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మారుక్ రాసిన సువార
గంథకర
ఈ పుసత్కానిన్ మారుక్ రాశాడని ఆదిమ సంఘ పితరులంతా ఏక

గీవంగా అంగీకరించారు. కొతత్ నిబంధనలో ఇతని పేరు పది సారుల్
కనిపిసుత్ నన్ది. (12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; కొలసిస్
4:10; 2 తిమోతి 4:11; ఫిలేమోను 24; 1 పేతురు 5:13). ఈ
రిఫరెనుస్లు మారుక్ బరన్బా బంధువు అని సూచిసుత్ నాన్యి (కొలసిస్
4:10). మారుక్ తలిల్ పేరు మరియ. ఈమెయెరూషలేములో ధనం,
పలుకుబడి ఉనన్ సీ. ఈమె ఇలుల్ ఆది ర్సత్వులు సమావేశం అయేయ్
చోటు (అపో. కా. 12:12). పౌలు మొదటి సువార పయాణంలో
పౌలు, బరన్బాలతో కలిసి మారుక్ కూడా వెళాళ్డు. (అపో. కా.
12:25; 13; 5). బిల్ సంబంధిత సా ధారాలను బటిట్ మారుక్కు
పేతురుకు దగగ్ర సంబంధం ఉంది (1 పేతురు 5:13). పేతురు
పసంగాలను ఇతర భాషలోల్ కి మారుక్ అనువదించి ఉండవచుచ్.
మారుక్ సువారకుముఖయ్ ఆధారాలు బహ శాపేతురు బోధలే,అతని
పతయ్కష్ సాకష్ వివరణలే.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 67 - 70
సంఘ పితరులు (ఇరేనియస్, అలెగాజ్ ండియా వా న కెల్మెంటు

మొ.) మారుక్ సువారను రోమ్ లో రాసి ఉండవచచ్ని అభిపాయ
పడాడ్ రు. ఈ సువారను పేతురు మరణం తరువాతమారుక్ రాశాడని
కీ. శ. 67, 68 నాటి ఆదిమ సంఘ సాంపదాయ గాథలు
పేరొక్ంటునాన్యి.

సీవ్కర
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ఈ పుసత్కంలో కనిపించే సమాచారానిన్ బటిట్ మారుక్ దీనిన్
సూథ్ లంగా యూదేతర పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా రోమీయుల
కోసం రాశాడని అరథ్ం అవుతునన్ది. యేసు వంశావళి ఇందులో
కనిపించదు. ఎందుకంటే యూదేతరులకి ఇలాటివి అరథ్ం పరథ్ం
లేనివిగా కనిపిసాత్ యి.

పయోజనం
మారుక్ సువార పాఠకులు ముఖయ్ంగా రోమ్ ర్సత్వులు. కీ.

శ. 67, 68 లో వీరు నీరో చకవరి పాలనలో చిత హింసలు
ఎదురొక్ంటునాన్రు. అనేకమందిహింసలపా మరణిసుత్ నాన్రు. ఈ
నేపథయ్ంలో కషట్కాలంలోఉనన్ ర్సత్వులనుపోతస్హించడానికిమారుక్
తన సువార రాశాడు. యేసును హింసల పా న సేవకునిగా అతడు
చితీకరించాడు (వ. 53).

ముఖాయ్ంశం
యేసు,హింసలపా న సేవకుడు.

విభాగాలు
1.యేసు పరిచరయ్ కోసం సిదధ్బాటు— 1:1-13
2. గలిలయ పరిసరాలోల్ యేసు పరిచరయ్— 1:14-8:30
3.యేసు కారాయ్చరణ: హింసలు,మరణం— 8:31-10:52
4.యెరూషలేములోయేసు పరిచరయ్— 11:1-13:37
5. సిలువ కథనం— 14:1-15:47
6. పునరుతాథ్ నం,యేసు పతయ్కష్ం— 16:1-20

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మతత్యి 3:1-11; లూకా 3:1-16;యోహా 1:6-8; 19-28

1 దేవుని కుమారుడు యేసు కీసుత్ గురించిన సువార ఆరంభం.
2యెషయాపవక రాసిన గంథంలో ఇలాఉంది,
“ఇదిగో,నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను.
అతడు నీమారగ్ం సిదధ్పరుసాత్ డు.
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3 ‘పభువుమారగ్ం సిదధ్ం చేయండి,
ఆయనదారులు తినన్గా చేయండి’
అని అరణయ్ంలో ఒకడి కేక వినిపిసూత్ ఉంది.”

4 యోహాను వచిచ్నపుడు అరణయ్ పాంతంలో బాపిత్సం ఇసూత్ ,
పాప కష్మాపణ కోసం పశాచ్తాత్ పానికి సూచనగా ఉనన్ బాపిత్సం
గురించి పకటించాడు. 5 యూదయ పాంతం, యెరూషలేము
పటట్ణం వారంతా,యోహాను దగగ్రికి వెళిల్, తమపాపాలు ఒపుప్కుని,
యొరాద్ ను నదిలో అతని చేత బాపిత్సం పొందారు. 6యోహాను ఒంటె
వెంటుకలతో చేసిన బటట్లు వేసుకుని, నడుముకు తోలు నడికటుట్
కటుట్ కునేవాడు. అడవితేనె,మిడతలు అతనిఆహారం. 7యోహాను,
“నాకంటే శకి గలవాడు నా తరువాత వసుత్ నాన్డు. నేను వంగి
ఆయన చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా తగను” అని పకటించాడు.
8 “నేను మీకు నీళల్లో బాపిత్సం ఇచాచ్ను గాని ఆయన మీకు దేవుని
పరిశుదాధ్ తమ్లోబాపిత్సం ఇసాత్ డు” అనాన్డు.

9 యోహాను ఇలా పకటిసుత్ నన్ రోజులోల్ గలిలయ పాంతంలోని
నజరేతు నుండి యేసు వచిచ్ యోహాను చేత యొరాద్ ను నదిలో
బాపిత్సం తీసుకునాన్డు. 10 యేసు నీళల్లో నుండి ఒడుడ్ కు
వచిచ్నపుప్డు ఆకాశం చీలి, దేవుని ఆతమ్ పావురం రూపంలో తన
మీదికి దిగి రావడం చూశాడు. 11 అపుప్డు ఆకాశం నుండి ఒక
సవ్రం ఇలావినిపించింది, “నీవునాపియకుమారుడివి, నీ విషయం
నాకెంతో ఆనందం.”

యేసు ఎదురొక్నన్ పరీకష్
మతత్యి 4:1-11; లూకా 4:1-13

12 వెంటనే దేవుని ఆతమ్ ఆయనను అరణయ్ పాంతానికి తీసుకు
వెళాళ్డు. 13 ఆయన అకక్డ నల రోజులుండి తాను చేత
పరీకష్లకు గురయాయ్డు. అడవి మృగాల మధయ్ జీవించాడు. దేవుని
దూతలు ఆయనకు సపరయ్లు చేశారు.
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గలిలయ పరిచరయ్ ఆరంభం
మతత్యి 4:12-17; లూకా 4:14

14 యోహానును చెరసాలలో వేసిన తరవాత యేసు గలిలయ
పాంతానికి వచిచ్ దేవుని రాజయ్ సువారను బోధిసూత్ , 15 “కాలం
సమీపించింది, దేవుని రాజయ్ం దగగ్ర పడింది. పశాచ్తాత్ పపడి
సువారను నమమ్ండి” అని పకటించాడు. 16 ఆయన గలిలయ
సరసుస్ ఒడుడ్ న నడుసూత్ ఉండగా, జాలరు న సీమోను, అతని
సోదరుడు అందెయ సరసుస్లో వలవేయడం చూశాడు. 17యేసు,
“నాతో రండి, నేను మిమమ్లిన్ మనుషులను పటేట్ జాలరులుగా
చేసాత్ ను”అనివారితోఅనాన్డు. 18వారువెంటనేవలలనువదిలిపెటిట్
ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

పేతురు అందెయలకు పిలుపు
మతత్యి 4:18-22; లూకా 5:10-11;యోహా 1:35-42

19 ఆయన ఇంకా కొంతదూరం వెళిళ్ జెబెదయి కుమారుడు
యాకోబునూ, అతని సోదరుడు యోహానునూ చూశాడు. వారు
పడవలో ఉండి వారి వలలు బాగు చేసుకుంటునాన్రు. 20 వారిని
చూసిన వెంటనే తన వెంట రమమ్ని యేసు వారిని పిలిచాడు. వారు
తమ తండి జెబెదయిని పడవలో పనివారి దగగ్ర విడిచిపెటిట్ యేసు
వెంట వచాచ్రు.

కపెరన్హ ములోయేసు దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం
లూకా 4:31-37

21 తరువాత వారందరూ కపెరన్హ ము అనే పటట్ణంలో విశాంతి
దినాన ఆయన యూదుల సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్ వారికి
బోధించాడు. 22 ధరమ్శాస పండితులాల్ గా కాకుండా అధికారం కలిగిన
వాడిలాగా వారికి బోధించడం చూసి వారంతా ఆయన ఉపదేశానికి
ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 23 అదే సమయంలో దయయ్ం పటిట్న వాడొకడు
ఆ సమాజ మందిరంలో ఉనాన్డు. 24 వాడు, “నజరేతువాడ న
యేసూ,మాతోనీకేం పని? మమమ్లిన్నాశనం చెయయ్డానికి వచాచ్వా?
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నీవెవరివో నాకు తెలుసు. నీవు దేవుని పరిశుదుధ్ డివి!” అని కేకలు
వేశాడు. 25యేసు దురాతమ్ను గదిద్సూత్ , “మాటాల్ డకు, ఇతనిన్ వదిలి
వెళ ళ్” అనాన్డు. 26 ఆ దయయ్ం అతనిన్ గిజగిజలాడించి పెదద్గా
కేకలు పెటిట్ అతనిలో నుంచి బయటకు వెళిళ్పోయింది.

27 పజలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. వారు, “ఇదేమిటి? అధికార
పూరవ్క న ఈ కొతత్ ఉపదేశం! ఈయన దయాయ్లను కూడా
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు! అవి కూడా ఈయన మాటకు లొంగుతునాన్యి!”
అని తమలో తాము చరిచ్ంచుకునాన్రు. 28 ఆయనిన్ గూరిచ్న
సమాచారం గలిలయపాంతమంతా తవ్రగావాయ్పించింది.

పేతురు అతత్ జవ్రం నయం చేయడం
మతత్యి 8:14, 15; లూకా 4:38, 39

29 సమాజ మందిరం నుండి బయటకు వచిచ్న వెంటనే వారు
సీమోను, అందెయల ఇంటోల్ పవేశించారు. యాకోబు, యోహాను
కూడా వారితో ఉనాన్రు. 30 సీమోను అతత్ జవ్రంతో మంచం పటిట్
ఉంది. వెంటనే వారు ఆమె గురించి ఆయనతో చెపాప్రు. 31ఆయన
ఆమె దగగ్రికి వచిచ్, ఆమె చెయియ్ పటుట్ కుని లేవనెతిత్న వెంటనే జవ్రం
ఆమెను వదిలిపోయి, ఆమెఅందరికీ సపరయ్లు చేయసాగింది.

దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం, ఇతర సవ్సథ్తలు
మతత్యి 8:16; లూకా 4:40-41

32 సాయంకాలం, సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పజలు
రోగులనూ, దయాయ్లు పటిట్నవారినీఆయనదగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు.
33 ఆ పటట్ణమంతా ఆ ఇంటి దగగ్ర గుమిగూడారు. 34 రకరకాల
రోగాలతో ఉనన్ వారిని యేసు బాగు చేశాడు. ఎనోన్ దయాయ్లను
వెళళ్గొటాట్ డు. తాను ఎవరో ఆ దయాయ్లకు తెలుసు గనుక ఆయన
వాటినిమాటాల్ డనివవ్లేదు.

పారథ్న, అనేక గామాల సందరశ్నం
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35 ఇంకా తెలల్వారక ముందే యేసు లేచి ఆ పటట్ణం బయట
ఏకాంత పదేశానికి వెళిళ్ అకక్డ పారథ్నలో గడిపాడు. 36 సీమోను,
అతనితో ఉనన్వారు యేసును వెదకడానికి వెళాళ్రు. 37 ఆయన
కనబడినపుప్డు, “అందరూ నీ కోసం వెదుకుతునాన్రు” అని
ఆయనతో అనాన్రు. 38 ఆయన వారితో, “చుటుట్ పకక్ల గామాలకు
వెళాద్ ం పదండి. అకక్డ కూడా నేను పకటించాలి. నేను ఈ లోకానికి
వచిచ్ంది అందుకే” అనాన్డు. 39 ఆయన గలిలయ పాంతమంతటా
తిరుగుతూ, యూదుల సమాజ మందిరాలోల్ బోధిసూత్ , దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతూ ఉనాన్డు.

కుషుట్ రోగి శుదిధ్
మతత్యి 8:2-4; లూకా 5:12-14

40 ఒక కుషుట్ రోగి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయన ముందు
మోకరిలిల్, “నీకిషట్ తే ననున్ బాగు చేయగలవు” అని ఆయనను
బతిమాలాడు. 41 యేసు అతని జాలిపడి, తన చెయియ్ చాపి
అతనిన్ తాకి “నినున్ బాగు చేయడం నాకిషట్మే, సవ్సథ్త పొందు”
అనాన్డు. 42 వెంటనే కుషుట్ రోగం అతనిన్ వదలిపోయింది. అతడు
శుదిధ్ అయాయ్డు.

43ఆయనఅతనిన్ పంపివేసూత్ , “ఈవిషయంఎవవ్రితోచెపప్వదుద్
సుమా,” అని అతనిన్ హెచచ్రించి, 44 “నువువ్ శుదుధ్ డి నటుట్
యాజకునికి కనిపించి మోషే ఆజాఞ్ పించిన పకారం అరప్ణలు
అరిప్ంచు” అనాన్డు. 45 కానీ అతడు వెళిళ్ అందరికీ ఈ
విషయం చాటించసాగాడు. ఆ కారణంగా యేసు ఆ పటట్ణాలోల్
బహిరంగంగా వెళళ్లేక బయట నిరజ్న పదేశాలోల్ ఉండిపోవలసి
వచిచ్ంది. అందువలన వివిధపాంతాల నుండి పజలే ఆయన దగగ్రికి
వసూత్ ఉనాన్రు.
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2
పకష్వాత రోగినిబాగు చెయయ్డం
మతత్యి 9:1-8; లూకా 5:18-26

1 కొదిద్ రోజుల తరువాత యేసు కపెరన్హ ము పటట్ణానికి తిరిగి
వచాచ్డు. 2 ఆయన ఇంటోల్ ఉనాన్డని పజలకు తెలిసింది. చాలా
మంది అకక్డ గుమికూడారు. తలుపు దగగ్ర కూడా చోటు
లేకపోయింది. యేసు వారికి ఉపదేశం చేయసాగాడు.

3 నలుగురు మనుషులు ఒక పకష్వాత రోగిని మోసుకుంటూ
అకక్డికి తెచాచ్రు. 4 పజలంతా గుమికూడిన కారణంగా రోగిని
ఆయనకు దగగ్రగా తీసుకురాలేకపోయారు. అందువలల్ వారు ఆయన
ఉనన్ గది కపుప్ ఊడదీసి, సందుచేసి, ఆ పకష్వాత రోగిని అతని
పరుపుతో సహా యేసు ముందు దించారు. 5యేసు వారి విశావ్సం
చూసి, “కుమారా, నీపాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు.

6 అకక్డ ఉనన్ కొందరు ధరమ్శాస పండితులు తమలో తాము
ఇలా ఆలోచించారు, 7 “అతడీ విధంగా ఎలా మాటాల్ డగలడు?
వదూషణ చేసుత్ నాన్డు గదా. దేవుడు తపప్ పాపాలు కష్మించ
గలవారెవరు?” 8 వారు లోలోపల ఇలా ఆలోచిసుత్ నాన్రని యేసు
అంతరాతమ్లో గహించి, వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు ఎందుకు
ఈ విధంగా ఆలోచిసుత్ నాన్రు? ఏది తేలిక? 9 ఈ పకష్వాత రోగితో,
‘నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది’ అనడమా? లేక ‘లేచి నీ పడక
ఎతుత్ కుని నడువు’ అనడమా? 10 భూలోకంలో పాపాలు కష్మించే
అధికారం మనుషయ్ కుమారుడికి ఉందనిమీరు తెలుసుకోవాలి” అని
చెపిప్ 11 ఆ పకష్వాత రోగిని చూసి, “నువువ్ లేచి నీ పడక తీసుకుని
ఇంటికి వెళళ్మని నేను నీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 12 వెంటనే
ఆ పకష్వాత రోగి లేచి పడక ఎతుత్ కుని, అందరూ చూసూత్ ఉండగా
నడుసూత్ బయటకు వెళిళ్పోయాడు. ఇది చూసి వారంతా విసమ్యం
చెంది, “మనం ఇంతవరకూ ఇలాంటిది చూడలేదే” అని దేవుణిణ్
సుత్ తించారు.
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లేవీ (మతత్యి) కి పిలుపు
మతత్యి 9:9-13; లూకా 5:27-32

13యేసుమళీల్ గలిలయసముద తీరానికి వెళాళ్డు. అనేకమంది
పజలు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఆయన వారికి ఉపదేశం చేశాడు.
14 ఆయన నడుసుత్ ండగా, దారిలో అలఫ్యి కుమారుడు లేవీని
చూశాడు. అతడు పనున్ వసూలు చేసే చోట కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
యేసు అతనితో, “నా వెంట రా!” అని పిలిచాడు. అతడు లేచి
ఆయన వెంట వెళాళ్డు. 15యేసు లేవి ఇంటోల్ భోజనం చేసుత్ నన్పుడు
పనున్ వసూలు చేసేవారు,పాపులు,చాలామంది ఆయనతో, ఆయన
శిషుయ్లతో కలిసి భోజనం చేసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటే చాలా మంది
ఆయనను వెంబడిసుత్ నాన్రు.

16 అది చూసి ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లు ఆయన
శిషుయ్లతో, “ఈయన పాపులతో, పనున్ వసూలు చేసేవారితో కలిసి
భోజనం చేసుత్ నాన్డేమిటి?” అనాన్రు. 17 యేసు ఈ మాట విని
వారితో, “ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి దుయ్ని అవసరం లేదు. రోగులకే
దుయ్డు అవసరం. నేను నీతిపరులను పిలవడానికి రాలేదు,
పాపాతుమ్లను పిలవడానికే వచాచ్ను” అని అనాన్డు.

18యోహాను శిషుయ్లు, పరిసయుయ్లు ఉపవాసం చేసాత్ రు. వారు
వచిచ్, “యోహాను శిషుయ్లూ, పరిసయుయ్ల శిషుయ్లూ ఉపవాసం
చేసాత్ రు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసం చెయయ్రేమిటి?” అని ఆయనను
అడిగారు. 19 యేసు, “పెళిళ్కొడుకు తమతో ఉనన్ సమయంలో
పెళిల్ వారు ఉపవాసం చేసాత్ రా? అతడు ఉనన్ంత కాలం వారు
ఉపవాసం చేయరు. 20 పెళిళ్కొడుకును వారి దగగ్ర నుండి తీసుకు
వెళేళ్ సమయం వసుత్ ంది. ఆ రోజులోల్ వారు ఉపవాసం ఉంటారు.

గుడడ్ మాసిక,దాకష్ తితుత్ ల ఉపమానం
మతత్యి 9:16-17; లూకా 5:36-39

21 “పాత బటట్ చిరుగుకు కొతత్ బటట్తో ఎవరూ మాసిక వేయరు.
అలాచేసేత్ కొతత్దిపాతదానిన్ గుంజి,చినుగు పెదద్దవుతుంది. 22పాత
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తితుత్ లోల్ కొతత్ దా రసం ఎవరూ పోయరు. అలాపోసేత్ కొతత్ దాకష్రసం
వలల్ ఆ తితుత్ లు చినిగిపోతాయి. కొతత్ దాకష్రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే
పోయాలి” అనివారితో అనాన్డు.

యేసు సబాబ్తుకు కూడా పభువు
మతత్యి 12:1-8; లూకా 6:1-5

23 విశాంతి దినాన ఆయన పంట చేలలో నడుసూత్ ఉనాన్డు.
ఆయన శిషుయ్లు తాము తినడానికి కొనిన్ ధానయ్ం కంకులను
తుంచారు. 24 పరిసయుయ్లు, “చూడు, నీ శిషుయ్లు విశాంతి దినాన
చేయకూడని పని ఎందుకు చేసుత్ నాన్రు?” అని ఆయనను అడిగారు.
25 అందుకాయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “దావీదు, అతనితో
ఉనన్వారు అవసరంలో ఆకలిగా ఉనన్పుప్డు అతడు చేసింది మీరు
చదవలేదా? 26 అబాయ్తారు పధాన యాజకుడిగా ఉనన్పుప్డు
దావీదు దేవుని మందిరంలో పవేశించియాజకులు తపప్ మరెవవ్రూ
తినకూడని సనిన్ధి రొటెట్లు తిని తనతో ఉనన్వారికి పెటట్లేదా?”
అనాన్డు.

