతమేకోరుకుంటాడుకాబటిట్
గొరెలను పటిట్ంచుకోకుండాపారిపోతాడు.

14 నేను గొరెలకు మంచి కాపరిని. నా గొరెలు నాకు తెలుసు.
నా సొంత గొరెలకు నేను తెలుసు. 15 నా తండికి నేను తెలుసు.
నాకు నా తండి తెలుసు. నా గొరెల కోసం పాణం పెడతాను. 16ఈ
గొరెలశాలకు చెందని ఇతర గొరెలు నాకు ఉనాన్యి. వాటిని కూడా
నేను తీసుకురావాలి. అవి నా సవ్రం వింటాయి. అపుప్డు ఉండేది
ఒకక్ మంద, ఒకక్ కాపరి.

17నా పాణం మళీళ్ పొందడానికి దానిన్ పెడుతునాన్ను. అందుకే
నా తండి ననున్ పేమిసుత్ నాన్డు. 18నా పాణానిన్ నానుంచి ఎవవ్రూ
తీసివేయలేరు. నేను సవ్యంగా నా పాణం పెడుతునాన్ను. దానిన్
పెటట్డానికి, తిరిగి తీసుకోవడానికి నాకు అధికారం ఉంది. ఈఆజఞ్ నా
తండి నుంచి నేను పొందాను.”

19 ఈ మాటలవలల్ యూదులోల్ మళీళ్ విభేదాలు వచాచ్యి.
20 వారిలో చాలా మంది, “ఇతనికి దయయ్ం పటిట్ంది. ఇతను
పిచిచ్వాడు. ఇతని మాటలు మీరు ఎందుకు వింటునాన్రు?”
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అనాన్రు. 21 ఇంకొంతమంది, “ఇవి దయయ్ం పటిట్నవాడి మాటలు
కాదు. దయయ్ం గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరవగలదా?” అనాన్రు.

యేసు తన వతావ్నిన్ రూఢి పరచడం
యోహా 14:9; 20:28, 29

22 ఆ తరువాత యెరూషలేములో పతిషట్ పండగ వచిచ్ంది. అది
చలికాలం. 23 అపుప్డు యేసు దేవాలయ పాంగణంలో ఉనన్
సొలొమోను మంటపంలో నడుసూత్ ఉండగా 24యూదులు ఆయన
చుటూట్ చేరి ఆయనతో. “ఎంతకాలం మమమ్లిన్ ఇలా సందేహంలో
ఉంచుతావు? నువువ్ కీసుత్ తేమాతో సప్షట్ంగా చెపుప్” అనాన్రు.

25అందుకు యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “నేను మీకు చెపాప్ను
గాని మీరు నమమ్డం లేదు. నా తండి పేరిట నేను చేసుత్ నన్ కియలు
నా గురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి. 26 అయినా, మీరు నా గొరెలు
కానందువలల్ మీరు నమమ్డం లేదు. 27 నా గొరెలు నా సవ్రం
వింటాయి, అవి నాకు తెలుసు, అవి నా వెంట వసాత్ యి. 28 నేను
వాటికి శాశవ్త జీవం ఇసాత్ ను కాబటిట్ అవి ఎపప్టికీ నశించిపోవు.
వాటిని ఎవరూ నా చేతిలోనుంచిలాగేసుకోలేరు. 29వాటినినాకిచిచ్న
నా తండి అందరికనాన్ గొపప్వాడు కాబటిట్ నా తండి చేతిలోనుంచి
ఎవరూ వాటినిలాగేసుకోలేరు. 30నేను,నాతండి, ఒకటే!”

31 అపుప్డు యూదులు ఆయనను కొటట్డానికి రాళ ళ్
పటుట్ కునాన్రు. 32యేసువారితో, “తండినుంచిఎనోన్మంచిపనులు
మీకు చూపించాను. వాటిలో ఏ మంచి పనినిబటిట్ ననున్ రాళళ్తో
కొటాట్ లని అనుకుంటునాన్రు?” అనాన్డు. 33 అందుకు యూదులు,
“నువువ్ మనిషి ఉండి నినున్ నీవు దేవుడుగా చేసుకుంటునాన్వు.
దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొడుతునాన్ం. మంచి పనులు
చేసినందుకు కాదు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 34 యేసు వారికి
జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, “ ‘మీరు దేవుళళ్ని నేననాన్ను’ అని
మీ ధరమ్శాసంలో రాసి లేదా? 35 లేఖనం వయ్రథ్ం కాదు. దేవుని
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వాకుక్ ఎవరికి వచిచ్ందో, వారిని ఆయన దేవుళళ్ని పిలిసేత్, 36 తండి
పవితంగాఈలోకంలోకి పంపినవాడు ‘నేను దేవుని కుమారుణిణ్ ’అని
అంటే ‘నువువ్ దేవదూషణ చేసుత్ నాన్వు’ అని మీరు అంటారా?
37 నేను నా తండి పనులు చెయయ్కపోతే ననున్ నమమ్కండి.
38 అయితే, నేను నా తండి పనులు చేసూత్ ఉంటే, మీరు ననున్
నమమ్కపోయినా, తండి నాలోను నేను తండిలోను ఉనాన్మని మీరు
తెలుసుకునిఅరథ్ం చేసుకునేందుకు ఆపనులను నమమ్ండి.” 39వారు
మళీళ్ ఆయనను పటుట్ కోవాలనుకునాన్రు గాని ఆయన వారి చేతిలో
నుండి తపిప్ంచుకునాన్డు.

40యేసు మళీళ్యొరాద్ ను నది అవతలికి వెళిళ్ అకక్డే ఉనాన్డు.
యోహానుమొదట బాపిత్సం ఇసూత్ ఉనన్ సథ్లం ఇదే. 41చాలామంది
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు, “యోహాను ఏ సూచక కియలూ
చేయలేదు గాని ఈయన గురించి యోహాను చెపిప్న సంగతులనీన్
నిజమే” అనాన్రు. 42అకక్డ చాలామందియేసుని నమామ్రు.

11
లాజరు చనిపోయిబతకడం

1బేతనియగామానికి చెందిన లాజరుకు జబుబ్ చేసింది. మరియ,
మార అతని సోదరీలు. 2 ఈ మరియే పభువు పాదాలకు అతత్రు
పూసి తన తల వెంటుకలతో తుడిచిన మరియ. 3 అపుప్డు ఆ
అకక్ చెలెల్ళ ళ్, “పభూ, నువువ్ పేమించే వాడికి జబుబ్ చేసింది” అని
యేసుకు కబురు పంపించారు.

4 యేసు అది విని, “ఈ జబుబ్ చావు కోసం రాలేదు. దీని
దావ్రా దేవుని కుమారుడికి మహిమ కలిగేలా దేవునిమహిమకోసమే
వచిచ్ంది” అనాన్డు. 5మారను, ఆమె సోదరిని లాజరును యేసు
పేమించాడు. 6లాజరుజబుబ్ పడాడ్ డనియేసువిని కూడాతానుఉనన్
చోటనే ఇంకా రెండు రోజులు ఉండిపోయాడు.
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7 దాని తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో, “మనం మళీళ్
యూదయకు వెళాద్ ం పదండి” అనాన్డు. 8 ఆయన శిషుయ్లు
ఆయనతో, “రబీబ్, ఇంతకు ముందే యూదులు నినున్ రాళళ్తో కొటేట్
పయతన్ం చేశారు కదా, అకక్డికి మళీళ్ వెళాత్ వా?” అని అనాన్రు.

9అందుకు యేసు జవాబిసూత్ , “పగలు పనెన్ండు గంటల వెలుగు
ఉండదా? ఒకడు పగటి వేళ నడిసేత్ తడబడడు. ఎందుకంటే అతడు
వెలుగులో అనీన్ చూసాత్ డు. 10 అయితే ఒకడు రాతివేళ నడిసేత్
అతనిలో వెలుగు లేదు కాబటిట్ తడబడతాడు” అని చెపాప్డు.

11యేసుఈ సంగతులు చెపిప్న తరువాతవారితో ఇలాఅనాన్డు,
“మన సేన్హితుడు లాజరు నిదపోయాడు. అతనిన్ నిద లేపడానికి
వెళత్ నాన్ను.” 12 అందుకు శిషుయ్లు ఆయనతో, “పభూ, అతడు
నిదపోతూ ఉంటేబాగుపడతాడు” అనాన్రు. 13యేసు అతనిచావు
గురించిమాటాల్ డాడుగానివారు నిదలోవిశాంతితీసుకోవడం గురించి
ఆయనమాటాల్ డుతునాన్డు అని అనుకునాన్రు.

14 అపుప్డు యేసు వారితో సప్షట్ంగా, “లాజరు చనిపోయాడు.
15 నేను అకక్డ లేకపోవడానిన్ బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్ను. ఇది మీ
కోసమే. మీకు నమమ్కం కలగడానికే. అతని దగగ్రకి వెళాద్ ం
పదండి”అనాన్డు. 16దిదుమఅనేమారుపేరునన్ తోమా, “యేసుతో
చనిపోవడానికి మనం కూడా వెళాద్ ం పదండి” అని తన తోటి
శిషుయ్లతో అనాన్డు.

17 యేసు అకక్డికి చేరుకుని, అపప్టికే నాలుగు రోజులుగా
లాజరు సమాధిలో ఉనాన్డని తెలుసుకునాన్డు. 18 బేతనియ
యెరూషలేముకు దగగ్రే. సుమారు మూడు కిలోమీటరల్ దూరం
ఉంటుంది. 19 చాలామంది యూదులు మార, మరియలను
వారి సోదరుని విషయం ఓదారచ్డానికి వచిచ్, అకక్డ ఉనాన్రు.
20 అపుప్డు మార, యేసు వసుత్ నాన్డని విని ఆయనను
ఎదురోక్డానికి వెళిళ్ంది గానిమరియ ఇంటోల్ నే ఉండిపోయింది.
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21అపుప్డుమారయేసుతో, “పభూ, నువువ్ ఇకక్డ ఉండి ఉంటే,
నా సోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు, 22 ఇపుప్ నా నువువ్ దేవుణిణ్
ఏమడిగినా దేవుడు నీకు ఇసాత్ డని నాకు తెలుసు” అంది. 23యేసు
ఆమెతో, “నీ సోదరుడు మళీళ్ బతికి లేసాత్ డు” అనాన్డు. 24మార
ఆయనతో, “చివరి రోజున పునరుతాథ్ నంలో బతికి లేసాత్ డని నాకు
తెలుసు” అంది.

25 అందుకు యేసు, “పునరుతాథ్ నం, జీవం నేనే. ననున్
నమిమ్నవాడు చనిపోయినా మళీళ్ బతుకుతాడు, 26 బతికి
ఉండి ననున్ నమిమ్న వారు ఎపుప్డూ చనిపోరు. ఇది నువువ్
నముమ్తునాన్వా?” అనాన్డు. 27 ఆమె, “అవును పభూ,
నువువ్ లోకానికి రావలసిన దేవుని కుమారుడ న కీసుత్ వి అని
నముమ్తునాన్ను” అని ఆయనతో చెపిప్ంది.

28ఈమాట చెపిప్న తరువాత ఆమె వెళిళ్ ఎవరికీ తెలియకుండా
తన సోదరి మరియను పిలిచి, “బోధకుడు ఇకక్డ ఉనాన్డు, నినున్
పిలుసుత్ నాన్డు” అంది. 29మరియ అది వినన్పుప్డు, తవ్రగా లేచి
యేసు దగగ్రికి వెళిళ్ంది.

30 యేసు ఇంకా గామంలోకి రాలేదు. మారను కలుసుకునన్
చోటే ఉనాన్డు. 31మరియతో ఇంటోల్ ఉండి ఆమెను ఓదారుసుత్ నన్
యూదులు ఆమె తవ్రగా లేచి బయటకు వెళళ్డం చూసి ఆమె వెంట
వెళాళ్రు. ఆమె ఏడవడానికి సమాధి దగగ్రికి వెళత్ ఉందని వారు
అనుకునాన్రు. 32 అపుప్డు మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్,
ఆయనను చూసి ఆయన కాళళ్ మీద పడి, “పభూ, నువువ్ ఇకక్డ
ఉండి ఉంటే,నాసోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు” అంది.

33 ఆమె ఏడవడం, ఆమెతో వచిచ్న యూదులు కూడా ఏడవడం
యేసు చూసినపుప్డు, ఆయన కలవరంతో ఆతమ్లో మూలుగుతూ,
“అతణిణ్ ఎకక్డ పెటాట్ రు?” అనాన్డు. 34 వారు, “పభూ,
వచిచ్ చూడు” అనాన్రు. 35 యేసు ఏడాచ్డు. 36 అపుప్డు
యూదులు, “ఆయన లాజరును ఎంతగా పేమించాడో చూడండి”
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అని చెపుప్కునాన్రు. 37 వారిలో కొంతమంది, “ఆయన గుడిడ్వారి
కళ ళ్ తెరిచాడు కదా, ఇతను చనిపోకుండా చెయయ్లేడా?” అనాన్రు.

లాజరు సమాధి దగగ్రయేసు
38యేసు తనలో తాను మూలుగుతూ ఆ సమాధి గుహ దగగ్రికి

వెళాళ్డు. ఒక రాయి దానికి అడడ్ంగా నిలబెటిట్ ఉంది. 39యేసు,
“ఆ రాయి తీసి వెయయ్ండి” అనాన్డు. చనిపోయిన లాజరు సోదరి
మార యేసుతో, “పభూ, ఇపప్టికి నాలుగు రోజులయియ్ంది. శరీరం
కుళిళ్పోతూఉంటుంది”అంది. 40యేసుఆమెతో, “నువువ్ నమిమ్తే,
దేవునిమహిమను చూసాత్ వని నేను నీతో చెపప్లేదా?” అనాన్డు.

