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మారుక్ సుబుమ్ కబుర్
మారుక్ రెగిడిల్ సుబుమ్ కబుర్

కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ జెతిస్ చి రిసొయోహాను సాటప్ కెరిసి
(మతత్ 3:1-12; లూకా 3:1-9,15-17;యోహా 1:19-28)

1 *దేముడుచొ పుతుత్ సి జలొ యేసుకీసుత్ చి† సుబుమ్ కబుర్ ఇసి
మొదొల్ జతయ్.

2 ‡దేముడుచ కబుర్ సంగిలొ యెసయా పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్
దేముడు రెగిడిల్ రితి జరుగ్ జలి.
“ఈందె, తుక వాట్ తెయార్ కెరయ్ తి రితి, అంచొ బారికి జతొ

ఎకిక్లొక తుచి కంట అగెగ్ తెదయిందె”
మెన, 3అనెన్,
“ఎకిక్లొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచి అవాడ్ రితొ జా, ‘పబుకయ్

వాట్చెంగిల్ కెరు. జోకవాట్తినన్గ కెరిల్ రితితుమ్ఎతిక్జిన్
బుదిద్ ఆననా’ మెన, బయిలె పదేసిమి తా కేక్ గల సాటప్
కెరెదె”

మెన, రెగిడిల్ కోడు.
4 ఈంజేఁవ్ కొడొ కీసి నెరవెరుస్ప జల మెలె, బాపిత్సుమ్ దెతొ

యోహాను మెలొసొ బయిలె బార్ జా బులుక దెర కెర, “తుమ్ చి
పాపల్ చి రిసొ తుమ్ పెటిట్ దుకుమ్ జా, పాపుమ్ ములిత్ బుదిద్ జా,
దేముడు తుమ్ చిపాపుమ్చెమించుప కెరి గురుక, తుమ్బాపిత్సుమ్

* 1:1 1:1 అపెప్ తెంతొ జోక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్ దె. † 1:1 1:1 ‘సుబుమ్
కబుర్’మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొరుక్ కెరిల్ రచచ్నచి కోడు. అమ్ చపాపల్జో
చెమించుప కెరిస్ చిరిసొచి కబుర్. యేసుయిదొరుక్ జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొజలిస్ చి కబుర్.
జోఅరిప్తుమ్జాపాపల్గెచచ్య్ లి రిసొనంపజలమానుస్ల్ పరలోకుమ్ చిరాజిమ్ తెబెదితి
అవ్ కాసుమ్దొరుక్ జలిస్ చి కబుర్. ‡ 1:2 1:2 ‘జోచ కబురుల్ సంగిలస’మెలె,పూరుగ్ మ్
తెంతొ కకక్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పబు నిసాన, జోచ కబురుల్ మానుస్ల్ క జేఁవ్
సంగితి రిసొ,జోచి ఆతమ్సెకి జోవయింక దెయెదె.
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నఙన.” మెన సాటప్ కెరె తిలన్. 5యోహాను ఇసి కెరె తతికయ్,
యూదయమెలిజాపదేసిమ్ చపెజల్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్జాపదేసిమ్ చి
§యెరూసలేమ్మెలివెలిల్ పటున్మ్ చపెజల్ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్,జోతెజా
బయిలెజా కెర, జేఁవ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్జా, ఎదారుద్ మ్
తెన్ ఒపప్న సంగ కెర, యోరాద్ ను మెంతి ఒతత్చి గడెడ్ , జోచి అతిత్
బాపిత్సుమ్ నఙన్ తె తిల.

6 యోహాను కీసొ తిలొ మెలె, ఒంటెచ రోమల్ చ పాలల్ గలన,
చామ్ తెన్ కెరిల్ పటక్ కెరంటె బందన, డొంగెచి ఒండాల్ తేల్, చిటక్ల్
కతొసొ. 7 కిచొచ్ మెనయోహాను బోదన కెరె తిలన్మెలె, “అంచి పటిట్
అనెన్కొల్ జెతయ్,అంచి కంటజోక అదికారుమ్ఒగగ్రి. ఆఁవ్ వంపొజా
జోచచటొట్ తెచజోడుల్ తెచవాలివొయిపుక జలెకు అంక విలువనాయ్.
8ఆఁవ్జలె,పానితెతుమ్ కబాపిత్సుమ్దెతసి, గనిఅపెప్జెతొసొజలె,
దేముడుచిసుదిద్ తిలిఆతమ్తెతుమ్ కబాపిత్సుమ్దెయెదె”మెనసాటప్
కెరె తిలన్.

యేసు బాపిత్సుమ్ నఙనిల్సి
9తెదొడి ఏక్ దీసి,యేసు గలిలయపాంతుమ్ తెచి నజరేతు గఁవివ్

తెంతొ ఉటట్ జా కెర, ఒతత్ యోరాద్ ను గడెడ్ యోహానుచి అతిత్ బాపిత్సుమ్
నఙనొల్ . 10యేసు పాని తెంతొబార్ జలి బేగియోహాను కిచొచ్ దెకిలన్
మెలె, పరలోకుమ్ ఉగిడ్ జలి, చి దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్, పారవ్
పిటట్చి రితిజా,ఉతజాయేసుచిఉపిప్రిటీఁవొజలి. 11అనెన్, “తుయి
అంచొ పేమ తిలొ పూతుత్ . తుచి రిసొ అంక సరద్సంతోసుమ్” మెన
పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్ చి అవాడ్ అయ్ లి.
సయ్ తాన్ చి అతిత్ యేసు పరిచచ్ జా జీనిల్సి
(మతత్ 4:1-17; లూకా 4:1-15)

§ 1:5 1:5యెరూసలేమ్ పటున్మ్ యూదుల్ క ఒగగ్ర్ ముకిక్మ్ జయెదె. కిచొచ్క మెలె,
ఒతత్ దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్ క ఎకిక్ ఒతత్య్ జోవయించి దేముడుచి
గుడి తయెదె.
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12దసిస్ జలి బేగి, కో నెంజిలి బయిలెయేసు గెతి రితి, దేముడుచి
సుదిద్ తిలి ఆతమ్ జోక పెలవ నిలన్. 13యేసు ఒతత్ దొనిన్ విసొ దీసల్
తతికయ్, సయ్ తాన్ జోక పాపుమ్ కెరవుక ఉచరల్న్. ఒతత్ రితయ్
జంతువుల్ తిల. దేముడుచి దూతల్ జా కెర, యేసుక సావెచన కెర,
సుకుక్మ్ కెరల్.

14 జా పొది, బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ యోహాను జేలి జలొ. జో
యోహాను జేలి జలి పిమమ్ట్, యేసు, దేముడు జలొ అబొబ్స్ చి
సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర కెర, బుల బుల, గలిలయ పాంతుమ్ తె
అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. 15 “*దేముడుచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్ తె
జెతిస్ క రకితి కాలుమ్పూరి జా అసెస్. దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా
అసెస్. జాచిరిసొ,తుమ్కెరల్పాపల్ చిరిసొపెటిట్ దుకుమ్జా. పాపుమ్
ములిత్ బుదిద్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా” మెన బోదన కెరె
తిలన్.
చెతత్ర్ జిన్ సిసుస్ల్ కయేసు నిసాన బుకారిల్సి

16యేసుజా గలిలయపాంతుమ్ చి సముదుమ్ చి గటుట్ తె ఇండితె
తా, సీమోనుక చి అందెయమెలొసీమోనుచొబావొస్ క దెకిలన్. జేఁవ్
దొగుల గడెడ్ వల గలెత్ తిల. జేఁవ్ మొసస్ దెరస. 17 జలె, యేసు
జోవయింక దెక, “తుమ్ అంచి పటిట్ జా, చిమానుస్ల్ అంక నంపజతి
రిసొ, జోవయింక తుమ్ అంచితె కడ ఆన్ తి రితి తుమ్ క సికడిందె”
మెన సంగిలన్. 18 ఇసి సంగ బుకారిల్ బేగి, జేఁవ్, జోవయించ వలల్
ముల దా కెర,జోచి పటిట్ గెచచ్,జోతెన్ బులుక దెరల్.

19 ఒతత్ తెంతొ అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెచచ్ కెర, జెబెదయి మెలొ
ఎకిక్లొచ దొగుల పుతత్రుస్ల్ కయేసు దెకిలన్. వెలొల్ చి నావ్యాకోబు,
బావొస్ చి నావ్ యోహాను. జేఁవ్ దొగుల జోవయించి దోనితె వెస
తా, చిరి జల వలల్ చెంగిల్ కెరె తిల. 20 జోవయింక దెకిల్ బేగి,
యేసుజోవయింక బుకారల్న్. జెబెదయిమెలొజోవయించొఅబొబ్స్ క,

* 1:15 1:15మతత్యిమెలొయేసుచ సిసుస్డు రెగిడిల్ రితి, పరలోకుమ్ చిరాజిమ్యేసు
తెన్పాసిజా అయ్ లొస్ చి కబుర్,ఈంజ. మతత్యి 3:2,3.
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జోవయింతె కూలి కెరసక కి దోనితె ముల దా, జేఁవ్ దొగుల బావుడుల్
జోచ సిసుస్ల్ జతి రితియేసుచి పటిట్ గెల.
బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(లూకా 4:31-37)

21జలె, యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్ తెన్ కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె బెద
గెల. అనెన్క్ †సెలవ్ కడనిల్ దీసి,దేముడుక బకి కెరియూదుల్ చిఒతత్చి
సబ గెరి గెచచ్, తెడి పెస కెర, యేసు బోదన కెరుక దెరల్న్. 22మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కెరి రితి నాయ్, గని దేముడు దిలి
అదికారుమ్తెన్యేసుసొసుట్ మ్బోదన కెరల్న్, చి ఒతత్ తిలమానుస్ల్
బలే ఆచారిమ్ జల.

23తెదొడి జేఁవ్ తిలి సబగేరి బూతుమ్ దెరొల్ ఎకిక్లొ డీసిలొ. 24జో
జలె “ఓనజరేతు గఁవివ్చొయేసుపబు,అమ్ చితెన్తుక కిచొచ్కామ్?
అమ్ క పాడ్ కెరుక జా అసిస్స్ గే? తుయి కొనొస్ గే జాని. దేముడుచి
‡సుదిద్ తిలొసొ, తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25యేసు, జలె, “తుకెల్ తా
ఇనెన్క ముల దా గో!” మెన జోమానుస్క దెరిల్ బూతుమ్ క గోల కెరల్న్.
26 బూతుమ్ జోమానుస్క అదుద్ ర్ కెర దా, గటిట్ఙ ఒరస్వడ కెర, జోక
ముల దిలొ.

27జరుగ్ జలిసి ఎతిక్జిన్ దెక ఆచారిమ్ జా, “అబబ్రేయయ్! ఈంజ
కెదిద్ అదికారుమ్ తిలి బోదన. నొవి రగుమ్. బూతల్ క కి అదికారుమ్
తెన్ ఈంజొ ‘గో!’ మెన సంగిలె, జా సూన, ఈంజొ సంగిల్ రితి ఉటట్
గెతతి!” మెనబమమ్తెన్ఎకిక్లొకఎకిక్లొసంగనల్. 28జాదీసితెంతొ,
జా ఒండి గలిలయ పాంతుమ్ తె, కేనె ఒతత్, యేసుచి రిసొ ఎతిక్జిన్
సూనల్.
† 1:21 1:21 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. ‡ 1:24 1:24 దేముడు తెదయ్ లొ కీసుత్ , రచిచ్ంచుప
కెరొసొ
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29 బూతుమ్ దెరొల్సొక చెంగిల్ కెరిల్ బేగి, సబ గెరి తెంతొ బార్ జా
ముల కెర,యాకోబు చియోహాను తెన్యేసు బెద గెచచ్, సీమోను చి
అందెయ చి గెరి గెల. 30 జలె, గెరి పెసిలె, సీమోనుచి అతత్స్ జొరొజ్
సేడ నిజ అసెస్. దసిస్ అసెస్ మెన దెక కెర, సిసుస్ల్ యేసుక సంగిల.
31యేసు జాచి పాసి జా కెర, ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్, జొరొజ్ జాక
ముల దిలి, చి చెంగిల్ జలి, జా మంతిరి గెరి తిలసక సవెచన ఎతిక్
కెరిల్.

ఒగగ్ర్ జిన్బాద తిలసకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
32జా దీసి సాంజ్ జతికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక కి,

బూతుమ్ దెరల్సక కి యేసుతె పెజల్ కడ ఆనల్. 33 జా పటున్మ్ చ
పెజల్ ఎతిక్జిన్ జా గెర్ చి వీదె బెర జా, గుముమ్మె టీఁవొ జా తిల.
34జోవయింతె రగరగాల్ చ జబుబ్ల్ తిల మానుస్ల్ క యేసు చెంగిల్
కెరల్న్, ఒగగ్ర్ బూతల్ క ఉదడ గెలన్. గని జో కొనొస్ గే బూతల్ చినిలి
రిసొ,జా గుటుట్ బార్ కెరు నాయ్మెన, జేఁవ్ బూతల్ లటట్బుక సెలవ్
నే దిలొ.

35అనెన్క్దీసి,రాతినేపాయితెఒగగ్ర్అందర్తతత్యి,యేసుఉటట్
కెర బార్ జా, కో నెంజిలి టాన్ తె గెచచ్, పారద్న కెరుక దెరల్న్. 36పారద్న
కెరె తతికయ్, సీమోను, జో తెన్ తిలస కి, యేసుచి పటిట్ జా చజన,
37 జోతె పాఁవ కెర, “ఇనెన్చ మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ తుక చజితతి”
మెన యేసుక సంగితికయ్, 38 జో, “జొమమ్, ఈంజ పాంతుమ్ తెచ
అనెన్ గఁవివ్లె గెచుచ్మ, ఆఁవ్ ఒతత్ కి బోదన కెరి రిసొ. జాకయ్బార్
జలయ్,!” మెనయేసు సంగిలన్. 39 జలె, జా గలిలయపాంతుమ్
ఎతిక్తె బుల బుల, ఒతత్చయూదుల్ చ సబ గెరలె బోదన కెరె తిలన్,
చిమానుస్ల్ క దెరల్ బూతల్ క ఉదడ గెలెత్ తిలన్.

వెలిల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:1-4; లూకా 5:12-16)
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40జాపొది, వెలిల్ రోగి ఎకిక్లొయేసుతె జా కెర, సెరున్ సేడ, “తుక
ఇసుట్ మ్ తిలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుదిద్ కెరుక తెరిస్.” మెన
బతిమాలప్ జా జొకరికయ్, 41 యేసు కనాక్రుమ్ జా, ఆతు చంప
కెర, జోక చడ, “అంక ఇసుట్ మి. తుయి చెంగిల్ జా సుదిద్ జా” మెన
సంగిలన్. 42వెలిల్ రోగుమ్బేగిజోమానుస్కముల దిలి,చిచెంగిల్జా
సుదిద్ జలన్.

43-44తెదొడియేసు జోక, “జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగు నాయ్,
గని దేముడుచి గుడితె గెచచ్, ఒతత్ సేవ కెరొ పూజరితె గెచచ్, తుయి
చెంగిల్ జలిసిజోక దెకవ,తుయిచెంగిల్జా§ సుదిద్ జలిసి ఎతిక్జిన్ క
రుజుజ్ దెకయ్ తి రితి, మోసే పూరుగ్ మ్ చొ సంగిలి కానుక దేసు” మెన
యేసు ఆడ దాజోక సంగిలన్.

45 గని, “కేనె ఒతత్ సంగు నాయ్” మెన యేసు సంగ తిలె కి, జో
మానుస్ బార్ జా ఉటట్ గెచచ్ కేనె ఒతత్ సంగుక దెరల్న్. జరుగ్ జలిసి జో
దసిస్ ఎతిక్జిన్ క సూనయ్ తికయ్, ‘కేన్ పటున్మ్ తె ఇసుట్ మ్ అయ్ లి
రితి ఎదారుద్ మ్ పెసుక నెంజె’మెన,యేసుజాబయిలెతాఁ గెలొ. ఒతత్
జా బయిలె తతికయ్, చెతత్ర్ దికుక్ల్ తెంతొ కి, పెజల్ జోతె బెర గెతె
తిల.

2
ఉటుట్ క నెతిరొల్ రోగికయేసు చెంగిల్ కెరల్న్
(మతత్ 9:1-8; లూకా 5:17-26)

1 సగుమ్ దీసల్ గెలి పడొత్ , యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె అనెన్
బుల జెతికయ్, జో ‘గెరి అసెస్’ మెన సూన కెర, 2 ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్జోతెబెరఅయ్ ల. బెరఅయ్ లిరిసొ,జోచిగదితెకి, గుముమ్మె
కి, అనెన్ కకక్ టాన్నాయ్.
§ 1:43-44 1:43-44 వెలిల్ రోగిచి వెలిల్ రోగుమ్ గెలె, ‘సుదిద్ జలన్’ మెన తెదొడ్ చ
యూదుల్ సంగితె తిల. కిచొచ్క మెలె, ఏక్మానుస్క వెలిల్ రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవివ్ తంక గార్’
మెలి రితి, ‘జోచి జబుబ్ డేఁవ అమ్ కయ్ దెరెదె’మెలి రితి బియఁ కెర గఁవివ్ తెంతొ ఉదడుల.
దేముడుచి దయచి రిసొ వెలిల్ రోగుమ్పూరి గెలె, ‘సుదిద్ జలొ’మెన గఁవివ్ అనెన్ పెసడుల.
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జలె,యేసుజనాబ్ క దేముడుచి*బోదన కెరెతతికయ్, 3వాతుమ్
జొరొజ్ తెన్ తిలొసొఉటుట్ క నెతిరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొక, చెతత్ర్ జిన్యేసు
తిలిస్ తె కడఆనల్. జోమానుస్క కడఆనల్సతెతిలచెతత్ర్ జిన్జోకజోచి
అంతురొన్ తెన్ వయ ఆన తిల. 4 జలె, జో రోగిక యేసుతె పాసి కడ
ఆనుక చజిలె కి, బెరల్ జనాబ్ చి రిసొ నెతిరల్. జోచి పాసి జెంక నెతిరిల్
రిసొ, జో తిలి గదిచి ఉపిప్ర్ ఒరెన్చి వెలిల్ బొరొ కెర, జో ఎంగడ్ తిలి
అంతురొన్ తెన్ జో రోగిక జా బొరొ వాట్ ఉతవ దా, యేసుచి పాసిక
పాఁవడల్. 5జలె, ‘కడఆనఉతవతిలజేఁవ్మానుస్ల్ నంపతెన్అసిత్’
మెనయేసు రుజుజ్ దెక కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో రోగిక దెక, “ఓపూతుత్ ,
తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్”మెన సంగిలన్.

6 జలె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స సగుమ్ జిన్ ఒతత్
వెస అసిత్. యేసు సంగిలిసి జేఁవ్ సూన కెర బమమ్ జా, 7 “ఈంజొ
మానుస్ కీసొ జా లటట్బ్ తయ్! ఇసి లటట్బ దేముడుచి విలువ కడ
పాపుమ్ కెరయ్! దేముడు ఎకిక్లొక పిటట్వ, కో కి పాపల్ చెమించుప
కెరుక నెతిరి!” మెన, జోవయించి పెటిట్ ఉచరనల్. 8 జోవయించి
పెటిట్ తిలి అనామ్నుమ్ యేసు జోచి ఆతమ్తె బేగి చిన కెర, “తుమ్ చి
పెటిట్ కిచొచ్క దసిస్ అనామ్నుమ్ తియంతసు? 9ఉటుట్ క నెతిరొల్ ఈంజొ
మానుస్క ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అసిత్’ మెన సంగుక సులుల్ గే,
‘ఉటుట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండు’ మెనుక సులుల్ గే? 10 జలె,
†మానుస్జా జెరుమ్న్ అయ్ లయ్అంక,ఈంజయ్లోకుమ్ తె కిపాపల్
చెమించుప కెరిఅదికారుమ్అసెస్మెన రుజుజ్ దెకయిందె,మెనజేఁవ్ క
సంగ కెర, ఉటుట్ క నెతిరొల్ జో మానుస్క అనెన్ దెక కెర, 11 ‘అలెల్,
తుయి ఉటట్ , తుచి అంతురొన్ వయన ఇండ గెరి గో, మెన తుక ఆఁవ్

* 2:2 2:2 ఇనెన్క ‘సుబుమ్ కబుర్’ కి మెనుక జయెదె. † 2:10 2:10 ‘మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెనపొరిన్ పమానుమ్ తె రెగిడిల్ తెంతొ జా కోడు కచి రిసొనావ్ తయెదె
మెలె ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ‘తెదయిందె’ మెన సంగ తిలొ ‘కీసుత్ ’ మెలొ దొరుక్
జలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొకఈంజ అనెన్క్ నావ్ తయెదె;జానావ్ చిఅరుద్ మ్ పండితుల్ కెరనెల్కి,
యేసుక ‘జొయియ్’మెన ఒపప్నుక నెస ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల.
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సంగితసి!’ ” మెన యేసు సంగిలన్. 12 బేగి, జోమానుస్ ఉటట్ కెర,
జోచి అంతురొన్ ఉకుక్ల వయన, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ చి మొకెమ్ ఇండుక
దెర, బార్ జా కెర, ఉటట్ గెలన్. ఇసి జరుగ్ జలి రిసొ, ఒతత్ బెర తిలస
ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్జా, “ఇస కమొఅమ్ కెఁయయ్ దెకుక నాయ్. ఆజి
దెకిలమ్”మెన, దేముడుక గవురుమ్ సంగిల.
లేవీమెలొ సిసుత్ నఙితొసొకయేసు బుకారిల్సి
(మతత్ 9:9-13; లూకా 5:27-32)

13యేసుఅనెన్బార్జా, ‡సముదుమ్ చిజాగాడుచిఒడుడ్ తెచివాట్
గెలన్. ఒతత్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె బెర జెతికయ్,జోవయింక బోదన
కెరుక దెరల్న్. బోదన కెర కెర, 14అనెన్ ఇదిల్ దూరి గెలె,§ సిసుత్ నఙితి
గెరి ఒతత్ వటెట్ అసెస్. జా గెరితె అలప్యి మెలొ ఎకిక్లొచొ లేవీ మెలొ
పుతుత్ సి ఎకిక్లొ వెస అసెస్. యేసు జోక దెక కెర, “అంచి పటిట్ జా,
అంచొ సిసుస్డు జా” మెన జోక బుకారల్న్. బుకారిల్ బేగి, జో ఉటట్ ,
యేసుచి పటిట్ గెలన్.

15 జలె, లేవీయింతె యేసు అనిన్మ్ కంక గెలన్. జోతె అనిన్మ్
కంక మెన యేసు సిసుస్ల్ తెన్ వెస తతికయ్, జో తెన్ జా దేసిమ్ చ
నిసాక్రుమ్ కెరల్ ఒగగ్ర్ జిన్ బెద వెస తిల. కొనస్ మెలె, సిసుత్ నఙితస
కి, నీతి రితి నే కెరస కి సగుమ్ జిన్, దసమానుస్ల్ ఒగగ్ర్ జిన్యేసుచి
పటిట్ గెచచ్ ఒతత్ తిల.

16జలె, *పరిసయుయ్ల్తెన్బెదితమోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్
సికడత్స సగుమ్ జిన్ తిల. ‘సిసుత్ నఙితస తెన్, నీతి నెంజిలస తెన్
‡ 2:13 2:13 ఇతత్ల్ జా గాడు సముదుమ్ చి రితి రూందు తయెదె. § 2:14 2:14
‘సిసుత్ ’ మెలె, జా దేసిమ్ క ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి వాట డబుబ్ల్. జా పబుతుమ్ చి
నావ్ తెన్ సిసుత్ నఙితసక యూదుల్ నిసాక్రుమ్ దెకుల; వేర పబుతుమ్ చి నావ్ తెన్ జా
డబుబ్ల్నఙితతిచిరిసొకి,జేఁవ్ కెరమోసిమ్ లుచి రిసొకి. * 2:16 2:16పరిసయుయ్ల్,
మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, సదూద్ కయుయ్లు యూదుల్ క ముకిక్మ్ చ వెలెల్ల
మానుస్ల్ జవుల. ఎతిక్క వెలెల్లపూజరుల్ తెన్యూదుల్ చివెలిల్ సబతె వెసుల. జేఁవ్పొదులె
ముకిక్మ్ క జెఁవివ్ ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి నిదానుమ్ పెజల్ క సికడుక.
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యేసు వెస కతయ్’ మెన జేఁవ్ మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్స దెక కెర, “సిసుత్ నఙితస తెన్, పాపుమ్ సుదల్ తెన్ ఈంజొ
కిచొచ్క కతయ్?” మెన యేసుచ సిసుస్ల్ క పుసిల. 17 జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ పుసిలిసి సూన కెర, యేసు జోవయింక దెక, “జబుబ్ తెన్
అసుస్మ్ మెన చిననల్సక డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్, గని జబుబ్ నెంజిలసక
డాకట్ర్ అవ్ సురుమ్ నాయ్. జలె, పాపుమ్ సుదల్ ఆమ్ మెన
చినంతసకయ్బుకార్ క ఆఁవ్ అయ్ లయ్, గని ఆమ్పునిన్మ్ సుదల్
మెన ఉచరంతసక బుకార్ క నాయ్”మెనయేసు సంగిలన్.
చువెవ్ తతిస్ చి రిసొ పెజల్యేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 9:14-17; లూకా 5:33-39)

18బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుచ సిసుస్ల్ కి, పరిసయుయ్ల్ కి
చువెవ్ తతికయ్, పెజల్ సగుమ్ జిన్ యేసుతె జా కెర, “యోహానుచ
సిసుస్ల్, పరిసయుయ్ల్ చ సిసుస్ల్, చువెవ్ తంక అలవాట్, గని తుచ
సిసుస్ల్ చువెవ్ తతిత్ నాయ్. కిచొచ్క?” మెన జోక పుసిల. 19 ఇసి
పుసితికయ్, యేసు జోవయింక, “కేన్ పెండిల్తె, జోవయించి నెడిమి
పెండిల్ఉబేడొ తిలె పొది పెండిల్ విందుతె బుకారల్స చువెవ్ తవుల
గే? నాయ్! జలె, పెండిల్ఉబేడొ జోవయించి నెడిమి తతి ఎదిలి
సేంపుక జేఁవ్ చువెవ్ తంక బెదె నాయ్. సరద్ తెన్ తవుల. 20 జలె,
పెండిల్ఉబేడొచిపచెచ్నజలసచినెడిమితెంతొజోకదెరవేరతె కడనిలె,
జేఁవ్మానుస్ల్ ఏడ ఏడ చువెవ్ తవుల.

21 “అనెన్, పొరిన్ పాలుమ్ చిరి జా తిలెగిన, మాసికచి రిసొ నే
కేడయ్ లి నే కేడెత్ నొవి గండ కోజాన్ లమానుస్ల్ గలిత్ నాయ్. ఏక్ వేల,
దసేస్,తొలితొనే కేడెత్ నే కేడయ్ తెగలతిలెగిన,జాఒండిపాలుమ్ కేడెల్,
జామాసిక కడెదే. మానుస్ జాపాలుమ్ గలనెల్, అవుక్ జలిపొరిన్ బటట్
నొవి బటట్చిమాసిక బెదయ్ లి కుటుసొడిచిరి జయెదె,చిఅగెగ్చి కంట
వెలిల్ బొరొ జయెదె.

22 “పిమమ్ట్, పోరిన్చి కాయ తెన్ ఒతత్ నొవి దాచ రసుస్మ్ సువితి
నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా కాయ పొరిన్ జలి రిసొ, జాచితె నొవి దాచ
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రసుస్మ్ సువిలెగిన, జా పులుక నెతిరి రిసొ, జా రసుస్మ్ పొంగుప
జలె పొది జా కాయ పుటెట్దె, జా రసుస్మ్ సూఁయి జయెదె. దసిస్,
కాయ, రసుస్మ్, దొనిన్ కి పాడ్ జా గెచుచ్ల. జాకయ్, నొవి దాచ
రసుస్మ్ క నొవి కయల్ అవ్ సురుమ్.” మెన జోక పుసితిమానుస్ల్ క
యేసు సంగిలన్.
పండితుల్యేసుక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 12:1-8; లూకా 6:1-5)

23జా పొదులె, †ఏక్ సెలవ్ కడనిల్ దీసి, యేసుచి సిసుస్ల్ పంటొ
పికిలిబుఁయివాట్గెతెతిల. వాట్సొడిపికిలిపంటొచఎనున్లుదొనిన్
జోచ సిసుస్ల్ కోడ కయ్ ల. 24 జేఁవ్ సిసుస్ల్ ఎనున్లు కోడిల్సి, జలె,
పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ దెక కెర, ‘జేఁవ్ దసిస్ కెరిల్సి కామ్ కెరిల్ రితి
జతయ్’ మెన, “ఈందె, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కెరుక నాయిమ్ నెంజిలిసి
కిచొచ్క తుచ సిసుస్ల్ కెరతి?” మెనయేసుక గోల కెరల్.

25 యేసు జోవయింక, “‡దావీదు పూరుగ్ మ్ చొ జో తెన్ తిలస,
చూ కెరికయ్ కిచొచ్ కెరల్ గే తుమ్ కెఁయ సదు కెరుస్ నాయ్ గే?
26మెలె,అబాయ్తారుమెలొసొఎతిక్క వెలొల్ పూజరిజాతిలికాలుమ్,
దేముడుచి గుడి తెడి దావీదు పెస కెర, దేముడుచి గుడిచ పూజరుల్
దేముడుక అరిప్తుమ్ దిల పోడియొ వెంటన, పూజరుల్ కంక జయెదె
గని అనెన్ కో కి కంక నెంజె మెన జానెల్ కి, జో తెన్ తిలసక వంట దా,
జోవయింతెన్ కయ్ ల!” మెన జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ క యేసు సంగిలన్.
జోవయింక అనెన్, 27 “సెలవ్ కడనిల్ దీసిమానుస్ల్ క ఒగగ్ర్ ఏలుప కెరు
† 2:23 2:23 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. ‡ 2:25 2:25దావీదు ఒగగ్ర్ పూరుగ్ మ్ యూదుల్ క
రానొ జా తిలన్. యేసు జోచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లన్. అబాహామ్ తెన్, అనెన్ దొగుల తీగల్ తెన్,
దావీదుక ‘ముకిక్మ్ చొపూరుగ్ మ్ చొ’మెనుల.
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మెననాయ్, గనిమానుస్ల్ క ‘చెంగిల్ తతుత్ ’మెనయ్దేముడు సెలవ్
కడనిల్ దీసిదిలన్. 28జలె,సెలవ్కడనిల్ దీసిచిఉపిప్రిఆఁవ్మానుస్జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక అదికారుమ్ అసెస్”మెన పరిసయుయ్ల్ క యేసు
జబాబ్ దిలన్.

