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యేసుకీసుత్ చి వంసుమ్ వరస్ తెన్ రెగిడిల్సి
(లూకా 3:23-38)

1 అబాహామ్ చి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ దావీదు రానొచి వంసుమ్ తే
యేసుకీసుత్ జా జెరిమ్లన్. జోచి వంసుమ్ ఇసి జలి. 2 అబాహామ్
ఇసాస్కుక పాయిలన్. ఇసాస్కు యాకోబుక పాయిలన్. యాకోబు
యూదాక చి జోచ అనన్సీంక బావుడిస్వొక పాయిలన్. 3 యూదా
తామారు మెలి తేరిస్ తెన్ పెరెసుక చి జెరహ క పాయిలన్.
4 పెరెసు ఎసోముక పాయిలన్. ఎసోము అరాముక పాయిలన్.
అరాము అమిమ్నాదాబుక పాయిలన్. 5అమిమ్నాదాబు నయసోస్నుక
పాయిలన్. నయసోస్ను సలామ్నుక పాయిలన్. సలామ్ను రాహాబు
మెలి తేరిస్ తెన్ బోయజుక పాయిలన్. బోయజు రూతు మెలి
తేరిస్ తెన్ ఓబేదుక పాయిలన్. ఓబేదు యెసస్యిక పాయిలన్.
6 యెసస్యి దావీదు రానొక పాయిలన్. ఈంజొ దావీదు రానొ
ఊరియా మెలొ ఎకిక్లొచి తేరిస్ తెన్ సొలొమోనుక పాయిలన్.
7 సొలొమోను రెహబాముక పాయిలన్. రెహబాము అబీయాక
పాయిలన్. అబీయా ఆసాక పాయిలన్. 8 ఆసా యెహోసాపాతుక
పాయిలన్. యెహోసాపాతుయెహోరాముకపాయిలన్. యెహోరాము
ఉజిజ్యాక పాయిలన్. 9 ఉజిజ్యా యోతాముక పాయిలన్.
యోతాము ఆహాజుక పాయిలన్. ఆహాజు హిజిక్యాక పాయిలన్.
10హిజిక్యా మనసేస్క పాయిలన్. మనసేస్ ఆమోనుక పాయిలన్.
ఆమోను యోసీయాక పాయిలన్. 11 పడొత్ యూదుల్ క బబులోను
దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ దెర గెలి కాలుమ్,యోసీయాయెకోనాయ్క చి
జోచబావుడిస్వొక పాయిలన్.
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12 యూదుల్ క బబులోను దేసిమ్ చి విరోదుమ్ సుదల్ దెర
గెలి పడొత్ , యెకోనాయ్ సయలీత్యేలుక పాయిలన్. సయలీత్యేలు
జెరుబాబ్బెలుక పాయిలన్. 13 జెరుబాబ్బెలు అబీహ దుక
పాయిలన్. అబీహ దు ఎలాయ్కీముక పాయిలన్. ఎలాయ్కీము
అజోరుక పాయిలన్. 14 అజోరు సాదోకుక పాయిలన్. సాదోకు
ఆకీముక పాయిలన్. ఆకీము ఎలీహ దుక పాయిలన్.
15 ఎలీహ దు ఎలీయాజరుక పాయిలన్. ఎలీయెజెరు మతాత్ నుక
పాయిలన్. మతాత్ నుయాకోబుక పాయిలన్. 16యాకోబుమరియచొ
మునుస్సి జలొయోసేపుక పాయిలన్. మరియచి పెటిట్ కీసుత్ మెంతొ
యేసు జెరిమ్లన్.

17 ఇసి, అబాహామ్ తెంతొమొదొల్ కెర, దావీదు రానొ ఎదక, వరస్
తెన్ మొతుత్ మ్ చొవద్ తరుమ్ లు జల. అనెన్, దావీదు రానొ తెంతొ
మొదొల్ కెర, యూదుల్ క బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ కడ
నిలిఎదచొవద్ తరుమ్ లు జల. బబులోనుతె గెలితెంతొఅనెన్మొదొల్
కెర, కీసుత్ ఎద కి చొవద్ తరుమ్ లు జల.

యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి
(లూకా 2:1-7)

18 *యేసుకీసుత్ జెరిమ్లిసి కీసి జలి మెలె, మరియచ అయయ్సిఁసి,
“అమ్ చి బోదక తుక దెమ్ దె” మెన యోసేపుక సంగిలి పడొత్ , జేఁవ్
దొగుల నేబెదితెఅగెగ్, దేముడుచి†సుదిద్ తిలిఆతమ్ తెన్మరియఅంగి
జలి. 19మరియచొమునుస్సి జంక తిలొయోసేపు,జాదసిస్జాఅసెస్
మెనసూన కెర,జోపునిన్మ్జలొసొమానుస్చి రిసొ,పడొత్ మానుస్ల్ చి
మొకెమ్ జాక లాజ్ కెరుక నెస కెర, గగొగ్ ల్ నే జతె లుంకవ జాక ముల

* 1:18 1:18 ‘పబు’మెనరెగిడెల్, ‘ఎతిక్కఏలుప కెరొసొ’మెలిఅరుద్ మ్తయెదె. యెహోవ
అబొబ్స్ క కి యేసు పూతుత్ క కి ‘పబు’ మెనుల. † 1:18 1:18 అపెప్ తెంతొ జోవయింక
‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె,
గని యేసుచి జీవితుమ్ చి రిసొ రెగిడల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ చ సాచులు బులెత్ తిల పొదులె,
‘యూదుల్’మెనజోపూరుగ్ మ్ నిసాన పెజల్జోచినావ్ దెరినాయ్. ‘యెహోవ’మెలినావ్ చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ జెరిమ్లొసొ, ఎతిక్క జీవ్ దెతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తతొసొ’.
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దెంక మెల ఉచరల్న్. 20జో ఇసి కెరుక మెన ఉచరె తతికయ్, పబుచొ
దూత ఎకిక్లొ సివన్ తెన్ జోక డీస కెర, “దావీదు రానొచి సెకుమ్ చొ
ఓ యోసేపు, తుచి తెరిన్ జతి మరియక ఆననుక తుయి బి నాయ్.
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక జా అంగి జా అసెస్. 21జాచి పెటిట్
ఏక్ పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జొయియ్ జోచ పెజల్ క జోవయించ పాపల్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరెదె. జాచి రిసొ, జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తీ” మెన జో
దూత సంగిలన్.

22 ఈంజ ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలి మెలె, దేముడు జోచ‡ కబురుల్
సంగిలొసొచి అతిత్ సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జలి.
23 “ఈందె, విడిడ్ బోద అంగి జయెదె,
చిజాచి పెటిట్ ఏక్ పుతుత్ సి జెరెమ్దె. జోక
‘ఇమామ్నుయేలు’మెననావ్ తిసెత్,”
జానావ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘దేముడు అమ్ క తోడ్ తయెదె’.

24 జలె, యోసేపు నిజ తా ఉటట్ కెర, పబుచొ దూత జోక సంగిలి
రితి, జోచి తేరిస్క ఆననల్న్. 25 దసిస్, జాచి పుతుత్ సి నే జెరిమ్తె ఎదక,
జాచి తెన్ బెద నిజె నాయ్, జో జెరిమ్తికయ్, యోసేపు జోక ‘యేసు’
మెననావ్ తిలన్.

2
తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్యేసుక చజ బకి కెరిల్సి

1హేరోదు రానొ జా యూదయ పదేసిమి ఏలుప కెరె తిలి పొది,
జా పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె యేసు జెరిమ్లి పిమమ్ట్, ఈందె,
తూరుప్ దేసిమ్ చ పండితుల్ సగుమ్ జిన్ యెరూసలేమ్ మెలి వెలిల్
పటున్మ్ తెజా కెర, 2“యూదుల్ చొ*రానొజంక జెరిమ్లొసొ కేనెఅసెస్?
‡ 1:22 1:22 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’ మెలె, పూరుగ్ మ్ తెంతొ కకక్ పబు నిసాన, జోచ
కబురుల్ మానుస్ల్ క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆతమ్సెకి జోవయింక దెయెదె. * 2:2 2:2
‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్మానుస్ల్ జతు, ఎకిక్ అంకయ్ జొకరు’ మెన పబు పూరుగ్ మ్
నిసాన పెజల్. ముకిక్మ్ క ఇసాయేలు దేసిమి జివుల. యూదుల్ తె,జాఇసాయేలు దేసిమి,
యేసుమానుస్ జా జెరుమ్న్,జాబులెత్ తిలన్.
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తూరుప్ పకక్ జోచి సుకొక్క దెకిలమ్, చిజోక బకి కెరుక జా అసుస్మ్”
మెన పెజల్ క సంగితె తిల.

3హేరోదురానొఈంజకోడు సూన కెర,జోకి,జోతెన్యెరూసలేమ్
పటున్మ్ చఎతిక్జిన్ కి ‘అనెన్కొల్ రానొజంక ఉచరెదె’మెనబియఁ కెర,
పంబ జా. 4 దేముడు నిసానయూదుల్ చ వెలెల్ల పూజరుల్ క చిమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స ఎతిక్జిన్ క, బుకారా కెర, “†కీసుత్
కేనె జెరుమ్క అసెస్?” మెన పుసిలన్. 5 జేఁవ్, “ఈంజ యూదయ
పదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె జెరెమ్దె.
6 ‘ఓయూదయపదేసిమ్ చి బేతెల్హేమ్ పటున్మ్,
తుయియూదయపదేసిమ్ తె తిలిదాక్ పటున్మ్ నెంజిస్.
కిచొచ్క మెలె, ఇసాయేలులు మెల
అంచ పెజల్ క ఏలుప కెరొసొ తుచితె జెరెమ్దె’
దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ పూరుగ్ మ్ చొ ఎకిక్లొచి అతిత్ రెగడ్ అసెస్”
మెన జబాబ్ దిల.

7తెదొడి హేరోదు రానొ తూరుప్ దేసిమి తెంతొ అయ్ ల పండితుల్ క
గుటుట్ తెన్ బుకారా కెర, జేఁవ్ దెకిలి సుకొక్ కెఁయ డీసిలి గే సూన కెర,
8“తుమ్ గెచచ్,జోబోద కేనెఅసెస్ గే సరిగాచజ దెకజా,అనెన్జా కెర,
అంక సంగ. ఆఁవ్ కి గెచచ్,జోకబకి కెరిందె”మెనమోసిమ్తెన్సంగ,
జేఁక బేతెల్హేమ్ పటున్మ్ తె తెదయ్ లన్.

9 జేఁవ్ పండితుల్ జో రానొచ కొడొ సూన కెర, బార్ జా గెతె
తతికయ్, ఈందె, తూరుప్ దేసిమి జేఁవ్ దెకిలి సుకొక్ జేఁవ్ చి కంట
అగెగ్ ఇండ గెతె తా, జో బోద తిలొ గేర్ చి ఉపిప్రి టీఁవొ జలి. 10జా
సుకొక్ టీఁవొజలిసిదెక కెర,ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్జా, 11జాగెరిపెస,
మరియ అయయ్స్ తెన్ తిలొ జో బోదక దెక, సెరున్ సేడ జోక జొకర,
జోవయించ పెటెట్ల్ ఉగడ్ కెర, బఙార్, దూపుమ్, చెంగిలి వాసెన తేలు,
దసచ, బవుమానుమ్ క దిల.
† 2:4 2:4 ‘కీసుత్ ’మెలె, దేముడు టీఁవడొల్ దొరుక్ జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ.
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12 బకి కెరిల్ పిమమ్ట్, “హేరోదు రానొతె అనెన్ గెచచ్ నాయ్” మెన,
సివన్తె దేముడు జేఁవ్ క జాగర సంగితికయ్, జేఁవ్ వేర వాటు
జోవయించి దేసిమి బుల, ఉటట్ గెల.
యోసేపుక ఐగుపు వెయిలు దేసిమి తెదయ్ లిసి

13జేఁవ్తూరుప్ దేసిమ్ చఉటట్ గెలి పిమమ్ట్,పబుచొదూతఎకిక్లొ
సివన్ తెన్యోసేపుక డీస కెర, “హేరోదు ఈంజొ బోదక మార గెలుక
ఉచరయ్. జాచి రిసొ, తుయి ఉటట్ , ఈంజొ బోదక చి అయయ్స్ క కడ
దెరన, ఐగుపు దేసిమి ఉటట్ గో. ఆఁవ్ తుక అనెన్ సంగితె ఎద ఒతత్
తా”మెనయోసేపుకజో దూత సంగితికయ్, 14జోఉటట్ కెర, అందరె
బోదక చి అయయ్స్ క కడ దెరన, ఐగుపు దేసిమిఉటట్ గెచచ్, 15హేరోదు
రానొ మొర గెతి ఎదక ఒతత్ తా గెల. దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలి కొడొ నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.
“ఐగుపు దేసిమి తెంతొ అంచొపుతుత్ క బుకారల్య్.”,మెన సంగిలిసి.

16 తెదొడి, ‘జా దీసి జా తిల పండితుల్ అంక మోసిమ్ కెరల్’ మెన
హేరోదు రానొజాన కెర, ఒగగ్ర్ కోపుమ్ ఆనన,యేసుకమారుక మెన,
కెఁయ జెరమ్ తయెదె గే జేఁవ్ పండితుల్ అగెగ్ సంగిల కొడొక ఉచర,
బేతెల్హేమ్ తె, పడొత్ జా పటున్మ్ చిసుటుట్ నంతచగాఁవొవ్ ఎతిక్తె,దొనిన్
వెరుస్ల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, తొకిక్ వయసుచ మునుస్బోదల్ ఎతిక్క
మొరవ గెలన్. 17 ఇనెన్తెన్ కి యిరీమ్యా మెలొ పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
18 “రామామెలి పటున్మ్ చి ఎది దూరి తెంతొ,
ఒగగ్ర్ ఏడుకుడు జతిసి, దుకుమ్ జతిసి, సూనల్.
జేఁవ్ చబోదల్మొర గెలి రిసొ,
రాహేలు ఏడ ఏడ సేంతుమ్ జయెయ్ నాయ్.”
యోసేపుసొంత దేసిమిఅనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి

19హేరోదు రానొ మొర గెలి పడొత్ , ఈందె, పబుచొ దూత ఐగుపు
దేసిమియోసేపుకసివన్ తెన్అనెన్ డీస కెర, 20“తుయిఉటట్ ,బోదకచి
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అయయ్స్ క కడ దెరన, తుమ్ చి ఇసాయేలు దేసిమి అనెన్ ఉటట్ గెచచ్.
బోదకమార గెలుక ఉచరొల్సొమొర గెలన్”మెన సంగితికయ్, 21జో
ఉటట్ కెర,బోదకచిఅయయ్స్ క కడదెరన,ఇసాయేలుదేసిమిఅనెన్ఉటట్
అయ్ ల.

22 జలె, హేరోదు రానొ మొర గెలి రిసొ, అపెప్ జా యూదయ
పదేసిమి జోచొ పుతుత్ సి అరెక్లాయు ఏలుప కెరయ్ మెన సూన కెర,
యోసేపు ఒతత్ గెచుచ్క బియఁ కెర, అనెన్క్ సివన్ తెన్ పబుచి అనెన్క్
కబుర్సూన కెర, 23గలిలయపాంతుమ్ తెఉటట్ గెచచ్. నజరేతు గఁవివ్
జా కెర, ఒతత్ జితె తిల. ఒతత్ జిలిస్ తెన్,
“యేసుక ‘నజరేయుడు’మెనుక జయెదె”
మెనపూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలసచిఅతిత్ జో సంగిలిసి కోడు
నెరవెరుస్ప జంకయ్ ఇసి జరుగ్ జలి.

3
యోహాను బాపిత్సుమ్మెంతి ఉపదెసిమ్ దెతె తిలిసి
(మారుక్ 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17;యోహా 1:19-28)

1 జా దీసల్ తె, బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహాను మెలొసొ బార్ జా,
2 “దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అసెస్. జాకయ్ తుమ్ చి పాపల్ చి
రిసొదుకుమ్జాఒపప్న,పాపుమ్ బుదిద్ ములదాస”మెనయూదయ
పదేసిమ్ చి బయిలె బుల బుల సాటప్ కెరె తిలన్. 3 జోచ కబురుల్
సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ ఈంజొ యోహానుచి రిసొయి
దేముడు సంగిలి కోడు ఇనెన్తెన్ నెరవెరుస్ప జలి.
“ఎకిక్లొ అంచొబారికి రితొజా, అంచొ అవాడ్ రితొజా.
పబు జెతికయ్వాటు తినన్గ కెరిల్ రితి,
తుమ్ ఎతిక్జిన్ బుదిద్ జా మెన,
బయిలె పదేసిమితా కేక్ గల సాటప్ కెరెదె.”

4ఈంజొ యోహాను ఒంటెచ రోమల్ క పాలల్ గలన, చామ్ క కెరిల్
పటక్ నెడిమి బందన తయెదె. చిటక్ల్ చి ఒండడ్ తేల్ జో కయెదె.
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5జా దీసల్ తె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెచమానుస్ల్ కి, జా ఒంటి
యూదయ పదేసిమ్ చ మానుస్ల్ కి, ఒంటి యోరాద్ ను మెంతి గాడు
పాసిచమానుస్ల్ కి, యోహానుతె జా కెర, 6జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ దుకుమ్
తెన్ ఒపప్న ఎదారుద్ మ్ సంగ, యోరాద్ ను గడెడ్ జోచి అతిత్ బాపిత్సుమ్
నఙన్ తె తిల.

పరిసయుయ్ల్ కయోహాను గోల కెరిల్సి
7 *పరిసయుయ్ల్ క కి, †సదూద్ కయుయ్లుక కి, ఒగగ్ర్ జిన్ జా

బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతిసి యోహాను దెక కెర, “అయివొచి రితి
విసుస్మ్ పెటిట్ తిలస, తుమ్! దేముడు కెరి సిచచ్ పిటట్వనుక ఉచరుక
మెన తుమ్ క సికడొల్సొ కొనొస్? 8తుమ్ కెర పాపల్ ముల దా, చెంగిల్
బుదిద్తె ఇండ, ఆతమ్చి పంటొ దెర. 9 పిమమ్ట్, ‘అబాహామ్ అమ్ క
అబొబ్ జయెదె, చి రిసొ దేముడు తెన్ బెద అసుస్మ్’ మెన తుమ్ క
తూమ్ ఉచరన, సొంత గవురుమ్ సంగనుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఇనెన్చ పతల్ తెన్ కి దేముడు అబాహామ్ చి రిసొ బోదల్ క జెరమ్వుక
తెరె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె, అపెప్ కి పబు కురాడు
వాండి కెర, రూకుక బుంది కండితి రితి, కురాడు దెర టీఁవొ జా అసెస్.
జలె, చెంగిల్ పంటొ నే దెరొ, ఎతిక్ రూకుక కండ కెర ఆగితె గలుల”
మెన, జేఁవ్ కయోహాను సంగిలన్.

11 తెదొడి, పెజల్ క యోహాను “తుమ్ కెర పాపల్ చి రిసొ తుమ్
దుకుమ్ జా ముల దెతి గురుకయ్ ఆఁవ్ తుమ్ క ఇసి పానితె
బాపిత్సుమ్ దెతసి. గని, అంచి పడొత్ అనెన్కొల్ అపెప్ జెతయ్. జో అంచి
కంట వెలొల్ ,జోకఅదికారుమ్ఒగగ్రి. జోచజోడుల్ వయుక జలెకు,ఆఁవ్

* 3:7 3:7 పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్
జవుల. ఎతిక్క వెలెల్ల పూజరుల్ తెన్ యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్ దీసల్ తె
ముకిక్మ్ క జెఁవివ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్
పెజల్ క సికడుక. † 3:7 3:7 సదూద్ కయుయ్లు మెలె జేఁవ్ దూతల్ అసిత్ మెన నంపజతి
నాయ్. మొర గెలస ఉటుల మెన నంపజతి నాయ్. జేఁవ్ కి యూదుల్ ముకిక్మ్ చ ఎకిక్
జటు. జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ తెన్ బెద ఎదివాట్ సుటుయేసుపబుక పరిచచ్ కెరల్.
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విలువ నాయ్. జో, ‡దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తెన్ చి ఆగి తెన్
తుమ్ క బాపిత్సుమ్ దెయెదె. 12జోచిపూన్ తి సూపుజోచి అతిత్ అసెస్,
చిజోచి కెలిన్ సుబుమ్ కెర,జోక కామ్ క జెతికయ్గోదుమ్ పంటొ గుడడ్
కెర కొటుట్ తె కుడవనెదె, చి కో విజవుక నెతిరిల్ ఆగితె పోటు గల, డయ
గెలెదె”మెన సంగిలన్.
యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
(మారుక్ 1:9-11; లూకా 3:21-22)

13 జా సమయుమి, ఈంజ బాపిత్సుమ్ నఙనుక మెన యేసు
గలిలయపాంతుమ్ తెంతొ ఉటట్ జా కెర, యోరాద్ ను గడెడ్ యోహానుతె
అయ్ లన్. 14యోహాను జోక దెక కెర, “ఆఁవ్ తుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్
నఙనుక అసెస్. తుయి కిచొచ్క అంచితె బాపిత్సుమ్ నఙనుక జెతసి?
బెదె నాయ్” మెన యేసుక సంగితికయ్, 15యేసు “అలెల్, అపెప్చి
మటుట్ క ఇసి జరుగ్ జవుస్. దేముడుచి నీతి ఎతిక్ ఇసి నెరవెరుస్ప
కెరుక అమ్ క చెంగిలి” మెనయేసు జబాబ్ దెతికయ్, యోహాను జోక
బాపిత్సుమ్ దిలొ.

16యేసుఈంజబాపిత్సుమ్ నఙనిల్ బేగి, గడెడ్ తెంతొబార్ జతికయ్,
ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్ పారవ్
పిటట్చి రితి జా ఉత జా కెర, యేసుచి ఉపిప్రి వెసిలిస్ జో దెకిలొ.
17 “ఈందె, ఈంజొయి అంచొ పేమ తిలొపూతుత్ . ఇనాచి రిసొ అంక
సరద్సంతోసుమ్” మెన, ఇసి పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్ చి అవాడ్
అయ్ లి.

4
యేసుక సయ్ తాన్ చి అతిత్ పరిచచ్ జలిసి
(మారుక్ 1:12-13; లూకా 4:1-13)

1తెదొడి సయ్ తాన్ చిఅతిత్ జోచి పరిచచ్ కెరవనుక దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్, జోక కో నెంజిలి డొంగె కడ నిలన్. 2 జలె, దొనిన్ విసొస్
‡ 3:11 3:11 ‘దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్’మెలె,యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ చి కియేసు
దేముడు పుతుత్ స్ చి కి జయెదె.
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పొదులు, దొనిన్ విసొస్ అందరుల్ యేసు చువెవ్ తతికయ్, జోక చూ
కెరికయ్, 3పాపుమ్ కెరవుక ఉచర సయ్ తాన్ జోతె జా కెర, “తుయి
దేముడుచొపుతుత్ సి జలె,ఈంజేఁవ్ పతల్పోడియొజతి రితి సంగు”
మెలన్. 4తెదొడియేసు,
“ ‘ఎకిక్పోడియొతెన్నాయ్, గనిదేముడుచిచోండితెంతొజెతిఎతిక్

కోడు తెన్మానుస్ల్ జింక అసెస్’
మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్”మెలన్.

5 తెదొడి సయ్ తాన్ యేసుక దేముడుచి గుడి తిలి యెరూసలేమ్
పటున్మ్ తె కడనాకెర,జాదేముడుచి గుడితెచివెనొగ్ పుచిఉపిప్రిజోక
టీఁవొ కెర, 6 “తుయి దేముడుచొ పుతుత్ సి జలె, ఎటొట్ తొ డేఁవు.
‘తుక పమాదుమ్ నే జతి రితి, జోచ దూతల్ క దేముడు ఆడ దా

తెదయెదె’,
‘తుచ చటొట్ పతె నే లయితి రితి, జేఁవ్ దూతల్ జోవయించ అతొత్

చంపొ కెర, తుక ఉకుక్లనుల,’
మెన దేముడుచి కోడుతె రెగడ్ అసెస్” మెన యేసుక సంగిలన్.
7సయ్ తాన్ దసిస్ సంగితికయ్,యేసు జోక
“ ‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుక
పరిచచ్ కెరుక నాయ్’
మెన అనెన్క్ టాన్ తె రెగడ్ అసెస్”మెన సయ్ తాన్ క సంగిలన్.

8 పడొత్ అనెన్, ఒగగ్ర్ డోంక్ తిలి ఏక్ డొంగుర్ ఉపిప్రి సయ్ తాన్
యేసుక కడ నా కెర, ఈంజ లోకుమ్ చ రాజిమ్ లు ఎతిక్, జేఁవ్ చి
విలువ ఎతిక్ జోక దెకవ కెర, 9 “తుయి సెరున్ సేడ అంక జొకరెల్గిన,
ఈంజ ఎతిక్ తుక దెయిందె”మెనయేసుక సంగిలన్. 10యేసు జోక,
“సయ్ తాన్, తుయిఉటట్ గో. కిచొచ్క మెలె,
‘పబు జలొ తుమ్ చొ దేముడుకయ్జొకర,
జో ఎకిక్లొచి సేవ తుమ్ కెరుక అసెస్’
మెన రెగడ్ అసెస్.” మెనసంగిలన్. 11తెదొడి సయ్ తాన్జోకములదా
ఉటట్ గెలన్, చి ఈందె దేముడుచ దూతల్ జా కెర, యేసుక సావెచన
కెర, సుకుక్మ్ కెరల్.
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యేసు గలిలయపాంతుమ్ తె బస జలిసి
(మారుక్ 1:14-15; లూకా 4:14-15)

12 ఒతత్ తెంతొ ‘బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుక జేలి కెర జేల్ తె గల
అసిత్’ మెన యేసు సూన కెర, ఉతత్ర పకక్ గలిలయ పాంతుమ్ తె
బుల ఉటట్ గెచచ్ కెర, 13ఒతత్చి నజరేతు మెలి జో వడిడ్లి గాఁవ్ తెంతొ
ముల దా కెర, జెబులూను చి నపాత్ లి మెల పూరుగ్ ల్ చ నవొవ్ దిలి
పాంతుమ్ తెచిసముదుమ్ చిపాసిచికపెరన్హ మ్మెంతిపటున్మ్ తె
ఉటట్ జా జితె తిలస్. 14 దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో సంగిలి కోడు ఇసి నెరవెరుస్ప జలి.
15 “జెబులూను పదేసిమి, నపాత్ లి పదేసిమి,
యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తిలి వెలిల్ సముదుమ్ చి పకక్,
పూరుగ్ మ్యూదుల్ నెంజిలస జితె తిలి
గలిలయపాంతుమ్ తె తిల పెజల్
16అగెగ్ అందర్ బుదిద్ తెన్ తిలె కి, అపెప్ వెలిల్ ఉజిడి దెక అసిత్.
జేఁవ్ పాపుమ్తెన్మొర గెల రితజా తిలె కి,
జోవయింక రాత్పాయిలి రితిజా,
పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జోవయింక డీస అసెస్”
మెన సంగిలి కోడు.

17జా దీసి తెంతొ, జా పాంతుమ్ చ పెజల్ క యేసు బోదన కెరిల్సి
కిచొచ్మెలె, “పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ఇనెన్పాఁవజాఅసెస్. జాచిరిసొ,
తుమ్ చపాపల్ చి రిసొ దుకుమ్జా,పాపుమ్ బుదిద్ ముల దాస”మెన
బోదన కెరె తిలొ.
యేసు తొలితొచ సిసుస్ల్ క బుకారిల్సి
(మారుక్ 1:16-20; లూకా 5:1-11)

18 యేసు జా గలిలయ సముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితె తా,
‘పేతురు’ మెన ఆసిమ్నావ్ తిలొ సీమోను, చి జోచొ అందెయమెలొ
బావొసి దొగులక దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల సముదుమ్ తె వల గలెత్ తిల.
జేఁవ్ జాలరుల్ . 19జలె, జోవయింక దెక కెర, “జలె, తుమ్ అంచి పటిట్
జా, చి మానుస్ల్ అంక నంపజతి రిసొ తుమ్ జోవయింక అంచితె
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కడ ఆన్ త జాలరుల్ జతి రితి, తుమ్ క ఆఁవ్ కెరిందె” మెన సంగిలన్.
20ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి,జేఁవ్జోవయించవలల్ములదా కెర,జోచి
పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

21 ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి గెచచ్, యాకోబుచి యోహాను మెల
అనెన్ దొగుల అనొన్బావొక యేసు దెక జేఁవ్ క బుకారల్న్. జేఁవ్ దొగుల
జెబెదయిమెలొఅబొబ్సితెన్జోవయించిదోనితెవెసతా,జోవయించ
వలల్చెంగిల్ కెరె తిల. 22యేసు బుకారిల్ బేగి,జోవయించొఅబొబ్స్ క
చి దోనిక ముల దా కెర,జోచ సిసుస్ల్ జతి రితి జోచి పటిట్ గెల.

యేసుమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరిల్సి
23యేసుజాఒండిగలిలయపాంతుమ్ తెబులబుల,యూదుల్ చ

ఒతత్చ సబ గెరలె గెచచ్ గెచచ్, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇతత్ల్ పాఁవ
జా అసెస్” మెన సుబుమ్ కబుర్ సంగ, పెజల్ క, కిచొచ్ జబుబ్ తిలె
కి, జబుబ్లు బాదల్ ఎతిక్ గెచచ్య్ లన్. 24 ఒండి సిరియ దేసిమ్ చ
ఎతిక్జిన్ జోచి రిసొ సూనల్, చి రగరగాల్ చ జబుబ్ల్ తిలసక, జొరొజ్ల్
నొపుప్ల్ తిలసక, బూతల్ దెరల్సక, మోరచ్ల్ క, చి అతొత్ చటొట్ కదుల్
కెరుక నెతిరల్సక, ఇసచ ఎతిక్క యేసుతె కడ ఆన్ తికయ్, జోవయింక
చెంగిల్ కెరల్న్. 25ఈంజ ఎతిక్చి రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ,
దెకపొలిపాంతుమ్తెంతొ,యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొ,యూదయ
పదేసిమ్ తెంతొ, పడొత్ క యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జటుల్ తెన్ జోచి పటిట్ గెల.

5
యేసు మెటట్య్ ఉపీర్ కెరిల్ బోదన
(లూకా 6:20-23)

1యేసు జేఁవ్ ఒగగ్ర్ జిన్ పటిట్ అయ్ లసక దెక కెర, ఏక్ మెటట్య్
వెగ వెసితికయ్,జోచసిసుస్ల్జోతెజెతికయ్ 2జోచోండిపుటవజేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క బోదన కెరుక దెరల్న్.
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3 “అమ్ ఆతమ్తె ఎదగ్రె తొకిక్చ సుదల్ మెన కో చిననుల గే,
జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దసమానుస్ల్ కయ్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెవాట తయెదె.

4 “దుకుమ్ సేడత్సక చెంగిలి, కిచొచ్క మెలె, దేముడు జోవయింక
బురియవెదె.

5“సొంత గవురుమ్నేఉచరంతసక చెంగిలి. కిచొచ్కమెలె, *జేఁవ్
ఈంజ బూలోకుమ్ తె ఏలుప కెరుల.

6 “చూ తాన్ గెతె ఎదక మానుస్ల్ కీసి అనిన్మ్ క పితిస్ క ఆస
జవుల గే, దసిస్, పునిన్మ్ ఇండుక కో ఎకిక్ ఆస జవుల గే,
జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడు జోవయింక పునిన్మ్ దా
సరద్సంతోసుమ్ కెరెదె.

7 “మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె,
దేముడు జోవయింక కనాక్రుమ్ దెకెదె.

8 “పెటిట్ సుదిద్ తతసక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ దేముడుక
దెకుల.

9 “కోపుమ్ జలసక కో సేంతుమ్ కెరస జవుల గే, జోవయింక
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దేముడుచ పుతత్రుస్లు, మెన జోవయింక
సంగుక జయెదె.”

10 “సతిత్మ్ ఇండితి రిసొ కో అనెన్ మానుస్ల్ చి అతిత్ అలల్ర్ లు
సిచచ్లు సేడుల గే, జోవయింక చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, దస
మానుస్ల్ కయ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెవాట తయెదె.”

11 “తుమ్ అంచ మానుస్ల్ జలి రిసొ తుమ్ క మానుస్ల్ ఆరిక
దూసుప కెరెల్గిన, అలల్ర్ కెరెల్గిన, ఎతిక్ రగల్ అబదుద్ మ్ సంగిలెగిన,
తుమ్ క చెంగిలి. 12జేఁవ్ దసిస్ కెరెల్ కి, సరద్సంతోసుమ్తెన్తా. కిచొచ్క
మెలె, పరలోకుమ్ తె తుమ్ క వెలిల్ బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె.
పూరుగ్ మ్ కి, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలమానుస్ల్ కి జేఁవ్ దస అలల్ర్
కెరల్.”

* 5:5 5:5 ‘ఆకర్ క’మెలె,ఈంజలోకుమ్ నొవర్ జతి రితి పబుమారుస్ప కెరిల్ పొదిక.
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లోన్ క చి ఉజిడిక టాలి
(మారుక్ 9:50; 4:21; లూకా 14:34-35; 8:16)

13 “తుమ్ఈంజ లోకుమ్ క లోన్ చి రితి జసెత్. గని జాగర తెన్తా,
లోన్ చి కారు గెలెగిన, జాలోన్ కీసి అనెన్ కారు జయెదె? అనెన్ కిచొచ్క
కి కామ్ క నే జయె. ఎతిక్ వెంట గెలుక జయెదె. దసిస్ వెంట గెలెగిన,
మానుస్ల్ సుఁదుక జయెదె.”

14 “తుమ్ ఈంజ లోకుమ్ క ఉజిడి జా అసుస్స్. ఏక్ పటున్మ్
మెటట్చి ఉపిప్రి తిలెగిన, జా పటున్మ్ క లుంకడుక నెంజె. 15 దసిస్,
మానుస్ల్ దీవు లంబడ తిలెగిన, జా దీవుక నాడి గట డంకితి నాయ్,
గని దీవు కంబుమ్ తె టీఁవుల, చి జా గెరి తిలస ఎతిక్క జా ఉజిడి
కామ్ క జెయెదె. 16 తుమ్ చి తెన్ కి దసిస్ తంక అసెస్. తుమ్
చెంగిల్ బుదిద్ ఇండితిసి మానుస్ల్ దెక, పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ది
జలొ దేముడుక గవురుమ్ దెతు మెన, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి ఉజిడి
మానుస్ల్ చిముకెమ్ లగితి రితి తుమ్ ఇండ.”
పూరుగ్ మ్ దిల ఆగన్ల్ చి రిసొయేసు సంగిలి బోదన

17 “మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్ జలెకు,
పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ కబురుల్ జలెకు, పెట గెలుక
ఆఁవ్ అయ్ లయ్ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్. జా ఎతిక్ నెరవెరుస్ప
కెరుకయ్ ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని పెట గెలుక మెన తుమ్ ఉచర
నాయ్. 18 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి పాడ్ జా గెతె ఎదక, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి
అతిత్ రెగిడిల్సి దేముడుచ †ఆగన్ల్ చి కొడొపూరి నెరవెరుస్ప జతె ఎదక,
జేఁవ్ తె ఎకిక్ కోడు కి ఎకిక్ కామ కి పిటెట్ నాయ్. 19 జాచి రిసొ,
ఈంజ ఆగన్ల్ రితి కెరిస్ క కో విలువ దెకితి నాయ్ గే, చి విలువ నే
దెకితి రితి అనెన్ మానుస్ల్ క సికడుల గే, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
† 5:18 5:18 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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జో దాకు జవుల. గని కో జేఁవ్ కొడొ రితి నిదానుమ్ కెర, దసిస్
నిదానుమ్ కెరుక అనెన్ మానుస్ల్ క సికడుల గే, జెఁవివ్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె గవురుమ్ జవుల. 20 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, కెరి కంట
తుమ్ పునిన్మ్ ఇండిలెకయ్ నెంజిలె, తుమ్ కచితుమ్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెదుస్ నాయ్.”
నీతిచి రిసొయేసు సంగిలి బోదన

21 ‘నరు అతయ్ కెర నాయ్. నరు అతయ్ కో కెరెల్, సిచచ్ జంక అసెస్’
మెనపూరుగ్ మ్ చకసంగిలిసితుమ్సూన్ తసు. 22ఆఁవ్,జలె,తుమ్ క
అనెన్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, కకక్ జలెకు కో జలెకు కోపుమ్ జలె,
జో కోపుమ్ జలొ సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్, కో జలెకు అనెన్కొల్ క
నిసాక్రుమ్ సంగిలె, వెలిల్ సబచి అతిత్చి సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్.
కో జలెకు అనెన్కొల్ క ‘తుయి గడుస్’ మెలి ఎదిలి కోడు సంగిలె, వెలిల్
ఆగిచి గొయిచి సిచచ్ జతి తపుప్ కెర అసెస్. 23 జలె, తుమ్ చితె కో
గే కిచొచ్గె అరిప్తుమ్ దెంక మొదొల్ కెర తిలె జవుస్, ఈంజొమానుస్
కిచొచ్గె కెరిల్స్ చి రిసొ అనెన్కొల్ ఇనాచి ఉపిప్రి కోపుమ్ తెన్ అసెస్ మెన
ఈంజొ ఏదసట్ కెరెల్గిన, 24ఈంజొ అరిప్తుమ్ దెతిసి బలి దెతి టాన్ తె
నే దెతె, పాసి ముల దా కెర, తొలితొ గెచచ్, జో అనెన్కొల్ తెన్ సేంతుమ్
కెరన, అనెన్ జా కెర, ఇనెన్చి అరిప్తుమ్ఈంజొ దెవుసు.

25 “తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో గే నేరిమ్ వయడ తిలెగిన, తుమ్ బెద
గెతెతాతీరుప్ కెరి గెరినేపాఁవితెఅగెగ్,జోనేరిమ్వయడొత్ మానుస్తెన్,
నేరిమ్ జలొసొ బేగి సేంతుమ్ జంక అసెస్. నెంజిలె నేరిమ్ వయడొత్సొ
తుమ్ క తీరుప్ కెరొసొతెసొరప్ కెరెల్,జోతీరుప్ కెరొసొతుమ్ క జమానుల్ చి
అతిత్ సొరప్ కెరెల్, జో జమానుల్ తుమ్ క జేల్ తె గల దెయెదె. 26 దసిస్,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె కో సిచచ్
జవుల గే, ఆకర్ చి కాసు ఎద కి పూరి తీరుస్ప కెరె ఎదక, తుమ్ క
ములుక నెంజె.”
లంజెచి రిసొచి తీరుప్
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27 “పడొత్ ‘తుమ్ లంజెకమొ కెర నాయ్’ మెన సంగిలి కోడు తుమ్
అగెగ్ తెంతొ సూన అసుస్స్. 28 గని ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్
మెలె, ఏక్ తేర్ బోదక దసిస్ దెకుక కి కో దెకెదె గే, ఎకిక్ దెకిలి రిసొ,జోచి
మెనుస్తె జా తెన్ లంజె కెర అసెస్.”

29 “జలె, తుమ్ చితె కచి గే ఉజిల్ అంకి జవుస్ జోక పాపుమ్
కెరవ తిలెగిన, పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జోజా అంకి కడ వెంట గెలి రితి
జవుస్. జోవయించ ఆఁగ్ తె తతత్స ఎతిక్ తెన్ ఒండొయిమానుస్ వెలిల్
ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట, జోచి ఆఁగ్ తె తతత్సతె ఎకిక్ జవుస్ పిటట్
గెలి రితి జలె, జోక చెంగిలి. 30 దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఉజిల్
ఆతు జవుస్ జోక పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్
పాపుమ్ నే కెరి రిసొ, జో ఆతు కండ గెలి రితి జా, జోచి తెంతొ వెంట
గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, జోచ ఆఁగ్ తె తిల వాటల్ ఎతిక్ తెన్
ఒండొయిమానుస్ వెలిల్ ఆగిగొయ్ తెగలిజతికంట,జోచఆఁగ్ తెతతత్స
ఎకిక్ ఆతు పిటట్ గెలి రితి జలె,జోక చెంగిలి.”
పెండిల్ జాములవులి జలసచి రిసొచి తీరుప్

31 ‘కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దెయెదె గే, జో జాక ముల దెంక
మెన ఏక్ కాగుమ్ రెగడ్ దెంక అసెస్’మెనపూరుగ్ మ్ తెంతొ సంగిలి కోడు
అసెస్. 32 గని ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెన సంగితిసి మెలె, జా తేరిస్
లంజె జలిస్ క పిటట్వ, కో జలెకు తేరిస్క ముల దెయెదె గే,జొయియ్జాక
లంజె కెరయ్. అనెన్,మునుస్స్ముల దిలి తేర్ బోదక పెండిల్ జతొసొకో
జలెకు, లంజె జతయ్.
అపిప్డిత్స్ చి రిసొచి తీరుప్
(మతత్ 19:9;మారుక్ 10:11-12; లూకా 16:18)

33 “అనెన్, ‘ఆరిక అపుప్డుక నాయ్, గని కిచొచ్ జవుస్ కెరి రిసొ
కో గే పమానుమ్ తిలెగిన, ‡పబుక సతిత్మ్ కెరి రిసొ జో మానుస్ జో
సంగిలిసి జరుగ్ కెరుక అసెస్’మెనపూరుగ్ ల్ క సంగిలి కోడు తుమ్ సూన
‡ 5:33 5:33 ‘పబు’మెలె కి, ‘దేముడు’మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొరానొ జలొ పబు’మెలె
కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
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అసుస్స్. 34 గని ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఎదగ్రె ఒటుట్
గలన్ క నాయ్. ‘పరలోకుమ్ సాచి’ మెన జవుస్ ఒటుట్ గల నాయ్.
కిచొచ్క మెలె, జా §ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సిజాసనుమ్.
35 ‘బుఁయ్ చిసాచి’మెన జవుస్, ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె,
జా దేముడు సుఁదితి పొదొ. అనెన్, ‘యెరూసలేమ్ పటున్మ్ సాచి’
మెన జవుస్, ఒటుట్ గలన్ క నాయ్. కిచొచ్క మెలె, *జా పరలోకుమ్ చొ
రానొజలొదేముడుచి గుడికనిసానల్ పటున్మ్. 36అనెన్, ‘బోడిచిఒటు
జవుస్’ మెననుక నాయ్. కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ సెండి వాడొ కి నీడి జతి
రితి జలెకు,చొకిక్ల్ జతి రితి జలెకుమారుస్ప కెరుక తూమ్నెతురుస్.
37జలె, తుమ్ ‘ఎఁ ఎఁ’మెనుక అసెస్మెలెగిన, ‘ఎఁ ఎఁ’మెన. తుమ్
‘నాయ్’ మెనుక అసెస్ మెలెగిన, ఎకిక్ ‘నాయ్’ మెన. ఇనెన్క జీన్ తిస్
సయ్ తాన్ తెంతొయ్జతయి.”
అలల్ర్ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:29-30)

38 ‘ఏక్ మానుస్చి అంకి జవుస్ అనెన్కొల్ కోపుమ్ క కడెల్గిన, జో
కడొల్సొచి అంకి కి జో అంకి గెలొమానుస్ గెచచ్ కడుక అసెస్. అనెన్, ఏక్
మానుస్చొ దాంతు అనెన్కొల్ పెట బగయ్ లెగిన, ఈంజొ కి జోచి దాంతు
పెట బగవ గెలుక అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్ సంగిలి కోడు తుమ్ సూన
అసుస్స్. 39జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ సంగితిసి మెలె, తుమ్ క అలల్ర్
కెరొల్సొక తుమ్ అలల్ర్ కెరక్ నాయ్. మూరుక్డు జవుస్ తుమ్ చితె
ఎకిక్లొక ఉజిల్ గలి జవుస్ పెటెల్గిన, దెబబ్ కయ్ లొసొతుకెల్ తా,జోచి
డెబి గలి కి జో అనెన్కొల్ అనెన్ పెటితి రితి,జోచి పకక్ పసల్వుక అసెస్.

