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మతత్యిరాసిత్ సువార

నెలవ్ కిబిసినిక
దేవుణు మాటెఙ్ రాసిత్మనిన్ పుసత్కమాతి బయ్ బిలుదు పడాయ్ 

ఒపుమానం, కొతత్ ఒపుమానం ఇజి రుండి ముకెక్ఙ్ మనెన్. పడాయ్ 
ఒపుమానమ్ దుయేసుపబువందిఙ్ వెహిమనిన్సఙతిఙ్ ,ఎలాగపూరి
ఆతె ఇజి కొతత్ ఒపుమానం జాగర సద్ విజి సుడ్ఃతిఙ నెసెత్ఙానాద్ .
కొతత్ ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మొదొహి పుసత్కమ్ నె మతత్యి రాసిత్
సువార. యేసు పబు సిసుర్ లొఇ మనిన్ పనున్ పెరిన్కానాతి మహి
మతత్యి ఇనికాండె ఇకక్ రాసత్మనాన్ . (మతత్యి 9:9-13) యేసు
పబుఙ్ సిలువపొకి వెనుక, ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్ వెనుక ఇక
రాసె ఆత మనాద్ . ఇజి యా సఙతిఙ్ వందిఙ్ నెసిత్కార్ వెహిస్నార్ .
దేవుణు వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిమహి కీసుత్ ఇనికాన్ యేసుపబునె
ఇజియూదుర్ ఆతికార్ నెసెత్ఙ్ ఇజినె ఇకక్ రాసత్ మనాద్ . యేసుపబు
పుటిన్ వందిఙ్ , మరి దని వెనుక జరిగ్తి సఙతిఙ్ వందిఙ్ దేవుణు
ముఙాల వనిన్ పవకరు వెట వరిగ్తిక ఎలాగ అయాలెకెండ్ నె పూరి
ఆతె ఇజి పడాయ్ ఒపుమానమ్ దాన్ దనిన్ వందిఙ్ మనిన్ మాటెఙ్ 
లాగిజ్ రుజుప్ కిజి తొరిసినాన్ . దేవుణు పవకరు వెట వరిగ్తి సఙతిఙ్ 
యేసుపబు బతుక్దు అయాలెకెండ్ పూరి ఆతె (మతత్యి 1:23,
2:6, 14, 18, 23) ఇసాఏలు లోకుర్ రాజు ఆతిమహి దావీదు
తెగాదుపుటిత్కాన్ ఇజి రుజుప్ కిదెఙ్ ,వనిన్ తెగాదుపుటిత్వరి పేరుకుబా
మఙి తోరిసినాన్ . మరి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ యా
పుసత్కమ్ దు నండొ సుటుక్ రాసత్ మనాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని
వందిఙ్ యేసుపబు లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ కతెఙ్ యాపుసత్కమ్ దు 13-14
అదయ్యమ్ కాఙ్ రాసత్ మనాద్ .యేసు, దేవుణుమరిసిఆతికాండె ఇజి
యాసువారదాన్ డటం వెహిస్నాన్ .
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యాకయేసు తెగ
1 అబహాం తెగాదికాతి దావీదు రాజు* తెగదు పుటిత్ యేసు కీసుత్

తెగయాక. 2అబాహముమరిసి ఇసాస్కు, ఇసాస్కు మరిసియాకోబు,
యాకోబు మరిసిర్ యూదాని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. 3యూదా
మరిసిర్ పెరెసుని జెరహ , వరి యాయ పేరు తామారు. పెరెసు
మరిసి ఎసోము, ఎసోము మరిసి అరాము, 4 అరాము మరిసి
అమిమ్నాదాబు, అమిమ్నాదాబు మరిసి నయసోస్ను, నయసోస్ను
మరిసిసాల్ మాను. 5సాల్ మానుమరిసిబొయజు,బొయజుయాయ
పేరు రాహబు, బోయజుమరిసి ఓబేదు, ఒబేదుయాయపేరు రూతు.
ఓబేదు మరిసి యెసయ. 6 యెసయ మరిసి రాజు ఆతి దావీదు.
దావీదు రాజు మరిసి సొలొమోను, సొలొమోను అయ్ సి, ముఙాల
ఊరియెఙ్ ✡ ఆలిస్ ఆతిమహికాద్. 7సొలొమోనుమరిసి రెహబాము.
రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయామరిసి ఆసా. 8 ఆసా మరిసి
యెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము
మరిసి ఉజిజ్యా. 9ఉజిజ్యా మరిసియోతాము, యోతాము మరిసి
ఆహజు, ఆహజు మరిసి హిజిక్యా. 10హిజిక్యా మరిసి మనసె,
మనసె మరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసియోసీయా. 11యోసీయా
మరిసీర్ యెకొనియని వనిన్ దాదిస్ర్ , తంబేర్ సీర్. వరి కాలమ్ దు
బబులోను దేసెమ్ ది రాజు యూదురిఙ్ వెటిట్పణి కినివరిలెకెండ్ అసి
తొహఒతాత్ న్. 12బబులోనుదేసమ్ దుసొహివెనుకఅబెయెకొనియెఙ్ 
మరిన్ పుటాత్ న్. వనిన్ పేరు సయలీత్యెలు, సయలీత్యెలు మరిసి
జెరుబాబెలు. 13 జెరుబాబెలు మరిసి అబీహ దు, అబీహ దు
మరిసి ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14 అజోరు
మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహ దు.
15 ఎలీహ దు మరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మరిసి మతాత్ ను,
మతాత్ ను మరిసి యాకోబు. 16 యాకోబు మరిసి యోసేపు, వనిన్
ఆలిస్ ఆతి మరియ పొటాదు కీసుత్ ఇజి కూకె ఆతి యేసు పుటాత్ న్.
17యాలెకెండ్ అబాహము బాణిఙ్ అసి దావీదు రాజు దాకమొతం

* 1:1 1:1 దావీదు ఇసాయేలు లోకుర్ వందిఙ్ దేవుణు ఏరాప్టు కితి రాజు. వాండు
ఇసాయేలుది రుండిరాజువనిన్ముఙాలసవులు ఇనికాన్ ఏలుబడిః కిజిమహాన్ . ✡ 1:6
1:6 2సము 11:1-27.
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పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు,దావీదురాజుబాణిఙ్ అసియూదురిఙ్ బబులోను
దేసమ్ దు వెటిట్ పణి కిని వరిలెకెండ్ తొహిస్ఒతి కాలమ్ దాక పద్ నాలిగ్
తరమ్ కు. యూదురు బబులోను దేసమ్ దుసొహిబాణిఙ్ అసియేసు
కీసుత్ దాక పద్ నాలిగ్ తరమ్ కు.

యాలెకెండ్ యేసు కీసుత్ పుటాత్ న్. కసెలిఙాణిఙ్ 
18యేసు కీసుత్ యా లెకెండ్ పుటాత్ న్. వనిన్ అయ్ సి ఆతిమరియెఙ్ 

యోసేపు వందిఙ్ వెన్ బాత మహాద్ . గాని వారు రిఎర్ ఉండె బానె
గూర్ ఏండ ముందాలెన్ అది దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ పాత డిఃసాత్ ద్.
19గాని దనిఙ్ పేరు కితికాన్ ఆతియోసేపు దేవుణు రూలుఙ్ లొఙిజి
మనికాన్ కక, విజేరిఙ్ ఎదు సిగు కిబిస్ ఏండ, ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ,
దనిన్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20 యోసేపు యా సఙతిఙ
వందిఙ్ ఆలోసనం కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వనిన్ఙ్ తోరె
ఆజి ఈహ వెహాన, “దావీదు రాజు తెగాగ్ తికాన్ ఆతియోసేపు, నిఙి
పేరుకితి మని మరియెఙ్ డగుకిదెఙ్ అనుమానం ఆమ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు ఆతమ్ సతుత్ దాన్ నె అది పాత డిఃసత్ మనాద్. 21 అది
ఒరెన్ కొడొః ఇడ్ నాద్ లె. వనిన్ లోకాఙ్ వరి పాపమ్ కాణిఙ్ వాండు
రకిస్సాన్న్ లె. అందెఙె వనిన్ఙ్ యేసు† ఇజి పేరు ఇడ్ దెఙ్ వలె”,
22-23 “ఉండి విడిః బోదెలి పాత డిఃసి ఒరెన్ మరిన్ ఇడాన్ద్ లె.
వాండుఇమామ్నుయెలుఇజికూకెఆనాన్ లె✡”,ఇమామ్నుయెలుఇహిఙ
దేవుణుమావెటతోడుః మనాన్ ఇజి అరద్ం. ముందాల దేవుణు పవక
వెట వరిగ్తియామాటెఙ్ నిజంపూరిఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజుయాలెకెండ్ 
జరిగ్తె. 24యోసేపు నిదదాన్ తెలిఆతిఙ్ దేవుణు దూత వనిన్ఙ్ వెహి
వజనె మరియెఙ్ ఆలిస్ లెకెండ్ వనిన్ ఇండొ కూక ఒతాన్. 25 గాని
మరియమరిన్ ఇడిన్దాకవాండుదనిడగుసొన్ ఏతాన్. మరిన్ పుటిత్ఙ్ 
వాండు వనిన్ఙ్ యేసు ఇజి పేరు ఇటాత్ న్.

† 1:21 1:21యేసు ఇని మాటదిఙ్ అరద్ం, యెహోవ దేవుణు రకిస్సాన్న్ సిలిల్ఙ సాయం
కిజినాన్ . ✡ 1:22-23 1:22-23యెసయ 7:14.
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2
తూర్ పుదాన్ గాన్నురువాజినార్ 

1హెరోదురాజుఏలుబడిః కిజిమహివలెయూదయదేసమ్ దుమని
బెతెల్హెము ఇని నాటొయేసు పుటాత్ న్. వాండు పుటిత్ వెనాక్ తూర్ పు
దరొటాన్ గాన్నురు*యెరూసలేంఇనిపటన్మ్ దువాతార్ 2పటన్మ్ దు
వాతారె, “యూదురిఙ్ రాజు ఆదెఙ్ ఇజి పటిత్ కొడొః ఎంబె మనాన్ ?
వాండు పుటిత్దనిన్ఙ్ గురు తొరిసిని సుకక్, మాపు తూరుప్దరోటు
సుడ్ తాప్. వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసెత్ఙ్ ఇజి వాత మనాప్ ”,
ఇజి వెహార్ . 3 యా మాటెఙ్ విహరె హేరోదు రాజుని వనిన్వెట
యెరూసలేమ్ దికార్ విజేరె నండో గాబ ఆతార్. 4 హేరోదు రాజు,
పెరి పుజెరిఙ్ విజెరిఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
కూక్ పిసాత్ ండె, “కీసుత్ ఆతికాన్ ఎంబె పుటాన్న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
5 “యూదయ దేసమ్ దుమని బేతెల్హేముదు”, ఇజి వారు వెహార్ ,
“ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, యా లెకెండ్ దేవుణు ముఙాల ఒరెన్ పవక వెట
వరిగ్తమహాన్.”

6 “యూదయ దేసమ్ దు మని బేతెల్హెమా, నీను యూదయ
నాహక్ఙ్ లొఇ ఇజిరికి ఆఇ. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నీ లొఇహాన్ ఒరెన్ 
రాజు లెకెండ్ † ఏలుబడిః కినికాన్ పుటాన్న్ లె. వాండు నాలోకుర్ ఆతి
ఇసాయేలు లోకురిఙ్ గవుడుఎన్ లెకెండ్ మంజినాన్ లె.” 7 నసిత్వలె
హేరోదు రాజు, మరి ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ గాన్నురుఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె
సుకక్ తోరె ఆతిత్ సరియాతి టయం వరిఙ్ వెన్ బాజి నెసాత్ న్. 8 వరిఙ్ 
బేతెల్హేమ్ దు పోకాండె, “మీరు సొనిస్ నెగెండ అయాకొడొఃదిఙ్ రెబాజి
సుడ్ఃజి వాండు ఎంబెమనాన్ ఇజి నఙిబా కబురు తగ్ అ. అయావలె
నానుబా సొనిస్ వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసన్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
9వారు రాజు వెహి మాట విహరె సోతార్. సొనిస్ మహివలె, వారు
తూర్ పుదరోటు సుడ్ఃతిమహిసుకక్, వరిముందాల నడిఃజిమహాద్.
కొడొః మహి బాడిడ్ ముసుక్ అందితిఙ్ అయా సుకక్ అబెబ్ నిహాద్.

* 2:1 2:1 సుకెక్ఙ వందిఙ్ సదువు నెసిత్కార్ . † 2:6 2:6మికా 5:2.
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10 సుకక్ సుడ్ఃతిఙ్ వారు గొపప్ సరద్ ఆతార్. 11 ఇండొ సొహారె
అయ్ సి ఆతిత్ మరియ వెట మనిన్ కొడొఃదిఙ్ సుడిఃతారె ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి వనిన్ఙ్ పొగ్ డిఃజిమాడిఃసాత్ ర్. నసిత్వలెవారు ఒతిత్మహిపెటెఙ్ 
రేతారె బఙారం, సాంబాణి, బోలాం‡ ఇనికెఙ్ వనిన్ఙ్ నొండిత సితార్.
12 “హేరోదు రాజుడగుమర్ జిసొనామ్ట్ ”, ఇజి దేవుణు దూత కలాదు
వరిఙ్ వెహివజ,వారుమరి ఉండి సరిదాన్ వరి దేసెంసొహార్ .

అయ్ గుపుదేసమ్ దుసొనిస్నార్ 
13గాన్నురు మర్ జిసొహి వెనుక ఒరెన్ దేవుణు దూతయోసేపుఙ్ 

కలాదు తోరె ఆజి, “నీను నిఙ్ అ, హేరోదు రాజు కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ 
సుడ్ఃజినాన్. అందెఙె వెటనె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి అయ్ గుపు
దేసమ్ దు సొన్ అ. మరి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజినాను నిఙి వెహిన్దాక అబెనె
మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 14 నసిత్వలె వాండు నిఙితండె, కొడొఃదిఙ్ ని
అయ్ సిఙ్ అసాత్ ండె అయాపొదొయ్ నె అయ్ గుపు దేసమ్ దు సొండెఙ్ 
సోతాన్. 15 హేరోదు సానిదాక అబెనె మహాన్ . “అయ్ గుపు
దేసెమ్ దాన్ నా మరిసిఙ్ నాను కూక”, ఇజి దేవుణు ముందాల
పవక వెట✡ వరిగ్తి మాట యా లెకెండ్ పూరి ఆతాద్. 16 గాన్నురు
వనిన్ఙ్ మోసం కితార్ ఇజి నెసాత్ ండెహేరోదు రాజునండొకోపం ఆతాన్.
వారు వెహి టయమ్ దిఙ్ లెక కితాండె బేతెల్హేమ్ దుని, మరి డగు మని
పాంతమ్ కాఙ్ మనిన్నాహ్ కాఙ్ మనిన్ రుండి పంటెఙ్ ని దనిన్ అడిఃగి
వయ్ సుమని కొడొఃరిఙ్ విజెరిఙ్ సపెత్ఙ్ ఆడ సితాన్.

17-18 “రామానారుదాన్ ఉండిపెరిజాటు వెహద్. గుండె కొతెత్ ఆజి
అడఃబాజిని జాటునె. రాహేలు§ దనిన్ కొడొఃర్ వందిఙ్ అడఃబజినాద్.

‡ 2:11 2:11 సాంబాణిసాంబాణి ఇని మరాన్ దాన్ దొహ్ కిన్ నెగిగ్ వాసనం మనిన్ గొపప్
విలువాతిఒసుత్ బోలంబోలంఇనిమరాన్ దాన్ నెగిగ్ వాసనంమనిన్ఒసుత్ మాయమ్ కులెకెండ్ బా

పణి కినాద్ . ✡ 2:15 2:15హోసెయ 11:1. § 2:17-18 2:17-18 ఇసాయేలు
(యూదురి) లోకురిఙ్ అనిగొగొ ఆతి ఇసాస్కు మరిసియాతి యాకోబు ఆలిస్నె రాహేలు.
నెబుకక్ద్ నెసర్ బబులోనుదు ఏలుబడిః కిజిమహివలె ఎపయెన్ దియూదురిఙ్ అసత్ ఒతాత్ న్ .
వరిలొఇ నండొండార్ బానెసపెప్ ఆతార్ .
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కొడొఃర్ సాతిఙ్ అదిఓరిసెత్ఙ్అట్ ఏతాద్.” యిరిమయ్పవకవెటదేవుణు
ముఙాల వరిగ్తిమహియామాటయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

నజరేతుదుమర్ జివాజినార్ 
19హేరోదు సాతి వెనుక అయ్ గుపు దేసమ్ దు మహియోసేపుఙ్ 

ఒరెన్ దేవుణు దూత కలాదు తోరె ఆతాండె, 20 “నీను నిఙ్ అ,
కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ అసి ఇసాయేలు దేసమ్ దు సొన్ అ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ, కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ సుడ్ఃజి మహికార్ సాత సొహార్ ”, ఇజి
వెహాన్ . 21 అందెఙె యోసేపు నిఙితాండె కొడొఃదిఙ్ ని అయ్ సిఙ్ 
అసాత్ ండె ఇసాయేలు దేసమ్ దు మర్ జి సొండెఙ్ సోతాన్. 22 గాని
హేరోదు సాతి వెనుక వనిన్ మరిసి ఆతి అర్ కెలాయు యూదయ
దేసమ్ దు ఏలుబడిః కిజినాన్ ఇజి నెసాత్ ండె అబెబ్ సొండెఙ్ 
తియెలాతాన్. కలాదు వెహి లెకెండ్ యూదయ దేసెం సొన్ ఏండ
గలీలయ ముటాదు సొహాన్ . 23 అబెబ్ నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు
సొహాండె బతిక్తాన్. “నజరేతుదికాన్ ఇజి వాండు కూకె ఆనాన్ లె”,
ఇజి దేవుణు పవకరు వెట కీసుత్ వందిఙ్ వరిగ్తిమహి మాటెఙ్ యా
లెకెండ్ పూరిఆతె.

3
బాపిత్సం సీనియోహానుయేసువందిఙ్ సరి తయార్ కిజినాన్ .

1-2 అయ దినమ్ కాఙ్ బాపిత్సం సీని యోహాను వాతండె,
“దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం డగు ఆత మనాద్. అందెఙె మీరు
పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీదు”, ఇజి యూదయ బిడిఃఙ్ 
బూమి పాంతమ్ కాఙ్ సాటిసి మహాన్ . 3 “పబు లోకుడగు వాదెఙ్ 
సరి తయార్ కిదు, వనిన్ వందిఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు”, ఇజి బిడిఃఙ్ 
బూమిదాన్ ఒరెన్ డేలిస్ వెహిస్ని కంటం వాజినాద్✡ ఇజి యెసయ
పవక వెటదేవుణుముందాలవరిగ్తిక విని వందిఙె. 4యోహనుఒంటె
బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితి సొకెఙ్ తొడిఃగితాండె, నడుముదు తోలు
బెలుట్ తొహె ఆజి మహాన్ . వాండు మేపిలెక్ ని అడిఃవి తేనె, తింజి
✡ 3:3 3:3యెసయ 40:3.
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బతిక్జి మహాన్ . 5యెరుసలేమ్ దికార్ ని, యూదయ దేసెమ్ దికార్ 
విజెరె, మరి యొరాద్ ను గడడ్ డగు మని నాహక్ణికార్ విజెరె సోతారె
యోహను వెహిన్కెఙ్ వెండెఙ్ వనిన్డగు వాతార్. 6 వారు, కితి
పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి యొరాద్ ను గడడ్దు వనిన్ కియుదాన్ బాపిత్సం
లాగె ఆజి మహార్ . 7 పరిసయ్ రు, మరి సదుకయ్ రు నండొండార్ 
యోహను బాపిత్సం సీజి మహిబాన్ వాతార్. వరిఙ్ సుడ్ఃజి వాండు
ఈహ వెహాన్ , “మీరు విసం మనిన్ సరాస్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్ .
దేవుణుబాణిఙ్ కోపం వాజినాద్ ఇజి నమిమ్జి మిరు వాతిదెరా?
సిలెల్ద్ . వనిన్ కోపమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు వాతిదెరా?
నిజమె అయలెకెండ్ ఇజి నాను ఒడిఃదెఙ్ సిలెల్ద్ . 8మీ పాపమ్ కు
ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి సీజి దనిఙ్ తగితి పణిఙ్ కిజి తోరిసుత్ . 9 ‘మాపు
అబాహము తెగాగ్ తికాప్ , అందెఙె మాపు సికస్దాన్ తపె ఆనాపెల్’ ఇజి
మీమనుస్దు మీరు ఒడిఃబిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ,యాపణకాణిఙ్ 
అబహముఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ దేవుణు అటిన్కాన్ ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న. 10 దేవుణు మరెకమొదొల్ కతిస్ విసీర్ దెఙ్ కియుదు గొడెలి
అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్. నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఇ మరెకాఙ్ విజు కతిస్
సిసుద్ విసీరాన్న్ లె. 11 మీరు పాపమ్ కు ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసిత్ సితి
వందిఙ్ . నాను మిఙి ఏరుదాన్ బాపిత్సం సీజిన. నా వెనుక వానికాన్ 
నఙిమిసిత్ అతికారంమనికాన్. వనిన్జోడుక్ పిండ్ దెఙ్ బానానుతగిన్క
ఆఎ. వాండు దేవుణు ఆతమ్దాన్ ని, సిసుదాన్ మిఙిబాపిత్సం సీనాన్ లె.
12వాండు గాలి ఇడిన్ సేహి కీదు అసిత్ వనిన్ఙ్ పోలితమనాన్. వాండు
వనిన్ కలమ్ దిఙ్ సుబారం కిజి గాలి ఇటిత్ కూలిఙ్ కొటు ఇండొ ఒసి
వాకాన్న్ లె. పొటుదిఙ్ నంబిఇ సిసుదు సుర్ నాన్ లె.”

యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్.
13 నసిత్వలె యోహను కీదాన్ బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్, గలిలయదాన్ 

యేసు యొరాద్ ను గడడ్దు వాతాన్. 14 “నీ కియుదాన్ బాపిత్సం లాగె
ఆదెఙ్, నఙి అవ్ సరం గాని నీను బాపిత్సం లాగె ఆదెఙ్ నా డగు
వాతిదా?”, ఇజియోహను వనిన్ఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ తాన్. 15 “ఏలు
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యాలెకెండ్ జర్ గిపిద్. విజుయాలెకెండ్ దేవుణుదిఙ్ ఇసట్మాతివజ
పూరి కినిక మఙి తగెన్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . నసిత్వలె యోహను
ఒపుప్కొటాన్.

16 బాపిత్సం లాగె ఆతి వెటనె యేసు ఏరుదాన్ వెలిల్ వాతాన్.
అయావలెనె ఆగాసం రే ఆతాద్. దేవుణు ఆతమ్ పావురపొటి లెకెండ్ 
యేసు ముసుక్ డిగ్ జి వానిక యోహను సుడ్ఃతాన్. 17 “వీండు నా
ఇసట్మాతి మరిన్, విని ముసుక్ నాను నండొ సర్ ద ఆజిన”, ఇజి
దేవుణుమంజినిబాడిఃదాన్ వెహిస్ని ఉండిజాటువాతాద్.

4
యేసుఙ్ సయాన్ పరిస కితిత్క.

1 వెనుక దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃఙ్ బూమి పాంతమ్ దు
నడ్ఃపిసాత్ న్. అబె సయాన్ యేసుఙ్ తపు కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి
సుడ్ఃతాన్. 2 నలపయి రోసుక్ రెయు పొకల్ ఉపాస్ మహి వెనుక
వనిన్ఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 3 సయాన్ వనిన్ డగు వాతండె, “నీను దేవుణు
మరిసి ఇహిఙ, యాపణకుఙ తిండి ఆఅ ఇజి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .
4 నసిత్వలె యేసు “లోకు బతిక్జినిక తిండిదానె ఆఎద్ , గాని దేవుణు
వెయుదాన్ వాని విజు మాటెఙాణిఙ్ బా బతిక్జినాన్ ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసత్ మనాద్ ”✡, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .

5 వెనుక సయ్ తాను యేసుఙ్ దేవుణు పటన్ం ఆతి
యెరూసలేముదు కూక ఒతండె, అబె మని దేవుణు గుడిః కొసాదు
నిల్ పాత్ న్. 6అబె నిల్ పాత్ ండ “నీను దేవుణు మరిసి ఇహిఙ, ఇబెబ్ణిఙ్ 
అడిఃగి డాట్ అ. ‘నీ వందిఙ్ వనిన్ దూతరిఙ్ దేవుణు ఆడ సీనాన్. నీ
కాలుక్ పణకుఙ తగ్ లిఏండ వారు నిఙి వరి కికాణిఙ్ పెరన్ అసాన్ర్ ’
✡ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 7 యేసు
వనిన్ఙ్, “ ‘నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పరిస కిదెఙ్ ఆఏద్ ’✡ ఇజిబా
రాసత్ మనాద్ ”, ఇజి వెహాన్ .
✡ 4:4 4:4 దివ్తీ 8:3. ✡ 4:6 4:6 కీరన 91:11,12. ✡ 4:7 4:7 దివ్తీ 6:16.
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8మరి ఉండి సుటు, సయ్ తానుయేసుఙ్ నండొ ఎతుత్ మని ఉండి
గొరోన్ ముసుక్ ఎకిసాత్ ండె యా లోకమ్ దు మని విజు దేసెమ్ కాఙ్,
మరి వనాక్ఙ్ ముసుక్ ఏలుబడిః కినివరి అతికారమ్ ని వరిఙ్ కలిగితి
మనికెఙ్ విజు తోరిసాత్ న్. 9 అకెక్ఙ్ తోరిసాత్ ండె, “నీను నా ఎదు
ముణుకుఙ్ ఊర్ జినఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసిత్ఙయాకెఙ్ విజునాను నిఙి
సీన”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు వనిన్ వెట, సయ్ తానా, నా బాణిఙ్ 
సొన్ అ, “నీ పబు ఆతి దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃసి, వనిన్ఙె సేవ
కిదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

11అయావలె సయ్ తాను వనిన్ఙ్ డిఃసి సొహాన్ . దేవుణు దూతార్ 
వాజివనిన్ఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃతార్.

యేసు సువారసాటిసెత్ఙ్ మొదొలిస్నాన్
12యోహనుకయ్ దిమహాన్ ఇజివిహండెయేసుగలిలయదుమని

నజరేతు ఇని పటన్మ్ దు మర్ జి వాతాన్. 13 వెనుక యేసు నజరేతు
పటన్ం డిఃసి జెబులూను, నపాత్ లి పాంతమ్ కాఙ్ డగు, గలిలయ
సందారం పడఃకాదు మని కపెరన్హమ ఇని పటన్మ్ దు వాతండె
బతిక్తాన్. 14-16 “జెబూలూను పాంతమా, నపాత్ లి పాంతమా,
యోరాద్ న్ అతాహ పడక సమ్ దరం డగు మని యూదురు ఆఇకార్ 
బతిక్జిని గలిలయ పాంతమా, సీకటిదు బత్ కిజి మహికార్ గొపప్
జాయ్ సుడ్ఃతార్. సావు ఉండి నీడ లెకెండ్ మని దేసమ్ దు బత్ కిజి
మహి లోకుర్ ముసుక్ జాయ్ పుటాత్ ద్”✡. ఇజి దేవుణు ముఙాల
యెసయ పవక వెట వరిగ్తి మాటయా లెకెండ్ యేసు వాతిఙ్ పూరి
ఆతాద్. 17 అయా వలెహాన్ అసి యేసు, “దేవుణు ఏలుబడిః కిని
కాలం డగు ఆత మనాద్. అందెఙె మీ పాపమ్ కు ఒపుప్కొడిఃజి డిఃసి
సీదు”, ఇజిసాటిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్.
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ 

18యేసు గలిలయ సమ్ దరం ఒడుదాన్ నడిసి మహివలె, పేతురు
ఇజి కూకె ఆతిసీమోనుఙ్ ని, మరి వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయెఙ్ 

✡ 4:14-16 4:14-16యెసయ 9:1-2.
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సుడ్ఃతాన్. వారు జాలెరిఙు. వీరు రిఏర్ సమ్ దరమ్ దు వల
పొకిస్ మొయెఙ్ అసి మహార్ . 19 “నా వెట రదు. నా వెట వాదెఙ్ 
లోకురిఙ్ నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ నాను మిఙి తయార్ కినాలె”, ఇజి
యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 20 వారు వెటనె వరి వలేఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్
వెనుక సొహార్ . 21అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ యేసు జెబెదాయిమరిసి
ఆతి యాకోబుఙ్ ని, వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి యోహనుఙ్ సుడ్ఃతాన్.
వారు రిఎర్ వరి బుబబ్ ఆతి జెబెదాయి వెట డోణిదు వలెఙ్ నెగెణ్ కిజి
మహివలె యేసు వరిఙ్ కూకాన్. 22 వెటనె వారు వరి డోణిని వరి
బుబెబ్ఙ్ డిఃసాత్ రె వనిన్ వెనుక సొహార్ .
యేసు జబుబ్ది వరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.

23 యేసు గలిలయ దేసెం విజు బూలాజి యూదురు మీటిఙ్ 
కిజిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేసిప్సి, దేవుణు ఏలుబడిః కిని కాలం వందిఙ్ 
సువార సాటిసిమహాన్ . విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ ఇఙ్ 
మహివరిఙ్ నెగెండ్ కితాన్. 24యేసు పేరు సిరియ దేసమ్ దు విజు
సారితాద్. రకరకమ్ ది జబుదివరిఙ్ లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. నండో
నొపిదాన్ బాద ఆజి మహి వరిఙ్, దెయం అసిత్ వరిఙ్, మూర్ స జబు
మహి వరిఙ్, కికుక్కాలుక్ సాతివరిఙ్ వనిన్ డగు తతిఙ్ వాండు వరిఙ్ 
నెగెండ్ కితాత్ న్. 25 గలీలయ, దెకపొలి*,యెరూసలేము, యూదయ,
యొరాద్ ను అతాహిపడఃకదాన్ మందలోకుర్ వాజివనిన్ వెటసొహార్ .

5
గొరొన్ ముసుక్ కితిత్ బోద.

1యేసు మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉండి గొరొత్ ఎకాన్. అబె
బసిమహిఙ్, వనిన్ సిసూర్ వనిన్ డగు వాతార్. 2అయావలె వాండు
వరిఙ్ యా లెకెండ్ వెహిస్ బోదిసెత్ఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. 3 “దేవుణుదిఙ్ 
సెందితిలెకెండ్ బతిక్జి దనిన్లొఇ మాపు తకుదికాప్ ” ఇజి నెసి మఙి
మరి మండెఙ్ ఎయెర్ బా ఇజి కోరిజినరొ, దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు

* 4:25 4:25 దెకక్పొలి ఇహిఙపది పటన్మ్ కు ఇకెక్ఙ్ గలీలయసమ్ దరం అతాహపడక
మహె.
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మంజినె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, వారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు
మంజినార్. 4 ఏలు దుకమ్ దాన్ అడఃబాజి మనిన్కార్ దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరిఙ్ 
ఓదరిసాన్న్. 5 నిపాతి గుణం మనికార్ దేవుణు సీని దీవనంకు
మంజినికార్ ఆనారెల్ ఎందనిఙ్ ఇహిఙయా లోకం విజు వరి సొంతం
ఆనాద్.

