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యోహనురాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతి యోహాను రాసిత్

పుసత్కమ్ నె యాక. యేసు యా లోకమ్ దు బతిక్జి మహివలె జరిగ్తి
దనిన్వందిఙ్ కతవజ వాండు వహిస్నాన్. యేసు ఎయెన్ ? వాండు
దేవుణు మరిసి, దేవుణు వెట మహికాన్, గాని వాండు దేవుణునె.
తయార్ కితిక ఇనికబా వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. వాండె దేవుణు
మాట,లోకురి విజేరిపాపమ్ కుసొన్ పిసెత్ఙ్ పూజఆతిమెండగొరెపిలల్
లెకెండెవాండు. ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి లెకెండెవాండు.
లోకమ్ దిఙ్ జాయి లెకెండె మనాన్. నెగిగ్ గవుడుఎన్ లెకెండె మనాన్,
సావుదాన్ మర్ జి నిఙితిత్ బతుక్ సీనికానె వాండు ఇజి యేసు వందిఙ్ 
యా పుసత్కమ్ దు వెహిస్నాన్. యా సువార రాసి మహివలె, రోమ
గవర్ మెంటుదు మనిన్కార్ దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ నండొమాలెఙ్
కిజి మహర్. అందెఙె నమిమ్తి వరిఙ్ దయిరం సీదెఙ్ యోహాను
రాసిత్కాదెయాపుసత్కం.

యేసు కీసుత్ దేవుణువాకయ్ం
1 లోకం పుటిస్ఏం డ ముఙాలె, దేవుణు వందిఙ్ వెహిస్ని వాకయ్ం

ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు దేవుణు వెట మహాన్ . వాండె
దేవుణు. 2వాండులోకంపుటిస్ ఏండముఙాలె, దేవుణువెటమహాన్ .
3 విజు వనిన్వెట దేవుణు తయార్ కితాన్. కలిగ్తిమనిన్క ఇనికబా
వాండు సిలెల్ండ కలిగ్ ఏతాద్. 4 జీవు వనిన్బాన్ మనాద్. అయా జీవు
లోకురిఙ్ జాయి ఆత మనాద్. 5జాయ్ సీకటిదు జాయ్ సీజినాద్.
గాని సీకటిదుమనిన్కార్ జాయ్ దిఙ్ నెస్ ఏతార్. 6 దేవుణు బాణిఙ్ 
పోకి ఒరెన్ మణిసి వాతాన్. వనిన్ పేరు యోహాను. 7 వాండు
అయా జాయ్ వందిఙ్ సాసయ్ం వెహెఙ్ ఒరెన్ సాసిలెకెండ్ వాతాన్.
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ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్బోద వెంజి లోకుర్ విజెరె అయా జాయ్ దిఙ్ 
నమిమ్దెఙ్ వాతాన్. 8యొహాను అయా జాయ్ ఆఏన్. గాని అయా
జాయ్ వందిఙ్ సాకస్ం వెహెఙ్ వాతాన్. 9 అయా జాయ్ నె నిజమాతి
జాయ్ . నిజమాతి జాయ్ లోకమ్ దు వాజి లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ జాయ్ 
సీజినాన్. వాకయ్ంనె నిజమాతిజాయ్ . 10వాండు లోకమ్ దు మహాన్ .
లోకమ్ దు మనికెఙ్ విజు వనిన్వెటనె దేవుణు తయార్ కితాన్. గాని
లోకుర్ వనిన్ఙ్ పోలిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్. 11వాండువనిన్సొంతదేసమ్ దు
సొహాన్ . గాని వనిన్ సొంత యూదురి లోకుర్ వనిన్ఙ్ డగు కిఏతార్.
12 వనిన్ఙ్ ఎసొండార్ డగు కితాత్ రొ, వారె వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇటిత్కార్. ననిన్వరిఙ్ వనిన్కొడొఃర్ ఆదెఙ్ వాండు అతికారం సితాత్ న్.
13వారు అపొప్సి వెట పుటిత్కార్ ఆఏర్. ఒడొఃల్ ఆసదాన్ పుటిత్కార్ 
ఆఏర్. వారు ఎతుత్ కితివజ పుటిత్కార్ ఆఏర్. దేవుణునె వరిఙ్ వనిన్
కొడొఃర్ ఇజి ఇటాత్ న్. 14వాకయ్ం ఇనికాన్ లోకు ఆతాండె మా నడిఃమి
బతిక్తాన్. వాండు మా ముసుక్ వనిన్దయాదరమ్ం పూరి తోరిసాత్ న్.
వాండు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ పూరి తోరిసాత్ న్. వాండు ఎసొ
గొపప్పెరికాన్ ఇజి మాపు సుడ్ఃతాప్. బుబబ్ బాణిఙ్ వాతి ఒరెండె
మరిసి ఆతి గొపప్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాప్. 15యోహాను వనిన్వందిఙ్ 
సాకస్ం వెహిస్నాన్. వాండు లోకురిఙ్, “నా వెనాక్ వానికాన్ నఙి
మిసిత్కాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఏండ ముఙాల్ 
మనిన్కాన్ ఇజి నాను వెహికాన్ వీండె”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ .
16 వనిన్ పూరి దయాదర్ మందాన్ వాండు మఙి విజెరిఙ్ దీవిసాత్ న్.
కాలమ్ కు గడఃపిస్ మహిఙ్ బా వాండు మఙి దీవిసినె మంజినాన్.
17 యూదురిఙ్, రూలుఙ్ మోసెవెట దేవుణు సితాన్. వనిన్ దయా
దరమ్ం ని వనిన్ వందిఙ్ నిజమాతి సఙతిఙ్ యేసు కీసుత్ వెట వాతె.
18 ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణుదిఙ్ తొఎన్. గాని అపొప్సి పడఃకాద్ 
మనిన్, దేవుణు వెట సమానం ఆతి, ఒరెండెమరిసినె దేవుణు ఎయెన్ 
ఇజిమఙితెలివి కిబిసాత్ న్.

యోహానుయేసు వందిఙ్ వెహిస్నిసాసయ్ం
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19-20 యెరూసలెమ్ దాన్ యూదురి పెదద్లిఙు, యోహాను డగు
పుజెరిఙు ని లేవి జాతిదు మనిన్ వరిఙ్ పోకార్. “నీను ఎయెన్ ఇజి
వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వరిఙ్ పోకార్. నసిత్వలె యోహను
ఈహ వరిఙ్ సాకిస్ వెహాన్ . “నాను కీసుత్ ఆఏ”, ఇజి నెగెండ వెహాన్ .
21 అయావలె వారు, మరి నీను ఎయి? నీను ఏలియ పవకనా?
ఇజి వెన్ బాతార్. “ఆఏ”, ఇహాన్ . “నీను మాపు ఎదు సూణి
పవకనా?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్, “ఆఏ”, ఇహాన్ . 22 అందెఙె వారు,
“నీను ఎయెన్ ? మఙిపోకివరిఙ్ మర్ జి వెహెఙ్ నీను ఉండి జబాబు
సిదా. నీ వందిఙ్ నీను ఇనిన్క ఇజి వెహె ఆజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
23దనిన్ఙ్ యోహానుయెసయపవకవెహివజవెహాన్ . “ ‘పబువందిఙ్ 
సరితినాఙ్ కిదు, ఇజి బిడిఃమ్ బూమిదు డేల్ సినివనిన్ లెకెండ్ *మనన్
నాను”. 24-25వనిన్ డగు వాతికార్ పరిసయ్ రు పోకికార్. అయావలె,
అయా పరిసయురుఙ లొఇ సెగొండార్ వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ ఆఇఙ,
ఏలియపవక ఆఇఙ,మాపుఎదు సూణి పవక ఆఇఙ,మరిఎందనిఙ్ 
నీను బాపిత్సం సీజిని?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

26 దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. గాని
మరి ఒరెన్ మనాన్. వాండు మీ నడిఃమి మనాన్. వనిన్ఙ్ మీరు
పోలిస్ ఇదెర్. 27వాండె నా వెనాక్ వాజినికాన్. వనిన్ జోడ్ఃకు బేలుట్
కూతెఙ్ బానాను ఏపటితికాన్ ఆఎ”, ఇజి వెహాన్ . 28యొరాద్ ను ఇనిన్
గడడ్ అతాహపడఃకాద్ మనిన్బెతానియఇనిన్పటన్మ్ దుయాకెఙ్ విజు
జరిగ్తె. బానెయోహానుబాపిత్సం సీజిమహాన్ .

29మర్ సనాండిఙ్,యేసువనిన్డగువాజినికయోహానుసుడ్ఃతాన్.
సుడ్ఃతండె వాండు, “ఇదిలో లోకురి పాపమ్ క వందిఙ్ పూజ
ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్. వాండు లోకురి పాపమ్ కు
సొనిప్సాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 30 “నా వెనాక్ ఒరెన్ వాజినాన్, వాండు
నఙి ఇంక మిసిత్కాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు నాను పుట్ ఎండ
ముఙాల మనిన్కాన్ ఇజి నాను ఎయె వందిఙ్ వెహనొ వాండె వీండు'.

* 1:23 1:23యెసయ 40:3.
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31 వీండు ఎయెన్ ఇజి నానె నెస్ ఎత. గాని ఇసాయేలు లోకురిఙ్ 
వీండు ఎయెన్ ఇజి తెలివి కిని వందిఙె నాను ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజి
వాత”, ఇజి వెహాన్ .

32మరి వాండు నెసిత్క ఈహ సాకిస్ వెహాన్  : “దేవుణు ఆతమ్ ఉండి
పారపొటి లెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ డిఃగ్ జివాజి వనిన్ముసుక్ మంజినిక
నాను సుడ్ఃత. 33నానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎండ మహ. గాని ఏరుదాన్ 
బాపిత్సం సిఅ ఇజి నఙి వెహి పోకి దేవుణునె నఙి వెహాన్ , ‘దేవుణు
ఆతమ్ డిఃగ్ జి ఎయెర్ ముసుక్మంజినిక నీను సూణిదొవాండె దేవుణు
ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనాన్ ’, ఇజి. 34వెహిలెకెండ్ వినిఙ్ జరిగ్తికనాను
సుడ్ఃత. అందెఙెనాను వెహిస్న, ‘వీండె దేవుణుమరిసి ఇజి’.

యేసుమొదొహిసిసూర్ 
35మర్ సనాండిఙ్, మరి, యోహాను వనిన్ రిఎర్ సిసూర్ వెట నిహ

మహాన్ . 36అయావలెయేసుఅయాసరిసొనిస్మహిఙ్,వనిన్ఙ్ డిటం
సుడ్ఃజి, ‘ఇదిలో, పూజ ఆదెఙ్ దేవుణు పోకి వనిన్ మెండ గొరె పిలల్’,
ఇజి వెహాన్ . 37 అయా రిఎర్ సిసూర్ వాండు వెహిక వెహరె, యేసు
వెనాక్సొహార్ . 38యేసుమహండె,వారువెనాక్వాజినికసుడుఃతాన్.
సుడ్ఃతాండె వరిఙ్, “మీరు ఇనిక రెబాజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వారువనిన్ఙ్, “రబిబ్,ఇహిఙబోదిసిన్కాన్,నీను ఎంబెమంజిని?”,ఇజి
వెన్ బాతార్. 39వాండు, “రదు, వాజి సుడ్ఃదు”, ఇహాన్ . అందెఙె
వారు సొహరె, వాండు మంజినిబాన్ సుడ్ఃతార్. అయా రోజు వారు
వనిన్వెట మహార్ . అయావలె రమారమి పొగల్ నాలిగ్ గంటెఙ్ ఆత
మహాద్ . 40 సిమోన్ పేతురు తంబెరిస్ ఆతి ఆందెయ ఇనిన్కానె
యోహాను వెహికవెంజియేసువెటసొహిరిఏర్ లొఇఒరెన్. 41వాండు
వెటనె, వనిన్అనన్సి సిమోనుఙ్ రెబాతాండె, “మాపు మెసయెఙ్ †
సుడ్ తాప్”, ఇజి వెహాన్ . 42 వెహండె వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతాన్.
యేసు సిమోనుఙ్ సుడ్ఃజి, “నీను యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను.
† 1:41 1:41మోసయ ఇహిఙ దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ ఏర్ పాటు కితిత్ పోకికాన్ .
ఇది ఏబిబాస
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నీను కేప ఇజి కూకె ఆనిలె”, ఇజి వెహాన్ . (గీకు బాసదు అయామాట
పేతురు ఇజి రాసత్ మనాద్. దని అరద్ం ఇనిన్క ఇహిఙ సటు ఇజి).

యేసుపిలిపుఙ్ నతనయేలుఙ్ కూకిస్నాన్ 
43 మహస్ నాండిఙ్, గలీలయ ముటదు సొండెఙ్ ఇజి యేసు

ఒడ్ఃబితాన్. అయావలె, వాండు పిలిపుఙ్ దసూల్ ఆతాతాండె
వనిన్ఙ్, “నా వెట వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . 44 పిలిపు
బెత్ సెయద్ ఇని పటన్మ్ దికాన్. పిలిపు, ఆందెయ, పేతురు వీరు
ఉండె పటన్మ్ దికార్. 45 పిలిపు నతనయయేలు ఇని వనిన్ఙ్ 
రెబాతాండె వనిన్ఙ్, “మోసె రాసిత్ సితి రూలుదు వాండు రాసిత్ మనిన్
వనిన్ఙ్, పవకరు బా రాసిత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ మాపు దసూల్ ఆతాప్.
వాండు నజరెతుదికాన్ ఆతి యేసు. యోసేపుమరిసి”, ఇజి వెహాన్ .
46 అందెఙె నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నెగిగ్కెఙ్ ఇనికబా నజరేతుదాన్ 
వానాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వనిన్ఙ్ పిలిపు, “వాజి సుడ్ఃఅ”,
ఇహాన్ . 47 యేసు నతనియేలు వనిన్ డగు వాజినిక సుడ్ఃతండె,
“ఇవిలొన్ నిజమాతి ఇసాయేలుదికాన్ వాజినాన్. విని లొఇ ఇనిన్
సెఇకెఙ్ బా సిలుల్ ”, ఇజి వనిన్ వందిఙ్ వెహాన్ . 48 అయావలె
నతనియేలు వనిన్ఙ్, “నీను ఎలాగ నఙి నెసిన్?”, ఇజి వెన్ బాతిఙ్ 
యేసు, “పిలిపు నిఙి కూక్ ఏండ ముఙాలె, నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి
మనిక నాను సుడ్ఃత”, ఇహాన్ . 49 నతనియెలు, “బోదిసిన్కి, నీను
దేవుణు మరిసి. నీను ఇసాయేలు లోకురి రాజు”, ఇహాన్ . 50అందెఙె
యేసు వనిన్ఙ్, “నీను బొడెమరాన్ అడిఃగి మంజినిక నాను సుడ్ఃత
ఇజి నాను వెహిఙ్ నె నీను నమిజిని. దినిఙ్ ఇంక మిసిత్ నండొ పెరి
పణిఙ్ నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ . 51వాండు వనిన్ఙ్, “నాను నిజం
వెహిస్న,ఆగాసంరెయ్ ఆజిదేవుణుదూతెఙ్ లోకుమరిసిఆతినాడగు
ఎకిస్ సొనిక డిగ్ జివానిక నీను సూణిలె”, ఇజి వెహాన్ .

2
యేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతిపణి
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1 రుండి దినమ్ కు సొహి వెనాక్, గలీలయ ముటది కానా ఇని
పటన్మ్ దు ఉండి పెండిల్ జరిగ్తాద్. 2 యేసు అయ్ సిబాన్ మహాద్ .
యేసుఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ బా ఆ పెండిల్దు కూకార్. 3 దాకస్కలుల్
వీజితివెలె, యేసు అయ్ సి వనిన్ఙ్, “దాకస్కలుల్ వీజితాద్”, ఇజి
వెహాద్ . 4 అయావలె యేసు, “ఓ యా, దిని వందిఙ్ నీను నఙి
ఎందనిఙ్ పణసిని? నానుఎయెన్ ఇజితోరెఆదెఙ్ దేవుణునావందిఙ్ 
ఏర్ పాటు కితి వేలా ఇంక రఎదె”, ఇజి వెహాన్ . 5 యేసు అయ్ సి
పణికినివరిఙ్, “వాండు మిఙి ఇనిన్క వెహిఙ్ బా మీరు కిదు”, ఇజి
వెహాద్ . 6 దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతిత్వజ మండెఙ్ యూదురు సుబబ్రం
ఆనార్. సుబబ్రం ఆనివందిఙ్ వారు నొర్ బానార్. అయాక వరి
ఉండి ఆసారం. ఆహె నొర్ బాని దనిన్వందిఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ 
కితి గోలమ్ కు మహె. డగు తొంబయ్ దాన్ నూటి ముపయ్ లీటర్ 
ఏరు అసెన్. ననిన్ గోలమ్ కు ఆరుబాన్ మహె. 7 యేసు, “అయా
గోలెమ్ కాఙ్ ఏరు నిహ్ తు”, ఇజి పణికిని వరిఙ్ వెహాన్ . వారు నిండు
నిహర్. 8అయావలె వాండు వరిఙ్, “ముడుకిస్ సవ్ దెరి బాన్ ఒతు”,
ఇజి వెహాన్ . వారు అయా లెకెండ్ కితార్. 9 సవ్ దెరి యెలు దాకస్
కడు ఆతి ఏరు రుసి సుడ్ఃతాన్. అయాదాకస్కలుల్ ఎమేణిఙ్ వాతాదొ
ఇజి ఆ ఏరు ముడుకి ఒతి పణికిని వరిఙె తెలినా ద్ గాని సవ్ దెరిఙ్ 
తెలిఎద్. వాండు పెండిల్ మరిసిఙ్ కూకాన్. 10 కూకాండె వనిన్ఙ్,
“విజెరె కూలెఙ నెగిగ్ దాకస్కలుల్ ముందాలె సీనార్. లావు ఉటి వెనాక్
అడెడ్బెడెడ్దిక సీనార్. గానినీను ఏలుదాక నెగిగ్ దాకస్కలుల్ నె ఇడిత్ మనిన్”,
ఇజి వెహాన్. 11యాకాదెయేసు కితిమొదొహిబమమ్ ఆతి పణి. యాక
గలీలయముటదికానాఇనిన్పటన్మ్ దుజరిగ్తాద్. అయాలెకెండ్ కిజి,
యేసువాండుగొపప్పెరికాన్ ఇజితోరిసాత్ న్. వనిన్సిసూర్ వనిన్ముసుక్
నమకం ఇటాత్ ర్. 12 దిని వెనాక్ వాండు వనిన్ అయిసి, తంబెర్ సిర్,
సిసూర్ వెట కపర్ నహొముదుసొహాన్ . అబెబ్ సెగం దినమ్ కుమహార్ .

యేసు దేవుణుగుడిఃదాన్ బేరం కినివరిఙ్ వెలిల్ పొకిస్నాన్ 
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13యూదురి పసక్ పండొయి కిదెఙ్ కాలం డగు ఆతాద్. అందెఙె
యేసుయెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 14బాన్ దేవుణుగుడిఃది అరుఙుదు
బేరం కిజిని వరిఙ్ వాండు సుడ్ఃతాన్. కోడిడ్ఙ్, గొరెఙ్, పూజ కిని
వందిఙ్ పారపొటిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. పయు దేసెమ్ దిడబుబ్ఙ్ 
మరిసి యూదురి కాసుఙ్ సీజిని బేరం కిని వరిఙ్ బా సుడ్ఃతాన్.
15అయావలె వాండు నాసుదాన్ కొర్ డ కితాండె, కొడిడ్ఃఙ, గొరెఙ వెట
వరిఙ్ విజెరిఙ్ అరుఙుదాన్ పేరాన్. డబుబ్మరిసి బేరం కినివరి డబుబ్
విజు సెదిసాత్ ండె, వరిబలెల్ఙ్ మహాన్. 16పార పొటిఙ్ పొరిన్ వరివెట,
“వినాక్ఙ్ ఇబెబ్ణిఙ్ ఒతు. నా బుబబ్ ఇలుల్ సతత్లెకెండ్ కిమాట్”,
ఇజి వెహాన్ . 17 నసిత్వలె వనిన్సిసూర్, “ఓ దేవుణు, నీ ఇలుల్ వందిఙ్ 
నఙిమనిన్ గొపప్ ఆస, ఉండి సిసులెకెండ్ నా లొఇ కసాన్ద్*”, ఇజి
దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక వారు ఒడ్ఃబితార్. 18 అయావలె
యూదురు, యా పణిఙ్ కిదెఙ్ నిఙి ఇని అతికారం మనాద్ ? ఉండి
బమమ్ ఆని పణికిజి మఙి తోరిసి అయాక రుజుప్ కిఅ’, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 19 “యాగుడిః డెఃయిజిఅర్ పు. మూండిరోసాక్ఙ్ నానుమరి
తొహన్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20దనిన్ఙ్ యూదురు, “యాగుడిః
తొహెఙ్ నలపయ్ ఆరు పంటెఙ్ ఆతాద్. నీను మూండి రోసాక్ణిఙ్ 
తొహిన్దా?”, ఇహార్ . 21 గాని దేవుణుగుడిః వందిఙ్ వెహివలె వనిన్
ఒడొఃల్ వందిఙె వెహాన్ . 22వాండు సాతాండె మర్ జి నిఙితివెనుక,
యాలెకెండ్ మాటవాండు వెహాన్  ఇజి సిసూరు ఒడిఃబితార్. అందెఙె
దేవుణు మాట వారు నమిమ్తార్. యేసు వెహి మాటబా నమిమ్తార్.
23 యేసు పసక్పండొయ్ దిఙ్ యెరూసలెమ్ దు మహివలె, వాండు
కితి బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃతారె, నండొండార్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్.
24 గాని వాండు వరిఙ్ వనిన్ఙె ఒపజెప్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు విజెరిఙ్ నెసాన్న్. 25 ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ లోకుర్ వందిఙ్ 
వెహెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వరి మనుస్దు మనిన్
ఆలోసనమ్ కు వాండు నెసినాన్.

* 2:17 2:17 కీరన 69:9.
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3
యేసు నికొదిముఙ్ నెస్ పిసాన్న్ 

1 యుదురిఙ్ అతికారి ఆతి నికొదెము ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ .
వాండు పరిసయిరుఙు లొఇ ఒరెన్. 2 వాండు ఉండి పొదొయ్ ,
యేసుడగు వాతాన్. వాతాండె, “ఓ బోదకినికి, నీను దేవుణు పోకి
ఒరెన్ నెస్ పిసాన్న్ ఇజి మాపు నెసినాప్. దేవుణు ఒరెన్ వనిన్వెట
సిలెల్ండ మహిఙ, నీను కిజిని బమమ్ఆతి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఎయెన్ బా
అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ . 3 అందెఙె యేసు వనిన్వెట ఈహ వెహాన్  :
“నాను నిజమ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ మరి కొతాఙ్ పుటిత్ఙనె, దేవుణు
ఏలుబడిఃదుమంజినాన్”. 4అయావలెనికొదెము, “పిరీతిలోకుఒరెన్ 
ఎలాగ మరి కొతాత్ ఙ్ పుటాన్న్. వాండు అయిసి పొటాద్ సొనిస్ మరి
ఉండి సుటుక్పుటెత్ఙ్ అట్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్. 5యేసు వెహాన్ , “నాను
నిజ్ నె వెహిస్న, ఒరెన్ బాపిత్సం లాగె ఆఎండ మహిఙ, దేవుణు ఆతమ్
బాణిఙ్ కొతత్ బతుక్దొహ్ క్ ఎండమహిఙ,వాండుదేవుణుఏలుబడిఃదు
మన్ ఎన్. 6యాయ బుబబ్ర్ వెటనె కొడొఃర్ కాసినార్. గాని దేవుణు
ఆతమ్వెటనెదేవుణుకొడొఃర్ ఆనార్. 7“నీనుమరికొతాత్ ఙ్ పుటెత్ఙ్ వెలె”,
ఇజి నాను వెహి మాటదిఙ్ నీను బమమ్ ఆమా. 8 “గాలి దనిన్ఙ్ 
ఇసట్మాతిబాడిద్ డెయాన్ద్. నీనుదనిన్జాటువెనిగానిఅదిఎంబెణిఙ్ 
వాజినాద్, ఎంబె సొనిస్నాద్, ఇజి నిఙి తెలిఎద్. అయలెకెండ్ నె,
దేవుణు ఆతమ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కొతత్ బతుక్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఇసట్మాతివజ
విజు కినాన్. వాండు అయాక ఎలాగ కినాన్ ఇజి తెలిఏద్”. 9 “యాక
ఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి నికోదెముయేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

10 దనిఙ్ యేసు, “ఇసాయేలుదు మనిన్ బోదిసిని వరిలొఇ
తగమాతికి ఒరెన్ నీను గదె? యాకెఙ్ నీను నెస్ ఇదా? 11నాను నిజం
వెహిస్న, మాపు నెసిత్కెఙె వెహిస్నాప్, సుడ్ఃతికెఙె వెహిస్నాప్. గాని
మీరు అయాకెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. 12యాబూమిదు జరిగ్ని దనిన్వందిఙ్ 
నాను మిఙి వెహమనన్. గాని మీరు నమిఇ. అహిఙ, నాను దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు మనిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిఙ, మరిమీరు ఎలాగ
నమిమ్నిదెర్ ? 13 ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బా దేవుణు మంజిని బాడిఃదు
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సొన్ ఎతార్. దేవుణు మంజిని బాడిడ్ః దాన్ డిఃగితి వాతి లోకుమరిసి
ఆతి నాను ఆఏండ మరి ఎయెన్ బా దేవుణు మంజిని బాడిఃదు
సొన్ ఏతాన్. 14-15 బీడిమ్ బూమిదు మోసె కంసుదాన్ తయార్ కితి
సరాస్ దిఙ్ పెహి లెకెండ్, లోకు మరిసి ఆతి నాను పెరె ఆనాలె. నా
ముసుక్ నమకం ఇడిన్ వరిఙ్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్
దొహ్ కిన్వందిఙెనాను పెరె ఆదెఙ్ వెలె.

16 దేవుణు లోకుర్ విజెరిఙ్ ఎసొనొ పేమిసాత్ న్. అందెఙె వాండు
వనిన్ ఒరెండె ఒరెన్ మరిసిఙ్ సాదెఙ్ సితాన్. వనిన్ఙ్ నమినికార్ 
ఎలాకాలం సిసుదు మన్ ఎండ, ఎలాకాలం దేవుణు వెట మంజిని
వందిఙ్ వాండు మరిసిఙ్ సితాత్ న్. 17 దేవుణు లోకురిఙ్ తీరుప్
సీజి సికస్ సీని వందిఙ్ ఆఎద్, వాండు వనిన్ మరిసిఙ్ లోకమ్ దు
పోకిక. గానివాండు వరిఙ్ ఎలల్కాలంమనిన్ సికస్దాన్ గెల్ పిసిన్వందిఙె
పోకాన్. 18 మరిసిఙ్ నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా తీరుప్ సీజి సికస్ సీనిక
సిలెల్ద్ . గాని వనిన్ఙ్ నమిఇ వరిఙ్ ఏలునె దేవుణు తీరుప్ సీజి సికస్
సిత మనాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఒరెండె మరిసిఙ్ వారు
నమిమ్ఏతార్. 19 జాయ్ లోకమ్ దు వాతమనాద్. గాని లోకుర్ 
జాయ్ దిఙ్ పెమిస్ ఎండ సీకట్ దిఙ్ పేమిసాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వారు సెఇ పణిఙ్ కిజినార్. యాక సుడ్ఃజినె, లోకురిఙ్ దేవుణు తీరుప్
సీజి సికస్ సీనాన్. 20 సెఇ పణిఙ్ కిజినికార్ విజెరె జాయ్ దిఙ్ ఇసట్ం
కిఎర్. వారు జాయ్ దు రెఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిఙ్ 
విజు జాయ్ దు తోరెన్ ఇజి తియెల్ ఆజినార్. 21 గాని నిజమాతి
పణిఙ్ కినికాన్ ఎయెన్ బా జాయ్ దు వాజినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వారు కిజిని పణిఙ్ విజు దేవుణుదిఙ్ లొఙిజి కిజినార్ ఇజి జాయ్ వెలిల్
తోరాన్ద్”, ఇజి వెహాన్ .

బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సాసివెహిస్నాన్.
22 వెనుక, యేసుని, వనిన్సిసూర్ యూదయపాతమ్ దు సొహార్ .