41 కాబటిట్ వారు ఆ రాయి తీసి వేశారు. యేసు కి చూసూత్ ,
“తండీ,నాపారథ్నవినన్ందుకు నీకు కృతజఞ్తలు. 42నువువ్నాపారథ్న
ఎపుప్డూ వింటావని నాకు తెలుసు. కాని, నా చుటూట్ నిలుచుని
ఉనన్ ఈ పజలు నువువ్ ననున్ పంపించావని నమామ్లని ఈ మాట
పలికాను” అనాన్డు.

43 ఆయన ఈ మాట చెపిప్న తరువాత పెదద్ సవ్రంతో కేక వేసి,
“లాజరూ, బయటికి రా!” అనాన్డు. 44అపుప్డు చనిపోయినవాడు
కాళ ళ్ చేతులు సమాధి బటట్లతో చుటిట్ ఉండగా బయటికి వచాచ్డు.
అతని ముఖానికి ఒక బటట్ చుటిట్ ఉంది. అపుప్డు యేసు వారితో,
“అతని కటుల్ విపిప్, అతణిణ్ వెళళ్నివవ్ండి” అనాన్డు.

బేతనిమరియసేన్హితులుయేసు విశావ్సముంచడం
లూకా 10:38-42;యోహా 12:1-7

45అపుప్డుమరియదగగ్రికివచిచ్నయూదులోల్ చాలామందియేసు
చేసింది చూసి ఆయనను నమామ్రు. 46 కాని, వారిలో కొంతమంది
వెళిళ్యేసు చేసిన పనులు పరిసయుయ్లకు చెపాప్రు.

యేసును సంహరించాలని పరిసయుయ్ల కుట
47 అపుప్డు ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు, మహా సభను

సమావేశపరిచి, “మనం ఏం చేదాద్ ం? ఈ మనిషి అనేక సూచక
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కియలు చేసుత్ నాన్డే, 48 మనం ఇతనిన్ ఇలాగే వదిలేసేత్, అందరూ
ఇతనేన్ నముమ్తారు. రోమీయులు వచిచ్ మన భూమినీ, మన
రాజాయ్నీన్, రెంటినీ తీసుకుపోతారు” అనాన్రు.

49 అయితే, వారిలో ఒకడు, ఆ సంవతస్రం పధానయాజకుడిగా
ఉనన్ కయప వారితో, “మీకేమీ తెలియదు. 50 మన జాతి
అంతానాశనం కాకుండా ఉండాలంటే ఒకక్ మనిషి పజలందరి కోసం
చనిపోవడం మీకు లాభం అనన్ది మీరు అరథ్ం చేసుకోవడం లేదు”
అనాన్డు. 51 అతడు తనంతట తానే ఈ విధంగా చెపప్లేదు గానీ
ఆ సంవతస్రం పధానయాజకుడిగా ఉనాన్డు కాబటిట్ , జాతి అంతటి
కోసం యేసు చనిపోవాలని అతడు పవచించాడు. 52ఆ జాతి కోసం
మాతమేకాకుండా,వివిధపాంతాలోల్ కి చెదరిపోయినదేవునిపిలల్లను
ఒకటిగా సమకూరేచ్లా యేసు చనిపోవాలని అతడు పవచించాడు.
53 కాబటిట్ , ఆ రోజు నుండి యేసును ఎలా చంపాలా అని వారు
ఆలోచన చేసూత్ వచాచ్రు.

54 అందుచేత యేసు అపప్టినుంచి యూదులోల్ బహిరంగంగా
తిరగకుండా, అకక్డనుంచి వెళిళ్ అరణయ్ పాంతానికి దగగ్రగా ఉనన్
ఎఫాయిము అనే గామంలో తన శిషుయ్లతో కలిసి ఉనాన్డు.
55 యూదుల పసాక్ పండగ దగగ్ర పడింది. చాలా మంది పజలు
తమను తాము శుదిధ్ చేసుకోడానికి పండగకు ముందే గామాలనుంచి
యెరూషలేముకు వచాచ్రు. 56 వారు యేసు కోసం చూసుత్ నాన్రు.
దేవాలయంలో నిలబడి, ఒకరితో ఒకరు ఇలామాటాల్ డుకుంటునాన్రు,
“మీరేమంటారు? ఆయన పండగకు రాడా?”

57 యేసు ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవరి నా తెలిసేత్, తాము ఆయనను
పటుట్ కోవడం కోసం, వారికి తెలియజేయాలని ముఖయ్ యాజకులు,
పరిసయుయ్లు, ఒక ఆజఞ్ జారీ చేశారు.

12
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బేతనిలోరాతిభోజనం
మతత్యి 26:6-13;మారుక్ 14:3-9; లూకా 7:37-38

1 పసాక్కు ఆరు రోజుల ముందు యేసు బేతనియ వచాచ్డు.
మరణించిన లాజరును యేసు మళీళ్ బతికించిన గామం ఇదే.
2 అకక్డ ఆయన కోసం భోజనం ఏరాప్టు చేశారు. మార వడిడ్సూత్
ఉంది. యేసుతో భోజనం బలల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్వారిలో లాజరు కూడా
ఒకడు. 3 అపుప్డు మరియ, అరకిలో బరువు ఉనన్ సవ్చచ్ న
జటామాంసి చెటల్నుంచి తీసిన ఖరీ న అతత్రును యేసు పాదాల
మీద పోసి అభిషేకించి, ఆయన పాదాలు తన తలవెంటుకలతో
తుడిచింది. ఇలల్ంతా ఆ అతత్రు సువాసనతో నిండిపోయింది.
4 ఆయనను అపప్గించ బోతునన్వాడు, ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒకడు
అయిన ఇసక్రియోతు యూదా, 5 “ఈ అతత్రు మూడువందల
దేనారాలకు అమిమ్ పేదలకు ఇవవ్చుచ్ గదా?” అనాన్డు. 6 అతనికి
పేదవాళళ్ పటల్ శదధ్ ఉండి ఇలా అనలేదు. అతడు దొంగ. అతని
ఆధీనంలో ఉనన్ డబుబ్ సంచిలో నుండి కొంత సొముమ్ తన సొంతానికి
తీసుకుంటూ ఉండేవాడు. 7యేసు, “ఈమెను ఇలా చెయయ్నివవ్ండి,
నా సమాధి రోజు కోసం ఈమె దీనిన్ సిదధ్పరచింది. 8 పేదవారు
ఎపుప్డూమీతోఉంటారు,కాని నేను ఎపుప్డూమీతోఉండను కదా”
అనాన్డు.

9 అపుప్డు పెదద్ యూదుల సమూహం యేసు అకక్డ ఉనాన్డని
తెలుసుకుని, యేసు కోసమే కాక, యేసు చావు నుంచి తిరిగి లేపిన
లాజరును కూడాచూడాలనిఅకక్డికివచాచ్రు. 10-11లాజరును బటిట్
చాలామందియూదులు వెళిళ్యేసుమీదనమమ్కంఉంచారు. కాబటిట్
ముఖయ్యాజకులు లాజరును కూడా చంపాలని అనుకునాన్రు.

జయ పవేశం
మతత్యి 21:4-9;మారుక్ 11:7-10; లూకా 19:35-38

12 ఆ తరువాతి రోజున పండగకి వచిచ్న గొపప్ జనసమూహం
అకక్డ పోగయియ్ంది. యేసు యెరూషలేముకు వసుత్ నాన్డని
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వినన్పుప్డు, 13 వారంతా ఖరూజ్ రం మటట్లు తీసుకుని ఆయనకు
ఎదురుగా వెళిళ్, “హోసనాన్! పభువు పేరిట వసుత్ నన్ ఇశాయేలు
రాజుకు సుత్ తి కలుగు గాక!” అని కేకలు వేశారు.
14-15 “సీయోను కుమారీ, భయపడకు! నీ రాజు గాడిద పిలల్ మీద

కూరుచ్ని వసుత్ నాన్డు”
అని రాసి ఉనన్ విధంగా యేసు చినన్ గాడిదను చూసి దాని మీద
కూరుచ్నాన్డు. 16 ఆయన శిషుయ్లు ఈ సంగతులు మొదటోల్
గహించలేదు గానియేసుమహిమపొందినతరువాత,ఈసంగతులు
ఆయన గురించి రాసినవనీ, వారు ఆయనకు ఈ విధంగా చేశారనీ
గురు చేసుకునాన్రు.

17 ఆయన లాజరును సమాధిలో నుంచి పిలిచి, చావు నుండి
తిరిగి బతికించినపుప్డు యేసుతో ఉనన్ పజలు ఆయన గురించి
ఇతరులకు సాకష్ ం ఇచాచ్రు. 18 ఆయన ఈ సూచక కియ చేశాడని
వినన్ కారణంగా జన సమూహం ఆయనను కలుసుకోడానికి వెళాళ్రు.
19 దీని గురించి పరిసయుయ్లు, “చూడండి,మనం ఏమీ చెయయ్లేం.
లోకం ఆయన వెంట వెళిళ్ంది.” అని తమలోతాము చెపుప్కునాన్రు.

యేసును చూడగోరిన గీకులు
20 ఆ పండగలో ఆరాధించడానికి వచిచ్న వారిలో కొంతమంది

గీకులు ఉనాన్రు. 21 వారు, గలిలయలోని బేతస్యిదా వా న
ఫిలిపుప్ దగగ్రికి వచిచ్, “అయాయ్,మాకుయేసును చూడాలని ఉంది”
అనాన్రు. 22 ఫిలిపుప్ వెళిళ్ అందెయతో చెపాప్డు. అందెయ
ఫిలిపుప్తో కలిసి వెళిళ్యేసుతో చెపాప్రు.

యేసు జవాబు
23 యేసు వారికి జవాబిసూత్ , “మనుషయ్ కుమారుడు మహిమ

పొందేగడియవచిచ్ంది. 24మీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను,గోదుమ
గింజ భూమిలో పడి చావకపోతే, అది ఒకటిగానే ఉండిపోతుంది.
అది చసేత్ అధికంగా ఫలం ఇసుత్ ంది. 25 తన పాణానిన్ పేమించుకొనే
వాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. కాని, ఈ లోకంలో తన పాణానిన్
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దేవ్షించేవాడు శాశవ్త జీవం కోసం దానిన్ భదం చేసుకుంటాడు.
26నాకు సేవ చేసేవాడు నా వెంట రావాలి. అపుప్డు నేను ఎకక్డ
ఉనాన్నో,నాసేవకుడూ అకక్డఉంటాడు. నాకు సేవ చేసేవాణిణ్ తండి
ఘనపరుసాత్ డు.

27ఇపుప్డునాపాణంఆందోళనచెందుతూఉంది. నేనేంచెపప్ను?
‘తండీ, ఈ గడియ నుంచి ననున్ తపిప్ంచు’ అని చెపప్నా? కాని,
దీని కోసమే నేను ఈ గడియకు చేరుకునాన్ను. 28 తండీ, నీ
పేరుకు మహిమ కలిగించుకో” అనాన్డు. అపుప్డు ఆకాశంలో నుంచి
ఒక సవ్రం వచిచ్ ఇలా అంది, “నేను దానికి మహిమ కలిగించాను.
మళీళ్ మహిమ కలిగిసాత్ ను.” 29అపుప్డు, అకక్డ నిలుచుని దానిన్
వినన్ జనసమూహం, “ఉరిమింది” అనాన్రు. మిగతా వారు, “ఒక
దేవదూత ఆయనతోమాటాల్ డాడు” అనాన్రు.

30 అందుకు యేసు జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, “ఈ సవ్రం నా
కోసం కాదు. మీ కోసమే వచిచ్ంది. 31 ఇపుప్డు ఈ లోకానికి
తీరుప్ సమయం. ఇది ఈ లోకపాలకుణిణ్ తరిమివేసే సమయం.
32 ననున్ భూమిమీద నుంచి కి ఎతిత్నపుప్డు, మనుషులందరినీ
నా దగగ్రికి ఆకరిష్ంచుకుంటాను.” 33 ఆయన ఎలాంటి మరణం
పొందుతాడో, దానికి సూచనగా ఆయన ఈ మాట చెపాప్డు. 34 ఆ
జనసమూహం ఆయనతో, “కీసుత్ ఎలల్కాలం ఉంటాడని ధరమ్శాసంలో
ఉందని వినాన్ం. ‘మనుషయ్ కుమారుణిణ్ కెతత్డం జరగాలి’ అని
నువెవ్లా చెబుతావు? ఈ మనుషయ్ కుమారుడు ఎవరు?” అనాన్రు.
35 అపుప్డు యేసు వారితో, “వెలుగు మీ మధయ్ ఉండేది ఇంకా
కొంత కాలం మాతమే. చీకటి మిమమ్లిన్ కముమ్కోక ముందే, ఇంకా
వెలుగు ఉండగానే, నడవండి. చీకటోల్ నడిచే వాడికి, తాను ఎకక్డికి
వెళత్ నాన్డో అతనికే తెలియదు. 36 మీకు వెలుగుండగానే, ఆ
వెలుగులో నమమ్కముంచి వెలుగు సంబంధులు కండి” అనాన్డు.
యేసుఈసంగతులు చెపిప్,అకక్డనుంచివెళిళ్వారికి కనబడకుండా
రహసయ్ంగా ఉనాన్డు.
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37 యేసు వారి ముందు ఎనోన్ సూచక కియలు చేసినా, వారు
ఆయనను నమమ్లేదు.
38 పభూ,మాసమాచారం ఎవరు నమామ్రు? పభువు హసత్ం ఎవరికి

వెలల్డయియ్ంది?”
అని పవక యెషయా చెపిప్న మాట నెరవేరేలా ఇది జరిగింది. 39ఈ
కారణంగా వారు నమమ్లేకపోయారు, ఎందుకంటే యెషయా మరొక
చోట ఇలా అనాన్డు,
40 “ఆయన వారి కళళ్కు గుడిడ్తనం కలగజేశాడు. ఆయన వారి

హృదయాలను కఠినం చేశాడు.
అలా చెయయ్కపోతేవారు తమ కళళ్తో చూసి,
హృదయాలతో గహించి,నా పుతిరిగేవారు.
అపుప్డు నేను వారినిబాగు చేసేవాణిణ్ .”

