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లూక రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యాసువారలూకఇనిఒరెన్ డాకట్రు,దెయొపిలెఙ్ రాసిత్కాదె. యేసు

యాలోకమ్ దు బతిక్తిత్వలె జరిగ్తి దనిన్వందిఙ్ కత వజరాసత్ మనాన్.
యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ మహిసువారఇంకలావువెహమనాన్. మరి
యేసు కితిత్ నండొ బమామ్ని పణిఙ వందిఙ్, నండొండార్ జబుబ్దాన్ 
మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కితిత్దనిన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్. యేసు దేవుణు
మరిసి ఇహిఙ్ బాలోకు వజపుటిస్,లోకురి పాపమ్ కాఙ్ వందిఙ్ సాజి,
మరిదేవుణువెటఎలాకాలంబతిక్నిబతుక్దు నడిఃపిసినాన్ ఇజియా
సువారదు వెహిస్నాన్.

1-4 లూక తియెపిలెఙ్ రాసినాన్. మా నడిఃమి జరిగ్తి సఙతిఙ
వందిఙ్ కతవజ రాసెత్ఙ్ నండొండార్ సుడ్ఃతార్. మొదోహనె, యా
సఙతిఙసుడ్ఃతిసాసిర్ ,మరి, సువారబోదిసిత్కార్ మఙివెహార్ . వారు
మఙి వెహి వజనె, వీరు రాసాత్ ర్. నానుయాసఙతిఙ్ విజుమొదోహనె
బాగ నెసత్ మహ. అందెఙె అయాకెఙ్ నీ వందిఙ్ వరస రాసిత్ఙ బాగ
మంజినాద్ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిత. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, అయావలె నిఙి
నెస్ పిసిత్ విజు వనాక్ఙ్ పూరిఅరద్ం నిఙి నెసెత్ఙానాద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుడ్ గు వందిఙ్ వెహిస్నాన్.
5హెరోదురాజుయూదయదేసెంఏలుబడిః కిజిమహివలె,జెకరియ

ఇని ఒరెన్ పుజెరిమహాన్ . వీండు అబియపుజెరి జటుట్ దు మహికాన్.
వినిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు. అది అహరోను పుజెరి కుటుమ్ దికాద్ నె.
6 వీరు రిఎర్ బా, నింద సిలెల్ండ పబు సితి ఆడెఙ, రూలుఙ విజు
లొఙిజి, దేవుణుముందాలనీతినిజాయితిదాన్ మహార్ . 7ఎలిసబెతు
గొడుడ్ బోదెలి. అందెఙె వరిఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ . వారు రిఎర్ బా నండొ
డొక ఆతార్. 8 ఉండి సటుట్ జెకరియ జటుట్ ఙ్ పుజేరి పణికిదెఙ్ 
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వంతు వాతాద్. అయావలె జెకరియ దేవుణు ముందాల పుజేరి పణి
కిజినాన్. 9పుజేరిఙ మనిన్ అలవాటు లెకెండ్, సీటి పోకారె, జెకయెఙ్ 
ఏర్ పాటు కితార్. దేవుణు గుడిఃదు సొనిస్ దూపం సురుదెఙ్ వనిన్ఙ్ 
ఏర్ పాటు కితార్. 10 దూపం సురుదెఙ్ వేల ఆతాద్. నసిత్వలె అబెబ్
కూడిఃతిమహి మందలోకుర్ విజేరె వెలిల్ మంజి పారద్నం కిజి మహార్ .
11 నసిత్వలె, దేవుణుదిఙ్ దూపం సురిన్ మాలి పిటె ఉణెర్ పడఃకాద్ 
దేవుణు దూత నిహన్. నిహండె వనిన్ఙ్ తోరె ఆతాన్. 12 జెకరియ,
దేవుణు దూతెఙ్ సుడ్ఃతాండె, గజిబిజి ఆజి నండొ తియెల్ ఆతాన్.
13అయావలె దేవుణు దూత వనిన్ఙ్, “జెకరియ, నీను తియెల్ ఆమ.
నీపారద్నం దేవుణు వెహాన్ . నీ ఆలు ఎలిసబెతు ఒరెన్ కొడొః ఇడాన్దెల్.
వనిన్ఙ్ యోహాను ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్. 14-17 వాండు పబు ఎదు
పెరికాన్ ఆనాన్. దాకస్ కలునిమరిసోసిన్క ఇనికబావాండు ఉణ్ ఎన్.
అయిసిపొటలొఇపిండంఆతిబాణిఙ్ మొదోలిస్దేవుణుఆతమ్ వనిన్ఙ్ 
నడిఃపిసాన్న్. ఇసాయేలు దేసెమ్ ది లోకురిఙ్ నండొండారిఙ్ వరి
దేవుణు ఆతి పబు దరోట్ మహిస్ తనాన్. ఏలియ పవక లెకెండ్ 
నండొ గొపప్ సతుత్ దాన్ వాండు పబు ముఙాల సొనాన్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,అపొప్సిమరిసిరిఙ్ కూడుఃపెత్ఙ్. నాయంమనిన్కార్ బుదిద్దాన్ 
నడిఃనివజ, విరి సరిదు దేవుణుమాట వెన్ ఇవరిఙ్, నడిఃపిసెత్ఙ్ పబు
వానివలె, వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ లోకాఙ్ తయార్ కినివందిఙ్ యా
లెకెండ్ కినాన్ లె. అందెఙెవాండుపుటిన్వెలెమిఙిగొపప్ సర్ ద కినాన్ లె.
మరి, నండొండారిఙ్ సర్ ద కిబిసాన్న్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె
జెకరియ దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్, “యాక ఎలాగ నాను నెసెత్ఙ్ ?
నాను డొక. నా బోదెల్ బా డొఃకి ఆతాద్”, ఇజి. 19 అందెఙె దేవుణు
దూత, “నాను గబియెలు. దేవుణు పడఃకాద్ నిలిస్ మంజినికాన్. నీ
వెట వరిగ్జి, నిఙి యా నెగిగ్ కబు వెహెఙ్ దేవుణు నఙి పోక మనాన్.
20 గాని నాను వెహి మాటెఙ్ నీను నమిఇతి. అందెఙె యాకెఙ్ 
జరిగ్నిదాక,నీనుగులల్ ఆజిమంజినిలె. నానువెహికెఙ్ జరిగ్దెఙ్ దేవుణు
ఏర్ పాటు కితి కాలమ్ దు,పూరిఆనెలె”, ఇజి వెహాన్ .

21 నసిత్వలె లోకుర్ జెకయెఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . వీండు ఎందనిఙ్ 
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దేవుణు గుడిఃదు నిసొ ఆల్ సెం ఆతాన్ ఇజి బమమ్ ఆజి మహార్ .
22వాండు వెలిల్ వాతివెలె, వరి వెట వర్ గిదెఙ్ అట్ ఎతాన్. అయావలె
దేవుణు గుడిఃదు వినిఙ్ దేవుణు ఇనికదో ఉండి దర్ సనం* తోరిసాత్ న్ 
ఇజి నెసాత్ ర్. వెయు రఇతిఙ్, వాండు వరిఙ్ కియు సయ్ న కితాన్.
వాండు గులల్ ఆజిమహాన్ . 23వనిన్ పణి కాలం వీజితిఙ్ వాండు వనిన్
ఇండొ సొహాన్ . 24 సెగం రోసుక్ సొహి వెనాక్, వనిన్ ఆలిస్ ఎలిసబెతు
పాత డిఃసాత్ ద్. అయ్ దు నెలదాక అది ఇండొనె మహాద్ . 25 “పబునె
నావందిఙ్ యాకకితాన్. ఏలునాముసుక్ కణకపెహబసాత్ ండెలోకుర్ 
ఎదు నఙిమహిసిగుసేటుట్ లాగితాన్”, ఇజి వెహాన్ .
యేసుపుడుఃగు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

26 ఎలిసబెతు పాత డిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబియెలు
దూతెఙ్, గలిలయ పాంతమ్ దు మనిన్ నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు
పోకాన్. 27 యోసేపు ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వెన్ బాతి ఉండి విడిడ్
బోదెలిబాన్ దేవుణు దూతసొహాన్. అయవిడిడ్ బోదెలి పేరు మరియ.
యోసేపు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. 28 దేవుణు దూత లొఇసొహాండె,
మరియామెమ్ఙ్ సుడ్ఃజి, “వందనం,పబు నీవెటమనాన్. నిఙినెగెండ
దీవిసత్ మనాన్”,ఇజివెహాన్ . 29అయమాటెఙ్ వెహదె,మరియనండొ
బాద ఆతాద్. వనిన్ మాటెఙదిఙ్ అరద్ం ఇనికదో ఇజి దనిన్ గరబ్మ్ దు
బమమ్ ఆతాద్. 30అయావలె దేవుణు దూత దనిన్ఙ్, “మరియ నీను
తియెల్ ఆమ. దేవుణు నీ ముసుక్ కనికారం తోరిసత్ మనాన్. 31నీను
పాత డిఃసిత్దె, ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ ఇడిన్లె. వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు
ఇడ్ఃఅ. 32 వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. విజుదనిఙ్ అతికారం మని
దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. వనిన్ అనిగొగొర్ ఆతి దావీదు
రాజు ఆతివజ, దేవుణుఆతి పబు వనిన్ఙ్ రాజు కినాన్ లె. 33వాండు,
యాకోబుఙ్ తెగగ్తివరిఙ్ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కినాన్ లె. ఏలుబడిః
కిదెఙ్ అతికారం వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ .

* 1:22 1:22 దర్ సనం ఇహిఙ ఇనికాదొ ఉండి సఙతి కల లెకెండ్ టెటాఙ్ తోరె ఆనికాదె
అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్ తోరె ఆజినాద్ 
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34అయావలెఅది, “నానుఎసెఙ్ బామొగకొడొఃవెటకూడ్ఃఎనె. యాక
ఎలాగ జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి దేవుణు దూతెఙ్ వెన్ బాతాన్. 35 అందెఙె
దేవుణు దూత, “దేవుణు ఆతమ్ నీ ముసుక్ వానాన్ లె. మొసొప్ కితిఙ
నీడ పిడ్ఃకాన్ద్. అయలెకెండ్, విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు
సతుత్ నిఙి పిడ్ఃకాన్దెల్. అందెఙె పుటిన్కాన్ దేవుణు బాణిఙ్ వానికాన్.
వాండు దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్ లె. 36 నీ డగుహి లోకుఆతి
ఎలిసబెతు డొఃకి కాలమ్ దు ఒరెన్ బయిఙ్ పాత డిఃసత్ మనాద్. గొడుడ్
బోదెలి ఇజి కూకె ఆతిదనిఙ్ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37విజు కిదెఙ్ దేవుణు
అటిన్కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

38అయావలెమరియ, “ఇదిలో,నాను దేవుణు పణిమణిసి. నీను
వెహిలెకెండ్ నెనఙిజరిగ్పిద్”,ఇజివెహాద్ . అకవెహాండెదేవుణుదూత
దనిబాణిఙ్ సొహాన్ .
మరియఎలిసబెతుబాన్ ససొన్ సినాద్ 

39 అయావలెనె, మరియ తయార్ ఆతాద్. ఆతాదె, యూదయ
దేసెమ్ ది గొరొణ్ పాంతమ్ దు మని ఉండి పటన్మ్ దు బేగి సొహద్.
40అబెబ్ మని జెకరియ ఇండొ సొహదె, ఎలిసబెతుఙ్ దసూల్ ఆతాదె,
నమొసెత్ వెహాద్ . 41-42మరియ వెహి వందనం ఎలిసబెతు వెహివెలె,
దనిన్ పొటాద్ మనిన్ పిండం సరద్దాన్ కదిల్తాద్. ఎలిసబెతు దేవుణు
ఆతమ్ దాన్ నిండిజి సర్ ద ఆజి ఈహ డటం వెహాద్ . “అబ! బోదెకా
లొఇ, దేవుణు నిఙినె నెగెండ దీవిసాత్ న్. నీపొటాద్ మనిన్ కొడొఃదిఙ్ బా
దీవిసాత్ న్. 43నా పబుఙ్ అయ్ సి నా డగు వాదెఙ్ నాను ఏపటిదిక
ఆఏ. 44 ఇదిలో నీ వందనం నా గిబిబ్దు అరిఙ్, నా పొటాద్ మనిన్
పిండం సర్ దదాన్ కదిల్తాద్. 45 పబు దనిఙ్ వెహి మాటెఙ్ జరిగ్నాద్ 
ఇజి నమకం ఇటిత్కాద్ గొపప్ది.

మరియదేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజిపార్ జినాద్.
46 అయావలె మరియ ఈహ వెహాద్ . “నా పాణం పబు గొపప్

పెరికాన్ ఇజి వెహిస్నాద్. 47-49 వాండు వనిన్ పణిమణిసిఆతి నా
ఇజి బతుక్దిఙ్ సుడ్ఃతాన్ . అందెఙె నా పాణం నఙి రకిస్సిన్ దేవుణు
బానె సర్ ద ఆజినాద్. గొపప్ సతుత్ మనిన్ దేవుణు నా వందిఙ్ గొపప్
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పణిఙ్ కితాన్. అందెఙె ఏలుదాన్ లోకుర్ విజేరె నా వందిఙ్, దేవుణు
దీవిసిత్కాద్ ఇజి వెహన్ర్ లె. వాండె నెగిగ్ దేవుణు. 50 వనిన్ఙ్ తియెల్ 
ఆనివరి ముసుక్ వనిన్ కనికారం తర తరం మంజినాద్. 51వాండు
వనిన్ సతుత్ దాన్ గొపప్ పణిఙ్ కితాండె తోరిసాత్ న్. నానె పెరికాన్ ఇజి
వరి లోఇ ఒడ్ఃబిజి గర ఆతి వరిఙ్ వాండు సెదిసాత్ న్. 52 గర మని
అతికారిఙ, అతికారం దాన్ డిఃపాత్ ండె ఇజిరి వరిఙ్ పెరికార్ కితాన్.
53 బఙాతివరిఙ్ నెగిగ్ టిండి సీజి సర్ ద కిబిసాత్ న్. మని వరిఙ్ వహి
కీదానె పోకాన్. 54-55మాఅనిరిఙ్ ‘కనికారం తోరిసన్’ ఇజి ఒటుట్ కితి
వజ వాండు కితాన్. వనిన్ఙ్ సేవ కిని ఇసాయేలు లోకాఙ్ కనికారం
ఆజి సాయం కితాన్. అబహముఙ్ వనిన్ కుటుమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
ఎలాకాలం కనికారం తోరిసన్ ఇజి ఒటుట్ కితాన్. అయాక వాండు
ఒడిఃబితాన్”, ఇజిమరియవెహాద్ . 56అది డగుమూండి నెలెఙ్ దాక
ఎలిసబెతుబాన్ మహదెదని ఇండొమర్ జిసొహద్.

బాపిత్సం సీనియోహానుపుటిస్నాన్.
57నెలెఙ్ నిండితివలె, ఎలిసబెతుఙ్ ఒరెన్ కొడొః పుటాత్ న్. 58పబు

దనిన్ముసుక్ కణక పెహ బేసాత్ న్ ఇజి పడఃకాదికార్ ని కూలెఙ్ వెహరె,
దనిన్వెట నండొ సర్ ద ఆతార్. 59 కొడొః పుటిస్ ఎనిమిది దినమ్ దు
వనిన్ఙ్ సునతి కిదెఙ్ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్ అపొప్సి పేరు ననిన్క
ఇడ్ దెఙ్ వారు ఒడ్ఃబితార్. 60 నసిత్వలె అయ్ సి, “అహ పోని!
వనిన్ఙ్ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహాద్ . 61 అందెఙె
వారు, “మీ కూలెఙ లొఇ ఎయెరిఙ్ బా నినిన్ పేరు సిలెల్ద్ ”, ఇజి దనిఙ్ 
వెహార్ . 62వినిఙ్ ఇనిన్ పేరు ఇడ్ దెఙ్ అపొప్సి కోరిజినాన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ 
వారు కియు సయ్ న కిజి జెకయెఙ్ వెన్ బాతాన్. 63 నసిత్వలె వాండు
ఉండి రాసిని బలల్ లొసాత్ ండె, “వినిన్ పేరు యోహాను”, ఇజి రాసాత్ న్.
వారు విజెరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 64 వెటనె, వనిన్ఙ్ వర్ గిదెఙ్ 
వెయు వాతాద్. దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి వరిగ్దెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.
65 పడఃకాదికార్ విజేరె గొపప్ తియెల్ ఆతార్. యూదయ దేసెమ్ ది
గొరొణ్ పాంతం విజులోకుర్ విజేరెయాజరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జి
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మహార్ . 66యాక వెహికార్ విజెరెబా దని వందిఙ్ ఒడిఃబిజి, “యా
కొడొఃఎలాగమహికాన్ ఆనాన్ లెనొ”,ఇజివెహాన్ . పబుసతుత్ వనిన్వెట
మహాద్ ఇజివారు నెసాత్ ర్.

జెకరియపొగిడిఃజిపార్ జినాన్ 
67 నసిత్వలె వనిన్ అపొప్సి జెకరియ, దేవుణు ఆతమ్దాన్ నిండిజి,

దేవుణు వెహెఙ్ మనిసఙతిఙవందిఙ్ ఈహ వెహాన్ . 68 “ఇసాయేలు
లోకురి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్
లోకురిఙ్ డిఃబిసిన్ వందిఙ్ వాత మనాన్. 69 ఒరెన్ సతుత్ మని మఙి
గొపప్ఙ రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ మా వందిఙ్ సిత మనాన్. అయ వాండు
వనిన్ పణి మణిసి ఆతి దావీదు కుటుమ్ దు మనికాండె. 70-71 సేన
దినమ్ కాఙ్ ముఙాలె, దేవుణు వనిన్ బాణిఙ్ వాతి పవకెఙవెట ఒటుట్
కిత మనాన్. ఒటుట్ ఇనిక ఇహిఙ, “మా పగాతివరి బాణిఙ్ మఙి
రకిస్సన్ఇజి. “మఙి దూసిసిన్ వరిబాణిఙ్ రకిస్సన్’, ఇజి. అయా
ఒటుట్ వజనె, మఙి రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ సితాన్. 72మరి వాండు వెహాన్ ,
“మాఅనిరిఙ్ ఒటుట్ కితి వజ కనికారం తోరిసన్ ఇజి. వనిన్ వందిఙ్ కేట
ఆతి ఒపుమానం ఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74మా బుబబ్ ఆతి అబాహము
వెట ఒటుట్ కితాన్,మాపగఆతివరిబాణిఙ్ మఙితపిసన్ ఇజి,తియెల్ 
సిలెల్ండ వనిన్ఙ్ సేవ కిదెఙ్ మఙి సాయం కిన ఇజి. 75మరి, మాటు
దేవుణుదిఙ్ కేటఆతిలోకుర్ వజనీతినిజాయితిదాన్ మాబతుక్విజు
వనిన్ఎదుమండెఙ్ మఙితయార్ కినఇజి”,వెహాన్ . 76మరి,నాకొడొః
నీను విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణు పవక ఇజి కూకెఆనిలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,నీనుముఙాలెసొన్ సిపబుఙ్ లోకుడగువాదెఙ్ సరి
నెగెణ్ కినిలె. 77 నీ వనిన్ లోకాఙ్ వెహిన్లె, “దేవుణు వరి పాపమ్ కు
సెమిసి వరిఙ్ రకిస్సాన్న్ లె’, ఇజి. 78మా దేవుణు నండొ కనికారం
మనికాన్. వాండు దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ పొదుద్ సోని లెకెండ్ 
రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె. 79 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, సీకటిదు మని
వరిఙ్ సావు బతుక్దు మని వరిఙ్ జాయ్ సీదెఙ్. మఙి సమాదనం
దాన్ నడిఃపిసెత్ఙ్. దిని వందిఙె వాండు రకిస్సిన్ వనిన్ఙ్ తపిసాన్న్ లె”,
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ఇజి జెకరియ వెహాన్ . 80 కొడొః పిరితాన్. దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ 
పిరితాన్. వాండు ఇసాయేలు లోకురిఙ్ తోరిన్ దాక యెరూసలేమ్ దిఙ్ 
వెలిల్ బీడిఃమ్ బూమిదు ఒరేండె బతిక్తాన్.

2
1అయకాలమ్ దు రోమ గవర్ మెంటు అడిఃగి మనిన్విజులోకురిఙ్ 

జమబందిలెకెఙ్ రాసెత్ఙ్ ఇజికయిసరుఅయుగుసుత్ ఉండిఆడసితాన్.
2 కురెనియ ఇని ఒరెన్ సిరియ రాస ందిఙ్ సుడ్ఃజి మహివలె యా
మొదోహి జమబంది లెకెఙ్ రాసాత్ ర్. 3 విజేరె వరి వరి పటన్మ్ కాఙ్ 
పేరుక్ రాసె ఆదెఙ్ సొహార్ . 4అయలెకెండ్ యోసేపుఇనికాన్ ఒరెన్ బా
సొహాన్ . వీండు దావీదు కుటుమ్ దికాన్. దావీదు పటన్ం బేతెల్హెము.
అందెఙెవాండు గలిలయ ఇనిపాంతమ్ ది నజరేతు ఇని పటన్ం దాన్,
యూదయ పాంతమ్ దు మని బేతెల్హేము ఇని పటన్మ్ దు సొహాన్ .
5వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిమహిమరియవెటజమబందిరాసెఆదెఙ్ సొహాన్ .
అయావలె దనిన్ఙ్ నెలెఙ్ నిండితె మహె. 6 వారు అబె మహివలె
దనిఙ్ నొపిఙ్ వాతె. 7 అది దని తొల్ సుర్ కొడొఃదిఙ్ ఏరుఈబాతాద్.
వరిఙ్ మండెఙ్ లార్ జి ఇలు దొహ్ కెతాద్ . దొహిక్ఇతిఙ్ పుటిత్ కొడొఃదిఙ్ 
కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, కొడిడ్ఃఙ సాలాదిడోణిద్ తెపాత్ ర్.

గొరెఙ్ గవుడుఃఙ దేవుణు దూత నెగిగ్కబు వెహిస్నాన్ 
8 నసిత్వలె, అయ పాంతమ్ దు సెగొండార్ గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్ వరి

గొరెఙ,మడిఃఙమంద కితారె రెయ్ తు కాపుకిజిమహార్ . 9అయావలె
ఒరెన్ దేవుణు దూత వరిఙ్ తోరె ఆతాన్. పబు జాయ్ వరి సుటులం
వాతాద్. వారు నండొతియెల్ ఆతార్. 10 అయావలె దూత వరిఙ్,
“మీరు తియెల్ ఆమాట్. లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ నండొ సర్ ద కిబిసిన్ నెగిగ్
కబు నాను వెహన్. 11 నేండు దావీదు పటన్మ్ దు మిఙి రకిస్సిన్కాన్ 
ఒరెన్ పుటత్ మనాన్. వాండు పబు ఆతి కీసుత్ . 12యాకదెనాను మీఙి
వెహిదనిఙ్ గురు “ఒరెన్ బయిదిఙ్ కసెలిఙాణిఙ్ సుటిసాత్ రె, సాలాది
డోణిద్ తెపిత్ మనిక సూణిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 13-14 వెటనె, దేవుణు
మంజినిబాడిదినండొదూతెఙ్ అయదూతవెటకూడిఃతె. కూడిఃతారె,
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“విజు దనిన్ఙ్ అతికారం మనిన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజినాట్. యా
లోకమ్ దు వాండు ఇసట్ం కిని లోకురిఙ్ సమాదనం మనీద్ ’ ఇజి
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మహార్ . 15 దూతెఙ్ వరిఙ్ డిఃసాత్ రె, దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు సొహార్ . సొహి వెనుక గొరెఙ్ గవ్ డుఃఙ్, “మాటు
బేతెల్హేముదు సొనిస్, పబు మఙి వెహ్ పిసిత్ యా జరిగ్తి సఙతిఙ
సూణాట్”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.

16వారు బేగి సొహరె, మరియామెమ్ఙ్, యోసేపుఙ్, డోణిదు తెపిత్
మని కొడొఃదిఙ్ సుడ్ఃతార్. 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, యా కొడొః
వందిఙ్ వరిఙ్ వెహి మాటెఙ్ విజేరిఙ్ వెహార్ . 18 గొరెఙ్ గవుడుఃఙ్ 
వెహికెఙ్ వెహికార్ విజేరె నండొ బమమ్ ఆతార్. 19 గాని మరియ
జరిగ్తి సఙతిఙ విజు గరబ్మ్ దు ఇడిజ్ దనిన్వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి మహాద్ .
20 గవుడుఃఙ్ వరిఙ్ వెహికెఙ్, వారు సుడ్ఃతికెఙ్ విజు వనాక్ వందిఙ్ 
దేవుణుదిఙ్ గవ్ రం సీజి వనిన్ఙ్ నండొ పొగ్ డిఃజి మహ సొహార్ .
దేవుణు దూత వరిఙ్ వెహివజనె విజుజరిగ్తె.

21 పుటిస్ ఎనిమిది రోసుక్ ఆతిఙ్, బయిఙ్ సునతి కితార్.
అయావలె వారు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ ర్. పాత డిఃస్ ఎండ
ముఙాలె దేవుణు దూత వెహిపేరునె ఇటాత్ ర్. 22దేవుణుమోసెఙ్ సితి
రూలుఙ్ దు మనిన్వజ సుబరమ్ వందిఙ్ పూజెఙ్ కిదెఙ్ దినం ఆతాద్.
అయావలె యోసేపుని మరియ బయిఙ్ దేవుణుదిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్,
యెరూసలేమ్ దు ఒతాత్ ర్. 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మోసె రాసెత్ఙ్ పబు
వెహిరూలుదుమనాద్, “విజుతొలితపుటిత్ కొడొఃదిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ 
కెట ఇడ్ఃదెఙ్*. 24మరి, మోసె రాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుదు మని
వజ, “జత గువండెఙ్ నొ రుండిపారపొటి పిలెకుఙ్ నొపూజ సీదెఙ్†”,
ఇజి. అయావజ ఒతాత్ ర్. 25 అయావలె, సుమెయోను ఇనికాన్ 
ఒరెన్ యెరూసలేమ్ దు మహాన్ . వీండు నీతి నిజయ్ తి మనికాన్.
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆతికాన్. ఇసాయేలు లోకాఙ్ రకిస్సిన్ వనిన్
వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ వెట మహాన్ .

* 2:23 2:23 నిరగ్మ 13:2,12. † 2:24 2:24 లేవి 12:8.
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26 పబు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ఙ్ తొఏండ, నీను సాఇలె’, ఇజి
దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ వెహమహాన్ . 27దేవుణు వనిన్ఙ్ నడిఃపిసిత్వజ
వీండు దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ . నసిత్వలె, దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్
రూలుదు మని లెకెండ్ కిదెఙ్ అయ్ సి అపొసిర్ కొడొః ఆతి యేసుఙ్ 
తతాత్ ర్. 28 అయావలె సుమెయోను కొడొఃదిఙ్ కికాణిఙ్ పెహండె
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి ఈహ వెహాన్ . 29 “పబువా, నీను వెహి
మాటెఙ్ వజనాను వనిన్ఙ్ సుడ్ఃత. అందెఙె నీ పణిమణిసిఆతినఙి
ఏలు సమాదనం దాన్ కూకిస్ ఒఅ. 30-31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ 
విజేరె సుడ్ఃదెఙ్ నీను తయార్ కితి రకిస్సిన్వనిన్ఙ్ నాకణకాణిఙ్ నాను
సుడ్ఃత మనన్. 32వాండు ఇసాయేలు ఆఇ వరిఙ్ దేవుణు సరిదు
నడ్ పిసెత్ఙ్ జాయ్ లెకెండ్ ఆనాన్ లె. నీఇసాయేలులోకాఙ్ గొపప్ గవ్ రం
వాండు కలిగ్సాన్న్ లె.

33అయావలె వాండు కొడొః వందిఙ్ వెహిమాటెఙ్ వెహారె అయ్ సి
అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 34-35 సుమెయోను వరిఙ్ దీవిసాత్ ండె,
వనిన్ అయ్ సి ఆతి మరియెఙ్, “ఇసాయేలు లోకుర్ నండొండార్ 
నాసనం ఆనివందిఙ్, నండొండార్ బతిక్ని వందిఙ్ దేవుణు వినిఙె
ఏర్ పాటు కితాన్. వీండు దేవుణు ఏర్ పాటు కితి ఉండి గురు.
లోకుర్ అయాక నెకన్ పొకాన్ర్. ఆహె, వారు మనుస్దు విని వందిఙ్ 
ఒడ్ఃబితికెఙ్ వెలిల్ ఆనె. అయాక నీను సూణివెలె కూడం గుతిస్ సొహి
లెకెండ్ నీ మనుస్దు దుకం వానాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 36-37 నసిత్వలె
పనుయెలు గాడిస్ ఆతి అనన్ ఇని ఉండి పవక మహాద్ . అది ఆసిరు
ఇని జాతిదు మనికాద్. అది పెండిల్ ఆజి ఏడు పంటెఙ్ మాసి వెట
బతిక్తాద్. ఎనబయ్ నాలిగ్ పంటెఙ్ దాక ముండ మొపత్ మహాద్ .
అది నండొ డొక ఆతాద్. దేవుణు గుడిః దాన్ ఎసెఙ్ బా డిఃస్ ఎండ,
రెయు పొగాల్ ఉపాస్ దాన్ పారద్నమ్ దాన్ దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి
మాడిఃసి మహాద్ . 38 ఆ గడిఃయదునె, అది దేవుణు గుడిఃదు
యోసేపు, మరియ, యేసుబాన్ సొహదె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్.
యెరూసలేమ్ దిలోకుర్ రోమఅతికారిఙ అడిఃగిమహార్ . వారు వరిఙ్ 
డిఃబిసిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మహార్ . ఆహె ఎదు సుడ్ఃజి
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మహివరివెట కొడొఃవందిఙ్ వెహాద్ .
39యోసేపునిమరియమోసెరాసెత్ఙ్ పబు వెహి రూలుఙ్ దు కిదెఙ్ 

వెహి మనికెఙ్ విజు కితార్. కితి వెనుక, మహరె గలీలయదు మని
నజరేతు ఇని వరి పటన్మ్ దు సొహార్ . 40 కొడొః సతుత్ దాన్ పిరితాన్.
వనిన్ఙ్ నండొ బుదిద్ మనాద్. దేవుణు వనిన్ఙ్ దీవిసినెమహాన్ .

యేసు పెదద్లిఙవెటవర్ గిజినాన్.
41 ఏంటు ఏంటు యేసు అయ్ సి అపొసిర్ యెరూసలేమ్ దు

పసక్‡ పండొయ్ దిఙ్ సొనిస్ మహార్ . 42వారు ఏంటు సొనిస్ మహి
అలవాటువజ, యేసుఙ్ పనెన్ండు పంటెఙ్ మహివలె పండొయ్ దిఙ్ 
సొహార్ .

43పండొయ్ వీజితిఙ్,వారు మర్ జివాజిమహార్ . గాని కొడొః ఆతి
యేసు యెరూసలేమ్ దు నిహన్. వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిర్ అయాక
నెస్ ఎతార్. 44 వీండు మంద లోఇ మనాన్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి, ఉండి
రోజు వారు నడిఃజి వాతార్. వెనుక వారు వరి కూలెఙబాన్ నెలవ్
ఆతి వరిబాన్ వనిన్ఙ్ రెబాజినార్. 45 వాండు తోర్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ 
రెబాజియెరూసలేమ్ దుమర్ జివాతార్. 46మూండిదినమ్ కు వెనుక,
వాండు, దేవుణు గుడిఃదు బోద కినివరి నడిఃమి బసిత్క సుడ్ఃతార్.
వాండు వరి మాటెఙ్ వెంజి, వరిఙ్ మరి వెన్ బాజి మహాన్ . 47 వనిన్
మాటెఙ్ వెహికార్ విజేరె, వాండు మహిస్ వెహిమాటెఙ వందిఙ్, వనిన్
బుదిద్ వందిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. 48వనిన్ అయ్ సి అపొసిర్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ్ నండొ బమమ్ ఆతార్. వనిన్ అయ్ సి ఈహ వెహాద్ “నా
మరిన్, నీను ఎందనిఙ్ మఙి ఈహ కితి? ఇదిలో నీ బుబబ్ని నాను
నండొబాదఆజి నిఙి రెబాజివాతాప్”, ఇజి వెహాద్.

49 దనిఙ్ వాండు, “మీరు నఙి ఎందనిఙ్ రెబాతిదెర్. నాను నా
బుబబ్ పణిదు మండెఙ్ వలె ఇజి మీరు నెస్ ఇదెరా?”, ఇజి వెహాన్ .
50గానివాండు వరిఙ్ వెహిస్మాటెఙ్ వారు అరద్ం కిఎతార్. 51వెనుక
వాండు వరివెట సోతాండె నజరేతు వాతాన్. అబెబ్ వరిఙ్ లొఙిజి

‡ 2:41 2:41పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్తయార్ కిజి తిని పండొయ్ నె పసక్ పండొయ్ 
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మహాన్ . వనిన్ అయ్ సియాజరిగ్జిని విజుసఙతిఙ్ దనిమనుస్దు ఇడిజ్
మహాద్ . 52యేసు బుదిద్దు, వయుసుదు పిరితాన్. దేవుణు, లోకుర్ 
మరిమరి వనిన్ఙ్ పేమిసిమహార్ . వనిన్ముసుక్ సర్ ద ఆజిమహార్ .

3
1పొంతిపిలాతుఇనికాన్ యూదయరాస ంఏలుబడిః కిజిమహాన్ .

హేరోదు గలిలయ రాస మ్ దిఙ్ అతికారి. హేరోదుఙ్ తంబెర్ సిఆతి
పిలుపుప్ ఇతూరియని తకోనీతి రాస మ్ కాఙ్ అతికారి. అబిలేనే
రాస మ్ కాఙ్ లుసానియ అతికారి. అయావలె తిబెరియ కయిసరు
ఇనికానె విరిఙ్ విజేరె ముసుక్ రాజు. వాండు పదిహేను పంటెఙాణిఙ్ 
విరిఙ్ ఏలుబడిః కిజినె వాజినాన్. 2 అయావలె, అనన్ని కయప
పుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి. అయావలె బీడిమ్ బూమిదు, జెకరియ
మరిసి ఆతి యోహాను వెట దేవుణు వర్ గితాన్. 3 అందెఙె వాండు,
“మీరు పాపమ్ కు డిఃసి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు మీ పాపమ్ కు
సెమిసాన్న్”, ఇజి యొరాద్ ను గడడ్ పడఃకాదు మనిన్ పాంతం విజు
సొనిస్బోదిసి మహాన్ . 4యెసయపవక రాసిత్వెలె వినిన్వందిఙ్ ఈహ
వెహిస్నాన్. “బీడిమ్ బూమిదు ఒరెన్ ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్.
“పబుఙ్ లోకుడగువాదెఙ్ సరినెగెణ్ కిఅ. వనిన్ఙ్ నడిఃదెఙ్ సరితినాఙ్ 
కిదు. 5 విజు గాతెఙ్ నిండిస్ అ. విజు గొరొక్ ని మెటెఙ్ బయ్ లు
కిఅ. వెకొ సరిఙ్ తినానికెఙ్ కిఅ. కరుకు సరిఙ్ నునన్ఙ్ తికెఙ్ కిఅ.
6అయావలె విజేరె, దేవుణు వరిఙ్ రకిస్సిన్ దనిన్వందిఙ్ సూణార్ లె*”,
ఇజి. ఆహె రాసిత్మహి లెకెండ్ యోహాను బోదిసాత్ న్. 7 యోహను
వనిన్డగు బాపిత్సం లాగెఆదెఙ్ వాజినిమంద లోకురిఙ్ ఈహ వెహాన్ 
“మీరు విసం మనిన్సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ , దేవుణుబాణిఙ్ కోపం
వాజినాద్ ఇజి నమిమ్జి మీరు వాతిదెరా? సిలెల్ద్ . వనిన్ కొపమ్ దాన్ 
తపెఆదెఙ్ ఇజి మీరువాతిదెరా? నిజమే అయలెకెండ్ ఇజి నాను
ఒడిఃబిదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీ పాపమ్ కు ఒపుకొడొఃజి డిఃసి సీజి దనిన్ఙ్ 

* 3:6 3:6యెసయ 40:3-5.
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తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . “మాపు అబాహము తెగాగ్ తికాప్”, ఇజి
మీరుమీమనుస్దు వరిగ్మాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యాపణుకుఙాణిఙ్ 
అబహముఙ్ కొడొఃరిఙ్ తయార్ కిదెఙ్ దేవుణు అటాన్న్”, ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న. 9 దేవుణు మరెక మొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు
గొడెలి అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్ . నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇమరెకాఙ్ విజు
కతిస్ సిసుద్ విసీర్ నానెల్”, ఇజి వెహాన్ .

10అయావలె లోకుర్ విజేరె, “అహిఙమాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 11యోహాను వెహాన్ , “రుండి సొకెఙ్ మనిన్కాన్ ఉండి
సిలివనిన్ఙ్ సీదెఙ్. అయలెకెండ్ టిండిమనిన్కాన్ సిలిల్వనిన్ఙ్ సీదెఙ్”,
ఇజి. 12 పనున్ పెర్ నికార్ బా బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ వాతార్. వారు,
“ఓ బోదకినికి, మాపు ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 13 దనిఙ్ 
వాండు, “మిఙి ఎసొ లొసెత్ఙ్ ఆడ సిత మనాదొ, నసొ లొసుత్ . నండొ
లొసామ్ట్”, ఇజి వెహాన్ . 14నసిత్వలె సెగొండార్ ఉదద్ం కినికార్, “మాపు
ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. అందెఙె వాండు, “బెదిసి ఎయెబాన్ 
డబుబ్ డిబిసామ్ట్. అనయం వెహిస్ డబుబ్ లొసాన్ట్. మీ జీతం దానె
సరుద్ ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .

15 వీండు కీసుత్ సు ఇజి యోహాను వందిఙ్ లోకుర్ విజెరె వరి
మనుస్దు ఒడ్ఃబితార్. వారు ఆసదాన్ కీసుత్ ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజిమహార్ .
16అయావలెయోహానువరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహాన్ , “నానుమిఙిఏరుదాన్ 
బాపిత్సం సీజిన. నఙిమిసిత్ నండొ పెరికాన్ మరిఒరెన్ వాజినాన్. వనిన్
జోడుక్ బేల్ టు కుతెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఎ. వాండుమిఙి దేవుణు
ఆతమ్దాన్ సిసుదాన్ బాపిత్సం సీనాన్ లె. 17వాండు గాలి ఇడ్ ని సేహి
కీదుఅసత్ మనాద్. వాండువనిన్కలమ్ దిఙ్ సుబబ్రం కిజి, గింజెఙ్ కొటు
కిజి గాలి ఇడ్ఃజినాన్. గింజెఙ్ గాదిద్ ఇడాన్న్. పొటుదిఙ్ నమ్బ్ ఇ
సిసుదు సుర్ నాన్. 18యామాటెఙ్ అఏండ, మరి నండొ సఙతిఙ్ 
వెహిస్ లోకురిఙ్ పణిసి వెహాన్ . సువార బోదిసి వెహాన్ . 19వాండు
హేరోదు ఇని అతికారిఙ్ వెహాన్ , వనిన్ కొడెఃసి హేరోదియవెట హేరోదు
పాపం కితాత్ న్ ఇజి. మరి, హేరోదు కితి విజు తపుప్ఙబా వెహాన్ .
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20అందెఙెవాండుయోహానుఙ్ జెలిదుఇటాత్ న్. ఆహెహేరోదు కితిత్ విజు
తపుప్ఙవెటయోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిసిత్ తపుబా కూడిఃతాద్.