6 దేవుణు వెహి వజ నీతినిజాయిదాన్ మండెఙ్ ఇజి నండో ఆస
మనికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙవరిమనుస్ నిండు ఆనిలెకెండ్ వరిఆసెఙ్ దేవుణుతీరిసాన్న్ లె.
7కనికారంతోరిసిన్కార్ దేవుణుసీనిదీవనమ్ కుమంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు వరి ముసుక్ కనికారం తోరిసాన్న్ లె. 8 నెగిగ్
మనుస్ మనికార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణుదిఙ్ సూణార్ లె.

9లోకుర్ సమాదనమ్ దాన్ మండెఙ్ ఇజి పణి కినికార్ దేవుణు సీని
దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు దేవుణు
కొడొఃర్ ఇజి కూకె ఆనార్ లె. 10 దేవుణు వెహి వజ నాయం వందిఙ్ 
మలెల్ఙఙ్ ఓరిసిన్కార్ దేవుణు సీని దీవనమ్ కు మంజినికార్ ఆనార్ లె,
ఎందనిఙ్ ఇహిఙవారు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినార్ లె.

11నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ లోకుర్ మీ ముసుక్ నిందెఙ్ 
మోపిస్ మిఙి మలెల్ఙ్ కిజి, మరి మీ ముసుక్ అబదద్మాతి సెఇ
మాటెఙ్ విజువెహిన్ వెలెమీరు దేవుణు సీని దీవనమ్ కుమంజినికార్ .
12 అయావలె నండొ సర్ ద ఆజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
పరలోకామ్ దు* మిఙి నండొ పలం దొహ్ కాన్ద్ లె. మీ ముందాల
బతిక్జి మహి దేవుణు పవకరుఙ వెటబా వారు యాలెకెండ్ మలెల్ఙ్ 
కితార్.

సోరు -జాయ్ 

* 5:12 5:12 దేవుణుమంజినిమబాడిడ్
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13మీరు యా లోకమ్ దు సోరు ననికిదెర్. గాని, సోరుదిఙ్ † రుసి
సొహిఙ,ఎలాగదనిఙ్ రుసిమర్ జితపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? అకవెలిల్ విసీర్ జి
లోకుర్ మటెత్ఙ్ నె ఆఎండ మరి ఇని పణిదిఙ్ బా రఇక. 14మీరుయా
లోకమ్ దు మనివరిఙ్ జాయ్ ననికిదెర్. గొరొన్ ముసుక్ మని పటన్ం
డాఙ్ జిమండెఙ్ అట్ ఏద్. 15ఎయెర్ బాఉండిదీవ కసిసితూముదాన్ 
ముసి ఇడ్ ఎర్. గాని ఇండొణివరిఙ్ విజేరిఙ్ జాయ్ సినివజ దీవ
కంతూదునె ఇడాన్ర్.

16 అయాలెకెండ్ నె, మీ బతుక్ విజేరిఙ్ జాయి సీనివజ మండెఙ్.
నసిత్వలెమీరు కిని నెగిగ్ పణిఙ సుడ్ఃజిలోకుర్ విజెరె దేవుణుమంజిని
బాడిఃదు మనిమీబుబాతి దేవుణుదిఙ్ పొగి డిఃనార్.

దేవుణు సితి రూలుఙ వందిఙ్ 
17దేవుణు సితి రూలుఙ్ గాని, దేవుణు పవకరు వెహిమాటెఙ్ గాని

డెయ్ జి పొకెఙ్ నాను వాత మనన్ ఇజి మీరు ఒడ్ బిమాట్. వనకాఙ్ 
డెయ్ జిపొకెఙ్ ఇజి సిలెల్ద్ , గాని అయాలెకెండ్ నె పూరి కిదెఙ్ నె నాను
వాత మనన్. 18 ఏలుహన్ అసి బూమి ఆగాసం సిలెల్ండ ఆతిఙ్ బా
దేవుణు మాటదు మని ఉండి ఇజిరి అకస్రం గాని, సునన్ గాని, రాసిత్
మని లెకెండ్ పూరిఆఏండసొన్ ఉ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

19 ఎయెన్ బా దేవుణు మాటదు మని ఇజిరి ఆగెన్ఙ్ లోఇ ఉండి
దనిఙ్ లొఙిజి మన్ ఏండ, అయాలెకెండ్ లొఙిఏండ మండెఙ్ ఇజి
లోకురిఙ్ నెసిప్సిత్ఙ వనిన్ఙ్, దేవుణు ఏలుబడిః కినివరి లోఇ లావ్ 
ఇజిరికాన్ లెకెండ్ వాండుఇడాన్న్ లె. గానిఎయెర్ బాదేవుణుమాటదు
రాసిత్మని లెకెండ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సి అయాలెకెండ్ నె కిజి మహిఙ
దేవుణు ఏలుబడిః కినివరిలొఇవారు గొపప్ పెరికార్ ఆనాన్ లె.

20 మీరు కిని పణిఙ్, పరిసయ్ రుఙుని యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కార్ కిని పణిఙముసుక్, దేవుణు ముందాల ఒదె సరి ఆతికెఙ్ 

† 5:13 5:13 యేసుపబు కాలమ్ దు ఏలు దొహ్ కిన్ లెకెండ్ మనిన్ సోరు సిలెల్తాద్ .
అయావెలె సోరువెట తెలల్ని ఇసక్బా కూడిత మహె తడి కితిత్ఙ సోరు విజు కరిగిజి సొనాద్ ,
ఇసక్మిగిలినాద్ . అయావెలెలోకుర్ సోరు రుసి సిలిల్క ఇజి వెహిస్మహార్ .
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ఇహిఙనె, మీరు దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మంజినిదెర్ లె ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న.
సపిన్క ఆఏద్ 

21“లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ ”✡ఎయెన్ బాఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపిత్ఙ,వనిన్ఙ్ 
తప్ ఏండ తీరుప్ వానాద్ లె ఇజి ముందాహన్ అసి వెహి మని మాట
మీరు వెహిమనిదెర్ గదె? 22 గాని ఏలు నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ ఎయెన్ బా, మరి ఒరెన్ వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆతిఙ వనిన్ఙ్ 
తీరుప్ వానాద్. ఎయెన్ బా మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “పణిదిఙ్ రెఇకి”,
ఇజి వెహిఙ వాండు సన్ హది సఙం ఎదు దనిన్ వందిఙ్ సమాదనం
వెహెఙ్ వలె. ఎయెన్ బామరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ “బుదిద్ సిలికి”, ఇజివెహిఙ,
వాండు ఎలాకాలం సిసు కసిమంజినిబాడిఃదు అరన్ మంజినాన్.

23-24 నీను దేవుణుదిఙ్ సంద సురిన్ మాలి పీటాదు సంద సిదెఙ్ 
సొనివెలె, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ ముసుక్ ఇనికాదొ కోపం మనాద్ ఇజి
అబె నిఙి ఎతు వాతిఙ, సంద సీదెఙ్ తతి వనాక్ఙ్ అబె ఇడ్ఃజి వెటనె
సంద సురిన్మాలిపీట డిఃసి సొనిస్, ముందాల నీను వనివెట రాజినం
ఆఅ. వెనుక మర్ జి వాజి దేవుణుదిఙ్ సంద సురిజ్ సిఅ. 25నిఙి కోరుట్
కిదెఙ్ అకు మని వనిన్ వెట బేగి రాజినం ఆఅ. టయంమనివెలనె ఆక
కిఅ. సిలిఙవాండు నిఙి తీరుప్ కిని వరిఙ్ ఒపజెపాన్న్. తీరుప్ కినికార్ 
నిఙి జెలిదు ఇడ్ దెఙ్ అతికారిఙ్ ఒపజెపాన్ర్. వాండు నిఙి జెలిదు
ఇడాన్న్. 26ఉండి పయస్బా సిలెల్ండ అపుమనిక విజు సీనిదాక నీను
వెలిల్ వాదెఙ్ అట్ ఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.

27 “రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ ”ఇజివెహిమనికమీరువెహిమనిదెర్ 
గదె. 28గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బామనుస్దు
సెఇ ఆసదాన్ ఉండి అయ్ లి కొడొఃదిఙ్ బేసిత్ఙ వాండు అయావలెనె
దనివెట వనిన్ మనుస్దు పాపం కితికాన్ ఆజినాన్. 29 నీ ఉణెర్ 
కణక నిఙి తపు కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. నీనె ఎలల్ కాలం
సిసు మంజిని బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, మీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండి

✡ 5:21 5:21 నిరగ్మ 20:13.
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ముక సొహిఙ అకాక్దె నెగెద్. 30మరి నీ ఉణెర్ కియు నిఙి తపు
కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. నీనె ఎలాకాలం సిసు మంజిని
బాడిఃదు సొనిస్ అర్ ఎండ, నీ ఒడొఃల్ దాన్ ఉండిముకసొనికదె నెగెద్.
31 ఎయెన్ బా వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీదెఙ్ ఇహిఙ ఇబెబ్ణిఙ్ అసి నీను
నా ఆలిస్ ఆఎద్  ఇజి దనిఙ్ ఉండి విడిఃఆకు రాసి సీదెఙ్ ఇజి వెహిక
మీరు వెహి మనిదెర్ గదె? 32 గాని నాను మీ వెట వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ, రంకు బూలాఇదనిఙ్ మాసి డిఃసిత్ సితిఙ, వాండు దనిఙ్ రంకు
బాలాదెఙ్ కిబిసిన్కాన్ ఆజినాన్. మరి ఎయెన్ బా దనిఙ్ పెండ్ఃలి కితిఙ
వాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్.

పమాణమ్ కాఙ్ వందిఙ్ 
33 మరి ఇనిక ఇహిఙ, “ ‘నీను కితి ఒటుట్ పొకిక అయాలెకెండ్ 

కిఏండ తపెత్ఙ్ ఆఎద్, దేవుణు ముందాల కితి ఒటుట్ దిఙ్ అయావజనె
కిదెఙ్ ’ఇజివెహికముందాహన్ అసిమీరువెహిమనిదెర్ గదె. 34నాను
మీవెటవెహిన్క ఇనిక ఇహిఙఇనిదనిఙ్ బాపమాణంకిమాట్. ఆకాసం
తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు బసిని సింహాసనం. 35 సిలిఙ
బూమి తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్, అక దేవుణు వనిన్ కాలుక్ ఇడిన్ పీట.
మరి యెరూసలేం తోడుః ఇజి వెహ్ మాట్ , రాజు ఆతి దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి పటన్ం. 36 నీ బుర తోడుః ఇజిబా వెహ్ మ, ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
నీ బురది కొపువెంటి ఉండిబా తెలాఙ్ గాని కరిఙ్ గాని కిదెఙ్ నీను
అట్ ఇ. 37మీమాటెఙ్ ‘ఒఒఇహిఙఒఒ’,ఇజిమండెఙ్. ‘ఆఎద్ ఇహిఙ
ఆఎద్’,ఇజినెమండెఙ్. వనకాఙ్ మిసిత్కెఙ్ సెఇవనిన్బాణిఙ్ వానికెఙ్”.

కణకాదిఙ్ బదులు కణక.
38 “ ‘కణకాదిఙ్ బదులు కణక, పలుదిఙ్ బదులు పలు’

ఇజి దేవుణు మోసేఙ్ సితిత్ మనిన్ రూలుదు వెహి మహిక మీరు
వెహిమనిదెర్ గదె? 39నాను మిఙి వెహిస్న, సెఇ పణిఙ్ కిని వరిఙ్ 
అడుడ్ కిమ. మరినీనువనిన్ముసుక్కోపమాజివాండునిఙి కితిత్దనిన్ఙ్ 
మర్ జి కిదెఙ్ ఆఏద్ . ఎయెన్ బాఉణెర్ లెపాదు డెఃయిఙ, డేబ లెపబా
వనిన్ఙ్ తోరిస్ అ. 40 ఎయెన్ బా నిఙి కోర్ టు కిజి నీ సొక లాగ్ దెఙ్ 
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సుడ్ఃతిఙ, నీ కండువాబా వనిన్ఙ్ సీజి మన్ అ. 41మరి, ఒరెన్ రోమ
సయ్ నమ్ దికాన్ వనిన్ ఒసుత్ ఙ్ పిండిజి వనిన్ వెట ‘ఉండి మయిలు
దూరం రఅ’ ఇజి నిఙి బలవంతం కితిఙ వనిన్వెట రుండి మయిలుఙ్ 
దూరం ఇడిడ్ సొన్ అ. 42 నిఙి లొసిన్వనిన్ఙ్ సిఅ, మరి నిఙి అపు
లొసిన్వరిబాణిఙ్ మొకొంమహ్ మ”.
నీపగగ్తి వరిఙ్ పేమిస్ అ.

43 “ ‘నీ పడకాతి వనిన్ఙ్  పేమిస్ అ, పగాతి వరిఙ్ ఇసట్ం ఆఏండ
మన్ అ.ముసుక్ కోపమ్ దాన్ మన్ అ’, ఇజి వెహిమహిక మీరు
వెహిమనిదెర్ గదె? 44 గాని నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ,
మీ పగగ్తి వరిఙ్ పేమిసుత్ , మిఙి హిమ్ స కిజిని వరి వందిఙ్ పారద్నం
కిదు. 45అహిఙమీరు పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుది
నిజమాతి కొడొఃర్ ఇజి తోరె ఆనిదెర్ లె. దేవుణు సెఇవరి ముసుక్బా
నెగిగ్వరి ముసుక్బా వనిన్ పొదు జాయ్ సిబిసినాన్. నాయంమని వరి
ముసుక్బా నాయం సిలివరి ముసుక్బా పిరు పోకిస్నాన్. 46 మిఙి
పేమిసిన్వరిఙె మీరు పేమిసిత్ఙ దేవుణు మిఙి పలం సీనాన్ ఇజి మీరు
ఒడిఃబిజినిదెరా? పను పెర్ నికార్ బా ఆహె కిజినార్ గదె? 47మీరు
మీ కూల వరిఙెమీరుమాడిఃసినిదెర్ ఇహిఙమీరు ఆఇకార్ కినిదనిఙ్ 
ఇంక మిసిత్క ఇనిక కిజినిదెర్ ? యూదురు ఆఇకార్ బా అయాలెకెండ్ 
కిజినార్ గదె? 48పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాతి దేవుణు ఇని కలిత్
సిలికాన్. అందెఙెమీరుబాఅయాలెకెండ్ నెమండు.”

6
జాగరమండు

1మీరు కినినెగిగ్ పణిఙ్ లోకుర్ సుడ్ఃదెఙ్ ఇజివరిముందాలకిఏండ
జాగర మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు మని
బుబాబ్తి దేవుణు బాణిఙ్ మిఙి ఇని పలంబా దొహ్క్ ఏద్. 2అందెఙె
అవ్ సరం మని వరిఙ్ ఇనికబా సితిఙ, వేసం కినికార్ కిని లెకెండ్ అక
విజేరిఙ్ తెలిని లెకెండ్ జోడుఃబాంక ఊక్ పిసి డేలిస్ వెహామ్ట్. విజెరి
ముందాల మఙి గొపప్ పేరు వాదెఙ్ ఇని ఆసదాన్ వారు యూదురు
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మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్,మరి సర్ దు ఆహె కిబిసాన్ర్ . వరిఙ్ అయావలెనె
పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 3గాని
నీను అవ్ సరమ్ దుమనివరిఙ్ సాయం కినివెలె,నీఉణెర్ కియు కినిక
నీ డేబ కియు నెసెత్ఙ్ ఆఎద్. 4అహిఙనీను సితిక ఎయెర్ బానెస్ ఏండ
మంజినాద్. అయావలె ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ నీను కితిక సుడ్ఃజిని నీ
బుబాబ్తి దేవుణు నిఙి పలం సీనాన్ లె. 5మీరుపారద్నం కినివెలె వేసం
కిని వరి లెకెండ్ మన్ మాట్. లోకుర్ విజేరె సూణి లెకెండ్ యూదురు
మీటిఙ్ కినిఇలాక్ఙ్,మరిసరుద్ నిలిస్పారద్నం కిదెఙ్ వరిఙ్ ఇసట్ం. వరిఙ్ 
పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 6గాని
నీనుపారద్నం కినివెలె. నీను గదిదుసొనిస్ సేహల్ కెహిస్, ఎయెర్ బాతొఇ
నీ బుబాబ్తి దేవుణు వెట పారద్నం కిఅ. అహిఙ ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ
నీను కితిక సుడ్ఃజిని ఎయెరిఙ్ బాతోరె ఆఇ నీ బుబాతి దేవుణు నిఙి
పలం సీనాన్. 7మరి మీరు పారద్నం కినివెలె యూదురు ఆఇ వరి
లెకెండ్ పణిదిఙ్ రెఇమాటెఙ్ వెహామ్ట్. అయాలెకెండ్ లావ్ వర్ గితిఙానె
దేవుణు వినాన్ ఇజివారు ఒడ్ఃబిజినార్. 8మీరు వరిలెకెండ్ మండెఙ్ 
ఆఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙమిఙిఅవ్ సరం ఆతిక ఇనిక ఇజిమీరులొసిన్
ముందాలెన్మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్.

9 “అందెఙె మీరు యా లెకెండ్ పారద్నం కిదెఙ్. ‘పరలోకామ్ దు
మని మా బుబాబ్తి దేవుణు, లోకుర్ విజెరె నీ పేరు గొపప్ నెగిగ్క
ఇజి గవ్ రం సిపిర్. 10 నీ ఏలుబడిః లోకుర్ విజెరి ముసుక్ మనీద్ .
పరలోకామ్ దు నిఙి ఇసట్మాతికెఙ్ జర్ గినిలెకెండ్ నెబూమిముసుక్బా
జరిగ్పిద్. 11 రోజురోజుదిఙ్  మఙి కావాలిసిత్ తిండి అయ రోజు మఙి
సీజిమన్ అ. 12వేరెదికార్ మావెట కితి తపుఙ్ మాపువరిఙ్ సెమిసిత్
లెకెండ్ నె,మాపుకితితపుఙ్ మఙిబాసెమిస్ అ. 13పాపం కిబిసిన్ సెఇ
ఆసెఙ్ మాలొఇ రెఏండ, సయానుబాణిఙ్ మఙితపిస్ అ’.

14లోకుర్ మిఙి కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిసిత్ఙ, పరలోకామ్ దు
మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుబా మీరు కిని తపుఙ్ మిఙి సెమిసాన్న్.
15గాని, మీరు లోకుర్ మీ వెట కిని తపుఙ్ మీరు వరిఙ్ సెమిస్ ఎండ
మహిఙ, పరలోకామ్ దు మనిన్ మీ బుబాబ్తి దేవుణుబా మీరు కిని
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తపుఙ్ మిఙిసెమిస్ ఏన్.”

ఉపాస్ 
16 “మీరు ఉపాస్ కినివలె, వేసం కిని వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్.

‘మాప్ ఉపాస్ మంజినాప్ ’ ఇజి విజేరె నెసెత్ఙ్ ఇజివారుమొకొం నీరస్ం
కిజి మంజినార్. అయావలెనె వరిఙ్ పూరి పలం దొహ్ క మనాద్ ఇజి
నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 17-18గానిమీరు ఉపాస్ కినివెలె బురాదు
నూనెరాసెఆజిమొకొంఊర్ పాజిమండు. అహిఙమీరు ఉపాస్ కనిక
లోకుర్ ఎయెర్ బానెస్ ఎర్. గానిఎయెర్ బాతొఇమీబుబాబ్తి దేవుణు
ఒరేండె నెసాన్న్. ఎయెర్ బా నెస్ ఎండ మీరు కినిక సుడ్ఃజిని మీ
బుబాతి దేవుణుమిఙి పలం సీనాన్.”

సమ్ సారం
19 డొఙారి డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అకుక్ మని, మరి సెదని కరి తిండెఙ్ 

అకుమనియా బూమి ముసుక్ మీ వందిఙ్ సమ్ సారం గణస్ మాట్.
20 గాని డొఙారిఙు డుఃగ్ జి ఒతెఙ్ అట్ ఇ, మరి సెద గాని కరి గాని
పాడ్ః కిదెఙ్ అట్ ఇ దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమీ వందిఙ్ సమ్ సారం
గణసుత్ . 21 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నీ సమ్ సారం ఎంబె మనాదొ అబెనె నీ
మనుస్బా మంజినాద్. 22 కణక ఒడొఃల్ దిఙ్ దీవ లెకెండ్ నె మనాద్.
నీ కణక నెగిగ్క ఇహిఙ నీ ఒడొఃల్ దిఙ్ విజు నెగిగ్కెఙ్ తసి మంజినాద్.
23నీ సెఇ ఉదెసమ్ దాన్ నీ కణుకెఙాణిఙ్ సుడిఃజి మహిఙ, నీ మనుస్
 విజు సీకటి మంజినాద్. నీ ఓడొల్ విజుబా సీకటి ఆజి మంజినాద్ .
నిఙి మనాద్ ఇజినీను ఒడ్ఃబిజిని జాయ్ సీకటి ఆతిఙ, అయ సీకటి
ఎసోనోసీకటి. 24ఎయెన్ బారిఎర్  ఎజుమానిరు వందిఙ్  ఉండెలెకెండ్ 
పణి కిదెఙ్ అట్ ఎన్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పేమిసి మరి ఒరెన్ ముసుక్
ఇసట్ం సిలెల్ండ మంజినాన్. సిలిల్ఙ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ లొఙిజి నమమ్కమాతి
వనిలెకెండ్ మంజినాన్. మహివనిన్ ముసుక్ సెఇ మాటెఙ్ వరిగ్జి
మంజినాన్ . అయలెకెండ్ నె దేవుణుదిఙ్ ని డబుబ్దిఙ్ ఉండె లెకెండ్ 
పేమిసెత్ఙ్ మీరు అట్ ఇదెర్.

విసారిస్ మాట్ 
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25 అందెఙె నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, ఇనిక తినాపెల్,
ఇనిక ఉణాపెల్ ఇజి మీ బతుక్ వందిఙ్ విసారం ఆమాట్. మరి మా
ఒడొఃల్ వందిఙ్ ఇనిక పొర్ పానాపెల్ ఇజి ఒడిఃబిమాట్. మీ పాణం
తిండిదిఙ్ మిసిత్క ఆఎదా? మీ ఒడొఃల్ సొకక్ పాతెఙ మిసిత్క ఆఎదా?
26 ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని పొటిఙ సుడ్ఃదు. అవి విత్ ఉ, కొయ్ ఉ,
ఒసి కొటుదు వాక్ ఉ గాని పరలోకామ్ దు మని మీ బుబాబ్తి దేవుణు
వనకాఙ్ పోస కిజినాన్. మీరు వనాక్ మిసిత్ విలువ మనికిదెర్ 
ఆఇదెరా? 27మీ లోఇ ఎయెన్ బా విసారిస వనిన్ బతుక్దిఙ్ ఉండి
గంట కుడుఃపెత్ఙ్ అట్ నాండా?

28మరి ఎందనిఙ్ సొకెఙ వందిఙ్ మీరు విసారిసినిదెర్ ? మడిఃఙ
మనిపూఙు సుడ్ఃదు, అవి కసట్బాడ్ ఉ, సొక కిదెఙ్ నూలుఙ్ తయార్ 
కిఉ. 29 అహిఙ్ బా విజు ఆసిత్ కలిగితి మనిన్ సొలొమోను రాజు
యా ఉండి పూఙు లకెండ్ సోకు మనిన్ ఉండి సొకక్ తొడిఃగిఏతాన్ ,
ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న. 30 నేడు మంజి విగెహిఙ్ సిసుద్ సురె
ఆని మడిఃఙ మనియా గడిదిఙ్ దేవుణుయా లెకెండ్ సోకు సితాత్ న్.
అహిఙ, ఇజిరి నమకం మనికిదెరా మరి ఒదె నగెండ్ మిఙి సొకెఙ్ 
తొడిఃగిస్ ఎతాండా? 31 అందెఙె మీరు, “ఇనిక తినాప్ లె, మరి
ఇనిక ఉణాప్ లె, సిలిఙ ఇనిక పొరాప్నాప్ లె”, ఇజి ఒడిఃబిజి బాద
ఆమాట్. 32ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకార్ నె విన్ క వందిఙ్ 
రెబాజినార్ . యాకెఙ్ విజు మిఙి అవ్ సరం ఇజి పరలోకామ్ దు మని
మీ బుబాబ్తి దేవుణు నెసినాన్. 33గాని విజు దనిఙ్ ఇంక దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ ని మరి వనిన్ ఎదు మీరు నీతినిజయిదాన్ 
మండెఙ్ ఇజి ఆస ఆజి మండు. నసిత్వలె మిఙి కావాలిసిత్కెఙ్ విజు
మిఙి దొహ్ కెన్. 34 విగెహిఙ్ వందిఙ్ విసారిసామ్ట్. విగెహిఙ్ జరిగ్ని
వనాక్వందిఙ్ విగెహిఙ్ విసారిసుత్ . ఎమేణిరోజుదిఙ్ తగితికసట్ంఅయ
రోజుదుమంజినె.

7
తీరుప్ కిమాట్ 
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1 “మహి వరి ముసుక్ తీరుప్ కిమాట్. అహిఙ దేవుణు మిఙిబా
తీరుప్ కినాన్ లె. 2 మీరు మహివరిఙ్ ఎలాగ తీరుప్ కినిదెరొ
అయలెకెండ్ నె దేవుణుమిఙిబాతీరుప్ వానాద్ లె. మీరు ఇని కొలత్దానె
దేవుణు మిఙిబా తీరుప్ సీనానెల్. 3 నీ కణకాదు ఉండి తూలం ననిక
మహివలె, దనిఙ్ సుడ్ ఏండ, నీను, నీ తంబెరి కణకాదు మని ఇజిరి
కసరాదిఙ్ ఎందనిఙ్ బేసిని? 4 ‘నీ కణకాదు తూలం ననిక మనివెలె
అకలాగ్ ఎండ, నీ తంబెరి కణకాదుమని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నానులాగిజ్
విసీరన్’ ఇజి నీను ఎలాగ వెహిస్ని? 5 వేసం కినికిదెరా, ముందాల నీ
కణకాదు మని తూలం ననిక లాగ్ అ. అయావలె నీ తంబెరి కణకాదు
మని ఇజిరి కసరాదిఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃజి లాగ్ దెఙ్ అటిన్. 6దేవుణుదిఙ్ 
సెందితి సఙతిఙ్ అకెక్ఙ్ ఇసట్ం కిఇ వరిఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃమట్.
అయలెకెండ్ కితిఙ,వారుతిండిసీనివరిఙ్ కటిన్ సెఇనుకుడిఙ్ లెకెండ్ 
వారు కొపం ఆజి మర్ జి మీ ముసుక్ వాజి అరాన్ర్. గొపప్ విలువ
మనికెఙ్ పండిఙ్ ముందాల ఇటిత్ఙ అకెక్ఙ్ వనాక్ఙ్ కాలాక్ణిఙ్ మటిన్
లెకెండ్ వారుబా కినార్ లె. 7మీరు ఇనిక లొసిన్దెరొ అక మిఙి దేవును
సీనాన్ . ఇనిక మీరు రెబాజినిదెరొ అక దేవుణు మిఙి సీనాన్ . కొతు
మీ వందిఙ్ దేవుణు సెహెల్ రే ఆనానెల్. 8లొసిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ దొహ్ కెన్,
రెబానివనిన్ఙ్ తోరె ఆజినాద్. కొతిత్ ని వనిన్వందిఙ్ సేహల్ రే ఆనాద్.
9మీమరిన్ మిఙి తిండి లొసిత్ఙ, మీరు ఎయిదెర్ బా వనిన్ఙ్ పణుకు
సీనిదెరా? 10మరివాండుమొయలొసిత్ఙ, సరాస్ సీనిదెరా? 11మీరు
సెఇకిదెర్ ఆతిఙ్ బామీకొడొఃరిఙ్ నెగిగ్ ఇనామ్ కునె సీదెఙ్ ఇజినెసిన్దెర్.
అహిఙపరలోకామ్ దుమనిమీబుబాబ్తిదేవుణు,వనిన్ఙ్ లొసిన్వరిఙ్ 
దినిఙ్ ఇంక మరి ఒదె నెగిగ్ ఇనామ్ కు సిఏండా? 12 అందెఙె విజు
సఙతిఙ లోఇ, మహికార్ మిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెరొ
అయలెకెండ్ నె మీరు వరిఙ్ కిదు. దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ ని
దేవుణు పవకరు వరిగ్తిమాటెఙఅరద్ంయాకాదె.”

ఒసార్ సరిని ఇహ క్ సరి
13 ఇహ క్ సరి గవ్ నిదాన్ సొండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ నాసనమ్ దు

సొని సరి ఒసార్ దిక. అయ గవునిబా ఒసార్ దిక. అయ సరుద్



మతత్యి 7:14 xx మతత్యి 7:26

సొనికార్ నండొండార్ మనార్. 14ఎలాకాలంమంజిని బతుక్ సీని సరి
ఇహ క్దికాదె, దని గవునిబా ఇహ క్దిక. అయ సరిదాన్ నడిఃనికార్ 
కొకొండారె.

మరాన్ ని దనిపటుక్
15 నెగిగ్కాప్ ఇజి నాటిసినికార్ గాని తపు నెసిప్సిన్ పవకరు వందిఙ్ 

జాగర్ తమండు. వారుపమాదమాతిమూర్ కతంమనికార్ నుకుడిఃఙ్
లెకెండ్ మనికార్. గాని వెలిల్హన్ గొరె లెకెండ్ పమాదం సిలికార్ ఇజి
తోరె ఆజినార్. 16వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్ లె. ఎయెర్ బా
సాపుక్తుపెఙాణిఙ్ దాసపటుక్ కొయ్ ఏర్. సాపుక్ మరెకాఙ్ బొడె
పటుక్ కొయ్ ఏర్. 17అయలెకెండ్ నె విజు నెగిగ్ మరెకాఙ్, నెగిగ్ పటుక్నె
అసెన్, మరి సెఇ మరాతు సెఇ పటుక్నె అసెన్. 18ఉండి నెగిగ్ మరాతు
సెఇ పటుక్ అస్ ఉ, మరి సెఇ మరాతు నెగిగ్ పటుక్ అస్ ఉ. 19 నెగిగ్
పటుక్అస్ ఇమరెక్ విజుకతిస్ సిసుద్ విసీరెఆనెలె. 20అయలెకెండ్ నె
వరి పణిఙాణిఙ్ మీరు వరిఙ్ నెసిన్దెర్. 21పబువా, పబువా ఇజి నఙి
కూకిన్కార్ విజెరె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మన్ ఏర్, గాని పరలోకామ్ దు
మని నా బుబెఙ్ ఇసట్మాతి వజ కినికాండె దేవుణు ఏలుబడిఃదు
మంజినాన్. 22 తీరుప్ తీరిసిని దినమ్ దు నండొండార్ నా డగు
వాజి, “పబువా, పబువా మాపు నీ పేరుదాన్ దేవుణు పవకరు వజ
వర్ గిఎతాపా? నీ పేరుదాన్ దెయమ్ కాఙ్ పెర్ ఏతాపా? నీ పేరుదాన్ 
నండొ బమామ్తి పణిఙ్ కిఎతాపా?”, ఇజి వెహన్ర్. 23 అయావలె,
“నాను మిఙి ఎసెఙ్ బా నెస్ ఎత. సెఇ పణిఙ్ కినికిదెరా, నా డగుహన్ 
సొండు ఇజి వరిఙ్ తినాఙ్ వెహన్.