27 ఆయన మళీళ్ వారితో ఇలా అనాన్డు, “విశాంతి దినం
మనుషుల కోసమేగాని మనుషులు విశాంతి దినం కోసం కాదు.
28అందుచేతమనుషయ్ కుమారుడు విశాంతిదినానికి కూడాపభువే!”
అనివారితో చెపాప్డు.

3
చెయియ్ చచుచ్బడిన వాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మతత్యి 12:10-14; లూకా 6:6, 17-19

1 యేసు మరోసారి సమాజమందిరంలో పవేశించాడు. అకక్డ
చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిన వాడొకడు ఉనాన్డు. 2 అకక్డివారు
ఆయన మీద నేరం మోపే ఉదేద్శంతో, యేసు విశాంతి దినాన ఆ
మనిషిని బాగుచేసాత్ డేమో అని జాగతత్గా గమనిసుత్ నాన్రు. 3యేసు
ఆ చెయియ్ చచుచ్బడిపోయినవాడితో, “ఇటు వచిచ్ అందరి ముందూ
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నిలబడు” అనాన్డు. 4 అపుప్డు ఆయన వారితో, “విశాంతి దినాన
మేలు చేయడం ధరమ్మా? కీడు చేయడమా? పాణానిన్ ర ంచడం
ధరమ్మా? చంపడమా?” అని అనాన్డు. అందుకు వారు ఏ జవాబూ
చెపప్లేదు.

5 వారి కఠిన హృదయాలను బటిట్ ఆయన నొచుచ్కుని, కోపంతో
రగిలిపోతూ అందరి పూ చూశాడు. ఆ చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిన
వాడితో, “నీచెయియ్చాపు”అనగానేవాడు చెయియ్చాపాడు. వెంటనే
అతని చెయియ్ పూరిగా బా పోయింది. 6 అపుప్డు పరిసయుయ్లు
బయటకు వెళిళ్, హేరోదు రాజు మనుషులతో కలిసి యేసుని
చంపడానికి కుట పనాన్రు.

చాలామందికి సవ్సథ్త
మతత్యి 12:15-16; లూకా 6:17-19

7 యేసు తన శిషుయ్లతో కలసి గలిలయ సరసుస్ వెంబడి
వెళత్ ఉనాన్డు. గలిలయ, యూదయ పాంతం నుండి వచిచ్న
చాలామంది పజలు ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 8యేసు చేసుత్ నన్వనీన్
విని చాలామంది పజలు యూదయ, యెరూషలేము, ఇదూమియ
పాంతాలనుండీ, యొరాద్ ను నది అవతలి నుండీ తూరు, సీదోను
పాంతాలనుండీ ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. 9 పజలు ఎకుక్వమంది
ఉనన్ కారణంగా వారు తన మీద పడకుండా ఉండాలని తన కోసం
ఒక పడవ సిదధ్ం చేయమని ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

10ఆయనచాలామందినిబాగు చేశాడు. అందువలల్ రోగులందరూ
ఆయనను తాకాలని ఆయన దగగ్రికి తోసుకొసుత్ నాన్రు. 11దయాయ్లు
పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే,ఆయనఎదుట నేల పడిపోయి,
“నీవుదేవుని కుమారుడివి”అని కేకలు వేశారు. 12యేసు,తానెవరో
తెలపవదద్ని దయాయ్లకు ఖండితంగా ఆజాఞ్ పించాడు.

పనెన్ండు మంది ఎంపిక
మతత్యి 10:1-4; లూకా 6:12-16
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13 తరువాత యేసు కొండ ఎకిక్ వెళిళ్ తనను ఎవరు
అనుసరించాలని ఆయన కోరుకునాన్డో వారిని పిలిచాడు. వారు
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. 14తనతో ఉండడానికీ, సువార పకటనకు
పంపడానికీ ఆయన పనెన్ండు మందిని నియమించాడు. వారికి
అపొసత్లులు అని పేరు పెటాట్ డు. 15 రోగాలను బాగుచేయడానికీ,
దయాయ్లనువెళళ్గొటట్డానికీవారికిఅధికారంఇచాచ్డు. 16వారిపేరుల్ ,
సీమోను (ఇతనికి ఆయన పేతురు అనే పేరు పెటాట్ డు), 17జెబెదయి
కుమారుడు యాకోబు, అతని సోదరుడు యోహాను (వీరికి ఆయన
‘బోయనేరెగ్సు’ అనే పేరు పెటాట్ డు, ఆ మాటకి ‘ఉరిమేవారు’ అని
అరథ్ం), 18 అందెయ, ఫిలిపుప్, బరొలొమయి, మతత్యి, తోమా,
అలఫ్యి కొడుకు యాకోబు, తదద్యి, కనానీయు న సీమోను,
19యేసును పటిట్ ఇచిచ్న ఇసక్రియోతుయూదా.

20తరువాతయేసు,ఆయనశిషుయ్లు ఒక ఇంటికి వెళాళ్రు. మళీళ్
అకక్డ చాలా మంది పజలు గుమికూడారు. కాబటిట్ వారికి భోజనం
చేయడానికి కూడా వీలు లేకపోయింది. 21 ఇది తెలిసిన యేసు
కుటుంబీకులు ఆయనను పటుట్ కుని ఇంటికి తీసుకు వెళళ్డానికి
వచాచ్రు. ఎందుకంటే కొందరు “ఈయనకు మతి సిథ్మితం లేదు”
అనాన్రు.

కష్మారహ్ం కాని పాపం
మతత్యి 12:24-29; లూకా 11:14-20

22 యెరూషలేము నుండి వచిచ్న ధరమ్శాస పండితులు,
“బయలెజ్బూలు ఇతణిణ్ ఆవహించాడు. ఆ దయాయ్ల అధిపతి
సహాయంతోనే దయాయ్లను పారదోలుతునాన్డు” అనాన్రు.

23యేసువారినితన దగగ్రికి పిలిచి,ఉదాహరణల రూపంలోఇలా
అనాన్డు, “ తాను తానును ఎలా వెళళ్గొడతాడు? 24 చీలికలు
వచిచ్న రాజయ్ం నిలబడదు. 25 చీలికలు వచిచ్న కుటుంబం
నిలబడదు. 26 అలాగే తాను తనకు తానే విరోధంగా ఉంటే వాని
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అధికారం అంతమౌతుంది గదా. 27నిజానికి ఒక బలవంతుడి ఇంటోల్
దొంగతనం చేయాలంటేమొదట అతణిణ్ కటిట్వేయాలిస్ందే.

28 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,మనుషులు చేసిన అనిన్
పాపాలను,వారుపలికే వదూషణలను దేవుడు కష్మిసాత్ డు. 29కాని
పరిశుదాధ్ తమ్ను దూషించినవాణిణ్ దేవుడు ఎనన్డూ కష్మించడు. అలా
చేసేవాడు శాశవ్త పాపం చేసిన దోషంలో ఉంటాడు.” 30 ‘ఆయనకు
దయయ్ం పటిట్ంది’ అని వారు అనన్ందుకు ఆయన వారితో ఇలా
చెపాప్డు.

కొతత్ సంబంధాలు
మతత్యి 12:46-50; లూకా 8:19-21

31 అపుప్డు యేసు తలిల్, ఆయన సోదరులు అకక్డికి వచిచ్,
బయట నిలబడి యేసు కోసం కబురు చేశారు. యేసు చుటూట్ చాలా
మంది పజలు ఉనాన్రు. 32వారు ఆయనతో, “నీ తలిల్, సోదరులు
బయట నీ కోసం చూసుత్ నాన్రు” అనాన్రు. 33 ఆయన వారితో,
“ఎవరు నా తలిల్? ఎవరు నా సోదరులు?” అనాన్డు. 34 తన
చుటూట్ కూరుచ్నన్ వారిని చూసూత్ , “ఇదిగో నా తలిల్, నా సోదరులు.
35 ఎందుకంటే, దేవుని ఇషట్పకారం నడచుకునే వారే నా సోదరులు,
నాఅకక్ చెలెల్ళ ళ్,నాతలిల్” అని అనాన్డు.

4
వితత్నాలు చలేల్వాడి ఉపమానం
మతత్యి 13:1-23; లూకా 8:4-15

1 మరొకసారి ఆయన సముదం ఒడుడ్ న ఉపదేశించడం
పారంభించాడు. ఆయనచుటూట్ చాలామంది పజలు ఉండడం వలల్,
ఆయన ఒక పడవ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. పజలు ఒడుడ్ న ఉనాన్రు.

2 ఆయన ఉదాహరణల సహాయంతో అనేక విషయాలు వారికి
బోధించాడు. ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. 3 “వినండి! ఒక తు
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వితత్నాలు చలల్డానికి వెళాళ్డు. 4వితత్నాలు చలుల్ తూ ఉండగా, కొనిన్
దారి పకక్న పడాడ్ యి, పకష్ులు వచిచ్ వాటిని తినేశాయి.

5 మరికొనిన్ వితత్నాలు, మటిట్ ఎకుక్వగా లేని రాతినేల మీద
పడాడ్ యి. అవి తవ్రగానే మొలకెతాత్ యి. 6 కాని వాటి వేరుల్ లోతుగా
లేనందువలల్ సూరుయ్డు రాగానే అవి ఆ వేడికిమాడిపోయాయి.

7 ఇంకా కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్ తుపప్లోల్ పడాడ్ యి. ఆ ముళళ్
తుపప్లు పెరిగి మొకక్లను అణచి వేయడం వలల్ అవి పంటకు
రాలేదు.

8మిగిలిన వితత్నాలుమంచిసారవంత న నేలలోపడాడ్ యి. అవి
మొలకెతిత్, పెరిగి ము రెటుల్ , అర రెటుల్ , వంద రెటుల్ పండి కోతకు
వచాచ్యి.” 9యేసు ఇలా చెపిప్, “వినడానికి చెవులు ఉనన్వాడు
వినుగాక” అనాన్డు.

10 తరువాత ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఆయన పనెన్ండు
మంది శిషుయ్లు, ఆయన సనిన్హితులు కొందరు ఆ ఉదాహరణల
గురించి ఆయనను అడిగారు. 11 ఆయన వారితో, “దేవుని రాజయ్ం
గురించిన రహసయ్ సతయ్ం మీకు చెపాప్ను. కాని బయటి వారికి పతి
విషయమూ ఉపమానాల రూపంలోనే లభిసుత్ ంది. 12ఎందుకంటే,
వారు చూసూత్ నే ఉనాన్ గహించకుండా ఉండాలి.
వింటూ ఉనాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా ఉండాలి.
లేకపోతేవారు దేవుని పు తిరిగి పాపకష్మాపణపొందుతారేమో.”

ఉపమానం వివరణ
మతత్యి 13:18-23; లూకా 8:11-15

13 ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ ఉపమానం మీకు అరథ్ం
కాలేదా? అయితే మిగతా ఉపమానాలు ఎలా అరథ్ం చేసుకుంటారు?
14 వితత్నాలు చలేల్వాడు చలేల్ది దేవుని వాకుక్. 15 దారి పకక్న
ఉనన్వారెవరంటే, వాకుక్ వారిలో పడింది గాని, వారు వినన్ వెంటనే
తాను వచిచ్ వారిలో పడినవాకుక్ను తీసివేసాత్ డు.
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16 అలాగే కొంతమంది రాతినేల లాంటి వారు. వీళ ళ్ వాకుక్ను
విని ఆనందంతో దానిన్ సీవ్కరిసాత్ రు. 17కానీ వారిలో వాకుక్ లోతుగా
వేరు పారని కారణంగా కషట్ం, హింస కలిగితే దానిన్ వదిలివేసాత్ రు.
18 కొంతమంది ముళళ్తుపప్లు మొలిచే నేల లాంటి వారు. దేవుని
వాకుక్ వింటారు. 19కాని, జీవితంలో కలిగే చింతలు, ధనం కలిగించే
మోసం, ఇతర విషయాల పటల్ కోరికలు ఆ వాకుక్ను అణచివేసి
ఫలించకుండా చేసాత్ యి.

20మరి కొందరు సారవంత న నేలలాంటి వారు, వీళ ళ్ దేవుని
వాకుక్ విని, అంగీకరించి కొందరు ము రెటుల్ , కొందరు అర రెటుల్ ,
కొందరు వంద రెటుల్ ఫలిసాత్ రు.”

దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15-16; లూకా 8:16; 11:33

21ఆయనవారితోఇంకాఇలాఅనాన్డు, “దీపానిన్ తెచిచ్బోరిల్ంచిన
పాత కింద, లేక మంచం కింద ఉంచుతారా? దానిన్ దీపసత్ంభం మీద
ఉంచుతాం గదా! 22దాచి ఉంచినవనీన్ బహిరగ్తమౌతాయి. అనిన్
రహసాయ్లూ బయట పడిపోతాయి. 23వినడానికి చెవులు గలవాడు
వినుగాక.”

24 యేసు వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “నేను మీతో చెపేప్ది
జాగతత్గా గమనించండి. మీరు ఏ కొలతలో కొలిచి ఇసాత్ రో అదే
కొలతలో ఇంకా ఎకుక్వగా కొలిచి దేవుడు మీకిసాత్ డు. 25 కలిగిన
వారికి దేవుడు ఇంకా ఎకుక్వగా ఇసాత్ డు. లేని వారి దగగ్ర నుండి
ఉనన్ది కూడా తీసివేసాత్ డు.”

లోలోపలి ఎదుగుదల
26 ఆయన మళీళ్ ఇలా అనాన్డు, “దేవుని రాజయ్ం ఒక మనిషి

భూమి మీద వితత్నాలు చలిల్నటుట్ ఉంటుంది. 27 ఆ వయ్కి నిద
పోతునాన్ మెలకువగా ఉనాన్ రాతి, పగలు అతనికి తెలియకుండానే
ఆ వితత్నాలు మొలకెతిత్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. 28 ఎందుకంటే
భూమి దానంతట అదే పండుతుంది. మొదటమొలక, ఆ తరువాత
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కంకి, ఆ కంకి నిండా గింజలు పుడతాయి. 29 పంట పండినపుప్డు
అతడు కోతకాలం వచిచ్ందని వెంటనే కొడవలితో కోసాత్ డు.”

ఆవగింజ ఉపమానం
మతత్యి 13:31, 32; లూకా 13:18-19

30 ఆయన మళీళ్ ఈ విధంగా అనాన్డు. “దేవుని రాజాయ్నిన్
దేనితో పోలచ్గలం? ఏ ఉపమానం ఉపయోగించి దానిన్
వరిణ్ంచగలం? 31 అది ఆవగింజ లాంటిది. మనం భూమి మీద
నాటే వితత్నాలనిన్టిలోకీ అది చినన్ది. 32కానిదానిన్ నాటిన తరువాత
తోటలో ఉనన్ అనిన్ మొకక్ల కనాన్ అది పెదద్గా పెరుగుతుంది.
దాని కొమమ్లు పెదద్గా ఎదుగుతాయి. పకష్ులు దాని నీడలో గూడు
కటుట్ కుంటాయి.”

33యేసుఇలాంటిఉదాహరణలుఎనోన్ఉపయోగించి,వారుఅరథ్ం
చేసుకోగలిగిన కొదీద్ వారికి ఉపదేశించాడు. 34 ఉపమానం లేకుండా
వారికి ఏ ఉపదేశమూ చేయలేదు. తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో
ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు వారికి అనీన్ వివరించి చెపాప్డు.

35ఆరోజుసాయంతం ఆయనతన శిషుయ్లతో, “సరసుస్ అవతలి
ఒడుడ్ కు వెళాద్ ం పదండి” అనాన్డు. 36 శిషుయ్లు జనసమూహాలను
విడిచి యేసుతో పడవలో బయలుదేరారు. మరి కొనిన్ పడవలు
కూడా వారివెంట వచాచ్యి. 37 అపుప్డు పెదద్ తుఫాను వచిచ్ంది.
అలలు లేచి పడవను నీళళ్తో నింపేశాయి. 38పడవ వెనుక భాగంలో
యేసు తలకింద దిండు పెటుట్ కుని నిదపోతూ ఉనాన్డు. శిషుయ్లు
ఆయనను నిద లేపి ఆయనతో, “బోధకా! మేము మునిగిపోతుంటే
నీకేమీ పటట్దా?” అని అనాన్రు. 39ఆయన లేచి గాలిని, సముదానిన్
గదిద్సూత్ , “శాంతించు! ఆగిపో!” అని ఆజాఞ్ పించాడు. వెంటనే గాలి
ఆగిపోయింది. అంతా పశాంతంగామారింది.

40 అపుప్డాయన శిషుయ్లతో, “మీరెందుకు భయపడుతునాన్రు?
మీలో ఇంకా విశావ్సం కలగలేదా?” అని అనాన్డు. 41 వారికి
చాలా భయమేసింది. ఒకరితో ఒకరు, “ఎవరీయన? గాలి,
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సముదంసహాఈయనమాటకులోబడుతునాన్యే!” అనిచెపుప్కుని
ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు.

5
గదరా పదేశంలో ఉనామ్ది
మతత్యి 8:28-34; లూకా 8:26-37

1 వారు సముదం దాటి అవతలి ఒడుడ్ న ఉనన్ గెరాసేను
పాంతానికి వెళాళ్రు. 2 యేసు పడవ దిగగానే దయయ్ం పటిట్న
వాడొకడు సమ్శానం నుండి ఆయన దగగ్రికి వచాచ్డు. 3 వాడు
సమ్శానంలోనే నివసించేవాడు. ఇనప గొలుసులతో తం వాణిణ్
ఎవవ్రూ కటెట్యయ్లేకపోయారు. 4వాడి చేతులు, కాళ ళ్ ఎనిన్సారుల్
గొలుసులతో సంకెళళ్తో కటిట్నా ఆ సంకెళళ్ను తెంపి, కటల్ను
చిందరవందర చేసే వాడు. వాణిణ్ అదుపు చేసే శకి ఎవరికీ లేదు.
5వాడు సమ్శానంలో, కొండలమీదా రేయింబవళ ళ్ తిరుగుతూ పెదద్గా
కేకలు పెడుతూ తన శరీరానిన్ గాయపరచుకొనేవాడు.

6వాడు యేసును దూరం నుండి చూసి పరుగెతుత్ కు వచిచ్ ఆయన
ముందు మోకరించి నమసాక్రం చేశాడు. 7 “యేసూ, మహోనన్త
దేవుని కుమారా! నాతో నీకేం పని? దేవుని పేరిట నినున్
బతిమాలుతునాన్ను, ననున్ బాధ పెటట్వదుద్ !” అని అనాన్డు.
8 ఎందుకంటే యేసు అతనితో, “అపవితాతామ్! ఈ మనిషిని వదలి
బయటకు రా!” అని అనాన్డు.

9 ఆయన, “నీ పేరేమిటి?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. “నా
పేరు సేన, మేము చాలా మందిమి,” అని అతడు సమాధానం
చెపాప్డు. 10 అతడు ఆ పాంతం నుండి వాటిని పంపివేయవదద్ని
ఎంతో బతిమాలాడు. 11ఆ కొండ పకక్న పెదద్ పందుల గుంపుమేసూత్
ఉంది.

12 ఆ దయాయ్లు యేసుతో, “మమమ్లిన్ ఆ పందుల గుంపులో
చొరబడడానికి అనుమతి ఇవువ్” అని వేడుకునాన్యి. 13 యేసు
వాటికి అనుమతి ఇచాచ్డు. దయాయ్లు అతణిణ్ వదిలి ఆ పందులోల్ కి
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చొరబడాడ్ యి. ఆమందలో సుమారు రెండు వేల పందులు ఉనాన్యి.
అవి వాలుగా ఉనన్ కొండమీద నుండి వేగంగా పరుగెతిత్ సముదంలో
పడిమునిగి చచాచ్యి.

14 ఆ పందులు మేపేవారు పారిపోయి పటట్ణంలో, పలెల్పాంతాలోల్
ఈ సంగతి చెపాప్రు. పజలు జరిగినదానిన్ చూడాలని వచాచ్రు.
15 వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు దయాయ్ల సేన పటిట్న వాడు
బటట్లు వేసుకుని బుదిధ్గా కూరుచ్ని ఉండడం గమనించారు. వారికి
భయం వేసింది. 16 అదంతా సవ్యంగా చూసినవారు, దయాయ్లు
పటిట్న వాడికి జరిగిన దానిన్ గురించి, పందుల గురించి అందరికీ
చెపాప్రు. 17 వారు యేసును తమ పాంతం విడిచి వెళళ్మని
వేడుకునాన్రు.

