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లూకారాసిన సువార
గంథకర
దీని రచయిత లూకా అని సమకాలీన రచయితలు అందరూ

అభిపాయపడాడ్ రు. లూకా సువార లిని బటిట్ ఇతడు దుయ్డని,
రెండవ తరం ర్సత్వుడని అరథ్ం అవుతునన్ది. సాంపదాయికంగా
ఇతడు యూదేతరుడని అందరి అభిపాయం. ఇతడు ముఖయ్ంగా
సువారికుడు. పౌలుతో కలసి మిషనెరీ పయాణాలోల్ పాలొగ్ నాన్డు
(కొలోసిస్ 4:14; 2 తిమోతి 4:11; ఫిలేమోను 24).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 58 - 61
లూకా తన రచన సరయలో ఆరంభించి రోమ్ లో ముగించాడు.

ముఖయ్ంగా బేతేల్హేము, గలిలయ, యూదయ, యెరూషలేములోల్
గంథ రచన జరిగింది.

సీవ్కర
లూకా ఈ గంథానిన్ తియోఫిలాకు అంకితం చేశాడు. ఈ పేరుకు

అరథ్ం “దేవుణిణ్ పేమించేవాడు.” ఈ వయ్కి అపప్టికే ర్సత్వుడో
లేక ర్సత్వుడిగా మారడానికి అలోచిసుత్ నాన్డో తెలియదు. లూకా
ఇతనిన్ “ఘను న” అని సంబోధించడం వలల్ (1:3) ఇతడొక
రోమా అధికారి అని అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఈ పుసత్కంలో అనేక
సా ధారాలు యూదేతరుల కోసం లూకా రాశాడని సూచిసుత్ నాన్యి.
లూకా ముఖయ్ంగా “మనుషయ్ కుమారుడు,” “దేవుని రాజయ్ం”
(5:24; 19:10; 17:20, 21; 13:18) వంటి విషయాల దృషిట్
కేందీకరించాడు.

పయోజనం
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యేసు జీవిత చరిత కథనం ఆయనున్ మనుషయ్ కుమారునిగా
చూపెడుతునన్ది. తియోఫిలాకు బోధించిన విషయాల గురించి
అతనికి తేటతెలల్ న అవగాహన కలగడం కోసం (1:4) లూకా ఈ
పుసత్కం రాశాడు. ర్సత్వులు హింస ఎదురొక్ంటునన్ సమయంలో
యేసును అనుసరించే వారిలో ఎలాటి హీనత, నిగూఢత లేదని
సమరిథ్ంచడానికి లూకా రాశాడు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు, పరిపూరణ్మానవుడు.

విభాగాలు
1.యేసు పుటుట్ క,బాలయ్ం— 1:5-2:52
2.యేసు పరిచరయ్ ఆరంభం— 3:1 – 4:13
3.యేసు రకష్ణకర— 4:14-9:50
4.యేసు సిలువ దిశగా పయనం— 9:51-19:27
5. యేసు యెరూషలేము జయపవేశం, సిలువ, పునరుతాథ్ నం —
19:28-24:53

పరిచయం
1ఘను న తియొఫిలా, 2మొదటి నుంచీ కళాళ్రా చూసిన వాకయ్

సేవకులు మనకు అపప్గించినటుట్ మన మధయ్ నెరవేరిన కారాయ్లను
గురించి వివరంగా రాయడానికి చాలా మంది పూనుకునాన్రు.
3కాబటిట్ నీకుఉపదేశించినసంగతులు కచిచ్తంగాజరిగాయనినువువ్
తెలుసుకోవాలని వాటిని మొదటి నుండీ పరిశోధించి కూలంకషంగా
తెలుసుకునన్ నేను నీ కోసం 4 వాటనిన్టినీ కమపదధ్తిలో రాయడం
మంచిదని నాకు అనిపించింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను జనన పకటన
5యూదాదేశానికిహేరోదురాజుగాఉనన్ రోజులోల్ అబీయాయాజక

శాఖకు చెందిన జెకరాయ్ అనేయాజకుడు ఉండేవాడు. అతని భారయ్
అహరోను వంశీకురాలు. ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 6వీరిదద్రూ పభువు
ఆజఞ్లు, నాయ్యవిధులనిన్టి విషయంలో నిరపరాధులుగా దేవుని
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దృషిట్లో నీతిమంతులుగా నడుచుకొనేవారు. 7అయితేవారికి పిలల్లు
లేరు. ఎలీసబెతు గొడాలు. అంతేకాదు, వారిదద్రూ వయసు మళిళ్న
వృదుధ్ లు.

8 జెకరాయ్ ఒక రోజు తన శాఖ వారి వంతు వచిచ్నపుప్డు దేవుని
సనిన్ధానంలోయాజకుడుగా సేవ చేసూత్ ఉండగా 9యాజకులు వారి
సంపదాయం పకారం చీటుల్ వేసేత్ పభువు ఆలయం లోపలికి వెళిళ్
ధూపం వేయడానికి అతనికి వంతు వచిచ్ంది. 10 ధూపం వేసే
సమయంలో జనమంతా బయటపారథ్న చేసుత్ నాన్రు.

11పభువు దగగ్ర నుండి వచిచ్న దేవదూత ధూపవేదిక కుడి పున
అతనికి కనిపించాడు. 12 జెకరాయ్ అతనిని చూసి, కంగారుపడి
భయపడాడ్ డు. 13అపుప్డా దూత అతనితో, “జెకరాయ్, భయపడకు.
నీపారథ్న వినబడింది. నీభారయ్ఎలీసబెతు నీకు కొడుకును కంటుంది.
అతనికి యోహాను అని పేరు పెడతావు. 14 అతని మూలంగా నీకు
హరష్ం,మహదానందం కలుగుతుంది. అతడు పుటట్డం వలన చాలా
మంది సంతోషిసాత్ రు.

15 అతడు పభువు దృషిట్కి గొపప్వాడుగా ఉంటాడు, దా రసం
గానీ సారాయి గానీ సేవించడు. తలిల్ గరాభ్న పుటిట్ంది మొదలు
అతడు దేవుని పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఉంటాడు. 16 ఇశాయేలీయులోల్
అనేకమందినివారిపభు న దేవుని పుకుమళిళ్సాత్ డు. 17తండుల
హృదయాలను పిలల్ల పుకు మళిళ్ంచి,అవిధేయులు నీతిమంతుల
జాఞ్ నానిన్ అనుసరించి నడుచుకునేలా చేసాత్ డు. తదావ్రా పభువు
కోసం సిదధ్పాటు కలిగిన పజానీకానిన్ తయారు చేయడానికి అతడు
ఏలీయా ఆతమ్తో బలపభావాలతో పభువుకు ముందుగా వసాత్ డు”
అనాన్డు.

18 దేవదూతతో జెకరాయ్, “ఇది నాకు ఎలా తెలుసుత్ ంది? నేను
ముసలివాణిణ్ , నా భారయ్ కూడా వయసు మళిళ్న వృదుధ్ రాలు”
అనాన్డు 19దూత, “నేను దేవుని సముఖంలో నిలిచేగాబియేలును.
నీతో మాటాల్ డడానికి, ఈ శుభవార నీకు తెలియజేయడానికి దేవుడు
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ననున్ పంపించాడు. 20నామాటలు తగిన కాలంలో నెరవేరతాయి.
అయితేనువువ్వాటినినమమ్లేదు కాబటిట్ ఈసంగతులు జరిగే వరకూ
నువువ్ మూగవాడి మౌనంగా ఉంటావు” అని అతనితో అనాన్డు.

21 పజలు జెకరాయ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ , ఆలయంలో అతడు
ఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్డెందుకో అనుకుంటూ ఉనాన్రు. 22 అతడు
బయటికి వచిచ్ వారితో మాటలాడలేక పోయాడు. ఆలయంలో
అతనికి ఏదో దరశ్నం కలిగిందని వారు గహించారు. అతడు వారికి
గలు చేసూత్ మూగవాడిగా ఉండిపోయాడు. 23 అతడు సేవ చేసే
కాలంపూరి అయిన తరవాత ఇంటికి వెళిళ్ పోయాడు.

24 ఆ రోజు న తరువాత అతని భారయ్ ఎలీసబెతు గరభ్వతి
అయింది. ఆమె ఐదు నెలల పాటు ఇతరుల కంట బడలేదు.
25 ఆమె, “దేవుడు ననున్ కనికరించి మనుషులోల్ నా అవమానానిన్
తొలగించడానికి ఇలా చేశాడు” అనుకుంది.

కీసుత్ జనన పకటన
26 ఎలీసబెతు ఆరవ నెల గరభ్వతిగా ఉండగా దేవుడు తన

దూత గాబియేలును గలిలయలోని నజరేతు అనేఊరిలో 27దావీదు
వంశీకు న యోసేపు అనే వయ్కితో పదానం అయిన కనయ్ దగగ్రికి
పంపించాడు. ఆ కనయ్ పేరు మరియ.

28 ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెతో, “అనుగహం పొందినదానా,
నీకు శుభం. పభువు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు” అని పలికాడు.

29ఆమె ఆమాటకు కంగారు పడిపోయిఈ అభివందనం ఏమిటి
అని ఆలోచించుకొంటుండగా, 30 దూత, “మరియా, భయపడకు.
నీకు దేవుని అనుగహం లభించింది. 31 ఎలాగంటే నీవు గరభ్ం
ధరించి కొడుకును కంటావు. ఆయనకు యేసు అని పేరు పెడతావు.
32ఆయన గొపప్వాడవుతాడు. ఆయనిన్ ‘సరోవ్నన్తుని కుమారుడు’
అంటారు. పభు న దేవుడు ఆయన పూరివ్కు న దావీదు
సింహాసనానిన్ ఆయనకి ఇసాత్ డు. 33 ఆయన యాకోబు సంతతిని
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శాశవ్తంగా పరిపాలిసాత్ డు. ఆయన రాజాయ్నికి అంతం ఉండదు”
అని ఆమెతో చెపాప్డు.

34మరియ, “నేను కనయ్ను గదా, ఇదెలా జరుగుతుంది?” అంది.
35ఆదూత, “పరిశుదాధ్ తమ్ నినున్ ఆవరిసాత్ డు. సరోవ్నన్తుని శకి నినున్
కముమ్కొంటుంది. అందువలల్ పుటట్బోయే పవిత శిశువును దేవుని
కుమారుడు అంటారు. 36 గా నీ బంధువు ఎలీసబెతు కూడా
ముసలితనంలో గరభ్వతిగా ఉంది. గొడాలు అనిపించుకునన్ ఆమెకు
ఇది ఆరవ నెల. 37 దేవునికి అసాధయ్ం ఏమీ లేదు” అని ఆమెతో
చెపాప్డు.

38 అందుకు మరియ, “నేను పభువు పాదదాసిని. నీ మాట
పకారం నాకు జరుగుతుంది గాక” అంది. అపుప్డా దూత
వెళిళ్పోయాడు.

మరియఎలీసబెతును సందరిశ్ంచడం
39-40ఇదిజరిగినకొదిద్కాలానికేమరియలేచియూదయమనయ్ంలో

జెకరాయ్ ఉండే ఊరికి తవ్రగా చేరుకుని ఇంటోల్ కి పోయి ఎలీసబెతుకు
వందనం చేసింది. 41 ఎలీసబెతు ఆ అభివందనం వినగానే,
ఆమె గరభ్ంలో బిడడ్ ఉలాల్ సంగా కదిలాడు. అపుప్డు ఎలీసబెతు
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి గొంతెతిత్ ఇలా అంది.

42 “సీలలో నీవు ధనుయ్రాలివి. నీ గరభ్ఫలం దీవెన పొందినది.
43 నా పభువు తలిల్ నా ఇంటికి రావడం నాకెంత భాగయ్ం! 44 నీ
అభివందనం నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ంలోని బిడడ్ ఆనందంగా
గంతులు వేశాడు. 45 పభువు ఆమెకు వెలల్డి చేసినది తపప్క
జరుగుతుందని నమిమ్న ఆమె ధనుయ్రాలు” అంది.

మరియసోత్ త పాఠం
1సమూ 2:1-10

46అపుప్డు మరియ ఇలాఅంది, “నాఆతమ్ పభువును కీరిసుత్ నన్ది.
47ఆయన తనదాసి దీనసిథ్తిని చూసి దయచూపించాడు.
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48-49నాఆతమ్ నా రకష్కు న దేవునిలోహరిష్సుత్ నన్ది.
సరవ్శకిశాలి నాకు గొపప్ మేళ ళ్ చేశాడు, కాబటిట్ ఇది మొదలు అనిన్

తరాలవారూ ననున్ ధనుయ్రాలు అంటారు. ఆయన నామం
పవితం.

50ఆయన పటల్ భయభకులు గలవారిమీద ఆయన కరుణ కలకాలం
ఉంటుంది.

51 ఆయన తన బాహ వుతో పతాపం కనపరిచాడు. గరివ్షుఠ్ లను,
వారి అంతరంగంలోని ఆలోచనలను బటిట్ చెదరగొటాట్ డు.

52బలవంతులను గదెద్ల నుంచి పడదోసి దీనులను ఎకిక్ంచాడు
53 ఆకలితో ఉనన్ వారికి మంచి ఆహారం దయచేసి ధనికులను వటిట్

చేతులతో పంపివేశాడు.
54-55అబాహామునూఅతనిసంతానానీన్శాశవ్తంగా కరుణతోచూసి,
వారినిజాఞ్ పకం చేసుకుంటాననిమన పితరులకుమాట ఇచిచ్నటుట్ ,
ఆయన తన సేవకు న ఇశాయేలుకు సహాయం చేశాడు.”

56మరియ దాదాపు మూడు నెలలు ఆమెతో ఉండి, ఆ న తన
ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను జననం
57 ఎలీసబెతు నెలలు నిండి కొడుకుని కనన్ది. 58 అపుప్డు

పభువు ఆమె ఇంత గొపప్ జాలి చూపాడని ఆమె ఇరుగుపొరుగు,
బంధువులు విని ఆమెతో కలిసి సంతోషించారు. 59వారు ఎనిమిదవ
రోజున ఆ బిడడ్కు సునన్తి చేయడానికి వచిచ్, తండి పేరును బటిట్
జెకరాయ్ అనినామకరణం చేయబోతుండగా 60తలిల్, “అలాకాదు. ఆ
బాబుకుయోహాను అని పేరు పెటాట్ లి”అంది. 61అందుకు వారు, “నీ
బంధువులోల్ ఆ పేరుగల వారెవరూ లేరు గదా” అని, 62 “వాడికి ఏ
పేరు పెటాట్ లి?” అని తండిని గలతో అడిగారు. 63 అతడు పలక
తెమమ్ని, “బాబు పేరుయోహాను” అని రాశాడు. అందుకు వారంతా
ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 64 వెంటనే అతని నోరు తెరుచుకుంది, నాలుక
సడలి,అతడు దేవుణిణ్ సుత్ తించసాగాడు. 65అదిచూసిచుటుట్ పకక్ల
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కాపురంఉనన్వారికందరికీభయమేసింది. ఈసమాచారంయూదయ
మనయ్ంలో అంతటా చెపుప్కోసాగారు. 66 జరిగిన సంగతులు వినన్
వారంతా పభువు హసత్ం అతనికి తోడుగా ఉండటం చూసి, “ఈ బిడడ్
ఎలాటి వాడవుతాడో!” అనుకునాన్రు. 67 అతని తండి జెకరాయ్
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిపోయిఇలా పలికాడు,
68 “పభు న ఇశాయేలు దేవుడు సుత్ తి పొందు గాక.
ఆయన తన పజలకు దరశ్నమిచిచ్ వారికి విమోచన కలిగించాడు.
69 తన సేవకు న దావీదు వంశంలోనుంచి మన కోసం శకి గల

రకష్కుణిణ్ తీసుకువచాచ్డు.
70-73 మన శతువులబారి నుండీ మనలను దేవ్షించే వారందరి

చేతినుండీ తపిప్ంచి రకష్ణ నిచాచ్డు.
దీనిన్ గురించిఆయనఆదినుంచి తన పరిశుదధ్ పవకలనోటపలికిసూత్

వచాచ్డు.
ఆయన మన పూరీవ్కులను కరుణించడానికీ తన పవిత

ఒడంబడికను,
అంటే మన తండి అయిన అబాహాముకు తాను ఇచిచ్న వాగాద్ నానిన్

జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికీ ఈ విధంగా జరిగించాడు.
74-75మనంమన శతువుల చేతిలోనుంచి విడుదల పొంది,
పరిశుదధ్ంగా బతికిననాన్ళ ళ్ ఆయన సనిన్ధానంలో,
పవితతతోను నాయ్యపవరనతోను ఉంటూ,
భయం లేకుండా ఆయనకు సేవ చేసాత్ ము అనన్దే,
మనపూరీవ్కు న అబాహాముకు ఆయన చేసిన పమాణం.
76-78 ఇకపోతే చినన్వాడా, నినున్ అందరూ సరోవ్నన్తుని పవక

అంటారు.
మన దేవుని మహా వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ ఆయన తన పజల పాపాలు

మనిన్ంచి,
వారికి రకష్ణజాఞ్ నం అనుగహించేలా,
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ఆయన మారాగ్ లను సిదధ్పరచడానికి నీవు పభువుకు ముందుగా
వెళాత్ వు.

79మనపాదాలను శాంతిమారగ్ంలో
నడిపించేలా చీకటిలోను, చావు నీడలోను కూరుచ్నన్ వారి వెలుగు

పకాశిసుత్ ంది.
ఆ మహా వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ నుండి ఆయన మన ఉదయ కాంతి

పసరింపజేశాడు.”
80 ఆ బాలుడు ఎదిగి, ఆతమ్లో బలం పుంజుకుంటూ, ఇశాయేలు

పజానీకం ఎదుటికి వచేచ్దాకా అరణయ్ంలో నివసించాడు.

2
యేసు జననం
మతత్యి 1:18-25; 2:1

1 ఆ రోజులోల్ రోమా పాలనలో ఉనన్ పపంచమంతటా జనసంఖయ్
నిరవ్హించాలని సీజరు అగసట్స్ ఆజాఞ్ పించాడు. 2 ఇది కురేనియస్
సిరియా దేశానికి గవరన్ర్ గా ఉండగా జరిగిన మొదటి జనసంఖయ్.
3 అందులో పేరు నమోదు చేయించుకోవడానికి అంతా తమ
సవ్గామాలకు వెళాళ్రు.

4 యోసేపు కూడా దావీదు వంశంలో పుటిట్నవాడు కాబటిట్ ఆ
జనసంఖయ్లో నమోదు కావడానికి గలిలయలోని నజరేతు నుండి
యూదయలోని బేతెల్హేము అనే పేరునన్ దావీదు ఊరికి వెళాళ్డు.
5 తనకు భారయ్గా పదానం జరిగి గరభ్వతిగా ఉనన్ మరియతో సహా
వెళాళ్డు.

6వారకక్డ ఉనన్ సమయంలో ఆమెకు నెలలు నిండాయి. 7ఆమె
తన తొలిచూలు బిడడ్ను కని,మెతత్ని గుడడ్లతో చుటిట్ , ఆయనను ఒక
పశువుల తొటిట్లో పడుకోబెటిట్ంది. ఎందుకంటే సతంలో వారికి సథ్లం
దొరకలేదు.

గొలల్ వారి సందరశ్నం
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8 ఆ పరిసరాలోల్ కొందరు గొరెల కాపరులు పొలంలో రాతివేళ
తమ మందను కాచుకొంటూ ఉనాన్రు 9 పభువు దూత వారి దగగ్రికి
వచాచ్డు. పభువు తేజసుస్ వారి చుటూట్ పకాశించింది. వారు
హడలిపోయారు.

10 అయితే ఆ దూత, “భయపడకండి. ఇదిగో మీతో సహా
మనుషులందరికీ మహానందకర న శుభవార నేను మీకు తెచాచ్ను.
11 దావీదు ఊరిలో మీకోసం రకష్కుడు పుటాట్ డు, ఈయన పభు న
కీసుత్ . 12మీకు కొండ గురు ఒకటే. ఒక పసికందు మెతత్ని గుడడ్లతో
చుటిట్ పశువుల తొటిట్లో పడుకుని ఉండడం మీరు చూసాత్ రు” అని
వారితో చెపాప్డు. 13 ఉనన్టుట్ ండి అసంఖాయ్కంగా పరలోక దూతల
సమూహం ఆ దూతతోబాటు ఉండి,
14 “సరోవ్నన్త సథ్లాలోల్ దేవునికి మహిమ.
ఆయనకిషట్ న మనుషులకు భూమి మీద శాంతి సమాధానాలు

కలుగు గాక!”
అంటూ దేవుణిణ్ సుత్ తించారు.

15 ఆ దూతలు తమ దగగ్ర నుండి పరలోకానికి వెళిళ్పోయిన
తరువాతఆగొరెల కాపరులు, “జరిగినఈవిషయం పభువుమనకు
తెలియజేశాడు. మనం బేతెల్హేముకు వెళిళ్ చూదాద్ ం పదండి,” అని
ఒకడితోఒకడు చెపుప్కుని 16తవ్రగావెళిళ్,మరియను,యోసేపును,
తొటిట్లో పడుకుని ఉనన్ పసికందును చూశారు. 17 ఆ పసికందును
గురించి దేవదూత తమతో చెపిప్నమాటలు పచారం చేశారు.

18 గొరెల కాపరులు తమతో చెపిప్న సంగతులు వినన్వారంతా
ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయారు. 19 మరియ మాతం ఆ విషయాలనీన్
హృదయంలో మననం చేసుకుంటూ పదిలపరచుకుంది. 20 ఆ
గొరెల కాపరులు తమతో చెపిప్నటుట్ గా తాము వినన్వాటిని,
కనన్వాటిననిన్టిని గురించి దేవుణిణ్ మహిమ పరుసూత్ కీరిసూత్
వెళిళ్పోయారు.
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యేసు సునన్తి ఆచారం
లూకా 1:59

21ఆ బిడడ్కి సునన్తి ఆచారం జరిగించవలసిన ఎనిమిదవ రోజున,
ఆయన గరభ్ంలో పడక మునుపు దేవదూత పెటిట్న యేసు అనే
పేరు వారు ఆయనకు పెటాట్ రు. 22-24 మోషే ధరమ్శాసం పకారం
శుదీధ్కరణ దినాలుపూరి అయినాయి. “పతి తొలిచూలు మగబిడడ్ను
పభువుకు పతిషఠ్ చేయాలి” అని పభువు ధరమ్శాసంలో రాసి ఉంది.
కాబటిట్ ఆయనను పభువుకు పతిషిఠ్ ంచడానికి, పభువు ధరమ్శాసంలో
రాసి ఉనన్టుట్ గువవ్ల జతను గానీ రెండు పావురం పిలల్లను గానీ
బలిగా సమరిప్ంచడానికి వారు ఆయనను యెరూషలేముకు తీసుకు
వెళాళ్రు.

సుమెయోను ఆరాధన, పవచనం
25 యెరూషలేములో సుమెయోను అనే ఒక వృదుధ్ డు ఉనాన్డు.

అతడు నాయ్యవంతుడు, భకిపరుడు. ఇశాయేలుకు కలగబోయే
ఆదరణ కోసం ఎదురు చూసేవాడు. పరిశుదాధ్ తమ్ అతని ఉనాన్డు.
26 అతడు పభువు అభిషికుణిణ్ చూడకుండా చనిపోడని అతనికి
పరిశుదాధ్ తమ్ వెలల్డించాడు. 27 ఆ రోజు అతడు ఆతమ్వశు
దేవాలయంలోకి వచాచ్డు. ధరమ్శాస పదధ్తి పకారం ఆయన
విషయంలో జరిగించడానికి తలిల్దండులు చంటి బిడడ్ యేసును
దేవాలయంలోకి తెచాచ్రు. 28 సుమెయోను తన చేతులోల్ ఆయనను
ఎతుత్ కుని దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ ఇలా అనాన్డు,
29 “పభూ, ఇపుప్డు నీమాట చొపుప్న శాంతితో నీ సేవకుణిణ్ కడతేరి

పోనిసుత్ నాన్వు గదా!
30-32 అనయ్జనులకు నినున్ వెలల్డించే వెలుగుగా, నీ పజ న

ఇశాయేలుకు మహిమగా
నీవు పజలందరి ఎదుట సిదధ్ం చేసిన నీ రకష్ణ నేను కళాళ్రా

చూశాను.”
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33 యోసేపు, ఆయన తలీల్ ఆయనను గురించి సుమెయోను
చెపిప్న మాటలు విని ఆశచ్రయ్పోయారు. 34అతడు వారిని దీవించి,
మరియతో ఇలా అనాన్డు, “అనేకమంది హృదయాలోచనలు
బయట పడేలా, ఇశాయేలులో చాలా మంది పడడానికీ లేవడానికీ
వివాదాసప్ద న చిహన్ంగా దేవుడు ఈయనను నియమించాడు.
35అంతేగాక నీ హృదయంలోకి ఒక కతిత్ దూసుకు పోతుంది.”

అనాన్ ఆరాధన
36దేవునిమూలంగా పలికే అనాన్ అనే ఆమె కూడాఅకక్డ ఉంది.

ఆమెది ఆషేరు గోతం, ఆమె పనూయేలు కుమారె. ఆమె పెళళ్యి
ఏడు సంవతస్రాలు భరతో కాపురం చేసి వృదాధ్ పయ్ంలో, 37 ఎన
నాలుగేళళ్ వయసు వరకూ వితంతువుగా ఉండిపోయింది. ఆమె
దేవాలయంలోనే ఉంటూ ఉపవాస పారథ్నలతో రేయింబవళ ళ్ సేవ
చేసూత్ ఉండేది. 38 ఆమె కూడా ఆ సమయంలోనే లోపలికి వచిచ్
దేవుణిణ్ కొనియాడి, యెరూషలేము విముకి కోసం ఎదురు చూసుత్ నన్
వారందరితో ఆ బిడడ్ను గురించిమాటాల్ డుతూ ఉంది.

నజరేతుకు తిరిగి రాక
39 ఆ విధంగా యోసేపు, మరియ పభువు ధరమ్శాసం చొపుప్న

ఆచారాలనీన్ పూరి చేసుకుని గలిలయలోని తమ సవ్గామం
నజరేతుకు వెళిళ్పోయారు. 40 పసివాడు ఎదుగుతూ, బలపడుతూ
జాఞ్ నంలో ఎదుగుతూ ఉనాన్డు. దేవుని దయఆయనమీద ఉంది.

యేసుయెరూషలేముయాత
41 పసాక్ పండగపుప్డు ఆయన తలిల్దండులు ఏటేటా

యెరూషలేముకు వెళళ్డం కదుద్ . 42 ఆయన పనెన్ండేళళ్ పాయంలో
వాడుక చొపుప్న వారు ఆ పండగకు యెరూషలేము వెళాళ్రు. 43 ఆ
రోజులు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళ తుండగా బాల యేసు
యెరూషలేములో ఉండిపోయాడు. ఆయన తలిల్దండులకు ఆ
సంగతి తెలియలేదు.
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44 ఆయన గుంపులో ఉనాన్డనుకుని, ఒక రోజు పయాణం
చేసి, తమ బంధువులోల్ , అయినవారిలో ఆయనను వెదకసాగారు.
45 ఆయన కనబడక పోవడంతో ఆయనను వెదుకుక్ంటూ
యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు. 46 అపప్టికి మూడు రోజు ంది.
ఆయన ఆలయంలో ఉపదేశకుల మధయ్ కూరుచ్ని, వారి మాటలు
వింటూ వారిని పశన్లడుగుతూ ఉండగా చూశారు. 47 ఆయన
మాటలు వినన్ వారందరూ ఆయన పజఞ్కు, పతుయ్తత్రాలకు
అబుబ్రపడాడ్ రు.

48 ఆయన తలిల్దండులు ఆయనను చూసి ఎంతో
ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆయన తలిల్, “కుమారా, ఎందుకిలా చేశావు? మీ
నానన్, నేను ఆందోళనగా నినున్ వెదకుతునాన్ం” అంది. 49అందుకు
ఆయన, “మీరెందుకు ననున్ వెతుకుతునాన్రు? నేను నా తండి
పనుల మీద ఉండాలని మీకు తెలియదా?” అనాన్డు. 50 కానీ
ఆయన తమతో చెపిప్ందేమిటోవారికి అరథ్ం కాలేదు.

51 అపుప్డు ఆయన వారితో కలిసి బయలుదేరి నజరేతుకు
వచిచ్ వారికి లోబడి ఉనాన్డు. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టినీ
తన హృదయంలో భదం చేసికుంది. 52 యేసు జాఞ్ నంలోనూ,
వయసులోనూ, దేవుని దయలోనూ,మనుషుల దయలోనూ దినదిన
పవరథ్మానమవుతూ ఉనాన్డు.

3
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మతత్యి 3:1-12;మారుక్ 1:1-8;యోహా 1:6-8; 15-36

1 సీజరు తిబెరియస్ పాలించిన పదిహేనవ సంవతస్రంలో పొంతి
పిలాతు యూదయకు గవరన్ర్. హేరోదు గలిలయకు చతురాథ్ ధికారి.
అతని సోదరుడు ఫిలిపుప్ ఇతూరయకూ, తకోనీతి పాంతాలకూ
పాలకుడు. లుసానియ అబిలేనే పరగణాకు రాషాట్ ర్ధికారి. 2 అనన్,
కయప ముఖయ్ యాజకులు. అపుప్డు అరణయ్ంలో ఉనన్ జెకరాయ్
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కుమారుడు యోహాను దగగ్రికి దేవుని వాకుక్ వచిచ్ంది. 3 అతడు
యొరాద్ ను నదీ పాంతమంతా తిరుగుతూ పాపకష్మాపణ కోసం
పశాచ్తాత్ పానిన్ సూచించే బాపిత్సానిన్ పకటించాడు. 4యెషయాపవక
వాకుక్ల గంథంలో ఇలారాసి ఉంది,
“అరణయ్ంలో ఒక కేక వినిపిసుత్ నన్ది. పభువు కోసం దారి సిదధ్ం

చేయండి.
ఆయనబాటలు తినన్గా చేయండి.
5 పతి లోయనూ పూడాచ్లి. పతి పరవ్తానీన్, మెరకనూ పలల్ం

చేయాలి.
వంకర దారులు సరి అవుతాయి. గరుకు బాటలు నునుపు

అవుతాయి.
6పజలందరూ దేవుని రకష్ణను చూసాత్ రు.”

7అతడు తన దగగ్ర బాపిత్సం పొందడానికి గుంపులు గుంపులుగా
వచిచ్నవారితో, “సరప్ సంతానమా,రాబోయేఉగతతపిప్ంచుకొమమ్ని
మిమమ్లిన్ ఎవరు హెచచ్రించారు? 8 పశాచ్తాత్ పానికి తగిన ఫలాలు
ఫలించండి. అబాహాముమాకు తండిఅనిమీలోమీరు చెపుప్కోవదుద్ .
దేవుడు ఈ రాళల్ నుండి అబాహాముకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడని
మీతో చెపునాన్ను. 9 ఇపప్టికే చెటల్ వేరుకు గొడడ్లి ఆనించి ఉంది.
కాబటిట్ మంచి పళ ళ్ కాయని పతి చెటుట్ నూ నరికి మంటలోల్ వేసాత్ డు”
అని చెపాప్డు.

10అపుప్డు గుంపులో కొంతమంది, “అయితేమేమేం చేయాలి?”
అని అతనిన్ అడిగారు. 11 అతడు, “రెండు అంగీలు ఉనన్వాడు
అసలు లేని వాడికి ఒకటి ఇవావ్లి,భోజనం ఉనన్వాడు కూడా ఆలాగే
చేయాలి” అని చెపాప్డు. 12 పనున్ వసూలు చేసే వారు కూడా
బాపిత్సం పొందడానికి వచిచ్, “బోధకా, మేమేం చేయాలి?” అని
అతనిన్ అడిగారు. 13 అతడు, “మీరు వసూలు చేయాలిస్న దాని
కంటే ఎకుక్వ తీసుకోవదుద్ ” అనివారితో చెపాప్డు.

14 “మా సంగతేంటి? మేమేం చేయాలి?” అని కొంతమంది
నికులు కూడా అడిగారు. “ఎవరి దగగ్ర నుంచీ అకమంగా డబుబ్
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తీసుకోవదుద్ . అనాయ్యంగా ఎవరి మీదా నేరం మోపవదుద్ . మీ
జీతంతో తృపిత్పడండి” అని అతడు వారితో చెపాప్డు.

15 కీసుత్ కోసం పజలు ఆశతో ఎదురు చూసూత్ , యోహానే కీసుత్
అయి ఉంటాడని అని అందరూ లోలోపల అనుకుంటునాన్రు.
16 వారందరికీ యోహాను ఇలా జవాబిచాచ్డు, “నేను నీళల్లో మీకు
బాపిత్సమిసుత్ నాన్ను, అయితే నాకనాన్ శకి గలవాడు వసుత్ నాన్డు.
ఆయన చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా నేను తగను. ఆయన
పరిశుదాధ్ తమ్తో అగిన్తో మీకు బాపిత్సమిసాత్ డు. 17 తన కళళ్ం బాగు
చేయడానికి తూరాప్రబటేట్ ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉంది.
తన గిడడ్ంగిలో గోదుమలు పోసి, పొటుట్ ను ఆరిపోని మంటలోల్
కాలిచ్వేసాత్ డు.”

18 అతడు ఇంకా చాలా మాటలు చెపిప్ పజలను హెచచ్రిసూత్
సువార పకటించాడు. 19అయితే రాషాట్ ర్ధికారి హేరోదు చేసిన చెడు
పనులనిన్టి విషయం, అతని సోదరుని భారయ్ హేరోదియ విషయం
యోహాను అతనిన్ మందలించాడు. 20హేరోదు అంతవరకూ తాను
చేసిన చెడడ్ పనులు చాలవనన్టుట్ యోహానును బంధించి చెరసాలలో
పెటాట్ డు.

యేసు బాపిత్సం
మతత్యి 3:13-17;మారుక్ 1:9-11

21 పజలంతా బాపిత్సం పొందుతూ ఉనన్పుప్డు యేసు కూడా
బాపిత్సం పొందాడు. ఆయన పారథ్న చేసూత్ ఉనన్పుడు ఆకాశం
తెరుచుకుంది. 22పరిశుదాధ్ తమ్ పావురం రూపంలోఆయనమీదికి దిగి
వచాచ్డు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి ఒక సవ్రం వినిపించింది. “నీవు
నా పియ కుమారుడివి. నీవంటే నాకెంతో ఆనందం.”

యేసు తలిల్ మరియ వంశ వృకష్ం
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23 యేసు తన పని మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన వయసుస్
సుమారు ము సంవతస్రాలు. ఆయన యోసేపు కొడుకు (అని
పజలు ఎంచారు). యోసేపుహేలీ కొడుకు.

24 హేలీ మతత్తు కొడుకు. మతత్తు లేవి కొడుకు. లేవి మెలీక్
కొడుకు.