బుదిద్ మనికాన్ నిబుదిద్ సిలికాన్ 
24అందెఙె,యానామాటెఙ్ వెంజిఅయావజ కినికాన్ ఎయెన్ బా,

సటు ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుది మనివనిన్ఙ్ పోలిత మనాన్.
25 పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలి వాజి అయ ఇలు
ముసుక్ డెఃతూద్ గాని అయ ఇలు పునాది సటు ముసుక్ మనిఙ్ 
అర్ ఎతాద్. 26 గాని యా నామాటెఙ్ వెంజి వనాక్ లెకెండ్ కిఇకార్ 
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ఎయెన్ బా ఇసక్ ముసుక్ వనిన్ ఇలు తొహి బుదిద్ సిలి వనిన్ఙ్ పోలిత
మనాన్. 27 పిరు వాతాద్. గడెడ్ఙ్ నిండిజి సొహె. గాలి వాజి అయ
ఇలు ముసుక్ డెఃయ్ తాద్. అయావలె అయ ఇలు నండొ జాటుదాన్ 
అడిఃగి అరాద్.” 28యేసుయామాటెఙ్ వెహి వీజితిఙ్ లోకుర్ విజెరె
వనిన్ బోదదిఙ్ బమమ్ ఆతార్. 29ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వాండు, యూదురి
రూలుఙ్ నెసిప్సిన్ వరి లెకెండ్ ఆఎండ, అతికారం మనివనిన్ లెకెండ్ నె
వాండు బోదిసాత్ న్.

8
1యేసు అయ గొరొన్ డిఃగ్ జి వాతివలె మంద లోకుర్ వనిన్ వెనుక

వాతార్. 2 కుసుట్ రోగం* మనికాన్ ఒరెన్ వాతండె వనిన్ ముందాల
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “పబువా, నాను నెగెణ్ ఆదెఙ్ ఇజి నిఙి మనుస్
మహిఙ, నఙి నెగెణ్ కిదెఙ్ అటిన్”, ఇజి వెహాన్ . 3 అందెఙె వాండు
కియు సాపిస్ వనిన్ఙ్ ముటాత్ ండె, “నఙి మనుస్ మనాద్, నీను నెగెణ్ 
ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ . వెటనె వనిన్ఙ్ మహి పెరి జబు డిఃసత్ సొహద్.
4 నసిత్వలె యేసు వనిన్వెట, “యాక ఎయెరిఙ్ బా ఇనికబా వెహ్ మ.
నీను తీనాఙ్ సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ పుజేరిఙ తోరిస్ అ. నీను నెగెణ్ ఆతి
దనిఙ్ వరిఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ మోసెముఙలెఆడసితివజ దేవుణుదిఙ్ 
సంత సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .
ఒరెన్ సదాతిపతిఆతివనిన్ నమకం

5-6 యేసు కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు వాతివెలె సదాతిపతి†
ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “పబువా,నాపణిమనిస్ ఒరెన్ కికు కాలుక్
సాని జబుదాన్ నండొబాద ఆజినా ఇండొ గూరమనాన్”, ఇజి వెహిస్
బతిమాలితాన్.

7 “నాను సొనిస్ వనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిన”, ఇజియేసు వెహాన్ . 8నసిత్వలె
అయసయ్ నమ్ ది అతికారిఈహ వెహాన్ , “పబువా, నీను నా ఇండొ

* 8:2 8:2 కుసుట్ రోగం ఇహిఙ పెరిజబుబ్ అయజబుబ్ వాతిఙ కికుక్ కాలుక్ మనిన్ డెఃసెక్ఙ్ 
తెవ్ జిసొనాదెలెజబుబ్మనిన్బాన్ ముటిత్ఙ నెస్ ఏద్ † 8:5-6 8:5-6 సదాతిపతి ఇహిఙ
రోమసయన్మ్ దుమనిన్ వందమణిసిర్ సయన్మ్ ది వరిఙ్ ఆతికారి.
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వాదెఙ్ నాను తగిన్క ఆఎ. గాని నీను ఉండిమాట వెహిఙ ఆనాద్,నా
పణిమనిస్ నెగెణ్ ఆనాన్. 9నీను అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ అటిన్ఇజినాను
నెసిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙనాముసుక్ అతికారంమనిన్కార్ మనార్ . నా
అడిగి సయ్ నమ్ దికార్ మనార్ . నాను ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘సొన్ అ’ ఇహిఙ
సొనాన్. మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ‘రఅ’ ఇహిఙ వానాన్. నాను నా పణి
మనిసిదిఙ్ ‘అయపణి కిఅ’ ఇహిఙవాండు ఆక కినాన్.”

10యేసుయామాటవెంజి బమమ్ ఆతాండె వనిన్ వెనుక వానివరిఙ్ 
సుడ్ఃజి, “వినిన్ఙ్ మనిన్ లెకెండ్ దేవుణు ముసుక్ నిసొ పెరి నమకం
మని ఎయెరిఙ్ బా ఇసాయేలు లోకుర్ నడిఃమి, నాను సుడ్ఃదెఙ్ సిలెల్
ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 11 నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ, దేవుణు కిని ఏలుబడిః వానివలె, తూర్ పుదాన్ పడఃమరదాన్ 
నండొ లోకుర్ వాజి అనిగొగొర్ ఆతి అబాహము, ఇసాస్కు, యాకోబు
ఇని వరివెట పరలోకామ్ దు విందుదు బసాన్ర్. 12 గాని దేవుణు
కిని ఏలుబడిఃదు తప్ ఎండ మంజినాప్ లె ఇజి ఒడ్ఃబిజిని వరిఙ్ 
వెలిల్ సీకటిదు విసీర్ నాన్. అబె లోకుర్ అడఃబాజి పలుక్ కొహ్ కిన్
మంజినార్.”

13 యేసు అయా సదాతిపతిఙ్ , “సొన్ అ, నీను నమిమ్తి వజనె
జరిగ్నాద్”, ఇజివెహాన్ . అయగడిఃయాదునె వనిన్ పణిమనిసినెగెండ్ 
ఆతాన్.

యేసు నండొలోకురిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
14వెనుక యేసు పేతురు ఇండొ వాతాన్. వనిన్ మీమ్ సి నోబుదాన్ 

గూరిమనిక సుడ్ఃతాన్ . 15 వాండు దని కియుదు ముటిత్ఙ్ సరి
దనిఙ్ మహి నోబు డిఃసత్ సొహద్. అది నిఙితాదె వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సాత్ ద్. 16పొదు ఆతివలె, దెయమ్ కు అసిత్ వరిఙ్ 
నండొండారిఙ్, లోకుర్ వనిన్ డగు తతార్. వాండు ఉండి మాటదానె
దెయమ్ కాఙ్ పెరాన్, మరి జబుది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ కితాన్.
17 “వాండు మా నీర్ సమ్ కు లాగితాన్ , మరి మా జబుఙ్ వాండు
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పిండితాన్”✡ ఇజి యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి
మాటెఙ్ పూరిఆదెఙ్ యాకజరిగ్తాద్.

యేసు వెటసొండెఙ్ ఇహిఙఇనిక కిదెఙ్ 
18 యేసు వనిన్ డగు మని మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃజి సమ్ దరం

అతాహ పడక సొండెఙ్ ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 19 నసిత్వలె,
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కాన్ ఒరెన్ వనిన్ డగు వాతండె, “బోద
కనికి, నీను ఎంబె సొహిఙ్ బా నీ వెట నానుబా వాన”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . 20నసిత్వలెయేసు, “నకెఙబొరోఙ్ మనె,ఆగాసమ్ దు ఎగిజిని
పొటిఙ గూడుకు మనె, గాని లోకు మరిసి ఆతి నఙి బుర డుటిస్
మండెఙ్ బా బాడిః సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 21 సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ 
వాతండె, “పబువా నాను ముందాల సొనిస్ నా బుబబ్ సాతి పిన్ గు
పెర్ జి పొకిస్ వాన”, ఇజి వెహాన్ . 22నసిత్వలెయేసు, “సాతికారె‡ వరి
సాతి వరిఙ్ పెర్ జిపోకిస్ర్ , నీను నావెట రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
యేసుతుపాన్ దిఙ్ ఆలెపిస్సినాన్ 

23 యేసుని వనిన్ సిసూర్ డోణి ఎకారె అబెబ్ణిఙ్ సోత సొహార్ .
24 వారు సొనిస్ మహిఙ్ యేసు డోణిదు నిద కిజి మహాన్ . వెటనె
అయసమ్ దరమ్ దుగాలితూపాన్ రేఙితాద్. ఉలెక్ఙ్ వాజిఅయడోణి
ముసుక్ అరె. 25 సిసూరు సొనిస్ వనిన్ఙ్ నికారె, “పబువా, సాన
సొనాపెల్, మఙి రకిస్స్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ నికార్. 26 అయావలె యేసు
వరిఙ్, “ఎందనిఙ్ మీరు నిసొ తకు నమకం మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ?”,
ఇజి వెహండె నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ అలెజి మన్ అ ఇహాన్ . ఆకెఙ్ 
పూరిపలక్ ఆతె. 27వారు బమమ్ ఆతారె, “వీండు ఎలాగమరికాండొ?
గాలినిఉలెక్ఙ్ బావనిన్ఙ్ లొఙిజిన”, ఇజి వరిగ్తార్.

దెయంఅసిత్ రిఎరిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
✡ 8:17 8:17యెసయ 53:4. ‡ 8:22 8:22 అయాలెకెండ్ వెహిన్వలె దేవుణువెట
ఇనిపొతుత్ సిలిల్ ఆతమ్దిఙ్ సెందితి సఙతిఙ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ . నిజంసాతివరి వందిఙ్ 
ఆఏద్ .యామాటెఙ్ దేవుణు ఏలుబడిః అడిగిమన్ ఇ వరి వందిఙ్ వెహిస్నాన్ .యామాటెఙ్ 
యాలెకెండ్ నె లూక 15:24,32,మరి ఎపెసు 2:1బాన్ బారాసత్ మనాద్ .
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28 యేసు సమ్ దరం అతహి పడక మని గదరెను ఇని నారు
అందితిఙ్, దెయంఅసిత్కార్ రిఎర్,యూదురు వరిసాతివరిఙ్ సమాది
కిని సాలమ్ కాణిఙ్ § సోతారె వనిన్ ఎదు వాతార్. వారు జంతు నని
మూర్ కతం మనికార్ కక ఎయెర్ బా అయ సరి సొన్ ఏర్. 29 “ఓ
దేవుణు మరిసి,మావెటమిఙి ఇని పణి? కాలం వానిముఙాలమఙి
బాద కిదెఙ్ ఇబెబ్ వాతిదా?”, ఇజి డేడిఃసాత్ ర్. 30 వరి ఎదు కండెక్ 
దూరమ్ దు పండిఙ్ మంద మెయ్ జి మహె. 31 అయ దెయమ్ కు
వనిన్ఙ్ “నీను మఙి ఉలిప్ని లెకెండ్ ఇహిఙ, అయపండిఙలొఇమఙి
పోక్ అ”, ఇజి బతిమాల్ తె.

32వాండు వనాక్ఙ్ “సొండు” ఇజి వెహిఙ్ అయ దయమ్ కు వరిఙ్ 
డిఃసెత్నె పండిఙ లొఇ సొహె. అయ మంద పండిఙ్ విజు గొరొన్ 
ముసుక్హాన్ ఉహ్ కిస్ సొహెనె సమ్ దరమ్ దు అరె సాతె. 33 పండిఙ్ 
మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ దివరిఙ్ జరిగ్తికెఙ్ విజు వెహార్ .
దెయం అసిత్ మహివరిఙ్ జరిగ్తికబా వెహార్ . 34 నసిత్వలె అయ
పటన్మ్ దికార్ విజేరె సోసి యేసుఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ వనిన్ ఎదు వాతార్.
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,వరినారు డిఃసిసొన్ అఇజివనిన్ఙ్ బతిమాల్ తార్.

9
యేసు కికుక్కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1యేసు డోణి ఎకాండె సెరు డాటిస్ కపెరన్హము ఇని వనిన్ సొంత
పటన్మ్ దు వాతాన్. 2 అయావలె సెగొండార్ కికు కాలుక్ అరిస్
మంసమ్ దు గూర్ జిమహిఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. దేవుణు
ముసుక్ వరి నమకం యేసు సుడ్ఃతాండె, “మరిన్, దయ్ రమ్ దాన్ 
మన్ అ, నీ పాపమ్ కు సెమిసత్ మన”, ఇజి కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ 
వెహాన్ . 3 యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ సెగొండార్ “వీండు
దేవుణుదిఙ్ దూసిసాన్న్”, ఇజి వరి లొఇ వారె వరిగ్తార్. 4 యేసు
వరి మనుస్దు మనికెఙ్ నెసాత్ ండె ఈహ వెహాన్ “మీరు ఎందనిఙ్ మీ

§ 8:28 8:28యేసుపబు కాలమ్ దు సుటుట్ బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతి
వరిఙ్ సమాది కిజి మహార్ . పీనుగు సాలమ్ లొఇ ఇడిజ్ పణుకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసి
మహార్ .
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మనుస్దు సెఇకెఙ్ ఒడ్ఃజినిదెర్ ?”. 5 “నీ పాపమ్ కు సెమిసత్మన ఇజి
వెహ్ నిక సులునా? నీను నిఙ్ జి నడిఅ ఇజి వెహ్ సినిక సులునా?”.
6 “లోకు మరిసి ఆతి నఙి బూమి ముసుక్ పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ 
అతికారంమనాద్ ఇజిమీరునెసెత్ఙ్ వెలె.” వెనుక కికుకాలుక్అరివనిన్
వెట, “నిఙ్ అ నీ మన్ సం అసి ఇండొ సొన్ అ”, ఇజి యేసు వెహాన్ .
7 వాండు నిఙితండె ఇండొ సొహాన్ . 8 లోకుర్ విజేరె అక సుడ్ఃజి
బమమ్ ఆతార్. లోకురిఙ్ యా లెకెండ్ అతికారం సితి దేవుణుదిఙ్ 
పొగిడిఃతార్ .
యేసుమతాత్ యిఙ్ కూకిస్నాన్ 

9 యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ మహిఙ్, పనున్ పెర్ నికాన్ మతత్యి
ఇనికాన్ వనిన్బాడిఃదు బసత్ మహాన్ .యేసు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “నావెట
రఅ”, ఇజి వెహిఙ్,వాండు నిఙితాండయేసు వెటసొహాన్ . 10వెనుక
యేసుమతాత్ యిఇండొబోజనం కిదెఙ్ బసిత్ మహిఙ్,నండొండార్ పనున్
పెరిన్కార్ ని*పాపం కినికార్ ఇజి పరిసయెరు వహిన్కార్ వాతారె వనిన్
వెటని వనిన్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్. 11 పరిసయ్ రు అక
సుడ్ఃజి, “ఎందనిఙ్ మిఙి నేర్ పిసిన్కాన్ పనున్ పెర్ నివరి వెట, పాపం
కినివరి వెట బోజనం కిజినాన్”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతార్.
12యేసు అయమాట విహండె, “జబు మనివరిఙె డాకట్ర్ అవ్ సరం,
నెగెణ్ మని వరిఙ్ డాకట్ర్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ”, ఇజి వెహాన్ . 13 “మీరు
మహి వరిముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను కోరిజిన గాని కతిన్ 
పూజెఙనాను కోరిఏ✡, ఇజి దేవుణు వెహిమాటదిఅరద్ం ఇనికాదొ ఇజి
మీరుసొనిస్ నెసుత్ . పాపం కిని వరిఙ్ కూక్ కెఙెనానువాతమన, నెగెణ్ 
మనికాప్ ఇజి ఒడ్ఃబిని వరిఙ్ ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్ .
యెసుఙ్ ఉపాస్ వందిఙ్ వెన్ బాజినార్.

* 9:10 9:10 పనున్ పెరిన్వరిఙ్ యూదురు ఇసట్ం కిఏతార్ . యూదురు పనున్ పెరిన్వరిఙ్ 
తకుక్దికార్ మరి గొపప్ పాపం కినికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజిమహార్ . వారు రోమ పబుతవ్ం వందిఙ్
పనున్ పెరిజ్ మహార్ . అకక్యూదురి రులుదిఙ్ పడిఃఎండమహాద్ . వారు కిని పణిదాన్ వారు
ఆఇవరివెట కూడ్ఃజి మహిఙ్ వారు సుబబ్రం సిలిల్కార్ ఇజి వ రివందిఙ్ ఒడ్ఃబిజి మహార్ .
✡ 9:13 9:13హోసెయ 6:6.
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14 నసిత్వలె యోహను సిసూరు వనిన్ డగు వాజి, “మాపుని
పరిసయ్ రు డిఃస్ ఏండ ఉపాస్ మంజినాప్,గాని నీ సిసూర్ ఎందనిఙ్ 
ఉపాస్ మన్ ఏర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 15దనిఙ్ యేసు ఈహ వెహాన్ ,
“పెండిల్ దఙడాఃయెన్, పెండిల్ కూలెఙ వెటమని వెలెవారు దుకమ్ దాన్ 
మంజినారా? పెండిల్ దఙడాఃయెన్ వరిబాణిఙ్ కూకె ఆతి వెనుక వారు
ఉపాస్ మంజినార్.” 16 “ఎయెర్ బాపడాయ్ పాతదు కొతపాతముక
కుడుఃపిస్ గుత్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొతపాతముక కేట ఆజి కిజినికమరి
లావ్ ఆనాద్. 17 ఎయెర్ బా పడాఃయి తోలు సనిస్దు కొత దాకస్ కలుల్
వాక్ ఏర్. ఆహె కితిఙ కొత దాకస్ కలుల్ పులాఙ్ ఆనివెలె తోలు సంసి
పెడెల్ నాద్,దాకస్ కలుల్ వెలిల్ సోనాద్. మరిసంసిపాడానాద్. కొతదాకస్
కలుల్ కొత తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్. అయావలె రుండిబాపాడ్ః ఆఉ.”

సాతిఅయ్ లినిజబుమనిబోదిలి
18 యేసు యా మాటెఙ్ వరి వెట వెహిస్ మహివలె, యూదురి

మిటిఙ్ కిని ఇండొణి ఒరెన్ అతికారి వాతండె వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి, “నా గాలు యెలె సాతాద్. నీను వాజి నీ కియు దని ముసుక్
ఇడ్ఃఅ. అది బతిక్నాద్”, ఇజి వెహాన్ . 19యేసు నిఙితండె వనిన్ వెట
సొహాన్ . వనిన్ సిసూర్ బాసొహార్ .

20-21 నసిత్వలె పనెండు పంటెఙాణిఙ్ వెలిల్ ఆని జబుదాన్ బాద
ఆజిమహిఉండిబోదెలి, “యేసుతొడిఃగితిమనినీరిసొకక్దుముటిత్ఙ
సరినాను నెగెండ్ ఆన”, ఇజి దనిమనుస్దు ఒడ్ఃబితాదె వనిన్ వెనుక
వాతాదెవనిన్పాతసెంగుదుముటాత్ ద్. 22యేసువెనుకమర్ జిదనిఙ్ 
సుడ్ఃజి, “ఓ బయి దయ్ రమ్ దాన్ మన్ అ. నీను నా ముసుక్ ఇటిత్
మని నమకమ్ నె నిఙి నెగెణ్ కితమనాద్”, ఇజి వెహాన్ . అయావలెనె
అయ బోదెలి నెగెండ్ ఆతాద్. 23-24 నసిత్వలె యేసు అతికారి ఇండొ
వాతిఙ్, పిరుడిః ఊకిన్వరిఙ్ గగోల్ ఆని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ 
సొండు, యా ఇజిరి బయి నిద కిజినాద్ గాని సాఏద్”, ఇజి వెహాన్ .
వారు వనిన్ఙ్ వెకిసి సికార్. 25అబె నిండితి మహి లోకురిఙ్ విజేరిఙ్ 
వెలిల్ పోకి వెనుక, యేసు ఇండొ డుఃగితాండె అయ్ లి కీదు అసిత్ఙ్ అది
నిఙితాద్. 26యాకబురు అయపాంతం విజుసారితాద్.
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యేసు గుడిడ్దివరిఙ్ ని గులల్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్.
27యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ మహివలె రిఎర్ గుడిడ్ ఃవారు వనిన్ వెనుక

వాతారె, “ఓ దావీదు మరిసి, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ ఆ”, ఇజి
డేలిస్వెహార్ . 28యేసుఇండొడుఃగితివెనుకవారువనిన్డగువాతార్.
వాండు వరిఙ్ ఈహ వెన్ బాతాన్. “ ‘యాక కిదెఙ్ నాను అటన్’, ఇజి
మీరు నమిజినిదెరా?”, “పబువా మాప్ నమిమ్జినాప్”, ఇజి వారు
వెహార్ .

29-30 నసిత్వలె యేసు వరి కణకెఙ ముటిస్ ఈహ వెహాన్ . “మిరు
నమిమ్తివజనె యాక మిఙి జరిగ్పిద్”, ఇజి వెహి వెటనె వరి కణుకు
బేసాత్ ర్. “ఎయెర్ బాయాక నెసెత్ఙ్ ఆఎద్ ”, ఇజి యేసు వరిఙ్ గటిట్ఙ
వెహాన్ . 31 గాని వారు సొహరె అయ పాంతం విజు వనిన్ వందిఙ్ 
సాటాత్ ర్. 32యేసుని వనిన్ సిసూర్ అబెణిఙ్ సొనిస్మహిఙ్ దెయంఅసిత్
ఒరెన్ గులవనిన్ఙ్ వనిన్ డగుతతార్. 33యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిత్
వెటనెఅయగులల్ వాండువర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. అకసుడ్ఃజిలోకుర్ 
విజేరె బమమ్ ఆతారె, “ఎసెఙ్ బా ఇసాయేలు దేసమ్ దు యా లెకెండ్ 
ఇనికబా జర్ గిఏతాద్”, ఇజి వరిగ్తార్. 34 గాని పరిసయ్ రు ఈహ
వెహార్ , “దెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ సాయమ్ దానె వీండు దెయమ్ కాఙ్ 
పేర్ జినాన్”.

పణిమనిస్ర్ తకుక్
35యేసు విజు పటన్మ్ కాఙ్, విజు నాహక్ఙ్ బూలాజి యూదురు

మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ వరిఙ్ నేర్ పిసి, దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ 
సువార వెహిస్ విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్, బాదదాన్ మని వరిఙ్ 
నెగెండ్ కితాన్. 36యేసుమందలోకాఙ్ సుడ్ఃజి,వనిన్పాణంనొతాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు గవుడుఎన్ సిలెల్ండ సదితి గొరెఙ్ లెకెండ్,
ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నెస్ ఇ వరి లెకెండ్ మహార్ . 37-38 నసిత్వలె యేసు
వనిన్సిసురిఙ్ , “కొయ్ దెఙ్ మనిన్ పంటలెకెండ్ లోకుర్ నండొండార్ 
మనెన్. గాని కొయ్ నికార్ తకునె. అందెఙె వనిన్ పంట కొయ్ ని వందిఙ్ 
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పణికిని వరిఙ్ పోక్ అ ఇజి కోత యజుమానిఙ్ బతిమాల్ దు”, ఇజి
వెహాన్ .

10
యేసు పనెన్ండుమణిసిసిసురిఙ్ కూకిస్నాన్ 

1యేసువనిన్పనెండుమనిస్సిసూర్ ఙడగు కూకాండెదెయమ్ కాఙ్ 
పేర్ దెఙ్, మరి విజు రకమ్ ది జబుది వరిఙ్ ని బాదదాన్ మని వరిఙ్ 
నెగెండ్ కిదెఙ్ వరిఙ్ అతికారం సితాన్. 2 అయ పనెండు మనిస్
అపొసుత్ డురి పేరుకు ఇకెఙ్. మొదోహికాన్ సీమోను, (పేతురు ఇజి
వాండు కూకె ఆతాన్ ) వనిన్ తంబెర్ సి ఆతి అందెయ, జెబదయి
పొటాదికార్ యాకోబునియోహను, 3పిలిపుని బరొలొమాయి,తోమని
పనున్ పెరిజ్ మహికాన్ మతాయి, అలపయి పొటాదికాన్ యాకోబు,
తదాయి 4 యూదయ దేసం వందిఙ్ ఉసారాఆజిని సీమోను*,
యెసుఙ్ మోసెం కిజి ఒపజెపిన్కాన్ ఆతి ఇసక్రియోతుయూద.

5యేసు అయ పనెండు మనిస్ సిసూరిఙ్ పోకిన్వలె ఈహ వెహాన్ .
“యూదురు ఆఇవరి నడిఃమి మీరు సొనామ్ట్. సమరియదివరి
పటన్మ్ కాఙ్ బా సొనామ్ట్. 6 గాని మీరు ఇసాయేలుది మురుతి
గొరెఙెల్కెండ్ మనివరి నడిఃమి సొండు. 7 మీరు సొనిస్, ‘దేవుణు
ఏలుబడిః కినిక డగు ఆత మనాద్ ’ ఇజి సాటుత్ . 8 జబుదివరిఙ్ 
నెగెండ్ కిదు, సాతి వరిఙ్ నికు, పెరి కసట్మ్ ది వరిఙ్ నెగెణ్ కిదు,
దెయమ్ కాఙ్ పేరుద్ . యా పణిఙ్ కిదెఙ్ అతికారం సెడిడ్ఃనె మిఙి
దొహ్ క మనాద్. అందెఙె మీరు ఎయెర్ బాణిఙ్ బా ఇనికబా లొస్ ఎండ
ఇకెఙ్ సెడిఃనె కిదు. 9మీరు సొనివెలె బఙారం, రుపాయ్ గాని వెండి,
రుపాయ్ గాని రాగి రుపాయ్ గానిమీ సనిస్దు ఒమాట్. 10పయ్ నం
కినివెలె సనిస్ ఒమాట్. రుండి సొకెక్ఙ్, జోడుక్, డుడు ఇనికబా
ఒమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పణికినికాన్ వనిన్ఙ్ కావాసిత్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ 
తగిన్కాన్.

* 10:4 10:4 కనానియదికాన్ సీమోను - తెలుగు రోమది ఏలుబడిఃదాన్ యూదురు
దేసెమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఉసార్ దాన్ సుడిఃజిని యూదురు సఙం మనాద్ అయా
సఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను.
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11 మీరు ఎమేణి పటన్మ్ దు సొహిఙ్ బా అబె ఒరెన్ నెగిగ్వనిన్ఙ్ 
రెబాజి వనిన్ ఇండొనె అబెణిఙ్ సొని దాక మండు. 12మీరు అయ
ఇండొ డుఃగితిఙ సరి, ‘మిఙిసమాదనంమనిద్ ’ ఇజి వెహ . 13అయ
ఇండొణికార్ మిఙి డగు కిఇతిఙ, నసిత్వెలె మీరు వెహిన్లెకెండ్ వరిఙ్ 
దీవనమ్ కు మంజినె. వారు తగిఇకార్ ఇహిఙ అయాలెకెండ్ వరిఙ్ 
జరిగ్ఏద్ . 14మీరుఉండిపటన్మ్ దుగాని,ఉండిఇండొగానిఅందితిఙ,
వారు మిఙి డగు కిఏండ మరి మీ మాటెఙ్ డగు కిఏండ మహిఙ,
వరి ముసుక్ వారె దేవుణు బాణిఙ్ సికస్ అపెప్ ఆజినార్ ఇనిదనిన్ఙ్ 
గురు లెకెండ్ , మీరు అయ పటన్మ్ నో ఇలుల్ నో డిఃసి సొనివెలె మీ
పాదమ్ కాణిదులిల్ దూల్ పిస్సొండు. 15దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు
అయ పటన్మ్ దు మని వరిఙ్ ఒదెద్ లావ్ సికస్ సీనానెల్ ఇజి నాను మిఙి
నిజం వెహిస్న. సోదోమ గొమోర పటన్మ్ కాఙ్ మహివరిఙ్ సొనిస్ సికస్
మన్ ఏద్ . 16కార్ నుకుడిఃఙ నడిఃమి గొరెఙెల్కెండ్ నాను మిఙి లోకుర్ 
నడిఃమి పోకిస్న. అందెఙె మీరు సరాసుక్ లెకెండ్ బుది మనికిదెర్,
పావురపొటిఙ లెకెండ్ సెఇకెఙ్ ఇనికెఙ్ సిలికిదెర్ ఆజిమండు.

17లోకుర్ వందిఙ్ జాగర మండు. వారు మిఙి కోరుట్ దు ఒపజెపిస్,
మరియూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడ్ఙణిఙ్ డెఃయిస్నార్ లె.
18రాజురిఙముందాల,అదికారిఙముందాలనాముసుక్ నమకంఇటిత్
వందిఙ్ మఙి అసి తొహిస్ ఒనారెల్. వరి ముందాలని యూదురు ఆఇ
వరి ముందాల నా వందిఙ్ మీరు వరిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్. 19గాని
వారుమిఙితొహిస్ఒనివెలెఇనికవెహెఙ్,అకఎలాగవెహెఙ్ ఇజిమీరు
బెఙఆమాట్. అయావలెనెవరిగ్దెఙ్ సరిఆతిమాటెఙ్ మిఙిదొహ్ కెన్లె.
20 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ అయావలె వర్ గినిక మీరు ఆఇదెర్. మీ బుబబ్
ఆతి దేవుణు ఆతమ్మీలొఇహాన్  వర్ గినాన్ లె.

21 దాదిస్ తంబేరిఙ్, తంబెరి దాదిస్ఙ్, అపోసి మరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఒపజెపాన్ర్ లె. కొడొఃర్ అయ్ సి అపొప్సిర్ ముసుక్ గొడబ ఆజి వరిఙ్ 
సపిసాన్ర్ లె. 22నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ విజేరె మీ ముసుక్
పగదాన్ మంజినార్ లె. గాని ఆకార్ దాక ఓరీసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు
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రకిస్సాన్న్ లె. 23 ఉండి నాటొ మిఙి హిమ్ స కితిఙ, మరి ఉండి
పటన్మ్ దు ఉహ్ కిస్ సొండు. లోకు మరిసి వాని ముందాల సువార
సాటసినిపణిపూరివీజ్ ఎండఆనాద్, ఇజినానుమిఙినిజంవెహిస్న.