18యేసు పడవ ఎకుక్తూ ఉండగా దయాయ్లు పటిట్నవాడు వచిచ్
తనను కూడా వెంట రానిమమ్ని బతిమాలాడు. 19కానియేసు దానికి
అంగీకరించకుండా అతనితో, “నువువ్ ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్ పభువు
నీకు చేసినదాని గురించీ నీ చూపిన దయగురించీ నీవారికి చెపుప్”
అని అనాన్డు. 20 అతడు వెళిళ్, యేసు తనకు చేసిన గొపప్ కారయ్ం
గురించి దెకపొలిపాంతంలో పకటించాడు. అందరికీ ఎంతో ఆశచ్రయ్ం
కలిగింది.

రక సావం గల సీకి సవ్సథ్త,యాయీరు కుమారెకు పాణదానం
మతత్యి 9:18-26; లూకా 8:41-56

21యేసు పడవ ఎకిక్ సముదం అవతలి ఒడుడ్ కు చేరుకునాన్డు.
ఆయన సముదం ఒడుడ్ న ఉండగానే పెదద్ జనసమూహం ఆయన
దగగ్ర చేరింది. 22 అపుప్డు యూదుల సమాజ మందిరం అధికారి
ఒకడు వచిచ్ యేసు పాదాల దగగ్ర పడి 23 “నా కూతురు చావు
బతుకులోల్ ఉంది. దయచేసి నీవు వచిచ్ నీ చేతులు ఆమె మీద
ఉంచు. ఆమెబాగుపడి బతుకుతుంది”అని దీనంగా వేడుకునాన్డు.
24యేసు అతని వెంట వెళాళ్డు. పెదద్ జనసమూహం ఆయన మీద
పడుతూ ఆయన వెంట వెళిళ్ంది.
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25పనెన్ండు సంవతస్రాల నుండి రకసావ రోగంతో ఉనన్ ఒక సీ ఆ
సమూహంలో ఉంది. 26ఆమెచాలామంది దుయ్ల దగగ్రికి వెళిళ్ంది.
కాని, ఆమె బాధ తగగ్లేదు. తన డబబ్ంతా ఖరుచ్ చేసింది. అయినా
జబుబ్ నయం కావడానికి బదులు ఆమె పరిసిథ్తి ఇంకా ణించింది.
27యేసు బాగు చేసాత్ డని విని, సమూహంలో నుండియేసు వెనుకగా
వచిచ్ంది. 28 తన మనసులో, “నేను ఆయన బటట్లు తాకితే చాలు,
నాకు నయమౌతుంది”అనిఅనుకుని,ఆయనవెనకగావచిచ్ ఆయన
వసం తాకింది. 29వెంటనే ఆమె రకసావం ఆగిపోయింది. తన జబుబ్
పూరిగా నయ ందని ఆమె గహించింది.

30 వెంటనే యేసు తనలో నుండి శకి బయలువెళిళ్ందని గహించి,
పజల పు తిరిగి, “నా బటట్లు తాకినదెవరు?” అని అనాన్డు.
31 ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమంది నీ మీద పడుతునాన్రు గదా!
అయినా ‘ననున్ తాకినది ఎవరు?’ అంటునాన్వేమిటి!” అనాన్రు.
32 కాని యేసు, తనను తాకిన వారికోసం చుటూట్ చూశాడు. 33 ఆ
సీ తాను బాగుపడాడ్ నని గహించి, భయంతో వణుకుతూ వచిచ్
యేసు కాళళ్ పడి, జరిగిందంతా చెపిప్ంది. 34 ఆయన ఆమెతో,
“అమామ్యీ! నీ విశావ్సమే నినున్ బాగుచేసింది. రోగనివారణ కలిగి
శాంతిగా తిరిగి వెళ ళ్” అనాన్డు.

35 యేసు ఇంకా మాటాల్ డుతుండగా, యూదుల సమాజ
మందిరం అధికారి యాయీరు ఇంటి నుండి కొందరు వచిచ్
యాయీరుతో, “నీ కూతురు చనిపోయింది. ఇంక గురువుకు
బాధ కలిగించడం ఎందుకు?” అని అనాన్రు. 36 యేసు వారి
మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా, వెంటనే సమాజ మందిరం అధికారితో,
“భయపడకు, నమమ్కంమాతంఉంచు”అనాన్డు. 37అపుప్డాయన
పేతురును, యాకోబును, యాకోబు సోదరుడు యోహానును తపప్
ఎవవ్రినీ తన వెంట రానివవ్లేదు.

38 ఆయన యాయీరు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఉనన్వారు
బిగగ్రగా ఏడుసూత్ , రోదిసూత్ ఉండడం యేసు చూశాడు. 39 ఆయన



మారుక్ రాసిన సువార 5:40 xix మారుక్ రాసిన సువార 6:5

ఇంటోల్ కి వెళిళ్ వాళల్తో, “ఎందుకు గాభరా పడుతునాన్రు? ఎందుకు
ఏడుసుత్ నాన్రు? ఆమె చనిపోలేదు, నిదలో ఉంది, అంతే” అనాన్డు.
40 కాని, వారు ఆయనను హేళన చేశారు. యేసు వారందరీన్
బయటకు పంపిన తరువాత ఆమె తండిని, తలిల్ని, తనతో ఉనన్
శిషుయ్లను వెంటబెటుట్ కుని ఆమె ఉనన్ గదిలోకి వెళాళ్డు.

41 ఆమె చెయియ్ తన చేతిలోకి తీసుకుని, “తలితా కుమీ!” అని
అనాన్డు. ఆమాటకు, “చినన్పాపా! నీతో నేనంటునాన్ను, లే!” అని
అరథ్ం. 42వెంటనే ఆమె లేచి నడిచింది. ఆమెవయసుస్ పనెన్ండేళ ళ్.
ఇది చూసి వారికి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 43ఈ సంగతి ఎవవ్రికి
చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ అమామ్యికి
తినడానికి ఏ నా ఇవవ్మనివారితో చెపాప్డు.

6
నజరేతులోయేసు
మతత్యి 13:54-58; లూకా 4:16

1యేసు అకక్డ నుండి తన శిషుయ్లతో కలసి తన సవ్గామానికి
వచాచ్డు 2 విశాంతి దినాన సమాజ మందిరంలో ఉపదేశించడం
మొదలు పెటాట్ డు. చాలామంది ఆయన ఉపదేశం విని ఎంతో
ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. “ఈ సంగతులనీన్ ఇతనికెలా తెలుసు? దేవుడు
ఇతనికి ఎంతటి జాఞ్ నం ఇచాచ్డు! ఇతని చేతుల దావ్రా ఇనిన్
మహతాక్రాయ్లు ఎలా జరుగుతునాన్యి? 3 ఇతడు వడంగి కదూ!
మరియ కొడుకు కదూ! యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోనులకు
ఇతడు అనన్ కదూ! ఇతడి చెలెల్ళ ళ్ అందరూ ఇకక్డ మనతోనే
ఉనాన్రు కదా!” అని చెపుప్కుంటూ ఆయన విషయంలో చాలా
అభయ్ంతరపడాడ్ రు.

4 యేసు వారితో, “పవకకు తన సొంత ఊరిలో, సొంత వారి
మధయ్, సొంత ఇంటోల్ తపప్ అనిన్ చోటాల్ గౌరవం లభిసుత్ ంది” అని
అనాన్డు. 5అకక్డ యేసు కొదిద్మంది రోగుల మీద తన చేతులుంచి
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వారినిబాగుచేయడం తపప్ ఏమహతాక్రాయ్లూ చేయలేకపోయాడు.
6వారి అపనమమ్కానికి ఆయన ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు. ఆ తరువాతయేసు
చుటుట్ పకక్ల గామాలు తిరుగుతూ ఉపదేశం చేశాడు.

యేసు పనెన్ండు మందిని పంపించడం
మతత్యి 10:1-42; లూకా 9:1-6

7 యేసు తన పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలుచుకుని,
వారికిదయాయ్లమీదఅధికారమిచిచ్ఇదద్రిదద్రిగాపంపుతూఇలాఆజఞ్
ఇచాచ్డు.

8 “పయాణం కోసం చేతికర తపప్ ఇంకేదీ తీసుకు వెళళ్కండి.
ఆహారం గాని, చేతి సంచిగాని, నడికటుట్ లో డబుబ్గాని, తీసుకు
వెళళ్కండి.

9 చెపుప్లు వేసుకోండి గాని, మారు దుసుత్ లు తీసుకు వెళళ్కండి.
10 ఒకరి ఇంటికి వెళాళ్క ఆ గామం విడిచే వరకూ ఆ ఇంటోల్ నే
ఉండండి.

11 ఏ గామం వా నా మిమమ్లిన్ సీవ్కరించకపోతే, మీ మాటలు
వినకపోతే, మీరు ఆ గామం వదిలే ముందు వారి వయ్తిరేక సాకష్ంగా
మీపాద ధూళిని దులిపి వేయండి.”

12 శిషుయ్లు వెళిళ్ ‘పశాచ్తాత్ ప పడండి’ అంటూ పకటించారు.
13ఎనోన్ దయాయ్లను వదిలించారు. శిషుయ్లు అనేకమంది రోగులను
నూనె రాసిబాగుచేశారు.

హేరోదు ఇబబ్ంది,యోహాను వధ
మతత్యి 14:1-14; లూకా 9:7-9

14 యేసు పేరు పసిదిధ్ కావడం వలల్ ఆ సంగతి హేరోదు రాజుకు
తెలిసింది. బాపిత్సం ఇచేచ్ యోహాను బతికి వచాచ్డని, అందుకే
యేసులో మహతాక్రాయ్లు చేసే శకి ఉనన్దని కొందరు అనాన్రు.
15 ఇతరులు, “ఈయన ఏలీయా” అనాన్రు. ఇంకొందరు,
“పూరవ్కాలపు పవకల వంటి పవక” అనాన్రు. 16 కాని, హేరో తే,
“నేను తల నరికించినయోహాను మళీళ్ బతికి వచాచ్డు” అనాన్డు.
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17 ఇంతకు ముందు హేరోదు సవ్యంగా యోహానును బంధించి,
దులో వేయించాడు. తాను వివాహం చేసుకునన్ హేరోదియ
కారణంగా అతడు ఈ పని చేయవలసి వచిచ్ంది. ఈమె హేరోదు
సోదరు న ఫిలిపుప్ భారయ్. 18ఎందుకంటేయోహాను హేరోదుతో, “నీ
సోదరుని భారయ్ను తెచుచ్కోవడం అనాయ్యం” అని హెచచ్రించాడు.
19అందుచేతహేరోదియయోహానుమీద పగపటిట్ , అతణిణ్ చంపాలని
ఆశించింది కానీ అలా చెయయ్లేకపోయింది. 20 ఎందుకంటే
హేరోదు యోహానుకు భయపడేవాడు. యోహాను నీతిమంతుడు,
పవిత నవాడు అని హేరోదుకు తెలుసు కనుక అతణిణ్ కాపాడుతూ
వచాచ్డు. హేరోదు యోహాను మాటలు వినన్పుప్డు ఎంతో కలవర
పడేవాడు. అయినాఅతనిమాటలు వినడానికి ఇషట్పడేవాడు.

21 ఒక రోజు హేరోదియకు అవకాశం దొరికింది. హేరోదు
తన రాజయ్ంలోని అధికారులను, నాయ్ధిపతులను, గలిలయలోని
గొపప్వారిని పిలిచి తన పుటిట్న రోజు విందు చేశాడు. 22హేరోదియ
కూతురు వచిచ్ నాటయ్ం చేసి, హేరోదును అతని అతిధులను
మెపిప్ంచింది. అపుప్డు హేరోదు ఆమెతో, “నీకు ఏది ఇషట్మో అది
అడుగు, ఇసాత్ ను!” అని అనాన్డు. 23 “నువువ్ ఏది అడిగినా
ఇసాత్ ను,నారాజయ్ంలో సగ నా సరే!” అని పమాణం చేశాడు.

24ఆమెబయటకి వెళిళ్ తన తలిల్తో, “ననేన్మికోరుకోమంటావు?”
అని అడిగింది. ఆమె, “బాపిత్సం ఇచేచ్ యోహాను తల కోరుకో” అని
చెపిప్ంది. 25వెంటనేఆమెరాజుదగగ్రికితవ్రగావెళిళ్, “బాపిత్సంఇచేచ్
యోహాను తలను పళెళ్ంలో పెటిట్ ఇపుప్డే నాకు ఇపిప్ంచండి, నాకు
కావలసింది అదే”అని అడిగింది. 26రాజుకు చాలా దుఃఖం కలిగింది
గాని,తాను చేసిన పమాణం కారణంగా తనతో కూరుచ్ని ఉనన్వారిని
బటిట్ ఆమె కోరికను తోసిపుచచ్లేక పోయాడు.

27 అందువలల్ అతడు వెంటనే యోహాను తల తీసుకు రమమ్ని
ఆజాఞ్ పించి భటుణిణ్ పంపాడు. ఆ భటుడు వెళిళ్ దులోనేయోహాను
తలనరికి 28దానిన్ఒకపళెళ్ంలోపెటిట్ ,తీసుకు వచిచ్ఆమెకుకానుకగా
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ఇచాచ్డు. ఆమెదానిన్ తన తలిల్కి ఇచిచ్ంది. 29యోహాను శిషుయ్లు ఈ
సంగతి విని వచిచ్ అతని శవానిన్ తీసుకుపోయి సమాధి చేశారు.

పచార పరయ్టన నుండి అపొసత్లుల తిరిగి రాక
లూకా 9:10

30 అపొసత్లులు యేసు దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ తాము చేసిన వాటి
గురించీ బోధించిన వాటి గురించీ వివరంగా ఆయనకు చెపాప్రు.

ఐదు వేలమందికి ఆహారం
మతత్యి 14:1-2; లూకా 9:10-17;యోహా 6:5-13

31వారి దగగ్రికి అనేకమంది వసూత్ పోతూ ఉండడం వలల్ వారికి
భోజనం తినడానికి కూడా సమయం లేకపోయింది. యేసు వారితో,
“నాతో మీరు మాతమే ఒక నిరజ్న పదేశానికి వచిచ్, కొంత విశాంతి
తీసుకోండి” అని అనాన్డు. 32 అందువలల్ వారు మాతమే పడవలో
ఏకాంతంగా నిరజ్న పదేశానికి వెళాళ్రు. 33 అయితే వారు వెళత్
ఉండగా జనసమూహాలు ఆయనను గురుపటిట్ వివిధ గామాల
నుంచి పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ వారికనాన్ ముందే ఆ నిరజ్న పదేశానికి
చేరుకునాన్రు.

34 పడవలో యేసు అకక్డికి చేరినపుప్డు పెదద్ జనసమూహం
ఆయనకు కనిపించింది. కాపరి లేని గొరెలాల్ ఉనన్ ఆ పజలను
చూసి ఆయనకు జాలి కలిగింది. అందుచేత ఆయన వారికి అనేక
విషయాలు ఉపదేశించ సాగాడు.

35చాలాపొదుద్ పోయినతరువాతఆయనశిషుయ్లుఆయనదగగ్రికి
వచిచ్, “ఇది నిరజ్న పదేశం, ఇపప్టికే పొదుద్ పోయింది. 36 ఈ
పజలకు తినడానికి ఏమీ లేదు కాబటిట్ వారు చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లకో
గామాలకోవెళిళ్ ఏ నాకొనుకోక్డానికివారినిపంపివెయియ్”అనాన్రు.
37అయితేయేసువారితో, “మీరేవారికిఆహారంపెటట్ండి!” అనాన్డు.
అందుకు వారు ఆయనతో, “రెండు వందల దేనారాలకు రొటెట్లు కొని,
వారికి పంచి పెటట్మంటావా” అని ఆయనను అడిగారు. 38 ఆయన
వారితో “మీ దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు ఉనాన్యో చూడండి” అనాన్డు.
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వారు వెళిళ్ చూసి, “ఐదు రొటెట్లు, రెండు చినన్ చేపలు ఉనాన్యి”
అని అనాన్రు.

39 అపుప్డాయన అందరినీ గుంపులు గుంపులుగా పచచ్గడిడ్
మీద కూరోచ్బెటట్మని శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 40 పజలు గుంపుకు
యా మంది, వందమంది చొపుప్న కూరుచ్నాన్రు. 41యేసు ఆ ఐదు
రొటెట్లు, రెండు చేపలు చేతపటుట్ కుని ఆకాశం పు చూసి, దేవునికి
కృతజఞ్త చెపిప్ రొటెట్లు విరిచి, జనసమూహానికి వడిడ్ంచడానికి
శిషుయ్లకు అందించాడు. అదే విధంగా ఆ రెండు చేపలను కూడా
భాగాలు చేసి అందరికీ పంచాడు. 42 అందరూ తిని సంతృపిత్
చెందారు.

43 శిషుయ్లు మిగిలిన రొటెట్ ముకక్లను, చేప ముకక్లను పనెన్ండు
గంపల నిండా నింపారు. 44ఆ రోజుఅకక్డ రొటెట్లు తినన్ పురుషులు
ఐదు వేల మంది.

యేసు నీటి నడక
మతత్యి 14:22-32;యోహా 6:15-21

45 ఆ తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను తనకనాన్ ముందు
బేతస్యిదాకు వెళళ్మని చెపిప్ వారిని పడవ ఎకిక్ంచాడు.
46 జనసమూహానిన్ పంపివేసిన తరువాత ఆయన పారిథ్ంచడానికి
కొండకు వెళాళ్డు. 47 చీకటి పడుతూ ఉనన్ సమయంలో శిషుయ్లు
ఉనన్ పడవ సముదం మధయ్లో ఉంది. యేసు మాతమే ఒడుడ్ న
ఉనాన్డు. 48 ఎదురుగాలి వీసూత్ ఉండడం వలల్ శిషుయ్లు చాలా
కషట్ంగాపడవనడపడంచూసియేసుతెలల్వారుజామునసరసుస్మీద
నడుసూత్ వారి దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఆయన వారిని దాటి వెళళ్బోతూ
ఉండగా, 49 ఆయన శిషుయ్లు ఆయన నీళళ్ మీద నడవడం చూసి,
దయయ్ం అనుకుని భయపడి బిగగ్రగా కేకలు వేశారు. 50 వెంటనే
యేసు వారితో, “ రయ్ంగా ఉండండి. నేనే! భయపడకండి!” అని
అనాన్డు.
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51 ఆయన వారి దగగ్రికి వచిచ్, పడవ ఎకక్గానే గాలి ఆగింది.
వారుతమలోతాముఆశచ్రయ్పడుతూఅమితంగావిభాంతిచెందారు.
52ఎందుకంటే రొటెట్లు పంచిన అదుభ్తానిన్వారు చూశారు కాని,వారి
హృదయం బండబారి పోయింది కాబటిట్ రొటెట్లను గురించిన సంగతి
వారు గహించలేదు.

గెనేన్సరెతు తీరాన సవ్సథ్తలు
మతత్యి 14:34-36

53 వారు అవతలి ఒడుడ్ కు వెళిళ్ గెనేన్సరెతు పాంతానికి చేరి
అకక్డ పడవ నిలిపారు. 54 వారు పడవ దిగిన వెంటనే పజలు
యేసును గురుపటాట్ రు. 55 పజలు చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ పాంతాలకు
పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ రోగులనుమంచాలమీదఉంచిఆయనఉనన్
చోటికి తీసుకు వచాచ్రు. 56యేసు ఏ గామంలో, ఏ పటట్ణంలో ఏ
పలెల్లో పవేశించినా వారు రోగులను వీధులోల్ పడుకోబెటిట్ , ఆయన
వసానన్యినా తాకనియయ్మని ఆయనను బతిమాలారు. ఆయనను
తాకిన వారంతాబాగుపడాడ్ రు.

7
పరిసయుయ్లను ఖండించడం
మతత్యి 15:1-20

1యెరూషలేము నుండి వచిచ్న కొందరు పరిసయుయ్లూ ధరమ్శాస
పండితులూ యేసు చుటూట్ గుమికూడారు. 2 వారు ఆయన
శిషుయ్లోల్ కొందరు అశుదధ్ న చేతులతో, అంటే ఆచార నియమం
పకారం చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం చేయడం గమనించారు.
3 పరిసయుయ్లే కాక యూదులందరూ పెదద్ల సంపదాయం పకారం
తమ చేతులను ఆచారరీతిగా కడుకోక్కుండా భోజనం చేయరు.
4 వారు బయట నుండి వచిచ్నపుడు సాన్నం చేయకుండా భోజనం
చేయరు. గినెన్లు, కుండలు, ఇతర ఇతత్డి పాతలు,భోజనపు బలల్లు
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సహా శుదిధ్ చేయడం అనే అనేక న ఆచారాలను వారు కచిచ్తంగా
పాటిసాత్ రు.

