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లూకా సుబుమ్ కబుర్
లూకా రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

1 యేసుకీసుత్ ఈంజ లోకుమ్ తె అయ్ లిసి, జో ఇనెన్ తిలి పొది
అమ్ చితె ఎతిక్ జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్ మొదొల్ తెంతొ *సగుమ్ జిన్,
సొంతదెకసాచుల్జా,జాఎతిక్చిరిసొచిసుబుమ్కబుర్సూనయ్ త
సేవ కెరస జల. 2 జలె, జో యేసుకీసుత్ అయ్ లిసి తెన్ †నెరవెరుస్ప
జలిసి ఎతిక్చి రిసొ జేఁవ్ సాచుల్ అమ్ క జాన కెర అసిత్, అమ్ చి
అతిత్ జా సుబుమ్ కబుర్ దా అసిత్, చియేసు తెన్ జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి
మతెత్లితెచ బెదవ ఒగగ్ర్ జిన్ రెగడ్ అసిత్. 3-4జలె, ఓ వెలొల్ దెయొపిలా,
ఈంజ ఎతిక్ సూన ఆఁవ్ సరిగా పరిచచ్ కెర అసిస్, చి తుక ‘జో
సూనిల్స్ చిరిసొసతిత్మ్చినుస్’మెనయ్,తుచిరిసొఈంజఎతిక్వరస్
తెన్ ఆఁవ్ రెగుడుక అంక చెంగిల్ డీసత్య్, చి ఇనెన్ రెగిడ్తసి.
కీసుత్ రిసొసాటప్ కెరొయోహాను జెరెమ్దె

5హేరోదు రానొ ‡యూదుల్ చి ఒండి దేసిమి ఏలుప కెరె తిలిపొది,
§దేముడుచి గుడితెజోచిసేవ కెరొపూజరిజలొజెకరాయ్మెలొఎకిక్లొ
తిలన్. పూజరుల్ తెచొ అబీయా పూరుగ్ మ్ చొచి *తెగచొ జో. జోచి

* 1:1 1:1 జోచ బారజిన్ బారికుల్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్. † 1:2 1:2 ‘నెరవెరుస్ప
జలిసి’ మెలి కోడు కిచొచ్క ఒతత్ అసెస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
జతొ కీసుత్ క తుమ్ తె తెదయిందె, ఇసి దసిస్ కెరెదె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సంగ తిలన్, చి దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ తిలన్, చి యేసు అయ్ లిసి, బులిలిసి, మొరిల్సి,
అనెన్ జిలిసి చి పరలోకుమ్ తె అనెన్ వెగ గెలిసి తెన్ జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప జలి. ‡ 1:5
1:5నెంజిలె ‘ఒండి యూదయ దేసిమి’ మెనుక జయెదె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి నావ్
తెన్ జో హేరోదు ఏలుప కెరె తిలన్. 4:44చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. § 1:5 1:5 ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఈంజ లోకుమ్ తె ఎకిక్ దేముడుచి గుడి తయెదె. కేనె మెలె;
యెరూసలేమ్ తె, యూదుల్ చి వెలిల్ పటున్మ్ తె. యెరూసలేమ్ యూదయ పదేసిమి తిలి.
* 1:5 1:5పూరుగ్ మ్ జా అలవాట్ దిలి తెంతొ, యూదుల్ చపూజరుల్ తె విసెస్క్ చెతత్ర్ జిన్
తిల. జోవయింతె ఏక్ జటుట్ చొ వెలొల్ మానుస్ అబీయా.
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తేరిస్, †అహరోను పూరుగ్ మ్ చొ జలొ యూదుల్ చొ తొలితొచొ ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచి సెకుమ్ తెచి తేర్ బోదజాతిలి. జాచినావ్ ఎలీసబెతు.
6 జేఁవ్ దొగుతెర దేముడుచి కోడు తెన్ సతిత్మ్ ఇండితె తిల. నే
పిటట్య్ తె నెంతె దేముడు దిల ఆగన్ల్ ఎతిక్ తెన్ నాయిమ్ ఇండితె
తిల. 7 గని ఎలీసబెతు గొడుడ్ జా తిలి రిసొజోవయింక బోదల్నాయ్.
జేఁవ్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచమంతొమంతిరి జా తిల.

8జెకరాయ్ తిలి తెగచపూజరుల్ దేముడుచి గుడితె సేవ కెరి కాలుమ్
జా తిలి, చి జెకరాయ్ దేముడుచి జా సేవ కెరె తిలి పొది, 9 దేముడుచ
పూజరుల్ తె కీసి కెరతి గే, దసిస్ జొయియ్ జో పబు జలొ దేముడుచి
గుడితెచి దూపుమ్ డయుక మెన చీటుల్ గల్ క జోచి నావ్ ‡సేడిల్.
10దూపుమ్డయిలిపొది పెజల్ ఒండిజీన్ దేముడుచి గుడిచి కోటచి
తెడి బయిలెపారద్న కెరె తిల.

11 తెదొడి దేముడు పబుచొ దూత ఎకిక్లొ జా దూపుమ్ డయితి
టాన్ చి ఉజెతొ పకక్ టీఁవ డీసిలన్. 12 జెకరాయ్ జో దూతక దెక కెర
బేగి బమమ్ జా బియఁ గెలన్, 13 గని దూత జోక, “జెకరాయ్, తుయి బి
నాయ్. తుయి కెరిల్ పారద్న దేముడు సూన అసెస్. చి తేరిద్ ఎలీసబెతు
తుక పుతుత్ పాయ దెయెదె. జోక ‘యోహాను’మెననావ్ తిసెత్.
14జోబోద జెరిమ్లె తుయి సరద్సంతోసుమ్ జసెత్. అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి జా

సరద్ జవుల.
15పడొత్ , పబుచి కామ్ కెరసతె జోక ‘వెలొల్ ’మెన పబు దెకెదె. అంబడిల్

దాచ రసుస్మ్ కి, కిచొచ్ మచిచ్తి సూరు కి
జో పియెనాయ్. చిజో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జోచి పెటిట్ బెర తయెదె; అయయ్స్ చి పెటిట్ జో తిలిమొదొల్ తెంతొ కి.
16పబు జలొజోజోక దేముడుక జేఁవ్ అనెన్ సతిత్మ్ కెరుక దెరి రితి

† 1:5 1:5అహరోనుమోసేపూరుగ్ మ్ చొఅనొన్సి. ‡ 1:9 1:9 కేన్పూజరిచిజీవితుమ్ తె
ఎకిక్ సుటుట్ చి సేవతెజోజా దూపుమ్డయుక జయెదె. జేఁక జా సమయుమ్ జెకరాయ్క ఒగగ్ర్
ముకిక్మ్ చి.
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జో యోహాను ఒగగ్ర్ జిన్ ఇసాయేలుల్ క దేముడుచి పకక్ పసల్యెదె,
17చి ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొక తిలి ఆతమ్సెకి,

పబుచ కబురుల్ సంగితిఆతమ్సెకి,యోహానుచిపెటిట్ తయెదెచి,పబుచి
పురె జో గెచెచ్దె.

పురె గెచచ్
అబబ్దింసి జోవయించబోదల్ క అనెన్ చెంగిల్ దెకిత్ రితి
జోవయింక పసులవెదె, అనెన్
బుదిద్ సుదల్ చి గాయ్నుమ్ జేఁవ్ సూన్ తి రితి
దేముడుచి నీతి కోడు తెన్
అగెగ్ నెసిలసక పసులవ దెయెదె.
కిచొచ్క మెలె, పబుచి సేవ జేఁవ్ కెరి రితి మానుస్ల్ క తెయార్ కెరి

రిసొయి”
మెన దూత జెకరాయ్క సంగిలన్.

18 గని, “ఈంజ కోడుచి సతిత్మ్ క అంక కిచొచ్ రుజుజ్ ? ఆఁవ్ మంతొ
మానుస్, చి అంచి తెరిన్ ఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ చి మంతిరి” మెన జెకరాయ్
అనామ్నుమ్ సంగిలన్. 19 దూత జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె,
“ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచిపురెతొటీఁవ్ తొజోచిసేవ కెరొసొ
ఆఁవ్. అంచి నావ్ గబియేలు. తుక ఈంజ కోడు ఆఁవ్ సంగుక మెన,
తుక ఈంజ సరద్చి కబుర్ ఆనుక మెన, దేముడు అంక తెదయ్ లొ.
20ఈందె, సూను, ఆఁవ్ సంగిల కొడొ తుయి నంప కెరల్ది నాయ్ చి
రిసొ, జా ఎతిక్ జరుగ్ జతి ఎద తుయి గులొల్ జా తసెత్. జేఁవ్ కొడొ
కచితుమ్ దేముడు దిలి కాలుమ్ కయ్ ఎతిక్ జరుగ్ జయెదె” మెన
దూత జబాబ్ దిలన్.

21 జలె, మదెనె, జెకరాయ్ అనెన్ బార్ జతిస్ క పెజల్ రకితె తిల.
దేవులుమ్ తె జో ఆలిస్మ్ తా గెలి రిసొ ఆచారిమ్ జల. 22 జలె, జో
బార్ జలె, జోవయింతెన్ లటట్బుక నెతిరిల్ రిసొ, ‘దేముడుచి గుడితె
కిచొచ్ జవుస్ డీసన్ సేడిల్స్ దెకిలన్’ మెన చినిల, అనెన్, గులొల్ జా తా
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అతొత్ తెన్ జోవయింక సయ్ నల్ కెరల్న్. 23 అనెన్, జోచి సేవచ దీసల్
బెర జోచి సేవ కెర §కేడవ కెర, గెరి ఉటట్ గెలన్.

24సగుమ్దీసల్గెలిపడొత్ ,జోచితేరిస్ ఎలీసబెతుఅంగిజలి,అనెన్
పాఁచ్ జొనొన్ ఎద లుంకిల్ రితి జా గెరి తాఁ గెలి. 25 “ఆఁవ్ మంతిర్
జా అయ్ లి పొది పబు అంక చెంగిల్ దెక చెంగిల్ వరుమ్ దా అసెస్.
అంక ‘గొడుడ్ జాఅసెస్’మెనమానుస్ల్ అగెగ్ ఆఁసెత్ తిల, గనిఅపెప్ అంగి
జా అసిస్చి మరియాద అయ్ లి. దేముడుచి దయక అంక మరియాద
దిలొ. అంచి అవమానుమ్ కడ గెలొ.” మెన ఎలీసబెతు సరద్ తెన్
తిలి.
యేసుచి జెరుమ్న్ రిసొ దూతమరియక సంగిలిసి

26 ఎలీసబెతు అంగి జా సొవువ్ జొనొన్ జతికయ్, దేముడు జో
గబియేలు మెలొ దూతక గలిలయ పాంతుమ్ చి నజరేతు మెలి
గఁవివ్ కబుర్ తెదయ్ లన్. 27యూదుల్ చొ *దావీదు పూరుగ్ మ్ చొచి
సెకుమ్ చొ యోసేపు మెలొ ఎకిక్లొక పెండిల్ కెరుక మెన అయయ్సిఁసి
సంగ తిలి విడిడ్ బోదతె తెదయ్ లన్. జావిడిడ్ బోదచినావ్మరియ.

28జలె,జో దూతజాతెజా కెర, “ఓమరియ, తుక జొఒర, తుయి
సంతోసుమ్ జా. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుక చెంగిల్ దెక
అసెస్. తుక చెంగిల్ వరుమ్ దెతయ్. జో తుక తోడు అసెస్” మెన
సంగిలన్. 29 గని జా నాడి ఈంజ కోడు సూన బలే ఆచారిమ్ జా
ఇదిల్ బాద సేడ కిచొచ్ కెరుక గే నేన కెర, “ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్
కిచొచ్?” మెన ఉచరన బియఁ గెలి. 30 “మరియ, తుయి బి నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తుక దయ దెక అసెస్.
31ఈందె, సూను, తుయి అంగి జసెత్. పుతుత్ పాయితె, చి జో బోదక
‘యేసు’మెననావ్ తిసెత్.
32జోముకిక్మ్ జయెదె, చి
‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచొపుతుత్ సి’మెన

§ 1:23 1:23 సతత్రెక్ చి సేవ, బెరె, కెర తయెదె. * 1:27 1:27పూరుగ్ మ్పొదిజేఁవ్
యూదుల్ క దావీదు ముకిక్మ్ చొరానొజా తిలన్.
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జోచి రిసొ సంగుల. అనెన్,
దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరెమ్దె,
చిజో ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ తిలొముచొచ్తాతొస్ జలొ రిసొ †దావీదుచి
సింగాసనుమ్ తెజో వెసయెదె
జోచిరాజిమ్ క జో ఏలుప కెరి రితి
పబు జలొ దేముడు దెయెదె.
33 ‡యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొచి సేకుమ్ చచి ఉపిప్రి జో
కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెరెదె.
జోచిరాజిమ్ కెఁయఁక కి అంతుమ్ జయెనాయ్”
మెనమరియకజో దూత సంగిలన్.

34దూత దసిస్ సంగితికయ్,మరియజోక, “ఈంజ కీసి అంక జరుగ్
జయెదె? ఆఁవ్ మునుస్క నే గెలిమానుస్, గెద”మెన సంగిలన్.

35దూతజాక,
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకి
తుచి పెటిట్ జెయెదె.
జో ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొసొచి ఆతమ్సెకి
తుచి సుటుట్ నంత జోచి నీడ సెకి డంక తయెదె.
జాచి రిసొ, తుచి పెటిట్ జెరుమ్క తిలొబోదక
“పూరి దేముడుచి సుదిద్ తిలొసొ,
జోచొసొంతపుతుత్ సి”
మెనుల.
† 1:32 1:32 యూదుల్ క ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ సొంత రానల్ తిల, చి జేఁవ్ రానల్ తె
దావీదు ముకిక్మ్ చొ జలొ. “తుచి సెకుమ్ తె దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జెరమ్యిందె”
మెన జో దావీదుక దేముడు సంగ తిలన్. దావీదుచి సెకుమ్ తె జో జెరమ్ ఏలుప కెరుక
తిలిస్ చి రిసొ ‘మాములుమ్ఈంజయ్లోకుమ్ చిఅపెప్చి రగుమ్ చిరాజిమ్ తె ఏలుప కెరెదె’
మెన యూదుల్ ఉచరె తిల, గని ఆతమ్యి రగుమ్ చి రాజిమ్ చి అరుద్ మ్ ఇనెన్ ముకిక్మ్
తయెదె. ఆకర్ కయ్, దేముడు ఈంజలోకుమ్ కమారుస్ప కెరి పడొత్ కయ్,జోచిరాజిమ్డీసెదె.
‡ 1:33 1:33యాకోబుపూరుగ్ మ్ చొకియేసుజెరిమ్లివంసుమ్ చొజయెదెజోక ‘ఇసాయేలు’
మెన అనెన్క్ నావ్ తయెదె, చిజోచి సెకుమ్ చక ‘ఇసాయేలులు’మెన కియూదుల్ సంగుల.
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36 అనెన్, “ఈందె, అనెన్క్ కోడు కి సూను. తుమ్ చి §మానుస్ జతి
ఎలీసబెతు కి మంతిరి జలి పొది అంగి జా అసెస్, చి పుతుత్ పాయెదె.
జా అగెగ్ గొడుడ్ జా తిలిసి అంగి జా అపెప్ సొవువ్ జొనొన్ జా అసెస్.
37 జలె, *కిచొచ్చి రిసొ కి ‘జో జరుగ్ కెరుక నెతె’ మెన అమ్ చొ
దేముడుచి రిసొ సంగుక నెంజె, గెద. జో ఎతిక్ తెరె” మెన దూత
సంగిలన్. సంగితికయ్, 38మరియ, “ఆఁవ్, పబుచి సేవ కెరొ సుది,
తుయి సంగిలిసి అంక జరుగ్ జవుస్” మెన సంగిలి చి దూత జాచి
తెంతొబార్జాఉటట్ గెలన్.
మరియఎలీసబెతుతె గోత్ గెలిసి

39 జలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్ ఏక్ దీసి, మరియ బార్ జా, బే
బేగి గెచచ్ యూదయ పదేసిమ్ చి డొంగుర్ దేసిమ్ పకక్చి ఏక్ గఁవివ్
పాఁవిలన్. 40 జెకరాయ్చి గెరి గెచచ్ ఎలీసబెతుక దసుస్ల్ జా జొకరల్న్.
41మరియజొకరిల్ కోడు ఎలీసబెతు సూనిల్ బేగి, జాచి పెటిట్ తిలొ బోద
డేఁవిలన్. తెదొడి జాచి పెటిట్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ బెరికయ్,
42జాఆతమ్సెకిక కిచొచ్మెనగటిట్ఙఅవాడ్తెన్ఎలీసబెతు కేక్ గలిలన్
మెలె,
“తేర్ బోదల్ ఎతిక్చి కంట
దేముడు తుకయ్ దీవెన దిలన్ అసెస్, చి
తుచి పెటిట్ జెరిమ్తొ బోద చెంగిల్ చొ!
43అంచొ పబుక పాయితి అయయ్సి అంచితె జెంక
దేముడు కిచొచ్క వరుమ్దా అసెస్?
44ఈందె,
తుయిజొకరిల్ కోడు అంచి కంగడ్ల్ సూనిల్ బేగి
అంచి పెటిట్ తిలొబోద సరద్క
అంచి పేట్ తెడి డేఁవిలన్.
45ఒహొ, దేముడు
జాక సంగ తెదయ్ లి కోడుక
§ 1:36 1:36 అపప్సి జయెదె గే, అతత్స్ జయెదె గే, పాపస్ జయెదె గే, కిచొచ్ జయెదె గే
నేన్ తి. * 1:37 1:37 నెంజిలె,జో సంగిలి కోడుక ‘జో జరుగ్ కెరుక నెతె’
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‘నిజుమి జరుగ్ జయెదె’మెన
నంప కెరిల్ తేర్ బోదక చెంగిలి!”
మెన ఎలీసబెతు కేక్ గలిత్కయ్, 46మరియజా ఇసిమెలి.
దేముడుచి గవురుమ్మరియగాయిలిసి

అంచి జీవు పబు జలొ దేముడుచి గవురుమ్ కెరసి.
47అంచొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ దేముడు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ
అంచి ఆతమ్తె సరద్ జతసి.
48ఆఁవ్ జోచి సేవ కెరొ సుది ఒగగ్ర్ దాకు జలెకి,
అంక జో చెంగిల్ దెక అసెస్.
మెలె,ఈందె, “జాక చెంగిలి”మెన
అపెప్ తెంతొయుగల్ చి ఉపిప్రియుగల్ చమానుస్ల్
అంచి రిసొ దీవెనపాయిలిసిమెన సంగుల.
49ఒండి సెకి తిలొ దేముడు జోచి దయక
అంక గొపప్ కామ్ కెర అసెస్,
జోచినావ్ పరలోకుమ్ చి సుదిద్ తిలిసి.
జో సుదిద్ తిలిస్ క జోచినావ్ కెదిద్ గవురుమ్ కెరుక జయెదె!
50యుగుమ్ చి ఉపిప్రియుగుమ్ చజోక బితమానుస్ల్ క
జో కనాక్రుమ్ దెకితె తయెదె.
51 †జోఅపెప్ జరుగ్ కెరిస్ తెన్ కచితుమ్
జోచి ఆతుచి ఒగగ్ర్ సెకి కమొ కెర కెర,
జోచి సెకి దెకవ అసెస్.
వెలొల్ మెననల్సచి పెటిట్చ ఆలొసుమ్ లు పాడ్ కెర,
జోవయింక చెదురప్ కెర అసెస్,
52ఏలుప కెరసక జోవయించ సిఙాసనల్ తెంతొ
సేడవ గెల కెర,
విలువ నెంజిల రితమానుస్ల్ క
† 1:51 1:51 51-53ఈంజేఁవ్ కొడొముకిక్మ్ క జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచ కొడొ జవుల,
గని జా ఎతిక్క ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’ మెలి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోచి సెకిక
దిలి దయిరిమ్ కయ్జా ఎతిక్క అపెప్ కి జరుగ్ జలి రితి సంగితయ్.
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జో విలువ దా అసెస్.
53చూ జలసక చెంగిల్ అనిన్మ్ దొరుక్ కెర అసెస్, చి
సొమాస్రుల్ క కిచొచ్ నే దెతె
రితి తెదవ దా అసెస్.
54-55అమ్ చపూరుగ్ ల్ క,ముకిక్మ్ క అబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక,
“తుక,చియుగుమ్ చిఉపిప్రియుగుమ్ చతుచిసంతానుమ్జతసక
తోడు తయిందె”మెన
జో పమానుమ్ సంగిలన్, గెద,
జలె,జా రచచ్నచి రిసొచి పమానుమ్ చి
జోవయించి కనాక్రుమ్నేపఁవిస్తె. 56మరియఎలీసబెతు తెన్తినిన్

జొనొన్ తా కెర గెరి అనెన్ ఉటట్ గెలి.
57 జలె, ఎలీసబెతుచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి మునుస్బోద

జెరిమ్లన్. 58జెరిమ్తికయ్, దేముడు జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా అసెస్
మెన, జేఁవ్ చి గేర్ పాసిచ గెరల్ చ మానుస్ల్ చి జేఁవ్ చ అనొన్బావొ చి
బందుగులు ఎతిక్జిన్ సూన కెర, జేఁవ్ తెన్ ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్
జల.

59జలె,బోదజెరమ్ అటుట్ పొదుల్జతికయ్,యూదుడు కెరి సునన్తి
జో బోదక కెరుక చి, జోక నావ్ తింక మెన ఎతిక్జిన్ బెద అయ్ ల.
‘జెకరాయ్’మెనఅబొబ్స్ చినావ్జోబోదక తిల. 60గని అయయ్సి కిచొచ్
మెలిమెలె, “పోన. జోక ‡ ‘యోహాను’మెననావ్తింకఅసెస్”మెలన్.
61 దసిస్ మెంతికయ్, “జేఁవ్ తుమ్ చ మానుస్ల్ తె కకక్య్ జా నావ్
నాయ్. జా నావ్ కీసి తితె!” మెన ఒతత్ బెరల్స సంగ కెర. 62 “బోదక
కిచొచ్నావ్తింక?” మెలిరితిఅబొబ్స్ క సయ్ న కెరల్. 63రెగిడిత్ ఏక్ బలల్
జో నఙన, “జోచి నావ్యోహాను” మెన జా బలల్య్ రెగడ్ దెతికయ్,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ఆచారిమ్జల. 64జానావ్జెకరాయ్ రెగడ్ దెకయ్ లిబేగి,
జోక చోండి పుటిల్ చి జీబు బులిలి, లటట్బుక దెర తొలితొ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగిలన్.
‡ 1:60 1:60యోహాను మెలి నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు పబు దయ కెరొసొ జయెదె’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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65 జలె, జా జరుగ్ జలిసి ఎతిక్చి రిసొ జా పలెల్ల్ చ మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ బియిఁ గెల, చి జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి రిసొ, జా యూదయ
పదేసిమ్ చి డొంగుర్ దేసిమ్ చ మానుస్ల్ గాఁవొవ్ ఎతిక్తె లటట్బెత్ తిల.
66అనెన్, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొచ కొడొ సూనల్స ఎతిక్జిన్మెనుస్ చెంగిల్
ఉచర, ‘జో నాడు దేముడుచి అతిత్ అసెస్. జొయియ్ జోక తోడు’ మెన
చిన కెర, “ఈంజొ బోద వడిడ్లె కిచొచ్ కామ్ కెరెదె, కీసొచొ జయెదె?”
మెనఉచరె తిల.

67జలె,యోహానుక నావ్ తిలి గడియ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జెకరాయ్చి పెటిట్ బెర, దేముడు దెతి రచచ్న తెదొడి తెంతొ ఎతిక్ జరుగ్
జంక దెరుక తిలిస్ చి రిసొచోండి పుటట్వ జెకరాయ్ ఇసిమెలన్;
68 “పబు జలొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ
దేముడుక జొఒర!
కిచొచ్క మెలె,
జోచయ్పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క
అనెన్ §గెనన రచిచ్ంచుప కెరి రిసొ
జోఉతజాఅసెస్.
69జోచొ సేవ కెరొసొ జలొదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి సెకుమ్ తె
సెకి తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక జో జెరమ్వ అసెస్;
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుస్ మెన.
§ 1:68 1:68 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కకక్ డబుబ్ల్ గట దెంక నాయ్, గని
కేన్ జవుస్ మానుస్ గొతిమానుస్ జా తిలె, కో జవుస్ డబుబ్ల్ దా, జో గొతిమానుస్క విడద్ల్
కెరవుక జయెదె. దసిస్, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదవ అమ్ క
అమ్ చ బాదల్ తెంతొ, అమ్ క ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ విడద్ల్ కెరెదె’ మెనయూదుల్ ఆస
జా నంప తెన్ అసిత్. ‘కీసుత్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు నిజుమిపూరుగ్ మ్ తెంతొ పమానుమ్ సంగ తిలొ, గని ‘జా రచచ్న ముకిక్మ్ క
అమ్ కెరల్ పాపల్ చి సిచచ్ తెంతొ చి రచచ్న’మెనఅరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. ఆకర్ కయ్,ఉగుమ్
జోమారుస్ప కెరి పొదికయ్, గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్ పూరి గెచచ్వ గెల కెర, నొవి ఆగాసుమ్
నొవి బూలోకుమ్ జతి రితి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుమారుస్ప కెరెదె. జలె,పాపుమ్
గెచచ్య్ తి రిసొ, ఆకర్ క గరిచ్ ఎతిక్ బాదల్ ఎతిక్ గెచచ్య్ తి రిసొ, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు దిలిసి కిచొచ్ మెలె, యేసు అరిప్తుమ్ జలిస్ తెన్ చి జో సువడిల్ లొఁయి. జో అనెన్
గెనంతిసి, జలె,ఈంజ ఎతిక్క టాలి జయెదె.



లూకా 1:70 x లూకా 1:78

70దసిస్ కెరిందె,మెన
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ చి చోండి పుటట్వ
సంగిలన్, గెద.
71అమ్ క విరోదుమ్ జలమానుస్ల్ తెంతొ
అమ్ క విరోదుమ్ కెరస ఎతిక్జిన్ చి అతిత్ తెంతొ
అమ్ క రచిచ్ంచుప కెరుక మెన
జో సంగ అసెస్.
72-73ఒగగ్ర్ అగెగ్చ అమ్ చపూరుగ్ ల్ క పమానుమ్ సంగిలి కోడు
జరుగ్ కెరుకయ్మెన,
జేఁవ్పూరుగ్ ల్ తె అమ్ చొఅబాహామ్పూరుగ్ మ్ చొక ఒటుట్ గలన
దేముడు సంగిలి నిజుమ్ కోడు
నే పఁవిస్తె జరుగ్ కెరుకయ్మెన
జో ఒపప్న అసెస్, జరుగ్ కెరెదె!
74-75పమానుమ్ జరుగ్ కెరిస్ తె అమ్ క జో కిచొచ్ గురు దెతయ్మెలె.
అమ్ క విరోదుమ్ సుదల్ జలసచి అతిత్ తెంతొ అమ్ములవుక జలె,
బయిమ్నెంతెపూరిజోచయ్జాజో దెతి సుదిద్ సతిత్మ్ ఇండ
అమ్ చి జీవితుమ్పూరిజోచి సేవ అమ్ కెరె తంక
వాటు జెయెదె.
76తుయి,పుతత్, తుయి వడిడ్లె
తుకయ్ కిచొచ్ మెనుల మెలె,
ఎతిక్చి కంట వెలొల్ తిలొసొచి కబుర్ సంగితొసొజో
మెన సంగుల. కిచొచ్క మెలె,
పబు జెతికయ్జోకవాటు తెయార్ కెరవుక
తుయిజోచిపురెతొ బులెత్ తసెత్;
77జోచ పెజల్ క జో పబు రచచ్న దెతిస్ చి కోడు
జాన కెర, కేన్ రచచ్న మెలె,
జోచపాపల్ చెమించుప కెరిసి.
78దేముడుచి పెటిట్చి కనాక్రుమ్ చి
జోచి దయచి రిసొచి రచచ్న. ఈంజ రచచ్నచి రిసొ,
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పరలోకుమ్ తెంతొ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి లగిలి,
నొవి దీసి అయ్ లి రితి అమ్ క ఉజిడి దెయెదె.
79అందర్ తె వెసిల,మొరున్చి నీడతె వెసిల రితమానుస్ల్ క
దొరుక్ జలి ఉజిడి దెతి రిసొయి.
జో దెతి రచచ్నచి సేంతుమ్వాటు అమ్ ఇండితి రితి
అమ్ క వాటు దెకయ్ తి రిసొయి
అమ్ చొ దేముడు ఈంజ ఉజిడి అమ్ చి ఉపిప్రి దెకయెదె.”
మెనజెకరాయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్చోండిపుటట్వ సంగిలన్.

80జలె,జోబోదయోహాను వడడ్ ఆతమ్క డిటుట్ మ్ జలన్ అనెన్,జోచ
ఇసాయేలుల్ తె జో బార్ జా, జోక దిలి కామ్ మొదొల్ కెరుక మెన
దేముడు సంగిలి కాలుమ్ ఎద జో బయిలు దేసిమితాఁ గెలన్.

2
యేసు జెరిమ్లిసి
(మతత్ 1:18-25)

1 జేఁవ్ పొదులె, ఔగుసుత్ మెలొ * సర్ రానొ రోమ్ దేసిమ్ తెంతొ
ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి పొది, “ఒండి లోకుమ్ తె కెతిత్జిన్
పెజల్ జవుల గే తుమ్ లెకక్ కెర రెగుడ”మెనమానుస్ల్ క ఆడ దిలన్.
2జేఁవ్ పొదులె కురేనియు మెలొసొ సిరియ దేసిమి అదికారి జా తిలి
పొది జా పెజల్ లెకక్ కెరల్. ఇస పెజల్ లెకక్ల్ రెగుడుక ఈంజ తొలితొ
చి. 3జలె, పెజల్ ఎతిక్ కేనెచమానుస్ల్ ఒతత్ జేఁవ్ చ సొంత టానుల్ తె
జేఁవ్ చ నవొవ్ రెగడ్వనుక గెల. 4దసిస్,యోసేపుదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి
వంసుమ్ చొ జోచి తెగచొ మానుస్చి రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ చి జో
జితె తిలి నజరేతు గఁవివ్ తెంతొ బార్ జా, యూదయ పదేసిమ్ చి
బేతెల్హేమ్మెంతి గఁవివ్ ఉటట్ గెలన్. 5తేరిస్ జతి మరియతెన్ పెజల్
లెకక్తె ఒతత్ జోవయించ నవొవ్ రెగడ్వనుక మెన గెల. జా జలె, అంగి
జా తిలి.
* 2:1 2:1 ‘ సర్’మెలె, గీకు బాస తెన్ బెదితయ్. నెంజిలె ‘సీజరు’ కి మెనుల. ‘సీజరు’
మెలె, ఇంగిల్స్ తెన్ బెదితయ్. తెలుగు తెన్ ‘వెలొల్ రానొ’మెన అసిత్.
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6 జలె, జేఁవ్ ఒతత్ తిలి పొది జాచి కంటుల్ పాఁవ అయ్ లి, చి
7తొలుస్ర్ మునుస్బోద లడెస్ జలన్. జోక పాలల్ గుడియవ, జేఁవ్
తిలి సొముమ్ల్ సాడె తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె పెటెతె నిజవ
తిల. ఒతత్య్ కిచొచ్క మెలె, జా గఁవివ్ జేఁవ్ తంక, కేనె టాన్ విడి
నాయ్.

గొవుడుల్ క దూతల్ డీసయేసు జెరిమ్లిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
8 జలె, జా రాతి జా గాఁవ్ క పాసి, మెండల్ రకిత గొవుడుల్

సగుమ్ జిన్ బయిలె మెండల్ రకితె తిల. 9 రకితె తిలె, దేముడుచొ,
దూత ఎకిక్లొ జోవయింక డీసిలన్, చి జో పబుచి పరలోకుమ్ చి
ఉజిడిజోవయించిసుటుట్ నంత లగిలి,చిఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 10తెదొడి
దూత జోవయింక, “తుమ్ బియఁ నాయ్. తుమ్ క చెంగిల్ కబుర్
ఆన్ తసి. పెజల్ ఎతిక్క ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ ఆన్ తి కబుర్, ఈంజ.
11ఆజిదావీదుపూరుగ్ మ్ చొచి గఁవివ్ తుమ్ చొరచిచ్ంచుప కెరొసొజెరమ్
అసెస్. కొనొస్ మెలె, †కీసుత్ జలొ పబుయి. 12జోక తుమ్ చినితి రిసొ
తుమ్ క కిచొచ్ గురు దెతసిమెలె,జోబోదకపాలల్ గుడియవతాజోక
ఏక్ సొముమ్ల్ సాడె తిలి సొముమ్ల్ దొవొన్ పితి దోనెతె నిజవ తవుల”
మెన దూత కబుర్ సంగిలన్. 13 సంగిలి బేగి, పరలోకుమ్ తెంతొ
ఒగగ్ర్ జిన్ దూతల్ ఉతజా కిచొచ్ మెన దేముడుచి గవురుమ్గాయిల
మెలె,
14 “పరలోకుమ్ తె దేముడుక జొఒర!
చి బూలోకుమ్ తెజో దయదెకితమానుస్ల్ తె
జో దెతి సేంతుమ్ ఏలుప కెరుస్!”
మెన గనుమ్ గాయిల.

15 జలె, దూతల్ జా గనుమ్ గాయ ఉటట్ గెల. చి మెండల్ రకిత
జేఁవ్ గొవుడుల్ “బేతెల్హేమ్ తె గెచుచ్మ, చి ‘జరుగ్ జలి’ మెన దేముడు
అమ్ కజానయ్ లిసిదెకుమ. జొమమ్!” మెనఎకిక్లొక ఎకిక్లొసంగనల్.
† 2:11 2:11 ‘కీసుత్ ’మెలె ‘తెదయిందె’మెనఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుపమానుమ్
సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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16గఁవివ్ బే బేగి నిగ గెచచ్,మరియక,యోసేపుక,చిసాడెచిసొముమ్ల్
దొవొన్ పితి దోనెతె నిజ తిలొబోదక చజ దెకిల.

17జా రుజుజ్ దెకిల్ రిసొ, జో బోదచి రిసొ దూత జేఁవ్ క జానయ్ లి
కోడు ఎతిక్ కకక్ కకక్, 18 జేఁవ్ గొవుడుల్ సంగిలిసి సూనల్ ఎతిక్జిన్
ఆచారిమ్జా గెల.

19మరియమాతుమ్ఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్జాచిపెటిట్తెతియఁజోచి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే ఉచరె తిలి.

20 జలె, మెండల్ రకితసక దూత సూనయ్ లిసి చి జేఁవ్ సాడె
దెకిలిసి ఎకిక్ రితి బెదిలి రిసొ దేముడుక జొకర, గవురుమ్ గాయ
గాయ, జేఁవ్ రకితమెండల్ తె అనెన్ ఉటట్ గెల.
యేసుక నావ్ తిలిసి

21బోదజెరమ్ అటుట్ పొదుల్ జతికయ్,జోకయూదుడు కెరి సునన్తి
కెరదిల,చిజోక ‡‘యేసు’మెననావ్తిల. అయయ్సిఅంగినేజతెఅగెగ్
‘యేసు’మెననావ్తితుత్ మెన దూతచిఅతిత్ దేముడు ఈంజనావ్దా
తిలన్.
యేసుక దేముడుచి గుడితె కడ నిలిసి

22 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్ రితి
మరియక అనెన్ సుదిద్ కెరి కామ్ చి §దీసి అయ్ లి పొది, జా కామ్ క
మెన అనెన్ యేసుక దేముడుచి టాన్ తె జోవయించి పురె టీఁవడుక
మెన యోసేపు జోక యెరూసలేమ్ తె దేముడుచి గుడితె కడ నిలన్.
23 కిచొచ్క మెలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల
*ఆగన్ల్ చి రిసొ,
‡ 2:21 2:21 జా నావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె. యెహోవ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జా అసెస్.
‘యెహోవ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నావ్. § 2:22 2:22 బోద జెరమ్
దొనిన్ విసొ పొదుల్ జలె జా సుదిద్ కామ్ క దేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల. * 2:23 2:23
తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన అమ్
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.
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“తొలుస్ర్ బోద పుతుత్ జలె, జోక ‘పబుకయ్ †అరిప్తుమ్ దిలొసొ’
మెనుక అసెస్”

మెన రెగిడిల్ కోడు. 24 జలె, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె రెగడ్య్ లి రితి,
“పూజరిచి అతిత్ దొనిన్ పనొక్ పిటట్ల్ జలెకు, దొనిన్ పారవ్ పిటట్ పిలల్ల్

జలెకు దెంక”
మెనరెగిడిల్సిజరుగ్ కెరుకమెన,అయయ్స్ క సుదిద్ కెరి రుజుజ్ క దసచదెంక
జేఁవ్ దేముడుచి గుడితె గెల.

25జలె,జాకాలుమ్యెరూసలేమ్ తెఏక్మానుస్తిలన్. జోచినావ్
సుమెయోను. జోమానుస్ సతిత్మ్ ఇండితొసొ. దేముడుక నిదానుమ్
బకి కెరొసొ. ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ చొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక
జెయెదె గె,’ మెన జో దెకితె తిలన్. దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో
తెన్ తిలి. 26 “దేముడుచొ కీసుత్ క తుయి దెకిలెకయ్మొర గెతె”మెన
జో దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జో సుమెయోనుక సూనవ తిలన్.

27 జలె, ‘కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జాఁ అసెస్’ మెన జో జానిల్ రితి,
జయియ్ దీసి జో సుమెయోను దేముడుచి గుడితె గెతి రితి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నెతికయ్, ఒతత్ గెలన్. ‘తొలుస్ర్ బోద’
మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ తె రెగిడిల్ రితి
యేసుచి రిసొ కెరుక మెనయ్,జోక అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెడి
పాయ ఆన్ తికయ్, 28జో సుమెయోను జోక దెర పాయ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగ ఇసిమెనజొఒర కెరల్న్:
29“ఓపబువ,ఆఁవ్తుచొగొతిత్ సుదొ,అపెప్ సేంతుమ్తెన్మొరగెతి
సెలవ్ తుయి దెతసి,
తుయిఅంక సంగిలిసి ఎతిక్ జరుగ్ కెర అసిస్స్,
30తుయి తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక దెక అసిస్.
31ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్చ పెజల్ దెకిత్ రితి
ఈంజ రచచ్న తుయి తెయార్ కెరల్ది.
† 2:23 2:23తొలుస్ర్ పుతుత్ క ‘దేముడుక దిలొసొ. అమ్అనెన్ గెననుక’మెనయ్,బోదచ
అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడితె ఇదిల్ డబుబ్ల్ దెవుల.
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32యూదుల్ నెంజిలస సతిత్మ్ ఇండితి రితి
ఈంజొ రచిచ్ంచుప కెరొసొచి ఉజిడివాట్ దెకయెదె, చి
తుచయ్ పెజల్ జల అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క జోవయించి ఉజిడి
‡అనెన్ గవురుమ్ ఆనెదె.”
మెన, సుమెయోను దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక చోండి పుటట్వ
సంగిలన్.

33 జలె, యేసుచి రిసొ సంగిలిస్ చి రిసొ అయయ్స్ §అబొబ్స్
ఆచారిమ్ జా గెల. 34 తెదొడి “దేముడుచి దయ తుమ్ చి ఉపిప్రి
తవుస్” మెన సుమెయోను జేఁవ్ క దీవెన సంగిలన్, చి దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ యేసుచి అయయ్స్ మరియక జో సుమెయోను
అనెన్ ఇసి మెలన్.
“ఈందె,ఈంజొబోదచి రిసొ అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె
ఒగగ్ర్ జిన్ నంపజా రచిచ్ంచుప జవుల.
గని ఒగగ్ర్ జిన్ అనామ్నుమ్జాపాడ్ జవుల,
దేముడుచి గురుక ఈంజొ టీఁవ్ దె, చి
ఇనెన్చి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ జిన్ విరోదుమ్ లటట్బుల,
35ఒగగ్ర్ జిన్ చి పెటిట్చి బుదిద్క ‘కీసిచి గే’
చినుక జయెదె.
ఈంజ ఎతిక్చి రిసొయిజోఈంజలోకుమ్ తెజా అసెస్,
తుచి పెటిట్ ఏక్ కండా బూసి జయెదె
తుక దుకుమ్ జెయెదె,”
మెన సుమెయోను మరియక సంగిలన్.
అనాన్ మెలిమంతిరి కియేసుచి రిసొ ఒతత్ సరద్ లటట్బిల్సి

36 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితి ‘అనాన్’ మెలి మంతిరి
దేముడుచి గుడితె తిలి. జా ఆసేరు పూరుగ్ మ్ చొచి తెగచి మానుస్.
పనూయేలుమెలొసొచిదువిసి జయెదె. జాఒగగ్ర్ వెరుస్ల్ వయసుచి

‡ 2:32 2:32 నెంజిలె, ‘తుచి ఉజిడి అనెన్ సొసుట్ మ్ దెకయెదె’. § 2:33 2:33
యోసేపునిజుమిఅబొబ్సి నెంజ. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సొంత అబొబ్సి జయెదె,
గనిమరియయోసేపుక పెండిల్ జా అసెస్ చి దసిస్ మెన్ తయ్.
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మంతిరి. జాబాలతతె పెండిల్ జా సతుత్ వెరుస్ల్మునుస్స్ తెన్ తిలన్,
37చి రండెలిజాఅపెప్ చెతత్ర్ విసొస్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్జాతా, దేవులుమ్
నే ములెత్, చువెవ్ తా, రాతి మెదెద్నె పారద్న కెరె తా బకి కెరె తయెదె.
38తెదొడి జయియ్ గడియయ్మరియయింసితెజా కెర,యేసుచి రిసొ
దేముడుక “ఇనెన్క తెదవ తుయి దయ కెరల్ది” మెన పారద్న కెరల్న్.
అనెన్ తెదొడి *‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ కెఁయఁక జా కెర యెరూసలేమ్ క
విడద్ల్ కెరెదె’మెన రకితమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క “ఈంజొయిజో”మెన
యేసుచి రిసొ సంగిలి.

39 మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ తె
రెగడ్య్ లిస్ తెచ జేఁవ్ కెరుక తిల కమొ ఎతిక్ కెర కేడవ కెర,
గలిలయ పాంతుమ్ చి జోవయించి సొంత గాఁవ్ జలి నజరేతు
గఁవివ్ మరియయింసి అనెన్ ఉటట్ గెల. 40జోబోద వడడ్ డిటుట్ మ్ జలొ,
ఒగగ్ర్ బుదిద్ సుదొ జలొ, దేముడుచి దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.
యేసుయెరూసలేమ్ తె పండుగ్ క గెలిసి

41 యేసుచ అయయ్సిఁసి వెరుస్ వెరుస్ †పసాక్ పండుగ్ క
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె దేముడుచి గుడితె గెచుచ్క అలవాట్.
42 జలె, యేసుక బార వెరుస్ల్ జా తిలి పొది జోవయించి అలవాట్ క
పండుగ్ క ఒతత్ గెల. 43 జలె, పండుగు కేడ జేఁవ్ గెరి గెచుచ్క బార్
జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె తాఁ గెలన్, గని అయయ్సిఁసి నేన్ తి.
44 ‘యేసు అమ్ చి తెన్ జెతస తెన్ అసెస్’మెనఉచరతా, ఏక్ ఒండి
మెదెద్న్ చి ఎదిలి పయానుమ్ గెలి పడొత్ , జోవయించ మానుస్ల్ తె చి
* 2:38 2:38యూదుల్మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్ చబాదల్ తెంతొ చి రచచ్నక రకితె
తిలె, చి ఆకర్ క జయి ఎతిక్ కి మారుస్ప జయెదె, గని అపెప్చి మటుట్ కచి రచచ్నక ‘ఆతమ్యి
రగుమ్’ మెన నేన కెర, యేసుక ‘ఈంజ లోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరె నాయ్’ మెన,
జోవయింక ‘జొయియ్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’ మెన జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ చినితి
నాయ్. ‘యెరూసలేమ్’ మెలె, ఇనెన్ యూదుల్ ఎతిక్చి రిసొచి టాలి జయెదె. జా మదెనె,
రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జోవయింక ఏలుప కెరె తిల, చి ‘జా బాద తెంతొ కి రచిచ్ంచుప
కెరొసొ అమ్ క విడద్ల్ కెరెదె’ మెలి రితి ఉచరె తిల. † 2:41 2:41 ‘పసాక్ పండుగు’
మెలె, పూరుగ్ మ్యూదుల్ ఐగుపు (ఐగుపు) దేసిమి గొతిమానుస్ల్ జా విడద్ల్ జా జా దేసిమ్
తెంతొబార్జాసొంత దేసిమిఅయ్ లిసి ఏద కెరి పండుగు.
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గోతుసుదల్ తె చజిల. 45 గని డీసె నాయ్, చి జోక చజన చజన
యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెల. 46 ‡ఒతత్ పాఁవిలె, అనెన్క్ దీసి యేసు
దేముడుచి గుడితె ఒతత్ పండితుల్ చి నెడిమి పెస తిలొ డీసిలన్. జో
జేఁవ్ చ కొడొ సూన, జేఁవ్ క పసన్ల్ కి పుసితె తిలన్. 47 ఒతత్ తిలస
ఎతిక్జిన్యేసుచకొడొ,చిజోచపసన్ల్సూన,జోచిబుదిద్ గాయ్నుమ్ చి
రిసొ పండితుల్ క జో దెత జబాబుల్ చి రిసొ బలే ఆచారిమ్ జతె తిల.
48 జలె, దసిస్ జతె తతికయ్, అయయ్సిఁసి జోక దెక, జేఁవ్ కి బలే
ఆచారిమ్ జల, చి అయయ్సి జోక కిచొచ్ పుసిలి మెలె “కిచొచ్క, పుతత్,
అమ్ క ఇసి అలల్ర్ కెరల్ది? ఈందె, అబొబ్ది ఆఁవ్ గొపప్ దుకుమ్
సేడ ఒండి చజితె తిలమ్” మెన సంగిలన్. 49యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్
సంగిలన్ మెలె, “అంచి రిసొ కిచొచ్క చజుక? ఆఁవ్ అంచొ అబొబ్చి
గెరి తంక మెన తుమ్ నేనుస్ గె?” మెలన్. 50 జలె, జో సంగిలి కోడు
జేఁవ్ క అరుద్ మ్ జయెనాయ్.

51జలె,జోవయింతెన్యేసు నజరేతు గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ గెలన్. చి
జోవయింతెన్ జిఁయజేఁవ్ సంగిల్ కోడు రితి ఇండితెతిలొ. అయయ్సి,
జలె, దేముడుచి గుడితె జో సంగిలిసి పెటిట్ తియన, ఒతత్ జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్చి రిసొజాచి పెటిట్ ఉచరె తిలి.

52 జలె, యేసు ఆఁగ్ క కి బుదిద్క కి వడిడ్లన్, చి మానుస్ల్ జోక
మెనిస్తె తిల, చి దేముడుచి దయజోచిఉపీప్ర్ తిలి.

3
దేముడు దెతి రచచ్నకయోహాను సాటప్ కెరిల్సి
(మతత్ 3:1-12;మారుక్ 1:1-8;యోహా 1:19-28)

1 తిబెరియ మెలొ సర్ రానొ పనర వెరుస్ల్ రోమ్ పటున్మ్
తెంతొ ఒగగ్ర్ దేసిమ్ లు ఏలుప కెరె తిలి పొది, జోవయించి తెడి

‡ 2:46 2:46 నెంజిలె, ‘తిరతి గెతికయ్, డీసిలన్’. ఇసి మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరతి: జేఁవ్
అయయ్సిఁసి దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా పయానుమ్ గెలిసి ఏక్ దీసి దెరిల్, దేముడుచి
గుడితె జేఁవ్ అనెన్ గెచుచ్క చి అనెన్క్ దీసిచి పయానుమ్ తెన్ దొరతి జలి, చి అనెన్క్ దీసి
డీసిలన్.
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పొంతి పిలాతు యూదయ పదేసిమి అదికారి జా తా, హేరోదు
మెలొసొ గలిలయపాంతుమ్ తె అదికారి జాతా, జోచొబావొసి పిలిప్
ఇతూరయ అనెన్ తకోనీతి మెల పాంతుమ్ లుతె అదికారి జా తా,
లుసానియ అబిలేనే పాంతుమ్ తె అదికారి జా తా, 2అనాన్ మెలొసొ
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జాతా, దూజాంవొస్ జలొ కయప తెదొడి ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరి జా తిలి పొది, జెకరాయ్చొ పుతుత్ సి యోహాను బయిలు
దేసిమి *బులెత్ తిలి పొది, దేముడుచి జో సంగుక తిలి కబుర్ జోక
అయ్ లి. 3 జలె, జోచి కబుర్ జో సంగుక దేముడు తియారికయ్,
“తుమ్ చి పాపల్ చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా, అమ్ చొ దేముడు
తుమ్ చి పాపుమ్ చెమించుప కెరి గురుక తుమ్ బాపిత్సుమ్ నఙన”
మెన యోరాద్ ను గాడు పాసి ఒండి బుల బుల సాటప్ కెరె తిలన్.
4 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయాచ కోడు రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె
రెగిడిల్ రితి;
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి జా, అంచి అవాడ్ రితొజా,
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా
మెన, బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.
5ఎతిక్ డొంగుర్, ఎతిక్ మెటట్ , ఎతిక్ లోయసదూనుమ్ జవుల,
వంకుడ వటొట్ తినన్గ జవుల, చి గరుక్ తిల వటొట్ మినన్ జవుల,
6 దేముడు మానుస్ల్ క కీసి రచిచ్ంచుప కెరెదె గే ఎతిక్జిన్ దెకుల.”

మెన రెగిడిల్ కోడు.
బాపిత్సుమ్ క అయ్ లసకయోహాను గోల కెర బుదిద్ సంగిలిసి

7 జలె, జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన బార్ జల ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ క దెక కెర,యోహానుజోవయింక ఇసిమెలన్: “అయివొచి రితి
విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస, తుమ్! దేముడు కెరి సిచచ్ పిటట్వనుక ఉచరుక
మెన తుమ్ క సికడొల్సొ కొనొస్? 8తుమ్ కెరె పాపల్ ముల దా, చెంగిల్
బుదిద్ ఇండ, ఆతమ్పలితుమ్ దెర. పడొత్ , ‘అబాహామ్ అమ్ క అబొబ్
జయెదె చి రిసొ, దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’ మెన తుమ్ క తూమ్
* 3:2 3:2 1:80 దెక.
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ఉచరన సొంత గవురుమ్ సంగుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక
ఇనెన్చ పతల్ తెన్ అబాహామ్ చి రిసొ బోదల్ క జెరమ్వుక తెరె, మెన
తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 9ఈందె, అపెప్ పబు కురాడు వాండి కెర,
రూకుకబుంది కండుక, కురడిదెరటీఁవఅసెస్,జలె,చెంగిల్పలితుమ్
నే దెరొ ఎతిక్ రూకుక కండ కెర ఆగితె గలుల,”మెనయోహానుజాగర
బుదిద్ సంగిలన్.

10జో ఇసి సంగితికయ్, “దసిస్ జలె, అమ్ కిచొచ్ కెరుక గే అమ్ క
సంగు” మెన జనాబ్ పుసిల, 11జో జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “కకక్ దొనిన్ సొకక్ల్ తవుల గే, ఎదగ్రె సొకక్ నెంజిలొసొక ఏక్
దెంక. కకక్ అనిన్మ్ తిలె, జో అనిన్మ్ నెంజిలొసొక అనిన్మ్ దెంక.”
మెలన్. 12 జలె, బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ కి
యోహానుతె అయ్ ల, చి “గురుబాబు, ఆమ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెన
పుసిల. 13జోజోవయింక, “తుమ్ కెదిద్ సిసుత్ నఙుకనాయిమ్తయెదె
గే, తెదిద్లి నఙ. అనెన్ ఒగగ్ర్ నఙ నాయ్” మెలన్. 14 “ఆమ్,
జలె, కిచొచ్ కెరుక?” మెన సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ పుసిలె, యోహాను
జోవయింక, “బియఁడ జవుస్, ఆరిచ నిందల్ కెర జవుస్, కచి ఆసిత్
దొరుక్ కెరననాయ్. దసిస్ కెరెల్ చోరిల్ రితిజయెదె. జాపోన, గనితుమ్ చి
నాయిమ్తెన్చిజీతుమ్నఙన, ‘సాలు’మెనసరద్ తెన్జియ,”మెన
యోహాను సంగిలన్.

కీసుత్ చి రిసొయోహాను బోదన కెరల్సి

15 ‘జెతొ కీసుత్ జా తయెదె’ మెన పెజల్ ఎతిక్ అజజ్ కెరన,
యోహానుచి రిసొ “ఈంజొ ఏక్ వేల కీసుత్ జా తయెదె” మెన పెటిట్
ఉచరంతె తతికయ్, 16జో ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్. “ఆఁవ్ పానితె
తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెతసి, గని అంచి కంట అదికారుమ్ తిలొసొ
జెతయ్. జోచ చటొట్ తెచ జోడుల్ చ వాలివొయిపుక జలెకు అంక విలువ
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నాయ్. జో, జలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్, †ఆగి తెన్ తుమ్ క
బాపిత్సుమ్ దెయెదె. 17జోచి పూనితి సూపు జోచి అతిత్ అసెస్. జోచి
కెలిన్ సుబుమ్ కెర జోక కామ్ క జెతి పంటొ గుడడ్ కెర కొటుట్ తె కుడవ,
కో విజవుక నెతిరిల్ ఆగితె పోటు గల డయ గెలెదె,” మెనయోహాను
సంగిలన్. 18 ఒగగ్ర్ దస దయిరిమ్ కొడొ సంగిత జాగర సంగిత కొడొ
తెన్ పెజల్ క దేముడు దెతి రచచ్నచి రిసొయోహాను సుబుమ్ కబుర్
బోదన కెరల్న్.

19 గలిలయ పాంతుమ్ చొ అదికారి జలొ హేరోదు, జలె, బావొస్ చి
తేరిస్ హేరోదియక ఆనన తిలన్, చి అనెన్ కిచొచ్ కిచొచ్ గరచ్ కమొ ఒగగ్ర్
కెరె తిలన్. జాచి రిసొయోహాను జోవయింక గోల కెరె తిలన్, చి రిసొ
20అనెన్క్ పాపుమ్ కి కెరల్న్. కిచొచ్ మెలె, యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె
గలిలన్.
యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి

21జానేజతెఅగెగ్,జలె,పెజల్ఎతిక్జిన్బాపిత్సుమ్నఙన్ తికయ్,
యేసు కి బాపిత్సుమ్ నఙన పారద్న కెరె తతికయ్, పరలోకుమ్ ఉగిడ్
జలి. 22దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పారవ్ పిటట్చి రితి ఉతజా,జోచి
ఉపిప్రి టీఁవిలి,చి “తుయిఅంచొపేమతిలొపుతుత్ . తుచి రిసొఅంక
సరద్సంతోసుమ్”మెన, పరలోకుమ్ తెంతొ అవాడ్ అయ్ లి.