25 మెలీక్ యనన్ కొడుకు. యనన్ యోసేపు కొడుకు. యోసేపు
మతత్తీయకొడుకు. మతత్తీయఆమోసుకొడుకు. ఆమోసునాహోము
కొడుకు. నాహోము ఎసిల్ కొడుకు. ఎసిల్ నగగ్యి కొడుకు.

26 నగగ్యి మయతు కొడుకు. మయతు మతత్తీయ కొడుకు.
మతత్తీయ సిమియ కొడుకు. సిమియయోశేఖు కొడుకు. యోశేఖు
యోదాకొడుకు.

27 యోదా యోహనన్ కొడుకు. యోహనన్ రేసా కొడుకు. రేసా
జెరుబాబ్బెలు కొడుకు. జెరుబాబ్బెలు షయలీత్యేలు కొడుకు.
షయలీత్యేలు నేరి కొడుకు.

28నేరిమెలీక్ కొడుకు. మెలీక్ అదిద్ కొడుకు. అదిద్ కోసాము కొడుకు.
కోసాము ఎలమ్దాము కొడుకు. ఎలమ్దాము ఏరు కొడుకు.

29 ఏరు యెహోషువ కొడుకు. యెహోషువ ఎలీయెజెరు కొడుకు.
ఎలీయెజెరుయోరీము కొడుకు. యోరీముమతత్తు కొడుకు. మతత్తు
లేవి కొడుకు.

30 లేవి షిమోయ్ను కొడుకు. షిమోయ్ను యూదా కొడుకు. యూదా
యోసేపు కొడుకు. యోసేపు యోనాము కొడుకు. యోనాము
ఎలాయ్కీము కొడుకు.

31ఎలాయ్కీముమెలెయాకొడుకు. మెలెయామెనాన్కొడుకు. మెనాన్
మతత్తా కొడుకు. మతత్తా నాతాను కొడుకు. నాతాను దావీదు
కొడుకు.

32దావీదు యెషష్యి కొడుకు. యెషష్యి ఓబేదు కొడుకు. ఓబేదు
బోయజు కొడుకు. బోయజు శలామ్ను కొడుకు. శలామ్ను నయసోస్ను
కొడుకు.
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33 నయసోస్ను అమీమ్నాదాబు కొడుకు. అమీమ్నాదాబు అదిమ్ను
కొడుకు. అదిమ్ను అరీన్ కొడుకు. అరీన్ ఎసోము కొడుకు, ఎసోము
పెరెసు కొడుకు. పెరెసుయూదా కొడుకు.

34యూదాయాకోబుకొడుకు.యాకోబుఇసాస్కు కొడుకు. ఇసాస్కు
అబాహాము కొడుకు. అబాహాము తెరహ కొడుకు. తెరహ నాహోరు
కొడుకు.

35నాహోరు సెరూగు కొడుకు. సెరూగు రయూ కొడుకు. రయూ
పెలెగు కొడుకు. పెలెగు హెబెరు కొడుకు. హెబెరు షేలహ కొడుకు.

36 షేలహ కేయినాను కొడుకు. కేయినాను అరప్కష్దు కొడుకు.
అరప్కష్దు షేము కొడుకు. షేము నోవహ కొడుకు. నోవహ లెమెకు
కొడుకు.

37 లెమెకు మెతూషెల కొడుకు. మెతూషెల హనోకు కొడుకు.
హనోకుయెరెదు కొడుకు.యెరెదుమహలలేలు కొడుకు. మహలలేలు
కేయినాను కొడుకు.

38 కేయినాను ఎనోషు కొడుకు. ఎనోషు షేతు కొడుకు. షేతు
ఆదాము కొడుకు. ఆదాము దేవుని కొడుకు.

4
కీసుత్ విషమ పరీకష్
మతత్యి 4:1-11;మారుక్ 1:12-13

1 యేసు పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి యొరాద్ ను నది నుండి తిరిగి
వచాచ్డు. పరిశుదాధ్ తమ్ ఆయనను అరణయ్ంలోకి నడిపించాడు.
2 అకక్డ నల రోజులు సాతాను ఆయనను విషమ పరీకష్లకు గురి
చేశాడు. ఆ రోజులోల్ ఆయన ఏమీ తినలేదు. ఆ తరువాత ఆయనకు
ఆకలి వేసింది.

3సాతాను ఆయనతో, “నీవు దేవుడి కుమారుడి తే, ఈ రాయిని
రొటెట్ అయిపోమని ఆజాఞ్ పించు” అనాన్డు. 4యేసు, “ ‘మనిషి రొటెట్
వలనమాతమే బతకడు’ అని రాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు.

5 అపుప్డు సాతాను ఆయనను ఎతత్యిన కొండ మీదికి తీసుకు
వెళిళ్, పపంచ రాజాయ్లనీన్ ఒకక్ కష్ణంలో ఆయనకు చూపించాడు.
6 “ఈరాజాయ్ధికారమంతావాటి భవాలతోపాటు నీకిసాత్ ను. దాని
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అధికారం నాదే. అది ఎవరికివవ్డం నా ఇషట్మో వారికిసాత్ ను.
7 కాబటిట్ నీవు నాకు మొకిక్ ననున్ పూజిసేత్ ఇదంతా నీదే” అని
ఆయనతో చెపాప్డు. 8 అయితే యేసు, “ ‘నీ దేవు న పభువును
పూజించి ఆయనను మాతమే సేవించాలి’ అని రాసి ఉంది” అని
జవాబిచాచ్డు.

9 ఆ తరువాత సాతాను యేసును యెరూషలేముకు తీసుకువెళిళ్
దేవాలయ గోపురం ఉంచి, “నీవు దేవుని కుమారుడి తే ఇకక్డ
నుండి కిందికి దూకు.
10 ‘దేవుడు నినున్ కాపాడడానికి నినున్ గురించి తన దూతలకు

ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
11 నీ పాదాలకు రాయి తగలకుండా వారు నినున్ తమ చేతులోల్

ఎతిత్పటుట్ కుంటారు’
అని రాసి ఉంది గదా,” అని ఆయనతో అనాన్డు.

12 అయితే యేసు, “ ‘నీ దేవు న పభువును పరీ ంచకూడదు’
అని రాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు. 13 సాతాను, యేసును
అనిన్ రకాలుగా పరీ ంచడం ముగించి మరొక అవకాశం వచేచ్వరకూ
ఆయనను విడిచి వెళిళ్పోయాడు.

యేసు గలిలయతిరిగి రావడం
మతత్యి 4:12-16;మారుక్ 1:14

14 అపుప్డు యేసు పరిశుదాధ్ తమ్ శకితో గలిలయకు తిరిగి
వెళిళ్పోయాడు. ఆయనను గురించిన సమాచారం ఆ పాంతమంతా
వాయ్పించింది. 15 ఆయన వారి సమాజ మందిరాలోల్ బోధిసుత్ ంటే
అందరూ ఆయనను మెచుచ్కునాన్రు.

నజరేతు సమాజమందిరంలో
16 ఒక రోజు తాను పెరిగిన నజరేతుకు ఆయన వచాచ్డు. తన

అలవాటు పకారం విశాంతి దినాన సమాజ మందిరానికి వెళిళ్
చదవడానికి నిలబడాడ్ డు. 17యెషయాపవక గంథంవారు ఆయనకు
అందించారు. ఆయన గంథం విపిప్తే,
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18 “పభువు ఆతమ్ నామీద ఉనాన్డు.
పేదలకు సువార పకటించడానికి ఆయన ననున్ అభిషేకించాడు.
చెరలో ఉనన్ వారికి సేవ్చఛ్, గుడిడ్వారికి చూపు వసుత్ ందని

పకటించడానికీ అణగారినవారిని విడిపించడానికీ,
19 పభువు అనుగహ సంవతస్రం పకటించడానికీ ఆయన ననున్

పంపాడు”
అని రాసిన చోటు ఆయనకు దొరికింది.
20 ఆయన గంథం మూసి సమాజ మందిర పరిచారకునికి ఇచిచ్

కూరుచ్నాన్డు. 21సమాజమందిరంలోఉనన్వారంతాఆయననుతేరి
చూశారు. “మీరు వింటూ ఉండగానే ఈ లేఖనం నెరవేరింది” అని
ఆయనవారితో అనాన్డు.

22అందరూ ఆయనను గురించి గొపప్గా చెపుప్కునాన్రు. ఆయన
నోటి నుంచి వచేచ్ దయాపూరిత న మాటలకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు.
“ఈయనయోసేపు కొడుకు గదా?” అని చెపుప్కునాన్రు. 23ఆయన
వారితో, “ దుయ్డా, నినున్ నీవే బాగు చేసుకో” అనే సామెత నాకు
చెపిప్, కపెరన్హ ములో నీవు చేసిన వాటనిన్టినీ మేము వినాన్ం,
వాటిని ఈ నీ సొంత ఊరులో కూడా చేయమని మీరు తపప్కుండా
నాతో అంటారు” అనాన్డు.

24 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఏ పవకనూ తన సొంత ఊరి
వారు అంగీకరించరు. 25 ఏలీయా పవక రోజులోల్ ఇశాయేలు దేశంలో
చాలామంది వితంతువులు ఉనాన్రు. మూడునన్ర సంవతస్రాలు
ఆకాశం మూసుకుపోయి దేశమంతా తీవ న కరువు రాగా,
26 దేవుడు ఏలీయాను ఎవరి దగగ్రకీ పంపలేదు. సీదోను పాంతంలో
సారెపతు అనేఊరిలోఉనన్ ఒక వితంతువు దగగ్రకే పంపాడు.

27ఎలీషా పవక కాలంలో ఇశాయేలులో ఎందరో కుషుట్ రోగులునాన్,
సిరియావా న నయమాను తపప్ ఎవరూ బాగుపడలేదు.”

28 సమాజ మందిరంలో ఉనన్వారంతా ఆ మాటలు విని
29 ఆగహంతో నిండిపోయి, లేచి ఆయనను ఊరి బయటకు
తోసుకుపోయి కొండ కొముమ్ వరకూ తీసికెళాళ్రు. వారి ఊరు కొండ
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న ఉంది. ఆయనను అకక్డ నుండి పడదోయాలనుకునాన్రు.
30 అయితే ఆయన వారి మధయ్నుంచి తపుప్కుని తన దారిన
వెళిళ్పోయాడు.

కపెరన్హ ములో దయాయ్లు వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 1:23-26

31 అపుప్డాయన గలిలయ పాంతంలోని కపెరన్హ ము అనే
ఊరు వచిచ్, విశాంతి దినాన వారికి బోధించాడు. 32 వారాయన
బోధకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. ఎందుకంటే ఆయన సాధికారికంగా
మాటాల్ డాడు. 33 ఆ సమాజ మందిరంలో అపవిత దయయ్పు ఆతమ్
పటిట్న వాడొకడునాన్డు. అతడు బిగగ్రగా ఇలా కేకలు వేశాడు,
34 “నజరేతువాడా యేసూ, మాతో నీకేం పని? మమమ్లిన్ నాశనం
చేయడానికి వచాచ్వా? నీవెవరో నాకు తెలుసు. నీవు దేవుని
పరిశుదుధ్ డివి.” 35యేసు, “ఊరుకో! ఇతనిలో నుండి బయటకు
రా” అని దయాయ్నిన్ ఆజాఞ్ పించాడు. దయయ్ం అతణిణ్ వారి మధయ్లో
కింద పడేసి అతనికి ఏ హానీ చేయకుండా అతనిలో నుండి బయటికి
వచేచ్సింది. 36 అందరూ ఆశచ్రయ్ పడాడ్ రు. “ఇది ఎలాటి మాట,
ఈయన అధికారంతో పభావంతో దయాయ్లకు ఆజాఞ్ పిసుత్ ంటే అవి
బయటికి వచేచ్సుత్ నాన్యి” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.
37 అపుప్డు ఆయనను గురించిన సమాచారం ఆ చుటుట్ పకక్ల
పాంతమంతాపాకిపోయింది.

పేతురు అతత్కు సవ్సథ్త
మతత్యి 8:14-17;మారుక్ 1:29-38

38 ఆయన సమాజ మందిరం నుండి, సీమోను ఇంటికి వెళాళ్డు.
సీమోను అతత్ తీవ న జవ్రంతో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమెను
బాగు చేయాలనివారాయనిన్ బతిమిలాడారు. 39ఆయనఆమెదగగ్ర
నిలబడిజవ్రానిన్మందలించగానేజవ్రంఆమెను విడిచింది. వెంటనే
ఆమె లేచివారికి సేవ చేయసాగింది.
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40పొదుద్ గుంకుతునన్పుడు అనేక రకాల జబుబ్లునన్ వారినియేసు
దగగ్రికి తెచాచ్రు. వారిలో పతి ఒకక్రి మీదా ఆయన చేతులుంచి
బాగు చేశాడు. 41వారిలో చాలామందిలో నుండి దయాయ్లు, “నీవు
దేవుని కుమారుడివి” అని కేకలు వేసూత్ బయటికి వెళిళ్పోయాయి.
ఆయన కీసుత్ అని వాటికి తెలుసు కాబటిట్ ఆయన వాటిని గదిద్ంచి
వాటినిమాటాల్ డనివవ్లేదు.

42 తెలల్వారినపుప్డు ఆయన బయలుదేరి ఒక ఏకాంత సథ్లానికి
వెళాళ్డు. పజలు గుంపులుగా ఆయనను వెదుకుతూ ఆయన ఉనన్
చోటికి వచాచ్రు. తమ దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోకుండా ఆయనను
ఆపాలని చూశారు. 43 అయితే ఆయన, “నేనింకా చాలా ఊళళ్లో
దేవుని రాజయ్ సువారను పకటించాలి. దీని కోసమే దేవుడు ననున్
పంపాడు” అని వారితో చెపాప్డు. 44 ఆ న ఆయన యూదయ
పాంతమంతటాఉనన్ సమాజమందిరాలోల్ పకటిసూత్ వచాచ్డు.

5
కోకొలల్లుగా చేపలు
యోహా 21:6-8

1 ఒక రోజు యేసు గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరాన నిలబడి ఉనాన్డు.
పజలు గుంపుగూడి ఆయన కి తోసుకువసూత్ దేవుని వాకుక్ వింటూ
ఉనాన్రు. 2 ఆ సరసుస్ తీరాన ఉనన్ రెండు పడవలను ఆయన
చూశాడు. చేపలు పటేట్వారు వాటిలో నుండి దిగి తమ వలలు
కడుకుక్ంటూ ఉనాన్రు.

3 పడవలోల్ సీమోను పడవ ఒకటి. యేసు ఆ పడవ ఎకిక్ ఒడుడ్
నుండి కొంచెం దూరం తోయమని అతనిన్ అడిగాడు. అపుప్డాయన
దానిలో కూరుచ్ని పజలకు బోధించాడు.

4 ఆయన మాటాల్ డడం అయిపోయిన తరువాత సీమోనుతో,
“పడవను లోతుకు నడిపి చేపలు పటట్డానికి వలలు వెయియ్”
అనాన్డు. 5 సీమోను, “సావ్మీ, రాతంతా మేము కషట్పడాడ్ ం గాని
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ఏమీ దొరకలేదు. అయినా నీ మాటను బటిట్ వల వేసాత్ ను” అని
ఆయనతో అనాన్డు. 6 వారలా చేసినపుప్డు విసాత్ రంగా చేపలు
పడి వారి వలలు పిగిలి పోసాగాయి. 7వారు వేరే పడవలోల్ ని తమ
సహచరులను వచిచ్ తమకు సహాయం చేయమని వారికి గలు
చేశారు. వారు వచిచ్ రెండు పడవల నిండా చేపలు ఎంతగా
నింపారంటే ఆ బరువుకు పడవలు మునిగిపోసాగాయి.

8 సీమోను పేతురు అది చూసి, యేసు మోకాళళ్ ముందు
పడి, “పభూ, నేను పాపాతుమ్ణిణ్ , ననున్ విడిచి వెళ ళ్” అనాన్డు.
9ఎందుకంటే అతడూ అతనితో ఉనన్ వారంతాతాము పటిట్న చేపలు
చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.

10 వీరిలో సీమోను జతగాళ ళ్ జెబెదయి కుమారులు యాకోబు,
యోహాను కూడా ఉనాన్రు. అందుకు యేసు సీమోనుతో,
“భయపడకు! ఇపప్టి నుంచి నీవు మనుషులను పటేట్
వాడివవుతావు” అనాన్డు. 11 వారు పడవలను ఒడుడ్ కు చేరిచ్
అనీన్ వదిలేసి ఆయనను అనుసరించారు.

యేసు కుషట్రోగిని సవ్సథ్పరచడం
మతత్యి 8:2-4;మారుక్ 1:40-44

12యేసు ఒక ఊరిలో ఉనన్పుప్డు ఒళల్ంతా కుషుట్ రోగంతో ఒకడు
వచాచ్డు. యేసును చూడగానే అతడు సాగిలపడి, “పభూ!
నీకిషట్ తే ననున్ బాగు చేయగలవు”అని ఆయనను వేడుకునాన్డు.
13అపుప్డుయేసు తన చెయియ్చాపిఅతనిన్తాకి, “నాకిషట్మే. బాగు
పడు” అనాన్డు. వెంటనే అతని కుషుట్ వాయ్ధి పోయింది. 14 “ఈ
విషయం ఎవరికీ చెపప్వదుద్ . అయితే వెళిళ్ యాజకునికి కనబడు.
వారికి సాకష్ ంగా శుదిధ్ కోసం మోషే విధించిన దానిన్ అరిప్ంచు” అని
యేసు అతనిన్ ఆదేశించాడు.

15 అయితే ఆయనను గురించిన సమాచారం ఇంకా ఎకుక్వగా
వాయ్పించింది. పజలు గుంపులు గుంపులుగా, ఆయన బోధ
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వినడానికీ తమ రోగాలను బాగుచేసుకోడానికీ వచాచ్రు. 16అయితే
ఆయన తరచుగా జన సంచారం లేని చోటులకు వెళిళ్పోయి పారథ్న
చేసుకునేవాడు.

పకష్వాత రోగి సవ్సథ్త
మతత్యి 9:2-8;మారుక్ 2:1-12

17 ఒక రోజు ఆయన బోధిసుత్ నన్పుడు గలిలయ, యూదయ
పాంతాలోల్ ని చాలా ఊళళ్ నుండీ యెరూషలేము నుండీ వచిచ్న
పరిసయుయ్లూ ధరమ్శాసోపదేశకులూ అకక్డ కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
సవ్సథ్పరచే పభువు శకి ఆయనలోఉంది.

18 కొందరు మనుషులు పకష్వాత రోగిని పరుపు మీద మోసుకు
వచాచ్రు. అతణిణ్ లోపలికి తెచిచ్, ఆయన ముందు ఉంచాలని
చూశారు గాని 19 పజలు కికిక్రిసి ఉండడం చేత అతణిణ్ లోపలికి
తేవడానికి వీలు కాలేదు. కాబటిట్ ,వారు ఇంటికపుప్మీదికెకిక్ పెంకులు
తీసి పరుపుతోపాటు రోగిని సరిగాగ్ యేసు ముందే దింపారు.

20 యేసు వారి విశావ్సం చూసి, “అయాయ్, నీ పాపాలకు
కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు. 21 శాసులూ పరిసయుయ్లూ,
“దేవదూషణ చేసుత్ నన్ ఇతడు ఎవడు? దేవుడు తపప్పాపాలు ఎవరు
కష్మించగలరు?” అనుకునాన్రు 22యేసు వారి ఆలోచన గహించి,
“మీరు మీ హృదయాలోల్ అలా ఎందుకు ఆలోచిసుత్ నాన్రు? 23 ఏది
సులభమంటారు? ‘నీ పాపాలు కష్మిసుత్ నాన్ను’ అనడమా, ‘లేచి
నడువు’ అనడమా? 24అయితే మనుషయ్కుమారుడికి భూమి మీద
పాపాలు కష్మించేఅధికారంఉందనిమీరుతెలుసుకోవాలి”అనాన్డు.
తరువాత పకష్వాత రోగిని చూసి, “లేచి, నీ పరుపు తీసుకుని

ఇంటికి వెళ ళ్” అనాన్డు. 25 వెంటనే వాడు వారి ముందే లేచి
నిలబడి, తాను పడుకునన్ పరుపు ఎతుత్ కుని, దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్
తన ఇంటికి వెళాళ్డు. 26 అందరూ విసమ్యం చెంది, “ఈ రోజు
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విచిత న విషయాలు చూశాం” అని దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ భయంతో
నిండిపోయారు.

మతత్యికి పిలుపు
మతత్యి 9:9;మారుక్ 2:13-14

27 ఆ తరువాత ఆయన బయటికి వెళిళ్ పనున్లు వసూలు చేసే
లేవీ అనే ఒక వయ్కిని చూశాడు. అతడు పనున్లు కటిట్ంచుకొనే చోట
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఆయన అతనితో, “నా వెంట రా” అనాన్డు.
28 అతడు అంతా విడిచిపెటిట్ , లేచి ఆయనను అనుసరించాడు.
29 లేవీ తన ఇంటోల్ ఆయనకు గొపప్ విందు చేశాడు. చాలా మంది
పనున్లు వసూలు చేసే వారూ వేరే వారూ వారితో కూడ భోజనానికి
కూరుచ్నాన్రు.

మతాధికారులతోవాదం
మతత్యి 9:10-17;మారుక్ 2:16-22

30 పరిసయుయ్లూ వారి శాసులూ, “మీరు పనున్లు వసూలు చేసే
వారితో,పాపులతో కలిసితినితాగుతునాన్రేంటి?” అని శిషుయ్లమీద
సణుకుక్నాన్రు. 31 అందుకు యేసు, “రోగులకే గాని ఆరోగయ్ంగా
ఉనన్వారికి దుయ్డు అకక్ర లేదు. 32 పశాచ్తాత్ ప పడడానికి
నేను పాపులనే పిలవడానికి వచాచ్ను గాని నీతిమంతులను కాదు”
అనాన్డు. 33వారాయనతో, “యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస
పారథ్నలు చేసాత్ రు. పరిసయుయ్ల శిషుయ్లు కూడా అలాగే చేసాత్ రు.
కానీనీ శిషుయ్లు తినితాగుతూఉనాన్రు”అనిఅనాన్రు. 34అందుకు
యేసు, “పెళిళ్ కొడుకు తమతో ఉనన్ంత కాలం పెళిళ్ ఇంటోల్ ఉనన్
వారితో మీరు ఉపవాసం చేయించగలరా? 35 పెళిళ్ కొడుకును వారి
దగగ్ర నుండి తీసుకు పోయే రోజులు వసాత్ యి. ఆ రోజులోల్ వారు
ఉపవాసం చేసాత్ రు” అనివారితో చెపాప్డు.

పాత బటట్ ,దాకష్రసం నిలవ చేసే తోలు తితిత్
మతత్యి 9:16-17;మారుక్ 2:21-22
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36ఆయనవారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు, “ఎవరూపాతబటట్కు
కొతత్ గుడడ్ మాసిక వేయరు. ఒక వేళ అలా చేసేత్ కొతత్ బటట్ చింపవలసి
వసుత్ ంది. కొతత్దానిలో నుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలవదు.
37 ఎవడూ పాత తితుత్ లోల్ కొతత్ దా రసం పోయడు. పోసేత్ కొతత్
దా రసం వలన ఆ తితుత్ లు చినిగిపోతాయి. రసం కారిపోతుంది.
తితుత్ లు పాడవుతాయి. 38 అయితే కొతత్ దా రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే
పోయాలి. 39పాత దా రసం తాగిన తరువాత కొతత్ దానిన్ ఎవరూ
ఆశించరు. ఎందుకంటే ‘పాతదేబాగుంది,’ అంటారు.”

6
విశాంతి దినం గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 12:1-8;మారుక్ 2:23-28

1 ఒక విశాంతి దినాన ఆయన పంట చేలలోల్ ంచి వెళత్ ఉనాన్డు.
ఆయన శిషుయ్లు కొనిన్ కంకులు తెంపి చేతులతో నలుపుకుని
తింటునాన్రు. 2 అపుప్డు పరిసయుయ్లోల్ కొందరు, “విశాంతి దినాన
చేయకూడని పని మీరెందుకు చేసుత్ నాన్రు” అని వారినడిగారు.
3 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “దావీదుకీ, అతనితో ఉనన్వారికీ
ఆకలి వేసినపుప్డుదావీదు ఏం చేశాడోఅది కూడామీరు చదవలేదా?
4అతడు దేవునిమందిరంలో పవేశించి,యాజకులు తపప్ ఇంకెవరూ
తినకూడని సనిన్ధి రొటెట్లు తీసుకుని తిని, తనతో ఉనన్వారికీ
ఇచాచ్డు కదా!” అనాన్డు. 5 ఇంకా పభువు, “అయితే మనుషయ్
కుమారుడు విశాంతి దినానికియజమాని” అనివారితో చెపాప్డు.

చెయియ్ చచుచ్బడిపోయినవాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మతత్యి 12:9-14;మారుక్ 3:1-6

6 మరో విశాంతి దినాన ఆయన సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్
ఉపదేశిసుత్ నాన్డు. అకక్డ కుడి చెయియ్ చచుచ్బడిపోయి బాధ
పడుతునన్వాడు ఒకడు ఉనాన్డు. 7 ధరమ్శాస పండితులూ,
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పరిసయుయ్లూ విశాంతి దినాన ఒకవేళ ఆయనఎవరి నాబాగు చేసేత్
తపుప్ పడదామని కనిపెడుతూ ఉనాన్రు.

8 వారి ఆలోచనలు ఆయన తెలుసుకుని, చచుచ్బడిన చెయియ్
గలవాడితో, “నువువ్ లేచి అందరి మధయ్లోకి వచిచ్ నిలబడు”
అనాన్డు. వాడు లేచి నిలబడాడ్ డు. 9 అపుప్డు యేసు, “విశాంతి
దినాన మేలు చేయడం నాయ్యమా? లేక కీడు చేయడం నాయ్యమా?
పాణానిన్ ర ంచడం నాయ్యమా? లేక హతయ్ చేయడం నాయ్యమా?
అని మిమమ్లిన్ అడుగుతునాన్ను” అని వారితో చెపిప్ 10 చుటూట్
ఉనన్వారందరినీ ఒక సారి చూసి, “నీ చెయియ్ చాపు” అని వాడితో
చెపాప్డు. వాడు అలాచాపగానేవాడి చెయియ్బాగుపడింది.

11 అపుప్డు వారు వెరి కోపంతో నిండి పోయి యేసును ఏమి
చేయాలా అని తమలో తాము చరిచ్ంచుకునాన్రు. 12 ఆ రోజులోల్
ఆయనపారథ్న చేయడానికికొండకు వెళిళ్ దేవునికిపారథ్న చేయడంలో
రాతంతా గడిపాడు.

పనెన్ండుమంది ఎంపిక
మతత్యి 10:2-4;మారుక్ 3:13-19

13 ఉదయానేన్ ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచాడు. వారిలో
పనెన్ండు మందిని ఏరాప్టు చేసి వారికి అపొసత్లులు అని పేరు
పెటాట్ డు. 14 వారు ఎవరంటే ఆయన పేతురు అని పిలిచిన
సీమోను,అతనిసోదరుడుఅందెయ,యాకోబు,యోహాను,ఫిలిపుప్,
బరొలొమయి, 15మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడు యాకోబు,
దేశభకుడు అని పిలిచే సీమోను, 16యాకోబు సోదరుడు యూదా,
నమమ్క దోహి ఇసక్రియోతుయూదా అనేవారు.

17-18 ఆయన వారితో బాటు కొండ దిగి వచిచ్ దానంలో
నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు, ఇంకా ఇతర పజలు పెదద్
గుంపుగా అకక్డ చేరి ఉనాన్రు. వారంతా ఆయన సందేశం
వినడానికీ, తమరోగాలుబాగు చేసుకోడానికీయూదయదేశమంతటి
నుండీ, యెరూషలేము నుండీ తూరు, సీదోను అనే పటట్ణాల



లూకా రాసిన సువార 6:19 xxvi లూకా రాసిన సువార 6:28

నుండీ, సముద తీరాల నుండీ వచాచ్రు. వారంతా బాగుపడాడ్ రు.
అలాగే అపవితాతమ్లు పటిట్ పీడిసుత్ నన్ వారు కూడా బాగయాయ్రు.
19 రోగాలను బాగుచేసే పభావం ఆయనలో నుండి బయలుదేరి
అందరినీ బాగుచేసూత్ ఉంది. కాబటిట్ పజలందరూ ఆయనను
తాకాలని పయతన్ం చేశారు.

నవ ధనయ్తలు
మతత్యి 5:3-12

20 అపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్ల పు తిరిగి వారిని తదేకంగా
చూసి ఇలా అనాన్డు,

“పేదలారా,మీరు ధనుయ్లు, దేవుని రాజయ్ం మీది.
21“ఇపుప్డుఆకలితోఉనన్వారలారా,మీరుధనుయ్లు,మీకుతృపిత్

కలుగుతుంది.
“ఇపుప్డు ఏడుసుత్ నన్ మీరు ధనుయ్లు,మీరు నవువ్తారు.
22 “మనుషయ్కుమారుడి కారణంగా మనుషులు మిమమ్లిన్

దేవ్షించి, వెలివేసి, అవమానించి మీరు చెడడ్వారంటూ మీ పేరును
తిరసక్రించినపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 23ఆ రోజుమీరు సంతోషించి
గంతులు వేయండి. చూడండి, పరలోకంలో మీకు గొపప్ పతిఫలం
కలుగుతుంది. వారిపూరీవ్కులు పవకలకు అలాగే చేశారు.

24 “అయోయ్, ధనికులారా, మీకుయాతన. మీరు కోరిన ఆదరణ
మీరు ఇపప్టికే పొందారు. 25అయోయ్, ఇపుప్డు కడుపు నిండి ఉనన్
మీకుయాతన. మీకు ఆకలి వేసుత్ ంది. అయోయ్, ఇపుప్డు నవువ్తునన్
మీకు యాతన. మీరు దుఃఖించి ఏడుసాత్ రు. 26 మనుషులంతా
మిమమ్లిన్పొగుడుతూఉంటేమీకుయాతన. వారిపూరీవ్కులు అబదధ్
పవక లకు అలాగే చేశారు.

ఉతత్మ ఆదరశ్ం
27 “వింటునన్ మీతో నేను చెపేప్దేమిటంటే మీ శతువులను

పేమించండి.మిమమ్లిన్దేవ్షించేవారికిమేలుచేయండి. 28మిమమ్లిన్



లూకా రాసిన సువార 6:29 xxvii లూకా రాసిన సువార 6:38

శపించే వారిని దీవించండి. మిమమ్లిన్ బాధించే వారి కోసం
పారిథ్ంచండి.

29 నినున్ ఒక చెంప మీద కొటేట్ వాడికి రెండవ చెంప కూడా
చూపించు. నీ వసానిన్ తీసుకువెళేళ్ వాడు నీ అంగీని కూడా
తీసుకోవాలంటే అడుడ్ కోవదుద్ . 30 అడిగే పతివాడికీ ఇవువ్. నీ
వసుత్ వులను తీసుకునన్ వాణిణ్ వాటి కోసం తిరిగి అడగవదుద్ .
31మనుషులుమీకు ఏంచేయాలనిమీరుకోరుకుంటారోఅలాగేమీరు
వారికి చేయండి.

32మిమమ్లిన్పేమించేవారినేమీరుపేమిసేత్ అందులోగొపేప్ముంది?
పాపాతుమ్లు కూడా తమను పేమించే వారిని పేమిసాత్ రు కదా.
33మీకు మేలు చేసే వారికే మీరు మేలు చేసూత్ ఉంటే మీకేం మెపుప్
కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు కూడా అలాగే చేసాత్ రు కదా!

34మీ అపుప్ తిరిగి తీరుసాత్ రు అనుకునన్ వారికే మీరు అపిప్సూత్
ఉంటే దాంటోల్ మీకేం మెపుప్ కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు కూడా
మళీల్ వసూలుచేసుకోవచచ్నుకునిపాపాతుమ్లకేఅపుప్లిసూత్ ఉంటారు
కదా.

35మీ తే మీ శతువులను పేమించండి. వారికి మేలు చేయండి.
తిరిగి చెలిల్సాత్ రని ఆశ లేకుండా అపుప్ ఇవవ్ండి. అపుప్డు మీ
బహ మతి గొపప్గా ఉంటుంది. మీరు సరోవ్నన్తు న దేవుని
సంతానంగా ఉంటారు. ఆయన కృతజఞ్త లేని వారి పటాల్ , దురామ్రుగ్ ల
పటాల్ దయాపరుడుగా ఉనాన్డు. 36 మీ పరమ తండి కనికరం
చూపిసాత్ డు కనుక మీరు కూడా కనికరం గలవారుగా ఉండండి.

37 ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్ . అపుప్డు ఎవరూ మీకు తీరుప్
తీరచ్రు. ఎవరి మీదా నేరారోపణ చేయవదుద్ . అపుప్డు ఎవరూ
మీ మీద నేరం మోపరు. ఇతరులను కష్మించండి. అపుప్డు మీకు
కష్మాపణ దొరుకుతుంది.

38 ఇవవ్ండి. అపుప్డు మీకూ ఇసాత్ రు. అపుప్డు మనుషులు
మీకు అదిమి, కుదించి పొంగి పొరిల్ పోయేంతగా కొలిచి మీ ఒడిలో
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పోసాత్ రు. మీరు ఏ కొలతతోకొలుసాత్ రో అదే కొలతతోమీకూ కొలవడం
జరుగుతుంది.”

39 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు, “ఒక
గుడిడ్వాడు మరో గుడిడ్వాడికి దారి ఎలా చూపిసాత్ డు? వారిదద్రూ
గుంటలో పడరా? 40 శిషుయ్డు తన గురువు కంటే గొపప్వాడు కాడు.
అయితేసంపూరణ్ న శికష్ణపొందినవాడుతనగురువులాఉంటాడు.

41నువువ్ నీ కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్ పటిట్ంచుకోకుండా నీ సోదరుడి
కంటోల్ నలుసును చూడడమెందుకు? 42 నీ కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్
చూసుకోకుండా నీ సోదరుడితో, ‘సోదరా, నీ కంటోల్ నలుసు
తీసివేయనియియ్’ అని నువెవ్లా చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ
కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్ తీసివెయియ్. అపుప్డు నీ సోదరుడి కంటోల్
నలుసు తీసివేయడానికి నీకు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ ంది.

43 మంచి చెటుట్ కు పనికిమాలిన కాయలు కాయవు. అలాగే
పనికిమాలిన చెటుట్ కు మంచి కాయలు కాయవు. 44 ఏ చెటట్యినా
దాని పండల్ను బటిట్ తెలిసిపోతుంది. ముండల్పొదలో అంజూరపు
పండుల్ ఏరుకోరు. రకెక్స పొదలోదాకష్పళ ళ్ కోయరు.