24 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్ ముసుక్ పెరికాన్ ఆఏన్. పణిమనిస్
యెజుమాని ముసుక్ పెరికాన్ అఏన్. 25 సదివ్నికాన్ నెసిప్సిన్వనిన్
లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్. పణిమనిస్యెజుమాని లెకెండ్ ఆతిఙ ఆనాద్.
ఇండొణి యెజుమానిఙ్ వారు బయిల్ జెబులు† ఇజి కూకిస్ మోసెం
వెహార్ ఇహిఙ ఇండొణికార్ ఆతిమీవందిఙ్ మరిఎసోనొసెఇమాటెఙ్ 
వెహన్ర్ లె. 26అందెఙె వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. డాపిత్ మనికెఙ్ 
విజు తోరె ఆనెలె. నెస్ ఏండ మూసిత్ మనికెఙ్ విజు నెసె ఆనెలె. 27మీ
వెట నాను సీకటిదు వెహి మాటెఙ్ , మీరు జాయ్ దు వెహ . మీ
గిబిఙ వెహి మాటెఙ్ విజేరె వినిలెకెండ్ మిదెద్ఙ ముసుక్హన్ మీరు
డటం వెహ . 28 ఆతమ్దిఙ్ సపెత్ఙ్ అట్ ఏండ ఒడొఃల్ దిఙ్ నె సపెత్ఙ్ 
అటిన్ వరిఙ్ మీరు తియెల్ ఆమాట్. గాని ఆతమ్ని ఒడొఃల్ దిఙ్ సిసు
మంజినిబాడిఃదు పోకిస్ నాసనం కిదెఙ్ అతికారంమని దేవుణుదిఙ్ నె
తియెల్ ఆజిమండు. 29ఉండికాసుదిఙ్ రుండిఇజిపంటపొటిఙ్ పొరె
ఆజినెగదె. అహిఙ్ బా నీ బుబాబ్తి దేవుణు నెస్ ఏండ దనిన్ లొఇ
ఉండిబా అడిగ్ బూమిదు సాదెఙ్ ఇజి డిఃసి సీఏన్ . 30నీ బురది కొపు
విజుబా లెక కిబె ఆత మనాన్ . 31 అందెఙె మీరు తియెల్ ఆమాట్.
మీరుయాఇజిరి పంటపొటిఙమిసిత్ విలువమనికిదెర్.

32లోకుర్ ముందాల నఙి ఒపుకొణి, విజెరిఙ్ నానుబా వరివందిఙ్ 
పరలోకామ్ దు మని నా బుబాతి దేవుణు ఎదు ఒపు కొణా. 33గాని
ఎయెన్ బా లోకుర్ ముందాల నఙి నెస్ ఎ ఇజి వెహిఙ, పరలోకామ్ దు
మని నా బుబాబ్తి దేవుణు ముందాల నానుబా వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ ఇజి
వెహన్లె.

† 10:25 10:25 దేవుణుదిఙ్ పొగ్ డిఃజి మాడిఃస్ ఇ యూదురు ఆఇకార్ మాడిఃసి మహి,
ఉండి బొమమ్నె బెయల్ జెబుబ్లు. యూదురు అయ బొమమ్దిఙ్ “పొరిల్ఙ్ మాడిఃసిన్ బొమమ్”,
ఇజి వెకిసి వహిస్మహార్ . అందెఙెవారుయేసుపబుఙ్ బెయల్ జెబుబ్లు ఇజి కూకివెలె వనిన్ఙ్ 
నండొమోసెం వెహమహార్ .
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34 బూమి ముసుక్ సమాదనం తపిసెత్ఙ్ నాను వాత మన ఇజి
మీరు ఒడ్ఃబిమాట్. పగ తపిసెత్ఙ్ నె వాత, సమాదనం ఆఎద్ .
35 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, మరిసిఙ్ వనిన్ అపొప్సి ముసుక్, గాడిస్ఙ్ దని
అయ్ సి ముసుక్, కొడిఃయెసిఙ్ దని మీమ్ సి ముసుక్ పగ కిబిసెత్ఙ్ నె
నాను వాత మన. 36నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్ వందిఙ్ ఒరెన్ వనిన్
ముసుక్ వనిన్ సొంత ఇండొణికారె పగాతికార్ ఆనార్ .✡

37 బుబెఙ్ బాయాయెఙ్ బా నఙి మిసిత్ పేమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ 
ఆఏన్. మరిసిఙ్ బా గాలిస్ఙ్ బా నఙి మిసిత్ పెమిసిన్కాన్ నఙి తగిన్కాన్ 
ఆఎన్. 38 కసట్మ్ కు ఓరిసెత్ఙ్ మనుస్ సిలిల్కాన్ , మరి నా వెట సాదెఙ్ 
ఇజిబా మనుస్ సిలిల్కాన్ , ఎయెన్ బా నఙి తగిన్కాన్ ఆఏన్. 39 వనిన్
పాణమ్ దిఙ్ కాపాడ్ఃదెఙ్ ఇజి సుడిఃతిఙవాండు దనిన్ఙ్ సొన్ పిసాన్న్.
నావందిఙ్ వనిన్ పాణంసొనిప్సిన్కాన్ దనిఙ్ కాపాడాన్న్.

40 నిఙి డగు కినికాన్ నఙినె డగు కిజినాన్. నఙి డగు కినికాన్ 
నఙి పోకివనిన్ఙ్ బా డగు కిజినాన్. 41ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్, వాండు
దేవుణుపవక ఇజినెసిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ డగు కితిఙ,దేవుణుపవకెఙ్ 
దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బా పలం దొహ్ కాన్ద్ లె. ఒరెన్ నీతి నిజాయితి
మనివనిన్ఙ్ వాండునీతినిజాయితిదికాన్ ఇజినెసిఎయెన్ బావనిన్ఙ్ 
డగు కితిఙ,నీతినిజాయిమనివనిన్ఙ్ దొహ్ కిన్ లెకెండ్ వనిన్ఙ్ బాపలం
దొహ్ కాన్ద్ లె. 42యానా సిసూర్ లోఇ ఇజిరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వాండు
నా సిసూర్ ఇజి నెసి ఎయెర్ బాఉండి గలస్ ఏరు సితిఙ, దనిఙ్ తగితి
పలం తప్ ఏండ వనిన్ఙ్ దొహ్ కాన్ద్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.”

11
యేసునిబాపిత్సం సీనియోహాను

1 యేసు వనిన్ పనెండు మనిస్ సిసూర్ ఙ  బోదిసి వీజితి వెనుక,
అబెణిఙ్ సోసి గలిలయ దేసమ్ దు మని పటన్మ్ కాఙ్, నాహక్ఙ్ 
సువార సాటెత్ఙ్, బోదిసెత్ఙ్ సొహాన్ . 2-3 జెలిదు మనియోహను కీసుత్
కిని పణిఙ వందిఙ్ వెంజి, “వానికి నీనెనా? సిలిఙ మరి ఒరెన్ 
✡ 10:36 10:36మికా 7:6.
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వనిన్ఙ్ మాపు ఎదు సుడ్ఃజి మండెఙ్ నా?”, ఇజి వెన్ బాదెఙ్ వనిన్
సిసూర్ ఙ యేసు డగు పోకాన్. 4-5 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్,
“గుడిడ్దికార్ సుడ్ఃజినార్,సొటాదికార్ నడిఃజినార్,పెరిజబుమనికార్ 
నెగెణ్ ఆజినార్, బొయ్ రాదికార్ వెంజినార్, సాతికర్ నిఙె ఆజినార్,
బీదాతి వరిఙ్ సువార వెహె ఆజినాద్, ఇజి యా లెకెండ్, మీరు
సుడ్ఃజినికెఙ్, వెంజినికెఙ్ మర్ జి సొనిస్, యోహనుఙ్ వెహ . 6గాని
నా ముసుక్ మనిన్ నమకం డిఃసి సెఇకాన్ దేవుణు సీని దీవెనమ్ కు
మంజినికాన్ ఆనాన్ లె.” 7యోహను సిసూర్ మర్ జి సొనిస్మహిఙ్ 
యేసు యోహను వందిఙ్ ఈహ వర్ గిదెఙ్ మొదోల్ సాత్ న్. “ఇనిక
సుడ్ఃదెఙ్ మీరుబిడిఃమ్ బూమిపాతమ్ దుసొహిమహిదెర్ ? గాలిదిఙ్ 
దూఙ్ జిని గడిదిఙ్ పోలితి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? 8 సిలిల్ఙ
మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు సొహిమహిదెర్ ? నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ తొడ్ఃగితి
మని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ నా? నూనాఙ్ మని నెగిగ్ సొకెక్ఙ్ 
తొడుఃగితి మంజినికార్ రాజురి ఇలాక్ఙ్ మంజినార్ గదె? 9 సిలిల్ఙ
మరి ఇనిక సుడ్ఃదెఙ్ మీరు సొహిమహిదెర్ ? ఒరెన్ దేవుణు పవకెఙ్ 
సుడ్ఃదెఙ్ నా? నిజమె, దేవుణు పవకెఙ్ ఇంక పెరివనిన్ఙ్ నె ఇజి నాను
మిఙి వెహిస్న. 10 ‘నాను నా కాబు తనివనిన్ఙ్ నిఙి ఇంక ముఙాల
పోకన్. వాండు నీ ముఙాల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్’✡ ఇజి వనిన్ వందిఙె
దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్. 11బోదెక పొటాదు పుటిత్వరి లొఇ
యోహను ఇంక మిసిత్కాన్ ఎయెన్ బా సిలెన్. గాని దేవుణు ఏలుబడిః
కినిదనిలొఇఇజిరికాన్ ఆతికాన్,యోహనుఙ్ ఇంకపెరికాన్ ఇజినాను
మిఙినిజంవెహిస్న. 12బాపిట్సం సీనియోహనుకాలమ్ దాన్ ఏలుదాక
దేవుణు ఏలుబడిః కినిక బలవందమ్ దాన్ ముఙాల వాజినాద్. మరి
గొపప్ సతుత్ మనికార్ దనిఙ్ అడుడ్ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినార్. 13మోసె సితి
రూలుఙ్ ని దేవుణు పవకరు విజెరెబా దేవుణు ఏలుబడిః కినివందిఙె
యోహను కాలమ్ దాక వరిగ్జి మహార్ . 14 నమిదెఙ్ మిఙి ఇసట్ం
మహిఙ, ఏలియవానానెల్ ఇజి ముఙాల వెహిక విని వందిఙ్ నె. 15మి
గిబిబ్ఙ్ ఙాణిఙ్ నెగెండ్ వెంజి అయావజ నడిఃజి మండు. 16-17 ‘యా
✡ 11:10 11:10మలా 3:1.



మతత్యి 11:18 xxxiii మతత్యి 11:23

తరమ్ ది వరిఙ్ ఇనిదనిఙ్ సమానం వెహెఙ్ ? వారు సతాదు బసి,
మహివరిఙ్ డేలిస్ని కొడొఃర్ లెకెండె మనార్.’ ‘మాపు మీ వందిఙ్ 
పిరుడిః ఉహ్ కప్ గాని డాట్ ఇతిదెర్ , సాతి ఇండొ పాటెఙ్ పారాప్ 
గాని మీరు గుండె కొతె ఆజి మీరు అడఃబ ఇతిదెర్’. 18యోహను
వాతివెలె వాండు తిండి వందిఙ్ లావ్ ఒడ్ఃబిఏండ రోజు ఉపాస్ కిజి
మహన్ . వాండు అయాలెకెండ్ తిన్ ఎండ, ఉణెఎండమనిన్ఙ్ వనిన్ఙ్ 
దెయం అసాత్ ద్ ఇజి వారు వెహిస్నార్. 19లోకు మరిసి ఆతి నాను
తింజి, ఉణిజి వాతాన్ కాక ‘వీండు తిండి కకూరికాన్ ’ మరి ఉణిజి
సోసిన్కాన్, పనున్ పెరిన్వరిఙ్ ని పాపం కిజిని వరిఙ్ కూలాయెన్ ఇజి
వారు వెహిస్నార్. గాని దేవుణు బాణిఙ్ వాని గెణం మనిన్కార్ వారు
కిజిని నెగిగ్ పణిఙాణిఙ్ అయగెణం సరియాతిక ఇజి రుజుప్ కిజినాద్.”

నమకం సిలిల్కార్ మనిన్ పటన్మ్ కు
20 మరి యేసు ఎమేణి పటన్మ్ కాఙ్ నండో బమమ్ ఆతి పణిఙ్ 

కితిఙ్ బావారువరిమనుస్మారిస్ ఎతారొ,అయపటన్మ్ కాఙ్ ముసుక్
కోపం అజి వరిగ్తాన్. 21 అబయా! కోరజీన పటన్మ్ దు మనికిదెరా
మిఙి అసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు, వానెనొ, అబయా! బెత్ సెయద్ పటన్మ్ దు
మనిన్కిదెరా మిఙిబా ఎసొస్ గొపప్ కసట్మ్ కు వానెనొ. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ నాను మీ నడిఃమి కితి మహి బమామ్తి పణిఙ్ తూరుని
సీదోను పటన్మ్ కాఙ్ కిని మంజినిక ఇహిఙవారు ఎసొస్ ముఙాలె బసత్
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి ఒడొఃదు నీరు రాసె ఆజి ఉపాస్ కిజి వరి పాపమ్ కు
ఒపుకొడ్ఃజి డిఃసి సీజి మనుస్ మారిసి అయాలెకెండ్ మినికార్ ఇజి
తొరొసాత్ ర్ మరి. 22 అందెఙె నాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ తీరుప్
తీరిసిన్ రోజుదు తూరుని సీదోను పటన్మ్ దివరిఙ్ మిసిత్ సికస్ మిఙి
వానాద్ లె. 23 ఓ కపెరన్హమా, “ఆగాసమ్ దు మనికిదెరా, మిరు
ఆగాసమ్ దాకఅందిజినిగొపప్వారు ఇజిమీరు ఒడ్ఃబిజినిదెరా? గాని
దేవుణు అయాలోకమ్ దు విసీర్ నెల్. మీ నడిఃమి కితి మహి బమామ్తి
పణిఙ్ నాణు సొదోము పటన్మ్ దు కిని మంజినిక ఇహిఙ అయ
సొదొముపటన్మ్ దికార్ వరిఅలవాటుఙ్ డిఃసి సీజిఅయపటన్మ్ దిఙ్ 
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దేవుణు సికస్ సిఏండ ఏలుదాక మహాద్ మరి. 24అందెఙె నాను నిఙి
వెహిస్న తీరుప్ తీరిసిన్ రోజుదు సొదోము పటన్మ్ దు మహివరిఙ్ వాని
దనిన్ఙ్ మిసిత్ సికస్ మీలోకురిముసుక్ వానాద్ లె.”

వందితివరిఙ్ కూకిస్నిక.
25 వెనుక యేసు ఈహ వెహాన్ , “పరలోకామ్ దిఙ్ ని బూమిదిఙ్ 

పబువాతినాబుబాబ్,నాను నిఙిపొగ్ డిఃజిన. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ గెణం
మనిన్ వరిఙ్ నిసదువుమనిన్ వరిఙ్ యాసఙతిఙ్ తెలియకిఏండయా
సదువుసిలిల్ వరిఙ్ తెలియకితిత్ . 26నిజమెబుబబ్,ఈహ కినికాదెనిఙి
ఇసట్ం ఆతాద్.

27బుబబ్ విజు సఙతిఙ్ నా కీదు ఒపజెపత్ మనాన్. బుబబ్ ఆఏండ
మరి ఎయెర్ బా మరిసిఙ్ నెస్ ఏర్. మరిసిని, మరిసి వనిన్ఙ్ తెలివి
కిదెఙ్ ఎరిల్తికారె బుబెబ్ఙ్ నెసాన్ర్. మరి ఎయెర్ బానెస్ ఏర్ .

28 కసట్బాడ్ఃజి బరు పిండ్ జి వందితి విజిదెరె,మీరు నా డగు రదు.
నాను మిఙి రొంబిసన్. 29 నాను సారిల్దికాన్. నాను మెతని మనుస్
మనికాన్. నావెటకూడ్ఃజిఉండెపూందుమీమెడఃముసుక్పోకెఅజి
మాటు కూడ్ఃజి పణికినాట్ ,మీరునాఅడెఙ్ లొఙిజినాబాణిఙ్ నెసుత్ .
నసిత్వలె మీ పాణమ్ కాఙ్ నిమాలం కలగినాద్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
నా కూడ్ఃజి నా పూందు అడిఃగి పణి కితిత్ఙ పణి సూలు మంజినాద్ ,
బరుబా సుల్ కానికమంజినాద్.”

12
యేసు విసాంతిదినమ్ దు పబు.

1అయావలెయూదురి విసాంతిదినమ్ దు యేసు పంట గుడెడ్దాన్ 
సొనిస్ మహివలె, వనిన్ సిసూరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వారు సెరెక్ తెపిస్
నూలిస్ తింజి మహార్ . 2 అయాక పరిసయ్ రు సుడ్ఃతారె, “ఇదిలో,
మోసె సితిత్ రులువజ విసాంతిదినమ్ దు కిదెఙ్ ఆఇ పణి, నీ సిసూర్ 
కిజినార్”, ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . 3వాండు వరివెట ఈహ వెహాన్,
“దావీదు రాజుని వనిన్వెట మహివరిఙ్ బఙ కటిత్ఙ్ , వాండు ఇనిక
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కితాత్ ండొ ఇజి మీరు దేవుణు మాటదు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?*
4వాండు ఇనిక కితాత్ న్ ఇహిఙ, గుడారమ్ దు†సొనిస్, దేవుణుముఙాల
ఇడిత్మహి రొటెట్ఙ్ లాగితాన్ . వాండుని వనిన్వెట మహికార్ విజేరె
తిహార్. అయాక పుజేరిఙునె తపప్ మరి ఎయెర్ బా తిండెఙ్ ఆఏద్ 
ఇజి మోసె సితిత్ రూలుదు వెహ మనాద్ . 5 దేవుణు గుడిఃదు మనిన్
పుజేరిఙు విసాంతిదినమ్ దు పణి కిజినార్ గాని అక తపు ఆఎద్ 
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇతిదెరా?
6 దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ఇంక మిసిత్కాన్ ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి నాను మిఙి
వెహిస్న. 7 ‘మీరు మహివరి ముసుక్ కనికారం తొరిసెత్ఙ్ ఇజినె నాను
కోరిజిన గాని కతిన్ సీజిని పూజెఙ నాను కోర్ ఏ’✡ ఇని మాటదిఙ్ 
అరద్ం మీరు నెసిమంజినిక ఇహిఙ, ఇని తపుబా కిఇవరి ముసుక్
తపుప్ మాటెఙ్ వెహ్ ఏతార్  మరి. 8 ఎందానిఙ్ నాను యాలెకెండ్ 
వెహిస్నిక ఇహిఙ, లోకుమరిసి ఆతి నఙి విజు దనిన్ఙ్ అతికారం
మనాద్ . విసాంతి దినమ్ దు లోకుర్ ఇనిక కిదెఙ్ వలె ఇజి వెహిఙ్ బా
నఙిమనాద్ . 9అబెబ్ణిఙ్ సొనిస్మహివలె,వాండుయూదురుమీటిఙ్ 
కిని ఉండి ఇండొసొహాన్.”

10 వహి అరి ఉండి కియు మనిన్కాన్ ఒరెన్ అబెబ్ మహాన్ .
యేసు ముసుక్ తపుప్ మొపెత్ఙ్ ఇనికాదొ ఉండి సఙతివందిఙ్
సుడిఃజి వారు వనిన్ఙ్ ఈహ వెన్ బాతార్, “విసాంతిదినమ్ దు
ఎయెరిఙ్ బా నెగెండ్ కినిక దేవుణు రూలుదిఙ్ తగాన్దా?”. 11యేసు
వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “మీ లొఇ ఎయెరిఙ్ బా ఉండి గొరె మహిఙ,
విసాంతిదినమ్ దు అకక్ ఉండి గాందదు అరిఙ, మీరు దనిఙ్ వెలిల్
లాగ్ ఇదెరా? 12 మెండగొరెదిఙ్ ముసుక్ లోకు ఎసొస్నొ విలువ

* 12:3 12:3దావీదు రాజు కితిత్క సముయేలు పవకపుసత్కమ్ దు రాసత్ మనాద్. 21:1-6.
† 12:4 12:4గుడారమ్ దువిజువిసాంతిదినమ్ దుదేవుణుదిఙ్ పూజసితిత్లెకెండ్ 12కొతత్
రొటెట్ఙ్ , సమాజ గుడారమ్ దు మనిన్ బలాల్ దు ఇడిజ్ మంజినె కొతత్ రొటెట్ఙ్ ఇడిన్ బాణిఙ్ లాగితి
పడాయ్ రొటెట్ఙ్ పుజెరిఙు తినార్. లేవి 24:5-9 అయకాలమ్ దు యెరుసలేల్మ్ దు మనిన్
దేవుణు గుడిః సిలెల్తాద్ . దావీదురాజుమరియాతిసొలొమొనుకాలమ్ దునెయెరుసలేల్మ్ దు
మనిన్ దేవుణు గుడిః వాండు తొహిసాత్ న్ . ✡ 12:7 12:7హోసెయ 6:6.
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మనిన్కాన్. అందెఙె విసాంతిదినమ్ దు మేలు కినిక దేవుణు మోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుదిఙ్ తగాన్ద్.” 13 అయావలె వాండు వహి కియు అరి
వనిన్ఙ్ “నీ కియు సప్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వాండు కియు సాపాత్ న్.
అయావలె అక నెగెండ్ మనిన్ మరి ఉండి కియు లెకెండ్ ఆతాద్.
14గాని పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహారెయేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ఙ్ 
పడిఃఎండ ఆలోసనం కితాత్ ర్.
దేవుణు ఏర్ పాటు కితికాన్ 

15యేసు అయా సఙతి నెసాత్ ండె అబెణిఙ్ సొహాన్ . నండొండార్ 
వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు వరి జబుబ్ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెండ్ 
కితాత్ న్. 16 నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వెహామ్ట్ ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
17యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి యామాటెఙ్ పూరి
ఆదెఙ్ ఇజియాలెకెండ్ జరిగ్తాద్.

18“ఇదిలో,నానుఏర్ పాటుకితినాపణిమనిస్వీండె,నానువనిన్ఙ్ 
పేమిసిన, వనిన్ముసుక్ సరద్ ఆజిన. నాను వనిన్ముసుక్ నా ఆతమ్దిఙ్ 
పోకన్. వీండు విజు జాతిది వరిఙ్ నాయం తీరిసాన్న్ లె. 19 వీండు
జటిఙ్ ఆఏన్, డేల్ స్ ఏన్, వినిన్ కంటం వీదిఙ ఎయెరిఙ్ విన్ పిస్ ఎన్.
20నలిగితి గడిఃదిఙ్ వాండు తెపిస్ విసీర్ఏన్ , నమ్ ని దీవదిఙ్ వాండు
నప్ ఎన్‡. వాండు నాయమ్ దిఙ్ గెలిప్సినాన్ . 21లోకుర్ విజేరె వనిన్ఙె
ఆసదాన్ ఎదు సుడిఃజి మంజినార్ . వాండు విజు జాతిఙ వరిఙ్ 
నాయంతీరిసాన్న్.”✡

యేసునిబయిల్ జెబుబ్లు
22అయావలె సెగొండార్, దెయం అసిత్మహిఙ్ వరిగ్దెఙ్ అట్ ఇ గులల్

ఆతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ యేసు డగు తతార్. యేసు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ 
కితాన్. వాండు సుడ్ఃదెఙ్, వరిగ్దెఙ్ అటాత్ న్. 23 లోకుర్ విజెరె
బమమ్ ఆజి, “మాప్ ఎదుసుడిఃజి కాప్ కిజి మంజిని దావీదు రాజు

‡ 12:20 12:20 అయ మాటదిఙ్ అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, లోకుర్ దేవుణు ముసుక్ మనిన్
నమకమ్ దిఙ్ కండెక్ వెనుక ఆతిఙ్ నొ దయ్ రం సిలెల్ండ ఆతఙ్ నొయేసు వనిన్ఙ్ డిఃసి సిఏన్ 
మొకొంమహ్ ఏన్ . ✡ 12:21 12:21యెసయ 42:1-4.
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తెగగ్దికాన్ వీండు ఆఏండా?”, ఇజి వరిగ్జి మహార్ . 24 పరిసయ్ రు
అయమాటవిహరె, “విజుదెయమ్ కాఙ్ నెయిక్ఆతిబయిల్ జెబుబ్లు
సాయమ్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పెర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్.

25యేసు వరి ఆలోసనమ్ కు నెసి వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “ఎమేణి
దేసెమ్ దికార్ బ వ రిఙ్ వారె పగ ఆజి ఎర్ లిజి మహిఙ అయ దేసెం
పాడాఃనాద్. అయాలెకెండ్ ఎమేణి పటన్మ్ దికార్ గాని ఇండొణికార్ 
గాని, వరిఙ్ వారె, పగ ఆజి ఎర్ లిజి మహిఙ నీ ఎమేణి పటన్ం గాని
ఇలుల్ గాని ఏలుబా లావ్ రొసుక్ నిలిస్ మన్ ఏద్. 26 సయాను అడిఃగి
మనిన్కార్ ఉండిజటుదికార్ ,మరిఉండిజటుదివరివెటపగఆజిఎరెల్
ఆజి విదెం కిజి మహిఙ, వనిన్ ఏలుబడిః ఎలాగ లావ్ రొసుక్ నిలిస్
మంజినాద్.” 27 బయిల్ జెబుబ్లు సాయమ్ దాన్ నాను దెయమ్ కాఙ్ 
పేరిఙ,మీలోకుర్ ఎలాగ దెయమ్ కాఙ్ పేరిజ్నార్ ? అందెఙె నా వందిఙ్ 
మీరువెహిన్కెఙ్ తపుఇజివారెరుజుప్ కిజినార్. 28గానిదేవుణుఆతమ్
సతుత్ దాన్  నానుదెయమ్ కాఙ్  పేరిజ్నఇహిఙ,నిజమెదేవుణుఏలుబడిః
కినికమీ నడిఃమివాతమనాద్.

29 సుడ్ఃదు, ఒరెన్ సతుత్ మని వనిన్ఙ్ ముఙాల తొహ్ ఏండ, వనిన్
ఇండొ డుఃగ్ జి ఇండొణి సామనమ్ కు ఎయెరిఙ్ బా ఒతెఙ్ అటాన్ర్ ?
ముఙాల వనిన్ఙ్ అసి తొహిఙనె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్. 30 నా వెట
కూడిజ్ మన్ ఇకాన్ ఎయెన్ బా నఙి పగాతికాన్ ఆనాన్ . లోకురిఙ్ 
దేవుణు డగు తతెత్ఙ్ నా వెట కూడ్ఃజి మన్ ఇకాన్ లోకాఙ్ సెదిసిన్కాన్ 
ఆజినాన్. 31మరినానుమిఙివెహిస్నికఇనికఇహిఙ,లోకుర్ కినివిజు
పాపమ్ కాఙ్, దూసణదిఙ్ దేవుణు సెమిసాన్న్,గానిదేవుణు ఆతమ్దిఙ్ 
దూసిసి వెహిఙ ఆకెఙ్ ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఎన్. 32 లోకు మరిసి ఆతి
నఙి పడిఃఏండ ఇనికబా వరిగ్తిఙ దేవుణు వనిన్ఙ్ సెమిసాన్న్. గాని
దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ పడిఏండ వరిగ్ని వనిన్ఙ్ యా లోకమ్ దుబా, వాని
లోకమ్ దుబా దేవుణు సెమిస్ ఏన్.

