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మతత్యిరాసిన సువార
గంథకర
ఈపుసత్క రచయితమతత్యి పనున్ వసూలుచేసే ఉదోయ్గి. అతడు

ఆ పని వదిలి పెటిట్ యేసును వెంబడించాడు. (9:9-13). మారుక్,
లూకా, తమ గంథాలోల్ ఇతనిన్ “లేవీ” గా పేరొక్ంటారు. మతత్యి
అనే పేరుకు అరథ్ం “యెహోవాబహ మానం.” అది సంఘ పితరులు
మతత్యి సువారను 12 మంది అపోసత్లులోల్ ఒక న మతత్యి
రాశాడని అంగీకరించారు. యేసు పరిచరయ్ సంఘటనలకు మతత్యి
పతయ్కష్ సా . మతత్యి సువారలోని విషయాలను ఇతర సువారలతో
పోలిచ్ చూసేత్ కీసుత్ ను గురించినఅపోసత్లులసాకష్ం పరసప్రం భినన్ంగా
లేదని అరథ్మౌతుంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 70
మతత్యిసువారలో కనిపించేయూదు ధోరణిని బటిట్ దీనిన్ బహ శా

పాలసీత్నాలో గానీ సిరియాలో గానీ రాసి ఉండవచుచ్. కొందరు గంథ
రచన అంతియొకయలోజరిగింది అంటారు.

సీవ్కర
ఈ సువారను గీసు భాషలో రాశారు గనక మతత్యి యూదు

సమాజంలో గీసు భాష మాటాల్ డే వారి పు మొగుగ్ చూపినటుట్
అనిపిసుత్ నన్ది. ఇందులోనిఅనేకఅంశాలుయూదులకోసంరాసినటుట్
రుజువు చేసుత్ నాన్యి. పాత నిబంధన నెరవేరుప్ గురించి మతత్యి
పటిట్ంచుకోవడం, యేసు వంశావళిని అబాహాము నుండి ఏకరువు
పెటట్డం (1:1-17),యూదుల పరిభాష వాడకం (ఇకక్డ “పరలోక”
అని వాడడానికి కారణం యూదులు దేవుడు అనే శబద్ం వాడేందుకు
ఇషట్పడేవారు కాదు). యేసును దావీదు కుమారుడు అనడం కూడా
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ఇందుకే. (1:1; 9:27; 12:33; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15;
22:41-45). ఈకారణాలను బటిట్ మతత్యియూదు సమాజం కోసం
ఈపుసత్కం రాశాడని రుజువౌతునన్ది.

పయోజనం
ఈ పుసత్కం రాయడంలోమతత్యి ఉదేద్శం తనయూదు పాఠకులు

యేసును మెసిస్యగా అంగీకరించాలనన్దే. ఇకక్డ దేవుని రాజాయ్నిన్
మానవుల చెంతకు తేవడం అనే దాని మతత్యి దృషిట్ సారించాడు.
యేసు పాతనిబంధన పవచనాలను, ఎదురుతెనున్లను నెరవేరేచ్
రాజు అనే సంగతినిమతత్యి నొకిక్ చెబుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు,యూదుల రాజు.

విభాగాలు
1.యేసు జననం— 1:1-2:23
2.యేసు గలిలయ పరిచరయ్— 3:1-18:35
3.యేసుయూదయపరిచరయ్— 19:1-20:34
4.యూదయలోచివరి దినాలు— 21:1-27:66
5. అంతిమ సంభవాలు— 28:1-20

యేసు కీసుత్ వంశ వృకష్ం
1 అబాహాము వంశం వా న దావీదు వంశం వాడు యేసు కీసుత్

వంశావళి.
2 అబాహాము కొడుకు ఇసాస్కు, ఇసాస్కు కొడుకు యాకోబు,

యాకోబు కొడుకులు యూదా, అతనిసోదరులు.
3యూదాకు తామారు దావ్రా పుటిట్న కొడుకులు పెరెసు, జెరహ .

పెరెసు కొడుకు ఎసోము. ఎసోము కొడుకు ఆరాము.
4 ఆరాము కొడుకు అమీమ్నాదాబు. అమీమ్నాదాబు కొడుకు

నయసోస్ను. నయసోస్ను కొడుకు శలామ్ను.
5 శలామ్నుకు రాహాబు దావ్రా పుటిట్న వాడు బోయజు. బోయజుకు

రూతు దావ్రాపుటిట్న వాడు ఓబేదు. ఓబేదు కొడుకు యెషష్యి.
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6యెషష్యి కొడుకు దావీదు. గతంలో ఊరియాకు భారయ్గా ఉనన్
ఆమెదావ్రాదావీదుకు పుటిట్న వాడు సొలొమోను.

7సొలొమోను కొడుకు రెహబాము. రెహబాము కొడుకు అబీయా.
అబీయాకొడుకు ఆసా.

8 ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు. యెహోషాపాతు కొడుకు
యెహోరాము. యెహోరాము కొడుకు ఉజీజ్యా.

9 ఉజీజ్యా కొడుకు యోతాము. యోతాము కొడుకు ఆహాజు.
ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా.

10హిజిక్యాకొడుకు మనషేష్ . మనషేష్ కొడుకు ఆమోను. ఆమోను
కొడుకుయోషీయా.

11 యోషీయా కొడుకులు యెకొనాయ్, అతని సోదరులు. వీరి
కాలంలోయూదులను బబులోను చెరలోకి తీసుకుపోయారు.

12బబులోనుకు వెళిళ్న తరువాతయూదుల వంశావళి.
యెకొనాయ్ కొడుకు షయలీత్యేలు. షయలీత్యేలు కొడుకు

జెరుబాబ్బెలు.
13 జెరుబాబ్బెలు కొడుకు అబీహ దు. అబీహ దు కొడుకు

ఎలాయ్కీము. ఎలాయ్కీము కొడుకు అజోరు.
14 అజోరు కొడుకు సాదోకు. సాదోకు కొడుకు ఆకీము. ఆకీము

కొడుకు ఎలీహ దు.
15 ఎలీహ దు కొడుకు ఎలియాజరు. ఎలియాజరు కొడుకు

మతాత్ ను. మతాత్ ను కొడుకుయాకోబు.
16 యాకోబు కొడుకు యోసేపు. యోసేపు మరియ భర. ఆమె

దావ్రా కీసుత్ అనే పేరు గలయేసు పుటాట్ డు.
17 ఈ విధంగా అబాహాము నుంచి దావీదు వరకూ మొతత్ం

పదాన్లుగు తరాలు. దావీదు నుంచి యూదులు బబులోను చెరలోకి
వెళిళ్నకాలంవరకూపదాన్లుగు తరాలు. బబులోనుచెరలోకివెళిళ్న
కాలం నుంచి కీసుత్ వరకూ పదాన్లుగు తరాలు.

యేసు జననం
లూకా 1:26-35;యోహా 1:1-2, 14
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18 యేసు కీసుత్ పుటుట్ క వివరం. ఆయన తలిల్ మరియకు
యోసేపుతో పదానం అయింది కానీ వారు ఏకం కాక ముందే
ఆమె పరిశుదాధ్ తమ్ వలన గరభ్ం ధరించింది. 19 ఆమె భర
యోసేపు నీతిపరుడు. అందువలల్ అతడు ఆమెను బహిరంగంగా
అవమానపరచకుండా రహసయ్ంగా వదిలేదాద్ మనుకునాన్డు.

20 అతడు ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిసూత్ ఉండగా, పభువు
దూత అతనికి కలలో కనిపించి, “దావీదు కుమారా, యోసేపు,
మరియను నీ భారయ్గా సీవ్కరించడానికి భయపడవదుద్ . ఎందుకంటే
ఆమె గరభ్ధారణ పరిశుదాధ్ తమ్ మూలంగా కలిగింది. 21 ఆమె ఒక
కుమారుణిణ్ కంటుంది. తన పజలను వారి పాపాల నుంచి ఆయనే
ర సాత్ డు కాబటిట్ ఆయనకుయేసు అనే పేరు పెడతావు” అనాన్డు.
22-23 “ ‘కనయ్ గరభ్వతి అయికొడుకును కంటుంది.
ఆయనకు ‘దేవుడు మనతో ఉనాన్డు’ అని అరథ్మిచేచ్
‘ఇమామ్నుయేలు’ అనే పేరు పెడతారు”
అని పభువు తన పవక దావ్రా పలికించిన మాట నెరవేరాలని
ఇదంతా జరిగింది. 24 యోసేపు నిద లేచి, పభువు దూత
తనకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం మరియను తన భారయ్గా సీవ్కరించాడు.
25 అయితే ఆమె కొడుకును కనే వరకూ అతనికి ఆమెతో ఎలాటి
ంగిక సంబంధమూ లేదు. యోసేపు ఆయనకు యేసు అనే పేరు
పెటాట్ డు.

2
జాఞ్ నుల సందరశ్న

1 హేరోదు రాజు పరిపాలించే రోజులోల్ యూదయ పాంతంలోని
బేతెల్హేము అనే ఊరిలో యేసు పుటిట్న తరువాత తూరుప్ దేశాల
నుండి జాఞ్ నులు కొందరు యెరూషలేముకు వచిచ్, 2 “యూదుల
రాజుగా జనిమ్ంచినవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? తూరుప్న మేము ఆయన
నకష్తానిన్ చూశాం. ఆయనను ఆరాధించడానికి వచాచ్ం” అనాన్రు.
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3 హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విని అతడూ అతనితో పాటు
యెరూషలేమువారంతాకంగారుపడాడ్ రు. 4కాబటిట్ రాజుపజలపధాన
యాజకులను, ధరమ్శాసజుఞ్ లను అందరినీ పిలిపించి, “కీసుత్ ఎకక్డ
పుటట్వలసి ఉంది?” అని వారిని అడిగాడు. 5 అందుకు వారు,
“యూదయపాంతంలోని బేతెల్హేములోనే. ఎందుకంటే,
6 ‘యూదయపాంతపు బేతెల్హేము గామమా!
యూదా పముఖ పటట్ణాలలో నువువ్ దేనికీ తీసిపోవు.
నా ఇశాయేలు పజలను కాపరిగా పాలించేవాడు నీలోనే పుడతాడు’

అని పవకలు రాశారు” అని చెపాప్రు.
7అపుప్డుహేరోదుఆజాఞ్ నులను రహసయ్ంగాపిలిపించి,ఆనకష్తం

కనిపించిన కచిచ్త న సమయం వారి దావ్రా తెలుసుకునాన్డు.
8 తరవాత వారిని బేతెల్హేముకు పంపుతూ, “మీరు వెళిళ్, ఆ బిడడ్
కోసం జాగతత్గా వెదకండి. మీరు ఆయనను కనుగొనాన్క నాకు
చెపప్ండి. అపుప్డు నేనూ వచిచ్ ఆయనను ఆరాధిసాత్ ను” అని
చెపాప్డు.

9వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి వెళత్ ంటే, తూరుప్న వారికి
కనిపించిన నకష్తం వారి ముందు వెళ తూ ఆ బిడడ్ ఉనన్ సథ్లం న
ఆగింది.

10ఆనకష్తంచూసి,వారుఅతయ్ధికంగాఆనందించారు. 11ఇంటోల్ కి
వెళిళ్ బిడడ్నూ ఆయన తలిల్ మరియనూ చూసి సాషాట్ ంగపడి
ఆరాధించారు. తమ పెటెట్లు విపిప్ బంగారం, సాంబాణి, బోళం
కానుకలుగా ఆయనకు బహ కరించారు. 12హేరోదు దగగ్రికి తిరిగి
వెళళ్వదద్ని దేవుడు వారిని కలలో హెచచ్రించినందువలల్ వారు వేరే
దారిన తమ సవ్దేశం వెళిళ్పోయారు.

ఈజిపుట్ కు పలాయనం
13 వారు వెళిళ్న తరువాత పభువు దూత యోసేపుకు కలలో

కనిపించి, “లేచి బాలుణీణ్ , తలిల్నీ తీసుకుని ఐగుపుకు పారిపో.
నేను నీకు మళీళ్ చెపేప్ వరకూ అకక్డే ఉండు. ఎందుకంటే
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హేరోదు ఈ బాలుణిణ్ చంపాలని వెదకబోతునాన్డు” అని అతనితో
చెపాప్డు. 14 యోసేపు లేచి, రాతి వేళ బాలుణీణ్ తలిల్నీ తీసుకుని
ఐగుపుకు తరలిపోయాడు. 15హేరోదు చనిపోయే వరకూ అకక్డే
ఉండిపోయాడు.
‘ఐగుపు నుంచి నా కుమారుణిణ్ పిలిచాను’
అని పవక దావ్రా పభువు చెపిప్నమాట ఇలా నెరవేరింది.

పసి పిలల్ల వధ
16 ఆ జాఞ్ నులు తనను మోసగించారని హేరోదు గహించి కోపంతో

మండిపడాడ్ డు. తాను జాఞ్ నుల నుండి తెలుసుకునన్ కాలం పకారం
బేతెల్హేములో, దాని పరిసర గామాలనిన్టిలో రెండేళ ళ్, అంతకు
తకుక్వ వయసుస్ ఉనన్ మగపిలల్లందరినీ చంపించాడు.
17-18 “ఏడుపు, రోదనలతో రమాలోఒక సవ్రం వినబడింది.
రాహేలు తన పిలల్ల కోసం ఏడుసూత్ ఉంది.
వారిని కోలోప్యి ఓదారుప్ పొందలేక ఉంది”
అని దేవుడు యిరీమ్యా పవక దావ్రా పలికించిన మాటలు ఇలా

నెరవేరాయి.
ఈజిపుట్ నుంచి నజరేతుకు రాక
లూకా 2:39-40

19 హేరోదు చనిపోయిన తరువాత పభువు దూత ఐగుపులో
యోసేపుకు కలలో కనబడి, 20 “లేచి, బాలుణీణ్ తలిల్నీ తీసుకుని
ఇశాయేలు దేశానికి వెళ ళ్. బాలుడి పాణం తీయాలని చూసేవారు
చనిపోయారు” అని చెపాప్డు. 21అపుప్డుయోసేపు లేచి పిలల్వాణీణ్
తలిల్నీ ఇశాయేలు దేశానికి తీసుకు వచాచ్డు.

22 అయితే అరెక్లా తన తండి హేరోదు సాథ్ నంలో యూదయ
పాంతానిన్ పాలిసుత్ నాన్డని విని, అకక్డికి వెళళ్డానికి యోసేపు
భయపడాడ్ డు. దేవుడు అతనిన్ కలలో హెచచ్రించగా గలిలయ
పాంతానికి వెళిళ్, 23 నజరేతు అనే ఊరిలో నివసించాడు. యేసును
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నజరేయుడు అని పిలుసాత్ రు అని పవకలు చెపిప్నమాటఈవిధంగా
నెరవేరింది.

3
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మారుక్ 1:3-8; లూకా 3:2-17;యోహా 1:6-8, 19-28

1-2 ఆ రోజులోల్ బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను వచిచ్ యూదయ
అరణయ్ంలో “పరలోక రాజయ్ం దగగ్ర పడింది. పశాచ్తాత్ ప పడండి”
అనిబోధిసూత్ ఉనాన్డు. 3పూరవ్ంయెషయాపవక,
అరణయ్ంలో ఒకడి సవ్రం ఇలా బిగగ్రగా పిలుసూత్ ఉంది.
పభువు కోసం దారి సిదధ్ం చేయండి.
ఆయనదారులు తినన్గా చేయండి,
అని చెపిప్ంది ఇతని గురించే.

4 ఈ యోహాను ఒంటె వెంటుకలతో నేసిన బటట్లూ నడుముకు
తోలు నడికటుట్ కటుట్ కునేవాడు. అతని ఆహారం మిడతలు, అడవి
తేనె. 5 యెరూషలేము, యూదయ పాంతం, యొరాద్ ను నదీ
పాంతాలవారంతాఅతనిదగగ్రికి వచిచ్, 6తమపాపాలుఒపుప్కొంటూ
యొరాద్ ను నదిలో అతని చేతబాపిత్సం పొందుతూ ఉనాన్రు.

7 చాలామంది పరిసయుయ్లూ సదూద్ కయుయ్లూ బాపిత్సం
పొందడానికి రావడం చూసి అతడు, “విషసరాప్ల పిలల్లారా,
రాబోయే దేవుని ఆగహానిన్ తపిప్ంచుకోమని మిమమ్లిన్ ఎవరు
హెచచ్రించారు? 8 పశాచ్తాత్ పానికి తగిన ఫలాలు ఫలించండి.
9 ‘అబాహాము మా తండి’ అని మీలో మీరు అనుకోవదుద్ . దేవుడు
ఈ రాళల్ నుంచి అబాహాముకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడని మీతో
చెబుతునాన్ను. 10 ఇపప్టికే గొడడ్లి చెటల్ వేరుకు ఆనించి ఉంది.
మంచి ఫలాలు ఫలించని పతి చెటుట్ నూ నరికి మంటలోల్ పడేసాత్ రు.

11 పశాచ్తాత్ పానికి అనుగుణంగా నేను నీళల్తో మీకు బాపిత్సమిసూత్
ఉనాన్ను. కానీ నా వెనుక వచేచ్వాడు నాకంటే గొపప్వాడు. ఆయన
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చెపుప్లు మోయడానికి కూడా నేను తగను. ఆయన పరిశుదాధ్ తమ్తో,
అగిన్తోమీకు బాపిత్సమిసాత్ డు.

12 తూరాప్రబటేట్ చేట ఆయన చేతిలో ఉంది. ఆయన తన కళళ్ం
బాగా శుభం చేసి తన గోదుమలు గిడడ్ంగిలో పోసాత్ డు. పొటుట్ ను
ఆరిపోనిమంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

యేసు బాపిత్సం
మారుక్ 1:9-11; లూకా 3:21-22;యోహా 1:31-34

13 ఆ సమయాన యోహాను చేత బాపిత్సం పొందడానికి యేసు
గలిలయపాంతం నుండియొరాద్ ను నది దగగ్రికి వచాచ్డు. 14అయితే
యోహాను, “నేను నీచేత బాపిత్సం పొందవలసి ఉండగా, నీవు నా
దగగ్రికి వసుత్ నాన్వా?” అని ఆయనను నివారింపజూశాడు. 15 కానీ
యేసు, “ఇపప్టికి కానివువ్. నీతి అంతా ఇలా నెరవేరచ్డం మనకు
సబబే” అని అతనికి జవాబిచాచ్డు, కాబటిట్ అతడు ఆ విధంగా
చేశాడు.

16యేసుబాపిత్సంపొంది నీళల్లో నుండి ఒడుడ్ కు వచాచ్డు. వెంటనే
ఆకాశం తెరుచుకుంది. దేవుని ఆతమ్ పావురంలాగా దిగి తన మీద
వాలడం ఆయన చూశాడు. 17 “ఇదిగో చూడండి, ఈయనే నా
పియ న కుమారుడు, ఈయనంటే నాకెంతో ఆనందం” అని ఒక
సవ్రం ఆకాశం నుండి వినిపించింది.

4
యేసు ఎదురొక్నన్ పరీకష్
మారుక్ 1:12-13; లూకా 4:1-13; ఆది 3:6

1 అపుప్డు అపవాది వలల్ యేసును విషమ పరీకష్లకు గురి
చేయడానికిఆతమ్ ఆయనను అరణయ్ంలోకి తీసుకు వెళాళ్డు. 2నల
రోజులు ఉపవాసం ఉనన్ తరువాత ఆయనకు ఆకలి వేసింది.
3 శోధకుడు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “నీవు దేవుని కుమారుడి తే ఈ
రాళ ళ్ రొటెట్ పోవాలని ఆజాఞ్ పించు” అనాన్డు. 4 అందుకు ఆయన
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“మనిషి కేవలం ఆహారంతోనే బతకడు, దేవునినోట నుంచి వచేచ్ పతి
మాట వలాల్ బతుకుతాడు, అని రాసి ఉంది” అనాన్డు. 5 అపుప్డు
అపవాది ఆయనను పవిత నగరంలోకి తీసుకు పోయి, దేవాలయ
శిఖరం నిలబెటిట్ , 6 “నీవు దేవుని కుమారుడి తే కిందికి దూకు.
ఎందుకంటే,
‘ఆయన నీ గురించి తన దూతలకు ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
నీ పాదానికి రాయి తగలకుండా వారు నినున్ తమ చేతులోల్ ఎతిత్

పటుట్ కుంటారు’ అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.
7అందుకు యేసు “ ‘పభు న నీ దేవుణిణ్ నీవు పరీ ంచకూడదు’

అని కూడా రాసి ఉంది” అని అతనితో అనాన్డు. 8 అపవాది
మళీళ్ ఆయనను చాలా ఎతత్యిన కొండ కి తీసుకు పోయి, పపంచ
రాజాయ్లను, వాటి భవానిన్ ఆయనకు చూపించాడు. 9 “నీవు
సాషాట్ ంగపడి ననున్ పూజిసేత్ వీటనిన్టినీ నీకిసాత్ ను” అనాన్డు.
10 అపుప్డు యేసు “సాతాన్! అవతలికి పో! ‘పభు న నీ దేవుణిణ్
మాతమే నువువ్ ఆరాధించాలి. ఆయనేన్ నువువ్ సేవించాలి’ అని
రాసి ఉంది” అనాన్డు.

11అపుప్డు అపవాదిఆయనను విడిచివెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు
దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు ఉపచారం చేశారు.

యేసుతనబహిరంగపరిచరయ్ఆరంభంలోకపెరన్హ ముకురాక
మారుక్ 1:14; లూకా 4:14-15

12 యోహానును చెరసాలలో వేశారని యేసు విని గలిలయ
పాంతానికి తిరిగి వెళాళ్డు. 13 ఆయన నజరేతును విడిచి వెళిళ్
కపెరన్హ ములో నివసించాడు. అది గలిలయ సముద తీరాన
జెబూలూను, నఫాత్ లి పాంతాలోల్ ఉంది.
14-16 “జెబూలూను నఫాత్ లి పాంతాలు,
యొరాద్ ను నది అవతల సముదం పున ఉనన్
యూదేతరుల గలిలయపాంతాలోల్
చీకటిలో కూరుచ్నన్ పజలు గొపప్ వెలుగు చూశారు.
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చావునీడలో కూరుచ్నన్ వారి వెలుగు ఉదయించింది.”
అనియెషయాపవక దావ్రా పలికినమాటఈ విధంగా నెరవేరింది.

17 అపప్టి నుంచి యేసు, “పరలోక రాజయ్ం దగగ్రపడింది.
పశాచ్తాత్ పపడండి” అంటూ బోధించడంమొదలు పెటాట్ డు.

పేతురు అందెయలకు పిలుపు
లూకా 5:2-11

18యేసుగలిలయసముదతీరాననడుసూత్ ,ఇదద్రుఅనన్దముమ్లు
సముదంలో వల వేయడం చూశాడు. వారు పేతురు అనే సీమోను,
అతని సోదరుడు అందెయ. వారు చేపలు పటేట్వారు. 19 యేసు
వారితో, “నా వెంట రండి, నేను మిమమ్లిన్ మనుషులను పటేట్
జాలరులుగాచేసాత్ ను”అనిపిలిచాడు. 20వెంటనేవారుతమవలలు
విడిచిపెటిట్ ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

జెబెదయికొడుకులుయాకోబు,యోహానులకు పిలుపు
21 యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ ఇంకో ఇదద్రు అనన్దముమ్లను

చూశాడు. వారు జెబెదయి కొడుకులు యాకోబు, యోహాను.
వారు తమ తండి జెబెదయి దగగ్ర పడవలో తమ వలలు
బాగుచేసుకుంటుంటే చూసి వారిని పిలిచాడు. 22 వెంటనే వారు
తమ పడవనూ తమ తండినీ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంట వెళాల్ రు.

23 యేసు వారి సమాజ మందిరాలోల్ బోధిసూత్ , దేవుని రాజయ్
సువారను పకటిసూత్ పజలోల్ ఉనన్ పతి వాయ్ధినీ రోగానీన్ బాగు
చేసూత్ గలిలయ పాంతమంతా తిరిగాడు. 24 ఆయన పేరు సిరియా
దేశమంతా తెలిసిపోయింది. రకరకాల వాయ్ధులతో, నొపుప్లతో
బాధపడుతునన్ వారిని, దయాయ్లు పటిట్న వారిని,మూరఛ్ రోగులను,
పకష్వాతం వచిచ్న వారిని ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వసేత్ ఆయనవారిని
బాగుచేశాడు. 25 గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ
పాంతాలనుండీయొరాద్ ను అవతలిపాంతం నుండీ పజలు గుంపులు
గుంపులుగా ఆయన వెంట వెళాళ్రు.
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5
పరవ్త పసంగం
లూకా 6:20-49; లూకా 6:20-23

1యేసు ఆ పజా సమూహానిన్ చూసి కొండ ఎకిక్ కూరుచ్నన్పుప్డు
ఆయనశిషుయ్లు ఆయనదగగ్రికి వచాచ్రు. 2ఆయనతననోరు తెరచి
ఇలా ఉపదేశించ సాగాడు.
3 “ఆతమ్లో దీనతవ్ం గలవారు ధనుయ్లు, పరలోకరాజయ్ం వారిదే.
4దుఃఖించే వారు ధనుయ్లు,వారికి ఓదారుప్ కలుగుతుంది.
5 సాధుగుణం గలవారు ధనుయ్లు, ఈ భూమికి వారు

వారసులవుతారు.
6నీతినాయ్యాలకోసం ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు,వారు తృపిత్

పొందుతారు.
7 కనికరం చూపే వారు ధనుయ్లు,వారు కనికరం పొందుతారు.
8పవితహృదయం గలవారు ధనుయ్లు,వారు దేవుణిణ్ చూసాత్ రు.
9 శాంతి కుదిరేచ్వారు ధనుయ్లు, వారు దేవుని కుమారులు

అనిపించుకుంటారు.
10 నీతి కోసం నిలబడి హింసల పాలయేయ్వారు ధనుయ్లు, పరలోక

రాజయ్ం వారిది.
11 “ననున్ బటిట్ మనుషులు మిమమ్లిన్ అవమానించి, హింసించి

మీమీద అనిన్ రకాల అపనిందలు అనాయ్యంగా వేసినపుప్డు
మీరు ధనుయ్లు. 12 అపుప్డు సంతోషించండి! ఉపొప్ంగిపొండి.
పరలోకంలో మీకు గొపప్ బహ మానం ఉంటుంది. మీకు ముందు
వచిచ్న పవకలను కూడామనుషులు ఇలాగే హింసించారు.

విశావ్సి పోలికలు
మారుక్ 4:21-23; లూకా 8:16-18

13 “లోకానికి మీరు ఉపుప్. ఉపుప్ తన రుచి కోలోప్తే దానికి ఆ
రుచిమళీళ్ఎలావసుత్ ంది? అలాంటిఉపుప్బయటపారేసికాళళ్ కింద
తొకక్డానికి తపప్ ఇక దేనికీ పనికిరాదు.
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14 పపంచానికి మీరు వెలుగుగా ఉనాన్రు. కొండ మీద ఉండే
ఊరు కనబడకుండా ఉండదు. 15 ఎవరూ దీపం వెలిగించి బుటట్
కింద పెటట్రు. దీపసత్ంభం మీదే పెడతారు. అపుప్డు ఆ దీపం
ఇంటోల్ అందరికీ వెలుగు ఇసుత్ ంది. 16మీవెలుగు మనుషులముందు
పకాశించనీయండి. అపుప్డు వారు మీ మంచి పనులు చూసి
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండిని కీరిసాత్ రు.

కీసుత్ కు ధరమ్శాసంతో సంబంధం
17 “నేను ధరమ్శాసానిన్ గానీ పవకల మాటలను గానీ రదుద్

చేయడానికి వచాచ్ననుకోవదుద్ . వాటిని నెరవేరచ్డానికే వచాచ్ను గానీ
రదుద్ చేయడానికికాదు. 18నేను కచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. ఆకాశం,
భూమి నశించే వరకూ ధరమ్శాసమంతా నెరవేరే వరకూ ధరమ్శాసం
నుంచి ఒకక్ పొలుల్ అయినా, ఒక సునాన్ అయినా తపిప్పోదు.
19 కాబటిట్ ఈ ఆజఞ్లోల్ ఎంత చినన్ దాని నా సరే అతికమించి,
ఇతరులకు కూడా అలా చేయమని బోధించేవాణిణ్ పరలోకరాజయ్ంలో
అతి తకుక్వ వాడుగా ఎంచుతారు. కానీ ఈ ఆజఞ్ల పకారం చేసూత్ ,
వాటిని బోధించేవాణిణ్ పరలోక రాజయ్ంలో గొపప్వాడుగా లెకిక్సాత్ రు.
20 ధరమ్శాస పండితుల, పరిసయుయ్ల నీతికనాన్ మీ నీతి మినన్గా
ఉండకపోతేమీరుపరలోకరాజయ్ంలోఎంతమాతమూపవేశించలేరని
మీతో చెబుతునాన్ను.

21 “ ‘హతయ్ చేయవదుద్ . హతయ్ చేసేవాడు శికష్కు లోనవుతాడు’
అని పూరివ్కులకు చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు. 22 అయితే నేను మీతో
చెపేప్దేమిటంటే తన సోదరుని మీద కోపం పెటుట్ కొనే పతివాడూ
శికష్కు లోనవుతాడు. తన సోదరుణిణ్ ‘పనికి మాలినవాడా’ అని
పిలిచే పతివాడూ మహాసభ ముందు నిలబడాలి. ‘మూరుఖ్ డా’ అనే
పతివాడికీ నరకాగిన్ తపప్దు.

23 “కాబటిట్ నీవు నీ కానుకను బలిపీఠం వదద్ అరిప్ంచే ముందు,
నీ సోదరునికి నీ మీద ఏ నా విరోధ భావం ఉందని నీకు గురుకు
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వచిచ్ందనుకో. 24 నీ కానుకను అకక్డే, బలిపీఠం ఎదుటే వదిలి
వెళ ళ్. ముందు నీ సోదరునితో రాజీ పడు. ఆ తరువాత
వచిచ్ నీ కానుకను అరిప్ంచు. 25 నీ నేరం ఆరోపించేవాడితో
నాయ్యసాథ్ నానికి వెళేళ్ దారిలోనే తవ్రగా రాజీపడు. లేకపోతే అతడు
నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గిసాత్ డేమో. ఆ నాయ్యాధిపతి నినున్
అధికారికి అపప్గించి చెరసాలోల్ వేయిసాత్ డేమో. 26 చెలిల్ంచాలిస్
ఉనన్దంతా చెలిల్ంచే వరకూ నీవు అకక్డ నుండి బయట పడలేవని
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

27 “ ‘వయ్భిచారం చేయకూడదు’ అని చెపప్డం మీరు వినాన్రు
గదా. 28కానీ నేనుమీతోచెపేప్దేమిటంటే ఎవ నాఒక సీని కామంతో
చూసేత్ అపప్టికే ఆమెతో అతడు తన హృదయంలో వయ్భిచరించాడు.
29 నీవు పాపం చేయడానికి నీ కుడి కనున్ కారణ తే దానిన్ పీకి
పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా నరకంలో పడడం కంటే శరీర భాగాలోల్
ఒకటి పోవడం నీకు మంచిది గదా. 30 నీ కుడి చెయియ్ నీవు పాపం
చేయడానికి కారణ తే దానిన్ నరికి పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా
నరకంలోపడడం కంటే నీ శరీరభాగాలోల్ ఒకటిపోవడం నీకుమంచిది
గదా.

విడాకుల గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 13:3-11;మారుక్ 10:2-12; 1కొరింతీ 7:10-15

31 “ ‘తన భారయ్ను వదిలేసేవాడు ఆమెకు విడాకుల పతం
రాసివావ్లి’ అని చెపప్డం కూడా మీరు వినాన్రు. 32 నేను మీతో
చెపేప్దేమిటంటే వయ్భిచార కారణం కాకుండా తన భారయ్ను వదిలేసే
పతివాడూ ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేసుత్ నాన్డు. వదిలేసిన ఆమెను
పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు.