3
ఆతు లంబ గెలొమానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 12:9-14; లూకా 6:6-11)

1తెదొడిజా కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తెయూదుల్ చి సబ గెరియేసు
అనెన్ గెచచ్, పెస, కిచొచ్ దెకిలన్మెలె,ఆతు లంబ గెలొసొఎకిక్లొఒతత్
అసెస్. 2జలె, ‘బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి యేసు జోమానుస్క చెంగిల్
కెరెదె గేనాయ్గే’మెనదెకుకమెన,వెలెల్లమానుస్ల్ రకితెఅసిత్. ‘జోక
చెంగిల్ కెరెల్గిన, సెలవ్ కడనిల్ దీసి కామ్ కెరిల్ రితి జయెదె, చియేసుక
నేరిమ్ వయడుక జయెదె’మెనఉచర అసిత్.

3 జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ దసిస్ రకితె తతికయ్, యేసు జో ఆతు
లంబిలొసొక దెక, “ఇతత్ల్ జే!” మెన సంగ కెర, 4 జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ క దెక, “*సెలవ్ కడనిల్ దీసి ఎకిక్లొక చెంగిల్ కెరుకనాయిమ్
గే, గార్ కెరుక నాయిమ్ గె? జోచిపానుమ్ రచిచ్ంచుప కెరుక గే, జోక
మార గెలుక చెంగిల్ కి?” మెన జోవయింక పుసిలన్. గని జేఁవ్ తుకెల్
తిల. 5జోవయించిమెనుస్తె ఇదిల్ కనాక్రుమ్ కి జతినాయ్,చి రిసొ
యేసు దుకుమ్ జా, కోపుమ్ తెన్ ఒతత్ తిలసక దెక కెర, జోమానుస్క
అనెన్ దెక, “తుచొఆతుచంపొకెరు”మెనజోకసంగితికయ్,జోఆతు
చంపొ కెరల్న్, చిజా ఆతు చెంగిల్ జలి.

* 3:4 3:4 ఎతిక్ సెనవ్ర్యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జాదీసిజోవయించ
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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6యేసు కెరిల్సి దెక కెర, పరిసయుయ్ల్ బార్ జా, హేరోదు పచెచ్న
జతస తెన్ సబ కెర, “జోక కీసిమారుమ?” మెన కుట ఉచరల్.

ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్యేసుతె జా కెర బెర తిలిసి
7యేసుబార్జా కెర,జోచసిసుస్ల్ తెన్జా గలిలయపాంతుమ్ చి

సముదుమ్ గాడుచి ఒడుడ్ తె గెలన్. ఒతత్చ పెజల్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్
జోచి పటిట్ గెల. పిమమ్ట్, జో కెరల్ కమొచి రిసొ సూన తా, యూదయ
పదేసిమ్ తెంతొ, 8 యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ, ఇదుమయ
పాంతుమ్ తెంతొ, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ తెంతొ, పడొత్ సీదోనుచి
తూరుమెలపటన్ల్ చిపాంతుమ్తెంతొ,దూర్ దూరిచమానుస్ల్ఒగగ్ర్
ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్జా కెర, ఒతత్ యేసుతె జా బెరల్.

9జలె, “ఈందె,పెజల్పెలపెలిజతతి. ఇసిజలె,దసిస్ పమాదుమ్
నే జతి రిసొ, దోని ఏక్ క సంగ తా” మెన, సిసుస్ల్ క సంగిలన్.
10 కిచొచ్క మెలె పెజల్ తె ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ చ జొరొజ్ల్ గటక యేసు
గెచచ్య్ తికయ్, “జోక చడిలె జలెకు చెంగిల్ జమ్ దె” మెన, అనెన్
జబుబ్ తిలస ఎతిక్జిన్,జోక చడుక మెన పెలపెలి జతె తిల.

11 పిమమ్ట్ జా పొది అనెన్ కిచొచ్ జరుగ్ జతె తిలి మెలె, బూతల్
యేసుక దెకిలె, జేఁవ్ దెరల్సక సెరున్ సేడవ దా, “దేముడుచొ పుతుత్ సి,
తుయి” మెన జేఁవ్ దెరల్సచి చోండివాట్ బూతల్యేసుచి రిసొ కేకుల్
గలెత్ తిల. 12 గని, “ఆఁవ్ కొనొస్ గే తుమ్ కకక్ కి సంగుక నాయ్”మెన
బూతల్ కయేసు ఆడ దిలన్.
బారజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు అదికారుమ్ దిలిసి

13 తెదొడి యేసు ఏక్ మెటట్య్ వెగ గెచచ్, జో ఇసుట్ మ్ జల
మానుస్ల్ క బుకారల్న్, చి జోతె అయ్ ల. 14-15 యేసు బారజిన్
బారికుల్ క నిసాన, “తుమ్అంచితెన్తతిత్ రిసొతుమ్ క ఆఁవ్ నిసాన
అసిస్. పడొత్ , అంచి నావ్ తెన్ తుమ్ బోదన కెరి రిసొ, అంచి నావ్
తెన్ బూతల్ క తుమ్ ఉదడిత్ రిసొ తుమ్ క ఆఁవ్ తెదయ్ తసి” మెన,
జోవయింక అదికారుమ్ దిలన్.
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16 జో నిసాన అదికారుమ్ దిల బారజిన్ కొనస్ మెలె, ఎకిక్లొ
సీమోను మెలొసొ, జోక ‘పేతురు’ మెన యేసు పడొత్ ఆసిమ్ నావ్
తిలన్. 17 జెబెదయి మెలొ ఎకిక్లొచ దొగుల పుతత్రుస్లు, మెలె,
యాకోబు చియోహాను మెలొబావొసి. ‘ఉరుమ్ల్ జలమానుస్ల్’ మెలి
అరుద్ మ్ తెన్ ‘బోయనేరెగ్స్’ మెన జేఁవ్ దొగులక యేసు ఆసిమ్ నావ్
దిలన్. 18పిమమ్ట్,అనెన్ కొనస్మెలె,అందెయ, పిలిప్,బరొలొమయి,
మతత్యి, తోమా. పడొత్ అలప్యి మెలొ ఎకిక్లొచొ యాకోబు మెలొ
పుతుత్ సి, పడొత్ తదద్యి, †కనానుచొ జలొ సీమోను మెలొ అనెన్కొల్ .
19అనెన్ కొనొస్ మెలె, ఇసక్రియోతు మెలి గఁవివ్చొయూదామెలొసొ.
జోపడొత్ విరోదుమ్ సుదల్ చిఅతిత్ యేసుక దెర దిలొసొ. తెదొడియేసు
కపెరన్హ మ్ గెరి గెలన్.

20యేసు గెరి గెతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ జోతె అనెన్ బెరల్. జేఁవ్
ఒతత్ బెరిల్ రిసొ,అనిన్మ్ కంక కియేసుక సెలవ్నాయ్. 21దసిస్యేసు
జోచి బోదన జోచ కమొ కెరుక ఆస జా ఎదగ్రె పుండె నాయ్ చి రిసొ
“వెరిజాతయెదె”మెనమానుస్ల్ సంగిత్ తిలిసి సూన కెర,జోక దెర,
గెరి కడ నెంక మెన,జోచి కుటుంబుమ్ చ‡బార్ జల.
పండితుల్యేసుక నింద కెర దూసుప కెరిల్సి

22 జా మదెనె, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తెంతొ జా తిల, మోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, యేసు ఉతిత్రిల్స్ తె అయ్ ల. జా
కెర, యేసుచి రిసొ “ ‘బయెలెజ్బూల్’ మెలొ జో వెలొల్ బూతుమ్ జోక
దెర అసెస్”, “బూతల్ క §రానొ జలొచి నావ్ తెన్ ఈంజొ బూతల్ క
ఉదడత్య్”మెన సంగితె తిల.

23 జలె, యేసు జోవయింక పాసి బుకారా కెర టాలివొ కెర ఇసి
మెలన్. “సయ్ తాన్ కీసి జా జోక జొయియ్ ఉదడెదె! బెదె నాయ్!
† 3:18 3:18 ‘కనానుడు జలొ సీమోను’ మెన రెగడ్ అసెస్. సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి
ఆసతిల ఒతత్చమానుస్ల్ క ‘కనానులు’మెనఆసిమ్నావ్తయెదె, బెరె. ‡ 3:21 3:21
జోచినజరేతు గఁవివ్ తెంతొబార్ జల. యేసు కపెరన్హ మ్పటున్మ్ తె తిలన్. § 3:22
3:22 ‘బూతల్ క రానొ జలొసొ’మెలె, సయ్ తాన్.
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24మెలె, కేన్ జవుస్ రాజిమ్ చ పెజల్ జలెకు విరోదుమ్ కెరన వరస్
వరస్ జా జోవయింక జెఁవివ్ యుదుద్ మ్ కెరనెల్, జా రాజిమ్ టీఁవొ జంక
నెత నాసెనుమ్ జా గెచెచ్దె. 25 పడొత్ , కేన్ గెర్ చ జలెకు జోవయింక
జెఁవివ్ విరోదుమ్ కెరనెల్, వరస్ వరస్ జా గెచుచ్ల, చి కటుట్ పిటట్వన పాడ్
జాగెచుచ్ల. 26జలె,దసిస్,సయ్ తాన్జోకజొయియ్విరోదుమ్జలిరితి
జాజోచసొంతసేవ కెరసకఉదడుక బెదెనాయ్. జోదసిస్జోకజొయియ్
విరోదుమ్ జలెగిన, జోచి రాజిమ్ టీఁవొ జయె నాయ్, నాసెనుమ్ జా
గెచెచ్దె.

27“గని, కేన్ గెర్ చొఎజొమానిబలుమ్సుదొ జలె,జోకయ్తొలితొ
బందిలెకయ్, జోచి గెరి పెస జోచి సామన్ చోరుక జయెదె. గని జోక
తొలితొ బంద తిలె,జోచి గెర్ చి ఎతిక్ చోర గెలుక జయెదె.

28 “ముకిక్మ్ క తుమ్ క ఆఁవ్ గటిట్ఙ సంగితసి. కిచొచ్ మెలె, ఎకిక్క
పిటట్వ, మానుస్ల్ కెర పాపల్ దూసెనల్ ఎతిక్ జోవయింక చెమించుప
కెరుక జయెదె. 29 గని, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్క కో దూసుప
కెరుల గే, జెఁవివ్ కెఁయయ్ఁక కి చెమించుప జతి నాయ్. జోవయించి
పాపుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తయెదె, చి నాసెనుమ్ తె గెచుచ్ల” మెన
జేఁవ్ క యేసు సంగిలన్. 30 కిచొచ్క మెలె, యేసుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
జలెకి, ‘జోక సయ్ తాన్ చిఆతమ్ అసెస్’మెలి రితి, “జోక బూతుమ్ దెర
అసెస్”మెన జేఁవ్ దూసుప కెర తిల.

కొనస్యేసుక కుటుంబుమ్ జవుల గే జొయియ్ సంగిలిసి
(మతత్ 12:46-50; లూకా 8:19-21)

31తెదొడి,యేసుచిఅయయ్సి,బావుడుస్లు,జోతిలిస్ తెపాఁవ కెర,
వీదె టీఁవొ జా కెర, “అమ్ జా అసుస్మ్. బార్ జవుస్” మెన సంగ
తెదయ్ ల. 32జలె, యేసుచి సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ వెస తిల.
జేఁవ్జలె,జోక “ఈందె,అయయ్దిచితుచబావుడుల్ జా కెర,వీదెటీఁవొ
జా కెర తుక బుకారతి”మెన సంగ దిల. 33యేసు జోక కిచొచ్ జబాబ్
దిలన్మెలె, “కొనస్ అంక అయయ్బావుడుల్ జవుల గేజానుస్ గె?” మెన
సంగ, 34జోచి సుటుట్ నంత వెస తిల పెజల్ క దెక, జోవయింక దెకవ,
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“ఈందె, అంచి అయయ్, అంచ బావుడుల్ ! 35 దేముడుచి ఇసుట్ మ్ రితి
కో కెరుల గే, జెఁవివ్ అంక బావొ, బేని, అయయ్ జవుల”మెన సికడల్న్.

4
టాలివొ సంగయేసు బోదన కెరల్న్
(మతత్ 13:1-9; లూకా 8:4-8)

1యేసు సముదుమ్ గాడుచి ఒడుడ్ తె అనెన్ గెచచ్ కెర, అనెన్ బోదన
కెరుక దెరల్న్, గనిఒగగ్ర్ జిన్జనాబ్జోచిసుటుట్ నంతబెరపెలపెలిజతె
తిలిరిసొ,యేసుఏక్దోనితెవెగవెస,ఒడుడ్ తెంతొఇదిల్దూరి గెలన్.
బెర తిల మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ జా ఒడుడ్ తె టీఁవొ జా తిల. 2యేసు
జోవయింక కిచొచ్ కిచొచ్ సికడిత్ రిసొ, ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగ బోదన కెరుక
దెరల్న్.

బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక టాలి
జో జోవయింక బోదన కెరుక, 3 “ఈందె, తుమ్ సూన! ఉంపితొసొ

ఎకిక్లొ, బీ ఉంపుక బార్ జలన్. 4జో ఉంపితె తతికయ్, సగుమ్ బీ
బయిలె వాట్ పకక్య్ సేడిత్కయ్, పిటట్ల్ ఉత జా కాఁ గెల. 5 అనెన్
సగుమ్ బీ ఒగగ్ర్ మతిత్ నెంజిలి పతుత్ రు బుఁయెయ్ సేడల్న్. ఉపిప్రి
ఇదిలిదిల్ మతిత్ తిలి రిసొ, ఒతత్ సేడిల్ బీ బేగి గజజ్ల్ జలి. 6బేగి గజజ్ల్
జలె కి,ఒపప్డ్లయితికయ్,పతలెమొకక్ల్డడడ్ గెల,చిచెరొబుఁయి
తెడి పెస వడుడ్ క నెతిరిల్ రిసొ, జేఁవ్ మొకక్ల్ సుకా గెచచ్ మొర గెల.
7 అనెన్ సగుమ్ బీ కంట దుబుబ్ల్ తిలిస్ తె సేడ గజజ్ల్ జా మొకక్ల్
జలన్. గని ఒతత్ తిల కంటమొకక్ల్ వడడ్ కెర ఒతత్ సేడిల్ బీచమొకక్ల్ క
పెలగెలిత్కయ్,జాబీచమొకక్ల్ఎనున్లు నేదెరె కిచొచ్పలితుమ్దెయె
నాయ్. 8 గని, అనెన్ సగుమ్ బీ చెంగిలి బుఁయెయ్ సేడ కెర, చెంగిల్
వడడ్ చెంగిల్ పంటొ పిక, విసెస్క్ దెసుస్ వంతుల్, తిని విసొస్ వంతుల్,
పుంజెక్ వంతుల్, పలితుమ్ దిలి.” 9 అనెన్, “సూన్ త కంగొడ్ తిలస
సూన!” మెనయేసు సంగిలన్.
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10బెర తిలమానుస్ల్ ఉటట్ గెతికయ్,యేసు తెన్ బెదిలమానుస్ల్
సగుమ్ జిన్జోచబారజిన్సిసుస్ల్ తెన్బీచి రిసొచిటాలిచిఅరుద్ మ్ చి
రిసొ పుసిల. 11 చి, జో జోవయింక, “దేముడుచి రాజిమ్ చి రిసొచి
గుటుట్ జలిసిజాననుత్ మెనతుమ్ కసెలవ్దాఅసెస్, గనిఅమ్ చితెన్నే
బెదిలసకఎతిక్టాలివొతెనిన్సంగుకఅసెస్. 12కిచొచ్కమెలె,పూరుగ్ మ్
రెగిడిల్ రితి,
*ఆఁవ్ కెర కమొ కచితుమ్ దెకుత్ గని అరుద్ మ్ చినుత్ నాయ్. ఆఁవ్

సంగితి బోదన కచితుమ్ సూనుల, గని అరుద్ మ్ కెరంతు
నాయ్. నెంజిలె అరుద్ మ్ కెరనెల్గిన బుదిద్ మారుస్ప జా అంచి
తెన్ పసల్ చెమించుప జత,

మెన రెగడ్ అసెస్.” మెన సంగిలన్.

ఉంపిలి బీచిటాలిచి అరుద్ మ్యేసు సంగిలిసి
13తెదొడియేసుజోవయింకఅనెన్, “ఈంజటాలిచిఅరుద్ మ్ కెరనుస్

నాయ్ గె? దసిస్ జలె, అనెన్ టాలివొచి అరుద్ మ్ కీసి కెరంతె! 14ఈందె,
ఉంపితొసొ బీ ఉంపిలి రితి, ఆఁవ్ బోదన సూనయ్ తసి. 15 వటెట్
ఉంపిలి బీక జరుగ్ జలిసి, జలె, ఈంజ బోదన సగుమ్ జిన్ సూనిల్స్ చి
రితి జతయ్. వటెట్ ఉంపిలి బీక పిటట్ల్ కీసి జా కెర కా గెల గే, దసిస్,
సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ ఈంజ బోదన సూనిల్ బేగి, సయ్ తాన్ జా కెర,
జోవయించి పెటిట్ తెంతొ ఉరిల్లి రితి కెర పఁవస్ వడత్య్.

16 “పతుత్ రు బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీక జరుగ్ జలిసి, జలె, అనెన్
సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ చి బోదన సూన జితిస్ చి రితి జతయ్. మెలె,
జా బీ బేగి గజజ్ల్ జలి రితి జా, జేఁవ్మానుస్ల్ సుబుమ్ కబుర్ సూనిల్
బేగి, సరద్ జా, ‘నంపజతసుమ్’ మెనుల. 17 గని జోవయించి సొంత
పెటిట్ సుబుమ్ కబుర్ చ చెరొ నెంజిలి రిసొ, గడియ జిలి రితి డీసిలెకి,

* 4:12 4:12 నెంజిలె “జోవయించిపాపుమ్చెమించుప జతి రితి పసుల అంచితె జెతు
నాయ్ మెన, తుమ్ కచితుమ్ దెకితసు గని అరుద్ మ్ చినుతు నాయ్, ఆఁవ్ సంగితి బోదన
కచితుమ్ సూన్ తు, గని అరుద్ మ్ కెరంతు నాయ్”.
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చి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ బాద సేడెల్ జలెకు, నెంజిలె వేర మానుస్ల్ జాచి
రిసొ జోవయింక అలల్ర్ కెరెల్ జలెకు, జేఁవ్మానుస్ల్ బమమ్ జా, బే బేగి
నమకుమ్ముల దెవుల.

18 “అనెన్ సగుమ్ జిన్మానుస్ల్, చి బోదన సూన, కంట దుబుబ్ల్
తిలిస్ తె ఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చి బోదన జేఁవ్ సూనెల్ కి,
19ఈంజయ్ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్క ఉచరె తా, ‘కీసి జా జిమ్ దె’
మెన చింత గలనుల, సొమాస్రుమ్ జంక ఆస జవుల, దసిస్, జాఆస
జవుస్, జా చింత జవుస్, జోవయించి పెటిట్ పెస తా, జా బోదనక
పెలగెలి రితిజయెదె,చిరిసొ,జాబోదనజోవయింతెపలితుమ్దెయె
నాయ్.

20 “అనెన్ సగుమ్ జిన్ మానుస్ల్ బోదన సూన, చెంగిల్ బుఁయెయ్
ఉంపిలి బీ రితి జతయ్. మెలె, చెంగిలి బుఁయెయ్ ఉంపిలి బీతె విసెస్క్
దెసుస్ వంతుల్, తిన్ విసొ వంతుల్, పుంజెక్ వంతుల్ కీసి పలితుమ్
దెవుల గే, దసిస్, జేఁవ్ మానుస్ల్ కి బోదన సూన, నంపజా గెచచ్,
†పలితుమ్ దెవుల”మెనబోదన కెరల్న్.

దీవు లగితిస్ క టాలి
(లూకా 8:16-18)

21 సిసుస్ల్ క యేసు అనెన్ సంగిలిసి కిచొచ్ మెలె, “దీవు
దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి తివుల గని ఆరి నాడిచి తెడి జవుస్,
మంచుమ్ చి తెడి జవుస్ తింకయ్ మెన కేన్ గెర్ చ మానుస్ల్ దీవు
ఆనుల గే? నాయ్. ‘కామ్ క జెవుస్’ మెన దీవుకంబుమ్ చి ఉపిప్రి
తివుల. 22 జలె, డీసుస్ మెనయ్ కిచొచ్ జవుస్ లుంకడ తవుల.
ఆకర్ క బార్ కెరి రిసొయి కిచొచ్ జవుస్ గుటుట్ లుంకడ తవుల.
23సూన్ తస కంగొడ్ కకక్ తిలె, సరిగా సూన్ సు!”
† 4:20 4:20 ‘ఆతమ్పలితుమ్దెరుల’మెలె,దసమానుస్ల్పబుచిబుదిద్ ఇండుల,చిఅనెన్
మానుస్ల్ దెక, జేఁవ్ కి పబుచి రాజిమ్ తె బెదుక ఇసుట్ మ్ జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా
బెదుల.
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24 అనెన్ జోవయింక, “తుమ్ కిచొచ్ సూన్ తె గే, సరిగా అరుద్ మ్
కెరన దెకన. ‡తూమ్ కేన్ కొలత్ తెన్ కటట్డ్ తె గె, జయి కొలత్ తెన్
అనెన్ తుమ్ కయ్ కి కటట్డ దెవుల. తుమ్ క అనెన్య్ మీన దెయిందె.
25 తిలొసొక అనెన్ దెంక జయెదె, గని నెంజిలొసొక జలె, జోవయింక
తిలిసి కి జోతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె”మెనయేసు సంగిలన్.
బీ గజజ్ల్ జా వడిడ్తిచిటాలి

26 యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్క్ టాలి సంగిలన్. “ఎకిక్లొ బుఁయెయ్
బీ గలిల్ రితి అసెస్. జా బీ కీసి జయెదె గే, దేముడుచి రాజిమ్ పూరి
జతిస్ తెన్ కి దసిస్. 27 జలె, జో మానుస్ జోచి బటిట్ బీ గల తా, జో
అలవాట్ జలి రితి, రోజుక అందరె నిజ, పెందలె ఉటట్ , మాములుమ్
జితె తయెదె. మదెనె, జా బీ గజజ్ల్ జా వడుడ్ క దెరెదె. కీసి వడిడ్తయ్
గేజోమానుస్ నేనె. 28గనిజా బీ బుఁయెయ్తా, దసేస్ జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ క
మెలి రితి జిఁయ గజజ్ల్ జా వడడ్ , తొలితొ మొకక్, పడొత్ ఎనున్లు,
పడొత్ పికిలి పంటొ దెయెదె. 29 జలె, పంటొ పికిలి పొది, ‘లాయితి
సమయుమ్జాఅసెస్’మెనచీన,జోమానుస్బార్జాలాయెదె”మెన
సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

సొరుస్ గిడడ్ రూకు జా గెతిస్ చిటాలి
(మతత్ 13:31-32,34-35; లూకా 13:18-19)

30జోఅనెన్ ఇసిమెలన్, “దేముడుచిరాజిమ్కీసిజతయ్గేతుమ్
అరుద్ మ్ కెరంతి రిసొ కిచొచ్టాలిఉచరుమ? 31ఇసి జయెదె, బుఁయెయ్
ఉంపిలి సొరుస్ గిడడ్క జరుగ్ జతిస్ చి రితి జయెదె. మెలె, జా గిడడ్
ఈంజలోకుమ్ చ గిడడ్ల్ ఎతిక్చి కంట ఇదిలిసి తిలె కి,ఉంపిలె, గజజ్ల్
జా వడిడ్లి మెలె, 32 రోస్ తె గలిత్ మొకక్ల్ ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జా, జా
మొకక్చ కొమమ్ల్ వడిడ్లె, జా రూక్ చ కొమమ్ల్ చి నీడతె ఆగాసుమ్ చ
‡ 4:24 4:24 ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తుమ్ అరుద్ మ్ కెరంతి కొలిద్ తుమ్ క అనెన్
సికడుక జయెదె. అనెన్య్ సికడిందె 25 అరుద్ మ్ తిలొసొక అనెన్ సికడుక జయెదె, గని
అరుద్ మ్ నెంజిలసక తిలి అరుద్ మ్ జోవయింతె తెంతొ కడ నెంక జయెదె’.
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పిటట్ల్ జోవయించ గూడల్ బంద చెంగిల్ తంక జయెదె”మెనయేసు
బోదన కెరల్న్.

33 ఒగగ్ర్ టాలివొ సంగయ్యేసు పెజల్ క సుబుమ్ కబుర్ బోదన
కెరల్న్, జేఁవ్ సూనుక అరుద్ మ్ కెరనుక తెరితి రితి. 34టాలివొ నెంతె
జోవయింక సికడెత్ నాయ్. గని పెజల్ నెంజిలి పొది, జోచ సొంత
సిసుస్ల్ కయ్ అరుద్ మ్ ఎతిక్ సికడెత్ తిలన్.

35జాదీసిసాంజ్జతికయ్, “సముదుమ్జీనఒతత్ల్ తొగెచుచ్మ,”
మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్. 36బెర తిల జనాబ్ క సిసుస్ల్ ముల
దా కెర, యేసు అగెగ్ తెంతొ వెస తిలి దోనితె వెగ కెర, జోవయింతెన్
గాడు ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెన దోని జీనవుక దెరల్. అనెన్ సగుమ్ దోనివొ
కి జో తిలి దోని తెన్ తిల.

37జలె, యేసు దోనితె గెతె తతికయ్, వాదు ఒగగ్ర్ కెరికయ్, కెరట్ల్
దోనితెపెటిట్ జాడేఁవిత్తిలిరిసొ,దోనితెపానిబెరితెతిలి. 38ఇసిజతె
తిలె కి, యేసు దోనితెచి పడొత్చి బలల్య్ నిజ తిలన్. నిజ తతికయ్,
సిసుస్ల్ బమమ్జా, గురుబాబు,అమ్మొరెల్ తుకబాదనాయ్గె? మెన
కేక్ గల,జోకఉటట్య్ ల. 39జోఉటట్ ,వాదుక గోల కెర, “సేంతుమ్జా
తుకెల్తా”మెనసముదుమ్ క సంగితికయ్,వాదుముల దిలి,చిఎతిక్
అనెన్ సేంతుమ్జా గెలి.
ఇసి సేంతుమ్ జతికయ్, 40 జేఁవ్ సిసుస్ల్ క యేసు, “కిచొచ్క

బితసు? అంచి రిసొ తుమ్ క ఇదిల్ కి నముకుమ్ నాయ్ గే?”
మెన సంగితికయ్, 41జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ బియఁ గెచచ్, ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
“ఈంజొకొనొస్ జయెదె? వాదు సముదుమ్ కి ఇనెన్చి కోడ్ రితి కెరతి!”
మెన ఆచారిమ్జా లటట్బనుక దెరల్.

5
బూతల్ దెరొల్సొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 8:28-34; లూకా 8:26-39)
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1 యేసు జోచ సిసుస్ల్ తెన్ సముదుమ్ జీన కెర, ఒతత్ తిలి
*గెరాసేనుల్ చిపాంతుమ్ తెపాఁవిల. 2యేసుదోనితెంతొఉతిత్రిల్ బేగి,
బూతుమ్ దెరొల్ మానుస్ ఎకిక్లొమెసెన్లె తెంతొబార్జా,జోక దసుస్ల్
జలొ. 3 జో మానుస్ మెసెన్లె జితె తిలొ. జోక బూతల్ దెరిల్ రిసొ,
గొలుస్ల్ తెన్ కి జోక కో అనెన్ బందుక నెతిరల్. 4 ఒగగ్ర్ దపప్లు జోచ
అతొత్ చటొట్ క గొలుస్ల్ తెన్ మానుస్ల్ అగెగ్ బంద తిల, గని కెతిత్ సుటుల్
జవుస్, కెదిద్ డిటుట్ మ్ బంద తిలె కి, అతొత్చ గొలుస్ల్ కుటట్వుక, చటొట్ చ
గొలుస్ల్ గండల్ కెరుక, దసిస్ జతె తిలొ. జోక అనెన్ ముదొద్ కెరుక కో కి
నెతిరల్. 5జో రాతి మెదెద్నె మెసెన్లె డొంగలె బుల బుల, కెదొద్డి తెదొడి
ఒరస్,జోక జొయియ్ పతల్ తెన్ పెటన,బాద కెరంతె తిలన్.

6 జలె, జో దూరి తెంతొయేసుక దెక, నిగ జా, సెరున్ సేడ యేసుక
జొకర, 7 “ఓయేసుపబు, ఎతిక్చి ఉపిప్రి తిలొ దేముడుచొ పుతుత్ సి,
తుయి. అంచి తెన్ తుక కిచొచ్ కామ్? అంక అలల్ర్ నే కెరి రితి
దేముడుచి నావ్ తెన్ ఒటుట్ గలను.” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలుక దెరొల్ .
8 కిచొచ్క దసిస్ జలొమెలె, “ఓ బూతుమ్,ఈంజొమానుస్ తెంతొబార్
జాముల దేసు!” మెనయేసు సంగ తిలొ.

9 జలె, యేసు జో బూతుమ్ క అనెన్, “తుచి నావ్ కిచొచ్?” మెన
పుసిలన్, చి జోయేసుక “అంచి నావ్ ‘సయ్ నుయ్మ్’. ఎతిత్వాట్ జిన్
బూతల్ అసుస్మ్” మెన సంగ, 10 “అమ్ క ఈంజ దేసిమ్ తెంతొ
ఉదడ గెలు నాయ్.” మెన జో బూతుమ్ యేసుక బతిమాలప్ జా
సంగిలన్.

11జలె,జామెటట్య్ వెలిల్ మంద అండులు కతె తిల. 12చి “ఆదె,
జేఁవ్అండుల్ క అమ్దెరి రితిసెలవ్దా,అమ్ కజోవయింతెతెదవు”
మెనయేసుకజేఁవ్బూతల్బతిమాలప్జాసంగిల. 13దసిస్జతికయ్,
యేసు సెలవ్ దిలన్. సెలవ్ దెతికయ్, జేఁవ్ బూతల్ బార్ జా జో
మానుస్క ముల దా, జేఁవ్ అండుల్ చి పెటిట్ పెసిల, చి జేఁవ్ పాసిపాసి
దొనిన్ వెయిలు బోడియొఅండులు బమమ్ జా, ఒతత్చి గాటిక నిగ ఉత
* 5:1 5:1 గెరాసీనులుక ‘గదరేసులు’ కి సగుమ్ తె రెగడ్ తవుల. మతత్యి 8:28తె
‘గదరేనులు’మెన రెగడ్ అసిత్.
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గెచచ్, గడెడ్ సేడ డుఙ మొర గెల. 14 జేఁవ్ అండుల్ దసిస్ జతికయి,
మంద రకితస బమమ్ జా ఉటట్ నిగ, పటున్మ్ తె, ఒండి పాంతుమ్ తె
సూనయ్ ల, చి జరుగ్ జలిసి దెకుక మెన, పెజల్ ఎతిక్ బార్ జల.