యేసుచి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి
23 యేసు సేవ మొదొల్ కెరిల్ పొది, జోచి వయసు పాసి పాసి

ముపప్య్ వెరుస్ల్ జా తిలి. ‡యేసుక యోసేపుచొ పుతుత్ సి మెంతె
తిల.
యోసేపుహేలీచొపుతుత్ సి, 24హేలీమతత్తుచొ పుతుత్ సి,
† 3:16 3:16బారికుల్ 2:3-4 దెక. అనెన్ అనెన్ కిచొచ్ అరుద్ మ్ తయెదెమెలె, ఆగిక బఙార్
గట సుబుమ్ కెరుక జయెదె, నెంజిలె, ఆగితె అరిప్తుమ్ దెతిసి సుబుమ్ జయెదె. దసిస్,
ఆగిచి బాపిత్సుమ్మానుస్చి ఆతమ్క ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సుబుమ్ కెరిస్ క టాలి
గురు జయెదె. ‡ 3:23 3:23 గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి
సుదిద్ ఆతమ్కయ్మరియయేసుక అంగి జా తిలి, గెద.; 1:26-38.
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మతత్తీయ లేవీచొపుతుత్ సి, లేవీమెలీక్చొపుతుత్ సి,
మెలీక్యనన్చొపుతుత్ సి,యనన్యోసేపుచొపుతుత్ సి,
25యోసేపుమతత్తీయచొపుతుత్ సి,మతత్తీయ
ఆమోసుచొపుతుత్ సి, ఆమోను నాహాముచొపుతుత్ సి,
నాహాము ఎసిల్చొ పుతుత్ సి, ఎసిల్ నగగ్యిచొపుతుత్ సి,
26నగగ్యిమయతుచొపుతుత్ సి,మయతు మతత్తీయచొపుతుత్ సి,
మతత్తీయ సిమియచొపుతుత్ సి, సిమియయోశేకుచొ పుతుత్ సి,
యోశేకుయోదాచొపుతుత్ సి, 27యోదాయోహనన్చొపుతుత్ సి,
యోహనన్ రేసాచొపుతుత్ సి, రేసా జెరుబాబ్బెలుచొ పుతుత్ సి,
జెరుబాబ్బెలు సయలీత్యేలుచొపుతుత్ సి, సయలీత్యేలు నేరిచొ
పుతుత్ సి, 28నేరి మెలీక్చొపుతుత్ సి,మెలీక్ అదిద్చొ పుతుత్ సి,
అదిద్ కోసాముచొపుతుత్ సి, కోసాము ఎలమ్దాముచొపుతుత్ సి,
ఎలమ్దాము ఏరుచొ పుతుత్ సి, 29ఏరుయెహోసువచొపుతుత్ సి,
యెహోసువ ఎలీయెజెరుచొ పుతుత్ సి, ఎలీయెజెరుయోరీముచొ
పుతుత్ సి,యోరీముమతత్తుచొ పుతుత్ సి,మతత్తు లేవీచొపుతుత్ సి,
30లేవీ సిమోయ్నుచొ పుతుత్ సి, సిమోయ్నుయూదాచొపుతుత్ సి,
యూదాయోసేపుచొపుతుత్ సి,యోసేపుయోనాముచొపుతుత్ సి,
యోనాము ఎలాయ్కీముచొపుతుత్ సి, 31ఎలాయ్కీము మెలెయాచొ
పుతుత్ సి,మెలెయామెనన్చొపుతుత్ సి,మెనన్ మతత్తాచొపుతుత్ సి,
మతత్తానాతానుచొపుతుత్ సి,నాతాను దావీదుచొ పుతుత్ సి,
32దావీదుయెసస్యిచొపుతుత్ సి,యెసస్యి ఓబేదుచొ పుతుత్ సి,
ఓబేదు బోయజుచొపుతుత్ సి,బోయజుసలామ్నుచొ పుతుత్ సి,
సలామ్ను నయసోస్నుచొ పుతుత్ సి, 33నయసోస్ను
అమిమ్నాదాబుచొపుతుత్ సి, అమిమ్నాదాబు అరాముచొపుతుత్ సి,
§అరాము ఎసోనుచొపుతుత్ సి,
ఎసోము పెరెసుచొ పుతుత్ సి, పెరెసుయూదాచొపుతుత్ సి,
34యూదాయాకోబుచొపుతుత్ సి,యాకోబు ఇసాస్కుచొ పుతుత్ సి,
§ 3:33 3:33 నెంజిలె, అరాముచి కోడు సగుమ్పుసత్కల్ తె తయెనాయ్.
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ఇసాస్కు అబాహామ్ చొపుతుత్ సి, అబాహామ్తెరహ చొపుతుత్ సి,
తెరహ నాహోరుచొపుతుత్ సి, 35నాహోరు సెరూగుచొ పుతుత్ సి,
సెరూగు రయూచొపుతుత్ సి, రయూ పెలెగుచొ పుతుత్ సి,
పెలెగు హెబెరు పుతుత్ సి,హెబెరు షేలహ పుతుత్ సి, 36షేలహ
కేయినానుచొపుతుత్ సి, కేయినాను అరప్కష్దుచొ పుతుత్ సి,
అరప్కష్దు సేముచొపుతుత్ సి, సేము నోవహ చొపుతుత్ సి,
నోవహ లెమెకుచొ పుతుత్ సి, 37లెమెకు మెతూసెలచొపుతుత్ సి,
మెతూసెలహనోకుచొ పుతుత్ సి,హనోకుయెరెదుచొ పుతుత్ సి,
యెరెదు మహలలేలుచొ పుతుత్ సి,మహలలేలు కేయినానుచొ
పుతుత్ సి, 38 కేయినాను ఎనోషుచొ పుతుత్ సి,
ఎనోషు సేతుచొ పుతుత్ సి, సేతు ఆదాముచొపుతుత్ సి,
ఆదాము దేముడుచొ *పుతుత్ సి.

4
సయ్ తాన్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:1-11;మారుక్ 1:12-13)

1దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ యేసుచి పెటిట్ బెర తా, జోయోరాద్ ను
గాడు పకక్ ముల దా, జా ఆతమ్ జోక పెలవ నెతికయ్, ఒతత్ల్ తొచి
బయిలు దేసిమి గెచచ్, ఒతత్ బులెత్ తిలన్. 2జా డొంగుర్ దేసిమి దొనిన్
విసొస్ దీసల్ తిలన్ క సయ్ తాన్ జోక పాపుమ్ కెరవుక మెన ఉచర,
జా దొనిన్ విసొ దీసల్ అలల్ర్ కెరె తిలన్. జేఁవ్ దొనిన్ విసొ పొదుల్
గెతికయ్,యేసుక చూ కెరిల్.

3 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుతె జా కెర జోక, “తుయి దేముడుచొ
పుతుత్ సి జలె, ఈంజొ పతుత్ రు పోడియొ జతి రితి సంగు” మెలన్.
4యేసు జోక ఇసి సంగిలన్,
* 3:38 3:38మెలె,మానుస్ల్ ఎతిక్తె జోకయ్ దేముడు తొలితొ జెరమ్య్ లన్.
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“*మాములుమ్పోడిచిసెకితెన్మానుస్ల్జితినాయ్. †‡దేముడుచి
కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”

మెలన్.
5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక ఒగగ్ర్ డోంకుతె కడ నా కెర, ఎకిక్

నిముస్మ్ కయ్జోక ఒండి లోకుమ్ చ రాజిమ్ లు దెకవ కెర, 6 “ఈంజ
ఎతిక్చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరి అదికారుమ్,ఈంజేఁవ్ రాజిమ్ లు ఎతిక్తె
తిలిస్ చి గవురుమ్ తుక దెయిందె. ఈంజ ఎతిక్ అంచి అతిత్ అసెస్,
కకక్ దెయిందె గే అంచి ఇసుట్ మ్. 7 జాక, తుయి అంక జొకరెల్గిన,
తుకయ్ దెయిందె” మెన సయ్ తాన్ సంగిలన్. 8 దసిస్ సంగితికయ్,
యేసు ఇసిమెన జబాబ్ దిలన్,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్ తుమ్ జొకర. జో ఎకిక్లొచి సేవ

తుమ్ కెరుక అసెస్.
మెన §దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్.”

9తెదొడి సయ్ తాన్యేసుకయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె కడ నా కెర,
దేముడుచి గుడిచి వెనొగ్ పుచి ఉపిప్రి జోక టీఁవడ కెర, ఇసిమెలన్,
“తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.
10 కిచొచ్క మెలె,
తుయి పమాదుమ్ నే జతి రితి
జోచ దూతల్ క దేముడు ఆడ దా తెదయెదె
11తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి జేఁవ్ దూతల్
జోవయించ అతొత్ చంపొ కెర తుక ఉకుక్లనుల,
మెన *దేముడుచి కొడొతె రెగడ్ అసెస్” మెన సయ్ తాన్ సంగిలన్.
12యేసు జోక,
“పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక పరిచచ్ కెరుక నాయ్
మెన †దేముడుచి కొడొతె సంగ అసెస్”మెనయేసు జబాబ్ దిలన్.
* 4:4 4:4మతత్యి4:4దెక. † 4:4 4:4ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచికోడు రితి
ఇండితిసి. ‡ 4:4 4:4 దివ్తీయోపదేశ కాండుమ్ 8:3. § 4:8 4:8 దివ్తీయోపదేశ
కాండుమ్6:13. * 4:11 4:11 కీరనలు91:11, 12. † 4:12 4:12దివ్తీయోపదేశ
కాండుమ్ 6:16.
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13 జలె, సయ్ తాన్ జేఁవ్ అలల్ర్ కెర, పరిచచ్ కెర కొడొ సంగ కేడవ
కెర, ‘అనెన్ కెఁయఁక గే అవ్ కాసుమ్అయ్ లె,అనెన్ దసిస్ అలల్ర్ కెరిందె’
మెనయ్ఉచర, ఉటట్ గెలన్.
యేసు తొలిల్తొ గలిలయతెబోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:12-17;మారుక్ 1:14-15)

14 జలె, అబొబ్స్ చి జోచి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పెలవ
నెతికయ్ యేసు జో వడిడ్లి గలిలయ పాంతుమ్ తె అనెన్ గెలన్, చి
జా పాంతుమ్ ఎతిక్తెచ సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె జోచి రిసొ ఎతిక్జిన్
సూనల్. 15 అనెన్, జా పాంతుమ్ చ యూదుల్ చ సబ గెరల్ ఎతిక్తె
బోదన కెరె తిలన్, చి ఎతిక్జిన్ జోచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

16 జో బాల తతె తెంతొ వడిడ్లి ఒతత్చి నజరేతు గఁవివ్ యేసు
అయ్ లన్, అనెన్, ‡సెలవ్ కడనిల్ దీసి యూదుల్ చి సబ గెరలె గెలన్.
రోజుక సెలవ్ కడ దీసి దసిస్ సబగేరి గెచుచ్క జోక అలవాట్. జలె,
జయియ్ దీసి ఒతత్చి సబగేరి గెచచ్ కెర, దేముడుచి కొడొ సదు కెరుక
మెన టీఁవిలన్. 17 జలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పుసత్కుమ్ తెచి కొడొ సదు కెరుస్ మెన జోచి అతిత్ దిల, చి జా ఉగడ్ కెర,
సదు కెర సూనయ్ లన్.
18 “దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ అంచి పెటిట్ అసెస్.
బీద సుదల్ క సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్ తి రిసొ
జోజోవయించి ఆతమ్సెకి అంచి బోడి సువ దా
అదికారుమ్దా అసెస్.
జేలి జలస విడద్ల్ జతిసి

‡ 4:16 4:16 యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె
దేముడుక జొకరి దీస్. సెలవ్ కడనిల్ దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్
కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’మెననావ్ తయెదె. జాదీసి ‘కిచొచ్
కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ పెజల్ క జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర
అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి, పడొత్
గుడిడ్ జలస అనెన్ దెకితిస్ చి రిసొ
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రితి,
అనెన్మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ కెరమానుస్ల్ చబాదల్
ఆఁవ్ పిటట్వ దస బాదల్ తెంతొ విడద్ల్ కెరి రిసొ,
19 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు
జోచి దయమానుస్ల్ క దెకయెదె’మెన
ఆఁవ్ సాటప్ కెరి రిసొయి
జోఅంక తెదవ అసెస్”
మెనదేముడుచ కబురుల్ సంగిలొయెసయాచిఅతిత్ రెగిడిల్ కోడుయేసు
సదు కెర సూనవ కెర, 20జాపుసత్కుమ్ డంప కెర, జా సబగేర్ చొ సేవ
కెరొస్ క అనెన్ దా కెర,అనెన్ వెసిలన్. జాసబగేరి తిలస ఎతిక్జిన్జోక
చెంగిల్ దెకితె తిల.

21 తెదొడి జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతెచ ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క
సూనయ్ ల కొడొ ఆజి ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెర అసిత్” మెన సంగిలన్.
22తెదొడి, “చెంగిలొమానుస్,ఈంజొ సంగిల కొడొ నిజుమిసతిత్మ్ చ”
మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ సంగ తా, “గని ఈంజొ యోసేపుచొ పుతుత్ సి,
నెంజె గె?” మెన అనెన్ ఇదిల్ అనామ్నుమ్జా సంగిల.

23 జలె, యేసు జోవయించి బుదిద్ జాన కెర, జోవయింక అనెన్,
“డాకట్ర్, తుకయ్ తూయి చెంగిల్ కెరను” మెంతె అంక, అనెన్
§“కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె ఇస దస వెలెల్ల కమొ కెరల్న్ మెన తుచి
రిసొసూనఅసుస్మ్. ఇనెన్ కి తుచిసొంతదేసిమిదస కమొకెరుమెన
అంక సంగితె, కిచొచ్గె?” 24 అనెన్, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ కేన్ మానుస్క కి జోచి
సొంత దేసిమ్ చమానుస్ల్ ఇసుట్ మ్ జతినాయ్”మెలన్.

25 గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ
తిలి పొది, తినిన్ వెరుస్ల్ నర పూరి కిచొచ్ పాని పెటె నాయ్. చి

§ 4:23 4:23 కపెరన్హ మ్పటున్మ్ కిజోవయించిదేసిమ్ చిపటున్మ్, దసిస్ లటట్బ్ తతి.
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ఒండి దేసిమి ఒగగ్ర్ కరు జా గెలి. జలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్
అమ్ యూదుల్ మొతుత్ మ్ తె జా పొది ఒగగ్ర్ జిన్ రండెలివొ తిల.
26 గని జేఁవ్ మొతుత్ మ్ జిన్ తె ఎకిల్తె కి దేముడు ఏలీయాక తోడు
తెదయె నాయ్. సీదోను పాంతుమ్ చి సారెపతు గఁవివ్చి *రండెలి
ఎకిల్తె జోక తోడు తెదయ్ లొ. 27 పడొత్ , దేముడుచ కబురుల్
సంగిలొ ఎలీషాచి కాలుమ్ అమ్ చ †ఇసాయేలుల్ తె వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్
మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ తిల. జలె,జోవయింతె కో కి చెంగిల్ జతినాయ్.
గని సిరియ దేసిమ్ చొ అమ్ చొయూదుడు నెంజిలొ ‡నయమానుయి
చెంగిల్ జలొ;యేసు సంగిలన్. 28జలె,యూదుల్ క నాయ్, గని వేర
దేసిమ్ చక దేముడు చెంగిల్ కెరయ్ లిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి సూన
కెర,జాసబ గెరితె తిలయూదుల్ ఎతిక్జిన్ క ఒగగ్ర్ కోపుమ్అయ్ లి.
29 జేఁవ్ ఉటట్ జా, యేసుక పటున్మ్ తెంతొ ఉదడ కెర, జోవయించి
పటున్మ్ టీఁవిలి మెటట్చి కొసా ఎద ఉదడల్; ‘ఒతత్ తెంతొ గలి జవుస్’
మెన సేడయ్ తి రిసొ, 30 గనియేసు పమాదుమ్ నే జతె జోవయించి
నెడిమి తెంతొబార్జాజో గెచుచ్క ఉచరిల్ వాట్ క గెలన్.

కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చి సబగేరితయేసు
(మారుక్ 1:21-28)

31 తెదొడి జా గలిలయ పాంతుమ్ చి కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె
యేసుఉటట్ గెచచ్,సెలవ్ కడనిల్ దీసిమెన, సబగేరి గెచచ్జాపటున్మ్ చ
యూదుల్ క బోదన కెరల్న్. 32 దేముడు దిలి అదికారుమ్ కొలిద్ బోదన
కెరె తతికయ్, జనాబ్ ఆచారిమ్ జల.

33 జలె, జేఁవ్ తిలి సబ గెరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ తిలొ. జో
జలె, గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన కిచొచ్ మెన కేక్ గలన్మెలె, 34 “ఓ నజరేతు
గఁవివ్చొయేసుపబు, అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్? అమ్ క పాడ్ కెరుక జా

* 4:26 4:26జారండెల్మానుస్క కతిసినెంజితికయ్,ఏలీయాపారద్న కెరొల్ ,చిసరిపుచుప
జతిసి ఒతత్ తెంతొ జేఁక దొరుక్ జతె తిలి, చి పుతుత్ సి మొరికయ్, ఏలీయా పారద్న కెరికయ్,
జిలన్. 1 రానల్ పుసత్కుమ్ 17 అదయ్యిమ్. † 4:27 4:27 మెలె ‘యూదుల్ తె’.
‡ 4:27 4:27రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 5 అదయ్యిమ్.



లూకా 4:35 xxvii లూకా 4:41

అసిస్స్ గె? తుయి కొనొస్ గే ఆఁవ్ జాని. తుయి దేముడుచి §సుదిద్
తిలొసొ తుయి, అమ్ క ములు” మెన కేక్ గల సంగిలొ. 35యేసు,
జలె, “తుకెల్ తా ఇనెన్క ముల దా గో!” మెన జో మానుస్క దెరిల్
బూతుమ్ క గోల కెరల్న్. గోల కెరికయ్, ఎతిక్జిన్ చి నెడిమి బూతుమ్
జో మానుస్క సేడవ దా, జోక పమాదుమ్ నే కెరె జోతె తెంతొ బార్
జలన్. 36జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ, “ఇనెన్చి కోడు
కిచొచ్ అదికారుమ్ చి? బూతల్ క గో! మెన ఆడ దెతయ్, చి జేఁవ్
బార్జా గెతతి”మెన ఆచారిమ్జా సంగిల. 37జా దీసి తెంతొ ఒండి
పాంతుమ్ తెజో కెరల్ కమొచి రిసొజాన్ ల.

పేతురుచి అతత్స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:14-17;మారుక్ 1:29-34)

38జలె,యేసుఉటట్ సబ గెరి తెంతొబార్జాసీమోనుచి గెరి గెలన్.
జలె, సీమోనుచి అతత్స్ క జొరొజ్ తా ఆఁగ్ ఒగగ్ర్ తాత్ తతికయ్, జాక
“చెంగిల్ కెరు” మెన జేఁవ్ బతిమాలప్ జా సంగిల, చి 39యేసు జాచి
పాసి టీఁవ జొరోజ్ క గోల కెరికయ్, జొరొజ్ చటుక్న గెలి, చి బేగి జా ఉటట్
కెర, జేఁవ్ క సవెచన కెరిల్.

40 జా సంజె పొదుద్ గెతె తతికయ్, కచ మానుస్ల్ క కిచొచ్ కిచొచ్
జొరొజ్ల్ తిల గే, యేసుతె జోవయింక కడ ఆనల్, చి జోవయింతె ఎతిక్
మానుస్క చడ, చెంగిల్ కెరల్న్. 41 అనెన్, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ తెంతొ
బూతల్బార్జా, “తుయి, దేముడుచొపుతుత్ సి.” మెన కేక్ గల. గని
జేఁవ్ బూతల్ క యేసు గోల కెరల్న్, అనెన్ జేఁవ్ లటట్బుక సెలవ్ దెయె
నాయ్. కిచొచ్క మెలె,జోక *‘కీసుత్ యి’మెన జేఁవ్ జానిల్ రిసొ.

యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ములిలిసి
(మారుక్ 1:35-39)

§ 4:34 4:34 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప కెరొసొ * 4:41 4:41 ‘కీసుత్ ’
మెలె, ‘దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
పూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ.
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42 రాత్ పాయితికయ్, యేసు బార్ జా కోయి నెంజిలి టాన్ తె
గెలన్, గని పెజల్ జోక చజన జోతె అయ్ ల, చి “అమ్ క ముల దా గో
నాయ్” మెన జో ఉటట్ గెచుచ్క అడుడ్ కెరక్ దెకిల. 43జో జోవయింక,
“దేముడుచి †రాజిమ్ చి రిసొచి ‡సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ అనెన్ తిల
పటాన్ల్ తె కి సూనపుక అసెస్. ఈంజయ్ కామ్ కయ్ దేముడు అంక
తెదవ అసెస్.” మెన జబాబ్ దిలన్. 44 జలె, §యూదయ దేసిమ్ చ
సబ గెరలె బుల బులయేసు బోదన కెరె తిలన్.

5
యేసు పెజల్ క బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 4:18-22;మారుక్ 1:16-20)

1 జలె ఏక్ దీసి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసు *గెనేన్సరెతు మెంతి
గాడు పాసి టీఁవ తతికయ్, దేముడు దిలి †కోడు సూనుక జోవయింక
ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రిసొ, పెజల్ బెర జాజోచి ఉపిప్రి డంకి జల. 2జలె,
గాడు సొడి దొనిన్ దోనివొ తిలిసి యేసు దెకిలన్. జాలరుల్ జోవయించ
జేఁవ్ దోనివొ తెంతొఉతజాఁతజోవయించ వలల్ దోవితె తిల. 3జేఁవ్
దోనివొతె ఏక్ సీమోను మెలొసొచి, జో సీమోనుచి దోనితె యేసు వెగ
† 4:43 4:43 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, ‘పరలోకుమ్’ ఏక్
అరుద్ మ్, గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, జో పరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జో ఏలుప కెరిసి మెలె,
ఉగుమ్మారుస్ప జలెకయ్ఎదారుద్ మ్ఈంజలోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గనిమదెనె కి 1. జోక
నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోచి సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె కామ్ కెరయ్.
‡ 4:43 4:43 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి మెలె, జోచి రాజిమ్
పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి కబుర్, మతత్యి 12:28,మారుక్ 1:15, పడొత్ జో పాపల్ చెమించుప
కెరిస్ చి కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె
గెతిఅవ్ కాసుమ్జోదొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి కబుర్. § 4:44 4:44 ఇనెన్ ‘యూదయ
దేసిమ్’మెలె,యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్. మెలెయూదయపదేసిమ్ కి, సమరయపదేసిమ్
కి, గలిలయపాంతుమ్ కిమొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి. జామొతుత్ మ్ బెదయ్ లిస్ కయ్ ‘యూదయ
దేసిమ్’మెనఇనెన్సంగితయ్మెనసగుమ్ జిన్ఉచరతి. మతత్యి4:23-25దెక,చిమారుక్
1:39, 3:7-10 * 5:1 5:1 ఈంజ గాడుక మతత్యి చిమారుక్ రెగిడిల్స్ తె ‘గలిలయ
పాంతుమ్ చి గాడు’ మెంతతి. † 5:1 5:1 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’; మారుక్ 1:14.
నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’;మతత్యి 4:7.
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కెర, జోక “ఒడుడ్ తెంతొ దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు” మెన సంగిలన్, చి
పెలవ దెతికయ్, యేసు వెస కెర, దోని తెంతొ పెజల్ క బోదన కెరుక
మొదొల్ కెరల్న్.

సీమోనీంసి ఒగగ్ర్మొసస్ దెరి రితియేసు కెరిల్ వెలిల్ కామ్
4యేసు బోదన కెర కేడయ్ లి పడొత్ , “దీగు తిలిస్ తె తుమ్ చ వలల్

గల చిమొసస్ దెరె” మెన సీమోనుక సంగిలన్. 5 దసిస్ సంగితికయ్,
“గురుబాబు, ఒండి సరారాతి వలల్ గల తిలమ్, గని కిచొచ్ దెరుమ్
నాయ్. గని తుయి సంగిలె, అమ్ చ వలల్ గలుమ్ దె” మెన సంగ
6 గలిల, చి ఒగగ్ర్ మొసస్ వలతె సేడిత్కయ్, వలల్ కుటిట్త్ రితి జల.
7 అనెన్క్ దోనితె తిల జోవయించ గోతుసుదల్ క “తుమ్ తోడు జా”
మెన సయ్ న కెరల్. జేఁవ్ తోడు అయ్ ల, చి జేఁవ్ దొనిన్ దోనివొ బెరు
బెరయ్ ల, చి దోనివొ బుడుడ్ క దెరల్.

8 జరుగ్ జలిసి జో సీమోను పేతురు దెక కెర, యేసుచి చటెట్ సెరున్
సేడ, “పబువ, అంక ముల దా ఉటట్ గో, ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన
సంగిలన్. 9 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దెరల్ మొసస్చి కొటెట్ ఎదివాట్ మెన
దెక కెర, జో కి, జో తెన్ తిలస ఎతిక్జిన్ కి ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జల.
10 దసిస్ సీమోను మొసస్ దెర జటుట్ చ జెబెదయిచ పుతత్రుల్ యాకోబు
చియోహాను కి,జోతెన్ ఆచారిమ్ జల. యేసు, జలె, “తుమ్ బియఁ
నాయ్. అపెప్ తెంతొ, మానుస్ల్ అంక నంపజతి రితి జోవయింక కడ
ఆన్ తజాలరుల్ తుమ్జసెత్”మెనసీమోనుక సంగిలన్, 11జలె,దోనివొ
ఒడుడ్ తె ఒరొగ్ డ ఆన కెర, ఎతిక్ ముల దా,యేసుచ సిసుస్ల్ జంక జోచి
పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

వెలిల్ రోగుమ్ తిలొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:1-4;మారుక్ 1:40-45)

12యేసు ఏక్ గఁవివ్ తిలి పొది, వెలిల్ రోగుమ్ బెరు తిలొ ఎకిక్లొ
ఒతత్ అయ్ లొ, అనెన్, యేసుక దెక సెరున్ సేడ, “పబు, తుక ఇసుట్ మ్



లూకా 5:13 xxx లూకా 5:18

తిలె, ‡తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన బతిమాలప్
జా సంగిలన్. 13 దసిస్ సంగితికయ్, యేసు ఆతు చంపొ కెర జోక
చడ, “తుయి చెంగిల్ జంక, అంక ఇసుట్ మి. తుచి వెలిల్ రోగుమ్ గెచచ్
సుదిద్ జా” మెన సంగిలన్, చి బేగి జోచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలి. 14యేసు
జోక కిచొచ్ ఆడ దిలన్ మెలె, “కకక్ సంగు నాయ్, గని దేముడుచి
గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొపూజరితె గెచచ్, తుచి ఆఁగ్ చెంగిల్ జలిసి
జోక దెకవ, మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి రితి, తుయి చెంగిల్ సుదిద్ జలిసి
ఎతిక్జిన్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, ఒతత్ కానుక దేసు.”

15 “కకక్ సంగు నాయ్” మెన జో మానుస్క యేసు సంగ తిలె కి,
అగెగ్చి కంట అపెప్ అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి రిసొ §సూనల్,చిఒగగ్ర్ జిన్
“యేసుచి బోదన సూనుమ్ దె” మెన, “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె”
మెన బెర జెతె తిల. 16 గని ఎకెక్క్ సుటుల్ యేసు కో నెంజిలి టాన్ తె
గెచచ్ *పారద్న కెరెదె.
ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగిక చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 9:1-8;మారుక్ 2:1-12)

17 ఏక్ దీసి యేసు బోదన కెరె తతికయ్, పరిసయుయ్ల్ చి మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పాసి వెస తిల. ఈంజేఁవ్
గలిలయపాంతుమ్ చ చియూదయ పదేసిమ్ చి గాఁవొవ్ ఎతిక్ తెంతొ
చియెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ జా తిల. అనెన్, మానుస్ల్ చ జొరొజ్ల్
బాదల్ జో గెచచ్వుక మెనయేసు దేముడుచి సెకి తెన్ తిలొ. 18జలె,
కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె, ఓదె,వాతుమ్జొరొజ్ తెన్ తిలొసొఉటుట్ క నెతిరొల్
మానుస్ ఎకిక్లొక అనెన్మానుస్ల్ అంతురొన్ తెన్ వయఆన,యేసుతె
‡ 5:12 5:12 జా దేసిమి వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, సుదిద్ జలన్ మెన తెదొడ్ చ
యూదుల్ సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్ మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక
గారు’ మెలి రితి ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’ మెలి రితి బిఁయ కెర, గఁవివ్ తెంతొ
ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘అనెన్ సుదిద్ జలొ’ మెన గఁవివ్
అనెన్పెసడుల. 17:14చిఎటొట్ చికోడు కిదెక. § 5:15 5:15జొయియ్మానుస్సూనయ్ తె
తిలొ. మారుక్ 1:45. * 5:16 5:16 దేముడు అబొబ్స్ చి ఇసుట్ మ్ సూనుక మెన,జోచి
సెకిక అనెన్ సెకి జంక మెన.
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ఆన కెర జోచి చటెట్ తిఁయ దెంక మెన వాట్ చజిల. 19 గని జనాబ్
ఒగగ్ర్ జిన్ బెర తిలి రిసొ యేసు తిలి గెరి పెసుక వాట్ నాయ్ మెన,
ఒరెన్ వెగ కెర, జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర, జా బొరొ
వాట్ పెజల్ చి నెడిమియేసుచి పురెతొక జోమానుస్క అంతురొన్ తెన్
ఉతవ దిల.

20 జలె, జేఁవ్ కడ ఆనల్ మానుస్ల్ చి జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్చి
నముకుమ్ యేసు దెక కెర, “నేసత్ము, తుచి పాపల్ చెమించుప జా
అసిత్” మెన జో ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్క సంగిలన్. 21 జో దసిస్
సంగితికయ్,మోసేతెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్సికడత్సచిపరిసయుయ్ల్
బమమ్ జా, “ఈంజొమానుస్ కొనొస్? ఇసి లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ
పాపుమ్ కెరయ్. దేముడుక పిటట్వ కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక
నెతిరి!” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.

22 జలె, జేఁవ్ అనామ్నుమ్ జా లటట్బంతె తిలిసి యేసు పూరి జాన
కెర,జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “తుమ్ చిపెటిట్ కిచొచ్క దసిస్
అనామ్నుమ్ తియంతసు? 23 ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’
మెనుకసులుల్ గే, ‘ఉటట్ ఇండు’మెనుకసులుల్ గేతుమ్ఉచర. 24జలె,
†మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్అంక,ఈంజయిలోకుమ్ తె కిపాపల్
చెమించుప కెరిఅదికారుమ్అసెస్మెన రుజుజ్ దెకయిందె,మెనజేఁవ్ క
సంగ కెర,ఉటుట్ క నెతిరొల్ జోమానుస్కఅనెన్ దెక కెర,అలెల్,తుయిఉటట్ ,
తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!”
మెనయేసు సంగిలన్. 25 బేగి జోమానుస్, జో ఎంగడ్ తిలిసి ఉకుక్ల
వయన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ, సంగ గెరి ఉటట్ గెలన్. 26దసిస్
జరుగ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క దెరిల్, చి “ఆజి బలే
ఆచారిమ్ చి కామ్ దెకిలమ్” మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరల్, చి జోచి
† 5:24 5:24 ‘మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తెరెగడ్ తిలె,జేఁవ్ చిఅరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. పూరుగ్ మ్
పొది కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొకతెదవుకజోసంగ తిలొ,చిసగుమ్ తెజయిటాలికజోవయింక
‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ రెగడ్ అసిత్. దానియేలు 7:13 దెక.
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సెకిచి ఉపిప్ర్ చి బయిమ్జోవయించి పెటిట్ బెరిల్.
లేవీమెలొసొకయేసు బుకారిల్సి
(మతత్ 9:9-13;మారుక్ 2:13-17)

27 ఇనెన్చి పడొత్ , యేసు బార్ జా ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, సిసుత్ నఙితొ
సుంకరొఎకిక్లొకదెకిలొ. జోచినావ్ ‡లేవీ. జోసిసుత్ నఙితిటాన్ తెవెస
తిలన్, చి “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు తుయి జా” మెనయేసు
జోకబుకారల్న్. 28బుకారికయ్,సుంకరొజలొజోలేవీ,ఉటట్ జోచికామ్
ఎతిక్ ముల దా,యేసుచి పటిట్ ఉటట్ గెలన్.

29 లేవీ యేసుక గెరి కడ ఆన కెర, జోక వెలిల్ విందు దిలన్. సిసుత్
నఙితస చి వేర మానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక
వెసిల. 30 జలె, పరిసయుయ్ల్ చి జోవయింతెన్ బెదిత మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స జా దెక కెర, “§సిసుత్ నఙితస తెన్
*పాపుమ్ కెరల్ సుదల్ తెన్ తుమ్ కిచొచ్క వెస అనిన్మ్ కతత్సు?”
మెన యేసుచ సిసుస్ల్ క గోల కెరల్. 31 దసిస్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ క
కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్ మెన చిననల్స డాకట్ర్
అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్ నాయ్.
32 జలె, ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ అమ్’ మెన చినంతసక ‘జోవయించి
పాపుమ్ చి రిసొ దుకుమ్ జా ముల దెతు’, మెన జోవయింకయ్
బుకారుక మెన అయ్ లయ్ గని ‘పాపుమ్ కెరొల్సొ నెంజుమ్, అమ్ క
‡ 5:27 5:27 మారుక్తె కి జోక ‘లేవీ’ మెన రెగడ్ అసెస్. జోచి అనెన్క్ నావ్ ‘మతత్యి’;
మతత్యి 10:3. § 5:30 5:30 సిసుత్ నఙితసక, అనెన్ యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితె
తిల. కిచొచ్క మెలె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సేవ కెరె తిల,
పడొత్ సిసుట్ చి డబుబ్ల్ నఙితి పొది, నాయిమ్ చి కంట అనెన్ నఙితె తిల. తెదొడ్ చయూదుల్
‘అమ్ క నీతి, చి వేరజాతివొకనాయ్’మెనుల. రోమ్దేసిమ్ చమానుస్ల్యూదుల్ నెంజితి,
చి సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ యూదుల్ నెంజిలసచి సేవ కెరె తిల. జాకయ్యూదుల్ జోవయింక

నిసాక్రుమ్ దెకితె తిల. * 5:30 5:30 ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన కిచొచ్క సంగిల మెలె,
జేఁవ్ పండితుల్ సికడిత్ నీతి నే కెరంతసక దసిస్ నిసాక్రుమ్ దెకుల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్
నిజుమిఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడు ‘పాపుమ్’మెంత కమొకఅలవాట్జాతవుల, గని
సగుమ్ జిన్ ఎకిక్ పండితుల్ చి కోడు పిటట్య్ తతి.
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పునిన్మ్’ మెన ఉచరంతసక బుకారుక నాయ్” మెన జోవయింక
యేసు సంగిలన్.

చువెవ్ తతిస్ చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17;మారుక్ 2:18-22)

33 జలె, సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుక, “యోహానుచ సిసుస్ల్
చువెవ్ తా పారద్న కెరుక అలవాట్. పరిసయుయ్ల్ చ సిసుస్ల్ కి దసిస్
కెరుల, గని తుచయ్ సిసుస్ల్ కంక పింక జతతి” మెన అనామ్నుమ్
తెన్ పుసిల. 34యేసు జోవయింక ఇసి సంగిలన్. “కేన్ పెండిల్తె,
జోవయించి నెడిమి పెండిల్ఉబేడొ తిలె పొది పెండిల్ విందుక బుకారల్స
చువెవ్ తతి రితి కెరుక జయెదె గె? 35 జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న
జలసచి నెడిమి తెంతొ జోక †దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ దీసల్ క జోచ
మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల”మెలన్.

36యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి కి సంగిలన్. కిచొచ్ మెలె, “నొవి
పాలుమ్తెంతొ గండ చిరపొరిన్ పాలుమ్ తెమాసిక గలిత్ నాయ్. దసిస్
కెరెల్, జా నొవి పాలుమ్ చిరి జా తయెదె, చి జా గండ పొరిన్ పాలుమ్
తెన్ బెదె నాయ్. 37 పడొత్ జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి
కాయ తెన్ కో సువితి నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా కాయ పొరిన్ జలి
రిసొ దసిస్తె నొవి దాచ రసుస్మ్ సువిలెగిన, జాకాయపులుక నెతెచి
రిసొ జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె పొది జా కాయపుటెట్దె. పుటిట్లె, జా
రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ కిపాడ్జా గెచెచ్దె. 38నొవిదాచ
రసుస్మ్ నొవి కాయల్ తె సువుక అసెస్. 39అనెన్, తొలితొ పొరిన్ దాచ
రసుస్మ్ పియ తిలె, నొవి దాచ రసుస్మ్ క కోర్ ప జతి నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, ‘నొవిచికంటపోరిన్చిచెంగిలి’మెనుల”మెనయేసుటాలిసంగ
బోదన కెరల్న్.

† 5:35 5:35 ‘పెండిల్ఉబేడొ’మెనజోవయించి రిసొజొయియ్టాలి సంగితయ్. జోవయింక
పడొత్ క విరోదుమ్ సుదల్ దెరమారుల, గెద.
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6
విసాంతి దీసి సిసుస్ల్ కెరిల్స్ చి రిసొ పండితుల్ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8;మారుక్ 2:23-28)

1 ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, *యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ పంటొ పికిలి
బుఁయి వాట్ గెతె తా, వాట్ సొడి తిల ఎనున్లు దొనిన్ జోవయించ
సిసుస్ల్కోడఅతొత్ తెన్రెగడ్ చొపప్జేడవకతెతిల. 2జలె,పరిసయుయ్ల్
సగుమ్ జిన్ పాసి తా యేసుచ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “జేఁవ్ దసిస్
కెరిల్సి ‘కామ్ కెరిల్ రితి జతయ్’ మెన, ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక
నాయిమ్ నెంజిలిసి తుమ్ కిచొచ్క కెరసు?” మెన జోవయింక గోల
కెరల్. 3జలెయేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “పూరుగ్ మ్ తిలొ
దావీదు రానొ, జోక, చి జో తెన్ తిలసక కి చూ కెరికయ్, జాచి రిసొ
కిచొచ్ కెరల్ గే, కెఁయ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె,
దావీదు దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్ తిల పూజరుల్ దేముడుక
అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ వెంటన, జేఁవ్ పోడియొపూజరుల్ యి కంక
జయెదె గని అనెన్ కో కంక జయెనాయ్మెనజానెల్ కి, జేఁవ్ పోడియొ
వంట దా, దావీదు కి జో తెన్ తిలస కి నాయిమ్ నెంతె కి కయ్ ల.”
మెలన్. 5 తెదొడి జోవయింక అనెన్, “సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఉపిప్రి
†ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకఅదికారుమ్అసెస్”మెనజేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ క సంగిలన్.

ఆతు లంబ గెలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14;మారుక్ 3:1-6)

* 6:1 6:1యూదుల్ చిఅలవాట్తెన్, సతత్రెకక్ సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్నే కెరె దేముడుక
జొకరి దీస్. విసాంతిదీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసిజయెదె.
జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’
మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్ క యూదుల్ చ వెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ క
జాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్ నే కెరిస్ చి రిసొ ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్
ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి. † 6:5 6:5 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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6 అనెన్క్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు జా పటున్మ్ తెచి యూదుల్ చి
సబ గెరి గెచచ్ పెస బోదన కెరె తతికయ్, ఒతత్ ఉజిల్ ఆతు లంబ గెలొ
మానుస్ ఎకిక్లొతిలొ. 7జలె,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స
చి పరిసయుయ్ల్ యేసుక చెంగిల్ దెకితె తిల. కిచొచ్క మెలె, “సెలవ్
కడనిల్ దీసియేసు జోమానుస్క చెంగిల్ కెరెదె గే నాయ్ గె”మెన దెకుక
మెన, రకితె అసిత్. “జోక చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్ కెరిల్
రితి జయెదె,చియేసుక నేరిమ్వయడుక జయెదె”మెనఉచరఅసిత్.
8గని జేఁవ్ చిమెనుస్తెఉచరిల్సియేసుక ఎరెక్,చిఆతు లంబ గెలొజో
మానుస్క కిచొచ్ మెలొ మెలె, “ఇతత్ల్ జా ఎతిక్జిన్ దెకిత్ రితి నెడిమి
టీఁవ.” మెలన్, చిజో ఉటట్ ఒతత్ టీఁవిలన్.

9తెదొడియేసు జేఁవ్ క, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరుక
గే కసుట్ మ్ కెరుక నాయిమ్? జోవయించి పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరుక
గే పాడ్ కెరుక నాయిమ్?” మెన సంగిలన్. 10సుటుట్ నంత అంకి గల
జోవయింతెఎతిక్మానుస్కచెంగిల్దెక కెర,ఆతులంబగెలొమానుస్క
దెక, “తుచొఆతు చంపొ కెరు”మెనసంగిలన్,చియేసు సంగిల్ రితి
జోమానుస్ కెరికయ్,జోచొఆతు చెంగిల్ జలి.

11పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స జరుగ్
జలిసి దెకిలె, జోవయింక ఒగగ్ర్ కోపుమ్ అయ్ లి, చి “యేసుక కీసి
‡కెరుమ?” మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బనల్.
యేసు బారజిన్ సిసుస్ల్ క నిసానిల్సి
(మతత్ 10:1-4;మారుక్ 3:13-19)

12జలె, కిచొచ్ జలిమెలె,జేఁవ్పొదులె ఏక్ దీసి,పారద్న కెరుకమెన
యేసుబార్జాడొంగె గెలన్. జోఒండి సరారాతిఒతత్ పారద్న కెరె తిలొ.
13 జలె, రాత్ పాయితికయ్, యేసు జోవయించ సిసుస్ల్ క బుకారా
కెర,జోవయింతెబారజిన్ క నిసాన,ఈంజేఁవ్ బారజిన్ క ‘§బారికుల్’
‡ 6:11 6:11 నెంజిలె ‘మారుమ’. మారుక్ 3:6, చి మతత్యి 12:14 దెక. § 6:13
6:13 నెంజిలె ‘ఆఁవ్ తెదయ్ లస’. గీకు మెలి ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ బాస తెన్
‘తెదయ్ లస’మెలి అరుద్ మ్ తయెదె.
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మెన నావ్ తిలన్. 14 జేఁవ్ కో కో మెలె, ఎకిక్లొ సీమోను మెలొసొ.
జోక ‘పేతురు’ మెన యేసు అనెన్క్ నావ్ తిలన్. పడొత్ పేతురుచొ
బావొసి అందెయ. ఒతత్ తెంతొయాకోబు చి యోహాను. ఒతత్ తెంతొ
పిలిప్ చి బరొలొమయి. 15 పడొత్ *మతత్యి చి తోమా. ఒతత్ తెంతొ
అలప్యిచొ పుతుత్ సి యాకోబు, పడొత్ †సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి
ఆస తిలొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ , 16యాకోబుచొ పుతుత్ సి యూదా,
పడొత్ ఇసక్రియోతుమెలి గఁవివ్చొయూదామెలొసొ. ఈంజొయూదా
పడొత్ యేసుక దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ దిలొ.
యేసు బోదన కెర కకక్ చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 4:23-25; 5:1-12)

17 జలె, యేసు జో నిసానల్ బారజిన్ తెన్ డొంగె తెంతొ ఉత జా,
సదూనుమ్ తిలి ఏక్ టాన్ తె టీఁవిల. చి జోచ అనెన్ సిసుస్ల్ జో
తెన్ తిల, చి ‡ఒండి యూదయ దేసిమ్ చ మానుస్ల్, యెరూసలేమ్
పటున్మ్ చమానుస్ల్, వెలిల్ సముదుమ్ చిపాసి తిల తూరు చి సీదోను
పటన్ల్ చమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ ఒతత్ తిల. ఈంజేఁవ్ జోచిబోద సూనుక
చి “అమ్ చ జొరొజ్ల్ గెచచ్వెదె” మెన జా తిల. 18 యేసు బూతల్
ఉదడ, బూతల్ దెరల్మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరొల్ . 19పెజల్ ఎతిక్యేసుక
చడుక మెన అతొత్ చంపొ కెరె తిల. కిచొచ్క మెలె, జోక చడిలె, జోతె
తెంతొ సెకి జెయెదె, చి జా సెకిచి రిసొ చెంగిల్ జవుల. జోక చడల్స
ఎతిక్జిన్ దసిస్ చెంగిల్ జల.
కీస బుదుద్ ల్ చమానుస్ల్ క చెంగిల్ తయెదె

20 యేసు జోచ సిసుస్ల్ జల మానుస్ల్ క చెంగిల్ దెక ఇసి మెన
సంగిలన్.
“బీద సుదల్ తుమ్ క చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
* 6:15 6:15జోవయించి అనెన్క్ నావ్ ‘పేవి’ గెద. 5:27 దెక. † 6:15 6:15 రోమ్
దేసిమ్ చి పబుతుమ్ తెదొడి జోవయింక ఏలుప కెరె తిలన్, గెద. ‡ 6:17 6:17 ఇనెన్
‘ఒండి యూదయ దేసిమ్’ మెలె, ఏక్ వేల యూదుల్ చి ఒండి దేసిమ్ క సంగితయ్. మెలె,
గలిలయపాంతుమ్, సమరయపదేసిమ్, చియూదయపదేసిమ్మొతుత్ మ్ బెదయ్ లిసి.
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దేముడుచి రాజిమ్ తె తుమ్ క §వాట తయెదె.
21తుమ్ అపెప్ చూ జలసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పడొత్ క
తుమ్ క సరిపుచుప జతిసి దొరుక్ జయెదె.
తుమ్ అపెప్ ఏడత్సక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
పడొత్ క సరద్క ఆఁసెత్.

22 “పడొత్ , *ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక తుమ్ నంప
కెరిల్ రిసొ మానుస్ల్ తుమ్ క విరోదుమ్ దెకిలె, తుమ్ క అమ్ చి తెన్
బెదుత్ నాయ్ మెన సంగిలె, తుమ్ క దూసుప కెరెల్, పడొత్ జోవయింక
నంపజాగార్జల,చిజోవయించినావ్కిసంగుకనెంజె,మెనతుమ్ చి
రిసొ మానుస్ల్ సంగిలె, తుమ్ క చెంగిలి. 23 దసిస్ జరుగ్ జతి దీసిక
సరద్ సంతోసుమ్ క తుమ్ నచచ్. కిచొచ్క మెలె, ఈందె, పరలోకుమ్ తె
తుమ్ క వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. తుమ్ కయ్ మానుస్ల్
కీస అలల్ర్ కెరుల గే అగెగ్య్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక కి, జేఁవ్ క
అబబ్దింసి దసయ్అలల్ర్ కెరల్.” మెనయేసు సంగిలన్.
ఆకర్ క కకక్ నసుట్ మ్ తయెదె గేయేసు సంగిలిసి
తెదొడియేసు అనెన్,

24 “అబబ్వోమమ్! తుమ్ అపెప్ సొమాస్రుమ్ తిలసక
కెదిద్ నసుట్ మ్ జెయెదె!
కిచొచ్క మెలె,ఈంజయ్లోకుమ్ చి రగుమ్ చి సుకుక్మ్
పూరి దొరుక్ కెరన అసుస్స్
ఈంజయ్లోకుమ్ తె.
25అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె పెటిట్ బెరవనల్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క చూ జసెత్.
అబబ్వోమమ్, తుమ్ అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁసత్స,
తుమ్ కెదిద్ నసుట్ మ్ జసెత్!
తెదొడ్ క ఏడెత్, ఏడుకుడు జసెత్.
§ 6:20 6:20 లూకా 22:29, 30 దెక. * 6:22 6:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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26అబబ్వోమమ్,
ఈంజేఁవ్ చెంగిలమానుస్ల్ మెన తుమ్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్ సంగిలె,
తుమ్ క కెదిద్ సంతోసుమ్ జెయెదె! కిచొచ్క మెలె,
తుమ్ క ఈంజేఁవ్ కీసి అపెప్ దసిస్ సంగితతి గే,
దేముడుచ కబురుల్ సంగితసుమ్
మెన అబదుద్ మ్ క సంగిలపూరుగ్ ల్ క
ఇనయించ అబబ్దింసి దసిస్ కెర,”
మెన సంగిలన్.
విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 5:38-48; 7:12)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు అనెన్, “తుమ్ సూన్ తసక ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క తుమ్ పేమ కెరె తా, చి
తుమ్ క విరోదుమ్ కెరసక చెంగిల్ దెకితె తా. 28 తుమ్ క సాపెనల్
దెతసక, దేముడు జోవయింక చెంగిల్ దెకుస్.” మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్
జా, చి తుమ్ క దూసుప కెరసచి రిసొ ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన తుమ్
పారద్న కెర. 29 తుమ్ చితె ఎకిక్లొక జవుస్ కో జలెకు అనెన్కొల్ గలి
పెటెల్గిన, దెబబ్ కయ్ లొసొ తుకెల్ తా, జోచి అనెన్క్ గలి కి జో అనెన్కొల్
పెటతి రితి,జోచి పకక్ పసులవుస్. అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి కోటు
జవుస్ కో జలెకు అనెన్కొల్ దెరన గెలె,జోచిసొకక్ కి ఈంజొ అనెన్కొల్ దెర
గెతి రితి జో అడుడ్ కెరుస్ నాయ్. 30తుమ్ చితె కో జలెకి కిచొచ్ జవుస్
నఙిలె, దెంక. అనెన్, తుచితెచొ కేన్ జవుస్మానుస్చి సామన్ అనెన్కొల్
దెర గెలె,జోసంతోసుమ్ జలొసొ “అంచి వసుత్ వ అంక దె”మెనజోచి
సామన్ అనెన్ నఙనుస్ నాయ్. 31మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన
తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే, తూమ్ కి జోవయింక దసిస్ చెంగిల్ కెర.

32 “ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్ తుమ్ పేమ కెరెల్గిన, అనెన్
మానుస్ల్ క నాయ్మెలె, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్జా? పాపుమ్సుదల్
కి జోవయింక పేమ కెరసక పేమ కెరుల. 33 తుమ్ కయ్ చెంగిల్
దెకితసకయ్ చెంగిల్ కెరసక, అనెన్ వేర మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె,



లూకా 6:34 xxxix లూకా 6:39

జయి తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్? పాపుమ్ సుదల్ కి దసిస్ కెరుల, గెద.
34తుమ్ కపూరి అనెన్ దెంక సెకి తిలసకయ్తుమ్ కిచొచ్ జవుస్తోడు
దిలె, అనెన్ మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, జయి తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్?
తెదిద్లి అనెన్ నఙితి రితి పాపుమ్ సుదల్ కి ఒపప్న పాపుమ్ సుదల్ క
తోడు దెవుల.

35 “తూమ్, జలె, తుమ్ చ విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెర, చి
ఎతిక్జిన్ క చెంగిల్ దెక, చి కిచొచ్ అనెన్ దొరుక్ కెరనుక ఆస నే జతె,
మానుస్ల్ క తోడు దాస. తుమ్ ఇసి బుదిద్ ఇండిలె, తుమ్ క వెలిల్
బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె, చి ‘ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచ
పుతత్రుల్ ఈంజేఁవ్’ మెన తుమ్ చి రిసొ రుజుజ్ జెయెదె. కిచొచ్క మెలె,
ఎకిక్ జోచి దయఒపప్న్ తసకయ్మెననాయ్, గని అనెన్ జో కెరిల్ దయ
నే ఒపప్నల్సక కి, ఏక్ జోవయింకయ్ జెఁవివ్ దెకన్ తసక కి, జో ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడుసొంతదయదెకితయ్. 36జోపరలోకుమ్
తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడుమానుస్ల్ క కీసి కెదిద్ కనాక్రుమ్ దెకితయ్
గే, తుమ్ కి అనెన్మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెక.
మానుస్ల్ క తీరుప్ కెరిచి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 7:1-5)

37“అనెన్మానుస్ల్ క కుసిస్దుమ్ చతీరుప్ల్తుమ్ఉచరనాయ్,చి
దేముడు తుమ్ కయ్ తీరుప్ కెర సిచచ్ కెరుక నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ క
నేరిమ్ లు వయడ నాయ్ చి, దేముడు తుమ్ కయ్ నేరిమ్ వయడుక
నాయ్. అనెన్ మానుస్ల్ క చెమించుప కెర చి, దేముడు తుమ్ కయ్
చెమించుప కెరెదె. 38 అనెన్ మానుస్ల్ క తోడు దాస చి, దేముడు
తుమ్ కయ్ తోడు దెయెదె. కీసి దెయెదె మెలె, చెంగిల్ మీన, గటిట్ఙ
పెల, దునొన్వ, పూరి బెరవయ్, తుమ్ చి ఒటెన్ సువ దెయెదె. తూమ్
అనెన్మానుస్ల్ క కీసి మీన తసెత్ గే, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
తుమ్ కయ్ దసిస్ మీన దెయెదె.” మెన యేసు ఒతత్ బెర తిలసక
సంగిలన్.

39 తెదొడి యేసు ఈంజ టాలి సంగిలొ. కిచొచ్ మెలె, “కేన్ జవుస్
గుడిడ్ సుదొ అనెన్కొల్ గుడిడ్ సుదొకవాట్ దెకవుక నెతె, గెద! వాట్దెకవుక
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దెరెల్, జేఁవ్ దొగుల కి కేన్ జవుస్ గొయితె సేడుల. 40 సిసుస్డు జోచొ
గురుచి కంట వెలొల్ నెంజె, గని జో గురుచి లెకపూరి సికిలొ సిసుస్డు,
జోచొ గురుచొ రితొజా తయెదె.