40 “అనెన్ దసిస్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొక కో జలెకు తీరుప్ కెరి గేర్ తె
కడన, ఇనెతె సొకక్ నఙిలె, ఈంజొ ఇనాచి కోటు కి దా గెలుస్. 41 కో

§ 5:34 5:34 ‘పబు’మెలె కి, ‘దేముడు’మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొరానొ జలొ పబు’మెలె
కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె. * 5:35 5:35
‘పబు’మెలె కి, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడు’మెలె కి, ‘పరలోకుమ్ చొరానొజలొపబు’
మెలె కి, ఎకిక్లొచి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్ తినిన్ ఎకిక్లొక తినిన్ నవొవ్ జయెదె.
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జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొక ‘ఏక్ మయిలు దూరి బెద జె’ మెన
బలవంతుమ్ కెరెల్గిన, జో తెన్ ఈంజొ దొనిన్ మయిలు దూరి బెద
గెసుస్. 42 కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె కిచొచ్ జవుస్ నఙిలె, దెంక.
అనెన్, కో జలెకు తుమ్ చితె ఎకిక్లొతె బదుల్ నఙిలె, తుక నే దెయింద్
మెనుక నాయ్, దెంకయి.”
విరోదుమ్ సుదల్ క పేమ కెరిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(లూకా 6:27-28,32-36)

43 “అనెన్, ‘తుమ్ చి తెన్ బెదితసక పేమ కెర’ మెన, ‘తుమ్ క
విరోదుమ్ జలసచి ఉపిప్రి విరోదుమ్ తెన్ తా’ మెన సంగిలిసి సూన
అసుస్స్. 44 గని ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, తుమ్ క
విరోదుమ్ జలసక పేమ కెర. తుమ్ క అలల్ర్ కెరసచి రిసొ ‘చెంగిల్
జతు’ మెన పారద్న కెరె తా. 45 తుమ్ ఇసి కెరెల్గిన, తుమ్ చొ
పరలోకుమ్ తె తిలొ దేముడు జలొ అబొబ్స్ చ పుతత్రుల్ జలదు మెన
డీసెదె. కిచొచ్క మెలె, గార్ సుదల్ క కి చెంగిల్ సుదల్ క కి రోజుక జో
పొదుద్ బార్ కెరయ్. సతిత్మ్ ఇండితసచి రిసొ కి,పాపుమ్ఇండితసచి
రిసొ కి పాని పెటయ్ తయ్. 46 ఎకిక్ తుమ్ క పేమ కెరసకయ్ తుమ్
పేమ కెరెల్గిన, తుమ్ క కిచొచ్ పునిన్మ్ జా? †సిసుత్ నఙితస కి దసిస్
కెరుల. 47 ఎకిక్ తుమ్ చ సొంత మానుస్ల్ క ముదుద్ కెరెల్, గని వేర
మానుస్ల్ క నాయ్ మెలె, మాములుమ్ మానుస్ల్ కెరిసిచి కంట జా
కిచొచ్ జీనిల్సి! దేముడుక నేనల్ మానుస్లి దసిస్ కెరుల. 48తుమ్, జలె,
సూన. పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ దేముడు కీసి పేమక పూరి
అసెస్ గే, తుమ్ కి దసిస్ పేమకపూరిజా తంక అసెస్.”

6
దరుమ్మ్ కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ దెంక గే సికడిల్సి
(లూకా 11:2-4)

† 5:46 5:46 ‘సిసుత్ ’ మెలె, జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి
వాట డబుబ్ల్. జాపబుతుమ్ చినావ్ తెన్ పనున్ నఙితసకయూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల.
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1 “మానుస్ల్ చి మొకెమ్ గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి తుమ్ చ నీతికమొ
కెరనాయ్. మానుస్ల్ చిగవురుమ్ఆనన్ తిరిసొకెరతిలెగిన,తుమ్ చొ
పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు జలొ అబొబ్ద్ తె బవుమానుమ్ తుమ్ క
దొరుక్ జయె నాయ్. 2జాచి రిసొ, తుమ్ దరుమ్మ్ దెంక జలె, నపిప్ర్
బజయ్ లి రితి జా మానుస్ల్ చి మొకెమ్ గవురుమ్ జతి రిసొ దాస
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ గవురుమ్ దెతి రిసొ ఉపమెనుస్చొ
మానుస్ల్ సబ గెరలె జవుస్, వీదులె జవుస్, దసిస్, ఎతిక్జిన్ దెకితి
రితి,నపిప్ర్బజవ కెరదెతతి. దసిస్ గవురుమ్ఆనన్ తసచిరిసొఆఁవ్
తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, జేఁవ్ ఈంజయి లోకుమ్ తె
జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన గెల అసిత్.”

3 “తుమ్, జలె, దరుమ్మ్ దెతె పొది, తుమ్ చి దరుమ్మ్ గుటుట్ తెన్
తతి రితి, తుమ్ చొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ దరుమ్మ్ దిలె, తుమ్ చొ డెబొ
ఆతుక నేన్ తె నే జాన్ తి రితి దాస. 4దసిస్ తుమ్ దిలదు మెలె, అనెన్
కోయి నేనెల్ కి, తుమ్ చొ దేముడు అబొబ్సి దెక, తుమ్ క బవుమానుమ్
దెయెదె.”
పారద్న కెరుక సికడిల్సి
(లూకా 11:1-4)

5 “పడొత్ , తుమ్ పారద్న కెరి పొది, ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్ చ రిత
జా నాయ్. దసమానుస్ల్ సొంత గవురుమ్ ఆనన్ తి రితి, మానుస్ల్
దెకుత్ మెన, సబ గెరలె, వీదులె టీఁవొ జా పారద్న కెరుక ఓజ జా
అసిత్. తుమ్ క కచితుమ్ కిచొచ్ సంగితసి మెలె, జేఁవ్ జోవయించి
బవుమానుమ్ నఙన గెల అసిత్. 6 దసిస్ తుమ్ పారద్న కెరుక జలె,
మానుస్ల్ నే దెకితి రితి, గని తుమ్ చి గదితె పెస, కెవిడ్ డంకన, నే
డీసయ్ జతొ తుమ్ చొ దేముడు అబొబ్స్ క పారద్న కెర. మానుస్ల్ నే
దెకితిసి కి జో అబొబ్సి జలొ దేముడు దెకితయ్, తుమ్ పారద్న కెరిసి
జో జానన, తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె. 7 పడొత్ , తుమ్ పారద్న
కెరె పొది, దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ కెరి రితి పోన. మెలె, కామ్ క
నెంజిత కొడొచి ఉపిప్రి కొడొ లటట్బా నాయ్. కిచొచ్క మెలె, దేముడుక
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నేనల్మానుస్ల్ కిచొచ్ఉచరతిమెలె, ‘ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ కొడొసంగిలెదేముడు
అమ్ చపారద్నల్మెనెస్దె’మెనఆరిక ఉచరతి. 8తూమ్జోవయించి
రితి జా నాయ్. తుమ్ దేముడు అబొబ్స్ తె నే నఙితె అగెగ్, తుమ్ క
కిచొచ్ కామ్ క జెయెదె గే జోజానె.”

9 “జాకయ్, తుమ్ ఇసిపారద్న కెర.
ఓ పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు జలొ అబొబ్,
తుచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్.
10తుచి రాజిమ్అమ్ చి తెన్ జెవుసు.
తుచి ఇసుట్ మ్ రితి పరలోకుమ్ తె కీసి కెరతి గే,
ఈంజలోకుమ్ తె కి ఆమ్ కెరుక మెన, అమ్ క దయ కెర సికడు.
11అమ్ క సరిపుచుప జతి అనిన్మ్ అమ్ క రోజుక దె.
12పడొత్ , అమ్ క తపుప్ కెరల్ మానుస్ల్ క
ఆమ్ కెదిద్ చెమించుప కెర అసుస్మ్ గే,
ఆమ్ కెరల్ తపుప్ల్ తుయిఅమ్ క చెమించుప కెరు.
13పడొత్ , అమ్పాపుమ్నే కెరి రితి, సయ్ తాన్ కెరయ్ తిసి
తెంతొ అమ్ క పిటట్వు, అనెన్, సయ్ తాన్ కెర అలల్ర్ తెంతొ కి అమ్ క

పిటట్వు.”
14 “కిచొచ్క మెలె, కో కో తుమ్ క తపుప్ కెర తిలెగిన, తుమ్

జోవయింక చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ దేముడు
జలొ అబొబ్ తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 15 గనిమానుస్ల్ తుమ్ క కెర
తపుప్ల్ తుమ్ నే చెమించుప కెరెల్గిన, తుమ్ చొఅబొబ్ జలొ దేముడు
తుమ్ క చెమించుప కెరె నాయ్.”
చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ సంగిలిసి

16 “పడొత్ క, తుమ్ చువెవ్ తంక జలె, ఏడిల్ రితి మొకొమ్ తెన్
తా నాయ్. ఉపమెనుస్చొ మానుస్ల్, జలె, ‘చువెవ్ అసుస్మ్’ మెన,
‘అమ్ క నీతి మెన మానుస్ల్ గవురుమ్ సంగుతు’ మెన, మొకొమ్
వెటాక్రుమ్ తెయార్ కెరన తవుల. తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్
సంగితసిమెలె, దసిస్ కెరమానుస్ల్ జోవయించి బవుమానుమ్ నఙన
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గెల అసిత్. 17 తుమ్, జలె, తుమ్ చువెవ్ తతె పొది, మానుస్ల్ నేనిల్
రితి, తుమ్ చి బోడి తేలు గాంసన, ఓడన, తుమ్ చి మొకొమ్ దోవన,
సరద్ తెన్తా. 18మానుస్ల్ నే దెకిలెకి,తుమ్ చొఅబొబ్సిజలొదేముడు
దెక కెర, తుమ్ క బవుమానుమ్ దెయెదె.

19 “బూలోకుమ్ తెచి దనుమ్ తుమ్ క తూమ్ కుడవన్ క నాయ్.
ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ కుడవన్ లెగిన, రుసిస్ కా గెలెదె, నెంజిలె
కిఁవొవ్ కా గెలెదె, నెంజిలె చోరుల్ గెరి బొరొ కెర చోర నెవుల. 20 తుమ్,
జలె, రుసిస్ కిఁవొవ్ నే కతి లోకుమ్ తె, చోరుల్ నే పెసితి లోకుమ్ తె,
మెలె పరలోకుమ్ తె, ఒతత్చి దనుమ్ కుడవన కెరన. 21 తుమ్ కేన్
లోకుమ్ తె దనుమ్ కుడవన తసెత్ గే, ఒతత్ తిలిస్ చి రిసొ తుమ్ చి పెటిట్
ఉచరె తసెత్.

22 “ఆఁగుక దీవు అంకివొ. జాచి రిసొ, తుమ్ చ అంకివొ టేంట
తిలెగిన,తుమ్ చిఒండిఆఁగ్ఉజిడ్తెన్తయెదె. 23తుమ్ చఅంకివొ
మయ్ ల జా తిలెగిన, తుమ్ చి ఆఁగ్ ఎతిక్ ఆమస్ రితి అందర్ జా
తయెదె. దసిస్, తుమ్ చి పెటిట్ తిలి బుదిద్ అందర్ చి తిలెగిన, కెదిద్
అందర్ జయెదె!

24 “ఎకిక్లొ గొతిత్ సుదొ కో జలెకు దొగుల ఎజొమానుల్ చి సేవ ఎకెక్
దడి కెరుక నెతె. ఎకిక్లొక విరోదుమ్ కెర, అనెన్కొల్ క పేమ కెరెదె.
నెంజిలె ఎకిక్లొక నిదానుమ్ దెక, అనెన్కొల్ క నిసాక్రుమ్ దెకెదె. జలె,
దేముడుక చి ఈంజ లోకుమ్ చి దనుమ్ క ఎకెక్ దడి సేవ కెరుక
నెతురుస్. 25 జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ‘కిచొచ్
కమ్ దె గే కిచొచ్ పిమ్ దె గే కిచొచ్ గలనుమ్ దె గే కీసి జా జిమ్ దె’ మెన,
తుమ్ చిమెనుస్తె చింత గలననాయ్. అనిన్మ్ చి కంట ఆతమ్ విలువ,
గెద. పాలల్ చి కంట ఆఁగ్ విలువ, గెద.

26 “ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ చి రిసొ ఉచర. జేఁవ్ పిటట్ల్ ఉంపితి
నాయ్. ఉంప లాయితి నాయ్. లాయ కొటుట్ తె ఆన కుడవంతి
నాయ్. జలెకి, తుమ్ చొ పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ జలొ దేముడు
జోవయింకపోసత్య్. తుమ్, జలె,జోవయించి కంట విలువ నెంజుసు
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గే? 27 పడొత్ , తుమ్ చితె కో కెదిద్ చింత గలన్ లెకి, జోచి బతుక్క కొలత్క
ఏక్ అతెత్క్ జవుస్ ఒగగ్ర్ కెరనుక తెరె గే? నెతె.

28 “పాలల్ చి రిసొచి చింత గలనుక కిచొచ్క? డొంగెచ పులొల్
కీసి వడిడ్తతి గే ఉచరన. జేఁవ్ కామ్ కెరి నాయ్, పాలల్ వీంతి
నాయ్. 29 జలెకి, ఎదివాట్ సొమాస్రుమ్ కలుగు జలొ సొలొమోను
మెలొపూరుగ్ మ్ చొ రానొ కి ఈంజేఁవ్ పులొల్ చి రితి సూటి కెరనుక నేనొల్ .
30 తుమ్ తొకిక్ నముకుమ్ తిలస, ఏక్ కోడు ఉచరన. ఆజి తా కెర
కలిక డయ దెతి చివవ్ర్ క దేముడు ఎదిలి సూటి కెరయ్ జలె, తుమ్ క
అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ గలంతిసి దొరుక్ కెరె నాయ్ గె? దొరుక్ కెరెదె.

31 “జాకయ్, ‘కిచొచ్ కమ్ దె గే, కిచొచ్ పిమ్ దె గే, కిచొచ్ గలనుమ్ దె’
మెన చింత గలన ఉచర నాయ్. 32 దేముడుక నేనల్ మానుస్ల్ కి
ఇసిచి ఎతిక్క ఉచరంతె తవుల,అనెన్, ఇససామనుల్ తుమ్ క కి దొరుక్
జతతిమెన;తుమ్ చొపరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సిజలొదేముడుజానె.
33 తుమ్, కిచొచ్ కెరుక అసెస్ మెలె, తొలితొ దేముడుచి రాజిమ్ జోచి
పునిన్మ్చజ,జోసికడిత్ బుదిద్ ఇండుక ఆసజాతా. తుమ్ ఇసి జలదు
మెలె, తెదొడి ఎతిక్ తుమ్ క దొరుక్ జవుల. 34జాకయ్, ‘కలిక కీసి
జా జిమ్ దె?’ మెన తుమ్ చింత గలన ఉచర నాయ్. కలికచి రిసొ
సమమ్ందుమ్జతిసి కలిక దొరుక్ జయెదె. కేన్ దీసిచిబాదజయిదీసిక
సాలు.”

7
తీరుప్ కెరి బుదిద్చి రిసొ సంగిలిసి
(లూకా 6:37-38,41-42)

1“తుమ్ఎకిక్లొకఎకిక్లొ కుసిస్దుమ్తెన్తీరుప్ ఉచరనాయ్,చి
ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుతుమ్ కతీరుప్ కెరసిచచ్ కెరుకనాయ్.
2 కిచొచ్క మెలె, తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్ క కీసి తీరుప్ దెకితె గే, దేముడు
తుమ్ కయ్ కి దసిస్ దెకెదె. తుమ్ అనెన్ మానుస్ల్ చి రిసొ *కటట్డిత్ కొలత్
రితి దేముడు తుమ్ క కి జయియ్ కొలత్ తెన్ కటట్డెదె.
* 7:2 7:2మీనిల్
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3“తుమ్ చితెఎకిక్లొచిఅంకితెఏక్దూలుమ్బెరతిలెగిన,బావొచి
అంకితె ఇదిలిదిల్ తొకుక్ సేడ తిలెగిన, అంకితె దూలుమ్ తిలొసొ
కిచొచ్కజోచిబావొచిఅంకితెతిలిఇదిలిదిల్తొకుక్ దెకితసి, గనిసొంత
అంకితెచి దూలుమ్ దెకిస్ నాయ్? 4 నెంజిలె, తుచి అంకితెచి తొకుక్
కడిందె”మెనచిలప్అంకితెతిలొసొకీసితుచొబావొకసంగుకజయెదె!
5తుయి ఉపమెనుస్చొ, తొలితొ తుచి సొంత అంకితెచి చిలప్ కడను,
చి తుచొబావొచి అంకితెచి తొకుక్ కడితి రితి టేంట దెకితె.

6 “సుదిద్ తిలిసి సూనరుల్ క దాస నాయ్. అండుల్ చి చటెట్ ముతయ్ల్
గలదాసనాయ్. అండుల్ క దిలె,విలువ నే దెకితె సుఁద కెర, పసల్ కెర,
తుమ్ క చిర గెలుల.

7 “నఙ తుమ్ క దెయెదె. ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ చజిలె, దొరుక్ జయెదె.
కెవిడ్తె పెటెల్ , తుమ్ క కెవిడ్ ఉగిడిందె. 8కో సంగిలె, జోక దొరుక్ జయెదె,
చిచజిలె,దొరుక్ జయెదె,చిజోచి కెవిడ్తె పెటెల్,జోచిరిసొఉగిడ్ జయెదె.

9 “తుమ్ చి తెన్ కేన్ మానుస్ జలెకు జోచొ పుతుత్ సి పోడి నఙిలె,
జోక పతుత్ రు దెయెదె గే? నాయ్. 10జోపుతుత్ సిమొసొస్ నఙిలె అయి
దెయెదె గె? నాయ్. 11జలె, తుమ్మానుస్ల్ పాపుమ్ సుదల్ జలెకి,
తుమ్ చ బోదల్ క చెంగిల్ వసుత్ వల్ దెంక జానుస్. జలె, పరలోకుమ్
తిలొఅబొబ్స్జలొదేముడుతె కోచెంగిలవరల్నఙిలె,మానుస్ల్ దెతి
కంట జో అనెన్ ఒగగ్ర్ చెంగిల్ వరల్ దెయెదె!

12 “మానుస్ల్ తుమ్ క కీసి కెరుక మెన తుమ్ ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే,
తూమ్కిజోవయింకదసిస్ కెర. కిచొచ్కమెలె,మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్
దేముడు రెగడ్య్ ల ఆగన్ల్, అనెన్ పూరుగ్ ల్ చి అతిత్ సంగిల దేముడుచ
కబురుల్ ఎతిక్తె ఈంజ కోడు బెదితయ్.

పరలోకుమ్ పెసితి గుముమ్మ్ చి రిసొ సంగిలి బోదన
(లూకా 13:24)

13“వెలొల్ నాసెనుమ్ తె గెతివాట్సులుల్ ,జావాట్పెసితి గుముమ్మ్
రూందు. జా వాట్ ఒగగ్ర్ జిన్ గెతతి. తూమ్, మాతుమ్, ఇరుక్
వాట్ చి గుముమ్మ్ పెస. 14 కిచొచ్కమెలె, పరలోకుమ్ తె బెదితివాట్ చి
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గుముమ్మ్ఇరుక్అసెస్,జావాట్సులుల్ నాయ్,చిఒతత్ పాఁవితసఒగగ్ర్
తొకిక్జిన్ జవుల.

15 “దేముడు తెంతొ కబుర్ ఆన్ తొసొ ఆఁవ్” మెన అబదుద్ మ్ క
సంగితస సగుమ్ జిన్ జెవుల, ఉపమెనుస్చ జేఁవ్. దస మానుస్ల్ చి
రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. చెంగిల్మానుస్ల్ రితి, జేఁవ్ మెండల్ చ
రోమల్ గలన డీసయ్ జవుల, గని జోవయించి పెటిట్ తెడి డురొక్వ
రితి కుసిస్దుమ్ తిలస. 16 జోవయించ కమొచి పలితుమ్ దెకిలె,
జోవయించిబుదిద్ తుమ్చినితె. కంటచెటెల్ దాచపండుల్ కోడుకజయెదె
గె? లసవ్న్ రూకి తెన్ †అంజూరుమ్ పండుల్ కోడుక జయెదె గె? నెంజె.
17 ఎతిక్ చెంగిలొ రూక్ తె చెంగిలి పండుల్ దెరుల, గని కామ్ క నెంజితె
రూక్ తె కామ్ క నెంజిత పండుల్ దెరుల. 18 చెంగిల్ రూక్ తె కామ్ క
నెంజితి రగుమ్ పండుల్ దెరి నాయ్. కామ్ క నెంజితె రూక్ తె చెంగిల్
పండుల్ దెరి నాయ్, 19 అనెన్, చెంగిల పండుల్ నే దెరొ ఎతిక్ రూకుక
కండ కెర, ఆగితె గలుల. 20 తుమ్ చితె జెతసచి పలితుమ్ దెకిలె,
జోవయించి రగుమ్ చినితె.

21“ ‘పబు, పబు!’ మెన,అంక సంగితస ఎతిక్జిన్ పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె పెసితి నాయ్. గని పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ జలొ
దేముడు సికడిల్ కోడు రితి కెరసయ్ఒతత్ గెచుచ్ల. 22ఈంజలోకుమ్ చ
ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక,అంక ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్, ‘పబు,పబు’,
తుచి నావ్ తెన్ తూయి సంగిల కబురుల్ సంగిలమ్, నాయ్ గె? తుచి
నావ్ తెన్ బూతల్ గటక ఉదడల్మ్, నాయ్ గె? తుచి నావ్ దెర ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొ కెరల్మ్, నాయ్ గె?” మెన సంగుల. 23 జలె
“ఆఁవ్, తుమ్ క అగెగ్ తెంతొ నేని. తుమ్ గార్ కమొ కెరతస, అంచి
తెంతొ దూరి ఉటట్ గెచచ్”మెనజోవయింక సంగెదె.

సాపయ్బందిలొ గేరుచి ఇసక్తె బందిలొ గేరుచి రిసొచిటాలి
(లూకా 6:47-49)

† 7:16 7:16 ‘అంజూరుమ్ పండుల్ ’మెలె,బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల.
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24 “అంచ కొడొ సూన అంచి కోడు రితి ఇండుల గే కీస జవుల, జో
బుదిద్ తిలొసొ కిచొచ్ కెరొల్ మెలె, జోచొ గేరు రెంగిన్చి ఉపిప్రి బందిలొ.
25 బందితికయ్, పాని పెటిల్ , వరద్ల్ జలి, చి గటిట్ఙ వాదు జో గేరుచి
సుటుట్ నంత కెరెల్ కి, జా గేర్ చి పునాది రెంగిన్చి ఉపిప్రి తిలి రిసొ, కెదిద్
వాదు పాని కెరెల్ కి, సేడెనాయ్.

26“జలె,కోఅంచకొడొసూన కినే కెరుల గే,జేఁవ్ కీసిజవులమెలె,
బుదిద్ నెంజిలొ ఎకిక్లొచి రితి జవుల. జో బుదిద్ నెంజిలొసొ కిచొచ్ కెరొల్
మెలె, జోచొ గేరు ఇసక్చి ఉపిప్రి బందిలొ. 27జో గేరు ఇసక్చి ఉపిప్రి
బంద తతికయ్, పాని పెటిల్ , వరద్ల్ అయ్ లి చి గటిట్ఙ వాదు జో గేరుచి
సుటుట్ నంత కెరిల్, చి జా గేరు సేడ గెలొ. జా గేరు ఎదగ్రె సేడయ్ గెలి!”
మెనయేసు సంగిలన్.

28యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , జనాబ్ ఎతిక్ జో
కెరిల్ బోదనచి రిసొ ఆచారిమ్ జల. 29 కిచొచ్క మెలె, జేఁవ్ చ మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి నాయ్, గని దేముడు దిలి
అదికారుమ్ తెన్ జోసొసుట్ మ్ బోదన కెరె తిలన్.

8
వెలిల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 1:40-45; లూకా 5:12-16)

1 జేఁవ్ జా మెటట్ తెంతొ ఉత జెతె తిలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
జోచి పటిట్ అయ్ ల. 2జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ దసిస్ ఉతిత్రె తతికయ్, వెలిల్ రోగి
ఎకిక్లొ యేసుక దసుస్ల్ జా, సెరున్ సేడ జొకర, “పబు తుక ఇసుట్ మ్
జలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్” మెన సంగిలన్.
3 యేసు ఆతు చంప కెర జోక చడ, “అంక ఇసుట్ మి. చెంగిల్ జా
సుదిద్ జా” మెన సంగిలి బేగి, జోచి వెలిల్ జబుబ్ గెతికయ్, చెంగిల్ జా
సుదిద్ జలన్. 4యేసు జోక “వటెట్ కకక్ కిచొచ్ సంగు నాయ్. గని,
దేముడుచి గుడితె గెచచ్, తుచి ఆఁగ్ సుదిద్ జలి మెన, ఒతత్ పూజరిక
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దెకవు, చి తుయి సుదిద్ జలిసి ఒతత్ తిల మానుస్ల్ క రుజుజ్ జతి రితి,
మోసేపూరుగ్ మ్ సంగిలి కానుక దేసు”మెన సంగ, అనెన్ ఉటట్ గెలన్.

పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చొ గొతిత్ సుదొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(లూకా 7:1-10;యోహా 4:43-54)

5 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్ పాఁవితికయ్, రోమ్
దేసిమ్ చొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ ఎకిక్లొ జా కెర, 6 యేసుక
“బాబు, అంచొ గొతిత్ నాడు కదుల్ జంక నెత కెర ఒగగ్ర్ బాద జా
గెరి ఎంగడ్ తతత్య్” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్ 7 యేసు జోక
“ఆఁవ్ జెయిందె, చి జోక చెంగిల్ కెరిందె” మెన సంగిలన్. 8 గని జో
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ మానుస్ జోక, “పబు, తుయి అంచి గెరి
జెంక మెలె, ఆఁవ్ విలువ నాయ్. తుయి ఇనెన్ తెంతొ ఎకిక్ సెలవ్
కోడు దిలది మెలె, అంచొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జయెదె. 9 ఆఁవ్ కి
అదికారుమ్ క బితొసొ. అంచి తెడి జమానుల్ అసిత్. ఆఁవ్ ఎకిక్లొక
‘గో’మెలె, గెచెచ్దె. అనెన్కొల్ క ‘జె’మెలె, జెయెదె. అంచొ గొతిమానుస్క
‘ఈంజ కామ్,జాకామ్ కెరు’మెలె కెరెదె”మెన సంగిలన్.

10యేసు ఈంజొ సంగిలిసి సూన సరద్ జా, పటిట్ జెతె తిలసక దెక,
జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ తె ఆఁవ్ కకక్ కి ఎదిలి నముకుమ్ తిలసక అపెప్ ఎదక
కి దెకుక నాయ్. 11 తుమ్ క కిచొచ్ మెంతసి మెలె, తూరుప్ దేసిమ్ లు
తెంతొ, పడమర దేసిమ్ లు తెంతొ కి యూదుల్ నెంజిల ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ జాఁ కెర, అమ్ చ యూదుల్ చ పూరుగ్ మ్ చ అబాహామ్,
ఇసాస్కు చి యాకోబు తెన్ పరలోకుమ్ తె ఎకిక్తె అనిన్మ్ కవుల.
12 గని, అమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొ తుమ్ క నిసాన అసిస్ మెన, అమ్ చ
యూదుల్ క దేముడు సంగ తిలె కి, ఈంజేఁవ్ అమ్ చ యూదుల్ తె
ఒగగ్ర్ జిన్ అందర్ చి ఉపిప్రి అందర్ తె బయిలె గలి జవుల. ఒతత్
మానుస్ల్ ఏడెత్ తవుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.” మెన సంగ కెర,
13 యేసు జో పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క “సరె, గో. తుయి
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నంపజలి రితి తుక జరుగ్ జవుస్” మెన సంగిలన్. సంగిలి బేగి, జో
మానుస్చొ గొతిత్ నాడు చెంగిల్ జలన్.
పేతురుచి అతత్స్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 1:29-34; లూకా 4:38-41)

14 పడొత్ , యేసు పేతురు మెలొ జోచొ సిసుస్డుచి గెరి గెచచ్ కెర,
పేతురుచి అతత్స్ జొరొజ్ సేడ ఎంగడ్ అసెస్ మెన దెక కెర, 15జాచి ఆతు
దెరికయ్, జా జొరొజ్ గెలి, చి జా ఉటట్ కెర, యేసుక మరియాద ఎతిక్
కెరుక దెరిల్.

16సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ బూతుమ్ దెరల్సక ఒతత్ తిల పెజల్
యేసుతె కడఆన్ తికయ్,జేఁవ్ బూతల్ఎకెక్క్ క “ఉటట్ గో”మెనఎకిక్
కోడు తెన్యేసు ఉదడ గెలన్. కిచొచ్ కిచొచ్ జబుబ్ల్ తిలసక కి చెంగిల్
కెరల్న్.
17“జొయియ్అమ్ చబాదల్జబుబ్ల్దెరగెచచ్య్ లొ”మెనదేముడుచ

కబురుల్ సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ జో సంగిలి
కోడు నెరవెరుస్ప జంకయ్మెన ఇసి జలి.

యేసు తెన్ బులత్స ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ తంక మెన సంగిలిసి
(లూకా 9:57-62)

18 సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెర తిలిసి యేసు దెక, కెర,
“సముదుమ్ ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్మ” మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్. 19జలె,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర,
“గురుబాబు, తుయి కేనె గెలె కి, ఆఁవ్ కి తుచి తెన్ బెద జెయిందె”
మెనసంగిలన్. 20యేసుజోక “నకక్ల్ క పారుల్ , ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ క
గూడలు, గని ఆఁవ్ *మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక బోడి వంపొ
కెరి టాన్ నాయ్” మెన సంగితికయ్, 21 సిసుస్ల్ తె అనెన్కొల్ యేసుక

* 8:20 8:20 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’మెనబయ్ బిల్ తె రెగడ్ తిలె,జాచిఅరుద్ మ్
కిచొచ్ మెలె, ‘ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ’. యేసు
ఈంజ లోకుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, బయ్ బిల్ చిపొరిన్ పమానుమ్ ఒగగ్ర్ సదు కెరల్ పండితుల్
జా అరుద్ మ్ కెరనుల, గనిమాములుమ్మానుస్ల్ నేన్ తి.
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“పబు,ఆఁవ్తుచితెన్నేజెతెఅగెగ్, గెచచ్ కెర,అంచొఅబొబ్మొరగెతె
ఎదక జోకపోస కెర,జోమొరెల్ జోక రోవ గెలుక మెన, అంక సెలవ్ దె”
మెన సంగిలన్. చియేసు జోక దెక, 22 “మొరల్స జోవయించ సొంత
మొరల్సక రోవ గెలుత్ , గని తూయి బేగి అంచి పటిట్ బులుక జె.” మెన
జో సిసుస్డుక సంగిలన్.
యేసు దోనితె గెతెవాదుపానిక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 4:35-41; లూకా 8:22-25)

23తెదొడియేసు దోనితె వెగితికయ్,జోచసిసుస్ల్జోచిపటిట్ వెగిల.
24జేఁవ్సగుమ్దూరిఇండయ్ తికయ్,సముదుమ్ తెవాదు కెరికయ్,
వెలెల్ల కెరట్ల్ జా దోనితె డేఁవితె తిల, గనియేసు నిజ తిలన్. 25జేఁవ్
సిసుస్ల్ జోతె గెచచ్, ఉటట్వ కెర, “పబు మొర గెతసుమ్. అమ్ క
రచిచ్ంచుప కెరు!” మెనసంగితికయ్, 26యేసుఉటట్ కెర,జోవయింక
“ఇదిల్ నముకుమ్ చ, తుమ్, కిచొచ్క బితసు?” మెన జోవయింక
సంగ కెర,వాదుక సముదుమ్ క గటిట్ఙ ఆడదిలన్. వాదు కెరట్లుముల
దిలి, చి ఎతిక్ అనెన్ సేంతుమ్ జలి రిసొ, 27 సిసుస్ల్, “ఈంజొ కీసొ
మానుస్, చి వాదు కి సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ క వంపొ జతత్య్!”
మెన ఆచారిమ్ జల.
బూతల్ దెరల్ దొగులకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 5:1-20; లూకా 8:26-39)

28 జో సముదుమ్ జీన కెర, †గదరేనులుచి పాంతుమ్ తె
పాఁవితికయ్, బూతల్ దెరల్స దొగుల మెసెన్ తెంతొ బార్ జా కెర,
యేసుక దసుస్ల్ జల. జేఁవ్ దొగులచి ఎదివాట్ కోపుమ్ చి రిసొ, కో
కి జా వాట్ గెచుచ్క దయిరిమ్ నాయ్. 29యేసు జా వాట్ జెతికయ్,
“ఈందె, దేముడుచొ పుతుత్ సి, అమ్ చి తెన్ తుక కిచొచ్? అమ్ సిచచ్
జతి పొది నే జెతె అగెగ్ అమ్ క అలల్ర్ కెరుక ఇనెన్ అయ్ లది గే?” మెన
కేకుల్ గలిల. 30జలె,జోవయించి ఇదిల్ ఒతత్ల్ క ఒగగ్ర్ అండుల్ తిలి
మంద కతె తతికయ్, 31జేఁవ్ బూతల్యేసుక “తుయి అమ్ క ఇనెన్
† 8:28 8:28 గెరాసీనుల్ నావ్ కి తిలి
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తెంతొ ఉదడెల్గిన, అండుల్ తిలి జా మందతె అమ్ క తెదవ్” మెన,
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల. 32జో జోవయింక “గెచచ్!” మెన
సంగితికయ్, జేఁవ్ బూతల్ బార్ జా, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ముల దా,
అండుల్ చి పెటిట్ పెస గెల, చి జా మందచ అండులు ఎతిక్ వెరి జా,
జావెలిల్ గాటిక నిగ ఉత, సముదుమ్ తె సేడమొర గెల.

33 దసిస్ జరుగ్ జతికయ్, మంద రకితస బమమ్ జా, జా పటున్మ్ తె
నిగ గెచచ్, బూతల్ దెరల్సక జరుగ్ జలిసి ఎతిక్, కిచొచ్ నే పిటెత్,
పటున్మ్ చక సంగిల. 34జాచి రిసొ, పటున్మ్ చ ఎతిక్జిన్యేసు తెన్
దసుస్ల్ జంక మెన బార్ జా, దెక కెర, “అమ్ చి దేసిమ్ తెంతొ ముల
దా ఉటట్ గో!” మెన బతిమాలప్ జా,జోక బమమ్ తెన్ సంగిల.

9
ఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 2:1-12; లూకా 5:17-26)

1ఒతత్ తెంతొ,యేసుదోనితెవెగ కెర,జాసముదుమ్జీన కెర,జోచి
సొంత పటున్మ్ తెపాఁవితికయ్, 2ఒతత్ తిలమానుస్ల్ వాతుమ్జొరొజ్
తెన్తిలొసొ,ఉటుట్ క నెతిరొల్ అంతురొన్తె ఎంగడ్ తిలొసొఎకిక్లొకజోతె
కడ ఆనల్. యేసు జేఁవ్ కడ ఆఁనల్సచి నముకుమ్ దెక కెర, జో ఉటుట్ క
నెతిరొల్సొక దెక, “ఓ పూతుత్ , తుయి దయిరిమ్ జా. తుచి పాపల్
చెమించుప జా అసిత్”మెనజోక సంగిలన్.

3 జలె, ఒతత్ తిల మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ ‘యేసు దేముడు తెన్ సమమ్ందుమ్ సంగితయ్. జా వెలిల్
పాపుమ్’ మెన బమమ్ జా, లటట్బనల్. 4యేసు జోవయించి మెనుస్తె
తిలిసి చిన కెర, “తుమ్ చి పెటిట్ కిచొచ్క కుసిస్దుమ్ఉచరసు? 5 ‘తుచి
పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’ మెనుక సులుల్ గే, ‘ఉటట్ ఇండు’ మెనుక
సులుల్ గే? 6జలె, ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక అపెప్ ఈంజ
లోకుమ్ తె తిలె కి, మానుస్ల్ చి పాపల్ చెమించుప కెరి అదికారుమ్
అసెస్’ మెన తుమ్ క రుజుజ్ దెకయిందె” మెన, జో ఉటుట్ క నెతిరొల్
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మానుస్క అనెన్ దెక, యేసు జోక, “తుయి ఉటట్ కెర, తుచి అంతురొన్
వయన గెరి గో”మెనసంగితికయ్, 7జోమానుస్ ఉటట్ కెర, గెరి గెలన్.
8ఇసి జరుగ్ జతికయ్, పెజల్ దెక కెర, బియఁ గెచచ్,మానుస్చి అతిత్ జో
ఇసి అదికారుమ్ దిలిస్ చి రిసొ, దేముడుక గవురుమ్ కెల.

యేసు మతత్యిక బుకారల్న్
(మారుక్ 2:13-17; లూకా 5:27-32)

9యేసు ఒతత్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి ఇండ గెచచ్, జా పటున్మ్ చి సిసుత్
కడన్ తి గెరిచి వాట్ గెచచ్ కెర, ఒతత్ పెస తిలొ మతత్యి మెలొ సిసుత్
నఙితొసొక దెక, “అంచి పటిట్ జా అంచొ సిసుస్డు జా” మెన జోక
సంగిలన్, చి జో ఉటట్ కెర, యేసుచి పటిట్ గెలన్. 10 జో మతత్యి
మెలొసొచి గెరి అనిన్మ్ కంక మెన యేసు గెచచ్ వెస తతికయ్, జా
దేసిమ్ చ నిసాక్రుమ్ దెకిల సిసుత్ నఙితస కి, చి నీతి నే కెరంత
‘పాపుమ్కెరల్స’మెనఒతత్చయూదుల్ నిసాక్రుమ్దెకిలసఒగగ్ర్ జిన్
జోతెజా కెర,జోతెన్ సిసుస్ల్ తెన్ వెసిల. 11జేఁవ్ ఇనెన్ బెద వెసిలిసి
దెక కెర, పరిసయుయ్ల్ మెంత పండితుల్యేసుచ సిసుస్ల్ తె జా కెర,
జోవయింక “తుమ్ చొ గురు సిసుత్ నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స్ తెన్
కిచొచ్క వెస అనిన్మ్ కతయ్?” మెనపుసిల.

12 జేఁవ్ దసిస్ సంగిలిసి యేసు సూన కెర, “జబుబ్ తెన్ అసుస్మ్
మెన చిననల్స డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసక డాకట్ర్
అవ్ సురుమ్నాయ్.” 13జలె,
“తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంచి ఆస మెలె, బలి దెతిసి నాయ్, గని

మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి
మెలి కోడుచి అరుద్ మ్ కిచొచ్ జయెదె గే, తుమ్ గెచచ్ సికక్. ‘ఆమ్
పాపుమ్ కెరల్స’ మెన చినంతసకయ్ బుకార్ క ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని
ఆమ్ పునిన్మ్ తిలస మెన ఉచరంతసక బుకార్ క నాయ్.” మెన
యేసు సంగిలన్.

14తెదొడి బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ యేసుతె జా
కెర “పరిసయుయ్ల్ కిఆమ్కిచువెవ్తంకఅలవాట్, గనితుచసిసుస్ల్
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చువెవ్ తతి నాయ్. కిచొచ్క?” మెన, యేసుక పుసిల. 15 ఇసి
పుసితికయ్, యేసు జోవయింక, “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి నెడిమి
పెండిల్ఉబేడొతిలెపొది, పెండిల్ విందుతె బుకారల్సముసురన్ తవుల గె?
నాయ్. బెదె నాయ్. జలె, పెండిల్ఉబేడొచి పచెచ్న జలసచి నెడ్ మె
తెంతొ జోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ పొదుల్ క జోచ మానుస్ల్ ఏడ
ఏడ చువెవ్ తవుల.

16 “జలెకు, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి రిసొ నే
కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి బటట్ గండ కో జాన్ ల మానుస్ల్ గలిత్ నాయ్.
దసిస్చి పోరిన్చితె గల తిలెగిన, జో పాలుమ్ కేడెల్, జామాసిక కడెదే.
మానుస్జాపాలుమ్ గలనెల్,అవుక్ జలిపొరిన్ బటట్ నొవి బటట్చిమాసిక
బెదయ్ లి కుటు సొడి చిరి జయెదె, చిఅగెగ్చి కంట వెలిల్ బొరొ జయెదె.
17పడొత్ , జలె, ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ పోరిన్చి కాయ తెన్ కో సువితి
నాయ్. జా కాయపొరిన్ జలి రిసొ, దసిస్తె నొవి రసుస్మ్ సువిలెగిన,
జా కాయపులుక నెతిరి రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప జలె, జా కాయ
పుటెట్దె. పుటిట్లె, జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి పాడ్ జా
గెచెచ్దె. జాచిరిసొ,నొవిదాచరసుస్మ్నొవికాయల్ తెసువుల. దసిస్,
జా రసుస్మ్ కి జా కాయ కిపాడ్ నే జసెత్, చెంగిల్ తయెదె”మెన,జోక
పరిచచ్ కెరల్ మానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

బార వెరుస్ల్ బాద తెన్ తిలి తేర్ బోదకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 5:21-43; లూకా 8:40-56)

18ఒతత్ జాతిలమానుస్ల్ కయేసుఈంజేఁవ్కొడొసంగితెతతికయ్,
ఒతత్చి సబ గెర్ చొ అదికారి ఎకిక్లొ జా కెర, యేసుక దసుస్ల్ జా,
సెరున్ సేడ జొకర, “అంచి దూ అపెప్మొర గెచచ్ అసెస్. తుయి, జలె,
అమ్ తె జా కెర జాక చడిలెగిన, అనెన్ జియెదె” మెలన్. 19జో దసిస్
మెంతికయ్, యేసు ఉటట్ కెర జోచి పటిట్ గెలన్. జోచ సిసుస్ల్ కి బెద
గెల.

20-21 జేఁవ్ వటెట్ గెతె తతికయ్, బార వెరుస్ల్ తెంతొ లొఁయి గెతి
బాద తెన్ తిలి ఏక్ తేర్ బోద యేసుచి పటిట్ జా, పాఁవ కెర, “ఆఁవ్
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ఎకిక్ జోచొపాలుమ్ జవుస్ చడిలెగిన, చెంగిల్ జయిందె”మెన,జాక
జయియ్ ఉచరన, జోచొ పాలుమ్ చి కొంగు చడిలి. 22జా చడితికయ్,
యేసు పడొత్ పసల్ జాక దెక, “ఓ దూ, దయిరిమ్ తెన్ తా. అంచి
ఉపిప్రిచి తుచి నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెరిల్.” మెన సంగిలన్. జా
బేగి చెంగిల్ జలి.