బాన్ వాండు వరివెట సగం కాలం గడపిస్, లోకురిఙ్ బాపిత్సం సీబిసి
మహాన్ . 23 సలిముడగు అయినొ ఇనిన్ బాడిఃదుయోహాను బాపిత్సం
సీజి మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బాన్ నండొ ఏరు మహె. లోకుర్ 
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వనిన్ డగు సొనిస్ బాపిత్సం లాగెఆజి మహార్ . 24యాకయోహనుఙ్ 
జెలిదు ఒఇ ముఙాల జరిగ్తాద్. 25 యోహాను సిసూర్ ని ఒరెన్ 
యూద వాండు సుబం అని యూదురు రూలు వందిఙ్ వెహిస్ గొడఃబ
ఆతార్. 26 వారు యోహానుడగు వాతారె, “బోదకినికి, యొరాద్ ను
గడడ్ అతాల్ ని వెట ఒరెన్ మహాన్ గదె. నీను వనిన్ వందిఙ్ వెహి
మనిన్. ఇవిలొన్ వాండు ఏలు బాపిత్సం సీజినాన్. లోకుర్ విజెరె
వనిన్డగు సొన్ సినార్”, ఇజి వెహార్ . 27 అందెఙె యోహాను వెహాన్ ,
“దేవుణు ఇసట్ం కితివజనె ఒరెన్ వనిన్బతుక్దు విజు జరిగ్జినాద్.
28 “నాను కీసుత్ ఆఏ. గాని వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల దేవుణు నఙి
పోకాన్”, ఇజి నాను వెహిక మీరు వెహిదెర్. 29 పెండిల్ ఆని వనిన్దినె
పెండిల్ బోదలి. పెండిల్ దఙడః కూలయెన్ వనిన్డగు మంజి వాండు
వెహికెఙ్ వెంజినాన్. వెహిస్నికెఙ్ వెంజినికాదె కూలాయెన్ వనిన్ సర్ ద.
పెండిల్ దఙడః కూలాయెన్ పెండిల్ దఙడఃవెట సర్ ద ఆని లెకెండ్ నా
సర్ ద కీసుత్ వెట పూరి ఆజినాద్. 30 వాండు పెరికాన్ ఆదెఙ్ వలె.
నాను ఇజికాన్ ఆదెఙ్. 31 పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ విజెరి ముసుక్
పెరికాన్. యాలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ యాలోకమ్ దికానె. వాండు
లోకమ్ ది సఙతిఙ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.పరలోకమ్ దాన్ వాజినికాన్ 
విజెరె ముసుక్ పెరికాన్. 32 వాండు సుడ్ఃతి వనకవందిఙ్ వెహి
వనాక్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. గాని సెగొండారె వాండు వెహిస్నికెఙ్ డగు
కినార్. 33 వనిన్మాట వెంజినికాన్ దేవుణు వెహిస్నికెఙ్ నిజం ఇజి
ముదపొకె ఆజినాన్. 34దేవుణుపోకాన్ దేవుణుమాటనె వరిగ్జినాన్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,దేవుణువనిన్ఆతమ్అంతు సిలెల్ండవనిన్ఙ్ సీజినాన్.
35అపొప్సి మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ విజుదనిఙ్ 
అతికారం సితత్ మనాన్. 36మరిసిముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. గాని వనిన్ఙ్ లొఙ్ ఇ
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సిలెల్ద్ . గాని దేవుణు సికస్ వనిన్
ముసుక్ ఎలాకాలంమనాద్.
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యేసు సమరియదేసెమ్ దిబోదెలివెటవరిగ్జినాన్ 
1-2యోహాను ఇంకయేసు నండొండారిఙ్ వనిన్ వెట కుడుఃపిస్నాన్,

వరిఙ్ బాపిత్సం సీజినాన్ ఇజి పరిసయ్ రు వెహర్. (నిజం ఇనిన్క
ఇహిఙ,యేసుఎయెరిఙ్ బాబాపిత్సంసిఏతాన్. వనిన్సిసూర్ నెసితార్ )
3ఆహెపరిసయ్ రు వరిగ్జినార్ ఇజియేసునెసాత్ ండె,వాండుయూదయ
పాంతం డిసాత్ ండె గలీలయ ముటదు మరి మహ సొహాన్ . 4వాండు
సమరియ దేసమ్ దాఙె సొండెఙ్ సరి మనాద్ . 5 అందెఙె వాండు
సమరియదేసమ్ దు మనిన్ సుకారు ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. అయా
పటన్ం,పూర్ బమ్ దుబతిక్జిమహియాకోబువనిన్మరిసియొసెపుఙ్ 
సితిత్ మనిన్ బూమిడగు మనిన్కాద్. 6యాకోబు కారిసిత్ నూతి బాన్ 
మహాద్ .యేసు పయిణం కిజి వందితాండెఅయానూతిడగు బసాత్ న్.
నసిత్వలె,మదెనం.

7అయావలెసమరియాతిబోదెలిఉండి ఏరు ఒతెఙ్ బాన్ వాతాద్.
యేసు దని వెట, “ఏహ్ కటిస్నాద్. ఏరు బుకెండ్ సిదా”, ఇహాన్ .
8 (వనిన్ సిసూర్ టిండి కొండెఙ్ పటన్మ్ దు సొహ మహార్ ) 9 అయా
బోదెలి వనిన్ఙ్, “నీను యూద వాండు. నాను సమరియ బోదెలి.
అబాయా, నీను నఙి ఏరు లొసిన్దా”, ఇహాద్ . (ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
యూదురు సమరియతి వరి వెట కూడ్ఃజి మన్ ఏర్ ) 10 అందెఙె
యేసు, “నీను దేవుణు సీనిక నెసిన్ మంజినిక ఇహిఙ, నిఙి ఏరు
లొసిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజి నెసిన్మంజినికిహిఙ, నీను వనిన్ఙ్ దేవుణు
సీనికవెన్ బాతిమరి. వాండునిఙిఎలాకాలంబతిక్స్ పిసిన్ఏరుసితాన్ 
మరి”, ఇజి వెహాన్ . 11 అయా బోదెలి వనిన్ఙ్, “బాబు నూతి నిరీక
మనాద్. ఏరు లాగ్ దెఙ్ నిఙి డొకుక్ ఇనిన్క సిలెల్ద్ . మరి ఎలాగ నీను
బతిక్స్ పిసిన్ ఏరు లాగిన్? 12మాఅనిగొగొయాకోబుయానూతిమఙి
సితాన్. వాండు, వనిన్మరిసిర్, వనిన్ కోడిడ్ఙ్,గొరెఙ్విజుయానూతిది
ఏరు ఉణిజిమహార్ . నీను వనిన్ఙ్ మిసిత్కిదా?”, ఇజి వెహాద్ .
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13-14 అందెఙె యేసు, “యా ఏరు ఉణి విజెరిఙ్ బా మరి ఏహిక్
కటాన్ద్. గాని నాను సీని ఏరు ఉణివరిఙ్ ఎసెఙ్ బా ఏహ్ కట్ ఎద్.
నాను సీని ఏరు బూమిదాన్ సోసిని ఊట ఏరు లెకెండ్ వనిన్ లొఇ
మంజినె. అయాక వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
సీజినాద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 15 నసిత్వలె అది, “బాబు యా ఏరు నఙి
సిదా. అయావలె ఎసెఙ్ బా ఏహ్ కట్ ఎద్. ఇబెబ్ వాజి ఏరు లాగిజ్
ఒతెఙ్ నఙి అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాద్ . 16యేసు దనిఙ్, “సొనిస్
నీ మాసిఙ్ ఇబెబ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 17 దనిన్ఙ్ అది, “నఙి
మాసి సిలెన్”, ఇహాద్ . అందెఙెయేసు, “నఙిమాసి సిలెన్ ఇజి నీను
వెహిమాట నిజమ్ నె. 18 నిఙి అయ్ దుగురు మాసీర్ మహార్ . ఏలు
నీ వెట మంజినికాన్ నీమాసి ఆఏన్. నీను నిజమ్ నె వెహి”, ఇహాన్ .
19అయావలెఅదివెహాద్ , “బాబునీను ఒరెన్ పవకఇజినాను నెసాన్.
20మా సమరియది అనిగొగొర్ యాగొరొత్ నె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి
మాడిఃసాత్ ర్. గాని యూదురు ఆతి మీరు, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ మనిన్బాడిడ్ యెరూసలెం ఇజి వెహిస్నిదెర్”.

21 అందెఙె యేసు, “బీబి, యెరుసలెమ్ దుబా, యా గొరొత్ బా
బుబబ్ ఆతి దేవుణుదిఙ్ మీరు పొగిడిఃజి మాడిఃస్ ఇ ఉండి కాలం
వాజినాద్. నీను నామాట నమిమ్అ. 22ఎలాగమరి వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసిన్ దెర్ ఇజి మిఙి తెలిఏద్. గాని యూదురు ఆతి మఙి
తెలినాద్, ఎలాగ మరి వనిన్ఙ్ మాపు పొగిడిఃజి మాడిఃసాన్ప్ ఇజి.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యూదురుబాణిఙె,లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాన్ వాజినాన్.
23 దేవుణు ఆతమ్సతుత్ దాన్ లోకుర్ బుబెబ్ఙ్, వరి మనుస్ పూరి నిజం
పొగిడిఃజిమాడిఃసినిఉండికాలంవాజినాద్. అయాకఏలునెమనాద్.
ఆహె పొగిడిఃజి మాడిఃసిని వరిఙె దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం. 24 దేవుణు,
ఆతమ్నె. అందెఙెవనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసిన్కార్ వనిన్ఆతమ్ సతుత్ దాన్,
నిజం ఇక వనిన్ఙ్ పొగిడిఃజిమాడిఃసెత్ఙ్ వెలె”, ఇజి వెహాన్ .

25 అయా బోదెల్ వనిన్ఙ్, “కీసుత్ ఇజి కూకె ఆని మిసియ వానాన్ 
ఇజి నాను నెసన్. వాండు వానివలె మఙి విజు వనాక్ వందిఙ్ టెటాఙ్ 
వెహన్న్”, ఇజి వెహాద్ . 26అయావలెయేసు, “నీవెట వరిగ్జిని నాను
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వాండె”, ఇజి వెహాన్ .
27 అయావలెనె వనిన్ సిసూర్ మర్ జి వాతార్. వాండు అయా

బోదెల్ వెట వరిగ్జినిక సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. గాని నిఙి
ఇనిన్క కావాలి ఇజి బా, నీను ఎందనిఙ్ దనిన్వెట వరిగ్జిని ఇజిబా
ఎయెర్ బా వెన్ బాఏతార్. 28-29 అయా బోదెల్ దని కుండ డిఃసాత్ దె
పటన్ంసొహాద్. సొహాదె,బాన్ మహిలోకురిఙ్, “నాను కితివిజువనాక్
వందిఙ్ నఙి వెహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు వాజి సుడ్ఃదు. వీండు కీసుత్
ఆఏండా?”, ఇజి వెహాద్ . 30వారు పటన్మ్ దాన్ సోతారె వనిన్డగు
వాజి మహార్ . 31-32 అయావలె వనిన్ సిసూరు, “మెసట్రు ఇనికబా
ఉణామె’, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. ‘మిఙి తెలిఇ బోజనం నఙి
ఉండెఙ్ మనాద్”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “వనిన్ఙ్ బోజనం
ఎయెన్ బాతతాండా?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ సిసూర్ వరిగ్తార్.

34యేసు వరిఙ్, “నఙి పోకాన్ నఙి వెహి పణి పూరి కినికాదె నా
బోజనం లెకెండ్ మనాద్. 35 ‘నాలిగ్ నెలెల్ఙ్ మనాద్ పంట కొయ్ ని
కాలం’, ఇజిమీరు వెహిన్దెర్ గదె. నానుమిఙివెహిస్న,మీకణుకు పెరిజ్
మడిఃఙ సుడ్ఃదు. ఆకెఙ్ సోపాతెనె పండితె మనెన్. 36నామాటెఙ్ 
వెండెఙ్ తయార్ ఆతి మనిన్ యా లోకురిఙ్ సుడ్ఃఅ. కొయిదెఙ్ 
సోపాతిమనిన్మడిఃఙలెకెండ్ మనార్. వరిఙ్ ఎలాకాలందేవుణువెట
బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజి నా డగు తని వనిన్ఙ్ లాబం మనాద్.
వితిన్కాన్ ని కొయినికాన్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ ద ఆని లెకెండ్ వీండు ని
వినిముఙాలలోకురిఙ్ సువార వెహికార్ రిఎర్ కూడ్ఃజి సర్ ద ఆనార్.
37 ‘వితిన్కాన్ ఒరెన్. కొయినికాన్ మరి ఒరెన్ ’, ఇజి వెహిన్క నిజమ్ నె.
38మహికార్ కసట్బడిఃజిపణికితార్. మీరుకిఇతిదెర్. వారు కసట్పడిఃజి
కితి పణిదిలాబంలాగ్ దెఙ్ నానుమిఙిపోకిస్న.

నండొసమరియదికార్ యేసుఙ్ నమిజినార్.
39 “నాను కితి విజు వనాక్ వందిఙ్ వాండు నఙి వెహాన్ ”, ఇజి

అయాబోదెలిమాటవెహరె,అయాపటన్మ్ ది నండొ సమరియదికార్ 
యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 40అందెఙె సమరియదికార్ వనిన్ డగు వాతారె,
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“మాడగు మన్ అ ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాలితార్. అందెఙె వాండు అబె
రుండిరోసుక్మహాన్ . 41వనిన్మాటవెహరె,మరినండొండార్ వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తార్.

42వారు అయా బోదెల్ దిఙ్, “నీను వెహి దనిదాన్ ఆఎద్ మాపు
యేలు నమిజినిక. గాని వినిమాటెఙ్ మాపు వెహప్. నిజమె, వీండె
లోకురిఙ్ పాపమ్ కాఙ్ రకిస్సిన్కాన్ ఇజిమాపునెసినాప్. అందెఙెమాపు
వినిఙ్ నమిమ్జినాప్”, ఇహార్ .
యేసుఅతికారిమరిసిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

43 రుండి రోసుక్ బాన్ మహి వెనాక్, యేసు సమరియదాన్ 
గలీలయ పాంతమ్ దు సొహాన్ . 44 (యేసునె వెహ మహాన్ , “ఒరెన్ 
పవకెఙ్ వనిన్సొంత పాంతమ్ దు ఎయెర్ బా గవ్ రం సిఎర్ ”, ఇజి)
45వాండు గలీలయదువాతివలె, గలీలియదికార్ వనిన్ఙ్ డగు కితార్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారుబా పసక్ పండొయిదిఙ్ యెరూసలెమ్ దు సొహ
మహరె,వాండు అబెబ్ కితి విజు పణిఙ్ సుడ్ఃత మహార్ .

46వాండు గలీలియది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ దు మరి వాతాన్. బానె
వాండు ఏరుదిఙ్ దాకస్ కడు కితాన్. అబెబ్ ఒరెన్ గవర్ మెంటు
అతికారి మహాన్ . వనిన్ మరిసి కపర్ నహొముదు కసట్ం అర
మహాన్ . 47యేసుయుదయదాన్ గలీలయదు వాతాన్ ఇజి వెహివెలె
వాండు యేసు డగు వాతాన్. వాతండె, “నా మరిన్ సాదెఙ్ డగు
ఆత మనాన్. అందెఙె నీను వాజి వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిఅ”, ఇజి
వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్. 48యేసువనిన్ఙ్, “నండొ బమామ్ని గురుఙ్ 
సుడ్ఃతిఙనె మీరు నమినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 49 అయా అతికారి,
“బాబు, నా మరిన్ సాని ముఙాల రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 50 దనిన్ఙ్ 
యేసు వనిన్ఙ్, “సొన్ అ. నీ మరిన్ బతిక్నాన్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు
యేసు వెహిమాట నమితాండె సొహాన్ . 51వాండు సొనిస్ మహివలె
వనిన్ ఇండొణి పణి మణిసీర్ వనిన్ ఎదు వాతారె, “నీ మరిన్ బతిక్త
మనాన్”, ఇహార్ . 52ఎసొడు గంటెఙ్ వనిన్మరిసి నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “ఇఏన్ ఒంటి గంటదిఙ్ నోబు డిఃసాత్ ద్”, ఇజి
వెహార్ . 53 నీ మరిన్ బతిక్నాన్ ఇజి యేసు వెహి ఆ టయిమ్ దునె,
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వనిన్మరిన్ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజి బుబబ్ నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్
కుటుమ్ దికార్ యేసుఙ్ నమిమ్తార్. 54యాకదెయేసుయుదయదాన్ 
గలీలయదువాతి వెనుక కితిత్ మరి ఉండి బమామ్తి పణి.

5
1 వెనాక్ యూదుర్ ఙ పండొయ్ ఉండి వాతాద్. అందెఙె యేసు

యెరూసలెమ్ దు సొహాన్ . 2యెరూసలెం సుటులం తొహ్ కి కోటదు
గొరెఙ్సొనిగోర్ జెఉండిమనాద్. దనిన్డగుఉండిసెరుమనాద్. దనిన్
పేరు ఎబి బాసదు బెదెసత్ ఇజి. దనిన్ఙ్ అయ్ దు అరుఙుఙ్ సురులం
మనెన్. 3-4అయాఅరుఙుఙ మందెఙ్ మందెఙ్ కసట్మ్ కాణికార్ గూర
మహార్ . గుడిడ్దికార్, సొటాదికార్, కికుక్కాలుక్ అరికార్ బాన్ మహార్ .
ఎసిత్వలెనొ ఉండి సుటు దేవుణు దూత ఒరెన్ అయా సెరుదు డిఃగ్ జి
ఏరుదిఙ్ కదిల్సినాన్. అయావలెఎయెన్ ముఙాల ఏరుదు డిఃగ్ నాండొ,
వాండు ఎలాగ మరి జబుబ్ ఆతికాన్ ఆతిఙ్ బా నెగెణ్ ఆనాన్. యా
కసట్మ్ కాణికార్ ఏరు కదిల్ని దనిన్ఙ్ ఎదుసుడ్ఃజిమహార్ .

5వరి లొఇ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు ముపప్యెనిమిది పంటెఙాణిఙ్ 
కసట్మ్ దాన్ మహాన్ . 6 యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు నండొ
పంటెఙాణిఙ్ కసట్మ్ దాన్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ండె, వనిన్ఙ్, “నీను నెగెణ్ 
ఆదెఙ్ కోరిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.

7 వెన్ బాతిఙ్ అయా కసట్మ్ దికాన్, “బాబు, ఏరు కదిల్సినివలె నఙి
సెరుదు డిఃపెత్ఙ్, ఎయెన్ బానఙిసిలెల్న్. నాను డిఃగ్ న ఇనిఙ్, నఙి ఇంక
ముఙాలామరి ఒరెన్ డిఃగ్ జినాన్”, ఇజి వెహాన్ .

8యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నిఙ్ జి నీసాప అసి నడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ .
9వెటనె వాండు నెగెణ్ ఆతండె వనిన్ సాప నికాండె నడిఃతాన్. యాక
విసాంతి దినమ్ దు జరిగ్తాద్. 10 అందెఙె యూదురు నెగెణ్ ఆతి
వనిన్ఙ్, “నేండు విసాంతి దినం గదె. నీను సాపెఙ్ నికిస్ ఒతెఙ్ ఆఎద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మోసె సితి రూలుఙ్ దు వెహిస్నాద్, ఇనిన్ పణిబా
విసాంతిదినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఎద్ ఇజి”,ఇజివెహార్ . 11దనిన్ఙ్ వాండు,
“నఙి నెగెణ్ కితికాన్, ‘నీ సాప నికిస్ నిడిఃఅ’, ఇజి నఙి వెహాన్ ”,
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ఇహాన్ . 12అందెఙెవారు, “నీసాపెఙ్ నికిస్ నడిఃఅ ఇజి నిఙి వెహికాన్ 
ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13 నెగెణ్ కితిత్కాన్ ఎయెన్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
తెలిఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అబెబ్ మందలోకుర్ కూడిఃత మహార్ .
యేసు వరి లొఇహాన్  తపె ఆతండె సొహాన్ . 14వెనుక యేసు వనిన్ఙ్ 
దేవుణు గుడిఃదు సుడ్ఃతాన్. సుడ్ఃతండె వనిన్ఙ్, “సుడ్ఃఅ, నీను
ఏలు నెగెణ్ ఆతి. ఏలుదాన్ పాపమ్ కు కిమ. సిలిఙ నిఙిమరిబాదెఙ్ 
లావు వానె”, ఇహాన్ . 15 వాండు సొహాండె వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కితికాన్ 
యేసు ఇజియూదురిఙ్ వెహాన్ .

16అందెఙెయాపణిఙ్ యేసు విసాంతిదినమ్ దు కితిఙ్ యూదురు
వనిన్ఙ్ నండొ మాలెఙ్ కితాత్ ర్. 17 గాని యేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్
ఎసిత్వలెబా నెగిగ్ పణిఙ్ మహివరి వందిఙ్ కిజినెమంజినాన్. నానుబా
కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 18 యా లెకెండ్ యేసు వెహిఙ్, యూదురు
వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ మరి నండొ సుడ్ఃతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు
విసాంతిదినమ్ ది రూలుఙ్ తపిత్కాదె ఆఎండ, దేవుణు వనిన్ సొంత
బుబబ్ ఇజిబా వెహిస్నాన్. అయాలెకెండ్, వాండు దేవుణు వెట
సమానం ఆతికాన్ ఇజి వెహె ఆజినాన్. అందెఙెయేసుఙ్ సపెత్ఙ్ మరి
నండొ సుడ్ఃతార్.

19యేసువరిఙ్ ఈహ మర్ జివెహాన్ . “నానుమిఙినిజంవెహిస్న,
మరిసి ఆతి నాను ఇనికబా నా సొంత సతుత్ దాన్ కిదెఙ్ అట్ ఎన్. నా
బుబబ్ ఇనిన్ ఇనికెఙ్ కిజినిక సుడ్ఃజినానొ, అయాకెఙ్ నాను బా కిజిన.
బుబబ్ కిజినికెఙ్ మరిసి బా కిజినాన్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అపొసి
మరిసిఙ్ పేమిసాన్న్. వాండు కిజినికెఙ్ విజు మరిసిఙ్ తోరిసాన్న్.
వాండు వనిన్ఙ్ దినిఙ్ మిసిత్ మరి నండొ పెరి పణిఙ్ తోరిసాన్న్.
అయాకెఙ్ సుడ్ఃజి మీరు విజెరె నండొ బమమ్ ఆనిదెర్. 21 అపొప్సి
ఎలాగసాతివరిఙ్ నికిస్, వరిఙ్ బతిక్సినాండొఅయలెకెండ్,మరిసిబా
బతిక్సినాన్. వనిన్ఙ్ ఇసట్ం మనిన్ వరిఙ్ బతిక్సాన్న్. 22-23అపొప్సి
ఎయెరిఙ్ బా, వారు తీరుప్ కిఎన్. గాని విజెరిఙ్ తీరుప్ కిదెఙ్ మరిసిఙ్ 
అతికారం విజు ఒపజెపత్ మనాన్. అపొసిఙ్ గవ్ రం సీనిలెకెండ్ విజెరె
మరిసిఙ్ గవ్ రం సీదెఙ్ నెయా అతికారం ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసిఙ్ 
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గవ్ రం సిఇకాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ఙ్ పోకిఅపొసిఙ్ గవ్ రం సిఏన్.
24నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, నామాట వెంజి, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ 

నమిమ్జినివనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్.
వనిన్ఙ్ నాను తీరుప్సిఏ. వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మనిన్ సికస్ సిలెల్ద్ . గాని
వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నాన్. 25సాతిలెకెండ్ మనికార్ 
దేవుణు మరిసి ఆతి నాను వెహిన్ మాటెఙ్ వెని కాలం వాజినాద్.
అయాక ఏలునె వాత మనాద్. నా మాటెఙ్ వెంజి, అయ లెకెండ్ 
కినికార్ బతిక్నార్, ఇజి నాను మిఙి నిజమ్ నె వెహిస్న. 26ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నా బుబబ్ బాణిఙె బతుక్ వానాద్. వాండు విజెరె బతిక్సిని
లెకెండ్,నానులోకురిఙ్ బతిక్సెత్ఙ్ నఙిఅతికారంసితమనాన్. 27మరి
లోకురిఙ్ తీరుప్ సీదెఙ్ వాండు నఙి అతికారం సితమనాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,నానులోకు మరిసి.

28 దినిన్వందిఙ్ బమమ్ ఆమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దూకిదు
మనికార్ విజెరె నా మాటెఙ్ వెని కాలం ఉండి వాజినాద్. 29వారు
దూకిదాన్ వెలిల్ వానార్. నెగిగ్ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి మరి ఎలల్కాలం
దేవుణు వెట బతిక్నార్. సెఇ పణిఙ్ కితికార్ నిఙ్ జి సికస్ పొందినార్.
30నా సొంత సతుత్ దాన్ ఇనికబా కిదెఙ్ నాను అట్ ఏ. దేవుణు వెహి
వజనెనానుతీరుప్సీజిన. అందెఙెనానుతీరుప్సీజిసికస్సీనికనాయం
ఆతిత్క. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను నఙి ఇసట్ం ఆతి వజ కిఎ, నఙి పోకి
వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజనె కిజిన.

31నా వందిఙ్ నానె వెహిఙ, నాను వెహిస్ని వనాక్ఙ్ పేరు సిలెల్ద్ .
32గాని నా వందిఙ్ మరి ఒరెన్ సాకిస్ వెహిస్నాన్. వాండు నా బుబబ్.
వాండు నా వందిఙ్ వెహిస్నిసాకిస్ నిజం ఇజినాను నెసిన.

33మీరుయోహాను డగు సెగొండారిఙ్ పోకిదెర్. వాండు నా వందిఙ్ 
నిజమాతి సాకిస్ వెహాన్  34 లోకుర్ నా వందిఙ్ వెహిస్ని సాకిస్ నఙి
అవుసరంసిలెల్ద్ . గానిమీరుయోహానువెహిమాటెఙ్ నమిజిదేవుణు
మిఙిరకిస్సెత్ఙ్,నానువాండు వెహిదనివందిఙ్ వెహిస్న. 35ఉండిదీవ
కసి జాయ్ సీజినిలెకెండ్ యోహాను నిజమాతికెఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. సెగం
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కాలంవనిన్మాటెఙ్ వెంజిమీరుసర్ దఆతిదెర్. 36నాను కిజినిపణిఙ్ 
యోహానువెహిసాకిస్ ఇంకగొపప్ పెరిసాకిస్నె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,నాను
పూరి కిదెఙ్ బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్కెఙెనాను కిజిని పణిఙ్. అయాపణిఙ్ 
బుబబ్ నఙి పోక మనాన్ ఇజి రుజుప్ కిజినె. 37-38మరి, నఙి పోకి
బుబబ్నె నా వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్నాన్. మీరు వనిన్ఙ్ ఎసెఙ్ బా
వెన్ ఇతిదెర్. వనిన్ రూపు ఎసెఙ్ బా తొఇతిదెర్. వనిన్ మాటెఙ్ మీ
మనుస్దు ఇడ్ఇతిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు పోకి నఙి మీరు
నమిఇదెర్. 39-40మీరు దేవుణుమాటబాగసద్ విజినిదెర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, అయాకమిఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనాద్ 
ఇజి ఒడ్ఃబిజినిదెర్. అయా మాటెఙ్ నా వందిఙె వెహిస్నె. గాని
దేవుణు వెట ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ వందిఙ్ నా డగు రెఇదెర్.
41లోకుర్ పొగ్ డిఃజినికెఙ్ నానుకోరిఏ. 42గానిమీరుఎలాగమరికిదెర్ 
ఇజి నాను నెసన్. మీరు దేవుణుదిఙ్ నిజం పేమిస్ ఇకిదెర్ ఇజి నాను
నెసన్. 43నా బుబబ్ సితిత్ అతికారమ్ దాన్ నాను వాత మనన్. గాని
మీరు నఙి డగు కిఇదెర్. మరి ఒరెన్, వనిన్ సొంత అతికారమ్ దాన్ 
వాతిఙ, మీరు వనిన్ఙ్ డగు కినిదెర్. 44 లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ ఇజి
మీరు కోరిజినిదెర్. ఒరెండె దేవుణు ఆతికాన్ మిఙిపొగ్ డిఃదెఙ్ మీరు
కోర్ ఇదెర్. మరి మీరు ఎలాగ నఙి నమిమ్నిదెర్ ? 45 నాను బుబబ్
డగు నేరంమోపాన్న్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిమాట్. మీరు ఆస దాన్ ఎదు
సుడ్ఃతి మోసెనె మీ ముసుక్ నేరం మొపాన్న్. 46 మీరు మోసెఙ్ 
నమిమ్నికిదెర్ , నఙిబా నమిమ్తార్ మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె నా
వందిఙ్ రాసత్మనాన్. 47మీరువాండురాసిత్మనికెఙ్ నమిమ్ఇదెర్. మరి
ఎలాగనాను వెహిస్నిక నమిమ్నిదెర్?”.

6
యేసుఅయ్ దు వేయుమొగగ్కొడొఃరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 

1 దనిన్వెనుక యేసు గలీలయ సమ్ దరం డాటిస్ అతాహ ఒడుడ్ ద్ 
సొహాన్ . తిబెరియ సమ్ దరం ఇజిబా ఇనార్. 2 కసట్మ్ దాన్ మహి
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వరిఙ్ వాండునెగెణ్ కితిబమమ్ఆతిపణిఙలోకుర్ సుడ్ఃతార్. అందెఙె
మంద లోకుర్ వనిన్ వెట వాతార్. 3యేసు అబెణి గొరొణ్ సెలాక్దు
ఎకాండె వనిన్ సిసూర్ వెట బసత్ మహాన్ . 4 నసిత్వలె యూదురు కిని
పసక్ ఇని పండొయ్ డగు ఆత మహాద్ . 5యేసు కణక పెహి బేసిత్ఙ్,
మందలోకుర్ వనిన్ డగువాజినిక సుడ్ఃతాన్. “వీరు ఉండెఙ్ బోజనం
ఎలాగ కొండెఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి పిలిపుఙ్ వెన్ బాతాన్. 6 ఇనిక కిదెఙ్ 
ఇజి యేసు నెసాన్న్ గాని పిలిపుఙ్ వనిన్ముసుక్ నమకం మనాదా
ఇజి సుడ్ఃదెఙె వాండు అయాలెకెండ్ వెన్ బాతాన్. 7అందెఙె పిలిపు,
“వరిలొఇ ఒరెన్ ఒరెన్ కండెక్ కండెక్ ఉండెఙ్ బారుండి వందెఙ్ వెండి
రుపాయుఙాణి బోజనం కొటిఙ్ బా సాల్ ఎద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
8అయావలెవనిన్ సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఆతిఆందెయఇనికాన్ యేసుఙ్ 
వెహాన్ . వీండు సిమోన్ పేతురుఙ్ తంబెరిస్. 9 వాండు ఇనిన్క
వెహాన్  ఇహిఙ, ‘ఇబెబ్ ఒరెన్ ఇజి కొడొః మనాన్. వనిన్బాన్ అయ్ దు
యావలరొటెట్ఙ్, రుండిమొయెఙ్ మనె. గాని నిసొమందదిఙ్ యాకెఙ్ 
సాల్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ . 10 అయావలె యేసు, “యా లోకాఙ్ బసె
కిదు”, ఇజి వెహాన్ . అయా బాడిఃదు నండొ గడిడ్ మనాద్. అందెఙె
మొగగ్కొడొఃర్ బసాత్ ర్. వారె డగు అయ్ దు వెయుఙ్ మహార్ . 11యేసు
అయారొటెట్ఙ్ అసాత్ ండె,దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహండె,బసిత్ వరిఙ్ 
సీబాజి సితాన్. అయాలెకెండె మొయెఙ్ బా. వరిఙ్ కావాలసిత్ నసొ
సీబాత సితాత్ న్. 12 వారు పొటపంజు తిహి వెనుక, “ఇనిన్క పాడు
ఆఏండ, మిగిలితికెఙ్ కొటు కిదు”, ఇజి సిసూర్ ఙ వెహాన్ . 13అందెఙె
మిగిలితికెఙ్ సిసూర్ కెహర్. లోకుర్ తిహి వెనాక్ మనిన్ అయ్ దు
యావల రొటెట్ఙాణి ముకెఙ్ కొటు కితారె, పనెన్ండు గపెప్ఙ్ నిహర్.
14యేసు కితిత్యాబమామ్తిపణిసుడ్ఃతారె, “నిజమె,లోకమ్ దువాని
పవక వీండె”, ఇజి వెహార్ . 15యాలోకుర్ వాజి, కెఇ కెఇ నఙి రాజు
కినార్ ఇజి యేసు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు బాణిఙ్ డిసాత్ ండె ఒరెండె
మరి గొరొత్ సొహాన్ .

యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిఃజినాన్ 
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16-17పొదుద్ ఆతివెలె, వనిన్సిసూర్ డిఃగితారె, సమ్ దరం ఒడుడ్ దు
వాతార్. అబెబ్ వారు ఉండి డోణిదు ఎకారె, సమ్ దరం డాటిస్,
కపర్ నహొముదు సొండెఙ్ ఇజి సోతార్. అయావలె సీకాట్ ఆతాద్.
యేసు వరి డగు ఇంక రఎండ మహాన్ . 18 నసిత్వలె పెరి గాలి ఉండి
వాతాద్. సందారమ్ దు లావు ఉలెక్ఙ్ నిఙితె. 19వారు రమారమి
మూండినాలిగ్ మయ్ లునడిఃపిసాత్ ర్. అయావలెయేసుసందారంఏరు
ముసుక్ నడిఃజి డోణి డగు వాజినిక సుడ్ఃతార్. అయాక సుడ్ఃతారె,
వారు నండొ తియెల్ ఆతార్.

20 గాని వాండు, “నానె, తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
21 అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ డోణిదు ఎకిసెత్ఙ్ ఇసట్ం ఆతార్ గాని వెటనె
వారు సొండెఙ్ సరి సోతిమనిన్ గటుదు అందితార్. 22సిసూరు డోణి
ఎకిస్ సొని ముఙాల నిహి మహి సమ్ దరం ఒడుడ్ దు మంద లోకుర్ 
మహార్ . మహస్ నాండిఙ్ వారు నెసాత్ ర్, అబెబ్ ఉండి డోణినె మహాద్ .
యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట అయా డోణి ఎకిస్ సొన్ ఎతాన్. సిసూర్ నె
ఎక సొహార్ ఇజి. 23 నసిత్వలె, తిబెరియదాన్ మరి డోణిఙ్ వాతె.
యేసు రొటెట్ఙ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహాన్ . వెహి వెనాక్
లోకుర్ అయాక తిహర్. వారు రొటెఙ్ తిహిబాడిడ్ః డగు అయాడోణిఙ్ 
వాతె. 24 యేసుని వనిన్ సిసూర్ బాన్ సిలెల్ర్  ఇజి మంద నెసాత్ ర్.
ఆహె నెసిత్వెలె, వారు డోణిఙ్ ఎకారె, వనిన్ఙ్ రెబాజి కపర్ నహొముదు
సొహార్ . 25వారుయేసుఙ్ అతాహఒడుడ్ దు సుడ్ఃతారె, “బోదకినికిదా,
నీను ఎస్ కాండె ఇబెబ్ వాతి?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 26 దనిన్ఙ్ 
యేసు వెహాన్ , “నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న, మీరు పొట పంజు
రొటెఙ్ తిహిదెర్. అందెఙె మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని నాను కితి
బమమ్ ఆతి పణి అరద్ం నెసిన్ వందిఙ్ ఆఎద్ రెబాజినిక. 27పాడాఃజి
సొని టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃమాట్. గాని ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ సీని నిజమాతి టిండి వందిఙ్ కసట్బడఃదు. లోకు
మరిసి అయా టిండి మిఙి సీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయా టిండి
సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ బుబబ్ ఆతి దేవుణు అతికారం సిత మనాన్. 28వారు
వనిన్ఙ్, “మాపు దేవుణు పణికిదెఙ్ ఇహిఙ, ఇనిన్క కిదెఙ్ వెలె?”, ఇజి
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వెన్ బాతార్. 29యేసు వరిఙ్, “దేవుణు పోకి వనిన్ముసుక్ నమకం
ఇడ్ఃజి మంజినికాదె దేవుణు సేవ పణి”, ఇజి వెహాన్ . 30 అందెఙె
వారు, “అహిఙ, నీను ఇని బమామ్ని పణికినిలె? అయాక సుడ్ఃజి
నీ ముసుక్ నమకం ఇడ్ దెఙ్ నీను ఇనిక కినిలె? 31 మోసె వెట
మహి మా అనిగొగొర్ బీడిమ్ బూమిద్ మనన్ ఇని బోజనం ఉటార్.
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్, ‘వారు ఉండెఙ్ దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ వాండు బోజనం సితాన్ ఇజి’ ”, ఇజి వెహాన్ . 32 అందెఙె
యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను మిఙి నిజం వెహిస్న, దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ బోజనం మిఙి సితికాన్ మోసె ఆఎన్, గాని నా బుబబ్నె
సితాన్. వాండె మిఙి దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ నిజమాతి బోజనం
సీజినికాన్. 33దేవుణుసీజినిబోజనంఇనిన్క ఇహిఙ,వాండుమంజిని
బాడిదాన్ డిఃగితి వాతి, యాలోకమ్ ది లోకురిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు
వెట బతిక్జిని బతుక్ సీజినికానె”. 34అహిఙ, పబువా,యాబోజనం
ఎలాకాలంమఙి సీజిమన్ అ”, ఇజివారు వనిన్ఙ్ వెహార్ .

35అందెఙెయేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్దెఙ్ లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి నానె. నా డగు వాజినికాన్ 
ఎసెఙ్ బా బఙ సాఎన్, నఙి నమిమ్నికాన్ ఎసెఙ్ బా ఏహిక్ సాఎన్.
36నాను మిఙి వెహి లెకెండ్, మీరు నఙి సుడ్ఃతి మనిదెర్, గాని నఙి
నమిఇదెర్. 37బుబబ్ నఙి ఒపజెపిత్ లోకుర్ విజెరెనాడగు వానార్. నా
డగు వాని ఎయెరిఙ్ బానాను వెలిల్ నెకిస్ పొక్ ఏ. 38ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నానునఙిఇసట్ంవాతిలెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఏద్,దేవుణుమంజినిబాడిడ్దాన్ 
డిఃగితివాతిక. గాని నఙిపోకి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం వాతి లెకెండ్ కిదెఙె డిగిత
వాత. 39 నఙి పోకి దేవుణు, నా బాణిఙ్ ఇనిన్క కోరిజినాన్ ఇహిఙ,
వాండు నఙి ఒపజెపిత్ వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నాను డిఃసెత్ఙ్ ఆఏద్.
గాని వరిఙ్ నాను మరివాని కడెఃవెరి దినమ్ దు ఎలాకాలం బతిక్సెత్ఙె.
యాకదెవాండు నాబాణిఙ్ కోరిజినాన్. 40నాబుబబ్ కోరిజినిక ఇనిన్క
ఇహిఙ, నాను దేవుణు మరిసి ఇజి నెసి నఙి నమిమ్ని ఎయెరిఙ్ బా
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మండెఙ్ ఇజి. మరి నాను
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మర్ జి వానివలె నాను వరిఙ్ సావుదాన్ బతిక్సెత్ఙె ఇజి. యాకదె నా
బుబబ్ నా బాణిఙ్ కోరిజినాన్. 41యూదురు యేసువందిఙ్ మొరొ
ఆతార్. దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి నానె, ఇజి
వాండు వెహాన్ . దిని వందిఙ్ వారుమొరొ ఆతార్. 42వారు, “వీండు
యోసేపు మరిన్ ఆతియేసు గదె? విని అయిసి అపొప్సిరిఙ్ మాటు
నెసాన్ట్ గదె? మరి ‘నాను దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగిత వాత’,
ఇజి వీండు ఎలాగ వెహిస్నాన్”, ఇజి వరిగ్జినార్.

43అందెఙె యేసు, “మీలొఇ మీరు మొరొ ఆమాట్. 44 నఙి పోకి
బుబబ్ ఎయెరిఙ్ బా నా డగు నడిఃపిస్ ఎండ మహిఙ, వారు నా డగు
వాదెఙ్ అట్ ఎర్. నాను వనిన్ఙ్ కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను వానివలె
సావుదాన్ బతిక్సాన్లె. 45 పవకరు దేవుణు మాటదు ముఙాలె రాసత్
మనాద్, ‘దేవుణునె లోకురిఙ్ విజెరిఙ్ నెస్ పిసాన్న్ ’, ఇజి. బుబబ్
వెహిమాట వెంజి, అయాకెఙ్ వనిన్ బాణిఙ్ నెసిత్కార్ నాడగు వానార్.
46దేవుణుబాణిఙ్ వాతికానెఆఎండమరిఎయెన్ బాబుబెబ్ఙ్ తొఏన్.
వాండు ఒరెండె బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్. 47నానుమీ వెట నిజమ్ నె
వెహిస్న, నా ముసుక్ నమకం ఇడిన్వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట
బతిక్ని బతుక్ మనాద్. 48 ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్దెఙ్ 
లోకురిఙ్ బతిక్స్ పిసిన్ టిండి నానె. 49మీ అనిరు బీడిమ్ బూమిదు
మనన్ ఇనిన్ బోజనం ఉటార్. గానివారు సాతార్. 50గానియాటిండి
ఎయెర్ ఉటిఙ్ బావారు సాఎర్. సాఇ నని టిండినె దేవుణు మంజిని
బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతిక. 51నానె దేవుణు మంజినిబాడిడ్దాన్ డిఃగితి
వాతి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీని టిండి. ఎయెన్ బా
యాటిండితిహిఙ,వాండు ఎలాకాలంబతిక్నాన్. నాసొంతఒడొఃల్ నె
నాను సీని టిండి. యా లోకమ్ దికార్ ఎలాకాలం బతిక్దెఙె నాను
అయక సీజిన”. 52 యేసు వెహిక వెహరె, అయావలె యూదురు
వారె వరి లొఇ ఉండి గొడఃబ రేఙితాద్. “విని ఒడొఃల్ ఎలాగమాటు
తిండెఙ్ మఙిసీనాన్”, ఇజివరిగ్తార్. 53అందెఙెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ ,
“నిజమె నాను మీ వెట వెహిస్న, లోకుమరిసి ఆతి నా ఒడొఃల్ మీరు
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తిన్ ఎండమహిఙ,నానలమీరుఉణెఎండమహిఙ,మీరుఎలాకాలం
బతిక్ఇదెర్. 54నాఒడొఃల్ తినిఎయెరిఙ్ బా,నానలఉణిఎయెరిఙ్ బా
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ మనాద్. నాను వనిన్ఙ్ 
కడెఃవెరి దినమ్ దు నాను వానివలె సావుదాన్ ఎలాకాలం బతిక్సాన్లె.
55 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నా ఒడొఃల్, నా నలయాకెఙె తిండెఙ్ ఉండెఙ్ 
మనికెఙ్. యాకెఙె నిజమాతి టిండి. 56నా ఒడొఃల్ తినికాన్, నా నల
ఉణికాన్, నా వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. నాను వనిన్ వెట కూడ్ఃజి
మంజిన. 57లోకుర్ విజెరిఙ్ బతిక్దెఙ్ పాణం సీజిని బుబబ్ నఙి పోక
మనాన్. వాండు నఙి బతుక్ సీజినాన్. అయాలెకెండ్ ఎయెన్ బా నా
ఒడొఃల్ తిహిఙ,నాను వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్
సీన. 58నానె దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ డిఃగితి వాతి టిండి. మీ
అనిరిఙ్ ఉటిమనన్ ఇనిన్ బోజనంలెకెండ్ ఆఎద్ యాక. వారు ఉటారె
సాతార్. గానియా టిండి తినికాన్ ఎయెన్ బా ఎలాకాలం బతిక్నాన్.
59 కపెరన్హ ముదుమనిన్యూదురిమీటిఙ్ ఇండొనేర్ పిసిమహివలె
వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్ .

60 వనిన్ సిసూర్ నండొండార్ యామాటెఙ్ వెహరె, “యామాటెఙ్ 
గొపప్ కసట్ం ఆతికెఙ్. ఎయెన్ దనిఙ్ అరద్ం కినాన్?’, ఇజి వరిగ్తార్.
61 వనిన్ మాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ సిసూర్ మొరొ ఆజినార్ ఇజి
యేసు నెసాత్ ండె వరిఙ్, “యామాటెఙ్ మిఙి బాద కిజినెనా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 62 “అహిఙ, లోకు మరిసి ఆతి నాను, ముఙాల
నాను మహి బాడిఃదు ఎకిస్ సొనిక మీరు సూణివలె, మీరు ఇనిన్క
ఒడ్ఃబినిదెరొ? 63 దేవుణు ఆతమ్నె, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ సీజినాన్. లోకుర్ అయాకసీదెఙ్ అట్ ఎర్. నానుమిఙివెహిస్ని
మాటెఙ్ వెట,దేవుణుఆతమ్మీముసుక్వాజినాన్. దేవుణుఆతమ్మిఙి
బతుక్ సీజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 64 “గాని మీ లొఇ సెగొండార్ నాను
వెహి మాటెఙ్ నమిమ్ఇకార్ మనార్”. సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ వాండు
వెహి మాటెఙ్ నమిమ్ఏర్, ఎయెన్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ ఇజి యేసు
మొదొహనెనెసత్ మహాన్ . అందెఙెవాండుఆహెవెహాన్ . 65యేసుమరి
వెహిస్నాన్, “మీలొఇ సెగొండార్ నమిమ్ఇదెర్. అందెఙె నాను మీ వెట
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వెహ మనన్, బుబబ్ సరి సిఎండ మహిఙ, ఎయెన్ బా నా డగు వాదెఙ్ 
అట్ ఏన్”,ఇజి. 66దినిన్వెనుక,వనిన్సిసూర్ లొఇనండొండార్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసాత్ రె వనిన్వెట మరి సొన్ ఎతార్. 67 నసిత్వలె యేసు పనెన్ండు
మణిసి సిసూరిఙ్, “మీరుబా నఙి డిఃసిసొండెఙ్ కోరిజినిదెరా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 68 అందెఙె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, ఎయెర్ బాన్ 
మాపుసొండెఙ్ ? నీమాటెఙ్ నెఎలాకాలందేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్
వందిఙ్ వెహిస్నె. 69మాపు ఏలు నమిమ్జినాప్, మాపు నెసాత్ ప్, నీనె
దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి”, ఇజి వెహాన్ .

70 అందెఙె యేసు, మిఙి పనెన్ండు మణిసీర్ సిసూరిఙ్ ఏర్ పాటు
కితికనానె గదె. గానిమీలొఇఒరెన్, సయానుఙ్ మనిన్ బుదిద్ ననికాన్ 
మనాన్”, ఇజి వెహాన్ . 71 వాండు ఇసక్రియొతు సిమోన్ మరిసి
యూద వందిఙ్ వెహాన్ .యూద సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఆతిఙ్ బావాండు
యేసుఙ్ వెనాక్ ఒపజెపాన్న్ లె.

7
యేసుతంబెర్ సీర్ వనిన్ఙ్ నమిమ్ఏర్ 

1 వెనుక, యేసు గలీలయ దేసమ్ దునె మంజి నాహక్ఙ్ బూలాజి
మహాన్ . వాండు యూదయ దేసమ్ దు మండెఙ్ కెఏతాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, యూదురు వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె,
యూదురి ఉండి పండొయ్ డగు ఆతాద్. అయా పండొయ్ పేరునె
గుడుస పండొయ్ * ఇజి. 3పండొయ్ డగు ఆతిఙ్, యేసు తంబెర్ సిర్ 
వనిన్ఙ్, “ఇబెబ్ణిఙ్ నీను యూదయ దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీ సిసూర్ ఆతికార్ నీను కిజిని బమమ్ ఆతి పణిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్”,
ఇజి వెహార్ . 4 “పెరికాన్ ఆదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా డాపిస్ వనిన్
పణి కిఎన్. విజెరె ఎదునె కినాన్. నీను యా బమామ్ని పణిఙ్ కిజిని
ఇహిఙ, నిఙి నీనె లోకమ్ ది లోకుర్ ఎదు తోరె ఆదెఙ్ మరి. యా

* 7:2 7:2 అయా పండొయ్ కాలమ్ దు రొడెడ్ఙాణిఙ్ గుడిఃస తొహాన్రెబానె మంజినార్ .
వరి అనిన్సిర్ ఇసయేలు లోకుర్ నలపయ్ పంటెఙ్ పయ్ నం కిజి మహివలె గుడుఃసాదు
మహిదనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజియూదురుయాపండొయ్ కిజినార్ .
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గలీలియదికార్ ఉండె ఆఏండ”, ఇజి వెహార్ . 5 వనిన్ తంబెర్ సీర్ బా
వనిన్ఙ్ నమిఎతార్. 6 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నాను పండొయిదిఙ్ 
సొండెఙ్ సమయం ఇంక రఏదె. గాని మిఙి ఎసిత్వలెబా సొండెఙ్ 
ఆనాద్. 7 యా లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ మిఙి
దూసిస్ ఎర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు బా వరి వెట మనిదెర్. గాని
వారు నఙి దూసిసాన్ర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు సెఇకెఙ్ కిజినార్ 
ఇజి నాను వెహిస్న. 8 మీరు పండొయిదిఙ్ సొండు. నాను ఏలు
సొన్ ఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను సొండెఙ్ సమయం పూరి రఏదె”,
ఇజి వెహాన్ . 9యాకవెహండెవాండు గలీలయదుమహాన్ .
యేసు గుడుఃస పండొయ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

10వనిన్తంబెర్ సిర్ పండొయ్ దిఙ్ సొహివెనాక్,వాండుబాసొహాన్ .
లోకుర్ విజెరె వనిన్ఙ్ నెస్ ఇ లెకెండ్ వాండు డాఙ్ జి సొహాన్ . 11గాని
పండొయ్ దు,యూదురు వనిన్ఙ్ రెబాజి, “అయావాండు ఒంబొవీన్”,
ఇజి వెన్ బాజి మహార్ . 12లోకుర్ లొఇ వనిన్ వందిఙ్ నండొ మొరొ
ఆతార్. సెగొండార్ వాండు నెగిగ్కాన్ ఇజి, మరి సెగొండార్, సిలెల్ వాండు
లోకురిఙ్ మోసెం కిజినికాన్ ఇజిమొరొ ఆతార్. 13గానియూదురిఙ్ 
తియెలాజి, ఎయెర్ బావనిన్ వందిఙ్ డటం వెహ్ ఏతార్.

యేసు పండొయ్ దు నెస్ పిసాన్న్ 
14 పండొయి దినమ్ కు సెగం ఆతాద్. అయావలె వాండు దేవుణు

గుడిఃది అరుఙుదు సొహాండె అబె మనిన్ లోకురిఙ్ నెరిప్సినాన్.
15 అందెఙె యూదురు నండొ బమమ్ ఆతారె, “వీండు బడిఃదు సొనిస్
సద్ విఇతికాన్ గదె? మరి ఎలాగ వీండు నిసొ నెసత్ మనాన్ ?”, ఇజి
వరిగ్తార్.

16నసిత్వలెయేసు వెహాన్ , “నాను నేర్ పిసిన్మాటనాసొంతమాట
ఆఎద్. గాని అయాక నఙి పోకి వనిన్ బాణిఙ్ వాజినాద్. 17 దేవుణు
ఇసట్ం కిదెఙ్ కోరిజినికాన్ ఎయెన్ బా, నాను నేర్ పిసిన్ మాట దేవుణు
బాణిఙ్ వాజినాదొ, నా సొంత అతికారం దాన్ నాను నేర్ పిసినికాదొ
ఇజి నెసాన్న్. 18సొంత అతికారమ్ దాన్ నెస్ పిసినికాన్ ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ గవ్ రం వాదెఙె నెస్ పిసాన్న్. గాని వనిన్ఙ్ పోకి వనిన్ఙ్ గవ్ రం
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వాదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్ నిజామాతికాన్. వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా
సిలెల్ద్ . 19 దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వాండు మిఙి సితాన్ గదె?
గానిమీలొఇ ఒరెన్ బాఆ రూలుఙ వజ నడ్ఃఇదెర్. మీరు ఎందానిఙ్ 
నఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ?”,ఇజివెహాన్ . 20అయావలెమందలోకుర్,
“నిఙి దెయంఅసాత్ ద్. ఎయెర్ నిఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ ?”, ఇజిమర్ జి
వెహార్ . 21యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “నాను బమామ్తి ఉండి పణి కిత.
మిరువిజిదెరెనండొబమమ్ఆతిదెర్. 22మీరుసునతి కిదెఙ్ ఇజిమోసె
మిఙిరూలు సితమనాన్. అందెఙెమీరు కొడొఃదిఙ్ విసాంతిదినమ్ దు
సునతి కిజినిదెర్. సుడ్ఃదు, మోసె ఆఏన్ సునతిమొదొల్ సిత్కాన్, మీ
అనిర్ నె అయాకమొదొల్ సాత్ ర్. 23విసాంతిదినమ్ దు ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ 
సునతి కిజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసెఙ్ దేవుణు సితిత్ రూలుఙ్ 
తపెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి. అహిఙ, నాను ఒరెన్ లోకుదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు
పూరినెగెణ్ కితివందిఙ్ మీరుఎందానిఙ్ నాముసుక్కోపంఆజినిదెర్ ?
24మీరు ముసుక్ తోర్ జిని దనిన్వందిఙ్ సుడ్ఃజి తీరుప్ కిమాట్. గాని
నిజమాతికెఙ్ సుడ్ఃజి తీర్ పు కిదు.

యేసు నిజం కీసుత్ నా ఇజి వెన్ బాజినార్ 
25నసిత్వలె సెగొండార్ యెరుసలెమ్ దికార్, “వినిఙె గదె అతికారిఙు

సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్. 26 ఇవిలొన్ వీండు దయ్ రమ్ దాన్ విజెరె ఎదు
వరిగ్జినాన్. గాని వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా ఇన్ ఎర్. వీండు కీసుత్
ఇజి అతికారిఙు నిజమె ఒపుకొటారా? 27 కీసుత్ వానివలె, వాండు
ఎమేణికాన్ ఇజి ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. గాని వీండు ఎంబెణికాన్ ఇజి
మాపునెసాన్ప్”,ఇజివరిగ్తార్. 28-29అందెఙెయేసుగుడిఃఅరుఙుదు
నేర్ పిసిమహివలె,ఈహ డటం వెహాన్ . “నాను ఎయెన్, ఎమేణికాన్ 
ఇజిమీరునిజంనెసిన్దెరా? నానునాసొంతఇసట్ందాన్ వాతికాన్ ఆఎ.
గాని నఙి పోకాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నిజమాతి దేవుణు. మీరు
వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను
వనిన్ బాణిఙ్ వాత మనన్. వాండె నఙి పోకాన్”, ఇజి. 30యాకెఙ్ 
వెహారె, వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గాని ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
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అస్ ఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వాండుఅసెప్ఆదెఙ్ దేవుణుఏర్ పాటు
కితి సమయం రెఏదె. 31 అహిఙ్ బా లోకుర్ లొఇ నండొండార్ వనిన్
ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. వారు, “వీండు నండొబమామ్నిపణిఙ్ కితాత్ న్.
లోకురిఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ వానివలె, విని
ముసుక్ మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ వాండు కినాండా?”, ఇజి వెహార్ .
32 లోకుర్ యేసు వందిఙ్ అయాకెఙ్ మొరొ ఆజినికెఙ్ పరీసయిరు
వెహర్. నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు ని పరిసయ్ రు వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతెఙ్ 
దేవుణు గుడిఃదిజమాన్ ఙపోకార్. 33అందెఙెయేసు, “నానుమీవెట
సెగం కాలమ్ నెమంజినె. వెనాక్ నాను నఙి పోకి వనిన్ డగు సొన్ సిన.
34మీరు నఙి రెబానిదెర్. గాని తొఇదెర్. నాను మనిన్ బాన్ మీరు
వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

35-36 నసిత్వలె యూదురు అతికారుఙు, ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వీండు
మఙి తోర్ ఎండ ఎంబె సొండెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ? వాండు, సెగొండార్ 
యూదురుమాబాణిఙ్ సెదిజి బతిక్జిని గీకు పటన్మ్ కాఙ్ సొనాండా?
వాండు యూదురు ఆఇ వరిఙ్ నేర్ పిసాన్ండా? వాండు వెహిస్నాన్,
“మీరు నఙి రెబానిదెర్. గానితొఇదెర్. నానుమనిన్బాన్ మీరువాదెఙ్ 
అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి. ఎందానిఙ్ వాండు ఆహెవెహిస్నాన్ ?”, ఇజి వరిగ్తార్.

37పండొయ్ కడెఃవెరి రోజువాతాద్. కడెఃవెరి రోజునెముకెలమాతి
దినం. అయానాండిఙ్ యేసు నిహండె ఈహ డటం వెహాన్ . “ఏహిక్
కటిన్కాన్ ఎయెన్ బా నా డగు రఅ. నాను వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సీన.
38 దేవుణు మాటదు వెహివజ, “నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ ఎయెర్ 
గరబ్ం దాన్ బా, నిజమాతి బతుక్ సీని ఏరు సోసి సొనెలె. అయాక
ఉండి ఊట సోసి సొని లెకెండ్ సొనెలె. 39 ఇబెబ్ యేసు నిజమాతి
బతుక్ సీని ఏరు ఇజి వెహిక దేవుణు ఆతమ్ వందిఙె. యా దేవుణు
ఆతమ్, యేసు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వరిఙ్, యేసుఙ్ దేవుణు మంజిని
బాడిఃదు ఒతి వెనాక్ దొహ్ కాన్న్ లె. గాని యేసు యాక వెహివలె,
దేవుణు వనిన్ ఆతమ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తి వరిఙ్ సిఏండె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు యేసుఙ్ వనిన్ వెట వనిన్ గొపప్ జాయ్ దు మండెఙ్ దేవుణు
మంజినిబాడిఃదు ఒఏండె.
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40 వనిన్ మాటెఙ్ వెహరె, లోకుర్ లొఇ సెగొండార్, “నిజమె, వీండె
మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహి పవక”, ఇజి వెహార్ . 41మరి సెగొండార్,
“సిలెల్ వీండెకీసుత్ ”,ఇహార్ . గానిసెగొండార్, “కీసుత్ ఎలాగగలీలయదాన్ 
వానాన్ ? 42 కీసుత్ దావీదు రాజు కుటుమ్ దాన్, దావీదు బతిక్జి మహి
పటన్మాతి బెతెల్హెమ్ దాన్ వానాన్, ఇజి దేవుణు మాటదు మనాద్ 
గదె”, ఇహార్ . 43ఆహె వనిన్ వందిఙ్ లోకుర్ ఎర్ లితార్. 44సెగొండార్ 
వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ కోరితార్. గాని ఎయెర్ బావనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్.

45 అందెఙె యేసుఙ్ అసెత్ఙ్ వాతి దేవుణు గుడిఃది జమానుఙు
మర్ జి పెరి పుజెరిఙ ని పరిసయురుఙ బాన్ సొహార్ . వారు
జమాన్ ఙ, “మీరుఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ అసితెఇదెర్ ?”,ఇజివెన్ బాతార్.
46 దనిన్ఙ్ వారు, “వీండు వెహి మాటెఙ్ లెకెండ్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా
వెహ్ ఏర్”, ఇహార్ . 47 పరిసయ్ రుఙు, “మీరు బామొసం ఆతిత్దెరా?
48 అతికారిఙ లొఇనొ పరిసయురుఙ లొఇనొ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ 
నమితాండా? 49 గాని యా మంద లోకుర్ దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుఙ్ నెస్ ఎర్. అందెఙె వరిఙ్ దేవుణు సాయెప్ సీనాన్”, ఇజి
వెహార్ . 50 నికొదిమొస్ ఇనికాన్ ఒరెన్ ముఙాలె యేసు డగు సొహ
మహాన్ . వాండు పరిసయిరుఙ లొఇ మనిన్కాన్. 51 నసిత్వలె
నికొదెము, “మాయూదురి రూలుఙ వజ, ఒరెన్ వాండు వెహిస్నికెఙ్ 
మాపు ముఙాల వెంజి, వాండు కితికెఙ్ నెసిత్ వెన్ కనె వనిన్ ముసుక్
తీరుప్ కిదెఙ్ ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 52 అందెఙె వారు, “నీను బా
గలీలయదాన్ వాతికాండా? నీను దేవుణుమాటబాగసద్ విఅ. ఒరెన్ 
పవకబా గలీలయదాన్ సోఏన్, ఇజి నీను నసిత్వలె నెసిన్లె”, ఇజి
వెహార్ . 53వెనుక వారు విజెరె వరివరి ఇలాక్ఙ్ సొహార్ .

8
రంకు బూలాజిమహిబోదెల్ దిఙ్ యేసుడగు తసినార్ 

1గానియేసుఒలివగొరొత్ *సొహాన్ . 2జాయ్ ఆతివెలెమరివాండు
దేవుణు గుడిఃది అరుఙుదు వాతాన్. లోకుర్ విజెరె వాజి వనిన్డగు

* 8:1 8:1అయాగొరొత్ ఒలివమరెక్ నండొమనెన్ అందెఙె ఒలివ గొరొన్ ఇనార్ 
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కూడిఃతార్. వాండు బసాత్ ండె వరిఙ్ నెస్ పిసినాన్. 3-4 నసిత్వలె
పరిసయ్ రుని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ 
తతార్. అది, రంకు బూలాజి మహివలె వారు దనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. వారు
దనిన్ఙ్ మంద ఎదు నిల్ పాత్ రె యేసుఙ్, “బోదకినికిదా, యా బోదెల్ 
రంకు బూలాజి మహివలె, మాపు అసాత్ ప్. 5 మోసె మఙి రూలు
సితివెలె మఙి ఆడ వెహాన్ , “ఆహె బూలాని వనాక్ఙ్ పణకాణిఙ్ 
డెఃయిజి సపెత్ఙ్ ’ ఇజి. గాని నీను ఇనిక వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్.
6 వనిన్ ముసుక్ నేరం మోపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ సికుదు అర్ పెత్ఙ్ అహ
వెన్ బాతార్. గాని యేసువఙితాండె బూమిదు వనిన్ డెఃసక్దాన్ రాసి
మహాన్ . 7వారు మరిమరి వెన్ బాజి మహిఙ్, వాండు బుర పెహండె
వరిఙ్, “మీ లొఇ పాపం కిఇకాన్ ముఙాల దనిన్ఙ్ పణుకుదాన్
డెఃయ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . 8 వెహండె వాండు మరి వఙ్ జి, బూమిదు
రాసి మహాన్ . 9గాని వారుయామాటెఙ్ వెహారె, ఒరెన్ వెనాక్ ఒరెన్ 
డిఃసత్ సొహార్ . ముఙాలె పెరికార్ సొహార్ . వెనాక్ ఇజికార్. ఆహె విజెరె
సొహార్ .యేసుని అయాబోదెల్ నిబాన్ మహార్ . అది నిహిమహిబానె
మహాద్ . 10యేసు బుర పెహండె, దనిఙ్, “వారు ఎంబె మనార్ ?
ఎయెర్ బా, నిఙి తీరుప్ సీజి సికస్ సిఎరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 11 “సిలెల్
బాబు”, ఇహాద్  అది.అందెఙె యేసు, “అహిఙ, నానుబా, నిఙి తీరుప్
సీజి సికస్ సిఏ. సొన్ అ. ఏలుదాన్ మరిపాపం కిమా”, ఇహాన్ .