41 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి అంకితె ఏక్ చిలప్ బెర తిలెగిన, బావొచి
అంకితె ఇదిలిదిల్ తొకుక్ సేడ తిలెగిన, అంకితె చిలప్ తిలొసొ కిచొచ్క
జోచి బావొచి అంకితె తిలి ఇదిలిదిల్ తొకుక్ దెకితసి, గని సొంత
అంకితెచి చిలప్క ‘అసెస్’ మెన దెకిస్ నాయ్? 42 నెంజిలె, అంకితె
చిలప్ తిలొసొ కో జలెకు, జోచిసొంత అంకితెచి చిలప్ నే దెకిలె, బావొ,
తుచి అంకితెచి తొకుక్ కడిందె మెన తుచొ బావొక తుయి కీసి సంగుక
జయెదె! తుయి ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత అంకితెచి చిలప్
కడను,చితెదొడ్ కయ్తుచొబావొచిఅంకితెచితొకుక్ కడితి రితిటేంట
దెకితె.
చెంగిలొ రూకు మెన చి గరొచ్ రూకు మెనటాలి

43 “కేన్ చెంగిలొ రూకు జలెకు గరచ్ పండుల్ దెరె నాయ్, చి గరొచ్
రూకు చెంగిల్ పండుల్ దెర నాయ్. 44 రూకుక చెంగిలొచొ గే గరొచ్ గే
చినుక జలె,జోదెరపండుల్ క దెకిలెడీసెదె. కంట రూక్ తె†అంజూరుమ్
పండుల్ కోడుక నెంజె, దుబబ్ల్ తె దాచ పండుల్ కోడుక నెంజె, గెద!
45 చెంగిలొ మానుస్ జోవయించి పెటిట్చి చెంగిల్ బుదిద్ బెరుచి కెదిద్
చెంగిల్ బుదిద్చ కొడొ లటట్బెదె. గరొచ్ మానుస్, జలె, జోచి పెటిట్చి
విసుస్మ్ చి బెరుచి గరచ్ కొడొ లటట్బెదె. జోచి పెటిట్ కేన్ రగుమ్ చి బెరు
జా తిలె, జయియ్ జోవయించి చోండి లటట్బెదె.
చెంగిల్ పునాదితె బందిలొ గేరుక టాలి
(మతత్ 7:24-27)

46 “ ‘పబు, పబు’ మెన అంక కిచొచ్క సంగితసు? అంక దసిస్
సంగితసు, గని అంచి కోడు రితి ఇండుస్ నాయ్. 47కో అంచితె ‡జా
కెర అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల గే కీస జవుల గే ఏక్
టాలితె సంగిందె. 48 దసొమానుస్ కీసొ జయెదె మెలె, గేరు బందిలొ
† 6:44 6:44 అంజూరుమ్ పండుల్ బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల ‡ 6:47 6:47మెలె, ‘కో
అంక నంప కెర….’
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ఏక్ మానుస్ దీగుక గొయి కూన కెర, రెంగిన్చి ఉపిప్రి పునాది గల కెర
జాపునాదిచి ఉపిప్రి గేరు బందిలొ. జలె,పాని గటిట్ఙ పెట, బూరుమ్
జాజో గేరుచ కుడిడ్లె జా బూరుమ్ కెరట్ల్ జా గటిట్ఙ లయితెతిలె కి,జా
గేరు చెంగిల్ డిటుట్ మ్ చి పునాదితె తిలి రిసొ, ఎదిలి కి కదుల్ జయె
నాయ్. 49గని అంచి కోడు సూనెల్ కి కో కెరి నాయ్గే కీసి జవులమెలె,
జోమానుస్ పునాది నే కెరె, రితిమతిత్చి ఉపిప్రి గేరు బందిలొ, చిపాని
పెట బూరుమ్ జా అయ్ లె, గేరుచి కుడిడ్ బూరుమ్ కెరట్ల్ జా అయ్ లి
బేగి జా గేరు సేడిల్, చి జా గేరు పూరి నాసెనుమ్జా గెలి” మెనయేసు
బోదన కెరల్న్.

7
*పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:5-13;యోహా 4:43-54)

1ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎతిక్ పెజల్ సూన్ తి రితి సంగ కేడయ్ లి పడొత్ ,
యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ గెచచ్ పెసిలన్.

2 జలె, ఒతత్ రోమ్ దేసిమ్ చి పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొ
తిలొ. జోక ఒగగ్ర్ పేమ తిలొ గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొ తిలన్. జో గొతిత్
సుదొ గటిట్ఙ జొరొజ్ సేడమొరి రితి జా తిలన్. 3 జలె, జో పుంజెక్ జీన్
జమానుల్ క వెలొల్ యేసుచి రిసొ సూన కెర, యూదుల్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ క యేసుతె తెదయ్ లన్; యేసుక “జెవుస్ చి
అంచొ గొతిత్ సుదొక చెంగిల్ కెరుస్” మెనయ్ జోవయించి అతిత్ కబుర్
తెదయ్ లన్. 4-5 జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ కెర, “జో
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొక తుయి చెంగిల్ కెరుక జో
తగుప జలొసొ. కిచొచ్కమెలె,అమ్యూదుల్ చ పెజల్ క జో పేమయ్
అసెస్,చిఅమ్ చిసబగేర్జొయియ్బందిలొ”మెన,యేసుక బతిమాలప్
జా సంగిల.
* 7: 7:1పుంజెక్ జీన్ చి ఉపిప్ర్ అదికారి జా తిలొసొ
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6జలె, యేసు జోవయింతెన్ బార్ జా గెలాఁచి. జో గెరి నే పాఁవితె
అగెగ్ ఇదిల్ దూరి తిలి పొది, జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్,
జోచ మితరుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క యేసుతె కబుర్ తెదయ్ లన్. కిచొచ్
మెలె, “పబు, అమ్ చి రిసొ తుయి అనెన్ అలల్ర్ సేడు నాయ్. తుయి
అంచి గెరి జెంక మెలె, ఆఁవ్ తగుప జలొసొ నెంజి. 7 అంక విలువ
నాయ్ చి రిసొ తుచితె సొంత జా దసుస్ల్ జంక నిసాని నాయ్. గని
ఒతత్ తెంతొ కి తుయి సెలవ్ కోడు సంగిలె, అంచొ గొతిత్ సుదొ చెంగిల్
జయెదె. 8ఆఁవ్ కీసిజానిమెలె,అఁవ్ కి అదికారుమ్ క బితొసొ,అంచి
తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్ ఎకిక్లొక ‘గో’ మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క ‘జె’
మెలె, జెయెదె. అంచొ గొతిమానుస్క ‘ఈంజ కామ్, జా కామ్ కెరు’
మెలె, కెరెదె” మెన. జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చి అతిత్ సంగ తెదయ్ లన్.

9 జలె, ఈంజ కోడు సూన కెర, జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చి
నముకుమ్ చి రిసొ యేసు ఆచారిమ్ జలన్. అనెన్ జోచి పటిట్ జెత
పెజల్ చి పకక్ పసుల జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, అమ్ చ ఇసాయేలుల్ తె ఎదిలి నముకుమ్ తిలసక అపెప్ ఎద
కి ఆఁవ్ దెకుక నాయ్” మెన సంగిలన్. 10 తెదొడి, కబుర్ అయ్ లస
జోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గెరి అనెన్ కిచొచ్ దెకిలమెలె,జోగొతిత్
సుదొ చెంగిల్ జా చెంగిల్ తిలిసి.

రండెల్ మానుస్ ఎకిక్లొచొ మొర గెలొ పుతుత్ స్ క యేసు చెంగిల్
కెరిల్సి

11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు నాయీను
మెలి పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్ జలన్, చి జోవయించ సిసుస్ల్
చి ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోవయింతెన్ గెల. 12 జా పటున్మ్ చి కోటచి
గుముమ్మ్ పాసి పాఁవిలె, ఈందె, ఒతత్ మానుస్ల్ ఏక్ పీనుమ్ జా
గుముమ్మ్ వాట్ బయిలె వయ నెతె తిల. జా పీనుమ్ కచి మెలె,
రండెల్మానుస్ ఎకిక్లొచి ఎకిక్లొ పుతుత్ సి. జా పటున్మ్ చ ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జా రండెలి తెన్ ఒతత్ తిల.
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13 జలె, పబు జా రండెలిక దెక జాచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జలొ, చి
“ఏడు నాయ్,అమమ్”మెనసంగ కెర, 14పీనుమ్ కపాసిజా, పీనుమ్
వయిలి కటిక్ చడిలన్, చి ఒతత్ జేఁవ్ వయనెతెతిలస టీఁవిల. తెదొడి
“నాడు, ఉటుట్ మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి” మెన సంగిలన్. 15 జలె,
జోమొరొల్ †ఉబెడొ జీవ్జా వెస కెర లటట్బుకమొదొల్ కెరల్న్, చియేసు
అయయ్స్ క బుకారా కెర, “ఈందె,తుచొపుతుత్ ది”మెనజోకజాచిఅతిత్
అనెన్ దిలొ.

16ఇసిజరుగ్ జతికయ్,ఒతత్ తిలజనాబ్ఎతిక్జిన్బియఁ,యేసుచి
రిసొ “అమ్ చి నెడిమి దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ గొపప్ కమొ కెరొసొ
బార్జాఅసెస్. వెలొల్ చొ,ఈంజొ”మెన,అనెన్ “ఎతిక్అదికారుమ్తిలొ
దేముడు అమ్ తెఉతజాఅసెస్”మెన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె
తిల. 17 ఒతత్ తెంతొ, జా దీసి యేసు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ‡యూదుల్
జితి ఒండి దేసిమి, చి సుటుట్ నంతచ ఎతిక్ గఁవివ్లె ఎతిక్జిన్ సూనల్.
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుయేసుతె కబుర్ తెదయ్ లిసి
(మతత్ 11:2-19)

18 జలె, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచ సిసుస్ల్ జోతె గెచచ్,
యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ జోక సంగిల. 19యోహాను, జోచ సిసుస్ల్ తె
దొగులక బుకారా కెర, “దేముడు తెదవుక సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ నిజుమి తుయి గే, అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గె? తుమ్ పుస”
మెన కబుర్ తెదయ్ లన్. 20 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుతె జాఁ కెర,
“దేముడు తెదవుక సంగ తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నిజుమి తుయి
గే, అమ్ అనెన్కొల్ క రకుక గె?” మెన సంగ మెన “బాపిత్సుమ్ §దెతొ
యోహాను అమ్ క తుచితె తెదవ అసెస్.” మెనజా కబుర్ సంగిల.

21 జలె, జయియ్ గడియయ్ ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ బాదల్ తిలసక చి
బూతల్ దెరల్సక యేసు చెంగిల్ కెరల్న్, చి ఒగగ్ర్ జిన్ గుడిడ్ జలసక
† 7:15 7:15 జోవయించి వయసు విసెస్క్ చెతత్ర్ వెరుస్ల్ క తకు నాయ్, దొనిన్ విసొ
వెరుస్ల్ క ఒగగ్ర్ నాయ్ బెరె. ‡ 7:17 7:17 నెంజిలె ‘ఒండి యూదయ దేసిమి’.
§ 7:20 7:20 గని జామదెనెయోహాను జేల్ తె తిలన్. మతత్యి 11:2 దెక.
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చెంగిల్ కెరల్న్. 22 తెదొడి యేసు జేఁవ్ కబుర్ అయ్ లసక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్ యోహానుతె గెచచ్ కెర, తుమ్ దెకిలిసి,
సూనిల్సి ఎతిక్ జోక సంగ. గుడిడ్ జా తిలమానుస్ల్ దెకితతి, సొటట్ జా
తిల మానుస్ల్ ఇండితతి, వెలిల్ రోగుమ్ సేడ తిలస చెంగిల్ జతతి,
బొయ్ రల్ జా తిల మానుస్ల్ సూన్ తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి,
చి సుబుమ్ కబుర్ బీద మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సూనయ్ తసి. 23 జలె, కో
జలెకు అంచి రిసొఅనామ్నుమ్ నెంతె తవుల గే,జోవయింక చెంగిలి.”
మెనయేసుయోహానుచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యోహానుచి రిసొ పెజల్ కయేసు సంగిలిసి
24యోహాను కబుర్ తెదవ తిలస ఉటట్ గెలి బేగి, జోయోహానుచి

రిసొఒతత్ తిలపెజల్ కయేసుఇసిమెనసంగుక దెరల్న్. “జేఁవ్పొదులె
తుమ్ కిచొచ్ దెకుక జా బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె చివవ్ర్ పెలిల్
జతిసి దెకుక గెచచ్ తిలదు గె? 25నాయ్ మెలె, కిచొచ్ వేరచి దెకుక
గెలదు? సొమాస్రుల్ గలంత పాలల్ గలనొల్ మానుస్క దెకుక గెలదు
గె? ఈందె, చెంగిల పాలల్ గలంత సుకుక్మ్ తెన్ జితస రానల్ చ
మేడల్ తె తవుల. 26 జలె, కిచొచ్ దెకుక గెలదు? దేముడు తెదయ్ లి
కబుర్ సంగితొ ఎకిక్లొక దెకుక గెలదు గె? నిజుమి, గని జో పబుచ
మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి కంటయోహాను అనెన్ ముకిక్మ్ చొ
జయెదెమెన, తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 27 కిచొచ్క మెలె,
ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొబారికి జతి రితి
ఎకిక్లొక తుచి పురె తెదయ్ తసి.
తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్,
తుయి జెతిసిసాటప్ కెరెదె
మెన రెగిడిల్ కోడు అసెస్. జా కోడుతె ‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’ మెన
ఈంజ యోహానుచి రిసొయి రెగిడ్ జా అసెస్. 28 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసి మెలె, తేర్ బోదల్ క జెరిమ్లసతె, యోహానుచి కంట వెలొల్ చొ
కోయి నాయ్. జలెకి, దేముడుచి రాజిమ్ తె కో ఎతిక్చి కంట దాక్
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జవుల గే, జోయోహానుచి కంట వెలొల్ జవుల” మెన యేసు పెజల్ క
సంగిలన్.

29 జలె, ఈంజ కోడు మాములుమ్ పెజల్ ఎతిక్చి సిసుత్ నఙిత
సుంకరుల్ సూన కెర, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ తీరుప్ల్
సతిత్మ్ చ” మెన ఒపప్నల్. జేఁవ్, అగెగ్ యోహానుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్
నఙన తిల. 30 గని పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడొత్సొ సికడత్స జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్ నఙిత్ నాయ్. యోహానుచి
అతిత్ బాపిత్సుమ్ జేఁవ్ నఙుక నెసిలిస్ తెన్ జోవయించి రిసొచి
దేముడుచి *ఇసుట్ మ్ జేఁవ్ నెసిలిస్ చి రుజుజ్ దెకవ తిల. అపెప్ కి
యేసుచి కోడు నెసిల.
అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి

31యేసు అనెన్, “ఈంజ ఉగుమ్ చమానుస్ల్ చి బుదిద్క కిచొచ్ టాలి
సంగుక జయెదె? జేఁవ్ కీసి జతతి? 32వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత
జతతి. జేఁవ్ బోదల్ ఎకిక్లొచి ఉపిప్రి ఎకిక్లొ అనామ్నుమ్జా,
తుమ్ క ‘నచుచ్త్’మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్స్ నాయ్.
అమ్ ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్”
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చియోహాను కిచొచ్ కెరెల్
కి, తుమ్ మెనుస్స్ నాయ్. 33 కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి టాలి కెరసి మెలె,
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను కిచొచ్ అనిన్మ్ నే కతె చువెవ్ తతొసొ,
కిచొచ్ దాచ రసుస్మ్ గట నే పితె తనెన్ తతొసొ తుమ్ తె అయ్ లొ, చి
జోచి రిసొ “జోక బూతుమ్ దెర అసెస్.” మెంతసు. 34 ఆఁవ్ జలె,
†మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, మాములుమ్ కతె పితె తతిస్ చి

* 7:30 7:30మెలె, “కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొజెతయ్ చి రిసొతుమ్ కెరపాపల్ క దుకుమ్
జా ఒపప్న ముల దా బుదిద్ జా, చి జా గురుక బాపిత్సుమ్ నఙన” మెనయ్యోహాను బోదన
కెర కెర బాపిత్సుమ్ దెతె తిలన్. పరిసయుయ్ల్ గట దసిస్ దాక్ కెరన బుదిద్ జంక నెసిల. ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొక నంప కెరుక నెసిల. † 7:34
7:34 దేముడుచి కొడొతె అనెన్ పూరుగ్ మ్ రెగిడిల్స్ తె ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన
సంగిలె, ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
మెలి అరుద్ మ్ తయెదె. దానియేలు 7:13 దెక.
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రిసొ తుమ్ కిచొచ్ మెంతసు మెలె, “ ‘ఆదె, కయ్ రొమతావ్లొఈంజొ.
సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ తెన్ పాపుమ్ సుదల్ తెన్ బెదితొసొ’ మెన,
అంచి రిసొ సంగితసు. 35 ‡గని కచి కచి పెటిట్ దేముడుచి బుదిద్ తిలె,
జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చ కమొచి పలితుమ్ తె రుజుజ్ జయెదె” మెన యేసు
సంగిలన్.
పరిసయుయ్డుచి గెరియేసు అనిన్మ్ కంక గెతికయ్

36పరిసయుయ్డు జలొ ఎకిక్లొయేసుక అనిన్మ్ క బుకారల్న్, చిజో
పరిసయుయ్డుచి గెరి గెచచ్. జాదేసిమ్ చసొమాస్రుల్ చ గెరలె అనిన్మ్ క
కీసి ఒరుగ్ జా బలల్య్ కవుల గే, దసిస్, అనిన్మ్ కతస ఎతిక్జిన్ తెన్
యేసు కి ఒరుగ్ జలన్. 37జలె,ఈందె, లంజె జితె తిలిజా పటున్మ్ చి
తేర్ బోద ఎకిల్ యేసుక ‘జో పరిసయుయ్డుచి గెరి అనిన్మ్ కంక గెచచ్
అసెస్’ మెన సూన కెర, ఏక్ బుడిడ్తె §అతత్ర్ తేల్ దెరన అయ్ లి.
38యేసుచి పడొత్ జోచ చటొట్ క పాసి టీఁవ వంపొ జా ఏడుక దెరిల్, చి
జాచి ఆఁసునొ సువి జతికయ్ యేసుచ చటొట్ తిమిలచి, జాచి సెండి
తెన్ జా తేర్ బోద జోచ చటొట్ పుంచ, జోక చుంబ కెర, జా అతత్ర్ తేలు
గాఁసిలి.

39 జలె, యేసుక బుకారా తిలొ పరిసయుయ్డు జా ఎతిక్ దెక కిచొచ్
ఉచరల్న్ మెలె, “ఈంజొ నిజుమి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ
కబురుల్ సంగితొసొ జలె, జోక చడితి తేర్ బోద కొనిస్ జయెదె, కీసిచి
జయెదెగేజాన్ తొ. ఇనెన్క ‘పాపుమ్సుది’మెనజాన్ తొ.” 40జలె,జో
ఉచరిల్సిజానకెర,యేసుజోక కిచొచ్జబాబ్దిలన్మెలె, “ఓసీమోను,
తుక ఏక్ కోడు సంగిందె” మెన సంగిలన్, చి “కిచొచ్, గురుబాబు?
సంగు” మెన సీమోను సంగిలన్. 41 సంగితికయ్, యేసు ఏక్ టాలి
సంగిలన్. “ఏక్సావుకారితెదొగుల రునుమ్జాతిల. జేఁవ్ దొగులతె
ఎకిక్లొ పాఁచ్ పుంజొ *పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ క బాకి జా
‡ 7:35 7:35 నెంజిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బుదిద్ కచి కచి పెటిట్ తిలె, జా
బుదిద్ అనెన్ మానుస్ల్ తె దెకిలె, జాక జో దిలి బుదిద్ మెన ఒపప్నుల. మతత్యి 11:19చి కోడు
దెక. § 7:37 7:37 పిరీమ్ చి చెంగిల్ వాసెన తేలు, జా. * 7:41 7:41 ఎకిక్
దేనారము ఎకిక్ పొదుల్ చి కూలి
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అసెస్, అనెన్కొల్ యాబయ్ పొదుల్ చి కూలిచి ఎదిలిక బాకి జా అసెస్.
42జేఁవ్జోవయించిరునుమ్కుటట్వుకనెతిరిల్ రిసొ,సావుకరిదొగులచి
రునుమ్ కి ములదా చెమించుప కెరల్న్. జలె, తుయిసంగు,ఈంజేఁవ్
దొగులతె కేన్ మానుస్ జో సావుకరిక ఒగగ్ర్ పేమ జయెదె?” మెన
యేసు జో సీమోనుక పరిచచ్ కెరల్న్, చి 43 జో కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “ఒగగ్ర్ బాకి జా తిలొసొ, కిచొచ్గె” మెలన్, చి “తుయి సరిగా
ఉచరల్ది” మెనయేసు జోక సంగ కెర, 44జా తేర్ బోదచి పకక్ పసుల
సీమోనుక అనెన్ ఇసి మెలన్: “ఈంజ తేర్ బోదక దెకితసి గె? జలె,
ఆఁవ్ తుచి గెరి అయ్ లయ్, గని ఆఁవ్ చటొట్ దొవన్ తి రిసొ తూయి
పాని దెసి నాయ్. ఈంజ, జలె, ఇనెన్చి ఆఁసునొ తెన్ అంచ చటొట్
దోవ అసెస్, చి ఇనెన్చి సెండి తెన్ పుంచ అసెస్. 45 తూయి అంక
చుంబిస్ నాయ్, గని ఆఁవ్ ఈంజ గెరి అయ్ లి తెంతొ ఈంజ అంచ
చటొట్ చుంబుక దెరములెనాయ్. 46అంచిబోడితూయితేల్కిసువిస్
నాయ్. గనిఈంజ అంచ చటెట్లె అతత్ర్ తేలు గాఁసదాఅసెస్. 47జాచి
రిసొ తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఇనెన్చ పాపల్ ఒగగ్ర్ జా తిలె
కి,చెమించుపజాఅసిత్. ఈంజచెమించుప జలిస్ క కిచొచ్ రుజుజ్ మెలె,
ఇనెన్చిఒగగ్ర్ పేమయ్జారుజుజ్ దెకయ్ తయ్. గని కకక్తొకిక్పాపుమ్
చెమించుప జా తయెదె గే, జోచి పెటిట్ తొకిక్ పేమ తయెదె” మెన
యేసు జో పరిసయుయ్డుక సంగ కెర, 48జాతేర్ బోదక, “తుచపాపల్
చెమించుపజాఅసిత్”మెలన్. 49జోదసిస్మెంతికయ్,జోవయింతెన్
అనిన్మ్ కెరె తిలస జోవయించి పేట్ తెడి కిచొచ్ మెల మెలె, “ఈంజొ
పాపల్ చెమించుప కెరయ్ జలె, ఈంజొ కొనొస్?” మెన పేట్ తెడి
ఉచరనల్.

50 జలె, “తుయి అంచి ఉపిప్రి తుచి నముకుమ్ తిలి రిసొ
రచిచ్ంచుపజాఅసిస్సి. సేంతుమ్తెన్గో.” మెనయేసుజాతేర్ బోదక
సంగిలన్.

8
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యేసు తెన్ బుల సగుమ్ జిన్ కెరె సావెచన
1ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జా ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, యేసు బార్ జా

పటన్లె గఁవివ్లె బుల బుల, దేముడుచి *రాజిమ్ చి రిసొచి †సుబుమ్
కబుర్ బోదన కెరె తిలొ. జో తెన్ జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ బులెత్ తిల.
2అనెన్ కొనస్ మెలె,యేసు అగెగ్ సగుమ్ జిన్ జబుబ్ల్ తిల తెర్ బోదల్ చ
జబుబ్ల్ గెచచ్వ చెంగిల్ కెర తిలన్, సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ క బూతల్
దెరికయ్ ఉదడ జోవయింక కి చెంగిల్ కెర తిలన్. జేఁవ్ తెర్ బోదల్ తె
సగుమ్ జిన్, జలె, యేసు తెన్ సిసుస్ల్ తెన్ బులెత్ తిల. జోవయింతె
ఎకిల్ కొనిస్ మెలె,మగద్ల పటున్మ్ చిమరియ,జాక దెరల్ సతుత్ బూతల్ క
యేసు ఉదడ తిలన్. 3అనెన్ కొనస్ మెలె,హేరోదు రానొచి గేర్ క దెకితొ
కూజా మెలొసొచి తేరిస్యోహనన్, పడొత్ సూసనన్ చి అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్,
జోవయింక తిలి సొంత డబుబ్ల్ క యేసుక చి సిసుస్ల్ క సావెచన కెరె
తిల.
ఉంపిలి బీక టాలి

4 ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ కుపప్ల్ కుపప్ల్ బెర జా, పటన్ల్ ఎతిక్ గాఁవొవ్
ఎతిక్ తెంతొ యేసుతె అయ్ లి. జో ఏక్ టాలి జోవయింక సంగిలన్.
5 “ఎకిక్లొ జోచి బీ ఉంపుక బార్ జలన్. ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్
బీ బయిలె వటెట్ సేడల్న్, చి వటెట్ జెతస గెతసజా బీ సుఁదిల, చి పిటట్ల్
జేఁవ్ దాన్ వెంట కాఁ గెల. 6అనెన్ సగుమ్ బీ పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్
చి, తెడి సాల్ వ నాయ్ చి రిసొ గజజ్ల్ జలెకి, డడడ్ మొర గెల. 7అనెన్
సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తె సేడల్ చి, కంట దుబుబ్ల్ తెన్ వడిడ్తికయ్,
* 8:1 8:1 ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుచిరాజిమ్’మెలె, ‘పరలోకుమ్’ఏక్అరుద్ మ్,
గని అనెన్ కిచొచ్ మెలె, జో పరలోకుమ్ తెంతొ ఏలుప కెరిసి. జో ఏలుప కెరిసి మెలె, ఉగుమ్
మారుస్ప జలెకయ్ ఎదారుద్ మ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరెదె, గని మదెనె కి 1. జోవయింక
నంపజలమానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప కెరయ్, చి 2. జోవయించి ఆతమ్సెకి ఈంజ లోకుమ్ తె
కామ్ కెరయ్. † 8:1 8:1 ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి
సుబుమ్ కబుర్’మెలె,జోవయించిరాజిమ్పాఁవజా అయ్ లిస్ చి కబుర్,మతత్యి 12:28,
మారుక్ 1:15, పడొత్ జోపాపల్చెమించుప కెరిస్ చి కబుర్,యేసుయిదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప
కెరొసొ జలిస్ చి కబుర్, పడొత్ పరలోకుమ్ తె గెతి అవ్ కాసుమ్ జో దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి రిసొచి
కబుర్.
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కంటమొకక్ల్ ఈంజేఁవ్మొకక్ల్ క పెల గెలిత్కయ్, ఈంజేఁవ్మొకక్ల్
పలితుమ్ దెరి నాయ్. 8అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడల్న్ చి,
వడడ్ పంటొపికిలె,పుంజెక్వంతుల్పలితుమ్దిలి”మెనసంగయేసు
అనెన్, “సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన!” మెన కేక్ గలన్.

9 జలె, వేర మానుస్ల్ ఉటట్ గెతికయ్, “ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్
కిచొచ్?” మెనయేసుకసిసుస్ల్పుసిలచి, 10జోవయింక, “దేముడుచి
రాజిమ్ చి రిసొచ గుటుట్ ల్ జానుస్ప మెన, అంచ సిసుస్ల్ జతి తుమ్ క
సెలవ్దాఅసెస్, గని వేరమానుస్ల్ చి రిసొయిటాలివొతెన్ సంగితసి.
కిచొచ్క మెలె,పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కొడొతె ‡రెగిడిల్ రితి.
తుమ్ దెకుతసు, గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్,
ఆఁవ్ సంగితి బోదన సూన్ తు, గని అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్.” §

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిసి
11 “జలె, జా టాలిచి అరుద్ మ్ సంగిందె. తుమ్ సూన, బీ

మెలె, దేముడు దిలి *కోడు. 12 వటెట్ సేడల్ గిడడ్ల్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్
మెలె, సగుమ్ జిన్ చి బోదన సూన అసిత్, గని సయ్ తాన్ జా కెర,
జోవయించి పెటిట్ తెంతొ జా బోదన ఉరల్ కెర, పఁవస్డత్య్; ‘నంపజా
†రచిచ్ంచుప జతు నాయ్’ మెన. 13 పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడిల్ బీ
జలె, సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్ పొది సరద్సంతోసుమ్ తెన్
సూన్ తతి గని,జోవయించి పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి రిసొ
గడియ నంపజలి రితి జలెకి, జోవయించి నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి
కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ అయ్ లె, నముకుమ్ ముల దెతతి. 14 జలె,
కంట దుబుబ్ల్ తె సేడిల్ బీ కిచొచ్ మెలె, సగుమ్ జిన్ సూన్ తతి గని,
జేఁవ్జోవయించివటెట్ గెతెతా,ఈంజలోకుమ్ చిజీవితుమ్ చబాదల్,
‡ 8:10 8:10 యెసయా 6:9. § 8:10 8:10 మతత్యి 13:13, 15 దెక. జేఁవ్
మానుస్ల్ దెకిలెకి సూనెల్ కి జోవయింక ఇసుట్ మ్ నాయ్; జోవయించి పెటిట్ బేడు బందిల్ రితి,
చి “జోవయింక ఇసుట్ మ్ నెంజిలె, కిచొచ్క జోవయింక రితి సంగుక?” మెలి రితి సంగితయ్.
* 8:11 8:11 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’; మారుక్ 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’;
మతత్యి 4:17. † 8:12 8:12మెలె, సయ్ తాన్ తెంతొ,పాపుమ్తెంతొ.
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సొమాస్రుమ్, సుకుక్మ్ జోవయింక పెలిల్తయ్ చి, జోవయించి
పంటొ పికె నాయ్. 15 జలె, చెంగిల్ బుఁయెయ్ ఉంపిలిస్ కిచొచ్
మెలె, సగుమ్ జిన్ సుబుమ్ కబుర్ చెంగిల్ నిదానుమ్ పేట్ తెన్
సూన, దెరన, జా కోడ్ రితి నిదానుమ్ ఇండ బాదల్ ఓరుస్ప జా
ఆతమ్పలితుమ్ దెరుల.
దీవు లగితిస్ క టాలి కెరయేసు సంగిలి బోదన
(మారుక్ 4:21-25)

16“ఏక్ దీవులంబడతిలె,జాదీవుకఆరిలంబడిల్ రితినాడిచితెడి
జవుస్కో డంకితినాయ్,మంచుమ్ చితెడి జవుస్కో లుంకడిత్ నాయ్.
జా దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల; ‘ఒతత్ తిలె, గెరి జెత ఎతిక్జిన్ క,
జా ఉజిడి కామ్ క జెవుస్’ మెనయ్. 17 లుంకాడ తిలిసి ఎతిక్ పడొత్ క
డీసెదె, అపెప్ గుటుట్ తిలిసి ఎతిక్ జాన్ తి రితిజాబార్ జయెదె.

18 “జలె, తుమ్ కీసి సూన్ తె గే జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె,
తిలొసొక‡ అనెన్ దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొ జలె, ‘అంక అసెస్’
మెన జో ఉచరంతిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె” మెనయేసు
సంగిలన్.

“దేముడు దిలి కోడు నంపజా కో ఇండుల గే జెఁవివ్ అంచి
కుటుంబుమ్”

(మతత్ 12:46-50;మారుక్ 3:31-35)
19 ఏక్ దీసి యేసుచి అయయ్సి జోవయించ §బావుడిస్వొ జోతె

అయ్ ల, గని యేసు తిలి గదితె ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర తిలి రిసొ,
జోతెపాఁవుక నెతిరల్. 20జలె, “తుచి అయయ్ది, తుచ బావుడిద్వొ తుక
దెకుక మెన జా కెర, వీదె టీఁవ అసిత్” మెన కో గే యేసుక సంగిలన్.
‡ 8:18 8:18 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, అంచితె సిక కో బుదిద్ దెరనుల గే,
జోవయింక అనెన్ ఒగగ్రి సికడిందె. గని సూనెల్ కి కో బుదిద్ ఆనన్ నాయ్ గే, చి అరుద్ మ్ కెరన
అసిస్ మెనజోఉచరెల్ కి,జోవయింక కామ్ క నెంజెమెన,జా కిజోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె.
§ 8:19 8:19 మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక మరియ
యేసుక అంగి జా పాయిలెకి, పడొత్ మాములుమ్ మునుస్స్ జలొయోసేపు తెన్ అనెన్ బోదల్
పాయతిలి.
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21 గని జో జోవయింక, “అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ కో జవుల
మెలె, దేముడుచి కోడు సూన జయియ్ రితి కెరసయ్”మెన సంగిలన్.
దోనితె గెతికయ్ ఒగగ్ర్ వాదు కెరట్ల్ కెరిల్స్ కయేసు సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:23-27;మారుక్ 4:35-41)

22 ఏక్ దీసి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ దోనితె వెగ కెర,
“గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ, జొమమ్” మెన సంగిలన్, చి జీనుక దెరల్.
23 జలె, నెడిమి గడెడ్ పాఁవిలె యేసు నిజ గెలన్. తెదొడి వాదు పాని
గటిట్ఙ కెర, జేఁవ్ తిలి పకక్ ఉడడ్ అయ్ లి చి, కెరట్ల్ క దోనితె ఒగగ్ర్
పానిబెరికయ్, పమాదుమ్జతి. 24జేఁవ్,యేసుకపాసిజా “*పబు,
పబు,అమ్మొరగెచుచ్మ్ దే!” మెనసిసుస్ల్ కేక్ గలఉటట్య్ తికయ్,
జో ఉటట్ వాదుక చి కెరట్ల్ క గోల కెరల్న్, చి వాదు ముల దిల, చి ఎతిక్
అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.

25తెదొడియేసుజోవయింక, “తుమ్ చినముకుమ్ కేతె?” మెలన్,
చి బియఁ గెచచ్, ఆచారిమ్ జా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కిచొచ్ మెల మెలె,
“ఈంజొ కొనొస్ జయెదె, చి వాదుక పానిక ఆడల్ దిలె ఇనెన్చి కోడుక
లొంగుప జా కెరతి?” మెన జేఁవ్ ఆచారిమ్ జల.
బూతల్ దెరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34;మారుక్ 5:1-20)

26జలె,యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు జీన గలిలయచిమొకెమ్చి గాడు
ఒతత్ల్ తొచి గెరాసీనుల్ చిపాంతుమ్ తెపాఁవిల. 27యేసు దోని తెంతొ
ఉతకెరఒడుడ్ తెటీఁవితికయ్,జాగఁవివ్చొఎకిక్లొజోవయింకదసుస్ల్
జలన్. జోమానుస్క బూతల్ దెర తిల. ఒగగ్ర్ దీసల్ జలి జో కిచొచ్
పాలల్ గలనె నాయ్, చి కేనె జితె తిలన్ మెలె, గెరి నాయ్, గని
మెసుస్న్ తె. 28-29జోబూతుమ్జోమానుస్క ఒగగ్ర్ సుటుల్ దెర తిలన్,
చి అగెగ్ గఁవివ్చ జోక చటెట్లె అతిత్లె గొలుస్ల్ బంద రకితె తిల, గని
జేఁవ్గొలుస్ల్ కుటట్వనెదె,చిజోబూతుమ్జోకబయిలుటాన్ తెపెలవ

* 8:24 8:24 నెంజిలె ‘బాబు,బాబు’.
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నెయెదె. జలె, బూతుమ్ దెరొల్ జోమానుస్ అపెప్ యేసుక దెక కెర, కేక్
గలజోచిచటెట్ సెరున్ సేడల్న్,చి “ఓబూతుమ్,ఈంజొమానుస్చితెంతొ
బార్జాతుయిఉటట్ గో!” మెనయేసు ఆడ దిలన్. జోమానుస్ గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన, “ఓ యేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచొ
పుతుత్ సి తుయి, అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అంచి ఉపిప్రి దయ
తిఁయ అంక అలల్ర్ కెరు నాయ్!” మెన కేక్ గలన్. 30తెదొడి, “తుచి
నావ్ కిచొచ్?” మెనయేసు బూతుమ్ క పుసిలన్, చి †“ఎతివాట్ జిన్”
మెలన్. కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ బూతల్ జోక దెర తిల. 31 “జా
వెలిల్ ‡గొయియ్తె అమ్ క తెదవు నాయ్” మెన యేసుక బతిమాలప్ జా
సంగిల.

32జలె,జామెటట్య్వెలిల్ మందఅండుల్ కతెతిల,చి “అండుల్ చి
తెన్ అమ్ పెసిత్ రితి అమ్ క సెలవ్ దె.” మెనయేసుక జేఁవ్ బూతల్
బతిమాలప్జా సంగితికయ్,జోసెలవ్ దిలన్. 33తెదొడిజోమానుస్చి
తెంతొ బూతల్ బార్ జా ముల దా, అండుల్ తెన్ పెసిల, చి జా
అండుల్మందమొతుత్ మ్ఒతత్చిగాటికనిగఉతగెచచ్, గడెడ్ సేడడుఙ
మొర గెల.

34జా అండుల్ మంద రకితస జరుగ్ జలిసి దెక కెర, బమమ్ జా నిగ
గెచచ్, ఒండి పటున్మ్ తెచి సుటుట్ నంతచ గఁవొవ్ ఎతిక్తె సూనయ్ ల.
35 తెదొడి జరుగ్ జలిస్ చి రుజుజ్ సొంత దెకుక మెన పెజల్ ఎతిక్ బార్
జల, చి యేసుతె జా కెర కిచొచ్ దెకిల మెలె, బూతల్ ముల దిలొ
మానుస్ యేసుచి చటెట్ వెస అసెస్. పాలల్ గలన తా అపెప్ వెరి నెంతె
మాములుమ్ చెంగిల్ బుదిద్ తెన్ అసెస్, మెన దెక కెర, బియఁ గెల.
36అనెన్, జరుగ్ జలి పొది దెక తిలమానుస్ల్, జలె, బూతల్ దెర తిలొ
మానుస్కయేసు కీసి చెంగిల్ కెరొల్ గే జేఁవ్ పడొత్ అయ్ లసక సంగిల.

37 తెదొడి జేఁవ్ గెరాసీనుల్ చి పాంతుమ్ ఎతిక్చ మానుస్ల్
ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి దేసిమ్ తుయి ముల దా ఉటట్ గో” మెనయేసుక
బతిమాలప్ జా సంగిల. కిచొచ్క మెలె, జోవయింక ఒగగ్ర్ బయిమ్ దెర

† 8:30 8:30 నెంజిలె, ‘జమానుల్ చ ఎతల్య్ జిన్’. ‡ 8:31 8:31 డీసయ్ లిసి 9:1,
20:3 దెక. ఆగి గొయితెన్ బెదితిమాటు నెంజిలి గొయి,జా.
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తిలి. జాకయ్యేసు దోనితె వెగ ఉటట్ గెలన్. 38బూతల్ముల దిలొ
మానుస్, జో నే గెతె “ఆఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెంక అంక సెలవ్ దె”
మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. గని యేసు జోక, 39 “తుచి గెరి గో
చి, దేముడు తుక చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ కెరిల్సి ఒతత్ సంగు”మెన
యేసు తెదవ దిలన్ చి, జో ఉటట్ గెచచ్, యేసు జోక ఎదివాట్ దయ
కెరిల్స్ చి రిసొజా ఒండి పటున్మ్ తె సూనయ్ లన్.

యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి
40యేసు గాడు అనెన్ జీన గటుట్ తె పాఁవితికయ్, జో అనెన్ జెతిస్ క

రక తిల చి రిసొ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జోక దసుస్ల్ జల. 41 జలె,
యాయీరు మెలొ ఎకిక్లొ ఒతత్ అయ్ లొ. జోయూదుల్ చి సబగేర్ చొ
అదికారి జయెదె. జోయేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, అనెన్ “అమ్ చి గెరి
జె”మెనయేసుక బతిమాలప్జాసంగిలన్. 42కిచొచ్కమెలె,జాకబార
వెరుస్ల్ వయసుచి ఎకిక్ దువిసి,మొరెదెగేజియెదెగే, దసిస్జాఁ తిలి.
జలె, యేసు జో అదికారి తెన్ గెల, చి వటెట్ ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోచి

సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 43 జలె, బార వెరుస్ల్ తెంతొ
లొఁయి గెతి బాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ ఒతత్ తిలి. కో కి జాచి బాద
గెచచ్వుక నెత గెచచ్ తిల. 44జా, జలె, యేసుచి పడొత్ జా పాసి జా,
జోచి పాలుమ్ చి కొంగు చడిలి చి, బేగి జా లొఁయి గెతిసి బందు జా
గెలి. 45 దసిస్ జతికయ్, “కో అంక చడిలన్?” మెనయేసు పుసిలన్
చి,పేతురుయేసుక “గురుబాబు,జనాబ్ఎతిక్తుచిసుటుట్ నంతబెర
పెలపులిజతతిచిలయడ్జతతి, గెద”మెలన్, 46“గనిఅంకచడుక
మెన,కోగేఅంకచడిలన్. అంచితెంతొఆతమ్సెకిబార్జాగెచచ్అసెస్.”
మెనయేసు సంగిలన్.

47 జలె, జా కెరిల్సి గుటుట్ తయె నాయ్, మెన జా తేర్ బోద చిన
కెర, అదుద్ ర్ జా యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడల్న్, అనెన్ “ ‘అంచి బాద
గెసుస్’ మెన తుక చడిలయ్ చి, చడిల్ బేగి చెంగిల్ జలయ్” మెన
ఎతిక్జిన్ పెజల్ చి మొకెమ్ ఒపప్నల్న్. 48 ఒపప్న్ తికయ్, యేసు జాక,
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“పుతత్, అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ, తుయి §చెంగిల్
జా అసిస్సి. సేంతుమ్ తెన్ గో”మెలన్.

49జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె తిలి పొది, దువిస్ చి రిసొ
యేసుతెజా తిలొఅదికారిచి గెర్ చ సగుమ్ జిన్జా కెర,జోఅదికారిక
“తుచి నాడిమొర గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్
నాయ్. జోక జా బాద పోని” మెన సంగిల. 50యేసు ఈంజ కోడు
సూన, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె, తుయి బి నాయ్. నంపజా
దయిరిమ్ తెన్తా చి, తుచి నాడి చెంగిల్ జయెదె.” మెలన్.

51 జలె, యాయీరుచి గెరి పాఁవిలె, పేతురుక యోహానుక చి
యాకోబుక, చినాడిచి అయయ్స్అబొబ్స్ క పిటట్వ, అనెన్ కోయిజో తెన్
జా నాడి తిలిస్ తె గెచుచ్క యేసు ఒపెప్ నాయ్. 52నాడి మొర గెలి
రిసొ ఎతిక్జిన్ ఏడుకుడు జతె తిల, గని “తుమ్ ఏడ నాయ్. ఈంజ
మొర గెచెచ్ నాయ్. జా నిజ అసెస్.” మెన సంగిలన్. 53జాకయ్
జానాడి ‘నిజుమిమొర గెచచ్ అసెస్’ మెన జాన కెర, జోక జేఁవ్ ఆఁస
గెల. 54 గని జో,జానాడి తిలిస్ తె గెచచ్ కెర,జాచి ఆతు దెర, “నాడి,
ఉటుట్ !” మెలన్. 55జాచి జీవ్,జాచి పెటిట్ అనెన్ అయ్ లిచి, బేగి ఉటిల్ .
తెదొడి “ఇనెన్క తుమ్ కిచొచ్ జలెకు కవడ”మెనయేసు సంగిలన్.

56జా నాడిచ అయయ్సిఁసి బలే ఆచారిమ్ జల, గని “జరుగ్ జలిసి
కకక్ సంగ నాయ్”మెనయేసు ఆడ దిలన్.

9
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్దా బులుక తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:5-15;మారుక్ 6:7-13)

1 పడొత్ , యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఎకిక్తె బుకారా కెర, ఎతిక్
రగల్ బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రిసొ, జబుబ్ల్ జేఁవ్ గెచచ్య్ తి రిసొ
జోవయింక సెకి అనెన్ అదికారుమ్ దిలన్. 2 అనెన్, “దేముడుచి

§ 8:48 8:48 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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*రాజిమ్పాఁవజాఅయ్ లిస్ చిరిసొతుమ్బోదన కెరచి,మానుస్ల్ చ
జబుబ్ల్ గెచచ్వ” మెన తెదయ్ లన్. 3 తెదయ్ తె పొది ఇసి మెలన్:
“పయానుమ్ చి రిసొ కిచొచ్ దెరన గెచచ్ నాయ్. టెకొన్ డండొ జలెకు,
సెంచె జలెకు, అనిన్మ్ జలెకు, డబుబ్ల్ జలెకు, దొనిన్ సొకక్ల్ జలెకు
దెరన గెచచ్ నాయ్. 4 పడొత్ కేన్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దెవుల గే,
తుమ్ జా గాఁవ్ జవుస్ ములెత్ ఎదక, జయియ్ గెరి బస జా తా.
5 అనెన్, కేన్ పటున్మ్ తె జవుస్ తుమ్ క †మరియాద కెరి నాయ్ గే,
జా పటున్మ్ తెంతొ బార్ జతె పొది ‘జేఁవ్ దసిస్ జలి రిసొ దేముడుచ
‡నెంజితి’ మెన గురుక తుమ్ చ చటొట్ చి దూడి పంపడ్న గెల” మెన
యేసు సంగిలన్. 6 తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ బార్ జా గాఁవొవ్
ఎతిక్తె బుల బుల, చి రిసొ బోదన కెరె తా, మానుస్ల్ చ జబుబ్ల్
గెచచ్య్ తె తిల.

హేరోదు అదికారి చి పెజల్ సగుమ్ జిన్యేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి
(మతత్ 14:1-12;మారుక్ 6:14-29)

7జా పొది, గలిలయ పాంతుమ్ తె ఏలుప కెరొ అదికారి హేరోదు,
యేసు జరుగ్ కెరల్ కమొ ఎతిక్చి రిసొ సూనిల్ రిసొ, కిచొచ్ ఉచరుక నేన
కెరబాద సేడొల్ . కిచొచ్కమెలె,యేసుక “యోహానుమొరతాఅనెన్ జీవ్
జా అసెస్” మెన సగుమ్ జిన్ సంగితె తిల, 8 గని అనెన్ సగుమ్ జిన్
“పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ §ఏలీయా అనెన్ జా అసెస్”
మెల, చి అనెన్ సగుమ్ జిన్ “పూరుగ్ మ్ దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొ
అనెన్కొల్ మొర, అనెన్ జీవ్ జా అనెన్ జా అసెస్” మెన ఉచరె తిల. 9జా

* 9:2 9:2 మతత్యి 10:7. యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జా రాజిమ్ పాఁవ జా అసెస్ మెనుక
జయెదె. ఈంజ మదెనె డీసె నాయ్, గని జోవయింక నంపజల మానుస్ల్ చి పెటిట్ జో ఏలుప
కెరయ్, చి అపెప్ కి ఈంజ లోకుమ్ తె జోవయించి ఆతమ్సెకి కామ్ కెరయ్. ఉగుమ్మారుస్ప
జలె, జోవయించి రాజిమ్ పూరి డీసెదె. † 9:5 9:5 నెంజిలె ‘బెదవంతి నాయ్’.
‡ 9:5 9:5 నెంజిలె, ‘జోవయించి కోపుమ్ జోవయించి ఉపిప్రి అసెస్’ § 9:8 9:8
ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొమొరె నాయ్, గని ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక దసేస్
పరలోకుమ్ తె కడ నిలన్. రానల్ దొనిన్చి పుసత్కుమ్ 2:11.
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ఎతిక్సూన కెర,హేరోదు, “యోహానుక *బోడిగండల్ కెర గెలయ్, గని
ఈంజేఁవ్ కమొ కెరొసొచి రిసొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ సూన్ తసి. ఈంజొ కొనొస్
జయెదె?” మెన,యేసు తెన్ దసుస్ల్ జంక మెనవాటు చజితె తిలొ.
యేసుచబారజిన్బారికుల్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21;మారుక్ 6:30-44;యోహా 6:1-14)

10 యేసుచ బారజిన్ †బారికుల్, జలె, జేఁవ్ బులుక మెన జో
తెదయ్ లిస్ తెంతొ అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ జరుగ్ కెరిల్సి ఎతిక్ జోక సంగిల
చి, జో వేరతె జోవయింతెన్ గడియ తతి రితి, బేతస్యిదా మెంతి
గఁవివ్ జోవయింక కడ నిలన్.
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి

11 జలె, జోవయింక ‘ఒతత్ బేతస్యిదాతె గెతయ్’ మెన యేసుచి
రిసొ పెజల్ జనాబ్ సూన కెర, జోచి పటిట్ గెల. జోతెపాఁవితికయ్, జో
జోవయింక పాసి కెరనల్న్ చి, దేముడుచి ‡రాజిమ్ చి రిసొ జోవయింక
బోదన కెర,జోవయింతెజొరొజ్ల్,బాదల్ తిలసక చెంగిల్ కెరల్న్.

12 జలె, పొదుద్ గెచుచ్క దెరిల్ చి, యేసుచ బారజిన్ §సిసుస్ల్ జోతె
జా కెర, “ఈంజేఁవ్ జనాబ్అనిన్మ్దొరుక్ కెరంతి రితి, నిద తతి రిసొ
ఇనెన్క సుటుట్ నంతచ గఁవివ్లె తెదవు బయిలు దేసిమి అసుస్మ్, గెద.
ఇనెన్ కిచొచ్య్ దొరుక్ జయె నాయ్” మెల, 13 గని జో జోవయింక,
“తుమి జోవయింక కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ దాస” మెలన్. దసిస్
మెంతికయ్, జేఁవ్ “అమ్ చితె ఎకిక్ పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్
అసిత్. నెంజిలె, అమ్ గెచచ్ ఈంజేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క అనిన్మ్ గెన ఆనుక
గె?” మెల. 14 జా జనాబ్ తెచ మునుస్బోదల్ కెతిత్జిన్ జవుల
మెలె, పాఁచ్ వెయిల్ జిన్. గని యేసు సిసుస్ల్ క “యాబయ్ జిన్ క
ఏక్ దవుని, యాబయ్ జిన్ క అనెన్క్ దవుని, దసిస్ దవుని దవునివొ

* 9:9 9:9మతత్యి 14:10,మారుక్ 6:27, 28. † 9:10 9:10 లూకా 6:13-16
దెక. సగుమ్ తె ‘బారజిన్ సిసుస్ల్’ మెన అసెస్. జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ ఎకిక్. తెలుగు-అపోసుత్ లు
‡ 9:11 9:11 4:43చి ఎటొట్ చి కోడు, చి 9:2 దెక. § 9:12 9:12 నెంజిలె ‘బారికుల్’.
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తెన్ జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వెసడ” మెన సంగిలన్. 15 జేఁవ్ దసిస్ కెర
పెజల్ ఎతిక్జిన్ క వెసడల్. 16 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పాఁచ్ పోడియొ
చి దొనిన్ మొసస్ దెర, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, ‘ఈంజ తూయి దిలది’
మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర, జేఁవ్ పోడియొ మోడ
కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలన్.
17 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల చి, సేంసిల పోడియొ గండల్
మొసస్ గండల్ బార గంపల్ తె బెరు జల.
యేసుక ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-19;మారుక్ 8:27-29)

18 ఏక్ సుటుట్ , యేసు ఎకిక్లొయి పారద్న కెరె తిలన్, గని జోచ
బారజిన్ సిసుస్ల్ క ఒతత్య్ తిల, చి “కొనొస్ మెన పెజల్ అంక
సంగితతి?” మెన యేసు సిసుస్ల్ క పుసిలన్. 19 పుసితికయ్,
“బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను” మెన సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి.
అనెన్ సగుమ్ జిన్ తుక “దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా జాఁ
తయెదె”మెంతతిచి,అనెన్ సగుమ్ జిన్ “దేముడుచి కబురుల్ సంగిలొ
అనెన్కొల్ పూరుగ్ మ్ చొ జీవ్ జా అమ్ చితె జా అసెస్.” మెంతతి మెల.
20 జేఁవ్ దసిస్ మెంతికయ్, యేసు “తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక
సంగితసు?” మెన జోవయింక పుసిలన్ చి, “ ‘తెదయిందె’ మెన
దేముడు సంగ తిలొ కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి” మెన
పేతురు జబాబ్ దిలన్. 21 గని “జా కోడు అనెన్ కకక్ కి సంగ నాయ్”
మెన జోవయింక యేసు కచితుమ్ తెన్ ఆడ దిలన్. 22 అనెన్ జో,
“ఆఁవ్ *మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడుక అసెస్.
†వెలెల్ల సుదల్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స అంక ‘జివుస్ నాయ్’ మెనుక అసెస్ చి, ఆఁవ్మొరుక అసెస్.
గని తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్జాఉటుట్ క అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.

* 9:22 9:22 5:24చి ఎటొట్ చి కోడు దెక. † 9:22 9:22 వెలెల్ల మానుస్ల్, వెలెల్ల
పూజరుల్ చిమోసేతెన్దేముడుదిలిఆగన్ల్సికడత్సమొతుత్ ముయూదుల్ చివెలిల్ సబవెసితస
జవుల. వెలెల్లమానుస్ల్ తె పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు కి తవుల.
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దేముడుచి రాజిమ్
(మతత్ 16:21-28;మారుక్ 8:30–9:1)

23తెదొడిఎతిక్జిన్ కయేసు, “కోఅంక నంపజాఅంచిపటిట్ బులుక
ఉచరుల గే,జోచిసొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక ములదా, రోజుకజోచిసొంత
‡సిలువ వయన అంచి పటిట్ బులుక అసెస్. 24 కిచొచ్క మెలె, జోచి
సొంతపానుమ్రచిచ్ంచుప కెరనుక కోకోర్ పజవులగే,జోచిపానుమ్
పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ కో జోచి పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్
మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి పానుమ్ రచిచ్ంచుప జయెదె.
25మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కేన్ మానుస్ జవుస్ కలుగు
కెరన జోచి పానుమ్ పాడ్ కెరనెల్గిన, జేఁవ్ క సిచచ్ జలెగిన, జోక కిచొచ్
లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. 26 కో జలెకు అంచి రిసొచి అంచ
కొడొచి రిసొలాజ్జాసతిత్మ్ నే ఒపప్నుల గే,ఆఁవ్మానుస్జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ పరలోకుమ్ గెచచ్ అంచి అనెన్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
దూతల్ చి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ ఉత జెతి దీసిక, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అంచ’ మెన ఒపప్న్ తి రితి
అంచి తెన్ బెదవనుక అంకలాజ్ తయెదె. 27గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
కచితుమ్ సంగితసిమెలె, ఇనెన్ టీఁవ తిలస సగుమ్ జిన్ నేమొరెఅగెగ్
దేముడుచి §రాజిమ్ దెకుల”మెనయేసు సంగిలన్.
తీగల్ సిసుస్ల్ చిమొకెమ్యేసు గడియపరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి
(మతత్ 17:1-8;మారుక్ 9:2-8)

28 జలె, యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ పాసి పాసి అటుట్ దీసల్
గెతికయ్, పారద్న కెరుక మెన, పేతురుక యోహానుక చి యాకోబుక
వటెట్ కడ దెరన, యేసు డోంక్ తిలి మెటట్య్ గెచచ్ వెగిల. 29యేసు
‡ 9:23 9:23 ‘సిలువ’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్ మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసి
మారుల మెలె, జోవయింక ‘సిలువ’ మెలిస్ తె అతిత్లె చటెట్లె మేకుల్ పెట టీఁవడమొరి రితి
ములుల. జోవయింక జా సిలువతె నే టీఁవడెత్ అగెగ్, వటెట్ గెతె తిలి పొది, జోవయించి సొంత
సిలువ జోవయింక మారిస్ తె యేసు గడియ సొంత వయుక తియారల్; యోహాను 19:17.
పడొత్ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ వయితి రితి తియారల్; మారుక్ 15:21. సిలువ మెలె, డేడిక
అనెన్క్ డేడి రితొ డండొ అడుడ్ మ్ కెర బుఁయెయ్ రోవ టీఁవడుల. § 9:27 9:27మతత్యి
16:28, చిమారుక్ 9:21 దెక.
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పారద్న కెరెతతికయ్,జోచి *మొకొమ్మారుస్ప జలన్చి,జోచపాలల్
చొకిక్ల జా దగదగాలన్ మెరుస్ప జల. 30 అనెన్, ఈందె, దొగుల
మునుస్బోదల్ డీస యేసు తెన్ లటట్బల్. కొనస్ మెలె, పూరుగ్ మ్ చ
దేముడుచి కబురుల్ సంగిత మోసే అనెన్ ఏలీయా తిల. 31 జేఁవ్
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ తెన్ డీసిల చి, కిచొచ్చి రిసొ లటట్బెత్ తిల మెలె,
దేముడుచి కోడు తెన్ రెగిడిల్ రితి యేసు †మొరుక తిలిస్ చి రిసొ,
జో మొరిసి ‡ఉటట్ గెతిసి యెరూసలేమ్ తె జరుగ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ.
32పేతురు చి జోవయింతెన్ తిల దొగుల గూన్ క నిజ తిల గని, అనెన్
చెదొద్యి జలె. యేసు పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి చి, జో తెన్ జేఁవ్
దొగులపూరుగ్ మ్ చ టీఁవిలిసి దెకిల.