23 తెదొడి యేసు జో అదికారిచొ గెరి పాఁవ కెర, నాడి మొరిల్ రిసొ
మూరి పుఙితస, చి బెర తిల ఏడుకుడు జతస ఒగగ్ర్ గొడబ జతిసి
దెక కెర, 24“తుమ్ గెచచ్. ఈంజనాడిమొర గెచెచ్నాయ్. నిజఅసెస్”
మెన జోవయింక సంగితికయ్, జోక ఆఁసిల. 25 జలె, జనాబ్ ఎతిక్క
బార్ కెరవడ కెర, యేసు తెడి గెచచ్, జా నాడిచొ ఆతు దెరిల్ బేగి, జీవ్
జాఉటిల్. 26ఈంజ కామ్ చి రిసొజాపాంతుమ్ ఎతిక్తెపాఁవిలి.

దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
27యేసు బార్ జా కెర, ఒతత్ తెంతొ గెరి గెతె తతికయ్, దొగుల

గుడిడ్ మానుస్ల్ జోచి పటిట్ జా, “దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొ,అమ్ చిఉపిప్రి కనాక్రుమ్తిఁయ,అమ్ క చెంగిల్
కెరు!” మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

28యేసు గెరి గెచచ్ పెసిలి పడొత్ , జేఁవ్ గుడిడ్ మానుస్ల్ ఒతత్ జోతె
అయ్ ల. జెతికయ్, యేసు జోవయింక “తుమ్ ఉచరిల్సి అంక ‘కెరుక
తెరె’ మెన తుమ్ నంపజతసు గే?” మెన జోవయింక పుసితికయ్,
జేఁవ్, “పబు, అమ్ నంపజతసుమ్” మెన జోక సంగిల. 29యేసు
జోవయింక అంకివొతె చడ కెర, “ఆఁవ్ తుక ‘చెంగిల్ కెరుక తెరె’
మెన తుమ్ నంపజలిసి రిసొయి తుమ్ క జరుగ్ జవుస్!” మెన,
సంగిలన్. 30 సంగిలి బేగి, జోవయింక అంకివొ డీసిల. పిమమ్ట్,
యేసుజోవయింక “ఈంజకామ్కో కి నేన్ తె రితి దెకన, తుమ్దొగుల
తుకెల్ తా” మెన గటిట్ఙ సంగిలన్. 31 గని, జేఁవ్ ఉటట్ గెచచ్, జా ఒండి
గలిలయపాంతుమ్ తెజోచి గవురుమ్ సంగితె తిల.

గులొల్ కెరొ బూతుమ్ కయేసు ఉదడ గెలిసి
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32యేసు సిసుస్ల్ తెన్ బార్ జా కెర, అనెన్ బులుక గెతె తతికయ్,
బూతుమ్ దెరొల్ గులొల్ సుదొ ఎకిక్లొక జోతె కో గే కడ ఆనల్. 33యేసు
జో బూతుమ్ క ఉదడ గెలి బేగి, జో గులొల్ సుదొ లటట్బనొల్ . ఒతత్ బెర
తిలజనాబ్ఆచారిమ్జా, “అమ్ చఇసాయేలుల్ తెఇసిచిజరుగ్ జలిసి
కెఁయయ్ దెకుమ్ నాయ్. ఆజి జరుగ్ జలి!” మెన లటట్బనల్. 34 గని
పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్మెలమెలె, *“బూతల్ కరానొజలొసొచినావ్తెన్
ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్”మెన అరుగురు జా, గోసక సంగిల.

35యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ ఒండిచ పటన్లె గఁవివ్లె బుల
బుల, జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పాసి జా
అయ్ లిస్ చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ, ఎతిక్ రగల్ చ జబుబ్లు
నొపుప్లు గెచచ్వ,మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరె తిలన్.

36 దసిస్ బులెత్ పొది, ఒగగ్ర్ జనాబ్ జోతె అయ్ ల జేఁవ్ మానుస్ల్ క
దెక దెక, జేఁవ్ గొవుడు నెంజిల మెండల్ రిత మాలఙ్ జా సెమల్
తెన్ తిలిసి దెక, జోవయించి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, 37 “గటిట్ఙ
పంటొ పిక లాయితి సమయుమ్ జా అసెస్. 38జాచి రిసొ, ‘ఈంజ
పంటొ లాయితి రితి, ఈంజ పంటొక ఎజొమాని జలొ పబు లాయిత
మానుస్ల్ క తెదవుసు’ మెన, తుమ్ జోక పారద్న కెర” మెన యేసు
సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

10
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్ దిలిసి
(మారుక్ 3:13-19; 6:7-13; లూకా 6:12-16; 9:1-6)

1 తెదొడి యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి బుకారా కెర,
బూతల్ గటక ఉదడ గెలుక మెన, రగరగాల్ చ జబుబ్లు బాదల్
జలమానుస్ల్ క చెంగిల్ కెరుక మెన, జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్.
2జేఁవ్బారజిన్యేసుచ,బారికుల్ చ నవొవ్ కిచొచ్ కిచొచ్ మెలె,తొలితొ
పేతురు మెన అనెన్క్ నావ్ తిలొ సీమోను, చి జోచొబావొసి అందెయ.
* 9:34 9:34 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.



మతత్యి 10:3 xxxiii మతత్యి 10:14

ఒతత్ తెంతొ, జెబెదయిచొ పుతుత్ సి యాకోబు, చియాకోబుచొ బావొసి
యోహాను. 3ఒతత్ తెంతొ, పిలిప్ చి బరొలొమయి,తోమాచిమతత్యి
మెలొసిసుత్ నఙితొసొ. ఒతత్ తెంతొ, అలప్యిచొపుతుత్ సియాకోబు, చి
తదద్యిమెలొసొ. 4ఒతత్ తెంతొ, కనానుచొ సీమోనుమెలొఅనెన్కొల్ , చి
పడొత్ యేసుక దెర తిలొ ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొయూదా.

5యేసు జేఁవ్ బారజిన్ క అదికారుమ్ దా కెర బులుక తెదయ్ లి
పొది, కిచొచ్ సెలవ్ దిలన్మెలె, “యూదుల్ నెంజిలసతె అపెప్ గెచుచ్క
పోన, చి సమరయ పదేసిమ్ చ పటన్లె పెస నాయ్. 6 జలె, పిటట్
గెల గొవుడు నెంజిలి మంద రితి జా తిల ఇసాయేలుల్ తె తుమ్ చ
సొంత మానుస్ల్ తె తుమ్ గెచచ్. 7 తుమ్ గెచచ్, చి ‘పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్పాసిజా అసెస్’మెనబోదన కెర. 8జబుబ్మానుస్ల్ క చెంగిల్
కెర. మొర గెలసక జీవ్ కెర. వెలిల్ జబుబ్ల్ తిలసక చెంగిల్ కెర సుదిద్
కెర, చి బూతల్ క ఉదడ గెల. ఆఁవ్ దెతిసి ఆరి తుమ్ క దొరుక్ జలి.
మానుస్ల్ క ఆరి తుమ్దాస.

9 “తుమ్ బులెత్ పొది, బఙార్ గే వెండి గే రాగిచ కాసుల్ గే, కిచొచ్
రగుమ్ డబుబ్ల్ జలెకు దెరనబార్జానాయ్. 10దసిస్, సెంచె జలెకు,
దొనిన్సొకక్ల్ జలెకు,జోడుల్ జలెకు,టెకొన్ డండొజలెకు దెరనబార్జా
నాయ్. తుమ్ కచి రిసొ కామ్ కెరె గే, తుమ్ కెరి కామ్ చి రిసొజో దెతి
అనిన్మ్ తుమ్ నఙనుక నాయిమ్.

11 “అనెన్, తుమ్ కేన్ పటున్మ్ తెజలెకు గఁవివ్ జలెకు పెసితెపొది,
ఒతత్ తగుప జలొసొకోగెజానన,చితుమ్ఒతత్ తెంతొఉటట్ గెతె ఎదక
జోచితె తా. 12 జోచి గెరి తుమ్ పెసితె పొది, జా గేర్ చక, తుమ్ క
సేంతుమ్ తవుసు మెన చెంగిల్ సంగ. 13జా గేర్ సేంతుమ్ క తగుప
జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్ జోవయింక జరుగ్ జా, తవుసు.
జా గెర్ చ సేంతుమ్ క నే తగుప జతిస్ జలె, తుమ్ ఆన్ లి సేంతుమ్
జోవయింక నే తతె తుమ్ క అనెన్ బుల జెయెదె. 14కో జలెకు తుమ్ క
మరియాద నే కెరెల్గిన, తుమ్ ఆన్ తి కబుర్ నే సూనెల్గిన, జో గేరు
జలెకు,జాగాఁవ్ జలెకు ముల దా, తుమ్ ఉటట్ గెతెపొది,జా గురుక,
తుమ్ చ చటొట్ జా టాన్ తెచి లంబిలి దూడి పంపడ్ గెల, చి ఉటట్ గెచచ్.
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15ఈంజలోకుమ్ చకవెలిల్ తీరుప్ కెరిదీసిఅయ్ లె,సొదొమచిగొమొరా
మెల పూరుగ్ మ్ కుడెత్ నాసెనుమ్ జల పటన్ల్ చి గతిత్చి కంట, తుమ్ క
మరియాద నే కెరిల్ కేన్ గఁవివ్చచి గతిత్ ఒగగ్ర్ సిచచ్చి జయెదె, మెన
నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

16 “ఈందె, డొరొక్వచి నెడ్ మె మెండల్ క తెదయ్ లి రితి, దసిస్,
తుమ్ క మానుస్ల్ తె ఆఁవ్ తెదయ్ తసి. జాచి రిసొ, అయివొ కెదిద్
తెలివి అసిత్ గే, తుమ్ కి తెదిద్ తెలివి జాతా. గని, దసిస్ తెలివి జలెకి,
పారవ్ పిటట్ల్ చి రితి, తేట మెనుస్ తిల సుదల్ జా తా. 17 కోపుమ్
జత మానుస్ల్ చి రిసొ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్ తుమ్ క తీరుప్ కెర
సబల్ తెసొరప్ కెర,జోవయించసబ గెరలెతుమ్ క కొరడ్ల్ తెన్ పెటుల.
18 తెదొడ్ క అంచి రిసొ జేఁవ్ మానుస్ల్ తుమ్ క దెర అదికారుల్ తె,
రానల్ తె ఒరొగ్ డ నెవుల. చి జోవయించి మొకెమ్ కి, వేర దేసిమ్ లు
తెంతొ అయ్ ల అమ్ చ యూదుల్ నెంజిలసచిమొకెమ్ కి తుమ్ అంచి
రిసొ సాచి సంగితె. 19మానుస్ల్ తుమ్ క దసిస్ సొరప్ కెరె పొదిక, కీసి
లటట్బుక గే, కిచొచ్ సంగుక గే,ఉచరచింత గలననాయ్. కిచొచ్కమెలె,
తుమ్జోవయింక కిచొచ్ సంగుక గే, తెదొడ్ కయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి
ఆతమ్ తుమ్ క దెయెదె. 20మెలె, తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ తుమ్ చి పెటిట్ తా కెర, జొయియ్ లటట్బెదె. తుమ్ ఉచర
లటట్బుస్ నాయ్.

21“జాపొదిక,అనొన్స్ కబావొసిజలెకు,పుతుత్ స్ క అబొబ్సి జలెకు,
మొరి సిచచ్తె సొరప్ దెవుల. అనెన్, పుతత్రుస్ల్ అయయ్స్ అబొబ్స్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ జా, జోవయింకమొరవుల. 22అంచి నావ్ చి రిసొ
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. ఈంజేఁవ్ అలల్ర్ పూరి
జతె ఎదక కో అంక నిదానుమ్ తా ఓరుస్ప జవుల గే, రచిచ్ంచుప
జవుల. 23 మానుస్ల్ ఏక్ పటున్మ్ తె తుమ్ క అలల్ర్ కెరెల్, అనెన్క్
పటున్మ్ తె ఉటట్ నిగ. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ సంగితసి
మెలె, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅనెన్ జెతె ఎదక, అమ్ చ
ఇసాయేలుల్ చ పటన్ల్ ఎతిక్తె తుమ్ బుల కేడవుక నెతురుస్.
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24 “జోచొ గురుచి కంట సిసుస్డు వెలొల్ నెంజె. దసిస్ కి, జోచొ
ఎజొమాసిచికంటగొతిత్ మానుస్ వెలొల్ నెంజె. 25సిసుస్డుజోచొగురుచొ
రితొ, గొతిత్ మానుస్ జోచొ ఎజొమానిచొ రితొ జలె, సరి జతయ్. దసిస్,
ఆఁవ్గెర్ చొఎజొమానిక *‘బయెలెజ్బూల్’మెనకోపుమ్జలమానుస్ల్
సంగ అసిత్ జలె, తుమ్అంచి గెర్ చ ఎతిక్క కి కచితుమ్ దసిస్ దూసుప
కెరుల.

కకక్ బింక గే నే బింక గేయేసు సంగిలిసి
(లూకా 12:2-7)

26 “జలె, జేఁవ్ అలల్ర్ కెరసక తుమ్ బియఁ నాయ్. డంక తిలిసి
కిచొచ్ జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక నే డీసెత్ తయె నాయ్, లుంకడిల్సి కిచొచ్
జలెకి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎతిక్క నే జాన్ తి రితి తయెనాయ్. ఆకర్ క
డీసెదె,ఆకర్ కజానన్ క జయెదె. 27ఆఁవ్ గుటుట్ తెన్తుమ్ క సంగితిసి
తూమ్ ఎదారుద్ మ్ సంగ. కంగడ్యి తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితిసి తూమ్
మేడల్ చఒరెన్లెతెంతొసాటప్ కెర. 28తుమ్ చిఆఁగుకమారుకతెరల్సక
తుమ్ బియఁ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క మారెల్ కి, తుమ్ చి ఆతమ్క
మారుక నెతిరి. గని ఆతమ్క కి ఆఁగుక కి మార వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల
దా,నాసెనుమ్ కెరుక తెరొల్సొకయ్ తుమ్ బియఁ.

29“ఈంజదేసిమ్ చమానుస్ల్దొనిన్ గెర్ పిటట్ల్ ఎకిక్ కాసుక వికుల.
జలెకి,తుమ్ చొఅబొబ్సిజలొదేముడుచిసెలవ్నెంజిలె,దసపిటట్ల్ తె
ఎకిక్ కి బుఁయెయ్ సేడె నాయ్. 30తుమ్ చి బోడిచ సెండి వాడల్ ఎతిక్
మొతుత్ మ్ కెతిత్ అసిత్ గే జొయియ్ జానె. 31జాచి రిసొ, తుమ్ బియఁ
నాయ్. తుమ్ పిటట్ల్ చి కంట ఒగగ్ర్ విలువ అసుస్స్.

32“కోఅంకనంపజా,మానుస్ల్ చిమొకెమ్ఒపప్నుల గే,జోకఅమ్ చ
మానుస్ల్ఈంజేఁవ్మెన, పరలోకుమ్తిలొఅబొబ్సి జలొదేముడుచి
మొకెమ్ ఆఁవివ్ సాచి సంగిందె. 33 గని, మానుస్ల్ చి మొకెమ్ కో అంచి

* 10:25 10:25 ‘బయెలెజ్బూల్’మెలె, సయ్ తాన్, బూతల్ క రానొ జలొసొ.
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రిసొ ‘జోచొ నెంజి’ మెనుల గే, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్సి జలొ
దేముడుచిమొకెమ్ జోక ‘అమ్ చ నెంజితి’మెన సంగిందె.

34 “ ‘జో బూలోకుమ్ తె అయ్ లిసి మానుస్ల్ తె ఎకిక్ సేంతుమ్
కెరెదె’ మెన తుమ్ అంక ఉచర నాయ్. సేంతుమ్ నాయ్, గని జటిట్
కెరయ్ తి రితి అయ్ లయ్. 35 కీసి మెలె, ఆఁవ్ అయ్ లి రిసొ, జోచొ
అబొబ్స్ క పుతుత్ సి, జాచి అయయ్స్ క దువిసి, జాచి అతత్స్ క సూనుసి
విరోదుమ్ జవుల. 36 దసిస్, ఏక్ మానుస్చి కుటుంబుమ్ చయ్ జోక
విరోదుమ్ సుదల్ జవుల.

37“అబొబ్స్ క జలెకు,అయయ్స్ క జలెకు అంచి కంట కో ఒగగ్ర్ పేమ
కెరుల గే, దసిస్ మెననుక అంక తగుప జలస నెంజితి. పుతుత్ స్ క
జలెకు, దువిస్ క జలెకు అంచి కంట కో పేమ కెరుల గే, దసిస్ మెననుక
అంక తగుప జలస నెంజితి. 38అంచి రితిజోవయించిసొంతసిలువ
వయనిల్ రితి జా, కో అంచి పటిట్ జెతి నాయ్, దసిస్ మెననుక అంక
విలువజలసనెంజితి. 39కోజోచిసొంతపానుమ్రచిచ్ంచుప కెరనుక
చజుల గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని అంచి రిసొ కో
జోచి పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి పానుమ్
రచిచ్ంచుప జాజోక దొరుక్ జయెదె.

40 “తుమ్ క కో మరియాద కెరుల గే, జేఁవ్ తుమ్ క మరియాద
కెరిల్సి, అంకయి మరియాద కెరిల్సి జతయ్. అనెన్, అంకయి కో
మరియాద కెరుల గే, జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి అంక తెదయ్ లొసొక కి
మరియాద కెరిల్సి జతయ్. 41 జలె, ‘దేముడు సంగిలి కబుర్
ఆన్ తొసొ, ఈంజొ’ మెన కో దస మానుస్ల్ క మరియాద దెకుల గే,
జోవయింక కి పబుచి కబుర్ సంగితొసొక దెతి రితి బవుమానుమ్
దొరుక్ జయెదె. పడొత్ , ‘పబుచి నీతి తెన్ తిలొసొ, ఈంజొ’ మెన చిన,
కో దసొమానుస్కమరియాద కెరుల గే,జోక కి నీతి తిలొసొక దెతి రితి
బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె. 42 పడొత్ , ‘యేసుచ సిసుస్ల్’ మెన కో
ఈంజేఁవ్ గవురుమ్ నెంజిల నంపజలసతె ఎకిక్లొక కి ఎకిక్ బుకెక్క్
పాని కి పియడుల గే, జోవయింక కి బవుమానుమ్ దొరుక్ జయెదె,
మెన నిజుమి సంగితసి”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.



మతత్యి 11:1 xxxvii మతత్యి 11:9

11
1 యేసు జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క బోదన కెరిల్సి కేడిల్ పడొత్ , జా

గలిలయపాంతుమ్ చ పటన్ల్ తెబోదన కెరుక మెనబార్ జలన్.

జేల్ తె తిలొయోహానుయేసుక తెదయ్ లి కబుర్
(లూకా 7:18-35)

2బాపిత్సుమ్దెతొయోహానుకహేరోదురానొజేల్ తె గలతిలొ. జలె,
కీసుత్ కెర కమొచి రిసొయోహాను జేల్ తె సూన కెర, జోచ సిసుస్ల్ తెన్
యేసుక కిచొచ్ కబుర్ తెదయ్ లన్ మెలె, “దేముడు తెదయిందె మెలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొనిజుమితుయిగే,అమ్అనెన్కొల్ క రకుక గే? 3మెన
పుస”మెనసంగ తెదయ్ లొ. 4యేసుయోహానుచ సిసుస్ల్ క, దెక కెర
సూన కెర, “తుమ్ గెచచ్, చి దెకిలిసి సూనిల్సి ఎతిక్యోహానుక సంగ.
5గుడిడ్ జా తిలమానుస్ల్ దెకితతి,సొటట్ జా తిలమానుస్ల్ ఇండితతి,
వెలిల్ రోగుమ్ సేడ తిలస చెంగిల్ జా సుదిద్ జతతి, బొయ్ రొ జా తిల
మానుస్ల్ సూన్ తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి, సుబుమ్ కబుర్ బీద
మానుస్ల్ క సూనయ్ తసి. 6జలె, ‘కో జలెకు అంచి రిసొ అనామ్నుమ్
నెంతె తవుల గే,జోక చెంగిలి’ ”మెనయేసు సంగ తెదయ్ లన్.

యోహానుచి రిసొయేసు సంగిలిసి
7 యోహానుచ సిసుస్ల్ ఉటట్ గెతె తతికయ్, ఒతత్ తిల పెజల్ క

యోహానుచిరిసొయేసుఇసిమెనసంగుక దెరల్న్. “తుమ్కిచొచ్దెకుక
జా బయిలె గెచచ్ తిలదు? వాదుతె చివవ్ర్ పెలిల్ జతిసి దెకుక గెచచ్
తిలదు గే? 8నాయ్ మెలె, కిచొచ్ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమాస్రుల్
గలంత పాలల్ గలనొల్ మానుస్క దెకుక గెలదు గే? ఈందె, దసస్
పాలల్ గలంతస రానల్ చి గెరలె తవుల. 9జలె, కిచొచ్ దెకుక గెలదు?
దేముడు తెదయ్ లి కబుర్ సంగితొసొ ఎకిక్లొక దెకుక గెలదు గే?
నిజుమి. గని, జో పబుచ మాములుమ్ కబురుల్ సంగితసచి కంట
యోహాను ముకిక్మ్ చొ జయెదె,”మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
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10 “ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొసొ జతి రితి ఎకిక్లొక తుచి పురె
తెదయ్ తసి. తుచి కంట అగెగ్ గెచచ్, తుయి జెతిసి సాటప్
కెరెదె”

మెన రెగిడిల్ కోడ్ అసెస్. జా కోడు యోహానుచి రిసొయి ‘అంచి
కబుర్ సంగితొసొ’ మెన కచి రిసొ సంగితయ్. 11 జాచి రిసొ,
తెరిన్మునుస్ లటట్బిల్ రిసొ జెరిమ్లసతె బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచి
కంట వెలొల్ చొ కోయి నాయ్ మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ తుమ్ క సంగితసి.
జలెకి, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితసతె, కో ఎతిక్చి కంట దాక్
జవుల గే,జోయోహానుచి కంట వెలెల్ల జవుల.

12 “బాపిత్సుమ్ దిలొ యోహానుచ దీసల్ తెంతొ మొదొల్ కెర,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ పెలయ్ లి రితి జెతె అసెస్, చిమానుస్ల్ బమమ్
తెన్ జేఁవ్ తె బెదితతి. 13 యోహాను ఎదక దేముడుచ కబురుల్
సంగిలస, మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు రెగడ్య్ ల *ఆగన్ల్ చి
కొడొ ఎతిక్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ జెతిస్ చి రిసొ సంగితయ్. జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ చి ఆకర్ తెయోహాను అయ్ లొ. 14 అంచి కబుర్ పూరుగ్ మ్
సంగిలొ ఏలీయారితొసొఎకిక్లొక తెదయిందె”మెన పబు అగెగ్ సంగ
తిలొ. జలె, తుమ్ నంప కెరె గే నాయ్ గే, గని జో తెదయి జలొసొ
యోహాను. 15సూన్ త కంగొడ్ తిలస సూన.

అనామ్నుమ్ జతసచి రిసొయేసు గోల కెరిల్సి
16“జలె,ఈంజఉగుమ్ చమానుస్ల్ చిబుదిద్క కిచొచ్టాలిజయెదె?

వీదులె వెస కెలత్ బోదల్ చ రిత జతతి, జేఁవ్ బోదల్జోవయింతెన్ బెద
కెలత్ బోదల్ బుకార కెర,
17 తుమ్ క ‘నచుచ్తు’ మెన బఁవిస్ పుంగిలెకి నచుచ్సు నాయ్. అమ్

ఏడెల్కి, తుమ్ బెద ఏడుస్ నాయ్,

* 11:13 11:13 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా
అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దసిస్ ఆఁవ్ చియోహాను కిచొచ్ కెరెల్
కి, తుమ్ మెనుస్స్ నాయ్. 18 కిచొచ్క ఆఁవ్ ఇసి టాలి కెరసి మెలె,
యోహాను చువెవ్ తనెన్ తతొసొచి రిసొ, ‘జోక బూతుమ్ దెర అసెస్’
మెన సంగితె తిల. 19 ఆఁవ్, జలె, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ,
మాములుమ్ కతె పితె తతిస్ చి రిసొ కిచొచ్ మెంతతి మెలె, ‘ఆదె,
కయ్ రొ మతావ్లొ ఈంజొ. సిసుత్ నఙితస తెన్ పాపుమ్ కెరల్స తెన్
బెదితొసొ’ మెన అంక నిసాక్రుమ్ సంగితతి. గని ఎకిక్లొచి పెటిట్
చెంగిల్తెంతొచిబుదిద్ తిలె,జోచ కమొచిపలితుమ్ తె రుజుజ్ జయెదె”
మెనయేసు సంగిలన్.

పటన్ల్ కయేసు గటిట్ఙ గోల కెరిల్సి
(లూకా 10:13-15)

20 యేసు జా గలిలయ పాంతుమ్ తెచ సగుమ్ పటన్ల్ తె ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ అదుబ్తుమ్ కమొ కెరల్న్. ఈంజేఁవ్ కమొ జోచి అదికారుమ్ క
రుజుజ్ దెకయ్ లెకి,ఒతత్ తిలమానుస్ల్ జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొదుకుమ్
జతినాయ్,ములితినాయ్. జాచి రిసొ,యేసు ఇసిమెనజోవయింక
గోలకెరుకదెరల్న్: 21“అయొయ్! కొరాజీనాపటున్మ్ తెచచిబేతస్యిదా
పటన్మ్ తెచ, తుమ్ చి సిచచ్ పిటెట్ నాయ్! తుమ్ చి నెడిమి కెరల్ కమొ
అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల తూరు చి సీదోను మెల పటన్ల్ తె ఆఁవ్
కెరయ్ జలె, జేఁవ్ పటన్ల్ చ మానుస్ల్ అగెగ్యి జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ క
దుకుమ్ జా, ములిత. జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి దుకుమ్ చి రుజుజ్ క బసత్ల్
బందన సార్ గాంసంత. 22 పూరుగ్ మ్ జేఁవ్ తూరు పటున్మ్ చ కి
సీదోను పటున్మ్ చ కి ఒగగ్ర్ పాపుమ్ కెరె తిలె కి, ఈంజ లోకుమ్ చ
ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక, తూమ్ జతి సిచచ్ జేఁవ్ పటన్ల్
జతి సిచచ్చి కంట ఒగగ్రి జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్
సంగితసి.

23“పడొత్ ,తుమ్ కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెచ,తుమ్పరలోకుమ్ తె
ఉకిక్ల్జసెత్ గే? నాయ్. తుమ్మొరల్స రకితిటాన్ తెఉతగెతె. కిచొచ్క
మెలె, తుమ్ చితె ఇస వెలొల్ కమొ అమ్ చయూదుల్ నెంజిలి సొదొమ
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పటున్మ్ తెపూరుగ్ మ్ కెర తతత్య్ జలె, ఒతత్ తిలస నంపజత, చి జా
పటున్మ్ నాసెనుమ్ నే జతె, ఆజి ఎద తతిత్. 24సొదొమ పటున్మ్ చ
మానుస్ల్ఒగగ్ర్పాపుమ్కెరెతిలె కి,ఈంజలోకుమ్ చమానుస్ల్ క వెలిల్
తీరుప్ కెరి దీసిక, తూమ్ జతి సిచచ్ జా పటున్మ్ చ జతి సిచచ్చి కంట
ఒగగ్రి జయెదె,మెనఆఁవ్ తుమ్ క సంగితసి.” మెనయేసు సంగిలన్.

25 తెదొడి యేసు కిచొచ్ సంగిలన్ మెలె, “పరలోకుమ్ క కి
బూలోకుమ్ క కి అదికారుమ్ తిలొ ఓ అబొబ్, ‘జానుమ్’ మెన జేఁవ్ క
జెఁవివ్ గవురుమ్ ఉచరంతసక చి ఒగగ్ర్ సదు కెరల్సక ఈంజ జరుగ్
జతిసి ఎతిక్చి అరుద్ మ్ లుంకడ, బాలబోదల్ జల రిత గవురుమ్
నెంజిలసక అరుద్ మ్ దెకవ అసిస్సి మెన తుక జొఒర, మెన అంచి సరద్
జతసి. 26 తుచి దయ తెన్ ఇసి కెరల్ది” మెన పారద్న కెరల్న్. దసిస్
పారద్న కెర, అనెన్ ఇసి మెన సంగిలొ. 27 “అంచొ అబొబ్ ఎతిక్ అంచి
అతిత్ సొరప్ కెర దా అసెస్. అనెన్, అబొబ్ ఎకిక్లొయి ఆఁవ్ పుతుత్ స్ క
సరిగా జానె అనెన్ కో కి నేన్ తి. పడొత్ , ఆఁవ్ పుతుత్ సి అంక పిటట్వ కో కి
అబొబ్క నేన్ తి చి అనెన్ కకక్ ఆఁవ్ అబొబ్క దెకవుక మెన నిసాన్ దె గే,
జో కిజానెదె.

28 “సెమల్ బాదల్ చ జాడుల్ వయ టకక్ తిలస ఎతిక్జిన్ అంచితె
జా, చి తుమ్ చి జాడు ఆఁవ్ వయిలి రితి జా, తుమ్ క పుండయిందె.
29అంచి తెన్ లంకె జా, చి అంచితె బుదిద్ సికక్. కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్
గవురుమ్ నే ఉచరంతె, పెటిట్ అమమ్యికుమ్ తెన్ అసిస్, చి తుమ్ చ
ఆతమ్ల్ తె పుండితె. 30 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ గలిత్ పూందు సులుల్ అసెస్,
ఆఁవ్ వయడిత్ జాడు సులక్న అసెస్”మెనయేసు సంగిలన్.

12

బకి కెరి దీసి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 2:23-28; లూకా 6:1-5)
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1జాపొదులె, *సెలవ్ కడనిల్ దీస్ తె,యేసుచిసిసుస్ల్,పంటొపికిలి
బుఁయి వాట్ గెతె తిల. జలె, యేసుచ సిసుస్ల్ క చూ కెరికయ్. జా
వాట్ సొడిచి పికిలి పంటొచ ఎనున్లు దొనిన్ కోడ కంక దెరల్. 2 జలె,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ కెరిల్సి దెక కెర, “ఆదె, †బకి
కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి తుచ సిసుస్ల్ కెరతి”
మెనయేసుక గోల కెరికయ్, 3జోజోవయింక ఇసిమెలన్: “పూరుగ్ మ్
తిలొదావీదు రానొ,జోక చిజో తెన్ తిలసక చూ కెరికయ్,జో కెరిల్స్ చి
రిసొ తుమ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గే? 4 కిచొచ్ కెరిల్సి మెలె, దేముడుచి
గుడితె జో పెసిలన్, చి ఒతత్ తిల పూజరుల్ అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ
కయ్ ల. జేఁవ్ పోడియొ పూజరుల్ కంక జయెదె, గని అనెన్ కో కంక
జయె నాయ్. జో కి, జో తెన్ తిలస కి జా కంక నాయిమ్ నెంజిలె కి
జేఁవ్ కయ్ ల. 5 పడొత్ , ఎతిక్ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి, దేముడుచ
పూజరుల్ దేముడుచి గుడితె సేవ కెరతి. జా సేవక ‘కామ్. సుదిద్ దీసి
పిటట్వ గార్ కెరతి మెన ఉచరుక జయెదె జలెకి,పాపుమ్ నెంజె’మెన
మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ‡ఆగన్ల్ తె తిలిసి సదు
కెరుస్నాయ్గే? 6జలె,ఆఁవ్తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్మెలె,దేముడుచి
గుడిచి కంట వెలొల్ సుదొ ఇనెన్ అసెస్.
7 ‘తుమ్ కిచొచ్ కెరిసి అంక ఆస మెలె, బలి దెతిసి నాయ్, గని
* 12:1 12:1 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి
జోవయించ సబ గెరలె గెచచ్, దేముడుచ 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 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. † 12:2 12:2 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ పొది సంగిలి రితి, యూదుల్ ముకిక్మ్ క సెనవ్ర్ దీసి సబతె గెచచ్ బోదన
సూన బకి కెరుల, చి కిచొచ్ కామ్ కెరి నాయ్. కామ్ నే కెరి ఆగన్ పెజల్ నే పిటట్య్ తి రితి,
జోవయించవెలెల్లమానుస్ల్, కనాక్రుమ్ పఁవస్, పబు సంగిలి కంట అనెన్ ఒగగ్ర్ముదొద్ కెరతి.
‡ 12:5 12:5 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్మెలె,మోసేచిఅతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి ఆగన్ల్
మెన అమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తె అగేచిపాఁచ్ పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జాఅసెస్.
ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ రెగిడిల్
దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్.
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మానుస్ల్ క కనాక్రుమ్ దెకితిసి’
మెన తెదొడి సంగిలి కోడు తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతదు జలె, పాపుమ్
నే కెరల్ ఈంజేఁవ్ సిసుస్ల్ క ‘పాపుమ్ కెరల్’ మెన, నింద కెరదు నాయ్.
8 సెలవ్ కడనిల్ దీసిచి ఉపిప్రి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక
అదికారుమ్ అసెస్.” మెన, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

ఆతు లంబిలొసొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 3:1-6; లూకా 6:6-11)

9యేసు ఒతత్ తెంతొ గెచచ్, జా కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెచి సబ
గెరి పెసిలొ. 10 ఓదె, ఆతు లంబ గెలొసొ ఎకిక్లొ ఒతత్ తిలన్. జేఁవ్
పండితుల్, కి, జో బాద తిలొ మానుస్ అసెస్ మెన దెక కెర, యేసుక
నేరిమ్ వయడుక ఉచర, “సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్ బాద తిలొమానుస్క
చెంగిల్ కెరుక నాయిమ్ గే, నాయ్?” మెన జోక పుసిల. 11 జో
జోవయింక, “తుమ్ చితె కేన్ మానుస్క జలెకు ఎకిక్ మెండ జవుస్
తిలెగిన, జా మెండ బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఏక్ గొయితె సేడ
తిలెగిన, జో ఎజొమానిజాక జా గొయి తెంతొ కడె నాయ్ గె? 12జలె,
మెండచి కంట మానుస్ ఒగగ్ర్ విలువ. జాకయ్, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కి
మానుస్క చెంగిల్ కెరుక నాయిమి” మెన జబాబ్ దా, 13యేసు జో
ఆతు లంబిలొసొకదెక, “తుచిఆతు చంపొకెరు”మెలన్. జోమానుస్
ఆతు చంపొ కెరల్న్, చి ఈంజొ ఆతు బేగి అనెన్క్ చెంగిల్ తిలి ఆతుచి
రితిచెంగిల్జలి. 14గనియేసుదసిస్ కెరికయ్,పరిసయుయ్ల్ కిచొచ్ కెరల్
మెలె,బార్జా కెర,యేసుక కీసిమారుక గే కుట ఉచరన లటట్బనల్.

15 జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ ఉచరిల్సి యేసు జానెచి రిసొ, ఒతత్ తెంతొ
ఉటట్ గెలన్. ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి పటిట్ గెల, చి జోవయింతె
జొరొజ్ తిలస ఎతిక్జిన్ క జో చెంగిల్ కెర, 16 “అంచి రిసొ తుమ్ కేనె
తెరెల్ ఒతత్ సంగ నాయ్” మెన, జేఁవ్ పెజల్ క ఆడ దిలన్. 17ఈంజ
ఎతిక్ కిచొచ్క జరుగ్ జలి మెలె, దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ యెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ సంగిలి కోడ్ నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి.
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18 “ఈంజొ, ఆఁవ్ నిసానల్ అంచొ సేవ కెరొసొ, ఈంజొ ఆఁవ్ పేమ
కెరొల్సొ, చి రిసొ అంక పూరి సరద్సంతోసుమ్. ఇనాచి పెటిట్
అంచి ఆతమ్ తియిఁదె, చి ‘యూదుల్ నెంజిల మానుస్ల్ కి
రచిచ్ంచుప జంక జయెదె’ మెన సూనఎదె. 19ఈంజొ పోటి
జయెనాయ్. గగొగ్ ల్ జయెనాయ్, అనెన్, గవురుమ్ ఆనన్ తి
రితి వీదులె గటిట్ఙ లటట్బ జోచి అవాడ్ సూనయె నాయ్.
20 జలె, ఆకర్ దీసిక సతిత్మ్ తెన్ ఎతిక్క పరిచచ్ కెర తీరుప్
కెర, సిచచ్ల్ గే బవుమానల్ గే దెతి ఎద, కామ్ క నెంజిలి పీరి
గండక జో మోడ కెర వెంట గెలిత్ నాయ్. సరిపుచుప జతి
ఉజిడి నే దెతి వతిత్ జో నే విజవ దెవుల. 21 పడొత్ , ఇనాచి
నావ్ చితెడియూదుల్ నెంజిలస దయిరిమ్జాఆసజవుల”

మెన, దేముడు సంగిలి కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
యేసుక పండితుల్ దూసుప కెరిల్సి
(మారుక్ 3:20-30; లూకా 11:14-23; 12:10)

22తెదొడిబూతుమ్దెరిల్ రిసొగుడిడ్ జాగులొల్ జాతిలొమానుస్క ఒతత్
తిల మానుస్ల్ యేసుతె కడ ఆన్ తికయ్, యేసు జోక చెంగిల్ కెరల్న్.
జోమానుస్ లటట్బుక దెరొల్ చి అంకివొ డీసిల. 23ఇసెస్ జలి రిసొ, పెజల్
ఎతిక్ ఆచారిమ్జా, “ఈంజొయేసు కొనొస్? దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె
జెరుమ్క తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ ఈంజొ ఏక్ వేల జయెదె గే?” మెన
లటట్బ్ క దెరల్.

24 పరిసయుయ్ల్, జా కోడు సూన కోపుమ్ జా. “బూతల్ క రానొ
జలొ బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ ఈంజొ బూతల్ క ఉదడత్య్” మెన
గోసక సంగిల. 25 గని జేఁవ్ ఉచరిల్సి యేసుక జానెచి రిసొ, ఇసి
మెలన్. “కేన్ జవుస్ రాజిమ్ తెచ మానుస్ల్, జోవయింక జెఁవివ్
విరోదుమ్ జా వరస్ వరస్ జా యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్ పాడ్ జా
గెచెచ్దె. కేన్ పటున్మ్ జవుస్ కేన్ గేరు జవుస్మానుస్ల్ వరస్ వరస్ జా
జోవయింక జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, జా పటున్మ్ జవుస్, గేరు జవుస్
టీఁవొజయెనాయ్. 26దసిస్,సయ్ తాన్ చకసయ్ తాన్ఏక్వేలఉదడ



మతత్యి 12:27 xliv మతత్యి 12:35

గెలెగిన, జోవయింక జొయియ్ యుదుద్ మ్ కెరయ్, జోవయింక జొయియ్
యుదుద్ మ్ కెరెల్,జోచిరాజిమ్ కీసిజా టీఁవొ జయెదె? 27ఆఁవ్ ఏక్ వేల
బయెలెజ్బూల్ చి నావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడెల్గిన, తుమ్ చ సిసుస్ల్ కచి
నావ్తెన్ఉదడత్తి? బూతల్ క ఉదడత్ తుమ్ చయ్సిసుస్ల్ అంచి రిసొ
తుమ్ క తీరుప్ సంగుతు! 28 దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్సెకిక ఆఁవ్
బూతల్ క ఉదడ గెలత్సి జలె కచితుమ్ దేముడుచి రాజిమ్ తుమ్ తె
అపెప్ పాఁవ జా అసెస్.

29 “అనెన్క్ టాలి ఉచర, కిచొచ్ మెలె, కేన్ జవుస్ బలుమ్ సుదొచి
గెరి పెస జోచి ఆసిత్ దెర గెచుచ్క చోరు ఉచరెల్గిన, తొలితొ జో చోరు జో
బలుమ్ సుదొక నే బంద తిలెగిన, చోరుక నెతె. జో బలుమ్ సుదొక
తొలితొ బందిలెగిన, గెరిచి సామన్ జో చోర గెలుక జయెదె” మెన
సంగిలన్.

30 దసిస్ సంగ, యేసు అనెన్, “కో అంచి పచెచ్న జయె నాయ్ గే,
అంక విరోదుమ్ జా అసెస్, చి అంచి రాజిమ్ తె జేఁవ్ బెదిత్ రితి కో
అంచి తెన్మానుస్ల్ క ఆనె నాయ్ గే అంచిమందక చెదురప్ కెరయ్.

31 “జలె, ఆఁవ్ తుమ్ క సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్క పిటట్వ
మానుస్ల్ కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్ జోవయింక చెమించుప కెరుక
జయెదె. గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క దూసుప కెరిసి
చెమించుప జయె నాయ్. 32 కో గడియ బమమ్ జా ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ అనామ్నుమ్ కోడ్ లటట్బెదె గే, జోవయింక
చెమించుప కెరుక జయెదె. గని దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో
దూసుప కెరుల గే, ఈంజ ఉగుమ్ తె కి జా ఉగుమ్ క కి చెమించుప
జతి నాయ్.

33“రూక్ చిపండుల్ చెంగిల్ చిజలె,జారూకుకచెంగిల్మెనఒపప్న.
రూక్ చి పండుల్ గరిచ్ జలె, జా రూకుక గరొచ్ మెన ఒపప్న. రూక్ చి
పండుల్ దెకిలెగిన, జా రూకుక చెంగిల్ గే, గరొచ్ గే చినుక జయెదె.
34 పెటిట్ అయివొచి రితి విసుస్మ్ తిల మానుస్ల్, తుమ్. తుమ్ చి
పెటిట్ విసుస్మ్ తిలి రిసొ తుమ్ కీసి చెంగిల్ చి లటట్బుక జయెదె!
పెటిట్తె తిలి బుదిద్చి కొలిద్ చోండి లటట్బెదె. 35 చెంగిల్ మానుస్ జోచి
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చెంగిల్ బుదిద్ బెరుచి కొలిద్ చెంగిల్ చి బార్ కెరెదె. గరొచ్ మానుస్ జోచి
పెటిట్చి విసుస్మ్ చి బెరుచి కొలిద్ విసుస్మ్ బార్ కెరెదె. 36ఆఁవ్ తుమ్ క
సంగితిసి కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్ చ ఎతిక్క వెలిల్ తీరుప్ కెరి దీసిక
మానుస్ల్ లటట్బిల్ ఎతిక్ కామ్ క నెంజిలి కోడుచి రిసొ నేరిమ్ వయుల.
37తుమ్ చ కొడొ తుమ్ చి పెటిట్ తిలిస్ క సాచి జలి రిసొ నీతి సుదొ గే,
నెంజిలెపాపుమ్ సుదొ గే బార్ కెరెదె.” మెలన్.