45 మంచి మనిషి తన హృదయమనే ధననిధిలో నుండి మంచి
విషయాలను బయటకు తెసాత్ డు. చెడడ్వాడు తన చెడడ్ ధననిధిలో
నుండి చెడడ్ విషయాలను బయటకు తెసాత్ డు. హృదయం దేనితో
నిండిఉంటేదానిన్బటేట్ నోరుమాటాల్ డుతుంది. 46నాసందేశం పకారం
చేయకుండాఊరికే, ‘పభూ, పభూ’ అని ననున్ పిలవడం ఎందుకు?

గటిట్ నేల కటిట్న ఇలుల్
మతత్యి 7:24-27

47 “నా దగగ్రికి వచిచ్, నా మాటలు విని వాటి పకారం చేసే
పతివాడూ ఎవరిని పోలి ఉంటాడో వినండి. 48వాడు ఇలుల్ కటాట్ లని
లోతుగా తవివ్ బండ మీద పునాది వేసిన వాడిలాగా ఉంటాడు.
వరదలు వచిచ్నీటిపవాహంఆఇంటి వేగంగాకొటిట్నాదానిన్బలంగా
కటాట్ రు కనుక దానిన్ కదిలించలేక పోయింది. 49అయితేనామాటలు
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విని వాటి పకారం చేయనివాడు పునాది వేయకుండా నేలమీద ఇలుల్
కటిట్న వాడిలా ఉంటాడు. పవాహం దాని మీద వడిగా కొటట్గానే అది
కూలి పోతుంది. ఆ ఇంటి నాశనం ఎంతో దయనీయం.”

7
శతాధిపతి సేవకుని సవ్సథ్త
మతత్యి 8:5-13

1 ఆయన తన మాటలనీన్ పజలకు పూరిగా వినిపించి
కపెరన్హ ముకి వచాచ్డు. 2 అకక్డ ఒక శతాధిపతికి ఇషట్ న
సేవకుడు ఒకడికి జబుబ్ చేసి చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. 3 ఈ
శతాధిపతియేసును గురించి విని, ఆయనవచిచ్ తన సేవకుణిణ్ బాగు
చేయాలని ఆయనను బతిమాలడానికి యూదుల పెదద్లను ఆయన
దగగ్రికి పంపించాడు.

4వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “నువువ్ తపప్క ఈ మేలు చేయాలి.
ఎందుకంటే ఈ వయ్కి చాలా యోగుయ్డు. 5 అతడు మన పజలను
పేమించాడు. మన సమాజ మందిరానిన్ మన కోసం కటిట్ంచింది
ఇతడే” అని ఆయనను ఎంతో బతిమాలారు.

6 కాబటిట్ యేసు వారితో వెళాళ్డు. ఆయన అతని ఇంటి
దగగ్రలోకి వచిచ్నపుప్డు, ఆ శతాధిపతి తన సేన్హితులను కొందరిని
పంపి వారితో యేసుకు ఇలా చెపిప్ంచాడు. “పభూ, నువువ్ శమ
తీసుకోవదుద్ . నువువ్ నా ఇంటోల్ కి వచేచ్టంత యోగయ్త నాకు లేదు.
7అలాగే నీ దగగ్రికి వచేచ్యోగయ్త కూడా నాకు లేదు. నువువ్ మాట
మాతం చెపుప్. నా సేవకుడికి పూరిగా నయమవుతుంది. 8 నేను
కూడా అధికారం కింద ఉనన్వాణేణ్ . నా చేతి కింద నికులు ఉనాన్రు.
నేను ఒకణిణ్ ‘వెళ ళ్’ అంటే వెళాత్ డు, ఒకణిణ్ ‘రా’ అంటే వసాత్ డు. నా
సేవకుణిణ్ ఫలానా పని చేయమంటే చేసాత్ డు.”

9యేసు ఈమాటలు విని, ఆ వయ్కి విషయం ఆశచ్రయ్ పోయాడు.
తన వెనక వసుత్ నన్ జనసమూహం పు తిరిగి, “ఇశాయేలు పజలోల్
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కూడా ఇంత గొపప్ విశావ్సం నేను చూడలేదనిమీతో చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు. 10అతడు పంపిన వారు తిరిగి వచిచ్ ఆ పనివాడు జబుబ్
నయ పూరి ఆరోగయ్ంతో ఉండడం చూశారు.

విధవరాలి కొడుకిక్ పాణం పోయడం
11 ఇది జరిగిన తరువాత ఆయన నాయీను అనే ఒక ఊరికి

వెళత్ నాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు, ఇంకా పెదద్ జనసమూహం ఆయనతో
వెళత్ నాన్రు. 12 ఆయన ఆ ఊరి పొలిమేరకు వచిచ్నపుప్డు కొందరు
చనిపోయిన వాణిణ్ మోసుకుపోతూ ఎదురయాయ్రు. చనిపోయిన
వాడు అతని తలిల్కి ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఆమె వితంతువు.
గామసుత్ లు చాలామంది ఆమెతోఉనాన్రు.

13 పభువు ఆమెను చూసి ఆమె జాలిపడి, “ఏడవ వదుద్ ” అని
ఆమెకు చెపిప్, దగగ్రికి వచిచ్ ఆ పాడెను ముటుట్ కునాన్డు. దాంతో
దానిన్మోసేవారు నిలబడి పోయారు. 14ఆయన, “అబాబ్య్, నేను
చెబుతునాన్ను, లే!” అనాన్డు. 15 ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి
కూరుచ్ని మాటాల్ డడం మొదలుపెటాట్ డు. ఆయన అతణిణ్ ఆ తలిల్కి
అపప్చెపాప్డు.

16అందరూభయంతోనిండిపోయి, “మనలోగొపప్ పవక లేచాడు.
దేవుడు తన పజలను సందరిశ్ంచాడు” అంటూ దేవుణిణ్ కీరించారు.
17ఆయనను గురించిన ఈ సమాచారం యూదయ పాంతమంతటా
పాంతాలోల్ వాయ్పించింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను సందేహం
మతత్యి 11:2-6

18 యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతులనన్టినీ యోహానుకు
తెలియజేశారు. 19అపుప్డుయోహాను తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచి,
“రావలసిన వాడివి నువేవ్నా? లేక మరొకరి కోసం మేము ఎదురు
చూడాలా?” అని అడగడానికి వారిని పభువు దగగ్రికి పంపించాడు.

20వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ ‘రావలసిన వాడివి నువేవ్నా?
లేక మరొకరి కోసం ఎదురు చూడాలా?’ అని అడగమని మమమ్లిన్
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బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను నీ దగగ్రికి పంపాడు” అని చెపాప్రు.
21అదే సమయంలో ఆయన అనేకమంది రోగులనూ,బాధితులనూ,
దయాయ్లు పటిట్న వారిని బాగు చేసూత్ ఉనాన్డు. గుడిడ్వారికి చూపు
పసాదిసూత్ ఉనాన్డు.

22అపుప్డాయనవారికి ఇలాజవాబిచాచ్డు, “వెళిళ్మీరు చూసిన
వాటినీవినినవాటినీయోహానుకు చెపప్ండి. గుడిడ్వారు చూసుత్ నాన్రు,
కుంటివారు నడుసుత్ నాన్రు, కుషట్ రోగులు బాగుపడుతునాన్రు,
చెవిటివారు వింటునాన్రు. చనిపోయిన వారు తిరిగి పాణంతో
లేసుత్ నాన్రు. పేదవాళళ్కు సువార పకటన జరుగుతూ ఉంది. 23నా
విషయంలో అభయ్ంతరాలేమీ లేనివాడు ధనుయ్డు.”

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను గురించియేసు సాకష్ ం
మతత్యి 11:7-15

24యోహానుదగగ్రనుండివచిచ్నశిషుయ్లువెళిళ్పోయినతరువాత
యేసుయోహాను గురించి జన సమూహంతో ఇలా చెపాప్డు, “మీరు
ఏం చూదాద్ మని అడవిలోకి వెళాళ్రు? గాలికి ఊగే రెలుల్ నా?
25 అది కాకుంటే మరేం చూడాడ్ నికి వెళాళ్రు? సనన్ని వసాలు
ధరించుకునన్వాడినా? వినండి, విలు న వసాలు ధరించుకుని
సుఖంగా జీవించేవారు రాజమందిరాలోల్ ఉంటారు. 26అదికాకపోతే
ఇంకేం చూదాద్ మని వెళాళ్రు? పవకనా? అవును. కానీయోహాను ఒక
పవక కంటే గొపప్వాడనిమీకు చెబుతునాన్ను.
27 ‘చూడు! నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను,
అతడు నీకు ముందుగా నీ మారాగ్ నిన్ సిదధ్పరుసాత్ డు’ అని ఎవరిని

గురించి రాశారో అతడేఈయోహాను.
28సీగరాభ్నపుటిట్నవారిలోయోహాను కంటేగొపప్వాడెవడూలేడు.

అయినా దేవుని రాజయ్ంలో అలుప్డు అతని కంటే గొపప్వాడని మీతో
చెబుతునాన్ను.”

29పజలందరూ, పనున్ వసూలుదారులూయోహాను సందేశం విని,
దేవుడు నీతిమంతుడని అంగీకరించారు. అతని దావ్రా బాపిత్సం
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పొందారు. 30 కానీ పరిసయుయ్లూ, ధరమ్శాసానిన్ ఉపదేశించే వారూ
అతని చేతబాపిత్సం పొందకుండావారి జీవితాలోల్ దేవుని సంకలాప్నిన్
నిరాకరించారు.

31 కాబటిట్ ఈ తరం మనుషులను నేను దేనితో పోలాచ్లి? వీళ ళ్
దేనిలాగా ఉనాన్రు? 32 సంతవీధులోల్ కూరుచ్ని, ‘మేము వేణువు
ఊదాం, మీరు నాటయ్ం చేయలేదు, ఏడుపు పాట పాడాం, మీరేమో
ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కుంటూ ఆటలాడుకునే చినన్
పిలల్లాల్ ఉనాన్రు. 33 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను రొటెట్లు తినకుండా
దా రసం తాగకుండా ఉనాన్డని ‘వీడికి దయయ్ం పటిట్ంది’ అని
మీరు అంటునాన్రు. 34 మనుషయ్ కుమారుడు తింటూ తాగుతూ
ఉనాన్డని ‘వీడు తిండిబోతూ,తాగుబోతూ, సుంకరులకూపాపులకూ
సేన్హితుడు’ అంటునాన్రు. 35 అయితే జాఞ్ నం దాని పిలల్లను బటిట్
జాఞ్ నమని తీరుప్ పొందుతుంది.”

పరిసయుయ్డి ఇంటోల్ యేసు
36 పరిసయుయ్లోల్ ఒకడు తనతో భోజనం చేయాలని ఆయనను

ఆహావ్నించాడు. ఆయన ఆ పరిసయుయ్డి ఇంటికి వెళిళ్ భోజనానికి
కూరుచ్నాన్డు.

37 ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రా న ఒక సీ, యేసు పరిసయుయ్డి
ఇంటోల్ భోజనానికి వచాచ్డని తెలుసుకుని, ఒక బుడిడ్లో అతత్రు
తీసుకు వచిచ్ 38ఆయనకు వెనుకగా ఆయనపాదాల దగగ్ర ఏడుసూత్
నిలబడింది. ఆమె కనీన్ళళ్తో ఆయన పాదాలు తడిసి పోయాయి.
ఆమె తన వెంటుకలతో ఆయన పాదాలు తుడిచి వాటిని ముదుద్
పెటుట్ కుని వాటికి అతత్రు పూసింది.

39ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూసి, “ఈయన పవకే
అయితే తనను ముటుట్ కునన్ సీ ఎవరో, ఎలాంటిదో తెలుసుకోగలడు.
ఈమె పాపాతుమ్రాలు” అని తనలో తాను అనుకునాన్డు. 40దానికి
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యేసు, “సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపాప్లి” అని అతనితో
అనాన్డు. అతడు, “బోధకా, చెపుప్” అనాన్డు.

అపుప్ తీసుకునన్ ఇదద్రు వయ్కులు
41 అపుప్డు యేసు, “అపుప్లిచేచ్ ఒకడి దగగ్ర ఇదద్రు అపుప్

చేశారు. వారిలోఒకడు ఐదువందల వెండినాణేలూమరొకడుయా
వెండి నాణేలూ బాకీ పడాడ్ రు. 42 ఆ అపుప్ తీరచ్డానికి వారి దగగ్ర
ఏమీలేదుకాబటిట్ ఆ వయ్కివారిదద్రినీ కష్మించేశాడు. కాబటిట్ వీరిదద్రిలో
అతణిణ్ ఎవరు ఎకుక్వగా పేమిసాత్ రో చెపుప్?” అని అడిగాడు.

43అందుకు సీమోను, “అతడెవరినిఎకుక్వ కష్మించాడోవాడేఅని
నాకుఅనిపిసుత్ ంది”అనాన్డు. దానికియేసు, “సరిగాగ్ ఆలోచించావు”
అని అతనితో చెపిప్, 44ఆ సీ పు తిరిగి, సీమోనుతో ఇలాఅనాన్డు,
“ఈ సీని చూసుత్ నాన్వు కదా. నేను నీ ఇంటోల్ కి వచిచ్నపుప్డు నువువ్
కాళ ళ్ కడుకోక్డానికి నాకు నీళిళ్వవ్లేదు, కానీ ఈమె కనీన్ళళ్తో నా
పాదాలు తడిపి తన తల వెంటుకలతో తుడిచింది. 45 నువువ్ ననున్
ముదుద్ పెటుట్ కోలేదు, కానీ నేను లోపలికి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి ఈమె నా
పాదాలను ముదుద్ పెటుట్ కోవడం ఆపలేదు. 46నువువ్ నా తలకి నూనె
పూయలేదు కానీ ఈమె నా పాదాలకు అతత్రు పూసింది. 47 దీనిన్
బటిట్ నేను చెపేప్దేమిటంటే ఎకుక్వ పాపాలు చేసిన ఈమె అధిక న
కష్మాపణపొందింది,అధికంగాపేమించింది. ఎవరికికొంచెం కష్మాపణ
దొరుకుతుందో వాడు కొంచెమే పేమిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

48తరువాతయేసు ఆమెతో, “నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది”
అనాన్డు. 49 అపుప్డు ఆయనతో పాటు భోజనానికి కూరుచ్నన్
వారు, “పాపాలు కష్మించడానికి ఇతనెవరు?” అని తమలో తాము
అనుకోవడం మొదలు పెటాట్ రు. 50అపుప్డు ఆయన, “నీ విశావ్సం
నినున్ ర ంచింది. శాంతిగా వెళ ళ్” అని ఆమెతో చెపాప్డు.
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8
గలిలయలోఉపదేశాలు, సవ్సథ్తలు

1ఆతరువాతఆయనపతిపటట్ణానికీపతిగామానికీదేవునిరాజయ్
సువార బోధిసూత్ , పకటిసూత్ సంచారం చేసుత్ నాన్డు. 2 పనెన్ండుగురు
శిషుయ్లు, అపవితాతమ్లనుంచీ, రోగాలనుంచీ ఆయన బాగుచేసిన
కొందరు సీలూ, అంటే ఏడు దయాయ్లు వదిలిపోయిన మగద్లేనే
మరియ, 3హేరోదు గృహ నిరావ్హకు న కూజా అనే అతని భారయ్
యోహనాన్, సూసనాన్ ఇంకా అనేకమంది ఇతర సీలూ ఆయనతో
కూడా ఉనాన్రు. వారంతా తమ సవ్ంత ధనం, సామగిని వెచిచ్ంచి
ఆయనకు, ఆయన శిషుయ్లకు సహాయం చేసేవారు.

వితత్నాలు చలేల్ తు ఉపమానం
మతత్యి 13:1-23;మారుక్ 4:1-20

4 ఒకసారి పతి పటట్ణం నుండీ పజలు పెదద్ గుంపులుగా యేసు
దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు. అపుప్డు ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం
చెపాప్డు. 5 “వితత్నాలు చలేల్వాడు చలల్డానికి బయలుదేరాడు.
అతడు చలుల్ తూ ఉండగా కొనిన్ వితత్నాలు దారి పకక్న పడి
మనుషులకాళళ్ కింద నలిగిపోయాయి. కాబటిట్ గాలిలోఎగిరే పకష్ులు
వాటినిమింగివేశాయి.

6 మరి కొనిన్ రాతి నేల మీద పడాడ్ యి. అవి మొలిచాయి కానీ
లోపల తడి లేకపోవడంతో ఎండిపోయాయి.

7 మరి కొనిన్ ముళళ్పొదల మధయ్లో పడాడ్ యి. ముళళ్పొదలు
వాటితో కూడామొలిచివాటిని అణచి వేశాయి.

8మరి కొనిన్ మంచి నేల పడాడ్ యి. అవిమొలిచి నూరు రెటుల్ గా
ఫలించాయి.” ఆయనఇలాచెపిప్, “వినడానికిచెవులునన్వాడు విను
గాక” అని బిగగ్రగా అనాన్డు.

9 ఆయన శిషుయ్లు, “ఈ ఉపమానం అరథ్ం ఏమిటి?” అని
అడిగారు 10ఆయన, “దేవుని రాజయ్ రహసయ్ సతాయ్లు తెలుసుకునే
ఆధికయ్త మీరు పొందారు. ఇతరు తే చూసూత్ ఉనాన్ నిజంగా
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చూడకుండా, వింటూ ఉనాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా ఉంటారు గనక
వారికి ఉపమానాలోల్ నే బోధిసుత్ నాన్ను.

11 ఈ ఉపమానానికి అరథ్ం ఏమిటంటే వితత్నం దేవుని వాకయ్ం.
12దారి పకక్న పడిన వితత్నాలు ఎవరంటే వీరు వాకుక్ను వింటారు
గానీ నమిమ్ రకష్ణ పొందకుండా అపవాది వచిచ్ వారి హృదయాలోల్
నుండి ఆ వాకాయ్నిన్ తీసివేసాత్ డు. 13 రాతి నేల పడిన వితత్నాలు
ఎవరంటే వింటునన్పుప్డు వాకాయ్నిన్ సంతోషంగా అంగీకరించే వారు.
కానీ వారిలో వేరు లేదు కాబటిట్ కొంతకాలం నమిమ్ తరువాత విషమ
పరీకష్ల కాలంలో తొలగిపోతారు. 14ముళళ్ పొదలోల్ పడిన వితత్నాలు
ఎవరిని పోలిన వారంటే, వీరు వింటారు గానీ కాలం గడిచే కొదీద్
జీవితంలో ఎదురయేయ్ చింతలతో, సుఖాలతో, సంపదలతో ఉకిక్రి
బికిక్ అణగారిపోతారు. వీరిఫలంపకావ్నికిరాదు. 15మంచినేల
పడే వితత్నాలు ఎవరంటే యోగయ్ న మంచి మనసుతో వాకుక్ను
విని, భదంగా చేపటిట్ ఓపికతో ఫలించేవారు.

వెలిగించిన దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15-16;మారుక్ 4:21-23; లూకా 11:33

16 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి బుటట్తో కపిప్వేయడు, మంచం
కింద పెటట్డు. ఇంటోల్ కి వచేచ్ వారికి వెలుగు కనిపించేలా దీపసత్ంభం
ఉంచుతాడు. 17తేటతెలల్ం కాని రహసయ్మేదీ లేదు. తెలియకుండా,
బయట పడకుండా, దాగి ఉండిపోయేది ఏదీ లేదు. 18 కలిగిన
వయ్కికే ఇసాత్ రు, లేని వయ్కి నుండి తనకు ఉంది అనుకునన్ది కూడా
తీసివేసాత్ రు. కాబటిట్ మీరు ఎలావింటునాన్రో చూసుకోండి”అనాన్డు.

కొతత్ అనుబంధాలు
మతత్యి 12:46-50;మారుక్ 3:31-35

19 ఆయన తలీల్ సోదరులూ అకక్డికి వచాచ్రు గానీ అంతా
గుంపుగా ఉండడం వలల్ ఆయనకు దగగ్రగా రాలేకపోయారు.
20అపుప్డు, “నినున్ చూడాడ్ నికి నీ తలీల్ నీ సోదరులూ వచిచ్ బయట
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నిలుచునాన్రు” అని ఎవరో ఆయనతో అనాన్రు. 21 అందుకు
ఆయన, “దేవునివాకాయ్నిన్ విని దాని పకారం జరిగించే వారే నా తలీల్
నా తముమ్ళ ళ్” అనాన్డు.

యేసు పెనుగాలిని, అలలను అదుపుచేయడం
మతత్యి 8:23-27;మారుక్ 4:36-41

22మరొకరోజుఆయనతనశిషుయ్లతోకలిసిపడవఎకిక్, “సరసుస్
అవతలి పుకు వెళాద్ ం” అనాన్డు. వారు ఆ పడవను నీటిలోకి తోసి
బయలుదేరారు. 23వారు పయాణమయాయ్క ఆయన నిదపోయాడు.
ఈలోగా సరసుస్ మీద బల న గాలివాన వచిచ్ పడవలోకి నీళ ళ్
వచేచ్శాయి. వారి సిథ్తి పమాదకరంగా మారింది. 24 కాబటిట్ వారు
ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పభూ! పభూ! నశించిపోతునాన్ం” అంటూ
ఆయననులేపారు. ఆయనలేచి,గాలినీ,ఉవెవ్తుత్ నలేచేకెరటాలనూ
గదిద్ంచాడు. అవి అణిగిపోయి అంతా నిశశ్బద్ంగా అయింది.
25 అపుప్డు ఆయన, “మీ విశావ్సం ఎకక్డ?” అనాన్డు. వారు
భయపడి, “ఈయనగాలికీ నీళల్కూ ఆజాఞ్ పిసేత్ అవిలోబడుతునాన్యి.
ఈయనఎవరో”అనిఒకరితోఒకరు చెపుప్కుంటూఆశచ్రయ్పోయారు.

గదర పదేశంలో దయయ్ం పటిట్నవాణిణ్ బాగు చేయడం
మతత్యి 8:28-34;మారుక్ 5:1-17

26 వారు గలిలయకి ఎదురుగా ఉండే గెరాసేను పాంతానికి
వచాచ్రు. 27ఆయనఒడుడ్ నదిగగానేఆఊరివాడుఒకడుఆయనను
ఎదురోక్డానికి వచాచ్డు. వాడికి దయాయ్లు పటిట్ చాలా కాలం నుండి
బటట్లు కటుట్ కోకుండా తిరుగుతునాన్డు. సమాధులే వాడి నివాసం.
ఇంటోల్ ఉండేవాడు కాదు.

28 వాడు యేసును చూసి, కేకలు వేశాడు. వచిచ్ ఆయన
ఎదుట సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. అతడు “సరోవ్నన్త దేవుని
కుమారా, యేసూ, నా జోలి నీకెందుకు? ననున్ బాధించకు. నినున్
బతిమాలుకుంటునాన్ను” అంటూ కేకలు పెటాట్ డు. 29 ఎందుకంటే
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ఆయన, “ఈ వయ్కిని వదిలి బయటకు రా” అని ఆ అపవితాతమ్కు
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అది చాలాసారుల్ వాణిణ్ పటిట్ పీడిసుత్ ంది. వాణిణ్
గొలుసులతోనూ,కాలి సంకెళళ్తోనూ బంధించివాడికి కాపలాపెటాట్ రు
గానీ వాడు ఆ బంధకాలనిన్టినీ తెంచుకునేవాడు. దయాయ్లు వాణిణ్
చవిటి భూములోల్ కి తీసుకుపోయేవి.

30యేసు, “నీ పేరు ఏమిటి?” అని వాడిని అడిగాడు. చాలా
దయాయ్లు వాడిలో చొరబడి ఉనాన్యి. కాబటిట్ వాడు, “నా పేరు
నయ్ం”అనాన్డు. 31పాతాళంలోకివెళళ్మనితనకుఆజఞ్ ఇవవ్వదద్ని
అవి ఆయనను ఎంతో బతిమాలాయి. 32 అకక్డ పెదద్ పందుల
మంద ఒకటి కొండ మీద మేసూత్ ఉంది. వాటిలో చొరబడడానికి
అనుమతినిమమ్ని ఆయనను బతిమాలినపుప్డు ఆయన వాటికి
అనుమతినిచాచ్డు. 33 అపుప్డు దయాయ్లు ఆ వయ్కిని విడిచి పెటిట్
వెళిళ్ పందులోల్ చొరబడాడ్ యి. అపుప్డు ఆ మంద ఎతత్యిన కొండ
నుండి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ సరసుస్లో పడిఊపిరాడక చచాచ్యి.

34ఆపందులనుమేపుతునన్ వారు ఇదంతాచూసిపారిపోయారు.
వారు పటట్ణంలోనూ చుటుట్ పకక్ల గామాలోల్ నూ జరిగిందంతా
చెపాప్రు.

35 ఆ ఊరి పజలు అదంతా చూడడానికి వెళాళ్రు. వారంతా
యేసు దగగ్రికి వచాచ్రు. అకక్డ దయాయ్లు వదిలిన వాడు బటట్లు
కటుట్ కుని సిథ్మితంగాయేసు పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని ఉండడం చూసి
భయపడాడ్ రు. 36 జరిగిన దానిన్ దగగ్రగా చూసిన వారు వాడు
ఎలా బాగయాయ్డో పజలకు చెపాప్రు. 37 గెరాసేను పాంతాలోల్
ఉనన్వారంతా ఎంతో భయపడాడ్ రు. తమను విడిచి వెళళ్మని
ఆయనను బతిమాలుకునాన్రు.

38 ఆయన తిరిగి పడవ ఎకిక్ వెళళ్బోతుంటే దయాయ్లు వదిలిన
వయ్కి తనను కూడా ఆయనతో ఉండనిమమ్ని బతిమాలాడు. 39కానీ
ఆయన, “నువువ్ నీ ఇంటికి వెళిళ్ దేవుడు నీకు చేసిన గొపప్



లూకా రాసిన సువార 8:40 xxxviii లూకా రాసిన సువార 8:48

విషయాలను చెపుప్” అని వాణిణ్ పంపివేశాడు. వాడు వెళిళ్ యేసు
తనకు చేసిన గొపప్ కారాయ్నిన్ గురించి ఆ పటట్ణమంతా పకటించాడు.

రకసావరోగంఉనన్సీసవ్సథ్త,యాయీరుకూతురుకిపాణదానం
మతత్యి 9:18-26;మారుక్ 5:22-43

40 ఇవతలి ఒడుడ్ న జనమంతా ఆయన కోసం ఎదురు చూసూత్
ఉనాన్రు. కాబటిట్ యేసు తిరిగి రాగానే వారు ఆయనను సంతోషంగా
సీవ్కరించారు. 41 అపుప్డు యాయీరు అనే ఒక సమాజ మందిర
అధికారి వచిచ్ ఆయన పాదాల పడాడ్ డు. 42 సుమారు పనెన్ండేళళ్
వయసునన్ అతని ఏ క కుమారెజబుబ్పడిచావడానికి సిదధ్ంగాఉంది
కాబటిట్ ఆయనను తన ఇంటికి రమమ్ని బతిమాలుకునాన్డు. ఆయన
వెళత్ ంటే కికిక్రిసిన జన సమూహం ఆయనమీద పడుతునాన్రు.

43అపుప్డు పనెన్ండేళళ్ నుండి రక సావ రోగంతోబాధ పడుతునన్
ఒక సీఅకక్డఉంది. ఆమెతనకునన్దంతా దుయ్లకు ఖరుచ్ చేసింది.
కానీఎకక్డానయంకాలేదు. 44ఆమెఆయనకివెనకగావచిచ్ఆయన
వసం అంచును తాకింది. వెంటనే ఆమె రకసావం ఆగిపోయింది.
45 యేసు, “ననున్ తాకిందెవరు?” అని అడిగాడు. చుటూట్

ఉనన్వారు, “మాకుతెలియదే”అనాన్రు. అపుప్డు పేతురు, “పభూ,
జనమంతా తోసుకుంటూ నీ చుటూట్ కికిక్రిసి నీమీద పడుతునాన్రు”
అనాన్డు. 46 అయితే యేసు, “ఎవరో ననున్ తాకారు. నాలో
నుండి పభావం బయటకు వెళిళ్ందని నాకు తెలిసింది” అనాన్డు.
47 ఇక తాను దాగి ఉండలేనని ఆ సీకి అరథ్ ంది. ఆమె వణకుతూ
ముందుకు వచిచ్ ఆయన ఎదుట సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి తాను
ఎందుకు ఆయన వసానిన్ ముటుట్ కునన్దో, వెంటనే ఎలాబాగుపడిందో
అంతా పజలందరి ఎదుటా వివరించి చెపిప్ంది. 48అందుకు ఆయన,
“అమామ్యీ, నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది. పశాంతంగా వెళ ళ్”
అనాన్డు.
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49 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే సమాజ మందిరం
అధికారి ఇంటి నుండి ఒక వయ్కి వచిచ్యాయీరుతో, “మీఅమామ్యి
చనిపోయింది. బోధకుడిని ఇక బాధ పెటట్వదుద్ ” అని చెపాప్డు.
50యేసు ఆమాటవిని, “భయపడకు, నముమ్. ఆమెబాగవుతుంది”
అని చెపాప్డు. 51అతని ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు,యోహాను,
యాకోబులనూ ఆ అమామ్యి తలిల్దండులనూ తపప్ మరెవరీన్
లోపలికి రానివవ్లేదు.

52 అందరూ ఆమె కోసం ఏడుసూత్ , విలపిసూత్ ఉనాన్రు. ఆయన
వారితో, “ఏడవవదుద్ ,ఆమెనిదిసుత్ నన్దేగానీచనిపోలేదు”అనాన్డు.
53 ఆమె చనిపోయిందని వారికి తెలుసు కాబటిట్ వారు ఆయనను
ఎగతాళి చేశారు. 54 అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్ పటుట్ కుని,
“అమామ్యీ, లే” అని చెపప్గానే 55 ఆమెకు పాణం తిరిగి వచిచ్ంది.
ఆమె వెంటనే లేచింది. అపుప్డు ఆయన, “ఆమెకు భోజనం
పెటట్ండి”అనిఆదేశించాడు. 56ఆమెతలిల్దండులుఆనందాశచ్రాయ్లోల్
మునిగిపోయారు. అపుప్డు ఆయన, “జరిగింది ఎవరికీ చెపప్వదుద్ ”
అనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

9
యేసు పనెన్ండు మందిని రాజయ్ పకటనకు పంపించడం
మతత్యి 10:1-42;మారుక్ 6:7-13

1 ఆయన తన పనెన్ండుగురు శిషుయ్లను పిలిచి వారికి
దయాయ్లనిన్టి మీద శకినీ అధికారానీన్, రోగాలు నయం చేసే శకినీ
ఇచాచ్డు. 2 దేవుని రాజాయ్నిన్ పకటించడానికీ రోగులను బాగు
చేయడానికీ వారిని పంపాడు.

3 అపుప్డు ఆయన, “మీరు పయాణం కోసం చేతికరను గానీ
సంచిని గానీ రొటెట్ను గానీ వెండిని గానీ ఇంకా దేని నా తీసుకు
వెళళ్వదుద్ . రెండు అంగీలు దగగ్ర ఉంచుకోవదుద్ . 4 మీరు ఏ
ఇంటోల్ పవేశిసాత్ రో ఆ ఇంటోల్ నే బస చేయండి. అకక్డ నుండే
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బయలుదేరండి. 5 మిమమ్లిన్ ఎవ నా చేరుచ్కోకపోతే ఆ ఊరిలో
నుండిబయలుదేరేటపుప్డువారిమీదసాకష్ ంగాఉండడానికిమీకాలి
దుముమ్ను దులిపివేయండి” అనాన్డు.

6వారు బయలుదేరి అనిన్ సథ్లాలోల్ సువార పకటిసూత్ , రోగులను
బాగు చేసూత్ గామాలోల్ పరయ్టించారు. 7 జరుగుతునన్వనీన్
రాషట్ర్పాలకుడు హేరోదు విని కలవరపడాడ్ డు. ఎందుకంటే ఆయన
గురించి కొందరు ‘యోహాను చనిపోయిలేచాడు’అనీ, 8మరికొందరు
‘ఏలీయా కనిపించాడు’ అనీ, ఇంకొంతమంది ‘పూరవ్కాలంలో
నివసించిన పవక ఒకరు లేచాడు’ అనీ చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.
9 అపుప్డు హేరోదు ‘నేను యోహాను తల తీయించాను కదా. మరి
ఎవరిని గురించి ఈ సంగతులు అంటునాన్రో’ అనుకుని ఆయనను
చూడాలనుకునాన్డు.

అపొసత్లుల అనుభవాలు, ఐదువేలమంది ఆకలి తీరచ్డం
మతత్యి 14:13-21;మారుక్ 6:30-44;యోహా 6:1-14

10 అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము చేసినవనీన్ ఆయనకు
తెలియజేశారు. అపుప్డు ఆయనవారినివెంటబెటుట్ కుని బేతస్యిదా
అనే ఊరికి ఏకాంతంగా వెళాళ్డు. 11 జన సమూహాలు అది
తెలుసుకుని ఆయనను అనుసరించారు. ఆయన వారిని రానిచిచ్,
దేవుని రాజయ్ం గురించి వారికి బోధిసూత్ రోగులను బాగుచేశాడు.

12పొదుద్ గుంకుతూ ఉనన్పుప్డు పనెన్ండుమంది శిషుయ్లు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్, “మనం అరణయ్ పాంతంలో ఉనాన్ం. వీరంతా
చుటుట్ పకక్ల గామాలకూ, పలెల్లకూ వెళిళ్ రాతి బస చూసుకుని,
ఆహారం సంపాదించుకోడానికి వీరిని పంపించెయియ్” అనాన్రు.
13 ఆయన, “మీరే వీళళ్కి భోజనం పెటట్ండి” అనాన్డు. అపుప్డు
వారు మన దగగ్ర ఐదు రొటెట్లూ రెండు చేపలూ తపిప్ంచి ఇంకేమీ
లేవు. వీళళ్ందరికీ పెటాట్ లంటే భోజనం కొని తేవాలిస్ందే” అనాన్రు.

14అకక్డసుమారుపురుషులేఐదు వేలమందిఉనాన్రు. ఆయన,
“వారిని యా మంది చొపుప్న బారులు తీరిచ్ కూరోచ్బెటట్ండి” అని
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శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 15వారు అలానే చేసి అందరీన్ కూరోచ్బెటాట్ రు.
16 అపుప్డు ఆయన ఆ ఐదు రొటెట్లనూ రెండు చేపలనూ తీసుకు,
ఆకాశం పు చూసి, వాటిని దీవించి, విరిచి, జనసమూహానికి
వడిడ్ంచమని శిషుయ్లకిచాచ్డు. 17వారంతా తృపిత్గా తినన్ తరువాత
మిగిలినముకక్లను పనెన్ండు గంపలోల్ ఎతాత్ రు.

