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యోహాను సుబుమ్ కబుర్
యోహాను రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

యేసుకీసుత్ కొనొస్
1*మొదొల్తెంతొ కి దేముడుచి †కోడు తిలొ. కిచొచ్ జెరుమ్న్ నెంజిలి

పొదితెంతొ కిజాకోడు దేముడు తెన్ తిలొ. జాకోడుయిదేముడు జా
తిలొ.‡ 2జొయియ్ కిచొచ్ నెంజిలి జా పొది దేముడు తెన్ తిలొ. ఎతిక్
జోచిఅతిత్ కలుగ్ ప జలి. 3తిలిసిఎతిక్జోనెంజితెజెరుమ్న్జయెనాయ్.
4 జోచితె జీవు తిలి, జా జీవు మానుస్ల్ క ఉజిడి జా అసెస్. 5 జా
ఉజిడి అందర్ తె ఉజిడి దెతె అసెస్ గని అందర్ జా ఉజిడిక చినన్ క
నెతిరయ్§.

6 దేముడు తెదయ్ తికయ్, ఏక్ మానుస్ బార్ జలన్. జోవయించి
నావ్ యోహాను. 7 జో సాచి సంగుక అయ్ లన్. ఎతిక్జిన్ కీసుత్ క
నంపజాపాపుమ్తెంతొ రచిచ్ంచుప జతుమెన, ‘దొరుక్ జలి *ఉజిడి
యేసుకీసుత్ యి’ మెనసాచి సంగుక అయ్ లన్. 8యోహాను, జలె, జా
ఉజిడినెంజె, గని ‘కీసుత్ యిదొరుక్ జలిజాఉజిడి’మెనసాచిసంగుక
అయ్ లన్. 9 ఈంజ లోకుమ్ తె జెరిమ్త ఎతిక్ మానుస్క ఉజిడి దెతి
నిజుమ్ జలి ఉజిడిఈంజ లోకుమ్ తె జెతె అసెస్.
* 1:1 1:1 సముదుమ్ బుఁయిలోకుముల్ కిచొచ్య్ నెంజిలిపొది † 1:1 1:1మెలె,
ఎకిక్లొచి పెటిట్ తిలిసి జోవయించి కోడుతె కీసి చినుక జయెదె గే, దసిస్, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు కీసొ అసెస్ గే చినుక జలె, యేసుకీసుత్ క దెకుక. పడొత్ , ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి యేసుకీసుత్ చి అతిత్ జరుగ్ జయెదె. ‡ 1:1 1:1 ‘పబు’
మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదె మెలె, ఎతిక్క ఏలుప కెరొ దేముడు, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు. దేముడు అబొబ్స్ క కి దేముడు పుతుత్ స్ క కి ‘పబు’ మెనుల. బయ్ బిల్ చి ఈంజ
వాటతె ముకిక్మ్ క కీసుత్ కయ్ ‘పబు’ మెనుల. § 1:5 1:5 ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్
ఆమస్ అందర్ రితి జలెకి, ఉజిడ్ క అందర్ కీసి విజవుక నెతె గే, కీసుత్ చి సతిత్మ్ చి ఉపిప్రి
పాపుమ్జీనుక నెతె. * 1:7 1:7 సతిత్మ్, సెకి.
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10 జలె, ఈంజ లోకుమ్ తె జో తిలొ. ఈంజ లోకుమ్ జోచి అతిత్
జెరుమ్న్ జలి, గని ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ జోక చినితి నాయ్.
11 జోచి సొంత గేర్ చి మానుస్ల్ తె జో అయ్ లన్, గని జోచి సొంత
మానుస్ల్ జోక ఒపప్న్ తినాయ్, నంపజతి నాయ్. 12దసిస్ జలి పొది
సగుమ్ జిన్ జోక ఒపప్న బెదవన నంపజా గెల. జోవయింకయి, జలె,
‘తెదొడి తెంతొ దేముడుచ బోదల్ తుమ్ జలదు’ మెన సెలవ్ దిలన్.
13జోచ బోదల్ జతి జెరుమ్న్, జలె, కేన్ సెకుమ్ తె జెరిమ్లి రిసొ జరుగ్
జలిసి నెంజె, కేన్ తేరిస్ మునుస్సి ఆఁగ్ క ఆసచి రిసొ జెరుమ్న్ జలిసి
నెంజె. ఈంజ దేముడుచి దయచి రిసొ జోచి ఆతమ్సెకి దిలి రిసొచి
జెరిమ్లస.

14 జలె, దేముడుచి కోడు ఈంజ లోకుమ్ తె మానుస్ జా జెరుమ్న్
జా అమ్మానుస్ల్ తెన్ బెద జిలన్. పూరి దయ, పూరి సతిత్మ్ తా
అమ్ చి తెన్ జిలన్, చి జోచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి దెకిల్ రితి జలమ్,
చి ‘దేముడు తెంతొ అయ్ లొ దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’
మెన అమ్ క నిజుమి రుజుజ్ అయ్ లి. 15జోచి రిసొ “ ‘అంచి కంట
పడొత్ జెతొసొ అంచి కంట వెలొల్ . కిచొచ్క మెలె, అంచి కంట జో అగెగ్య్
తిలొసొ’మెన ఇనెన్చి రిసొయిసంగిలయ్”మెనయోహాను సాచిజా
కేక్ గల సాటప్ కెరె తిలొ.

16జోచి ఎదివాట్ బెరుతె తిలి దయ తెంతొ అమ్ ఎతిక్జిన్ దయ
పడొత్ దయపాయఅసుస్మ్. 17మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ అగెగ్ తెంతొ అమ్ క దా అసెస్, గని దేముడుచి దయ, నిజుమ్
యేసుకీసుత్ చి అతిత్ దొరుక్ జలి. 18 కేన్మానుస్కి కెఁయయ్ కి దేముడుక
దెకిత్ నాయ్. మానుస్ జోక దసేస్ దెకుక నెంజితయ్. జాకయ్,
జోచి పకక్య్ తిలొ దేముడుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి, ఈంజ లోకుమ్ తె
జెరమ్ అమ్ చి తెన్ జిఁయ, అబొబ్సి కీసొచొ గే అమ్ క దెకవ అసెస్, చి
అబొబ్స్ క దెకిల్ రితి జా అసుస్మ్.

బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12;మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17)
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19 †యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ ‡యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
‘తుయి కో?’ మెనపుసితి రిసొ,జోవయించపూజరుల్ క చి దేముడుచి
గుడిచి సేవ కెరి లేవీ పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ చమానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుతె తెదయ్ ల. 20 జేఁవ్ జోక ‘తుయి
కో’ మెన పుసితికయ్, జో అబదుద్ మ్ జయె నాయ్. జో కీసి సాచి
జలొ మెలె, “ఆఁవ్ కీసుత్ నెంజి” మెన సతిత్మ్ ఒపప్నల్న్. 21 దసిస్
ఒపప్న్ తికయ్, “దసిస్ జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా
పూరుగ్ మ్ చొ ఏక్ వేల జసెత్ గే?” మెన పుసిల. పుసిలె, “నెంజి” మెన
సంగిలన్, చి “దసిస్ జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొ జో
అనెన్కొల్ జసెత్ గే?” మెన పుసిల, గని అనెన్ “నెంజి” మెనయోహాను
సంగిలన్. 22జోక జేఁవ్ అనెన్, “దసిస్ జలె, తుయి కొనొస్? అమ్ క
తెదయ్ ల వెలెల్ల మానుస్ల్ క అమ్ సంగుక అసెస్. కొనొస్ మెన తుయి
సంగితసి?” మెన జో తెన్ పుసిల. 23జో జోవయింక, “యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి
‘పబు జెంక వాట్ సోగ కెర!’ మెన బయిలె పదేసిమి కేక్ గల పబుచి

అవాడ్ ఆఁవ్.
మెన రెగడ్ అసెస్, గెద. ఆఁవ్ ఎకిక్ జో”మెనయోహాను సంగిలన్.

24 పిమమ్ట్ యోహానుక జేఁవ్ పరిచచ్ కెరల్స, జలె, §పరిసయుయ్ల్
తెంతొ జా అసిత్, 25 “తుయి కీసుత్ నెంజిలె, ఏలీయా నెంజిలె,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొఅనెన్కొల్ కి నెంజిలె,తుక కిచొచ్ అదికారుమ్
తయెదె, చి *బాపిత్సుమ్ దెతసి?” మెన జేఁవ్ పుసిల. 26యోహాను,
† 1:19 1:19 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఎకిక్
దేముడుచి గుడి తయెదె. యూదుల్ క జయిపటున్మ్ముకిక్మ్జయెదె. ‡ 1:19 1:19
‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్ మానుస్ల్ జా అంకయ్ జొకరు’ మెన పూరుగ్ మ్ తెంతొ ఎతిక్

అదికారుమ్తిలొదేముడునిసానల్ పెజల్. § 1:24 1:24పరిసయుయ్ల్మెలపండితుల్,
సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్లపూజరుల్

యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. * 1:25 1:25 ‘బాపిత్సుమ్’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు మానుస్చి పాపుమ్ చెమించుప కెరి గురుక కెరిసి. కీసి ఎకిక్లొ బాపిత్సుమ్
నఙనుక మెలె, “ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన జో మానుస్ ఒపప్న, పాపుమ్ దోయి జా గెతి
గురుక పానితె డుఙ తా, అనెన్ బార్ జంక. ఉపదెసిమ్ దెతొసొబాపిత్సుమ్ దెంక.
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జలె, “ఆఁవ్ జలె,మానుస్ల్ క పానితెబాపిత్సుమ్ దెతసి, గని తుమ్ చి
నెడిమి తుమ్ నేనొల్ ఎకిక్లొ టీఁవ అసెస్. 27జోఅంచి కంట పడొత్ జెంక
తిలొసొ. జో అంచి పడొత్ అయ్ లె కి, జో కెదిద్ ముకిక్మ్ చొ మెలె, జోచ
జోడుల్ చ వాలివొ యిపుక అంక విలువ నాయ్!” మెన జేఁవ్ క ఇసి
సంగిలన్. 28ఈంజ ఎతిక్యోరాద్ ను గాడుక తూరుప్ పకక్చి ఒడుడ్ తెచి
బేతనియమెలి ఏక్ టాన్ తె జరుగ్ జలి.

పెజల్ చిమొకెమ్ కీసుత్ చి రిసొయోహాను సంగిలిసి
29అనెన్క్ దీసి,యేసుపాసితతికయ్,యోహానుజోక దెక, “ఈంజ

లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయ గెచచ్య్ తొ అమ్ చొ దేముడు దిలొ
మెండపిలల్ జలొసొ ఓదె!” మెన సంగిలొ. అనెన్, 30 “ఇనెన్చి రిసొయి
ఆఁవ్ సంగిలి, ‘జో అంచి పడొత్ జెరిమ్లెకి, అంచి కంట అగెగ్య్ తెంతొ
తిలొసొ, చి రిసొ అంచి కంట వెలొల్ జయెదె’ మెలయ్. 31 ఈంజొ
కొనొస్ గే ఆఁవ్ కి అగెగ్ నేనల్య్, గని ఆఁవ్ అయ్ లిసి జోచి రిసొయి.
†ఇసాయేలులు ఇనెన్క ‘అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన చినుతు
మెన, పాపుమ్ జో గెచచ్య్ తి రిసొ పానితె మానుస్ల్ క బాపిత్సుమ్
దెతసి.”

32తెదొడియోహానుఅనెన్ కిచొచ్సాచిసంగిలన్మెలె, ‡“దేముడుచి
సుదిద్ తిలిఆతమ్పారవ్ పిటట్చి రితిజా,ఆగాసుమ్తెంతొఉతజా,జోచి
ఉపీర్టీఁవిలిసిఆఁవ్ దెకిలయ్. 33ఆఁవ్జోక ‘జొయియ్’మెననేనల్య్.
నేన్ తయ్, గనిపానితెచిబాపిత్సుమ్ఆఁవ్ దెంకమెనఅంక తెదయ్ లొ
జో అమ్ చొ దేముడు కిచొచ్ గురు సంగ తిలొమెలె, ‘అంచి ఆతమ్ ఉత
జా ఎకిక్లొచి ఉపిప్ర్ టీఁవెదె, కచి ఉపిప్రి ఉత జా టీఁవెదె గే, అంచి
పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క జోక నంపజలసక జొయియ్బాపిత్సుమ్
దా కెరెదె.’ 34జలె, జోక ‘దేముడుచొ పుతుత్ సి ఈంజొయ్’ మెన ఆఁవ్
† 1:31 1:31 ‘ఇసాయేలులు’మెలె,యూదుల్ క అనెన్క్నావ్జయెదె. ‡ 1:32 1:32
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క తెలుగు తెన్ సగుమ్ తె ‘పరిశుదాద్ తమ్’
మెంతతి నెంజిలె ‘చెంగిల్ ఆతమ్’మెంతతి.
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రుజుజ్ దెక అసిస్, సాచి జా అసిస్” మెన ఒతత్ తిలసకయోహాను సాచి
సంగిలన్.
యోహానుచ సిసుస్ల్ తె దొగులయేసుచి పటిట్ గెలిసి

35 అనెన్క్ దీసి, యోహాను జోచి దొగుల సిసుస్ల్ తెన్ టీఁవ
తతికయ్, 36యేసు జా వాట్ ఇండ గెతె తతికయ్, యోహాను జోక
దెక, “పాపుమ్ గెచచ్య్ తొ దొరుక్ జలి దేముడుచి మెండపిలల్, ఓదె!”
మెనసంగిలన్. 37యోహానుచజేఁవ్దొగులసిసుస్ల్,జలె,సూన కెర,
యేసుచి పటిట్ గెచుచ్క దెరల్.

38 జలె, యేసు పసల్, జేఁవ్ పటిట్ జెతె తిలిసి దెక కెర, జోవయింక
“కిచొచ్ చజితసు?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్ ‘గురుబాబు’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్ జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్ “రబీబ్” మెన సంగ,
“కేనె బస జా అసిస్సి?” మెన జోక పుసిల. 39 జో “జొమమ్. జా,
దెక”మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ జో తెన్ గెచచ్,జోబస జలిటాన్ దెకిల.
జలె, పాసిపాసి చెతత్ర్ గంటల్ సంజె జలి రిసొ, జా దీసి జేఁవ్ దొగుల
యేసుతెతా గెల.
అందెయ పేతురు మెలొ అనొన్స్ కయేసుతె బుకారా ఆనిల్సి

40యోహానుచి జా కోడు సూన యేసుచి పటిట్ గెల జేఁవ్ దొగులతె
ఎకిక్లొ అందెయ మెలొసొ జయెదె. జో కొనొస్ మెలె, సీమోను
పేతురుచొబావొసి. 41జోజలె,అనెన్క్ దీసి పెందలె కిచొచ్తొలితొ కెరల్న్
మెలె, సీమోనుమెలొజోచొఅనొన్స్ క చజ కెర, “మెసస్యకజలె కీసుత్ క
చజ దెక అసుస్మ్!” మెన సంగిలన్. §‘మెసస్య’ మెన జా బాస
తెన్ సంగిలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’ మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. 42 దసిస్
సంగ,సీమోనుకఅందెయయేసుతె కడఆనొల్ . కడఆన్ తికయ్,యేసు
సీమోనుక చెంగిల్ దెక, “యోహాను మెలొ ఎకిక్లొచొ సీమోను మెలొ
పుతుత్ సి, తుయి. జలె, అపెప్ తెంతొ తుక ‘కేపా’ మెన నావ్ తితసి”
§ 1:41 1:41 ‘కీసుత్ ’మెలె,మెసీస్యమెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదయిందె’
మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ. అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్
తయెదెమెలె, ‘రానొ’, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’మెలిఅరుద్ మ్.
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మెనసంగిలన్. *‘కేపా’మెనఅరమయ్బాసతెన్సంగిలె, గీకుబాస
తెన్ ‘పేతురు’ జయెదె.
అనెన్ దొగులకయేసు సిసుస్ల్ కెరనిల్సి

43అనెన్క్ దీసి, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచిచ్ందె మెన యేసు
ఉటట్ గెలన్. ఒతత్ పాఁవ కెర, పిలిప్ మెలొ ఎకిక్లొక చజ కెర, “అంచి
పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా” మెన, యేసు జోక బుకారల్న్. 44 పిలిప్
బేతస్యిదా పటున్మ్ చొ. అందెయ పేతురు కి జయియ్ పటున్మ్ చ.

45 జలె, నతనియేలు మెలొ ఎకిక్లొక పిలిప్ చజ కెర, “అమ్ చొ,
మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లి †ఆగన్ల్ తె, కీసుత్ చి రిసొ
రెగిడొల్ , గెద. ‡అమ్ చొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి
జోవయించి రిసొ రెగిడల్, గెద. జలె, జో కీసుత్ క అమ్ చజ అసుస్మ్.
జో కొనొస్ మెలె, నజరేతు గఁవివ్చొయోసేపుచొయేసు మెలొపుతుత్ సి.
జొయియ్” మెన నతనియేలుక సంగిలన్. 46 సంగిలె నతనియేలు
అనామ్నుమ్ జా “నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ కిచొచ్ జలెకు చెంగిల్ తిలిసి
బార్ జయెదె గే?” మెన పుసిలన్, గని పిలిప్ జోక “తుయి జా కెర,
సొంత దెకు!” మెనజోకయేసుతె కడ ఆనొల్ .

47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె తతికయ్, యేసు జోక దెక జోచి
రిసొ “ఈందె, సతిత్మ్ తిలొ ఇసాయేలుడు, ఈంజొ. ఇనాచితె
కిచొచ్ ఉపమెనుస్ నాయ్!” మెన సంగిలన్. 48 దసిస్ సంగితికయ్,
నతనియేలు ఆచారిమ్ జా “తుయి కీసొ మానుస్చి అంచి బుదిద్
చినిలది?” మెన యేసుక పుసిలన్, చి యేసు జోక “పిలిప్ తుక
* 1:42 1:42 ‘కేపా’మెలె, ‘పేతురు’మెలె, ‘పతుత్ ర్’మెలిఅరుద్ మ్ తయెదె. † 1:45
1:45తెలుగు బిల్ తెధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లిఆగన్ల్మెనఅమ్
జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ
దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. ‡ 1:45 1:45 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్
సంగిల పూరుగ్ మ్ చ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్ జిన్ చి పెటిట్ జోచి ఆతమ్
దా జోచ కబురుల్ సంగయ్ లొ, చి రెగడ్య్ లొ. మెలె,జోచి ఆతమ్ జోవయించి చోండి పుటట్వ జోచ
కబురుల్ లటట్బడొల్ , చిజోవయించిమెనుస్తె సికయ్ తికయ్ రెగిడల్.
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నే బుకారె అగెగ్, తుయి జో రూక్ మొదొలె వెస తిలి పొది తుక
ఇనెన్ తెంతొ దెకిలయ్” మెన జబాబ్ దిలన్, చి 49 నతనియేలు జోక
“గురుబాబు, దేముడుచి పెటిట్చొ దేముడు పుతుత్ సి, తుయి! అమ్ చ
ఇసాయేలులుచొ రానొ, తుయి!” మెన సంగిలన్. 50 యేసు జోక
“ ‘ఆఁవ్ తుక రూక్ మొదొలె దెకిలయ్’ మెన సంగిలి రిసొ తుయి
అంక నంప కెరల్ది, గెద. ఇనెన్చి కంట అనెన్ వెలెల్ల కమొ దెకితె” మెన
సంగ యేసు అనెన్, 51 “జలె, ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసిమెలె,పరలోకుమ్ఉగిడ్ జతిసి,చిఆఁవ్ §మానుస్జాజెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి ఉపిప్రి దేముడుచి దూతల్ పరలోకుమ్ తె వెగితిసి చి
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతిసి దెకితె”మెనయేసు సంగిలన్.

2
పానికయేసు దాచ రసుస్మ్ కెరిల్సి

1దొరతి గెతికయ్, గలిలయపాంతుమ్ తెచికానామెంతి గఁవివ్ ఏక్
పెండిల్ జలి. యేసుచిఅయయ్సిఒతత్ జాపెండిల్తెఅసెస్. 2యేసుక,జోచ
సిసుస్ల్ క కి పెండిల్తె బుకారా అసిత్.

3 జలె, పెండిల్ విందుతె అయ్ లస పితి *దాచ రసుస్మ్ ఎతిక్ కేడ
గెలి. యేసుచి అయయ్సి జోతె జా కెర, “విందుక అనెన్ దాచ రసుస్మ్
నాయ్” మెన సంగిలి. 4యేసు జాక “అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్,
అయ? అంచి సమయుమ్ అపెప్క కి జెంక నేతయ్” మెన అయయ్స్ క
సంగిలన్. 5 తెదొడి అయయ్సి, జా గెర్ చ గొతిత్ సుదల్ క “తుమ్ కెరుక
మెన ఈంజొ కిచొచ్ సంగెదె గే, జయియ్ కెర”మెన సంగిలి.

§ 1:51 1:51 ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తెరెగడ్ తిలె,జేఁవ్ చిఅరుద్ మ్
కిచొచ్మెలె, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.’ పూరుగ్ మ్
తెంతొ దసిస్ మెన జోవయించి రిసొ పబుచ కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్
జెంకతిలొసొ’మెనరెగడ్ తిలిస్ చిఅరుద్ మ్ఒగగ్ర్ సదు కెరల్యూదుల్అరుద్ మ్ కెరనుల,ఇసుట్ మ్
తిలె. * 2:3 2:3మాములుమ్దాచ రసుస్మ్మెలె, ఓసుత్ నే గలిలి దాచ రసుస్మ్ జీరగ్
సూరుచిరితితియనతయెదె. ఒగగ్ర్పిలెకయ్మచుచ్కజయెదె. పెండిల్వొతెయూదుల్దసిస్చి
పివుల.
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6జలె, ఒతత్ పాని దెర పతుత్ ర్ బానల్ సొవువ్ అసిత్. ఏక్ బానొ, జలె,
పుంజెక్నెంజిలెపుంజెక్యాబయ్కాయల్పానిదెరెదె. ఇసబానల్ తె
పాని కిచొచ్క ఒతత్ తయెదెమెలె,యూదుల్ సుదిద్ కెరంత అలవాటుల్ చి
రిసొ. 7యేసు, జలె, కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, “తుమ్ ఈంజేఁవ్ బానల్ తె
బెరు పాని సుఁవ” మెన, కామ్ కెరసక సంగిలన్. సంగితికయ్, జేఁవ్
బానల్ తెపాని బెరయ్ ల. 8తెదొడి జో “అపెప్,బానల్ తె తిలిసి తుమ్
డుంబ కెర, విందు వంటితొ మానుస్తె నా దాస” మెన సంగిలన్, చి
జోక నా దిల.

9జలె, జాపానిదాచ రసుస్మ్మారుస్ప జా అసెస్. దాచ రసుస్మ్
మారుస్పజలిజాపానిచిరుసిజోవిందు వంటితొమానుస్చకదెకిలన్.
జాదాచ రసుస్మ్ కేనె తెంతొ అయ్ లి గే పాని డుంబిలసక ఎరెక్, గని
విందు వంటితొ మానుస్క ఎరెక్ నాయ్. తెదొడి జో, ఆచారిమ్ జా,
†పెండిల్బూలొకబుకారాకెర,జోక 10“అమ్ చితెన్ఇసవిందుల్ తెకో కి
చెంగిలిరసుస్మ్తొలితొవంటదెవుల. మానుస్ల్ఒగగ్ర్ పిలిపడొత్ , గరిచ్
రసుస్మ్ బార్ కెరుల. గని చెంగిల్ చి ఆకర్ క పితి రితి తుమ్ తిఁయ
తిలదు. కీసి?” మెనపుసిలన్.

11 గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్, యేసు ఈంజ
వెలిల్ కామ్ జరుగ్ కెరొల్ . జోవయించి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ
ఎతిక్తె ఈంజయి తొలితొ చి. జోచ సిసుస్ల్ జోచి ఉపిప్రి నముకుమ్
తిల.

12ఒతత్ తెంతొయేసు,జోచి అయయ్సి,జోచబావుడుస్లు, సిసుస్ల్,
ఇదిల్ఉతత్రపకక్చి కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెఉటట్ గెచచ్,ఒతత్ సగుమ్
దీసల్తా గెల.
దేముడుచి గుడితెసామన్ వికితసకయేసు ఉదడిల్సి
(మతత్ 21:12-13;మారుక్ 11:15-17; లూకా 19:45-46)

13యూదుల్ చి ‡పసాక్ పండుగు పాసి అయ్ లి. ఈంజ పండుగ్ చి
రిసొ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసు ఉటట్ గెలన్. 14 జలె,
† 2:9 2:9 పెండిల్ ఉబెడొ ‡ 2:13 2:13పూరుగ్ మ్ పొది యూదుల్ ఐగుపు దేసిమి
తా గొతిమానుస్ జలిస్ తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి
పండుగు,ఈంజ.
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దేముడుచి గుడితె పెస కిచొచ్ దెకిలన్ మెలె, ‘అరిప్తల్ క’ మెన,
బెయిలల్, గొరెలు, పారవ్ పిటట్ల్, దసచ వికుక బెర తిల మానుస్ల్ క
దెకిలన్. §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచి కామ్ కి దెకిలన్. 15తెదొడి,వాలివొ
తెన్ కొరడ్ తెయార్ కెర, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క, సొముమ్ల్ క, గొరెల్ క, ఎతిక్,
దేముడుచి గుడి తెంతొ ఉదడ గెలన్, అనెన్ డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచి
డబుబ్ల్ ఎతిక్ వించ గెల కెర, జోవయించ బలల్ల్ సేడవ దిలన్.
16 దసిస్ కెర, పారవ్ పిటట్ల్ వికితసక ఇసి మెన సంగిలన్: “ఈంజేఁవ్
ఎతిక్ బయిలెదెర గెచచ్! అంచొ దేముడు అబొబ్చొ గేర్ క బియాయ్ర్ కెరి
సంత రితి కెరుక జయెనాయ్!” మెన గోల కెరల్న్.

17 జో దసిస్ కెరికయ్, దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి ఏక్ కోడు
యేసుచ సిసుస్ల్ ఏదసట్ కెరల్.
“తుచొ గేరు జతి దేముడుచి గుడి సుదిద్ తా తుకయ్ తవుసు మెన

అంచి జీవ్ డడెడ్దె”
మెన దేముడు రెగిడిల్ కోడు.

18తెదొడి, దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ జలయూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “తుయి అపెప్ కెరిల్ రితి కెరుక తుక కిచొచ్
అదికారుమ్? తుక అదికారుమ్ తిలె, అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ
కిచొచ్ వెలిల్ కామ్ కెరె?” మెన కోపుమ్ తెన్ సంగిల. 19యేసు, జలె,
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “ఈంజ దేముడుచి గుడి తుమ్
సేడవ గెల, చి తిరతి తెడి ఆఁవ్ అనెన్ బందిందె” మెన సంగిలన్.
20యూదుల్ చజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ “అపెప్కఈంజదేముడుచిగుడి
బందుక దొనిన్ విసొ సొవువ్ వెరుస్ల్ దెర అసెస్. సేడయ్ లెగిన, తుయి
తిరత్ క బందుక కీసి? నెతిరిస్!” మెన ఆఁసిల. 21 గని, ‘దేముడుచి
గుడి’మెనజో కిచొచ్ అరుద్ మ్ తెన్ సంగిలన్ గే, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్

§ 2:14 2:14 జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్
దేముడుచి గుడితె దెంక నెంజె. జేఁక, జోవయించి డబుబ్ల్ దేముడుచి గుడితె కామ్ క
జెతికయ్ రగుమ్ డబుబ్ల్ తె పలట్వన, వేర వేర తెంతొ అయ్ ల బకుల్ అరిప్తుమ్ దెత గొరెల్
పిటట్ల్ గట గెననుల, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెవుల. జేఁవ్ డబుబ్ల్ పలట్య్ తస
నాయిమ్నెంజిలి ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల.
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నేనల్. జోచి సొంత ఆఁగుచి రిసొ సంగ తిలొ. 22 జలె, పడొత్ , మెలె జో
మొర గెచచ్ తిరతి తెడి అనెన్ జీవ్ జలి పడొత్ , జో ఇసి సంగ తిలొమెన
జోచ సిసుస్ల్ ఉచార కెరుల. ఉచార కెరెల్, కీసుత్ “మొర అనెన్ జీవ్ జా
ఉటెట్దె”మెనదేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లికోడు,చి కీసుత్ అపెప్ సంగిలి
కోడు నంప కెరుల.

23జా పసాక్ పండుగు పొది, యేసు యెరూసలేమ్ తె తా, కిచొచ్
కిచొచ్ వెలెల్ల కమొ కెరె తిలన్, చి జేఁవ్ కమొ దెకితె తా, జోవయింక
‘కీసుత్ జా తయెదె’ మెన ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ నంప కెరల్. 24-25 గని
మానుస్చి పెటిట్ తిలి ఉపమెనుస్క యేసు జానె. మానుస్చి బుదిద్ కీసి
గే కో జోక సాచి సంగుక నాయ్, జానెచి రిసొ, జోవయింక నంప కెరె
నాయ్.

3

నీకొదేమొయేసుతె అందరె అయ్ లిసి
1 యూదుల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ, జో పరిసయుయ్ల్ మెంత

పండితుల్ తె ఎకిక్లొ, జోచి నావ్ నీకొదేమొ. 2జో ఏక్ దీసి అందరె
యేసుతె అయ్ లన్, అనెన్, “గురుబాబు తుయి బోదన కెరి రిసొ
అమ్ చొ దేముడు తుక తెదవ అసెస్ మెన జానుమ్. కిచొచ్క మెలె,
దేముడు తోడు నెంజిలె, తుయి కెర వెలెల్ల కమొ కెరుక కో కి నెతిరి”
మెనయేసుక సంగిలన్.

3యేసు, జలె,జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమికచితుమ్సంగితసి
మెలె, *నొవర్ నే జెరిమ్లె దేముడుచి రాజిమ్ దెకుక నెతిరి.” మెన
సంగిలన్. 4 ఇసి సంగితికయ్, నీకొదేమొజోక “మంతొ జలొమానుస్
అనెన్క్ దపప్ జెరుమ్క కీసి? అనెన్క్ సుటుట్ అయయ్స్ చి పెటిట్ పెస గెచచ్
జెరుమ్క జయెదె గె? నెంజె!” మెన సంగిలన్. 5 యేసు జోక,

* 3:3 3:3 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొ చి జెరుమ్న్ జలెకయ్’.
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“దేముడుచి రాజిమ్ తె మానుస్ బెదుక జలె, †పానిక చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్కచి జెరుమ్న్ జంకయ్. ఈంజ ఆతమ్తె జెరుమ్న్ కో జతి
నాయ్ గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె జో బెదుక నెంజె. 6ఈంజ లోకుమ్ తె
ఆఁగ్ తె జెరుమ్న్ జలె, ఆఁగ్ చి జెరుమ్న్ జయెదె. ‡దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదుక జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్తె జెరుమ్న్ జెంక అసెస్. 7 ‘ఇసి
§నొవర్ జెరుమ్క అసెస్’ మెన తుక ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ తుయి బమమ్ జా
నాయ్. 8 ఇసిచి రిసొ వాదుక చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క టాలి
కెరుమ. వాదు, జలె, ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పకక్ వీరి రితి జతయ్. వీరితి
సపుప్డు మానుస్ సూనెల్ కి, కేనె తెంతొ జెతయ్ గే, కేనె గెతయ్ గే,
మానుస్ల్ నేన్ తి. జలె, కేన్ మానుస్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి
జెరుమ్న్ జలె, దసిస్. జా కీసి జరుగ్ జతయ్ గే కో నేన్ తి, గని జరుగ్ జా
అసెస్ మెన జోమానుస్చ కొడొతె కమొతె రుజుజ్ జతయ్.”

9నీకొదేమొ, జలె,యేసుక అనెన్ “తుయి సంగిలి జెరుమ్న్ కీసి జరుగ్
జంక జయెదె?” మెన పుసిలన్. 10యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఇసాయేలులుక తుయిసికడొత్సొజలెకి, ఇనెన్చిఅరుద్ మ్ కెరనిస్
నాయ్ గె? 11 తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
అమ్ జాన్ తిసి తుమ్ క సంగితసుమ్, అమ్ దెకిలిసి తుమ్ క సాచి
సంగితసుమ్, గని అమ్ చి సాచి తుమ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ నంప కెరుస్
నాయ్. 12 మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జరుగ్ జతిస్ క తుమ్ క
సంగిలే కితుమ్నంపనే కెరెల్ జలె, దసేస్,పరలోకుమ్ చిరిసొచితుమ్ క
† 3:5 3:5 1. ‘పానిక’మెలె,బాపిత్సుమ్ చి కోడుమెన సగుమ్ జిన్ఉచరతి. పరిసయుయ్ల్
యోహాను దెతె తిలి, కెరల్ పాపల్ ఒపప్న చెమించుప జతి గురుచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక ఎదగ్రె
నెసిల. పానికచి బాపిత్సుమ్ జలె, సుదిద్ జతిస్ చి గురుయి జయెదె. ఆతమ్చి కామ్ జలె, సుదిద్
జతిసి జయెదె. 2. ‘పానిక’ మెలె అనెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ ఉచరతి మెలె, మానుస్
మాములుమ్ అయయ్స్ చి పెటిట్ జెరుమ్న్ జతిస్ చి రిసొ సంగితయ్ మెన ఉచరతి. ఈంజ
అరుద్ మ్ ఉచరెల్, దొనిన్ రగల్ జెరుమ్న్ కావల్ సుపచి కోడు జయెదె; మెలె, ఆఁగుకచి కి ఆతమ్కచి
కి. ‡ 3:6 3:6 మతత్యి మెలొ సిసుస్డు రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ క ‘పరలోకుమ్ చి రాజిమ్’ మెనెదె; మతత్యి 3:2, 13:24. ఎకిక్లొ
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె నెదితిసి కెఁయఁక మెలె, జోమానుస్ నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్

జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ. § 3:7 3:7 నెంజిలె, ‘ఉపిప్ర్ తెంతొచి జెరుమ్న్ జంక అసెస్’.
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సంగిలే కి, కీసి నంప కెరె! 13 కో మానుస్యి పరలోకుమ్ తె వెగ గెతి
నాయ్, చి తుమ్ క సికడుక నెతిరి, గని ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొఒతత్ తెంతొఉతజాఅసిస్, చి ఒతత్య్అనెన్ వెగ గెచిచ్ందె.
14 సూను, పూరుగ్ మ్ ‘అయివొ చడితిస్ తెంతొ పెజల్ రచిచ్ంచుప జా
జితు’మెనజాబయిలు దేసిమిమోసే కంచుక తెయార్ కెరిల్ *అయిచి
బొమమ్క కీసి ఉకుక్ల టీఁవడల్న్ గే, దసిస్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక ఉకుక్ల †టీఁవడుక అసెస్. 15 కిచొచ్క మెలె, అంచి
ఉపిప్రి కో,జోచినముకుమ్తివులగే, ‡పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెద,
మొరెల్ పరలోకుమ్ తెగెచచ్ కెఁయఁకతెఁయఁక జివుల”మెనజోకయేసు
సంగిలన్.

16 జలె, దేముడు ఈంజ లోకుమ్ చక ఎదివాట్ పేమ కెరిల్ రిసొ,
జోచొసొంత ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజ లోకుమ్ చ చి పాపుమ్ వయితి రితి
జోవయింక తెదవ దిలన్. కిచొచ్క మెలె, కోయి జోక నంపజా గెచుచ్ల
గే, ఎతిక్క నాసెనుమ్ నే జతె, సిచచ్తె నే గెతె పరలోకుమ్ తె గెచచ్
కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా జివుల. 17 దేముడు జోచొ సొంత
పుతుత్ స్ క ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ చక
పాపుమ్ వయడ సిచచ్తె తెదయె నాయ్, గని జోచి ఎతిక్ పాపుమ్
తెంతొజోవయింకరచిచ్ంచుప కెరి రిసొతెదయిలొ. 18కోజోకనంపజా
గెచుచ్ల గే, జోవయించి పాపుమ్ జేఁవ్ వయుక నాయ్. గని కో
జోవయింక నంపజతి నాయ్ గే, జోవయించి పాపుమ్ అపెప్ కి వయ
అసిత్, చి దేముడుచొసొంత ఎకిక్ దేముడు పుతుత్ స్ క నంపజతినాయ్
చి రిసొయిసిచచ్ జతిమొరున్తె గెచుచ్ల.

19 జేఁవ్ కిచొచ్క జోవయించి పాపుమ్ వయ సిచచ్తె గెచుచ్క మెలె,
* 3:14 3:14పెజల్ఒగగ్ర్పాపుమ్కెరిల్ రిసొ, ఏక్ సిచచ్క పబు ఒగగ్ర్ అయివొతెదయ్ లన్.
చడిలె, మొరుక జయెదె, గని ‘అంచి కోడు నంప కెరస రచిచ్ంచుప జతు’ మెన “మోసే
తెయార్ కెరి కంచుచి అయిక కో దెకుల గే రచిచ్ంచుప జా జివుల” మెన పబు సంగిలన్, చి
జాక దెకిలస చెంగిల్ జా జిల. † 3:14 3:14యేసుక కీసి టీఁవడుక మెలె, జోవయింక
సిలువతె గల టీఁవడుక. కో జోవయింక నంపజలె, జోవయించి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ.
‡ 3:15 3:15 ఎకిక్లొ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితిసి కెఁయఁక
మెలె,జోమానుస్ నంపజా పబుచి ఆతమ్క నొవర్ జెరుమ్న్ జలి గడియతెంతొ.
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ఉజిడి ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లె కి, గరచ్ కమొ కెరుక ఒగగ్ర్ జిన్
అలవాట్ జా అసిత్చి రిసొ, అందర్ రితి పాపుమ్ తె ఇండుక ఆస జా,
జా ఉజిడి నెసితి. 20పాపుమ్ కెరుక ఓజ జల మానుస్ల్, జలె, జా
ఉజిడి ఎదగ్రె నెస కెర, జోవయించ కమొ బయిలె దెకవనుక నెస కెర
బియఁ, జా ఉజిడ్ తె జెతి నాయ్. 21 గని కో సతిత్మ్ ఇండుల గే, జా
ఉజిడ్ క బింక నాయ్, చి జేఁవ్ కెర కమొక ‘దేముడుచ కమొ, జోచి
ఆతమ్సెకిక సతిత్మ్ క కెర కమొ’ మెన రుజుజ్ జతి రితి, దయిరిమ్ తెన్
జోచిజాఉజిడ్ తె జెవుల.