జేఁవ్యూదుల్ అనామ్నుమ్ జలిస్ చి రిసొచి తీరుప్
(మారుక్ 8:11-12; లూకా 11:29-32)

38తెదొడిపరిసయుయ్ల్ చిమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్స
సగుమ్ జిన్ యేసుక, “గురుబాబు, దేముడుచి అదికారుమ్ తుక
అసెస్ మెన రుజుజ్ దెకయ్ తి వెలిల్ కామ్ ఏక్ అపెప్ కెరు. దెకుమ్ దె”
మెన యేసుక సంగిల. 39 గని, జో జోవయింక కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్
మెలె, “పబుక నిదానుమ్ నెంజ లంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ జల తుమ్
ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్, రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు.
అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి రిసొ ఎకిక్ పిటట్వ, కేన్ వేర కామ్ కెర
దెంక నెంజె. జారుజుజ్ చి కామ్ కీసిచిజయెదెమెలె, దేముడుచ కబురుల్
పూరుగ్ మ్ సంగిలొ యోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె. 40 మెలె,
యోనా కీసి తిరతి అందరె మెదెద్నె సముదుమ్ చి వెలిల్ మొసొస్చి పెటిట్
తిలన్ గె, దసిస్, మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ ఆఁవ్ తినిన్ అందరుల్
తినిన్ మెదెద్నె బుఁయి తెడి తయిందె. 41అనెన్,ఈంజలోకుమ్ ఎతిక్క
వెలిల్ పరిచచ్ కెరి దీసిక, తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ అనామ్నుమ్ జల
యూదుల్ కి, యోనా బోదన కెరల్ నీనెవె పటున్మ్ చ పెజల్ కి, బెద
టీఁవొ జా, జేఁవ్ తుమ్ క ‘గరచ్’మెన రుజుజ్ దెకవుల. కిచొచ్క మెలె,జా
పటున్మ్ చమానుస్ల్యోనాకెరిల్ బోదన సూన కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి
రిసొ దుకుమ్ జా, నంపజా, బుదిద్ జల. ఈందె, యోనాచి కంట వెలొల్
తుమ్ చి నెడిమి అసెస్. 42 పడొత్ , వెలిల్ తీరుప్ కెరి జా దీసిక, దచెచ్న
దేసిమ్ చి పూరుగ్ మ్ తిలి రాని ఎకిల్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ తెన్
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టీఁవొజా,తుమ్ క ‘గరచ్’మెనరుజుజ్ దెకయెదె. కిచొచ్కమెలె,పూరుగ్ మ్
జా రాని ‘సొలొమోను రానొ సంగితి బుదిద్చి కోడు సూనిందె’ మెన,
ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ దూరి తెంతొ అయ్ లి. గని, ఈందె, సొలొమోనుచి కంట
వెలొల్ సుదొ తుమ్ చి నెడిమిఅసెస్.

43 “ఏక్ మానుస్క బూతుమ్ దెర తిలెగిన, జా బూతుమ్ జో
మానుస్చి తెంతొ ముల దా తతిత్చి రిసొ టాన్ చజన, బయిలె గెచచ్
బులెత్ తయెదె, గని, టాన్ నే దొరుక్ జలి రిసొ, 44జో ఉచరన, ఆఁవ్
ముల దిలొ గెరి అనెన్ గెచిచ్ందె మెన, జా గేర్ విడి అసెస్ మెన, జా
గెర్ చొమానుస్ వడడ్వ కెర సుబుమ్ కెర అసెస్ మెన దెక కెర, 45అనెన్
గెచచ్,జాచి కంట గరచ్ సతుత్ బూతల్ క పటిట్ కడ ఆనెదె, చి జేఁవ్ ఎతిక్
జో మానుస్చి తెడి పెస కెర, ఒతత్య్ బస జవుల. జాచి రిసొ, జో
మానుస్క అగెగ్చి కంట, ఆకర్ క ఒగగ్ర్ అలల్ర్ తయెదె. గరిచ్ బుదిద్చి
ఈంజ కాలుమ్ చమానుస్ల్ తెన్ దసిస్ జయెదె.” మెన,యేసు బోదన
కెరల్న్.

46యేసుపెజల్ కఅనెన్బోదన కెరెతతికయ్,ఈందె,జోచిఅయయ్సి
బావుడిస్వొ జా కెర, ‘జో తెన్ లటట్బుమ్ దె’ మెన వీదె టీఁవొ జా తిల.
47 §తెదొడి ఎకిక్లొ “ఈందె, తుచి అయయ్ది తుచ బావుడిద్వొ తుచి
తెన్ లటట్బుక మెన వీదె టీఁవ అసిత్” మెనయేసుక సంగిలన్. 48జోక
సంగిలొ మానుస్క యేసు “కొనిస్ అంక అయయ్, కొనస్ అంక బావుడుల్
జవుల గే జానుస్ గే?” మెన సంగ, 49జోచి సిసుస్ల్ తిలి పకక్ ఆతు
చంప కెర, “ఈందె, అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ . 50 కిచొచ్క మెలె,
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ సంగిలి రితి కో కెరుల గే,
జెఁవివ్ అంచబావుడుల్ , అంచ బేనివొ, అంచి అయయ్”మెన సంగిలన్.

13
బీఊంపిలిస్ క టాలి
(మారుక్ 4:1-9; లూకా 8:4-8)

§ 12:47 12:47 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 47 కోడు
తయెనాయ్.
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1 జా దీసి, యేసు గెరి తెంతొ బార్ జా, సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె
గెచచ్, వెసిలన్. 2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె జా కెర, సుటుట్ నంత
బెర *పెలపెలి జలి రిసొ, జో ఏక్ దోనితె వెగ వెసిలన్. అనెన్ బెర
తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సముదుమ్ చి ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తతికయ్,
3యేసు జోవయింక దెక దెక, బోదన కెరి రిసొ ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగుక
దెరల్న్. “ఈందె, ఉంపితొసొ ఎకిక్లొ బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో
ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్ బీ బయిలె వాట్ పకక్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్
ఉతజా,జాబీకాఁ గెల. 5అనెన్సగుమ్బీఒగగ్ర్మతిత్ నెంజిలిపతుత్ రు
బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి ఇదిలిదిల్ మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి
గజజ్ల్ జలి 6ఒపప్డ్ లయితికయ్,మొకక్ల్ డడడ్ గెల. చి చెరొ బుఁయి
తెడి పెస వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా గెచచ్, మొర గెల.
7అనెన్సగుమ్బీకంటమొకక్ల్తిలిస్ తెసేడగజజ్ల్జామొకక్ల్జల.
గని ఒతత్ తిల కంటమొకక్ల్ వడడ్ కెర, ఒతత్ సేడిల్ బీచమొకక్ల్ క పెల
గెలిత్కయ్, జేఁవ్ మొకక్ల్ పలితుమ్ దెరి నాయ్. 8 గని అనెన్ సగుమ్
బీచెంగిల్ బుఁయెయ్ సేడ కెర, కేన్మొకక్పుంజెక్ వంతుల్, †అరవయ్
వంతుల్,ముపప్య్వంతుల్,పలితుమ్దిల. 9సూన్ తకంగొడ్ తిలస,
సూన”మెన సంగిలన్.

10 పడొత్ యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి కిచొచ్క టాలివొ
సంగయ్ పెజల్ క బోదన కెరసి?” మెన జోక పుసిల. 11 యేసు
జోవయింక, “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి గుటుట్ ల్ జానన్ క
తుమ్ క సెలవ్దాఅసెస్. గనిజోవయింకజాసెలవ్నాయ్.‡ 12కిచొచ్క
మెలె, తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, చి జోక ఒగగ్ర్ కలుగు జయెదె.
గని, నెంజిలొసొ జలె, జోక తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె.
13జేఁవ్ పెజల్ దెక నే దెకిలి రితి, సూన నే సూనిల్ రితి,అరుద్ మ్ కెరంతి
నాయ్. ఇసిచి రిసొ ఆఁవ్ టాలివొ కెరయ్ జోవయింక బోదన కెరసి.

* 13:2 13:2 పెలపులి † 13:8 13:8తిని విసొస్ ‡ 13:11 13:11 12 ఇనెన్చి
అరుద్ మ్ కిచొచ్మెలె, ‘నంపజాఅరుద్ మ్తిలసకయ్అనెన్అరుద్ మ్సికడుక జయెదె…గనినంప
నెంజ అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి అరుద్ మ్ కి జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’.
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14 జేఁవ్ నంప నే జతిస్ చి రిసొయెసయాచి అతిత్ పూరుగ్ మ్ దేముడు
సంగిల్ కోడ్ కచితుమ్ నెరవెరుస్ప జతయ్.
తుమ్ నిజుమ్ సొంత సూనెల్ కి, కచితుమ్ కెఁయఁక అరుద్ మ్ కెరనుస్

నాయ్, నిజుమ్ సొంత దెకిలెకి, కచితుమ్ అరుద్ మ్ చినుస్
నాయ్. 15 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ పెజల్ చి పెటిట్ బేడు బంద
అసెస్, ఇనాచి కంగడ్ల్ దిమమ్ల్ డంకి జలి రితి జా అసెస్.
ఇనయించఅంకివొడంకనిల్ రితిజాఅసిత్. నెంజిలె,ఇనయించ
అంకివొ దెక చినిత, ఇనయించ కంగడ్ల్ సూన సూనిత, చి
ఇనాచి పెటిట్ అరుద్ మ్ కెరంత, చి ఆఁవ్ ఇనెన్క చెంగిల్ కెరి రితి
పసుల కెర అంచితె జెత”.

మెన జేఁవ్ చి రిసొ సంగిలి కోడు.
16 “జలె, తుమ్ నంపజలసచ అంకివొ డీసత్తిచి రిసొ తుమ్ క

చెంగిలి. తుమ్ కఅరుద్ మ్సూన్ తకంగొడ్ ల్అసిత్చి రిసొతుమ్ క చెంగిలి.
17పూరుగ్ మ్ చకచి కంటతుమ్ క ఒగగ్ర్ చెంగిలిమెన కచితుమ్తుమ్ క
ఆఁవ్ సంగితసి. కిచొచ్క మెలె, పూరుగ్ మ్ దేముడుచ కబురుల్ సంగిలస
ఒగగ్ర్ జిన్, సతిత్మ్ ఇండిలస ఒగగ్ర్ జిన్, తూమ్ దెకితిసి దెకుక జేఁవ్
కోర్ ప జలెకి, దెకుక నెతిరల్. తూమ్ సూన్ తిసి సూనుక జేఁవ్ కోర్ ప
జలెకి, సూనుక నెతిరల్. జా అవ్ కాసుమ్ జోవయింక దొరుక్ జయె
నాయ్.
ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిన్
(మారుక్ 4:13-20; లూకా 8:11-15)

18 “ఉంపితొసొచి రిసొ సంగిలి టాలి తుమ్ అరుద్ మ్ కెరన. 19 కో
జలెకు పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చి రిసొచిబోదనసూనఅరుద్ మ్ నే కెరనెల్,
సయ్ తాన్ జా కెర, జో మానుస్చి పెటిట్ ఉంపిలి జా బోదన ఉరల్ కెర
దెర గెచెచ్దె. వటెట్చి ఉంపిలి బీ ఈంజ జయెదె. 20 పతల్ బుఁయెయ్
ఉంపిలిసి,కోజలెకు చిబోదనసూనిల్ బేగి,సరద్ జానంపజతసిమెనెదె,
21గనిజోచిసొంత పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చచెరొ నెంజిలి రిసొ,జోజిలి
రితి జా గడియ టీఁవొ జా తిలె కి, సుబుమ్ కబుర్ జో నంపజలిస్ చి
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రిసొ కిచొచ్ జవుస్ బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె విరోదుమ్ జలస జోక
అలల్ర్ కెరెల్ జలెకు, జో మానుస్ బమమ్ జా, బే బేగి నముకుమ్ ముల
దెయెదె. 22 కంట దుబుబ్ల్ తిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీ, కో జలెకు,
చి బోదన సూనెల్ కి, ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె తా,
కీసి జా జియిందె? మెన చింత గలనెదె జలెకు, సొమాస్రుమ్ జంక
ఆస జయెదె జలెకు, దసిస్, జా ఆస జవుస్, జా చింత జవుస్, జా
బోదనక పెలగెలి రితి జతయ్ చి రిసొ జా బోదన జోతె పలితుమ్ దెరె
నాయ్. 23 గని, చెంగిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీ, చి బోదన సూన కో
అరుద్ మ్ కెరనెదె గే, జో మెలె, చెంగిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీతె కేన్
గిడడ్ పుంజెక్ వంతుల్, అరవయ్ వంతుల్, ముపప్య్ వంతుల్ కీసి
పలితుమ్ దెరుల గే, దసిస్, సూన అరుద్ మ్ కెరంతొ మానుస్ తమమ్స
§పలితుమ్ దెరెదె”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.
చెంగిలమొకక్ల్ క చి వెరిమొకక్ల్ క టాలి

24యేసు పెజల్ క సంగిలి అనెన్క్ టాలి ఇసి జలి. “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్తెన్కీసిమెలె,జోచివెడయ్చెంగిల్గోదుమ్ చిబీఉంపిలిస్ చి
ఏక్ మానుస్ రితి జతయ్. 25 మానుస్ల్ నిజ గెల తతికయ్, జో
ఉంపిలొసొచొవిరోదుమ్ చొజా కెర,జాచెంగిల్ బీ ఉంప తిలిస్ తె వెరి
గిడడ్ల్ ఉంప దా, ఉటట్ గెలన్. 26 చెంగిల్ బీచ మొకక్ల్ ఉటట్ వడడ్
ఎనున్లు దెరిల్ పొది, జేఁవ్ వెరి మొకక్ల్ కి డీసిల. 27 జో ఉంపిలొ
ఎజొమానితెజోచగొతిత్ సుదల్జా కెర, ‘బాబు,తుయితుచి వెడయ్ తె
చెంగిలి బీ ఉంపిలది. జలె కీసి ఒతత్ వెరి మొకక్ల్ కి ఉటట్ అసిత్?’
మెన పుసితికయ్, 28జో జేఁవ్ క, ‘ఈంజ కో గే విరోదుమ్ చొ కెరిల్ కామ్
జయెదె’ మెన సంగిలన్. జోచ గొతిత్ సుదల్ జోక, ‘దసిస్ జలె, అమ్
వెడయ్ గెచచ్ జేఁవ్ వెరి మొకక్ల్ కడ గెలుక తుక ఇసుట్ మ్ గే?’ మెన
పుసిల. 29దసిస్జో, ‘పోన. జేఁవ్ వెరిమొకక్ల్అపెప్ కడెల్గిన,ఏక్ వేల
§ 13:23 13:23 ‘ఆతమ్పలితుమ్ దెరెదె’ మెలె, దసొమానుస్ పబుచి బుదిద్ ఇండెదె, చి
అనెన్ మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన
నంపజా బెదుల.
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జోవయింతెన్ ఎకెక్ దడి గోదుమ్ చ మొకక్ల్ కి బెదవ కడితె. అపెప్
పోన. 30 లాయితి కాలుమ్ ఎద దొనిన్ కి బెద వడుడ్ తు. లాయితె
పొదిక, వెరిమొకక్ల్ తొలితొ కడ కెర, డయ గెలిత్ రిసొ కటట్ల్ బందిలి
పడొత్ క, గోదుమ్ లాయ కెర అంచి కొటుట్ తె ఆన’ మెన లాయితసక
సంగిందె. మెనజో ఎజొమాని సంగిలన్”మెనయేసు సంగిలన్.
సొరుస్ గిడడ్క టాలి
(మారుక్ 4:30-34; లూకా 13:18-21)

31 యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ ఏక్మానుస్ జోచి పటట్య్ ఉంపిలి సొరుస్గిడడ్చి రితి జతయ్.
32 గిడడ్ల్ ఎతిక్చి కంట జా గిడడ్ ఇదిలిసి డీసిలెకి, జా మొకక్ వడిడ్లి
మెలె, రోస్ తె గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, రూకు జయెదె, చి
ఆగాసుమ్ చ పిటట్ల్ జా కెర, జో చెటెట్చ కొమమ్ల్ తె గూడల్ బందుల”
మెన సంగిలన్.

33 యేసు జోవయింక అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తెన్ కీసి మెలె, అనిన్మ్ కెరి పీట్ ఎతిక్ పొంగుప జా పులితి
రిసొ, ఏక్ తేర్ బోద ఏక్ తీనడి పీట్ తె గలిలి పులయ్ తి పీట్ చి రితి
జతయ్. ఇదిలిదిల్ గలిలెకి,జా కలొయ్ లిసామన్ ఎదివాట్పుల కెర
ఒగగ్ర్ జయెదె”,మెన,యేసు సంగిలన్.

34పెజల్ క సంగితిబోదనఎతిక్టాలివొతెన్యేసు సంగితెతిలన్.
టాలివొ నెంతె జేఁవ్ పెజల్ క జో కిచొచ్ సంగె నాయ్. 35 ఇసి, దేముడు
జోచ కబురుల్ సంగిలొ ఎకిక్లొచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడ్ నెరవెరుస్ప జలి.
“టాలివొసంగఆఁవ్అంచిచోండిపుటట్యిందె,చిబూలోకుమ్జెరుమ్న్

జలిమొదొల్ తెంతొ లుంకడిల్సి సంగిమ్ దె”
మెన రెగిడిల్ కోడు.
బటిట్ ఉంపిల వెరి గిడడ్ల్ చిటాలిక అరుద్ మ్ సంగిలిసి

36 తెదొడ్ యేసు పెజల్ చి జనాబ్ క ముల దా, గెరి గెలన్. జోచ
సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “బటిట్చ వెరి మొకక్ల్ చి రిసొ సంగిలి టాలి
అమ్ క అరుద్ మ్ సంగు” మెన పుసితికయ్, 37 జో జోవయింక ఇసి
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మెలన్. “చెంగిల్ బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ. 38బాటి కిచొచ్ మెలె, ఈంజ లోకుమ్. చెంగిల్
బీ కిచొచ్ మెలె, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చ బోదల్ జల మానుస్ల్. వెరి
మొకక్ల్ కిచొచ్ మెలె, సయ్ తాన్ చ బోదల్ జలమానుస్ల్. 39జా వెరి
బీ ఉంపితొసొ కొనొస్ మెలె, సయ్ తాన్. పంటొలాయితిపొది కెఁయఁక
మెలె, ఈంజ ఉగుమ్ పూరి జతి ఆకర్ దీసి. లాయితస కొనస్ మెలె,
దేముడుచి దూతల్.

40 “వెరి మొకక్ల్ క కీసి కుడవ ఆగితె గలుక జయెదె గే, దస,
ఈంజ ఉగుమ్పూరి జతి పొదిక, దసిస్ సిచచ్ తయెదె. 41జాపొదిక,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అంచ దేముడుచి దూతల్ క
తెదయిందె, చి పాపుమ్ కెరయ్ తి వెటాక్రుమ్ చి ఎతిక్క కి, పాపుమ్
ఇండితస ఎతిక్క కి, ఈంజ లోకుమ్ తెంతొ కడ కెర, ఎకిక్తె కుడవ
కెర, 42 జేఁవ్ దేముడుచి దూతల్ జోవయింక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల
దెవుల. ఒతత్ గలి జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల. 43తెదొడ్ క,
పొదుద్ చి ఉజిడి కెదిద్ జతయ్ గే, దసిస్, అంక నంపజా పునిన్మ్ జలస
జోవయించొ దేముడు అబొబ్స్ చి రాజిమ్ తె ఉజిడి జవుల. సూన్ త
కంగొడ్ తిలస సూన.

లుంకడిల్ దనుమ్ చిటాలి
44 “పడొత్ , పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ క కిచొచ్ టాలి కెరుక జయెదెమెలె,

ఏక్ వెడయ్ తె లుంకడ తిలి దనుమ్ చి రితి జయెదె. ఎకిక్లొ జా
దనుమ్చజ కెర,అనెన్ లుంకడ కెర,జాదొరుక్ జలిమెన, సంతోసుమ్
తెన్ గెచచ్, జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్ విక గెల కెర, జా దనుమ్ రోవిలి
వెడ గెనెదె.
చెంగిలిముతయ్ల్ క చజ గెనొల్సొచిటాలి

45 “అనెన్, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితిసి చెంగిలి ముతయ్ల్
గెన్ తొసావుకరి కెరిల్స్ చి రితి జతయ్. 46జోఒగగ్ర్ విలువచిముతయ్ల్
ఏక్చజ కెర, గెచచ్,జోక కలుగు జలిసిఎతిక్విక గెల కెర,జాముతయ్ల్
గెనెదె.
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సముదుమ్ తె గలిత్ వలచిటాలి
47 “అనెన్, పరలోకుమ్ రాజిమ్ తె బెదయ్ తిసి కీసి మెలె,

సముదుమ్ తె గలిలి రగరగాల్ చ మొసస్ దెరి వలచి రితి జతయ్.
48జాబెరిలెపొదిమానుస్ల్ జేఁక ఒడుడ్ తె కడ కెర, వెస కెర, చెంగిలచ
తిరితె బెరవ కెర, గరచ్ బయిలెవెంట గెలుల. 49దసిస్,ఈంజఉగుమ్
పూరి జతి ఆకర్ దీసిక అమ్ చ దేముడుచి దూతల్ జా కెర, నంపజా
పునిన్మ్ జలసక ఏక్ తె, నంపనెంజిల్ రిసొగార్ జలసక వేరతె కుడవ
తా, 50జేఁవ్ నంపనెంజిలసక వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గల దెవుల. ఒతత్ గలి
జలస ఏడుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

51 “ఈంజ ఎతిక్చి అరుద్ మ్ కెరనల్దు గే నాయ్?” మెన యేసు
జేఁవ్ సిసుస్ల్ క పుసిలన్, చి “అమ్ క అరుద్ మ్” మెల. 52 జేఁవ్
దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక “జలె, కేన్ జలెకు మోసే తెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ, పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సుబుమ్
కబుర్ కామ్ తె బెదితి రిసొ కో సిసుస్ల్ జా జవుల గే, జో ఏక్ గెర్ చొ
ఎజొమాని కీసి జోచి దనదానుయ్మ్ తెంతొ నొవ పోరన్ సామనుల్ వెంట
వాడిక కెరెదె గే, దసిస్ అసెస్.”
యేసు సొంతమానుస్ల్ జోచి అదికారుమ్ నే చినిలిసి
(మారుక్ 6:1-6; లూకా 4:16-30)

53యేసు ఈంజేఁవ్ టాలివొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , ఒతత్ తెంతొ బార్
జా ఉటట్ గెచచ్, 54 జోచి సొంత గఁవివ్ పాఁవ కెర, జోవయించ సబ
గెరలె బోదన కెరుక దెరొల్ . జో కెరిల్ బోదన సూన ఆచారిమ్జా, “ఈంజ
గాయ్నుమ్ చి, ఈంజొ కెర కమొచి కెరి సెకి ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి?
55 ఈంజొ మాములుమ్, ఈంజ గఁవివ్చొ దార్ చ కామ్ కెరొసొచొ
పుతుత్ సి గెద? ఇనెన్చిఅయయ్స్ చినావ్మరియగెద? అనెన్,యాకోబు,
సీమోను అనెన్ యూదా జోచ బావుడిస్వొ జవుల గెద? 56 ఇనెన్చ
బేనిస్వొ ఎతిక్జిన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద? దసిస్ జలె, ఇనెన్క ఈంజ
గాయ్నుమ్ ఎతిక్ కేనె తెంతొ అయ్ లి?” మెన లటట్బనల్, 57యేసుచి
రిసొ అనామ్నుమ్ జా గెల. జేఁవ్ దసిస్ జతికయ్, యేసు జోవయింక,



మతత్యి 13:58 liii మతత్యి 14:10

“కేన్ జవుస్ మానుస్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ జలె, జోచి సొంత
దేసిమ్ చ మానుస్ల్ సొంత గెర్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకిత్
నాయ్” మెన జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ సంగిలన్. 58జలె, జా
గఁవివ్చమానుస్ల్ చిఅనామ్నుమ్ చిరిసొ,యేసుఒతత్ వెలొల్ కమొఒగగ్ర్
కెరె నాయ్.

14
హేరోదు రానొయేసుచి రిసొ బిలిసి
(మారుక్ 6:14-29; లూకా 9:7-9)

1 జా సమయుమ్ తె, హేరోదు మెలొ జా గలిలయ పాంతుమ్ చొ
అదికారి, యేసు కెర కమొచి రిసొ సూన తా, 2బియఁ కెర, జోచి గొతిత్
సుదల్ కబుకారాకెర,జోవయింక, “ఈంజొయేసు,జోబాపిత్సుమ్దెతె
తిలొయోహానుమొర గెచచ్ అనెన్ జిఁయ అసెస్. జాచి రిసొ, ఇస వెలొల్
కమొ కెరుక జోక సెకి అసెస్”మెనఉచర సంగిలన్.

3-4 కిచొచ్క జోఅదికారి దసిస్ బియఁ కెర ఉచరల్న్మెలె,జోచొపిలిప్
మెలొఅనొన్స్ చిహేరోదియమెలితేరిస్క హేరోదు నెతికయ్,యోహాను
జోక “తుయి జాక తియనుక నాయిమ్ నాయ్” మెన సంగితె తిలి
రిసొ, జో అదికారి యోహానుక దెర, బందవడ, జేల్ తె గల తిలన్.
5జోక మారుక ఉచరెల్ కి, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొసొ, మెన పెజల్
యోహానుక ఉచరిల్ రిసొ,జోవయింక బియఁ కెర,మారుక వాయిద కెర
తిలన్.

6 జలె, హేరోదుచి జెరుమ్న్ పండుగు దీసి అయ్ లె, జోచి హేరోదియ
మెలి తేరిస్చి దువిసి విందుతె బుకారా తిలసచి నెడిమి నచితికయ్,
హేరోదు రానొమెనిస్లన్, చి 7జో ఒటుట్ గలన, “తుయి కిచొచ్ నఙిలె కి
దెయిందె.” మెనజాక సంగిలన్. 8జానాడిచి అయయ్సి సంగితికయ్,
బెరల్ మానుస్ల్ చి మొకెమ్ జా దువిసి, “బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుచి
బోడి, గండ కెరవ పలెరుమ్ తె గల, అంక ఇతత్ల్ ఆన దె” మెన రానొక
సంగిలి. 9ఈంజ కోడు సూన దుకుమ్ జలెకి, హేరోదు జేఁవ్ బుకారల్
మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒటుట్ గల తిలి రిసొ, జా సంగిలిసి దెంక మెన
ఒపప్న తిలొ, చి 10 జమానుల్ క తెదవ కెర, “జేల్ తెయోహానుచి బోడి
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కండ కెర దా” మెలొ. 11జో జమాను, దసిస్ కెర, యోహానుచి బోడి
పలెరుమ్ తె గల ఆన నాడిక దెతికయ్,జానాడి అయయ్స్ క నా దిలి.

12యోహానుచ సిసుస్ల్ జోమొరిల్స్ చి సూన కెర, జా కెర, పీనుమ్
ఉకుక్ల దెర గెచచ్ రోవ గెల, అనెన్యేసుతె జా కెర,జోక సంగిల.

పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14)

13 యోహానుక జరుగ్ జలిసి యేసు సూన కెర, దోనితె వెగ కెర,
మానుస్ల్ నెంజిలిటాన్ తె గెచుచ్క మెన సముదుమ్ జీన, ఉటట్ గెలన్.
యేసుములిలిఏక్తిలజనాబ్ ‘జోఒతత్ల్ తొగెతయ్’మెనసూన కెర,
పటన్ల్ తెగఁవివ్లెతెంతొబార్జా, ఇండ కెర,జోచిపటిట్ గెల. 14యేసు
జా ఒడుడ్ తె పాఁవ కెర, ఒతత్ బెర తిల పటిట్ అయ్ ల పెజల్ ఎతిక్క దెక
కెర, జోవయించి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ జా, జోవయింతె జబుబ్ల్ తిల
మానుస్ల్ ఎతిక్క చెంగిల్ కెరల్న్.

15 సాంజ్ జతికయ్, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజ
డొంగుర్ దేసిమ్ గెద, పొదుద్ గెలి రిసొ, అనిన్మ్ సామన్ గెనన్ తి
రిసొ, ఈంజేఁవ్ పెజల్ క గఁవివ్లె తెదవు” మెన సంగిల. 16యేసు
జోవయింక, “జేఁవ్ గెచుచ్క నాయ్. తుమి జోవయింక కిచొచ్ జవుస్
అనిన్మ్ దాస” మెన సంగిలన్. 17 జేఁవ్ సిసుస్ల్ జోక, “అమ్ చితె
పాఁచ్ పోడియొ, చి దొనిన్ మొసస్ పిటట్వ, అనెన్ కిచొచ్ నాయ్” మెన,
యేసుక సంగిల. 18యేసు, “దసిస్ జలె, జా తిలి సామన్ అంచితె
ఆనదా”మెన, సిసుస్ల్ క సంగ కెర, 19పెజల్ క దెక, “తుమ్ఎతిక్జిన్
వెస” మెన సంగ, జా చివవ్ర్ చి బుఁయెయ్ వెసడ కెర, జేఁవ్ పాఁచ్
పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్ దెరన, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, “ఈంజ
అనిన్మ్ తుయి దిలది” మెన దేముడు అబొబ్స్ క జొకర కెర, జేఁవ్
పోడియొమోడ కెర, జోచ సిసుస్ల్ క దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ పెజల్ క
వంట దిల.

20జేఁవ్ బెర తిల పెజల్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కయ్ ల. కయ్ లి పడొత్ ,
సేంసిల గండల్ బార గంపల్ తె బెరు సిసుస్ల్ గుడిడ్ల. 21 తేర్ బోదల్
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బాలబోదల్ క ములెత్, అనిన్మ్ కతత్స పాసి పాసి పాఁచ్ వెయిల్ జిన్
మునుస్బోదల్ జల.

యేసు సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండిలిసి
(మారుక్ 6:45-52;యోహా 6:16-21)

22జా ఎతిక్ జరుగ్ జలి పడొత్ , “పెజల్ క అఁవివ్ తెదయిందె. తూమ్
దోనితెవెగ,అంచి కంటఅగెగ్ ఒతత్ల్ తొచిగటుట్ తె గెచచ్”మెన,సిసుస్ల్ క
యేసు బలవంతుమ్ కెరొల్ . 23 పడొత్ , జో జేఁవ్ పెజల్ క తెదవ దా కెర,
పారద్న కెరి రిసొ,మెటట్య్ ఎకిక్లొయివెగ గెలన్.
సాంజ్ జతికయ్, యేసు ఎకిక్లొయి ఒతత్ తిలన్. 24 సిసుస్ల్ తిలి

జా దోనిమాతుమ్, ఒడుడ్ తెంతొ దూరి గెతికయ్, వాదు కెర పెలయ్ తె
తతికయ్, కెరట్ల్ జా దోనితె పెటిట్ జసెత్ తిల. 25 అందరె, పాసి పాసి
కుకుడొ వాంసెనె, యేసు జా సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండ జా, జేఁవ్
సిసుస్ల్ తిలిస్ తె జెతె తిలన్. 26జో సముదుమ్ చి ఉపిప్రి ఇండిలిసి
జోచ సిసుస్ల్ దెక కెర, బమమ్జా బియఁ గెచచ్, “డుంబొ!” మెనబియఁ
కెర కేకుల్ గలిత్కయ్, 27యేసుబేగి, “దయిరిమ్ఆనన. బియఁనాయ్.
ఆఁవివ్ జెతసి”మెన సంగిలన్.

28యేసు “ఆఁవివ్ జెతసి”మెనసంగితికయ్,పేతురుజోక కేక్ గల,
“పబూ, తుయి జలె, ఆఁవ్ కి పానిచి ఉపిప్రి ఇండ తుచితె జెతి రితి
అంక సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్ 29యేసు జోక “జే!” మెంతికయ్,
పేతురు దోని తెంతొఉత కెర,యేసుతె గెతి రిసొపానిచిఉపిప్రి ఇండ
కెర, సగుమ్ దూరి గెలన్. 30 గని, వాదుక దెక కెర, బియఁ కెర,
డుంబ గెచెచ్ తా, “పబూ, పబూ, అంక రచిచ్ంచుప కెరు!” మెన, కేక్
గలన్. 31యేసు బేగి ఆతు చంప కెర, పేతురుచి ఆతు దెరన, “తొకిక్
నముకుమ్ చొ, తుయి కిచొచ్క అనామ్నుమ్ జలది?” మెన పేతురుక
సంగిలన్. 32తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల దోనితె వెగిల,చివాదుముల దిలి.
33దసిస్జరుగ్ జలిరిసొ,దోనితెతిలసయేసుకజొకర, “తుయినిజుమి
దేముడుచొ పుతుత్ సి” నేన,జోచి గవురుమ్ చిన సంగిల.
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గెనేన్సరెతు మెలిటాన్ తెమానుస్ల్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 6:53-56)

34 జేఁవ్ యేసు ఒతత్ల్ తొచి గటుట్ తె పాఁవ కెర, గెనేన్సరెతు మెలి
టాన్ తెఉతిత్రల్. 35ఒతత్చ పెజల్యేసుక చిన కెర, సుటుట్ పటుల్ గఁవివ్లె
కబురుల్ తెదవ, జబుబ్ల్ తిలస ఎతిక్జిన్ క జోతె కడ ఆనయ్ తికయ్,
36యేసుచొ పాలుమ్ చి అంచు జలెకు జేఁవ్ చడుక మెన బతిమాలప్
జాసెలవ్నఙన్ తెతిల,చిజోచొపాలుమ్ చిఅంచు చడిలసఎతిక్జిన్
చెంగిల్ జల.

15
అతొత్ నే దొవన్ తె కయ్ లిస్ చి రిసొ పరిసయుయ్ల్యేసుక సంగిల
(మారుక్ 7:1-23)

1జా పొది, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ పరిసయుయ్ల్ చి మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స యేసుతె బెద జా కెర, 2 “తుచ
సిసుస్ల్ అతొత్ నే దొవన్ తె అనిన్మ్ కతతి. జేఁవ్ కిచొచ్క ఇసి పాపుమ్
కెర పూరుగ్ మ్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ సికయ్ లి రితి కెరి నాయ్?” మెన
సంగిల. 3యేసు జోవయింక, “తూమ్ తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్
ఉచరిల్సి కెరి ఆసక, కిచొచ్క పాపుమ్ కెర దేముడుచి ఆగన్ రితి కెరుస్
నాయ్? 4 కిచొచ్ ఆగన్చి రిసొ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క చెంగిల్ దెక గవురుమ్ కెర”
మెన సంగిలి కోడు. అనెన్క్ కిచొచ్ మెలె, “అబొబ్స్ క జలెకు అయయ్స్ క
జలెకు కో దూసుప కెరుల గే, నే పిటెత్ మొరున్చి సిచచ్ దెంకయ్” మెన
సంగిలి కోడు. 5 తూమ్, మాతుమ్, కిచొచ్ మెంతసు మెలె, తుమ్
అఁవివ్ ఉచరిల్ కోడు. కిచొచ్ కోడు మెలె, ‘అంచితె తుమ్ క కిచొచ్
కలుగు జతి గే, జయియ్ అమ్ చొ దేముడుక దెంక సంగ అసిస్ మెన
కో అయయ్స్ క అబొబ్స్ క సంగుల గే, జేఁవ్ దసిస్ సంగిలస అయయ్స్ క
జలెకు, అబొబ్స్ క జలెకు, అనెన్ తోడు దెంక నాయ్’, మెన, తుమ్
సంగితసు. 6 జలె, తుమ్ దసిస్ మెన తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చక అఁవివ్
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ఉచరిల్సి కెరుక ముకిక్మ్ మెలి రితి, ‘దేముడుక అదికారుమ్ నాయ్’
మెలి రితిజా,జో సంగిలి ఆగన్మారుస్ప కెర అసుస్స్.

7 “తుమ్ ఉపమెనుస్చొ! యెసయాపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
సంగిలి కోడు తుమ్ చితె నిజుమి నెరవెరుస్ప జతయ్.
8ఈంజపెజల్అంక జేఁవ్ చిఒటొతెన్ గవురుమ్ కెర రితకొడొసంగిలే

కి, జోవయించి పేట్ అంక దూరి అసిత్. 9మానుస్ల్ అఁవివ్
ఉచరల్ కొడొక ‘దేముడు సంగిలస’మెన,పెజల్ క సికడ,అంక
ఆరిక జొకరతి.

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు” మెన, యేసు జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సంగిలన్.
మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి

10యేసు జేఁవ్ క దసిస్ సంగ కెర, పాసి తిల పెజల్ క బుకారా కెర,
జోవయింక ఇసి మెన బోదన కెరల్న్. “తుమ్ సూన అరుద్ మ్ కెరన.
11మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ మెలె, చోండి తెడి తెంతొ గెతిసి నెంజె,
గని చోండి తెంతొ బార్ జతిసి. జయియ్ మానుస్క గార్ కెరిసి” మెన
సంగిలన్.

12 యేసు దసిస్ సంగిలి పిమమ్ట్, జోచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర,
“పరిసయుయ్ల్ జా కోడు సూన కోపుమ్ జల మెన జానిస్ గె?” మెన,
యేసుక పుసిల. 13 జలె జో, “వెరి రూకుక కీసి ఉటక్వుల గే, దసిస్,
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ జోక కామ్ క నెంజితొ ఎతిక్
మానుస్క ఉటక్య్ లి రితి గెచచ్వ కెర గెలెదె. 14 జాకయ్, జేఁవ్
సంగితిస్ చి రిసొ తుమ్ చింత గలన నాయ్. జేఁవ్ నంప నెంజ ఆతమ్
గుడిడ్ జా, మానుస్ల్ క వాట్ దెకడుక ఉచరిల్సి. గని గుడిడ్ సుదొ గుడిడ్
సుదల్ కవాట్దెకయ్ లెగిన,జోకిఈంజొ కిగొయితెసేడుల.” మెలన్.

15 జలె, పేతురు యేసుక, “జా టాలిచి అరుద్ మ్ అమ్ క సంగు”
మెనసంగిలన్,చి 16యేసుజోవయింక, “అపెప్ఎదతూమ్కిఅరుద్ మ్
నెంతె అసుస్స్ గే? 17ఈందె, చోండి గలంతిసి కిచొచ్ జలెకి పెటిట్ గెచచ్
కెర,కామ్ క నెంజిలెగిన,బార్జాగెచెచ్దె,మెనతుమ్ క అరుద్ మ్నాయ్
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గె? 18 మానుస్చి చోండి తెంతొ బార్ జతి ఎతిక్ కోడు, మాతుమ్,
జోవయించి పెటిట్తె జెరమ్ కెర బార్ జతయ్. జా కోడు లటట్బొల్ మానుస్క
జయియ్ గార్ కెరెదె, 19 కిచొచ్క మెలె, గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, నరు అతయ్ల్,
లంజెకమొ,చోరు కమొ, అబదుద్ మ్ సాచి,మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి,
దసచ ఎతిక్, మానుస్చి పెటిట్ తెంతొ జెయెదె. 20 దసచయ్మానుస్క
గార్ కెరుల, గని అతొత్ నే దొవన్ తె కతిసి మానుస్క గార్ కెరె నాయ్”
మెనయేసు బోదన కెరల్న్.
వేర దేసిమ్ చి తేర్ బోదచి దువిస్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

21 యేసు ఒతత్ తెంతొ బార్ జా ఉటట్ గెచచ్, తూరు పటున్మ్ చి
సీదోను పటున్మ్ చిపాంతుమ్ తె గెతికయ్, 22ఈందె,జాపాంతుమ్ చ
కనానుచి సెకుమ్ చి తేర్ బోద ఎకిల్ బార్ జా, జోక దసుస్ల్ జా కెర,
“పబువ,దేముడుతెదయ్ లొ,దావీదురానొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొ, కీసుత్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ తుయి. అంచి ఉపిప్రి దయతీ. అంచి దూక
బూతుమ్ దెర అసెస్, చి ఒగగ్ర్ సెమ జతయ్” మెన యేసుక కేకుల్
గలిలి.

23 గని యేసు తుకెల్ తా, జాక ఎకిక్ కోడు కి జబాబ్ సంగె నాయ్.
తెదొడి,జోచసిసుస్ల్జోతెజా కెర, “ఈంజఅమ్ చిపటిట్ జాజా, కేకుల్
గలితయ్, ఇనెన్క తెదవ దేసు”మెన,యేసుక బతిమాలప్జా సంగిల.
24యేసు, “గొవుడు నెంజిల మెండల్ రిత జా అమ్ చి ఇసాయేలుచ
పెజల్ తెయి అంక అబొబ్ తెదయ్ లన్, గని వేర మానుస్ల్ తె నాయ్”
మెలన్. 25యేసు దసిస్మెలె కి,జాతేర్ బోదఅనెన్పాసిజా కెర, సెరున్
సేడ జొకర, “పబు, అంక తోడు కెరు” మెన సంగిలి. 26యేసు జాక
దెక, “*బోదల్ చి అనిన్మ్ గుడడ్ కెర, సూనకూనరుల్ క గల దెంక చెంగిల్
నాయ్”మెనసంగిలన్. 27జాకిచొచ్మెలిమెలె, “నిజుమి,పబు, గని
సూనకూనరుల్ కి జోవయించొఎజొమానిచిబలల్ తెంతొసేడిల్ ఉసొట్ వెంట
కవుల”మెన, సంగిలి. 28జాతేర్ బోద దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్,యేసు

* 15:26 15:26 ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచ ‘బోదల్’ రిత జలయూదుల్ చి రిసొ
సంగితయ్.
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జాక, “అమమ్, తుయి గటిట్ఙ నంపజతసి. తుయి కోర్ ప జలిసి తుక
జరుగ్ జవుస్”మెన,జాక వరుమ్ దిలన్. చి బేగిజాచి దువిసి చెంగిల్
జలి.

29 యేసు ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెచచ్, గలిలయచి సముదుమ్ తెచి
ఒడుడ్ తెచి వటెట్ గెచచ్, ఏక్మెటట్య్వెగ వెసితికయ్, 30ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ మానుస్ల్ జోతె సొటట్ జలసక, అతొత్ చటొట్ నెంజిలసక, గుడిడ్
జలసక, గులల్ జలసక, అనెన్ వేర బాదల్ తిలస ఎతిక్క, కడ ఆన,
జోచి పాసి వెసయ్ తికయ్, యేసు జేఁక చెంగిల్ కెరల్న్. 31 గులల్
మానుస్ల్ లటట్బిల్సి, అతొత్ చటొట్ నెంజిలస చెంగిల్ జలిసి, సొటట్
మానుస్ల్ ఇండిలిసి, గుడిడ్ మానుస్ల్ దెకిలిసి ఒతత్ తిల మానుస్ల్ దెక
కెర, ఆచారిమ్జా, ఇసాయేల్ పెజల్ చొ దేముడుక గవురుమ్ కెరల్.

చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
32జేఁవ్జనాబ్ఎతిక్జిన్యేసుతెన్జామెటట్య్తిరతితతికయ్,

జోచి సిసుస్ల్ క యేసు పాసి బుకారా కెర, “ఈంజేఁవ్ పెజల్ తిరతి
అంచితె అసిత్. జోవయింక అనిన్మ్ కిచొచ్ కి నాయ్, చి జోవయించి
ఉపిప్ర్ ఆఁవ్ కనాక్రుమ్ జతసి. జేఁవ్ నే కతె ఉటట్ గెలెగిన, వటెట్
మొకొమ్ గుంజ సేడుక జయెదె, చి రిసొ జోవయింక చువెవ్ తెదవుక
అంక ఇసుట్ మ్ నాయ్” మెన సంగిలన్. 33 సిసుస్ల్ ఆచారిమ్
జా, జోవయింక “ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ క అనిన్మ్ దెంక మెలె,
జోవయింక సరిపుచుపజతిఅనిన్మ్ఈంజబయిలెఅమ్ క కేనెదొరుక్
జవుల?” మెన సంగిల, చి 34యేసు జోవయింక, “జలె, తుమ్ చితె
కెతిత్ పోడియొ అసిత్?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్ సిసుస్ల్ చజన కెర,
“అమ్ చితె సతుత్ పోడియొ, చి ఇదుదల్ మొసస్ దొనిన్ అసిత్” మెన
సంగితికయ్, 35యేసు పెజల్ ఎతిక్క “వెస”మెనసంగ కెర, 36జేఁవ్
సతుత్ పోడియొచి జేఁవ్మొసస్ నఙన, అతిత్ దెరన, ‘తుయి దా దయ
కెరల్ది’మెలిరితిదేముడు అబొబ్స్ క ఉచర,పోడియొమోడకెర,జోచ
సిసుస్ల్ క వంట దెతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ పెజల్ క జా ఎతిక్ వంట దిల.
37జేఁవ్ పెజల్ఎతిక్జిన్పేట్బెరు కయ్ లిపడొత్ , సేంసిల గండల్ సతుత్
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గంపల్ తె సిసుస్ల్ గుడడ్ బెరయ్ ల. 38తేర్ బోదల్బాలబోదల్ క ములెత్,
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మునుస్బోదల్ కయ్ ల. 39 పడొత్ , జేఁవ్ బెర తిల
జనాబ్ క తెదవదాకెర,దోనితెవెగ,యేసుచిసిసుస్ల్మగదాన్మెంతి
పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

16
యూదుల్ చి వెలిల్ సబతెయేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 8:11-13; లూకా 12:54-56)

1 తెదొడి, పరిసయుయ్ల్ చి సదూద్ కయుయ్లు యేసుతె జా కెర, జోక
పరిచచ్ కెరి రిసొ, “ఆనెల్, తుక పరలోకుమ్ చి అదికారుమ్ అసెస్ మెన
అమ్చినితిరిసొ,అమ్ చిమొకెమ్వెలిల్ కామ్ఏక్ కెరు”మెన,మోసిమ్ క
జోక సంగిల. 2యేసు జోవయింక ఏక్ టాలి సంగిలన్. “సాంజ్ జతి
పొది ఆగాసుమ్ తె మబుబ్ నెంజ పొదుద్ బగుక ఎరన లగితయ్ మెన
దెకిలెగిన, ‘కలిక చెంగిల్ కెరెదె’మెనతుమ్చినితసు. 3పడొత్ ,పెందలె
ఒగగ్ర్ మబుబ్ కెరెల్గిన, ‘వెలొల్ పాని పెటెదె’ మెన చినితసు గెద? జలె
ఆగాసుమ్ కీసి తిలె కీసి కెరెదె గే తుమ్ చినితసు, గని అపెప్ జరుగ్
జత కమొచి అరుద్ మ్ చినుక నెతురుస్. 4 పబుక నిదానుమ్ నెంజ
లంజెబుదిద్ పాపుమ్ బుదిద్ జల తుమ్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్,
రుజుజ్ దెకయ్ త కమొక కోర్ ప జతసు. అంచి అదికారుమ్ దెకయ్ తి
రిసొ, ఎకిక్ ముల కేన్ వేర కామ్ కెర దెంక నెంజె. దేముడుచ కబురుల్
పూరుగ్ మ్ సంగిలొయోనాక జరుగ్ జలిస్ చి రితి జయెదె.”

పండితుల్ చి రిసొయేసు సిసుస్ల్ క జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 8:14-21)

5పడొత్ యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గాడు ఒతత్ల్ తొ జీన ఒడుడ్ తె పాఁవ కెర,
“పోడియొ గట ఆనుక పఁవస్ గెలమ్” మెన సిసుస్ల్ ఏద కెరికయ్,
6యేసు జోవయింక టాలి సంగిత్ రితి ఇసి మెలన్. “తుమ్ దెకన.
పరిసయుయ్ల్ చిసదూద్ కయుయ్ల్ చిపులయ్ తిపీట్ చి రిసొతుమ్జాగర
తెన్ తా” మెన, జోవయింక సంగిలన్. 7 జేఁవ్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
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“కిచొచ్ పోడియొరిసొసంగితయ్? అమ్పోడియొనేఆన్ లి రిసొయి
ఇసెస్ మెలన్.” మెన బమమ్ జా లటట్బనల్.

8యేసు,మాతుమ్,జేఁవ్ఉచరిల్సిజాన కెర, “తొకిక్ నముకుమ్ చ,
తుమ్. తుమ్ చితె పోడియొ నెంజిలిస్ చి రిసొ కిచొచ్క ఉచరన
లటట్బంతసు? 9 తుమ్ అపెప్క అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్ గె? పాఁచ్
పోడియొపాఁచ్ వెయిల్ జిన్ క వంటితికయ్, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిలిసి
బెరయ్ లదు గే? 10సతుత్ పోడియొచెతత్ర్ వెయిల్జిన్ క వంటిత్ కయ్,
కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిలిసి బెరయ్ లదు గే? తుమ్ ఏద కెరుస్ నాయ్
గె? 11 జలె, ఆఁవ్ మాములుమ్ అనిన్మ్ చి రిసొ తుమ్ క సంగుక
నాయ్, మెన కిచొచ్క అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్? పరిసయుయ్ల్ చి,
సదూద్ కయుయ్ల్ చి పులయ్ తి పీట్ చి రితి బోదనచి రిసొ జాగర తెన్
తా”మెనయేసుఅనెన్ సంగిలన్. 12తెదొడి ‘మాములుమ్పులయ్ తి
పీట్ చి రిసొ నాయ్, గని సదూద్ కయుయ్లు చి పరిసయుయ్ల్ సికడిత్సిచి
రిసొ అమ్ క జాగర సంగితయ్’మెన సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరనల్.

మానుస్ల్ అంక కో మెన ఉచరతి గే?
(మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21)

13యేసు సిసుస్ల్ తెన్ ఇండ గెచచ్ సరియపిలిపిప్చిపాంతుమ్ తె
పాఁవ అయ్ లె పొది, “మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్ అంక, కో మెన
పెజల్ సంగితతి?” మెనపుసిల. జేఁవ్ సిసుస్ల్జోక, 14 “సగుమ్ జిన్
తుక ‘బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహాను’ మెంతతి. సగుమ్ జిన్ తుక
‘దేముడుచ కబురుల్ సంగిలొ ఏలీయా జయెదె’ మెంతతి. అనెన్
సగుమ్ జిన్, యిరీమ్యా, నెంజిలె పబుచ కబురుల్ సంగిలొ అనెన్కొల్
జయెదె.” మెన, సిసుస్ల్ సంగిల. 15 యేసు జోవయింక, “జలె,
తూమ్ అంక కో మెన ఉచరసు?” మెన పుసితికయ్, 16 “తుయి
ఎకిక్లొ జీవ్ తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి. జో తెదయ్ లొ కీసుత్ మెలొ
రచిచ్ంచుప కెరొసొతుయి”మెన, సీమోను పేతురు ఒపప్న సంగిలన్.
17యేసు జోక, “ఓ సీమోను, యోహాను మెలొసొచొ పుతుత్ సి, తుక
చెంగిలి. కిచొచ్క మెలె, ఈంజ కోడు తుక కో మానుస్ సికయ్ లిసి
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నెంజె, గని పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్యి జలొ దేముడు తుచి
ఆతమ్తె ఇసి మెన సికడ అసెస్. 18 అనెన్, తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, తుక ‘పేతురు’ మెన నావ్ తిఁయ అసిస్. ‘వెలొల్ పతుత్ ర్’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్. ఈంజ రంగిన్ పతుత్ ర్ తె అంచి సంగుమ్ బందిందె, చి
మొరున్ ఆన్ తసెకివొ కిజేఁవ్ చిఉపిప్రిజీనుక నెతిరి. 19పరలోకుమ్ చి
తాలుముల్ వాడిక కెరుక మెలి రితి, తుక అదికారుమ్ దెతసి. మెలె,
బూలోకుమ్ తె కిచొచ్చి రిసొ ‘పోని’ మెనిసెత్ గే, పరలోకుమ్ తె ‘పోని’
మెనుమ్ దె. అనెన్, కిచొచ్చి రిసొ సెలవ్ దెసెత్ గే, పరలోకుమ్ చి సెలవ్
దెమ్ దె” మెన, యేసు పేతురుక అదికారుమ్ దిలన్. 20 తెదొడి,
“ఆఁవ్, ‘ఎతిక్అదికారుమ్తిలొదేముడుతెదయ్ లొకీసుత్ రచిచ్ంచుప
కెరొసొజెయెదె’మెనకకక్ సంగనాయ్”మెన,యేసు సిసుస్ల్ క గటిట్ఙ
సంగిలన్.
యేసు సెమల్ సేడమొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె
(మారుక్ 8:31–9:1; లూకా 9:22-27)

21 జా దీసి తెంతొ, “ఆఁవ్ యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ కెర,
వెలిల్ సబ కెర వెలెల్ల మానుస్ల్, పూజరుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సతె, చి అతిత్ ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడ మొరుక అసెస్.
గని, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెన యేసు జోచ సిసుస్ల్ క
సంగుక దెరల్న్. 22తెదొడి, పేతురు జోక పకక్య్ కడ నా కెర, “పబు,
దేముడుచి దయక తుక జా పిటట్వుసు! దసిస్చి తుక కెఁయయ్ఁక కి
జరుగ్ జవుస్ నాయ్” మెన, యేసుక గోల కెరల్న్. 23 పేతురు దసిస్
సంగితికయ్, యేసు పసల్ కెర, జోక దెక, “సయ్ తాన్, అంచి పడొత్
గో! అంచి తిలి కామ్ క తుయి అడుడ్ అసిస్స్. దేముడుచి పచెచ్నచి
బుదిద్ ఉచరల్ది నాయ్, గని మానుస్ల్ ఉచరి రగుమ్ ఉచరల్ది” మెన,
పేతురుక సంగిలన్.
నంపజలస నిదానుమ్ తెన్ అంచి పటిట్ బులుక అసెస్

24యేసు పేతురుక దసిస్ సంగ కెర, సిసుస్ల్ ఎతిక్క, “కో నంపజా,
అంచి పటిట్ బులుక ఉచరుల గే, జోచి సొంత ఇసుట్ మ్ ఎతిక్ ముల
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దా, జోచి సొంత సిలువ వయనిల్ రితి జా, అంచి పటిట్ బులుక అసెస్.
25 కిచొచ్క మెలె, జోచి సొంత పానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరన తంక, కో
కోర్ ప జవుల గే, జోచి పానుమ్ పాడ్ జా గెచెచ్దె. గని, అంచి రిసొ
కో జోచి పానుమ్ దెతి రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి
పానుమ్ రచిచ్ంచుప జా జోక దొరుక్ జయెదె. 26ఈంజ లోకుమ్ తె
తిలిసి ఎతిక్ కేన్మానుస్ జవుస్ కలుగు కెరన, జోచి సొంత పానుమ్
పాడ్ కెరనెల్గిన, జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్ లాబుమ్ నాయ్. అనెన్,
కేన్మానుస్చి ఆతమ్ పాడ్ జలెగిన,జోచిపానుమ్ దేముడు తెన్ అనెన్
బెదవంతి రితి కిచొచ్ దిలె సరిపుచుప జయెదె గే?

27 “కిచొచ్క ఈంజ ఎతిక్ ఆఁవ్ సంగితసిమెలె, పడొత్ క ఆఁవ్మానుస్
జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొ,అంచదూతల్తెన్, కచితుమ్అంచొఅబొబ్సి
జలొ దేముడుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్, అనెన్ జెంక అసెస్. ఎతిక్
మానుస్ ఇండిలికొలిద్ జోకసిచచ్ గేబవుమానుమ్గేదెయిందె. 28అనెన్,
తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, ఇనెన్ టీఁవొజా తిలసతె
సగుమ్ జిన్ నేమొరెఅగెగ్,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొఅంచి
రాజిమ్ చి అదికారుమ్ తెన్ డీసిత్సి దెకుల”మెనయేసు సంగిలన్.

17
సిసుస్ల్ చిమొకెమ్యేసు పరలోకుమ్ చిఉజిడిజామారుస్ప జలిసి
(మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-36)

1 అనెన్ సొవువ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు పేతురుక, యాకోబుక చి
యాకోబుచొ బావొస్ జలొయోహానుక పటిట్ కడ దెరన, డోంక్ తిలి ఏక్
మెటట్య్ వెగ కెర, 2జోవయించిమొకెమ్ జోచి రూపుమ్మారుస్ప జా,
జోచిమొకొమ్పొదుద్ రితి తలుక్న ఉజిడ్ జలి, చిజోచపాలల్ఉజిడ్
రితి చోక్ డీసిల.

3 పడొత్ , ఈందె, పూరుగ్ మ్ చ దేముడుచి కబురుల్ సంగిత మోసే చి
ఏలీయా దొగుల యేసు తెన్ లటట్బెత్ తా. జేఁవ్ తీగల్ సిసుస్ల్ క డీసన్
సేడల్. 4జేఁవ్ దొగులపూరుగ్ మ్ చయేసు తెన్ లటట్బెత్ తతికయ్, పేతురు
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యేసుక, “పబు, అమ్ ఇనెన్ తంక చెంగిలి. తుక ఇసుట్ మ్ తిలె,
ఏక్ తుక, ఏక్ మోసేక, ఏక్ ఏలీయాక, మొతుత్ మ్ తినిన్ కుడియల్
బందిందె”మెన సంగిలన్.

5 పేతురు దసిస్ సంగితె తతికయ్, ఈందె, ఉజిడ్ తిలి ఏక్ మబుబ్
జోవయింక డంకి జలన్, చి “ఈందె,ఈంజొఅంచొ పేమతిలొసొంత
పుతుత్ . ఇనెన్చి రిసొ అంక ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్. ఇనెన్చి కోడు
తుమ్ సూన” మెన, జా మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్.
6 సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన పుడొజ్ సేడ ఒగగ్ర్ బియఁ గెల. 7 గని
యేసు జోవయించి పాసి జా కెర, జోవయింక చడ, “ఉటట్ . బియఁ
నాయ్”మెనసంగిలన్. 8జేఁవ్ సిసుస్ల్ అంకివొఉగుడ దెకిలె,యేసు
ఎకిక్లొయిడీసిలన్, అనెన్ కకక్ దెకిత్ నాయ్.

మొర గెలె అనెన్ జీవ్ జతిస్ చి రిసొయేసు అనెన్ సంగిలిసి
9యేసుచి సిసుస్ల్జామెటట్య్తెంతొఉత జెతె తతికయ్, “ఆఁవ్

మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతె ఎద,
ఈంజ తుమ్ క డీసిలిస్ చి రిసొ తుమ్ కకక్ సంగ నాయ్”మెనయేసు
జోవయింక సంగిలన్.

10 తెదొడి జోచ సిసుస్ల్, “కీసుత్ మెలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ నే జెతె
అగెగ్ ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జెంక అసెస్, మెన మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన, యేసుక పుసిల.
11 జో జోవయింక, “ ‘ఏలీయా పూరుగ్ మ్ చొ జా కెర ఎతిక్ తెయార్
కెరుక అసెస్’ మెన పూరుగ్ మ్ దేముడు సంగిలి కోడు నిజుమి, 12 గని
తుమ్ కఆఁవ్ కిచొచ్మెంతసిమెలె,ఈంజొఏలీయాఅగెగ్యిఅయ్ లన్.
అయ్ లె కి, జేఁవ్ జోక చినితి నాయ్, చి జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
రితిజేఁవ్జోక కెరల్. ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకిజోవయింతె
దస సెమల్ సేడిందె” మెనయేసు సంగిలన్. 13జో బాపిత్సుమ్ దెతె
తిలొయోహానుచి రిసొయి ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ రితొసొమెనయేసు
సంగిలన్,మెన సిసుస్ల్ అరుద్ మ్ కెరనల్.
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మోరచ్ సేడెత్ తిలొ బూతుమ్ దెరొల్ నాడుకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-43)

14యేసుచి సిసుస్ల్ జా మెటట్య్ తెంతొ ఉత జా కెర, ఒతత్ బెరిల్
జనాబ్ తె పాఁవితికయ్, ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర, సెరున్ సేడ జొకర,
15 “బాబు, అంచొ పుతుత్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తీ. జోమోరచ్ జబుబ్
తెన్ఒగగ్ర్బాదసేడెత్ తతత్య్. జోకెఁయఁకతెఁయఁకఆగితెనెంజిలెగడెడ్
సేడుక అసెస్. 16తుచ సిసుస్ల్ తె జోక కడ ఆనల్య్, గని జోక చెంగిల్
కెరుక జేఁవ్ నెతిరల్” మెన సంగిలన్. 17యేసు, “నముకుమ్ నెంజిలి
వెరి బుదిద్చి కాలుమ్ చ, తుమ్. తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక?
కెతిత్ దీసల్ తుమ్ క ఆఁవ్ ఓరుస్ప జంక? అలెల్,జోనాడుక అంచితె కడ
ఆన”మెన,సంగిలన్. 18జోనాడుక కడఆన్ తికయ్,యేసుజోకదెరిల్
బూతుమ్ క గోల కెరికయ్, జా బూతుమ్ జోక ముల దా, ఉటట్ గెలన్.
గెలి వెంటనె,జోనాడు చెంగిల్ జలన్.

19 పడొత్ , అనెన్ కో నెంతె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఆమ్
కిచొచ్కజాబూతుమ్ కఉదడుక నెతిరల్మ్?” మెనపుసిల, 20చియేసు
జోవయింక, “తుమ్తొకిక్ నంపతిలిరిసొ,తుమ్ కసొరుస్గిడడ్చి ఎదిలి
నముకుమ్ తిలెగిన, ఈంజ మెటట్క జవుస్ దెక ‘ఇనెన్ తెంతొ ముల
దా, ఒతత్ల్ తొ గో’ మెలె బేగి గెచెచ్దె. తుమ్ కిచొచ్ నంపజలెకి, జయియ్
జెయిమ్ జయెదె, మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి 21 *గని
ఎకిక్ చువెవ్ తా పారద్న కెరెల్కయ్ ఇసిచిక ఉదడుక జయెదె.”, మెన
యేసు సంగిలన్.

22పడొత్ , జేఁవ్ గలిలయపాంతుమ్ తె బెద బులెత్ తతికయ్. యేసు
సిసుస్ల్ క దెక, “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక మానుస్ల్ చి
అతిత్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర దెవుల, 23చి అంక జేఁవ్మారుల. మారెల్
కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెన, యేసు అనెన్ సంగిలి రిసొ,
సిసుస్ల్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జల.

* 17:21 17:21 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె 21 కోడు తయె
నాయ్.
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దెంక తిలి పనున్చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 9:30-32; లూకా 9:43-45)

24 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె పాఁవిలి పొది, దేముడుచి
గుడితె దెతి చెతత్ర్ వెండుల్ చి †పనున్ నఙితస పేతురుతె జా కెర,
“తుమ్ క బోదన కెరొసొ ఈంజ చెతత్ర్ వెండుల్ చి పనున్ దెయెదె గే
నాయ్?” మెనపుసిల, చి “దెయెదె”మెలన్.

25జో పేతురు గెరి జా కెర, నే లటట్బెత్ అగెగ్, యేసు జా సంగతి జానిల్
రిసొ, “ఓ సీమోను, తుయి కిచొచ్ ఉచరసి? ఈంజ లోకుమ్ చ రానలు
కచితె పనున్ నఙుల? సొంత పుతత్రుస్ల్ తె గే, వేర మానుస్ల్ తె గె?”
మెనపుసిలన్, 26చిపేతురు “వేరమానుస్ల్ తె”మెంతికయ్,యేసు,
“దసిస్ జలె, పుతత్రుస్ల్ తె సంగుక నాయ్. 27 గని, దేముడుచి గుడిక
ఈంజ పనున్ నఙితసక అనామ్నుమ్ నే కెరి రిసొ, తుయిసముదుమ్ తె
గెచచ్,గాలుమ్ గలు. తొలితొ దెరున్ సేడొత్ మొసొస్క దెర,జోమొసొస్చి
చోండి చిర దెకిలె, ఒతత్ ఏక్ అటుట్ వెండుల్ చి విలువచి కాసు డీసెదె. జా
దెరజాకెర,తుచిరిసొకిఅంచిరిసొకిజోవయింకదేసు”మెన,యేసు
పేతురుక సంగిలన్.

18
పరలోకుమ్ తె కో వెలొల్ జయెదె గే
(మారుక్ 9:33-37; లూకా 9:46-48)

1జా పొదుల్ తె, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె కో వెలొల్ జయెదె?” మెనపుసితికయ్, 2జో ఏక్ బాలబోదక
జోచి పాసి బుకారా కెర, జోవయించి నెడిమి టీఁవొ కెర, 3 ఇసి
మెలన్. “తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ బుదిద్
మారుస్ప కెరనబాలబోదల్రితగవురుమ్నేఉచరంతి రితిజలెకయ్,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక తెరితె, జయె నాయ్. 4 జాకయ్,
ఈంజొ బోదచి రితి కో దాక్ కెరన తయెదె గే, జొయియ్ పరలోకుమ్ చి
† 17:24 17:24 ‘పనున్’మెలె, సిసుట్ చి రితి జయెదె. ఈంజ పనున్ జలె, విసెస్క్ వెరుస్ల్ చి
జలి తెంతొ ఎతిక్ యూదుడు వెరెస్క్ క వెరెస్క్ క దేముడుచి గుడిచి రిసొ చెతత్ర్ వెండుల్ దెంక
తిలిసి.



మతత్యి 18:5 lxvii మతత్యి 18:10

రాజిమ్ తె వెలొల్ జయెదె. 5అనెన్ *ఇసబాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు,
కో †అంచినావ్తెన్మరియాదకెరుల గే,అంకయిమరియాదకెరిల్ రితి
జవుల. 6గని అంక నంపజల ఇసబాలబోదల్ జల రితసతె ఎకిక్లొక
కి, కో ‡పాపుమ్ కెరవుల గే, జోవయించి టొటయ్ తిరేవ్లి రితొ వెలొల్
పతుత్ రు ఒడొవ దా,జోక సముదుమ్ తె బుడడ్వ గెలుక చెంగిలి.

7 “అయొయ్! §పాపుమ్ కెరయ్ తిస్ చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ క
కసుట్ మ్! *పాపుమ్ కెరయ్ తిసి కచితుమ్ జెయెదె, గని కచి అతిత్
దస అలల్ర్ జవుల గే, 8 అయొయ్! జాచి రిసొ, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ
ఆతు జలెకు,చాటు జలెకు,జోక †పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన,జోచిఆతు
జవుస్,జోచిచాటు జవుస్, కండ గెల వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క
మెలె, దొనిన్ అతొత్ దొనిన్ చటొట్ తెన్ కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె గలి జతి
కంట, ఆతు జలెకు, చాటు జలెకు నెంజ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక తుమ్ క చెంగిలి. 9 అనెన్, తుమ్ చితె ఎకిక్లొచి అంకి జవుస్
తుమ్ క ‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, అనెన్ జా అంకి జోతె తెంతొ కడ
వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్ అంకివొ తెన్ వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి తెన్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక తుమ్ క చెంగిలి.
నంపజతసక దేముడు విలువ దెకితిసి

10“ఈంజేఁవ్బాలబోదల్ రితసతెఎకిక్లొక కి నిసాక్రుమ్నేదెకితి
రితి దెకన. కిచొచ్క మెలె, ఇనెన్క రకిత దూతల్ కెఁయఁక తెఁయఁక

* 18:5 18:5 ఇస బాలబోదల్ తె మెలె, బాలబోదల్ కయ్ ఇసి మెనుక జయెదె, నెంజిలె
నంపజా బాలబోదల్ రిత జా దాక్ కెరనల్సక కి ఇసి మెనుక జయెదె. దొనిన్ అరద్ల్ కి కెరనుక
జయెదె. † 18:5 18:5 నెంజిలె 5. మొతుత్ మ్: అనెన్ జో అంక నంపజలి రిసొ, ఇస
బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె.
‡ 18:6 18:6 నెంజిలె జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే, § 18:7 18:7 నెంజిలె,
‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిస్ చి రిసొ’. * 18:7 18:7 నెంజిలె ‘నముకుమ్ పిటట్య్ తిసి’.
† 18:8 18:8పాపుమ్…రిసొ,నెంజిలె ‘నముకుమ్పిటట్య్ తిరితిజలెగిన,జాదీసితెంతొ
అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
‡ 18:9 18:9పాపుమ్…రిసొ, నెంజిలె ‘నముకుమ్పిటట్య్ తిరితిజలెగిన,జోదీసితెంతొ
అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొ’ చి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్చిమొకొమ్ దెకితె తవులమెన ఆఁవ్ తుమ్ క
కచితుమ్ సంగితసి. 11 §కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ కిచొచ్క అయ్ లయ్, మెలె, జోవయించి ఆతమ్క నెస గెల
మానుస్ల్ క రచిచ్ంచుప కెరుక అయ్ లయ్.
నెస గెలిమెండపిలల్చి రిసొచిటాలి

12 “అలెల్, తుమ్ కిచొచ్ ఉచరసు? ఏక్ మానుస్క పుంజెక్ మెండల్
తిలె,జోవయింతెఎకిక్ పిటట్ తిలెగిన, ఏక్ తకుపుంజెక్మెండల్ క ఒతత్
డొంగె ముల దా కెర, జా పిటట్ గెచచ్ తిలి మెండక చజుక గెచెచ్ నాయ్
గె? 13అనెన్ జేఁవ్ కెఁయ నే నాసిల ఏక్ తకు పుంజెక్ మెండల్ చి రిసొ
సంతోసుమ్ జతి కంట, ఈంజ*నాస గెలి మెండక చజిలె, డీసిలె, జో
గొవుడు ఒగగ్ర్ సరద్సంతోసుమ్ జయెదెమెన, తుమ్ క కచితుమ్ ఆఁవ్
సంగితసి. 14దసిస్ కి,ఈంజేఁవ్బోదల్ఎకిక్లొ కినాసెనుమ్ తె గెచుచ్క
పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్స్ క ఇసుట్ మ్ నాయ్.

15 “తుమ్ చితె బావొ ఎకిక్లొక అనెన్కొల్ పాపుమ్ కెర తిలెగిన, జో
జా పాపుమ్ నే కెరొల్సొ పాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్ కెర, అనెన్ కో నెంతె,
జో కెరిల్ పాపుమ్ జోకయ్ సంగుక అసెస్. జోపాపుమ్ కెరొల్సొ జా కోడు
సూనెల్గిన, నిజుమి, పాపుమ్ కెరల్య్ మెన, ఒపప్న సంగిలెగిన, జోక
అనెన్ బెదవన తసెత్. 16 గని, జో నే సూనెల్గిన, జా తగుచి రిసొ తుమ్
లటట్బిత్స్ చి రిసొదొగుల తీగల్ సాచిజతి రితి,అనెన్కొల్ క గే అనెన్ దొగులక
గే కడన, జో పాపుమ్ కెరొల్సొతె గెచచ్, సంగ. 17జో తీగల్చి కోడు నే
సూనెల్గిన, అంక నంపజలస మొతుత్ మ్ బెద సబ కెరిస్ తె జా తగు
సూనవ. జో జా సంగుమ్ సబ కెరిల్స్ చి కోడు కి నే సూనెల్గిన, జోక
తుమ్ చితె నే బెదవంతె, బార్ కెర, దసిస్, యూదుల్ నెంజిలసక కి
సిసుత్ నఙితసక కి యూదుల్ కీసి బెదవంతి నాయ్ గే, దసిస్ దెక సిచచ్
కెర. 18తుమ్ నంపజలస బెద ఈంజ లోకుమ్ తె సబ కెర కిచొచ్ రుజుజ్

§ 18:11 18:11 గీకు బాస తెన్ ఈంజ ఎతిక్ తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 11
నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్. * 18:13 18:13 పిట గెలి
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సంగితె గే, జాకయ్ పరలోకుమ్ తిలి అమ్ చి అదికారుమ్ దెతసుమ్,
మెన నిజుమితుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

19 “పడొత్ , తుమ్ క అనెన్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె
తుమ్ చితె కో కో, ఎకిక్ దొగులయి జలెకి, మెనుస్తె ఎకిక్ రితి ఉచర,
కిచొచ్చి రిసొ పారద్న కెరె గే, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ తుమ్ చి
రిసొ జాక జరుగ్ కెరెదె. 20 కిచొచ్క మెలె, దొగుల తీగల్ అంచి నావ్ తెన్
కేనెఎకిక్తెతవులగే,ఒతత్ జోవయించినెడిమిఆఁవ్తయిందె”మెన,
యేసు సంగిలన్.

మానుస్ల్ క కెతిత్ సుటుల్ చెమించుప కెరుక గే
21తెదొడి పేతురు పురె జా కెర, యేసుక, “పబు, కేన్ జవుస్బావొ

అంక కెతిత్ సుటుల్ పాపుమ్ కెరిసి, ఆఁవ్ జోక చెమించుప కెరుక? సతుత్
సుటుల్ ఎద గే?” మెన,పుసిలన్. 22యేసుజోక, “సతుత్ సుటుల్ నాయ్.
తిని విసొ సత సుటుల్ ఎదక.” మెలన్.

ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ చెమించుప కెర
23 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదితస ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ

చెమించుప కెరిస్ చి రిసొ కిచొచ్ టాలి సంగుక జయెదె మెలె, జోచ
గొతిత్ సుదల్ దెంక తిలి డబుబ్ల్ ఏక్ రానొ నఙనుక దెరొల్ . 24 నఙనుక
దెరిల్ పొది, ఈందె, జోక దెసుస్ వెయి వెండుల్ దెంక తిలొ ఎకిక్లొక
బుకారికయ్, జమానుల్ జోక జో రానొతె కడ ఆనల్. 25 జా రునుమ్
తీరుస్ప కెరుకమెనజోమానుస్తె కిచొచ్ నెంజిలిరిసొ,జోచొఎజొమాని,
‘జోక కి జోచి తేరిస్క కి, జోచ బోదల్ క కి, జోక కలుగు జలిసి ఎతిక్ కి
విక గెల కెర, రునుమ్ తీరుస్ప కెరవడ’ మెన, జమానుల్ క సంగిలన్.
26జలె, రునుమ్ జలొజోగొతిత్ సుదొ సెరున్ సేడ,జొకర,బాబు,అంచి
ఉపిప్రి దయ తిఁయ, దొరత్ రకుక్. జా రునుమ్ ఎతిక్ ఆఁవ్ తీరుస్ప
కెరిందె” మెన, బతిమాలప్ జా సంగితికయ్, 27జో రానొ జోచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్జా,జోకముల కెర,జోచి రునుమ్ చెమించుప కెరల్న్.
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28 “గని, జో దసిస్ బార్ జా కెర, జోచి జతచ గొతి మానుస్ల్ తె
ఎకిక్లొ జోక దొన్ పుంజొ †వెండుల్ దెంక తిలొసొక దసుస్ల్ జా, జోచి
పీకతె దెర, ‘తుయి అంక దెంక తిలిసి అంక దే’ మెన సంగిలన్.
29జోచిజతచొజోగొతిత్ సుదొ సెరున్ సేడ,జొకరజొకర, ‘అంచిఉపిప్రి
దయ తిఁయ దొరత్ రకుక్. తుక దా గెలిందె’ మెన, బతిమాలప్ జా
సంగిలే కి, 30జో నే ఒపప్న్ తె, జో అనెన్కొల్ దెంక తిలిసి దా గెలెత్ ఎద
జోక జేల్ తె గలయ్ లన్.

31 “తెదొడి, ఈంజొ కనాక్రుమ్ నే దెకిలొ గొతిత్ సుదొచి ఒతత్చ గొతిత్
సుదల్ జా జరుగ్ జలిసి దెక కెర, ఒగగ్ర్ బాద సేడ, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
జోచొ ఎజొమానిక సంగిల. 32 తెదొడి, జో ఎజొమాని, జో కనాక్రుమ్
నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక బుకారా కెర, జోక, ‘తుయి, గరొచ్ గొతిత్ సుదొ,
తుయిఅంక బతిమాలప్ జాజొకరల్ది, చి తుచి ఎదివాట్ తిలి రునుమ్
పెట గెలయ్. 33ఆఁవ్ తుక చెమించుప కెరిల్ రితి, తుయితుచొ జతచొ
గొతిత్ సుదొక చెమించుప కెరుక తిలి నాయ్ గె?’ మెన, జోక సంగ కెర,
34జో గొతిత్ సుదొ రునుమ్ జలిసి ఎతిక్ దెతె ఎద, సిచచ్ల్ కెరసతె జో
జేలి తంక మెనజోచొ ఎజొమానిసొరప్ కెర దిలన్.

35 “జలె, తుమ్ తె కో తుమ్ చొ బావొ జలొ అనెన్కొల్ క పెటిట్ ఎతిక్
చెమించుప నే కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ అబొబ్ కచితుమ్ జో
మానుస్క సిచచ్ దెయెదె”మెనయేసు బుదిద్ సంగిలన్.

19
1యేసు ఈంజేఁవ్ కొడొ సంగ కేడయ్ లి పడొత్ , గలిలయపాంతుమ్

తెంతొ ముల దా, యూదయ పదేసిమ్ తెచియోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ
పకక్ ఉటట్ అయ్ లన్. 2 ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోచి పటిట్ జెతికయ్,
జోవయించ జబుబ్లు ఒతత్ చెంగిల్ కెరల్న్.

పెండిల్ జలసముల ములి జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి

† 18:28 18:28 దినారి
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3 పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ యేసుక పరిచచ్ కెర, తెరెల్ నింద కెరుక
మెన, జోతె అయ్ ల, అనెన్, “కేన్ చి రిసొ జలెకు మునుస్బోద జోచి
తేరిస్క ములుక నాయిమ్ గె?” మెన,పుసిల, చియేసు జోవయింక,
4“ఈంజలోకుమ్జెరమ్య్ లిపొదితెంతొ,మునుస్బోదతేర్ బోదమెన,

జెరిమ్లొసొ జేఁక జెరమ్య్ లొ.
5ఇసికయిమునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా,జోచి తేరిస్ తెన్

బెద తంక అసెస్, అనెన్ జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జా తవుల
మెన జెరమ్య్ లొసొ సంగిలన్

మెన సదు కెరుస్ నాయ్ గె? 6 జలె, జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ జీవ్ జా
అసిత్. జాచి రిసొ, దేముడు పెండిల్తె కకక్ జత కెరవ తయెదె గే, కేన్
మానుస్ ములవుక జయె నాయ్.” మెన యేసు సంగిలన్. 7 జేఁవ్
పరిసయుయ్ల్యేసుక “జలె, ‘ములదెతిపుసత్కుమ్రెగడ్ దిలెగినముల
దెంక జయెదె’ మెన మోసే పూరుగ్ మ్ చొ కిచొచ్క ఆడ దిలన్?” మెన,
సంగిల. 8యేసు జోవయింక, “తుమ్ రాడ్ జీవ్ చమానుస్ల్ చి రిసొ
‘తుమ్ చ తేరిద్వొక ముల దెంక జయెదె’ మెన మోసే సెలవ్ దిలన్,
గని మానుస్ల్ క జెరుమ్య్ లి కెరిల్ మొదొల్ తెంతొ దసిస్ తయె నాయ్.
9 ఆఁవ్ కిచొచ్ మెన తుమ్ క సంగితసి మెలె, జా లంజె జలి రిసొ
పిటట్వ, కో జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్ జయెదె గే,
లంజె వంసుమ్ చొ జతయ్,మెన గటిట్ఙ సంగితసి”మెన,జోవయింక
సంగిలన్.

పెండిల్ నే జతిస్ చి రిసొ సిసుస్ల్ ఉచర పుసిలిసి
10 ఈంజ కోడు సూన కెర, యేసుచ సిసుస్ల్ జోక “తెరిన్మునుస్

చి నెడిమి ఇసి తిలెగిన, పెండిల్ నే జలెగిన చెంగిల్.” మెన యేసుక
సంగిల, 11చియేసుజోవయింక, “దేముడుజాసెకిదిలెకయ్,నెంజిలె
కో కి జా కోడు ఓరుస్ప జంక నెతిరి. 12ఈందె, జెరుమ్న్ తెంతొ గొడుడ్
జలస తవుల, మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ క గొడుడ్ జతి రితి కెరల్, పడొత్
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి సేవ ఎకిక్ మెనుస్ తెన్ కెరి రిసొ, సగుమ్ జిన్
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కి గొడుడ్ రిత జా తవుల. జలె, తుమ్ ఉచరిల్ రితి తంక కో తెరుల గే,
దసేస్ తతుత్ .” మెన సంగిలన్.

యేసు బాలబోదల్ క చడ వరుమ్ దిలిసి
13 పడొత్ , యేసు జోవయింక చడ పారద్న కెరుక మెన, సగుమ్ జిన్

జోవయించ బాలబోదల్ క జోతె కడ ఆనల్. 14 జలె, జేఁవ్ బోదల్ క కడ
ఆనల్ మానుస్ల్ కయేసుచసిసుస్ల్ “పోన”మెనగోల కెరల్. గని,యేసు,
“జోవయింక అడుడ్ కెర నాయ్. బోదల్ అంచితె జెతు. కిచొచ్క మెలె,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ ఇస సుదల్ చియి” మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
15జేఁవ్ బోదల్ క బోడి చడ కెర ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెలన్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి బెదుక గేయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 10:17-31; లూకా 18:18-30)

16 పడొత్ , ఈందె, ఉబెడొ ఎకిక్లొ యేసుతె జా కెర, “గురుబాబు,
జొఒర. ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట
అంక దొరుక్ జంక మెలె, ఆఁవ్ కిచొచ్ చెంగిల్ కామ్ కెరెల్ జయెదె?”
మెన పుసిలన్. 17యేసు జోక, “కేన్ చెంగిల్ చి మెన కిచొచ్క అంక
తుయి పుసితసి? చెంగిల్ తిలొసొ ఎకిక్లొయి. అనెన్ కోయి నాయ్.
పరలోకుమ్ తెజితివాటకావలెమెలె, దేముడుచఆగన్ల్ రితి కెరెతా”
మెన సంగిలన్. 18జో ఉబెడొ, “కేన్ కేన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక?” మెన
యేసుక పుసిలన్, చియేసు,
“నరు అతయ్ కెరు నాయ్,
లంజెకమొ కెరు నాయ్,
కిచొచ్ చోరు నాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగు నాయ్,
19అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితెతా,
అనెన్, తుకక్ తుయి కీసి పేమ కెరంతసి గే దసిస్, వేర సుదల్ క కి పేమ

కెరె తా”
మెనసంగిలన్. 20జోమానుస్యేసుక, “ఇసచఎతిక్ఆఁవ్నిదానుమ్
కెర దెకన్ తసి. గని కిచొచ్గె పిటట్ అసెస్ మెన అంక అజజ్ . అనెన్ కిచొచ్
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పిటట్ అసెస్?” మెన పుసిలన్, చి యేసు జోక, “తుయి పూరి జంక
ఆస తిలెగిన, గో, చి 21తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక కెర, బీద సుదల్ క దేసు,
చి పరలోకుమ్ తె తుక ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్, అంచి తెన్ బెద,
అంచి పటిట్ జే!” మెలన్. 22 గని, జో ఉబెడొ ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి
రిసొ, యేసు దసిస్ సంగితికయ్, దుకుమ్ జా మొకొమ్ ఇదిలిసి కెర
ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్
23 తెదొడి యేసు జోచి సిసుస్ల్ క, “ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్

సంగితసి మెలె, సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్.
24 అనెన్, దస సొమాస్రుల్ దేముడుచి జా రాజిమ్ తె బెదితి కంట,
సూజిబొరొ వాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ , మెన తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి”
మెన సంగిలన్.

25 సిసుస్ల్ ఈంజ కోడు సూన కెర, ఆచారిమ్ జా, “దసిస్ జలె, కో
రచిచ్ంచుపజంకజయెదె?” మెన,సంగితికయ్, 26యేసుజోవయింక
దెక, “మానుస్ల్ కెరక్ నెతిత్రిల్సి, గని ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక కి దేముడుక సెకి
అసెస్.” మెన సంగిలన్. 27 పేతురు, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా
తుచి పటిట్ బులితసుమ్, చి రిసొ అమ్ కయి కిచొచ్ దొరుక్ జయెదె?”
మెన పుసిలన్. 28యేసు జోవయింక ఇసి మెలన్, “తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ క నొవర్ చెంగిల్ కెరె
పొదిక, ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఎతిక్క ఏలుప కెరి రిసొ,
అంచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి సింగాసనుమ్ తె వెసితె పొదిక, అంక
నంపజా తుమ్ బారజిన్, బార సిఙాసనల్ తె వెస, ఇసాయేలుల్ చ
బార సెకుమ్ లుచక అంచి తెడి తుమ్ తీరుప్ కెరె. 29 అనెన్, అంచి
నావ్ చి రిసొ గెరల్ జలెకు, అనొన్బావొక జలెకు, బయిబేనిక జలెకు,
అబొబ్స్ క జలెకు, అయయ్స్ క జలెకు,బోదల్ క జలెకు, బుఁయి జలెకు,
జో ముల తయెదె గే, జోక దసచ పుంజెక్ వంతుల్ దొరుక్ జయెదె,
అనెన్, పరలోకుమ్ తె గెచచ్ కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ తా జివుల.
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30ఈంజ అగెగ్ జలమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్ పడొత్ జవుల, పడొత్ జలస అగెగ్
జవుల.”

20
దాచతోటచొ ఎజొమానిచి దయచి రిసొటాలి

1 “పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తెమానుస్ల్ క బెదయ్ తొసొచి దయ కీసి
మెలె,ఎజొమానిఎకిక్లొచిదయచిరితిజయెదె. జోజోచిదాచతోటతె
కామ్ కెరవుక మెన, కూలి మానుస్ల్ క బుకారి రిసొ, పెందలె బార్ జా
కెర, 2ఏక్దీసిచికామ్ కఏక్ఒండిమెదెద్న్ చికూలి *డబుబ్ల్దెయిందె”
మెన, జేఁవ్ కూలి మానుస్ల్ చి మొకెమ్ ఒపప్న సంగ తా, దాచ తోటతె
జేఁవ్ కామ్ కెరి రిసొజోవయింక తెదయ్ లొ.

3 “పిమమ్ట్, పాసి పాసి నొవువ్ గంటల్ క, జో ఎజొమాని, సంతవీది
గెచచ్ కెర, కామ్ నెంజ ఆరి టీఁవొ జా తిలస్ క సగుమ్ జిన్ ఒతత్ తిలిసి
దెక కెర, 4తూమ్కిఅంచిదాచతోటతెగెచచ్,కామ్కెర,చిసరిపుచుప
జతి కూలిడబుబ్ల్ తుమ్ క దెయిందె”మెన,జోవయింక సంగితికయ్,
జేఁవ్ జోచి కామ్ తె గెల. 5అనెన్, పాసి పాసి బార గంటల్ మెదెద్నె కి,
తినిన్ గంటల్ క కి,జావీదెజో ఎజొమాని గెచచ్ కెర, అనెన్ దసిస్ కెరల్న్.