కచిచ్త నమాట
33 “ ‘నీవు అబదధ్ పమాణం చేయకూడదు. పభువుకు చేసిన

పమాణాలను నిలబెటుట్ కోవాలి’ అని పూరివ్కులకు చెపిప్ంది మీరు
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వినాన్రు గదా. 34అయితే నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే ఎంతమాతం
ఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ . పరలోకం మీద ఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ , అది దేవుని
సింహాసనం. 35 భూమి తోడు అనవదుద్ . అది ఆయన పాదపీఠం.
యెరూషలేము తోడు అనవదుద్ . అది మహారాజు నగరం. 36 నీ తల
తోడని పమాణం చేయవదుద్ . నీవుఒక వెంటు నా తెలల్గాగాని నలల్గా
గాని చేయలేవు. 37మీమాట ‘అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు’
అనన్టేట్ ఉండాలి. అలాకాని పతిదీ అపవాది సంబంధ నదే.

38 “ ‘కంటికి బదులు కనున్, పనున్కు బదులు పనున్’అనిచెపిప్ంది
మీరు వినాన్రు గదా. 39 కానీ నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే దుషుట్ ణిణ్
ఎదిరించవదుద్ . ఎవ నానినున్ కుడి చెంపమీదకొడితేఅతనిన్మరొక
చెంపమీద కూడాకొటట్నియియ్. 40ఎవ నానీఅంగీవిషయంవివాదం
పెటుట్ కుని దానిన్ లాకుక్ంటే అతనికి నీ చొకాక్ కూడా ఇచిచ్వెయియ్.
41ఎవ నాఒక లు దూరం రమమ్ని నినున్ బలవంతంచేసేత్ అతనితో
రెండు ళ ళ్ వెళ ళ్. 42 నినున్ అడిగిన వాడికి ఇవువ్. నినున్ అపుప్
అడగాలనుకొనే వాడికి నీముఖం చాటు చేయవదుద్ .

ధరమ్శాసానికిమించిన నీతి
43 “ ‘నీ పొరుగువాణిణ్ పేమించి, నీ శతువును దేవ్షించు’ అని

చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 44 నేను మీతో చెపేప్దేమంటే,
మీ శతువులను పేమించండి. మిమమ్లిన్ హింసించే వారి కోసం
పారిథ్ంచండి. 45 ఆ విధంగా మీరు పరలోకంలో ఉనన్ మీ
తండికి కుమారులవుతారు. ఎందుకంటే ఆయన చెడడ్వారి నా
మంచివారి నా తన సూరుయ్ణిణ్ ఉదయింపజేసి, నీతిమంతుల నా
దురామ్రుగ్ ల నావాన కురిపిసుత్ నాన్డు.

46మిమమ్లిన్ పేమించే వారినే పేమిసేత్ మీకు ఏం లాభం? పనున్లు
వసూలు చేసేవారు కూడా అలాగే చేసాత్ రు గదా. 47 మీరు
మీ సోదరులనే గౌరవిసుత్ ంటే ఇతరులకంటే ఎకుక్వేం చేసుత్ నాన్రు?
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యూదేతరులూ అలాగే చేసుత్ నాన్రు గదా. 48మీ పరలోకపు తండి
పరిపూరుణ్ డు. అందుచేతమీరూ పరిపూరుణ్ ఉండండి.

6
పరవ్త పసంగం-బాహాయ్చారాల విమరశ్

1 “మనుషులకు కనిపించేలా వారి ముందు మీ నీతి కారాయ్లు
చేయకుండా జాగతత్ పడండి. లేకపోతే పరలోకంలోని మీ తండి
దగగ్ర మీకు ఏ పతిఫలమూ రాదు. 2 కాబటిట్ దానం చేసేటపుప్డు
వేషధారులాల్ గా మీ ముందు బాకా ఊదించుకోవదుద్ . పజలు తమను
మెచుచ్కోవాలని ఈ కపట భకులు సమాజ మందిరాలోల్ , వీధులోల్
అలా చేసాత్ రు. వారి పూరి పతిఫలం వారికి దొరికిందని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.

3 నీ తే దానాలు చేసేటపుప్డు నీ కుడి చెయియ్ చేసేది నీ ఎడమ
చేతికి తెలియనీయవదుద్ . 4 అపుప్డే నీ దానం గుపత్ంగా ఉంటుంది.
ఏకాంతంలో చేసే వాటిని చూసే నీ తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు.
5 మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు కపట వేషధారులాల్ గా ఉండవదుద్ .
మనుషులకు కనబడాలని సమాజ మందిరాలోల్ , వీధుల మూలలోల్
నిలిచిపారథ్నచేయడంవారికిఇషట్ం. వారుతమపతిఫలంపొందారని
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

6 నీవు పారథ్న చేసేటపుప్డు, నీ లోపలి గదిలోకి వెళిళ్ తలుపు
వేసుకుని, రహసయ్ంగా తండికి పారథ్న చెయియ్. అపుప్డు రహసయ్ంగా
చూసే నీ తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు. 7 అంతే కాక మీరు పారథ్న
చేసేటపుప్డు యూదేతరులాల్ గా వృథామాటలు పదే పదే పలక వదుద్ .
చాలాఎకుక్వమాటాల్ డితేనే దేవుడు వింటాడనివారు అనుకుంటారు.

పారథ్న గురించి సరికొతత్ ఉపదేశం
లూకా 11:1-3
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8 కాబటిట్ మీరు వారిలాగా ఉండొదుద్ . మీరు మీ తండిని అడగక
ముందే మీకు ఏం అవసరమో ఆయనకు తెలుసు. 9 కాబటిట్ మీరు
ఇలాపారథ్న చేయండి.
“పరలోకంలో ఉనన్మాతండీ, నీ నామం పవితంగా ఉండు గాక.
10నీ రాజయ్ం వసుత్ ంది గాక.
పరలోకంలోనీఇషట్ం ఎలానెరవేరుతునన్దోఅలాగేభూమిమీదకూడా

నెరవేరు గాక.
11మాఅనుదిన ఆహారం ఈ రోజుమాకు దయచెయియ్.
12మాకు రుణపడి ఉనన్ వారిని మేము కష్మించినటుట్ మా రుణాలు

కష్మించు.
13మేము పరీకష్ల పాలు కాకుండా దుషుట్ ని నుండి తపిప్ంచు.”

14 “మనుషుల అతికమాలనుమీరు కష్మిసేత్ పరలోకంలోఉనన్మీ
తండి కూడా మీ అతికమాలను కష్మిసాత్ డు. 15 మీరు మనుషుల
అకమాలను కష్మించకపోతే మీ తండి కూడా మీ అకమాలను
కష్మించడు.

16మీరు ఉపవాసం చేసేటపుప్డు దొంగ భకులాల్ గా మీ ముఖాలు
నీరసంగా పెటుట్ కోవదుద్ . తాము ఉపవాసం చేసుత్ నన్టుట్ మనుషులకు
కనబడాలని వారు తమ ముఖాలను వికారం చేసుకుంటారు. వారు
తమ పతిఫలం పొందారని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 17 నువువ్
ఉపవాసం ఉనన్పుడు ఉపవాసమునన్టుట్ మనుషులకి కనబడాలని
కాకుండా, ఏకాంతంలో ఉనన్ తండికే కనబడాలని, తలకు నూనె
రాసుకుని ముఖం కడుకోక్. 18 అపుప్డు పజలకు కాక, రహసయ్ంలో
ఉనన్ నీ తండికే కనబడతావు. అపుప్డు రహసయ్ంలో చూసుత్ నన్ నీ
తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు.

19 “భూమి మీద మీకోసం సంపద కూడబెటుట్ కోవదుద్ . ఇకక్డ
చెదలూ తుపూప్ తినివేసాత్ యి. దొంగలు పడి దోచుకుంటారు.
20 పరలోకంలో మీ కోసం సంపద కూడబెటుట్ కోండి. అకక్డ
చెదలుగానీ, తుపుప్గానీ తినివేయవు. దొంగలు పడి దోచుకోరు.
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21 ఎందుకంటే నీ సంపద ఎకక్డ ఉంటుందో అకక్డే నీ మనసూ
ఉంటుంది.

22“శరీరానికిదీపం కనున్. కాబటిట్ నీ కనున్బాగుంటేనీశరీరమంతా
వెలుగుతో నిండి ఉంటుంది. 23 నీ కనున్ పా తే నీ శరీరమంతా
చీకటితో నిండి ఉంటుంది. అందుచేత నీలో ఉనన్ వెలుగే చీకటి
అయితే ఆ చీకటి ఎంత భయంకర నదో కదా!

24ఇదద్రు యజమానులకు ఎవరూ సేవ చేయలేరు. అతడు ఒకణిణ్
దేవ్షించి మరొకణిణ్ పేమిసాత్ డు. లేకపోతే ఒకడికి కటుట్ బడి మరొకణిణ్
చినన్చూపు చూసాత్ డు. అలాగే దేవునికీ సంపదకూ ఒకేసారి సేవ
చేయడం కుదరదు.

దిగులుకు విరుగుడు-తండి నమమ్కం
25 “అందువలల్ నేను మీతో చెపేప్దేమంటే, ‘ఏమి తినాలి? ఏమి

తాగాలి?’ అని మీ జీవితానిన్ గురించి గానీ, ‘ఏమి కటుట్ కోవాలి?’
అని మీ శరీరం గురించి గానీ బెంగ పెటుట్ కోవదుద్ . తిండి కంటే
జీవితమూ బటట్ల కంటే శరీరమూ ఎకుక్వే కదా! 26 ఎగిరే పకష్ులను
చూడండి. అవి వితత్నాలు నాటవు, కోత కోయవు, కొటల్లో ధానయ్ం
కూరుచ్కోవు. అయినా మీ పరలోకపు తండి వాటిని పోషిసుత్ నాన్డు.
మీరు వాటికంటే ఎంతో విలు న వారు కాదా?

27 ఆందోళనపడి మీలో ఎవరు తన జీవితకాలానిన్ కాసత్
పొడిగించుకోగలడు? 28 బటట్ల గురించి మీకు ఎందుకంత దిగులు?
పొలాలోల్ గడిడ్పూలు ఎలా పూసుత్ నాన్యో ఆలోచించండి. అవి
పని చేయవు, బటట్లు నేయవు. 29 అయినా నేనంటాను, తన
భవమంతటితో ఉనన్ సొలొమోను రాజుకు తం వీటిలో ఒకక్
దానికునన్ంత అలంకారం లేదు. 30ఈ రోజు ఉండి రేపు పొయియ్లో
వేసే పొలంలోని గడిడ్ని దేవుడు ఇంతగా అలంకరిసుత్ ంటే, అలప్
విశావ్సులారా, ఆయనమరింకెంతగామిమమ్లిన్ అలంకరిసాత్ డో గదా!

31 కాబటిట్ ఏమి తినాలో ఏమి తాగాలో ఏమి కటుట్ కోవాలో అని
దిగులు పడొదుద్ . 32దేవుడంటే తెలియనివారు వీటి కోసంతాపతయ
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పడతారు. ఇవనీన్ మీకు అవసరమని మీ పరలోకపు తండికి
తెలుసు. 33అయితేమీరుమొటట్ మొదట దేవుని రాజాయ్నీన్ ఆయన
నీతినీ వెదకండి. అపుప్డు ఆయన వీటనిన్టినీ మీకు అందిసాత్ డు.
34 కాబటిట్ రేపటి విషయం దిగులు పడవదుద్ . దాని సంగతి అదే
చూసుకుంటుంది. ఏ రోజు కషట్ం ఆ రోజుకు చాలు.

7
పరవ్త పసంగం-ఇతరులను తపుప్లెనన్డం

1“ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్ . అపుప్డుమిమమ్లీన్ తీరుప్ తీరచ్రు.
2మీరు ఎలా తీరుప్ తీరుసాత్ రో అలాగే మీకూ తీరుప్ జరుగుతుంది.
మీరు ఏ కొలతతోకొలుసాత్ రో ఆ కొలత పకారమేమీకూ దొరుకుతుంది.
3 నీ కంటిలో ఉనన్ దుంగను గమనించుకోకుండా నీ సాటి మనిషి
కంటిలోని నలుసు ఎందుకు చూసాత్ వు? 4 నీ కంటిలో దుంగను
ఉంచుకుని నీ సోదరునితో, ‘నీ కంటిలోని నలుసు తీయనివువ్’ అని
ఎలా చెబుతావు? 5 కపట వేషధారీ! మొదట నీ కంటిలో ఉనన్
దుంగను తీసివేసికో, అపుప్డు నీ సోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసు
తీసివేయడానికి అది నీకు సప్షట్ంగా కనబడుతుంది.

6 పవిత నదానిన్ కుకక్లకు పెటట్వదుద్ . మీ ముతాయ్లు పందుల
ముందు వేయవదుద్ . అలా చేసేత్ అవి వాటిని కాళళ్తో తొకేక్సి,
తరువాతమీమీద పడిమిమమ్లిన్ చీలిచ్ వేసాత్ యేమో.

పారథ్నకు పోతాస్హం
లూకా 11:1-13

7 “అడగండి, మీకు ఇవవ్బడుతుంది. వెదకండి, మీకు
దొరుకుతుంది. తటట్ండి, మీకు తలుపు తీయబడుతుంది. 8 అడిగే
పతివాడికీ లభిసుత్ ంది. వెదికే వాడికి దొరుకుతుంది. తటేట్ వాడికి
తలుపు తెరుచుకుంటుంది. 9 మీలో ఎవ నా, తన కొడుకు రొటెట్
అడిగితే వాడికి రాయినిసాత్ డా? 10 లేక వాడు చేపను అడిగితే
పామునిసాత్ డా? 11మీరు చెడడ్ వారు అయినా మీ పిలల్లకు మంచి
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బహ మతులు ఇవావ్లనన్ సంగతి తెలుసు గదా! అలాంటపుప్డు
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండి తనను అడిగే వారికి అంతకంటే మంచి
బహ మతులు కచిచ్తంగా ఇసాత్ డు.

రెండు దారులు (కీరన 1)
12“కాబటిట్ మనుషులుమీకు ఏమిచేయాలనిమీరు కోరుకుంటారో

అలాగే మీరూ వారికి చేయండి. ధరమ్శాసమూ పవకల ఉపదేశమూ
ఇదే. 13 ఇరుకు దావ్రం గుండా పవేశించండి. నాశనానికి పోయే
దావ్రం వెడలుప్. దారివిశాలం. దానిదావ్రాచాలామందిపవేశిసాత్ రు.
14జీవానికిదారి తీసేదావ్రం ఇరుకు. దారికషట్ నది. దానిన్ కనుగొనే
వారు కొంతమందే.

కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు
15 “అబదధ్ పవకల గురించి జాగతత్గా ఉండండి. వారు గొరె

తోలు కపుప్కుని మీ దగగ్రికి వసాత్ రు. కాని లోలోపల వారు కూర న
తోడేళ ళ్. 16వారి ఫలాలను బటిట్ వారిని తెలుసు కోవచుచ్. ముళళ్
పొదలోల్ దాకష్పండుల్ గానీ పలేల్రు మొకక్లోల్ అంజూరపండుల్ గానీ
కోసాత్ రా? 17 అలాగే పతి మంచి చెటుట్ మంచి పండుల్ కాసుత్ ంది.
పనికిమాలిన చెటుట్ పనికిమాలిన పండుల్ కాసుత్ ంది. 18 మంచి
చెటుట్ పనికిమాలిన పండుల్ కాయదు. పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి
పండుల్ కాయదు. 19 మంచి పండుల్ కాయని పతి చెటుట్ నూ నరికి
మంటలోల్ వేసాత్ రు. 20ఈ విధంగా మీరు వారి ఫలం వలన వారిని
తెలుసుకుంటారు.

విశావ్సం లేకుండా నోటిమాటల వలల్ లాభం లేదు
21 “ ‘పభూ, పభూ,’ అని ననున్ పిలిచేవారందరూ

పరలోకరాజయ్ంలో పవేశించరు. పరలోకంలో ఉనన్ నా తండి ఇషట్
పకారం చేసే వారే పవేశిసాత్ రు. 22 ఆ రోజున చాలామంది నాతో,
‘పభూ, పభూ, మేము నీ పేరున పవచించలేదా? నీ నామంలో
దయాయ్లను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామంలో చాలా అదుభ్తాలు
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చేయలేదా?’ అంటారు. 23 అపుప్డు నేను, ‘దురామ్రుగ్ లారా, నేను
మీరెవరో నాకు తెలియనే తెలియదు. నా దగగ్ర నుండి వెళిళ్పొండి’
అంటాను.

రెండు రకాల పునాదులు
24 “కాబటిట్ ఈ నా మాటలు విని వాటి పకారం జీవించేవాడు

రాతి నేల మీద తన ఇలుల్ కటుట్ కునన్ తెలివిగల వాడిలాగా ఉంటాడు.
25వాన కురిసింది. వరదలు వచాచ్యి. పెనుగాలులు ఆ ఇంటి మీద
వీచాయి. దాని పునాది బండ మీద వేశారు కాబటిట్ అది పడిపోలేదు.
26నాఈమాటలు వినివాటి పకారం చేయనిపతివాడూ ఇసుకమీద
తనఇలుల్ కటుట్ కునన్ తెలివిలేనివాడిలాఉంటాడు. 27వానకురిసింది.
వరదలు వచాచ్యి. గాలులు వీచి ఆ ఇంటిమీద కొటాట్ యి. అపుప్డది
కూలిపోయింది. అదిఘోర న పతనం.”

28 యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుడు పజలు ఆయన
బోధకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 29 ఎందుకంటే ఆయన వారి ధరమ్శాస
పండితులాల్ కాక అధికారం గల వాడిలాగావారికి బోధించాడు.

8
యేసు కుషుట్ రోగిని బాగు చేయడం

1ఆయన కొండ దిగి వచిచ్నపుప్డు పజలు గుంపులు గుంపులుగా
ఆయనను అనుసరించారు. 2ఒక కుషుట్ రోగి వచిచ్ ఆయనకుమొకిక్,
“పభూ, నీకు ఇషట్ తే ననున్ బాగు చేయగలవు”అనాన్డు. 3యేసు
చెయియ్చాపి అతణిణ్ తాకి, “నాకిషట్మే, నువువ్ బాగుపడు” అనాన్డు.
వెంటనే అతని కుషుట్ రోగం నయ ంది. 4అపుప్డుయేసు అతనితో,
“చూడు, ఈ విషయం ఎవరికీ చెపప్వదుద్ . వెళిళ్ యాజకుడికి
కనబడు. వారికి సాకష్ ంగా ఉండేందుకు మోషే నియమించిన కానుక
అరిప్ంచు” అని చెపాప్డు.

యేసు శతాధిపతి సేవకుణిణ్ బాగు చేయడం
లూకా 7:1-10
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5 యేసు కపెరన్హ ములో పవేశించినపుప్డు రోమా నయ్ంలో
ఒక శతాధిపతి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, 6 “పభూ, నా పనివాడు
పకష్వాతంతో ఇంటోల్ పడి ఉనాన్డు. చాలా బాధపడుతునాన్డు”
అని చెపాప్డు. 7 “నేను వచిచ్ అతణిణ్ బాగు చేసాత్ ను” అని యేసు
అతనికి జవాబిచాచ్డు. 8ఆ శతాధిపతి, “పభూ, నీవు నాయింటోల్ కి
వచేచ్టంత యోగయ్త నాకు లేదు. మాట మాతం అనండి. నా
పనివాడుబాగుపడతాడు. 9నేను కూడాఅధికారం కిందఉనన్వాడినే.
నాచేతి కింద కూడా నికులునాన్రు. నేను ఎవడి నా ‘వెళ ళ్’అంటే
వాడు వెళాత్ డు. ఎవడి నా ‘రా’ అంటే వాడు వసాత్ డు. నా పనివాణిణ్
‘ఇది చెయియ్’ అంటే చేసాత్ డు” అని జవాబిచాచ్డు.

10 యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, తన వెంట వసుత్ నన్
వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఇశాయేలు పజలోల్ కూడా ఎవరి నా
ఇంత గొపప్ విశావ్సం ఉనన్టుట్ నేను చూడలేదని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 11 తూరుప్ నుంచీ పడమర నుంచీ చాలా మంది
వచిచ్ అబాహాము, ఇసాస్కు,యాకోబులతో పాటు పరలోక రాజయ్ంలో
విందులో కూరుచ్ంటారు. 12 అయితే రాజయ్ కుమారులను మాతం
బయట చీకటోల్ కి తోసేయడం జరుగుతుంది. అకక్డ ఏడుపు, పళ ళ్
కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.” 13యేసు శతాధిపతితో, “వెళ ళ్. నీవు
నమిమ్నటేట్ నీకు జరుగుతుంది” అనాన్డు. ఆ కష్ణంలోనే అతని
పనివాడు బాగుపడాడ్ డు.

పేతురు అతత్కు సవ్సథ్త
మారుక్ 1:29-34; లూకా 4:38-41

14 తరవాత యేసు, పేతురు ఇంటోల్ కి వెళిళ్, జవ్రంతో పడుకుని
ఉనన్ అతని అతత్ను చూశాడు. 15 యేసు ఆమె చేతిని తాకగానే
జవ్రం ఆమెను విడిచి పోయింది. అపుప్డామె లేచి ఆయనకు సేవ
చేయసాగింది.

16 సాయంకాలం అయినపుప్డు దయాయ్లు పటిట్న చాలా
మందిని పజలు ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. ఆయన ఒకక్
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మాటతో దయాయ్లను వెళళ్గొటిట్ రోగులందరినీ బాగు చేశాడు.
17యెషయాపవకదావ్రాదేవుడు చెపిప్ంది నెరవేరేలాఇలాజరిగింది.
అదేమిటంటే,
“ఆయనేమనబాధలను తన వేసుకునాన్డు.
మన రోగాలను భరించాడు.”

18 యేసు తన చుటూట్ ఉనన్ పెదద్ గుంపులను చూసి గలిలయ
సరసుస్ అవతలికి వెళాద్ మని ఆదేశించాడు.

శిషుయ్లుగా ఉండగోరే వారికి పరీకష్
లూకా 9:57-62

19 అపుప్డు ధరమ్శాస పండితుడు ఒకడు వచిచ్, “బోధకా! నీవు
ఎకక్డికి వెళిళ్నా సరే, నేను నీ వెంటే వసాత్ ను”అనాన్డు. 20అందుకు
యేసు అతనితో, “నకక్లకు గుంటలునాన్యి. పకష్ులకు గూళ ళ్
ఉనాన్యి,మనుషయ్ కుమారుడికిమాతంతలవాలుచ్కునేసథ్లం కూడా
లేదు” అనాన్డు. 21 ఆయన శిషుయ్లోల్ మరొకడు, “పభూ, మొదట
నేను వెళిళ్ నా తండిని పాతిపెటట్డానికి నాకు అనుమతి ఇవవ్ండి”
అని ఆయనను అడిగాడు. 22అయితేయేసు అతనితో, “నాతో రా.
చనిపోయినవారినిపాతి పెటట్డానికి చనిపోయినవారు ఉనాన్రులే!”
అనాన్డు.

యేసు తుఫానును ఆపడం
మారుక్ 4:36-41; లూకా 8:22-25

23 ఆయన పడవ ఎకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయనతో
వెళాళ్రు. 24 అపుప్డు సముదం మీద తీవ న తుఫాను
చెలరేగి, పడవ మీదికి అలలు ముంచుకు వచాచ్యి. అయితే
యేసు నిదపోతూ ఉనాన్డు. 25 శిషుయ్లు ఆయనను నిద లేపి,
“పభూ, చచిచ్పోతునాన్ం. మమమ్లిన్ ర ంచండి” అంటూ కేకలు
వేశారు. 26 యేసు వారితో, “అలప్ విశావ్సులారా, మీరెందుకు
భయపడుతునాన్రు?” అని చెపిప్, లేచి గాలినీ సముదానీన్
గదిద్ంచాడు. అపుప్డు అంతా చాలా పశాంత పోయింది.
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27 శిషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి, “ఈయన ఎలాంటివాడో! గాలీ సముదం
ఈయనమాట వింటునాన్యే” అని చెపుప్కునాన్రు.

గదరా పదేశంలోయేసు దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 5:1-21; లూకా 8:26-40

28 ఆయన అవతలి ఒడుడ్ న ఉనన్ గదరేనీయుల పాంతం
చేరుకునన్పుప్డు దయాయ్లు పటిట్న ఇదద్రు వయ్కులు సమాధులోల్ నుంచి
బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురు వచాచ్రు. వారు చాలా కూరంగా
పవరిసుత్ ండడం వలన ఎవరూ ఆ దారిన వెళళ్లేక పోయేవారు. 29ఆ
దయాయ్లు, “ వకుమారా, నీతో మాకేంటి? మా కాలం రాకముందే
మమమ్లిన్ వేధించడానికి వచాచ్వా?” అని కేకలు వేశారు.

30 వారికి కొంత దూరంలో పెదద్ పందుల మంద మేసూత్ ఉంది.
31 “నీవు మమమ్లిన్ బయటికి వెళళ్గొడితే, ఆ పందుల మందలోకి
పోనియియ్” అని ఆ దయాయ్లు యేసును పాధేయపడాడ్ యి. 32యేసు
“సరే, పో” అని వాటితో అనాన్డు. అవి బయటికి వచిచ్ ఆ పందుల
మందలోకి చొరబడాడ్ యి. వెంటనే ఆ మంద అంతా నిటారుగా ఉనన్
కొండ మీద నుంచి వేగంగా పరుగెతుత్ కుంటూ పోయి సముదంలో పడి
చచాచ్యి.

33ఆపందులమందను కాసేవారు పరిగెతుత్ కుంటూఊరిలోకి వెళిళ్
జరిగిన సంగతి, ఇంకా దయాయ్లు పటిట్న వాడికి జరిగిన సంగతీ
తెలియజేశారు. 34అపుప్డు ఆ ఊరి వారంతాయేసును కలవడానికి
వచాచ్రు. ఆయనను చూసి తమ పాంతానిన్ విడిచి వెళిళ్పొమమ్ని
ఆయనను బతిమాలారు.

9
యేసు కపెరన్హ ముకు తిరిగి వచిచ్ పకష్వాత రోగిని బాగు

చేయడం
మారుక్ 2:3-12; లూకా 5:18-36
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1 యేసు పడవ ఎకిక్ సముదం దాటి తన సవ్గామం వచాచ్డు.
2కొంతమందిఒకపకష్వాతరోగినిఅతనిమంచంమీదేఆయనదగగ్రికి
తీసుకొచాచ్రు. యేసు వారి విశావ్సం చూసి,బాబూ, రయ్ం తెచుచ్కో.
నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది, అని ఆ పకష్వాత రోగితో చెపాప్డు.
3 ధరమ్శాస పండితులు కొంతమంది ఇతడు దేవదూషణ చేసుత్ నాన్డు,
అని తమలోతాము అనుకునాన్రు.

4యేసువారి ఆలోచనలు గహించి, “మీరెందుకు మీహృదయాలోల్
దురాలోచనలు చేసుత్ నాన్రు? 5 ‘నీ పాపాలు కష్మించాను’ అని
చెపప్డం తేలికా? ‘లేచి నడువు’ అని చెపప్డం తేలికా? 6 అయినా
పాపాలు కష్మించే అధికారం భూమి మీద మనుషయ్ కుమారుడికి
ఉందనిమీరు తెలుసుకోవాలి”అని చెపిప్, ఆ పకష్వాత రోగితో, “నీవు
లేచి నీ మంచం తీసుకుని ఇంటికి వెళ ళ్” అనాన్డు. 7 అతడు లేచి
తన ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు. 8 పజలు దీనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు.
ఇంత అధికారం మనుషులకిచిచ్న దేవుణిణ్ వారు సుత్ తించారు.

మతత్యికి పిలుపు
మారుక్ 2:14; లూకా 5:27-29

9యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ పనున్ వసూలు చేసే చోట కూరుచ్నన్
మతత్యి అనే ఒకతనిన్ చూశాడు. యేసు అతనితో, “నా వెంట రా!”
అనాన్డు. అతడు లేచి ఆయనను అనుసరించాడు. 10 యేసు
మతత్యి ఇంటోల్ భోజనానికి కూరుచ్నన్పుప్డు చాలామంది పనున్
వసూలు చేసే వారూ పాపులూ వచిచ్ ఆయనతో, ఆయన శిషుయ్లతో
కూరుచ్నాన్రు.

11పరిసయుయ్లు అది గమనించి, “మీబోధకుడు పనున్ వసూలు
చేసే వారితో, పాపులతో కలిసి తింటునాన్డేంటి?” అని ఆయన
శిషుయ్లను అడిగారు. 12యేసు అది విని, “ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి
దుయ్డు అవసరం లేదు. రోగులకే అవసరం. 13 నేను పాపులను
పశాచ్తాత్ పానికి పిలవడానికే వచాచ్ను, నీతిపరులను కాదు. కాబటిట్
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మీరు వెళిళ్ ‘మీరుబలులు అరిప్ంచడంకాదు, కనికరం చూపించాలనే
కోరుతునాన్ను’ అనేవాకయ్భావం నేరుచ్కోండి” అని చెపాప్డు.

14 అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,
“పరిసయుయ్లూ మేమూ తరచుగా ఉపవాసం ఉంటాము గానీ
నీ శిషుయ్లు ఉపవాసం ఉండరెందుకు?” అని ఆయనను అడిగారు.
15యేసు వారికిలా జవాబిచాచ్డు. “పెళిళ్కొడుకు తమతో ఉనన్ంత
కాలం పెళిళ్ వారు విచారంగా ఉంటారా? అయితే పెళిళ్కొడుకును
వారి దగగ్ర నుంచి తీసుకుపోయే రోజులు వసాత్ యి. అపుప్డు వారు
ఉపవాసం ఉంటారు.

రెండు ఉపమానాలు
మారుక్ 2:2; లూకా 5:36-39

16 “ఎవడూ పాత బటట్కు కొతత్ బటట్ అతుకు వేయడు. వేసేత్ ఆ
అతుకు బటట్ను చింపేసుత్ ంది. ఆ చినుగు మరింత పెదద్దవుతుంది.
17 పాత తితుత్ లోల్ కొతత్ దా రసం పోయరు. పోసేత్ ఆ తితుత్ లు
పిగిలిపోయి, దా రసం కారిపోతుంది. తితుత్ లు పా పోతాయి.
అయితే కొతత్ దా రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే పోసాత్ రు. అపుప్డు ఆ రెండూ
చెడిపోవు.”

యేసు రక సావ రోగమునన్ సీని బాగు చేయడం, యాయీరు
కుమారెను బతికించడం

మారుక్ 5:2-4; లూకా 8:41-56
18ఆయన ఈమాటలు వారితో చెబుతూ ఉండగానే ఒక అధికారి

వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్, “నా కూతురు ఇపుప్డే చనిపోయింది.
అయినా నీవు వచిచ్ ఆమె మీద నీ చెయియ్ ఉంచితే ఆమె
బతుకుతుంది” అనాన్డు. 19 అపుప్డు యేసు లేచి అతని వెంట
వెళాళ్డు. ఆయన శిషుయ్లు కూడా వెళాళ్రు.

20-21 అపుప్డే పనెన్ండేళళ్ నుండి ఆగని రక సావంతో ఉనన్ ఒక
సీ ఆయన వెనకగా వచిచ్, “నేను ఆయన వసం అంచును తాకితే
బాగుపడతాను” అని తనలో తాను అనుకుని, ఆయన వసం
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కొననుతాకింది. 22యేసు వెనకిక్ తిరిగి ఆమెను చూసి, “అమామ్య్,
రయ్ంగా ఉండు. నీ నమమ్కం నినున్ బాగుచేసింది” అనాన్డు. అదే
కష్ణంలో ఆ సీబాగుపడింది.