41యెషయాయేసుమహిమను చూశాడు కాబటిట్ ఆయన గురించి
ఈ మాటలు చెపాప్డు. 42 అయినా, పాలకవరగ్ం వారిలో కూడా
చాలామందియేసులోనమమ్కంఉంచారు,కానిపరిసయుయ్లు సమాజ
మందిరంలో నుంచి తమను వెలివేసాత్ రని భయపడి, ఆ విషయం
ఒపుప్కోలేదు. 43వారు దేవుని నుంచి వచేచ్ మెపుప్కంటే,మనుషుల
నుంచి వచేచ్ మెపుప్నే ఇషట్పడాడ్ రు.

44అపుప్డు యేసు పెదద్ సవ్రంతో, “నాలో నమమ్కం ఉంచినవాడు
నాలో మాతమే కాక ననున్ పంపినవాడిలో కూడా నమమ్కం
ఉంచుతాడు. 45 ననున్ చూసినవాడు ననున్ పంపినవాణిణ్ కూడా
చూసుత్ నాన్డు.

46 నాలో నమమ్కం ఉంచేవాడు చీకటోల్ ఉండిపోకూడదని, ఈ
లోకంలోకి నేను వెలుగుగా వచాచ్ను. 47 ఎవ నా నామాటలు విని,
వాటినిపాటించకపోతేనేనుఅతనికితీరుప్ తీరచ్ను. ఎందుకంటేనేను
ఈలోకానిన్ ర ంచడానికి వచాచ్ను, తీరుప్ తీరచ్డానికి కాదు.

48 ననున్ తోసిపుచిచ్, నా మాటలు అంగీకరించని వాడికి తీరుప్
తీరేచ్వాడు ఒకడునాన్డు. నేను పలికిన వాకేక్ చివరి రోజున అతనికి
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తీరుప్ తీరుసుత్ ంది. 49 ఎందుకంటే, నా అంతట నేనే మాటాల్ డడం
లేదు. నేనేం చెపాప్లో, ఏం మాటాల్ డాలో ననున్ పంపిన తండి
నాకు ఆదేశించాడు. 50 ఆయన ఆదేశం శాశవ్త జీవం అని నాకు
తెలుసు. అందుకేనేనుఏమాటచెపిప్నాతండినాతోచెపిప్నటేట్ వారితో
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

13
చివరి రాతిభోజనం
మతత్యి 26:7-30;మారుక్ 14:17-26; లూకా 22:14-29

1అదిపసాక్ పండగకుముందు సమయం. తానుఈలోకం విడిచి
తండి దగగ్రికి వెళేళ్ సమయం వచిచ్ందని యేసు గహించాడు. ఈ
లోకంలోఉనన్ తనసొంతవారినిఆయనపేమించాడు. చివరి వరకూ
ఆయనవారిని పేమించాడు.

యేసు తన శిషుయ్ల పాదాలు కడగడం
2 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు రాతి భోజనం చేయడానికి

కూరుచ్నాన్రు. అపప్టికే సాతాను సీమోను కొడుకు ఇసక్రియోతు
యూదా హృదయంలో యేసును అపప్గించాలనే ఉదేద్శం పెటాట్ డు.
3 తండి సమసత్ం తన చేతులోల్ పెటాట్ డనీ, తాను దేవుని దగగ్ర నుంచి
వచాచ్డనీ, తిరిగి దేవుని దగగ్రకే వెళత్ నాన్డనీ యేసుకు తెలుసు.
4 ఆయన భోజనం దగగ్ర నుంచి లేచి, తన వసం పకక్న పెటిట్ ,
తువాలు తీసుకుని దానిన్ నడుముకు చుటుట్ కునాన్డు. 5 అపుప్డు
పళెళ్ంలో నీళ ళ్ పోసి, శిషుయ్ల పాదాలు కడిగి, తన నడుముకు
చుటుట్ కునన్ తువాలుతో తుడవడం పారంభించాడు.

6 ఆయన సీమోను పేతురు దగగ్రికి వచాచ్డు. అపుప్డు పేతురు
ఆయనతో, “పభూ, నువువ్ నా కాళ ళ్ కడుగుతావా?” అనాన్డు.
7యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “నేను చేసుత్ నన్ది ఇపుప్డు నీకు అరథ్ం
కాదు. కాని, నువువ్ తరవాత అరథ్ం చేసుకుంటావు” అనాన్డు.
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8 పేతురు ఆయనతో, “నువువ్ నా పాదాలు ఎనన్డూ కడగకూడదు”
అనాన్డు. యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “నేను నినున్ కడగకపోతే,
నాతో నీకు సంబంధం ఉండదు” అనాన్డు. 9 సీమోను పేతురు
ఆయనతో, “పభూ,నా కాళ ళ్మాతమే కాదు. నా చేతులు,నా తల
కూడా కడుగు” అనాన్డు. 10యేసు అతనితో, “సాన్నం చేసినవాడు
తన పాదాలు తపప్ ఇంకేమీ కడుకోక్వలసిన అవసరం లేదు. అతడు
పూరిగా శుదుధ్ డే. మీరూ శుదుధ్ లే గాని, మీలో అందరూ శుదుధ్ లు
కాదు” అనాన్డు.

11 ఎందుకంటే, తనకు దోహం చేసేది ఎవరో ఆయనకు తెలుసు.
అందుకే ఆయన, “మీలో అందరూ శుదుధ్ లు కాదు” అనాన్డు.
12యేసు వారి కాళ ళ్ కడిగి, తన వసాలు తీసుకుని, యథాపకారం
కూరుచ్ని, వారితో, “నేను మీ కోసం ఏం చేశానో మీకు తెలుసా?
13 మీరు ననున్ బోధకుడు, పభువు అని సరిగానే పిలుసుత్ నాన్రు.
14బోధకుడు, పభువు అయిన నేను మీ కాళ ళ్ కడిగితే,మీరు కూడా
ఒకరి కాళ ళ్ ఒకరు కడగాలి. 15నేను మీకోసం చేసినటేట్ మీరు కూడా
చెయయ్డానికిమీకు ఒక ఆదరశ్ం చూపించాను.

16 నేను మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, దాసుడు తన
యజమానికనాన్ గొపప్వాడు కాదు. వెళిళ్నవాడు వాణిణ్
పంపినవానికనాన్ గొపప్వాడు కాదు. 17ఈ సంగతులు మీకు తెలుసు
కాబటిట్ , వీటి పకారం చేసేత్ మీరు ధనుయ్లు. 18మీ అందరి గురించి
నేను మాటాల్ డడం లేదు. నేను ఎంపిక చేసిన వారు నాకు తెలుసు.
అయితే, ‘నారొటెట్ తినేవాడునాకు వయ్తిరేకంగాతనమడిమఎతాత్ డు’
అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా ఈ విధంగా జరుగుతుంది. 19 అది జరగక
ముందే, ఇపుప్డు దీనిన్ మీతో చెబుతునాన్ను. ఎందుకంటే అది
జరిగినపుప్డు నేనుఉనన్వాణిణ్ అని మీరు నమామ్లని నా ఉదేద్శం.
20 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నేను పంపిన వాణిణ్
సీవ్కరించినవాడు ననున్ సీవ్కరిసాత్ డు. ననున్ సీవ్కరించినవాడు ననున్
పంపినవాణీణ్ సీవ్కరిసాత్ డు.
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తనను శతువులకు పటిట్సాత్ రనియేసు ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 26:20-25;మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:21, 22

21 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్న తరువాత ఆతమ్లో కలవరం
చెంది, “మీలో ఒకడు నాకు దోహం చేసాత్ డని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22 ఆయన ఎవరి గురించి
ఇలా చెబుతునాన్డో తెలియక శిషుయ్లు ఒకరి ముఖం ఒకరు
చూసుకునాన్రు. 23 భోజనం బలల్ దగగ్ర, ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒక న
యేసు పేమించిన శిషుయ్డు, యేసు రొముమ్న ఆనుకుని ఉనాన్డు.
24 సీమోను పేతురు ఆ శిషుయ్డికి, “యేసు ఎవరి గురించి అలా
అనాన్డనన్ విషయానిన్ ఆయనిన్ అడిగి తెలుసుకో”అని గ చేశాడు.

25 ఆ శిషుయ్డు యేసు రొముమ్న ఆనుకుని ఆయనతో, “పభూ, ఆ
వయ్కి ఎవరు?” అని అడిగాడు. 26అపుప్డు యేసు జవాబిసూత్ , “ఈ
రొటెట్ ముకక్ ఎవరికి ముంచి ఇసాత్ నో, అతడే” అనాన్డు. తరువాత
ఆయన రొటెట్ ముంచి ఇసక్రియోతు సీమోను కొడుకు యూదాకు
ఇచాచ్డు. 27 అతడు ఆ ముకక్ తీసుకోగానే, సాతాను అతనిలో
పవేశించాడు. అపుప్డు యేసు అతనితో, “నువువ్ చెయయ్బోయేది
తవ్రగా చెయియ్” అనాన్డు. 28 ఆయన అతనితో ఇలా ఎందుకు
చెపాప్డో, బలల్ దగగ్ర ఉనన్వాళళ్కు తెలియలేదు. 29 డబుబ్ సంచి
యూదాదగగ్ర ఉందికాబటిట్ యేసుఅతనితో, “పండగకు కావలసినవి
కొను” అని గాని, పేదవాళళ్కు ఇమమ్ని గాని చెపాప్డని వారిలో
కొంతమంది అనుకునాన్రు. 30అది రాతి సమయం. అతడు ఆ రొటెట్
ముకక్ తీసుకుని వెంటనే బయటకు వెళిళ్పోయాడు.

31యూదా వెళిళ్పోయిన తరువాత, యేసు, “ఇపుప్డు మనుషయ్
కుమారుడు మహిమ పొందాడు. దేవుడు ఆయనలో మహిమ
పొందుతునాన్డు” అనాన్డు. 32 దేవుడు ఆయనలో మహిమ
పరచబడినటట్యితే, తనలో ఆయనను మహిమపరుసాత్ డు. వెంటనే
ఆయనను మహిమ పరుసాత్ డు. 33 పిలల్లూ, ఇంకా కొంత కాలం
నేను మీతో ఉంటాను. మీరు నా కోసం వెదుకుతారు. కాని, నేను
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యూదులకు చెపిప్నటుట్ మీతో కూడా చెబుతునాన్ను, ‘నేను వెళేళ్
సథ్లానికి మీరు రాలేరు.’ 34 మీరు ఒకరిని ఒకరు పేమించాలనన్
కొతత్ ఆజఞ్ మీకు ఇసుత్ నాన్ను. నేను మిమమ్లిన్ పేమించినటేట్ మీరు
కూడా ఒకరిని ఒకరు పేమించాలి. 35 మీరు ఒకడి పటల్ ఒకడు
పేమగలవా తే, దానిన్బటిట్ మీరు నా శిషుయ్లు అని అందరూ
తెలుసుకుంటారు” అనాన్డు.

యేసును గురించి పేతురు చెపప్నునన్ అబదాధ్ నిన్ గురించి యేసు
ముందుగా చెపప్డం

మతత్యి 26:33-35;మారుక్ 14:29-31; లూకా 22:33, 34
36 సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పభూ, నువెవ్కక్డికి

వెళత్ నాన్వు?” అనాన్డు. యేసు జవాబిసూత్ , “నేను వెళేళ్ సథ్లానికి
ఇపుప్డు నువువ్ నా వెంట రాలేవు,కాని తరవాత వసాత్ వు” అనాన్డు.
37 అందుకు పేతురు, “పభూ, నేను ఇపుప్డే నీ వెంట ఎందుకు
రాలేను? నీకోసం నా పాణం పెడతాను” అనాన్డు. 38 యేసు
జవాబిసూత్ , “నా కోసం పాణం పెడతావా? నేను నీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను, నేనెవరో తెలియదని నువువ్ మూడు సారుల్ చెపప్క
ముందు కోడి కూయదు” అనాన్డు.