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 
21యోహనుఙ్ జెలిదు ఇడిన్ ముఙాల, ఉండి రోజు లోకుర్ విజెరె

బాపిత్సం లాగె ఆతార్. అయావలె యేసు బా బాపిత్సం లాగె ఆతాన్.
22 వాండు పారద్నం కిజి మహివలె, ఆగాసం రెయ్ ఆతాదె దేవుణు
ఆతమ్ ఉండిపారపొటిఙ్ మూరి లెకెండ్ డిఃగ్ జి వనిన్ముసుక్ వాతాద్.
అయావలె, “నీనె నాను పేమిసిన్ నా మరిన్. నీ వందిఙ్ నాను నండొ
సర్ ద ఆజిన”, ఇజి పరలోమ్ దాన్ ఉండిజాటువాతాద్.

23యేసు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్వెలె వనిన్ఙ్ డగుదిఙ్ ముపప్య్ 
పంటెఙ్ వయ్ సు మహాన్ . వీండు యోసేపు మరీన్ నె ఇజి ఒడిఃబిజి
మహార్ .యోసేపుహెలిమరిసి 24హెలిమతత్తు మరిసిమతత్తు లేవి
మరిసిలేవిమెలిక్మరిసిమెలిక్యనన్మరిసియనన్యోసేపుమరిసి
25యోసేపుమతత్తియమరిసి మతత్తియ ఆమోసు మరిసి ఆమోసు
నాహోము మరిసి నాహోము ఎసిల్కి మరిసి ఎసిల్కి నగగ్య మరిసి
26 నగగ్య మయతు మరిసి మయతు మతత్తియ మరిసి మతత్తియ
సిమియ మరిసి సిమియ యేసెక మరిసి యేసెక యోదా మరిసి
27యోదాయోహన మరిసియోహన రేపా మరిసి రేపా జెరుబాబెలు
మరిసి జెరుబాబెలు సయిలీత్యెలు మరిసి సయిలీత్యెలు నేరి మరిసి
28నేరిమెలిక్మరిసిమెలిక్అదిమరిసిఅదికోసాముమరిసికోసాము
ఎలక్దాము మరిసి ఎలక్దాము ఏరు మరిసి 29 ఏరు యొహసవ
మరిసియొహసవ ఎలియెజెరు మరిసి ఎలియెజరుయోరియమరిసి
యోరియమతత్తుమరిసిమతత్తులేవిమరిసి 30లేవిసిమొనుమరిసి
సిమొనుయూదమరిసియూదయోసేపుమరిసియోసేపుయోనాము
మరిసియోనాము ఎలాయ్కిముమరిసి 31ఎలాయ్కిముమెలెయామరిసి
మెలెయామేనాన్మరిసిమేనాన్మతత్తమరిసిమతత్తనాతానుమరిసి
నాతాను దావీదు మరిసి 32 దావీదు, యెసయ మరిసి. యెసయ
ఓబెదు మరిసి ఓబెదు బోయసు మరిసి బోయసు సలక్ను మరిసి
సలక్ను నయసోస్సు మరిసి 33 నయసోస్సు అమిమ్నాదబు మరిసి
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అమిమ్నదాబు అరాము మరిసి అరాము ఎసోము మరిసి ఎసోము
పెరెసు మరిసి పెరెసు యూదా మరిసి 34యూదాయాకోబు మరిసి
యాకోబు ఇసాకు మరిసి ఇసాకు అబాహము మరిసి అబాహము
తేరహ మరిసి తేరహ నాహోరు మరిసి 35నాహోరు సేరుగు మరిసి
సేరుగు రయూకు మరిసి రయూకు పెలెగు మరిసి పెలెగు హెబెరు
మరిసి హెబెరు సేలహ మరిసి 36 సేలహ కెయినాను మరిసి
కెయినాను అరప్కస్దు మరిసి అరప్కస్దు సేము మరిసి సేము నోవహ
మరిసి నోవవు లెమెకు మరిసి 37లెమెకు మెతుసెలెమరిసిమెతుసెలె
హనోకు మరిసి హనోకు యెరుదు మరిసి యెరుదు మహలెలు మరిసి
మహలెలు కేయినాను మరిసి 38 కేయినాను ఎసోసు మరిసి ఎసోసు
సేతుమరిసి సేతు ఆదాముమరిసి ఆదాము దేవుణుమరిసి.

4
యేసుఙ్ పరిస కిజినాన్ 

1యేసు దేవుణు ఆతమ్దాన్ పూరి నిండితాండె, యోరాద్ న్ గడడ్దాన్ 
మర్ జి వాతాన్. 2 నలపయ్ రోసుక్ దేవుణు ఆతమ్ వనిన్ఙ్ బీడిఃమ్ 
బూమిదు నడిఃపిసాత్ న్. అబె, సయ్ తాను వనిన్ఙ్ పరీస కిదెఙ్ 
సుడ్ఃతాన్. వాండు అయా రోసాక్ఙ్ ఇనికబా ఉణెఎండ మహాన్ ,
కడఃవెరిదు వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3అయావలె సయాన్, “నీను దేవుణు
మరిసి ఇహిఙ,యాపణుకు టిండి ఆని లెకెండ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
4అందెఙెయేసు, “లోకుబతిక్జినికటిండిదానెఆఏద్*”,ఇజిదేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇహాన్. 5-6 అయావలె సయ్ తాన్ వనిన్ఙ్ 
ఎతుత్ మని బాన్ ఒతండె, లోకమ్ దు మని విజు దేసెమ్ కు జామె
తోరిసాత్ న్. “యాలోకమ్ ది అతికారం సంసారం, విజునాను నిఙి సీన.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙఅయాకెఙ్ విజునఙినెదేవుణుఒపజెపత్ మనాన్. నఙి
ఇసట్ం ఆతిఎయెరిఙ్ బాసీదెఙ్ నఙిఅకుక్మనాద్. 7అందెఙెనీను నఙి
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసిత్ఙ, యాకెఙ్ విజు నీవి ఆనె”, ఇహాన్ . 8 నసిత్వలె
యేసు, “నీను నీ దేవుణు ఆతి పబుఙ్ నె పొగిడిఃజి మాడిఃసి, వనిన్ఙె
సేవకిదెఙ్ † ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .

* 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. † 4:8 4:8 దివ్తీ 6:13.
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9 వెనాక్ వనిన్ఙ్ యెరూసలెమ్ దు కూక ఒతాత్ ండె, దేవుణుగుడిః
కోసాదు నిల్ పాత్ ండె, “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అడిఃగి
డాట్ అ. 10-11 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “'నిఙి నెగెండ కాపాడఃదెఙ్ నీ
వందిఙ్ వనిన్ దూతారిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ పాదం పణుకుదు
తగిల్ఎండ వారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ‡’, ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ 12అందెఙెయేసు, “ ‘నీ
దేవుణుఆతిపబుఙ్,పరిసకిదెఙ్ ఆఏద్ §’,ఇజిదేవుణుమాటదురాసత్
మనాద్”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 13 సయ్ తాన్ విజు పరీసెఙ్ వీసాత్ ండె
సెగం కాలం వనిన్ఙ్ డిఃసత్సొహమహాన్ .
యేసు గలీలయదు వనిన్ సేవపణిమొదొలిస్నాన్ 

14యేసు దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ గలీలయ పాంతమ్ దు మర్ జి
సొహాన్ . అయాపాంతంవిజువనిన్వందిఙ్ మాటెఙ్ సెదితె. 15వాండు
యూదురిమీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ నేర్ పిసాత్ న్. విజెరె వనిన్ఙ్ పొగిడిఃతార్.
యేసుఙ్ నజరేతుదాన్ పేర్ జినార్ 

16 వెనుక, వాండు పిరీతి వనిన్ పటన్మ్ దు సొహాన్ . అయాక
నజరెతు. వనిన్ అలవాటు వజ విసాంతి దినమ్ దుయూదురి మీటిఙ్ 
ఇండొ సొహాండె దేవుణు మాట సద్ విదెఙ్ ఇజి నిహన్. 17మీటిఙ్ 
ఇండొణి పణిమణిసి వనిన్ఙ్ యెసయ పవక రాసిత్ పుసత్కం సితాన్.
వాండు అయాక రెకిఙ్ ఈహ రాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ .

18-19 “పబు పోకి దేవుణు ఆతమ్ నావెట మనాన్. అందెఙె వాండు
బీద ఆతి వరిఙ్ సువార వెహెఙ్ నఙి ఏర్ పాటు కితాన్. తొహె ఆతి
వరిఙ్, “మిఙి విడుఃదల వాతాద్”, ఇజి వెహెఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్,  “మీ
కణుకుఙ్ తోర్ నె”, ఇజి వెహెఙ్, నలిగ్తి వరిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్, దేవుణు
వనిన్ లోకురిఙ్ రకిస్సిన్కాలం వాతాద్ ఇజి వెహెఙ్ వాండు నఙి పోక
మనాన్*”, ఇజిరాసిత్ మనికెఙ్ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాద్ . 20యాకెఙ్ సద్ విజి,
పుసత్కంమూకాండెపణిమణిసిఙ్ మహసితండెబసాత్ న్. మీటిఙ్ ఇండొ

‡ 4:10-11 4:10-11 కీరన91:11-12. § 4:12 4:12దివ్తీ6:16. * 4:18-19
4:18-19యెసయ 61:1-2.
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మహికార్ విజెరె వనిన్ఙ్ డిట బేసాత్ ర్. 21వాండు వరిఙ్, “ఏలు నాను
సద్ వితి దేవుణుమాటెఙ్ మీరు వెహివెలెనె అయాకపూరిఆతె”, ఇజి
వెహాన్ . 22వారు విజెరె వనిన్ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహార్ . వనిన్ వెయ్ దాన్ 
వాతి నెగిగ్ మాటెఙ బమమ్ ఆజి, “వీండుయోసేపు మరిసి గదె?”, ఇజి
వెహార్ .

23యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “'ఓ గురు, నిఙి నీనె నెగెణ్ కిబెబ్ ఆఅ’,
ఇని బుదిద్ మాట మీరు తప్ ఎండ నఙి వెహన్దెర్. మరి, మీరు
నఙి, ‘నీను కపరన్హొము ఇని పటన్మ్ దు కితిత్ పణిఙ్ మాపు వెహప్.
అయా పణిఙ్ ఇబెబ్ నీ సొంత పటన్మ్ దుబా కిఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్.
24 ఎమేణి పవకెఙ్ బా సొంత పటన్మ్ దు లోకుర్ గవ్ రం సిఎర్, ఇజి
నిజం నాను మీ వెట వెహిస్న. 25 వెండు, ఏలియ దినమ్ కాఙ్,
ఇసాయేలు దేసమ్ దు మూండి పంటెఙ్ ఆరు నెలెఙ్ దాక పిరు రఎండ
మహాద్ . గొపప్ కరు వాతివలె, అబె నండొ రాండి బోదెక్ మహె ఇనిక
నిజమ్ నె. 26గాని,దేవుణు ఏలియెఙ్ వరిఎయెర్ బాన్ బాపోక్ ఎతాన్.
సీదొనుపాంతమ్ దిసారెపాతుఇనినాటొణిరాండిబోదెలిబానెపోకాన్.
27 అయాలెకెండ్, ఏలీసా పవక కాలమ్ దు, ఇసాయేలు దేసమ్ దు
నండొండార్ పెరికసట్ం దాన్ మహార్ . గాని వారు ఎయెర్ బా నెగెణ్ 
ఆఎతార్. సిరియదేసమ్ దుమనినయమాన్ ఒరెండె నెగెణ్ ఆతాన్”,
ఇజినానుమిఙి వెహిస్న. ఇజియేసు వెహాన్ .

28యామాటెఙ్ వెహివలె,యూదురిమీటిఙ్ ఇండొమహికార్ విజెరె
వెరి కోపం ఆతార్ 29వారు నిహరె, పటన్మ్ దాన్ వనిన్ఙ్ పేరార్. వారు
వనిన్ఙ్ మెటుదు ఒతార్. వరి పటన్ం అయామెటుద్ నె తయార్ కిత
మనాద్. గడియబుర కిజివనిన్ఙ్ అర్ పెత్ఙ్ ఇజిఒతార్. 30గానిమంది
నడిఃమిఙానె, వనిన్సరివాండు సొహాన్ .

యేసు దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జినాన్ 
31 వెనాక్ వాండు గలిలియతి కపెరన్హ ము ఇని పటన్మ్ దు

వాతాన్. విసాంతి దినమ్ దు యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ బసాత్ ండె
లోకురిఙ్ నేర్ పిసిమహాన్ . 32వాండు నెస్ పిసిత్ మాటెఙ్ వెహరె,లోకుర్ 
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నండొ బమమ్ ఆతార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ అతికారం దాన్ వాండు
వెహాన్ . 33-34 యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ, ఒరెన్ దెయం అసిత్కాన్ 
మహాన్ . వాండు, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసువా, మా వెట నిఙి
ఇని పణి? మఙి నాసనం కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయిదొ ఇజి నాను
నెసన్. నీను దేవుణు బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగొల్ 
ఆజి వెహాన్ . 35 అందెఙె యేసు, “అలెజి మన్ అ. వినిఙ్ డిఃసి
వెలిల్ రఅ”, ఇజి డటం అయా దెయమ్ దిఙ్ వెహాన్ . నసిత్వలె అయా
దెయం, అది అసిత్ వనిన్ఙ్, వరి విజెరె నడిఃమి అర్ పాత్ దె వనిన్ఙ్ ఇని
నసట్ం కిఎండ డిఃసత్ సొహద్. 36అయావలెలోకుర్ విజెరె నండొ బమమ్
ఆతార్. “అబబ్, యాక ఎసొహి మాట. వీండు దేవుణు సతుత్ దాన్,
అతికారమ్ దాన్ సొన్ అ ఇజి దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్. అవి డిఃసి
సొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్. 37 వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ 
అయాపాంతమ్ దు విజు సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
38యేసుయూదురి మీటిఙ్ ఇండొణాఙ్ నిఙితండె, సిమొను వనిన్

ఇండొ సొహాన్ . అయావలె వనిన్ మీమ్ సి నండొ నోబు దాన్ మహాద్ .
దనిఙ్ నెగెణ్ కిఅ ఇజి వారు బతిమాల్ తార్. 39అందెఙె వాండు దని
డగు సొహాండె, “నోబు సొన్ అ”, ఇజి డటం వెహాన్ . డటం వెహిఙ్ 
నోబు దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్. వెటనె అది నిఙితాదె, వరిఙ్ మరాయ్ద
కితాద్.

40పొదుఅరిస్మహాద్ . అయావలెలోకుర్ నండొరకమ్ కాణిఙ్ బాద
ఆజి మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్ డగు తతార్. కసట్మ్ దాన్ మహి వరి
విజెరె ముసుక్ కికు ఇడిజ్ వరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్. 41యాకదె ఆఏండ,
నండొ దెయమ్ కు, నీనె దేవుణుమరిసి, ఇజి గగొల్ ఆజి నండొండారిఙ్ 
డిఃసత్ సొహె. వాండుఅలెజిమండుఇజివనాక్ఙ్ డటంవెహాన్ .వాండు
కీసుత్ ఇజి దెయమ్ కు నెసత్ మహె. అందెఙె వాండు వనాక్ఙ్ వరిగ్ఏండ
కితాత్ న్.

42పెందాలెన్ వాండు సోతాండె బీడిఃమ్ బూమిదు సొహాన్ . లోకుర్ 
వనిన్ఙ్ రెబాజి వాతార్. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వాండు వరిఙ్ డిఃసి
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సొన్ ఎండ, వనిన్ఙ్ ఆప్ కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. 43 గాని వాండు, “నాను
మహి పటన్మ్ కాఙ్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ సువార
వెహెఙ్ వలె. దిని వందిఙ్ దేవుణు నఙి పోకాన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
44 వెనాక్ వాండు యూదయ దేసమ్ దు మని యూదురి మీటిఙ్ 
ఇలాక్ఙ్ బోదిసిమహాన్ .

5
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1 ఉండి రోజు, యేసు గనెసరెతు సెరుడగు నిహమహాన్ . నండొ
లోకుర్ దేవుణుమాటెఙ్ వెండెఙ్ నెకెఆజి వనిన్ ముసుక్ అరిస్ మహార్ .
2 నసిత్వలె జాలెరిఙు సెరు దరీద్ డిఃసిత్ మహి రుండి డోణిఙ్ వాండు
సుడ్ఃతాన్ . అయా జాలెరిఙు వరి వలెల్ఙ్ నొర్ జి మహార్ . 3వాండు
దని లొఇ ఉండి డోణిద్ ఎకాన్. ఆక సిమొనుతి. ఎకాండె దరిదాన్ 
కండెక్ నెకు ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . వాండు డోణిద్ బసాత్ ండె నండొ
లోకాఙ్ నెసిప్సి మహాన్ . 4 వాండు వెహిస్ వీజితివలె, సిమోనుఙ్,
“ఏరు నిరీ మని బాన్ డోణి నడిఃపిస్ అ. మొయెఙ్ అసెత్ఙ్ మీ వలెల్ఙ్ 
విసీరు”, ఇహాన్ . 5 అందెఙె సిమొను, “ఓ బోదకినికి, రెయు విజు
మాపు అరల ఆతాప్. గాని మఙి ఇనికబా దొహ క్తె. అహిఙ్ బా
నీను వెహిస్నిమాట వజ వలెల్ఙ్ పొకాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 6వారు
అయాలెకెండ్ కితాత్ ర్. నండొమొయెఙ్ అసాత్ ర్. వరివలెల్ఙ్ కింజిని వజ
ఆతె. 7అయావలెవారు వేరె డోణిద్ మని, వరి జతత్ కూడ్ఃజి పణికిని
వరిఙ్, “వాజి మఙి తోడుః కిదు”, ఇజి కియు సయ్ న కితార్. వారు
వాతారె, రుండి డోణిఙ్ మొయెఙ్ నిహర్. డోణిఙ్ ముడుగిన్లెకెండ్ 
ఆతె. 8సీమోను ఇని పేతురుయాక సుడ్ఃతాండె,యేసు కాలుక్ ఎదు
ముణుకుఙ్ ఊరితండె, “పబువా, నఙి డిఃసి సొన్ అ, నాను పాపం
కితికాన్”, ఇజి వెహాన్ . 9 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వాండుని వనిన్వెట
మనికార్ విజెరెవారుఅసిత్యామొయెఙ్ కొటుట్ సుడ్ఃతారెనండొబమమ్
ఆతార్. 10అయలెకెండ్ నె, సీమోనువెట కూడ్ఃజి పణి కినియాకోబు
ని యోహానుబా బమమ్ ఆతార్. వారు జెబదయి మరిసిర్. అందెఙె
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యేసు, “తియెల్ ఆమా. నిసొ కాలం నీను మొయెఙ్ అసిన్ పణికితి.
ఏలు లోకాఙ్ నా సిసూర్ కిదెఙ్ నెస్ పిసాన్లె”, ఇజి సిమోనుఙ్ వెహాన్ .
11వారు వరి డోణిఙ్ సెరు ఒడుడ్ దు తతాత్ రె, విజు డిఃసాత్ ర్. వనిన్వెట
సొహార్ .
కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

12యేసు ఉండి పటన్మ్ దు మహివలె కసుట్ రోగం* ఇనిపెరి జబుబ్
లావుఆతి ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె
ముణుకుఙ్ ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, “పబువా,నాను నెగెండ్ ఆదెఙ్ ఇజి
నిఙి మనుస్ మహిఙ నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి బతిమాల్ తాన్.
13 అందెఙె యేసు వనిన్కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙి మనుస్
మనాద్ , నీను నెగెణ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహిఅయా
కసుట్ రోగం వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ ద్. 14యేసు వనిన్ఙ్, “ఎయెవెటబా ఇనికబా
వెహమ్. గాని నీను తినాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజెరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను
నెగెణ్ ఆతి వందిఙ్ మోసె ముఙాలె ఆడసితి వజ దేవుణుదిఙ్ సంత
సిఅ. ఆహె నీను నెగెణ్ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్ తోరిస్ అ”, ఇజి కసితం
వెహపోకాన్. 15గాని వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ మరిఒదె,నాహక్ఙ్ విజు
సెదితె. అందెఙెనండొలోకుర్ వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్,వరి కసట్మ్ కాణిఙ్ 
నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి వనిన్డగు కూడ్ఃజి వాజి మహార్ . 16గాని వాండు,
నడిఃమి నడిఃమి పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి ఎయెర్ సిలిల్ బాడిఃదు సొనిస్
మనాన్.
కికుక్ కాలుక్అరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

17 ఉండి నాండిఙ్, యేసు ఉండి ఇండొబసి బోదిసి
మహాన్ . గలీలయ, యూద దేసమ్ దు మనిన్ విజు నాహక్ణిఙ్,
యెరూసలెమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ 

* 5:12 5:12 కికాక్ఙ్ పాదమ్ కాఙ్ డెఃసెక్ఙ్ తెవ్ జి సొని పెరిజబుబ్నె ముఙాల కుసుట్ రోగం
జబుబ్ వాతిబాన్ ముటిత్ఙ వారు నెస్ ఏర్ ముఙాల కుసుట్ రోగం మనిన్కార్ నాటొ మండెఙ్ 
అకుక్సిలెల్ద్ వారు పటన్ం వెలిల్ మండెఙ్ వారు సుబబ్రం ఆఇకార్ మటిల ఆతికార్ ఇజినె
ఒడిఃబినార్ అందెఙె,వారుపుజేరిఙ డగుసొనిస్నెగెండ్ ఆతార్ ఇజిపుజేరిఙు వెహిఙానెనాటొ
వాదెఙ్ ఆనాద్ . అయవలెవారు సుబబ్రం ఆతమనార్ ఇజినె నమకం
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అబెబ్ బసి వెంజి మహార్ . కసట్మ్ దు మనిన్వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ 
దేవుణుసితిత్ సతుత్ వనిన్వెట మనాద్. 18 నసిత్వలె, కికుక్ కాలుక్ అరి
పకస్వాయు ఇని జబుబ్ది వనిన్ఙ్, సెగొండార్ ఉండి సాపాద్ పిండిత
తతాత్ ర్. లొఇఒసి యేసు ఎదు ఇడ్ దెఙ్ నండొ అర్ ల ఆజి మహార్ .
19అబెబ్మందలోకుర్ మహిఙ్,వనిన్ఙ్ యేసుడగుఒతెఙ్ అట్ ఎతార్.
అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ ఇలుల్ ముసుక్ ఒతార్. ఒతారె, రేకం బొరొ కితారె
సాపదాన్ మంద నడిఃమియేసు ఎదు డిపాత్ ర్. 20యేసు వనిన్ముసుక్
మనిన్ వరి నమకం సుడ్ఃతాండె, “కూలాయెన్, నీ పాపమ్ కు నాను
సెమిసత్ మనన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21 అయావలె పరిసయ్ రు ని
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వరి లొఇ ఈహ వరిగ్తార్. “వీండు
ఎయెన్ ? నాను నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిస్ దేవుణు వెట
సమానం ఆజి దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్. దేవుణు ఒరెండె పాపమ్ కు
సెమిసిన్కాన్ గదె”, ఇజి.

22వారు ఒడ్ఃబితికయేసుఙ్ తెలితాద్. వాండు వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ 
మీరు అహ మీమనుస్దు ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 23యాజబుబ్ది వనిన్ఙ్ 
నీపాపమ్ కు నాను సెమిసత్ మనన్ ఇజి వెహిన్క సులునా? నీను నిఙ్ జి
నడిఃయ ఇజి వెహిన్క సులునా? 24 లోకు మరిసి ఆతి నఙి లోకు
పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి ముసుక్ అతికారం మనాద్ ఇజి మీరు
నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె, అయా కికు కాలుక్ అరి పకస్వాయు వనిన్ఙ్,
“నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ జి సాప అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
25 వెటనె వాండు విజెరె ముఙాలె నిఙితండె, వాండు గూరి మని
సాప నికాండె దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి ఇండొ సొహాన్ . 26వారు విజెరె
నండొ బమమ్ ఆతారె, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు దేవుణుదిఙ్ 
నండొ తియెల్ ఆజి, “అబబ్! మాటు నేండు నండొ బమమ్ఆతి పణిఙ్ 
సుడ్ఃతాట్”, ఇజి వెహర్.

లేవి ఇనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 
27 యాక కితిత్ వెనాక్, యేసు సోతాండె, లేవి ఇని ఒరెన్ పనున్

పెరిన్వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్ వరి ఆపిసుదు బసత్
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మహాన్ .యేసు వనిన్ఙ్, “నీను నా సిసూడు ఆఅ. నావెట రఅ”, ఇజి
వెహన్. 28 లేవి విజు డిసాత్ ండె, నిఙ్ జి వనిన్ వెట సొహాన్ . 29 వెనుక
లేవి యేసు వందిఙ్ వనిన్ ఇండొ ఉండి పెరి విందు కితాన్. పనున్
పెరిన్కార్ ని మరి నండొండార్ వరి వెట ఉండెఙ్ బసాత్ ర్. 30అయావలె
పరిసయ్ రు ని వరి జటుద్ మని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
యేసు సిసూరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు పనున్పెరిన్వరివెట, మరి సెఇ
వరివెటఉణిజి తింజినిదెర్”, ఇజిమొరొఆతార్.

31 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “నెగెండ సిలిల్ వరిఙె డాకట్రు కావాలి.
నెగెండ మనిన్వరిఙ్ ఎందనిఙ్ లు మరి డాకట్రు. 32నాను పాపం కిజిని
వరిఙ్ కూకిస్, వరి పాపమ్ కు వారు ఒపుప్కొడిఃజి డిస్ పిసిని వందిఙ్ 
వాత మనన్. మాపు నీతినిజాయితి మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ 
కూకెఙ్ రఏ”, ఇజి వెహాన్ .
ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాజినార్ 

33 అయావలె, పరిసయ్ రుని వరి జటుద్ మని యూదురి రూలు
నెస్ పిసిన్కార్ వనిన్ఙ్, “యోహాను సిసూర్ డిఃసిడిఃస్ ఎండ ఉపాస్ కిజి
పారద్నం కిజినార్. అయలెకెండ్ నె పరిసయురు సిసూర్ బా. గాని నీ
సిసూర్ ఉణిజి తింజి మంజినార్”, ఇజి వెహార్ . 34 అందెఙె యేసు,
“పెండిల్ దఙడః పెండిల్ కూలెఙవెట మనిన్వెలె వారు ఉపాస్ కిజినారా?
35 పెండిల్ దఙడెఃఙ్ వరి నడిఃమిహన్ ఒని రోసుక్ వానెలె. అయావలె
వారు ఉపాస్ అయారోసాక్ఙ్ మంజినార్”, ఇజి వెహాన్  .

36 వాండు వరిఙ్ కతవజ ఉండి నెస్ పిసాత్ న్. “ఎయెన్ బా కొతత్
సొకక్దాన్ ఉండిముకక్ కిసి పడాఃయి దనిఙ్ పొక్ ఎన్. అయాలెకెండ్ 
కితిఙ, వాండు కొతత్ సొకక్ కిస్ పిసాన్న్. కింజితి కొతత్ ముకక్ పడాఃయి
దనిఙ్ తగ్ ఏద్. 37మరి, ఎయెన్ బా కొతత్ దాకస్కలుల్ పడాఃయి తోలు
సనిస్దు వాక్ ఏన్. అయాలెకెండ్ వాండు వాకిఙ కొతత్ దాకస్కలుల్
పొఙువాజి అయా తోలుసనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలుల్ విజు వాఙ్ న
సొనాద్. సనిస్పాడానాద్. 38 అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు
సనిస్దు వాకెఙ్ వెలె. 39 ఎయెన్ బా పడాఃయి దాకస్కలుల్ ఉటివెనుక
కొతత్క కోరిఎన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘పడాయిక నెగిగ్క’, ఇజి వెహన్న్”.
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6
1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని వనిన్ సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ 

సొనిస్ మహార్ . అయావలె వనిన్ సిసూర్ సెరెక్ తెపాత్ రె, వరికీదాన్ 
నులుసి, తింజిమహార్ . 2నసిత్వలె సెగొండార్ పరిసయ్ రు, “ఎందనిఙ్ 
మీరు దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ తపిస్నిపణి విసాంతి దినమ్ దు
కిజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3అయావలెయేసు, “దావీదురాజుని
వనిన్వెట మహికార్, బఙ కటిత్వెలె, ఇనిక కితాండొ ఇజి మీరు
దేవుణుమాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా? 4 వాండు ఇనిక కితాన్ 
ఇహిఙ, దేవుణుగుడిఃదు డుగితాండె దేవుణు ఎదు ఇడిత్ రొటెట్ఙ్ 
లాగితండె తిహన్. పుజెరిఙ్ తపప్ మరి ఎయెర్ బాఅయాకెఙ్ తిండెఙ్ 
ఆఏద్. గాని వాండు తిహండె వనిన్వెట మనిన్వరిఙ్ బా సితాత్ న్.
5 అందెఙె లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్ అతికారం
మనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ వెహెఙ్ బా
అతికారం మనాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 6 ఉండి నాండిఙ్ విసాంతి
దినమ్ దు, యూదురి మీటిఙ్ కిని ఇండొ సొహాండె, నెసిప్సి మహాన్ .
అబెబ్ఉణెర్ కియుఅరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 7పరిసయ్ రునియూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, యేసుఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ బా నేరం మొపెత్ఙ్ ఇజి
సుడ్ఃజి మహార్ . అందెఙె, యేసు యా జబుది వనిన్ఙ్ విసాంతి
దినమ్ దు నెగెణ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడ్ఃజి మహార్. 8 అహిఙ,
యేసు వారు ఒడ్ఃబిజినిక నెసాత్ ండె, కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీను వాజి
విజెరె నడిఃమి నిల్ అ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె వాండు నిఙితండె
అబెబ్నిహాన్. 9 అయావలె యేసు వరిఙ్”, నాను మిఙి వెన్ బాజిన,
దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ వజ, విసాంతి దినమ్ దు నెగిగ్ పణిఙ్ 
కిదెఙా, సెఇ పణిఙ్ పణి కిదెఙా? పాణమ్ దిఙ్ నిల్ పెత్ఙా, పాణమ్ దిఙ్ 
అర్ పెత్ఙా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 10 వెన్ బాతాండె వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
బసాత్ ండె, అయా కియు అరి వనిన్ఙ్, “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
వాండు ఆహె కితాన్. వనిన్ కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 11 అయావలె
వారు వెరి కోపమ్ దాన్ నిండితారె, యేసుఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఆనాద్ ఇజి
ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్తార్.
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పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ 
12 ఆ దినమ్ కాఙ్ ఉండి నాండిఙ్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి

గొరొత్ సొహాన్ . సొహాండె ఆ రెయా విజు దేవుణుదిఙ్ పారద్నం
కితాత్ న్. 13 పెందాల్ ఆతివెలె వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె,
వరిలొఇ పనెన్ండు మణిరిఙ్ ఏర్ పాటు కితాత్ న్. వరిఙ్ అపొసుత్ డు ఇజి
కూకాన్ . 14-16 వీరు ఎయెర్ ఇహిఙ, పేతురు ఇజి వాండు పేరు ఇడిత్
సిమొను, వనిన్ తంబెరిస్ ఆతిఆందెయ,యాకోబు,యోహాను, పిలిపు,
బరలొమాయి, మతాత్ యి, తోమా, అల్ పాయి మరిసి ఆతియాకోబు,
యూదయదేసెంవందిఙ్ ఉసార్ ఆజినిసిమోను*,యాకోబుఙ్ మరిసి
ఆతి యూద, ఇసక్రియొతు యూద. యా ఇసక్రియొతు యుదనె,
వెనాక్యేసుఙ్ యూదురు అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిత్కాన్.

17వాండు యా పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వెట డిఃగిజి వాతండె,
ఉండి బయిలుదు నిహన్. వనిన్ సిసూరు నండొండార్, యూదయ
దేసమ్ దు మని విజు నాహక్ణికార్, యెరూసలెమ్ దాన్, సమ్ దరం
పడఃకాద్ మని తూరు, సీదొను పటన్మ పాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ
లోకుర్ అబె మహార్ . వారు వనిన్ మాటఙ్ వెండెఙ్, వరిఙ్ మనిన్
కసట్మ్ కు సొన్ పె ఆదెఙ్ ఇజి వాతార్. 18దెయమ్ కు అసిత్ నండొ బాద
ఆజి మహికార్ నెగెణ్ ఆతార్. 19 దేవుణు సతుత్ వనిన్బాణిఙ్ వాజి
విజెరె నెగెణ్ ఆజి మహార్ . అందెఙె లోకు విజెరె వనిన్ఙ్ ముటెత్ఙ్ 
ఇజి ఆస ఆతార్. 20అయావలెవాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ సుడ్ఃతాండె,
ఈహ వెహిస్నాన్. “బీదదికార్ ఆతి మీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణుమిఙి ఏలుబడిః కిజినాన్. 21ఏలు బఙసాజినిమీరు
గొపప్వారు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణుమిఙికావాలసిత్కెఙ్ మీమనుస్
నిండు సీనాన్. యేలు అడఃబాజిని మీరు గొపప్ వారు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మీరు సికిన్దెరెల్. 22లోకు మరిసి ఆతి నఙి నమిమ్తి వందిఙ్ 
లోకుర్ మిఙి దూసిసి కేట కినార్. నిందెఙ్ మొపిస్ నీను సెఇక ఇజి

* 6:14-16 6:14-16 రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ 
ఉసార్ దాన్ సుడిఃజినియూదయసఙంమనాద్. అయాసఙమ్ దికాన్ ఒరెనె సీమోను
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వెహిస్ నెకన్ పొకాన్ర్. అయావలెమీరు గొపప్ వారు. 23నినిన్ కసట్మ్ కు
వానివలె సర్ ద ఆజి డాట్ తు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మంజిని
బాడిఃదు మిఙి మనిన్ పలితమ్ కు గొపప్ నండొ మనె. యాలెకెండ్ నె,
మిఙి బాద కిజిని విరి అనిసిర్, వరి కాలమ్ దు మహి పవకెఙ బాదద్
కితాత్ ర్. 24గాని, ఓఆసిత్మనికిదెరా,అబాయామిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ 
వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మిఙివిజుసుకం దొహ్ కమనాద్.

25 ఏలు పొట పంజు ఉణిజినికిదెరె, అబాయా మిఙి ఎసొ గొపప్
బాదెఙ్ వానెలె. మీరు బఙసానిదెర్ లె. యేలు సికిస్నికిదెరె. అబాయా
మిఙిఎసొగొపప్బాదెఙ్ వానెలె. మీరు దుకం కిజి అడఃబానిదెర్ లె.

26 లోకు విజెరె మీ వందిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ వెహిన్ వెలె, అబాయా మిఙి
ఎసొస్ గొపప్ బాదెఙ్ వానెలె. ఎందానిఙ్ అయలెకెండ్ నె వరి అనిసిర్ 
అబదద్ం వరిగ్ని పవకెఙబా కితాత్ ర్.

పేమవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
27 నా మాటెఙ్ వెంజిని మిఙి నాను వెహిస్న, మీ పగాతివరిఙ్ 

పేమిసుత్ . మిఙి దూసిసిన్వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. 28మిఙి సాయెప్ సీని
వరిఙ్, “దేవుణు మిఙి నెగిగ్కెఙ్ సిపిన్”, ఇజి దీవిసుత్ . మిఙి బాదెఙ్ 
కిని వరి వందిఙ్ పారద్నం కిదు. 29 ఎయెన్ బా మిఙి ఉండి లెపాద్ 
డెఃయితిఙ, మరి ఉండి లెప బా తోరిసుత్ . ఎయెన్ బా మీరు ప్ డ్ఃగితి
మని సాలవ్ ఒతిఙ, వనిన్ఙ్ మీ సొకక్బా సిఅ. 30మిఙి లొసిన్వరిఙ్ 
విజెరిఙ్ సీదు. మీ సొంతతిక పెరిజ్ ఒసిని వరిఙ్ ఆక మరి లొసామ్ట్.
31లోకుర్ మిఙి ఎలాగ కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ అయాలెకెండ్ 
మీరు వరిఙ్ కిదు.

32మిఙి పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం
సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా?. పాపం కినికార్ బావరిఙ్ పేమిసిన్ వరిఙ్ 
పేమిసాన్ర్. 33మిఙి నెగిగ్కెఙ్ కినివరిఙె మీరు నెగిగ్కెఙ్ కితిఙ, దేవుణు
మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం కినికార్ బా
ఆహె కిజినార్. 34 అపుప్ మర్ జి సీనార్ ఇజి నెసిన్వరిఙె మీరు
సితిఙ, దేవుణు మిఙి ఇనాయం సీనాన్ ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? పాపం
కినికార్ బా ఆహె కిజినార్. వారు సితికెఙ్ విజు మర్ జి సీనార్ ఇజి
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ఒడిఃబిజి పాపం కిజిని వరిఙ్ సీజినార్. 35గాని మీరు మీ పగ్ ఆతి
వరిఙ్ పేమిసుత్ . వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ కిదు. మర్ జి సీనార్ ఇజి ఆస సిలెల్ండ,
అపుప్ సీదు. అయావలె మిఙి నండొ ఇనాయమ్ కు ఆనెలె. మీరు
విజు దనిఙ్ అతికారంమని దేవుణు మరిసిర్ ఆనిదెర్. ఇహిఙ,మీరు
వాండు కినిలెకెండ్ కినిదెర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మేలుదిఙ్ 
నెస్ ఇవరిఙ్ బాసెఇపణిఙ్ కినివరిఙ్ బాదయతోరిసాన్న్. 36మీబుబబ్
ఆతిదేవుణుఎలాగ కనికారంఆతికాండొఅయావజమీరుబామండు.
తీరుప్ కిదెఙ్ ఆఏద్ 

37ఒరెన్ వనిన్ముసుక్ వెహమ్ట్. అయలెకెండ్ దేవుణుమీముసుక్
వెహ్ ఎన్. లోకు కిని వనాక్ఙ్ మీరు తీరుప్ కిమాట్. అయాలెకెండ్ 
మీముసుక్ దేవుణు తీరుప్ కిఎన్. లోకుర్ మిఙిబాదెఙ్ కితిఙ, మీరు
మర్ జి కిఏండ వరిఙ్ డిఃసుత్ . అయాలెకెండ్ దేవుణు మిఙి డిఃసాన్న్ లె.
38మహి వరిఙ్ సీదు. దేవుణు మిఙి సీనాన్ లె. మిఙి నండొ సీనాన్ లె.
తిగ్ జి, కుదిలిసి,వఙ్ జిసొనిలెకెండ్ మీఒడిఃద్ సీనాన్ లె. మీరుకొలిజి
సితివజనెమిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె.