కీసుత్ వెలొల్ జతిసియోహాను దాక్ జతిస్ చి కోడు
22 ఒతత్ తెంతొ, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా, యూదయ

పదేసిమ్ చి బయిలె ఉటట్ గెల. జా పొది యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్
తా,జోవయించిఅతిత్ మానుస్ల్ కబాపిత్సుమ్దెతెతిలొ, 23అనెన్, ఒతత్
తెంతొ ఇదిల్ దూరిక, సలీము మెలి గఁవివ్చి పాసి తిలి అయ్ నోను
మెలి టాన్ తె ఒగగ్ర్ పాని తతికయ్, యోహాను కి బాపిత్సుమ్ దెతె
తతికయ్, మానుస్ల్ జోతె జా కెర బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల. 24జా
పొదియోహానుక హేరోదు రానొ జేలి కెరుక నేతయ్.

25జలె, యోహానుచ సిసుస్ల్ సగుమ్ జిన్, సుదిద్ కెరంత అలవాటుల్
చి రిసొ యూదుల్ చొ వెలొల్ మానుస్ ఎకిక్లొ తెన్ లటట్బుక దెరల్.
26తెదొడి జేఁవ్యోహానుతె జా కెర, జోవయింక “గురుబాబు, ఈంజ
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ జా పొది తుచి తెన్ తిలొసొ, తుయి
సాచి సంగిలొసొ, జో కి ఇనెన్ తుచి రితి బాపిత్సుమ్ దెతయ్, చి
ఎతిక్జిన్ జోతె గెతతి” మెన సంగిల. 27 యోహాను జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పరలోకుమ్ చొ దేముడు జా దిలెకయ్
మానుస్క జా అదికారుమ్ తయెదె. జో కెరిసి తపుప్ నెంజె. 28తుమ్ క
అగెగ్ సంగిలయ్, గెద. ‘కీసుత్ నెంజి, గని ఆఁవ్ జోచొ బారికి జా
జో జెతిసి సాటప్ కెరుక మెన దేముడు అంక జోచి పురెతొ తెదవ
అసెస్’ మెన తుమ్ క ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్. ఆఁవ్ దసిస్ సంగిలిస్ క
తుమి సాచి జా అసుస్స్. 29 జలె, కేన్ జలెకు పెండిల్తె, పెండిల్బూలి
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పెండిల్బూలొకయ్ గెచెచ్దె, గెద. బూలొచొ మింతుసి జోచి పచెచ్న
జా అయ్ లె కి, జో ఒతత్ టీఁవ, బూలొక దెక, జోచి అవాడ్ సూన,
సరద్సంతోసుమ్ జయెదె. జలె, పెండిల్తె బూలొయి కీసి ముకిక్మ్
జయెదె గే, దసిస్, కీసుత్ ముకిక్మ్ జా అసెస్, చి అంక సరద్సంతోసుమ్.
30జో వెలొల్ జంక, ఆఁవ్ దాక్ జంక”మెనయోహాను సంగిలన్.
కీసుత్ చి అదికారుమ్ చి రిసొ సంగిలిసి

31 పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొసొ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ .
మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్, జలె, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి రగుమ్తా, మాములుమ్ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిస్ చి రిసొ
లటట్బుల. గని యేసుకీసుత్ పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొచి రిసొ, జో
ఎతిక్చి కంటవెలొల్ . 32ఒతత్ దేముడు అబొబ్స్ తెసొంతదెకిలిసిసొంత
సూనిల్స్ చి రిసొ జో సాచి సంగిలే కి, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి
బుదిద్ తిల మానుస్ల్ కోయి జోచి సాచి నంప కెరి నాయ్. 33 గని,
జోచి సాచి కో సూన నంప కెరతి గే, ‘దేముడు సతిత్మ్ చొ’ మెనపూరి
దయిరిమ్ జా జోచి సాచి దెతతి. 34 దేముడు తెదయ్ లొసొ జా,
జో దేముడుచ కబురుల్ నిదానుమ్ తెన్ సంగితయ్, అనెన్ జోచి పెటిట్
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ ఎదివాట్ దెతయ్. 35 జలె, దేముడు
అబొబ్సి దేముడు పుతుత్ స్ క పూరి పేమ అసెస్, చి అదికారుమ్ ఎతిక్
జోచి అతిత్ సొరప్ కెర దాఁయి గెల అసెస్. 36 దేముడు పుతుత్ స్ క కో
నంపజా గెచుచ్ల గే, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కచితుమ్ బెద, మొరెల్
ఒతత్ గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల. గని, దేముడు పుతుత్ స్ చి కొడొ
రితి కో కెరి నాయ్ గే, జోచి జాపాపుమ్ వయ అసిత్, చి దేముడు దిలి
సిచచ్ జోవయింక కెఁయయ్ఁక కి పిటెట్ నాయ్.

4
సమరయపదేసిమ్ చి తేర్ బోదకయేసు బోదన కెరిల్సి

1యోహానుచి కంట యేసు అపెప్ ఒగగ్ర్ సిసుస్ల్ కెరన బాపిత్సుమ్
దెతయ్ మెన పరిసయుయ్ల్ సూనల్. 2 యేసు మాతుమ్ సొంత
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బాపిత్సుమ్ దెయెనాయ్, గనిజోచ సిసుస్ల్ చిఅతిత్ దెతె తిలన్, 3జలె,
“బాపిత్సుమ్ క ఎతిక్జిన్ అంచితె జెతిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్ సూన
అసిత్” మెన యేసు చిన కెర, “జోవయించి కోపుమ్ చి రిసొ అపెప్చి
మటుట్ క ఇనెన్ తంక బెదెనాయ్”మెన,యూదయపదేసిమ్ములదా,
జో వడిడ్లి గలిలయపాంతుమ్ తె గెచుచ్క మెన అనెన్ బార్ జలన్.

4 అపెప్ యేసుక సమరయ పదేసిమ్ చి వాట్ గెచుచ్క జంకయ్.
5జలె,సిసుస్ల్తెన్బార్జాసమరయపదేసిమ్ చిసుకారుమెంతిఏక్
గాఁవ్సొడి అయ్ ల. జాగాఁవ్ కేనెమెలె,యాకోబుమెలొపూరుగ్ మ్ చొ
జోచొయోసేపు మెలొ పుతుత్ స్ క దిలి బుఁయి పాసి అసెస్. 6ఊంటక
యాకోబు కూనయ్ లి కుండి ఒతత్ అసెస్. జలె, యేసు పయానుమ్ చి
రిసొ అలుప్ జా, జా కుండి సొడి వెసిలన్. పాసి పాసి మెదెద్న్ జా
అసెస్. 7తెదొడి, అనిన్మ్ గెన ఆన్ తి రిసొయేసుచ సిసుస్ల్ జా గఁవివ్
పెస గెల. యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్ వెస అసెస్ 8జా సమరయ పదేసిమ్ చి
తేర్ బోద ఎకిల్ పాని కడన్ తి రిసొ అయ్ లి. యేసు జాక “పాని దె,
పియిందె”మెన సంగిలన్.

9 జలె, యూదుల్ సమరయ సుదల్ తెన్ బెదితి నాయ్ చి రిసొ,
జా తేర్ బోద ఆచారిమ్ జా, “ఆఁవ్ ఈంజ సమరయతెచి తేర్ బోద,
తుయియూదుడు. జలె, ‘పాని దే’ మెన కిచొచ్క అంచి అతిత్ తుయి
సంగితసి?” మెన యేసుక సంగిలి. 10 యేసు జాక, “మానుస్ల్ క
దేముడు దిలివరుమ్తుయిచినితదిజలె,అనెన్, ‘పానిదే,పియిందె’
మెన తుక సంగితొసొ కొనొస్ జయిందె గే తుయి చినితది జలె, ‘జీవ్
దెతొ పాని అంక దే’ మెన తుయి అంకయ్ సంగితది,” మెన యేసు
జాక జబాబ్ దిలన్.

11జలె,జాతేర్ బోదఅరుద్ మ్ కెరనెనాయ్చి రిసొ, “బాబు,ఈంజ
కుండి దీగ్ అసెస్. పాని కడన్ తి సామన్ కిచొచ్ నాయ్, తుక. జీవ్
దెతొ జో పాని కేనె తెంతొ తుక దొరుక్ జయెదె? 12అమ్ చొయాకోబు
పూరుగ్ మ్ చొ, జోచ పుతత్రుస్లు, జోచ సొముమ్ల్ ఎతిక్ ఈంజయ్
ఊంటచిపాని పితె తిల. జొయియ్ అమ్ క ఈంజ కుండి దిలన్. తుయి
అమ్ చొయాకోబుపూరుగ్ మ్ చొచి కంట వెలొల్ గే?” మెన సంగిలి.
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13జా తేర్ బోద దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జాక, “ఈందె, ఈంజ
పాని కేన్ మానుస్ పిలెకి, జోక అనెన్ తాన్ కెరెదె. 14 గని ఆఁవ్ దెతిసి
*‘పాని’కోపివులగే,జోకకెఁయఁక కిఅనెన్తాన్కెరెనాయ్. ఆఁవ్దెతొ
పానిజోచి పెటిట్ ఊంట పుటిల్ రితి జతె తయెదె, చి †కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ తతి జీవుమ్జోక దొరుక్ జయెదె.”

15 జలె, జా తేర్ బోద అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్ చి రిసొ, “అపెప్
తెంతొ అంక తాన్ నే కెరి రితి, పానిక ఆఁవ్ అనెన్ ఇనెన్ నే జెతె తతి
రిసొ, తుయి సంగిలొ పాని అంక దె” మెలి. 16యేసు జాక, “తుయి
గెచచ్, తుచొ మునుస్ద్ క కడ ఆను” మెన సంగిలన్. 17జా తేర్ బోద
జోక “అంక మునుస్ నాయ్” మెన సంగిలి, చి యేసు జాక “ ‘అంక
మునుస్ నాయ్’మెనతుయిసంగిలి కోడు సతిత్మ్. 18తుక అపెప్ ఎద
పాఁచ్ జిన్ మునస్రుల్ అసిత్, చి అపెప్ తిలొసొ తుచొ మునుస్ది నెంజె.
సతిత్మ్ సంగిలది”మెనయేసు సంగిలన్.

19యేసు ఇసి సంగితికయ్, జాతేర్ బోద, “బాబు, ‡దేముడు తుక
కిచొచ్ కిచొచ్ దెకయ్ తయ్మెనఅపెప్ఆఁవ్చినితసి. జొయియ్తెదయ్ లొ
మానుస్, తుయి. 20 అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ తెంతొ అమ్ సమరయ
సుదల్ఈంజ అమ్ చిమొకెమ్ తిలిడొంగుర్ తె దేముడుక బకి కెరసుమ్,
గని ‘యెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె జోక బకి కెరుక అసెస్’ మెన
తుమ్ యూదుల్ సంగితసు” మెన జా సంగిలి. 21 యేసు జాక,
“అమమ్, ఇదిల్ పడొత్ క, ‘దేముడు అబొబ్క బకి కెరి రిసొఈంజ డొంగుర్
జవుస్,యెరూసలేమ్పటున్మ్జవుస్ముకిక్మ్మెనుకనాయ్’మెన
మానుస్ల్ క అరుద్ మ్ జయెదె. 22తుమ్ సమరయ సుదల్, దేముడుక
బకి కెరెల్ కి, జోవయింక అపెప్క §దూరి అసుస్స్. అమ్ యూదుల్ క
మాతుమ్, జో నిసాన అసెస్. మానుస్ల్ క దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప

* 4:14 4:14 ఇనెన్ ‘పాని’మెలె,జాటాలిచిఅరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తె
బెదితిఆతమ్తెజెరుమ్న్దెతిజోవయించిసుదిద్ తిలిఆతమ్. † 4:14 4:14 ‘కెఁయఁకతెఁయఁక
చెంగిల్ తతి జీవుమ్’ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ ఒతత్ గెచచ్ జితి, సెకి.
‡ 4:19 4:19 నెంజిలె, “తుక ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ

ఎకిక్లొ’మెనఆఁవ్ అపెప్ చినితసి”. § 4:22 4:22 నెంజిలె, “నేనుస్. అమ్యూదుల్
మాతుమ్,జోవయింక జానుమ్.”
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కెరొసొ అమ్యూదుల్ తె జెరుమ్క జోచి సెలవ్. 23జలె, ఇదిల్ పడొత్ క,
అపెప్ రితి కి, జో దేముడు అబొబ్క నిజుమి నంపజల మానుస్ల్ కో
జవుల గే, జోవయించి ఆతమ్తె నిదానుమ్ జా జోవయింక సతిత్మ్
తిలి బకి కెరుల. దేముడు అబొబ్స్ దసస్ మానుస్చి రిసొ రకితయ్.
24దేముడు డీసొత్ సొ నెంజె, గెద. ఆతమ్యి, జో. జాకయ్, కో జోక బకి
కెరుక ఉచరుల గే, జోవయించి ఆతమ్యి నిదానుమ్ తెన్ జోక సతిత్మ్
తిలిబకి కెరుక అసెస్”మెనయేసుజాతేర్ బోదక సంగిలన్. 25జోఇసి
సంగితికయ్, జాతేర్ బోద, “ ‘దేముడు తెదయిందె’మెన సంగ తిలొ
*‘మెసస్యమెలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజెయెదె’మెనజాని. జోఅయ్ లి
పొది, జొయియ్ అమ్ క ఎతిక్ దెకయెదె” మెన సంగిలి†. 26 జలె, జా
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జాక “ఆఁవ్ తుచి తెన్ లటట్బొత్ సొ జొయియ్”
మెన సంగిలన్.

27యేసు ఇసి సంగిలి బేగి, జోచ సిసుస్ల్ జా గఁవివ్ తెంతొ బుల
అయ్ ల. తేర్ బోద తెన్యేసు లటట్బ్ తయ్మెన దెక ఆచారిమ్ జల,
గని ‘తుక కిచొచ్ కావలె?’ జలెకు, ‘జాచితెన్ కిచొచ్క లటట్బత్సి?’ జలెకు
మెన కో పుసితినాయ్.

28తెదొడిజాతేర్ బోద,జాచిగేడిములదానిగ గెచచ్,జాగాఁవ్తెడి
పెస, 29“తుమ్బేగిజాఎకిక్లొక దెక! ఈంజొమానుస్ కకక్ నేపుసితె,
ఆఁవ్ అగెగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ. ఈంజొయి కీసుత్ జయెదె,
కిచొచ్గె”మెనపెజల్ క బుకారిల్, 30చిజాతెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుతె జెంక
బార్ జల.

31జాతేర్ బోదగఁవివ్పెసపెజల్ కబుకారిల్మెదెద్నె,యేసుచసిసుస్ల్
జోక “గురుబాబు,అనిన్మ్ కెరు!” మెనబలవంతుమ్ కెరల్. 32గనిజో
“తుమ్ నేనిల్ ఏక్ రగుమ్ అనిన్మ్ అంక అసెస్” మెన జబాబ్ దిలన్.
33జో ఇసి సంగిలి రిసొ,జోచ సిసుస్ల్ “ఇనెన్క కో జలెకు కిచొచ్ జవుస్
అనిన్మ్ ఆన దా అసిత్ గే?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బుక దెరల్.
* 4:25 4:25 ‘మెసీస్య’ మెలె, ‘కీసుత్ ’ మెలె, అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ‘రానొ’,
‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఏలుప కెరయ్ లొసొ’ మెలి అరుద్ మ్. † 4:25 4:25
అరమయ్బాస తెన్ ‘మెసీస్య’మెలె, గీకు బాస తెన్ ‘కీసుత్ ’ జయెదె.
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34 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “అంచి అనిన్మ్ కిచొచ్
మెలె, అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుకయ్. జోచి కామ్పూరి
జరుగ్ కెరుకయ్.

35 “ఈందె, ‘అనెన్ చెతత్ర్ జొనొన్ గెలెకయ్ పంటొ లాయ ఆనుక
జయెదె’ మెనమొకక్ల్ రోవితి పొది సంగితసు. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆదె! అంకివొ ఉగుడ దెక! బటిట్లె పంటొ
అపెప్ పిక తెయార్ జా రితి, అంక నంపజంక ఎతివాట్ జిన్మానుస్ల్
తెయార్ జలి రితి సమయుమ్ జా అసెస్. 36 పెజల్ క దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదయ్ తి ఈంజ ఆతమ్పంటొలాయితితె కోలాయఆన్ తస
జవుల గే,జోవయింక ఆతమ్జీతుమ్దొరుక్ జయెదె. జాచి రిసొ,అంచి
సుబుమ్ కబుర్ తిలి బి గలిలస కి, జా ఆతమ్పంటొ లాయ ఆన్ తస
కి, సరద్సంతోసుమ్ జవుల. 37 అంచి ఆతమ్పంటొచి కామ్ తె, జలె,
‘ఎకిక్లొ బి గలెదె, అనెన్కొల్ పంటొ లాయ ఆనెదె’ మెలి కోడు సతిత్మ్
జయెదె. 38అలెల్, తుమ్మొదొల్ నే కెరిల్ ఈంజ కామ్ తె బెదుక తుమ్ క
ఆఁవ్ తెదవ అసిస్. కో కో కసుట్ మ్ జా అగెగ్ తెంతొ ఈంజ కామ్ కెర
తతికయ్, తూమ్ కి అపెప్ ఈంజ కామ్ తె బెద అసుస్స్” మెనయేసు
జోచ సిసుస్ల్ క సికయ్ లన్.
సమరయచమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజలిసి

39 జలె, ‘ఆఁవ్ కెరిల్సి ఎతిక్ అంక సంగ దిలొ’ మెనయేసుచి రిసొ
జా తేర్ బోద సంగిలి సాచి సూన కెర, జా గఁవివ్చ సమరయ సుదల్
ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక నంపజల. 40జాకయ్, యేసుతె జా కెర, “అమ్ చి
గఁవివ్ జా తా” మెన జేఁవ్ సమరయ సుదల్ బతిమాలప్ జా సంగిల,
చి దొరతి తా గెలన్. 41జో సొంత బోదన కెరికయ్, అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్
జోక నంపజల, 42 చి జా తెర్ బోదతె జా కెర, “తుక ‘జయియ్ సంగిలి
రిసొ నంపజలమ్’ మెన అపెప్ తెంతొ సంగుమ్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
అమ్ అపెప్ జోచి కొడొ సొంత సూనిల్ రిసొ, ‘ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క
దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఈంజొయి’ మెనపూరి దయిరిమ్జా
అసుస్మ్”మెన సంగిల.
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గలిలయచమానుస్ల్యేసుక మరియాద దెకిలిసి
(మతత్ 8:5-13; లూకా 7:1-10)

43జాదొరతిగెలిపడొత్ ,యేసుజోచసిసుస్ల్తెన్ఒతత్ బార్జాగెచచ్,
గలిలయపాంతుమ్ తెపాఁవిల. 44 ‘దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కో
జలెకు సొంత టాన్ తె తిలె, సొంత టాన్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్
దెకితి నాయ్’ మెన జాన కెర, యేసు సొంత సంగితె తిలన్. జాకయ్
యూదయపదేసిమ్ముల తిలొ.

45 గలిలయ పాంతుమ్ చ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్, జలె, యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె పండుగ్ క జేఁవ్ కి గెచచ్ తా అనెన్ ఉటట్ జా అసిత్. జేఁవ్
యెరూసలేమ్ తె తిలి పొది, యేసు కెరల్ కమొ ఎతిక్ దెక తిల. జేఁవ్,
జలె, జేఁవ్ గలిలయులు, సరద్ తెన్ జోక మరియాద కెరల్.

46 జలె, జా గలిలయ పాంతుమ్ తెచి కానా మెంతి గఁవివ్ యేసు
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా సుటుట్ , ఒతత్య్ పానిక దాచ రసుస్మ్
మారుస్ప కెర తిలొ. జలె, యేసు అపెప్ కానాతె తతికయ్, ఇదిల్
దూరి తిలి కపెరన్హ మ్మెంతి గఁవివ్ హేరోదు రానొచొ వెలొల్ అదికారి
ఎకిక్లొచొపుతుత్ సి జొరొజ్ సేడ అసెస్.

47యేసుయూదయపదేసిమ్ములదాగలిలయపాంతుమ్ తెజా
అసెస్మెనజో వెలొల్ మానుస్ సూనిల్ బేగి,బార్జా,యేసుతె అయ్ లన్.
జోచొ పుతుత్ సి మొర గెచెచ్దె గే జియెదె గే, దసిస్ జా అసెస్చి రిసొ,
“బేగి జా అమ్ చొపుతుత్ క చెంగిల్ కెరు” మెనయేసుక బతిమాలప్ జా
సంగిలన్. 48 జలె, యేసు జోక, “దేముడు దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ త కమొ నే దెకిలె, తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్” మెన సంగిలన్.
49యేసు ఇసి సంగితికయ్, జో “బాబు, అమ్ చొ బోబొ నేమొరి రితి
బే బేగి జె” మెనజో అనెన్ బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 50తెదొడియేసు
జోక, “గో, తుచొ పుతుత్ ది జియెదె!” మెన సంగిలన్. యేసు సంగిలి
కోడు జోమానుస్ నంప కెర, గెరి గెచుచ్క బార్ జలన్.

51జో వటెట్ గెతె తతికయ్, జోచ గొతిత్ సుదల్ జో తెన్ దసుస్ల్ జల.
“తుచొపుతుత్ ది జిలొ!” మెనజోక సంగిల. 52 “కెతిత్ గంటల్ క చెంగిల్
జలొ?” మెన జో పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “కాలి ఒంటి గంటక జొరొజ్
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గెలి!” మెన సంగిల. 53జలె, “తుచొ పుతుత్ ది జియెదె” మెనయేసు
సంగిలి గడియ జయియ్ మెన జొరొజ్ సేడొల్ నాడుచొ అబొబ్సి చినన్ లొ.
జాకయ్,జోచి గెర్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్యేసుక నంపజా గెల.

54యూదయ పదేసిమ్ముల గలిలయపాంతుమ్ తె తొలితొ ఉటట్
అయ్ లి జా సుటుట్ తెంతొ, ఈంజొ నాడుక చెంగిల్ కెరిల్సి తెన్ జోచి
అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొదొనిన్ జల.

5
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె ఉటట్ గెలిసి

1ఈంజ జరుగ్ జలి పడొత్ , యూదుల్ చి పండుగు అనెన్క్ అయ్ లిచి
రిసొ దేముడుచి దేవులుమ్ తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె యేసు
ఉటట్ గెలన్.

2 జలె, జా పటున్మ్ తె ‘మెండల్ వీది’ మెన ఏక్ టాన్ అసెస్. ఒతత్
ఏక్ వెలొల్ కుండి అసెస్. ఎబీ బాస తెన్ జా కుండిచి నావ్ ‘బేతెసద్’.
జా కుండిచి సుటుట్ నంత, పాఁచ్ గుమమ్ల్ తిలి టాన్ ఏక్ అసెస్. 3ఒతత్
రగరగాల్ రోగల్ చ బెర అసిత్, గుడిడ్ మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్, అతొత్
చటొట్ లంబ గెల మానుస్ల్, దసచ అసిత్. 4 *కిచొచ్క ఒతత్ అసిత్ మెలె,
గడియ గడియక ఏక్ దూత జా గడెడ్ ఉత జా కెర, పాని కదుల్ కెరెదె,
చి జో పాని కదుల్ జలి బేగి కో జలెకు రోగి తొలితొ పానితె ఉతెదె గే,
జోవయించి జబుబ్ గెచచ్, చెంగిల్ జయెదె.

5 జలె, ముపప్య్ అటుట్ వెరుస్ల్ చి జబుబ్ తిలొ ఏక్ మానుస్ ఒతత్
అసెస్. 6యేసు జా వెలిల్ కుండి తిలిస్ తె గెచచ్, జో రోగిక దెక, ‘ఒతత్
ఎతిత్వాట్ దీసల్ తెంతొ జోచి అంతురొన్తె నిజ తామాలఙ్ జా అసెస్’
మెన చిన కెర, “తుక నిజుమి చెంగిల్ జంక ఇసుట్ మ్ అసెస్ గే?” మెన
జోక పుసిలన్. 7జో రోగి “బాబు, పాని కదుల్ జలి బేగి అంక పానితె
ఉతయ్ తొసొ కో నాయ్, చి ఆఁవ్ ఉతిత్రె ఎద అనెన్ కో గే అంచి కంట
* 5:4 5:4 గీకు బాస తెన్ఈంజతొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 4 నంబర్ చి కోడు తయె
నాయ్.
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అగెగ్ ఉతెదె” మెన సంగిలన్. 8 యేసు జోక “తుయి ఉటట్ , తుచి
అంతురొన్ వయనఇండు!” మెనసంగిలన్. 9సంగిలిబేగి,జోమానుస్
చెంగిల్ జాజోచి అంతురొన్ వయన ఇండిలన్.

10 జా దీసి, యూదుల్ చి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి. జలె,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ చెంగిల్ జలొ జోమానుస్క
దెకిల. దెక, “ఈంజ సెలవ్ కడనిల్ దీసి. తుచి అంతురొన్ వయుక
గారు!” మెన సంగిల. 11 దసిస్ సంగితికయ్, చెంగిల్ జలొ జో
మానుస్ “ ‘తుచిఅంతురొన్ వయనఇండు’మెన,అంకచెంగిల్ కెరొల్సొ
సంగిలన్, చి వయన ఇండిలయ్” మెన జోవయింక జబాబ్ దిలన్.
12“ ‘తుచిఅంతురొన్వయనఇండు’మెలొసొకో?” మెనజేఁవ్వెలెల్ల
మానుస్ల్ పుసిల. 13జో కొనొస్ జయెదె గే చెంగిల్ జలొ జో మానుస్
నేనె. కిచొచ్క మెలె, ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ తతికయ్, యేసు, కో నే
దెకితె, ఉటట్ గెచచ్ తిలొ.

యేసు జోమానుస్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జాజాగర సంగిలిసి
14పడొత్ , చెంగిల్ జలొసొకయేసు దేముడుచి గుడితె చజ కెర,జోక

“ఈందె, అపెప్ తుయి చెంగిల్ అసిస్సి. అనెన్ కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ బాద
నే సేడిత్ రిసొఅనెన్పాపుమ్ కెరు నాయ్”మెనజాగర సంగిలన్. 15జో
మానుస్ ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, “అంక చెంగిల్ కెరొల్సొ యేసుయి” మెన
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగిలన్. 16 జలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి
యేసుఈంజకామ్కెరిల్ రిసొ,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్జోకఅలల్ర్
కెరుక దెరల్. 17 దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “అగెగ్ తెంతొ ఎద
కి అంచొ దేముడు అబొబ్ కామ్ కెరె తతత్య్. ఆఁవ్ కి జోచి కామ్ కెరె
అసిస్” మెన సంగిలన్. 18 జలె, ‘సెలవ్ కడనిల్ దీసి పిటట్వన కామ్
కెరయ్’మెన,అనెన్, దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్మెననొల్ జోక ‘అబొబ్’
మెన యేసు సంగిలిస్ చి రిసొ, యేసుక మారుక మెన అనెన్ ఒగగ్ర్
ఉచర జల.
యేసుచి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ జెతయ్
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19 జలె, కోపుమ్ జల జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు ఇసి మెన
సంగిలన్. “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
దేముడు అబొబ్ కెరిసి కేన్ జలెకి ఆఁవ్ పుతుత్ సి దెకిలె, జయియ్ దసిస్
కెరె తయిందె, వేరచి కిచొచ్ కెరుక నెంజె. అబొబ్ కిచొచ్ కెరెల్, ఆఁవ్
పుతుత్ సిజయియ్ కెరసి. 20ఆఁవ్పుతుత్ స్ కదేముడుఅబొబ్పేమకెరయ్.
దేముడు అబొబ్ కెరిసి ఎతిక్ ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ క దెకయ్ తె తతత్య్.
తుమ్ దెకిల ఈంజేఁవ్ కమొచి కంట అనెన్ జీనల్ కమొ ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క
దేముడు అబొబ్ దెకయెదె. తుమ్ ఆచారిమ్ జసెత్. 21 కీస కమొమెలె,
మొరగెలసకఉటట్వ దేముడు అబొబ్జోవయింక కీసిఅనెన్ జియడత్య్
గే, దసిస్, కకక్ జియడుక సరద్ జయిందె గే,జోవయింక జియడచెంగిల్
కెరిందె. 22పడొత్ , దేముడు అబొబ్ కకక్ సొంత తీరుప్ కెరె నాయ్. తీరుప్
కెరి అదికారుమ్ఆఁవ్జోచొపుతుత్ స్ కసొరప్ కెరదాఅసెస్. 23దేముడు
అబొబ్కమానుస్ల్ కీసి గవురుమ్ కెరతి గే, దసిస్ ఎతిక్జిన్ ఆఁవ్ జోచొ
పుతుత్ స్ క కి గవురుమ్ కెరు మెన,జో సెలవ్దా అసెస్. ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క
కో గవురుమ్ కెరి నాయ్ గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి
గవురుమ్ కెరి నాయ్.

24 “తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, అంక
తెదయ్ లొసొకనంప కెర కోఅంచికోడు సూన కెరుల గే,పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెబెదితివరుమ్జోవయింకదొరుక్జాఅసెస్. పాపుమ్ చిరిసొ
జేఁవ్ మొర గెల రిత జా తిలె కి, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప జా
సిచచ్తె గెతి నాయ్, గని జివివ్ జా అసిత్.

25 “తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, మొర
గెలసఆఁవ్ దేముడుపుతుత్ స్ చిఅవాడ్సూన్ తిసమయుమ్జెతయ్,
అపెప్ కి జా అసెస్, కో సూన నంపజవుల గే, నొవర్ జిలి రితి జా,
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుల. 26 జీవ్ కెరి సెకి జో అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి అతిత్ అసెస్, జలె,దొరుక్ జలి జయియ్ సెకి ఆఁవ్ జోచొఅబొబ్
జలొ దేముడు పుతుత్ స్ క దా అసెస్. 27అనెన్, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అసిస్చి రిసొ అంక మానుస్ల్ క తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక, చెమించుప
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కెరుక, అదికారుమ్ దా అసెస్. 28 ఇనెన్చి రిసొ తుమ్ కిచొచ్ ఆచారిమ్
సేడ నాయ్, కిచొచ్క మెలె, మొర గెల మానుస్ల్, మెసుస్న్ ల్ తె తిలస
ఎతిక్,అంచిఅవాడ్సూనబార్జతిసమయుమ్జెయెదె. 29తెదొడ్ క
జేఁవ్ బార్ జా, సతిత్మ్ కెరల్స అనెన్ జీవ్ జా ఉటట్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్
చెంగిల్ జితె తవుల, సతిత్మ్ నే కెరల్స ఉటట్ , సిచచ్తె గెచుచ్ల.

30 “జలె, కిచొచ్ అఁవివ్ కెరుక అంక అదికారుమ్ నాయ్, దేముడు
అబొబ్తె ఆఁవ్ సూనిల్ రితి ఆఁవ్ తీరుప్ కెరసి ఆఁవ్ కెరి తీరుప్తె కిచొచ్
తపుప్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ వేర ఉచరి నాయ్, గని అంక
ఎకిక్ ఆస. కిచొచ్ మెలె, అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ తిలిసి పూరి
జరుగ్ కెరుక.
యేసుచి రిసొసాచి

31 “అంచి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొసాచి సంగనెల్, అంచిసాచి సతిత్మ్ చి
గేఅబదుద్ మ్ చిగేరుజుజ్ నాయ్. 32అంచిరిసొసాచిసంగితొసొఅనెన్కొల్
అసెస్. జో అంచి రిసొ సాచి సంగిలిసి సతిత్మ్ మెన జాని. 33మెలె,
యోహానుక ‘కిచొచ్సాచిసంగెదె?’ మెనసూన్ తిరిసొతుమిజాసుటుట్
సగుమ్ జిన్ చి అతిత్ కబుర్ తెదయ్ లదు, చి ఆఁవ్ కొనొస్ గే జో సాచి
సంగిలన్. 34 అంచి రిసొచి ముకిక్మ్ జలి సాచి మానుస్ సంగిలిసి
నెంజె, గని తుమ్ క ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన, యోహానుచి
సాచిచి రిసొ తుమ్ క ఆఁవ్ ఉచరయ్ తసి. 35 దొరుక్ జలిసి మానుస్
చినితి రిసొ దీవు లగితె తిలె కీసి తమమ్స ఉజిడ్ దెతయ్ గే, దసిస్,
ఉజిడ్ రితొజా,అంచి రిసొయోహానుసాచిసంగితె తిలొ. జోసంగిలి
సాచి సూన, తూమ్ కి గడియయ్సరద్ తెన్ తిలదు.

36 “గని, యోహానుచి సాచిచి కంట అంక జీనిల్ సాచి అసెస్. ఆఁవ్
కెరుక మెన దేముడు అబొబ్ దిల కమొ, ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్ కెర కమొయి
దెకిలె, జొయియ్ అంక తెదయ్ లొ మెన ఈంజేఁవ్ కమొయి అంచి రిసొ
సాచి సంగితతి.

37 “పడొత్ , అంక తెదయ్ లొ అబొబ్యి అంచి రిసొ సొంత సాచి
సంగిలన్. తూమ్ కెఁయజోచిఅవాడ్ సూన్ సు నాయ్,జోచి రూపుమ్
తుమ్ కెఁయ దెకుస్ నాయ్. 38జోచి కోడు తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్మెన
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కిచొచ్ రుజుజ్ తతత్య్మెలె,జోతెదయ్ లొసొకతుమ్నంపకెరుస్నాయ్.
39 దేముడుచి రాజిమ్ తె బెద పరలోకుమ్ తె గెతి రిసొ దొరుక్ జలి
గాయ్నుమ్పునిన్మిదెతిసిదేముడుచకొడొతెతయెదెమెనదేముడుచ
కొడొ తుమ్ రోజుక దెకితసు. జలె, జెఁవివ్ అంచి రిసొసాచి సంగితతి.
40 జేఁవ్ కొడొ అంచి రిసొ సాచి సంగిలే కి, అంచితె దొరుక్ జతి
పరలోకుమ్ చి జీవ్ సంగితి రిసొ తుమ్ అంచితె జెంక ఎదగ్రె నెసుసు.
అంక నంపజలె, తుమ్ క దొరుక్ జతి.

41 “మానుస్ దెతి గవురుమ్ అంక నాయ్. 42 గని దేముడుచి
పేమబుదిద్ తుమ్ చి పెటిట్ నాయ్ మెన జాని. 43 అంచొ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి నావ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ జా అసిస్, గని తుమ్
అంక నంప కెరుస్ నాయ్. గని, కో జలెకు వేర మానుస్ అఁవివ్ కెర
అయ్ లె, జోకయ్ నంప కెరె. 44మానుస్ సంగితి గవురుమ్ ఎకిక్లొతె
ఎకిక్లొ తుమ్ సంగితసు, గని ఎకిక్లొ దేముడు దెతి గవురుమ్ క
తుమ్ కోర్ ప జసు నాయ్. జాకయ్తుమ్ కీసి నంప జసెత్, నెతురుస్.

45 “జలె, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి మొకెమ్ తుమ్ క నేరిమ్
వయడొత్సొఆఁవ్మెనతుమ్ఉచరనాయ్. ‘మోసేచిఅతిత్ పబు రెగిడిల్
ఆగన్ల్ నంపజలమ్, చి జాకయ్ రచిచ్ంచుప జమ్ దె.’ మెన, తుమ్ క
తుమి ఉచరసు. గని జయి బోదన తుమ్ క నేరిమ్ వయడెత్ అసెస్.
46మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగిడిల్సికోడుతుమ్నంప కెరదు
జలె, అంకయ్ నంప కెరదు! కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొయిజో రెగిడొల్ .
47గనిమోసేరెగిడిల్సి తుమ్నంప నే కెరెల్,ఆఁవ్ సంగిత కొడొ కీసి నంప
కెరె!” మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

6
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మతత్ 14:13-21;మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17)

1 ఇనెన్చి పడొత్ యేసు గలిలయ పాంతుమ్ తె అనెన్ గెచచ్, జా
గలిలయచి సముదుమ్ గాడు జీన ఒతత్ల్ తొ గెలన్. జా గాడుక
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‘తిబెరియగాడు’ కి మెనుల. 2జలె, జబుబ్ల్ క జోయేసు చెంగిల్ కెర
దేముడు అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొ జేఁవ్ దెక
తిలి రిసొ, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ గాడుచి ఒడుడ్ వాట్ ఇండ యేసుచి పటిట్
గెచుచ్క బార్ జల. 3జలె,యేసుజోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఏక్మెటట్య్ వెగ,
వెస అసిత్. 4యూదుల్ చి *పసాక్మెంతి పండుగు అనెన్క్ సుటుట్ పాసి
జెతయ్. 5యేసుదెకిల్పొది,పెజల్జటుల్ జటుల్ తెన్జోతెజెతిసిదెక,
పిలిప్మెలొసిసుస్డుక “ఈంజేఁవ్ పెజల్ కతి రిసొఅమ్ కీసి అనిన్మ్
గెనుక?” మెన పుసిలన్. 6 కిచొచ్ కెరుక గే యేసు జానె, గని, జోచి
రిసొపిలిప్ కెదిద్ దయిరిమ్తెన్ నంపజతయ్గే దెకితి రిసొదసిస్మెన
యేసు పుసిలన్.