5 పరిసయుయ్లు, ధరమ్శాస పండితులు యేసుతో, “మీ శిషుయ్లు
పెదద్లసంపదాయానిన్పాటించకుండాఅశుదధ్ నచేతులతోఎందుకు
భోజనం చేసుత్ నాన్రు?” అనియేసును అడిగారు. 6యేసు వారితో,
“ ‘ఈ పజలుమాటలతో ననున్ గౌరవిసాత్ రు కాని,
వారిహృదయంనాకు చాలా దూరంగా ఉంది.
7 వారు మానవ కలిప్త న నియమాలను దేవుని ఉపదేశంగా

బోధిసాత్ రు కాబటిట్ వారి ఆరాధన వయ్రథ్ం,’
అని కపట వేషధారు న మిమమ్లిన్ గురించి యెషయా

పవక ముందుగా పలికింది స నదే! 8 మీరు దేవుని ఆజఞ్లను
తోసిపుచిచ్ మనుషుల సంపదాయాలకు కటుట్ బడుతునాన్రు. 9 మీ
సంపదాయాలను పాటించడం కోసం దేవుని ఆజఞ్లను మీరడంలో
మీరు సిదధ్హసుత్ లు. 10మోషే, ‘మీ తలిల్దండులను గౌరవించమనీ,
తలిల్ని, తండిని దూషించిన వారికి శికష్ మరణదండన’ అనీ
నియమించాడు.

11 కానీ మీ తే, ఒక వయ్కి తన తలిల్తో, తండితో ‘నా వలల్ మీరు
పొందదగిన సహాయమంతా ‘కొరాబ్న్’ (అంటే వారిప్తం)’ అని
చెబితే 12 ఇంక ఆ వయ్కి తన తలిల్దండుల కోసం ఏమీ చేయనకక్ర
లేదని చెబుతారు. 13మీరు మీ పెదద్ల సంపదాయాలను పాటించే
నెపంతో దేవుని ఆజఞ్ మీరుతునాన్రు. ఇలాంటివి మరెనోన్ మీరు
చేసుత్ నాన్రు.

14అపుప్డుయేసుపజలందరినీతనదగగ్రికిపిలిచి, “నేనుచెపేప్ది
పతి ఒకక్రూ విని అరథ్ం చేసుకోండి! 15 బయట నుండి మనిషి
లోపలికి వెళేళ్వి ఏవీఅతనిన్ అపవితం చేయవు. 16మనిషిలోనుండి
బయటకు వచేచ్దే అతనిన్ అపవితం చేసుత్ ంది” అని అనాన్డు.

17 ఆయన జనసమూహనిన్ విడిచి ఇంటోల్ పవేశించిన తరువాత
ఆయన శిషుయ్లు ఆ ఉపమానం గురించి ఆయనను అడిగారు.
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18 ఆయన వారితో, “మీకు ఇంకా అరథ్ం కాలేదా? బయట నుండి
మనిషిలోకి వచేచ్ది అతనిన్ అపవితం చేయదని మీరు గహించలేరా?
19 అది మనిషి హృదయంలోకి వెళళ్దు. కడుపులోకి వెళిళ్ అకక్డ
నుండి బయటకు వెళిళ్పోతుంది” అని చెపాప్డు. (ఈ విధంగా
చెపప్డందావ్రాఅనిన్ఆహారపదారాధ్ లూతినడానికిపవిత నవేఅని
యేసు సూచించాడు).

20ఆయనమళీళ్ఈవిధంగాఅనాన్డు, “మనిషినుండిబయటకు
వచేచ్వే అతనిన్ అపవితం చేసాత్ యి. 21 ఎందుకంటే మనిషి
హృదయంలోనుండిచెడడ్ తలంపులు,దొంగతనాలు, ంగికఅవినీతి,
హతయ్లు, 22 వయ్భిచారం, దురాశలు, దురామ్రగ్తలు, మోసాలు,
కామవికారాలు, అసూయలు, దూషణలు, అహంభావం, మూరఖ్తవ్ం
బయటకు వసాత్ యి. 23 ఇవనీన్ లోపలి నుండి బయటకు వచిచ్
మనిషిని అపవితం చేసాత్ యి.”

సురోఫెనికయ సీ
మతత్యి 15:21-28

24 యేసు ఆ పాంతం విడిచి తూరు, సీదోను పాంతంలోని ఒక
ఇంటికి వెళాళ్డు. తాను అకక్డ ఉనన్టుట్ ఎవరికీ తెలియకూడదని
ఆయన ఉదేద్శం. కాని, ఆయన వారికి కనిపించకుండా
ఉండలేకపోయాడు. 25 ఒక సీ యేసు గురించి విని వచిచ్ ఆయన
కాళళ్ పడింది. ఆమె కూతురుకు దయయ్ం పటిట్ ఉంది. 26ఈ సీ
సిరియాకు చెందిన ఫెనికయా పాంతంలో పుటిట్న గీసు దేశసుత్ రాలు.
తన కూతురులో నుండి ఆ దయాయ్నిన్ వదిలించమని యేసును
బతిమలాడింది.

27 అందుకు యేసు ఆమెతో, “మొదట పిలల్లు తృపిత్గా తినాలి.
చినన్పిలల్ల ఆహారం తీసి కుకక్లకు వేయడం తగదు” అని అనాన్డు.
28 అందుకామె, “ఔను పభూ! అది నిజమే గాని, బలల్కింద
ఉనన్ కుకక్లు కూడా పిలల్లు పడేసిన ముకక్లు తింటాయి కదా!”
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అని జవాబు ఇచిచ్ంది. 29 అపుప్డాయన ఆమెతో, “ఈ మాట
చెపిప్నందువలల్ ఇక నీవు నిశిచ్ంతగా వెళళ్వచుచ్. దయయ్ం నీ
కూతురిని వదలిపోయింది” అనాన్డు. 30 ఆమె ఇంటికి వెళిళ్ తన
కూతురు తన మంచం పడుకుని ఉండడం చూసింది. దయయ్ం
ఆమెను వదలిపోయింది.

మూగ చెవిటి దయయ్ం నుండి విడుదల
మతత్యి 15:29-31

31 యేసు తూరు, సీదోను పాంతం నుంచి బయలుదేరి దెకపొలి
పాంతం గుండా గలిలయ సముదం దగగ్రికి వచాచ్డు. 32 అకక్డ
కొందరు చెవుడు, నతిత్ ఉనన్ మనిషిని ఆయన దగగ్రికి తీసుకు
వచిచ్ అతని మీద చెయియ్ ఉంచమని వేడుకునాన్రు. 33 యేసు
అతనిన్ జనంలో నుండి పకక్కి తీసుకు వెళిళ్ తన వేళ ళ్ అతని
చెవులోల్ ఉంచాడు. ఉమిమ్వేసి అతని నాలుకను ముటాట్ డు.
34 అపుప్డు ఆయన ఆకాశం పు తల ఎతిత్ నిటూట్ రిచ్, “ఎపఫ్తా”
అని అతనితో అనాన్డు. ఆ మాటకు, “తెరుచుకో!” అని అరథ్ం.
35 వెంటనే అతని చెవులు తెరుచుకునాన్యి. అతని నాలుక సడలి
తేటగా మాటాల్ డడం మొదలుపెటాట్ డు. 36 ఆ సంగతి ఎవవ్రితోనూ
చెపప్వదద్నియేసుఅతనికిఆజాఞ్ పించాడుకాని,ఎంత కఠినంగావారికి
ఆజాఞ్ పించాడోఅంత ఎకుక్వగావారు దానిన్చాటించారు. 37పజలకు
అంతులేని ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. వారు, “ఈయన అనిన్టినీ చకక్గా
జరిగిసుత్ నాన్డు. చెవిటివారు వినగలిగేలా, మూగ వారు మాటాల్ డేలా
చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

8
నాలుగు వేల మందికి ఆహారం
మతత్యి 15:32-39

1 ఆ రోజులోల్ ఒకసారి పెదద్ జనసమూహం గుమిగూడారు. వారి
దగగ్ర తినడానికి ఏమీ లేకపోయింది. యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి,
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2“ఈపజలమీదనాకుజాలి కలుగుతునన్ది. వారు ఇపప్టికేమూడు
రోజుల నుండి నా దగగ్ర ఉనాన్రు. తినడానికి వారి దగగ్ర ఏమీ లేదు.
3 వారిని ఇపుప్డు పంపివేసేత్ వారిలో కొందరు చాలా దూరం నుండి
వచాచ్రుగనక దారిలోసొమమ్సిలిల్ పోవచుచ్”అని అనాన్డు. 4ఆయన
శిషుయ్లు, “ఈ నిరజ్న పాంతంలో ఇంతమందికి సరిపడినంత ఆహారం
ఎకక్డ నుండి తేగలం?” అనాన్రు.

5 “మీ దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు ఉనాన్యి?” అని ఆయన వారిని
అడిగాడు. వారు, “ఏడు” అనాన్రు. 6 యేసు ఆ పజలందరినీ
నేల మీద కూరోచ్మని ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ ఏడు రొటెట్లను
చేతపటుట్ కుని దేవునికి కృతజఞ్త చెపిప్ వాటిని విరిచి శిషుయ్లకిచిచ్
వారికి పంచమనాన్డు. శిషుయ్లు అలాగే చేశారు. 7వారి దగగ్ర కొనిన్
చినన్ చేపలు కూడా ఉనాన్యి. యేసు వాటి కోసం కూడా దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెపిప్,వాటిని కూడా పంచమని శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు.

8 ఆ పజలంతా తృపిత్గా తినన్ తరువాత మిగిలిన ముకక్లను
ఏడు పెదద్ గంపల నిండా నింపారు. 9 తినన్వారు సుమారు నాలుగు
వేలమంది పురుషులు. యేసు వారిని పంపివేసి, 10 వెంటనే తన
శిషుయ్లతో కలసి, పడవ ఎకిక్ దలమ్నూతాపాంతానికి వెళాళ్డు.

పరిసయుయ్లు సూచన అడగడం,పులిపిండి వివరణ
మతత్యి 16:1-12

11 పరిసయుయ్లు వచిచ్ యేసుతో వాదించడం మొదలుపెటాట్ రు.
ఆయనను పరీ ంచడం కోసం తమకు ఆకాశం నుండి ఒక సూచన
చూపమనిఅడిగారు. 12దానికిఆయనఆతమ్లోపెదద్గానిటూట్ రిచ్, “ఈ
తరంవారు ఎందుకు సూచక కియలను చూపమనిఅడుగుతునాన్రు?
మీతో కచిచ్తంగా చెపునాన్ను, ఈ తరానికి ఏ సూచనా చూపడం
జరగదు” అని వారితో చెపాప్డు. 13 తరువాత ఆయన వారిని
విడిచిపెటిట్ ,మళీళ్ పడవ ఎకిక్ అవతలి ఒడుడ్ చేరుకునాన్డు.

14 శిషుయ్లు తమతో రొటెట్లు తెచుచ్కోవడం మరిచ్పోయారు. వారి
దగగ్ర పడవలో ఒక రొటెట్ తపప్ ఏమీ లేదు. 15 యేసు వారితో,
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“పరిసయుయ్లకు, హేరోదుకు సంబంధించిన పొంగజేసే పిండిని
గురించి జాగతత్గా ఉండండి!” అనాన్డు.

16 శిషుయ్లు, “మన దగగ్ర రొటెట్లు లేవని అలా అంటునాన్డా?”
అని ఒకరితో ఒకరు మాటాల్ డుకునాన్రు. 17 అది కనిపెటిట్ యేసు,
“రొటెట్లు లేవనే విషయం ఎందుకు చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు? మీకు
ఇంకా అరథ్ం కాలేదా? మీరు గహించలేదా? మీబుదిధ్ మందగించిందా?
18 మీరు కళ ళ్ండి కూడా చూడరా? చెవులుండి కూడా వినరా?
మీకు గురు లేదా? 19 ఐదు రొటెట్లు విరిచి ఐదు వేల మందికి
నేను పంచిపెటిట్నపుప్డు మిగిలిన ముకక్లను మీరు ఎనిన్ పెదద్
గంపలు నింపారు?” అని అడిగాడు. వారు, “పనెన్ండు” అని
జవాబు చెపాప్రు. 20 “మరి ఏడు రొటెట్లు విరిచి నాలుగు వేల
మందికి పంచినపుప్డు మిగిలిన ముకక్లను ఎనిన్ పెదద్ గంపలు
నింపారు?” అని అడిగినపుప్డు వారు, “ఏడు” అని జవాబు
చెపాప్రు. 21 ఆయన వారితో, “ఇంకా మీకు అరథ్ం కాలేదా?”
అనాన్డు.

బేతస్యిదా వదద్ గుడిడ్ వాడికి చూపు
22 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు బేతస్యిదాకు వచాచ్రు. కొందరు

ఒక గుడిడ్వాణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. అతని మీద చెయియ్
ఉంచమని వేడుకునాన్రు. 23యేసు ఆ గుడిడ్వాడి చెయియ్ పటుట్ కుని
ఊరి బయటకు తీసుకు వెళాళ్డు. అతని కళళ్ మీద ఉమిమ్వేసి,
అతని మీద చేతులుంచి, “నీకు ఏ నా కనిపిసుత్ ందా?” అనాన్డు.
24 ఆ గుడిడ్వాడు కి చూసూత్ , “మనుషులు నడుసుత్ నన్ చెటల్ లాగా
కనిపిసుత్ నాన్రు” అనాన్డు. 25అపుప్డు ఆయనమళీళ్ అతని కళళ్
తన చేతులుంచాడు. అపుప్డా మనిషి కళ ళ్ తెరుచుకుని బాగుపడి
అనిన్టినీ సప్షట్ంగా చూడగలిగాడు. 26యేసు అతనిని పంపివేసూత్ ,
“నీవుఊరిలోకి వెళళ్వదుద్ ” అని అతనితో చెపాప్డు.
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పేతురు విశావ్స పమాణం
మతత్యి 16:13-16; లూకా 9:18-20

27 యేసు ఆయన శిషుయ్లతో కలిసి ఫిలిపుప్ సరయ పటట్ణం
చుటూట్ ఉనన్ గామాలకు వెళాళ్డు. దారిలోఆయన, “నేను ఎవరినని
పజలు చెపుప్కుంటునాన్రు? అని తన శిషుయ్లను అడిగాడు.
28అందుకువారు, “బాపిత్సంఇచేచ్యోహాననికొందరూ,ఏలీయాఅని
కొందరూ, పవకలోల్ ఒకడు అనికొందరూఅంటునాన్రు”అనిచెపాప్రు.
29 “అయితే మీరు నేనెవరినని అనుకుంటునాన్రు?” అని ఆయన
వారిని అడిగాడు. దానికి జవాబుగా పేతురు, “నీవు అభిషికుడివి!”
అనాన్డు. 30అపుప్డు ఆయన తనను గురించి ఎవవ్రికీ చెపప్వదద్ని
వారినిహెచచ్రించాడు.

31 ఆ తరువాత యేసు వారితో ఈ విధంగా చెపప్డం
మొదలుపెటాట్ డు, “మనుషయ్ కుమారుడు ఎనోన్ కషాట్ లు భరిసాత్ డు.
పెదద్లు, ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులచే ఆయన
తృణీకారానికి గు మరణమౌతాడు. ఆయన మూడు రోజుల
తరువాత సజీవంగా బతికి వసాత్ డు.”

32 యేసు ఈ విషయం చాలా సప్షట్ంగానే చెపాప్డు. అయితే
పేతురు ఆయన చెయియ్ పటుట్ కుని, పకక్కు తీసుకు వెళిళ్ ఆయనను
మందలించ సాగాడు. 33 కాని యేసు వెనకిక్ తిరిగి తన శిషుయ్లను
చూసి పేతురుతో, “ తానూ! నా వెనకిక్ పో! మనుషుల
సంగతుల నే గాని దేవుని సంగతులమీద నీకు మనసు లేదు”అని
గదిద్ంచాడు.

పాణం విలువ
మతత్యి 16:24-27; లూకా 23-26

34 తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను, పజలను దగగ్రికి పిలిచి
వారితో ఇలా అనాన్డు. “ఎవ నా నా వెంట రావాలనుకుంటే తనను
తాను కాదనుకుని, తన సిలువను మోసుకుంటూ నాతో నడవాలి.
35 ఎందుకంటే తన పాణానిన్ దకిక్ంచుకోవాలని చూసేవాడు
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దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. కాని నా కోసం, సువార కోసం తన
పాణానిన్ కోలోప్యేవాడు దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 36 ఒక మనిషి
పపంచమంతా సంపాదించి, తన పాణానేన్ పోగొటుట్ కుంటే ఆ వయ్కికి
ఏం లాభం? 37 ఒకడు తన పాణానిన్ తిరిగి పొందడానికి ఏమి
ఇవవ్గలడు?

38 వయ్భిచారం,పాపం జరిగించే ఈ తరంలో ఎవ నా నా గురించీ
నా మాటల గురించీ సిగుగ్ పడితే మనుషయ్ కుమారుడు తన తండి
మహిమతో, పవిత దేవదూతలతో కలసి వచేచ్టపుప్డు ఆ వయ్కి
విషయంలో సిగుగ్ పడతాడు.”

9
రూపాంతరం
మతత్యి 17:1-8; లూకా 9:28-36

1 ఆయన వారితో, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపునాన్ను. ఇకక్డ
నిలుచునన్ వారిలో కొంతమంది దేవుని రాజయ్ం శకితో రావడం
చూసాత్ రు. దానికంటే ముందు వారు మరణించరు” అని అనాన్డు.
2 ఆరు రోజుల తరవాత యేసు పేతురు, యాకోబు, యోహానులను
తీసుకుని ఏకాంతంగా ఒక ఎ న కొండమీదికి వెళాళ్డు. అకక్డవారి
ముందుయేసు రూపాంతరం చెందాడు.

3ఆయన వసాలు ధగధగామెరవసాగాయి. పపంచంలో ఏచాకలీ
ఉతకలేనంతతెలల్గామారిపోయాయి. 4అపుప్డు ఏలీయా,మోషేలు
అకక్డ పతయ్కష్ యేసుతో మాటలాడడం శిషుయ్లు చూశారు.
5 పేతురు యేసుతో, “రబీబ్! మనం ఇకక్డే ఉండడం మంచిది.
మేము మూడు పాకలు వేసాత్ ం, ఒకటి నీకు, ఒకటి మోషేకి, ఒకటి
ఏలీయాకి” అనాన్డు. 6తానేమిఅంటునాన్డో అతనికి తెలియలేదు.
ఆ శిషుయ్లంతా తీవ న భయానికి లోనయాయ్రు.

7 అపుప్డు ఒక మేఘం వచిచ్ వారిని కపిప్వేసింది. ఆ మేఘం
నుండి ఒక సవ్రం ఇలా వినిపించింది. “ఈయన నా పియ న
కుమారుడు,ఈయనమాట వినండి.” 8వెంటనే వారు తమ చుటూట్
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చూశారు, యేసు తపప్ మరెవవ్రూ వారికి కనిపించలేదు. 9 వారు
కొండ దిగి వసూత్ ఉండగా యేసు, “మనుషయ్ కుమారుడు చనిపోయి
తిరిగి బతికే వరకూ మీరు చూసిన ఈ దృశాయ్నిన్ ఎవవ్రికీ చెపప్కండి”
అని ఆజాఞ్ పించాడు. 10 అందువలల్ వారు ఆ విషయం తమలోనే
దాచుకుని, “చనిపోయి తిరిగి బతకడం” గురించి తమలో తాము
చరిచ్ంచుకునాన్రు.

11 అపుప్డు వారు, “ఏలీయా మొదట రావాలని ధరమ్శాస
పండితులు ఎందుకు అంటునాన్రు?” అని ఆయనను అడిగారు.
12 యేసు జవాబు చెబుతూ, “ఏలీయా మొదట వచిచ్ అనిన్టినీ
సరిచేసాత్ డనన్ మాట నిజమే. కాని, మనుషయ్ కుమారుడు అనేక
బాధలు అనుభవిసాత్ డనీ తిరసాక్రానికి గురి అవుతాడనీ లేఖనాలోల్
ఎందుకు రాసి ఉంది? 13 నేను మీతో చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా
వచాచ్డు, అతని గురించి రాసి ఉనన్ పకారం పజలు తమకు ఇషట్ం
వచిచ్నటుట్ అతనికి చేశారు” అనాన్డు.

శకి లేని శిషుయ్లు,మహా శకి గల కీసుత్
మతత్యి 17:14-21; లూకా 9:37-42

14 మిగిలిన శిషుయ్ల దగగ్రికి ఆయన రాగానే వారి చుటూట్ పెదద్
జనసమూహం ఉండడం, కొందరు ధరమ్శాస పండితులు వారితో
వాదిసుత్ ండడం చూశాడు. 15 ఆ పజలు యేసును చూసిన వెంటనే
ఆశచ్రాయ్నందానికి లోనయాయ్రు. వారంతా ఆయన దగగ్రికి పరుగెతిత్
వచిచ్ ఆయనకు నమసక్రించారు.