39 నసిత్వలె వాండు కత వజ యాక నెస్ పిసాత్ న్. అయాక
ఇనిక ఇహిఙ, “ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు సరి
తోరిసెత్ఙ్ అట్ నాండా? తోరిసిత్ఙ, వారు రిఎర్ బా గాతదు అరాన్ర్ గదె?
40 సదివ్నికాన్ నెస్ పిస్ ని వనిన్ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. గాని సదు
పూరినెసిత్కాన్ ఎయెన్ బావనిన్ఙ్ నెస్ పిసిత్ వనిన్వజమంజినాన్. 41మీ
కణకాదు మనిన్ తూలం ననిన్క సుడ్ఃఏండ మీ తంబెరిఙ కణకాద్ 
మనిన్ కాసరాదిఙ్ ఎందానిఙ్ బేసిని? 42 నీ కణకాదు మనిన్ తూలం
ననిన్క లాగ్ ఎండ, మీ తంబెరిఙ్, ‘ఓ తంబెరి నీ కణకాదు మనిన్
కసరాదిఙ్  లాగ్ న’, ఇజి ఎలాగ వెహెఙ్ ఆనాద్. వేసం కినికిదెరె, మీ
సొంత కణకాదుమనిన్ తూలం ననికముఙాలెలాగ్ దు. అయావలెమీ
తంబెరిఙ కణకాద్ మనిన్ ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడిఃజి లాగ్ దెఙ్ 
అటిన్. 43 నెగిగ్ మరాత్ సెఇ పటుక్ అస్ ఉ. అయాలెకెండ్ సెఇ
మరాత్ నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 44 విజు మరెకాఙ్ బా పటుక్ సుడ్ఃజి
నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. ఎయెర్ బాబొడెః పటుక్ సాపుక్ తుపెఙాణిఙ్ కొయిఎర్.
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అయాలెకెండ్ దాకస్ పటుక్ బా సాపుక్ లటదాన్ కొయిఎర్. 45 నెగిగ్
మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ వనిన్ మనుస్దు
నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙ్ వానె. సెఇ
మనుస్ మనిన్వనిన్ఙ్ సెఇకెఙె మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇ
మాటెఙ్ వానె.

46 నాను వెహి మాటెఙ్ వజ మీరు కిఏండ మరి మీరు ఎందనిఙ్ 
పబువా, పబువా ఇజి నఙి కూకిస్నిదెర్ ? 47నా డగువాజినామాటెఙ్ 
వెంజి అయావజ కినికాన్ ఎయెరిఙ్ పోలిత మనాండొ ఇజి నాను
నెస్ పిసిన.

48వాండుపునాదినిరీడ్ కార్ సిసటుట్ ముసుక్పునాది కితాండెఇలుల్
తొహిన్ వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరి గడడ్ వాతాద్. ఇలుల్ దిఙ్ పెరి గడడ్
డెఃయితిఙ్ బా అది అర్ ఎతాద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, అది నెగెండ తొహె
ఆతమనాద్. 49గానినామాటెఙ్ వెంజిబాఅయావజకిఇకాన్,బూమి
ముసుక్ పునాదిపొక్ ఎండ ఇలుల్ తొహి వనిన్ లెకెండ్ మనాన్. పెరిగడడ్
డెఃయితిఙ్ సణమెఅయాఇలుల్ అరాద్. ఇలుల్ పూరిపాడాఃతాద్.

7
1వాండు వెహెఙ్ మనిన్మాటెఙ్ విజు లోకురిఙ్ వెన్ పిసి వీసాత్ ండె,

కపెరన్హ ము ఇనిన్ పటన్మ్ దు వాతాన్. 2అబెబ్ రోమ సయినమ్ దిఙ్ 
సదాతిపతి* ఒరెన్ మహాన్ . అతికారిఙ్ నండొ ఇసట్ం ఆతి ఒరెన్ 
వెటిట్పణి కినికాన్ వనిన్ఙ్ మహాన్ . వాండు జబు లావు ఆతాదెసాదెఙ్ 
డగు ఆత మహాన్ . 3 అయా అతికారి యేసు వందిఙ్ వెహాండె,
సెగొండార్ యూదుర్ పెదెద్ల్ ఙ వనిన్ డగు పోకార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు వాజి వనిన్ వెటి పణి కిని వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ ఇజి. 4-5వారు
వనిన్ డగు వాతారె, “యా అతికారి మా లోకాఙ్ నండొ పేమిసాత్ ండె
మఙి మీటిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి ఇలుల్ తొహిసత్ సితాన్. అందెఙె నీను వాజి
వనిన్ వెటి పణిమణిసిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వాండు తగిన్కాన్”, ఇజి మరి
మరి బతిమాల్ తార్. 6అందెఙెయేసు వరివెటసొహాన్. వాండు ఇలుల్

* 7:2 7:2 వంద విదెద్ం కినివరిఙ్ నడిఃపిసినికాన్.
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డగువాతాన్. అయావలెసతాదిప కూలెఙ, “మీరుయేసుబాన్ సొనిస్
ఈహ వెహ , “పబువా, నీను వందమా. నా ఇండొ నీను వాదెఙ్ 
నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. 7గాని నెగెణ్ ఆఅ ఇనిన్ నీ మాటదాన్ నా
వెటిట్పణి మణిసి నెగెండ్ ఆనాన్ లె, ఇజి నాను నెసిన. 8 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నా ముసుక్ అతికారం మనికార్ మనార్. నా అడిఃగి ఉదద్ం
కినికార్ మనార్. నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సొన్ అ ఇహిఙ సొనాన్. మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రఅ ఇహిఙ, వానాన్. నా పణిమణిసిఙ్ యాక కిఅ
ఇహిఙ కినాన్”, ఇజివెహండెపోకాన్. 9యేసుయామాటెఙ్ వెహాండె,
వనిన్ వందిఙ్ బమమ్ ఆతాన్. వాండు వనిన్ వెటవాతిమనిన్ లోకుదరిఙ్ 
మహండె, “అబబ్, ఇసాయేలు లోకుర్ లొఇబా వినిన్ఙ్ మనిన్ నమకం
లెకెండ్, నమకం మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ బా నాను సుడ్ఃఎత ఇజి మీ
వెట నాను వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్బాన్ వాతివరిఙ్ యేసు
మహ పోకాన్. వారు ఇండొ సొహరె, నెగెణ్ ఆతి వెటిపణి మణిసిఙ్ 
సుడ్ఃతార్.

సాతివనిన్ఙ్ బతిక్సాన్న్ 
11యాక కితి వెనాక్,యేసునాయిఇని పటన్మ్ దు సొనిస్ మహాన్ .

వనిన్ సిసూర్ ని మంద లోకు వనిన్వెట కూడ్ఃజి సొనిస్ మహార్ .
12 వాండు పటన్ం వెల్ గు డగు వాతివెలె సాతికాన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సోప్ తారె, సెగొండార్ పిండిజి ఒసి మహార్ . సాతికాన్ అయ్ సిఙ్ 
ఒరెండె మరిసి. అది ముండ బోదెలి. పటన్మ్ ది మంద లోకుర్ 
దనిన్వెట మహార్ . 13 పబు ముండ బోదెల్ దిఙ్ సుడ్ఃతివెలె, వనిన్
పాణం నొతాద్. అడఃబామా’, ఇజి దనిన్ఙ్ వెహాన్ .

14వాండు డగు వాతండె, జజుద్ ముటిత్ఙ్, పిండిజి ఒసి మహికార్ 
నిహర్. యేసు సాతి వనిన్ఙ్, “ఓ దఙడః, నాను నిఙి వెహిస్న,
నిఙ్ అ ఇజి”, ఇజి వెహాన్. 15 అయావలె సాతికాన్ నిఙ్ జి బసాత్ ండె,
వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. యేసు, వనిన్ఙ్ అయ్ సిఙ్ ఒపజెపాత్ న్. 16వారు
విజెరె బమమ్ ఆజి తియెల్ ఆతార్. “ఒరెన్ పెరి పవక మా నడిఃమి
వాతాన్. వనిన్ లోకురిఙ్ సాయం కిదెఙ్ దేవుణు వాతాన్”, ఇజి వెహరె
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దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 17యేసు వందిఙ్ యామాటెఙ్ యూదయ
దేసెం ని డగు మనిపాంతమ్ కాఙ్ విజుసెదితె.

యేసునియోహాను సిసూరు వరిగ్జినార్.
18-19బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ సిసూర్ యాజరిగ్తి పణిఙ వందిఙ్ 

యోహనుఙ్ వెహార్ . నసిత్వలె వాండు వరి లొఇహాన్  రిఎర్ సిసూర్ ఙ
కూకాండె, “వానికి నీనెనా? సిలిఙ, మాపుమరి ఒరెన్ వందిఙ్ ఎదు
సుడ్ఃదెఙా?”, ఇజి పబుఙ్ వెన్ బాదెఙ్ యేసుడగు పోకాన్.

20 వారు యేసుడగు వాతారె, “నీనెనా వాజినికి? సిలిఙ మాపు
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙా? ఇజి వెన్ బాదెఙ్ బాపిత్సం
సీని యోహాను మఙి నీ డగు పోకాన్”, ఇహార్. 21 అయావలెనె,
యేసు జబుబ్దివరిఙ్ బాదదాన్ మనిన్ వరిఙ్, దెయమ్ కు అసిత్ వరిఙ్ 
నండొండారిఙ్ నెగెణ్ కితాన్. నండొ గుడిడ్ది వరిఙ్ సూణిలెకెండ్ 
కితాత్ న్. 22అందెఙె వాండు వనిన్డగు వాతివరిఙ్, “గుడిడ్దికార్ సుడెః
ఆజినార్. సొటదికార్ నడిఃజినార్. కసట్మ్ దికార్ ఇని పెరిజబుబ్
మనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ . బొయిరదికార్ వెంజినార్. సాతికార్ 
నికెఆజినార్. బీదాతివరిఙ్ సువార వెహెఅజినాద్. ఇజి యాలెకెండ్ 
మీరు సుడ్ఃతికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మరిజ్ సొనిస్యోహానుఙ్ వెహ . 23నా
ముసుక్ నమకం డిఃస్ ఎండ మంజినికాన్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు
మంజినికాన్ ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

24యోహనుసిసూర్ సొహివెనుక,యేసుయోహానువందిఙ్ మంద
లోకు వెట ఈహ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు
బీడిమ్ బూమి పాంతమ్ దు సొహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ కదిల్జిని గడిడ్దిఙ్ 
సుడ్ఃదెఙా? 25 సిలిల్ఙ, మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? మెతాని
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగితి మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙా? సిలెల్, నండొ
దర మనిన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి, సుకం బతిక్నికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ 
మంజినార్. 26 అహిఙ, మీరు ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ ? ఒరెన్ 
పవకెఙ్ నా? ఒఒ,ఒరెన్ పవకముసుక్ పెరివనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహిదెర్ 
ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న 27 వినిన్వందిఙ్ దేవుణు మాటదు ఈహ



లూకా 7:28 xxix లూకా 7:37

రాసత్ మనాద్, “ఇదిలో, నాను నా కబుతనివనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న
వాండు నీముఙాల నీ సరి నెగెణ్ కినాన్†”.

28బోదెకాఙ్ పుటిత్ వరిలొఇయోహాను ఇంక పెరికాన్ మరిఎయెన్ బా
సిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః కిని లోకుర్ లొఇ తగిసి కొటికాన్ 
యోహాను ముసుక్ పెరికాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”. 29యేసు
వెహికెఙ్ వెహరెలోకుర్ విజెరె పనున్ పెరిన్కార్ బాదేవుణు కిజినిక విజు
నాయమ్ దానె కిజినాన్ ఇజి లోకుర్ ఎదు ఒపుప్కొటార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వారుయోహాను బాణిఙ్ బాపిత్సం లాగె ఆతమహార్ . 30గాని
పరిసయ్ రుని యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ యోహాను సీని బాపిత్సం
లాగెఆఏతార్. వారువరివందిఙ్ దేవుణుఎతు కితిసఙతినెకపొకార్.

31యాతరమ్ దిలోకాఙ్ నాను ఇనిన్ దని దనటాన్ పోల్ సి వెహెఙ్ ?
వారు ఇని దనిఙ్ పోలిత మనార్ ? 32 వారు, సతాదు బసి మంజి
పెండిల్ ఇండొ ని సాతి ఇండొ జరిగ్జిని దని వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి కర్ జిజిని
కొడొఃరిఙ్ పోలిత మనాద్. అయా కొడొఃర్ ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ కూకె
ఆజి ఈహ కర్ జిజినార్. “మాపు పిరుడిః ఊహ్ కాప్ గాని మీరు
కర్ జిఇతిదెర్. మాపు సాతి ఇండొణి పాటెఙ్ పారాప్ గాని మీరు
అడఃబాఇతిదెర్”.

33 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, బాపిత్సం సీనియోహాను మాముల్ బోజనం
ఉణిజి,దాకస్ కడు ఉణెఎండవాతాన్. అందెఙెమీరు, “వినిఙ్ దెయం
అసాత్ ద్”, ఇజి వెహిస్నిదెర్. 34లోకు మరిసిఆతి నాను ఉణిజి తింజి
వాజినాన్. అందెఙెమీరు ఇదిలోవీండుటిండి కకుర్ తికాన్,సోసిన్కాన్,
పనున్ పెరిన్వరిఙ్ పాపం కినివరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి వెహిస్నిదెర్.
35గానిదేవుణుబాణిఙ్ వాతిగెణంమనికార్ అయాగెణంనిజమాతిక
ఇజి వరి విజు నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ రుజుప్ కిజినార్.

పాపం కితిత్ బోదెల్ దిఙ్ సెమిసినాన్ 
36 పరిసయ్ రు లొఇ ఒరెన్ వనిన్వెట బోజనం కిదెఙ్ యేసుఙ్ 

కూకాన్. అందెఙె యేసు పరిసయ్ రు ఇండొ సొహాండె, వనిన్ వెట
బోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్. 37 ఆ నాటొ పాపం కిజి మహి ఉండి

† 7:27 7:27మలాకి 3:1.
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బోదెలిమహాద్. యేసు పరిసయ్ రు ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ బసత్ మహాన్ 
ఇజి నెసాత్ దె, నూనాఙ్ పణుకుదాన్ ‡ తయార్ కితి ఉండి సీసాదు నెగిగ్
వాసనం సీని నూనె తతాత్ ద్. 38యేసు, కాలుక్ వెనాక్ మహండె బసత్
మహాన్ కాకఅదివెనక వనిన్పాదమ్ క డగు నిహాద్. నిహదెఅడఃబాజి
మహాద్ . అది దనిన్ కణెర్ దాన్ వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ఊత్ తాదె దని
కొపుదాన్ తెల్ తాద్. వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ ముదు కితాదె వాసనం సీని
జటమామ్ సి నూనెరాసాత్ ద్.

39వనిన్ఙ్ కూకి పరీసయివాండుయాక సుడ్ఃతాండె, వీండు నిజం
ఇక ఒరెన్ పవక ఇహిఙ,వినిఙ్ ముటిత్ బోదెలిఎయిదొఎలాగమరికాదొ
ఇజి నెసాత్ న్ మరి. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఇది పాపం కినికాద్, ఇజి
మనుస్దు ఒడిఃబితాన్. 40అందెఙెయేసు, “ఓ సిమోను నీవెట ఉండి
మాట వెహెఙ్ మనాద్”, ఇజి వనిన్ వెట వెహిఙ్, “బోదకినికి వెహ్ అ”,
ఇహాన్ .

41 అయావలె యేసు”, ఒరెన్ అపుప్ సితి వనిన్ఙ్ రిఎర్ అపుప్
లొసిత్కార్ మహార్. వరిలొఇఒరెన్ అయ్ దు వందెఙ్ వెండి రుపాయిఙు
మరి ఒరెన్ యాబయి వెండి రుపాయిఙు సీదెఙ్ మనాద్. 42 అపుప్
తిర్ సెత్ఙ్ వరిఙ్ డబుబ్ సిలెల్ద్ . అందెఙె వరిఙ్ రిఎరిఙ్ బా డబుబ్
లొస్ ఎండడిఃసాత్ న్. ఏలు,విరిలొఇఎయెన్ వనిన్ఙ్ నండొపేమిసాన్న్ ?
ఇజి వెన్ బాతాన్ . 43 అందెఙె సిమోను, “వాండు ఎయెరిఙ్ నండొ
సితండె,లొస్ ఎండడిఃసత్ సితాండొవాండెనండొపేమిసాన్న్,ఇజినాను
ఒడ్ఃబిజిన”, ఇహాన్. అందెఙె యేసు, “నీను నెగెండ ఎతుత్ కితిదె
వెహి”, ఇహాన్ .

44 ఇహండె, ఆ బోదెల్ దరొట్ సుడ్ఃజి సిమోనుఙ్ ఈహ వెహన్.
“యాబోదెల్ దిఙ్ నీను సుడ్ఃజిని గదె. నాను నీ ఇండొ వాత. నీను
నా పాదమ్ కు ఊర్ పాదెఙ్ ఏరు సిఇతి. గాని ఇది దని కణెర్ దాన్ నా
పాదమ్ కు ఊత్ తాదె, దని కొపుదాన్ తేలితాద్. 45 నీను నఙి ముదు
కిజి డగు కిఇతి. గాని ఇది నాను వాతి బాణిఙ్ అసి నా పాదమ్ కు
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ముదు కిజినెమనాద్. 46నీను నా బురాదు నూనె రాస్ ఇతి. గాని ఇది
నాపాదమ్ కాఙ్ వాసనం సీని నూనెరాసాత్ ద్. 47అది నండొ పేమిసాత్ ద్.
అందెఙె దని నండొ పాపమ్ కు దేవుణు సెమిసాత్ న్, ఇజి నాను నీ వెట
వెహిస్న. ఎయెరిఙ్ దేవుణు తకుక్ సెమిసత్ మనాండొ, వాండు తకుక్నె
పేమిసాన్న్”.

48మరియేసుదనిఙ్, “దేవుణునీపాపమ్ కు సెమిసత్ మనాన్”,ఇజి
వెహన్. 49 వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్ మహికార్, “పాపమ్ కు సెమిసత్
మనన్ ఇజి వెహెఙ్ వీండు ఎయెన్ ?”, ఇజి ఒరెన్ దిఙ్ ఒరెన్ వరిగ్జి
మహార్. 50అందెఙెయేసు, “నీను నాముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె
నీపాపమ్ కాణిఙ్ దేవుణు రకిస్సాత్ న్ ఇజి ఆబోదెల్ దిఙ్ వెహాన్ .

8
యేసు వితుత్ వందిఙ్ వెహిస్ని కత

1 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక, యేసు, దేవుణు కిని ఏలుబడిః
వందిఙ్ సువార పటన్మ్ కాఙ్ నాహక్ఙ్ బోదిసి వెహిస్ వాజి మహాన్ .
2-3 పనెన్ండు మణిసి సిసూరు వనిన్ వెట మహార్ . దెయం  బాణిఙ్,
కసట్మ్ కాణిఙ్ నెగెణ్ ఆతి సెగొండెక్ బోదెక్ బా వనిన్ వెట మహె. వనాక్
లొఇ ఏడు దెయమ్ కాణిఙ్  యేసు డిఃస్ పిసిత్ మగ్ దలెనె ఇని మరియ,
హెరొద్ ఇండొ ఎజమాని పణి కిజి మహి కూజ ఇని వనిన్ ఆలిస్
యొహన, సుసనయ, మరి నండొ బోదెక్ బా మహె. వనాక్ఙ్ కలిగ్తి
మనిన్ లొఇ అవికు,యేసువనిన్ సిసూర్ వందిఙ్ కరుస్ కిజిమహార్ .

4 విజు పటన్మ్ కాణిఙ్ లోకుర్ యేసుడగు వాజి మంద ఆతివెలె,
వాండు ఉండి కత వజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 5 “ఒరెన్ రయ్ తు వాండు
వితుక్ వితెఙ్ సొహాన్. వాండు వితుక్ వితిస్ మహిఙ్ సెగం సరి
పడఃకాద్ అరె. అరి వితాక్ఙ్ మటిస్ సొనిస్ మహార్ . ఆగాసమ్ ది
పొటిఙ్ బా వాతెనె పెహ తిహె. 6 మరి సెగం సటు ముసుక్ మనిన్
డులిదు అరె. నేరితె గాని తడిః సిలెల్ండ ఆతిఙ్ సాతె. 7మరి సెగం
సాపుక్ తపుఙ్ నడిఃమి అరె. సాపుక్ తుపెఙ్ వెట పిరితె గాని వనాక్ఙ్ 
తిగితె. 8మరి సెగం నెగిగ్ బూమిదు అరె. ఆకెఙ్ పిరితెనె పంట నెగెండ
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పండితాద్. నండొ జణి ఆతాద్. వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంత వంతుఙ్ లెకెండ్ 
ఆతె. యేసుయామాటెఙ్ వెహిస్, ‘రుండి గిబిఙాణిఙ్ వెంజిఅయావజ
నడిఃదు’ ”, ఇజి వెహాన్ .

9వెనుక వనిన్సిసూర్ యాకతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇజి
వెన్ బాతార్. 10వెన్ బాతిఙ్ వాండు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ 
డాఃఙితి మహి సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి కిత మనాన్. గాని
మహికార్ దేవుణు మాటదు వెహి లెకెండ్, ‘సుడ్ఃజినార్ గాని తొఎర్,
వెంజినార్ గానిఅరద్ం కిఏర్ *’. అందెఙెవరిఙ్ కతవజనానునెస్ పిసిన.
11 యా కతవజ నెస్ పిసిత్ దనిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, వితుత్ ఇహిఙ
దేవుణుమాట. 12వితుత్ అరిసరిపడఃకాద్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ,
దేవుణు మాట వెనికార్. గాని వారు దేవుణుదిఙ్ నమిజి, వాండు
వరిఙ్ రకిస్స్ ఎండ మంజిని వందిఙ్ సయ్ తాను వాజి వరి మనుస్దు
మనిన్ దేవుణు మాట పెరిజ్ ఒనాన్. 13 వితుత్ అరి సటుట్ ముసుక్ మని
డులిల్దిఙ్ పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణుమాటవెనివెలె సరద్దాన్ 
మనుస్దు ఇడిన్కార్. గాని వెలల్ లొఇ సొని లెకెండ్ దేవుణు మాట
వరి మనుస్ లొఇ సొన్ ఎద్. వారు సెగం కాలం నమినార్ గాని కసట్ం
వానివలె డిఃసాన్ర్. 14 వితుత్ అరి సాపుక్ తపుఙ్ నడిఃమి పోలితికార్ 
ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెంజి నమకం బా ఇడాన్ర్. గాని
వారు ఆహెబతిక్జిసొనివలెబతుక్వందిఙ్ మనిన్ విసారం, సంసారం,
సుకం వందిఙ్ ఒడ్ఃబినార్. యాకెఙ్ వరి నమకం తిగ్ జి పొకిస్నె.
వరి బతుక్దాన్ ఇనిన్ లాబంబా సిలెల్ద్ . 15 వితుత్ అరి నెగిగ్ బూమిదిఙ్ 
పోలితికార్ ఎయెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మాట వెనికార్. వారు వరిఙ్ 
తగిన్ నెగిగ్ మనుస్దు దేవుణు మాట ఇడాన్ర్. కసట్మ్ కు వాతిఙ, వారు
అయాకెఙ్ ఓరిసి నమకమ్ దాన్ పిరినార్.
దీవ వందిఙ్ వెహిస్నాన్.

16 ఎయెన్ బా దీవ కసిసి వెనాక్ తబల మూకిస్నొ, మంసం అడిగ్నొ
ఇడ్ ఎన్. గాని లొఇ వానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ ఇజి దీవ కంతూదు నె
ఇడాన్ర్. 17డాఃఙితిక ఇనికబా వెలిల్ ఆనాద్. ముసిత్క ఇనికబాతోరెఆజి

* 8:10 8:10యెసయ 6:9.
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వెలిల్తనె. 18అందెఙె మీరు వెంజినికెఙ్ అరద్ం కిజి మండు. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, నా బాణిఙ్ వెంజి అరద్ం కిజిని వనిన్ఙ్ దేవుణు మరి తెలివి
కినాన్. గాని వెంజి అరద్ం కిఇవనిన్ఙ్ వాండు అరద్ం కిత మన ఇజి
ఒడ్ఃబితికెఙ్ బాలాగాన్న్.

19 నసిత్వలె యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
వాతార్. గాని లోకుర్ నండొ మహిఙ్ వనిన్ డగు సొండెఙ్ అట్ ఏతార్.
20అయావలె ఒరెన్, “నీయాయని తంబెరిఙు నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ కోరిజి
వెలిల్ నిహమనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 21వెహిఙ్ యేసు, “దేవుణు
మాటెఙ్ వెంజిఅయావజనడిఃనికారెనాయాయనాతంబెరిఙు”, ఇజి
వెహాన్ .

యేసు పెరిగాలితుపాన్ దిఙ్ ఆప్ కిజినాన్ 
22నసిత్వలెఉండినాండిఙ్ యేసువనిన్సిసూర్ ఙ, “గనెసరెతు ఇనిన్

సెరు అతాహ పడఃక సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వారు ఉండి
డోణిదు ఎకారె సొహార్ . 23వారు సొనిస్ మహిఙ్, యేసు నిద కితాన్.
అయావలె పెరి గాలి తుపాన్ సెరు ముసుక్ వాతాదె, డోణిదు ఏరు
నిండిజినాద్. వారు పెరి పమాదమ్ దుమనార్.

24 అయావలె సిసూరు వనిన్ డగు సొహరె, “పబువా, పబువా
మాపు సానా సొనాప్ లె”, ఇజి వనిన్ఙ్ నికార్. వాండు నిఙితండె
పెరిగాలి ఉలాల్ లుఙుదిఙ్, “పలక్ ఆదు”, ఇజి డటం వెహాన్ . పెరిగాలి
అణసాత్ ద్. విజు అలెతె. 25అయావలె వాండు, “ఎందనిఙ్ మిఙి నా
ముసుక్ నమకం సిలెల్ద్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు బమమ్ఆజి
తియెల్ దాన్, “వీండుగాలిదిఙ్ ఏరుదిఙ్ అణసుత్ ఇజిఆడవెహిఙ్ అవి
లొఙిజినె. వీండు ఎయెండొ”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్.

దెయమ్ కు అసిత్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
26 వారు గరసినియ ఇని లోకురి పాంతమ్ దు వాతార్. అయా

పాంతం గలిలయపాంతమ్ దిఙ్ ఎదుమనాద్. 27వాండు సెరుగటుద్ 
డిగితివెలె, ఆ పటన్మ్ దికాన్ ఒరెన్ యేసుడగు వాతాన్. వాండు
దెయమ్ కు అసిత్కాన్. నండొ కాలమ్ కాణిఙ్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిఎండ,
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ఇండొ మన్ ఎండ, దూకిఙాఙ్ † మహాన్ . 28 వాండు యేసుఙ్ 
సుడ్ఃతాండె డటం డేలిస్ వనిన్ పాదమ్ క ఎదు ముణుకుఙ్ ఊరితాన్.
ఊరితండె, “విజుదనిఙ్ అతికారంమనిన్ దేవుణుమరిసిఆతియేసు,
నా వెట నిఙి ఇనిన్ పణి, నఙి బాద కిమ ఇజి నిఙి బతిమాలిజ్న”, ఇజి
డేలిస్ వెహాన్ . 29ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు, వినిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ
ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఆడ సిత మహాన్ . అది వనిన్ఙ్ నండొ సుటుక్
అసి మహాద్ . అందెఙె వనిన్ఙ్ గొలుసాక్ణిఙ్ కాలాక్ఙ్ కికాఙ్ తొహిస్
కాప్ కిని వరిఙ్ ఇటాత్ ద్. గాని వాండు గొలుసాక్ఙ్ తెపిస్, దెయమ్ కు
వనిన్ఙ్ బీడిమ్ బూమిదు ఉలుపిస్ మహె. 30యేసు వనిన్ఙ్, “నీ పేరు
ఇనిక?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. నండొ దెయమ్ కు వనిన్ లొఇ మహిఙ్ 
వాండు, “సేన”, ఇజి వెహాన్ . 31మఙి దరిణ్దు పోక్ మాఇజిమరిమరి
బతిమాల్ తె.

32 నసిత్వలె నండొ పండిఙ్ మంద గొరొణ్ సెలాక్దు మెయిజి
మహె. అందెఙె వనాక్ లొఇ సొండెఙ్ మఙి సెలవ్ సిదా”, ఇజి
వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తె. అందెఙె వాండు సెలవ్ సితాన్. 33 అయావలె
దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. ఆ పండిఙ్ మంద
గొరొత్ దాన్ ఉహ్ కిస్ వాజి సెరుదు అరెనె సాతె. 34 పండిఙ్ మేపిస్
మహికార్ జరిగ్తి దనిఙ్ సుడ్ఃతారె ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఆ పటన్మ్ ది వరిఙ్,
పటన్మ్ ది వల్ సెఙ మని వరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ వెహార్ . 35 లోకుర్ యా
జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . వారు యేసు డగు వాతిఙ్ దెయమ్ కు
డిఃసిత్ సొహికాన్ సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిద్దాన్ యేసు పాదమ్ క
అడిఃగి బసిత్ మహి సుడ్ఃతార్. సుడ్ఃతారె తియెల్ ఆతార్. 36యాక
సుడ్ఃతికార్ దెయంఅసిత్కాన్ ఎలాగ నెగెణ్ ఆతాన్ ఇజిమరిలోకురిఙ్ 
వెహార్ . 37-38 అయావలె గరసినియ లోకురి పాంతమ్ దు మనిన్
లోకుర్ విజెరె, నండొ తియెల్ ఆతార్. అందెఙె, “మఙి డిఃసి సొన్ అ”,
ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . అందెఙె యేసు డోణి ఎకాండె మర్ జి సొనిస్
మహిఙ్, దెయమ్ కు డిఃసిత్ సొహికాన్, “నాను బా నీ వెట వానా”, ఇజి
† 8:27 8:27 అయ కాలమ్ దు మొడః సటుట్ పణుకుదు దొలుసిత్ సాలమ్ దు ఇడ్ జి పెరి
పణుకయదాన్ మూకిస్మహార్ .
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బతిమాలితాన్. 39గానియేసు, “నీనుమర్ జి ఇండొసొన్ అ. దేవుణు
నీవందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణివిజువెహ్ అ”, ఇజివెహండెపోకాన్. వాండు
సొహాండెయేసు వనిన్వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణి పటన్ం విజు వెహాన్ .

యేసు సాతి అయిలిఙ్ నికిస్నాన్, జబుబ్ఆతి మహిబోదెల్ దిఙ్ 
నెగెణ్ కిజినాన్ 

40యేసు మర్ జి వాతివెలె, నండొ లోకుర్ వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి
మహార్ . అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ డగు కితాత్ ర్. 41-42నసిత్వలె,యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొణి అతికారియాయిరు ఇనికాన్ యేసు పాదం ముసుక్
అరాండె, “నఙి ఒరెదె గాలు. అది సాదెఙ్ డగు ఆత మనాద్.
దనిఙ్ డగు పనెండు పంటెఙ్. అందెఙె నీను నా ఇండొ రఅ”, ఇజి
బతిమాల్ తాన్. వాండుసొనిస్మహిఙ్ నండొలోకుర్ వనిన్ముసుక్నెకె
ఆజి అరిస్మహార్ . 43అయావలెఉండిబోదెలి పనెండు పంటెఙాణిఙ్ 
వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద ఆజి మహాద్ . ఎయెర్ బా దనిఙ్ నెగెణ్ 
కిదెఙ్ అట్ ఎతార్. 44యేసు వెనాక్ఙ్ వాతాదె,వాండు తొడిఃగితిమనిన్
వనిన్నిరీ సొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. ముటిత్ వెటనె దనిఙ్ వాజి
మహి నల అణసాత్ ద్. 45యేసు, “నఙి ముటిత్కాన్ ఎయెన?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. విజెరె, “మాపు నెస్ ఎప్”, ఇజి వెహార్ . అయావలె
పేతురు, “బోదకినికిదా, నండొలోకుర్ కూడిఃతారెనీముసుక్ అరిస్నార్ 
గదె”, ఇజి వెహాన్ . 46 గాని యేసు, “నఙి ఎయెండొ ముటాత్ న్. నా
లొఇదాన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సోసి సొని లెకెండ్ నఙి తెలిజినాద్”,
ఇజి వెహాన్ . 47 అయావలె అది యేసుఙ్ డాఙ్ జి సొండెఙ్ అట్ ఎ
ఇజి నెసాత్ దె వణకిస్ వాతాదె వనిన్ పాదం ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
వఙితాద్. నాను ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ ముటత్ ఎలాగ వెటనె నెగెణ్ ఆత
ఇనిక విజెరె ఎదు అది వెహాద్ . 48అందెఙె యేసు”, గాలు, నీను నా
ముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙె నీను నెగెన్ ఆతి. సమాదనమ్ దాన్ 
సొన్ అ”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . 49యేసువరిగ్జి మహివలెనె, యాయెరు
ఇండొణికాన్ ఒరెన్ వాతండె, “నీ గాలు సాతాద్. బోదకినివనిన్ఙ్ మరి
వందిసమ్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 50 యేసు అయా మాట వెహాండె,
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“తియెల్ ఆమ. నా ముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ. అది నెగెణ్ 
ఆనాద్”, ఇజి యాయిరుఙ్ వెహాన్ . 51యాయిరు ఇండొ వాతివెలె,
పేతురు, యాకోబు, యోహాను ఇని వరిఙ్ ని ఇజి దని అయిసి
అపొప్సిరిఙ్ బా లొఇ ఒతాన్. గాని మహివరిఙ్ లొఇ సొండెఙ్ సరి
సిఏతాన్. 52 విజెరె దనిన్ వందిఙ్ గుండెఙ డెయ్ ఎ ఆజి, అడఃబాజి
మహార్ . యేసు వరిఙ్, “అడఃబామాట్, అది నిద కిజినాద్ గాని
సాఎద్”,ఇజివెహాన్ . 53అదిసాతాద్ ఇజివారునెసత్ మహార్ . అందెఙె
యేసుఙ్ సెకాల్ కితాత్ ర్. 54అహిఙ, యేసు దనిన్కిదు అసాత్ ండె, “ఇజి
బయి నిఙ్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 55 దనిఙ్ పాణం మర్ జి వాతిఙ్ అది
నిఙితాద్. అయావలె వాండు దనిఙ్ బోజనం సీదు ఇజి ఆడ సితాన్.
56 దని అయ్ సి అపొసిర్ నండొ బమమ్ ఆతార్. గాని వాండు యాక
ఎయెరిఙ్ బావెహమ్ట్ ఇజి వరిఙ్ ఆడ సితాన్.

9
సిసూరిఙ్ పణిఒపజెపిస్నాన్ 

1 యేసు పనెన్ండు మణిసి సిసూరిఙ్ కూకిస్ కుడుఃపాత్ ండె విజు
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్, కసట్మ్ కాఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ సతుత్ నిఅతికారం
సితాత్ న్. 2వాండు, “దేవుణు ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి సువార బోదిసెత్ఙ్,
కసట్మ్ కాణిఙ్ మహి వరిఙ్ నెగెణ్ కిదెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ పోకాన్. 3మరి
వాండు వెహాన్ , “మీరు పయాణంవందిఙ్ కీదు డుడుడ్ గాని, సనిస్గాని
రొటెట్ గాని, డబుబ్ గాని రుండి సొకెక్ఙ్ గాని ఇనికబా ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్.
4మీరు ఎయెఇండొసొనిదెరొ,అయాపటన్ం డిఃసిన్దాకబానెమండు.
5మిఙి ఎయెర్ డగు కిఏండ మహిఙ ఆ పటన్మ్ దాన్ డిఃసి సొనివలె
మీపాదమ్ కాణి డులిల్బాన్ దుల్ పు. దేవుణుమాటవారు నెక పొకిఙ్ 
దేవుణు వరిఙ్ కోపం ఆతాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ ఆహెడులిల్ దులుపు”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 6 అందెఙె వారు సోతారె, నాహక్ఙ్ విజు బూలాజి,
సువారబోదిసి, ఎంబెబా కసట్మ్ దాన్ మహివరిఙ్ నెగెణ్ కిజిమహార్ .

7-8 గలీలయముటదిఙ్ రాజుఆతిహేరోదుయేసుని వనిన్సిసూరు
కితిత్ పణిఙ్ వందిఙ్ వెహివెలె అసల అరద్ం ఆఎండమహాన్ . ఎందనిఙ్ 
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ఇహిఙ,సెగొండార్ యోహానుసాతండెమర్ జినిఙితాన్ ఇజి,సెగొండార్ 
ఏలియ పవక తోరె ఆతాన్ ఇజి మరి సెగొండార్ పూర్ బా కాలమ్ దు
మహి ఒరెన్ పవక నిఙిత వాతాన్ ఇజియేసు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ .
9అయావలెహేరోదు, “నానుయోహానుబురడెఃయిసత్ గదె. మరిఎయి
వందిఙ్ యాసఙతిఙ్ నాను వెంజిన? వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆతాన్.

అయ్ దు వేలులోకాఙ్ బఙతిరిస్నాన్.
10 అపొసుత్ డు మర్ జి వాతారె, వారు కితి పణిఙ్ విజు యేసుఙ్ 

వెహార్ .వాండువరిఙ్ వెటకూకాండె,బత్ సయుదఇనిపటన్మ్ దు కేట
సొహార్ . 11గానిమందలోకుర్ ఆక నెసాత్ రె, వనిన్ వెనాక్వాజిమహార్ .
వాండు వరిఙ్ డగు కితాండె దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వరిఙ్ వెహార్ .
కసట్మ్ దుమహివరిఙ్ నెగెణ్ కితాత్ న్.

12 పొదుద్ డిఃగ్ జి మహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ వాతారె,
“మాటు ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిఃద్ మనాట్. అందెఙె యా లోకురిఙ్ 
మండెఙ్ బాడిః, ఉండెఙ్ టిండి, దొహ్ కిస్ని వజ పడఃకాద్ మనిన్
నాహక్ఙ్ వల్ సెఙపోక్అ”, ఇహార్ .