14
పసాక్ భోజనగదిలో మాటలు: తన వారికోసం వసాత్ నని యేసు

అభయం
1తెసస్ 4:14-17

1 “మీహృదయం కలవర పడనీయవదుద్ . మీరు దేవుణిణ్ నమమ్ండి.
ననూన్ నమమ్ండి. 2 నా తండి లోగిలిలో ఎనోన్ నివాస సథ్లాలు
ఉనాన్యి. అవి లేకపోతే మీతో చెపేప్వాణిణ్ . మీకు సథ్లం సిదధ్ం
చెయయ్డానికి వెళత్ నాన్ను. 3 నేను వెళిళ్ మీకు సథ్లం సిదధ్ం చేసేత్,
నేను మళీళ్ వచిచ్, నేను ఉండే సథ్లంలో మీరు కూడా ఉండేలా, నా
దగగ్రికి మిమమ్లిన్ తీసుకు వెళాత్ ను. 4నేను ఎకక్డికి వెళత్ నాన్నో మీకు
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తెలుసు, ఆ దారి కూడా తెలుసు” అనాన్డు. 5 తోమా యేసుతో,
“పభూ, నువువ్ ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వో మాకు తెలియదు. మాకు దారి
ఎలా తెలుసుత్ ంది?” అనాన్డు. 6యేసు అతనితో, “నేనే మారాగ్ నిన్,
సతాయ్నిన్, జీవానిన్. నాదావ్రా తపప్ ఎవవ్రూ తండి దగగ్రికి రారు.

యేసూ, తండీ ఒకక్టే
7మీరు ననున్ తెలుసుకుని ఉంటే,నాతండిని కూడా తెలుసుకుని

ఉండేవాళేళ్. ఇపప్టినుంచి మీకు ఆయన తెలుసు. ఆయనను మీరు
చూశారు” అనాన్డు. 8 ఫిలిపుప్ యేసుతో, “పభూ, తండిని మాకు
చూపించు. అది మాకు చాలు” అనాన్డు. 9 యేసు అతనితో,
“ఫిలిపూప్, ఇంత కాలం నేను మీతో ఉనాన్నే, అయినా నేను నీకు
తెలియదా? ఎవ నా ననున్ చూసేత్ తండిని చూసినటేట్ . ‘తండిని
చూపించు’అని నువువ్ ఎలాఅంటునాన్వు? 10నేను తండిలో, తండి
నాలో ఉనాన్ం అని నువువ్ నమమ్డం లేదా? నేను మాటాల్ డే మాటలు
నా సొంతమాటలు కాదు. నాలో నివాసం ఉంటునన్ తండి తన పని
చేసుత్ నాన్డు. 11 తండిలో నేను, నాలో తండి ఉనాన్ం అని నమమ్ండి.
అదీ కాకపోతే,ఈ కియల గురించి అయినా ననున్ నమమ్ండి.

12 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, నా మీద నమమ్కం
ఉంచినవాడు, నేను చేసే కియలు కూడా చేసాత్ డు. అంతమాతమే
కాదు, ఇంతకనాన్ గొపప్ కియలు చేసాత్ డు. ఎందుకంటే, నేనునాతండి
దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను.

పారథ్న గురించిన కొతత్ వాగాద్ నం
13 “మీరు నా పేరిట ఏం అడిగినా, అది నేను చేసాత్ ను. తదావ్రా

తండికితన కుమారుడిలోమహిమకలుగుతుంది. 14మీరునాపేరిట
ఏం అడిగినా,అది నేను చేసాత్ ను. 15మీరు ననున్ పేమిసేత్,నాఆజఞ్లు
పాటిసాత్ రు.

ఆతమ్ను గురించిన వాగాద్ నం
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16 “నేను తండిని అడుగుతాను. మీతో ఎలల్పుప్డూ ఉండేలా
ఇంకొక ఆదరణకరను ఆయన మీకు ఇసాత్ డు. 17 ఆయన సతయ్ం
అయిన ఆతమ్. లోకం ఆయనను చూడదు, తెలుసుకోదు కాబటిట్
ఆయననుసీవ్కరించదు. అయితేమీకుఆయనతెలుసు. ఎందుకంటే
ఆయన మీతో ఉంటాడు, ఆయన మీలో ఉంటాడు. 18 నేను
మిమమ్లిన్ అనాథలుగా విడిచిపెటట్ను. మీకోసం నేను మళీళ్ వసాత్ ను.
19 కొదిద్కాలం తరువాత ఇంక ఈ లోకం ననున్ చూడదు. కాని, మీరు
ననున్ చూసాత్ రు. నేను జీవిసుత్ నాన్ను కాబటిట్ మీరు కూడా జీవిసాత్ రు.
20నేను నా తండిలో,మీరు నాలో, నేను మీలో ఉనాన్ం అని ఆ రోజు
మీరు తెలుసుకుంటారు.

21 నా ఆజఞ్లను కలిగిఉండి, వాటిని పాటించేవాడే ననున్
పేమించేవాడు. ననున్ పేమించేవాణిణ్ నా తండి పేమిసాత్ డు. నేను
అతనిన్ పేమించి, ననున్ అతనికి పతయ్కష్ం చేసుకుంటాను” అనాన్డు.
22యూదా (ఇసక్రియోతు కాక వేరొక యూదా) యేసుతో, “పభూ,
నీవు లోకానికి కాకుండా మాకు మాతమే నినున్ నీవు పతయ్కష్ం
చేసుకోడానికి కారణం ఏమిటి?” అనాన్డు. 23యేసు జవాబిసూత్ ,
“ఎవ నా ననున్ పేమిసేత్ వాడు నామాట పకారం చేసాత్ డు. నాతండి
అతణిణ్ పేమిసాత్ డు. మేము అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతనితో నివాసం
చేసాత్ ము.

24 ననున్ పేమించని వాడు నా మాట పకారం చెయయ్డు. మీరు
వినే ఈమాటనాది కాదు, ననున్ పంపిన తండిది. 25మీమధయ్ నేను
బతికి ఉండగానే ఈ సంగతులు మీతో చెపాప్ను. 26నా తండి నా
పేరిట పంపే ఆదరణకర అయిన పరిశుదాధ్ తమ్ మీకు అనిన్ సంగతులు
బోధించి, నేను మీతో చెపిప్నవనీన్ మీకు గురు చేసాత్ డు.

శాంతి పదాతయేసు
27 శాంతి మీకిచిచ్ వెళత్ నాన్ను. నా శాంతి మీకు ఇసుత్ నాన్ను.

లోకం ఇచిచ్నటుట్ గా కాదు. మీ హృదయం కలవరం చెందనివవ్కండి,
భయపడకండి. 28 ‘నేను వెళిళ్పోతునాన్ను గాని మీ దగగ్రికి తిరిగి
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వసాత్ ను’ అని నేను చెపప్డం మీరు వినాన్రు. మీరు ననున్ పేమిసేత్,
మీరు సంతోషిసాత్ రు. ఎందుకంటే నేను నా తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను.
నా తండి నాకనాన్ గొపప్వాడు. 29ఈ సంగతి జరగక ముందే నేను
మీతో చెపాప్ను. ఎందుకంటే, ఇది నిజంగా జరిగినపుప్డు మీరు
నమామ్లని నా ఉదేద్శం.

30 ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ మీతో మాటాల్ డను. ఈ లోకాధికారి
వసుత్ నాన్డు. అతనికి నా మీద అధికారం లేదు. 31 నేను నా తండిని
పేమిసుత్ నాన్నని ఈలోకానికి తెలిసేలా,నాతండినాకు ఆజాఞ్ పించింది
ఉనన్ది ఉనన్టుట్ నేను చేసాత్ ను. లేవండి, ఇకక్డి నుంచి వెళాద్ ం.”

15
తోటకు వెళేళ్ దారిలో చెపిప్నమాటలు. దాకష్ చెటుట్ ,దాని తీగెలు

1 “నేను నిజ న దాకష్ తీగని. నా తండి దాకష్ తు. 2 నాలో
ఫలించని పతి కొమమ్నూ ఆయన తీసేసాత్ డు. పళ ళ్ కాసే పతి కొమమ్
ఇంకా ఎకుక్వ పళ ళ్ కాసేలా దానిన్ కతిత్రించి సరిచేసాత్ డు. 3 నేను
మీతో చెపిప్న సందేశం కారణంగామీరు ఇపప్టికే శుదుధ్ లు.

4 నాలో మీరు ఉండండి. మీలో నేను ఉంటాను. కొమమ్ దాకష్
తీగలో ఉంటేనే తపప్ తనంతటతాను ఏ విధంగా ఫలించలేదో,మీరు
కూడా నాలో ఉంటేనే తపప్ ఫలించలేరు. 5 నేను దాకష్ తీగ, మీరు
కొమమ్లు. నాలో ఎవరు ఉంటారో, నేను ఎవరిలో ఉంటానో, ఆ వయ్కి
అధికంగా ఫలిసాత్ డు. ఎందుకంటే, నా నుంచి వేరుగా ఉండి మీరు
ఏమీ చెయయ్లేరు. 6 ఎవ నా నాలో ఉండకపోతే, అతడు తీసి
పారేసిన కొమమ్లా ఎండిపోతారు. వారు ఆ కొమమ్లను పోగుచేసి
మంటలో వేసాత్ రు. అవి కాలిపోతాయి. 7మీరు నాలో, నామాటలు
మీలో ఉంటే, ఎలాంటి కోరి నా అడగండి. అదిమీకు జరుగుతుంది.
8మీరుఅధికంగాఫలించి,నాశిషుయ్లుగాఉంటే,నాతండికిమహిమ
కలుగుతుంది.
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9 తండి ననున్ పేమించినటేట్ నేను మిమమ్లిన్ పేమించాను. నా
పేమలో నిలకడగా ఉండండి. 10 నేను నా తండి ఆజఞ్లు పాటించి
ఆయన పేమలో నిలకడగా ఉనన్టేట్ , మీరు కూడా నా ఆజఞ్లు పాటిసేత్
నా పేమలో నిలకడగా ఉంటారు. 11మీలోనా ఆనందం ఉండాలని,
మీఆనందం పరిపూరణ్ం కావాలని,ఈసంగతులుమీతోమాటాల్ డాను.

12 నేను మిమమ్లిన్ పేమించినటేట్ మీరు ఒకరినొకరు పేమించాలి.
ఇదినా ఆజఞ్. 13సేన్హితుల కోసం తనపాణం పెటిట్న వాడి పేమకనాన్
గొపప్ పేమ లేదు. 14 నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేసేత్ మీరు నాకు
సేన్హితులు.

నూతనసానిన్హితయ్ం
15 “నేను ఇక మిమమ్లిన్ దాసులు అని పిలవను. ఎందుకంటే

దాసుడికియజమానిచేసేది తెలియదు. నేనుమిమమ్లిన్ సేన్హితులని
పిలుసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే, నా తండి నుంచి నేను వినన్వనీన్ మీకు
తెలియజేశాను. 16మీరు ననున్ కోరుకోలేదు. మీరు వెళిళ్ ఫలవంతం
అవావ్లని,మీఫలం నిలకడగాఉండాలని నేనుమిమమ్లిన్ ఎనున్కుని
నియమించాను. నా పేరిట మీరు తండిని ఏది అడిగినా ఇవావ్లని
ఇదిచేశాను. 17మీరు ఒకరినొకరు పేమించాలనిఈసంగతులుమీకు
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

విశావ్సి,లోకం
18 “ఈ లోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షిసేత్, మీకనాన్ ముందు అది ననున్

దేవ్షించిందని తెలుసుకోండి. 19మీరు ఈ లోకానికి చెందిన వా తే
ఈ లోకం దాని సొంతవాళళ్లా మిమమ్లిన్ పేమిసుత్ ంది. కాని,
మీరు లోకానికి చెందిన వారు కాదు. ఎందుకంటే, నేను మిమమ్లిన్
ఈ లోకంలోనుంచి వేరు చేశాను. అందుకే ఈ లోకం మిమమ్లిన్
దేవ్షిసుత్ ంది.

20 “ ‘దాసుడు తనయజమానికంటే గొపప్వాడు కాదు’ అని నేను
మీతోచెపిప్నమాటగురు చేసుకోండి. వారు ననున్హింసిసేత్,మిమమ్లిన్



యోహాను రాసిన సువార 15:21 lviii యోహాను రాసిన సువార 16:4

కూడా హింసిసాత్ రు. వారు నామాట పకారం చేసేత్,మీమాట పకారం
కూడా చేసాత్ రు. 21వారికి ననున్ పంపిన వాడు తెలియదు కాబటిట్ ,
నా పేరిట ఇవనీన్ మీకు చేసాత్ రు. 22 నేను వచిచ్ వారితో మాటాల్ డి
ఉండకపోతే,వారికిపాపం ఉండేది కాదు. కాని, ఇపుప్డు వారిపాపం
నుండి తపిప్ంచుకునే అవకాశం వారికి లేదు.

23 “ననున్ దేవ్షించేవాడు నా తండిని కూడా దేవ్షిసుత్ నాన్డు.
24 ఎవవ్రూ చెయయ్ని కియలు నేను వారి మధయ్ చేయకపోతే వారికి
పాపం ఉండేది కాదు. కాని, వారు నా కారాయ్లు చూసినా ననూన్, నా
తండినీ దేవ్షిసుత్ నాన్రు. 25 ‘కారణం లేకుండా ననున్ దేవ్షించారు’
అనివారిధరమ్శాసంలోఉనన్వాకుక్ నెరవేరేలాఇదిజరుగుతూఉంది.

విశావ్సి, ఆతమ్
26 “తండి దగగ్ర నుంచి మీ దగగ్రికి నేను పంపబోయే ఆదరణకర,

సతయ్ నఆతమ్వచిచ్నపుడు,ఆయనననున్ గురించిసాకష్ ంఇసాత్ డు.
27 మీరు మొదటి నుంచి నాతో ఉనన్వాళేళ్ కాబటిట్ మీరు కూడా
సాకష్ులుగా ఉంటారు.