16యేసు, “దేనిని గురించి వారితో వాదిసుత్ నాన్రు?” అని వారిని
అడిగాడు. 17 ఆ పజలోల్ ఒకడు ఆయనతో, “బోధకుడా! దయయ్ం
పటిట్ మూగవా ననా కుమారుణిణ్ మీ దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్ను. 18ఆ
దయయ్ంవాడిమీదికివచిచ్నపుప్డెలాల్ అతనిన్ కింద పడేసుత్ ంది. అతని
నోటి వెంట నురగ కారుతుంది, పళ ళ్ కొరుకుతాడు, శరీరమంతా
బిగిసిపోతుంది. ఈ దయాయ్నిన్ వదిలించమని మీ శిషుయ్లను
అడిగాను. కాని,వారు చేయలేకపోయారు” అనాన్డు.
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19 అందుకు యేసు, “విశావ్సం లేని తరమా! నేనెంత కాలం
మీతో ఉంటాను? ఎంత కాలం మిమమ్లిన్ భరించాలి? ఆ పిలల్వాడిని
నా దగగ్రికి తీసుకుని రండి” అనాన్డు. 20వారు తీసుకు వచాచ్రు.
ఆ దయయ్ం యేసును చూసిన వెంటనే ఆ పిలల్వాడిని విలవిల
లాడించింది. వాడు నేల మీద పడి గిల గిలా కొటుట్ కుంటూ నురగ
కకుక్తునాన్డు.

21యేసువాడితండితో, “ఇతనికిఇదిఎంతకాలంనుండిఉంది?”
అని అడిగాడు. ఆ తండి, “వాడి బాలయ్ం నుండి. 22ఈ దయయ్ం
అతనిన్ చంపాలనిఎనోన్సారుల్ నిపుప్లోల్ ,నీళళ్లోపడేసింది. నీవే నా
చేయగలిగితే కనికరించి సహాయం చెయియ్” అని వేడుకునాన్డు.

23 యేసు అతనితో, “నీవు నమమ్గలిగితే, నమిమ్న వయ్కికి అనీన్
సాధయ్మే” అనాన్డు. 24 వెంటనే ఆ పిలల్వాడి తండి, “నేను
నముమ్తునాన్ను. నాలో అపనమమ్కం లేకుండా సహాయం చెయియ్”
అనాన్డు.

25యేసు జనసమూహం తన దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ రావడం
చూసి ఆ దయాయ్నిన్ గదిద్ంచి, “మూగ చెవిటి దయయ్మా! ఇతనిలో
నుండి బయటకు రా! ఇంకెపుప్డూ ఇతనిలో పవేశించవదద్ని నినున్
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను” అనాన్డు. 26 ఆ దయయ్ం పెదద్ కేకలు పెటిట్ , ఆ
పిలల్వాణిణ్ విలవిలలాడించి అతనిలో నుండి బయటకు వచిచ్ంది.
ఆ పిలల్వాడు శవంలా పడి ఉండడం వలల్ చాలా మంది అతడు
చనిపోయాడనుకునాన్రు. 27 కాని, యేసు అతని చెయియ్ పటుట్ కుని
లేవనెతాత్ డు. ఆ పిలల్వాడు లేచి నిలబడాడ్ డు.

28 యేసు ఇంటోల్ కి వచిచ్న తరవాత ఇతరులెవవ్రూ లేనపుప్డు
శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఆ దయాయ్నిన్ మేమెందుకు
వెళళ్గొటట్లేకపోయాం?” అని అడిగారు. 29 ఆయన వారితో, “ఈ
రక నదయాయ్నిన్పారథ్నవలల్మాతమేవెళళ్గొటట్గలం”అనిజవాబు
చెపాప్డు.



మారుక్ రాసిన సువార 9:30 xxxiv మారుక్ రాసిన సువార 9:39

యేసు తనమరణానిన్ గురించి ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 17:22-23; లూకా 9:43-45

30వారు అకక్డ నుండి బయలుదేరి గలిలయ పాంతం మీదుగా
దాటిపోయారు. ఆ సంగతి ఎవరికీ తెలియకూడదని యేసు
ఆశించాడు. 31 ఆయన వాళల్తో, “మనుషయ్ కుమారుణిణ్ శతువుల
చేతికి అపప్గిసాత్ రు. వారు ఆయనను చంపుతారు. మూడు రోజుల
తరువాత ఆయన తిరిగి బతికి వసాత్ డు” అని అనాన్డు. 32 కానీ
యేసు చెపిప్ంది శిషుయ్లు గహించలేదు. దాని గురించి యేసును
అడగడానికి వారు భయపడాడ్ రు.

ఎవరు గొపప్వాడని వివాదం
మతత్యి 18:1-6; లూకా 9:46-48

33వారు కపెరన్హ ము చేరారు. అందరూ ఇంటోల్ చేరాక యేసు
వారితో, “దారిలో మీరు దేని గురించి చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు?” అని
అడిగాడు. 34 అందరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. ఎందుకంటే
దారిలోవారుతమలోఎవరుగొపప్,అనివాదించుకునాన్రు. 35యేసు
కూరుచ్ని పనెన్ండు మందిని పిలిచి, “మీలో ఎవ నా ముఖుయ్డుగా
ఉండాలంటే అతడు అందరికనాన్ చివరివా అందరికీ సేవకు
ఉండాలి” అనివారితో అనాన్డు.

36 అపుప్డాయన ఒక చినన్ బిడడ్ను తీసుకుని వారి మధయ్
నిలబెటాట్ డు. ఆ బిడడ్ను ఎతుత్ కుని ఇలా అనాన్డు, 37 “నా పేరిట
ఇలాంటి చినన్వారిలో ఒకరిని ఎవ నా సీవ్కరిసేత్ ననున్ సీవ్కరించినటేట్ .
ననున్ సీవ్కరించేవారు ననున్ కాదు, ననున్ పంపిన ఆయనను కూడా
సీవ్కరిసుత్ నాన్రు.”

చీలికల విషయం గదిద్ంపు
లూకా 9:49-50

38యోహాను ఆయనతో, “బోధకా! ఒకడు నీ పేరట దయాయ్లను
వెళళ్గొటట్డం చూశాం. అతడు మనవాడు కాదు. అందువలల్ అతనిన్
అడడ్గించాం” అనాన్డు. 39అయితేయేసు, “అతనిని ఆపకండి. నా
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పేరట అదుభ్తం చేసే వాడెవడూ నా గురించి అంత తేలికగా చెడు
మాటాల్ డలేడు. 40 మనకు వయ్తిరేకంగా లేని వాడు మన పకష్ంగా
ఉనన్వాడే. 41మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,మీరు కీసుత్ కు చెందిన
వారనిగురించినాపేరటఒకగినెన్డు నీళ ళ్ఎవ నామీకుతాగడానికి
ఇసేత్ అతడు తపప్క దాని ఫలం పొందుతాడు.

నరకం గురించియేసు ఇచిచ్న గంభీర న హెచచ్రిక
42 “కాని, ననున్ నముమ్కునన్ ఇలాంటి ఒక చినన్బిడడ్కి ఎవ నా

అడుడ్ బండగా ఉంటే అతని మెడకు పెదద్ తిరగలి రాయి కటిట్ , అతనిన్
సముదంలో పడవేయడం అతనికి మేలు.

43-44 మీరు పాపం చేయడానికి మీ చెయియ్ కారణ తే దానిన్
నరికివేయండి! రెండు చేతులుండి, నరకంలోని ఆరని అగిన్లోకి
పోవడం కంటే ఒక చెయియ్ లేకుండా నితయ్జీవంలో పవేశించడం మీకు
మేలు.

45-46 ఒకవేళ మీరు పాపం చేయడానికి మీ కాలు కారణ తే
దానిన్ నరికివేయండి. రెండు కాళ ళ్ ఉండి నరకంలో ఆరని అగిన్లోకి
పోవడం కంటే ఒక కాలు లేకుండా నితయ్జీవంలో పవేశించడం మీకు
మేలు.

47 అలాగే మీరు పాపం చేయడానికి మీ కనున్ కారణ తే దానిన్
పీకి పారవేయండి. రెండు కళ ళ్ ఉండి నరకంలో పడడం కంటే ఒకే
కనున్తో దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం మీకు మేలు. 48 నరకంలో
వారి పురుగు చావదు, అగిన్ ఆరదు. 49 పతి ఒకక్రూ మంటల
మూలంగాఉపుప్సారంపొందుతారు. 50ఉపుప్మంచిదేకానిదానిలో
ఉనన్ ఉపప్దనం పోతే ఆ సవ్భావం తిరిగి ఎలా వసుత్ ంది? మీలో
ఉపప్దనం కలిగి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు సామరసయ్ంగా ఉండండి”
అని చెపాప్డు.
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10
యేసు ఉదేద్శంలో విడాకులు
మతత్యి 5:31, 32; 19:1-9; లూకా 16:18; 1కొరింతీ 7:10-

15
1యేసు ఆ పాంతం విడిచి యూదయ పాంతానికి వెళాళ్డు. ఆ

తరువాతయొరాద్ ను నదికి అవతలఉనన్పాంతానికి వెళాళ్డు. మళీళ్
పజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఎపప్టిలాగే
యేసు వారికి ఉపదేశం చేశాడు.

2 కొందరు పరిసయుయ్లు ఆయనను పరీ ంచే ఉదేద్శంతో, “ఒక
పురుషుడు తన భారయ్కు విడాకులు ఇవవ్డం ధరమ్మేనా?” అని
అడిగారు. 3యేసు, “మోషే మీకు ఏమని ఆజాఞ్ పించాడు?” అని
అడిగాడు. 4వారు, “విడాకుల పతం రాసిచిచ్ భారయ్తో తెగతెంపులు
చేసుకోవడానికిమోషే అనుమతి ఇచాచ్డు” అనాన్రు.

5 యేసు, “మీరు దేవునికి లోబడని వారు, కాబటిట్ మోషే ఆ
విధంగా ఆదేశించాడు. 6 కాని, సృషిట్ ఆరంభం నుండి దేవుడు
వారిని సీ పురుషులుగా సృజించాడు. 7 అందుకే పురుషుడు తన
తలిల్దండులను విడిచి తన భారయ్తో కలిసి జీవిసాత్ డు. 8వారిదద్రు
ఐకయ్ ఒకే శరీరంగా మారిపోతారు. కాబటిట్ అపప్టి నుంచి వారు
ఇదద్రు కాకుండా ఒకరిలా జీవిసాత్ రు. 9కాబటిట్ దేవుడు కలిపిన వారిని
ఏమనిషీ వేరు చేయకూడదు” అనివారితో చెపాప్డు.

10 అందరూ ఇంటోల్ కి వచాచ్క శిషుయ్లు యేసును ఈ సంగతి
గురించి వివరంగా చెపప్మని కోరారు. 11 యేసు, “తన భారయ్కు
విడాకులిచిచ్ మరొక సీని పెళిళ్ చేసుకునన్వాడు తన భారయ్కు
వయ్తిరేకంగా వయ్భిచారం చేసుత్ నన్టేట్ . 12 అదే విధంగా తన భరకు
విడాకులిచిచ్ మరొక పురుషుణిణ్ పెళిళ్ చేసుకునన్ సీని వయ్భిచారిణిగా
పరిగణించాలి” అనివారితో అనాన్డు.
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చినన్ పిలల్లకు కీసుత్ దీవెన
మతత్యి 19:13-15; లూకా 18:15-17

13 యేసు తమ చినన్ బిడడ్లను తాకాలని కొంతమంది వారిని
తీసుకు వచాచ్రు గాని, శిషుయ్లు వారిని అడుడ్ కునాన్రు. 14 ఇది
చూసి యేసుకు చాలా బాధ కలిగింది. ఆయన శిషుయ్లతో, “చినన్
బిడడ్లను నా దగగ్రికి రానివవ్ండి. వారిని ఆపకండి. దేవుని రాజయ్ం
చినన్పిలల్లాల్ ంటి వారిదే. 15 మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, చినన్
పిలల్లాల్ గా దేవుని రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించని వారు అందులో ఎనన్డూ
పవేశించరు” అనాన్డు. 16 ఆయన ఆ చినన్పిలల్లను దగగ్రికి పిలిచి
వారి చేతులుంచి వారిని దీవించాడు.

ధనికు నయువ అధికారి
మతత్యి 19:16-30; లూకా 18:18-30; 10:25

17ఆయనబయలుదేరుతుండగా ఒక వయ్కి పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్
ఆయన ముందు మోకరిలిల్, “మంచి బోధకుడా, శాశవ్త జీవానికి
వారసుణిణ్ కావడానికి నేనేం చెయాయ్లి?” అని ఆయనను అడిగాడు.

18యేసు, “నేనుమంచివాడిననిఎందుకుఅంటునాన్వు? దేవుడు
తపప్ మంచివాడు ఎవరూ లేరు. 19 దేవుని ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు
కదా! వయ్భిచారం చేయకూడదు, హతయ్ చేయకూడదు, దొంగతనం
చేయకూడదు, అబదధ్ సాకష్ ం చెపప్కూడదు, మోసం చేయకూడదు,
తలిల్దండులను గౌరవించాలి” అనాన్డు.

20 అతడు ఆయనతో, “బోధకా, నా చినన్తనం నుండి నేను
వీటిని పాటిసుత్ నాన్ను” అని అనాన్డు. 21యేసు అతనిన్ చూసూత్ ,
అతని పేమ భావం కలిగి ఇలా అనాన్డు, “నీకు ఒకటి తకుక్వగా
ఉంది. వెళిళ్ నీకునన్దంతా అమిమ్ పేదవాళళ్కు ఇవువ్. అపుప్డు
పరలోకంలో నీకు సంపద దొరుకుతుంది. ఆ తరువాత వచిచ్ ననున్
అనుసరించు” అని అనాన్డు. 22 అతడు గొపప్ సంపనున్డు గనక
యేసు చెపిప్న ఆమాటకు ముఖం చినన్బుచుచ్కుని దుఃఖంతో అకక్డ
నుండి వెళిళ్పోయాడు.
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ధన సంపాదన గురించి హెచచ్రికలు
23 యేసు చుటూట్ చూసి తన శిషుయ్లతో, “ధనికుడు దేవుని

రాజయ్ంలో పవేశించడం చాలా కషట్ం” అని అనాన్డు. 24 ఆయన
మాటలకు శిషుయ్లు ఎంతోఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. యేసుమళీళ్, “పిలల్లారా,
దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం ఎంతో కషట్ం! 25 ధనికుడు దేవుని
రాజయ్ంలో పవేశించడం కనాన్ ఒంటె సూది రంధం దావ్రా వెళళ్డం
సులభం” అనాన్డు.

26 ఇది విని శిషుయ్లు ఇంకా ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. వారు
“అలా తే ఎవరు రకష్ణ పొందగలరు?” అంటూ తమలో తాము
మాటాల్ డుకునాన్రు. 27యేసు వారి పు చూసి, “మనుషులకు ఇది
అసాధయ్మేగాని, దేవునికి కాదు. దేవునికి అనీన్ సాధయ్మే”అనాన్డు.

28 పేతురు ఆయనతో, “ఇదిగో, మేము అనిన్టినీ విడిచిపెటిట్
నినున్ అనుసరించాం గదా!” అనాన్డు. 29 అందుకు యేసు,
“మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, నా కోసం, సువార కోసం,
తన ఇంటిని, అనన్దముమ్లను, అకక్చెలెల్ళళ్ను, తలిల్ని, తండిని,
భారయ్ను, పిలల్లను, ఆసుత్ లను వదిలిపెటిట్న వాడు. 30 ఇపుప్డు
ఈ లోకంలో హింసలతో బాటు ఇళ ళ్, అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళ ళ్,
తలుల్ లు, పిలల్లు, ఆసుత్ లు, రానునన్ లోకంలో శాశవ్త జీవం
పొందుతాడు. 31 కాని, మొదటివారు చాలా మంది చివరివారు
అవుతారు, చివరివారు చాలా మంది మొదటివారు అవుతారు”
అనాన్డు.

యేసు తనమరణపునరుతాథ్ నాల గురించి ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 20:17-19; లూకా 18:31-33

32 యేసు, ఆయనతో ఉనన్వారంతా యెరూషలేము
బయలుదేరారు. యేసు అందరికనాన్ ముందు నడుసూత్ ఉనాన్డు.
ఆయన శిషుయ్లకు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఆయనను అనుసరిసుత్ నన్
ఇతరులు భయపడాడ్ రు. యేసు మళీళ్ తన శిషుయ్లను పకక్కు
పిలిచి, తనకు జరగబోయే వాటిని గురించి వారికి చెపాప్డు.
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33 ఆయన, “వినండి, మనం యెరూషలేము వెళత్ నాన్ం. అకక్డ
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పధాన యాజకులకు, ధరమ్శాస పండితులకు
అపప్గిసాత్ రు. వారు ఆయనకు మరణశికష్ విధించి, యూదేతర
పజలకు అపప్గిసాత్ రు. 34వారు ఆయననుహేళనచేసి,ఆయనమీద
ఉమిమ్వేసాత్ రు. కొరడా దెబబ్లు కొడతారు, ఆ తరువాత చంపేసాత్ రు.
మూడవ రోజున ఆయన మళీళ్ సజీవంగా లేసాత్ డు” అని వారితో
చెపాప్డు.

పథములుగా ఉండాలనన్యాకోబు,యోహానుల అభిలాష
మతత్యి 20:20-28

35 జెబెదయి కుమారులు యాకోబు, యోహాను ఆయన దగగ్రికి
వచిచ్, “బోధకా! మేము అడిగింది మాకు అనుగహిసాత్ వా?” అని
అడిగారు. 36 ఆయన, “నేనేం చెయాయ్లని మీరు కోరుతునాన్రు?”
అని పశిన్ంచాడు. 37 వారు, “నీవు మహిమలో మాలో ఒకరిని నీ
కుడిచేతి పు,మరొకరిని ఎడమచేతి పు కూరోచ్బెటుట్ కో” అనాన్రు.

38యేసు, “మీరు ఏమి అడుగుతునాన్రో మీకు తెలియదు. నేను
తాగిన దానిన్ మీరు తాగగలరా? నేను పొందే బాపిత్సం మీరు
పొందగలరా?” అని అడిగాడు. 39 వారు, “పొందగలం” అని
జవాబు చెపాప్రు. యేసు వారితో, “నేను తాగిన దానిన్ మీరు
తాగుతారు, నేను పొందిన బాపిత్సం మీరు పొందుతారు. 40 కాని,
నా కుడి పు, నా ఎడమ పు కూరోచ్డానికి అనుమతించేది నేను
కాదు. ఆ సాథ్ నాలు ఎవరి కోసం సిదధ్ం చేసి ఉనాన్యో వారికే అవి
దొరుకుతాయి” అనాన్డు.

41 ఇది విని మిగతా పదిమందికి యాకోబు, యోహానుల మీద
కోపం వచిచ్ంది. 42 అయితే యేసు వారిని దగగ్రికి పిలిచి వారితో
ఇలా అనాన్డు, “అనయ్జనుల అధికారులు పజల మీద తమ
ఆధిపతాయ్నిన్ చూపడానికి పయతిన్సాత్ రు. వారిలోపముఖులు వారి
అధికారం చెలాయిసాత్ రు. 43 మీరు అలా ఉండకూడదు. మీలో
పముఖుడు కావాలనుకొనేవాడు సేవకు ఉండాలి. 44 మీలో
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మొదటివాడు కావాలని కోరేవాడు అందరికీ దాసు ఉండాలి.
45ఎందుకంటేమనుషయ్ కుమారుడు సేవ చేయించుకోడానికి రాలేదు,
సేవ చేయడానికీ, అందరి ప న తన పాణానిన్ వెలగా ధార
పోయడానికి వచాచ్డు.”

బరిమయిచూపుపొందడం
మతత్యి 20:29-34; లూకా 18:35-43

46 ఆ తరువాత వారు యెరికో చేరుకునాన్రు. యేసు, ఆయన
శిషుయ్లు, వారితో ఉనన్ జనసమూహం ఆ పటట్ణానిన్ వదిలి
బయలుదేరారు. తీమయికుమారుడు బరిమయిఅనేఒక గుడిడ్వాడు
దారి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతడు భికష్గాడు. 47ఆ గుడిడ్వాడు,
వసుత్ నన్ది నజరేయు నయేసు అని తెలుసుకుని, “యేసూ! దావీదు
కుమారా! నామీదదయచూపు!” అని కేకలు పెటట్సాగాడు. 48చాలా
మందిఅతణిణ్ గదిద్ంచిఊరుకోమనాన్రు. కానిఆగుడిడ్వాడు, “దావీదు
కుమారా! నామీద దయచూపు!” అని ఇంకా పెదద్గా కేకలు వేశాడు.

49 యేసు ఆగి, “అతణిణ్ పిలవండి” అనాన్డు. పజలు ఆ
గుడిడ్వానితో, “ రయ్ంగా ఉండు! లే! ఆయన నినున్ పిలుసుత్ నాన్డు”
అనాన్రు. 50 ఆ గుడిడ్వాడు తాను కపుప్కొనన్ బటట్ను అవతల
పారవేసి, గభాలున లేచి యేసు దగగ్రికి వెళాళ్డు. 51యేసు, “ఏం
కావాలి?” అని అడిగాడు. ఆ గుడిడ్వాడు, “రబీబ్! నాకు మళీల్
చూపు పసాదించు” అని వేడుకునాన్డు. 52యేసు, “నీ విశావ్సం
నినున్ బాగుచేసింది, ఇక వెళ ళ్” అనాన్డు. వెంటనే అతనికి చూపు
వచిచ్ంది. అతడుయేసును అనుసరిసూత్ ఆయనతో వెళాళ్డు.