15జేఁవ్ పెజల్ ఎతిక్యేసుతెజా, ఒగగ్ర్ బూతల్ దెర తిలొజోవెరి
జాతిలొసొఅపెప్ చెంగిల్ బుదిద్ జాపాలల్ గలన ఒతత్ వెస తిలిసి దెక,
బియఁ గెల. 16జో చెంగిల్ జలిసి జరుగ్ జలి పొది సొంత దెక తిల
మానుస్ల్, జలె,జోబూతల్ దెర వెరిజా తిలొసొక చి జేఁవ్ అండుల్ క
జరుగ్ జలిసి ఎతిక్ పిమమ్ట్ అయ్ లసక జేఁవ్ సాచి సంగిల. 17 ఒతత్చ
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ “అమ్ చి పాంతుమ్ ముల దా ఉటట్ గో” మెన
యేసుక బతిమాలప్ జా సంగిల.

18 పడొత్ యేసు, సిసుస్ల్, ఉటట్ గెచుచ్క మెన దోనితె తతికయ్,
బూతల్ అగెగ్ దెర తిలొ జో మానుస్ పటిట్ జా, “ఆఁవ్ కి తుమ్ చి తెన్
బెద జెంక అంక సెలవ్ దే.” మెన బతిమాలప్ జా సంగిలన్. 19 గని
యేసు దసిస్ సెలవ్ నే దెతె,జోక, “పోని,తుయిగెరి గెచచ్ తుచసొంత
మానుస్ల్ క, †పబు తుక కనాక్రుమ్ దెక చెంగిల్ కెర ఎదివాట్ దయ
కెరిల్సి సంగు” మెన సంగిలన్. 20జోమానుస్ యేసుక ముల దా ఉటట్
గెచచ్, యేసు జోక ఎదివాటు దయ కెరిల్స్ చి రిసొ దెకపొలి మెలి జా
పాంతుమ్ తెచ పటన్ల్ ఎతిక్తె సూనపుక దెరొల్ . జా సూనయ్ తికయ్,
ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జల.
యాయీరుమెలొఅదికారియేసుచి తోడు నఙిలిసి
(మతత్ 9:18-26; లూకా 8:40-56)

21 యేసు అనెన్ దోనితె వెగ గాడు అనెన్ జీన్ తికయ్, జోచి
సుటుట్ నంత ఎదివాట్ జిన్ జనాబ్ బెర అయ్ ల. జో జా ఒడుడ్ తె ఉత
తతికయ్, 22యూదుల్ చిఒతత్చిసబగెర్ చిఅదికారిజలొయాయీరు
మెలొసొ జా కెర, యేసుక దెక కెర, జోచి చటెట్ సెరున్ సేడ, 23 “అంచి
నాడి జొరొజ్ సేడ, జియెదె గే, నాయ్ గే, దసిస్ జా అసెస్. తుయి,
† 5:19 5:19 ‘పబు’ మెలె కిచొచ్ అరుద్ మ్ మెలె, ‘ఎతిక్క ఏలుప కెరొసొ, ఎతిక్క వెలొల్
జలొసొ’. జా నావ్ యెహోవ దేముడు అబొబ్స్ క కి సంగుల, యేసు దేముడు పుతుత్ స్ క కి
సంగుల.
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అమ్ తె జా కెర జాక చడిలెగిన, జా చెంగిల్ జా అనెన్ జియెదె.” మెన
బతిమాలప్ జా జో సంగితికయ్, 24యేసు జో తెన్ బెద గెలన్. జేఁవ్
వటెట్ గెతె తతికయ్, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుచి పటిట్ జా జోచి
సుటుట్ నంత తా పెలపులి జతె తిల. 25 జలె, బార వెరుస్ల్ తెంతొ
లొఁయి గెతిబాద తిలి తేర్ బోద ఎకిల్ జా జనాబ్ తె అసెస్. 26జాసెమచి
రిసొ చెంగిల్ కెరంతి రిసొ, ఎకిక్లొచి పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ గురుతె వరస్
తెన్ గెచచ్ గెచచ్, జాక తిలి దనుమ్ ఎతిక్ విక కెరవన తిలి. దసిస్ కెర
కెర జలెకి, జా బాద తెన్ నే చెంగిల్ జతె, ఒగగ్ర్ జతె తిలి. 27 జలె,
యేసుచి రిసొ సూన తా, “ఆఁవ్ జోచపాలుమ్ జవుస్ చడిలె చెంగిల్
జయిందె” మెన ఉచర, 28యేసుచి సుటుట్ నంత తిలి జనాబ్ చి తెడి
పెస,యేసుచిపడొత్ పాసిపాఁవ కెర,జోచొపాలుమ్ క చడిలి. 29చడిలి
బేగి లొఁయి గెతిసి బందు జలి, చి బాద గెచచ్ జీవ్ చెంగిల్ జలి మెన
చిననిల్.

30యేసుమాతుమ్,జోచి సెకిక కో గే, చెంగిల్జాఅసిత్ మెన చినిలి
బేగి, జా జనాబ్ చి నెడిమి టీఁవొ జా పడొత్ పసల్, “అంచి పాలుమ్
చడిలొసొ కో?” మెన సంగిలన్. 31 జోచ సిసుస్ల్ జోక, “తుచి
ఉపిప్రి మానుస్ల్ పెలపెలి జలెకి, ‘అంక చడిలొసొ కో?’ మెన కిచొచ్క
పుసితసి?” మెన సంగిల. 32 జలె, కో చడిలన్ గే జానన్ క మెన,
యేసు అనెన్ పసల్ దెకితికయ్, 33జా తేర్ బోద జాక జరుగ్ జలిసి జాన,
బియఁ కెర,అదుద్ ర్ జా,యేసుచిపురెతొసెరున్ సేడ, జరుగ్ జలిసి ఎతిక్
సతిత్మ్ తెన్ జోక సంగిలి. 34యేసు జాక, “ఓ పుతత్రి, అంచి ఉపిప్రి
తుయి నముకుమ్ తిలి రిసొ తుయి చెంగిల్ జా అసిస్సి. సేంతుమ్
తెన్ గెచచ్, చెంగిల్ జా, చెంగిల్తా”మెన సంగిలన్.

35జా తేర్ బోదక యేసు దసిస్ సంగితె తిలి పొది, దువిస్ చి రిసొ
యేసుతెజా తిలొఅదికారిచి గెర్ చ సగుమ్ జిన్జా కెర,జోఅదికారిక
“తుచి నాడిమొర గెచచ్ అసెస్. ఈంజొ గురుబాబుక బుకారెల్ లాబుమ్
నాయ్. గురుబాబుక జాబాదపోని”మెనజోక సంగిల.

36జలె, జేఁవ్ సంగిలిసి సూన నే సూనిల్ రితి జా, యేసు సబగేర్ చొ
జోఅదికారిక దెక, “జేఁవ్ సంగిలిస్ క కాతర్ నే కెరె,బినాయ్. నంపజా
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దయిరిమ్ తెన్తా”మెనజోక సంగిలన్.
37ఒతత్ తెంతొ పేతురు,యాకోబు,యాకోబుచొబావొసియోహానుక

పిటట్వ,జోచిపటిట్ అనెన్ కో జెంక సెలవ్ నేదా కెర, 38యేసు, జేఁవ్ తెన్
జో అదికారిచి గెరి పాఁవ కెర, ఒతత్ తిలస ఏడుకుడు జా గోల జతిసి
దెకిలన్. 39జో గెరి పెస, ఒతత్ తిలసక దెక, “తుమ్ గోల జా ఏడత్సు
కిచొచ్క? ఈంజ బోద మొర గెచెచ్ నాయ్ నిజ అసెస్.” మెన యేసు
సంగిలన్. 40దసిస్ సంగితికయ్, జేఁవ్,జోక ఆఁసిల. గనియేసు జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ కబార్ కెరదా,నాడిచఅయయ్స్అబొబ్స్ క కి,జోతెన్అయ్ ల
సిసుస్ల్ క కి కడఆన,జానాడితిలిస్ తెగెచచ్, 41జానాడిచిఆతు దెర,
జాక “ఆఁవ్ సంగిలయ్, నాడి, ఉటుట్ !” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ ‡“తలీతా
కుమి” మెన సంగిలన్. 42 సంగిల్ బేగి, జా నాడి ఉటట్ కెర, ఇండుక
దెరిల్. ఒతత్ తిలస ఎతిక్జిన్ ఆచారిమ్ జా బలే ఉచరల్. 43 పడొత్ , జరుగ్
జలిస్ చి రిసొ కకక్ సంగుక జయె నాయ్మెన జాగర సంగ, “నాడిక
కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్దాస”మెన,జా గేర్ చకయేసు సంగిలన్.

6
నజరేతు గఁవివ్చమానుస్ల్యేసుక నే నంపజలిసి
(మతత్ 13:53-58; లూకా 4:16-30)

1యేసు ఒతత్ తెంతొ ముల దా కెర, నజరేతు మెలి జోచి సొంత
గఁవివ్ ఉటట్ జెతికయ్, జోచ సిసుస్ల్ జోచి పటిట్ అయ్ ల. 2 బకి కెరి
సెలవ్ కడనిల్ *దీసి, ఒతత్చి సబ గెరి గెచచ్, యేసు బోదన కెరుక దెరల్న్.
జో సంగిలి బోదన సూన, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ ఆచారిమ్ జా, “ఇసి
బోదన ఇనెన్క కేనె తెంతొ అయ్ లి? ఇనెన్క దిలి గాయ్నుమ్ కీసిచి? కెదిద్
‡ 5:41 5:41మాములుమ్పెజల్లటట్బిల్ అరమయ్బాసతెన్చికోడు,ఈంజ. * 6:2
6:2 ఎతిక్ సెనవ్ర్ యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ
గెరలె గెచచ్, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బకి కెరుల. జోక
‘యెహోవ’ మెననావ్ తయెదె. 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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అందుమ్ చ వెలెల్ల కమొ ఇనెన్చి అతిత్ జరుగ్ జతతి! 3 గని ఈంజొ
దార్ చ కామ్ కెరొసొ జయెదె, మరియచొ పుతుత్ సి గెద? యాకోబుక,
యోసేక, యూదాక, సీమోనుక అనొన్సి జయెదె గెద? ఇనెన్చ బేనిస్వొ
ఇనెన్ అమ్ చి తెన్ అసిత్ గెద?” మెన యేసుచి రిసొ అనామ్నుమ్ జా
నంప కెరి నాయ్.

4 జేఁవ్ దసిస్ అనామ్నుమ్ జతికయ్, “కేన్ జవుస్ మానుస్
దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ జలె, జోచి సొంత దేసిమ్ చ మానుస్ల్,
సొంత గెర్ చ మానుస్ల్ జోక గవురుమ్ దెకిత్ నాయ్” మెన యేసు,
జోవయించి అనామ్నుమ్ చి రిసొ సంగిలన్.

5ఒతత్చమానుస్ల్ చిఅనామ్నుమ్ చిరిసొ,జలె,ఒతత్ యేసు కేన్వెలొల్
కమొ కెరుక బెదిలన్ నాయ్. ఎకిక్ సగుమ్ జిన్ జబుబ్ తిలమానుస్ల్ క
బోడి చడ చెంగిల్ కెరల్న్. 6జా పలాన్ చ మానుస్ల్ చి అనామ్నుమ్ చి
రిసొ ఆచారిమ్జా, విసారుమ్ జలన్. గని, జాపాంతుమ్ చ గఁవివ్లె
బుల బుల బోదన కెరె తిలన్.
సిసుస్ల్ క దొగుల దొగులక తెదయ్ లిసి
(మతత్ 10:1,5-15; లూకా 9:1-6)

7 ఒతత్ తెంతొ, జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క యేసు పాసి బుకారా
కెర, జేఁవ్ క దొగుల దొగులక గఁవివ్లె బులుక మెన తెదవుక దెరల్న్.
తెదయిలి పొది, బూతల్ క జేఁవ్ ఉదడిత్ రితి జోవయింక అదికారుమ్
దిలన్. 8 తెదొడి కిచొచ్ ఆడ దిలన్ మెలె, “పయానుమ్ చి రిసొ టెకొన్
డండొ పిటట్వ, పోడి జలెకు, సెంచె జలెకు, కెరంటెచి బెలుట్ చి జేబితె
డబుబ్ల్ జలెకు దెరననాయ్. 9జోడుల్ గలన, గని దొనిన్ సొకక్ల్పోన.
ఎకిక్ సరి జతయ్”మెన సంగ. 10అనెన్, “తుమ్ కేనె జలెకు పాఁవిలె
పొది, కేన్ గెర్ చ తుమ్ క టాన్ దెవుల గే, జా గాఁవ్ తెంతొ ఉటట్ గెతె
ఎదక జయియ్ గెరి బస జా తా. 11 గని, కేన్ టాన్ తె జలెకు తుమ్ క
మరియాద కెరి నాయ్ గే, తుమ్ చి కబుర్ సూనుక ఎదగ్రె ఇసుట్ మ్ జతి
నాయ్ గే, తుమ్ ఒతత్ తెంతొ ఉటట్ గెచచ్. ఉటట్ గెతె పొది, ‘జేఁవ్
దసిస్ జలి రిసొ, జేఁవ్ దేముడుచ నెంజితి’ మెలి రితి గురుక తుమ్ చ
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చటొట్ చి దూడి పంపడ్ గెలన” మెన యేసు సంగిలన్. 12యేసు దసిస్
అదికారుమ్దాబులుక తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ దొగుల,దొగుల
బార్జా, “తుమ్ కెరల్ పాపల్ చి రిసొ పెటిట్ దుకుమ్జాపాపుమ్ములిత్
బుదిద్ జా”మెనబోదన కెర బులెత్ తిల. 13పడొత్ ,మానుస్ల్ క దెరల్ ఒగగ్ర్
బూతల్ క ఉదడ గెల, చి ఒగగ్ర్ జిన్ జబుబ్ల్ తిలసక బోడి తేల్ సువ
దాయేసుచి నావ్ తెన్ జోవయింక చెంగిల్ కెరల్.
హేరోదు రానొయేసుచి రిసొ ఉచరిల్సి
(మతత్ 14:1-12; లూకా 9:7-9)

14యేసుచ కమొచి రిసొహేరోదు మెలొజా గలిలయపాంతుమ్ క
ఏలుప కెరొ రానొ కి సూనొల్ . జా ఒండి దేసిమియేసుచి రిసొ ఎతిక్జిన్
సూన తిల. సగుమ్ జిన్ జోక “బాపిత్సుమ్ దెతొయోహాను అనెన్ జీవ్
జా అసెస్, కిచొచ్గె, చి ఇస వెలొల్ కమొ కెరి సెకి జోచి పెటిట్ అసెస్”
మెంతెతిల. 15అనెన్సగుమ్ జిన్, “ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొజాతయెదె”
మెంతెతిల. అనెన్సగుమ్ జిన్, “దేముడుచ కబురుల్ పూరుగ్ మ్సంగిలొ
ఎకిక్లొ రితొ జయెదె. దసొచొజా తయెదె” మెంతె తిల. 16హేరోదు,
మాతుమ్, సూన, కిచొచ్ ఉచరల్న్ మెలె, “ఆఁవ్ బోడి గండ కెరవ తిలొ
యోహాను జా తయెదె. అనెన్ జీవ్ జా అసెస్, కిచొచ్గె” మెన బియఁ
గెలొ.
బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొయోహానుక హేరోదుమార తిలిసి

17 హేరోదు రానొ కిచొచ్క దసిస్ బిలన్ మెలె, జోచొ పిలిప్ మెలొ
బావొసిచిహేరోదియమెలితేరిస్క ఆననహేరోదు జాక పెండిల్ జా తిలొ.
18దసిస్,అనెన్కొల్చితేరిస్కపెండిల్ జతికయ్,యోహానుహేరోదుక “తుచొ
బావొదిసి తేరిస్క తుయి తియనుక నాయిమ్ నాయ్” మెన సంగితె
తిలన్. జాక, హేరోదు యోహానుక జేలి కెరవ, జేల్ తె గల బందవడ
తిలన్. 19 జేల్ తె గల తతికయ్, యోహానుచి ఉపిప్రి హేరోదియ
కుసిస్దుమ్ తా, జోకమారుక ఆస జా అసెస్. గని నెతె. కిచొచ్క మెలె,
20యోహాను, దేముడుచొ సతిత్మ్ సుదొ, నీతి సుదొ, మెన హేరోదు
జాన కెర, జోక కిచొచ్ పమాదుమ్ నే జతి రితి రకవ అసెస్. అనెన్,
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యోహాను సంగితి తీరుప్క హేరోదు బాద సేడెల్ కి, రోజుక సంతోసుమ్
తెన్ జోచిబోదన సూన్ తె తిలన్.

21 జలె, జా మదెనె జా తేర్ బోద యోహానుక కిచొచ్ కెరుక నెతిరెల్
కి, ఆకర్ క జోక మొరవుక అవ్ కాసుమ్ అయ్ లి. హేరోదుచి జెరుమ్న్
పండుగు దీసి జెతికయ్, జోచ మంతివొక, వెలెల్ల మానుస్ల్ క, చి
గలిలయపాంతుమ్ చవెలెల్లమానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ క వెలిల్ విందుతెరానొ
బుకారొల్ . 22 జా విందు కెరిల్ పొది, హేరోదియ మెలి జా తేర్ బోదచి
దువిసి విందుతె బుకారల్సచి నెడిమి జా నచిలి. హేరోదు, బుకారల్స,
ఎతిక్జిన్ జా నచిలిసి మెనస్ గెల, చి హేరోదు జా నాడిక, “కిచొచ్
ఇసుట్ మ్ జసెత్ గే అంక సంగు చి జయియ్ దెయిందె” మెన అనెన్,
23 “తుయి కిచొచ్ నఙిలె కి, అంచి రాజిమ్ తె ఏక్ అర వాట నఙిలె కి,
జయియ్ దెయిందె”మెన ఒటుట్ గలనల్న్.

24జలె,జానాడిబార్జా,అయయ్స్ తె గెచచ్, “ఆఁవ్ కిచొచ్ నఙుక?”
మెన పుసితికయ్, అయయ్సి, “బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుచి బోడి
అంక దే మెన సంగు” మెన దువిస్ క సంగిలి. 25 సంగిలి బేగి, జా
నాడి హేరోదుతె నిగ జా, “బాపిత్సుమ్ దెతొ యోహానుచి బోడి ఏక్
పలెరుమ్ తె అంక దే”మెన సంగిలి.

26 నాడి ఇసి సంగితికయ్, జో రానొ బలే దుకుమ్ జలెకి, జో
గలన తిలి ఒటుట్ చి రిసొ, విందుతె బుకారల్సచి మొకెమ్ జాక సంగిలిసి
పిటట్వుక నెస కెర, 27బేగి, “జోచిబోడిఆను”మెనజమాను ఎకిక్లొక
తెదయ్ లన్. జో జమాను గెచచ్, జేల్ తెయోహానుచి బోడి గండ కెర,
28 పలెల్రుమ్ తె ఆన, జా నాడిక దెతికయ్, జా నాడి అయయ్స్ క నా
దిలి. 29జలె,యోహానుచ సిసుస్ల్ సూన కెర,జా కెర, పీనుమ్ నఙన
ఉకుక్ల నా,మెసెన్ రోవిల.
బారజిన్ సిసుస్ల్యేసుతె అనెన్ ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 14:13-21; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14)

30 యేసు తెదయ్ ల జోచ బారజిన్ సిసుస్ల్ బోదన కెర కెర
మానుస్ల్ క చెంగిల్ కెర కెర, జోతె అనెన్ బుల జా, జేఁవ్ కెర తిలిసి,
బోదన కెర తిలిసి ఎతిక్ జోక సంగిల. 31 జలె, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
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మానుస్ల్ జోవయింతె జెంక గెచుచ్క జతె తిలి రిసొ, అనిన్మ్ కంక కి
పుండితి సమయుమ్ దొరుక్ నెంజితికయ్, యేసు సిసుస్ల్ క “జొమమ్,
తుమ్ గడియ పుండితి రిసొ, కేనెగె, మానుస్ల్ నెంజిలి టాన్ తె బెద
గెచుచ్మ” మెన సంగిలన్. 32జేఁవ్ బార్ జా దోనితె వెగ, అనెన్ కోయి
నెంజిలి టాన్ తె గెచుచ్క బార్ జల. 33 గని, జేఁవ్ బార్ జా ఉటట్ గెలిసి
ఒగగ్ర్ జిన్ దెక, జోవయింక చిన, వేర వేర పటన్లె గఁవివ్లె తెంతొ బార్
జా నిగ, నిగ జోవయించి తొలిల్తొ జేఁవ్ గెతె తిలిస్ తెపాఁవిల.
పాఁచ్ వెయిల్ జిన్మానుస్ల్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి

34యేసు జా ఒడుడ్ తె పాఁవ, దోనితె తెంతొ ఉత, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్బెర అయ్ లిసి దెక, ‘గొవుడు నెంజిలమెండల్ కీసిజా కేనె తెరెల్
ఒతత్లి ఉటట్ గెతె తవుల గే దసిస్, ఈంజేఁవ్ పెజల్ అసిత్’ మెనయేసు
కనాక్రుమ్జా,ఈంజ ఎతిక్ బోదన జోవయింక సికడుక దెరల్న్.

35సాంజ్ జంక దెరికయ్, యేసుచ సిసుస్ల్ జోతె జా కెర, “ఈంజ
డొంగుర్ దేసిమ్. పొదుద్ ఒగగ్ర్ జలి, తొకిక్ అసెస్. 36ఈంజేఁవ్ పెజల్
ఎతిక్ ఈంజ పలల్ల్ చ గఁవివ్లె గెచచ్, కిచొచ్ జవుస్ అనిన్మ్ గెనన్ తి
రిసొ ఇనెన్క తెదవు.” మెన సంగిల. 37 ఇసి సంగితికయ్, యేసు
సిసుస్ల్ క కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్మెలె, “తూమ్జోవయింక కిచొచ్ జవుస్
అనిన్మ్ దాస”. ఇసి యేసు సంగితికయ్, జేఁవ్ జోక, “జోవయింక
అనిన్మ్ దెంక మెన †దొన్ పుంజొ వెండుల్ చ పోడియొ గెనుక ఆమ్
గెచుచ్క గే?” మెంతికయ్, 38 యేసు జోవయింక, “తుమ్ తె కెతిత్
పోడియొ అసిత్ గే, గెచచ్ దెక” మెలన్, చి జేఁవ్ గెచచ్ దెక జా కెర,
“పాఁచ్ పోడియొ చి దొనిన్ మొసస్ అసిత్” మెన జోక సంగిల. 39జో,
జేఁవ్ జనాబ్ క దెక, జోవయింక “తుమ్ ఎతిక్జిన్ వరస్వరస్ల్ తెన్
బుఁయెయ్ వెస” మెన జా చివవ్ర్ బుఁయెయ్ వెసడల్న్. 40జాకయ్ జేఁవ్
ఎకెక్క్ వరస్ల్ తె పుంజెక్ జిన్, యాబయ్ జిన్ వెసితికయ్, 41యేసు
జేఁవ్ పాఁచ్పోడియొదొనిన్మొసస్ దెర, ఆగాసుమ్ పకక్ దెక, ‘ఈంజ
† 6:37 6:37 నెంజిలె, దొన్ పుంజొజిన్మానుస్ల్ క ఏక్ దీస్ చి కూలి డబుబ్ల్ దెతి ఎదిలి
డబుబ్ల్.
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తూయి దిలది’ మెన దేముడు జలొ అబొబ్స్ క జొకర కెర, జేఁవ్
పోడియొమోడ కెర, “ఎతిక్జిన్ క వంట దాస” మెన సిసుస్ల్ చి అతిత్
సొరప్ కెర దా, జేఁవ్ దొనిన్మొసస్క కి ఎతిక్జిన్ క వంట దిలన్.

42 జేఁవ్ జనాబ్ ఎతిక్జిన్ పేట్ బెరు కతికయ్, 43 సేంసిల పోడి
గండలు, మొసస్ గండలు బార గంపల్ తె సిసుస్ల్ గుడడ్ బెరయ్ ల.
44 జా దీసి పోడియొ కయ్ లస, పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ ‡మునుస్బోదల్
జల.
యేసు పానిచి ఉపిప్రి ఇండిలిసి వాదుక సేంతుమ్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:22-33;యోహా 6:16-21)

45తెదొడి బేగి, యేసు పెజల్ క నే తెదయ్ తె తొలితొ, “తుమ్ దోని
వెగ అంచి కంట తొలితొ గాడు జీన, బేతస్యిదా గఁవివ్ గెచచ్” మెన
సిసుస్ల్ క తెదవదా, 46జేఁవ్ పెజల్ తె సెలవ్ నఙన తెదవదా,పారద్న
కెరి రిసొయేసు డొంగె వెగిలన్.

47 ఒగగ్ర్ సాంజ్ జతికయ్, సిసుస్ల్ తిలి జా దోని సముదుమ్ రితి
జా గాడుచి మదెనె పాఁవ తతికయ్, యేసు ఎకిక్లొ గటుట్ తె తా,
48కిచొచ్ దెకిలొమెలె,దోనికవాదుపెలయ్ తెతిలిరిసొ,దోనిఇండవుక
సిసుస్ల్ కసుట్ మ్ జతె అసిత్.
జలె,అందరె,పాసిపాసి కుకుడొవాఁసెనె,యేసుజాసముదుమ్ చి

ఉపిప్రి ఇండ జా, సిసుస్ల్ చిపాసిపాఁవ అయ్ లొ. జోవయింక జిన్ తె
ఉటట్ గెచుచ్క మెననొల్ . 49 గని,పానిచి ఉపిప్రి జో ఇండ గెతిసి సిసుస్ల్
దెక, “డుంబొ, కిచొచ్గె” మెన ఉచర బమమ్ జా ఒరిస్ల. 50 జేఁవ్
ఎతిక్జిన్ జోక దెక దసిస్ పంబ జలి బేగి,జో, “దయిరిమ్జా. ఆఁవివ్,
తుమ్ బియఁ నాయ్” మెన జోవయింక సంగ 51 దోనితె జోవయించి
నెడిమి వెగితికయ్, వాదు ముల దిలి. జాచి రిసొ జేఁవ్ క జెఁవివ్
ఆచారిమ్జా ఒగగ్ర్ బమమ్ జల. 52 గని పోడియొకయేసు జరుగ్ కెరిల్సి
అరుద్ మ్ నే కెరన తిలి రిసొ, జో కొనొస్గె, జోచి పెటిట్ బేడు బందిల్ జోచి
సెకి అదికారుమ్ కేనెచి గే అరుద్ మ్ నే కెరంతె, బలేఆచారిమ్తెన్తిల.
‡ 6:44 6:44తేర్ బోదల్బాలబోదల్ కితిల, గనిమతత్యి 14:21తెరెగిడిల్ రితి,తేర్ బోదల్
బాలబోదల్ క ఒతత్ లెకక్ కెరి నాయ్.
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అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 14:34-36)

53 జేఁవ్ దోనితె గాడు జీన గెనేన్సరెతు పాంతుమ్ తె పాఁవ దోని
ఒడుడ్ తె బంద కెర 54దోని తెంతొ ఉతిత్రిల్ బేగి, ఒతత్ తిలమానుస్ల్ జోక
చిన కెర, 55 జబుబ్ తిల మానుస్ల్ జా ఒండి పలాన్ తె కేనె తిలె ఒతత్
గెచచ్, జేఁవ్ నిజ తిలి అంతురొన్ తెన్ ఉకుక్ల కెర యేసు కేనె అసెస్ గే
సూనెల్, ఒతత్య్వయఆన్ తెతిల. 56జాపాంతుమ్ చ పటన్లె గఁవివ్లె
బయిలె, కేన్ జలెకు టాన్ తె జో అయ్ లొ గే, బాద తిలసక కడ ఆన,
సంతవీదులె జలెకు ఎంగడ్వ దా, యేసుచొ పాలుమ్ చి అంచు జలెకు
జేఁవ్చడుకమెనబతిమాలప్జాసెలవ్నఙన్ తెతిల. కోజలెకుచడిల
గే, జేఁవ్ చెంగిల్ జల.

7
అలవాటుల్ చి రిసొ వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలి తీరుప్
(మతత్ 15:1-20)

1*యెరూసలేమ్పటున్మ్తెంతొసగుమ్ జిన్,మోసేతెన్దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కి పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ చి ఒతత్ జా తా,
యేసుతె బెద జా కెర, 2జోచ సిసుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ గరచ్ అతొత్ తెన్,
మెలె నే దొవన్ తె, అనిన్మ్ కెరిసి దెక కెర, బమమ్ జల. 3 కిచొచ్క మెలె,
పరిసయుయ్ల్ కి †యూదుల్ ఎతిక్జిన్ కి ‘పూరుగ్ మ్ చ వెలెల్లమానుస్ల్
సికయ్ లిసి కెరుకయ్’ మెన, గురు అతొత్ దొవనెల్కయ్ కవుల, నెంజిలె
నాయ్. 4అనెన్, సంతయ్తెంతొ గెరి అయ్ లె, ‘నే దొవనెల్ గారు’మెన,
‡పాని చించనెల్కయి కవుల, నెంజిలె నాయ్. దసిస్, గినన్లు, గేడివొ,
కంచుసామన్,ఈంజజాఎతిక్ కెఁయఁకదోవుకగే, కీసిదోవుకగే, కిచొచ్
కిచొచ్ అలవాటుల్ రితి కెరుక పూరుగ్ మ్ చ జోవయించ వెలెల్ల మానుస్ల్

* 7:1 7:1 ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి గుడి తిలి పటున్మ్,జా. † 7:3 7:3
‘అంచయ్ పెజల్ జతు’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూరుగ్ మ్ నిసానల్ పెజల్.
‡ 7:4 7:4 నెంజిలె, సంతయ్తెంతొ ఆన్ లిసామన్ దొవిలెకయ్ కవుల.
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సికడ అసిత్. 5జాచి రిసొ, జేఁవ్ పరిసయుయ్ల్ చిమోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స యేసుక, “తుచ సిసుస్ల్ కిచొచ్క వెలెల్లమానుస్ల్
సంగిలి రితి ఇండుకములదా, గరచ్ అతొత్ తెన్అనిన్మ్ కతతి?” మెన
పుసిల.

6జలె,యేసుజోవయింక, “తుమ్ఉపమెనుస్చొచి రిసొయెసయా
పూరుగ్ మ్ చొచి అతిత్ దేముడు సంగిలి కోడు సతిత్మ్.
ఈంజపెజల్అంక గవురుమ్కెర రితకొడొసంగిలే కి,జోవయించిపెటిట్

అంక దూరి అసిత్. 7మానుస్ల్ అఁవివ్ ఉచరల్ కొడొక ‘దేముడు
సంగిలస’మెన పెజల్ క సికడ, అంక ఆరిక జొకరతి”

మెన తుమ్ చి రిసొచి కోడు. 8 “తూమ్, దేముడు దిలి ఆగన్ ముల
దా, మానుస్ అఁవివ్ ఉచరిల్సి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ కెరసు” మెన
జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు సంగ, 9జోవయింక అనెన్, “తుమ్ చ
పూరుగ్ మ్ చఅఁవివ్సికయ్ లఅలవాటుల్ నిదానుమ్కెరిరిసొదేముడుచి
ఆగన్ రితి ఇండుక ముల అసుస్స్. కీస మానుస్ల్, తూమ్! 10తుమ్
ములిలి కేన్ ఆగన్చి రిసొ ఆఁవ్ అపెప్ సంగితసిమెలె,
తుమ్ చ అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క చెంగిల్ దెక, గవురుమ్ కెర”
మెన, పిమమ్ట్,
“అయయ్స్ క జలెకు,అబొబ్స్ క జలెకు,కోదూసుప కెరుల గే, కచితుమ్

జోకమొరున్చి సిచచ్ దెంక”
మెనమోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ కోడు అసెస్.