33మరాన్ నెగిగ్క ఇహిఙ దని పండుబా నెగిగ్కదె. సిలిఙ, మరాన్ 
నెగిగ్క ఆఎండ మహిఙ దని పండుబా నెగిగ్క ఆఎద్ . మరాతి
పండుదానె మరాన్ ఎలాగ మరికాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్ ఆనాద్. 34 విసం
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మనిన్సరాస్ ననిన్కిదెరా, సెఇకిదెరాతి మీరు నెగిగ్ మాటెఙ్ ఎలాగ
వరిగ్దెఙ్ అటిన్దెర్ ? మీ మనుస్దు మీరు ఒడిఃబిని దనిన్ఙ్ తగితి
లెకెండ్ నెమీ వెయు  వరిగ్జినాద్ . 35నెగిగ్ మనుస్ మనిన్ వనిన్ఙ్ కూలిఙ్ 
కొటుట్ కితిత్ మనిన్లెకెండ్ , వని మనుస్దు నెగిగ్కెఙె మంజినె. అందెఙె
వనిన్ వెయుదాన్ నెగిగ్ మాటెఙె వానె సెఇ మనుస్ మనివనిన్ఙ్ సెఇకెఙె
మంజినె. అందెఙె వనిన్ వెయుదాన్ సెఇమాటెఙెవానె. 36గానినాను
మిఙి వెహిస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, దేవుణు తీరుప్ తీరిసిన్ రొజుదు, లోకుర్ 
వరిగ్తి మహి విజుమాటెఙ వందిఙ్ లెకక్ సీదెఙ్ వలె. 37అహిఙ మీ
మాటెఙాణిఙె మీరు సికస్దాన్ తపె ఆనిదెర్, సిలిల్ఙ మీ మాటెఙాణిఙె
మీరుమీముసుక్ సికస్ తపె ఆనిదెర్.
ఓనఉండి గురు

38నసిత్వలెసెగొండార్ పరిసయ్ రునియూదురిరూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
యేసు డగు వాజి వనిన్ఙ్ , “బోదకినికి, నీను దెవుణుబాణిఙ్ వాతికాన్ 
ఇనిదనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ నీనుతోరిసినిఉండిబమామ్తిపణిసుడుఃదెఙ్ 
ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 39వాండు వరిఙ్ “యాతరమ్ దికిదెర్ 
ఆతి మీరు సెఇకిదెర్ . దేవుణుదిఙ్ నెస్ ఇకిదెర్ నె, గురు లెకెండ్ 
ఉండి బమామ్తి పణి కిజి తోరిస్ అ ఇజి వెహిన్దెర్ . గాని దేవుణు
పవక ఆతి ఓనెఙ్ § జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇని గురుబా ఎయెరిఙ్ బా
తోర్ ఎద్. 40 ఓన మూండి రోసుక్ పెరి మొయ పొటాదు ఎలాగ
మహండొ, అయలెకెండ్ నె, లోకుమరిసి ఆతి నానుబామూండి రోసుక్
బూమి లొఇ మంజినలె. 41 ఓన వెహి మాటెఙ్ విహారె నినివెదికార్
వరి పాపమ్ కు ఒపుప్ కొడిఃజి డిఃసత్ సితార్. అందెఙె తీరుప్ తీరిసిని
దినమ్ దు వారు యా తరమ్ ది వరి వెట నిలిస్ విరిముసుక్ తీరుప్
తీరిసాన్ర్ లె. ఇదిలో, ఓనెఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ ఇబెబ్ మనాన్ ఇజి

§ 12:39 12:39పడాయ్ ఒపుమానమ్ దుఓనవందిఙ్ రాసత్ మనాద్ వాండుపయ్ నం కిజి
మహి ఓడదాన్ సమ్ దరమ్ దు విసిరె ఆతిఙ్ ఉండి పెరి మొయ, దేవుణు వెహి వజ వనిన్ఙ్ 
డిఃఙితాద్ మూండి రొసుక్ వెనుక వనిన్ఙ్ సమ్ దరం ఒడుడ్ దు పాణమ్ దాన్ కకాద్ ఓన గురు
వందిఙ్ మూసెఆనివందిఙ్ మరిమూండివాండుసాతివరిబాణిఙ్ మరిమర్ జినిఙిజివెహాన్ .
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నాను వెహిస్న. 42 ఆకక్రి దినమ్ కాఙ్ తీరుప్ తీరిసినివలె, దసిణ
దేసెమ్ ది రాణిఉండిసాసిలెకెండ్ బాన్ మంజినాదెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
సొలొమోను వరిగ్ని గెణంమనిన్ మాటెఙ్ వెండెఙ్ నండొ దూరం మనిన్
దనిన్ దేసెమ్ దాన్  వాతాద్. ఇదిలో, సొలొమోనుఙ్ మిసిత్కాన్ ఒరెన్ 
ఇబెబ్ మనాన్. గానియా తరమ్ దికార్ వనిన్ మాటెఙ్ గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి
వెన్ ఏర్ , అందెఙెయాతరమ్ ది వరిఙ్ తీరుప్ మంజినాద్ లె. 43ఉండి
దెయం ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ వాతి వెనుక, మండెఙ్ బాడిడ్ వందిఙ్ 
రెబాజి బిడిఃమ్ బూమిదు బూలాజినాద్. గాని ఎంబెబా దనిఙ్ బాడిడ్
దొహ్క్ ఏతాద్ . 44నసిత్వలె ‘నానుడిఃసిత్ వాతినాఇండొమర్ జిసొనాలె’,
ఇజి దనిఙ్ అదినెవెహన్ద్. మర్ జివాతిఙ్ అదిడిఃసిత్ సితిత్కాన్ , నెగెండ్ 
సిపాజి సుబరం కిజి ఎయెర్ బామన్ ఇ ఇలుల్ లెకెండ్ మనన్క సూణాద్ .
45 నసిత్వలె అది మర్ జి సొనిస్, దనిన్ఙ్ ఇంక సెఇకెఙ్ అతి మరి ఏడు
దెయమ్ కాఙ్ దనిన్వెట కూకన్ తనాద్. అవిక్ వని లొఇ సొనిస్ అబెనె
బసకినె. అయావలెవనిన్గతిముందాహిదనిఙ్ ముసుక్ కసట్ంఆనాద్.
అయలెకెండ్ నెయాతరమ్ ది వరిఙ్ గతిబామంజినాద్.”
యేసుఅయ్ సినితంబెరిఙు

46 యేసు మంద లోకుర్ వెట వరిగ్జి మహివలె, వనిన్ అయ్ సిని
తంబెరిఙు వనిన్వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్ నిహ మహార్ . 47 అయావలె
ఒరెన్, “ఇదిలో నీయాయని నీ తంబెరిఙు నీ వెట వరిగ్దెఙ్ ఇజి వెలిల్
నిహమనార్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 48అందెఙె వెహివనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి,
“ఎయెద్ నాయాయ? ఎయెరు నా తంబెరిఙు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
49వనిన్ సిసూర్ ఙ  కియుతోరిసి, “ఇదిలోనాయాయనినాతంబెరిఙు.
50 పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబెబ్ఙ్ ఇసట్ం ఆతివజ కినికాండె నా
తంబెరి,నాతఙి,నాయాయ”, ఇజి వెహాన్ .

13
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత.

1 అయ దినమ్ దునె, యేసు ఇండొణిఙ్ వెలిల్ సొనిస్ సమ్ దరం
పడఃకాదు బసాత్ న్. 2మంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ వాండు ఉండి
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డోణిదు ఎక బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్.
3 అయావలె వాండు వరిఙ్ సుడ్ఃజి నండొ సఙతిఙ్ కత వజ వరిఙ్ 
వెహాన్ “ఒరెన్ రయు వాండు వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్ . 4వాండు వితిస్
మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. పొటిఙ్ వాజివనాక్ఙ్ తిహె.

5 సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ మని లావ్ లోతు సిలి డులిల్దు అరె.
డులిల్ లోతు లావ్ సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరె. 6గాని డులిల్ తకు మహిఙ్ 
వెలెఙ్ లొఇ సొన్ ఇతిఙ్, పొదు సోసి ఎండ తాకిఙ్ అవి సాతె. 7సెగం
వితుక్ సాపుక్తుపెఙ అరె. సాపుక్ తపుఙ్ పెరిసి వనాక్ఙ్ అణసు
తిగితె. 8మరి సెగం వితుక్ నెగిగ్ బూమిదు అరె. అబెబ్ వితిత్ వితుత్ దిఙ్ 
వంద వంతుఙ్, అరువయ్ వంతుఙ్, ముపయ్ వంతుఙ్ లెకక్ పండితె.
9గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ః జి వెంజి అయాలెకెండ్ నడిఃజిమండు.

10వనిన్సిసూర్ వాతారె, “ఎందనిఙ్ నీను కతవజవరిఙ్ వెహిస్ని”,
ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్. 11వాండు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ డాఃఙితి మని సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి
కిత మనాన్ , గాని విరిఙ్ తెలివి కిఏన్. 12 దేవుణు ఏలుబడి కిని
వందిఙ్ నెసిత్ మని వనిన్ఙె మరి తెలివి కినాన్. వనిన్ఙ్ మరి నండొ
నెసిప్సాన్న్. ఇనికబా అరద్ం ఆఇ వనిన్బాణిఙ్ వాండు నెసిత్మనికబా
లాగెఆనాద్. 13ఎందనిఙ్ నాను కతవజవరిఙ్ వెహిస్నఇహిఙ,వారు
సుడ్ఃజినార్ గాని సుడ్ఃతిక వరిఙ్ తోర్ ఏద్. వెంజినార్ గాని నెగెండ్ 
విన్ ఏర్,అరద్ంబా కిఏర్.

14-15మీరు ఎసిత్వలెబా వెంజినిదెర్ గాని అరద్ం కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ .
ఎసిత్వలెబా సుడ్ఃజినిదెర్ గాని ఇనిక ఇజి నెస్ ఇదెర్. వారు వరి
కణకాణిఙ్ సుడ్ఃజి, గిబిఙాణిఙ్ వెంజిమనుస్దాన్ అరద్ం కిజినాదరోట్ 
మహిఙ,నాను వరిఙ్ నెగెణ్ కితమరి. గాని అయలెకెండ్ జర్ గిఏండ
వరిమనుస్ కొడుఃవుదాన్ నిండితమనాద్. వరి గిబబిఙ్ మందఙ్ ఆతె.
వారు వరి కణుక్ మూక మనార్.✡ యా లెకెండ్ ఎసయ పవకవెట
దేవుణుముఙాల వరిగ్తిమాటవరిముసుక్పూరి ఆతె.

✡ 13:14-15 13:14-15యెసయ 6:9,10.
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16మీ సుడ్ఃజినికెఙ్ , వెంజినికెఙ్ ,మీరు అరద్ం కిజినిదెర్ . అందెఙె
మీరు దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మనన్కిదెర్ . 17 నండొండార్ 
పవకరునినీతినిజాయిమనిన్కార్ మీరుసుడ్ఃజినివనాక్ఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
ఆస ఆతార్, గాని సుడ్ఃదెఙ్ అట్ ఎతార్. మీరు వెంజిని వనాక్ఙ్ 
విండెఙ్ ఆస ఆతార్ గాని విండెఙ్ అట్ ఎతార్.

18 వితుక్ వితిత్వనిన్ కతదిఙ్ అరద్ం మీరు జాగర వెండు.
19 ఎయెన్ బా దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ వెహిన్ మాటెఙ్ వెంజి
దనిఙ్ అరద్ం అట్ ఏండ మహిఙ, సయాన్ వాజి వనిన్ మనుస్దు వితి
దనిఙ్ పెరన్ ఒనాన్. యాకాదె మడిఃఙ నడిఃమిహాన్ సొని సరుద్ అరి
మనిన్వితుక్. 20 సెగొండార్ సటుట్ ముసుక్ మని లోతు సిలిల్ డులిల్
ననిన్కార్. సెగంవితుక్ అయాడులిల్దు అరె,గానివారు దేవుణుమాట
వెంజి సర్ దదాన్ దనిఙ్ వెటనె మనుస్దు ఇడాన్ర్. 21వారు కండెక్ 
కాలం దేవుణుముసుక్ నమకమ్ దాన్ నిలాన్ర్ . గాని కసట్మ్ కు, సమెఙ్ 
వానివలె వెటనె దేవుణుముసుక్ మనిన్ నమకం వారు డిఃసి సీజినార్.
22మరిఒరెన్ వితుక్ అరిమనిన్సాపుక్తుపెఙ్ నేరిన్ బూమిననిన్కాన్.
వాండు దేవుణుమాట వెంజినాన్ గానియాలోకమ్ ది బతుక్ వందిఙ్ 
విసారం ఆజిమరి డబుబ్ వందిఙ్ సెఇ ఆస ఆజి, వనిఙ్ అణసు తిగ్ జి
మంజినె. వనిన్ బతుక్దు పలం సిలి ననిన్కాన్ ఆనాన్. 23మరి ఒరెన్ 
వితుక్ అరి మనిన్ నెగిగ్ బూమిలెకెండ్ మనాన్ . వాండు దేవుణుమాట
వెంజి దనిఙ్ అర్ దం కిజినాన్. వాండు, వితిత్ వితుత్ దిఙ్ వంద వంతుఙ్,
అరువయ్ వంతుఙ్,ముపయ్ వంతుఙ్ పలం సీనాన్.

కారుమొకెక్ఙ్ 
24యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు

ఏలుబడిః ఇహిఙ, వనిన్ మడిఃఙ నెగిగ్ వితుక్ వితిత్ వనిన్ఙ్ పోలిత
మనాద్. 25గానివిజేరెనిద కిజిమహివలె,వనిన్పగాతికాన్ వాతాండె,
కూలిఙ నడిఃమి కారు వితుక్ వితాండె సొహాన్ . 26 కూలిఙ్ నేర్ జి
పిరితెనె, సెరెక్ పోకివలె, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుబా తోరితాద్.
27 వనిన్ పణి మసిర్ మడిఃఙయాజుమాని డగు వాతారె, “ఓ బాబు,
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నీను నీ మడిఃఙ నెగిగ్ వితుక్నె వితిగదె? మరి ఎమేణి యా కారు
మొకెక్ఙ్ వాతె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

28 “ఒరెన్ పగాతికాన్ యాక కితాన్ ”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అయ
పణి మనిసిర్ మాపు సొనిస్ వనకాఙ్ లాగ్ జి కొటు కిదెఙ్ నిఙి
ఇసట్మ్ నా? ఇజి వెన్ బతార్ .

29అయావలెవాండు, “ఏలుపోని, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు
మొకెక్ఙ్ మీరు లాగిన్వలె వనకవెట ఒకవేల కూలిఙ్ బా తెపిన్దెర్ సు.
30 కొయ్ ని కాలం వానిదాక రుండిబా కూడ్ఃజి పిరిపీద్ . కొయ్ ని
కాలమ్ దు, నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్మనిన్కారుమొకెక్ఙముఙాల కొయ్ జి
కటెఙ్ తొహిస్ సుర్ దు, వెనుక కూలిఙ్ కొయ్ జి తసినా కొటుదు వాకు’,
ఇజి కొయ్ ని వరిఙ్ వెహన్”, ఇజి వెహాన్ .
సరుస్గిడ కత

31యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ . “దేవుణు
ఏలుబడిః ఇహిఙ, సరుస్మొకెక్ఙ్ వితుక్దిఙ్ పోలితమనాద్. ఒరెన్,
అకక్ వనిన్ మడిఃఙ వితాత్ న్ . 32అయాక విజు వితుక్ లొఇ ఇజిరికాదె,
గాని పిరితిఙ కుస మొకెక్ఙ విజు వనకాఙ్ లొఇ పెరిక ఆజి మరాన్ 
లెకెండ్ ఆనాద్. ఆగసమ్ దు ఎగిజినిపొటిఙ్ వాజిదనిన్ కొమెఙగూడు
తొహిస్ బసెన్. 33యేసు మరి ఉండి సఙతి కత వజ వరిఙ్ వెహాన్ .
“దేవుణు ఏలుబడిః ఉండి బోదెలి నండొ నెగిగ్ దూరుదు కలపిత్మనిన్
పులాఙ్ మనిన్ కండెక్ దూరుదిఙ్ పోలితమనాద్. అయాకకలపిత్ మనిన్
దూరుదిఙ్ విజు పులాఙ్ కినిదాక పణి కినాద్.” 34యేసు కత వజనె
విజు మాటెఙ్ లోకురిఙ్ వెహాన్ . కత వజ ఆఏండ ఇనికబా వరిఙ్ 
వెహ్ ఏతాన్. 35 “నాను కత వజనె వెయ్ దాన్ వెహన్. లోకం పుటిత్
బాణిఙ్ అసి డాఃఙితిమనిన్ సఙతిఙ్ నాను తెలివి కిన”✡, ఇజి పవక
వెటదేవుణుముఙాలవరిగ్తిమాటెఙ్ పూరిఆతాద్. 36నసిత్వలెవాండు
లోకురిఙ్ డిఃసిఇండొసొహాన్ . వనిన్సిసూర్ వనిన్డగువాజి, “మడిఃఙ
మనిన్నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ వందిఙ్ వెహి కతదిఙ్ 
అరద్ం మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 37అందెఙె వాండు ఈహ వెహాన్ .
✡ 13:35 13:35 కీరన 78:2.
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“నెగిగ్ వితుక్ వితిత్కాన్ లోకుమరిసిఆతినాను. 38మడిఃఙయాలోకం.
నెగిగ్ వితుక్ దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ మనిన్ దేవుణు కొడొఃర్ నెగిగ్
కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారు మొకెక్ఙ్ , సయాను కొడొఃర్. 39 వనకాఙ్ 
వితిత్కాన్ పగాతికాన్ అతి సయాను. కోతత్ కొయ్ నిక యా లోకమ్ దిఙ్ 
ఆకక్ర్ దినం. కొయ్ నికార్ దేవుణు దూతార్.

40 నెగిగ్ కూలిఙ్ లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి సురిన్
లెకెండ్ నెయా లోకమ్ ది ఆకర్ దినమ్ బా వానాద్. 41-42 నెగిగ్ కూలిఙ్ 
లెకెండ్ మనిన్ కారుదిఙ్ లాగిజ్ కొటుట్ కిజి ససుద్ సురిన్ లెకెండ్, పాపం
కిజిని వరిఙ్, మరి పాపం కిబిసిన్ విజు దనిన్ఙ్ నా ఏలుబడిఃదాన్ 
వెలిల్ పోకెఙ్ ఇజి, లోకుమరిసి ఆతి నాను నా దూతారిఙ్ పోకాన్లె.
వారు వరిఙ్ సిసుద్ విసీర్ నాలె. అబెబ్ వారు అడఃబాజి, పలుక్ కొహిస్
మంజినార్ .

43నీతి నిజాయిమనికార్ వరి బుబాబ్తి దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు
పొదుద్ లెకెండ్ జాయ్ సీజి మంజినార్. మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి
అయావజ నడిఃజిమండు.

దేవుణు ఏలుబడిః
44 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక, మడిఃఙదు డాపిత్మనిన్ విలువాతి

ఆసిత్దిఙ్ పోలిత మనాద్. ఒరెన్ ఆ విలువాతి ఆసిత్దిఙ్ సుడ్ఃతిఙ్,
ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ మరి డాపిస్, గొపప్ సర్ దదాన్ సొనిస్ వనిన్ఙ్ 
మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అయ మడిఃఙ కొటాన్. 45 మరి నాను మిఙి
వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, ఒరెన్ ముజెలు సవుకారి
రెబాజిని గొపప్ విలువ మనిన్ ముజెలు లెకెండ్ నె. 46 వాండు
రెబాజినిలెకెండ్ మనిన్, ఉండి విలువాతి ముజెలుదిఙ్ సుడ్ఃతాండె,
సొనిస్ వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనికెఙ్ విజుపొరిస్ అయముజెలు కొటాన్.

47 మరి నాణు మిఙి వెహిస్న, దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ,
సమ్ దరమ్ దు పొకిస్ని రకరకమ్ ది మొయెఙ్ అసిన్ వలాదిఙ్ పోలిత
మనాద్. 48అయ వల నిండితిఙ్ మొయెఙ్ అసిన్కార్, వల పడకాదు
లాగిజ్ బసి, నెగిగ్ మొయెఙ గంపాదు ఇడాన్ర్. సెఇమొయెఙవిసీర్ నార్.
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49యా లెకెండ్ నె యా తరమ్ ది ఆకక్ర్ దినంబా వానాద్. దేవుణు
దూతార్ వాజినీతి నిజాయిమనిన్ వరిబాణిఙ్, సెఇవరిఙ్ ఎర్ లిసాన్ర్.
50వారు వరిఙ్ గొపప్ పెరి సిసు బాడిడ్దు అర్ పాన్ర్. అబె అడఃబాజి,
పలుక్ కొహ్ కిస్ మంజినార్.” 51 “యా విజు సఙతిఙ వందిఙ్ మిఙి
అరద్ం ఆతాదా?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఒఒ”, ఇజి వారు
మర్ జి వెహార్ . 52 “దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ నెసిత్ మనిన్
యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె, వనిన్ ఆసిత్ ఇడిత్ మనిన్ గదిదాన్ 
పడాయికెఙ్, కొతత్కెఙ్ ఉండె లెకెండ్ వెలిల్ తని ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ 
లెకెండ్ మనాన్”, ఇజివాండు వరిఙ్ వెహాన్ .

53 యేసు యా కతెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక, అబెణిఙ్ సొహాన్ .
54వనిన్ సొంత పటన్మ్ దు వాతాండె, వాండు యూదురు మీటిఙ్ కిని
ఇలాక్ఙ్ లోకురిఙ్ నెసిప్సిమహాన్ . “వినిన్ఙ్ యాగెణం,యాబమామ్తి
పణిఙ్ కిని సతుత్ ఎంబెణిఙ్ వాతాద్”, ఇజి వారు బమమ్ ఆజి వరిగ్తార్.
55 “వీండు కంసెల్ వాండు మరిసి ఆఎండా? వినిన్ అయ్ సి పేరు
మరియ గదె? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూద ఇనికార్ వినిన్
తంబెరిసిర్ గదె? 56 వినిన్ తఙిసిక్ మా వెట మనెగదె? యాకెఙ్ 
విజు వినిఙ్ ఎంబెణిఙ్ వాతె? 57 వారు వనిన్ ముసుక్ కోపం ఆజి
మహార్ . గాని యేసు వరిఙ్ “ఒరెన్ పవక, వనిన్ సొంత ఇండొనె
గవ్ రవం సిలిల్కాన్ ఆజినాన్”, ఇజి వెహాన్ . 58 వనిన్ ముసుక్ వరిఙ్ 
నమకం సిలిల్తిఙ్ వాండు అబెబ్ లావ్ బమామ్తి పణిఙ్ కిఏతాన్.

14
యోహాను బుర కతిస్నార్ 

1-2నసిత్వలెహేరొదురాజుయేసువందిఙ్ మాటెఙ్విహండె, “వీండు
సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితిబాపిత్సం సీనియోహను. అందెఙెయా
బమామ్తి పణికిని సతుత్ వనిన్ లొఇమనాద్”, ఇజి వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 
వెహాన్ .
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3వనిన్తంబెరిసిఆతిపిలిపుఆలిస్హేరోదియవందిఙ్ హేరొదురాజు
ఆడ సితిత్లెకెండ్ యోహనుఙ్ అసి గొలుసుదాన్ తొహిస్ జెలిదు ఇడత్
మహార్. 4 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, “దనిఙ్ నీ వందిఙ్ అలిస్ లెకెండ్ ఇడె
ఆతిక దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఏద్”, ఇజి యోహాను
వనిన్ఙ్ వెహ మహాన్ . 5 యోహనుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి హేరోదు రాజు
ఒడిఃబితాన్ ,గానిలోకుర్ విజేరెవీండుఒరెన్ దేవుణుపవకఇజివెహిస్
మహిఙ్ వినిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తియెలాతమహాన్ .

6 హేరోదు రాజు పుటిత్ రోజు వాతిఙ్, హేరోదియ గాలిస్ వాజి వరి
వందిఙ్ డాటిస్ కర్ జితాద్. హేరోదు రాజఙ్ గొపప్ సర్ ద ఆతాన్ .
7అందెఙె అది ఇనిక లొసిత్ఙ్ బాసీన ఇజివాండు దనివెట ఉండి ఒటుట్
పొకిస్ దనిన్ఙ్ ఉండిమాట సితాత్ న్. 8అయ్ సి దనిఙ్ సుతిసిత్ లెకెండ్ నె
అది సొహదె, “బాపిట్సం సీని యోహను బుర కతిస్ ఉండి పలెందు
సిద”, ఇజి లొసాత్ ద్. 9 రాజు గొపప్ బాద ఆతాన్. గాని వాండు కితి
పమాణం వందిఙ్, వనిన్ వెట విందుదిఙ్ బసిత్మిహి కూలెఙ్ వందిఙ్ 
అదిలొసిత్క సీదెఙ్ ఇజి ఆడ సితాన్. 10జెలిదు మహియోహను బుర
కత్ పిసత్న్. 11వనిన్ బుర ఉండి పలెమ్ దు ఇడిజ్ తపిసి దనిఙ్ సిబిసాత్ న్ .
అది అయాక దని అయ్ సి డగు ఒత సితాద్. 12యోహను సిసూర్ 
వాజివనిన్పినుగు పెరిజ్ ఒసిసమాదికితార్. నసిత్వలెవారుయేసుడగు
వాతారె వెహార్ .

అయ్ దు వేలుఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
13 జర్ గితి సఙతిఙ్ విజు విహాండె యేసు ఉండి డోణి ఎకిస్

ఎయెర్ బా మన్ ఇ ఉండి బాడిడ్దు ఒరేండె సొహాన్ . వాండు సొహి
సఙతి వెంజి అయ పటన్మ్ దికార్ నండొండార్ నడిఃసి వనిన్ వెనుక
సొహార్ . 14వాండు అతాహపడకజోరె అందితిఙ్,డోణిదాన్ డిగితాన్ 
అయా మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃతాండె వరి ముసుక్ కనికారం ఆతాన్.
వరి జబుబ్దివరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 15పొదుద్ ఆతివెలె వనిన్ సిసూర్ 
వనిన్ డగు వాజి, “అకక్ ఎయెర్ మన్ ఇ బాడిడ్ , ఏలునె పొదుద్ ఆతాద్.
యాలోకుర్ నాహక్ఙ్ సొనిస్ వారె వరిఙ్ బోజనమ్ కు కొండెఙ్ వరిఙ్ 
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పోక్ అ”, ఇజి వెహార్ . 16 “వారు సొండెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . మీరె వరిఙ్ 
తిండెఙ్ ఇనికబా సీదు”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 17 “ఇదిలో, మా
వెట అయ్ దు రొటెఙ్ ని రుండి మొయెఙ్ నె మనె”, ఇజి వారు వెహార్ .
18 “అయకెఙ్ నా డగు తగాట్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 19 వెనుక
లోకాఙ్ పసి గడిడ్ ముసుక్ బసుత్ ఇజి వెహాండె అయ్ దు రొటెఙ్ ని
రుండి మొయెఙ్ కీదు అసాత్ ండె ఆగాసం దరిఙ్ సుడ్ఃజి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహిస్రొటెఙ్ రుకిస్ సిసూరిఙ్ సితాన్. సిసూర్ అకలోకాఙ్ 
సీబాత సితార్. 20వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్ . వెనుక మిగిలితిత్
ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ పెహార్. 21బోదెక్ నికొడొఃర్ అఏండ
తిహికార్ అయ్ దువేలు మనిస్మొగకొడొఃర్ మహార్ .

యేసు ఏరుముసుక్ నడిసినాన్.
22లోకురిఙ్ పోకి వెటనెయేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ  వెటనె ఉండి డోణి

ఎకిసి,వనిన్ఙ్ ఇంకముఙాలఅతాహపడకసొండు ఇజివరిఙ్ పోకాన్.
23 వరిఙ్ పోకి వెనుక, వాండు ఒరేండె పారద్నం కిదెఙ్ ఉండి గొరొత్ 
ఎకాన్. పొదు ఆతివెలె వాండు ఒరేండె అబెబ్ మహాన్ . 24గాని డోణి
ఒడుడ్ దాన్ నండొ దూరం సొహాద్ గొపప్ గాలి కిజిమహిఙ్ ఉలెక్ఙాణిఙ్ 
డోణి ఇతల్ అతాల్ దూఙ్ జి మహాద్ . 25 కోడిఃజామ్ దు యేసు
సందారమ్ దు ఏరు ముసుక్ నడిఃజి వరి డగు సొహాన్ . 26వాండు
సమ్ దరమ్ దు ఏరు ముసుక్ నడిసినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె తియెల్
 అతార్. “అబయా యాక ఉండి దూబ”, ఇజి వారు తియెల్ ఆజి
డెల్ సాత్ ర్. 27 వెటనె యేసు, “దయ్ రమ్ దాన్ మండు, ఇక నానె,
తియెల్ ఆమాట్”, ఇజి వెహాన్ . 28 పేతురు, “పబువా, నీనె ఇహిఙ,
నాను ఏరు ముసుక్ నడిఃజి నీ డగు వాదెఙ్ సెలవ సిద్ అ”, ఇజి
వెహాన్ . 29 “రఅ”, ఇజియేసు వెహాన్ . నసిత్వలె పేతురు డోణి డిఃగ్ జి
యేసు దరోట్ ఏరు ముసుక్ నడిఃత వాతాన్. 30గాని గాలిదిఙ్ నిఙితిత్
ఉలెక్ఙ సుడ్ఃజి తియెలాజి వాండు ముడుఃగ్ జి మహాన్ . “పబువా
నఙి రసిస్ అ”, ఇజి డేల్ సాత్ న్. 31 వెటనె యేసు వనిన్ కియు సాపిస్
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వనిన్ఙ్ అసాత్ న్. “ఇజిరి నమకం మనికి, ఎందనిఙ్ నీను అనుమానం
ఆతి?”, ఇజి వెహాన్ .

32 వారు డోణి ఎకిఙ్ గాలి అలెతాద్. 33 నసిత్వలె డోణిదు
మనికార్ వాజి, “నిజమె, నీను దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ 
పొగ్ డిఃజి మాడిఃసాత్ ర్. 34 వారు అతాహ పడక సొనిస్ గెనెసెరెతు
నాటొ అందితార్. 35అబెబ్ణి లోకుర్ వనిన్ఙ్ గురు అసాత్ రె డగు మని
నాహక్ఙ్ కబు పోకార్. లోకుర్ వరి కసట్మ్ దు మనిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ 
వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 36జబుబ్ మనిన్కార్ వనిన్ సొకక్ సెంగుబాముటెత్ఙ్ 
బతిమాల్ జి సెలవలొసాత్ ర్. ముటిత్కార్ విజేరె నెగెండ్ అతార్.

15
నెగిగ్కెక్ఙ్ సెఇకెక్ఙ్ 

1-2 సెగొండార్ పరిసయ్ రుని యూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
యెరూసలేమ్ దాన్ వాతారె యేసుఙ్ , “ఎందనిఙ్ నీ సిసూర్ 
బోజెనమ్ దిఙ్ ముందాల కికు నొర్ బాఏర్, పెదెద్ల్ ఙ అలవాటుఙ
నెకిస్ పోకిస్నార్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 3యేసు వరిఙ్ ఈహ మర్ జి
వెహాన్, “మీరుఎందనిఙ్ మీఅలవాటుఙవందిఙ్ దేవుణుఆడెఙనెకిస్
పోకిస్నిదెర్ ? 4మీయాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీదు, మరి ఎయెర్ బా
అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ ✡ దూసిసి వెహిఙ వనిన్ఙ్ తపెత్ఙ్ వలె* ఇజి
దేవుణు రూలుదు వెహ మనాద్. 5-6గానిమీరు నెసిప్సిని దనిన్ లొఇ
తేడ మనాద్ మిరు నెసిప్సినిక ఇనిక ఇహిఙ ఎయెన్ బా, “నాను మిఙి
ఇనికబా ఉండి సాయం లెకెండ్ కిన ఇజి ఇటిత్ మనిక, దేవుణుదిఙ్ 
సంత సితత్ మనన్’ ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహిఙ, వాండు మరి
గవ్ రమ్ దాన్ నెగెండ్ సుడ్ఃదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ . ఇజి అయాలెకెండ్ మీ
అలవాటు వందిఙ్ మీరు దేవుణుమాటదిఙ్ సిలి లెకెండ్ కిజినిదెర్.

7-9 వేసం కినికిదెరా, “యా లోకుర్ వరి బెద్ వెఙాణిఙ్ నఙి
పొగిడ్జినార్ గాని వరి మనుస్ నా బాణిఙ్ దూరం మనాద్. వారు
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పణిదిఙ్ రెఏండ నఙి పొగ్ డిఃజినార్. వారు నెసిప్సిన్కెఙ్ విజు లోకురి
రూలుఙ్ నె,✡ ఇజి యెసయ పవక వెట దేవుణు ముఙాల మీ వందిఙ్ 
వరిగ్తిక నిజమె”, ఇజి వెహాన్ . 10యేసు అయమంద లోకురిఙ్ డగు
కూకాండె ఈహ వెహాన్, “మీరు జాగర వెంజి నెగెండ్ అరద్ం కిదు.
11 వెయుదాన్ లొఇ సొనిక ఇనికబా ఎయెరిఙ్ బా ఇనిక ఆఏద్. గాని
లొఇహాన్  వెయుదాన్ వెలిల్వాని మాటెఙ్ నె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కినె.”
12 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ వాతారె, “యామాటెఙ్ వెంజి పరిసయ్ రు
నండొకోపంఆతిక నీను నెసిన్దా?”, ఇజివెహార్ . 13వాండు సిసూరిఙ్ ,
“పరలోకామ్ దు మనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణు ఉణుస్ ఇ విజుమొకెఙ్ 
వేలెఙాణిఙ్ తెరె ఆనె వారబా అయ మొకెఙ్ లెకెండ్ నె. 14 వరిఙ్ 
డిఃసి సీదు. వారు గుడిడ్దివరిఙ్ సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికార్. ఒరెన్ 
గుడిడ్దికాన్ మరి ఒరెన్ గుడిడ్ వనిన్ఙ్ సరి తోరిసిత్ఙ వారు రిఎర్ బా
గాంతదు అర్ నార్”, ఇజి వెహాన్ . 15 అందెఙె పేతురు, “యా కత
వందిఙ్ మఙిఅరద్ంఆనిలెకెండ్ వెహ్ అ”,ఇజివెహాన్ . 16యేసువరిఙ్,
“ఏలుబా మీరు మహివరిలెకెండ్ మనిదెరా? ఏలుబా నినిన్ మాటెఙ్ 
అరద్ం కిదెఙ్ మిఙి బుదిద్ సిలెల్దా? 17వెయుదాన్ లోఇసొనిక, పొటాదు
సొనిస్మరిఅయాకమీరుబయ్ లుబసిన్వలెబూమిదుసొనిస్నాద్,ఇక
మీరు నెస్ ఇదెరా? 18గాని వెయ్ దాన్ వెలిల్ వానిమాటెఙ్ మనుస్దాన్ 
వాజినె. ఆకెఙెలోకుదిఙ్ సెఇక కిజినె. 19సెఇఆలోసనమ్ కు, సపిన్కెఙ్,
రంకు బూలానిక, కేలార్ బూలానిక, డొఙ కినిక, అబదద్ం వెహిన్కెఙ్,
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిన్కెఙ్ యాకెఙ్ విజుమనుస్దానెవాజినె. 20యాకెఙె
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెఇక కిజినె. కికు నొర్ బాఏండఉటిఙఅక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
సెఇక కిఏ.”