23 అంతలో యేసు ఆ అధికారి ఇంటికి వచిచ్నపుడు అకక్డ
వాయిదాయ్లు వాయించే వారినీ గోల చేసుత్ నన్ గుంపునూ చూశాడు.
24 “వెళిళ్పోండి. ఈ అమామ్యి చనిపోలేదు. నిదపోతూ ఉంది”
అనాన్డు. అయితేవారు నవివ్ ఆయననుహేళనచేశారు. 25ఆయన
ఆ గుంపును బయటకు పంపివేసి, లోపలికి వెళిళ్ ఆమె చెయియ్
పటుట్ కోగానే ఆ పాప లేచింది. 26 ఈ వార ఆ పాంతమంతా
పాకిపోయింది.

ఇదద్రు గుడిడ్వారికి చూపు
27యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ ఉంటే ఇదద్రు గుడిడ్వారు ఆయనను

అనుసరిసూత్ , “దావీదు కుమారా, మామీద దయ చూపించు”
అని కేకలు వేశారు. 28 యేసు ఇంటోల్ కి వెళిళ్న తరువాత ఆ
గుడిడ్వారు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. యేసు వారితో, “నేను దీనిన్
చేయగలనని మీరు నముమ్తునాన్రా?” అని వారిని అడిగాడు.
వారు, “అవును పభూ” అనాన్రు. 29 అపుప్డాయన వారి కళ ళ్
ముటిట్ , “మీరు నమిమ్నటేట్ మీకు జరుగుతుంది” అనాన్డు. 30వారి
కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి. అపుప్డు యేసు “ఈ సంగతి ఎవరికీ
తెలియనివవ్కండి” అని ఖండితంగా వారికి చెపాప్డు. 31 కానీ ఆ
ఇదద్రూ వెళిల్ ఈ వార ఆపాంతమంతాచాటించారు.

32 ఆ ఇదద్రూ వెళత్ ండగా కొంతమంది దయయ్ం పటిట్న ఒక
మూగవాణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. 33 దయాయ్నిన్
వెళళ్గొటిట్న తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడాడు. అది చూసి
పజలు ఆశచ్రయ్పడి, “ఇశాయేలులో ఇలాంటిది ఎనన్డూ చూడలేదు”
అని చెపుప్కునాన్రు. 34 అయితే పరిసయుయ్లు, “ఇతడు దయాయ్ల
రాజుమూలంగా దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు” అనాన్రు.
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గలిలయలో పరిచరయ్
మారుక్ 6:5-6

35 యేసు వారి సమాజ మందిరాలోల్ బోధిసూత్ రాజయ్ సువార
పకటిసూత్ , అనిన్ రకాల రోగాలనూ వాయ్ధులనూ బాగుచేసూత్
అనిన్ పటట్ణాలోల్ గామాలోల్ సంచారం చేశాడు. 36 ఆయన
పజాసమూహాలను చూసి వారి మీద జాలి పడాడ్ డు. ఎందుకంటే
వారు కాపరి లేని గొరెలాల్ గా నిసప్ హగా, చెదరిపోయి ఉనాన్రు.
37 ఆయన తన శిషుయ్లతో, “కోత చాలా ఎకుక్వగా ఉంది. కానీ
పని వారు తకుక్వగా ఉనాన్రు. 38 కాబటిట్ తన కోతకు కూలి వారిని
పంపమని కోత యజమానిని బతిమాలండి” అని తన శిషుయ్లతో
చెపాప్డు.

10
యేసు పనెన్ండు మందిని పంపించడం
మారుక్ 6:7-13; లూకా 9:1-6

1 ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను పిలిచి,
అపవితాతమ్లను వెళళ్గొటట్డానికి,అనిన్రకాలరోగాలనూవాయ్ధులనూ
బాగుచేయడానికి వారికి అధికారం ఇచాచ్డు.

2 ఆ పనెన్ండు మంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఇవి. మొటట్ మొదటిగా
పేతురు అనే సీమోను,అతనిసోదరుడు అందెయ,జెబెదయికొడుకు
యాకోబు, అతని సోదరుడు యోహాను. 3 ఫిలిపుప్, బరొలొమయి,
తోమా, సుంకరి మతత్యి, అలఫ్యి కొడుకు యాకోబు, తదద్యి,
4 కనానీయుడు సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు
యూదా.

5 యేసు ఆ పనెన్ండు మందిని పంపుతూ వారికి ఆజాఞ్ పించింది
ఏమిటంటే, “మీరు యూదేతరుల పాంతాలోల్ కి వెళొళ్దుద్ . సమరయ
పాంతంలోని ఏ ఊరిలోకీ వెళొళ్దుద్ . 6 ఇశాయేలు వంశంలో దారి
తపిప్న గొరెల దగగ్రకే వెళళ్ండి. 7 వెళ తూ, ‘పరలోకరాజయ్ం దగగ్రోల్
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ఉంది’ అని పకటించండి. 8 రోగులను బాగుచేయండి, చనిపోయిన
వారిని లేపండి, కుషుట్ రోగులను శుదిధ్ చెయయ్ండి, దయాయ్లను
వెళళ్గొటట్ండి. ఉచితంగాపొందారు, ఉచితంగానే ఇవవ్ండి.

9-10 బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, పయాణం కోసం పెటెట్ , రెండు
అంగీలు, చెపుప్లు, చేతికర, ఇవేవీ మీ సంచిలో ఉంచుకోవదుద్ .
ఎందుకంటే పనివాడు తన ఆహారానికి అరుహ్ డు. 11 మీరు ఏ నా
పటట్ణంలో లేదా ఊరిలో పవేశించినపుప్డు దానిలో యోగుయ్లెవరో
అడిగి తెలుసుకోండి. అకక్డ నుండి వెళేళ్ వరకూ అతని ఇంటోల్ నే
అతిథిగా ఉండిపొండి. 12 ఆ ఇంటోల్ పవేశిసూత్ ఇంటివారికి శుభం
పలకండి. 13ఆ ఇలుల్ యోగయ్ న తే మీ శాంతి దాని కి వసుత్ ంది.
దానిలోయోగయ్త లేకపోతేమీశాంతిమీకు తిరిగి వచేచ్సుత్ ంది.

14ఎవ నామిమమ్లిన్ చేరుచ్కోకపోతేమీమాటలువినకపోతేమీరు
ఆ ఇంటిని గానీ ఆ ఊరిని గానీ, విడిచి వెళిళ్పోయేటపుడు మీ
పాదధూళి దులిపి వేయండి. 15 తీరుప్ దినాన ఆ పటట్ణానికి పటేట్
గతి కంటేసొదొమగొమొరానగరాలగతినయంగాఉంటుందనిమీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

16రానునన్ గడుడ్ రోజులు
16 “తోడేళళ్ మధయ్కు గొరెలను పంపినటుట్ నేను మిమమ్లిన్

పంపుతునాన్ను. కాబటిట్ పాములాల్ గా వివేకంగా, పావురాలాల్ గా
కపటం లేకుండా ఉండండి. 17 మనుషుల గురించి జాగతత్గా
ఉండండి. వారు మిమమ్లిన్ నాయ్యసాథ్ నాలకు అపప్గించి, తమ
సమాజ మందిరాలోల్ మిమమ్లిన్ కొరడాలతో కొటిట్సాత్ రు. 18 వీరికీ
యూదేతరులకూ సా రథ్ంగా నాకోసం మిమమ్లిన్ అధిపతుల దగగ్రకీ
రాజుల దగగ్రకీ తెసాత్ రు.

19వారు మిమమ్లిన్ అపప్గించేటపుడు, ‘ఎలా మాటాల్ డాలి? ఏమి
చెపాప్లి?’ అని ఆందోళన పడవదుద్ . మీరేమి చెపాప్లో అది ఆ
సమయంలోనే దేవుడు మీకు తెలియజేసాత్ డు. 20మాటాల్ డేది మీరు
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కాదు, మీ తండి ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటాల్ డతాడు. 21సోదరుడు
సోదరుణిణ్ , తండి కొడుకునూ చావుకు అపప్గిసాత్ రు. పిలల్లు
తలిల్దండుల మీద లేచి వారిని చంపిసాత్ రు. 22 నా నామానిన్ బటిట్
అందరూమిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. చివరివరకూసహించేవారినిదేవుడు
ర సాత్ డు.

23 వారు ఈ పటట్ణంలో మిమమ్లిన్ హింసిసుత్ ంటే వేరే పటట్ణానికి
పారిపొండి. మనుషయ్ కుమారుడు వచేచ్లోగా మీరు ఇశాయేలు
పటట్ణాలు అనిన్టికీ వెళిళ్ ఉండరు అని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.

24 గురువు కంటే శిషుయ్డూ యజమాని కంటే పనివాడూ
గొపప్వారేమీ కాదు. 25 శిషుయ్డు తన గురువు లాగా, పనివాడు తన
యజమానిలాగా ఉంటే చాలు. ఇంటి యజమానికి బయెలెజ్బూలు
అని వారు పేరు పెటిట్ ఉంటే అతని ఇంటివారిని మరి ఇంకెంతగా
అంటారు గదా! 26కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడవదుద్ . కపిప్పెటిట్ంది
ఏదీ బటట్బయలు కాకుండా ఉండదు. రహసయ్ంగా ఉంచింది ఏదీ
తెలియకుండా ఉండదు. 27మీతో నేను చీకటోల్ చెపేప్ది వెలుగులో
చెపప్ండి. మీచెవిలో వినిపించేదిమేడలమీదచాటించండి.

అభయం
28 “ఆతమ్ను చంపలేక శరీరానేన్ చంపేవారికి భయపడవదుద్ .

ఆతమ్నూ శరీరానీన్ నరకంలో పడేసి నాశనం చేయగల వాడికే
భయపడండి. 29 రెండు పిచుచ్కలు ఒక చినన్ నాణేనికి
అముమ్డవుతాయి గదా. అయినా మీ తండి అనుమతి లేకుండా
వాటిలో ఒకటి కూడా నేల కూలదు. 30మీతల వెంటుకలెనోన్ ఆ లెకక్
ఆయనకు తెలుసు. 31కాబటిట్ భయపడవదుద్ . మీరు అనేక పిచుచ్కల
కంటే ఎంతో విలు న వారు.

32మనుషుల ముందు ననున్ ఒపుప్కొనే వాణిణ్ పరలోకంలో ఉనన్
నా తండి ముందు నేనూ ఒపుప్కుంటాను. 33 పజల ముందు ఎవడు
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ననున్ తెలియదంటాడో వాణిణ్ పరలోకంలో ఉనన్ నా తండి ముందు
నేనూ తెలియదంటాను.

శిషుయ్డు చెలిల్ంచవలసిన వెల
34 “నేను భూమి మీదికి శాంతి తేవడానికి వచాచ్ననుకోవదుద్ .

కతిత్ని తేవడానికే వచాచ్ను గానీశాంతినికాదు. 35అంటే ఒకమనిషికి
అతని తండితో, కూతురికి తన తలిల్తో, కోడలికి తన అతత్తో విరోధం
కలిగించడానికే వచాచ్ను. 36 ఒక వయ్కి సవ్ంత ఇంటివాళేళ్ అతనికి
శతువులుగా తయారవుతారు.

37 నా కంటే ఎకుక్వగా తండినిగానీ తలిల్నిగానీ పేమించే వాడు
నాకు తగినవాడు కాడు. అలాగే నాకంటే ఎకుక్వగా కొడుకునుగానీ
కూతురునుగానీ పేమించేవాడు నాకు తగినవాడు కాడు. 38 తన
సిలువను భుజాన వేసుకుని నావెంట రాని వాడు నాకు తగినవాడు
కాడు. 39తనపాణందకిక్ంచుకొనేవాడుదానిన్పోగొటుట్ కొంటాడు. నా
కోసం తనపాణంపోగొటుట్ కొనేవాడు దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు.

40 మిమమ్లిన్ చేరుచ్కొనేవాడు ననున్ చేరుచ్కొంటాడు. ననున్
చేరుచ్కొనేవాడు ననున్ పంపిన ఆయనను చేరుచ్కొంటాడు. 41 పవక
అని ఒక పవకను చేరుచ్కొనేవాడు పవకకు దకేక్ పతిఫలం
పొందుతాడు. నీతిమంతుడని ఒక నీతిమంతుణిణ్ చేరుచ్కొనేవాడు
నీతిమంతుని పతిఫలం పొందుతాడు. 42 శిషుయ్డని గౌరవించి
ఎవ తే ఈ సాధారణ వయ్కులోల్ ఎవరి నా గినెన్డు చనీన్ళ ళ్
తాగడానికి ఇసాత్ డో అతడు తన పతిఫలం పోగొటుట్ కోడని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.”

11
1 యేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లకు ఉపదేశించడం

అయిపోయిన తరువాత వారి పటట్ణాలోల్ బోధించడానికీ,
పకటించడానికీ అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయాడు.
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బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను తన శిషుయ్లను యేసు దగగ్రికి
పంపించడం

లూకా 7:18-35
2-3 కీసుత్ చేసుత్ నన్ పనుల గురించి యోహాను చెరసాలోల్ విని,

“రాబోతునన్ వాడివి నీవేనా, లేకపోతే మేము వేరే వాడి కోసం
కనిపెటాట్ లా?” అని ఆయనను అడగడానికి తన శిషుయ్లను
పంపాడు. 4 యేసు, “మీరు వెళిళ్, వినన్ వాటినీ చూసిన వాటినీ
యోహానుకు తెలియజేయండి. 5 గుడిడ్వారు చూపుపొందుతునాన్రు,
కుంటివారు నడుసుత్ నాన్రు, కుషట్రోగులు శుదుధ్ లవుతునాన్రు,
చెవిటివారువింటునాన్రు,చనిపోయినవారుతిరిగిబతుకుతునాన్రు,
పేదవారికి సువార పకటన జరుగుతునన్ది. 6 నా విషయం
అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డు” అని జవాబిచాచ్డు.

7వారు వెళిళ్పోతుంటేయేసుయోహానును గురించి పజలతో ఇలా
చెపాప్డు, “మీరేం చూడాడ్ నికి అరణయ్ంలోకి వెళాళ్రు? గాలికి ఊగే
గడిడ్ పోచనా? 8అయితేమరింకేమి చూడడానికి వెళాళ్రు? నాజూకు
బటట్లు వేసుకొనన్ వయ్కినా? నాజూకు బటట్లు వేసికొనే వారు రాజ
భవనాలోల్ ఉంటారు. 9మరింకేమి చూడడానికి వెళాళ్రు? పవకనా?
సరే గాని, ఇతడు పవక కంటే గొపప్వాడు అనిమీతో చెబుతునాన్ను.
10 ‘నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను.
అతడు నీ ముందు వెళిళ్ నీ దారి సిదధ్ం చేసాత్ డు’ అని రాసి ఉనన్ది

ఇతని గురించే. 11 సీకి పుటిట్న వారిలో బాపిత్సమిచేచ్
యోహాను కంటే గొపప్వాడు పుటట్లేదని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. అయినా పరలోకరాజయ్ంలో అతయ్లప్ న
వాడు అతని కంటే గొపప్వాడు.

12 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను కాలం నుండి ఇపప్టి వరకూ
పరలోకరాజయ్ం దాడులకు గురి అవుతూ ఉంది. తీవత గలవారు
బలవంతంగా దానిలో పవేశిసుత్ నాన్రు. 13 ఎందుకంటే యోహాను
కాలం వరకూ పవకలూ, ధరమ్శాసమూ పవచిసూత్ వచాచ్రు. 14 ఈ
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సంగతిని అంగీకరించడానికి మీకు మనసుంటే రాబోయే ఏలీయా
ఇతడే. 15వినే చెవులునన్వాడు విను గాక.

16-17 ఈ తరం వారిని దేనితో పోలాచ్లి? పిలల్లు వీధులోల్
ఆడుకుంటూ ‘మీ కోసం వేణువు ఊదాం గాని మీరు నాటయ్ం
చేయలేదు. పలాపించాం గాని మీరు ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కునే విధంగా ఉనాన్రు. 18 ఎందుకంటేయోహాను వచిచ్
రొటెట్ తినకుండా,దాకష్రసంతాగకుండాఉండేవాడు. ‘అతనికిదయయ్ం
పటిట్ంది’ అని వారంటునాన్రు. 19 మనుషయ్ కుమారుడు తింటూ,
తాగుతూ వచాచ్డు. కాబటిట్ ‘వీడు తిండిబోతూ, తాగుబోతూ,
పనున్లు వసూలు చేసే వారికీ పాపులకూ సేన్హితుడు’ అని
వారంటునాన్రు. అయితే జాఞ్ నం అది చేసే పనులను బటిట్ తీరుప్
పొందుతుంది.”

జాతి యేసు తీరుప్ పకటించడం
20 అపుప్డాయన ఏ పటట్ణాలోల్ ఎకుక్వ అదుభ్తాలు చేశాడో

ఆ పటట్ణాలను గదిద్ంచడం మొదలుపెటాట్ డు. ఎందుకంటే అవి
పశాచ్తాత్ ప పడలేదు. 21 “అయోయ్ కొరాజీనూ! నీకు శికష్ తపప్దు.
అయోయ్ బేతస్యిదా! నీకు శికష్ తపప్దు. మీలో జరిగిన అదుభ్తాలు
తూరు, సీదోను పటట్ణాలోల్ గనక జరిగి ఉంటే అకక్డి పజలు
చాలా కాలం ముందే పశాచ్తాత్ పపడి గోనె పటట్ కటుట్ కుని బూడిద
పూసుకునేవారే.

22 తీరుప్ దినాన మీకు పటేట్ గతి కంటే తూరు సీదోను పటట్ణాల
వారి గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది అని మీతో చెపునాన్ను.
23 కపెరన్హ మా, పరలోకానికి హెచిచ్పోగలను అని నీవు
అనుకుంటునాన్వా? నీవు పాతాళంలోకి దిగి పోతావు. నీలో జరిగిన
అదుభ్తాలుసొదొమలోగనక జరిగి ఉంటేఅదిఈనాటివరకూ నిలిచి
ఉండేదే! 24తీరుప్ దినాన నీకు పటేట్ గతి కంటేసొదొమనగరానికి పటేట్
గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది, అనిమీతో చెపునాన్ను.”
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25 ఆ సమయంలో యేసు ఇలా అనాన్డు, “తండీ, పరలోకానికీ
భూమికీ పభూ, నీవు జాఞ్ నులకూ తెలి న వారికీ ఈ సంగతులను
మరుగు చేసి చినన్ పిలల్లకు వెలల్డి పరచావు. అందుకు నినున్
సుత్ తిసుత్ నాన్ను. 26 అవును తండీ, ఈ విధంగా చేయడం నీకెంతో
ఇషట్ం. 27 సమసాత్ నీన్ నా తండి నాకు అపప్గించాడు. తండి తపప్
కుమారుణిణ్ ఎవరూ ఎరగరు. కుమారుడూ, ఎవరికి వెలల్డించాలని
కుమారుడు ఉదేద్శిసాత్ డో వాడూ తపప్ మరి ఎవరూ తండిని ఎరగరు.

యేసు ఇచిచ్న వయ్కిగత ఆహావ్నం
28 “మోయలేని బరువు మోసూత్ అలిసిపోయిన మీరంతా నా

దగగ్రికి రండి. నేను మీకు విశాంతి నిసాత్ ను. 29 నేను దీనుణిణ్ ,
వినయ మనసు గల వాణిణ్ . కాబటిట్ మీ మీద నా కాడి ఎతుత్ కుని
నా దగగ్ర నేరుచ్కోండి. అపుప్డు మీ పాణాలకు విశాంతి లభిసుత్ ంది.
30ఎందుకంటే నా కాడి సుళ వు. నాభారం తేలిక.”

12
యేసు తనను విశాంతి దినానికి పభువుగా పకటించుకోవడం
మారుక్ 2:23-28; లూకా 6:1-5

1 ఆ రోజులోల్ యేసు ఒక విశాంతి దినాన పంటచేలో పడి వెళత్
ఉంటే ఆయన శిషుయ్లకు ఆకలి వేసి కంకులు తుంచి తింటునాన్రు.
2పరిసయుయ్లు అది చూసి, “చూడు, విశాంతి దినానచేయకూడనిది
నీ శిషుయ్లు చేసుత్ నాన్రు”అనిఆయనతోఅనాన్రు. 3ఆయనవారితో,
“దావీదుకూ అతనితో ఉనన్ వారికీ ఆకలి వేసేత్ అతడు చేసిన దాని
గురించి మీరు చదవలేదా? 4అతడు దేవుని మందిరంలో పవేశించి,
యాజకులే తపప్ తాను గానీ తనతో ఉనన్వారు గానీ తినకూడని
సముఖపు రొటెట్లు తినాన్డు.

5 విశాంతి దినాన దేవాలయంలోని యాజకులు విశాంతి దినానిన్
అతికమించినా కూడా నిరోద్ షులుగానే ఉనాన్రని మీరు ధరమ్శాసంలో
చదవలేదా? 6 దేవాలయం కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డని మీతో
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చెబుతునాన్ను. 7 ‘కనికరానేన్ కోరుతునాన్ను, బలిని కోరను’ అనే
వాకయ్భావంమీకుతెలిసిఉంటేనిరోద్ షులనుదోషులుగాతీరుప్ తీరచ్రు.
8కాగామనుషయ్కుమారుడు విశాంతి దినానికి పభువు” అనాన్డు.

విశాంతి దినాన చెయియ్ చచుచ్బడిన వాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మారుక్ 3:1-6; లూకా 6:6-11

9 ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ వారి సమాజ మందిరంలో
పవేశించాడు. అకక్డ చచుచ్బడిన చేతితో ఒకడు కనిపించాడు.
10 పరిసయుయ్లు ఆయన మీద నేరం మోపాలని, “విశాంతి
దినాన బాగు చేయడం నాయ్యమా?” అని ఆయనను అడిగారు.
11 అందుకాయన, “మీలో ఎవరి నా ఒక గొరె ఉండి, అది విశాంతి
దినాన గుంటలో పడితే అతడు దానిన్ కి తీయడా? 12 గొరె కంటే
మనిషిఎంతోవిలు నవాడు కాబటిట్ విశాంతి దినానమంచిచేయడం
నాయ్యమే”అని చెపిప్ 13ఆమనిషితో, “నీ చెయియ్చాపు”అనాన్డు.
వాడు చెయియ్ చాపగానే అది రెండవ చెయియ్ లాగా బాగుపడింది.
14 పరిసయుయ్లు బయటికి పోయి, ఆయనను ఎలా చంపాలా అని
ఆయనకి విరోధంగా ఆలోచన చేశారు.

యెషయాపవచించిన సేవకుడు
మారుక్ 3:7-12

15-16 యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని అకక్డ నుండి
వెళిళ్పోయాడు. చాలా మంది ఆయనను వెంబడించగా ఆయన
వారినందరినీ బాగు చేసి, తన గురించి ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి
ఆజాఞ్ పించాడు. 17 యెషయా పవక దావ్రా దేవుడు చెపిప్ంది
నెరవేరేలా ఇలా జరిగింది. అదేమిటంటే,
18 “ఈయననా సేవకుడు. ఈయనను నేను ఏరప్రచుకునాన్ను.
ఈయన నాకెంతో పియ న వాడు. ఈయన మీద నా ఆతమ్ను

ఉంచుతాను.
ఈయనయూదేతరులకు నాయ్యం పకటిసాత్ డు.
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19 ఈయన పోటాల్ డడు, కేకలు వేయడు. ఈయన సవ్రం వీధిలో
వారికెవవ్రికీ వినిపించదు.

20నాయ్యానిన్ గెలిపించే వరకూ,
ఈయన నలిగిన రెలుల్ ను విరవడు.
ఆరిపోతునన్ వతిత్ని నలపడు.
21ఈయన నామంలో యూదేతరులకు నిరీకష్ణ కలుగుతుంది” అనే

పవచనం.

దయాయ్నిన్ వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 3:22-30; లూకా 11:14-23

22అపుప్డు దయయ్ం పటిట్న ఒకణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు.
అతడు గుడిడ్వాడు, మూగవాడు కూడా. ఆయన అతణిణ్
బాగుచేశాడు. అతనికిమాట, చూపు రెండూ వచాచ్యి. 23అందుకు
పజలందరూ ఆశచ్రయ్పడి, “దావీదు కుమారుడు ఈయనే అయి
ఉంటాడా” అని చెపుప్కునాన్రు.

24 పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని, “వీడు దయాయ్లరాజు
బయెలెజ్బూలు మూలంగానే దయాయ్లు వెళళ్గొడుతునాన్డు,మరెవరి
వలనా కాదు” అనాన్రు. 25 ఆయన వారి ఆలోచనలు గహించి
వారితోఇలాఅనాన్డు, “ఏరాజయ్ నాసరే,తనకుతానేవయ్తిరేకించి
చీలిపోతే పా పోతుంది. తనకు తానే వయ్తిరేకించి చీలిపోయే ఏ
పటట్ణ నా ఏ ఇలల్యినా నిలవదు.

26 ఒకవేళ సాతాను సాతానును వెళళ్గొడితే, తనకు తానే
వయ్తిరేకించి చీలిపోయినటుట్ కదా. అలా తే వాడి రాజయ్ం
ఎలా నిలుసుత్ ంది? 27 నేను బయెలెజ్బూలు వలన దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతుంటే మీ వారు ఎవరి వలన వెళళ్గొడుతునాన్రు?
కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులవుతారు. 28 దేవుని ఆతమ్ వలన నేను
దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటే కచిచ్తంగా దేవుని రాజయ్ం మీ దగగ్రికి
వచిచ్నటేట్ .
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29 ఒకడు మొదట బలవంతుణిణ్ కటేట్యకుండా అతని ఇంటోల్
చొరబడి అతని సామాను ఎలా దోచుకోగలడు? అలా బంధించ
గలిగితేనే అతని ఇంటోల్ నుంచి అతనిసామాను దోచుకోగలడు. 30నా
పునఉండనివాడు నాకు విరోధే. నాతో కలిసిపోగు చెయయ్నివాడు
చెదరగొటేట్వాడే.

కష్మాపణ లేనిపాపం
మారుక్ 3:29-30

31 “కాబటిట్ నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే, మనుషులు
చేసే పతి పాపానికీ దూషణకూ కష్మాపణ దొరుకుతుందిగానీ
దేవుని ఆతమ్కు వయ్తిరేక న దూషణకు కష్మాపణ దొరకదు.
32 మనుషయ్ కుమారుడికి విరోధంగా మాటాల్ డే ఎవరి నా కష్మాపణ
దొరుకుతుందిగానీ పరిశుదాధ్ తమ్కు వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డే వారికి, ఈ
లోకంలోగానీ రాబోయేలోకంలోగానీ కష్మాపణ ఉండదు.

మనిషి పలికే పతిమాట
33 “చెటుట్ మంచిదయితే దాని పండూ మంచిదవుతుంది. అలా

కాక, చెటుట్ చెడడ్దయితేదాని పండూ చెడడ్దవుతుంది. చెటుట్ ఎలాటిదో
దాని పండు వలన తెలుసుకోవచుచ్. 34విష సరప్ సంతానమా,మీరు
చెడడ్వా ఉండిమంచిమాటలు ఎలామాటాల్ డగలరు? హృదయంలో
నిండి ఉనన్ దానిన్ బటిట్ నోరు మాటాల్ డుతుంది. 35మంచివాడు తన
హృదయంలోని మంచి సంపదలో నుండి మంచి వాటిని బయటికి
తెసాత్ డు. చెడడ్వాడు తన హృదయంలోని చెడడ్ సంపదలో నుండి
చెడడ్వాటిని బయటికి తెసాత్ డు. 36 మనుషులు అజాగతత్గా పలికే
పతి మాటకూ తీరుప్ రోజున లెకక్ చెపప్వలసి ఉంటుందని మీతో
చెబుతునాన్ను. 37 నీ మాటలను బటిట్ నువువ్ నీతిపరుడివని తీరుప్
పొందుతావు. నీమాటలను బటేట్ నీవు శికష్ పొందుతావు.”
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యోనా సూచన. యేసు తన మరణ పునరుతాథ్ నాలను
పకటించడం

లూకా 11:24-26
38 అపుప్డు ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లోల్ కొందరు

ఆయనకు జవాబిసూత్ , “బోధకుడా, నువువ్ ఒక సూచక కియ
చేసేత్ చూడాలని ఉంది” అనాన్రు. ఆయన ఇలా అనాన్డు,
39 “వయ్భిచారు న ఈ దురామ్రగ్పు తరం వారు సూచక కియ
అడుగుతునాన్రు. యోనా పవక గురించిన సూచక కియ తపప్
ఏ సూచక కియావారికి ఇవవ్బడదు.

40యోనామూడురాతింబగళ ళ్పెదద్ చేప కడుపులోఎలాఉనాన్డో
అలాగే మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతింబగళ ళ్ భూగరభ్ంలో
ఉంటాడు. 41 నీనెవె పజలుయోనా పకటన విని పశాచ్తాత్ ప పడాడ్ రు
కాబటిట్ నీనెవె వారు ఈ తరం వారితో నిలబడి తీరుప్ రోజున వారి
మీద నేరం మోపుతారు. చూడండి,యోనా కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు.

42 తీరుప్ రోజున ద ణ దేశపు రాణి ఈ తరం వారితో నిలబడి
వారి మీద నేరం మోపుతుంది. ఆమె సొలొమోను జాఞ్ నం వినడానికి
ఎంతో దూరం నుండి వచిచ్ంది. అయితేచూడండి,సొలొమోను కంటే
గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

43“అపవితాతమ్ ఒక వయ్కిని వదిలిపోయినతరువాతఅదివిశాంతి
కోసం నీళ ళ్ లేని పాంతాలోల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. 44 దానికి
విశాంతి దొరకదు. అపుప్డది ‘నేను విడిచి వచిచ్న నా ఇంటికి తిరిగి
వెళిళ్పోతాను’ అనుకుని వచిచ్, ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ లేక అది ఊడిచ్
చకక్గా సరిద్పెటిట్ ఉండడం చూసుత్ ంది. 45 అపుప్డది వెళిళ్ తనకంటే
చెడడ్ న మరో ఏడు దయాయ్లను వెంటబెటుట్ కుని వసుత్ ంది. అవనీన్
అకక్డే నివాసముంటాయి. అందుచేత ఆ వయ్కి చివరి సిథ్తి మొదటి
దాని కంటే అధావ్నన్ం అవుతుంది. ఈ దుషట్తరం వారికీ అలాగే
అవుతుంది.”
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సరికొతత్ సంబంధాలు
మారుక్ 3:31-35; లూకా 8:19-21

46 ఆయన పజలతో ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగా, ఆయన తలీల్
సోదరులూ ఆయనతోమాటాల్ డాలని వచిచ్ బయటనిలబడిఉనాన్రు.
47అపుప్డొకడు, “నీ తలీల్ నీ సోదరులూ నీతోమాటాల్ డాలని బయట
నిలబడి ఉనాన్రు” అని ఆయనతో చెపాప్డు. 48 అందుకాయన
తనతో ఈ సంగతి చెపిప్న వాణిణ్ చూసి, “నా తలిల్ ఎవరు? నా
సోదరులెవరు?” అని చెపిప్ 49 తన శిషుయ్ల పు చెయియ్ చాపి, “నా
తలిల్, నా సోదరులు వీరే! 50 నా పరలోకపు తండి ఇషట్ం చొపుప్న
చేసేవాడేనాసోదరుడు,నాసోదరి,నాతలిల్” అనాన్డు.

13
పరలోక రాజయ్ మరామ్లు. 1. వితత్నాలు
మారుక్ 4:1-20; లూకా 8:4-15

1 ఆ రోజు యేసు ఇంటోల్ నుండి వెళిళ్ సముదం ఒడుడ్ న
కూరుచ్నాన్డు. 2 పజలు పెదద్ గుంపులుగా తన చుటూట్ చేరినపుడు
ఆయనపడవఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. పజలంతాఒడుడ్ న నిలుచునాన్రు.