కీసుత్ ను గురించి పేతురు ఒపుప్కోలు
మతత్యి 16:13-20;మారుక్ 8:27-30

18 ఒకసారి ఆయన ఒంటరిగా పారథ్న చేసుకుంటునన్పుప్డు
ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్ర ఉనాన్రు. “నేను ఎవరని పజలు
చెపుప్కుంటునాన్రు?” అని ఆయన వారిని అడిగాడు. 19 వారు,
“బాపిత్సమిచేచ్ యోహాననీ, కొందరు ఏలీయా అనీ, కొందరేమో
పూరవ్కాలంలో నివసించిన పవక లేచాడనీ చెపుప్కుంటునాన్రు” అని
ఆయనకు జవాబిచాచ్రు. 20అపుప్డు ఆయన, “మరి నేను ఎవరని
మీరు భావిసుత్ నాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు. అందుకు పేతురు,
“నువువ్ దేవుని అభిషికుడివి” అనాన్డు. 21 ఆయన ఈ విషయం
ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించాడు.

యేసు తనమరణ, ఉతాథ్ నాలను ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 16-21;మారుక్ 8:31

22 “మనుషయ్ కుమారుడు ఎనోన్ హింసల పాలవుతాడు. యూదు
పెదద్లూ, పధాన యాజకులూ, ధరమ్ శాస పండితులూ ఆయనను
తిరసక్రిసాత్ రు. ఆయనను చంపుతారు. ఆయన మూడవ రోజున
తిరిగి లేసాత్ డు. ఇదంతా తపప్నిసరిగా జరుగుతుంది.” అని
చెపాప్డు.

శిషయ్తవ్ం
మతత్యి 16:22-28;మారుక్ 8:32, 38

23 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఎవ నా ననున్
అనుసరించాలంటే తనను తాను నిరాకరించుకోవాలి. పతిదినం
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తన సిలువను మోసుకుని నా వెనకే రావాలి, 24 తన పాణానిన్
కాపాడుకోవాలి అనుకునేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కొంటాడు. నాకోసం
తన పాణానిన్ పోగొటుట్ కొనే వాడు దానిన్ కాపాడుకుంటాడు.
25 ఒకడు లోకానన్ంతా సంపాదించుకుని తనను తాను పోగొటుట్ కొంటే
వాడికేం లాభం? 26 ననున్ గూరీచ్ నా మాటలను గూరీచ్ ఇకక్డ
ఎవడు సిగుగ్ పడతాడో వాణిణ్ గురించి మనుషయ్ కుమారుడు
తన తేజసుస్తోనూ, తన తండి తేజసుస్తోనూ ఆయన దూతల
తేజసుస్తోనూ వచిచ్నపుప్డు సిగుగ్ పడతాడు. 27 అయితే ఇకక్డ
ఉనన్వారిలో కొందరు దేవుని రాజాయ్నిన్ చూసే వరకూ మరణించరని
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

రూపాంతరం
మతత్యి 17:1-8;మారుక్ 9:2-8

28 ఈ మాటలు పలికిన తరువాత సుమారు ఎనిమిది
రోజులయాయ్క ఆయన పేతురు, యోహాను, యాకోబులను తీసుకుని
పారథ్న చేయడానికి ఒక కొండ ఎకాక్డు.

29 ఆయన పారిథ్సూత్ ఉండగా ఆయన ముఖరూపం
మారిపోయింది. ఆయన ధరించిన వసాలు తెలల్గా ధగధగా
మెరిసాయి. 30 ఇదద్రు వయ్కులు ఆయనతో మాటాల్ డుతునాన్రు.
వారుమోషే ఏలీయాలు. 31వారు తమ మహిమతో కనపడి ఆయన
యెరూషలేములో పొందబోయే మరణానిన్ గురించి మాటాల్ డుతూ
ఉనాన్రు. 32 పేతురూ ఇంకా అతనితో ఉనన్వారూ నిద మతుత్ లో
ఉనాన్రు. వారికి మెలకువ రాగానే ఆయన తేజసుస్నూ ఆయనతో
ఉనన్ ఇదద్రు వయ్కులనూ చూశారు.

33 ఆ ఇదద్రు వయ్కులూ ఆయన దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోతుండగా
పేతురు, “పభూ, మనం ఇకక్డ ఉండడం బాగుంటుంది. నీకు
ఒకటీ, మోషేకు ఒకటీ, ఏలీయాకు ఒకటీ మూడు పరణ్శాలలు మేము
కడతాం” అంటూ తానేమి మాటాల్ డుతునాన్డో తనకే తెలియకుండా
మాటాల్ డాడు. 34 అతడు ఈ విధంగా మాటాల్ డుతూ ఉండగా ఒక
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మేఘం వచిచ్ వారిని ఆవరించింది. ఆ మేఘం వారిని కముమ్కోగా
శిషుయ్లు చాలాభయపడాడ్ రు. 35తరువాత, “ఈయననేను ఏరాప్టు
చేసుకునన్ నా కుమారుడు. ఈయనమాట వినండి” అని ఒక శబద్ం
ఆ మేఘంలో నుంచి వచిచ్ంది. 36 ఆ శబద్ం వచిచ్న తరువాత వారికి
యేసు మాతమే కనిపించాడు. ఆ రోజులోల్ వీరు తాము చూసిన
వాటిలో దేనినీ ఎవరికీ చెపప్లేదు.

దయయ్ం వదిలించే శకి లేని శిషుయ్లు
మతత్యి 17:14-21;మారుక్ 9:14-29

37 మరునాడు వారు ఆ కొండ దిగి వచిచ్నపుప్డు పెదద్
జనసమూహం ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్ంది. 38 ఆ
జనసమూహంలోఒకడు, “బోధకుడా,నా కుమారుణిణ్ కనికరించమని
నినున్ బతిమాలుకుంటునాన్ను. వీడు నాకొకక్డే కుమారుడు.
39 చూడు, ఒక దయయ్ం వాణిణ్ పడుతుంది. అది వాణిణ్ పటిట్నపుప్డు
వాడు అకసామ్తుత్ గా పెడబొబబ్లు పెడతాడు. అది వాణిణ్
విలవిలలాడిసుత్ ంది. అపుప్డు వాడినోటి నుండి నురుగు కారుతుంది.
అది అతి కషట్ం మీద వాణిణ్ వదిలిపెడుతుంది గానీ వాణిణ్ చాలా
గాయాల పాలు చేసుత్ ంది. 40 దానిన్ వెళళ్గొటట్మని నీ శిషుయ్లను
బతిమాలాను గానీ అదివారి వలల్ కాలేదు” అని దీనంగా చెపాప్డు.

41యేసు, “విశావ్సం లేని అకమ తరమా! నేనెంత కాలం మీతో
ఉండిమిమమ్లిన్ సహించాలి?” అని, “నీకొడుకుని ఇకక్డికి తీసుకుని
రా” అని ఆ తండితో చెపాప్డు. 42వాడు వసుత్ ండగానే ఆ దయయ్ం
వాణిణ్ కింద పడదోసి అలాల్ డించింది. యేసు ఆ దయాయ్నిన్ గదిద్ంచి
ఆ అబాబ్యిని బాగుచేసి అతని తండికి అపప్గించాడు. 43 అకక్డ
అందరూ దేవుని పభావానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.

యేసు మరోసారి తనమరణం గురించి చెపాప్డు
మతత్యి 17:22, 23;మారుక్ 9:30-32
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44 ఆయన చేసిన కారాయ్లను చూసి అందరూ ఆశచ్రయ్పోతూ
ఉండగా ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “ఈ మాటలు
మీ చెవులోల్ నాటుకోనివవ్ండి. మనుషయ్ కుమారుణిణ్ మనుషుల
సావ్ధీనం చేయబోతూ ఉనాన్రు” 45అయితేవారు ఆమాటను అరథ్ం
చేసుకోలేదు. అది వారికి రహసయ్ంగానే ఉండిపోయింది. కాబటిట్
వారు దానిన్ తెలుసుకోలేక పోయారు. అదీగాక ఆ మాట పభువును
అడిగేందుకు వారు భయంతో సంశయించారు.

పిలల్ల గురించి ఉపదేశం
మతత్యి 18:1-5;మారుక్ 9:33-37

46 తమలో ఎవరు గొపప్వాడు అనే వాదం వారిలో పుటిట్ంది.
47యేసు వారి హృదయాలోల్ ని ఆలోచనలను తెలుసుకుని ఒక చినన్
బిడడ్ను తన దగగ్ర నిలబెటుట్ కుని, 48 “ఇలాంటి చినన్ బిడడ్ను నా
పేర ఎవ నా సీవ్కరిసేత్ అతడు ననున్ సీవ్కరిసుత్ నాన్డు. ననున్
సీవ్కరించేవాడు ననున్ పంపిన దేవుణిణ్ సీవ్కరిసుత్ నాన్డు. మీలోఎవరు
అందరి కంటే చినన్వాడిగా ఉంటాడోవాడే గొపప్వాడు.”

ముఠాతతత్ ం తగదు
మారుక్ 9:38-40

49 అపుప్డు యోహాను, “పభూ, ఎవరో ఒక వయ్కి నీ పేర
దయాయ్లనువెళళ్గొడుతునాన్డు. వాడుమనలనుఅనుసరించేవాడు
కాదు కాబటిట్ వాణిణ్ అడుడ్ కునాన్ం” అని యేసుతో చెపాప్డు.
50 అందుకు యేసు, “మీరు వాణిణ్ అడుడ్ కోవదుద్ . మీకు విరోధి
కానివాడు మీ పుఉనన్వాడే” అని చెపాప్డు.

గలిలయ నుండి నిషక్ర్మణం
యోహా 7:2-10

51 యేసు తాను పరలోకానికి ఎకిక్పోవలసిన సమయం దగగ్ర
పడింది అని గహించి 52 ఆయన యెరూషలేముకు వెళళ్డానికి
మనసులో నిశచ్యం చేసుకునాన్డు. ఆయన తనకంటే ముందుగా
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దూతలను పంపాడు. వారు వెళిళ్ ఆయనకు అంతా సిదధ్ం
చేయడానికి ఒక సమరయ గామంలో పవేశించారు. 53 ఆయన
యెరూషలేముకు వెళళ్డానికి నిశచ్యం చేసుకునాన్డని తెలిసి వారు
ఆయనను సీవ్కరించలేదు. 54 శిషుయ్ నయాకోబుయోహానులు అది
చూసి, “పభూ, ఆకాశం నుండి అగిన్ దిగి వీరిని నాశనం చేయాలని
మేము వీరిని శపించడం నీకిషట్మేనా?” అని అడిగారు. 55 ఆయన
వారి పు తిరిగి వారిని మందలించాడు. 56 అపుప్డు వారు మరో
గామానికి వెళాళ్రు.

శిషయ్తావ్నికి పరీకష్
మతత్యి 8:18, 22

57వారు దారిన వెళత్ ండగా ఒకడు వచిచ్, “నువెవ్కక్డికి వెళిళ్నా
నీ వెనకే వసాత్ ను” అని ఆయనతో అనాన్డు. 58 అందుకు
యేసు, “నకక్లకు గుంటలు ఉనాన్యి. ఆకాశంలో ఎగిరే పకష్ులకు
గూళ ళ్నాన్యి, కానీ మనుషయ్ కుమారుడికి తల వాలుచ్కోడాని నా
చోటు లేదు” అని అతనికి చెపాప్డు.

59 ఆయన మరో వయ్కిని చూసి “నా వెంట రా” అనాన్డు. ఆ
వయ్కి, “ముందు నేను వెళిళ్ నా తండిని పాతిపెటిట్ రావడానికి నాకు
అనుమతి ఇయియ్” అనాన్డు. 60అందుకాయన, “చనిపోయినవారు
తమ చనిపోయిన వారిని పాతి పెటుట్ కోనియియ్. నువువ్ వెళిళ్ దేవుని
రాజాయ్నిన్ పకటించు” అని అతనితో చెపాప్డు.

61మరొకడు, “పభూ, నీ వెనకే వసాత్ ను గానీ మా ఇంటోల్ ని వారి
దగగ్ర అనుమతి తీసుకుని వసాత్ ను. నాకు సెలవియియ్” అనాన్డు.
62దానికియేసు, “నాగలి చెయియ్ పెటిట్ వెనకిక్ చూసేవాడు ఎవడూ
దేవుని రాజాయ్నికి తగడు” అనివాడితో చెపాప్డు.



లూకా రాసిన సువార 10:1 xlvi లూకా రాసిన సువార 10:12

10
యేసు తనకు ముందుగా డె మందిని పంపడం
మతత్యి 10:1-42

1 ఆ తరువాత పభువు డె మంది ఇతర శిషుయ్లను కూడా
నియమించి తాను వెళళ్బోయే పతి ఊరికీ, పతి చోటికీ ఇదద్రిదద్రిని
తనకంటేముందుగా పంపించాడు.

2వారినిపంపిసూత్ ఆయనవారితోఇలాఅనాన్డు, “కోతఎకుక్వగా
ఉంది. పనివారు తకుక్వగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ పనివారిని
పంపమని కోత యజమానిని వేడుకోండి. 3మీరు వెళళ్ండి. ఇదిగో
వినండి, తోడేళళ్ మధయ్కు గొరె పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిమమ్లిన్
పంపుతునాన్ను. 4 మీరు డబుబ్గానీ సంచిగానీ చెపుప్లుగానీ
తీసుకువెళళ్వదుద్ . దారిలో ఎవరినీ పలకరించవదుద్ . 5 మీరు ఏ
ఇంటోల్ నా పవేశిసేత్,ముందుగా ‘ఈ ఇంటికి శాంతి కలుగు గాక,’ అని
చెపప్ండి. 6శాంతికి అరుహ్ డు ఆ ఇంటోల్ ఉంటే మీ శాంతి అతని మీద
ఉంటుంది. లేకపోతే అది మీకు తిరిగి వసుత్ ంది. 7వారు మీకు పెటేట్
పదారాథ్ లను తింటూ తాగుతూ ఆ ఇంటోల్ నే ఉండండి. ఎందుకంటే
పనివాడు జీతానికి పాతుడు.ఇంటింటికీ తిరగవదుద్ .

8మీరు ఏ నాఊరిలో పవేశించినపుప్డు అకక్డి వారు మిమమ్లిన్
సీవ్కరిసేత్ వారు మీ ఎదుట పెటిట్నవి తినండి. 9 ఆ ఊరిలో ఉనన్
రోగులను బాగు చేయండి. ‘దేవునిరాజయ్ం మీ దగగ్రికి వచిచ్ంది’ అని
వారికి పకటించండి. 10ఒకవేళ ఏఊరివా నామిమమ్లిన్ సీవ్కరించక
పోతే, 11మీరు ఆ ఊరి వీధులోల్ కి వెళిళ్, ‘మా కాళళ్కు అంటిన మీ
పటట్ణం దుముమ్ను మీ ముందే దులిపి వేసుత్ నాన్ం. అయినా దేవుని
రాజయ్ం సమీపించిందని తెలుసుకోండి’ అని చెపప్ండి. 12 తీరుప్
రోజున ఆ ఊరికి పటేట్ గతి కంటే సొదొమ పటట్ణానికి పటిట్న గతే
ఓరుచ్కోదగినది అవుతుందనిమీతో చెబుతునాన్ను.
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యూదయపటట్ణాల తీరుప్
మతత్యి 11:20-24

13 “అయోయ్ కొరాజీనూ, నీకుయాతన. అయోయ్ బేతస్యిదా, నీకు
యాతన. మీ మధయ్ చేసిన అదుభ్తాలు తూరు సీదోను పటట్ణాలోల్
చేసేత్ ఆ పటట్ణాలోల్ ని వారు ముందే గోనె పటట్ కటుట్ కుని బూడిదెలో
కూరుచ్ని మనసుమారుచ్కుని ఉండేవారు. 14అయినా తీరుప్ రోజున
మీ గతి కంటే తూరు, సీదోను పటట్ణాల గతి ఓరుచ్కోదగినదిగా
ఉంటుంది. 15 కపెరన్హ మా, ఆకాశం వరకూ హెచిచ్ంచుకునాన్
నువువ్ పాతాళం వరకూ దిగిపోతావు. 16మీమాట వినే వాడు నా
మాటావింటాడు. మిమమ్లిన్ నిరాకరించే వాడు ననూన్ నిరాకరిసాత్ డు.
ననున్ నిరాకరించేవాడు ననున్ పంపిన వాణిణ్ నిరాకరిసాత్ డు.”

17 ఆ డె మంది శిషుయ్లు సంతోషంతో తిరిగి వచిచ్, “పభూ,
దయాయ్లు కూడా నీ పేరు చెబితే మాకు లోబడుతునాన్యి” అని
చెపాప్రు. 18 అపుప్డు ఆయన, “సాతాను మెరుపులా ఆకాశం
నుండి పడడం చూశాను. 19 ఇదిగో వినండి, పాములనూ, తేళల్నూ
తొకక్డానికి శతువు బలమంతటి మీదా మీకు అధికారం ఇచాచ్ను.
మీకు ఏదీ ఏ మాతమూ హని చేయదు. 20 అయినా దయాయ్లు
లోబడుతునాన్యని కాదు, మీ పేరుల్ పరలోకంలో రాసి ఉనాన్యని
సంతోషించండి” అనివారికి చెపాప్డు.

21ఆ సమయంలోనేయేసు పరిశుదాధ్ తమ్లో ఎంతో ఆనందించాడు.
“తండీ, ఆకాశానికీ భూమికీ పభూ, నువువ్ ఈ సంగతులను
జాఞ్ నులకూ, తెలి న వారికీ దాచిపెటిట్ పసివారికి వెలల్డి పరిచావని
నినున్ కీరిసుత్ నాన్ను. అవును తండీ, అలాచేయడం నీకు అనుకూలం
ఆయింది.”

22 “నా తండి నాకు అనిన్టినీ అపప్గించాడు. కుమారుణిణ్ తండి
తపప్ మరెవరూ ఎరగరు. అలాగే తండి ఎవరో కుమారుడూ, ఆ
కుమారుడు ఎవరికి ఆయనను వెలల్డి చేయడానికి ఇషట్పడతాడో
అతడూతపప్ ఇంకెవరూఎరగరు.” 23అపుప్డుఆయనతనశిషుయ్ల
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పు తిరిగి ఏకాంతంగా వారితో, “మీరు చూసుత్ నన్ వాటిని చూసే
కళ ళ్ ధనయ్ నాయి. 24 అనేకమంది పవకలూ, రాజులూ మీరు
చూసుత్ నన్వాటినిచూడాలనికోరుకునాన్చూడలేకపోయారు,వినాలని
కోరుకునాన్ వినలేక పోయారనిమీతోచెబుతునాన్ను” అని అనాన్డు.

మంచి సమరయుడు
మతత్యి 22:34-40;మారుక్ 12:28-34

25 ఒకసారి ఒక ధరమ్శాస ఉపదేశకుడు లేచి ఆయనను పరీ సూత్ ,
“బోధకుడా, నితయ్ జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే నేను ఏమి
చేయాలి?” అని అడిగాడు. 26 అందుకాయన, “ధరమ్శాసంలో
ఏమని రాసి ఉంది? నువువ్ దానినెలా అరథ్ం చేసుకునాన్వు?”
అని అడిగాడు. 27 అతడు, “నీ దేవు న పభువును నీ పూరణ్
హృదయంతోనూ, నీ పూరణ్ ఆతమ్తోనూ, నీ పూరణ్ శకితోనూ, నీ
పూరణ్ మనసుతోనూ పేమించాలి. నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ
పొరుగువాణీణ్ పేమించాలి” అనాన్డు. 28 దానికి ఆయన, “సరిగాగ్
చెపాప్వు. నువూవ్ అలా చెయియ్, జీవిసాత్ వు” అనాన్డు.

29 అయితే తనను నీతిమంతుడిగా చూపించుకోడానికి అతడు,
“అది సరే గానీ, నా పొరుగువాడు ఎవడు?” అని యేసును
అడిగాడు. 30 అందుకు యేసు, “ఒక వయ్కి యెరూషలేము నుండి
యెరికోపటట్ణానికి పయాణ పోతూదోపిడీదొంగలచేతికి చికాక్డు.
వారు అతని బటట్లు దోచుకుని అతణిణ్ కొటిట్ , కొన పాణంతో విడిచి
పెటాట్ రు.

31 అపుప్డొక యాజకుడు ఆ దారినే వెళత్ అతణిణ్ చూసి పకక్గా
వెళిళ్పోయాడు. 32 ఆలాగే ఒక లేవీయుడు అటుగా వచిచ్ అతణిణ్
చూసి పకక్గా వెళాళ్డు. 33 అయితే ఒక సమరయుడు పయాణ
వెళత్ , అతడు పడి ఉనన్ చోటికి వచాచ్డు. అతణిణ్ చూసి జాలి
పడాడ్ డు. 34 అతని నూనే, దా రసం పోసి, గాయాలకు కటుల్
కటిట్ తన గాడిద ఎకిక్ంచుకుని ఒక సతానికి తీసుకువెళిళ్ అతని
బాగోగులు చూశాడు.
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35మరుసటి రోజు అతడు రెండు వెండి నాణాలు తీసి ఆ సతం
యజమానికిచిచ్, ‘ఇతణిణ్ జాగతత్గా చూసుకో. ఇతనికి నువువ్
ఇంకే నా ఖరుచ్ చేసేత్ ఈసారి నేను మళీళ్ వచిచ్నపుప్డు అది నీకు
తీరేచ్సాత్ ను’ అనిచెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. 36 అయితే ఇపుప్డు ఆ
ముగుగ్ రిలో దొంగల చేతిలో చికిక్న వాడికి పొరుగువాడు ఎవరని నీకు
అనిపిసుత్ ంది?” అని అతనిని అడిగాడు. 37దానికి అతడు, “అతని
మీద జాలి చూపిన వాడే” అనాన్డు. యేసు, “నువువ్ కూడా వెళిళ్
అలాగే చెయియ్” అని అతనితో చెపాప్డు.

మార,మరియ
38 వారు పయాణ వెళత్ ఉనన్పుప్డు ఆయన ఒక గామంలో

పవేశించాడు. అకక్డ మార అనే ఒక సీ ఆయనను తన ఇంటోల్ కి
ఆహావ్నించింది. 39 ఆమెకు మరియ అనే సోదరి ఉంది. ఈమె
యేసు పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని ఆయన ఉపదేశం వింటూ ఉంది.
40 మార ఎనోన్ పనులు పెటుట్ కుని తొందరపడుతూ ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్, “పభూ,నాసోదరి ననున్ విడిచి ఇకక్డ కూరుచ్ంది, ఒకక్దానేన్
పనులనీన్ చేసుకోవలసి వసుత్ నన్ది. నీకేం పటట్దా? వచిచ్నాకుసాయం
చేయమని ఆమెకు చెపుప్” అంది.

41అందుకు పభువు, “మారా,మారా, నువువ్బోలెడనిన్ పనులను
గురించి తొందర పడుతునాన్వు. కానీ అవసర ంది ఒకక్టే.
42మరియఉతత్మ నదానిన్ ఎంచుకుంది. దానిన్ ఆమె దగగ్రనుంచి
తీసివేయడం జరగదు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

11
పారథ్న నమూనా

1 ఆయన ఒకసారి ఒక చోట పారథ్న చేసూత్ ఉనాన్డు. పారథ్న
ముగించిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒకడు, “పభూ, యోహాను
తన శిషుయ్లకు నేరిప్నటుట్ గామాకు కూడాపారథ్న చేయడం నేరిప్ంచు”
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అని ఆయనను అడిగాడు. 2 అందుకు ఆయన, “మీరు పారథ్న
చేసేటపుప్డు, ‘పరలోకంలో ఉనన్ మా తండీ, నీ నామం పవితంగా
ఎంచబడు గాక, నీ రాజయ్ం వచుచ్గాక, 3మాకు కావలసిన అనుదిన
ఆహారంపతిరోజూమాకుదయచెయియ్, 4మాకువయ్తిరేకంగాఎవ నా
చేసిన అపరాధాలు మేము కష్మిసూత్ ఉనాన్ం గనక మా పాపాలనూ
కష్మించు. మమమ్లిన్ పరీకష్లోకి తీసుకు వెళళ్కు’ అని పలకండి” అని
చెపాప్డు.

వదలకుండా అడిగినమితుడు
5 తరువాత ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీలో ఎవరి నా

ఒక సేన్హితుడు ఉనాన్డనుకోండి. అరథ్రాతి వేళ ఆ సేన్హితుడి దగగ్రికి
వెళిళ్, ‘మితమా,నాకుమూడు రొటెట్లు బదులివువ్. 6నాసేన్హితుడు
పయాణం చేసూత్ దారిలో నా దగగ్రికి వచాచ్డు. అతనికి పెటట్డానికి
నా దగగ్ర ఏమీ లేదు’ అని చెపాప్రనుకోండి. 7అతడు లోపలే ఉండి,
‘ననున్ తొందర పెటట్వదుద్ . తలుపు వేసేశాను. చినన్ పిలల్లు నిద
పోతునాన్రు. నేను లేచి ఇవవ్లేను’ అని చెబుతాడా?

8 మీరు తన సేన్హితుడని కాకపోయినా సిగుగ్ విడిచి అదేపనిగా
అడగడం వలల్ నా లేచి కావలసినవనీన్ ఇసాత్ డని మీకు
చెబుతునాన్ను. 9 అలాగే మీరు కూడా దేవుణిణ్ అడగండి, ఆయన
ఇసాత్ డు. వెదకండి, మీకు దొరుకుతుంది. తలుపు తటట్ండి. మీకు
తెరుచుకుంటుంది. 10 అడిగే పతి వయ్కికీ లభిసుత్ ంది. వెదికే వాడికి
దొరుకుతుంది. తటేట్వాడికి తలుపు తెరుచుకుంటుందని మీకు
చెబుతునాన్ను.

తండి జం
11 “మీలో ఎవ నా ఒక తండి తన కొడుకు చేపకోసం అడిగితే

చేపకుబదులుగాపామును ఇసాత్ డా? 12గుడుడ్ అడిగితేతేలునిసాత్ డా?
13 కాబటిట్ మీరు చెడడ్వా ఉండి కూడా మీ పిలల్లకు మంచి
విషయాలనే ఇవావ్లని అనుకుంటుంటే పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండి
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తనను అడిగేవారికి పరిశుదాధ్ తమ్ను కచిచ్తంగాఅనుగహిసాత్ డు కదా”
అని చెపాప్డు.

దయాయ్ల రాజు సాయంతో యేసు దయాయ్లు
వెళళ్గొడుతునాన్డని నీలాపనింద

మతత్యి 12:22-37
14ఒకసారిఆయనఒకమూగ దయాయ్నిన్ వెళళ్గొడుతూఉనాన్డు.

ఆ దయయ్ం వదలిపోయిన తరవాత ఆ మూగవాడు మాటాల్ డాడు.
అపుప్డు అకక్డ ఉనన్ పజలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 15 అయితే
వారిలో కొందరు, “వీడు దయాయ్లకు నాయకు న బయెలెజ్బూలు
సహాయంతో దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

16 మరి కొందరు ఆయనను పరీ సూత్ పరలోకం నుండి ఒక
సూచన చూపించమని ఆయనను అడిగారు. 17 ఆయనకు వారి
ఆలోచనలనీన్ తెలుసు. ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “తనకు
తానే వయ్తిరేకంగా వే పోయిన ఏ రాజయ్ నా నశించి పోతుంది.
తనకు తానే విరోధ న ఇలుల్ కూలిపోతుంది. 18 సాతాను
కూడా తనకు తానే వయ్తిరేకంగా వే పోతే వాడి రాజయ్ం ఎలా
నిలుసుత్ ంది? 19 నేను బయెలెజ్బూలు సహాయంతో దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతునాన్నని మీరు అంటునాన్రే, మరి మీ అనుచరులు
వాటిని ఎవరి సహాయంతో వెళళ్గొడుతునాన్రు? దీని వలన మీ
సంతానమే మీకు తీరుప్ తీరుసాత్ రు. 20 అయితే నేను దేవుని
వేలితో దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటే దాని అరథ్ం, దేవుని రాజయ్ం
కచిచ్తంగా మీ దగగ్రికి వచిచ్ందనే. 21 బలవంతుడు ఆయుధాలు
ధరించుకుని, తన ఆవరణలో కాపలా కాసేత్ అతని సొతుత్ భదంగా
ఉంటుంది. 22 అయితే అతని కంటే బలవంతు న వాడు అతణిణ్
ఎదిరించి ఓడించినపుప్డు అతడు నముమ్కునన్ ఆయుధాలనిన్టినీ
బలవంతంగా తీసుకుని అతని ఆసిత్నంతా దోచుకుంటాడు. 23 నా
పు ఉండని వాడు నాకు విరోధి. నాతో కలసి పోగుచెయయ్ని వాడు
చెదరగొటేట్ వాడే.
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తనను తాను సంసక్రించుకునే పయతన్ం
మతత్యి 12:43, 45

24“అపవితాతమ్ఒకవయ్కినివదిలిపోయినతరవాతవిశాంతికోసం
వెతుకుతూ నీరు లేని చోటల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దానికెకక్డా
విశాంతి దొరకదు. అందుకని అది ‘నా పాత ఇంటికే మళీళ్
వెళతాను’ అనుకుంటుంది. 25 అది వచిచ్, ఆ ఇలుల్ ఊడిచ్, అమరిచ్
ఉండడం చూసి 26 తిరిగి వెళిళ్, తన కంటే చెడడ్ న మరో ఏడు
అపవితాతమ్లను వెంటబెటుట్ కువసుత్ ంది. అవి ఆ ఇంటోల్ చొరబడి ఇక
అకక్డే నివాసముంటాయి. కాబటిట్ ఆ వయ్కి చివరి దశ మొదటి దశ
కంటే అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.

27 ఆయన ఈమాటలు చెబుతూ ఉండగా ఆ జన సమూహంలో
ఉనన్ ఒక సీ ఆయనను చూసి బిగగ్రగా, “నినున్ మోసిన గరభ్ం,
నువువ్ పాలు తాగిన సత్నాలూ ధనయ్ం” అని కేకలు వేసి చెపిప్ంది.
28దానికి ఆయన, “అది నిజమేకానీ దేవునిమాటవినిదాని పకారం
జీవించేవారు ఇంకా ధనుయ్లు” అని చెపాప్డు.

యోనాసూచన
మతత్యి 12:39-42

29 పజలంతా గుంపులుగా ఉనన్పుప్డు ఆయన వారికి ఇలా
చెపాప్డు, “ఈతరంచెడడ్ది. వీరుసూచనఅడుగుతునాన్రు. అయితే
యోనా సూచన తపిప్ంచి మరి ఏ సూచనా వీరికి చూపడం జరగదు.
30యోనా నీనెవె పటట్ణ వాసులకు ఎలా సూచనగా ఉనాన్డో ఆలాగే
మనుషయ్ కుమారుడు ఈ తరానికి సూచనగా ఉంటాడు.

31 ద ణ దేశం రాణి తీరుప్ రోజున ఈ తరం వారితో నిలబడి వీరి
మీదనేరంమోపుతుంది. ఆమెసొలొమోనుజాఞ్ నవాకుక్లువినడానికి
సుదూర దేశం నుండి వచిచ్ంది. సొలొమోను కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు.
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32నీనెవె పజలు తీరుప్ రోజునఈతరంవారితోనిలబడివారిమీద
నేరంమోపుతారు. ఎందుకంటేవారుయోనాబోధవినిమారుమనసుస్
పొందారు. యోనాకంటేఘనుడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

వెలిగించిన దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15, 16;మారుక్ 4:21, 22; లూకా 8:16

33 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి చాటుగానో బుటట్ కిందనో పెటట్రు,
లోపలికి వచేచ్వారికి వెలుగు కనబడాలని దీపసత్ంభం నే పెడతారు.
34 నీ దేహానికి దీపం నీ కనేన్. నీ కనున్ మంచి తే నీ శరీరమంతా
వెలుగు ఉంటుంది. నీ కనున్ చెడిపోతే నీ దేహం చీకటి మయ
ఉంటుంది.

35 కాబటిట్ నీలో ఉనన్ వెలుగు చీకటి కాకుండా చూసుకో. 36 నీ
దేహంలో ఏ భాగమూ చీకటిలో లేకుండా నీ దేహం అంతా వెలుగే
ఉనన్టట్యితే, దీపం కాంతి నీ పసరించినపుప్డు ఎలా ఉంటుందో
అలాగే దేహం అంతా వెలుగుమయ ఉంటుంది.”

37ఆయనమాటాల్ డుతూ ఉండగాఒక పరిసయుయ్డు తనతో కలసి
భోజనం చేయమని ఆయనను ఆహావ్నించాడు. ఆయన అతనితో
లోపలికివెళిళ్భోజనం వరసలో కూరుచ్నాన్డు. 38ఆయనభోజనానికి
ముందు కాళ ళ్, చేతులు కడుకోక్కపోవడం చూసి ఆ పరిసయుయ్డు
ఆశచ్రయ్పోయాడు.

యేసు పరిసయుయ్లను తీవంగా విమరిశ్ంచడం
మతత్యి 23:13-35

39 అది చూసి పభువిలా అనాన్డు, “పరిసయుయ్ న మీరు
పాతనూపళేళ్నీన్ బయటశుభంచేసాత్ రుగానీమీఅంతరంగంమాతం
దోపిడీతో, చెడుతనంతో నిండి ఉంది.

40 అవివేకులారా, బయటి భాగానిన్ చేసినవాడే లోపలి భాగానిన్
కూడా చేశాడు కదా! 41మీకు ఉనన్వాటిని పేదలకు ధరమ్ం చేయండి.
అపుప్డు మీకు అనీన్ శుభంగా ఉంటాయి.
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42 అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీకు యాతన. మీరు పుదీనా,
సదాపమొద న పతి ఆకు కూరలోనూ పదోభాగం దేవునికి చెలిల్సాత్ రు
గానీ దేవుని పేమనూ, నాయ్యానీన్ వదిలేసుత్ నాన్రు. మిగిలిన వాటిని
చేసూత్ నే నాయ్యంగా నడుచుకోవాలి, దేవుణిణ్ పేమించాలి.

43 అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీకు యాతన, మీరు సమాజ
మందిరాలోల్ అగ సాథ్ నాలూ, వాయ్పార వీధులోల్ పజల నుండి
వందనాలూకోరుకుంటారు. 44అయోయ్,మీరు కనిపించనిసమాధులాల్
ఉనాన్రు. అవి సమాధులని తెలియని మనుషులు వాటి మీదే
నడుసాత్ రు.”

యేసు ధరమ్శాసులను తీవంగా విమరిశ్ంచడం
45 అపుప్డు ఒక ధరమ్శాస ఉపదేశకుడు, “బోధకుడా. ఇలా చెపిప్

మమమ్లిన్ కూడా నిందిసుత్ నాన్వు” అని ఆయనతో అనాన్డు.
46 అందుకు యేసు, “అయోయ్, ధరమ్శాస ఉపదేశకులారా, మీకు

యాతన. మీరు మనుషుల మోయలేని బరువులు మోపుతారు.
మీరుమాతం ఒక వేలితో కూడా ఆ బరువులను తాకరు.