6 “ఒతత్ తెంతొ, పాఁచ్ గంటల్ సంజె, జా వీదె అనెన్ గెచచ్ కెర,
అనెన్ సగుమ్ జిన్ దసిస్ ఒతత్ టీఁవొ జా తతికయ్, తుమ్ ఒండి మెదెద్నె
కిచొచ్క దసిస్, కామ్ నే కెరె కిచొచ్క టీఁవొ జా అసుస్స్?” మెన
పుసితికయ్, 7జేఁవ్, “కోఅమ్ క కూలి కెరయ్ తినాయ్”మెనసంగిల.
సంగితికయ్,జోఎజొమాని, “జలె,తూమ్ కిఅంచిదాచతోటతె గెచచ్
కామ్ కెర”మెన,జోవయింక కి తెదయ్ లన్.

8 “సాంజ్ జతికయ్, జో దాచ తోటచొ ఎజొమాని జోచొ గెర్ చి
డబుబ్ల్ దెకితొ మానుస్క, ‘జేఁవ్ కూలి కెరల్సక బుకారా కెర, పడొత్
అయ్ లసకతెంతొతొలితొఅయ్ లసక ఎద, ఎతిక్క ఆఁవ్ సంగిలి కూలి
డబుబ్ల్ దేసు’ మెన, జోక సంగిలన్. 9జాచి రిసొ, పాఁచ్ గంటల్

* 20:2 20:2 ఏక్ దీసిచి కామ్ క కూలి ఏక్ దేనారము ఇసాయేలు దేసిమ్ చదా అసిత్
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సంజె జా కెర గడియయ్కామ్ కెరల్సక కి, ఒండిమెదెద్న్ చి ఎదిలి కూలి
డబుబ్ల్ దిలన్. 10జేఁవ్ ఆలిస్మ్ అయ్ లసక తెదిద్లి దిలి రిసొ, జేఁవ్
అగెగ్ అయ్ లస, ‘అమ్ క ఒగగ్ర్ దెయెదె’ మెన ఉచరల్. ఎతిక్జిన్ క
ఎకిక్ రితి ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి డబుబ్ల్ దొరుక్ జలి. 11జాచి రిసొ,
జేఁవ్ అగెగ్ అయ్ లస జా కూలి డబుబ్ల్ నఙన, ‘పెందలె తెంతొ సాంజ్
ఎద ఒపప్డ్ క కెదిద్ సెమ జా, అమ్ కామ్ కెరల్మ్. 12 జేఁవ్ ఎకిక్ గంట
కెరల్సక అమ్ చితెన్ సమానుమ్దిలది’మెనగోస లటట్బ, ఎజొమానిక
సంగిల. 13ఈంజొ ఎజొమానిజోవయింతె ఎకిక్లొక, ‘నేసత్మ్†, ఆఁవ్
తుమ్ క అనాయ్యిమ్ కెరుక నాయ్. తుయి ఏక్ ఒండి మెదెద్న్ చి కూలి
డబుబ్ల్ నఙనుక ఒపప్నల్ది. 14అలెల్, తుయి ఒపప్సిల్సి నఙన గో’మెన
సంగ కెర, పడొత్ అయ్ లొ ఎకిక్లొక దెకవ, జో తొలితొ అయ్ లొసొక
అనెన్, ‘తుక దిలి రితి,ఈంజొపడొత్ అయ్ లొసొక కి దెంక అంక ఇసుట్ మ్
జలి. 15 అంచి సొంత ఆసిత్ అంచి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి వంట దెంక
నెంజె గే? అంచి సరద్క జోవయింక దరుమ్మ్ తెన్ దిలి రిసొతుమ్ క గోస
గే?’ మెన, జో ఎజొమాని సంగిలొ మెన యేసు సంగ కెర, 16 అనెన్,
జలె, తొలితొ బెదిలస పడొత్ బెదిలస జవుల. పడొత్ బెదిలస తొలితొ
బెదిలస జవుల”,మెన సంగిలన్.
యేసుమొర అనెన్ జింక తిలిస్ చి రిసొ అనెన్క్ సుటుట్ సంగిలిసి
(మారుక్ 10:32-34; లూకా 18:31-34)

17యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచుచ్క మెన బార్ జా, ఇండ
గెతె తిలి పొది, వటెట్ గెతసతె తెంతొ జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ క పాసి
బుకారాన, ఇసి మెలన్. 18 “ఈందె,యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్. ఒతత్
కిచొచ్ జయెదె మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక, మానుస్
దెరెల్, వెలెల్ల మానుస్ల్ పూజరుల్ తె చిమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్సతె దెరున్ సేడిందె, చి జేఁవ్ అంక మొరి సిచచ్ వయడ కెర,
19అంక కొంకడిత్ రిసొ, అంక కొరడ్ల్ తెన్ పెటితి రిసొ, అంక సిలువతె
టీఁవొ కెర మారి రిసొ, అమ్ చ యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ చి అతిత్
† 20:13 20:13మింత
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అంక సొరప్ కెర దెవుల. గని తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెన
సంగిలన్.
అయయ్సిజాచి దొగుల పుతత్రుస్లుచి రిసొ కోర్ ప జలి

20 తెదొడి యేసుచ సిసుస్ల్ జల జెబెదయిచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ చి
అయయ్సి, జేఁవ్ పుతత్రుస్ల్ తెన్ యేసుతె జా కెర, సెరున్ సేడ జొకర,
“ఏక్ వరుమ్ దే” మెన, సంగితికయ్, 21యేసు జాక, “తుయి కిచొచ్
కోర్ ప జతసి?” మెన పుసిలన్, చి ఈంజ, “తుచి రాజిమ్ తె అంచ
పుతత్రుల్ దొగుల, తుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ, డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెస
తతి రితి ఆడ దేసు” మెన సంగిలి. 22 చి యేసు, “తుమ్ కిచొచ్
పుసితసు గే, తుమ్ నేనుస్. అంచి గినన్తె బెద పితి రితి, ఆఁవ్ సేడుక
తిలి దుకుమ్ తె బెదుక ఓరుస్ప జంక తెరుస్ గే?” మెన సంగితికయ్,
జేఁవ్ “అమ్ తెరుమ్ దే” మెలె. 23 దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, యేసు,
“ఆఁవ్ పితి గినన్చితుమ్పిసెత్, గనిఅంచిఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొ,అంచి
డెబి పకక్ అనెన్కొల్ తుమ్ వెసుక మెన సెలవ్ దెంక అంచి అతిత్ నాయ్.
పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ కకక్ కకక్ సెలవ్ దా తయెదె
గే, జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెలన్. 24 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్
ఎతిక్చి కంటవెలెల్లమానుస్ల్ జంకఉచరిల్స్ చిరిసొసేంసిలదెసుస్జిన్
సిసుస్ల్ జా ఎతిక్ సూన కెర,జోవయించి ఉపిప్రి ఒగగ్ర్ కోపుమ్ జల.
సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి

25 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా కెర,
“యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ జోవయించి తెడి తిల వెలెల్ల
మానుస్ల్, సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క జాడుల్ వయడిల్ రితి,
జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి మెన తుమ్ జానుస్. 26 గని
తుమ్ చితె దసిస్ తంక జయెనాయ్. తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక ఉచరెదె
గే, జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ కెరొసొ రితొ జా తంక. 27 తుమ్ చితె కో
ముకిక్మ్ జంక ఉచరెదె గే, జో తుమ్ చొ గొతిమానుస్ రితొ జా తంక.
28దసిస్,ఆఁవ్మానుస్జాజెరుమ్న్ అయ్ లొసొకిమానుస్ల్ చిఅతిత్ సేవ
కెరవడనుక నాయ్, గనిమానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్ అయ్ లయ్.
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మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ నెతొవ గెలిత్
రిసొయిమొర అంచి పానుమ్ దెంక అసెస్చి రిసొ ఈంజ లోకుమ్ తె
అయ్ లయ్”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
దొగుల గుడిడ్ జలసకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మారుక్ 10:46-52; లూకా 18:35-43)

29 పడొత్ , యేసుచి సిసుస్ల్ యెరికో పటున్మ్ తెంతొ బార్ జా,
యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతె తిలి పొది, ఒగగ్ర్ జిన్ పెజల్ జోచి పటిట్
గెతె తిల. 30 జలె, ఈందె, వాట్ సొడి దొగుల గుడిడ్ మానుస్ల్ వెస
తిల. యేసు జా వాట్ జెతయ్ మెన సూన తా, “ఓ యేసుపబు,
దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ, చెంగిల్ కెరు!” మెన, బతిమాలప్ జా కేక్ గల.

31 తిల జనాబ్, జలె, “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరెల్ కి, జేఁవ్ గుడిడ్
మానుస్ల్ అనెన్, “పబు,దావీదు రానొచిసెకుమ్ తెజెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, అమ్ చి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ చెంగిల్ కెరు!” మెన,
అగెగ్చి కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలిత్కయ్, 32యేసు టీఁవొ కెర, జోవయింక
బుకారా కెర, “ఆఁవ్తుమ్ క కిచొచ్ కెరుకమెనతుమ్ఉచరసు?” మెన
పుసిలన్. 33 జేఁవ్ జోక, “అమ్ చ అంకివొ దెకితి రితి కెరు” మెన
సంగిల. 34జేఁవ్ చిఉపిప్ర్యేసు కనాక్రుమ్జా,జోవయించఅంకివొ
చడిలన్. చడిలి బేగి,జోవయించఅంకివొ టేంట డీసిల,చిజేఁవ్జోచి
పటిట్ గెల.

21
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ పాఁవిలిసి
(మారుక్ 11:1-11; లూకా 19:28-38;యోహా 12:12-19)

1పడొత్ ,యేసుఇసిఇండజాయెరూసలేమ్పటున్మ్ చిపాసిజాకెర,
*ఒలీవ మెలి మెటట్చి పాసి తిలి బేతప్గే మెలి గఁవివ్ అయ్ లి పొది,
జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక, 2 “తుమ్ చి మొకెమ్ తిలి గఁవివ్ గెచచ్ పెస,
* 21:1 21:1 ఒతత్ ఒలీవ పండుల్ రూకుల్ తవుల చి ఇసి నావ్ తయెదె.
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చి బేగి, ఒతత్ బంద తిలి ఏక్ గాడెద్చి, జాచి తెన్ తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్
తుమ్ క డీసుల. జోవయింక యిప కెర, అంచితె ఉదడ ఆన. 3 కో
జలెకు తుమ్ క కిచొచ్ జలెకు సంగిలెగిన, ‘ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్అసెస్’
మెన సంగ. సంగిలె, బేగి జోమానుస్ జేఁవ్ గాడెద్ల్ క తెదయెదె” మెన
సంగిలన్.

4 పూరుగ్ మ్ దేముడు జోచి కబుర్ సంగిలొ అతిత్ సంగిలి కోడు
నెరవెరుస్ప జంక మెన,ఈంజ జరుగ్ జలి.
5 “తుమ్ చొ సేంతుమ్ తిలొ రానొ గాడెద్ పిలల్తె వెగ జెతయ్, మెన

దేముడు నిసాన †సీయోనుపటున్మ్ తెచపెజల్ కసాటప్ కెర”
మెన, రెగిడిల్ కోడు.

6జలె, జేఁవ్ దొగుల సిసుస్ల్ గెచచ్, యేసు జోవయింక సంగిలి రితి
కెర, 7జాగాడెద్క చి,జాచొపిలల్కఉదడఆన,జోచిసిసుస్ల్జోవయించ
దుపప్టుల్ జా పిలల్చి ఉపిప్ర్ గలిత్కయ్, యేసు వెగ వెసిలన్. 8 అనెన్,
ఒతత్ బెరల్ జనాబ్ తెఒగగ్ర్ జిన్జోవయించదుపప్టుల్ వటెట్ అంతిరల్. అనెన్
సగుమ్ జిన్ రూక్ చమటట్ల్ రొడడ్ల్ కండ కెర వటెట్ అంతిరల్. 9అంత కెర,
జోవయించిపురెతొ గెతె తిలస కి పడొత్ గెతె తిలస కి, “దావీదు రానొచి
సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ అమ్ చొ ‡రచిచ్ంచుప కెరొసొక §జొఒర, జొఒర!
దేముడు పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్, ఓసనన్! ఎతిక్చి కంట
ఉపిప్ర్ చిటాన్ తె తిలొసొక ఓసనన్!” మెన, కేకుల్ గలెత్ తిల.

10 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె పాఁవితికయ్, పటున్మ్ చ
ఎతిక్జిన్ “ఈంజొ కో?” మెన, బమమ్ జతికయ్. 11 ఒతత్ జో
తెన్ అయ్ ల పెజల్ కిచొచ్ మెల మెలె, “దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొ,
† 21:5 21:5 ‘సీయోను’మెలె,యెరూసలేమ్పటున్మ్ కఅనెన్క్నావ్జయెదె. ‡ 21:9
21:9 ‘రచిచ్ంచుప కెరొసొ’మెన జేఁవ్ సంగిలె, ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి రాజిమ్ క ఏలుప
కెర జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ జోవయించ ఈంజ లోకుమ్ చ బాదల్ తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరెదెమెనజేఁవ్పెజల్ఒగగ్ర్ జిన్ఉచరల్. జోచిరాజిమ్ముకిక్మ్ కఆతమ్ రగుమ్ చి
జయెదె మెన అరుద్ మ్ కెరంతి నాయ్. § 21:9 21:9 జోవయించి బాస తెన్ ‘జొఒర,
జొఒర!’ మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‘ఓసనన్!’ మెన కేక్ గలెత్ తిల.
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గలిలయ పాంతుమ్ చి నజరేతు గఁవివ్చొ, యేసు ఈంజొ” మెన
సంగిల.
దేముడుచి గుడితెసామనుల్ వికితస గటకయేసు ఉదడిల్సి
(మారుక్ 11:15-19; లూకా 19:45-48;యోహా 2:13-22)

12 తెదొడి యేసు *దేముడుచి గుడితె పెస కెర, ఒతత్, సామనుల్
వికితస, గెంతసఎతిక్జిన్ కఉదడ కెర,డబుబ్ల్పలట్య్ తసచ,బలల్ల్
చి పారవ్ పిటట్ల్ వికితసచ, బలల్ల్ సేడవ దా.
13 “ ‘అంచి గేరు పారద్న కెరి గేరు జా అసెస్. దసిస్ తవుస్’
మెన రెగడ్ అసెస్, గని తుమ్ కీసి కెర అసుస్స్ మెలె, ఈంజ దేముడుచి
గేరుక, చోరుల్ జితొ రితొ గేరు జతి రితి తుమ్మారుస్ప కెర అసుస్స్”
మెన సంగిలన్.

14 తెదొడి, గుడిడ్ మానుస్ల్, సొటట్ మానుస్ల్ దేముడుచి గుడితె
యేసుతె అయ్ ల, చి జోవయింక చెంగిల్ కెరల్న్. 15 గని, వెలెల్ల
పూజరుల్ ,మోసేతెన్దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి,యేసు కెరల్ కమొ
దెక, పడొత్ , “దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ అమ్ చొ రచిచ్ంచుప
కెరొసొ, తుక జెయియ్, జెయియ్!” మెన, దేముడుచి గుడితె బోదల్
యేసుక కేకుల్ గలెత్ తిలిసి దెక, కోపుమ్ జల.

16 కోపుమ్ జా, యేసుక, “ఈంజేఁవ్ సంగిలిసి తుయి సూన్ తసి
గె?” మెనపుసిల, చియేసు జోవయింక, “సూన్ తసి. ఈందె,
బాలబోదల్ చి కొవ్ న బోదల్ చి చోండివాట్ గవురుమ్ ఆననల్ది”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్ కోడు తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్ నాయ్
గే? మెన, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క సంగ కెర, 17జోవయింక ముల దా
కెర, జా పటున్మ్ తె తెంతొ బార్ జా, బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్, ఒతత్ నిద
తిలన్.
* 21:12 21:12 అరిప్తుమ్ దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె, జోవయింక ఆకమించుప
కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక, జోవయించి డబుబ్ల్ పలట్వన,
దేముడుచి గుడితెకామ్ క జెతికయ్రగుమ్డబుబ్ల్ కయ్పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె డబుబ్ల్
కి దేముడుచి గుడిక దెంక జయెదె.
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పండుల్ నే దెరొల్ రూకుక జరుగ్ జలిసి
(మారుక్ 11:12-14,20-24)

18 అనెన్క్ దీసి పెందలె, యేసు యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె అనెన్
జెతె తతికయ్, జోక చూ కెరల్న్. 19 తెదొడి వాట్ సొడి తిలొ ఏక్
†అంజూరుమ్రూకుకదెక కెర, రూక్ చిపాసిగెలె,జారూక్ తె‡అకుక్డుల్
పిటట్వ అనెన్ కిచొచ్ కి నాయ్. జాకయ్, జో రూకుక దెక, “అపెప్ తెంతొ
తుచితె కెఁయయ్ఁక కికాయల్దెరునాయ్”మెనసంగిలన్,చిజారూకు
బేగి సుకక్ గెలి.

పారద్న కెరిస్ చి రిసొయేసు బోదన కెరిల్సి
20యేసుచ సిసుస్ల్ జా జరుగ్ జలిసి దెక బమమ్ జా, “ఈంజ రూకు

కీసి జా బేగి సుకక్ గెలి గె?” మెన లటట్బంతికయ్, 21 యేసు,
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసిమెలె, తుమ్ నంపజా ఎదిలి
అనామ్నుమ్ కి నే జతె నంపజలెగిన, ఈంజొ చెటొట్ క జరుగ్ జలి రితి
తూమ్ కి వెలొల్ కమొ కెరె. గని అనెన్,ఈంజమెటట్క జలెకు దెక, ఉటిక్
జా, సముదుమ్ తె గలి జామెన సంగిలెగిన, దసిస్ జరుగ్ జయెదెమెన
తుమ్ కనిజుమిఆఁవ్సంగితసి. 22మెలె,తుమ్పారద్న కెరెపొదికిచొచ్
నఙితె గే, జా దొరుక్ జలి మెన నంపజలెగిన, తుమ్ నఙిలిసి నే పిటెత్
తుమ్ క దొరుక్ జయెదె.” మెన,యేసు సంగిలన్.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరల్
(మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-8)

23 యేసు దేముడుచి గుడితె పాఁవ కెర బోదన కెరె తతికయ్,
వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి కెర
కమొ కెరుక, తుయి ఇనెన్ బోదన కెరుక తుక కిచొచ్ అదికారుమ్ అసెస్?
కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక పుసిల. 24 యేసు
జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ కయ్ ఏక్ కోడు పుసిందె. ఈంజ కోడుక
† 21:19 21:19 అంజూరుమ్ రూక్ చ కాయల్ బొడడ్ పండుల్ రిత జవుల. ‡ 21:19
21:19 రూకు చెంగిలొచొ జలె, అకడ్ల్ దెరెల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక.
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తుమ్ జబాబ్ సంగిలెగిన, ఆఁవ్ కిచొచ్ అదికారుమ్ క ఇసి కెరసి గే,
తుమ్ క సంగిందె. 25యోహానుబాపిత్సుమ్ దెతె తిలిస్ చి అదికారుమ్
కేనె తెంతొ చి? పరలోకుమ్ తెంతొ చి గే, మానుస్ తెంతొ చి గె?” మెన
పుసిలన్. జలె, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్
తెన్ లటట్బన, ‘పరలోకుమ్ తెంతొ చి’మెన అమ్ సంగిలెగిన,ఈంజొ
‘దసిస్ జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక నంప కెరుస్ నాయ్?’ మెన అమ్ క
సంగెదె. 26 గని, ‘మానుస్ తెంతొ చి’ మెన అమ్ సంగిలెగిన, జనాబ్
కిచొచ్ మెనుల గే బితసుమ్. కిచొచ్క మెలె, యోహానుక ‘దేముడుచి
కబుర్ సంగిలొసొ జయెదె’ మెన ఎతిక్జిన్ నంపజతతి మెన వెలెల్ల
మానుస్ల్ జోవయింక జెఁవివ్ ఉచరన, “అమ్ నేనుమ్” మెన జబాబ్
సంగిల. 27 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు “జలె,
కిచొచ్ అదికారుమ్ తెఆఁవ్ఈంజేఁవ్ కమొఆఁవ్ కెరసి గే,తుమ్ క సంగి
నాయ్”మెన సంగిలన్.
దొగుల పుతత్రుల్ చి రిసొ సంగిలిటాలి

28 ఒతత్ తెంతొ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు అనెన్ ఇసి మెలన్. “ఏక్
టాలిఉచర. ఏక్మానుస్క దొగులపుతత్రుస్లు తిల. అబొబ్సిజో వెలొల్
పుతుత్ స్ క ‘ఓపూతుత్ ,తుయిఆజిగెచచ్,అమ్ చిదాచతోటతెకామ్కెరు
మెన’ మెలన్. 29జోపుతుత్ సి ‘నెసి’ మెన జబాబ్ సంగిలొ, గని పడొత్
తపుప్ ఒపప్న దుకుమ్ జా బుదిద్ ఆననా, జా కామ్ తె గెలన్. 30 పడొత్
జో అబొబ్సి అనెన్కొల్ పుతుత్ స్ తెజా కెర,తొలితొచొక సంగిలి రితి, ఇనెన్క
కి సంగిలన్, చి ‘గెచిచ్ందె, బ’మెలన్. గని గెచెచ్ నాయ్.

31 “జలె, ఈంజేఁవ్ దొగులతె కో అబొబ్స్ చి కోడు రితి కెరొల్సొ
జయెదె?” మెన, యేసు జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క పుసితికయ్, జేఁవ్
“తొలితొచొ” మెన సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఈంజ దేసిమ్ చ తుమ్ నిసాక్రుమ్
దెకితసిసుత్ నఙితస కి లంజె కమొచతేర్ బోదల్ కితుమ్ చి కంటసులుల్
తెన్ దేముడుచిరాజిమ్ తెబెదుల. 32 కిచొచ్కమెలె,యోహాను సతిత్మ్
వాట్ ఇండ, సతిత్మ్వాట్ దెకయ్ తి రిసొతుమ్ చితె అయ్ లె కి, తుమ్
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జోక నంపజసు నాయ్. గని, సిసుత్ నఙితస కి లంజె కమొచ కి జోక
నంపజల. జలె, జేఁవ్ నంపజా చెంగిల్ జలిసి తుమ్ దెకిలెకి, తుమ్
కెర పాపల్ క విసారుమ్ జసు నాయ్, చియోహానుచి కోడు నంపజసు
నాయ్.” మెన రుజుజ్ సంగిలన్.

దాచతోటచొ గుతత్ మానుస్ల్ చిటాలి
(మారుక్ 12:1-12; లూకా 20:9-19)

33పిమమ్ట్యేసు, “అనెన్క్ టాలి సంగిందె. సూన, ఏక్ ఎజొమాని
తిలన్. జోదాచతోటరోవడ కెర,జాతోటసుటుట్ నంత కోట గలవ కెర,
ఒతత్ దాచ రసుస్మ్ కడవనుక వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర, తోట రకితి
గోపురుమ్ బందవ కెర, రకితసక నిసాన, జోవయింక జా తోట గుతత్
దా కెర, వేర దేసిమ్ఉటట్ గెలన్.

34 “పండుల్ చి పంటొ లాయితి సమయుమ్ జెతికయ్, జోచి వాట
నఙన్ తి రిసొ, తోట రకితసతె జోచ గొతిత్ సుదల్ క, జో ఎజొమాని
తెదయ్ లొ. 35 గుతత్ నఙిలస, ఒతత్ రక తిలస జో ఎజొమానిచ గొతి
మానుస్ల్ తె ఎకిక్లొక దెర పెటల్, అనెన్కొల్ క మార గెల, అనెన్కొల్ క పతల్
గల పెటల్ . 36 జేఁవ్ రకితస దసిస్ కెరికయ్, జో ఎజొమాని అగెగ్చి
కంట ఒగగ్ర్ జిన్ వేర గొతిత్ సుదల్ క తెదయ్ లన్, గని జేఁవ్ తోట రకితస
ఇనెన్యింక కి దసిస్ అలల్ర్ కెరల్.

37 “పడొత్ , జో ఎజొమాని కిచొచ్ కెరల్న్ మెలె, ‘అంచొ పూతుత్ క
తెదయ్ లెగిన, జోక మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’ మెన, పుతుత్ స్ క జేఁవ్
గరచ్ రకితసతె తెదయ్ లన్. 38 జేఁవ్ జో ఎజొమానిచొ పుతుత్ స్ క దెక
కెర, ‘ఇనెన్కయిఅబొబ్స్ చిదనుమ్ కలుగు జయెదె,అలెల్, ఇనెన్కమార
కెర, ఇనెన్క జెతి దనుమ్ అమ్ క కడనుమ.’ మెన ఉచర, 39 జోక
దెర కెర, దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర మారల్. 40 జలె, జా తోటచొ
ఎజొమానిఅయ్ లె, గుతత్ నఙిలస, జేఁవ్ రకితసక కిచొచ్ కెరెదె?” మెన
యేసు పుసిలన్. 41 జో ఎజొమాని, “జేఁవ్ గారచ్ సుదల్ క మార,
పంటొ లాయితె పొదిక జోచి వాట జోక నిదానుమ్ తెన్ దెతు మెన,
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వేరమానుస్ల్ క నిసాన,జోవయింకయిజాతోట రకుక గుతత్ దెయెదె”
మెన జబాబ్ దిల.

42 జలె, యేసు జోవయింక, “దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి కెఁయ
సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
‘గేర్ బందిత సుదల్ కామ్ క నే జయె మెన పకక్య్ పెలవ దిలి

పతుత్ ర్ మెన ఉచరెల్ కి,జొయియ్ పతుత్ రు బోడిపతుత్ రు జయెదె.
పబుయి సొంతయ్ ఇసి జరుగ్ కెరొల్ . జో ఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్
దెకిలె ఆచారిమ్ జతయి!’

మెన రెగిడిల్ కోడు. 43 దేముడుచి రాజిమ్ క దెకితి కామ్ తుమ్ చితె
తెంతొ కడ కెర,జోచిరాజిమ్తెన్ బెదితి పలితుమ్ దెర పెజల్ చి అతిత్
దెయెదెమెన తుమ్ క కచితుమ్ సంగితసి.

44 §“పడొత్ , ఈంజొ ముకిక్మ్ జలొ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి కో సేడుల,
బదద్ల్ జా గెచుచ్ల, గని కచి ఉపిప్రి పతుత్ రు సేడెదె గే, జోక బీడవ
గెలెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక దెరుక కోర్ ప జలిసి

45 వెలెల్ల పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ జో సంగిల టాలివొ సూన కెర,
“అమ్ చి రిసొయిసంగితయ్”మెనఅరుద్ మ్ కెరన, 46యేసుక దెరుక
మెన ఉచరల్. గని జనాబ్ జోక దేముడు తెదయ్ లొ కబుర్ సంగితొసొ
మెన ఉచరిల్ రిసొ, జోవయింక బియఁ కెర, జాపొదిజోక దెరుక ముల
దిల.

22
పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొచిటాలి
(లూకా 14:15-24)

1అనెన్క్టాలి కెర,యేసు జేఁవ్ కోపుమ్జలవెలెల్లమానుస్ల్ క ఇసి
సంగిలన్ 2“పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదుక బుకారిల్సి కీసిమెలె,జోచొ
పుతుత్ స్ చి రిసొ పెండిల్ విందు దిలొ ఎకిక్లొ రానొ కెరిల్స్ చి రితి జయెదె.

§ 21:44 21:44 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44
నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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3జా పెండిల్ విందుతె బుకారల్సక కడ ఆన్ తి రిసొ, జో రానొ జోచ గొతిత్
సుదల్ క తెదయ్ లన్. గని, జేఁవ్ బుకారల్స జెంక నెసిల. 4జాకయ్,
జోరానొ, ‘ఈందె, అంచి విందు తెయార్ కెర అసిస్. బెయిలల్ క, బేడు
జలసొముమ్ల్ క కండఅసిస్. ఎతిక్ తెయార్ కెరఅసిస్. విందు కంకజా’
మెన బుకారల్సక అనెన్ సంగ” మెన, వేర గొతిత్ సుదల్ క జో రానొ అనెన్
సంగ తెదయ్ లన్. 5జేఁవ్ బుకారల్స జోమానుస్ బుకారిల్స్ కమరియాద
నే దెకితె, జోవయింతె ఎకిక్లొ జోచి బుఁయితె గెలొ, అనెన్కొల్ జోచి
బియాయ్ర్ తె ఉటట్ గెలొ. 6అనెన్, సేఁస్ ల సుదల్,జోరానొచ కబుర్ గెల
గొతిత్ సుదల్ క దెర కెర,జోక నిసాక్రుమ్ కెర,మార గెల. 7జాచి రిసొ,
జో రానొ కోపుమ్ జా, జోచ జమానుల్ క తెదవ దా, జేఁవ్ అతయ్ కెరల్సక
మొరి సిచచ్ దిలొ, చిజోవయించి పటున్మ్ క ఆగి లంబడ డయవడొల్ .

8 “తెదొడిజోరానొ గొతిత్ సుదల్ ఇసిమెన సంగిలన్. ‘పెండిల్ విందు
తెయార్ కెర అసిస్, గని బుకారల్స ఈంజ విందుతె జెంక తగుప జలస్
నెంజి. 9జాచి రిసొ, వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, తుమ్ క డిసత్స ఎతిక్క పెండిల్
విందుతెజామెన,తుమ్బుకారా.’ మెన,జోచగొతిత్ సుదల్ క జోరానొ
తెదయ్ లన్. 10 జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్ వీదుల్ తె గెచచ్ కెర, ఒతత్ డీసిల
మానుస్ల్ ఎతిక్క విందుతె బుకారా ఆనల్, చిజా పెండిల్ బడిడ్తె బెరల్.

11“పడొత్ జోరానొ, ‘పెండిల్ బడిడ్తెవెసిలసకదెకిన్ దె’మెన,జాపెండిల్
బడిడ్చి తెడి జా కెర, ఒతత్ పెండిల్ పాలల్ నే గలనొల్ ఎకిక్లొక దెక కెర,
12 ‘ఓ *నేసత్మ్, తుయి పెండిల్ పాలల్ నెంజితె ఇనెన్ కీసి అయ్ లది?’
మెన, జో రానొ సంగితికయ్, జో మానుస్ బియఁ గెచచ్, తుకెల్ తిలన్.
13తెదొడిరానొ, ‘ఇనెన్క చటొట్ అతొత్ బంద కెర, ఇనెన్క బయిలెఅందర్ చి
కంటఅందర్ తెగలదాస. ఒతత్ గెతసఏడఏడ,దంతొచపిప్లెత్ తవుల’
మెన,జోచ గొతిత్ సుదల్ క రానొ సంగిలన్. 14పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె
బెదుక బుకారల్స ఒగగ్ర్ జిన్గనినిసానజలసతొకిక్జిన్జవుల.” మెన
సంగిలన్.
* 22:12 22:12మింత
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యేసుక కొడొతె అడజ్వుక మెనమానుస్ల్ క జోతె తెదయ్ లిసి
(మారుక్ 12:13-17; లూకా 20:20-26)

15తెదొడిపరిసయుయ్ల్, కొడొతెయేసుక అడజ్వుకమెన, 16హేరోదు
పచెచ్న జతస తెన్ పరిసయుయ్ల్ జోచ సొంత సిసుస్ల్ క కి యేసుతె
తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ యేసుక, “గురుబాబు, తుయి సతిత్మ్ చొ మెన
జానుమ్. మొకమాటుమ్ నే దెకితె, వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల
గే నే బితె, దేముడు దెకయ్ లి వాట్ చి రిసొ సతిత్మ్ తెన్ బోదన కెరసి
మెన జానుమ్” మెన, పులయ్ తి రితి సంగ, అనెన్, 17 “జలె, రోమ్
దేసిమ్ చొ సర్ రానొక అమ్ †సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గే నాయ్ గే?
తూయి కీసి ఉచరసి? తుయి అమ్ క సంగు” మెన, పరిసయుయ్ల్
తెదయ్ లసయేసుక పుసిల.

18 గని యేసు జోవయించి పెటిట్చి విసుస్మ్ జాన, “ఉపమెనుస్చొ
మానుస్ల్, తుమ్. అంక కిచొచ్క పరిచచ్ కెరసు? 19 అలెల్, జా సిసుత్
దెతిడబుబ్ల్ చికాసు ఏక్అంక దెకవ”మెన,జోవయింకసంగితికయ్,
జేఁవ్ జోక ఏక్ వెండి కాసు దెకయ్ ల. 20 యేసు “ఈందె, ఇనెన్
కచి పోలిక, కచి నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక పుసిలన్, 21 చి
జేఁవ్, “ సర్ రానొచి” మెంతికయ్, యేసు జోవయింక, “ సర్ క
దెతిసి సర్ క, దేముడుక దెతిసి దేముడుకయ్ దెంక అసెస్” మెన,
జోవయింక సంగిలన్.

22జోచికోడు సూనఆచారిమ్జా, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ తెదయ్ ల
మానుస్ల్యేసుక ముల దా, ఉటట్ గెల.

సదూద్ కయుయ్లుయేసుక పరిచచ్ కెరుక అయ్ లిసి
(మారుక్ 12:18-27; లూకా 20:27-40)

23 ‘మొరగెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె,అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచుచ్క
నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు జా దీసి యేసుతె జా
కెర, 24 “ఓ గురుబాబు,
† 22:17 22:17జా సిసుత్ మెలె, రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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ఎకిక్లొ బోదల్ నెంజితె మొర గెలెగిన, జోచొ బావొసి జో అనొన్స్ చి
తేరిస్క పెండిల్ జా, జోచొ అనొన్స్ చి నావ్ తెన్ బోదల్ పాయ
దెంక అసెస్,

మెన, మోసే పూరుగ్ మ్ చ సంగిలన్. 25 జలె, అమ్ చి తెన్ సతుత్ జిన్
బావుడుల్ తిల. వెలొల్ పెండిల్ జా మొర గెలన్. ఇనెన్క బోదల్
నెంజిలి రిసొ, ఇనెన్చి పటిట్ జెరిమ్లొ బావొస్ క ఈంజ తేరిస్ పెండిల్ కెరనిల్.
26తొలుస్ర్ తెంతొ కరవ్డ్ చొ ఎద, వరస్ తెన్ వెలొల్ చి తేరిస్క దసిస్ పెండిల్
జరుగ్ కెరన మొర గెల. 27 ఎతిక్ మొర గెలి పడొత్ , ఈంజ తేర్ బోద కి
మొర గెలి. 28 జలె, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతె పొదిక, ఈంజేఁవ్
సతుత్ జిన్ తె కకక్ ఈంజ తేరిస్ జా తయెదె? ఈంజేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్
తెన్ ఇనెన్క పెండిల్ జా తిల గెద?” మెనయేసుక పుసిల.

29 గని, యేసు జేఁవ్ క, “తుమ్ దేముడుచి కొడొ నేన అసుస్స్.
కిచొచ్క మెలె, దేముడుచి కొడొతె రెగడ్య్ లి తుమ్ సదు కెరెల్ కి, ఒతత్
తిలిసి అరుద్ మ్ కెరనుస్ నాయ్, చిజోదేముడు కెరయ్ త కమొదెకిలెకి,
జోచి అదికారుమ్, సెకి, కెదిద్ గే చినుస్ నాయ్. 30మెలె, మొర గెచచ్
అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె, పెండిల్వొ నే జతె, మానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్
తవుల. 31పడొత్ , ‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’మెనఉచర, తుమ్
అనామ్నుమ్ తెన్ అసుస్స్. జలె, దేముడు తుమ్ క సొంత సంగిలిసి
సదు కెరుస్ నాయ్ గె? మొరజీవుజాఉటిట్తి రిసొ,
‘ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి’,
మెన, దేముడు సంగిలి కోడు. 32 జలె, జేఁవ్ పూరుగ్ ల్ మొర తిలె కి,
జోవయింకజోదేముడుజాతాకామ్ క జెతయ్జలె,అనెన్క్లోకుమ్ తె
గెచచ్ జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్. రితిమొర గెలసక నాయ్, గని
జీవ్ తిలసకయ్ జో దేముడు.” మెన, యేసు జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ క
సంగిలన్. 33 పెజల్, జలె, జో బోదన కెరిల్స్ చి రిసొ సూన కెర,
ఆచారిమ్ జల.
పరిసయుయ్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
(మారుక్ 12:28-34; లూకా 10:25-28)
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34 ‘యేసు సదూద్ కయుయ్లు చి చోండి ముదొద్ కెర దిలొ’ మెన
పరిసయుయ్ల్ సూన కెర, యేసుతె బెద అయ్ ల, 35 చి జోవయింతె
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఎకిక్లొ యేసుక పరిచచ్
కెరుక మెన, ఏక్ కోడు పుసిలన్. 36 “గురుబాబు, ఒండి మోసే
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు దిలి ‡ఆగన్ల్ తెన్ కేన్ ఆగన్ తొలితొచి
ముకిక్మ్ చి?” 37యేసు జోక,
“తుమ్ చొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి §పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి

ఒండి ఆతమ్ తెన్, ఒండిమెనుస్ తెన్ ఎకిక్ పేమ కెరె తంక.
38ఎతిక్ ఆగన్ల్ తె ఈంజ తొలితొ చి, ముకిక్మ్ చి. 39అనెన్, ‘తుమ్ క
తుమీకెదిద్ పేమకెరంతసు గే,తుచిపకక్ సుదొక కితెదిద్ పేమకెరెతంక’
మెన, అనెన్క్ ఆగన్ ముకిక్మ్. 40మోసేపూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు
రెగడ్య్ లఆగన్ల్ఎతిక్క కి,దేముడుచ కబురుల్ సంగిలససంగులఎతిక్
కోడు కి, ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్ ఆదారుమ్ జా అసిత్” మెన, యేసు
సంగిలన్.

41పరిసయుయ్ల్ ఎతిక్యేసుచి సుటుట్ నంత బెర తతికయ్,యేసు
జోవయింక ఏక్ కోడ్ పుసిలన్. 42 “రచిచ్ంచుప కెరొసొ జతొ కీసుత్ చి
రిసొ తుమ్ కిచొచ్ మెన ఉచరసు? జో కచొచ్ పుతుత్ సి జయెదె?”
మెనపుసితికయ్, జేఁవ్ జోక, “దావీదు రానొచొపుతుత్ సి, జోవయించి
సెకుమ్ చొ” మెలన్. 43 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు జోవయింక,
“దసిస్ జలె, కీసుత్ దావీదుక పుతుత్ సి జలెగిన, దేముడుచి సుదిద్
తిలి ఆతమ్ సికయ్ తికయ్, దావీదు రానొ కిచొచ్క కీసుత్ క ‘పబు’ మెన
సంగిలన్. కిచొచ్ కోడుతె దసిస్ సంగిలన్మెలె;
44 ‘తుచవిరోదుమ్సుదల్ క తుయిసుఁదితి రితిఆఁవ్ కెరె ఎద,అంచి

ఉజెతొ పకక్య్ తుయి పెస తా’ మెన, పబు అంచొ పబుక
సంగిలన్.”

‡ 22:36 22:36 తెలుగు బిల్ తె ధరమ్శాసమ్ మెలె, మోసేచి అతిత్ దేముడు రగడ్య్ లి
ఆగన్ల్మెనఅమ్జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎతిక్ బిల్ తెఅగేచిపాఁచ్పుసత్కుమ్ తె రెగడ్య్జా
అసెస్. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి పమానుమ్ తె మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ మెన రగడ్వ అసెస్. § 22:37 22:37 పేట్ తెన్
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45దసిస్దావీదురానొ కీసుత్ క ‘పబు’మెనసంగితయ్జలె,జోకీసుత్ కీసి
జాజోక పుతుత్ సి జయెదె? ఉచరమెనయేసు జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ క
సంగితికయ్, 46కో కిఅనెన్క్ కోడ్సంగుక నెతిరల్. అనెన్,జాదీసితెంతొ,
జోవయింతె కో కియేసుక ఎకిక్ కోడు కి పుసుక దయిరిమ్తిలెనాయ్.

23
పెజల్ క సిసుస్ల్ కయేసు జాగర సంగిలిసి
(మారుక్ 12:38-40; లూకా 11:37-52; 20:45-47)

1తెదొడియేసుజాదేముడుచి గుడితెబెరల్ పెజల్ క కిజోచసిసుస్ల్ క
కి ఇసి మెలన్. 2 “మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి
పరిసయుయ్ల్మోసేపూరుగ్ మ్ చొచిపీటతెవెసిలి రితిజాపెజల్ కమోసే
తెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడుకఅదికారుమ్అసెస్. 3జాకయ్,జేఁవ్
తుమ్ క సికయ్ తిసి ఎతిక్ కెర, గని, జోవయించ కమొ రితి తుమ్ కెర
నాయ్. జేఁవ్, ఇసి కెర, దసిస్ కెర, మెన సంగితిసి జేఁవ్ సొంత కెరి
నాయ్. 4పిమమ్ట్, కూలిమానుస్ల్ కసావుకరుల్ కీసి కందివయితిజాడు
వయడులగే,దసిస్ఈంజేఁవ్వెలెల్లమానుస్ల్,ఒగగ్ర్ఆగన్ల్ రితి కెరుక
అసెస్ మెన, పెజల్ క జాడు వయడిత్ రితి కెరతి. గని, జేఁవ్ వయడత్
జాడుల్ రిత కమొసులక్న కెరి రిసొజేఁవ్ చి కిడిఊంటి కి నేతెన్జవుస్
కదుల్ ప కెరి నాయ్, పెజల్ క కనాక్రుమ్ జతి నాయ్. 5జోవయించ
కమొ కిచొచ్ బుదిద్ తెన్ కెరతి మెలె, అమ్ కెరంతి పునిన్మ్ మానుస్ల్
మెనుస్తు మెన, దేముడుచ ఆగన్ల్ రెగడ్ రచచ్ల్ రిత బంద, రూందు
వెలొల్ కెర, నిరెడ్ బందంతతి, చి జోవయించ పాలల్ చ జులప్ల్ దీగు
కెరతి. 6 పడొత్ , విందుల్ తె ముకిక్మ్ టానుల్ క కోర్ ప జతతి. అనెన్,
జోవయించ సబ గెరలె కి ముకిక్మ్ చ వెసిత పీటల్ కడన్ తతి. 7పడొత్
సంతవీదులె,మానుస్ల్ఎతిక్అమ్ కజొకరుమెనకోర్ పజతతి. పడొత్ ,
మానుస్ల్ జోక ‘గురుబాబు’ మెన జొకరుక కి కోర్ ప జతతి” మెన
యేసు సంగిలన్.
యేసు సంగిలి బోదన



మతత్యి 23:8 lxxxix మతత్యి 23:15

8 “తూమ్, జలె, తుమ్ తె కకక్ ‘గురుబాబు’ మెననాయ్. తుమ్ క
ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ గురుబాబు రితొ జా అసెస్, చి తుమ్ ఎతిక్జిన్
ఎకిక్ జతి రితబావుడుల్ జా అసుస్స్. 9అనెన్,ఈంజలోకుమ్ తెచ కకక్
కి ‘దేముడు జలొ అబొబ్’మెలి రితి నావ్ తియనాయ్. కిచొచ్క మెలె,
ఎకిక్లొయి తుమ్ చొ అబొబ్సి జలొ దేముడు, పరలోకుమ్ తె తిలొసొ.
10 అనెన్, తుమ్ తె కకక్ ‘గురు’ మెనుక పోన. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ క
కీసుత్ ఎకిక్లొయి గురు జా అసెస్. 11అనెన్, తుమ్ చితె కో వెలొల్ జయెదె
గే, జో తుమ్ క గొతిత్ సుదొ జా సేవ కెరుస్. 12 కో జోవయింక జెఁవివ్
గవురుమ్ కెరంతి రితి జవుల గే, జేఁవ్ దాక్ జవుల, చి కో జోవయింక
జెఁవివ్ దాక్ కెరనుల గే, వెలెల్ల్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

పరిసయుయ్ల్ కయేసు సంగిలి తీరుప్
13 పడొత్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు ఇసి మెన తీరుప్ సంగిలన్.

“అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ పరిసయుయ్ల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్! కిచొచ్క మెలె, మానుస్ల్ చి మొకెమ్
తుమ్ పరలోకుమ్ చి కెవిడ్వొ డంకితసు. కిచొచ్క మెలె, తుమ్ జా
రాజిమ్ తెసొంతబెదుస్నాయ్,చిబెదుకఇసుట్ మ్జలసబెదుకతుమ్
ఒపుప్స్నాయ్. 14 *అయొయ్! తుమ్మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ రండెల్ మానుస్ల్ చ
గెరల్ విక కయ్ లెకి, ‘మానుస్ల్ అమ్ చి బుదిద్ చినుతు నాయ్’ మెన
మానుస్ల్ చిమొకెమ్ దిగిల పారద్నల్ కెరసు. జాకయ్ తుమ్ చి పాపుమ్
ఒగగ్ర్, చి వెలిల్ సిచచ్ జసెత్.

15 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ పరిసయుయ్ల్, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ కకక్ జలెకు తుమ్ చి
మొతుత్ మ్ తె బెదవంతి రిసొ, సముదుమ్ బుఁయి దెకజెతసు, చి జో
తుమ్ చితెబెదిలొమెలె,జోవయించిబుదిద్ తుమ్ చిబుదిద్చి కంటదొనిన్

* 23:14 23:14 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 14 నంబర్ చి
కోడు తయెనాయ్.
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వాటల్గార్జతి రితి కెరసు,చివెలిల్ ఆగి గొయ్ తెతూమ్గెతెజలె,జో
అనెన్ దసిస్ సిచచ్ జంక విలువ జయెదె.

16 “అయొయ్! తుమ్ గుడిడ్ రిత జా, ‘మానుస్ల్ క చెంగిల్ వాట్
దెకడుమ్ దె’మెనతుమ్ క తూమ్ఉచరెల్ కి,చెంగిల్వాట్పిటట్య్ తస,
తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్. తుమ్ సికడిత్సి ఏక్ కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్లొ
‘దేముడుచి గుడి తోడు’ మెన ఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్ నెంజె, గని
‘దేముడుచి గుడితె తిలి బఙరి తోడు’ మెన ఒటుట్ గలనెల్, జో గలిలి
ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుకఅసెస్మెనతుమ్సంగితసు. 17తుమ్బుదిద్
నెంజిల గుడిడ్ జలమానుస్ల్. దొనిన్తె కేన్ముకిక్మ్? బఙరి గే,బఙర్ క
చెంగిల్ కెరి దేముడుచి గుడి గే?

18 “అనెన్, ‘బలి దెతి టాన్ సాచి’ మెన ఎకిక్లొ ఒటుట్ గలనెల్ కిచొచ్
నెంజె, గని ‘జాచిఉపిప్రి తిలిఅరిప్తుమ్సాచి’మెనఒటుట్ గలనెల్,జో
మానుస్ గలిలి జా ఒటుట్ నెరవెరుస్ప కెరనుక అసెస్” తుమ్ మెంతసు.
19తుమ్ గుడిడ్ జల రితమానుస్ల్,దొనిన్తె కేన్ముకిక్మ్? అరిప్తుమ్
గే, అరిప్తుమ్ క సుదిద్ కెరి బలి దెతి టాన్ గే? 20 జలె, బలి దెతి టాన్
తోడు మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల గే, ‘జేఁవ్ చి ఉపిప్రి తిలిసి ఎతిక్
సాచి’ మెన ఒటుట్ గలనిల్ రితి జతయ్. 21 పడొత్ , ‘ఈంజ దేముడుచి
గుడిసాచి’మెన కో ఒటుట్ గలన తవుల గే, దేముడు సాచిమెన ఒటుట్
గలనిల్ రితి జతయ్. జో ఒతత్ జితయ్ చి రిసొ. 22అనెన్, ‘పరలోకుమ్
తోడు’మెనకోఒటుట్ గలనతవులగే, ‘దేముడుచి సిఙాసనుమ్తోడు’
మెలి రితి జా, ‘ఒతత్ వెసితొసొ తోడు’ మెలి రితి ఒటుట్ గలనిల్ రితి
జతయ్.

23 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ పొచెర్ ◌ఁడొ
రొడొడ్ తె, చెరమలిల్తె, జిలల్కరతె, దసస్చతె దెసుస్ వంతుల్ కెర, ఏక్
వంతు దేముడుక దెతసు, గని మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
తెచ ముకిక్మ్ జల సెలవ్ కొడొ పఁవస్ అసుస్సు. కిచొచ్ కిచొచ్ సెలవ్
కొడొ రితి కెరుక ముల అసుస్స్ మెలె, సతిత్మ్ తెన్ రుజుజ్ కెర తీరుప్
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కెరిసి, కనాక్రుమ్జతిసి,చిదేముడుచిఉపిప్రినిదానుమ్నముకుమ్
తితిసి. జోవయించి వంతు దసస్ వసుత్ వల్ క దెంక తపుప్ నాయ్, గని
అనెన్ముకిక్మ్జలసెలవ్కొడొరితితుమ్కెరదుజలె,తుమ్ కచెంగిల్
తతిత్ 24 గుడిడ్ జల రిత వాట్ దెకయ్ తస, తూమ్. పితిస్ తె డోమ తిలె
జాక వెంట గెల, ఒంటె తిలె కి నాయ్మెనజాక గీడిల్ రితి జతసు.

25 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, నాసెనుమ్ జసెత్! గలసుల్ గినన్లు ఉపిప్రి
పకక్ మంజితి రితి, చెంగిల్ వేసిమ్ గలంతి రితి జతసు, గని తుమ్ చి
పేట్ తెడి పకక్ చోరు బుదిద్చి ఆస బెర అసెస్. 26 తుమ్ గుడిడ్ రిత
పరిసయుయ్ల్, గలస్ చి గినన్ తెడి సుబుమ్ కెరుక కీసి ముకిక్మ్
తయెదె గే, దసిస్, తుమ్ చి బుదిద్ చెంగిల్ జలెగిన, నిజుమి పునిన్మ్
రితి చెంగిల్ జంక జయెదె.

27 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స, పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్! తుమ్ చునున్మ్
సరొయ్ లి మెసుస్న్ చి రితి అసుస్స్. ఉపిప్రి చొకిక్ల్ సూటి డీసత్య్,
గని తెడి మొర గెల మానుస్ల్ చ అడొడ్ , కువ గెలి ముకక్ల్ తయెదె.
28 దసిస్, తుమ్ క దెకిత మానుస్ల్ క నీతిసుదల్ చ రిత డీసత్సు, గని
తుమ్ చి ఆతమ్ తెడి ఉపమెనుస్,మూరుక్మ్ బుదిద్ బెర అసెస్.

29 “అయొయ్! ఉపమెనుస్చొ, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స చి పరిసయుయ్ల్, తుమ్ నాసెనుమ్ జసెత్! దేముడుచ కబురుల్
సంగిలసకతుమ్ చపూరుగ్ మ్ చమారిల్ రిసొతుమ్ కలాజుచిరిసొ,జేఁవ్
నీతిసుదల్ చి రిసొ తుమ్ మెసుస్న్ లు బందవ, సూటి కెరవ, 30ఆమ్
అమ్ చపూరుగ్ మ్ చతిలదీసలెజితమ్జలె,దేముడుచి కబుర్ఆనల్సక
మారిల్స్ తె ఆమ్ బెదితమ్ నాయ్” మెనన, నీతి సంగితసు, తుమ్.
31దసిస్ మెనన, దేముడుచి కబుర్ ఆనల్సకమారల్సచ పుతత్రుస్లు జా
అసుస్మ్మెన,తుమ్ చిఉపిప్రితుమీసాచిలటట్బంతసు. 32తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చమొదొల్ తెంతొ కెరిల్సి తుమ్పూరి నెరవెరుస్ప కెర, జలె.
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33 “పెటిట్ అయిచి విసుస్మ్ చ, తుమ్. విసుస్మ్ చ అయివొచి
జటుట్ చ, వెలిల్ ఆగి గొయ్ తెచి సిచచ్ తుమ్ కీసి పిటట్వన్ తె? పిటట్వనుక
నెతురుస్. 34 జాచి రిసొ, దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తసక కి, బుదిద్
సుదల్ క కి,అంచి సుబుమ్ కబుర్ సికడత్సక కి తుమ్ చితె తెదయిందె.
గని జోవయింతె సగుమ్ జిన్ క మారె, సిలువల్ తె గలుల. అనెన్
సగుమ్ జిన్ క తుమ్ చ సబ గెరలె కొరడ్ల్ తెన్ పెట కెర, అలల్ర్ కెర, ఏక్
పటున్మ్తెంతొఅనెన్క్ పటున్మ్ఎద,ఉదడగెలెత్ తసెత్. 35తుమ్దసిస్
కెరసుచి రిసొ, మానుస్ల్ చి అతిత్ మొర గెల నీతిసుదల్ ఎతిక్జిన్ చి
లొఁయిచిపాపుమ్ తుమ్ క లయెదె. నీతి జలొహేబెలుకమారిల్ తెంతొ
మొదొల్ కెర, దేముడుచి గుడిచి నెడిమి బలి దెతిటాన్సొడి తుమ్ చ
అబబ్దింసి మారొల్ బరకీయచొ పుతుత్ స్ మెలొ జెకరాయ్చి లొఁయి ఎద,
36 జా పాపుమ్ ఎతిక్ ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ క లయెదె మెన,
తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

37 “ఓయెరూసలేమ్ చ, అమ్ చియెరూసలేమ్ చమానుస్ల్! అమ్
తెదయ్ ల కబుర్ ఆనల్సక, బోదన కెరల్సక పతల్ గల మారసు. కిచొచ్
పమాదుమ్ నే లయితి రితి కుకిడిజాచి పిలల్ల్ క జాచి రెపప్ల్ తెడి కీసి
ముదొద్ కెరన తయెదె గే, ఆఁవ్ తుమ్ క కెతిత్గే సుటుల్ ముదొద్ కెరంతి రితి
తుమ్ క చెంగిల్ కెరయ్, గని తుమ్ నెసిలదు. 38ఈందె, తుమ్ చి గేర్
కో నెంజితె రితి తుమ్ క తూమి ముల దెసెత్. 39అపెప్ తెంతొమొదొల్
కెర,పబుచినావ్తెన్జెతొసొక ‘జెయియ్,జెయియ్!’ మెనతుమ్సంగుక
దెరె ఎదక తుమ్ అంక దెకుక నెతురుస్ మెన, కచితుమ్ సంగితసి”
మెన,యేసు సంగిలన్.

24
దేవులుమ్పాడ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మారుక్ 13:1-31; లూకా 21:5-33)

1 తెదొడి యేసు దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జా ఉటట్ గెతె
తతికయ్,జోచసిసుస్ల్, ‘ఈంజదేముడుచి గుడి కెదిద్ సూటి కెరఅసిత్!’
మెన జోక దెకవుక అయ్ ల. 2జాచి రిసొయేసు జోవయింక, “ఈంజ
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ఎతిక్ తుమ్ దెకితసు, గని, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి
మెలె, పతుత్ ర్ చి ఉపిప్ర్ పతుత్ ర్ దొంతల్ అపెప్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే
టీఁవొ నే జతి దీసి జెయెదె”మెన, సంగిలన్.

3 పిమమ్ట్, యేసు దేముడుచి గుడిచి మొకెమ్ తిలి ఒలీవ మెటట్య్
గెచచ్ వెసితికయ్, అనెన్ కో నెంతె సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “తుయి
సంగిలిసి కెఁయఁక జరుగ్ జయెదె? పిమమ్ట్, తుయి ఈంజ లోకుమ్ తె
అనెన్ జెతిసి కి,ఈంజఉగుమ్మారుస్ప జతిసి కిపాసి జెతయ్మెన,
అమ్ కీసి చినుక జయెదె?” మెన పుసిల. 4 జలె యేసు జోవయింక
ఇసి మెలన్. “కో జలెకు తుమ్ క మోసిమ్ నే కెరి రితి, తుమ్ జాగర
దెకన. 5 కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్, ‘అంచి నావ్ తెన్ జా కెర
అఁవివ్ కీసుత్ ’మెనసంగుక జలెకు, ఒగగ్ర్ జిన్ కమోసిమ్ కెర, వేర బుదిద్
సికడుల.* 6పిమమ్ట్, ‘యుదుద్ మ్ జతయ్’ మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్
జెయెదె’ మెన జలెకు, తుమ్ సూన్ తె. గని, బమమ్ నెంతె తా. ఇసచ
ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెదిద్ బేగి పూరి జయె
నాయ్. 7పిమమ్ట్,దేసిమ్ చిఉపిప్ర్ దేసిమ్,రాజిమ్ చిఉపిప్ర్రాజిమ్
యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల. అనెన్, వేర వేర దేసిమ్ లుతె కరులు కి
బూకంపల్ కి జరుగ్ జవుల. 8 అంచి రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ క
జెరమ్య్ తి అగెగ్ జెతి సలవ్ నొపుప్ల్ రితి జా, ఇసచమొదొల్ జవుల.

9 “దసిస్ జరుగ్ జతి పొదిక, పెజల్ తుమ్ క సెమల్ కెరి రిసొ
అదికారుల్ తె సొరప్ కెర మొరవుల. అంచి నావ్ చి రిసొ, దేసిమ్ లు
ఎతిక్తె తుమ్ క విరోదుమ్ కెరుల. 10 దసిస్ జరుగ్ జతిస్ చి రిసొ,
ఒగగ్ర్ జిన్ బమమ్ జా అంక ముల దా, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ మోసిమ్ కెర
అదికారుల్ చి అతిత్ దెరవ దెవుల, చి ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ విరోదుమ్
జవుల.

11 “జేఁవ్ దీసల్ క, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ ‘దేముడుచి కబుర్
సంగితొసొ ఆఁవ్’ మెనన, తుమ్ చితె జా కెర, వేర బుదిద్ సికడ,
ఒగగ్ర్ జిన్ క అంక ములవ దెవుల. 12అనెన్, ‘పాపుమ్ కెరిసి ఒగగ్ర్ జా

* 24:5 24:5 కెఁయఁక మెలె,యేసు పరలోకుమ్ తె వెగ గెచచ్ అనెన్ నే జెతె అగెగ్.
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గెతయ్’మెన, ఒగగ్ర్ జిన్ తె ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ పేమ కెరిసి పిటట్ గెచెచ్దె.
13 దసిస్ జలెకి, ఆకర్ ఎద నముకుమ్ తెన్ తా, కో ఓరుస్ప జవుల గే,
జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప జవుల.

14 “ ‘ఒండి లోకుమ్ చ పెజల్ ఈంజ సాచి సూన తతుత్ ’ మెన,
ఈంజ లోకుమ్ ఎతిక్క పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ చి రిసొచి ఈంజ అంచి
సుబుమ్ కబుర్ సూనయిందె. ఎతిక్తె సూనయ్ లెకయ్ ఆకర్ దీసి
జెయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు సంగిలిసి

15 “జాకయ్, †పిమమ్ట్ క, ‘జరుగ్ జయెదె’ మెన దానియేలు
పూరుగ్ మ్ చొచిఅతిత్ రెగడ్య్ లి కోడు తిలిసి,మెలె, దేముడుక విరోదుమ్
జా జోక బలే దూసుప కెర నాసెనుమ్ కెరిక దేముడుచి గుడితె టీఁవొ
జంక, తుమ్ దెకితె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఈంజ సదు కెరస
తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన, జలె, జా గురు తుమ్ దెకిలె, 16యూదయ
పదేసిమ్ తెచ మానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు. 17జా జరుగ్
జతిసి తుమ్ దెకిలె, కేన్ మిదెద్చి ఉపిప్ర్ తిలొ సుదొ, ఉత కెర, జోచి
గెరి తెంతొ కిచొచ్ జలెకు వెంట నెంక ఉత జెంక నాయ్. 18 వెడయ్
తిలొ సుదొ, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచ సొకక్ల్ జవుస్ వెంట నెంక పసల్
జెంక నాయ్.

19 “అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయ తిల తేర్ బోదల్, బోదల్ వడిన్వొ
ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల. 20 ‘చలిల్ పొది జవుస్, ‡సెలవ్
కడనిల్ దీసి జవుస్ అమ్ క ఈంజ ఉటట్ నిగితి సెమ జెవుస్ నాయ్’
మెన, తుమ్పారద్న కెర. 21 కిచొచ్క మెలె,లోకుమ్ జెరుమ్న్ జలి తెంతొ
† 24:15 24:15యేసు జెరమ్ డబబ్య్-70-వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి.
మెలె, యేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్ సతుత్ -27-వెరుస్ల్ గెతికయ్. ‡ 24:20
24:20 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ 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. జా దీసి ‘కిచొచ్ కామ్ కెర నాయ్’ మెనజో ఎతిక్ అదికారుమ్
తిలొదేముడు సంగిలిస్ కయూదుల్ 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.
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అపెప్ ఎదక, దసిస్ సెమ కెఁయయ్ఁక కి కలుగు జయె నాయ్, చి తెదిద్
సెమ కెఁయయ్ఁక కి అనెన్ జయె నాయ్. 22జాచి రిసొ, తొకిక్ దీసల్ క
దస సెమల్ జతి రితి పబు సెలవ్ దెతొ నాయ్ జలె, కో కి రచిచ్ంచుప
జంక నెత. గని, నంపజతి రిసొ రచచ్నక నిసాన జలస పాడ్ నే జతి
రిసొయి, జేఁవ్ సెమల్ తొకిక్ దీసల్ తతి సెలవ్ అసెస్.

యేసు అనెన్ జెతిసి కీసి తయెదె గే జొయియ్ సంగిలిసి
23 “జా కాలుమ్ క, ‘ఈందె, కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ ’ మెన కో జలెకు

తుమ్ క సంగిలెగిన, తుమ్ నంప కెర నాయ్. 24 కిచొచ్క మెలె,
అబదుద్ మ్ చ జా కెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెనన జలెకు ‘ఆఁవ్ దేముడుచి
కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన జలెకు, రచచ్నక నిసానల్సక మోసిమ్ కెర
జోవయించి నముకుమ్ పిటట్పుక మెన ఉచర, వెలెల్ల మాయకమొ
కెరుల. 25 ఈందె, ఈంజ నే జతె అగెగ్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.
26జాకయ్, కో జలెకు, ‘ఈందె, కీసుత్ జా బయిలె అసెస్’ మెన సంగిలె
జవుస్,తుమ్ఒతత్ గెచచ్నాయ్. నెంజిలె, ‘ఈందె, గేర్ తెడిమూలయి
పెస అసెస్’ మెన సంగిలె జవుస్, నంప కెర నాయ్. 27 కిచొచ్క మెలె,
బిజిలి తూరుప్ పకక్ మొలక్, పడమర పకక్ గెతె ఎదక కీసి ఉజిడ్
జతయ్ గే, దసిస్ కి ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెతె
పొదిక, దసిస్, కేన్ పకక్ కి డీసిందె. 28 పీనుమ్ కేనె తయెదె గే, ఒతత్
గిదుద్ ల్ బెరుల.

29 “ఆఁవ్ సంగిలి జా వెలిల్ సెమచి దీసల్ కేడెల్, బేగి పొదుద్ అందర్
జయెదె. జోను కి ఉజిడి దెయె నాయ్. ఆగాసుమ్ తెంతొ సుకక్ల్
గెసురుల, ఆగాసుమ్ తె ఎతిక్ అదుద్ ర్ జయెదె. 30 తెదొడ్ క ఆఁవ్
మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ జెతిస్ క గురు ఆగాసుమ్ తె డీసెదె.
సొసుట్ మ్ డీసెదె, చిఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొఆగాసుమ్ చ
మబుబ్ల్ తెఉత,అంచిఅదికారుమ్అంచి పరలోకుమ్ చిఉజిడి తెన్
జెతిసి బూలోకుమ్ తిలి ఎతిక్ పెజల్ చమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ దెక, జేఁవ్
కెరల్ పాపల్ చి రిసొదుకుమ్ కెరనుల. 31తెదొడ్ క నపిప్ర్ గటిట్ఙ బజవ,
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అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి చెతత్ర్ పకక్ల్ తెంతొ ఆఁవ్ నిసాన
అంక నంపజలమానుస్ల్ క జేఁవ్ ఎకిక్తె కుడవుల.

32 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె, దసొ
రూక్ చ కొమమ్ల్ కొవ్ ని జా పలొయ్ లె, ‘వేసెగు అపెప్ పాఁవ జెయెదె’
మెన, తుమ్ చినితె. 33 దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ తుమ్ దెకిలె,
జా గుముమ్మె పాఁవిల్ రితి జా అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్ పాసి
జా అసెస్ మెన తుమ్ జాన్ తె. 34 ఆఁవ్ సంగిల సెమల్, గురుల్
పూరి జలెకయ్ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయెదెమెన తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి. 35 జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్ జా
గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

కో నేనిల్ పొదిక అనెన్ జెయిందెమెనయేసు సంగిలిసి
36 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె గే, జా దీస్,

జా గడియ కెఁయెఁక జెయెదె గే, మెన దేముడు అబొబ్క పిటట్వ కేన్
మానుస్ జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్ జలెకు, దేముడు అబొబ్చొ
పుతుత్ సి జలెకు, కోయి నేనుమ్. 37 నోవహ పూరుగ్ మ్ చొ తిలి పొది
ఎతిక్ కీసి తిలి గే, దసిస్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్
జెతె పొదిక దసిస్ తయెదె. 38మెలె, నోవహ తిలి పొది, దేముడు
సంగిలే కి,జాదీసల్ తెతిలమానుస్ల్ నంప కెరల్ నాయ్, చిజావరద్ల్ చి
పాని పెటుక దెరిల్ పొది కి, నోవహ చి కుటుంబుమ్ వెలిల్ ఓడతె పెస
కెవిడ్ డంకిలి ఎద, అనెన్ కో కి కతె తా, పితె తా, పెండిల్వొ కెరె తా, కిచొచ్
నే జతి రితి బులెత్ తిల. 39జా వరద్ల్ పాని గెడుస్ప జతిసి నిజుమి
జరుగ్ జంక తిలి మెన నంప నే కెరంతికయ్, జా జరుగ్ జతికయ్, జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ క బూరుమ్ గుడడ్ నిలి, చి డుఙ గెల. దసిస్, ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్అయ్ లొసొఅనెన్ఉతజెతిసితెన్కి,ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్అంక
నే సూన్ తె, జోవయింక ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితి కెరె తవుల, చి తెదొడ్ క
నాసెనుమ్జాఁ గెచుచ్ల.
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40 “జాకాలుమ్ క, దొగుల బటిట్ తిలె, ఎకిక్లొకముల దా, అనెన్కొల్ క
కడ నెవుల. 41దొగుల తేర్ బోదల్ తిరేవ్ల్ తెన్ రోడెత్ తిలె, ఎకిల్క ముల
దా, అనెన్కిల్క కడ నెవుల.

42“జలె, కేన్ సమయుమ్ క తుమ్ చొపబు ఆఁవ్అనెన్ జెయిందె గే,
తుమ్ నేనుస్. జాచి రిసొ, తుమ్ తెలివి తా, అంక రకితె తా. 43 గని
ఏక్ టాలి అరుద్ మ్ కెరన. ‘కేన్ సమయుమ్ క చోరు జెయెదె గే, గెర్ చొ
ఎజొమాని కో జలెకు జాన్ తొ జలె, జో జా సమయుమ్ క చెదొద్యి తా,
రకితె తా, జోచొ గెరి చోరు నే పెసితి రితి దెకన్ తొ’ మెలి కోడుక తుమ్
అరుద్ మ్ కెరన. 44మెలె, తుమ్ నే ఉచరిల్ సమయుమ్ క ఆఁవ్మానుస్
జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ అనెన్ జెయిందె. జాచి రిసొ, తుమ్ తెయార్
జా, తెలివి తెన్ రకితెతా.

45 “జలె, పయానుమ్ గెచుచ్క మెన ఎజొమాని బార్ జంక జలె,
జోచ గేర్ చక దెక సమయుమ్ క అనిన్మ్ దెంక మెన జో నిసానొల్ బుదిద్
తిలొ నిదానుమ్ చొగొతిత్ సుదొ కో జవుల? 46జోఎజొమానిఅనెన్ ఉటట్
అయ్ లె, జో గొతిత్ సుదొ జో ఎజొమాని తియారిల్ కామ్ కెరె తిలె, జోక
చెంగిలి. 47 దసిస్ నిదానుమ్ కెరె తిలొ మెలె, జో ఎజొమాని అయ్ లె,
జోచిఆసిత్ ఎతిక్చిఉపిప్రిజోగొతిత్ సుదొకఅదికారుమ్దెయెదె,తుమ్ క
ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి.

48 “జో గొతిత్ సుదొ గార్ సుదొ జలె, ‘ఎజొమాని ఆలిస్మ్ కెరయ్’
మెనఉచర, 49జోచితెన్తిలగొతిత్ సుదల్ కపెటుకమొదొల్కెర,సూర్
పిత మానుస్ల్ తెన్ బెద, జేఁవ్ కతిసి పితిస్ తె బెద దసస్ అలవాటుల్
సికెదె. 50 ‘ఎజొమాని ఆజి జెయె నాయ్’ మెన గొతిత్ సుదొ ఉచర, నే
రకితె దీసిక గడియకజో ఎజొమానిఉటట్ అయ్ లె, 51జోకమొరి సిచచ్
తియడ కెర,ఉపమెనుస్చమానుస్ల్ సిచచ్ జతిస్ తె గలెదె. ఒతత్ గెతస
సిచచ్క ఏడెత్ తవుల, దంతొ చపిప్లెత్ తవుల.

25
తెలివితా ఆఁవ్ అనెన్ జెతిస్ క రకితె తా
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1“పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ చిఉజిడితెన్ఆఁవ్అనెన్ జెతిస్ క రకితిసి
కీసి జయెదె మెలె, పెండిల్ ఉబేడొక దసుస్ల్ జంక మెన, దెసుస్జిన్
ఉబెడివొ దివొవ్ దెరన బార్ జలిస్ చి రితి జయెదె. 2 జోవయింతె
బుదిద్ నెంజిలస పాఁచ్ జిన్, చి బుదిద్ తిలస పాఁచ్ జిన్ తిల. 3 బుదిద్
నెంజిలస జోవయించ దివొవ్ దెరన, తేల్ నే దెరె గెల. 4 గని బుదిద్
తిలస, మాతుమ్, జోవయించ దివొవ్ కి, అనెన్ సువితి తేల్ కి దెరన
గెల.

5 “పెండిల్ఉబేడొ ఆలిస్మ్ కెరికయ్, జేఁవ్ దెసుస్జిన్ గూన్ క జుమ
నిజిల. 6సొకుక్క, ఈందె, పెండిల్ఉబేడొ జెతయ్. జోక దసుస్ల్ జంక
బార్ జా” మెన, బారికి కేకుల్ గలిత్కయ్, 7 జేఁవ్ దెసుస్జిన్ ఉబెడివొ
ఎతిక్జిన్ సూన కెర,ఉటట్ ,జోవయించ దివొవ్చవాటివొ చెంగిల్ కెరన,
8 జోవయింతె జేఁవ్ పాఁచ్ జిన్ బుదిద్ నెంజిలస, అమ్ చ దివొవ్ విజ
గెతతి. తుమ్ చి తేల్ సగుమ్ అమ్ క దా మెన, బుదిద్ తిల తెయార్
జలసక సంగిలి 9జేఁవ్ తెలివిజాతిలసఅమ్ తెతిలిసిఅమ్ క తుమ్ క
పాఁవె నాయ్. సావుకరుల్ తె తుమ్ గెచచ్, తుమ్ చి రిసొ గెనన మెన
సంగిలి.

10 “జలె, సమయుమ్ క బుదిద్ నెంజిలస తేల్ గెనుక గెతె తతికయ్,
పెండిల్ఉబేడొ పాఁవ అయ్ లన్, చి తెయార్ జా తిలస జోవయింతెన్
బెద పెండిల్ గెరి పెస, విందుతె వెసిల. తెదొడి, విందు దెతొసొ కెవిడ్ డంక
దిలొ. 11 డంక దిలి పిమమ్ట్, బుదిద్ నెంజిల ఉబెడివొ ఒతత్ జా కెర,
‘బాబు,బాబు,అమ్ క కెవిడ్ ఉగుడ దే’మెనసంగిల. 12జోఎజొమాని
జోవయింక, ‘ఆఁవ్ తుమ్ క నేనిమెనతుమ్ క నిజుమిఆఁవ్ సంగితసి’
మెన సంగెదె. 13 జలె, ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, కేన్ దీసిక కేన్ గంటక అనెన్
జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్, చి రిసొ తెలివితా రకితెతా.

తలాంతుల్ దొరుక్ కెరనల్ తీగల్చి టాలి
(లూకా 19:11-27)

14 “ఏక్మానుస్ పయానుమ్ గెచుచ్క తిలి రిసొ,జోచగొతిత్ సుదల్ క
బుకారా కెర, ‘చెంగిల్ రకుతు’మెనజోచిఆసిత్ ఎతిక్ జోవయించిఅతిత్
సొరప్ కెర దిలన్. 15 ఎకిక్లొక పాంచ్ తాలంతుల్, ఎకిక్లొక దొనిన్
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తాలంతుల్, ఎకిక్లొక ఎకిక్ *తాలంతు, దసిస్. కకక్ జేఁవ్ వాడిక
కెరి సెకిచి ఎదిలి వంట దా కెర, బార్ జా, ఉటట్ గెలన్. 16 జలె,
జేఁవ్ గొతిత్మానుస్ల్ తె పాంచ్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ గెచచ్, జేఁవ్ తెన్
బియాయ్ర్ కెర, అనెన్ పాంచ్ తాలంతుల్ లాబుమ్ కెరన బెదయ్ లన్.
17దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ అనెన్ దొనిన్ తాలంతుల్ లాబుమ్
కెరనబెదయ్ లన్. 18జలె,ఏక్తాలంతు కడనొల్సొగెచచ్,బుఁయికూన
కెర,జోచొ ఎజొమాని దిలి దనుమ్ లుంకడ దిలన్.

19 “ఒగగ్ర్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్, జేఁవ్ గొతిత్ సుదల్ చొ ఎజొమాని
అనెన్ జా కెర, జోవయింక దిలి జోచి డబుబ్ల్ లెకక్ కెర నఙనుక మెన,
జోవయింక బుకారొల్ . 20తెదొడి, పాంచ్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ పురె జా
కెర, బాబు తుయి పాంచ్ తాలంతుల్ అంక దిలది, చి ఈందె, ఆఁవ్
అనెన్ పాంచ్తాలంతుల్ బెదయ్ లయ్”మెన,జాడబుబ్ల్ ఎతిక్ ఆన
దెకయ్ లన్. 21 జలె, జా ఎజొమాని జోక, “తుయి నిదానుమ్ తిలొ
చెంగిలొగొతిత్ సుదొ,ఈంజఇదిల్తుకదిలయ్, గనితుచొఎజొమానిచి
రిసొనిదానుమ్తెన్లాబుమ్కెరల్దిచిరిసొ,ఇనెన్చి కంటఒగగ్ర్ఆసిత్చి
ఉపిప్రి తుక అదికారుమ్దెయిందె. తుచొఎజొమానిచిసంతోసుమ్ తె
తుయి బెదు”మెనజోక సంగిలన్.

22 “దసిస్, దొనిన్ తాలంతుల్ కడనొల్సొ కి పురె జా కెర, ‘బాబు,
తుయి అంక దొనిన్ తాలంతుల్ దిలది, చి ఈందె ఆఁవ్ దొనిన్
తాలంతుల్ లాబుమ్ బెదయ్ లయ్’ మెన సంగితికయ్, 23 జోచొ
ఎజొమాని, ‘నిదానుమ్ తిలొ చెంగిలొ గొతిత్ సుదొ, తుయి. ఈంజ
ఇదిల్ తెన్ అంచి కామ్ నిదానుమ్ కెరల్ది. అపెప్ ఒగగ్ర్ చి ఉపిప్రి కి
తుక అదికారుమ్ దెయిందె. తుచొ ఎజొమానిచి సంతోసుమ్ తె తుయి
బెదు’మెనజోక సంగిలన్.

24 “పిమమ్ట్, ఎకిక్ తాలంతు కడనొల్సొ జా కెర, బాబు, తుయ్
‘కనాక్రుమ్ నెంజిలొసొ’ మెన, ‘తుయి నే ఉంపిలి పంటొ,
లాయితొసొ’ మెన, ‘తుయి నే పూనిల్స్ తె కుడవంతొసొ’ మెన,
ఆఁవ్ జాని. 25 జాచి రిసొ, ఆఁవ్ తుక బియఁ కెర, తుయి దిలి
* 25:15 25:15తాలంతు మెలె బఙర కాసు. దేనార కాసు మెలె ఎకిక్ దీసిక కూలి. ఎకిక్
తాలంతు, 6000 దేనార.
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తాలంతు జాగర తెన్ బుఁయెయ్ రోవ దిలయ్, చి జెతికయ్, ఉటక్వ
ఆనల్య్. ఈందె, కడను” మెన సంగిలన్. 26 గని, జోచొ ఎజొమాని
జోక, “గరొచ్చొ బదుద్ కుమ్ చొ గొతిత్ సుదొ తుయి. ఆఁవ్ నే ఉంపిలిస్ తె
లాయితొసొ మెన, నే పూనిల్సి కుడవంతొసొ మెన తుయి జానల్ది?
27జలె అంచి డబుబ్ల్ కేన్ జవుస్సావుకారితె తుయిదాతతత్ది జలె,
ఆఁవ్ అయ్ లె అంచి డబుబ్ల్ వడిడ్ తెన్ నఙన్ తయ్” మెన, జో గొతిత్
సుదొక గోల కెర, 28జాతాలంతు జో గొతిత్ సుదొ తెంతొ నఙన, దెసుస్
తాలంతుల్ తిలొసొక దేసు. 29 ఇదిల్ జవుస్ తిలొసొక అనెన్ దెంక
జయెదె, గని నెంజిలొసొతె తెంతొ జోక తిలిసి కి కడ గెలుక జయెదె.
30 జో కామ్ క నెంజిలొ గొతిత్ సుదొక అందర్ చి కంట రితి అందర్ తె
బయిలె గల దాస. ఒతత్ గెలస జా సిచచ్క ఏడ ఏడ, దంతొ చపిప్లెత్
తవులమెన, ఎజొమాని ఆడ దిలన్.

మెండల్ అనెన్ గొరెల్
31 “ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ, అంచ దేముడుచి

దూతల్ తెన్ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్ అనెన్ జెతె పొదిక, అంచి
ఒతత్చి ఉజిడ్ చి సింగాసనుమ్ తె వెసిందె. 32మంద రకితొసొ, మంద
ఎతిక్ ఎకిక్తె కుడవన, కీసి మెండల్ తెంతొ గొరెల్ క వేర కెరెదె గే,
తెదొడ్ క ఆఁవ్అనెన్ జెతెపొదిక దేసిమ్ లు ఎతిక్తెచపెజల్ఎతిక్జిన్ క
అంచి మొకెమ్ కుడవన కెర, నంపజలస తెంతొ నంపనెంజిలసక వేర
కెరిందె. 33అంచి ఉజెతొ పకక్ మెండల్ రిత నంపజలసక, డెబి పకక్
గొరెల్ రిత నంపనెంజిలసక టీఁవొ కెరెదె.

34 “ఒతత్ తెంతొ, ఆఁవ్ పరలోకుమ్ చొ రానొ, అంచి ఉజెతొ పకక్
తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె, అంచొ అబొబ్ రచచ్న వరుమ్ దిలస,
తూమ్. బూలోకుమ్ జెరమ్య్ లి పొది తెంతొ తుమ్ చి రిసొ తెయార్
కెరిల్ రాజిమ్ తె తుమ్ చి వాట తూమ్ నఙన. 35 కిచొచ్క మెలె, అంక
చూ కెరికయ్, తుమ్ అంక అనిన్మ్ దిలదు, అంక తాన్ కెరికయ్,
తుమ్పాని దిలదు. వేర దేసిమ్ చొజా తిలయ్, గని అంక తుమ్ చితె
బెదవనల్దు. 36 అంక సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజితికయ్, అంక
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పాలల్ దిలదు. జొరొజ్ తెన్ తతికయ్, అంక దెకుక అయ్ లదు. జేల్ తె
తతికయ్, ఒతత్ అంక దయిరిమ్ కెరుక అయ్ లదు”మెన, సంగిందె.

37 “జా కోడు సూనెల్, పునిన్మ్ మెన జో తీరుప్ సంగిలస కిచొచ్
మెనుల మెలె, పబు, తుయి కెఁయయ్ చూ జలిసి దెకిలమ్ చి అనిన్మ్
దిలమ్? తుక కెఁయయ్ తాన్ కెరిల్సి దెకిలమ్ చిపాని దిలమ్? 38తుయి
కెఁయయ్ వేర దేసిమ్ తెంతొ అయ్ లిసి దెకిలమ్ చి అమ్ చి తెన్
బెదవనల్మ్? కెఁయయ్ తుక పాలల్ నెంజిలిసి దెకిలమ్ చి పాలల్
దిలమ్? 39తుక జొరొజ్ తిలిసి, తుయి జేల్ తె తిలిసి కెఁయయ్ దెకిలమ్,
చి దయిరిమ్ కెరుక గెలమ్? కెఁయయ్ నాయ్, కిచొచ్గె” మెన సంగుల,
జేఁవ్, పునిన్మ్ జలస. 40జేఁవ్ దసిస్ సంగిలె, రానొ జోవయింక కిచొచ్
మెనిందె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచ
బావుడుల్ జల ఈంజేఁవ్ అంచ మానుస్ల్ క తుమ్ మరియాద కెరిల్సి,
అంక కి మరియాద కెరిల్ రితి జలిమెనిందె.

41 “పడొత్ , జా దీసిక అంచి డెబి పకక్ తిలసక కిచొచ్ మెనిందె మెలె,
గరచ్,తూమ్, గెచచ్! సయ్ తానుక చిజోచదూతల్ క గలిత్ రిసొతెయార్
కెరిల్ నే విజితి ఆగితె తుమ్ సేడ! 42 కిచొచ్క మెలె, అంక చూ కెరిల్ పొది
తుమ్అంకఅనిన్మ్దిలదునాయ్. అంకతాన్ కెరికయ్,పానిదిలదు
నాయ్. 43 వేర దేసిమ్ చొ ఆఁవ్ అయ్ లె కి, అంక తుమ్ బెదవనుస్
నాయ్. సరిపుచుప జత పాలల్ నెంజిలి పొది, అంక తుమ్ పాలల్
దిలదు నాయ్. జబుబ్ తెన్ తిలె కి, జేల్ తె తిలె కి, తుమ్ అంక
దెకుక అయ్ లదు నాయ్, మెన అంచి డెబి పకక్ తిలసక సంగిందె.
44 తెదొడ్ క జేఁవ్ కి ఇసి మెన జబాబ్ దెవుల. పబు, తుక చూ
కెరికయ్,తాన్కెరికయ్,తుయివేరదేసిమ్ చొజెతికయ్,పాలల్నెంతె
తతికయ్, జొరొజ్ తెన్ తతికయ్, జేల్ తె తతికయ్, అమ్ తుక తోడు
కెరుక నాయ్ గె? మెన సంగుల. 45జోవయింక ఆఁవ్ కిచొచ్ జబాబ్
దెయిందె మెలె, తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచ
మానుస్ల్ తె కకక్ కి తుమ్ ఇసి నే కెరిల్సి, అంక కి నే కెరిల్ రితి జలి,
మెన జోవయింక సంగుమ్ దె, 46చి కెఁయఁక తెఁయఁక సిచచ్ జతిస్ తె
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గెచుచ్ల, గని పునిన్మ్ జలస కెఁయఁక తెఁయఁక పరలోకుమ్ తె జింక
గెచుచ్ల.” మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

26
అంక విరోదుమ్ సుదల్ దెరి సమయుమ్పాసిజాఅసెస్
(మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2;యోహా 11:45-53)

1యేసుసిసుస్ల్ కఈంజేఁవ్కొడొఎతిక్సంగ కేడయ్ లిపిమమ్ట్జరుగ్
జలిసి కిచొచ్మెలె,జోజోచసిసుస్ల్ క, 2“దొరతిగెలె, *పసాక్పండుగు
జెయెదె మెన తుమ్ జానుస్. జా పొదిక, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొకసిలువతెటీఁవొ కెరమారి రిసొ,అంక దెర దెయెదె”మెన
యేసు సంగిలన్.