13యాక వెహాండె, యేసు, “మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”,
ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ వారు, “మాబాన్ అయ్ దు రొటెట్ఙ్, రుండి
మొయెఙ్ మనె. నిసొ మంద లోకుదిఙ్ బోజనం కొండెఙ్ మాపు
అటాన్పా?”, ఇజి వెహార్ . 14 (వాతిమనిలోకుర్ లొఇమొగకొడొఃర్ నె
డగు అయ్ దు వేలుఙ్ మనార్ ) వాండు, “యాబయి మణిసిర్ 
యాబయి మణిసిర్ వర్ స బసె కిదు”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ .
15 వారు ఆహె కిజి విజెరిఙ్ బసె కితాత్ ర్. 16 నసిత్వలె వాండు
అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ అసాత్ ండె, ఆగసం దరోట్ బేసి,
వనాక్ఙ్ వందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహాన్ . అయాకెఙ్ ముకెఙ్ 
కితాండె లోకురిఙ్ సీబాజి సీదు ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ సితాత్ న్. 17వారు
విజెరె పొట పంజు తిహార్. తిహి వెనుక మిగిలితి ముకెఙ్ పనెండు
గంపెఙ్ సిసూరు కెహర్. 18ఉండినాండిఙ్ యేసుఒరెండెపారద్నం కిజి
మహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగుమహార్ . అయావలెవాండు, “నాను



లూకా 9:19 xxxviii లూకా 9:27

ఎయెన్ ఇజి లోకుర్ వరిగ్జినార్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 19వారు,
“బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజి సెగొండార్ వెహిస్నార్. సెగొండార్ 
ఏలియ పవక ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ పూర్ బా కాలమ్ దు సాతి
పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ మర్ జి నిఙితాన్ ఇజి వరిగ్జినార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 20 “అహిఙ, మీరు నాను ఎయెన్ ఇజి వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, పేతురు, “దేవుణు ఏర్ పాటు కితి పోకి కీసుత్ ”, ఇజి
వెహాన్ . 21యాక ఎయెవెట వెహమ్ట్ ఇజి కసితం వరిఙ్ ఆడ సితాన్.
22 మరి, “లోకు మరిసి ఆతి నాను నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ వలె.
యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నఙి
వెలిల్ కినార్. లోకుర్ నఙి సపాన్ర్ లె. సాజి మూండి దినమ్ కాఙ్ 
దేవుణు నఙి నిక్ నాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 23మరివాండు వరిఙ్ విజెరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా నా వెట వాదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్
సొంత ఇసట్మ్ కు డిఃసి, వనిన్ఙ్ వాని కసట్మ్ కు రోజు ఓరిసి సాదెఙ్ బా
తయార్ ఆజినావెటవాదెఙ్. 24ఎయెన్ బావనిన్సొంతపాణమ్ దిఙ్ 
కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ,వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం దేవుణు వెటబతిక్నిబతుక్
దొహ్ క్ ఎద్. గాని ఎయెన్ బా నా వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ, వనిన్ఙ్ 
ఎలల్కాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కాన్ద్. 25ఒరెన్ వాండు,
వాండు కోరితి విజు,యాలోకమ్ ది సంసారం సుకం విజుదొహ్ కె ఆజి,
వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎండ మహిఙ,
ఇనిన్ లాబం? 26 నా వందిఙ్ నా మాట వందిఙ్ సిగు ఆని ఎంబె
వనిన్ఙ్ బా నాను నెసన్ ఇజి వెహెఙ్  లోకు మరిసి ఆతి నానుబా సిగు
ఆన. నాను దేవుణు జాయ్ దు ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ నని సోకుదాన్ 
వానా. అయావలెనా బుబబ్దిని, దూతెఙది జాయ్ ఒడ్ఃబిదెఙ్ అట్ ఇ
సోకుబా నా వెట మంజినాద్. అయావలె నా వందిఙ్ నా మాట
వందిఙ్ సిగు ఆతి వనిన్ వందిఙ్ నానుబా సిగు ఆన. 27నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న, “ఇబెబ్ నిహిమనిన్ వరి లొఇ సెగొండార్, దేవుణు వనిన్
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఎర్”.

యేసుఙ్ మూరిమారిసినాద్.
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28యామాటెఙ్ వెహి డగు ఉండి వారం వెనాక్ వాండు, పేతురు,
యాకోబు,యోహాను ఇనిన్ వరిఙ్ వెటట్ కూకాండె,పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి
గొరొత్ ఎకార్. 29 వాండు పారద్నం కిజి మహివలె వనిన్ మొకమ్ ది
మూరిమారితాద్. వనిన్ సొకెఙ్ తెలాఙ్ ఆతె, జిగి జిగి మెరిసి మహె.
30-31అయావలె, దేవుణు మంజిని బాడిడ్దాన్ రిఎర్ వనిన్ వెట వరిగ్జి
మహార్ . దేవుణు బాణిఙ్ వాతి జాయ్ వరి సుటులం మహాద్ . వారు
మోసె, ఏలియఇనికార్. యేసుయెరూసలెమ్ దు సాజి, ఆహెదేవుణు
ఎతు కితిక బేగిపూరి కిని వందిఙ్ వరిగ్తార్.

32 పేతురు ని వనిన్ వెట మహికార్ బాగ నిద కితార్. తెలి ఆతి
మహిఙ్ వారుయేసుఙ్ మనిదేవుణుజాయ్ దిఙ్ వనిన్ వెట నిహిమని
రిఎరిఙ్ బాసుడ్ఃతార్. 33ఆరిఎర్ వనిన్బణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్,పేతురు
యేసుఙ్, “బాబు, మాటు ఇబెబ్ మనిక గొపప్ నెగెద్. అందెఙె నిఙి
ఉండి మోసెఙ్ ఉండి ఏలియెఙ్ ఉండి మండెఙ్ మూండి గుడుఃసెఙ్ 
తొహ్ నాప్.*

34వాండుఆహెవరిగ్జిమహిఙ్ మొసొప్ వాతాదెవరిఙ్ పిడ్ఃగ్ తాద్.
వారుమొసొప్ లొఇసొహివలెసిసూరుతియెల్ ఆతార్. 35అయావలె,
“వీండు నాను ఏర్ పాటు కితి నా మరిను. విని మాటెఙ్ వెండు”,
ఇజి ఉండి జాటు మొసొప్ దాన్ వాతాద్. 36 అయా జాటు వాతి
వెనుకయేసుఙ్ నెతోరితాద్. సిసూరుసుడ్ఃతివనాక్ఙ్ ఉండిదనిఙ్ బా
అయాదినమ్ కాఙ్ మహిఎయెరిఙ్ బావెహ్ ఎండ అలెల్తమహార్ .

దెయంఅసిత్ ఒరెన్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
37మహస్నాండిఙ్,వారు ఆ గొరొణ్ డిఃగ్ జివాతివలె నండొలోకుర్ 

వనిన్ఙ్ ఎదు వాతార్. 38అయావలె ఆ మంద లోకు లొఇ ఒరెన్, “ఓ
బోదకినికి,నామరిసిఙ్ కనికారంతోరిస్ అఇజినానునిఙిబతిమాలిజ్న.
వాండు నఙి ఒరెండెమరిసి. 39ఉండి దెయం వనిన్ఙ్ అసాన్ద్. వెటనె
వాండు డెడిః సాన్న్. వెయ్ దాన్ పంపుల్ వాజి అది వనిన్ఙ్ గజగజ
వణికిసి అర్ పాన్ద్. వనిన్ఙ్ నండొ బాద కిజి వందిసినె డిఃసాన్ద్.

* 9:33 9:33వాండు వెహిక ఇనికదొ వనిన్ఙె తెలిఏద్
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40 దనిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ నీ సిసూర్ ఙ బతిమాల్ త గాని వారు కిదెఙ్ 
అట్ ఎతార్”, ఇజిమొరొ కితాత్ న్.

41అందెఙెయేసు, “యాతరమ్ దుమనికిదెరా,మీరుతపుప్సరిదు
నడఃపె ఆజినికిదెర్. నమకం సిలికిదెర్. ఎసోడ్ రోసుక్ మీవెట
మంజిన? మీరు కినికెఙ్ ఎసొ ఓరిసెత్ఙ్ ?”, ఇజి వెహండె, “నీమరినిఙ్ 
ఇబెబ్ తగ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

42 ఆ కొడొః వాజిమహివలె వనిన్ఙ్ అసి మహి దెయం వనిన్ఙ్ 
అర్ పాత్ దె గజ గజ వణకిసాత్ ద్. అయావలె యేసు ఆ దెయమ్ దిఙ్ 
సొన్ అ ఇజి డటిసి వెహాన్ . కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కితాండె అపొసిఙ్ 
ఒపజెపాత్ న్. 43లోకుర్ యాజరిగ్తిక సుడ్ఃతారె, దేవుణు గొపప్ సతుత్
మనికాన్ ఇజి నండొ బమమ్ ఆతార్. 44 యేసు కితి పణి వందిఙ్ 
లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆజి మహివలె, వాండు ఈహ వనిన్ సిసూరిఙ్ 
వెహాన్ . “నానుయేలువెహిస్నిమాటెఙ్ బాగవెంజిపోస్ ఎండమండు.
లోకు మరిసి ఆతి నాను లోకు కీదు ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి. 45గాని
వాండు వెహి మాటెఙ్ వరిఙ్ అరద్ం ఆఎతాద్. దేవుణు ఆక డాపాత్ న్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిఎండ మండెఙ్. ఆ మాట వందిఙ్ 
వనిన్ఙ్ వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెల్ ఆతార్.

పెరికాన్ ఎయెన్ ఇజిగొడఃబ రేపిస్నార్ 
46సిసూరులొఇ ఎయెన్ పెరికాండొ ఇజిఉండి ఇజిగొడబవాతాద్.

47యేసు వరిమనుస్దుమనిన్ ఆలోసన నెసాత్ ండె ఒరెన్ ఇజికొడొఃదిఙ్ 
అసాత్ ండె వనిన్ పడఃకాద్ నిల్ పాత్ న్. 48 నిల్ పిత్ వెనాక్ వాండు వరిఙ్,
“ఎయెన్ బా యా ఇజి కొడొఃదిఙ్ నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్కాన్ ఇజి
ఒడిఃబిజి డగు కితిఙ, నఙి డగు కితి వజ. నఙి డగు కితికాన్ నఙి
పోకి దేవుణు డగు కితి వజ. మీ లొఇ ఎయెన్ తగిజి మంజి నాండొ
వాండెపెరికాన్”, ఇజివెహాన్ . 49అయావలెయోహాను, “బోదకినికి,నీ
సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పోకిస్ మహి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ మాపుసుడ్ఃతాప్.
వాండు మా వెట మనికాన్ ఆఎన్. అందెఙె మాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్
కితాప్”, ఇజి వెహాన్ . 50 అందెఙె యేసు, “వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిమాట్.
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ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీముసుక్ పగ సిలికాన్ మీదరిఙ్ మనికానె”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

యెరూసలెమ్ దు పయాణం కిజినాన్ 
51యేసు పరలోకమ్ దు సొండెఙ్ దినమ్ కుడగు ఆతివెలె వాండు

మనుస్ పూరి నమకం కిజి యెరూసలెమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్.
52 వాండు వనిన్ఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ః తయార్ కిదెఙ్ ఇజి సెగొండారిఙ్ 
ముఙాల్ పోకాన్. వారుదనివందిఙ్ సమరియఇననిన్ దేసెమ్ దిఉండి
నాటొవాతార్. 53గాని నాటొణికార్ వనిన్ఙ్ డగు కిఎతార్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ వాండు యెరూసలెమ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదు సొని ఒరెన్ 
యూద వాండు. 54 సిసూర్ ఙ లొఇ యాకోబు, యోహాను ఇనికార్ 
యాక సుడ్ఃతారె, “పబువా, యా లోకురిఙ్ నాసనం కిదెఙ్ ఆగాసం
దాన్ మాపు సిసు తపిసెత్ఙ్ నిఙి ఇసట్మ్ నెనా?”, ఇజి వెన్ బాతార్.
55 యేసు వరి దరొట్ మహండె వరిఙ్ గటిఙ వెహాన్. 56 నసిత్వలె
వారు మరి ఉండి నాటొసొహార్. 57వారు సరిదాన్ సొనిస్ మహివలె,
ఒరెన్, “నీను ఎంబె సొహిఙ్ బా నాను నీ వెట వానా”, ఇజి వనిన్
వెట వెహాన్ . 58 అందెఙె యేసు, “నకెక్ఙ మండెఙ్ బొరొఙ్ మనెన్.
ఆగాసమ్ ది పొటిఙమండెఙ్ గూడుఃకు మనె. గానిలోకు మరిసి ఆతి
నఙి బుర అడుడ్ కిదెఙ్ బాడి సిలెల్ద్ ”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 59వాండు
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . అయావలె అయా
వాండు, “పబువా, ముఙాల నాను సొనిస్ నా బుబెబ్ఙ్ ముసి వానా”,
ఇజి వెహాన్ . 60 అందెఙె యేసు, “సాతికారె వరి సాతివరిఙ్ ముసెత్ఙ్.
గాని నీను సొనిస్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ బోదిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
61మరి ఒరెన్, “పబువా, నీ వెట నాను వానా. గాని నాను ముఙాల
మర్ జిసొనిస్నాఇండొణివరిఙ్ వెహిస్వాన”, ఇజివెహాన్ . 62అందెఙె
యేసు, “మేడిఃముసుక్ కియు ఇడిజ్ వెనాక్మర్ జి బేసిన్కాన్ ఎయెన్ బా
దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి లొఇ ఎందనిఙ్ పణిదిఙ్  రఇకాన్”, ఇజి
వెహాన్ .
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డబయ్ మణిసిసిసూరిఙ్ సువార వందిఙ్ పోకిస్నాన్.

1 యాక జరిగ్తి వెనుక, పబు మరి డబయ్ మణిసి సిసూరిఙ్ 
ఏర్ పాటు కితాన్. వాండు సొని విజు పటన్మ్ కాఙ్ విజు బాడిఃదు
వనిన్ ముఙల రిఎరిఙ్ రిఎరిఙ్ పోకాన్. 2పోకిస్, వాండు వరిఙ్ ఈహ
వెహాన్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్పంట లెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ మనెన్.
గాని తకుక్నె కొయ్ నికార్ తకుక్నె అందెఙె వనిన్ పంట కొయ్ నివందిఙ్ 
పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ, ఇజి కోతత్ ఏజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు ఇజి
వెహాన్ . 3 మీరు సొండు! ఇదిలో, కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరె
పిలెల్కాఙ్ పోకిలెకెండ్ నాను మిఙి పోకిస్న. 4 మీరు సనిస్ గాని,
డబుబ్ఙ్ ఇడిన్ సనిస్ గాని, సనిస్దు మరి ఉండి జత జోడ్ఃకు గాని
ఒతెఙ్ ఆఎద్. మీరు సరుద్ ఎయెరిఙ్ నెగెణ్ మనిదా ఇజి నిలిస్
వరిగ్జి, సమయం పాడు కిమ. 5మీరు ఎయె ఇండొ బా సొనివలె,
“యాఇండొమంజిని వరిఙ్ సమాదనం కలిగ్ పిద్ ఇజి ముఙాల వెహ .
6 సమాదనం కోరిజినికాన్ ఒరెన్ బాన్ మహిఙ, మీ సమదనం వనిన్
ముసుక్ మంజినాద్. సిలిఙ, మర్ జి మీ బానె వానాద్. 7 వారు
ఇనిక సితిఙ్ బా ఉణిజి తింజి బానె మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
పణి కిని వనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ కావాలసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ తగిన్కాన్. ఇలుక్ ఇలుక్
బూలమాట్.

8మరి మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొనివలె వారు మిఙి డగు కిజి
ఇనిక సితిఙ ఆకదె ఉండు. 9 బాన్ మని కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ 
కిదు. దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం మీ డగు వాత మనాద్ ఇజి
వరిఙ్ వెహ . 10-11 గాని మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దుబా సొనివెలె
వారు మిఙి డగు కిఏండ మహిఙ, అయా పటన్మ్ ది వీదిఙ సొనిస్,
“మా పాదమ్ కాఙ్ కసిత్ మనిన్ మీ పటన్మ్ ది డులిల్బా ఇబెబ్ దుల్ పిస్
సొన్ సినాప్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు మీ ముసుక్ కోపం ఆత
మనాన్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్. గాని ఒడ్ఃబిదు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు
ఆత మనాద్ ఇజి తప్ ఏండ నెసుత్ ”, ఇజి వెహ . 12 నాను మిఙి
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వెహిస్న, దేవుణు తీరుప్ కిని దినమ్ దు యా పటన్మ్ ది వరిఙ్ సికస్
మరి నండొ మంజినాద్. సొదొమ పటన్మ్ దు మహి లోకురిఙ్ నసొ
మన్ ఎద్ . 13ఓ కొరాజి పటన్మ్ దు మనికిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొ
పెరికసట్మ్ కువానెలె. ఓబెత్ సెయుదపటన్మ్ దుమనికిదెరా,అబయా
మిఙిఎసొగొపప్ పెరి కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,మీనడిఃమి
కితి బమామ్తి గొపప్ పణిఙ్ తూరు సీదొను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ కినిక
ఇహిఙ, వారు పూర్ బమ్మ్ దునె బసత్ గరండెఙ్ తొహె ఆజి, నీరు వాకె
అజి,పాపమ్ కు డిఃసాత్ ప్ ఇజితోరిసాత్ ర్ మరి. 14దేవుణుతీరుప్ కినివలె
మీపటన్మ్ కాఙ్ సికస్,తూరుసిదొనుపటన్మ్ కాఙ్ నండొమంజినాద్ లె.
15 కపరన్హొము పటన్మ్ దు మనికిదెరా, ఆగాసం దాక గొపప్ పెరికాప్ 
ఇజి ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, దేవుణుమిఙివాండుమంజినిబాడిఃదాన్ 
అర్ పాన్న్ లె. ఇహిఙ, దేవుణుమిఙినాసనం కినాన్ లె. 16మరియేసు
వనిన్ సిసూరిఙ్, “మీమాట వెనికాన్ నామాట వెనాన్. మీమాటదిఙ్ 
నెకన్ పొకిన్కాన్, నా మాటదిఙ్ నెకన్ పొకాన్న్. నా మాటదిఙ్ నెకిన్
పొకిన్కాన్, నఙి పోకి వనిన్ఙ్ నెకన్ పొకాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 17డబయ్ 
మణిసిసిసూరు సర్ దాన్ మర్ జివాతారె, “పబువా, దెయమ్ కుబా, నీ
అతికారందాన్ సొండు ఇజిమాపుఆడసీజినివలెమఙిలోబడిఃజినె”,
ఇజివెహాన్ . 18నసిత్వలెయేసు, “ఒఒ,సయ్ తానుమిరిసిత్ లెకెండ్ వనిన్
అతికారం సిలెల్ండ ఆగాసమ్ దాన్ అరిక నాను సుడ్ఃత 19సారస్ కాఙ్ 
సోర్ కుపిఙ మటెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితమనన్. సయ్ తాను సతుత్ దిఙ్ 
గెలిసెత్ఙ్ మిఙిఅతికారం సితత్ మనన్. సయ్ తానుమిఙి ఇనికబా కిదెఙ్ 
అట్ ఎన్. 20దెయమ్ కుమిఙిలోబడిఃజినెఇజిసర్ దలావుఆమ. గాని
దేవుణు మీ పేరు వాండు మంజిని బాడిఃదు రాసత్ మనాన్ ఇజి నండొ
సర్ ద ఆదు”, ఇజి వెహాన్  21 అయావలె యేసు, దేవుణు ఆతమ్దాన్ 
నండొ సర్ ద ఆజి, “ఓబా, నీనె ఆగాసమ్ దిఙ్ బూమిదిఙ్ పబు. నాను
నిఙి పొగిడిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, గెణం మని వరిఙ్, సదు మని
వరిఙ్, యానిజమాతి సఙతి డాఃపిత్దె, ఇజి కొడొః లెకెండ్ మని వరిఙ్ 
తోరిసిత్. ఒఒబా, అయలెకెండ్ కిదెఙె నిఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 22నాబుబబ్
నఙి విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. మరిసి ఎయెండొ ఇజి
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అపొప్సినె నెసాన్న్.మరి ఎయెన్ బా నెస్ ఎన్. అపొప్సి ఎయెండొ ఇజి
మరిసి ని అపొప్సిఙ్ తెలివి కిదెఙ్ మరిసి ఎరిల్తికార్ నె నెసాన్ర్. మరి
ఎయెన్ బానెస్ ఎన్”, ఇజి వెహాన్ .

23-24వాండు సిసూర్ దరోట్ మహండె, “దేవుణు వందిఙ్ వాండు
కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ మీరు సుడ్ఃతి గొపప్ సఙతిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ అటిత్
మీరు అంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నండొ
పవకరు, రాజురుఙు మీరు సుడ్ఃజినికెఙ్, సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్ 
గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెహికెఙ్ వెండెఙ్ ఇజి ఆస ఆతార్ 
గానిఅట్ ఎతార్”, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ నె వెహాన్ .

పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ఇనివందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
25ఉండినాండిఙ్,యూదురు రూలు నెస్ పిసాన్న్ ఒరెన్ నిఙ్ జి, “ఓ

బోదకినికి, ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క నాను ఇనిక
కిదెఙ్ ?”, ఇజి యేసుఙ్ పరీకస్ కిజి వెన్ బాతాన్. 26 అందెఙె వాండు,
యూదురి రూలుదు ఇనికరాసత్ మనాద్. బాన్ ఇనికసద్ విజిని?”, ఇజి
వెహాన్ . 27వాండు, “నీ పబుఆతి దేవుణుదిఙ్ నీపూరిమనుస్దాన్, నీ
పూరిపాణమ్ దాన్, నీపూరి సతుత్ దాన్, నీపూరిబుదిద్దాన్ పేమిసెత్ఙ్”.
మరి, “నిఙి నీను పేమిసిని లెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ ఇజి రాసత్
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 28అందెఙెయేసు, “నీను నెగెణ్ వెహి. ఆహె
కిఅ. అయావలె నీను ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్నిలె”, ఇజి వనిన్
వెట వెహాన్ . 29 అయావలె అయా యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ 
నీతి నిజాయితిమనికాన్ నాను ఇజి తోరె ఆదెఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్,
“నా పడఃకాదికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి. 30 అందెఙె యేసు ఈహ
మహిస్ వెహాన్ . “ఒరెన్ యెరూసలెమ్ దాన్ డిఃగ్ జియెరికొ పటన్మ్ దు
సొనివెలె సెగొండార్ డొఙారి వనిన్ఙ్ అసాత్ ర్. అసాత్ రె, వాండు తొడిఃగితి
మహికెఙ్ లాగితార్. వనిన్ఙ్ ఇజి పాణం ఇటాత్ రె డెఃయితారె డిఃసత్
సొహార్ . 31యావలెఒరెన్ యూదురిపుజెరిఆసరిదాన్ సొండెఙ్ పణి
తాకాద్. వాండు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ సొహాన్ . 32అయా
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లెకెండ్ నె, లేవి* ఒరెన్ ఆ సరిదాన్ నె సొహాన్ . గాని వాండుబా
సుడ్ఃతాండె పడఃకదాన్ ఎర్ లిజి సొహాన్ . 33-34 అయా సరిదాన్ నె
ఒరెన్ సమరియ వాండు పయాణం కిజి మహాన్ . వాండు అరి మని
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాండె వనిన్ పాణం నొతాద్. వనిన్ డగు సొహాండె ఒలివ
ఇని నూనె,దాకస్కలుల్ వాకాండె వనిన్ గాయమ్ కాఙ్ తొహ్ కాన్. వాండు
వనిన్ సొంత గాడఃదె ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె ఉండి లార్ జి ఇండొ సొహాన్ .
వనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతాన్ . 35మహస్ నాండిఙ్ వాండు రుండి వెండి
రుపాయుఙ్ లాగితండె లార్ జి సవ్ కారిఙ్ సితాన్. సితండె, “వినిఙ్ 
నెగెండ సుడ్ఃఅ. వినివందిఙ్ మరి కరుస్ ఆతి మహిఙ నాను మర్ జి
వానివలె అయా డబుబ్ నిఙి సీన”, ఇజి వనిన్ వెట వెహండె సొహాన్ .
36యాకతవెహివీసిత్ వెనుక,యేసువనిన్ఙ్, “డొఙారిఅసిత్ వనిన్ఙ్ యా
ముఎర్ లొఇ ఎయెన్ పడఃకాదికాన్ ఆనాన్, ఇజి నీను వెహ్ అ”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 37యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్, “వనిన్ ముసుక్ పాణం
నొతిత్కాండె,వనిన్ పడఃకాదికాన్”, ఇహాన్ . అందెఙెయేసు, “నీనుసొనిస్
యాలెకెండ్ నె కిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
మారమరియ

38యేసు ని వనిన్ సిసురు పయ్ నం కిజి సొనిస్ మహార్ . ఉండి
నాటొ సొహార్ . అబెబ్ మార ఇనిన్ ఉండి బోదెలి దనిన్ ఇండొ వనిన్ఙ్ 
డగు కితాత్ ద్. 39దనిఙ్ మరియఇనిన్ ఉండి తఙిసిమనాద్. అదిపబు
పాదమ్ క డగు బసాత్ దె వనిన్ బోద వెంజిమహాద్ .

40మార విజు పణి వందిఙ్ నండొ బాద ఆజి వనిన్ డగు వాతాద్.
వాతాదె, “పబువా, నాను ఒరెనె పణి కిదెఙ్ నా తఙి డిఃసత్ మనాద్.
నిఙి బాద సిలెల్దా? నఙి తోడుః కిఅ ఇజి దనిఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి వెహాద్ .
41-42 అందెఙె యేసు, “మార, నీను నండొ పణిఙ వందిఙ్ విసారిసి
బాద ఆజిని. గాని ముకెలమతిక ఉండె. మరియ అయా నెగిగ్ దనిఙ్ 
కోరితాద్. దనిన్బాణిఙ్ ఎయెన్ బాఅయాకలాగిజ్ ఒతెఙ్ అట్ ఎన్”, ఇజి
వెహాన్ .

* 10:32 10:32 దేవుణుగుడిఃదు రోజు సేవ కిని లేవిజాతిదుమనిన్కాండె లేవి ఇనికాన్.
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11
యేసుపారద్నం నెస్ పిసాన్న్ 

1 ఉండి నాండిఙ్ యేసు ఉండి బాడిఃదు పారద్నం కిజి మహాన్ .
వాండు పారద్నం వీసిత్ వెనాక్ వనిన్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్, “పబువా,
యోహాను వనిన్ సిసూరిఙ్ పారద్నం నెస్ పిసాత్ న్. అయాలెకెండ్ మఙిబా
పారద్నం నెసిప్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 2 అందెఙె యేసు వరిఙ్,
మీరు పారద్నం కినివెలె ఈహ వెహ . “ముసుక్ మనిన్ మా బుబబ్,
లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క ఇజి గవ్ రం సిపిర్. నీను లోకుర్ 
విజెరిఙ్ ఏలుబడిః కిపిన్. 3 రోజు రోజు కావాలిసిత్ టిండి మఙి సిదా.
4మఙి పాపమ్ కు కితి వరిఙ్ మాపు సెమిసిత్ వజ నీను మా పాపం
సెమిస్ అ. తపప్ కిబిసిన్సెఇ అసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ మఙి ఇడ్ఃఅ”,
ఇజి వెహాన్ . 5-6మరియేసు వరివెటఈహ వెహాన్ . “మీలొఇ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ ఒరెన్ కూలాయెన్ మనాన్. నీను మదరెయితు వనిన్బాన్ 
సొనిస్, ‘ఓ కూలవాండు, నఙి మూండి రొటెట్ఙ్ బదలు సిదా. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, మరి ఒరెన్ కూలాయెన్ పయాణం కిజిని సరిదాన్ నా బాన్ 
వాతమనాన్. వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ నాబాన్ ఇనికబా సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహిస్ని.

7 అయావలె వాండు లొఇహాన్ , “నఙి బాద కిమ. సెహ్ ల కెహ
మనాద్. నా ఇజి కొడొఃర్ నా వెట నిద కిజినార్. నిఙ్ జి సీదెఙ్ నాను
అట్ ఎ”, ఇజి వెహనండా? 8 నాను మిఙి వెహిస్న, వనిన్ఙ్ నిఙ్ జి
సీదెఙ్ ఇసట్ం సిలిఙ్ బావాండునిఙ్ జిసీనాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,వాండు
కూలాయెన్ ఇజి ఒడిఃబిజి అహ కిఏన్. గాని సిగు డిసాత్ ండె ఏక ఏక
లొసినాన్ ఇజి ఒడిఃబిజి నిఙి కావలసిత్క విజు సీనాన్. 9అందెఙె నాను
మిఙి వెహిస్న, మీరు ఇనిక లొసిన్దెరొ, అకక్ దేవుణు మిఙి సీనాన్.
ఇనికమీరు రెబాజినిదెరొఅక దేవుణుమిఙిసీనాన్ . కొతుత్ ,మీవందిఙ్ 
దేవుణు సేహల్ రెనానెల్. 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లొసిన్ విజెరిఙ్ దొహ్ కెన్.
రెబాని వనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్, కొతిస్ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.

11 మీ లొఇ అపొప్సి ఆతికాన్ ఎయెన్ బా, వనిన్ మరిసి మొయ
లొసిత్ఙ, సరాస్ సీనాండా? 12కొరు గుడుడ్ లొసిత్ఙ,సొర్ కుపిప్ సీనాండా?
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13అహిఙ,మీరు సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బా,మీకొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు
సీదెఙ్ నెసిన్దెర్. అహిఙ,ముసుక్మనిన్మీబుబబ్ వనిన్ఙ్ లొసిన్ వరిఙ్ 
ఎసొనొ దేవుణు ఆతమ్ సీనాన్”.

యేసు బయిల్ జెబెలు
14యేసు ఒరెన్ వనిన్ బాణిఙ్ గులల్ దెయమ్ దిఙ్ పేర్ జి మహాన్ .

ఆ దెయం డిఃసిత్ సొహి వెనాక్ గులల్ ఆతి మహికాన్ వరిగ్తాన్.
ఆక సుడ్ఃతారె లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతార్. 15 గాని వరి లొఇ
సెగొండార్, “దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కిఆతిబయిల్ జెబెలుసతుత్ దాన్ వీండు
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్ ఇజి వరిగ్తార్. 16 మరి సెగొండార్ వనిన్ఙ్ 
పరిస కిదెఙ్ సుడ్ఃతార్. దేవుణునె వినిఙ్ పోక మనాన్ ఇజి రుజుప్ 
కిదెఙ్ ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి బమమ్ ఆని పణికిజి తోరిస్ అ
ఇజి వెహార్ . 17 వాండు వరి ఆలోసన నెసాత్ ండె వరి వెట ఈహ
వెహాన్ , “ఎమేణి దేసెమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేట ఆతిఙ
పాడాఃనాద్. ఆహె, ఉండి కుటుమ్ దికార్ బా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ 
ఆజి కేటఆతిఙ, ఆ కుటుం నిల్ ఏద్. 18 అయాలెకెండ్ సయాను
దెయమ్ కుబా వరిఙ్ వారె జటిఙ్ ఆజి కేట ఆతిఙ, సయ్ తాను వరి
ముసుక్ కిని ఏలుబడిః ఎలాగ నిల్ నాద్ ? సయాను సతుత్ దాన్ నాను
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జిన ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ గదె. 19 అహిఙ, మీ
సొంత లోకుర్ ఇనిన్ దని దనటాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినార్. అందెఙె
మీ సొంత లోకుర్ నె మీరు తపిత్దెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినార్. 20 నాను
దేవుణు సతుత్ దాన్ దెయమ్ కాఙ్ పేర మనన్ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః
కినికమీడగు వాతమనాన్ ఇజి రుజుప్ ఆజినాద్.

21 విజు అయుదమ్ కు తొడిఃగిజి ఒరెన్ సతుత్ మనికాన్ వనిన్ఇలుల్
అసిత్ విజు కాప్ కితిఙ, ఇనికబా సోరిసొన్ ఎద్. 22గాని వినిఙ్ మిసిత్
నండొ సతుత్ మనికాన్ ఒరెన్ వినిఙ్ అసాత్ ండె విని ముసుక్ గెలిసిత్ఙ,
వీండు నమిమ్తి అయుదమ్ కు విజు వాండు లాగిజ్, విని ఆసిత్ సీబాన
సీనాన్. 23నా దరిఙ్ మన్ ఇకాన్ నఙి పగాతికాన్. నా వెట మంద
కిఇకాన్, సెదిసాన్న్. 24 ఉండి దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసిత్ సొహి
వెనుక, దనిఙ్ మండెఙ్ బాడిడ్ రెబాజి బయిలుదు బూలాజినాద్. గాని
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ఎంబెబాదనిఙ్ బాడిడ్ దొహ్ క్ ఇతిఙ్, “నానుడిఃసిత్ వాతినాఇండొమర్ జి
సొనాలె”, ఇజి వెహాన్ద్. 25మర్ జివాతిఙ్ అది డిఃసిత్వాతికాన్ నెగెండ్ 
సిపాజి సుబబ్రం కిజి ఇలుల్ లెకెండ్, నెగెణ్ మనాన్ ఇజి నెసాత్ ద్.

26 నసిత్వలె అది మరిజ్ సొనిస్ దనిఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ ఆతి మరి
ఏడు దెయమ్ కాఙ్ కూకన్ తనాద్ , అవిక్ వనిన్ లొఇ సొనిస్ అబబ్
కినె. అయవలె వనిన్ గతి ముందాహి దనిన్ఙ్ ముసుక్ కసట్ మానాద్ .
27 యేసు యా మాటెఙ్ వెహిస్ మహివలె, ఆ మంద లొఇ మనిన్
ఉండి బోదెలి, “నిఙి కాసిత్ పోసకితి నీ యాయ అంతు సిలిల్ సర్ ద
మంజినికాద్”, ఇజి డటం వెహాద్ . 28అయావలెవాండు, “నిజమ్ నె,
గాని దేవుణు మాట వెంజి అయావజ నడిఃని విజెరెబా అంతు సిలిల్
సర్ దమంజినికార్”, ఇజి వెహాన్ .

29లోకుర్ మరి నండొ కూడిఃతి మహివలె, వాండు ఈహ వెహాన్ .
“యాతరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్. వారు ఉండి గురు లెకెండ్ ఉండి
బమమ్ ఆని పణి కిఅ ఇజి వెన్ బాజినార్. గాని దేవుణు పవక ఆతి
ఓనెఙ్ జరిగ్దిక ఆఎండ, మరి ఇనిన్ గురుబా వరిఙ్ తోర్ ఎద్. 30నినవె
పటన్మ్ దివరిఙ్ ఓనఎలాగఉండిగురుమహండొఅయాలెకెండ్ లోకు
మరిసిఆతినానుయాతరమ్ దివరిఙ్ ఉండి గురు మనాన్. 31ఆకక్రి
దినమ్ ది తీరుప్దు, దసిణ్ దేసెమ్ ది రాణియా తరమ్ ది లోకుర్ వెట
నిఙ్ నాదెవరిముసుక్ నేరంమొపాన్ద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,సొలొమోను
వెహిస్ని గెణం మనిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్ బూమి కొసాదు మనిన్ దని
దేసెమ్ దాన్ అది వాతాద్. ఏలు సొలోమొనుఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్
మనాన్. 32 కడెఃవేరి దినమ్ ది తీరుప్, నినివె పటన్మ్ ది లోకుర్ యా
తరమ్ దిలోకుర్ వెటనిల్ నారె,వరిముసుక్నేరంమొపాన్ర్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, ఓన వెహి బోద వెహరె, వారు పాపమ్ కు డిఃసి ఒపుప్కొటార్.
ఏలు ఓనెఙ్ మిసిత్ పెరికాన్ ఇబెబ్మనాన్.

ఒడొఃల్ ది దీవవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
33ఎయెర్ బాదీవ కసిసివెనుకడాఃపిస్నొ,తూముముసినొఇడ్ ఎర్.

గానిలొఇవానివరిఙ్ జాయితోర్ దెఙ్ ఇజిదీవకంతూదుద్ నెముసుక్నె
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ఇడాన్ర్. 34 నీ ఒడొఃల్ ది దీవ లెకెండె నీ కణుకు. నీ కణుకు
నెగెండ మనివలె, నిఙి విజు సుడ్ఃదెఙ్ ఆనాద్. అయాకెఙ్ సెఇకెఙ్ 
ఆతిఙ, నిఙి సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఇ. 35 అందెఙె సీకటు మన్ ఎండ,
నాను నెసిప్సిన్ నిజమాతి సఙతిఙ్ ఆతి జాయిమీమనుస్దు మండెఙ్ 
సుడ్ఃదు. 36 అందెఙె మనుస్ పూరి అయా జాయిదాన్ నిడింతి
మహిఙ, అయాక నాను నెస్ పిసిత్ వజ, నెగెండ మీరు బతిక్జినిదెర్ 
ఇజి తోరాన్ద్. ఉండి పెరి జాయి నీ ముసుక్ డెఃయితిఙ ఎలాగ
మంజినాదొ, అయాలెకెండ్ అయా జాయి నాను నెస్ పిసిత్ వజ మీరు
బతిక్జినిదెర్ ఇజి తోరాన్ద్. 37 యేసు వరిగ్జి వీసిత్ వెనుక ఒరెన్ 
పరిసయు వాండు, వనిన్ వెట ఉండెఙ్ రఅ, ఇజి కూకాన్. అందెఙె
వాండు లొఇ సొహాండె ఉండెఙ్ బసాత్ న్. 38 ఉణి ముఙాల వాండు
యూదురిఙ్ మనిన్ అలవాటు వజ కియు నొర్ బాఏతాన్ ఇజి నెసాత్ ండె,
ఆ పరిసయు వాండు బమమ్ఆతాన్. 39అందెఙె పబు ఈహ వెహాన్ ,
“పరిసయురుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్ గినెన్ఙ్ ని
సొడువెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ ? మీరు మిఙిబా వెలిల్హాన్ సుడిఃఙ
నెగిగ్వరి లెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్. గాని మీ మనుస్ సెఇ బుదిద్ఙాణిఙ్,
కకుర్ తిదాన్ కూడిఃతి ఆసదాన్ నిండితె మనెన్. 40 బుదిద్ సిలికిదెరా,
ఒడొఃల్ తయార్ కితిత్ దేవుణునె మీ మనుస్దు మనిన్ ఆలోసనమ్ కు
నెసినికాన్ 41 మీరు కనికారం ఆజి, మిఙి కలిగ్తి మనిన్ లొఇహాన్  
సిలిల్ వరిఙ్ దాన సీదు. అయావలె దేవుణు ఎదు నెగిగ్కిదెర్ ఆనిదెర్.
42 పరిసయురుఙాండె, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, పుదిన, సదాప, విజు కుసెఙ్, విజు దనిఙ్ బా దసం
బాగం సీజినిదెర్. గానిమీరు లోకురిఙ్ నాయం కిఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ 
పేమిస్ ఇదెర్. రుండిబా ఉండెలెకెండ్ కిజి మంజినిక ఇహిఙ ఒదెద్
నెగెగ్ండ్ మహాద్ మరి. 43పరిసయురుఙాండె, అబాయామిఙి ఎసొనొ
కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ 
ముకెలమాతి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ మీరు ఆస ఆనిదెర్. సతెఙ నడిఃమి
పెరికార్ ఇజి మాడెఃసె ఆదెఙ్ కోరిజినిదెర్. 44 పరిసయురుఙాండె,
అబాయా, మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీరు
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తోర్ ఇ దూకిలెకెండ్ మంజినిదెర్. లోకుర్ దూకి ఇజి నెస్ ఎండ వనాక్
ముసుక్ నడిఃజినార్. 45 అయావలె యూదురి రూలు నెస్ పిసాన్న్ 
ఒరెన్, “బోదకినికి, నీనుయాలెకెండ్ వెహిస్ మఙిబా దుసలాడిఃజిని”,
ఇజి వెహాన్ . 46 అందెఙె యేసు, యూదురు రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా,
అబాయామిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకుర్ 
కిదెఙ్ నసొ కసట్ం మనిన్ యూదురి రూలుఙ్, అలవాటుఙ్ వారు కిదెఙ్ 
ఇజి వెహిస్నిదెర్. గాని మీరు వరిఙ్ ఉండి డఃడఃసక్ దాన్ బా తోడుః
కిఇదెర్. 47యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయామిఙి ఎసొనొ
కసట్మ్ కు వానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ అనిరిఙ్ సపిత్ పవకరి,
దూకిఙ్ ముసుక్ మీరు గుండమ్ కు పెర్ జిన్ దెర్. 48 అయావలె
వారు కితిపణివెట మీరు కూడిఃతి మనిదెర్ ఇజి రుజుప్ కిజినిదెర్.
సాకిస్ర్ లెకెండ్ మనిదెర్ వారు పవకరిఙ్ సపాత్ ర్. మీరు వరి గుండమ్ కు
పెర్ జినిదెర్. 49 అందెఙె, దేవుణు వనిన్ గెణమ్ దాన్, ‘నాను వరి
నడిఃమి పవకెఙ, అపొసుత్ డుఙ పోకన్. వరి లొఇ సెగొండారిఙ్ వారు
సపాన్ర్ లె. మరి సెగొండారిఙ్ మాలెఙ్ కినార్ లె. 50-51 యా లోకం
పుటిత్ బాణిఙ్ మొదొలిస్ లోకుర్ సపిత్ విజు పవకరి నలల్ వందిఙ్ యా
తరమ్ ది లోకురిఙ్ సికస్ వానాద్. ఇహిఙ, ఏబేలు నల దాన్ మొదొలిస్
జెకరియనలదాక. జెకయెఙ్ సందసురిన్మాలిపీటనిదేవుణువందిఙ్ 
కేటఆతి గది, దినిఙ్ నడిఃమినె సపాత్ ర్. వరిఙ్ విజేరిఙ్ సపిత్కెఙ్ విజు
యాతరమ్ దివరి పణినె ఇజినాను నిజంమీవెట వెహిస్న.