33 జలె, జేఁవ్ పూరుగ్ మ్ చ యేసుక ములుక దెరిల్ పొది పేతురు
యేసుక “గురుబాబు, అమ్ ఇనెన్ తతిసి చెంగిలి. తుక ఏక్, మోసేక
ఏక్, ఏలీయాక ఏక్ మొతుత్ మ్ తినిన్ కుడియల్ బందుమ్ దె” మెలన్,
గని జో కిచొచ్ సంగితయ్ గే నేనె. 34 జలె, జో ఇసి సంగితె తతికయ్,
మబుబ్ ఏక్ ఉత జా జోవయింక డంకిలన్ చి, డంకి జతికయ్,
సిసుస్ల్ బియఁ గెల. 35మబుబ్ తెంతొ “ఈంజొ అంచొ పుతుత్ , అఁవ్
§నిసానల్సొ. ఇనెన్చి కోడు తుమ్ సూన” మెన జా మబుబ్ తెంతొ
అవాడ్సంగిలిసి సూనల్. 36జలె,జాకోడు సంగ కేడయ్ లిబేగి,యేసు
ఎకిక్లొయి జేఁవ్ తీగల్ సిసుస్ల్ తెన్ తిలొ. జలె, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ
సిసుస్ల్ తుకెల్తా,జేఁవ్పొదులె కకక్ కి జేఁవ్ దెకిలిస్ చి రిసొఎకిక్ కోడు
కి సంగితి నాయ్.

మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 17:14-18;మారుక్ 9:14-27)

* 9:29 9:29మతత్యి 17:2. † 9:31 9:31ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ చపాపల్
వయన గెచచ్య్ తి రిసొ. ‡ 9:31 9:31మొరెల్, అనెన్ జీవ్ జా, పరలోకుమ్ తె కి ఉటట్
గెచెచ్దె. § 9:35 9:35 నెంజిలె,ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ తొలితొచసగుమ్పుసత్కల్ తె ‘ఆఁవ్
పేమ తిలొసొ’మెన రెగడ్ అసెస్.
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37 అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ మెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతికయ్. ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్యేసుక దసుస్ల్ జల. 38ఈందె, జేఁవ్ జనాబ్ తెచొమానుస్ కేక్
గలొ. “గురుబాబు, అంక ఎకిక్లొ పుతుత్ . జోక దెకు, మెన తుక ఆఁవ్
బతిమాలప్ జతసి! 39ఈందె, ఏక్ బూతుమ్ జోక దెరుక అలవాట్
అసెస్ చి, కెఁయ దెరెల్, ఈంజొ కేక్ గలన ఒరెస్దె చి, బూతుమ్ జోక
పొరుల్ ప కెరెదె చి, చోండివాట్ ఈంజొ పొగురుల్ బార్ కెరవంతయ్ చి,
ఇనెన్క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెర పూరి అలుప్ కెర కసట్నె ముల ఉటట్ గెతయ్.
40అనెన్ బూతుమ్ క ఉదడ దాసమెన తుచ సిసుస్ల్ క బతిమాలప్ జా
సంగితెతిలయ్, గనిజేఁవ్నెతిరల్”మెనజోమానుస్యేసుక సంగిలన్.
41 సంగితికయ్, యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నముకుమ్
నెంజిలి వెరి బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్
తంక? కెతిత్ దీసల్ తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్, జో నాడుక
అంచితె కడ ఆను!” మెన సంగిలన్.

42 జలె, జో నాడు పాసి జెతె తతికయ్, బూతుమ్ జోక పొరుల్
కెరవ గిజిజ్గిజిజ్ల్ కెరయ్ లన్. గని యేసు జో బూతుమ్ క గోల కెరల్న్
చి, జో నాడుక చెంగిల్ కెర, అబొబ్స్ చి అతిత్ జోక అనెన్ సొరప్ కెరల్న్,
43 “దేముడు అమ్ చొ కెదిద్ సెకి అదికారుమ్ చొ!” మెన ఎతిక్జిన్
జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తిల చి, యేసు జరుగ్ కెరిల్స్ చి రిసొ ఎతిక్జిన్
జోచి ఆచారిమ్ సంగితె తతికయ్, యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క,
44 “ఆఁవ్ అపెప్ సంగితిసి తుమ్ చెంగిల్ సూన. మెలె, ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దెంక అసెస్” మెన సంగిలన్. 45 గని జా కోడుచి అరుద్ మ్
జోవయింక జయె నాయ్. జేఁవ్ జా అరుద్ మ్ నే కెరంతి రితి ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు లుంకడల్న్ చి,యేసుకపుసుక బియఁతుకెల్
తిల.

“అమ్ చితె కో వెలొల్ జయెదె?”
(మతత్ 18:1-5;మారుక్ 9:33-37)
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46 జలె, “అమ్ చితె కో వెలొల్ ముకిక్మ్ జయెదె?” మెన సిసుస్ల్
లటట్బన ఇదిల్ గగొగ్ ల్ జల. 47 గని జోవయించి పెటిట్ ఉచరిల్సి యేసు
చిన కెర, ఏక్ బాలబోదక దెర, జోచి పకక్ టీఁవడ, 48జోవయింక ఇసి
మెలన్. “*ఈంజొ బాలబోదక జవుస్ అంచి నావ్ తెన్ కో జలెకు
మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. అనెన్,
కో జలెకు అంకయ్ మరియాద కెరుల గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు
అబొబ్క కి మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె. తుమ్ ఎతిక్జిన్ తె కో దాకు
కెరనెదె గే,జొయియ్ వెలొల్ జయెదె”మెనజోవయింక సంగిలన్.

బూతల్ క ఉదడొల్ ఎకిక్లొచి రిసొ సిసుస్ల్ ఆచారిమ్ జలిసి
(మారుక్ 9:38-40)

49తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన సంగిలన్
మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడిల్సి
దెకిలమ్. జో అమ్ చి తెన్ తుచి పటిట్ గెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక
ఆటంకుమ్ కెరల్మ్”మెన సంగిలన్. 50 గనియేసు జోవయింక, “జోక
ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, కో తుమ్ చి కామ్ చి ఉపిప్రి
విరోదుమ్కెరెనాయ్గే,తుమ్ చిపచెచ్నజతొసొజయెదె”మెనయేసు
సంగిలన్.

సమరయ పదేసిమ్ చి ఏక్ గఁవివ్చ మానుస్ల్ యేసుక టాన్ నే
దిలిసి

51 ఒతత్ తెంతొ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు మొరి పరలోకుమ్ తె
అనెన్ గెతి సమయుమ్పాసిజాఅయ్ లిపొది, ‘యెరూసలేమ్ తెఅపెప్
ఉటట్ గెచుచ్క అసెస్’ మెన జాన కెర బార్ జలన్, అనెన్ వటెట్ గెతె తా,
52 ‘అంక టాన్ తెయార్ కెరు’ మెన, సగుమ్ జిన్ క యేసు పురె కబుర్
తెదయ్ లన్. దసిస్ మెన జేఁవ్ గెచచ్, సమరయ సుదల్ చి ఏక్ గఁవివ్
గెల. 53 గని జా గఁవివ్చ పెజల్ యేసుక టాన్ దెంక నెసిల. కిచొచ్క

* 9:48 9:48మారుక్ 9:37 దెక.
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మెలె,†యెరూసలేమ్ తెగెచుచ్కజోచిఉదెద్సుమ్. 54 ‘జాగఁవివ్చ దసిస్
బుదిద్ తెన్అసిత్’మెనయేసుచసిసుస్ల్యాకోబుచియోహానుదెక కెర,
కిచొచ్ మెల మెలె, “పబువ, ఇనెన్క డయ గెలి రితి ఆగాసుమ్ తెంతొ
ఆగి ఆనవుమ గె?” మెన పుసిల. 55 గని యేసు పసుల జోవయింక
‡గోల కెరల్న్. 56జోచ సిసుస్ల్ తెన్ తోడ్ అయ్ ల తేర్ బోదల్ తెన్ వటెట్
గెచచ్, అనెన్క్ గఁవివ్ గెల.
యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ తంక మెన సంగిలిసి
(మతత్ 8:19-22)

57యేసుసిసుస్లీఁసి తెన్వటెట్ గెతెతతికయ్,ఏక్మానుస్యేసుతె
జాఁ కెర, “తుయి కేనె గెలె కి, అఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెయిందె”మెన
యేసుక సంగిలన్ చి, 58యేసు జోక, “నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ
పిటట్ల్ క గూడలు, గని ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక బోడి
వంపొ కెరి టాన్ నాయ్” మెన జబాబ్ దిలన్. 59 అనెన్కొల్ క, “అంచి
పటిట్ జె” మెలన్, గని “పబు, ఆఁవ్ తుచి తెన్ నే జెతె అగెగ్ గెచచ్ కెర,
అంచొఅబొబ్మొరగెతెఎదకజోకపోస కెర,జోమొరెల్జోకరోవ గెలుక
మెన, అంక సెలవ్ దె”మెన సంగిలన్. 60యేసు జోక కిచొచ్ సంగిలన్
మెలె కి, “మొరల్స జోవయించసొంతమొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తుయి
కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, ‘దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అసెస్’ మెన,
తుయి గెచచ్,జారాజిమ్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరు”మెన
ఆడ దిలన్.

61 ఒతత్ తెంతొ అనెన్కొల్ “తుచి పటిట్ జెయిందె, పబు. గని తొలితొ
ఆఁవ్ గెరి గెచచ్, గెర్ చ మానుస్ల్ క ఆఁవ్ సంగ జెతి రితి సెలవ్ దె”
† 9:53 9:53యెరూసలేమ్ తెయేసు గెలె కిచొచ్క జేఁవ్ సమరయ సుదల్ కోపుమ్ జతతి
మెలె, “ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుక మెలె, ఎకిక్ అమ్ చి యెరూసలేమ్ చి
దేముడుచి గుడితె సతిత్మ్ బకి కెరుక జయెదె” మెనయూదుల్ సంగితతి, అనెన్ సమరయ
సుదల్ క నిసాక్రుమ్ ఉచరతి, చి రిసొ జా కోపుమ్ క యెరూసలేమ్ తె గెతసక మరియాద
దెతి నాయ్. ‡ 9:55 9:55 ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఇసి
అసెస్: గోల కెర, తుమ్ చి బుదిద్ కేనె తెంతొ చి గే నేనుస్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిచొచ్క అయ్ లయ్ మెలె, మానుస్ల్ చ జీవితుమ్ క పాడ్ కెరుక నాయ్,
గని జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరుకయ్ అయ్ లయ్మెలన్.
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మెనయేసుక సంగిలన్. 62జోకయేసు, “కోజలెకునాఙెల్దెర కేఁసుక
మొదొల్ కెర పడొత్ దెకితె తిలె,జోమానుస్ దేముడుచిరాజిమ్ చికామ్ క
నెంజె”మెన జబాబ్ దిలన్.

10
డబబ్య్ జిన్మానుస్ల్ దొగుల దొగులకయేసు తెదయ్ లిసి

1ఇనెన్చి పడొత్ యేసు అనెన్ *డబబ్య్ జిన్మానుస్ల్ క నిసాన, జేఁవ్
దొగులదొగులబార్జా,జోగెచుచ్క తిలి ఎతిక్ పటున్మ్, ఎతిక్టాన్ తె
జేఁవ్ పురె గెచుచ్క మెన జోవయింక తెదయ్ లన్. 2 తెదయ్ లి పొది
జోవయింక, “గటిట్ఙ పంటొ పిక †లాయితి కాలుమ్జా అసెస్‡. పంటొ
బలేగ ఒగగ్ర్ అసెస్, గని పికిల్ పంటొ లాయ ఆన్ తి రిసొ దసిస్ ఆన్ త
మానుస్ల్ తొకిక్జిన్ అసిత్. జాకయ్, ఈంజ పంటొ లాయితసక బార్
కెర తెదవు” మెన ఈంజ పంటొ పికడొత్ ఎజొమానిక తుమ్ పారద్న
కెర. 3అలెల్, బార్ జా గెచచ్. ఈందె, నకక్ల్ చి నెడిమి మెండ పిలల్ల్ క
తెదయ్ లి రితి తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి. 4 డబుబ్ల్ సెంచె జవుస్,
జోడుల్ జవుస్ దెరన గెచచ్నాయ్,అనెన్ వటెట్ సమయుమ్పాడ్ కెరి రితి
కచి తెన్ లటట్బా నాయ్. 5అనెన్, కేన్ గెరి తుమ్ గెతె గే బేగి, “ఈంజ
గేరుచిఉపిప్రిదేముడుచిసేంతుమ్తవుస్!” మెనతుమ్సంగ. 6జా
గెరితె సేంతుమ్ చొమానుస్ తిలె, తుమ్ సంగిలి సేంతుమ్జోవయించి
ఉపిప్రి తయెదె. గని దసొమానుస్ నెంజిలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్
ఒతత్ నే తయెదె, పసుల తుమ్ చితె అనెన్ బుల జెయెదె. 7 జలె, కేన్
సేంతుమ్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దిలె జయియ్ గెరితా, వేరచితె ఉటట్ గెచచ్
నాయ్. అనెన్, తుమ్ ఒతత్ తిలెపొది, జేఁవ్ దెతిసి కతె పితెతాజా గెరి
తా, కిచొచ్క మెలె కామ్ కెరొసొ జోచి జీతుమ్ నఙనుక నాయిమ్. గేర్
గేర్ బుల నాయ్.
* 10:1 10:1సగుమ్ తె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’మెనరెగడ్ అసెస్. † 10:2 10:2యోహాను
4:35-38దెక. ‡ 10:2 10:2మానుస్ల్సుబుమ్ కబుర్ సూనఅంక నంపజాదేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదితి కాలుమ్జాఅసెస్.
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8 తుమ్ కేన్ పటున్మ్ గెలె కి, జేఁవ్ తుమ్ క మరియాద కెర, జేఁవ్
తుమ్ క కిచొచ్ దిలెకి జా కా. 9 అనెన్, జా పటున్మ్ చ జొరొజ్ల్ జబుబ్ల్
తిల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర చి, “దేముడుచి రాజిమ్ తుమ్ క పాసి
జాఅసెస్.” మెనజోవయింకబోదన కెర. 10గని కేన్ పటున్మ్తుమ్ క
కిచొచ్మరియాదకెరినాయ్గే,జాపటున్మ్ చవీదులెతుమ్గెచచ్,ఇసి
మెన సంగ. 11 “అమ్ చ చటెట్లె లంబిలి తుమ్ చి పటున్మ్ చి దూడి
కి తుమ్ చి బుదిద్చి ఉపిప్రి సాచి తతి రితి పంపడ్ దా ఉటట్ గెతసుమ్.
గని కిచొచ్ కోడు తుమ్ ఉచరన మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా
అసెస్ మెన తుమ్ సాచి సంగ. 12తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసి అయ్ లె, సొదొమ
మెలిపూరుగ్ మ్ కుడెత్ §నాసెనుమ్జలిపటున్మ్ చిగతిత్చి కంట,తుమ్ క
మరియాదనే కెరిల్ కేన్ పటున్మ్ చచిఉపిప్ర్ ఒగగ్ర్ సిచచ్ జయెదె”మెన
యేసు సంగిలన్.
తినిన్ పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(మతత్ 11:20-24)

13 “అయొయ్! కొరాజీనా పటున్మ్ చ చి బేతస్యిదా పటున్మ్ చ,
తుమ్ చిసిచచ్ కెదిద్ ! తుమ్ చినెడిమిఆఁవ్ కెరల్ కమొఅమ్ చయూదుల్
నెంజిల తూరు చి సీదోను మెల పటన్లె ఆఁవ్ కెరయ్ జలె, జేఁవ్
పటన్ల్ చ మానుస్ల్, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క రిసొ అగెగ్యి దుకుమ్ జా
ములిత, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొచి దుకుమ్ క బసత్ల్ బందన, సార్
గాంసనవెసతాజేఁవ్జోవయించిపాపుమ్ క దుకుమ్జలిస్ చిరుజుజ్ ల్
దెకయ్ త. 14 గని పూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ కి సీదోను
పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి,ఈంజలోకుమ్ చ ఎతిక్జిన్ క
వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసి తుమ్ క జతి సిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్ జతి సిచచ్చి
కంట ఒగగ్రి జయెదె. 15 పడొత్ తూమ్, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చ
§ 10:12 10:12సొదొమపటున్మ్పూరుగ్ మ్ కీసినాసెనుమ్జలిమెలె,ఎతిక్అదికారుమ్
తిలొ దేముడు జా పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగి సువ దిలన్. ఆదికాండుమ్ 13:12, చి
18:20-19:29.
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మానుస్ల్, తుమ్ *పరలోకుమ్ తె ఉకిక్ల్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, తుమ్
†వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె ఉత గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

16 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “తుమ్ చి కోడు కో సూనుల గే,
అమ్ చికోడు సూనిల్ రితి జయెదె. తుమ్ కయ్కోమరియాదకెరినాయ్
గే,అంకయ్ కిమరియాదనే కెరిల్ రితి జయెదె. కోఅంకయ్మరియాద
కెరి నాయ్ గే, అంక తెదయ్ లొ దేముడు అబొబ్క కి మరియాద నే కెరిల్
రితి జతయ్”మెన సంగిలన్.
యేసు గఁవివ్లె అగెగ్ తెదయ్ ల డబబ్య్ జిన్ ఉటట్ అయ్ లిసి

17యేసు అగెగ్ గఁవివ్లె తెదయ్ ల ‡డబబ్య్ జిన్ జోవయించి కామ్
కెర కేడవన, సరద్సంతోసుమ్ తెన్యేసుతె అనెన్ ఉటట్ జా కెర, “పబు,
గెచచ్ మెన బూతల్ క తుచి నావ్ తెన్ ఉదడెల్, అమ్ చి కోడు జేఁవ్
కి సూన ఉటట్ గెతతి” మెన జోవయించి సరద్ సంగిల. 18 యేసు
జోవయింక, “సయ్ తాన్ పరలోకుమ్ తెంతొ,జోచిటాన్ తెంతొ బిజిలి
మొలిక్లి రితి. డీససేడ గెలిసిఆఁవ్ దెకిలయ్. 19ఈందె,తుమ్ క కెదిద్
అదికారుమ్దాఅసిస్మెలె,తుమ్అయివొక,పొటెట్ల్ క సుఁదిలెజవుస్
తుమ్ కిచొచ్ పమాదుమ్జసునాయ్, సయ్ తాన్ చి సెకి తిలస ఎతిక్చి
ఉపిప్రి తుమ్పమాదుమ్నెంతెజీన్ తె. తెదిద్ సెకి అదికారుమ్తుమ్ క
దాఅసిస్. 20గనిముకిక్మ్ క తుమ్ కిచొచ్చి రిసొసరద్సంతోసుమ్తంక
మెలె, బూతల్ గట తుమ్ క బియఁ ఉటట్ గెతిస్ చి రిసొ నాయ్, గని
‘ఇనెన్ జెవుల’ మెన తుమ్ చ నవొవ్ పరలోకుమ్ తె రెగిడిల్స్ చి రిసొయి
తుమ్ సరద్సంతోసుమ్జా”మెనయేసు జోవయింక సంగిలన్.
దేముడు అబొబ్స్ చి రిసొ సిసుస్ల్ క సంగిలిసి
(మతత్ 11:25-27; 13:16-17)

* 10:15 10:15 నెంజిలె ‘ఉపిప్ర్ గెచచ్ గవురుమ్ జసెత్ గె? నాయ్, గెద, ఎటొట్ గెచచ్
నిసాక్రుమ్-జసెత్’ మెలి అరుద్ మ్ కి ఉచరుక జయెదె. కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ చ మానుస్ల్
‘ఆమ్ యూదుల్ జమ్ దెచి రిసొ ఆమ్ చెంగిల్ జమ్ దె. తూరు చి సీదోనుచ మానుస్ల్
యూదుల్ నెంజితిచి రిసొగార్ జవుల’మెనఉచరుల. † 10:15 10:15 నెంజిలె ‘వెలిల్
ఆగి గొయ్ తె’. ‡ 10:17 10:17 నెంజిలె ‘డబబ్య్ దొనిన్జిన్’.
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21జయియ్ గడియయ్దేముడుచి సుదిద్ తిలిఆతమ్సెకికయేసు ఒగగ్ర్
సరద్సంతోసుమ్జాదేముడు అబొబ్స్ క కిచొచ్ మెనపారద్న కెరల్న్ మెలె,
“పరలోకుమ్ క కి బూలోకుమ్ క కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ బ, ‘జానుమ్’
మెనజోవయింక జెఁవివ్ గవురుమ్ఉచరంతసక చి ఒగగ్ర్ సదు కెరల్సక
ఈంజ జరుగ్ జతిసి ఎతిక్చి అరుద్ మ్ లుంకడ, బాలబోదల్ జల రిత
గవురుమ్ నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ అసిస్సి మెన తుక జొఒర, మెన
అంచిసరద్ ఆఁవ్సంగితసి. తుచిదయతెఇసికెరల్ది, గెద”మెనపారద్న
కెరల్న్.

22 “అంచొ అబొబ్ ఎతిక్ అంచి అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్. అనెన్,
ఆఁవ్ పుతుత్ సి కొనొస్ జయిందె గే అబొబ్ ఎకిక్లొయి జానె, చి అబొబ్
కొనొస్ జయెదె గే, ఎకిక్ ఆఁవ్ పుతుత్ సి జాని, చి అనెన్ కకక్ జోవయింక
దెకయిందె గే, జెఁవివ్ జాన్ తి”మెన సంగిలన్.

23 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తిలి పకక్ పసుల ఎకిక్
జోవయింకయ్, “తుమ్దెకితిసిదెకితమానుస్ల్ క చెంగిలి! 24తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, పూరుగ్ మ్ చక చి కంట తుమ్ క ఒగగ్ర్
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
ఒగగ్ర్ జిన్, రానల్ ఒగగ్ర్ జిన్ తుమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి,
దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప జలెకి, సూనుక
నెతిరల్. జాఅవ్ కాసుమ్జోవయింక దొరుక్ జయెనాయ్”మెనయేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

పేమబుదిద్ తిలొ సమరయ సుదొచి రిసొ సంగిలిటాలి
25 ఏక్ సుటుట్ యూదుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్

సికడొత్సొఎకిక్లొటీఁవ కెర,యేసుకపరిచచ్ కెరుకఉచరఇసిపుసిలన్.
“గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ బెద కెఁయఁక తెఁయఁక
జితి వాట్ అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన
పుసిలన్. 26జోదసిస్పుసితికయ్,యేసుజోక, “మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి
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అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె కిచొచ్ మెన రెగడ్ అసెస్? ఒతత్ కిచొచ్
సంగితయ్?” మెన పుసిలన్. 27 జో యేసుక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె,
*“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక
తుచి ఎతిక్ పెటిట్ తెన్, తుచి ఎతిక్ మెనుస్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ సెకి ఎతిక్ తెన్,
తుచి ఎతిక్ బుదిద్ తెన్ నిదానుమ్ ఎకిక్ పేమ కెరె తంక. అనెన్,
తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే,
తుచి పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె తంక”
నేన దేముడుమోసేచిఅతిత్ దిలి ఆగన్ల్ చి కోడు సంగిలన్. 28జోదసిస్
జబాబ్ దెతికయ్, యేసు జోక “తుయి సరిగా జబాబ్ దిలది. తుయి
సంగిల్రితికెరెతిలె,పరలోకుమ్ తెతుయిబెదకెఁయఁకతెఁయఁకజితి
వాట తుక దొరుక్ జయెదె”మెలన్.

29జోమానుస్, జలె, జో అనెన్ సగుమ్ జిన్ క చెంగిల్ నే దెకితిస్ క,
‘తపుప్నెంజె’మెనరుజుజ్ దెకుకఉచర, “జలె,అనెన్మానుస్ల్ కమెలె,
కకక్?” మెనపుసిలన్. 30పుసితికయ్,యేసు ఏక్టాలిసంగ జబాబ్
దిలన్. ఇసిమెన; “అమ్ చొయూదుడు ఎకిక్లొయెరూసలేమ్తెంతొ
యెరికోపటున్మ్ తెగెచుచ్కమెనవటెట్ గెతెతిలన్,చిచోరుల్ చిఅతిత్ దెరున్
సేడల్న్ క, జేఁవ్ జోచపాలల్ కడ కెర జోక పెట గెల కెర, జోక ఇదిలిదిల్
జీవ్ తతె,జోమొరి రితిముల దా ఉటట్ గెల.

31 “జలె, కీసి గే పూజరి ఎకిక్లొ జయి వాట్ అయ్ లన్, అనెన్,
జో మానుస్క దెక పాసి నే గెతె వాట్ చి ఒతత్ల్ తొ పకక్ ఉటట్ గెలన్.
32 దసిస్, దేముడుచి గుడితెచి సేవ కెరొ †లేవీయుడు ఎకిక్లొ కి జా
టాన్ తె అయ్ లె,జో కి దెక కెర,వాట్ చి ఒతత్ల్ తొచి పకక్ ఉటట్ గెలన్.
§ 10:26 10:26 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 దేముడుచఆగన్ల్మెనరగడ్వ అసెస్. * 10:27 10:27దివ్తీయోపదేశకాండుము
6:5చిలేవీయకాండుమ్ 19:18. † 10:32 10:32మెలె,లేవీపూరుగ్ మ్ చొచిసెకుమ్ చొ.
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33 “గని ‡సమరయ సుదొ ఎకిక్లొ జా వటెట్ పయానుమ్ గెతె
తా, జో మానుస్ సేడ తిలిస్ తె అయ్ లన్, అనెన్ జోక దెక కెర,
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితొ ఈంజొ సమరయ సుదొ, జో సేడ తిలొ
యూదుడుచిఉపిప్రి కనాక్రుమ్జా, 34పాసిగెచచ్దెబబ్ల్లయ్ లిస్ తె
తేలు చి దాచ రసుస్మ్ ‘ఓసుత్ ’ మెన సువ దా, కటుల్ బందిలన్ చి,
ఇనెన్చి సొంత గాడెద్చి ఉపిప్రి వెగడ దా, ఏక్ అదెద్ గెరితె న కెర,
జోవయింక దొరుక్ జలి సావెచన కెరల్న్. 35 అనెన్క్ దీసి, దొరత్ చి
కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్ జేబితె తెంతొ వెంట కెర, జా అదెద్ గెరిచొ
సావుకరిక దా, ఈంజొమానుస్క చెంగిల్ దెకితె తా, ఇనెన్చి రిసొ అనెన్
కిచొచ్ కరుచ్ సేడెత్ గే, ఆఁవ్ అనెన్ అయ్ లి పొది తుక దెందె మెన ఈంజొ
సమరయ సుదొ ఒపప్నల్న్.

36 “జలె, చోరుల్ తె దెరున్ సేడొల్ జో అనెన్కొల్ క ఈంజేఁవ్ తీగల్తె కేన్
మానుస్ పేమ కెరొల్సొ జలొ? కిచొచ్ ఉచరసి? సంగు”మెనజోకయేసు
పరిచచ్ కెరల్న్. 37 “జోక కనాక్రుమ్ దెకిలొసొ” మెన జబాబ్ దిలన్ చి,
రిసొయేసు జోవయింక, “తుయి గో, చి అనెన్ మానుస్ల్ క దసిస్ పేమ
కనాక్రుమ్ దెకితెతా”మెన సంగిలన్.
మారమరియచి గెరియేసు గోత్ గెలిసి

38 జలె, యేసు అనెన్ సిసుస్ల్ వటెట్ గెతె తతికయ్, ఏక్ గఁవివ్
పాఁవ అయ్ లక, మార మెలి తేర్ బోద జోవయింక మరియాద కెరుక
మెన గెరి బుకారల్న్. 39జాక మరియ మెలి బేనిస్ తిలి. జా, జలె,
పబుచి చటెట్ వెస జో సంగితె తిలి బోదన సూన్ తె తిలి. 40మార,
§గెర్ చి కామ్ కెరుక మెన బమమ్ జతె తిలి, అనెన్, యేసుతె గెచచ్ కెర,
“పబు, ఆఁవ్ ఎకిక్లి ఈంజ కామ్ కెరి రితి అంచి బేని బదుద్ కుమ్ జా
ములితయ్ మెన దెకిస్ నాయ్ గె? జా అంక తోడు కెరుస్. సంగు”
మెలన్. 41గని పబు జేఁవ్ క కిచొచ్ జబాబ్దిలన్మెలె, “మార,మార,
తుయి ఒగగ్ర్ కమొ తియన బమమ్ జా పంబ జతసి. 42ఎతిక్ కమొతె

‡ 10:33 10:33 సమరయ సుదల్ క యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితతి. § 10:40
10:40 నెంజిలె, ‘అనిన్మ్ తెయార్ కెరుక మెన’.
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ఎకిక్ముకిక్మ్ చిసుబుమ్కబుర్ సూన్ తిజయియ్వాటమరియనఙన
అసెస్,జాజాచి తెంతొ కడుక జెయెనాయ్.” మెనజాక సంగిలన్.

11
పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి
(మతత్ 6:9-15)

1 ఏక్ దీసి కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు ఏక్ టాన్ తె పారద్న కెరె
తిలన్, అనెన్, పారద్న కెర కేడయ్ లె, జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ జోక
“పబు, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను జోచ సిసుస్ల్ క పారద్న కెరుక
సికడిల్ రితి, అమ్ క కి పారద్న కెరుక తుయి సికడ.” మెన సంగిలన్.
2 దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్. “తుమ్ పారద్న
కెరె పొది ఇసిమెన;
*ఓ బ, తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
తుచి రాజిమ్అమ్ చితె జెవుస్.
3సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దొరుక్ కెర దె.
4పడొత్ , అమ్ క పాపుమ్ కెరమానుస్ల్ క ఆమ్ †చెమించుప కెరసుమ్,
చి ఆమ్ కెర పాపల్ తుయిఅమ్ క చెమించుప కెరు.
అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి,
సయ్ తాన్పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ తెంతొ
దయ కెర అమ్ క పిటట్వు,
మెన తూమ్పారద్న కెర”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సికడల్న్.
లాజ్ నెంతె పుసితొమింతు
(మతత్ 7:7-11)

5 తెదొడి జోవయింక అనెన్, “తుమ్ తె కో జలెకు ఎకిక్లొ మితుసి
జలె, అందరె సొకుక్క మింతుస్ చి గెరి గెచచ్, ఓ నేసత్ము, అంక తినిన్
పోడియొ బదుల్ దె. 6 అంచొ అనెన్కొల్ మిత దూరి పయానుమ్ జా
అసెస్ చి, జోక అనిన్మ్ దెతిసి అమ్ తె కిచొచ్ కి నాయ్”. 7పోడియొ

* 11:2 11:2 నెంజిలె ‘ఓ పరలోకుమ్తిలొఅమ్ చొదేముడు అబొబ్’. † 11:4 11:4
మెలె, జేఁవ్ అమ్ క పాపుమ్ నే కెరిల్ రితి అమ్ దెకితసుమ్.
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సంగుక గెలి గెర్ చొఎజొమాని,జలె, గేర్ తెడితెంతొ “అంక ఇసిఅలల్ర్
కెరుక పోని. కెవిడ్ డంక అసిస్ చి, ఆఁవ్ అంచ బోదల్ నిజ అసుస్మ్.
అపెప్ ఉటట్ దెంక నెతిరి” మెనెదె, 8జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె,జోజోకమింతుస్ జయెదెచి రిసొనాయ్;మింతుస్ జలెకి నెసె,
గెద; గని జో లాజ్ నెంతె పుసితె తతత్య్ చి రిసొ, జో ఉటట్ కెర జోక
దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ దెయెదె.

9జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, దొరుక్ జలిసి ఎతిక్,
దేముడుతె తుమ్ సంగితె తా, తుమ్ క దెయెదె. ఎకిక్ మెనుస్ తెన్
చజిలె దొరుక్ జయెదె. కెవిడ్తె ఉంకయ్ తె తిలె, తుమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్
దెయెదె. 10 కో నఙిలె, జోక దొరుక్ జయెదె, చజిలొసొక, దొరుక్
జయెదె. కెవిడ్తె కో ఉంకయ్ లె,జోచి రిసొఉగడ్ దెయెదె.

11 తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క బోదల్, తుమ్ తె కేన్ జవుస్ మానుస్చొ
పుతుత్ సి ‡“మొసొస్ రోస్ దె”మెలె, అబొబ్సి అయిదెయెదె గె? నాయ్,
గెద. 12 నెంజిలె “అండొ దె” మెలె, పొటెట్ దెయెదె గె? నాయ్, గెద.
13 జలె, తుమ్ మానుస్ల్ పాపుమ్ సుదల్ తిలె కి తుమ్ చ బోదల్ క
చెంగిల్ చి దెంక జానుస్ జలె, పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు అబొబ్తె కో
జోచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క నఙిలె దెయెనాయ్గె? కచితుమ్ దెయెదె.

14 ఏక్ సుటుట్ యేసు గులొల్ కెరొ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడెత్ తిలొ. జో
బూతుమ్ జో మానుస్క ముల దిలె, జో మానుస్ లటట్బుక మొదొల్
కెరొల్ , చి దెకిల పెజల్ ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జల. 15 గని జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ §పండితుల్ సూన కెర కిచొచ్మెలమెలె, “బూతల్ క రానొ
జలొ *బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన
సంగిల. 16 అనెన్ సగుమ్ జిన్, జోక పరిచచ్ కెరుమ మెన ఉచర,
“తుచి సెకి పరలోకుమ్ చి అదికారుమ్ చి తిలె, జా రుజుజ్ దెకయ్ తి
కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్ అమ్ చి మొకెమ్ కెరు” మెన సంగిల. 17 గని
‡ 11:11 11:11 నెంజిలె ఈంజ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె అనెన్ కిచొచ్ బెద తిలి
మెలె, “పోడియొ దె” మెలె, అబొబ్సి పతుత్ రు దెయెదె గె? నెంజిలె “మొసొస్ రోస్…”…
§ 11:15 11:15 మతత్యి 12:24, మారుక్ 3:22. * 11:15 11:15 మెలె,
సయ్ తాన్.
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యేసుజోవయించిమెనుస్తెతిలిసిజానెచి,జోవయింక, “కేన్ జవుస్
రాజిమ్ తెచ మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్
జా యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె, అనెన్, †కేన్ గేరు
జవుస్మానుస్ల్ వరస్ వరస్జాజోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్,జా
గేరు జవుస్ సేడెదె. 18దసిస్, సయ్ తాన్ సయ్ తాన్ చి ఉపిప్రి జొయియ్
యుదుద్ మ్ కెరెల్, జోచి రాజిమ్ కీసి టీఁవెదె, టీఁవుక నెతె మెలె, అంక
బయెలెజ్బూల్ జోవయింక సాయిమ్ తతికయ్ బూతల్ క ఉదడత్య్”
మెనతుమ్సంగితసు. 19జలె,ఏక్కోడుతుమ్ఉచర. ఆఁవ్ఏక్వేల
బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్
కచి నావ్ తెన్ ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్ సిసుస్ల్ అంచి
రిసొ తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 20 గని దేముడుచి ఆతుక మెలి కోడు
జోచిసెకికయ్ఆఁవ్బూతల్ కఉదడగెలత్సిజలె, కచితుమ్దేముడుచి
రాజిమ్ తుమ్ తె అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

21 కేన్ జవుస్ ‡బలుమ్ సుదొ, జోచ అయ్ దల్ ఎతిక్ దెరన జోచి
సొంతగేరు రకితెతిలె,కోనేదెర గెతిరితిజోచఆసుత్ ల్ చెంగిల్తవుల.
22 గని జోచి కంట ఒగగ్ర్ §సెకి తిలొసొ అయ్ లె, జోక పెట జీనెల్, జో
మానుస్ నంప కెరల్ అయ్ దల్ ఈంజొ అనెన్ సెకి తిలొసొ వెంట గెల కెర,
జోచ ఆసుత్ ల్ దెర గెచచ్ జోచమితరుస్ల్ తెన్ వాటల్ కెరన వంటనుల.

23 “జలె, కో అంచి పచెచ్న జయె నాయ్ గే, అంక విరోదుమ్ జా
అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె జేఁవ్ బెదితి రితి కో అంచి తెన్మానుస్ల్ క
అంచితె ఆనెనాయ్ గే, అంచిమందక చెదురప్ కెరయ్.” మెనయేసు
సంగిలన్.

బూతుమ్ ముల దిలి గెరి అనెన్ ఒగగ్ర్ బూతల్ ఉటట్ జా బస
జతిస్ చిటాలి

(మతత్ 12:43-45)

† 11:17 11:17మతత్యి 12:25,మారుక్ 3:25. ‡ 11:21 11:21 సయ్ తానుక
టాలి జయెదె. § 11:22 11:22యేసుకీసుత్ క టాలి జయెదె.
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24 తెదొడి యేసు అనెన్క్ కోడు సంగిలొ, “ఏక్ మానుస్క బూతుమ్
దెర తిలెగిన,జోబూతుమ్జోమానుస్చి తెంతొములదాతతిత్చి రిసొ
టాన్చజనబయిలెగెచచ్ బులెత్ తయెదె, గనిటాన్నేదొరుక్ జలి రిసొ,
ఉచరన,ఆఁవ్ములదిలొగెరిఅనెన్ గెచిచ్ందెమెన 25జోగెరిఅయ్ లె,
జోగెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్మెన దెక కెర 26గెచచ్,
అనెన్ జాచి కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె చి, జేఁవ్ ఎతిక్
జో మానుస్తె పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ, పటొత్ జో
మానుస్క అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ అలల్ర్ జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గేయేసు సంగిలిసి

27యేసుఈంజకోడు సంగితికయ్, కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,ఒతత్ బెర
తిల జనాబ్ తె ఏక్ తేర్ బోద “తుక పాయిలి దూదు పియడిల్ అయాద్ క
ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెన కేక్ గలిలి. 28జలె, యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “నాయ్, గెద. కకక్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్మెలె,దేముడుచికోడు సూన,
జయియ్ కోడ్ రితి ఇండితసకయ్”మెలన్.
జేఁవ్యూదుల్ చి అనామ్నుమ్ బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(మతత్ 12:38-42;మారుక్ 8:12)

29 అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ బెర జెతె తతికయ్, యేసు ఇసి మెన
బోదన కెరుక దెరల్న్. “ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ.
అంచి అదికారుమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ త వెలెల్ల కమొక కోర్ ప జతసు,
గని అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్క పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్
కెర దెంక నెంజె. కేన్ మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యోనా
పూరుగ్ మ్ చొక జరుగ్ జలిసి జా వెలిల్ కామ్ టాలి జయెదె. 30 *యోనా
పూరుగ్ మ్ చొ తిరతి వెలొల్ మొసొస్చి పెటిట్ తా బార్ జలిసి నీనెవె
పటున్మ్ చమానుస్ల్ క ఏక్ రుజుజ్ జలి, గెద. దసిస్,మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లయ్అంక †జరుగ్ జతిసి దొరుక్ జలి రుజుజ్ జయెదె.
* 11:30 11:30యోనా 1-4 అదయ్యల్. † 11:30 11:30 మెలె, యేసు మొర
తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తిసి. లూకా 23, 24 అదయ్యల్.
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31“జలె,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక,తుమ్
ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జల యూదుల్ కి, యోనా బోదన కెరల్
నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద టీఁవితె. జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన
రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్కమెలె,జాదేసిమ్ చమానుస్ల్యోనాకెరిల్బోదన
సూన కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ దుకుమ్ జా, మెనుస్ మారుచ్ప,
నంపజాబుదిద్ జల గనితూమ్నాయ్. ఈందె,యోహానుచి కంట వెలొల్
తుమ్ చి నెడిమి ‡అసెస్. 32 పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక, §సేబా
మెలి దచెచ్న దేసిమ్ చి పూరుగ్ మ్ తిలి రాని ఎకిల్, ఈంజ కాలుమ్ చ
మానుస్ల్ తెన్ టీఁవ, తుమ్ క ‘గరచ్’ మెన రుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్క
మెలె, పూరుగ్ మ్ జా రాని ‘సొలొమోను రానొ సంగితి బుదిద్ సూనిందె’
మెన, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని, ఈందె, సొలొమోనుచి
కంట వెలొల్ తుమ్ చి నెడిమి *అసెస్.
మానుస్చి పేట్ తెడి చెంగిల్ ఉజిడి కావలెమెలిసి

33 “కేన్ జవుస్ మానుస్ ఏక్ దీవు లంబడ తిలె, జా దీవుక ఆరి
లంబడిల్ రితి గెర్ చి మజ్ గెర్ తె కూనిల్ గొయితె జవుస్ తితి నాయ్,
నాడిచితెడిజవుస్డంకితినాయ్, గని గెరిజెతఎతిక్జిన్ కజాఉజిడి
దెతి రిసొ దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల.

34 “తుమ్ చి ఆఁగుక తుమ్ చ అంకివొ దీవు జలె, తుమ్ చ అంకివొ
†టేంట తిలె, తుమ్ చి ఒండి ఆఁగ్ ఉజిడ్ తెన్ తయెదె. గని తుమ్ చ
అంకివొ మయ్ ల జా తిలె, తుమ్ చి ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్
తెన్ తయెదె. 35 జాకయ్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడి అందర్ నే
జతి రితి జాగర తెన్ తా. 36 జలె, తుమ్ చి ఒండి అఁగి కేన్ పకక్
కి అందర్ నెంజితె రితి ఉజిడి బెర తిలె, దీవుచి ఉజిడి కీసి తుమ్ క
‡ 11:31 11:31 సొంతచి రిసొ సంగితయ్. § 11:32 11:32 సొంతచి రిసొ
సంగితయ్. * 11:32 11:32రానల్మొదొల్పుసత్కుమ్ 10అదయ్యిమ్. † 11:34
11:34 ‘టేంట అంకివొ’ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ యేసు తెన్ బెద
జోవయించిబుదిద్ దెరనజయియ్బుదిద్క సతిత్మ్ఇండితిసి. ‘మయ్ లఅంకివొ’మెలె,సయ్ తాన్
తెన్ బెదిలిసి; జోవయించి పొరపాట్ బుదిద్ , పాపుమ్ బుదిద్ దెరన పాపుమ్ ఇండితె తా గార్
జతిసి.



లూకా 11:37 lxxiv లూకా 11:44

ఉజిడి దెకయెదె గే, దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్చి ఉజిడి సొసుట్ మ్ డీసెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.
పరిసయుయ్ల్ క చి దేముడుచి కొడొ సికడత్సక యేసు తీరుప్

సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-47)

37యేసు జా బోదన సంగ కేడయ్ తికయ్, పరిసయుయ్డు ఎకిక్లొ
యేసుక జోచి గెరి అనిన్మ్ కా జె మెన బుకారల్న్, చి యేసు జో తెన్
గెరి గెచచ్ అనిన్మ్ కంక వెసిలన్. 38 జలె, యేసు అతొత్ నే దొవన్ తె
అనిన్మ్ కతయ్ మెన దెక కెర జో ఆచారిమ్ జలొ. 39యేసుపబు
జోక, “తుమ్పరిసయుయ్ల్ గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్ర్ పకక్ దోవ,తుమ్ చి
ఆఁగుచి ఉపిప్రి దొవన్ తసు, గని గలసు గినన్ తెడి మురిక్ తా గెలి
రితి,తుమ్ చిపేట్తెడి కిచొచ్అసెస్మెలె,ఆసబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ బెర
అసెస్. 40తుమ్ బుదిద్ నెంజిలస, ఉపిప్రి తిలిసి జెరమ్య్ లొ దేముడు,
తెడి తిలిసి కి జెరమ్య్ లొసొ నెంజె గె? కెరొల్ , గెద! 41జలె, తెడి తిలిసి
దరుమ్మ్ క దాస, చిఈందె, తుమ్ క ఎతిక్ సుదిద్ జయెదె.

42 “అయొయ్ తుమ్ పరిసయుయ్ల్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
కిచొచ్క మెలె, తుమ్ పొచెచ్న్ రొడొడ్ తె చెరమలిల్తె దసచ ఎతిక్తె దెసుస్
వంతుల్ కెర, ఏక్ వంతు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతసు.
గనిమానుస్ల్ చిఉపిప్రి సతిత్మ్తీరుప్ కెరుక చి, దేముడుక పేమ కెరుక
తుమ్ పఁవిస్తసు. జలె, కిచొచ్ కిచొచ్ వసుత్ వల్ తె దెసుస్ వాటల్ కెర ఏక్
వాటజోవయింక దెంక తపుప్ నెంజె, గనిముకిక్మ్ క సతిత్మ్ తీరుప్ కెరె
తతత్దు జలె, దేముడుక పేమ కెరె తతత్దు జలె, తుమ్ క చెంగిల్ తతిత్!

43 “అయొయ్, తుమ్ పరిసయుయ్ల్, తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్!
కిచొచ్క మెలె, సబ గెరిచ ముకిక్మ్ టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప జతసు,
సంతవీదులెఎతిక్జిన్అమ్ కజొకరుమెనకోర్ పజతసు. 44అయొయ్,
తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ కీసి జతసు మెలె, బయిలె తతా నే
డీసత్ మెసన్ల్ రిత అసుస్స్. ‘మెసన్ల్’ మెన నేన కెర, మానుస్ల్ ఒతత్
సుఁదితతి”మెనయేసు టాలి కెర సంగిలన్.
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45 తెదొడి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ
యేసుక, “గురుబాబు, తుయి ఇసి సంగిలె, ‡అమ్ క కి మరియాద
కడత్సి” మెలన్. 46యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, అయొయ్! తుమ్ క కి
సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, కూలి మానుస్ల్ క సావుకరుల్ కీసి
కంది వయితి జాడు వయడుల గే, దసిస్ తూమ్, ఒగగ్ర్ ఆడ రితి
కెరుక అసెస్ మెన, పెజల్ క జాడు వయడిత్ రితి కెరసు. గని తుమ్
వయడత్ జాడుల్ రిత ఆడ సులక్న కెరి రిసొ తుమ్ చి కిడి ఊంటి కి నే
చంపొ కెరి రితి, జేఁవ్ పెజల్ క కనాక్రుమ్ జసు నాయ్. 47అయొయ్,
తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసక మారల్, చి జా టాన్ క జోవయించి రిసొ
§చెంగిల మెసుస్న్ లు తుమ్ బందయ్ తసు. 48 దసిస్, జోవయించి
పాపుమ్ తె తుమ్ బెదిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి ఉపిప్రి జోవయించి
ఉపిప్రి సాచుల్ జతసు. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ జోవయింక మారల్,
చి తూమ్ జోవయింక మెసుస్న్ లు బందయ్ తసు. 49 జాకయ్
దేముడుచి గాయ్నుమ్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, అంచ కబురుల్ సంగితస
సగుమ్ జిన్ క, అంచ బారికుల్ జతస సగుమ్ జిన్ క, జా కాలుమ్ క
అమ్ చయూదుల్ తె తెదయిందె, చి జా కాలుమ్ క అమ్ చయూదుల్
జోవయింతె సగుమ్ జిన్ క మారుల, సగుమ్ జిన్ క వేర సిచచ్ల్ అలల్ర్
కెరుల” మెన అసెస్. 50 దసిస్, బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ అపెప్
ఎద అబబ్దింసి తూమ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసచిలొఁయి సువిలి
పాపుమ్ తుమ్ ఈంజయ్ కాలుమ్ చ వయితె. కెఁయ తెంతొ సూఁయి
జలిసి మెలె, 51 *హేబెలు అనొన్సి అతయ్ కెరిల్ తెంతొ మొదొల్ కెర,
†దేముడుచి గుడిచి నెడిమిబలి దెతి సత్ంబుమ్సొడిమానుస్ల్మారొల్
జెకరాయ్చి లొఁయి సువిలి ఎదచి లొఁయి. నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్
‡ 11:45 11:45 కిచొచ్కమెలె,మోసేతెన్దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స పరిసయుయ్ల్ తెన్

బెదితస జవుల. § 11:47 11:47 మతత్యి 23:29-30. * 11:51 11:51
ఆదికాండుమ్ 4:8. † 11:51 11:51 2 దిన: పుసత్కుమ్ 24:20-22. యేసు నే జెతె
అగెగ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఆకర్ చొ మానుస్ ఈంజొ జెకరాయ్
మెలొసొ.
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కచితుమ్సంగితసి,జేఁవ్ఎతిక్జిన్ చిలొఁయిసువిలిపాపుమ్ చిసిచచ్
ఈంజయ్కాలుమ్ చక లయెదె.

52 “అయొయ్, తుమ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స,
తుమ్ క సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! కిచొచ్క మెలె, దేముడు రెగిడిల్స్ తెచి బుదిద్
గాయ్నుమ్ చి ‡గేరుచి తాలల్ కడి తుమ్ దెర గెచచ్ లుంకాడ అసుస్స్.
తూమ్ కి ఒతత్ పఁవస్ నాయ్, చి ఒతత్ పెసుక గెల అనెన్ మానుస్ల్ క కి
అడుడ్ కెర, ఒతత్ పెసడుస్ నాయ్”మెనయేసు సంగిలన్.

53యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెతికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ జోచి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కుసిస్దుమ్ జా,
కిచొచ్ కిచొచ్చి రిసొజోవయింకపుసలటట్బడపరిచచ్ కెరిల్ రితిజతెతిల.
54 ‘ఏక్ వేలజో కిచొచ్ జవుస్తపుప్ సంగిలెజోక దెరుక జయెదె’మెన,
రకితె తిల.

12
మాయబుదిద్చి రిసొయేసు సంగిలిసి

1 తెదొడి *ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ యేసుతె బెర జా ఎకిక్లొక
ఎకిక్లొ సుఁద సుఁది జతె తతికయ్,యేసు తొలితొజోచ సిసుస్ల్ తెన్
లటట్బుక దెర, “పరిసయుయ్ల్ జేఁవ్సొంత సికడిత్ బుదిద్ ఇండితినాయ్.
పోడియొ కెరి పీట్ తె కీసి జా పోడియొ కెరిసి ఎతిక్క పులయెదె గే,
దసిస్ పరిసయుయ్ల్ చి జామాయబుదిద్ దెకిలె, అనెన్మానుస్ల్ కి దసిస్
మాయబుదిద్ సికుక జయెదె. జాకయ్ తుమ్ జాగర దెకన. 2 డంకి
జలిసి కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయెనాయ్. లుంకడిల్సి
కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి రితి జెయె నాయ్.
ఆకర్ క డీసెదె, ఆకర్ క జానుప జయెదె. 3 అందర్ తె తుమ్ కిచొచ్
సంగ తసెత్ గే, ఉజిడ్ తె సూనయ్ జయెదె, చి అనెన్ కోయి నెంతె కెవిడ్వొ

‡ 11:52 11:52మతత్యి రెగిడిల్స్ తె,మతత్యి 23:13తె కిచొచ్ అసెస్ మెలె, “మానుస్ల్ చి
మొకెమ్ తుమ్పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు….”. * 12:1 12:1 నెంజిలె,జాఅరుద్ మ్ క
‘లచచ్జిన్మానుస్ల్’మెన రెగడ్ అసెస్.
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డంకన కిచొచ్ కచి కండయిసంగతసెత్ గే,మేడల్ చఒరెన్ల్తెంతొసాటప్
జయెదె.
కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 10:28-31)

4 “జాకయ్, గోతుసుదల్, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
తుమ్ చి ఆఁగుక మారుక తెరితసక తుమ్ బియఁ నాయ్. జేఁవ్ చి
పడొత్ తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరుక నెతిరి 5నాయ్, గని తుమ్ కకక్
బింక గే తుమ్ క సంగితసి. కకక్ మెలె, మానుస్చి ఆఁగుక మారిల్ పడొత్
జోవయింకవెలిల్ ఆగిగొయ్ తెగలదెతిఅదికారుమ్తిలొదేముడుకయ్
తుమ్ బియఁ. తుమ్జోకయ్బియఁమెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

6“ఈంజదేసిమ్ చమానుస్ల్పాఁచ్ గెర్ పిటట్ల్ దొనిన్ కాసుక వికుల,
గెద. జలె, దసచక ‘విలువ’ మెన మానుస్ల్ నే దెకిలెకి, దేముడు
జోవయింతె ఎకిక్క కి పఁవెస్ నాయ్. 7 దేముడు తుమ్ చి ఉపిప్ర్ కెదిద్
పేమ అసెస్ మెలె, తుమ్ చి బోడిచ సెండి వాడల్ ఎతిక్మొతుత్ మ్ కెతిత్
అసిత్ గే,జొయియ్జానె. జాచిరిసొతుమ్బియఁనాయ్. తుమ్పిటట్ల్ చి
కంట ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

యేసుక నంపజలెగిన,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ ఒపప్న సంగుక అసెస్
(మతత్ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో అంక నంపజా
యేసుకీసుత్ కయ్ ఆఁవ్ నంపజా అసిస్, మెన మానుస్ల్ చి మొకెమ్
ఒపప్నుల గే, అంచయ్ మానుస్ల్, మెన, పరలోకుమ్ తె దేముడుచ
దూతల్ చి మొకెమ్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒపప్నిందె.
9 గని, మానుస్చిమొకెమ్ కో అంచి రిసొ జోచొ నెంజి మెనుల గే, దసిస్,
ఒతత్ దూతల్ చి మొకెమ్ జోవయించి రిసొ ‘అంచ నెంజితి’ మెన ఆఁవ్
సంగిందె.

10 “అనెన్, కో గడియ బమమ్ జా కెర ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొచి రిసొ అనామ్నుమ్ కోడు లటట్బుల గే, జోవయింతె ఎతిక్
మానుస్చి జా పాపుమ్ చెమించుప కెరుక జయెదె. గని, దేముడుచి
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సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప కెరుల గే, జోవయింతె కచి పాపుమ్
చెమించుప జయెనాయ్.