3 ఆయన వారిని చూసి చాలా సంగతులు ఉపమాన రీతిగా
చెపాప్డు. ఆయన వారితో, “వితత్నాలు చలేల్వాడు చలల్డానికి
బయలుదేరాడు.

4 అతడు వితత్నాలు చలుల్ తూ ఉంటే కొనిన్ వితత్నాలు దారి
పకక్న పడాడ్ యి. పకష్ులు వచిచ్ వాటిని మింగివేశాయి. 5 కొనిన్
వితత్నాలు మటిట్ ఎకుక్వగా లేని రాతి నేలమీద పడాడ్ యి. అకక్డ
మటిట్ లోతుగా లేకపోవడం చేత అవి వెంటనే మొలకెతాత్ యిగానీ,
6 ఎండ వచిచ్నపుప్డు అవి మాడిపోయి వేరులు లేకపోవడంతో
ఎండిపోయాయి.

7కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్ కంపలోల్ పడాడ్ యి. ముళళ్ కంపలు ఎదిగి
వాటిని అణిచి వేశాయి. 8మరికొనిన్ వితత్నాలు మంచి నేల పడి
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పంటకు వచాచ్యి. వాటిలోకొనిన్ వంద రెటుల్ , కొనిన్ అర రెటుల్ , కొనిన్
ము రెటుల్ ఫలించాయి. 9చెవులునన్వాడు విను గాక!” అనాన్డు.

10 తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్, “నీవు ఉపమానాలతో ఎందుకు
వారితో మాటాల్ డుతునాన్వు?” అని అడిగారు. ఆయన వారికి
జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, 11 “పరలోక రాజయ్ మరామ్లు గహించే
భాగయ్ం దేవుడు మీకు అనుగహించాడు, వారికి అనుగహించలేదు.
12 కలిగిన వాడికి ఇంకా ఎకుక్వ ఇవవ్డం జరుగుతుంది. అతనికి
సమృదిధ్గా ఉంటుంది. లేని వాని నుంచి అతని దగగ్ర ఉనన్ కొంచెం
కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంది. 13 ఇందుకోసమే నేను వారికి
ఉపమానాలతో బోధిసుత్ నాన్ను. వారు చూసుత్ నాన్రు గానీ నిజానికి
చూడరు. వింటునాన్రు గానీ నిజానికి వినరు, అరథ్ం చేసుకోరు.
14యెషయాచెపిప్న పవచనం వీరి విషయంలో నెరవేరింది.
‘మీరు వినడానికి వింటారు గాని గహించనే గహించరు.
చూడడానికి చూసాత్ రు గాని ఏమాతం తెలుసుకోరు.
15ఈ పజలహృదయం బండబారిపోయింది.
వారికి చెముడు వచిచ్నటుట్ గా ఉంది.
వారి కళ ళ్ మూసుకుపోయాయి.
వారు కళాళ్రా చూసి, చెవులారా విని,హృదయంతో గహించి,
మనసు తిపుప్కుని నా వలన బాగుపడే వీలు లేకుండా

అయిపోయింది.’
16 “అయితే మీ కళ ళ్ చూసుత్ నాన్యి కాబటిట్ అవి

ధనయ్మయాయ్యి. మీ చెవులు వింటునాన్యి, కాబటిట్ అవి
ధనయ్మయాయ్యి. 17చాలామంది పవకలూ నీతిమంతులూ మీరు
చూసుత్ నన్వాటిని చూడాలని ఆశించారు గానీ చూడలేక పోయారు.
మీరు వింటునన్ వాటిని వినాలనుకునాన్రు గానీ వినలేకపోయారని
మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

18 “వితత్నాలు చలేల్ వాడి గురించిన ఉపమానం అరథ్ం వినండి.
19 ఎవ నా రాజయ్ం గురించిన వాకుక్ విని కూడా గహించకపోతే
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దుషుట్ డు వచిచ్ అతని హృదయంలో పడిన వితత్నాలను ఎతుత్ కు
పోతాడు. దారిపకక్న చలిల్న వితత్నాలు వీరే. 20 రాతినేలను
చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే, వాకయ్ం విని వెంటనే సంతోషంతో దానిన్
అంగీకరించేవారు. 21అయితే అతనిలో వేరు లేకపోవడంతో అతడు
కొదిద్ కాలమే నిలిచి ఉంటాడు. వాకయ్ం కారణంగా కషాట్ లు గానీ
హింసలు గానీ కలగగానే తొటుపడిపోతాడు. 22 ముళళ్ మొకక్లోల్
చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే,వాకయ్ం వింటారు గానీఈలోక చింతలూ,
సంపదలోని మోసమూ ఆ వాకాయ్నిన్ అణచివేసాత్ యి. కాబటిట్ వారు
ఫలించకుండాపోతారు. 23మంచి నేల చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే,
వాకుక్ విని దానిన్ అరథ్ం చేసుకునేవాడు. అలాటి వారు నిజంగా
ఫలించి వృదిధ్ పొందుతారు. కొందరు వంద రెటుల్ , కొందరు అర రెటుల్ ,
మరికొందరు ము రెటుల్ ఫలిసాత్ రు.”

రెండవమరమ్ం. గోదుమ చేలో కలుపుమొకక్లు
మతత్యి 13:24-30; 13:36-43

24 ఆయన మరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు, “పరలోక
రాజయ్ం తన పొలంలో మంచి వితత్నాలు చలిల్ంచిన తులా ఉంది.
25 మనుషులు నిదపోతూ ఉంటే అతని శతువు వచిచ్ గోదుమల
మధయ్ కలుపుమొకక్ల వితత్నాలు చలిల్ పోయాడు.

26 మొకక్లు పెరిగి కంకులు వేసినపుప్డు ఆ కలుపు మొకక్లు
కూడా కనిపించాయి. 27 అపుప్డు ఆ తు పనివారు అతని దగగ్రికి
వచిచ్ ‘అయాయ్, నువువ్ నీ పొలంలో మంచి వితత్నం చలిల్ంచావు
గదా, అందులో కలుపు మొకక్లు ఎలా వచాచ్యి?’ అని అడిగారు.
28 ‘ఇది పగవాడు చేసిన పని’ అని అతడు వారితో అనాన్డు. ఆ
పనివారు ‘మేము వెళిళ్ ఆ కలుపు మొకక్లను పీకేయమంటారా?’
అని అతనిన్ అడిగారు. 29 అందుకు ఆ యజమాని, ‘వదుద్ .
కలుపు మొకక్లను పీకితే వాటితోబాటు గోదుమ మొకక్లనుకూడా
పెళల్గిసాత్ రేమో. 30 కోతకాలం వరకూ రెంటినీ కలిసి పెరగనివవ్ండి.
కోతకాలంలోమొదట కలుపుమొకక్లనుపోగు చేసికాలిచ్వేయడానికి
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కటట్లు కటట్ండి. గోదుమలను నా గిడడ్ంగిలో చేరచ్ండి, అని కోత కోసే
వారికి చెబుతాను’ అనాన్డు.”

మూడవమరమ్ం. ఆవ గింజ
మారుక్ 4:30-32

31ఆయనమరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు. “పరలోకరాజయ్ం
ఇలాఉంది. ఒకడు తనపొలంలోఒక ఆవ వితత్నంనాటాడు. 32అది
వితత్నాలనిన్టిలో చినన్దే గాని పెరిగినపుప్డు కూర మొకక్లనిన్టినీ
మించిన పెదద్ చెటుట్ అవుతుంది. పకష్ులు వచిచ్ దాని కొమమ్లోల్ గూళ ళ్
కటుట్ కుంటాయి.”

నాలుగవ మరమ్ం. పొంగజేసే పదారథ్ం
లూకా 13:20-21

33ఆయన ఇంకొక ఉపమానంవారితోచెపాప్డు, “పరలోకరాజయ్ం
ఒక సీ మూడు మానికల పిండిలో వేసి కలిపి అది అంతా పులిసేలా
చేసిన పులిపిండిలాగాఉంది.”
34-35 “నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానాలతోబోధిసాత్ ను.
లోకం సృషిట్ మొదలుకొని రహసయ్ంగా ఉండిపోయిన విషయాలు

చెబుతాను.”
అని పవక చెపిప్న మాట నెరవేరేలా యేసు ఈ సంగతులనీన్

పజలకు ఉపమానాలతో బోధించాడు. ఉపమానం లేకుండా ఆయన
వారికి దేనీన్ బోధించలేదు.

గోదుమ, కలుపుమొకక్ల ఉపమానం వివరణ
36 అపుప్డాయన పజలను పంపివేసి, ఇంటోల్ కి వెళిళ్నపుప్డు

ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పొలంలోని కలుపు
మొకక్లను గురించిన ఉపమానం అరథ్ం మాకు చెపుప్” అని
అడిగారు. 37 అందుకాయన ఇలా అనాన్డు, “మంచి వితత్నం
చలేల్ది మనుషయ్ కుమారుడు. 38 పొలం ఈ లోకం. మంచి
వితత్నాలు పరలోక రాజాయ్నికి సంబంధించిన వారు. కలుపు
మొకక్లు దుషుట్ ని సంబంధులు. 39 వాటిని చలేల్ ఆ శతువు
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సాతాను. కోతకాలం లోకాంతం. కోత కోసే వారు దేవదూతలు.
40 కలుపుమొకక్లను పోగుచేసిమంటలోల్ కాలిచ్నటేట్ ఈలోకాంతంలో
జరుగుతుంది. 41మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపుతాడు.
వారాయన రాజయ్ంలో నుండి పాపానికి కారణమయేయ్ పతి దానినీ
దురామ్రగ్ం చేసే వారందరినీ సమకూరిచ్ అగిన్గుండంలో పడవేసాత్ రు.
42అకక్డ ఏడుపూ పళ ళ్ కొరుకోక్వడమూ ఉంటాయి. 43అపుప్డు
నీతిమంతులు తమ తండి రాజయ్ంలో సూరుయ్ని లాగా పకాశిసాత్ రు.
వినగలిగే చెవులునన్వాడు విను గాక.

ఐదవమరమ్ం. భూమిలో ని పత్ నిధి
44 “పరలోకరాజయ్ం పొలంలో దాచిన నిధి లాగా ఉంది. ఒక

మనిషి దానిన్ చూసి దాచి పెటిట్ , అది దొరికిన సంతోషంతో వెళిళ్,
తనకునన్దంతా అమిమ్ ఆపొలం కొంటాడు.

ఆరవమరమ్ం. ఆణిముతయ్ం
45 “పరలోకరాజయ్ం మంచి ముతాయ్లను కొనడానికి వెతుకుతునన్

ఒక వాయ్పారసుత్ డి లాగా ఉంది. 46 అతడు చాలా విలు న ఒక
ముతయ్ం కనబడగానే పోయి తనకు ఉనన్దంతా అమేమ్సి దానిన్
కొనుకుక్ంటాడు.

ఏడవమరమ్ం. లాగే వల
47 “పరలోకరాజయ్ం సముదంలో వేసే వలను పోలి ఉంది.

అందులో రకరకాల చేపలు పడతాయి. 48 అది నిండినపుప్డు
తీరానికి లాగి, కూరుచ్ని మంచి వాటిని గంపలోల్ వేసుకుని పనికి రాని
వాటిని విసిరి పారేసాత్ రు. 49అలాగే ఈ లోకాంతంలో జరుగుతుంది.
దేవ దూతలు వచిచ్ నీతిమంతులోల్ నుండి దుషుట్ లను వేరు చేసి,
50 వారిని అగిన్ గుండంలో పడవేసాత్ రు. అకక్డ ఏడుపూ పళ ళ్
కొరుకోక్వడం ఉంటాయి. 51వీటిననిన్టిని మీరు గహించారా?” అని
ఆయన వారిని అడిగినపుప్డు వారు జవాబిసూత్ , “గహించాము”
అనాన్రు. 52 ఆయన, “అందువలన దేవుని రాజాయ్నిన్ గురించి
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ఉపదేశం పొందిన పతి ధరమ్శాస పండితుడూ తన ఖజానాలో నుండి
కొతత్ వాటినీ పాత వాటినీ బయటికి తెచేచ్ ఇంటి యజమానిలాగా
ఉనాన్డు” అనివారితో చెపాప్డు.

యేసు నజరేతు తిరిగి రాక. మళీల్ తిరసాక్రం
మారుక్ 6:1-6; లూకా 4:16-32

53-54యేసుఈఉపమానాలుచెపిప్ఊరుకునన్ తరువాత,ఆయన
అకక్డ నుండి వెళిళ్ తన సొంత ఊరు వచిచ్, సమాజ మందిరాలోల్
వారికి బోధిసూత్ ఉనాన్డు. వారు ఆశచ్రయ్పడి, “ఈ జాఞ్ నం, ఈ
అదుభ్తాలు ఇతనికి ఎకక్డ నుంచి వచాచ్యి? 55 ఇతడు వడంగి
కొడుకు కాడా? ఇతని తలిల్ పేరు మరియకాదా? యాకోబు,యోసేపు,
సీమోను, యూదా అనే వారు ఇతని సోదరులు కారా? 56 ఇతని
సోదరీలంతామనతోనే ఉనాన్రు కదా! ఇతనికి ఇవనీన్ ఎకక్డ నుండి
వచాచ్యి?” అని చెపుప్కుని ఆయన విషయంలో అభయ్ంతరపడాడ్ రు.

57 అయితే యేసు, “ఒక పవక తన సవ్దేశంలో, తన సొంత
ఇంటోల్ తపప్ మిగతా అనిన్ చోటాల్ ఘనత పొందుతాడు” అని వారితో
చెపాప్డు. 58 వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్ ఆయన అకక్డ ఎకుక్వ
అదుభ్తాలు చేయలేదు.

14
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను వధ
మారుక్ 6:14-29; లూకా 9:7-9

1 ఆ సమయాన రాషాట్ ర్ధికారి హేరోదు యేసు గురించిన వార
విని, 2 “ఇతడు బాపిత్సమిచేచ్యోహాను, చనిపోయి తిరిగి లేచాడు.
అందుకే అతని దావ్రా అదుభ్తాలు జరుగుతునాన్యి” అని తన
సేవకులతో చెపాప్డు. 3 అంతకు పూరవ్ం, “నీవు నీ సోదరుడు
ఫిలిపుప్ భారయ్ హేరోదియను ఉంచుకోవడం నాయ్యం కాదు” అని
యోహాను చెపిప్నందుకు 4హేరోదు ఆమెకోసంయోహానును బంధించి
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దులో వేయించాడు. 5హేరోదు అతనిన్ చంపాలనుకునాన్డు గాని
పజలు అతనిన్ పవకగాభావించారు కాబటిట్ వారికి భయపడాడ్ డు.

6హేరోదు పుటిట్న రోజునహేరోదియ కూతురు వారి ఎదుట నాటయ్ం
చేసిహేరోదును మెపిప్ంచింది. 7కాబటిట్ ఆమె ఏమిఅడిగినా ఇసాత్ నని
అతడు ఒటుట్ పెటిట్ మాట ఇచాచ్డు. 8తన తలిల్ ఆమెకిచిచ్న సూచన
పకారం, “బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను తల ఇకక్డ పళెళ్ంలో పెటిట్ నాకు
ఇపిప్ంచు” అని అడిగింది. 9 ఆమె అభయ్రధ్నకు రాజు ఎంతో కలత
చెందినాతాను ఇచిచ్నమాటకోసం,తనతోబాటు విందులో కూరుచ్నన్
వారి కోసం అలా జరగాలని ఆజాఞ్ పించాడు. 10 భటులను పంపి
దులో ఉనన్యోహాను తల నరికించాడు.
11 వారు అతని తల ఒక పళెళ్ంలో పెటిట్ తెచిచ్ ఆ అమామ్యికి

ఇచాచ్రు. ఆమె తన తలిల్కి ఇచిచ్ంది. 12యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్
శవానిన్ తీసుకుపోయిపాతిపెటాట్ రు. ఆతరువాతయేసు దగగ్రికి వెళిళ్
ఈ సంగతి తెలియజేశారు.

13యేసు పడవ ఎకిక్, అకక్డనుంచి నిరజ్న పదేశానికి ఏకాంతంగా
వెళిళ్పోయాడు. పజలు ఆ సంగతి విని, పటట్ణాల నుంచి కాలి
నడకన ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 14 యేసు పడవ దిగి ఆ పెదద్
గుంపును చూశాడు. ఆయన వారిమీద జాలిపడి వారి రోగాలను
బాగు చేశాడు.

యేసు ఐదు వేలమంది ఆకలి తీరచ్డం
మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14

15సాయంకాలం అయినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్, “ఇది నిరజ్న పదేశం. ఇపప్టికే పొదుద్ పోయింది. ఈ పజలు
గామాలోల్ కి వెళిళ్ ఆహారం కొనుకోక్డానికి వారిని పంపి వెయియ్”
అనాన్రు. 16యేసు వారితో, “వారు వెళళ్నకక్ర లేదు, మీరే వారికి
భోజనం పెటట్ండి” అనాన్డు. 17 వారు, “ఇకక్డ మన దగగ్ర ఐదు
రొటెట్లూ రెండు చేపలూతపప్ ఇంకేమీలేవు”అనిఆయనతోఅనాన్రు.
18 అందుకు ఆయన, “వాటిని నా దగగ్రికి తీసుకు రండి” అనాన్డు.
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19పజలు పచిచ్కమీద కూరోచ్వాలనిఆదేశించాడు. అపుప్డు ఆఐదు
రొటెట్లు, రెండు చేపలు చేతిలో తీసుకుని ఆకాశం పు చూసి దీవించి
ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు. శిషుయ్లు పజలకు వడిడ్ంచారు.

20 వారంతా తిని సంతృపిత్ చెందిన తరువాత మిగిలిపోయిన
ముకక్లు పోగుచేసేత్ మొతత్ం పనెన్ండు గంపలు నిండాయి. 21 సీలూ
పిలల్లూ గాక పురుషులే సుమారు ఐదు వేలమంది తినాన్రు.

యేసు నీటి నడవడం, పేతురు అలప్ విశావ్సం
మారుక్ 6:45-56;యోహా 6:15-21

22 యేసు వెంటనే శిషుయ్లను తనకంటే ముందుగా ఆవలి
తీరానికి వెళళ్మని పడవ ఎకిక్ంచాడు. 23 ఆయన ఆ పజలను
పంపివేసిన తరువాత, పారథ్న చేయడానికి ఏకాంతంగా కొండ
ఎకిక్పోయాడు. సాయంకాలం అయినపుప్డు ఆయన ఒంటరిగా
ఉనాన్డు. 24అపప్టికి ఆ పడవ సముదం మధయ్లో ఉంది. ఎదురు
గాలితో అలలు పడవను కొడుతూ ఉంటే ఆ తాకిడికి అది వారి
అదుపు తపిప్ కొటుట్ కుపోతూ ఉంది.

25 రాతి నాలుగవ జామున ఆయన సముదం మీద నడుసూత్
వారి దగగ్రికి వచాచ్డు. 26 ఆయన సముదం మీద నడవడం
చూసి శిషుయ్లు భయపడిపోయి, దయయ్ం అనుకుని గాబరాగా
కేకలు వేశారు. 27 వెంటనే యేసు, “ రయ్ం తెచుచ్కోండి. నేనే,
భయపడవదుద్ ” అనాన్డు. 28 పేతురు, “పభూ, నీవే అయితే
నీళల్ మీద నడిచి నీ దగగ్రికి రావడానికి నాకు అనుమతినివువ్”
అని ఆయనతో అనాన్డు. 29 యేసు “రా” అనాన్డు. పేతురు
పడవ దిగి యేసు దగగ్రికి వెళళ్డానికి నీళళ్ మీద నడిచాడు గాని
30గాలిని చూసి భయపడి మునిగిపోతూ, “పభూ, ననున్ ర ంచు”
అని కేకలు వేశాడు. 31వెంటనేయేసు చెయియ్చాపిఅతని పటుట్ కుని,
“అలప్విశావ్సీ, ఎందుకు సందేహపడాడ్ వు?” అనాన్డు.
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32యేసు, పేతురు పడవలో పవేశించగానే ఆ గాలి ఆగిపోయింది.
33అపుప్డు పడవలో ఉనన్ శిషుయ్లు వచిచ్, “నువువ్ నిజంగా దేవుని
కుమారుడివి” అని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించారు.

34 వారు అవతలి ఒడుడ్ కు వెళిళ్ గెనేన్సరెతు పాంతానికి
చేరుకునాన్రు. 35అకక్డి పజలు ఆయనను గురుపటిట్ , చుటుట్ పకక్ల
ఉనన్ ఆపాంతమంతటికీ కబురు పంపి రోగులందరినీ ఆయన దగగ్రికి
రపిప్ంచారు. 36 “వీరిని నీ వసపు చెంగుమాతమేముటట్నివువ్” అని
ఆయనను బతిమాలారు. ముటిట్న వారంతాబాగయాయ్రు.

15
యేసు శాసులను, పరిసయుయ్లను విమరిశ్ంచడం
మారుక్ 7:1-23

1 ఆ రోజులోల్ యెరూషలేము నుండి ధరమ్శాస పండితులూ,
పరిసయుయ్లూ వచిచ్, 2“నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుకోక్కుండాభోజనం
చేసూత్ మన పెదద్లు ఏరాప్టు చేసిన సంపదాయానిన్ పాటించడం
లేదేంటి?” అనియేసుని అడిగారు.

3 అందుకు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు మీ
సంపదాయం కోసం దేవుని ఆజఞ్నే మీరుతునాన్రు. 4 ఎలాగంటే
తలిల్దండులను ఘనపరచమనీ, తండిని గాని తలిల్ని గాని
దూషించేవాడికి శికష్ మరణమేననీ దేవుడు చెపాప్డు. 5 కాని మీరు
మాతంఎవ నాతనతండితో,తలిల్తోనానుండిమీకు ఏ నాలాభం
కలుగుతూ ఉంటే దానిన్ దేవునికి ఇచేచ్శాను అని చెబితే అతడు ఇక
నుండి తన తలిల్దండులను పటిట్ంచుకోనకక్ర లేదని చెబుతారు. 6ఆ
విధంగా మీరు మీ సంపదాయాల కోసం దేవుని మాటను పకక్న
పెటేట్శారు.

7-9 వేష ధారులారా, ‘ఈ పజలు తమ పెదాలతో ననున్
గౌరవిసుత్ నాన్రు గాని వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది.
వారు ననున్ వయ్రథ్ంగా ఆరాధిసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటే, మనుషులు
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పవేశపెటిట్న పదధ్తులనే దేవుని సిదాధ్ ంతాలుగా వారు బోధిసాత్ రు’ అని
యెషయాపవకమిమమ్లిన్ గురించి సరిగానే చెపాప్డు.”

10 ఆయన పజలందరినీ పిలిచి, “మీరు తెలుసుకోవలసింది
ఏమంటే, 11ఒక వయ్కి నోటిలోకి వెళేళ్ది అతనినేమీఅపవితపరచదు.
నోటి నుండి బయటికి వచేచ్దే మనిషిని అపవితపరుసుత్ ంది” అని
చెపాప్డు. 12 అపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్, “నీకు తెలుసా?
పరిసయుయ్లు నీమాటలువినిచాలానొచుచ్కునాన్రు”అనిఆయనతో
అనాన్రు. 13 ఆయన, “పరలోకపు తండి నాటని పతి మొకక్నూ
పీకివేయడం జరుగుతుంది. 14 వారి జోలికి వెళళ్వదుద్ . వారు
గుడిడ్వారు. వేరే గుడిడ్వారికి దారి చూపించడానికి పయతిన్సాత్ రు. ఒక
గుడిడ్వాడు మరో గుడిడ్వాడికి దారి చూపిసేత్ వారిదద్రూ కలిసి గుంటలో
పడతారు కదా” అనాన్డు.

15అందుకు పేతురు, “ఈఉపమానభావంమాకువివరించు”అని
ఆయనను అడిగాడు. 16అపుప్డాయన, “మీరు ఇంకా అవివేకంగా
ఉనాన్రా? 17నోటిలోకిపోయేదంతాకడుపులోపడిబయటకు విసరజ్న
అయిపోతుంది. 18కాని నోటి నుండి బయటికి వచేచ్వి హృదయంలో
నుండి వసాత్ యి. అవే మనుషులను అపవితపరుసాత్ యి. ఇది కూడా
మీకు తెలియలేదా? 19 హృదయంలో నుండే చెడు ఆలోచనలు,
హతయ్లు, వయ్భిచారాలు, ంగిక దురీన్తి, దొంగతనాలు, అబదధ్
సా య్లు, వదూషణలువసాత్ యి. 20మనిషినిఅపవితపరచేవిఇవే
గానీ చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం చేయడం కాదు” అని వారితో
చెపాప్డు.

సురోఫెనికయ సీ కూతురు సవ్సథ్త
మారుక్ 7:24-30

21 యేసు బయలుదేరి తూరు, సీదోను పాంతాలకు వెళాళ్డు.
22అపుప్డు అకక్డ నివసించే కనానుజాతి సీ ఒకామెవచిచ్, “పభూ,
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దావీదు కుమారా, ననున్ కరుణించు. నా కూతురికి దయయ్ం పటిట్
విపరీతంగాబాధ పెడుతునన్ది” అని పెదద్గా అరిచి చెపిప్ంది.

23 కానీ ఆయన ఏమీ బదులు పలకలేదు. అపుప్డు ఆయన
శిషుయ్లు, “ఈమె కేకలు వేసూత్ మన వెంటే వసుత్ నన్ది, ఈమెని
పంపించెయియ్” అని ఆయనను వేడుకునాన్రు. 24 దానికి ఆయన,
“దేవుడు ఇశాయేలు వంశంలో తపిప్పోయిన గొరెల దగగ్రకే ననున్
పంపించాడు, ఇంకెవరి దగగ్రకూ కాదు” అని జవాబిచాచ్డు.
25 అయినా ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్, “పభూ, నాకు సహాయం
చెయియ్” అంది. 26 ఆయన, “పిలల్లు తినే రొటెట్ను కుకక్పిలల్లకి
పెటట్డం సరి కాదు” అని ఆమెతో అనాన్డు. 27 ఆమె, “పభూ,
నిజమే! కాని కుకక్పిలల్లు తం తమ యజమాని భోజనం బలల్
నుండి కింద పడేముకక్లు తింటాయి కదా” అంది.

28అందుకు యేసు, “నీ నమమ్కం గొపప్దమామ్. నీవు కోరుకునన్టేట్
నీకు జరుగుతుంది”అనిఆమెతోచెపాప్డు. సరిగాగ్ ఆగంటలోనేఆమె
కుమారెబాగుపడింది.

యేసు అనేకమందినిబాగు చేయడం
మారుక్ 7:31-37

29యేసు అకక్డ నుండి బయలుదేరి, గలిలయ సముదం పకక్గా
ఉనన్ ఒక కొండ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. 30పజలు గుంపులు గుంపులుగా
అనేకమందికుంటివారిని, గుడిడ్వారిని,మూగవారిని,వికలాంగులను,
ఇంకా అనేక రోగాలునన్ వారిని తీసుకు వచిచ్ ఆయన పాదాల
దగగ్ర ఉంచారు. ఆయన వారిని బాగుచేశాడు. 31 మూగవారు
మాటాల్ డటం, వికలాంగులు బాగుపడటం, కుంటివారు నడవటం,
గుడిడ్వారికి చూపు రావడం చూసి పజలు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. వారంతా
ఇశాయేలీయుల దేవునికి సుత్ తులు చెలిల్ంచారు.

నాలుగు వేలమందికి ఆహారం
మారుక్ 8:1-9
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32అపుప్డుయేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి, “ఈపజలమీదనాకు
జాలిగాఉంది. మూడు రోజుల నుండి వీరునా దగగ్రే ఉనాన్రు. వారికి
తినడానికి ఏమీ లేదు. వాళళ్ను ఆకలితో పంపటం నాకిషట్ం లేదు.
అలా పంపివేసేత్ వారు దారిలోనే సప్ హ తపిప్ పోతారేమో” అనాన్డు.
33 ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమందికి సరిపడిననిన్ రొటెట్లు ఈ అడవి
పాంతంలో ఎకక్డ దొరుకుతాయి?” అనాన్రు. 34యేసు, “మీ దగగ్ర
ఎనిన్ రొటెట్లునాన్యి?” అనివారిని అడిగాడు. వారు, “ఏడు రొటెట్లు,
కొనిన్ చినన్ చేపలు ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.

35 అపుప్డు యేసు “నేల మీద కూరోచ్ండి” అని ఆ పజలకి
ఆజాఞ్ పించి, 36 ఆ ఏడు రొటెట్లు, ఆ చేపలు పటుట్ కుని దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచి వాటిని ముకక్లు చేసి తన శిషుయ్లకిచాచ్డు.
శిషుయ్లు ఆ పజలకు వాటిని పంచిపెటాట్ రు. 37 వారంతా
కడుపారా తినన్ తరువాత అకక్డ ఏడు గంపల నిండుగా ముకక్లు
మిగిలిపోయాయి. 38 సీలు, పిలల్లు కాకుండా కేవలం పురుషులే
నాలుగువేల మంది తినాన్రు. 39తరువాత ఆయన ఆ పజలందరినీ
పంపివేసి, పడవమీదమగదాను పాంతానికి వచాచ్డు.

16
అంధమతనాయకులనుయేసు విమరిశ్ంచడం
మారుక్ 8:1-12

1 అపుప్డు పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను
పరీ ంచడానికి తమ కోసం పరలోకం నుండి ఒక అదుభ్తం
చెయయ్మని అడిగారు. 2 ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు,
“సాయంకాలం ఆకాశం ఎరగా ఉంది కాబటిట్ వరష్ం కురవదనీ,
3అదే ఆకాశం ఉదయం ఎరగా, మబుబ్లతో ఉంది కాబటిట్ గాలివాన
వసుత్ ందనీ మీరు చెబుతారు కదా. ఆకాశంలోని సూచనలు మీకు
తెలుసు గాని ఈ కాలాల సూచనలుమాతం గురించలేరు.
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4 సూచక కియలు అడిగే ఈ తరం దుషట్తవ్ంతో, వయ్భిచారంతో
నిండి ఉంది. యోనా పవక గురించినది తపప్ మరే సూచనా ఈ
తరానికి ఇవవ్డం జరగదు.” ఆ వెంటనే ఆయన వారిని విడిచి
వెళిళ్పోయాడు.

5 అవతలి ఒడుడ్ కు చేరినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు రొటెట్లు
తెచుచ్కోవడం మరిచ్పోయారు. 6 అపుప్డు యేసు, “పరిసయుయ్లు,
సదూద్ కయుయ్లు అనేపొంగజేసేపిండిని గురించిజాగతత్ పడండి”అని
వారితో అనాన్డు. 7 అయితే శిషుయ్లు “మనం రొటెట్లు తేకపోవడం
చేత ఇలా అనాన్డు” అని తమలో తాము చరిచ్ంచుకునాన్రు.
8యేసుకు అది తెలిసి, “అలప్విశావ్సులారా, మీరు రొటెట్లు తీసుకు
రాని విషయం గురించి ఎందుకు ఆలోచిసుత్ నాన్రు?

పొంగజేసే పదారధ్ం వివరణ
మారుక్ 13-21

9 “మీరింకా గహించలేదా? ఐదు రొటెట్లు ఐదు వేలమంది
తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్ గంపలు ఎతాత్ రో, 10 ఏడు రొటెట్లు
నాలుగు వేలమంది తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్ గంపలు ఎతాత్ రో
అవేమీ మీకు గురు లేదా? 11 నేను మీతో మాటాల్ డింది రొటెట్లను
గురించి కాదని ఎందుకు గహించరు? పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు
అనే పొంగజేసేపిండిని గురించి జాగతత్ పడండి” అని వారితో
చెపాప్డు. 12 అపుప్డు రొటెట్లోల్ వాడే పొంగజేసే పదారాథ్ నిన్
గురించి కాక పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు చేసే బోధ విషయంలో
జాగతత్పడమని ఆయన తమతో చెపాప్డని శిషుయ్లు గహించారు.