7 జలె, పిలిప్ జోక, “ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క ఇదిల్ ఇదిల్
జవుస్ దెంక జలె, †వెయి వెండుల్ చ పోడియొ జలెకు నే బెరె” మెన
సంగిలన్. 8 గని సీమోను పేతురు మెలొ సిసుస్డుచొ అందెయమెలొ
బావొసి జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె అసెస్. 9ఈంజొ, జలె యేసుక “ఓదె, ఇనెన్
తిలొ ఇదిలోసొ నాడు ఎకిక్లొక పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ ఇదుదల్
మొసస్ అసిత్, గని ఎతిక్జిన్ క తెదిద్లి కీసి వంట దెంక జయెదె!” మెన
సంగిలన్. 10 యేసు “ఎతిక్జిన్ క వెసవ దాస” మెన సిసుస్ల్ క
సంగిలన్. జలె, ఒతత్ చెంగిలి వెసితి రితి గరిచ్ చివవ్ర్ తిలిటాన్ ఒగగ్ర్
అసెస్,చిఎతిక్జిన్పెజల్వెసిల. ఎకిక్మునుస్బోదల్ క లెకక్ కెరెల్,జేఁవ్
మొతుత్ మ్ పాసిపాసిపాఁచ్ వెయిల్ జిన్ జల.

11జలె,యేసు జేఁవ్పోడియొనఙన, “తూయిఈంజఅనిన్మ్దా
దయ కెరల్ది” మెన దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర, వెస తిలస ఎతిక్జిన్ క
పాఁవితి రితివంట దిలన్. మొసస్తెన్ కి దసిస్ కెర, జేఁవ్ పేట్బెరు కతి
రితి వంట దిలన్.
* 6:4 6:4పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ ఐగుపు దేసిమితాగొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ పబు
రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. జా పండుగ్ క నే పులయ్ ల పోడియొ రిత
పోడియొ కవుల. † 6:7 6:7 నెంజిలె, దొన్ పుంజొజిన్ మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి
డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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12 ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ లి పడొత్ , “ఆరి పాడ్ జవుస్ నాయ్
మెన, సేంసిల గండల్ గుడడ్ ఆన” మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్.
13 జలె, ఎతిక్జిన్ కయ్ ల జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొచ సేంసిల గండల్
సిసుస్ల్ గుడిడ్ల. గుడిడ్లె,బార గంపల్ బెరు జల.

14 జలె, దేముడు అబొబ్సి దిలి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి
ఈంజ కామ్ పెజల్ దెక కెర, “ఒహొ, ‘అంచి కబుర్ సూనయ్ తొసొక
బూలోకుమ్ తె బార్ కెరిందె’ మెన దేముడు సంగిలొసొ ఈంజొయి”
మెన సంగితె తిల. 15తెదొడి, జోక రానొ కెరి రిసొ దెరుక మెన పెజల్
కోర్ ప జల, గని జోవయించి ఉదెద్సుమ్ చిన కెర, యేసు జోవయింక
ముల దా, ఎకిక్లొ గెచచ్,మెటట్య్ అనెన్ గెలన్.

యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండితయ్
(మతత్ 14:22-27;మారుక్ 6:45-52)

16సాంజ్ జతికయ్, అందర్ జంక దెర తిలి, చియేసు జోవయింతె
అనెన్ ఉత జెంక నేతయ్ చి రిసొ సిసుస్ల్ “గెరి గెచుచ్మ!” మెన గడెడ్
గెచచ్, 17జోవయించి దోనితె వెగ, గాడు ఒతత్ల్ తొ తిలి కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన, దోని జీనవుక దెరల్.

18 ఇదిల్ దూరి జీనయ్ లి పొది, వాదు ఒగగ్ర్ కెరిల్, చి వెలెల్ల కెరట్ల్
కెరుక దెరిల్. 19దస వెలెల్ల కెరట్ల్ కెరిస్ తె జేఁవ్ పాసిపాసి దొనిన్ కోసుల్
దూరిక దోని ఇండయ్ తికయ్, యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండ జా, దోనిక
పాసి పాఁవిలన్. జో దసిస్ పాసి ఇండ జెతె తతికయ్, సిసుస్ల్ దెక,
“డుంబొ, కిచొచ్ గే!” మెన, బియఁ గెల. 20యేసుజోవయింక “తుమ్
బియఁ నాయ్. ఆఁవివ్ జెతసి” మెన దయిరిమ్ సంగిలన్. 21 తెదొడి
సరద్ తెన్జోకయిదోనితెవెగయ్ ల,చిబేగిజేఁవ్గెతిఒడుడ్ తెదోనిపాఁవ
గెలి.
పెజల్యేసుక చజిలిసి

22జలె, జా గెలి దీసి పోడియొమొసస్ కయ్ ల పెజల్ సగుమ్ జిన్,
అనెన్క్ దీసి ఎద గాడు ఒతత్ల్ తొ రకితె అసిత్. ‘గెలి దీసి ఎకిక్ దోని
తిలి’ మెన, ‘యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె వెగె నాయ్, చి జో
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నెంతె సిసుస్ల్ ఉటట్ గెచచ్ తిల’ మెన, జేఁవ్ పెజల్ ఉచార కెర అసిత్.
జాకయ్,యేసుచి రిసొ ‘మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెంక నేతయ్. కిచొచ్గె’
మెన రకితె అసిత్. 23 రకితె తిలె, తిబెరియ పటున్మ్ తెంతొ, వేర
దోనివొఅయ్ ల. గెలి దీసియేసు దేముడు అబొబ్స్ క ఉచర వంట దిల
పోడియొ కయ్ ల జేఁవ్ పెజల్ తిలిస్ తె, జలె, జేఁవ్ దోనివొ అయ్ ల.
24 జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ కి యేసు కి ఇనెన్ నాయ్మెన పెజల్ దెక,
జేఁవ్అపెప్అయ్ లదోనివొతెవెగ,యేసుకచజుకమెన, కపెరన్హ మ్
పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిల.

పరలోకుమ్ తె బెదితి సెకి దెతిపోడియొ
25పెజల్గాడు జీన,యేసుక చజ,జోతిలిసిజానన “గురుబాబు,

కెఁయఉటట్ అయ్ లది?” మెనపుసిల. 26యేసుజోవయింక, “తుమ్
ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ ఒతత్ పేట్ బెరు
పోడియొకాకెరసుకుమ్జలిరిసొఅంకచజుకఅయ్ లదు, గనిఅంచి
అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లి జా కామ్ చి గురు అరుద్ మ్ కెరనిల్ రిసొ
నాయ్. 27 ఆఁగ్ సుకుమ్ కెరి అనిన్మ్ గటచి రిసొ తుమ్ ఉచరె తా
నాయ్. జా ఎతిక్ పాడ్ జతిసి. అనిన్మ్, మెన పరలోకుమ్ తె బెదితి
సెకి దెతిస్ క టాలి కెరెల్, జయియ్ అనిన్మ్ క కోర్ ప జా. జయియ్ అనిన్మ్,
జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెతిసి. జయియ్ అనిన్మ్. జలె, ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ తుమ్ క దెయిందె. జయియ్ తుమ్ క
ముకిక్మ్. జా దెంక అంక అదికారుమ్ కీసి తంక మెలె, దేముడు
అబొబ్, దేముడు, అంచి అదికారుమ్ చి రిసొ సాచి సంగ జోచి ముద
దా అసెస్,”మెన పెజల్ కయేసు సంగిలన్.

28 తెదొడి జేఁవ్ పెజల్ జోక “దేముడుచ కమొ అమ్ కెరుక
మెలె, అమ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన పుసిల. 29 యేసు
జోవయింక “దేముడు తుమ్ క కిచొచ్ పూచి తియారయ్ మెలె, ఆఁవ్
జో తెదయ్ లొసొక తుమ్ పూరి నంపజంకయ్” మెన సంగిలన్.
30 సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక “జలె, ‘జో తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
తుయి’మెనఅమ్దయిరిమ్తెన్నంపజతిరిసొతుచిఅదికారుమ్ క
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కిచొచ్ గురు అమ్ క దెకయ్ తె? కిచొచ్ వెలిల్ కామ్ కెర అమ్ క రుజుజ్
దెకయ్ తె? 31 అమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ వెలిల్ బయిలె బులెత్ తిలి పొది,
‡‘మనాన్’మెలిపోడియొరితిసి కతె తిల. జాకయ్,
పరలోకుమ్ తె తెంతొ చిపోడియొరితిసిజోవయింక జో దిలొ
మెన దేముడుచ కొడొతె రెగడ్ అసెస్, గెద”మెన సంగిల.

32 పెజల్ యేసుక దసిస్ సంగితికయ్, జో జోవయింక, “తుమ్ క
కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ చ పూరుగ్ ల్ క
పరలోకుమ్ తెంతొ చి పోడియొ మోసే దిలిసి నెంజె. దేముడు
అబొబ్యి దిలిసి. జలె, తుమ్ క నిజుమ్ జలి పోడి రితి, నిజుమ్ జలి
పోడి దేముడు అబొబ్ అపెప్ పరలోకుమ్ తెంతొ తెదవ దా తుమ్ క
దెతయ్. 33 దేముడు అబొబ్ దిలి జయియ్ పోడియొ, కిచొచ్ జయెదె
మెలె, పరలోకుమ్ తెంతొ అపెప్ రితి ఉత అయ్ లిసి. జయియ్ పోడి
ఒండి లోకుమ్ చక సరి జతి జీవ్ దెతిసి”మెనయేసు సంగిలన్.

34యేసు దసిస్ సంగితికయ్, “బాబు, జయియ్ పోడి అమ్ క దెతె
తా” మెన పెజల్ సంగిల. 35 జలె, యేసు జోవయింక, “సరి జతి
జీవ్ దెతి జా పోడి ఆఁవివ్. కో అంక పూరి నంపజా §అంచితె జెవుల
గే, జోవయింక చూ, తాన్ కెఁయఁక అనెన్ కెరె నాయ్. 36 గని, ‘అంక
దెకిలెకి తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్’మెన తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ సంగితసి.

37 “ ‘నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన కకక్ దేముడు అబొబ్
అంచితె తెదయెదె గే, జెవుల, చి కో అంక నంపజా జెవుల గే,
జోవయింక కెఁయఁక కి ‘తుమ్ క నెసి’ మెన ఉదడి నాయ్. 38 ఆఁవ్
పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లిసి కిచొచ్క మెలె, అంచి సొంత ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి కెరుక నాయ్, గని, అంక తెదయ్ లొసొ సంగిలిసి
నెరవెరుస్ప కెరుకయ్. 39 అంక నంపజతి రిసొ కకక్ జో అంచితె
తెదయెదె గే, జోవయింతె కకక్ నే పిటట్య్ తె, వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్

‡ 6:31 6:31 జా బయిలు దేసిమి బులెత్ తిలి పొది కిచొచ్ కతిసి యూదుల్ క నాయ్, చి
ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు రోజుకఆగాసుమ్తెంతొజా ‘మనాన్’మెలిసిసువితెతిలన్.
ఏక్ రగుమ్ పిటట్ల్ కి సేడయ్ తె తిలన్; ‘పోడ కతు’ మెన. నిరగ్మకాండుమ్ 16:1-36.
§ 6:35 6:35మెలె ‘అంచి తెన్ బెదుల, అంచి రాజిమ్ తె బెదుల’.
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దీసిక, జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదవుక అసెస్. 40మెలె,
అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు
పబుచొ ఎకిక్ పుతుత్ సి ఈంజొయి’, మెన ‘ఈంజొయి అమ్ క దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన, కో అంక చిన పూరి నంపజవుల గే,
పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జయెదె, చి వెలిల్ తీరుప్
కెరి జా ఆకర్ దీసిక జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదయిందె.
ఈంజయ్అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఇసుట్ మ్”మెనయేసు సంగిలన్.

యేసుచి రిసొయూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిసి
41 ‘పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి పోడి ఆఁవివ్’ మెన యేసు

సంగిలి రిసొ, ఒతత్ తిల జేఁవ్యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోచి రిసొ
కోపుమ్ జా, 42 ఇసి మెన లటట్బనల్. “ఈంజొ యేసు యోసేపుచొ
పుతుత్ సి, గెద. జోచ అయయ్స్అబొబ్స్ క జానుమ్, గెద. దసిస్ జలె,
‘పరలోకుమ్తెంతొఉతఅయ్ లయ్’మెనకిచొచ్కసంగితయ్?” మెన
ఆఁసిల.

43 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిస్ చి రిసొ అనామ్నుమ్ జా లటట్బన నాయ్.
44అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్మానుస్చి పెటిట్ జోవయింక సికడ
బుకారెల్కయ్ జేఁవ్ అంక నంపజా జెవుల. అయ్ లె, వెలిల్ తీరుప్
కెరి జా ఆకర్ దీసిక జోవయింక జియడ పరలోకుమ్ తె బెదయిందె.
45పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ చ కొడొతె రెగడ్ అసెస్.
దేముడు జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క సొంత సికడెదె”
మెన రెగిడిల్ కోడు. దేముడు అబొబ్ జోవయింక సంగిలిసి కో సూన
సికుల గే, అంక నంపజా జెవుల.

46“జోతెతెంతొఅయ్ లొసొకపిటట్వ,కోయిదేముడుఅబొబ్క కెఁయ
దెకితినాయ్. ఎకిక్లొయిజోక దెక అసెస్. 47జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్
నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంక కో సతిత్మ్ తెన్ నంపజవుల
గే, జేఁవ్ నంపజలి తెంతొ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదయ్ అసిత్.
48సరి జతి జీవ్ దెతిపోడి, ఆఁవివ్.
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49 “తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చజావెలిల్ బయిలె బులెత్ తిలిపొది ‘మనాన్’
మెలిజాపోడి కయ్ లెకి,మాములుమ్మొరి సమయుమ్జాఅయ్ లె
పొది, మొర గెల. 50ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి, జలె, పరలోకుమ్ తెంతొ
దొరుక్ జతి ఈంజయ్ పోడి, జలె, కిచొచ్క ఉత జా అసెస్ మెలె,
ఈంజయి పోడి, కో కవుల గే, మొరెల్ పొది సిచచ్ తిలి మొరున్తె గెతి
నాయ్. 51 పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత అయ్ లి జీవ్ దెతి పోడి ఆఁవివ్.
ఈంజయ్ పోడి కో కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
చెంగిల్ జివుల. జలె, ‘జోవయించి పాపుమ్ చి సిచచ్ జతి మొరున్తె
గెతు నాయ్, గని అంచి వరుమ్ నఙ రచిచ్ంచుప జతు’ మెన ఆఁవ్
కిచొచ్ పోడి దెయిందెమెలె, అంచి *ఆఁగ్”మెన సంగిలన్.

52యేసుజాసంగితికయ్,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ బమమ్జా,
“అమ్కతిరిసొఈంజొమానుస్జోచిఆఁగ్అమ్ క కీసి దెంక జయెదె?”
మెనఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొలటట్బెత్ తిల. 53జాకయ్యేసుజోవయింక,
“తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసిమెలె, ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి ఆఁగ్ తుమ్ నే కయ్ లె, అంచి లొఁయి తుమ్
నే పిలెల్, తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ జీవ్ తయె నాయ్. 54 అంచి ఆఁగ్ కో
కవుల గే, అంచి లొఁయి కో పివుల గే, దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి
జీవ్ జోవయింక దొరుక్ జా అసెస్, చి వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా ఆకర్ దీసిక,
జోవయింక జియడ, పరలోకుమ్ తె బెదయిందె. 55జాకయ్, అంచి
ఆఁగ్ ముకిక్మ్ జలి అనిన్మ్, అంచి లొఁయి ముకిక్మ్ జలి పితిసి
జయెదె. 56 కో అంచి ఆఁగ్ కతి రితి అంచి లొఁయి పితి రితి జతతి
గే,జోఅంచి పెటిట్ తతత్తి, చి ఆఁవ్ జోచి పెటిట్ తయిందె.

57 “జీవ్ తిలొ దేముడు అబొబ్ అంక ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లొ.
జోచి జీవ్ అంచి పెటిట్ అసెస్, చి జోచి జీవ్ కయ్ ఆఁవ్ జితసి. దసిస్
అంకయ్ కో కయ్ లి రితి జా అంక జోచి పెటిట్ తియనుల గే, అంచి
జీవ్ చి రిసొ జేఁవ్ కి జివుల. 58పరలోకుమ్ తెంతొఉతఅయ్ లిపోడి
ఈంజయి. తుమ్ చపూరుగ్ మ్ చ కయ్ లిరగుమ్నెంజె. గని,ఈంజయ్
* 6:51 6:51 ఈంజ లోకుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ జో అరిప్తుమ్ జంక తిలిస్ చి
రిసొ ‘అంచి ఆఁగ్ దెయిందె’మెనయేసు టాలి సంగితయ్.
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పోడియొకో కవుల గే, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జివుల”
మెన యేసు సికడల్న్. 59 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి జేఁవ్
యూదుల్ చి సబ గెరి ఇసిమెన సికడల్న్.

యేసు సంగిలి బోదనచి రిసొజో తెన్ బులుక ములిలిసి
60యేసుక ఇదిల్ నంపజా సిసుస్ల్ జంక దెరల్ మానుస్, జలె, జో

సంగిలిసి సూన కెర, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ బమమ్ జా, “జా కోడు
అలల్ర్ చి! జా కోడు కో సూనుల!” మెన సంగిల. 61 జో నిసానల్
సిసుస్ల్ కి అనామ్నుమ్ లటట్బ్ తతి మెన యేసు పెటిట్ జానిలన్, చి
“ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలిస్ చి రిసొ తుమ్ అనామ్నుమ్ జతసు గే? 62జలె,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఆఁవ్ అగెగ్ తిలిస్ తె అనెన్ వెగ
గెతిసి తుమ్ దెకిలె, కీస్ జసెత్! 63 జీవ్ తిలెకయ్ మానుస్ జియెదె.
జీవ్ నెంజిలె, ఆఁగ్ కామ్ క నెంజె. ముకిక్మ్ జలి ఆఁవ్ సంగిలి
జీవ్ కిచొచ్తె మెలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల కొడొతెయ్ అసెస్. 64 గని
తుమ్ చితె సగుమ్ జిన్ నంపజతినాయ్”మెనజోవయింక సంగిలన్.
జోవయింతె కో నంపజతి నాయ్ గే, అనెన్ పడొత్ క జోక మారసచి అతిత్
కో దెర దెయెదె గే,యేసు అగెగ్ తెంతొజానె. 65తెదొడిఅనెన్, “జాకయ్
‘దేముడు అబొబ్ జా సెకి దిలెకయ్, నెంజిలె కో కి అంక నంపజంక,
అంచితె జెంక నెతిరి’మెన తెదొడి సంగిలయ్”మెన సంగిలన్.

66 జలె, జా దీసి జో సంగిలిసి ఓరుస్ప జంక నెత కెర, జోవయించి
పటిట్ గెతె తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ అనామ్నుమ్ జా, ఒతత్ తెంతొ
జో తెన్ బులిత్ నాయ్. 67 జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, జో నిసానల్ బారజిన్
సిసుస్ల్ క యేసు, “తూమ్ కి అంక ముల దా ఉటట్ గెతె గే?” మెన
పుసిలన్. 68 “పబు, అమ్ అనెన్ కతెత్య్ గెచుచ్మ్ దే? దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదుక కీసి గే తుచయ్ కొడొతె సూనుక జతయ్, గని అనెన్
కతెత్య్ నాయ్. 69జాకయ్ ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ† కీసుత్ తుయి’
మెన తుకయ్ అమ్ నంపజా అసుస్మ్, కచితుమ్ జానుమ్” మెన
సీమోను పేతురు దయిరిమ్ తెన్ సంగిలన్.
† 6:69 6:69 దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొసొ,



యోహాను 6:70 xxxii యోహాను 7:7

70 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ క కిచొచ్ జాగర సంగిలన్ మెలె,
“తుమ్ బారజిన్ ఎతిక్క ఆఁవ్ నిసానల్య్, గెద. గని, తుమ్ చితె కి
సయ్ తాన్ చొ సేవ కెరొసొ ఎకిక్లొ అసెస్”మెన సంగిలన్. 71 కచి రిసొ
దసిస్ సంగిలొమెలె, సీమోను ఇసక్రియోతుమెలొఎకిక్లొచొయూదా
మెలొ పుతుత్ స్ చి రిసొ. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ , జేఁవ్ జోక మారి రిసొ,
విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ యూదా యేసుక దెర దెయెదె మెన తెదొడి
కియేసు జానె.

7
1జామదెనె,యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోకమారుక కోర్ పజా

అసిత్ మెనయేసు జానెచి రిసొ జోవయింక ముకిక్మ్ తిలియూదయ
పదేసిమ్ తె గెచెచ్ నాయ్, గని గలిలయ పాంతుమ్ తె బులెత్ తిలొ.
2 జలె, యూదుల్ చి అనెన్క్ పండుగు పాసి జా అయ్ లి. జాక
‘కుడియల్పండుగు’మెనుల. 3జలె,యేసుచబావుడిస్వొజోక కిచొచ్
మెల మెలె, “ఒతత్ తిల తుచ సిసుస్ల్ జల మానుస్ల్ దెకితి రిసొ,
ఈంజడొంగుర్ దేసిమ్ములదా, *యూదయపదేసిమ్ తె గెచచ్,తుచ
వెలెల్ల కమొ ఒతత్య్ కెరు. 4మెలె, ‘అంచి అదికారుమ్ మానుస్ల్
చినుతు’మెనఎకిక్లొచిఆసజలె,జోచకమొకోనెంజిల్ తెకెరెనాయ్.
ఒగగ్ర్ జిన్ తిలిస్ తె కెరెదె. తుయి వెలెల్ల కమొ కెరసి జలె, ఎతిక్జిన్
దెకితిరితిఒతత్ కెరు”మెనసికడుకదెరల్. 5జోచిఅయయ్స్ చిపెటిట్ జెరిమ్ల
ఈంజేఁవ్ బావుడిస్వొ కి జోక ‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ’మెన నంప కెరి నాయ్.
యేసు దిలి జబాబ్

6 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ గవురుమ్
జతి సమయుమ్ జెంక నేతయ్. తూమ్, మాతుమ్, కెదొద్డ్ తెదొడ్
గవురుమ్ జంక జతయ్. 7 జేఁవ్ కెరి రితి తూమ్ కి కెరసుచి రిసొ,
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ దెకుక నెతిరి, గని
* 7:3 7:3 ‘యూదయపదేసిమ్ తెగో’మెన కిచొచ్క సికడత్తిమెలె,యెరూసలేమ్పటున్మ్
చి దేముడుచి గుడి జయి పదేసిమి తవుల, చి పండుగ్ కమానుస్ల్ ఒతత్య్ బెర తవుల.
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జోవయించ కమొక ‘గరచ్’ మెన ఆఁవ్ తీరుప్ సంగితసిచి రిసొ అంక
విరోదుమ్ దెకితతి. 8 తుమి ఒతత్ గెచచ్ పండుగు కెర. ఆఁవ్ అపెప్చి
మటుట్ క ఈంజ పండుగ్ క గెచిచ్ నాయ్. ఆఁవ్ గెతి సమయుమ్పూరి
జెంక నేతయ్”మెన సంగ, 9యేసు గలిలయతెతా గెలొ.

కుడియల్ పండుగు కెరిస్ తెయేసు గెలిసి
10 జలె, జోవయించ బావుడిస్వొ పండుగ్ తె ఉటట్ గెలి ఇదిల్ పడొత్ ,

యేసు కి గెలన్. ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నాయ్, గని కో నేనిల్ రితి
గెలన్. 11జా మదెనె, పండుగ్ తె గెల యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
‘యేసు కేతె?’ మెన జోక చజితె తిల. 12 పెజల్ కి జోచి రిసొ
జోవయింతెన్ ఇనయింతెన్ లటట్బెత్ తిల. “జోచెంగిలొమానుస్”మెన
సగుమ్ జిన్ సంగితె తిలె, “నాయ్, పెజల్ క మోసిమ్ కెరయ్” మెన
అనెన్ సగుమ్ జిన్ సంగితె తిల. 13 గని వెలెల్లమానుస్ల్ క బియఁ కెర,
జోచి రిసొ కో ఎదారుద్ మ్ లటట్బిత్ నాయ్.

దేముడుచి గుడితెయేసు బోదన కెరిల్సి
14 జలె, సగుమ్ పండుగ్ కేడిల్ పొది, యేసు దేముడుచి గుడితె

గెచచ్, తెడి పెస, బోదన కెరుక దెరల్న్. 15 జోచి బోదన సూన కెర,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ “అమ్ చి తెన్ ఈంజొమానుస్ కెఁయ నే
సదు కెరెల్ కి,బలేతెలివితెన్బోదనకెరయ్, కీసి?” మెనఆచారిమ్తెన్
లటట్బనల్. 16జాచి రిసొయేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఆఁవ్ కెరి బోదన ఆఁవ్ ఉచరిల్సి నెంజె. ఈంజ అంక తెదయ్ లొసొచి
బోదన. 17అంక తెదయ్ లొసొచి ఇసుట్ మ్ రితి కెరుక కో కోర్ ప జవుల
గే, జెఁవివ్ అంచి బోదన సూనెల్, జేఁవ్ ‘దేముడు సికడిల్సి జయెదె గే,
నాయ్ మెలె, ఆఁవ్ ఉచరిల్సి జయెదె గే’ జోవయించి పెటిట్ చినుల.
18 గవురుమ్ ఆననుక ఆస జలస, జలె, జేఁవ్ జేఁవ్ చి ఉచరిల్సి
సికడుల. గని, జోక తెదయ్ లొసొచి గవురుమ్ దెకవుక ఆస జలొసొ
జలె, సతిత్మ్ చొ జయెదె,జోతె కిచొచ్ అబదుద్ మ్ తయెనాయ్.
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19“మోసేపూరుగ్ మ్ చొదేముడుచఆగన్ల్తుమ్ చిరిసొదేముడుచ
ఆగన్ల్ రెగడ్ దిలన్. గని ఒతత్ తిల ఆగన్ల్ రితి తుమ్ చితె కో కి
నిదానుమ్ కెరుస్ నాయ్. నెంజిలె, కిచొచ్క అంక మారుక కోర్ ప
జతసు?” మెన సంగిలన్. 20యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ తుక
“బూతుమ్ దెర అసెస్, కిచొచ్గె, చి దసిస్ సంగితసి! కో తుక మారుక
కోర్ ప జతతి?” మెన సంగిల.

21 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ జా సెలవ్ కడనిల్ దీసి జో
రోగిక చెంగిల్ కెరిల్ కామ్ కెరల్య్, చి ‘కామ్ కెర సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి
ఆగన్ పిటట్య్ లొ’ మెన తుమ్ ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ బమమ్ జతసు.
22తుమ్ఉచర. ‘తుమ్యూదుల్ క మునుస్బోద జెరిమ్లె,జోవయింక
దేముడుచొమానుస్ జవుస్’మెనసునన్తి కెరనుక,జోబోదక ఇదిలిస్
సుదిద్ కెర†మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొరెగిడొల్ , గెద. జాకారిమ్,జలె,మోసే
తెన్మొదొల్జలిసినెంజె. జోచికంటఅగెగ్చపూరుగ్ ల్ కి దసిస్ కెరె తిల.
గని సునన్తి కెర మెన ఆగన్ల్ తె రెగిడల్న్. జాకయ్, ఏక్ నాడు జెరమ్
అటుట్ పొదుల్ జలిసి సెలవ్ కడనిల్ దీసి సేడెల్, జా ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్
మెన, జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి,జాకామ్ కెరసు. 23జలె,
‘మోసేరెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తెన్,ఈంజ ఏక్ ఆగన్ పిటుట్ స్ నాయ్’
మెన సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్ మానుస్కి సునన్తి కెరుక జయెదె జలె,
సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి ఏక్ ఒండొయిమానుస్చి ఆఁగ్ చెంగిల్ కెరుక నెంజె
గె? 24 జలె, కిచొచ్ జవుస్ జరుగ్ జా తిలె, ఇసి గే దసిస్ గే డీసిలి రిసొ
‘ఆగన్ పిటిల్’ జవుస్, నాయ్ మెలె, ‘ఆగన్ పిటెట్ నాయ్’ రిత ఆగన్ల్ క
నంపజాఅసుస్స్. దసిస్,అరుద్ మ్నెంతె, కనాక్రుమ్నెంతెతీరుప్ కెరుక
పోన. ఆగన్చి అరుద్ మ్, జరుగ్ జలిస్ చి అరుద్ మ్, సరిగా ఉచర తీరుప్
కెర”మెన జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
యేసుచి రిసొఈంజొయి కీసుత్ గే

25 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ “ ‘జోకమారుమ’మెనవెలెల్లమానుస్ల్ కోర్ ప
† 7:22 7:22 సునన్తి
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జలొసొ ఈంజొయి, కిచొచ్గె. 26 గని, ఈందె, జోవయించి మొకెమ్
దయిరిమ్తెన్బోదన కెరయ్, గనిజోక ‘పోని’ కిమెంతినాయ్. జలె,
జోక ‘తెదయిందె’ మెన దేముడు సంగిలొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ ఈంజొయి’ మెన ఏక్ వేల అదికారుల్ క రుజుజ్ జా
అసెస్ గె? 27నాయ్, కిచొచ్గె. మెలె,ఈంజొమానుస్ కేనెతెంతొఅయ్ లొ
గే ‡జానుమ్. గని కీసుత్ అయ్ లెగిన, కేనె తెంతొ జెతయ్ గే కకక్ నేన్ తె
జయెనాయ్”మెనఉచర లటట్బనల్.

28జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసు జానిల్ రిసొ, దేముడుచి గుడితె బోదన కెరె
తిలి పొది, ఇసి మెన కేక్ గలన్. “ ‘జోక జానుమ్! జో కేనె తెంతొ
అయ్ లొ గే అమ్జానుమ్!’ మెన, అంచి రిసొ తుమ్ ఉచరసు జలె.
గని నేనుస్. ఆఁవ్ అఁవివ్ జెంక నాయ్. అంక తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్
తిలొసొ. జోకతుమ్నేనుస్. 29ఆఁవ్మాతుమ్,జోకజాని. కీసిమెలె,
ఆఁవ్ జోతె తెంతొ ఉత అయ్ లయ్. జొయియ్ అంక తెదయ్ లన్”మెన
సంగిలన్.

30 యేసు దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ “జోక జేలి
కెరుమ!” మెన ఉచరల్, గని జోక కో దెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
అబొబ్స్ తెజో గెతి సమయుమ్ తెదొడి జెంక నేతయ్.

31యేసుక వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ విరోదుమ్ జలెకి, మాములుమ్
పెజల్, జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోక నంపజల. “ఈంజొమానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్
వెలెల్ల కమొ కెరయ్. కీసుత్ మెలొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ అయ్ లె
ఇసి తయెదె. అనెన్ వెలెల్ల కమొ కెరుక కో తెరితి గే? ఈంజొ జొయియ్,
కిచొచ్గె”మెన నంపజల.

32 పెజల్ యేసుక నంపజలి రితి జా ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఇసి
తిరీమ్ లటట్బంతిసి పరిసయుయ్ల్ సూనల్చి రిసొ “జోక జేలి కెరుక
దెర జా!” మెన దేముడుచి గుడితెచ జమానుల్ క వెలెల్ల పూజరుల్ చి
పరిసయుయ్ల్ తెదయ్ ల.
‡ 7:27 7:27 ‘నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ అయ్ లొ’ మెన ఉచరతి. నేన కెర ‘జానుమ్’
మెంతతి గని పరలోకుమ్ తెంతొ అయ్ లొ గెద.
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33 జలె, జా మదెనె యేసు అనెన్ బోదన కెరె తా, “అనెన్ సగుమ్
దీసల్ తుమ్ చి తెన్ తయిందె, చి తెదొడ్ క అంక తెదయ్ లొసొతెఅనెన్
ఉటట్ గెచిచ్ందె. 34 ఆఁవ్ ఉటట్ గెలి పడొత్ తుమ్ అంక చజితె, గని
అంచితె పాఁవుక నెతురుస్. ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే, తుమ్ ఒతత్ జెంక
నెతురుస్” మెన సంగిలన్. 35జాకయ్యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “అమ్ నే పాఁవితి రితి ఈంజొ కేనె గెచెచ్దె? గీకు
దేసిమి తిల చెదురప్ జల అమ్ చయూదుల్ తె గెచచ్, గీసు దేసుమ్ చ
సుదల్ క బోదన కెరెదె గే? 36 నాయ్ మెలె, ‘తుమ్ అంక చజిలె కి
అంచితె పాఁవుక నెతురుస్’ మెన ‘కేనె తయిందె గే, తుమ్ ఒతత్ జెంక
నెతురుస్’మెన కిచొచ్క సంగిలన్?” మెన లటట్బనుక దెరల్.

37జా పండుగ్ చి ఆకర్ దీసి అయ్ లి. జాక ‘వెలొల్ దీసి’ మెనుల.
జాదీసి, ఎతిక్జిన్ బెర తిలిస్ తెయేసు టీఁవజా, ఇసిమెన కేక్ గలన్.
“కకక్ జలెకు తాన్ కెరెల్, అంచితె జా పివుసు. 38 కో అంక పూరి
నంపజవుల గే, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి రితి,
జోచిపెటిట్ తెడిఊంటపుటిల్ రితిజా,జీవ్దెతొపానిజోచిఆతమ్ చెంగిల్

కెరె తయెదె”
మెన, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితియేసు సంగిలన్.

39 ‘జీవ్ దెతొ పాని’ మెన కిచొచ్చి గురుక సంగిలన్ మెలె,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి గురుకయ్. యేసు మొర దేముడు
అబొబ్స్ తె అనెన్ గెలె, జోక కో నంపజా తవుల గే, జోచి జా ఆతమ్
జోవయించి పెటిట్ జెయెదె. జలె, యేసు తెదొడి అబొబ్స్ తె అనెన్
గెచుచ్క, గవురుమ్ జంక, నేతయ్ చి రిసొ, జో సంగిలి జా ఆతమ్ తిలిసి
తెదొడి జరుగ్ జంక నేతయ్.

40 యేసు దసిస్ బోదన కెరికయ్, సూన కెర జోచి రిసొ పెజల్
సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెలమెలె, “ ‘తెదయిందె’మెన దేముడు సంగిలొ
జోచ కబురుల్ సంగుక జెంక తిలొసొఈంజొ నిజుమ్జాతయెదె”మెన
సంగిల. 41గనిఅనెన్సగుమ్ జిన్ “తెదయిందెమెనదేముడుసంగిలొ
కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జా తయెదె” మెల, గని “నెంజె. ఈంజొ
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గలిలయపాంతుమ్ చొమానుస్. కీసుత్ ,జలె, గలిలయతెజెరుమ్క నెంజె.
42ఈందె, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ రితి, అమ్ చొ రానొ జలొ దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె కీసుత్ జెరెమ్దె. దావీదుచి గాఁవ్ బేతెల్హేమ్.
ఒతత్య్ జో జెరుమ్క అసెస్. దసిస్ జలె ఈంజొ కీసుత్ జయె §నాయ్”
మెన సంగిల. 43దసిస్ జతికయ్,జోచి రిసొ పెజల్ దొనిన్ మెనుస్ జల.
44జోవయింతెన్ సగుమ్ జిన్ “జోక జేలి కెరు!” మెనకోర్ ప జల. గని
జోక దెరుక మెన కో చడితి కి *నాయ్.
దేముడుచి గుడిచ అదికారుల్ కోపుమ్ జలిసి

45 తెదొడి, జోక దెరి రిసొ గెచచ్ తిల జమానుల్ వెలెల్ల పూజరుల్ చి
పరిసయుయ్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ అయ్ ల. జెతికయ్, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్,
పూజరుల్ , “కిచొచ్క జోక దెర ఆనుస్ నాయ్?” మెన గోల కెరల్. 46 గోల
కెరికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ , “కేన్ మానుస్ కెఁయ తెదిద్ చెంగిల్ చి బోదన
సంగె నాయ్” మెన సాచి సంగిల. 47 పరిసయుయ్ల్ కోపుమ్ జా
జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె, “తూమ్ కి జోచ కొడొక మోసిమ్
జలదు గే? 48 అమ్ పరిసయుయ్ల్ తె జవుస్, అమ్ చ అదికారుల్ తె
జవుస్ కో జలెకు జోక నంపజా అసుస్మ్ గే? నాయ్, గెద. దసిస్ జలె,
తూమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుక? 49మాములుమ్ ఈంజేఁవ్ పెజల్
నంప కెర అసిత్, గని మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ నేన్ తి జేఁవ్ క
కిచొచ్ పునిన్మ్ నాయ్, దేముడుక నేన్ తి” మెన పెజల్ నంపజలిస్ క
వెలెల్లమానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగిల.

50 యేసుతె అగెగ్ రాతి లుంకచోరు కిచొచ్గె పుసుక గెచచ్ తిలొ
నీకొదేమొ మెలొ పరిసయుయ్డు, జలె, జో వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అసెస్.
51అనెన్ తిల జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క జో, జలె, “కేన్ జలెకుమానుస్క

§ 7:42 7:42 నిజుమి బేతెల్హేమ్ తె, దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్; మతత్యి 1:1,
2:1; గని నేన కెర దసిస్మెల. * 7:44 7:44జోఅబొబ్స్ తెఅనెన్ గెతి సమయుమ్జంక
నేతయ్ చి రిసొ దెరుక నెతిరల్. అనెన్ సగుమ్ సుటుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ అలల్ర్ కెరుక ఉచరెల్
కి, నెతిరల్; లూకా 4:29-30,యోహాను 7:30, 8:20. జోవయించి సమయుమ్ జా అయ్ లి
పొది జేఁవ్ దెరుక జో ఒపప్నొల్ ;మతత్యి 26:53-54,మారుక్ 14:41,యోహాను 18:4, 6.
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నేరిమ్ వయడ తిలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి
రితి జో మానుస్ సంగన్ తి సాచి నే సూన్ తె అగెగ్, జో కిచొచ్ కెరొల్
గే నాయ్ గే, రుజుజ్ నే దెకయ్ తె అగెగ్ జోక తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక
అమ్ చి తెన్ నాయిమ్ గే? నాయ్, గెద” మెన జాగర సంగిలన్.
52 జేఁవ్ అనెన్ పండితుల్ నీకొదేమొక కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె,
“తూయి కి గలిలయచొ గే, చి జోచి పచెచ్నచి కోడు తుయి సంగితసి?
దేముడుచి కొడొ సరిగా సదు కెరు, చి దేముడుచ కబురుల్ సంగితస కో
కి †గలిలయతె జెరిమ్తి నాయ్మెన దెకితె”మెన సంగిల.