11 “అనెన్ కిచొచ్ మెలె, తుమ్ చి ఉపిప్రి కోపుమ్ జల యూదుల్
తుమ్ క నిందల్ కెరజోవయించసబ గెరల్నెంజిలెఅదికారుల్ చిమొకెమ్,
నెంజిలె రానల్ చిమొకెమ్ పరిచచ్ కెరుల, గని తుమ్ కీసి రుజుజ్ నఙనుక
గే, కిచొచ్ జబాబ్దెంక గే,తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే,తుమ్బియఁనాయ్.
12 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ కిచొచ్ సంగుక గే తెదొడ్ క, జయి గడియయ్
పరలోకుమ్ చొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ క సికడెదె” మెన
యేసు సంగిలన్.
సొమాస్రుమ్ జతి ఆసక జితిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

13 తెదొడి పెజల్ తె ఎకిక్లొ యేసుక ఇసి మెలన్: “పబు, అమ్ చి
ఆసిత్తెచి అంచి వాట దెవుస్ మెన అంచొ అనొన్క సంగు” మెలన్.
14యేసు, జలె,జోక, “ఓమానుస్,జోక చి తుక నెడిమితీరుప్ దెతొసొ
ఆఁవ్ జతి రితి, జోచి తుచి ఆసిత్ వంటితి రితి, దసిస్ కెరిందె మెన కో
అంక టీఁవ అసిత్?” 15 జనాబ్ క అనెన్, “తుమ్ సూన. సొమాస్రుమ్
దొరుక్ కెరంతి ఆస నే జతి రితి తుమ్ జాగర తెన్ తా. మానుస్క
కెదిద్ సొమాస్రుమ్ తిలె కి, †జోవయించి ఆతమ్క జియడిత్సి నెంజె, జా”
మెలన్.
బుదిద్ నెంజిలొసొమాస్రిచిటాలి

16 తెదొడి జనాబ్ క యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. కిచొచ్ మెలె,
“సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి బుఁయితె చెంగిల్ పంటొ పికడల్న్.
17గటిట్ఙ పంటొ పికిత్ కయ్ కిచొచ్ ఉచరల్న్మెలె, ‘అంచిదాను సువుక
టాన్ దెరె నాయ్. కీస్ కెరుక?’ మెన ఉచర, అసెస్, 18 ఒహొ, జాని.
దాన్ కొటుల్ తియంత గెరల్ సేడవ కెర, అనెన్ వెలెల్ల్ చ బందయిందె, చి
ఒతత్య్ అంచ దాన్ చి అంచి సామన్ ఎతిక్ తియనిందె. 19 అనెన్,
కిచొచ్ మెననిందె మెలె, తుయి అదుసుట్ మ్ చొ! కెతిత్గే వెరుస్ల్ తుక

† 12:15 12:15 నెంజిలె, ‘జో ఒగగ్ర్ దీసల్ జితి రితి సెలవ్ దెతిసి నెంజె’. నెంజిలె
‘జోవయింక జియడిత్సి నెంజె,జోవయించి జీవితుమ్ క నిజుమ్ముకిక్మ్ తిలిసి నెంజె’.
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కామ్ క జెతిసితుకసొమాస్రుమ్అసెస్. సుకుక్మ్తెన్తా,చిఇసుట్ మ్
అయ్ లి రితి కా పియ సరద్ కెరంతె తా జి మెననిందె మెలన్. 20 గని
దేముడు జో మానుస్క, ‘తుయి బుదిద్ నెంజిలొ వెరి సుదొ, తుచి.
జీవు ఆజి రాతికయ్ కడ నెంక జెవుల. జయి అంచి ఆడ. తుకయ్
తుయి కుడవనిల్సి తెదొడ్ క కచి జయెదె?’ మెలన్. 21జలె, కో ఈంజ
లోకుమ్ చిఆసిత్ కుడవనసొమాస్రుమ్ కెరనులచిదేముడుక పఁవస్జో
దెతిఆతమ్సొమాస్రుమ్జోక తయెనాయ్గే,జోచి గతిత్ ఈంజటాలిచొ
మానుస్చి గతిత్ ఎకిక్”మెనయేసు సంగిలన్.

‘కీసి జా జిమ్ దె?’
(మతత్ 6:25-34; 6:19-21)

22 “జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ‘కిచొచ్ కమ్ దె
గే, కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే, కీసి జా జిమ్ దె’ మెన తుమ్ చి మెనుస్తె
చింత గలన నాయ్. 23 కిచొచ్క మెలె, అనిన్మ్ చి కంట మానుస్చి
‡ఆతమ్ ముకిక్మ్ గెద, పాలల్ చి కంట ఆఁగ్ విలువ గెద?. 24కాడల్ చి
రిసొ తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ ఉంపితి నాయ్, పంటొ లాయితినాయ్, చి
జోవయింకకొటుల్ నాయ్కొటుల్ గెరల్నాయ్జలెకి,దేముడుజోవయింక
అనిన్మ్ దెతయ్. జలె, పిటట్ల్ చి కంట తుమ్ ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్
గెద? కచితుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జలిసి జో దొరుక్ కెరెదె. 25 పడొత్ ,
తుమ్ చితె కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి, §జోచిబతుక్క కొలత్క అతెత్క్ జవుస్
ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె గే? నెతె. 26 దసస్ ఇస ఇదుదల్ కమొ జరుగ్ కెరుక
నెతురుస్ జలె, అనెన్ తిల కమొజరుగ్ కెరుక కిచొచ్క బమమ్ జతసు?

27 “డొంగెచ పులొల్ కీసి వడిడ్తతి గే, తుమ్ ఉచర. జేఁవ్ కామ్
కెరి నాయ్, పాలల్ వీంతి నాయ్. జలెకి, ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్
కలుగు జలొ పూరుగ్ మ్ చొ రానొ సొలొమోను కి ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి
సూటి కెరనుక నేనొల్ . 28 తుమ్ తొకిక్ నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు
ఉచర. ఆజి బటిట్ వడిడ్తి, గని కలిక డయ దెతి వెరి చివవ్ర్ క దేముడు
‡ 12:23 12:23నెంజిలె ‘జీవు’. § 12:25 12:25నెంజిలె, ‘జోవయింకదిలదీసల్ చి
కంట జోవయించి ఇసుట్ మ్ క అనెన్ దీసల్ జింక జయెదె గె?’
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ఎదిలి సూటి కెరయ్, జలె, కచితుమ్ తుమ్మానుస్ల్ క అనెన్ చెంగిల్
గలంతిసి దొరుక్ కెరెదె. 29అనెన్, ‘అనిన్మ్ కీసి దొరుక్ జయెదె, పితిసి
కీసిదొరుక్జయెదె?’ మెనతుమ్బమమ్బుదిద్ తెన్తానాయ్. 30కిచొచ్క
మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్మానుస్ల్ ఇస వసుత్ వల్ దొరుక్ కెరనుక
ఆస జతతి. ఇస సామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్ జతతి మెన తుమ్ క
అబొబ్ది జతొ దేముడు జానె. 31 తూమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె,
*జోచి రాజిమ్ తె బెద, జోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండుక ఆస జా, చి
దొరుక్ జల ఈంజేఁవ్ అనెన్ వసుత్ వల్ కి తుమ్ క జో దొరుక్ కెరెదె.

పరలోకుమ్ తెచి ఆతమ్ సొమాస్రుమ్ క ఆస జతిస్ చి కోడు
32 “అంచి ఇదిలిసి మంద జల అంక నంపజలస, తుమ్ బియఁ

నాయ్. కిచొచ్క మెలె, †జోచి రాజిమ్ తె తుమ్ బెద జో తెన్ ఏలుప
కెరి రితి అంచొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి ఉదెద్సుమ్. 33 తుమ్ చ
ఆసుత్ ల్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క జా డబుబ్ల్ క తుమ్ దరుమ్మ్దాస.
పరలోకుమ్ తెచి పోరన్ నే జతి రగుమ్ పాడ్ నే జతి రగుమ్ సెంచెల్
కోడు దొరుక్ కెరనతా. జేఁవ్ సెంచెల్ తె కిచొచ్ తంకమెలె,పాడ్నేజతి,
కేన్ చోరు జా దనుమ్ క పాసి గెచుచ్క నెతిరి, చి కేన్ కీఁవు జాక కంక
నెతిరి. 34తుమ్ కేన్లోకుమ్ తె దనుమ్ సంపాదన కెరన తసెత్ గే, ఒతత్
తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్ ఉచరె తసెత్.

యేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ క తెయార్జా
(మతత్ 24:42-51)

35-36 “పెండిల్ విందు తెంతొ బుల జెతొ కేన్ ఎజొమాని గెరి అనెన్
జెతిస్ క జోచ సేవ కెరస జోచ పాలల్ చెంగిల్ కుంచన దీవు లంబడ
తా, జో అయ్ లె కెవిడ్తె ఉంకయ్ లె కెవిడ్ ఉగడ్ దెంక మెన, రకితె తవుల,
గెద. తుమ్, జలె, దసిస్ తెయార్ జా తా. 37 ఆఁవ్ ఎజొమాని అనెన్

* 12:31 12:31 నెంజిలె ‘జోచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఎదారుద్ మ్ బార్ జతిస్ క ఆస
జాచిజోక గవురుమ్ కెరి బుదిద్ ఇండ’. † 12:32 12:32 లూకా 22:29-30, డీసయ్ లిసి
5:10, 20:4, 6 చి తిమోతిక రెగిడిల్ దొనిన్ నంబర్ ఉతుమ్ 2:12 దెక.
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ఉటట్ అయ్ లె, అంచ సేవ కెరస రితసతె కో చెదొయ్ తా రకితె తిలె,
జోవయింకయ్చెంగిలి. తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్మెంతసిమెలె, ఆఁవ్
అంచిపాలుమ్ కుంచనజోవయింక అనిన్మ్ క వెసడదా,జోవయించి
రిసొజొగుడదెయిందె. 38అనెన్ఆలిస్మ్అయ్ లిరితిసొకుక్కనెంజిలె
కుకుడొవాంసెనెఅయ్ లె,తెదిద్ గడియగెలె కికోదసిస్చెదొద్య్తారకితె
తవుల గే,జోవయింక చెంగిలి!

39 “గని ఏక్ టాలి తుమ్ చెంగిల్ అరుద్ మ్ కెరన. కిచొచ్ మెలె, కేన్
సమయుమ్ క చోరు జెయెదెమెన గెర్ చొ ఎజొమాని కో జలెకు జాన్ తొ
జలె, ‡జోచెదొయితతొత్ ,అనెన్ చోరు జోచి గెరి పెసితిఅవ్ కాసుమ్తతి
రితి గేర్ ములితొ నాయ్. 40జలె, తుమ్ తెయార్జాతా రకితె తంక
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెయిందె”మెనయేసు సంగిలన్.

41 తెదొడి పేతురు “పబు, ఈంజ టాలి §అమ్ కయ్ సంగితసి, గే
ఎతిక్జిన్ చి రిసొ గె?” మెనయేసుక పుసిలన్. 42యేసుపబు జోక,
“పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమాని బార్ జంక జలె, జోచ గేర్ చక
దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంక మెన జో నిసాన నిదానుమ్ చొ గొతిత్
సుదొ కో జవుల? 43జో ఎజొమాని అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జో గొతిత్ సుదొ
జో ఎజొమాని తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె, గొతిత్ సుదొక చెంగిలి. 44 దసిస్
నిదానుమ్ కెర తయెదె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ మెంతసి
మెలె, జో ఎజొమాని అయ్ లె, జోచి ఆసిత్ ఎతిక్చి ఉపిప్రి జో చెంగిల్
రకిలొ గొతిత్ సుదొక అదికారుమ్ దెయెదె. 45 గని జో గొతిత్ సుదొ ఏక్
వేల ఎజొమాని ఆలిస్మ్ కెరయ్ మెన ఉచర, జోచి జత జల అనెన్
మునుస్బోదగొతిత్ సుదల్ క జలెకి,తేర్ బోదగొతిత్ సుదల్ క జలెకి, పెటుక
చి కంక పింక సూరు పియ మచుచ్క దెరెల్, 46 ‘ఎజొమాని ఆజి జెయె
నాయ్’మెనగొతిత్ సుదొ ఉచర నే రకితె దీస్ క, గడియకజోఎజొమాని
ఉటట్ జెయెదెచి,జోక *మొరిసిచచ్ తియడ కెర,జోక †నంప నెంజిలస
‡ 12:39 12:39ఈంజమతెత్లితొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె ‘జోచెదొద్యితతొత్ ,అనెన్’
చి కోడు తయె నాయ్. § 12:41 12:41 ఏక్ వేల సిసుస్ల్ కయ్ పేతురు ఉచరయ్.
* 12:46 12:46నెంజిలెటాలిక ‘కండ గెలెదె’. † 12:46 12:46నెంజిలె ‘నిదానుమ్
నెంజిలసక’.
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సిచచ్ జతిస్ తెజో గలెదె.
47 “జో కిచొచ్ కామ్ కెరుక మెన జోచొ ఎజొమాని తియార అసెస్ గే

కేన్ గొతిత్ సుదొ జానె గని జోచొ ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ కెరె నాయ్
అనెన్జాజరుగ్ కెరుక తెయార్ కిజయెనాయ్గే,జోవయింక ఎజొమాని
గటిట్ఙ పెటయెదె. 48జోచొ ఎజొమానిచి ఇసుట్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే నేన
కెర, పెటిత్ సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్ కేన్ గొతిత్ సుదొ కెరెదె గే,జోక ఎజొమాని
తొకిక్ పెటయెదె. కకక్ దేముడు ఒగగ్ర్ బుదిద్ గే, సెకి గే, ఆసిత్ గే, కిచొచ్ గే
దా తయెదె గే,జోమానుస్ నిదానుమ్ తెన్ జావాడిక కెర పబుచి సేవ
కెరుక అసెస్, చి అమ్ క ‘దసిస్ నిదానుమ్ కెరల్ గే, నాయ్ గె’ జో పబు
దెకెదె. దసిస్, కచి అతిత్ జో ఒగగ్ర్ సొరప్ కెర తయెదె గే, జో మానుస్
అనెన్ లాబుమ్ తెన్ అనెన్ దెంక అసెస్.
యేసు అయ్ లిసి ఎకిక్ సేంతుమ్ కెరయ్ తిసి నెంజె
(మతత్ 10:34-36)

49 “బూలోకుమ్ చి ఉపిప్రి ఆగి సువుక అయ్ లయ్, చి జా ఆగి
అపెప్ లంబ తతిత్ జలె ఆఁవ్ ‘చెంగిల్’ మెన్ తయ్. 50 ఏక్ మానుస్
మాములుమ్ పానిచి బాపిత్సుమ్ నఙనుక జలె, కీసి పానితె డుఙుక
తయెదెగే, దసిస్ ఆఁవ్ సెమల్ తెడుఙమొరుక అసెస్,చిజాపూరిజరుగ్
జతె ఎదక అంచి పెటిట్ కెదిద్ బాద సేడత్సి!

51 “జలె, అంక ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసి మానుస్ల్ తె ఎకిక్
సేంతుమ్ కెరెదె’ మెన తుమ్ ఉచరసు గె? ఆఁవ్ అయ్ లిసి సేంతుమ్
దెయె నాయ్, గని ఆఁవ్ అయ్ లి రిసొ మానుస్ల్ జటుల్ జవుల.
52మెలె, అపెప్ తెంతొ ఎకిక్ గెరి పాఁచ్ జిన్ తిలె, జటుల్ జవుల. దొగుల
ఏక్ జటుట్ జా, తీగల్ ఏక్ జటుట్ జా, దొగులచి ఉపిప్రి తీగల్ విరోదుమ్
జవుల. నెంజిలె, తీగల్చి ఉపిప్రి దొగుల విరోదుమ్ జవుల. 53 దసిస్,
పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి అబొబ్సి విరోదుమ్ జయెదె, అబొబ్స్ చి ఉపిప్రి
పుతుత్ సి విరోదుమ్జయెదె, దువిస్ చిఉపిప్రి అయయ్సిచి,అయయ్స్ చి
ఉపిప్రి దువిసి విరోదుమ్ జవుల, చి సూనుస్ చి ఉపిప్రి అతత్స్, చి
అతత్స్ చి ఉపిప్రి సూనుసి విరోదుమ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
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కాలుమ్ కీసిచి గే చినితిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 16:2-3)

54 యేసు పెజల్ క, “పడమర పకక్ పాని దెతి మబుబ్ అయ్ లె,
‘పాని పెటెదె’, మెన తుమ్ బేగి సంగితసు గెద, కచితుమ్ జరుగ్
జతయ్. 55 పడొత్ దచెచ్న పకక్ తెంతొ వాదు వీరెల్, ‘ఆజి గటిట్ఙ వేడి
కెరెదె’మెనచినితెచి,దసిస్జరుగ్ జయెదెగెద? 56తుమ్ఉపమెనుస్చొ
మానుస్ల్! తుమ్ చినితిస్ క ‘నేనుమ్’ మెంతసు. బుఁయిక చి
ఆగాసుమ్ క దెకిలె కీసి కెరెదె గే చినితసు జలె,ఈంజ కాలుమ్ తె జరుగ్
జతిసి దెకిలె ఈంజ కాలుమ్ క కీసిచి గే చినుక నెతురుస్ గె? చినుక
తెరితసు, గెద”మెన సంగిలన్.

నేరిమ్వయడొత్సొతెన్నేరిమ్జలొసొసేంతుమ్కెరంతిస్ చిటాలి
(మతత్ 5:25-26)

57యేసుఅనెన్ కిచొచ్ బుదిద్ జోవయింకఉచరయ్ లన్మెలె, “తుమ్
కిచొచ్ కెరెల్ చెంగిల్ తయెదె గే, కిచొచ్క చినుస్ నాయ్? 58 తుచి తగు
సూనితొతీరుప్ కెరొస్ తె గెచుచ్క మెన తుక నేరిమ్వయడొత్సొచి తుయి
నేరిమ్ జలొసొ వటెట్ గెతె తిలె పొది, జోవయింతెన్ తుయి సేంతుమ్
జంక దెకను. నెంజిలె, తీరుప్ కెరొసొతె తుక ఒరొగ్ డ తిలె, తుచి తగు
సూనెల్, తీరుప్ కెరొసొ తుక జమానుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె, చి
జమానుల్ తుక జేల్ తె గల దెయెదె. 59 ‡ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, తుయి తుచి సిచచ్చి ఆకర్ కాసు ఎద కి తుయి పూరి తీరుస్ప
కెరె ఎదక, తుక ములుక నెంజె.”
‡ 12:59 12:59 ఈంజ కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, 59. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, తుమ్ చి పాపుమ్ చి రిసొ తుమ్ క నేరిమ్ వయడొత్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
తెన్ తుమ్ చితె కోమదెనె సేంతుమ్ జసు నాయ్ గే,ఈంజ లోకుమ్ చమానుస్ల్ క పరిచచ్ కెర
తీరుప్ కెరి పొదిక, సిచచ్ జసెత్, చి జా సిచచ్చి రునుమ్ చి ఆకర్ చి కాసు ఎద కి పూరి తీరుస్ప
కెరె ఎదక మెలి కోడు, తుక ములుక నెంజె. జాతీరుస్ప కెరుక నెతురుస్చి రిసొజా సిచచ్ కుటెట్
నాయ్. కీసి సేంతుమ్ జంక మెలె, అమ్ చి పాపుమ్ ఒపప్న యేసుక నంపజా పాపుమ్ బుదిద్
ముల జోచి ఇసుట్ మ్ కెరుక దెరుక.
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13
సగుమ్ జిన్ పమాదుమ్జామొరిల్స్ చి రిసొ సంగిలిసి

1 యేసు జేఁవ్ కొడొ సంగిలి సమయుమ్ తిలస సగుమ్ జిన్
జోక, సగుమ్ జిన్ గలిలయుల్ మొరిల్స్ చి రిసొ సంగిల. “జేఁవ్
*గలిలయుల్యెరూసలేమ్ తెదేముడుకబలిదెతెతతికయ్,పిలాతు
అదికారి జోవయింక †కండయ్ లన్, చి జేఁవ్ అరిప్తుమ్ దిలిస్ తె
జోవయించిలొఁయి కలొయ్జలి”మెన సంగిల. 2యేసు జోవయింక
కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఈంజేఁవ్ గలిలయుల్ ఇసి మొర గెలి
రిసొ, తిల గలిలయుల్ చి కంట ఒగగ్ర్ పాపుమ్ చ జవుల మెన
ఉచరసు గె? 3నాయ్, దసిస్ నాయ్, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
గనితుమ్ క కిచొచ్ఆఁవ్సంగితసిమెలె,తుమిపాపుమ్ఇండుకముల
దెంకయ్, నెంజిలె తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె.

4 “నెంజిలె, అమ్ చి యెరూసలేమ్ తె సిలోయము పకక్చి
గోపురుమ్ సేడ గెలి పొది జాచి తెడి తిల అటట్ర జిన్ మానుస్ల్
తెడి తా మొరిల్స్ క ఉచరెల్, అనెన్ యెరూసలేమ్ తె తిల మానుస్ల్ చి
కంట, జేఁవ్ అనెన్పాపుమ్ చజాతిలమెనతుమ్ఉచరసు గె? 5దసిస్
నాయ్ మెన ఆఁవ్ సంగితసి గని, తుమ్ క ముకిక్మ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
సంగితసి మెలె, తుమి పాపుమ్ ఇండుక ముల దెంకయ్, నెంజిలె
తూమ్ కి ఇసిమొర గెతె”మెనయేసు సంగిలన్.

పలితుమ్ నే దిలి అంజూరుమ్ రూక్ చిటాలి
6తెదొడియేసుఈంజటాలిసంగిలన్: “ఎకిక్లొకఏక్అంజూరుమ్

రూకుఅసెస్. తినిన్వెరుస్ల్జలిజోరూకుజోచిదాచతోటతెరోవఅసెస్.
జలె, జో ఎజొమాని ‘జా రూక్ తె పండుల్ అసిత్ కిచొచ్గె. దొనిన్ కోడిందె’
మెనరూక్ తెఅయ్ లె, ఎకిక్ పండు కినాయ్. 7తెదొడిజాతోటక దెకితొ

* 13:1 13:1 గలిలయుల్ మెలె, గలిలయపాంతుమ్ చయూదుల్. † 13:1 13:1
గలిలయుల్ తె సగుమ్ జిన్, బెరె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క
ఉదడుక ఉచర కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెరె తిల. ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అమ్ చి
పబుతుమ్ క అలల్ర్ దెతతి’మెనఉచరయ్ పిలాతు కండయ్ లన్.
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గొతిత్ సుదొక ఎజొమాని,ఈందె,పండుల్ చజకోడుకమెన ‡తినిన్ వెరుస్ల్
జలి ఆఁవ్ జెతసి, గని కేన్ పండు కి దెరె నాయ్. ఈంజొ రూకు కండ
గెలు. ఆరి ఈంజటాన్ క పాడ్ కెరయ్”మెలన్. 8జో ఎజొమాని దసిస్
సంగితికయ్, జా తోట రకితొసొ, “బాబు, ఏసుమ్ జవుస్ దెకుమ.
రూకుక మతిత్ వెగవ కెర, సొవును సువ దెకిన్ దె, 9పోరుమ్ క పండుల్
దెరెల్ రూకు తవుస్, నే దెరెల్, కండ గెలుమ”మెలన్.

సోగ టీఁవ్ క నెతిరిల్ తేర్ బోదక విసాంతి దీసియేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
10జలె, ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి,యేసు సబగేరిబోదన కెరె తతికయ్,

11బూతుమ్చిరిసొచిజబుబ్ తిలితేర్ బోదఒతత్ తిలన్. జాతేర్ బోదక
జా జబుబ్ జా అటట్ర వెరుస్ల్ జా తిలి. జా కుబిడ్ జా, వంపొ జా ఎదగ్రె
టీఁవ్ క నెతె. 12 జలె, యేసు జాక దెక కెర, “పాసి జె” మెన జాక
బుకారా కెర, “అమమ్, తుచి జబుబ్ తెంతొ చెంగిల్ జా అసిస్స్” మెన
సంగ, 13 జేఁవ్ క చడిల్ బేగి సోగ జా టీఁవిలన్, అనెన్ దేముడుచి
గవురుమ్ సంగిలన్.

14 గని సెలవ్ కడనిల్ దీసి జా తేర్ బోదక చెంగిల్ కెరిల్ రిసొ జేఁవ్
యూదుల్ చి జో సబగేర్ చొ అదికారి కోపుమ్ జా, పెజల్ క, “సతత్రెకక్
మానుస్ల్ కామ్ కెరి రిసొ సొవువ్ పొదుల్ అసిత్. తుమ్ క జొరొజ్ల్ గట
తిలె, సెలవ్ కడనిల్ దీస్ నాయ్, గని తిల సొవువ్ పొదుల్ తె జా” మెన
సంగిలన్. 15 దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్ మెలె, “తుమ్ ఉపమెనుస్చ, సెలవ్ దీస్ కామ్ కెరుక నెంజె
మెంతసు, గనిసెలవ్ కడనిల్ దీసి కి తుమ్ చబెయిలల్ కిగాడెద్ల్ కి కిచొచ్
సొముమ్ల్ జలెకి యిప జేఁవ్ పాని పింక మెన గడెడ్ ఉదడ నెసు నాయ్
గె? దసిస్ కెరసు, గెద. 16 జలె, ఈంజ తేర్ బోద, అమ్ యూదుల్ చి
అబాహామ్ చిసెకుమ్ చితేర్ బోదక సయ్ తాన్బంద,అటట్ర వెరుస్ల్జా
‡ 13:7 13:7 యేసు తినిన్ వెరుస్ల్ బుల బుల బోదన కెరె తిలన్, జొరొజ్ బాదల్ తిల
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్, గని ఒగగ్ర్ బుదిద్ పలితుమ్ జేఁవ్ పెజల్ తె నే దెరిల్ రితి తిలి,
చి “తుమ్ చి బుదిద్ నే మారుస్ప జలె, తుమ్ చి పాపుమ్ నే ములిలె, చెంగిల్ బుదిద్పంటొ నే
దెరెల్, తుమ్ చి సిచచ్ వయితె”మెనఈంజటాలి తెన్జాగర సంగితయ్.
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అసెస్. జలె, తుమ్ చ సొముమ్ల్ క సెలవ్ కడనిల్ దీసి యిపుక జతయ్
జలె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి ఈంజ తేర్ బోదక బందిలిస్ తెంతొ
ఇనెన్క యిప, విడద్ల్ కెరుక అనెన్ ముకిక్మ్ నాయ్ గె?” మెనయేసు
సంగితికయ్, 17జోక ‘తపుప్ కెరయ్’మెనఉచరల్స ఎతిక్జిన్ ‘అమ్ చి
తపుప్’ మెన లాజ్ జల చి, జోచి అతిత్ జరుగ్ జల వెలెల్ల కమొ ఎతిక్చి
రిసొ పెజల్ ఎతిక్ సరద్సంతోసుమ్జా గెల.
దేముడుచి రాజిమ్ క చి సొరుస్ గిడడ్క సంగిలి టాలి
(మతత్ 13:31-33;మారుక్ 4:30-32)

18జో జరుగ్ కెరిల్స్ క పెజల్ దసిస్ సరద్సంతోసుమ్ జతికయ్, యేసు,
“దేముడుచి రాజిమ్ కీసి జతయ్ గే ఉచరుమ. జాక కిచొచ్ టాలి
ఉచరుమ? 19ఈందె,సొరుస్ గిడడ్క జలిస్ చిరితిజతయ్. ఏక్మానుస్
సొరుస్ గిడడ్ ఆన, జోచి పటట్య్ రోవిలన్, చి మొకక్ వడడ్ రూకు జా
గెలన్, చి జేఁవ్ చ కొముమ్ల్ తె పిటట్ల్ గూడల్ బంద జిల” మెన §టాలి
బెదవ సంగిలన్.
పులయ్ తి పీట్ చి రిసొచిటాలి
(మతత్ 7:13-14,21-23)

20 ఒతత్ తెంతొ యేసు అనెన్క్ కోడు పుస *కిచొచ్ టాలి సంగిలన్
మెలె, “దేముడుచి రాజిమ్ క కిచొచ్ అనెన్క్ టాలి ఉచరుమ?
21 ‘పోడియొ కెరి పీట్ ఎతిక్ పొంగుప జా పులుస్’ మెన, ఏక్
తేర్ బోద తీనడి పీట్ తె పులయ్ తి పీట్ గలిలి. గల జా పాకుమ్
పులితి రితి తిఁయ దిలి, చి జా పులయ్ తి పీట్ ఇదిలిదిల్ జలెకి.
§ 13:19 13:19ఈంజటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమిమొదొల్ క తొకిక్జిన్మానుస్ల్ తిలెక,జారాజిమ్వడెడ్దె, చి ఆకర్ క ఒగగ్ర్ జిన్ జేఁవ్ తె
బెదతవుల,చిపిటట్ల్ రూక్ తెగూడల్బందిలిసిఅమ్ఉచరెల్,జారాజిమ్ తెబెదిలమానుస్ల్ క
జారాజిమ్నీడ, చెంగిల్ తతిటాన్, దిలి రితి జయెదె. * 13:20 13:20ఈంజటాలితె
దొనిన్ ఉచరుక జయెదె. తొలితొతొకిక్జిన్జారాజిమ్ తెతిలె కి, పడొత్ తిరీమ్తిరీమ్ఒగగ్ర్ జిన్
జా రాజిమ్ తె బెదితిసి ఉచరుక జయెదె. పడొత్ జా ఓసుత్ కీసి జా కలొయ్ లి పీటుట్ చి రూపుమ్
జేఁవ్ చి వాసెన గటక మారుస్ప కెరెదె గే, దసిస్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్
ఒగగ్ర్ జిన్ కమారుస్ప కెరెదె, చిజోవయించి బుదిద్కమారుస్ప కెర చెంగిల్ కెరెదె.
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జా కలొయ్ లి పాకుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్ పుల, ఒగగ్ర్ జా గెలి” మెన
సంగిలన్.
పరలోకుమ్ తె పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొచిబోదన

22జేఁవ్పొదులెయేసు †యెరూసలేమ్ తెగెచుచ్కమెనపయానుమ్
గెతె తిలన్. జలె, వటెట్ అనెన్ ఒగగ్ర్ పటన్లె గఁవివ్లె గెలన్. 23 జేఁవ్
పొదులె కో గే జోక కిచొచ్ మెన పుసిలన్మెలె, “పబు,పాపుమ్తెంతొ
రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ తె గెతస తొకిక్జిన్ జవుల గె?” మెన
పుసిలన్, చియేసు ఒతత్ తిలసక, 24 “పరలోకుమ్ చి గుముమ్మ్ ఇరుక్
జయెదె. జాఇరుక్ గుముమ్మెతుమ్పెసితి రితి ‡దొరుక్ జలిసి కెరనుక
దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా గుముమ్మె పెసుక మెన ఒగగ్ర్ జిన్ ఉచరెల్ కి,
జోవయింతె ఒగగ్ర్ జిన్ నెతిరి.”

25 “పరలోకుమ్ క ‘గేరు’ మెనుమ. జో గేర్ చొ ఎజొమాని ఉటట్
తెదొడ్ క కెవిడ్ డంక దెయెదె, చితెదొడ్ క తుమ్జా కెవిడ్ ఇతత్ల్ తొబయిలె
టీఁవ ఉంకవుక దెర, ‘పబువ, అమ్ క కెవిడ్ ఉగడ్ దె’ మెంతె, చి జో
తుమ్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెయెదె మెలె, ‘తుమ్ కేనె తెంతొచ గే నేని’
మెనెదె.§ 26 తెదొడ్ క తూమ్ కిచొచ్ మెంతె మెలె, ‘తుచి తెన్ బెద
అనిన్మ్ కయ్ లమ్ పిలమ్, చి అమ్ చి వీదులె తుయి బోదన కెరల్ది’
మెంతె, 27 గని జో తుమ్ క కిచొచ్ మెనెదె మెలె, ‘నాయ్, తుమ్ కేనె
తెంతొ జెతసు గే నేని. తుమ్ క కచితుమ్ నేని. తుమ్ గార్ కమొ
కెరల్సొఅంచితెంతొదూరిఉటట్ గెచచ్’మెనెదె. 28జలె,అమ్ చపూరుగ్ ల్
అబాహామ్, ఇసాస్కు, యాకోబు తెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిల
పూరుగ్ మ్ చజోచిరాజిమ్ తెపరలోకుమ్ తెతిలిసితుమ్తెదొడ్ కదెకితె,
గని తుమి ఒతత్ పెసుక సెలవ్ తయె నాయ్ చి రిసొ ఏడుకుడు జసెత్,
దంతొ చపల్న్ తె తసెత్. 29 తుమ్ నంప నెంజిలస ఒతత్ పెసుస్ నాయ్,
గని తూరుప్ పకక్ తెంతొ, పడమర పకక్ తెంతొ,ఉతత్ర పకక్ తెంతొ చి
† 13:22 13:22 9:51, 53 దెక. ‡ 13:24 13:24 బారికుల్ 4:12, 16:31,
యోహాను 3:15, 16 చి లూకా 10:25-28. § 13:25 13:25జానె. జేఁవ్యూదుల్
జవుల చి “అమ్ కయ్ రచచ్న దొరుక్ జయెదె. ఆమి పరలోకుమ్ తె గెచుచ్మ్ దే” మెన జేఁవ్
ఉచరెల్ కి జేఁవ్ నంపనెంజిలి రిసొ దసిస్ సంగితయ్.
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దచెచ్న పకక్ తెంతొ యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జా కెర,
దేముడుచి పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె వెస, జో తెన్ అనిన్మ్ కవుల.
30 అనెన్, అపెప్ పడొత్ జలస జా అగెగ్ జవుల, చి అగెగ్ జలస *పడొత్
జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యేసుక పరిసయుయ్ల్ బియఁడ ఉదడుక ఉచరిల్సి
(మతత్ 23:37-39)

31 జయి గడియయ్ పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుతె జాఁ కెర
జోక కిచొచ్ మెల మెలె, “తుయి కేనెగె వేరతె గో. హేరోదు అదికారి
తుక మారుక ఉచరయ్” మెల. 32 జేఁవ్ దసిస్ మెంతికయ్, యేసు
జోవయింక, “తుమ్ గెచచ్, జో †నకొక్ రితొ మానుస్క కిచొచ్ మెన
మెలె, ‘ఈందె, ఆజి చి కలిక ఆఁవ్ బూతల్ క ఉదడత్సి చి, జబుబ్ల్
తిల మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరసి చి, పేర్ క అంచి కామ్ పూరి జయెదె.
33 జలెకి, ఆజి కలికచి పేర్ క ఆఁవ్ అంచి పయానుమ్ గెచచ్ గెచచ్
యెరూసలేమ్ తె పాఁవుక అసెస్. మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగితొ
మానుస్ యెరూసలేమ్ క వేర టాన్ తె మొరుక బెదె నాయ్’ మెన జోక
తుమ్ సంగ”మెన పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

34 తెదొడి యేసు కీసి జలన్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్ చ, అమ్ చి
యెరూసలేమ్ చమానుస్ల్! అమ్ తెదయ్ ల కబుర్ ఆనల్సక చి బోదన
కెరల్సక పతల్ గలమారసు! కిచొచ్ పమాదుమ్తుమ్ క నే లయితి రితి
కుకిడి జాచ పిలల్ల్ క రెపప్ల్ తెడి కీసి ముదొద్ కెరన తయెదె గే, దసిస్,
ఆఁవ్ తుమ్ క కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్ కెరంతి రితి తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్,
గని తుమ్ నెసిలదు. 35ఈందె, తుమ్ చి గేర్ కో నెంజితె రితి తుమ్ క
* 13:30 13:30జాకాలుమ్ కఅగెగ్చబూలోకుమ్గెచచ్వ గెల కెర,ఎతిక్అదికారుమ్తిలొ
దేముడు నొవి బూలోకుమ్ జరుగ్ కెరెదె, చి రచిచ్ంచుప జల పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదిల
జోచయ్ జల మానుస్ల్ తెన్ జియెదె, డీసయ్ లిసి 21:1-8, చి జోవయింతెన్ బెద ఏలుప
కెరుల, లూకా 22:29-30. † 13:32 13:32 ‘నకొక్ రితొమానుస్’ మెలె, జోక తెలివ్చ
మోసిమ్ కెర ఉదెద్సుమ్ లు తవుల. పడొత్ యూదుల్ తెన్ ఇదిల్ దకిలొ రితొ నిసాక్రుమ్ జలొ
మానుస్క దసిస్మెనుల. జెతె. జోహేరోదు అదికారి జయెదె, గనిజోచి బుదిద్కయ్యేసు దసిస్
సంగితయ్.
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తూమిముల దెసెత్. అనెన్ అపెప్ తెంతొమొదొల్ కెర ‡‘పబుచినావ్తెన్
జెతొసొక జెయియ్! జెయియ్!’ మెన తుమ్ కేక్ గలిత్ దీసి ఎద అంక అనెన్
దెకుస్ నాయ్మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.” మెనయేసు
సంగిలన్.

14
విసాంతిదీసిఅతొత్ చటొట్ పులతిలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

1-2అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, సెలవ్ *కడ దీసి, అనిన్మ్ క మెన
యేసు పరిసయుయ్ల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొచి గెరి గెచచ్ తతికయ్, అతొత్
చటొట్ పుల తిలొమానుస్ ఎకిక్లొ యేసుచి మొకెమ్ తిలన్, చి “యేసు
కిచొచ్ కెరెదె గే దెకుమ” మెన ఒతత్ తిల మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్ చెంగిల్ దెకితె తిల. 3 జలె, జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి మెనుస్తె
తిలి జోవయించి ఉపిప్ర్ చి కుసిస్దుమ్ యేసు జాన కెర, జోవయింక,
“సెలవ్ కడనిల్ దీసి జబుబ్ తిలసక చెంగిల్ కెరుక అమ్ చిమోసేచి అతిత్
దేముడు దిలిఆగన్ల్తెన్బెదితయ్గేనాయ్? గె? తుమ్సంగ”మెన
పుసిలొ. 4 గని జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ తుకెల్ తిల. తెదొడి జో అతొత్ చటొట్ పుల
తిలొమానుస్కయేసుపాసిబుకారా కెరజోకచెంగిల్ కెర “గో”మెలన్.

5 తెదొడి యేసు జేఁవ్ పండితుల్ క అనెన్ కిచొచ్ పుసిలన్ మెలె,
“తుమ్ చి తెన్ ఎకిక్లొక పుతుత్ స్ జలెకు, బెయిలు జలెకు తిలె, జో
పుతుత్ స్ జలెకు బెయిలు జలెకు సెలవ్ కడనిల్ దీసి కుండితె సేడ తిలె,
జయియ్ దీసి, సెలవ్ కడనిల్ దీసి జలెకి, బేగి జోకజా కుండితె తెంతొ కడె
‡ 13:35 13:35 ఈంజ కోడు ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ తొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొక సంగితి కోడు. * 14:1-2 14:1-2 యూదుల్ చి అలవాట్ తెన్, సతత్రెకక్
సతుత్ దీసల్ కిచొచ్ కామ్ నే కెరె దేముడుక జొకరి దీస్. విసాంతి దీసి-తెలుగు. ఎతిక్ సెనవ్ర్
యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసిజయెదె. జాదీసిజోవయించసబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచి
కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన
నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
సంగిలిస్ కయూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్ పెజల్ కజాడు వయడిల్ రితి కెర కామ్నే కెరిస్ చి రిసొ
ఒగగ్ర్ ఆగన్ల్ అఁవివ్ ఉచర అసిత్. ఇనెన్, దొనిన్ ఎనున్లు కోడిల్స్ క ‘కామ్’మెన నింద కెరతి.
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నాయ్ గె? కడెదే, గెద” మెలన్. 6 ‘జో సంగిలిసి సతిత్మ్’ మెన జేఁవ్
కిచొచ్ జబాబ్ దెంక నెతిరల్.
గవురుమ్ నే ఉచరంతిస్ చి రిసొచి కోడు

7 జలె, జా అనిన్మ్ క జో పరిసయుయ్డు బుకారల్సతె సగుమ్ జిన్
వెసుక మెన గవురుమ్ చ టానుల్ నిసాన, యేసు జోవయింక ఇసి మెన
ఏక్ టాలి సంగిలన్. 8 “కో జలెకు తుమ్ చితె కకక్ జలెకు పెండిల్
విందుతె బుకారెల్గిన,విందుతెఅయ్ లొసొతుయిగవురుమ్ చిటాన్ తె
వెసు నాయ్, నెంజిలె తుచి కంట వెలొల్ మానుస్క జో బుకారా తిలె,
9 జో వెలొల్ మానుస్ అయ్ లె, తుక చి జోక బుకారొల్సొ తుచితె జాఁ
కెర ‘ఈంజొ మానుస్క జా టాన్ దేసు’, మెన సంగిలె, తుయి లాజ్
జా ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి టాన్ తె తుయి తిరీమ్ గెచచ్
వెసిసెత్. 10 తుక కో జలెకు బుకారెల్, ఎతిక్చి కంట తొకిక్ గవురుమ్ చి
సొడిచి టాన్ తె గెచచ్ వెసు, చి తుక బుకారొల్సొ అయ్ లె తుక ‘మిత,
అనెన్ చెంగిల్ తె వెసు’, మెన సంగిలెగిన, జా విందుక తుచి తెన్ వెస
తిల ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ తుయి గవురుమ్ జసెత్. 11 కిచొచ్క మెలె, కో
జోవయింక జొయియ్ గవురుమ్ కెరనెదె గే, దేముడు జోవయింక దాక్
కెరెదె, గని కోజోవయింకజొయియ్దాక్ కెరనెదె గే, దేముడుజోవయింక
వెలొల్ కెరెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
విందుల్ తెముకిక్మ్ క కకక్ బుకారుక గేయేసు సంగిలిసి

12 తెదొడి జా అనిన్మ్ క బుకారొల్ పరిసయుయ్డుక యేసు, “తుయి
మెదెద్న్ చి జవుస్ సంజెచి జవుస్ అనిన్మ్ క మానుస్ల్ క బుకారుక
ఉచరెల్, ముకిక్మ్ క మితరుద్ ల్ క జవుస్, బావొదింసిక జవుస్, తుమ్ చ
బందుగుల్ క జవుస్, నెంజిలె అనెన్ సొమాస్రుల్ క జవుస్ బుకారా
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, †జేఁవ్ జోవయించ అనిన్మ్ తె తుమ్ క అనెన్
బుకారుక జోవయింక సెకి అసెస్, చి తుమ్ క జేఁవ్ బుకారెల్, ఈంజయ్
† 14:12 14:12 అనెన్క్ అరుద్ మ్ కి ఇనెన్ ఉచరుక జయెదె. కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క అనెన్
బుకారుక సెకి తిలసక బుకారెల్ గని నెంజిలమానుస్ల్ క నాయ్మెలెగిన,జా కిచొచ్ ఒగగ్ర్ పేమ?
మతత్యి 5:46, 6:2-4, 16-18 దెక.
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లోకుమ్ తె తుమ్ చి బవుమానుమ్ సంగుక తసెత్. 13తుమ్ ‡అనిన్మ్ క
మానుస్ల్ క బుకారుక మెలె, కకక్ బుకారా మెలె, బీద సుదల్ క,
మొండివొమానుస్ల్ క,సొటట్ మానుస్ల్ క, గుడిడ్ మానుస్ల్ క, చి 14జేఁవ్
తుమ్ క అనెన్ బుకారుక నెతిర్ తస్ చి రిసొ తుమ్ క చెంగిల్ జయెదె.
కిచొచ్క మెలె, సతిత్మ్ ఇండిలస అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్తి పొదిక తుమ్ క
ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుబవుమానుమ్దెయెదె”మెనయేసు
సంగిలన్.
వెలిల్ విందుచి టాలి
(మతత్ 22:1-10)

15జా అనిన్మ్ క యేసు తెన్ వెస తిలొ మానుస్ ఎకిక్లొ జోచి జా
కోడు సూన కెర, “దేముడుచి రాజిమ్ తె, కో జో తెన్ బెద అనిన్మ్
కవుల గే, జోక ఒగగ్ర్ చెంగిలి!” మెలన్. 16 యేసు టాలిక కిచొచ్
మెలన్ మెలె, “ఏక్ మానుస్ వెలిల్ విందు తెయార్ కెర, ఒగగ్ర్ జిన్ క
బుకారల్న్. 17 జలె, విందు వంటితి సమయుమ్ జా అయ్ లి పొది,
‘తుమ్ జా, విందు తెయార్ జా అసెస్’ మెన బుకారల్ సుదల్ క సంగు
మెన ఎజొమానిజోచొగొతిత్ సుదొక తెదయ్ లన్. 18గని జేఁవ్ బుకారల్స
ఎతిక్జిన్ ఎకిక్ బుదిద్ జా,జోవయింతెఎతిక్మానుస్ జెంక నెతిరిమెల.
జోవయింతె తొలితొచొ జో ఎజొమాని తెదయ్ లొ గొతిత్ సుదొక, ‘ఆఁవ్
బుఁయిగెనఅసిస్,చిజాదెకుకమెనగెచుచ్క అసెస్. దయకెర,ఆఁవ్నే
జెతిసి చెమించుప కెరు’మెలన్. 19పడొత్ అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్పాఁచ్ జతల్
బెయిలల్గెనఅసిస్చి,జేఁవ్చెంగిల్కామ్కెరుల గెనాయ్మెనదెకుక
గెతసి. దయ కెర, ఆఁవ్ నే జెతిసి చెమించుప కెరు’ మెలన్. 20 పడొత్
అనెన్కొల్ , ‘ఆఁవ్ అపెప్ పెండిల్ జలయ్ చి, జాకయ్ ఆఁవ్ జెంక నెతిరి’
మెలన్.

21 “జాకయ్ జో గొతిత్ సుదొ ఎజొమానితె అనెన్ ఉటట్ జా కెర, జేఁవ్
మానుస్ల్ సంగిలిసి ఎతిక్ జో ఎజొమానిక సంగిలన్, చి జో ఎజొమాని
ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జా, జోచొ గొతిత్ సుదొక, ‘తుయి బేగి గో, చి పటున్మ్ చ
‡ 14:13 14:13 నెంజిలె ‘విందుతె’.
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వీదులె వటెట్లె కో బీద సుదల్, మొండివొమానుస్ల్, గుడిడ్ మానుస్ల్ చి
సొటట్ మానుస్ల్ తవుల గే,జోవయింకఅంచి విందుతె కడఆను’మెన
సంగిలన్. 22 సంగితికయ్, జో దసిస్ గెచచ్ దసిస్ కెర, అనెన్ జా కెర
ఎజొమానిక బాబు, తుయి సంగిల్ రితి కెర అసిస్, గని విందుతె అనెన్
టాన్అసెస్,మెలన్, 23జోగొతిత్ సుదొకఎజొమానిఅనెన్,జలె,పటున్మ్
ఒతత్ల్ తొచి బయిలె తుయి గెచచ్ ఒతత్చ వటెట్లె కో తిలె, ఏడెల్ చి తెడి
కో బిచిచ్మ్ నఙితస జవుస్ వెస తిలె, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క బలవంతుమ్
కెర కడ ఆను. అంచొ గేరు §బెరుకయ్మెలన్. 24జలె, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ తొలితొ బుకారల్సచ రిత జల మానుస్ల్ తె
కో కి *అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయి నాయ్.” మెన యేసు
సంగిలన్.
యేసు సిసుస్డు జంక కో ఉచరెల్, చెంగిల్ ఉచరుక
(మతత్ 10:37-38)

25 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె గెతి రిసొ వటెట్ గెతె తతికయ్,
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జో తెన్ బెద గెతె తిల. తతికయ్, యేసు పసుల
జోవయింక, 26 “అంచొ సిసుస్డు జంక మెన కో అంచితె జెయెదె
గే, అంక పేమ కెరి కంట అబొబ్స్ క, అయయ్స్ క, తేరిస్క, జోవయించ
బోదల్ క, అనన్సీంసిక, అపప్సీంసిక చి జోకయ్ తొకిక్ పేమ నే కెరెల్,
నెంజె. 27జోచి సొంత †సిలువ వయన, కో అంచి పటిట్ జెయె నాయ్
గే,జో, అంచొ సిసుస్డు జంక నెతె.

28 “తుమ్ చితె కో జలెకు ఉపిప్ర్ గేర్ బందుక ఉచర తిలె, జా
పూరి బందితి రిసొ డబుబ్ల్ సరిపుచుప జయెదె గే నాయ్ గే దెకుక
మెన, లెకక్ కెరుక మెన వెసెదె. 29 జో తొలిల్తొ జా లెకక్ నే కెరె జా

§ 14:23 14:23 నెంజిలె బెరుక. 24. తుక ఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె, జేఁవ్ ఆఁవ్ తొలితొ
బుకారల్ మానుస్ల్ తె కో కి అంచి విందు కంక ఆఁవ్ సెలవ్ దెయి నాయ్ మెన జో ఎజొమాని

సంగిలొ మెన యేసు టాలి సంగిలన్. * 14:24 14:24 యేసు దెతి విందు కిచొచ్
మెలె, పరలోకుమ్ తెచి విందు మెలి రితి మెలె, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్
అదికారుమ్తిలొదేముడు తెన్యేసు తెన్ జితిసి. † 14:27 14:27 లూకా 9:23 దెక,
అనెన్ జా 9:23 కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
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ఉపిప్ర్ గేర్ చి పునాది గలిలె పడొత్ డబుబ్ల్ సరిపుచుప నే జతిస్ చి
రుజుజ్ పడొత్ దెకపూరి బందుక నెత ముల దిలె, దెకితస ఎతిక్జిన్ జోక
ఆఁసుల. 30 ‘ఈంజొమానుస్ ఉపిప్ర్ గేర్ బందుక మొదొల్ కెరొల్ , గని
పూరి బందుక నెత్’మెన ఆఁసుల.‡

31 “అనెన్, ఏక్ రానొ అనెన్కొల్ రానొచి ఉపిప్రి యుదుద్ మ్ కెరుక
ఉచరయ్. ఈంజొరానొకదెసుస్ వెయిల్ జిన్సయ్ నుయ్మ్సుదల్తిలె,
గని జో అనెన్కొల్ రానొక విసెస్క్ వెయిల్ జిన్ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ తిలె,
ఈంజొతొకిక్ సయ్ నుయ్మ్ తిలొసొతొలితొ వెస, ‘జోఅనెన్కొల్చి ఉపిప్రి
జీనుక సెకి అసెస్ గే, నాయ్ గె’ మెన ఉచరెదె. 32 ‘జీనుక సెకి నాయ్’
మెన డీసిలె, ఈంజేఁవ్ జోక దూరి తా పాసి నే జతె అగెగ్, ‘అమ్ కటుట్
జమ. తుమ్ క అమ్ కిచొచ్ దెంక గే తుమ్ సంగ’మెనఈంజొరానొజో
అనెన్కొల్ రానొక కబుర్ తెదయెదె.§

33 “దసిస్, తుమ్ చితె కో జోక తిలిసి ఎతిక్ ములె నాయ్ గే, అంచొ
సిసుస్డు జంక నెతె”మెనయేసు సంగిలన్.
కామ్ క నెంజిలి లోన్ చి కోడు
(మతత్ 5:13;మారుక్ 9:50)

34 “లోన్ చెంగిల్ అసెస్, గని లోన్ చి కారు గెలెగిన, జా లోన్ కీసి
అనెన్కారు జయెదె? జయెనాయ్. అనెన్ 35జాకారు గెలిలోన్ క ‘ఎరు’
మెన బుఁయెయ్ సువుక కి కామ్ క నెంజె. ఆరి వెంట గెలుక జయెదె.
సూన్ త కంగొడ్ కకక్ తిలె, సూన్ తు!”

15
నెస గెలిమెండపిలల్చి టాలి
(మతత్ 18:12-14)

‡ 14:30 14:30ఈంజటాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘అంచొ సిసుస్డు జంక ఉచరెల్, ఆకర్
ఎదఅంచికామ్ కెర కేడవుక తుమ్ క సెకి అసెస్ గేనాయ్గేతుమ్చెంగిల్ఉచర’మెనయేసు
సంగితయ్. § 14:32 14:32 ఈంజ టాలిచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘అంక దొరుక్ జలి
సేవ నే కెరెల్ ఓడుప జసెత్ గే నాయ్ గే తుమ్ చెంగిల్ ఉచర’మెనయేసు సంగిల్ రితి జతయ్.
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1 ఏక్ సుటుట్ *సిసుత్ నఙిత సుంకరుల్ చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన
యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకితఅనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచిబోదన సూనుక
మెన పాసి జెతె తిల, చి 2 పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స దెక కెర, “ఈంజొ మానుస్ పాపుమ్ సుదల్ బెదవన
జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కతయ్” మెల. 3జాకయ్ జోవయింక ఈంజ
టాలియేసు సంగిలన్. ఇసి జతయ్: 4“తుమ్ తె,మెనుమ, ఎకిక్లొక
పుంజెక్ మెండల్ తిలె, చి జోవయింతె ఏక్ నెస తిలె, జేఁవ్ తిలి
బయిలె తిల ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్ క ముల దా కెర,జో నెస తిలొ
మెండపిలల్ చజనుక గెచెచ్దె. 5 గెచచ్ చజ, డీసిల్ బేగి సరద్సంతోసుమ్
జా కందిగోడొ కెరన 6 గెరి దెరన జెయెదె, అనెన్, గోతుసుదల్ క చి పాసి
గెరల్ చ మానుస్ల్ క బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్ తె తుమ్ బెద.
కిచొచ్కమెలె,నెసతిలిఅంచిమెండపిలల్ అనెన్దొరుక్జాఅసెస్’మెనెదె.
7 దసిస్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తుమ్ చి తెన్ పుంజెక్
మెండల్ తెఏక్ నెస తిలె,జాఏక్అనెన్ దొరుక్ జలె కీసి సరద్సంతోసుమ్
జసెత్ గే,దసిస్,పుంజెక్జిన్మానుస్ల్ తెఏక్తకుపుంజెక్ జీన్ ‘పాపుమ్
సుదల్ నెంజుమ్’ మెన ఉచరనల్స తిలె, గని అనెన్కొల్ జో కెరల్ పాపల్
చినన దుకుమ్జాపాపుమ్ముల దిలె, జేఁవ్ ఏక్ తకు పుంజెక్ జిన్ చి
రిసొచి కంట జోవయించి పాపుమ్ ముల మారుస్ప జలొసొచి రిసొ
పరలోకుమ్ తె ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జవుల.
నెస గెలి వెండి కాసుచి టాలి

8 “అనెన్క్ టాలి ఉచరుమ. ఏక్ తేర్ బోదక దెసుస్ †వెండి కాసుల్
తిలె, జోవయింతె ఏక్ సేడ గెలె, జా కిచొచ్ కెరెదె? దీవు లంబడ, గేరు
వడడ్వ, జా డీసెత్ ఎదక సరిగా చజెదె, గెద! 9 జలె, జా డీసిలె, బేగి
జేఁవ్ చ గోతుసుదల్ క చి జేఁవ్ చి గేర్ క పాసి తిల గెరల్ చ మానుస్ల్ క
బుకారా కెర, ‘అంచి సంతోసుమ్ తె తుమ్ బెద. కిచొచ్క మెలె, నెస
తిలి అంచి వెండి కాసు అనెన్ డీస అసెస్’ మెనెదె. 10 దసిస్, తుమ్ క
* 15:1 15:1 ‘సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ ’ చి ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెలిస్ చి అరుద్ మ్ క 5:30చి
ఎటొట్ చజాచి కచకొడొదెక. † 15:8 15:8జాదేసిమిఏక్ వెండికాసు కెదిద్ విలువ జయెదె
మెలె, ఏక్ దీసిచి కూలిచి ఎదిలి డబుబ్ల్.
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ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, కో జలెకు ఎకిక్లొ కి జో కెరల్ పాపల్ చినన
దుకుమ్ జా పాపుమ్ బుదిద్ ముల దిలె, పరలోకుమ్ తె దేముడుచ
దూతల్ సరద్సంతోసుమ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
నెస గెలొపుతుత్ స్ చి రిసొచిటాలి

11 తెదొడి యేసు అనెన్, “ఏక్ మానుస్క దొగుల పుతత్రుల్ తిల.
12 జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తె దకిలొ పుతుత్ సి అబొబ్స్ క ఇసి మెన సంగిలొ.
‘ఓ బ, తుచి ఆసిత్తె అంక జెతి వాట అపెప్ దె’ మెలన్. జలె, జో
అబొబ్సి జోచి ఆసిత్క దొనిన్ వాటల్ కెర, జేఁవ్ దొగుల ఎకెక్కల్క జెత
వాటల్ జోవయింక వంట దిలన్.