యేసులోకమ్ దిలోకురిఙ్ జాయ్ 
12మరి, యేసు లోకురిఙ్ వెహిస్నాన్, “నానె లోకమ్ ది లోకురిఙ్ 

జాయ్ . నా సిసూ ఆనికాన్ ఎయెన్ బా సీకటుదు మన్ ఎన్. గాని
వనిన్ఙ్ బతుక్ సీని జాయ్ మంజినాద్ '. 13 నసిత్వలె పరిసయ్ రు
వనిన్ఙ్, “నీనెనీవందిఙ్ సాకిస్వెహిస్ని,మరిఎయెర్ బాఅయాకనిజం
ఇజి వెహ్ ఎండ. అందెఙె నీ సాకస్మ్ దిఙ్ నిజం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహార్ .
14అందెఙెయేసువెహాన్ , “నానెనావందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. అహిఙ్ బా
నాను వెహిసాకిస్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నాను ఎమెణాఙ్ వాత,
ఎంబెసొన్ సినఇజినానునెసన్. గానిమీరునెస్ ఇదెర్ నానుఎమెణాఙ్ 
వాత ఎంబె సొన్ సిన ఇజి. 15మీరు లోకుర్ సుడ్ఃజినికెఙ్ సుడ్ఃజి
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తీర్ పు సీజినిదెర్. గానినాను అయాలెకెండ్ ఎయెరిఙ్ బాతీర్ పు సిఏ.
16 నాను తీర్ పు సితిఙ్ బా నాను సితిత్ తీరుప్ నిజమ్ నె. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నాను ఒరెనె ఆఏ తీరుప్ సీజిన. నఙి పోకి బుబబ్ నా వెట
మనాన్. 17దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ మీ రూలుఙ్ దు రాసత్ మనాద్, ‘రిఏర్ 
వెహిస్నిసాసిఉండె లెకెండ్ మహిఙ,అయాకనిజం ఇజి'. 18నానెనా
వందిఙ్ సాకిస్ వెహిస్న. మరి నఙిపోకి నా బుబబ్ బానా వందిఙ్ సాసి
వెహిస్నాన్”. 19 నసిత్వలె వారు వనిన్ఙ్, “ఎంబె నీ బుబబ్ మనాన్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. దనిన్ఙ్ యేసు”,మీరు నఙి నెస్ ఇదెర్. నా బుబెబ్ఙ్ 
నెస్ ఇదెర్. మీరు నఙి నెసిన్కిహిఙ, నా బుబెబ్ఙ్ బా నెసిత్దెర్ మరి”,
ఇజి వెహాన్ . 20వాండుయామాటెఙ్ దేవుణు గుడిఃదు సంత అర్ పిన్
పెటెఙ్ ఇడిన్బాన్ మంజి నెస్ పిసి మహివలె వెహాన్ . గాని ఎయెన్ బా
వనిన్ఙ్ అస్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ దేవుణు ఎతుత్
కితిత్ సమయం రెఏదె. 21మరియేసు వరిఙ్, “నాను సొనాలె. మీరు
నఙి రెబానిదెర్. మీరు పాపమ్ కు కిజి మంజినె సానిదెర్. నాను
సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 22 అందెఙె
యూదురు ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “వనిన్ఙ్ వాండె సపె ఆనాండా? వాండు
వెహిస్నాన్ గదె నాను సొని బాడిఃదు మీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ఇజి’,
ఇజి వరిగ్తార్. 23యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్  : “మీరు ఇబెబ్ యా
లోకమ్ దికిదెర్. గాని నాను ముసుక్ దేవుణు మంజిని బాడిదికాన్.
మీరు యా లోకమ్ దికిదెర్. నాను ఇబెబ్ణికాన్ ఆఎ. 24నాను మిఙి
వెహ మనన్ మీరు పాపం కిజి మంజినె సానిదెర్ ఇజి. నాను ఎయెన్ 
ఇజి వెహిస్నానొ, నానె వాండు ఇజి మీరు నమిమ్ఎండ మహిఙ, మీరు
నిజమ్ నె పాపమ్ దు మంజినె సానిదెర్”. 25 వారు వనిన్ఙ్, “నీను
ఎయెన్?”, ఇజి వెన్ బాతార్. ‘నాను ఎయెన్ ఇజి మొదొహనె వెహ
మనానో, నానె వాండు’, ఇహాన్ . 26యేసు మరి వెహాన్ “మీ వందిఙ్ 
నండొ వెహెఙ్ నఙి మనాద్. మీముసుక్ నండొ తీర్ పుఙ్ బామనాద్.
గాని నఙి పోకాన్ నిజామాతికాన్. వాండు నఙి వెహి సఙతిఙ్ నె నాను
లోకమ్ ది లోకురిఙ్ వెహిన. 27 వాండు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు
మనిన్ వనిన్ బుబబ్ వందిఙె వరిఙ్ వెహిస్నాన్ ఇజివారు అరద్ం కిఎతార్.
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28 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “మీరు లోకు మరిసి ఆతి నఙి సిలువాదు
సపిన్వెలె, మీరు నసిన్దెర్, నాను ఎయెన్ ఇజి. మరి, నాను నా సొంత
అతికారందాన్ ఇనికబా కిఎ. గానినాబుబబ్ నఙి నెస్ పిసిత్వజనెనాను
వెహిస్న, ఇజిమిరు నెసిన్దెర్. 29నఙిపోకాన్ నఙి తోడుః మంజినాన్.
వాండు నఙి ఒరెన్ వనిన్ఙె డిఃస్ ఎతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం వాతికెఙెనాను ఎసిత్వలెబా కిజిన”, ఇజి వెహాన్ . 30వాండుయా
మాటెఙ్ వెహివలె నండొండార్ వనిన్ముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.

అబాహము కొడొఃర్ 
31వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్ యూదురిఙ్ వాండు వెహాన్ , “నాను

వెహి మాటెఙ్ లొఙిజి మహిఙ, మీరు నిజమ్ నె నా సిసూర్ ఆనిదెర్.
32 నసిత్వలె మీరు దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ నెసిన్దెర్. అయాక
మిఙి పాపమ్ కాణిఙ్ డిఃస్ పిసాన్ద్”. 33 వారు వనిన్ఙ్, “మాపు
అబాహము తెగగ్దు పుటిత్కాప్. మాపుఎసెఙ్ బాఎయెఅడిఃగి వెటిట్పణి
మణిసిర్ లెకెండ్ మన్ ఎపె. నసిత్వలె ‘మీరు డిఃబె ఆనిదెర్ ’, ఇజి
ఎలాగ వెహిస్ని”, ఇజి వెహార్ . 34 అందెఙె యేసు, “ఒరెన్ వెటిట్పణి
కినికాన్,ఎలాగతొహెఆతిమనిన్వజఎజమానిఅడిఃగిమంజినాండొ,
అయాలెకెండ్ పాపం కిని విజెరెపాపమ్ దిఙ్ అడిఃగితొహెఆతిలెకెండ్ 
మంజినాన్. 35 ఒరెన్ వెటిట్పణి కినికాన్ అకుక్ మనిన్ వనిన్ లెకెండ్ 
ఎలాకాలం అయా ఇండొ మండెఙ్ అట్ ఎన్. గాని అయా ఇండొణి
మరిసిఙ్ ఎలాకాలం అయా ఇండొ అకుక్ మంజినాద్. 36 అందెఙె
దేవుణు మరిసి మిఙి తొహె ఆతి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసిత్ఙ, మీరు నిజమ్ నె
డిఃబెఆనిదెర్. 37 నాను నెసన్ మీరు అబాహము తెగాగ్ తికిదెర్ ఇజి.
గాని మీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నాను
వెహిస్ని మాటెఙ్ మిఙి పడిఃఉ. 38నా బుబబ్ నఙి తోరిసిత్కెఙ్ నాను
వెహిస్న. గాని మీరు మీ బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ కిజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .
39నసిత్వలె వారు, “అబహమునెమాబుబబ్”, ఇజి వెహార్ . 40 “మీరు
అబాహము కొడొఃర్ ఇహిఙ, మీరు అబాహము కితి పణిఙ్ నె కితిదెర్ 
మరి. దేవుణు బాణిఙ్ నాను వెహికెఙె మిఙి వెహెఙ్ నాను ఎసెఙ్ బా
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సుడ్ఃత. గాని మీరు నఙి సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్. అబాహము యా
లెకెండ్ ఇనికబా కిఎన్. 41మీ బుబబ్ కిజినికెఙె మీరు బా కిజినిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ . అయావలె వారు, “మాపు అపొప్సి వెట పుటిత్కాపె.
దేవుణు ఒరెండె మా బుబబ్”, ఇహార్ . 42 అందెఙె యేసు వరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్  : “దేవుణునె మీ బుబబ్ ఇహిఙ, మీరు నఙి పేమిసిత్దెర్ 
మరి. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను దేవుణు బాణిఙ్ వాత. నాను యేలు
ఇబెబ్ మనన్. నాను నా సొంత ఇసట్మ్ దాన్ రెఏత. గాని వాండు
నఙి పోకాన్. 43 ఎందానిఙ్ నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ మీరు అరద్ం
కిఇదెర్ ? ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వెండెఙ్ మీరు
కెఇదెర్. 44మీ బుబబ్ సయ్ తానె. మీరు వనిన్ కొడొఃర్. మీరు వనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతికెఙ్ కిదెఙ్ కోరిజినిదెర్. మొదొహన్ అసి వాండు సపిన్కాన్.
వాండు నిజమాతి బాడిఃదు నిల్ ఏన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ లొఇ
నిజమాతికెఙ్ సిలుల్ . వాండుఅబదద్ం వరిగ్నివలె,వనిన్సొంతబుదిద్దాఙె
వరిగ్జినాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు అబదద్ం వరిగ్నికాన్. అబదద్ం
వరిగ్ని వరి అపొసి. 45 గాని నాను దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
వెహిస్న. అందెఙెమీరు నఙి నెస్ ఇదెర్. 46మీలొఇ ఎయెన్ బానాను
తపు కితికాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ అట్ నాండా? నాను నిజమాతికెఙ్ 
వెహిఙ, ఎందానిఙ్ మీరు నఙి నమిఇదెర్. 47దేవుణు కొడొఃర్ ఆతికార్ 
వనిన్ మాటెఙ్ వెనార్. మీరు దేవుణు కొడొఃర్ ఆఇదెర్. అందెఙె నా
మాటెఙ్ వెన్ ఇదెర్”.

48 నసిత్వలె యూదురు వనిన్ఙ్, “నీను సమరియదికి, నిఙి దెయం
అసాత్ ద్ ఇజి మాపు వెహిస్ని మాటదు తపు ఇనికబా మనాదా?”,
ఇహార్ . 49 నఙి దెయం అస్ ఏద్. నాను నా బుబెబ్ఙ్ గవ్ రం
సీజిన. గాని మీరు నఙి కరాయి ఇజినిదెర్. 50 నాను నా వందిఙ్ 
గవ్ రం అన్ పె ఆదెఙ్ సుడ్ఃఎ. గాని అయాకెఙ్ సుడ్ఃజినాన్ ఒరెన్ 
మనాన్. వాండె నా వందిఙ్ నాయమ్ దాన్ తీరుప్ సీజినికాన్. 51నా
మాటెఙవజ బతిక్నికాన్ ఎయెన్ బాసాఎన్, ఇజినాను నిజంమీ వెట
వెహిస్న”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 52 అయావలె యూదురు, “ఏలు
మాపునెసాన్ప్ నీను దెయం అసిత్కి ఇజి. అబాహముసాతాన్. అయా
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లెకెండ్ పవకరుబా సాతార్. గాని నీను వెహిస్ని, ‘నా మాటెఙ వజ
బతిక్జినికాన్ ఎయెన్ బాసాఏన్ ’, ఇజి.

53 నీను మా బుబబ్ ఆతి అబాహము ఇంక పెరికిదా? వాండు
సాతాన్. అయాలెకెండ్ పవకరు బాసాతార్. నీను ఎయెన్ ఇజి నీను
ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వెహార్ .

54 అందెఙె యేసు, “నానె నఙి పొగ్ డిఃతిఙ దనిఙ్ విలువ సిలెల్ద్ .
గాని నఙి పొగ్ డిఃనికాన్ నా బుబబ్నె. వనిన్ఙె మీరు, మాదేవుణు ఇజి
వెహిస్నిదెర్. 55మీరు వనిన్ఙ్ నెస్ ఇదెర్. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్.
నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహిఙ,మీలెకెండ్ ఒరెన్ అబదద్ం వరిగ్నికాన్ 
ఆత మరి. గాని నాను వనిన్ఙ్ నెసన్. వనిన్మాటెఙ వజ బతిక్జిన.
56మీ బుబాబ్తి అబాహము, నాను వాని దినం సుడ్ఃదెఙ్ అటన్ ఇజి
సర్ ద ఆతాన్. వాండు అయాదినం సుడ్ఃతాండె సర్ ద ఆతాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 57నిఙి ఏలుయాబయ్ పంటెఙ్ బా సిలుల్ . నీను అబహముఙ్ 
సుడ్ఃతిదా?”, ఇజి యూదురు వనిన్ఙ్ వెహార్ . 58 అందెఙె యేసు,
“అబాహము పుట్ ఏండ ముఙాలె నాను మనన్ ఇజి నిజం మీ వెట
వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 59యాక వెహిఙ్, వారు వనిన్ఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ 
పణుకు పెహర్. గానివాండు డాఃఙితాండె గుడిఃదాన్ సొహాన్ .

9
పుటిత్వలెహన్ అసి గుడిడ్ ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసుసొనిస్మహివలె,పుటిత్బాణిఙ్ అసి గుడిడ్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. 2 నసిత్వలె వనిన్సిసూర్ వనిన్ఙ్, “బోదకినికి, ఎయెర్ 
పాపం కితిఙ్ వీండు గుడిడ్దాన్ పుటాత్ న్ ? వీండునా వినిన్ అయ్ సి
అపొప్సిర్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3 అందెఙె యేసు, “వీండు
పాపం కితిఙ్ ఆఏద్, వినిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ పాపం కితిఙ్ ఆఏద్.
గాని దేవుణు ఒరెండె కిదెఙ్ అటిన్ పణి వినిలొఇ సుడ్ఃదెఙె వీండు
గుడిడ్ ఆతాండె పుటాత్ న్. 4 వేడె మనివలె, మాటు నఙి పోకివనిన్
పణి కిదెఙ్ వలె. సీకట్ బేగి ఆనాద్. అయావలె ఎయెర్ బా
ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఏర్. 5 నాను యా లోకమ్ దు మనివలె, యా
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లోకమ్ దివరిఙ్ జాయ్ లెకెండ్ మన”, ఇజి వెహాన్ . 6వెహాండె, వాండు
బూమిదు పూసాత్ న్. వనిన్ పూసవలిదాన్ కండెక్ బుర్ ద కితాండె,
అయా బురద్ గుడిః వనిన్ కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. 7 రాసాత్ ండె,
“నీను సొనిస్ సిలొయొము ఇనిన్ గుమిమ్దు కణుకు నొరె ఆఅ”, ఇజి
వెహాన్ . (సిలొయొము ఇనిన్ మాటదిఙ్ పోకికాన్ ఇజినె అరద్ం)
వాండు సొహాండె నొరె ఆతాన్. వనిన్ కణుకు నెగెణ్ ఆతె. వాండు
మర్ జి వాతాన్. 8అయావలె వనిన్ పడఃకాదికార్ ని వాండు ముఙాలె
లొస్ పానిక సుడిఃతి మహికార్ వెన్ బాతార్, “వీండు అబెబ్ బసి లొసి
మహికాన్ గదె”, ఇజి. 9 సెగొండార్, “వీండె”, ఇజి. మరి సెగొండార్,
“సిలె, వినిలెకెండ్ మనిన్ మరి ఒరెనె”, ఇహార్ . గాని వాండు, “నానె
లొస్ పాజిమహికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 10అయావలె వారు, “నీ కణుకు
ఎలాగ రెకె ఆతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 11అందెఙెవాండు, “యేసు ఇజి
కూకిన్ ఒరెన్ బుర్ ద కితాండె నా కణకెఙ ముసుక్ రాసాత్ న్. సిలొయము
ఇనిన్ గుమిమ్దు సొనిస్ నొరె ఆఅ, ఇహాన్ . అందెఙె నాను సొనిస్ నొరె
ఆతిత్ఙ్ నాను సుడ్ఃదెఙ్ అటత్”, ఇహాన్ . 12 “ఎంబె మనాన్ అయా
వాండు”, ఇజి వారు వెన్ బాతార్. “ఏమొ నాను నెస్ ఏ”, ఇహాన్ 
వాండు. 13ముఙాలగుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ వారుపరిసయ్ రుఙుడగు
తతాత్ ర్. 14ఉండివిసాంతినాండిఙె,యేసు బురద్ కితాండెఅయావనిన్
కణుకు నెగెణ్ కితాత్ న్. 15 పరిసయ్ రు బా నీను ఎలాగ బేసెత్ఙ్ అటిత్
ఇజి వెన్ బాతార్. వాండు, “అయావాండు నా కణుకు ముసుక్ బురద్
రాసాత్ న్. నాను నొర్ బాత. ఏలు నాను బేసిన”, ఇహాన్ . 16 అందెఙె
సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “యావాండు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఎన్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, విసాంతిదినమ్ దు అహ కిజి వాండు రూలుఙ్ 
తపిస్నాన్”, ఇహార్ . గాని మరి సెగొండార్, “ఒరెన్ పాపం కిజినికాన్ 
ఎలాగ నిసొ బమామ్ని పణిఙ్ కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇహార్ . ఆహె వారు
కేటెఙ్ ఆతార్. 17అందెఙె పరిసయ్ రు మరి అయా గుడిఃదాన్ మహి
వనిన్ఙ్, “వాండు నీ కణుకునె రేకాన్. అందెఙె నీను వనిన్ వందిఙ్ 
ఇనిన్క వెహిస్ని”, ఇజి వెన్ బాతార్. దనిఙ్ వాండు, “వాండు ఒరెన్ 
పవక”, ఇహాన్ . 18యాయూదురు అదికారిఙు, వీండు గుడిఃదాన్ 
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మహాన్ . వీండు ఏలు రెకె ఆతండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్.
అందెఙె వారు వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ రపిసాత్ ర్. 19 రపిసాత్ రె
వరిఙ్, “వీండు మీ మరీన్ నా? వీండునా గుడిదాన్ పుటాత్ న్ ఇజి మీరు
వెహిస్నిదెర్. అహిఙ, ఏలు వాండు ఎలాగ బేసినాన్ ?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెన్ బాతార్. అహ వెన్ బానిదాక,వాండు గుడిదాన్ మహాన్ . వాండు
నెగెణ్ ఆతాండె బేసినాన్ ఇజి నమిమ్ఏతార్.

20 వనిన్ అయిసి అపొప్సిర్ వెహార్ , “వీండు మా మరిన్, ఇజి
మాపు నెసాన్ప్. వీండు గుడిః దాన్ పుటాత్ న్ ఇజి బా నెసాన్ప్. 21గాని
ఏలువాండు ఎలాగబేసినాన్ ఎయెన్ వనిన్ కణుకు రెకాన్ ఇనిన్కమాపు
నెస్ ఎప్. వాండు బుదిద్ వాతికాన్ గదె. వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు. వాండు
వనిన్ఙ్ జరిగ్తిక వెహన్న్”, ఇజి వెహార్ . 22 వనిన్ అయిసి అపొసిర్ 
ఆహె వెహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు యూదురి అదికారిఙ తియెల్ 
ఆతార్. యాయూదురు ఉండి తిరుమానం కిత మహార్ . ఎయెన్ బా
యేసు కీసుత్ ఇజి ఒపుప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ యుదురి మీటిఙ్ ఇండొదాన్ వెలిల్
కిదెఙ్ ఇజి. 23 అందెఙె వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్, వాండు బుదిద్
వాతికాన్ గదె, వనిన్ఙ్ వెన్ బాదు”, ఇజి వెహార్ . 24అందెఙెయూదురు
అతికారిఙు మరిబా గుడిదాన్ మహి వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ర్. కూక్ పిసాత్ రె,
“నీను దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వెహ్ అ. నిఙి నెగెణ్ కితాన్ ఇజి నీను
వెహిస్నియావాండు పాపం కిజినికాన్ ఇజిమాపు నెసినాప్”, ఇహార్ .
25 నసిత్వలె వాండు, “వాండు పాపం కిజినికానొ సిలెనొ ఇజి నాను
నెస్ ఏ. ఉండి నాను నెసన్. నాను గుడిఃదాన్ మహ. ఏలు నాను
బేసిన”, ఇజి వెహాన్ . 26వారు వనిన్ఙ్, “వాండు నిఙి ఇనిక కితాత్ న్ ?
వాండు ఎలాగ నీ కణుకు రెకాన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 27 అందెఙె
వాండు, నాను ముఙాలె మిఙి వెహ మన. గాని మీరు విన్ ఇదెర్.
ఎందానిఙ్ మీరు మరిబా విండెఙ్ ? మీరుబా వనిన్ సిసూర్ ఆదెఙ్ 
కోరిజినిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 28 “నీను బా వనిన్ సిసూనె. మాపు
మోసెసిసూర్ ఙ. 29దేవుణుమోసెవెటవరిగ్తాన్ ఇజిమాపునెసినాప్.
గాని అయా వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి మాపు నెస్ ఏప్”, ఇజి వారు
వనిన్ఙ్ నండొ దూసిసాత్ ర్. 30 అందెఙె వాండు ఈహ వెహాన్ , “అబబ్
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గొపప్ పణి యాక! వాండు ఎమేణికాన్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెర్ గాని
వాండు నా కణుకు రెకాన్. 31 దేవుణు పాపం కినివరిమొరొ విన్ ఏన్ 
ఇజి మాటు నెసాన్ట్. వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతి
పణిఙ్ కిని వరి మొరొ వాండు వినాన్. 32 యాయ పొటలొఇహనె
గుడిదాన్ మహివనిన్ కణుకు ఎయెన్ బాఎసెఙ్ బారెకిక విన్ ఏర్. 33నా
కణుకు రేకి యా వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాతికాన్ ఆఏన్ ఇహిఙ నఙి
నెగెణ్ కిదెఙ్ అట్ ఏతాన్ మరి”. 34 దనిన్ఙ్ వారు, “నీను పాపమ్ దానె
పుటిత్కి. ఏలు మఙి నెస్ పిసెత్ఙ్ వాజినిదా?”, ఇజి వెహరె వనిన్ఙ్ వెలిల్
కితార్.

35 అయా గుడిడ్దాన్ మహివనిన్ఙ్ పరిసయ్ రు వెలిల్ కితాత్ ర్ ఇజి
యేసు విహన్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివెలె, “నీను లోకు మరిసిఙ్ 
నమిజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 36 వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “బాబు
నాను వనిన్ఙ్ నమిదెఙ్ వాండు ఎయెన్ ఇజి నఙి వెహ్ అ”, ఇహాన్ .
37 అయావలె ఏలు, “నీను యేలు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతి మనిన్. వాండె
నీ వెట వరిగ్జినికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 38 నసిత్వలె వాండు, “పబువా,
నానునిఙినమిజిన”,ఇహండెయేసుపాదమ్ కాఙ్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసాత్ న్. 39 అందెఙె యేసు, “నాను లోకురిఙ్ కేట కిదెఙె వాత
మన. గుడివారు బేసెత్ఙ్ బేసిన్కార్ గుడిః ఆదెఙ్ నాను వాత మన”,
ఇహాన్ . 40 నసిత్వలె వనిన్డగు నిహి మహి సెగొండార్ పరిసయ్ రు
వాండు వెహిస్నిక విహర్. విహరె, “ఇనిక? మాపుబా గుడిదికాపా?”,
ఇజి వెన్ బాతార్. 41 అందెఙె యేసు, “మీరు గుడిఃదికిదెర్ ఇహిఙ,
దేవుణుమీపాపమ్ కు లెకక్ కిఏతాన్ మరి. గాని ‘మాపుసుడ్ఃజినాప్ ’
ఇజిమీరు వెహిస్నిదెర్. అందెఙెమీలొఇపాపమ్ కు నిహెమనె”, ఇజి
వెహాన్ .

10
1 “గొరెఙ సాలదు, సరిదాన్ డుగ్ ఏండ, ఆఇ సరిదాన్ డుగిన్కాన్ 

డొఙారి కఙరి ఆత మనాన్. 2 గాని సరిదాన్ డుగిన్కాన్ గొరెఙ్ 
గవుడుఃయెన్. 3 సాలదిఙ్ రెయ్ క కాప్ కినికాన్, వనిన్వందిఙ్ సేహెల్
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రేనాన్. గొరెఙ్ వనిన్కంటం వెనెన్. వాండు వనిన్సొంత గొరెఙ పేరు అసి
కూకిస్ వనాక్ఙ్ వెలిల్ సోపాన్న్. 4 వనిన్ సొంతవనకాఙ్ విజు వెలిల్ సోపిత్
వెనుక, గొరెఙ ముఙాల వాండు నడిఃనాన్. గొరెఙ్ వనిన్ కంటం నెసెన్.
అందెఙె అవి వనిన్వెట సొనె. 5గాని నెస్ ఇవనిన్ కంటం అవి నెస్ ఉ.
అందెఙె వనిన్వెట సొన్ ఏండ, అవి వనిన్బాణిఙ్ ఉహ్ కెన్, ఇజి నాను
నిజంమీవెట వెహిస్న. 6యేసు అబెబ్ నిహిమహివరిఙ్ కతవజయాక
నెస్ పిసాత్ న్. గానివారు వాండు వెహిస్నిదనిఙ్ అర్ దం కిఏతార్.

7 అందెఙె వాండు మరి వరివెట ఈహ వెహాన్  : “నాను నిజం
మీవెటవెహిస్న,నానెగొరెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. 8నాముఙాలవాతికార్ 
విజెరెబా డొఙారి కఙరి ఆత మనార్. గాని గొరెఙ్ వరిఙ్ విన్ ఉతె.
9నాను దేవుణుడగు సొండెఙ్ సరిలెకెండ్ మనన్. నా వెట డుఃగిన్కాన్ 
ఎయెన్ బా నెగెండ మంజినాన్. వాండు లొఇ సొనిస్ వెలిల్ వాజి మేత
మేజి మంజినాన్. 10 డొఙారి డొఙ కిదెఙ్ నొ, సపెత్ఙ్ నొ పాడు కిదెఙ్ నొ
వానాన్. మరి ఇనిన్దనిఙ్ బారెఏన్. నాను నఙి వెనివరిఙ్ దేవుణువెట
ఎలాకాలం బతిక్ని బతుక్ సీని వందిఙె వాత మనన్. అయాక పూరి
సీని వందిఙె వాత మన్. 11 నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుయెన్. నెగిగ్
గవుడుయెన్ గొరెఙ వందిఙ్ వనిన్ పాణం సీనాన్. 12 జీతం వందిఙ్ 
గొరెఙ్ అడిజినికాన్ గవుడుయెన్ ఆఏన్. అకెక్ఙ్ వనిన్ సొంతగొరెఙ్ 
ఆఉ.అందెఙె దుమాల్ గొండి వాజినిక సుడ్ఃజి గొరెఙడిఃసి ఉహ్ కాన్న్.
అయావలె దుమాల్ గొండి వనాక్ఙ్ అసి సెదిసాన్ద్. 13వాండు జీతం
వందిఙ్ అడిజినాన్. గొరెఙ ముసుక్ వనిన్ఙ్ బాజిత సిలెల్ద్ . అందెఙె
వాండు డిఃసన్ ఉహ్ కాన్న్.

14-15 నాను గొరెఙ నెగిగ్ గవుడుఃయెన్. బుబబ్ నఙి ఎలాగ
నెసినాండొ, నాను బుబెబ్ఙ్ ఎలాగ నెసినానొ, అయావజ నాను గొరెఙ
నెసిన. నా గొరెఙ్ నఙి నెసినె. నాను గొరెఙవందిఙ్ నాపాణం సీజిన.
16యా మందదు మనికెఙ్ ఆఏండ, మరి సెగం గొరెఙ నఙి మనెన్.
వనాక్ఙ్ బానాను పేర్ జి తతెత్ఙ్ వెలె. అవి నా కంటం వినె. అయావలె
మంద ఉండె ఆనాద్. గవుడుఃయెన్ ఒరెన్ ఆనాన్. 17నాను మర్ జి
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బతిక్నివందిఙె,నాపాణం సీజిన. అందెఙెనాబుబబ్ నఙి పేమిసాన్న్.
18ఎయెన్ బానాపాణం నాబాణిఙ్ లాగ్ ఏన్. నాసొంత ఇసట్మ్ దానె
నా పాణం సీజిన. నాపాణం సీదెఙ్ నఙి అతికారం మనాద్. మర్ జి
లాగె ఆదెఙ్ బా నఙి అతికారం మనాద్. యాలెకెండ్ కిదెఙ్ ఇజినె నా
బుబబ్ నఙి ఆడ సితత్మనాన్”.

19వాండు వెహియామాటెఙవందిఙె, యూదురు లొఇ ఉండి ఇజి
గొడఃబ పుటాత్ ద్ 20 వరి లొఇ నండొండార్, “వీండు దెయం అసిత్కాన్,
వెరివాండు, వినిన్మాటఎందానిఙ్ వెంజినిదెర్”, ఇజి వెహార్ . 21మరి
సెగొండార్, “దెయం అసిత్కాన్ ఒరెన్ యాలెకెండ్ వరిగ్ఏన్. దెయం
గుడిఃదివరిఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ అటాన్దా?”, ఇజి వెహార్ .
యూదురుయేసుఙ్ నమిమ్ఏర్.