కనానియదిబోదెలిఙ్ మనిన్ నమకం
21 యేసు అబెబ్ణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్

డిగితాండె తూరు, సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ సెందితి పాంతమ్ కాఙ్ 
సొహాన్ . 22వాండుఅబెబ్అందితిఙ్ అబెబ్ణిఙ్ ,కానానదేసెమ్ దిఉండి
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బోదెలి వాతాదె, “పబువా, దావీదు మరిసి నఙి కనికారం తోరిస్ అ.
నా గాలిస్ఙ్ దెయం అసిత్ఙ్ గొపప్ బాద ఆజినాద్”, ఇజి డేలిస్ వెహాద్ .
23యేసు దనిఙ్ ఉండిమాటబా వెహ్ ఏతాన్. అందెఙె వనిన్ సిసూర్ 
వాజి, “ఇది మా వెట గగోల్ ఆజి వాజినాద్, దనిఙ్ పోక్ అ”, ఇజి
బతిమాల్ తార్. 24 వాండు వరిఙ్, “మురుతి మెండగొరెఙ్ లెకెండ్ 
దేవుణుబానిఙ్ దూరం ఆతి ఇసాయేలు లోకుర్ డగు నాను పోకె ఆత
మనన్”, ఇజి వెహాన్ . 25 అది వనిన్ ముఙాల వాజి ముణుకుఙ్ 
ఊర్ జి, “పబువా, నఙి సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ . 26 వాండు
దనిఙ్, “కొడొఃర్ తిండెఙ్ మని రొటెఙ్ లాగిజ్ నుకుడిఙ్ సీనిక నాయం
ఆఎద్”, ఇజి వెహాన్  . 27 అది, “నిజమె పబువా, గాని ఎజమాని
తింజిమహిఙ్ బలల్దాన్ అరిన్ముకెక్ఙ్ నుకుడుఃఙ్ తింజినె గదె?”, ఇజి
వెహాద్ . 28నసిత్వలెయేసు, “బయి,నాముసుక్మనినీనమకం గొపప్
పెరిక. నీను కోరితి లెకెండ్ నె నిఙి ఆపిద్”, ఇజి దనిఙ్ వెహాన్ . అయ
గడియాదునె దనిగాలిస్ నెగెండ్ ఆతాద్.

నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ బోజనం సీనిక
29యేసు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయ సమ్ దారం పడకాదాన్ వాజి

అబె ఉండి గొరోత్ ఎకాండె బసాత్ న్. 30 సొటావరిఙ్, గుడిడ్వరిఙ్,
గులల్వరిఙ్, కికుకాలుక్అరివరిఙ్ మరిఆఇజబుబ్దివరిఙ్ నండోడారిఙ్ 
అసిమంద లోకుర్ వనిన్ డగు వాతారె వరిఙ్ వనిన్ కాలక్ అడిగ్ ఇటాత్ ర్.
వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 31 గులల్వరిఙ్ వర్ గిదెఙ్ వాతాద్. కికు
కాలుక్ అరికార్  నెగెమడ్ ఆతార్. సొటాదికార్ నడిఃతార్, గుడిడ్దికార్ 
సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ ర్. యాకెఙ్ సుడ్ఃజి లోకుర్ విజెరె బమమ్ ఆతారె
ఇసాయేలురి దేవుణుదిఙ్ పొగిడిఃతార్. 32 యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ
 కూకాండె వరిఙ్, “యాలోకుర్ నావెటమంజిమూండి దినమ్ కు ఆతె.
విరిఙ్ తిండెఙ్ బా ఇనికబా సిలెల్ద్ . నఙి వరి ముసుక్ కనికారం ఆజిన.
వరిఙ్ బఙదావ్ పోకెఙ్ మఙి మనుస్ రెఏ. వారు కణుక్ తివిజి సరుద్
అర్ నార్ సు”, ఇజి వెహాన్ . 33సిసూర్ వనిన్ఙ్, “నిసొమందలోకురిఙ్ 
తీపిసెత్ఙ్ బిడిఃమ్ బూమిపామతమ్ దు ఇనిక దొహ్క్ నె?”, ఇజి వెహార్ .
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34యేసు వరిఙ్, “మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
వారు, “ఏడు రొటెఙ్ ని సెగం ఇజిరి మొయెఙ్ మనె”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహార్ . 35లోకురిఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి యేసు వెహాన్ . 36 వెనుక
అయఏడురొటెఙ్ నిమొయఙ్ కీదుఅసాత్ ండెదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
వెహిస్ అయాకెఙ్ రుకిస్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  సితాన్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి
సితార్. 37లోకుర్ విజేరె పొట పంజు తిహి వెనుక మిగిలితిముకెక్ఙ్ 
ఏడు గంపెఙ్ నిండు వనిన్ సిసూర్ పెహర్.

38బోదెక్ నికొడొఃర్ ఆఏండతిహిమొగకొడొఃర్ నాలిగ్వెయిఙ్ మహార్ .
39అయమంద లోకురిఙ్ పోకి వెనుక యేసు డోణి ఎకాండె మగదాన్ 
ఇనినాటొసొహాన్ .

16
1 నసిత్వలె పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రు యేసుఙ్ డగు పరికస్ కిదెఙ్,

వనిన్మాటెఙాణిఙ్ వనిన్ఙ్ ఆసెత్ఙ్ ఇజిడగువాతార్ . దేవుణునెవనిన్ఙ్ 
పోకాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ ఆగాసమ్ దాన్ ఉండి బమామ్తి
పణి కిఙి మఙి తోరిస్ అ, ఇజి వెహార్  . 2 వాండు వరిఙ్, “పొదుద్
ఆనివెలె ఆగసం ఎరఙ్ మహిఙ నేండు నెగెణ్ మంజినాద్ ఇజి మీరు
వెహిస్నిదెర్. 3మరి, పెందల ఆగసం ఎరఙ్ ఆజి మొసొప్ మహిఙ,
నేండు గాలి పిరు వానాద్, ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్. ఆగసం సుడ్ఃజి
అయ రోజు ఎలాగ మంజినాద్ ఇజి వెహెఙ్ మీరు నెసిన్దెర్ , గాని
జరిగ్నికెఙ్ సుడ్ఃజి కాలమ్ దిఙ్ గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఇదెర్. 4 యా
తరమ్ దికార్, సెఇకార్ ఆతికారె దేవుణు వందిఙ్ వరిఙ్ మనుస్ సిలెల్ద్ 
గురు లెకెండ్ ఉండి బమామ్తి పణి వందిఙ్ వెన్ బజినార్,గాని దేవుణు
పవక ఆతి ఓనెఙ్ జరిగ్తిక తపప్ మరి ఇనికబా ఉండి గురు మరి
తోర్ ఎద్”, ఇజివెహాన్ . 5వెనుకయేసు వరిఙ్ డిఃసిఅబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .
6వారు డోణి ఎకారె సమ్ దరం అతాహ పడక సొనిస్ మహివలె, వనిన్
సిసూర్ రొటెట్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ పోసత్ మహార్ . నసిత్వలె యేసు, “పరిసయ్ రుది
మరి సదుకయ్ రుది పులాఙ్ కిని దూరువందిఙ్ మీరు గొపప్ జాగర
మండు”, ఇజి వెహాన్ .
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7 “మాప్ రొటెట్ఙ్ తెఇతి వందిఙె యా మాట వెహాన్ ”, ఇజి ఒరెన్ 
వెట ఒరెన్ వరిగ్జి మహార్ . 8యేసు అక నెసాత్ ండె, ఎందానిఙ్ మీరు
నమకం తకుక్ మనికిదెర్ ఆజినిదెర్ ! మీబాన్ రొటెట్ఙ్ సిలిల్తిఙ్ మీరు
ఎందనిఙ్ ఒరెన్ మరిఒరెన్ వెటవర్ గిజినిదెర్ ? 9ఏలుబామీరుఅరద్ం
కిజి నెసెత్ఙ్ అట్ ఇదెరా? అయ్ దు రొటెట్ఙ్ మహివలె అయ్ దు వెయిఙ్ 
లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడుగంపెఙ్ పెహిదెరొ? 10మరిఏడు
రొటెట్ఙ్ మహివలె నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకాఙ్ తీపిసిత్ఙ్ మిగిలితికెఙ్ ఎసోడు
గంపెఙ్ పెహిదెరొ? వినుకాఙ్ బామీరుఎతు కిఇదెరా? 11నానువరిగ్తిక
రొటెట్ఙ్ వందిఙ్ ఆఏద్ ఇజి ఎందనిఙ్ మీరు అరద్ం కిజి నెస్ ఇదెర్ ? గాని
పరిసయ్ రుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు వందిఙ్ మీరు జాగర
మండు ఇజి నాను వెహ”, ఇజి వెహాన్ . 12 నసిత్వలె వాండు జాగర
మండుఇజివెహికరొటెతయార్ కినిపులానిదురువందిఙ్ ఆఏద్  గాని
పరిసయెరుని సదుకయ్ రుది పులాని దూరు నని బోద వందిఙ్ జాగర
ఆజిమండు ఇజి వెహాన్ , ఇజివారు అరద్ం కిజి నెసాత్ ర్.

13 యేసు పిలిపుది ఆతి కయసెరియ పటన్మ్ దిఙ్ డగు మనిన్
నాహక్ఙ్ వాతిఙ్ “లోకు మరిసి ఆతి నా వందిఙ్, నాను ఎయెన్ 
ఇజి లోకుర్ వెహె ఆజినార్ ?”, ఇజి వనిన్ సిసూర్ ఙ వెన్ బాతాన్.
14 “సెగొండార్ బాపిత్సం సీని యోహాను ఇజినార్ , సెగొండార్ ఏలియ
ఇజినార్ ,మరి సెగొండార్ యిరిమయ్ ఇజినార్ , సిలెల్ పవకెఙ లొఇ ఒరెన్ 
ఇజి సెగొండార్ వెహెఆజినార్”, ఇజివారు వెహార్ . 15అందెఙెయేసు,
“గాని నాను ఎయెన్ ఇజి మీరు వెహిస్నిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
16 పేతురు ఆతి సీమోను, “నీను బతిక్జిని దేవుణు మరిసి ఆతి
కీసుత్ *”, ఇజి వెహాన్ .

17 యేసు, వనిన్ఙ్, “యోన మరిసి ఆతి సీమోను, నీను
దేవుణు సీజిని దీవనమ్ కు మంజినికాన్ . యాక నిఙి తెలియకితిత్క
లోకుర్ ఎయెర్ బా ఆఏర్ గాని పరలోకామ్ దు మని నా బుబాబ్తి
దేవుణునె. 18గానినాను నిఙి వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ నీను పేతురు, నీ

* 16:16 16:16 కీసుత్ ఇనిమాటదిఙ్ అరద్ం దేవుణు ఏరాప్టు కితిత్ పోకికాన్ 
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పేరుదిఙ్ తరద్ం సటుట్ ఇజి నాను యా సుటు ముసుక్ నా సఙమ్ దిఙ్ 
తొహన్. అయాలోకమ్ ది సతుత్ ఙ్ దనిఙ్ గెలిసెత్ఙ్ అట్ ఏద్ . 19దేవుణు
ఏలుబడిః కిజిని పరలోకామ్ దిఙ్ సెందితి ఆతికారం నాను నిఙి సీన†,
యా లోకమ్ దు నీను ఇనిక తొహిన్దొ, అయాక పరలోకామ్ దుబా
తొహె అనాద్. యా లోకమ్ దు నీను ఇనిక కుతిన్దొ, అయాక
పరలోకామ్ దుబా కుతె ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 20 వెనుక యేసు,
వాండు కీసుత్ ఆతికాన్ ఇజి ఎయెరిఙ్ బామీరు వెహెఙ్  ఆఎద్  ఇజి వనిన్
సిసూరిఙ్ కసితం వెహాన్ .

21 అయ వెలెహన్ అసి యేసు, నాను యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ 
వెలె,మరిఅబెపెదెలుఙ, పెరిపుజెరిఙునియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్
వరి కిదాన్ నండొ ఇమ్ సెఙ్ ఓరిసాన్లె, లోకుర్ నఙి సపాన్రెల్ సాతి
మూండి రోజుదు దేవుణు నఙి మరి మర్ జి నికిన్నాలె ఇజి నండొ
సఙతిఙ్ వనిన్ సిసూరు వెటవెహిస్మహాన్ . 22పేతురుయేసుఙ్ ఉండి
పడఃకాదు కూక ఒతండె, “పబువా, నిఙియాలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఎద్”,
ఇజి గటిఙ వెహెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 23 అహిఙ, వాండు పేతురు దరిఙ్ 
మర్ జి బేసి, “ఓ సయ్ తానా! నీను నఙి ఉండి అడుడ్ లెకెండ్ మని.
నీ మనుస్దు మని సఙతిఙ్ దేవుణుబాణిఙ్ వాతిక ఆఎద్, లోకుర్ 
ఒడ్ఃబినికెఙె”, ఇజి వెహాన్ .

24నసిత్వలెయేసు వనిన్ సిసూరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఎయెన్ బానా వెనుక
వాదెఙ్ ఇహిఙ, వాండు వనిన్ సొంత ఆసెఙ్ విజు డిఃసి సీజి వనిన్ఙ్
వాజిని కసట్ంకు విజు ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి పిండ్ఃజి నా వెట సాదెఙ్ బా
తయారాజినె నా వెనుక వాదెఙవ్లె. 25 ఎయెన్ బా వనిన్ పాణమ్ దిఙ్ 
వాండె కాపాడఃదెఙ్ ఇజి సుడ్ఃతిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలంమంజిని బతుక్
మన్ ఏద్ . నా వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బా వనిన్ పాణం నసట్ం ఆతిఙ,
వాండు ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొనానెల్. 26ఎయెన్ బావాండు
కొరిజినికెక్ఙ్ దొహ్ కిస్ యా లోకమ్ ది ఆసిత్ని సరద్ విజు దొహ్ కిస్ వెనుక
దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు సొన్ ఏండ మహిఙ ఇని

† 16:19 16:19 పరలోకమ్ దితాలం కికుక్ ఇజి తెలుగుదు రాసత్ మనాద్.
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లబం మనాద్ ? దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దిఙ్  బదులు
మరి ఇనిక సీదెఙ్ అటాన్న్ ? 27లోకు మరిసి ఆతినాను,నాబుబాబ్తి
దేవుణు గొపప్ జాయ్ దాన్, వనిన్ విజు దూతరిఙ్ తోడుః అసి రాజు
లెకెండ్ వానాలె. వెనుక ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వనిన్ పణిదిఙ్ తగితి లెకెండ్ 
పలం సీనాలె. 28లోకుమరిసిఆతినానురాజులెకెండ్ ఏలుబడిః కినిక
సూణిదాక,ఏలునిహిమనిన్వరిలొఇసెగొండార్ సాఏర్ ఇజినానుమిఙి
నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

17
యేసు,మోసెనిఏలియ

1 ఆరు రోసుక్ వెనుక యేసు, పేతురుని యాకోబు, యాకోబు
తంబెరిసిఆతియోహనుఙ్ బాకూకాండెవనిన్వెటఒతాన్. వారునండొ
ఎతుత్ మని ఉండి గొరోన్ ముసుక్ ఎక సొహార్ . 2అబెబ్ వరి ముందాల
వనిన్ రూపు మారితాద్. వనిన్ మొకొం పొదుద్ లెకెండ ఆతాద్. వనిన్
సొకెఙ్ మెరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ తెలాఙ్ ఆతె. 3 ఇదిలో, నసిత్వలె అబెబ్
మోసెని ఏలియ యేసు వెట వరిగ్జి మంజినిక వరిఙ్ తోరె ఆతాద్.
4నసిత్వలె పేతురు, “పబువా, మాటు ఇబెబ్ మహిఙ నెగెద్. నిఙి ఇసట్ం
ఇహిఙ, ఇబెబ్ నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఏలియెఙ్ ఉండి, ఆహె
మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహన్”, ఇజి వెహాన్ . 5వాండు వరిగ్జి మహివలె
నండొజాయ్ మనిఉండిమొసొప్ వరిఙ్ ప్ డ్ గ్ తాద్. “ఇదిలోన్వీండు
నఙి ఇసట్మాతి నా మరిన్. వినిన్ ముసుక్ నాను సరద్ ఆత మనన్.
వినిన్మాటెఙ్ నెగెండ్ వెండు”, ఇజిఉండిజాటు అయమొసోపుదాన్ 
వాతాద్.

6 సిసూర్ యామాట విహరె నండొ తియెల్ ఆజి పడ్ఃగిజ్ అరార్.
7యేసు వరి డగు వాజి వరిఙ్ ముటిస్, “నిఙ్ దు, తియెల్ ఆమాట్”,
ఇజివెహాన్ . 8వారు కణుక్ పెరిజ్ బేసిత్ఙ్ యేసుఙ్ తపప్మరిఎయెరిఙ్ బా
తొఏతార్. 9వారు గొరొన్ డిగ్ జి వాజి మహివలె, “లోకు మరిసి ఆతి
నాను, సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ నిదాక, మిఙి తోరె ఆతి యా
సఙతిఙ్ వందిఙ్ ఎయెరిఙ్ బావెహామ్ట్”, ఇజియేసు వరిఙ్ వెహాన్ .
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10 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్, “ఏలియ* ముఙాల వాదెఙ్ ఇజి
ఎందనిఙ్ యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహిస్నార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 11 అందెఙె వాండు, ఏలియానె ముఙాల వాజి
మండెఙ్, యాక నిజమె. వాండు వాజి విజు నెగెణ్ తయార్ కినాన్.
12 అహిఙ ఏలియ ముఙాల వాత మహాన్ , గాని వారు వనిన్ఙ్ 
గురు అసెత్ఙ్ అట్ ఎండ వరిఙ్ ఇసట్మాతి లెకెండ్ వనిన్ఙ్ పడిఃఎండ
కితార్. లోకుమరిసి ఆతి నానుబా అయాలెకెండ్ వరి కిదాన్ సమెఙ్ 
ఓరిసాన్లె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 13బాపిత్సం సీని యోహను వందిఙ్ 
వాండు వరివెట వరిగ్జినాన్ ఇజివారు అరద్ం కితార్.

దెయంఅసిత్ కొడొఃదిఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 
14 వారు మంద లోకుర్ డగు వాతివలె ఒరెన్ వనిన్ డగు వాజి

వనిన్ ముందాల ముణుక్ ఊర్ జి, 15 “పబువా నా మరిన్ ముసుక్
నీ కనికారం తోరిస్ అ వాండు మూరస్ పెహిఙ్ నండొ బాద ఆజినాన్.
వాండుఎసెఙ్ ఎసెఙ్ సిసుద్ సిలిఙఏరుదుఅరిస్మంజినాన్. 16నాను
నీ సిసూర్ డగు వనిన్ఙ్ తతత్ గాని వారు వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిదెఙ్ 
అట్ ఎతార్”, ఇజి వెహాన్ .

17అందెఙెయేసు, “యాతరమ్ దికిదెర్ ఆతిమీరుమహికార్ మిఙి
నెసిప్సిన్ తపప్ సరిదాన్ నడిఃసి మనన్దెర్ . మీరు నాముసుక్ నమకం
సిలిల్కిదెర్ . నాను ఎసొస్ కాలమ్ కు దాక నాను మిఙి ఓరిసి మండెఙ్ 
వలె వనిన్ఙ్ నా డగు తగాట్”, ఇజి వెహాన్ . 18 నసిత్వలె యేసు
అయ దెయమ్ దిఙ్ ఉండి ఆడ సితిఙ్ అకక్ వనిన్ఙ్ డిఃసత్తాద్. అయ
గడిఃయాదునె ఆ ఇజిరికాన్ నెగెండ్ ఆతాన్.

19 దని వెనుక వనిన్ సిసూర్ వాండు ఒరేండె మహివలె యేసు
డగు వాతారె, “మాపు ఎందనిఙ్ అయ దెయమ్ దిఙ్ సొన్ పిసెత్ఙ్ 
అట్ ఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 20-21ఉండి సరుస్గిడ నసుత్ నమకం
మహిఙయాగొరొన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇబెబ్ణిఙ్ అబెబ్సొన్ అ’ఇజివెహిఙ

* 17:10 17:10 పాడయి ఒపుమానమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక పుసత్కమ్ దు
రసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహిఙ, ఏలియముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురు నమిమ్జినార్ .మలాకి 3:1,
4:5-6.
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అది అబెబ్ సొనాద్. మీరు కిదెఙ్ అట్ ఇక ఇనికబా మన్ ఏద్, ఇజి
నానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . మిఙి నసొస్ నమకం సిలెల్ద్ ,
అందెఙెమీరు కిదెఙ్ అట్ ఇదెర్ .

22వారు గలీలయ దేసమ్ దు వాతివెలెయేసు, “లోకు మరిసి ఆతి
నాను లోకుర్ కియుదు ఒపజెపె ఆనాలె. 23వారు నఙి సపాన్ర్, మరి
మూండిదినమ్ దునానుమర్ జినిఙెఆనాలె”,ఇజివరిఙ్ వెహిఙ్ వారు
నండొ దుకం ఆతార్.

24యేసుని వనిన్ సిసూర్ కపెరన్హముదు వాతివెలె, సెగం సెకల్ †
లెకక్ పనున్ పెర్ నికార్ పేతురు, డగు వాతారె, “మిఙి బోద కినికాన్ 
దేవుణు గుడిఃది పనున్ సిఏండా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 25 “ఒఒ
వాండు సీనాన్”, ఇజి వాండు వెహాన్ . పేతురు ఇండొ వాతిఙ్,
వాండు వరిగ్ఏండ ముఙాల యేసు వరిగ్తాన్. “సీమోను, యా
లోకమ్ ది రాజుర్ ఎయెర్ బాణిఙ్ సిసుత్ ని పనున్ఙ్ ఒసూలు కిజినార్ 
వరిసొంత దేసెమ్ ది వరిబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ అయదేసెమ్ దుమనిన్ ఆఇ
దేసెమ్ దివరి బాణిఙ్ నా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతాన్. 26 “వారు విదెద్ం కిజి గెలిసిత్ దేసెమ్ దివరిబాణిఙెఙ్”,
ఇజి పేతురు వెహాన్ . యేసు వనిన్ఙ్, “అహిఙ సొంత దేసెమ్ దికార్ 
సిఏండ తపె ఆజినార్. 27మాటు వరిఙ్ అడుడ్ మంజిని వరిఙ్ లెకెండ్ 
మండెఙ్ ఆఎద్ . నీను సేరుదు సొనిస్ గాలం పొకిస్ ముందాల దొహ్క్ ని
మొయదిఙ్ అసి దని వేయు రెకిస్ సుడ్ఃతిఙ, ఉండి సెకెల్ కాసు దని
వెయ్ దు మంజినాద్. అయాక లాగిజ్ నీ వందిఙ్ ని నా వందిఙ్ పనున్
సిఅ”, ఇజి వెహాన్ .

18
దేవును కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ 

† 17:24 17:24 యెరుసలెల్మ్ దు మనిన్ దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అవసరమ్ మాతికెఙ్ కిజి
నెగెండ్ సుడిఃదెఙ్ ఒరెనొరెన్ వనిన్బాణిఙ్ ,సెగం సెకెల్ పనున్లెకెండ్ పెర్ జిమహార్ .యూదురు
ఆతి మొగవారు 20 వయుస్డాటిత్మహికార్ విజేరె గుడిః పనున్ సీదెఙ్ ఇజి దేవుణుమాటదు
రాసత్ మనాద్ . అకక్ రుండి రోసుక్ కూలిదిఙ్ సమానంమహాద్ . నిరగ్మ 30:13-16. 2దినరు
24:9-14, నెహెమయ్ 10:32.
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1 నసిత్వలె సిసూర్ యేసు డగు వాజి, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః
కినివలె మాలొఇ ఎయెన్ అబెబ్ పెరికాన్ మంజినాన్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 2 వాండు ఒరెన్ ఇజిరి కొడొఃదిఙ్ కూకిస్ వరి నడిమి
నిల్ పాత్ న్. 3మరివాండు ఈహ వెహాన్, “మీరు ఇజిరి కొడొఃర్ లెకెండ
మనుస్ మరిసి, వరి లెకెండ్ ఆఎండ మహిఙ, మీరు ఎసెఙ్ బా దేవుణు
కిని ఏలుబడిఃదు సొండెఙ్ అట్ ఇదెర్, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న.
4 అందెఙె యా ఇజిరి కొడొః లెకెండ్ తగె ఆనికాన్ ఎయెండొ, వాండె
దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు పెరికాన్ ఆనాన్.

5మరిఎయెర్ బానాముసుక్మనిన్నమమ్కమ్ దుయాఇజిరికొడొఃర్ 
లెకెండ్ ఆతికాన్ ఇజిఒడ్ఃబినాండొననివనిన్ఙ్ డగు కినికాన్ ,నఙిడగు
కిజినాన్. 6గాని,నాముసుక్ నమకం ఇటిత్ మనియాకొడొః ననిన్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్, ఎయెర్ బా పాపం కిబిసిత్ఙ, వాండు వనిన్ మెడదు ఉండి పెరి
జతత్పణుకు తొహెఆజిసమ్ దరంఅడిగ్ ముడుఃగిజిసొనికవనిన్ఙ్ ఒదెద్
నెగెద్.

7ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, లోకురిఙ్ పాపం కిబిసిన్ సఙతిఙ వందిఙ్ యా
లోకమ్ ది వరిఙ్ సమెఙ్ తప్ ఉ. యాకెఙ్ తప్ ఎండ వాదెఙ్ వెలె. గాని
యాకెఙ్ ఎయెన్ వెట వానెనొ వనిన్ఙ్ వెహెఙ్ అట్ ఇ నని కసట్మ్ కు
మంజినె. 8నీ కియుబా, నీ కాలుక్బా నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ, దనిఙ్ కతిస్
విసీర్ అ. రుండి కికు కాలుక్ మంజి ఎలాకాలంమంజిని సిసుబాడిఃదు
అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, కికు కాలుక్ సిలెల్ండ ఆజి ఎలాకాలం దేవుణు వెట
మంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్. 9మరి నీ కణక నిఙి పాపం కిబిసిత్ఙ
దనిఙ్ లాగ్ జి విసీర్ అ. రుండి కణుక్ మంజి ఎలాకాలం మంజిని
సిసుబాడిఃదు అరిన్ దనిఙ్ ఇంక, ఉండె కణక మంజి ఎలాకాలం
దేవుణు వెటమంజిని బతుక్దు సొనిక నెగెద్.

10 యా ఇజిరి వరి లొఇ ఎయెరిఙ్ బా మిరు ఇజిరి కణుక
సుడ్ఃమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙపరలోకామ్ దునాబుబబ్డగుమంజిని
దూతార్ ఎసిత్వలెబా వరిఙ్ సుడ్ఃజిమంజినార్.

మరుతిగొరె కత.
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11 గొరెఙ్ లెకెండ్ మురుతి సొహి లోకురిఙ్ రెబాజి రకిస్సెత్ఙ్ ఇజినె
లోకుమరిసి* ఆతి నాను ఇబెబ్ వాత మనన్†. 12 ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
వంద గొరెఙ్ మంజి వనాక్ఙ్ లొఇ ఉండి మురుతిఙ, మహి తొంబయ్ 
తొమిమ్ది గొరెఙ డిఃసి, మురుతి గొరెదిఙ్ రెబాజి సొన్ ఎండా? మీరు
ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 13 దనిఙ్ దొహ్క్ తిఙ, వనిన్ మురుఎండ
మని తొంబయ్ తొమిమ్ది గొరెఙ ముసుక్ యా మురుతి ఉండి గొరె
వందిఙ్ వాండు గొపప్ సరద్ ఆనాన్, ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న.
14 అయలెకెండ్ నె యా ఇజిరి వరిలొఇ ఒరెన్ బా పాడాఃజి సొండెఙ్ 
దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమనిమీబుబాతిదేవుణుదిఙ్ ఇసట్ం సిలెల్ద్ .