11“గని,తుమ్జలెఇనెన్మెంతసు,అంచితెతుమ్ క కిచొచ్ కలుగు
జతి గే, జయియ్ ‘కొరాబ్ను’ మెలె ‘పబుక దెంక ఒపప్న అసిస్’, మెన
కో పుతుత్ సి అయయ్స్అబొబ్స్ క సంగిలెగిన, 12 ‘జా దీసి తెంతొ, జో
మానుస్చిపూచినాయ్’తుమ్ సంగిల్ రితిజా,జోఅయయ్స్అబొబ్స్ క
దెంక తిలిసాయిమ్జోమానుస్ దెంక తుమ్ఒపుప్స్నాయ్. 13తుమ్
దసిస్ జా, తుమ్ చ పూరుగ్ మ్ చ అఁవివ్ ఉచరల్ అలవాటుల్ పెజల్ కెరు
మెన, ‘దేముడు సంగిలి కోడుక అదికారుమ్ నాయ్’ మెన సికడిల్ రితి
జా, తుమ్ దేముడుచి కోడు మారుస్ప కెరిల్ రితి కెరసు. అనెన్ దసస్
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మాయల్ ఒగగ్ర్ కెరసు.” మెన, జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క యేసు గోల
కెరల్న్.

మానుస్క గార్ కెరిసి కిచొచ్ జయెదె గేయేసు సంగిలిసి
14తెదొడియేసు పెజల్ క అనెన్ పాసి బుకారా కెర,జోవయింక ఇసెస్

మెలన్. ఆఁవ్ సంగితి కోడు తుమ్ ఎతిక్జిన్ ఏక్ కోడు సూన అరుద్ మ్
కెరన. 15 బయిలె తెంతొ మానుస్చి పేట్ తెడి కిచొచ్ వసుత్ వ పెసిలె,
జయియ్ జోమానుస్క గార్ కెరుక నెతె. గని, మానుస్చి పెటిట్ తిలి బుదిద్
గార్ జలె, జయియ్ జో మానుస్క గార్ కెరెదె. 16 §సూన్ త కంగొడ్ కకక్
తిలె, సరిగా సూన్ సు!

17జేఁవ్ పెజల్ కములదా గెరి గెచచ్ తెడి పెసిలిపొది,జోచసిసుస్ల్
ఈంజటాలిచి రిసొపుసిల. 18యేసుజోవయింక, “తూమ్కిఅరుద్ మ్
నెంతె అసుస్స్ గే? మానుస్ కయ్ లె, బయిలె తెంతొ జోమానుస్చి పెటిట్
కిచొచ్ పెస తయెదె గే, జో మానుస్క గార్ కెరుక నెతె మెన అరుద్ మ్
కెరనుస్ నాయ్? 19ఈందె, జోచి పేట్ వాట్ గెచచ్, అనెన్ బార్ జయెదె.
జోచి పెటిట్తె పెసె నాయ్! జాకయ్, జోక గార్ కెరె నాయ్” మెన
సంగిలన్. ఇసి మెనయేసు సంగిలిస్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, “కిచొచ్క
కి కంక గారుమెనుక నెంజె. కిచొచ్ కి కంక జయెదె”మెనసెలవ్ సంగిల్
రితి జతయ్.

20 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క “మానుస్చి పెటిట్తె మొదొల్ జా,
కిచొచ్ కిచొచ్ బార్ జయెదె, జయియ్ జోక గార్ కెరెదె. 21 మెలె,
గరచ్ ఉదెద్సుమ్ లు, లంజెబుదిద్ , చోరు బుదిద్ , అతయ్ కెరి బుదిద్ ,
లంజెకమొ, 22అనెన్మానుస్ల్ చి ఆసిత్క ఆస జతిసి,పాపుమ్ ఇండితి
ఆస, మోసిమ్ బుదిద్ , గోసలు, మానుస్ల్ క దూసుప కెరిసి, గవురుమ్
ఉచరంతిసి, కామ్ క నెంజిత కొడొ, దసచ ఎతిక్, మానుస్చి తెడి జోచి
పెటిట్తె మొదొల్ జతతి. 23 గరచ్ బుదుద్ ల్ ఎతిక్ మానుస్చి పేట్ తెడి

§ 7:16 7:16 గీకుబాసతెన్ఈంజమతెత్లితొలితొరెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 16నంబర్ చి
కోడు తయెనాయ్.
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మొదొల్జాబార్ జతతి. దసచయ్మానుస్క గార్ కెరతి” మెన అనెన్
సంగిలన్.
తేర్ బోదచి దువిస్ కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 15:21-28)

24యేసు ఒతత్ తెంతొ బార్ జా, తూరు చి సీదోను మెల పటన్ల్ చి
పాంతుమ్ తె ఉటట్ గెచచ్, ఏక్ గెరి గెలన్. జో ఒతత్ తిలి రితి కో
కి సూనుక జో నెసిలె కి, జో తిలిసి లుంకడుక నెతిరల్, 25 చి బేగి,
బూతుమ్ దెరిల్ ఇదిలిస్ దువిసి తిలి ఏక్ తేర్ బోద, యేసుచి రిసొ
సూన కెర, జోతె జా కెర, జోచి చటెట్ సెరున్ సేడిల్. 26 జా తేర్ బోద
కేనెచి మెలె, జా *సిరియ దేసిమ్ చి జా పెనికయపాంతుమ్ తె జెరిమ్లి,
గీకు మెలి వేర దేసిమ్ చి మానుస్. జలె, జా తేర్ బోద యేసుతె జా
కెర, “అంచి దూక దెరిల్ బూతుమ్ క ఉదడ గెలెత్ గె?” మెన యేసుక
బతిమాలప్జాసంగితికయ్, 27జోజాక,† “సొంతబోదల్తొలితొకతు.
బోదల్ చి వంతు అనిన్మ్ గుడడ్ కెర, సూనకూనరుల్ కతి రితి గల దెంక
చెంగిల్ నాయ్” మెన సంగిలన్. 28జా జోక, “నిజుమి, పబు, గని
సూనకూనరుల్ కి అనిన్మ్ కెరి బలల్చి ఎటొట్ రక తా, బోదల్ సేడయ్ లి
ఉసొట్ కవుల” మెన సంగిలి. 29 ఇసి సంగితికయ్, తెదొడి యేసు
జాక, “ఈంజ తుయి సంగిలి తుచి నముకుమ్ చి రిసొ, సేంతుమ్
తెన్ గో. బూతుమ్ తుచి దువిద్ క ముల దా గెచచ్ అసెస్” మెన
సంగిలన్. 30 ఇసి సంగితికయ్, జా తేర్ బోద గెరి గెచచ్ కిచొచ్ దెకిలి
మెలె, బూతుమ్ ముల దా గెలి రిసొ, జా నాడి మంచుమ్ తె నిజ
తిలిసి.
తొతొల్ జలొబొయ్ రొకయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి

31ఒతత్ తెంతొయేసుతూరుపాంతుమ్ములదాసీదోనుపాంతుమ్
వాట్ గెచచ్, దెకపొలి పాంతుమ్ వాట్ కి గెచచ్. గలిలయపాంతుమ్ చి
సముదుమ్ రితి గాడు పకక్ అనెన్ ఉటట్ అయ్ లన్. 32ఉటట్ జెతికయ్,

* 7:26 7:26 నెంజిలె ‘సురోపెనికయ పదేసిమ్ చిమానుస్’ మెనుల. † 7:27 7:27
దేముడు దెతి వరుమ్ క ‘అనిన్మ్’మెనటాలి కెర
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బొయ్ రొ తిలొ తొతొల్ మానుస్ ఎకిక్లొక మానుస్ల్ యేసుతె కడ ఆన,
“ఇనెన్క చడ చెంగిల్ కెరె గే?” మెనయేసుక బతిమాలప్ జాపుసిల.

33 జలె, పెజల్ తె తెంతొ యేసు జోక ఎకిక్లొక పకక్ కడన, జో
మానుస్చ కంగొడ్ తె ఏక్ ఏక్ ఊంటివొ గల దా తుంక, జో తొతొల్చి జీబు
చడజోచిసొంతలాడు దెరవదా, 34ఆగాసుమ్పకక్ దెక, కనాక్రుమ్
తెన్ పెటిట్ ఏడిల్ రితిజా, ‘ఉగిడ్ జా’మెలిఅరుద్ మ్ తెన్, ఒతత్చిబాసతెన్
“ఎపాప్తా”మెనసంగయేసుసంగిలన్. 35యేసుదసిస్సంగితికయ్,
జో బొయ్ రొచ కంగొడ్ ఉగిడ్ జలి చి చెంగిల్ జలన్, చి జీబు బులుక
దెరికయ్,సొసుట్ మ్ లటట్బుక దెరల్న్.

36తెదొడి, “కకక్ సంగ నాయ్” మెన ఒతత్ తిల మానుస్ల్ క యేసు
సంగిలన్. గని “సంగుక పోన” మెన జో కెతిత్ సుటుల్ సంగిలే కి, జేఁవ్
అనెన్ ఒగగ్ర్ జా కేన్ తెన్ సంగితె తిల. 37జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ ఎదివాట్
ఆచారిమ్ జా, యేసుచి రిసొ “ఈంజొ కిచొచ్ కెరెల్ కి జెయిమ్ జతయ్.
బొయ్ ర మానుస్ల్ సూన్ తి రితి కెరుక జానె, తొతల్ మానుస్ల్ సొసుట్ మ్
లటట్బిత్ రితి కెరుక జానె. ఎతిక్ చెంగిల్ కెర అసెస్” మెన ఎతిక్జిన్
సంగితె తిల.

8
చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ కయేసు అనిన్మ్ దిలిసి
(మతత్ 15:32-39)

1 జేఁవ్ దీసలె అనెన్క్ సుటుట్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ యేసుతె బెర
తతికయ్,జోవయింక కతిసి కిచొచ్ నెంజిలిరిసొ,యేసుజోచసిసుస్ల్ క
పాసి బుకారా, జోవయింక 2 “పెజల్ అపెప్క తిరతి ఎద అంచి
తెన్ అసిత్. జోవయింక కతిసి కిచొచ్ కి నాయ్ చి రిసొ జోవయించి
ఉపిప్రి ఆఁవ్ కనాక్రుమ్ జా అసిస్. 3జోవయింక చువెవ్చి పెటిట్ గెరి
తెదయ్ లెగిన, వటెట్ ఏక్ వేల మొకొమ్ గుంజ సేడుల. జోవయింతె
సగుమ్ జిన్ దూర్ తెంతొ జా అసిత్.” మెన సంగిలన్. 4 జేఁవ్ సిసుస్ల్
ఆచారిమ్ జా, “ఈంజ బయిలు దేసిమి ఎతివాట్ జిన్ మానుస్ల్ క
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అనిన్మ్ దొరుక్ కెరుక కీసి?” మెన అనామ్నుమ్ జా సంగిల. 5 ఇసి
సంగితికయ్,యేసుజోవయింక “తుమ్ తె కెతిత్ పోడియొఅసిత్?” మెన
పుసిలన్, చి “సతుత్ ”మెన జబాబ్ దిల.

6 జలె, యేసు జా జనాబ్ క “బుఁయెయ్ వెస” మెన ఆడ దా,
జేఁవ్ సతుత్ పోడియొ దెర, “తుయి దా దయ కెరల్ది” మెన దేముడు
అబొబ్స్ క ఉచర, జేఁవ్ పోడియొమోడ కెర, “పెజల్ క వంట దాస”
మెన సిసుస్ల్ క దెతికయ్, పెజల్ క వంట దిల. 7దొనిన్ ఇదుదల్ మొసస్
కి తతికయ్,యేసు దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ దసిస్ జొకర, “ఈంజేఁవ్
మొసస్ కి వంట దాస” మెన ఆడ దెతికయ్, సిసుస్ల్ పెజల్ క వంట
దిల. 8ఎతిక్జిన్పేట్బెరు కతికయ్,సేంసిలగండలు సిసుస్ల్ గుడిడ్ల,
చి సతుత్ గంపల్ తె బెరల్. 9 అనిన్మ్ కతత్స కెతిత్జిన్ జల మెలె, పాసి
పాసి చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ జల. 10జలె, యేసు పెజల్ క గెరి తెదవ దా,
సిసుస్ల్ తెన్ బేగి దోనితె వెగ, దలమ్నూతాపాంతుమ్ తె ఉటట్ గెల.

పరిసయుయ్ల్యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
11యేసు ఇసి ఒతత్ తిలి పొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ జా కెర,

యేసు తెన్ జటిట్ జతి రితి జా, జోక “తుచి అదికారుమ్ పరలోకుమ్
తెంతొ చి జలె, అమ్ క రుజుజ్ దెకయ్ తి రిసొ కిచొచ్ జవుస్ వెలిల్ కామ్
కెరు.” చెంగిల రితి జోక పరిచచ్ కెరల్.

12యేసు, జలె, జోచి మెనుస్తె ఒగగ్ర్ దుకుమ్ జా ఏడిల్ రితి జా,
“తుమ్ఈంజకాలుమ్ చమానుస్ల్ కిచొచ్కఅంచి రిసొరుజుజ్ దెకయ్ త
కమొక ఆస జతసు? ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె,
తుమ్ అనామ్నుమ్ జల ఈంజ కాలుమ్ చ మానుస్ల్ క తుమ్ ఉచరిల్
సాచి కామ్ ఎకిక్ కి కెర దెంక నెంజె.” మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ క
సంగ కెర, 13జోవయింకములదా,సిసుస్ల్తెన్దోనిఅనెన్ వెగ,గాడు
జీన ఒతత్ల్ తొ గెచుచ్క మెనబార్ జల.

పండితుల్ సికయ్ తి బుదిద్చి రిసొయేసు జాగర సంగిలిసి
(మతత్ 16:5-12)
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14 దోనితె ఎకిక్ పోడి తిలి, గని అనెన్ పోడియొ ఆనుక సిసుస్ల్
పఁవస్ తిల. 15జలె,యేసు జోవయింక కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “తుమ్
దెకన. పరిసయుయ్ల్ చి రానొ జలొ హేరోదుచి పులయ్ తి పీట్ చి
రగుమ్ చి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా” మెన సంగిలన్. 16 ఇసి
సంగితికయ్, జేఁవ్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ “అమ్ క పోడి నాయ్. కిచొచ్క
ఇసి మెన అమ్ క సంగితయ్?” మెన లటట్బంతె తిల.

17 యేసు జేఁవ్ ఉచరిల్సి జానెచి రిసొ, జో “ ‘అమ్ క పోడియొ
నాయ్’ మెన కిచొచ్క లటట్బంతసు? తుమ్ అపెప్క అరుద్ మ్ కెరనుస్
నాయ్ గే? తుమ్ క పెటిట్ బేడు బంద అసెస్ గే, చి అరుద్ మ్ కెరనుక
ఇసుట్ మ్ జసు నాయ్ గే? 18 తుమ్ క అంకివొ తిలె కి దెకుస్ నాయ్
గె? తుమ్ క కంగడ్ల్ తిలె కి సూన్ సు నాయ్ గే? అపెప్ రితి జరుగ్ జలిసి
కి ఏదసట్ కెరుస్ నాయ్ గే? 19 జేఁవ్ పాఁచ్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ క
ఆఁవ్పాఁచ్పోడియొమోడవంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తెసేంసిల గండల్
గుడడ్ బెరయ్ లదు?” మెన సంగితికయ్, జేఁవ్ “బార గంపల్ తె”మెన
జబాబ్ దిల. 20 “అనెన్, జేఁవ్ చెతత్ర్ వెయిల్ జిన్ మానుస్ల్ తిలిస్ తె
జేఁవ్ సతుత్ పోడియొమోడవంటిల్ దీసి, కెతిత్ గంపల్ తె సేంసిల గండల్
గుడడ్ బెరయ్ లదు?” మెనసంగితికయ్, జేఁవ్ “సతుత్ గంపల్ తె”మెన
జబాబ్దిల. 21జాకయ్జోజోవయింక “జలె,అపెప్క కితుమ్అరుద్ మ్
కెరనుస్ నాయ్ గే?” మెనయేసు సంగిలన్.

గుడిడ్ మానుస్కయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
22 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్, బేతస్యిదా గఁవివ్చి ఒడుడ్ తె దోనితె

పాఁవ ఉతిత్రల్. గుడిడ్ మానుస్ ఎకిక్లొక ఒతత్చ మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్
యేసుతె కడ ఆన, “దయ కెర, ఇనెన్క చడ చెంగిల్ కెరు” మెన
బతిమాలప్ జా సంగిల. 23జలె,యేసు జో గుడిడ్ మానుస్చి ఆతు దెర,
జాగఁవివ్ తెంతొ ఇదిల్ దూరి కడనా కెర,జోచఅంకివొతె తుంక, చడ,
“తుక కిచొచ్ జలెకు డీసత్య్ గే?” మెన పుసిలన్, చి 24జోమానుస్,
“మానుస్ల్ క దెకితసి, గని జేఁవ్ రూకుల్ ఇండితి రితి డీసత్తి” మెన
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సంగిలన్. 25జలె, జోమానుస్చ అంకివొతెయేసు అనెన్ చడితికయ్,
జో చెంగిల్ దెక, ఎతిక్ సొసుట్ మ్ దెకిలొ. 26 ఇసి చెంగిల్ జతికయ్,
యేసు జోక, “తుయి గఁవివ్ అనెన్ నే పెసితె కి తుచి సొంత గెరి ఉటట్
గో”మెన తెదవ దిలన్.
ఈంజొయి ‘కీసుత్ ’మెలొజెంక తిలొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ
(మతత్ 16:13-20; లూకా 9:18-21)

27 ఒతత్ తెంతొ యేసు, జోచ సిసుస్ల్ తెన్ సరియ పిలిపిప్ మెలి
పాంతుమ్ చ గఁవివ్లె ఇండ గెతె తతిత్కయ్, “కొనొస్ మెన పెజల్ అంక
సంగితతి?” మెన సిసుస్ల్ క పుసిలన్. 28 జేఁవ్ జోక “బాపిత్సుమ్
దెతొ యోహాను జా తయెదె మెన సగుమ్ జిన్ తుక సంగితతి.
అనెన్ సగుమ్ జిన్ తుక ‘ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొ జా తయెదె’ మెంతతి.
అనెన్ సగుమ్ జిన్, ‘దేముడుచి కబుర్ పూరుగ్ మ్ సంగిలొ అనెన్కొల్ జా
తయెదె’మెన తుక సంగితతి”మెన సిసుస్ల్ సంగిల.

29 ఇసి సంగితికయ్, జో జేఁవ్ క, “తుమ్, జలె, కొనొస్ మెన అంక
సంగితసు?” మెన పుసిలన్. జలె, పేతురు, “తెదయిందె మెన
దేముడు సంగ తిలొ *‘కీసుత్ ’మెలొరచిచ్ంచుప కెరొసొ, తుయి”మెన
ఒపప్న సంగిలన్. 30 పేతురు ఇసి మెన ఒపప్న్ తికయ్, యేసు జోక,
“అంచి రిసొతుమ్చినిలిసి కకక్ సంగనాయ్”మెనజాగరసంగిలన్.
జోమొర అనెన్ జీవ్ జంక తిలిస్ చి రిసొయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 16:21-28; లూకా 9:22-27)

31 †“ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ ఒగగ్ర్ సెమల్ సేడ,

* 8:29 8:29ఒగగ్ర్పూరుగ్ మ్తెంతొ “పాపుమ్గెచచ్య్ తొదొరుక్జలొరచిచ్ంచుప కెరొసొక
తెదయిందె” మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగ రెగడ్వ తిలన్. కీసుత్ మెలె ఈంజ
అరుద్ మ్ తయెదె. † 8:31 8:31 ‘మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన బయ్ బిల్ తె
రెగడ్ తిలె, జేఁవ్ చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ‘తెదయిందె’ మెన ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ దేముడు
దెదయ్ లొ కీసుత్ రచిచ్ంచుప కెరొసొ. యేసు ‘ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ’ మెన
సంగిలె,బయ్ బిల్ చిపొరిన్ పమానుమ్సదు కెరల్ పండితుల్జాఅరుద్ మ్ కెరనుల, గనియేసుక
‘జొయియ్’మెన ఒపప్నుక నెస కెర,జోవయింక ఒగగ్ర్ అలల్ర్ కెరుల. ఒగగ్ర్ సదు నే కెరల్ పెజల్,
సిసుస్ల్,జాఅరుద్ మ్ ఇదిల్ ఆలిస్మ్ కెరనుల.
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వెలెల్లమానుస్ల్ చి అతిత్, వెలెల్ల పూజరుల్ చి అతిత్, మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి అతిత్,మొరుక అసెస్. గని తిరతి గెలె,అనెన్ జీవ్
జా ఉటుట్ క అసెస్” మెన యేసు జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరుక దెరల్న్.
32జోఈంజ కోడ్ ఒండిజిన్ క సొసుట్ మ్ సంగిలన్. దసిస్ సంగితికయ్,
పేతురు జోక ఏక్ పకక్య్ కడ నా కెర, “దసిస్ సంగు నాయ్. తుక
దసిస్చి పోని!” మెన పేతురు జోక గోల కెరుక దెరల్న్. 33 పేతురు
ఇసి సంగితికయ్,యేసు పసల్, సిసుస్ల్ క దెక, పేతురుక, “సయ్ తాన్,
అంచిపడొత్ గో! తుయిదేముడుచిపచెచ్నచిబుదిద్ ఉచరల్ద్నాయ్, గని
మానుస్ల్ ఉచరి రితి ఉచరల్ది”మెనయేసు గోల కెరల్న్.

34తెదొడిజోచసిసుస్ల్ క,పెజల్ చిజనాబ్ క,జోచిపాసిబుకారాకెర,
యేసుజోవయింక, “కోనంపజాఅంచిపటిట్ బులుక ఉచరుల గే,జోచి
సొంత ఇసుట్ మ్ కెరుక ముల దా, జోచి సొంత ‡సిలువ వయన అంచి
పటిట్ బులుక అసెస్. 35 కిచొచ్కమెలె,జోచిసొంతపానుమ్ రచిచ్ంచుప
కెరనుక కో కోర్ ప జవుల గే, జోచి పానుమ్ గెచచ్వానెదె. గని అంచి
రిసొ, అంచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొ, కో జోచిపానుమ్ దెతి
రితి ఎకిక్ మెనుస్ నిదానుమ్ ఇండుల గే, జోచి పానుమ్ రచిచ్ంచుప
జెయెదె. 36మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె తిలిసి ఎతిక్ కేన్మానుస్ జవుస్
కలుగు కెరన జోచిపానుమ్ గెచచ్వానెల్గిన,జోక కిచొచ్ లాబుమ్? కిచొచ్
లాబుమ్ నాయ్. 37మెలె, జో మానుస్చి ఆతమ్ గెచచ్వానెల్గిన, జోచి
పానుమ్ దేముడు తెన్ అనెన్ బెదయ్ తి రితి కేన్ మానుస్ కిచొచ్ దిలె
సరిపుచుప జయెదె గే? 38మెలె, గరచ్ కమొ కెరి ఈంజ పాపుమ్ చి
లంజెచి ఉగుమ్ తెచి బుదిద్ కెరన, అంచి సతిత్మ్ జవుస్, అంచ కొడొచి
సతిత్మ్ జవుస్, కో లాజ్ జా నే ఒపప్న్ తె తవుల గే, ఆఁవ్ మానుస్

‡ 8:34 8:34 ‘సిలువ’ మెన కిచొచ్క సంగితయ్ మెలె, యేసుక విరోదుమ్ సుదల్ కీసి
మారులమెలె,జోక ‘సిలువ’మెలిస్ తెఅతిత్లెచటెట్లెమేకుల్పెటటీఁవడమొరిరితిములుల.
జోక జా సిలువతె నే టీఁవడెత్ అగెగ్, యేసుచి సొంత సిలువ జోకమారిస్ తె జో గడియసొంత
వయుక నెతిరల్; యోహాను 19:17. పడొత్ సీమోను మెలొ ఎకిక్లొ వయితి రితి తియారల్;
మారుక్ 15:21. సిలువ మెలె, ఏక్ డేడిక అనెన్క్ డేడి రితొ డండొ అడుడ్ మ్ కెర బుఁయెయ్ రోవ
టీఁవడుల.
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జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అబొబ్సి జలొ దేముడుచి
పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి గవురుమ్ తెన్ సుదిద్ తిల దూతల్ తెన్ బెద
ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతి దీసిక, జేఁవ్ మానుస్ల్ క ‘అంచ’ మెన
ఒపప్న్ తి రితి అమ్ చి తెన్ బెదవనుక అంక లాజు తయెదె.” మెన
సిసుస్ల్ క పెజల్ కయేసు సంగిలన్.

9
1జో ఇసి సంగ, “దేముడుచి రాజిమ్ అదికారుమ్ తెన్ జా అసెస్

మెన, ఇనెన్ టీఁవొ జా తిల సుదల్ తె సగుమ్ జిన్ నేమొరె అగెగ్ దెకుల
మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి” మెన సిసుస్ల్ క పెజల్ క
యేసు సంగిలన్.

యేసు గడియ పరలోకుమ్ చి ఉజిడి జలిసి
(మతత్ 17:1-13; లూకా 9:28-36)

2 సొవువ్ దీసల్ గెలి పిమమ్ట్, యేసు పేతురుక యాకోబుక,
యోహానుక,అనెన్ కో నెంజిలిడోంక్ తిలిమెటట్య్ కడ నిలన్. మెటట్య్
వెగితికయ్, జేఁవ్ చిమొకెమ్ యేసుచి రూపుమ్మారుస్ప జలి. 3జోచ
పాలల్ కీసి జల మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె కేన్ సార్ కేన్ సబుబ్ తెదిద్
చోక్ కెరుక నెతిరిల్ రితి, ఉజిడ్ జా చోక్ జల. 4 తెదొడి, పూరుగ్ మ్ చ
దేముడుచి కబురుల్ సంగిత మోసే చి ఏలీయా దొగుల యేసు తెన్
లటట్బెత్ తా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ క డీసన్ సేడల్.

5-6 ఇసి జతికయ్, జేఁవ్ సిసుస్ల్ బలే బియఁ గెతికయ్, తెదొడి
పేతురు, కిచొచ్ మెనుక గే నేన గెచచ్,యేసుక “గురుబాబు,అమ్ఇనెన్
తంక చెంగిలి. తుక ఏక్,మోసేక ఏక్, ఏలీయాక ఏక్,మొతుత్ మ్ తినిన్
కుడియల్ ఇనెన్ బందుక అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిలన్. 7 సంగితె
తతికయ్, తెదొడి మబుబ్ ఏక్ ఉత జా, జోవయింక డంకిలన్, అనెన్,
“ఈంజొయి అంచొ పుతుత్ , అంచొ పేమ తిలొ పుతుత్ . ఇనెన్చి కోడు
తుమ్ సూన”మెన,మబుబ్ తెంతొ అవాడ్ సంగిలిసి సూనల్. ఇసి జలి
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బేగి, 8సిసుస్ల్ సుటుట్ నంత అంకి గలెకి,యేసుక పిటట్వ జో తెన్ అనెన్
కో కి డీసిత్ నాయ్.

9జేఁవ్ జామెటట్య్ తెంతొ ఉత జెతె తతికయ్, “ఆఁవ్మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొమొరగెచచ్ అనెన్ జీవ్జాఉటిట్తి ఎద,తుమ్అపెప్
ఇనెన్ దెకిలిసి కకక్ కి సంగ నాయ్” మెన సిసుస్ల్ క యేసు సంగిలన్.
10 ఇసి సంగితికయ్, జరుగ్ జలిస్ చి రిసొ తుకెల్ తా గెల, గని “మొర
గెచచ్ అనెన్ జితిస్ చి రిసొ సంగిల్ కోడుక కిచొచ్ అరుద్ మ్?” మెన
ఉచరంతె తిల. 11 తెదొడి జోక కిచొచ్ పుసిల మెలె, “రచిచ్ంచుప
కెరొసొ జతొ కీసుత్ చి అగెగ్ ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొజెంక అసెస్,మెనమోసే
తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కిచొచ్క సంగితతి?” మెన పుసిల.
12యేసు జోవయింక, “ఎతిక్ తెయార్ కెరి రిసొ *ఏలీయా తొలితొ
జెంక అసెస్ మెలి కోడు సతిత్మ్. జాఏక్,
రచిచ్ంచుప కెరొసొ,ఆఁవ్మానుస్జాజెరిమ్లె ఒగగ్ర్ సెమల్సేడుక అసెస్
మెన,
మానుస్ల్ జోక నిసాక్రుమ్ దెకుల”
మెన రెగిడిల్సి కిచొచ్చి రిసొ గే తుమ్ ఉచర. 13 అనెన్, జలె ఆఁవ్
తుమ్ చితెన్సంగితిస్కిచొచ్మెలె,జోఏలీయాతొలితొజాతిలన్మెన
ఆఁవ్తుమ్ క కచితుమ్సంగితసి. జోజాతిలొ,అనెన్జోచి రిసొరెగిడిల్
కోడు కి నెరవెరుస్ప జలి.
“జేఁవ్ చి ఇసుట్ మ్ అయ్ లి రితిమానుస్ల్ జోక కెల
మెన రెగిడిల్ కోడు”మెనయేసు సంగిలన్.
సిసుస్ల్ ఏక్ బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరిల్సి
(మతత్ 17:14-20; లూకా 9:37-43)

14యేసు, జేఁవ్ సిసుస్ల్, మెటట్క ఎటొట్ తా గెల సిసుస్ల్ తె పాఁవ
కెర, జోవయించొ సుటుట్ నంత ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ బెర అసిత్, చి మోసే
తెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్ సికడత్సజోవయింతెన్ గగొగ్ ల్ జతెఅసిత్ మెన

* 9:12 9:12 మతత్యి 17:13తె దెకిలె, ‘ఏలీయా రితొసొ’ మెన బాపిత్సుమ్ దెతె తిలొ
యోహానుచి రిసొ సంగిలన్మెన రుజుజ్ జతయ్.
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యేసు ఇసి దెకిలొ. 15 జలె, జేఁవ్ జనాబ్ యేసుక దెకిల్ బేగి, ఒగగ్ర్
ఆచారిమ్ జా, జోతె నిగ జా జొకరల్. 16యేసు, జలె, “జోవయింతెన్
కిచొచ్చి రిసొ లటట్బత్సు?” మెనపుసిలన్. 17జనాబ్ తె తిలొ ఎకిక్లొ,
“గురుబాబు, గులొల్ కెరి బూతుమ్ దెరొల్ అంచొ పుతుత్ క తుచితె కడ
ఆనల్య్. 18జా బూతుమ్ జోక కేనె దెరెదె గే, ఒతత్ సేడవ దెయెదె.
సేడయ్ లె, ఈంజొ పొగురుల్ బార్ కెరవన, దంతొ చపల్, మోరచ్ సేడుక.
‘జా బూతుమ్ క ఉదడ దాస’ మెన తుచ సిసుస్ల్ క బతిమాలప్ జా
సంగిలే కి, జేఁవ్ నెతిరల్.” మెనజోనాడుచొ అబొబ్సి సంగిలన్.