47 అయోయ్, మీకు యాతన, మీ పూరీవ్కులు పవకలను
చంపారు. మీరు చనిపోయిన పవకల సమాధులను కటిట్సుత్ నాన్రు.
48 దీనిన్బటిట్ మీరు సాకష్ు మీ పూరీవ్కులు చేసిన పనులకు సమమ్తి
తెలుపుతునాన్రు. వారు పవకలను చంపారు. మీరు సమాధులు
కడుతునాన్రు. ఈకారణం చేతదేవునిజాఞ్ నం చెపేప్దేమిటంటే, ‘నేను
వారి దగగ్రికి పవకలనూ,అపొసత్లులనూ పంపుతాను. 49వారు కొంత
మందిని చంపుతారు. కొంతమందిని హింసిసాత్ రు.’ 50-51 కాబటిట్
లోకారంభం నుండీ అంటే హేబెలు రకం నుండి బలిపీఠానికీ
దేవాలయానికీ మధయ్ హత న జెకరాయ్ రకం వరకూ చిందిన
పవకలందరి రకం కోసం ఈ తరం వారి విచారణ జరుగుతుందని
మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.
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52 అయోయ్, ధరమ్శాసానిన్ ఉపదేశించే మీరు జాఞ్ నం తాళం చెవిని
తీసుకు పోయారు. మీరు లోపల పవేశించరు. పవేశించే వారిని
అడుడ్ కుంటారు” అని చెపాప్డు.

53-54 ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ పోయిన తరువాత ధరమ్శాస
పండితులూ పరిసయుయ్లూ ఆయన మీద పగ పటిట్ ఆయన మీద
నేరం మోపడాని ఆయన మాటలోల్ తపుప్ పటుట్ కోడానికి చూసూత్
ఆయనతోవాదిసూత్ వచాచ్రు.

12
పరిసయుయ్ల పొంగజేసే పదారథ్ం గురించి హెచచ్రిక
మారుక్ 8:14-21

1 అంతలో వేలకొదీద్ పజలు పోగయి ఒకరినొకరు తొకుక్కుంటూ
ఉనాన్రు. అపుప్డు ఆయన మొదట తన శిషుయ్లతో ఇలా
చెపప్నారంభించాడు.

“పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండిని గురించి అంటే వారి వేషధారణ
విషయంజాగతత్ పడండి. 2 కపిప్ పెటిట్ంది ఏదీబటట్బయలుకాకపోదు.
రహసయ్ నదేదీతెలియకుండాఉండదు. 3అందుకనిమీరుచీకటిలో
మాటాల్ డేవి వెలుగులో వినబడతాయి. గదులోల్ చెపుప్కునేవి ఇంటి
కపుప్ల నచాటిసాత్ రు.

4నా సేన్హితు న మీకు నేను చెపేప్దేమిటంటే దేహానిన్ చంపడం
మినహా మరేమీ చేయలేని వాడికి భయపడవదుద్ . 5 ఎవరికి మీరు
భయపడాలో చెబుతాను. చంపిన తరువాత నరకంలో పడవేసే
శకి గల వాడికి భయపడండి. ఆయనకే భయపడమని మీకు
చెబుతునాన్ను.

6 ఐదు పిచుచ్కలను రెండు కాసులకు అముమ్తారు కదా.
అయినా వాటిలో ఒకక్దానిన్ కూడా దేవుడు మరిచ్పోడు. 7 మీ
తలవెంటుకలనిన్టికీ లెకక్ ఉంది. భయపడకండి. మీరు ఎనోన్
పిచుచ్కల కంటే విలు న వారు కదా.
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8 ఇంకా మీతో చెపేప్దేమిటంటే, ననున్ మనుషుల ముందు ఎవరు
అంగీకరిసాత్ డో వాణిణ్ మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని దూతల ముందు
అంగీకరిసాత్ డు. 9 మనుషుల ముందు నేనెవరో తెలియదు అనే
వారి గురించి నేను కూడా దేవుని దూతల ముందు వారెవరో
నాకు తెలియదు అని చెబుతాను. 10 మనుషయ్ కుమారుడికి
వయ్తిరేకంగా ఏదనాన్ మాట అనే వాడికి పాపకష్మాపణ కలుగుతుంది
గానీ పరిశుదాధ్ తమ్ను దూషిసేత్ వాడికి కష్మాపణ లేదు.

11వారు సమాజమందిరాలోల్ పెదద్ల దగగ్రకూ అధిపతుల దగగ్రకూ
అధికారుల దగగ్రకూ మిమమ్లిన్ తీసుకు వెళేళ్టపుప్డు అకక్డ ఎలా
జవాబివావ్లా, ఏం మాటాల్ డాలా అని చింత పడవదుద్ . 12మీరు ఏం
చెపాప్లో ఆ సమయంలోనే పరిశుదాధ్ తమ్ మీకు నేరిప్సాత్ డు.”

13 ఆ జనసమూహంలో ఒకడు, “ఉపదేశకా, వారసతవ్ంగా
వచిచ్న ఆసిత్లో నాకు భాగం పంచమని మా అనన్యయ్తో చెపప్ండి”
అనాన్డు. 14అందుకు ఆయన, “ఏమయాయ్,మీమీదపెదద్మనిషిగా
మధయ్వరిగానో ననెన్వరు నియమించారు?” అనాన్డు. 15 ఆయన
ఇంకావారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు అతాయ్శకు చోటివవ్కండి. జీవం
అంటే సంపదలు విసత్రించడం కాదు.”

తెలివిలేని ధనికుని ఉపమానం
16 తరువాత ఆయన వారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు. “ఒక

ధనవంతుడి భూమి బాగా దిగుబడి ఇచిచ్ంది. 17 అపుప్డు అతడు
ఇలా ఆలోచించాడు, ‘నా పంట సమకూరుచ్కోడానికి నాకు సథ్లం
చాలదు. కాబటిట్ నేనేం చేయాలి? ఇలా చేసాత్ ను. 18నా గిడడ్ంగులు
పడగొటిట్ ఇంకా పెదద్వి కటిట్సాత్ ను. వాటిలో నా ధానయ్మంతటినీ, నా
ఆసిత్ అంతటినీ నిలవ్ చేసాత్ ను. 19అపుప్డు నా పాణంతో ‘పాణమా,
ఎనోన్ సంవతస్రాలకు సరిపడే తరగని ఆసిత్ నీ కోసం సమకూరాచ్ను.
సుఖపడు, తిను, తాగు, సంతోషంగా ఉండు’ అని చెబుతాను’
అనుకునాన్డు. 20 అయితే దేవుడు అతడితో, ‘మూరుఖ్ డా! ఈ



లూకా రాసిన సువార 12:21 lvii లూకా రాసిన సువార 12:34

రాతి నీ పాణం అడుగుతునాన్ను. నువువ్ కూడబెటిట్నవి ఎవరివి
అవుతాయి?’ అని అతనితో అనాన్డు.

21 దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కాకుండా తన కోసమే
సమకూరుచ్కునే వాడు అలాగే ఉంటాడు” అనాన్డు.

22 తరువాత యేసు తన శిషుయ్లతో ఇలా చెపాప్డు, “అందుచేత
ఏం తింటామని మీ పాణం కోసమో, ఏం కటుట్ కుంటామని మీ శరీరం
కోసమోమధనపడవదుద్ . 23ఆహారం కంటేపాణం,వసం కంటేదేహం
గొపప్వి కావా? 24 కాకుల గురించి ఆలోచించండి. అవి వితత్నాలు
చలల్వు, కోయవు, వాటికి గిడడ్ంగులూ, కొటూల్ లేవు. అయినా వాటిని
దేవుడు పోషిసుత్ నాన్డు. మీరు పకష్ులకంటే ఎంతో ఉనన్త న
వారు. 25 గా మీలో ఎవడు చింత పడడం వలల్ తన ఎతుత్ ను ఒక
మూరెడు ఎకుక్వ చేసుకోగలడు? 26 కాబటిట్ చినన్ చినన్ విషయాలే
మీరు చేయలేకపోతే పెదద్వాటిని గురించి ఆలోచించడం ఎందుకు?
పువువ్లు ఎలాపూసుత్ నాన్యోచూడండి. 27అవి కషట్పడవు, బటట్లు
నేయవు. అయినా తన భవమంతటితో సహా సొలొమోనుకునన్
అలంకరణఈపూలలోఏఒకక్దానిఅలంకరణకీ సరితూగదనిమీకు
చెబుతునాన్ను.

28అలప్ విశావ్సులారా, ఈ వేళ పొలంలో ఉండి, రేపు పొయియ్లో
వేసే అడవి గడిడ్నే దేవుడిలా అలంకరిసేత్ మీకు మరి ఎంతో ఖాయంగా
బటట్లిసాత్ డు గదా. 29 ఏం తింటాం, ఏం తాగుతాం అని దిగులు
పెటుట్ కోకండి. చింతించకండి. 30లోకులు వీటిని వెతుకుతారు. ఇవి
మీకు కావాలని మీ తండికి తెలుసు. 31 మీరు మాతం ఆయన
రాజాయ్నిన్ వెదకండి. దానితోపాటుగా ఇవి కూడామీకు లభిసాత్ యి.

32 చినన్ మందా, భయపడకండి. మీకు రాజాయ్నిన్వవ్డం మీ
తండికి ఇషట్ం. 33మీకు ఉనన్వాటిని అమిమ్ దాన ధరామ్లు చేయండి.
పరలోకంలో పాతగిలిపోని డబుబ్ సంచులనూ, నాశనం కాని ధనానీన్
సంపాదించుకోండి. అకక్డికి దొంగ రాడు, పురుగు పటట్దు. 34మీ
డబుబ్ ఎకక్డ ఉంటుందోమీహృదయం అకక్డే ఉంటుంది.
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రెండవ రాకకు సంబంధించిన ఉపమానాలు,హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:37-25:30

35 “మీనడుము బిగించుకుని ఉండండి. మీదీపాలు వెలుగుతూ
ఉండనివవ్ండి. 36యజమాని ఎపుప్డు వసాత్ డో అని అతని కోసం
ఎదురు చూసూత్ అతడు పెండిల్ విందు నుండి వచిచ్ తలుపు కొటట్గానే
తలుపు తీసే సేవకులాల్ ఉండండి.

37యజమాని వచిచ్ ఏ సేవకులు మెలకువగా ఉండడం చూసాత్ డో
ఆ దాసులు ధనుయ్లు. అపుప్డు అతడు తన నడుం కటుట్ కుని
వారిని భోజనానికి కూరోచ్బెటిట్ , వారికి తానే పరిచరయ్ చేసాత్ డని మీకు
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 38 అతడు రాతి రెండవ జాములో
వచిచ్నా, మూడవ జాములో వచిచ్నా ఏ సేవకులు మెలకువగా
ఉండడం చూసాత్ డో ఆ సేవకులు ధనుయ్లు. 39దొంగ ఏ సమయంలో
వసాత్ డో ఇంటి యజమానికి తెలిసేత్ అతడు మెలకువగా ఉండి తన
ఇంటికి కనన్ం వేయనివవ్డని తెలుసుకోండి. 40 మీరు ఊహించని
సమయంలో మనుషయ్ కుమారుడు వసాత్ డు కాబటిట్ మీరు కూడా
సిదధ్ంగా ఉండండి” అని వారికి చెపాప్డు. 41 అపుప్డు పేతురు,
“పభూ ఈ ఉపమానంమా కోసమే చెబుతునాన్వా లేక అందరి కోసం
చెబుతునాన్వా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

గృహ నిరావ్హకుడు, సేవకులు
42దానికి పభువు ఇలా అనాన్డు, “స న సమయంలో అందరికీ

ఆహారం పెటట్డానికి యజమానుడు తన ఇంటి నియమించే
నమమ్క న, బుదిధ్గల నిరావ్హకుడెవడు? 43 యజమాని వచిచ్
ఏ పనివాడు ఆ విధంగా చేయడం చూసాత్ డో ఆ పనివాడు ధనుయ్డు.
44 అపుప్డు ఆ యజమాని తన ఆసిత్ అంతటి మీదా అతణిణ్
ఉంచుతాడనిమీకు చెబుతునాన్ను.

45 అయితే ఆ పనివాడు నా యజమాని ఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్డని
మనసులో అనుకుని తోటి దాసదాసీలను కొటట్డం, తిని తాగి
మతెత్కిక్ ఉండడం చేసేత్ 46వాడు ఎదురు చూడని రోజున తెలియని
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సమయంలోయజమాని వసాత్ డు. వాణిణ్ కఠినంగా శి ంచి నమమ్దగని
వారి గతే వాడికి పటేట్లా చేసాత్ డు. 47 తన యజమాని ఇషట్ం తెలిసి
కూడా సిదధ్పడకుండా, ఆయన ఇషట్ పకారం చేయకుండా ఉండే
సేవకుడికి చాలా దెబబ్లు తగులుతాయి. 48దెబబ్లకు తగిన పనులు
చేసినా తెలియక చేసిన వాడికి తకుక్వ దెబబ్లే తగులుతాయి.
ఎవరికి ఎకుక్వగా ఇచాచ్రో అతని దగగ్ర ఎకుక్వగా తీసుకుంటారు.
మనుషులు ఎవరికి ఎకుక్వ అపప్గిసాత్ రో వారి దగగ్రే ఎకుక్వగా
అడుగుతారు.

కీసుత్ విభేదాలు కలిగించేవాడు
49 “నేను భూమిమీద అగిన్ వేయడానికి వచాచ్ను. అది ఇపప్టికే

రగులుకుని మండాలని ఎంతగానో కోరుతునాన్ను. 50అయితే నేను
పొందాలిస్న బాపిత్సం ఉంది. అది జరిగే వరకూ నేను చాలా ఇబబ్ంది
పడుతునాన్ను. 51 నేను భూమి మీద శాంతిని సాథ్ పించడానికి
వచాచ్నని మీరు అనుకుంటునాన్రా? కానే కాదు. నేను చీలికలు
కలగజేయడానికే వచాచ్ననిమీకు చెబుతునాన్ను.

52 ఇక నుండి ఒక ఇంటోల్ ఉండే ఐదుగురు వేరుపడి ఇదద్రికి
విరోధంగా ముగుగ్ రూ, ముగుగ్ రికి విరోధంగా ఇదద్రూ ఉంటారు.
53తండి కొడుకీక్, కొడుకు తండికీ, తలిల్ కూతురుకీ, కూతురు తలిల్కీ,
అతత్ కోడలికీ, కోడలు అతత్కూ విరోధులుగా ఉంటారు”అని చెపాప్డు.

54 తరవాత ఆయన జనసమూహాలతో ఇలా అనాన్డు, “మీరు
పడమర నుండి మబుబ్ కి రావడం చూసేటపుప్డు వాన వసుత్ ందని
వెంటనే చెపేప్సాత్ రు. అలాగే జరుగుతుంది. 55 ద ణపు గాలి
వీయడం చూసేటపుప్డు వడగాలి కొడుతుందని చెబుతారు. అలాగే
జరుగుతుంది. 56 కపట భకులారా, మీరు భూమి, ఆకాశాల
ధోరణులను గురిసాత్ రు గానీ ఇపప్టి కాలం తీరు గురించలేక
పోతునాన్రు.

57 ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరే ఎందుకు ఆలోచించరు?
58 మీ నేరారోపణ చేసే వాడితో కలసి నాయ్యాధికారి దగగ్రికి
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వెళత్ నన్పుప్డు దారిలోనే అతనితో రాజీపడే పయతన్ం చెయియ్.
లేకుంటే అతడు నినున్ నాయ్యాధిపతి దగగ్రికి లాకుక్పోతాడు. ఆ
నాయ్యాధిపతి నినున్ భటుడికి అపప్గిసాత్ డు. ఆ భటుడు నినున్ లోల్
పెడతాడు. 59చివరి సాచెలిల్ంచేంత వరకూ నువువ్ బయటకు రానే
రావని నీకు చెబుతునాన్ను.” అనాన్డు.

13
ఇతరులను వేలెతిత్ చూపకూడదు

1 కొందరు గలిలయ పజలు ఆలయంలో బలులరిప్సుత్ ంటే పిలాతు
తన నికులను పంపి వారిని కూరంగా చంపించాడు. కొదిద్ కాలం
కితమే జరిగిన ఈ సంగతిని కొందరు యేసుకు తెలియజేశారు.
2 అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ గలిలయులు ఇలా
దారుణంగా చనిపోయారు కాబటిట్ వీళ ళ్ మిగిలిన గలిలయుల కంటే
పాపులని మీరు అనుకుంటునాన్రా? 3 కారని మీతో చెబుతునాన్ను.
మీరుమారుమనసుస్ పొందకపోతేమీరు కూడా అలాగే నశిసాత్ రు.

4అలాగే సిలోయంలో గోపురం కింద పడి చనిపోయిన పదెద్నిమిది
మంది సంగతేంటి? వారు యెరూషలేములో నివాసమునన్ వారందరి
కంటే అపరాధులని అనుకుంటునాన్రా? 5 కానే కాదని మీతో
చెబుతునాన్. మీరుమారుమనసుస్ పొందకపోతేమీరు కూడా అలాగే
నశిసాత్ రు.”

పండుల్ లేని అంజూరు చెటుట్ (యెషయా 5:1-7. మతత్యి
21:18-20)

6తరవాత ఆయనవారితోఈఉపమానం చెపాప్డు, “ఒక మనిషి
తన దాకష్తోటలో ఒక అంజూరు చెటుట్ నాటాడు. అతడు దాని పండుల్
వెదకడానికి వచిచ్ చూసేత్ అతనికి పండేల్మీ కనిపించలేదు. 7దాంతో
అతడు తోటమాలిని పిలిచి అతనితో, ‘మూడేళళ్ నుండి నేను ఈ
అంజూరు చెటుట్ పండల్ కోసం వసుత్ నాన్ను గానీ నాకేమీ దొరకడం
లేదు. దీనిన్ నరికెయియ్. దీని వలల్ భూమి కూడా ఎందుకు వృధా
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కావాలి’ అనాన్డు. 8 అయితే ఆ తోటమాలి, ‘అయాయ్, నేను దాని
చుటూట్ తవివ్, ఎరువు వేసాత్ ను. అందుకని ఈ సంవతస్రం కూడా
దీనిన్ ఉండనియియ్, 9 అది ఫలిసేత్ సరే, లేకపోతే నరికించి వెయియ్’
అనాన్డు.”

ఒక సీకి సవ్సథ్త
10 ఒక విశాంతి దినం ఆయన ఒక సమాజ మందిరంలో

బోధిసుత్ నాన్డు. 11 బలహీనపరచే దయయ్ం పటిట్న ఒక సీ పదెద్నిమిది
ఏళ ళ్గా అకక్డ ఉంది. ఆమె నడుం వంగిపోయి ఎంత మాతమూ
సరిగాగ్ నిలబడలేక పోతూ ఉంది. 12 యేసు ఆమెను చూసి, తన
దగగ్రికి రమమ్ని పిలిచి, “అమామ్, నీ బలహీనత నుండి విడుదల
పొందావు” అని ఆమెతో చెపిప్ 13 ఆమె మీద చేతులుంచాడు.
వెంటనే ఆమె చకక్గా నిలబడి దేవుణిణ్ మహిమ పరిచింది.

14యేసు విశాంతి దినాన సవ్సథ్పరచాడని ఆ సమాజ మందిరం
అధికారి మండిపడాడ్ డు. అతడు జనసమూహానిన్ చూసి, “పని
చేయడానికి ఆరు రోజులునాన్యి కదా, ఆ రోజులోల్ నే వచిచ్ సవ్సథ్త
పొందండి. విశాంతి దినం మాతం రావదుద్ ” అని చెపాప్డు.
15అందుకు పభువు, “కపటులారా,మీలోపతివాడూ విశాంతిదినాన
తన ఎదుద్ నా గాడిద నా గాడి దగగ్రనుంచి విపిప్, తోలుకుపోయి
నీళ ళ్ పెడతాడా లేదా. 16 ఇదిగో, పదెద్నిమిది ఏళళ్ నుండి సాతాను
బంధించిన అబాహాము కుమారె అయినఈమెను విశాంతి దినానఈ
బంధకాల నుండి విడిపించకూడదా?” అనాన్డు.

17 ఆయన ఈ మాటలు అనన్పుప్డు ఆయనను ఎదిరించిన
వారంతా సిగుగ్ పడాడ్ రు. అయితే జనసమూహమంతా ఆయన చేసిన
గొపప్ కారాయ్లను చూసి సంతోషించారు.

ఆవగింజ ఉపమానం
మతత్యి 13:31, 32;మారుక్ 4:30-32
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18ఆయనఇలాఅనాన్డు, “దేవునిరాజయ్ంఎలాఉంటుంది? దానిన్
దేనితో పోలచ్గలం? 19 అది ఒక వయ్కి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజ
లాగా ఉంది. అది పెరిగి పెదద్ చెటుట్ అయింది. ఆకాశంలోని పకష్ులు
దాని కొమమ్ల నివసించాయి.”

పొంగజేసే పదారథ్ం ఉపమానం
మతత్యి 13:33

20మళీళ్ఆయన, “దేవునిరాజాయ్నిన్ దేనితోపోలచ్గలం? 21ఒక సీ
మూడు కుంచాల పిండి పొంగడానికి,దానిలో వేసే పులల్ని పిండిలాగా
ఉంది” అనాన్డు.

యెరూషలేముమారగ్ంలో బోధనలు
22 ఆయన యెరూషలేముకు పయాణ దారిలోని పటట్ణాలోల్

గామాలోల్ సంచరించి పజలకు బోధించాడు. 23ఒకడు, “పభూ, రకష్ణ
పొందేది కొదిద్ మందేనా?” అని ఆయనను అడిగాడు. 24 దానికి
పభువు ఇలా జవాబిచాచ్డు, “ఇరుకు దావ్రం గుండా పవేశించడానికి
తీవ పయతన్ం చెయయ్ండి. చాలా మంది పవేశించడానికి
పయతిన్సాత్ రుగానీ వారి వలల్ కాదని చెబుతునాన్ను. 25 ఇంటి
యజమాని తలుపు వేసుకునన్ తరువాత మీరు బయట నిలబడి
తలుపు కొడుతూ, ‘అయాయ్, దయచేసి తలుపు తెరవండి’ అని
పారిథ్సేత్ 26 ఆయన, ‘మీరు ఎవరో, ఎకక్డి వారో నాకు తెలియదు’
అనిమీతో అంటాడు. అపుప్డు మీరు, ‘నీ ఎదుటనే మేము తినాన్ం,
తాగాం, మా వీధులోల్ నువువ్ పచారం చేశావు కదా’ అంటారు.
27అపుప్డు ఆయన, ‘మళీళ్ చెబుతునాన్, మీరు ఎకక్డి వారో నాకు
తెలియదు. మీరంతా అకమాలు చేసేవారు. నా దగగ్రనుంచి పొండి’
అంటాడు.

28 అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబు, పవకలందరూ దేవుని
రాజయ్ంలో ఉండటం, మిమమ్లిన్ బయటకు తోసివేయడం చూసి
మీరు ఏడుసూత్ పండుల్ కొరుకుతారు. 29 ఇంకా పజలు తూరుప్
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నుండీ పడమర నుండీ ఉతత్రం నుండీ ద ణం నుండీ వచిచ్, దేవుని
రాజయ్ంలో భోజనానికి కూరుచ్ంటారు. 30 ఇదిగో వినండి, చివరి వారు
మొదటివారవుతారు, అలాగేమొదటివారు చివరి వారవుతారు.”

31 అదే రోజున కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్, “నువువ్
ఇకక్డినుంచి వెంటనే వెళిళ్పో. ఎందుకంటే హేరోదు నినున్ చంపాలని
చూసుత్ నాన్డు” అని ఆయనతో చెపాప్రు. 32 ఆయన వారిని చూసి,
“మీరు వెళిళ్, ఆ గుంట నకక్తో ఇలా చెపప్ండి, ఇదిగో ఈ రోజూ,
రేపూ నేను దయాయ్లను వెళళ్గొడతాను. రోగులను సవ్సథ్ పరుసాత్ ను.
మూడవ రోజున నా గమయ్ం నేను చేరుకుంటాను. 33 అయితే ఈ
రోజూరేపూఆతరువాత కూడా నేనుయెరూషలేముకు నా పయాణం
కొనసాగించాలిస్ందే. ఎందుకంటే యెరూషలేముకు బయట పవక
హతం కావడం జరగదు.

యెరూషలేము కోసంయేసు విలాపం
మతత్యి 23:37-39; లూకా 19:41-44

34 “యెరూషలేమా, ఓ యెరూషలేమా, పవకలను చంపుతూ నీ
దగగ్రికి పంపిన వారిని రాళళ్తో కొడుతూ ఉండే పటట్ణమా, కోడి తన
పిలల్లను రెకక్ల కింద ఎలా చేరుచ్కుంటుందో ఆలాగే నేను నీ పిలల్లను
చేరుచ్కోవాలని ఎనోన్సారుల్ ఇషట్పడాడ్ ను. కాని నువువ్ కలిసి రాలేదు.
35 ఇదిగో విను! నీ ఇలుల్ నీకు పాడుగా విడిచి పెడుతునాన్ను.
‘పభువు పేరిట వచేచ్ వాడు ధనుయ్డు’ అని నువువ్ చెపేప్ంతవరకూ
ననున్ మళీళ్ చూడవని నీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,” అనాన్డు.

14
విశాంతి దినానయేసు సవ్సథ్పరిచాడు

1 ఒక విశాంతి దినం ఆయన ఒక పరిసయుయ్ల అధికారి ఇంటోల్
భోజనానికి వెళాళ్డు. అకక్డ ఆయనను అందరూ గమనిసుత్ నాన్రు.
2 అకక్డ వాపు రోగం ఉనన్ ఒకడు ఆయనకు ఎదురుగా ఉనాన్డు.
3 అపుప్డు యేసు, “విశాంతి దినాన సవ్సథ్పరచడం నాయ్యమా
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కాదా?” అని ధరమ్శాస బోధకులనూ పరిసయుయ్లనూ అడిగాడు.
4వారు మాటాల్ డలేదు. అపుప్డు ఆయన అతణిణ్ దగగ్రికి తీసుకుని
అతని రోగం బాగు చేసి పంపించేశాడు. 5 “మీలో ఎవరి
గాడి నా ఎదెనా విశాంతి దినాన గుంటలో పడిపోతేదానిన్ బయటకు
తీయకుండా ఉంటారా?” అని వారిని అడిగాడు. 6ఈ పశన్కు వారు
ఆయనకు జవాబేమీ ఇవవ్లేకపోయారు.

తన గురించి ఎకుక్వగాఊహించుకునే అతిథి
7 ఆ విందుకు ఆహావ్నం అందినవారు భోజనపంకిలో

అగ సాథ్ నాలను ఎనున్కోవడం చూసి ఆయన ఇలా అనాన్డు,
8 “నినున్ ఎవ నా పెళిళ్ విందుకు పిలిసేత్ అకక్డ అగ సాథ్ నంలో
కూరోచ్వదుద్ . ఒకవేళ నీకంటే గొపప్వాణిణ్ అతడు పిలిచి ఉండవచుచ్.
9మిమమ్లిన్దద్రీన్ పిలిచినవాడు వచిచ్, ‘ఈయనిన్ ఇకక్డ కూరోచ్నివువ్’
అనవచుచ్. అపుప్డు నువువ్ సిగుగ్ పడి చివరి సాథ్ నంలో కూరోచ్డానికి
వెళాత్ వు. 10 కాబటిట్ నీకు ఆహావ్నం అందినపుప్డు వెళిళ్ చివరి
సాథ్ నంలో కూరోచ్. అపుప్డు నినున్ ఆహావ్నించిన వాడు వచిచ్
నీతో ‘మితమా, సాథ్ నానికి వెళ ళ్.’ అనవచుచ్. అపుప్డు
నీకు అందరి ముందూ గౌరవం కలుగుతుంది. 11 తనను తాను
గొపప్ చేసుకునేవాడు తగగ్డం, తగిగ్ంచుకునేవాడు హెచచ్డం
జరుగుతుంది.”

12 తరువాత ఆయన తనను పిలిచిన వయ్కితో ఇలా అనాన్డు,
“నువువ్పగ నారాతిఅయినావిందుచేసినపుప్డు నీసేన్హితులనూ
నీ సోదరులనూ నీ బంధువులనూ ధనికు న నీ పొరుగువారినీ
పిలవకు. ఎందుకంటే నువువ్ వారిని పిలిచావు కాబటిట్ వారు
నినున్ తిరిగి పిలవవచుచ్. కాబటిట్ ఆ విధంగా వారు నీ రుణం
తీరుచ్కుంటారు. 13అందుకని నువువ్ విందు చేసినపుప్డు పేదలనూ
వికలాంగులనూ కుంటివారినీ గుడిడ్వారినీ పిలువు. 14 నీకు తిరిగి
ఉపకారం చేయడానికి వారి దగగ్రేమీ ఉండదు. కాబటిట్ నువువ్
దీవెన పొంది ధనుయ్డివి అవుతావు. చనిపోయిన నీతిమంతులు
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సజీవంగాలేచినపుప్డునీకు పతిఫలందొరుకుతుంది”అనిచెపాప్డు.
15ఆయనతో భోజనానికి కూరుచ్నన్ వారిలో ఒకడు ఈమాటలు విని,
“దేవుని రాజయ్ంలో భోజనం చేసేవాడు ధనుయ్డు” అని ఆయనతో
అనాన్డు.

గొపప్ విందు ఉపమానం
మతత్యి 22:1-14

16 అపుప్డు ఆయన అతనితో ఇలా చెపాప్డు, “ఒక మనిషి
పెదద్ విందు చేయించి చాలా మందిని పిలిచాడు. 17 విందుకు
వేళయినపుప్డు అతడు ‘ఇపుప్డు విందు సిదధ్ంగా ఉంది, రండి’అని
తాను పిలిచినవారితో చెపప్డానికి తన సేవకుణిణ్ పంపాడు.

18 అయితే వారంతా ఒకక్పెటుట్ న సాకులు చెపప్డం మొదలు
పెటాట్ రు. మొదటివాడు ‘నేనొక పొలం కొనాన్ను. వెంటనే వెళిళ్
దానిన్ చూసుకోవాలి. ననున్ కష్మించాలని వేడుకుంటునాన్ను’
అనాన్డు. 19 మరొకడు ‘నేను ఐదు జతల ఎదుద్ లు కొనాన్ను.
ఇపుప్డు నేను వాటిని పరీ ంచడానికి వెళత్ నాన్ను. ననున్
కష్మించాలని వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 20 మరొకడు ‘నేను
పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. కాబటిట్ రాలేను’ అనాన్డు. 21 అపుప్డా
పనివాడు తిరిగి వచిచ్ ఈమాటలు తనయజమానికి చెపాప్డు.
దాంతో ఆ యజమాని కోపగించుకుని ఆ సేవకుడితో ‘నువువ్

తవ్రగా ఊరి వీధులోల్ కీ, సందులోల్ కీ వెళిళ్ అకక్డ ఉనన్ పేదలనూ
వికలాంగులనూ గుడిడ్వారినీ కుంటివారినీ తీసుకుని రా’ అనాన్డు.
22 తరవాత ఆ పనివాడు వచిచ్ ‘పభూ, నువువ్ చెపిప్నటేట్ చేశాను.
కానీ ఇంకా చోటు ఉంది’ అనాన్డు. 23అపుప్డు ఆ యజమాని తన
సేవకుడితో ‘నా ఇలుల్ నిండిపోవాలి. కాబటిట్ నువువ్ రాజమారాగ్ లోల్ కీ,
కంచెలోల్ కీ వెళిల్ అకక్డి వారిని బలవంతంగా తీసుకురా. 24నేను నీకు
చెబుతునాన్ను. నేను మొదట పిలిచిన వారిలో ఒకక్డు కూడా నా
విందు రుచి చూడడు’ ” అనాన్డు.
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శిషయ్రికానికి పరీకష్
మతత్యి 10:37-39

25గొపప్ జనసమూహాలు ఆయనతోవసూత్ ఉనాన్రు. ఆయనవారి
పుతిరిగి ఇలాఅనాన్డు, 26“నాదగగ్రికి వచేచ్వాడెవ నాసరే,తన
తండినీ తలిల్నీ భారయ్నీ పిలల్లనూ అనన్దముమ్లనూ అకక్చెలెల్ళళ్నూ
చివరకూ తన పాణానిన్ కూడా దేవ్షించకపోతే వాడు నా శిషుయ్డు
కాలేడు. 27 అలాగే తన సిలువను మోసుకుంటూ నా వెనుక
రానివాడు నా శిషుయ్డు కాలేడు.

గోపురం
28 “మీలో ఎవ నా ఒక గోపురం కటాట్ లని అనుకుంటే దానిన్

మొదలుపెటిట్ కొనసాగించడానికి కావలసింది తన దగగ్ర ఉందో లేదో
లెకక్ చూసుకోడా? 29 అలా చూసుకోకుండా మొదలు పెటేట్సి ఆ
తరువాత గోపురం పూరి చేయలేకపోతే, 30 చూసుత్ నన్ వారంతా ‘ఈ
మనిషి కటట్డం మొదలు పెటాట్ డు గానీ ముగించ లేకపోయాడు’
అంటూ వేళాకోళం చేసాత్ రు.

యుదధ్ం
31 “అలాగే ఒక రాజు మరో రాజు యుదాధ్ నికి

బయలుదేరినపుప్డు, ఇర వేల మంది నయ్ంతో తన మీదికి
వసుత్ నన్వాణిణ్ ఎదురోక్డానికి తన వదద్ ఉనన్ పదివేల మంది నయ్ం
సరిపోతుందో లేదో ఆలోచించుకోడా? 32 తన శకి చాలదనుకుంటే ఆ
రాజు దూరంగా ఉనన్పుప్డే రాయబారం పంపి సంధి చేసుకోడానికి
పయతిన్సాత్ డు కదా! 33 అదే విధంగా మీలో తనకు ఉనన్దంతా
వదులుకోని వాడు నాకు శిషుయ్డు కాలేడు.

చపప్బడిపోయినఉపుప్
మతత్యి 5:13;మారుక్ 9:50

34 “ఉపుప్ మంచిదే. అయితే ఉపుప్ తన సారానిన్ కోలోప్తే దానికి
తిరిగిసారం దేనివలల్ కలుగుతుంది? 35అదిభూమికిగానీ,ఎరువులా
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వాడడానికి గానీ పనికిరాదు. కాబటిట్ దానిన్ బయట పారవేసాత్ రు.
వినడానికి చెవులునన్ వాడు విను గాక.”