16
హింసల గురించి శిషుయ్లకు హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:9, 10; లూకా 21:16-19

1 “మీరు తడబడకుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు మీతో
మాటాల్ డాను. 2 వారు మిమమ్లిన్ సమాజ మందిరాలోల్ నుండి
బహిషక్రిసాత్ రు. మిమమ్లిన్ చంపినవారు, దేవుని కోసం మంచి
పని చేసుత్ నాన్మని అనుకునే సమయం వసుత్ ంది. 3 నేను గాని,
తండి గాని వారికి తెలియదు కాబటిట్ అలా చేసాత్ రు. 4 అవి జరిగే
సమయం వచిచ్నపుప్డు,వాటిని గురించి నేను మీతో చెపిప్నవి గురు
చేసుకోవాలని ఈ సంగతులు మీతో చెబుతునాన్ను. నేను మీతో
ఉనాన్ను కాబటిట్ మొదటోల్ ఈ సంగతులు మీతో చెపప్లేదు.
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5 అయితే ఇపుప్డు ననున్ పంపినవాడి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను.
అయినా, ‘నువువ్ ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు?’ అని మీలో ఎవవ్రూ ననున్
అడగడం లేదు. 6 నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపిప్నందుకు మీ
హృదయం నిండా దుఃఖం ఉంది.

లోకం కోసం ఆతమ్ చేసేమూడు విధాల పరిచరయ్
7 “అయినపప్టికీ, నేను మీతో సతయ్ం చెబుతునాన్ను, నేను

వెళిళ్పోవడం మీకు మంచిదే. నేను వెళళ్కపోతే, ఆదరణకర మీ
దగగ్రికి రాడు. కాని నేను వెళేత్, ఆయనను మీ దగగ్రికి పంపిసాత్ ను.
8 ఆదరణకర వచిచ్నపుప్డు, పాపం గురించి, నీతి గురించి, తీరుప్
గురించి లోకానిన్ ఒపిప్సాత్ డు. 9 పజలు నాలో నమమ్కం ఉంచలేదు
గనక పాపం గురించి ఒపిప్సాత్ డు. 10నేను తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను,
మీరు ఇంక ననున్ ఎనన్డూ చూడరు గనక నీతిని గురించి ఒపిప్సాత్ డు.
11 ఈ లోకపాలకుడు తీరుప్ పొందాడు గనక తీరుప్ను గురించి
ఒపిప్సాత్ డు.

ఆతమ్ వెలల్డించనునన్ నూతన సతయ్ం
12 “నేను మీతో చెపేప్ సంగతులు ఇంకా చాలా ఉనాన్యి గాని

ఇపుప్డు మీరు వాటిని అరథ్ం చేసుకోలేరు. 13 అయితే ఆయన,
సతయ్ ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డుమిమమ్లిన్ సంపూరణ్ సతయ్ంలోకి నడిపిసాత్ డు.
ఆయన తనంతట తానే ఏమీ మాటాల్ డడు. ఏం వింటాడో అదే
మాటాల్ డతాడు. జరగబోయేవాటినిమీకు పకటిసాత్ డు. 14ఆయననా
వాటినితీసుకునిమీకు పకటిసాత్ డుకాబటిట్ నాకుమహిమకలిగిసాత్ డు.
15 నా తండికి ఉనన్వనీన్ నావే, అందుచేత ఆ ఆతమ్ నా వాటిని
తీసుకుని మీకు పకటిసాత్ డని నేను చెపాప్ను.

యేసుతనమరణ,పునరుతాథ్ నాలగురించీ, రెండవరాకగురించీ
పవచించడం



యోహాను రాసిన సువార 16:16 lx యోహాను రాసిన సువార 16:25

16 “కొదిద్ కాలం తరువాతమీరు ననున్ ఇక చూడరు. ఆ తరువాత
మరి కొదిద్ కాలానికి మీరు ననున్ చూసాత్ రు.” 17 ఆయన శిషుయ్లోల్
కొంతమంది “ఆయన కొదిద్ కాలంలో మీరు ననున్ ఇక చూడరు. ఆ
తరువాత కొదిద్ కాలంలో మీరు ననున్ చూసాత్ రు, ఎందుకంటే నేను
తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను, అంటునాన్డు. ఇది ఏమిటి? ఆయన
మనతో ఏం చెబుతునాన్డు?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు,
18కాబటిట్ వారు, కొదిద్ కాలం అంటే ఆయన ఉదేద్శం ఏమిటి? ఆయన
ఏం చెబుతునాన్డోమనకు తెలియడం లేదు” అనుకునాన్రు.

19వారు ఈ విషయం తనను అడగాలని ఆతురతతో ఉనాన్రని
యేసు గమనించి వారితో, “ ‘కొదిద్ కాలం తరువాత మీరు ననున్ ఇక
చూడరు. ఆ తరువాత మరి కొదిద్ కాలానికి మీరు ననున్ చూసాత్ రు’
అని నేను అనన్దానికి అరథ్ం ఏమిటని ఆలోచిసుత్ నాన్రా? 20 నేను
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,మీరు శోకంతో ఏడుసాత్ రు, కాని ఈ
లోకం ఆనందిసుత్ ంది. మీకు దుఃఖం కలుగుతుంది, కాని మీ దుఃఖం
ఆనందంగా మారుతుంది. 21 సీ పసవించే సమయం వచిచ్నపుప్డు
పసవ వేదన కలుగుతుంది. కాని, బిడడ్ పుటిట్న తరువాత ఆ బిడడ్ ఈ
లోకం లోకి వచిచ్న ఆనందంలో పసవంలో తాను పడిన బాధ ఆమెకు
ఇక గురు రాదు.

22 “అలాగే, మీరు ఇపుప్డు దుఖపడుతునాన్రు గాని, నేను
మిమమ్లిన్ మళీళ్ చూసాత్ ను. అపుప్డు మీ హృదయం ఆనందిసుత్ ంది.
మీ ఆనందం మీ దగగ్రనుంచి ఎవవ్రూ తీసివేయలేరు. 23 ఆ
రోజున మీరు ననున్ ఏ పశన్లూ అడగరు. నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను,మీరు తండిని ఏదిఅడిగినా,నాపేరిటఆయనమీకు
అది ఇసాత్ డు.

24 ఇంతవరకూ నా పేరిట మీరు ఏమీ అడగలేదు. అడగండి,
అపుప్డుమీఆనందం సంపూరిఅయేయ్లామీరుపొందుతారు. 25ఈ
సంగతులు ఇంతవరకూ తేలికగా అరథ్ం కాని భాషలోమీకు చెపాప్ను.
అయితే ఒక సమయం రాబోతుంది అపుప్డు తండి గురించి సప్షట్ంగా
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చెబుతాను. 26 ఆ రోజున మీరు నా పేరట అడుగుతారు. అయితే
మీకోసం నేను తండికిపారథ్న చేసాత్ నని అనడం లేదు. 27ఎందుకంటే
మీరు ననున్ పేమించి, నేను తండి దగగ్ర నుంచి వచాచ్నని నమామ్రు
కాబటిట్ తండేమిమమ్లిన్పేమిసుత్ నాన్డు. 28నేనుతండిదగగ్రనుంచిఈ
లోకానికి వచాచ్ను. ఇపుప్డు మళీళ్ ఈ లోకానిన్ విడిచి తండి దగగ్రికి
వెళత్ నాన్ను” అనాన్డు.

29 ఆయన శిషుయ్లు, “చూడు, ఇపుప్డు నువువ్ అరథ్ం కానటుట్
కాకుండా, సప్షట్ంగా మాటాల్ డుతునాన్వు. 30 నువువ్ అనీన్ తెలిసిన
వాడివని, నినున్ ఎవరూ పశన్లు అడగవలసిన అవసరం లేదని,
ఇపుప్డు మేము తెలుసుకునాన్ం. దీని వలన నువువ్ దేవుని దగగ్ర
నుంచి వచాచ్వనిమేము నముమ్తునాన్ం” అనాన్రు.

31 యేసు జవాబిసూత్ , “మీరు ఇపుప్డు నముమ్తునాన్రా?
32 మీరందరూ ఎవరి ఇంటికి వారు చెదరిపోయి ననున్ ఒంటరిగా
విడిచిపెటేట్ సమయం రాబోతూ ఉంది. వచేచ్సింది కూడా.
అయినపప్టికీ, నా తండి నాతో ఉనాన్డు కాబటిట్ నేను ఒంటరిని
కాదు. 33 ననున్ బటిట్ మీకు శాంతి కలగాలని నేను ఈ సంగతులు
మీతో చెపాప్ను. ఈ లోకంలో మీకు బాధ ఉంది. కాని రయ్ం
తెచుచ్కోండి. నేను లోకానిన్ జయించాను” అనాన్డు.

17
విజాఞ్ పన పారథ్న

1యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశం పు చూసి, ఇలా అనాన్డు,
“తండీ, సమయం వచిచ్ంది. నీ కుమారుడు నీకు మహిమ
కలిగించేలా, నీ కుమారుడికి మహిమ కలిగించు. 2 నువువ్ నీ
కుమారుడికి అపప్గించిన వారందరికీ ఆయన శాశవ్త జీవం ఇచేచ్లా
మనుషులందరి మీదా ఆయనకు అధికారం ఇచాచ్వు. 3 ఒకే
ఒకక్ సతయ్ దేవుడ న నినూన్, నువువ్ పంపిన యేసు కీసుత్ నూ
తెలుసుకోవడమేశాశవ్తజీవం.
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4 నువువ్ నాకు అపప్గించిన పని పూరి చేసి, భూమి మీద నీకు
మహిమ కలిగించాను. 5 తండీ, ఈ పపంచం ఆరంభానికి ముందు
నీ దగగ్ర నాకు ఎలాంటి మహిమ ఉండేదో, ఇపుప్డు నీ సముఖంలో
ఆ మహిమ మళీల్ నాకు కలిగించు. 6 లోకంలోనుంచి నువువ్ నాకు
అపప్గించిన వారికి నినున్ వెలల్డి చేశాను. వారు నీ వారు. నువువ్
వారిని నాకు అపప్గించావు. వారు నీ వాకుక్ పాటించారు.

7నువువ్నాకు ఇచిచ్నవనీన్ నీ దగగ్ర నుంచి వచిచ్నవేఅని ఇపుప్డు
వారికి తెలుసు. 8 ఎందుకంటే నువువ్ నాకు ఇచిచ్న వాకుక్లు నేను
వారికి ఇచాచ్ను. వారు వాటిని సీవ్కరించి, నిజంగా నేను నీ దగగ్ర
నుండి వచాచ్ననీ, నీవే ననున్ పంపావనీ నమామ్రు.

9 “నేను వారి కోసం పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. ఈ లోకం కోసం కాదు
గాని, నువువ్ నాకు అపప్గించిన వారు నీ వారు కాబటిట్ , వారి కోసమే
పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. 10నావనీన్ నీవి, నీవనీన్ నావి. వారిలో నాకు
మహిమ కలిగింది. 11 నేనింక ఈ లోకంలో ఉండను గాని ఈ పజలు
లోకంలో ఉనాన్రు. నేను నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్ను. పవితుడ న తండీ,
నువువ్ నాకిచిచ్న నీ నామానిన్ బటిట్ , మనం ఏకంగా ఉనన్టేట్ వారూ
ఏకంగా ఉండేలా వారిని కాపాడు. 12 నేను వారితో ఉనన్పుప్డు
నువువ్ నాకు ఇచిచ్న నీ నామానిన్ బటిట్ వారిని కాపాడాను. లేఖనం
నెరవేరేలా, నాశనానికి తగినవాడు తపప్ ఏ ఒకక్రూ నశించకుండా,
వారిని సంర ంచాను.

13 ఇపుప్డు నేను నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్ను. నా ఆనందం వారిలో
సంపూరికావాలనిలోకంలోఉండగానేఈసంగతులు చెబుతునాన్ను.
14 వారికి నీ వాకుక్ ఇచాచ్ను. నేను ఈ లోకానికి చెందినవాణిణ్
కానటేట్ ,వారు కూడాఈలోకానికి చెందినవారు కాదు కాబటిట్ ఈ లోకం
వారిని దేవ్షించింది. 15 నువువ్ ఈ లోకంలో నుంచి వారిని తీసుకు
వెళళ్మని నేనుపారథ్న చేయడం లేదు గాని, దురామ్రుగ్ ని నుంచివారిని
కాపాడమని పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. 16 నేను ఈ లోకానికి చెందినవాణిణ్



యోహాను రాసిన సువార 17:17 lxiii యోహాను రాసిన సువార 17:26

కానటేట్ వారు కూడాఈలోకానికి చెందినవారు కాదు. 17సతయ్ందావ్రా
వారిని పవితం చెయియ్. నీవాకయ్మే సతయ్ం.

18 “నువువ్ ననున్ ఈ లోకంలోకి పంపినటేట్ , నేను వారిని ఈ
లోకంలోకి పంపించాను. 19వారు సతయ్ం దావ్రా పవితులు కావాలని
వారి కోసం ననున్ నేను పవితం చేసుకుంటునాన్ను. 20 నువువ్ ననున్
పంపావని లోకం నమేమ్లా, తండీ, నాలో నువువ్, నీలో నేను ఉనన్టేట్ ,
21వారు మనలో ఏక ఉండాలని వారి కోసంమాతమే నేను పారథ్న
చేయడంలేదు. వారిమాటవలల్ నాలోనమమ్కంఉంచేవారంతాఏక
ఉండాలని వారి కోసం కూడా పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. 22మనం ఏక
ఉనన్టేట్ ,వారు కూడా ఏక ఉండాలని నువువ్ నాకిచిచ్న మహిమను
నేను వారికి ఇచాచ్ను.