53తెదొడి ఎతిక్జిన్ జోవయించ గెరలె ఉటట్ గెల.

8
వెలెల్లమానుస్ల్ తేర్ బోదక దెరయేసుతె కడ ఆనిల్సి

1 *యేసు, దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా, జేఁవ్ చి మొకెమ్ తిలి
†ఒలీవమెటట్య్ ఎకిక్లొ గెలన్. 2చి రాత్పాయితికయ్, దేముడుచి
గుడితె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లొ. అయ్ లె, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అయ్ ల, చి
జో వెస కెర, జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్. 3యేసు బోదన కెరె
తతికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్,
బెద జా, ఏక్ తేర్ బోదక కడ ఆనల్. జా తేర్ బోద లంజె జతె తతికయ్,
దెర తిల. జలె, బెర తిలమానుస్ల్ చి నెడిమిజాక టీఁవడల్. 4యేసుక
కిచొచ్ మెల మెలె, “గురుబాబు ఈంజ తేర్ బోద లంజె జతె తతికయ్,
దెరల్. 5 ‘ఇస లంజె జలసక పతల్ తెన్ పెట మారుక అసెస్’ మెన
అమ్ చొమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ తె అమ్ క
ఆగన్ దిలన్. జలె, ఈంజ తేర్ బోదచి రిసొ తూయి కిచొచ్ తీరుప్
సంగితె?” మెనయేసుకపుసిల. 6 కిచొచ్క దసిస్పుసిలమెలె,జోకిచొచ్
† 7:52 7:52 గని గలిలయతె జెరెమ్ నాయ్, యూదయ పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె
జెరిమ్లన్, గెద. * 8:1 8:1 యోహానుచి సాచి రెగిడల్ గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్
సగుమ్పుసత్కల్ తెఈంజమతెత్లితయెనాయ్. నెంజిలె,వేరతెతయెదె. సగుమ్ తెయోహాను
2:25చి పడొత్ తయెదె. † 8:1 8:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తవుల, చి ఇసి నావ్
తయెదె.
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జవుస్ తపుప్ సంగిలె, నేరిమ్ వయడుమ! మెన దసిస్ కెరల్. యేసు
మాతుమ్, వంపొజా, బుఁయెయ్ఊంటి తెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

7 జేఁవ్ జోక పుసుక ములితి నాయ్ చి రిసొ యేసు టీఁవ,
జోవయింక, “తుమ్ చితె కో కిచొచ్ పాపుమ్ నే కెర తయెదె గే, జొయియ్
తొలితొ చి పతుత్ రు జాక గలుక జయెదె” మెన సంగిలన్. 8 చి అనెన్
వంపొజా, బుఁయెయ్ అనెన్ కిచొచ్గె రెగిడల్న్.

9జలె, జో సంగిలిసి ఎతిక్జిన్ సూన అరుద్ మ్ కెరన, తొలితొ వెలెల్ల
మానుస్ల్, పడొత్ ఎతిక్జిన్ ఎకిక్లొచి పటిట్ ఎకిక్లొ వరస్ తెన్ బార్ జా,
ఉటట్ గెల, చి టీఁవ తిలి జా తేర్ బోదక పిటట్వ, యేసు ఎకిక్లొ ఒతత్
తిలొ. 10జలె, యేసు అనెన్ ఉపిప్రి దెక, జా తేర్ బోదక, “అమమ్, కేతె
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్? కో తుక నేరిమ్ వయడిత్ నాయ్?” మెన సంగితికయ్,
11జాతేర్ బోదయేసుక, “బాబు,కోయినాయ్!” మెనసంగిలి. తెదొడి
యేసుజాక, “ఆఁవ్ కి తుక నేరిమ్వయడినాయ్. తుయిగో,చిఅపెప్
తెంతొపాపుమ్ నే కెరె జి!” మెన సంగ తెదవ దిలన్.

“ఈంజలోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్”
12అనెన్క్ సుటుట్ యేసు బోదన కెరె తతిత్కయ్ కిచొచ్ మెన సంగిలన్

మెలె, “ఈంజ లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్. కో అంచి పటిట్
ఇండుల గే,అందర్ తె తిలి రితి అందర్ బుదిద్ ఇండితినాయ్, గని జీవ్
దెతి ఉజిడి జోవయింక దొరుక్ జా జోవయించి పెటిట్ తయెదె” మెన
సంగిలన్. 13జో దసిస్ సంగితికయ్, పరిసయుయ్ల్ జోక, “తుచి రిసొ
తుయిసాచి సంగితసి; తుచి సాచి సతిత్మ్ చి నెంజె”మెన సంగిల.

14 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగనెల్ కి, అంచి
సాచి సతిత్మి. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ కేనె తెంతొ అయ్ లయ్ గే, కేనె అనెన్
గెతసి గే, ఆఁవ్ జాని గని కేనె తెంతొ ఆఁవ్ అయ్ లయ్ గే, కేనె గెతసి
గే, తూమ్ నేనుస్. 15తూమ్ అఁవివ్ కెరమానుస్ ఉచరి రగుమ్ తీరుప్
కెరసు, గని ఆఁవ్ అపెప్చిమటుట్ క కకక్ తీరుప్ కెరి నాయ్. 16 గని ఆఁవ్
తీరుప్ కెరుక జలె, అంచి తీరుప్ సతిత్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
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అఁవివ్ కెర కి ఎకిక్లొ కి తీరుప్ కెరి నాయ్. ఆఁవ్, అంక తెదయ్ లొసొ
తెనిన్ తీరుప్ కెరుమ్ దే.

17 “ ‘కో దొగుల ఎతిక్ రితి సాచి సంగుల గే, జా సాచి సతిత్మ్ చి
జయెదె’ మెన తుమ్ చిమోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
‡ఆగన్ల్ తె రెగడ్ అసెస్. 18 జలె, ఆఁవ్ సొంత సాచి సంగితసి, చి అంక
తెదయ్ లొఅబొబ్ కిఅంచిరితిఎకిక్ రితిసాచిసంగితయ్”మెనవెలెల్ల
మానుస్ల్ కయేసు జబాబ్ దిలన్.

19జేఁవ్ జోక, “అబొబ్ది కేతె?” మెనపుసిల. పుసితికయ్, యేసు
జోవయింక, “తుమ్ అంక నేనుస్. అంచొ అబొబ్క కి నేనుస్. అంకయ్
జాన్ తదు జలె, అబొబ్క కి జాన్ తదు”మెన సంగిలన్.

20 బోదన కెర కెర ఇసి సంగిలి పొది యేసు కేనె తిలన్ మెలె,
దేముడుచి గుడితెచి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ తిలి గదితె తిలన్. గనిజోక జేలి
కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జో దేముడు అబొబ్స్ తె గెతి సమయుమ్
జంక నేతయ్.

21జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసుఅనెన్, “ఆఁవ్ఉటట్ గెచిచ్ందె. ఉటట్
గెలె, తుమ్ అంక చజిలె కి, తుమ్ చ పాపల్ తెనిన్ మొర గెతె. మొర
గెలె, ఆఁవ్ గెతిస్ తె తుమ్ జెంక నెతురుస్”మెన సంగిలన్.

22యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ కిచొచ్
మెలమెలె, “ ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తెతుమ్జెంక నెతురుస్’మెనజోసంగిలిసి
కిచొచ్క? జో అతయ్ కెరన ఎటొట్ తొ గెచెచ్దె గే?” మెన లటట్బనల్, 23 జలె,
యేసు జోవయింక, “తుమి ఎటొట్ చ మానుస్ల్, ఆఁవ్ ఉపిప్ర్ తెంతొచొ
మానుస్. తూమ్ఈంజలోకుమ్ చకమొకెరస,ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ చొ
మానుస్ నెంజి. 24 ‘తుమ్ చపాపల్తెనిన్మొర గెతె’మెలయ్. కిచొచ్క
మెలె ‘దేముడు తెదయ్ లొకీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ,ఈంజొయి’మెన
‡ 8:17 8:17 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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అంక తుమ్ నే నంపజలె, నిజుమి తుమ్ చ పాపల్ తెన్ మొర గెతె,
పాపుమ్ తె గెతె”మెన సంగిలన్.

25 జోక, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక “తుయి కొనొస్?” మెన
పుసిల. యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కొనొస్ జయిందె గే ఆఁవ్ తుమ్ క
అగెగ్ తెంతొ సంగితసి గెద, జొయియ్ ఆఁవ్. 26 తుమ్ చి రిసొ, తుమ్
కెర కమొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ తీరుప్ సంగుక జయెదె. గని అంక
తెదయ్ లొసొ సతిత్మ్ చొ, చి లోకుమ్ చక ఆఁవ్ సూనయ్ తిసి కిచొచ్
మెలె, అంక తెదయ్ లొసొతెయిఆఁవ్ సూనిల్సి”మెన సంగిలన్.

27 గని, ‘తెదయ్ లొసొ’మెన దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ సంగితయ్
మెనవెలెల్లమానుస్ల్అరుద్ మ్ కెరంతినాయ్,చి రిసొ 28యేసుఅనెన్,
“ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్టీఁవడెత్. టీఁవడెల్,అంక
‘జొయియ్’మెనపడొత్ క చినితె. తెదొడ్ క అంక ‘జోఅఁవివ్ కెరిల్సి కిచొచ్య్
నాయ్, గని దేముడు అబొబ్సి సికడిల్ రితి కెరె తతత్య్’ మెన అంచి
రిసొఅరుద్ మ్ కెరంతె. 29అంక తెదయ్ లొసొఅంక తోడు అసెస్,అంచి
తెన్ అసెస్. జో కెఁయఅంకములెనాయ్. కిచొచ్కమెలె, ఆఁవ్ కెఁయఁక
తెఁయఁకజోచిఇసుట్ మ్ రితి కెరసి”మెనసంగిలన్. 30జోదసిస్ సంగితె
తతికయ్, ఒతత్ తిలసతె ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింక నంపజా గెల.
జోక నంప కెరుక దెరల్సకయేసు బోదన కెరిల్సి

31 జోక నంపజంక దెరల్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు తెదొడి, “ఆఁవ్
సంగిలి రితి ఇండితె తసెత్ జలె, నిజుమి అంచ సిసుస్ల్ జసెత్. 32 చి
సతిత్మ్ జాన్ తె, చి జా సతిత్మ్ తుమ్ క విడద్ల్ కెరెదె” మెన సంగిలన్.
33 గని, విడద్ల్ జతిసిక మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జితిస్ చి
అరుద్ మ్జేఁవ్ కెరన,జోక “ఆమ్అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొచిసేకుమ్ తెచ
మానుస్ల్ చిరిసొ, కకక్ కి కెఁయకిగొతిమానుస్ల్జమునాయ్. జాకయ్
‘విడద్ల్ జసెత్’ మెన తుయి కిచొచ్క అమ్ క సంగిలది?” మెన బమమ్ జా
పుసిల. 34యేసుజోవయింక, “తుమ్ కఆఁవ్నిజుమికచితుమ్కిచొచ్
సంగితసి మెలె, కో కిచొచ్ పాపుమ్ కెరుల గే, పాపుమ్ క గొతిమానుస్ల్
జా అసిత్. 35గొతిమానుస్ల్, జలె, సావుకరిచొ గేరు కెఁయఁక తెఁయఁక
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తంకజోవయింక సెలవ్నాయ్. గని,సావుకరిచొసొంతపుతుత్ సి జలె,
కెఁయఁక తెఁయఁక అబొబ్స్ చి గెరి తయెదె. 36 తుమ్ కెర పాపల్ క
తుమ్ దెరున్ సేడిల్సి తెంతొ దేముడుచొపుతుత్ సి తుమ్ క విడద్ల్ కెరెల్గిన,
నిజుమి విడద్ల్ జసెత్.

37 “అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె తుమ్ జెరమ్ అసుస్స్ మెన
జాని, గని జోచి సెకుమ్ తె తుమ్ జెరిమ్లెకి, అంచి కొడొ తుమ్ చి పెటిట్
తియనుక నెసుస్ చి రిసొ,అంకమారుక కోర్ పజాఅసుస్స్. 38అంచొ
అబొబ్తె ఆఁవ్ దెకిలిస్ క ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. తూమ్ మాతుమ్,
తుమ్ చొయ్అబొబ్ది సంగిలిసి కెరసు”మెనవెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు
సంగిలన్.

39 యేసు ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక,
“అబాహామ్అమ్ చొఅబొబ్!” మెనసంగిలచి రిసొయేసుజోవయింక
అనెన్, “తుమ్అబాహామ్ చబోదల్ జతదు జలె,అబాహామ్ కెరల్ కమొ
తూమ్ కి కెరదు. 40 దేముడుతె ఆఁవ్ సూనిల్ సతిత్మ్ తుమ్ క ఆఁవ్
సంగ అసిస్, గని అపెప్ అంక మారుక తుమ్ కోర్ ప జా అసుస్స్.
అబాహామ్ దసిస్ కెరె నాయ్. 41 గని తుమ్ చొ సొంత అబొబ్ది కెరల్
కమొ తుమ్ కెరసు” మెన సంగిలన్. జేఁవ్ జోక “ఆమ్ లంజెపెటిట్
జెరిమ్లస నెంజుమ్. అమ్ క ఎకిక్లొ అబొబ్ జయెదె, మెలె, దేముడు”
మెన సంగిల.

42 యేసు జోవయింక, “దేముడు తుమ్ చొ అబొబ్ది జతొ జలె,
తుమ్ అంకయ్ పేమ కెరదు. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ జోచి పెటిట్ తా జోతె
తెంతొ బార్ జా ఉటట్ అయ్ లయ్. ఆఁవ్ అఁవివ్ జెంక నాయ్, జొయియ్
అంక తెదయ్ లొ. 43 ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్ కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్? కిచొచ్క మెలె, అంచ కొడొతెచి సతిత్మ్ తుమ్ క అలల్ర్ కెరయ్,
చి సూనుక ఓరుస్ప జంక నెతురుస్. 44తుమ్ చొ అబొబ్ది సయ్ తాన్.
తుమ్ జోచమానుస్ల్ జా, జో కీసొచొ గే, తూమ్ కి దసస్చ. తుమ్ చొ
అబొబ్ద్ చ ఆసల్ తీరుస్ప కెరుక తుమ్ కోర్ ప జా అసుస్స్. మొదొల్
తెంతొ జో కూని కెరొసొ. సతిత్మ్, జోతె, ఎదిలి కి బెదితి నాయ్. జోతె
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కిచొచ్ సతిత్మ్ కినాయ్. జోఅబదుద్ మ్ సంగుక,జోచిసొంతఅబదుద్ మ్
జొయియ్ లటట్బెదె. జో పూరి అబదుద్ మ్ చొ. జో అబబ్దల్ క అబొబ్సి.
45జాకయ్, ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసిచి రిసొ, ఆఁవ్ సంగితిసి తుమ్
నంప కెరుస్ నాయ్. 46 ఆఁవ్ కెఁయయ్ కేన్ పాపుమ్ కెరల్య్ గే, చి
తుమ్ తె కో అంక ‘అబదుద్ మ్ చొ’ మెన సాచి సంగుక జయెదె? కెఁయ
కేన్ పాపుమ్ కెరి నాయ్, చి కో కి దసిస్ సాచి సంగుక నెతురుస్. జలె,
ఆఁవ్ సతిత్మ్ సంగితసి జలె, తుమ్ అంక కిచొచ్క నంప కెరుస్ నాయ్?
తుమ్ ఉచర. 47 దేముడుచ మానుస్ల్ కో జవుల గే, జో దేముడుచ
కొడొ సూనుల. తూమ్ కిచొచ్క జోవయించ కొడొ సూన్ సు నాయ్మెలె.
తుమ్జోవయించమానుస్ల్నెంజుసు”మెనవెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు
సంగిలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పతల్ గలమారుక ఉచరిల్సి

48 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్, జలె, జోక “§సమరయ
సుదొ జసెత్, చి తుక బూతుమ్ దెర అసెస్ మెన అమ్ ఉచరిసి సతిత్మ్,
కిచొచ్గె”మెనసంగిల. 49జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసుజోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంక బూతుమ్ దెరె నాయ్. ఆఁవ్,
మాతుమ్, దేముడు అబొబ్క గవురుమ్ కెరసి, గని తూమ్ అంకయ్
గవురుమ్ కెరుస్ నాయ్. 50అంచి రిసొ అంక గవురుమ్ నాయ్. గని
అంక గవురుమ్ కెరొ ఎకిక్లొ అసెస్. జొయియ్ అంచి రిసొ తుమ్ చి రిసొ
తీరుప్ కెర సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయెదె.

51 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ నిజుమి కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక కి *మొరి నాయ్” మెన
సంగిలన్. 52 దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక కిచొచ్
మెలమెలె, “అపెప్ రుజుజ్ అయ్ లి. నిజుమితుక బూతుమ్ దెర అసెస్.
అబాహామ్ మొర గెలన్. దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ మ్ చ కి
§ 8:48 8:48 యూదుల్ తెన్ ఎకిక్లొక ‘సమరయ సుదొ’ మెలె, ‘సూనొ’ మెలి రితి
నిసాక్రుమ్కోడు జయెదె. సమరయసుదొమెలెసమరయపదేసిమ్ చొమానుస్. * 8:51
8:51 నెంజిలె ‘మొరున్ దెకితి నాయ్’.
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మొర గెల, గని ‘అంచ కొడొ కో నిదానుమ్ కెరుల గే, కెఁయఁక †మొరి
నాయ్’ మెన తుయి సంగితసి! 53అమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ చి
కంట తుయి వెలొల్ గే? జోమొర గెలొ. దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
కి మొర గెల. తుయి కొనొస్ మెన సంగితసి? సంగు!” మెనయేసుక
పుసిల.

54 జలె, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ సొంత గవురుమ్ సంగనెల్గిన,
అంచి గవురుమ్ ఆరిచి. జలె, ‘అమ్ చొ దేముడు’ మెన అంచొ
అబొబ్చి రిసొ తుమ్ సంగితసు. జొయియ్ అంక గవురుమ్ కెరయ్.
55 గని జోక తుమ్ అగెగ్ తెంతొ నేనుస్. ఆఁవ్, మాతుమ్, జోక
జాని. ‘జోక నేని’ మెన ఆఁవ్ ఏక్ వేల సంగితయ్ జలె, తుమ్ చి
రితి అబదుద్ మ్ చొ జతయ్. గని, నిజుమి జోక జాని, చి జోచి కోడు
నిదానుమ్కెరసి. 56ఆఁవ్ఈంజలోకుమ్ తెజెరమ్ తతిదీసిదెకుకమెన
తుమ్ చొపూరుగ్ మ్ చొఅబాహామ్,జలె,ఆసతెన్తిలన్. జలె,అబొబ్సి
జలొదేముడుచిసెలవ్తెన్ ‡దెకిలన్,చిసరద్సంతోసుమ్జలన్”మెన
యేసు సంగిలన్.

57 యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక, “తుక యాబయ్
వెరుస్ల్ జంక నేతయ్. దసిస్ జలె, తుయి పూరుగ్ మ్ చొ అబాహామ్ క
కీసి దెక తసెత్! §నెంజిలె జో తుక దెక తయెదె గే? బెదె నాయ్!”
మెన సంగిల, 58 చి యేసు, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసి మెలె, అబాహామ్ నే జెరిమ్తె అగెగ్ తెంతొ ఆఁవివ్ తిలయ్,
అసిస్” మెన సంగిలన్. 59 జో దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడు తెన్
సమమ్ందుమ్ సంగితయ్, జా వెలిల్ పాపుమ్’ మెన ఉచర, యేసుక
పతల్ తెన్ పెట మారుక మెన, వెలెల్ల మానుస్ల్ పతల్ వెంటల్ , గని
యేసు నే దెకయ్ జతె, దేముడుచి గుడి తెంతొబార్జా, ఉటట్ గెలన్.

† 8:52 8:52 నెంజిలె ‘మొరున్ చకితినాయ్’. ‡ 8:56 8:56 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొ
దేముడు దెకయ్ లిసివన్తె దెకిలన్, కిచొచ్గె. § 8:57 8:57ఈంజమతెత్లి గీకుబాసతెన్
తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘నెంజిలె’ తెంతొ ‘తయెదె గె?’ ఎదచి కోడు తయెనాయ్.
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గుడిడ్ జా జెరిమ్లొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
1 పడొత్ యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెతె తిలి పొది, జెరుమ్న్

తెన్ గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక దెకిల. 2జోక దెక కెర, యేసుచ సిసుస్ల్
కిచొచ్ పుసిల మెలె, “గురుబాబు, ఈంజొమానుస్ గుడిడ్ జెరిమ్లిసి జోచి
పాపుమ్ చి రిసొ గే, అయయ్స్ అబొబ్స్ చి పాపుమ్ చి రిసొ గే?” మెన
పుసిల. 3యేసుజోవయింక, “ఈంజొపాపుమ్కెరిల్సి నెంజె,అయయ్స్
అబొబ్స్ పాపుమ్ కెరిల్సి కి నెంజె. జలె, ఇనెన్క చెంగిల్ కెరిస్ తెన్
దేముడుచి గవురుమ్ జోచితె దెకయ్ జతి రిసొయి దసిస్ జెరిమ్లన్.
4 మెదెద్న్ తిలి రితి మదెనె, అంక తెదయ్ లొసొచ కమొ ఆమ్ కెరె
తంకయ్. కిచొచ్క ‘మెదెద్న్’మెలయ్మెలె,అందర్అయ్ లె, కో కికామ్
కెరుక నెంజె. 5ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఇసి బులెత్ తిలి మదెనె ఈంజ
లోకుమ్ చక దొరుక్ జలి ఉజిడి ఆఁవివ్ జతసి” మెన యేసు బోదన
కెరల్న్.

6యేసు దసిస్ సంగితె తా కిచొచ్ గురు కెరల్న్ మెలె, బుఁయెయ్ తుంక
బురద్ కెర, జా బురద్ జోమానుస్చ అంకివొతె గాఁస దా, 7జోక “తుయి
గెచచ్ సిలోయమ్ మెంతి వెలొల్ కుండితె దోవను” మెన సంగిలన్. జా
సిలోయమ్ మెంతి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయ్ లిసి’. జలె,
యేసు సంగిలి రితి జోమానుస్ ఒతత్ గెచచ్, దోవన కెర, అంకివొ దెకయ్
జా, ఉటట్ అయ్ లన్.

8 జో దసిస్ చెంగిల్ జా ఉటట్ జెతికయ్, జోచి గఁవివ్చ మానుస్ల్,
జో అగెగ్ బిచిచ్మ్ నఙితె తిలిసి దెక తిల అనెన్ సగుమ్ జిన్ కిచొచ్ మెన
లటట్బనల్ మెలె, “ఈంజొయి అగెగ్ బిచిచ్మ్ నఙ నఙ రోజుక వటెట్ వెస
తిలొసొ, కిచొచ్గె”మెనలటట్బంతెతిల. 9సగుమ్ జిన్ “జొయియ్”మెన
సంగిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్ “నెంజె, గనిజోచిపోలికచొమానుస్”మెన
సంగిల. గని జో “ఆఁవ్ జొయియ్!” మెన సంగిలన్.
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10జేఁవ్ పెజల్, జలె,జోమానుస్క, “జలె, కీసి జా అపెప్ దెకితసి?”
మెన ఆచారిమ్ జా పుసిల. 11 జో మానుస్ జోవయింక, “యేసు
మెంతొ జోమానుస్ బురద్ కెర అంచ అంకివొతె గాఁస దా, తుయి గెచచ్
సిలోయమ్ వెలొల్ కుండితె దోవను! మెన అంక సంగిలన్. ఆఁవ్ గెచచ్
దోవనల్య్, చి అంకివొ డీసిల!” మెన సాచి సంగిలొ. 12 “జో అపెప్
కేతె?” మెన జేఁవ్ జోక పుసిల, చి “ఆఁవ్ నేని”మెనజో సంగిలన్.

పండితుల్ గుడిడ్ మానుస్క పరిచచ్ కెరిల్సి
13జోగుడిడ్ జాజెరిమ్లొసొకపెజల్పరిసయుయ్ల్ తెకడనిల. 14జలె,

యేసు బురద్ కెర జోచ అంకివొతె గాఁస చెంగిల్ కెరిల్ దీసి కేన్ దీసి మెలె,
జోవయించి బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి. 15జాకయ్, పరిసయుయ్ల్ కి
“తుక అంకివొ డీసయ్ లిసి కీసి జరుగ్ జలి?” మెన పరిచచ్ కెరల్. చి జో
మానుస్ జోవయింక, “జో బురద్ అంచ అంకివొతె గాఁసిలన్, చి ఆఁవ్
దోవనల్య్, చి అపెప్ దెకితసి” మెన సంగిలన్. 16 పరిసయుయ్ల్ తె
సగుమ్ జిన్ “జోమానుస్ దేముడుతె తెంతొఅయ్ లొసొనెంజె. కిచొచ్క
మెలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి పిటట్వన్ తయ్” మెన యేసుచి రిసొ తీరుప్
సంగిల. గని అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పాపుమ్ కెరొ మానుస్, జలె,
దేముడుచి అదికారుమ్ దెకయ్ త గురుల్ కెరుక నెతిరొ” మెల, చి
దొనిన్ జటుల్ జల. 17జాకయ్, జో గుడిడ్ మానుస్క కిచొచ్ మెన అనెన్
పరిచచ్ కెరల్ మెలె, “జోతుక అంకివొ డీసయ్ లి రిసొ, తుయిజోచి రిసొ
కిచొచ్ ఉచరసి?” మెన పుసిల. జో జోవయింక “దేముడుచ కబురుల్
సంగితొ ఎకిక్లొ జయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

18జో ‘నిజుమ్అగెగ్ గుడిడ్ తిలొ,చిచెంగిల్జలొ’మెన,యూదుల్ చ
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ మొదొల్ క నంప కెరి నాయ్ చి రిసొ జోచ
అయయ్స్అబొబ్స్ క బుకారల్. 19 బుకారా కెర, జోవయింక “ఈంజొ
తుమ్ చొ పుతుత్ ది గే? జెరిమ్ల్ తెంతొ గుడిడ్ తిలొ గే? దసిస్ జలె, కీసి
జాఅపెప్ దెకితయ్?” మెనపుసిల. 20అయయ్స్అబొబ్సి కిచొచ్ జబాబ్
దిలమెలె, “ ‘ఈంజొఅమ్ చొపుతుత్ ’మెన, ‘ఈంజొగుడిడ్ జాజెరిమ్లన్’
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మెన జానుమ్. 21 గని అంకివొ అపెప్ డీసిలిసి కీసి జరుగ్ జలి గే, కో
జోచ అంకివొ చెంగిల్ కెరల్న్ గే, నేనుమ్. జోక తుమ్ పుస దెక. జో
ఉబెడొబోద గెద? జొయియ్ సంగెదె” మెన జబాబ్ దిల. 22 అయయ్సి
అబొబ్సి కిచొచ్క దసిస్ మెల మెలె, వెలొల్ మానుస్క బితె తిల. కిచొచ్క
మెలె,యేసుక ‘దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన కో
జలెకు ఒపప్నెల్,జోవయింకసబగేర్తెంతొఉదడగెలుకఅసెస్,చిఅనెన్
కెఁయఁక కి పెసడుక జయె నాయ్ మెన వెలెల్ల మానుస్ల్ అగెగ్ తెంతొ
ఉచర అసిత్. 23జాకయ్, “జో ఉబెడొబోద. జోకయ్ పుస!” మెన
అయయ్స్ అబొబ్సి సంగ తిల.

24జాకయ్ తెదొడి, గుడిడ్ జా జెరమ్ తిలొ జో మానుస్క జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ అనెన్క్ సుటుట్ బుకారా కెర జోక కిచొచ్ మెల మెలె, “జో
యేసు పాపుమ్ కెరొల్సొమెన ఆమ్జానుమ్. జాకయ్, తుయి చెంగిల్
జలిస్ చి రిసొ దేముడుక గవురుమ్ కెరు, గనిజోయేసుకపోని”మెన
ఆటంకుమ్ కెరల్. 25 గని జేఁవ్ దసిస్ సంగిలే కి, జో జోవయింక, “జో
పాపుమ్కెరొల్సొ గే నెంజె గే ఆఁవ్ నేని, గని కిచొచ్ కచితుమ్జానిమెలె,
ఆఁవ్ అగెగ్ గుడిడ్ జా తిలె కి, అపెప్ దెకితసి” మెన సాచి సంగిలన్.
26దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక “తుక జో కెరిల్సి కిచొచ్? తుచ అంకివొ
కీసి చెంగిల్ కెరల్న్?” మెన అనెన్క్ సుటుట్ పుసిల. 27 చి జో అనెన్
జోవయింక, “ఆఁవ్ తెదొడి సంగిలయ్, గని తుమ్ సూన్ సు నాయ్.
కిచొచ్క అనెన్క్ సుటుట్ సూనుక కోర్ ప జతసు? తూమ్ కి ఏక్ వేల జోచ
సిసుస్ల్ జంక కోర్ ప జతసు గే?” మెనపుసిలన్.

28 జో దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ “తూయి జోచొ సిసుస్డు. తుచి
ఇసుట్ మ్! ఆమ్, మాతుమ్, మోసేపూరుగ్ మ్ చొచ సిసుస్ల్! 29మోసేచి
అతిత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచ కబురుల్ సంగ అసెస్ మెన
జానుమ్. జో యేసు జలె, కేనె తెంతొ అయ్ లొ గే, నేనుమ్” మెన
సంగిల.

30జాకయ్,చెంగిల్జలొజోమానుస్జోవయింకఅనెన్ కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “అబబ్వోమమ్! అంచ అంకివొ జో అనెన్ డీసయ్ లెకి, కేనె
తెంతొ అయ్ లొ గే తుమ్ నేనుస్ గే? 31 ‘కో పాపుమ్ కెరొల్సొ జవుల
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గే, దేముడు జోక దెకె నాయ్ గని, కో జలెకు జోవయింక సతిత్మ్ కెరెదె
గే, జోకయ్ జో పబు దెకెదె’ మెన ఎతిక్జిన్ జానుమ్. 32 లోకుమ్
జెరమ్య్ లితెంతొ, కేన్ జెరుమ్న్ గుడిడ్ జా తిలొమానుస్క కో చెంగిల్ కెరిల్సి
కో సూనుక నాయ్. 33 దేముడు తెంతొ ఈంజొ మానుస్ జెతొ నాయ్
జలె,అంచిబాదగెచచ్వుకఎదగ్రె నెతిరొ”మెనవెలెల్లమానుస్ల్ కబుదిద్
సంగిలన్.

34జో దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “నిజుమి రితి పాపుమ్ తెన్ జెరిమ్లొసొ, తుయి అమ్ క
సికడుక జయెనాయ్”మెన,జో కెఁయఁక కి అనెన్ నే జెతి రితి సబగేర్
తెంతొ జోక ఉదడ గెల.

చెంగిల్ జలొమానుస్కయేసు దయిరిమ్ కెరిల్సి
35జోమానుస్క వెలెల్ల మానుస్ల్ ఉదడిల్ సిచచ్ కెరిల్స్ చి రిసొయేసు

సూన కెర, జోక చజ దెక, “మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుయి
నంపజాఅసిస్సి గే?” మెనపుసిలన్. 36జోమానుస్యేసుక “బాబు,
ఆఁవ్ జోక నంపజంక ఇసుట్ మ్ జా అసిస్. జో కేతె?” మెనపుసిలన్, చి
37యేసు జోక, “తుయిజోక దెక అసిస్సి. తుచి తెన్ అపెప్ లటట్బొత్ సొ
జొయియ్.” మెలన్. 38జోమానుస్ “పబు, ఆఁవ్ నంపజతసి” మెన
జొకర బకి కెరొల్ .

39 తెదొడి యేసు ఒతత్ తిల మానుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లిసి లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి రితి జతయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
జెతికయ్, గుడిడ్ జల మానుస్ల్ దెకితతి, చి గుడిడ్ నెంజిల మానుస్ల్
గుడిడ్ రితి జతతి” మెన సంగిలన్. 40 జలె, జోచి పాసి తిల
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ ఈంజ కోడు సూన కెర “అమ్ క కి ‘గుడిడ్
మానుస్ల్’ మెన తుయి సంగితసి గే?” మెన యేసుక పుసిల.
41యేసు జోవయింక, “తుమ్ నిజుమి గుడిడ్ జా తతత్దు జలె, తుమ్ క
కిచొచ్ పాపుమ్ తతిత్ నాయ్. గని ‘అమ్ దెకితసుమ్’ మెన తుమ్
సంగితసుచి రిసొ తుమ్ చిపాపుమ్ గెచెచ్ నాయ్.
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10
మెండల్ సాడు అనెన్ గొవుడు రకితిసి

1 “తుమ్ క కచితుమ్ నిజుమి ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె,
మెండల్ సాడు ఏక్ తిలె, ఎకిక్లొ జా కెర గుముమ్మ్ వాట్ నే గెతె,
కూడ్ డేఁవ పెసిలె, జో చోరు జయెదె. 2 గని గుముమ్మ్ వాట్ కో
పెసెదె దే, జొయియ్ గొవుడు జయెదె. 3జాసాడుక గుముమ్మ్ రకితొసొ
ఎకిక్లొ తిలె, గొవుడుక వాట్ తయెదె. జోగొవుడుచి అవాడ్జో రకిత
మెండల్ కి చినుల, చి జో రకిత మెండల్ క జో నవొవ్ తిఁయ తయెదె,
చిజోవయింకజోరోజుకబార్ కెరెదె. 4జొయియ్సొంత రకితమెండల్ క
బార్ కెరెల్, జో కేనె ఉదడెదె గే, జేఁవ్ గెచుచ్ల. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్
నంపజలొ గొవుడుచి అవాడ్ జేఁవ్ చినితతి. 5 వేరమానుస్ అయ్ లె,
జోవయించిఅవాడ్నేన్ తి,చినంపజతినాయ్,చిఉటట్ నిగుల”మెన
యేసు సంగిలన్. 6 *జలె,యేసుజాసంగిలే కి, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్
అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ క దొరుక్ జలి గుముమ్మ్ ఆఁవ్
7జాకయ్యేసు జేఁవ్ క అనెన్, “ఆఁవ్ తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్

కిచొచ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిలి మెండల్ సాడె పెసితి గుముమ్మ్
ఆఁవివ్. 8 అంచి కంట అగెగ్ అయ్ ల గొవుడుల్ ఎతిక్జిన్ చోరుల్ , చోరల్స
జల. మెండల్ జోవయింక అవాడ్ సూన్ తి నాయ్. 9 దొరుక్ జలి
గుముమ్మ్ఆఁవివ్. ఆఁవ్తిలిగుముమ్మ్వాట్కోపెసుల గే, రచిచ్ంచుప
జవుల, చి జా సాడు జోవయించి సొంత టాన్ జయెదె, చి పెసుక
బార్ జంక జతె తవుల, చి చెంగిల్ అనిన్మ్ జోవయింక దొరుక్ జతె
తయెదె. 10చోరు, జలె, ఆరి మెండల్ క చోరుక, కండ గెలుక, పాడ్
కెరుక జెయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె, అంచ

* 10:6 10:6 జేఁవ్ వెలొల్ మానుస్ల్ కయ్ ‘చోరుల్ ’ ‘వేర మానుస్ల్’ మెన్ తయ్. జోకయ్
‘గొవుడు’మెనంతయ్.
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మెండల్ జల మానుస్ల్ క ‘జితు, ఎదిలి చెంగిల్ †జీవ్ జోవయింక
దొరుక్ జవుస్’మెనయ్అయ్ లయ్.

11 “ఆఁవివ్ చెంగిలొ గొవుడు జయిందె. గొవుడు చెంగిలొచొ జలె,
మెండల్ కిచొచ్ పమాదుమ్ జతి రితి జలె,జోవయింక ‘మొరు నాయ్.
జితు’ మెన జొయియ్ అడుడ్ జా, జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ జోచి
జీవ్ దామొరెదె. ఆఁవ్ కి దసిస్ జయిందె. 12 ఎకిక్లొ జవుస్ నిజుమ్
తిలొ గొవుడు నెంజితె, ఆరి డబుబ్ల్ క జవుస్ మంద రకిలె, జేఁవ్
మెండల్జోచసొంతమెండల్ నెంజిలి రిసొ,మెండల్ కమారితొ కిచొచ్
జవుస్ జంతు అయ్ లె, కూలిక రకితొ జోమానుస్ ఉటట్ నిగ, మెండల్
నసుట్ మ్జతిరితిములదెయెదెచి. ఉటట్ నిగిలె,జోజంతు కేన్మెండక
దెర, తిల మెండల్ క చెదురప్ కెరెదె. 13జో వేర మానుస్ కిచొచ్క దసిస్
ఉటట్ నిగ మెండల్ క మాలఙ్ కెర ములెదె మెలె, ఆరి డబుబ్ల్ కయ్
రకితయ్ చి రిసొ. జోచ సొంత మెండల్ నెంజితి, చిమొరెల్ కి జిలె కి,
జోకబాదనాయ్.