22 అయావలె పినిన్కాలం. యెరూసలెమ్ దు యూదురు
దేవుణుగుడిఃదు బసె ఆతి దినంవందిఙ్ ఎతుత్ కిని పండొయ్కిజినార్*.

23 నసిత్వలె యేసు, దేవుణుగుడిఃదు మనిన్ సొలొమోను అరుఙు
ఇజి కూకె ఆనిఅరుఙుదు బూలాజిమహాన్ . 24అయావలెయూదురు
వనిన్ సుటులం ఆతారె, “ఎసోడ్ రోసుక్ నీనుమఙిటెటాఙ్ వెహ్ ఏండ,
అనుమానమ్ కు ఇడ్ జిని? నీను కీసుత్ ఇహిఙ, మఙి తినాఙ్ వెహ్ అ”,
ఇహార్ . 25 అందెఙె యేసు, నాను మీవెట వెహ. గాని మీరు
నమిమ్ఇదెర్. నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నాను బమామ్ని పణిఙ్ కిజిన.
అయా పణిఙ్ నావందిఙ్ సాసి వెహిస్నె. 26గాని మీరు నమిమ్ఇదెర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు నా గొరెఙ్ ఆఇదెర్. 27 నా గొరెఙ్ నా
కంటం వెంజినె. నాను వనాక్ఙ్ నెసిన. అవి నావెట వాజినె.
28 నాను వనాక్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్జిని బతుక్ సీజిన.
అవి ఎసెఙ్ బా నాసనం ఆఉ. వనాక్ఙ్ ఎయెన్ బా నా కీదాన్ ఒతెత్ఙ్ 
అట్ ఏన్. 29 వనకాఙ్ నఙి సితిత్ నా బుబబ్ విజెరిఙ్ ఇంక పెరికాన్.
అందెఙె ఎయెన్ బా వనకాఙ్ బుబబ్కీదాన్ డొఙ కిజి ఒతెత్ఙ్ అట్ ఏన్.

* 10:22 10:22యెరుసలెల్ం గుడిఃముఙాలనాసనం కితాత్ ర్ అయాకమరితొహరెగుడిఃదు
పారద్నం కిదెఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ మొదొల్ సాత్ ర్ . అయాకాలంఒడ్ఃబిజియూదురు కిని పండొయ్ నె
యాగుడిఃదు బసె ఆతి దినం వందిఙ్ ఎతుకిని పండొయ్ .
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30నానుని నా బుబబ్, ఉండె ఆతమనాప్”, ఇజి వెహాన్ . 31నసిత్వలె,
యూదురు వనిన్ఙ్ మరి డెఃయిదెఙ్ ఇజి పణుకు పెహర్. 32 గాని
యేసు వరిఙ్, “నా బుబబ్ సతుత్ దాన్ నండొ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజి
మిఙి తోరిసత్ మనన్. వనకలొఇ ఎమేణి పణి వందిఙ్ నఙి మీరు
పణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినిదెర్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 33అందెఙె యూదురు,
“మాపుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయిజినిక నీను కితిత్ ఇని నెగిగ్ పణిఙవందిఙ్ 
ఆఏద్ . గాని నీను ఒరెన్ లోకుఆజి మంజి, నాను దేవుణు ఇజి వెహె
ఆజిదేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్వందిఙెమాపుపణుకుఙాణిఙ్ డెఃయినాప్”,
ఇజి వెహార్ .

34 అందెఙె వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణుఙు’
ఇజి దేవుణునె వెహాన్ †, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ గదె?
35 దేవుణు మాటదు వెహిస్నికెఙ్ ఎసెఙ్ బా తప్ ఉ. దేవుణు మాట
సితిత్ లోకురిఙ్,  ‘దేవుణుఙు’, ఇజి దేవుణు కూకిస్నాన్. 36 బుబాబ్తి
దేవుణునె నఙి వనిన్ వందిఙ్ కేట కితాండె యా లోకమ్ దు పోకాన్.
అహిఙ, ‘నానె దేవుణుమరిసి’ ఇజి నాను వెహిన్వలె దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసాన్న్ ఇజి మీరు ఎలాగ వెహిస్నిదెర్. 37నాను నా బుబబ్ వెహి
పణికిఏండ మహిఙ, నఙి నమిమ్మాట్. 38 గాని నాను కితిత్ అయా
పణిఙ నమిమ్దు. నఙి నమ్ ఇఙ్ బాఅయాపణిఙ నమిమ్దు. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, బుబబ్ నావెట కూడ్ఃజిమంజినాన్. నాను బుబబ్వెట కూడ్ఃజి
మంజిన,ఇజిమీరునెసిఅరద్ం కిజిమండెఙ్”. 39యాకెఙ్ విహరె,మరి
వారు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. గానివాండు వరి కీదాన్ తపెఆతాండె
సొహాన్ .

40వాండుయొరాద్ ను గడడ్ అతాహ పడఃకాద్ మనిన్ ఉండిబాడిఃదు
మరిబా సొహాన్ . బానె యోహాను బాపిత్సం సీజి మహాన్ . వాండు
బాన్ మహాన్ . 41 నండొడార్ వనిన్డగు వాతార్. వారు, “యోహాను
ఇని బమామ్ని పణిబాన్ కిఏతాన్. గాని విని వందిఙ్ యొహాను
వెహి సఙతిఙ్ విజు నిజమ్ నె”, ఇజి వెహార్ . 42 అబెబ్ నండొడార్ 
యేసుముసుక్ నమకం ఇడాత్ ర్.
† 10:34 10:34 కీరన 82:6.
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11
సాతిలాజరుఙ్ నికిస్నాన్ 

1-3 బెతానియ ఇనిన్ నాటొ లాజరు ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మనాన్. వనిన్
బీబిక్ నె మార మరియ ఇనికెఙ్. యామరియనెయేసు పాదమ్ కాఙ్ 
అతరు ఇనిన్ వాసన నూనె వాకాదె, దనిన్కొపప్దాన్ తెల్ తాద్. ఉండి
నాండిఙ్ లాజరుఙ్ జబుబ్ వాతాద్. నీర్ సం లావు ఆతిఙ్, వనిన్
బీబ్ సిక్ యేసుడగు కబు పోకె, ‘పబువా, నీను లావు పేమ కిజిని
నీకూలాయెన్ నీరసం ఆత మనాన్ ’, ఇజి. 4 యేసు యా కబు
విహండె, “వాండు సాఏన్. సానివందిఙ్ వాతిక ఆఏద్ యానీర్ సం.
గాని దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, దినిన్దటాన్ దేవుణు మరిసి గొపప్పెరికాన్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్”,
ఇజి వెహాన్ . 5 యేసు మారెఙ్, దనిన్తఙిసి మరియెఙ్, లాజరుఙ్ 
లావు పేమిసాత్ న్. 6 గాని లాజరు నీర్ సం లావు ఆతాన్ ఇజి కబు
విహిఙ్ బా వాండు బేగి సొన్ ఏతాన్. వాండు మహి బాన్ మరి రుండి
రోసుక్బా మహాన్ . 7 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ, “రదు, మాటు
యూదయ దేసమ్ దు మర్ జి సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . 8 అయావలె
వారు, “బోదకినికి,యూదురు నిఙి పణకాణిఙ్ డెఃయ్ దెఙ్ సెగం రోసుక్
ముఙాలెసుడ్ఃతార్  గదె. మరిబానీనుఅబెబ్సొండెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”,
ఇహార్ . 9 అందెఙె యేసు, “వేడకాఙ్ పనెన్ండు గంటెఙ్ మనె. సిలె?
అందెఙెఒరెన్ వేడెబూలాతిఙ,వాండుతొరొఇడ్ఃజిఅర్ న్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండుయా లోకమ్ ది జాయి సుడ్ఃజినాన్. 10గాని వాండు
రెయితు బూలాతిఙ, వాండు తొరొ ఇడ్ఃజి అరాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వనిన్ లొఇ జాయి సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 11 యాక వెహండె, మరి
సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మా కూలాయెన్ ఆతి లాజరు నిదకిజినాన్.
వనిన్ఙ్ నికెఙ్ నానుబాన్ సొనిస్న. 12వనిన్సిసూరు, “పబువా,వాండు
నిదకిజినాన్ ఇహిఙ, వాండు నెగెణ్ ఆనాన్ లె”, ఇహార్ . 13లాజరు
సాత మనాన్ ఇజి యేసు వెహాన్ . గాని వనిన్సిసూర్ మాముల్ 
నిదవందిఙె వాండు వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడిఃబితార్. 14-15 అందెఙె
వాండు వరిఙ్ తినాఙ్ వెహాన్ , “లాజరు సాతాన్. అయావలె నాను
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వనిన్వెటమన్ ఏత. అందెఙెనానుమీ వందిఙ్ సరద్ ఆజిన. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు నఙి నమిమ్నిదెరెల్. అందెఙె రదు, వనిన్ బాన్ సొనాట్”,
ఇజి వెహాన్ . 16 నసిత్వలె దిదుము ఇజి కూకె ఆని తోమా మహి
సిసూరిఙ్, “రదు మాటు బా సొనాట్. వనిన్వెట సాదెఙ్ సొనాట్”,
ఇహాన్ .

17యేసు వాతివలె, లాజరుఙ్ సమాది కిజి నాలిగ్ దినమ్ కు ఆతె
ఇజినెసాత్ న్. 18-19బెతానియయెరూసలెమ్ దాన్ ఎంజుఇంసుమింసు
రుండి మయ్ లుఙ్ దూరం మనెన్. నండొండార్ మారెఙ్ మరియెఙ్ 
ఓదిసెత్ఙ్ వాత మహార్ . వరి తంబెరిస్ సాతి వందిఙ్, వారు ఓదిసెత్ఙ్ 
వాతార్. 20యేసువాజినాన్ ఇజి వెహి మాట విహదె, మార ఎదు
సొహద్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అది సొహద్. గాని మరియ ఇండొ బసత్
మహాద్ . 21నసిత్వలెమారయేసుఙ్, “పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక
ఇహిఙ,నాతంబెరిసాఎతాన్ మరి. 22గానిఏలుబానీను దేవుణుదిఙ్ 
ఇనిక లొసిత్ఙ్ బా వాండు నిఙి సీనాన్ ఇజి నాను నెసన్”, ఇజి వెహాద్ .
23 అందెఙె యేసు, “నీ తంబెరిస్ మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
24 అయావలె అది, “యా లోకమ్ దిఙ్ కడఃవెరి దినమ్ దు, వాండు
మరి బతిక్నాన్ లె ఇజి నాను నెసన్”, ఇహాద్ . 25-26 అందెఙె యేసు
దనిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నానె సాతి వరిఙ్ నికిన్కాన్. వరిఙ్ మరి
బతుక్ సీనికాన్ నానె. నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బావాండు సాతిఙ్ బా
మరి బతిక్నాన్. నఙి నమిమ్జి బతిక్జిని ఎయెన్ బా ఎసెఙ్ బాసాఏన్.
నీను యాకెఙ్ నమిజినిదా?”. 27 అయావలె అది, “ఒఒ, నాను
నమిజిన, నీనె దేవుణు మరిసి ఆతి కీసుత్ ఇజి. నీనెయా లోకమ్ దు
వాదెఙ్ మనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు వెహికి”, ఇజి వెహాద్ .

28 యాకెఙ్ వెహదె, అది మర్ జి సొహదె, దనిన్తఙి
మరియెఙ్ కూకాదె, “బోదిసిన్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్. నిఙి కూకిస్నాన్”,
ఇజి గిబిబ్ డగు వెహాద్ . 29 మరియ యాక విహిఙ్, అది గజిబిజి
నిఙితాదె, వనిన్ డగు సొహద్. 30 అయావలె యేసు ఇంక ఆ నాటొ
రెఎండె. మార వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆతిత్ బాడిఃద్ నె మహాన్ . 31మారెఙ్ 
ఓదరిసిదనివెటఇండొమహియూదురుఅదిగజిబిజినిఙ్ జిసొనిస్నిక
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సుడ్ఃతివలె, అది అడఃబదెఙ్ దూకిదు సొనిస్నాన్ సు ఇజి దనిన్వెనుక
సొహార్ .

32 యేసు మనిన్ బాడిఃదు మరియ వాతాదె, వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాదె,
వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ అరాద్. అరాదె, “పబువా, నీను ఇబెబ్ మంజినిక
ఇహిఙ, నా తంబెరి సాఎతాన్ మరి”, ఇహాద్ . 33 అది అడఃబాజినిక
యేసు సుడ్ఃతాన్. దని వెట వాతి యూదురు బా అడఃబాజినిక
సుడ్ఃతాన్. అయావలె వాండు మనుస్దు బాద ఆతాండె మొకొం
డిఃపాత్ న్. 34 “వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
“వాజి సుడ్ఃఅ పబువా”, ఇహార్ వారు. 35 యేసు కనీర్ డిఃపాత్ న్ 
36అయావలెయూదురు, “సుడ్ఃదు వాండు ఎసొ వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్”,
ఇజి వెహార్ . 37 గాని వరి లొఇ సెగొండార్, “వీండు గుడిః వరిఙ్ 
నెగెణ్ కితాన్. మరి ఎందనిఙ్ లాజరు సాఏండ కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి
వరిగ్తార్. 38అయావలెయేసు నండొబాదఆతాండె దూకిదు వాతాన్.
అయాకఉండిసాలం. దనిన్ముఙాలఉండి పెరి పణుకు ఇడత్ మహార్ .
39యేసు, “అయాపణుకు లాగ్ దు”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలెసాతివనిన్
బీబ్ సి మార వనిన్ఙ్, “పబువా, వినిఙ్ ముసి నాలిగ్ రోసుక్ ఆజినాద్.
అందెఙె గొపప్ కంపు ఏలు మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాద్  40 అందెఙె
యేసు దనిఙ్, “నీను నమిమ్తిఙ, దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను
సూణిలె ఇజి నాను నిఙి వెహ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 41 అందెఙె
వారు పణుకు లాగితార్. యేసు కణుకు ముసుక్ బసాత్ ండె, “ఓ బా
నీను నా పారద్నం వెంజినిఙ్ నిఙి వందనమ్ కు. 42 నీను ఎసిత్వలె బా
నఙి వెంజినిలె ఇజి నాను నెసన్. గాని ఇబెబ్ నిలిస్ మంజిని యా
లోకుర్ వందిఙ్ నాను నిఙి వందనమ్ కు వెహమన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
నీనె నఙి పోకి మనిన్కాన్ ఇజి వారు నమిదెఙ్”, ఇజి పారద్నం కితాన్.
43పారద్నం కితాండె, వాండు, “లాజరు వెలిల్ రఅ”, ఇజి డేలిస్ డటం
వెహాన్ . 44 అయావలె లాజరు వెలిల్ వాతాన్. వనిన్ కికు కాలుక్
పాతెఙాణిఙ్ సుటిసత్ మహార్ . వనిన్ మొకొం రూమాల్ దాన్ తొహ్క్ త
మహాద్ . యేసు వరిఙ్, “వనిన్ఙ్ సుటిసిత్ మనిన్కెఙ్ లాగ్ దు. వనిన్ఙ్ 
నడిఃనిలెకెండ్ కిదు”, ఇహాన్ .
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యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినార్ 
45అందెఙెమరియెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వాతియూదురులొఇనండొండార్,

యేసు కితిక సుడ్ఃతారె, వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇటాత్ ర్. 46గాని వరి
లొఇసెగొండార్ పరిసయురుఙ డగుసొనిస్,యేసు కితిక వరిఙ్ వెహార్ .
47 నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙు నీ పరిసయురు, పెదద్ల్ ఙ కూక్ పిసాత్ రె,
“వాండు గొపప్ బమమ్ ఆని పణిఙ్ కిజినాన్ ? అందెఙె మాటు ఇనిన్క
కిదెఙ్ ? 48మాటు వనిన్ఙ్ యాలెకెండ్ పణి కిదెఙ్ సరి సితిఙ, లోకుర్ 
విజెరె వనిన్ఙ్ నమినార్. రోమాదికార్ వానారె, మాగుడిః, యూదురు
ఆతిమఙి విజునాసనం కినార్”, ఇజి వరిగ్తార్.

49-50నసిత్వలె వరి లొఇ కయపా ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు
అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి. వాండు వరిఙ్,
“మీరు ఇనికబా నెస్ ఇతిదెర్. రోమాదికార్ మాగుడిః,యూదురు ఆతి
మఙి పూరి నాసనం కినిదని ముసుక్ లోకుర్ వందిఙ్ ఒరెన్ వాండు
సానికాదెమిఙి నెగెద్ ఇజిమీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇహాన్ .

51-52వాండు వెహిస్ని దని అరద్ం వాండె నెస్ ఎతాన్. గాని వాండు
ఆ ఏంటు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి. అందెఙె యేసు
యూదురు వందిఙ్ సానాన్ లె ఇజి,యూదురు వందిఙెఆఏండ, సెదితి
మనిన్ దేవుణు కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపిస్ తసి వరిఙ్ ఉండె లోకుర్ కిదెఙ్.
దినివందిఙ్ యేసు సానాన్ లె ఇజి వాండు ఎతు కిజి జర్ గ్ ఇ ముఙాలె
వెహాన్ . 53అందెఙె అయానాండిఙ్ అసి వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ వారు సుడ్ఃజి
మహార్ . 54అందెఙెయేసు విజెరె వనిన్ఙ్ నెసిన్లెకెండ్ బూలాఎతాన్.
గాని వాండు ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిః డగు మనిన్ ఉండి పాంతమ్ దు
సొహాన్ . అయాపాంతమ్ దు మనిన్ ఎపయెం ఇనిన్ ఉండి పటన్మ్ దు
వనిన్ సిసూర్ వెటవాండుమహాన్ .

55యూదురి పసక్పండొయ్డగువాతివలె,నండొపాంతమ్ కాణిఙ్ 
నండొండార్ యెరూసలెమ్ దు సొహార్ . పండొయ్ ముఙాల విజెరె
సుబబ్రం మనిక ఉండి ఆసారం. అందెఙె, వారు సుబబ్రం
మనిన్వందిఙ్ వారు యెరూసలెమ్ దు వాతార్. 56 వారు యేసుఙ్ 
రెబాజినె మహార్ . వారు దేవుణు గుడిః అరుఙుదు నిహి మహివలె,
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ఒరెన్ వెట ఒరెన్, “ఇనిన్క ఒడ్ఃబిజిని? వాండు పండొయ్ దిఙ్ 
వానాండా, సిలెనా?”, ఇజి వరిగ్తార్. 57 గాని పెరి పుజెరిఙు ని
పరిసయురు ఉండి ఆడ సిత మనార్. ఎయెన్ బా యేసు ఎంబె
మనాన్ ఇజి నెసిత్ఙ, వాండు వరిఙ్ వెహెఙ్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ 
అరెసుట్ కిదెఙ్.

12
1 పసక్పండొయ్ మొదొల్ సెత్ఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అయావలె,

యేసు లాజరు మనిన్ బెతానియ ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ . యా
లాజరుఙ్ నెయేసుసావుదాన్ బతిక్సాత్ న్. 2అబెబ్ వారుయేసువందిఙ్ 
ఉండి వింతు తయార్ కితాత్ ర్. మారనె వింతుదు సవ్ దర్ ణి.
బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివరివెట లాజరుబా యేసువెట బసాత్ న్.
3 నసిత్వలె, మరియ ఉండి సీసాదు మనిన్ వాసన నూనె లాగితాదె,
యేసు పాదమ్ కాఙ్ వాకాదె దనికొపుదాన్ వనిన్ పాదమ్ కు తెలితాద్.
యావాసన నూనె, నండొ కరీద్ తిక. యాక జటమాంసి ఇని ఉండి
మొకదానె, తయార్ కితిక. అది వాసన నూనె వాకివెలె, అయా ఇలుల్
విజు నెగిగ్ వాసనందాన్ నిండితాద్.

4-5అయావలెవనిన్సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఆతిఇసక్రియొతుయూద,
“ఎందానిఙ్ యావాసనం నూనె మూండి వందెఙ్ వెండి రుపాయ్ ఙు
పొరిస్ అయా డబుబ్ బీదాతి వరిఙ్ సిఇతి?”, ఇజి వెహాన్ . యా
ఇసక్రియొతు యుదనె, వెనాక్ యేసుఙ్ యుదురి అదికారిఙ కీదు
ఒపజెపిన్కాన్. 6 ఏలు వాండు యా లెకెండ్ వెహిక, బీదాతివరిఙ్ 
నెగెండ సుడ్ఃజిన ఇజి ఆఏద్ గాని వాండు డొఙ వాండు. వరి
సేవపణి వందిఙ్ లోకుర్ సీజిని డబుబ్ ఇడిన్ సనిస్ వీండె అసత్ మనాన్.
వాండు వనాక్లొఇహాన్  వనిన్ సొంత కరుస్ వందిఙ్ డొఙ కిజి మహాన్ .
అందెఙె వాండు ఆహె వెహాన్ . 7 అందెఙె యేసు, “దనిఙ్ బాద
కిమాట్. నఙి సమాది కిని దినమ్ దాక అయాక దని బాన్ మనిన్ద్.
8 బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీ వెట మంజినార్. గాని నాను ఎలాకాలం
మీ వెట మన్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 9 అహిఙ, యూదుర్ ఙ లొఇ మంద
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లోకుర్, యేసు బెతానియదు మనాన్ ఇజి నెసాత్ రె అబె వాతార్.
వారు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజినె ఆఏండ, వాండు సావుదాన్ బతిక్సిత్
లాజరుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ బా వాతార్. 10-11 అందెఙె పెరి పుజెరిఙు,
లాజరుఙ్ బాసపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ఙ్ 
జరిగ్తి దనివందిఙ్ సుడ్ఃజి యూదురు నండొండార్, వరి పెదద్ల్ ఙ
డిఃసి యేసుముసుక్ నమకం ఇడ్ఃజి మహార్ . 12 మర్ సనాండిఙ్,
పసక్ పండొయ్ దిఙ్ యెరుసలెం పటన్మ్ దు వాతిమందలొకుర్ యేసు
యెరూసలెమ్ దువాజినాన్ ఇజివెహార్. 13అందెఙెవారుఈతమటెఙ్ 
అసాత్ రె, పటన్మ్ దాన్ వెలిల్ సొహార్ . వనిన్ఙ్ ఎదు సొనిస్, “ఓసనన్ పబు
సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినివనిన్ఙ్ పొగిడిఃపిద్. ఇసాయేలులోకురిఙ్ 
ఏలుబడిః కినిరాజుఙ్ పొగిడిఃపిద్”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహార్ .

14-15 “ఓ సియోను గాల్ సి*, తియెలామాట్. ఇవిలొన్ మీ రాజు
గాడఃదె పిలల్ ముసుక్ ఎక బసాత్ ండెవాజినాన్†”, ఇజిదేవుణుమాటదు
రాసిత్ మనిన్లెకెండె, యేసు ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ఃతాండె
దనిముసుక్ బసాత్ ండె వాజినాన్. 16 అయావలె వనిన్సిసూర్ యా
జరిగ్తి వనాక్ఙ్ అర్ దం కిఏతార్. గాని వెనుకయేసు సాజి, మరి
బతిక్జి,దేవుణుమంజినిబాడిఃదు వనిన్ వెటగొపప్జాయ్ దుమండెఙ్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ ఒతివెలెనె,యాజరిగ్తి సఙతిఙ్ వనిన్వందిఙ్ దేవుణు
మాటదు ముఙాలె రాసత్ మనాద్ ఇజి అయాక వనిన్ఙ్ జరిగ్తాద్ ఇజి
వారు అరద్ం కితార్. 17 అహిఙ, యేసు లాజరుఙ్ దూకిదాన్ కూకిస్
సావుదాన్ మరి బతిక్సిత్వలె వనిన్ వెట మహి లోకుర్ నె, లాజరుఙ్ 
జరిగ్తిక సాటిసినార్. 18 యా లోకుర్ వెహి మాట విహరె, మంద
లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సొన్ సినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు బమామ్తి
గొపప్ పణిఙ్ కితాత్ న్ ఇజి వెహార్. 19అయావలె పరిసయ్ రుఙు వరిఙ్ 
వారె, “ఇదిలో,నండొలోకుర్ వనిన్వెనాక్సొన్ సినార్. మాటుకిజినికెఙ్ 
ఇనికబా, వనిన్ వెటసొన్ ఎండ వరిఙ్ ఆప్ కిఉ”, ఇజి వరిగ్తార్.

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వరిగ్జినాన్ 

* 12:14-15 12:14-15జేకరి 9:9 † 12:14-15 12:14-15సియొనుగాల్ సి ఇజి
ఇబెబ్ వెహిస్నికయెరుసలెల్మ్ దుమనిన్ వరిఙె.
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20 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కినివలె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసెత్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు వాతి వరి లొఇ సెగొండార్ యూదురు
ఆఇకార్ మహార్ . 21 వారు గలీలయ పాంతమ్ ది బెత్ సయిద
పటన్మ్ ది పిలిపు డగు వాతారె, “బాబు మాపు యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 22పిలిపుఙ్ వెహిఙ్, వాండు ఆందెయెఙ్ 
వెహాన్  . వీరు రిఏర్ కూడిజ్ యేసుఙ్ వరి ఆస వెహార్ .

23-24 అందెఙె యేసు వరివెట ఈహ వెహిస్నాన్. “లోకు మరిసి
ఆతి నఙి దేవుణు వనిన్ వెట వనిన్జాయిదుమండెఙ్ వాండుమంజిని
బాడిఃదు ఒని దినమ్ కు డగు ఆతె మనె. నాను నిజం వెహిస్న ‘ఉండి
గోదము గిడ బూమిదు అరిస్ సాఎండ మహిఙ, అది అయ లెకెండ్ 
మంజినాద్. గానిఆగిడసాతిఙనండొ గిడెఙ్ ఆనె. 25ఎయెన్ బావనిన్
సొంత పాణమ్ దిఙ్ లావు పేమిసిత్ఙ, వాండు వనిన్ పాణం ఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్దు మన్ ఎండ అయాక పాడు కిజినాన్.
గానిఎయెన్ బాయాలోకమ్ దు బతిక్నివలె, వనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ 
లావుపేమిస్ ఏండమహిఙ,వాండుఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్ వందిఙ్ 
వనిన్ పాణం కాపాడిఃజినాన్. 26 ఎయెన్ బా నఙి సేవ కితిఙ, వాండు
నా సిసూ ఆదెఙ్ వలె. నాను ఎంబె మంజినానొ, అబె నఙి సేవ
కినికాన్ బామంజినాన్. నఙిసేవకినివనిన్ఙ్ నాబుబబ్గవ్ రంసీనాన్”.
27మరిబా వాండు వెహిస్నాన్, “ఏలు నా పాణం బాద ఆజిన. నాను
ఇనిన్క ఇండెఙ్ ? ఓ బా, నఙి వాని కసట్మ్ దాన్ నఙి తపిస్ అ, ఇజి
వెహెఙా? సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యా కసట్మ్ కు ఓరిసిన్ వందిఙె
నాను వాత మన. 28 ఓ బా, నీను గొపప్ పెరికి ఇజి లోకురిఙ్ తోరె
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె ఆగాసమ్ దాన్ ఉండి జాటు వాతాద్.
“నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను కితి పణిఙాణిఙ్ తోరెఆతమన. నీను
సాజిమరి బతిక్నివలె నాను మరి అయాక తోరె ఆన”, ఇజి జాటుదు
దేవుణు వరిగ్తాన్. 29 నసిత్వలె అబె నిహి మహి లోకుర్ అయాక
విహరె, అయా జాటు ఆగాసమ్ దు దీడిఃతిక ఇజి వెహార్ . గాని మరి
సెగొండార్, “దేవుణు మంజిని బాడిదాన్ దేవుణు దూత ఒరెన్ వనిన్
వెట వరిగ్తాన్”, ఇహార్ .
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30 అందెఙె యేసు, “ఏలు మీరు జాటుదాన్ విహి మాటెఙ్ నఙి
దేవుణుపోకాన్ ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ మీవందిఙెవాతె. నావందిఙ్ ఆఎద్.
31 ఇయేలె, దేవుణు యా లోకమ్ ది లోకురిఙ్ తీరుప్ సీని సమయం.
ఇయేలె లోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయానుఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ 
దేవుణు వెలిల్ నెకిన్ సమయం. 32నఙి బూమిముసుక్హాన్ సిలువాదు
ఎకిసిన్వలె, విజు దేసెమ్ కాణి లోకురిఙ్, నాను నా డగు తపిసాన్లె”,
ఇజివెహాన్ . 33వనిన్ఙ్ ఎలాగసపాన్ర్ లెఇజిలొకురిఙ్ తోరిసెత్ఙ్ వాండు
యామాటెఙ్ జరిగ్నిముఙాలె వెహాన్ .

34 అయావలె మంద లోకుర్ వనిన్ఙ్, “దేవుణు మాటదు మాపు
సద్ విజినాప్ గదె కీసుత్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్ లె ఇజి. మరి నీను ఎలాగ
వెహిస్ని,లోకు మరిసి ఆతి నిఙి సిలువాదు ఎకిసెత్ఙ్ వలె ఇజి. అహిఙ,
నీను వెహిస్నిలోకు మరిసి ఎలాగమరికాన్.

35 అందెఙె యేసు, “వాండె జాయి ఇజి వనిన్ వందిఙె వరిఙ్ 
ఈహ వెహిస్నాన్ : “జాయి ఆతి నాను మీ వెట సెగం కాలమ్ నె
మంజినలె. అందెఙె సీకట్ వాని ముఙాల, జాయ్ ఆతి నాను మనివలె
మీరు నఙి ఇసట్ం ఆని వజ నడిఃదు. సీకటుదు నడిఃనికాన్ వాండు
ఎంబెసొన్ సినాండొ ఇజివాండు నెస్ ఎన్. 36అందెఙెమీరు జాయ్ దు
బతిక్జిని నా కొడొఃర్ ఆదెఙ్, జాయిఆతినాను మీ వెటమనివలె నఙి
నమిమ్దు. వాండు యామాటెఙ్ వెహండె వరిబాణిఙ్ సొహాండె వరిఙ్ 
తోర్ ఏండ డాఙ్ జి మహాన్ . 37వాండు నిసొ గొపప్ బమామ్తి పణిఙ్ 
వరిఎదు కితిఙ్ బాయూదురు లొఇ నండొలోకుర్ వనిన్ఙ్ నమిఎతార్.
38 ‘పబువా మాపు వెహి మాటెఙ్ ఎయెర్ నమిమ్తార్ ? ఎయెరిఙ్ 
దేవుణు వనిన్సతుత్ తోరిసాత్ న్‡?’, ఇజి యెసయ పవక వెహి మాట
పూరిఆని వందిఙెవారు నమిమ్ఏతార్.