15
సణుకుక్నన్ పరిసయుయ్లు

1 తరువాత ఒకసారి పనున్లు వసూలు చేసేవారూ, పాపులూ
అనేకమంది ఆయన ఉపదేశం వినడానికి ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.
2 పరిసయుయ్లూ, ధరమ్శాస పండితులూ అది చూసి, “ఈ మనిషి
పాపులను దగగ్రికి రానిసూత్ వారితో కలసి భోజనం చేసుత్ నాన్డు” అని
సణుకుక్నాన్రు. 3అందుకాయనవారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు,

కనిపించకుండాపోయిన గొరె ఉపమానం
మతత్యి 18:12-24

4 “మీలో ఏ మనిషి నా వంద గొరెలు ఉండి వాటిలో ఒకటి
తపిప్పోతేఅతడుమిగిలినతొం తొమిమ్ది గొరెలను అడవిలో వదిలి,
వెళిళ్ ఆ తపిప్పోయిన గొరె దొరికేంత వరకూ వెదకడా?” 5 అది
దొరికినపుప్డు సంతోషంతోదానిన్ తన భుజాలమీదవేసుకుని ఇంటికి
వచిచ్తనసేన్హితులనూ,ఇరుగుపొరుగువారినీపిలిచి 6 ‘మీరునాతో
కలిసి సంతోషించండి. ఎందుకంటే తపిప్పోయిన నా గొరె దొరికింది’
అని వారితో చెబుతాడు కదా. 7 అలాగే పశాచ్తాత్ పం అకక్రలేని
తొం తొమిమ్ది మంది నీతిమంతుల విషయంలో కలిగే సంతోషం
కంటే పశాచ్తాత్ పం పొందే ఒకక్ పాపి విషయ పరలోకంలో ఎకుక్వ
సంతోషం కలుగుతుంది.

పోయిననాణెం
8 “ఒకామెకు పది వెండి నాణాలు ఉండి వాటిలో ఒకటి పోతే

ఆమె దాని కోసం దీపం వెలిగించి ఇలల్ంతా ఊడిచ్ పోయిన నాణెం
దొరికే వరకూ జాగతత్గా వెదకదా? 9 అది దొరికినపుప్డు తన
సేన్హితురాళళ్నూ ఇరుగుపొరుగు వారినీ పిలిచి, ‘నేను పోగొటుట్ కునన్
నాణెం దొరికింది కాబటిట్ నాతో కలసి సంతోషించండి’ అంటుంది
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కదా. 10 అలాగే పశాచ్తాత్ పం పొందే పాపిని గురించి దేవుని
దూతలసముఖంలోసంతోషం కలుగుతుందనిమీకుచెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయిన కొడుకు
11ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఒక మనిషికి ఇదద్రు కొడుకులు

ఉనాన్రు. 12వారిలోచినన్వాడు ‘నానాన్,ఆసిత్లోనావాటానాకుపంచి
ఇవువ్’ అనాన్డు. తండి తన ఆసిత్ని వారికి పంచి ఇచాచ్డు. 13 కొదిద్
రోజుల తరువాత చినన్ కొడుకు తనకునన్దంతా కూడగటుట్ కుని దూర
దేశానికిపయాణ వెళాళ్డు. అకక్డతనడబబ్ంతాదురవ్ సనాల
విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ చేశాడు. 14అంతా ఖరచ్యిపోయాక ఆ దేశంలో
తీవ న కరువు వచిచ్ంది. అతనికి ఇబబ్ందులు మొద నాయి.
15దాంతోఅతడువెళిళ్ఆదేశంలోఒకవయ్కిదగగ్ర పనికి కుదిరాడు. ఆ
వయ్కిఅతనినితనపందులుమేపడానికితనపొలాలోల్ కి పంపించాడు.
16అతడు ఆ పందులు తినేపొటుట్ తో తన కడుపునింపుకోవాలనిఆశ
పడాడ్ డు. కానీ అతనికి ఎవరూ ఏమీ ఇవవ్లేదు.

17 అతనికి బుదిధ్ వచిచ్ంది. అతడిలా అనుకునాన్డు, ‘నా
తండి దగగ్ర ఎంతోమంది కూలి వాళళ్కు ఆహారం పుషక్లంగా
ఉంది. నేనేమో ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోతునాన్ను. 18 నేను
లేచి నా తండి దగగ్రికి వెళిళ్పోతాను. నానాన్, నేను పరలోకానికి
విరోధంగానూ నీ దృషిట్లోనూపాపం చేశాను. 19ఇక నుండి నీ కొడుకు
అనిపించుకోవడానికినాకు ఏఅరహ్తాలేదు. ననున్ నీ కూలీలోల్ ఒకడిగా
పెటుట్ కో అని చెబుతాను.’ ఇలా అనుకుని అతడు లేచి తన తండి
దగగ్రికి వచాచ్డు.

20అతడింకా దూరంగాఉండగానేతండిఅతణిణ్ చూసి కనికరపడి,
పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు.
21 అపుప్డు ఆ కొడుకు తండితో, ‘నానాన్, నేను పరలోకానికి
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విరోధంగానూనీదృషిట్లోనూపాపంచేశాను. ఇక నుండినీకొడుకునని
చెపుప్కోడానికి నాకు ఏయోగయ్తా లేదు’ అనాన్డు.

22 “అయితే తండి తన సేవకులతో, “శేషఠ్ న బటట్లు తెచిచ్
ఇతనికి తొడగండి. ఇతని చేతికి ఉంగరం పెటిట్ , కాళళ్కు చెపుప్లు
తొడగండి. 23 కొవివ్న దూడను తెచిచ్ వధించండి. మనం తిని
సంబరాలు చేసుకుందాం. 24 నా ఈ కొడుకు చనిపోయి మళీళ్
బతికాడు. తపిప్పోయిదొరికాడు’ అని చెపాప్డు. అపుప్డు వారంతా
సంబరాలు చేసుకోవడంమొదలు పెటాట్ రు.

పరిసయుయ్ల మనసత్తవ్ం
25 “ఆ సమయంలో అతని పెదద్ కొడుకు పొలంలో ఉనాన్డు.

అతడు ఇంటిని సమీపిసుత్ ండగా సంగీతం, నాటయ్ధవ్ని అతనికి
వినిపించాయి. 26 ఒక సేవకుణిణ్ పిలిచి, ‘ఏం జరుగుతోంది?’ అని
అడిగాడు. 27 ఆ పనివాడు అతనితో, ‘నీ తముమ్డు వచాచ్డు.
అతడు తన దగగ్రికి మంగా తిరిగి వచిచ్నందుకు నీ తండి కొవివ్న
దూడను వధించాడు’ అని చెపాప్డు.

28 దాంతో పెదద్ కొడుకిక్ కోపం వచిచ్ ఇంటోల్ కి వెళళ్లేదు. అతని
తండిబయటకు వచిచ్ అతణిణ్ లోపలికి రమమ్నిబతిమాలాడు. 29కాని
అతడు, ‘ఇదిగో విను, ఇనేన్ళళ్ నుండి నీకు సేవలు చేసుత్ నాన్ను.
ఏనాడూ నీ మాట జవదాటలేదు. అయినా నా సేన్హితులతో
కలసి సంబరం చేసుకోడానికి నువువ్ నాకు ఒకక్ మేకపిలల్ను కూడా
ఇవవ్లేదు. 30కానీ నీ ఆసిత్ని వేశయ్లకు ఖరుచ్ చేసిన నీ చినన్ కొడుకు
రాగానేవాడి కోసం కొవివ్న దూడను వధించావు’ అంటూ నిషూట్ రంగా
మాటాల్ డాడు. 31 అందుకతని తండి, ‘నాయనా, నువెవ్పుప్డూ నా
దగగ్రే ఉనాన్వు. నావనీన్ నీవే. 32 మనం సంతోషంగా పండగ
చేసుకోవాలిస్ందే. ఎందుకంటే నీ తముమ్డు చనిపోయి బతికాడు,
తపిప్పోయిదొరికాడు’ అని చెపాప్డు.”
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16
నాయ్యం తపిప్న మేనేజర్ ఉపమానం

1 ఆయన తన శిషుయ్లకు ఇలా చెపాప్డు, “ఒక ధనవంతుడి
దగగ్ర ఒక అధికారి ఉనాన్డు. అతడు ఆ ధనవంతుని ఇంటి ఆరిధ్క
వయ్వహారాలు చూసేవాడు. అతడు తన ఆసిత్ని పాడు చేసుత్ నాన్డనే
ఫిరాయ్దు ధనవంతుడికి వచిచ్ంది.

2 అతడు ఆ అధికారిని పిలిపించి, ‘నీ గురించి నేను
వింటునన్దేమిటి? నీ పనికి సంబంధించిన లెకక్ అంతా అపప్గించు.
ఇక న నువువ్ నిరవ్హణాధికారిగా ఉండడానికి వీలేల్దు’ అనాన్డు.
3 అపుప్డతడు ‘యజమాని ననున్ నిరవ్హణ పనిలో నుండి
తీసివేసుత్ నాన్డు. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? తవవ్కం పని నాకు
చేతకాదు. భికష్మెతాత్ లంటే అవమానం. 4 ననున్ ఈ నిరావ్హకతవ్పు
పని నుండి తొలగించిన తరువాత నలుగురూ తమ ఇళళ్లోకి ననున్
ఆహావ్నించాలంటే ఎలా చేయాలోనాకు తెలుసులే’ అనుకునాన్డు.

5 ఆ తరువాత అతడు తన యజమానికి బాకీ ఉనన్ వారందరినీ
పిలిపించాడు. ఒకడితో, ‘నా యజమానికి నువువ్ ఎంత బాకీ
ఉనాన్వు?’ అని అడిగాడు. 6 ‘మూడు వేల లీటరల్ నూనె’ అని
అతడు జవాబిచాచ్డు. ఈఅధికారిఆవయ్కితో, ‘నీపతంలోపదిహేను
వందల లీటరల్ని రాసుకో’ అనాన్డు. 7 ‘నువువ్ ఎంత బాకీ ఉనాన్వు?’
అని మరొకణిణ్ అడిగితే అతడు, ‘వంద మానికల గోదుమలు’ అని
చెపాప్డు. నిరవ్హణాధికారి అతనితో, ‘నీ పతంలో ఎన మానికలని
రాసుకో’ అనాన్డు. 8 నాయ్యం తపిప్ వయ్వహరించిన ఆ అధికారి
తెలి న పని చేశాడని యజమాని అతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు. ఈ లోక
సంబంధులు తమవారి విషయంలో ఎంతో తెలివిగా వయ్వహరిసాత్ రు.
ఈ విషయంలోవారు దేవుని పజల కంటే తెలి నవారు.

9 అనాయ్య న ధనంతో సేన్హితులను సంపాదించుకోండి.
ఎందుకంటే ఆ ధనం మిమమ్లిన్ వదిలి పోయినపుప్డు వారు
తమ శాశవ్త న నివాసాలోల్ మిమమ్లిన్ చేరుచ్కుంటారని మీతో
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చెబుతునాన్ను. 10 చినన్ చినన్ విషయాలోల్ నమమ్కంగా ఉండేవాడు
పెదద్ విషయాలోల్ కూడా నమమ్కంగా ఉంటాడు. చినన్ విషయాలోల్
అనాయ్యంగా ఉండేవాడు పెదద్ విషయాలోల్ కూడా అనాయ్యంగానే
ఉంటాడు. 11 కాబటిట్ మీరు అనాయ్య న ధనం విషయంలోనే
నమమ్కంగా లేకపోతే, ఇక నిజ న ధనం మీకెవరిసాత్ రు? 12మీరు
ఇతరుల ధనం విషయంలో నమమ్కంగా లేకపోతే మీ సొంత నది
మీకు ఎవరిసాత్ రు?

13ఏ సేవకుడూ ఇదద్రు యజమానులకు సేవ చేయలేడు. అతడు
ఒకరిని దేవ్షించి రెండవ యజమానిని పేమిసాత్ డు. లేదా ఒకరికి
కటుట్ బడి ఉండిమరొకరిన్ చినన్ చూపుచూసాత్ డు. మీరు దేవుణీణ్ సిరినీ
సేవించలేరు.”

పరిసయుయ్లకు యేసు జవాబు
14డబుబ్ను పేమించేపరిసయుయ్లుఈమాటలనీన్ వినిఆయనను

ఎగతాళి చేశారు. 15 ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు
మనుషుల దృషిట్లో నీతిమంతులనిఅనిపించుకునేవారేగానీదేవునికి
మీ హృదయాలు తెలుసు. మనుషులు ఘనంగా ఎంచేది దేవునికి
అసహయ్ం.

16బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను వచేచ్ంతవరకూ ధరమ్శాసమూ పవకల
బోధలూ ఉనాన్యి. అపప్టి నుండి దేవుని రాజయ్ సువార పకటన
జరుగుతూనే ఉంది. పతి ఒకక్రూ ఆ రాజయ్ంలో బలవంతంగా
చొరబడుతూఉనాన్రు. 17ధరమ్శాసంలోఒకపొలల్యినాతపిప్పోవడం
కంటే ఆకాశం, భూమీ నశించిపోవడమే తేలిక.

విడాకులు
మతత్యి 5:31, 32; 19:3-11; మారుక్ 10:2-12; 1కొరింతీ

7:10-15
18 “భారయ్కు విడాకులు ఇచిచ్ మరో సీని పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు

వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు. అలాగే విడాకులు తీసుకునన్ సీని పెళిళ్
చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు.
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ధనికుడు,లాజరు
19 “ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు. అతడు ఊదారంగు బటట్లు,

ఖరీ న బటట్లూ ధరించేవాడు. పతి రోజూవిలాసంగా జీవించేవాడు.
20లాజరు అనే నిరుపేద కూడా ఉండేవాడు. ఇతనికి ఒంటినిండా
కురుపులుండేవి. ఇతడు ధనవంతుని ఇంటి గుమమ్ం ముందు పడి
ఉండేవాడు. 21 ధనవంతుని భోజన బలల్ నుంచి కింద పడే
రొటెట్ ముకక్లతో తన ఆకలి తీరుచ్కోడానికి పయతన్ం చేసేవాడు.
అంతేకాకుండా వీధి కుకక్లు వచిచ్ అతని కురుపులు నాకేవి. 22 ఆ
నిరుపేద చనిపోయాడు. దేవదూతలు వచిచ్ అతణిణ్ అబాహాముకు
సనిన్హితంగాఉండడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. తరువాత ధనవంతుడు
కూడా చనిపోయాడు. అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.

23 “అతడు పాతాళంలో యాతనపడుతూ కి తేరి చూసి
దూరంగా ఉనన్ అబాహామునూ అతనికి సనిన్హితంగా ఉనన్
లాజరునూ చూసి. 24 ‘తండీ అబాహామూ, ననున్ కరుణించు.
నేను ఈమంటలోల్ అలాల్ డిపోతూ ఉనాన్ను. లాజరు తన వేలి కొనను
నీళళ్లో ముంచి నా నాలుక చలల్డానికి అతణిణ్ పంపు’ అని కేకలు
పెటాట్ డు.

25దానికి జవాబుగా అబాహాము, ‘నాయనా, గురుందా? నువువ్
జీవించి ఉనన్పుప్డు నీకిషట్ న వాటిని నువువ్ అనుభవించావు.
అపుప్డులాజరు ఎనోన్ కషాట్ లు పడాడ్ డు. ఇపుప్డు ఇకక్డఅతడు సేద
దీరుతునాన్డు. నువువ్యాతన పడుతునాన్వు. 26అదీగాక ఇకక్డ
నుండిమీ దగగ్రికి రావాలనుకునే వారు రాలేకుండా అకక్డి వారుమా
దగగ్రికిరాకుండామీకూమాకూమధయ్పెదద్ అగాధంఉంది,’అనాన్డు.

27-28 అపుప్డతడు, ‘అలా తే తండీ, నాకు ఐదుగురు
సోదరులునాన్రు. వారు కూడా ఈ వేదనకర న సథ్లానికి రాకుండా
సాకష్ ం ఇవవ్డానికి లాజరును మా ఇంటికి పంపించమని నినున్
వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 29 అందుకు అబాహాము, ‘వారి
దగగ్ర మోషే, పవకలూ ఉనాన్రు. నీ సోదరులు వారి మాటలు
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వినాలి’ అనాన్డు. 30 అతడు, ‘తండీ, అబాహామూ అలా
అనకు, చనిపోయిన వారిలో నుండి ఎవ నా వెళేత్ వారు తపప్క
పశాచ్తాత్ పపడతారు’ అనాన్డు. 31 అందుకు అబాహాము అతనితో,
‘మోషే, పవకలూ చెపిప్న మాటలు వారు వినకపోతే చనిపోయిన
వారిలోనుండి ఎవ నాసజీవంగాలేచివెళిళ్నానమమ్రు’ ”అనాన్డు.

17
కష్మాపణ గురించిన ఉపదేశం
మతత్యి 18:7, 15

1 ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “ఆటంకాలు రాకుండా
ఉండడంఅసాధయ్ం. కానీఅవిఎవరి వలల్ వసాత్ యోఅతనిసిథ్తి ఎంత
భయానకమో! 2అలాంటి వయ్కి ఈ చినన్ బిడడ్లోల్ ఎవరి నా ఆటంకం
కలగజేయడం కంటే అతడి మెడకు తిరగలి రాయి కటిట్ సముదంలో
పడవేయడం అతనికి మేలు.

3మీ వరకూ మీరు జాగతత్గా ఉండండి. అయితే మీ సోదరుడు
అపరాధం చేసేత్ అతణిణ్ మందలించండి. తన అపరాధం విషయ
అతడు పశాచ్తాత్ ప పడితే అతణిణ్ కష్మించండి.

4అతడు ఒకే రోజుమీకు వయ్తిరేకంగా ఏడు సారుల్ అపరాధం చేసి
అదే రోజు ఏడు సారుల్ మీ దగగ్రికి వచిచ్, ‘పశాచ్తాత్ ప పడుతునాన్ను’
అంటే మీరు అతణిణ్ కష్మించాలి.” 5అపుప్డు అపొసత్లులు, “పభూ,
మా విశావ్సానిన్ వృదిధ్ చెయియ్” అనాన్రు. 6 పభువు, “మీరు
ఆవగింజంత విశావ్సం గలవా తే ఈమారేడు చెటుట్ ను చూసి, ‘నీవు
వేళల్తో సహా పెళల్గించుకుని పోయి సముదంలో నాటుకు పో’ అంటే
అదిమీరు చెపిప్నటుట్ చేసుత్ ంది.

ఉపచారం గురించిన ఉపమానం
7 “మీలో ఎవరి సేవకు నా పొలంలో భూమి దునున్తూనో,

మందను మేపుతూనో ఉండి ఇంటికి వసేత్ యజమాని ‘నువువ్ వెంటనే
వచిచ్ భోజనానికి కూరోచ్’ అంటాడా? అనడు. 8 గా ‘నాకు భోజనం
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సిదధ్ం చెయియ్. తువావ్లు కటుట్ కుని నేను భోజనం చేసి ముగించే
వరకూనాకు సేవ చెయియ్. ఆతరువాత నువువ్ తినవచుచ్’అంటాడు.

9 తాను ఆజాఞ్ పించిన పనులనీన్ ఆ పనివాడు చకక్గా చేశాడని
యజమాని ‘నా దయ చూపించావు’ అని వాణిణ్ మెచుచ్కుంటాడా?
10అలాగేమీరు కూడామీకు ఆజాఞ్ పించిన పనులనీన్ చేసిన తరువాత
‘మేము ఏ యోగయ్తా లేని సేవకులం. మేము చేయాలిస్ందే చేశాం’
అని చెపాప్లి.”

పదిమంది కుషట్రోగుల సవ్సథ్త
11 ఆయన యెరూషలేముకు పయాణ దారిలో సమరయ,

గలిలయ పాంతాల గుండా వెళత్ 12 ఒక గామంలో పవేశించాడు.
అకక్డ కుషుట్ రోగులు పదిమంది ఆయనకు ఎదు దూరంగా
నిలిచారు. 13 “యేసూ, పభూ, మా జాలి చూపు” అని గటిట్గా
కేకలు వేశారు. 14ఆయనవారిని చూసి, “మీరు వెళిళ్,యాజకులకు
కనపడండి” అని చెపాప్డు. వారు వెళత్ ండగా కుషుట్ రోగం నయ
శుదుధ్ లయాయ్రు.

15 వారిలో ఒకడు తన రోగం నయం కావడం చూసి 16 బిగగ్రగా
దేవుణిణ్ కీరిసూత్ , తిరిగి వచిచ్ ఆయన పాదాల ముందు సాషాట్ ంగపడి
ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెపాప్డు. వాడు సమరయ పాంతం వాడు.
17 అందుకు యేసు, “పది మంది శుదుధ్ లయాయ్రు కదా, తకిక్న
తొమిమ్ది మంది ఏరీ? 18 దేవుణిణ్ కీరించడానికి ఈ విదేశీయుడు తపప్
ఇంకెవవ్రూ కనబడక పోవడం ఏమిటి?” అనాన్డు. 19 “నువువ్ లేచి
వెళ ళ్, నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అనివాడితో చెపాప్డు.

రాజయ్ం గురించిన ఆధాయ్తిమ్క అంతరారథ్ం
లూకా 19:11, 12

20 ఒకసారి పరిసయుయ్లు, “దేవుని రాజయ్ం ఎపుప్డు వసుత్ ంది”
అని ఆయనను అడిగారు. దానికి ఆయన, “దేవుని రాజయ్ం అందరికీ
కనిపించేలారాదు. 21ఎందుకంటే దేవుని రాజయ్ం మీమధయ్నే ఉంది.
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కాబటిట్ దేవునిరాజయ్ం ఇదిగో ఇకక్డ ఉంది, అదిగో అకక్డ ఉంది అని
చెపప్డానికి కుదరదు” అనివారికి జవాబిచాచ్డు.

యేసు తన రెండవ రాక విషయం వెలల్డించడం
22 ఇంకా ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “మనుషయ్

కుమారుడి రోజులోల్ ఒక రోజును చూడాలనిమీరు ఎంతగానోకోరుకునే
సమయంవసుత్ ంది. కానీమీరుఆరోజునుచూడరు. 23వారు, ‘ఇదిగో
ఇకక్డుంది, అదిగో అకక్డుంది’ అంటారు. మీరు వెళళ్వదుద్ . అసలు
వారిని అనుసరించవదుద్ . 24 ఆకాశంలో ఒక దికుక్న తళ కుక్న
మెరుపు మెరిసి ఆ వెలుగు మరో దికుక్ వరకూ ఎలా పకాశిసుత్ ందో
అలాగే ఆ రోజునమనుషయ్ కుమారుడు కూడాఉంటాడు. 25అయితే
దీనికి ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొందాలి. ఈ తరం వారు
ఆయననుపూరిగా నిరాకరించాలి.

26“నోవహ రోజులోల్ జరిగినటుట్ గానేమనుషయ్ కుమారుడి రోజులోల్
కూడా జరుగుతుంది. 27 నోవహ ఓడలోకి వెళిళ్న రోజు వరకూ
పజలు తినడం తాగడం పెళిళ్ళళ్కు ఇవవ్డం పుచుచ్కోవడం చేసూత్
ఉనాన్రు. అపుప్డు జలపళయం వచిచ్ అందరీన్ నాశనం చేసింది.

28లోతు రోజులోల్ జరిగినటుట్ గా కూడా జరుగుతుంది. అపుప్ తే
పజలు తింటూ తాగుతూ కొంటూ అముమ్తూ నాటుల్ వేసూత్ ఇళ ళ్
కటుట్ కుంటూ ఉనాన్రు. 29 అయితే లోతు సొదొమ విడిచి వెళిళ్న
రోజునే ఆకాశం నుండి అగిన్ గంధకాలు కురిసి అందరూ నాశనం
అయాయ్రు.

30 “అలాగే మనుషయ్ కుమారుడు పతయ్కష్మయేయ్ రోజున కూడా
జరుగుతుంది. 31ఆ రోజునమేడమీద ఉండేవాడు ఇంటోల్ సామాను
తీసుకుపోవడం కోసం కిందకు దిగకూడదు. అలాగే పొలంలో పని
చేసుత్ నన్ వాడు ఇంటికి తిరిగి రాకూడదు. 32లోతు భారయ్ను జాఞ్ పకం
చేసుకోండి. 33 తన పాణానిన్ ర ంచుకోవాలనుకునేవాడు దానిన్
పోగొటుట్ కుంటాడు. కానీ తన పాణానిన్ పోగొటుట్ కునేవాడు దానిన్
ర ంచుకుంటాడు.
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34 నేను చెపేప్దేమిటంటే ఆ రాతి ఒక మంచం మీద ఇదద్రు
ఉంటే వారిలో ఒకరిని తీసుకుపోవడం, మరొకరిని విడిచి పెటట్డం
జరుగుతుంది. 35ఇదద్రు సీలు తిరగలి విసరుతూ ఉంటారు. వారిలో
ఒకామె వెళిళ్పోవడం, మరొకామె ఉండిపోవడం జరుగుతుంది.
ఇదద్రు పొలంలో పని చేసూత్ ఉంటారు. వారిలో ఒకడు వెళిళ్పోతాడు.
మరొకడు ఉండిపోతాడు.”

36 అపుప్డు శిషుయ్లు, “పభూ, ఇదంతా ఎకక్డ జరుగుతుంది”
అని అడిగారు. 37దానికి జవాబుగా ఆయన, “శవం ఎకక్డ ఉంటే
రాబందులు అకక్డ పోగవుతాయి” అనాన్డు.

18
నాయ్యం లేని నాయ్యాధికారి ఉపమానం

1 తన శిషుయ్లు నిరుతాస్హపడకుండా ఎలల్ వేళలా పారథ్న చేసూత్
ఉండాలనడానికి ఆయనవారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు.

2 “ఒక పటట్ణంలో ఒక నాయ్యాధిపతి ఉనాన్డు. అతనికి
దేవుడంటే భయం లేదు, మనుషులంటే లెకక్లేదు. 3 ఆ పటట్ణంలో
ఒక విధవరాలు కూడా ఉంది. ఆమె అతని దగగ్రికి తరచుగా
వచిచ్ ‘నా పతివాదితో వివాదం విషయంలో నాకు నాయ్యం
చెయియ్’ అని అడుగుతూ ఉండేది. 4 అతడు ఆమెకు నాయ్యం
చేయడానికి చాలాకాలం వరకూ ఇషట్పడలేదు. కాని ఆ తరువాత
ఇలా అనుకునాన్డు, ‘నేను దేవుడికి భయపడను, మనుషులనూ
లెకక్చెయయ్ను. 5కానీ ఈ విధవరాలు ననున్ ఒకటే విసిగిసూత్ ఉంది.
కాబటిట్ ఆమె మాటిమాటికీ వచిచ్ ననున్ సతాయించకుండా ఆమెకి
నాయ్యం జరిగిసాత్ ను’ అనుకునాన్డు.”

6 ఇంకా పభువు ఇలా అనాన్డు, “అనాయ్యసుత్ న ఆ
నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినాన్రు కదా! 7తాను ఏరప్రచుకునన్
వారు రాతింబగళ ళ్ తనకు విజాఞ్ పనలు చేసూత్ ఉంటే దేవుడు వారికి
నాయ్యం తీరచ్డా? వారి విషయ ఆయన ఆలసయ్ం చేసాత్ డా?
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8ఆయన వారికి తవ్రగానే నాయ్యం జరిగిసాత్ డు. అయినామనుషయ్
కుమారుడు వచిచ్నపుప్డు భూమి మీద విశావ్సం అనేది ఆయనకు
కనిపిసుత్ ందా?”

పరిసయుయ్డు, పనున్ వసూలుదారుడు
9తామేనీతిమంతులని, తమ నే నమమ్కం పెటుట్ కుని ఇతరులను

చినన్ చూపు చూసే వారితో ఆయన ఒక ఉపమానం చెపాప్డు.
10 “ఇదద్రు వయ్కులు పారథ్న చేయడానికి దేవాలయానికి వెళాళ్రు.
వారిలో ఒకడు పరిసయుయ్డు. ఇంకొకడు పనున్లు వసూలు
చేసే వాడు. 11 పరిసయుయ్డు నిలబడి, ‘దేవా, నేను దొంగలూ,
అనాయ్యం చేసేవారూ, వయ్భిచారులూ అయిన ఇతరులాల్ కాకుండా,
ఇంకా ఈ పనున్లు వసూలు చేసే వాడిలా కాకుండా ఉనన్ందుకు నీకు
కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటునాన్ను. 12వారానికి రెండుసారుల్ ఉపవాసం
ఉంటునాన్ను. నా సంపాదన అంతటిలో పదవ వంతు నీకిసుత్ నాన్ను’
అంటూ తనలో తాను పారథ్న చేసూత్ ఉనాన్డు. 13అయితే పనున్లు
వసూలు చేసేవాడు దూరంగా నిలబడాడ్ డు. కళ ళ్ కెతిత్ చూడడానికి
కూడావాడికి రయ్ంచాలలేదు. వాడు గుండెలుబాదుకుంటూ, ‘దేవా,
నేను పాపిని. ననున్ కరుణించు’ అనాన్డు.

14 పరిసయుయ్డి కంటే పనున్లు వసూలు చేసే వాణేణ్ దేవుడు
నీతిమంతుడిగా ఎంచాడు. ఇతడు నిరోద్ షిగా ఇంటికి తిరిగి వెళాళ్డని
మీతోచెబుతునాన్ను. తననుతానుహెచిచ్ంచుకొనేవాణిణ్ తగిగ్ంచడం,
తగిగ్ంచుకొనే వాణిణ్ గొపప్చేయడం జరుగుతుంది.

యేసు చినన్పిలల్లను దీవించడం
మతత్యి 19:13-15;మారుక్ 10:13-16

15 తమ పసి పాపల మీద యేసు తన చేతులుంచాలని కొందరు
వారిని ఆయన దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. ఆయన శిషుయ్లు అది
చూసి ఆ తీసుకువచిచ్న వారిని అదిలించారు. 16 అయితే యేసు
వారిని తన దగగ్రికి పిలిపించాడు. “పిలల్లను నా దగగ్రికి రానివవ్ండి.
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వారిని ఆటంకపెటట్వదుద్ . ఎందుకంటే దేవుని రాజయ్ం ఇలాటి వారిదే.
17చినన్ పిలల్లాల్ గా దేవుని రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించని వాడు దానిలో ఎంత
మాతమూపవేశించడనిమీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను”అనాన్డు.

ధనికు నయువ అధికారి
మతత్యి 19:16-30;మారుక్ 10:17-31

18 ఒక అధికారి ఆయనను చూసి, “మంచి ఉపదేశకా, నితయ్
జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే నేనేం చేయాలి?” అని అడిగాడు.
19 అందుకు యేసు, “ననున్ మంచివాడని ఎందుకంటునాన్వు?
దేవుడు తపిప్ంచి ఇంకెవరూ మంచి వారు కారు. 20 వయ్భిచారం
చేయవదుద్ ,హతయ్ చేయవదుద్ , దొంగతనం చేయవదుద్ , అబదధ్ సాకష్ ం
చెపప్వదుద్ , నీ తండినీ, తలిల్నీ గౌరవించు అనే ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు
కదా” అని అతనితో అనాన్డు.

21 దానికి జవాబుగా అతడు, “వీటిని చినన్పప్టి నుండి
పాటిసూత్ నే ఉనాన్ను” అనాన్డు. 22 యేసు అతని మాట విని
ఇలా అనాన్డు, “నీకు ఇంకా ఒకక్టి కొదువగా ఉంది. నీ ఆసుత్ లనీన్
అమిమ్ నిరుపేదలకివువ్. అపుప్డు పరలోకంలో నీకు సంపదలు
కలుగుతాయి. ఆ న నువువ్ వచిచ్ ననున్ అనుసరించు” అనాన్డు.
23 అయితే అతడు ఎంతో ధనవంతుడు కాబటిట్ ఈ మాటలు విని
చాలా విచారపడాడ్ డు. 24 యేసు అతనిన్ చూసి, “ఆసిత్పాసుత్ లునన్
వారు దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం ఎంతో కషట్ం. 25 ధనవంతుడు
దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం కంటే ఒక ఒంటె సూది రంధం గుండా
వెళళ్డం తేలిక” అనాన్డు.

26 ఇది వినన్ వారు, “అలా తే ఎవరు రకష్ణ పొందగలరు?”
అని అడిగారు 27అందుకు ఆయన, “మనుషుయ్లకు అసాధయ్ నవి
దేవునికి సాధయ్మే” అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డు పేతురు ఇలా
అనాన్డు, “చూడు,మేముఅనీన్వదులుకునినినున్ అనుసరించాం.”
29అందుకు ఆయన, “దేవునిరాజయ్ం కోసం ఎవ నాతన ఇంటి నా,
భారయ్ నా, అనన్దముమ్ల నా, తలిల్దండుల నా, పిలల్ల నా
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వదులుకుంటే అతనికి, 30ఈలోకంలో ఎనోన్ రెటుల్ ,రాబోయేలోకంలో
నితయ్ జీవం కలుగుతాయని మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

యేసు తనమరణ ఉతాథ్ నాల గురించి చెపప్డం
మతత్యి 20:17-19;మారుక్ 10:32-34

31 ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను ఓ పకక్కు పిలిచి,
“వినండి, మనం యెరూషలేము వెళత్ నాన్ం. పవకలు మనుషయ్
కుమారుణిణ్ గురించి రాసినమాటలనీన్ జరుగుతాయి. 32ఆయనను
యూదేతరులకు పటిట్సాత్ రు. వారేమో ఆయనను ఎగతాళి చేసాత్ రు,
అవమానిసాత్ రు, ఆయన మీద ఉమిమ్ వేసాత్ రు. 33 ఆయనను
కొరడాలతో కొడతారు, చంపివేసాత్ రు. కానీ మూడవ రోజున ఆయన
తిరిగి లేసాత్ డు” అని చెపాప్డు. 34వారికి ఈమాటలోల్ ఒకక్టి కూడా
అరథ్ం కాలేదు. ఈ సంగతి వారికి మరమ్ంగా ఉంది. కాబటిట్ ఆయన
చెపిప్న సంగతులు వారికి అంతు బటట్లేదు.

యెరికో దగగ్ర గుడిడ్వాడికి చూపునివవ్డం
మతత్యి 20:29-34;మారుక్ 10:46-52

35ఆయనయెరికో పటట్ణం సమీపానికి వచిచ్నపుప్డు దారి పకక్నే
ఒక గుడిడ్వాడు కూరుచ్ని అడుకుక్ంటూ ఉనాన్డు. 36 పెదద్ సంఖయ్లో
జనం వెళత్ నన్టుట్ అతడు పసిగటిట్ , “ఏం జరుగుతోంది?” అని
అడిగాడు. 37 నజరేతు వా న యేసు వెళత్ నాన్డని వారు అతనికి
చెపాప్రు. 38 అపుప్డు వాడు, “యేసూ, దావీదు కుమారా, ననున్
కరుణించు” అని కేకలు వేయడం మొదలు పెటాట్ డు. 39 ముందు
నడుసుత్ నన్వారు, “నోరు మూసుకో” అని గదిద్ంచారు. కానీ వాడు,
“యేసూ,దావీదు కుమారా,ననున్ కరుణించు”అనిమరింతబిగగ్రగా
కేకలు వేశాడు.