పేతురు విశావ్స పకటన
మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21;యోహా 6:68-69

13 యేసు సరయ ఫిలిపీప్ పాంతాలకు వచిచ్నపుడు తన
శిషుయ్లను ఇలా అడిగాడు, “మనుషయ్ కుమారుడు ఎవరని పజలు
మాటాల్ డుకుంటునాన్రు?” 14వారు, “కొందరేమో నీవు బాపిత్సమిచేచ్
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యోహానువనీ, మరి కొందరు ఏలీయావనీ, కొందరు యిరీమ్యావనీ,
లేక ఎవరో ఒక పవకవనీ అనుకొంటునాన్రు” అనాన్రు. 15 “అయితే
మీరు నేనెవరినని భావిసుత్ నాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు.
16 వెంటనే సీమోను పేతురు, “నీవు అభిషికుడివి! సజీవు న
దేవుని కుమారుడివి!” అని చెపాప్డు.

‘సంఘము’మొటట్మొదటి పసాత్ వన
17 అందుకు యేసు అతనితో ఇలా అనాన్డు, “యోనా కుమారా,

సీమోనూ,నీవుధనుయ్డివి. ఎందుకంటేఈసతయ్ంనీకు వెలల్డిచేసింది
పరలోకంలోని నా తండే గాని మానవ మాతులు కాదు. 18 ఇంకో
విషయం, నీవు పేతురువి. ఈ బండమీద నా సంఘానిన్ నిరిమ్సాత్ ను.
పాతాళ లోకపు దావ్రాలు దానిన్ ఎదిరించి నిలబడలేవు. 19 పరలోక
రాజయ్పు తాళాలు నీకిసాత్ ను. నీవు భూమి మీద దేనిని బంధిసాత్ వో
దానిన్ పరలోకంలోబంధించడం, దేనినివిడిపిసాత్ వోదానిన్ పరలోకంలో
విడిపించడం జరుగుతుంది.” 20 అపుప్డు తానే కీసుత్ అని ఎవరికీ
చెపప్వదద్నియేసు తన శిషుయ్లకు గటిట్గా ఆజాఞ్ పించాడు.

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను ముందుగా చెపప్డం
మారుక్ 8:31-38; లూకా 9:22-27

21 అపప్టినుంచి యేసు తాను యెరూషలేము వెళిళ్ అకక్డి
పెదద్ల, పధాన యాజకుల, ధరమ్శాస పండితుల చేతులోల్ అనేక
హింసలు పొంది, చనిపోయి, మూడవ రోజు తిరిగి సజీవంగా
లేవడం తపప్నిసరి అని తన శిషుయ్లతో చెపప్డం మొదలుపెటాట్ డు.
22అపుప్డుపేతురుఆయనిన్ఒకపకక్కితీసుకుపోయి, “పభూ,అది
నీకు దూరమవుతుంది, నీకలా ఎపప్టికీ జరగదు” అని గదిద్ంపుగా
అనాన్డు. 23 అయితే యేసు పేతురు పు తిరిగి, “సాతానూ, నా
వెనకిక్పో! నువువ్నాకుదారిలోఅడుడ్ బండగాఉనాన్వు. నీవుదేవుని
సంగతుల కాక మనుషుల సంగతుల నే మనసు పెడుతునాన్వు”
అనాన్డు.
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24 అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లతో, “ఎవ నా నాతో కలిసి
నడవాలనుకుంటే, వాడు తనను తాను తిరసక్రించుకుని, తన
సిలువనుమోసుకుంటూ రావాలి. 25తన పాణానిన్ కాపాడుకోవాలని
చూసేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. నా కోసం తన పాణానిన్
కోలోప్యేవాడు దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 26 ఒక మనిషి ఈ
పపంచమంతా సంపాదించుకుని తన పాణానిన్ కోలోప్తే అతనికేం
లాభం? తనపాణానికి బదులుగామనిషి దేనిని ఇవవ్గలడు?

27 మనుషయ్ కుమారుడు తన తండి మహిమతో దూతలను
తోడుకుని వసాత్ డు. అపుప్డు ఆయన పతి వయ్కికీ వాడు చేసిన
పనుల పకారం పతిఫలం ఇసాత్ డు. 28 నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునన్దేమంటే, ఇకక్డ నిలబడి ఉనన్వారిలో కొంతమంది
మనుషయ్ కుమారుడు తన రాజయ్ంతో రావడం చూసేవరకూ
మరణించరు” అని చెపాప్డు.

17
రూపాంతరం
మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-36

1 ఆరు రోజుల తరువాత యేసు పేతురు, యాకోబు, అతని
సోదరుడు యోహానులను తీసుకుని ఎతత్యిన ఒక పరవ్తం మీదికి
వెళాళ్డు. 2వారు చూసూత్ ఉండగానేఆయనరూపంమారిపోయింది.
ఆయనముఖం సూరుయ్డిలాగాపకాశించింది. ఆయనవసాలు కాంతి
లాగా తెలల్నివయాయ్యి. 3అదే కష్ణంలోమోషే, ఏలీయాలుయేసుతో
మాటాల్ డుతూ వారికి కనిపించారు.

4అపుప్డు పేతురుయేసుతో, “పభూ,మనమికక్డే ఉండిపోదాం.
నీకిషట్ తే ఇకక్డ నీకు, మోషేకు, ఏలీయాకు మూడు పాకలు
వేసాత్ ను” అనాన్డు. 5 అతడు మాటాల్ డుతూ ఉండగానే గొపప్
వెలుగుతో నిండిన ఒక మేఘం వారిని కముమ్కుంది. ఆ మేఘంలో
నుండి ఒక సవ్రం వారితో, “ఈయన నా పియ కుమారుడు,
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ఈయనంటే నాకు చాలా సంతోషం. మీరు ఈయన చెపేప్ది వినండి”
అని పలికింది.

6 శిషుయ్లు ఈ మాటలు విని భయంతో బోరాల్ పడిపోయారు.
7 యేసు వారి దగగ్రికి వచిచ్, వారిని తాకి, “భయపడకండి, ఇక
లేవండి” అనాన్డు. 8 వారు కళ ళ్ తెరచి చూసేత్, యేసు తపప్
ఇంకెవరూ వారికి కనబడలేదు.

9 వారు కొండ దిగి వచేచ్టపుప్డు, “మనుషయ్ కుమారుడు
చనిపోయి తిరిగి సజీవు లేచే వరకూ ఈ దరశ్నం మీరు ఎవవ్రితో
చెపప్వదుద్ ” అనియేసు వారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 10అపుప్డు శిషుయ్లు,
“మరి మొదట ఏలీయా రావాలని ధరమ్శాస బోధకులు ఎందుకు
చెబుతునాన్రు?” అని అడిగారు.

11 అందుకు ఆయన ఇలా జవాబిచాచ్డు, “ఏలీయా ముందుగా
వచిచ్ అంతా చకక్బెడతాడనే మాట నిజమే. 12 అయితే నేను
కచిచ్తంగా మీతో చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా ఇపప్టికే వచేచ్శాడు గానీ
వారు అతణిణ్ గురించలేదు. గా, అతణిణ్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ గా
బాధించారు. అదే విధంగా మనుషయ్ కుమారుడు కూడా వారి చేతిలో
బాధలు అనుభవించబోతునాన్డు.” 13 బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను
గురించి ఆయన తమతో చెపాప్డని శిషుయ్లు గహించారు.

శిషుయ్ల అశకత
మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-43

14 వారు కొండ దిగి అకక్డి జనసమూహంలోకి రాగానే
ఒక వయ్కి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయన ఎదుట మోకరించి,
15 “పభూ, నా కొడుకును కనికరించు. వాడు మూరఛ్రోగి. చాలా
బాధపడుతునాన్డు. పదే పదే నిపుప్లోల్ నీళళ్లో పడిపోతుంటాడు.
16 వాణిణ్ నీ శిషుయ్ల దగగ్రికి తీసుకుని వచాచ్ను గాని వారు
బాగుచేయలేక పోయారు” అని చెపాప్డు. 17 అందుకు యేసు,
“వక మారగ్ం పటిట్న విశావ్సం లేని తరమా! నేనెంత కాలం మీతో
ఉంటాను? ఎపప్టి వరకూ మిమమ్లిన్ సహిసాత్ ను? అతణిణ్ నా దగగ్రికి
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తీసుకు రండి” అనాన్డు. 18యేసు ఆ దయాయ్నిన్ గదిద్ంచగానే అది
ఆబాలుణిణ్ విడిచిపెటేట్సింది. వెంటనే అతడు బాగుపడాడ్ డు.

19తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతంగాయేసును కలిసి, “మేమెందుకు
ఆ దయాయ్నిన్ వెళళ్గొటట్లేక పోయాం?” అని అడిగారు.
20 అందుకాయన, “మీ అలప్విశావ్సమే దానికి కారణం. మీకు
ఆవగింజంత విశావ్సం ఉంటే చాలు, ఈ కొండను ఇకక్డ నుండి
అకక్డికి వెళ ళ్ అనగానే అది వెళిళ్పోతుంది అని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 21మీకు అసాధయ్ ంది ఏదీ ఉండదు” అని వారితో
చెపాప్డు.

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను గురించి మళీల్ చెపప్డం
మారుక్ 9:30-32; లూకా 9:43-45

22వారు గలిలయలో ఉనన్పుప్డు యేసు, “మనుషయ్ కుమారుణిణ్
మనుషులచేతికిఅపప్గిసాత్ రు, 23వారుఆయనను చంపుతారు. కానీ
ఆయనమూడవ రోజు సజీవు తిరిగి లేసాత్ డు” అని తన శిషుయ్లతో
చెపిప్నపుప్డు వారు చాలా దుఃఖపడాడ్ రు.

ఆలయం పనున్ అదుభ్తం
మారుక్ 12:13

24 వారు కపెరన్హ ముకు చేరగానే అర షెకెలు పనున్ వసూలు
చేసేవారు పేతురు దగగ్రికి వచిచ్, “మీ గురువుగారు ఈ అర షెకెలు
పనున్ చెలిల్ంచడా?” అని అడిగారు. 25 అతడు, “అవును,
చెలిల్సాత్ డు” అనాన్డు. అతడు ఇంటోల్ కి వెళిళ్ యేసుతో ఆ విషయం
చెపప్కముందేఆయన, “సీమోనూ,ఈభూమిమీదరాజులు సుంకం,
పనున్ ఎవరి దగగ్ర వసూలు చేసాత్ రు? తమ కొడుకుల దగగ్రా లేక
బయటివాళళ్ దగగ్రా?” అని అడిగాడు. 26అతడు, “బయటివాళళ్
దగగ్రే” అని చెపాప్డు. యేసు, “అలా తే కొడుకులు సవ్తంతులే.
27అయినా ఈ పనున్ వసూలు చేసేవారిని ఇబబ్ంది పెటట్కుండా నీవు
సముదానికి వెళిళ్,గాలం వేసి,మొదట పడిన చేపను తీసుకుని దాని
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నోరు తెరువు. దానిలో ఒక షెకెలు నాణెం నీకు దొరుకుతుంది. దానిన్
నాకోసం, నీకోసం వారికి ఇవువ్” అనాన్డు.

18
చినన్ పిలల్ల ఆదరశ్ం
మారుక్ 9:33-37; లూకా 9:46-48

1 ఆ రోజులోల్ నే శిషుయ్లు వచిచ్, “పరలోక రాజయ్ంలో అందరికంటే
గొపప్వాడు ఎవరు?” అని యేసుని అడిగారు. 2 అపుప్డాయన
ఒక చినన్ పిలల్వాణిణ్ పిలిచి, వారి మధయ్లో నిలబెటిట్ ఇలా
అనాన్డు, 3 “మీరు మారుమనసుస్ పొంది చినన్పిలల్లాల్ ంటి వా తేనే
పరలోకరాజయ్ంలో పవేశించగలరని మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.
4కాబటిట్ ఈ చినన్వాడిలాగా ఎవ తే తగిగ్ంచుకుంటాడోవాడే పరలోక
రాజయ్ంలో గొపప్వాడు.

5 5 ఇలాంటి చినన్వారిని నా పేరిట సీవ్కరించేవాడు ననున్
సీవ్కరించినటేట్ . 6 కానీ ననున్ నమిమ్న ఈ చినన్వారిలో ఒకక్డిని
ఎవ నా పాపానికి పేరేపిసేత్ వాడి మెడకి ఒక పెదద్ తిరగలి బండ కటిట్
చాలాలో న సముదంలో పడవేయడం అతనికి మేలు.

7 “నా విషయంలో ఆటంకాలు కలిగించడం లోకానికి తీరుప్కు
కారణమౌతుంది. ఆటంకాలు రాక మానవు. కానీ అవి ఎవరి వలన
కలుగుతాయో, ఆ వయ్కికి శికష్ తపప్దు. 8 నీ చెయియ్ గాని, నీ పాదం
గానినీకుఆటంకంగాఉంటే,దానిన్నరికిపారవెయియ్. రెండు చేతులూ
రెండు పాదాలూ ఉండి నితాయ్గిన్లో పడడం కంటే కుంటివాడుగానో,
అంగహీనుడుగానో జీవంలో పవేశించడం నీకు మంచిది. 9 నీ కనున్
నీకు ఆటంకంగా ఉంటే దానిన్ పెరికి దూరంగా పారవెయియ్. రెండు
కళ ళ్ కలిగి నరకంలోపడడం కంటే ఒకే కంటితోజీవంలోపవేశించడం
నీకు మంచిది.
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10 10 ఈ చినన్పిలల్లోల్ ఎవరినీ తకుక్వగా చూడవదుద్ . వీరిని
కాపాడే దూతలు ఎపప్టికపుప్డు పరలోకంలో నా తండి సనిన్ధిలో
నిలబడి ఆయన పు చూసూత్ ఉంటారు.

పోయిన గొరె
లూకా 15:3-7

11 “మీరేమంటారు? ఒక మనిషికి వంద గొరెలు ఉండి వాటిలో
ఒకటితపిప్పోయిందిఅనుకోండి, 12మిగిలినతొం తొమిమ్దిగొరెలను
కొండల మీద విడిచిపెటిట్ తపిప్పోయిన గొరెను వెదకడానికి వెళాత్ డు
గదా? 13అది అతనికి దొరికినపుప్డు తొం తొమిమ్ది గొరెల గురించి
కంటే ఆ ఒకక్ గొరెను గురించి ఎకుక్వగా సంతోషిసాత్ డని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 14అదే విధంగా ఈ చినన్వారిలో ఒకక్డు
కూడా నశించడం పరలోకంలోనిమీ తండికి ఇషట్ం లేదు.

15 “ఇంకో విషయం. నీ సోదరుడు నీ పటల్ తపుప్ చేసేత్, అతడు
ఒంటరిగాఉనన్పుప్డు ఆతపిప్దం గురించిఅతనినిగదిద్ంచు. అతడు
నీ మాట వింటే నీవు నీ సోదరుణిణ్ సంపాదించుకొనన్టేట్ . 16 అతడు
వినకపోతే, ‘పతి విషయమూ ఇదద్రు ముగుగ్ రు సాకష్ుల మాట వలన
రుజువు కావాలి.’ కాబటిట్ నీవు ఒకరిదద్రిని తీసుకుని అతని దగగ్రికి
వెళ ళ్. 17అతడువారిమాట కూడావినకపోతేఆసంగతి సంఘానికి
తెలియజేయి. అతడు సంఘంమాట కూడాతోసిపుచిచ్తే ఇక అతణిణ్
బయటివారిలో ఒకడుగా, పనున్ వసూలుదారుడుగా పరిగణించు.

18 “నేను మీతో కచిచ్తంగా చేపేప్దేమంటే, భూమి మీద మీరు
దేనిని బంధిసాత్ రో దానిన్ పరలోకంలో కూడా బంధిసాత్ రు. దేని కటుల్
విపుప్తారో,దానిన్పరలోకంలోకూడావిపుప్తారు. 19ఇంకోవిషయం,
దేవుణిణ్ వేడుకొనే విషయంలో ఈ భూమి మీద మీలో కనీసం ఇదద్రు
ఏకీభవిసేత్ దానిన్ నా పరలోకపు తండి తపప్క అనుగహిసాత్ డు.

సాథ్ నిక సంఘంమౌలిక రూపం
20 “ఎందుకంటే ఎకక్ తే ఇదద్రు ముగుగ్ రు నా నామంలో

సమకూడతారో అకక్డ వారిమధయ్ నేను కూడా ఉంటాను.”
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కష్మ సిదాధ్ ంతం
లూకా 17:3, 4

21అపుప్డు పేతురు వచిచ్, “పభూ,నాసోదరుడు నా విషయంలో
తపుప్ చేసేత్ నేను ఎనిన్సారుల్ అతణిణ్ కష్మించాలి? ఏడు సారుల్
సరిపోతుందా?” అని యేసుని అడిగాడు. 22 అందుకు యేసు
అతనికి జవాబిసూత్ , “ఏడు సారుల్ వరకే కాదు, ఏడుకు డె సారల్
వరకూఅనినీతోచెబుతునాన్ను. 23కాబటిట్ పరలోకరాజయ్ం ఒకరాజు
తన పనివారి దగగ్ర లెకక్లు చూడడానికిపూనుకునన్టుట్ ఉంది.

24 అతడు లెకక్ చూడడం పారంభించగానే, అతనికి పదివేల
తలాంతులు బాకీపడిన ఒక పనివాణిణ్ తీసుకొచాచ్రు. 25 ఆ బాకీ
తీరచ్డానికి అతని దగగ్ర ఏమీ లేదు. ఆ రాజు అతనినీ అతని
భారయ్నూఅతనిపిలల్లనూ, ఇంకాఅతనికిఉనన్దంతాఅమిమ్వేసితన
బాకీ తీరాచ్లని ఆజాఞ్ పించాడు. 26 అపుప్డా పనివాడు ఆ రాజుకు
సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి, ‘రాజా,నా విషయం కొంచెం ఓపిక పటుట్ ,
నీబాకీ అంతాతీరేచ్సాత్ ను’అని వేడుకునాన్డు. 27ఆరాజుజాలిపడి,
అతనిబాకీ అంతా కష్మించి, అతనిని విడిచి పెటేట్శాడు.

28 అయితే ఆ పనివాడు బయటికి వెళిళ్ తనకు కేవలం వంద
దేనారాలుబాకీఉనన్తోటిపనివాణిణ్ చూసి ‘నాబాకీతీరుచ్’అనిఅతని
గొంతు పటుట్ కునాన్డు. 29అందుకు అతనితోటిపనివాడుసాగిలపడి,
‘కొంచెం ఓపిక పటుట్ , నీ బాకీ అంతా తీరేచ్సాత్ ను’ అని వేడుకునాన్డు.
30కానిదానికిఅతడు ఒపుప్కోక తనబాకీతీరేచ్వరకూఅతణిణ్ దులో
పెటిట్ంచాడు.

31 “అదంతా చూసిన ఇతర పనివారు చాలా బాధపడి, వెళిళ్
జరిగిందంతా రాజుకు వివరించారు. 32 అపుప్డా రాజు ఆ
మొదటి పనివాణిణ్ పిలిపించి, ‘నువువ్ చెడడ్వాడివి. నీవు ననున్
వేడుకునన్పుప్డు నీబాకీ అంతా కష్మించేశానే! 33నేను నీమీద దయ
చూపించినటేట్ నీవు కూడా నీ తోటి పనివాణిణ్ కష్మించాలి కదా’ అని
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చెపిప్ 34అతనిమీదకోపంతోఅతడుతనకుబాకీపడినదంతాపూరిగా
తీరేచ్దాకా చితహింసలు పెటేట్ వారికి అతనిన్ అపప్గించాడు.

35 మీలో పతి ఒకక్డూ తన సోదరుడి తపిప్దాల విషయంలో
హృదయపూరవ్కంగాకష్మించకపోతేనాపరలోకపుతండికూడామీకు
ఆ విధంగానే చేసాత్ డు” అనివారితో చెపాప్డు.

19
యూదయలోయేసు

1యేసుఈమాటలు చెపిప్న తరువాత గలిలయపాంతానిన్ విడిచి
యొరాద్ ను నదిఅవతలఉనన్యూదయపాంతానికివచాచ్డు. 2గొపప్
జనసమూహాలు ఆయనను వెంబడించాయి. ఆయన వారిని అకక్డ
బాగుచేశాడు.

విడాకుల గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 5:31, 32; మారుక్ 10:1-12; లూకా 16:18;

1కొరింతీ 7:10-15
3 పరిసయుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, ఆయనను పరీ ంచడం

కోసం, “ఏ కారణం చేత నా సరే, పురుషుడు తన భారయ్ను
విడిచిపెటట్డం చటట్బదధ్మేనా?” అని అడిగారు.

4అందుకాయన, “సృషిట్కర ఆది నుండి వారిని పురుషునిగా సీగా
సృషిట్ంచాడనీ, 5 ‘అందుకే పురుషుడు తన తలిల్దండులను విడిచి
తన భారయ్ను హతుత్ కుంటాడు, వారిదద్రూ ఏకశరీరంగా అవుతారు’
అని చెపాప్డనీ మీరు చదవలేదా? 6 కాబటిట్ వారింక ఇదద్రు కాదు,
ఏక శరీరమే. కాబటిట్ దేవుడు జత పరిచిన వారిని మనిషి వేరు
చేయకూడదు” అని జవాబిచాచ్డు.

7 అందుకు వారు, “అలాటపుప్డు ఒక సీని విడిచిపెటాట్ లంటే
ఆమెకువిడాకులపతికరాసివావ్లనిమోషేఎందుకుఆజాఞ్ పించాడు?”
అని అడిగారు. 8 అపుప్డాయన, “మీ హృదయ కాఠినాయ్నిన్ బటేట్
మీ భారయ్లను విడిచిపెటట్వచచ్ని మోషే చెపాప్డు గానీ, పారంభం
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నుండీ అలా జరగలేదు. 9భారయ్ వయ్భిచారం చేసిన కారణంగా కాక,
ఎవ నాతనభారయ్ను విడిచిపెటిట్ మరొకరిని పెళిళ్చేసుకుంటే అతడు
వయ్భిచార పాపం చేసుత్ నాన్డు. అలాగే వేరొకడు విడిచిపెటిట్న సీని
పెళిళ్ చేసికొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డని మీతో చెబుతునాన్ను”
అనివారితో అనాన్డు.

10 ఆయన శిషుయ్లు, “భారాయ్భరల మధయ్ సంబంధం ఇలాటి తే
అసలు పెళిళ్ చేసుకోక పోవడమేమంచిది” అని ఆయనతోఅనాన్రు.
11 అందుకు యేసు, “దేవుడు అనుమతించిన వారు తపప్ మరి
ఎవరూ ఈ మాటను అంగీకరించ లేరు. 12 తలిల్ గరభ్ం నుండి
నపుంసకులుగా పుటిట్నవారు ఉనాన్రు, మనుషులు నపుంసకులుగా
తయారు చేసినవారు ఉనాన్రు. పరలోక రాజయ్ం కోసం తమనుతామే
నపుంసకులుగాచేసుకునన్వారూఉనాన్రు. ఈమాటనుఅంగీకరించ
గలవాడు దానిన్ సీవ్కరించి పాటిసాత్ డు గాక” అనివారితో చెపాప్డు.

యేసు చినన్ పిలల్లను దీవించడం
మారుక్ 10:17-30; లూకా 18:15-17

13 అపుప్డు కొందరు తమ పిలల్ల మీద యేసు తన చేతులుంచి
పారథ్న చేయాలని కోరుతూ చినన్పిలల్లను ఆయన దగగ్రకి తీసుకుని
వచాచ్రు. అయితే ఆయన శిషుయ్లు ఆ పిలల్లను తీసుకొచిచ్న వారిని
గదిద్ంచారు. 14 అపుప్డు యేసు, “చినన్పిలల్లను అడుడ్ కోకుండా నా
దగగ్రికి రానియయ్ండి. పరలోకరాజయ్ం ఇలాటి వారిదే” అని వారితో
చెపాప్డు. 15 ఆ పిలల్ల మీద చేతులుంచిన తరవాత ఆయన
అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు.

సంపనున్ నయువ అధికారి
మారుక్ 10:17-30; లూకా 18:18-30; 10:25-30

16 ఒక వయ్కి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకుడా, శాశవ్తజీవం
పొందాలంటే నేను ఏ మంచి పని చేయాలి?” అని ఆయనను
అడిగాడు. 17 అందుకు యేసు, “మంచి పని ఏమిటో చెపప్మని
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ననెన్ందుకు అడుగుతునాన్వు? మంచి వాడు ఒకక్డే ఉనాన్డు.
అయితే నీవు శాశవ్త జీవానిన్ కోరుకుంటే ఆజఞ్లను పాటించు”
అనాన్డు.

18 అతడు, “ఏ ఆజఞ్లు?” అని ఆయనను అడిగాడు. యేసు,
“నరహతయ్, వయ్భిచారం, దొంగతనం చేయవదుద్ , అబదధ్ సాకష్ ం
చెపప్వదుద్ , 19 నీ తలిల్దండులను గౌరవించు, నినున్ నీవు ఎంతగా
పేమించుకుంటావో, నీ పొరుగువాణిణ్ కూడా అంతే పేమించు అనేవే”
అని చెపాప్డు.

20 అందుకు ఆ యువకుడు, “వీటనిన్టినీ నా చినన్తనం నుండీ
పాటిసూత్ నే ఉనాన్ను. ఇవి కాక నేనింకేమి చెయాయ్లి?” అనాన్డు.
21 అందుకు యేసు, “నీవు ఇంకా పరిపూరణ్త సాధించాలంటే, వెళిళ్
నీకునన్దంతా అమేమ్సి దానిన్ బీదవారికి పంచిపెటుట్ . అపుప్డు నీకు
పరలోకంలో ఆసిత్ కలుగుతుంది. తరువాత నీవు వచిచ్ ననున్
అనుసరించు” అని అతనితో చెపాప్డు. 22అయితే ఆ యువకుడు
గొపప్ ఆసిత్పరుడు. అతడు ఆమాటవినగానేచాలావిచారంగా తిరిగి
వెళిళ్పోయాడు.

23యేసు తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ధనవంతుడు పరలోక రాజయ్ంలో పవేశించడం చాలా
కషట్ం. 24 ధనవంతుడు పరలోక రాజయ్ంలో పవేశించడం కంటే
సూదిరంధంలో గుండా ఒంటె దూరి వెళళ్డం తేలిక.” 25 శిషుయ్లు
ఈ మాట విని చాలా ఆశచ్రయ్పోయారు. “ఇలా అయితే ఇంకెవరు
పరలోకంలో పవేశించగలరు?” అనాన్రు. 26యేసు వారితో, “ఇది
మానవులకు అసాధయ్మే. కానీ, దేవునికి సమసత్మూ సాధయ్మే” అని
చెపాప్డు.

రానునన్ రాజయ్ంలో అపొసత్లుల సాథ్ నాలు
27 అపుప్డు పేతురు, “ఇదిగో మేము మాకునన్దంతా వదిలేసి నీ

వెంట వచాచ్ం గదా,మాకేమి లభిసుత్ ంది?” అని ఆయనను అడగగా
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28యేసువారితోఇలాఅనాన్డు, “కొతత్ సృషిట్లోమనుషయ్ కుమారుడు
తన మహిమానివ్త సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు, ననున్
అనుసరించిన మీరు కూడా పనెన్ండు సింహాసనాల మీద కూరుచ్ని
ఇశాయేలు పనెన్ండు గోతాలకు తీరుప్ తీరుసాత్ రు.

29 నా నామం నిమితత్ం సోదరులను, సోదరీలను, తండినీ,
తలిల్నీ, పిలల్లనూ, భూములనూ ఇళళ్నూ విడిచిపెటిట్న పతివాడూ
అంతకు వంద రెటుల్ పొందుతాడు. దానితోబాటు శాశవ్త జీవం
కూడా సంపాదించుకుంటాడు. 30మొదటివారిలోచాలామంది చివరి
వారవుతారు. చివరివారిలోచాలామందిమొదటివారవుతారు.”

20
దాకష్ తోట కూలీల కథ

1 “ఎలాగంటే, పరలోకరాజయ్ం ఈ విధంగా ఉంది, ఒక ఇంటి
యజమాని తన దాకష్తోటలో కూలికి పనివారి కోసం వేకువనే లేచి
బయలుదేరాడు. 2రోజుకు ఒక దేనారం ఇసాత్ నని ఒపుప్కుని కొందరు
పనివారిని తన దాకష్తోటలోకి పంపించాడు. 3 తరువాత అతడు
దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిళ్ బజారులో ఖాళీగా నిలబడి ఉనన్
కొందరినిచూసి, 4 ‘మీరు కూడానాదాకష్తోటలోకి వెళిళ్ పనిచేయండి.
ఏదినాయ్యమోఆజీతంమీకిసాత్ ను’అనివారితోచెపిప్నపుప్డువారు
వెళాళ్రు.

5 దాదాపు పనెన్ండు గంటలకూ, తరువాత మూడు గంటలకూ,
అతడు బయటికి వెళిళ్, ఆ విధంగా చేశాడు. 6 మళీళ్ సుమారు
ఐదు గంటలకు అతడు బయటికివెళిళ్, ఇంకాకొందరుఊరికే నిలబడి
ఉండడం చూసి, ‘మీరెందుకు రోజంతా ఇకక్డ ఖాళీగా నిలబడి
ఉనాన్రు?’ అని వారిని అడిగాడు. 7 వారు ‘ఎవవ్రూ మమమ్లిన్
కూలికి పెటుట్ కోలేదు’ అనాన్రు. అతడు, ‘అయితే మీరు కూడా నా
దాకష్తోటలోకి వెళళ్ండి’ అనాన్డు.
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8 “సాయంకాల న తరువాత ఆ దాకష్తోట యజమాని తన
గృహానిన్ పరయ్వే ంచే అధికారిని పిలిచి, ‘పనివారిలో చివర వచిచ్న
వారితోపారంభించిమొదట వచిచ్నవారి వరకూ అందరికీ వారి కూలి
ఇమమ్ని చెపాప్డు. 9దాదాపు ఐదు గంటలకు కూలికి కుదిరిన వారికి
ఒకొక్కక్ దేనారం కూలి లభించింది. 10అది చూసి ముందుగా పనిలో
చేరినవారు తమకు ఎకుక్వ జీతందొరుకుతుంది అనిఆశించారు గాని
వారికి కూడాఒకొక్కక్ దేనారమేఇచాచ్రు. 11-12వారుదానిన్తీసుకుని
‘చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతమే పని చేశారు. మే తే
పగలంతా ఎండలో కషట్పడి పని చేశాం. కానీ వారికీ మాకూ జీతం
సమానంగా ఇచాచ్రేమిటి?’ అనిఆయజమానిమీదసణుకుక్నాన్రు.

13 అపుప్డా యజమాని వారిలో ఒకడితో, “మితమా, నేను నీకు
అనాయ్యమేమీ చేయలేదు. నీకు జీతం ఒక దేనారం ఇసాత్ నని
ఒపుప్కునాన్ను కదా? 14నీ కూలిసొముమ్ తీసుకుని వెళ ళ్. నీకిచిచ్నటేట్
చివరిలో వచిచ్న వారికి కూడా ఇవవ్డం నా ఇషట్ం. 15 నా సొంత
డబుబ్ను నాకిషట్ం వచిచ్నటుట్ ఖరుచ్ చేసుకునే అధికారం నాకు లేదా?
నేను మంచివాణిణ్ కావడం నీకు కడుపు మంటగా ఉందా?” అని
అనాన్డు. 16 ఆ విధంగా చివరివారు మొదటివారూ, మొదటివారు
చివరివారూ అవుతారు.”