39-40 యెసయ పవక మరి ఈహ వెహ మనాన్, ‘వారు వరి
కణకాణిఙ్ తొఏండమండెఙ్ దేవుణు వరి కణుకు గుడిః కితాన్. వారు
వరిదాన్ అరద్ం కిఎండ మండెఙ్ దేవుణు వరి మనుస్సు గటి కితాన్.

‡ 12:38 12:38యెసయ 53:1
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వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వారునాడగురెఎండమండెఙ్ నానుఅయాలెకెండ్ 
కిత”, ఇజి. అందెఙె వారు యేసుఙ్ § నమిమ్దెఙ్ అట్ ఏండఆతార్.
41 యెసయ ఎందానిఙ్ యా లెకెండ్ వెహాన్  ఇహిఙ, యేసు గొపప్
పెరికాన్ ఇజి వాండు సుడ్ త మహాన్ . వాండు వెహి మాటెఙ్ యేసు
వందిఙె వెహిస్నె.

42 గాని యూదురు అదికారిఙలొఇ నండొండార్ యేసు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ ర్. గాని పరిసయ్ రు వరిఙ్ ఇనిన్క కినార్ ఇజి తియెల్ 
ఆజి వారు యేసుఙ్ నమిమ్జినాప్ ఇజి లోకుర్ ఎదు వెహ్ఎతార్.
వరిఙ్ యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ కినార్ ఇజి తియెల్ ఆతార్.
43 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు వరిఙ్ పొగిడిః దని ముసుక్
లోకుర్ వరిఙ్ పొగిడిఃదెఙ్ ఇజి నండొ కోరితార్.

44 మరి యేసు ఈహ డటం వెహిస్నాన్, “నా ముసుక్ నమకం
ఇడిత్కాన్ ఎయెన్ బా నఙినె ఆఎండ, నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా నమిజినాన్.
45 నఙి సుడ్ఃజినికాన్ ఎయెన్ బ నఙి పోకి వనిన్ఙ్ బా సుడ్ఃజినాన్.
46 నఙి నమిమ్నికాన్ ఎయెన్ బా సీకట్ దు బతిక్ఎండ మంజిని వందిఙ్ 
నానుజాయిలెకెండ్ లోకమ్ దు వాతమనన్.

47నామాటెఙ్ వెంజి అయావజ కిఇవనిన్ఙ్, తీరుప్ సీజినాను సికస్
సిఏ. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆహె తీరుప్ సీజి సికస్ సీదెఙ్ ఆఏద్ నాను
అయా లోకమ్ దాన్ వాతిక. గాని లోకురిఙ్ రకిస్సిన్ వందిఙె వాత.
48నఙినెకిస్పొకిస్నామాటెఙవజ కిఇవనిన్ఙ్,వాండు కిఇకాదెవనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలంమనిన్ సికస్ సీనాద్. నాను వెహిమాటెఙ్ నెఆకార్ దినమ్ దు
నాను మర్ జి వానివలె వనిన్ఙ్ తీరుప్ సీనాద్. 49 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నాను నా సొంత అతికారమ్ దాన్ వెహిక ఆఎద్. గాని నఙి పోకి నా
బుబబ్నె, నాను ఇనిన్క వెహెఙ్, ఎలాగ వెహెఙ్ ఇజి ఆడ సిత మనాన్.
50వాండు వెహి ఆడెఙ్ లొఙిజినికాన్ ఎలాకాలం బతిక్నాన్. అందెఙె
నాబుబబ్ నఙి వెహ్ అ ఇజి వెహికెఙ్ నెనాను వెహిస్న.

§ 12:39-40 12:39-40యెసయ 6:10.
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13
యేసు వనిన్సిసూరిఙ్ పాదమ్ కు నొర్ జినాన్ 

1 నసిత్వలె, పసక్ పండొయ్ కిని ముఙాహి దినం. యాలోకం డిఃసి
బుబబ్ డగు సొండెఙ్ టయం ఆతాద్ ఇజి యేసు నెసాత్ న్. వాండు
ఎసిత్వలెబా వనిన్ ముసుక్ నమకం ఇడిత్వరిఙ్ పేమిసిమహాన్ . వాండు
సానిదాక పేమిసినె మహాన్ . 2 యేసుని వనిన్ సిసూరు పొదొయ్ 
బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహార్ . సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు
యూదమనుస్దు సయానుముఙాలె ఉండి ఆలోసనపుటిసత్ మహాన్ ,
యేసుఙ్ సెఇవరి కీదు ఒపజెపెత్ఙ్ ఇజి. 3 బుబబ్ వనిన్ఙ్ విజు
దనిముసుక్ అతికారం ఒపజెపత్ మహాన్ , ఇజియేసు నెసాత్ న్. వాండు
దేవుణుబాణిఙ్ వాతమహాన్ , దేవుణుడగుసొనిస్నాన్ ఇజిబానెసాత్ న్.
4అందెఙెవాండు బీజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహిబాణిఙ్ నిఙితాండె,వాండు
పిడ్ఃగితి మనిన్ సాలవ్ లాగితాండె ఉండి తువాలు నడుముదు తొహె
ఆతాన్. 5 తొహాండె, ఉండి పలెల్మ్ దు ఏరు వాకాండె వనిన్ సిసూర్ 
పాదమ్ కు నొర్ జి వనిన్ నడుముదు తొహ్ తి మహి తువాల్ దాన్ వరి
పాదమ్ కు తేల్ జినాన్.

6ఆహె,వాండు సిమొనుపెతురుడగువాతివలె,వాండు, “పబువా,
నీను నా పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్ సుడ్ఃజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
7 అందెఙె యేసు, “నాను ఇనిక కిజిన ఇజి ఏలు నీను నెస్ ఇ గాని
వెనుక నీను అరద్ం నెసిన్లె”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 8 అయావలె
పేతురు, “సిలెల్, నీను నా పాదమ్ కు ఎసెఙ్ బా నొర్ దెఙ్ ఆఏద్”, ఇజి
వెహాన్ . దనిఙ్ యేసు, “నానునీపాదమ్ కునొర్ ఏండమహిఙ,నీనునా
సిసూడు ఆఇ”, ఇజి వెహాన్ . 9అయావలె సిమోన్ పేతురు, “అహిఙ
పబువా, నా పాదమ్ కునె ఆఏండ నా కికు, నా బురబా నొర్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 10 అందెఙె యేసు, “ఏరుఈబతి వనిన్ఙ్ వనిన్ఒడొఃల్ విజు
నొర్ దెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . వనిన్ పాదమ్ కునె నొర్ దెఙ్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,పాదమ్ కునె వెటనె డులిల్ఆనె. నాసిసూర్ ఆతిత్ మీరు విజిదెరె
సుబరం ఆతిదెర్. గాని ఒరెన్ ఆఏన్”, ఇజి వెహాన్ . 11వనిన్ఙ్ సెఇవరి
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కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్ ఇజి వాండు నెసి మహాన్ . అందెఙె ‘మీరు
విజెరె సుబరం ఆతిత్కిదెర్ ఆఇదెర్ ’, ఇజివాండు వెహాన్ .

12వరిపాదమ్ కునొర్ జివీసిత్ వెనాక్,వాండులాగితిఇడిత్ వనిన్సాలవ్
ప్ డ్ఃగితాండె, బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి బాడిఃదు సొహాన్ . సొహాండె
వాండు వరిఙ్ వెన్ బాజినాన్, “నాను ఏలుమిఙి కితిపణిదిఅరద్ంమిఙి
తెలినాదా? 13మీరునఙి కూకిన్వలె, ‘ఓబోదకినికి’ఇజినొ, ‘ఓపబువా’
ఇజినొ కూక్ సినిదెర్. నాను బోదకినికానె. పబునె. అందెఙె మీరు
కూకిస్నిక తపప్ సిలెల్ద్ . 14 ఏలు మీ పబు ఆతి, బోదకినికి ఆతి నాను
నీ పాదమ్ కు నొర్ త మనన్. అందెఙె మీరుబా ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్
పాదమ్ కు నొర్ దెఙ్. 15నాను మిఙి కితిలెకెండ్ మీరు బా కిని వందిఙ్,
అయా పణి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి నాను మిఙి తోరిసత్ మనన్. 16 నాను
నిజం వెహిస్న, ఎమేణి పణి మనిన్సి బా వనిన్ ఎజుమాని ముసుక్
పెరికాన్ ఆఎన్. అయ లెకెండ్ ఎమేణి కబు తనికాన్ బా వనిన్ఙ్ పోకి
వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. 17మీరు ఏలుయానిజమాతిసఙతిఙ్ 
నెసిత్దెర్. అందెఙెమీరు అయాలెకెండ్ కితిఙమీరు గొపప్ వారు”.

యేసు వనిన్ఙ్ సెఇవరికీదు ఒపజెపిన్ దనివందిఙ్ జరిగ్నిముఙాలె
వెహిస్నాన్ 

18 “మీరు పాపమ్ కాణిఙ్ నొరె ఆతిత్దెర్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీ
విజెరె వందిఙ్ ఆఏద్. నాను ఏర్ పాటు కితికార్ ఎలాగ మరికార్ ఇజి
నాను నెసన్. గాని, ‘నావెటబోజనం ఉణిజిమహికాన్ నఙి పడ్ఃఇకాన్ 
ఆతాన్ ’, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్ మాట పూరి ఆదెఙ్ 
నాను యా లెకెండ్ కితత్ . 19 అయాక జరిగ్నివలె, నానె మెసయ ఇజి
మీరు నమినివందిఙె, అయాక జరిగ్ని ముఙాల, యెలెనాను వెహిస్న.
20 నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెన్ బా నాను పోకిన్వనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,
వాండు నఙి డగు కితి లెకెండ్. ఎయెన్ బా నఙి డగు కితిఙ, నఙి పోకి
వనిన్ఙ్ డగు కితి లెకెండ్”, ఇహాన్ . 21యేసు యాక వెహివలె వనిన్
మనుస్దు బాద ఆతండె, “నాను నిజం వెహిస్న, మీ లొఇ ఒరెన్ నఙి
సెఇవరి కీదు ఒపజెపాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
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22 అయావలె వనిన్ సిసూర్ ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు ఈహ
వెహాన్  ఇజి అరద్ం ఆఇతిఙ్ ఒరెన్ మొకొం ఒరెన్ సుడెః ఆజినార్.
23బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్ మహివలె, సిసూర్ లొఇ యేసు నండొ పేమిసిత్
సిసూ వనిన్ డగునె బోజనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ . 24 సిమోన్ పేతురు
వనిన్ఙ్ సయ్ న కిజి, “ఎయెన్ వందిఙ్ వాండు వరిగ్జినాన్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాఅ”, ఇజి వెహాన్ .

25 అందెఙె అయా సిసూడుః యేసుఙ్ రోస్ పె ఆజి, “పబువా,
వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 26 అందెఙె యేసు, “నాను
యా రొటె ముక పులాదు ముడుకిస్ ఎయెన్ సీనానొ వాండె నఙి
ఒపజెపిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె ముక పులాదు ముడుకిస్
సిమొను మరిసి ఆతి ఇసక్రియొతు యుదెఙ్ సితాత్ న్. 27 యూద
అయా రొటెట్ముకక్ తిహి వెటనె సయ్ తాను వనిన్ లొఇ డుగితాండె
వనిన్ ముసుక్ అతికారం కితాన్. అయావలె యేసు, “నీను కిదెఙ్ 
ఒడ్ఃబిజినిక బేగి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28గాని బోజెనమ్ దిఙ్ బసిత్వరి
లొఇ ఎయెరిఙ్ బాఎందానిఙ్ యేసు ఆహెవెహాన్  ఇజిఅరద్ం ఆఏతాద్.
29వరి కర్ సువందిఙ్ మనిన్ డబుబ్ విజుయూద కీదునెమనె. అందెఙె
పండొయ్ దిఙ్ కావాలిసిత్కెఙ్, సొనిస్ కొల్ అ ఇజిసు, సిలిఙ బీదాతివరిఙ్ 
డబుబ్ సిఅ ఇజి వెహిస్నాన్ సు ఇజి సిసూర్ సెగొండార్ ఒడిఃబితార్.
30యూదఆరొటెట్ముకక్ తిహివెటనె వెలిల్ సొహాన్ . అకక్ రెయు.

31వాండు సొహి వెనాక్యేసు ఈహ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి
నాను ఎసొ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకుర్ ఏలునూణారెల్. దేవుణు ఎసొ
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నా వెట సూణార్ లె. 32 దేవుణు గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి లోకు మరిసి వెట తోరె ఆతిఙ, లోకు మరిసి గొపప్ పెరికాన్ 
ఇజి దేవుణునె తోరిసాన్న్. అయాక వెటనె తోరిసాన్న్. 33 నాను
పేమిసిన్కిదెరా, కండెక్ సమయమ్ నె నాను మీ వెట మంజిన. మీరు
నఙిరెబానిదెర్,గానియూదురుఅదికారిఙనానువెహిలెకెండ్, “నాను
సొనిబాడిఃదుమీరు వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ ’ ఇజి ఏలుమీవెట వెహిస్న.

34నాను కొతత్ ఆడమిఙి సీజిన. మీరు ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ వెట
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పేమిస్ అ, ఇజి. నాను మిఙి పేమిసిత్లెకెండ్ మీరు బా ఒరెన్ వనిన్ వెట
ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ వలె. 35మీరు ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిత్ఙ,మీరు
నా సిసూర్ ఇజిలోకుర్ విజెరె నెసాన్ర్.

36అయావలె సిమోన్ పేతురు, “పబువా, నీను ఎంబె సొన్ సిని?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్ యేసు, “నాను ఏలు సొని బాడిఃదు
నీను ఏలువాదెఙ్ అట్ ఇ. గానివెనాక్వానిలె”, ఇజి వెహాన్  37అందెఙె
పేతురు, “పబువా, ఎందానిఙ్ నాను ఏలు మీ వెట వాదెఙ్ అట్ ఇ. నీ
వందిఙ్ సాదెఙ్ బానాను తయార్ నె”, ఇజి వెహాన్ . 38అందెఙెయేసు,
“నావందిఙ్ సాదెఙ్ బానీనునిజంతయార్ నెనా? కొరు కెరెనిముఙాలె,
‘నీను నఙి నెస్ ఏ’ ఇజిముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్  .

14
యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ దయ్ రం సీజినాన్ 

1యేసుమరిబావనిన్సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్, “మీమనుస్దుతియెల్ 
ఆజిబాదఆమాట్. దేవుణుముసుక్ నమకం ఇడిత్దెర్. నాముసుక్బా
నమకం ఇడ్ఃదు. 2పరలోకమ్ దు నా బుబబ్ ఇండొ నండొ గదిఙ్ మనె.
అయ లెకెండ్ సిలెల్ండ మహిఙ, నాను మిఙి వెహ మరి. మిఙి ఉండి
బాడిః తయార్ కిదెఙ్ నాను అబెబ్ సొనిస్న. 3 నాను సొనిస్ మిఙి
ఉండి బాడిడ్ తయార్ కితి వెనుక, నాను మర్ జివాజి నావెట నాను
మంజినిబాన్ మీరుబా మండెఙ్, కూకన్ ఒనాలె. 4 నాను సొనిస్ని
బాడిఃదు సొండెఙ్ సరిమీరు నెసిన్దెర్”, ఇజి వెహాన్ .

బుబబ్డగుసొండెఙ్ నానెసరి ఇజి వెహిస్నాన్ 
5 అయావలె తోమా వనిన్ఙ్, “పబువా, నీను ఎంబె సొనిస్ని ఇజి

మాపు నెస్ ఏప్. అందెఙె సరి మాపు ఎలాగ నెసెత్ఙ్ ఆనాప్ ?”, ఇజి
వెహాన్ . 6 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నానె బుబబ్ డగు సొండెఙ్ సరి.
నానెబుబబ్వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ తోరిసినెస్ పిసాన్న్. నానెఎలాకాలం
దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ సీనికాన్. నా వెటనె లోకుర్ విజెరె
బుబబ్డగు సొనార్. 7నాను ఎయెన్ ఇజిమీరు నెసిత్ మహిదెర్ ఇహిఙ,
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నా బుబబ్ ఎయెన్ ఇజిబా మీరు నెసిత్దెర్ మరి. ఏలుదాన్ మీరు
వనిన్ఙ్ నెసిత్ మనిదెర్, సుడిఃతి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 8 నసిత్వలె
పిలిపు, “పబువా, బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ. ఆకాదె మఙిసాలు”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

9 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, నాను నిసొ కాలం మీ వెట మహ.
మహిఙ్ బా నీను నఙి నెస్ ఇదా పిలిపు? నఙి సుడ్ఃతికాన్ ఎయెన్ బా
నా బుబెబ్ఙ్ సుడ్ఃత మనాన్. అయావలె బుబెబ్ఙ్ మఙి తోరిస్ అ ఇజి
ఎలాగ నీను వెహెఙ్ అట్ సిని? 10నానునాబుబబ్ వెట కూడిఃతమన.
బుబబ్ నా వెట కూడిఃత మనాన్ ఇజి నీను నమ్ ఇదా? నాను మీ
వెట వెహిస్నిమాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ. గాని నా వెటకూడిఃతి
మనిన్ బుబబ్ బాణిఙ్ వాతికెఙె అయాకెఙ్. వాండు వనిన్ పణిఙ్ నావెట
కిబిసినాన్. 11నాను నా బుబబ్ వెట కూడిఃత మన, బుబబ్ నా వెట
కూడిఃత మనాన్ ఇజి నాను వెహిస్నిక మీరు నమిమ్దు. సిలిఙ, నాను
కిజిని విజు బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃజి అయాక నమిమ్దు. 12నాను
నా బుబబ్ డగు సొనిస్న. అందెఙె నఙి నిజం నమిమ్తికాన్,నాను కిజిని
బమమ్ ఆని పణిఙ్ వాండు బా కినాన్. ఒఒ, దనిఙ్ ఇంక లావు పణిఙ్ 
వాండు కినాన్ ఇజి మీ వెట నిజం ఇక వెహిస్న. 13నా ఇసట్మ్ దిఙ్ 
కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరులొసిత్ఙ,నానుఅయాకకిన. బుబబ్గొపప్
పెరికాన్ ఇజిలోకురిఙ్ తోరిసెత్ఙె,మరిసిఆతినానుఅయాకకిన. 14నా
ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబామీరు లొసిత్ఙ,నాను అయాక కిన.

15మీరు నఙిపేమిసిత్ఙ,నాఆడెఙ్ మీరు వెనిదెర్. 16నాను బుబెబ్ఙ్ 
లొసన్. మీవెటఎలాకాలంమండెఙ్ మరిఒరెన్ తోడుఃమంజినివనిన్ఙ్ 
బుబబ్మిఙిసీనాన్. 17వాండు దేవుణుబాణిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ని
దేవుణు ఆతమ్. కీసుత్ ఙ్ నమిమ్ఇకార్ ఒరెన్ తోడుః మంజిని వనిన్ వజ
వనిన్ఙ్ డగు కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వారు వనిన్ఙ్ రెబాఏర్.
వనిన్ఙ్ నెస్ ఎర్. గాని మీరు వనిన్ఙ్ నెసిన్దెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు మీ వెట మంజినాన్. మీ లొఇ మంజినాన్. 18నాను మిఙి
డిఃసి సొనివలె, మిఙి దికుక్ సిలి వరి లెకెండ్ డిఃస్ ఎ. నాను మర్ జి
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మీ డగు వానాలె. 19 సెగం కాలం వెనాక్, నఙి నమిమ్ఇకార్ నఙి మరి
తొఎర్ లె. గాని మీరు నఙి సూణిదెర్. నాను బతిక్జిన. అందెఙె
మీరుబాబతిక్నిదెర్. 20నానునాబుబబ్వెట కూడిఃతమనన్,మిరునా
వెటకూడిఃతిమనిదెర్. నానుమీవెటకూడిఃతమనఇజిదేవుణుఆతమ్
మీ నడిఃమి మండెఙ్ వాని దినమ్ దు మీరు నెసిన్దెరెల్. 21నా ఆడెఙ్ 
వెంజి అయావజ కినికానె నఙి పేమిసిన్కాన్. నఙి పేమిసిన్ వనిన్ఙ్ 
నా బుబబ్ పేమిసాన్న్. నాను వనిన్ఙ్ పేమిసి వనిన్ఙ్ తోరె ఆన”, ఇజి
యేసువెహాన్ .

22నసిత్వలె ఇసక్రియొతుయూదఆఇమరిఒరెన్ యుద, “పబువా
నీనులోకురిఙ్ విజెరిఙ్ తోరెఆఏండ, ఎలాగనీనుమఙితోరెఆనిలె?”,
ఇజివెన్ బాతాన్. 23అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ నఙిపేమిసిత్ఙ,వాండునా
మాటెఙ్ వినాన్. అయావలెనాబుబబ్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. నాబుబబ్ని
నాను వనిన్డగు వాజి వనిన్వెటమంజినాప్. 24నఙి పేమిస్ ఇకాన్,నా
మాటెఙ్ విన్ ఏన్. మీరు వెంజినియామాటెఙ్ నాసొంతమాటెఙ్ ఆఉ.
నఙిపోకినాబుబబ్వినె.

25 నాను మీవెట మంజినె యా మాటెఙ్ వెహ మనన్. 26 నా
బుబబ్, నా బదులు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
పోకిన్వెలె, వాండు మిఙి దేవుణు వందిఙ్ విజు సఙతిఙ్ నెస్ పిసాన్న్.
నాను మిఙి వెహి విజు వనాక్ఙ్ ఎతుత్ కిబిసి మంజినాన్. 27నాను
మిఙి డిఃసి సొన్ సిన. గాని మీరు సమాదనమ్ దాన్ మంజినిదెర్ లె.
అయాసమాదనంనాబాణిఙ్ వాజినాద్. నఙినమిమ్ఇలోకురిఙ్ మనిన్
సమాదనం ననికాద్ ఆఏద్ నా బాణిఙ్ వాజినికాద్. మీ మనుస్దు
విసారిసిబాదఆమాట్. మీరు తియెల్ ఆమాట్.

28 ‘నాను సొన్ సిన. మర్ జి మీ డగు వానాలె’, ఇజి నాను వెహి
మాట మీరు విహిదెర్. నా బుబబ్ నఙి ఇంక పెరికాన్. అందెఙె
మీరు నఙి నిజం పేమిసిత్ఙ, వీండు బుబబ్ డగు సొన్ సినాన్ ఇజి సర్ ద
ఆజినిదెర్. 29యాకెఙ్ జరిగ్నివలె, నాను వెహికెఙ్ నిజం ఇజి మీరు
నమిమ్ని వందిఙె, అయాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, ఇయేలెనానుమిఙి వెహ
మనన్. 30 మరి నండొ సమయం మీ వెట వరిగ్దెఙ్ నాను అట్ ఏలె.
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ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాలోకమ్ ది అతికారి ఆతి సయాను వాజినాన్.
నాముసుక్ వనిన్ఙ్ ఇనిన్ అతికారం సిలెల్ద్ . 31గాని,నాను నా బుబెబ్ఙ్ 
పేమిసన్. అందెఙెవాండువెహిస్నికెఙ్ విజుఅయావజనాను కిజినఇజి
లోకమ్ దికార్ నెసెత్ఙ్ వలె. రదు, ఇబెబ్ణిఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

15
1నాను నిజమాతిదాకస్బడుడ్ దిఙ్ మొదొల్. నాబుబబ్ పణికినికాన్.

2నా వెట కూడిఃతి మనిన్ పటుక్ అస్ ఇ విజు కొనెఙ్ వాండు కత్ నాన్.
పటుక్అస్ ని విజు కొనెఙ్, మరి నండొ పటుక్ అసిన్వందిఙ్ తెపాన్న్.
3 నాను మీవెట వెహి మాటెఙ్, మీ పాపమ్ కాణిఙ్ సుబబ్రం కితెత్
మనె. 4 నాను మీ వెట కూడ్ఃజి మంజినిలెకెండ్ మీరు నా వెట
కూడ్ఃజినె మండు. ఇనిన్ కొనెఙ్ బా బడుడ్ దు మన్ ఏండ మహిఙ,
అవి పటుక్ అస్ ఉ. పటుక్ అసెత్ఙ్ ఇహిఙ, అవి బడడ్దు మండెఙ్ వలె.
అయాలెకెండ్,నావెట కూడిఃతిమహిఙనె,మీరు పటుక్ అసిన్దెర్.

5నాను దాకస్బడడ్ఉదిఙ్ మొదొల్. మీరు కొనెఙ్. ఎయెన్ బా నా
వెట కూడ్ఃజిమంజి,నాను వనిన్ వెట కూడిఃతిమహిఙ,వాండు నండొ
పటుక్ అసాన్న్. నాను సిలెల్ండ, నఙి ఇసట్ం ఆతి నెగిగ్కెఙ్ ఇనికెఙ్ బా
మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 6వెలిల్ విసీరి ఉండి కొన వహి లెకెండె,నావెట
కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ మనాన్. వాండు వెలిల్ ఆజి వహన్న్. ననిన్ కొనెఙ,
లోకుర్ కుంబ కిజిసుర్ నార్. ఆకెఙ్ వెయ్ నె. 7మీరునావెట కూడ్ఃజినె
మంజి నాను వెహిక మీ లొఇ మహిఙ, ఇనికబా మీరు దేవుణుదిఙ్ 
లొసుత్ . వాండు అయాకమిఙి సీనాన్. 8మీరు నండొ పటుక్ అసి ఆహె
నా సిసూర్ ఇజి తోరె ఆతిఙ, నా బుబబ్ గొపప్ పెరికాన్ ఇజి లోకురిఙ్ 
తోరిసినిదెర్.

9నాబుబబ్ నఙి పేమిసిన్ లెకెండ్,నానుమిఙి పేమిసన్. నానుమిఙి
పేమిసిన్ వందిఙ్,నావెట కూడ్ఃజినెమండు. 10నానునాబుబబ్ వెహి
ఆడెఙ్ లొఙిత మన. వాండు నఙి పేమిసాన్న్. అయాలెకెండ్ మీరు
నాను వెహి ఆడెఙ్ లొఙితిఙ, నాను మిఙి పేమిసినె మంజిన. 11 నఙి
మనిన్ సర్ దమిఙిబామండెఙ్,మీసర్ దపూరిఆదెఙ్,ముఙాలె వెహి
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యామటెఙ్ నానుమిఙివెహమనన్. 12నానుమిఙిపేమిసివజ,మీరు
ఒరెన్ వనిన్ వెట ఒరెన్ పేమిసిమండు ఇజినెనా ఆడ. 13ఒరెన్ వనిన్
కూలెఙ వందిఙ్ వనిన్ సొంత పాణం సీనికాదె నండొ పేమ. దిని ఇంక
మిసిత్ మరి పేమ సిలెల్ద్ . 14నాను ఆడ సితిక మీరు కితిఙ, మీరు నా
కూలెఙె. 15ఒరెన్ పణికినికాన్, వనిన్ ఎజుమాని కిని పణిఙ్ నెస్ ఎన్.
అందెఙెనానుమరి ఎసెఙ్ మిఙిపణికినికార్ ఇజి కూక్ ఏ,గాని కూలెఙ్ 
ఇజి కూక మన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ బాణిఙ్ విహికెఙ్ 
విజుమిఙి వెహమనన్. 16మీరు నఙి ఏర్ పాటు కిఇదెర్. గాని నాను
మిఙి ఏర్ పాటు కితత్ . పటుక్ అసిన్వజ, మీరు సొనిస్ లోకురిఙ్ సువార
వెహిస్ దేవుణు దరొట్ మహిస్ తని వందిఙె నాను మిఙి ఏర్ పాటు
కితానెపోకిస్న. మీరు అసిత్ పటుక్ ఎలాకాలం మంజినాద్. అయావలె
మీరునా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతిమనిన్ ఇనికబాబుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ,వాండు
సీనాన్. 17మీరు ఒరెన్ వనిన్వెట ఒరెన్ పేమిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను సీజిని
ఆడ.

18యాలోకమ్ దుమనిన్దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్,మిఙిదూసిసిత్ఙ,
మీరు ఒడిఃబిదు వారు మిఙి దూసిసిన్ ముఙాలె నఙి దూసిసాత్ ర్ 
ఇజి. 19మీరుయా లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ వరిలొఇ
మనిన్కిదెర్ ఇహిఙ,వరిసొంతలోకుర్ వజవారుమిఙిపేమిసాత్ ర్ మరి.
గాని నాను వరి లెకెండ్ మీరు మన్ ఎండ, మిఙి ఎరిల్సత్. అయావలె,
మీరు వరిలొఇమనిన్కిదెర్ ఆఇదెర్. అందెఙెవారుమిఙిదూసిసినార్.
20ఎమేణి పణిమణిసిబా వనిన్ ఎజుమానిముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్ *’,
ఇజి నాను వెహిమాట మీరు ఎతుత్ కిదు. వారు నఙి హిమెస్ఙ్ కితార్ 
ఇహిఙ, మిఙి బా హిమెస్ఙ్ కినార్. వారు నా మాటెఙ్ లొఙితార్ 
ఇహిఙ,మీమాటెఙ్ బాలొఙినార్. 21మీరు నఙినమిమ్తివందిఙ్ వారు
యా లెకెండ్ విజు మిఙి కినార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నఙి పోకి
వనిన్ఙ్ నెస్ ఏర్. 22నాను వాజి దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ వరిఙ్ 
వెహ్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు
వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. అహిఙ, ఏలు వారు వరి పాపమ్ కాణిఙ్ 
* 15:20 15:20 13:16 సుడ్ఃదు
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తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను వరిఙ్ వెహ మనన్.
23 నఙి దూసిసిన్కాన్ నా బుబెబ్ఙ్ దూసిసినాన్. 24 ఎయెన్ బా కిఇ
బమామ్ని పణిఙ్ నాను వరి నడిఃమి కిఏండ మంజినిక ఇహిఙ, వారు
పాపమ్ కు కితార్ ఇజి దేవుణు వరిఙ్ సుడ్ఃఏతాన్ మరి. గాని ఏలు
వారుయాబమమ్ ఆని పణిఙ్ సుడుఃతమనార్. అహిఙ్ బా, నఙి నినా
బుబెబ్ఙ్ వారు దూసిసత్ మనార్. 25 ‘ఇనికారణంబాసిలెల్ండవారు నఙి
దూసిసాత్ ర్ ’, ఇజిదేవుణుమాటదురాసిత్ మనిన్మాటపూరిఅదెఙెయా
లెకెండ్ వారు కిజినార్.