14 “ఆఁవ్ జలె, చెంగిలొ గొవుడు. 15 అంచొ అబొబ్ అంక జానె,
పేమకెరయ్. ఆఁవ్ కిఅబొబ్కజానిపేమకెరసి. దసిస్,అంచమెండల్ క
ఆఁవ్జాని,పేమకెరసి. జేఁవ్ కిఅంకజాన్ తి,పేమకెరతి. అనెన్,జేఁవ్
అంచమెండల్ జలమానుస్ల్ క ‘మొరునాయ్, గని జితు’మెనఆఁవ్
మొర గెచిచ్ందె.

16 “అనెన్, వేర దేసిమ్ లుచ వేర పెజల్ చమానుస్ల్ అంక నంపజా
అంచ మెండల్ జవుల. జోవయింక కి అంచి మందయ్ బెదవనుక
అసెస్. జేఁవ్ కి అమ్ చి అవాడ్ సూన జెవుల. అయ్ లె, జేఁవ్ కి
ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్మందజవుల,చిజేఁవ్ ఎతిక్క ఆఁవ్ ఎకిక్లొగొవుడు
జయిందె. 17జలె,అంచమెండల్ జలసక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొమొర
గెచిచ్ందె చి రిసొ అబొబ్ అంక ఒగగ్ర్ పేమ దెకితయ్, చిమొర గెలె కి,
అనెన్జీవ్జాఉటిట్ందె. 18మానుస్ల్అంకమారగెలెకి,ఆఁవ్నేఒపిప్లె
నెతిరి. గని, అంచి ఇసుట్ మ్ కయ్మొరిందె. అంచి ఇసుట్ మ్ క మొరుక

† 10:10 10:10 ‘చెంగిల్ జీవ్’మెలె, పరలోకుమ్ తె బెదితి జీవు. యోహాను 3:15.
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అదికారుమ్ అసెస్, అనెన్, అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క కి అంక అదికారుమ్
అసెస్. జా ఎతిక్ ఆఁవ్ నెరవెరుస్ప కెరుక మెన అంచొ అబొబ్ తియారిల్
కామ్”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

యేసుచి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జలిసి
19 యేసుచ ఈంజేఁవ్ కొడొచి రిసొ యూదుల్ చ ఒతత్చ వెలెల్ల

మానుస్ల్ అనెన్ దొనిన్ జటుల్ జల. 20 జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్, “జోక
బూతుమ్ దెరిల్ రిసొ వెరి జా అసెస్. జోచ కొడొ అమ్ కిచొచ్క సూనుక?”
మెన సంగిల. 21 అనెన్ సగుమ్ జిన్ “ఇస కొడొ బూతుమ్ దెరల్
కొడొ నెంజితి. అనెన్, గుడిడ్ జల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక బూతల్
దెరల్సక సెకి తయెదె గే? నాయ్, గెద?” మెన సంగిల. 22 ఇదిల్
పడొత్ , అనెన్క్ పండుగు అయ్ లి. ‘ఎకిక్ దేముడుకయ్ తవుస్’
మెన పూరుగ్ మ్ పొది దేముడుచి గుడి సుదిద్ కెరిల్ ఏక్ కామ్ చి గురుచి
పండుగు, జా. 23 చలిల్ పొది జా, జలె, దేముడుచి గుడితెచి రానొ
జలొ సొలొమోను పూరుగ్ మ్ చొచి నావ్ తిలి వెలిల్ పేడితె యేసు బులెత్
తతికయ్, 24యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ జోచి సుటుట్ నంత బెరజా,
జోక అనెన్ పరిచచ్ కెరుక దెరల్. కిచొచ్ మెన పుసిల మెలె, “అనెన్ కెతిత్
దీసల్ అమ్ నేన తతి రితి కెరె? తుయి రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ
కీసుత్ జలె, అమ్ క సొసుట్ మ్ సంగు!” మెన సంగిల. 25 జలె, యేసు
జోవయింక, “తుమ్ క అగెగ్ సంగిలయ్, గని తుమ్ నంప కెరుస్ నాయ్.
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి నావ్ తెన్ ఆఁవ్ కెర కమొ కి అంచి రిసొ
‘జొయియ్’ మెన సాచి సంగితతి. 26 గని, అంచి మెండల్ మందతెచ
తుమ్ నెంజుస్ చి రిసొ తుమ్ నంపజంక నెతురుస్. 27అంచ మెండల్
జలె, అంచి అవాడ్ సూన్ తతి. ఆఁవ్ జోవయింక జాని, సెమ కెరసి,
చి అంచి పటిట్ జెతతి. 28 దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్
పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వరుమ్ జోవయింక ఆఁవ్
దెతసిచి రిసొ, జేఁవ్ కెఁయఁక కి సిచచ్ జతి మొరున్తె గెతి నాయ్,
అనెన్, కో కి జోవయింక అంచి అతిత్ తెంతొ ఉరుల్ క నెతిరి. 29 అంచొ
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దేముడు అబొబ్ జోవయింక అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్. జొయియ్
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ చి రిసొ, జో అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి అతిత్
తెంతొ జోవయింక కో కి ఉరుల్ క నెతిరి. 30 ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్ ఎకిక్”
మెనయేసు వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగిలన్.

31యేసు ఇసి సంగితికయ్, ‘జోక పతల్ తెన్ పెటమార గెలుమ’
మెన, జా దీస్ చి రితి వెలెల్ల మానుస్ల్ పతల్ వెంటల్. 32 యేసు
జోవయింక, “దేముడు అబొబ్ కెరయ్ ల చెంగిల్ కమొ ఒగగ్రి తుమ్ క
దెకవ అసిస్. జేఁవ్ కమొతె కేన్ కామ్ క ‘గరిచ్’మెన తుమ్ అంక పతల్
గలమారుక ఉచరసు?” మెనపుసిలన్, చి 33వెలెల్లమానుస్ల్ జోక,
“కిచొచ్ చెంగిల్కామ్ కెరిల్ రిసొపతల్ గలమారుమ్నాయ్, గనితుయి
రితొయిమానుస్ దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగుక,జోచివిలువ కడిల్
రిసొయి,జావెలిల్ తపుప్కయ్”మెన సంగిల.

34-35జాకయ్యేసు జోవయింక ఇసిమెన జబాబ్ సంగిలన్,
“తుమ్ క ‘దేముడుల్ జసెత్’మెన సంగిలయ్
మెన జోవయించ కబురుల్ సూన సికడల్ మానుస్ల్ చి రిసొ తుమ్ చి
‡మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లొ,
గెద? జో దేముడు రెగడ్య్ లిసి కో మానుస్ పిటట్వుక నెతిరి, గెద.
36 జలె, జో దేముడు అబొబ్ అంక జోవయించి కామ్ కయ్ నిసాన
అదికారుమ్ దా అంక ఈంజ లోకుమ్ తె తెదయ్ లొ. తెదయ్ లొ జలె,
‘ఆఁవ్ దేముడుచొ పుతుత్ సి’ మెన ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ ‘జోచి విలువ
కడత్య్’మెన తుమ్ కీసి సంగుక జయెదె! 37ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్చ
కమొ కెరసి నాయ్ జలె, అంక నంపజంక పోన. 38 గని దేముడు
అబొబ్చ కమొ ఆఁవ్ కెరసి జలె, అంకయ్ తుమ్ నే నంప కెరెల్ కి, జేఁవ్
కమొదెక జేఁవ్ కమొకయ్నంపజా. జేఁవ్ కమొక నంపజలె, దేముడు
అబొబ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, ఆఁవ్ జో అబొబ్చి పెటిట్ తిలిసి చినితె, చి
‡ 10:34-35 10:34-35 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు
రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచి పాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె
రెగడ్య్ జా అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె” మెన యేసు సంగిలన్. 39 యేసు దసిస్
సంగితికయ్,జేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్జోకదెరుకదెకిల, గనిజోవయించి
అతిత్ దెరున్ నే సేడెత్ బార్ జా ఉటట్ గెలన్.

40 యేసు ఉటట్ గెచచ్, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచచ్, అగెగ్
యోహానుబాపిత్సుమ్దెతెతిలిస్ తెటాన్ తెసగుమ్దీసల్ఒతత్ తిలన్.
41 ఒతత్ తతికయ్, మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోతె జా కెర, కిచొచ్ మెన
సంగితె తిల మెలె, “దేముడుచి అదికారుమ్ క గురు దెకయ్ త కమొ
కేన్ కియోహాను కెరె నాయ్, గని ఈంజొయేసుచి రిసొ జో సంగిలిసి
ఎతిక్సతిత్మ్!” 42ఒతత్ తిలసబలేగజీనయేసుకఒతత్ తెన్నంపజల.

11
లాజర్మెలొమానుస్మొర గెలిసి

1లాజర్మెలొఎకిక్లొజొరొజ్ సేడల్న్. జోకేన్గఁవివ్చొమెలె,మరియ
మార మెల దొగుల బేనిస్వొ చి బేతనియ గఁవివ్చొ. 2 పడొత్ తేర్ బోద
ఎకిల్యేసుక తేల్ గాఁస, జాచి సెండి తెన్ జోచ చటొట్ పుంచెదె. జయియ్
ఈంజమరియజయెదె. జొరొజ్ సేడొల్సొ జేఁవ్ చొఅనొన్సి జయెదె.

3జలె, లాజర్ చ బేనిస్వొ “పబువ, తుయి పేమ కెరొసొ జబుబ్ సేడ
అసెస్” మెన యేసుతె కబుర్ తెదయ్ ల. 4 గని యేసు ఈంజ కబుర్
సూన, “ఈంజజబుబ్ సేడిల్సిజోమొరిరిసొయినాయ్, గనిదేముడుచి
నావ్ గవురుమ్ జతి రిసొయి, ఆఁవ్ జోచొ పుతుత్ స్ చి అదికారుమ్
దెకయ్ తిరిసొయి”మెన,సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 5మారక,జాచిబేనిస్క,
లాజర్ క,యేసుబలేపేమతిలొ, 6గనిలాజర్ ‘జబుబ్ తెన్అసెస్’మెన
సూనెల్ కి,జోతిలిటాన్ తెయేసు అనెన్ దొరతితాఁ గెలొ.

7జాదొరతి గెతికయ్,జోచ సిసుస్ల్ క, “యూదయపదేసిమి అనెన్
గెచుచ్మ!” మెన యేసు సంగిలన్. 8 జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోవయింక
“గురుబాబు,ఈంజమదెనెయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ తుక పతల్
గలమారుక ఉచరె తిలె కి,తుయిఅనెన్ ‘ఒతత్ గెచిచ్ందె’మెనఉచరసి
గే?” మెన బియఁ గెచచ్ జోక సంగిల. 9యేసు జోవయింక, “ఒండి
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మెదెద్నెపాసిపాసిబార గంటల్ చిఉజిడితయెదె, గెద? దసిస్ జలె,జా
బార గంటల్ చి ఉజిడి తిలె పొది మానుస్ ఇండిలె, ఈంజ లోకుమ్ చి
ఉజిడ్ చిరిసొజోకవాట్డీసత్య్,చిసేడెనాయ్. 10గని,జేఁవ్అందరె
ఇండిలె, ఉజిడి నెంజిలి రిసొ జేఁవ్ సేడుల”మెన సంగిలన్.

11యేసు జోవయింక దసిస్ సంగ అనెన్, “ఆఁవ్ పేమ కెరొల్ లాజర్
నిజ అసెస్, గని జోవయింక ఉటట్వుక గెతసి” మెలన్, చి 12 సిసుస్ల్
“దసిస్ జలె, పబు, జో నిజ తిలెగిన, చెంగిల్ జయెదె. కిచొచ్ బాద
నాయ్” మెలె. 13 జలె, ‘నిజ అసెస్’ మెన జోమొరిల్స్ చి రిసొయేసు
సంగతిలన్. గని, ‘మాములుమ్నిజతతిస్ చిరిసొసంగితయ్’మెన
సిసుస్ల్ ఉచరతి. 14తెదొడి “లాజర్మొర గెచచ్ అసెస్” మెనయేసు
జోవయింక సొసుట్ మ్ సంగ, 15అనెన్, “జోమొర గెలి పొది ఆఁవ్ ఒతత్
నెంజిలిసి చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చి రిసొయి. మెలె, అంచి రిసొ
తుమ్దయిరిమ్తెన్నంపజతిరిసొఈంజఎతిక్జరుగ్ జతయ్. అలెల్,
జోతె గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్.

16 ‘కలవ్ల్ జెరిమ్లొసొ’ మెలి ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా మెలొ
సిసుస్డు, జలె, తిల సిసుస్ల్ క, “జొమమ్, ఆమ్ ఇనెన్తెన్మొర గెచుచ్క
గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ బార్ జల.

యేసు లాజర్ చ బేనిస్వొ తెన్ సంగిలిసి
17జేఁవ్ బేతనియ గఁవివ్ పాసి అయ్ లె,యేసు కిచొచ్ కబుర్ సూనొల్

మెలె, ‘లాజర్ క మెసెన్ రోవ చెతత్ర్ పొదుల్ జా అసెస్’ మెన సూనల్న్.
18జలె,జాగాఁవ్యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొపాసిపాసిఎకిక్ దొనిన్
మయిలు దూరి అసెస్. ఒగగ్ర్ దూరి నాయ్, 19 చి జేఁవ్ చి అనొన్సి
మొరిల్ రిసొ మారక చి మరియక బురియవుక మెన, యెరూసలేమ్ చ
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా అసిత్. 20 జలె, యేసు జెతయ్ మెన మార
సూన కెర,జోక దసుస్ల్ జంక మెనవాట్ ఎదక అయ్ లి, గనిమరియ
గెరితాగెలి. 21మారజోకదసుస్ల్జాజొకర,యేసుక, “పబు,తుయి
ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ అనొన్మొరొ నాయ్. 22 గని అపెప్ కి తుయి
దేముడుతె కిచొచ్ సంగిలే కి తుక దెయెదెమెనజాని”మెన సంగిలి.
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23యేసు జాక, “తుచొ అనొన్ది అనెన్ జీవ్ జా ఉటెట్దె” మెలన్.
24మారజలె,జోక “ఈంజలోకుమ్ ఇసి తతిస్ చి ఆకర్ దీసిక,ఈంజ
లోకుమ్ చమానుస్ల్ఎతిక్జిన్అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తిదీసిక,అనొన్అనెన్
ఉటెట్దె మెన జాని” మెన సంగిలి. 25చియేసు జాక, “మొర గెలసక
ఉటట్య్ లొసొ, దొరుక్ జలి జీవ్ దెతొసొ ఆఁవివ్. అంక కో నంపజా
గెచుచ్లగేజోవయించిఆఁగ్మొరగెలెకి,జివుల. 26చి,కోఅంకనంప
తెన్ జితతి గే, సిచచ్ జతి మొరున్తె కెఁయఁక కి గెతి నాయ్. అమమ్,
ఈంజకోడుతుయినంపజతసిగే?” మెనపుసిలన్. 27మారయేసుక
“నంపజాఅసిస్పబు. ఈంజలోకుమ్ తెజెంకతిలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ
జతొ కీసుత్ తుయి మెన, దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయి మెన నంప తెన్
అసిస్”మెన ఒపప్న సంగిలి.

28జలె, మార ఇసి సంగిలి బేగి, యేసుక ఒతత్ ముల దా గెరి గెచచ్,
“గురుబాబు జా అసెస్. తుక బుకారయ్” మెన బేనిస్ జలి మరియక
తిరీమ్ సంగిలన్. 29 మరియ ఈంజ కోడు సూన, చటుక్న ఉటట్ ,
యేసుతె గెచుచ్క బార్ జలి. 30ఈంజమదెనె,యేసు కేనె అసెస్ మెలె,
మార జోక దసుస్ల్ జా ముల దిలి టాన్ తె రక అసెస్. గఁవివ్ జెంక
నేతయ్.

31 మరియ చటుక్న బార్ జతికయ్, జాతె జా తా జాక
బురియయ్ తె తిల యూదుల్ దెక, “మెసెన్ ఏడుక గెతయ్, కిచొచ్గె”
మెనఉచర,జాచి పటిట్ గెల.

32 జలె, యేసు తిలిస్ తె మరియ పాఁవ కెర, జోక దెక జోచి చటెట్
సెరున్ సేడ, “పబు, తుయి ఇనెన్ తతత్ది జలె, అంచొ అనొన్మొర గెతొ
నాయ్”మెన సంగిలి.

33 జా ఏడిత్సి, జేఁవ్ తెన్ అయ్ ల యూదుల్ ఏడిత్సి దెక, యేసు
కనాక్రుమ్జాజోచిఆతమ్తెబాదసేడ, 34“జోక కేనెరోవిలదు?” మెన
పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక “జా దెకు, పబు!” మెన సంగిల.

35యేసు ఆఁసుమ్ గేడవ ఏడల్న్. 36 జో ఏడిల్సి దెక, ఒతత్ తిల
యూదుల్ సగుమ్ జిన్ “ఆదె, జోవయింక కెదిద్ పేమ తిలొ, ఈంజొ!”
మెన దెకయ్ ల. 37జోవయింతె అనెన్ సగుమ్ జిన్, మాతుమ్, “జో
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గుడిడ్ మానుస్చ అంకివొ డీసయ్ లొ, గెద. జలె, లాజర్ నే మొరి రితి
కెరొ జలె”,మెన సంగిల.

యేసు లాజర్ క జియడిల్సి
38 తెదొడి యేసు జోచి ఆతమ్తె అనెన్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ కనాక్రుమ్ జా,

మెసెన్పాఁవిలన్. ఈంజమెసుస్న్ కీసిచిమెలె,మెటట్య్తిలిసాపయ్
డొలిమ్ కెరిల్ గది. జాడొలిమ్ కెరిల్స్ క డంక తిలిసి వెలొల్ పతుత్ రు. 39యేసు,
“పతుత్ రు కడ గెల!” మెలన్. దసిస్మెంతికయ్,మొరగెలొసొచిమార
మెలి బేనిస్ జోక “పబు, జోమొర గెచచ్ చెతత్ర్ పొదుల్ జలి! పీనుమ్
వాసెనపెటెత్ తయెదె!” మెనసంగిలి. 40యేసుజాక “ఆఁవ్తుక కిచొచ్
సంగిలయ్గే,తుయినంపతెన్తిలెగిన, దేముడుచి గవురుమ్సెకిచి
రుజుజ్ దెకితె.” మెన ఇదిల్ గోల కెరల్న్.

41 జలె, పతుత్ రు కడ గెల, చి యేసు ఆగాసుమ్ పకక్ దెక “ఓ
బ, తుయి అంచి ఆస సూనల్ది మెన అంక సరద్. 42 తుచి తెన్ ఆఁవ్
లటట్బిత్సి తుయి కెఁయఁక తెఁయఁక సూన్ తసి మెన ఆఁవ్ పూరి జాని,
గనితుయిఅంక తెదయ్ లిస్ చి రుజుజ్ దెక నంపజతుమెన, ఇనెన్ టీఁవ
తిల పెజల్ చి రిసొ ఇసి చోండి పుటట్వ సంగితసి” మెన సంగ, గటిట్ఙ
ఒరస్, 43“లాజర్,బార్జా!” మెనబుకారల్న్. 44చిజోమొరగెలొసొ,
జోచ అతొత్ చటొట్ బందున్ తెన్ తతె, జోచిమొకెమ్ తువవ్ల్ గుడియవ
తతె,బార్జాఅయ్ లొ, చి తిలమానుస్ల్ కయేసు “కటుల్ యిప,జోక
విడద్ల్ కెర!” మెన సంగిలన్.

యేసుకమారుక మెనయూదుల్ అనెన్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5;మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2)

45 మరియ తెన్ జా తిల యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ జలె, యేసు
కెరిల్సి దెక, జోక నంపజల. 46 గని జోవయింతె అనెన్ సగుమ్ జిన్,
పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్, యేసు కెరిల్సి జోవయింక సంగిల. 47 వెలెల్ల
పూజరుల్ పరిసయుయ్ల్ సబ కెరసక వెసవ దా, “అమ్ కిచొచ్ కెరెల్
జయెదె? ఈంజొమానుస్ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ వెలెల్ల కమొ కెరయ్, చి 48అమ్
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జోక నే ములయ్ లె, పెజల్ ఎతిక్జిన్ జోక నంపజా గెచుచ్ల. చి రోమ్
దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ జా కెర, అమ్ చి దేముడుచి గుడి కి అమ్ చి
ఒండి దేసిమ్ కిపాడ్ కెరుల”మెన సంగిల.

49 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె కయప మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. జా
వెరిస్ జొయియ్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ. సబతె తిలసక జో కిచొచ్
మెన సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్య్ నేనుస్. 50 ఏక్ కోడు తుమ్
ఉచర. అమ్ చయూదుల్ అమ్ చి దేసిమ్ పాడ్ నే జతి రితి ఎకిక్లొ
మొరెల్ తుమ్ క చెంగిలి” మెన సంగిలొ. 51 జలె, జోక జొయియ్ ఈంజ
కోడు సంగె నాయ్. గని జా వెరిస్ జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలి
రిసొ, దేముడు జోచి చోండి పుటట్వ సంగయ్ లొ. జా కబుర్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్మెలె,యూదుల్ తెచమానుస్ల్ కపాపుమ్తెంతొరచిచ్ంచుప కెరి
రిసొయేసుమొరుక తిలి. 52ఎకిక్యూదుల్ తెచమానుస్ల్ క నాయ్.
గని జోవయింక బోదల్ జల జోక నంపజల మానుస్ల్ ఎతిక్క, జేఁవ్
కేన్ దేసిమ్ చ జలెకి, జేఁవ్ క ఎకిక్తె జోవయించి బెదవంతి రిసొయి
మొరుక తిలి. 53జలె జా దీసి తెంతొ, ‘యేసుక కీసిమారుమ’ మెన,
వెలెల్లమానుస్ల్ కుట ఉచరె తిల.

54 జలె, జో మొరి సమయుమ్ జెంక నేతయ్ చి రిసొ యేసు,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె నే బులెత్, ఒతత్ తెంతొ వెలిల్
బయిలు పకక్, ఎపాయిమ్ మెంతి గఁవివ్ ఉటట్ గెచచ్, జా మదెనె
జోవయించ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్ తా గెల.

55యూదుల్ చి జా వెరిస్చి *పసాక్ పండుగు పాసి జా అయ్ లి.
జా పండుగు నే జెతె అగెగ్, సుదిద్ కెరనుక మెన, యూదుల్ ఎతిక్జిన్
జోవయించ జోవయించ గఁవివ్లె తెంతొ యెరూసలేమ్ తె జా అసిత్.
56 దేముడుచి గుడితె గెలస యేసుక రకితె అసిత్. ఒతత్ రకితె తా
కిచొచ్ మెన లటట్బంతె అసిత్ మెలె, “తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్ వేల
పండుగ్ క జెయె నాయ్ గే?” మెన లటట్బంతె అసిత్. 57 కిచొచ్క మెలె,
జామదెనెవెలెల్లపూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్జోకజేలి కెరుకమెనఉచర

* 11:55 11:55 పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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“జో కేనె తయెదె గే కో జానెల్, అమ్ క సంగ!” మెన పెజల్ క ఆడ దా
అసిత్.

12
యేసుక వాసెన తేల్ గాఁస దిలిసి
(మతత్ 26:6-13;మారుక్ 14:3-9)

1 *పసాక్ పండుగ్ క సొవువ్ పొదుల్ అగెగ్, యేసు బేతనియ గఁవివ్
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. జా గఁవివ్యేసు జియడొల్ లాజర్ అసెస్. 2జలె,
యేసు ఒతత్ తతికయ్, జోచి రిసొ విందు దిల. మార జొగిడిల్, చి
యేసు తెన్ అనిన్మ్ కయ్ లసతెలాజర్ తిలన్. 3జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ వెస
తిలిస్ తె, జలె, మరియ ఒగగ్ర్ విలువ తిలి ఏక్ ఎదిలి చెంగిల్ వాసెన
తేల్ ఆన్ లి. ఆన, యేసుచ చటొట్ తె గాఁస, జాచి సెండి తెన్ పుంచిలి,
చి ఒండి గెరి జా తేల్ చివాసెన బెరిల్.

4 జలె, ఇసక్రియోతు యూదా మెలొయేసుచ సిసుస్ల్ తె తా, జో
కి ఒతత్ అసెస్. కొనొస్ మెలె, జో పడొత్ విరోదుమ్ సుదల్ తె యేసుక దెర
దెయెదె. జలె,యేసుకమరియజాతేల్గాఁసిత్కయ్,జోయూదాజాక,
5“ఈంజతేల్సొవువ్పుంజొవెండుల్ క విక గెలత్దిజలె,బీదసుదల్ కజా
డబుబ్ల్ దరుమ్మ్ దెంక జతి!” మెన గోల కెరల్న్. 6 గని ఆరిక సంగిలొ,
బీద సుదల్ చి ఉపిప్ర్ చి కనాక్రుమ్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జో చోరు.
సిసుస్ల్ చి డబుబ్ల్ పెటెట్ జోచి అతిత్ తిలి, చి జా డబుబ్ల్ జో చోర కంక
అలవాట్జా తిలొ.

7 జలె, యూదా జా కోడు సంగితికయ్, యేసు జోక, “జాక గోల
కెరు నాయ్. అంక †రోవితి దీసికచి కామ్ క ఈంజ గురు తతి రితి జా,
జా తేల్ తిఁయ దా తిలి. తవుసు. 8 బీద సుదల్ కెఁయఁక తెఁయఁక
తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ ఇసుట్ మ్ అయ్ లి పొది జోవయింక

* 12:1 12:1పసాక్ పండుగ్ చి రిసొ 2:13చిఎటొట్ చి కోడు దెక. † 12:7 12:7పసాక్
పండుగ్ క కీసి మెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్, ఈంజ జెతె తిలి పసాక్ పండుగ్ క
యేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జయెదె.
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దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. ఆఁవ్, మాతుమ్, కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి
తెన్ ఇసి తయెనాయ్”మెన సంగిలన్.

9యెరూసలేమ్ తె ‡పండుగ్ క బెర తిల యూదుల్, జలె, యేసుచి
రిసొ, జో ‘బేతనితె లాజర్ తె అసెస్’ మెన సూన కెర, యేసుక దెకుక
మెన, చిజో జియడొల్ లాజర్ క దెకుక మెన ఒతత్ ఉటట్ అయ్ ల.

10-11జాకయ్, ‘లాజర్ క జియడిల్సిచి రుజుజ్ దెక ఒగగ్ర్ జిన్ అమ్ చి
ఆచారిమ్ములదాయేసుక నంపజతతి’మెనవెలెల్లపూజరుల్ బియఁ
కెర,లాజర్ క కిమారుక ఉచరల్.
యేసుయెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లొ
(మతత్ 21:1-11;మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-40)

12 ‘యేసు యెరూసలేమ్ తె జెతయ్’ మెన పండుగ్ క బెర తిల
మానుస్ల్ అనెన్క్ దీసి సూన కెర, 13 ‘జో తెన్ దసుస్ల్ జమ్ దె’ మెన,
పటున్మ్తెంతొబార్జాకజురుమ్రూకుల్ చమటట్ల్మోడదెరనవటెట్
జా తా, యేసు పాసి అయ్ లి పొది “అమ్ చొ పబుచి నావ్ తెన్ జెతొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొక జొఒర, జొఒర! అమ్ చి ఇసాయేల్ చ పెజల్ చొ
రానొక ఓసనన్, ఓసనన్!” మెనజోచి రిసొ కేకుల్ గలెత్ తిల.

14-15 జలె, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దేముడుచి కొడొతె పూరుగ్ మ్
దేముడు రెగడ్య్ లి తిలిసి జరుగ్ జలి. కీసి మెలె, యేసు ఏక్ గాడెద్ పిలల్
దొరుక్ కెరన, వెగ, పటున్మ్ తె అయ్ లొ.
“ఓ §సీమోనుచి దువిసి, తుయిఅనెన్ బి నాయ్!
గాడెద్ పిలల్తె వెగ, తుమ్ చొరానొ జెతయ్!”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

16ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జతె తిలి పొది యేసుచ సిసుస్ల్ కి అరుద్ మ్
కెరంతి నాయ్. గని యేసు దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ వెగ గెలి పడొత్ ,
యేసుక ఇసి జలి, చి జోచి రిసొ దేముడు అబొబ్సి జా కోడు రెగడ్వ
తిలన్మెన ఉచార కెరల్.

‡ 12:9 12:9 2:13చి ఎటొట్ చి కోడుక దెక. § 12:14-15 12:14-15 ‘సీయోనుచి
దువిసి’మెలె,యూదుల్మొతుత్ మ్ క టాలి జయెదె.
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17 జలె, యేసు జో లాజర్ క మెసుస్న్ తెంతొ బుకారా జియడ
తిలిస్ తె బెర తిలమానుస్ల్ జేఁవ్జా ఇసిసొంత దెకిలిస్ క అపెప్ సాచి
సంగితె తిల. 18యెరూసలేమ్ తెచ పెజల్ కిచొచ్కయేసు తెన్ దసుస్ల్
జంక బార్ జా తిలమెలె, లాజర్ క యేసు జియడజోచి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ లిస్ చి రిసొ సూన తిల. 19 పెజల్ యేసుక నంపజతతి
మెనపరిసయుయ్ల్దెక, “అయొయ్,జోవయింకపిటట్య్ తిసిఅమ్అనెన్
కిచొచ్ కెరుక కామ్ క నెంజె. ఆదె, లోకుమ్ ఎతిక్చమానుస్ల్ జోచి పటిట్
గెచచ్ అసిత్”మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

20పండుగుపొదిబకి కెరుకఅయ్ లసతెసగుమ్ జిన్గీసుదేసిమ్ చ
మానుస్ల్ ఒతత్ అయ్ ల. 21 జేఁవ్ జలె, గలిలయతె తిలి బేతస్యిదా
గఁవివ్చొ పిలిప్ మెంతొ యేసుచొ సిసుస్డు ఎకిక్లొక చజ కెర జోక
“బాబు, యేసు తెన్ లటట్బుక మెన అయ్ లమ్” మెన సంగిల. 22చి
పిలిప్ అందెయ మెలొ సిసుస్డుక సంగ, జేఁవ్ దొగుల యేసుతె జా,
జోక సంగిల.
యేసుమొర గెచుచ్క తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి

23 యేసుక జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ జా కబుర్ సంగితికయ్, జో
జోవయింక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ గవురుమ్ జతి
సమయుమ్ జా అసెస్. 24 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసిమెలె, గోదుమ్ గిడడ్ జవుస్ పంటొ దెరుక జలె, బుఁయెయ్ సేడ
చొపొప్ కుసుడ గెలెకయ్ జయెదె. దసిస్ తొలితొమొరిల్ రితి నే జలెగిన,
ఎకిక్ గిడడ్య్ తాఁ గెచెచ్దె. గని దసిస్ మొరిల్ రితి జలె, ఒగగ్ర్ పంటొ
దెరెదె.

25 “జోచి జీవుక జో కో పేమ కెర రచిచ్ంచుప కెరనుక ఉచరుల గే,
జోచిపానుమ్పాడ్జా గెచెచ్దె, గని ఈంజ లోకుమ్ తె కో జోచిసొంత
జీవుక విలువ నే దెకితె దేముడుక నిదానుమ్ కెరుల గే, జోచి జీవు
జోక దొరుక్ జా, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ జివుల.
26 అంచి సేవ కో కెరుల గే, అంచి పటిట్ అయ్ లి రితి ఆఁవ్ కెరి రితి
కెరుక, చి ఆఁవ్ కేనె తయిందె గే, అంచొ సేవ కెరొసొ ఒతత్య్ తంక. కో
అంచి సేవ కెరుల గే,జోక కచితుమ్ దేముడు అబొబ్ గవురుమ్ కెరెదె.
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27 “ఓ బ, అపెప్ అంచి పెటిట్ ఒగగ్ర్ బాద జతసి. ఆఁవ్ తుక కిచొచ్
సంగుక? ‘ఓ బ, ఈంజ సమయుమ్ చి కామ్ అంక పిటట్వు’ మెన
సంగుక గే? నాయ్, నెంజె. ఈంజ కామ్ చి రిసొయి, సమయుమ్ చి
రిసొయి ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గెద? 28 ఓ బ, తుచి
నావ్ క గవురుమ్ కెరను” మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్, చి
బేగి, ఆగాసుమ్ తెంతొజో దేముడు జోచి అవాడ్ సూనయ్ లన్. కిచొచ్
మెన సూనయ్ లన్మెలె, “అంచినావ్ క గవురుమ్ కెర అసిస్, చిఅనెన్
గవురుమ్ కెరనిందె”మెన సంగిలన్.

29 పాసి టీఁవ తిల జనాబ్ సూనల్, చి “ఉరుమ్ల్ కెరిల్” మెన
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ సంగిల. అనెన్ సగుమ్ జిన్, మాతుమ్,
“దేముడుచిదూతఎకిక్లొజోతెన్లటట్బల్న్”మెనసంగిల. 30యేసు
జోవయింక, “ఈంజ అవాడ్ సూనయ్ లిసి అంక దయిరిమ్ కెరి రిసొ
నాయ్, అంక దయిరిమ్ అసెస్. గని తుమ్ కయ్ ‘నంపజతు’ మెన
సూనయ్ లన్. 31 కిచొచ్క మెలె, అపెప్ జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొఈంజ
లోకుమ్ చ తీరుప్ జవుల. అపెప్ జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ, ఈంజ
లోకుమ్ క అపెప్చి మటుట్ క ఏలుప కెరొ సయ్ తానుక బార్ కెర పెలవ
దెయెదె. 32 అనెన్, మానుస్ల్ అంక బుఁయి తెంతొ ఉకుక్ల టీఁవడిల్
పొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్తెంతొచమానుస్ల్ క అంచితెబుకారాఆనిందె”
మెనఒతత్ తిలసకయేసు సంగిలన్. 33 ‘ఉకుక్ల టీఁవడిత్ పొదిక’మెలి
కోడుతె కిచొచ్అరుద్ మ్మెలె,ఏక్ *సిలువతెమానుస్ల్యేసుకటీఁవడెల్,
మొరెదె. జో సంగిలిస్ తె జయియ్ అరుద్ మ్.

34 జలె, యేసు జా కోడు సంగితికయ్, జనాబ్ తెచ మానుస్ల్
ఆచారిమ్ జా కిచొచ్ మెల మెలె, “ ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ నే

* 12:33 12:33 ‘సిలువ’ కీసితయెదెమెలె,ఏక్టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్జతిదొనిన్ డేడివొ
రితడండల్బెదవులజాసిచచ్జతొమానుస్కజాసిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోవయించఅతొత్ చటొట్
చంపొ కెరవ,అతొత్చటొట్ తెమేకుల్ పెట, నెంజిలెవాలివొతెన్ బందదా, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ
రోవ కెర దసేస్ములుల. జోసిచచ్ జతొసొదసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్దేసిమ్ చిఅలవాట్
తెన్ చి సిచచ్,జా.
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మొరె కెఁయఁక తెఁయఁక తా గెచెచ్దె’ మెన †మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ తెతిలిసిసూనఅసుస్మ్. గనితూయిజలె,
‘ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకఉకుక్ల టీఁవడుక అసెస్’మెన
తుయి సంగితసి. దసిస్ జలె మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కీసుత్
జయెదె గే, నెంజె గే?” మెన అనామ్నుమ్ జల.

35జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక, “అనెన్ సగుమ్ దీసల్
అంచి ఉజిడి తుమ్ చి తెన్ తయెదె. తుమ్ అందర్ బుదిద్క దెరున్ నే
సేడిత్ రిసొ, ఈంజ ఉజిడి తతె తుమ్ ఈంజ ఉజిడ్ తె ఇండ. కిచొచ్క
మెలె,అందర్ తెకోఇండుల గే, కేనె గెతతిగేనేన్ తి. 36తుమ్ఉజిడ్ చ
పుతత్రుల్ జతి రిసొ, ఈంజ ఉజిడి తుమ్ తె తతె ఎద ఈంజ ఉజిడ్ క
పూరి నంపజంక దెర”మెనబోదన కెరల్న్. యేసు ఇసి సంగ కేడయ్ లి
పడొత్ ,ఒతత్ తెంతొబార్జా,యూదుల్నేచజితిరితిలుంకిల్ రితితిలొ.
యూదుల్ నే నంపజలిస్ చి రిసొచి కోడు

37యేసు జోవయించి మొకెమ్ జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త
ఎతిత్వాట్ కమొ కెర తిలె కి, జోక జేఁవ్ నంపజతి నాయ్. 38 జేఁవ్
నే నంపజతిసి కిచొచ్క మెలె, యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగిడిల్ కోడు నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి.
“ఓ పబువ, అమ్ సంగిలి తుచి కబుర్ సూనెల్ కి, కో నంపజా అసిత్?

కోయి నాయ్. తుచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త కమొ
దెకిలెకి,జోవయించిజా సెకి కో చిన అసిత్? కోయినాయ్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 39జాకయ్ యేసుక నంపజంక నెతిరల్. 40 పడొత్
జోవయించి సిచచ్చి రిసొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో పబు
రెగిడ్య్ లిసి అనెన్క్ తె కి జయియ్ అరుద్ మ్.
“జోవయించ అంకివొ గుడిడ్ కెరిల్ రితి కెర,
† 12:34 12:34 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా
అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిలి రితి దేముడు కెర అసెస్.
‡‘జోవయించ అంకివొ దెకుత్ నాయ్,
జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్,
ఆఁవ్ దెతి వరుమ్ నఙనుక బుల జెతు నాయ్’మెన అంచి సెలవ్”
మెన పబు రెగడ్య్ లి కోడు.

41యెసయాపూరుగ్ మ్ చొకీసి ఇసిమెలన్మెలె, దేముడు దెకయ్ లి
సివన్తెయేసుచి గవురుమ్ చి గురు దెక తిలొ, చిజోచి రిసొ రెగిడల్న్.