52 యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కిదెరా, అబాయా, మిఙి ఎసొనొ
కసట్మ్ కువానెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్ మనిన్ గెణమ్ దు
నడిఃపిసిని సేహ్ లది తాలం మీరు అసినిదెర్. మీరు దేవుణుదిఙ్ 
టెటాఙ్ నెస్ ఇదెర్. దేవుణుదిఙ్ నెసెత్ఙ్ ఆస మనిన్ వరిఙ్ మీరు
అడుడ్ కిజినిదెర్. 53-54వాండు అబెదాన్ సొహి వెనుక, పరీసయిరు
యూదురి రూలు నెసిప్సిన్కార్ నండొ కోపమ్ దాన్ వనిన్ముసుక్ నేరం
మొపాత్ ర్. వనిన్వెయ్ దాన్ వానిమాటెఙలొఇతపుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజినండొ
సఙతిఙ వందిఙ్ పసెన్ఙ్ వెనబాజిమహార్ .
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12
1 నసిత్వలె వెయుఙ్ వెయుఙ్ లోకుర్ కూడ్ఃజి వాతార్. ఒరెన్ దిఙ్ 

ఒరెన్ మటెట్ ఆజి మహార్ . అయావలె యేసు ముఙాలె వనిన్ సిసూర్ 
వెట ఈహ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. “మాపు నెగిగ్కాప్ ఇజి పరిసయ్ రు
తోరె ఆని వేసం, పులాని దూరు లెకెండ్ మనాద్. అందెఙె జాగర
మండు. 2 డాఃపిత్క మనిన్కెఙ్ విజు తోరెఆనెలె. నెస్ ఏండ ముసుక్
మనిన్కెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె. 3 అందెఙె మీరు సీకటుదు వరిగ్తికెఙ్ 
జాయిదు వెనార్. ఇహిఙ, డాఙ్ జి వరిగ్తికెఙ్ విజెరె వెనార్ లె. మీరు
గదిఙ, గిబిబ్దు వరిగ్తికమెడెఃఙముసుక్ సాటాన్ర్ లె.

4 నా కూలెఙాతి మీ వెట వెహిస్న, ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక మరి
ఇనికబా కిదెఙ్ అట్ ఇ వరిఙ్ తియెల్ ఆమాట్. 5గానిమీరు ఎయెరిఙ్ 
తియెల్ ఆదెఙ్ ఇజి నాను నెస్ పిసన్. ఒడొఃల్ దిఙ్ సపిత్ వెనుక,
ఎలాకాలంమంజినిబాడిఃదు పొకెఙ్ అతికారంమనిన్ వనిన్ఙ్ తియెల్ 
ఆదు. నిజమె నాను వెహిస్న, వనిన్ఙ్ తియెలాదు. 6 అయ్ దు
పంట పొటిఙ రుండి కాసుదిఙ్ పొర్ నార్ గదె? గాని వనాక్లొఇ ఉండె
దనిఙ్ బాదేవుణుపోస్ ఎన్. 7మీబురాదికొపప్ విజుబాదేవుణు లెకిసత్
మనాన్. తియెలామాట్. మీరు నండొ పంట పొటిఙ మిసిత్ విలువ
మనిన్కిదెర్.

8 నాను మిఙి వెహిస్న, లోకుర్ ముఙాలెనఙి ఒపుకొణి
ఎయెవనిన్ఙ్ బా లోకుమరిసి ఆతి నాను దేవుణు దూతెఙ ఎదు
ఒపప్కొణా. 9 గాని లోకుర్ ఎదు నఙి నెస్ ఎ ఇనిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
దూతెఙ్ ఎదు నాను బా నెస్ ఎ ఇజి వెహన్. 10లోకుమరిసిఆతి నా
ముసుక్ఎయెన్ బాపడ్ఃఇమాటవరిగ్తిఙ,దేవుణువనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్.
గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిన్ ఎయెరిఙ్ బాదేవుణు సెమిస్ ఎన్.

11వారు మిఙియూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ణిఙ్ యూదురి అతికారిఙ
ఎదునొ, పెదద్ల్ ఙ ఎదునొ ఒనార్. అయావలె ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్,
ఇనిక వెహెఙ్, ఇనిక వరిగ్దెఙ్ ఇజి బెఙఆమాట్. 12 ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,మీరు వరిగ్దెఙ్ మనిక అయాగడిఃయద్ నె దేవుణు ఆతమ్ మిఙి
నెస్ పిసాన్న్.
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ఆసిత్వనిన్ బుదిద్సిలిల్ వనిన్వందిఙ్ నెస్ పిసిని కత
13అయావలెఆమందలొఇ ఒరెన్, “బోదకినికిదా,నాబుబబ్ గణసిత్

దనిఙ్ నఙి వానివంతు సీబాజి సిఅ ఇజి నా అనెన్ఙ్ వెహ్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 14 అయావలె యేసు, “ఒరె, మీ ముసుక్ తీరుప్ కిని వనిన్
వజనొ,సీబాజిసీనివనిన్ వజనొనఙిఎయెన్ నిల్ పాత్ న్ ?”, ఇజివెహాన్ .
15మరి వరిఙ్ వెహాన్ , “జాగర మండు. ఇని దనిఙ్ బా లావుఆసెఙ్ 
ఆమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఎసొ ఆసిత్మనిన్కాన్ ఆతిఙ్ బా, వనిన్
ఆసిత్లొఇ వనిన్ బతుక్ ఆఏద్. ఇహిఙ ఆసిత్వనిన్ఙ్ నిజమాతి బతుక్
సిఏద్. 16మరివాండు వరిఙ్ కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ ఆసిత్
మనివనిన్ఙ్ బూమిదు నండొపంటపండితాద్. 17అయావలెవాండు,
‘నా గింజ ఇడ్ దెఙ్ నఙి బాడిడ్ సాల్ ఎద్. అందెఙె ఇనిక కిదెఙ్?’, ఇజి
వనిన్మనుస్దు వాండు ఒడిఃబితాన్.

18 ఒడ్ఃబితాండె, ‘నాను ఈహ కిన. నా గాదిఙ్ లాగిజ్ పెరికెఙ్ కిన.
అబె నా గింజెఙ్, మహి సామానమ్ కుఙ్ విజు ఇడన్’, ఇజి వెహాన్ .
19మరి నాను, నా వెట ఈహ వెహన్, ‘నఙి నండొ పంటెఙ్ వందిఙ్ 
నండొ ఆసిత్ కుడుఃపత్ మనన్. సుకం ఆఅ. ఉణఅ, తిన్ అ, సర్ ద ఆజి
మన్ అ’, ఇజి.

20గాని దేవుణు వనిన్ఙ్, ఓ బుదిద్ సిలికి, యా రెయునె నీ పాణం
లొసిన. అయావలె నీ వందిఙ్ ఇడిత్ మనికెఙ్ ఎయెరిఙ్ ఆనెలె? ఇజి
21 సొంత బతుక్ వందిఙ్ ఆసిత్ కుడుఃపిన్ ఎయెరిఙ్ బా యా లెకెండ్ 
వానాద్. గాని, దేవుణు ఎదు, దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆనివజ వాండు
ఆసిత్మనికాన్ ఆఏన్”.

ఇని దనిఙ్ బావిసారిసామ్ట్.
22మరి, యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఈహ వెహిస్నాన్, “అందెఙె,

నాను మిఙి వెహిస్న, మీరు ఇనిక ఉండెఙ్ ఇజి పాణం వందిఙ్ 
విసారిసామ్ట్. ఇనిక తొడ్ఃగిదెఙ్ ఇజి ఒడొఃల్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్.
23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, టిండి ముసుక్ పాణం ముకెలమతిక. సొకెక్ఙ్ 
ముసుక్ ఒడొఃల్ ముకెలమతిక. 24 కాకిఙవందిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి
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విత్ ఉ, కొయిఉ, వనాక్ఙ్ గాదినొ గపెప్ఙ్ నొ సిలుల్ . గాని దేవుణు
వనాక్ఙ్ తిండి సీజినాన్. అహిఙపొటిఙముసుక్ మీరు ఎసొ విలువ
మనికిదెర్. 25-26మీలొఇఎయెన్ బావిసారిసి వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి
గంటబా కుడుఃపిస్ మీ వయ్ సు పిరీపెత్ఙ్ అట్ నిదెరా? అట్ ఇదెర్.
యా ఇజి పణికిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్ ఇహిఙ మరి ఎందనిఙ్ మహి
పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ విసారిసిన్దెర్. 27 పూఙదిఙ్ సుడ్ఃదు. అవి
 కసట్బడిఃఉ. సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ కిఉ. ఆఙ్ బ విజు ఆసిత్
కలిగితి మనిన్ సొలోమొన్ రాజుయాఉండిపూఙలెకెండ్ సోకు మనిన్
ఉండి సొకెక్ తొడిఃగిఏతాన్ ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 28 నేండు
మంజివిగెహిఙ్ సిసూదువిసిరిన్మడిఃఙమంజినిగడిడ్దిఙ్ యాలెకెండ్ 
దేవుణు సోకు సితాన్, ఇహిఙ ఇజిరి నమకం మనిన్కిదెరా మరి ఒదెద్
నెగెండ సొకెఙ్ మిఙిసొకెక్ఙ్ తొడిఃగిస్ పిఏండా? 29 ఇనిక ఉండెఙ్,
ఇనిక తిండెఙ్ ఇనిన్ దనిఙ్ ఎతుత్ కిజి విసారిసామ్ట్. 30 ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె వినక్ వందిఙ్ రెబాజినార్. మిఙి
యాకెఙ్ కావాలె ఇజి మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసాన్న్. 31 గాని
దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః కినాన్ ఇజి ఆసఆదు. అయావలె దేవుణు
మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు సీనాన్. 32 ఇజిరిమంద తియెల్ ఆమాట్.
దేవుణు, వనిన్బతుక్దు రాజులెకెండ్ ఇటిత్ వరిఙ్ నెగిగ్కెఙ్ సీదెఙ్ మీ
బుబబ్ ఇసట్ంఆత మనాన్. 33మిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ పొరిస్ బీదవరిఙ్ 
సీదు. అయావలె మీరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు మీ వందిఙ్ 
ఆసిత్గణసిన్దెర్. అబెబ్ డొఙారి రఏన్. కరి తిన్ ఏద్. అందెఙె మీ
ఆసిత్తకు ఆఏద్. 34ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీఆసిత్ఎంబె మనాదొ, అబెనె
మీ మనుస్బా మంజినాద్. 35-36 ఎసిత్వలెబా పణికిదెఙ్ నడుఃము
తొహెఆజి,తయార్ ఆజిమండు. మీదీవెఙ్ ఎసిత్వలెబా కసిసిమండు.
పెండిల్ విందుదాన్ ఇండొ వాజిని ఎజుమానిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి మంజిని
పణిమణిసిర్ పోలిసి మండు. ఎజుమాని విందుదాన్ వాజి సేహల్
కొతిన్వెలె వెటనె సేహల్ వాండు రేనాన్. ననిన్వరిఙ్ పోలిసి మండు.
37 ఎజుమాని వాతివెలె, వనిన్ వందిఙ్ తెలి మంజి ఎదు సుడ్ఃజి
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మంజిని పణిమణిసిరిఙ్ నెగెద్. నిజమె నాను వెహిస్న, ఎజుమాని,
నడుఃము తొహె ఆజి, బోజెనమ్ దిఙ్ వాతి వరిఙ్ బసె కిజి వరిఙ్ 
తిండి సీనాన్. 38మదరెయితునొ కోడిఃజామ్ నొ ఎజుమాని వాతివెలె,
వనిన్వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃజి తెలి మంజిని వనిన్ఙ్ నెగెద్. 39 ఎమేణి
గడిఃయదు డొఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి ఏజుమాని నెసిత్ఙ వాండు
తెలిమంజి వనిన్ఇలుల్ బొరొ కిఏండ సుణాన్ ఇజిమీరు నెసుత్ . 40మీరు
నా వందిఙ్ ఎదు సుడ్ఃఇ గడిడ్ ఃయాదు, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాన.
అందెఙెమీరుబా తయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

41అయావలెపేతురు, “పబువా,యాకతవజమఙినెనెస్ పిసిన్దా,
విజెరిఙ్ నెస్ పిసిన్దా?”, ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతాన్.

42అందెఙెయేసు, “నమకంమని,బుదిద్మనిగొతిత్ మణిసిఎయెన్ ?
ఎయెన్ ఇహిఙ,ఇండొణిమహిగొతిత్యారిఙ్ సరిఆతిగడిడ్ఃయాసుడ్ఃజి
వరి కార్ డువజ వరిఙ్ దొహ్ క మనిన్ తిండి సామనమ్ కు సీదెఙ్ ఇజి
ఎజుమాని వరిముసుక్ ఏర్ పాటు కితిత్కాండె. 43 ఎజుమాని మర్ జి
వానివలె వెహివజ పణికితి వనిన్ఙ్ నెగెద్. 44 అయ ఎజుమాని
వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ విజు దనిముసుక్ అతికారం మని వనిన్లెకెండ్ 
వనిన్ఙ్ కినాన్, ఇజి నాను నిజం వెహిస్న. 45-46 గాని, ఉండి
వేల యా గొతియయెన్, ‘నా ఎజుమాని వాదెఙ్ ఆల్ సెం ఆజినాన్ ’
ఇజి వనిన్మనుస్దు ఒడిఃబిజి, మహి గొతియారిఙ్ గొతియాణికాఙ్ 
డెఃయిజినాన్. వాండు ఉణిజి, తింజి సోసత్ మహాన్ . ఆహె మహిఙ్,
వాండు ఎదు సుడ్ఃఇ దినమ్ దు నెస్ ఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమాని
వానాన్. అయావలెవాండు వనిన్ఙ్ కతిస్ దేవుణుదిఙ్ నమ్ ఇ వరివెట
వరి వందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్ బాడిడ్దు పొకాన్న్.

47 ఎజుమాని ఇసట్మ్ కు నెసిబా అయావజ కిఎండ తయారాజి
మన్ ఎండ మనిన్ గొతియ వనిన్ఙ్ నండొ సికస్సీనాన్. 48 ఎజుమాని
ఇసట్మ్ కు నెస్ ఎండ, సికస్దిఙ్ తగితి పణిఙ్ కితి వరిఙ్ కండెక్ సికస్నె
సీనాన్. ఎయెరిఙ్ దేవుణు నండొ సితత్ మనాండొ వనిన్బాణిఙ్ నండొ
లొసాన్న్. ఎయెన్ బాన్ దేవుణు మరి నండొ ఒపజెపత్ మనాండొ,
వనిన్బాణిఙ్ నండొనె లొసాన్న్. 49 సిసు లెకెండ్ మనిన్ దేవుణు సీని
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సికస్యాలోకమ్ దు తతెత్ఙ్ నాను వాతమన. ఆక విజెరిఙ్ సుర్ నాద్.
ఏలునె సురుదెఙ్ మొదొల్ సిత్ఙ బాగ మంజినాద్, ఇజి ఆస ఆజిన.
50కసట్ంఇనిఉండిబాపిత్సంబాలాగెఆదెఙ్ మనాద్. ఆకక్పూరికినిదాక
నఙి నండొ విసారం మంజినాద్ లె. 51 యా లోకమ్ దు సమాదనం
తతెఙ్ నానువాతమనన్ ఇజిమీరు ఒడిఃబిజినిదెరా? సిలెల్, కేటకిదెఙ్ నె
వాత మనన్. 52 ఏలుదాన్ అయ్ దుగురు మంజిని ఉండి కుటుం
వరిఙ్ వారె కేట ఆనార్ లె. ముఏర్ ఉండి పడఃకాద్ రిఏర్ మరి ఉండి
పడఃకాద్. 53 వారు కేట ఆనార్ లె. అపొప్సి మరిసిఙ్ ని, మరిసి
అపొప్సి ఙ్ ని, అయిసి గాలిస్ఙ్ ని, గాడిస్ దని అయ్ సిఙ్ ని, మీమ్ సి
దనిన్ కొడెఃసిఙ్ ని, కొడెఃసి దనిన్మీమ్ సిఙ్ ని పడిఃఏండమంజినాద్ లె.

54 అయావలె వాండు మందలోకుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ ,
“పడఃమటదాన్ మొసొప్ వాతికసుడ్ఃతిఙపిరువానాద్ లె, ఇజిమీరు
వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 55 దసిణదాన్ గాలి వాతిఙ గొపప్ఎండ
కినాద్ ఇజి వెహిన్దెర్. ఆహె జరిగ్నాద్. 56 వేసం కినికిదెరా, మీరు
బూమిదు ఆగాసమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి గురు అసెత్ఙ్ నెసిన్దెర్. మరి
ఎందానిఙ్ యా కాలమ్ దు జరిగ్నికెఙ్ గురు అసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఏండ
మంజినిదెర్ ? 57 ఎమేణిక నాయం ఇజి మిఙి మీరె తరుప్ కిదెఙ్ 
అట్ ఇదెరా? 58మీముసుక్ నేరంమొపిత్వనిన్వెట లాయిరి కోర్ టుదు
సొనిస్ మహివలె సరుద్ వనిన్ వెట రాజినం ఆదెఙ్ సుడ్ఃదు. సిలిఙ,
వాండు మిఙి తీరుప్ కిని వనిన్ డగు ఈడిఃసి ఒనాన్. తీరుప్ కినికాన్ 
జమాన్ ఙ ఒపజెపాన్న్. వాండు మిఙి జెలిదు ఇడాన్న్. 59 తీరుప్
కినికాన్ లొసిన్ డబుబ్ విజు సీనిదాక జెలిదాన్ వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇదెర్ 
ఇజినానుమిఙి వెహిస్న.

13
పాపండిఃసిసీదు, సిలిల్ఙనాసనంవానాద్ 

1 అయావలె బాన్ మహికార్ సెగొండార్ యేసుఙ్, గలీలియాతి
సెగొండార్ వరిఙ్ వెహార్ . ఇనిక వెహార్  ఇహిఙ, గలీలియాతికార్ పూజ
కిజి మహివలె, పిలాతు వరిఙ్ సపిసాత్ న్. అయావలెపూజసితిత్ నలని
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లోకుర్ నల కూడిఃతాద్. 2 అందెఙె యేసు వరిఙ్, “వరిఙ్ సపాత్ రె
యా లెకెండ్ నండొ బాదెఙ్ కితార్. అందెఙె వారు మహి గలీలియాతి
వరి విజెరె ఇంక నండొ పాపం కితికార్ ఇజి మీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా?
3 సిలెల్ద్ ఇజి మీవెట వెహిస్న. గాని మీరు పాపమ్ కు డిఃసిసీదు.
సిలిల్ఙ, మీరు విజిదెరెబా అయాలెకెండ్ నాసనం ఆనిదెర్. 4 మరి
సుడ్ఃదు, సిలొయొము ఇని పటన్మ్ దు నిరిండ్ తొహిమనిన్ గుడిః
అరిఙ్, యెరూసలెమ్ దు బతిక్జి మహికార్ పద్ ఎనిమితి మణిసి
సాతార్. వారు బతిక్జిని వరి ఇంక నండొ సెఇకార్ ఇజి మీరు
ఒడిఃబిజినిదెరా? 5సిలెల్ ఇజినానుమీవెటవెహిస్న. గానిమీరుపాపం
డిఃసి సీదు. సిలిఙ, మీరుబా అయాలెకెండ్ నాసనం ఆనిదెర్. 6మరి
వాండు కతవజఈహ నెస్ పిసాత్ న్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దాకస్ టోటమనాద్.
అబెబ్ వాండు బొడెమరాన్ ఉండి ఉణుసాత్ న్. వాండు దనిన్పటుక్
రెబాతివెలె ఇనికబా దొహ్ క్ ఎతాద్. 7అందెఙె వాండు, ‘ఇదిలో నాను
మూండిపంటెఙాణిఙ్ యామరాతిపటుక్ఙ్ రెబాజివాజిన. గానిఇనిక
బా దొహ్ క్ ఎతాద్. దినిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. దినిన్దనాట్ యా బూమి
ఎందనిఙ్ పాడాఃదెఙ్ ?”,ఇజిటోటకాప్ కినివనిన్వెటవెహాన్ . 8అందెఙె
వాండు, “బాబు యా ఉండి ఏంటు మనిద్. నాను సుటులం కార్ సి
గతం పొకిస్ సూణాట్. 9 అకక్పటుక్ అసిత్ఙ నెగెద్, అస్ ఇఙ కతిస్
విసీర్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

విసాంతిదినమ్ దు నడుఃము వఙితి ఉండి
బోదెలిదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

10ఉండివిసాంతిదినమ్ దు,యేసుఉండియూదురిమీటిఙ్ ఇండొ
బోద కిజి మహాన్ . 11అబె పద్ ఎనిమితి పంటెఙాణిఙ్ నడుఃము వకిన్
దెయం అసిత్ ఉండి బోదెలి మహాద్ . దనిన్ నడుఃము వఙితిఙ్, అసల
నెగెణ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఎద్. 12యేసు దనిఙ్ సుడ్ఃతాండె, “రఅ”, ఇజి
డగు కూకాన్. మరి, “బీబి,నిఙిమనిన్ కసట్మ్ కాణిఙ్ నానుడిఃస్ పిసన్”,
ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . 13మరిదనిముసుక్ వనిన్ కికు ఇటాత్ న్. వెటనెఅది
నెగెణ్ నిహదె, దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాద్.
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14 విసాంతి దినమ్ దు యేసు నెగెణ్ కితిఙ్, యూదురి
మీటిఙ్ ఇండొణిఅతికారి నండొ కోపం ఆతాన్. ఆతాండె,లోకురిఙ్ పణి
కిదెఙ్ ఆరు దినమ్ కు మనె. అందెఙె మీరు ఆ దినమ్ క లొఇ వాజి
నెగెణ్ ఆదు. విసాంతి దినమ్ దు రమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 15అందెఙె
యేసు, “ఓ వేసం కినికిదెరా, మీ లొఇ విజిదెరెబా మీ డాఃనుదిఙ్,
మీ గాడ్ఃదెదిఙ్ విసాంతి దినమ్ దు సాలాదాన్, డిఃసి ఒసి ఏరు
సీజినిదెర్ గదె? 16 అహిఙ, అబాహముఙ్ తెగగ్తి యా బోదెల్ దిఙ్ 
పద్ ఎనిమితి పంటెఙ్ సయ్ తాను తొహ ఇటాత్ మనాన్. విసాంతి
దినమ్ దు దనిఙ్ తొహ్ కి బాణిఙ్ డిఃస్ పిసెత్ఙ్ కూడ్ఃఎదా?”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ . 17వాండు యా మాటెఙ్ వెహివలె వనిన్ పగాతికార్ విజెరె
సిగు ఆతారె, మొకొం డిపాత్ ర్. గాని లోకుర్ విజెరె వాండు కితి గొపప్
పెరిపణిఙ వందిఙ్ సరద్ ఆతార్.

18 మరి యేసు వనిన్ లోకురిఙ్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని
ఏలుబడిః ఇనిన్ దనిఙ్ పోలిత మనాద్. ఇనిదనివెట నాను పోలిసన్?
19 అకక్సర్ సు గింజదిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆక ఒతండె వనిన్
టోటాదు ఉణుసాత్ న్. ఆక పిరిసి మరాన్ ఆతాద్. ఆగాసం ముసుక్
ఎగిజిని పొటిఙ్ దనికొమెఙ ముసుక్ గూడుక్ తొహ్ కె”, ఇజి వెహాన్ .
20మరి వెహిస్నాన్, “దేవుణు వనిన్ లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః ఇని దని
వెట పోలిత మనాద్ ? 21 అకక్ పులాని దూరుదిఙ్ పోలిత మనాద్.
ఉండి బోదెలి అకక్ఒతాదె మరి నండొ దూరు వెట కలపాత్ ద్. వాకి
దూరుదిఙ్ బాపులాఙ్ కితాద్.

ఇహ క్ సరి
22యేసుయెరూసలెమ్ దు సొండెఙ్ ఇజి పయాణం కిజి మహివలె

సరి పడఃకాద్ మనిన్ నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ బోదిసి మహాన్ .
23 అయావలె ఒరెన్, “పబువా, సెగొండారె దేవుణు సికస్దాన్ తపె
ఆనారా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 24 అందెఙె వాండు వరిఙ్, “ఇహ క్
దార్ బందరం దాన్ డుగ్ దెఙ్ నండొ కసట్బడిఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,
నండొండార్ సొండెఙ్ సుడ్ఃజినార్. గాని వారు సొండెఙ్ అట్ ఎర్ 
ఇజి మీ వెట వెహిస్న. 25 ఇండొణి ఎజుమాని నిఙ్ జి సేహల్ కెహ్ తి
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వెనాక్ మీరు వెలిల్నిలిస్, సేహల్ కొతిస్ “బాబు, మఙి సేహల్ రేఅ”, ఇజి
వెహిస్నిదెర్. అయావలె వాండు, “మీరు ఎమేణికిదెరొ నాను మిఙి
నెస్ ఏ”, ఇజి వెహన్న్.

26 అందెఙె మీరు, “ని వెట మాపు ఉణిజి, తింజి మహప్. నీను
మా వీదిఙ బోదిసిత్గదె”, ఇజి వెహిన్దెర్. 27 గాని వాండు, “మీరు
ఎమేణికిదెరొ, మిఙి నాను నెస్ ఎ. సెఇపణి కిని మీరు విజిదెరె, నా
బాణిఙ్ డిఃసిసొండు”, ఇజి వెహన్న్”, ఇజి వెహాన్ .

28 మరి వాండు, “అబాహము, ఇసాస్కు, యాకొబురిఙ్ విజెరె
పవకరు దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః కినివెలె
మంజినిక సుడ్ఃజినిదెర్. గాని వాండు మిఙి వెలిల్ కినాన్. అయావలె,
మీరు అడఃబాజి, పలుక్ కొహ్ కిస్ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిడ్దు
మంజినిదెర్. 29మరి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వాండు ఏలుబడిః
కినివలె, తూర్ పుదాన్ పడఃమటదాన్, ఉసస్న్ దాన్, దసిణదాన్ నండొ
యూదురు ఆఇకార్ వాజి వింతుదు బసాన్ర్. 30ఇదిలో, పెరికాప్ ఇజి
ఒడ్ఃబితికార్ ఇజికార్ ఆనార్. తగిజిమహికార్ ముఙాల్ ఆనార్”,ఇజి
వెహాన్ .
యేసుయెరుసలేంవందిఙ్ దూకమాజినాన్ 

31 అయావలెనె, సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె, “నీను ఇబెబ్ణిఙ్ 
సోసిసొన్ అ. హెరొదు నిఙిసపెత్ఙ్ సుడ్ఃజినాన్”, ఇజియేసుఙ్ వెహార్ .
32 అందెఙె వాండు, “మీరు సొనిస్ ఆ పాడు కిని నకక్వెట ఈహ
వెహ . “నాను నేండు, విగెహిఙ్, దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, కసట్మ్ దివరిఙ్ 
నెగెణ్ కిజి, ముఎహి, దినమ్ దు పూరి కిన. 33 గాని నాను నేండు,
విగెహిఙ్,ముఎహిఙ్ నాసరిదునానుసొండెఙ్ వెలె. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
పవక యెరుసలెమ్ దిఙ్ వెలిల్ సాదెఙ్ ఆఎన్. 34 ఓ యెరూసలెమ్ దు
మనికిదెరా, మీరు పవకరిఙ్ సపిత్దెర్. మీ డగు దేవుణు పోకి వరిఙ్ 
పణకాణిఙ్ డెఃయితిదెర్. కొరు దనిన్పిలెల్కాఙ్ దనిన్రెకెక్ఙ్ అడిఃగి
ఎలాగ ఇడాన్దొ, అయావజ మిఙి డగు కిదెఙ్ ఎసోడ్ సుటుక్ నాను
ఆస ఆత, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ మహాద్ . 35 ఇదిలో, దేవుణు
వనిన్ గుడిఃడిఃసి సొనాన్ లె. పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాతికాన్ 
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పొగ్ డెఃఆనికాన్ * ఇజి మీరు వెహిన్దాక మీరు నఙి తొఇదెర్ ఇజి మీ
వెట వెహిస్న.

14
యేసు పరిసయ్ ఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ సొన్ సినాన్ 

1ఉండి విసాంతి దినమ్ దు, యేసు పరిసయ్ రు అతికారిఙ ఒరెన్ 
వనిన్ ఇండొ బోజెనమ్ దిఙ్ సొహాన్ . అయావలెయేసు ఇనిక కినాండొ
ఇజి వారు బాగసుడ్ఃజి మహార్ . 2 నసిత్వలె కికుక్కాలుక్ వాసిత్కాన్ 
ఒరెన్ వనిన్ ఎదు మహాన్ . 3యేసు”, విసాంతి దినమ్ దు నెగెణ్ కినిక
మీయూదురిఙ్ రూలుఙ్ తపిన్కాదాసిలికాదా?”, ఇజి పరిసయ్ రుఙని
యూదురి రూలు నెస్ పిసిన్వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4 గాని వారు అలెత
మహార్ . అందెఙెయేసు అయాజబుది వనిన్ఙ్ డగు కూకాండె, నెగెణ్ 
కితాండెపోకాన్. 5వెనుకవాండు వరిఙ్, “మీలొఇఎయెదిబాగాడఃదె
గాని కోడిః గాని విసాంతి దినమ్ దు గుటాద్ అరిఙ, దనిన్ఙ్ వెటనె వెలిల్
లాగ్ ఇదెరా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 6యామాటెఙ్ వారు మర్ జి వెహెఙ్ 
అట్ ఏతార్.

7వాతికూలెఙ్,విందుదుముకెలమాతిబాడిఃఙ్ సుడ్ఃజిబాన్ బసిత్క
సుడ్ఃతాన్ . సుడ్ఃతాండె కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 8-9 ఎయెన్ బా
పెండిల్ విందుదిఙ్ మిఙికూకిన్వెలె,పెరికార్ బసిన్బాడిదుబసామ్ట్. ఉండి
వేలా మిఙి ఇంక పెరివనిన్ఙ్ వాండు కూకాన్ సు. వాండు వాతిఙ,
మీ రిఎరిఙ్ కూకికాన్ వాజి నిఙి, “ఇదిలో, నీ బాడిడ్ః వినిఙ్ సిఅ”,
ఇజి వెహన్న్. నసిత్వలె మీరు సిగు ఆజి వెనాక్హి బాడిఃదు బసెత్ఙ్ 
సొనిదెర్. 10అందెఙె మిఙి ఎయెన్ బా కూకిఙ, మీరు సొనిస్ వెనాక్హి
బాడిఃదు బసుత్ . అయావలె మిఙి కూకికాన్ వాజి, “కూలాయెన్ నీను
పెరికార్ బసిన్బాడిఃదుసొనిస్ బస్ అ”, ఇజివెహన్న్. అయావలెనీవెట
బసిత్వరి ఎదు నిఙి గొపప్ గవ్ రం వానాద్. 11 వనిన్ఙ్ వాండె పెరికాన్ 
ఇజిఒడ్ఃబిని ఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణు ఇజికాన్ కినాన్. వనిన్ఙ్ వాండె
ఇజికాన్ ఇజితగిజిఒడ్ఃబినిఎయెవనిన్ఙ్ బాదేవుణుపెరికాన్ కినాన్.

* 13:35 13:35 కీరన 118:26.
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12మరి,యేసు వనిన్ఙ్ విందుదిఙ్ కూకి వనిన్వెట, “నీను విందు కిదెఙ్ 
ఇహిఙ, నీ కూలెఙనొ, నీ అనాన్రిఙ్ నొ, నీ నేసత్మ్ కాఙ్ నొ, నీ పడఃకాద్ 
మనిన్ సంసారిఙనొ కూకమ్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, ఉండి వేలా వారు నిఙి
మర్ జి కూకాన్ర్. అయావలె నీను కితిత్దనిన్ఙ్ వారు మర్ జి కిజినార్.
13 అందెఙె నీను విందు కినివెలె, బీదాతి వరిఙ్, నీర్ సమ్ దివరిఙ్,
సొటవరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్ కూక్ అ. 14 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మిఙి మర్ జి
సీదెఙ్ వారు అట్ ఎర్. అందెఙె దేవుణు మిఙి దీవిసాన్న్ లె. దేవుణు
తీరుప్ కిని దినమ్ దు నీతి మనిన్ విజు లోకురివెట నీను సాజి మర్ జి
నిఙ్ ని వెలె, నీను కితి నెగిగ్ పణి వందిఙ్ దేవుణుమిఙిమర్ జి సీనాన్.

పెరివిందు వందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
15 వనిన్ వెట ఉండెఙ్ బసిత్మహి వరిలొఇ ఒరెన్ యాక విహండె,

యేసుఙ్, “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక టెటాఙ్ సూణివెలె, విందుద్ 
ఉణికాన్ అంతు సిలిల్ సర్ ద మంజినికాన్ ఆనాన్ లె”, ఇజి వెహాన్ .
16-17 అందెఙె యేసు ఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ విందు కిదెఙ్ ఇజి
వనిన్ నండొ కూలెఙ కబుఙ్ పోకార్. విందు తయార్ ఆతిఙ్, వనిన్
పణిమణిసిఙ్ కూకాండె, “ఉండెఙ్ రదు. విజు తయార్ ఆతె ఇజి కబు
కితిత్వరిఙ్ సొనిస్ వెహ్ అ”, ఇజిపోకాన్. 18గాని కూలెఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
పణిఙ్ వెహిస్ తపె ఆతార్. మొదొహికాన్, “నాను ఉండి మడిఃఙ్ 
కొట మనన్. నాను అయక సొనిస్ సుడ్ఃదెఙ్ వెలె, నఙి సెమిస్ అ ఇజి
బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 19మరి ఒరెన్, “నాను అయ్ దు సెరుక్
డాను కొటమనన్. ఆకెఙ్ నెగెణ్ మనెనొసిలెనొ ఇజి సుడ్ఃదెఙ్ సొనిస్న.
నఙి సెమిస్ అ, ఇజి బతిమాల్ జిన”, ఇజి వెహాన్ . 20మరి ఒరెన్,
“నాను ఏలు పెండిల్ ఆతమనన్. అందెఙెవాదెఙ్ అట్ ఏ”, ఇజి వెహాన్ .
21-22 పణిమణిసి మర్ జి వాతండె, యామాటెఙ్ వనిన్ ఎజుమానిఙ్ 
వెహాన్ . అయావలె అయా ఇండొ ఎజుమాని కొపం ఆతండె, “నీను
పటన్మ్ క వీదిఙ, సందిఙ బేగి సొనిస్ బీదాతి వరిఙ్ , నీర్ సమ్ ది వరిఙ్,
సొటాదివరిఙ్, గుడిడ్ వరిఙ్ కూకిస్ తగ్ అ”, ఇజి పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ .
వాండు, “బాబు నీను వెహి లెకెండ్ కిత. గాని మరి నండొ బాడిడ్
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మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 23అయావలెఎజుమాని, “నాఇలుల్ నిండిదెఙ్,
నీనునాహక్వీదిఙసందిఙసొనిస్లోకురిఙ్ ఈడిఃసితగ్ అ”, ఇజివనిన్
పణిమణిసిఙ్ వెహాన్ . 24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, కూకి అయాకూలెఙలొఇ
ఒరెన్ బాఆటిండి రుసి నెస్ ఎన్”, ఇజిమీవెట వెహిస్న.

సిసుడుఆనికాన్ ఎలాగమండెఙ్ ఇజి వెహిస్నాన్ 
25 మంద లోకు వనిన్ వెట సొనిస్ మహివలె వరిదరిఙ్ సుడ్ఃజి

వాండు ఈహ వెహాన్ . 26 “ఎయెన్ బా నా సిసూడుః ఆదెఙ్ ఇహిఙ,
నఙి ఇంక, వనిన్ అయిసి అపొసిఙ్ వనిన్ ఆలు ని కొడొరిఙ్, వనిన్
అనన్ తంబెరిఙ్, వనిన్ తఙి బీబిఙ్ మరి వనిన్ సొంత పాణమ్ దిఙ్ బా
నండొ పేమిసెత్ఙ్ ఆఏద్. వాండు నండొ పేమిసిత్ఙ,నా సిసూడుః ఆదెఙ్ 
అట్ ఏన్. 27ఎయెన్ బా కసట్మ్ కు ఓరిసి సాదెఙ్ బా ఇసట్ం ఆజి నా వెట
వాతిఙనెనాసిసూడుః ఆనాన్.

28 మీ లొఇ ఎయెన్ బా ఉండి నిరీ గుడిః తొహ్ తెఙ్ ఆస వాతిఙ,
వాండు ముఙాల బసి, దనిఙ్ కరుస్ ఎసొ ఆనాద్ ఇజి లెకక్సుణాన్.
పణి పూరి కిదెఙ్ వనిన్ కీదు మనిక ఆనాదొ, సాల్ ఎదొ ఇజి సూణాన్ 
గదె? 29-30 అయక తొఏండ వాండు పునాది పొకిస్, పూరి తొహ్ తెఙ్ 
అట్ ఇతిఙ, అకక్సూణికార్ విజెరె, “వీండు తొహ్ తెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ 
గానిపూరి కిదెఙ్ అట్ ఎతాన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ కరాయి ఇనార్. 31ఒరెన్ 
రాజు మరి ఒరెన్ రాజువెట ఉదద్ం కిదెఙ్ సొండెఙ్ ఇహిఙ, వాండు
ముఙాలెబసాత్ ండెసుణాన్, ఇరువయ్ వేలుఙ్ లోకుర్ వెటఅయారాజు
వాజినాన్. వనిన్ ముసుక్ ఉదద్ం కిదెఙ్ నా పది వెయుఙ్ లోకుర్ వెట
నాను అటాన్నా, సిలెనా ఇజి. 32 అట్ ఇఙ, అయా రాజు దూరం
మనివెలెనె సల్ వాణిఙ్ పోకిస్ సమాదనం కిదెఙ్ వాండు సుణాన్.
33 అయలెకెండ్ నె, మీ లొఇ ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ డిఃస్ ఎండ
మహిఙ,నాసిసూడుఃఆఏన్. 34సోరునెగిగ్కదె,గానిదనిఙ్ మనిన్రుసి
సొహిఙ,ఎలాగమరిరుసితపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? 35అయాకబూమిదిఙ్ బా
గాని గతత్మ్ దిఙ్ బా గాని పణిదిఙ్ రఎద్. అందెఙె అయాక వెలిల్
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విసీరాన్ర్. గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెండు. అయావజ నడిఃజి మండు”, ఇజి
వెహాన్.