26నాను మీ డగు తోడుః మంజిని వనిన్ఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుబాణిఙ్ 
నిజమాతికెఙ్ వెహిస్ తోరిసిన్ దేవుణు ఆతెమ్ఙ్ పోకన్. వాండు బుబబ్
బాణిఙ్ మీడగువానాన్. అయావలెనావందిఙ్ విజువాండు వెహన్న్.
27నానుసేవమొదొల్ సిత్ బాణిఙ్ మీరునావెటమనిదెర్. అందెఙెమీరు
బానావందిఙ్ విజెరిఙ్ వెహెఙ్ వలె.

16
1 “మిఙి ఇమ్ సెఙ్ కినివలె,మీరు నమకం దాన్ డిఃస్ ఏండమంజిని

వందిఙె, మిఙి దూసిసిన్కార్ కిని సఙతిఙ వందిఙ్ నాను వెహ.
2 వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ వెలిల్ కినార్. మిఙి
సపిన్కాన్ ఎయెన్ బా, వాండు దేవుణుదిఙ్ సరద్ కిజిన ఇజి ఒడిఃబిని
కాలం వాజినె. 3వారు ననిన్కెఙ్ కినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, బుబెబ్ఙ్ నొ
నఙినొ నెస్ ఏర్. 4అయకాలంవానివలె,నాను దినివందిఙ్ వెహమన
ఇజి మీరు ఎతుత్ కిని వందిఙ్ నానుయాక మీ వెట వెహ మన. నాను
యాకెఙ్ ముఙాలె మిఙి వెహెఙ్ సిలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను మీవెట
మహ”.
దేవుణు ఆతమ్ కిని పణిఙ్ 

5 “ఏలు నాను నఙి పోకి వనిన్ డగు సొనిస్న. గాని మీ లొఇ
ఎయెన్ బా, ‘నీను ఎంబె సొనిస్ని?’, ఇజి నఙి వెన్ బాఇదెర్”. 6నాను
యా సఙతిఙ్ మిఙి వెహి మనిఙ్, మీమనుస్సు దుకమ్ దాన్ నిండిత
మనాద్. 7 గాని నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న, మిఙి మేలు వాని
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వందిఙెనానుసొనిస్న. నానుసొన్ ఏండమహిఙ,తోడుఃమంజినికాన్ 
మీ డగు రెఏన్. గాని నాను సొహిఙ, నాను వనిన్ఙ్ మీ డగు పోకన్.
8వాండు వాజి, దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ఇవరిఙ్  పాపం ఇహిఙ ఇనిన్క ఇజి,
నాను నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి, దేవుణు సీని ఎలాకాలం మనిన్
సికస్ ఇనిన్క ఇజి కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. 9వారు పాపం కితత్మనార్ 
ఇజి వాండు కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు నఙి
నమిమ్ఏర్. 10నాను నీతి నిజాయితి మనిన్కాన్ ఇజి వాండు కసితం
వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను నా బుబబ్ డగు సొన్ సిన.
మీరునఙిమరితొఇదెర్. 11దేవుణుసీనిఎలాకాలంమనిన్సికస్ఇనిన్క
ఇజి వరిఙ్ కసితం వెహిస్ తోరిసాన్న్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ 
నమిఇ వరిముసుక్ అతికారం కిని సయ్ తానుఙ్, దేవుణు ఎలాకాలం
మనిన్ సికస్ సితత్మనాన్.

12 ‘నఙి మరి నండొ మిఙి వెహెఙ్ మనాద్, గాని ఏలు మీరు నసొ
అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్. 13 గాని దేవుణు వందిఙ్ నిజమాతికెఙ్ 
నెస్ పిసిన్ దేవుణు ఆతమ్ వానివలె, వాండు దేవుణు బాణిఙ్ వాజిని
విజు నిజమాతికెఙ్ మీరు నెసెత్ఙ్ మిఙి నడిఃపిసినాన్. వాండు వనిన్
సొంతదిక ఇనికబా వెహ్ ఎన్. గాని బుబబ్ వెహిస్నికెఙ్ వెంజి మిఙి
వెహన్న్. వాండు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ మిఙి వెహన్న్. 14నాను
వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వెంజి, అయాక మిఙి వెహన్న్. అయ లెకెండ్ 
నాను గొపప్ పెరికాన్ ఇజిమిఙితోరిసాన్న్. 15బుబెబ్ఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు
నాదినె. అందెఙె నాను వెహ, నాను వెహిస్ని నిజమాతికెఙ్ వాండు
వెంజి, అయాక మిఙి వెహన్న్ ఇజి. 16 సెగం రోసుక్ వెనాక్, నాను
సొన. మీరు నఙి మరి తొఇదెర్. మరి సెగం రోసుక్ వెనాక్, మీరు నఙి
సూణిదెర్”.

17 వనిన్ సిసూర్ లొఇ సెగొండార్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఈహ వెహాన్ ,
“సెగంకాలంవెనాక్మీరునఙితొఇదెర్. మరిసెగంకాలంవెనాక్మీరు
నఙి సూణిదెర్. నాను నా బుబబ్ డగు సొన్ సిన. అందెఙె మీరు నఙి
తొఇదెర్”, ఇజివాండు వెహిస్ని తర్ దం అరద్ం ఇనిక? ఇజి. 18 “ ‘సెగం
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కాలం’ ఇజివాండు వెహిస్ని దనిఅరద్ం ఇనిన్క? వాండు వెహిస్ని దనిఙ్ 
మఙిఅరద్ం రెఏండ ఆజినాద్”, ఇజిమరి వరిగ్జినెమహార్ .

19 దినివందిఙ్ వారు వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ కోరిజినార్ ఇజి యేసు
నెసాత్ ండె, ఈహ వరిఙ్ వెహిస్నాన్, “'సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి
తొఇదెర్. మరి సెగం కాలం వెనాక్ మీరు నఙి సూణిదెర్ ’, ఇజి నాను
వెహి దనిఅరద్ం ఇనిన్క ఇజినామీరు ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వెన్ బాజినిదెర్ ?
20మీరుదుకం కిజిఅడఃబానిదెర్ గానిదేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ సర్ ద
ఆనార్. మీరు దుకం కినిదెర్ గాని మీ దుకం వెనుక సర్ దమనాద్ 
ఇజి నాను మీ వెట నిజం వెహిస్న. 21 ఉండి బోదెలి ఏరుఈబదెఙ్ 
నొపిదిఙ్ అడఃబానాద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దనిఙ్ నెగెండ్ ఆదెఙ్ కాలం
ఆతాద్. గాని దనిన్కొడొః పుటిత్ఙ, లోకమ్ దు ఒరెన్ పుటాత్ న్ ఇజి
సర్ దదాన్ అయా బాదెఙ్ అది ఎతుత్ కిఏద్. 22 అయాలెకెండె మిఙి
బా. మీరు ఏలు దుకం ఆనిదెర్. గాని నాను మర్ జి వానివలె మిఙి
మరి సూణ. అయావలెమీరు సర్ దఆనిదెర్. అయాసర్ ద ఎయెన్ బా
మీ బాణిఙ్ లాగ్ దెఙ్ అట్ ఎన్. 23 నాను నిఙితి సొహి వెనాక్, మీరు
ఇనికబా నెసెత్ఙ్ నఙి వెన్ బాఇదెర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు ఆతమ్
మిఙి నెస్ పిసాన్న్. నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా మీరు
బుబెబ్ఙ్ లొసిత్ఙ, వాండు అయాక సీనాన్, ఇజి నాను నిజం మీ వెట
వెహిస్న. 24 ఏలుదాక నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ ఇనిన్కబా
లొస్ ఇతిదెర్. మీసర్ దపూరిఆని వందిఙ్ లొసుత్ . మిఙిదొహ్క్ నాద్.

25నాను మిఙి కతవజయా సఙతిఙ్ నెస్ పిసత్ మన. గాని కతవజ
నెస్ పిస్ ఏండ,బుబబ్ వందిఙ్ మిఙిటెటఅరద్ం ఆనిలెకెండ్ వెహిన్కాలం
వాజినాద్. 26 అయా కాలమ్ దు, నా ఇసట్మ్ దిఙ్ కూడిఃతి మనిన్కెఙ్ 
మీరు లొసిన్దెర్. మీరు లొసిత్కెఙ్ వరిఙ్ సిఅ ఇజి బుబెబ్ఙ్ వెహన్
ఇజి నాను వెహ్ ఏ. 27 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బుబబ్నె మిఙి నండొ
పేమిసాన్న్. మీరు నఙి పేమిసిన్దెర్. నాను బుబబ్ బాణిఙ్ వాత
ఇజి మీరు నమిజినిదెర్. అందెఙె వాండు మిఙి నండొ పేమిసాన్న్.
28 నాను బుబబ్ బాణిఙె యా లోకమ్ దు వాత. ఏలు నాను యా
లోకం డిఃసి మర్ జి బుబబ్ డగు సొనిస్న”. 29 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్,
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“ఇదిలో, వానివలె నీను కత లెకెండ్ ఆఏండ, అరద్ం ఆని లెకెండ్ 
వెహిస్ని. 30నీను విజు నెసిన్కి ఇజి ఏలుమాపు నెసినాప్. ఎయెర్ బా
నిఙి వెన్ బాఎండ ముఙాలె, వారు ఒడ్ఃబిజినికెఙ్ నీను నెసిని ఇజి
మాపు నెసినాప్. అందెఙె నీను దేవుణు బణిఙ్ వాతికి ఇజి మాపు
నమిమ్జినాప్”, ఇజి వెహార్ .

31అందెఙెయేసు, “మీరు ఏలు నమిజినిదెరా? 32 ఇదిలో, మీరు
మీ ఇలాక్ఙ్ సెదిజిసొని కాలం వాజినాద్. అయాక ఏలెవాతమనాద్.
మీరు నఙి డిఃసి సొనిదెర్ లె. నాను ఒరెనె ఆన. గాని నాను ఒరెనె
ఆఎ. నాబుబబ్ నావెటమనాన్. 33మీరు నా వెట కూడిఃతిమనిన్దెర్.
అందెఙె మీరు సమాదనం దాన్ మండెఙ్ నాను యా సఙతిఙ్ మిఙి
వెహ మన. యా లోకమ్ దు మిఙి కసట్మ్ కు బాదెఙ్ మనె. గాని
దయ్ రమ్ దాన్ మండు. నాను యా లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ 
దూసిసిన్వరిఙ్ గెలసత్ మనన్.

17
యేసు వనిన్వందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 

1యామాటెఙ్ వెహిస్ వీసాత్ ండె,యేసుముసుక్ పరలోకం దరోట్ బేసి
ఈహ పారద్నం కిజినాన్. “ఓ బా, నాను సాదెఙ్ నీను ఏర్ పాటుకితి
కాలండగు ఆత మనాద్. నీను గొపప్పెరికి ఇజి నీ మరిన్ ఆతిత్ నాను
తోరిసిన్ వందిఙ్ ని మరిన్ ఆతిత్ నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి నీను తోరిస్ అ.
2నీను నఙిసితిలోకుర్ విజెరిఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెటబతిక్నిబతుక్
నాను సీనివందిఙ్, నీను లోకుర్ విజెరె ముసుక్ నఙి అతికారం సితిత్ .
3 ఒరెండె నిజమాతి దేవుణుఆతి నిఙిని, నీను యా లోకమ్ దు పోకి
యేసు కీసుత్ ఙ్ నెసిత్ఙనె ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్నిబతుక్మనాద్.
4నాను కిదెఙ్ ఇజి నీను నఙి సితిత్ పణివిజు నాను పూరి కిజి నీను
గొపప్పెరికి ఇజిబూమిముసుక్నానుతోరిసత్. 5ఏలు ఓబా,లోకంనీను
పుటిసిన్ముఙాలనివెటనానుమహివలెనఙి గవ్ రం కితిలెకెండ్, ఏలు
నీ ఎదు నఙి గవ్ రం కిఅ.

యేసు సిసూర్ వందిఙ్ పారనం కిజినాన్.
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6నీను నఙి సితివరిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వెహిస్ తోరిసి నెసిప్సత్. వీరు
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్ ననికార్ ఆఏర్. వీరు నీ వారు. నీను వరిఙ్ నఙి
సితి. నీ మాటెఙ వారు లొఙితార్. 7 నీను నఙి సితి విజు నీబాణిఙె
వాతెమనె ఇజి ఏలు వారు నెసాత్ ర్. 8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నఙి
సితి మాటెఙ్ నాను వరిఙ్ సిత. వారు అయకెఙ్ నమిమ్తార్. నాను
నీ బాణిఙ్ వాతికాన్ ఇజి వారు అనుమానం సిలెల్ండ నెసాత్ ర్. నీనె
నఙిపోకి ఇజి వారు నమిమ్త మనార్. 9 నాను యా సిసూర్ వందిఙ్ 
పారనం కిజిన. యాలోకమ్ ది లోకుర్ విజెరెవందిఙ్ నాను పారద్నం
కిఏ. గానినీనునఙిసితివిరివందిఙ్ పారద్నం కిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వీరు నీ వారు. 10 నా వారు విజెరె నీ వారు. నీ వారువిజెరె నా
వారు. అయలెకెండ్ వారు బతిక్నారె, నాను గొపప్పెరికాన్ ఇజి వారు
తోరిసినార్. 11ఏలునాను నీ డగువాజిన. నానుమరియాలోకమ్ దు
మన్ ఏ. గాని వీరు ఇబెబ్ మంజినార్. ఓ నెగిగ్ బుబబ్, మాటు ఉండె
ఆతి లెకెండ్ వీరుబా ఉండె ఆదెఙ్, నీను నఙి సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ 
కాపాడ్ఃఅ. 12నాను యా లోకమ్ దు వరి వెట మహివలె, నీను నఙి
సితి సతుత్ దాన్ వరిఙ్ కాపాడఃత. నాను వరిఙ్ నెగెండ తపిసి మహ.
వరి లొఇ ఎలాకాలం నాసనం ఆదెఙ్ మనిన్కాన్ ఆఏండ, మహికార్ 
విజెరె ఎలాకాలం నాసనం ఆఎతార్. దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ 
పూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుజరిగ్దెఙ్ వలె.

13నాను ఏలు నీ డగు వాజిన. నఙిమనిన్ సర్ ద వరి మనుస్దుబా
నిండు మంజిని వందిఙె, నాను యా లోకమ్ దు మనిన్వలెనె యా
సఙతిఙ్ వెహిస్న. 14 నాను వరిఙ్ నీ మాటెఙ్ సిత మనన్. యా
లోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కార్ వరిఙ్ దూసిసాత్ ర్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు బా
లోకమ్ దికార్ ఆఏర్. 15 నీను వరిఙ్ యా లోకమ్ దాన్ ఒఅ ఇజి
నాను పారద్నం కిఏ గాని సయాను బాణిఙ్ వరిఙ్ కాపాడ్ఃఅ
ఇజినె పారద్నం కిజిన. 16 నాను లోకమ్ దికాన్ ఆఇలెకెండ్, వారు
బా లోకమ్ దికార్ ఆఎర్. 17 నీ నిజమాతి మాటెఙ్ నెస్ పిసి, వారు
దేవుణువందిఙ్ కేట ఆతిలెకెండ్ వరిఙ్ ఇడ్ఃఅ. నీమాటెఙ్ నిజమాతి
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మాటెఙ్. 18 నీను నఙి యా లోకమ్ దు పోకి లెకెండ్, నాను
వరిఙ్ లోకమ్ దు పోకిస్న. 19 నిజమాతి మాట నెసి వారు వరిఙె నీ
కీదు ఒపజెపిస్ని వందిఙ్,నాను వరి వందిఙ్ ని కీదు ఒపజెపె ఆజిన.

యేసు దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ విజెరెవందిఙ్ పారద్నం కిజినాన్ 
20-21ఓ బా, నాను కిజిని పారద్నం వరి వందిఙె ఆఏ. వరిమాటెఙ్ 

వెంజి నమిమ్దెఙ్ మనిన్ వరిఙ్ విజెరె వందిఙ్ నాను పారద్నం కిజిన.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీను నా వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్, నాను నీ
వెట కూడ్ఃజి మంజిని లెకెండ్ వారు విజెరె ఉండె ఆదెఙ్. నీను నఙి
పోకిమనిన్ ఇజిలోకమ్ దిలోకుర్ విజెరె నమిమ్నివందిఙ్ వారుమావెట
కూడ్ఃజిమనీర్. 22నాను పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి గవ్ రం నాను వరిఙ్ 
సిత మన. మాటు ఉండె ఆతి లెకెండ్ వారుబా ఒండె అదెఙె నాను
సితత్ . 23వారుపూరి ఉండె ఆనివందిఙ్ నాను వరివెట కూడిఃత మన.
నీను నా వెట కూడిఃతిమనిన్. నీను నఙిపోకి ఇజి, నీను నఙి పేమిసిన్
లెకెండ్ వరిఙ్ బా పేమిసిన్ ఇజి లోకుర్ విజరె నెసిన్ వందిఙ్ వారు ఉండె
ఆదెఙ్.

24 ఓ బా, నీను వరిఙ్ నఙి సితి. అందెఙె నాను మంజిని
బాన్ వారుబా మండెఙ్ ఇజి నాను కోరిజిన. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నాను
గొపప్ పెరికాన్ ఇజి నీను నఙి సితి గవ్ రం వారు సుడ్ఃదెఙె. లోకం
పుటిస్ ఏండ ముఙాల, నీను నఙి పేమిసిత్. అందెఙె నీను నఙి అయా
గవ్ రం సితిత్ .

25 నీతి నిజాయితి మనిన్ బుబబ్, లోకమ్ ది లోకుర్ నిఙి నెస్ ఎర్.
గాని నాను నెసన్. నీను నఙి పోకి ఇజి వీరు నెసినార్. 26నాను వరి
వెట కూడ్ఃజి మంజిని వందిఙ్, నీను నఙి పేమిసిత్ లెకెండ్, వారు బా
మహివరిఙ్ పేమిసిన్వందిఙ్ నాను నీ వందిఙ్ వరిఙ్ నెస్ పిసత్ మన.
నెస్ పిసినెమంజిన.

18
యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 
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1యేసుపారద్నంవీసిత్ వెనాక్,వనిన్ సిసూర్ వెటసోతాండె, కెదొన్ ఇని
జోరెడాటిస్సొహాన్ . అబెబ్ ఉండిటోటమహాద్ . వాండుని వనిన్సిసూర్ 
అయాటోటాదుసొహార్ .

2 నండొ సుటుక్ యేసుని వనిన్సిసూర్ అబెబ్ కూడ్ఃజి మహార్ .
అందెఙె యేసు అయా టోటాదు మంజినాన్ లె ఇజి యూద నెసాన్న్.
వీండె యేసుఙ్ యుదురి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్. 3 అందెఙె
యూద అబె వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు పరిసయ్ రు పోకి సెగొండార్ 
దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు, మరి రోమ సయ్ నమ్ ది సెగొండారిఙ్ బా
వనిన్వెటకూకతతాత్ న్. వారుసిసుబొదుద్ ,లాందెరిఙు, కూణమ్ కుఅసత్
మహార్ . 4యేసువనిన్ముసుక్వానికెఙ్ విజునెసినె,వాండుసోతాండె
వరిఙ్, “మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 5 దనిన్ఙ్ 
వారు, “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ . అందెఙె వాండు, “వాండు
నానె”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె యేసుఙ్ ఒపజెపిత్ యూద వరి వెట
నిహ మహాన్ . 6 ‘వాండు నానె’, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహివలె, వారు
వెనాక్ గుసె ఆజి బూమిదు అరార్. 7మరివాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,
“మీరు ఎయెరిఙ్ రెబానిదెర్ ?”, ఇజి. “నజరేతుది యేసుఙ్”, ఇహార్ 
వారు. 8 అందెఙె యేసు, “నాను మిఙి వెహగదె, వాండు నానె ఇజి.
మీరు నఙి రెబానిదెర్ ఇహిఙ, నా సిసూర్ ఆతిత్ విరిఙ్ పోకు”, ఇజి
వెహాన్ . 9వారు సిసూరిఙ్ పోకిఙ్, ‘నీను నఙి సితి వరి లొఇ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ బానాను పాడుకిఏ’ ఇజి వాండు ముఙాలె వెహిమాటెఙ్ పూరి
ఆతె.

10 సిమోన్ పేతురు డగు ఉండి కూడం మహాద్ . నసిత్వలె వాండు
అయాక లాగితండె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరి పణిమనిన్సిఙ్ 
ఉణెర్ గిబి కతాత్ న్. అయా పణిమనిన్సి పేరు మలుక్ 11 యేసు
పేతురుఙ్, “నీ కూడం దనిన్ఒరదు ఇడ్ఃఅ. నాను ఓరిసెత్ఙ్ నా బుబబ్
ఏర్ పాటుకితి సమెఙ్ నాను ఓరిసెత్ఙ్ ఆఎద్ ఇజి నీను ఒడ్ఃబిజినిదా?”,
ఇజి వెహాన్ .

యేసుఙ్ అనన్ముఙాలఒసినార్ 
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12-13 నసిత్వలె రోమ సయ్ నమ్ దికార్, వరి అతికారి, జమానుర్ 
యేసుఙ్ అసాత్ రె తొహ్క్ తార్. వారు వనిన్ఙ్ తొహ్క్ తారె, ముఙాల,
అనన్ ఇని వనిన్డగు ఒతార్. వాండు అయా ఏంటు విజు పుజెరిఙ
ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయపెఙ్ మామ్ సి. 14 యా కయపనె,
‘లొకుర్ విజెరెవందిఙ్ ఒరెన్ సానికాదెనెగెద్ ’ఇజియూదురిఅతికారిఙ్ 
బుదిద్ వెహమహాన్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజివెహిస్నాన్ 

15 సిమోన్ పేతురు ని మరి ఒరెన్ సిసూ యేసు వెనాక్ సొహార్ .
అయా సిసూ, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ్  నెలవ్ ఆతికాన్.
అందెఙె వాండు యేసువెట పెరిపుజెరి ఇండొణి డేవాదు సొహాన్ .
16 పేతురు గవుని వెలిల్ నిహమహాన్ . పెరిపుజెరిఙ్ నెలవ్ ఆతి
అయాసిసూ మర్ జి వాతండె, గవ్ నిడగు నిలిస్ మంజిని అయ్ లిదిఙ్ 
వెహండె, పేతురుఙ్ లొఇ కూక ఒతాన్.

17 అయావలె అయా అయ్ లి పేతురువెట, “నీనుబా వనిన్
సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. దనిన్ఙ్ వాండు, “నాను
ఆఏ?”, ఇహాన్ . 18 అయావలె గొపప్ పిని మహాద్ . అందెఙె
అతికారిఙుని పణిమనిన్సిర్ సిసు ఎర్ సి దనిన్ సుటులం నిలిస్కాయ్ జి
మహార్ . పేతురుబా వరివెట నిహండె, సిసు కాయ్ జిమహాన్ .
పెరిపుజెరియేసుఙ్ వెన్ బాజినాన్ 

19 అయావలె, విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరిపుజెరి యేసుఙ్ 
వనిన్సిసూర్ వందిఙ్ వాండు నెస్ పిసిత్ బోద వందిఙ్ వెన్ బాజి
మహాన్ . 20అందెఙెయేసు, “నాను లోకుర్ విజెరె ఎదునె వెహమన.
యూదురు విజెరె కూడిజ్ వాజి మంజిని, యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ ని
దేవుణుగుడిఃదు ఎసిత్వలెబా నేర్ పిసి మహ. నాను ఇనికబా
డొఙసాటు వెహ్ ఏత. 21 మరి ఎందానిఙ్ నఙి వెన్ బాజిని? నా
మాట విహివరిఙ్ వెన్ బాఅ. నాను వెహికెఙ్ వరిగ్తికెఙ్ వారు నెసాన్ర్”,
ఇజి వెహాన్ .

22యేసుయాకెఙ్ వెహిఙ్, అబెబ్ నిహిమహిఅతికారిఙలొఇ ఒరెన్ 
యేసుఙ్ ఉండిలెపడెఃయితాండె, “యాలెకెండవిజుపుజెరిఙముసుక్
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మనిన్ పెరిపుజెరిఙ్ మర్ జి వెహిస్ని?”, ఇజి వెహాన్ . 23 అయావలె
యేసు, “నాను తపు ఇనిన్క వెహిఙ, అయాక నఙి వెహ్ అ. గాని
నాను నిజం వెహిఙ, ఎందనిఙ్ నఙి డెఃయిజిని?”, ఇజి వెహాన్ .
24 అందెఙె అనన్ వనిన్ఙ్ తొహి డఃసనె విజు పుజెరిఙ ముసుక్
పెరిపుజెరి కయపడగు పోకాన్.

యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురుమరివెహిస్నాన్ 
25 పేతురు సిసు కాయిజి నిహ మహాన్ . అయావలె

మహికార్ వనిన్ఙ్, “నీనుబా వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరిగదె?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. గాని పేతురు, “నాను ఆఏ”, ఇజి కెఏతాన్. 26 నసిత్వలె
పేతురు గిబిబ్ తెవ్ కతి పణిమనిన్సి బంతుకులు ఒరెన్ అబెబ్
మహాన్ . వాండు విజు పుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పెరి పెరి పుజెరి
పణిమనిన్సిర్ లొఇ ఒరెన్. వాండు, “నిఙి వనిన్వెట టోటాదు నాను
సుడ్ఃతగదె?”, ఇహాన్ . 27 మరిబా, “నాను నెస్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ .
వెటనె కొరు కెరెతాద్.
యేసుఙ్ పిలాతుముఙాలఒసినార్ 

28వెనాక్యూదురుయేసుఙ్ కయపబాణిఙ్ రోమాగవరన్రుమనిన్
పెరి ఇండొ ఒతార్. అయావలె పెందాల్ ఆతాద్. యూదురు ఆఇ
వనిన్ ఇండొ డుగ్ జి మయ్ ల ఆనాప్ ఇజి ఒడిఃబిజి వారు గవరన్రు
మనిన్ ఇండొ డుఃగ్ ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు పసక్ బోజనం
ఉండెఙ్ సుబమ్ క మండెఙ్ వలె. అయాక ఉండి ఆసారం. 29అందెఙె
గవరన్రు ఆతి పిలాతు, వెలిల్ వరిడగు వాతండె, విని ముసుక్ ఇనిఇని
నేరమ్ కు మొపిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 30 అయావలె వారు,
“వీండు తపు కిఇకాన్ ఇహిఙ, నీ బాన్ తెఎతాప్ మరి”, ఇజి మర్ జి
వెహార్ . 31 పిలాతు వరిఙ్, “మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి, మీ యూదురి
రూలుదు మనిన్ వజ తీరుప్ సీదు”, ఇహాన్ . దనిఙ్ వారు, “ఎయెరిఙ్ బా
సపెత్ఙ్ మఙి అకుక్సిలెల్ద్ ”, ఇహార్ . 32 యేసుఎలాగ మరి సావు
సానాన్ ఇజి వాండు వెహి మాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాక జరిగ్తాద్.
33పిలాతువనిన్ఇండొమర్ జిసొహాండె,యేసుఙ్ కూకిప్సాత్ ండెవనిన్ఙ్,
“నీను యుదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 అందెఙె యేసు,



యోహాను 18:35 lxvi యోహాను 19:5

“నీలొఇహాన్  వాతిమాటనా,మహికార్ నావందిఙ్ నిఙివెహరా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 35 అయావలె పిలాతు, “నాను యూద వాండనా? నీ
సొంత లోకుర్ ని నీ సొంత పెరిపుజెరిఙు నిఙి నాబాన్ ఒపజెపాత్ ర్.
నీను ఇనిన్క కితి?”, ఇజి వెహాన్ . 36అందెఙె యేసు, “నా అతికారం
యా లోకమ్ ది రాజురిఙ్ మనిన్ అతికారం లెకెండ మనిన్క ఆఏద్.
ననిన్అతికారం నఙి మహిఙ, యూదురు నఙి అరెసుట్ కిఏండ నా
సిసూర్ అడుడ్ కితాత్ ర్ మరి. గాని నాను యా లోకమ్ ది రాజు
ఆఏ”, ఇజి వెహాన్ . 37 “అహిఙ, నీను ఒరెన్ రాజునా?”, ఇజి
పిలాతు వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నాను రాజు ఇజి నీను వెహిస్ని.
నిజమాతిమాటెఙ్ వెహిన్ వందిఙెనాను పుటాత్ నెయాలోకమ్ దు వాత.
నీజమాతికెఙ్ కోరిజినికాన్ నాను వెహిస్ని మాటెఙ్ వినాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 38అయావలె పిలాతు, “నిజమాతిమాటెఙ్ ఇనిన్కెఙ్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతాండె వాండు వెలిల్ యూదురు బాన్ సొహాండె,
“వినిఙ్ తిర్ పు సీదెఙ్ విని లొఇ ఇనిన్ నేరంబా తోర్ ఏద్. 39 గాని మీ
అలవాటులెకెండ్, ఏంటుఏంటు పసక్ పండొయ్ కాలమ్ దు, “కయ్ దు
మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మఙి డిఃసి పోక్ అ”, ఇజిమీరు లొసిన్దెర్. అందెఙె
యుదురిఙ్ రాజుఙ్ నాను డిఃసి సీదెఙ్ మీరు కోరిజినిదెరా?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 40అయావలె వారు, “పోని! వినిఙ్ పోని. బరబెఙ్ డిఃసి
సిదామఙి”, ఇజి డేలిస్మర్ జి వెహాన్ .యాబరబబ్ ఒరెన్ కఙారి.