19 తెదొడి యేసు కిచొచ్ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “నముకుమ్ నెంజిలి
కాలుమ్ చ, తుమ్! తుమ్ చి తెన్ ఆఁవ్ కెతిత్ దీసల్ తంక? కెతిత్ దీసల్
తుమ్ చిబుదిద్ ఆఁవ్ఓరుస్పజంక? జోనాడుకఅంచితెకడఆన”మెన
సంగితికయ్, 20నాడుక యేసుతె ఆనల్. ఆన్ తికయ్, జా బూతుమ్
యేసుక దెకిలి బేగి, జోనాడుక పొరుల్ కెరవ గెలిత్కయ్, నాడు బుఁయెయ్
సేడఎంగడ్ ఎంగడ్ జాపొగురుల్ కెరవన,పొరుల్ ప జతెతిలన్. 21దసిస్జతె
తతికయ్, “ఇనెన్క కెతిత్ దీసల్తెంతొఈంజబాదఅసెస్?” మెనయేసు
నాడుచొ అబొబ్స్ క పుసిలన్, చి జో “బాల తతె తెంతొ. బాల తతె
తెంతొ దసిస్ జా జా, 22 ఇనెన్క నాసెనుమ్ కెరి రిసొ ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ సుటుల్
ఆగితె పానితె సేడయ్ లి. తుయి కిచొచ్ జలెకు కెరుక తెరెల్గిన, అమ్ చి
ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయఅమ్ క తోడ్ కెరు!” మెన సంగ జొకరికయ్,
23తెదొడియేసు జోక, “ ‘తుయి తెరెల్గిన’మెంతసి అంక, కిచొచ్క? కో
అంక నంపజలొసొక, జోక ఎతిక్ జెయిమ్ జయెదె!” మెన సంగిలన్.
24బేగినాడుచొఅబొబ్సి, “ఆఁవ్నంపజతసి. అంచినముకుమ్తొకిక్
చి జలె, ఒగగ్ర్ జతి రితి అంక తోడు తా!” మెన ఏడ కేక్ గలన్.

25 తెదొడి ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ ఎకిక్తె బెద పాసి నిగ జెతతి మెన
యేసు దెక కెర, “ఓ గులొల్ కెరి బొయ్ రొ కెరి బూతుమ్. తుయి ఇనెన్క
ముల దా, కెఁయయ్ఁక కి ఇనెన్క అనెన్ దెరు నాయ్ మెన ఆఁవ్ తుక
ఆడ దెతసి,”మెనజాబూతుమ్ కయేసు గోల కెరికయ్, 26బూతుమ్
గటిట్ఙ కేక్ గల, నాడుక గటిట్ఙ పొరుల్ కెరవ బార్ జా ముల దిలన్, చి
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నాడు మొర గెలి రితి జలి. “మొర గెలొ” మెన ఒగగ్ర్ జిన్ సంగిల,
27గనియేసునాడుక ఆతు దెర ఉటట్య్ తికయ్,జోచెంగిల్జాటీఁవొ
జలన్.

28 జలె, యేసు గెరి గెచచ్ తెడి పెసితికయ్, జోచ సిసుస్ల్, “ఆమ్
కిచొచ్క జా బూతుమ్ క ఉదడుక నెతిరల్మ్?” మెన కో వేరమానుస్ల్ నే
సూన్ తి రితి యేసుక పుసిల. 29పుసితికయ్, జో †“పారద్న కెరెల్కయ్
ఇసిచి ఉదడుక జయెదె, నెంజిలె నాయ్”మెన సంగిలన్.

మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-45)

30యేసు, సిసుస్ల్, ఒతత్ తెంతొబార్జా గలిలయపాంతుమ్వాట్
గెల. ‘ఆమ్ ఇనెన్ తిలిసి పెజల్ నేన్ తు’ మెన గుటుట్ తెన్ గెతె తిల.
31 కిచొచ్క మెలె, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క బోదన కెరె తిలొ. “ఆఁవ్
మానుస్జాజెరుమ్న్అయ్ లొసొకమానుస్ల్ చిఅతిత్ దెరదెవుల,చిఅంక
మారగెలుల. జేఁవ్అంకమారగెలె కి,తిరత్ కఅనెన్జీవ్జాఉటిట్ందె”
మెలన్. 32 గని జో సంగిలిసి అరుద్ మ్ నే కెరనెల్కి, పుసుక బియఁ కెర,
తుకెల్ తిల.

33 తెదొడి యేసు, సిసుస్ల్, కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తె పాఁవ గెరి
గెచచ్ తెడి పెసిలిపొది,యేసు జోవయింక “వటెట్ ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ
కిచొచ్చి రిసొ వాదెన జతె తిలదు?” మెన పుసిలన్. 34 జేఁవ్ తుకెల్
తిల. కిచొచ్క మెలె, “అమ్ చితె కొనొస్ వెలొల్ జయెదె?” మెన జేఁవ్ వటెట్
లటట్బన తిల.

35 తెదొడి యేసు వెస, జేఁవ్ బారజిన్ క పాసి బుకారా కెర,
జోవయింక, “కొనొస్ జలెకు వెలొల్ జంక ఉచరెదె గే, జో గవురుమ్ నే
ఉచరంతె తా, ఎతిక్చి కంట దాక్ కెరన, ఎతిక్జిన్ క సేవ కెరొసొ జంక
అసెస్” మెన సంగ, 36ఏక్ బాలబోదక దెర, జోవయించి నెడ్ మెటీఁవొ

† 9:29 9:29 ఈంజ మతెత్లి గీకు బాస తెన్ తొలితొ రెగిడల్ పుసత్కల్ తె “చువెవ్ తా పారద్న
కెరెల్కయ్…”మెన రెగడ్ అసెస్.
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కెర, ఉకుక్ల, జోవయింక అనెన్, 37 ‡“ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక
జలెకు కో అంచి నావ్ తెన్ మరియాద కెరుల గే అంకయ్ మరియాద
కెరిల్ రితి జవుల. అనెన్, అంకయ్ కో మరియాద కెర తవుల గే, ఎకిక్
అంకయ్ నాయ్, గని అంక తెదయ్ లొసొకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి
జవుల”మెనయేసు బోదన కెరల్న్.

38తెదొడియోహాను మెలొ సిసుస్డు యేసుక కిచొచ్ మెన సంగిలన్
మెలె, “గురుబాబు, ఎకిక్లొ తుచి నావ్ తెన్ బూతల్ క ఉదడిల్సి
దెకిలమ్. జో అమ్ చి పటిట్ జెతొసొ నెంజెచి రిసొ జోక అడుడ్ కెరల్మ్”
మెన సంగిలన్. 39 జలె యేసు, “జోక అడుడ్ కెర నాయ్. కిచొచ్క
మెలె, కో జలెకు అంచి నావ్ తెన్ ఏక్ వెలిల్ కామ్ కెరెదె గే, జా జరుగ్
జలి తెంతొ అంచి రిసొ విరోదుమ్ లటట్బుక నెతె. 40అమ్ చి కామ్ చి
ఉపిప్రి విరోదుమ్ నెంజిలొసొఅమ్ చి పచెచ్న జెతొసొ జయెదె.

41 “ఆఁవ్ కీసుత్ జలొసొ తెన్ తుమ్ బెదిలి రిసొ, కో జలెకు తుమ్ క
బుకెక్క్ పాని జలెకు దెయెదె గే, జో దసిస్ కెరిల్ రిసొ కచితుమ్ జోక
బవుమానుమ్ పిటెట్ నాయ్,మెన తుమ్ క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.

42 “గని అంక నంపజల ఇసబాలబోదల్ రిత జలసతె ఎకిక్లొక కి,
కో §పాపుమ్ కెరవుల గే, జోక జెతికయ్ సిచచ్చి కంట, జోక టొటయ్
తిరేవ్లిరితొవెలొల్ పతుత్ రు ఒడొవదా,సముదుమ్ తెబుడడ్వనక్య్జోక
చెంగిలి. 43 తుమ్ చితె ఎకిక్లొచొ ఆతు జలెకు జోక *పాపుమ్ కెరవ
తిలెగిన, జో ఆతు జో కండన గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్
అతొత్ తెన్తావెలిల్ ఆగిగొయ్ తె, కెఁయఁక నేవిజయ్ తిఆగితె, గలిజతి
కంట, పాపుమ్ కెరయ్ తొ ఆతు జలెకు నెంజిలి రితి జా పరలోకుమ్ తె
బెదుక చెంగిలి. 44-45 † దసిస్,తుమ్ చితెఎకిక్లొచొచాటు జలెకు జోక
‡ 9:37 9:37 నెంజిలె “జో అంక నంపజలి రిసొ ఇస బాలబోదల్ తె ఎకిక్లొక జలెకు కో
మరియాద కెరెదె గే, అంకయ్ మరియాద కెరిల్ రితి జయెదె.” § 9:42 9:42 నెంజిలె
‘జోవయించి నముకుమ్ పిటట్వుల గే…’ * 9:43 9:43 పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె,
నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన,జాదీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు
బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె. † 9:44-45 9:44-45 గీకు బాస తెన్
ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె 44 నంబరుల్ చ కొడొ తతి నాయ్. గని తిలె,
44 చి 46చి కోడు 48 నంబర్ చి కోడుచి రితి జవుల.
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‡పాపుమ్ కెరవ తిలెగిన, జో చాటు కండన గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క
మెలె, దొనిన్ చటొట్ తెన్ తిలి రితితా వెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట,
పాపుమ్కెరయ్ తిచాటు జలెకు నెంజిలి రితిజాపరలోకుమ్ తెబెదుక
చెంగిలి. 46-47§తుమ్ తెఎకిక్లొచిఅంకి జలెకుజోక *పాపుమ్కెరవ
తిలెగిన, జా అంకి కడ వెంట గెలి రితి జవుస్. కిచొచ్క మెలె, దొనిన్
అంకివొతెన్తిలి రితితావెలిల్ ఆగి గొయ్ తె గలి జతి కంట, ఎకిక్ అంకి
తెన్ జలి రితి జా దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక చెంగిలి. 48 వెలిల్ ఆగి
గొయ్ తె కిఁవొవ్మొరినాయ్, చిజా ఆగి విజెనాయ్.

49 “ ‘సుదిద్ జవుస్’ మెన బలి దెతి ఎతిక్తె లోన్ దెరవుక అసెస్.
దసిస్,లోన్ క, ఆగిక మెలి రితి, ఎతిక్మానుస్క సుదిద్ నిదానుమ్ కెరుక
అసెస్.

50 “లోన్ చెంగిలిచి. గని జా లోన్ చి కారు గెచచ్ చపప్య్ జలెగిన,
జా అనెన్క్ సుటుట్ కీసి కెర కారు కెరుక జయెదె! నెంజె. తూమ్, జలె,
తుమ్ చిపెటిట్ లోన్ దెరిల్ రితిజా,చిఎకిక్లొతెన్ఎకిక్లొసేంతుమ్తెన్
తా”మెన సిసుస్ల్ కయేసు బోదన కెరల్న్.

10
యేసు తిరీమ్ తిరీమ్యెరూసలేమ్ గెచుచ్కమొదొల్ కెరిల్సి
(మతత్ 19:1-12)

1 యేసు కపెరన్హ మ్ పటున్మ్ తెంతొ ముల దా యూదయ
పదేసిమ్ వాట్ గెచచ్, యోరాద్ ను గాడు ఒతత్ల్ తొ ఉటట్ గెలన్. ఒతత్
తతికయ్, ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ అనెన్ జోతె బెర జెతికయ్, జో అలవాట్
జలి రితి జోవయింక బోదన కెరుక దెరల్న్.
‡ 9:44-45 9:44-45 పాపుమ్…రిసొ నెంజిలె, నముకుమ్ పిటట్య్ తి రితి జలెగిన, జా
దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ రెగిడిల్స్ తెన్

బెదెదె. § 9:46-47 9:46-47 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్
పుసత్కల్ తె 44నంబరుల్ చ కొడొతతినాయ్. గనితిలె, 44చి 46చికోడు 48నంబర్ చికోడుచి
రితిజవుల. * 9:46-47 9:46-47పాపుమ్…రిసొనెంజిలె, నముకుమ్పిటట్య్ తి రితి
జలెగిన, జా దీసి తెంతొ అనెన్ దసిస్ నే జతి రిసొచి అరుద్ మ్ కి గీకు బాస తెన్ ఈంజ తొలితొ
రెగిడిల్స్ తెన్ బెదెదె.
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పెండిల్ జలసముల ములి జతిస్ చి రిసొయేసు సంగిలి
(మతత్ 19:1-12)

2జా పొది, పరిసయుయ్ల్ సగుమ్ జిన్ జోక పరిచచ్ కెర తెరెల్ నింద
కెరుకమెన,జోతెజాకెర, “మునుస్బోదజోచితేరిస్కములుకనాయిమ్
గె?” మెన పుసిల. 3యేసు “మోసేపూరుగ్ మ్ చొ తుమ్ క కిచొచ్ ఆడ
దిలన్?” మెన పుసిలన్. 4ఈంజొ ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ “ముల
దెతికాగుమ్ రెగడ్ దిలెగినముల దెంక జయెదెమెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ
సెలవ్ దిలన్”మెన జబాబ్ దిల.

5 జలె, యేసు జోవయింక, “తుమ్ రాడ్ జీవ్ చ మానుస్ల్ చి రిసొ
మోసేజాఆగన్ రెగిడల్న్. 6గనిలోకుమ్జెరమ్య్ లిమొదొల్పొదితెంతొ
‘మునుస్బోద తేర్ బోద’మెన దేముడు దొనిన్ రగల్ జరుగ్ కెరొల్ ”
మెన, అనెన్
7 “జాకయ్మునుస్బోద అయయ్స్అబొబ్స్ క ముల దా జోచి తేరిస్ తెన్

బెద తంక అసెస్. 8అనెన్ జేఁవ్ దొగుల ఎకిక్ ఆఁగ్ జాఁ తవుల
మెన దేముడు రెగడ్య్ లి కోడు అసెస్. జాచి రిసొ, పెండిల్ జలి తెంతొ
జేఁవ్ దొగుల నెంజితి. ఎకిక్ ఆఁగ్ జా అసిత్. 9 జాకయ్, దేముడు
పెండిల్తె కకక్ జటుట్ కెరవ తయెదె గే, కేన్ మానుస్ ములవుక జయె
నాయ్”మెన జేఁవ్ క సంగిలన్.

10యేసు, సిసుస్ల్, జేఁవ్ బస జతి గెరి గెచచ్ తెడి పెసిలి పడొత్ ,
ఈంజ కోడుచి రిసొ సిసుస్ల్ అనెన్ పుసిల. 11యేసు సిసుస్ల్ క, “కో
జలెకు జోచి తేరిస్క ముల దా అనెన్కిల్క పెండిల్ కెరనెదె గే, జో లంజె
వంసుమ్ చొజాతేరిస్క లంజె కెరయ్, 12అనెన్,మునుస్స్ క తేరిస్ముల
దా అనెన్కొల్ క పెండిల్ కెరనెల్గిన, జయియ్ లంజె జతయ్”మెన సంగిలన్.
బాలబోదల్ కయేసు చడ చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 19:13-15; లూకా 18:15-17)

13 ఒతత్ తిలి పొది, ‘అమ్ చ బోదల్ క చడ చెంగిల్ జవుస్’ మెన,
సగుమ్ జిన్ జోవయింక యేసుచి పాసి కడ ఆన్ తికయ్, సిసుస్ల్,
“పోన” మెన కడ ఆనల్సక గోల కెరల్. 14 గని జేఁవ్ గోల కెరిల్సి
యేసు దెక, బాద సేడ, “బోదల్ అంచితె జెతు. జోవయింక అడుడ్
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కెర నాయ్. దేముడుచి రాజిమ్ ఇస బాలబోదల్ జల సుదల్ చియి.
15 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, గవురుమ్ నే
ఉచరంతెబాలబోదల్ చి రితిచి నముకుమ్ తెన్ దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదితి రితి నఙనెల్కయ్, పరలోకుమ్ తె గెచుచ్క జయెదె. ఇసి నే
జలెగిన, కో కి ఒతత్ బెదుక జయెనాయ్”మెన సంగ 16జేఁవ్ బోదల్ క
ఉకుక్ల దెర, జోవయింక ఎకెక్కల్క బోడి చడ, ‘చెంగిల్ తతుత్ ’ మెన
యేసు సంగిలన్.

పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కీసి బెదుక గే
(మతత్ 19:16-30; లూకా 18:18-30)

17యేసు అనెన్ బార్ జా వటెట్ గెతె తతికయ్, ఉబెడొ ఎకిక్లొ నిగ
జా, యేసుచి పురెతొ సెరున్ సేడ జొకర, “చెంగిల్ తిలొ గురుబాబు,
పరలోకుమ్ చి రాజిమ్ తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వాట, అంక దొరుక్
జంకమెలె,ఆఁవ్ కిచొచ్ కెరెల్ జయెదె?” మెనపుసిలన్. 18పుసితికయ్,
యేసు, “చెంగిల్ తిలొసొ మెన అంక కిచొచ్క సంగిలది? దేముడు
ఎకిక్లొయి చెంగిలొసొ, గని అనెన్ కో కి చెంగిలస నెంజితి. 19జో దిల
ఆగన్ల్ మెలె, తుయిజానిస్.
‘నరు అతయ్ కెరుక జయెనాయ్,
లంజెకమొ కెరుక జయెనాయ్,
చోరుక జయెనాయ్,
అబదుద్ మ్ సాచి సంగుక జయెనాయ్,
మోసిమ్ కెరుక జయెనాయ్,
అయయ్ద్ అబొబ్ద్ క గవురుమ్ దెకితె తంక అసెస్’
దసచయ్”మెనజోకయేసు సంగిలన్. 20జోమానుస్, “గురుబాబు,
బాల తెంతొ ఈంజేఁవ్ ఆగన్ల్ రితి నిదానుమ్ కెర దెకన్ తసి” మెన
జబాబ్ దిలన్. 21యేసు జోక దెక కనాక్రుమ్ జా, “తుక ఎకిక్ పిటట్
గెచచ్ అసెస్. తుయి గెచచ్, తుచి ఆసిత్ ఎతిక్ విక గెల కెర, బీద సుదల్ క
దేసు. దసిస్ కెరెల్గిన, పరలోకుమ్ తె తుక ఆసిత్ కలుగు జెయెదె. అనెన్,
అంచి తెన్ బెద, అంచి పటిట్ జే!” మెనయేసు సంగిలన్.
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22 జలె, జో ఉబెడొక ఒగగ్ర్ సొమాస్రుమ్ చి రిసొ, దుకుమ్ జా
మొకొమ్ ఇదిలిసి కెర ఉటట్ గెలన్.

సొమాస్రుల్ పరలోకుమ్ తె బెదుక కసుట్ మ్
23జో సొమాస్రుమ్ చొ ఉటట్ గెతికయ్, యేసు పసల్ సిసుస్ల్ క దెక

జోవయింక, “సొమాస్రుల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదుక జలె, కసట్నె
జలెకయ్ జయెదె” మెన సంగిలన్. 24జోచ ఈంజేఁవ్ కొడొక సిసుస్ల్
ఎదివాట్ఆచారిమ్జతికయ్,జోవయింకఅనెన్, “ఓపుతత్రుల్ , *ఈంజ
లోకుమ్ తెచి ఆసిత్క నముకుమ్ తిల సుదల్ దేముడుచి రాజిమ్ తె
బెదుక కెదిద్ కసుట్ మ్! 25 ఇసొ సొమాస్రి దేముడుచి రాజిమ్ తె బెదితి
కంట, సూజిబొరొవాట్ ఒంటె గెచుచ్క సులుల్ !” మెన సంగిలన్.

26జేఁవ్ ఎదివాట్ ఆచారిమ్ జా, “దసిస్ జలె, కో రచిచ్ంచుప జంక
జయెదె?” మెన జోక పుసిల. 27యేసు జోవయింక దెక, “మానుస్
ఈంజ కెరక్ నెతిత్రిల్సి, గని దేముడు జా ఎతిక్ జరుగ్ కెరుక తెరె.” మెన
సంగిలన్.

28 జలె, పేతురు జోక, “ఈందె, ఆమ్ ఎతిక్ ముల దా తుచి పటిట్
బులితసుమ్” మెన సంగుక దెరల్న్. 29 జలె యేసు జోవయింక,
“తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, అంచి రిసొ, అంచి
సుబుమ్కబుర్ చిరిసొ, గేరుజలెకు,అనొన్బావొకజలెకు, †బయిబేనిక
జలెకు,అయయ్స్అబొబ్స్ క జలెకు,బోదల్ క జలెకు, బుఁయిజలెకు, కో
ముల తవుల గే, 30 అపెప్ ఈంజ లోకుమ్ తె కి, జోవయింక గెరలు,
అనొన్బావొ, బయిబేని, అయయ్సిఁసి, బోదల్, బుఁయి, దసచ ఎతిక్
జోవయింక దొరుక్ జయెదె. అనెన్, జెతి కాలుమ్ తె, కెఁయఁక తెఁయఁక
పరలోకుమ్ తె జితి వాట జోవయింక దొరుక్ జయెదె. 31 గని తుమ్
జాగర ఉచరన. అపెప్ అగెగ్ జలస ఒగగ్ర్ జిన్ పడొత్ జవుల. అపెప్ పడొత్
జలస ఒగగ్ర్ జిన్ అగెగ్ జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.

* 10:24 10:24 గీకు బాస తెన్ ఈంజ మతెత్లి తొలితొ రెగిడల్ సగుమ్ పుసత్కల్ తె
ఈంజ…సుదల్ చి కొడొ తతినాయ్. † 10:29 10:29 అపప్బేనిక
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మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె మెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 17:22-23; లూకా 9:43-45)

32 యేసు, సిసుస్ల్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ తె గెతి రిసొ వటెట్
గెతె తతికయ్, యేసు దయిరిమ్ తెన్ జోవయించి అగెగ్తొ ఇండిలిసి
సిసుస్ల్ దెక, బలే బమమ్ జల. జోచి పడొత్ గెతె తిలసక కి బలే బిడిక్
దెర గెలి. జలె, యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ పాసి కెరన, జోక జరుగ్ జంక
తిలస్ చి రిసొజోవయింక అనెన్ సంగుక దెర, 33 “ఈందె సూన, అమ్
యెరూసలేమ్ తె గెతసుమ్. ఒతత్ గెలమ్ మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా
జెరుమ్న్ అయ్ లొసొక వెలెల్ల పూజరుల్ తె, మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడత్సతె దెర దెవుల, చి జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ అంక మొరి
సిచచ్ వయడ దా, యూదుల్ నెంజిల అదికారుల్ తె అంక సొరప్ కెర
దెవుల. 34 దసిస్ కెరెల్, జేఁవ్ అంక కొంకడ, తుంక దా, కొరడ్ల్ తెన్ పెట
కెర, అంక మారుల. మారెల్ కి, తిరత్ క అనెన్ జీవ్ జా ఉటిట్ందె” మెన
యేసు సిసుస్ల్ క అనెన్ సంగిలన్.

దొగుల సిసుస్ల్ వెలొల్ జంక కోర్ ప జలిసి
(మతత్ 20:20-28)

35తెదొడియాకోబు, యోహాను మెల జెబెదయిమెలొసొచ దొగుల
పుతత్రుస్ల్పురెతొజా,యేసుక “గురుబాబు, కిచొచ్అమ్నఙుమమ్ దె
గె అమ్ క దెంక.” మెన సంగిల. 36 ఇసి సంగితికయ్ యేసు
“ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ జరుగ్ కెరుక మెన తుమ్ కోర్ ప జతసు?” మెన
పుసితికయ్, 37జేఁవ్ జోక, “తుచి పరలోకుమ్ చి ఉజిడ్ చి రాజిమ్ తె
తుయి ఏలుప కెరి పొదిక అమ్ దొగుల, తుచి ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొ,
తుచి డెబి పకక్ ఎకిక్లొ వెసితి రితి అమ్ క సెలవ్ దే” మెన సంగిల.
38యేసు జలె, జోవయింక, “తుమ్ కిచొచ్ పుసితసు గే తుమ్ నేనుస్.
అలెల్, అంచి గినన్తె బెద పిలి రితి, ఆఁవ్ సేడుక తిలి దుకుమ్ తె
బెదుక ఓరుస్ప జంక జలెకు, అంచి తెన్ అంచి బాపిత్సుమ్ నఙనిల్
రితి జా, ఆఁవ్ సేడుక తిలి సెమతె బెదుక జలెకు తెరితె గే?” మెన
జేఁవ్ దొగులక సంగితికయ్, 39 జేఁవ్ ‘తెరుమ్’ మెన సంగిల. దసిస్
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సంగితికయ్, యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ పితి గినన్ దుకుమ్ తుమ్
పిసెత్. ఆఁవ్ సెమల్ సేడిత్ బాపిత్సుమ్ తూమ్ కి నఙన్ తె, 40 గని అంచి
ఉజెతొపకక్ఎకిక్లొ,అంచిడెబిపకక్ఎకిక్లొవెసుకమెనసెలవ్దెంక
అంచి అతిత్ నాయ్. పరలోకుమ్ తిలొ అంచొ దేముడు అబొబ్ కకక్
కకక్ సెలవ్ దా తయెదె గే, జెఁవివ్ ఒతత్ వెసుల.” మెన జబాబ్ దిలన్.
41జలె,యాకోబుయోహాను ఎతిక్చి కంట వెలొల్ జంక ఉచరిల్సిచి రిసొ
సేంసిల దెసుస్జిన్ సిసుస్ల్ సూన కెర, జోవయించి ఉపిప్రి కోపుమ్
జంక దెరల్.

సిసుస్ల్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ కీసి దెకుక గేయేసు సంగిలిసి
42 తెదొడి యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ క జోతె బుకారా కెర,

“యూదుల్నెంజిలవేరఅదికారుల్అనెన్జోవయించితెడితిలవెలెల్ల
మానుస్ల్ సొంత గవురుమ్ ఉచరన, పెజల్ క జాడుల్ వయడిల్ రితి
జోవయింక పోటి తెన్ ఏలుప కెరతి మెన తుమ్ జానుస్. 43 గని
తుమ్ చి తెన్ దసిస్ తంక జయె నాయ్. తుమ్ చితె కో వెలొల్ జంక
ఉచరెదె గే, జొయియ్ తుమ్ చొ సేవ కెరొసొ జా తంక. 44 తుమ్ చితె
కో ముకిక్మ్ జంక ఉచరెదె గే, జో ఎతిక్జిన్ క గొతిమానుస్ జా తంక.
45 కిచొచ్క మెలె, ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ కిమానుస్ల్ చి
అతిత్ సేవ కెరవనక్ జెయియ్నాయ్, గనిమానుస్ల్ క ఆఁవ్ సేవ కెరుకయ్
అయ్ లయ్. మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్మానుస్ల్ క సయ్ తాన్ చి రాజిమ్ తెంతొ
అనెన్ గెనన్ తి రిసొయిమొరఅంచిపానుమ్దెంక అసెస్చి రిసొఈంజ
లోకుమ్ తె అయ్ లయ్”మెన సిసుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.

గుడిడ్ జలొ బరిమయికయేసు చెంగిల్ కెరిల్సి
(మతత్ 20:29-34; లూకా 18:35-43)

46 ఒతత్ తెంతొ యేసు సిసుస్ల్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్ యెరికో పటున్మ్ తె
జా కెర, సిసుస్ల్ తెన్ కి, ఒగగ్ర్ ఒగగ్ర్ జిన్ జనాబ్ తెన్ కి ఒతత్ తెంతొ
బార్ జతె తతికయ్, తీమయిచొపుతుత్ సి, బరిమయి బిచిచ్మ్ నఙితొ
గుడిడ్ జలొసొ, వాట్ సొడి పెస అసెస్. 47 ఒతత్ వెస తా, “జెతొసొ
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నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు” మెన జో సూన కెర, “ఓ యేసుపబు,
దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ, అంచి ఉపిప్రి
కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంక చెంగిల్ కెరు!” మెన కేక్ గలన్.

48 జలె, పాసి తిలస ఒగగ్ర్ జిన్ “తుకెల్ తా” మెన గోల కెరెల్ కి, జో
గుడిడ్ మానుస్ అనెన్, “దావీదుచి సెకుమ్ తె జెరిమ్లొ రచిచ్ంచుప కెరొసొ,
అంచి ఉపిప్రి కనాక్రుమ్ తిఁయ, అంక చెంగిల్ కెరు!” మెన అగెగ్చి
కంట గటిట్ఙ కేకుల్ గలొ. 49 ఇసి జతికయ్, యేసు టీఁవొ జా కెర,
“జోకఇతత్ల్ తొబుకారా”మెనసిసుస్ల్ క సంగిలన్. జేఁవ్,జలె, “అలెల్,
దయిరిమ్జాఉటుట్ ! యేసు తుక బుకారయ్”మెనజోగుడిడ్ మానుస్క
బుకారికయ్, 50జో చటుక్న ఉటట్ జోచి దుపప్టి పకక్య్ వెంట గల,
యేసుతె అయ్ లొ.

51యేసుతె జెతికయ్, “ఆఁవ్ తుక కిచొచ్ కెరుక మెన తుయి కోర్ ప
జతసి?” మెన పుసితికయ్, జో గుడిడ్ మానుస్, “గురుబాబు. ఆఁవ్
దెకిత్ రితి కెరు.” మెన సంగిలొ. 52 జలె, యేసు జోక “గో, అంచి
ఉపిప్ర్ చి తుచి నముకుమ్ తుక చెంగిల్ కెర అసెస్.” మెన సంగిలన్.
బేగి,జోమానుస్చ అంకివొ డీసిల, చిజోయేసుచి పటిట్ వటెట్ గెలొ.

11
యేసుయెరూసలేమ్ పటున్మ్ క ఉటట్ అయ్ లిసి
(మతత్ 21:1-11; లూకా 19:28-40;యోహా 12:12-19)

1యేసు సిసుస్ల్ తెన్ వటెట్ గెచచ్ గెచచ్, యెరూసలేమ్ పటున్మ్ క
పాసిఅయ్ లిపొది,బేతప్గేబేతనియమెంతగాఁవిలెచిపాసిచి *ఒలీవ
మెటట్య్ పాఁవిలి పొది, యేసు జోచ సిసుస్ల్ తె దొగులక బుకారా,
2 “తుమ్ చిమొకెమ్ తిలి గఁవివ్ గెచచ్ పెస, చి బేగి బంద తిలి గాడెద్ పిలల్
ఏక్ డీసెదె. జాచి ఉపిప్రి కేన్మానుస్ కెఁయఁ కి వెసుక నేతయ్. జాక
యిప కెర ఉదడ ఆన. 3 కొనొస్ జలెకు తుమ్ కిచొచ్క దసిస్ కెరసు?”