23 వారిలో నేను, నాలో నువువ్ ఉనన్ కారణంగా వారు
పరిపూరుణ్ లుగా ఏకంగా ఉనన్ దానిన్ బటిట్ , నువువ్ ననున్ పంపావని,
నువువ్ ననున్ పేమించినటేట్ వారిని కూడా పేమించావని, లోకం
తెలుసుకొనేలా నువువ్ నాకు ఇచిచ్న మహిమను వారికి ఇచాచ్ను.

24 “తండీ, నేను ఎకక్డ ఉంటానో, నువువ్ నాకిచిచ్న వారు నాతో
కూడా అకక్డ ఉండాలని, నువువ్ నాకు ఇచిచ్న మహిమను వారు
చూడాలని నేను ఆశపడుతునాన్ను. ఎందుకంటే భూమికి పునాది
వేయకముందు నుంచే నువువ్ ననున్ పేమించావు.

25 నీతినాయ్యాలు గల తండీ, లోకం నినున్ తెలుసుకోలేదు, కాని
నువువ్ నాకు తెలుసు. నువువ్ ననున్ పంపావని వీరికి తెలుసు.
26 నువువ్ నా పటల్ చూపించిన పేమ వారిలో ఉండాలనీ, నేను
వారిలో ఉండాలనీ, నీ నామానిన్ వారికి తెలియజేశాను. ఇంకా
తెలియజేసాత్ ను.”

18
గేతెస్మనేలోయేసు
మతత్యి 26:36-46;మారుక్ 14:32-42; లూకా 22:39-46
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1యేసు ఇలామాటాల్ డిన తరువాత తన శిషుయ్లతో కలిసి కెదోను
లోయదాటి, అకక్డ ఉనన్ తోటలో పవేశించాడు.

దోహం, అరెసుట్ కావడం
మతత్యి 26:47-56;మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53

2యేసుతనశిషుయ్లతోతరచుఅకక్డికివెళత్ ఉండేవాడుకాబటిట్ ,
ఆయనను పటిట్ంచబోతునన్ యూదాకు కూడా ఆ పదేశం తెలుసు.
3 అతడు నికుల గుంపును, ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు
తనకు ఇచిచ్న దేవాలయఅధికారులను వెంటతీసుకుని,కాగడాలతో,
దీపాలతో ఆయుధాలతో అకక్డికి వచాచ్డు. 4 అపుప్డు యేసు,
తనకు జరుగుతునన్వనీన్ తెలిసినవాడే కాబటిట్ , ముందుకు వచిచ్
వారితో, “మీరు ఎవరి కోసం చూసుత్ నాన్రు?” అని అడిగాడు. 5వారు
“నజరేతు వా నయేసు” అని జవాబిచాచ్రు. యేసు వారితో, “నేనే
ఆయనిన్” అనాన్డు. దోహంతో యేసును పటిట్ంచిన యూదా కూడా
ఆ నికులతో నిలుచుని ఉనాన్డు. 6 ఆయన వారితో, “నేనే” అని
చెపిప్నపుప్డు వారు వెనకిక్ తూలి నేలమీద పడాడ్ రు.

7 ఆయన మళీళ్, “మీరు ఎవరి కోసం చూసుత్ నాన్రు?” అని
అడిగాడు. వారు మళీళ్, “నజరేతు వా న యేసు కోసం” అనాన్రు.
8 యేసు వారితో, “ఆయనిన్ నేనే అని మీతో చెపాప్ను. మీరు నా
కోసమే చూసూత్ ఉంటే,మిగిలిన వారిని వెళిళ్పోనివవ్ండి” అనాన్డు.
9“నువువ్నాకు ఇచిచ్నవారిలోఏఒకక్రినీనేనుపోగొటుట్ కోలేదు”అనే
ఆయన వాకుక్ నెరవేరేలా ఆయన ఈమాట అనాన్డు. 10అపుప్డు
సీమోను పేతురు, తన దగగ్ర ఉనన్ కతిత్ దూసి, పధాన యాజకుని
సేవకుడి కుడి చెవితెగ నరికాడు. ఆసేవకుడి పేరుమలుక్. 11యేసు
పేతురుతో, “కతిత్ని దాని ఒరలో పెటుట్ , తండి నాకు ఇచిచ్న గినెన్లోది
నేను తాగకుండా ఉంటానా?” అనాన్డు.

పధానయాజకుని ముందుయేసు
మతత్యి 26:57-68;మారుక్ 14:53-65; లూకా 22:66-71
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12 అపుప్డు నికుల గుంపు, వారి అధిపతీ, యూదుల
అధికారులు, యేసును పటుట్ కుని బంధించారు. 13 మొదట
ఆయనను అనన్ దగగ్రికి తీసుకువెళాళ్రు. అతడు ఆ సంవతస్రం
పధానయాజకునిగాఉనన్ కయపకుమామ. 14పజలందరి కోసం ఒక
మనిషి చనిపోవడం అవశయ్ం అనియూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడే
ఈ కయప.

యేసు ఎవరో తెలియదని పేతురు నిరాకరణ
మతత్యి 26:69-75;మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:54-62

15 సీమోను పేతురూ, ఇంకొక శిషుయ్డూ, యేసును దూరం
నుంచి వెంబడించారు. ఆ శిషుయ్డు పధాన యాజకుడికి పరిచయం
ఉనన్వాడు కాబటిట్ అతడు పధాన యాజకుని ఇంటి ముంగిటిలోకి
యేసుతో కూడా వెళాళ్డు. 16 కాని, పేతురు గుమమ్ం దగగ్ర బయటే
నిలబడి ఉనాన్డు. అపుప్డు పధాన యాజకుడికి పరిచయం ఉనన్
శిషుయ్డు బయటకు వచిచ్ గుమామ్నికి కాపలా ఉనన్ దాసీతో మాటాల్ డి
పేతురును లోపలికి తీసుకొచాచ్డు. 17 గుమమ్ం దగగ్ర కాపలా ఉనన్
దాసి పేతురుతో, “నువువ్ ఆతని శిషుయ్లోల్ ఒకడివి కదూ?” అంది.
అతడు, “కాదు” అనాన్డు. 18 చలిగా ఉనన్ కారణంగా అకక్డ
ఉనన్ సేవకులు, అధికారులు చలి మంట వేసుకుని దాని చుటూట్
నిలుచుని చలి కాచుకొంటునాన్రు. పేతురు కూడా వారితో నిలుచుని
చలి కాచుకొంటునాన్డు.

19పధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్ల గురించీ,ఆయనఉపదేశం
గురించీ యేసును అడిగాడు. 20 యేసు జవాబిసూత్ , “నేను
బహిరంగంగానేఈలోకంతోమాటాల్ డాను. నేను ఎపుప్డూయూదులు
సమావేశమయేయ్ సమాజ మందిరాలోల్ , దేవాలయంలో ఉపదేశం
చేశాను. చాటుగా ఏమీ మాటాల్ డలేదు. 21 నువువ్ ననున్ ఎందుకు
అడుగుతావు? నేనేంమాటాల్ డానో,నామాటలు వినన్ వారిని అడుగు.
నేనుమాటాల్ డిన సంగతులు ఈ పజలకు తెలుసు” అనాన్డు.
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22యేసు ఇలా అనన్పుప్డు, అకక్డ నిలుచుని ఉనన్ అధికారులోల్
ఒకడు, యేసును తన అరచేతితో చెంప మీద కొటిట్ , “పధాన
యాజకుడికి నువువ్ జవాబిచేచ్ విధానం ఇదేనా?” అనాన్డు.
23యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “నేను ఏ నా తపుప్మాటాల్ డి ఉంటే,
ఆ తపుప్ ఏమిటో చెపుప్. కాని, నేను సరిగానే చెపిప్ ఉంటే, ననున్
ఎందుకు కొడతావు?” అనాన్డు.

24 తరువాత అనన్ బంధితు న యేసును పధాన యాజకుడు
కయప దగగ్రికి పంపాడు. 25 అపుప్డు సీమోను పేతురు నిలుచుని
చలి కాచుకొంటూ ఉనాన్డు. అకక్డునన్ వారు అతనితో, “నువువ్
కూడా అతని శిషుయ్లోల్ ఒకడివి కాదా?” అనాన్రు. పేతురు
ఒపుప్కోలేదు. “కాదు” అనాన్డు. 26 పేతురు ఎవరి చెవి నరికాడో
వాడిబంధువుపధానయాజకుని సేవకులోల్ ఒకడు. వాడు పేతురుతో,
“నువువ్ తోటలో ఆయనతో ఉండడం నేను చూడలేదా?” అనాన్డు.
27పేతురు మళీళ్ ఒపుప్కోలేదు. వెంటనే కోడి కూసింది.

పిలాతు ఎదుటయేసు
మతత్యి 27:1-4;మారుక్ 15:1-5; లూకా 23:1-7, 13, 16

28 వారు యేసును కయప దగగ్రనుంచి రోమా రాజాయ్ధికార
భవనానికి తీసుకు వచాచ్రు. అది తెలల్వారుతూ ఉనన్ సమయం.
పసాక్ భోజనం తినడానికి ముందు ల పడకుండా ఉండడానికి
వారు ఆ రోమా రాజాయ్ధికార భవనంలో పవేశించలేదు. 29 కాబటిట్
పిలాతు బయట ఉనన్ వారి దగగ్రికి వచిచ్, “ఈ మనిషి మీద మీరు
ఏ నేరంమోపుతునాన్రు?” అనాన్డు.

30 వారు అతనితో, “ఇతను దురామ్రుగ్ డు కాకపోతే ఇతనిన్ నీకు
అపప్గించే వారం కాదు” అనాన్రు. 31 అందుకు పిలాతు వారితో,
“అతణిణ్ మీరేతీసుకుపోయిమీధరమ్శాసం పకారంతీరుప్ తీరుచ్కోండి”
అనాన్డు. యూదులు, “ఎవరి నా మరణశికష్ విధించే అధికారం
మాకులేదు”అనాన్రు. 32తానుఎలాంటిమరణంపొందుతాడో,దాని
గురించిఆయనముందుగానేచెపిప్నమాటనెరవేరేలావారుఈమాట
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పలికారు. 33అపుప్డు పిలాతుమళీళ్రోమారాజాయ్ధికారభవనంలోకి
వెళిళ్,యేసును పిలిచి, ఆయనతో, “నువువ్యూదులకు రాజువా?”
అనాన్డు. 34 యేసు జవాబిసూత్ , “ఈ మాట నీ అంతట నువేవ్
అంటునాన్వా, లేక ఎవ నా నా గురించి నీతో చెపాప్రా?” అనాన్డు.
35 అందుకు పిలాతు, “నేను యూదుణిణ్ కాదు. అవునా? నీ సొంత
పజలు, ముఖయ్ యాజకులు, నినున్ నాకు అపప్గించారు. నువేవ్ం
చేశావు?” అని అడిగాడు.

36యేసు, “నా రాజయ్ం ఈ లోకానికి సంబంధించింది కాదు. నా
రాజయ్ంఈలోకానికి సంబంధించిందేఅయితే, నేనుయూదుల చేతిలో
పడకుండా నా సేవకులు పోరాటం చేసేవాళేళ్. నిజానికి నా రాజయ్ం
ఇకక్డిది కాదు” అని జవాబిచాచ్డు. 37అపుప్డు పిలాతు, “అయితే
నువువ్రాజువా??” అనియేసుతోఅనాన్డు. యేసు, “నేనురాజునని
నువువ్ అంటునాన్వు. సతయ్ం గురించి సాకష్ ం చెపప్డానికి నేను
జనిమ్ంచాను. అందుకే నేను ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను. సతాయ్నికి
సంబంధించిన వారందరూ నామాట వింటారు” అని జవాబిచాచ్డు.
38పిలాతు ఆయనతో, “సతయ్ం అంటే ఏమిటి?” అనాన్డు.

యేసుకు మరణ శికష్, బరబాబ్ విడుదల
మతత్యి 27:15-26;మారుక్ 15:6-15; లూకా 23:18-25

అతడు ఇలాఅనన్ తరువాతమళీళ్ బయటకు వెళిళ్యూదులతో,
“ఈ మనిషిలో నాకు ఏ అపరాధం కనిపించ లేదు, 39 పసాక్
సమయంలో నేను ఒకణిణ్ విడుదల చేసే ఆనవాయితీ ఉంది కదా?
కాబటిట్ యూదుల రాజును మీకు విడుదల చెయయ్మంటారా?”
అనాన్డు. 40 అపుప్డు వారు మళీళ్ పెదద్గా కేకలు పెడుతూ, “ఈ
మనిషిని కాదు. బరబాబ్ను విడుదల చెయయ్ండి!” అనాన్రు. బరబాబ్
బందిపోటు దొంగ.
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19
యేసుకు ముళళ్ కిరీటం
మతత్యి 27:27-30;మారుక్ 15:16-20

1 ఆ తరువాత పిలాతు యేసును పటుట్ కుని కొరడాలతో
కొటిట్ంచాడు. 2-3 నికులు ముళళ్తో కిరీటం అలిల్, ఆయన తలమీద
పెటిట్ ఊదారంగు వసం ఆయనకు తొడిగించి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,
“యూదుల రాజా, జయహో,” అని చెపిప్ ఆయనను అర చేతులతో
కొటాట్ రు.