15మరి నీ తంబెరిఙ లొఇ ఒరెన్ నిఙి తపు పణిఙ్ కతిఙ, మరి
ఎయెర్ బా నెస్ ఏండ వాండుని నీను మనివెలె వాండు కితి తపు
పణిఙ్ తోరిస్ అ. వాండు నీ మాట వెహిఙ నీను వనిన్ఙ్ మర్ జి నీ
వెట కూడ్ఃజి మంజిని వనిన్లెకెండ్ కితిత్ . 16 గాని వాండు నీ మాట
విన్ ఏండ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నొ, రిఏరిఙ్ నొ నీ వెట తోడుః అసి
వనిన్ డగు సొన్ అ. అహిఙ దేవుణు మాటదు మని లెకెండ్ రిఎర్ 
ముఏర్ దిసాసిరిమాటెఙవెటవిజుసఙతిఙ్ నిజమాతికెఙ్ ఇజిరుజుప్ 
కిదెఙ్ వలె‡. 17 వాండు వరి మాటబా విన్ ఏండ మహిఙ, అయ
సఙతి దేవుణు సఙమ్ దిఙ్ తెలియ కిఅ. సఙమ్ ది వరి మాటబా
వాండు విన్ ఏండ మహిఙ వనిన్ఙ్ ఆఇ వనిన్ ననికాన్, సిలిల్ఙ పనున్
పెరిన్కాన్ § ఇజి సుడ్ఃఅ. 18 యా బూమి ముసుక్ మీరు ఇనిక

* 18:11 18:11 లోకుమరిసి ఇని మాట అరామియ బాసదాన్ , “నాను” సిలిల్ఙ
“నఙి,నాది”, ఇజి అరద్మానిలెకెండ్ యూదురు వెహిస్ మహార్ . యేసుపబుబా వనిన్ వందిఙ్ 
వెహెఙ్ యాలెకెండ్ వెహిస్మహాన్. యాలెకెండ్ వెహిస్మహివలెనానె కీసుత్ ఇజివాండు తినాఙ్ 
వెహ్ ఏండ వనిన్ వందిఙ్ వెహిస్ మహాన్. దానియేలు పవక పుసత్కమ్ దు రాసిత్ మనిన్ దనిన్ఙ్ 
తగితిలెకెండ్ ,వాండుయాపేరువనిన్వందిఙ్ వెహిస్మహాన్ .దానియేలు7:13-14.యేసుఙ్ 
పగాతికార్ వాండుమాముల్ గ వనిన్ వందిఙ్ ఆహె వెహిస్నాన్ ఇజి ఒడ్ఃబితార్ . గాని వనిన్ఙ్ 
నమిమ్తిత్కార్ వాండె కీసుత్ ఇజి వెహిస్ మహాన్ ఇజి అరద్ం కితాత్ ర్ . † 18:11 18:11 గీకుక్
బాసాదు రాసిత్మనిన్ ముకెలమాతి పుసత్కమ్ కాఙ్ యామాటమనెన్ గాని సెగం పుసత్కమ్ కాఙ్ 
సిలెల్ద్ ‡ 18:16 18:16 దివ్తీ కాండం 19:15 § 18:17 18:17యూదురు
ఆతికార్ ఇనిదనిన్ వందిఙ్ బాపనున్ పెరిన్వరివెట కూడిఃజిమన్ ఏర్ 
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తొహిన్దెరో,అయాకెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిడ్దుబాతొహెఆనెలె. మరి
యా బూమి ముసుక్ మీరు ఇనిక కుతిన్దెరో, ఆయాకెఙ్ పరలోకాముద్
దేవుణుబాఅడుడ్ కినాలె. మరియాబూమిముసుక్ ఇనిదనిన్ఙ్ సెలవ
సీనిదెరో పరలోకామ్ దాన్ దేవుణుబా దనిన్ఙ్ సెలవ సీనాలె ఇజి నాను
మిఙి నిజం వెహిస్న. 19మరి ఎయెర్ బా రిఎర్ కూడ్ఃజి, ఉండెమనుస్
కలిగ్ జి ఇనికబాలొసిత్ఙ్ బా, పరలోకామ్ దుమనిన్నాబుబాబ్తి దేవుణు,
మీరు కోరిజిని లెకెండ్ మీవందిఙ్ కినాన్ లె. 20అహిఙ ఎంబె రిఏర్ నొ,
ముఏర్ నొ నా పేరుదాన్ కూడ్ఃజి వాజి మహిఙ, అబెబ్ వరివెట నాను
మంజినలె.”
కనికారంతోరిస్ ఇ పణిమనిసి

21 నసిత్వలె పేతురు యేసు డగు వాతండె, “నా తబేరి ఒరెన్ నా
వెట తపు కితిఙ నాను ఎసోడు సుటుక్ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్ ? ఎడుః
సుటుక్ సెమిసెత్ఙ్ ఆనాదా?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 22యేసు వనిన్ఙ్,
“ఏడు సుటుక్ ఆఎద్ . డబయ్, సుటుక్ ఏడు* ఇజి నాను నిఙి
వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 23 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఏలుబడిః
కినిక ఇహిఙ, వనిన్ పణిమనిస్ర్ వెట వారు వనిన్ బాణిఙ్ లొసిత్మనిన్
అపుదిఙ్ లెకక్ సూణి ఒరెన్ రాజుఙ్ పోలిత మనాద్. 24 లెకక్
సుడ్ఃదెఙ్ మొదోల్ సిత్ వలె, పది వెయుఙ్ తాలందుఙ్ † అపప్ లొసిత్క
మర్ జి సీదెఙ్ మనిన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, వనిన్ డగు తతాత్ ర్. 25 వనిన్ఙ్ 
అపప్ తీరిసెత్ఙ్ అట్ ఇతిఙ్, వనిన్ఙ్ ని వనిన్ ఆలిస్ఙ్, కొడొఃరిఙ్, మరి
వనిన్ఙ్ కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు పొరిస్ అపప్ తీరిస్ అ ఇజి యాజుమాని
ఆడ సితాత్ న్. 26 అయ పణిమణిసి వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి
మాడిఃసాత్ ండె, “నఙి సెమిస్ అ నఙిమరి కండెక్ సమయం సిదానాను
అపప్ విజు మర్ జి సీన’ ఇజి బతిమాల్ తాన్. 27 అయ ఎజుమాని
పణిమనిసి ముసుక్ కనికారం ఆజి, నీ అపప్ విజు తెవితాద్ ఇజి
వనిన్ఙ్ సొండెఙ్ సెలవ సితాత్ న్. 28గాని అయ పణిమనిసి వెలిల్ వాజి

* 18:22 18:22 నాలిగ్ వంద తొంబయ్ సుటుక్ ఇహిఙ ఎసిత్వలెబా సెమిసి మండెఙ్ ఇజి
అరద్ం. † 18:24 18:24 ఉండి వెయితాలందు ఇహిఙ వెయి లకక్ రూపాయ్ దిఙ్ లావ్ 
మనెన్
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సొనిస్ మహివలె, వనిన్ఙ్ వంద దినారమ్ కు‡ అపప్ మని, వనిన్వెట
కూడ్ఃజి పణికిజిని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. వనిన్ఙ్ అసాత్ ండె గొతిక
పడిఃసి, “నీను నఙి అపప్ మనిన్ డబుబ్ మర్ జి సిదా’, ఇజి బలవంతం
కితాత్ న్. 29 వనిన్వెట కూడ్ఃజి పణికినికాన్ ఆతి అయ పణిమనిసి
వనిన్ ఎదు ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నఙి సెమిస్ అ, నిఙి మరి కండెక్ 
సమయం సిదా? నిఙి సీదెఙ్ మనిన్ అపప్ విజు నాను మర్ జి సీన’,
ఇజి బతిమాల్ తాన్. 30 గాని వాండు అక ఒపుకొడ్ ఏండ, అపుప్
విజు మర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ జేలుదు ఇడిఃసాత్ న్. 31 వరివెట కూడ్ఃజి
పణికినికార్ సెగొండార్, యా జర్ గితిక విజు సుడ్ఃతారె నండో బాద
ఆతార్. వారుసొనిస్ జరిగ్తిక విజుఎజుమానిఙ్ వెహార్ . 32-33నసిత్వలె
అయ ఎజుమాని వనిన్ఙ్ కూక్ పిసాత్ ండె, “మూర్ కం మని పణిమనిసి,
నీను నఙి బతిమాల్ తిఙ్ నాను కనికారం ఆజి నిఙి సెమిసి, నీ అపప్
విజు తెవితాద్ ఇజి నిఙి వెహిలెకెండ్ నీ వెట కూడ్ఃజి పణి కిని
వనిన్ఙ్ నీనుబా సెమిసి వనిన్ ముసుక్ కనికారం తోరిసెత్ఙ్ గదె?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 34 నసిత్వలె అయ ఎజుమాని వనిన్ ముసుక్ కోపం
ఆతాండెవాండు అపప్ విజుమర్ జి సీనిదాక వనిన్ఙ్ హిమ్ స కినివరిఙ్ 
ఒపజెపాత్ ండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్.

35మీరు మీ మనుస్దాన్ మీ తంబెరిఙవెట సెమిస్ ఏండ మహిఙ
పరలోకామ్ దుమనిన్ నా బుబాబ్తి దేవుణుబాయాలెకెండ్ నెమీలొఇ
ఒరెన్ వెట కినాన్.

19
అల్ సిఙ్ డిఃసిన్ సీని వందిఙ్ 

1 యా మాటెఙ్ వెహి వీజితి వెనుక యేసు గలిలయ డిఃసి,
యోర్ దాన్ గడడ్ అతాహ పడక మని యూదయ నాహక్ఙ్ సొహాన్ .
2 మంద లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . వాండు అబెబ్ వరి జబుబ్ది
వరిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. 3 సెగొండార్ పరిసయ్ రు, వనిన్ మాటెఙాణిఙ్ 
‡ 18:28 18:28 వంద దినారమ్ కు ఇహిఙఅయకాలమ్ దు పది రొసాక్ పణికిని కూలిదిఙ్ 
సమానంమహాద్.
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వనిన్ఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని తపుబా తొఏండ
ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి సీనిక దేవుణు మోసెఙ్ సితిత్ రూలుఙ్ వజ
నాయమ్ నా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4 వాండు వరిఙ్, “ముఙాహాన్ 
దేవుణులోకురిఙ్ తయార్ కితివలెవరిఙ్ మొగగ్ కొడొఃనిబోదెలిలెకెండ్ 
తయార్ కితాన్✡. 5 అందెఙె మొగగ్ కొడొః వనిన్ అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ 
డిఃసి వనిన్ ఆలిస్ వెట కూడ్ఃజినాన్ . వారు రిఏర్ ఉండె ఒడొఃల్ 
ఆనార్ .✡ 6అందెఙె అబెబ్ణిఙ్ అసివారు రిఏర్ ఆఏండఉండె ఒడొఃల్ 
ఆన మంజినార్. అందెఙె దేవుణు జత కుడుఃపిత్ వరిఙ్ లోకుర్ కేట
కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్క మీరు ఎసెఙ్ బా
సదివ్ఇతిదెరా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 7 వారు వనిన్ఙ్, అకక్
అయాలెకెండ్ మహిఙ, ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ, ఉండి
విడిడ్ః ఆకు రాసి సీజి దనిఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ ఇజి మోసె ఎందనిఙ్ 
ఆడ సితాత్ న్ ?”, ఇజి వెన్ బాతార్. 8 యేసు వరిఙ్, “మిఙి నసొస్
కటినమతి మనుస్ మహిఙ్, మోసె అయ లెకెండ్ సెలవ సితాత్ న్ గాని
ముఙాహన్ అసి అయ లెకెండ్ జరిగ్ఏతాద్. 9 రంకు బూలాతిఙానె
తపప్ మరి ఇనిదని వందిఙ్ బా ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరి ఉండి
దనిఙ్ ఇడె ఆతిఙ వాండు దనివెట రంకు బూలానికాన్ ఆజినాన్ ఇజి
నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ . 10 వనిన్ సిసూర్ వనిన్ఙ్, “ఆలిస్
మాసిర్ నడిఃమి సఙతిఙ్ యాలెకెండ్ మనాద్ ఇహిఙ, పెండిల్ ఆఏండ
మంజినికాదె నెగెద్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 11యేసు వరిఙ్, “మీరు
వెహి మాట విజేరె అసెత్ఙ్ అట్ ఏర్, గాని దేవుణు ఎయెరిఙ్ అయ
లెకెండ్ సితాండొ వారె కిదెఙ్ అట్ నార్. 12 సెగొండార్ ఆండేరెఙ్ *
లెకండ్ నె అయ్ సిపొటాదాన్ పుట్ నార్. సెగొండారిఙ్ లోకుర్ ఆండేరెఙ్ 
లెకెండ్ కిజినార్. మరి సెగొండార్ దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ పెండిల్
ఆఎండ వరిఙ్ వారెఆండేరెఙ్ ఆజిమంజినార్. 13నసిత్వలెయేసు కికు
ఇడిజ్ పారద్నం కదెఙ్ ఇజి సెగొండార్ ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ వనిన్ డగు తతాత్ ర్.
వనిన్ సిసూర్ కొడొఃరిఙ్ తతిత్ వరిఙ్ జటిఙ్ ఆజి గోల కితాత్ ర్. 14గాని
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యేసు, “యా ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ నా డగు రపీర్ , వరిఙ్ అడుడ్ కిమాట్.
దేవుణు ఏలుబడిః కినిక నినివరిదినె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 15 వరి
ముసుక్ కికు ఇడిజ్ పారద్నం కితి వెనుక వాండు అబెబ్ణిఙ్ సొహాన్ .
ఆసిత్ మని దఙడాఃయెన్.

16ఇదిలో, ఒరెన్ యేసు డగు వాతండె, “ఓబోదకినికి, దేవుణు వెట
ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు నాను మండెఙ్ ఇహిఙ నాను ఇని నెగిగ్
పణిఙ్ కిదెఙ్”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 17యేసువనిన్ఙ్, “నెగిగ్ పణిఙ
వందిఙ్ ఎందనిఙ్ నీను నఙి వెన్ బాజిని? నెగిగ్కాన్ దేవుణు ఒరెండె
మనాన్. దేవుణుఎలాకాలంమంజినిబతుక్దు నీనుమండెఙ్ ఇహిఙ,
దేవుణు సితి ఆడెఙ్ లొఙిజి మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 18వాండు, “ఇని
ఆడెఙ్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు వనిన్ఙ్, “సపెత్ఙ్ ఆఎద్,
రంకు బూలాదెఙ్ ఆఎద్, డొఙ కిమా, అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ం వెహమ్.
19అయ్ సిఅపొప్సిరిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెణ్ సుడ్ఃఅ.✡మరినీనునిఙి
పేమిసినిలెకెండ్ మహివరిఙ్ పేమిస్ అ”✡, ఇజి వెహాన్ . 20 అందెఙె
అయ దఙడాయెన్, “యాకెఙ్ విజునాను కిజినె మంజిన. మరి ఇనిక
నఙి తకు మనాద్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 21యేసు వనిన్ఙ్, “నీను పూరి
నెగిగ్కి ఆదెఙ్ కోరితిఙ, నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తి మనికెఙ్ విజు పొరిస్,
బీదాతివరిఙ్ సీబాజి సిఅ. ఆహె కితిఙ పరలోకామ్ దు నిఙి ఆసిత్
కలిగ్ జి మంజినాద్. వెనుక నావెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . 22 అయ
దఙడాఃయెన్ నండొ ఆసిత్ కలిగ్ జి మనికాన్ కాక అయమాట విహండె
ఇజిరిమొకొం అతాండె సొహాన్ . 23నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ ఙ  సుడ్ఃజి,
యేసు”,ఆసిత్మనిన్కాన్ దేవుణుకినిఏలుబడిఃదుసొండెఙ్ గొపప్ కసట్ం
ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 24మరి నాను మిఙి వెహిన్క ఇనిక
ఇహిఙ, ఆసిత్ మనికాన్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు సొని దనిఙ్ ఇంక, ఒంటె
దొపానం బొరొదాన్ డుఃగ్ నిక సులు ఆనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25సిసూర్ 
యా మాట విహరె నండొ బమమ్ ఆతారె, “దేవుణు రకిస్సిత్ లెకెండ్ 
ఎయెన్ మండెఙ్ అట్ నార్ ?”, ఇజి వెహార్ . 26యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి,
✡ 19:19 19:19 నిరగ్మ 20:12-16; దివ్తీ 5:16-20. ✡ 19:19 19:19 లేవి
19:18.
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“యాక లోకాఙ్ అట్ ఇకాదె, గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ అటాన్న్”, ఇజి
వెహాన్ . 27 పేతురు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “ఇదిలో మాపు విజు డిఃసాత్ పె
నీ వెట వాజినాప్, మఙి ఇనిక దొహ్ కాన్ద్ లు?”, ఇజి వెన్ బాతాన్.
28 యేసు వరిఙ్, “యా లోకం మరి కొతాత్ క ఆనివెలె లోకు మరిసి
ఆతినాను గొపప్ జాయ్ మనిగొపప్ సింహాసనమ్ దు బసి ఇసాయేలుది
పనెన్ండు తెగాగ్ తివరిఙ్ తీర్ పు తీరిసిన్వెలె, నా వెనుక వాతి మీరుబా,
నావెట పనెన్ండు గొపప్ సింహానమ్ కాఙ్ బసి వరిఙ్ తీర్ పు కినిదెర్ లె.
29మరి ఎయెర్ బానా వందిఙ్ వరి ఇలుల్ జొలుల్ , అనన్తంబెరిఙబ, బీబి
తఙిసికఙ్ బా, అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ బా, బూమిపుట, కొడొఃకొకరిఙ్ బా
డిఃసిత్ సితిఙ నినివరిఙ్ యాకెఙ్ వంద వందుఙ్ దొహ్ కెన్. దనిన్వెట
ఎలాకాలం మంజినిబతుక్బా దొహ్ కాన్ద్ . 30గానిమొదొహికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిని నండొండార్ కడెఃవెర్ దికార్ ఆనార్. కడెఃవెర్ దికార్ ఇజి
ఒడ్ఃబిని నండొండార్ మొదొహికార్ ఆనార్ లె.

20
దాసటోటాదు పణికినికార్ 

1 “దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ, వనిన్ దాసటోటాదు పణికిదెఙ్ 
పణికిని వరిఙ్ కూకెఙ్ పెందాల నిఙ్ జి వెలిల్ సొనిస్ మహి ఉండి టోట
యెజమానిఙ్ పోలితమనాద్. 2ఉండిరోజుపణిదిఙ్ ఉండి దినారం*
కూలి సీన ఇజి ఒపుకొటాండె, వనిన్ దాకస్ టోటాదు పణి కిదెఙ్ వరిఙ్ 
పోకాన్. 3 వెనుక అంబెలి వేలాదు వాండు వెలిల్ సొహివలె సతాత్ దు
ఇని పణి సిలెల్ండ నిహిమని సెగొండారిఙ్ సుడ్ఃతాన్. 4వాండు వరిఙ్,
“మీరుబా నా దాకస్టొటాదు పణిదిఙ్ సొండు, మిఙి సరియాని కూలి
సీన”, ఇజి వెహాన్ . 5వారు సొహార్ . మరి వాండు పనెన్ండు గంటెఙ,
మూండి గంటెఙబా ఆహె కితాన్. 6మరి అయ్ దు గంటెఙ సొహిఙ్ 
మరి సెగొండార్ కాలి నిహిమనివరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. వాండు వరిఙ్, “యా
దినం విజు ఎందనిఙ్ మీరు ఇబెబ్ సెడిడ్ఃనె నిహిమహిదెర్ ?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. 7 వారు వనిన్ఙ్, “ఎయెర్ బా ఇని పణిదిఙ్ బా మఙి

* 20:2 20:2అయకాలమ్ దు ఉండి రోజు పణిదిఙ్ కూలి ఉండి దినారంమహాద్ .
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కూక్ ఏతార్, అందెఙె”, ఇజి వెహార్ . వాండు వరిఙ్ “మీరుబానాదాస
టోటాదు పణిదిఙ్ సొండు”, ఇజి వెహాన్ . 8పొదు ఆతివెలె అయదాస
టోట ఎజుమాని పణి సూణి వనిన్ఙ్ కూకాండె, “పణికినివరిఙ్ కూకిస్,
కడఃవేరి వాతివరిబాణిఙ్ మొదొలిస్ ముందాల వాతికార్ దాక వరిఙ్ 
కూలి సిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 9పొదుద్ డిగిన్వలె పణిదిఙ్ వాతివరిఙ్ ఒరెన్ 
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండి దినారం కూలి దొహ్ కాద్. 10ముందాలవాతికార్ 
మఙిలావ్ దొహ్ కెన్, ఇజి ఒడ్ఃబితార్ గాని వరిఙ్ బాపతి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఉండి దినారమ్ నె కూలి దొహ్ కాద్. 11 అయాక దొహ్ కివెలె వారు
టోట ఎజుమానిఙ్ ఎదు మొరొ ఆతార్. 12 వారు, “కడెఃవెరిదు
వాతికార్ ఉండి గంటనె పణి కితాత్ ర్ గాని వెలార్ కసట్బడ్ఃజి విజు
పణి కితిమని మఙి ఎందనిఙ్ నీను వరిఙ్ సమానం కితి?”, ఇజి
వెన్ బాతార్. 13 వాండు వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్, “బయి, నాను
మిఙి ఇని అనెయం కిఏత. ఉండి దినారమ్ దిఙ్ పణి కిన ఇజి మీరు
ఒపుకొటిదెర్ గదె?. 14 మీ కూలి అసి మీరు సొండు. మిఙి సితి
లెకెండ్ కడెఃవెరిదు వాతివనిన్ఙ్ బా సీదెఙ్ నఙి ఇసట్ం ఆతాద్. 15నా
డబుదాన్ నఙి ఇసట్మాతి లెకెండ్ కిదెఙ్ నఙి అకుక్ సిలెదా? నాను
వరిఙ్ ఓదరిసి సితి వందిఙ్ నీను గోస ఆజినిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బతాన్ .
16అయా లెకెండ్ నె కడఃవెరిదికార్ ఇజి ఒడ్ఃబిజినికార్ మొదొహికార్ 
ఆనార్,ముందాహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్.”

యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్.
17యేసుయెరూసలేమ్ దుసొనిస్మహివలె,వాండువనిన్పనెన్ండు

మణిసిర్ సిసురిఙ్ ఉండి పడఃకాదు కూక ఒతాండె వరిఙ్ ఈహ
వెహాన్ . 18 ఇదిలో మాటు యెరూసలేమ్ దు సొనిస్నాట్. అబెబ్
లోకుమరిసి ఆతి నాను పెరి పుజెరిఙ, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్
వరిఙ్ ఒపజెపె ఆనాలె. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీనార్ లె. 19మరి
వారునఙివెకసి,కొర్ డేఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి,సిలువపోకెఙ్ యూదురుఆఇ
వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ఙ్ నానుమర్ జి నికాన్న్ లె.”

20 నసిత్వలె జెబెదెయి మరిసిర్ అయ్ సి వరి వెట యేసు డగు
వాతాదె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసి, “సాయం కిఅ”, ఇజి వెహాద్ .
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21 “నీను ఇనిక కోరిజిని?”, ఇజి వాండు వెహాన్ . అందెఙె అది,
“నీను రాజు వజ ఏలుబడిః కినివెలె, యా నా రిఎర్ మరిసీర్ ఒరెన్ 
నీ ఉణెర్ పడఃకాదుని ఒరెన్ నీ డేబ పడఃకాదు బసి మండెఙ్ ఇజి
నాను కోరిజిన”, ఇజి వెహాద్ . 22యేసు, “నీను ఇనిక వెన్ బాజినాదొ
ఇజినిఙితెలిఏద్”, ఇజి వెహండె వరిఙ్, “నానుఉండెఙ్ మనిగినాదిక
ఉండెఙ్ మీరు అట్ నిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . వారు, “మాప్ ఉండెఙ్ 
అటాన్ప్”, ఇజి వెహార్ . 23 యేసు వరిఙ్, “తప్ ఏండ నాను ఉణి
గినాదిక మీరు ఉణిదెర్, గాని నా ఉణెర్ పడఃకాదుని డేబ పడఃకాదు
బసె కిబిసిన్క నా కీదు సిలెల్ద్ ,నా బుబబ్ కియుదాన్ ఎయేరిఙ్ తయార్ 
కిత మనాండొ వరిఙ్ అకెక్ఙ్ దొహ్ కన్”, ఇజి వెహాన్ . 24మహి పది
మనిస్ర్ సిసూర్ వరి అయ్ సియేసుఙ్ లొసిత్ అయమాటవిహరె రిఎర్ 
ముసుక్ కోపం ఆతార్. 25 యేసు వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకాండె వరిఙ్,
“యూదురు ఆఇవరి రాజుర్ వరి లోకుర్ ముసుక్ అతికారమ్ దాన్ 
మంజినార్. వరిపెరిఅదికారిఙువరిఙ్ మనిఅతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ 
అణసు తిగిజినార్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్ గదె? 26 గాని మీరు వారు
లెకెండ్ మండెఙ్ ఆఎద్ . గాని మీ లొఇ ఎయెర్ బా పెరికాన్ ఆదెఙ్ 
ఇహిఙ,వాండుమిఙి పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె. 27మరిఎయెన్ బావిజేరె
ముసుక్ పెరికాన్ ఆదెఙ్ ఇజి కోరిజినికాన్, వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటి
పణికి వనిలెకెండ్ ఆజి మండెఙ్. 28ఎలాగ ఇహిఙ లోకు మరిసి ఆతి
నాను, విజేరె నఙి పణి కిపీర్ ఇజి నాను రెఏతా, గాని పణి కిదెఙె వాత
మనన్. మరి నండొండారిఙ్ బత్ కిసెత్ఙ్, వరిఙ్ విడుఃదల కిదెఙ్ వరి
వందిఙ్ నాపాణం సీదెఙెనానువాతమన”, ఇజి వెహాన్ .

గుడిఃదికార్ సుడ్ఃజినార్ 
29యేసునివనిన్ సిసూర్ యెరికోపటన్మ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్,నండొ

లోకుర్ వనిన్ వెనుక సొహార్ . 30 ఇదిలో సరిపడకాదు బసిత్మని రిఎర్ 
గుడిడ్దికార్, యేసు అయాసరిదాన్ సొనిస్నాన్ ఇజి వెహరె, “పబువా,
దావీదు మరిసి, మాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”, ఇజి డేల్ సి వెహార్ .
31 లోకుర్ వరిఙ్” పలక్ మండు’ ఇజి గోల కితాత్ ర్. గాని వారు,
“పబువా,దావీదుమరిసిమాముసుక్ కనికారం ఆఅ”, ఇజిమరిఒదె
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డేలిస్ వెహార్ . 32యేసు నిహండె వరిఙ్ కూకాన్. “నాను మిఙి ఇనిక
కిదెఙ్ ఇజిమీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 33 “పబువా
మా కణుక్ సూణి లెకెండ్ కిఅ”, ఇజి వారు వెహార్ . 34 యేసు వరి
ముసుక్ కనికారం ఆతాండె వరి కణకాఙ్ ముటాత్ న్. వెటనె వారు
సుడ్ఃదెఙ్ అటాత్ రె వనిన్ వెటసొహార్ .

21
ఓసనన్

1-2వారు యెరూసలేము అందిని ముంఙాల, ఒలివ మరెక్ మని
గొరొన్ ముసుక్ మని బెత్ పాగె ఇని నాటొ వాతార్. వాతిఙ్ యేసు
వనిన్ సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకాండె ఈహ వెహాన్ . “మీఎదు మనినాటొ
సొండు. అందితిఙ సరి, తొహి మనిన్ ఉండి గాడ్ఃదెఙ్ ని దనివెట
మని గాడ్ఃదె పిలాదిఙ్ బా మీరు సూణిదెర్. వనకాఙ్ కుతిస్ నా డగు
పేర్ జితగాట్. 3ఎయెన్ బామిఙిఇనికబావెన్ బాతిఙవనాక్ఙ్ పబుఙ్ 
కావాలి ఇజి వనిన్ఙ్ వెహ . వెటనెవాండు వనకాఙ్ మీవెటపోకాన్ర్.”

4-5 “ఇదిలోన్ గాడ్ఃదెముసుక్ ఎకిస్,సార్ లిదాన్ నీరాజువాజినాన్.
గాడ్ఃదె పిలల్ ఆతి ఇజిరి గాడ్ఃదె ముసుక్ ఎకాండె, నీ డగు వాజినాన్ 
ఇజి సీయోను గాలిస్* ఆతి దనిఙ్ వెహ ”, ఇజి దేవుణు పవకవెట✡
దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మాటెఙ్ పూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ జర్ గితె.
6యేసు వరిఙ్ వెహి వజనె సిసూర్ సొహరె కితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ఃదెని
దని పిలదిఙ్ తతాత్ ర్. వనాక్ఙ్ ముసుక్ వరి సాల్ వెఙ్ పహిఙ్, యేసు
దని ముసుక్ బసాత్ న్. 8 నండొండార్ వరి సాలెవ్ఙ్ సరి అందు పహర్.
మరి నండొండార్ మరెకాణి కొమెఙ్ కతిస్ సరి అందు పహర్. 9మంద
లోకుర్ వనిన్ముందాలసొనిస్మహికార్,వనిన్ వెనుకవాజిమహికార్,

* 21:4-5 21:4-5 యెరుసలేల్ం పటన్మ్ దిఙ్ సియోను పటన్ం ఇజిబా పేరు మహాద్ 
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ అయ పటన్ం సీయోను గొరొన్ ముసుక్ తొహిమహ్ ద్ . అమదెఙె సియోను
గాలిస్ ఇజి వెహిన్వలె యెరుసలేల్ం పటన్మ్ ది వరిఙ్ గురు కిజి వెహిస్మహార్ వారు ఇహిఙ
ఇసాయేలులోకుర్ గురు. ✡ 21:4-5 21:4-5 జేకరి 9:9.
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“దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్†! పబు సితిత్ ఆతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ 
పొగ్ డెః ఆనికాన్ పరలోకామ్ దు దేవుణుదిఙ్ ఓసన”, ఇజివారు డేలిస్
మహార్ . 10యేసు యెరూసలేం పటన్మ్ దు వాతిఙ్, లోకుర్ విజెరె
“వాండు ఎయెన్ ?”, ఇజి బమమ్ ఆతారె ఒరెన్ మరి ఒరెన్ వెట వరిగ్జి
మహార్. 11 “వీండు గలీలయదు మనిన్ నజరేతు ఇని నాటోణి పవక
ఆతియేసు”, ఇజి వనిన్ వెటమహిఅయమందలోకుర్ వెహార్ .

యేసు దేవుణు గుడిఃదుసొనిస్నాన్.
12యేసు దేవుణు గుడిః లొఇ సొహాండె, అబెబ్ గుడిః అర్ ఙుదు

మహి కొణి వరిఙ్ పొరిన్ వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్ మారిసిని
వరి బలెల్ఙ్ ని పావుర పొటిఙ పొరిన్వరి పీటెఙ్ మహ విసీర్ తాన్.
13వాండు వరిఙ్, “నా ఇలు పారద్నం కిని ఇలు ఇజి కూకె ఆనాద్ లె,✡
ఇజి దేవుణు మాటదు రాసత్ మనాద్ గాని మీరు దనిఙ్ డొఙారిఙ
సాలం✡ లెకెండ్ కితి మనిదెర్”, ఇజి వెహాన్ . 14 గుడిడ్దికార్,
సొటాదికార్ దేవుణు గుడిఃదు వనిన్ డగువాతిఙ్ వాండు వరిఙ్ నెగెండ్ 
కితాన్. 15 గాని వాండు కితి బమామ్తి పణిఙ సుడ్ఃజి, దేవుణు
గుడిః అరఙుదు మని కొడొఃర్, “దావీదు మరిసిఙ్ ఓసనన్”, ఇజి
డేలిస్నిక విహరె, పెరి పుజెరిఙుని, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ 
నండొ కోపం ఆతార్. 16వారు వనిన్ఙ్, “యాకొడొఃర్ వెహిస్నిక ఇనిక
ఇజి నీను వెంజినిదా?”, ఇజి వెన్ బాతార్. యేసు వరిఙ్, “ఓ వెంజిన,
కొడొఃర్ ని ఇజిరి కొడొఃరి వెయుదాన్ నీనుపొగ్ డిఃజినిమాటెఙ్ తయార్ 
కితి మనిన్’✡ ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా
సద్ విఇతిదెరా?”, ఇజి వెహాన్ . 17వాండు వరిఙ్ డిఃసి పటన్మ్ దాన్ 
వెలిల్ సొహాండెబెతానియఇనినాటొసొనిస్అయరయుఅబెబ్మహాన్ .