11
యేసును రాజుగా పదరిశ్ంచడం
జెక 9:9;మతత్యి 21:1-9; లూకా 19:29-38;యోహా 12:12-
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1వారు యెరూషలేము పటట్ణానిన్ సమీపించారు. ఒలీవల కొండ
దగగ్ర ఉనన్ బేతప్గే, బేతనియఅనేగామాలు చేరుకునాన్రు. అపుప్డు
ఆయన తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచి ఇలా అనాన్డు. 2 “మీ
ముందునన్ గామానికి వెళళ్ండి. దానిలో పవేశించగానే కటిట్ ఉనన్
గాడిద పిలల్ మీకు కనబడుతుంది. ఇంతవరకూ దాని మీద ఎవరూ
ఎనన్డూ సావ్రీ చెయయ్లేదు. దానిన్ విపిప్ తోలుకు రండి. 3 అలా
ఎందుకు చేసుత్ నాన్రని మిమమ్లిన్ ఎవ నా అడిగితే, ‘ఇది పభువుకు
అవసరం’ అనండి. వెంటనే అతడు దానిన్ పంపిసాత్ డు.”

4 శిషుయ్లు వెళిళ్, ఒక ఇంటి ముందు వీధిలో ఒక గాడిద పిలల్
ఉండడంచూసి,దానిన్విపుప్తుండగా 5అకక్డఉనన్కొందరువారితో,
“మీరెందుకు గాడిద పిలల్ను విపుప్తునాన్రు?” అని అడిగారు.
6 శిషుయ్లు యేసు చెపప్మనన్టేట్ వారికి చెపాప్రు. వెంటనే ఆ
మనుషులు వారిని వెళళ్నిచాచ్రు. 7వారు ఆ గాడిద పిలల్ను యేసు
దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ తమవసాలనుదానిమీదపరిచారు. ఆయనఆ
గాడిద పిలల్ మీద కూరుచ్నాన్డు. 8చాలామంది పజలు తమ వసాలు
దారి పొడవునా పరిచారు. ఇంకొందరు చెటల్ కొమమ్లను నరికి దారిన
పరిచారు.

9ముందు, వెనక నడుసుత్ నన్ వారు కేకలు వేసూత్ , “జయం! పభువు
పేరిట వచేచ్వాడు ధనుయ్డు! 10రానునన్ మన తండి దావీదు రాజయ్ం
ధనయ్ం. సరోవ్నన్త నసథ్లాలోల్ జయం!” అనిబిగగ్రగాకేకలువేశారు.

11 యేసు యెరూషలేము పటట్ణ దేవాలయంలోకి పవేశించాడు.
చుటూట్ ఉనన్ అనిన్టినీ చూశాడు. అపప్టికే పొదుద్ పోవడం వలల్
ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో కలిసి బేతనీకి వెళాళ్డు.

వాడిపోయినఅంజూరు చెటుట్
మతత్యి 21:19-21

12 మరుసటి రోజు బేతనీ నుండి వసుత్ ండగా ఆయనకు ఆకలి
వేసింది. 13 కొంత దూరంలో ఆకులునన్ అంజూరు చెటుట్ ఆయనకు
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కనిపించింది. ఆ చెటుట్ కు పండుల్ ఉనాన్యేమో అని చూడడానికి
దగగ్రికి వెళాళ్డు. కాని, అది పండుల్ కాసే కాలం కానందువలల్ ఆకులు
తపప్ పండుల్ కనిపించలేదు. 14 ఆయన ఆ చెటుట్ తో, “ఇక నుండి
ఎనన్డూ ఎవవ్రూ నీ పండుల్ తినరు” అనాన్డు. ఆయన పలికినది
శిషుయ్లు వినాన్రు.

యేసు దేవాలయానిన్ శుదిధ్ చేయడం
మతత్యి 21:12-16; లూకా 19:45-47;యోహా 2:13-16

15 వారు యెరూషలేము వచిచ్నపుప్డు యేసు దేవాలయంలో
పవేశించి,వాయ్పారంచేసుత్ నన్వారినితరిమివేయడంపారంభించాడు.
డబుబ్ మారేచ్ వాయ్పారుల బలల్లు, పావురాలు అముమ్తునన్ వారి
పీటలు పడదోశాడు. 16 దేవాలయం గుండా ఎవవ్రూ సరుకులు
మోసుకుపోకుండా చేశాడు. 17ఆయనవారికి బోధిసూత్ ,
“ ‘నాఆలయం అనిన్ జాతులకూ పారథ్నా ఆలయం అంటారు’
అని రాసి లేదా? కానీ మీరు దానిన్ దోపిడి దొంగల గుహగా చేశారు”

అనాన్డు.
18 ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులు ఆ మాట విని

ఆయనను ఎలా చంపాలా అని ఆలోచించారు గానీ అకక్డ ఉనన్
పజలంతాయేసు బోధకు ఆశచ్రయ్ చకితు ఉండడం వలల్ ఆయనకు
భయపడాడ్ రు. 19సాయంకాల నపుప్డు ఆయన, ఆయన శిషుయ్లు
పటట్ణం విడిచి వెళిళ్పోయారు. 20తరువాతి రోజుఉదయంవారు ఆ
దారిన నడుసూత్ ఉంటే అంజూరు చెటుట్ వేరులతో సహా ఎండిపోయి
ఉండడం గమనించారు. 21 అపుప్డు పేతురుకు యేసు మాటలు
జాఞ్ పకం వచిచ్ ఆయనతో, “రబీబ్! నీవు శపించిన అంజూరు చెటుట్
ఎండిపోయింది” అనాన్డు.

విశావ్స సహితపారథ్న
యాకో 5:15
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22అందుకుయేసువారితోఇలాఅనాన్డు, “దేవునిమీదవిశావ్సం
ఉంచండి. 23 మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఎవ నా సరే, ఈ
కొండతో, ‘నీవు లేచి సముదంలో పడిపో!’ అని చెపిప్ హృదయంలో
అనుమానించకుండా తాను చెపిప్నది జరుగుతుందని నమిమ్తే అది
అతనికి జరిగి తీరుతుంది. 24 అందుచేత నేను చెపేప్ది ఏమంటే,
మీరు పారిథ్ంచేటపుప్డు ఏది అడిగినా అది మీకు దొరుకుతుందని
నమమ్ండి. అపుప్డు అవనీన్ మీకు లభిసాత్ యి. 25 అంతే కాక మీరు
నిలబడి పారథ్న చేసినపుప్డలాల్ మీకు ఎవరితో నా విరోధముంటే
అతనిన్ కష్మించండి. 26 అపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండి మీ
పాపాలను కష్మిసాత్ డు.”

యేసు అధికారానిన్ గురించి పశన్
మతత్యి 21:23-27; లూకా 20:1-8

27యేసు,ఆయనశిషుయ్లుయెరూషలేముచేరుకునాన్రు. ఆయన
దేవాలయంలో నడుసూత్ ఉండగా ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస
పండితులు, పెదద్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ 28 ఆయనతో, “నీవు
ఏ అధికారంతో ఈ పనులు చేసుత్ నాన్వు? ఈ పనులు చేయడానికి
అధికారం నీకెవరిచాచ్రు?” అని అడిగారు.

29 యేసు, “నేను మిమమ్లిన్ ఒక పశన్ అడుగుతాను జవాబు
చెపప్ండి. అపుప్డు నేను ఏ అధికారంతో ఈ కియలు చేసుత్ నాన్నో
మీకు చెబుతాను. 30 యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం ఎకక్డ నుంచి
వచిచ్ంది? పరలోకం నుండా మనుషుల నుండా? చెపప్ండి”
అనాన్డు. 31 వారు ఆ విషయానిన్ గురించి తమలో తాము ఈ
విధంగా చరిచ్ంచుకునాన్రు. “ ‘మనం పరలోకం నుండి’ అని అంటే
ఇతడు ‘అలా తే మీరెందుకు అతనిన్ నమమ్లేదు?’ అంటాడు.
32 ‘మనుషుల నుండి’ అంటే పజలకు మన మీద కోపం వసుత్ ంది”
అనుకునాన్రు. ఎందుకంటే, యోహాను నిజంగా ఒక పవక అని
అందరూ నమేమ్వారు. 33 కనుక వారు, “మాకు తెలియదు” అని
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జవాబు చెపాప్రు. యేసు, “అలా తే ఏ అధికారంతో ఈ కియలు
చేసుత్ నాన్నో అదీమీకు చెపప్ను” అనాన్డు.

12
కౌలుదారుల వదద్ వసూలు వచిచ్నతోటయజమానిఉపమానం
మతత్యి 21:33-46; లూకా 20:9-19;యెష 5:1-7

1ఆ తరువాత ఆయనవారితోఉదాహరణలతోమాటాల్ డసాగాడు.
“ఒకడు దాకష్తోట వేసి చుటూట్ గోడ కటాట్ డు. దాకష్పళ ళ్ తొకక్డానికి
గానుగ తొటిట్ కటిట్ంచి, అకక్డే ఒక కావలి గోపురం కూడా కటిట్ంచాడు.
ఆ తరువాత ఆ దాకష్తోటను తులకు కౌలుకిచిచ్ పయాణ దూర
దేశానికి వెళాళ్డు.

2 పంటకాలం వచిచ్నపుప్డు ఆ దాకష్పండల్లో తనకు రావలసిన
భాగం తీసుకురమమ్ని ఒక సేవకుణిణ్ వారి దగగ్రికి పంపాడు. 3అయితే
ఆ తులు ఆ సేవకుణిణ్ పటుట్ కుని కొటిట్ , వటిట్ చేతులతో పంపివేశారు.

4 అతడు మళీళ్ ఇంకొక సేవకుణిణ్ పంపాడు. వారు అతని తల
గాయపరచి, అవమానించి పంపివేశారు. 5అతడు ఇంకొక సేవకుణిణ్
కూడాపంపాడు. వారు అతణిణ్ చంపేశారు. అతడింకాచాలామందిని
పంపాడు. కాని, ఆ తులు వారిలో కొందరిని కొటిట్ , ఇంకొందరిని
చంపారు.

6 వారి దగగ్రికి పంపడానికి ఇక తన పియ కుమారుడు ఒకక్డే
మిగిలాడు. వారుతన కుమారుణిణ్ గౌరవిసాత్ రనుకుని చివరిగాఅతడు
తన కుమారుణిణ్ పంపాడు. 7కానిఆకౌలుదారులు ‘ఇతడేవారసుడు!
ఇతనిన్ చంపుదాం. అపుప్డు వారసతవ్ం మనది అవుతుంది’ అని
తమలోతాముమాటాల్ డుకునాన్రు. 8వారు అతనిన్ పటుట్ కుని, చంపి
ఆదాకష్తోట అవతలపారవేశారు.

9 అపుప్డు ఆ దాకష్తోట యజమాని ఏం చేసాత్ డు? వచిచ్ ఆ
తులను చంపి, ఆ దాకష్తోటను ఇతరులకు కౌలుకిసాత్ డు. 10మీరు
ఈ లేఖనం చదవలేదా?
‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికిరాదనిపారవేసినరాయితలరాయిగామారింది.
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11అది పభువుమూలంగా జరిగింది.
ఇదిమాదృషిట్లో అదుభ్తంగా ఉంది.’ ”

12 ఈ ఉపమానం తమ గురించే చెపాప్డని వారు గహించారు.
కనుకఆయననుబంధించాలనిచూశారుకాని,పజలగుంపునుచూసి
జంకారు. అందువలల్ ఆయనను వదిలి వెళిళ్పోయారు.

పనున్ విషయం పశన్
మతత్యి 22:15-22; లూకా 20:19-26

13యేసునుఆయనమాటలోల్ నేపటుట్ కోవాలనివారుపరిసయుయ్ల,
హేరోదీయుల అనుచరులు కొందరిని ఆయన దగగ్రికి పంపారు.
14వారు వచిచ్ ఇలాఅనాన్రు, “బోధకా! నీవునిజంమాటాల్ డేవాడివని
మాకు తెలుసు. ఎవరినీ లెకక్చేయవని మాకు తెలుసు. నీవు
మనుషులను పకష్పాతంతో చూడకుండా, సతయ్మారాగ్ నిన్ ఉనన్ది
ఉనన్టుట్ బోధిసాత్ వు. సీజరు చకవరికి పనున్లు కటట్డం నాయ్యమా
కాదా? 15మనం పనున్లు కటాట్ లా? మానాలా?” అని అడిగారు.
అయితే యేసుకు వారి కుయుకి తెలిసి వారితో, “ననెన్ందుకు
పరీ సుత్ నాన్రు? ఒక దేనారం తీసుకు రండి” అనాన్డు. 16వారు ఒక
నాణానిన్ తీసుకు వచాచ్రు. “దీని మీద ఎవరి బొమమ్ ఉంది? ఎవరి
శాసనం ఉంది?” అని ఆయనఅడిగాడు. వారాయనతో, “సీజరుది”
అనాన్రు. 17అపుప్డు యేసు వారితో, “సీజరుకు చెందింది సీజరుకు
ఇవవ్ండి, దేవునికి చెందింది దేవునికి ఇవవ్ండి” అనాన్డు. ఆయన
సమాధానం వినివాళ ళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు.

సదూద్ కయుయ్లకు యేసు జవాబు
మతత్యి 22:23-33; లూకా 20:27-38

18 అపుప్డు చనిపోయిన వారు తిరిగి బతకరు అని బోధించే
సదూద్ కయుయ్లు కొందరు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనకు ఒక
పశన్ వేశారు. 19 “బోధకా, ఒకడి సోదరుడు చనిపోతే, ఆ
చనిపోయిన సోదరుని భారయ్ను అతడి సోదరుడు పెళిళ్ చేసుకుని,
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చనిపోయిన సోదరునికి సంతానం కలిగేలా చెయాయ్లని మోషే
మనకోసం ధరమ్శాసంలో రాశాడు.

20 ఏడుగురు అనన్దముమ్లునాన్రు. మొదటి వాడు ఒక సీని
పెళిళ్ చేసుకుని సంతానం లేకుండా చనిపోయాడు. 21 రెండవవాడు
ఆమెను పెళిళ్చేసుకునాన్డు. అతడు కూడా సంతానం లేకుండా
చనిపోయాడు. మూడవ వాడికి కూడా అలాగే జరిగింది. 22 ఆ
ఏడుగురూఆమెనుపెళిళ్చేసుకునిసంతానంలేకుండాచనిపోయారు.
చివరికి ఆ సీ కూడా చనిపోయింది. 23 చనిపోయిన వారు తిరిగి
బతికినపుడుఆమెఎవరిభారయ్గాఉంటుంది? ఆమెనుఆఏడుగురూ
పెళిళ్ చేసుకునాన్రు కదా!” అని అడిగారు.

24 యేసు వారికి జవాబిసూత్ , “మీకు లేఖనాలు, దేవుని శకి
తెలియవు గనుక పొరబడుతునాన్రు. 25 చనిపోయిన వారు తిరిగి
బతికిన తరువాత వివాహం చేసుకోరు. వారు పరలోకంలో ఉనన్
దేవదూతలాల్ ఉంటారు. 26 ఇక చనిపోయిన వారు బతకడం
విషయ తే, మోషే తాను రాసిన గంథంలో ‘పొదను గురించిన
భాగం’ రాసినపుప్డు దేవుడతనితో, ‘నేను అబాహాముకు దేవుణిణ్ ,
ఇసాస్కుకు దేవుణిణ్ , యాకోబుకు దేవుణిణ్ ’ అని అతనితో చెపాప్డు.
27తాను వారికి దేవుణిణ్ అని అనన్పుప్డు ఆయన చనిపోయిన వారి
దేవుడు కాదు, బతికి ఉనన్వారికి మాతమే దేవుడు. మీరు చాలా
పొరబడుతునాన్రు” అనాన్డు.

గొపప్ ఆజఞ్లు
మతత్యి 22:34-40; లూకా 10:25-37

28ధరమ్శాస పండితులోల్ ఒకడు వచిచ్వారివాదన వినాన్డు. యేసు
చకక్ని సమాధానం చెపాప్డని గహించి, “ఆజఞ్లనిన్టిలోముఖయ్ న
ఆజఞ్ ఏది?” అని ఆయనను అడిగాడు. 29 అపుప్డు యేసు,
“ఆజఞ్లనిన్టిలో ముఖయ్ నది ఇది, ‘ఇశాయేలు పజలారా వినండి,
పభు న మన దేవుడు, ఆ పభువు ఒకక్డే. 30పూరణ్ హృదయంతో,
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పూరణ్ ఆతమ్తో,పూరణ్మనసుతో,పూరణ్ బలంతోనీ దేవు నపభువును
పేమించాలి.’ ఇది పధాన ఆజఞ్. 31 రెండవది, ‘నినున్ నీవెంతగా
పేమించుకుంటావో నీ పొరుగువాణిణ్ అంతగా పేమించాలి.’ వీటికి
మించిన ఆజఞ్ మరొకటి లేదు” అని జవాబిచాచ్డు.

32 ఆ ధరమ్శాస పండితుడు, “అయాయ్, మీరు బాగా చెపాప్రు.
దేవుడొకక్డే అనీ, ఆయన తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీ మీరు చెపిప్ంది
నిజమే. 33 పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్ బుదిధ్తో, పూరణ్ బలంతో
ఆయనను పేమించడం, మనలను పేమించుకునన్టేట్ మన పొరుగు
వాణిణ్ పేమించడం అనిన్ హోమాల కనాన్, బలుల కనాన్ ముఖయ్ం”
అనాన్డు.

34అతడు వివేకంగా జవాబు చెపాప్డనియేసు గహించి అతనితో,
“నీవు దేవుని రాజాయ్నికి దూరంగా లేవు” అనాన్డు. ఆ తరువాత
ఆయనను పశన్లు అడగడానికి ఎవవ్రికీ రయ్ం లేకపోయింది.

పరిసయుయ్లకు యేసు పశన్లు
మతత్యి 22:41-46; లూకా 20:41-44

35 యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్ , “కీసుత్ దావీదు
కుమారుడని ధరమ్శాస పండితులు ఎలా అంటునాన్రు? 36దావీదు,
తానే పరిశుదాధ్ తమ్ మూలంగామాటాల్ డుతూ,
‘పభువునా పభువుతో పలికిన వాకుక్,
నీ శతువులను నీపాదాల కింద ఉంచే వరకూనా కుడి పకక్న కూరోచ్’

అనాన్డు.
37 దావీదు సవ్యంగా ఆయనను ‘పభువు’ అని పిలిచాడు

కదా! అలాంటపుప్డు కీసుత్ అతనికి కుమారుడు ఎలా అవుతాడు?”
అనాన్డు. అకక్డునన్ పజలు ఎంతో సంతోషంతో ఆయన మాటలు
వినాన్రు.

38ఆయనఇంకా ఎనోన్ విషయాలుబోధిసూత్ ఈ విధంగాఅనాన్డు,
“ధరమ్శాస పండితుల విషయంలో జాగతత్గా ఉండండి. వారు
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పొడవాటిదుసుత్ లు ధరించి,సంతవీధులోల్ తిరుగుతూపజలుతమకు
నమసక్రించాలని కోరుతూ, 39 సమాజ మందిరాలోల్ అగసాథ్ నాలను,
విందులోల్ గౌరవపద న సాథ్ నాలను కోరుకుంటారు. 40 వారు
విధవరాళళ్ ఇళళ్ను దోచుకుంటూ కి మాతం నటనగా గంటల
తరబడి పారథ్నలు చేసాత్ రు. అలాంటి వారిని దేవుడు తీవంగా
శి సాత్ డు.”

వితంతువు వేసిన కానుక
లూకా 21:1-4

41యేసు, దేవాలయంలోకానుకలు వేసేపెటెట్లోమనుషులు డబుబ్
వేయడం గమనిసూత్ ఉనాన్డు. ధనవంతులు చాలా మంది పెదద్
మొతాత్ లను ఆ పెటెట్లో వేశారు. 42 అపుప్డు ఒక పేద వితంతువు
వచిచ్ రెండు నాణాలు ఆ పెటెట్లో వేసింది. 43ఆయన తన శిషుయ్లను
దగగ్రికి పిలిచి, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, కానుక పెటెట్లో
డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటే ఈ పేద వితంతువు ఎకుక్వ వేసింది.
44మిగతావారు తాము దాచుకునన్ ధనంలో కొంత మాతమే వేశారు
కాని,ఈమెపేద నా తన దగగ్ర ఉనన్దంతా వేసింది” అనాన్డు.