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను గురించి మళీల్ చెపప్డం
మారుక్ 10:32-34; లూకా 18:31-34; మతత్యి 12:38-42;

16:21-28; 17:22-23
17 యేసు యెరూషలేముకు వెళళ్బోయే ముందు తన పనెన్ండు

మంది శిషుయ్లనూ ఏకాంతంగా తీసుకుపోయి, దారిలో వారితో ఇలా
అనాన్డు. 18 “ఇదిగో, మనం యెరూషలేము వెళత్ నాన్ం. అకక్డ
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పధాన యాజకులకూ ధరమ్శాస పండితులకూ
అపప్గిసాత్ రు. వారు ఆయనకి మరణశికష్ విధించి. 19 ఆయనను
అవమానించడానికీ కొరడా దెబబ్లు కొటట్డానికీ సిలువ వేయడానికీ
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యూదేతరులకు అపప్గిసాత్ రు. అయితే మూడవ రోజున ఆయన
సజీవంగా తిరిగి లేసాత్ డు.”

యాకోబు,యోహానుల తలిల్ వినన్పం
మారుక్ 10:35-45

20 అపుప్డు జెబెదయి భారయ్ తన కుమారులతో కలిసి ఆయన
దగగ్రికివచిచ్నమసాక్రంచేసిఒకమనవిచేయబోయింది. 21“నీకేమి
కావాలి?” అని యేసు ఆమెను అడిగాడు. అందుకామె, “నీ
రాజయ్ంలోఈనాఇదద్రు కుమారులను ఒకణిణ్ నీ కుడి పున,మరొకణిణ్
నీ ఎడమ పున కూరోచ్బెటుట్ కుంటాననిమాట ఇవువ్” అంది.

22 అందుకు యేసు, “మీరు ఏమి అడుగుతునాన్రో మీకు
తెలియడం లేదు. నేను తాగబోయే గినెన్లోది మీరు తాగగలరా?”
అని వారిని అడగగా వారు “తాగగలం” అనాన్రు. 23ఆయన, “నా
గినెన్లోది మీరు తాగుతారు గానీ, నా కుడి పున, ఎడమ పున
కూరోచ్బెటుట్ కోవడం నా వశంలో లేదు. నా తండి ఎవరి కోసం వాటిని
సిదధ్పరిచాడోవారికే అవి దొరుకుతాయి” అని చెపాప్డు. 24మిగిలిన
పదిమంది శిషుయ్లుఈమాటవినిఆఇదద్రు అనన్దముమ్లమీదకోపం
తెచుచ్కునాన్రు.

25 కాబటిట్ యేసు వారిని పిలిచి, “ఇతర జాతులోల్ అధికారులు
పజల మీద పెతత్నం చేసాత్ రనీ గొపప్వారు వారిమీద అధికారం
చెలాయిసాత్ రనీమీకు తెలుసు. 26కానీమీరుఅలాపవరించకూడదు.
మీలో గొపప్వాడుగా ఉండాలని కోరేవాడు మీకు సేవకుడుగా
ఉండాలి. 27 మీలో పధాన సాథ్ నంలో ఉండాలని కోరేవాడు మీకు
దాసుడుగా ఉండాలి. 28 అలాగే మనుషయ్ కుమారుడు తనకు సేవ
చేయించుకోడానికి రాలేదు. ఆయన ఇతరులకి సేవ చేయడానికీ
అనేకమంది విమోచన కోసం వారి పాణాలకు బదులుగా తన పాణం
ఇవవ్డానికీ వచాచ్డు” అని చెపాప్డు.

ఇదద్రు గుడిడ్వారికి చూపు
మారుక్ 10:46-52; లూకా 18:35-43
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29వారుయెరికోదాటి వెళ తుండగా గొపప్ జనసమూహం ఆయన
వెంట వెళత్ ఉంది. 30 అపుప్డు దారి పకక్నే కూరుచ్నన్ ఇదద్రు
గుడిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్ంలో వెళత్ నాన్డని విని, “పభూ, దావీదు
కుమారా, మమమ్లిన్ కరుణించు” అని కేకలు వేశారు. 31 పజలు
వారిని కేకలు వేయవదద్ని గదిద్ంచారు గాని వారు, “పభూ, దావీదు
కుమారా,మమమ్లిన్ కరుణించు” అని ఇంకా పెదద్గా కేకలు వేశారు.

32 యేసు ఆగి, వారిని పిలిచి, “మీకోసం ననేన్మి
చేయమంటారు?” అని అడిగాడు. 33 వారు, “పభూ, మాకు
చూపు అనుగహించు” అనాన్రు. 34యేసు వారిమీద జాలిపడి వారి
కళ ళ్ ముటుట్ కునాన్డు. వెంటనే వారు చూపు పొంది ఆయన వెంట
వెళాళ్రు.

21
యేసు తనను బహిరంగంగా రాజుగా పకటించుకోవడం
జెక 9:9; మారుక్ 11:1-10; లూకా 19:29-38; యోహా

12:12-19
1వారుయెరూషలేమును సమీపించి ఒలీవ చెటల్ కొండ దగగ్ర ఉనన్

బేతఫ్గేకు వచాచ్రు. అకక్డయేసు ఇదద్రు శిషుయ్లను పిలిచి, 2“మీకు
ఎదురుగా కనిపించే గామంలోకి వెళళ్ండి. వెళళ్గానే కటేట్సి ఉనన్ ఒక
గాడిదా, దాని పిలాల్ మీకు కనబడతాయి. వాటిని విపిప్ నా దగగ్రికి
తోలుకుని రండి. 3 ఎవ నా మిమమ్లిన్ దాని గురించి అడిగితే, ‘అవి
పభువుకు కావాలి’ అని చెపప్ండి, అపుప్డు అతడు వెంటనే వాటిని
మీతో పంపుతాడు” అని చెపిప్ వారిని పంపించాడు. 4 దేవుడు
పవక దావ్రా చెపిప్న మాటలు నెరవేరేలా ఇది జరిగింది, ఆమాటలు
ఏవంటే,
5“ఇదిగోనీరాజుదీనుడుగాగాడిదను,గాడిదపిలల్ను ఎకిక్ నీ దగగ్రికి

వసుత్ నాన్డని సీయోను కుమారితో చెపప్ండి.”
6 అపుప్డా శిషుయ్లు వెళిళ్ యేసు ఆజాఞ్ పించిన పకారం చేశారు.

7 వారు ఆ గాడిదను, దాని పిలల్ను తోలుకుని వచిచ్ వాటి
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మీద తమ బటట్లు వేశారు. వాటిమీద ఆయన కూరుచ్నాన్డు.
8 జనసమూహంలో అనేకమంది తమ బటట్లు దారి పొడుగునా
నేలమీద పరిచారు. కొంద తే చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిలో పరిచారు.

9 జనసమూహంలో ఆయనకు ముందూ, వెనకా నడుసూత్ ,
“దావీదు కుమారుడికి జయం! పభువు పేరిట వచేచ్వాడికి
సుత్ తులు, ఉనన్త న సథ్లాలోల్ జయం” అని కేకలు వేసూత్ వచాచ్రు.
10 ఆయన యెరూషలేములోకి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతా,
“ఎవరీయన?” అని కలవరంతో నిండిపోయింది. 11 ఆయనతో
వచిచ్న జనసమూహం, “ఈయన యేసు. గలిలయలోని నజరేతు
నుండి వచిచ్న పవక” అనివారికి జవాబిచాచ్రు.

ఆలయం శుదిధ్ చేయడం
మారుక్ 11:15-18; లూకా 19:45-47;యోహా 2:13-16

12యేసు దేవాలయంలోకి వెళిళ్ అకక్డ అమేమ్వారిని కొనేవారిని
అందరినీ వెళళ్గొటాట్ డు. డబుబ్ మారకం చేసేవారి బలల్లనూ,
పావురాలు అమేమ్వారి పీటలనూ పడదోశాడు. 13 వారితో ఇలా
అనాన్డు, “ ‘నాఆలయంపారథ్నకు నిలయం’ అనిరాసి ఉంది. కానీ
మీరు దానిన్ దొంగల గుహగా చేసేశారు.”

14 అకక్డి గుడిడ్వారు, కుంటివారు దేవాలయంలో ఉనన్ యేసు
దగగ్రికి వచాచ్రు, ఆయన వారందరినీ బాగుచేశాడు. 15 పధాన
యాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ ఆయన చేసిన అదుభ్తాలు
చూశారు. వారు “దావీదు కుమారుడికి జయం” అని దేవాలయంలో
కేకలు వేసుత్ నన్ చినన్పిలల్లను చూసి కోపంతో మండిపడాడ్ రు.
16 “వీరేమని కేకలు వేసుత్ నాన్రో వింటునాన్వా?” అని ఆయనను
అడిగారు. అందుకు యేసు, “వింటునాన్ను, ‘చినన్పిలల్ల,
చంటిబిడడ్ల నోళళ్లో సుత్ తులను సిదిధ్ంపజేశావు’ అనే మాట
మీరెపుప్డూ చదవలేదా?” అని వారితో చెపిప్ 17 ఆ పటట్ణం నుండి
బయలుదేరి బేతనియ వెళిళ్ అకక్డ ఆ రాతి గడిపాడు.
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నిషఫ్ల న అంజూరు చెటుట్ ను శపించడం
మారుక్ 11:12-14; 11:20-24

18 తెలల్వారిన తరువాత ఆయన తిరిగి పటట్ణంలోకి వసుత్ ండగా
ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 19అపుప్డు ఆ దారి పకక్న ఒక అంజూరు
చెటుట్ ను చూశాడు. ఆయన దాని దగగ్రికి వెళిళ్ చూసేత్, దానికి
ఆకులు తపప్ మరేమీ కనిపించలేదు. ఆయనదానితో, “ఇక ముందు
నీవు ఎపప్టికీ కాపు కాయవు!” అనాన్డు. వెంటనే ఆ అంజూరు
చెటుట్ ఎండిపోయింది. 20 అది చూసి, శిషుయ్లు ఆశచ్రయ్పోయి, “ఆ
అంజూరు చెటుట్ ఒకక్సారిగా ఎలా ఎండిపోయిందో కదా!” అని
చెపుప్కునాన్రు.

21 అందుకు యేసు, “మీకు విశావ్సం ఉండి, ఏమాతం
సందేహపడకుండా ఉంటే, ఈ అంజూరు చెటుట్ కు చేసిన దానిన్
మీరు కూడా చేయగలరు. అంతమాతమే కాదు, ఈ కొండతో, ‘నీవు
లేచి సముదంలో పడిపో’ అంటే ఆ విధంగా తపప్క జరుగుతుంది.
22మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు వేటిని అడుగుతారో అవి దొరికాయని
నమిమ్తే వాటినిమీరు పొంది తీరుతారు” అనివారితో చెపాప్డు.

యేసుకు ఉనన్ అధికారానిన్ మతపెదద్లు పశిన్ంచడం
మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-8

23 ఆయన దేవాలయంలో బోధిసుత్ నన్పుప్డు ముఖయ్ యాజకులు,
పజల పెదద్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఏ అధికారంతో నీవీ పనులు
చేసుత్ నాన్వు? ఈ అధికారం నీకెవరు ఇచాచ్రు?” అని అడిగారు.
24యేసు, “నేను కూడా మిమమ్లిన్ ఒక పశన్ అడుగుతాను. దానికి
మీరు జవాబు చెబితే నేను ఏ అధికారంతో ఈ పనులు చేసుత్ నాన్నో
మీకు చెబుతాను. 25యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం పరలోకం నుండి
వచిచ్ందా? లేకమనుషుల నుండి వచిచ్ందా?” అనివారినిఅడిగాడు.
అపుప్డు వారు, “మనం పరలోకం నుండి, అని చెబితే,

‘మీరెందుకు యోహానును నమమ్లేదు?’ అంటాడు. 26 మనుషుల
నుండి అని చెబితే ఈ పజలంతా యోహానును ఒక పవక అని
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భావిసుత్ నాన్రు కాబటిట్ వారేం చేసాత్ రో అని భయంగా ఉంది అని
తమలో తాము చరిచ్ంచుకుని, 27 “మాకు తెలియదు” అనాన్రు.
అపుప్డాయన “అలా తేనేను ఏ అధికారంతో ఇవిచేసుత్ నాన్నో కూడా
చెపప్ను” అనాన్డు.

ఇదద్రు కొడుకుల కథ
28ఆయన ఇంకా వారితోమాటాల్ డుతూ, “మీకేమనిపిసుత్ ంది? ఒక

మనిషికిఇదద్రు కొడుకులుఉనాన్రు. అతడుపెదద్ కొడుకుతో, ‘బాబూ,
పోయి ఈ రోజు దాకష్తోటలో పని చెయియ్’ అనాన్డు. 29 అతడు,
‘నేను వెళళ్ను’అనిజవాబిచాచ్డుగానీతరవాతమనసుమారుచ్కుని
వెళాళ్డు.

30అపుప్డా తండి తన రెండవ కొడుకు దగగ్రికి వచిచ్ అదే విధంగా
అడిగాడు. అతడు, ‘నేను వెళతాను’అనాన్డుగానీవెళళ్లేదు. 31ఈ
ఇదద్రిలో ఎవరు ఆ తండి ఇషట్పకారం చేసినటుట్ ?” అని వారిని
అడిగాడు. వారు, “మొదటివాడే”అనిజవాబిచాచ్రు. యేసు, “నేను
మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, పనున్ వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు
మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజయ్ంలో పవేశిసాత్ రు. 32యోహాను నీతి
మారగ్ంలోమీదగగ్రికి వచాచ్డుగానీఅతణిణ్ మీరు నమమ్లేదు. అయితే
పనున్ వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు నమామ్రు. దానిన్ చూ నా మీరు
పశాచ్తాత్ పపడ లేదు, అతనిని నమమ్లేదు.

దాకష్ తోటయజమాని, కౌలు తులు
మారుక్ 12:1-9; లూకా 20:9-19;యెష 5:1-7

33 “ఇంకో ఉపమానం వినండి, ఒకయజమాని తన పెదద్ సథ్లంలో
దాకష్తోట నాటించి, దాని చుటూట్ పహరీ గోడ కటిట్ంచాడు. అందులో
దాకష్గానుగఏరాప్టుచేసి,కావలికిఎతుత్ గాఒకగోపురం కటిట్ంచి,దానిన్
కౌలుకిచిచ్ దూరదేశం వెళాళ్డు. 34 కోతకాలం వచిచ్నపుప్డు పంటలో
తన వంతు తీసుకు రమమ్ని ఆ కౌలు తుల దగగ్రికి తన దాసులను
పంపాడు.
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35ఆ తులు అతని దాసులను పటుట్ కుని, ఒకణిణ్ కొటాట్ రు, ఒకణిణ్
చంపారు. ఇంకొకణిణ్ రాళళ్తో కొటిట్ చంపారు. 36 అపుప్డు అతడు
ముందుకంటే ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపాడు. కానీ వారు
వీరిని కూడాముందు వారికి చేసినటేట్ చేశారు.

37 చివరికి ఆ యజమాని ‘నా కుమారుణిణ్ అయితే వారు
గౌరవిసాత్ రు’ అనుకుని, తన కుమారుణిణ్ వారి దగగ్రికి పంపాడు.
38 అయితే ఆ కౌలుదారులు అతణిణ్ చూసి, ‘అడుగో, అతడే
వారసుడు. అతణిణ్ చంపివేసి అతని వారసతవ్ం లాగేసుకుందాం,
రండి’ అని తమలో తాము చెపుప్కునాన్రు. 39 వారు అతణిణ్
పటుట్ కుని దాకష్తోట బయటికి తోసి చంపేశారు. 40 ఇపుప్డు ఆ
దాకష్తోట యజమాని వచిచ్ ఆ తులను ఏం చేసాత్ డు?” అని
వారిని అడిగాడు. 41వారు “అతడు ఆ దురామ్రుగ్ లను నిరాద్ ణయ్ంగా
వధిసాత్ డు. కోతకాలంలో తనకు రావలసిన కౌలు పండల్ను సకమంగా
చెలిల్ంచే ఇతర తులకు ఆదాకష్తోటను కౌలుకిసాత్ డు”అని ఆయనకు
జవాబిచాచ్రు.

42అపుప్డుయేసు వారితో,
“ ‘ఇలుల్ కటేట్వారు తిరసక్రించిన రాయి చివరికి ముఖయ్ న పునాది

రాయిఅయియ్ంది.
దీనిన్ పభువే చేశాడు. ఇదిమనకు ఆశచ్రయ్కరం,’
అనేమాటమీరు లేఖనాలోల్ ఎపుప్డూ చదవలేదా?

43 “కాబటిట్ దేవుని రాజాయ్నిన్ మీ నుండి తీసివేసి, దాని ఫలాలను
తిరిగి ఇచేచ్ పజలకు ఇసాత్ రు అనిమీతో చెబుతునాన్ను. 44ఈ బండ
మీద పడేవాడు ముకక్ పోతాడు గానీ అది ఎవరిమీద పడుతుందో
వాణిణ్ అది నలిపిపొడి చేసుత్ ంది” అనాన్డు.

45 ఆయన చెపిప్న ఉదాహరణలనీన్ తమ గురించే చెపాప్డని
ముఖయ్యాజకులు, పరిసయుయ్లు గహించారు. 46వారు ఆయనను
పటుట్ కోడానికి తగిన సమయం కోసం చూశారుగానీ పజలకు
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భయపడాద్ రు. ఎందుకంటే పజలంతా ఆయనను ఒక పవకగా
భావిసుత్ నాన్రు.

22
పెళిళ్ విందు ఉపమానం
లూకా 14:16-24

1 యేసు వారికి జవాబిసూత్ మళీళ్ ఉదాహరణలతో ఇలా
మాటాల్ డసాగాడు, 2 “పరలోకరాజయ్ం ఒక రాజు తన కుమారునికి
పెళిళ్ విందు ఏరాప్టు చేసినటుట్ ఉంది. 3ఆ విందుకు ఆహావ్నించిన
వారిని పిలవడానికి అతడు తన సేవకులను పంపించాడు. అయితే
వారెవవ్రూ రాలేదు.

4 అపుప్డు ఆ రాజు, ‘ఇదిగో, నా విందు సిదధ్ంగా ఉంది.
ఎదుద్ లను, కొవివ్న పశువులను వధించి అంతా సిదధ్ం చేశాను.
పెళిళ్ విందుకు రండి’ అని ఆహావ్నితులను మళీళ్ పిలవడానికి
మరి కొందరు సేవకులను వారి దగగ్రికి పంపించాడు. 5 కానీ
వారు లెకక్ చేయకుండా, ఒకడు తన పొలానికి, మరొకడు తన
వాయ్పారానికివెళాళ్రు. 6మిగిలినవారుఅతనిదాసులనుపటుట్ కొకుని
అవమానపరిచి చంపారు.

7 కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన నాయ్నిన్ పంపి, ఆ దురామ్రుగ్ లను
సంహరించి, వారి పటట్ణానిన్ తగలబెటిట్ంచాడు. 8 అపుప్డతడు,
‘పెళిళ్ విందు సిదధ్ంగా ఉంది గానీ నేను పిలిచిన వారు యోగుయ్లు
కారు. 9కాబటిట్ మీరు రహదారులోల్ కి వెళిళ్మీకు కనబడినవారందరినీ
పెళిళ్ విందుకు ఆహావ్నించండి’ అని తన దాసులతో చెపాప్డు. 10ఆ
సేవకులు రహదారులోల్ కి వెళిళ్ చెడడ్వారిని, మంచివారిని తమకు
కనబడిన వారినందరినీ పోగు చేశారు. కాబటిట్ ఆ ఇలల్ంతా పెళిళ్
విందుకు వచిచ్న వారితో నిండిపోయింది.

11“రాజుఅకక్డ కూరుచ్నన్వారినిచూడడానికిలోపలికి వచాచ్డు.
అకక్డ పెళిళ్ బటట్లు వేసుకోకుండా కూరుచ్నన్ ఒకడు ఆయనకు
కనిపించాడు. 12రాజు అతనితో, ‘మితమా, పెళిళ్ బటట్లు లేకుండా
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నీవు లోపలికి ఎలా వచాచ్వు?’ అని అడిగాడు. కానీ అతడు
మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 13 కాబటిట్ రాజు, ‘ఇతని కాళ ళ్,
చేతులు కటిట్ బయటి చీకటిలోకి తోసివేయండి. అకక్డ ఏడుపు,
పండుల్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి’ అని తన పరిచారకులతో చెపాప్డు.
14 ఆహావ్నం అందుకునన్వారు చాలామంది ఉనాన్రు గానీ ఎనిన్ న
వారు కొదిద్మందే.”

హేరోదు అనుచర గణానికియేసు జవాబు
మారుక్ 12:13-17; లూకా 20:20-26

15 అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిళ్, ఆయనను ఆయన మాటలోల్ నే
ఏ విధంగా ఇరికించాలా అని ఆలోచించారు. 16 వారు తమ
అనుచరులను కొందరు హేరోదు మనుషులతో పాటు ఆయన దగగ్రికి
పంపించారు. వారు ఆయనతో, “బోధకా, నీవుయథారధ్వంతుడివనీ,
దేవుని మారగ్ం ఉనన్ది ఉనన్టుట్ బోధించేవాడివనీ, ఎవరినీ లెకక్
చేయవనీ, ఎలాటి పకష్పాతం చూపవనీ మాకు తెలుసు. 17 సీజరు
చకవరికి పనున్ కటట్డం నాయ్యమా? కాదా? ఈ విషయంలో నీ
అభిపాయంమాతోచెపుప్” అని అడిగారు.

18యేసు వెంటనే వారి దుషట్ తలంపులు కనిపెటిట్ , “కపటులారా,
ననెన్ందుకు పరిశోధిసుత్ నాన్రు? 19 ఏదీ, సుంకం నాణెం ఒకటి
నాకు చూపించండి” అనాన్డు. వారు ఆయన దగగ్రికి ఒక దేనారం
తీసుకొచాచ్రు. 20ఆయన, “దీని ఉనన్ బొమమ్, అకష్రాలు ఎవరివి?”
అని వారినడిగాడు. వారు, “అవి సీజరు చకవరివి” అనాన్రు.
21ఆయనవెంటనే, “అలా తేసీజరువి సీజరుకూ, దేవునివిదేవునికీ
చెలిల్ంచండి” అని వారితో చెపాప్డు. 22వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి
ఆయనను విడిచి వెళిళ్పోయారు.

సదూద్ కయుయ్ల పశన్కు జవాబు
మారుక్ 12:18-27; లూకా 20:27-38

23 అదే రోజు, మరణించిన వారు తిరిగి లేవడం జరగదని
వాదించే సదూద్ కయుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, 24 “బోధకా, ‘ఒక



మతత్యిరాసిన సువార 22:25 lxxi మతత్యిరాసిన సువార 22:37

వయ్కి పిలల్లు లేకుండా చనిపోతే అతని సోదరుడు అతని భారయ్ను
పెళిళ్ చేసికుని తన సోదరునికి సంతానం కలిగించాలి’ అని మోషే
చెపాప్డు గదా. 25 మాలో ఏడుగురు అనన్దముమ్లు ఉండేవారు.
మొదటివాడు పెళిళ్ చేసుకుని సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు.
అతని తముమ్డు అతని భారయ్ను చేసుకునాన్డు. 26ఈ రెండోవాడు,
మూడోవాడు, తరువాత ఏడోవాడివరకూ అందరూ ఆ విధంగానే చేసి
చనిపోయారు. 27వారందరి తరువాత ఆ సీ కూడా చనిపోయింది.
28చనిపోయినవారుతిరిగిలేచినపుప్డుఆఏడుగురిలోఆమెఎవరికి
భారయ్ అవుతుంది? ఇకక్డ ఆమె వారందరికీ భారయ్గా ఉంది కదా?”
అని అడిగారు.

29 అందుకు యేసు, “మీకు లేఖనాలూ, దేవుని శకీ తెలియదు
కాబటిట్ మీరు పొరబడుతునాన్రు. 30పునరుతాథ్ నం జరిగిన తరువాత
ఎవరూ పెళిళ్ చేసుకోరు, పెళిళ్కియయ్రు. వారు పరలోకంలోని
దేవదూతలాల్ గా ఉంటారు.

31-32చనిపోయినవారిపునరుతాథ్ నం విషయ తే దేవుడు,
‘నేను అబాహాము దేవుణిణ్ , ఇసాస్కు దేవుణిణ్ ,యాకోబు దేవుణిణ్ ’
అని చెపిప్న మాట మీరు చదవలేదా? ఆయన బతికి ఉనన్వారికే

దేవుడు, చనిపోయినవారికి కాదు” అనివారితో చెపాప్డు.
33 ఈ మాటలు వినన్ జన సమూహం ఆయన బోధకు

ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు.

పరిసయుయ్ల పశన్లకు జవాబు
మారుక్ 12:28-34; లూకా 10:25-28

34 ఆయన సదూద్ కయుయ్ల నోరు మూయించాడని విని
పరిసయుయ్లు ఆయన దగగ్రకి వచాచ్రు. 35వారిలో ధరమ్శాసం బాగా
ఎరిగిన ఒకడు ఆయనను పరీ ంచడానికి, 36 “బోధకా, ధరమ్శాసంలో
అతయ్ంత పాముఖయ్ న ఆజఞ్ ఏది?” అని అడిగాడు.

37అందుకు యేసు,
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“ ‘నీ పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో, పూరణ్మనసుస్తో నీ దేవు న
పభువును పేమించాలి’ అనేదే.

38ఇదిముఖయ్ నదీ,మొదటిదీ.
39 ‘మిమమ్లిన్ మీరు ఎంతగా పేమించుకుంటారో అంతగా మీ

పొరుగువాణిణ్ పేమించాలి’ అనే రెండవ ఆజఞ్ కూడా
దానిలాంటిదే.

40 ఈ రెండు ఆజఞ్లూ ధరమ్శాసమంతటికీ, పవకల రాతలకూ
మూలాధారం” అని అతనితో చెపాప్డు.

పరిసయుయ్లకు పశన్
మారుక్ 12:35-37; లూకా 20:41-44

41 మరోసారి పరిసయుయ్లు ఒకచోట సమావేశ ఉనన్పుప్డు,
యేసువారిని, 42“కీసుత్ విషయంలోమీఅభిపాయమేమిటి? ఆయన
ఎవరి కుమారుడు?” అని పశిన్ంచాడు.
వారు, “ఆయనదావీదు కుమారుడు” అని చెపాప్రు.
43 అందుకు యేసు, “అయితే, ‘నేను నీ శతువులను నీ పాదాల

కింద ఉంచేవరకూ 44 నీవు నా కుడి పకక్న కూరోచ్ అని పభువు
నా పభువుతో పలికాడు’ అని దావీదు ఆయనను ఆతమ్మూలంగా
పభువని ఎందుకు చెబుతునాన్డు? 45దావీదు ఆయనను పభువు
అనిపిలుసుత్ ండగాఆయనఅతనికి ఏవిధంగా కుమారుడవుతాడు?”
అనివారిని అడిగాడు.

46 ఆయన పశన్కి ఎవవ్రూ జవాబు చెపప్లేకపోయారు. అంతే
కాదు,ఆరోజునుండిఆయననుఒకపశన్అడగడానికి కూడాఎవవ్రికీ
రయ్ం చాలలేదు.

23
పరిసయుయ్ల ఆగడాలు
మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-47
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1 అపుప్డు యేసు జనసమూహాలతో, తన శిషుయ్లతో ఇలా
అనాన్డు, 2 “ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లు మోషే పీఠం
కూరుచ్ంటారు. 3 కాబటిట్ వారు మీతో చెపేప్వాటిననిన్టినీ ఆలకించి
అనుసరించండి. అయితే వారి పనులను మాతం అనుకరించకండి.
వారు చెబుతారే గాని చేయరు. 4 మోయడానికి సాధయ్ం కాని
బరువులు మనుషుల భుజాల మోపుతారు గాని వాటిని
మోయడానికి సహాయంగా తమ వేలు కూడా ఉపయోగించరు.

5వారు చేసే పనులనీన్ మనుషులకు కనబడాలని చేసాత్ రు. తమ
చేతుల వ వాకుక్లు రాసి ఉనన్ రకష్రేకులను వెడలుప్గా, తమ
వసాల అంచులు పెదద్విగా చేసుకుంటారు. 6 విందు భోజనాలోల్
గౌరవపద నసాథ్ నాలూ సమాజమందిరాలోల్ ఉనన్త న ఆసనాలూ
కోరుకుంటారు.

7 సంత వీధులోల్ దండాలు పెటిట్ంచుకోవడం, పజలచేత ‘బోధకా,
బోధకా’ అని పిలిపించుకోవడం వారికి ఇషట్ం. 8 మీరు మాతం
బోధకులని పిలిపించుకోవదుద్ . అందరికీ ఒకక్డే బోధకుడు. మీరంతా
సోదరులు. 9 ఇంకా, భూమిమీద ఎవరినీ ‘తండి’ అని పిలవవదుద్ .
పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడొకక్డే మీ తండి. 10 అంతే గాక, మీరు
గురువులని పిలిపించుకోవదుద్ . కీసుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 11మీలో
అందరికంటే గొపప్వాడు మీకు సేవకు ఉండాలి. 12 తనను తాను
గొపప్ చేసికొనేవాణిణ్ తగిగ్ంచడం, తగిగ్ంచుకొనే వాణిణ్ గొపప్ చేయడం
జరుగుతుంది.

పరిసయుయ్లకుయాతన
మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:47

13 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు
కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. ఎందుకంటే మనుషులు
పరలోకరాజయ్ంలో పవేశించడానికి మీరు అడుడ్ గా ఉనాన్రు. 14మీరు
అందులో పవేశించరు, ఇతరులను పవేశించనియయ్రు.
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15అయోయ్,ధరమ్శాసపండితులారా,పరిసయుయ్లారా,మీరు కపట
వేషధారులు. ఒకక్ వయ్కిని మీ మతంలో కలుపుకోడానికి మీరు
సముదానీన్, భూమినీ చుటిట్ వచిచ్నంత పని చేసాత్ రు. తీరా అతడు
మీతో కలిసినపుప్డు అతణిణ్ మీకంటే రెండంతలు నరకపాతుడిగా
చేసాత్ రు. మీకు శికష్ తపప్దు.

16 “అయోయ్, అంధ మారగ్దరుశ్లారా, ‘ఒకడు దేవాలయం తోడు
అని ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్ ఫరవాలేదు గానీ ఆ దేవాలయంలోని బంగారం
తోడు అని ఒటుట్ పెటుట్ కుంటే మాతం వాడు దానికి కటుట్ బడి తీరాలి’
అనిమీరు చెబుతారు.

17 బుదిధ్హీనులారా, అంధులారా! ఏది గొపప్ది? బంగారమా, ఆ
బంగారానిన్ పవితపరిచే దేవాలయమా? 18అలాగే ‘బలిపీఠం తోడు
అనిఒటుట్ వేసేత్ పరవాలేదుగాని,దాని ఉనన్అరప్ణతోడుఅనిఒటుట్
వేసేత్ మాతం దానికి కటుట్ బడి ఉండాలి’ అనిమీరు చెబుతారు.

19 అంధులారా! ఏది గొపప్ది? అరిప్ంచిన వసుత్ వా, దానిన్
పవితపరిచే బలిపీఠమా? 20 బలిపీఠం తోడని ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు,
దానితోడనీ,దాని ఉనన్ వాటనిన్టి తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు.
21 అలాగే దేవాలయం తోడని ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు, దాని తోడనీ
దానిలో నివసించేవాని తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు. 22 ఆకాశం
తోడని ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు దేవుని సింహాసనం తోడనీ, దాని
కూరుచ్నన్వాడి తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు.