40 అపుప్డు యేసు నిలబడి, వాణిణ్ తన దగగ్రికి
తీసుకురమమ్నాన్డు. 41 వాడు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఆయన,



లూకా రాసిన సువార 18:42 lxxx లూకా రాసిన సువార 19:10

“నీ కోసం నేనేంచేయాలని కోరుతునాన్వు?” అని అడిగాడు. దానికి
వాడు, “పభూ, నాకు చూపు కావాలి” అనాన్డు. 42దానికి యేసు,
“చూపు పొందు, నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అని వాడితో
చెపాప్డు. 43వెంటనేవాడు చూపుపొందాడు. దేవుణిణ్ కీరిసూత్ యేసు
వెనకాలే వెళాళ్డు. పజలంతా ఇది చూసి దేవుణిణ్ సుత్ తించారు.

19
జకక్యమారుప్

1 ఆయన పయాణం చేసూత్ సంచరిసూత్ యెరికో పటట్ణంలో
పవేశించి 2 దానిగుండా వెళత్ నాన్డు. అకక్డ జకక్యయ్ అనే వయ్కి
ఉనాన్డు. ఇతడు ముఖయ్పనున్ వసూలుదారు, ధనవంతుడు.
3 ఇతడు యేసు ఎవరో చూడాలని ఆశించాడు. కాని జనసమూహం
గుమిగూడడం వలనా ఇతడు పొటిట్వాడు కావడం వలనా
చూడలేకపోయాడు. 4 అపుప్డు యేసు ఆ దారిలోనే వసుత్ నాన్డు,
కాబటిట్ అతడు ముందుగా పరిగెతిత్ వెళిళ్ ఒక మేడి చెటుట్ ఎకాక్డు.

5 యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, తలెతిత్ చూసి, “జకక్యాయ్,
తవ్రగా దిగిరా. ఈ రోజు నేను నీ ఇంటోల్ ఉండాలి” అనాన్డు.
6 అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషంతో ఆయనను తన ఇంటికి
తీసుకువెళాళ్డు. 7అది చూసి అందరూ, “ఈయన ఒక పాపాతుమ్డి
ఇంటికి అతిథిగా వెళాళ్డు” అని గొణగడంమొదలుపెటాట్ రు.

8 జకక్యయ్ నిలబడి, “ఇదిగో పభూ, నా ఆసిత్లో సగం
పేదలకిసుత్ నాన్ను. నేనెవరి నా మోసం చేసి ఏదనాన్ తీసుకుంటే
అతనికి నాలుగంతలు మళీళ్ చెలిల్సాత్ ను” అనాన్డు. 9 అందుకు
యేసు, “ఈ ఇంటికి ఈ రోజు రకష్ణ వచిచ్ంది. ఇతడు కూడా
అబాహాము కుమారుడే. 10 నశించిన దానిన్ వెతికి ర ంచడానికి
మనుషయ్ కుమారుడు వచాచ్డు” అని చెపాప్డు.

పది బంగారు నాణేల ఉపమానం
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11 వారు ఈ మాటలు వింటునన్పుప్డు ఆయన వారికి ఒక
ఉపమానం చెపాప్డు. ఎందుకంటే ఆయన యెరూషలేముకు
దగగ్రలో ఉండడం వలల్ దేవుని రాజయ్ం వెంటనే వచేచ్సుత్ ందని వారు
అనుకుంటునాన్రు.

12 “గొపప్ వంశానికి చెందిన ఒక వయ్కి తన కోసం రాజయ్ం
సంపాదించుకుని రావాలని దూరదేశానికి పయాణం అయాయ్డు.
13 దానికి ముందు తన సేవకులు పది మందిని పిలిచి వారికి పది
బంగారు నాణాలు ఇచాచ్డు. “నేను తిరిగి వచేచ్ వరకూమీరు వీటితో
వాయ్పారం చేయండి”అని చెపాప్డు. 14అయితేఅతని పటట్ణంలోని
పౌరులు అతణిణ్ దేవ్షించారు. ‘ఇతడు మమమ్లిన్ పరిపాలించడం
మాకు ఇషట్ం లేదు’ అంటూ అతని వెనుకే రాయబారం పంపారు.
15 అయినా అతడు ఆ రాజాయ్నిన్ సంపాదించుకుని తిరిగి వచాచ్డు.
తన దాసులు వాయ్పారం చేసి ఎంత సంపాదించారో తెలుసుకోవాలని
వారిని పిలిపించాడు.

16 “మొదటి వాడు వచిచ్, ‘అయాయ్, మీరిచిచ్న నాణెం మరో పది
నాణేలనుసంపాదించింది”అనాన్డు. 17దానికిఆయజమాని, ‘భలే,
మంచి సేవకా! నువువ్ ఈ చినన్ విషయంలో నమమ్కంగా ఉనాన్వు
కాబటిట్ పది పటట్ణాల మీద అధికారిగా ఉండు’ అనాన్డు. 18 ఇక
రెండవపనివాడువచాచ్డు. ‘అయాయ్,మీరిచిచ్ననాణెంతోమరోఐదు
నాణాలు సంపాదించాను’ అనాన్డు. 19యజమానివాడితో, ‘నువువ్
ఐదు పటట్ణాలమీద అధికారిగా ఉండు’ అనాన్డు.

20 అపుప్డు మరో పనివాడు వచాచ్డు. వాడిలా అనాన్డు,
‘అయాయ్, ఇదిగోనువువ్ఇచిచ్ననాణెం. 21దీనిన్జాగతత్గా గుడడ్లో కటిట్
దాచిపెటాట్ ను. నువువ్ కఠినుడివనినాకు తెలుసు. నువువ్ పెటట్ని చోట
తీసుకుంటావు, నాటని చోట పంట కోసాత్ వు,’ అనాన్డు. 22అందుకా
యజమాని, ‘చెడడ్ సేవకా, నీ నోటిమాట నే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
నేను పెటట్ని చోట తీసుకుంటాను, నాటని చోట పంట కోసాత్ ను,
కఠినుడినని నీకు తెలుసు కదా, 23అలాంటపుప్డు నా డబుబ్ని వడీడ్
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వాయ్పారుల దగగ్ర ఎందుకు పెటట్లేదు? అలా చేసేత్ నేను వచిచ్ వడీడ్తో
సహా తీసుకునే వాణిణ్ కదా’ అని వాడితో చెపిప్, 24 తన దగగ్ర ఉనన్
వారితో, “వీడి దగగ్ర ఉనన్ నాణెం తీసేసుకుని పది నాణాలు ఉనన్
వాడికివవ్ండి’ అనాన్డు. 25 దానికి వారు, ‘అయాయ్ అతని దగగ్ర
పది నాణాలు ఉనాన్యి కదా’ అనాన్రు. 26అందుకు అతడు, ‘ఉనన్
పతి వాడికీ ఇవవ్డం, లేని వాడి దగగ్ర నుండి వాడికి ఉనన్ది కూడా
తీసివేయడం జరుగుతుందని మీకు చెబుతునాన్ను.’ 27మరోమాట,
‘నేను తమని పరిపాలించడం ఇషట్ం లేని నా శతువులను ఇకక్డికి
తీసుకుని వచిచ్ నా కళెళ్దుట వారిని వధించండి’ అనాన్డు.”

యెరూషలేము జయపవేశం
మతత్యి 21:1-9;మారుక్ 11:1-10;యోహా 12:12-19

28 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ యెరూషలేముకు పయాణ
సాగిపోయాడు. 29 ఆయన ఒలీవ కొండ దగగ్ర ఉనన్ బేతప్గే,
బేతనీ అనే గామాల సమీపానికి వచిచ్నపుడు తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని
పిలిచాడు. 30 “మీరు ఎదురుగా ఉనన్ గామంలోకి వెళళ్ండి. దానిలో
మీరు పవేశించగానే కటిట్ ఉనన్ ఒక గాడిద పిలల్ మీకు కనిపిసుత్ ంది.
దాని మీద ఇంతవరకూ ఎవవ్రూ కూరోచ్లేదు. దానిన్ విపిప్ తోలుకు
రండి. 31 ఎవ నా ‘దీనిన్ ఎందుకు విపుప్తునాన్రు’ అని మిమమ్లిన్
అడిగితే ‘ఇది పభువుకు కావాలి’ అని చెపప్ండి” అని చెపిప్ వారిని
పంపించాడు.

32 ఆయన పంపిన వారు వెళిళ్ ఆయన తమతో చెపిప్నటేట్
దానిన్ చూశారు. 33 ఆ గాడిద పిలల్ను విపుప్తుంటే దాని
యజమానులు, “మీరు, గాడిద పిలల్ను ఎందుకు విపుప్తునాన్రు?”
అని వారినడిగారు. 34 దానికి వారు, “ఇది పభువుకు కావాలి”
అనాన్రు. 35తరువాతయేసు దగగ్రికిదానిన్తోలుకు వచాచ్రు. దాని
తమ బటట్లు వేసి ఆయనను దాని కూరోచ్బెటాట్ రు. 36 ఆయన
వెళత్ ంటే దారి పొడుగునా తమ బటట్లు పరిచారు. 37 ఒలీవ
కొండ నుండి దిగే చోటికి ఆయన వచిచ్నపుప్డు శిషుయ్ల గుంపంతా
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తాము చూసిన అదుభ్తాలను గురించి సంతోషంతో గొంతెతిత్ దేవుణిణ్
సుత్ తించడం మొదలుపెటాట్ రు. 38 “పభువు పేరిట వచేచ్ రాజును
అందరూ సుత్ తిసాత్ రు గాక! పరలోకంలో శాంతీ, ఉనన్త సథ్లంలో
మహిమ!” అనాన్రు.

39 ఆ జనసమూహంలో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు, “బోధకా,
నీ శిషుయ్లను గదిద్ంచు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 40 ఆయన,
“వీరుఊరుకుంటేఈరాళ ళ్ కేకలు వేసాత్ యనిమీతోచెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

యేసుయెరూషలేము గురించి విలపించడం
లూకా 13:34, 35

41ఆయనయెరూషలేము పటట్ణానికి దగగ్రగా వచిచ్నపుప్డుదానిన్
చూసూత్ దాని విషయం విలపించాడు. 42 “నువువ్ కూడా కనీసం
ఈ రో నా శాంతి కోసం కావలసిన విషయాలను తెలుసుకుంటే
నీకు ఎంత మేలు! కాని ఇపుప్డు అవి నీ కళళ్కు కనిపించడం
లేదు. 43 పభువు నినున్ సందరిశ్ంచిన కాలం నువువ్ తెలుసుకోలేదు.
కాబటిట్ నీ శతువులు నీ చుటూట్ మటిట్దిబబ్ కటిట్ నినున్ ముటట్డించి
అనిన్ పుల నుండి నినున్ అణచివేసాత్ రు. నినూన్ నీలో ఉనన్ నీ
పిలల్లనూ మంటిపాలు చేసాత్ రు. 44 నీలో ఒక రాయి మరొక రాయి
ఉండకుండాా కూలిచ్వేసే రోజు వసుత్ ంది” అనాన్డు.

ఆలయ శుదిధ్ రెండవ సారి
మతత్యి 21:12-16;మారుక్ 11:15-18;యోహా 2:13-17

45-46 అపుప్డు ఆయన దేవాలయంలో పవేశించి అకక్డ
అమమ్కాలు చేసేవారితో, “ ‘నా మందిరం పారథ్న మందిరం’ అని
రాసి ఉంది. కాని మీరు దానిన్ దొంగల గుహగా చేశారు” అంటూ
వారిని అకక్డ నుండి వెళళ్గొటట్డం పారంభించాడు. 47ఆయన పతి
రోజూ దేవాలయంలో ఉపదేశిసూత్ ఉనన్పుప్డు పధాన యాజకులూ,
ధరమ్శాస పండితులూ, పజలోల్ ముఖుయ్లు ఆయనను అంతం
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చేయాలని చూసూత్ వచాచ్రు. 48 కాని ఏం చేయాలో వారికి అరథ్ం
కాలేదు. ఎందుకంటే పజలంతాఆయనను విడిచిపెటట్కుండాఆయన
మాటలు వింటూ ఉనాన్రు.

20
యేసుకు అధికారం ఎకక్డిది?
మతత్యి 21:23-27;మారుక్ 11:27-33

1 ఆ రోజులోల్ ఒకసారి ఆయన దేవాలయంలో పజలకు బోధిసూత్
సువార పకటిసుత్ నాన్డు. అపుప్డు పధాన యాజకులూ, ధరమ్శాస
పండితులూ పెదద్లతో కూడాఆయనకు వయ్తిరేకంగా వచిచ్, 2 “నువువ్
ఏ అధికారంతో ఈ పనులనీన్ చేసుత్ నాన్వు? ఈ అధికారం నీకెవరు
ఇచాచ్రు? మాకు చెపుప్” అని ఆయనను అడిగారు.

3దానికి ఆయన, “నేను కూడామిమమ్లిన్ ఒక పశన్ అడుగుతాను.
నాకు జవాబివవ్ండి. 4యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం పరలోకం నుండి
కలిగిందా, మనుషులోల్ నుండి కలిగిందా?” అని వారినడిగాడు.
5 వారు ఇలా ఆలోచించారు, “మనం ‘పరలోకం నుండి కలిగింది’
అంటే, ‘అలా తే మీరెందుకు నమమ్లేదు?’ అని అడుగుతాడు.
6 ‘మనుషులోల్ నుండి కలిగింది’ అంటే జనం మనలను రాళళ్తో
కొడతారు. ఎందుకంటేయోహాను ఒక పవక అని అంతా కచిచ్తంగా
నముమ్తునాన్రు.” 7ఇలాఆలోచించుకునివారు, “అదిఎకక్డనుండి
కలిగిందోమాకు తెలీదు” అని జవాబిచాచ్రు. 8దానికియేసు, “నేను
కూడా ఏ అధికారంతో ఇవనీన్ చేసుత్ నాన్నోమీతో చెపప్ను” అనాన్డు.

దాకష్తోట ఉపమానం
మతత్యి 21:33-46;మారుక్ 12:1-12;యెష 5:1-7

9ఆయనపజలతోఈఉపమానంచెపాప్డు, “ఒకమనిషిదాకష్తోట
నాటించి, దానిన్ తులకు కౌలుకిచాచ్డు. ఆ తరువాత వేరే దేశానికి
వెళిళ్ అకక్డ చాలాకాలం ఉనాన్డు.
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10 కోతల కాలం వచిచ్నపుడు అతడు ఆ దాకష్ తోటలో తన భాగం
కోసం తుల దగగ్రికి తనపనివాడు ఒకణిణ్ పంపాడు. ఆ తులువాణిణ్
కొటిట్ వటిట్ చేతులతో పంపి వేశారు. 11మళీళ్ అతడు మరో పనివాణిణ్
పంపాడు. వారు వాణిణ్ కూడా కొటిట్ , అవమానపరిచి వటిట్ చేతులతో
పంపివేశారు. 12మళీళ్ అతడు మూడవవాణిణ్ పంపాడు. ఆ తులు
వాణిణ్ గాయపరిచి బయటకు తోసివేశారు.

13అపుప్డా దాకష్తోటయజమాని ఇలా అనుకునాన్డు, “ఇపుప్డు
నేనేం చేయాలి? ఇక నా సొంత కుమారుణిణ్ పంపుతాను. వారు
ఒకవేళ అతణిణ్ గౌరవిసాత్ రేమో.” 14 అయితే ఆ కౌలు తులు
అతణిణ్ చూసి, “ఇతడే వారసుడు. ఇతనిన్ చంపివేసేత్ ఈ పొలం
మనదవుతుంది” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 15 వారు
అతణిణ్ దాకష్ తోట బయటకు తోసి చంపివేశారు. ఇపుప్డు ఆ దాకష్తోట
యజమాని వారినేం చేసాత్ డు? 16 అతడు వచిచ్ ఆ తులను
నాశనం చేసి తన దాకష్తోటను మరొకరికి అపప్గిసాత్ డు.” వారు అది
విని, “అలా ఎనన్టికీ కాకూడదు” అనాన్రు. 17 ఆయన వారిని
చూసి, “అలా తే, ‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికి రాదని తీసివేసిన రాయే
ముఖయ్ న మూలరాయి అయింది’ అని రాసి ఉనన్ మాట సంగతి
ఏమిటి? 18ఈరాయి న పడే పతి వాడూ ముకక్ పోతాడు. కానీ
ఈరాయిఎవరిమీద పడుతుందో వాణిణ్ పిండి చేసేసుత్ ంది.”

పనున్కటట్డం విషయ పశన్
మతత్యి 22:15-22;మారుక్ 12:13-17

19 ఆయన తమను ఉదేద్శించే ఈ ఉపమానం చెపాప్డని
పధాన యాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ గహించి ఆయనను ఆ
సమయంలోనే పటుట్ కోవాలని చూశారు కానీ పజలకు భయపడాడ్ రు.
20 వారాయనిన్ కనిపెటిట్ చూసూత్ ఉనాన్రు. ఆయనను గవరన్ర్
వశం చేసి అతని అధికారానికి అపప్గించడం కోసం ఆయనను
మాటలోల్ తపుప్ పటుట్ కోవాలని, నీతిపరులుగా నటించే వేగుల
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వారిని ఆయన దగగ్రికి పంపారు. 21 వారు వచిచ్ బోధకా, “నీవు
నాయ్యంగా మాటలాడుతూ ఉపదేశిసూత్ ఉనాన్వు. మొహమాటం
లేకుండాయథారథ్ంగా దేవునిమారగ్ం బోధిసుత్ నాన్వనిమాకు తెలుసు.
22మనంసీజరుకు పనున్ కటట్డంనాయ్యమాకాదా?” అనిఆయనను
అడిగారు.

23 ఆయన వారి కుతంతానిన్ గురెరిగి, 24 “ఒక నాణెం
చూపించండి. దీనిమీదిబొమమ్,అకష్రాలు ఎవరివి?” అనిఅడిగాడు.
వారు, “సీజరువి” అనాన్రు. 25అందుకాయన, “ఆలా తే సీజరువి
సీజరుకు, దేవునివి దేవునికి చెలిల్ంచండి” అనాన్డు. 26వారు పజల
ఎదుటఈమాటలోల్ తపుప్పటట్డంచేతగాకఆయనఇచిచ్నజవాబుకు
ఆశచ్రయ్పడిఊరుకునాన్రు.

పునరుతాథ్ నం గురించి సదూద్ కయుయ్లకు యేసు ఇచిచ్న జవాబు
మతత్యి 22:23-33;మారుక్ 12:18-27

27 పునరుతాథ్ నం లేదని చెపేప్ సదూద్ కయుయ్లు కొందరు ఆయన
దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనను ఇలా అడిగారు.

28 “బోధకా, ఒక వయ్కి సంతానం లేకుండా చనిపోయి భారయ్
బతికే ఉంటే, అతని సోదరుడు అతని భారయ్ను వివాహమాడి తన
సోదరునికి సంతానం కలిగించాలి అని మోషే మనకు రాసి ఇచాచ్డు
కదా, 29ఏడుగురు అనన్దముమ్లు ఉనాన్రు. మొదటివాడు ఒకామెను
పెళాళ్డి సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు. 30 రెండవవాడు,
మూడవవాడు కూడాఆమెను పెళాళ్డారు. 31ఆవిధంగా ఏడుగురూ
ఆమెను పెళాళ్డి పిలల్లు లేకుండానే చనిపోయారు. 32ఆ న ఆ సీ
కూడా చనిపోయింది. కాబటిట్ పునరుతాథ్ నంలో ఆమె వారిలో ఎవరికి
భారయ్గా ఉంటుంది? 33 ఇకక్డ ఆ ఏడుగురికీ ఆమె భారయ్గా ఉంది
గదా” అనాన్రు.

34అందుకుయేసు, “ఈలోకపజలు పెళిళ్కి ఇచిచ్పుచుచ్కుంటారు
గానీ, 35 పరలోకంలో నితయ్జీవానికీ, మృతుల పునరుతాథ్ నానికీ
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అరుహ్ లు ఆ కాలంలోపెళిళ్ చేసుకోరు, ఎవరూవారినిపెళిళ్కి ఇయయ్రు.
36 వారు పునరుతాథ్ నంలో భాగసుత్ లు. దేవదూతలతో సమానులు,
దేవుని బిడడ్లు. కాబటిట్ ఇక వారికి చావు లేదు. 37 మండుతునన్
పొద గురించిన భాగంలోమోషే రాసూత్ పభువు అబాహాము దేవుడనీ
ఇసాస్కు దేవుడనీ యాకోబు దేవుడనీ చెపప్డంలో చనిపోయినవారు
లేసాత్ రని సూచించాడు గదా, 38 ఆయన సజీవులకే దేవుడు,
మృతులకు కాదు. ఆయన దృషిట్కి అందరూ సజీవులే” అని వారికి
జవాబిచాచ్డు.

యేసు శాసులను పశిన్ంచడం
మారుక్ 12:35-37

39-40 ఆ మీదట వారాయనిన్ మరేదీ అడగడానికి తెగించలేదు.
అది చూసి శాసులోల్ కొందరు, “బోధకా, చాలా బాగా చెపాప్వు”
అనాన్రు. 41 ఆయన వారితో, “కీసుత్ దావీదు కుమారుడని
మనుషులు ఎలా చెబుతునాన్రు?
42-43 “నేను నీ శతువులను నీ పాదాల కింద ఉంచేవరకూ, నీవు నా

కుడి పున కూరోచ్మని పభువు నా పభువుతో చెపాప్డు,”
అని కీరనల గంథంలోదావీదే చెపాప్డు.

44 దావీదు ఆయనను పభువని చెపాప్డంటే ఆయన అతని
కుమారుడెలా అవుతాడు?” అనాన్డు. 45పజలందరూ వింటుండగా
ఆయన, “శాసులను గురించి జాగతత్గా ఉండండి. వారు
నిలువుటంగీలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉండాలని చూసాత్ రు.
46 వాయ్పార వీధులోల్ వందనాలను, సమాజమందిరాలోల్ పెదద్
ఆసనాలను, విందులోల్ అగ సాథ్ నాలను ఆశిసాత్ రు. 47 వారు
వితంతువుల ఇళ ళ్ దిగమింగుతూ కపటంగా దీరఘ్పారథ్నలు
చేసుత్ ంటారు. వారు మరింత కఠిన న శికష్ పొందుతారు” అని
తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.



లూకా రాసిన సువార 21:1 lxxxviii లూకా రాసిన సువార 21:11

21
వితంతువు వేసిన కానుక. దేవునికి ఇవవ్డం గురించి యేసు

అభిపాయం
మారుక్ 12:41, 44

1హ ండీలో కానుకలు వేసుత్ నన్ సంపనున్లను ఆయన చూశాడు.
2 ఒక పేద వితంతువు అతి తకుక్వ విలువగల రెండు నాణాలు
అందులో వేసుత్ ంటే చూశాడు. 3అపుప్డాయన “ఈ పేద వితంతువు
అందరి కంటే ఎకుక్వ వేసిందని మీతో నిజంగా చెబుతునాన్ను.
4 వారంతా తమ కలిమిలో నుండి కానుకలు వేశారు. కానీ ఈమె
తన లేమిలోనుంచి తన బతుకు తెరువంతా వేసింది” అని వారితో
చెపాప్డు.

ఒలీవ కొండ పసంగం
మతత్యి 24-25;మారుక్ 13

5 దేవాలయానిన్ అంద న రాళళ్తోనూ, కానుకలతోనూ
అలంకరించారని కొందరు మాటాల్ డుకుంటూ ఉనాన్రు. 6 అపుప్డు
ఆయన, “ఈ కటట్డాలను మీరు చూసుత్ నాన్రు గదా, వీటిలో రాయి
మీద రాయి నిలవకుండా పడదోసే రోజు వసుత్ ంది” అనాన్డు.
7అపుప్డు వారు, “బోధకా, ఇవి ఎపుప్డు జరుగుతాయి. ఇవి జరిగే
ముందు ఏ సూచన కనిపిసుత్ ంది?” అని ఆయనను అడిగారు.

భావిమానవ చరిత
మతత్యి 24:3-14

8 ఆయన, “మీరు మోసానికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. చాలా
మంది నా పేర వచిచ్, ‘నేనే ఆయనను’ అంటారు. ‘ఆ కాలం
దగగ్ర పడింది’ అంటారు. మీరు వారిని అనుసరించవదుద్ . 9మీరు
యుదాధ్ లను గూరీచ్ విపల్వాలను గూరీచ్ వినన్పుప్డు భయపడవదుద్ .
ఇవిమొదట తపప్క జరగాలి కాని అంతం అపుప్డే రాదు” అనాన్డు.
10ఆయన వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఒక జాతి కి మరో జాతీ
ఒక రాజయ్ం కి మరో రాజయ్మూ దాడి చేసుత్ ంది. 11 కొనిన్ చోటల్ గొపప్
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భూకంపాలూ కరువులూ ఈతిబాధలూ కలుగుతాయి. ఆకాశంలో
భయంకర న ఉతాప్తాలూ గొపప్ సూచనలూ కనిపిసాత్ యి.

12 ఇవనీన్ జరగడానికి ముందు వారు మిమమ్లిన్ పటుట్ కుని
హింసిసాత్ రు. నానామం కోసంమిమమ్లిన్ రాజుల ఎదుటికీ అధికారుల
ఎదుటికీ తీసుకువెళిళ్, సమాజ మందిరాలకీ చెరసాలలకూ
అపప్గిసాత్ రు. 13 దీని వలన సాకష్ ం ఇవవ్డానికి మీకు అవకాశం
దొరుకుతుంది. 14 కనుక మేము ఏం జవాబులు చెపాప్లా అని
ముందే ఆలోచించుకోకూడదని మీ మనసులో నిశచ్యం చేసుకోండి.
15మీ విరోధులు ఎదిరించలేని, కాదనలేని జాఞ్ నానీన్, నోటిమాటలనూ
మీకిసాత్ ను. 16 తలిల్దండులూ, అనన్దముమ్లూ, బంధువులూ,
సేన్హితులే మిమమ్లిన్ పటిట్సాత్ రు. వారు మీలో కొంతమందిని
చంపిసాత్ రు. 17నానామంకారణంగాఅందరూమిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు.
18 కానీ మీ తల వెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడా రాలదు. 19 మీరు మీ
సహనం వలనమీపాణాలను కాపాడుకుంటారు.

యెరూషలేము వినాశనం
20 యెరూషలేమును నాయ్లు ముటట్డించడం మీరు

చూసినపుప్డు దాని నాశనం దగగ్ర పడిందని తెలుసుకోండి.
21 అపుప్డు యూదయలో ఉనన్ వారు కొండలకు పారిపోవాలి.
పటట్ణంలో ఉనన్వారు బయటకు పోవాలి. గామవాసులు దానిలో
పవేశించ కూడదు. 22 ఎందుకంటే అవి పగ తీరుచ్కునే రోజులు.
రాసి ఉనన్వనీన్ నెరవేరేలా ఆ రోజులు వసాత్ యి. 23 ఆ రోజులోల్
గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ ఎంతో యాతన కలుగుతుంది.
దేశంలో చాలా దురవసథ్ కలుగుతుంది. ఈ పజల కి ఉగత దిగి
వసుత్ ంది. 24వారు కతిత్పా చనిపోతారు. శతువులు వారిని చెరపటిట్
యూదులు కాని అనయ్జనాలోల్ కి తీసుకువెళాత్ రు. యూదేతర జాతులు
తమ కాలాలు పూరి అయేయ్వరకూ యెరూషలేమును కాళళ్ కింద
తొకుక్తారు.
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మహాతేజసుస్లో పభువు రాక
మతత్యి 24:29-31

25 “ఇంకా సూరయ్ చంద నకష్తాలోల్ సూచనలు కలుగుతాయి.
సముదం, దాని అలల హోరు శబాద్ నికి భూమి మీద పజలు
భయకంపితు యాతన పడతారు. 26 ఆకాశంలోని శకులు
కదిలిపోతాయి. కాబటిట్ లోకం కి రాబోయేవాటిని గురించిన భయం
పజలకి కలుగుతుంది. వారు గుండెలవిసి పోయి కూలిపోతారు.
27 అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు బల పభావంతో, గొపప్
యశసుస్ కలిగి మేఘాల రావడం చూసాత్ రు. 28 ఇవి జరగడం
ఆరంభ నపుప్డు రయ్ం తెచుచ్కోండి. తలలు కెతిత్ చూడండి. మీ
విముకి దగగ్రవుతూ ఉంటుంది” అనాన్డు.

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మతత్యి 24:32, 33;మారుక్ 13:28, 29

29 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు.
“అంజూర చెటుట్ నూ మిగిలిన అనిన్ చెటల్నూ చూడండి.
30 అవి చిగురించినపుప్డు వసంత రుతువు వచేచ్సిందని
మీరు తెలుసుకుంటారు కదా! 31 అదే విధంగా ఈ సంగతులు
జరుగుతునన్పుప్డు దేవుని రాజయ్ం దగగ్రలో ఉందని తెలుసుకోండి.
32 ఇవనీన్ జరిగే వరకూ ఈ జాతి అంతం కాదని మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 33 ఆకాశమూ భూమీ అంతం అవుతాయి కానీ నా
మాటలు ఎనన్టికీ అంతం కావు.

పభువు రాక,హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:34-51;మారుక్ 13:30-37

34 “తినడం, తాగడం వలాల్ , మతుత్ గా ఉండడం వలాల్ , ఇహలోక
చింతల వలాల్ మీ హృదయాలు బరువెకిక్ ఉండగా, ఆ రోజు ఒక
వలలాగా ఆకసిమ్కంగా మీ మీదికి వచిచ్ పడకుండా జాగతత్ పడండి.
35 ఆ రోజు లోకంలో ఉనన్ వారందరి కి అకసామ్తుత్ గా వసుత్ ంది.
36 కాబటిట్ జరగబోయే వీటనిన్టి నుండి తపిప్ంచుకుని, మనుషయ్
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కుమారుడి ముందు నిలవడం కోసం శకిగల వారుగా ఉండడానికి
ఎపుప్డూ పారథ్న చేసూత్ మెలకువగా ఉండండి” అని చెపాప్డు.

37ఆయన పతి రోజూ పగలు దేవాలయంలో బోధిసూత్ రాతి ఒలీవ
కొండ గడిపేవాడు. 38 పజలంతా పొదుద్ నేన్ దేవాలయంలో ఆయన
ఉపదేశం వినడానికి వసూత్ ఉనాన్రు.

22
యేసును పటిట్వవ్డానికియూదాలాలూచీ
మతత్యి 26:2, 4;మారుక్ 14:1, 2, 10, 11

1పొంగనిరొటెట్ల పండగఅనిపిలిచేపసాక్దగగ్ర పడింది. 2పధాన
యాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూయేసును ఎలా చంపించాలా అని
ఆలోచిసుత్ నాన్రు. అయితేవారు పజలకి భయపడుతునాన్రు.

3 అపుప్డు పనెన్ండు మంది శిషుయ్లోల్ ఒక న ఇసక్రియోతు
యూదాలోసాతాను పవేశించాడు. 4దాంతోయూదావెళిళ్ ఆయనను
ఎలా పటిట్వావ్లనే విషయ పధాన యాజకులతో, అధికారులతో
మాటాల్ డాడు. 5దానికి వారు సంతోషించారు. అతనికి డబిబ్వవ్డానికి
అంగీకరించారు. 6 అతడు దానికి అంగీకరించి జనసందోహం
లేనపుప్డు ఆయనను వారికి అపప్గించడానికి అను న సమయం
కోసం చూసుత్ నాన్డు.

పసాక్ ఏరాప్టుల్
మతత్యి 26:17-19;మారుక్ 14:12-16

7 పొంగని రొటెట్ల పండగ సందరభ్ంగా పసాక్ పశువును
వధించాలిస్న రోజు వచిచ్ంది. 8 యేసు పేతురు యోహానులతో,
“మీరు వెళిళ్ మనం భోజనం చేయడానికి పసాక్ను సిదధ్ం చేయండి”
అనాన్డు. 9వారు, “మేము దానిన్ ఎకక్డ సిదధ్ం చేయాలి?” అని
అడిగారు. 10ఆయన, “మీరు ఊరిలో పవేశిసుత్ నన్పుప్డు నీళల్కుండ
మోసుకుంటూ ఒక వయ్కి మీకు ఎదురు వసాత్ డు. అతని వెనకే
అతని ఇంటివరకూ వెళళ్ండి. 11మా గురువు, ‘నేను నా శిషుయ్లతో
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కలసి పసాక్ భోజనం తినడానికి విశాంతి గది ఎకక్డుంది?’ అని
అడుగుతునాన్డని ఆ ఇంటియజమానితోచెపప్ండి. 12అతడు అనిన్
సదుపాయాలూ ఉనన్ ఒక పెదద్ మేడ గది మీకు చూపిసాత్ డు. అకక్డ
సిదధ్ం చేయండి” అని వారితో చెపాప్డు. 13 సరిగాగ్ ఆయన తమతో
చెపిప్నటేట్ అనీన్ వారికి జరిగాయి. దాంతో ఆయన చెపిప్నటేట్ వారు
పసాక్భోజనం సిదధ్పరిచారు.

చివరి పసాక్
మతత్యి 26:20;మారుక్ 14:17;యోహా 13

14 సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆయనా ఆయనతో కూడా
అపొసత్లులూ భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. 15 అపుప్డాయన, “నేను
హింస పొందక ముందు మీతో కలిసి ఈ పసాక్ విందు ఆరగించాలని
ఎంతో ఆశించాను. 16 ఎందుకంటే అది దేవుని రాజయ్ంలో నెరవేరే
వరకూ మళీళ్ దానిన్ తిననని మీతో చెబుతునాన్ను.” 17 తరువాత
ఆయనఒక గినెన్ తీసుకుని కృతజఞ్తలు చెపిప్, “మీరు దీనిన్ తీసుకుని
పంచుకోండి. 18 ఇక దేవుని రాజయ్ం వచేచ్ వరకూ నేను దా రసం
తాగననిమీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్రం సాథ్ పన
మతత్యి 26:26-29;మారుక్ 14:22-25

19 ఆ తరవాత ఆయన ఒక రొటెట్ తీసుకుని కృతజఞ్తలు అరిప్ంచి,
దానిన్ విరిచి వారికిచిచ్, “ఇది మీ కోసం ధారాదతత్ న నా శరీరం.
ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోడానికి దీనిన్ చేయండి” అని చెపాప్డు.
20అలాగే భోజన న తరువాత ఆయన ఆ పాతను తీసుకుని, “ఈ
పాతమీకోసం చిందే నా రకం దావ్రా వచిచ్న కొతత్ నిబంధన.

యేసు తనకు జరగ యునన్ దోహం గురించి వెలల్డించడం
మతత్యి 26:21-25;మారుక్ 14:18-21;యోహా 13:18-30

21“వినండి,ననున్ శతువులకు పటిట్ంచేవాడునాతోకూడాఈబలల్
దగగ్రే ఉనాన్డు. 22 దేవుని నిరణ్యం పకారం మనుషయ్ కుమారుడు
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వెళిళ్పోతునాన్డు. కానీ ఆయనను పటిట్సుత్ నన్ ఆ వయ్కికి మాతం
యాతనతపప్దు”అనాన్డు, 23ఇది చేయబోయేదెవరోఅంటూవారు
తమలోతాము పశిన్ంచుకోవడంమొదలు పెటాట్ రు.