13
ఒలీవ కొండ పసంగం – శిషుయ్ల పశన్లు
మతత్యి 24-25; లూకా 21

1యేసు దేవాలయంలో నుండి వసూత్ ఉండగా ఆయన శిషుయ్లోల్
ఒకడు, “బోధకా! ఈరాళ ళ్, కటట్డాలు ఎంత అదుభ్తంగా ఉనాన్యో
చూశావా!” అనాన్డు. 2 యేసు అతనితో, “ఈ గొపప్ కటట్డాలు
చూసుత్ నాన్వు కదా! రాయి మీద రాయి నిలవకుండా ఈ రాళళ్నీన్
కూలిపోతాయి” అనాన్డు. 3 యేసు దేవాలయానికి ఎదురుగా
ఉనన్ ఒలీవల కొండ మీద కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు పేతురు, యాకోబు,
యోహాను, అందెయ ఏకాంతంగా ఆయనను ఇలా అడిగారు. 4 “ఇది
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ఎపుప్డు జరుగుతుంది? ఇవి జరగడానికి ముందు సూచన ఏ నా
కనబడుతుందా?”

ఒలీవ కొండ పసంగం-ఈయుగం తీరుతెనున్లు
5 యేసు వారితో, “మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూ మోసం చేయకుండా,

తపుప్దోవ పటిట్ంచకుండా జాగత పడండి. 6చాలామంది నా పేరుతో
వచిచ్ ‘నేనే ఆయనను’ అంటూ చాలా మందిని మోసం చేసాత్ రు.
7 మీరు యుదాధ్ ల గురించిన వారలు, వదంతులు వినన్పుప్డు
ఆందోళన చెందకండి. అవి తపప్క సంభవిసాత్ యి. కాని అంతం
అపుప్డే రాదు.

8జనంమీదికి జనం, దేశంమీదికి దేశం లేసాత్ యి. అనేకపాంతాలోల్
భూకంపాలు, కరువులు వసాత్ యి. ఇవి పసవించే ముందు కలిగే
నొపుప్లాల్ ంటివి మాతమే. 9 మీరు జాగతగా ఉండండి! కొందరు
మిమమ్లిన్ చటట్సభలకు అపప్గిసాత్ రు. సమాజ మందిరాలోల్ మీరు
దెబబ్లు తినవలసి వసుత్ ంది. నా కారణంగా మీరు అధికారుల
ముందు, రాజుల ముందు నిలబడి సాకష్ ం చెపప్వలసి వసుత్ ంది.
10 అంతానికి ముందు అనిన్ జాతులకూ సువార పకటించడం
జరగాలి.

11వారు మిమమ్లిన్ పటుట్ కుని తీరుప్కు అపప్గించేటపుప్డు మీరు
ఏమి మాటాల్ డాలో అని కంగారుపడకండి. ఏమి మాటాల్ డాలో
ముందుగా ఆలోచన చేసుకోవదుద్ . ఆ గడియలో మీకేది
ఇయయ్బడుతుందో అదే చెపప్ండి. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో
మాటాల్ డేదిమీరు కాదు, పరిశుదాధ్ తమ్.

12సోదరుడు తన సోదరుడికి దోహం చేసి చావుకు అపప్గిసాత్ రు.
అదేవిధంగాతండితన కుమారుణిణ్ మరణానికిఅపప్గిసాత్ డు. పిలల్లు
తలిల్దండులకు వయ్తిరేకంగా లేచి వారిని మరణానికి అపప్గిసాత్ రు.
13నాకారణంగా అందరూమిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. కాని, చివరి వరకూ
సహించినవారిని దేవుడు ర సాత్ డు.
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మహాబాధల కాలం
మతత్యి 24:15

14 “వినాశకారి అయిన హేయ వసుత్ వు నిలబడకూడని సథ్లంలో
నిలబడడం మీరు చూసినపుప్డు (ఇది చదివేవాడు గహిసాత్ డు గాక)
యూదయలోఉనన్వారు కొండలోల్ కి పారిపోవాలి.

15మిదెద్ మీదఉనన్ వారు కిందికి దిగి ఇళళ్లోకి వెళళ్డం గానీ తమ
వసుత్ వులు తెచుచ్కోవడం గానీ చేయకూడదు.

16పొలాలోల్ ఉనన్వారు వసం తెచుచ్కోడానికి వెనకిక్ రాకూడదు.
17 గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ ఆ రోజులోల్ ఎంతో కషట్ం.
18 ఈ సంభవం చలికాలంలో జరగకుండా ఉండాలని పారథ్న

చేయండి.
19 ఎందుకంటే దేవుడు ఈ పపంచానిన్ సృషిట్ంచిన రోజు నుండి

ఈనాటి వరకూ ఎనన్డూ రాని కషాట్ లు ఆ రోజులోల్ వసాత్ యి. అవి ఇక
ముందు రావు కూడా.

20 దేవుడు ఆ రోజుల సంఖయ్ తకుక్వ చెయయ్కపోతే శరీరం ఉనన్
ఎవవ్రూ తపిప్ంచుకోలేరు. కాని, తాను ఎనున్కునన్ పజల కోసం
ఆయన ఆ రోజులను తకుక్వ చేసాత్ డు.

21 ఆ రోజులోల్ ఎవ నా మీతో, ‘ఇదుగో కీసుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు,
ఇదుగో అకక్డ ఉనాన్డు’ అంటే నమమ్కండి.

22 కపట కీసుత్ లు, కపట పవకలు వసాత్ రు. అదుభ్తాలు,
మహతాక్రాయ్లు పదరిశ్ంచి దేవుడు ఎనున్కునన్ వారిని కూడా
మోసగించి తపుప్ దారి పటిట్సాత్ రు.

23అందువలల్ మీరు జాగతత్గా ఉండండి. మీకు అనిన్ విషయాలు
ముందే చెబుతునాన్ను.

మహిమతో పభువు తిరిగి రాక
మతత్యి 24:27-31

24 “ఆ కషట్కాలం గడచిన తరువాతి రోజులోల్ ,
సూరుయ్డు చీక పోతాడు. చందుడు కాంతినివవ్డు.
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25ఆకాశ నకష్తాలు రాలిపోతాయి.
ఆకాశంలో ఉనన్ శకులనీన్ కదిలిపోతాయి.

26అపుప్డుమనుషయ్ కుమారుడు గొపప్ శకితోపభావంతోమేఘాల
మీద రావడం మనుషులు చూసాత్ రు. 27 అపుప్డాయన భూమి
నలు పుల నుండి ఆకాశం నలు పుల దాకా తన దూతలను పంపి
ఆయన ఎనున్కునన్ పజలను పోగుచేయిసాత్ డు.”

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మతత్యి 24:32, 33; లూకా 21:29-31

28 “అంజూరు చెటుట్ ను చూసి ఈ ఉపమానం నేరుచ్కోండి. దాని
కొమమ్లు చిగురించడం చూసి వసంతకాలం వసుత్ నన్దని మీరు
గహిసాత్ రు. 29 అదే విధంగా ఈ సంగతులు జరగడం మీరు
చూసినపుప్డుఆయనదగగ్రలోనేఉనాన్డనీ,తవ్రలోరాబోతునాన్డనీ
తెలుసుకోండి. 30 నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఈ తరం వారు
బతికి ఉండగానే ఇవనీన్ జరుగుతాయి.

31 ఆకాశం, భూమి గతించిపోతాయి. కాని నామాటలు ఎనన్టికీ
గతించవు. 32 అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుప్డు వసుత్ ందో
పరలోకంలోని దేవదూతలకు గాని, కుమారుడికి గానీ, మరెవవ్రికీ
తెలియదు. తండికి మాతమే తెలుసు. 33 జాగతగా ఉండండి.
సిదధ్ంగాఉండండి. ఎందుకంటే ఆ సమయం ఎపుప్డు వసుత్ ందోమీకు
తెలియదు.

పభువు రెండవ రాక మెలకువగా ఎదురు చూడడం
34 “ఇది తన ఇలుల్ విడిచి వేరే దేశం వెళిళ్న ఒక మనిషిలాగా

ఉంటుంది. అతడు తన సేవకులకు అధికారం ఇచిచ్, ఒకొక్కక్డికి
ఒకొక్కక్ పని అపప్గించి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్వాడికి మెలకువగా
ఉండమని చెపాప్డు. 35 కాబటిట్ ఎపుప్డూ అపమతత్ంగా ఉండండి.
ఎందుకంటే ఇంటి యజమాని ఎపుప్డు తిరిగి వసాత్ డో మీకు
తెలియదు. సాయంతం వసాత్ డో, అరథ్రాతి వసాత్ డో, కోడి కూసే
వేళ వసాత్ డో, సూరోయ్దయం వేళ వసాత్ డోమీకు తెలియదు. 36ఆయన
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హఠాతుత్ గా వచిచ్ మీరు నిదపోతూ ఉండడం చూసాత్ డేమో జాగతత్!
37 నేను మీకు చెబుతునన్ది అందరికి చెపునాన్ను, మెలకువగా
ఉండండి.”

14
యేసును సంహరించడానికి కుట
మతత్యి 26:2-5; లూకా 22:1-2

1 రెండు రోజుల తరువాత పసాక్ పండగ, పొంగని రొటెట్ల పండగ
రాబోతునాన్యి. ముఖయ్యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులు యేసును
రహసయ్ంగా బంధించి చంపాలని కుటలు పనున్తునాన్రు. 2అయితే
పజలోల్ అలల్రి జరగవచుచ్ అని భయపడి, పండగ సమయంలో వదుద్
అని చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీమరియయేసును అభిషేకించడం
మతత్యి 26:6-13;యోహా 12:1-8

3 ఆ సమయంలో యేసు బేతనీలో కుషుట్ రోగి సీమోను ఇంటోల్
భోజనానికి కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అపుప్డు ఒక సీ అగరు చెటల్ నుండి
చేసినసవ్చఛ్ న, పశసత్ న అతత్రును ఒక చలువరాతిసీసాలోతన
వెంట తెచిచ్ంది. ఆమె ఆ సీసా పగలగొటిట్ ఆ అతత్రును యేసు తల
మీదపోసింది.

4అయితే ఇది చూసి అకక్డ ఉనన్ కొందరు కోపం తెచుచ్కునాన్రు.
వారు, “అతత్రు ఇలా వృధా చేయడం ఎందుకు? 5ఈ అతత్రు అమిమ్
ఉంటే మూడువందల దేనారాల కంటే ఎకుక్వే వచేచ్వి. ఆ డబుబ్
పేదవాళళ్కు ఇచిచ్ ఉండవలసింది” అని తమలో తాము చెపుప్కుని
ఆ సీని గదిద్ంచారు.

6 అయితే యేసు, “ఆమె జోలికి వెళళ్కండి! ఆమెను ఎందుకు
కంగారు పెడుతునాన్రు? ఈమెనావిషయంలో శేషఠ్ న పని చేసింది.
7 పేదవారు ఎపుప్డూ మీతో ఉంటారు. మీకు ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు
మీరు వారికి సహాయం చేయవచుచ్. కాని, నేను ఎలల్కాలం మీతో
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ఉండను. 8ఈమెతాను చేయగలిగింది చేసింది. ఈమెనా శరీరానిన్
భూసాథ్ పన కోసంముందుగాఅభిషేకించింది. 9మీతోనేను కచిచ్తంగా
చెపేప్దేమంటే, ఈ లోకమంతటా సువార పకటన జరిగే పతిచోటా
ఈమెచేసినది కూడాజాఞ్ పకం చేసుకుని పశంసిసాత్ రు” అనాన్డు.

యేసును పటిట్సాత్ ననియూదా ఒపప్ందం
మతత్యి 26:14-16; లూకా 22:3-6

10ఆతరువాతపనెన్ండుమందిలోఒక నయూదాఇసక్రియోతు
యేసును పటిట్ ఇచేచ్ందుకు పధానయాజకులతోమాటాల్ డడానికి వారి
దగగ్రికి వెళాళ్డు. 11 అది విని వారు చాలా సంతోషించి అతనికి
కొంత సొముమ్ ముటట్జెపుతామని మాట ఇచాచ్రు. అపప్టినుండీ
యేసును వారికి అపప్గించడానికి తగిన అవకాశం కోసం యూదా
ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు.

పసాక్ భోజనం సిదధ్బాటు
మతత్యి 26:17-19; లూకా 22:7-13

12 పొంగని రొటెట్ల పండగ మొదటి రోజున పసాక్ గొరె పిలల్ను
వధించే రోజు వచిచ్నపుప్డు యేసు శిషుయ్లు, “పసాక్ విందును
ఎకక్డ సిదధ్ం చేయమంటావు?” అనిఆయనను అడిగారు. 13యేసు
తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పంపుతూ, “మీరు ఊళోళ్కి వెళళ్ండి. నీళళ్
కుండ మోసుత్ నన్ ఒక వయ్కి మీకు కనిపిసాత్ డు. అతని వెంట వెళళ్ండి.
14 అతడు ఏ ఇంటోల్ పవేశిసేత్ ఆ ఇంటి యజమానితో, ‘నేను నా
శిషుయ్లతో కలిసి పసాక్ను తినడానికి విడిది గది ఎకక్డ ఉంది?
అని బోధకుడు అడుగుతునాన్డు’ అని చెపప్ండి. 15 అతడు పూరి
సామగితో సిదధ్ంగా ఉనన్ విశాల న మేడ గది మీకు చూపిసాత్ డు.
మన కోసం అకక్డ పసాక్ విందు ఏరాప్టు చేయండి” అని
ఆదేశించాడు.
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16ఆ శిషుయ్లు బయలుదేరి నగరంలోకి వెళాళ్రు. ఆయన తమతో
చెపిప్నటేట్ అనీన్ జరిగాయి. వారు పసాక్ పండగ భోజనం సిదధ్ం
చేశారు.

చివరి రాతిభోజనం
మతత్యి 26:20-24; లూకా 22:14-21;యోహా 13:18-19

17సాయంకాలంయేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో అకక్డికి
వచాచ్డు. 18 వారంతా బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని భోజనం చేసుత్ ండగా
యేసు, “మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,నాతో కలిసి భోజనం చేసూత్
ఉనన్ మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గిసాత్ డు” అనాన్డు.

19 వారికి దుఃఖం కలిగింది. ఒకరి తరవాత ఒకరు ఆయనతో,
“నేను కాదు కదా!” అనాన్రు. 20 ఆయన వారితో, “అతడు ఈ
పనెన్ండు మందిలో ఒకడు,నాతో కలసి పాతలో చెయియ్ముంచేవాడే!
21 ఎందుకంటే మనుషయ్ కుమారుడి గురించి రాసి ఉనన్టేట్ ఆయన
చనిపోతాడు గాని, ఆయనను శతువులకు అపప్గించిన వాడికి శికష్
తపప్దు. వాడు పుటట్కపోతేబాగుండేది” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్ర సాథ్ పన
మతత్యి 26:26-29; లూకా 22:17-20; 1కొరింతీ 11:23-26

22 వారు భోజనం చేసూత్ ఉండగా యేసు రొటెట్ తీసుకుని
ఆశీరవ్దించి, దానిన్ విరిచి వారికిచిచ్, “దీనిన్ తీసుకుని తినండి.
ఇది నా దేహం” అనాన్డు. 23తరువాత ఒక పాత తీసుకుని దేవునికి
కృతజఞ్త చెపిప్ వారికి ఇచాచ్డు. ఆపాతలోనిది వారందరూ తాగారు.
24 ఆయన వారితో, “ఇది నా రకం. అనేకుల కోసం చిందే నిబంధన
రకం. 25 నేను దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించి, కొతత్ దా రసం మళీళ్
తాగే రోజు వరకూ ఇక నేను దానిన్ తాగను అని మీతో నిశచ్యంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

26అపుప్డు వారు ఒక కీరన పాడి ఒలీవల కొండకి వెళాళ్రు.
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పేతురు తనను ఎర
మతత్యి 26:31-35; లూకా 22:31-34;యోహా 13:35-38

27 అపుప్డు యేసు వారితో, “ఈ రాతి నా విషయంలో మీరంతా
నాకుముఖంచాటేసాత్ రు. ఎందుకంటేలేఖనాలోల్ ఇలాఉంది, ‘కాపరిని
కొడతాను, గొరెలు చెదరిపోతాయి.’ 28 కాని నేను తిరిగి సజీవంగా
లేచిన తరువాత మీకంటే ముందుగా గలిలయకి వెళాత్ ను” అని
చెపాప్డు. 29 అయితే పేతురు ఆయనతో, “అందరూ అలా చేసినా
నేను మాతం నినున్ విడిచి పెటట్ను” అనాన్డు. 30 అపుప్డు యేసు,
“నీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమిటంటేఈరాతి కోడి రెండు సారుల్ కూయక
ముందే నీవుమూడు సారుల్ నేనెవరో తెలియదని అబదధ్ం ఆడతావు”
అని అతనితో అనాన్డు. 31 “నేను నీతో చావవలసి వచిచ్నా నువువ్
తెలియదుఅనను”అనిపేతురు గటిట్గా చెపాప్డు. మిగిలిన శిషుయ్లు
కూడా అదే విధంగా అనాన్రు.

తోటలో వేదన
మతత్యి 26:36-46; లూకా 22:40-42

32 అందరూ గేతేస్మనే అనే చోటికి వెళాళ్రు. అకక్డ యేసు
తన శిషుయ్లతో, “నేను పారథ్న చేసి వచేచ్ వరకూ మీరు ఇకక్డే
ఉండండి” అనాన్డు. 33 అపుప్డాయన పేతురు, యాకోబు,
యోహానులను తన వెంట తీసుకు వెళిళ్ తీవ న దుఃఖంలో,
నిసప్ హలో మునిగిపోసాగాడు. 34 ఆయన వారితో, “పాణం
పోయేటంత దుఃఖంలోమునిగి ఉనాన్ను.

మొదటిపారథ్న
మతత్యి 26:39; లూకా 22:41-42
మీరు ఇకక్డే నిలిచి మెలకువగా ఉండండి” అని చెపిప్, 35 ఇంకా

కొంత ముందుకు వెళిళ్ నేల మీద పడి,సాధయ్ తే ఈ సమయం తన
నుండి దాటిపోవాలని పారథ్న చేశాడు. 36 ఆయన, “అబాబ్! తండీ!
నీకు అనీన్సాధయ్మే. ఈగినెన్నునా నుంచితొలగించు. కానినాఇషట్ం



మారుక్ రాసిన సువార 14:37 lvi మారుక్ రాసిన సువార 14:45

కాదు,నీఇషట్మేజరగనివువ్”అనిపారిథ్ంచాడు. 37ఆయనవచిచ్తన
శిషుయ్లు నిదపోతూ ఉండడం చూసి, “సీమోనూ! నిదపోతునాన్వా?
ఒకక్ గంట కూడామెలకువగా ఉండలేకపోయావా? 38మీరు పరీకష్కు
గురి కాకుండా ఉండేలా మెలకువగా ఉండి పారథ్న చేసూత్ ఉండండి.
ఆతమ్ సిదధ్మే కానీ శరీరం బలహీనంగా ఉంది” అనాన్డు.

రెండవ పారథ్న
మతత్యి 26:42; లూకా 22:44

39 ఆయన మళీళ్ వెళిళ్ ఇంతకు ముందు పలికిన మాటలే
పలుకుతూ పారిథ్ంచాడు. 40 ఆయన తిరిగి వచిచ్ వారు ఇంకా
నిదపోతూ ఉండడం చూశాడు. వారి కళ ళ్ మూతలు పడుతూ
ఉనాన్యి. ఆయనకు ఏమి జవాబు చెపాప్లో శిషుయ్లకు తోచలేదు.

మూడవపారథ్న
మతత్యి 26:44

41మూడవ సారి ఆయన వచిచ్ వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరింకా
నిదపోతూ ఉనాన్రా? ఇక చాలు. ఆ సమయం వచిచ్ంది. ఇదిగో
చూడండి. మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపులు బంధించబోతునాన్రు.
42 వెళాద్ ం రండి. ననున్ అపప్గించబోతునన్ వాడు దగగ్రలోనే
ఉనాన్డు.”

యేసును బంధించడం
మతత్యి 26:47-56; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-11

43 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే పనెన్ండు మందిలో
ఒక నయూదావచాచ్డు. పధానయాజకులూ ధరమ్శాసపండితులూ
పెదద్లూ పంపిన పెదద్ గుంపు అతనితో ఉంది. వారి దగగ్ర కతుత్ లూ
దుడుడ్ కరలూ ఉనాన్యి. 44ఆయనను అపప్గించేవాడుముందుగానే
వారికి ఒక గురు చెపిప్, “నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్ కుంటానో ఆయనే
యేసు. ఆయనను బంధించి తీసుకు వెళళ్ండి”అనాన్డు. 45అతడు
అకక్డికి చేరిన వెంటనే యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “రబీబ్!” అంటూ
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ఆయననుముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. 46అపుప్డువారుయేసుమీదపడి
గటిట్గా పటుట్ కునాన్రు.