15
మురుతి గొరెదొహ్ కిస్నాద్ 

1ఉండినాండిఙ్ పనున్ పెరిన్కార్ నిపాపం కిజినికార్ ఇజియూదురు
సుడ్ఃతికార్ విజెరె వనిన్ బోద వెండెఙ్ వనిన్ డగు కూడిఃత మహార్ .
2పరిసయ్ రు నియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “వీండుపాపం కిజిని
వరిఙ్ డగు కిజి వరివెట కూడ్ఃజి బోజనం కిజినాన్”, ఇజి సణిఙితార్.
3అందెఙె వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. 4 “ఉండి వేల మీ లొఇ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వంద గొరెఙ్ మనె. వనాక్లొఇ ఉండి గొరె మురుతిఙ,
వాండు అయా తొమ్ బయి తొమెది గొరెఙ, అడిఃవిదు డిఃసి మురుతి
మని గొరెదొహిన్దాక రెబానాన్ గదె? 5-6 అది దొహ్ కివలె సర్ ద ఆజి
వనిన్ గుంజమ్ దు పిండిజి ఇండొ తనాన్. మరి వనిన్ కూలెఙ పడఃకాతి
వరిఙ్ కూకిస్, “మురుతిమహినాగొరె దొహ్ కె. అందెఙెనా వెట సర్ ద
ఆదు”, ఇజి వెహన్న్. 7 అయా వజనె, తొమ్ బయి తొమెది మణిసిర్ 
పాపం ఒపుప్కొండెఙ్ అవుసరం సిలి నీతి నిజాయితిదికార్ మనార్.
వరి వందిఙ్ కలిగ్ ని సర్ ద ముసుక్ పాపమ్ కు డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ 
దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నండొ సర్ ద కలిగ్నాద్, ఇజి నాను మీ వెట
వెహిస్న”.

మురుతి రుపయిదొహ్ కిస్నాద్.
8 “మరి, ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పది వెండి రుపాయిమహె. వనాక్లొఇ

ఉండి రుపాయి మురుతిఙ, అది దీవ కసిసి, ఇలుల్ సిపాజి, అది
దొహ్ కిన్దాక నెగెండ రెబాఏదా? 9అకక్దొహ్ కివెలె దనిన్ కూలెఙాణిఙ్,
పడఃకాతి వనాక్ఙ్ కూకిస్, “నా మురుతి మహి రుపాయి దొహ్ కాద్.
అందెఙెనా వెట సరద్ ఆదు”, ఇజి వెహన్ద్. 10అయావజనెపాపమ్ కు
డిఃసి సితి వనిన్ వందిఙ్ దేవుణు వనిన్ దూతెఙ ఎదు సరద్ ఆజినాన్ ఇజి
నానుమీ వెట వెహిస్న”.
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తపిస్సొహిమరిసిమర్ జివాజినాన్ 
11 మరి వాండు ఉండి వెహాన్ , “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ మరిసిర్ 

మహార్ . 12కొగిమరిసి, “ఓబా,నీనుగణసిత్ దనిన్లొఇనఙివానివంతు
సిదా”,ఇజిఅపొసిఙ్ లొసాత్ న్. అందెఙెఅపొసివనిన్ఆసిత్ వరిఙ్ సీబాత
సితాత్ న్.

13 సెగం రోసుక్ సొహి వెనుక, కొగి మరిసి వనిన్ఙ్ కలిగ్తికెఙ్ విజు
కుడుఃపిస్, నండొ దూరం మనిన్ దేసమ్ దు సొహాన్ . అబెబ్ వాండు
సెఇ అలవాటుఙ ఆతాండె వనిన్ ఆసిత్విజు పాడు కితాత్ న్. 14 విజు
కరుస్ కితిత్వెనుక, ఆ దేసమ్ దు గొపప్ కరు వాతాద్. వనిన్ఙ్ ఇనిక బా
దొహ్ క్ ఎతాద్. 15 అందెఙె వాండు ఆ దేసెమ్ ది ఒరెన్ వనిన్ డగు
పణికిదెఙ్ సొహాన్ . వాండు పండిఙ్ మెపెత్ఙ్ వనిన్ మడిఃఙ వనిన్ఙ్ 
పోకాన్. 16 పండిఙ్ తిని పొడుః తింజి బఙ సొన్ పిసెత్ఙ్ ఇజి ఆస
ఆతాన్. గాని ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ ఇనికబా సిఏతార్. 17 వనిన్ఙ్ బుదిద్
వాతివెలె వాండు ఈహ ఒడిఃబితాన్, “నా బుబబ్ డగు ఎసొండారొ
పణిమణిసిర్ మనార్. వరిఙ్ ఉండెఙ్ అట్ ఇ నసొస్జావదొహ్ కిస్నాద్.
ఇబెబ్ నాను బఙసాజిన.

18నానుఇబెబ్డిఃసినాబుబబ్డగుసొనిస్, ‘ఓబా,నానుదేవుణుదిఙ్ 
పడ్ఃఇ పణి కిత. నీ ఎదు పాపం కిత. 19 నీ మరిన్ ఇజి కూకె
ఆదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ. నీపణిమణిసిఒరెన్ వనిన్లెకెండ్ నఙి
సుడ్ఃఅ’, ఇజి నాను వెహన్”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె అబెణిఙ్ డిసాత్ ండె
వాజినాన్.

20వాండు దూరం మహివలెనె అపొప్సి వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్ . వనిన్
పాణంనొతాండెఉహ్ కిస్సొనిస్పొంబితాండెముదు కితాత్ న్. 21నసిత్వలె
వాండు అపొప్సిఙ్, “ఓ బా, నాను దేవుణుదిఙ్ పడ్ఃఇ పణి కితత్ . నీ
ఎదుపాపం కితత్ . నీమరిన్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ నాను ఏపటితికాన్ ఆఏ”,
ఇజి వెహాన్ . 22గాని అపొప్సి వనిన్ పణిమణిసిర్ కూకాండె, “సొకక్
బేగి తగ్ అ. వినిఙ్ తొడిఃగిసుత్ . బొందు ఇడ్ఃకిసుత్ . పాదమ్ కాఙ్ జోడ్ఃకు
తొడిఃగిసుత్ . 23బలిసిత్ దూడః తసి ఓహ్ కు. మాటు తింజి సరద్ ఆనాట్.
24ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,యానామరిన్ సాతిలెకెండ్ మహాన్ .మరిఏలు
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బతిక్తాన్. మురుతి లెకెండ్ మహాన్ . మరి యేలు దొహ్ కాన్”, ఇజి
వెహాన్ . వారు సరద్ ఆజి మహార్ . 25 అయావలె పెరిమరిసి మడిఃఙ
సొహమహాన్ .వాండుమడిఃఙాణిఙ్ వాజిఇలుల్ డగువాతివెలె,బాజెఙ్ 
డెఃయిజినిక, కర్ జిజినిక వెహాన్ . 26 అందెఙె వాండు పణిమణిసిర్ 
లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్, ఇజి వెన్ బాతాన్.

27అయాపణిమణిసి, “నీతంబెరివాతాన్. వాండు నెగెండమర్ జి
వాతివందిఙ్ నీ బుబబ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కాన్”, ఇజి వెహాన్ .

28 పెరి మరిసి కోపం ఆతండె, లొఇ సొండెఙ్ కెఎతాన్. అందెఙె
అపొప్సి వెలిల్ వాతండె, లొఇ రఅ, ఇజి వనిన్ఙ్ బతిమాల్ తాన్.
29 అయావలె వాండు వనిన్ అపొప్సి వెట, “ఇదిలో నిసొడు
పంటెఙాణిఙ్ ఒరెన్ గొతియయెన్ లెకెండ్ పణి కితత్ . ఎసెఙ్ బా, నీ
మాటెఙ్ నాను లొఙిఏండ మన్ ఏత. నా కూలెఙ్ వెట సరద్ ఆదెఙ్ నీను
నఙి ఉండి గొరె పిలల్బా సిఇతి. 30గాని సాని బూలాని వరిఙ్ సీజి నీ
ఆసిత్ విజు పాడు కితిత్ యామరిసి వాతిఙ్ బలసిత్ దూడః ఓహ్ కి”, ఇజి
వెహాన్ . 31అందెఙె అపొప్సి, “నామరిన్, నీను ఎసిత్వలెబానా వెటనె
మనిన్. నఙి మనికెఙ్ విజు నీవి. 32మాటు విందు కిజి సర్ ద ఆనిక
నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నీ యా తంబెరి సాతి లెకెండ్ మహండె,
మర్ జి నిఙితాన్. మురుతి లెకెండ్ మహండె దొహ్ కాన్”, ఇజి వనిన్
వెట వెహాన్ .

16
తెలివిమనిన్ పెరిగొతిత్యవనిన్ కత

1మరి, యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ ఈహ వెహాన్ . ఒరెన్ సంసారం
మనిన్ వనిన్ ఇండొణి సఙతిఙ సూణి పెరి గొతియయెన్ ఒరెన్ మహాన్ .
యా గొతియయెన్ సామనమ్ కు పాడు కిజినాన్ ఇజి నేరం మొపిత్క
వెహాన్. 2 అందెఙె వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “నీ వందిఙ్ నాను వెంజిని
యా మాట ఇనిక? ఇండొణి పణిఙ లెకక్ తోరిస్ అ. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, నీను ఏలుదాన్ నా గొతియయెన్ ఆఇ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
3యాక వెహాండె వాండు ఈహ ఒడ్ఃబితాన్. “నా ఎజుమానియా
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పణిదాన్ నఙి లాగ్ జినాన్. అందెఙె నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? కారెఙ్ 
అట్ ఎ. లొసి ఉండెఙ్ సిగు వాజినాద్. 4యా పణిదాన్ లాగిన్వెలె,
లోకుర్ నఙి డగు కినిలెకెండ్ ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నాను నెసిన. 5అందెఙె
వాండు వనిన్ ఎజుమాని బాన్ అపుప్ ఒతివరిఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
కూక్ పిసాత్ న్. “నీను నా ఎజుమాని బాణిఙ్ ఎసొ ఒతిమనిన్?”, ఇజి
మొదొహి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 6 వాండు, “వంద కాయెఙ్ నూనె”,
ఇజి వెహాన్ . అందెఙె వాండు, “ఇదిలో నీ సీటి. బేగి బసియాబయి
కాయెఙ్ ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 7 వెనాక్హివనిన్ఙ్, “నీను ఎసొ
ఒతిమనిన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. వాండు, “వంద తూముఙ్ గోదము”,
ఇజి వెహాన్ . అయావలెవాండు, “ఇదిలోనీ సీటి. ఎనబయితూముఙ్ 
ఇజి రాస్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 8 అనెయం కితిత్ యా పెరి గొతిత్యయెన్ 
తెలివందిఙ్ ఎజుమానిపొగిడిఃతాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వానికాలమ్ ది
వనిన్ బతుక్ వందిఙ్ వాండు యా లెకెండ్ కితాన్. అందెఙె యేసు,
వెహిస్నాన్, “దేవుణుదిఙ్ నమిజి వాండు వెహి వజ నడిఃనివరి
ముసుక్, అయా పెరి గొతియయెన్ లెకెండ్, యా లోకమ్ ది సఙతిఙ
వందిఙె ఒడ్ఃబినికారె తెలిమనికార్. వారు వరిలెకెండ్ మనిన్ వరివెట
కూడ్ఃజి పాడిఃజి మండెఙ్ తెలిమనికార్. 9 మీరు యా లోకమ్ దు
బతిక్జిని మనివలె ఇబెబ్ మిఙిమనికెఙ్ విజు దని వెటమీరు నెగెండ
తెలిదాన్ మండెఙ్ సుడ్ఃదు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మీరు మీ బతుక్
ఇబెబ్ డిఃసిన్వలె దేవుణు మిఙి వాండు మంజిని బాడిఃదు ఎలాకాలం
మండెఙ్ డగు కినాన్ లె. 10తకుక్ దనిన్ముసుక్ నమకం మంజినికాన్ 
లావుదనిన్ముసుక్బా నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. తకుక్ దనిన్ముసుక్
నమకం సిలికాన్,లావుదనిన్ముసుక్బా నమకంమన్ ఎన్.

11 అందెఙె, మిఙి మనిన్ ఆసిత్ నమకమ్ దాన్ తొఎండ మహిఙ,
నిజమాతి ఆసిత్ ఎయెర్ మిఙి ఒపజెపాన్ర్. 12 పడఃకాతి వరి
దనిన్ముసుక్ నమకమ్ దాన్ తొఏండ మహిఙ, నీ సొంతదిక ఆతి
నిజమాతిఆసిత్ ఎయెన్ మిఙిసీనాన్. 13ఎమేణిగొతియయెన్ బారిఎర్ 
యజమానరిఙ వందిఙ్ ఉండె లెకెండ్ పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్. వాండు
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం కిఎండ మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసాన్న్. సిలిఙ,
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ఒరెన్ వనిన్ మాట వెంజి నమకమ్ దాన్ మంజినాన్. మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ దుసలాడ్ఃనాన్. అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని డబుబ్దిఙ్ 
ఉండె లెకెండ్ నె సేవకిదెఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

14 డబుబ్ ఆస మనిన్ పరిసయ్ రు యా మాటెఙ్ విజు వెహరె,
వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 15వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “లోకుర్ ముఙాల
మీరు నీతి నిజాయితి మనికిదెర్ ఇజి తోరిసిన్దెర్. గాని దేవుణు మీ
మనుస్దికెఙ్ నెసాన్న్. లోకుర్ ఎదు గొపప్ విలువ మనిక దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్ం సిలిల్కాదె. 16దేవుణుమోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ ని పవకరు రాసిత్కెఙ్ 
బాపిత్సం సీని యోహాను కాలం దాక బోదిసి మహార్ . అబెణిఙ్ 
అసి దేవుణు, వనిన్లోకురిఙ్ కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ సువార వెహె
ఆజి మహాద్ . దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండెఙ్ లోకుర్ నండొ
కసట్బడిఃజినార్. 17 ఆగసం బూమి సిలెల్ండ ఆదెఙ్ సులునె, గాని
దేవుణు సితి రూలుఙది ఉండి గీతబా తపిస్ సొన్ ఏద్. 18 ఎయెన్ బా
వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి బోదెల్ దిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతిఙ, దని వెట
వాండు రంకు బూలాజినాన్. మాసిఙ్ డిఃసిత్ దనిఙ్ ఒరెన్ ఇడెః ఆతిఙ,
వాండు రంకు బూలాజినాన్.

ఆసిత్మనిన్కాన్ నిలొసిఉణిలాజరు
19 ఒరెన్ ఆసిత్మనిన్కాన్ మహాన్ . వాండు నండొ కరీది సొకెక్ఙ్ 

తొడ్ఃగిజి విజు దినమ్ కు సుకం ముసుక్ మహాన్ . 20 లాజరు ఇని
లొసిఉణికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వనిన్ ఒడొఃల్ కండి విజు పుటుక్ మహె.
ఆసిత్మనిన్ వనిన్ ఇండొణి డేవాద్ వనిన్ఙ్ ఇటాత్ మహార్ . 21 వనిన్
బలల్దాన్ అరి జావ పరెఙ్ ఉణిజి బఙ సొన్ పిసెత్ఙ్ ఆసఆజి మహాన్ .
నుకుడిఃఙ్ బావాజివనిన్ పుటుక్ నాకిస్ మహె.

22 లొసిన్ ఉణికాన్ సాతాన్. దేవుణు దూతెఙ్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
మంజిని బాడిఃదు అబాహం పడఃకాదు ఒతాన్. ఆసిత్మనిన్కాన్ బా
సాతాన్. వనిన్ఙ్ ముసాత్ ర్. 23వాండు అయాలోకమ్ దు బాదఆజినె,
బుర పెరిజ్ ముసుక్ బేసాత్ న్. దూరం మనిన్ అబాహముఙ్ ని
వనిన్పడఃకాద్ మనిన్ లాజరుఙ్ సుడ్ఃతాన్. 24 అందెఙె వాండు,
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“బుబబ్ ఆతి అబాహము, నా ముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ. నాను
యా సిసుదు నండొ బాద ఆజిన. అందెఙె లాజరు వాజి వనిన్ డెఃసక్
ఏరుదు ముడుకిస్ నా నాలిక సలెఙ్ కిదెఙ్ వనిన్ఙ్ పోక్ అ”, ఇజి డేలిస్
వెహాన్ . 25 అందెఙె అబాహము, “మరిన్ నీను బతిక్తి కాలమ్ దు
సుకం ముసుక్ మహి. గాని లాజరు కసట్మ్ దు మహాన్ . ఏలు వాండు
ఇబెబ్ సుకం దాన్ మనాన్. నీను కసట్మ్ దు మనిన్. 26 యాకదె
ఆఏండ, ఇబెబ్ణికార్ అబెబ్ వాదెఙ్ అట్ ఏండ,అబెణికార్ ఇబెబ్ వాదెఙ్ 
అట్ ఏండమఙి నిఙి నడిఃమి పెరిజోరె ఇటాత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

27-28 అయావలె వాండు, “అహిఙ, ఓ బా, నఙి అయ్ దుగురు
దాదార్ మనార్. వారు బా యా కసట్మ్ కు మనిన్బాడిఃదు రఏండ
మండెఙ్ నా బుబబ్ ఇండొ లాజరుఙ్ పోక్ అ. వాండు సొనిస్ వరిఙ్ 
వెహన్న్, ఇజి నాను నిఙి బతిమాల్ జిన”, ఇహాన్ . 29 అందెఙె
అబాహము, “వరి డగుమోసెరాసిత్కెఙ్, పవకరు రాసిత్కెఙ్ మనె. వారు
అయాకెఙ్ వెంజిమండెఙ్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెహాన్ . 30వాండు, “బుబాబ్తి
అబాహము, ఆహె వారు కిఎర్. సాతికాన్ ఒరెన్ వరి డగు సొనిస్
వెహిఙనె, వారు పాపమ్ కు డిఃసి సీనార్”, ఇజి వెహాన్ . 31 అందెఙె
వాండు, “మోసె రాసిత్ మనికెఙ్ పవకరు రాసిత్కెఙ్ వారు వెన్ ఎండ
మహిఙ, సాతికాన్ మర్ జి నిఙ్ జి సొనిస్ వెహిఙ్ బా వారు నమిమ్ఏర్”,
ఇజి వెహాన్ .

17
1యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ ఈహ వెహాన్ . “తపప్ఙ్ కిబిసిన్ సఙతిఙ్ 

తప్ ఎండ వానెలె. గాని యా సఙతిఙ్ ఎయెవెట వానెనొ వనిన్ఙ్ 
అబాయా, నండొ బాద. 2 ఎయెన్ బా నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్
మనిన్యా కొడొః ననిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ తపప్కిబిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ పెరిసికస్
వానాద్. దినిన్ముసుక్ ఇజిరిసికస్నె వనిన్మెడఃదు జతత్ పణుకు తొహిస్
సందారమ్ దు విసీర్ నిక. ఆకదె వనిన్ఙ్ నెగెద్. 3అందెఙె మీ వందిఙ్ 
మీరె జాగర మండు. నీ తంబెరినొ, ఎయెన్ బా నిఙి తపుప్ కితిఙ,
వనిన్ఙ్ డటం బుదిద్ వెహ్ అ. వాండు తపప్డిఃసి ఒపప్కొటిఙ వనిన్ఙ్ 
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సెమిస్ అ. 4 ఉండి దినమ్ దు ఏడు సుటుక్ వాండు నిఙి తపుఙ్ 
కిజి, ఏడు సుటుక్ నీ డగు వాజి ‘నాను తపప్డిఃసి ఒపుకొడిఃజిన’,
ఇజి వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ సెమిస్ అ”. 5 నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసి
అపొసుత్ డుఙ, మఙి నండొ నమకం సిదా”, ఇజి పబుఙ్ లొసాత్ ర్.
6 అందెఙె వాండు, “మిఙి సరుస్గింజ నసుత్ నమకం మహిఙ, యా
మలబరి మరాతిఙ్ సుడ్ఃజి, “వెలెఙాణిఙ్ పెరె ఆజి సందారమ్ దు
ఉణుసె ఆఅ”, ఇజి వెహిన్ వెలె అది మిఙి లొఙినాద్. 7-8ఉండి వేల,
మీలొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డూదెఙ్ నొ గొరెఙ మేపెత్ఙ్ నొ వెటిట్పణి కినికాన్ 
ఒరెన్ మనాన్. వాండుమడిఃఙదాన్ వాతిఙ, “బేగిరఅ,వాజిఉణఅ”,
ఇజి వెహిన్దెరా? సిలెల్, గాని, ‘సుబబ్రం ఆజి వర్ అ, నఙి బాట సీజి
ఉణితినిదాకమన్ అ. వెనుక నీను ఉణఅ’, ఇజి వెహిన్దెర్. 9వనిన్ఙ్ 
ఒపజెపిత్ పణి కితిఙ్ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ వందనమ్ కు వెహన్ండా?
10అందెఙె మీరు బామిఙి ఒపజెపిత్ పణిఙ్ విజు కితి వెనుక, “మాటు
పణిమణిసీర్. వందనమ్ కు వెహె ఆదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ . మాటు
కిదెఙ్ మనిన్ పణినె కితాట్”, ఇజి వెహెఙ్.

పదిమణిసిర్ కుసుట్ రోగంమనిన్కార్ నెగెణ్ ఆజినార్ 
11యేసు యెరూసలెమ్ దు సొనిస్ మహివలె, సమరియ గలిలయ

ముటట్ సరిఅదుద్ దాన్ సొనిస్ మహాన్ . 12-13 వాండు ఉండి నాటొ
సొనిస్ మహివలె పది మణిసి కుసుట్ రోగం మనికార్ వనిన్ఙ్ ఎదు
వాతార్. వారు దూరం నిహరె, “యేసు ఎజుమాని, మా ముసుక్
కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డెడిఃసాత్ ర్. 14వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃతాండె,
“సొనిస్, మీరు నెగెణ్ ఆతిదెర్ ఇజి పుజెరిఙ తోరె ఆదు”, ఇజి వెహాన్ .
వారు సొనిస్ మహిఙ్ నెగెణ్ ఆతార్. 15 వరిలొఇ ఒరెన్, నెగెణ్ 
ఆత ఇజి నెసాత్ న్. వాండు డటం దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి మర్ జి
వాతాన్. 16 వాతాండె యేసుఙ్ పాదమ్ క ముసుక్ ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జిమాడిఃసాత్ ండె, వందనమ్ కు వెహాన్ . వాండు సమరియదికాన్.
17 అందెఙె యేసు, “పది మణిసిర్ నెగెణ్ ఆతార్ గదె. ఆ తొమెది
మణిసిర్ ఎంబెమనార్ ? 18-19ఎందానిఙ్ వీండు ఒరెండె దేవుణుదిఙ్ 
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పొగిడిఃదెఙ్ మర్ జి వాతాన్. వీండు యూదురిఙ్ సెంద్ ఇకాన్.
ఇసాయేలుదికార్ ఎందనిఙ్ తోరె ఆఎతార్ ?”, ఇజి వెహాన్ . వెహండె,
“నీను నిఙ్ జి సొన్ అ. నీను నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నెగెణ్ 
ఆతి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

దేవుణురాజువజవానివందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
20ఒరెన్ండు, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక లోకుర్ ఎసెఙ్ సూణార్ ఇజి

పరిసయిరు వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. అందెఙెవాండు, “దేవుణు రాజువజ
వాని ముఙాల్ తోరిన్ గురు ఇనిక సిలెల్ద్ . 21 దేవుణు మిఙి ఏలుబడిః
కిజినిక ఇయేలె మొదొల్ సత్ మనాన్. అందెఙె, ఇదిలో ఇబెబ్ మనాద్,
అదిలోఅబెబ్మనాద్ ఇజిలోకుర్ వెహిన్గురుఇనికసిలెల్ద్ ”,ఇజివరిఙ్ 
వెహాన్ . 22మరి వాండు వనిన్ సిసూర్ ఙ వెహాన్ , “లోకు మరిసి ఆతి
నాను గొపప్ అతికారం దాన్ సోకుదాన్ మంజినిక కండెక్ టయం బా
సుడ్ఃదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజిన రోసుక్ వానెలె. గాని ఆ రోసుక్ లొఇ
ఉండిరోజుబామీరుతొఇదెర్. 23లోకుర్ మిఙి, “ఇదిలోఇబెబ్మనాన్,
అదిలో అబెబ్ మనాన్”, ఇజి వెహన్ర్. గాని వరి వెట సొనామ్ట్. వరి
మాట అసామ్ట్. 24 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆగసమ్ దు మెరిసిన్వెలె ఉండి
పడఃకదాన్ మరిఉండి పడఃకాద్ జాయితోరిన్వజనెలోకుమరిసి ఆతి
నాను వానివలె మంజినాద్. 25గానిముఙాలయాతరమ్ దికార్ నఙి
నెకిస్పొకిస్నార్. వాండు నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వెలె.

26 నోవాహ కాలమ్ దు మహిలెకెండ్ నె లోకు మరిసిఆతి నాను
వాని ముఙాల మంజినాద్. 27 నోవాహ ఓడఃదు సొనిదాక లోకుర్ 
ఉణిజి తింజి మహార్ . పెండిల్ ఆజి పెండిల్దిఙ్ సీజి మహార్ . నసిత్వలె
గడడ్ నిండిజి, వరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్. 28 లోతు కాలమ్ దు
మహిలెకెండ్ నె, నాను వాని ముఙాల మంజినాద్. లోకుర్ ఉణిజి,
తింజి, కొడుఃజి పొరిస్ మహార్ . పల వాకిస్, ఉణుసి, ఇలుక్ తొహిస్
మహార్ . 29లోతు సొదొమ డిఃసిత్ సొహి నాండిఙ్, ఆగసమ్ దాన్ సిసు
రంజికం పిరు లెకెండ్ వాజివరిఙ్ విజెరిఙ్ నాసనం కితాత్ ద్ .

30యాలెకెండ్ నె, లోకు మరిసి ఆతి నాను వాని దినమ్ దు జరిగ్జి
మంజినాద్. 31నాను వాని దినమ్ దు, మీదెద్ ముసుక్ మంజినికాన్ 
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ఇండొమనిన్ వనిన్సామనమ్ కు ఒతెఙ్ డిగ్ దెఙ్ ఆఎద్. అయలెకెండ్ నె
మడిఃఙ మంజినికాన్ ఇనికబా ఒతెఙ్ మర్ జివాదెఙ్ ఆఏద్. 32లోతు
ఆల్ సిఙ్ ఒడ్ఃబిదు. అది దేవుణు వెహి మాట వెన్ ఇతిఙ్ సాతాద్.
33ఎయెన్ బావనిన్ సొంతపాణమ్ దిఙె కాపాడఃదెఙ్ సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ 
ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ క్ ఎద్. ఎయెన్ బా నా
వందిఙ్ వనిన్ పాణం సితిఙ, వాండు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్ దొహ్ కాన్ద్ . 34నాను మీ వెట వెహిస్న, అయాపొదొయి రిఎర్ 
ఉండి మనస్మ్ దు గూరాన్ర్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ డిఃసన్ సొనాన్. 35 రుండి బోదెక్ కూడ్ఃజి నూర్ జి మంజినె.
ఉండి దనిఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఉండి దనిఙ్ డిసన్ సొనాన్. 36 రిఎర్ 
మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు ఒనాన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసన్ సొనాన్. 37 అయావలె సిసూరు, “పబువా, ఎంబె యాక
జరిగ్నాద్ ?”, ఇజి వెనబాతార్. వెనబాతిఙ్ వాండు, “పీనుగు ఎంబె
మంజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙ్ డేగెఙ్ ఉండి గురు ఆనిలెకెండ్, యేసు వానిక
నెసెత్ఙ్ టెటాఙ్ గురుఙ్ మనెన్.

18
డిఃస్ ఏండవాతిరాండిబోదెలి కత

1 వనిన్సిసూర్ డిఃస్ ఏండ ఎసిత్వలెబా పారద్న కిజి మండెఙ్ ఇజి
నేర్ పిసెత్ఙ్ యేసు వరిఙ్ కతవజ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్. 2 అకక్ఇనిక
ఇహిఙ, ఉండి పటన్మ్ దు ఒరెన్ నాయం కినికాన్ మహాన్ . వాండు
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. 3ఆ పటన్మ్ దు
ఉండి రాండి బోదెల్ మహాద్ . అది వనిన్ డగు డిఃస్ ఎండ వాజి,
“నా ముసుక్ పగ ఆతికాన్ ఒరెన్ మనాన్. వాండు నఙి సీదెఙ్ 
మనిక సీనిలెకెండ్ నీను నాయం తీరిస్ అ”, ఇజి బతిమాల్ జిమహాద్ .
4-5వాండు సెగం కాలం కెఏతాన్. వెనుక వాండు, “నాను దేవుణుదిఙ్ 
తియెల్ ఆఇకాన్. లోకాఙ్ లసెం కిఇకాన్. గానియాముండ బోదెలి
డిఃస్ ఎండవాజి నఙి ఏక ఏక లొసినాద్. అందెఙె అదిమరిమరివాజి
బాద కలిగ్ స్ ఏండ దనిన్ఙ్ నాయం తీర్ సన్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వాండె వెహాన్ .
6మరి యేసు వెహాన్ , “విండు, యా నీతి నిజాయితి సిలి నాయం
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కినికాన్ ఇనిక వెహాన్  ఇజి. 7అహిఙ, నీతి నిజాయితిమనిన్ దేవుణు,
వాండు ఏర్ పాటు కితి వనిన్ లోకుర్ రెయు పొకాల్ వనిన్ఙ్ పారద్నం
కితిఙ, వాండు వరిఙ్ నాయం తీర్ స్ ఎండ మంజినాండా? వాండు
ఆల్ సెం కినాండా? 8నాను మీ వెట వెహిస్న, వాండు బేగి నాయం
తీర్ సాన్న్. గానిలోకుమరిసి ఆతినానుమర్ జివానివలె,నాముసుక్
నమకందాన్ మనిన్ వరిఙ్ సుణానా?

పరిసయుని పనున్పెరిన్ వనిన్ కత
9 సెగొండార్ మాపు నీతి మనికాప్ ఇజి వరిఙ్ వారె గర ఆజి

మహివరిఙ్ దుసలాడ్ఃతికార్ మహార్ . ననిన్వరిఙ్ వాండు కతవజ
నెస్ పిసాత్ న్. 10 “రిఎర్ లోకుర్ పారద్నం కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు గుడిఃదు
సొహార్ . ఒరెన్ పరిసయివాండు ఒరెన్ పనున్ పెరిన్కాన్. 11పరిసయు
వాండు సొహాండె, వనిన్లొఇ వాండు ఈహ పారద్నం కితాన్, “ఓ
దేవుణు, నాను మహి లోకుర్ లెకెండ్ ఆఎ. ఆసగొటుఙు లెకెండొ,
అనయంకినివరిలెకెండొ, రంకు బూలానివరిలెకెండొఆఎ. యాపనున్
పెరిన్ వనిన్ లెకెండ్ బాఆఎ. అందెఙె నిఙి వందనమ్ కు.

12నాను వారమ్ దిఙ్ రుండి సుటుక్ ఉపాస్ మంజిన. నఙి వాజిని
విజు దనిన్లొఇబా నిఙి దెసం బాగం సీజిన”, ఇజి పారద్నం కితాత్ న్.
13 గాని పనున్ పెరిన్కాన్ దూరం నిహన్. వాండు ఆగాసం దరొట్ బా
బేస్ ఎండ,వనిన్ గుండెకొతెత్ ఆజి, “ఓదేవుణు,నానుపాపం కితిక. నఙి
కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

14 నాను మీ వెట వెహిస్న, పరీసయు వనిన్ ముసుక్ విని
పాపమ్ కునె దేవుణు సెమిసాత్ న్. వీండు దేవుణు ముఙాల నీతి
నిజాయితిమనికాన్ ఇజితీర్ సెఆతండెఇండొసొహాన్ . వనిన్ఙ్ వాండె
పెరికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాఇజికాన్ ఆనాన్. వనిన్ఙ్ వాండె
తగిజి ఇజికాన్ ఇజి ఒడ్ఃబినికాన్ ఎయెన్ బాపెరికాన్ ఆనాన్.

ఇజిరికొడొఃరిఙ్ యేసుడగు కిజినాన్ 
15 సెగొండార్, యేసుడగు ఇజిరి బయిరిఙ్ బా తసి మహార్ .

వరిముసుక్ వనిన్కికు ఇడ్ దెఙ్ ఇజి తతాత్ ర్. అకక్ సుడ్ఃతారె సిసూర్ 
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వరిఙ్ జటిఙ్ ఆతార్. 16గాని యేసు, కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్.
కూకాండె, “యా ఇజి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్. వరిఙ్ అడు కిమాట్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాకొడొఃర్ లెకెండ్ మనికారె దేవుణు ఏలుబడిః
కినివెలె మంజినార్. 17 నిజమె, మీ వెట వెహిస్న, ఇజి కొడొఃర్ 
నమిమ్నివజ,దేవుణుదిఙ్ నమినికార్ దేవుణుఏలుబడిఃదుమజినార్.
నమిమ్ఇకార్ మండెఙ్ అట్ ఎర్”.

ఒరెన్ అసిత్మనిన్కాన్ యేసువెటవరిగ్జినాన్ 
18ఒరెన్ అతికారియేసుఙ్ సుడ్ఃజి, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి, ఎలాకాలం

దేవుణువెటబతిక్నిబతుక్దొహ్ కిద్ ఇహిఙ,నానుఇనిక కిదెఙ్ ?”,ఇజి
వెన్ బాతాన్.

19 అందెఙె యేసు, “నాను నెగిగ్కాన్ ఇజి ఎందనిఙ్ నీను వెహిస్ని
దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్. మరి ఎయెన్ బా నెగిగ్కాన్ ఆఎన్”, ఇజి
వెహాన్ . 20మరి వనిన్ఙ్, “రంకు బూలామా. లోకుదిఙ్ సప్ మా. డొఙ
కిమ. అబదసాకిస్ వెహ్ మా. నీయాయబుబెబ్ఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ
సుడ్ఃఅ* ఇనిమోసె సితిత్ ఆడెఙ్ నెసినిగదె”, ఇజి వెహాన్ . 21వెహిఙ్ 
వాండు, “ఇజివెలెహన్ అసియావిజువనాక్ఙ్ లొఙిజినవాజిన”, ఇజి
వెహాన్ .

22 యేసు యాక వెహాండె వనిన్ఙ్, “మరి ఉండి బా నీన్ కిదెఙ్ 
మనాద్. నిఙి కలిగ్తిమనికెఙ్ విజు పొరిస్ అయా డబుబ్ఙ్ బీద
వరిఙ్ సిఅ. అయావలె దేవుణు మంజిని బాడిఃదు నిఙి సంసారం
మంజినాద్. మరి, నీను వాజి నా సిసూడుః ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .
23 యా మాటెఙ్ వెహిఙ్, వనిన్ మొకొం ఇజిక ఆతాద్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, వాండు నండొ ఆసిత్మనికాన్. 24 యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఆసిత్మనికార్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ అడిఃగి మండెఙ్ ఎసొనొ
కసట్ం. 25 ఒరెన్ సంసారం మనికాన్ దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదిఙ్ 
అడిఃగి మనిన్ దని ముసుక్ ఉండి ఒంటె దొబానం బొరొదాన్ డుఃగ్ దెఙ్ 
సూలు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 26అయావలెయామాటెఙ్ వెహికార్,

* 18:20 18:20 నిరగ్మ 20:12-16, దివ్తీ 5:16-20.
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“అహిఙ, దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ ఎయెర్ మండెఙ్ అటాన్ర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 27 అందెఙె యేసు, “లోకు కిదెఙ్ అట్ ఇక దేవుణు
కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి వెహాన్ . 28 నసిత్వలె పేతురు, “ఇదిలో, మాపు
మఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు డిఃసాత్ పె నీ వెట వాతాప్”, ఇజి వెహాన్ .
29-30అందెఙెయేసు, “ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ దేవుణు ఏలుబడిః కిదెఙ్ 
ఇజిఇలుల్ దిఙ్ బాఆలిస్ఙ్ బా,దాదతంబెరిఙ్ బాఅయిసిఅపొప్సిరిఙ్ బా
కొడొఃకొకాదిఙ్ బా, డిఃసిత్కాన్ ఎయెండొ వనిన్ఙ్ యేలు మరి నండొ
కలిగ్నాద్. వాని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని
బతుక్దు బా మంజినాద్, ఇజి కసితం నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ .

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ సిసూరిఙ్ వెహిస్నాన్ 
31యేసు వనిన్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ ఈహ

వెహాన్ . “ఇదిలో మాటు యెరూసలెమ్ దు సొనిస్నాట్. లోకు మరిసి
ఆతి నా వందిఙ్ పవకరు రాసిత్ విజు మాటెఙ్ అబెబ్ పూరి ఆనాద్.
32-33యూదురు ఆఇ వరి కీదు నాను ఒపజెపె ఆన. వారు నఙి వెకిసి
సిగులాగిజ్,నాముసుక్పూసికొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయిజిసపాన్ర్. మూండి
దినమ్ కాఙ్ నాను మర్ జి నిక్ పె ఆనాలె. 34 గాని సిసూరిఙ్ యా
మాటెఙలొఇఉండిబాఅరద్ం ఆఏతార్. దినిన్ అరద్ం వరిఙ్ డాఃఙితాద్.
వాండు వెహి సఙతిఙ్ వారు నెస్ ఏతార్.

గుడిడ్ వాండు బేసెత్ఙ్ అట్ సినాన్ 
35యేసు యెరికొ పటన్మ్ దిఙ్ డగు వాతివెలె, ఒరెన్ గుడిడ్ వాండు

సరి పడఃకాద్ బసి లొసి మహాన్ . 36 సేన లోకుర్ అయా సరిదాన్ 
సొనిస్మహిక, వెహాండె, ఇనిక జర్ గిజినాద్ ఇజి వెనబాతాన్. 37వారు
వనిన్ఙ్, “నజరెతు వాండు ఆతి యేసు, సొన్ సినాన్”, ఇజి వెహార్ .
38వాండు, “ఓ దావీదు మరిసి ఆతియేసువా, నాముసుక్ కనికారం
తోరిస్ అ”, ఇజి డటం డేల్ సాత్ న్.