42 యూదుల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్ యేసుక నే నంపజలెకి, జోవయింతె
ఒగగ్ర్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి నంపజల. గని మానుస్ల్ చి మొకెమ్
ఒపప్న్ తి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ‘పరిసయుయ్ల్ సూనెల్, అమ్ క సబ
గెరలె అనెన్ పెసయితి నాయ్’ మెన బిల. 43 కిచొచ్క దసిస్ బిల మెలె,
దేముడు దెతి గవురుమ్ చి కంట,మానుస్ దెతి గవురుమ్ కయ్ఆసజా
తిల.

44 జలె, ఎతిక్జిన్ సూన్ తి రితి కేక్ గల యేసు కిచొచ్ మెన బోదన
కెరల్న్ మెలె, “కో అంకయ్ నంపజతతి గే, ఎకిక్ అంకయ్ నాయ్, గని
అంక తెదయ్ లొసొక నంపజతతి. 45 అంకయ్ కో దెకితతి గే, అంక
తెదయ్ లొసొక దెకితతి.

46 “ఈంజ లోకుమ్ తె కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె, అందర్ బుదిద్
ఇండిత ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క ‘దసిస్ తతుత్ నాయ్, గని అంక
నంపజా రచిచ్ంచుప జతు’ మెన దొరుక్ జలి ఉజిడి తా ఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లయ్. 47 అంచ కొడొ కో సూన్ తతి గని కెరి నాయ్
గే, జోవయింక ఆఁవ్ తీరుప్ కెరి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లిసి ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరి రిసొ
నాయ్, గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరి రిసొయిఅయ్ లయ్.

48 “గని జాగర తా. కిచొచ్క మెలె, కో అంక నంప కెరి నాయ్,
చి అంచ కొడొ సూన కెరుక నెసితి గే, జోవయింక తీరుప్ కెర సిచచ్తె
తెదయ్ తిసి అసెస్. మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చక తీరుప్ కెరి జా ఆకర్

‡ 12:40 12:40 నెంజిలె. “నెంజిలె జోవయించ అంకివొ దెకిత,జోవయించి పెటిట్ అరుద్ మ్
కెరంత, చి ఆఁవ్ చెంగిల్ కెరి వరుమ్ నఙనుక పసుల జెత”.
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దీసిక,ఆఁవ్అపెప్ సంగిలకొడొజోవయింక కచితుమ్తీరుప్ కెర సిచచ్తె
తెదవుల. 49 కిచొచ్క మెలె, అఁవివ్ కెర ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగి నాయ్. ఆఁవ్
కిచొచ్ మెన లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు
అబొబ్యి అంక ఆడ దా అసెస్. 50అనెన్ కేనె నాయ్, గని జోచి కోడు
కెరిస్ తెయ్ పరలోకుమ్ తె బెదితి కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తతి సెకి
అసెస్మెన కచితుమ్జాని. జాకయ్ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి గే, దేముడు
అబొబ్యి సంగిల్ రితి ఆఁవ్ సంగితసి.”

13
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క చటొట్ దోవిలిసి

1 ఈంజ లోకుమ్ ముల దా దేముడు అబొబ్స్ తె అనెన్ ఉటట్ గెతి
సమయుమ్ అయ్ లిమెనయేసు జానె. జోఈంజ లోకుమ్ తె నిసానల్
బారజిన్ సిసుస్ల్ క అగెగ్ తెంతొ పేమ కెరయ్, గని అపెప్, *పసాక్
పండుగ్ క ఏక్ దీసి అగెగ్, ఆకర్ ఎదచి జోచి ఎదివాట్ పేమ సొసుట్ మ్
దెకయ్ లొ.

2 జా సంజె, యేసు జోవయించ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ ఎకిక్తె
అనిన్మ్ కెరతి. ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ యూదా మెలొ పుతుత్ సి
జోవయింతె అసెస్. జలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దెర దెంక
మెన సయ్ తాన్ యూదాక సికడ అసెస్. 3 గని, ‘దేముడు అబొబ్
అంచి అతిత్ ఎతిక్ సొరప్ కెర దా అసెస్, చి దేముడు అబొబ్ తెంతొ ఉత
అయ్ లయ్, చి దేముడు అబొబ్తెయి ఆఁవ్ అనెన్ ఉటట్ గెతసి’ మెన
యేసు జానె.

4 జలె, అనిన్మ్ కెరె తిలి పొది యేసు ఉటట్ , జో గలన తిలి దిగిల్
సొకక్ రితిసి తిఁయ దా, జోవయించ సిసుస్ల్ క, జో గొతిత్ సుదొ జతి
రితి గురుక, ఏక్ తువవ్ల్ కెరంటె బందనల్న్. 5తెదొడి తపెప్లయ్పాని
సువ కెర, సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ జో బందనిల్ తువవ్ల్ తెన్ పుంచుక

* 13:1 13:1 పసాక్ పండుగ్ క కీసి మెండపిలల్క అరిప్తుమ్ దెవుల గే, దసిస్, ఈంజయ్
పండుగు దీసియేసుయిపాపల్ గెచచ్య్ తి అరిప్తుమ్ జయెదె.
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దెరల్న్. సగుమ్ జిన్ చ చటొట్ దోవ పుంచ తా, 6 సీమోను పేతురుచ
చటొట్ దోవుక మెన జోతె పాఁవిలన్. గని పేతురు జోక, “పబు, తుయి
అంచ చటొట్ దోవుక గే? పోని!” మెన బమమ్ తెన్ సంగిలన్. 7 ‘పోని’
మెన సంగితికయ్,యేసు జోక “ఆఁవ్ అపెప్ కెరిసి తుక అపెప్ అరుద్ మ్
నాయ్. గని పడొత్ క అరుద్ మ్ కెరంతె” మెన సంగిలన్. 8 పేతురు జోక
అనెన్, “పబు, తుయి అంచయ్ చటొట్ కెఁయఁక కి దోవుక ఆఁవ్ ఒపిప్
నాయ్”మెనఒగగ్ర్ జా సంగిలన్. యేసుజోక, “ఆఁవ్ తుక †సుబుమ్
నేకెరెల్,అంచిరాజిమ్ తెతుక కిచొచ్వాటతయెనాయ్”మెనసంగిలన్.
9పేతురుజోక, “పబు,దసిస్ జలె,అంచచటొట్ అతొత్ బోడి కి,ఎతిక్దోవ
గెలు!” మెన సంగిలన్.

10 తెదొడి యేసు జోక, “కో పాని నాయ తవుల గే, జోచ చటొట్ క
పిటట్వ, పూరి సుబుమ్ జా తవుల. దసిస్, ఎకిక్లొక పిటట్వ, తుమ్
ఎతిక్జిన్ సుబుమ్ జా అసుస్స్” మెలన్. 11 యేసు కిచొచ్క దసిస్
మెలన్ మెలె, కో జోక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెయెదె గే జో జానె.
జాకయ్ ‘ఎకిక్లొక పిటట్వ తుమ్ఎతిక్జిన్సుబుమ్జాఅసుస్స్’మెన
సంగ తిలొ.

12 సిసుస్ల్ చ చటొట్ దోవ కేడయ్ లి పడొత్ , జోచ పాలల్ అనెన్ గలన,
అనెన్ అనిన్మ్ తె వెస, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్ క కెరిల్ గురుచి
రిసొతుమ్ క అరుద్ మ్ జలి గేనాయ్గే? 13అలెల్,అంక ‘గురు’, ‘పబు’
మెన తుమ్ సంగితసు. బాద నాయ్. ఆఁవ్ నిజుమి తుమ్ చొ గురు,
తుమ్ చొ పబు. 14 ఆఁవ్ జలె, తుమ్ చొ పబు తుమ్ చొ గురు జలెకి,
తుమ్ క సేవ కెరి ఏక్ గురుక తుమ్ చ చటొట్ దోవితసి జలె, తూమ్
జా గురుచి అరుద్ మ్ కెరన తూమ్ కి ఎకిక్లొచ చటొట్ ఎకిక్లొ దోవిలి
రితి జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరె తంక. 15 ఆఁవ్ అపెప్ కెరిల్సి జా
గురుకయ్, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎకిక్లొక పేమ కెరె తంకయ్.
16తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, సేవ కెరొసొ
జోచొ ఎజొమానిచి కంట వెలొల్ నెంజె. దసిస్, తెదయ్ జలొసొ, జలె,
† 13:8 13:8 13:1చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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జోకతెదయ్ లొసొచికంటవెలొల్ నెంజె. 17జలె,ఈంజఎతిక్చిఅరుద్ మ్
కెరనల్దు మెలె,జాబుదిద్ ఇండితె తిలె తుమ్ క చెంగిలి.

విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెయెదె
(మతత్ 26:20-25;మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:21-23)

18 “గని, ఆఁవ్ అపెప్ సంగిలి బుదిద్ తుమ్ ఎతిక్జిన్ జసు నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ నిసానల్సచి బుదిద్ ఆఁవ్ జాని. అపెప్ జరుగ్ జతిసి
కిచొచ్క జయెదెమెలె,
అంచి తెన్ అనిన్మ్ కెరొల్ ఎకిక్లొ అంక తాప్ దిలి రితి కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అపెప్ నెరవెరుస్ప జంకయ్. 19ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్
నే జతె అగెగ్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసి మెలె, జా జరుగ్ జలి
మెలె, జా రుజుజ్ దెక, ‘నిజుమి దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ’ మెన అంచి రిసొ తుమ్ పూరి దయిరిమ్ తెన్ నంప జసెత్.
20తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్
తెదయ్ త మానుస్ల్ క కో నంపజా మరియాద కెరుల గే, అంకయ్
నంపజామరియాదకెరిల్ రితిజయెదె. అంకయ్నంపజాకోమరియాద
కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొసొక నంపజామరియాద కెరిల్ రితి జయెదె”
మెన సంగిలన్.

21 ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కెర, యేసు జోచి మెనుస్తె బాద సేడ,
సిసుస్ల్ క కిచొచ్ సాచి సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి
కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె ఎకిక్లొ అంక విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెన సంగిలన్. 22 జలె, కిచొచ్
రిసొ సంగితయ్ గే నేన్ తి, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ అనామ్నుమ్ తెన్ దెక
దుకుమ్ జల. 23 గని యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు ఎకిక్లొ
యేసుచి ‡గుండెచి ఉపిప్రి పెల వెస అసెస్. 24 జాకయ్, సీమోను
పేతురు జో సిసుస్డుక సయ్ న కెర, “కచి రిసొ సంగితయ్ గే, సూన
అమ్ క సంగు”మెనసంగిలన్. 25జాకయ్,యేసుచి గుండెచిఉపిప్రి

‡ 13:23 13:23 జోవయించ విందుల్ రిత అనిన్మ్ తె బలల్చి సుటుట్ నంత బెంచివొ చి
ఉపిప్రి ఇదిల్ ఎంగడ్ తిలి రితి ఒరుగ్ జా అనిన్మ్ కెరుల.
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పెల తిలొ జో సిసుస్డు “పబు, కచి రిసొ దసిస్ సంగిలది?” మెన
పుసిలన్, చి 26యేసు పోడి గండ దెర, “ఈంజ పోడి గండ రోస్ తె
బుడడ్వ కకక్ దెయిందె గే, జొయియ్” మెన సంగిలన్. సంగ, జా గండ
బుడడ్వ కెర, ఇసక్రియోతు సీమోనుచొ పుతుత్ స్ జలొయూదాక దిలొ.
27యూదాజా గండ నఙనిల్ బేగి, సయ్ తాన్జోక దెరల్న్. యేసు జానె,
చి “తుయికెరుక తిలిసిబేబేగిజరుగ్ కెరు!” మెనయూదాకసంగిలన్.

28 యేసు యూదాక కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్ గే జా అనిన్మ్ కెరె
తిలసతెకోయినేన్ తి. 29గనిజోచిడబుబ్ల్ పెటెయూదాచిఅతిత్ తిలి,
చి ‘పండుగు అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి గెనఆను’జలెకు, ‘బీదసుదల్ క
కిచొచ్ జవుస్ దరుమ్మ్ దేసు’మెనయేసు జా కోడు సంగ తయెదెమెన
సగుమ్ జిన్ ఉచరల్. 30జలె, జా గండ నఙన, యూదా చటుక్న బార్
జా ఉటట్ గెలన్. తెదొడి అందర్ జా తిలి.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా
31యూదాబార్ జతికయ్, తిల సిసుస్ల్ కయేసు, “అపెప్యి జరుగ్

జతిసి తెన్ ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి గవురుమ్ డీసెదె,
చి అంక జరుగ్ జతిస్ చి రిసొ దేముడు పబుచి గవురుమ్ డీసెదె.
32అంచితెజరుగ్ జతిస్ తెదేముడుక గవురుమ్జెయెదె,చిజాకామ్ తె
అంక కి జో గవురుమ్ కెరెదె. బేగి గవురుమ్ కెరెదె.

33 “ఓ పుతత్రుల్ , అపెప్ ఏక్ గడియయ్తుమ్ చి తెన్ ఇసి తయిందె,
చి ఉటట్ గెచిచ్ందె. ఆఁవ్ గెలె, అంక చజితె, గని యూదుల్ క ఆఁవ్
సంగిలి రితి, ఆఁవ్ కేనె గెచిచ్ందె గే, తుమ్ అపెప్ ఒతత్ జెంక నెతురుస్.

34 “జలె, తుమ్ క ఏక్ నొవి ఆగన్ దెతసి. కిచొచ్ ఆగన్ మెలె, తుమ్
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తా. ఆఁవ్ తుమ్ క కెదిద్ పేమ దెకవ అసిస్
గే, దసిస్ తూమ్ కి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరె తంక. 35 తుమ్ చితె
ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ దసిస్ పేమ కెరె తిలె, తుమ్ క ‘అమ్ చ సిసుస్ల్’మెన
పెజల్ ఎతిక్ చినుల. జయియ్ జోవయింక రుజుజ్ తయెదె” మెనబోదన
కెరల్న్.
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36 తెదొడి సీమోను పేతురు “పబు, కేనె గెతి రిసొ తుయి
సంగితసి?” మెనయేసుకపుసిలన్,చియేసుజోక, “ఆఁవ్ కేనె గెతసి
గే, తుయి అపెప్ అంచి పటిట్ జెంక నెతిరిస్, గని పడొత్ క జెసెత్” మెన
సంగిలన్. 37జాకయ్ పేతురు జోక, “పబు, ఆఁవ్ కిచొచ్క అపెప్ తుచి
పటిట్ జెంక నెతిరి? తుచి రిసొఆఁవ్మొరకి గెచిచ్ందె!” మెనసంగిలన్.
38యేసుజోక, “అంచి రిసొతుయిమొర గెచుచ్క దయిరిమ్ గే? తుక
కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె. ఆజిరాతిక, కుకుడొ నే
వాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోక నేని’మెనతుయితివెవ్రి అంచి రిసొసంగితె”మెన
సంగిలన్.

14
యేసు సిసుస్ల్ క దయిరిమ్ సంగిలిసి

1 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, తుమ్ చ పెటిట్ చింత
గలన నాయ్. దేముడుక నంపజా దయిరిమ్ తెన్ తా. అంక కి నంప
తెన్తా. 2జోఅంచొఅబొబ్సి జలొ దేముడుచి గెరి ఒగగ్ర్ గదివొ అసిత్.
తుమ్ క కి ఒతత్ టాన్ అసెస్. నెంజిలె తుమ్ క సంగితయ్. తుమ్ క జా
టాన్ తెయార్ కెరుకయ్ ఆఁవ్ గెతసి. 3 ఆఁవ్ గెచచ్ తుమ్ తతి టాన్
తెయార్ కెరల్య్ మెలె, తూమ్ కి అంచి తెన్ తంక మెన, అంచితె కడ
నెతి రిసొ అనెన్ జెయిందె. 4 ఆఁవ్ గెతి టాన్ చి వాట్ తుమ్ జానుస్”
మెన సంగిలన్.

5జాకయ్ తోమా మెలొ సిసుస్డు జోక, “పబు, తుయి కేనె గెతసి
గే నేనుమ్. జా వాట్ అమ్ కీసి జానుక జయెదె?” మెన పుసిలన్,
6చియేసుజోవయింక, “ఒతత్ గెతివాట్ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి రిసొదొరుక్
జలి సతిత్మ్ ఆఁవివ్. ఒతత్ గెతి రిసొ దొరుక్ జలి జీవు ఆఁవివ్. అంక
నంపజలెకయ్ మానుస్ దేముడు అబొబ్తె జెంక జయెదె. నెంజిలె కో
జెంక నెతిరి. కేన్ వేర వాట్ నాయ్. 7అంక తుమ్ నిజుమిజాన్ తసు
జలె, అంచొ దేముడు అబొబ్కయ్జాన్ తసు. అపెప్ తెంతొ తుమ్ జోక
జానుస్,జోక దెక అసుస్స్”మెన సంగిలన్.
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8జలె, పిలిప్ క అరుద్ మ్నాయ్చిరిసొ, “పబు, దేముడు అబొబ్ద్ క
అమ్ క దెకవు,చిఅమ్ క అనెన్ కిచొచ్నాయ్”మెనసంగిలన్. 9యేసు
జోక, “ఓ పిలిప్, తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ ఎతిత్ దీసల్ తిలె కి, అపెప్క అంక
చినిస్ నాయ్ గే? కో అంకయ్ దెక అసిత్ గే, దేముడు అబొబ్స్ క కి దెక
అసిత్. జాకయ్, దేముడు అబొబ్ద్ క అమ్ క దెకవు మెన తుయి కిచొచ్క
పుసుక? 10 ఆఁవ్, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, దేముడు
అబొబ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, తుయి నంప కెరిస్ నాయ్ గె? తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితిసి సికడిత్సి ఆఁవ్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె. అంచి పెటిట్ తిలొ
దేముడు అబొబ్ అంచిఅతిత్ జోచ కమొకెరయ్. 11ఆఁవ్ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి పెటిట్ అసిస్, దేముడు అబొబ్ అంచి పెటిట్ అసెస్. ఈంజ కోడు
నంప కెరు. నెంజిలె, ఆఁవ్ సంగిలి రిసొ నే నంప కెరెల్,అంచి అతిత్ జరుగ్
జత కమొక ఉచర నంప కెరు. 12 తుమ్ క నిజుమి కచితుమ్ ఆఁవ్
కిచొచ్ సంగితసిమెలె, అంక కో నంపజవుల గే, ఆఁవ్ కెర కమొజేఁవ్ కి
కెరుల. ఆఁవ్ కెరల్సచి కంట జీనల్స కెరుల. కిచొచ్కమెలె,ఆఁవ్ దేముడు
అబొబ్తె ఉటట్ గెతసి. 13అంచి నావ్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్ నఙితె గే, ఆఁవ్
పుతుత్ సి కెరిస్ తెఅబొబ్సి జలొదేముడుచి గవురుమ్డీసుస్మెనయ్,
జయిఆఁవ్ జరుగ్ కెరిందె. 14అంచినావ్తెన్తుమ్ కిచొచ్ జలెకి నఙిలె
కి, జరుగ్ కెర దెయిందె.

దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెదవుక తిలిస్ చియేసు సంగిలిసి
15 “తుమ్అంచిఉపిప్రి పేమతెన్ తిలె,అంచ *కొడొ రితి ఇండితె

తసెత్. 16తుమ్ దసిస్ జలె, దేముడు అబొబ్స్ క సంగిమ్ దె, చి అనెన్కొల్
తోడు కెరొసొక తుమ్ తె తెదయెదె. జో తుమ్ చి పెటిట్ తా, కెఁయఁక
తెఁయఁక తుమ్ క తోడు తయెదె. 17జో కొనొస్ మెలె, పరలోకుమ్ చి
సతిత్మ్ తిలి సతిత్మ్ దెకయ్ తి ఆతమ్. ఈంజ లోకుమ్ చి బుదిద్ తిల
మానుస్ల్ జోక నంపజంక నెతిరి. కిచొచ్క మెలె, జో డీసొత్ సొ నెంజె,

* 14:15 14:15 నెంజిలె, ‘అంచ ఆగన్ల్ రితి ఇండితె తసెత్’.
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చి జోక చినితి నాయ్, నేన్ తి. తూమ్మాతుమ్, జోక జానుస్. కిచొచ్క
మెలె,జోతుమ్ చి తెన్ తతత్య్, †చి పడొత్ క తుమ్ చి పెటిట్ తయెదె.

18 “తుమ్ క ములిలె, తుమ్ పొరబోదల్ తతి రితి కెరి నాయ్.
తుమ్ తె జెయిందె. 19 గడియయ్ తిలె, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చమానుస్ల్ అంక అనెన్ దెకితినాయ్, గని తూమ్అంక అనెన్
దెకితె. మెలె, ఆఁవ్ జితసిచి రిసొ తూమ్ కి జిసెత్. 20 ఆఁవ్ అబొబ్సి
జలొ దేముడుచి పెటిట్ తిలిసి, తూమ్ అంచి పెటిట్ తిలిసి, చి ఆఁవ్
తుమ్ చి పెటిట్ తిలిసి, తెదొడ్ కయ్ తుమ్ క అరుద్ మ్ జెయెదె. 21అంచ
‡కొడొకోసూన కెరుల గే,జెఁవివ్అంకపేమకెరసయ్. కోఅంకయ్పేమ
కెరతి గే, అంచొ దేముడు అబొబ్ జోవయింకయ్ పేమ కెరెదె. ఆఁవ్ కి
జోక పేమ కెర, అంచి సతిత్మ్ చి రిసొ జోక రుజుజ్ ల్ దెకయిందె, జోక
ఆఁవ్ సొసుట్ మ్ సొంత డీసిలి రితి”మెనయేసు సంగిలన్.

22 తెదొడి యూదా మెలొ ఎకిక్లొ, ఇసక్రియోతు యూదా నెంజె,
వేరచొ జో, జలె, యేసుక “కిచొచ్క ఈంజ లోకుమ్ చ మాములుమ్
మానుస్ల్ క నాయ్, గని ఎకిక్ అమ్ కయ్ డీసెత్, తుచ రుజుజ్ ల్
దెకయ్ తె?” మెనపుసిలొ. 23పుసిలెయేసు జోక, “అంచి ఉపిప్రి కో
పేమతెన్తవులగే,అంచికొడొరితికెరుల,దసిస్జలసకయ్దేముడు
అబొబ్ పేమ కెరెదె. దసిస్ జలసతెయి దేముడు అబొబ్ ఆఁవ్ జెమ్ దె,
చి జోచి తెన్ బస జా జో తెన్ తా గెచుచ్మ్ దే. 24 అంచి ఉపిప్రి కో
పేమ తెన్ తతి నాయ్ గే, జెఁవివ్ అంచ కొడొ రితి కెరి నాయ్. తుమ్
సూన్ తి ఈంజ కోడు, జలె, కచి మెలె, ఆఁవ్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి నెంజె.
అంక తెదయ్ లొఅబొబ్సి జలొ దేముడుచి కోడు.

25 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె తతె, ఆఁవివ్
ఈంజ బోదన ఎతిక్ తుమ్ క సూనవ అసిస్. 26 గని, ఆఁవ్ దేముడు
అబొబ్తె గెలె, దేముడు అబొబ్అంచినావ్తెన్తుమ్ కతోడు తతొసొక
తెదయెదె. జో తోడు తతొసొ కొనొస్ మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి
అబొబ్సి జలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి. జో అమ్ చి ఆతమ్యి
† 14:17 14:17 నెంజిలె, “చి తుమ్ చి పెటిట్ అసెస్”. ‡ 14:21 14:21 నెంజిలె
‘ఆగన్ల్’.
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తతొసొ తుమ్ క ఎతిక్ సికడెదె. ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ తుమ్ క
ఉచార కెరయెదె.

27 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సేంతుమ్ దా కెర ఉటట్ గెతసి. అంచి
సేంతుమ్ తుమ్ క దెతసి. ఈంజ లోకుమ్ చ దెతి రగుమ్ చి నెంజె.
జాకయ్ కిచొచ్ బాదల్ అలల్ర్ అయ్ లె కి, తుమ్ చ పెటిట్ చింత గలన
నాయ్, బయిమ్ తియన నాయ్. 28 ‘ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె కి, తుమ్ తె
అనెన్ జెయిందె’ మెన సంగిలిసి సూనల్దు. తుమ్ అంచి ఉపిప్రి పూరి
పేమతతత్దు జలె, ఆఁవ్ దేముడు అబొబ్తె గెతిస్ చి రిసొ సరద్ జతదు.
కిచొచ్క మెలె, దేముడు అబొబ్ అంచి కంట వెలొల్ . ఒతత్ గెలె, ఇనెన్ తతి
కంట అంక చెంగిలి, తుమ్ క చెంగిలి. 29జలె, జా ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె
అగెగ్ తుమ్ క కిచొచ్క సంగితసి మెలె, తుమ్ క ‘జా జరుగ్ జతి పొదిక,
పూరి నంప తెన్ తా, బమమ్ నెంతె దయిరిమ్ తతుత్ ’ మెనయ్ అంచి
ఆస.

30“తుమ్ చితెన్అనెన్ ఒగగ్ర్ లటట్బుక సమయుమ్నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, ఈంజ లోకుమ్ ఈంజ మదెనె ఏలుప కెరొసొ, సయ్ తాన్
జెతయ్. అంచి ఉపిప్రి జోక కిచొచ్ అదికారుమ్ నాయ్, 31 గని
దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్ కామ్ ఆఁవ్ కెరుక అసెస్. జో సంగిలి
రితి ఆఁవ్ కెరెల్,అంక ‘నిజుమి, దేముడు అబొబ్స్ క పేమ కెరయ్’మెన
లోకుమ్ ఎతిక్చ చినుల. అలెల్,జొమమ్, గెచుచ్మ!” మెన సంగిలన్.

15
దాచ రూక్ చిటాలి

1 తెదొడి యేసు ఇసి మెన టాలి సంగిలన్. “ఆఁవ్ నిజుమ్ జలొ
దాచ రూకు జయిందె. అంచొ దేముడు అబొబ్ రూకుక పోసొత్ సొ
జయెదె. 2 జలె, అంచ కొనన్ల్ తె కేన్ కొనన్తె పంటొ దెరె నాయ్ గే,
ఈంజొ రూకు పోసొత్ దేముడు అబొబ్ జా కొనన్ గెచచ్వ గెలెదె. గని
కేన్ కొనన్తె పంటొ దెరెదె గే, ‘అనెన్ ఒగగ్ర్ పంటొ దెరుస్’ మెన, కొసస్ల్
కుటట్వ గెలెదె.
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3 “తుమ్ క ఆఁవ్ సూనయ్ లి కొడొ సూనల్దుచి రిసొ, తుమ్ సుదిద్ జా
అసుస్స్. 4జలె, ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి తెడి తుమ్ జిఁయ
అంచి సెకిక ఇండ, అంచి పెటిట్ తా. ఆఁవ్ కి తుమ్ చి పెటిట్ తయిందె.
తీగెచి కొనన్ అఙ జలె, ఒతత్ కిచొచ్ పంటొ దెరుక నెతె. తీగె తెన్ ఎకిక్
తిలెకయ్ ఒతత్ పంటొ దెరెదె. దసిస్, తుమ్ ఆతమ్క అంక ముల అఙ
జలె, తుమ్ తె కిచొచ్ *పంటొ దెరి రితి జంక నెతురుస్. అంచి తెన్ ఎకిక్
తిలెకయ్ †పంటొ తుమ్ తె దెరెదె.

5 “దాచ రూకు అఁవివ్, రూక్ చి జీవు అంచి పెటిట్ అసెస్. తూమ్
అంచ కొనన్ల్. ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి తెడి జిఁయ అంచి
సెకిక కో ఇండ అంచి పెటిట్ తవుల గే,జోచి పెటిట్ ఆఁవ్ తయిందె, చి జో
తెన్ ఒగగ్ర్ ‡పంటొ దెరె తయెదె. ఆఁవ్ నెంజిలె, తుమ్ కిచొచ్ కెరుక
నెతురుస్. 6 కో ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె
అంచి సెకిక నే ఇండితెఅంచి పెటిట్ తతినాయ్గే,కామ్ క నెంజిలి కొనన్
కుటట్వ వెంట గెలి రితి జయెదె, కొమజ్ జామొర గెచెచ్దె. కొనన్ల్ దసిస్
జలె, జోవయింక గుడడ్ కెర ఆగితె గల డయుల. కో ఆతమ్క అంచి తెన్
బెద నే తతె అంచి తెడి నే తతె అంచి సెకిక నే ఇండితె అంచి పెటిట్
తతి నాయ్ గే, దసిస్ జవుల. 7 గని ఆతమ్క అంచి తెన్ బెద తా అంచి
తెడి జిఁయ అంచి సెకిక తుమ్ ఇండ అంచి పెటిట్ తా అంచి కోడు రితి
తుమ్ కెరె తిలె, తుమ్ అంచితె కిచొచ్ నఙితె గే, తుమ్ చి రిసొ జరుగ్
జయెదె. 8 తుమ్ దసిస్ జా చెంగిల్ §పంటొ ఒగగ్ర్ తుమ్ తె దెరెల్, చి
దేముడు అంచొ అబొబ్స్ కమానుస్ల్ గవురుమ్ కెరుల. జయియ్ పంటొ
జోవయింక గవురుమ్ఆనెదె,అంచ సిసుస్ల్ తుమ్ కచితుమ్ జలిస్ క
రుజుజ్ డీసెదె.

9 “దేముడు అంచొ అబొబ్ అంకయ్ కీసి పేమ కెరయ్ గే, ఆఁవ్ కి
తుమ్ క దసిస్ పేమ కెరఅసిస్. అంచిపేమతెడితుమ్తా. 10దేముడు

* 15:4 15:4 ‘పంటొ’ నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. † 15:4 15:4 ‘పంటొ’ నెంజిలె
‘ఆతమ్పంటొ’. ‡ 15:5 15:5 ‘పంటొ’నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’. § 15:8 15:8 ‘పంటొ’
నెంజిలె ‘ఆతమ్పంటొ’.
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అంచొ అబొబ్చ *కొడొ ఆఁవ్ కెరె తా జోచి పేమచి తెడి తా జోచి పేమ
తెన్ ఇండితసి. దసిస్, అంచయ్ కొడొ తూమ్ కెరె తిలె, అంచి పేమచి
తెడి తుమ్ తా అంచి పేమ ఇండితె. 11 ‘అంచి సంతోసుమ్ తుమ్ చి
పెటిట్ తవుస్’ మెన, తుమ్ క ‘పూరి సంతోసుమ్ జా తతుత్ ’ మెనయ్,
ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ ఆఁవ్ సంగ అసిస్.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ కయ్ కీసి పేమ కెర అసిస్ గే, తూమ్ కి ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొపేమకెరెతా,మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. ఈంజయితుమ్ క
ఆగన్ జా అసెస్. 13 ‘జితు’ మెన, జోవయించ మింతరుస్ల్ చి రిసొ కో
జలెకుమొరి కంట, కిచొచ్ జీనిల్ పేమ నాయ్. 14ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిల్
రితి తుమ్ కెరెల్, అంచ గోతుసుదల్ జా తసెత్. 15తుమ్ క ‘గొతిత్ సుదల్’
రితి అపెప్ తెంతొ దెకి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జోవయించొ ఎజొమాని
కిచొచ్ కెరె తయెదె గే గొతిత్ సుదల్ నేన్ తి. ఆఁవ్, మాతుమ్, అంచొ
అబొబ్స్ తె సూనిల్సి ఎతిక్ తుమ్ క సంగ అసిస్. జాచి రిసొ తుమ్ క
‘గోతుసుదల్’ రితి దెకితసి.

16“తూమ్అంకయ్నిసానుస్నాయ్. ఆఁవ్తుమ్ కయ్నిసానల్య్.
ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్క నిసాన అంచి కామ్ తియార్ అసిస్ మెలె, తుమ్
ఈంజ లోకుమ్ తె బార్ జతు, చి అంచి ఆతమ్పంటొ జోవయింతె దెరె
తవుస్మెన ‘జోవయింతెదెరిఈంజపంటొ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్
తాకామ్ క జెతె తవుస్’. తుమ్అంక నిదానుమ్తిలెగిన,అంచినావ్
తెన్ దేముడు అంచొ అబొబ్తె తుమ్ కిచొచ్ నఙిలె కి, తుమ్ క దెయెదె.
17తుమ్ క కిచొచ్ ఆగన్ దెతసి మెలె, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ తుమ్ పేమ కెరె
తంకయ్.
నంపజలసక ఈంజ లోకుమ్ విరోదుమ్ జవుల

18 “ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ జతతి జలె,
అంక కి అగెగ్ తెంతొ విరోదుమ్ జా అసిత్. 19ఈంజ లోకుమ్ చ కమొ
కెరస తుమ్ జతదు జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తుమ్ క పేమ
కెర. గని,ఈంజలోకుమ్ చ తెంతొ తుమ్ క ఆఁవ్ నిసానల్య్, చిఈంజ

* 15:10 15:10 నెంజిలె ‘ఆగన్ల్’ నెంజిలె ‘ఆడల్’.
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లోకుమ్ చ కమొతుమ్ కెరుస్ నాయ్చి రిసొఈంజలోకుమ్ చ తుమ్ క
విరోదుమ్జా అసిత్.

20 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగిలి కోడు తుమ్ పఁవస్ నాయ్. కేన్
కోడుమెలె, ‘సేవ కెరొసొజోచొఎజొమానిచి కంట వెలొల్ నెంజె’మెలిసి.
ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ అంకయి అలల్ర్ కెర అసిత్ జలె, తుమ్ క కి
అలల్ర్ కెరుల. జేఁవ్ అంచయ్ కొడొ రితి కెరతి జలె, తుమ్ చయ్ కొడొ
సూన కెరుల. 21 అంచి రిసొయి తుమ్ క అలల్ర్ కెరుల మెలె, కిచొచ్క
మెలె అంక తెదయ్ లొ దేముడుక జేఁవ్ నేన్ తి.

22 “ఆఁవ్ జెతయ్ నాయ్ జలె, జోవయింక సుబుమ్ కబుర్
సంగితయ్ నాయ్ జలె, జా పాపుమ్ జేఁవ్ వయిత నాయ్. గని,
అయ్ లయ్, సంగిలయ్, చి అపెప్, ‘నేన కెర దసిస్ కెరల్మ్’ మెన జేఁవ్
సంగుక నెతిరి. జా పాపుమ్ వయ అసిత్. 23 మెలె అంకయ్ కో
విరోదుమ్జవుల గే, దేముడు అబొబ్స్ క విరోదుమ్జాఅసిత్. 24అనెన్,
కేన్ మానుస్కి కెఁయ కి నే కెర కమొ ఆఁవ్ జోవయించి మొకెమ్ కెరయ్
నాయ్ జలె, జా పాపుమ్ వయిత నాయ్. గని అంక దెకయ్ అంక
విరోదుమ్జాఅసిత్. జేఁవ్ అంకయ్దెక విరోదుమ్ జలిసి జలె,అబొబ్క
దెక విరోదుమ్ జలిసి జయెదె. దసిస్ జా, అబొబ్స్ క కి విరోదుమ్ జా
అసిత్. 25జోవయించి †మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
ఆగన్ల్ తె పూరుగ్ మ్ దేముడు అబొబ్ రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంకయ్
ఇసిజా అసిత్. కేన్ కోడు మెలె,
‘ఆరిక అంక విరోదుమ్ జల.’

26 “దేముడు అంచొ అబొబ్తె తెంతొ ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొక
తుమ్ సిసుస్ల్ తె తెదయిందె. జో అబొబ్చి పెటిట్ తెంతొ బార్ జా
జెతొసొ. నిజుమ్ జలి ఆతమ్, జో. జో తుమ్ తె జా కెర, అంచి రిసొయి

† 15:25 15:25 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా
అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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సాచి సంగెదె. 27తూమ్ కి అంచి రిసొ సాచుల్ జా అసుస్స్. కిచొచ్క
మెలె, అంచ కమొమొదొల్ కెరిల్ తెంతొ అంచి తెనిన్ అసుస్స్.”

16
1 “ఆఁవ్ కిచొచ్క తుమ్ క ఈంజ ఎతిక్ సంగ అసిస్ మెలె, తుమ్ క

‘తెదొడ్ క బమమ్ జా అనామ్నుమ్ జతు నాయ్’ మెన జేఁవ్ అలల్ర్ నే
జతెఅగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 2జేఁవ్ దీసల్ క తుమ్ క జోవయించ
సబ గెరల్ తెంతొ ఉదడ అనెన్ పెసయ్ తి నాయ్. అనెన్, ‘ఇనెన్కమారెల్
చెంగిలి, మారెల్ దేముడుచి సేవ కెర తమ్ దె’ మెన సగుమ్ జిన్ ఉచర
తుమ్ కమారుల. 3 కిచొచ్క దసిస్ కెరులమెలె, జేఁవ్ అంక నేన్ తి. 4జా
నేజతెఅగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్క సంగఅసిస్మెలె,జాసమయుమ్జా
అయ్ లె, ‘ఇసి జయెదె మెన సంగిలొ’ మెన తుమ్ ఉచార కెరె. జలె,
తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ జలి మొదొల్ తెంతొయ్ ఈంజ ఎతిక్ తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్క సంగుక నాయ్మెలె, తుమ్ చి తెన్ తిలయ్, చి సంగుక
నాయ్.
తుమ్ క తోడ్ తతి రిసొ అమ్ చి ఆతమ్ తుమ్ చితె తెదయిందె

5 “అపెప్, అంక తెదయ్ లొసొతె ఆఁవ్ అనెన్ గెతసి. గని ‘కేనె
గెతసి?’ మెనఅపెప్ తుమ్ చితెకోఅంకపుసుస్నాయ్. 6ఆఁవ్ఈంజ
ఎతిక్ తుమ్ క సంగిలి రిసొ దుకుమ్ జా అసుస్స్. 7 జలెకి, తుమ్ క
కిచొచ్ సతిత్మ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ గెలెకయ్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క
మెలె, ఆఁవ్ నే గెలె, అమ్ చి ఆతమ్ జతొ ఆఁవ్ సంగిలొ తోడ్ కెరొసొ
తుమ్ క తోడ్ జెయెనాయ్. గని ఆఁవ్ గెలె, తుమ్ తెజోక తెదయిందె.