23 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు
కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు పుదీనా, సోపు,
జీలకరలో, పదవ వంతు చెలిల్సాత్ రు, కానీ ధరమ్శాసంలో ముఖయ్ న
విషయా న నాయ్యం, కరుణ, విశావ్సం అనేవాటిని విడిచిపెటాట్ రు.
పదవ వంతు చెలిల్ంచడం మానకుండానే వీటిని కూడా పాటిసూత్
ఉండాలి.

24 అంధ మారగ్దరుశ్లారా, మీరు చినన్ దోమలను వడకటిట్ తీసేసి
పెదద్ ఒంటెను మింగేసాత్ రు. 25 అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా,
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పరిసయుయ్లారా,మీరు కపటవేషధారులు. మీకు శికష్తపప్దు. మీరు
గినెన్, పళెల్ం బయట శుభం చేసాత్ రుగానీ అవి లోపలంతా దోపిడీతో,
అతాయ్శతో నిండి ఉనాన్యి.

26 గుడిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్, పళెళ్ం, ముందుగా లోపల శుభం
చెయియ్. అపుప్డు వాటి బయట కూడా శుభం అవుతుంది.

27అయోయ్,ధరమ్శాసపండితులారా,పరిసయుయ్లారా,మీరు కపట
వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు! మీరు సునన్ం కొటిట్న సమాధులాల్ గా
ఉనాన్రు. అవి బయటకి అందంగానే కనిపిసాత్ యి. కాని, లోపల
చచిచ్నవారి యెముకలతో, సమసత్ కలమ్షంతో నిండి ఉంటాయి.
28 అలాగే మీరు కూడా బయటకి మనుషులకు నీతిమంతులుగా
కనిపిసాత్ రు. కానీ, మీరు లోపల కపటంతో, దుషట్తవ్ంతో నిండి
ఉంటారు.

29 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు
కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు పవకల సమాధులు
కటిట్సాత్ రు, నీతిమంతుల సమాధులకు రంగులు వేసాత్ రు.

30 ‘మేమేగనుకమాపూరివ్కుల రోజులోల్ జీవించిఉంటే పవకలను
చంపే విషయంలోవారితో కలిసే వాళళ్ం కాము’ అని చెపుప్కొంటారు.
31 నిజానికి మీరు పవకలను చంపినవారి సంతానం అని మీ మీద
మీరేసాకష్ ం చెపుప్కొంటునాన్రు. 32ఇంకేం,మీపూరివ్కుల దోషాలను
మీరేపూరి చేయండి.

33 “సరాప్లాల్ రా, పాము పిలల్లారా! మీరు నరకానిన్
తపిప్ంచుకోలేరు. 34 కాబటిట్ వినండి! నేను మీ దగగ్రికి పవకలనూ,
జాఞ్ నులనూ, ధరమ్శాస పండితులనూ పంపుతునాన్ను. మీరు వారిలో
కొంతమందిని చంపుతారు. సిలువ వేసాత్ రు. కొంతమందిని మీ
సమాజ కేందాలోల్ కొరడాలతో కొడతారు. మరి కొందరిని ఊరినుంచి
ఊరికి తరిమి కొడతారు.

35నీతిపరు న హేబెలు రకంతోమొదలుపెటిట్ ,మీరు దేవాలయం,
బలిపీఠం మధయ్ చంపి పడవేసిన బరకీయ కొడుకు జెకరాయ్ రకం
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వరకూ ఈ భూమి మీద చిందిన నీతిపరుల రకాపరాధమంతా మీ
కి వసుత్ ంది. 36 అదంతా ఈ తరం వారి మీదికి వసుత్ ందని మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

యెరూషలేము విలాపం
లూకా 13:34, 35

37 “యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పవకలను చంపుతూ,
దేవుడు నీ దగగ్రికి పంపిన వారిని రాళల్తో కొటిట్ చంపేదానా, కోడి తన
పిలల్లను ఏ విధంగా తన రెకక్ల కింద చేరుచ్కుని దాచిపెడుతుందో
అదే విధంగా నేను కూడా నీ పిలల్లను చేరుచ్కోవాలని చూశాను గానీ
నువువ్ ఇషట్పడలేదు. 38 ఇదుగో, ఇక మీ ఇలుల్ మీకే పాడుగా విడిచి
పెటేట్సుత్ నాన్ను 39 ఇపప్టి నుండి మీరు ‘పభువు పేరిట వచేచ్వాడు
సుత్ తులు పొందుతాడు గాక’అని చెపేప్ వరకూమీరు ననున్ చూడరని
నేను మీతో చెబుతునాన్ను.”

24
ఒలీవ కొండ పసంగం. దేవాలయం విధవ్ంసం గురించి
మారుక్ 13:1-2; లూకా 21:5-6

1యేసు దేవాలయం నుండి వెళత్ ఉండగా, ఆయన శిషుయ్లు ఆ
దేవాలయం కటట్డాలను ఆయనకు చూపించారు. 2 అందుకాయన,
“మీరు ఇవనీన్ చూసుత్ నాన్రు గదా. నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
ఇకక్డ రాయి మీద రాయి ఒకక్టి కూడా నిలిచి ఉండకుండా అనీన్
కూలదోసాత్ రు” అనివారితో అనాన్డు.

శిషుయ్ల మూడు పశన్లు
మారుక్ 13:3-4; లూకా 21:7

3 ఆయన ఒలీవ కొండమీద కూరుచ్ని ఉండగా శిషుయ్లు ఆయన
దగగ్రికి ఏకాంతంగా వచిచ్, “నువువ్ చెపిప్న విషయాలు ఎపుప్డు
జరుగుతాయి? నీ రాకడకూ,లోకాంతానికీ సంకేతాలుమాకు చెపుప్”
అని అడిగారు.
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ఈయుగం పరిణామాలు
మారుక్ 13:5, 13; లూకా 21:8-19

4 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఎవరూ మిమమ్లిన్ మోసం
చేయకుండా చూసుకోండి. 5చాలామంది నా నామంలో వచిచ్ ‘నేనే
కీసుత్ ని’ అని చెపిప్ అనేకమంది దారి తపేప్లా చేసాత్ రు. 6 అంతే గాక
మీరుయుదాధ్ ల గురించి వింటారు. వాటిగురించినవారలు వింటారు.
అపుప్డు కలవరపడవదుద్ . ఇవనీన్ జరిగి తీరవలసిందే గాని అంతం
వెంటనే రాదు. 7 జనం మీదికి జనమూ, రాజయ్ం మీదికి రాజయ్మూ
లేసాత్ యి. అకక్డకక్డ కరువులూ భూకంపాలూ వసాత్ యి. 8 ఇవనీన్
కషాట్ లకు ఆరంభంమాతమే.

9 “అపుప్డు మనుషులు మిమమ్లిన్ హింసలకు గురి చేసాత్ రు,
చంపుతారు. నా నామం కారణంగా మనుషులంతా మిమమ్లిన్
దేవ్షిసాత్ రు. 10 ఆ కాలంలో చాలామంది వెనకిక్ జారిపోతారు,
ఒకరినొకరు దేవ్షించుకుని ఒకరినొకరు శతువులకు పటిట్సాత్ రు.
11అధిక సంఖయ్లో కపట పవకలు వచిచ్ అనేకమందినిమోసగిసాత్ రు.
12 అనాయ్యం పెరిగిపోయి, దాని ఫలితంగా చాలామందిలో పేమ
చలాల్ రిపోతుంది. 13 కానీ అంతం వరకూ ఎవరు నిలిచి ఉంటారో
వారికే విమోచన లభిసుత్ ంది. 14 రాజయ్ం గురించిన సువార
మానవులందరికీ సాకష్ ంగా లోకమంతటా వినబడుతుంది. ఆ
తరువాత అంతం వసుత్ ంది.

మహాబాధల కాలం
మారుక్ 13:14-23

15 “కాబటిట్ దేవుడు దానియేలు పవక దావ్రా చెపిప్న ‘వినాశకారి
అయిన హేయ వసుత్ వు’ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో నిలవడం మీరు
చూడగానే (చదివేవాడు గహిసాత్ డుగాక), 16యూదయలోఉనన్వారు
కొండలకు పారిపోవాలి. 17మిదెద్ల ఉనన్వారు కింద ఇంటోల్ నుండి
దేని నా తీసుకుపోవడానికి దిగి రాకూడదు. 18పొలాలోల్ ఉనన్వాడు
తన బటట్లు తీసుకోడానికి ఇంటికి వెళళ్కూడదు.
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19 అయోయ్, ఆ రోజులు గరభ్వతులకూ చంటిపిలల్ల తలుల్ లకూ
కషట్కాలం. 20 అపుప్డు మహా బాధలు కలుగుతాయి. కాబటిట్
మీరు పారిపోయే సమయం చలికాలంలో గానీ విశాంతిదినాన గానీ
రాకూడదని పారథ్న చేసుకోండి. 21 ఎందుకంటే అంతటి ఉపదవం
లోకం పుటిట్ంది మొదలు ఇపప్టివరకూ రాలేదు, ఇక ముందు రాదు.
22 ఆ రోజులను దేవుడు తగిగ్ంచకపోతే శరీరంతో ఉనన్ ఏ ఒకక్డూ
తపిప్ంచుకోలేడు. అయితే, ఆయన ఎనున్కునన్ వారి నిమితత్ం ఆ
రోజులను దేవుడు తకుక్వ చేసాత్ డు.

23 “ఆ కాలంలో ఎవ నా, ‘ఇదిగో, కీసుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, అకక్డ
ఉనాన్డు’ అని చెబితే నమమ్వదుద్ . 24 కపట కీసుత్ లు, కపట పవకలు
వచిచ్,సాధయ్ తే దేవుడు ఎనున్కునన్ వారిని కూడామోసగించడానికి
గొపప్ సూచక కియలూ, అదుభ్తాలూ జరిగిసాత్ రు. 25 ఇదిగో, ఇవనీన్
నేను ముందుగానే మీతో చెపాప్ను. 26 కాబటిట్ ఎవ నా ‘ఇదిగో,
కీసుత్ అరణయ్ంలో ఉనాన్డు’ అని చెపిప్నా, ‘ఇదిగో, ఈ గది లోపల
ఉనాన్డు’ అని చెపిప్నామీరు నమమ్వదుద్ . వారి వెంట వెళళ్వదుద్ .

మహిమసహితంగా రాజురాక
మారుక్ 13:24-37; లూకా 21:25-36

27 “మెరుపు తూరుప్ పున పుటిట్ పడమర పుకు ఏవిధంగా
కనిపిసుత్ ందో, ఆ విధంగామనుషయ్ కుమారుడి రాక కూడా ఉంటుంది.
28 శవం ఎకక్డ ఉంటే అకక్డ రాబందులు పోగవుతాయి.

29 “ఆ బాధలనీన్ అయిపోగానే సూరుయ్ణిణ్ చీకటి కముమ్తుంది.
చందుడు కాంతిని కోలోప్తాడు. ఆకాశం నుండి నకష్తాలు
రాలిపోతాయి. ఆకాశంలోని శకులు చెలాల్ చెదరౌతాయి. 30అపుప్డు
మనుషయ్ కుమారుడి సూచన ఆకాశంలో కనిపిసుత్ ంది. అపుప్డు
మనుషయ్ కుమారుడు మహామహిమాపభావాలతోఆకాశమేఘాల
రావడం చూసి, భూమి మీద ఉనన్ అనిన్ జాతుల పజలు గుండెలు
బాదుకుంటారు. 31 ఆయన గొపప్ బూర ధవ్నులతో తన దూతలను
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పంపుతాడు. వారుఆకాశంఆకొననుండిఈకొనవరకూనలుదికుక్ల
నుండీ ఆయన ఎనున్కునన్ వారిని సమకూరుచ్తారు.

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మారుక్ 13:28-29; లూకా 21:29-31

32 “అంజూరు చెటుట్ గురించిన ఉపమానం నేరుచ్కోండి. దాని
కొమమ్లు చిగిరించి లేత కొమమ్లు వేసేటపుప్డు వసంత కాలం దగగ్ర
పడిందని మీరు తెలుసుకుంటారు. 33అదే విధంగా ఈ సంగతులనీన్
జరగడం చూసినపుప్డు ఆయన మీకు సమీపంలోనే, దావ్రం దగగ్రే
ఉనాన్డని తెలుసుకోండి. 34 ఇవనీన్ జరిగే వరకూ ఈ జాతి
అంతరించదని నేనుమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 35ఆకాశమూ
భూమీ గతించిపోతాయిగానినామాటలు ఎనన్టికీ గతించవు.

36 “అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుప్డో తండికిమాతమే తెలుసు
గానీ ఏ మనిషికీ తెలియదు. చివరికి పరలోకంలోని దూతలకు,
కుమారుడికి కూడా తెలియదు. 37 నోవహ రోజులోల్ ఎలా ఉండేదో
మనుషయ్ కుమారుడి రాకడ కూడా అలా ఉంటుంది. 38జలపళయం
రాక ముందు నోవహ ఓడలోకి వెళిళ్న రోజు వరకూ, మనుషులు
తింటూ, తాగుతూ, పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకుంటూ, ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటూ
ఉనాన్రు. 39 జలపళయం వచిచ్ వారంతా కొటుట్ కునిపోయే వరకూ
వారికి తెలియలేదు. ఆ విధంగానే మనుషయ్ కుమారుడి రాకడ
ఉంటుంది.

40 ఆ రోజు, పొలంలో ఇదద్రు పురుషులు ఉంటే, ఒకడు
వెళిళ్పోతాడు, మరొకడు అకక్డే ఉండిపోతాడు. 41 ఇదద్రు సీలు
తిరుగలి విసురుతూ ఉంటే, ఒకామె వెళిళ్పోతుంది, మరొకామె
ఉండిపోతుంది. 42 ఏ రోజున మీ పభువు వసాత్ డో మీకు తెలియదు
కాబటిట్ మెలకువగా ఉండండి. 43 దొంగ ఏ గంటలో వసాత్ డో ఇంటి
యజమానికి ముందే తెలిసేత్ అతడు మేలుకుని ఉండి దొంగతనం
చేయనివవ్డు కదా! 44 మీరు ఎదురు చూడని గంటలో మనుషయ్
కుమారుడు వసాత్ డు కాబటిట్ మీరు కూడా సిదధ్ంగా ఉండండి.
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45 “ఒక యజమాని తన ఇంటోల్ పనివారికి వేళకు భోజనం
పెటట్డానికి నియమించిన నమమ్క న, తెలి న దాసుడు ఎవరు?
46 యజమాని ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఆ విధంగా
చేసుత్ ండడం గమనిసాత్ డోఆదాసుడు ధనుయ్డు. 47ఆయజమానితన
యావదాసిత్ మీదా ఆ దాసుని నియమిసాత్ డని నేను మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 48 కానీ ఆ దాసుడు చెడడ్వా తే, ‘నా యజమాని
ఆలసయ్ంగా వసాత్ డులే’ అని తన మనసులో అనుకుని 49 తన
సాటి సేవకులను కొడుతూ,తాగుబోతులతో కలిసి తింటూ,తాగుతూ
ఉంటే, 50 అతడు ఎదురు చూడని రోజున, అనుకోని గంటలో వాని
యజమాని వసాత్ డు. 51 వాణిణ్ రెండు ముకక్లుగా నరికించి కపట
వేషధారులతో బాటు వాడిని శి సాత్ డు. అకక్డ ఏడుపూ పండుల్
కొరకడమూ ఉంటాయి.”

25
ఒలీవ కొండ పసంగం. పభువు రాక, పదిమంది కనయ్లకు పరీకష్

1 “పరలోక రాజాయ్నిన్ ఈ విధంగాపోలచ్వచుచ్. పదిమంది కనయ్లు
పెళిళ్కొడుకును కలుసుకోడానికి కాగడాలు పటుట్ కుని బయలుదేరారు.
2 వీరిలో ఐదుగురు తెలివి తకుక్వ వారు, ఐదుగురు తెలి న వారు.
3 తెలివి తకుక్వ వారు తమ దీపాలు పటుట్ కునాన్రు గాని తమతో
నూనె తీసుకుని పోలేదు. 4 తెలి న వారు తమ దీపాలతో బాటు
సీసాలోల్ నూనె తీసుకుని వెళాళ్రు. 5 పెళిళ్కొడుకు రావడం ఆలసయ్ం
కావడంతోవారంతా నిదపోయారు.

6 అరథ్రాతి, ‘ఇడుగో, పెళిళ్కొడుకు వసుత్ నాన్డు. అతనికి ఎదురు
వెళళ్ండి’ అనే పిలుపు వినిపించింది. 7అపుప్డు ఆ కనయ్లంతా లేచి
తమ దీపాలు సరిచేసుకునాన్రు.

8 అయితే తెలివి తకుక్వవారు, ‘మా దీపాలు ఆరిపోతునాన్యి,
మీ నూనెలో కొంచెం మాకూక్డా ఇసాత్ రా?’ అని తెలి న వారిని
అడిగారు. 9 అందుకు వారు, ‘మా దగగ్ర ఉనన్ నూనె మన ఇదద్రికీ
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సరిపోదేమో, మీరు వెళిళ్ నూనె అమేమ్వారి దగగ్ర కొనుకోక్ండి’ అని
చెపాప్రు.

10 వారు కొనడానికి వెళత్ ఉండగానే పెళిళ్కొడుకు వచేచ్శాడు.
అపుప్డు సిదధ్ంగా ఉనన్ ఐదుగురు యువతులు అతనితో కలిసి పెళిళ్
విందుకు లోపలికి వెళాళ్రు. వెంటనే తలుపు మూశారు. 11 ఆ
తరువాత మిగిలిన కనయ్లు వచిచ్, ‘పభూ, పభూ, మాకు తలుపు
తెరవండి’ అని అడిగారు. 12 కాని ఆయన, ‘నేను కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను,మీరెవరో నాకు తెలీదు’ అనాన్డు. 13ఆ రో నా, ఆ
గం నామీకు తెలియదు కాబటిట్ మేలుకుని ఉండండి.

పభువు రాక, సేవకులకు పరీకష్
14 “పరలోక రాజయ్ం ఇలా ఉంటుంది, ఒక మనిషి దూరదేశానికి

పయాణ తన పనివారిని పిలిచి తన ఆసిత్ని వారికి అపప్గించాడు.
15వారివారిసామరధ్ ం పకారం ఒకడికి ఐదు తలాంతులూ ఇంకొకడికి
రెండు తలాంతులూ మరొకడికి ఒకక్ తలాంతూ ఇచిచ్, వెంటనే
పయాణ వెళాళ్డు.

16 ఐదు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు వాటితో వాయ్పారం చేసి,
ఇంకో ఐదు తలాంతులు సంపాదించాడు. 17 అదే విధంగా
రెండు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు ఇంకో రెండు సంపాదించాడు.
18 అయితే ఒక తలాంతు తీసుకునన్ వాడు వెళిళ్, గుంట తవివ్ తన
యజమాని డబుబ్ దాచిపెటాట్ డు.

19“చాలాకాలంతరువాతఆయజమానితిరిగివచిచ్తనపనివారి
దగగ్ర లెకక్లు చూసుకునాన్డు. 20 అపుప్డు ఐదు తలాంతులు
తీసుకునన్ వాడు మరో ఐదు తలాంతులు తెచిచ్ ‘అయయ్గారూ,మీరు
నాకు ఐదు తలాంతులు ఇచాచ్రు కదా, అవి గాక నేను ఇంకో ఐదు
తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు.

21 అతని యజమాని, ‘ఆహా! నీవు నమమ్క న మంచి
పనివాడివి! నీవు ఈ చినన్పాటి విషయంలో నమమ్కంగా ఉనాన్వు.
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కాబటిట్ నినున్ ఎకుక్వ పనుల మీద నియమిసాత్ ను. నీ యజమాని
సంతోషంలో నీవు కూడాభాగం పంచుకో’ అనాన్డు.

22 అలాగే రెండు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు వచిచ్,
‘అయయ్గారూ, మీరు నాకు రెండు తలాంతులు ఇచాచ్రు కదా, అవి
గాక నేను ఇంకో రెండు తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు.
23యజమాని, ‘ఆహా! నీవు ఈ చినన్పాటి విషయంలో నమమ్కంగా
ఉనాన్వు. కాబటిట్ నినున్ ఎకుక్వ పనుల మీద నియమిసాత్ ను. నీ
యజమాని సంతోషంలో నీవు కూడాభాగం పంచుకో’ అనాన్డు.

24 తరువాత ఒకక్ తలాంతు తీసుకునన్వాడు వచాచ్డు.
అతడనాన్డు, ‘అయయ్గారూ, మీరు వితత్నాలు నాటని చోట పంట
కోయడానికీ, వెదజలల్ని చోట పంట పోగుచేసుకోడానికీ చూసే
కఠినాతుమ్లని నాకు తెలుసు. 25కాబటిట్ నాకు భయం వేసి,మీరిచిచ్న
తలాంతును భూమిలోదాచిపెటాట్ ను. ఇదిగో, తీసుకోండి’ అనాన్డు.

26అందుకు ఆ యజమాని అతనితో, ‘నీవు సోమరివాడివి! చెడడ్
దాసుడివి. నేను వితత్ని చోట కోసేవాడిని, వెదజలల్ని చోట పంట
పోగుచేసుకోజూసేవాడినిఅనినీకు తెలుసు గదా! 27అలాంటపుప్డు
నీవు నా డబుబ్ను వడీడ్ వాయ్పారుల దగగ్ర ఉంచాలిస్ంది. అపుప్డు
నేను వచిచ్ దానిన్ వడీడ్తో కలిపి తీసుకుని ఉండేవాణిణ్ ’ అని చెపిప్,
28 ‘ఆ తలాంతును వాడి దగగ్ర నుండి తీసుకుని పది తలాంతులు
ఉనన్వాడికి ఇవవ్ండి.

29 ఉనన్ పతివాడికీ మరింత ఇవవ్డం జరుగుతుంది, అతడు
సమృదిధ్ కలిగిఉంటాడు. లేనివాడిదగగ్ర నుండివాడికిఉనన్ది కూడా
తీసివేయడం జరుగుతుంది. 30 పనికిమాలిన ఆ దాసుణిణ్ బయట
ఉనన్ చీకటిలోకి తోసివేయండి. అకక్డ ఏడుపు, పండుల్ కొరుకోక్వడం
ఉంటాయి.

పభువు రాక,యూదేతర జాతులకు పరీకష్
యోవే 3:11-16
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31 “మనుషయ్ కుమారుడు తన మహిమతో, తన
దేవదూతలందరితో వచేచ్టపుప్డు ఆయన తన మహిమ సింహాసనం
మీద కూరుచ్ని ఉంటాడు.

32 మానవులందరినీ పోగుచేసి ఆయన ముందు నిలబెడతారు.
అపుప్డు ఒక గొలల్వాడు తన మందలో మేకలను, గొరెలను వేరు
చేసినటుట్ 33 ఆయన తన కుడి పున ‘గొరెలు’ (నీతిపరులు),
ఎడమ పున ‘మేకలు’ (అనీతిపరులు) ఉండేలా వేరు చేసి
నిలబెడతాడు.

34తరువాతరాజుతన కుడి పున ఉనన్వారిని చూసి, ‘నాతండి
ఆశీరవ్దించిన వారలారా, రండి. లోకం పునాది వేసినపుడే మీ కోసం
సిదధ్పరిచిన రాజాయ్నిన్ సావ్ధీనం చేసుకోండి. 35 ఎందుకంటే నాకు
ఆకలి వేసినపుప్డు మీరే నాకు భోజనం పెటాట్ రు. నేను దాహంతో
ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం తీరాచ్రు. పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు నాకు
ఆశయం ఇచాచ్రు. 36 బటట్లు లేక దిగంబరిగా ఉనన్పుప్డు నాకు
బటట్లిచాచ్రు. రోగి నపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచారు. చెరసాలోల్
ఉనన్పుప్డు నా దగగ్రికి వచిచ్ పలకరించారు’ అని చెబుతాడు.

37 అందుకు నీతిపరులు ‘పభూ, ఎపుప్డు నీకు ఆకలి
వేయడం చూసి నీకు భోజనం పెటాట్ ం? ఎపుప్డు దపిప్గొనడం
చూసి దాహం తీరాచ్ం? 38 ఎపుప్డు పరదేశిగా చూసి నీకు
ఆశయమిచాచ్ం? ఎపుప్డు దిగంబరిగా చూసి బటట్లిచాచ్ం?
39 ఎపుప్డు రోగి ఉండటం, చెరసాలలో ఉండడం చూసి నీ దగగ్రికి
వచిచ్ పరామరిశ్ంచాం?’ అని ఆయనను అడుగుతారు. 40అందుకు
రాజు, ‘మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, దీను న ఈ నా సోదరులోల్
ఒకడికి ఇది చేసేత్ నాకు కూడా చేసినటేట్ ’ అనివారికి జవాబిసాత్ డు.

41 “తరవాత ఆయన ఎడమ పున ఉనన్వారిని చూసి,
‘శాపగసుత్ లారా, ననున్ విడిచి వెళళ్ండి! సాతానుకు,వాడి దూతలకు
సిదధ్ం చేసిన నితాయ్గిన్లోకి వెళళ్ండి. 42 ఎందుకంటే, నాకు ఆకలి
వేసినపుప్డు మీరు నాకు భోజనం పెటట్లేదు. నేను దాహంతో
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ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం తీరచ్లేదు. 43 పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు
నాకు ఆశయం ఇవవ్లేదు, వసాలు లేక దిగంబరిగా ఉనన్పుప్డు నాకు
బటట్లివవ్లేదు. రోగి నపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచలేదు. చెరసాలలో
ఉనన్పుప్డు నా దగగ్రికి వచిచ్ పలకరించలేదు’ అని చెబుతాడు.

44 అందుకు వారు కూడా, ‘పభూ, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగా
ఉండటం, దాహంతో ఉండటం, పరదేశిగా ఉండటం, దిగంబరి
ఉండటం, రోగి ఉండడం చూసి నీకు సహాయం చేయలేదు?’ అని
అడుగుతారు. 45అందుకు రాజు, ‘మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
మీరు దీను న నా ఈ సోదరులలో ఒకరికి ఈ విధంగా చేయలేదు
కాబటిట్ నాకు కూడా చేయనటేట్ ’ అని వారికి జవాబిసాత్ డు. 46 వీరు
శాశవ్త శికష్లోకీ, నీతిపరులు శాశవ్త జీవంలోకీ పవేశిసాత్ రు.”

26
యేసు వధ యూదు నాయకుల కుట
మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2

1యేసు ఈమాటలు చెపప్డం ముగించిన తరువాత ఆయన తన
శిషుయ్లతో, 2 “రెండు రోజుల తరువాత పసాక్ పండగ వసుత్ ందని
మీకు తెలుసు. అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుణిణ్ సిలువ వేయడానికి
అపప్గిసాత్ రు” అని చెపాప్డు.

3 ఆ సమయంలోనే ముఖయ్ యాజకులు, పజల పెదద్లు కయప
అనే పధానయాజకుడి నివాసంలో సమావేశమయాయ్రు. 4వారంతా
ఏక కుట చేసి యేసును పటుట్ కుని, చంపాలని కుయుకులు
పనాన్రు. 5 అయితే పజలోల్ అలల్రి జరుగుతుందేమో అని “పండగ
సమయంలో వదుద్ ” అని చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీమరియయేసుకు చేసిన అభిషేకం
మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8

6 యేసు బేతనీలో కుషుట్ రోగి సీమోను ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 7 ఆ
సమయంలో ఒక సీ పాలరాతి సీసాలో బాగా ఖరీ న అతత్రు తెచిచ్,
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ఆయనభోజనానికి కూరుచ్నిఉనన్పుప్డు ఆయనతలమీదఆఅతత్రు
పోసింది. 8 అది చూసి శిషుయ్లకు కోపం వచిచ్ంది. వారు ఆమెతో,
“ఎంత నషట్ం! 9 దీనిన్ మంచి ధరకు అమిమ్ ఆ సొముమ్ను పేదలకు
దానం చెయయ్వచుచ్ కదా?” అనాన్రు. 10 యేసు ఆ సంగతి
గహించి, “ఈ సీని ఎందుకు ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రు? ఈమె నా
విషయంలో ఒక మంచి పని చేసింది. 11 బీదవారు మీ దగగ్ర
ఎపుప్డూ ఉంటారు. కానీ నేను ఎలల్కాలం మీతో ఉండను. 12ఈమె
ఈ అతత్రు నా శరీరం పోసి నా భూసాథ్ పన కోసం సిదధ్ం చేసింది.
13నేను కచిచ్తంగాచెపేప్దేమంటే,ఈలోకమంతటిలోసువారపకటన
ఎకక్డెకక్డ జరుగుతుందో అకక్డ ఈమెనూ, ఈమె చేసిన పనినీ
అందరూ గురు చేసుకుని పశంసిసాత్ రు.”

యూదు నాయకులతో ఇసక్రియోతుయూదాలాలూచీ
మారుక్ 14:10-11; లూకా 22:3-6

14 అపుప్డు పనెన్ండు మందిలో ఒక న ఇసక్రియోతు యూదా,
పధాన యాజకుల దగగ్రికి వెళాళ్డు. 15 “యేసును మీకు పటిట్సేత్
నాకేమిసాత్ రు?” అని అతడు వారినడిగాడు. వారు ము వెండి
నాణాలు లెకక్పెటిట్ అతనికి ఇచాచ్రు. 16 అతడు అపప్టి నుండి
ఆయనను వారికి పటిట్వవ్డానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురు
చూసుత్ నాన్డు.

పసాక్ ఏరాప్టుల్
మారుక్ 14:12-16; లూకా 22:7-13

17పొంగని రొటెట్ల పండగలోమొదటిరోజు శిషుయ్లుయేసు దగగ్రికి
వచిచ్, “మనం పసాక్ భోజనానిన్ ఆచరించడానికి ఏరాప్టుల్ ఎకక్డ
చేయమంటావు?” అని అడిగారు. 18 అందుకాయన, “మీరు
పటట్ణంలో ఫలాని వయ్కి దగగ్రికి వెళిళ్, నా కాలం సమీపించింది. నా
శిషుయ్లతో కలిసి నీ ఇంటోల్ పసాక్ భోజనం చేసాత్ ను, అనిమా గురువు
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అంటునాన్డని అతనితో చెపప్ండి” అనాన్డు. 19 యేసు తమకు
ఆజాఞ్ పించిన పకారం చేసి శిషుయ్లు పసాక్ను సిదధ్ం చేశారు.

చివరి భోజనం
మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:14-20; 24-30;యోహా 13:2-

30
20 సాయంకాలం యేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో

భోజనానికి కూరుచ్నాన్డు. 21 వారు భోజనం చేసుత్ ండగా ఆయన,
“మీలో ఒకడు ననున్ శతువులకు అపప్గిసాత్ డని మీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22 అందుకు వారు చాలా దుఃఖంలో
మునిగిపోయారు. పతి ఒకక్డూ, “పభూ, అది నేనా?” అని
ఆయనను అడగడం పారంభించారు. 23 ఆయన, “నాతో కలిసి
పాతలో చెయియ్ముంచి భోజనం చేసేవాడే ననున్ పటిట్సాత్ డు.