జన సమూహం ఎదుటయేసు
4 పిలాతు మళీళ్ బయటకు వెళిళ్ పజలతో, “ఈ మనిషిలో

ఏ అపరాధం నాకు కనిపించలేదని మీకు తెలిసేలా ఇతణిణ్ మీ
దగగ్రికి బయటకి తీసుకుని వసుత్ నాన్ను” అని వారితో అనాన్డు.
5కాబటిట్ , యేసు బయటకు వచిచ్నపుప్డు ముళళ్ కిరీటం పెటుట్ కుని,
ఊదారంగు వసం ధరించి ఉనాన్డు. అపుప్డు పిలాతు వారితో,
“ఇదిగో ఈ మనిషి!” అనాన్డు. 6 ముఖయ్ యాజకులు,
యూదుల అధికారులు యేసును చూసి, “సిలువ వెయయ్ండి, సిలువ
వెయయ్ండి!” అని, కేకలు వేశారు. పిలాతువారితో, “ఈయనలోనాకు
ఏ అపరాధం కనిపించడం లేదు కాబటిట్ మీరే తీసుకువెళిళ్ ఇతనిన్
సిలువ వెయయ్ండి” అనాన్డు.

7యూదులు పిలాతుతో, “మాకొక చటట్ం ఉంది, అతడు తనను
తాను దేవుని కుమారుడుగా పకటించుకునాన్డు కాబటిట్ , ఆ చటాట్ నిన్
బటిట్ అతడు చావ వలసిందే,” అనాన్రు. 8-9 పిలాతు ఆ మాట విని
ఇంకా ఎకుక్వగా భయపడి,మళీళ్నాయ్యసభలోపవేశించి, “నువువ్
ఎకక్డ నుంచి వచాచ్వు?” అని యేసును అడిగాడు. అయితే
అతనికి ఏ జవాబూ చెపప్లేదు. 10 అపుప్డు పిలాతు ఆయనతో,
“నువువ్ నాతో మాటాల్ డవా? నినున్ విడుదల చెయయ్డానికీ, సిలువ
వెయయ్డానికీ,నాకు అధికారం ఉందని నీకు తెలియదా?” అనాన్డు.
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11యేసు జవాబిసూత్ , “నీకు ఆ అధికారం నుంచి వసేత్ తపప్ నా
మీద నీకు ఏ అధికారం ఉండదు. కాబటిట్ ననున్ నీకు అపప్గించిన
వాడికి ఎకుక్వ పాపం ఉంది” అనాన్డు. 12 అపప్టి నుంచి పిలాతు
యేసును విడుదల చెయాయ్లని పయతన్ం చేశాడు గాని యూదులు
కేకలు పెడుతూ, “నువువ్ ఇతనిన్ విడుదల చేసేత్, సీజరుకు మితుడివి
కాదు. తనను తాను రాజుగా చేసుకునన్వాడు సీజరుకు విరోధంగా
మాటాల్ డినటేట్” అనాన్రు. 13 పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును
బయటికి తీసుకొచిచ్, ‘రాళ ళ్ పరచిన సథ్లం’ లో నాయ్యపీఠం మీద
కూరుచ్నాన్డు. హెబీభాషలో ఆ సథ్లానికి ‘గబబ్తా’ అని పేరు.

రాజును పజలు,యూదుల పెదద్లు చివరిగా తిరసక్రించడం
14 అది పసాక్ సిదధ్పాటు రోజు. ఉదయం ఇంచుమించు ఆరు

గంటల సమయం. అపుప్డు పిలాతు యూదులతో, “ఇదిగో మీ
రాజు!” అనాన్డు. 15వారు కేకలు పెడుతూ, “చంపండి, చంపండి,
సిలువ వేయండి!” అని అరిచారు. పిలాతు వారితో, “మీ రాజును
సిలువ వేయమంటారా?” అనాన్డు. ముఖయ్ యాజకులు “మాకు
సీజరు తపప్ వేరే రాజు లేడు” అనాన్రు.

యేసుకీసుత్ సిలువ
మతత్యి 27:33-54;మారుక్ 15:22-39; లూకా 23:33-47

16 అపుప్డు పిలాతు, సిలువ వేయడానికి యేసును వారికి
అపప్గించాడు. వారు యేసును తీసుకువెళాళ్రు. 17 తన సిలువ
తానేమోసుకుంటూ బయటకు వచిచ్, ‘కపాల సథ్లం’ అనే పాంతానికి
వచాచ్డు. హెబీభాషలో ఆ సథ్లానికి ‘గొలొగ్ తా’ అని పేరు. 18అకక్డ
వారుయేసును,ఇరు పులాఇదద్రుమనుషులమధయ్సిలువవేశారు.

19 పిలాతు, ఒక పలక మీద ‘నజరేతు వా నయేసు,యూదుల
రాజు’ అని రాయించి సిలువకు తగిలించాడు. 20 యేసును
సిలువ వేసిన సథ్లం పటట్ణానికి దగగ్రగా ఉంది. పలక మీద
రాసిన పకటన హీబూ, లాటిన్, గీకు భాషలోల్ రాసి ఉంది కాబటిట్
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చాలా మంది యూదులు దానిన్ చదివారు. 21 యూదుల ముఖయ్
యాజకులు పిలాతుతో, “ ‘యూదుల రాజు’ అని కాకుండా,
అతడు ‘నేను యూదుల రాజును అని చెపుప్కునాన్డు’ అని
రాయించండి” అనాన్డు. 22 పిలాతు, “నేను రాసిందేదో రాశాను”
అని జవాబిచాచ్డు.

23 నికులు యేసును సిలువ వేసిన తరువాత ఆయన వసాలు
తీసుకుని నాలుగు భాగాలు చేసి తలొక భాగం పంచుకునాన్రు.
ఆయన వసం కూడా తీసుకునాన్రు. ఆ వసం కుటుట్ లేకుండా,
అంతా ఒకే నేతగా ఉంది కాబటిట్ , 24 వారు ఒకరితో ఒకరు, “దీనిన్
మనం చింపకుండా, ఇది ఎవరిది అవుతుందో చూడడానికి చీటుల్
వేదాద్ ం” అనాన్రు.
“నా వసాలు తమలోతాము పంచుకునాన్రు,
నా దుసుత్ ల కోసం చీటుల్ వేశారు,”
అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా ఇది జరిగింది. అందుకే నికులు అలా
చేశారు. 25 యేసు తలిల్, ఆయన తలిల్ సోదరి, కోల్పా భారయ్
మరియ,మగద్లేనేమరియ,యేసు సిలువ దగగ్ర నిలుచుని ఉనాన్రు.
26 ఆయన తలిల్, ఆయన పేమించిన శిషుయ్డు దగగ్రలో నిలుచుని
ఉండడం చూసి, యేసు తన తలిల్తో, “అమామ్, ఇదిగో నీ కొడుకు”
అనాన్డు. 27 తరువాత ఆ శిషుయ్నితో, “ఇదిగో నీ తలిల్” అనాన్డు.
ఆ సమయంనుంచి ఆ శిషుయ్డు ఆమెను తన ఇంటోల్ చేరుచ్కునాన్డు.

28దానితరువాత,అనీన్ సమాపత్ం అయాయ్యనియేసుకు తెలుసు
కాబటిట్ , లేఖనం నెరవేరచ్డానికి, “నాకు దాహంగా ఉంది,” అనాన్డు.
29అకక్డేఉనన్పులిసినదా రసం కుండలోసాప్ంజినిముంచి,దానిన్
హిసోస్పు కొమమ్కు చుటిట్ ఆయన నోటికి అందించారు.

30 యేసు, ఆ పులిసిన దా రసం పుచుచ్కుని, “సమాపత్ం
అయియ్ంది” అని, తల వంచి తన ఆతమ్ను అపప్గించాడు.

31అది పండగ సిదధ్పాటు రోజు. సబాబ్తు రోజున దేహాలు సిలువ
మీదే ఉండిపోకూడదు (ఎందుకంటే సబాబ్తు చాలా పాముఖయ్ న
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రోజు) కాబటిట్ , వారి దేహాలు అకక్డ వేలాడకుండా, వారి కాళ ళ్
విరగగొటిట్ ,వారిని కిందకి దింపమనియూదులు పిలాతును అడిగారు.
32కాబటిట్ నికులువచిచ్,యేసుతోకూడాసిలువవేసినమొదటివాడి
కాళ ళ్, రెండవవాడి కాళ ళ్ విరగగొటాట్ రు. 33 వారు యేసు దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు, ఆయన అపప్టికే చనిపోయాడని గమనించి, ఆయన
కాళ ళ్ విరగగొటట్లేదు.

34అయితే, నికులోల్ ఒకడు ఈటెతో ఆయనడొకక్లోపొడిచాడు.
వెంటనే రకం, నీళ ళ్ బయటకు వచాచ్యి. 35 ఇదంతా చూసినవాడు
సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు. అతని సాకష్ ం సతయ్ం. అతడు చెపిప్ంది
సతయ్ం అని అతనికి తెలుసు. ఇది మీరు కూడా నమమ్డానికే.
36 “అతని ఎముకలోల్ ఒకక్ నా విరగదు” అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా
ఇవి జరిగాయి. 37 “వారు తాము పొడిచిన వాని పు చూసాత్ రు,”
అనిమరొక లేఖనం చెబుతూ ఉంది.

సమాధి
మతత్యి 27:57-60;మారుక్ 15:43-47; లూకా 23:50-56

38 ఆ తరువాత, యూదులకు భయపడి రహసయ్ంగా యేసుకు
శిషుయ్డిగా ఉనన్ అరిమతయి యోసేపు, యేసు దేహానిన్ తాను
తీసుకుని వెళాత్ నని పిలాతును అడిగాడు. పిలాతు అందుకు
ఒపుప్కునాన్డు. కాబటిట్ యోసేపు వచిచ్ యేసు దేహానిన్ తీసుకుని
వెళాళ్డు. 39 మొదటోల్ రాతి సమయంలో ఆయన దగగ్రికి వచిచ్న
నికోదేము కూడా ఇంచుమించు ము ఐదు కిలోల బోళం, అగరుల
మిశమానిన్ తనతో తీసుకు వచాచ్డు.

40 వారు యేసు దేహానిన్ తీసుకు వచిచ్ సుగంధ దవాయ్లతో,
నార బటట్లో చుటాట్ రు. ఇది యూదులు దేహాలను సమాధి చేసే
సాంపదాయం. 41 ఆయనను సిలువ వేసిన పాంగణంలో ఉనన్
తోటలో, అంత వరకూ ఎవరినీ పాతిపెటట్ని ఒక కొతత్ సమాధి ఉంది.
42ఆసమాధిదగగ్రగాఉందికాబటిట్ ,ఆరోజుయూదులుసిదధ్పడేరోజు
కాబటిట్ ,వారుయేసును అందులో పెటాట్ రు.
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యేసుకీసుత్ పునరుతాథ్ నం
మతత్యి 28:1-10;మారుక్ 16:1-14; లూకా 24:1-43

1 ఆదివారం ఉదయానేన్ ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే మగద్లేనే
మరియ సమాధి దగగ్రికి వచిచ్ంది. అకక్డ సమాధి ఉంచిన
రాయి తీసి ఉండడం చూసింది. 2 కాబటిట్ ఆమె సీమోను పేతురు
దగగ్రకూ, యేసు పేమించిన మరో శిషుయ్డి దగగ్రకూ పరుగెతుత్ కుని
వెళిళ్ంది. వారితో, “పభువును ఎవరో సమాధిలో నుండి తీసుకు
పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో తెలియడం లేదు” అని
చెపిప్ంది. 3కాబటిట్ పేతురూ, ఆ మరో శిషుయ్డూ వెంటనే బయలుదేరి
సమాధి దగగ్రికి వచాచ్రు.

4వారిదద్రూ కలసి వెళ తుండగా ఆ మరో శిషుయ్డు పేతురు కంటే
వేగంగా పరుగెతిత్ మొదటగా సమాధి దగగ్రికి వచాచ్డు. 5అతడు ఆ
సమాధిలోకి తొంగి చూశాడు. నార బటట్లు అతనికి కనిపించాయి.
కానీ అతడు సమాధిలోకి పవేశించలేదు. 6 ఆ తరువాత సీమోను
పేతురు అతని వెనకాలే వచిచ్ నేరుగా సమాధిలోకి పవేశించాడు.

7 అకక్డ నారబటట్లు పడి ఉండడమూ, ఆయన తలకు కటిట్న
రుమాలు నార బటట్లతో కాకుండా వేరే చోట చకక్గా చుటిట్ పెటిట్
ఉండడమూ చూశాడు. 8ఆ తరువాతమొదట సమాధిని చేరుకునన్
శిషుయ్డు కూడా లోపలి వెళిళ్ చూసి విశవ్సించాడు. 9 అయితే
‘ఆయన చనిపోయిన వారి నుండి బతికి లేవడం తపప్నిసరి’ అనన్
లేఖనం వారింకా గహించలేదు. 10అపుప్డు ఆ శిషుయ్లు తిరిగి తమ
ఇళళ్కు వెళిళ్పోయారు.

యేసు మగద్లేనే మరియకు పతయ్కష్ం కావడం
11కానీ మరియ సమాధి బయటే నిలబడి ఏడుసూత్ ఉంది. ఆమె

సమాధిలోకి వంగి చూసింది. 12 ఆమెకు ఇదద్రు దేవదూతలు
కనిపించారు. వారు తెలల్ని బటట్లు వేసుకుని ఉనాన్రు. యేసు దేహం
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ఉంచిన చోట ఒకడు తల పునా మరొకడు కాళళ్ పునా కూరుచ్ని
ఉనాన్రు. 13 వారు మరియతో “ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్వమామ్?”
అని అడిగారు. దానికి ఆమె, “ఎవరో నా పభువును తీసుకు
వెళిళ్పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో తెలియడం లేదు”
అంది.