13 “జలె, ఒగగ్ర్ దీసల్ నే గెతె అగెగ్, జో దకిలొ పుతుత్ సి జోచి వాట
సామనుల్ ఎతిక్ కి ‡బెదవన కెర, ఏక్ దూరి దేసిమి గెచుచ్క మెన బార్
జలన్. జా దూరి దేసిమి గెచచ్ తా, ఈంజొ కిచొచ్ కెరల్న్? బుదిద్ నెంజిల
కమొతె జోక దిలిసి ఎతిక్ పాడ్ కెర గెలన్. 14జాపూరి కేడిత్కయ్, జా
దేసిమివెలిల్ గార్జాగెలి,చిజింకఅలల్ర్జలన్. 15జింకఅలల్ర్జా,జా
దేసిమ్ చొమానుస్ ఎకిక్లొతె కామ్ నఙనుక గెలొ, చి ‘అంచ అండుల్
కతిస్ తె గెచచ్ జేఁవ్ క రకుక్’ మెన కామ్ దిలన్, చియూదుల్ తెన్ జా
కామ్నిసాక్రుమ్ చిజలెకి, కెరల్న్.§ 16జలెచూబమమ్కజోఉబెడొ కీసి
జలొమెలె,జేఁవ్అండుల్ *కతిసిజో కిసరద్ తెన్ కతొ, గనిజోకకోదెతి
నాయ్.

17 “దసిస్, జోక కొవ్ ని నాయ్, తోడు నాయ్ చి రిసొ సగుమ్ దీసల్
గెతికయ్,జోకబుదిద్ అయ్ లి,చికిచొచ్మెనఉచరనల్న్మెలె, ‘అబొబ్చ
గొతిమానుస్ల్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అసెస్, గని ఆఁవ్ పుతుత్ సి
ఇనెన్ చుకమొరగెతసి. ఈంజఅలల్ర్ఆఁవ్ కిచొచ్క సేడుక? 18అబొబ్తె
గెచిచ్ందె, చి ఓ బ, దేముడుక అనెన్ తుక విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్
పాపుమ్కెరఅసిస్.’ 19 ‘అంచొపుతుత్ ’మెనతుయిఅంకసంగుకజలె,
‡ 15:13 15:13 నెంజిలె ‘విక కెర, డబుబ్ల్ దెరన,….’ § 15:15 15:15యూదుల్

అండు ముకక్ల్ కతి నాయ్. * 15:16 15:16 ఏక్ రగుమ్ రూక్ చ కాయల్, బెరె,
అండుల్ క ఒతత్చ కవడుల.
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అంకవిలువనాయ్, గనిఅంక ‘అంచొగొతిమానుస్’మెనతుయిఅంక
తియన కామ్ దె” మెన సంగిందె మెన జో ఉబెడొ ఉచరన, 20ఉటట్ ,
అబొబ్స్ తెఅనెన్ గెచుచ్కబార్జలొ. జలె,అబొబ్స్ చొగేరుకఅనెన్ దూరి
తిలిపొది,అబొబ్సిజోవయింకదెక కెర,జోబుదిద్ నెంజతిలొగనిఅపెప్
ఇదిల్ బుదిద్ జలొ పుతుత్ స్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా నిగ జా కెర, జోక
అమ్ డ చుంబిలన్.

21 “తెదొడిజోపుతుత్ సి జోక ‘ఓ బ, దేముడుచి ఉపిప్రి,అనెన్ తుచి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ జలి రితి, ఆఁవ్ పాపుమ్ కెర అసిస్. అంచొ పుతుత్
మెన తుయి అంక సంగుక అంక విలువ నాయ్,’ మెలన్. 22 గని
అబొబ్సి జోవయించ గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, ‘అమ్ చ పాలల్
ఎతిక్తె చెంగిల్ చి బే బేగి ఆన ఇనెన్క గల దాస, చి ఇనెన్చి ఊంటితె
ఉంగారుమ్ చి చటెట్లె జోడుల్ గల దాస. 23 దసిస్ కెరల్దు మెలె, అమ్
బలుస్ప జలొపోతుపిలల్ తుమ్ఆన కండ,చిఈంజొగెరిఉటట్ అయ్ లి
సరద్క విందు కెరుమ. 24 కిచొచ్కమెలె,ఈంజొఅంచొపుతుత్ మొర గెచచ్
అనెన్ జిఁయ అసెస్. నెస తిలొ, చి అనెన్ దొరుక్ జలొ’ మెన అబొబ్సి
సంగిలొ, అనెన్, ఎతిక్ తెయార్ జతికయ్, సరద్ కెరనుక దెరల్.

25 “జలె,ఈంజొ గెరి ఉటట్ అయ్ లొఉబెడొచొ అనొన్సి జోవయించి
బుఁయితె కామ్ కెరె తిలొ, చి గెరి అనెన్ ఉటట్ జెతె తిలి పొది పాసి
అయ్ లె, బాజె నచితి అవాడ్ సూనల్న్. 26 సూన కెర, గొతిత్ సుదొ
ఎకిక్లొక బుకారా కెర, ‘కిచొచ్క బజయితతి, సరద్ కెరంతతి?’ మెన
పుసిలన్, 27చి గొతిత్ సుదొ జోక, ‘బావొది గెరి అయ్ లన్ చిజో జీవ్తా
గెరిఉటట్ జాఅసెస్చిరిసొఅబొబ్దిబేడుతిలొపోతుపిలల్ కండయ్ లన్.’

28 “జలె, జోమానుస్చొ ఈంజొ వెలొల్ పుతుత్ స్ క కోపుమ్ అయ్ లి,
చి గెరి పెసుక కి జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్. జాకయ్అబొబ్సి బార్ జా, తెడి
జె మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్, గని 29అబొబ్స్ క జో, ‘ఈందె, ఎతిత్
వెరుస్ల్ తుచి సేవ కెరల్య్, తుయి సంగిలిసి నిదానుమ్ కెర, కెఁయయ్ కి
పిటట్వి నాయ్. జలెకి, అంచ గోతుసుదల్ తెన్ ఆఁవ్ సరద్ తెన్ విందు
కెరంతి రితి కెఁయయ్ కి ఏక్ ఇదిలిసి గొరె కి దెసిస్ నాయ్. 30 గని
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సానివొ తెన్ బెద తుచి †ఆసిత్ పాడ్ కెరొల్ ఈంజొపుతుత్ ది గెరి జెతికయ్,
తుయి బేడు తిలొ పోతు కండయ్ లది! కిచొచ్ సతిత్మ్, జా!’ మెన
జో వెలొల్ పుతుత్ సి సంగిలన్, చి 31 అబొబ్సి జోక, ‘ఓ పుతత్, తుయి
కెఁయఁక కి అంచి తెన్ అసిస్సి, చి అంచి ఆసిత్ ఎతిక్ తుచి. 32 జలెకి,
ఈంజొ తుచొ బావొది మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలన్. నెస తిలన్,
గని అనెన్ దొరుక్ జలొచి రిసొ ఇసి విందు దా సరద్ కెరనుక చెంగిలి’
మెన సంగిలన్, మెన సిసుత్ సంగిత సుంకరుల్ క చి ‘పాపుమ్ సుదల్’
మెన అనెన్మానుస్ల్ నిసాక్రుమ్ సంగిలస జోవయింక నంప కెరిస్ చి
రిసొయేసు పండితుల్ క టాలి సంగ జేఁవ్ పండితుల్ చి తపుప్చి రిసొ
ఉచరయ్ లన్.”

16
తెలివ్ తిల గొతిత్ సుదొచిటాలి

1 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ క, “సొమాస్రి ఎకిక్లొ తిలన్. జోచి
గెర్ చి కామ్ ఎతిక్ దెకుక చి జోచి ఆసిత్ ఎతిక్ దెకుక జోతె ఏక్ మానుస్
తిలొ. జలె, ‘తుచి ఆసిత్ దెకితొసొ జా ఆసిత్ పాడ్ కెరయ్’ మెన జో
ఎజొమానిక కబుర్ అయ్ లి. 2జో జోచి ఆసిత్ దెకితొసొక బుకారా కెర,
‘తుచిరిసొఆఁవ్సూనిల్సి కిచొచ్క? అపెప్తెంతొతుక ఇనెన్కామ్నాయ్.
తుచి అతిత్ ఆఁవ్ సొరప్ కెరిల్స్ క కిచొచ్ కెర అసిస్స్ గే కకక్ కెదిద్ దా అసిస్స్
గే లెకక్ల్ కెర రెగుడ అంక దెకవు’మెన ఎజొమాని సంగిలొ.

3 “జలె, ఎజొమానిచి ఆసిత్ దెకితొ ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ తెలివి
ఉచరనల్న్ మెలె, అంచొ ఎజొమాని అంక కడ గెలెదె జలె, ఆఁవ్ కిచొచ్
కెరెల్ జయెదె? కూలి కామ్ కెరుక అంక సతుత్ నాయ్, అఁవ్ నెతిరి.
బిచిచ్మ్ నఙుక లాజు, మెన ఉచర అసిస్. 4 ఎజొమాని అంక కడ
గెలెపొదిమానుస్ల్ అంక సినేతుమ్జాతాజోవయించ గెరలె బుకారెల్
బాద తయెనాయ్మెన ఉచరన కెర, 5ఎకిక్లొకచి పడొత్ అనెన్కిక్లొక
వరస్ తెన్ జోచొ ఎజొమానితె రునుమ్ జల ఎతిక్జిన్ క బుకారా కెర,
తొలితొచొక అంచొ ఎజొమానిక తుయి కెదిద్ బాకి జా అసిస్సి? మెన
† 15:30 15:30 నెంజిలె ‘డబుబ్ల్’.
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పుసిలన్. 6జోరునుమ్జలొసొచెతత్ర్ వెయిల్కాయల్తేలుమెలన్,
చి ఈంజొ జలె తుచి బాకి నఙ తిలి పుసత్కుమ్ బేగి చజన వెస ‘దొనిన్
వెయిలు’మెన రెగుడు మెలన్.

7“తెదొడిఎజొమానిచొగేర్దెకితొసొఅనెన్కొల్ క బుకారాకెర, ‘తుయి
కెదిద్ బాకి జా అసిస్స్’,మెన పుసిలన్, చి జో ‘వెయి నాడివొ గోదుమ్’
మెంతికయ్, ‘దసిస్ జలె,తుచిబాకికాగుమ్వెంటఅటుట్ పుంజొ’మెన
రెగడ్ను మెలన్.

8“జలె,జోచిఆసిత్క దెకితొజోఅబదుద్ మ్ కెరొల్ మానుస్చి తెలివి దెక,
తెలివి కామ్ కెరల్ది మెన జో ఎజొమాని సంగిలొ. ఈందె, దేముడుచి
ఉజిడ్ బుదిద్ జలసచి కంటఈంజలోకుమ్ చి బుదిద్ తిలసజోవయించి
ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్ బలే తెలివి దెకన్ తతి.

9 “జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి? *ఈంజ లోకుమ్ చి
దనుమ్ తెన్ తుమ్ క నేసత్మ్ కెరన, చి జా డబుబ్ల్ కేడెల్ పరలోకుమ్ తె
ఎలల్కాలుమ్ జియఁతసిత్తె తుమ్ క †బెదవనుల.‡ 10ఈందె, కో జలెకు
ఇదిలిస్ కామ్ తె నిదానుమ్ కెరెదె గే, వెలిల్ కామ్ తె కి నిదానుమ్
కెరెదె. గని కో జలెకు ఇదిలిస్ కామ్ తె అబదుద్ మ్ కెరెదె గే, వెలిల్
కామ్ తె కి అబదుద్ మిమ్ కెరెదె. 11 జాకయ్, మాములుమ్ ఈంజ
లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ వాడిక కెరిస్ తె తుమ్ నిదానుమ్ నే కెర తిలెగిన,
పరలోకుమ్ చిదనుమ్తెన్తుమ్కామ్కెరి రితిదేముడు కీసితుమ్ చి
అతిత్ జా సొరప్ కెర దెయెదె! తుమ్ క జో కీసి నంప కెరుక జయెదె!
* 16:9 16:9 ఎజొమాని మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక టాలి జతయ్.
† 16:9 16:9 నెంజిలె, ఎజొమాని, మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె.
‡ 16:9 16:9 నెంజిలె గీకు తెన్ చి ఈంజ 9 నంబర్ కోడు తొలితొ రెగిడిల్స్ చి అరుద్ మ్
కిచొచ్ మెన అనెన్ సగుమ్ జిన్ ఉచరతి మెలె, 9. జలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
ఈంజ లోకుమ్ చి డబుబ్ల్ పాపుమ్ చి జలెకి, తుమ్ బుదిద్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి సేవ కెరి రితి జా డబుబ్ల్ వాడిక కెరన నేసత్మ్ కెరన, చిజా కేడెల్ తుమ్మొర గెలె,
పరలోకుమ్ తె తుమ్ క బెదవనుల నెంజిలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు బెదవనెదె. గీకు
బాస తెన్ తిలిసి కీసి జతయ్మెలె, ‘పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క నేసత్మ్ కెరన, చిజా డబుబ్ల్ కేడెల్,
పరలోకుమ్ తెతుమ్ క బెదవనుల. గనిఉపిప్రిజామతెత్లి రెగిడిల్స్ తె రెగిడిల్ రితి అరుద్ మ్అనెన్
సంగితయ్’మెనఉచరసుమ్.



లూకా 16:12 xcix లూకా 16:17

12అనెన్, జోవయించి ఆసిత్క తుమ్ దెకుక మెన అనెన్కొల్ తుమ్ చి అతిత్
సొరప్ కెర తిలె, గని తుమ్ జా ఆసిత్క నిదానుమ్ నే కెరెల్, తుమ్ క
జెతికయ్ తుమ్ చి సొంత ఆసిత్ కో తుమ్ క దెవుల! దిలె, పాడ్ కెరుల
మెనుల. 13కేన్గొతిమానుస్ఎకెక్దడిదొగులఎజొమానుల్ చిసేవకెరుక
నెతె. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్లొక విరోదుమ్ కెర, అనెన్కొల్ క పేమ కెరెదె,
నెంజిలె జో అనెన్కొల్ క నిదానుమ్ కెర, తొలితొచొక నిసాక్రుమ్ దెకెదె.
జలె, దేముడుక చి ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ క ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక
నెతురుస్”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యేసు సంగిల దొనిన్ కొడొ
(మతత్ 11:12-13)

14 ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ చి రిసొ యేసు తెదొడి సిసుస్ల్ క
సంగిలిసి పరిసయుయ్ల్ సూన కెర జోక కొంకడల్. కిచొచ్క మెలె
దేముడుచిసేవ కెరసుమ్మెననెల్ కి,డబుబ్ల్ కజోవయింకఒగగ్ర్ పేమ.
15యేసు జోవయింక, “మానుస్ల్ చిమొకెమ్ పునిన్మ్ తిలి రితి డీసుక
ఆస జతస తుమి. గని తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ బుదిద్ అసెస్ గే దేముడు
జానె. జలె, ఈంజ లోకుమ్ చ మానుస్ల్ కిచొచ్చి రిసొ ‘ముకిక్మ్ చి’
మెనుల గే, దసిస్చిక దేముడు వెటాక్రుమ్ చిమెనెదె.

16 “బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను బార్ జలి ఎదక మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి
అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ రెగిడిల్సి ముకిక్మ్ జా తిల. గని
యోహాను అయ్ లి తెంతొ, దేముడుచి రాజిమ్పాఁవ జా అయ్ లిస్ చి
రిసొచి, సుబుమ్ కబుర్ సూనయి జతయ్, జో సూనయ్ లొ, ఆఁవ్
సూనయ్ తసి, చి పాఁవ జా అయ్ లి ఈంజ రాజిమ్ తె బెదితస
ఎతిక్జిన్ బెదుక మెన బమమ్ జతతి. 17మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగడ్య్ లఆగన్ల్ చిఎకిక్అచుమ్ చివిలువ గెచెచ్నాయ్,జెతె
కేన్ అచుమ్ కామ్ క నెంజితి రితి జతి కంట, పరలోకుమ్ బూలోకుమ్
కేడ గెచుచ్క సులుల్ .
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18 “కో జలెకు జోజోచితేరిస్కములదాఅనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెల్, లంజె
వంసుమ్ చొ జతయ్, చి జాకయ్ పెండిల్ ముల దిలి కేన్ తేర్ బోదక కో
పెండిల్ జయెదె గే,జో కి లంజె వంసుమ్ చొ జతయ్.
లాజర్మెలొ బీద సుదొ చిసొమాస్రుమ్ తిలొస్ చి రిసొటాలి

19“సొమాస్రి ఎకిక్లొతిలన్. జోరోజుకచెంగిలచెంగిలసొమాస్రుల్
గలంతిఊదరంగుచఒగగ్ర్ కరీద్ చపాలల్గలనెదె,చిరోజుకఇసుట్ మ్
అయ్ లి సరద్ కెరన సుకుక్మ్ తెన్ జితె తిలొ. 20జలె,జోసొమాస్రొచి
మేడచి గుముమ్మె లాజర్ మెలొ బీద సుదొ ఎంగడ్ తయెదె. జోచి ఆఁగ్
బెరు గావోవ్ తిల. 21జో సొమాస్రొ అనిన్మ్ కెరి బలల్య్ తెంతొ సేడత్
చింబొ గిడడ్ల్ జో బీద సుదొక దొరుక్ జలె, సరద్ తెన్ కతొ, తెదిద్ మాలఙ్
జా తెదిద్ చూ జా తిలొ, అనెన్ సూనరుల్ జోచ గావోవ్ లేంవితె తిల.

22 “జలె, ఏక్ దీసి జో బీద మానుస్ మొర గెలొ, చి పరలోకుమ్ తె
అబాహామ్ పూరుగ్ డు తెన్ తతి రితి దూతల్ జో బీద జలొ లాజర్ క
వయ కడ నిల. జలె, జోసొమాస్రొ కిమొర గెలన్, చి జోకమానుస్ల్
రోవ గెల. 23అనెన్ జో వెలిల్ ఆగ్ లగితి గొయితె ఒగగ్ర్ సిచచ్ల్ జతెతా,
ఉపిప్రి దెకిలె, దూరిక అబాహామ్ క చి జోచి పాసి వెస తిలొ లాజర్ క
దెకిలన్. 24 దెక కెర, ‘ఓ అమ్ చొ అబాహామ్ తాతొ, అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తీ, చి జోచి ఊంటి పానితె బుడడ్వ అంచి జీబుతె ఇదిల్
లయడ తిమడిత్ రిసొ జో లాజర్ క అంచితె తెదవు. ఈంజ ఆగి అంక
ఒగగ్ర్ నొపిప్ దెతయ్ చి రిసొ’మెనసొమాస్రొ బతిమాలప్జాసంగిలన్.
25 గని అబాహామ్జోక, ‘పుతత్, తుయి బూలోకుమ్ తె జితె తిలి పొది
§తుక ఇసుట్ మ్ అయ్ లిసి దొరుక్ కెరన సుకుక్మ్ తెన్ జితె తిలది.
గని లాజర్ కసట్ల్ సేడెత్ తిలన్. గని అపెప్ జో ఇనెన్ సుకుక్మ్ జా
అసెస్, చి తుయి ఒతత్ సిచచ్ల్ సేడెత్ తతత్సి. 26 అనెన్ కిచొచ్ మెలె,
తుమ్ క అమ్ క మదెనె వెలిల్ గొయి అడుడ్ అసెస్. ఏక్ వేల ఇనెన్ తెంతొ
సగుమ్ జిన్ ఒతత్ గెచుచ్క ఉచరెల్ అడుడ్ తవుసు. నెతురుస్’ చి ‘ఒతత్

§ 16:25 16:25 నెంజిలె ‘తుచి వాటపూరి’.
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తిలస కో కి ఇనెన్ డేఁవ జెతు నాయ్మెనజా గొయిఅడుడ్ అసెస్’ మెన
27అబాహామ్సంగితికయ్,సొమాస్రొ అనెన్, దసిస్ జలె,తాతొ, అంచి
ఏక్ మనవి సంగిమ్ దె. దయ కెర, అంచొ అబొబ్చి గెరి జో లాజర్ క
తెదవు. 28అంకపాఁచ్ జిన్బావుడుల్ అసిత్,చిజేఁవ్ కిఈంజ సిచచ్ జతి
లోకుమ్ తె నేఉత, సేడిత్ రితిజోవయింక బుదిద్ సికడుస్ మెలన్. 29గని
అబాహామ్జోక అనెన్, ‘మోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచి ఆగన్ల్, అనెన్
దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ రెగిడల్ పుసత్కల్ ఎతిక్ జోవయింక
అసెస్. ఒతత్ తిలిసి సరిగా సూన్ తు, చి జేఁవ్ బుదిద్ జంక జయెదె’
మెనఅబాహామ్సంగిలన్. 30గనిజోఅనెన్ అబాహామ్తెన్, ‘నాయ్,
ఒతత్ తిలిసి సూనెల్ కి కెరి నాయ్, గనిమొర గెలొసొ కో జలెకు జేఁవ్ తె
గెచచ్ బుదిద్ సంగిలె, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చినన దుకుమ్జాపాపుమ్ బుదిద్
ములమారుస్ప జవుల’ మెలన్. 31చి ఆకర్ క అబాహామ్జోక కిచొచ్
జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘మోసేచి అతిత్ దేముడుచి ఆగన్ల్ రెగిడిల్ కొడొ కి,
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలపూరుగ్ ల్ రెగిడిల్ కొడొ సూన నంప నే కెరెల్, కో
జవుస్మొరొల్ మానుస్ అనెన్ జీవ్జాఉటెల్కి నంప కెరి నాయ్.’ ”,మెన
పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

17
పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొచి కోడు
(మతత్ 18:6-7,21-22;మారుక్ 9:42)

1తెదొడియేసుజోవయించ సిసుస్ల్ క, “*పాపుమ్కెరయ్ తఅలల్ర్
కచితుమ్ జెయెదె, గని కచి అతిత్ దస అలల్ర్ జెవుల మెలె, అయొయ్,
జోవయింక సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! 2 అంక నంపజల ఇస బాలబోదల్
జలసతె ఎకిక్లొక కి, కో †పాపుమ్ కెరయెదె గే, జోచి టొటయ్ తిరేవ్లి
పతుత్ రు. ఒడొవ దాజోవయింక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి.
3తూమ్జాగరతా. తుమ్ చితెకోగేమెనుమ. తుచొ కేన్జవుస్బావొ
* 17:1 17:1 నెంజిలె, ‘నముకుమ్ పిటట్య్ త…’ † 17:2 17:2 నెంజిలె,
‘జోవయించి నముకుమ్ పిటట్యెదె గె,….’
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పాపుమ్ కెరెల్గిన, జోవయింక బుదిద్ సంగు, చి జోవయించి తపుప్క
దుకుమ్ జా బుదిద్ జలెగిన, జోవయింక చెమించుప కెరు. 4 అనెన్,
రోజుక సతుత్ సుటుల్ కి తుక పాపుమ్ కెర జేఁవ్ సతుత్ సుటుల్ తుచి
పకక్ పసుల ‘అంచి తపుప్. చెమించుప కెరు’ మెన జో సంగిలెగిన,
తుయిజోకచెమించుప కెరుకఅసెస్”మెనయేసుజోచసిసుస్ల్ క బుదిద్
సంగిలన్.
నముకుమ్ చి రిసొచి కోడు

5 తెదొడి యేసుచ జేఁవ్ బారజిన్ ‡బారికుల్ యేసుపబుక కిచొచ్
మెలన్ మెలె, “అమ్ క అనెన్ ఒగగ్ర్ నముకుమ్ దె” మెల చి, 6యేసు
జోవయింక, “సొరుస్గిడడ్చి ఎదిలి నముకుమ్ తుమ్ క తిలె, ఈంజొ
§మారోడు రూకుక ‘ఉటిక్ జా సముదుమ్ తె గెచచ్ రోవి జా’ మెలె,
తుమ్ సంగిలె,జాకోడు సూనెల్ జా దసిస్ జయెదె.”
సేవ నిదానుమ్ కెరుక తిలిస్ చి కోడు

7 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక గొతిత్ సుదొ తయెదె మెనుమ, చి జో గొతిత్
సుదొ కేఁసొస్తొ జవుస్, మెండల్ రక తా జవుస్ గెరి అనెన్ అయ్ లె,
‘తుయిబేగి గెచచ్ అనిన్మ్ కెరు’మెనఎజొమానిసంగెదె గె? 8నాయ్,
గెద. ‘తొలితొ అంచి రిసొ అనిన్మ్ తెయార్ కెర తుచొ పాలుమ్
కుంచన అంక జొగుడ దె, చి ఆఁవ్ అనిన్మ్ కెర పాని పిలి పడొత్ తుయి
కా, పి’మెనఎజొమానిసంగెదె. 9అనెన్,జోగొతిత్ సుదొజోక దిలికామ్
కెరజోచిపూచితిలిసి కెరిల్ రిసొజోఎజొమానిజోక ‘తుయిదయకెరల్ది’
మెనెదెగె? నాయ్, గెద. 10జలె,తుమ్ చిపూచితెన్ కిదసిస్,దేముడు
తుమ్ క సంగిలిసి ఎతిక్ కెర తుమ్ చిపూచి కెర తిలె, తుమ్ కిచొచ్మెన
మెలె, ‘అమ్ రితయ్ గొతిత్ సుదల్. అమ్ గవురుమ్ క విలువ నాయ్.
అమ్ క పూచి తిలిసి కెర అసుస్మ్. తెదిద్లి’ మెన తుమ్” మెనయేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

‡ 17:5 17:5 6:13 దెక. జోవయించ బారజిన్ సిసుస్ల్ బారజిన్ బారికుల్ ఎకిక్.
§ 17:6 17:6 ఏక్ రగుమ్ పండుల్ దెరెదె.
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11 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, యేసు యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన సమరయ పదేసిమ్ క చి గలిలయ
పాంతుమ్ క మదెనె గెతి వటెట్ గెతె తా, 12 ఏక్ గాఁవ్ క పాసి అయ్ లె,
వెలిల్ రోగుమ్ దెరల్ దెసుస్జిన్ మానుస్ల్ జోక దసుస్ల్ జంక మెన
అయ్ ల, అనెన్, ఇదిల్ దూరితా 13 కేక్ గల. కిచొచ్ మెన కేక్ గలమెలె,
“యేసుపబు, బాబు, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ” మెన కేక్ గల.
14జలె, యేసు జోవయింక దెక కెర “దేముడుచి గుడితె తుమ్ గెచచ్,
ఒతత్చ *పూజరుల్ తె దెకవన” మెన సంగిలన్, చి ఒతత్ యెరూసలేమ్ తె
గెచుచ్కమెనవటెట్ గెలె కిచొచ్ జరుగ్ జలిమెలె,జోవయించిఆఁగ్ చెంగిల్
జా సుదిద్ జల.

15 జలె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జో చెంగిల్ జలిసి దెకన, గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన దేముడుచి గవురుమ్ సంగ సంగ,యేసు తిలిస్ తె ఉటట్
అయ్ లన్. 16 ఉటట్ జా, “అంక రచిచ్ంచుప కెర దయ కెరల్ది” మెన
యేసుక జోచి సరద్ సంగ యేసుచి చటెట్ సెరున్ సేడొల్ . జో మానుస్
†సమరయ సుదొ.

17 జలె, యేసు తెదొడి, “దెసుస్జిన్ క చెంగిల్ కెరల్య్, గెద. జేఁవ్
అనెన్క్ నొవువ్జిన్ కేతె? 18ఈంజొ యూదుడు నెంజిలొసొక పిటట్వ,
జేఁవ్ అమ్ చ యూదుల్ తె అనెన్ కో జోవయించి సరద్ సంగుక జెతి
నాయ్ గె?” మెన పుస కెర, 19జో చెంగిల్ జలొసొక అనెన్, “తుయి
ఉటట్ , గెరి గో. అంచి ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ ‡చెంగిల్జా
అసిస్సి”మెనయేసు జోమానుస్క సంగిలన్.

దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచ కొడొ
(మతత్ 24:23-28,37-41)

* 17:14 17:14 యూదుల్ తెన్ వెలిల్ రోగుమ్ ఏక్ మానుస్క ముల తిలె, జో మానుస్క
‘చెంగిల్, సుదిద్ జలొ’ మెన రుజుజ్ సంగుక ఎకిక్ పూజరుల్ కయ్ అదికారుమ్, 5:12చి ఎటొట్ చి
కోడు దెక. † 17:16 17:16 సమరయ సుదల్ క యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల, గని
జేఁవ్యూదుల్ ఇనెన్ బుదిద్ ఉచరి నాయ్. ఎకిక్ సమరయసుదొ బుదిద్ ఉచరొల్ . ‡ 17:19
17:19 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’.
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20జలె, “దేముడుచిరాజిమ్కెఁయఁక జెయెదె?” మెనసగుమ్ జిన్
పరిసయుయ్ల్ యేసుక పుసిల చి, జో, “దేముడుచి రాజిమ్ డీసిత్సి
నెంజె. కెఁయఁక గే డీస జెయెదె మెన నాయ్. 21 ‘ఈందె, ఇనెన్
అసెస్’ జలెకు, ‘ఓదె, ఒతత్ అసెస్’ జలెకు మెనుక బెదె నాయ్. కిచొచ్
మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ అపెప్యి కి §తుమ్ చి నెడిమి అసెస్” మెన
సంగిలన్.
యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతిస్ చి రిసొచి కోడు

22 జోచ సొంత సిసుస్ల్ క యేసు, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొక “ఏక్దీసిగడియజవుస్డీసుస్”మెనతుమ్ఒగగ్ర్ఆస
జత దీసల్ జెవుల, గని జా మదెనె అంక దెకుక నెతురుస్. 23 అనెన్,
“ఓదె, ఒతత్ అసెస్. ఓదె, ఒతత్య్ అసెస్” మెన సగుమ్ జిన్ తుమ్ క
సంగుల, గని జోవయించి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ నాయ్. 24 కిచొచ్క మెలె,
బిజిలి మొలిక్లె, కీసి ఆగాసుమ్ పూరి ఏక్ పకక్ తెంతొ అనెన్క్ పకక్
ఎద ఉజిడి దెయెదె, దసిస్, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
*ఏలుప కెరుక మెన ఉత జెతి దీసిక కేన్ పకక్ కి డీసిందె. 25 గని జా
నే జతె అగెగ్ తొలితొ ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ బాదల్ సెమల్ సేడుక అసెస్, ఈంజ
కాలుమ్ చ †మానుస్ల్ అంక “అమ్ కనాయ్. మొరుస్!” మెనుక అసెస్.

26నోవహ పూరుగ్ మ్ చొచికాలుమ్మానుస్ల్ కీస్జతెతిలగే,దసిస్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ నే జెతె అగెగ్చి మదెనె
ఆఁవ్ జెతె ఎదకమానుస్ల్ దసిస్ జతె తవుల. 27మెలె, ‘జోవయించి
పాపుమ్ చి రిసొచి సిచచ్క’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
వెలిల్ వరద్ల్ చి పాని గెడుస్ప కెరయ్ లి గడియ ఎద, నోవహ జోచి

§ 17:21 17:21 కిచొచ్క దసిస్ మెన్ తయ్ మెలె, జో యేసు అయ్ లిస్ తెన్ జా రాజిమ్
అయ్ లి, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోవయించి అతిత్, అనెన్
జోవయించ సిసుస్ల్ చి అతిత్ జా రాజిమ్ చి రచిచ్ంచుప కెరి కామ్జో కెరయ్. ‘తుమ్ చి నెడిమి
అసెస్’మెలికోడుకసగుమ్ జిన్ ‘తుమ్ చిపెటిట్ అసెస్’మెనరెగడ్ అసిత్, గనినంపతిలసచిపెటిట్ జా
రాజిమ్ తయెదె, గని నంపనెంజిలసచి పెటిట్ నాయ్. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తె ఒగగ్ర్ జిన్యేసుక

నంప కెరి నాయ్. * 17:24 17:24 లూకా 1:32-33, డీసయ్ లిసి 5:10, చి 20:4-6
దెక. † 17:25 17:25 లూకా 9:22 దెక.
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కుటుంబుమ్ తెన్ జా వెలిల్ ఓడతె పెస కెవిడ్ డంకిల్ ఎద, నే నంప కెరె
మానుస్ల్ కతె తా, పితె తా, పెండిల్వొ కెరె తా, పెండిల్వొ జతె తా జితె
తిల, చి ‡జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ క వరద్ల్ చి పాని గీడ గెలి. 28 పడొత్ లోతు
పూరుగ్ మ్ చొచి కాలుమ్ కి జో జితె తిలి సొదొమ పటున్మ్ చ దసిస్ జతె
తిల. పెజల్ కతెతా, పితెతా, బియాయ్రి కెరెతా, పంటొ పికయ్ తెతా,
గెరల్ బందితె తిల. 29 గని §లోతు జాసొదొమ పటున్మ్ తెంతొబార్
జా ముల దిలి దీసి, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పరలోకుమ్
తెంతొ జా పటున్మ్ చి ఉపిప్రి ఆగిచి ఎడిద్ రితి ఇంగుడు సువ దిలన్,
చి జా పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్ మొర గెల. 30 అనెన్, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ ఉత జా డీసిత్ దీసి జెతి
ఎద దసిస్ మానుస్ల్ అంక నే ఉచరె, బుదిద్ నే ఉచరె ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
రితి జితె తవుల, చి తెదొడ్ క *తీరుప్ జా సిచచ్ జవుల.

31 “జా దీసిక జోచి గేరుచి ఒరెన్ కో తవుల గే, జోచి సామన్ గెరి
తిలె కి, జా వెంట నెంక మెన ఉతుతు నాయ్, అనెన్ కో జోచి బటిట్
జవుస్ తిలె, కిచొచ్ వెంటుక పసులుత్ నాయ్, †గని బే బేగి ఉటట్ గెతు.
32 లోతుచి తేరిస్ జా సొదొమ పటున్మ్ క ఇదిల్ ఇసుట్ మ్ జా జాక
దెకుక మెన పసుల లోన్ చి ‡పతుత్ రు మరుల్ జా గెలి, గెద. జలె,
జాక దసిస్ జరుగ్ జలిసి తుమ్ పఁవస్ నాయ్. 33 కిచొచ్క మెలె, సొంత
పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక కో ఉచరుల గే, జోవయించి పానుమ్
పాడ్జా గెచెచ్దె, గని దేముడు దిలి వాటు ఎకిక్ సతిత్మ్ ఇండుక మెన
జోవయించి పానుమ్ కో దెవుల గే, జోవయించి పానుమ్ రచిచ్ంచుప
జయెదె.

34 “జా రాతిక దొగుల ఎకిక్తె నిజ తిలె, ఎకిక్లొక ముల దా,
అనెన్కొల్ క కడ నెవుల. 35 దసిస్, దొగుల తేర్ బోదల్ రోడెత్ తిలె ఎకిల్క

‡ 17:27 17:27 ఆదికాండుమ్ 7 అదయ్యిమ్. § 17:29 17:29 ఆదికాండుమ్
18:16-19:29. * 17:30 17:30 లూకా 212:34-36 దెక. † 17:31 17:31
మతత్యి 24:15-18. ‡ 17:32 17:32 ఆదికాండుమ్ 19:26.
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ములదా,అనెన్కిల్క కడ నెవుల, 36§అనెన్,దొగులమునుస్బోదల్ బటిట్
తిలె,ఎకిక్లొకములదా,అనెన్కొల్ క కడనెవుల”మెనయేసుసంగిలన్.
37దసిస్ సంగితికయ్, “కేనె కడనెవుల,పబు?” మెనసిసుస్ల్పుసిల,
చి జోవయింక, “పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్ గిదుద్ ల్ బెరుల.” మెన
సంగిలన్.

18
తీరుప్ కెరి టాన్ తె తోడు సంగితొ ఎకిక్లొచిటాలి

1తెదొడియేసుజేఁవ్సిసుస్ల్ కఈంజటాలిసంగిలన్. కిచొచ్కమెలె,
*జో తీరుప్ కెర ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతె ఎదకచి మదెనె జేఁవ్
బదుద్ కుమ్ గే అనామ్నుమ్ గే నే జతెపారద్న కెరె తంక మెనజోవయింక
సికడిత్ రిసొ సంగిలన్. 2 ఇసి జతయ్ “ఏక్ పటున్మ్ తె తీరుప్ కెరి
టాన్ తెతీరుప్ దెతొసొఎకిక్లొతిలొ. జోఅనెన్మానుస్ల్ కబియెనాయ్,
దేముడుకబియెనాయ్. 3పడొత్ ,జయిపటున్మ్ తెరండెల్మానుస్ ఎకిల్
తిలి. ఈంజ జలె, రోజుక జో తీరుప్ దెతొసొతె గెచచ్ కెర, ‘విరోదుమ్
సుదొ ఎకిక్లొ అంచి ఉపిప్రి దావ దా అసెస్. అంచి సంగిలీస్ సూనెల్
జో మానుస్ సంగిలి నిందక ఆరిచి మెన రుజుజ్ దెకయ్ తిస్ తె అంక
తోడు తా’ మెన పుసితె తిలన్. 4 ఒగగ్ర్ దీసల్ జో ఒపప్నె నాయ్,
గని పడొత్ కిచొచ్ బుదిద్ జోక అయ్ లి మెలె, ఆఁవ్ దేముడుక బితొసొ,
మానుస్క బితొసొ నెంజి, గని 5ఈంజ రండెలి అంక అలల్ర్ దా పుసుక
ములె నాయ్ చి రిసొ, జాచి సంగిలీస్ సూన్ తిసెత్ తోడు సంగిమ్ దె.
నెంజిలె,జారోజుకజెతెతతిస్ కఅంకపూరిఅలుప్ కెరెదెమెలన్”మెన
యేసుపబు టాలి సంగిలన్. 6 కిచొచ్ అరుద్ మ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆదె,
జో బుదిద్ నెంజిలొ తీరుప్ దెతొసొ కీస్ సంగిలొ! 7 జలె, రాతి మెదెద్నె
జాక జాచి బాదల్ కసట్ల్ సంగిత జో నిసానల్ జోచయ్ జలమానుస్ల్ చ
పారద్నల్ దేముడు సూనెనాయ్గె? జోవయింకతోడు జెయెనాయ్గె?
§ 17:36 17:36ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 36నంబర్ చికోడుతయె
నాయ్. * 18:1 18:1 లూకా 21:5-36.
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కచితుమ్ సూనెదె,తోడు జెయెదె. అనెన్జాతోడు జెంక ఆలిస్మ్ కెరెదె
గె? నాయ్గెద. 8బేబేగితోడు జెయెదె. గని,జాగర,ఆఁవ్మానుస్జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఈంజలోకుమ్ తెఅనెన్ ఉతజెతిపొదికమానుస్ల్
†నిదానుమ్ నముకుమ్ తవుల గే నాయ్ గె?” మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్డుచి సుంకరొచి రిసొ సంగిలిటాలి
9 పడొత్ ‘అమ్ క పునిన్మ్’ మెనన అనెన్ మానుస్ల్ క నిసాక్రుమ్

ఉచరల్ మానుస్ల్ క ‘సూన్ తు’ మెన యేసు అనెన్క్ టాలి సంగిలన్.
10“పారద్న కెరుకమెనదొగుమానుస్ల్అమ్ చిదేముడుచిగుడితెగెల.
జోవయింతె ఎకిక్లొ పరిసయుయ్డు, ఎకిక్లొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ.
11 జలె, పరిసయుయ్డు పురెతొ టీఁవ, జోచి పెటిట్ ఉచరన ఇసి పారద్న
కెరనల్న్, ‘ఓ అమ్ చొ దేముడు, ఆఁవ్ జేఁవ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి రితి
నెంజిల్ రిసొ తుక అంచి సరద్ ఆఁవ్ సంగితసి. జేఁవ్, జలె,మానుస్ల్ క
బియఁడ, జోవయించి ఆసిత్ దొరుక్ కెరంతతి, కిచొచ్ కిచొచ్ నాయిమ్
నెంజిలకమొకెరతి,లంజెకమొకెరతి,చిసగుమ్ జిన్కిజోఒతత్ల్ తొచొ
సిసుత్ నఙితొసొచి రితి జతతి. 12 గని అఁవ్ సతత్రెకక్ తివెవ్రి చువెవ్
తతత్సి, చి అంక దొరుక్ జతిస్ ఎతిక్తె దెసుస్ వాటల్ తె ఏక్ వాట తుక
దెతసి’మెన దేముడుక పారద్న కెరల్న్.

13 “గని,జో సిసుత్ నఙితొసొ, ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా,మాములుమ్
జేఁవ్ యూదుల్ కెరి రితి నే కెరె, ఉపిప్రి నే దెకితె, లాజుక మొకొమ్
లుంకడ గుండెతె పెటన ‘ఓ దేముడు, ఆఁవ్ పాపుమ్ చొ మానుస్.
అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా అంచ పాపల్ చెమించుప కెరు!’ మెన
పారద్న కెరల్న్. 14 జలె, జేఁవ్ దొగులతె కకక్ ‘సతిత్మ్ జలొ’ మెన
దేముడు దెకిలన్? జో గవురుమ్ ఉచరనొల్సొక, నాయ్, గని పాపుమ్
ఒపప్నొల్ ఈంజొ సుంకరొకయ్, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. జోచి
పాపుమ్చెమించుపజాగెరిఉటట్ గెలన్. కిచొచ్కమెలె,కోజోకజొయియ్

† 18:8 18:8 నెంజిలె, ‘నిదానుమ్పారద్న కెరి నముకుమ్ తెన్ తవుల గే నాయ్ గె?’
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గవురుమ్ కెరనెదె గే, జోక దేముడు దాక్ కెరెదె, గని కో జోక జొయియ్
దాక్ కెరనెదె గే జోక దేముడు వెలొల్ కెరెదె”మెన సంగిలన్.

బాలబోదల్ కయేసు చడ వరుమ్ దిలిసి
(మతత్ 19:13-15;మారుక్ 10:13-16)

15జలె,జాదీసి ‘యేసు జోవయింక చడ చెంగిల్ వరుమ్ దెవుసు’
మెన, సగుమ్ జిన్ పెజల్ జోవయించ బాలబోదల్ క జోతె కడ ఆన్ తె
తిల. గని జేఁవ్ జెతె తిలిసి యేసుచ సిసుస్ల్ దెక కెర, జేఁవ్ బోదల్ క
కడ ఆనల్ మానుస్ల్ క “పోన” మెన గోల కెరల్. 16 గని యేసు జా
దెక కెర, జోవయింక పాసి బుకారా కెర, “బోదల్ అంచితె జెతు.
జోవయింక ఆటంకుమ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి రాజిమ్
ఇస బాలబోదల్ జల సుదల్ చియి. 17తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసి మెలె, మానుస్ గవురుమ్ నే ఉచరంతె బాలబోదల్ చి రితిచి
నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి వరుమ్ నఙనెల్కయ్,
పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.

సొమాస్రుమ్ తిలొ ఉబెడొ ఎకిక్లొ దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొ
యేసుక పుసితికయ్

(మతత్ 19:16-30;మారుక్ 10:17-31)
18యూదుల్ చొ అదికారి ఎకిక్లొయేసుతె జా కెర, “చెంగిల్ తిలొ

గురుబాబు, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జితి
వాట అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?” మెన
పుసిలన్. 19 పుసితికయ్ యేసు, “ ‘చెంగిల్ తిలొసొ’ మెన అంక
కిచొచ్క సంగిలది? చెంగిలొసొ దేముడు ఎకిక్లొయి, గని అనెన్ కో కి
చెంగిలొస నెంజితి. 20జో దిల ఆగన్ల్ మెలె తుయిజానిస్.
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్.
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దసచయ్” మెన జోక యేసు సంగిలన్. 21 సంగితికయ్ జోమానుస్,
“బాల తతె తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి ఆఁవ్ నిదానుమ్ కెర
దెకన్ తసి” మెన జబాబ్ దిలన్. 22జా కోడు సూన కెర యేసు, జోక,
“అపెప్క తుక ఎకిక్ పిటట్ అసెస్. తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ తుయి విక కెర, జా
వికిలి డబుబ్ల్ బీద సుదల్ క దేసు, దసిస్ కెరెల్గిన పరలోకుమ్ తె తుక
ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్ అంచి తెన్ బెద అంచి పటిట్ జె!” మెన
సంగిలన్.

23గనిఈంజకోడు సూన కెర,జోకఒగగ్ర్సొమాస్రుమ్తిలిచి రిసొ
జోమానుస్ ఒగగ్ర్ విసారుమ్ జలొ.

24 తెదొడి, జో మానుస్ దసిస్ విసారుమ్ జలిసి దెక కెర యేసు,
“సొమాస్రుల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె గెచుచ్క జలె, కెదిద్ గే కసుట్ మ్
జలెకయ్ జయెదె. 25 కిచొచ్క మెలె, ఇస సొమాస్రుల్ దేముడుచి
రాజిమ్ తె బెదితి కంట, సూజిబొరొవాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన
సంగిలన్.

26 జలె, జా కోడు సూనల్స “దసిస్ జలె, కో ‡రచిచ్ంచుప జంక
జయెదె?” మెన బమమ్ జల. 27 గని యేసు, “మానుస్ కెరక్ నెతిత్రిల్సి
కి, దేముడు జరుగ్ కెరుక తెరె”మెలన్.

28 తెదొడి యేసుచ బారజిన్ బారికుల్ తె తిలొ పేతురు మెలొ
సిసుస్డు “ఈందె, అమ్ చ గెరల్ ఎతిక్ ముల దా ఆమ్ తుచి పటిట్
బులితసుమ్” మెలన్. 29యేసు జేఁవ్ బారికుల్ క, నిజుమి, అనెన్
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ మెంతసి మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ చి
కామ్ కెరి రిసొ గేరు జలెకు, తేరిస్క జలెకు, అనొన్బావొక జలెకు,
అయయ్స్అబొబ్స్ క జలెకు, బోదల్ క జలెకు కో ముల తవుల గే,
30అపెప్ ఈంజలోకుమ్ తెఈంజ కాలుమ్ తె కిజోక దసచ అనెన్ ఒగగ్ర్
వంతుల్ రితిదొరుక్ జయెదె,అనెన్,జెతికాలుమ్ తె, కెఁయఁకతెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జితివాటజోక దొరుక్ జయెదె.
జోమొరుక తిలిస్ చి రిసొయేసు అనెన్క్ సుటుట్ సంగిలిసి

‡ 18:26 18:26 మెలె, పాపుమ్ తెంతొ రచిచ్ంచుప జంక, చి ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక.
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31తెదొడిజేఁవ్యెరూసలేమ్ తెగెతెతిలివటెట్ యేసుజోచబారజిన్
సిసుస్ల్ క పకక్ కడన ఇసి మెలన్. “ఈందె, అమ్ యెరూసలేమ్ తె
గెతసుమ్,చిఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొచిరిసొదేముడుచ
కబురుల్ సంగిలస రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్ పూరి జరుగ్ జయెదె.
32 కిచొచ్క మెలె, యూదుల్ నెంజిలసచి అతిత్ అంక సొరప్ కెర దెవుల,
చి అంక కొంకడుల, అంచి మరియాద కడుల, చి అంక తుంక దెవుల.
33అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల, చి అంకమారుల, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా
ఉటిట్ందె” మెలన్. 34 గని ఇనెన్చి కిచొచ్ అరుద్ మ్ కి కెరంతి నాయ్. జా
అరుద్ మ్ లుంకిల్ రితి తిలి, చిజో కిచొచ్చి రిసొ సంగిలొ గే నేనల్.

గుడిడ్ జలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 20:29-34;మారుక్ 10:46-52)

35 యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క మెన యేసు వటెట్ గెతె తా యెరికో
పటున్మ్ క పాసి అయ్ లిపొది, గుడిడ్ జలొమానుస్ ఎకిక్లొవాట్సొడి
వెస తా, బిచిచ్మ్ నఙితె తిలొ. 36 ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జా వాట్
గెతె తిలిస్ చి అవాడ్ సూన కెర, “కిచొచ్క ఒగగ్ర్ జనాబ్ ఈంజ వాట్
గెతతి?” మెన పుసిలన్. 37 పుసిలె, జేఁవ్ “నజరేతు గఁవివ్చొ
యేసు ఈంజ వాట్ గెతయ్” మెన జోక సంగిల, 38 చి సూన, జో
“ఓయేసుపబు,దావీదురానొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,
అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంచ చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్
గలన్.

39 తెదొడి పురెతొ ఇండితె తిలస సగుమ్ జిన్ జో గుడిడ్ మానుస్క
“తుకెల్ తా” మెన గోల కెరల్, గని జో అనెన్, “దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్
కెరు!” మెనఅగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలొ. 40ఇసి జతికయ్,యేసు
టీఁవ కెర, “జోకఇతత్ల్ కడఆన”మెనఆడదిలన్,చిజోకజోచితె కడ
ఆనల్స పాసి జెతికయ్, 41 “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన తుయి కోర్ ప
జతసి?” మెనపుసితికయ్,జోగుడిడ్ మానుస్, “పబు,ఆఁవ్దెకిత్ రితి
కెరు” మెలన్. 42యేసు జోక, “ఈందె తుచ అంకివొ డీసుత్ . అంచి
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ఉపిప్రి తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ తుయి §చెంగిల్ జా అసిస్సి”
మెనసంగితికయ్, 43బేగిజోమానుస్చఅంకివొడీసిలచి, దేముడుచి
గవురుమ్ సంగ యేసుచి పటిట్ గెలన్. అనెన్, పెజల్ ఈంజ ఎతిక్ దెక
తా, జేఁవ్ కి దేముడుచి గవురుమ్ సంగిల.

19
జకక్యయ్ మెలొ సిసుత్ నఙితొ సుంకరొ

1 జలె, యేసు యెరికో పటున్మ్ పెస జా పటున్మ్ వాట్ గెచచ్
ములిత్ పొది, 2 ఒతత్ జకక్యయ్ మెలొమానుస్ తిలన్. జో సిసుత్ నఙిత
సుంకరుల్ చొ అదికారి, చి జో ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ తిలొ. 3జలె, ‘యేసు
కీసొచొగె దెకిన్ దె’ మెన ఇసుట్ మ్ జలన్, గని జో పాటిట్ మానుస్, చి
యేసుచి సుటుట్ నంత బెరల్ జనాబ్ అడుడ్ జా అసిత్. 4జాకయ్జో కిచొచ్
కెరల్న్మెలె,యేసుజావాట్ గెచెచ్దె, చిజోపురెతొనిగ గెచచ్, ఏక్బొడడ్
రూక్ తె వెగిలన్.

5 జలె, యేసు ఒతత్ పాఁవ కెర, ఉపిప్రి రూక్ తె దెక, “జకక్యయ్,
బే బేగి ఉతు. ఆజి ఆఁవ్ తుచి గెరి తంక అసెస్” మెలన్. 6 దసిస్
మెంతికయ్,జకక్యయ్బమమ్ తెన్జారూక్ తెతెంతొఉతజా, సరద్ తెన్
యేసుక గెరి కడన,మరియాదఎతిక్ కెరల్న్. 7ఇసి జరుగ్ జలిసి దెక కెర
పెజల్ ఎతిక్ కుసుమ్ కసుమ్ లటట్బల్. “పాపుమ్ సుదొచి గెరి జో గోత్
గెచుచ్క కిచొచ్క?” మెల.

8జలె,యేసు ఒతత్ తిలిపొది, జకక్యయ్పురెజాటీఁవ పబుక కిచొచ్
కోడు సంగిలన్ మెలె, “ఈందె, పబు, అంచి ఆసిత్తెచి ఏక్ వంతు బీద
సుదల్ క దా గెలిందె. అనెన్, డబుబ్ల్ క ఆఁవ్ కకక్ మోసిమ్ కెర తిలె,
జోవయింక ఆఁవ్మోసిమ్ కెర నఙిలి కంట అనెన్ అనెన్ చెతత్ర్ వాటల్
జోవయింక అనెన్ దెయిందె”మెన ఒపప్నల్న్. 9దసిస్ జతికయ్,యేసు
జోక, “దేముడు పాపల్ చెమించుప కెరి రచచ్న ఆజిఈంజ గెరిపాఁవ
అసెస్. పాపుమ్ ఇండితె తిలె కి ఈంజొ కి *అబాహామ్ చి సెకుమ్ చొ,
§ 18:42 18:42 నెంజిలె ‘రచిచ్ంచుప జా అసిస్సి’. * 19:9 19:9 యూదుల్ క
అబాహామ్ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొజాతిలొ.
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గెద. 10మెలె,ఆతమ్క నెసగెలసకయ్చజనజోవయించపాపల్తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరుకమెనయ్ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లయ్”.
బఙర్ చ కాసుల్ చిటాలి
(మతత్ 25:14-30)

11యేసు సంగిలి కోడు పెజల్ సూన్ తె తిలి పొది, యెరూసలేమ్ క
పాసి జెతె తిల, చి పెజల్ జేఁవ్ చి పెటిట్ కిచొచ్ మెన ఉచరె తిల
మెలె, “యేసు అమ్ చియెరూసలేమ్పటున్మ్ తెపాఁవిలె, దేముడుచి
రాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుకమొదొల్జయెదె.” మెనఉచరెతిల.
12జాకయ్ యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “వెలొల్ మానుస్
ఎకిక్లొ తిలొ. ఈంజ దేసిమ్ క రానొ జంక మెన, రానల్ క టీఁవడొత్సొ
తిలి దూరి దేసిమి ఉటట్ గెచచ్ జెంక మెన, ఈంజొబార్ జలొ. 13 గని,
నే గెతె అగెగ్, జోచ దెసుస్జిన్ గొతిత్ సుదల్ క బుకారా కెర, జోవయింక
ఎకెక్కొల్ క ఎకెక్క్ †బఙర్ చ కాసుల్ దా కెర, ‘ఆఁవ్ జెతె ఎదక ఇనెన్తెన్
బియాయ్రి కెరె తా’ మెలన్. 14 గని జోవయించ పెజల్ జోక ఒగగ్ర్
విరోదుమ్ జా అసిత్, చి ‘ఈంజొమానుస్ అమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక
మెలె, అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ నాయ్’, మెన జోమానుస్చి పటిట్ కబుర్
తెదయ్ లన్.

15 “గని, జోమానుస్ రానొ జా బుల అయ్ లన్, చి జో డబుబ్ల్ దా
తిల గొతిత్ సుదల్ బియాయ్రి కెర కెదిద్ లాబుమ్ కెర అసిత్ సూనుక మెన
జేఁవ్ క బుకారల్న్. 16తొలితొచొజా కెర,రానొచిపురెతొటీఁవిలన్ అనెన్,
‘బాబు,తుయిదిలిబఙార్కాసుకఅనెన్ దెసుస్ బఙార్కాసుల్లాబుమ్
దొరుక్ జా అసెస్’ మెలన్, చి 17 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి చెంగిలొ గొతిత్
సుదొ. ‡ఇదిలిసి కామ్ దెతికయ్ తుయి నిదానుమ్ కెరల్ది, చి తుయి
దెసుస్ పటన్ల్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక ఆఁవ్ అదికారుమ్
దెతసి’ మెన రానొ సంగిలన్. 18 తెదొడి అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొ,
† 19:13 19:13 ఏక్ బఙార్కాసుచి విలువ కెదిద్ మెలె,పుంజెక్పొదుల్ చి కూలి డబుబ్ల్ చి
ఎదిలి. ‡ 19:17 19:17 లూకా 16:10 దెక.
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అనెన్, ‘బాబు, తుయి దిలి బఙార్ కాసుక అనెన్ పాఁచ్ బఙార్ కాసుల్
లాబుమ్ దొరుక్ జా అసెస్’ మెలన్, చి 19 ‘బొలొల్ య్ కెరల్ది, తుయి
చెంగిలొ గొతిత్ సుదొ, పాఁచ్ పటన్ల్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరుక మెన తుక
ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెతసి’మెనరానొ సంగిలన్.