24 మనుషయ్ కుమారుణిణ్ గురించి రాసి ఉనన్ పకారం ఆయన
చనిపోవలసిందే గాని ఆయనను ఎవరు పటిట్సాత్ డో ఆ వయ్కికియాతన
తపప్దు. ఆ వయ్కి అసలు పుటిట్ ఉండకపోతే అతనికి మంచిది” అని
వారితో చెపాప్డు. 25ఆయనను అపప్గించబోయేయూదా, “పభూ,
నేను కాదు కదా?” అని అడగాగ్ నే ఆయన, “నీవే చెబుతునాన్వు
కదా?” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్ర సాథ్ పన
మారుక్ 14:22-25; లూకా 22:17-20; 1కొరింతీ 11:23-25

26వారు భోజనం చేసుత్ ండగా యేసు ఒక రొటెట్ తీసుకుని సుత్ తులు
చెలిల్ంచి,విరిచితనశిషుయ్లకు ఇసూత్ , “దీనిన్మీరుతీసుకునితినండి.
ఇది నా శరీరం” అని చెపాప్డు. 27 తరువాత ఆయన దాకష్ రసం
పాతతీసుకుని కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచివారికిచిచ్, “దీనిలోనిదిమీరంతా
తాగండి. 28 ఇది నా రకం. అంటే పాప కష్మాపణ నిమితత్ం అనేకుల
కోసం నేను చిందించబోతునన్ కొతత్ నిబంధన రకం. 29 నా తండి
రాజయ్ంలోమీతోకలిసిఇలాటిదాకష్రసంమళీళ్తాగేరోజువరకూనేనిక
దానిన్ తాగననిమీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.
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30అపుప్డు వారు ఒక కీరన పాడి ఒలీవ కొండకు వెళాళ్రు.

పేతురు తనను ఎరగనంటాడనియేసు ముందుగా చెపప్డం
మారుక్ 14:26-31; లూకా 22:31-34; యోహా 13:36-38;

యోహా 14:1-31
31 అపుప్డు యేసు వారితో, “ఈ రాతి మీరంతా నా విషయంలో

తొటుపడతారు. ఎందుకంటే,
‘కాపరిని దెబబ్ తీసాత్ ను,మందలోనిగొరెలు చెదరిపోతాయి’అనిరాసి

ఉంది కదా!
32 కాని నేను మరణం నుండి తిరిగి లేచిన తరువాత మీకంటే

ముందుగా గలిలయకి వెళాత్ ను” అనాన్డు.
33అందుకు పేతురు, “నీ విషయంలో అందరూ వెనుకంజ వేసినా

సరే నేను మాతం ఎనన్టికీ వెనుకంజ వేయను” అని యేసుతో
చెపాప్డు. 34 యేసు అతణిణ్ చూసి, “నేను నీతో కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ఈ రాతి కోడి కూసే ముందే నేనెవరో తెలియదని నీవు
మూడుసారుల్ చెబుతావు” అనాన్డు. 35 పేతురు ఆయనతో, “నేను
నీతోకలిసిచావాలిస్వచిచ్నాసరే,నినున్ ఎరగననిచెపప్ను”అనాన్డు.
మిగిలిన శిషుయ్లందరూ అవేమాటలు పలికారు.

గేతేస్మనే తోటలోయేసు వేదన
మారుక్ 14:32-42; లూకా 22:39-46;యోహా 18:1;యోహా

18:15, 16, 17
36 ఆ తరువాత, యేసు వారితో కలిసి గేతేస్మనే అనే చోటికి

వచాచ్డు. ఆయన, “నేను అకక్డికి వెళిళ్ పారథ్న చేసి తిరిగి
వచేచ్ వరకూ మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి” అని వారితో చెపాప్డు.
37పేతురును, జెబెదయిఇదద్రు కొడుకులను తన వెంట తీసుకు వెళిళ్
తీవ న దుఃఖంలో, కలతలో మునిగిపోయాడు. 38 అపుప్డు
ఆయన వారితో, “నా పాణం పోయేటంతగా నాకు దుఃఖం
ముంచుకొసూత్ ఉంది. మీరు ఇకక్డే నిలిచి నాతో కలిసి మెలకువగా
ఉండండి” అని చెపాప్డు.
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మొదటిపారథ్న
మారుక్ 14:35; లూకా 22:41-42

39ఆయనకొంత దూరం వెళిళ్,సాగిలపడి, “నాతండీ,సాధయ్ తే
ఈ గినెన్ నా దగగ్ర నుండి తీసివేయి. అయినా నీ ఇషట్మే నెరవేరాలి,
నాఇషట్ం కాదు” అనిపారథ్న చేశాడు. 40 శిషుయ్ల దగగ్రికి వచిచ్,వారు
నిదపోతుండడం చూసి, “నాతో కలిసి ఒకక్ గంట కూడామెలకువగా
ఉండలేరా? 41మీరు పరీకష్లో పడకుండా ఉండేందుకు మెలకువగా
ఉండి పారథ్న చేయండి. ఆతమ్ సిదధ్మేగానీ శరీరం బలహీనం” అని
పేతురుతో అనాన్డు.

రెండవ పారథ్న
మారుక్ 14:39; లూకా 22:44

42యేసు రెండవ సారి దూరంగా వెళిళ్, “నా తండీ, నేను దీనిన్
తాగితేనే తపప్ నా నుండి తీసివేయడం సాధయ్ం కాదనుకుంటే, నీ
చితత్మే నెరవేరనీ!” అని పారథ్న చేశాడు. 43 ఆయన తిరిగి వచిచ్,
వారు ఇంకా నిదపోతూఉండడం చూశాడు. వారి కళ ళ్ నిదాభారంతో
మూతలు పడుతునాన్యి.

మూడవపారథ్న
మారుక్ 14:41

44ఆయనవారిని మళీళ్ విడిచి వెళిళ్, ఆమాటలే తిరిగి చెబుతూ
మూడోసారి పారథ్న చేశాడు. 45 అపుప్డాయన తన శిషుయ్ల దగగ్రికి
తిరిగి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, “మీరింకా విశాంతిగా నిదపోతునాన్రా?
వినండి, మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపాతుమ్ల చేతులకు అపప్గించే
సమయం వచేచ్సింది. 46 ఇంక వెళాద్ ం, లేవండి. ననున్ వారికి
పటిట్చేచ్వాడు సమీపించాడు.”

యేసును బంధించడం
మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-11
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47 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే పనెన్ండు మంది
శిషుయ్లోల్ ఒక న యూదా వచాచ్డు. అతనితో పధాన యాజకుల
దగగ్ర నుంచీ, పజల పెదద్ల నుంచీ వచిచ్న పెదద్ గుంపు ఉంది. వారి
చేతులోల్ కతుత్ లు, గదలు ఉనాన్యి. 48 ఆయనను పటిట్ ఇచేచ్వాడు,
“నేనెవరికి ముదుద్ పెడతానో ఆయనే యేసు. ఆయనను మీరు
పటుట్ కోండి” అని వారికి ముందుగానే ఒక గురు చెపాప్డు. 49అతడు
యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకా, నీకు శుభం!” అంటూ ఆయనకు
ముదుద్ పెటాట్ డు. 50యేసు, “మితమా, నీవేం చేయాలనుకునాన్వో
అది చెయియ్” అని అతనితో చెపప్గానే వారు దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనను
ఒడిసి పటుట్ కునాన్రు.

51 వెంటనే యేసుతో ఉనన్వారిలో ఒకడు తన చెయియ్ చాపి,
కతిత్ బయటికి తీసి పధాన యాజకుడి సేవకుణిణ్ కొటిట్ , అతని చెవి
నరికేశాడు. 52 అపుప్డు యేసు, “నీ కతిత్ నీ వరలో తిరిగి పెటుట్ .
కతిత్ వాడేవారంతా కతిత్తోనే నాశనం అవుతారు. 53ఇపుప్డు నేను నా
తండిని వేడుకుంటే ఆయన పనెన్ండు సేనా వూయ్హాలకంటే ఎకుక్వ
మంది దేవదూతలను వెంటనే పంపడనుకుంటునాన్వా? 54 నేనలా
వేడుకుంటే అంతా ఈ విధంగా జరగాలని ఉనన్ లేఖనం ఎలా
నెరవేరుతుంది?” అని అతనితో అనాన్డు.

55 తరువాత యేసు ఆ గుంపు పు చూసి, “ఒక దోపిడీ దొంగ
మీదికి వచిచ్నటుట్ ననున్ పటుట్ కోడానికి మీరు కతుత్ లు, గదలతో
వచాచ్రా? పతి రోజూ నేను దేవాలయంలో బోధించేటపుప్డు ననున్
పటుట్ కోలేదే, 56 పవకల లేఖనాలు నెరవేరడం కోసమే ఈ విధంగా
జరిగింది” అని చెపాప్డు. అపుప్డు శిషుయ్లంతా ఆయనను
విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు.

కయప ఎదుటా సనెహ్డిన్ ఎదుటాయేసు
మారుక్ 14:53-65;యోహా 18:12; 19-24
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57 యేసును పటుట్ కునన్ వారు ఆయనను పధాన యాజకుడు
కయప దగగ్రికి తీసుకుపోయారు. అకక్డ ధరమ్శాస పండితులు,
పెదద్లు సమావేశ ఉనాన్రు. 58పేతురు దూరం నుండి వెంబడిసూత్ ,
పధాన యాజకుడి ఇంటి గుమమ్ం వరకూ వచిచ్, లోపలికి వెళిళ్
ఏమి జరగబోతునన్దో చూడాలని అకక్డ ఉనన్ నికులతో కలిసి
కూరుచ్నాన్డు.

59 ముఖయ్ యాజకులు, మహాసభ సభుయ్లంతా యేసును
చంపించాలని ఆయనకు వయ్తిరేకంగా దొంగసాకష్ ం కోసం వెదికారు.
60 అబదధ్ సాకష్ులు చాలామంది వచిచ్నా వారి సాకష్ ం నిలబడలేదు.
61 చివరికి ఇదద్రు మనుషులు వచిచ్, “ఈ మనిషి దేవాలయానిన్
పడగొటిట్ , మూడు రోజులోల్ దానిన్ తిరిగి కడతానని చెపాప్డు”
అనాన్రు. 62 అపుప్డు పధాన యాజకుడు లేచి, “నీవు జవాబు
చెపప్వేమిటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగా పలికిన సాకష్ ం విషయం
ఏమంటావు?” అని అడిగాడు. యేసుమౌనం వహించాడు.

63 అందుకు పధాన యాజకుడు ఆయనతో, “సజీవు న దేవుని
నామంలో నినున్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను, నీవు దేవుని కుమారుడు కీసుత్ వా?
మాతో చెపుప్!” అనాన్డు. 64అందుకు యేసు, “నీ నీవే ఆ మాట
చెపాప్వు కదా. నేను చెపేప్దేమంటే, ఇక నుండి మనుషయ్ కుమారుడు
సరవ్శకిమంతుని కుడి పకక్న కూరోచ్వడమూ, ఆకాశ మేఘాలమీద
ఆసీను రావడమూ మీరు చూసాత్ రు” అనాన్డు. 65 వెంటనే ఆ
పధానయాజకుడు తన వసం చింపుకునాన్డు. “వీడు దేవదూషణ
చేశాడు. అతని దేవదూషణమీరే వినాన్రు కదా,మనకింక సాకష్ులతో
పనేముంది? 66 మీరేమంటారు?” అని సభవారిని అడిగాడు.
అందుకు వారు, “వీడు చావుకు తగినవాడు!” అనాన్రు.

67 అపుప్డు వారు ఆయన ముఖం మీద ఉమిమ్ వేసి, ఆయనను
గుదాద్ రు. 68 కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ , “కీసూత్ ! నినున్
కొటిట్ంది ఎవరో పవచించు!” అనాన్రు.
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పేతురు అబదాధ్ లు
మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:55-62

69 పేతురు బయట వసారాలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఒక పనిపిలల్
అతని దగగ్రికి వచిచ్, “నీవు గలిలయ వా న యేసుతో ఉనాన్వు
కదా?” అని అడిగింది. 70 అందుకు అతడు, “నీవు చెపేప్ సంగతి
నాకు తెలియదు” అని అందరి ముందూ అనాన్డు.

71అతడు నడవలోకి వెళిళ్నపుడు మరొక పని పిలల్ అతణిణ్ చూసి,
“ఇతడు కూడా నజరేతు వా న యేసుతో కలిసి ఉండేవాడు” అని
అకక్డునన్వారితోచెపిప్ంది. 72పేతురుమళీళ్ఒపుప్కోకఈసారిఒటుట్
పెటుట్ కుంటూ, “ఆమనిషి ఎవరోనాకు తెలియదు” అనాన్డు.

73కొంతసేపటితరువాతఅకక్డనిలబడినకొందరు పేతురు దగగ్రికి
వచిచ్, “నిజమే, నువువ్ కూడా వారిలో ఒకడివే. నీమాటాల్ డే విధానం
వలల్ అది తెలిసిపోతునన్ది” అనాన్రు. 74 దానితో పేతురు, “ఆ
మనిషిని నేను ఎరగనే ఎరగను” అంటూ, ఒటుల్ , శాపనారాధ్ లూ
పెటుట్ కోవడం పారంభించాడు. ఆ వెంటనే కోడి కూసింది.

75 “ఈ రాతి కోడి కూసే ముందే నేనెవరో తెలియదని నువువ్
మూడుసారుల్ చెబుతావు”అనియేసు తనతో చెపిప్న సంగతిజాఞ్ పకం
చేసుకుని పేతురు బయటికి వెళిళ్ ఎంతో దుఃఖంతో పెదద్గా ఏడాచ్డు.

27
పిలాతు దగగ్రికియేసు
మారుక్ 15:1; లూకా 23:1;యోహా 18:28

1తెలల్వారింది. ముఖయ్యాజకులు, పజల పెదద్లందరు యేసును
చంపించాలని ఆయన కుట చేశారు. 2 ఆయనను బంధించి,
తీసుకెళిళ్ రోమ్ గవరన్ర్ పిలాతుకు అపప్గించారు.

యూదానిరేవ్దనం
3 అపుప్డు ఆయనను వారికి పటిట్ంచి ఇచిచ్న యూదా, వారు

ఆయనకు శికష్ విధించడం చూసి పశాచ్తాత్ పపడి, ఆ ము వెండి
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నాణాలు పధాన యాజకుల, పెదద్ల దగగ్రికి తీసుకొచిచ్, 4 “నేను
నిరపరాధి రకానిన్ మీకు అపప్గించి పాపం చేశాను” అని చెపాప్డు.
అందుకు వారు, “ఐతే మాకేంటి? దాని సంగతి నువేవ్ చూసుకో”
అని చెపాప్రు. 5 అపుప్డతడు ఆ వెండి నాణాలు దేవాలయంలో
విసిరేసి, వెళిళ్ ఉరి వేసుకునాన్డు. 6ముఖయ్ యాజకులు ఆ వెండి
నాణాలు తీసుకుని “ఇది రకం కొనన్ డబుబ్. కాబటిట్ దీనిన్ కానుక
పెటెట్లో వేయడం ధరమ్శాస విరుదధ్ం” అని చెపుప్కునాన్రు.

7వారు ఆలోచించి ఆ సొముమ్తో పరదేశులను పాతిపెటట్డం కోసం
ఒక కుమమ్రి వాడి పొలం కునాన్రు. 8 ఆ పొలానిన్ నేటివరకూ “రక
పొలం”అనిపిలుసుత్ నాన్రు. 9దీనితో, “ఇశాయేలు పజలు ఆయనకు
కటిట్న వెల, కయధనం ము వెండి నాణాలు. 10 వారు పభువు
నాకునియమించినపకారం కుమమ్రివాడిపొలంకోసంఇచాచ్రు”అని
దేవుడుయిరీమ్యాపవక దావ్రా చెపిప్నమాట నెరవేరింది.

యేసును పిలాతు పశిన్ంచడం
మారుక్ 15:2-5; లూకా 23:2-3;యోహా 18:29-38

11 యేసు పిలాతు ఎదుట నిలబడాడ్ డు. అపుప్డు పిలాతు,
“నీవు యూదుల రాజువా?” అని ఆయనను అడిగాడు. యేసు,
“నీవే అంటునాన్వు గదా” అనాన్డు. 12 ముఖయ్ యాజకులు,
పెదద్లు ఆయనమీదనేరాలుమోపుతునన్పుప్డు ఆయనవాటికిఏమీ
జవాబు చెపప్లేదు. 13కాబటిట్ పిలాతు, “నీ మీద వీరు ఎనిన్ నేరాలు
మోపుతునాన్రో నీవు వినడం లేదా?” అని ఆయనను అడిగాడు.
14అయితే ఆయన ఒకక్ మాట నా అతనికి జవాబు చెపప్కపోవడం
పిలాతుకి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.

యేసునా, బరబబ్నా?
మారుక్ 15:6-15; లూకా 23:13-25;యోహా 18:38-40

15 ఆ పండగలో పజలు కోరుకొనే ఒక దీని విడుదల చేయడం
గవరన్రుకు వాడుక. 16 ఆ కాలంలో బరబాబ్ అనే పేరు మోసిన ఒక
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బందిపోటు చెరసాలలో ఉనాన్డు. 17 కాబటిట్ పజలు తన దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు పిలాతు వారిని ఇలా అడిగాడు, “నేను మీకు ఎవరిని
విడుదల చేయాలి? బరబబ్నా లేక కీసుత్ అని పిలిచే యేసునా?”
18ఎందుకంటేవారు కేవలం అసూయతోనేఆయనను అపప్గించారని
అతనికి తెలుసు.

19 అతడు నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్నన్పుప్డు అతని భారయ్,
“నీవు ఆ నిరోద్ షి జోలికి పోవదుద్ . ఈ రోజు నేను ఆయన గురించి
కలలోబహ బాధపడాడ్ ను”అనిఅతనికి కబురు పంపింది. 20ముఖయ్
యాజకులు, పెదద్లు బరబబ్నే విడిపించమనీయేసును చంపించాలని
అడగమని జనసమూహాలను రెచచ్గొటాట్ రు.

21 పిలాతు, “ఈ ఇదద్రిలో నేనెవరిని విడుదల చేయాలని మీరు
కోరుతునాన్రు?” అని అడగగా వారు, “బరబబ్నే” అని అరిచారు.
22 అందుకు పిలాతు, “మరి కీసుత్ అని పిలిచే ఈ యేసును ఏమి
చెయయ్మంటారు?” అనాన్డు. వారంతా, “అతణిణ్ సిలువ వేయండి”
అని కేకలు వేశారు. 23 పిలాతు, “ఎందుకు? ఇతడు ఏం నేరం
చేశాడు?” అనిఅడిగినపుప్డు,వారు, “సిలువవేయండి”అనిఇంకా
ఎకుక్వగా కేకలు వేశారు.

24అలల్రి ఎకుక్వౌతుందేగానితనపయతాన్లేమీఫలించడంలేదని
గహించి, పిలాతు నీళ ళ్ తీసుకుని ఆ జనసమూహం ఎదుట చేతులు
కడుకుక్ని, “ఈనీతిపరుని రకం విషయంలోనేను నిరపరాధిని, దీనిన్
మీరే చూసుకోవాలి”అనిచెపాప్డు. 25అందుకు పజలంతా, “అతడి
రకంమామీదా,మాపిలల్ల మీదాఉండుగాక” అనాన్రు.

బరబాబ్ విడుదల
26 అపుప్డు పిలాతు వారు కోరినటేట్ బరబబ్ను విడుదల చేసి,

యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువ వేయడానికి అపప్గించాడు.

రాజుకు ముళళ్ కిరీటం, సిలువ శికష్ కొనిపోవడం
మారుక్ 15:16-23; లూకా 23:26-32
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27 అపుప్డు నికులు యేసును అధికార మందిరంలోకి
తీసుకుపోయి, ఆయన ముందు నికులందరినీ పోగుచేశారు.
28 వారు ఆయన వసాలు తీసేసి, ఆయనకు ఎరని అంగీ
తొడిగించారు. 29 ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్ ఆయన తలమీద
పెటాట్ రు. ఆయన కుడి చేతిలో ఒక రెలుల్ కర ఉంచారు. అపుప్డు
ఆయన ముందు మోకరించి, “యూదుల రాజా, నీకు శుభం!”
అంటూ ఎగతాళి చేశారు. 30ఆయనమీదఉమిమ్ వేసి, ఆ రెలుల్ కరతో
ఆయన తలమీద కొటాట్ రు. 31అదంతా అయిన తరువాత ఆయనకు
వేసిన అంగీ తీసివేసి ఆయన వసాలు ఆయనకు తొడిగించి, సిలువ
వేయడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. 32 వారు బయటికి వసూత్ ఉండగా
కురేనే పాంతానికి చెందిన సీమోను అనే వయ్కి కనిపించాడు. వారు
బలవంతంగా అతని చేత ఆయన సిలువనుమోయించారు.

సిలువ
మారుక్ 15:22-32; లూకా 23:33-43;యోహా 19:16-17

33 వారు, “కపాల సథ్లం” అని అరథ్మిచేచ్ ‘గొలొగ్ తా’ అనే చోటికి
వచాచ్రు. 34అకక్డ చేదు కలిపినదా రసానిన్తాగడానికి ఆయనకు
అందించారు గానిఆయనదానిన్ రుచి చూసితాగలేక నిరాకరించాడు.

లేఖనాల నెరవేరుప్
మతత్యి 5:17-18; గలతీ 3:11-14

35 వారు ఆయనను సిలువ వేసిన తరవాత చీటుల్ వేసి ఆయన
బటట్లు పంచుకునాన్రు. 36అకక్డేఆయనకు కావలిగా కూరుచ్నాన్రు.

37 “ఇతడుయూదుల రా నయేసు’’ అని ఆయనమీదమోపిన
నేరం రాసి ఉనన్ పకటన ఒకటి ఆయన తలకు న ఉంచారు.
38 ఆయన కుడి పున ఒకడు, ఎడమ పున ఒకడు ఇదద్రు
బందిపోటు దొంగలను కూడా సిలువవేశారు.

39ఆదారినవెళేళ్వారుతలలూపుతూ, 40“దేవాలయానిన్పడగొటిట్
మూడు రోజులోల్ కటేట్వాడా, నినున్ నీవే ర ంచుకో. నీవు దేవుని
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కుమారుడి తే సిలువ మీద నుండి దిగిరా!” అంటూ ఆయనను
తిటాట్ రు.

41 అలాగే ధరమ్శాస పండితులూ, పెదద్లూ, పధాన యాజకులూ
ఆయనను వెకిక్రిసూత్ , 42 “ఇతడు ఇతరులను ర ంచాడు గానీ
తనను ర ంచుకోలేడు. ఇశాయేలు రాజు గదా, అతడిపుప్డు సిలువ
మీద నుండి దిగి వసేత్ అతణిణ్ నముమ్తాం. 43 ఇతడు దేవునిలో
విశావ్సం ఉనన్వాడు గదా, తాను దేవుని కుమారుణిణ్ అని చెపాప్డు
గదా. కాబటిట్ ఆయనకిషట్ తే దేవుడే ఇతనిన్ తపిప్సాత్ డు” అని
హేళనగామాటాల్ డారు.

44ఆయనతోబాటు సిలువవేసినదోపిడీదొంగలు కూడాఆయనను
అలాగే నిందించారు.

యేసు కీసుత్ మరణం
మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49;యోహా 19:30-37

45మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకూ
దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది. 46 సుమారు మూడు గంటలపుప్డు
యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకానీ” అని పెదద్గా కేక వేశాడు. ఆ
మాటకు, “నా దేవా, నా దేవా, నా చెయియ్ ఎందుకు విడిచిపెటాట్ వు?”
అని అరథ్ం.

47 అకక్డ నిలబడిన వారిలో కొందరు ఆ మాట విని, “అతడు
ఏలీయాను పిలుసుత్ నాన్డు” అనాన్రు. 48 వెంటనే వారిలో ఒకడు
పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్, సాప్ంజ్ తెచిచ్ పులిసిన దాకష్రసంలో
ముంచి, రెలుల్ కరకు తగిలించి ఆయనకు తాగడానికి అందించాడు.
49 మిగిలిన వారు, “ఉండండి, ఏలీయా వచిచ్ ఇతణిణ్ ర సాత్ డేమో
చూదాద్ ం” అనాన్రు.

50యేసుమళీళ్ పెదద్గా కేక వేసి పాణం విడిచాడు.

ధరమ్శాసయుగం అంతం
హెబీ 9:3-8; 10:19-20
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51 అపుప్డు దేవాలయంలోని తెర నుండి కింది వరకూ
రెండుగా చినిగింది. భూమి కంపించింది, బండలు బదద్లయాయ్యి.
52 సమాధులు తెరుచుకునాన్యి. కనున్ మూసిన అనేక మంది
పరిశుదుధ్ ల శరీరాలు సజీవంగాలేచాయి. 53వారు సమాధులోల్ నుండి
బయటికి వచిచ్ ఆయన పునరుతాథ్ నం చెందిన తరువాత పవిత
నగరంలో పవేశించిచాలామందికి కనిపించారు.

54 రోమా శతాధిపతి, అతనితో యేసుకు కావలి ఉనన్వారు,
భూకంపానిన్, జరిగిన సంఘటనలను చూసి చాలా భయపడాడ్ రు.
“ఈయన నిజంగా దేవుని కుమారుడే” అని వారు చెపుప్కునాన్రు.
55యేసుకు ఉపచారం చేయడానికి గలిలయ నుండి ఆయన వెంట
వచిచ్న అనేకమంది సీలు అకక్డ దూరంగా నిలబడి చూసుత్ నాన్రు.
56 వారిలో మగద్లేనే మరియ, యాకోబు, యోసేపు అనే వారి తలిల్
అయినమరియ, జెబెదయి కుమారుల తలిల్ ఉనాన్రు.

కీసుత్ భూసాథ్ పన
మారుక్ 15:42-47; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42

57 ఆ సాయంకాలం అపప్టికే యేసు శిషుయ్డుగా ఉండిన
అరిమతయియోసేపు అనే ఒక ధనవంతుడు వచాచ్డు. 58అతడు
పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్, యేసు దేహానిన్ తనకు ఇపిప్ంచమని
వినన్వించుకునాన్డు. పిలాతు దానిన్ అతనికి అపప్గించమని
ఆజాఞ్ పించాడు. 59 యోసేపు ఆ దేహానిన్ తీసుకుని శుభ న
నారబటట్తో చుటాట్ డు.

60 తాను రాతిలో తొలిపించుకునన్ తన కొతత్ సమాధిలో దానిన్
పెటాట్ డు. తరువాత పెదద్ రాయితో సమాధి దావ్రానిన్ మూసివేసి
వెళిళ్పోయాడు. 61 మగద్లేనే మరియ, వేరొక మరియ అకక్డే
సమాధికి ఎదురుగా కూరుచ్ని ఉనాన్రు.

62 ఆ తరువాతి రోజు, అంటే విశాంతి దినానికి సిదధ్పడే రోజుకు
తరువాతి రోజు ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు పిలాతు దగగ్రికి
వెళిళ్, 63 “అయాయ్, ఆ మోసగాడు జీవించి ఉనన్పుప్డు ‘మూడు
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రోజుల తరువాత నేను సజీవంగా తిరిగి లేసాత్ ను’ అని చెపిప్నమాట
మాకు జాఞ్ పకం ఉంది. 64 కాబటిట్ మూడవ రోజు వరకూ సమాధిని
భదం చేయమని ఆజాఞ్ పించండి. ఒకవేళ అతని శిషుయ్లు అతణిణ్
ఎతుత్ కుపోయి ‘ఆయన మృతులోల్ నుండి సజీవంగా లేచాడు’ అని
పజలోల్ పచారంచేసాత్ రేమో. అదేజరిగితేమొదటివంచన కంటేచివరి
వంచనమరింత చెడడ్దౌతుంది” అనాన్రు.

65 అందుకు పిలాతు, “కావలి వారునాన్రు గదా, మీరు వెళిళ్ మీ
శకి మేర సమాధిని భదం చేయండి” అనివారితో చెపాప్డు. 66వారు
వెళిళ్ రాతికి ముద వేసి సమాధికి కావలివారిని ఏరాప్టు చేశారు.

28
యేసు కీసుత్ సజీవంగా లేవడం
మారుక్ 16:1-14; లూకా 24:1-49;యోహా 20:1-23

1 విశాంతిదినం గడిచిన తరవాత ఆదివారం నాడు
తెలల్వారుతుండగా మగద్లేనే మరియ, మరొక మరియ సమాధిని
చూడడానికి వచాచ్రు. 2 పభువు దూత పరలోకం నుండి దిగి
వచిచ్, ఆ రాయిని దొరిల్ంచి దాని మీద కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు పెదద్
భూకంపం వచిచ్ంది. 3ఆ దూత సవ్రూపం మెరుపులా ఉంది. అతని
వసం మంచు అంత తెలల్గా ఉంది.

4అతనిన్ చూసి కావలివారు భయపడి వణకుతూ చచిచ్న వారిలా
పడిపోయారు. 5ఆ దూత ఆ సీలతో, “భయపడకండి, సిలువ వేసిన
యేసును మీరు వెతుకుతునాన్రని నాకు తెలుసు. 6 ఆయన ఇకక్డ
లేడు. తాను చెపిప్నటేట్ తిరిగి లేచాడు. రండి, పభువు పండుకునన్
చోటు చూసి, 7 తవ్రగా వెళిళ్, ‘ఆయన చనిపోయిన వారిలో నుండి
తిరిగి లేచాడు’ అని ఆయన శిషుయ్లకు చెపప్ండి. ఇదిగో, ఆయన
గలిలయకి మీకంటే ముందుగా వెళాళ్డు. మీరు ఆయనను అకక్డ
చూసాత్ రు. ఇదిగో, నేను మీతో చెపాప్ను గదా” అనాన్డు.
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8వారు భయంతో,మహాఆనందంతో సమాధిదగగ్ర నుండి తవ్రగా
వెళిళ్ ఆ సంగతి ఆయన శిషుయ్లకు చెపప్డానికి పరుగెడుతుండగా
9 యేసు వారికి ఎదురు వచిచ్, “మీకు శుభం!” అని చెపాప్డు.
వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, ఆయన పాదాల వాలి ఆయనను
పూజించారు. 10 అపుప్డు యేసు, “భయపడకండి. మీరు వెళిళ్,
నాసోదరులను గలిలయకి వెళళ్మని చెపప్ండి. అకక్డ వారు ననున్
చూసాత్ రు” అనివారితో చెపాప్డు.

11వారు వెళత్ ఉండగా సమాధికి కావలిగా ఉనన్వారిలో కొందరు
పటట్ణంలోకి వచిచ్ జరిగిన సంగతులనిన్టినీ పధాన యాజకులతో
చెపాప్రు. 12కాబటిట్ వారు పెదద్లతో ఆలోచించి, ఆ నికులకు చాలా
లంచమిచిచ్, 13 “మీరు ‘మేము నిదపోతుండగా అతని శిషుయ్లు
రాతివేళ వచిచ్ అతణిణ్ ఎతుత్ కు పోయారు’ అని చెపప్ండి. 14 ఇది
గవరన్రుకు తెలిసినామేమతనితోమాటాల్ డిమీకేమీఇబబ్ందిలేకుండా
చూసాత్ ం.” అనాన్రు. 15 నికులు ఆ డబుబ్ తీసుకుని వారు తమతో
చెపిప్నపకారంచేశారు. ఆమాటయూదులోల్ ఇపప్టివరకూవాయ్పించి
ఉంది.

గలిలయలోయేసు. మహాభినియామకం
మారుక్ 16:15-18

16 పదకొండు మంది శిషుయ్లు యేసు తమను రమమ్ని చెపిప్న
గలిలయలోని కొండకు వెళాళ్రు. 17 అకక్డ వారు ఆయనను చూసి
ఆయననుపూజించారు, కొందరు సందేహించారు.

18 అయితే యేసు వారి దగగ్రికి వచిచ్, “పరలోకంలో, భూమి
మీదా నాకు సంపూరణ్ న అధికారం ఉంది. 19 కాబటిట్ మీరు వెళిళ్,
పజలందరినీ శిషుయ్లుగా చేయండి. తండి, కుమార, పరిశుదాధ్ తమ్ల
నామంలో వారికి బాపిత్సమిసూత్ 20 నేను మీకు ఏ సంగతులను
ఆజాఞ్ పించానో వాటనిన్టినీ చేయాలని వారికి బోధించండి. ఇదుగో,
నేను ఎలల్పుప్డూ,ఈలోకాంతం వరకూమీతోఉనాన్ను”అనివారితో
చెపాప్డు.
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