14ఆమెఇలాపలికి వెనకిక్ తిరిగిఅకక్డయేసు నిలబడిఉండడం
చూసింది. కానీఆయనను ఆమెగురు పటట్లేదు. 15యేసు, “అమామ్,
ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్వు? ఎవరిని వెతుకుతునాన్వు?” అని ఆమెను
అడిగాడు. ఆమె ఆయనను తోటమాలి అనుకుంది. “అయాయ్,
ఒకవేళ నువువ్ ఆయనను తీసుకు వెళేత్ ఆయనను ఎకక్డ ఉంచావో
చెపుప్. నేను ఆయనను తీసుకుపోతాను” అంది.

16 అపుప్డు యేసు ఆమెను చూసి, “మరియా” అని పిలిచాడు.
ఆమె ఆయన పుకు తిరిగి, “రబూబ్నీ” అని పిలిచింది. రబూబ్నీ
అనే మాటకు హీబూ భాషలో ఉపదేశకుడు అని అరథ్ం. 17యేసు
ఆమెతో, “నేను ఇంకా తండి దగగ్రికి ఎకిక్ పోలేదు. కాబటిట్ ననున్
తాకవదుద్ . కానీ నా సోదరుల దగగ్రికి వెళిళ్ నా తండీ, మీ తండీ,
నా దేవుడూ, మీ దేవుడూ అయిన ఆయన దగగ్రికి ఆరోహణం
అవుతునాన్నని వారికి చెపుప్” అనాన్డు. 18మగద్లేనే మరియ వచిచ్
శిషుయ్లతో, “నేను పభువును చూశాను. ఆయన నాతో ఈమాటలు
చెపాప్డు” అంటూ ఆయనమాటలనీన్ వారికి తెలియజెపిప్ంది.

తోమాలేనపుప్డుయేసు తన శిషుయ్లకు పతయ్కష్ం కావడం
లూకా 24:36-49

19 ఆదివారం సాయంకాలం యూదులకు భయపడి శిషుయ్లు
తామునన్ ఇంటి తలుపులు మూసుకుని ఉనాన్రు. అపుప్డు యేసు
వచిచ్ వారి మధయ్లో నిలబడి, వారితో, “మీకు శాంతి కలుగు
గాక” అనాన్డు. 20 ఆయన అలా చెపిప్న తరువాత వారికి తన
పకక్నూ చేతులనూ చూపించాడు. వారు పభువును చూసి ఎంతో
సంతోషించారు.
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21అపుప్డుయేసు తిరిగి, “మీకు శాంతి కలుగు గాక! తండి ననున్
పంపించిన విధంగానే నేనూమిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను” అనివారితో
చెపాప్డు. 22ఈమాట చెపిప్న తరువాత ఆయన వారి మీద ఊది,
“పరిశుదాధ్ తమ్నుపొందండి. 23మీరు ఎవరిపాపాలను కష్మిసాత్ రోవారి
పాపాలకు కష్మాపణ ఉంటుంది. ఎవరి పాపాలు ఉండనిసాత్ రో అవి
అలా నిలిచి ఉంటాయి” అని చెపాప్డు.

తోమాఉండగాయేసు తన శిషుయ్లకు పతయ్కష్ం కావడం
24 పనెన్ండుమంది శిషుయ్లోల్ ఒక న తోమా యేసు వచిచ్నపుప్డు

వారితో లేడు. ఇతణిణ్ “దిదుమ” అని పిలిచే వాళ ళ్. 25మిగిలిన
శిషుయ్లు, “మేము పభువును చూశాం” అని అతడితో చెపాప్రు.
అపుప్డు అతడు, “నేను ఆయనమేకుల గురును చూడాలి. నావేలు
ఆగాయంరంధంలోఉంచాలి. అలాగేనేనునాచేతినిఆయనపకక్లో
ఉంచాలి. అపుప్డే నేను నముమ్తాను” అనాన్డు.

26 ఎనిమిది రోజు న తరువాత మళీళ్ ఆయన శిషుయ్లు లోపల
ఉనాన్రు. ఈసారి తోమా కూడావారితో ఉనాన్డు. తలుపులు మూసి
ఉనాన్యి. అపుప్డుయేసువారిమధయ్కు వచిచ్, “మీకుశాంతి కలుగు
గాక!” అనాన్డు. 27తరువాతఆయనతోమానుచూసి, “నాచేతులు
చూడు. నీ వేళళ్తో వాటినితాకు. అలాగే నీ చెయియ్ చాచినా పకక్లో
పెటుట్ . విశావ్సిగా ఉండు. అవిశావ్సివి కావదుద్ ” అనాన్డు.

28 దానికి జవాబుగా తోమా, “నా పభూ, నా దేవా” అనాన్డు.
29అపుప్డు యేసు, “నువువ్ ననున్ చూసి నమామ్వు. అయితే ననున్
చూడకుండానే నమిమ్న వారు ధనుయ్లు” అనాన్డు.

యోహాను సువార రాసిన కారణం
30 యేసు కీసుత్ ఇంకా అనేక అదుభ్తాలను తన శిషుయ్ల ఎదుట

చేశాడు. వాటనిన్టినీ ఈ పుసత్కంలో రాయలేదు. 31 కానీ యేసు
దేవుని కుమారుడు కీసుత్ అని మీరు నమమ్డానికీ నమిమ్ ఆయన
నామంలో జీవం పొందడానికీ ఇవనీన్ రాయడం జరిగింది.
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21
ఉతాథ్ నం అయిన కీసుత్ మన సేవకుయజమాని

1ఆతరువాతతిబెరియసముదం ఒడుడ్ నయేసు తననుమరోసారి
కనపరచుకునాన్డు. ఎలాగంటే 2 సీమోను పేతురు, దిదుమ అనే
పేరునన్ తోమా, గలిలయలోని కానా ఊరివా న నతనయేలూ,
జెబెదయి కొడుకులూ, ఇంకా ఆయన శిషుయ్లోల్ మరో ఇదద్రూ కలిసి
ఉనాన్రు.

3సీమోను పేతురు, “నేను చేపలు పటట్డానికి వెళత్ నాన్”అనాన్డు.
మిగిలిన వారు, “మేము కూడా నీతో వసాత్ ం” అనాన్రు. వారంతా
పడవ ఎకిక్ వెళాళ్రు. కానీ ఆ రాతంతా వారు ఏమీ పటట్లేదు.
4 తెలల్వారింది. యేసు ఒడుడ్ న నిలబడి ఉనాన్డు. కానీ ఆయన
యేసు అని శిషుయ్లు గురు పటట్లేదు. 5యేసు, “పిలల్లూ, చేపలు
ఏ నా దొరికాయా?” అని అడిగాడు. “లేదు” అని వాళళ్నాన్రు.”
6 అపుప్డాయన, “పడవకు కుడి పున వలలు వేయండి. మీకు
చేపలు దొరుకుతాయి” అనాన్డు. కాబటిట్ వారు అలాగే చేశారు.
చేపలు నిండుగా పడాడ్ యి. దాంతోవారు వల లాగలేకపోయారు.

కీసుత్ కనుసనన్లోల్ సేవ, ఫలితం
7అపుప్డు యేసు పేమించిన శిషుయ్డు, “ఆయన పభువు!” అని

పేతురుతో చెపాప్డు. ఆయన పభువని సీమోను పేతురు వినగానే
ఇంతకు ముందు తీసివేసిన తన బటట్ మళీళ్ తన వేసుకుని
సముదంలోదూకాడు. 8ఒడుడ్ కి ఇంకా రెండు వందలమూరల దూరం
మాతమే ఉంది. కాబటిట్ మిగిలిన శిషుయ్లు చేపలు ఉనన్ వలని
లాగుతూ ఆ చినన్ పడవలో వచాచ్రు. 9ఒడుడ్ కి రాగానే వారికి అకక్డ
నిపుప్లూ, వాటి న ఉనన్ చేపలూ రొటేట్ కనిపించాయి. 10అపుప్డు
యేసు, “ఇపుప్డు మీరు పటిట్న చేపలోల్ కొనిన్ తీసుకుని రండి” అని
వారికి చెపాప్డు. 11 సీమోను పేతురు పడవ ఎకిక్ వలను ఒడుడ్ కి
లాగాడు. దాంటోల్ 153 పెదద్ చేపలునాన్యి.
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తన సేవకుల అవసరాలు తీరేచ్యజమాని
లూకా 22:35; ఫిలిపీప్ 4:19
అనిన్ చేపలు పడినా వల మాతం పిగిలి పోలేదు. 12 అపుప్డు

యేసు, “రండి,భోజనం చేయండి” అనివారిని పిలిచాడు. అపప్టికి
ఆయన పభువని వారికి తెలిసి పోయింది కాబటిట్ , “నువువ్ ఎవరు”
అని అడిగే సాహసం ఎవరూ చేయలేదు. 13యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను
తీసుకుని వారికి పంచి పెటాట్ డు. అలాగే చేపలు కూడా ఇచాచ్డు.
14యేసు చనిపోయి సజీవుడిగా లేచిన తరవాత శిషుయ్లకి పతయ్కష్ం
కావడం ఇదిమూడోసారి.

సేవకు ఉండవలసిన ఒకే ఒక ఆమోదయోగయ్ న పేరణ
2కొరింతీ 5:14; పక 2:4-5

15వారంతా భోజనం చేసిన తరువాతయేసు సీమోను పేతురును
చూసి, “యోహాను కొడుకు న సీమోనూ, వీళళ్కంటే నువువ్ ననున్
ఎకుక్వగా పేమిసుత్ నాన్వా?” అని పశిన్ంచాడు. అతడు, “అవును
పభూ, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్నని నీకే తెలుసు” అనాన్డు. దానికి
యేసు, “నాగొరెలను మేపు” అని అతనితో చెపాప్డు.

16మరోసారి ఆయన, “యోహాను కొడుకు న సీమోనూ, నువువ్
ననున్ పేమిసుత్ నాన్వా?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. అతడు, “అవును
పభూ, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్నని నీకే తెలుసు” అనాన్డు. దానికి
యేసు, “నాగొరెలకు కాపరిగా ఉండు” అనాన్డు.

17ఆయన మూడోసారి, “యోహాను కొడుకు న సీమోనూ, ననున్
పేమిసుత్ నాన్వా?” అని అడిగాడు. ఇలా ‘ననున్ పేమిసుత్ నాన్వా’ అని
మూడోసారి తనను అడిగినందుకు పేతురు ఇబబ్ంది పడి, “పభూ
నీకు అనీన్ తెలుసు. నినున్ పేమిసుత్ నాన్నని నీకు బాగా తెలుసు”
అనాన్డు.

తన సేవకుని మరణ సమయానిన్, విధానానిన్ యజమాని
నిరణ్యించడం
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అపుప్డు యేసు, “నా గొరెలను మేపు. 18 నువువ్ యువకుడిగా
ఉనన్పుప్డు నీఅంతటనువేవ్ నీ నడుం కటుట్ కుని నీకిషట్ న సథ్లాలకు
తిరిగే వాడివి. కచిచ్తంగా నీకు చెబుతునాన్ను. నువువ్ ముసలి
వాడివి అయినపుప్డు నువువ్ నీ చేతులు చాపుతావు. వేరొకడు నీ
నడుము కటిట్ నీకిషట్ం లేని చోటికి నినున్ మోసుకు పోతాడు” అని
అతనితో చెపాప్డు. 19 దేవుని మహిమ కోసం అతడు ఎలాంటి
మరణంపొందుతాడోదానిన్ సూచిసూత్ ఆయనఈమాటలుచెపాప్డు.
ఇలా చెపిప్ ఆయన, “ననున్ అనుసరించు” అని అతనితో అనాన్డు.

20పేతురు వెనకిక్ తిరిగియేసు పేమించిన వాడూ, పసాక్ పండగ
సందరభ్ంలో భోజన సమయంలో ఆయన పకక్నే కూరుచ్ని ఆయన
ఛాతీని ఆనుకుంటూ, “పభూ నినున్ పటిట్చేచ్ది ఎవరు” అని అడిగిన
శిషుయ్డు తమ వెనకే రావడం చూశాడు.

21 పేతురు అతణిణ్ చూసి, “పభూ, మరి ఇతడి విషయం
ఏమవుతుంది?” అనిఆయనను అడిగాడు. 22దానికియేసు, “నేను
వచేచ్ వరకూ అతడు జీవించి ఉండడంనాకిషట్ తే నీకేమిటి? నువువ్
ననున్ అనుసరించు” అనాన్డు. 23దాంతో ఆ శిషుయ్డు మరణించడు
అనే మాట శిషుయ్లోల్ పాకి పోయింది. అయితే అతడు మరణించడు
అని యేసు చెపప్లేదు గానీ నేను వచేచ్ వరకూ అతడు ఉండడం
నాకిషట్ తే నీకేంటి, అనిమాతమేఅనాన్డు.

24 ఈ సంగతులను గురించి సాకష్మిసూత్ ఇవనీన్ రాసింది ఈ
శిషుయ్డే. ఇతనిసాకష్ ం సతయ్మనిమనకు తెలుసు. 25యేసు చేసిన
పనులు ఇంకాచాలాఉనాన్యి. అవనీన్ వివరించి రాసే గంథాలకు ఈ
భూలోకం సరిపోదనినాకు అనిపిసుత్ ంది.
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