పేతురు కతిత్ దూయడం,యేసును దూరం నుండి వెంబడించడం,
అందరూయేసును విడిచిపోవడం

మతత్యి 26:51-56
47 అకక్డ నిలుచునన్ వారిలో ఒకడు తన కతిత్ తీసి పధాన

యాజకుని సేవకుని కొటిట్ అతని చెవి నరికి వేశాడు. 48యేసువారితో
ఇలా అనాన్డు, “మీరు కతుత్ లతో గదలతో వచిచ్ బంధించడానికి నేను
దోపిడీ దొంగనా? 49 నేను పతి రోజూ దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్
మీతో ఉనన్వాడినే కదా! అపుప్డు ననున్ ఎందుకు పటుట్ కోలేదు?
లేఖనాలోల్ రాసి ఉనన్ది నెరవేరడం కోసమే ఈ విధంగా జరిగింది.”
50అపుప్డుయేసు శిషుయ్లందరూ ఆయనను విడిచిపారిపోయారు.

51 ఒక యువకుడు యేసును వెంబడిసుత్ నాన్డు. అతని శరీరం
మీద నారబటట్ తపప్ ఇంకేమీ లేదు. వారు అతనిని కూడా
పటుట్ కునాన్రు. 52 కాని అతడు ఆ నారబటట్ విడిచిపెటిట్ నగన్ంగా
పారిపోయాడు.

సనెహ్డిన్ ఎదుటా, పధానయాజకుని ఎదుటాయేసు
యోహా 18:12-14; 19-24

53 వారు యేసుని పధాన యాజకుని దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు.
అకక్డ ముఖయ్ యాజకులు, పెదద్లు, ధరమ్శాస పండితులు అందరూ
సమావేశమయాయ్రు. 54 పేతురు యేసుకు దూరంగా ఉండి
వెంబడిసూత్ పధాన యాజకుని ఇంటి ఆవరణలోకి వచాచ్డు.
భటులతోపాటుతాను కూడాకూరుచ్నిమంటదగగ్రచలికాచుకుంటూ
ఉనాన్డు. 55 ముఖయ్ యాజకులు, యూదుల మహా సభలోని
సభుయ్లంతా యేసుకు మరణశికష్ విధించడానికి తగిన సాకష్ ం కోసం
చూసూత్ ఉనాన్రు గానీ అదివారికి దొరకలేదు.

56 చాలామంది యేసుకు వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెపాప్రు.
కాని, వారి సా లు ఒకదానితో ఒకటి పొసగలేదు. 57 అపుప్డు
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కొందరు లేచి ఆయనకు వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెబుతూ,
58 “ఇతడు ‘మనుషులు కటిట్న ఈ దేవాలయానిన్ పడగొటిట్ మూడు
రోజులోల్ మనుషులు కటట్ని మరో దేవాలయానిన్ నిరిమ్సాత్ ను’ అని
చెపప్డం మేము వినాన్ం” అనాన్రు. 59 కాని, వారి సాకష్ ం కూడా
ఒకరితో ఒకరికి పొసగలేదు.

60 అపుప్డు పధాన యాజకుడు లేచి అందరి సమకష్ంలో
యేసుతో, “నీవేమీ మాటాల్ డవేంటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగా
సాకష్ ం చెబుతునాన్రు కదా!” అని యేసును పశిన్ంచాడు. 61 కాని
యేసు మౌనం వహించాడు. పధాన యాజకుడు, “నీవు దేవుని
కుమారుడి న కీసుత్ వా?” అని మళీళ్ యేసును పశిన్ంచాడు.
62అపుప్డుయేసు, “నేనే.
మనుషయ్ కుమారుడు సరవ్శకుని కుడి పున కూరుచ్ని ఉండటం,
పరలోకం నుండి మేఘాల రావడంమీరు చూసాత్ రు” అనాన్డు.

63 పధాన యాజకుడు తన బటట్లు చింపుకుని, “ఇంకా మనకు
సా లతో ఏం పని? 64ఇతడు దేవ దూషణ చేయడంమీరు వినాన్రు
కదా! మీరేమంటారు?” అనాన్డు. ఆయన మరణశికష్కు తగిన
వాడని అందరూ తీరుప్ చెపాప్రు. 65అపుప్డు కొందరు యేసు మీద
ఉమిమ్వేసి, ఆయన కళళ్కు గంతలు కటిట్ , ఆయనను గుదిద్ , “ఎవరో
పవచించు” అనాన్రు. భటులు కూడా ఆయనను కొటాట్ రు.

యేసుని గురించి పేతురు అబదధ్ం
మతత్యి 26:69-75; లూకా 22:56-62; యోహా 18:16-18;

18:25-27
66 పేతురు ఇంటి లోగిటోల్ ఉనాన్డు. పధాన యాజకుని పనిపిలల్

అకక్డకు వచిచ్ంది. 67 పేతురు చలి కాచుకుంటూ అకక్డ ఉండడం
చూసి, “నజరేతువా నయేసుతోనువువ్ కూడాఉనాన్వుగదా!” అని
అతనితో అంది. 68పేతురు కాదనాన్డు. “నేను ఆయనను ఎరగను.
నీవేం అంటునాన్వో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు” అని అనాన్డు. ఆ
వెంటనే లేచి ఆవరణలోకి వెళాళ్డు. వెంటనే కోడి కూసింది.
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69 ఆ పనిపిలల్ పేతురును చూసి, చుటూట్ ఉనన్ వారితో, “ఇతడు
వారిలో ఒకడు” అంది. 70 పేతురు మళీళ్ కాదనాన్డు. కాసేపటికి
పకక్న నిలుచునన్వారు అతనితో, “నిజమే! నువువ్ వాళళ్లో
ఒకడివే. ఎందుకంటే నువువ్ కూడా గలిలయ వాడివే కదా!”
అనాన్రు. 71 అయితే పేతురు, “మీరు మాటాల్ డుతునన్ మనిషి
ఎవరో తెలియదు” అంటూ తనను తాను శపించుకోవడం, ఒటుట్
పెటుట్ కోవడం మొదలుపెటాట్ డు. 72 వెంటనే రెండోసారి కోడి కూసింది.
‘కోడి రెండు సారుల్ కూసే ముందే ననెన్రుగనని మూడు సారుల్
బొంకుతావు’ అనియేసు తనతో చెపిప్నమాటలు పేతురుకు జాఞ్ పకం
వచాచ్యి. అతడు దుఃఖం ఆపుకోలేక ఏడాచ్డు.

15
పిలాతు ముందుయేసు
మతత్యి 27:1, 2, 11-15; లూకా 23:1-7; 13-18; యోహా

18:28-40; 19:1-16
1 తెలల్వారు జామున ముఖయ్ యాజకులు, పెదద్లు, ధరమ్శాస

పండితులు, యూదుల మహాసభకు చెందిన సభుయ్లు కలసి
సమాలోచన చేశారు. తరువాత వారు యేసును బంధించి
తీసుకువెళిళ్ రోమా గవరన్ర్ పిలాతుకు అపప్గించారు. 2 పిలాతు
యేసును, “నీవుయూదుల రాజువా?” అని పశిన్ంచాడు. అందుకు
యేసు, “నువేవ్ అంటునాన్వుగా” అని అతనికి జవాబిచాచ్డు.

3 ముఖయ్ యాజకులు ఆయన మీద చాలా నేరాలు మోపారు.
4 కనుక పిలాతు మరొకసారి ఆయనను పశిన్సూత్ , “వీళ ళ్ నీకు
వయ్తిరేకంగా ఎనిన్ నేరారోపణలు చేసుత్ నాన్రో చూడు! నీవేమీ జవాబు
చెపప్వా?” అనాన్డు. 5అయినాయేసుమారు పలకలేదు. ఇదిచూసి
పిలాతుకు చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది.

యేసు కాదు బరబాబ్యే
మతత్యి 27:16-26; లూకా 23:16-25;యోహా 18:40
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6పండగరోజునపజలకోరికపకారంఒక దీనివిడుదలచేయడం
పిలాతుకు ఆనవాయితీ. 7 బరబబ్ అనే ఒక దీ హంతకు న తన
తోటి తిరుగుబాటుదారులతో దులో ఉనాన్డు. 8 జన సమూహం
పతి సంవతస్రం విడుదల చేసినటేట్ ఆ సంవతస్రం కూడా ఒకరిని
విడుదల చేయమని పిలాతును కోరారు.

9 పిలాతు, “యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయాలని
కోరుతునాన్రా?” అని అనాన్డు. 10 ఎందుకంటే ముఖయ్యాజకులు
కేవలం అసూయ చేతనే యేసును తనకు అపప్గించారని అతడు
గహించాడు. 11 కాని ముఖయ్ యాజకులు, యేసుకు బదులుగా
బరబబ్ను విడుదల చెయాయ్లని కోరమని పజలను పురికొలాప్రు.

12పిలాతు, “అలా తే ‘యూదులరాజు’అనిపిలిచేఈయేసును
ఏమి చేయమంటారు?” అని అడిగాడు. 13 వారు కేకలు వేసూత్ ,
“సిలువ వేయండి” అనాన్రు. 14 పిలాతు, “ఎందుకు? అతడు
చేసిన నేరమేంటి?” అనాన్డు. జనసమూహం, “సిలువ వేయండి”
అంటూ ఇంకా ఎకుక్వగా కేకలు వేశారు. 15 ఆ జనసమూహనిన్
సంతోషపెటాట్ లని పిలాతు వారు అడిగినటుట్ బరబబ్ను విడుదల చేసి,
యేసునుకొరడాదెబబ్లుకొటిట్ంచి. సిలువవేయడానికిఅపప్గించాడు.

ముళళ్ కిరీటం
మతత్యి 27:27-31

16 నికులుయేసును అధికారభవనంలోకితీసుకు వెళిళ్మిగిలిన
నికులందరీన్ అకక్డికి పిలిచారు. 17 వారాయనకు ఊదా రంగు
బటట్లు తొడిగి, ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్ ఆయన తల పెటాట్ రు.
18 ఆ తరువాత, “యూదుల రాజా, జయం!” అంటూ ఆయనకు
వందనం చేయసాగారు. 19 రెలుల్ కరతో తల కొటిట్ ఆయన మీద
ఉమిమ్ వేశారు. ఆయనముందుమోకరించి నమసక్రించారు.

20ఈ విధంగా ఆయనను అవహేళన చేసిన తరువాత ఆ ఊదా
రంగు అంగీ తీసివేసి ఆయన బటట్లు ఆయనకు తొడిగి సిలువ
వేయడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. 21 కురేనే పాంతానికి చెందిన సీమోను
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(ఇతడుఅలెగాజ్ ండర్, రూఫస్అనేవారితండి)ఆదారిలోనడిచివసూత్
ఉండగా చూసి, నికులు అతనితో బలవంతంగా యేసు సిలువను
మోయించారు.

22 వారు యేసును, “గొలొగ్ తా” అనే చోటికి తీసుకు వచాచ్రు,
గొలొగ్ తా అంటే, “కపాల సథ్లం” అని అరథ్ం. 23 అపుప్డు వారు
దా రసంలోబోళం కలిపిఆయనకుతాగడానికిఇచాచ్రు. కానియేసు
తాగలేదు.

యేసు సిలువ శికష్
మతత్యి 27:33-56;యోహా 19:17-37

24ఆ తరువాత వారు ఆయనను సిలువ వేశారు. ఆయన బటట్లు
పంచుకోవడానికి చీటుల్ వేసి, ఎవరికి వచిచ్నవి వారు తీసుకునాన్రు.
25 ఆయనను సిలువ వేసిన సమయం ఉదయం తొమిమ్ది గంటలు.
26 “యూదుల రాజు” అని ఆయన మీద మోపిన నేరం ఒక
పలక మీద రాసి తగిలించారు. 27 ఆయనతో ఇదద్రు బందిపోటు
దొంగలను ఒకణిణ్ కుడి పు, మరొకణిణ్ ఎడమ పు సిలువ వేశారు.
28 ‘ఆయనను అకమకారులోల్ ఒకడిగా ఎంచారు’ అని లేఖనాలోల్
రాసిన వాకుక్ దీని వలన నెరవేరింది.

29 ఆ దారిన వెళేళ్ వారు ఆయనను దూషిసూత్ తలలాడిసూత్ ,
“దేవాలయానిన్ కూలదోసిమూడురోజులోల్ మళీళ్ కటిట్సాత్ ననాన్వుకదా!
30 ముందు సిలువ నుండి కిందికి దిగి నినున్ నువేవ్ ర ంచుకో!”
అనాన్రు. 31 ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులు కూడా
ఆయనను హేళన చేసూత్ , “వీడు ఇతరులను ర ంచాడు. తనను
తాను ర ంచుకోలేడు! 32 ‘కీసుత్ ’ అనే ఈ ‘ఇశాయేలు రాజు’ సిలువ
మీద నుండి కిందికి దిగి వసేత్ అపుప్డు నముమ్తాం!” అని ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. యేసుతో పాటు సిలువ వేసినవారు కూడా
ఆయనను నిందించారు.

33మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకూ
దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది. 34 మూడు గంటలకు యేసు, “ఏలీ!
ఏలీ! లామా సబకానీ!” అని గావుకేక పెటాట్ డు. ఆమాటలకు, “నా
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దేవా! నా దేవా! నా చెయియ్ విడిచిపెటాట్ వెందుకు?” అని అరథ్ం.
35 దగగ్ర నిలుచునన్ కొందరు అది విని, “ఇదిగో, ఇతడు ఏలీయాను
పిలుసుత్ నాన్డు” అనాన్రు.

36ఒకడు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్సాప్ంజ్ నిపులిసినదా రసంలో
ముంచి రెలుల్ కరకు తగిలించి యేసుకు తాగడానికి అందించాడు.
“ఏలీయావచిచ్ ఇతనిన్ కిందికి దించుతాడేమోచూదాద్ ం”అనిఅతడు
అనాన్డు. 37 అపుప్డు యేసు పెదద్ కేక వేసి పాణం విడిచాడు.
38 ఆ వెంటనే దేవాలయంలో తెర నుండి కింది వరకూ రెండుగా
చినిగిపోయింది.

39యేసు ఎదుట నిలబడి ఉనన్ శతాధిపతి ఆయన చనిపోయిన
విధానం అంతా గమనించి, “నిజంగా ఈయన దేవుని కుమారుడు”
అనాన్డు. 40 కొందరు సీలు దూరం నుండి చూసుత్ నాన్రు. వారిలో
మగద్లేనే మరియ, చినన్ యాకోబు, యోసేల తలిల్ మరియ, సలోమి
ఉనాన్రు. 41 యేసు గలిలయలో ఉనన్పుడు వీరు ఆయనను
వెంబడిసూత్ ఆయనకు సేవ చేసేవారు. వీరే కాక ఆయన వెంట
యెరూషలేముకు వచిచ్న సీలు కూడా అకక్డ ఉనాన్రు.

సమాధి
మతత్యి 27:57-61; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42

42 అది విశాంతి దినానికి ముందు రోజు, సిదధ్పడే రోజు.
43యూదులమహాసభలోపేరు పొందిన ఒక సభుయ్డు,అరిమతయి
వా న యోసేపు అకక్డికి వచాచ్డు. అతడు దేవుని రాజయ్ం కోసం
ఎదురు చూసూత్ ఉనన్వాడు. అతడు రయ్ంగా పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్
యేసు దేహానిన్ తనకు ఇమమ్ని అడిగాడు.

44యేసు అంత తవ్రగా చనిపోయాడని పిలాతు ఆశచ్రయ్పోయి,
శతాధిపతిని పిలిచి, “యేసు అపుప్డే చనిపోయాడా?” అని
అడిగాడు. 45ఆయనచనిపోయాడనిశతాధిపతిదావ్రాతెలుసుకుని
ఆయన దేహానిన్ యోసేపుకు అపప్గించాడు. 46 యోసేపు సనన్
నారబటట్ కొని యేసును కిందికి దింపి ఆ బటట్లో చుటాట్ డు. ఆ
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తరువాత రాతిలో తొలిపించిన సమాధిలో ఆయనను పెటాట్ డు. ఒక
రాయిని అడడ్ంగా దొరిల్ంచి ఆ సమాధిని మూసివేశాడు. 47మగద్లేనే
మరియ, యేసు తలిల్ అయిన మరియ ఆయనను ఉంచిన చోటును
చూశారు.

16
యేసు సజీవంగా తిరిగి లేవడం, ఆ దిన సంఘటనలు
మతత్యి 28:1-15; లూకా 24:1-49;యోహా 20:1-23

1 విశాంతి దినం అయిపోగానే, మగద్లేనే మరియ, యాకోబు తలిల్
మరియ, సలోమి కలిసి వెళిళ్ యేసు దేహానికి పూయడానికి సుగంధ
దవాయ్లు కొనాన్రు. 2 ఆదివారం ఉదయం తెలల్వారుతూ ఉండగా
వారుయేసు సమాధిదగగ్రికి వసూత్ , 3“మనకోసంసమాధినిమూసిన
ఆ రాయిని ఎవరు దొరిల్సాత్ రు?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.
4వారు వచిచ్ సమాధికేసిచూడగాఆపెదద్ రాయిపకక్కిదొరిల్ంచిఉంది.

5 వారు ఆ సమాధిలోకి వెళిళ్ తెలల్టి దుసుత్ లు ధరించిన ఒక
యువకుడు కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉండడం చూశారు. అది చూసి
వారు నిరాఘ్ ంతపోయారు.

6 అతడు వారితో ఇలా అనాన్డు, “భయపడకండి! మీరు
వెతుకుతునన్ది సిలువ మరణం పొందిన నజరేతువా న యేసును.
ఆయన తిరిగి బతికాడు. ఇకక్డ లేడు. ఇదిగో ఆయనను ఉంచిన
సథ్లం ఇదే. 7 మీరు వెళిళ్ ఆయన శిషుయ్లతో, పేతురుతో ఇలా
చెపప్ండి. “యేసు మీకంటే ముందుగా గలిలయకి వెళత్ నాన్డు.
ఆయనముందుగానే చెపిప్నటుట్ మీరు ఆయనను అకక్డ చూసాత్ రు.”

8 ఆ సీలు భయపడుతూ, వణుకుతూ, ఆ సమాధి నుండి
పరుగెతిత్ వెళిళ్పోయారు. వారు భయం వలల్ తమలో తాము ఏమీ
మాటాల్ డుకోలేదు.

9 వారం మొదటి రోజు ఆదివారం తెలల్వారుతూ ఉండగా యేసు
లేచి, తాను ఏడు దయాయ్లను వదిలించిన మగద్లేనే మరియకు
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మొటట్మొదట కనిపించాడు. 10 ఆమె, యేసుతో కలిసి ఉనన్ వారి
దగగ్రికి వెళిళ్ంది. వారు దుఃఖిసూత్ , విలపిసూత్ ఉనాన్రు. అపుప్డు
ఆమె యేసు తిరిగి లేచిన సంగతి వారికి చెపిప్ంది. 11యేసు మళీళ్
బతికాడనీ,తాను ఆయనను చూశాననీ చెపిప్ంది. కాని, వారు ఆమె
మాటలు నమమ్లేదు.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు శిషుయ్లు వారి గామానికి నడిచి
వెళత్ ఉండగా ఆయన వారికి వేరే రూపంలో కనిపించాడు. 13వారు
తిరిగివెళిళ్మిగిలినవారికిఆసంగతిచెపాప్రుగానీవారు నమమ్లేదు.

14ఆతరువాతపదకొండుమంది శిషుయ్లుభోజనంచేసూత్ ఉండగా
యేసు వారికి కనిపించాడు. తాను తిరిగి బతికిన విషయం కొందరు
చెపిప్నా శిషుయ్లు నమమ్లేదు కాబటిట్ వారి అపనమమ్కం, హృదయ
కాఠినయ్ం బటిట్ వారిని గదిద్ంచాడు.

15 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు సరవ్ లోకానికీ వెళిళ్
సృషిట్లో అందరికీ సువార పకటించండి. 16 దానిన్ నమిమ్ బాపిత్సం
పొందినవారు రకష్ణపొందుతారు. నమమ్ని వారు శికష్ అనుభవిసాత్ రు.

17 “నమిమ్న వారి దావ్రా ఈ సూచక కియలు జరుగుతాయి,వారు
నా పేరిట దయాయ్లను వెళళ్గొడతారు. కొతత్ భాషలు మాటాల్ డతారు.
18 తమ చేతులతో విషసరాప్లను పటుట్ కుంటారు. విషం తాగినా
వారికి ఏ హానీ కలగదు. వారు రోగుల మీద తమ చేతులు
ఉంచినపుప్డు రోగులు బాగుపడతారు.”
ఆరోహణం (లూకా 24:50-53. అపొ. కా.

1:6-11)
19 పభు యేసు వారితో మాటాల్ డిన తరవాత దేవుడు ఆయనను

పరలోకంలోకి సీవ్కరించాడు. అకక్డ యేసు దేవుని కుడి చేతి
పున కూరుచ్నాన్డు. 20 ఆ తరువాత శిషుయ్లు బయలుదేరి అనిన్
పాంతాలకూ వెళిళ్యేసును పకటించారు. పభువువారికితో ,వారు
పకటించిన సందేశం సతయ్మని సూచనల దావ్రా, అదుభ్తాల దావ్రా
సిథ్రపరిచాడు.
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