39ముఙాలెసొనిస్మహికార్, “అలెఅ”,ఇజివనిన్ఙ్ కసితంవెహార్ .
గానివాండు మరి నండొదావీదు మరిసి,నాముసుక్ కనికారం ఆఅ”,
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ఇజి మరి ఒదె డటం డేల్ సాత్ న్. 40-41యాక వెహాండె యేసు అబెబ్
నిహన్. “అయా గుడిడ్ వనిన్ఙ్ నా డగు తగ్ అ”, ఇజి వరిఙ్ డటం
వెహాన్ . వాండు వాతిఙ్, నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి కోరిజిని?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వాండు, “పబువా, నాను బేసెత్ఙ్ ఇజి ఆస
ఆజిన”, ఇజి వెహాన్ . 42అందెఙెయేసు, “ఇదిలోనీను సూణిలె. నీను
నాముసుక్ నమకం ఇడిత్. అందెఙెనెగెణ్ ఆతి”, ఇజివెహాన్ . 43వెటనె
వాండు బేసెత్ఙ్ అటాత్ న్. వాండు దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃజి యేసువెట
సొహాన్ .యాకసుడ్ఃతిఙ్ లోకుర్ విజెరెబా దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్.

19
జకయఇనిపనున్ పెరిన్ వనిన్ఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసు నడిఃజియెరికొపటన్మ్ దువాతండెఅయాసరిదాన్ సొనిస్
మహాన్ . 2 జెకయ ఇనిన్ ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ . వాండు పనున్ పెరిన్
వరిఙ్ నెయ్ కి. వాండు గొపప్ ఆసిత్మనిన్కాన్ . 3యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఇజి వాండు కోరితాన్. గాని నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
అట్ ఎతాన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వాండు కురికాన్. 4యేసు అయా
సరిదాన్ నె వాజిమహిఙ్, వాండు ముఙాల్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ ఉండి బొడెడ్
మరాత్ ఎకాన్. 5 యేసు మరాన్ అడిఃగి వాతివెలె, ముసుక్ బేసి,
“జెకయ, బేగి డిఃగ్ జి రఅ. నేండు నాను నీ ఇండొమండెఙ్ వెలె”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

6 అందెఙె వాండు గజిబిజి డిగితాండె వనిన్ ఇండొ కూక ఒతండె
సరద్దాన్ డగు కితాత్ న్. 7యాక సుడ్ఃతారె, లోకుర్ విజెరె సణిఙితార్.
“వీండు, పాపం కిని వనిన్ ఇండొ కూల సొహాన్ ”, ఇజి. 8 అయావలె
జెకయ నిఙితండె, యేసుఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఇదిలో పబువా, యేలు
నా ఆసిత్ లొఇ సగం బీదవరిఙ్ సీజిన. అనయమ్ దాన్ ఎయె బాన్ బా
ఇనికలొసిత్ఙ,నాను దనినాలిగ్ వంతు మర్ జి సీన”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వనిన్ఙ్, “నేండు యా ఇండొణి వరి పాపమ్ కు దేవుణు
సెమిసత్ మనాన్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, వినిన్ అనిసిఆతి అబాహము
దేవుణుముసుక్నమకంఇడిత్ వజ,వీండుబానమకంఇటాత్ న్. 10లోకు
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మరిసి ఆతి నాను పాడాఃజి సొని వరిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ వాత”, ఇజి
వెహాన్ .
పణిమణిసిర్ కత

11 లోకుర్ యాకెఙ్ వెంజి మహార్ . వాండు యెరూసలెం డగు
ఆతాన్. దేవుణు రాజు వజ వెటనె వానాన్ లె ఇజి లోకుర్ బా
ఒడ్ఃబితార్. అందెఙె వాండు కత వజ వరిఙ్ ఈహ నెస్ పిసాత్ న్.
12 ఒరెన్ రాజు వజ కుటుమ్ దికాన్ వనిన్ దేసమ్ దు రాజు ఆదెఙ్ ఇజి
ఉండి దూరం మని దేసెం సొహాన్ . మరి, మర్ జివాదెఙ్ ఇజిసొహాన్ .
13సొనిముఙాల, వనిన్ పణిమణిసిర్ లొఇ పదిమణిసిర్ కూకిస్ ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండిమీనా*సితాత్ న్. సితాండె, “నానుమర్ జివానిదాక
బేరం కిజిమండు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

14 గాని వనిన్ పటన్మ్ దికార్ వనిన్ఙ్ ఇసట్ం సిలెతాద్. అందెఙె
వారు, “వీండు మఙి ఏలుబడిః కిదెఙ్ మఙి ఇసట్ం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వనిన్
వెనుక పెరి రాజుఙ్ కబు పోకార్. 15 అహిఙ్ బా, వాండు రాజు
ఆతాన్. మర్ జి వాతివెలె, వాండు డబుబ్ సితిత్ మణిసిర్, అయా
డబుదాన్ బేరం కిజి ఇనిక గణసాత్ ర్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వరిఙ్ కూక్ పిసాత్ న్.
16 వరిలొఇ మొదొహికాన్ వనిన్ డగు వాజి, “బాబు, నీను సితి
యాబయిరుపాయుఙాణిఙ్,అయ్ దు వందెఙ్ రుపయిఙువాతె”, ఇజి
వెహాన్ . 17వాండు, “నెగిగ్ పణిమణిసి నీను నెగెండ కితి. నీను ఇజి
పణిదు నమకం దాన్ మహి. అందెఙె పది పటన్మ్ క ముసుక్ అతికారి
ఆఅ”,ఇజివెహాన్ . 18అయావలెమరిఒరెన్ వాజి, “బాబు,నీను సితి
యాబయి రుపాయుఙాణిఙ్ రుండి వందెఙ్ యాబయి రుపాయ్ ఙు
వాతె”, ఇజి వెహాన్ . 19నీను బా అయ్ దు పటన్మ్ క ముసుక్ అతికారి
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .

20-21అయావలెమరి ఒరెన్ వాజి, “బాబు, ఇదిలో నీ డబుబ్. నీను
నీది ఆఇక ఒనికి. నీను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికి. నీను గటి పాణం
మనికి. అందెఙె నిఙి తియెల్ ఆజి యా డబుబ్ రుమాల్ దు మూట
తొహ్ క ఇటాత్ మహ”, ఇజి వెహాన్ . 22-23 అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ 

* 19:13 19:13ఉండిమీనామూండి నెలెఙ పణిదిఙ్ కూలి
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వెహాన్ , “పణిదిఙ్ రఇ పణిమణిసి, నీ వెయిది సొంత మాటదిఙ్ నె,
నాను నిఙి తీరుప్ తిర్ సిన. నాను నాది ఆఇదనిఙ్ పెరిన్ ఒనికాన్ ఇజి,
నాను విత్ ఇకెఙ్ కొయ్ జి ఒనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్ గదె. నాను గటి
పణం మనికాన్ ఇజి నీను నెసిన్. మరి ఎందనిఙ్ నా డబుబ్ బెంకుదు
ఇడ్ఇతి? అహ ఇడిన్క ఇహిఙ, నాను మర్ జి వాతివెలె వడిడ్దాన్ 
దొహ్ కాద్ మరి. 24 వినిన్బాన్ మనిన్డబుబ్ లాగిజ్ పది పటన్మ్ కాఙ్ 
అతికారిఆతిమొదొహివనిన్ఙ్ సీదు”,ఇజిపడఃకాద్ నిహిమహివరిఙ్ 
వెహాన్ . 25వారు, “బాబు, వనిన్ఙ్ అయ్ దు వందెఙ్ రుపాయ్ ఙుమనె
గదె”, ఇజి వెహార్ . 26 వెహిఙ్ వాండు, “నమిదెఙ్ తగిన్ వనిన్ఙ్ మరి
నండొ కలిగ్నాద్ లె. గాని నమిదెఙ్  తగ్ ఇ వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనిన్ కండెక్ బా
లగాన్న్, ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న. 27మరి, నాను వరి ముసుక్
ఏలుబడిః కిదెఙ్ ఇసట్ం సిలిల్ నా పగ ఆతి వరిఙ్ ఇబెబ్ తగ్ అ. వరిఙ్ నా
ఎదు కతుత్ ”, ఇజి వెహాన్ .

28 యేసు యా మాటెఙ్ వెహి వెనుక, యెరుసలం సొండెఙ్ వరి
ముఙాల సొనిస్నాన్. 29-30 ఒలివ గొరొణ్ డగు మనిన్ బెత్ సెగె,
బెతానియ ఇని నాహక్ఙ్ డగు వాతాన్. వాతివెలె వనిన్ సిసూర్ 
లొఇ రిఎరిఙ్ కూకిస్, “మీ ఎదు మనిన్ నాటొ సొండు. అబె సొహిఙ
సరి, తొహ్ కి మని గాడఃదె పిలల్ తోరాన్ద్. దనిన్ముసుక్ ఎసెఙ్ బా
ఎయెర్ బా బస్ ఎరె. దనిఙ్ కుతిస్ పేర్ జి తగాట్. 31 ఎయెన్ బా,
“మీరుఎందనిఙ్ దనిఙ్ కుత్ సినిదెర్,ఇజివెన్ బాతిఙ,యాకెఙ్ పబుఙ్ 
కావాలి, ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వెహండె పోకాన్. 32పోకి మనికార్ 
సొనిస్ వాండు వరిఙ్ వెహి లెకెండ్ నె సుడ్ఃతార్. 33వారు ఆ గాడఃదె
పిలల్దిఙ్ కుతిస్మహిఙ్, దనిన్ ఎజుమానుర్, “మీరు ఎందానిఙ్ గాడఃదె
పిలల్దిఙ్ కుతిస్న్ దెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 34 అందెఙె వారు, “యాక
పబుఙ్ కావాలి”, ఇజి వెహార్ . 35వారు యేసుడగు తతాత్ ర్. తతారె,
దనిన్ముసుక్ వరి పాతెఙ్ పహర్. యేసుఙ్ దని ముసుక్ ఎకిసాత్ ర్.
36వాండుసొనిస్మహిఙ్,వరిపాతెఙ్ సొన్ సినిసరుద్ పహర్. 37ఒలివ
గొరొణ్ డిఃగిన్ వాని సరుద్ వాతివెలె, వనిన్ సిసూర్ ని వనిన్ వెట మనిన్



లూకా 19:38 lxxvii లూకా 19:47

మంద లోకుర్ విజెరె దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. వారు సుడ్ఃతి విజు
గొపప్ పణిఙ వందిఙ్ సరద్దాన్ దేవుణుదిఙ్ డటం పొగిడిఃతార్. వారు
ఈహ పొగిడిఃతార్.

38 “దేవుణు సితి అతికారమ్ దాన్ వాజిని రాజుఙ్ పొగ్ డెః
ఆనికాన్ †. పరలోమ్ దు సమాదనం మనాద్. ముసుక్ మనిన్
దేవుణు గొపప్ పెరికాన్”, 39 నసిత్వలె ఆ మంద లొఇ మనిన్ సెగొండార్ 
పరిసయ్ రుఙు, “ఓ బోదకినికి, నీ మంద సిసూర్ విజెరిఙ్ అలెజి
మండు ఇజి డటం వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 40అందెఙె వాండు, “వీరు
అలెల్త మహిఙ, యా పణుకుఙ్ డటం డేలిస్ పొగిడిఃజినె ఇజి నాను
మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 41-42వాండు యెరూసలెం పటన్ం
డగు వాతండె, పటన్మ్ దిఙ్ సుడ్ఃజి అబెబ్ మనిన్ లోకుర్ వందిఙ్ 
అడఃబ తాన్. అడఃబతాండెఈహ వెహాన్ , “మీరుయాదినమ్ దు బా
సమాదనం ఆని సఙతిఙ నెసిత్ఙమిఙి ఎసొనొమేలుమంజినాద్. గాని
యేలుయాకెఙ్ మీ కణకాఙ్ తోర్ ఎండ డాఃఙిత మనె. 43-44 దేవుణు
మిఙి రకిస్సెత్ఙ్ మీ డగు వాతి కాలం మీరు నెస్ ఇదెర్. అందెఙె మీ
పగ్ ఆతికార్ మీసుటులం కోటతొహ్ కిస్ వెలిల్ సొన్ ఎండ,లావుఅడుడ్ ఙ్ 
కినార్. వారు మిఙి, మీ పటన్మ్ దిఙ్ పూరి నాసనం కినార్. వారు
పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ పటన్ం పూరి నాసనం కిని కాలం
వానాద్ లె.

యేసు గుడిఃదాన్ సవ్ కారిఙపేర్ జినాన్ 
45-46 యాకెఙ్ వెహండె, వాండు దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ .

అయావలెఅబెబ్ సవ్ కారిఙుపొరిస్మహార్ . వరిఙ్, “నాగుడిఃపారద్నం
కిదెఙ్ ఇడిత్ గుడిః‡ ఇజి దేవుణు మటదు రాసత్ మనాద్. గాని మీరు
డొఙారిమంజిని సాలం§ లెకెండ్ దనిఙ్ కితిదెర్”, ఇజి వెహండె వరిఙ్ 
పేరాన్. 47యేసు రోజు, గుడిఃదు బోదకిజి మహాన్ . పెరిపుజెరిఙు,
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, లోకుర్ లొఇమనిన్ పెదెద్ల్ ఙు వనిన్ఙ్ 

† 19:38 19:38 కీరన 118:26. ‡ 19:45-46 19:45-46 యెసయ 56:7.
§ 19:45-46 19:45-46యిరీమ్య 7:11.
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సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ . 48గానిలోకుర్ విజెరెవనిన్మాటెఙ్ బాగవెంజి
వనిన్ సుటులంమహిఙ్, వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.

20
యేసుఅతికారం వందిఙ్ వెన్ బాజినార్ 

1 అయా దినమ్ కలొఇ ఉండి నాండిఙ్, వాండు దేవుణు గుడిఃదు
లోకాఙ్ నేర్ పిసి, సువార బోదిసి మహాన్ . అయావలె పెరి పుజెరిఙు
ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వనిన్
ముసుక్ వాతాద్. 2 నీను ఇనిఅతికారమ్ దాన్ యా పణిఙ్ కిజిని?
ఎయెన్ నిఙి యా అతికారం సితాన్ ? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 3 అందెఙె వాండు, “నాను బా మిఙి ఉండి మాట
వెన్ బానా. 4 బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారం యోహనుఙ్ ఎయె బాణిఙ్ 
వాతాద్ దేవుణు బాణిఙ్ నాలోకు బాణిఙ్ నా నఙియేలు వెహ ? ఇజి
వెహాన్ . 5 వరిలొఇ వారు ఈహ వరిగ్తార్. దేవుణు బాణిఙ్ వాతాద్ 
ఇజిమాటు వెహిఙ, ఎందనిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ నమ్ ఇతిదెర్ ఇజివాండు
వెన్ బానాన్. 6 లోకురి బాణిఙ్ ఇజి మాటు వెహిఙ, లోకుర్ విజెరె
మఙి పణకాణిఙ్ డెఃయినార్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యోహాను, ఒరెన్ 
దేవుణు పవక ఇజి విజెరె పూరి నమిమ్జినార్. 7 అందెఙె వారు,
“అయాక ఎంబెణిఙ్ వాతాదొ మఙి తెలిఎద్”, ఇజి వారు మర్ జి
వెహార్ . 8అహిఙ, ఎంబెణి అతికారమ్ దాన్ నానుయా పణిఙ్ కిజిన
ఇజినానుబా వెహ్ ఎ”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .

రయుఙ కత
9మరి, వాండు ఉండి కత వజ లోకురిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. “ఒరెన్ లోకు

దాకస్ టోట ఉణుసాత్ న్. ఆ టోట సెగొండార్ రయ్ తూఙ తనక సితాన్.
సితండె నండొ కాలం మండెఙ్ ఉండి దూరం దేసెం సొహాన్ . 10పంట
కొయ్ ని కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ వాని పటుక్ఙ వంతు లొసి తగ్ అ ఇజి
ఒరెన్ గొతియ వనిన్ఙ్ రయ్ తూఙ డగు పోకాన్. అయా రయ్ తూఙ
వనిన్ఙ్ డెఃయితారె వహి కీదాన్ మర్ జిపోకార్. 11వాండుమరి ఒరెన్ 
గొతియవనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ బా డెఃయిజి, సిగు కితారె వహి
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కీదాన్ పోకార్. 12మరి బా, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పోకాన్. వారు వనిన్ఙ్ 
గాయమ్ కు ఆనిలెకెండ్ డెఃయితారెవెలిల్ విసీరార్. 13అయావలెదాకస్
టోట ఎజుమాని, “నాను ఇనిక కిదెఙ్ ? నానులావుపేమిసిన్ నాసొంత
మరిసిఙ్ పోకన్. వారు వనిన్ఙ్ గవ్ రం సీనార్ లెసు”, ఇజి ఒడ్ఃబితాండె
పోకాన్. 14గానిపాలిఆసిత్ మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, “వీండుయా
టోటాదిఙ్ అకుక్ మనికాన్. యాటోటమాది ఆదెఙ్ వనిన్ఙ్ సపాన్ట్.
రదు”, ఇజి వరి లొఇ వారు వరిగ్తార్. 15అందెఙె వారు వనిన్ఙ్ దాకస్
టోటదాన్ వెలిల్ పొకారె సపాత్ ర్. అహిఙ, దాకస్ టోట ఎజుమాని వరిఙ్ 
ఇనిక కినాన్ ? 16వాండు వాజి, అయా రయ్ తూఙ సపిస్ మహి వరిఙ్ 
టోట ఒపజెపాన్న్. లోకుర్ యాక వెహరె, “ఆ లెకెండ్ కిదెఙ్ ఆఎద్”,
ఇజి వెహార్ .

17యేసు వరిఙ్ డిటం బేసి ఈహ వెన్ బాతాన్, “అహిఙ, ఇలుల్
తొహిన్కార్ నెకి పొకి పణుకు మూలదిఙ్ మూల పణుకు ఆతాద్ * ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ అర్ దం ఇనిక?

18 అయా పణుకు ముసుక్ అరిన్ విజెరె ముకెఙ్ ఆనార్. అయా
పణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అరిఙ, వాండు సింద్ సింద ఆనాన్”.
19 యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, పెరి పుజెరిఙు, మా వందిఙ్ నె
వీండు కత వజ వెహాన్  ఇజి నెసాత్ రె, వెటనె వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్.
గానిలోకురిఙ్ తియెల్ ఆతారె,అస్ ఎతార్.

20అందెఙెవారు వనిన్ఙ్ బాగ గురి కిజిమహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,
వాండు వెహిస్ని మాట లొఇ ఇని దనిఙ్ బా తపు అసి వనిన్ఙ్ 
తొహిస్ అతికారిఙ బాన్ ఒపజెపెత్ఙ్. దిని వందిఙ్ వారు నండొండారిఙ్ 
పోకిస్నార్. యాసెగొండార్ మాపునీతినిజాయితిమనికాప్ ఇజి వేసం
కినికార్. నని వరిఙ్ వనిన్ డగు పోకార్. వీరు సొనిస్ వనిన్మాటెఙలొఇ
తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి. 21 వారు వాతారె వనిన్ఙ్, “ఓ బోదకినికి, నీను
నిజమతికవెహిస్బోదిసినిఇజిమాపునెసాన్ప్. నీను ఇజికార్ పెరికార్ 
ఇజి తేడ తొఇకి. దేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం ఆతి నిజమాతి బతుక్ వందిఙ్ 

* 20:17 20:17 కీరన 118:22.
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నీను నిజం నెసిప్సిన్ ఇజిమాపునెసాన్ప్. 22మాపుకయ్ సరుఙ్ పనున్
సీనికెఙ్ నాయమ్ నా? అనయమ్ నా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.
23-24వాండు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ నెసాత్ ండె వరిఙ్, “ఉండి దినారి కాసు
తోరిసుత్ . దిని ముసుక్ మనిన్ బొమమ్ ఎయెది? రాసిత్ మనిన్ రాంత
ఎయెది?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయిసర్ వి”, ఇహార్ వారు. 25అందెఙె
వాండు, “కయిసరుది, కయ్ సరుఙ్ సీదు. దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ 
సీదు”, ఇజివెహాన్ . 26వారుఅబెబ్మందఎదువాండు వెహిమాటదు
తపు అసెత్ఙ్ అట్ ఎతార్. వాండు మర్ జి వెహిమాటదిఙ్ నండొ బమమ్
ఆతారె అలెతార్.

27 నసిత్వలె సెగొండార్ సదుకయ్ రు యేసు డగు వాతార్. సాతి
వెనుక మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. వారు వాతారె
ఈహ వెన్ బాతార్. 28 ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ.
వనిన్ తంబెరిస్ ఒనిన్ఙ్ ఇడెడ్ః ఆజి కొడొఃర్ ఇడ్ఃదెఙ్. ఆహె సాతి
వనిన్ వందిఙ్ కుటుం నిల్ పెత్ఙ్, ఇజి మోసె మఙి రాసత్ సితత్మనాన్.
29-31యేలు సుడ్ఃఅ, ఉండి కాలమ్ దు, దాదతంబెర్ సిర్, ఏడు గురు
మహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండి బోదెల్ దిఙ్ పెండిల్ ఆతాన్. కొడొఃర్ 
సిలెల్ండ సాతాన్. సాతిఙ్, నడిఃపి వాండు దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ 
సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి నడిఃపి దనిఙ్ ఇడెడ్ః ఆతాన్. కొడొఃర్ 
సిలెల్ండ వాండుబ సాతాన్. ఆహె ఏడు గురు బా కొడొఃర్ సిలెల్ండ
సాతార్. 32 కడిఃవేరిదు ఆ బోదెల్ బా సాతాద్. 33 అందెఙె సాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె, ఆ బోదెల్ ఎయెరిఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఆ
ఏడు గురుదిఙ్ బాఅదిఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

34 అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “యాలోకమ్ ది లోకుర్ 
పెండిల్ ఆజినార్. పెండిల్దిఙ్ సీజినార్. 35గానిసాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి
నిఙ్ జిపరలోకమ్ దుమండెఙ్ తగిన్కార్ పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ సిఏర్.
36 ఎంఆనిఙ్ ఇహిఙ, వారు మరి సాఏర్. వారు దేవుణు దూతెఙ
పోలితికార్. వారుసావుదాన్ మర్ జి నిఙ్ నార్. అందెఙెవారు దేవుణు
కొడొఃర్. 37-38సాతికార్ నిఙ్ నార్ ఇజిమోసె నెగెండ రుజుప్ కిజినాన్.
లట కసిన్ బాన్ మోసెసొహాన్ . అబెబ్, ‘అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు
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దేవుణు, యాకోబు దేవుణు ఇజి వాండు దేవుణు ఆతి పబు వందిఙ్ 
వెహిస్నాన్. అయావలె అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు బతిక్జినార్ 
ఇజి తోరాన్ద్. వాండు బతిక్తి మనిన్ వరిఙ్ నె దేవుణు. సాతి వరిఙ్ 
దేవుణు ఆఎన్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వనిన్ వెట కూడిఃతిమనికార్ విజెరె
బతిక్జినార్.

39 సెగొండార్, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్, “బోదకినికి, నీను
నెగెండ వెహి”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 40 వెనుక వారు వనిన్ఙ్ ఇనికబా
వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతార్.

41యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ . “కీసుత్ దావీదు తెగాగ్ తికాన్ ఇజి
ఎలాగ వారు వెహిస్నార్ ? 42-43 ‘నాను నీ పగాతి వరిఙ్ నీ పాదమ్ క
అడిఃగి ఇడిన్దాక, నీను నా ఉణెర్ పడఃకాదు బస్ అ”, ఇజి పబు నా
పబు వెట వెహాన్ †”, ఇజి కీరన పుసత్కమ్ దు దావిదునె వెహిస్నాన్.
44 దావిదునె వనిన్ఙ్, “పబు“ ఇజి కూకిస్నాన్. అయావలె వాండు
ఎలాగదావీదుమరిసి ఆనాన్.

45-46లోకుర్ విజెరెవెంజిమహివలె,యేసువనిన్సిసూరిఙ్ వెహాన్ ,
“మీరు యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్వరి వందిఙ్ జాగర మండు వారు
నిరీ సొక తొడ్ఃగిజి బూలాదెఙ్ ఇసట్ం ఆతికార్. సత నడిఃమి పెరికార్ 
ఇజిమాడెః ఆదెఙ్ కోరిజినార్. యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ పెరికార్ బసిన్
బాడిఃదు బసెత్ఙ్, విందుద్ నెగిగ్ బాడిఃదు బసెత్ఙ్ కోరిజినార్. 47వారు
రాండిబోదెక్ ఇలాక్ణికెఙ్ అనయమ్ దాన్ లాగ్ జినార్. మహివరిఇంక
నెగిగ్కాప్ ఇజి తోరె ఆదెఙ్ నిరీ పారద్నం కిజినార్. దేవుణు వరిఙ్ నండొ
సికస్ సీనాన్”.

21
1యేసు దేవుణు గుడిఃదు బసాత్ ండె, సుటులం బేసాత్ న్. అయావలె

ఆసిత్మనిన్కార్ సంత పెటెట్దు పెరి సంత అర్ప్ సినిక సుడ్ఃతాన్. 2ఇనిక
సిలిల్ ఉండి రాండి బోదెలి సంత అరప్సిన్క బా సుడ్ఃతాన్. అది రుండి
పయిసెఙ్ అర్ పాత్ ద్. 3వాండు వరిఙ్, “నాను నిజం మీ వెట వెహిస్న,

† 20:42-43 20:42-43 కీరన 110:1.
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యాఇనిక సిలి రాండి బోదెలి మహి విజెరె ముసుక్ లావు అర్ పాత్ ద్.
4వారువిజెరెవరిఙ్ కలిగ్తిమనిన్సంసారంబాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్. గానిఅది
దనిఙ్ సిలిల్ బాణిఙ్ దనిఙ్ బతిక్దెఙ్ మనికెఙ్ అర్ పాత్ ద్”, ఇజి వెహాన్ .

5 అయావలె వనిన్ సిసూర్ లొఇ సెగొండార్, అయా దేవుణు గుడిః
వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ . నెగిగ్ పణుకుదాన్ తొహ్ కిక యా గుడిః ఇజి
వరిగ్తార్. సంద సితిత్ నెగిగ్ ఇనాయమ్ కు ఇబెబ్ ఇడెత్ మనె. గొపప్ సోకు
మనాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 6 అయావలె యేసు, “మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ 
పణుకు ముసుక్ పణుకు మన్ ఏండ అరె ఆని దినమ్ కు వానెలె”, ఇజి
వెహాన్ . 7అయావలె వారు, “ఓ బోదకినికి, యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్జినె?
యాక జరిగ్ని కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి తోరిసిన్ గురు ఇనిక?”, ఇజి
వెన్ బాతార్.

8 అందెఙె వాండు వెహాన్ , “మీరు మొసెం కిబె ఆఎండ జాగర
మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ నాపేరు అసివానార్ లె. వారు,
“నానె దేవుణుపోకి కీసుత్ ఇజి,కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి వెహిస్ వానార్.
వరి వెటసొనామ్ట్. 9మీరు విదెమ్ కు వందిఙ్, జటిఙ్ వందిఙ్ వెనివెలె
తియెల్ ఆమాట్. యాక ముఙాలె జరిగ్దెఙ్ వెలె. గాని ఆకక్ర్ రోజు
వెటనె రెఉ.

10మరి వాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్, రాజెం
ముసుక్ రాజెం జటిఙ్ దిఙ్ నిఙ్ నారెల్. 11 అబెబ్ ఇబెబ్ బూమి గొపప్
కదిల్నికెఙ్ వానెలె. నండొదేసమ్ దు కరుఙ్,నండొలోకురిఙ్ సెదిజిఅసిన్
కసట్మ్ కు వానెలె. గొపప్ తియెల్ కలిగ్ సిన్ గురుఙ్ ఆగాసమ్ దు పుటెన్లె.

12 గాని యాకెఙ్ జరిగ్ని ముఙాల, వారు మిఙి అసాన్రె, ఇమ్ సెఙ్ 
కినార్. వారు మిఙి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొని, జెలిదు ఒపజెపాన్ర్.
రాజుఙ ముఙాల, మహి అతికారిఙ ముఙాల మిఙి తనార్. యాకెఙ్ 
విజు నా ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙె జరిగ్నె. 13 అయావలె,
యాకదె మీరు నా వందిఙ్ సువార వెహెఙ్ నెగిగ్ సమయం. 14వారు
వెన్ బానివెలె, వరిఙ్ ఎలాగ మర్ జి వెహెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబిజి ముఙాల
బాదఆఏ ఇజి తిరుమానం కిజిమన్ అ.
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15 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, మీ పగాతికార్ ఎయెర్ బామిఙి ఎదిస్ ఎండ
మంజిని వజ మీరు వెహెఙ్ మాటెఙ్, గెణం నాను మిఙి సీన. 16మిఙి
మీఅయిసిఅపొసీర్ బాదాదతంబెర్ సిర్ బాకూలెఙ్ బాఅతికారిఙబాన్ 
సికస్ సిబిసెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్. మీలొఇసెగొండారిఙ్ వారు సపాన్ర్. 17నా
ముసుక్ నమకం ఇడిత్ వందిఙ్ విజెరె మీముసుక్ పగదాన్ మంజినార్.
18 గాని మీరు ఎలాకాలం బతిక్నార్. 19 కసట్మ్ కు ఓరిసి మండు.
అయావలెమీఙి ఎలాకాలం దేవుణు వెట బతిక్ని బతుక్ దొహ్ కిన్దెర్.
20 యెరూసలెం పటన్ం సుటులం ఉదద్ం కినికార్ కూడ్ఃజి మహిక,
మీరు సుడ్ఃతిఙ, దనిన్ నాసనం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు నెసెత్ఙ్ వెలె.
21 అయావలె నాసనం ఆఏండ మండెఙ్ యూదయ దేసమ్ దు
మనిన్కార్ గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం నడిఃమి
మనికార్ వెలిల్ ఉహ్ కెఙ్ వెలె. యెరూసలెం పటన్ం వెలిల్ మనికార్ 
లొఇ సొండెఙ్ ఆఏద్. 22ముఙాలె రాసిత్ మనికెఙ్ పూరి అదెఙె యా
సికస్ దినమ్ కు. 23 ఆ దినమ్ కాఙ్ పొటాద్ మనిన్ వనాక్ఙ్, పాలు
ఉట్ పిసిన్ వనాక్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యూదయ దేసెం
ముసుక్ నండొ కసట్మ్ కు వానెలె. దేవుణు కోపంయాలోకుర్ ముసుక్
వానాద్ లె. 24వారు కూరెద్ఙాణిఙ్ సానార్ లె. సెగొండారిఙ్ తొహ్ కిస్ పయ్ 
దేసెమ్ కాఙ్ విజు ఒనార్ లె. దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ యెరుసలెమ్ దిఙ్ 
ఏలుబడిః కినార్ లె. వరి ఏలుబడిః అబెబ్ పూరి ఆని కాలమ్ దాక
యెరూసలెం వరి అడిఃగి ఆనాద్.

25 పొదుద్ దు, నెలదు, సుకెక్ఙదు బమమ్కిని గురుఙ్ తోర్ నెలె.
సమ్ దరమ్ ది ఉలెక్ఙ్ గొపప్ గగొల్ కిజి వరిఙ్ తియెల్ కలిగ్ సెన్. ఆహె
బూమిద్ మనిన్ లోకుర్ విజెరె ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి అరద్ం కిఏండ
మంజినార్. 26 ఆగసమ్ దు మనిన్ నండొ రకమ్ కాణికెఙ్ కద్ లినె.
అందెఙె లోకమ్ దు జరిగ్ని వనాక్ఙ్ వందిఙ్ ఎతుత్ కిజి తియెల్ ఆజి
లోకుర్ సానార్. 27అయావలె లోకు మరిసి ఆతి నాను మొసొపుదు
వానికవారు సూణార్. గొపప్అతికారందాన్ గొపప్జాయ్ దాన్ కూడిఃతి
సోకుదాన్ మొసొప్ దు వానిక వారు సూణార్. 28యాకెఙ్ జరిగ్దెఙ్ 
మొదొల్ సిన్వెలెనిలిస్బురపెర్ దు. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,మీకసట్మ్ కాణిఙ్ 



లూకా 21:29 lxxxiv లూకా 22:6

విడుఃదల డగు ఆజినాద్.
29 వాండు వరిఙ్ కతవజ నెస్ పిసాత్ న్. బొడెమరాతిఙ్ ని విజు

మరెకాఙ్ సుడ్ఃదు. 30 ఆకెఙ్ సెగిసినివెలె, జేట కాలం డగు ఆతాద్ 
ఇజిమీరెసుడ్ఃజి నెసినిదెర్. 31అయాలెకెండ్ నె,మీరుయాసఙతిఙ్ 
జరిగ్నిక సూణివెలె, దేవుణుయా లోకమ్ దిఙ్ ఏలుబడిః కిజినిక డగు
ఆతాద్ ఇజి నెసినిదెర్. 32యాసఙతిఙ్ జరిగ్నిదాక,యాతరమ్ దికార్ 
సాఏర్, ఇజి నాను మీ వెట కసితం వెహిస్న. 33 ఆగాసం బూమి
సిలెల్ండ ఆనాద్. గాని నా మాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ.
34మీరు ఉణిజి తింజి మతుత్ దాన్ మన్ ఏండ యా లోకమ్ ది బతుక్
వందిఙ్ విసారిస్ ఎండ జాగర మండు. సిలిల్ఙ, లోకుమరిసిఆతి నాను
వాని దినం ఉరి వాతి లెకెండ్ వెటనె వానాద్. అందెఙె జాగర మండు.
35 యా లోకమ్ దు బతిక్జిని లోకుర్ విజెరె ముసుక్ అయా దినం
నెస్ ఎండవానాద్. 36యాజరిగ్దెఙ్ మనిన్విజువనాక్ఙ్ ఓరిసిమంజిని
సతుత్ వందిఙ్, లోకు మరిసి ఆతి నా ముఙాలె నిల్ ని సతుత్ వందిఙ్ 
ఎసిత్వలె బా పారద్నం కిజి జగర్ త మండు. 37యేసు రోజు దేవుణు
గుడిఃదు వేడెఃక నెసిప్సి మహాన్ . రెయ్ క ఒలివ గొరొత్ మండెఙ్ సొనిస్
మహాన్ . 38లోకుర్ విజెరె పెందాల్ నె, వనిన్మాటెఙ్ వెండెఙ్ దేవుణు
గుడిఃదు వాజిమహార్ .

22
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుప్కొటాన్ 

1పసక్ ఇనిపులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కినిపండొయిడగుఆతాద్.
2 నసిత్వలె పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ యేసుఙ్ 
ఎలాగసపెత్ఙ్ ఇజిఉపాయిసుడ్ఃజిమహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ,వారు
లోకురిఙ్ తియెల్ ఆజిమహార్ . 3అయావలె,పనెన్ండుమణిసిసిసూర్ 
లొఇమనిన్ ఇసక్రియొతు ఇనియూదెఙ్ సయాను అసాత్ న్.

4వాండు పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ బాన్ సొహాండె ఎలాగ వనిన్ఙ్ 
వరికీదు ఒపజెపెత్ఙ్, ఇజి వరివెట వరిగ్తార్. 5 అందెఙె వారు సర్ ద
ఆతారె, వనిన్ఙ్ డబుబ్ సీనాప్ ఇజి ఒపప్కొటార్. 6 వాండు దనిఙ్ 
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ఒపుప్కొటాన్. మంద లోకుర్ సిలిల్వెలె వనిన్ఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ 
తవ్ కాసం సుడ్ఃజి మహాన్ . 7 పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని
పండొయికినిదినంవాతాద్. ఆదినమ్ దుమెండగొరెపిలెల్ఙ్ పూజసీజి
పసక్బోజనం కిదెఙ్. 8అందెఙెయేసుపేతురుఙ్,యోహనుఙ్, “మీరు
సొనిస్, మాటు పసక్ బోజనం ఉండెఙ్ తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె
వరిఙ్ పోకిస్నాన్.

9వారు, “మాపు ఎంబె తయార్ కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”, ఇజి
వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 10-11 అందెఙె యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ .
“మీరు పటన్మ్ దు సొనివెలె, కుండాదు ఏరు పిణ్ జి ఒరెన్ మీ ఎదు
వానాన్. వాండు సొని ఇండొ వనిన్ వెట సొండు. సొనిస్ ఆ ఇండొణి
యజమానిఙ్, ఈహ వెహ , ‘నాను నా సిసూర్ వెట పసక్బోజనం
కిదెఙ్ గది ఎంబె మనాద్ ఇజి బోదిసిన్కాన్ నిఙి వెన్ బాజినాన్ ’, ఇజి.
12అయావలె ఆ ఎజుమాని విజు తయార్ కితి మేడః ముసుక్ మనిన్
పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్. అబెబ్ మీరు తయార్ కిదు”, ఇజి వెహాన్ .
13వారు పటన్మ్ దు సొహరె, యేసు వరిఙ్ వెహివజ విజు సుడ్ఃతార్.
వారు పసక్బోజనం తయార్ కితార్.

14 పసక్బోజనం కిదెఙ్ టయం ఆతివెలె, వాండు వనిన్ పనెన్ండు
మణిసిర్ అపొసుత్ లు వెట బోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 15 అయావలె
వాండు వరిఙ్, “నఙి సపిన్ ముఙాల మీ వెట కూడ్ఃజి యా పసక్
బోజనం ఉండెఙ్ నండొ ఆస ఆత. 16 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యాపసక్
బోజెనమ్ దిఙ్ గురు దేవుణు రాజెమ్ దు పూరి ఆనిదాక నాను మరి
ఎసెఙ్ బా ఉణెఏ. 17యేసు దాకస్కలుల్ మనిన్ గినన్ అసి దేవుణుదిఙ్ 
వందనం కితాన్. కితాండె, “లొసి,మీరు సీబాజిఉండు. 18ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, ఏలుదాన్ దేవుణు లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కినిక సూణిదాకనాను
మరి దాకస్ పటుక్ రసం ఉణెఎ ఇజి నాను మీ వెట వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్ . 19మరి వాండు రొటెట్అసి దేవుణుదిఙ్ వందనం వెహిస్ దనిఙ్ 
ముకెఙ్ కిజి వరిఙ్ సితాన్. “ఇక మీ వందిఙ్ సీజిని నా ఒడొఃల్ దిఙ్ 
గురు. నఙి ఎతుత్ కిదెఙ్ యాక కిజిమండు”, ఇజి వెహాన్ .