8 “జో అయ్ లొ మెలె, పాపుమ్ చి రిసొ, సతిత్మ్ చి రిసొ, తీరుప్
కెరిసిచి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క రుజుజ్ ల్ దెకయెదె.
9లోకుమ్ అంక నంపజయెనాయ్చి రిసొపాపుమ్ వయఅసిత్ మెన
అంక నంపనెంజిలసక రుజుజ్ దెకయెదె. 10అంచొ దేముడు అబొబ్స్ తె
ఆఁవ్ ఉటట్ గెచిచ్ందె, అంక అనెన్ తూమ్ ఇసి దెకుస్ నాయ్. అంచి
పునిన్మ్ చి రిసొఈంజలోకుమ్ చక జో రుజుజ్ దెకయెదె. 11జాచి రిసొ
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ఈంజ లోకుమ్ క అపెప్చి మటుట్ క ఏలుప కెరొ సయ్ తాన్ తీరుప్ జా,
జోచిపాపుమ్వయసిచచ్తె గెచుచ్క అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయెదె.

12 “ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కెతిత్గే అసెస్. గని, అపెప్ సంగిలె తుమ్
ఓరుస్పజంక నెతురుస్. 13జలెజో,సతిత్మ్జలిఆతమ్ జలొసొతుమ్ చి
పెటిట్ అయ్ లె, జొయియ్ సతిత్మ్ తె తుమ్ క ఇండయెదె. జోక, జొయియ్
కిచొచ్ సంగె నాయ్. జో ఒతత్ అమ్ తె కిచొచ్ సూనెదె గే, జయియ్ తుమ్ క
సంగెదె. 14జో అంచితె తిలిసియి కడన తుమ్ క సూనఎదె. జాచి
రిసొయి అంక గవురుమ్ కెరెదె. 15 అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఎతిక్
అంచి, జాకయ్ ‘జో తుమ్ క సంగితిసి ఎతిక్ అంచి’ మెన తుమ్ క
సంగిలయ్.
పడొత్ క తుమ్ క సంతోసుమ్ జెయెదె

16 “ఇదిల్ కాలుమ్ గెలి పడొత్ అంక తుమ్ దెకుక నెతురుస్, అనెన్,
ఇదిల్ కాలుమ్ తె అంక దెకితె మెన సంగిలన్. 17 జోచ సిసుస్ల్ తె
సగుమ్ జిన్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బ, గడియ గెలె, అంక దెకుస్
నాయ్. ఒతత్ తెంతొ అనెన్ గడియ గెలె, అంక అనెన్ దెకితె మెన కిచొచ్క
సంగిలన్. ఆఁవ్ ‘దేముడు అబొబ్తె ఉటట్ గెచిచ్ందె’ మెన కిచొచ్క
సంగిలన్?” మెన సంగితె తిల. 18 “గడియ గెలె మెన కిచొచ్ అరుద్ మ్
తెన్ సంగితయ్? జో కిచొచ్చి రిసొ సంగితయ్ గే నేనుమ్” మెన
లటట్బనల్.

19 జేఁవ్ జొయియ్ పుసితతి మెన, నాయేసు జానయ్ జేఁవ్ చి తెన్
ఇసి సంగిలొ. అనెన్ గడియ గెలె, తుమ్ అంక దెకుస్ నాయ్. ఒతత్
తెంతొ. అనెన్ గడియ గెలె, తుమ్ అంక అనెన్ దెకితె మెన ఆఁవ్
సంగిలయ్, గెద. ఇనెన్చి రిసొ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బత్సు, నాయ్
గే? 20తూమ్ దుకుమ్ జా ఏడెత్. గని, లోకుమ్ చ సరద్ జవుల తుమ్ చి
దుకుమ్ సరద్తెను తయెదెమెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి.

21లడెస్ జతి తేర్ బోద, జలె,జాచి కంటుల్ పాఁవజాఅయ్ లిమెలె,
ఏడెదె, గెద. గని, లడెస్ జలి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె ఏక్ ‘బోద
జెరిమ్లొ’ మెన జాచి సరద్క బేగి దుకుమ్ ఎతిక్ పఁవస్ గెలెదె. 22 దసిస్,
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ఆఁవ్అపెప్ గెలె,తుమ్ క గడియదుకుమ్తయెదె. గని,ఆఁవ్తుమ్ చి
తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జయిందె, చి తుమ్ చి పెటిట్ సంతోసుమ్జా గెతె, చి
కో కి తుమ్ చితె తిలి సంతోసుమ్ కడుక నెతిరి.

23 జేఁవ్ దీసల్ తె అంక తుమ్ కిచొచ్ కి పుసితిసి నాయ్. తుమ్
దేముడు అబొబ్తె కిచొచ్ సంగిలే కి, అంచి నావ్ తెన్ దొరుక్ జయెదె
మెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి. 24 అపెప్ ఎద అంచి నావ్ తెన్
తుమ్ కిచొచ్ నఙుక నాయ్. తుమ్ చి సంతోసుమ్పూరి జతి లెక నఙ,
దొరుక్ జయెదె.

25“ఈంజసంగతిఒండి కిఅరుద్ మ్ లుంకయ్జలిరితిసంగఅసిస్.
జలె ఆఁవ్ కెఁయయ్ఁక జలెకి అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి రితి తుమ్ చి తెన్
నే లటట్బెత్, అబొబ్స్ చి రిసొ తుమ్ క సొసుట్ మ్ గ సూనయ్ తి గడియ
జెతయ్. 26జా దీసల్ అయ్ లి పొది అంచి నావ్ తెన్, తుమ్ నఙితె.
గని,దేముడుకతుమ్ చితెన్ఆఁవ్నెడిమిజాపారద్న కెరిసినెంజెమెన
సంగుక నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె అబొబ్ తుమ్ క పేమించుప కెరయ్.
తూమ్అంక పేమించుప కెర, అంక అబొబ్ జలొ దేముడు తెంతొబార్
జాఅయ్ లన్మెననంపజలదు. 28దేముడు అబొబ్ తెంతొఆఁవ్బార్
జా ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లయ్. అనెన్, అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ ముల
దా, ఒతత్ జోతె అనెన్ గెతసి”మెన సంగిలన్.

29జోచ సిసుస్ల్, జలె, “ఈందె, అరుద్ మ్ లుంకయ్ జలి రితి కిచొచ్
కి నే సంగితె సొసుట్ మ్ గ లటట్బత్సి. 30తుయి ఎతిక్ జానిస్, చి అమ్ నే
పుసిలెకి, అమ్ చి మెనుస్ తిలిసి తుయి జానిస్ మెన అపెప్ జానుమ్.
దేముడుతె తెంతొ తూయిబార్ జా అయ్ లదు మెన నంపజా సంగితి
కాయ్. 31 యేసు జోవయింక దెక, అపెప్ తూమ్ నంపజతసు గే?
32ఈందె తుమ్ చితె ఒండిజిన్ క కి కచి గెరి జొయియ్ సెదుర్ ప జా అంక
ఎకిక్లోకయి ముల దెతి గడియ జెతయ్, జా అసెస్. జలె అబొబ్
అంచితె అసెస్ చి రిసొ ఆఁవ్ ఎకిక్లొయినెంజి.

33 “ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క తుమ్ క సంగ అసిస్ మెలె, ‘అంచి తెడి
తుమ్ క సేంతుమ్ తవుస్’ మెనయ్. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
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అలల్ర్ సేడెత్, గని దయిరిమ్ తెన్ తా. ఈంజ లోకుమ్ తెచ అలల్ర్ చి
ఉపిప్రి ఆఁవ్ జీన అసిస్”మెన సంగిలన్.

17
యేసు పారద్న కెరిల్సి

1యేసుఈంజఎతిక్సంగ కేడవ,ఆగాసుమ్పకక్దెక,పరలోకుమ్
తిలొ దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెరల్న్.

“ఓ బ, అంచి సమయుమ్ జా అయ్ లి మెన జాని. ఆఁవ్ తుచొ
పుతుత్ ది తుచి గవురుమ్ దెకయ్ తి రితి, ఆఁవ్ పుతుత్ స్ తా గవురుమ్
కెరు. 2 ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్ చి ఉపిప్రి ఆఁవ్ పుతుత్ క
తుయి అదికారుమ్దా అసిస్స్. కో అంక నంపజంక తుయి సెలవ్ దా
అసిస్స్ గే, జెఁవివ్ తుచి రాజిమ్ తె బెదితి, మొరెల్ పరలోకుమ్ తె గెచచ్
కెఁయఁక తెఁయఁక జితి రితిఆఁవ్ దెంకమెన,తుయిఅంచిఅతిత్ సొరప్
కెర దా అసిస్స్. 3 తుయి ఎకిక్లొయి నిజుమ్ జలొ దేముడు తుక,
తుయి తెదయ్ లొ అంక, జేఁవ్ నంపజతిసి, అమ్ క జేఁవ్ జాన్ తిసి,
ఆఁవ్యేసు తుయితెదయ్ లొరచిచ్ంచుప కెరొసొజతొ కీసుత్ . 4తుయి
అంకతియారిల్కామ్ఆఁవ్పూరినెరవెరుస్ప కెర,ఈంజలోకుమ్ తెతుక
గవురుమ్ ఆన అసిస్. 5 ఓ బ, ఈంజ లోకుమ్ నే జెరుమ్న్ జతె అగెగ్
తెంతొ తుచి తెన్ ఆఁవ్ ఒతత్ తతె అంక కీసి గవురుమ్ తిలి గే, అపెప్
తుచితె పరలోకుమ్ తె అనెన్ దసిస్ గవురుమ్ జతి రితి కెరు.

6 “అంచ సిసుస్ల్ జతి రితి, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ తె
సగుమ్ జిన్ క తుయినిసాన,అంచిఅతిత్ సొరప్ కెరదాఅసిస్స్. తుయి
కీసొచొ గే ఈంజేఁవ్ దెకిత్ రితి ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ తె జిఁయ అసిస్.
తుచయ్మానుస్ల్ ఈంజేఁవ్, చి ఇనెన్క అంచి అతిత్ తుయి సొరప్ కెర
దిలది, చి తుచి కోడు రితి ఈంజేఁవ్ నిదానుమ్ ఇండ అసిత్. 7తుయి
అంక దిలిసిఎతిక్చి రిసొ ‘వేరచినెంజె, గనితుయిదిలిసి’మెనఅపెప్
జాన్ తి. అంక తుయి తెదయ్ లొసొ నిజుమ్ మెన చినిల. 8 ‘సంగు’
మెన తుయి సంగిలి కొడొ ఎతిక్ ఇనెన్యింక ఆఁవ్ సంగ అసిస్, చి
ఈంజేఁవ్ సూన, నంపజా, ఆఁవ్ తుచితె తెంతొ ఉటట్ అయ్ లిస్ క
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‘నిజుమ్’ మెన జాన్ తి. తుయి అంక తెదవ అసిస్స్ మెన నంపజా
అసిత్.

9 “ఇనెన్చి రిసొయి ఆఁవ్ అపెప్ పారద్న కెరసి. ఈంజ లోకుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ చి రిసొ ఇసి మెన పారద్న కెరి నాయ్, గని ఈంజేఁవ్ తుయి
అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసయ్ చి రిసొ పారద్న కెరసి. ఈంజేఁవ్
తుచయ్మానుస్ల్. 10అంచి ఒండి తుచయ్, తుచి ఒండి అంచయ్,
చిఈంజేఁవ్ నిదానుమ్ జలిస్ తెన్ అంక గవురుమ్ జెతయ్.

11 “ఆఁవ్ తుచితె అపెప్ అనెన్ జెతసి చి అపెప్ తెంతొ ఆఁవ్ ఈంజ
లోకుమ్ తె తయె నాయ్. గని ఈంజేఁవ్, మాతుమ్ తవుల. సుదిద్
తిలొ ఓ బ, ఈంజేఁవ్ చెంగిల్ తతి రితి, *తుయి అంక దిలి తుచి
నావ్ చి సెకిక ఇనెన్క రకుక్, చి ఆఁవ్ తుయి కీసి †ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే
ఈంజేఁవ్ కి ఎకిక్ జా తంక తుచి నావ్ తెన్ ఇనయింక దెకు. 12 ‡ఆఁవ్
ఇనయింతెన్బులెత్ తిలిపొది,తుయిఅంక దిలితుచినావ్తెన్ఇనెన్క
రకితె తిలయ్. ఆఁవ్ జేఁవ్ క జాగరిత తెన్ రకిలయ్ చి, ఇనయింతె కో
నాసెనుమ్ జతి నాయ్. నాసెనుమ్ తె గెతొ జో ఎకిక్లొ పిటట్వ, జలె,
తుయిపూరుగ్ మ్రెగడ్య్ లిరితినాసెనుమ్జాఅసెస్,దేముడుచికొడొతె
తిలిజా కోడు అపెప్ నెరవెరుస్ప జతి రిసొ.

13 “అపెప్, జలె, ఆఁవ్ తుచితె జెతసిచి రిసొ, ‘అంచి సంతోసుమ్
ఇనెన్చి పెటిట్ నెరవెరుస్ప జా కామ్ కెరుస్’ మెన ఈంజ ఎతిక్, అపెప్
ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ తతె, ఇనెన్చిమొకెమ్ తుక సూనయ్ తసి.

14 “ ‘సంగు’ మెన తుయి సంగిలిసి ఎతిక్ ఇనెన్యింక ఆఁవ్ సంగ
అసిస్. ఆఁవ్ ఈంజ లోకుమ్ చొ నెంజి, చి అంచ సిసుస్ల్ ఈంజేఁవ్
జలి తెంతొ, ఈంజేఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ చ నెంజితిచి రిసొ, ఈంజ
లోకుమ్ చపెజల్ఇనెన్యింకవిరోదుమ్దెకితతి. 15జలె,తుక ‘ఈంజ
లోకుమ్ తె తెంతొ ఇనెన్యింక కడ నెవుసు’ మెన అంచి ఆస నాయ్,
* 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘తుయి అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిల ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క తుచి
నావ్ చి సెకిక రకుక్’. † 17:11 17:11 నెంజిలె, ‘ఎకిక్ పేమయ్ అసుస్మ్ గే, ఈంజేఁవ్
కి ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఎకిక్ పేమయ్ తెన్ తవుల’. ‡ 17:12 17:12 నెంజిలె, తుయి
అంచిఅతిత్ సొరప్ కెర దిలఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ బులెత్ తిలిపొదితుచినావ్తెన్ ఇనెన్క
రకితె తిలయ్….
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గని ‘ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజేఁవ్ తా గెలె, సయ్ తాన్ క, జోచి సేవక,
ఈంజేఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి రకుక్’మెన తుక పారద్న కెరసి.

16 “ఆఁవ్ కీసి ఈంజ లోకుమ్ చొ నెంజి గే, అంక నంపజలి తెంతొ
ఈంజేఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్ చ నెంజితి. 17ఈంజేఁవ్ పూరి తుచయ్
జా తుచి సేవ నిదానుమ్ కెరె తతి రితి, తుచి సతిత్మ్ తె ఇనెన్క సుదిద్
కెరు. తుచి కోడు సతిత్మ్. 18 తుయి కీసి అంకయ్ ఈంజ లోకుమ్ తె
తెదయ్ లదిగే,మానుస్ల్ కఈంజేఁవ్సతిత్మ్వాట్దెకయ్ తిరితి,ఆఁవ్
ఇనెన్క తెదవ దా అసిస్. 19ఈంజేఁవ్ కి తుచి సతిత్మ్ తె తుచయ్ జా,
తుచి సుదిద్ జా తుక నిదానుమ్ తతుత్ మెనయ్, అంచి జీవ్ తుచి అతిత్
ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి.

20 “ఎకిక్ ఈంజేఁవ్ అంచ సిసుస్ల్ చి రిసొ ఇసి పారద్న కెరి నాయ్.
ఈంజేఁవ్ అంచి రిసొ సాచి సంగిలె, ఇనెన్యించి కోడు సూన అనెన్ కో
అంక నంపజా గెచుచ్ల గే, జోవయించి రిసొ కి ఆఁవ్ పారద్న కెరసి.
21 ఓ బ, తుయి కీసి అంచి పెటిట్ అసిస్స్ గే, చి ఆఁవ్ కీసి తుచి పెటిట్
అసిస్ గే, దసిస్ ఈంజేఁవ్ కి, జేఁవ్ కి, అమ్ చి పెటిట్ తా §ఎకిక్ జతు, చి
దసిస్ ఎకిక్ జలమెలె,ఈంజలోకుమ్ చ అనెన్మానుస్ల్ దెకిలె, తుయి
అంకతెదయ్ లిసిజేఁవ్ కినంపజవుల. 22తుచిగవురుమ్ తెఅంక కీసి
తుయిటీఁవడఅసిస్స్ గే,అంచి గవురుమ్ తెఆఁవ్ ఇనెన్యింక టీఁవడ
అసిస్, చి ఆఁవ్, తూయి, కీసి ఎకిక్ జా అసుస్మ్ గే,ఈంజేఁవ్ కి *ఎకిక్
జతు మెనయ్ అంచి ఆస. 23 దసిస్, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్ , తుయి
అంచిపెటిట్ తమ్ దె,చిఈంజేఁవ్పూరి †ఎకిక్జవుల. దసిస్జలె,ఈంజ
లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కిచొచ్ దొనిన్ చినుల మెలె, అంక తెదయ్ లొసొ
తుయి మెన చినుల, చి తుయి అంకయ్ కెదిద్ పేమ కెర అసిస్స్ గే,
ఇనెన్యింక కి తుయి తెదిద్ పేమ కెరసిమెన చినుల.

24“ఈంజలోకుమ్నేజెరుమ్న్ కెరెఅగెగ్ తెంతొఅంచిఉపిప్ర్ చితుచి
§ 17:21 17:21 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు
దెక. * 17:22 17:22 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి
కోడు దెక. † 17:23 17:23 ఎకిక్ ఉదెద్సుమ్ ఎకిక్ పేమచి కోడు. 11 నంబర్ కోడుచి
ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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ఎదివాట్పేమకఅంక ఒగగ్ర్ గవురుమ్దాఅసిస్స్. జలె, ఓబ,తుయి
అంక దిల సిసుస్ల్ కి ‡ఆఁవ్ తిలిస్ తెఅంచితెన్తతుత్ ,చితుయిఅంక
దిలి గవురుమ్ దెకుతు, మెన అంచి ఆస. 25పునిన్మ్ తిలొ ఓ బ,
ఈంజ లోకుమ్ చ తుక నేన తిలె కి, ఆఁవ్ తుక జాని, చి కచితుమ్
తుయి అంక తెదయ్ లిసి ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ జాన్ తి. 26తుయి అంక
పేమ కెరిల్ పేమ ఇనెన్యించి పెటిట్ తవుస్మెన, ఆఁవ్ ఇనెన్యించి పెటిట్
తంకమెన,తుయికీసొచొజాఅసిస్స్గే,ఇనెన్యింకఆఁవ్దెకవఅసిస్,
దెకయ్ తె తయిందె”మెన దేముడు అబొబ్స్ కయేసు పారద్న కెరల్న్.

18
యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ దెరిల్సి
(మతత్ 26:47-56;మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53)

1యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడవ, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా,
కెదోను మెంతి లోయఒతత్ల్ తొచి ఒడుడ్ తె జీన గెచచ్, సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్
తిలి తోటతె పెసిల. 2పుండితి రిసొ యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ ఒతత్
గెచుచ్కఅలవాట్ చిరిసొ,అపెప్ఒతత్ గెచచ్ తవులమెన,జోకవిరోదుమ్
సుదల్ తె దెర దెంక గెలొ యూదాక అజజ్ . 3జో యూదా జలె, వెలెల్ల
పూజరుల్ తె చి పరిసయుయ్ల్ తె గెచచ్, జోచ జమానుల్ సగుమ్ జిన్ క,
సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ సగుమ్ జిన్ క కడ ఆన, జేఁవ్, లాంతెరుల్ దివొవ్,
అయ్ దల్ దెరన,యేసు తిలిస్ తె ఉటట్ అయ్ ల.

4జోక జరుగ్ జంక తిలిసి ఎతిక్ యేసు జానె చి, జేఁవ్ దెరస ఒతత్
పాఁవ జెతికయ్, జోపురెతొ జా, “కకక్ చజితసు?” మెన జోవయింక
పుసిలన్. 5 జేఁవ్ జోక, “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసుక చజితసుమ్”
మెన జబాబ్ దిల, చి యేసు జోవయింక “అఁవివ్ జో!” మెలన్.
జోవయించిఅతిత్ జోవయింక దెర దెంక ఒపప్నొల్ యూదాజోవయింతెన్
ఒతత్ టీఁవ అసెస్. 6జలె, “ఆఁవివ్ జో”మెనయేసు సంగితికయ్, జోక
దెరుక మెన అయ్ ల జనాబ్ పడొత్ గుంచ బుఁయెయ్ సేడ గెల.
‡ 17:24 17:24 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ గెతిస్ తెజా, అంచి తెన్ తతుత్ ’.
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7 పడొత్ , “కకక్ చజితసు?” మెనయేసు జోవయింక అనెన్క్ సుటుట్
పుసిలన్,చి “నజరేతు గఁవివ్చొయేసుక”మెనఅనెన్క్ సుటుట్ సంగిల.
8సంగిలె,యేసు జోవయింక “ ‘ఆఁవివ్ జో’మెన తుమ్ క సంగిలయ్,
గెద. అంకయ్ చజితసు జలె, అంకయ్ దెర, గని అంచి తెన్ తిలసక
పోన” మెన జబాబ్ దిలన్. 9 చి యేసు అగెగ్ సంగ తిలి ఏక్ కోడు
ఇనెన్యితెన్ *ఏక్ రగుమ్ క నెరవెరుస్ప జలి.
“తుయిఅంచి అతిత్ సొరప్ కెర దిలసతె కోనాసెనుమ్ జతినాయ్”
మెన దేముడు అబొబ్స్ క తెదొడి సంగ తిలి కోడు.

10జలె, సీమోను పేతురుక ఏక్ కండా తిలి. జో పేతురు జా కండా
కడన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిమానుస్ ఎకిక్లొక కుంద, జోచి
ఉజిల్కంగొడ్ సిందగెలన్. జోగొతిమానుస్చినావ్ ‘మలుక్’. 11పేతురు
దసిస్ కెరికయ్, “కండా తిఁయ దేస్! దేముడు అబొబ్ అంక తియారిల్
కామ్ దుకుమ్ సెమల్ జతిసి జలెకి, ఆఁవ్ జా కామ్ కెరుకయ్, జా
దుకుమ్,జాసెమఓరుస్ప జంకయ్”మెనపేతురుకయేసు సంగిలన్.

12జలె,జేఁవ్జమానుల్ ,జోవయించొఅదికారిచిదేముడుచిగుడిచ
సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ యేసుక దెర, బంద గెల. 13 తొలితొ †‘అనాన్’
మెలొసొతె కడ నిల. జోకొనొస్మెలె, కయపమెలొజావెరిస్చొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచొమామొసి. ‡ 14 ‘అమ్ చయూదుల్ నసుట్ మ్ నే జతి
రిసొ ఎకిక్లొ మొరెల్ చెంగిలి’ మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి §అగెగ్ సంగ తిలొ. ఈంజొకయపజోఎతిక్క వెలొల్
పూజరి.
జోచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు సంగిలిసి
(మతత్ 26:69-70;మారుక్ 14:66-68; లూకా 22:55-57)

* 18:9 18:9 17:12చికోడు దెక. అనెన్ కిచొచ్ రగుమ్ కనాసెనుమ్జతినాయ్మెలె,జేఁవ్
మొరె ఎదక యేసుక నిదానుమ్ తాఁ గెల. † 18:13 18:13 ‘అనాన్’ అగెగ్ ఎతిక్ వెలొల్
పూజరిజాతిలొ. ‡ 18:13 18:13 13-14ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె ఏక్
పుసత్కుమ్ తె 13 నంబర్ చి కోడు కేడిల్ బేగి 24 నంబర్ చి కోడు గల అసిత్; 14 నంబర్ చి కోడుచి
కంట అగెగ్. § 18:14 18:14 11:50చి కోడు దెక.
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15యేసుక జేఁవ్ మానుస్ల్ దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ నెతె
తిలిపొది, సీమోను పేతురు,అనెన్కొల్ సిసుస్డు,దొగుల, జేఁవ్ దెరల్సచి
పటిట్ గెల. ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జో అనెన్కొల్ సిసుస్డుక జానె, చి జో
సిసుస్డు కి యేసు తెన్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి గెరి తెడి పెసిలన్.
16గని, పేతురు గుముమ్మ్పాసి,బయిలెటీఁవజాతిలొ. జలె, ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిజానొల్ జోఅనెన్క్ సిసుస్డు అనెన్బార్జా, గుముమ్మె రకితి
తేర్ బోద గొతిత్ సుదొక సంగ, పేతురుక తెడి కడ ఆనల్న్. 17జాతేర్ బోద
గొతిత్ సుదొ పేతురుక దెక, “తుయి కి జోమానుస్చొ సిసుస్డు, కిచొచ్గె”
మెలన్, గని “నెంజి”మెన పేతురు సంగిలన్.

18 జలె, ‘చలిల్’ మెన, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచ గొతిత్ సుదల్
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తెన్మెసిబొగుల్ చిఆగిలావ
తపితె తిల. పేతురు కి, తపుకమెన గెచచ్, ఒతత్ జోవయింతెన్ అసెస్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 26:59-66;మారుక్ 14:55-64; లూకా 22:66-71)

19 మదెనె ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి యేసుక పరిచచ్ కెరల్న్. జోచ
సిసుస్ల్ చిరిసొ,జోచిబోదనచిరిసొపరిచచ్ కెరల్న్. 20యేసుజోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్మెలె, “అంచిబోదన, జలె,ఈంజలోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్
సూన్ తి రితి ఎదారుద్ మ్ సంగ అసిస్. అమ్ చయూదుల్ చ సబ గెరలె
బోదన కెరె తిలయ్, చి దూరి పాసి తెంతొ ఎతిక్జిన్ యూదుల్ బెర
జెతికయ్ అమ్ చి దేముడుచి గుడితె కి బోదన కెరె తిలయ్. ఆఁవ్
కెఁయయ్ కి, కిచొచ్ కి లుంకచోరు సంగి నాయ్. 21 జాకయ్, కిచొచ్క
అంకయ్పుసుక? కిచొచ్ కిచొచ్ సంగఅసిస్ గే,అంక సూనల్సకయ్పుస”
మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.

22యేసు దసిస్ సంగితికయ్, పాసి టీఁవ తిలొ సయ్ నుయ్మ్ సుదొ
ఎకిక్లొ యేసుక పెట, “ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిక తుయి దసిస్ జబాబ్
దెంక బెదెదె గే? పోని!” మెన గోల కెరల్న్. 23యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్మెలె, “ఆఁవ్ సంగిలిసి తపుప్ తిలెగిన, రుజుజ్ దెకవసాచిసంగ,
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గని, ఆఁవ్ సంగిలిసి సతిత్మ్ జతయ్. జాక, కిచొచ్క అంక పెటుక?”
మెన సంగిలన్.

24*తెదొడిఅనాన్,యేసుక బందున్ తెన్ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజలొ
కయపతె తెదయ్ లన్.

యేసుచొ సిసుస్డు నెంజి మెన పేతురు అనెన్ సంగిలిసి
(మతత్ 26:71-75;మారుక్ 14:69-72; లూకా 22:58-62)

25 సీమోను పేతురు ఒతత్ ఆగి తపితె అసెస్, జలె, ఒతత్ తిల
మానుస్ల్ జోక “తుయి కి యేసుచొ సిసుస్డు, నెంజిస్ గే?”
మెంతికయ్,జో “ఆఁవ్ నెంజి”మెలన్. 26గనిఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ
గొతిమానుస్చి కండొ పేతురు అగెగ్ సింద తిలొ. జలె, జో మానుస్చొ
సొంతమానుస్ ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలొ. జో, జలె, పేతురుక “అపెప్ తూయి
జోవయింతెన్ తోటతె తిలది. తుక దెకిలయ్, గెద?” మెలన్. 27 గని,
“నాయ్, జోమానుస్క నేని!” మెన పేతురు సంగిలన్, చి జో సంగిల్
బేగి కుకుడొ వాఁసిలన్.
రోమఅదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-31;మారుక్ 15:1-20; లూకా 23:1-25)

28 తెదొడి, యేసుక కయప మెలొ జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి పుస
కెర కేడయ్ తికయ్, జా రోమ దేసిమ్ తెంతొచొ అదికారిచి మేడతె జోక
వెలెల్ల మానుస్ల్ కడ నిల. గని, జోక కడ నిలస జా మేడ తెడి
పెసితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ యూదుల్ జవుల, చి పసాక్ మెలి
జోవయించి పండుగు తిలి, చి ‘యూదుల్ నెంజిలమానుస్ల్ చ గెరలె
పెసిలెగార్జమ్ దె,చిగార్జలెపండుగ్అనిన్మ్కంకగారు. పండుగు
పిటెట్దె’మెంతతి.

29జాకయ్, పిలాతుమెలొజోఅదికారిబార్జా,జోవయింతెన్జా
కెర “కిచొచ్నేరిమ్కెరొల్ మెనఈంజొమానుస్చిరిసొతుమ్సంగితసు?”
మెన యూదుల్ చ జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క పుసిలన్. 30 జేఁవ్ జోక

* 18:24 18:24 13 నంబర్ చి కోడుచి ఎటొట్ చి కోడుక దెక.
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“ఈంజొ నేరిమ్ కెరొనాయ్జలె, ఇనెన్క తుచితెసొరప్ కెరుక మెన కడ
ఆన్ తమ్ గే? నాయ్”మెన జబాబ్ దిల.

31 దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతు జోవయింక, “తుమ్ ఇనెన్క కడన,
తుమి, దేముడు మోసే తెన్ దిలి తుమ్ చ సొంత ఆగన్ల్ రితి ఇనెన్క
తీరుప్ కెర!” మెలన్. దసిస్ మెంతికయ్ జేఁవ్ జోక “ఆమ్ కెరి రితి
పతల్ గల మారి సిచచ్ కెరుక జలె, ‘నాయిమ్ నాయ్’ మెన, తుమ్
రోమియులు ఒపుప్స్ నాయ్” మెన జబాబ్ దిల. 32 జేఁవ్ దసిస్
జబాబ్ దిలి తెంతొ ‘†సిలువతెమొర గెచిచ్ందె’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్,జో
మొరిసి కిచొచ్ రగుమ్ జరుగ్ జతిస్ చి రిసొయేసు అగెగ్ సంగ తిలి కోడు
నెరవెరుస్ప జలి.

33 పడొత్ పిలాతు, మేడచి తెడి అనెన్ పెస, యేసుక బుకారల్న్.
యేసుచి రిసొచ కొడొ సూన తిలొ, చి “తుయి యూదుల్ చొ రానొ
గే?” మెన జోక పుసిలన్. 34 ఇసి పుస పరిచచ్ కెరికయ్, యేసు జోక,
“తుయిఅజజ్ కెర అంక దసిస్ సంగితసి గే? నాయ్మెలె, కో జలెకు వేర
మానుస్ తుక ‡దసిస్ మెన అంచి రిసొ సంగ అసిత్ గే?” మెనపుసిలన్.
35జాచి రిసొ, పిలాతు జోక “ఆఁవ్యూదుడు గే, చి దసిస్ మెనిందె?
నెంజి, తుచ సొంత యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్, వెలెల్ల పూజరుల్ ,
తుక అంచితెసొరప్ కెర అసిత్. కిచొచ్ కెర అసిస్స్, చి తుక దసిస్ కెరతి?”
మెన పిలాతు పుసిలన్.

36 యేసు, జలె, కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి రాజిమ్
ఈంజ లోకుమ్ చి నెంజె. అంచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి జతి జలె,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ చి అతిత్ ఆఁవ్ దెరున్ నే సేడిత్ రితి అంచ
† 18:32 18:32 12:32, 33క దెక. ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్
అడుడ్ మ్జతిదొనిన్డేడివొరితడండల్బెదవుల. జాసిచచ్జతొమానుస్కజాసిలువతెఎంగడ్వ
కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ, అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, నెంజిలె వాలివొ తెన్
బందదా, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జోసిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జా
మొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్, జా. ‡ 18:34 18:34యూదుల్ చొ
రానొ మెనంతయ్మెనయేసుచి రిసొ పిలాతుక సంగిలె, అంచి రోమ్ దేసిమ్ చి అదికారుమ్
యేసు పిటట్వుక ఉచరయ్ మెన పిలాతు కోపుమ్ జామొరి సిచచ్ దెయెదె మెనయూదుల్ చ
వెలెల్లమానుస్ల్ కుట కెర తిల. లూకా 23:2.
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గొతిత్ సుదల్ యుదుద్ మ్ కెర. గని అంచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ చి
నెంజె”మెన జబాబ్ దిలన్.

37యేసుదసిస్ సంగితికయ్,పిలాతుజోక “దసిస్ జలె, ‘రానొ’మెన
తుయి నిజుమ్ సంగితసి గే?” మెన అనెన్ పరిచచ్ కెరల్న్, చి యేసు
జోక, “ ‘రానొ’ మెన తుయి అంక సంగితసి. ఆఁవ్ కిచొచ్క జెరిమ్లయ్,
కిచొచ్క ఈంజలోకుమ్ తెఅయ్ లయ్మెలె, సతిత్మ్ దెకవుక, సతిత్మ్ చి
రిసొ సాచి సంగుక అయ్ లయ్. జయియ్ అంచి కామ్. కో సతిత్మ్ తె
బెదితస జవుల గే, అంక నంపజవుల” మెన సంగిలన్. 38యేసు
దసిస్ సంగితికయ్, పిలాతుమెలొజోఅదికారి, “కేతె, సతిత్మ్?” మెన
సంగిలొ.
పిలాతు దసిస్ సంగ కెర, మేడ తెంతొ బార్ జా, యూదుల్ చ వెలెల్ల

మానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ గెచచ్, “ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక
డీసత్య్. 39 తుమ్ చి §పసాక్ పండుగ్ క మాతుమ్, జేల్ తె తిలొ కేన్
జవుస్జేలిజలొసొకతుమ్ చిరిసొఆఁవ్విడద్ల్ కెరుకఅంకఅలవాట్.
జలె, కకక్ ఆఁవ్ ముల దెంక? తుమ్ చ యూదుల్ చొ ఈంజొ రానొక
ముల దెంక?” మెన పిలాతు పుసిలన్. 40 గని జేఁవ్ కీసి జల మెలె,
“ఈంజొమానుస్క పోని! బరబబ్క ములు!” మెన ఒరస్ దిల. బరబబ్,
జలె,మానుస్కమొరయ్ తెసొ.

19
యేసుక సిలువ గలిత్ రిసొ సిచచ్ కెరిల్సి

1జలె,పిలాతుతెదొడికిచొచ్ కెరల్న్మెలె, *‘పెటెల్ సాలు కిచొచ్గె’మెన
ఉచర, కొరడ్ల్ తెన్ పెటయిలన్.

2 ఒతత్ తెంతొ, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ సగుమ్ జిన్, యేసుక †మేడచి
తెడి కడ నా కెర, ఆరి కొంకడిత్ రితి ‘రానొ’ మెన కంటకంపల్ తెన్ ఏక్
§ 18:39 18:39పూరుగ్ మ్పొదియూదుల్ఐగుపుదేసిమితాగొతిమానుస్ల్జలిస్తెంతొ
ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు విడద్ల్ కెరిల్సి ఏద కెరి రిసొయూదుల్ఈంజపసాక్పండుగు

కెరుల. ఈంజయివెరిస్యేసుపాపల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరొసొజయెదెమెన నేన్ తి. * 19:1
19:1 లూకా 23:16, 22క దెక. † 19:2 19:2మతత్యి 27:27,మారుక్ 15:16.
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కిరీటుమ్ గంచ, జోచి బోడితె గల, ‡ఊద రంగుచొ పాలుమ్ జోక గల
దాతెయార్కెర, 3పాసిజాజొకర, “యూదుల్ చొరానొ,తుక జెయియ్!”
మెనమొకెమ్ పెటల్.

4తెదొడి,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్తిలిస్ తెపిలాతుఅనెన్బార్
జా, జోవయింక “ఓదె, జో కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్, చి
జయి గురుక, తుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, తుమ్ తిలిస్ తె ఆఁవ్ జోక
బార్ కెరసి” మెన సంగితికయ్, 5 కంట కంపల్ చి కిరీటుమ్ జోచిబోడి
తతె, ఎరనపాలుమ్జో గలన తతె,యేసుకబార్ కెరల్, చి “ఈందెజో
మానుస్!” మెన, పిలాతు దెకయ్ లన్.

6 యేసుక దెకిల్ బేగి, వెలెల్ల పూజరుల్ చి దేముడుచి గుడిచ
సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ కీసి జల మెలె, “జోక సిలువతె గలమొరి సిచచ్
కెరు! సిలువతె గలు!” మెన ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, “తుమి
కడన సిలువతె గల! ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్.
జాపూచి నెసి!” మెన పిలాతు సంగిలన్.