19
1అందెఙె పిలాతు, “యేసుఙ్ ఒసి కొరడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ దు”, ఇజి

సయ్ నమ్ దివరిఙ్ వెహాన్  . 2-3 సయ్ నమ్ దికార్ సాపాక్ణిఙ్ టోపి
తయార్ కితారె వనిన్ బురాదు తొడిఃగిసాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ నండొ
ఎరాని నరీ సొకక్ తొడ్ గిసాత్ రె, వనిన్డగు సొనిస్, “యూదురిఙ్ రాజు
నిఙి జెయము”, ఇజి వెకిసి వెహార్ . వారు వనిన్ లెపాదు డెఃయార్.
4మరిఉండిసుటుబా, పిలాతు వనిన్ ఇండొణిఙ్ వెలిల్ వాతాండె,మంద
యూదురిఙ్” ఇదిలో, వనిన్ లొఇ ఇనితపప్బా నఙి తోర్ ఏద్ ఇజిమీరు
నెసెత్ఙ్ నాను వనిన్ఙ్ వెలిల్ మీ డగు తపిసన్”, ఇజి వెహాన్ . 5 అందెఙె
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యేసుఙ్ సాపాక్ణి టోపి ని ఎరాని సొకక్ తొడ్ఃగిసాత్ రె వెలిల్ తతార్.
అయావలె పిలాతు వరిఙ్, “ఇవిలొన్ వాండు”, ఇజి వెహాన్ .

6 పెరిపుజెరిఙుని దేవుణు గుడిఃది జమాఙ్ ణు వనిన్ఙ్ సుడిఃతారె,
“వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ, సిలువాదు
కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సప్ అ”, ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. గాని పిలాతు,
“విని లొఇ నఙి ఇనిన్ తపు బా తోర్ ఏద్. అందెఙె మీరె వనిన్ఙ్ ఒసి,
సిలువాదు డెఃయిజి సపు”, ఇహాన్ . 7 అయావలె వారు, “మఙిమా
యూదురి రూలుఙ్ మనాద్. అయా రూలుఙ్ వజ వీండు సాదెఙ్ వలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వీండు, “నానెదేవుణుమరిసిఇజివెహాన్ ”, ఇహార్ .
8 పిలాతు యా మాటెఙ్ విహిఙ్ మరి ఒదె తియెల్ ఆతాన్. 9 వాండు
మరి వనిన్ ఇండొ డుగితాండె యేసుఙ్, నీను ఎంబెణిఙ్ వాతికి? ఇజి
వెన్ బాతాన్. గాని యేసు మర్ జి ఇనికబా వెహ్ ఏతాన్. 10 అందెఙె
పిలాతు, “నీను నా వెట వర్గ్ఇదా? నిఙి సిలువాదు కుంటిఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ బా నఙి అతికారం మనాద్. విడుఃదల కిదెఙ్ బా
అతికారం మనాద్ ఇజి నీను నెస్ ఇదా?”, ఇహాన్ . 11అందెఙెయేసు,
“నాముసుక్ దేవుణునిఙిఅతికారంసితిఙ్ నె,నిఙిఅతికారంమనాద్.
అందెఙె నఙి నీబాన్ ఒపజెపిత్కాన్ నిఙి ఇంక లావుపాపం కితాత్ న్”, ఇజి
వెహాన్ .

12 యా మాట విహండె పిలాతు యేసుఙ్ విడుఃదల
కిదెఙ్ సుడ్ఃతాన్. గాని యూదురు, “నీను వినిఙ్ డిఃసి సితిఙ, నీను
కయ్ సరు రాజుఙ్ కూలవాండు ఆఇ. రాజు ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె వెహె
ఆనికాన్ ఎయెన్ బా కయ్ సరుఙ్ పగ ఆతికాన్”, ఇజి మరి డటం
డేల్ సాత్ ర్.

13 పిలాతు యా మాటెఙ్ విహివెలె, వాండు యేసుఙ్ వెలిల్
తతాన్. తతాండె నాయం తిర్ సిన్కాన్ బసిన్ కుర్ సిదు బసాత్ ండె
యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ అ ఇజి తీరుప్ సితాన్. అయా కుర్ సి
పణకాణిఙ్ తయార్ కితి బాడిః ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు మనాద్. అయా
బాడిఃఙ్ ఎబిబాసదు గబత ఇనార్.

14 నసిత్వలె పసక్పండొయ్ నడిఃమి మనిన్ విసాంతిదినం ముఙాల
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మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. పెందాల్ ఆరు గంటెఙ్ ఆతాద్. అయావలె
పిలాతు, “ఇవిలొన్ మీ రాజు”, ఇజి యుదురిఙ్ వెహాన్  . 15 అందెఙె
వారు, “సప్ అవనిన్ఙ్, సప్ అవనిన్ఙ్, సిలువాదు వనిన్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ జి సపఅ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. “నాను మీ రాజుఙ్ సిలువాదు
కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజి సపెత్ఙా?”, ఇజి పిలాతు వెన్ బాతాన్. అయావలె
పెరిపుజెరఙు, “కయ్ సరు ఒరెండెమారాజు. మరిఎమేణిరాజుమఙి
సిలెల్న్”, ఇజి వెహార్ .

16 అందెఙె పిలాతు యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ జి సపెత్ఙ్ వరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. వారు వనిన్ఙ్ ఒతార్.

యేసుఙ్ సిలువాదుపొకిస్నార్ 
17యేసు వనిన్ సొంత సిలువ పిండిజి, పటన్ం వెలిల్ వాతండె బుర

పిణికి ఇజి కూకె ఆని బాడిఃదు వాతాన్. ఎబిబాసదు దనిన్ఙ్ గోల్ గోత
ఇనార్. 18 అబెబ్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెయ్ తార్. వారు రిఏర్ లోకురిఙ్ బావనిన్వెట సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెయ్ తార్. యేసుఙ్ నడిఃమి ఇటాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్.
ఒరెన్ డెఃబర పడఃకాద్. ఆహె సిలువాదు డెయార్. 19 పిలాతుబా
ఉండిబోర్ డుతయార్ కిబిసాత్ ండె,సిలువాదుతొహ్క్ తఇటాత్ న్. అయా
బోర్ డుదు, ‘నజరెతుదికాన్ ఆతియేసు. యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజిరాసి
ఇటాత్ న్. 20 ఎబి, గీకు, రోమ యా మూండి బాసెఙాణిఙ్ బోర్ డుదు
ఆహెరాసత్ మహార్ . యేసు పబుఙ్ సిలువాదు డెఃయితి బాడిడ్ః పటన్ం
డగు మనాద్. అందెఙె నండొండార్ యూదురు అయాక సద్ వితాత్ ర్.
21నసిత్వలెయూదుర్ ఙ పెరి పుజెరిఙు పిలాతుఙ్, “యూదురిఙ్ రాజు
ఇజి రాసమ్. గాని ‘నానె యూదురిఙ్ రాజు’, ఇజి వీండు వెహాన్  
ఇజి రాస్ అ”, ఇహార్ . 22 అందెఙె పిలాతు, “నాను రాసిత్ మనిన్కదె
మనిన్ద్. మరి మారిస్ ఏ”, ఇహాన్ . 23 సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ 
సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయితివలె వనిన్ సొకెక్ఙ్ లాగితార్. వాండు
ప్ డ్ గితి మహి సాల్ వదిఙ్ నాలిగ్ ముకెఙ్ కిసాత్ రె, ఉండి ముక ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఆహె సీబె ఆతార్. పాదమ్ దాక మంజిని ఉండి నిరీ సొకక్బ
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మహాద్. అయాక కుటు సిలిక. ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కుటు సిలెల్ండ
ఉండె లెకెండ్ గుత మహాద్ . 24 ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట, “అయాక
కిసామ్ట్. ఎయెరిఙ్ అయాక వానాద్ ఇజి సీటి పొకిస్ సూణాట్”, ఇజి
వరిగ్తార్. ‘నా సాలవ్ వారు సీబె ఆతార్. నా నిరీ సొక వరిఙ్ సీటి
పొకార్*”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి ఆని వందిఙ్ 
యాక జరిగ్తాద్. సయ్ నమ్ దికార్ అయాలెకెండె కితాత్ ర్. 25 నసిత్వలె,
యేసుఙ్ డెఃయ్ తిసిలువ డగు వనిన్ అయిసి, వనిన్ కొగిఅయ్ సి,కొల్పా
ఇనిన్ వనిన్ ఆలిస్ మరియ, మగ్ దలెనె మరియ ఇనికెఙ్ నిహె మహె.
26 యేసువనిన్ అయ్ సిని వాండు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, డగునిహి
మహిక సుడ్ఃతాండె అయ్ సిఙ్, “ఓయా, నేండుహన్ వీండె నీమరిన్ 
లెకెండ్ మంజినాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 27మరి సిసూడుఃఙ్, “ఇదిలో
నీయాయ”, ఇజి వెహాన్ . నాండిహన్ అయాసిసూ దనిఙ్ వనిన్ ఇండొ
కూక ఒతాన్.
యేసుసాజినాన్ 

28 వెనాక్, బుబబ్ ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు ఏలు పూరిఆతె, ఇజి ఏలు
నెసాత్ న్. నెసాత్ ండె, కీరన పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్ మాటెఙ్ పూరి ఆని
వందిఙ్ ‘నఙి ఏహిక్ కటిస్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 29 అయావలె అబె
నండొ సేందు దాకస్ కడు మనిన్ ఉండి డొకు మహాద్ . సయన్మ్ దికార్ 
ఉండి దూది ననిక అయాసేందు దాకస్కలుల్ దు ముడుక్ తారె, అయాక
ఇసొపు మరాతి కొమాదు తొహరె, వనిన్ వెయ్ దు సితాత్ ర్. 30వాండు
అయాకఉటాండె, “నాపణిఙ్ పూరిఆతాద్”, ఇజి వెహండె, బుర వకిస్
పాణం డిఃసాత్ న్. 31 నసిత్వలె, అయా రోజు విసాంతిదినం ముఙాల
మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మహస్ నాండిఙ్ విసాంతి దినం. యా
దినం ముకెలమాతిక. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి పసక్ పండొయి
అయనాండిఙె మొదొల్ సినాద్. నాండిఙ్ మొడ సిలువాదు మండెఙ్ 
వరిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ . అందెఙె యూదురు పిలాతుఙ్, సిలువాదు
పొకి వరి కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ జి వరిఙ్ బేగి సపిసి, వరి పీనుగు

* 19:24 19:24 కీరన 22:18.
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సిలువెఙాణిఙ్ డిఃపెత్ఙ్ సెలవ్ లొసాత్ ర్. 32 పిలాతు సెలవ సితిత్ఙ్,
సయ్ నమ్ దికార్ వాతారె, యేసువెట సిలువాదు డెఃయిజి మొదొహి
వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెయ్ తార్. వెనాక్ మహి వనిన్ కాలుక్ బా రుఙు
డెయ్ తార్. 33గానియేసుడగు వాతిఙ్,వాండుముఙాలెసాతాన్ ఇజి
వారు నెసాత్ ర్. అందెఙెవారు వనిన్ కాలుక్ రుఙు డెఃయ్ ఏతార్. 34గాని
సయన్మ్ దివరి లొఇ ఒరెన్ బలెందాన్ ఉండి పడఃకాదు గుతాన్.
గుతిఙ్ వెటనె, ఏరు నల సోతె. 35 మీరుబా నమినివందిఙ్, యాక
జరిగ్తివలె సుడ్ఃతికాన్ దనివందిఙ్ వెహాన్  . వాండు వెహిక నిజమ్ నె.
వాండు నిజం వెహిస్నాన్ ఇజివాండు నెసాన్న్.

36-37 ‘వనిన్ డుముక లొఇ ఉండి బా రుఙ్ ఏద్ †’, ఇజి, మరి,
‘వారు గుతివనిన్ఙ్ వారు సూణార్ ‡’, ఇజిరాసిత్ మనిన్ దేవుణుమాటెఙ్ 
పూరిఆని వందిఙెయాసఙతిఙ్ జరిగ్తె.

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
38యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు అరిమతియ ఇని

పటన్మ్ దికాన్. వాండు యేసు సిసూ ఒరెన్. గాని వాండు అయాక
ఎయెరిఙ్ బా వెహ్ ఏతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండు యూదురిఙ్ 
తియెల్ ఆతార్. వెనాక్ వాండు యేసు పీనుగు సిలువదాన్ డిఃపిస్
సమాది కిదెఙ్ పిలాతుఙ్  సెల్ వలొసాత్ న్. సెలవ్ సితిఙ్ వాండువాతండె
మొడః ఒతాన్. 39 నికొదిమొ ఇనిన్కాన్ ఒరెన్ బా వనిన్ వెట సొహాన్ .
యా నికొదిమొనె, ముఙాలె, యేసుఙ్ రెయ్ తు సొనిస్ సుడ్ఃతికాన్.
వాండుడగుముపప్య్ నాలిగ్ కె. జి,బోలము కలపిత్ అగరు ఇనిన్మొడః
సబ్ ఎండ ఇడిన్ మాయమ్ కు తతాత్ న్ 40వారు రిఏర్, యేసు పీనుగు
ఒతారె, మాయమ్ కు రాసి తెలాని పాతెఙాణ్ సుటిసాత్ ర్. యూదురు
సమాది కిని ముఙాల, పీనుగుతయార్ కిని అలవాటు లెకెండ్ ఈహ
కితాత్ ర్. 41యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయ్ తిబాడిఃదుఉండిటోటమనాద్.
అబెబ్ పణుకుదు దొలిసిత్ ఉండి కొతత్దూకి మహాద్ . అబెబ్ ఎయెరిఙ్ బా
ఎసెఙ్ బాఇడ్ఃఏరె. 42అయారోజుయూదురి విసాంతిదినంముఙాల

† 19:36-37 19:36-37 జేకరి 12:10. ‡ 19:36-37 19:36-37 నిరగ్మ 12:46,
కీరన 34:20.
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మనిన్ తయార్ ఆని రోజు. మరి, అయా దూకిడగు మహాద్ . అందెఙె
వారుయేసుఙ్ అబెబ్ ఇటాత్ ర్.

20
1 వారమ్ దిఙ్ మొదొహి రోజు పెందాల్, సీకట్ మన్ బునె మగద్లెనె

మరియ పీనుగు నూనెఙ్ రాసెత్ఙ్ దూకిదు సొహద్. అది వాతిఙ్,
పీనుగుఇడిత్ సమాదిదిఙ్ మూకిపణుకులాగితికసుడ్ఃతాద్. 2అందెఙె
అది ఉహ్క్ జి సొనిస్, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ బాన్, సిమోన్ 
పేతురుబాన్ వాతాదె వరిఙ్, “పబుఙ్ సమాదిదాన్ వారు ఒతార్.
వనిన్ఙ్ ఎంబె ఇడాత్ రొ ఇజిమాపునెస్ ఏప్”, ఇజివెహాద్ . (మరియవెట
మరి సెగొండెక్ బోదెక్ బా మహె) 3 అందెఙె పేతురుని, అయా సిసూ
సోతారె సమాదిదు సొహార్. 4వారు రిఏర్ ఉహ్క్ జి సొన్ సి మహార్ .
గానిఅయాసిసూ పేతురుఙ్ ఇంక బేగి ఉహ్క్ తాండె సమాదిముఙాల్ 
వాతాన్. 5వాండు వఙ్ జి సుడ్ తిఙ్, తెలానిపాతెఙ్ అబె అర మహిక
సుడ్ తాన్. వాండు లొఇ డుఃగ్ ఏతాన్. 6-7 నసిత్వలె సిమోన్ పేతురు
వనిన్ వెనాక్ వాతండె లొఇ డుగితాన్. వాండు తెలాని పతెఙ్ అరి
మహిక సుడ్ఃతాన్. యేసు బుర సుటిసిత్ మహి పన్ సెబా అబెబ్ అర
మహిక సుడ్ఃతాన్. అయా పన్ సె, తెలాని పాతవెట కూడ్ఃఏండ
సుటిసిత్డఃసనె వేరె మహాద్ . 8 వెనుక ముఙాల సమాదిదు వాతి
సిసూబా డుగితాన్. వాండు పాతెఙ్ అరి మహిక సుడ్ఃతాండె, యేసు
మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి నమిమ్తాన్. 9యేసుసాతి వరిబాణిఙ్ తప్ ఏండ
మర్ జి నిఙ్ నాన్ లె ఇజి దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్మాటదిఙ్ వారు
ఇంక అరద్ం కిఎరె. 10సిసూర్ వరి ఇలాక్ఙ్ మర్ జిసొహార్ .

యేసుమగద్లెనెమరియెఙ్ తోరెఆజినాన్ 
11 మరియ మరి సమాదిదు వాత మహాద్ . అది వెలిల్నిహదె,

అడఃబాజిమహాద్ . అడఃబాజినెఅది వఙ్ జి సమాదిలొఇసుడ్ఃతాద్.
12అయావలె, తెలాని పాతెఙ్ పొర్ పాతి రిఎర్ దేవుణు దూతెఙ అది
సుడిఃతాద్. యేసు పీనుగుమహి బాడిఃదు బసత్ మహార్ . పాదమ్ క
దరిఙ్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ . బుర గాడిఃద్ ఒరెన్ బసత్ మహాన్ .
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13 వారు మరియెఙ్, “ఓ బీ ఎందానిఙ్ నీను అడఃబాజిని?”, ఇజి
వెన్ బాతార్.అందెఙె అది, “నా పబు మొడః ఎయెరొ పెహ ఒతార్.
ఎంబె ఇడాత్ రొ నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాద్ . 14యామాటెఙ్ వెహదె,
వెనాక్ మర్ జి బేసాత్ ద్. బేసిత్ఙ్ యేసు అబెబ్ నిహి మహిక సుడ్ఃతాద్.
గానివనిన్ఙ్ గురుఅస్ ఏతాద్. 15అయావలెయేసు, “ఓబీ,ఎందానిఙ్ 
నీను అడఃబాజిని? ఎయెరిఙ్ రెబాజిని?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వీండు
అయా టోటాదు పణి కినికాన్ సు ఇజి ఒడిఃబిజి, “బాబు, నీను వనిన్
పీనుగుపిండితి ఒతిమహిఙ, ఎంబె ఇడిత్ మనిన్దొ నఙి వెహ్ అ. నాను
సొనిస్ వనిన్ఙ్ పెరన్ ఒనాలె”, ఇజి వెహాద్ . 16 నసిత్వలె యేసు దనిన్ఙ్,
“మరియ”, ఇజి కూకాద్. వెటనె అది మర్ జి వనిన్ దరిఙ్ మహద్.
వాండుయేసుఇజిగురుఅసాత్ దెఎబిబాసదు, “రబుని”,ఇజి కూకాద్.
దని అరద్ం బోదిసిన్కాన్ ఇజి. 17 అయావలె యేసు, “నాను నా
బుబబ్డగు ఇంక మర్ జి సొన్ ఎనె. అందెఙె నఙిఅసి మన్ మా. గాని
నీను నా సిసూర్ డగు సొనిస్ వరిఙ్, “నాను నా బుబబ్డగు మర్ జి
సొన్ సిన. వాండునె నా బుబబ్ మీ బుబబ్. వాండె నా దేవుణు మీ
దేవుణు”, ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18అందెఙె మగద్లెనె మరియ
సిసూర్ డగు వాతాదె, “పబుఙ్ సుడ్ఃత”, ఇజి వెహాద్ . మరి పబు
దనిన్ఙ్ వెహికెఙ్ బావెహాద్ .

యేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
19అయా ఆదివారమ్ నె, పొదొయ్ సిసూర్ కూడిఃతారె, సేహల్ కెహిస్

బసత్ మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వారు యుదురిఙ్ తియెల్ ఆతార్.
యూదురు వరిఙ్ అదికారుఙ ఒపజెపాన్ర్ ఇజి. నసిత్వలె యేసు
వాతండె వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ .
20యాక వెహండె, సిలువాదు డెయ్ ఏ ఆతివెలె వనిన్ కికాఙ్, వనిన్
పడఃకాద్ వాతిగాయమ్ కు వాండు వరిఙ్ తోరిసాత్ న్. పబుఙ్ సుడ్ తారె
సిసూర్ నండొ సర్ ద ఆతార్.

21-22మరిబాయేసువరిఙ్, “మిఙి సమాదనం కలిగ్ పిద్. నాబుబబ్
వనిన్ మాట బోదిసెత్ఙ్ నఙి యా లోకమ్ దు పోకి వజ నాను మిఙి
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పోకిస్న”, ఇజివెహండె, వరిముసుక్ తూబితాన్. తూబితాండె, వరిఙ్,
“దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ మీమనుస్దు ఇడ్ఃదు. 23మీరు ఎయిపాపమ్ కు
సెమిసిన్దెరొ, వరి పాపమ్ కు సెమిసత్ మనె. ఎయిపాపమ్ కు మీరు
సెమిస్ ఇదెరొ,అయకెఙ్ సెమిసిమన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుతోమెఙ్ తోరెఆజినాన్ 

24యేసు సిసూరిఙ్ తోరెఆతివలె, పనెన్ండుమనిన్సీర్ సిసూర్ లొఇ
మనిన్ దిదుము ఇనిన్ తోమా సిలెల్ండ మహాన్ . 25 అందెఙె మహి
సిసూర్, “మాపుపబుఙ్ సుడ్ఃతాప్ ఇజి వెహిఙ్,వాండు, “నాను వనిన్
కికాక్ఙ్ కుంటిఙాణిఙ్ డెఃయ్ తి గాయమ్ ది మసదిఙ్ తొఎండ, అయా
మసదుముట్ ఏండ, వనిన్ పడఃకాదు నాను కియు ఇడ్ఃఏండ,వాండు
నిఙిత మనాన్ ఇజి నమిఎ”, ఇహాన్ . 26 ఉండి వారం వెనాక్ వనిన్
సిసూర్ విజెరె మరిబా కూడిఃతారె, ఉండి ఇండొ మహార్ . తోమాబా
వరివెట మహాన్ . సేహల్ కెహె ఆత మహాద్ . గాని యేసు వాతండె
వరినడిఃమి నిహండె, “సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 27మరి
తోమెఙ్, “నీ డెఃసక్ ఇబెబ్ ఇడ్ఃఅ. నా కికాఙ్ సుడ్ఃఅ. నీ కియు
సాపిస్ నా పడఃకాద్ మనిన్ గాయమ్ దు ఇడ్ఃఅ. అనుమానం సిలెల్ండ
నమిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 28 అయావలె తోమా, “నీనె నా పబు. నీనె
నా దేవుణు”, ఇజి వెహాన్ . 29 అందెఙె యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నఙి
సుడ్ఃతిఙ్ నిఙితమనాన్ ఇజినమిమ్తి. నఙితొఏండనమిమ్తికార్ గొపప్
వారు”, ఇజి వెహాన్ .

30 యేసు వనిన్సిసూర్ ఙ నడిఃమి, మరి నండొ బమామ్ని పణిఙ్ 
కితాన్. అయకెఙ్ యా పుసత్కమ్ దు రాస్ ఉ. 31 గాని, యేసు కీసుత్
ఇజి,వాండు దేవుణుమరిసి ఇజిమీరు నమిమ్నివందిఙ్, వనిన్ ముసుక్
మనిన్ మీ నమకమ్ దాన్ మిఙి ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్
దొహిన్వందిఙ్ యాకెఙ్ రాసత్ మనెన్.

21
1దినివెనుక,యేసుతిబెరియసమ్ దరండగుమరివనిన్ సిసూర్ ఙ

తోరెఆజినాన్. వాండుఈహ తోరెఆతాన్. 2సిమోన్ పేతురు, దిదిమ
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ఇజి కుకెఆని తోమా, గలీలయ పాంతమ్ ది కానా ఇనిన్ పటన్మ్ ది
నతనయేలు, జెబెదయమరిసిర్ ఆతియాకోబుయోహాను,మరి రిఏర్ 
సిసూర్ కూడిఃత మహార్ . 3 సిమోన్ పేతురు, “నాను మొయెఙ్ 
అసెత్ఙ్ సొన్ సిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అయావలె వారు, “మాపు
బా నీ వెట వానాప్”, ఇహార్ . అందెఙె వారు సొహరె, ఉండి డోణి
ఎకారె సొహార్ . గాని ఆ రెయితు ఇనికబా అస్ ఏతార్. 4 పొదుద్
సోసి మహివలె, యేసు సమ్ దరం దరీదు నిహన్. గాని వనిన్ సిసూర్ 
యేసుఇజి గురు అస్ ఏతార్. 5అందెఙెవాండు వరిఙ్, “తంబెరిఙాండె,
మొయెఙ్ ఇనిన్కబా అసిత్దెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వారు, “సిలెల్ద్ ”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 6 నసిత్వలె వాండు, “డోణి ఉణెర్ పడఃకాదు మీ
వలెఙ్ పొకు. మిఙిదొహ్క్ నె”, ఇజి వెహాన్ . వారు అయలెకెండ్ కితాత్ ర్.
మొయెఙ్ నండొ అరె. వలలాగ్ దెఙ్ అట్ ఏతార్.

7 అయావలె, యేసు నండొ పేమిసిత్ సిసూ, “వాండు పబు”, ఇజి
పేతురుఙ్ వెహాన్ . “వాండు పబు”, ఇజి అయా సిసూ వెహి మాట
విహి వెటనె, సిమోన్ పేతురు వాండు లాగితి ఇడిత్ సాలవ్ ప్ డ్ గితాండె,
సమ్ దరమ్ దు డాటాత్ న్. 8 వారు గటుదాన్ ఎంజు మెంసు నూరు
మూరెఙ్ నెదూరంమనార్. అందెఙెమహిసిసూర్ మొయెఙ్ మనిన్వల
లాగ్ జినెడోణిదు వాతార్.

9 వారు డిఃగ్ జి వాతిఙ్ గటుదు, సిసూ డిఃపుక్ఙ్ దనిముసుక్
మొయెఙ్ రొటెఙ్ తోరితె. 10యేసు వరిఙ్, “మీరు ఏలు అసిత్ మహి
సెగం మొయెఙ్ అగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 11 సిమోన్ పేతురు డోణి
ఎకాండె వల గటుదు లాగితాన్. అబె నూటి యాబయి మూండి
పెరి మొయెఙ్ వలదు నిండితె మహె. గాని నిసొ మహిఙ్ బా వల
కింజ్ ఏతాద్. 12యేసు వరిఙ్, “రదు తిండు”, ఇజి వెహాన్ . వాండు
పబు ఇజివరిఙ్ తెలితార్. అందెఙె,నీనుఎయిఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ 
సిసూర్ లొఇ ఎయెన్ వనిన్ఙ్ బా దయ్ రం సిలెల్తాద్. 13 యేసు
వాతాండె, రొటెట్ఙ్ లాగితాండె వరిఙ్ సీబాత సితాన్. అయ లెకెండ్ 
మొయెఙ్ బా సితాత్ న్. 14 యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ బతిక్తి వెనాక్,
దినివెట ఏలు ముసార్ సిసూర్ ఙ తోరె ఆతాత్ న్. 15వారు తిహి వెనాక్,
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యేసు సిమొన్ పేతురుఙ్, “యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను, నీను
మహిసిసూర్ ఙఇంకనీను నండొనఙిపేమిసిన్దా?”,ఇజివెన్ బాతాన్.
“ఒఒ పబువా, నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి వాండు
వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా గొరె పిలెకాఙ్ మేప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
16మరిబా యేసు వనిన్ఙ్, “యోహాను మరిసి ఆతి సిమొను, నీను
నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “ఒఒ పబువా, నాను నిఙి
పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి రిజ వెహాన్ . అందెఙె యేసు, “నా
గొరెఙ్అడిఃఅ”, ఇజి వెహాన్ . 17 “యోహాను మరిసిఆతి సిమొను,
నఙి పేమిసిన్దా?”, ఇజి ముసార్ వెన్ బాతాన్. నీను నఙి పేమిసిన్దా
ఇజిముసార్ దిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు బాద ఆతాన్. “పబు నీను విజు
నెసిన్కి. నాను నిఙి పేమిసన్ ఇజి నీను నెసిన్”, ఇజి పేతురు వెహాన్ .
అందెఙె యేసు, “నా గొరెఙ్ మెప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18 “నాను నిజం
నీవెట వెహిస్న, నీను దఙడః మనివలె, నీను తయార్ ఆజి నీ ఇసట్ం
ఆతిబాడిఃదుసొహి. గానినీనుడొకఆనివెలె,నీకికు నీనుసాపిన్. మరి
ఎయెన్ బానిఙితొహిస్ నిఙి ఇసట్ం సిలిల్ బాడిఃదు పిండిజి ఒనాన్”, ఇజి
వెహాన్ . 19పేతురు ఎలాగమరిసావుసాజిదేవుణు గొపప్పెరికాన్ ఇజి
తోరిసాన్ండొ, దనివందిఙ్ వాండుయామాటెఙ్ వెహాన్  . వెనాక్ వనిన్ఙ్,
“నాసిసూఆజిరఅ”,ఇజివెహాన్ . 20పేతురువెనుకమహండె,యేసు
నండొ పేమిసిత్ సిసూ, వరి వెనాక్ వాజినిక సుడ్ తాన్. (యాసిసూనె
పసక్ బోజనం తిహివలె యేసు గుంజమ్ దు ఒరిగితాండె, “పబువా,
నిఙి అదికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కాన్ ఎయెన్”, ఇజి వెన్ బాతికాన్).
21 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె, “పబువా, వినిఙ్ ఇనిన్క జరిగ్నాద్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 22అందెఙెయేసు, “నాను మర్ జివానిదాక వాండు
బతిక్దెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క? నీను నా సిసూ ఆజి వెనాక్
వాదెఙ్ వలె”, ఇజి వెహాన్ . 23యేసు అయలెకెండ్ వెహిఙ్,యాసిసూ
సాఏన్ ఇజి ఉండిమాట మహి వరి నడిఃమి సెదిసాత్ ద్. గాని వాండు
సాఏన్ ఇజియేసు వెహఏతాన్. నానువానిదాకవాండు బతిక్దెఙ్ నఙి
ఇసట్ం ఆతిఙ, నిఙి ఇనిన్క?”, ఇజినె వాండు వెహాన్ . 24యాసఙతిఙ
వందిఙ్ వెహికాన్ యాసిసూనె. వీండె ఆయాకెఙ్ రాసత్ ఇటాత్ న్. వాండు
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వెహికెఙ్ నిజం ఇజి మాపు నెసినాప్. 25యేసు మరి నండొ సఙతిఙ్ 
కితాత్ న్. అయాకెఙ్ విజు రాసి ఇడ్ దెఙ్ ఇహిఙ, రాసిని పుసత్కమ్ కు
అసెత్ఙ్ యాలోకమ్ దుమనిన్బాడిడ్ సాల్ ఏద్ ఇజినాను ఒడ్ కీసుత్ ఇజి.
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