20 అయలెకెండ్ నె, బోజనం ఆతి వెనాక్ వాండు వరిఙ్ దాకస్కలుల్
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మనిన్ గినన్ సితాన్. ‘యా గినెదు మనికెఙ్ మీ పాపమ్ క వందిఙ్ 
వాకిస్ని నా నలదిఙ్ గురు. యాకదె నా నలదాన్ దేవుణు ఇడిత్
కొతత్ ఒపుమానం. 21 గాని నఙి ఒపజెపిన్కాన్ నావెట బోజెనమ్ దిఙ్ 
బసత్ మనాన్. 22 దేవుణు ఏర్ పాటు కితి వజ, లోకు మరిసి ఆతి
నాను సానాలె. గాని నఙి ఒపజెపిన్ వనిన్ఙ్ అబాయా గొపప్ కసట్ం”,
ఇజి వెహాన్. 23 వారు యా పణిఙ్ వరి లొఇ ఎయెన్ కినాన్ ఇజి
వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 24 మరి, వరిలొఇ ఎయెన్ పెరికాన్ ఇజి
ఉండి ఇజి గొడఃబ వాతాద్. 25అందెఙె యేసు వరిఙ్, “దేవుణుదిఙ్ 
నెస్ ఇ వరి రాజుర్ వరి ముసుక్ నండొ అతికారం కిజినార్. వరి
ముసుక్ అతికారమ్ దు మనికార్, ‘మాపు లోకురిఙ్ కూలెఙ్ ’, ఇజి
అనుపె ఆజినార్. 26గాని మీరు అయ లెకెండ్ మన్ మాట్. మీలొఇ
పెరికాన్ ఆతికాన్ తగిసి ఇజి వనిన్లెకెండ్ ఆదెఙ్. నెయ్ కి సేవ కిని
వనిన్ లెకెండ్ ఆదెఙ్. 27 సుడ్ఃదు, ఎయెన్ పెరికాన్. విందుదు
బసిన్కాండా, బాట కిజి సీనికాండా? విందుదు బసిన్కాండె గదె? గాని
నాను మీ నడిఃమి, సేవ కిని వనిన్ లెకెండ్ మనన్. 28నా కసట్మ్ దు
మీరె నా వెట నమమ్కమ్ దాన్ నిహి మహికిదెర్. 29నా బుబబ్ వనిన్
లోకురిఙ్ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం నఙి ఒపజెపిత్ వజ, నాను మిఙి
అయా అతికారం ఒపజెపిస్న. 30 అందెఙె నాను ఏలుబడిః కినివెలె
నా విందుదు నా వెట ఉణిజి తినిదెర్. మీరు రాజుర్ బసి మంజిని
సింహసనమ్ కాఙ్ బసిఇసాయేలురిపనెన్ండు తెగాగ్ తి వరిఙ్ ఏలుబడిః
కినిదెర్.
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎఇజివెహన్న్ ఇజియేసు వెహిస్నాన్.

31 “ఓసిమోన్, సిమోన్, ఇదిలోరయువాండు గింజెఙజలిసిన్ వజ,
నీలొఇమనిన్ నెగిగ్కెఙ్ నెసెత్ఙ్ సయాను నిఙి పరిస కినాన్. దినిన్వందిఙ్ 
సెల్ వ దొహ్ క మనాద్. 32 గాని సిమోన్, నీను నమకం డిఃస్ ఎండ
మండెఙ్ నాను నీ వందిఙ్ పారద్నం కిత మనన్. నీను మర్ జి నా
దరిఙ్ వానివలె, మహి సిసూరిఙ్ వరి నమకం పిరిప్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
33 అయావలె సిమోను, “పబువా, నీ వెట జెలిదు వాదెఙ్, నీ వెట
సాదెఙ్ బానాను తయార్ నె”, ఇజివెహాన్ . 34దనిన్ఙ్ యేసు, “పేతురు
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నాను వెహిస్న, నేండు కొరు కెరెయెండముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి
ముసార్ వెహిన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 35మరి, వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,
“డబుబ్ ఇడిన్ ససి, మరి ఉండి ససి, జోడుక్ సిలెల్ండ నాను మిఙి
పోకివెలె,మిఙిఇనికబాతకుక్ ఆతాదా?”, “సిలెల్”, ఇజివారు వెహార్ .

36 “అహిఙ, ఏలు, మిఙి డబుబ్ ఇడిన్ ససి మహిఙ, ఆక ఒతెఙ్.
అయలెకెండ్ నె,మరిఉండిససిబాఒతెఙ్. మిఙిఉండి కూడంసిలిఙ,
మీసొక పొరిస్ ఉండి కూడం కొండెఙ్. 37 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ‘జెలిదు
మనిన్ వరి వెట వనిన్ఙ్ కుడుఃపాత్ ర్ *’, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్
మనాద్. నానువెహిస్న,అయామాటనావెటపూరిఆదెఙ్ వెలె. నిజమె
నావందిఙ్ రాసిత్ మనికెఙ్ పూరిఆజినాద్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

38 అయావలె సిసూర్, “పబువా, ఇదిలో ఇబెబ్ రుండి కూణమ్ కు
మనె”, ఇజి వెహాన్ . దనిఙ్ వాండు, “ఆకెఙ్ ఆనె”, ఇజి వెహాన్ .
యేసు ఒలివగొరొత్ పారద్నం కిజినాన్ 

39యేసు పటన్ం డిఃసాత్ ండె వనిన్ఙ్ మనిన్ అలవాటు లెకెండ్ ఒలివ
గొరొత్ సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ వనిన్ వెట సొహార్ . 40అబెబ్ సొహిఙ్,
వాండు వరిఙ్, “సయ్ తాన్ సికుదు అర్ పెఎండ పారద్నం కిదు”, ఇజి
వెహాన్ . 41వాండు వరిబాణిఙ్ పణుకు విసీరిన్ నసొదూరంసొహాండె,
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి పారద్నం కిజినాన్. 42 “ఓ బా, నిఙి ఇసట్ం ఆతిఙ
యా కసట్మ్ కు నా బణిఙ్ లాగ్ అ. అహిఙ్ బా నా ఇసట్ం ఆఎద్, నీ
ఇసట్మ్ నె ఆపిద్”, ఇజి. 43 అయావలె దేవుణు మంజిని బాడిడ్ః
దాన్ ఉండి దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ తోరె ఆతండె, వనిన్ఙ్ ఓదరిసాత్ న్.
44 వాండు ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ గొపప్ దుకమ్ దు మహిఙ్, మరి నండొ
పారద్నం కితాన్. వనిన్ రూణు నలబొటుఙ్ లెకెండ్ బూమిదు అరె.

45వాండు పారద్నం కితి నిఙితండె, వెనుక సిసూర్ డగు సొహాన్ .
సొహిఙ్ వారు దుకం దాన్ నిద కిజినిక సుడ్ఃతాన్. 46అందెఙెవాండు
వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిద కిజినిదెర్ ? నిఙ్ జి, సయానుమిఙిపరిస
కిజి తపప్దు అర్ ప్ ఏండపారద్నం కిదు”, ఇజి వెహాన్ .

* 22:37 22:37యెసయ 53:12.
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యేసుఙ్ అరెసుట్ కిజినార్ 
47 యేసు యా మాటెఙ్ వెహిస్ మహిఙ్, నండొ జెనం వాతాద్.

పనెండు సిసూర్ లొఇ మనిన్ యూద ఇనికానె వరి ముఙాల సొహాన్ .
వాండు యేసుఙ్ ముదు కిదెఙ్ వనిన్ డగు వాతాన్. 48 అయావలె
యేసు, “ఓ యూద, ముదు కిజినె, నీను లోకు మరిసి ఆతి నఙి
ఒపజెపిన్దా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 49 యేసు వెట మహి
సిసూర్ జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,వారు, “పబువా,మాపుకూరద్దాన్ వరిఙ్ 
కతెత్ఙ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 50వరి లొఇ ఒరెన్ విజుపుజెరిఙముసుక్
పెరిపుజెరి పణిమణిసిఙ్ ఉణెర్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్.

51గాని యేసు, “అలె కిదు”, ఇజి వెహండె, అయా పణిమణిసిఙ్ 
గిబిబ్దిఙ్ ముటాత్ ండె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 52యేసు వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ 
వాతి పెరి పుజెరిఙు, దేవుణు గుడిః అతికారిఙు పెదెద్ల్ ఙ వెట, “నాను
డొఙ వాండునా? నఙి అసెత్ఙ్ పెరి కూడఃమ్ కు కొణెఙ్ అసి మీరు
వాతిదెర్ ? 53 రోజు నాను మీ వెటనె మంజి గుడిఃదు నేర్ పిసత్ గదె.
అయావలె మీరు నఙి తొహ్ ఇతిదెర్. యాకదె నఙి తొహ్ కెఙ్ దేవుణు
మిఙి సితిత్ సమయం. ఏలు సయాన్ అతికారమ్ దు మనాన్”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ .

యేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
54వారువనిన్ఙ్ తొహ్ కారె,విజుపుజెరిఙముసుక్మనిన్పెరిపుజెరి

ఆతి వనిన్ ఇండొ ఒతాన్. పేతురు దూరం దాన్ వెనాక్ సొనిస్ మహాన్ .
55వారు డేవ నడిఃమి, సిసు ఎర్ సి కూడ్ఃజి బసి మహివలె, పేతురు
వరి వెట బసాత్ న్.

56 అయా ఇండొణి పణిమణిసి ఉండి, పేతురు సిసు డగ బసిత్క
సుడ్ఃతాద్. వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ వనిన్ఙ్ డిటాఙ్ బేసాత్ ద్.
బేసాత్ దె, “వీండుబావనిన్ వెటమహాన్ ”, ఇజిఅది వెహాద్ . 57అందెఙె
పేతురు, “ఓ బీ, నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 58 సణెం వెనుక
మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. “నీను బా వరి వెట మహికిదె”, ఇజి
వెహిఙ్, “బాబు, నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇహాన్ . 59డగు ఉండి గంట
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వెనాక్ మరి ఒరెన్ కసితం వెహాన్ , “నిజమె, వీండు బా వనిన్ వెట
మహాన్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వీండు గలిలియదికానె”, ఇజి. 60దనిన్ఙ్ 
పేతురు, “ఓబాబు, నీను వెహిన్క నఙి తెలిఎద్”, ఇజి వెహాన్ . వాండు
వెహిస్మహివలె వెటనె కొరు కెరెతాద్. 61 యేసు వెనుక మహండె
పేతురుఙ్ డిఃటాఙ్ బేసాత్ న్. అయావలె పబు వనిన్ఙ్, నేండు కొరు
కెరెని ముఙాల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె ఇజి”, వెహి
మాటపేతురు ఒడ్ఃబితాన్. 62వీండు వెలిల్ సొహాండెనండొదుకంఆజి
అడఃబ తాన్.
కాప్ కినికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్ 

63 యేసుఙ్ కాప్ కిజి మహికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసి డెఃయిదెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ ర్. 64వారు ని కణకెఙ కసెల్ దాన్ తొహ్ కారె, “ఓ పవక,
వెహ్ అ, ఎయెన్ నిఙి డెఃయితాన్ ఇజి”, ఇజి వెన్ బాతార్. 65వారు
వనిన్ఙ్ దూసిసిన్ మరి నండొమాటెఙ్ వనిన్ఙ్ వెహార్ .

యేసుఙ్ పిలాతునిహెరోదుఙ్ ముఙాలనిల్ పాత్ ర్.
66పెందాల్ ఆతివెలె,యూదురిపెదద్లుఙ్,పెరిపుజెరిఙు,యూదురి

రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజెరె కూడిఃతార్. యేసుఙ్ వరి ముఙాల
నిల్ పాత్ ర్. 67-68వారు వనిన్ఙ్, “నీను కీసుత్ నా, మఙి వెహ్ అ”, ఇజి
వెన్ బాతార్. అందెఙె యేసు వరిఙ్, “కీసుత్ ఇజి నాను వెహిఙ, మీరు
నమిఇదెర్. నానుమిఙి వెన్ బాతిఙమీరు మర్ జి వెహ్ ఇదెర్. 69గాని
ఏలుదాన్,లోకుమరిసిఆతినానుగొపప్అతికారంమనిదేవుణుఉణెర్ 
పడఃకాదు బసన్లె”, ఇజి వెహాన్ . 70అయావలెవారు విజెరె, “అహిఙ,
నీను దేవుణు మరిసినా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. వెన్ బాతిఙ్ 
వాండు, “మీరు వెహి లెకెండ్ నె, నానె దేవుణు మరిసి”, ఇజి వెహాన్ .
71 అందెఙె వారు, “ఎందానిఙ్ మఙి మరి రుజుప్ వెహిన్కార్. వనిన్
వెయ్ దానెమాటవెహట్”, ఇజి వెహార్ .

23
1 అయావలె, యూదురు అతికారిఙు విజెరె నిహరె, యూదయ

దేసెం సుడ్ఃజిని రోమ అతికారి ఆతి పిలాతు బాన్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.
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2వారు, “వీండు మా లోకుర్ నడిఃమి గొడఃబ రేపిస్నాన్. రోమ రాజు
ఆతి కయ్ సరుఙ్ పనున్ సీమాట్ ఇజి వెహిస్నాన్. నానె కీసుత్ అహిఙ
రాజు ఇజి వెహిస్నాన్”, ఇజి వనిన్ ముసుక్ నేరంమొపాత్ ర్. 3అందెఙె
పిలాతు యేసుఙ్, “నీను యూదురిఙ్ రాజునా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వెన్ బాతిఙ్, “ఒఒ, నీను వెహి వజనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . 4పిలాతు
పెరి పుజెరిఙ వెట మంద లోకుర్ వెట, “విని ముసుక్ నఙి, ఇని
తపుప్ బా తోర్ ఎద్”, ఇజి వెహాన్ . 5 గాని వారు, “ఏక ఏక వెహార్ ,
“వీండు యూదయ దేసెమ్ ది లోకుర్ విజెరిఙ్ వనిన్ మాట నెసిప్సి
గొడబరేపిస్నాన్. యాపణిగలిలయదుమొదొలిస్ ఇబెబ్దాకవాతాన్”,
ఇజి. 6 యాక వెంజి, “వీండు గలిలయదికాండా”, ఇజి పిలాతు
వెన్ బాతాన్. 7యేసు హేరోదు ఏలుబడిః కిని గలీలయ ముటదికాన్ 
ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు వనిన్ఙ్ హెరొద్ బాన్ పోకాన్.
అయావలెహెరొదుబాయెరూసలెమ్ దుమహాన్ .

8హేరోదు యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెలె నండొ సర్ ద ఆతాన్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ,యేసువందిఙ్ నండొవెహమహాన్ . నండొకాలమ్ దాన్ వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ ఆస ఆజిమహాన్ . యేసు కిని బమమ్ ఆని పణిఙ సుడ్ఃదెఙ్ 
కోరితాన్. 9అందెఙె వాండు నండొమాటెఙ్ వెన్ బాతాన్. గానియేసు
ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఏతాన్. 10 పెరి పుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ బాన్ నిలిస్, వనిన్ ముసుక్ డటిసి నేరం మొపిస్ మహార్ .
11హేరోదునివనిన్ సయ్ నమ్ దికార్ వనిన్ఙ్ వెకిసిసెకాల్ కితార్. నండొ
దర మనిన్ గొపప్ ఉండి సొక తొడ్ఃగిస్ పిసాత్ ండె పిలాతు డగు మర్ జి
పోకాన్. 12 అయా రోజునె పిలాతుని హేరోదు కూలెఙ్ ఆతార్. దిని
ముఙాలెవారు పగ్ దాన్ మహార్ .

13-14 అయావలె పిలాతు, పెరి పుజెరిఙ, అతికారిఙ, లోకాఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ండె వరిఙ్, “లోకుర్ నడిఃమి గొడబ రేపిస్నాన్ ఇజి వెహిస్
వినిఙ్ మీరు నాబాన్ తతిదెర్. మీఎదు నాను వినిఙ్ వెన్ బాత. గాని
మీరు వెహి నేరం ఇనికబావినిలొఇ నఙితోర్ ఏత. 15అయలెకెండ్ నె,
హెరొదుఙ్ బా తోర్ ఎతాన్. వాండు వినిఙ్ మా డగు మర్ జి పోకాన్.
ఇదిలో వీండు సావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ పణిబా కిఎన్. 16అందెఙెనాను
వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్ . 17 (ఏంటు ఏంటు కిని పసక్
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పండొయిదిఙ్ లోకు కోరిపాతి ఒరెన్ జెలిదు మనిన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ 
పిలాతుఙ్ అలవాటు).

18గాని లోకుర్ విజెరె, “సప్ అ వనిన్ఙ్ బరబెఙ్ మఙి డిఃసి సిదా”,
ఇజి ఉండె లెకెండ్ డటం డేడిఃసాత్ ర్. 19 బరబబ్ పటన్మ్ దు గొడఃబ
రేపిసాత్ ండె, సెగొండారిఙ్ సపాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ జెలిదు ఇటాత్ మహార్ .
20 యేసుఙ్ డిఃసెత్ఙ్ కోరిజి పిలాతు మరి లోకురిఙ్ నాను వనిన్ఙ్ 
డిఃసెత్ఙా? ఇజి వెన్ బాజినాన్. 21 గాని వారు, “వినిఙ్ సిలువాదు
కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసప్ అ,సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజిసప్ అ”,
ఇజి నండొ గగొల్ ఆతార్.

22ముసార్ దిఙ్ వాండు వరిఙ్, “ఎందానిఙ్ ? ఇనిన్ తపుప్ వీండు
కితాన్ ? సావుదిఙ్ తగితి ఇనిన్ తపుప్ బా నాను విని లొఇ తొఏత.
అందెఙెనాను వినిఙ్ సికస్ సీజి డిసన్ సీన”, ఇజి వెహాన్  23గానివారు,
“వినిఙ్ సపెత్ఙ్ వెలె”,ఇజిమరిమరిడటండేడిఃసాత్ ర్”. ఆహెవరిగగొల్ 
గెలిసాత్ ద్. 24 అందెఙె పిలాతు వారు వెహి వజ జరిగ్పిద్ ఇజి తీరుప్
సితాత్ న్. 25 పిలాతు వారు లొసిత్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్ సితాన్. అయావాండు
పటన్మ్ దు గొడఃబ రేప్ తి వందిఙ్ సెగొండారిఙ్ సపిత్ వందిఙ్ జెలిదు
మహాన్ .యేసుఙ్ వారు కోరితివజ కిదెఙ్ వరి కీదు ఒపజెపాత్ న్.

యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ డెఃయిజినార్ 
26వారు వనిన్ఙ్ ఒసి మహార్ . అయావలె, మరి ఉండి దేసెమ్ ది

కురెనియ పటన్మ్ దికాన్ ఆతి సిమోన్ ఇనికాన్ ఒరెన్ యెరూసలెం
పటన్ం వెలిల్దాన్ అయా సరి యెరూసలెం పటన్మ్ దు వాజి మహాన్ .
వారు వనిన్ఙ్ అసాత్ రె, యేసువెట, వనిన్ వందిఙ్ సిలువ పిండిదెఙ్ 
వనిన్ఙ్ సితార్. 27 మంద లోకుర్ వనిన్ వెనాక్ వాజి మహార్ .
వరిలొఇ బోదెక్ వనిన్ వందిఙ్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబాజివాజిమహె.
28 యేసు వరిదరిఙ్ మర్ జి, “యెరుసలెమ్ ది బీబికండె, మీరు నా
వందిఙ్ అడఃబామాట్. మీ వందిఙ్ ని మీ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబాదు.
29 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు, “గొడుడ్ బోదెకాఙ్ బా పాలు ఉట్ పిస్ ఇ
వనాక్ఙ్ గొపప్ నెగెద్”, ఇజి వెహిన్ దినమ్ కు వానెలె. 30 అయావలె
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వారు, “మాముసుక్అర్ అ”,ఇజిగొరొకాఙ్ వెట,మఙిపడ్ఃగ్ అ”,ఇజి
మెటెఙ వెట వెహన్ర్ లె.

31ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, “మరాన్ *పసీఙ్ మనివెలెనిసొబాదెఙ్ కితిఙ
మరాన్ వహిఙ మరి ఎసొ బాద కినారొ”, ఇజి వెహాన్ . 32మరి రిఎర్ 
డొఙారిఙబా వనిన్వెట సపెత్ఙ్ ఒసి మహార్ . 33 వారు బుర పిణికి
ఇజి కూకిన్ బాడిఃదు వాతార్. అబెబ్ యేసుఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెయ్ తార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాద్ , మహి వనిన్ఙ్ డేబర
పడఃకాద్ . సిలువపొకార్ . 34అయావలెయేసు, “ఓబా, వీరు కిజినిక
ఇనిక ఇజి విరిఙ్ తెలిఏద్. అందెఙె విరిఙ్ సెమిస్ అ”, ఇజి పారద్నం
కితాన్. వారు వనిన్ సొకెక్ఙ్ సీబె ఆదెఙ్ సీటిఙ్ పోకార్.

35 లోకుర్ నిహరె సుడ్ఃజి మహివలె, అతికారమ్ దు మనికార్,
“వీండు మహి వరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. వీండు కీసుత్ ఇహిఙ, వినిఙ్ వీండె
రకిస్సెఆపిన్”,ఇజివెహిస్వెకిసాత్ ర్. 36-37సయ్ నమ్ దికార్ బావాతారె,
వనిన్ఙ్ సెకాల్ కితార్. వారు వనిన్ఙ్ సేందుదిక ఉండి ఉండెఙ్ సితారె,
“నీను యూదురి రాజు ఇహిఙ, నిఙి నీనె రకిస్సె ఆఅ”, ఇజి వెహిస్
సెకాల్ కితాత్ ర్. 38 “వీండు యూదురిఙ్ రాజు’ ఇజి వనిన్ ముసుక్
మొపిత్ నేరంబోర్ డుదురాసిసిలువాదుఇటాత్ ర్. 39సిలువాదుడెఃయితి
డొఙారిఙ లొఇ ఒరెన్, “నీను కీసుత్ గదె. నిఙి నీనె రకిస్సె ఆపిన్. మఙి
బా రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ దూసిసాత్ న్. 40-41గాని మహికాన్, “నీను
దేవుణుదిఙ్ తియెల్ ఆఇదా? వనిన్ఙ్ దొహ్ కి సికస్నె నిఙి బా దొహ్ క
మనాద్. నాయం దానె మఙి సికిస్సాత్ ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మాటు కితి
మని పణిదిఙ్ తగితి సికస్ సితార్. గాని వీండు ఇని తపుప్ బా కిఎన్”,
ఇజి వనిన్ఙ్ గోల కితాత్ న్. 42మరి, “యేసు, నీను రాజు ఆజి మర్ జి
వానివలె, నఙి ఒడ్ఃబిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 43అందెఙె యేసు, “నిజమె
నానునీవెటవెహిస్న,నేండునీనునావెటపరలోకమ్ దుమంజినిలె”,
ఇజి వెహాన్ .

* 23:31 23:31యాకయూదురిఉండిమాట. దినిఅర్ దం ఇనిక ఇహిఙతపప్కిఇతి నఙి
వారు సికస్ సితిఙ నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ .



లూకా 23:44-45 xciii లూకా 23:56

యేసుసిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్.
44-45 అయావలె సమయం వేడెః పనెన్ండు గంటెఙ ఆతాద్.

మూండు గంటెఙదాక లోకం విజు సీకటి వాతాద్. పొదు జాయి
సిఎతాద్. యెరూసలెం గుడిః తెర మహి పాత ముసుక్హాన్ అడిగ్
దాక నడిఃమిహాన్ రుండి ముకెఙ్ కింజితాద్. 46 యేసు, “ఓ బా,
నా పాణం నీ కీదు ఒపజెపిస్న”, ఇజి వెహాన్ . యా లెకెండ్ వెహండె
వాండు పాణం డిఃసాత్ న్. 47 అయావలె సయినమ్ దివరి అతికారి,
జరిగ్తిక సుడ్ఃతండె, “నిజమెవీండు నీతినిజయిదికాండె”, ఇజి వెహిస్
దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతాన్. 48 సుడ్ఃదెఙ్ కూడిఃతి వాతి లోకుర్ విజెరె
జరిగ్తికెఙ్ సుడ్ఃజి, గుండె కొతెత్ ఆజి మర్ జి ఇండొ సొహాన్ . 49గాని
వనిన్ఙ్ నెలవ్ ఆతికార్ విజెరె, నెలవాతివరి లొఇ గలిలయదాన్ వనిన్
వెటవాతిబోదెకు, దూరం నిలిస్యాకెఙ్ సుడ్ఃజిమహార్ .

యేసుఙ్ సమాది కిజినార్ 
50-51 అయావలె యోసేపు ఇనికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . వాండు

యూదయ దేసెమ్ ది అరిమతియ ఇనిన్ పటన్మ్ దికాన్ వాండు
సన్ హది సఙమ్ దు మనిన్ వరిలొఇ పెరికాన్ ఒరెన్. వాండు నీతి
నిజాయితి మనికాన్. యేసుఙ్ సిలువాదు డెఃయిజి సపెత్ఙ్ యూద
పెదద్ల్ ఙ కితి తిరుమానం ఒపప్కొడ్ఃఏతాన్. దేవుణు ఏలుబడిః తోరె
ఆనివందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ . 52వాండు పిలాతు డగు
సొహాండె యేసు పీనుగు లొసాత్ న్. 53వాండు, అయా పీన్ గు సిలువ
ముసుక్హాన్ డిఃపాత్ ండె తెలాల్ ని పాతదాన్ సుటిసి సటు పణుకుదిఙ్ 
దొల్ సిత్ దూకిదు ఇటాత్ న్. అయా దూకిదు, ముఙాలె ఎయెరిఙ్ బా
ఇడ్ఏరె. 54అయారోజు, విసాంతి దినంముఙాలమనిన్ తయార్ కిని
రోజు. విసాంతిదినంమొదొల్ సెత్ఙ్ టయం డగు ఆజినాద్.

55యేసు వెట గలీలయదాన్ వాతిబోదెకుయోసేపు వెటసొహెనె,
దూకి ని వనిన్ఙ్ ఇటిత్క సుడ్ఃతె. 56వాండు ఇండొమహరె, పీన్ గుదిఙ్ 
రాసెత్ఙ్ వాసనం నూనె తయార్ కితార్. విసాంతి దినం మొదొల్ సెత్ఙ్ 
యూదురి రూలుఙ్ నమిమ్జి అవిక్ రొంబితార్.
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24
యేసుమర్ జినిఙ్ జినాన్ 

1వారమ్ దిఙ్ మొదొహిరోజుకోడిఃజామ్ నె,బోదెకుఅవితయార్ కితి
వాసనం నూనెఙ్ అసెత్నె దూకిదుసొహె. 2-3అవిక్ అబెబ్వాతిఙ్, దూకి
మూకి పెరిపణుకు గూర్ బాతి మహిక సుడ్ఃతె. అవిక్ లొఇ డుగితిఙ్ 
యేసుపీనుగుతోర్ ఏతాద్. 4దినిన్ వందిఙ్ బమమ్ఆజినిహిమహివలె,
మిరిసిన్వజ తెలాని సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి రిఎర్ మొగవారు వనాక్ డగు
నిహర్. 5 అవిక్ నండొ తియెల్ ఆజి ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసెత్.
6 అయావలె అయామొగవారు వనాక్ఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు బతిక్తి
మనిన్వనిన్ఙ్ సాతివరిబాన్ రెబాజిన్ దెర్ ? వాండు ఇబెబ్ సిలెన్. నిఙిత
మనాన్. మీ వెట గలిలయదు మహివలె వాండు ఇనిక వెహాన్  ఇజి
ఎతుత్ కిదు. 7ఇనిక వెహాన్  ఇహిఙ, ‘లోకుమరిసి సెఇవరి కీదు ఒపజెపె
ఆదెఙ్ వెలె. సిలువాదు పొకె ఆజి, వాండు సాజి మూండి రోసాక్ఙ్ 
నిఙ్ నాన్ లె’, ఇజి”, ఇజి వెహార్ . 8అయావలెఅవిక్ యేసువెహిమాట
ఒడ్ఃబితె.

9 దూకిదాన్ మహెనె, అబె సుడ్ఃతికెఙ్ విజు పదకొండు మణిసి
సిసూరిఙ్ ని మహి వరిఙ్ విజెరిఙ్ వెహె*. 10 అవిక్ ఎయెక్ ఇహిఙ,
మగద్లెనె మరి, యోసన, యాకోబుఙ్ అయిసి ఆతి మరియ,
వనాక్వరివెట మహి మరి సెగొండెక్ బోదెక్ ఇవిక్ నె జరిగ్తికెఙ్ 
అపొసుత్ డురిఙ్ వెహికెఙ్†. 11 గాని వారు బోదెక్ వెహి మాటెఙ్ 
నమిఎతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, ఆకెఙ్ పంబరమాటెఙ్ లెకెండ్ వారు
ఒడ్ఃబితార్. 12 అహిఙ్ బా, పేతురు నిఙితండె, దూకిదు ఊహ్ కిస్
సొహాన్ . వఙితి సుడ్ఃతిఙ్ పీన్ గు సుటిసిత్ తెలాల్ ని పాతెఙ్ అరి

* 24:9 24:9యాపనున్పెరిన్కార్ యూదురిదేసమ్ దిఙ్ బాదకిజినిరోమపబుతవ్ంవందిఙ్ 
పణికినికార్ విరుయూదురిఙ్ పడ్ఃఇకార్ అకాదెఆఏండ వీరు నండొ పనున్ లొసియూదురిఙ్ 
బాద కినార్ . ఆహె అనయమ్ దాన్ బా వారు ఆసిత్ గణిసాన్నార్ . వారు యూదురి రూలుఙ్ 
లొఙిఏర్ అందెఙె యూదురు వరిఙ్ పాపం కినికార్ ఇజి వెహాన్ర్. † 24:10 24:10
యాకయూదురి ఉండి మాట దినిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ తపప్కిఇతి నఙి వారు సికస్సితిఙ
నండొ సెఇవరిఙ్ దేవుణు ఎసొస్ సికస్ సీనాన్ ఇజి.
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మహికదె సుడ్ఃతాన్. వాండు జరిగ్తికెఙ్ వందిఙ్ బమమ్ అజి ఇండొ
మర్ జిసొహాన్ .

యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
13 అయా రోజునె, సిసూర్ లొఇ రిఎర్ ఎమాయుఇని ఉండి నాటొ

సొనిస్ మహార్ . ఎమాయుయెరూసలెమ్ దాన్ పదకొండు కిలో మీటర్ 
దూరం మనాద్. 14వారు రిఎర్ జరిగ్తి విజు వందిఙ్ వరిగ్జి మహార్ .
15-16 వారు ఆహె వరిగ్జి మహిఙ్ యేసు వాండె వాజి వరి వెట
నడిఃతాన్. వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతార్, గాని వనిన్ఙ్ గురు అసెత్ఙ్ 
అట్ ఏతార్. 17నసిత్వలెయేసు, “మీరు నడిఃజి వరిగ్జినియామాటెఙ్ 
ఇనికెఙ్”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు దుకందాన్ మొకొం డిఃపాత్ రె,
కదిల్ఎండనిహర్. 18వెనుకవరిలొఇకెల్యొపాఇనికాన్ ఒరెన్ యేసుఙ్,
“యెరూసలెమ్ దు కూల వాతి వరి లొఇ మంజి, సొహి రోసాక్ఙ్ 
జరిగ్తికెఙ్ నెస్ ఇతికి నీను ఒరిదె”, ఇజి వెహాన్ . 19 “ఇనికెఙ్ జరిగ్తె?”,
ఇజివాండు వెన్ బాతాన్. దనిఙ్ వారుఈహ వెహార్ . “నజరెతుదికాన్ 
యేసుఙ్ జరిగ్తి సఙతిఙ వందిఙ్ వరిగ్జినాప్. వాండు ఒరెన్ పవక.
వాండు కితిగొపప్పణిఙాణిఙ్ వెహిగొపప్సఙతిఙాణిఙ్ దేవుణువనిన్ఙ్ 
ఇసట్ం ఆతాన్. లోకుర్ విజెరె బా వనిన్ఙ్ ఇసట్ం ఆతారె నమిమ్తార్.
20 మా పెరి పుజెరిఙు, అతికారిఙు, రోమ అతికారి కీదు సావుదిఙ్ 
సికస్ సీదెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్. వారు వనిన్ఙ్ సిలువాదు కుటిఙాణిఙ్ 
డెఃయిజి సపాత్ ర్. 21 వీండునె ఇసాయేలు లోకాఙ్ డిస్ పిసిన్కాన్ ఇజి
మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మహప్. యాకదె ఆఎండ, యా సఙతి జరిగ్జి
నేహన్ మూండి దినమ్ కు ఆతె.

22-23మరి. మా లొఇ మనిన్ సెగొండెక్ బోదెక్ మఙి నండొ బమమ్
కిబిసెత్. ఎలాగ ఇహిఙ, కోడిఃజామ్ నె దూకిదు సొహి గాని వనాక్ఙ్ 
వనిన్ పీన్ గు తోర్ ఎతాద్. అవీకు మర్ జి వాతెనె మఙి ఈహ వెహె.
దూతార్ వనాక్ఙ్ తోరెఆతారె,యేసుబతిక్తమనాన్ ఇజివెహార్  ఇజి.
24మావెట మనికార్ సెగొండార్ దూకిదు సొహరె, బోదెక్ వెహి వజనె
సుడ్ఃతార్. వనిన్ఙ్ వారు సుడ్ఃఏతార్.
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25-26 అయావలె వాండు వరిఙ్, “బుదిద్ సిలికిదెర్, పవకరు వెహి
మాటెఙ్ విజు నమిదెఙ్ మిఙి నండొ కసట్ం ఆజినాద్. కీసుత్ యా లెకెండ
మాలెఙ్ ఓరిసి, దేవుణు మంజిని బాడిఃదు వనిన్వెట అతికారమ్ దు
మండెఙ్ గదె?”, ఇజి వెహాన్ . 27 వాండు దేవుణు మాటదు వనిన్
వందిఙ్ రాసిత్ మనిన్ దనిఅరద్ం వరిఙ్ వెహాన్ .మోసెరాసిత్ పుసత్కమ్ దాన్ 
మొదొలిస్ పవకరు విజెరె రాసిత్ పుసత్కమ్ దాక మనిన్ మటెఙ వెహిస్
వాతాన్.

28 వారు సొనిస్ని నారు డగు ఆతిఙ్, వాండు వరిఙ్ డిఃసి మరి
దూరం సొనిస్ని లెకెండ్ నడిఃతాన్. 29గాని వారు, “మావెటమన్ అ.
పొదుద్ ఆజినాద్. సీకాట్ ఆతాద్”, ఇజివెహిస్ వనిన్ఙ్ మరిమరివెహాన్ .
అందెఙె వాండు వరి వెట మండెఙ్ సొహాన్ . 30 వాండు వరి వెట
ఉండెఙ్ బసిత్వెలె,రొటెఅసాత్ ండెదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కువెహిస్దనిఙ్ 
రుకిస్ వరిఙ్ సితాన్ 31 వెటనె వారు వీండు యేసు ఇజి గురు అసాత్ ర్.
గాని వాండు వరిఙ్ తోర్ ఏండ ఆతాన్. 32 అయావలె వారు రిఎర్,
“వాండు సరుద్ , మా వెట వరిగ్జి, దేవుణు మాటెఙ్ మఙి నెస్ పిసిత్వెలె,
మా మనుస్దు నండొ సర్ ద వాతి లెకెండ్ ఆతాద్ గదె”, ఇజి ఒరెన్ 
వెట ఒరెన్ వరిగ్తాన్. 33-34 వెటనె వారు నిఙితారె, యెరూసలెమ్ దు
సొహార్ . అబె,వారు పదకొండుమణిసిర్ సిసూర్ నివరివెటమహికార్ 
కూడ్ఃజి, “నిజమె, యేసు మర్ జి నిఙితాన్. సిమొనుఙ్ తోరె ఆతాన్ 
ఇజి వరిగ్జి మహిక సుడ్ఃతాన్. 35 అయావలె వారు రిఎర్, సరుద్
జరిగ్తికెఙ్ యేసురొటెరుకిస్వెలెవారుఎలాగగురుఅసాత్ రొదనిన్వందిఙ్ 
వెహార్ .

సిసూర్ కూడిఃతివెలె వరిఙ్ తోరెఆజినాన్ 
36వారు వరిగ్జి మహివలెనె యేసు వాండె వరి నడిఃమి నిహండె,

“సమాదనం కలిగ్ పిద్”, ఇజి వెహాన్ . 37దూబ తోరితాద్ ఇజి ఒడిఃబిజి
వారు నండొ తియెల్ ఆతార్. 38 నసిత్వలె వాండు, “ఎందానిఙ్ 
మీరు తియెల్ ఆజిన్ దెర్ ? ఎందనిఙ్ అనుమానమ్ కు మీ మనుస్ద్ 
వాజినె? 39నానెవాండు ఇజి నమిదెఙ్ నా కికాక్ఙ్ కాలాక్ఙ్ సుడ్ఃదు.
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ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి మనిన్ లెకెండ్ దూబదిఙ్ ఒడొఃల్ మన్ ఉ.
40యామటెఙ్ వెహిస్వాండు వరిఙ్ వనిన్ కికుక్ కాలుక్ తోరిసాత్ న్.

41-43 అహిఙ్ బా వారు సరద్దాన్ బమమ్దాన్ ఇంక నమిమ్ఎండ
మహార్ . అందెఙె వాండు వరిఙ్, “తిండెఙ్ ఇనికబా మనాదా?”, ఇజి
వెన్ బాతిఙ్, వారు ఉండి సుహి మొయ ముకెఙ్ సితార్. వాండు
లొసాత్ ండె వరి ఎదు తిహన్. 44 మరి వాండు వరిఙ్, “నాను మీ
వెట మహివలె యాకెఙ్ నె మీ వెట వెహ. ఇనిక ఇహిఙ, మోసె రాసిత్
పుసత్కమ్ దు, పవకరు రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, కీరనపుసత్కమ్ దునావందిఙ్ 
రాసిత్ మనికెఙ్ విజు పూరి ఆదెఙ్ వెలె”, ఇజి. 45 వాండు దేవుణు
మాటెఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ వరిఙ్ సాయం కితాత్ న్. 46-47 వాండు వరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ . “యామాటెఙ్ రాసత్ మనాద్. అయాక ఇనిక ఇహిఙ,
కీసుత్ మాలెఙ్ ఓరిసి, సాజిమూండి రోసాక్ణిఙ్ సావుదాన్ నిఙ్ నాన్ లె.
యెరూసలెమ్ దు మొదొలిస్ లోకాఙ్ విజెరిఙ్ వనిన్ అతికారమ్ దాన్ 
‘పాపమ్ కు ఒపుప్కొడ్ఃఅ’, దేవుణు సెమిసాన్న్”, ఇని మాట వెహె
ఆనాద్ లె. 48మీరు సుడ్ఃతికెఙ్ లోకాఙ్ వెహెఙ్. 49నా బుబబ్ ఒటుట్
కితి దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ నాను మిఙిపోకన్. గానిముసుక్హాన్ సతుత్ మీ
ముసుక్ వానిదాకమీరుయెరూసలెం పటన్మ్ దునెమండు.

దేవుణుయేసుఙ్ పలోకమ్ దు ఒసినాన్ 
50 పటన్ం వెలిల్ బెతానియ నారు డగు దాక వాండు వరిఙ్ ఒతాన్.

వాండు కికు పెహండె, వరిఙ్ దీవిసాత్ న్. 51 దీవిసి మహివలె వాండు
వరిఙ్ డిఃసాత్ న్. దేవుణు వనిన్ఙ్ వాండు మంజిని బాడిఃదు ఒతాత్ న్.
52-53 వారు వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ రె, నండొ సరద్దాన్ యెరూసలెమ్ దు
మర్ జి వాతార్. వారు డిఃస్ ఏండ గుడిఃదు మంజి, దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃజిమహార్ .
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