తమలో ఎవరు గొపప్వారని శిషుయ్ల మధయ్ వాదం
మతత్యి 20:25, 28;మారుక్ 10:42-45

24 తమలో ఎవరు గొపప్ అనే వివాదం వారిలో తలెతిత్ంది.
25 అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఇతర పజల
రాజులు తమ పజల మీద పభుతవ్ం చేసాత్ రు. పజల మీద
అధికారం చెలాయించేవారు ‘ధరమ్దాతలు’అనిపిలిపించుకుంటారు.
26మీరు అలా ఉండకూడదు. మీలో పముఖుడు తకుక్వవాడుగా,
నాయకుడు సేవకుడిలా ఉండాలి. 27 అసలు గొపప్వాడు అంటే
ఎవరు? భోజనానికి కూరుచ్నే వాడా లేక సేవ చేసేవాడా? భోజనానికి
కూరుచ్నే వాడే కదా! అయినా నేను మీ మధయ్ సేవ చేసే వాడిలా
ఉనాన్ను.

రానునన్ రాజయ్ంలో అపొసత్లుల సాథ్ నం
మతత్యి 19:28; పక 3:21

28 “నాకు కలిగిన విషమ పరీకష్లోల్ మీరే నాతో నిలిచి ఉనాన్రు.
29నాతండి నాకు రాజాయ్నిన్ పసాదించాడు. నారాజయ్ంలోనాభోజన
బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసి, 30 సింహాసనాల కూరుచ్ని ఇశాయేలు
పనెన్ండు గోతాలకూ మీరు తీరుప్ తీరచ్డానికి నేను కూడా మీకు
రాజాయ్నిన్ పసాదిసుత్ నాన్ను.

పేతురు చెపప్నునన్ అబదధ్ం
మతత్యి 26:33-35;మారుక్ 14:29-31

31 “సీమోనూ, సీమోనూ, విను. సాతాను మిమమ్లిన్ పటుట్ కుని
గోదుమలాల్ జలిల్ంచడానికి కోరుకునాన్డు. 32 నీ విశావ్సం విఫలం
కాకుండా నేను నీ కోసం పారిథ్ంచాను. నువువ్ మళీళ్ దేవుని పు
తిరిగిన తరువాత నీ సోదరులను సిథ్రపరచు.” 33 కానీ పేతురు,
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“పభూ, నీతో కూడా చెరసాలకు వెళళ్డాని నా, మరణించడాని నా
నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను” అని ఆయనతో అనాన్డు. 34 అపుప్డు
ఆయన, “ఈరోజు నేనెవరో తెలియదని నువువ్మూడుసారుల్ బొంకిన
తరువాతనే కోడి కూసుత్ ందని నీకు చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

వాటిలల్బోయే గడుడ్ పరిసిథ్తి గురించి శిషుయ్లకు హెచచ్రికలు
35ఇంకాఆయన “నేనుడబుబ్ సంచీ,చెపుప్లూలేకుండామిమమ్లిన్

పంపినపుప్డు మీకేమనాన్ తకుక్వయిందా?” అని అడిగాడు. దానికి
వారు, “ఏమీతకుక్వ కాలేదు”అనాన్రు. 36ఆయన, “కానీఇపుప్డు
సంచీ జోలే ఉనన్వాడు వాటిని తీసుకువెళాళ్లి. కతిత్ లేని వాడు తన
బటట్ అమిమ్ కతిత్ కొనుకోక్వాలి.
37 ‘ఆయనను అకమాలు చేసేవారిలో ఒకడిగా ఎంచారు’ అని

రాసి ఉనన్ లేఖనం నా విషయంలో నెరవేరాలి. ననున్ గురించిన
విషయాలనీన్ తపప్క నెరవేరతాయని మీతో చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు. 38 శిషుయ్లు, “పభూ ఇకక్డ రెండు కతుత్ లునాన్యి”
అనాన్రు. ఆయన, “చాలు” అనాన్డు.

గేతెస్మనే వనంలోయేసు
మతత్యి 26:36-46;మారుక్ 14:32, 42;యోహా 18:1

39 భోజనం అయాయ్క ఆయన బయలేద్రి తన అలవాటు పకారం
ఒలీవకొండకు వెళాళ్డు. ఆయనశిషుయ్లు కూడాఆయనతోవెళాళ్రు.
40 వారు అకక్డికి చేరుకునన్ తరువాత ఆయన వారితో, “మీరు
విషమపరీకష్లోపడకుండాపారథ్నచేయండి”అనాన్డు. 41వారిదగగ్ర
నుండి ఆయనరాతివేత దూరం వెళిళ్ అకక్డమోకరించి ఇలాపారథ్న
చేశాడు. 42“తండీ, నీకు ఇషట్ తేఈపాతనునానుంచితొలగించు.
అయినానాఇషట్ం కాదు. నీ ఇషట్మే జరగాలి.” 43అపుప్డు పరలోకం
నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనపడి ఆయనను బలపరిచాడు.

44ఆయన తీవంగాపారిథ్సూత్ మరింతయాతన పడాడ్ డు. అపుప్డు
ఆయన చెమట రక బిందువులాల్ నేల పడుతూ ఉంది. 45 ఆయన
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పారథ్న ముగించి తన శిషుయ్ల దగగ్రికి వచాచ్డు. వారు దుఃఖంచేత
నిదపోవడం చూశాడు. 46వారితో, “మీరెందుకు నిద పోతునాన్రు?
విషమ పరీకష్లో పడకుండామేలొక్నిపారిథ్ంచండి” అనాన్డు.

యూదాదోహం
మతత్యి 26:47-56;మారుక్ 14:43-50;యోహా 18:3-11

47 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే పజలు సమూహంగా
వచాచ్రు. పనెన్ండు మంది శిషుయ్లోల్ ఒక న యూదా వారికి
ముందుగా నడుసూత్ యేసును ముదుద్ పెటుట్ కోడానికి దగగ్రగా
వచాచ్డు. 48అపుప్డుయేసు, “యూదా,ముదుద్ పెటుట్ కునిమనుషయ్
కుమారుణిణ్ పటిట్సుత్ నాన్వా?” అనాన్డు. 49ఆయనచుటూట్ ఉనన్వారు
జరుగుతునన్దేమిటోగహించి, “పభూ, కతిత్తోనరకమంటావా?” అని
అడిగారు. 50 ఈలోగా వారిలో ఒకడు పధాన యాజకుడి సేవకుణిణ్
కొటిట్ వాడి చెవి నరికాడు. 51దానికి యేసు, “అంతటితో ఆగండి”
అని అతని చెవినితాకిబాగుచేశాడు.

52 తనను పటుట్ కోడానికి వచిచ్న పెదద్లతో, పధాన యాజకులతో,
దేవాలయం అధికారులతో, “ఒక బందిపోటు దొంగను పటుట్ కోడానికి
వచిచ్నటుట్ కతుత్ లతో దుడుడ్ కరలతో బయలేద్రి వచాచ్రా? 53 నేను
పతిరోజూ మీ దగగ్ర దేవాలయంలో ఉనన్పుప్డు ననున్ పటుట్ కోలేదు.
అయితే ఇదిమీ సమయం, చీకటి ఆధిపతయ్ం” అనాన్డు.

యేసును బంధించడం. పేతురు అబదధ్ం
మతత్యి 26:57, 69-75;మారుక్ 14:53, 54, 66-72;యోహా

18:12, 15-18, 25-27
54వారు ఆయనను పటుట్ కుని ఈడుచ్కుంటూ పధాన యాజకుడి

ఇంటోల్ కి తీసుకు వెళాళ్రు. పేతురు దూరంగా వారి వెనకే వెళాళ్డు.
55 అపుప్డు కొంతమంది ఆ ఇంటి ఆవరణలో చలిమంట వేసుకుని
దాని చుటూట్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. పేతురు కూడా వెళిళ్ వారితో
కూరుచ్నాన్డు.
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56 అపుప్డు ఒక పనిపిలల్ మంట వెలుతురులో కూరుచ్ని ఉనన్
పేతురును పరీకష్గా చూసి, “ఈ మనిషి కూడా అతనితో ఉనన్వాడే”
అంది. 57దానికిపేతురు, “అమామ్యీ,అతనెవరోనాకు తెలియదు”
అనాన్డు. 58కాసేపటికి మరొకడు పేతురును చూసి, “నువువ్ కూడా
వారిలో ఒకడివే” అనాన్డు. దానికి పేతురు, “నేను కాదయాయ్”
అనాన్డు. 59 మరో గంట గడిచాక ఇంకొకడు పేతురును చూసి,
“ఇతడు కచిచ్తంగా అతనితో కూడా ఉనాన్డు. ఇతడు గలిలయ
వాడే” అని నొకిక్ చెపాప్డు. 60 అందుకు పేతురు, “నువువ్
అంటునన్దేమిటో నాకు తెలియడం లేదు” అనాన్డు. అతడు ఇలా
మాటాల్ డుతూ ఉండగానే కోడి కూసింది. 61 అపుప్డు పభువు అటు
తిరిగి పేతురు పు చూశాడు. “నేనెవరో తెలియదని నువువ్
మూడుసారుల్ చెపిప్న తరువాత కోడి కూసుత్ ందని” పభువు తనతో
చెపిప్న మాట పేతురుకి జాఞ్ పకం వచిచ్ంది. 62 దాంతో పేతురు
బయటకు వెళిళ్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు.

యేసును కొటట్డం
మతత్యి 26:67, 68;మారుక్ 14:65;యోహా 18:22, 23

63యేసును పటుట్ కునన్వారు ఆయనను ఎగతాళిచేశారు,కొటాట్ రు.
64ఆయన కళళ్కు గంతలు కటిట్ ,కొటిట్ “నినున్ ఎవరు కొటాట్ రో పవచనం
చెపుప్” అనాన్రు. 65 ఆయనను నీచంగా దూషించారు. ఆయనకు
వయ్తిరేకంగా అనేక దూషణమాటలు పలికారు.

సన్హెడిన్ సభ ఎదుటయేసు
మతత్యి 26:59-68;మారుక్ 14:55-65;యోహా 18:19-24

66 ఉదయం కాగానే పజల నాయకులూ, ముఖయ్ యాజకులూ,
ధరమ్శాస పండితులూ సమావేశమయాయ్రు. ఆయనను మహాసభకు
తీసుకువెళాళ్రు. 67 “నువువ్ అభిషికుడి తే అది మాకు చెపుప్”
అనాన్రు. అందుకాయన, “నేను మీతో చెపిప్నా మీరు నమమ్రు.
68అంతే కాకుండా నేను మిమమ్లిన్ పశిన్సేత్ జవాబివవ్రు. 69అయితే
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ఇక మనుషయ్ కుమారుడు బల పభావాలునన్ దేవుని కుడి పున
కూరుచ్ని ఉంటాడు” అనాన్డు. 70 “అయితే నువువ్ దేవుని
కుమారుడివా?” అనాన్రు. ఆయన వారితో, “మీరనన్టుట్ ఆయనను
నేనే”అనాన్డు. 71అందుకు వారు, “మనకికసాకష్ులతో పనేముంది?
ఇతని నోటిమాటమనమే వినాన్ం కదా” అనాన్రు.

23
పిలాతు ఎదుటయేసు
మతత్యి 27:2, 11-14;మారుక్ 15:1-5;యోహా 18:28-38

1 అపుప్డు వారంతా కలసి ఆయనను పిలాతు దగగ్రికి
తీసుకువెళాళ్రు. 2 “ఇతడు మా పజలను తిరుగుబాటుకు
పోతస్హిసుత్ నాన్డు. సీజరుకి పనున్ చెలిల్ంచ వదద్నీ తాను కీసుత్
అనే రాజుననీ ఇతడు చెబుతుంటే వినాన్ము” అని ఆయన మీద
నేరారోపణ చేశారు. 3 అపుప్డు పిలాతు, “నువువ్ యూదుల
రాజువా?” అని ఆయనను అడిగాడు. దానికి ఆయన, “నువేవ్
అంటునాన్వు కదా” అనాన్డు.

4 పిలాతు పధాన యాజకులతోనూ, జనంతోనూ, “ఈ వయ్కిలో
నాకు ఎలాంటి దోషమూ కనిపించడం లేదు,” అనాన్డు. 5 అయితే
వారు, “ఇతడు గలిలయనుండిఇకక్డవరకూయూదయదేశమంతా
పచారం చేసూత్ పజలను రెచచ్గొడుతునాన్డు” అని మరింత తీవంగా
నొకిక్ చెపాప్రు.

హేరోదు ఎదుటయేసు
6 పిలాతు ఈ మాట విని, “ఇతడు గలిలయ పాంతం వాడా?”

అని అడిగాడు. 7 ఆయన హేరోదు అధికారం కింద ఉనన్ పదేశానికి
చెందినవాడని తెలియగానే ఆయనను హేరోదు దగగ్రికి పంపించాడు.
ఆ రోజులోల్ హేరోదుయెరూషలేములోనే ఉనాన్డు.

8 హేరోదు యేసును చూసి ఎంతో సంతోషించాడు. ఆయనను
గురించి అతడు ఎనోన్ విషయాలు విని ఉనాన్డు. ఎంతో కాలంగా
ఆయనను చూడాలని ఆశిసుత్ నాన్డు. ఆయన ఏ నా ఒక అదుభ్తం
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చేసేత్ చూడాలని కూడా ఆశిసుత్ నాన్డు. 9 హేరోదు ఆయనను ఎనోన్
పశన్లు వేశాడు కానీ ఆయన అతనికి జవాబేమీ ఇవవ్లేదు.

10 ముఖయ్ యాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ అకక్డే నిలబడి
ఆయన మీద తీవ న ఆరోపణలు చేశారు. 11 హేరోదు తన
నికులతో కలిసి, ఆయనను అవమానించి, అపహసించి, ఆయనకు
పశసత్ న వసానిన్ తొడిగించి తిరిగి పిలాతు దగగ్రికి పంపించాడు.
12 అంతకు ముందు హేరోదూ, పిలాతూ శతువులుగా ఉండేవారు.
కానీ ఆ రోజువారిదద్రూ సేన్హితులయాయ్రు.

మళీళ్ పిలాతు ఎదుటికి, బరబాబ్ విడుదల,యేసుకు మరణ శికష్
మతత్యి 27:15-26;మారుక్ 15:6-15;యోహా 18:39, 40

13 అపుప్డు పిలాతు ముఖయ్ యాజకులనూ అధికారులనూ
పజలనూ పిలిపించాడు. 14 “పజలు తిరగబడేలా చేసుత్ నాన్డంటూ
మీరు ఈ వయ్కిని నా దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు కదా. మీముందే నేను
ఇతణిణ్ పశిన్ంచాను. కానీ మీరితని మీద మోపిన నేరాలోల్ ఒకక్టి
కూడానాకు నిజమనిపించడంలేదు. 15హేరోదుకు కూడాఏదోషమూ
కనిపించలేదు. హేరోదు ఇతణిణ్ నా దగగ్రకే తిరిగి పంపాడు కదా.
మరణ శికష్కు తగిన నేరమేదీ ఇతడు చేయలేదు. 16 అందుచేత
నేనితణిణ్ శి ంచి విడుదల చేసాత్ ను” అనాన్డు.

17పండగ సమయంలో పిలాతు పజల కోసం ఒక దీని విడుదల
చేయడంవాడుక. 18అయితేవారంతా, “వీణిణ్ చంపిమాకుబరబబ్ను
విడుదల చెయయ్ండి” అని ఒకక్పెటుట్ న కేకలు వేశారు. 19 బరబబ్
పటట్ణంలో జరిగిన ఒక తిరుగుబాటు, హతాయ్నేరాల చెరసాలలో
ఉనాన్డు.

20 పిలాతు యేసును విడుదల చేయాలని ఆశించి వారితో మళీళ్
మాటాల్ డాడు. 21 కాని వారంతా, “వీణిణ్ సిలువ వేయాలి, సిలువ
వేయాలి” అని మరింతగా కేకలు వేశారు. 22మూడవ సారి అతడు,
“ఎందుకు? ఇతడేమి దురామ్రగ్ం చేశాడు? ఇతనిలో మరణ శికష్కు
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తగిన నేరమేదీ నాకు కనపడలేదు. అందుచేత ఇతణిణ్ శి ంచి
వదిలేసాత్ ను” అనాన్డు.

23 కాని వారంతా పటుట్ బటిట్ పెదద్గా కేకలు వేసి, “వీణిణ్ సిలువ
వేయండి” అని అరిచారు. చివరికి వారి కేకలే గెలిచాయి. 24వారు
కోరినటేట్ జరగాలని పిలాతు తీరుప్ తీరాచ్డు. 25 వారు కోరినటేట్
తిరుగుబాటు, హతాయ్నేరాల చెరసాలలో ఉనన్వాణిణ్ విడుదల చేసి,
యేసును వారికిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేయడానికి వారికి అపప్గించాడు.

26వారాయనిన్ తీసుకు వెళిళ్పోతూ ఉనన్పుప్డు పలెల్టూరి నుండి
వసుత్ నన్ కురేనీ పాంతానికి చెందిన సీమోను అనే వయ్కిని పటుట్ కుని,
యేసు వెంటే సిలువమోయడానికి దానిన్ అతనిమీద పెటాట్ రు.

సిలువ
మతత్యి 27:33-38;మారుక్ 15:22-28;యోహా 19:17-19

27 పెదద్ జనసమూహం, ఆయనను గురించి రొముమ్ కొటుట్ కుంటూ
దుఃఖిసుత్ నన్ చాలమంది సీలూ ఆయనను వెంబడించారు.

28 యేసు వారి పు తిరిగి, “యెరూషలేము సీలారా, నా కోసం
ఏడవవదుద్ . మీకోసం,మీపిలల్ల కోసం ఏడవండి.

29 వినండి, ‘గొడాళ ళ్ ధనుయ్లు, కనని గరాభ్లూ పాలియయ్ని
సత్నాలూ ధనయ్ం’ అని చెపేప్ రోజులు వసుత్ నాన్యి.

30 అపుప్డు ‘మా మీద పడండి’ అని పరవ్తాలతో, ‘మమమ్లిన్
కపిప్వేయండి’ అని కొండలతో పజలు చెపప్డంమొదలుపెడతారు.

31 చెటుట్ పచిచ్గా ఉనన్పుప్డే వారు ఇలా చేసేత్ ఇక ఎండిన దానికేం
చేసాత్ రో” అని చెపాప్డు.

32 ఇదద్రు నేరసుత్ లను ఆయనతో బాటు చంపడానికి తీసుకు
వచాచ్రు. 33 వారు కపాలం అనే చోటికి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ
వారాయనిన్ సిలువ వేశారు. ఆ నేరసుత్ లోల్ ఒకణిణ్ ఆయనకు కుడి
పున,మరొకణిణ్ ఎడమ పున ఆయనతోబాటు సిలువ వేశారు.
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34అపుప్డుయేసు, “తండీ, వీళేళ్ం చేసుత్ నాన్రో వీళళ్కి తెలియదు.
కాబటిట్ వీళళ్ను కష్మించు” అని చెపాప్డు. వారు ఆయన బటట్లు
పంచుకోడానికి చీటుల్ వేసుకునాన్రు.

35 పజలు నిలబడి ఇదంతా చూసుత్ నాన్రు. అధికారులు, “వీడు
ఇతరులను ర ంచాడు. వీడు దేవుడేరప్రచుకునన్ కీసుత్ అయితే
తనను తాను ర ంచుకోవాలి” అంటూ ఎగతాళి చేశారు.

36 ఇక నికులు కూడా ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనకు
పులిసిపోయిన దా రసం ఇవవ్బోతూ 37 “నువువ్ యూదుల
రాజు తే నినున్ నువేవ్ ర ంచుకో” అని ఆయనను వెకిక్రించారు.
38 “ఇతడు యూదుల రాజు” అని ఒక చెకక్ రాసి ఆయనకు గా
ఉంచారు.

పరితాపం చెందిన దొంగ
మతత్యి 27:44;మారుక్ 15:32

39 వేలాడుతునన్ ఆ నేరసుథ్ లోల్ ఒకడు ఆయనను దూషిసూత్ ,
“నువువ్ నిజంగా కీసుత్ తే నినున్ నువువ్ ర ంచుకునిమమమ్లిన్ కూడా
ర ంచు” అనాన్డు.

40 కాని రెండోవాడు వాణిణ్ చీవాటుల్ పెటాట్ డు. “నువూవ్ అదే శికష్
అనుభవిసుత్ నాన్వు కదా. దేవునికి భయపడవా? 41 మన తే ఇది
నాయ్యమే. మనం చేసిన వాటికి తగిన పతిఫలం పొందుతునాన్ం.
కానీఈయన ఏ తపూప్ చేయలేదు” అనాన్డు.

42 తరువాత ఆయనను చూసి, “యేసూ, నువువ్ నీ
రాజయ్ంలో పవేశించేటపుప్డు ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకో” అనాన్డు.
43అందుకాయనవాడితో, “ఈరోజునువువ్నాతో కూడాపరలోకంలో
ఉంటావని నీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

44 అపుప్డు సుమారుగా మధాయ్హన్ ంది. మూడు గంటల
వరకూ ఆ దేశమంతటి మీదా చీకటి అలముకుంది. 45 సూరుయ్డు
అంతరాథ్ నమయాయ్డు. దేవాలయంలో గరాభ్లయం తెర రెండుగా
చిరిగిపోయింది.
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యేసు తన ఆతమ్ను తండికి అపప్గించడం
మతత్యి 27:50;మారుక్ 15:37;యోహా 19:30

46 అపుప్డు యేసు పెదద్ సవ్రంతో కేకవేసి, “తండీ, నీ చేతికి నా
ఆతమ్ను అపప్గిసుత్ నాన్ను.” అనాన్డు. ఆయన ఈ విధంగా చెపిప్
పాణం విడిచాడు.

47శతాధిపతిజరిగిందంతాచూసి, “ఈవయ్కి నిజంగానీతిపరుడే”
అనిచెపిప్ దేవుణిణ్ కీరించాడు. 48ఈదృశయ్ం చూడడానికి సమకూడిన
పజలు జరిగిందంతా చూసి గుండెలు బాదుకుంటూ తిరిగి వెళాళ్రు.
49 ఆయనతో పరిచయమునన్ వారూ, గలిలయ నుండి ఆయనను
అనుసరించిన సీలూ దూరంగా నిలబడి చూసుత్ నాన్రు.

భూసాథ్ పన
మతత్యి 27:57-61;మారుక్ 15:42, 47;యోహా 19:38, 42

50యూదుల మహాసభలోయోసేపు అనే వయ్కి ఉనాన్డు. ఇతడు
అరిమతయి ఊరివాడు. మంచివాడు, నీతిపరుడు. 51మహాసభ
చేసిన తీరామ్నానికి ఇతడు సమమ్తించలేదు. ఇతడు దేవుని రాజయ్ం
కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. 52 అతడు పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్,
యేసు శరీరానిన్ తనకిమమ్ని అడిగాడు.

53 తరువాత ఆయన శరీరానిన్ సిలువ నుండి దించి, సనన్
నారబటట్తో చుటిట్ , తొలిచిన ఒక రాతి సమాధిలో ఉంచాడు. ఆ
సమాధిలో ఎవరి దేహానీన్ అంతకు ముందు ఎపుప్డూ ఉంచలేదు.

54 అది సిదధ్పడే రోజు. విశాంతి దినం మొదలు కాబోతూ ఉంది.
55 అపుప్డు గలిలయ నుండి ఆయనతో వచిచ్న సీలు వెంట వెళిళ్
ఆ సమాధినీ, ఆయన దేహానీన్ ఎలా ఉంచారో చూసి 56 తిరిగి వెళిళ్,
సుగంధ దవాయ్లూ,పరిమళ లాలూసిదధ్ం చేసుకునాన్రు. తరువాత
దేవుని ఆజఞ్ పకారం విశాంతి దినం ఏ పనీ లేకుండా ఉనాన్రు.
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24
యేసు కీసుత్ పునరుతాథ్ నం
మతత్యి 28:1-6;మారుక్ 16:1-8;యోహా 20:1-17

1 ఆదివారం తెలల్వారిన తరువాత ఆ సీలు తాము సిదధ్ం చేసిన
సుగంధ దవాయ్లను తీసుకుని సమాధి దగగ్రికి వచాచ్రు. 2 సమాధిని
మూసిన రాయి దొరిల్ంచి ఉండడం చూసి లోపలికి వెళాళ్రు. 3 కానీ
పభుయేసు దేహం వారికి కనబడలేదు. దాంతోవారికేమీతోచలేదు.

4 అయితే ధగధగలాడే బటట్లు ధరించిన ఇదద్రు వయ్కులు వారి
దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్రు. 5 వారిని చూసి ఈ సీలు భయపడి
ముఖాలు నేలకు వంచుకుని ఉండగా వారు, “సజీవు న వయ్కిని
మీరు చనిపోయిన వారిలో ఎందుకు వెదుకుతునాన్రు? 6 ఆయన
ఇకక్డ లేడు,ఆయనలేచాడు. ఆయనఇంతకుముందు గలిలయలో
ఉనన్పుప్డు 7మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపుల చేతికి పటిట్సాత్ రనీ, వారు
ఆయనను సిలువ వేసి చంపుతారనీ, తిరిగి ఆయనమూడవ రోజున
సజీవుడిగా లేసాత్ డనీమీతో చెపిప్ంది జాఞ్ పకం చేసుకోండి” అనాన్రు.

8అపుప్డు వారు ఆయనమాటలుజాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు. 9వారు
సమాధి దగగ్ర నుండి తిరిగి వెళిళ్ ఈ సంగతులను పదకొండుమంది
శిషుయ్లకూ మిగిలినవారికందరికీ చెపాప్రు.

10 ఇలా ఈ సంగతులను అపొసత్లులకు చెపిప్న సీలు ఎవరంటే
మగద్లేనే మరియ, యోహనన్, యాకోబు తలిల్ మరియ, వారితో ఉనన్
యితర సీలూ. 11అయితే వినన్వారికి ఈమాటలు పిచిచ్మాటలుగా
అనిపించాయి. కాబటిట్ వారెవరూ వీరి మాటలు నమమ్లేదు.
12అయితే పేతురు లేచి, సమాధి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్డు.
అకక్డ సమాధిలోకి తొంగి చూశాడు. అకక్డ నారబటట్లు మాతం
కనిపించాయి. అతడుజరిగినదానిన్ గురించిఆశచ్రయ్పడుతూఇంటికి
వెళిళ్పోయాడు.

పునరుతాథ్ న కీసుత్ పరిచరయ్



లూకా రాసిన సువార 24:13 ciii లూకా రాసిన సువార 24:25

13ఆ రోజే ఇదద్రు శిషుయ్లు యెరూషలేముకు సుమారు పదకొండు
కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ ఎమామ్యిస్ గామానికి వెళత్ నాన్రు.
14 జరిగిన ఈ విషయాలనిన్టి గురించి మాటాల్ డుకుంటునాన్రు.
15 అలా వారు మాటాల్ డుకుంటూ, చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండగా యేసు
వారిదగగ్రికి వచిచ్వారితో కూడానడుసూత్ ఉనాన్డు. 16అయితేవారు
ఆయనను గురు పటట్లేకపోయారు. ఎందుకంటేవారి కళ ళ్మూతలు
పడడ్టుట్ అయింది.

17 ఆయన, “మీరు నడుసూత్ పరసప్రం చరిచ్ంచుకుంటునన్
విషయాలు ఏమిటి?” అనివారినిఅడిగాడు. దాంతోవారు దుఃఖంతో
నిండిపోయి నిలబడిపోయారు. 18 వారిలో కెల్యొపా అనేవాడు,
“యెరూషలేములో కాపురముంటూ ఈ రోజులోల్ అకక్డ జరుగుతునన్
విషయాలు తెలియని వయ్కివి నువువ్ ఒకక్డివే అనుకుంటా”
అనాన్డు.

19 ఆయన, “ఏ విషయాలు?” అని అడిగాడు. అపుప్డు వారు,
“నజరేతు వా న యేసును గురించిన విషయాలే. ఆయన దేవుని
దృషిట్లోనూ పజలందరి దృషిట్లోనూమాటలోల్ పనులోల్ శకిగల పవకగా
ఉనాన్డు. 20 మన ముఖయ్ యాజకులూ అధికారులూ ఆయనను
మరణశికష్కు అపప్గించి, ఎలా సిలువ వేయించారో నీకు తెలియదా?
21 ఇశాయేలు పజను విడుదల చేసేవాడు ఈయనే అని మేము
ఆశించాం. ఈ విషయాలనీన్ మూడు రోజుల కితం జరిగాయి.

22 అయితే మాలో కొందరు సీలు తెలల్వారగానే సమాధి దగగ్రికి
వెళిళ్ అకక్డ ఆయన దేహం కనిపించక తిరిగి వచాచ్రు. 23 కొందరు
దేవదూతలుతమకు కనబడి, ‘ఆయనబతికేఉనాన్డు’అనిచెపాప్రు
అని మాకు తెలిపినపుప్డు మాకు చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 24మా
వాళ ళ్ కొంతమంది సమాధి దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ సీలు చెపిప్నటేట్ ఖాళీ
సమాధిని చూశారు గానీ ఆయనను చూడలేదు” అని ఆయనకు
చెపాప్రు.

25 అందుకాయన, “అవివేకులారా, పవకలు చెపిప్న
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మాటలననిన్టినీ నమమ్ని మందమతులారా, 26 కీసుత్ ఈ విధంగా
హింసలు అనుభవించి తన మహిమలో పవేశించడం తపప్నిసరి
కాదా?” అని వారితో అనాన్డు. 27 ఇంకామోషే నుండి పవకలందరి
వరకూ లేఖనాలనిన్టిలో తనను గురించి రాసిన మాటల అరాథ్ నిన్
వారికి తెలియజేశాడు.

28 ఇంతలో వారి గామం వచిచ్ంది. ఆయన ఇంకా ముందుకు
పయాణం చేసుత్ నన్టుట్ కనిపించింది. 29 దాంతో వారు, “పొదుద్
వాలుతునన్ది. చీకటి పడుతుంది. ఈరాతికి ఇకక్డే ఉండు” అంటూ
ఆయనను బలవంతం చేశారు. కాబటిట్ ఆయనవారితో కూడా ఇంటోల్ కి
వెళాళ్డు.

30 ఆయన వారితో భోజనానికి కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను
పటుట్ కుని దానికోసం కృతజఞ్తలు చెపిప్, విరిచి తినడానికి
వారికిచాచ్డు. 31 అపుప్డు వారి కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి. వారు
ఆయనను గురు పటాట్ రు. అయితే ఆయన వారికి కనబడకుండా
మాయమయాయ్డు. 32 అపుప్డు వారు, “దారిలో ఆయన మనతో
మాటాల్ డుతూ లేఖనాలను మనకు అరథ్ం అయేయ్లా చెబుతునన్పుప్డు
మన హృదయాలు దహించుకు పోతునన్టుట్ అనిపించ లేదూ” అని
చెపుప్కునాన్రు.

33 అపుప్డే వారు లేచి తిరిగి యెరూషలేము వెళాళ్రు. అకక్డ
పదకొండు మంది శిషుయ్లూ, వారితో ఉనన్వారూ కలుసుకుని
34 “పభువు నిజంగా లేచి సీమోనుకు కనిపించాడు” అని
చెపుప్కుంటునాన్రు. వారది విని 35 దారిలో జరిగిన సంగతులూ,
ఆయన రొటెట్ విరిచిన వెంటనే తమకెలా పతయ్కష్మయాయ్డో
తెలియజేశారు.

36 వారు ఇలా మాటాల్ డుకుంటూ ఉండగా యేసే వారి మధయ్
నిలబడి, “మీకు శాంతి కలుగు గాక” అనాన్డు. 37 అయితే
వారు తమకేదోఆతమ్ కనిపించిందనుకుని భయంతోహడలిపోయారు.
38 అపుప్డాయన, “మీరు ఎందుకు భయపడుతునాన్రు? మీ
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హృదయాలోల్ ఎందుకు సందేహపడుతునాన్రు? 39 నేనే ఆయనను
అనడానికి రుజువుగా నా చేతులూ, నా పాదాలూ చూడండి. ననున్
ముటుట్ కుని చూడండి. నాకు ఉనన్టుట్ గా ఆతమ్కు ఎముకలూ
మాంసమూఉండవు”అనిచెపాప్డు. 40అలాచెపిప్తనచేతులనూ,
కాళళ్నూ వారికి చూపించాడు.

41 అయితే వారు సంతోషంతో తబిబ్బుబ్ పోతూ ఇంకా
నమమ్కుండా ఆశచ్రయ్పోతూ ఉనాన్రు. అపుప్డు ఆయన, “మీ దగగ్ర
ఏ నా ఆహారం ఉందా?” అని అడిగాడు. 42 వారు కాలిచ్న చేప
ముకక్ను ఆయనకు ఇచాచ్రు. 43ఆయనదానిన్ తీసుకుని వారి కళళ్
ముందే తినాన్డు. 44 తరువాత ఆయన, “మోషే ధరమ్శాసంలోనూ,
పవకలగంథాలోల్ నూ, కీరనలోల్ నూనాగురించిరాసినవనీన్నెరవేరాలని
నేను మీతో ఉనన్పుప్డు చెపాప్ను గదా” అనాన్డు. 45 అపుప్డు
లేఖనాలను గహించగలిగేలా ఆయనవారిమనసులను తెరిచాడు.

మహాభినియామకం
మతత్యి 28:18-20;మారుక్ 16:15-18;యోహా 1:8

46 “కీసుత్ హింసల పా చనిపోయి మూడవ రోజున చనిపోయిన
వారిలో నుండి లేసాత్ డనీ, 47 యెరూషలేములో పారంభ సమసత్
జాతులకూ ఆయన పేర పశాచ్తాత్ పం, పాప కష్మాపణ పకటన
జరుగుతుందనీ రాసి ఉంది. 48మీరు ఈ విషయాలనిన్టికీ సాకష్ులు.

కీసుత్ ఆరోహణం
మారుక్ 16:19, 20; అపొ.కా. 1:9, 11

49 “వినండి, నా తండి చేసిన వాగాద్ నానిన్ మీ మీదికి
పంపుతునాన్ను. మీరు నుండి శకి పొందే వరకూ పటట్ణంలోనే
ఉండండి”అనివారికి చెపాప్డు. 50ఆయనబేతనియవరకూవారిని
తీసుకు పోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించాడు. 51 అలా వారిని
ఆశీరవ్దిసూత్ ఉండగానే ఆయన వారిలో నుండి వే పరలోకానికి
ఆరోహణం అయాయ్డు. 52 వారు ఆయనను ఆరాధించి గొపప్



లూకా రాసిన సువార 24:53 cvi లూకా రాసిన సువార 24:53

ఆనందంతో యెరూషలేముకు తిరిగి వెళాళ్రు. 53 దేవాలయంలో
నిరంతరం ఉంటూ దేవుణిణ్ కీరిసూత్ , ఆరాధిసూత్ ఉనాన్రు.
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