20 “తెదొడిఅనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొ అయ్ లొఅనెన్, ‘బాబు,ఉంద, తుచి
బఙార్ కాసు. ఇనెన్క మూటొ బంద తిఁయ దిలయ్’. 21 కిచొచ్క మెలె,
తుయ్ ‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’ మెన బిలయ్. తుయి కామ్ నే కెరిల్సి
నఙన్ తసి, తుయి నే ఉంపిలిసి లాయితసి మెలన్. 22జలె, జోక జో
రానొకిచొచ్జబాబ్దిలన్మెలె, ‘తుయిగరొచ్గొతిత్ సుదొ! తుయిసొంత
సంగిలిసి తుకయ్ నేరిమ్ వయడత్య్. అంక కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ,
సొంతకామ్నేకెరిల్సి నఙితొసొ,సొంతనేఉంపిలిసిలాయితొసొ’మెన
తుయి జానిస్. 23 జలె, ‘అంచి డబుబ్ల్ కిచొచ్క సావుకర్ తె జవుస్
తిసి నాయ్? సావుకర్ తె జవుస్ తితది జలె, ఆఁవ్ బుల అయ్ లి
పొది సరద్ తెన్ వడిడ్ నఙన్ తయ్’మెనజో గరొచ్ గొతిత్ సుదొక సంగ కెర,
24పాసి టీఁవ తిల మానుస్ల్ క, జా బఙార్ కాసు జోతె నఙన, దెసుస్
బఙార్ కాసుల్ తిలొజోఅనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొకదాస,మెలన్. 25జోదసిస్
మెంతికయ్, జేఁవ్ తిల గొతిత్ సుదల్ గోస జా, గని బాబు, జోక దెసుస్
బఙార్కాసుల్ అసిత్! జోకఅనెన్ కాసుల్ కిచొచ్క దెంక! మెల. 26గనిజో
రానొ కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, ‘తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసిమెలె, §కకక్ తిలె,
జోకఅనెన్ దెంక జయెదె. కకక్ నెంజిలె,జోకతిలిసి కిజోతెతెంతొఅనెన్
కడ గెలుక జయెదె. 27 జలె, అంక అమ్ చి ఉపిప్రి జో ఏలుప కెరుక
మెలె, అమ్ క ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ నాయ్’ మెల అంచ విరోదుమ్ సుదల్ క
కిచొచ్ కెరుక? జోక ఇనెన్ కడ ఆన, చిఅంచిమొకెమ్ కండ గెలమెనరానొ
సంగిలన్”మెనయేసు *టాలి సంగిలన్.
§ 19:26 19:26మతత్యి 25:29 దెక. ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె ‘ఇదిల్ జవుస్ బుదిద్
తిలొసొక అనెన్ బుదిద్ సికడుక జయెదె, గని బుదిద్ నెంజిలొసొతె తెంతొ జో సిక తిలిస్ కి కడ

గెలుక జయెదె’. * 19:27 19:27 ఈంజ టాలితె రానొ కో మెలె, యేసు. జోవయించ
విరోదుమ్సుదల్కోమెలె,యూదుల్ చవెలెల్లమానుస్ల్. గొతిత్ సుదల్మెలె,జోకనంపజలస.
డబుబ్ల్ వాడిక కెరిస్ మెలె,జో దిలి కామ్. డబుబ్ల్ మెలె,జో దిల సెకివొ.
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యేసు గాడెద్ పిలల్తె వెగయెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11;మారుక్ 11:1-11;యోహా 12:12-19)

28యేసు ఈంజ టాలి సంగ కేడవ కెర, యెరూసలేమ్ తె గెచుచ్క
మెన జోచ సిసుస్ల్ చి పురె గెలన్. 29జలె, బేతప్గే చి బేతనియమెల
గఁవొవ్క పాసిచి †ఒలీవ మెంతి మెటట్య్ పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ
సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి బుకారా కెర, 30 “తుమ్ చిమొకెమ్ తిలి గఁవివ్
తుమ్ పెస, చి గఁవివ్ పెసిలదు మెలె, బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ బేగి
తుమ్ క డీసెదె. జాచి ఉపిప్రి అపెప్ ఎద కో కి వెగుక నేతయ్. జాక
యిప కెర ఉదడ ఆన. 31అనెన్, ‘కిచొచ్క యిపితసు?’ మెన తుమ్ క
కో జవుస్ పుసిలె, తుమ్ కిచొచ్ మెన మెలె, ‘ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్
అసెస్’ ” మెన సంగ, మెన యేసు జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ క సంగ జా
గఁవివ్ తెదయ్ లన్.

32 జలె, జో తెదయ్ ల దొగుల గెచచ్ కెర, యేసు సంగిల్ రితి జలి
మెన దెకిల. 33 జేఁవ్ జా గాడెద్ పిలల్క యిపుక దెరికయ్, “గాడెద్ పిలల్క
కిచొచ్కయిపితసు?” మెన జేఁవ్ చసావుకరుల్ పుసిల. 34పుసితికయ్,
“ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్”మెల.

35 జలె, జేఁవ్ సిసుస్ల్ జా గాడెద్ పిలల్క యేసుతె ఉదడ ఆన
కెర, జోవయించ దుపప్టుల్ గాడెద్చి ఉపిప్రి గల దా, యేసుక వెగడల్,
36 అనెన్, యెరూసలేమ్ తె జో గెతె తతికయ్, జో గెతి వటెట్ ‡జనాబ్
జోవయించ పాలల్ అంతిరల్. 37 అనెన్, యేసు జా ఒలీవ మెటట్చి
కొనస్ జీనయెరూసలేమ్ పటున్మ్ పకక్ ఉతపాసిపాఁవిలిపొది,జోక
నంపజల పెజల్ ఎతిక్జిన్ సరద్సంతోసుమ్ జా గటిట్ఙ అవాడ్ కెరన,
38 “దేముడుచి నావ్ తెన్ జెతొ రానొక జొఒర, జొఒర! పరలోకుమ్ తె
సేంతుమ్, చి ఎతిక్చి ఉపిప్ర్ టాన్ తె తిలొసొక జొఒర!” మెన కేకుల్
గల,యేసుచిఅతిత్ కెరల్ జేఁవ్ దెకిల కమొచిరిసొదేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల.
† 19:29 19:29 ‘ఒలీవ మెటట్ ’ మెన కిచొచ్క నావ్ తిఁయ అసిత్ మెలె, ఒతత్ ఒలీవ పండుల్
రూకుల్ తిల. ‡ 19:36 19:36మతత్యి 21:8, చిమారుక్ 11:8 దెక.
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39 తెదొడి జేఁవ్ జనాబ్ తె బెద తిల సగుమ్ జిన్ పరిసయుయ్ల్
యేసుక “గురుబాబు, తుచ సిసుస్ల్ తుకెల్ తతి రితి సంగు” మెలె,
40 గని యేసు జేఁవ్ క కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్
మెంతసిమెలె,ఈంజేఁవ్ తుకెల్ తతత్ జలె,ఈంజేఁవ్ పతల్ కేక్ గలుల”
మెలన్.
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొయేసు ఏడిల్సి

41యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క అనెన్ పాసి జా జాక దెక కెర,
జాచి రిసొ ఏడల్న్. 42 కిచొచ్ మెన ఏడల్న్ మెలె, “ఓ యెరూసలేమ్,
దేముడు తెన్ కీసి సేంతుమ్ జంక తుయి ఆజిజాన్ తతి జలె, చెంగిల్
తతిత్! గనినాయ్, అపెప్ జా అరుద్ మ్ ఎతిక్ తుమ్ క లుంకిల్ రితి అసెస్.
43ఓయెరూసలేమ్ పటున్మ్, తుయి ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడిత్ ఏక్ కాలుమ్
జెతయ్. జేఁవ్ దీసల్ క తుక కిచొచ్ జయెదె మెలె, తుచ విరోదుమ్
సుదల్ తుచి సుటుట్ నంత మతిత్ డిబబ్ల్ వెగడ, తుచి సుటుట్ నంత బెర
జా, ఎతిక్ పకక్ల్ తెంతొ పెల జెవుల. 44 తుచ కోటల్, తుచ గెరల్
పూరి సేడవ గెల కెర, తుచి తెడి తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క జేఁవ్
మారుల, చి తుచితె పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు తతి రితి ములితి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడు తుక రచిచ్ంచుప కెరి వాటు ఆఁవ్
దెకయ్ లయ్, గనిచినుస్నాయ్”మెనయేసు §యెరూసలేమ్ చిరిసొ
ఏడ గెలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుకమారుక మెన రకితె తిలిసి
(మతత్ 21:12-17;మారుక్ 11:15-19;యోహా 2:13-22)

45యేసు పటున్మ్ తె పాఁవ కెర, దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్
*సామన్ వికితసక ఉదడ గెలుక దెర, 46జోవయింక, “ ‘అంచి గేరు
పారద్న కెరి గేరు,జాదసేస్తవుస్’మెనదేముడుచికొడొతెరెగడ్వఅసెస్,
§ 19:44 19:44యేసు జెరమ్ముపప్య్తినిన్ వెరుస్ల్ కమొరఅనెన్ జిలన్,చియేసు జెరమ్
డబబ్య్ వెరుస్ల్ క రోమ్ దేసిమ్ చ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క, దేముడుచి
గుడికపాడ్కెరల్. జాపటున్మ్దసిస్జాజాపటున్మ్ చమానుస్ల్జాసిచచ్జవులమెంతిగురుక

యేసు ఇసి సంగిలన్. * 19:45 19:45మతత్యి 21:12-13, చిమారుక్ 11:15-17
చియోహాను 12:12-19 దెక.
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గనితూమ్చోరుల్ జితొరితొగేరు జతిరితిజాకమారుస్ప కెరఅసుస్స్.”
మెన సంగిలన్.

47 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక దేముడుచి గుడితె బోదన కెరె
తిలన్,అనెన్ వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స
చి, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోక మారుక వాట్ చజితె తిల,
గని 48 పెజల్ ఎతిక్ రోజుక జెతె తా జోవయించ కొడొ ఒగగ్ర్ సరద్ తెన్
సూన్ తె తిల, చి నెతిరల్.

20
వెలెల్ల సుదల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 21:23-27;మారుక్ 11:27-33)

1 తెదొడి ఏక్ దీసి, యేసు దేముడుచి గుడితె పెజల్ క బోదన కెరె
తా సుబుమ్ కబుర్ సంగితె తతికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
జోతె జాఁ కెర, 2 “తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి బోదన కెరుక, తుక
కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెనజోక
గోల కెరల్. 3యేసు జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ కి
తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు పుసిందె. జలె, అంక తుమ్ సంగ. 4యోహాను
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్ కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్
తెంతొచిగే,మానుస్తెంతొచిగే,తుమ్సంగ”మెనవెలెల్లమానుస్ల్ క
యేసు పుసిలన్.

5దసిస్ పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి జల మెలె, ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన, ఇసి మెంతె తిల, “పరలోకుమ్
తెంతొ చిమెనఅమ్సంగిలెగిన, ‘దసిస్ జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప
కెరుస్నాయ్?’ మెనఈంజొఅమ్ క సంగెదె. 6గని, ‘మానుస్ తెంతొచి’
మెన సంగిలె, జనాబ్ అమ్ క పతల్ తెన్ పెట మారుల. యోహానుక
‘అమ్ చొ దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ కచితుమ్ తిలొ’ మెన జేఁవ్
జనాబ్ క నముకుమ్.” 7జాకయ్ జేఁవ్ యేసుక కిచొచ్ జబాబ్ దిలి
మెలె, “జా అదికారుమ్ కేనె తెంతొ గే నేనుమ్” మెల. 8 జేఁవ్ దసిస్
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సంగితికయ్,యేసుజోవయింక, “దసిస్ జలె, కేన్ అదికారుమ్ క ఆఁవ్
అంచ కమొ కెరసి గే, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్” మెన సంగ జేఁవ్ క
ముదొద్ కెరల్న్.
దాచ తోటచొ ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క మారిల్స్ చి టాలి యేసు

సంగిలిసి
(మతత్ 21:33-46;మారుక్ 12:1-12)

9 తెదొడి యేసు పెజల్ క ఈంజ ఏక్ *టాలి సంగుక దెరల్న్. “ఏక్
మానుస్ దాచ తోట రోవడ కెర, రకితసక నిసాన, జేఁవ్ క జా తోట
గుతత్ దా, ఇదిల్ ఒగగ్ర్ దీసల్ వేర దేసిమి గెచచ్ తంక మెన, ఉటట్
గెలన్. 10జలె, పంటొ పికిలి పొది, ‘సమయుమ్ జా అయ్ లి’ మెన,
జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసతె జా తోటచి పంటొ ఏక్ వాట నఙ ఆన్ తి రిసొ,
గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక ఎజొమాని తెదయ్ లన్. గని జో గొతిత్ సుదొ ఒతత్
పాఁవితికయ్, గుతత్ నఙిల జేఁవ్ రకిత మానుస్ల్ జోక పెట గెల కెర,
కిచొచ్ నే దెతె ఉదడొల్ .

11 “ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక జో ఎజొమాని తెదయ్ లన్,
గని జేఁవ్ రకితస జోక కి పెట కెర జోచి మరియాద కడ, జోక కి కిచొచ్
నే దెతె ఉదడ గెల. 12 ఒతత్ తెంతొ అనెన్కొల్ గొతిత్ సుదొక ఎజొమాని
తెదయ్ లన్ చి, ఇనెన్క కి బలే అలల్ర్ కెర గంటివొ గాయిమ్ లు కెర దా
ఉదడ గెల.

13 “తెదొడి జా దాచ తోటచొ ఎజొమాని, ‘ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?
నాయ్, గెద, ఇసి కెరిందె. అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ క తెదయిందె.
జోకయ్మరియాదదెకుల, కిచొచ్గె’మెనఆకర్ కజోకయ్తెదయ్ లన్.
14 జేఁవ్ తోట గుతత్ నఙిలస జోక దెక కెర, ‘ఇనెన్కయ్ అబొబ్స్ చి
దనుమ్ కలుగు జయెదె. అలెల్, ఇనెన్క మారుమ, చి ఇనెన్క కలుగు
* 20:9 20:9ఈంజటాలితె, ‘గుతత్ నఙతోటరకితస’కొనస్మెలె,ముకిక్మ్ కయూదుల్ క
ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెకయ్ లి వాట్ సికడత్ వెలెల్ల మానుస్ల్, మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, పరిసయుయ్ల్,పూజరుల్ . ‘ఎజొమాని’మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు. ‘ఎజొమాని తెదయ్ ల గొతిత్ సుదల్’ మెలె, జోవయించ కబురుల్ సంగిలస.
‘ఎజొమానిచొ పుతుత్ సి’ మెలె, యేసు. ‘దాచ తోట’ మెలె, యూదుల్, చి ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి బకి కెర అనెన్మానుస్ల్.



లూకా 20:15 cxviii లూకా 20:20

జతివాటఅమ్ కయ్దొరుక్ జయెదె’మెనజోవయింకజెఁవివ్ లటట్బన,
15జో ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దెర కెర,జోక తోట తెంతొ పెలవ న కెర,
†బయిలెమారగెల. జలె,జేఁవ్ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దసిస్ కెరిల్ రిసొ,
జా తోటచొ ఎజొమాని జోవయింక కిచొచ్ కెరెదె? 16 కిచొచ్ కెరెదె మెలె,
జాఁ కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక మొరవ కెర, జా తోట వేర మానుస్ల్ క
గుతత్ దెయెదె” మెన యేసు సంగిలన్. పెజల్ జాక సూన కెర, దసిస్
కెఁయఁక జరుగ్ జంక జయె నాయ్! మెల. 17 గని యేసు జోవయించి
పకక్ పసుల దెక, “జలె, దేముడు దేముడుచ కొడొతె రెగడ్య్ లి ఏక్
కోడు సంగిందె,జాచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ గే తుమ్ ఉచర.
‘కామ్ క నెంజె’మెన గేరు బందిలస జా
ఏక్ పతుత్ రు పిటట్వుక మెన ఉచరెల్ కి,
జయియ్ పతుత్ రు గేరుక బోడిపతుత్ ర్ జలన్.
మెన రెగిడిల్ కోడు. 18ఈంజొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో సేడుల గే, జేఁవ్
బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి ఈంజొ పతుత్ ర్ సేడెదె గే, జోక
బీడవ గెలెదె.” మెనయేసు‡ సంగిలన్.

19పంటొ నఙుక గెలసకమారల్ సంగిలసమెన అమ్ చి రిసొయేసు
సంగితయ్ మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల
పూజరుల్ చిననకోపుమ్జా,జోకజయియ్ గడియయ్దెరుకఉచరల్, గని
‘పెజల్ కోపుమ్ జా అలల్ర్ కెరుల’ మెన, జోవయింక బియ్ కెర, తుకెల్
తిల.
సిసుత్ డబుబ్ల్ దెతిస్ చి రిసొయేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22;మారుక్ 12:13-17)

20 జలె, ‘వాట్ అయ్ లె యేసుక దెరుమ్ దె’ మెన మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి వెలెల్ల పూజరుల్ దెకితె తిల చి,
† 20:15 20:15 యేసుక కి పడొత్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ బయిలె కడన మారల్;
సిలువతె. లూకా 23:26-33. ‡ 20:18 20:18 ఈంజ టాలితె ‘దేముడుచి గుడి’
మెలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్, యేసుక నంపజా జోవయింక నిదానుమ్
జలస మొతుత్ మ్ జిన్. బోడిపతుత్ ర్ మెలె, యేసు. ‘బోడిపతుత్ ర్ నెసిలస’ మెలె, ముకిక్మ్ క
యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్. ‘పతుత్ రు జోవయించి ఉపిప్రి సేడ బీడయ్ తిసి’ మెలె, జేఁవ్
పూరి నంపనెంజిలిస్ నెసిలిసిచి సిచచ్.
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సగుమ్ జిన్ క లంచుమ్ దా కెర, “తుమ్ సతిత్మ్ క పుసిల్ రితి డీస”
మెన, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుక ఏక్ కోడు పుసితి రితి తెదయ్ ల.
జోవయించి ఉదెద్సుమ్ కిచొచ్ మెలె, ‘యేసు కిచొచ్ జవుస్ తపుప్
సంగిలె, జోక దెర, రోమ్ దేసిమ్ చొ అదికారితె సొరప్ కెర దెంక జయెదె
చి,యేసుచి రిసొ సూన, సిచచ్ దెయెదె’మెన కోర్ ప జతతి.

21 జలె, జేఁవ్ మానుస్ల్ యేసుతె జా కెర, “గురుబాబు, తుయి
సతిత్మ్ లటట్బ, సతిత్మ్ బోదన కెరసి మెన. తుయిమొకమాటుమ్ నే
దెకితె, వెలెల్లమానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల గే నే బితె, దేముడు దెకయ్ లి
వాట్ చిరిసొసతిత్మ్తెన్బోదనకెరసిమెనజానుమ్”మెనపులయ్ తి
రితి సంగ, 22అనెన్, “రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చొ సర్రానొక అమ్
సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గేనాయ్ గె?” మెనపుసిల.

23 గని యేసు జోవయించి §ఉచరనల్, జోవయించి ఉపమెనుస్
చిన కెర, 24 “ఏక్ వెండి *కాసు అంక దెకవ” మెలన్, చి జేఁవ్ ఆన
దెకయ్ తికయ్, “ఇనెన్తె కచి బొమమ్ కడ అసిత్? కచి నావ్ డీసత్య్?”
మెన పుసిలన్ చి, “ సర్ రానొచి” మెన జనాబ్ సంగిల. 25యేసు
జోవయింక, “దసిస్ జలె, సర్ క దెతిసి సర్ క, దేముడుక దెతిసి
దేముడుకయ్ తుమ్ దాస.” మెన, జోవయింక జబాబ్ దిలన్.
26 దసిస్, జో సంగిలిస్ తె తపుప్ నాయ్ చి, పెజల్ చి మొకెమ్ జో కిచొచ్
తపుప్ సంగితిస్ చి రుజుజ్ దెకవుక నెతిరల్, చి దెరుక నెతిరల్. గని జో దిలి
జబాబ్ చి తెలివ్క ఆచారిమ్జా, తుకెల్ జల.
సదూద్ కయుయ్లు మెల పండితుల్యేసుచి తెలివి పరిచచ్ కెరుక
(మతత్ 22:23-33;మారుక్ 12:18-27)

§ 20:23 20:23జోవయించి కిచొచ్ఉచరల్ మెలె, ‘అమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చి
పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక నెంజె’మెనఏక్ వేలజో సంగిలె,జాపబుతుమ్ చిమొకెమ్ జోవయింక
నేరిమ్ వయడ సిచచ్ కెరవుక జయెదె. గని ‘జా సిసుత్ దెంక చెంగిల్’ మెన జో సంగిలె
మాములుమ్ పెజల్ కోపుమ్ జవుల. మెలె, జా వేర దేసిమ్ చి పబుతుమ్ క సిసుత్ దెంక ఆగన్
తిలె కి, జేఁవ్యూదుల్ నెసితి. * 20:24 20:24యెరూసలేమ్ తె దొనిన్ రగల్ కాసుల్
తవుల. ఏక్ రగుమ్దేముడుచి గుడితెదెతిసి,ఏక్ రగుమ్పబుతుమ్ క దెతిసి,మాములుమ్
బియాయ్రక్ వాడిక కెరిసి.
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27 పడొత్ , ‘మొర గెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె, అనెన్క్ లోకుమ్ తె
గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్
యేసుతె జాఁ కెర, 28 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి పెండిల్
జా బోదల్ నెంతె మొర గెలెగిన, జో బావొసి అనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన,
అనొన్స్ చి నావ్ తెన్ బోదల్ పాయిక అసెస్’ మెన, మోసేపూరుగ్ మ్ చొ
అమ్యూదుల్ చి రిసొ రెగడ్ అసెస్. 29 జలె, సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల.
జోవయింతె తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్. 30జో
మానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ కి జాక ఆనన, బోదల్ నెంతె మొర గెలన్.
31జోచి పటిట్చొ,జోచి పటిట్చొ, దసిస్ వరస్ తెన్ సతుత్ జిన్మొతుత్ మ్ జా
తెన్ పెండిల్ జా సంతానుమ్ నెంతెమొర గెల. 32ఆకర్ క జా తేర్ బోద
కి మొర గెలి. 33జాకయ్, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక, జా
తేర్ బోదజోవయింతె కకక్ తేరిస్ జాతయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్
జా తెన్ పెండిల్ జల, గెద”మెనయేసుక పుసిల.

34 ఇసి జతికయ్, యేసు జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ క, “ఈంజయ్
కాలుమ్ చ మానుస్ల్ పెండిల్ జా పుతత్రుస్ల్ క పెండిల్వొ కెరతి, 35 గని
‘అనెన్ జీవ్జా పరలోకుమ్ తెజాకాలుమ్ క జితు’మెన కకక్ దేముడు
విలువ దెకెదె గే, ఒతత్ పెండిల్వొ నెంతె దసేస్ తవుల. 36 కిచొచ్క మెలె,
ఒతత్ గెలె దూతల్ కీసి మొరి నాయ్ గే, దసిస్, ఈంజేఁవ్ కి కెఁయఁక కి
అనెన్మొరినాయ్. అనెన్, జేఁవ్మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జలి రిసొ, జేఁవ్
దేముడుచ పుతత్రుల్ జా అసిత్.

37 “జలె, ‘మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జవుల’ మెన †రూకు తెడి జా
ఆగి లగితె తిలిస్ చి రిసొ జో రెగిడిల్స్ తె అమ్ చొ మోసే పూరుగ్ మ్ చొ
కి దెకయ్ తయ్. కేన్ కోడుతె మెలె, దేముడుచి రిసొ ‘అబాహామ్ చొ
దేముడు, ఇసాస్కుచొ దేముడు, చియాకోబుచొ దేముడు’మెనఏక్ తె
సంగితయ్, గెద. 38జలె జేఁవ్మొరల్ పూరుగ్ ల్ కమోసేచి కాలుమ్ ఎద
కిజో దేముడుతాకామ్ క అయ్ లిస్ తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్
జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితి మొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్
† 20:37 20:37 నిరగ్మకాండుమ్ 3:1-6.
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తిలసకయ్ జో దేముడు తయెదె. కో దేముడుచి రిసొ జిఁయ మొర
అసిత్ గే, జోవయించి రిసొ జితతి” మెన యేసు సంగిలన్. 39 జలె,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి ఒతత్ తిల. జేఁవ్, జలె,
పరిసయుయ్ల్తెన్బెదితసజవులచి,మొరెల్ జీవ్జంకజయెదె,అనెన్క్
లోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె మెన నంప కెరతిచి రిసొ “గురుబాబు,
తుయి చెంగిల్ జబాబ్ దిలది!” మెన సంగిల. 40 ఒతత్ తెంతొ
జోవయింతెఅనెన్ కో కియేసుక కిచొచ్పుసుక కి దయిరిమ్జతినాయ్.

దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్
(మతత్ 22:41-46;మారుక్ 12:35-37)

41తెదొడియేసు జోవయింక ఇసి మెలన్. “ ‘దేముడు తెదయ్ లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ అమ్ చొ దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్
జోక పుతుత్ సి జయెదె’ మెన కీసి సంగుక జతయ్?” మెన, అనెన్,
42-43 కీరనల్ తెదావీదు,
‡“తుచ విరోదుమ్ సుదల్ తయె సుఁదితి పొదొ జతి రితి ఆఁవ్
కెరి ఎది ఎద
తుయిఅంచి ఉజెతొ పకక్య్ వెసతా
అంచి తెన్ ఏలుప కెరు,మెన
పబు అంచొ పబుక సంగిలన్
మెన రెగిడల్న్. 44 దసిస్, దావీదు రానొ కీసుత్ క ‘పబు’ మెన సంగితయ్
జలె, జో కీసుత్ కీసి జోక §పుతుత్ సి జయెదె? తుమ్ ఉచర” మెన ఒతత్
తిలసకయేసు సంగిలన్.
దేముడుచి కొడొ సికడత్సచి రిసొ పెజల్ కయేసు జాగర సంగిలిసి
(మతత్ 23:1-36;మారుక్ 12:38-40; లూకా 11:37-54)

‡ 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1. § 20:44 20:44 కీసి మెలె, యేసు ఎతిక్
అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ స్ జఁయి దేముడీ జతయ్, గని మానుస్ జా దావీదు
రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోవయింకపుతుత్ స్ రితొ జతయ్. సగుమ్ జిన్ పెజల్జాకోడు ఒపప్నల్;
మతత్యి 9:27, 21:9. ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెలి జోయేసు సంగనిల్ నావ్ తె కి
జా అరుద్ మ్ ఇదిల్ లుంకిల్ రితి అసెస్.
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45 పెజల్ ఎతిక్ సూన్ తె తతికయ్, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి
మెలన్. 46“దిగిలసూటిచపాలల్గలనబులితగవురుమ్ఉచరంత
అమ్ చమోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి రిసొ తుమ్జాగర
తెన్తా. జేఁవ్ సంతవీదులె టీఁవమానుస్ల్ ఎతిక్ అమ్ క జొకరుమెన
కోర్ పజతతి. సబ గెరలెముకిక్మ్ చటానుల్ తె,విందుల్ తెముకిక్మ్ చ
టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప జతతి. 47 జేఁవ్ మోసిమ్ లు కెర రండెల్
మానుస్ల్ చగెరల్విక కతతి,అనెన్ఉపమెనుస్క దిగిలపారద్నల్ కెరతి.
దసిస్,జోవయించిపాపుమ్ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల”మెనయేసు
సంగిలన్.

21

బీద జలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్ దేముడుక
దిలిసి

(మారుక్ 12:41-44)
1 దేముడుచి గుడితె డబుబ్ల్ దెతి కానుక పెటె ఏక్ తయెదె.

దేముడుచి కామ్ క మెనమానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్ గలుల. జలె, యేసు
జా పకక్ అంకి గల, సొమాస్రుల్ జోవయించి డబుబ్ల్ జా పెటెట్తె గలెత్
తిలిసి దెకిలన్. 2 తెదొడి ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ జా డబుబ్ల్
దెతి కానుక పెటెట్తె దొనిన్ ఇదుల రాగి కాసుల్ గలిలిసియేసు దెకిలన్.
3జా దెక కెర, యేసు, “నిజుమి తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
జేఁవ్ సొమాస్రుల్ ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్ దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె
నెంజిలి రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్. 4 జోవయించి ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ తెంతొ సేంసిలిసి జేఁవ్ దా అసిత్. ఇనెన్క, మాతుమ్,
కిచొచ్ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి ఎతిక్ దాఁయి గెల అసెస్”మెనయేసు
సంగిలొ.

దేముడుచి గుడి పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొ సంగిలిసి
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5 దేముడుచి గుడి “చెంగిల్ పతల్ తెన్ కెదిద్ సూటి తెయార్ కెర
అసిత్, *కెదిద్ తమమ్స వసుత్ వల్ క సూటి కెర అసిత్!” మెన †సిసుస్ల్
యేసుక దెకయ్ ల. 6 యేసు, “తుమ్ దెకితిసి ఎతిక్ జలె, సగుమ్
దీసల్ గెలె కీసి జయెదెమెలె, అపెప్ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి పతుత్ రు దొంతల్
తిలె కి,ఎకిక్జలెకు నేటీఁవితెగలిజతి ‡దీసిజెయెదె”మెనసంగిలన్.
ఉగుమ్మారుస్ప జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

7 తెదొడి యేసుక, జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ “గురుబాబు, తుయి
సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? ఈంజ జరుగ్ జతి పొది అయ్ లి
మెలె, అమ్ చినితి రిసొ కిచొచ్ గురు తయెదె?” మెన పుసిల.
8 జో జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క అంచి రిసొ మోసిమ్ నే
కెరి రితి తుమ్ జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, ‘ఆఁవివ్ కీసుత్ ’ మెనన
జలెకు. కీసుత్ జెతి సమయుమ్ జా అయ్ లి మెన జలెకు, కో కో
మానుస్ల్ బార్ జవుల. జోవయించి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ నాయ్. 9అనెన్,
దేసిమ్ చిఉపిప్రి దేసిమ్యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొజలెకు, ఏక్ దేసిమ్ చ
జోవయించి ఉపిప్రి జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరిస్ చి రిసొ జలెకు తుమ్
సూనెల్, తుమ్ బమమ్ జా నాయ్. దసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్,
గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి జయె నాయ్” మెన సంగ కెర
10 జోవయింక అనెన్, దేసిమ్ చి ఉపిప్రి దేసిమ్, రాజిమ్ చి ఉపిప్రి
రాజిమ్ యుదుద్ మ్ క టీఁవ్ ల. 11 వేర వేరతె బూకంపల్ కరువుల్ చి,
కిచొచ్ కిచొచ్ కసట్ల్ నసట్ల్ జరుగ్ జవుల చి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగగ్ర్
బయిమ్ దెత వెలొల్ గురులు జెవుల.

12 “గని ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ నే జతె అగెగ్, మానుస్ల్ తుమ్ క దెర,
జోవయించి కోపుమ్ క తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్ అలల్ర్ కెర, ‘అదికారుల్
జోవయింక సిచచ్ కెరు’ మెన అమ్ క యూదుల్ చ సబ గెరలె

* 21:5 21:5 ఇసుట్ మ్ తిలసొమాస్రుల్ బఙార్ వసుత్ వల్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుక
దెతికయ్, దసచక దేముడుచి గుడి సూటి కెర తిల. † 21:5 21:5 మారుక్ 13:1,
మతత్యి24:1దెక. ‡ 21:6 21:6యేసుజెరమ్డబబ్య్వెరుస్ల్గెతికయ్,రోమ్దేసిమ్ చ
సయ్ నుయ్మ్పాడ్ కెరల్.
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జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెర దెవుల, చి తుమ్ క జేల్ తె గల దెవుల.
అంచి సేవ తుమ్ కెరసుచి రిసొ, రానల్ చి మొకెమ్ అదికారుల్ చి మొకెమ్
తుమ్ తీరుప్ జతి రిసొ సిచచ్ల్ జతి రిసొ తుమ్ క టీఁవడుల. 13జేఁవ్
దసిస్ కెరి పొదిక, అంచి రిసొ తుమ్ సాచి సంగితె. 14 తుమ్ అపెప్
మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ దెరన మెలె, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ తుమ్ పరిచచ్
జంక జలె,జానేజతెఅగెగ్, జేఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్ కిచొచ్ జబాబుల్ దెమ్ దె?,
మెన తుమ్ ఉచరంతె తా నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క చోండి
దెయిందె, తుమ్ క దొరుక్ జలి బుదిద్ గాయ్నుమ్ దెయిందె. తుమ్ చ
జబాబుల్ చి తెలివ్చి ఉపిప్రి జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసతె వెలెల్ల మానుస్ల్ తె
కో జీనుక నెతిరి, తుమ్ క కిచొచ్ జబాబ్ సంగుక నెతిరి.

16 “అదికారుల్ చి అతిత్ తుమ్ క సొరప్ కెర దెతసతె సగుమ్ జిన్
కొనస్ జవుల మెలె, తుమ్ చ అయయ్దింసి, అనొన్బావొదింసి, తుమ్ చ
బందుగులు, తుమ్ చ సినేతులు. అనెన్, తుమ్ తె సగుమ్ జిన్ క
మానుస్ల్ మారుల. 17 అనెన్, తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె
తతెత్చి రిసొ, ఎతివాట్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. 18 గని,
§పరలోకుమ్ తె తుమ్ జెతిస్ క ఉచరెల్, తుమ్ చ సెండివాడల్ తె ఎకిక్
కి నాసెనుమ్ జా గెచెచ్ నాయ్, ఈంజ లోకుమ్ తె ఈంజ ఆఁగ్ క మారెల్
కి, తుమ్ పరలోకుమ్ తె గెతిసి అడుడ్ కెరుక నెతిరి. 19 తుమ్ ఎకిక్
నిదానుమ్ఓరుస్పజా,చిపరలోకుమ్ తెగెతిరితితుమ్ చిజీవుదొరుక్
కెరన తా.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:15-21;మారుక్ 13:14-19)

20 “గని యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క సయ్ నుయ్మ్ ఒండి సుటుట్ నంత
బెర తతిసి తుమ్ కెఁయఁక దెకితె గే, ‘పటున్మ్ పాడ్ జంక తిలి
సమయుమ్ పాఁవ జా అసెస్’ మెన చినితె. 21 జా గురు దెకిలె,
తుమ్ చితె కో ఈంజయూదయ పదేసిమి తవుల గే, చటుక్న డొంగలె
§ 21:18 21:18 నెంజిలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంతె తుమ్ చ
సెండివాడల్ తె ఎకిక్ కి నాసెనుమ్జా గెచెచ్ నాయ్’.
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ఉటట్ నిగుతు చి, పటున్మ్ చి తెడి తిలస బార్ జా ఉటట్ గెతు, చి
పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచిబయిలె గఁవివ్లె జవుస్ కో తవుల గే, పటున్మ్ తె
అనెన్ పెసుత్నాయ్. 22కిచొచ్కమెలె,జోవయింకపఁవిస్ల్ రితిఇండిల
జోవయించ అమ్ చ యూదుల్ క దేముడు సిచచ్ దెత దీసల్ జవుల,
జేఁవ్. జోఅగెగ్ రెగిడిల్సి దసిస్ జరుగ్ జాపూరి జంక అసెస్.

23 “అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్, బోదల్ వడిన్వొ
ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల! ఈంజ దేసిమి ఒగగ్ర్ కసట్ల్
సిచచ్ల్ జవుల! 24 అమ్ చ యూదుల్ తె సగుమ్ జిన్ క కండ గెలుల,
సగుమ్ జిన్ క దెర వేర దేసిమ్ లుతె కడ నెవుల. అనెన్ యూదుల్
నెంజిలసఈంజయెరూసలేమ్పటున్మ్ చిఉపిప్రి,ఈంజ దేముడుచి
గుడిచిఉపిప్రి ఏలుప కెరికాలుమ్ కేడెత్ ఎదక జేఁవ్ఈంజఎతిక్ సుంద
గెలుల.

దేముడుచిరాజిమ్ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరిసి చి రిసొయేసు
సంగిలిసి

(మతత్ 24:29-35;మారుక్ 13:24-31)
25 “పడొత్ క, పొదుద్ తె, జోనుతె, చి సుకక్ల్ తె కిచొచ్ కిచొచ్ గురుల్

డీసుల చి, తుపాన్ కెరెల్ సముదుమ్ చ కెరట్ల్ ఎదిలి డోంక్ క జా,
బుఁయెయ్ ఉటట్ జా గెరల్ గుడడ్ దెర గెలె, జా అలల్ర్ జా అవాడ్ కీస్
తయెదె గే, దసిస్ జయెదె చి, దసచచి రిసొ ఒండి లోకుమ్ తె వేర
వేర దేసిమ్ లుచ మానుస్ల్ సెమల్ సేడుల చి, కిచొచ్ ఉచరుక గే
నేన గెచుచ్ల. 26 ఈంజ లోకుమ్ తె జెంక తిల అలల్ర్ చి రిసొచి
జోవయించి బయిమ్ క మానుస్ల్ చి మొకొమ్ గుంజ సేడుల. కిచొచ్క
మెలె, ఆగాసుమ్ తె సెకి తిలిసి ఎతిక్ అదుద్ ర్ జా గెచెచ్దె. 27తెదొడ్ క,
ఎదివాట్ అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్ మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మబుబ్తె పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత జెతిసి
*ఎతిక్జిన్ దెకుల.

* 21:27 21:27మతత్యి 24:30.
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28 “జలె, ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జంక దెరెల్ పొది, అమ్ చి రచచ్న
పాసి జా జెతయ్ మెనన, తుమ్ సోగ టీఁవ దయిరిమ్ క ఉపిప్రి దెక,
సరద్సంతోసుమ్జా”మెనయేసు సంగిలన్.

29 తెదొడి యేసు జోవయింక అనెన్ కిచొచ్ టాలి సంగిలన్ మెలె,
“అంజూరుమ్ రూకుక చి అనెన్ రగల్ రూకుల్ క ఉచరుమ. 30 జేఁవ్
పలొయిలె బేగి, ‘వేసెగు అపెప్ పాఁవ జెయెదె’ మెన తుమ్ చినితసు,
జానుస్. 31 దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్ దెకిలె,
†‘దేముడుచి రాజిమ్పాఁవ జా అసెస్ చి జెయెదె’మెనజాన్ తె.

32 “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిల
సెమల్ గురుల్ పూరి జరుగ్ జతి ఎద ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయె
నాయ్. 33ఆగాసుమ్ బుఁయినాసెనుమ్జా గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ
‡ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

‘తెలివితాపాపుమ్ తె దెరున్ నే సేడిత్ రిసొపారద్న కెరె తా’
34 “తుమ్ మెనుస్తె కిచొచ్ బుదిద్ ఇండితె గే తుమ్ జాగర దెకన!

నెంజిలె, తుమ్ ఓడుప జతి రితి ఒగగ్ర్ సూరు పియ మచిచ్తిస్
గట, దసిస్ మచిచ్తిస్ క వెరి రితి ఇండితిస్ గట చి, ఈంజ లోకుమ్ చ
రోజుకచ బాదల్ చి రిసొ ఉచరిసి తుమ్ క పెల గెలెదె. తుమ్ దసచతె
అలవాట్ జా తిలె, ఈంజ ఉగుమ్ చి జా ఆకర్ దీసి అయ్ లె, బోనుక
‘అసెస్’ మెన జంతు నేనెల్ కీసి చటుక్న దెరున్ సేడుక జయెదె గే, దసిస్
తుమ్ చటుక్న లాజ్ బెటుట్ క జయెదె. 35 కిచొచ్క మెలె, బూలోకుమ్
తిలస ఎతిక్జిన్ క జా దీసి లయెదె. 36ఈంజేఁవ్ సెమల్ తె జా దీసి

† 21:31 21:31 మతత్యి 24:33 అనెన్ మారుక్ 13:29తె యేసు అనెన్ ఉత జెతిస్ చి
రిసొచి కోడు అసెస్. మెలె, జో అనెన్ ఉత జెతిసి తెనిన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి
రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక దెరెదె. జారాజిమ్ ఏలుప కెరిస్ తెయేసుయిరానొ జయెదె,
చిఎతిక్చిఉపిప్రిజీనొల్ మెలె,దేముడుఅబొబ్స్ చిఅతిత్ జోఎతిక్సొరప్ కెరదెయెదె,చిఅబొబ్సి
కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్చి ఉపిప్రి పూరి ఏలుప కెరెదె. ఇనెన్క కొరిందియుల్ క పవులు రెగిడిల్
ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప కెరె పొదిక, జోవయించి తెడి
జోవయింకనంపజాజోవయించయ్జలమానుస్ల్ కిఏలుప కెరుల. ఇనెన్కడీసయ్ లిసి 5:10
సదు కెర. ‡ 21:33 21:33 నెంజిలె ‘నెరవెరుస్ప జంక ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్’.
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జెతికయ్ గురుచ అలల్ర్ ఎతిక్తె తుమ్ ఓరుస్పజా జీన్ తి రితిచి, జీన
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అనెన్ జెతి
పొదికఅంచిమొకెమ్తుమ్టీఁవ్ తిరితి,తుమ్జాగరదెకన,జాఎతిక్క
దొరుక్ జలి సెకి తుమ్ క తవుస్ మెన తుమ్ పారద్న కెరె తా” మెన
యేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

37 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక మెదెద్న్ పొది దేముడుచి గుడితె
గెచచ్ బోదన కెరె తయెదె చి, రోజుక సంజె పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా
§ఒలీవ మెటట్య్ నిద తయెదె. 38 రోజుక పెందల్ పొది పెజల్ ఎతిక్
బేబేగిబార్జాజోచిబోదనసూనుకమెనదేముడుచి గుడితె గెచుచ్ల.

22
జా దేసిమ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక దెర మారుక మెన కుట

కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5,14-16; మారుక్ 14:1-2,10-11; యోహా

11:45-53)
1*పసాక్పండుగు,జలెనేపులయ్ లపోడియొకతిపండుగుపాసి

జా అయ్ లి. 2 తెదొడి “కెఁయఁక కీసి పెజల్ క బమమ్ నే కెరె యేసుక
మారుమ?” మెన వెలెల్లపూజరుల్ చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స కుట ఉచరె తిల. కిచొచ్క మెలె, పెజల్ క †బితె తిల.

§ 21:37 21:37మారుక్ 11:11-12,చి 19-20తెదెకిలె, ‘ఒలీవమెటట్య్’మెనెనాయ్,
గని ‘బేతనియగఁవివ్’. బేతనియగాఁవ్ ఒలీవమెటట్కయ్పాసితయెదె. * 22:1 22:1
‘ఇసి దసిస్ పండుగు కెర’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిసి కేనె సదు కెరుక
జయెదె మెలె, నిరగ్మకాండుమ్ 12 అదయ్యిమ్ తె. † 22:2 22:2 ‘పెజల్ క బితె తిల’
మెలె, దొనిన్చి రిసొ ఉచరుక జయెదె. యోహాను 11:48తె దెకిలె, ‘యేసుక కిచొచ్ నే కెరెల్
దసిస్ బోదన కెరె తయెదె, చి పెజల్ పూరి జోవయింక నంపజా గెచుచ్ల, చి రోమ్ దేసిమ్ చ
సయ్ నుయ్మ్అమ్ చిదేముడుచిగుడిపాడ్కెరుల,అమ్ చిఅదికారుమ్కుడెత్ గెచచ్వుల’,మెన
బితెతిల. జాఏక్, గనిఅనెన్ కిచొచ్మెలె,మతత్యి 26:5చిమారుక్ 14:2తెదెకిలె, పండుగు
పొది జోవయింక మారుక పోని, నెంజిలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ అలల్ర్ దెవుల మెన
జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ బితెతా అలల్ర్ జలిస్ చి రిసొ సంగితయ్.
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యూదాయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి
3తెదొడి,యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ‡ఇసక్రియోతు మెలొ

యూదాకసయ్ తాన్దెరల్న్. 4యూదావెలెల్లపూజరుల్ తెచిదేముడుచి
గుడిచ జమానుల్ సుదల్ చ అదికారుల్ తె గెచచ్ కెర, “యేసుక తుమ్ చి
అతిత్ ఆఁవ్ దెర దెయిందె. కీస్ కెరుమ?” మెన జోవయింతెన్ లటట్బల్,
5జేఁవ్సరద్ జా “తుకడబుబ్ల్దెమ్ దె”మెనఒపప్నల్. 6జోకిఒపప్నొల్చి,
జనాబ్ నెంజిలిస్ తెయేసుక దెర దెంక మెనవాట్ చజితె తిలొ.

పసాక్ పండుగ్ చి అనిన్మ్యేసుచ సిసుస్ల్ తెయార్ కెరిల్సి
(మతత్ 26:17-25;మారుక్ 14:12-21;యోహా 13:21-30)

7తెదొడి నే పులయ్ ల పోడియొ కతి దీసి అయ్ లి. జా దీసి పసాక్
పండుగ్ చి రిసొచి §మెండపిలల్ కండ అరిప్తుమ్ దెవుల. 8జాకయ్
యేసు పేతురుక చి యోహానుక “తుమ్ గెచచ్, చి పసాక్ పండుగు
అనిన్మ్ అమ్ కతి రిసొ దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెర”మెలన్. 9 “అమ్
కేనె తెయార్ కెరుక తుచి ఆస?” మెన జేఁవ్ పుసిల. 10జోవయింక,
“ఈందె, పటున్మ్ చి తెడి పెసిలదు మెలె, పాని వయితొసొ ఎకిక్లొ
తుమ్ క దసుస్ల్ జయెదె. జోచి పటిట్ తుమ్ గెచచ్ చి, కేన్ గెరి జో పెసెదె
గే, 11జో గెర్ చొ ఎజొమానిక తుమ్ కిచొచ్ మెన మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్
తెన్ ఆఁవ్ పసాక్ అనిన్మ్ కతి గది కేన్ మెన అమ్ చొ గురుబాబు
సంగితయ్’మెన తుమ్ సంగ, 12సామన్ తెయార్ కెరిల్ వెలిల్ అంతసుత్
గది ఏక్ తుమ్ క జా దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్ అనిన్మ్
తుమ్తెయార్కెరతా”మెనయేసు సంగిలన్. 13జేఁవ్ గెచచ్ కెర, ‘జో
సంగిల్ రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్’ మెన దెక కెర, జా పసాక్ అనిన్మ్ క
దొరుక్ జలిసి ఎతిక్ తెయార్ కెరల్.
‡ 22:3 22:3 జోవయింక ‘ఇసక్రియోతు’ మెన కిచొచ్క జోవయింక నావ్ తిలి మెలె, జో
ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొమానుస్ జయెదె. § 22:7 22:7యేసు కి జయి పండుగు కెరి
పొది అరిప్తుమ్ జలన్. జో, జలె, కెఁయఁక తెఁయఁక సరిపుచుప జలి అరిప్తుమ్ జలన్.
జొయియ్ అరిప్తుమ్ జలిసి తెంతొ అనెన్ అరిప్తల్ నాయ్. ఎబీయుల్ 9:28, 10:10.
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యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పండుగ్ అనిన్మ్ కంక
(మతత్ 26:16-30;మారుక్ 14:22-26; 1 కొరి 11:23-25)

14 పండుగ్ అనిన్మ్ కెరి సమయుమ్ పాఁవ జెతికయ్, యేసు
సిసుస్ల్ తెన్ జా అనిన్మ్ కంక మెన వెసిల. 15 తెదొడి యేసు
జోవయింక,ఆఁవ్ సేడుక తిల సెమల్నేజతెఅగెగ్ తుమ్ చితెన్ఈంజ
పసాక్ అనిన్మ్ కంక మెన ఆఁవ్ ఒగగ్ర్ ఆస జలయ్. 16 కిచొచ్క మెలె,
దేముడు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరుక అయ్ లె పొదిక, జోచి రాజిమ్ తె
ఈంజ పసాక్ పండుగు *గురు జతి రచచ్నచి ముకిక్మ్ చి అరుద్ మ్ చి
కామ్ పూరి జరుగ్ కెరె ఎదక ఈంజ మదెనె, ఈంజ పండుగ్ అనిన్మ్
ఆఁవ్ అనెన్ కయినాయ్మెనతుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 17జాపండుగ్
అనిన్మ్ పితి డొమన్ దాచ రసుస్మ్ యేసు తెదొడి దెర కెర, ‘ఈంజ
తుయిదా దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క సంగ కెర, సిసుస్ల్ క
“ఉంద, ఇనెన్ తిలిసి తుమ్ వరస్ తెన్ పియ వంటన. 18 కిచొచ్క
మెలె, దేముడుచి రాజిమ్ ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరి రితి జెతె ఎదక
ఈంజ మదెనె ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ పియి నాయ్ మెన తుమ్ క ఆఁవ్
సంగితసి” మెన యేసు సంగ కెర, 19 పోడి వెంట ‘తుయి ఈంజ
దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క సంగ కెర, జాపోడిమోడ కెర,
సిసుస్ల్ కదా “ఉంద,ఈంజఅంచిఆఁగ్. †అంకతుమ్ఏదకెరిగురుక
తుమ్ ఇసి కంక అలవాట్ జా. ఉంద కా,” మెన దిలన్. 20 దసిస్,
జాఅనిన్మ్ కా కేడయ్ లి పొది ‡గలస్ అనెన్ దెర, “ఈంజ గలస్ దాచ
* 22:16 22:16జా పసాక్ పండుగు మెనమాములుమ్యూదుల్ కిచొచ్క కెరుల మెలె,
పూరుగ్ మ్ పొది జేఁవ్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్ల్ జలిసి తెంతొ ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడు జోవయింక రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరుక. నిరగ్మకాండుమ్ 3 అదయ్యిమ్
తెంతొ యెహోసువ ఎద ఈంజ మతెత్లి పూరి తయెదె. ముకిక్మ్ క అపెప్ నిరగ్మకాండుమ్
12, 13 అదయ్యల్ దెకిలె సగుమ్ అరుద్ మ్ జెయెదె. గని ‘పసాక్ పండుగ్ చి గురు జతి
ముకిక్మ్ చి రచచ్న’ మెలె, పాపుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి ఉగుమ్ తెంతొ, పాపుమ్ చి లోకుమ్
తెంతొ మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జా పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి, పరలోకుమ్ తె గెతిసి.
† 22:19 22:19 ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ‘తుమ్ చి’ తెంతొ 20
నంబర్ చికోడుపూరితెన్చకొడొతయెనాయ్. ‡ 22:20 22:20దసపండుగ్అనిన్మ్ తె
బెరె, చెతత్ర్ సుటుల్ దాచ రసుస్మ్ పివుల.
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రసుస్మ్, ఆఁవ్ దెతి నొవి పమానుమ్. తుమ్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి
రిసొసువదెతిఅంకలొఁయి. జాలొఁయిచిగురుఈంజదాచరసుస్మ్.