* 11:1 11:1 ‘ఒలీవ చెటెల్’ మెలె, జా దేసిమ్ క ముకిక్మ్ జలి ఏక్ రగుమ్ పండుల్ . దసేస్
కంక జయెదె, నెంజిలె తేల్ పేడుక జయెదె. జేఁవ్ రూకుల్ క ఈంజమెటట్క నావ్ తిఁయ అసిత్.
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మెన సంగిలెగిన, “ఇనెన్తెన్ పబుక కామ్ అసెస్. కామ్ జలి బేగి
ఇతత్ల్ తొ అనెన్ బే బేగి తెదయెదె, మెన సంగ” మెన సిసుస్ల్ క యేసు
సంగ, తెదయ్ లన్.

4 జలె, జో సంగిలిస్ తె జేఁవ్ గెతికయ్, ఏక్ వీదె ఏక్ గుముమ్మె
బంద తిలి ఏక్ గాడెద్ పిలల్ జోవయింక డీసిలి. 5 జేఁవ్ జాక యిపితె
తతికయ్, జా వీదె టీఁవొ జా తిలమానుస్ల్, “తుమ్ కిచొచ్క జా గాడెద్
పిలల్క యిపితసు?” మెన జోవయింక పుసిల. 6 జేఁవ్ పుసితికయ్,
యేసు సంగిలి రితి సిసుస్ల్ సంగిల. జేఁవ్మానుస్ల్, “దసిస్ జలె, దెర
గెచచ్!” మెన సెలవ్ దిల.

7 సిసుస్ల్ జా గాడెద్ పిలల్క యేసుతె ఉదడ ఆన, జోవయించ
దుపప్టుల్ గట గాడెద్చి ఉపిప్రి గలిల, చియేసు వెగ వెసిలన్. 8పిమమ్ట్
ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్ జోవయించ దుపప్టుల్ గట వటె వటె అంతిరల్.
అనెన్ సగుమ్ జిన్వాట్సొడిచ బటిట్లె తిల చెటెల్ కండిల రొడడ్ల్ మటట్ల్
ఆన, వటెట్ అంతిరల్. 9 దసిస్ అంత అంత, పురెతొ గెతస పడొత్ గెతస
“జొఒర, జొఒర!” మెలి అరుద్ మ్ తెన్ “ఓసనన్, ఓసనన్!” మెన,
“దేముడు పబుచి నావ్ తెన్ జెతొసొక ఓసనన్! 10 అమ్ చొ దావీదు
పూరుగ్ మ్ చొ తెన్ మొదొల్ జలి †రాజిమ్ ముకిక్మ్ జా అనెన్ బార్
జతిస్ క జొఒర! ఎతిక్చి కంట ఉపిప్ర్ చి టాన్ తె తిలొసొక ఓసనన్!”
మెన కేకుల్ గలెత్ తిల.

11 జలె, యేసు యెరూసలేమ్ తె పాఁవ, దేముడుచి గుడితె గెచచ్,
పెస, సుటుట్ నంత అంకి గల, ఎతిక్ దెక, సాంజ్ జలి రిసొ అనెన్ బార్
జా,బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ బేతనియ గఁవివ్ అనెన్ ఉటట్ గెల.
అంజూరుమ్ రూకుకయేసు సాపెన గల కెరిల్సి
(మతత్ 21:18-19)

† 11:10 11:10 యేసుచి రాజిమ్ క ‘ఈంజ లోకుమ్ చి రగుమ్ చి’ మెన పెజల్ ఉచర
తిల. ఈంజ లోకుమ్ చ జోవయించ బాదల్ తెంతొ, జోవయింక ఆకమించుప కెరల్స తెంతొ
రచిచ్ంచుప కెరెదె మెన ఉచరె తిల, గని జోవయించి రాజిమ్జోవయించి రచచ్న ముకిక్మ్ క
ఆతమ్ రగుమ్ చిమెన నేన్ తి.
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12అనెన్క్ దీసి, జేఁవ్ బేతనియగఁవివ్ తెంతొయెరూసలేమ్ తెఅనెన్
గెతెతతిత్కయ్,యేసుకచూ కెరిల్. 13జలెఅకడ్ల్తిలిఏక్ ‡అంజూరుమ్
రూకుక దెకిలన్. జలె, జో రూక్ తె పండుల్ దెర అసిత్ గే నాయ్ గే మెన
దెకుక గెలొ. అకుక్డ్ లీ గని అనెన్ కిచొచ్య్ నాయ్. కిచొచ్క మెలె, జా
రూక్ తె జా కాలుమ్ పండుల్ దెరి నాయ్. 14యేసు జలె, జో రూకుక,
“అపెప్ తెంతొ తుచి తెంతొ కో కి పండుల్ కతు నాయ్” మెన రూకుక
సంగిలన్. జో సంగిలిసి జోచ సిసుస్ల్ సూనల్.
దేముడుచి గుడితె గెచచ్ వికితసక గోల కెరిల్సి
(మతత్ 21:12-17; లూకా 19:45-48;యోహా 2:13-22)

15 తెదొడి జేఁవ్ యెరూసలేమ్ తె పాఁవ కెర, యేసు దేముడుచి
గుడితె పెస, దేముడుచి గుడిచి తెడి కిచొచ్ కిచొచ్ వికితసక గెంతసక
దెక, జోవయింక ఉదడుక దెర, §డబుబ్ల్ పలట్య్ తసచ బలల్ల్,
అరిప్తుమ్ దెత పారవ్ పిటట్ల్ వికితసచ బలల్ల్ సేడవ దా, 16 కో కి,
కిచొచ్ కి దేవులుమ్వాటు వయనెంక కి ఒపెప్ నాయ్. 17దసిస్ కెర తా,
“ ‘దేసిమ్ లు ఎతిక్చమానుస్ల్ అంచితె జెతి రితి, అంచి గేరు పారద్న

కెరి గేరు జా, దసేస్ తవుస్.’
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగడ్వ అసెస్. తూమ్ జలె, జాక చోరుల్ జితొ
గేరు జతి రితిఈంజొ దేముడుచి గుడికమారుస్ప కెర అసుస్స్”మెన
సంగిలన్. 18వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్దేముడు దిలిఆగన్ల్సికడత్స
సూనకెర,పిమమ్ట్జొయియ్కెరిబోదనకసరద్ తెన్సూనపెజల్ఎతిక్జిన్
ఆచారిమ్ జతతిమెన దెక,జోయేసు వెలొల్ జయెదెమెన బియఁ కెర,
“జోక కీసిమారుమ”మెన కుటఉచరనల్. 19సాంజ్జతికయ్,యేసు
పటున్మ్ తెంతొ అనెన్ బార్ జలొ.
‡ 11:13 11:13 బొడడ్ పండుల్ రిత పండుల్ దసొ రూక్ తె దెరుల. రూకు మాములుమ్

చెంగిల్ చి జలె, అకడ్ల్ దెరిల్ పొది పండుల్ కి దెర తంక. § 11:15 11:15 అరిప్తుమ్
దెత పిటట్ల్ గట గెనుక జలె, జోవయింక ఆకమించుప కెరిల్ రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చి
డబుబ్ల్ దిలె నెంజె. జేఁక,జోవయించి డబుబ్ల్ పలట్వన, దేముడుచి గుడితె కామ్ క జెతికయ్
రగుమ్ డబుబ్ల్ కయ్ పిటట్ల్ గట గెనుక, నెంజిలె దేముడుచి గుడిక డబుబ్ల్ దెంక. డబుబ్ల్
పలట్య్ తసనాయిమ్నెంజిల్ చి ఎదిలిలాబుమ్ కి కెరనుల.
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20 పెందలె, యేసు సిసుస్ల్ అనెన్ యెరూసలేమ్ తె గెతె తతికయ్,
వటెట్ జో అంజూరుమ్ పండుల్ రూకుక దెకిలె, చెరొ తెంతొ మొదొల్ జా
ఒండి సుకా గెచచ్ అసెస్. 21సుకాగెలిస్ దెక,జోరూకుకయేసు సంగిలి
కోడు ఏదసట్ కెర, పేతురు, “గురుబాబు, ఆదె! తుయి సాపెన దిలొ
రూకు సుకా గెచచ్ అసెస్” మెన సంగిలన్. 22యేసు సిసుస్ల్ క దెక
కిచొచ్ సంగిలన్మెలె, “దేముడుచిఉపిప్రి తుమ్నముకుమ్తియన.
23తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ కచితుమ్సంగితసిమెలె,ఈంజమెటట్క జవుస్
దెక, ‘ఓ మెటట్ , ఉటిక్ జా సముదుమ్ తె గలి జా’, మెన పెటిట్తె కిచొచ్
అనామ్నుమ్ నెంతెతా,పూరినంపజా నెరవెరుస్ప జయెదెమెన, కొనొస్
జలెకు సంగెదె గే, జయియ్ జోచి రిసొ పబు జరుగ్ కెరెదె మెన తుమ్ క
ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి. 24జాకయ్ తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ మెంతసి
మెలె, పారద్న కెరె పొది తుమ్ కిచొచ్ సంగిలే కి, ‘జా అమ్ క దొరుక్
జలి’ మెన తుమ్ నంపజా, చి కచితుమ్ తుమ్ క దొరుక్ జయెదె.
25 గని పారద్న కెరె పొది తుమ్ క కిచొచ్ బుదిద్ తంక మెలె, తుమ్ తె
ఎకిక్లొ అనెన్కొల్ క కిచొచ్ జవుస్ అలల్ర్ కెర తిలెగిన, అలల్ర్ కెరొల్సొక,జో
అలల్ర్ సేడొల్సొ చెమించుప కెరుక అసెస్. తుమ్ దసిస్ ఎకిక్లొక ఎకిక్లొ
చెమించుప కెరెల్, పరలోకుమ్ తిలొ తుమ్ చొ అబొబ్ జలొ దేముడు
తుమ్ క చెమించుప కెరెదె. 26 *తుమ్అనెన్కొల్ మానుస్ల్ క చెమించుప
నే కెరెల్గిన, దసిస్ పరలోకుమ్ తిలొ అబొబ్ జలొ దేముడు తుమ్ క
చెమించుప కెరె నాయ్”మెనయేసు సికడల్న్.
యేసుక అనెన్ పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 21:23-27; లూకా 20:1-8)

27జలె,యెరూసలేమ్ తె అనెన్ పాఁవిలి. యేసు దేముడుచి గుడితె
అనెన్ గెచచ్ ఒతత్ బులెత్ తతికయ్, వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, అనెన్ సగుమ్ జిన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ కి, జోతె జా
కెర, 28 “తుయి కెర కమొ కెరుక, తుయి బోదన కెరుక తుక కిచొచ్

* 11:26 11:26 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్పుసత్కల్ తె 26 నంబర్ కోడు
తయెనాయ్.
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అదికారుమ్ అసెస్? కొనొస్ తుక అదికారుమ్ దిలన్?” మెన జోక
పుసిల. 29జాకయ్ యేసు జోవయింక, “ఆఁవ్ కి తుమ్ క ఏక్ కోడ్
పుసిందె. తుమ్చెంగిల్జబాబ్సంగిలె,ఆఁవ్ కిచొచ్అదికారుమ్ క ఇసి
కెరసి గే,ఆఁవ్ కి తుమ్ క సంగిందె. 30జలె,యోహానుబాపిత్సుమ్ దెతె
తిలిస్ చిఅదికారుమ్ కేనె తెంతొచి? పరలోకుమ్తెంతొచి గే,మానుస్
తెంతొ చి గే, తుమ్ సంగ”మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు పుసిలన్.

31దసిస్పుసితికయ్, జేఁవ్ వెలెల్లమానుస్ల్ కీసి జలమెలె, ఎకిక్లొ
తెన్ ఎకిక్లొ బమమ్ తెన్ లటట్బన, ఇసి మెంతె తిల, “ ‘పరలోకుమ్
తెంతొ చి’ మెన అమ్ సంగిలెగిన, దసిస్ జలె, తుమ్ కిచొచ్క జోక
నంప కెరుస్ నాయ్?” మెన అమ్ క సంగెదె. 32 “ ‘మానుస్ తెంతొ
చి’ మెన సంగుక నెంజె” మెన ఉచరల్స. కిచొచ్క మెలె, ‘యోహాను
నిజుమి దేముడుచి కబుర్ ఆనొల్సొ’ మెన పెజల్ ఎతిక్జిన్ నంపజా
అసిత్ మెన జేఁవ్ వెలెల్ల మానుస్ల్ పెజల్ క బితె తిల. 33జాచి రిసొ
“నేనుమ్” మెన జబాబ్ సంగిల. జేఁవ్ దసిస్ సంగితికయ్, యేసు
జోవయింక “దసిస్ జలె, కేన్ అదికారుమ్ క ఆఁవ్ అంచ కమొ కెరసి గే,
ఆఁవ్ తుమ్ క సంగి నాయ్”మెన సంగ ముదొద్ కెరల్న్.

12
దాచతోఁటచి రిసొయేసు సంగిలిటాలి
(మతత్ 21:33-46; లూకా 20:9-19)

1తెదొడియేసు వెలెల్ల మానుస్ల్ క దసిస్ సంగ, జోవయింక టాలివొ
సంగఅనెన్బోదన కెరుక దెరల్న్. తెదొడి కిచొచ్టాలిఏక్ సంగిలన్మెలె,
ఇసి జతయ్; “ఏక్ మానుస్ దాచ తోట రోవడ కెర, జాచి సుటుట్ నంత
కోట గలవడ కెర, దాచ రసుస్మ్ కడ గనన్ వెలొల్ పతుత్ ర్ కూనవ కెర,
తోట రకితి మాటు రితిసి బందవ కెర, రకితసక నిసాన, జోవయింక
జాతోట గుతత్ దా, వేరతె ఉటట్ గెలన్.

2 “పంటొ పికిలి పొది, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసతెజాతోటచి పంటొ ఏక్
వాట నఙ ఆన్ తి రిసొ, గొతిత్ సుదొ ఎకిక్లొక ఎజొమాని తెదయ్ లన్.
జో ఒతత్ పాఁవితికయ్, 3 గుతత్ నఙిల జేఁవ్ రకిత మానుస్ల్ జో గొతిత్
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సుదొక దెర, పెట, కిచొచ్ నే దెతె ఉదడల్. 4 ఒతత్ తెంతొ, అనెన్కొల్ గొతిత్
సుదొకజోఎజొమానితెదయ్ లన్, గనిజేఁవ్రకితసజోచిబోడిపెటకెర
దా,మరియాద నెంతెజోక ఉదడ గెల. 5పిమమ్ట్ అనెన్కొల్ క ఎజొమాని
తెదయ్ తికయ్, జేఁవ్ రకితస జోక మార గెల. అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ క
తెదయ్ తికయ్, జోవయింతె సగుమ్ జిన్ క పెట గెల, సగుమ్ జిన్ క
మార గెల.

6 “జలె, జో ఎజొమానిక అనెన్కొల్ తిలన్, కొనొస్ మెలె, సొంత పేమ
తిలొ పుతుత్ సి. ‘అంచొ పుతుత్ క మరియాద దెకుల, కిచొచ్గె’ మెన,
ఆకర్ క జోకయ్ తెదయ్ లన్. 7 గని జేఁవ్ గుతత్ నఙిలస ‘ఇనెన్కయ్
అబొబ్స్ చి దనుమ్ కలుగు జయెదె. అలెల్, ఇనెన్కమారుమ, చి ఇనెన్క
కలుగు జతి వాట అమ్ కయ్ దొరుక్ జయెదె’ మెన జోవయింక జెఁవివ్
లటట్బనల్. 8జేఁవ్ ఎజొమానిచొపుతుత్ స్ క దెర కెర, మార కెర, పీనుమ్
జా దాచ తోట తెంతొ బార్ కెర వెంట గెల. 9జలె, దసిస్ కెరిల్ రిసొ, జా
తోటచొ ఎజొమాని కిచొచ్ కెరెదె మెలె,జోజా కెర, జేఁవ్ గుతత్ నఙిలసక
నాసెనుమ్ కెర,జాతోట వేరమానుస్ల్ క గుతత్ దెయెదె.

10 “అలెల్, ఆఁవ్ అపెప్ తుమ్ క సంగితిస్ చి రిసొ, దేముడుచి కొడొతె
రెగిడిల్సి తుమ్ కెఁయయ్ సదు కెరుస్ నాయ్ గె?
‘కామ్ క నెంజె’ మెన ఉచర, గేర్ బందిలస పిటయ్ ల పతుత్ రు,

బోడిపతుత్ రు జలన్. 11 పబు సొంతయ్ ఇసి జరుగ్ కెరొల్ . జో
ఇసి కెరిల్ రిసొ, అమ్ దెకిలె ఆచారిమ్ జతయి!”

మెన జేఁవ్ కోపుమ్ జల వెలెల్లమానుస్ల్ కయేసు సంగిలన్.
12 “అమ్ చి రిసొయి యేసు సంగితయ్” మెన వెలెల్ల మానుస్ల్

చినన కోపుమ్ జా, జోక దెరుక ఉచరల్, గని పెజల్ కోపుమ్ జా అలల్ర్
కెరుల మెన,జోవయింక బియఁ కెర,జోకముల దా ఉటట్ గెల.

వెలెల్లమానుస్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరయ్ లిసి
(మతత్ 22:15-22; లూకా 20:20-26)

12:11 12:11 కీరన 118:22,23.
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13 ‘యేసుక కొడొతె అడజ్వ నేరిమ్ వయడుమ’ మెన, సగుమ్ జిన్
పరిసయుయ్ల్ క కిహేరోదు పచెచ్నజతససగుమ్ జిన్ క కి,జేఁవ్కోపుమ్
జల వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ తికయ్, 14 జేఁవ్ యేసుతె జా కెర,
“గురుబాబు,తుయిసతిత్మ్ చొమెనజానుమ్. తుయిమొకమాటుమ్
నే దెకితె, వెలెల్ల మానుస్ల్ కిచొచ్ ఉచరుల మెన నే బితె, దేముడు
దెకయ్ లివాట్ చి రిసొసతిత్మ్ తెన్బోదన కెరసిమెనఅమ్జానుమ్”
మెనపులయ్ తిరితిసంగ,అనెన్, “రోమ్దేసిమ్ చిపబుతుమ్ చొ సర్
రానొక అమ్ *సిసుత్ దెంక నాయిమ్ గే,నాయ్గె? అమ్జా సిసుత్ దెంక
గేపోనిగే? సంగు”మెనయేసుకసంగిల. 15ఇసిసంగితికయ్,యేసు
జోవయించి ఉపమెనుస్ జాన, “అంక కిచొచ్క పరిచచ్ కెరసు? డబుబ్ల్
కాసు ఏక్ అంచితె ఆన దెకవ” మెన సంగితికయ్, ఆనల్. 16 జేఁవ్ జో
తెన్ జా కాసు ఆన్ లి పొది, జా కాసు దెకవ, “ఇనెన్ కచి పోలిక, కచి
నావ్ డీసత్య్?” మెన జోవయింక పుసిలన్, చి జేఁవ్ జోక, “ సర్
రానొచి”మెన సంగిల. 17యేసు జోవయింక, “ సర్ క దెతిసి సర్ క,
దేముడుక దెతిసిదేముడుకయ్దెంకఅసెస్”మెన,జోవయింకజబాబ్
దిలన్. దసిస్ జబాబ్ దెతికయ్, వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ లమానుస్ల్
ఆచారిమ్ జల.
సదూద్ కయుయ్ల్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 22:23-33; లూకా 20:27-40)

18తెదొడి, ‘మొరగెలెగిన అనెన్ జీవ్ జంక నెంజె,అనెన్క్ లోకుమ్ తె
గెచుచ్క నెంజె’ మెన పెజల్ క సికయ్ త సదూద్ కయుయ్లు సగుమ్ జిన్
యేసుతె జా కెర, 19 “గురుబాబు, ఈందె, ‘ఎకిక్లొచొ అనొన్సి బోదల్
నెంతె మొర గెలె, తేరిస్క ఎకిక్ల్ క ముల దా గెలెగిన, జోచొ బావొసి
అనొన్స్ చి తేరిస్క ఆనన, అనొన్స్ చి నావ్ తెన్ బోదల్ పాయిక అసెస్’
మెనమోసేపూరుగ్ మ్ చొ అమ్యూదుల్ చి రిసొ రెగిడొల్ గెద? 20 జలె
సతుత్ జిన్ బావుడుల్ తిల. జోవయింతె తొలుస్ర్ తెరిన్ ఆనన, బోదల్
నెంతెమొర గెలన్. 21 ఒతత్ తెంతొ, జోమానుస్చి పటిట్ జెరిమ్లొసొ జా

* 12:14 12:14 ఇనెన్ ‘సిసుత్ ’మెలె,జాఏలుప కెరి పబుతుమ్ చి సిసుత్ .
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తేర్ బోదకఆనన,జోకిబోదల్నెంతెమొరగెలన్. జోచిపటిట్ జెరిమ్లొసొ
కి దసిస్ కెరన దసిస్ జలన్. 22 జేఁవ్ సతుత్ జిన్ బావుడుల్ ఎతిక్జిన్
వరస్ తెన్ దసిస్ కెరనమొర గెల. జేఁవ్ ఎతిక్జిన్మొర గెతికయ్, జా
తేర్ బోద కి మొర గెలి. 23 జలె, మొర గెలస అనెన్ జీవ్ జతి పొదిక,
జోవయింతె కకక్ తేరిస్ జా తయెదె? జేఁవ్ సతుత్ జిన్ వరస్ తెన్ జా తెన్
పెండిల్ జల గెద?” మెన యేసుక పుసిల. 24 ఇసి జతికయ్, యేసు
జోవయింక, “తుమ్ పొరపాట్ జా గెతసు. కిచొచ్క గే తుమ్ ఉచర.
మెలె, దేముడుపూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లిసి సదు కెరెల్ కి, ఒతత్ తిలిసి అరుద్ మ్
కెరనుస్ నాయ్, చి జో కెరయ్ త కమొ దెకిలెకి, జోచి సెకి అదికారుమ్
చినుస్ నాయ్. 25మెలె, మొర గెచచ్ అనెన్ జీవ్ జతిస్ తె పెండిల్వొ నే
జతె, పరలోకుమ్ తెమానుస్ల్ దూతల్ చి రితి దసేస్ తవుల. 26 పడొత్ ,
‘మొర గెలస అనెన్ జితి నాయ్’ మెన ఉచర, తుమ్ అనామ్నుమ్ తెన్
అసుస్స్. గనిజాసుటుట్ ,పూరుగ్ మ్, రూకు తెడిజాఆగిలగితెతిలిస్ చి
రిసొ రెగిడిల్స్ తె
ఆఁవ్ అబాహామ్ క, ఇసాస్కుక చియాకోబుక దేముడుయి,
మెన దేముడుచి కోడుమోసే రెగిడిల్ పుసత్కుమ్ తె సదు కెరుస్ నాయ్ గె?
27 జలె, జేఁవ్ మొరల్ పూరుగ్ ల్ క మోసేచి కాలుమ్ ఎద కి జోవయింక
జో దేముడు తా కామ్ క అయ్ లిస్ తెన్ జేఁవ్ అనెన్క్ లోకుమ్ తె గెచచ్
జివివ్ అసిత్ మెన రుజుజ్ జతయ్, రితి మొర గెలసక నాయ్, గని జీవ్
తిలసకయ్ జో దేముడు. తుమ్ ఎదివాట్ పొరపాట్ జా అసుస్స్”
మెన జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ కయేసు సంగిలన్.

వెలిల్ ఆగన్చి రిసొయేసుక పుసిలిసి
(మతత్ 22:34-40; లూకా 10:25-28)

28 ఈంజ కోడుచి రిసొ జేఁవ్ సదూద్ కయుయ్ల్ తెన్ పరిసయుయ్ల్
గగొగ్ ల్ జంక దెరల్. ఇసి జతికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడొత్సొ ఎకిక్లొ సూన, జోవయించి నెడిమి జా కెర, జేఁవ్ వెలెల్ల
మానుస్ల్ చ పరిచచ్ల్ క యేసు చెంగిల్ జబాబుల్ దెతయ్ మెన దెక,
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జోక, “ఆగన్ల్ ఎతిక్తె ముకిక్మ్ చి కేన్?” మెన పుసిలన్. 29యేసు
జోక, “ముకిక్మ్ చి ఇసి జతయ్;
‘ఓ అమ్ చ ఇసాయేలులు, సూన, పబు జలొ అమ్ చొ దేముడు

ఎకిక్లొ. జో ఎకిక్లొయి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. అనెన్
కోయినాయ్’

మెన, అనెన్;
30 ‘తుచొ పబు జలొ దేముడుక తుమ్ చి ఒండి పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి

ఒండి ఆతమ్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి మెనుస్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి
బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి సెకి ఎతిక్ తెన్ పేమ కెరె తంక.’

మెనమోసేచి అతిత్ రెగిడిల్ దేముడుచ ఆగన్ల్ తెముకిక్మ్. 31పడొత్ ,
‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసు గే, పకక్య్ చక కి తెదిద్ పేమ కెరె

తంక’
మెన అనెన్క్ ఆగన్ కి ముకిక్మ్ అసెస్. ఈంజేఁవ్ దొనిన్ ఆగన్ల్ చి కంట
కేన్ ఆగన్ కి జీనె నాయ్”మెనజోకయేసు సంగిలన్.

32 జలె, జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడొత్సొ యేసుక
“నిజుమి, గురుబాబు. ‘జో ఎకిక్లొయి’ మెన, ‘అదికారుమ్ తిలొ
దేముడు అనెన్ కోయినాయ్’మెనతుయిసతిత్మ్ సంగిలది. 33అనెన్,
‘ఒండి పెటిట్ తెన్, తుమ్ చి ఒండి బుదిద్ తెన్, తుమ్ చి ఎతిక్ సెకి తెన్
జోక పేమ కెరుక’ మెన, అనెన్ ‘తుమ్ క తుమి కెదిద్ పేమ కెరంతసుమ్
గే, పకక్య్ చక తెదిద్ పేమ కెరె తంక ముకిక్మ్’ మెన తుయి అనెన్
మానుస్ల్ క సంగిలిసి సతిత్మ్. బలి గట ఎతిక్చి కంట ఈంజేఁవ్
దొనిన్ ఆగన్ల్ రితి కెరుక విలువ” మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి
ఆగన్ల్ సికడొత్సొ ఒపప్న యేసుక జబాబ్ దిలన్. 34 ‘ఇసి సంగ బుదిద్
తెన్ జబాబ్ దిలొ’ మెన యేసు దెక, జోక “దేముడుచి రాజిమ్ క
తుయి దూరి నాయ్” మెన సంగిలన్. జలె, యేసు బలే బుదిద్ తెన్
పసన్ల్ ఎతిక్క బులవ సంగితికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడొత్సొక, జో జా కోడు సంగిలి తెంతొ, కో కి కేన్ కోడుక కి యేసుక
పుసుక దయిరిమ్ కెరి నాయ్.
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కీసుత్ దావీదుపూరుగ్ మ్ చొక పబు కి పుతుత్ స్ కి
(మతత్ 22:41-46; లూకా 20:41-44)

35 యేసు దేముడుచి గుడితె అనెన్ బోదన కెరె తతిత్కయ్,
“రచిచ్ంచుప కెరొసొ జలొ కీసుత్ దావీదు రానొచి సెకుమ్ తె జెరమ్ జోక
పుతుత్ సి జయెదె మెన మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స కీసి
సంగుక జతయ్? 36మెలె, దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్దావీదుచి పెటిట్
సికయ్ తికయ్
తుచ విరోదుమ్ సుదల్ క తుయి సుఁదితి రితి ఆఁవ్ కెరి ఎద, అంచి

ఉజెతొ పకక్య్ తుయి వెస తా, మెన పబు అంచొ పబుక
సంగిలన్.

మెన దావీదు రానొ సొంత సంగిలన్. 37 దసిస్ దావీదు రానొ కీసుత్ క
‘పబు’ మెన సంగితయ్ జలె, జో కీసుత్ కీసి జా జోక పుతుత్ సి జయెదె?
ఉచర”మెన ఒతత్ తిలసకయేసు సంగిలన్. జలె, పెజల్ చి ఒగగ్ర్ జిన్
జనాబ్ సరద్ తెన్ జోచ కొడొ సూన్ తె తిల.

38యేసు అనెన్ బోదన కెరె తిలిపొది ఇసిమెలన్. “దిగిల సూటిచ
పాలల్ గలంత గవురుమ్ ఉచరంతమోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్
సికడత్సచి రిసొ తుమ్ జాగర తెన్ తా. జేఁవ్ సంతవీదులె టీఁవ,
మానుస్ల్ ఎతిక్ అమ్ క జొకరు మెన కోర్ ప జతతి. 39 సబ గెరలె
ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె, విందుల్ తె ముకిక్మ్ చ టానుల్ తె వెసుక కోర్ ప
జతతి. 40జేఁవ్మోసిమ్ లు కెర రండెల్మానుస్ల్ చ గెరల్ విక కతతి,
అనెన్ ఉపమెనుస్క దిగిల పారద్నల్ కెరతి. దసిస్, జోవయించి పాపుమ్
ఒగగ్రి, చి వెలిల్ సిచచ్ సేడుల”మెన జేఁవ్ చి రిసొయేసు సంగిలన్.
బీద సుదిద్ జాక కలుగు జలిసి ఎతిక్ దేముడుక దిలిసి
(లూకా 21:1-4)

41తెదొడియేసుదేముడుచిగుడితెతతి,దేముడుచికామ్ కకానుక
దెతి డబుబ్ల్ పెటెట్ల్ చి మొకెమ్ వెసిలన్. ఒతత్ వెస, బెర అయ్ ల
మానుస్ల్ ఒతత్ డబుబ్ల్ గల దెతిసి దెకితె తిలొ.
జలె, ఒగగ్ర్ జిన్ సొమాస్రుల్ ఒగగ్ర్ డబుబ్ల్ జేఁవ్ పెటెట్ల్ తె గలెత్

తతికయ్, 42ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్మానుస్ ఎకిల్ జా కెర, దొనిన్ ఇదుల
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రాగి కాసుల్ పెటెతె గలిలి. 43 గలిత్కయ్, యేసు జోచ సిసుస్ల్ క
పాసి బుకారాన, “ ‘ఈందె, జేఁవ్ సొమాస్రుల్ ఎతిక్జిన్ మొతుత్ మ్
దిలిస్ చి కంట ఈంజ ఎదగ్రె నెంజిలి రండెల్ మానుస్ ఒగగ్ర్ దా అసెస్’
మెన కచితుమ్ సంగితసి. 44 కిచొచ్క మెలె, జోవయించి ఎదివాట్
సొమాస్రుమ్ తెంతొ సేఁసిలిసి జా దా అసిత్. ఇనెన్క, కిచొచ్ నెంజిలె కి,
కలుగు జలిసి ఎతిక్ దా గెల అసెస్”మెన సిసుస్ల్ క బుదిద్ దెకయ్ లొ.