3 జా సమయుమి, వెలెల్ల పూజరుల్ కి వెలెల్ల మానుస్ల్ తె అనెన్
సగుమ్ జిన్ కి, కయప మెంతొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి గేర్ తె బెద జా
కెర, 4 కీసిగె లుంకచోరు యేసుక దెర, మారుక మెన, బెద ఉచరల్,
గని, 5 “పండుగు పొది పోని, నెంజిలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్
కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్ జా అమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల”మెన సంగితె తిల.
తేర్ బోదవాసెన తేల్యేసుచి బోడి సువిలిసి
(మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8)

6జలె, యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్ కెర, సీమోను మెలొ వెలిల్ రోగి
జా తిలొ ఎకిక్లొచొ గెరి తిలి పొది, 7 ఏక్ తేర్ బోద, ఒగగ్ర్ చెంగిలి
విలువచి వాసెన తేల్ చి బుడిడ్ దెరన, జోతె అయ్ లి. అనెన్, జో
అనిన్మ్ కంక వెస తతికయ్, జోచి బోడి ఉపిప్రి సుఁవిలి. 8 సిసుస్ల్

* 26:2 26:2పూరుగ్ మ్ పొది యూదుల్ ఐగుపు దేసిమి తా గొతిమానుస్ల్ జలిస్ తెంతొ
పబు రచిచ్ంచుప కెరిల్సి ఏద కెరి పండుగు, ఈంజ. ముకిక్మ్ క కిచొచ్ ఏద కెరుల మెలె,
‘అమ్ చ యూదుల్ క విడద్ల్ కెరు’ మెన ఐగుపు దేసిమ్ చ కుటుంబల్ ఎతిక్చ తొలుస్ర్ జల
మునుస్బోదల్ క దూతమారిల్స్ తెయూదుల్ చ తొలుస్ర్ బోదల్ నేమొరి రితి పబు జోవయింక
పిటట్య్ లిసి ఏద కెరుక. తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చి జా రాతి కేన్ గెరి యూదుల్ తిల గే, జా గెర్ చ
దార్ బందల్ తె అరిప్తుమ్ జలొ ఏక్మెండపిలల్చి లొఁయి దెరవుల, చి దూత దెకిలె,జా గెర్ చొ
తొలుస్ర్ బోదకమారెనాయ్. నిరగ్మకాండుమ్ 12:21-30.
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దెక కెర, కోపుమ్ జా, “ఈంజ నసుట్ మ్ కిచొచ్క? 9ఈంజ తేల్ ఒగగ్ర్
కరీద్ క వికిలెగిన, బీదమానుస్ల్ క దరుమ్మ్ దెంక జతి” మెన సంగిల.
10యేసు జా కోడు జానిల్ రిసొ, “ఈంజ తేర్ బోద అంక కెరిల్సి చెంగిల్
వెలొల్ కామ్. తుమ్ కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్ కెరుక? 11 బీద మానుస్ల్
కెఁయఁక కి తుమ్ చి తెన్ తవుల, గని ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి
తెన్ ఈంజ లోకుమ్ తె ఇసి తయె నాయ్. 12ఈంజ తేర్ బోద ఈంజ
వాసెన తేల్ అంచి ఆఁగ్ తె సువ కిచొచ్ గురు కెరయ్ మెలె, ఆఁవ్ నే
మొరెఅగెగ్,అంకనేరోవితెఅగెగ్,అంచిఆఁగ్తెయార్కెరి గురు కెరయ్.
13తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె, ఒండి లోకుమ్ తె కేనె
ఈంజ అంచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుల గే, ఒతత్య్ ఈంజ అపెప్
కెరిల్సి సంగ, ఇనెన్చి రిసొ ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యూదాయేసుకదెరదెంకఉచరవెలెల్లపూజరుల్ తె గెచచ్ సంగిలిసి
(మారుక్ 14:10-11; లూకా 22:3-6)

14 తెదొడి, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె తిలొ ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొ
యూదా, వెలెల్ల పూజరుల్ తె గెచచ్ కెర, 15 “ఆఁవ్ యేసుక తుమ్ క
దెర దిలెగిన, తుమ్ అంక కిచొచ్ దెసెత్?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్ జోక
ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ దిల. 16జా గడియ తెంతొయూదాయేసుక
దెర దెంక మెన సమయుమ్ చజితె తిలన్.
యేసు సిసుస్ల్ తెన్ పసాక్ పండుగు కెరతి
(మారుక్14:12-21;లూకా22:7-14,21-23;యోహా13:21-

30)
17 నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగ్ క తొలితొ చి దీసి, సిసుస్ల్

యేసుతె జా కెర, “తుయి †పసాక్ అనిన్మ్ కెరి రిసొ, అమ్ కేన్
టాన్ తెయార్ కెరుక?” మెన, జోక పుసిల. 18 చి యేసు జేఁవ్ క,
“యెరూసలేమ్ తె తిలొ పలాన్ సుదొతె తుమ్ గెచచ్ కెర, ‘అంచి
సమయుమ్పాఁవ జా అసెస్. అంచ సిసుస్ల్ తెన్ తుచి గెరి పండుగు
† 26:17 26:17 ‘పసాక్ పండుగు’మెలె,యూదుల్ ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్ ఐగుపు దేసిమి గెచచ్
గొతిమానుస్ల్ జా ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడెత్ తతికయ్ మోసే పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ పబు జోవయింక
విడద్ల్ కెర బార్ కెరల్న్. జా రచచ్న నే పఁవిస్త్ రితి ఎతిక్ వెరిస్ పసాక్ పండుగు కెరతి.
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కెరిందె’ మెన, పబు తుక సంగ మెన అమ్ క తెదయ్ లొ” మెలన్.
19యేసుజోవయింక, సంగిలి రితిజేఁవ్ సిసుస్ల్ కెర, పసాక్అనిన్మ్ క
దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెరల్.

20సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ అనిన్మ్
కంక వెసిల. 21 జేఁవ్ అనిన్మ్ కతెత్ తతికయ్, యేసు జేఁవ్ క,
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ చితె ఎకిక్లొ
అంక విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె” మెలన్. 22 దసిస్
మెంతికయ్, జేఁవ్ ఒగగ్ర్ దుకుమ్ తెన్ ఎతిక్ మానుస్, “పబు, ఆఁవ్
గే?” మెన పుసిల, 23 చి యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “అంచి
తెన్ పలెరుమ్ తె కో ఆతు గల పోడి గండ బుడడ్వ తయెదె గే, జొయియ్
అంక దెర,సొరప్ కెర దెయెదె.

24 “ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొచి రిసొ రెగిడిల్ రితి ఆఁవ్
ఉటట్ గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక,
కేన్ మానుస్ దెర విరోదుమ్ సుదల్ చి అతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె గే, జో
మానుస్ జతి సిచచ్చి రిసొ, జో నే జెరమ్ తిలె జోక చెంగిల్ తతిత్” మెన,
యేసు సంగిలన్. 25జోక దెర దెతొయూదా “గురుబాబు, ఆఁవ్ గె?”
మెన సంగితికయ్,యేసు జోక, “తుయిజాసంగిలి”మెన సంగిలన్.

26యేసు, సిసుస్ల్, జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు పోడియొ
దెరన, “దయ కెరల్ది” మెలి రితి ‡దేముడు అబొబ్స్ క జొకర కెర, జా
పోడియొ మోడ, సిసుస్ల్ క వంట దా, జోవయింక, “తుమ్ ఈంజ
కడనకా. అంచిఆఁగుకఈంజగురు జయెదె”మెనకెర, 27ఏక్గినన్చి
దాచ రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క దా
కెర, “ఇనెన్చి రసుస్మ్ పియ. 28 కిచొచ్క మెలె, ఈంజ రసుస్మ్ కిచొచ్
గురుచి మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అంచి
లొఁయిసూఁయిజంక అసెస్మెననొవి పమానుమ్. 29అంచొఅబొబ్చి
రాజిమ్ తె తుమ్ చి తెన్ ఇసి ఆఁవ్ దాచ రసుస్మ్ నొవర్ పితి ఎద,
ఇసిచి అనెన్ పియనాయ్మెన తుమ్ క సంగితసి”మెన, సంగిలన్.
‡ 26:26 26:26 ‘దేముడు అబొబ్సి’ మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, దేముడుచి రిసొ
సంగితయ్.
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30తెదొడి, జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్గాయ కెర,బార్జా కెర, ఒలీవ
మెటట్య్ఉటట్ గెల. 31తెదొడియేసుజోవయింక, “ఆజిరాతిక,తుమ్
ఎతిక్జిన్ అంచి రిసొ బమమ్ జా అంక ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొకమొరయిందె, చి జోచమెండల్ ఎతిక్జిన్ చెదురప్

జా గెచుచ్ల
మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. 32 గని, ఆఁవ్
అనెన్ జీవ్జాఉటిల్ పిమమ్ట్,తుమ్ చి కంటఅగెగ్ గలిలయపాంతుమ్ తె
గెచిచ్ందె” మెన, పమానుమ్ కెరల్న్. 33జాకయ్ పేతురు, “తుచి రిసొ
ఎతిక్జిన్బమమ్జాతుకములిలెకి,ఆఁవ్తుక కెఁయంకములినాయ్”
మెన సంగిలన్. 34యేసు జోక, “తుక ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి కచితుమ్
సంగితసిమెలె, ఆజిరాతిక, కుకుడొ నేవాఁసితె అగెగ్, ‘జోక నేని’మెన
అంచి రిసొ తివెవ్రి తుయి సంగితె”మెన, సంగిలన్. 35పేతురు జోక
అనెన్, “ఆఁవ్తుచితెన్మొరుకఅసెస్మెలె కి,ఆఁవ్తుక ‘నేని’మెన,
కెఁయయ్ఁక కి సంగినాయ్”మెనసంగిలన్,చిసిసుస్ల్ఎతిక్జిన్ కిదసిస్
మెల.
గెతేస్మనేమెంతి తోటతెయేసు దుకుమ్ సేడ ఏడిల్సి

36 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ తెన్ గెతేస్మనే మెంతి తోటతె గెచచ్ కెర,
జో “ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి ఎద, తుమ్ ఇనెన్ వెస తా”
మెన సంగ కెర, 37 ఎకిక్ పేతురుక చి జెబెదయిచ దొగుల పుతత్రుస్ల్
జత యాకోబుక చి యోహానుక పటిట్ కడన, ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర,
దుకుమ్ దా, మెనుస్తె ఒగగ్ర్ బాద సేడుక దెరొల్ . 38 తెదొడి, “అంచి
పెటిట్ తిలి దుకుమ్ రిసొమొర గెచుచ్క జయెదె. తుమ్ ఇనెన్తా,అంచి
తెన్ చెదొయితా” మెన, సంగ కెర, 39 సగుమ్ దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్
సేడ, దేముడు అబొబ్స్ క ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “ఓ బ, జతి లెక
జలె,ఈంజ గినన్చిఆఁవ్ నే పితి రితిఅంక పిటట్వు, గనిఅంచి ఇసుట్ మ్
పోని. తుచిఇసుట్ మ్జరుగ్ జవుస్”మెన,పారద్న కెర,ఉటట్ కెర, 40జేఁవ్
సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, పేతురుక,
“జలె, ఎకిక్ గడియ జలెకు అంచి తెన్ తుయి రకితె తంక నెతిరల్ది
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గే? 41 జత అలల్ర్ తె తుయి పాపుమ్ నే కెరె రితి జాగర తా పారద్న
కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’ మెన ఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి నాయ్”
మెనయేసు సంగ కెర, 42అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర,
“ఓ బ,ఈంజ సెమచి గినన్ ఆఁవ్ పిలెకయి గెచెచ్దె జలె, తుచి ఇసుట్ మ్
జరుగ్ జవుస్” మెనపారద్న కెర, 43అనెన్ ఉటట్ అయ్ లె, జేఁవ్ సిసుస్ల్
గూన్ క నెత కెర అనెన్ నిజ అసిత్ మెన దెక కెర, 44జోక అనెన్ ములదా,
ఉటట్ గెచచ్, అనెన్క్ సుటుట్ తెదొడ్ చ కొడొపారద్న కెరల్న్.

45 తెదొడి యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె అనెన్ ఉటట్ జా, జోవయింక,
“అపెప్కయ్ సెలవ్ కడన, నే రకితె నిజ అసుస్స్ గే? ఈందె,
సమయుమ్ జఁయి గెలి. ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ
పాపుమ్ కెరసచి అతిత్ దెరున్ సేడిందె. 46జొమమ్, గెచుచ్మ! ఈందె,
అంక దెర దెతొసొపాసిజాఅసెస్”మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
(మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-12)

47 యేసు లటట్బెత్ తతికయ్, బారజిన్ సిసుస్ల్ తె జో అగెగ్ తిలొ
యూదాపాఁవ అయ్ లస. జోతెన్ కి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ కతుత్ ల్ డండల్
దెరనయూదుల్ చవెలెల్లపూజరుల్ చిఅనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్ తెయూదా
తెన్ అయ్ ల. 48జలె, ఈంజ నే జతె అగెగ్, “ఆఁవ్ కకక్ చుంబిందె గే,
జొయియ్యేసు. జోకయిదెరన”మెనయేసుక దెర దెతొయూదాజేఁవ్
జనాబ్ క గురు సంగ తిలన్. 49జాచి రిసొ, జోయేసుతె బేగి జా కెర,
“గురుబాబు, జొఒర!” మెన సంగ, జోక చుంబిలన్. 50యేసు జోక
దెక, “ఓ నేసత్ము, తుయి కిచొచ్ కెరుక అయ్ లది గే, జయి కెరు”మెన,
జోక సంగిలన్. జేఁవ్ అయ్ లసపాసిక జా,యేసుక దెరల్.

51జలె,యేసు తెన్ తిలొసొ ఎకిక్లొ, ఆతు చంపొ కెర, కతిత్ కడన,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట, జోచొ కంగొడ్ సింద గెలన్.
52 యేసు జోక, “తుచి కతిత్ తిఁయ దేసు. కతిత్వొ తెన్ యుదుద్ మ్
కెరస కతిత్ తెన్ మొరుల. 53 అలెల్, ఈంజ సమయుమ్ ఆఁవ్ అంచొ
అబొబ్కపారద్న కెరుక నెతిరిమెనఉచరసి గె? నెంజిలె,పారద్న కెరెల్గిన,
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జో డబబ్య్ వెయిలు దూతల్ క బేగి తోడ్ తెదవుక నెతె మెన తుయి
ఉచరసి గే? 54గని, దసిస్ కెరెల్గిన,అంక ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి కీసి నెరవెరుస్ప జయెదె!” మెన జో
సిసుస్డుక సంగిలన్.

55తెదొడి,జయిగడియయ్,యేసుజనాబ్ క, “ఆఁవ్ కిచొచ్చోరల్య్
చి కతుత్ లు డండల్ దెరన అంక దెరుక తుమ్ అయ్ లదు గే? ఆఁవ్
రోజుక దేముడుచి గుడితె పెస బోదన కెరెల్ కి, అంక జా పొది దెరుస్
నాయ్. 56 జలె, దేముడుచి కబురుల్ రెగిడల్సచి అతిత్ రెగిడల్ కొడొ
నెరవెరుస్ప జతి రిసొయి ఈంజ ఎతిక్ జరుగ్ జలి” మెన, యేసు
సంగితికయ్, సిసుస్ల్ ఎతిక్ బియఁ కెర,జోకముల దా, ఉటట్ నిగిల.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక టీఁవడల్
(మారుక్ 14:53-65; లూకా 22:54-55,63-71; యోహా

18:13-14,19-24)
57 ఒతత్ తెంతొ, యేసుక జేఁవ్ విరోదుమ్ సుదల్ దెర కెర, కయప

మెలొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె జోక కడ నెతికయ్, ఒతత్ దేముడు
మోసే తెన్ దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ బెర తిల.
58 పేతురు, మాతుమ్, దూరి దూరి యేసుచి పటిట్ జా జా, జో ఎతిక్క
వెలొల్ పూజరిచివీదెపాఁవ కెర,వీదెపెసకెర,ఆకర్ క కిచొచ్జరుగ్ జయెదె
గే దెకుక మెన, జమానుల్ తెన్ వెసిలన్.

59 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలిల్ సబ కెరస ఎతిక్జిన్ యేసుక
మారుక కోర్ ప జా, జోక నేరిమ్ వయడిత్ సాచి చజితె తిల. 60 గని
అబదుద్ మ్సాచి సంగితస ఒగగ్ర్ జిన్పురె జలెకి, సరి జతిసాచిదొరుక్
జయెనాయ్. గని, ఆకర్ క, దొగుల పురె జా కెర, 61 “ఈంజొమానుస్
‘దేముడుచి గుడి ఆఁవ్ సేడవ గెల కెర, తిరత్ క అనెన్ బందిందె’మెన
సంగిలొ”మెన సంగిల.

62జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి టీఁవొజా,యేసుక
దెక, “ఈంజేఁవ్ సంగిలిస్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెంక నెతిరిస్ గే? ఈంజేఁవ్
తుక కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి?” మెన, పుసితికయ్ కి 63యేసు తుకెల్
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తిలన్. జాకయ్, ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజోక అనెన్, “తుయిదేముడుచొ
కీసుత్ జలొ పుతుత్ సి జసెత్ జలె, ‘జీవ్ తిలొ దేముడు తోడు’ మెన, జోచి
నావ్తెన్అమ్ చిమొకెమ్ఒపప్నసంగు”మెల, 64యేసుజోక, “తుయి
సంగిలి రితి. గని తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి మెలె, ఆకర్ క ఎతిక్
సెకి అదికారుమ్ తిలొసొచి ఉజెతొ పకక్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొ వెస తతిసి కి, ఆగాసుమ్ చి మబుబ్తె, ఆఁవ్ పరలోకుమ్
తెంతొ అనెన్ ఉత జెతిసి కి తుమ్ దెకితె” మెన, సంగిలన్. 65 జో
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి, కోపుమ్ క జో గలనిల్ దిగిల్ చొకక్ చిరన గెల కెర,
“అయొయ్! ‘దేముడుక సమానుమ్ జతసి’ ఈంజొ సంగుక పబుచి
విలువ కడవెలిల్ పాపుమ్కెరయ్. అమ్ క అనెన్సాచుల్అకక్ర్నాయ్.
ఈందె, దేముడుక ఈంజొ సమమ్ందుమ్ సంగనిల్సి. తుమ్అపెప్సొంత
సూనల్దుఈంజయిసరిజతయ్. 66తుమ్కిచొచ్ రుజుజ్ సంగితె?” మెన
సబ కెరసక పుసితికయ్, జేఁవ్, “ఈంజొమొరి సిచచ్చి ఎదిలి తపుప్
కెర అసెస్” మెన సంగ, 67యేసుచి మొకెమ్ తుంక దా, జోక కుందిల.
అనెన్, సగుమ్ జిన్ జోక పెట కెర, 68 “కీసుత్ , తుక కో పెటల్ గే తుయ్
కీసుత్ గద, అమ్ క సంగు!” మెన కొంకడల్.

పేతురుయేసుక “జోక నేని”మెన సంగిలిసి
(మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:56-62; యోహా 18:15-

18,25-27)
69ఈంజమదెనె, పేతురు వీదె వెసతతికయ్, ఒతత్చి తేర్ బోదగొతిత్

సుది ఎకిల్ జోతెజా కెర, “తుయి కి గలిలయపాంతుమ్ చొయేసు తెన్
తిలది” మెన, జోక సంగిలి. 70జా దసిస్ మెన సంగితికయ్, పేతురు,
“తుయి సంగిలిసి అంక అరుద్ మ్ జయె నాయ్” మెన, ఎతిక్జిన్ చి
మొకెమ్,యేసుక నేనిల్ రితి సంగిలన్.

71పేతురు అనెన్ వీదిచి గుముమ్మ్ పకక్ గెతికయ్, అనెన్కిల్ తేర్ బోద
గొతిత్ సుది జోక దెక కెర, “ఈంజొ కి నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు తెన్
తిలొ”మెన, ఒతత్ టీఁవ తిలసక సంగిలి. 72జలె పేతురు ఒటుట్ గలన,
“జోమానుస్క ఆఁవ్ నేని”మెన సంగిలన్.
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73 గడియ గెలి పిమమ్ట్, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలస పేతురుతె జా కెర,
“నిజుమి, తుయి జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ. తుయి లటట్బెల్ చినుక
ఒతత్య్” మెన, సంగిల. 74 జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, పేతురు, “జో
మానుస్క ఆఁవ్ నేని”మెనసపెన గల కెరనఒటుట్ గలనుక దెరొల్ ,చిబేగి
కుకుడొ వాఁసిలన్. 75జాచి రిసొ, “కుకుడొ నే వాఁసెత్ అగెగ్, ‘జోక నేని’
మెన, తుయితివెవ్రి అంచి రిసొ సంగితె”మెనయేసు అగెగ్ సంగిలిసి
ఏదసట్ కెర, పేతురు బార్ జా ఎదివాట్ దుకుమ్జా ఏడ గెలన్.

27
యేసుక అదికారి జలొపొంతి పిలాతుతె నఙిలిసి
(మారుక్ 15:1;లూకా 23:1-2;యోహా 18:28-32;బారికమొమ్

1:18-19)
1రాత్ పాయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి యూదుల్ చ అనెన్ వెలెల్ల

మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ సబ కెర,యేసుకమారుక మెన తీరుప్ కెర, 2జోక
బంద కడన, *అదికారి జలొ పిలాతుతెసొరప్ దిల. 3తెదొడి,యేసుక
దెర దిలొ యూదా, “యేసుక నేరిమ్ వయడ అసిత్, చి మారుల”
మెన దెక కెర, “పాపుమ్ కెరల్య్” మెన దుకుమ్ జా బమమ్ జా,
జేఁవ్ ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ జేఁవ్ వెలెల్ల పూజరుల్ తె చి అనెన్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ తె అనెన్ ఆన కెర, 4 “కేన్ తపుప్ నే కెరొల్ నీతి తిలొసొక ఆఁవ్
దెర దా ఆఁవ్ పాపుమ్ కెరల్య్” మెన సంగిలన్. గని జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ కిచొచ్ మెల మెలె, “జాకయ్ అమ్ క కిచొచ్? అమ్ చి పూచి
నెంజె. తుయి దెకన్” మెన, సంగితికయ్, 5జోయూదా జేఁవ్ వెండి
బిలల్ల్ దేముడుచి గుడితె గల దా, గెచచ్, ఉరి గలన,మొర గెలొ.

6యూదా దసిస్ కెరికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ జా డబుబ్ల్ వెంట కెర,
కిచొచ్మెలె, “ఈంజ ఎకిక్లొచిలొఁయిసువిలిపాపుమ్డబుబ్ల్. జాచి
రిసొ, దేముడుచి గుడిచి డబుబ్ల్ పెటెతె ఈంజ డబుబ్ల్ గలుక జయె

* 27:2 27:2 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె
తతికయ్,జారోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్ తెన్ పిలాతు అదికారి జా అసెస్.
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నాయ్” మెన 7లటట్బన, ఉచరన, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్ చ
మానుస్ల్ క ఒతత్ రోవ గెలుక జయెదె’ మెన, కుమమ్రొ ఎకిక్లొచి బాటి
జా డబుబ్ల్ క గెనిల. 8జాచి రిసొ, ఆజి ఎద, జా బాటిక †‘ఎకిక్లొచి
లొఁయి సువిలి పాపుమ్ చి డబుబ్ల్ క గెనిల్ బాటి’మెంతతి. 9ఇసి జరుగ్
జలిసి తెన్, దేముడుచి కబుర్ సంగిలొయిరీమ్యాచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడు
నెరవెరుస్ప జలి.
“పబు సంగిలి రితి, ఇసాయేలులు సగుమ్ జిన్, ఎకిక్లొక గెనుక

మెన ఒపప్నిల్ సొముమ్క, మెలె ముపప్య్ వెండి బిలల్ల్ క,
10 కుమమ్రొచి వెడ ఏక్ గెనిల,”మెన రెగిడిల్ కోడు.

అదికారియేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
11 యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ యేసుక జో పిలాతు మెలొ

అదికారిచిమొకెమ్ టీఁవొ జలొ, చి జో అదికారి యేసుక “యూదుల్ చొ
రానొ తుయి గె?” మెన పుసితికయ్, యేసు “తుయి సంగిలి రితి,”
మెనజబాబ్మెలన్. 12గని వెలెల్లపూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లమానుస్ల్
జోచి ఉపిప్రి నేరిమ్ వయడిత్కయ్, జో జబాబ్ కిచొచ్ కి సంగె నాయ్.
13 జాకయ్, పిలాతు యేసుక అనెన్, “తుచి ఉపిప్రి ఈంజేఁవ్ కెతిత్
నేరిమ్ లు వయడత్తి గే, తుయి సూనిస్ నాయ్ గే?” మెన జోక సంగిలే
కి, 14జేఁవ్మానుస్ల్సంగిలనేరిమ్ లుతెఎకిక్క కియేసుజబాబ్సంగె
నాయ్, చి అదికారి ఎదివాట్ ఆచారిమ్ జలన్.

15 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు జేలి
జలొసొక ముల దెంక జో అదికారిక అలవాట్ జా అసెస్. 16 జా
కాలుమ్, జలె, బరబబ్ మెలొ ఎతిక్జిన్ జానొల్ ఒగగ్ర్ మూరుక్మ్ తిలొ
జేలి జలొ ఎకిక్లొ అదికారిచి జేల్ తె తిలన్. 17 జలె, పెజల్ బెర
తతికయ్, పిలాతు జోవయింక “ఆఁవ్ కకక్ ముల దెంక మెన తుమ్
కోర్ ప జతసు? బరబబ్క గే, కీసుత్ మెంతొ యేసుక గే?” మెన
జోవయింకపుసిలన్. 18జోఅదికారి కిచొచ్క ఇసిజేఁవ్పెజల్నిసానుక

† 27:8 27:8 నెంజిలె ‘లొఁయిచిబాటి’.
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సెలవ్ దిలొ మెలె, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ ఎకిక్ గోసచి రిసొ
యేసుక తీరుప్ కెరి టాన్ తె ఆన అసిత్ మెనజానె.

19 పిమమ్ట్, రుజుజ్ కెరి పొది వెసితి పీటతె, జో అదికారి తెదొడి
వెసితికయ్, జోచి తేరిస్ ఏక్ గొతిత్ సుదిచి అతిత్, జో తెన్ కబుర్
తెదయ్ లి. “జో నీతి తిల మానుస్క జేఁవ్ యూదుల్ కెరిస్ తె తుయి
జోలికగోనాయ్. ఆజిఆఁవ్జోచిరిసొసివన్ దెకఅలల్ర్ జలయ్”మెన,
అదికారి జలొమునుస్స్ తె కబుర్ తెదయ్ లి.

20 గని, వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ కెరల్ మెలె,
“ ‘బరబబ్క ముల దేసు!’ మెన సంగ” మెన పెజల్ క సికడెత్ తిల.
21జలె,అదికారిజనాబ్ క అనెన్ కిచొచ్పుసిలన్మెలె, “దొగులతెఆఁవ్
కకక్ ముల దెంక?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్ “బరబబ్కయ్” మెన కేక్
గలిత్కయ్, 22 పిలాతు “దసిస్ జలె, కీసుత్ మెంతొ యేసుక ఆఁవ్ కిచొచ్
కెరుక?” మెన పుసిలన్. జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిని, “సిలువతె గల,
మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన సంగిల. 23జేఁవ్ జనాబ్ దసిస్ జతికయ్, జో
అదికారి “కిచొచ్క? ఈంజొ కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన పుసిలన్,
గని, “సిలువతె గల,మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల.

24 జలె, ‘కెదిద్ సంగిలే కి కామ్ క నెంజె, గని పెజల్ అనెన్ గగొగ్ ల్
జతతి,చిఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. యేసుచి రిసొపూచిసేడుక అంక కిచొచ్
లాబుమ్ నాయ్’ మెన పిలాతు దెక కెర, పాని నఙన, పెజల్ చిమొకెమ్
అతొత్ దోవన, “ఈంజొనీతిమానుస్కమారిస్ చిరిసొతుమిదెకన్. జోచి
లొఁయి అంచి పూచి నాయ్” మెన పెజల్ చి మొకెమ్ సంగిలన్. 25జో
అదికారి దసిస్ సంగితికయ్, పెజల్ ఎతిక్, “జోచి లొఁయిచి పూచి,
అమ్ చి ఉపిప్ర్ చి అమ్ చ బోదల్ చి ఉపిప్ర్ తవుస్.” మెన ఒపప్న,
కేకుల్ గలిల. 26తెదొడి,జేఁవ్ కోర్ పజలి రితి,పిలాతు బరబబ్కముల
కెర, యేసుక కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ, ‘జోక సిలువతె గలుత్ , జలె’ మెన
జోవయింక జమానుల్ తె సొరప్ దిలన్.
జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
(మారుక్ 15:16-20;యోహా 19:2-3)
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27 తెదొడి, అదికారితెచ జేఁవ్ జమానుల్ యేసుక అదికారి గేర్ చి
తెడిచిగదితె కడనాకెర,జమానుల్ ఎతిక్క ఒతత్ ఆనవ కెర, 28యేసుచ
సొంతపాలల్ కడ గెల కెర, ఏక్ ఎరన రగుమ్ చిపాలుమ్యేసుక గల
దా, 29 కంటక ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ కెర, యేసుచి బోడితె గల దా కెర,
ఏక్ డండొజోచిఉజిల్అతిత్ దెరవ కెర,జొకరజోచిపురెతొ సెరున్ సేడ,
“యూదుల్ చొ రానొ, తుక జెయియ్!” మెన జోక కొంకడల్. 30 పిమమ్ట్,
జోచిఉపిప్రి తుంక,జాడండొ కడ కెర జా తెన్ జోక బోడితె పెట పెట,
31జోక దసిస్ దూసుప కెరిల్ పడొత్ ,జోక గలతిలిఎరనపాలుమ్ కడ కెర,
జోచసొంతపాలల్జోకఅనెన్ గలదా కెర, సిలువతె గలిత్ రిసొజోక కడ
నిల.
యేసుక సిలువతె టీఁవడిల్సి
(మారుక్ 15:21-32; లూకా 23:26-39;యోహా 19:17-19)

32యేసుక ‡సిలువతె గలిత్ రిసొ, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ గెతె తతికయ్,
కురేనియు దేసిమ్ చొసీమోనుమెలొఎకిక్లొక డీసిత్కయ్,యేసుక గలిత్
సిలువ వయితి రిసొ జోక బలవంతుమ్ కెరల్. 33 గొలొగ్ తా మెంతి
టాన్ తె,మెలెగిడిగ్ పోలికచిఏక్మెటట్య్,పాఁవ కెర, 34నొపిప్తొకిక్ కెరి
ఓసుత్ బెదయ్ లి దాచ రసుస్మ్ యేసుక జమానుల్ దా కెర, “పి” మెన
సంగితికయ్, జో జా చక దెక, పియె నాయ్. 35 పిమమ్ట్, సిలువతె
గల టీఁవడ కెర, “జోచపాలల్ వంటనుమ”మెనచీటుల్ గల, వంటనల్.
36తెదొడిజోక రకుక మెన ఒతత్ వెసిల.

37అనెన్, “ఈంజొయేసు, యూదుల్ చొరానొ” మెన, జోచి ఉపిప్రి
నేరిమ్ రెగిడిల్ §దారుగండ ఏక్ జోచి బోడిచి ఉపిప్రి ఒడొవ దిల.
38యేసుచిఉజెతొపకక్ ఎకిక్లొక,డెబిపకక్ ఎకిక్లొక,దొగులచోరుల్ క
కి ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గల టీఁవడల్.
‡ 27:32 27:32 సిలువ కీసి తయెదెమెలె, ఏక్ టీఁవ్ తిచి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతిదొనిన్ డండల్
బెదవుల. జా సిచచ్ జతొమానుస్క జా సిలువతె ఎంగడ్వ కెర, జోచ అతొత్ చటొట్ చంపొ కెరవ,
అతొత్చటొట్ తె మేకుల్ పెట సిలువ బుఁయెయ్ టీఁవ రోవ కెర దసేస్ ములుల. జో సిచచ్ జతొసొ

దసిస్ ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్దేసిమ్ చిఅలవాట్తెన్చి సిచచ్జా. § 27:37 27:37
యూదుల్ క కొంకడిత్ రిసొ పిలాతు అదికారి జాదార్ గండ రెగడ్ తిలన్. యోహాను 19:19.
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39జావాటు గెతెతిలమానుస్ల్యేసుకఆఁస,ఆఁసబోడిదునొన్వ,
40 “దేముడుచి గుడి సేడవ తిరత్ క అనెన్ బందితొసొ తుయి జలె,
తుక తూయి రచిచ్ంచుప కెరను. తుయి దేముడుచొపుతుత్ సి జలె,జా
సిలువ తెంతొ ఉతు” మెన జోక దూసుప కెరల్. 41 వెలెల్ల పూజరుల్ ,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, చి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్
కి, జోక దూసుప కెరి రితి, 42 కిచొచ్ మెన కొంకడల్ మెలె, “ఈంజొ
వేర సుదల్ క రచిచ్ంచుప కెరెల్ కి, జోక జొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక
నెతె. ఈంజొ ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ జలె, అపెప్ సిలువతె తెంతొ
ఉతుసు, చి జోక నంపజమ్ దె. 43జో దేముడుచి ఉపిప్రి నంపజా
అసెస్ బెరె. ఆఁవ్ ఎతిక్ అదికారుమ్తిలొదేముడుచొపుతుత్ సి,మెలన్
గెద? జలె, దేముడుక ఇసుట్ మ్ తిలె, ఈంజొ నే మొరి రితి ఇనెన్క
రచిచ్ంచుప కెరుస్!” మెన, ఆఁస ఆఁస, దూసుప కెరల్. 44యేసు తెన్
బెదవ సిలువల్ తె టీఁవడల్ దొగు చోరుల్ కి,జోక దసిస్ దూసుప కెరల్.

యేసుమొరిల్సి
(మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49;యోహా 19:28-30)

45 జలె, బార గంటల్ మెదెద్నె తెంతొ మొదొల్ కెర, తినిన్ గంటల్
ఎద, జా ఒండి దేసిమి అందర్ డంక తిలి. 46 జలె, పాసి పాసి తినిన్
గంటల్ క, యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకానీ” మెన సంగ, గటిట్ఙ
ఒరస్ దిలన్. జా కోడుక కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ‘అంచొ దేముడు పబు,
అంచొ దేముడు పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు ముల దిలది?’

47 “జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలసతె సగుమ్ జిన్ జా కోడు సూన కెర,
‘ఈంజొ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొక బుకారయ్, కిచొచ్గె’ ” మెల. 48 బేగి
జోవయింతె ఎకిక్లొ నిగ గెచచ్, బూంజు రితిసి వెంట, అమ్ డి దాచ
రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర, ఏక్ రివవ్తె బంద, చంప కెర, యేసుక ‘పి’
మెన దిలన్. 49 గని పాసి తిలస, “పోని. ఏలీయాజోక రచిచ్ంచుప
కెరుక ఉతెదె గే, నాయ్ గే, దెకుమ” మెన కొంకడల్. 50తెదొడి, యేసు
అనెన్ గటిట్ఙ కేక్ గల కెర,పానుమ్ముల దిలన్.
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51యేసు మొర గెలి గడియయ్ దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి
తెర, *ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎదక చిరి జా దొనిన్ గండల్ జలి. బుఁయి
అదుద్ ర్ జలి. రంగిన్పతల్ పుటట్ గెల. 52 అనెన్, మెసుస్న్ లు ఉగిడ్
జతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ నిజ తిల దేముడుచొ సుదల్మొరల్స మెసుస్న్ తె
జీవ్ జా, ఉటల్ . 53 యేసు జీవ్ జా ఉటిల్ పడొత్ , మెసుస్న్ లు తెంతొ
బార్ జా, దేముడుచి గుడి తిలి యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెచచ్ కెర,
ఒగగ్ర్ జిన్ క డీసిల. 54 జలె, యేసుక రక తిల జమానుల్ , జోవయించొ
పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ తెన్, బూకంపుమ్ కెరిల్ పొది జరుగ్ జలిసి
ఎతిక్ దెక కెర, బలే బియఁ కెర, “నిజుమి, ఈంజొ దేముడుక పుతుత్ సి
జా తిలొ”మెన సంగిల.

55యేసుక సవెచన కెరి రిసొ, గలిలయ పాంతుమ్ తెంతొ జోచి
పటిట్ జా తిల తేర్ బోదల్ ఒగగ్ర్ జిన్ కి జో మొరిల్ పొది ఒతత్ తిల.
56 జోవయింతె కో కో తిల మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ
మెలిసి, పడొత్ యాకోబుక చియోసేపుక అయయ్సి జలి †మరియ, పడొత్
జెబెదయిచపుతత్రుస్ల్ చి అయయ్సి.
యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మారుక్ 15:42-47; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42)

57సాంజ్జతికయ్,యేసుక నంపజాసిసుస్డు రితొజలొయోసేపు
మెలొ అరిమతయ్ గఁవివ్చొ సొమాస్రి ఎకిక్లొ జా కెర, 58 పిలాతు
అదికారితె గెచచ్ కెర, “యేసుచి పీనుమ్ అంక దే”మెన సంగితికయ్,
జోఅదికారిజోకదాసమెనఆడదిలన్. 59జలె,యోసేపుజాపీనుమ్
ఉతవజాక నొవి విలువచి బటట్ పంగవ కెర, 60జోచి రిసొనొవర్ కెరవ
తిలి రంగిన్ పతుత్ ర్ చి డొలిమ్ కెరిల్ మెసుస్న్ తెనా కెర, తెడి రోవ దిలన్, చి
గుముమ్మెవెలొల్ పతుత్ రు పెలవదాడంకగెలకెర,ఉటట్ గెలన్. 61తెదొడి
మగద్లేనే పటున్మ్ చిమరియచిజాఅనెన్క్ ‡మరియఒతత్ మెసుస్న్ చి
మొకెమ్ వెస తిల.
* 27:51 27:51ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్దెతి గదిక
అడుడ్ కెరి తెర, ఈంజ. † 27:56 27:56 ఈంజ మరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;
మతత్యి 13:55. ‡ 27:61 27:61యేసుచి అయయ్సి జయెదె.
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మెసుస్న్ క డిటుట్ మ్ బంద కెర తిలిసి
62 అనెన్క్ దీసి, మెలె పండుగ్ చి బోగి దీసిక అనెన్క్ దీసి, వెలెల్ల

పూజరుల్ చి పరిసయుయ్ల్ పిలాతు అదికారితె బెద జా కెర, 63జోక,
“బాబు, జో మోసిమ్ కెరొల్సొ జీవ్ తిలి పొది, మొరెల్ తిరత్ క ఆఁవ్
అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెలిసి ఏదసట్ కెరసుమ్. 64జాకయ్, తిరత్
ఎదమెసుస్న్ క చెంగిల్ బందు కెరవడు, నెంజిలెజోచ సిసుస్ల్ జా కెర,
జోక ఉకుక్ల నా కెర, యేసు జీవ్ జా మెసెన్ తెంతొ బార్ జలొ మెన,
పెజల్ క సికడుల, చి అగెగ్చి మోసిమ్ చి కంట ఆకర్ చిమోసిమ్ ఒగగ్ర్
జయెదె”మెన,యూదుల్ చజేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ అదికారిక సంగిల.
65పిలాతు “జమానుల్ క కడన రకవడ, చి తుమ్ గెచచ్ కెర, తుమ్ తెరిల్
ఎదిలి డిటుట్ మ్ బందు కెరవడ”మెన, జేఁవ్ క సంగిలన్. 66జేఁవ్ గెచచ్
కెర, రకితసక టీఁవడ కెర, జోక అడుడ్ కెరొ పతుత్ రు డిటుట్ మ్ రెచ కెర,
ముద గల దా,మెసుస్న్ క కో లుంకచోరు నే ఉగిడిత్ రితి కెరల్.

28
యేసు జీవ్జా ఉటట్ అసెస్
(మారుక్ 16:1-8; లూకా 24:1-12;యోహా 20:1-10)

1 *సెలవ్ కడనిల్ దీసి జీన గెలి పడొత్ , సెలవ్ కడనిల్ దీసిరాత్పాయితె
తతికయ్,మగద్లేనే పటున్మ్ చిమరియ కి,జాఅనెన్క్ మరియ కి,జా
మెసుస్న్దెకుక గెల. 2ఒతత్ పాఁవిలె,ఈందె,దేముడుచిదూతఎకిక్లొ
పరలోకుమ్ తెంతొ ఉతిత్రికయ్, ఒగగ్ర్ బూకంపుమ్ జరుగ్ జలి, చి జో
దూత జో అడుడ్ తిలొ పతుత్ రు ఒసుస్ల్ కెర, పతుత్ ర్ చి ఉపిప్రి వెసిలన్.
3జోక దెకిలె, ఉజిడ్ తిలి రితి డీసిలొ, జోచ పాలల్ మంచుచి ఎదిలి
* 28:1 28:1 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’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘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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చొకిక్ల డీసిల. 4జోక బియఁ కెర, ఒతత్ రక తిల జమానుల్ మొర గెల
రిత జల. 5 గని,జో దేముడుచి దూత జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ క దెక,
జేఁవ్ క, “తుమ్ బియఁనాయ్. సిలువతె జేఁవ్ టీఁవడొల్ యేసుక తుమ్
చజితసు మెన ఆఁవ్ జాని. 6జో ఇనెన్ నాయ్. జో సంగిలి రితి, జీవ్
జా ఉటట్ అసెస్. ఈందె, తుమ్ జా కెర, జో తిలి టాన్ దెక కెర, 7 బే
బేగి గెచచ్, చి జోచ సిసుస్ల్ క ఇసి మెన సంగ. యేసుపబుమొర గెచచ్
తా, జీవ్జాఉటట్ అసెస్, చిఈందె,జోతుమ్ చి కంట అగెగ్ గలిలయతె
గెతయ్. తుమ్ ఒతత్ జోక దెకితె, మెనజోవయింక సంగ దాస.” మెన
జేఁవ్ తేర్ బోదల్ క జో దూత సంగిలన్. 8జాచి రిసొ, జేఁవ్ దొగుల బి
తెన్, సరద్ తెన్, మెసెన్ తెంతొ బార్ జా, యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచచ్ జా
కబుర్ బేగి సంగుక మెన, ఉటట్ నిగిల.

9 జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్ యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెచుచ్క నిగితె
తతికయ్, యేసు జోవయింక వటెట్ దసుస్ల్ జా, “చెంగిల్ అసుస్స్
గే?” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ జోచి పాసి జా కెర, జోచ చటొట్ దెరన
జొకరికయ్, 10యేసు జోవయింక, “బియఁ నాయ్. అంచ సిసుస్ల్ తె
గెచచ్ జోవయింక కిచొచ్ మెన సంగ దాసమెలె, గలిలయతె గెచచ్. ఒతత్
అంక దెకితెమెనయేసు తుమ్ క సంగ తెదయ్ లన్,మెన సంగదాస”
మెనయేసు సంగిలన్.

11 జేఁవ్ దొగుల తేర్ బోదల్యేసుచ సిసుస్ల్ తె గెతె తతికయ్, జా
మెసెన్ రక తిల జమానుల్ సగుమ్ జిన్యెరూసలేమ్ తె గెచచ్ కెర,మెసెన్
జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ వెలెల్లపూజరుల్ క సంగిల. 12జాకయ్జేఁవ్పూజరుల్ ,
అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తెన్ సబ కెర, లటట్బన, జేఁవ్ జమానుల్ క
లంచుమ్ దా కెర, 13జోవయింక ఇసి మెన సికడల్. “పెజల్ క తుమ్
ఇసిమెన: ‘జోవయించసిసుస్ల్ అందరెజా కెర,అమ్నిజతతికయ్,
జోక ఉకుక్ల నిల’ మెన సంగ. 14 ఈంజ ఎతిక్ అదికారిక నేన్ తె
జలెగిన,తుమ్కిచొచ్ సిచచ్ నేజతిరితిఅమ్జోకసేంతుమ్ కెరుమ్ దే”
మెన, యూదుల్ చ వెలెల్ల మానుస్ల్ పూచి సేడల్. 15 జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్ జమానుల్ జా లంచుమ్ కడనా కెర,
జోవయింక సంగిలి రితి కెరల్. ఆజి ఎద కి జా అబదుద్ మ్ యూదుల్
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సూన నంప కెరతి.
యేసు సిసుస్ల్ తెన్ అనెన్ దసుస్ల్ జలిసి కామ్ తియారిల్సి

16 ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ గలిలయతెచి యేసు సంగిలి మెటట్తె ఉటట్
గెల. 17 గెచచ్, జోక దెక కెర, సెరున్ సేడ జోక జొకరల్. గని సగుమ్ జిన్
అనామ్నుమ్ జల. 18 తెదొడి, యేసు జోవయించి పాసి జా కెర,
“పరలోకుమ్ తె, బూలోకుమ్ తె ఎతిక్ అదికారుమ్ అంక దొరుక్ జా
అసెస్. 19జాచి రిసొ తుమ్ దేసిమ్ లు ఎతిక్తె గెచచ్ కెర, మానుస్ల్
ఎతిక్తెచపెజల్ తెఅంక నంపజాసిసుస్ల్ జతి రితి కెర,అబొబ్సి జలొ
దేముడుచి, దేముడు పుతుత్ స్ చి, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్చి నావ్
తెన్,జోవయింకబాపిత్సుమ్దాస. 20అనెన్, ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కిచొచ్
సంగ బోదన కెర అసిస్ గే,జాఎతిక్ జేఁవ్ నంపజతసక కి సంగ బోదన
కెర. ఈందె, ఉగుమ్పూరి జతె ఎదక కి, కెఁయఁక తెఁయఁక తుమ్ చి
తెన్ ఆఁవ్ తోడ్ అసిస్”మెనయేసు సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
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