21 “ఈందె, అంక దెర, సొరప్ కెర దెతొసొఈంజ బలల్తె వెస అంచి
తెన్ అనిన్మ్ కెరయ్. జోచి ఆతు అంచి ఆతు తెన్ ఈంజ బలల్చి
ఉపిప్రి అసెస్. 22 కిచొచ్క మెలె, ‘జరుగ్ జంక అసెస్’మెన దేముడు అగెగ్
తెంతొ రెగిడిల్ రితిఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొ §గెచుచ్క అసెస్,
గని అయొయ్! కేన్ మానుస్ అంక దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్
కెర దెయెదె గే, జోమానుస్ జతి సిచచ్ కెదిద్ !” మెన సంగిలన్. 23జో
దసిస్ సంగితికయ్, ‘ఆఁవ్ గె? ఆఁవ్ గె?’ మెన ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
లటట్బుక దెరల్.*

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ సేవ కెరి బుదిద్ తెన్ తతిసి చి కోడు
24 జలె, జోవయింతె కొనొస్ వెలొల్ జయెదె గే సిసుస్ల్ లటట్బనుక

దెరల్. 25జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్,యేసుజోవయింక, “యూదుల్ నెంజిల
వేర రానల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన పెజల్ క జాడుల్ వయడెత్ తిలి
రిత జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి, అనెన్ పెజల్ చి ఉపిప్ర్ చ
అదికారుల్ ‘దరుమ్మ్ కెరస’ మెనంతతి. 26 గని తుమ్ చి తెన్ దసిస్
తంక జయె నాయ్. తుమ్ చి తెన్ వెలొల్ జతొసొ ఎతిక్చి కంట దకిలొ
రితొ జవుస్ చి, తుమ్ క ఏలుప కెరొసొ సేవ కెరొసొ రితొ జవుస్.
27మాములుమ్ఈంజలోకుమ్ చిరగుమ్ఉచరెల్,కొనొస్వెలొల్ జయెదె?
అనిన్మ్ క బలల్తె వెసితొసొ గే జోవయించి అనిన్మ్ వంట దెతొ గొతిత్
సుదొ గె? బలల్తె వెసితొసొ వెలొల్ జయెదె, గెద. జలె, ఆఁవ్ తుమ్ చి
నెడిమితావంటదెతొ †గొతిత్ సుదొచొ రితొజతసి. ఈంజఅరుద్ మ్ కిచొచ్
జయెదె గే తుమ్ ఉచర.
§ 22:22 22:22 మెలె, ‘మొరుక అసెస్’. * 22:23 22:23 ఒతత్ తెంతొ యేసుక
దెర దెతొయూదా బార్ జా అదికారుల్ తె గెలొ. యోహాను 13:30. † 22:27 22:27
యోహాను 13:2-16.
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28 “‡తుమ్ అంచ సిసుస్ల్ ఆఁవ్ సేడల్ బాదల్ ఎతిక్తె బెద
నిదానుమ్తాఅసుస్స్, 29అనెన్,జోచిరాజిమ్ చిఉపిప్రి ఆఁవ్ ఏలుప
కెరి రిసొ కీసి అంచొ దేముడు అబొబ్ అంక అదికారుమ్ దా అసెస్
గే, దసిస్ 30 తుమ్ అంచి రాజిమ్ తె అంచి బలల్తె వెస కంక పింక
చి, §తుమ్ బారజిన్ బార సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ చ బార
సెకుమ్ లుచక అంచి తెడి ఏలుప కెరుక మెన తుమ్ క ఆఁవ్ నిసాన
అసిస్”మెనయేసు జోచ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
పేతురుక “ ‘జోక నేని’మెన అంచి రిసొ తుయి తివెవ్రి సంగితె”
(మతత్ 26:31-35;మారుక్ 14:27-31;యోహా 13:36-38)

31పడొత్ , పేతురుచి అగెగ్చి నావ్ దెర, “సీమోను, సీమోను, ఈందె,
తేర్ బోద కీసి తందుడు పూన నిసెదె గే, దసిస్ తుమ్ క నిసితి రితి
అలల్ర్ చి పరిచచ్ కెరుక మెన సయ్ తాన్ సెలవ్ నఙన అసెస్. 32 గని
తుచి నముకుమ్ పాడ్ జా గెసుస్ నాయ్మెన ఆఁవ్ పారద్న కెర అసిస్.
అనెన్, తుమ్ అనెన్ బుదిద్ జా అంచి పచెచ్న అనెన్ జెతి రితి తుమ్
మారుస్ప జలదు మెలె, తుమ్ చ బావుడుల్ జల అంక నంపజల అనెన్
మానుస్ల్ చినముకుమ్తుమ్డిటుట్ మ్ కెర”మెనయేసుపేతురుక చి,
అనెన్ సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

33తెదొడి పేతురు “పబు, తుయి జేల్ తె జేలి తంక జలెకి,మొరుక
జలెకి, తుచి తెన్ బెద జేలి జయిందె జవుస్, మొరిందె జవుస్, అంక
బి నాయ్” మెలన్. 34జలె, పేతురు దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోక,
“ఓ పేతురు, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, జోక ఆఁవ్ నేని మెన,
తుయి తివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె ఎదక కుకుడొ వాఁసె నాయ్”.
డబుబ్ల్,సామన్ చి కడుగ్ మ్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

‡ 22:28 22:28 యూదా జోవయింతె నాయ్. 23నంబర్ కోడుచి ఎటొట్ చి కోడు దెక.
§ 22:30 22:30 ‘తుమ్ బారజిన్’ మెలె, జో యూదా పిటొల్ , గెద-యేసుక విరోదుమ్
సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిలొచి రిసొ. గనియేసు జీవ్ జా పరలోకుమ్ తె వెగ గెలి పడొత్ , తిల
సిసుస్ల్పారద్న కెర అనెన్కొల్ క,మెలెమతీత్యమెలొసొక నిసాన బెదవనల్, చిఅనెన్బారజిన్జా
గెల. బారికుల్ 1:15-26.
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35 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్, “జా సుటుట్ దేముడుచి రాజిమ్
పాసి జా అయ్ లిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ సంగ మానుస్ల్ క
చెంగిల్ కెర కెర తుమ్ బుల” మెన తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ లి పొది
“సెంచె నెంతె, డబుబ్ల్ సెంచె నెంతె, చి జోడుల్ నెంతె గెచచ్ మెన
*సంగిలయ్ గెద. జలె, దసచ నెంతె గెతికయ్, తుమ్ క కిచొచ్ జలెకు
కొతుక్ తిలి గె?” మెన పుసిలన్, చి “కిచొచ్య్ కొతుక్ నాయ్” మెల.
36 †దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్,జోవయింక అనెన్, “అపెప్ జలె, కకక్ సెంచె
గే డబుబ్ల్ సెంచె గే అసెస్ గే, దెర తంక, చి కకక్ కండా తయెనాయ్గే,
జోవయించి కోటు విక కండా గెననుక. 37 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ సంగితసిమెలె,
‡క కి ‘నేరిమ్ కెరొల్సొ’మెన తీరుప్ కెరు
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి కోడు అంచితె పూరి జరుగ్ జంక
అసెస్. కిచొచ్క మెలె, అంచి రిసొ రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్ జరుగ్
జయెదె”మెలన్. 38§తెదొడిసిసుస్ల్, “ఈందె,పబు,అమ్ చితెదొనిన్
కడుగ్ మ్ లు అసిత్”మెల, చి “సాలు”మెలన్.
యేసుమొరుక తిలిస్ చి రిసొజోపారద్న కెరిల్సి
(మతత్ 26:36-46;మారుక్ 14:32-42)

39యేసుఒలీవమెటట్య్గెచుచ్క అలవాట్తిలిచి,తెదొడిబార్జా
ఒతత్య్ గెలన్. జోచసిసుస్ల్ కిజోతెన్బెద గెల. 40జలె, ‘గెతేస్మనే’
మెంతిజోగెతిఒతత్చితోటతెపాఁవ కెర, సిసుస్ల్ కయేసు, “అపెప్ జెత
అలల్ర్ తుమ్ క ఏక్ పరిచచ్ రితిజయెదె. ఈంజఎతిక్తెతుమ్పాపుమ్

* 22:35 22:35 లూకా 10:4, 9:3. † 22:36 22:36 ఈంజ 36నంబర్ చి కోడు
కిచొచ్క సంగితయ్, బెరె, ‘అలల్ర్ జెవుల చి తుమ్ డిటుట్ మ్ తతి రిసొ తెయార్ జా’ మెలి
అరుద్ మ్ కయ్. గని ‘మాములుమ్ అయ్ దల్ క యుదుద్ మ్ కెరుక తెయార్ జా’ మెలి అరుద్ మ్ క
యేసు సంగె నాయ్. పడొత్ పేతురు జో మానుస్చి కంగొడ్ కండా తెన్ సిందితికయ్యేసు గోల
కెరల్న్. మతత్యి 26:52,యోహాను 18:11,లూకా 22:51. ‡ 22:37 22:37యెసయా

53:12. § 22:38 22:38 నెంజిలె కడుగ్ మ్ లుచి రిసొచిటాలి సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ నే కెరనిల్
రిసొ “ఈందె పబు, అమ్ చితె దొనిన్ కడుగ్ మ్ లు అసిత్” మెల, చి “సాలు, అనెన్ దసిస్ లటట్బా
నాయ్”మెలన్.
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నే కెరి రిసొ పారద్న కెరె తా” మెన యేసు సంగ కెర, 41 పతుత్ రు గలిత్
ఎదిలి దూరి గెచచ్ కెర, మొగల్ టెక, 42 “ఓ బ, తుక ఇసుట్ మ్ తిలె,
ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక పిటట్వు, గని అంచి ఇసుట్ మ్
పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న
కెరల్న్. 43 *పరలోకుమ్ తెంతొ దూత ఎకిక్లొ డీసజోక డిటుట్ మ్ కెరల్న్.
44 †తెదొడి జోచి పెటిల్ ఒగగ్ర్ బాద దుకుమ్ సేడ, అనెన్ ఒగగ్ర్ ఆస తెన్
పారద్న కెరల్న్ చి, జోచి గాము కీసి పుటిట్లి మెలె, సుకక్ల్ లొఁయి జా
బుఁయెయ్ సేడ గెలన్.

45 జలె, యేసు పారద్న కెరుక ముల ఉటట్ కెర సిసుస్ల్ తిలిస్ తె
అయ్ లె, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ క అలుప్ జా నిజ గెల అసిత్. 46 అనెన్,
జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క నిజుక? ఉటట్ , చి ఈంజ జెతి అలల్ర్ చి
పరిచచ్తె తుమ్పాపుమ్ నే కెరె రితిపారద్న కెరె తా”మెలన్.
యేసుక దెరుక మెనయూదా చి జనాబ్ జటుట్ తెన్ అయ్ లిసి
(మతత్ 26:47-56;మారుక్ 14:43-50;యోహా 18:3-11)

47యేసు జా కోడు సంగితె తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్మానుస్ల్
జటుట్ తెన్ అయ్ ల, చి కో జోక పురె గెచచ్ వాట్ దెకయ్ తె తిలన్
మెలె, యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ఇసక్రియోతుయూదా. జో
యూదా, జలె, యేసుక చుంబుక మెన జోచి పాసి అయ్ లన్, 48 గని
యేసు జోక, “ఓయూదా, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక దెర
దెతిపొది ఉపమెనుస్క చుంబ దెతె గె?” మెనజోక పుసిలన్.

49 జలె, ‘జోక దెరుల’ మెన యేసు తెన్ తిల జోచ సిసుస్ల్ దెక
కెర, “పబు, అమ్ చ కడుగ్ మ్ లు తెన్ జోవయింక కండుమ గె?” మెన
పుసిల. 50 జోవయింతె ‡ఎకిక్లొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, §ఎతిక్క వెలొల్

* 22:43 22:43ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ కొడొ తయె
నాయ్. † 22:44 22:44 ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 43 చి 44నంబరుల్ చ
కొడొ తయె నాయ్. ‡ 22:50 22:50 కొనొస్ మెలె, పేతురు. యోహాను 18:10 దెక.

§ 22:50 22:50 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెలె, మొతుత్ మ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె ఎకిక్లొ
‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ జయెదె. దేముడుచి గుడిచ సగుమ్ కమొజో ఎకిక్లొయి కెరెదె. జేఁవ్
ఎతిక్క జో వెలొల్ జయెదె.
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పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక కండుక గెచచ్, జోచొఉజిలొ కంగొడ్ సింద గెలన్.
51జలెయేసు “అనెన్దస కమొపోన”మెనసంగ కెర,జోగొతిత్ సుదొచొ
కంగొడ్ చెంగిల్ కెరల్న్.

52 తెదొడి జోక దెరుక మెన బార్ జా అయ్ ల వెలెల్ల పూజరుల్ క,
దేముడుచి గుడిచ సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ చ అదికారుల్ క చి వెలెల్ల
సుదల్ క యేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్ చోరల్య్ గే, చి కతుత్ లు *డండల్ దెరన
తుమ్ అయ్ లదు? 53 ఆఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె గెతె తిలె కి,
తెదొడి తుమ్ అంక దెరల్ద్ నాయ్. గని తుమ్ చి కామ్ తుమ్ జరుగ్ కెరి
గడియ ఈంజ, అందర్ లోకుమ్ చి సెకి ఏలుప కెరి గడియ ఈంజ”
మెన సంగిలన్.
యేసుచి రిసొ ‘జోక నేని’మెన పేతురు తివెవ్రి సంగిలిసి
(మతత్ 26:57-58,69-75; మారుక్ 14:53-54,66-72;

యోహా 18:12-18,25-27)
54తెదొడియేసుక దెర ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమేడతె కడనిల. కడ

నెతె తిలి పొది పేతురు, జలె, దూరి దూరి యేసుచి పటిట్ గెతె తిలన్,
అనెన్, 55 ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి మేడచి వీదిచి నెడిమి సగుమ్ జిన్
చలిల్క ఆగి లావ తపుక మెన వెస తతికయ్, పేతురు జోవయింతెన్
వెసిలన్.

56పేతురు దసిస్ ఆగిచిఉజిడ్ తెవెసతతికయ్,తేర్ బోదగొతిత్ సుదొ
ఎకిల్ జోక దెక కెర, చెంగిల్ దెక కెర, “ఈంజొమానుస్ యేసు తెన్ బులెత్
తిలొ”మెలి. 57గనిపేతురు “అమమ్,జోకఆఁవ్నేని”మెనసంగిలన్.

58పడొత్ అనెన్ గడియగెతికయ్,అనెన్కొల్ పేతురుక దెక కెర, “తుయి
కి జో తెన్ తిలొసొ” మెలన్, గని “బాబు, ఆఁవ్ నెంజి” మెన పేతురు
సంగిలన్.

59అనెన్క్ గంట గెతికయ్, అనెన్ అనెన్కొల్ పేతురుచి రిసొ “నిజుమి,
ఈంజొమానుస్ కచితుమ్జోయేసు తెన్తిలన్. ఈంజొ కి †గలిలయు

* 22:52 22:52 నెంజిలె ‘బెడిడ్వొ’. † 22:59 22:59యేసుయూదయపదేసిమ్ చి
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె జెరిమ్లెకి గలిలయపాంతుమ్ తె వడిడ్లన్.
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సుదొ గెద!” మెలన్. 60పేతురు “బాబు, తుయి సంగితిస్ చి అరుద్ మ్
ఆఁవ్ నేని”మెలన్,జోఅనెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, బేగి కుకుడొవాఁసిలన్.

61 తెదొడి యేసుపబు పసుల పేతురుక చెంగిల్ దెకిలన్ చి,
“కుకుడొ ఆజి నే వాఁసితె అగెగ్ తుయి తివెవ్రి అంచి రిసొ ‘జోక నేని’
మెంతె” మెనయేసుపబు సంగిలిసి పేతురు ఏదసట్ కెరల్ను, చి 62జా
వీదె తెంతొబార్జా బయిలె గెచచ్ కొకక్ కొకక్ ఏడల్న్.
యేసుక రకితె తిలస జోక కొంకడ పెటిల్సి
(మతత్ 26:59-68;మారుక్ 14:55-65;యోహా 18:19-24)

63తెదొడియేసుక రకితె తిలమానుస్ల్యేసుక కొంకడ కెర దెబబ్ల్
పెటల్ చి, 64జోచఅంకివొతె కచెచ్ల్ బంద కెర, “తుక కో పెటల్ గే ‡తుయ్
కీసుత్ గద,అమ్ కసంగు!” మెల,అనెన్ 65జోకదూసుప కెరఅనెన్ఒగగ్ర్
కొడొ సంగిల.

66 రాత్ పాయితికయ్, యూదుల్ చ వెలెల్ల సుదల్, జోవయించ
వెలెల్లపూజరుల్ చి,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్సతగు కెరుక
మెన వెసిల చి,జాతగు కెరిస్ తెయేసుక కడ ఆనల్. 67 “ ‘తెదయిందె’
మెన దేముడు సంగిలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి గే?” మెన
అగెగ్తె వెసిలస పుసిల. యేసు కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగిలె, అంక నంప కెరుస్ నాయ్, 68 అనెన్, తుమ్ క ఆఁవ్ ఏక్
కోడు పుసిలె, అంక జబాబ్ దేసు నాయ్, 69 గని ఇనెన్చి పడొత్ ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొ అమ్ చొ
దేముడుచి ఉజెతొ పకక్ వెస తతిసి దెకితె” మెలన్. 70 “దసిస్
జలె, అమ్ చొ దేముడుచొ పుతుత్ సి తుయి గె?” మెన పుసిల, చి
జో జోవయింక “తుమ్ సొంత సంగిల్ రితి జొయియ్ ఆఁవ్” మెలన్.
71యేసు దసిస్ సంగితికయ్, ‘దేముడుచొపుతుత్ సి ఆఁవ్’మెనయేసు
ఒపప్నిల్సి జో దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగనిల్ రితి జతయ్. జా
తపుప్ మెన ఉచర, “అమ్ క అనెన్ సాచి అవ్ సురుమ్ నాయ్. జో
సొంత సంగితికయ్ సూనల్మ్.”
‡ 22:64 22:64మతత్యి 26:68 దెక.
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23
పిలాతు అదికారిచిమొకెమ్యేసుక నింద సంగిలిసి
(మతత్ 27:1-2,11-14;మారుక్ 15:1-5;యోహా 18:28-38)

1తెదొడి తగుతె వెసిల వెలెల్ల సుదల్ ఎతిక్ ఉటట్ యేసుక పిలాతు
*అదికారితె కడ నిల చి, 2జోచిమొకెమ్ జోక టీఁవడ కెర, కిచొచ్ నేరిమ్
సంగిల మెలె, “† సర్ రానొచి అమ్ క ఏలుప కెరొ పబుతుమ్ క సిసుత్
దాస నాయ్” మెన. “ఆఁవ్ కీసుత్ , ఆఁవ్ రానొ మెనన, ఈంజొమానుస్
అమ్ చ పెజల్ క వెరి సికడత్య్”. 3 పిలాతు అదికారి యేసుక కిచొచ్
పుసిలన్మెలె, “తుయియూదుల్ చొరానొగె?”. “తుయిసంగిల్ రితి
మెన”,యేసు జబాబ్ దిలన్.

4తెదొడివెలెల్లపూజరుల్ క చి జనాబ్ క “ఈంజొమానుస్ కిచొచ్ నేరిమ్
నే కెరిల్ రితి అంక డీసత్య్” మెన పిలాతు అదికారి తీరుప్ సంగిలన్.
5జేఁవ్ కిచొచ్మెలమెలె, గలిలయతెమొదొల్కెరఈంజయెరూసలేమ్
ఎద కి “అమ్ చయూదుల్ జితిస్ ఎతిక్తె, ఈంజొ కిచొచ్ కిచొచ్ సికడ,
పబుతుమ్ చిఉపిప్ర్పెజల్ చిసేంతుమ్పిటట్య్ తయ్”మెనయేసుచి
రిసొ పిలాతుక బియఁడుక ఉచర అబదుద్ మ్ సంగిల.

హేరోదుతె పిలాతుయేసుక తెదయ్ లిసి
6 గలిలయచి కోడు పిలాతు అదికారి సూన కెర, యేసుచి రిసొ

“దసిస్ జలె, ఈంజొ మానుస్ గలిలయుడు గె?” మెన పుసిలన్
7 ‘హేరోదు ఏలుప కెరి గలిలయతె తెంతొ యేసు బార్ జలొ’ మెన
సూన కెర, జోక జో హేరోదు రానొతె తెదయ్ లన్. జా పొది హేరోదు
యెరూసలేమ్ తెజా తిలన్.

8 జలె, హేరోదు యేసుక దెక కెర, సరద్సంతోసుమ్ జలొ. కిచొచ్క
మెలె, జోచి రిసొ అగెగ్య్ తెంతొ సూన తిలొ చి, ‘జో కెరి కిచొచ్ జవుస్
వెలిల్ కామ్ దెకిన్ దె’ మెన హేరోదు జోక దెకుక ఒగగ్ర్ ఆస జా తిలొ.

* 23:1 23:1 పిలాతు అదికారి రోమ్ దేసిమ్ చి నావ్ తెన్యూదయ పదేసిమ్ చి ఉపిప్రి
చి సమరయ పదేసిమ్ చి ఉపిప్రి ఏలుప కెరె తిలన్. † 23:2 23:2 సర్ రానొ రోమ్
దేసిమ్ చి ఉపిప్రి జేఁవ్ ఆకమించుప కెరల్ దేసిమ్ లుచి ఉపిప్రి వెలొల్ రానొజా తిలొ.
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9జాకయ్,యేసుక జేఁవ్మానుస్ల్ ఒతత్ కడ నెతికయ్,హేరోదు ఒగగ్ర్
కొడోల్ జోక పుసిలన్, గనియేసు ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్ దెయెనాయ్.

10 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్సపురెటీఁవ కెర,ఒగగ్ర్ విసుస్మ్తెన్యేసుచిఉపిప్రి నేరిమ్ లు
వయడుక దెరల్. 11 అనెన్ హేరోదు అదికారి జోచి సయ్ నుయ్మ్ తెన్
జోక నిసాక్రుమ్ దెకిత్ రితిమారుస్ప జా, కొంకడల్ చి, చెంగిల పాలల్
జోక గల దా, పిలాతుతె అనెన్ తెదయ్ లన్. 12చి హేరోదు చి పిలాతు
అగెగ్ తెంతొ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్జా తిలె కి, జయియ్ దీసి తెంతొ
సినేతుమ్ బందిల.

పిలాతుయేసుక జోవయించి అతిత్ సొరప్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:15-26;మారుక్ 15:6-15;యోహా 18:39–19:16)

13 తెదొడి పిలాతు వెలెల్ల పూజరుల్ క చి యూదుల్ చ అదికారుల్
ఎతిక్క బుకారా కెర, 14 జోవయింక, “ ‘పెజల్ పబుతుమ్ చి తెడి
సేంతుమ్ నే తతి రితి ఈంజొ సికడత్య్’ మెన సంగ తుమ్ ఈంజొ
మానుస్క అంచితె కడఆనల్దు,అనెన్,తుమ్ చిమొకెమ్ ఆఁవ్ పరిచచ్ కెరెల్,
ఈందె, ఇనెన్క ఉపిప్రి తుమ్ సంగిల నేరిమ్ లుతె కేన్ కి ‘కెరొల్ ’ మెన
రుజుజ్ డీసె నాయ్. 15హేరోదు కి పరిచచ్ కెరొల్ చి, జోక అమ్ తె అనెన్
తెదయ్ లొ, గెద. ఈందె, మొరి సిచచ్ జతి కిచొచ్ నేరిమ్ కి కెరె నాయ్.
16జాకయ్, ఇనెన్క ఇదిల్బుదిద్ సికడిత్ రితిఅంచసయ్ నుయ్మ్ లు కొరడ్ల్
తెన్ పెటుతు చి, ఇనెన్క విడద్ల్ కెరిందె” మెలన్. 17 ‡కిచొచ్క మెలె,
యూదుల్ క సరద్ కెరి రితి వెరిస్ వెరిస్ జా పండుగు పొది జేలి జలొ కేన్
జవుస్మానుస్క విడద్ల్ కెరుక జో అదికారిక అలవాట్.

18 గని “జో మానుస్క పోని. జోక మారు చి, బరబబ్క ములు.
జోకయ్అమ్ క కావలె”మెనఎకిక్ జటుట్ జా కేక్ గల. 19బరబబ్, జలె,
కొనొస్ మెలె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్
‡ 23:17 23:17ఈంజ ఎతిక్ రెగిడల్ తొలితొచ సగుమ్పుసత్కల్ తె 17నంబర్ చి కోడు తయె
నాయ్.
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విరోదుమ్ కెరి రితి జో అలల్ర్ కెర తిలి రిసొచి, నరు అతయ్ జో కెర తిలి
రిసొజోక జేలి కెర జేల్ తె గల తిల.

20తెదొడి కిచొచ్ జలి మెలె, యేసుక విడద్ల్ కెరుక మెన తెదొడి ఎద
పిలాతుక ఇసుట్ మ్ తిలి రిసొ, దసిస్ మెన కేక్ గల బెర తిలసక అనెన్క్
సుటుట్ సంగుక దెరికయ్, 21 జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ “జోక §సిలువతె గల
టీఁవడమొరి సిచచ్ కెరు! మొరి సిచచ్ కెర!” మెన కేక్ గల.

22తెదొడి అనెన్క్ సుటుట్ , ఇనెన్తెన్మొతుత్ మ్ తివెవ్ర్ జలి, పిలాతు
“కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్? మొరి సిచచ్ జతి ఎదిలి
కేన్ నేరిమ్ ఈంజొ కెరిల్స్ చి రుజుజ్ అంక డీసె నాయ్. జాకయ్ ఇనెన్క
కొరడ్ల్ తెన్ పెట బుదిద్ సికడుత్ చి, విడద్ల్ కెరిందె” మెలన్. 23 గని
బెర తిల జనాబ్ “జోక సిలువ గలు! మొరుస్!” మెన కేకుల్ గల
గల, బలవంతుమ్ కెర జీనల్. 24జాకయ్ “జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెర
సంగిలి రితి జరుగ్ జవుస్” మెన పిలాతు తీరుప్ దిలన్, 25 అనెన్,
పబుతుమ్ చి ఉపిప్రి పెజల్ క విరోదుమ్ సికడొల్ నరు అతయ్ కెర తిలొ
బరబబ్కయ్ ముల దిలన్; బెర తిల జనాబ్ బలవంతుమ్ కెర తిలి
రిసొ-చి “యేసుక కిచొచ్ కెరె గే కెర తుమ్ చి ఇసుట్ మ్ తుమ్ చి పూచి”
మెన,జోవయించి అతిత్ జోక సొరప్ కెర దిలన్.

యేసుక సిలువతె టీఁవడుక మెన కడ నిలిసి
(మతత్ 27:32-44;మారుక్ 15:21-32;యోహా 19:17-19)

26 జలె, యేసుక పటున్మ్ ఒతత్ల్ తొచి బయిలె కడ నెతె తా,
‘యేసుక టీఁవడిత్ సిలువ వయన జోవయించి పటిట్ ఇండుస్’ మెన,
కేనె గే బయిలు దేసిమ్ తెంతొ జా వాట్ జెతె తిలొ సీమోను
మెలొ కురేనియు పాంతుమ్ చొ మానుస్క దెర కెర, జోక జా సిలువ
వయడల్. 27 అనెన్, యేసుచి పటిట్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జెతె తిల,

§ 23:21 23:21 ‘సిలువ’మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తిచిఏక్ అడుడ్ మ్ జతిదొనిన్ డండల్ బెదవుల.
జా సిచచ్ జతొ మానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోవయించ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,
అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట, సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర, దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొ
మానుస్ దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్ దేసిమ్ చి అలవాట్ తెన్ చి సిచచ్,జా.
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అనెన్ జోవయింతెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్ గుండెతె పెటన ఏడుకుడు
జతె తిల. 28 గని యేసు పసుల జోవయింక, “ఓ యెరూసలేమ్ చ
తేర్ బోదలు, అంక జెతి బాద చి రిసొ తుమ్ ఏడ నాయ్, గని తుమ్
కిచొచ్చి రిసొ ఏడుక మెలె, తుమ్ క చి తుమ్ చ బోదల్ క రిసొయ్ ఏడ.
29 మెలె, ఈందె, ‘గొడుడ్ జలసక, బోదల్ నే పాయిలసక, దూద్ నే
పియడల్సక చెంగిలి!’ మెన తుమ్ సంగిత దీసల్ జెవుల. 30 కిచొచ్క
మెలె, జేఁవ్ దీసల్ కచ సిచచ్ల్ దెక కెర, ‘అమ్ చి ఉపిప్రి సేడ అమ్ క
డంక గెల’ మెన డొంగల్ క చి మెటట్ల్ క సంగుల. 31 *అఁవివ్ తిలి
మటుట్ క మానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, సుకా గెలి మటుట్ క కిచొచ్ కెరులగే?” మెన
జేఁవ్ క సంగిలన్.

32యేసుతెన్మొరిసిచచ్ జతి రిసొఅనెన్దొగులక కి ఒతత్ కడ నిల.
జేఁవ్ నిజుమి నేరిమ్ లు కెరల్స.

యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి
33 జలె, ‘గిడిగ్ రితి పోలికచి మెటట్ ’ మెలిస్ తె జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ గెచచ్

పాఁవ కెర,యేసుకజోచిసిలువతెటీఁవడల్ చి,జోడెబిపకక్ఎకిక్లొకచి
ఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొక జేఁవ్దొగుల నేరిమ్ కెరల్సక కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె
టీఁవడల్. 34 †అనెన్, జోక దసిస్ కెరల్సచి రిసొ యేసు “ఓ బ, ఇనెన్క
చెమించుప కెరు. కిచొచ్ కెరతి గే నేన్ తి” మెన దేముడు అబొబ్స్ క
పారద్న కెరల్న్.
జోక సిలువతె టీఁవడల్ ‡జమానుల్ సుదల్ జోచ పాలల్ వంటనుక

మెన చీటి గలిల. 35 పెజల్ పాసి టీఁవ తా దెకితె తిల, “జో అనెన్
మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరొల్ , గెద. దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగ
తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ కీసుత్ జయెదె జలె,జొయియ్ నిసానొల్సొ జయెదె

* 23:31 23:31 నెంజిలె, ‘ఆఁవ్ తిలొ దారు జలొసొక మానుస్ల్ ఇసి కెరెల్, తుమ్ సుకా
గెలి దారు జతసక కిచొచ్ కెరుల?’ † 23:34 23:34 ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడిల్ గీకు
బాసచ సగుమ్ పుసత్కల్ తె ఈంజ ‘అనెన్’ తెంతొ ‘పారద్న కెరల్న్’ ఎదచి కోడు తయె నాయ్.
‡ 23:34 23:34యోహాను 19:23.
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జలె,జోకజొయియ్రచిచ్ంచుప కెరనుస్!” మెనయూదుల్ చఅదికారుల్
జోక ఆఁసిల.

36 జమానుల్ సుదల్ కి జోక కొంకడల్. జోచి పాసి జా కెర, §అమ్ డి
తిలిదాచరసుస్మ్చంపొ కెరదా, 37“తుయియూదుల్ చొరానొజలె,
తుకయ్తుయి రచిచ్ంచుప కెరను!” మెన కొంకడెత్ తిల. 38పడొత్ అనెన్
కిచొచ్ కెరల్ మెలె, *“యూదుల్ చొరానొఈంజొ”మెన రెగిడిల్ దారిచ్గండ
యేసుచి బోడిచి ఉపిప్రి ఒడొయ్ ల.
యేసు తెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్జాతిల దొగుల చోరుల్

39 ఒతత్ అనెన్ సిలువల్ తె ఒడొయ్ జా తిల నేరిమ్ కెరల్ దొగులతె
ఎకిక్లొ,జలె, “ ‘తెదయిందె’మెనదేముడుసంగిలొకీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ నెంజిస్ గె? జలె, తుకయ్ తుయి రచిచ్ంచుప కెరను చి అమ్ క
కి రచిచ్ంచుప కెరు!” మెనయేసుక దూసుప కెర సంగిలన్. 40 జలె,
జోఎకిక్లొ దసిస్ లటట్బిత్కయ్,అనెన్కొల్ జోక “ఇనెన్తెన్ తుయిఎకిక్ రితి
సిచచ్ జలెకి, దేముడుక బిసిస్నాయ్గె? 41ఆమ్జలె,అమ్నేరిమ్ లు
కెరిల్ రిసొయి నాయిమ్ తెన్ అమ్ క సిచచ్ కెర అసిత్, అమ్ కెరల్ కమొక
జెతి సిచచ్తె అమ్ క గల అసిత్. గని ఈంజొ మానుస్ కిచొచ్ ఇదిలిస్
తపుప్ కి కెరె నాయ్”మెనఈంజొ అనెన్కొల్ †చోరు తొలిల్తొచొక గోల కెర.
42జో యేసుక, “ఓ యేసుపబు, తుయి రానొ జా ఏలుప కెరి తుచి
అదికారుమ్ తెన్ అనెన్ జెతి పొదిక అంక ఉచర దయ దెకు” మెన
సంగిలన్. 43యేసుజోక, “తుక ఆఁవ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,ఆజి
కి చెంగిల్ తోట రితి ‡పర సుతె అంచి తెన్ తసెత్”మెన సంగిలన్.
యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56;మారుక్ 15:33-41;యోహా 19:28-30)

§ 23:36 23:36రానల్,సొమాస్రుల్ నెంజిలమాములుమ్మానుస్ల్ పితి రగుమ్ అమ్ డి
తిలి దాచ రసుస్మ్ * 23:38 23:38 యోహాను 19:20తె దెకిలె, పిలాతు అదికారి
జాదార్ గండ సొంత రెగడ్ తిలన్. తినిన్ బాసల్ తెన్ రెగడ్ తిల; గీకు బాస తెన్, రోమ్ దేసిమ్ చి
లాటిన్బాసతెన్,చిజేఁవ్యూదుల్ చిసొంతఎబీబాసతెన్. † 23:41 23:41మతత్యి
27:44. ‡ 23:43 23:43 నెంజిలె ‘పరలోకుమ్ తె’.
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44మెదెద్నె,బార గంటల్ జలిపొదితెంతొ, జలె, తినిన్ గంటల్ ఎద,
పొదుద్ అందర్జాగెలిచి, §జాదేసిమిఒండిఅందర్జాగెలి. 45అనెన్
కిచొచ్ జరుగ్ జలి మెలె, దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి *తెర ఉపిప్ర్
తెంతొఎటొట్ ఎదచిరిజాదొనిన్ గండల్జాగెలి. 46తెదొడియేసు గటిట్ఙ
అవాడ్ కెరన “ఓ బ, తుచి అతిత్ అంచి జీవు ఆఁవ్ సొరప్ కెర దెతసి”
మెన సంగ పానుమ్ముల దిలన్.

47 జలె, యేసుక దెకితె తిలొ †పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ , జరుగ్
జలిసి ఎతిక్ దెక కెర, దేముడుక గవురుమ్ కెరొల్ చి, “ఈంజొమానుస్
కచితుమ్పునిన్మ్ చొ!” మెన సంగిలన్. 48అనెన్, కిచొచ్ జరుగ్ జయెదె
గే దెకుమ మెన ఒతత్ గెచచ్ తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిని, జరుగ్ జలిసి దెక
కెర, గుండెతె పెటన గెరి ఉటట్ గెల. 49అనెన్యేసుచ గోతుసుదల్, చి
గలిలయపాంతుమ్తెంతొజోచిపటిట్ జా ‡సవెచన కెర తిలతేర్ బోదల్
కి సిలువల్ క ఇదిల్ దూరి టీఁవ తా జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ దెకితె తిల.
యేసుచి పీనుమ్ ఎంగడ్వ దిలిసి
(మతత్ 27:57-61;మారుక్ 15:42-47;యోహా 19:38-42)

50అరిమతయ్మెంతి ఏక్ గఁవివ్చొయోసేపుమెలొఎకిక్లొతిలొ.
యూదుల్ చి వెలిల్ తగుతె వెసితొసొ జయెదె, జో, చెంగిలొ సతిత్మ్ చొ
మానుస్ జయెదె. 51 జేఁవ్ అనెన్ వెలెల్ల సుదల్ యేసుచి ఉపిప్రి కుట
కెరిల్స్ తె జో బెదె నాయ్, జోక ఇసుట్ మ్ నాయ్ చి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ కెఁయఁక ఎదారుద్ మ్ డీసెదె, జా రాజిమ్ చొ
కీసుత్ రానొ ఏలుప కెరెదె?’ మెన జో రకితె తిలన్. 52ఈంజొమానుస్,
జలె, పిలాతు అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్అంక దె”మెన

§ 23:44 23:44నెంజిలె ‘ఒండిబూలోకుమ్ తె’. * 23:45 23:45ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్
పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక అడుడ్ కెరిల్ తెర, జా. జా చిరి జా దొనిన్
గండల్ జలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె,యేసుమొరిల్స్ తెన్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక
చి మానుస్ల్ క అడుడ్ తిల పాపుమ్ జో యేసు గెచచ్య్ లిస్ చి అరుద్ మ్. ఏబీయులుక రెగిడిల్
ఉతుమ్ 10:19, 20. † 23:47 23:47జోరోమియుడు జయెదె జలెకి. ‡ 23:49
23:49 లూకా 8:1-3 దెక.
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జాఉతవ వెంట గెలిత్ రిసొ సెలవ్ నఙిలన్, 53అనెన్, ఉతవ కెర,జోచి
ఉపిప్రి చెంగిల్ విలువ §బటట్ గండ పంగవ కెర, కకక్ అగెగ్ నే రోవ తిలి
సాపయ్ డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తె రోవ దిలన్. 54 *కేన్ దీసి దసిస్ కెరల్న్
మెలె,యూదుల్ చి సెలవ్ కడనిల్ దీసిక బోగి జయెదె.

55యేసుక †సవెచన కెరుక మెన అగెగ్ గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ
జో తెన్ బెద జా తిల తేర్ బోదల్ జలె, ‡యోసేపుచి పటిట్ జా తిల,
మెసుస్న్ దెక,యేసుచి పీనుమ్ కీసి ఎంగడ్వ దిల గే దెకిల. 56దెక కెర,
జేఁవ్ తతా గెరలె గెచచ్ కెర, జోక పడొత్ గాఁసుక మెన చెంగిల వాసెన
తేలుల్ తెయార్ కెరల్. అనెన్ దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ తె రెగిడిల్
రితి సెలవ్ కడనిల్ దీసి తుకెల్ తిల.

24
యేసుక ‘జీవ్జా అసెస్’మెన రుజుజ్ అయ్ లిసి
(మతత్ 28:1-10;మారుక్ 16:1-8;యోహా 20:1-10)

1సెలవ్ కడనిల్ దీసి రాత్పాయితెతతికయ్, జేఁవ్ తేర్ బోదల్ జేఁవ్
తెయార్కెరల్ వాసెనతేలుల్ దెరనమెసెన్ గెల. 2జలె,ఒతత్ పాఁవిలె, కిచొచ్
దెకిల మెలె, జాసాపయ్డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ పెసితి వాట్ క డంక తిలొ
వెలొల్ పతుత్ రు ఒసుస్ల్జాఅసెస్మెనదెకిల, 3పెసిలె,యేసుచిపీనుమ్
జేఁవ్ క డీసె నాయ్.

4జలె, యేసుచి పీనుమ్ అపెప్ నెంజిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్ ఉచరుక గే
జేఁవ్ నేన తతికయ్, ఈందె, దగదగాలన్ మెరుస్ప జల పాలల్ గలనల్
దొగుల ఉబెడల్ రిత దూతల్ జోవయించి పాసి టీఁవిల. 5ఈంజేఁవ్
తేర్ బోదల్ బియఁ గెచచ్ బుఁయి పకక్ దెకితె తతికయ్, జేఁవ్ దూతల్
జోవయింక కిచొచ్మెలమెలె, “జీవుతిలొసొకకిచొచ్కమెసెన్చజితసు?
§ 23:53 23:53 యూదుల్ తెన్ బటట్క దిగిల గండల్ కెర గుడియవుల, పీనుమ్ క.
* 23:54 23:54 ‘సాంజ్ జలె అనెన్క్ దీసి మొదొల్ జా తయెదె-సెలవ్ దీసి; చి రిసొ,
తెదొడ్ క వెంట గెలుక నెంజె’ మెన జేఁవ్ యూదుల్ చి రితి ఉచర, సాంజ్ సరిగా నే జతె అగెగ్
వెంట గెల. † 23:55 23:55 లూకా 8:1-3 దెక. ‡ 23:55 23:55యోసేపుతెన్
నీకొదేమొమెలొబెద వెంట గెల. యోహాను 19:39-40.
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జో ఇనెన్ నాయ్. జో జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. 6 ఈందె, జో తెదొడి
గలిలయతెతా ఒతత్ తెంతొ నే బార్ జతె అగెగ్ తుమ్ క సంగిలిసి తుమ్
ఏద కెర.” 7 కిచొచ్ మెలె, “*ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
విరోదుమ్ సుదల్ అనెన్ పాపుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెంక అసెస్
చి, జేఁవ్ అంక సిలువతె టీఁవడమారుక అసెస్, చి తిరత్ క ఆఁవ్ అనెన్
జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్, మెన సంగిలన్, గెద” మెన దూతల్ సంగిల.
8 జేఁవ్ తేర్ బోదల్ యేసుచ తెదొడ్ చ కొడొ ఏదసట్ కెరల్, 9 అనెన్, మెసెన్
తెంతొపసులఉటట్ గెచచ్, †ఎగరజిన్యేసుచ సిసుస్ల్ క చిజోవయింక
నంపజల అనెన్ ఎతిక్జిన్ క జా కబుర్ సంగిల.

10 జేఁవ్ ఎగరజిన్ యేసుచ ‡బారికుల్ క జో జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి
రుజుజ్ సంగిల జేఁవ్ తేర్ బోదల్ కొనస్ మెలె, మగద్ల గఁవివ్చి మరియ,
యోహనన్, §యాకోబుచి అయయ్సి మరియ, చి జోవయింతెన్ తిల
*అనెన్ తేర్ బోదల్. 11 జేఁవ్ సంగిలిస్ క ‘వెరి కోడు’ మెన ఈంజేఁవ్
ఎగరజిన్ ఉచర నంప కెరి నాయ్. 12 †గని పేతురు ఉటట్ కెర,
మెసుస్న్ తె నిగ గెలొ,అనెన్ ఒతత్ పాఁవ వంపొజాతెడి దెకిలె,యేసుచి
పీనుమ్ క అగెగ్ పంగవతిలిబటట్య్, గనిపీనుమ్నాయ్, కిచొచ్నాయ్.
జలె, జరుగ్ జలిస్ క ఆచారిమ్జాఉచరన ఉచరన, గెరి ఉటట్ గెలన్.
ఎమామ్యు గఁవివ్ దొగుల సిసుస్ల్ కయేసు దసుస్ల్జా బెద గెలిసి
(మారుక్ 16:12-13)

13 జయియ్ దీసి, యేసుచ సిసుస్ల్ జల దొగుల ఎమామ్యు మెంతి
గఁవివ్ గెతె తిల. జాగాఁవ్యెరూసలేమ్పటున్మ్ క ఎగర కిలొమిటరుల్
దూరి తయెదె. 14 జరుగ్ జలిస్ ఎతిక్చి రిసొ జేఁవ్ దొగుల లటట్బెత్

* 24:7 24:7 లూకా 9:22, 24. † 24:9 24:9యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్
దెర దిలొయూదామదెనె అతయ్ కెరన తిలొ. మతత్యి 27:5,బారికుల్ 1:18. ‡ 24:10
24:10ఒగగ్ర్ తె ‘సిసుస్ల్’మెనఅసెస్. ‘బారికుల్’మెలిపుసత్కుమ్ తెపూరి ‘బారికులీ’మెంతె
తయెదె. § 24:10 24:10 ఈంజ మరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3.
* 24:10 24:10 జోవయింతె ఎకిల్ ‘సలోమే’ మెలిసి; మారుక్ 15:40. † 24:12
24:12ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 12 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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తిల, 15 జలె, జేఁవ్ దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్, యేసు సొంత జా వాట్
జాజోవయింతెపాఁవ కెర,జోవయింతెన్బెద ఇండుక దెరల్న్. 16జలె,
జోక దెకిలెకి,జోక జేఁవ్ చినుక ‡అడుడ్ కెరె తిలన్, చి చినితినాయ్.

17 తెదొడి యేసు జోవయింక “తుమ్ ఇండ ఇండ, కిచొచ్చి రిసొ
ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ లటట్బెత్ అసుస్స్?” మెన పుసిలన్ చి, జేఁవ్
ముసురన్ జా ఇదిలిస్ మొకొమ్ కెరన అసిత్. 18జోవయింతె ఎకిక్లొ
కెల్యొపా మెలొసొ. జో, జలె, “ఈంజ మదెనె యెరూసలేమ్ తె జరుగ్
జలిసి ఒతత్ అయ్ లస ఎతిక్జిన్ జాన్ తి. ఎకిక్ తుయి నేనిస్ గె?”
మెన జోచి ఆచారిమ్ సంగిలొ. 19యేసు జోవయింక “కిచొచ్ జరుగ్
జలిసి?” మెలన్, చి జేఁవ్ జోక నజరేతు గఁవివ్చొయేసుచి రిసొ జరుగ్
జలిసి. జో దేముడుచ కబురుల్ సంగితొసొ జా తిలొ. జో కెరిల్ బోదన,
జో కెరల్ వెలెల్ల కమొ, దేముడు దిలస చి, జోచి బోదన జోచ కమొక
ఎతిక్జిన్ పెజల్ నంప కెర తిల. 20 గని అమ్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ చి
అమ్ చ అదికారుల్ ‘జోమొరి సిచచ్ జవుస్ తుమ్మొరి సిచచ్ తియ’
రోమ్దేసిమ్ చ అదికారుల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దిల చి, సిలువతె టీఁవడ
మారల్. 21 ఆమ్, జలె, జోక “ ‘అమ్ చ ఇసాయేలుల్ క §రచిచ్ంచుప
కెరుక తిలొసొ జొయియ్’ మెన ఆస జా తిలమ్. అనెన్, అమ్ సంగిలిసి
జరుగ్ జలి తెంతొ, జోమొరిల్ తెంతొ, అపెప్ తిరతి జా అసెస్. 22 అనెన్
కిచొచ్ మెలె, అమ్ చి తెన్ బెదిత సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ ఆజి అమ్ క
ఆచారిమ్ చి కోడు సంగిల. రాత్ పాయితె తతికయ్. జేఁవ్ మెసెన్
‡ 24:16 24:16 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ కయ్ జా అడుడ్ తయెదె.
మారుక్ 16:12తె దెకిలె, యేసుచి పోలిక ఇదిల్మారుస్ప జా తిలి. § 24:21 24:21
నెంజిలె ‘అనెన్ గెనన విడద్ల్ కెరుక తిలొసొ’. మాములుమ్ యూదుల్ జోవయించ ఈంజ
లోకుమ్ చబాదల్తెంతొ పడొత్ జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్దేసిమ్ చి పబుతుమ్తెంతొ
చి రచచ్నక ఉచరె తిల. బారికుల్ 1:6-8 కి దెక. ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ కి జా రగుమ్ రచచ్నచి
రిసొఉచరె తిల, కిచొచ్గె. అపెప్చిమటుట్ క ముకిక్మ్ క పాపుమ్తెంతొ చి రచచ్న దొరుక్ కెరుక
యేసుఅయ్ లొ,చిజాచిరిసొదొరుక్జలిఅరిప్తుమ్జలొ. లూకా5:24యోహాను3:16-18
దెక. ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఆకర్ కయ్ ఆగాసుమ్ బూలోకుమ్ మారుస్ప కెరెదె,
చి తెదొడ్ కయ్ యేసు ఎదారుద్ మ్ ఏలుప కెరెదె, చి ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ పూరి గెచుచ్ల.
డీసయ్ లిస్ 21:3-5, కొరిందిల్ క రెగిడిల్ ఏక్ నంబర్ ఉతుమ్ 15:24-28.
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గెల చి, 23 ఒతత్ యేసుచి పీనుమ్ డీసె నాయ్, చి అమ్ తె జా కెర
అనెన్ కిచొచ్ మెల మెలె, దూతల్ అమ్ క డీసన్ సేడల్ చి, యేసుక ‘జీవ్
జా ఉటట్ అసెస్’ మెన అమ్ క సంగిల మెల. 24 అమ్ చితె తిలస
సగుమ్ జిన్ మెసెన్ గెచచ్ దెకిల చి, జేఁవ్ తేర్ బోదల్ సంగిల్ రితి తిలి.
గని యేసుక, దెకితి నాయ్” మెన జేఁవ్ దొగుల సంగిల. 25యేసు
జోవయింక, “కిచొచ్ గాయ్నుమ్ నెంజిలస, తుమ్! దేముడుచ కబురుల్
సంగిల పూరుగ్ ల్ చ కొడొ అరుద్ మ్ కెరనుక నంప కెరుక ఆలిస్మ్ కెరసు,
కిచొచ్క? 26 కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ దస బాదల్ సేడ జో గవురుమ్
జతిస్ తె గెచుచ్క దొరుక్ జలి, గెద” మెన, 27 మోసే చి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్, అనెన్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిల పూరుగ్ ల్ చి అతిత్
రెగిడల్, జోచి రిసొచ దేముడుచ కొడొతె రెగిడల్ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ యేసు
సంగిలన్.

28 జలె, జేఁవ్ గెతి గాఁవ్ పాసి జా జెతికయ్, యేసు అనెన్ దూరి
గెచుచ్కమెలి రితిజలొ, 29గని, “సాంజ్జలి. పొదుద్ గెతయ్. అమ్ చి
తెన్ ఇనెన్ తుయి నిదతా”మెనజోక బతిమాలప్ జా సంగిల, చి జేఁవ్
తతిస్ తె బెద గెలన్.

30జలె,జోవయింతెన్ అనిన్మ్ కంక మెన వెసిలొ, అనెన్, ఏక్పోడి
అతిత్ దెరన ‘ఈంజ తుయి దా దయ కెరల్ది’ మెన దేముడు అబొబ్స్ క
జొఒర సంగ కెర, జా పోడి మోడ కెర, జోవయింక వంట దిలన్.
31దసిస్ కెరికయ్,జోవయించఅంకివొటేంట జలచి,అరుద్ మ్ అయ్ లి
చి జోక చినిల. చినిలి బేగి,యేసుమాయజాఉటట్ గెలొ.

32 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్. “నిజుమి, అమ్ వటెట్ జో తెన్ జెతె తిలి
పొది, దేముడుచ కొడొచి అరుద్ మ్ అమ్ క జో దెకయ్ తె తిలి పొది
అమ్ చిపెటిట్ డడిడ్ల్ రితిసరద్ తిలి, గెద”మెనలటట్బనల్. 33జోవయించి
ఒగగ్ర్ సరద్క బేగి ఉటట్ జయియ్ గడియయ్ బార్ జా యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె అనెన్ గెల. ఒతత్ పాఁవ కెర, ఎగరజిన్ యేసుచ సిసుస్ల్ క
చి జోవయింతెన్ తిలసక చజిల చి, 34 జేఁవ్ ఈంజేఁవ్ దొగులక
కిచొచ్ మెల మెలె, “పబు నిజుమి జీవ్ జా ఉటట్ అసెస్. *సీమోనుక

* 24:34 24:34 ‘సీమోను’మెలె, పేతురు.
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డీసిలన్!” మెన జేఁవ్ సంగితికయ్, 35యేసు ఎమామ్యుస్ తె గెతి
వటెట్ దసుస్ల్ జలిసి అనెన్ పోడి మోడిత్కయ్ ఈంజేఁవ్ జోక చినిలిసి
ఈంజేఁవ్ జోవయింక సంగిల.
జోచ ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; మారుక్ 16:14-18; యోహా 20:19-23;

బారి కమొమ్ 1:6-8)
36జేఁవ్ దసిస్ లటట్బంతె తతికయ్,యేసు డీసజోవయించి నెడిమి

టీఁవిలన్,అనెన్, †“తుమ్ క సేంతుమ్తవుస్. తుమ్బమమ్జానాయ్.
ఆఁవివ్, గెద” మెలన్. 37 గని జేఁవ్ బియఁ గెచచ్ బమమ్ జల. జోక
‘డుంబొ’మెన ఉచరల్. 38జో, జలె, జోవయింక “తుమ్ కిచొచ్క బమమ్
జతసు? తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క అనామ్నుమ్ జతసు? 39అంక సిలువతె
గలిలి పొది జేఁవ్ అంచ అతిత్లె చటెట్లె పెటల్ మేకుల్ చ మచచ్ల్ దెక
అంక తుమ్ చిన. ఆఁవివ్ గెద. అంక చడ దెక. డుంబొక ఆఁగ్ తయె
నాయ్అడొడ్ తయెనాయ్, గెద, గనిఅంక అసెస్.” 40 ‡మెనజోచఅతొత్
చటొట్ జోవయింక దెకయ్ లన్. 41 జలె, జోవయించి సరద్సంతోసుమ్,
జోవయించిఆచారిమ్ కజేఁవ్తెదొడిఎదనంపకెరుకఇదిల్అలల్ర్జలి
రిసొ, “ఇనెన్ కిచొచ్ జలెకు కతిసిఅసెస్ గె?” మెనపుసిలన్. 42మొసొస్
గండ దిల, 43జో డుంబొ నెంజిలిస్ చి రుజుజ్ క జో నఙన జోవయించి
మొకెమ్ కయ్ లన్.

44 తెదొడి జోవయింక, “ఆఁవ్ తుమ్ చి తెన్ తిలి పొది, ‘మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల §ఆగన్ల్ తె అంచి రిసొ మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్, దేముడుచ కబురుల్
† 24:36 24:36 “తుమ్ క” తెంతొ 36నంబర్ కోడుచి ఆకర్ కోడు ‘మెలన్’ ఎదచి కోడు
ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె తయె నాయ్. ‡ 24:40 24:40 ఈంజ
ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 40నంబర్ చి కోడు తయె నాయ్. § 24:44
24:44 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్ మెన
అమ్జానుమ్. ఈంజకొడొఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తెరెగడ్య్జాఅసెస్. ఈంజ
దెకవుకమెన కుపియబాసతెనొయిపమానుమ్ తెమోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ
ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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సంగిల పూరుగ్ మ్ చచి కోడు, చి *కీరనల్ తె †రెగిడిల్సి ఎతిక్ కచితుమ్
పూరి జరుగ్ జంక అసెస్’ మెన సంగిలయ్, గెద” మెన సంగ కెర,
45 దేముడుచ కొడొతె తిలిసి జేఁవ్ అరుద్ మ్ కెరంతి రితి ‡అరుద్ మ్
దెకయ్ లన్. 46జోవయింక కిచొచ్ మెలన్ మెలె, “దేముడుచి కోడుతె
రెగడ్య్ లిసి కిచొచ్ మెలె, ‘దొరుక్ జలొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఒగగ్ర్
బాదల్ సేడమొర తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటుట్ క అసెస్’ మెన §అసెస్.
అనెన్, ‘కచితుమ్ జరుగ్ జయెదె’మెన దేముడుచి అపెప్చి సెలవ్ కిచొచ్
మెలె, 47మానుస్ల్ జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చినన జేఁవ్ పాపల్ క దుకుమ్
జా ఒపప్న ములిలె, కీసుత్ దొరుక్ జలి అరిప్తుమ్ జలిస్ చి రిసొ అపెప్
జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చెమించుప జతి వాటు దొరుక్ జా అసెస్ మెన ఆఁవ్
కీసుత్ చినావ్తెన్తొలితొయెరూసలేమ్ తెపడొత్ ఒండిలోకుమ్ చపెజల్
ఎతిక్చమానుస్ల్ తెతుమ్బోదన కెరుక అసెస్. 48ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ
సాచుల్ జా అసుస్స్, చి తుమ్ బుల సాచి సంగుక అసెస్. 49ఈందె,
అంచొ దేముడు అబొబ్ ‘జోవయించి పెటిట్ *తెదయిందె’ మెన సంగ
తిలి జోచి పరలోకుమ్ చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్
తెదయిందె, గని పరలోకుమ్ తెంతొ చి జా ఆతమ్సెకి తుమ్ చి పెటిట్
జా తుమ్ క తెయార్ కెరె ఎదక, ఈంజ మదెనె ఈంజ యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె తుమ్ రకితె తా” మెన యేసు జేఁవ్ ఎగరజిన్ క చి ఒతత్
తిల జోక నంపజల అనెన్మానుస్ల్ క సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిసి
(మారుక్ 16:19-20;బారి కమొమ్ 1:9-11)

* 24:44 24:44 జేఁవ్ కీరనల్ తె దావీదు రానొ జలొ పూరుగ్ మ్ చొ ఒగగ్ర్ రెగిడల్న్.
† 24:44 24:44లూకా 18:31, 22:37, కీరనలు 20:42. ‡ 24:45 24:45నెంజిలె
‘సెకితిలన్’. § 24:46 24:46యెసయా 53:1-9ఎదజోబాదల్సేడమొరిస్ చిరిసొచి
టాలిఅసెస్,చిదెసుస్ నంబర్తెంతొబారనంబర్ఎదజోఅనెన్ గవురుమ్జతిస్ చిరిసొచికోడు
అసెస్. జో తిరత్ కయ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్స్ చి రిసొ జా నే జతె అగెగ్ అనెన్ పూరుగ్ మ్ చి వాట్
దేముడుచి కొడొతె, ‘జా జరుగ్ జయెదె’ మెన కేనె టాలి డీసత్య్ మెలె, యోనాపుసత్కుమ్ తె.
యోనాక వెలొల్ మొసొస్ గీడ తిరత్ క జోవయింక ఒక విడద్ల్ కెరిల్సి. యేసుమొర తిరత్ క అనెన్
జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొచిటాలిజా. * 24:49 24:49యోవేలు 2:28, 29 దెక.
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50 తెదొడి యేసు జోవయించ సిసుస్ల్ క కడన, †బేతనియ గాఁవ్
పకక్ గెల చి, అతొత్ ఉకుక్ల జోవయింక దీవెన దిలన్. 51 జో దసిస్
జా దీవెన దెతె తా, జోవయించి నెడిమి తెంతొ ముల ఉకిక్ల్ జా
పరలోకుమ్ తె ఉటట్ గెలన్. 52 తెదొడి జేఁవ్ సెరున్ సేడ జోక బకి కెర
తా ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ తెన్ యెరూసలేమ్ తె అనెన్ గెల. 53రోజుక
దేముడుచి గుడితె గెచచ్, యేసుచి రిసొ జో దేముడుచి గవురుమ్
సంగితె తిల.

† 24:50 24:50 బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెటట్య్ అసెస్; ఎటొట్ పకక్య్. బారికుల్
1:6-12చి దెకిలె,జో పరలోకుమ్ తె వెగ గెలిస్ చి రిసొ ఒతత్య్ కి అసెస్.
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