13
దేముడుచి గుడి నాసెనుమ్ జయెదెమెనయేసు సంగిలిసి
(మతత్ 24:1-44; లూకా 21:5-33)

1ఒతత్ తెంతొ, యేసు దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ జతె తతికయ్,
జోచసిసుస్ల్ తెఎకిక్లొ, “ఈందె, గురుబాబు,ఈంజదేముడుచి గుడి
బందిల పతల్, కెదిద్ బమమ్ జతి రితి అసెస్!” మెన దెకయ్ లన్. 2దసిస్
మెన దెకయ్ తికయ్, యేసు జోవయింక “ఈంజేఁవ్ ఎతిక్ దెకితసు,
గని అపెప్ పతుత్ ర్ చి ఉపిప్ర్ పతుత్ రు దొంతల్ తిలె కి, ఎకిక్ జలెకు నే
టీఁవొ నే జతె, గలి జతి దీసి జెయెదె”మెన జబాబ్ దిలన్.

3తెదొడిదేముడుచి గుడిచిమొకెమ్ తిలిఒలీవమెటట్య్యేసు గెచచ్
వెసిలన్, చి పేతురు యాకోబు యోహానుచి అందెయ మెల సిసుస్ల్
జోతెజాకెర,అనెన్ కో నెంతె, 4“గురుబాబు,తుయిసంగిలిసి కెఁయఁక
జరుగ్ జయెదె గే అమ్ క సంగు. ఈంజ నెరవెరుస్ప జతి పొది అయ్ లి
మెలె, అమ్చినితి రిసొ కిచొచ్ గురు తయెదె?” మెనయేసుక పుసిల.
5 జో జోవయింక “కొనొస్ జలెకు తుమ్ క అంచి రిసొ మోసిమ్ నే
కెరి రితి తుమ్ జాగర దెకన. 6 కిచొచ్క మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ మానుస్ల్
కీసుత్ చి నావ్ తెన్ జా అసిస్, మెన సంగుక జలెకు, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’ మెన
సంగుక జలెకు, ఒగగ్ర్ జిన్ కమోసిమ్ కెర, వేర బుదిద్ సికడుల. 7అనెన్,
‘యుదుద్ మ్ జతయ్’ మెన జలెకు, ‘యుదుద్ మ్ జయెదె’ మెన జలెకు
తుమ్ సూన్ తె. గని బమమ్ నెంతె తా. ఇసచ ఎతిక్ జరుగ్ జంక అసెస్.
గనిఈంజఉగుమ్ఒగగ్ర్ బేబేగిపూరిజయెనాయ్. 8అనెన్,దేసిమ్ చి
ఉపిప్రి దేసిమ్, రాజిమ్ చి ఉపిప్రి రాజిమ్యుదుద్ మ్ క టీఁవొ జవుల.
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వేర వేరతె బూకంపల్, కరువుల్ జరుగ్ జవుల. గనిఈంజ ఎతిక్ అంచి
రాజిమ్ ఏలుప కెరి ఉగుమ్ జెరమ్య్ త నొపుప్ల్ రిత జా, ఇసచ ఎకిక్
మొదొల్ జవుల.

9 “తుమ్ మాతుమ్, జాగర దెకన. కిచొచ్క మెలె, జా పొదిక
మానుస్ల్ తుమ్ క తీరుప్ కెర సబల్ తె సొరప్ దెవుల. అమ్ చ
యూదుల్ చ సబ గెరలె తుమ్ క పెట గెలుల. జేఁవ్ దసిస్ విరోదుమ్
కెరెల్, అంచి నావ్ చి రిసొ, అంచి రిసొ సాచి సంగితి రిసొ, అదికారుల్ చి
మొకెమ్ రానల్ చి మొకెమ్ తుమ్ టీఁవొ జసెత్. 10 గని తొలితొ, ఉగుమ్
నే మారుస్ప జతె, అగెగ్, ఒండి లోకుమ్ చ కేన్ దేసిమ్ చ పెజల్ క కి
సుబుమ్ కబుర్ సూనపుక అసెస్. సూనయ్ లెకయ్, ఈంజ ఉగుమ్ చి
ఆకర్ దీసి జెయెదె.

11 “జలె, తుమ్ క మానుస్ల్ నేరిమ్ వయడ అదికారుల్ తె సొరప్
దెతి పొదిక, ‘కిచొచ్ సంగుక గే?’ మెన తుమ్ చింత గలన నాయ్.
తుమ్ సంగుక మెన జయియ్ గడియయ్ దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్
కిచొచ్ దెయెదె గే, జయియ్ సంగ. కిచొచ్క మెలె, తుమి లటట్బుస్ నాయ్.
దేముడుచి సుదిద్ తిలి ఆతమ్యి లటట్బెదె. తుమ్ క తుమి సంగుస్
నాయ్.

12 “జా పొదిక అనెన్ కిచొచ్ బాద తయెదె మెలె, అనొన్స్ క బావొసి
జలెకు,పుతుత్ స్ క అబొబ్సి జలెకు,మొరి సిచచ్తె సొరప్ దెవుల. అనెన్,
అయయ్స్అబొబ్స్ క పుతత్రుల్ సగుమ్ జిన్ విరోదుమ్ జా, జోవయింక
మొరవుల. 13 అనెన్, తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె తతెత్చి రిసొ
ఎతివాట్ జిన్ తుమ్ క విరోదుమ్ జవుల. గని ఇస అలల్ర్ జలెకి, ఆకర్
ఎద కో నముకుమ్ తెన్ తా ఓరుస్ప జవుల గే జెఁవివ్ రచిచ్ంచుప
జవుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యెరూసలేమ్పటున్మ్పాడ్జంకతిలిస్ చిరిసొయేసు సంగిలిసి

14“జలె, *పిమమ్ట్,దేముడుకవిరోదుమ్జాజోకబలేదూసుప కెర

* 13:14 13:14యేసు జెరమ్ డబబ్య్; 70; వెరుస్ల్ గెలి పడొత్ ఈంజ నసుట్ మ్ జరుగ్ జలి.
మెలెయేసు పరలోకుమ్ తె గెచచ్ అనెన్ విసెస్క్ సతుత్ ; 27; వెరుస్ల్ గెతికయ్.
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నాసెనుమ్ కెరిక ఏక్, దేముడుచి గుడితె టీఁవొ నే జతి టాన్ తె టీఁవొ
జంక తుమ్ దెకిలె, ఇనెన్చి అరుద్ మ్ కిచొచ్ మెలె, ఈంజ సదు కెరస
తుమ్ చెంగిల్ ఉచరన. జా గురు తుమ్ దెకిలె, ఈంజ యూదయ
పదేసిమ్ తెచమానుస్ల్ చటుక్న డొంగలె ఉటట్ నిగుతు! 15జాపొదిక
కేన్మిదెద్చిఉపిప్రికోతవులగే,ఉతకెర,జోచిగెరితెంతొకిచొచ్జలెకు
వసుత్ వ వెంట నెంక జవుస్ గెరి పెసుక జయె నాయ్. 16 వెడయ్ గట
కో తవుల గే, కామ్ చి రిసొ కడల్ జోచ పాలల్ జవుస్ వెంట నెంక పసల్
జెంక నాయ్. 17అయొయ్! జేఁవ్ దీసల్ క వయతిల తేర్ బోదల్,బోదల్
వడిన్వొ, ఉటట్ నిగుక నెత ఒగగ్ర్ సెమల్ జవుల!

18 “ ‘ఈంజ ఎతిక్ చలిల్ పొది జరుగ్ జవుస్ నాయ్’ మెన తుమ్
పారద్న కెర. 19 కిచొచ్క మెలె, లోకుమ్ జెరమ్య్ లి తెంతొ అపెప్ ఎద
కలుగు జల సెమల్ చి ఒగగ్ర్ సెమల్ జేఁవ్ దీసల్ క ఎతిత్వాట్ తయెదె.
జలి మెలె, ఒతత్ తెంతొ అనెన్ కెఁయఁక కి తెదిద్ సెమ తయె నాయ్.
20జాచి రిసొ, జేఁవ్ అలల్ర్ జత దీసల్ తొకిక్ జతి రితి పబు సెలవ్
దెతొ నాయ్ జలె, కో కి మానుస్ల్ రచిచ్ంచుప జంక నెతిత్ర్ తా. గని
నంపజతి రిసొ రచచ్నక నిసాన జలమానుస్ల్ పాడ్ నే జతి రిసొయి,
‘జేఁవ్ సెమల్తొకిక్ దీసల్ తతుత్ ’మెనపబు సెలవ్దాఅసెస్. 21అనెన్
తెదొడ్ క, ‘ఈందె కీసుత్ !’, ‘ఓదె కీసుత్ !’ మెన కో జలెకు తుమ్ క సంగిలె,
జానంపకెరనాయ్. 22కిచొచ్కమెలె,అబదుద్ మ్ చజాకెర, ‘ఆఁవ్ కీసుత్ ’
మెనన జలెకు, ‘ఆఁవ్ దేముడుచి కబుర్ ఆన్ తొసొ’ మెనన జలెకు,
రచచ్నక నిసానజలసకమోసిమ్కెరజోవయించినముకుమ్పిటట్వుక
మెన ఉచరన, వెలొల్ మాయకమొ కెరుల. 23 అలెల్, చెంగిల్ దెకన.
ఈంజ ఎతిక్ నే జతె అగెగ్య్ తుమ్ క ఆఁవ్ సంగితసి.

24 “జేఁవ్ దీసల్ క, ఆఁవ్ సంగిల జేఁవ్ సెమల్పూరి జలె పిమమ్ట్ క,
పొదుద్ అందర్ జయెదె, జోను కి ఉజిడి దెయె నాయ్. 25 ఆగాసుమ్
తెంతొ సుకక్ల్ గెసురుల, చి ఆగాసుమ్ తె ఎతిక్ అదుద్ ర్ జయెదె.
26 తెదొడ్ క ఎదివాట్ అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్ చి ఉజిడి తెన్,
ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ మబుబ్ల్ తె పరలోకుమ్ తెంతొ
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ఉత జెయిందె. ఆఁవ్ దసిస్ ఉత జెతిసి లోకుమ్ ఎతిక్ దెకుల.
27 తెదొడ్ క అంచ దూతల్ క తెదయిందె, చి జేఁవ్, చెతత్ర్ దికుక్ల్
తెంతొ, లోకుమ్ చి ఏక్ పకక్ తెంతొ, అనెన్క్ పకక్ ఎద, కేన్ దేసిమ్ చక
నే పిటెత్, రచచ్నక ఆఁవ్ నిసానల్ మానుస్ల్ క ఆనవ, ఎకిక్తె కుడవనిందె.

అంజూరుమ్ రూకుక టాలి
28 “అంజూరుమ్ రూకుక టాలి కెర అరుద్ మ్ కెరన. మెలె, దసొ

రూక్ చకొమమ్ల్ కొవ్ నిజాపలొయ్ లె ‘వేసెక్అపెప్పాఁవ జెయెదె’మెన
తుమ్ చినితె. 29 దసిస్, ఆఁవ్ సంగిల గురుల్ జరుగ్ జతిసి తుమ్
దెకిలె, జా గుముమ్మె పాఁవిల్ రితి జా, అనెన్ జెతికయ్ సమయుమ్
పాసి జా అసెస్ మెన తుమ్ జాన్ తె. 30 ఆఁవ్ సంగిల సెమల్ గురుల్
పూరి జలెకయ్ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయెదెమెన తుమ్ క ఆఁవ్
కచితుమ్ సంగితసి. 31 జలె, ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్ జా
గెచుచ్ల, గని అంచ కొడొ ఎదగ్రె పిటిట్తి నాయ్.

32 “జలె, కేన్ దీసిక ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెయిందె గే, జా దీసిక
కేన్ గడియక జెయిందె గే, దేముడు జలొ అబొబ్క పిటట్వ కేన్ మానుస్
జలెకు, పరలోకుమ్ చ దూతల్ జలెకు, దేముడు అబొబ్చొ పుతుత్ సి
జలెకు, కోయి నేనుమ్. 33 జాకయ్, జాగర తెన్ తా, తెలివి తా,
పారద్న కెరె తా. జా కాలుమ్ కెఁయఁక జెయెదె గే నేనుస్. 34 ఆఁవ్
అపెప్ దేముడు జలొ అబొబ్తె గెతిసి, ఈంజ లోకుమ్ తె అనెన్ జెతిసి
కీసి మెలె, పయానుమ్ గెతొమానుస్ కెరిస్ చి రితి జయెదె. జోమానుస్
గెచుచ్క బార్ జతి పొది, జోక కలుగు జతిసి జోచ గొతిత్ సుదల్ క రకితి
రితి జోవయింక అదికారుమ్ దా, జోవయింక ఎకిక్లొక కమొ దా,
గుముమ్మ్ రకితొసొ ఎకిక్లొక రకవ, ఉటట్ గెచెచ్దె. అంచి తెన్ కి దసిస్.

35 “జలె, తుమ్ జాగర తెన్ రకితె తా. కిచొచ్క మెలె, గేర్ చొ
ఎజొమాని కెరిల్ రితి ఆఁవ్ ఉటట్ గెలె, సంజెక జెయిందె గే, సొకుక్క
జెయిందెగే, కుకుడొవాంసెనెజెయిందెగే,పెందలెజెయిందెగే, కెదొద్డ్ క
జెయిందె గే, తుమ్ నేనుస్. 36తెలివితా రకితెతా. నెంజిలె, తుమ్ నే
రకితె నిజిల్ రితిబదుకుమ్జాతిలెపొదిఆఁవ్ అయ్ లె, దెకిలె,తుమ్
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కీసిజసెత్! 37తుమ్ కయ్మెననాయ్,ఎతిక్జిన్మానుస్ల్ కఆఁవ్ కిచొచ్
జాగర సంగితసి మెలె, ఈంజ లోకుమ్ తె ఆఁవ్ అనెన్ జెతిస్ క తెలివి
తెన్ రకితెతా”మెన సిసుస్ల్ కయేసు ఈంజ బోదన ఎతిక్ సంగిలన్.

14
యేసుకమారుక మెన వెలెల్లమానుస్ల్ కుట కెరిల్సి
(మతత్ 26:1-5; లూకా 22:1-2;యోహా 11:45-53)

1దొరతిగెలిపిమమ్ట్ *పసాక్పండుగు,జలెనేపులయ్ లపోడియొ
కతిపండుగు,నేజెతెఅగెగ్,వెలెల్లపూజరుల్ చిమోసేతెన్దేముడు దిలి
ఆగన్ల్సికడత్స కుటఉచరఉచర, “కీసి కెరజలెకు గుటుట్ తెన్యేసుక
అపెప్యిదెరమారుమ”మెనఆస తెన్ తిల. 2గని, “పండుగు పొది
పోని, కిచొచ్క మెలె పండుగ్ క బెర అయ్ ల పెజల్ కుమమ్త్ తెన్ గగొగ్ ల్
జా అమ్ క బలే అలల్ర్ కెరుల.”

3యేసు బేతనియ గఁవివ్ గెచచ్, సీమోను మెలొ వెలిల్ రోగుమ్ జా
తిలొ ఎకిక్లొచి గెరి తా, అనిన్మ్ కంక వెస తతికయ్, ఏక్ తేర్ బోద
ఒగగ్ర్ విలువచి వాసెన తేలుచి బుడిడ్ దెరన జా, జా బుడిడ్ పుటట్వ కెర
యేసుచి బోడి ఉపిప్రి సువిలి. 4 ఒతత్ తిలస సగుమ్ జిన్ కోపుమ్ జా
“ఈంజ తేల్ ఇసి పాడ్ కెరుక కిచొచ్క? 5ఈంజ తేల్ సొవువ్ పుంజొ
వెండుల్ చి కంట అనెన్ డబుబ్ల్ క వికుక జతి, చి బీద సుదల్ క దరుమ్మ్
దెంక జతి”మెన లటట్బన,జాతేర్ బోదక గోల కెరల్.

6 జలె యేసు, “ఇనెన్క గోల కెర నాయ్. కిచొచ్క ఇనెన్క ఉసుస్ర్
కెరసు? అంచి రిసొ ఈంజ కెరిల్సి వెలొల్ కామ్. 7 బీద సుదల్ కెఁయఁక

* 14:1 14:1పూరుగ్ 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.
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కి తుమ్ చి తెన్ తవుల చి రిసొ తుమ్ క కెఁయఁక ఇసుట్ మ్ అయ్ లె,
జోవయింక దరుమ్మ్ దెంక జయెదె. గని ఆఁవ్ కెఁయఁక తెఁయఁక
తుమ్ చితెన్ఈంజలోకుమ్ తెఇసితయెనాయ్. 8ఇనెన్చిఅతిత్ తిలిసి
సరద్క ఈంజ కెరఅసెస్. ఆఁవ్ నేమొరెఅగెగ్,అంక నేరోవితెఅగెగ్,అంచి
ఆఁగ్ తెయార్ కెరి గురు రితి కెర అంకఈంజతేల్బోడిసువదాఅసెస్.
9అనెన్ ఆఁవ్ తుమ్ క కిచొచ్ నిజుమి సంగితసి మెలె, ఒండి లోకుమ్ తె
కేనె అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెరుల గే ఒతత్య్ఈంజ అపెప్
కెరిల్సి సంగ, ఇనెన్చి రిసొ ఉచరవడుల”మెనయేసు సంగిలన్.
యూదామెలొ సిసుస్డుయేసుక దెర దెంక ఒపప్నిల్సి
(మతత్ 26:14-16; లూకా 22:3-6)

10 యేసుచ బారజిన్ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ ఇసక్రియోతు గఁవివ్చొ
యూదామెలొసొ,తెదొడిజో,యేసుకదెరవెలెల్లపూజరుల్ చిఅతిత్ దెంక
ఉచర, జోవయింతె గెచచ్, సంగిలన్. 11 జేఁవ్ సూన సరద్ జా, “తుక
డబుబ్ల్ దెమ్ దె” మెన ఒపప్న్ తికయ్, యేసుక కీసి కెర కెఁయఁక దెర
దెంక గే,యూదావాట్ చజితె తిలొ.

12నే పులయ్ ల పోడియొ కతి పండుగ్ చిమొదొల్ కెరి దీసి, మెలె,
‘పసాక్’మెనమెండపిలల్క అరిప్తుమ్దా †జోచిలొఁయి సుఁవితి దీసి,
సిసుస్ల్ యేసుక “తుయి పసాక్ అనిన్మ్ కెరి రిసొ అమ్ కేన్ టాన్
తెయార్ కెరుక?” మెన జోక పుసిల. 13జో సిసుస్ల్ తె దొగులక పాసి
బుకారా, “తుమ్ ‡పటున్మ్ తె గెచచ్, చి పటున్మ్ తెడి పెసిలదు మెలె,
పాని వయితొసొ ఎకిక్లొ తుమ్ క దసుస్ల్ జయెదె. జోచి పటిట్ గెచచ్,
14చి కేన్ గెరి జో పెసెదె గే, జా గేర్ చొ ఎజొమానిక తుమ్ కిచొచ్ మెన
మెలె, ‘అంచ సిసుస్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పసాక్ అనిన్మ్ కతి గది కేన్?’ మెన
అమ్ చొ గురుబాబు పుసితయ్ మెన సంగ, చి 15 తెయార్ కెరిల్ వెలిల్
అంతసుత్ గది ఏక్ తుమ్ క దెకయెదె. ఒతత్య్ అమ్ చి రిసొ పసాక్
అనిన్మ్ తెయార్ కెర తా” మెన యేసు సంగిలన్. 16 జేఁవ్ సిసుస్ల్
† 14:12 14:12యేసు కి ఈంజ పసాక్ పండుగు పొదిమానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ త
అరిప్తుమ్జాజోవయించిలొఁయిసుఁవ దెయెదె. ‡ 14:13 14:13మెలెయెరూసలేమ్
పటున్మ్.
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బార్ జా పటున్మ్ తె గెచచ్, జో సంగిలి రితి ఎతిక్ జరుగ్ జా అసెస్ మెన
దెక,జాపసాక్ అనిన్మ్ క దొరుక్ జలిసి తెయార్ కెరల్.

17సాంజ్ జతికయ్, యేసు జేఁవ్ బారజిన్ సిసుస్ల్ తెన్ జా గదితె
జా కెర, 18 జేఁవ్ వెస అనిన్మ్ కెరె తతికయ్, యేసు “తుమ్ క ఆఁవ్
కిచొచ్ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, తుమ్ అంచి తెన్ కతసతె ఎకిక్లొ
అంకదెరవిరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె”మెనసంగిలన్.
19 ఇసి సంగితికయ్, జేఁవ్ దుకుమ్ జా, “ఆఁవ్ గె?” మెన ఎకిక్లొచి
పడొత్ ఎకిక్లొ ఎతిక్జిన్ సంగుక దెరల్. 20జలె,జోజోవయింక, “తుమ్
బారజిన్ తె ఎకిక్లొ దసిస్ కెరెదె. అంచి తెన్ ఆతు తపెప్లయ్ పోడి
బెద బుడడ్య్ తొఎకిక్లొ. 21ఆఁవ్మానుస్ జా జెరిమ్లొసొచి రిసొ రెగిడిల్
లెకక్ ఉటట్ గెచిచ్ందె. గని, అయొయ్! ఆఁవ్మానుస్ జా జెరిమ్లొసొక కేన్
మానుస్ దెర విరోదుమ్సుదల్ చిఅతిత్ సొరప్ కెర దెయెదె గే,జోమానుస్
జతి సిచచ్చి రిసొజోనే జెరమ్ తిలెజోక చెంగిల్ తతిత్!” మెన సంగిలన్.

22యేసు, సిసుస్ల్ జా పసాక్ అనిన్మ్ కెరె తా, యేసు పోడియొ
దెరన “దయ కెరల్ది”మెలి రితి §దేముడు అబొబ్స్ క జొఒర సంగ కెర,
జా పోడియొమోడ, సిసుస్ల్ క వంట దా, జోవయింక “తుమ్ ఈంజ
కడన కా. అంచి ఆఁగ్ క ఈంజ గురు జయెదె” మెన కెర, 23 ఏక్
గినన్చిదాచ రసుస్మ్ దెర, దేముడు అబొబ్స్ క అనెన్ ఉచర, సిసుస్ల్ క
దెతికయ్, జేఁవ్ ఎతిక్జిన్ జా గలస్ చి దాచ రసుస్మ్ వరస్ తెన్ పిల.
24 తెదొడి యేసు “ఈంజ రసుస్మ్ కిచొచ్చి గురు మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్
మానుస్ల్ చి పాపుమ్ గెచచ్య్ తి రిసొ అంచి లొఁయి సూఁయి జంక
అసెస్ మెన అంచి నొవి పమానుమ్. 25 తుమ్ క ఆఁవ్ కిచొచ్ నిజుమి
సంగితసిమెలె, అబొబ్సి జలొ దేముడుచి రాజిమ్ తె ఆఁవ్ నొవర్ పితె
ఎద, ఇసి దాచ రసుస్మ్ పియినాయ్”మెన సిసుస్ల్ క సంగిలన్.

బమమ్ జా అంక ములితెమెన సంగిలిసి

§ 14:22 14:22 ‘దేముడు అబొబ్సి’ మెన కేన్ సుటుట్ రెగడ్ తిలె, ఎతిక్ అదికారుమ్ తిలొ
దేముడుచి రిసొ సంగితయ్.
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26 తెదొడి జేఁవ్ దేముడుక గనుమ్ గాయ కెర బార్ జా, ఒలీవ
మెటట్య్ ఉటట్ గెల. 27యేసు జోవయింక, “తుమ్ ఎతిక్జిన్ బమమ్
జా అంక ములితె. కిచొచ్క మెలె,
మెండల్ రకితొసొక ఆఁవ్ మొరయిందె, చి జోచ మెండల్ ఎతిక్జిన్

చెదురప్ జా గెచుచ్ల,
మెన దేముడు కోడుతె రెగడ్య్ లిసి నెరవెరుస్ప జంక అసెస్. 28 గని
ఆఁవ్ అనెన్ జీవ్ జా ఉటిల్ పిమమ్ట్ క, తుమ్ చి కంట అగెగ్ గలిలయ
పాంతుమ్ తె గెచిచ్ందె”మెన పమానుమ్ కెరల్న్.

29 యేసు ఇసి సంగితికయ్, పేతురు జోక “ఎతిక్జిన్ తుక
ములిలెకి, ఆఁవ్ తుక ములి నాయ్” మెన సంగిలన్. 30 జలె యేసు
జోక, “తుకఆఁవ్ కిచొచ్నిజుమికచితుమ్సంగితసిమెలె,ఆజిరాతిక,
కుకుడొ తివెవ్రి నే వాఁసితె అగెగ్, ‘జోక నేని’ మెన అంచి రిసొ తుయి
తివెవ్రి సంగితె” మెన సంగిలన్. 31 దసిస్ సంగిలే కి, పేతురు బమమ్
తెన్ “ఆఁవ్ తుచి తెన్ మొరుక అసెస్ మెలె కి, ఆఁవ్ తుక ‘నేని’
మెన కెఁయయ్ఁక కి సంగి నాయ్” మెన పేతురు గటిట్ఙ సంగిలన్. జేఁవ్
సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ దసిస్ సంగిల.

గెతేస్మనే తోటతె
(మతత్ 26:36-46; లూకా 22:39-46)

32 ఒతత్ తెంతొ యేసు సిసుస్ల్ గెతేస్మనే మెంతి తోటతె గెచచ్, జో
“ఆఁవ్ ఒతత్ల్ తొ గెచచ్ పారద్న కెర జెతి ఎది ఎద తుమ్ ఇనెన్ వెస
తా” మెన జేఁవ్ సిసుస్ల్ క సంగ, 33 ఎకిక్ పేతురుక, యాకోబుక చి
యోహానుక పటిట్ కడన ఇదిల్ దూరి గెచచ్ తా, దుకుమ్ జా మెనుస్తె
ఒగగ్ర్ బాద సేడుక దెరొల్ . దసిస్ బాద సేడ, 34 “అంచి పెటిట్ తిలి
దుకుమ్ క మొర గెచుచ్క జయెదె. తుమ్ ఇనెన్ తెలివి తెన్ రకితె తా”
మెనసంగ, 35సగుమ్దూరి గెచచ్ కెర, సెరున్ సేడ, దేముడు అబొబ్స్ క
ఇసి మెన పారద్న కెరల్న్. “ఓ బ, తుక జంక తిలెగిన, ఈంజ దుకుమ్
జతి గడియనెంజిలె, జతి లెక జలె అంక పిటట్వు”మెనఅనెన్, 36 “ఓ
బ, ఎతిక్ తుచి అతిత్ అసెస్. ఈంజ గినన్చి ఆఁవ్ నే పితి రితి అంక
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పిటట్వు. గని అంచి ఇసుట్ మ్ పోని. తుచి ఇసుట్ మ్ జరుగ్ జవుస్” మెన
పారద్న కెర, 37 జేఁవ్ సిసుస్ల్ తె ఉటట్ జా, జేఁవ్ నిజ అసిత్ మెన దెక
కెర, పేతురుక, “ఓ సీమోను, తుయి నిజ అసిస్స్ గే? ఎకిక్ గడియ
జవుస్ రకితె తంక నెతిరల్ది గే? 38 జెత అలల్ర్ తె తుయి పాపుమ్ నే
కెరి రితి జాగర తెన్ తా, పారద్న కెరె తా. ‘ఆతమ్ నిదానుమ్ అసెస్’
మెనఉచరనెల్కి, ఆఁగ్ క సెకి నాయ్,”మెనపేతురుకయేసు సంగిలన్.
39అనెన్క్ సుటుట్ ఇదిల్ దూరి ఉటట్ గెచచ్ కెర, తొలితొపారద్న కెరల్ కొడొ,
అనెన్క్ సుటుట్ పారద్న కెరొల్ .

40దసిస్ పారద్న కెర, అనెన్ బుల జా, జేఁవ్ సిసుస్ల్ గూన్ క నెత కెర
నిజఅసిత్ మెన దెకిలన్. దెకితికయ్, జేఁవ్లాజ్జా,జోక కిచొచ్ సంగుక
గే నేన గెల.

41అనెన్క్ సుటుట్ కి యేసు దసిస్ గెచచ్ అనెన్ జా, మొతుత్ మ్ తివెవ్రి
జేఁవ్ నిజిలిసి దెక, “అపెప్కయ్ సెలవ్ కడన నే రకితె నిజ అసుస్స్
గే? సాలు. ఈందె సమయుమ్ జా గెలి గే. ఆఁవ్మానుస్ జా జెరుమ్న్
అయ్ లొసొపాపుమ్కెరసచిఅతిత్ దెరున్ సేడిందె. 42జొమమ్, గెచుచ్మ!
ఓదె, అంక దెర దెతొసొపాసిజాఅసెస్”మెనజోవయింక సంగిలన్.

యూదాచి జనాబ్యేసుక దెరుక అయ్ లిసి
43యేసు దసిస్ లటట్బెత్ తతికయ్,జోచబారజిన్ సిసుస్ల్ తెఅగెగ్ బెద

తిలొయూదా పాఁవ అయ్ లొ. వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు
దిలి ఆగన్ల్ సికడత్సచి అనెన్ వెలెల్ల మానుస్ల్ తెదయ్ ల జనాబ్ కి,
కతుత్ లు డండల్ దెరన,యూదాతెన్ అయ్ ల.

44 జలె ఈంజ నే జతె అగెగ్, “కకక్ ఆఁవ్ చుంబిందె గే, జొయియ్
యేసు. జోకయ్ దెరన కో నే పిటట్య్ తి రితి చెంగిల్ రక కడన”
మెన యేసుక దెర దెతొ యూదా జేఁవ్ జనాబ్ క గురు సంగ తిలన్.
45 జో అయ్ లి బేగి, యేసుతె జా కెర, “గురుబాబు” మెన సంగ
చుంబితికయ్, 46జేఁవ్ బెద అయ్ లసయేసుక దెరల్.

47 జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా తిలొ ఎకిక్లొ కతిత్ కడన, ఎతిక్క వెలొల్
పూజరిచొ గొతిత్ సుదొక పెట జోచొ కంగొడ్ కండ గెలన్. 48 తెదొడి జోక
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దెరల్సక యేసు, “ఆఁవ్ కిచొచ్గె చోరల్య్ గే, చి తుమ్ కతుత్ లు డండల్
దెరన అంక దెరుక తుమ్ అయ్ లదు గే? 49 ఆఁవ్ రోజుక తుమ్ చి
తెన్ దేముడుచి గుడితెతాబోదన కెరెల్ కి,జాపొదిఅంక దెరుస్ నాయ్.
జలె, దేముడుచి కొడొతె రెగిడిల్సి ఎతిక్ జరుగ్ జవుస్!” మెన సంగిలన్.
50జలె, సిసుస్ల్ ఎతిక్జిన్ బమమ్ జా,జోకముల దా ఉటట్ నిగిల.

51 జలె, పటిట్ బందన తిలొ ఏక్ ఉబెడొ యేసుచి పటిట్ గెతె తిలన్
యేసుక కడ నెత మానుస్ల్ తె సగుమ్ జిన్ జో ఉబెడొక దెరల్. 52 గని,
జోజా పటిట్ సేడవ దా డుమ్ డొయ్ఉటట్ నిగిలన్.

ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచిమొకెమ్యేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
53 *యేసుక ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితె కడ నిల. ఒతత్ కడ నెతికయ్,

వెలెల్ల పూజరుల్ , మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలెల్ల
మానుస్ల్ ఎతిక్జిన్ ఒతత్ బెర తిల. 54 పేతురు, జలె, దూరి దూరి
తాయేసుచి పటిట్ జా జా, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరిచి వీదె పెస, ఆగితె
తపితి రిసొ జమానుల్ తెన్ వెస తిలొ.

55 వెలెల్ల పూజరుల్ చి అనెన్ వెలెల్లొ సబ కెరస ఎతిక్జిన్ యేసుక
మార గెలుక మెన జోక నేరిమ్ వయడిత్ సాచిక చజితె తిల, గని
సరి జతి సాచి దొరుక్ జయె నాయ్. 56 మెలె, ఒగగ్ర్ జిన్ జోచి
ఉపిప్రి అబదుద్ మ్ సాచి సంగిలే కి కచి, కచి సాచి ఎకిక్ రితి జయె
నాయ్. 57-58 తెదొడి, సగుమ్ జిన్ టీఁవొ జా, “మానుస్ బందిలి
ఈంజ దేముడుచి గుడి సేడవ కెర తిరత్ కయ్మానుస్ నే బందిలి ఏక్
దేముడుచి గుడి బందిందె, మెన ఈంజొ సంగిలిసి సూనల్మ్” మెన
అబదుద్ మ్ సంగిల. 59 గని జేఁవ్ సంగిలి సాచి కి సరిగా బెదెనాయ్.

60తెదొడి, ఒతత్ తిలమానుస్ల్ చి నెడ్ మెఎతిక్క వెలొల్ పూజరి టీఁవొ
జా కెర, యేసుక “ఈంజేఁవ్ సంగితిస్ క కిచొచ్ జబాబ్ దెంక నెతిరిస్ గే?
ఈంజేఁవ్ తుక కిచొచ్ నేరిమ్ వయడత్తి?” మెన పుసిలన్. 61 గని

* 14:53 14:53 ‘ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి’ మెలె, వెలెల్ల పూజరుల్ మొతుత్ మ్ తె ఎకిక్లొ
ముకిక్మ్ చొపూజరి జయెదె. తెదొడి కయపమెలొసొ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జా తిలొ.
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యేసు తుకెల్ తా, కిచొచ్ జబాబ్ కి సంగె నాయ్. యేసు తుకెల్ తతికయ్,
ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి జోక అనెన్ “పరలోకుమ్ తిలొ అమ్ చొ దేముడు
పబుచొ పుతుత్ స్ జలొ కీసుత్ తూయి గే?” మెనయేసుక పుసితికయ్,
62 జో “అఁవివ్. అనెన్, ఆకర్ క, ఎతిక్ సెకి అదికారుమ్ తిలొసొచి
ఉజెతొ పకక్య్ ఆఁవ్ మానుస్ జా జెరుమ్న్ అయ్ లొసొ వెస తతిసి కి,
ఆగాసుమ్ చమబుబ్ల్ తెన్ ఆఁవ్ పరలోకుమ్తెంతొఅనెన్ ఉత జెతిసి
కి తుమ్ దెకితె”మెన సంగిలన్.

63 ఇసి సంగితికయ్, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి కోపుమ్ జా, జో
గలనిల్ దిగిల్ సొకక్ చిరన గెల కెర, “అనెన్ సాచి సంగితస అమ్ క
అకక్ర్ నాయ్. 64 దేముడుక ఆఁవ్ సమమ్ందుమ్ జతసి మెన ఈంజొ
సంగ పబుచి విలువ కడ వెలిల్ పాపుమ్ కెరిసి తుమ్ ఎతిక్జిన్
సొంత సూనల్దు, తుమ్ కిచొచ్ తీరుప్ సంగితె?” మెన సబ కెరసక
పుసితికయ్, “మొరి సిచచ్చి తపుప్ కెర అసెస్” మెన జేఁవ్ ఎతిక్జిన్
తీరుప్ సంగిల. 65తెదొడి జోవయింతె సగుమ్ జిన్యేసుక తుంకుర్ క
దెర, నిసాక్రుమ్ కెరల్. అనెన్,జోచిమొకెమ్ పాలుమ్ డంక దాజోక పెట,
“తుకకోపెటల్ గే,తుయ్కీసుత్ గే సంగు!” మెనకొంకడల్. అనెన్,జమానుల్
జోక ఎతిత్వాట్ దెబబ్ల్ పెట గెల.

“జోక నేని”మెనయేసుచి రిసొ పేతురు సంగిలిసి
(మతత్ 26:69-75; లూకా 22:56-62;యోహా 18:15-18,25-

27)
66 పేతురు ఎటొట్ తొ వీదె తతికయ్, జో ఎతిక్క వెలొల్ పూజరితెచి

తేర్ బోద గొతిత్ సుది ఎకిక్ల్ జా కెర, 67 పేతురు ఆగితె తపిత్ తిలిసి
దెక కెర, “తుయి కి నజరేతు గఁవివ్చొ యేసు తెన్ తిలది, గెద”
మెలి. 68 ఇసి మెన సంగితికయ్, “నాయ్, గెద. తుయి సంగితిసి
కిచొచ్ గే, ఆఁవ్ నేని. అంక అరుద్ మ్ జయె నాయ్” మెన సంగ, జా
వీదెచి ఒతత్ల్ తొచి గుముమ్మె ఉటట్ గెలన్. 69 గని జా గొతిమానుస్ జోక
ఒతత్ అనెన్ దెక, “ఈంజొ కి జోచ సిసుస్ల్ తె ఎకిక్లొ” మెన ఒతత్ టీఁవొ
జల సుదల్ క సంగితికయ్, 70 పేతురు అనెన్, “ఆఁవ్ నెంజి” మెన
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సంగిలన్. అనెన్ గడియగెతికయ్,ఒతత్ తిలసపేతురుక దెక, “తుయి,
నిజుమి జోతె తిలొసొ. తుయి కి గలిలయ పాంతుమ్ తెచొ మానుస్
గెద?” మెన సంగిల. 71జాకయ్ పేతురు, “తుమ్ సంగిలొమానుస్క
ఆఁవ్ నేని” మెన సాపెన గల కెరన ఒటుట్ గలనుక దెరికయ్, 72 బేగి
కుకుడొ వాఁసిలన్. జలె ఇనెన్తెన్ దొవెవ్ర్ జలి, చి “కుకుడొ తివెవ్రి నే
వాఁసితె అగెగ్, తుయి అంక ‘నేని’ మెన తివెవ్రి సంగితె” మెనయేసు
అగెగ్ సంగిలిసి ఏదసట్ కెర, పేతురు ఎదివాట్ దుకుమ్జా ఏడ గెలన్.

15
పిలాతుయేసుక పరిచచ్ కెరిల్సి
(మతత్ 27:1-2,11-14; లూకా 23:1-5;యోహా 18:28-38)

1రాత్ పయితికయ్, వెలెల్ల పూజరుల్ , వెలెల్లమానుస్ల్, మోసేతెన్
దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స, వెలిల్ సబ కెర సుదల్ ఎతిక్జిన్ బెద
వెస,యేసుక కిచొచ్ కెరుక గే ఉచర,జోక బంద కడన, *అదికారి జలొ
పిలాతు మెలొసొతెసొరప్ దిల.

2 పిలాతు యేసుక దెక, “తుయి గే యూదుల్ చొ రానొ?” మెన
పుసిలన్, చియేసు “తుయి సంగిలి రితి”మెన జబాబ్ దిలన్.

3 తెదొడి వెలెల్ల పూజరుల్ యేసుక ఒగగ్ర్ నేరిమ్ లు వయడిత్కయ్,
4 పిలాతు మెలొ జో అదికారి జోక అనెన్, “తుయి జోవయింక కిచొచ్
జబాబ్ దెసి నాయ్ గే? ఈందె, తుక కెతిత్ నేరిమ్ లు వయడత్తి గే
సూను”,మెనసంగిలన్. 5గనియేసుఅనెన్ కిచొచ్జబాబ్దిలొనాయ్,
చి రిసొ పిలాతు ఒగగ్ర్ ఆచారిమ్ జలొ.

6 జలె, జా పండుగు పొది, పెజల్ కోర్ ప జలొ కేన్ జలెకు జేలి
జలొసొక ముల దెంక పిలాతుక అలవాట్ జా అసెస్. 7 జలె,
పబుతుమ్ క విరోదుమ్ జా అదికారుల్ క వితేకుమ్ కెర అతయ్ కెరల్
మానుస్ల్ సగుమ్ జిన్ జా పొది జేల్ తె తిల. జోవయింతె బరబబ్
మెలొ ఎకిక్లొ తిలొ. 8 జలె, ఒతత్ తిల జనాబ్ పిలాతుచి పాసి బెర
* 15:1 15:1 రోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ జా దేసిమ్ ఆకమించుప కెర ఏలుప కెరె
తతికయ్,జారోమ్ దేసిమ్ చి పబుతుమ్ చినావ్ తెనిన్ పిలాతు అదికారి జా అసెస్.
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జా కెర, “తుయి ఈంజ పండుగ్ క అలవాట్ జలి రితి అమ్ క కెరు!”
మెన బలవంతుమ్ కెరల్. 9జాకయ్ జో పిలాతు జోవయింక “తుమ్
యూదుల్ క †రానొ జలొసొక తుమ్ క ఆఁవ్ ముల దెంక తుమ్ చి ఆస
గే?” మెన పుసిలన్. 10 కిచొచ్క మెలె, ఎకిక్ గోసకయ్ వెలెల్ల పూజరుల్
యేసుక జో తెన్ ఆన అసిత్ మెన జోజానె.

11 గని, “ ‘యేసుక పోని. బరబబ్క ములు!’ మెన సంగ” మెన
వెలెల్లపూజరుల్ జేఁవ్ బెర తిల జనాబ్ క సికయ్ తె తిల.

12 తెదొడి పిలాతు జేఁవ్ క అనెన్, “దసిస్ జలె, తుమ్ యూదుల్ చొ
రానొమెలొసొకఆఁవ్ కిచొచ్ కెరుక?” మెనపుసిలన్, 13చిజేఁవ్జనాబ్
“జోక సిలువతె గల మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన ఒరిస్ల. 14 జేఁవ్ ఇసి
జతికయ్, పిలాతు అనెన్, “కిచొచ్క? కిచొచ్ నేరిమ్ కెర అసెస్?” మెన
పుసిలన్. గని జేఁవ్, అగెగ్చి కంట ఒగగ్ర్ విసుస్మ్ తెన్ “సిలువతె గల
మొరి సిచచ్ కెరు!” మెన గటిట్ఙ కేకుల్ గలిల. 15జాకయ్ పిలాతు,
పెజల్ కముదొద్ కెరుక మెన, జేఁవ్ సంగిలొబరబబ్కముల కెర,యేసుక
కొరడ్ల్ తెన్ పెటవడ, ‘జోక సిలువతె గలుత్ , జలె’మెనసొరప్ దిలన్.

జమానుల్ యేసుక కొంకడిల్సి
16 తెదొడి అదికారితెచ జమానుల్ సుదల్ యేసుక ‘పేతోరియమ్’

మెంతి అదికారి గేర్ చి తెడిచి గదితె కడ నా కెర, సయ్ నుయ్మ్
ఎతిక్జిన్ క ఒతత్ బుకారా కెర, 17 ‡ఊద రంగుచొ ఏక్ పాలుమ్ జోక
గల దా, కంటక ఏక్ కిరీటుమ్ గంచ కెర, జోచి బోడితె గల దా కెర,
18 యూదుల్ చొ రానొ, తుక జెయియ్, జెయియ్! మెన కొంకడ కొంకడ
జొకర, 19 ఏక్ డండొ తెన్ జోక బోడి పెట, జోక తుంక కెర, సెరున్ సేడ
జొకర కొంకడల్. 20 దసిస్ దూసుప కెరిల్ పిమమ్ట్, జోక గల తిలి ఊద
రంగుచొ పాలుమ్ కడ గెల కెర, జోచొసొంత పాలుమ్ జోక అనెన్ గల
కెర,జోక సిలువతె గలుక మెన కడ నిల.
† 15:9 15:9యేసుక ‘యూదుల్ చొ రానొ’ మెన సంగిలె, వెలెల్ల పూజరుల్ కోపుమ్ జవుల
మెనజోవయింక కొంకడిత్ రిసొ దసిస్ మెలన్. ‡ 15:17 15:17 ఎరన చి నీలిమ్ రంగుల్
బెదయ్ లె,ఊద రంగు జయెదె.
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యేసుక సిలువతె టీఁవడమారిల్సి
(మతత్ 27:32-44; లూకా 23:26-39;యోహా 19:17-19)

21వటెట్ గెతెతతికయ్, కురేనియుదేసిమ్ చొసీమోనుమెలొఎకిక్లొ
పాసిచి బయిలె తెంతొ జా, ఒతత్ పాఁవిలన్. జో, అలెకస్ందు రూపు
మెల దొగులక అబొబ్సి జయెదె. జలె, జోకయ్ “యేసుచి సిలువ
తుయి వయు”మెన జమానుల్ సుదల్ బలవంతుమ్ కెరల్.

22జలె,యేసుక గొలొగ్ తామెలిమెటట్య్ కడ నిల. ‘గొలొగ్ తా’మెలె,
‘గిడిగ్ పోలికచి టాన్’. జలె, జోక ఒతత్ కడ నా కెర, 23 నొపిప్ తొకిక్
కెరి ఓసుత్ బెదయ్ లి దాచ రసుస్మ్యేసుక సయ్ నుయ్మ్ సుదల్ “పి”
మెన దిలెకి, పియెనాయ్. 24తెదొడ్ జోక ఏక్ §సిలువతె గల టీఁవడ
సిలువక బుఁయెయ్ రోవ కెర, “జోచపాలల్ వంటనుమ”మెనచీటి గల
వంటనల్.

25 జోక సిలువతె గలిలి సమయుమ్ కెదిద్ జలి మెలె, పెందలె
నొవువ్ గంటల్ జలి. 26 “*యూదుల్ చొ రానొ, ఈంజొ” మెన జోచి
నేరిమ్రెగిడిల్ దారిచ్గండయేసుచిబోడిచిఉపిప్రిసిలువతెఒడొవదిల.
27అనెన్, ఉజెతొ పకక్ ఎకిక్లొక, డెబి పకక్ ఎకిక్లొక, దొగుల చోరుల్ క
ఎకెక్క్ సిలువల్ తె గలిల. 28 †జేఁవ్ తెన్ దేముడు పూరుగ్ మ్ రెగడ్య్ లి
ఏక్ కోడు నెరవెరుస్ప జలి.
“జో పాపుమ్ నెంజిలొసొ జలెకి, నేరిమ్ వయడ, జోక ‘పాపుమ్

కెరొల్సొ’మెనపాపుమ్ కెరల్స తెన్ బెదవ సిచచ్ కెరల్.”

సిలువతె తతికయ్జోకమానుస్ల్ కొంకడిల్సి

§ 15:24 15:24 ‘సిలువ’ కీసి తయెదె మెలె, ఏక్ టీఁవ్ తి చి ఏక్ అడుడ్ మ్ జతి దొనిన్
డండల్బెదవుల. సిచచ్జతొమానుస్కజాసిలువతెఎంగడ్వ కెర,జోచఅతొత్ చటొట్ చంపొకెరవ,
అతొత్చటొట్ తెమేకుల్పెటసిలువబుఁయెయ్టీఁవరోవ కెరదసేస్ములుల. జోసిచచ్జతొసొదసిస్

ఒడొయ్జామొరెదె. రోమ్దేసిమ్ చిఅలవాట్తెన్చిసిచచ్,జా. * 15:26 15:26రోమ్
దేసిమ్ చి నావ్ తెన్ ఏలుప కెరొల్ పిలాతు ఈంజ దార్ గండ రెగడ్ తిలన్; యూదుల్ క కొంకడిత్
రితి. యోహాను 19:19. † 15:28 15:28 గీకు బాస తెన్ఈంజమతెత్లి రెగిడల్ సగుమ్
పుసత్కల్ తె 28 నంబర్ చి కోడు తయెనాయ్.
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29జావాట్ గెతెతిలమానుస్ల్యేసుక ఆఁస,ఆఁసబోడి దునొన్వ,
“దేవులుమ్ సేడవ తిరత్ క అనెన్ బందితొసొ, తుయి. 30 జలె, తుక
తూయిరచిచ్ంచుప కెరన,జాసిలువతెంతొఉతు!” మెనజోకకొంకడ
దూసుప కెరల్.

31దసిస్, వెలెల్లపూజరుల్ ,మోసేతెన్ దేముడు దిలి ఆగన్ల్ సికడత్స
తెన్ బెద జా, ఎకిక్లొ తెన్ ఎకిక్లొ ఆఁస, ఆఁస “ఈంజొ వేర సుదల్ క
రచిచ్ంచుప కెరల్న్, గనిజోకజొయియ్ రచిచ్ంచుప కెరనుక నెతె. 32ఆమ్
దెక నంప కెరి రిసొ, ఈంజొ కీసుత్ , ఇసాయేలు పెజల్ చొ రానొ జలె,
సిలువ తెంతొ ఉత జెవుసు!” మెనయేసుక దూసుప కెరల్.
జోతెన్ బెదవ సిలువల్ తె గలిల దొగుల చోరుల్ కి జోక దూసుప కెరల్.
యేసుమొర గెలిసి
(మతత్ 27:45-56; లూకా 23:44-49;యోహా 19:28-30)

33 బార గంటల్ మెదెద్న్ జలి తెంతొ, మొదొల్ కెర తినిన్ గంటల్
ఎద జా ఒండి దేసిమి అందర్ డంక తిలి. 34 జలె, తినిన్ గంటల్ క
యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకానీ” మెన అరమయ్ బాస తెన్
“అంచొ దేముడు పబు, అంచొ దేముడు పబు, అంక కిచొచ్క ఆతు
ముల దా అసిస్సి?” మెన గటిట్ఙ ఒరస్ దిలన్. 35జలె, ఒతత్ టీఁవొ జా
తిలసతెసగుమ్ జిన్జాకోడుసూన కెర, “ఆదె,ఏలీయాపూరుగ్ మ్ చొక
బుకారయ్, కిచొచ్గె”మెల. 36జోవయింతెఎకిక్లొనిగ గెచచ్,బూంజు
రితి తిలి ఏక్ వసుత్ వ వెంట, అమ్ డి దాచ రసుస్మ్ తె బుడడ్వ కెర, ఏక్
రివవ్తె బంద, చాంప కెర, జోక “పి” మెన దా, “అలెల్, ఇనెన్క సిలువ
తెంతొ ఉతవుక మెన ఏలీయా తోడ్ జా ఉత జెయెదె గే, నాయ్ గే
దెకుమ!” మెనకొంకడల్న్. 37జలె,యేసు గటిట్ఙ కేక్ గలదా,పానుమ్
ముల దిలన్.

38మొర గెలి గడియయ్, దేముడుచి గుడితె ఒడొవ తిలి ‡తెర,
ఉపిప్ర్ తెంతొ ఎటొట్ ఎద చిరి జా దొనిన్ గండల్ జా గెలి. 39 తెదొడి,
యేసుక మొకెమ్ రక తిలొ పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ యేసుక మొర
‡ 15:38 15:38 ఎకిక్ ఎతిక్క వెలొల్ పూజరి వెరెస్క్ క ఎకిక్ సుటుట్ పెస అరిప్తుమ్ దెతి గదిక
అడుడ్ కెరి తెర,ఈంజ.
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గెలొమెన దెక కెర, “నిజుమి,ఈంజొమానుస్ దేముడుచొపుతుత్ సి జా
తిలొ”మెన సంగిలన్.

40యేసు మొరిల్ పొది, సగుమ్ జిన్ తేర్ బోదల్ దూరి తెంతొ దెకితె
తిల. జోవయింతె సగుమ్ జిన్ కొనస్ మెలె, మగద్లేనే పటున్మ్ చి
మరియమెలిఎకిల్,దకిలొజలొయాకోబుఅనెన్యోసేమెలఉబెడల్ చి
§మరియ మెలి అయయ్సి, పడొత్ సలోమే మెలి ఎకిల్ తిల. 41యేసు
తిలి పాంతుమ్ తె బులెత్ తిలి పొది, ఈంజేఁవ్ తీగల్ జోవయించి పటిట్
గెచచ్ సవెచన కెరె తిల. యేసు యెరూసలేమ్ తె ఉటట్ అయ్ లి పొది
అనెన్ ఒగగ్ర్ జిన్ తేర్ బోదల్ కి జా తిల. జోమొరిల్ పొది, జేఁవ్ కి సిలువ
తిలిస్ తె రకితె తిల.
యేసుచి పీనుమ్ వెంట గెలిసి
(మతత్ 27:57-61; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42)

42 యూదుల్ క బకి కెరి సెలవ్ కడనిల్ దీసి జయెదె, జలె జా
దీసి సెలవ్ కడనిల్ దీస్ క అగెగ్చి దీసి. 43 జలె సాంజ్ జలి పొది,
యూదుల్ చి వెలిల్ సబతె బెదితొ ‘చెంగిలొ మానుస్’ మెన ఎతిక్జిన్
జాన్ తొ, అరిమతయ్ గఁవివ్చొయోసేపు, దయిరిమ్ కెరన, పిలాతుతె
గెచచ్, “యేసుచి పీనుమ్ జోక దా” మెన వెంట గెలిత్ రిసొ నఙిలొ. జో
యోసేపు, ‘దేముడుచి రాజిమ్ఈంజ లోకుమ్ తె ఏలుప కెరి కాలుమ్
కెఁయఁక జెయెదె.’ మెన, నిదానుమ్ తెన్ రకితె తిలొ.

44జలె, పిలాతు “జోతెదిద్ బేగిమొర గెలన్ గె?” మెనఅనామ్నుమ్
జా, పుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ క బుకారా, “నిజుమి జో తెదిద్ బేగి
మొర గెచచ్ అసెస్ గే?” మెనపుసిలన్. 45“నిజుమిమొరగెచచ్ అసెస్”
మెనజోపుంజెక్ జీన్ జమానుల్ క వెలొల్ చి అతిత్ సూన,యోసేపుపీనుమ్
వెంట గెలుక మెన పిలాతు సెలవ్ దిలన్. 46జాకయ్, జో విలువచి
బటట్ ఆన, యేసుచి పీనుమ్ సిలువ తెంతొ ఉతవ దా, జో పాలుమ్
పంగవ దా, రంగిన్ పతుత్ ర్ డొలిమ్ కెరయ్ లి బొరొచి మెసుస్న్ తె ఎంగడ్వ
దా, జాబొరొచి గుముమ్మె వెలొల్ పతుత్ రు ఒసక్వ కెర డంకిలన్. 47 కేనె

§ 15:40 15:40ఈంజమరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె;మారుక్ 6:3.
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ఎంగడ్వ దా వెంట గల గే, మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ మెలిసి కి,
యోసేమెలొసొచి *మరియమెలి అయయ్సి కి దెకిల.

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

1 సెలవ్ కడనిల్ దీసి కేడ గెలి రాతి, మగద్లేనే పటున్మ్ చి మరియ,
యాకోబుచి అయయ్సి మరియ, సలోమే తెన్, యేసుక గాంసుక మెన,
చెంగిల్వాసెనతేల్గెననల్,చి 2జా *అయ్ తర్దీసిఒగగ్ర్పెందలెఉటట్ ,
బార్ జా, పొదుద్ బార్ జలి సమయుమి జా మెసెన్ పాఁవ, 3 “మెసెన్
డంపిలొ పతుత్ ర్ అమ్ చి రిసొ కో ఒసక్వ దెవుల గె?” మెన ఎకిల్ తెన్
ఎకిల్ †లటట్బెత్ తిల. 4 ఇసి లటట్బ లటట్బ, ఉపిప్రి దెక, పతుత్ రు ఒసక్ జా
అసెస్ మెన దెకిల. జో పతుత్ ర్ ఒగగ్ర్ వెలొల్ చొ.

5 తెదొడి, మెసెన్ గెచచ్ పెస, కిచొచ్ దెకిల మెలె, జా మెసెన్ తెడిచి
ఉజెతొ పకక్, చొకిక్ల పాలల్ గలన తిలొ ఉబెడొ రితొ దేముడుచి
దూత వెస అసెస్. జోక దెక, ఆచారిమ్ జా పంబ జల. 6 జేఁవ్
ఇసి జతికయ్, జో దేముడుచి దూత జోవయింక “పంబ జా నాయ్.
సిలువతె గలమొరతిలొనజరేతు గఁవివ్చొయేసుక తుమ్చజితసు.
జోజీవ్జాఉటట్ అసెస్. జోఇనెన్నాయ్. ఈందెజోకఎంగడ్వతిలిటాన్ క
అంకి గల.” 7 అనెన్, సిసుస్ల్ క, పేతురుక “తుమ్ చి కంట అగెగ్తొ,
యేసు గలిలయతె ఉటట్ గెతయ్. తుమ్ క జో అగెగ్ సంగిలి రితి, జోక
ఒతత్ దెకితె మెన తుమ్ గెచచ్ సంగ” మెన దూత సంగిలన్. 8 జేఁవ్
తేర్ బోదల్ బమమ్ తెన్ మెసెన్ తెంతొ బార్ జా, సిసుస్ల్ క జా కబుర్
సంగుక ఉటట్ నిగ గెల. గటిట్ఙ ఆచారిమ్ జా, అదుద్ ర్ జా గెచచ్ తిల,
చి బియఁ కెర, సిసుస్ల్ క పిటట్వ, కకక్ కి కిచొచ్ సంగితి నాయ్.

* 15:47 15:47ఈంజ మరియయేసుచి అయయ్సి జయెదె; మారుక్ 6:3. * 16:2
16:2 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి † 16:3 16:3 ఎకిక్ల్ తెన్ ఎకిక్ల్
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మగద్ల పటున్మ్ చిమరియకయేసు డీసిలిసి
9యేసు ‡అయ్ తర్ దీసి జీవ్ జా ఉటట్ , జా దీసి పెందలె మగద్ల

పటున్మ్ చి మరియక తొలితొ డీసిలన్. ఒగగ్ర్ అగెగ్, జాచిక దెరల్
బూతల్ క యేసు ఉదడ గెల తిలన్. జా తేర్ బోద ఈంజయి. 10జలె,
యేసు జాక డీసిత్కయ్, జా జో తెన్ బులెత్ తిల సిసుస్ల్ జివివ్ అసెస్
మెన నేన కెర దుకుమ్ జా ఏడెత్ అసిత్, మెన జా జాన కెర, జామానుస్
జోవయింతె గెచచ్ కెర, “జీవ్ జా అసెస్. ఆఁవ్ సొంత దెక అసిస్” మెన
సాచిసంగిలి. 11గనిజోజీవ్జలిసిజాదెకిలిసి సూనెల్ కి,తెదొడినంప
కెరి నాయ్.

12 ఒతత్ తెంతొ, బయిలుచి వటెట్ దొగుల సిసుస్ల్ ఇండ గెతె
తతికయ్, యేసు, జోచి పోలిక ఇదిల్ వేర మారుస్ప జా తా,
జోవయింక డీసిలన్. 13 తెదొడి జేఁవ్ దొగుల అనెన్ బుల గెచచ్, అనెన్
సిసుస్ల్ క సంగిల. గని జేఁవ్ అనెన్ సిసుస్ల్ తెదొడి నంప కెరి నాయ్.
ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ కయేసు డీసిలిసి
(మతత్ 28:16-20; లూకా 24:36-49; యోహా 20:19-23;

బారి కమొమ్ 1:6-8)
14జాచి పిమమ్ట్, ఎగరజిన్ సిసుస్ల్ అనిన్మ్ కంక వెస తిలి పొది,

యేసు జోవయింక డీసిలన్, చి గోల కెరల్న్. జో జీవ్ జలి పిమమ్ట్ జోక
దెక తిలస, జోక సాచి సంగ తిలె కి, జేఁవ్ రాడ్ జీవ్ తెన్ తిలి రితి
అనామ్నుమ్జా నంప నే కెరిల్ రిసొ గోల కెరల్న్.

15 తెదొడి యేసు సిసుస్ల్ క, “తుమ్ దేసిమ్ లు ఎతిక్తె గెచచ్,
లోకుమ్ చ ఎతిక్క అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర. 16 కో
నంపజఁయి గెచుచ్లచి బాపిత్సుమ్ నఙనుల గే, జేఁవ్ రచిచ్ంచుప
జవుల. గని కో నంప నే జవుల గే,మొర గెలె, సిచచ్తె గెచుచ్ల.

17 “అంక నంపజతస తెన్ అంచి అదికారుమ్ అసెస్ మెన కీస
గురులు తయెదెమెలె,అంచినావ్తెన్బూతల్ కఉదడగెలుల,జేఁవ్
అగెగ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లటట్బుల, 18 అయివొక ఉకల్ దెరెల్ జవుస్,
‡ 16:9 16:9 సతుత్ పొదుల్ తె అగేచి దీసి
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మొరిసి పిలెల్ జవుస్, జోవయింక పమాదుమ్ జయె నాయ్. అనెన్,
జొరొజ్ జబుబ్ల్ తెన్ తిల మానుస్ల్ క అంచి నావ్ తెన్ బోడి చడిలె,
చెంగిల్ జవుల.”

19పబుజలొయేసు,జలె,సిసుస్ల్తెన్లటట్బబోదన కెర కేడయ్ లి
ఇదిల్ పడొత్ , జోవయించి మొకెమ్ ఆగాసుమ్ తె వెగ, పరలోకుమ్ తె
దేముడు అబొబ్స్ చి ఉజెతొ పకక్య్ వెసిలన్.

20 అనెన్, జో సంగిలి రితి, సిసుస్ల్ కేనె ఒతత్ గెచచ్ బోదన కెరె
తతికయ్, పబు జోవయింక తోడ్తా జేఁవ్ సిసుస్ల్ చి అతిత్ వెలొల్ కమొ
కెరవ కెరవ, జేఁవ్ సంగిలి చి సతిత్మ్ క రుజుజ్ దెకయ్ లన్§.

§ 16:20 16:20మారుక్చి అతిత్ రెగిడిల్ ఈంజ పుసత్కుమ్ తె, ఈంజ అదయ్యిమ్ చి నొవువ్
నంబర్ తెంతొచ కొడొ ముల, ఆకర్ చి కోడు కొటు జవుస్ మెలి రితి ఇదిలిసి కోడు కెఁయఁగె
గలిల. గని దూతల్ చి అతిత్ సంగిలి కబుర్ ఎతిక్ పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిల సిసుస్ల్ క
జేఁవ్ తేర్ బోదల్సంగిల. ఒతత్ తెంతొ, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ తి రిసొయేసు జేఁవ్ సిసుస్ల్ క
చెతత్ర్ దికుక్ల్ తె తెదవ దిలన్. యేసు తెన్ రచచ్న వాట్ దొరుక్ జలి, చి పరలోకుమ్ చి
రాజిమ్ తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక ఒతత్ చెంగిల్ తంక జయెదె చి సుబుమ్ కబుర్, గెద. జా
సుబుమ్ కబుర్ పరలోకుమ్ చి సతిత్మ్ తెన్ అసెస్. కోపాడ్ కెరుక నెతిరి. తెదిద్లి.
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