7 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిల మెలె,
“అమ్ క దేముడుమోసేతెన్ దిలి ఆగన్ల్ అసెస్. జాఆగన్ కీసిచిమెలె,
అమ్ చొ దేముడు తెన్ కో జలెకు సమమ్ందుమ్ సంగనెల్, ‘వెలిల్ పాపుమ్
కెర అసెస్’ మెన, జోమానుస్ మొరి సిచచ్ జంక అసెస్. ఈంజొ, జలె,
‘దేముడుచొ పుతుత్ సి ఆఁవ్’ మెనన, జయియ్ పాపుమ్ కెర అసెస్, చి
మొరి సిచచ్ జో జంక అసెస్!” మెన వెలెల్లమానుస్ల్ సంగిల.
పిలాతుయేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి

8 పిలాతు, జలె, జేఁవ్ కొడొ సూన, బలే §బియఁ గెచచ్, యేసుక
అనెన్ కడన, 9జా మేడచి తెడి అనెన్ పెస, జోక, “తుయి కేనె తెంతొ
అయ్ లది?” మెనపుసిలన్. గనియేసుతుకెల్తాజబాబ్దెయెనాయ్.
‡ 19:2 19:2 ఎరన చి నీలిమ్ రంగు బెదయ్ లె, ఊద రంగు జయెదె. సార్
రంగు, § 19:8 19:8 పిలాతుచొ అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ సర్ రానొ, జలె,
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక సమమ్ందుమ్ సంగితయ్ కి, చి ‘జేఁక అమ్ చి రోమ్ చి
అదికారుమ్ చిఉపిప్రి అనెన్ విరోదుమ్ దెకవుల’మెన, ‘అంక కి జా విరోదుమ్ దెకవుల’మెన
జో పిలాతు బియఁ తయెదె.
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10తుకెల్ తతికయ్, పిలాతు జోక, “తుయి కిచొచ్క అంచి తెన్ లటట్బిస్
నాయ్? తుక విడద్ల్ కెరుక జవుస్, నెంజిలెమొరి సిచచ్ దా సిలువతె
గలుక జవుస్, అంక అదికారుమ్ అసెస్ మెన తుయి నేనిస్ గే?” మెన
సంగిలన్. 11జో దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “జాఅదికారుమ్, జలె, దేముడు తుక దెతొనాయ్, జలె,అంచి
ఉపిప్రి తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ తతిత్ నాయ్. గని, తుయి ఇనెన్ ఏలుప
కెరుకనాయిమ్. జాకయ్,తూయిఅపెప్ కెరిస్ చిపాపుమ్తొకిక్. తుచి
అతిత్ అంక సొరప్ కెరల్సచి పాపుమ్ ఒగగ్రి!” మెన పిలాతుక యేసు
సంగిలన్.
యూదుల్ చ అతిత్ పిలాతుయేసుక సొరప్ కెరిల్సి

12 తెదొడి, యేసుక విడద్ల్ కెరుక మెన పిలాతు ఇసుట్ మ్ జా,
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తిలిస్ తె అనెన్ బార్ జా, జోవయింక
సంగిలన్, గని జేఁవ్ పిలాతుక కిచొచ్ మెన బియడల్ మెలె, “ఎకిక్లొ
‘రానొ’మెననెల్,జో తుచొ అదికారి జలొ రోమ్ దేసిమ్ చొ * సర్ రానొక
యుదుద్ మ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చి దసొ మానుస్క తుయి విడద్ల్ కెరెల్,
‘ సర్ కవిరోదుమ్జలొ’మెనతుచిరిసొకినేరిమ్వయడుకజయెదె”
మెన పిలాతుక బియడల్.

13జేఁవ్కొడొసంగపిలాతుకదసిస్బియడిత్కయ్,ఒతత్ జేఁవ్తిలిస్ తె
పిలాతు యేసుక అనెన్ బార్ కెరవ, మేడచి పురెచి సదె తిలి తీరుప్
కెరి టాన్ తె వెసిలన్. సదుద్ ర్ క ‘గబబ్తా’ మెనయూదుల్ చి ఎబీ బాస
తెన్ సంగుల. 14ఈంజ కెఁయ జరుగ్ జలి మెలె, యూదుల్ చి పసాక్
పండుగ్ కచి సెలవ్ కడనిల్ తెయార్ కెరిల్ అగెగ్ దీసి, పాసి పాసి మెదెద్నె.
పిలాతు, జలె, యేసుక అనెన్ దెకవ, “అలెల్, తుమ్ చొ రానొ, ఈంజొ!”
మెన యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క సంగిలన్. 15 జేఁవ్, “జోక
అమ్ చొరానొమెంతసి గె? జో గెసుస్! మొరుస్! సిలువతె గలు!” మెన
ఒరిస్ల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, పిలాతు జోవయింక అనెన్, “తుమ్ చొ
* 19:12 19:12 ‘ సర్’ నెంజిలె ‘వెలొల్ రానొ’మెనుల. ‘సీజరు’మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితి
కోడు, ‘ సర్’మెలె, గీకుబాసతెన్బెదితికోడు, ‘వెలొల్ రానొ’మెలె,తెలుగు తెన్బెదితికోడు.



యోహాను 19:16 lxxxix యోహాను 19:20

రానొక ఆఁవ్ సిలువతె గల మారుక గే?” మెన జోవయింక కొంకడల్న్.
చివెలెల్లపూజరుల్ కిచొచ్మెలమెలె, “ఎకిక్ సర్అమ్ కరానొ. అనెన్ కో
నాయ్!” మెనసంగిల. 16జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసుక సిలువతె
గలమొరి సిచచ్ కెరి సెలవ్ దా, జోక జోవయించి అతిత్ పిలాతు సొరప్
కెర దిలన్. తెదొడి జమానుల్ యేసుక దెర నిల.
యేసుక సిలువతె గలమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44;మారుక్ 15:21-32; లూకా 23:26-43)

17తెదొడి, సిలువతె గలమారుక మెన, యేసుక దెరల్, చి జోక గలిత్
సిలువ జొయియ్ వయన బార్ జా, ‘గొలొగ్ తా’ మెలి మెటట్య్ ఉటట్ గెల.
ఎబీ బాస తెన్ జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘గిడిగ్ పోలికచి టాన్’.
18 ఒతత్, జా †సిలువతె జోక గల, జోచి ‡అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట,
సిలువతె టీఁవడ రోవిల. యేసుచి సిలువ నెడిమి రోవ, జోచి డెబి
పకక్ ఎకిక్లొక, ఉజెతొ పకక్ అనెన్కొల్ క, దొగుల చోరుల్ క కి దస ఎకెక్క్
సిలువల్ తె గల, దసిస్ టీఁవడల్.

19 ‘యేసుచి సిలువచి బోడి గల’ మెన పిలాతు ఏక్ దారిచ్గండతె
రెగడ్యిలన్. కిచొచ్ రెగడ్యిలన్ మెలె, “నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు,
ఈంజొ యూదుల్ చొ రానొ జయెదె” మెన రెగడ్యిలన్. 20 యేసుక
సిలువతె గలిలి టాన్, జలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ చి పాసిచి రిసొ,
యూదుల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జా వాట్ గెచుచ్క జెంక జతె తిల, చి జా
దారిచ్గండతె కొడొ సదు కెరల్. తినిన్ బాసల్ తెన్ కి పిలాతు జా
దారిచ్గండతె రెగడ్వ తిలొ, జోవయించి సొంత ఎబీ బాస తెన్ కి, రోమ
దేసిమ్ చిలాటిన్బాస తెన్ కి, పడొత్ ఒగగ్ర్ బియాయ్రి కెరి గీకు దేసిమ్ చి
గీకు బాస తెన్ కి, రెగడ్వ తిలన్. దసిస్ తిలె, కో అయ్ లె కి అరుద్ మ్
† 19:18 19:18 ‘సిలువ’ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తిచిఏక్అడుడ్ మ్ జతిదొనిన్ డేడివొ
రిత డండల్ బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్
చటొట్ చంపొకెరవఅతొత్చటొట్ తెమేకుల్పెట,నెంజిలెవాలివొతెన్బంద,సిలువబుఁయెయ్టీఁవ
రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. ‡ 19:18 19:18
యోహాను 20:20, 25. లూకా 24:39.
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కెరనుల, గెద, 21 చి ‘జా దారిచ్గండ దెకితస అమ్ క ఆఁసుల’ మెన
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ క లాజు, కోపుమ్, చి రిసొ, జోవయించ
వెలెల్ల పూజరుల్ పిలాతుతె గెచచ్, “ ‘యూదుల్ చొ రానొ జయెదె’ మెన
రెగుడుక కిచొచ్క? జాపోని, గని ‘యూదుల్ చొరానొఆఁవ్మెనఈంజొ
మానుస్ సంగనొల్ ’ మెన రెగుడు!” మెన పిలాతుక సంగిల. 22 గని
పిలాతు, “ఆఁవ్ రెగడ్యిలిసి ఆఁవ్ రెగడ్వ అసిస్. దసిస్ తవుసు” మెన,
మారుస్ప కెరె నాయ్.

యేసుచపాలల్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ వంటనిల్సి
23సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె, యేసుక సిలువతె గల టీఁవడిల్ పడొత్ ,

జోచ పాలల్ క చెతత్ర్ వాటల్ కెర, వంటనల్. జోచి దిగిల్ సొకక్ కి తిలి,
గని కుటు నెంతె వీంనొల్ పాలుమ్ జా, చి దసేస్ వంటనుక నెంజిలి.
24జాక, “జా పాలుమ్ చిరుక పోని. చీటి గలుమ, చి కకక్ సేడెదె
గే, దెకుమ” మెన చీటి గలిల. కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, దేముడు
పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జలి.
“అంచపాలల్ వంటనుల, చి అంచొ ఏక్ పాలుమ్ క చీటి గలుల”
మెన రెగిడిల్ కోడు.

25సయ్ నుయ్మ్ సుదల్, జలె,యేసుచపాలల్ క ఆసజా దసిస్ కెరల్,
గని యేసుచి అయయ్సి, పడొత్ కోల్ ప మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ మరియ,
యేసుచిఅయయ్స్ చిఅపప్సిజయెదె,యేసుక పెదద్యసిజయెదె,పడొత్
మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ కి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్ యేసుచి సిలువచి
పాసి టీఁవఁ అసిత్.

26జలె,యేసు అయయ్స్ క దెకిలన్, చిజోఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు
కి ఒతత్ టీఁవ అసెస్ మెన దెకిలన్, చి జో సిసుస్డుక దెకవ అయయ్స్ క
“ఓదె, తుచొ పుతుత్ ది!” మెన సంగ, 27 అయయ్స్ క దెకవ, జో
సిసుస్డుక “ఈందె, తుచి అయయ్ది!” మెన సంగిలన్. జాక జయి
గడియ తెంతొ జో సిసుస్డు దెకిత్ తంక మెన, సొరప్ కెర దిలొ, చి
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జయి గడియతెంతొజో సిసుస్డు జాక గెరి కడన, ‘అయయ్’మెనజాక
పోసిలొ.

యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56;మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49)

28 తెదొడి ‘అంచి కామ్ ఎతిక్ కేడ గెలి’ మెన యేసు జానన,
“అంక తాన్ కెరయ్”మెన సంగిలన్. ఇనెన్తెన్ కి, దేముడుపూరుగ్ మ్
రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జలి. 29జలె, ఒతత్ ఏక్ తపెప్లయ్అమ్ డి
దాచ రసుస్మ్ తిలి, చి ఏక్ బూంజు రితిసిజా రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర,
ఏక్ రివవ్తె దెరవ కెర,యేసు చుపిరి రితి ఒతత్చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్
చంపొ కెరల్. 30 జలె, యేసు జా రసుస్మ్ చుప కెర, “§అంచి కామ్
పూరి జలి” మెన సంగ, బోడి వంపొ కెర, జోచి పానుమ్ దేముడు
అబొబ్స్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దా,మొర గెలన్.

31జాదీసితెయార్జతిదీసి. అనెన్క్దీసి,సెలవ్కడనిల్ దీసి, ‘మొర
పీనుమ్ లు సిలువల్ తె తా గెలె గారు’ మెన, ‘బేగి మొరి చి అగెగ్య్
ఉతవ వెంట గెలుక జయెదె’ మెన, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
పిలాతుతె గెచచ్ కెర, “సిలువల్ తె గలిలసచ చటొట్ బగయ్ తు, చి
పీనుమ్ ల్ కఉతవదాబేగివెంట గెలుత్ ”మెనసెలవ్నఙిల,చిపిలాతు
సెలవ్ దిలన్.

32జాకయ్, సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ గెచచ్ కెర, తొలితొ ఎకిక్లొచ పడొత్
అనెన్కొల్చ, యేసు తెన్ బెద సిలువల్ తె గలిల దొగుల చోరుల్ చ చటొట్
బగవ గెల. 33 గని, యేసుతె అయ్ లె, ‘నాయ్, అగెగ్యి మొర గెచచ్
అసెస్’ మెన దెక, జోక చటొట్ బగయితి నాయ్. 34 గని, జోవయింతె
ఎకిక్లొయేసుక ఈంటె తెన్ పకక్య్ బూసిలన్. బూసిల్ బేగి,లొఁయి
కిపాని కి సూఁయి జలి.
§ 19:30 19:30జోఈంజ లోకుమ్ తె బుల బుల దేముడు అబొబ్స్ చి పేమ అదికారుమ్
దెకయ్ లిస్ చి కామ్ ఇనెన్తెన్ కేడిల్, గని అనెన్ కిచొచ్ ముకిక్మ్ చి జోవయించి కామ్ ఇనెన్తెన్
కేడిల్ మెలె,జోపాపల్ గెచచ్య్ తి దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిసి, పసాక్ పండుగ్ చొమెండపిలల్
జలిసి.
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35తుమ్ ఈంజ సదు కెరస కి సూన్ తస కి, తుమ్ క ‘జేఁవ్ కి పూరి
నంపజతు’ మెనయ్జా ఎతిక్ *దెకిలొసొజోచిసాచి సంగ అసెస్. జో
సంగిలిసాచి సతిత్మ్, చి ‘సతిత్మ్’మెనజో కచితుమ్జానె. 36ఈంజ
కిచొచ్క ఇసి జరుగ్ జలి మెలె, ఇనెన్తెన్ దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జోఅరిప్తుమ్ జలొసొతె కేన్ ఆడు కి బగయితినాయ్”
మెన రెగిడిల్ కోడు, చి
37 “జేఁవ్ బూసిలొసొక జేఁవ్ దెక ఉచరుల”
మెన అనెన్క్ కోడు అసెస్.
యేసుచి పీనుమ్మెనుస్న్ తె ఎంగడ్వ దిలిసి

38 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొ, అరిమతయ్ మెలి
గఁవివ్చొయోసేపు మెలొసొ, జో, జలె, యేసుచ సిసుస్డు, గని అనెన్
వెలెల్ల మానుస్ల్ క బియఁ కెర, ఎదారుద్ మ్ ఒపప్నె నాయ్. లుంకచోరు
యేసుక సిసుస్డ్ రితొ జా అసెస్. జో, జలె, అపెప్ పురె జా పిలాతుతె
గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ కావలె. దెర గెచుచ్మ్ దే” మెన
సంగితికయ్, పిలాతు సెలవ్ దిలొ, చి పీనుమ్ దెర గెచుచ్క మెన,
సిలువ తిలిస్ తె అయ్ లొ. 39 అనెన్కొల్ కి అయ్ లొ. కొనొస్ మెలె,
నీకొదేమొమెలొపరిసయుయ్డు. యేసుచిబోదనసూనుకమెన,ఒగగ్ర్
అగెగ్య్ రాతి, లుంకచోరు యేసుతె జా తిలొసొ జొయియ్. జో, జలె,
అపెప్ ఒగగ్ర్ విలువ తిలి వాసెన సామన్ దెరన అయ్ లొ. జా వాసెన
సామన్ కెదిద్ జాడుచి మెలె,పాసిపాసియాబయ్ కేజిల్ చిజాడు.

40 జేఁవ్ దొగుల, జలె, యూదుల్ కెరి అలవాట్ కెర, వెలొల్ గండల్
విలువబటట్ తెన్జావాసెనసామన్బెదవబెదవ,పీనుమ్ క గుడియవ
బందిల. పీనుమ్ క దసిస్ తెయార్ కెర మెసెన్ వయ నిల.

41యేసుక సిలువతె గలిలిటాన్ చిపాసి, జలె, ఏక్ తోట అసెస్. జా
తోటతె సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ గది తిలి రితి నొవి మెసుస్న్ అసెస్. కకక్ నే
* 19:35 19:35 ‘జా ఎతిక్ దెకిలొసొ’ మెన ఏక్ వేల ఈంజ పుసుత్ కుమ్ రెగిడొల్ యోహాను
సొంతచి రిసొ సంగితయ్.
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రోవిలిసి. 42 సెలవ్ కడనిల్ దీసిక చి పండుగు దీసిక జా దీసి తెయార్
జతిదీసి రిసొ ‘దూరి వయుక గారు’మెనయూదుల్ సంగులచి రిసొ,
జా మెసుస్న్ పాసి తతికయ్, యేసుచి పీనుమ్ ఒతత్య్ తెడి ఎంగడ్వ
దిల.

20
మెసుస్న్ డంపితి పతుత్ రు ఒసుస్ల్ జా తిలిసి
(మతత్ 28:1-10;మారుక్ 16:1-8; లూకా 24:1-12)

1 యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ మార తిరత్ క, *అయ్ తర్ దీసి
పెందలె, మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ మెసెన్ అయ్ లి. అయ్ లె, కిచొచ్
దెకిలి మెలె, సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ క డంక తిలొ పతుత్ రు కీసి గే
ఒసుస్ల్ జా అసెస్. 2 ఇసి జా అసెస్ మెన దెక, బమమ్ జా, సీమోను
పేతురు చియేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు దొగుల ఎకిక్తె
తిలిస్ తెమరియనిగ గెచచ్, “యేసు పబుచొ పీనుమ్మెసుస్న్ తెంతొ
ఉకల్న అసిత్, చి జోక కేనె అనెన్ ముల దా అసిత్ గే నేనుమ్” మెన
జోవయింక సంగిలి.
యేసు జీవ్జా ఉటిల్స్ చి రుజుజ్ అయ్ లిసి

3 జా మరియ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, జో అనెన్కొల్ సిసుస్డు
మెసెన్ గెచుచ్క మెన బార్ జల. 4 జేఁవ్ దొగుల నిగ గెలె, జో అనెన్కొల్
సిసుస్డు బేగి నిగ, పేతురుచి కంట తొలితొమెసెన్పాఁవిలన్. 5ఈంజొ
తొలితొపాఁవ, వంపొజాతెడిఒయరదెకిలె, రితయ్బటట్ గండల్ ఒతత్
సేడ అసిత్ మెన దెకిలన్, గని తెడి పెసె నాయ్.

6తెదొడి,జోవయించి పడొత్ సీమోను పేతురు నిగ జాపాఁవిలన్, చి
మెసుస్న్ తెడిక పెసిలన్. రితయ్ బటట్ గండల్ ఒతత్ సేడ అసెస్. 7 చి
జేఁవ్ గండల్ క ఇదిల్ దూరిక, యేసుచి బోడి బంద తిలి బటట్ గండ,
గుడియయ్ జలి రితి జా, అఙ సేడ అసెస్. 8 తెదొడి, జో అనెన్కొల్

* 20:1 20:1 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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సిసుస్డు కి,మెలె,మెసెన్ తొలితొపాఁవిలొసొ,మెసుస్న్ తెడి పెస దెక,
యేసుక ‘జీవ్జాఉటట్ అసెస్’మెన, నంపజలన్.

9యేసుక “మొరజీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”
మెన అగెగ్య్ తెంతొ దేముడు రెగడ్వ తిలిసి సిసుస్ల్ తెదొడి ఉచార
అరుద్ మ్ కెరనుక నేతయ్. 10 జలె, దెక కెర, యేసుక ‘జీవ్ జా ఉటట్
అసెస్’ మెన నంపజా, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ జోవయించ గెరలె ఉటట్
గెల.

మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
(మారుక్ 16:9-11)

11మదెనె మగద్ల పటున్మ్ చి మరియ, ఏడ ఏడ మెసెన్చి బయిలె
టీఁవ అసెస్. తెదొడి, ఏడ ఏడ, మెసెన్చి తెడి ఒయరి రిసొ వంపొ
జలి. 12 ఒయరెల్, కిచొచ్ దెకిలి మెలె, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిల
దొగుల దూతల్యేసుచి పీనుమ్ అగెగ్ ఎంగడ్ తిలిస్ తె దెకిలి. యేసుచి
బోడి అగెగ్ తిలిస్ తె ఎకిక్లొ, చటొట్ అగెగ్ తిలిస్ తె ఎకిక్లొ వెస అసిత్.
13 ఈంజేఁవ్ జాక “అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి?” మెన సంగిల. చి జా
జోవయింక “అంచొ పబుక దెర గెచచ్ అసిత్, చి జోక కేనె అనెన్ ముల
దాఅసిత్ గే నేని”మెనసంగిలి. 14దసిస్మెన సంగ, కీసిగె పడొత్ పసిలి,
చియేసు ఒతత్య్ టీఁవ తిలిసి దెకిలి. గని ‘జొయియ్’మెనచినుక నెత
గెలి.

15 యేసు జలె, జాక “అమమ్, కిచొచ్క ఏడత్సి? కకక్ చజితసి?”
మెన సంగిలన్. జా, జోక ‘తోట రూకుల్ పోసొత్ సొ’ మెన ఉచర, జోక
“బాబు, తూయి జలెకు జోక ఉకుక్ల వేరతె నిలది జలె, జోక కేనె
ముల దా అసిస్స్ గే, అంక సంగు, చి ఆఁవ్ జోచి పీనుమ్ దెర గెచచ్
రోవిందె” మెన సంగిలి. సంగితికయ్, 16 యేసు జాక “మరియ!”
మెన, ఎకిక్ జాచి నావ్ సంగిలన్. సంగిల్ బేగి జా, జోక చిన పసుల,
“రబోబ్నీ!” మెన సంగిలి. అరమయ్బాసతె ‘రబోబ్నీ’మెలె, ‘గురు’
మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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17యేసు, జలె, జాక, “అంక చడు నాయ్. ఆఁవ్ అనెన్ దేముడు
అబొబ్తె వెగ గెచుచ్క నేతయ్. గని, తుయి కిచొచ్ కెరుక జయెదెమెలె,
అంచబావుడుల్ జలఅంచసిసుస్ల్ తెగో,చిపరలోకుమ్తిలొతుమ్ చొ
దేముడుతుమ్ చొఅబొబ్దిజలొఅంచొదేముడుఅంచొఅబొబ్తెఆఁవ్
ఉటట్ గెతసిమెనయేసుపబు సంగిలన్మెన సంగు”మెన,జాచిఅతిత్
జోచ సిసుస్ల్ క కబుర్ తెదయ్ లన్.

18జాకయ్, మగద్ల పటున్మ్ చి జా మరియ, యేసుచ సిసుస్ల్ తె
గెచచ్, “యేసుపబుక దెక అసిస్!” మెన సంగ,జోసంగిలి కబుర్ ఎతిక్
జోవయింక సంగిలి.
యేసు జోచ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి

19జా దీసి సంజె, సతత్రెకక్ తొలిల్ దీసి, మెలె యేసు జీవ్ జలి జా
†అయ్ తర్ దీసి సంజె, సిసుస్ల్ ఎకిక్తె బెర తిల. గని యూదుల్ చ
వెలెల్ల మానుస్ల్ క బియఁ కెర, కెవిడ్వొ డంపన లుంకిల్ రితి తిల.
జేఁవ్ దసిస్ బిలి రితి జా ఒతత్ కెవిడ్వొ డంపన తతికయ్, యేసు జా
కెర, జోవయించి నెడిమి టీఁవ, “తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!” మెన
ఉంకయ్ లన్. 20 దసిస్ ఉంకవ కెర, ‘అఁవివ్’ మెన దెకయ్ తి రిసొ,
సిలువతె గలిలి పొది మేకుల్ అతిత్తె పెటిల్స్ చి మచచ్ల్, పకక్య్
బూసిలిస్ చి మచచ్, జోవయింక దెకయ్ లన్, చి జేఁవ్, ‘యేసుపబు’
మెనజోక చిన, సరద్సంతోసుమ్ జల.

21యేసు, జలె,జోవయింక అనెన్, “అంచి సేంతుమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తవుసు. పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అంక
కీసి తెదయ్ లన్ గే, దసిస్ ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ తె తుమ్ క ఆఁవ్
తెదయ్ తసి” మెన సంగిలన్. 22 ఇసి సంగ కెర, జోవయించి ఉపిప్రి
పుఙ దా, “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క ఆఁవ్ దెతసి. నఙనా.
23 కచ పాపల్ తుమ్ చెమించుప కెరె గే, చెమించుప జా అసిత్. కచ
పాపల్ చెమించుప నే జతి రితి తుమ్ కెరె గే,జాపాపుమ్జోవయింక
తయెదె”మెన సంగయేసు ఉటట్ గెలన్.
† 20:19 20:19 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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24యేసుజా సుటుట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి, జలె, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’
మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా మెలొసొ ఒతత్ నాయ్. 25 చి
జో తెన్ దసుస్ల్ జలి పొది “యేసుపబుక దెకిలమ్!” మెన తిల
సిసుస్ల్ సంగిల. గని, తోమా జోవయింక, “జో జీవ్ జా తిలె, అంక
రుజుజ్ దెకాయితు. జోచ అతొత్ తె దెకిలె, ఒతత్ మేకుల్ పెటల్ మచచ్ల్
తిలెకయ్,జేఁవ్మచచ్ల్ఆఁవ్చడదెకిలెకయ్,పడొత్ జేఁవ్జోకపకక్య్
బూసిలిస్ తెడి ఆఁవ్ సొంత ఆతు గల దెకిలెకయ్, ‘జొయియ్’ మెన
నంపజయిందె”మెలన్.

26జలె,ఒతత్ తెంతొఅనెన్అటుట్ పొదుల్గెతికయ్,యేసుచసిసుస్ల్
జా గెరి అనెన్ అసిత్. గని, ఈంజ సుటు తోమా కి జోవయింతెన్
అసెస్. జా సుటుట్ చి రితి జేఁవ్ కెవిడ్వొ డంపన తిలె కి, యేసు జా
జోవయించి నెడిమి టీఁవ, జోవయింక “తుమ్ క సేంతుమ్ తవుసు!”
మెనఉంకయ్ లన్.

27తెదొడి,తోమాక దెక, “తుచిఊంటి చంప కెర, అంచ అతొత్ చడ
దెకు! తుచి ఆతు చంప కెర, అంచి పకక్య్ బూసిలిస్ చి తెడి గల
దెకు! అనామ్నుమ్జానాయ్. నంపజా దయిరిమ్జా!” మెన, యేసు
జోక సంగిలన్. 28తోమా సరద్సంతోసుమ్ జా, “అంచొ పబు, అంచొ
దేముడు!” మెనపూరి నముకుమ్ జా సంగిలన్. 29జాకయ్యేసు
జోక, “అంక దెకిలి రిసొ తుయి నంపజలది. అంక నే దెకిలెకి కో అంక
నంపజవుల గే,జోక చెంగిలి!” మెన సంగిలన్.

30 ఇనెన్ రెగిడల్సచి కంట, జోచి అదికారుమ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొ
ఒగగ్రి యేసు జోచ సిసుస్ల్ చి మొకెమ్ కెరల్న్, గని మొతుత్ మ్ తె ఎతల్యి
రెగడ్ అసిస్. 31 ఈంజేఁవ్, జలె, కిచొచ్క రెగడ్ అసిస్ మెలె, యేసుక
‘నిజుమి దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జో’ మెన
తుమ్ క ‘నంపజతు’ మెనయ్ రెగడ్ అసిస్. తూమ్ కి సదు కెరస
సూన్ తస నంపజలె, తూమ్ కియేసుపబుచి దయచి రిసొజోచిజీవ్ క
జిఁయ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితె.

21
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యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ డీసిలిసి
1యేసు సిసుస్ల్ క డీస అనెన్ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , తిబెరియ

సముదుమ్ తె,మెలెగలిలయతెచిసముదుమ్రితిగడెడ్ ,జోచసిసుస్ల్
సగుమ్ జిన్ తతికయ్, యేసు జోవయింక అనెన్ డీస జో జీవ్ జలిస్ క
జోచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్. ఇసి జరుగ్ జలి.

2 ఏక్ దీసి, సీమోను పేతురు, ‘కలవ్ల్ తె జెరిమ్లొసొ’ మెన
ఆసిమ్ నావ్ తిలొ తోమా, జా గలిలయ పాంతుమ్ చి కానా గఁవివ్చొ
నతనియేలు, జెబెదయి మెలొసొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్, చి అనెన్
దొగుల సిసుస్ల్,మొతుత్ మ్ సతుత్ జిన్, ఎకిక్తె తిల,చి 3 “ఆఁవ్మొసస్
దెరుక గెతసి”మెన సీమోను పేతురు సంగ బార్ జంక దెరికయ్, తిల
సిసుస్ల్ “ఆమ్ కి బెద జెమ్ దె!” మెన సంగిల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బార్
జా,జోవయించిదోనితె వెగ,మొసస్ దెరుక గెల. గని జయిరాతి ఎకిక్
మొసొస్ కి దెరి నాయ్.

4 గని, రాత్ పయితె తతికయ్, ఒతత్ ఒడుడ్ తె యేసు టీఁవ అసెస్.
గని ‘యేసు’ మెన సిసుస్ల్ చినితి నాయ్. 5జో, జలె, జోవయింక కేక్
గల, “ఓ గోతుసుదల్, మొసస్ దెర అసుస్స్ గే?” మెన పుసిలన్. చి
“నాయ్,బాబు, కిచొచ్య్నాయ్!” మెన జబాబ్దా కేక్ గల.

6యేసు, జలె, జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “దోనిచి ఉజెతొ
పకక్య్ వల గల, చి దొరుక్ జవుల!” మెన కేక్ గలన్, చి జో సంగిల్
రితి జయియ్ పకక్ వల గలిల. గలిలె, ఎతిత్వాట్మొసస్ బెర తిలి రిసొ
వల కడుక నెతిరల్.

7 దసిస్ జతికయ్, యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు జోక చిన కెర,
“అమ్ చొయేసుపబు, జో!” మెన పేతురుక సంగిలన్. జోక ‘అమ్ చొ
యేసుపబు’ మెన సీమోను పేతురు సూనిల్ బేగి, కామ్ చి రిసొ జో కడ
తిలి సొకక్ అనెన్ గలన, సముదుమ్ తె డేఁవ, యేసుతె గెలన్. 8 గని,
తిల సిసుస్ల్ దోనితె తా, మొసస్ బెర తిలి వల ఒరొగ్ డ ఆన, పడొత్
అయ్ ల. ఒగగ్ర్ దూరి జెంక నాయ్. ఒడుడ్ తెంతొ పాసి పాసి ఎకిక్
పుంజెక్ గజాలు దూరి తిల.
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9జలె, ఒడుడ్ తె అయ్ లె కిచొచ్ దెకిలమెలె, ఒతత్ మెసిబొగుల్ చి ఆగి
తిలి,చిఆగితెమొసస్ సిజితెతిల. పోడియొకితిల. 10తెదొడియేసు
జోవయింక “తుమ్ అపెప్ దెరల్ మొసస్ సగుమ్ ఆన” మెలన్, 11 చి
సీమోను పేతురు దోనితె అనెన్ వెగ, వల ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆనల్న్. ఆనెల్,
వెలెల్లమొసస్ బెరయ్అసిత్. కెతిత్ మెలె,పుంజెక్యాబయ్తినిన్ వెలెల్ల
మొసస్. గని, ఎతిత్వాట్ తిలె కి, వల చిరి జయెనాయ్.

12 “అలెల్, కంక జా,” మెన యేసు సిసుస్ల్ క బుకారల్న్. జేఁవ్
సిసుస్ల్ తె జలె, “తుయి కో?” మెన కో కి జోక పుసుక దయిరిమ్
నాయ్. జోక ‘యేసుపబు’ మెన జాన్ తి. 13 జేఁవ్ దసిస్ ఇదిల్ బితె
తతికయ్,యేసుపురెజా,పోడియొవెంట,వంటదిలన్. దసిస్మొసస్
కి వెంట, వంట దిలన్.

14యేసుమొర జీవ్ జా ఉటట్ సిసుస్ల్ క డీసిలిసి ఇనెన్తెన్ తివెవ్ర్
జలి.

పేతురుకయేసు చెమించుప కెరిల్సి
15 జేఁవ్ *అనిన్మ్ కెర కేడయ్ లి పడొత్ , సీమోను పేతురుక యేసు

బుకారా, ఇదిల్ దూరి కడన, జోక ఇసి మెలన్. “ఓ సీమోను,
యోహానుచొ పుతుత్ సి, ఇనెన్చి కంట అంక తుయి ఒగగ్ర్ పేమ కెరసి
గే?” మెన పుసిలన్. పుసిలె, పేతురు “ఒయియ్, పబు, ఆఁవ్ తుక
పేమ కెరిసి తుయి జానిస్” మెలన్. యేసు జోక “దసిస్ జలె, విలువ
జలమెండపిలల్ల్ క చెంగిల్అనిన్మ్గొవుడుదొరుక్ కెరె తతి రితితా!”
మెన సంగిలన్.

16 పడొత్ అనెన్క్ సుటుట్ , “ఓ సీమోను, యోహానుచొ పుతుత్ సి, అంక
పేమ కెరసి గే?” మెనపుసిలన్. పుసిలె, పేతురు జోక అనెన్, “ఒయియ్,
పబు, ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి తుయి జానిస్” మెన సంగిలన్. యేసు
జోక అనెన్, “దసిస్ జలె, విలువ జల మెండల్ క చెంగిల్ రకిత్ రితి
తుయి దెకితెతా!” మెన సంగిలన్.
* 21:15 21:15యూదుల్ చింబొ కతి నాయ్. ముకిక్మ్ క పోడియొ కవుల.
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17తెదొడిఅనెన్క్సుటుట్ కి,పేతురుకయేసుపుసిలన్. “ఓసీమోను,
యోహానుచొపుతుత్ సి, అంక పేమ కెరసి గే?” మెన అనెన్ పుసితికయ్,
‘అంక పేమ కెరసి గె?’ మెనయేసు పుసిలిసి అపెప్ తివెవ్ర్ జలి రిసొ,
పేతురు మెనుస్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జలన్, చి “పబు, తుయి ఎతిక్ జానిస్.
ఆఁవ్ తుక పేమ కెరిసి తుయి దెకితసి!” మెన అనెన్ సంగిలన్, చి
యేసు జోక “విలువ జల మెండల్ క సరి జతి అనిన్మ్ దొరుక్ కెరిల్ రితి
తుయితా.

18 “తుక ఆఁవ్ అనెన్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుయి
ఉబెడొబోద తిలి పొది, తుకయ్ తూయి తెయార్ కెరన, ఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి బులెత్ తిలది, గని తుయి మంతొ జలె పొది కీసి జసెత్
మెలె, తుచ అతొత్ చంపొ కెరె, చి వేర సుదొ తుక తెయార్ కెరెదె.
చి తుయి ఇసుట్ మ్ నెంజిలిస్ తె తుక వయ నెయెదె” మెన పేతురుక
యేసు సంగిలన్. 19 కిచొచ్క దసిస్ సంగిలన్మెలె, పేతురుమంతొజలె
పొది,విరోదుమ్సుదల్జోక †మారుల. దసిస్ జయెదెమెలిగురుకయ్
యేసు దసిస్మెలన్. జలె, ఒతత్ తెంతొయేసు పేతురుక, ‡“అంచి పటిట్
జే!” మెలన్.

20తెదొడి పేతురు పసల్,యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్ సిసుస్డు జోచి పటిట్
జెతిసి దెకిలన్. కకక్ మెలె, యేసు సిసుస్ల్ తెన్ ఆకర్ అనిన్మ్ కెరిల్
పొది, యేసుచి గుండెతె పెల వెస తిలొ సిసుస్డు. జొయియ్, జా సుటుట్
‘తుక విరోదుమ్ సుదల్ తె దెర దెతొసొ కొనొస్?’ మెన యేసుక పుస
దిలన్.

21పేతురు, జలె, జో సిసుస్డుక దెక కెర, “పబు, ఈంజొమానుస్క
కిచొచ్ జయెదె?” మెనపుసిలన్. 22పుసితికయ్, యేసు జోక, “ఆఁవ్
దేముడు అబొబ్తె పరలోకుమ్ తె గెచచ్ ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతె
ఎదకఈంజొతాఁ గెచుచ్క అంచి ఇసుట్ మ్ జలె,తుక కిచొచ్బాద? అంచి

† 21:19 21:19 వేర పుసత్కల్ తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, పడొత్ పేతురుక కీసి మారల్ మెలె,
జోవయింక బోడి ఎటొట్ చటొట్ ఉపిప్రి ఒడొవ సిలువతె మారల్. ‡ 21:19 21:19 కీసుత్ చి
రితి నిదానుమ్ ఇండితిస్ చి కోడు, పడొత్ సిలువతె జో కిమొరిస్ చి అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ తయెదె.
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పూచి,జా. తుచిపూచి కిచొచ్మెలె,ఆఁవ్ తియారిల్ కామ్ కెరుక. అంచి
పటిట్ జె!” మెలన్.

23 జో అనెన్కొల్ సిసుస్డుచి రిసొ యేసు సంగిలి జా కోడుచి రిసొ
సగుమ్ జిన్ పడొత్ కిచొచ్ సంగితె తిల మెలె, ‘ఈంజొ అనెన్కొల్ సిసుస్డు
మొరె నాయ్’ మెంతె తిల. గని జో ‘మొరెనాయ్’ మెనయేసు సంగె
నాయ్. ఎకిక్ “ఆఁవ్అనెన్ జెతెఎదకఈంజొతాగెచుచ్కఅంచిఇసుట్ మ్
జలె, తుకయ్ కిచొచ్ బాద?” మెనయ్సంగ తిలొ.

24ఈంజఎతిక్చి రిసొసాచిజలొసొ,ఈంజఎతిక్చి రిసొరెగిడొల్సొ
కొనొస్ మెలె, జొయియ్ సిసుస్డు. యేసు ఒగగ్ర్ పేమ కెరొల్సొ. జోచిసాచి
సతిత్మ్మెనజానుమ్.

25యేసు కెరల్ కమొ అనెన్ ఒగగ్ర్ అసిత్. జేఁవ్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ
రెగుడుక జలె, జేఁవ్ కమొ ఎతిత్వాట్ జవులచి రిసొ జోవయించి రిసొ
రెగిడల్ పుసత్కల్ ఈంజ బూలోకుమ్ దెరుక నెతె. తెదిద్లి.
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