బొడెమరాన్ వహిస్నాద్ 

† 21:9 21:9 అరామియ బాసాదు ఓసనన్ ఇని మాటదిఙ్ మఙి ఏలు రకిస్స్ అ ఇజి
అరద్ం మనాద్. గాని లోకుర్ పొగ్ డిఃదెఙ్ మరి ఎయెన్ బా పెరికాన్ వానివలె వరిఙ్ కూకిస్
ఒనిలెకెండ్ బావెహిస్మహార్ . ✡ 21:13 21:13యెసయ 56:7. ✡ 21:13 21:13
యిరీమ్యా 7:11. ✡ 21:16 21:16 కీరన 8:2.
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18 పెందల వాండు మర్ జి పటన్మ్ దు సొనిస్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ బఙ
కటాత్ ద్. 19 సరి పడఃకాదు మని ఉండి బొడెమరాన్ సుడ్ఃజి, మరాన్ 
డగు వాతండె సుడ్ఃతిఙ్ ఆకుఙ్ తపప్ మరి ఇనికెఙ్ తోర్ ఉతె. వాండు
దనిఙ్ సుడ్ఃజి, “మరి ఎసెఙ్ బానీను కాయెఙ్ అస్ ఇలె”, ఇజి వెహాన్ .
వెటనె బొడెమరాన్ వహ సొహాద్. 20 సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃతారె బమమ్
ఆతార్, “నిసొస్ బేగి బొడెమరాన్ ఎలాగ వహ సొహాద్ ?”, ఇజి వారు
వరిగ్తార్. 21యేసు వరిఙ్, “నానుమిఙి నిజం వెహిస్న,మిఙినమకం
మంజి, మీలొఇ అనుమానం సిలెల్ండ మహిఙ, యాబొడెమరాన్ దిఙ్ 
కితికదె ఆఎండ, యా గొరొతిఙ్ సుడ్ఃజి”, నీను ఇబెబ్ణిఙ్ పెరె ఆజి
సమ్ దారమ్ దు సొనిస్ అర్ అ’ ఇజి వెహిఙ అయవజనె జరిగ్నాద్ లె.
22మిఙినమకంమహిఙమీరుపారద్నం కిజి ఇనికలొసిన్దెరొ,అయాక
మిఙిదొహ్ కాన్ద్ లె”,ఇజివెహాన్ . 23యేసుదేవుణుగుడిఃదుసొహాండె
గుడిః అర్ ఙుదు బోదకిజి మహివలె, పెరి పుజెరిఙుని లోకుర్ పెదెద్ల్ ఙ
వనిన్ డగు వాతారె, “ఇని అతికారమ్ దాన్ నీను యా పణిఙ్ కిజిని?
ఎయెర్ నిఙియాఅతికారం సితమనార్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వన్ బాతార్.

24యేసు వరిఙ్, “నానుబా మిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. అయాక
మీరు నఙి వెహిఙ ఇని అతికారమ్ దాన్ నానుయా పణిఙ్ కిజిన ఇజి
నానుబా మిఙి వెహన్. 25బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్, బాపిత్సం సీదెఙ్ 
మని అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ దేవుణుబాణిఙ్ నా, సిలిల్ఙ లోకుర్ 
బాణిఙ్ నా?”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. “దేవుణుబాణిఙ్ 
వాతాద్ ’ ఇజి మాటు వెహిఙ, మరి ఎందానిఙ్ మీరు వనిన్ఙ్ 
నమిమ్ఇతిదెర్ ? ఇజి మఙి వెన్ బానాన్. 26 గాని, యోహను ఒరెన్ 
దేవుణు పవక ఇజి లోకుర్ విజేరె నమిజినార్. అందెఙె లోకుర్ 
బాణిఙ్ వాతాద్ ’ ఇజి వెహెఙ్ మఙి తియెల్ నె, ఇజి వరి లొఇ వారె
వరిగ్తార్. 27 అందెఙె వారు, “మఙి తెలిఏద్”, ఇజి యేసుఙ్ మర్ జి
వెహార్ . నసిత్వలెవాండు, “ఇనిఅతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజి
నానుబామిఙి వెహ్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

రిఎర్ మరిసిర్ కత
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28 “దినిన్వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ 
మరిసీర్ మహార్ . వాండు పెరివనిన్ డగు సొహాండె, “మరిన్, నేండు
నీనుదాకస్టోటాదుసొనిస్ పణి కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . 29వాండు, “నాను
సొన్ ఎ, ఇజిమర్ జి వెహాన్ . గాని వెనుక మనుస్మారిసాత్ ండె సొహాన్ .
30నసిత్వలె అపొప్సి, కొగిమరిసి డగు సొహాండె అయావజనె వెహాన్ .
వాండు, ఒబా, నాను సొన”, ఇజి వెహాన్  గాని సొన్ ఏతాన్. 31 “యా
రిఎర్ మరిసీర్ లొఇ అపొప్సి వెహి వజ కితికాన్ ఎయెన్ ?”, ఇజి
యేసు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. వారు, “పెరికాండె”, ఇజి వెహార్ . యేసు
వరిఙ్ “పనున్ పెర్ నికార్ నిసానిదికెఙ్ మిఙిఇంకముఙాలదేవుణు కిని
ఏలుబడిఃదు సొనార్ లె ఇజి నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 32ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ యోహను వాతాండె, నీతి నిజాయిదాన్ బతిక్దెఙ్ ఇజి మిఙి
సరి తోరిసాత్ న్ గాని మీరు వనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్. పనున్ పెరిన్కార్ ని
సానిదికెఙ్ వనిన్ఙ్ నమిమ్తార్. అయాకెఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ బామీరు మనుస్
మరిసిమీరు కితితపుఙ్ ఒపప్కొడిఃజిడిఃసిసీజివనిన్ఙ్ నమిఇతిదెర్”,
ఇజి వెహాన్ .

పాలిసితిటోట కత
33“మరిఉండికతవిండు. బూమిమనికాన్ ఒరెన్ ఉండిదాసటోట

ఉణుసాత్ న్. దని సుటులం కోట తొహన్. దాకస్ పటుక్ రసం లాగ్ దెఙ్ 
ఉండి గానుగు తయార్ కిబిసాత్ న్. కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మని ఇలుబా
తయార్ కితాన్. వెనుక అయ దాకస్ టోట సెగొండార్ రయ్ తురిఙ్ 
పాలిదిఙ్ సితాండె పయనం కిజిమరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 34పటుక్
పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ వంతుఙ్ లొసెత్ఙ్ ఇజి వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ 
పాలి అసిత్ మని వరి డగు పోకాన్. 35పాలి అసిత్మనికార్ వనిన్ పణి
మనిస్రిఙ్ అసాత్ రె ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డెయ్ తార్, ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్,మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ తార్. 36 మరి, వాండు ముఙాల
పోకివరిఙ్ ఇంక నండొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ బా పాలి
అసిత్మనికార్ అయావజనె కితార్. 37 “నా మరినిఙ్ పోకిఙ వనిన్ఙ్
 వారు గవ్ రం సీనార్ లె”, ఇజి వెహండె కడెఃవెరిదు వనిన్ మరిసిఙ్ వరి
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డగు పోకాన్. 38-39 గాని పాలి అసిత్మనికార్ మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె,
“వీండుయాతోటాదిఙ్ అకు మనికాన్, రదు,మాటు వినిఙ్ సపిస్యా
టోట మా సొంతదిక కినాట్ ”, ఇజి వనిన్ఙ్ అసి దాకస్ తోటదిఙ్ వెలిల్
విసీర్ తారె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్. 40 అందెఙె అయా దాస టోట ఎజుమాని
వానివలె అయపాలి అసిత్మనివరిఙ్ ఇనిక కినాన్ ? ఇజి వెన్ బతాన్ .
41 “అయా సెఇవరిఙ్ నండొ కటినమతి సావుదాన్ సపాన్న్. మరి
పటుక్ పండిన్ కాలమ్ దు వనిన్ఙ్ సరియాతి వందుఙ్ సీని రెయురిఙ్ 
దాసటోటపాలిదిఙ్ సీనాన్”, ఇజివారు వెహార్ .

42 యేసు వరిఙ్, “ ‘ఇలు తొహిన్కార్ నెకి పోకి పణుకునె,
మూలాదిఙ్ బుర పణకు ఆతమనాద్. యాకదేవుణు కీదాన్ జరిగ్తిక.
యాక మా కణకెఙ బమామ్తిక’, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిక
మీరు ఎసెఙ్ బాసద్ విఇతిదెరా?”.

43 అందెఙె దేవుణు ఏలుబడిః కినిక మీ నడిఃమిహన్ లాగిజ్ దనిఙ్ 
తగితి పటుక్ సీని వరిఙ్ సీనాన్”, ఇజి నాను మిఙి వెహస్న.
44 ఎయెన్ బాయా పణుకు ముసుక్ అరిఙ వాండు ముకెఙ్ ఆనాన్.
యాపణుకు ఎయెన్ ముసుక్ అర్ నాదొ వాండు గుండ ఆనాన్ ”, ఇజి
యేసు కత వెహిస్ వీజితాన్. 45 యేసు వెహి కతెఙ్ విహరె పెరి
పుజెరిఙునిపరిసయ్ రు,వరివందిఙెవాండు వెహిస్మనాన్ ఇజిఅరద్ం
కితార్. 46వారు వనిన్ఙ్ కయ్ దు కిదెఙ్ ఉండి ఉపాయ్ సుడ్ఃతార్ 
గానిలోకుర్ విజేరె వనిన్ఙ్ ఒరెన్ పవక ఇజి నమిమ్తి వందిఙ్ లోకురిఙ్ 
తియెలాతార్.

22
పెండిల్విందు

1 యేసు మరి కతవజ వరిఙ్ వెహాన్ 2 “దేవుణు కిని ఏలుబడిః
ఇహిఙ వనిన్ మరిసి పెండిల్దిఙ్ విందు తయార్ కితిమని ఒరెన్ రాజుఙ్ 
పోలిత మనాద్. 3 పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు ఇజి ముఙాల వెహి
మహివరిఙ్ కూకిస్ తగాట్ ఇజి వాండు వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ వరి డగు
పోకాన్. గానివాదెఙ్ ఒప్ ఏతార్.
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4 నసిత్వలె వాండు మరి సెగొండార్ పణిమనిస్రిఙ్ బా పోకాండె,
“పెండిల్ విందుదిఙ్ రదు”, ఇజి ముఙాల వెహిమహివరిఙ్, “నాను
కోడిడ్ఙ్, బలసిత్ పడెఙ్ ఒహ్ పిసి విజు తయార్ కిత మన. పెండిల్
విందుదిఙ్ మీరు రదు ఇజి వరిఙ్ వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 5వారు
పణిమనిస్ర్ వెహి మాటదిఙ్ కండెక్ బా లసయ్ం కిఏండ, ఒరెన్ వనిన్
మడిఃఙ సొహాన్ మరి ఒరెన్ వనిన్ బేరమ్ దిఙ్ సొహాన్ . 6మహికార్ 
వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ అసాత్ రె మరాయ్ద లాగిజ్ సపాత్ ర్. 7 అయ రాజు
నండొ కోపం ఆతాండె వనిన్ సయ్ నమ్ దిఙ్ పోకిస్ వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ 
సపిత్వరిఙ్ కతిసాత్ ండె, వరి పటన్మ్ దిఙ్ సిసుదాన్ ముటిసాత్ న్. 8వెనుక
వాండు పెండిల్ విందు తయార్ అత మనాద్ , వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్,
“గాని ముఙాల పెండిల్ విందుదిఙ్ కూకెఆతి మహికార్ విందుదిఙ్ 
వాదెఙ్ తగిన్కార్ ఆఏర్. 9మీరు రసత్ సహ్ కాఙ్ సొనిస్మిఙితోరినివరిఙ్ 
విజేరిఙ్” విందుదిఙ్ రదు’ ఇజి కూకు”, ఇజి వెహాన్ . 10 అయ
పణిమనిస్ర్ రసత్ సహ్ కాఙ్ సొహరె వరిఙ్ తోరితి నెగిగ్వరిఙ్, సెఇవరిఙ్ 
కుడుఃపిస్, వరిఙ్ తతెత్ఙ్ అటిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ తతాత్ ర్. పెండిల్ విందు
సమ్ డనిండితాద్. 11నసిత్వలె పెండిల్ విందుదిఙ్ వాతివరిఙ్ సుడ్ఃదెఙ్ 
రాజు వాతాన్. పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ పెండిల్ విందుదిఙ్ అబెబ్
బసిత్మనిఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతాన్. 12రాజువనిన్ఙ్, “ఓ, కూలాయెన్,
పెండిల్సొకక్ తొడుగిఏండ నీను ఎలాగ లొఇ వాతి?”, ఇజివెన్ బాతాన్.
వాండు వరిగ్ఏండ అలేతమహాన్ .

13 నసిత్వలె రాజు, “వినిఙ్ కికుక్కాలుక్ తొహిస్ వెలిల్ దూరమ మనిన్
సీకటి బాడిఃదు విసీర్ దు. అబెబ్ వాండు ఎలాకాలం అడఃబాజి, పలుక్
కొహ్ కిన్క మంజినాన్ ”, ఇజి వనిన్ పణి మనిస్రిఙ్ వెహాన్ . 14 “కూకె
ఆతికార్ నండొండార్ గాని, ఎరెల్ ఆతికార్ కొకొండారె.”

కయిసరిఙ్ పను సీని వందిఙ్ 
15 నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొనిస్ వాండువరిగ్ని మాటదాన్ 

యేసుఙ్ తపప్ అసెత్ఙ్ ఇజి కుట ఆజిమహార్. 16వారు వరి సిసూరిఙ్ ,
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హేరోదియరు* జటుదివరివెట యేసు డగు పోకార్. వారు సొనిస్,
“బోద కినికి, నీను, మనుస్ కదిల్ఏండ దేవుణు సరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ 
బోదిసిని నెగిగ్కి ఇజి మాపు నెసాన్ప్. నీను లోకురి ఎలాగ మరికార్ 
ఇజిమొకొం సుడ్ఃజి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ ఇజి వరిగ్నికి ఆఇ. 17అహిఙ
కయ్ సరుఙ్ పను సీనిక నాయమా? నీను ఇనిక ఒడ్ఃబిజిని? మఙి
వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ . 18 యేసు వరి సెఇ బుదిద్దిఙ్ 
నెసాత్ ండె, “వేసం కినికిదేరా! ఎందనిఙ్ నాను వహిన్ మాటదాన్ నఙి
అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ? 19 పనున్ సీని ఉండి కాసు నఙి తోరిసుత్ ”,
వారు ఉండి దినారం వనిన్ డగు తతార్. 20 “దిని ముసుక్ మని
బొమమ్ ఎయెర్ ది? రాసిత్మని రాంత ఎయెర్ ది?”, ఇజి వాండు వరిఙ్,
వెన్ బాతాన్. 21వారు, “కయిసురుది”, ఇజి వెహార్ . నసిత్వలె వాండు,
“కయిసరుది కయ్ సరుఙ్ సీదు, దేవుణుది దేవుణుదిఙ్ సీదు”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 22యామాట వెంజి బమమ్ ఆతారె వారు వనిన్ఙ్ డిఃసత్
సొహార్ .

23సాతికార్ మర్ జి నిఙ్ నిక సిలెల్ద్ ఇజి సదుకయ్ రు వెహిస్నార్ .
వారు అయా రోజుదునె వనిన్డగు వాజి ఈహ వెన్ బాతార్.
24 “బోదకినికి, ఒరెన్ కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతిఙ వనిన్ తంబెరి సాతివనిన్
ఆలిస్ఙ్ పెండిల్ ఆజిసాతివనిన్ వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజిమోసె
రాసిత్ సితి రూలుదు మనాద్. 25మా నడిఃమి ఏడు గురు తంబేర్ ఙు
మహార్ . పెరికాన్ పెండిల్ ఆతాండె సాతాన్. వనిన్ఙ్ కొడొఃర్ సిలెల్ర్ కక
వనిన్ తంబెరి సాతివనిన్ ఆలిస్ఙ్ ఇడెః ఆతాన్. 26 నడిఃపి వాండుని
కొగి నడిఃపి, అయా లెకెండ్ నె వీస్ కొడొఃదాక విజేరె దనిఙ్ పెండిల్ ఆజి
సాతార్. 27 కడెఃవేరిదు అయా బోదెల్ బా సాతాద్. 28 అహిఙ సాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙ్ ని వెలె యా ఏడుగురు లొఇ ఎయెరిఙ్ అది
ఆలిస్ఆనాద్ లె? ఇనికఇహిఙబతిక్జిమహివలెఅదిఏడుగురుదిఙ్ బా
ఆలిస్ ఆతమహాద్ గదె?”, ఇజి వెన్ బాతార్.

29యేసు వరిఙ్, “దేవుణు మాట ఇజి, మీరు నెస్ ఇదెర్ దేవుణు
* 22:16 22:16 హేరోదియరు జటుదికార్ రోమదికార్ యూదురు ముసుక్ కిని
ఏలుబడిఃదిఙ్ ఇసట్ం కితిత్ యూదురు ఆతికార్ . పరిసయురిఙ్ ని హేరోదియరిఙ్ ఇని పొతుత్
సిలెల్ద్ . గానిలోకుర్ యెసుపబుఙ్ ఇసట్మానిదనిన్ఙ్ తియెలాజిమహార్.
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సతుత్ ఎసొస్ ఇజి మీరు నెస్ ఇదెర్ అందెఙె అరద్ం కిఏండ మీరు నండొ
తపప్మాటెఙ్ వెహిస్నిదెర్. 30 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, సాతి విరబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ ని వెలె ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్, పెండిల్దిఙ్ సిఏర్. వారు
పరలోకామ్ ది దేవుణుదూతెఙ్ లెకెండ్ మంజినార్. 31-32సాతికార్ 
మర్ జి నిఙ్ ని వందిఙ్ దేవుణు మిఙి వెహి మనిక మీరు ఎసెఙ్ బా
సదివ్ఇతిదెరా? నాను అబాహము దేవుణు, ఇసాస్కు దేవుణు,
యాకోబురి దేవుణు ఇజి వాండు సాతి వరి దేవుణు ఆఏన్, బతిక్జిని
వరి దేవుణునె”✡, ఇజి వెహాన్ . 33 అయ మాట విహరె వనిన్ బోద
వందిఙ్ లోకుర్ బమమ్ ఆతార్.

పెరిఆడ
34యేసు సదుకయ్ రు వెయ్ కు మూకాన్ ఇజి విహరె పరిసయ్ రు

కూడ్ఃజి వాతార్. 35-36 వరి లొఇ ఒరెన్ దేవుణు రూలుఙ్ నెగెండ్ 
నెసిత్కాన్, “ఓ బోదకినికి దేవుణు సితి ఆడెఙ లొఇ పెరి ఆడ ఇనిక?”,
ఇజి వనిన్ఙ్ పరీకస్ కిదెఙ్ వెన్ బాతాన్. 37యేసు వనిన్ఙ్, “నీ పూరి
మనుస్దాన్, నీ పూరి ఆతమ్దాన్, నీ పూరి పాణమ్ దాన్ నీ పబు ఆతి
దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్.✡ 38యాకాదె గొపప్ ముకెక్లమతికని, మరి
మొదోహి ఆడ. 39 రుండి ఆడ ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙి పేమిసిన్
లెకెండ్ మహి వరిఙ్ బా పేమిస్ అ.✡ 40 దేవుణు సితి రూలుఙ్ ని
పవకరు వరిగ్తి మాటెఙ పునాది ఆతిక యా రుండి ఆడెఙ్”, ఇజి
వరిఙ్ వెహాన్ . 41-42 పరిసయెరు కూడిఃతి మనివెలె యేసు వరిఙ్ 
సుడ్ఃజి, కీసుత్ వందిఙ్ మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? వాండు ఎయెర్ ది
కుటుమ్ దికాన్ ఆనాన్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. “వాండు దావీదు రాజు
తెగగ్దికాండె”, ఇజివారు వెహార్ .

43-44 అయాలెకెండ్ మహిఙ మీరు నిజం వెహిస్నిదెర్ . “నాను నీ
పగాతివరిఙ్ నీపాదమ్ క అడిఃగి ఇడిన్దాక నీనునాఉణెర్ పడఃకాదు
బసి మన్ అ. ఇజి పబు నా పబు వెట వెహాన్ .✡ యాలెకెండ్ దేవుణు

✡ 22:31-32 22:31-32 నిరగ్మ 3:6. ✡ 22:37 22:37 దివ్తీ 6:5. ✡ 22:39
22:39 లేవి 19:18. ✡ 22:43-44 22:43-44 కీరన 110:1.
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ఆతమ్దాన్ దావీదు వరిగ్తివలె వనిన్ఙ్ ఎలాగ పబు ఇజి కూకిస్నాన్ ?
45 దావీదు వనిన్ఙ్ పబు ఇజి కూకిఙ్, వాండు ఎలాగ వనిన్ మరిసి
ఆనాన్ ?”, ఇజి వాండు వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 46 ఎయెర్ బా మర్ జి
ఉండిమాటబావెహెఙ్ అట్ ఏతార్. అయారోజుదాన్ వనిన్ఙ్ ఇనికబా
వెన్ బాదెఙ్ ఎయెరిఙ్ బాదయ్ రంసాల్ ఏతాద్.

23
ఏడు కసట్మ్ కు

1 నసిత్వలె యేసు లోకురిఙ్ ని వనిన్ సిసూర్ ఙ  ఈహ వెహాన్ .
2యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ ని పరిసెయ్ రుఙ్,ముందాలమోసెఙ్ 
మహి లెకెండ్ అతికారమ్ దాన్ దేవుణు సితి రూలుఙ్ నెసిప్సెత్ఙ్ అకుక్
మనికార్. 3 అందెఙె వారు మిఙి వెహిన్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజి
అయాలెకెండ్ కిదెఙ్ వెలె. గాని వరి పణిఙ సుడ్ఃజి, వరి లెకెండ్ 
కిమాట్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వారు వెహన్ర్ గాని అయ లెకెండ్ కిఏర్.
4లోకుర్ గుజమ్ దు పిండ్ దెఙ్ అట్ ఇ నని బరుఙ్ తొహిస్ ఇడిన్ లెకెండ్ 
మని పెరి పణిఙ్ కిదెఙ్ ఇజి బలవంతం కినార్ గాని ఉండి డెఃసక్దాన్ 
కదిల్సెత్ఙ్ అటిన్ సుల్ కాని బరు లెకండ్ మనిన్ ఇజిరి సాయమ్ బా వారు
కిఏర్. 5లోకుర్ సూణి వందిఙె వారు విజు పణిఙ్ కిజినార్. దేవుణు
మాటెఙ్ రాసిత్ ఇటిత్ ఇజిరి పెటెట్దిఙ్ *పెరిక కిజినార్. మరివరిసొకెఙాణి†

అనుస్ఙ్ పెరికెఙ్ కిజినార్. 6 విందుదు వారు ముకెలమాతి బాడిఃఙ్ 
కోరిజినార్. యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బసెత్ఙ్ ఇజి వారు

* 23:5 23:5 యా ఇజిరి పెటెట్ఙ్ తొలుదాన్ తయార్ కితికెక్ఙ్ దనిన్ లొఇ పడాఃయ్ 
ఒపుమానమ్ దు మనిన్ సగంమాటెఙ్ రాసి ఇడిజ్ మంజినార్ . నిరగ్మ 13:1-10, 13:11-16.
దివ్తీ 6:4-9, 11:13-21. దేవుణు మాటదు రాసిత్ మనిన్కెఙ్ దివ్తీ 6:8, 11:18. యా
లెకెండ్ లొఙిజి మంజినాప్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ 12 వయుసుస్ డాటిస్ మొగగ్కొడొఃర్ యాపెటె ఉండి
వరి నొదుదుని మరి ఉండి పెటె డేబ కియుదుబా తొహె ఆజి మహార్ . ముకెలం పారద్నం
కినివలె ఆహె కిజి మహార్ . † 23:5 23:5 యూదురు ఆతికార్ దేవుణు పణికినికార్ 
ఇజి తోరెఆదెఙ్ , మరి దేవుణు సితిత్ ఆడెఙ్ ఎతుత్ కిబిసిత్లెకెండ్ ఉండి నీలి రంగు సాలవ్
ననిన్క పొరాప్జి మహార్ . యాకపొరాప్దెఙ్ ఇజి వరిఙ్ ఆడ సితత్ మహాన్ సంకయ్ 15:37-41,
దివ్తీ 22:12. గానియూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెసిప్సినికార్ ని పరిసయురిఙ్ వారు గొపప్ నెగెండ్ 
దేవుణుదిఙ్ లోఙిజినికార్ ఇజితోరిసెత్ఙ్ అకెక్ఙ్ గొపప్ పెరికపొరాప్జిమహార్ .
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ముకెలమాతిబాడిఃఙ్ కోరిజినార్. 7సతెఙ నడిఃమివారు లోకుర్ వెట
మాడిఃసె ఆదెఙ్,బోదకినికార్ ఇజి కూకె ఆదెఙ్ కోరిజినార్.

8 గాని మీరు ఇహిఙ, ‘బోదకినికి’ ఇజి కూకె ఆమాట్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణు ఒరేండె మి బోదకినికాన్ మీరు విజిదెరె
అనన్తంబేర్ ఙు. 9 బూమి ముసుక్ ఎయెరిఙ్ బా బుబబ్ ఇజి పేరు
ఇడ్ఃమాట్. దేవుణు ఒరేండె మీ బుబబ్. వాండు పరలొకామ్ దు
మనాన్. 10మీరు ఎయిదెర్ బానెసిప్సిన్కి ఇజి కూకెఆమాట్. ఎందనిఙ్ 
ఇహిఙ కీసుత్ ఒరేండె మిఙినెసిప్సిన్కాన్. 11 మీ లొఇ విజేరిఙ్ ఇంక
పెరికాన్, విజేరిఙ్ పణిమనిస్ ఆదెఙ్ వెలె. 12 ఎయెర్ బా వనిన్ఙ్ వాండె
పెరికాన్ కితిఙ వాండు ఇజిరికాన్ ఆనాన్. ఎయెన్ బా వనిన్ఙ్ వాండె
తగె ఆతి మహిఙ వాండు పెరికాన్ ఆనాన్. 13 వేసం కినికిదెరాతి
పరిసయ్ రుఙ్ ని ఊదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా! అబయా, మిఙి
ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. ఎందనిఙ్ ఇహిఙలోకుర్ దేవుణు ఏలుబడిఃదు
సొన్ ఎండ వరి ఎదు సేహెల్ ఙ్ కెహిస్ పొకిస్నిదెర్. మీరె సొన్ ఇతిదెర్.
సొండెఙ్ సుడ్ఃజి మహి వరిఙ్ సరి సిఇతిదెర్. 14 వేసం కినికిదెరాతి
పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సినికిదెరా, అబయా, మిఙి
ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు సిగు సిలెల్ండ రాండి బోదెకాఙ్ మొసెం
కిజి మిఙి లాబం తపిప్సినిదెర్ మీరు ఎలాగమరికార్ ఇజి నసెత్ఙ్ 
ఆఏద్ ఇజిమీరు లోకుర్ ఎదు లావ్ నీరిండ్మనిన్ పారద్నం కిజినిదెర్ .
దనిన్వందిఙ్ మిఙిపెరి సికస్ వానాదెల్.

15 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సినికిదెరా, అబయా! మిఙి ఎసొస్నొ కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మీవెట కుడుఃపెత్ఙ్ మీరు సమ్ దరం డాటిస్ బూమి విజు
బూలాజినిదెర్. ఒరెన్ మీ వెట కూడిఃతిఙ, వనిన్ఙ్ ఎలల్కాలం సిసు
మంజినిబాడిఃదు సొండెఙ్,మిఙి ఇంక రుండి వంతుఙ్ తగిన్ ననికాన్ 
తయార్ కిజినిదెర్.

16యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్నికెదెర్ ఆతి మీరు లోకురిఙ్ నెగిగ్సరి
తోరిసెత్ఙ్ మనిన్కిదెర్ , గానిమీరు మహివరిఙ్ సరి తోరిసిని గుడిడ్దికార్ 
లెకెండ్ మనిన్దెర్ అబయా! మిఙి ఎసొనొ కసట్మ్ కు వానె. ఒరెన్ 
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దేవుణు గుడిః తోడుః ఇజి పర్ వణం కితిఙ, అయ పర్ వణమ్ దాన్ 
వాండు తపె ఆదెఙ్ ఆనాద్. గాని దేవుణు గుడిః లొఇ మని
బఙారం తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙవాండు అయ ఒపుమానమ్ దాన్ 
తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి మీరు నెసిప్సినిదెర్. 17 గుడిడ్యాతి
బుదిద్ సిలికిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? దేవుణు గుడిఃదు మని
బఙారమ్ నా, సిలిఙ బఙారమ్ దిఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితత్క ఇజి
కిజిని దేవుణుగుడిఃనా? 18మరి ఎయెన్ బా సంద సురిన్ మాలి పీట
తోడుః ఇజి పమాణం కితిఙ, వాండు అయ పమాణమ్ దాన్ తపె
ఆదెఙ్ అటాన్న్. గానిదనిముసుక్మనిపూజసితి వనకాఙ్ తొడు అసి
పమాణం కితిఙ వాండు అయ పమాణమ్ దాన్ తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏన్ 
ఇజిమీరు నెసిప్సినిదెర్. 19యూదురు రూలుఙ్ నెసిప్సిని గుడిడ్దికార్ 
లెకెండ్ మనిన్కిదెరా! ఎమేణిక పెరిక? పూజ సితికాదా? సిలిల్ఙ పూజ
సితిదనిన్ఙ్ దేవుణు వందిఙ్ కేట కితిత్లెకెండ్ కిజిని సంత సురిన్ మాలి
పీటనా? 20 అందెఙె సంత సురిన్ మాలి పీట తోడుః అసి పమాణం
కినికాన్ సంద సురిన్ మాలి పీటదిఙ్ మరి దని ముసుక్ మనిన్ విజు
వనకాఙ్ తోడు అసి పమాణం కిజినాన్. 21 మరి దేవుణు గుడిః
తోడు అసి పమాణం కినికాన్, దేవుణు గుడిఃదిఙ్ ని దనిలొఇమంజిని
విజు వనకాఙ్ ని బాన్ మంజిని దేవుణుదిఙ్ తోడు అసి పమాణం
కిజినాన్. 22 పరలోకం తోడు ఇజి పమాణం కినికాన్, దేవుణు బసిన్
సింహాసనమ్ దిఙ్ ని దని ముసుక్ బసి మంజిని దేవుణుదిఙ్ బా తోడు
అసి పమాణం కిజినాన్.

23 వేసం కినికిదెరాతి పరిసయ్ రుఙ్ ని యూదురి రూలుఙ్ 
నెసిప్సిన్కిదెరా, అబయా మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు పొదిన
కుసాదాన్, సోపుదాన్, జిలకారదాన్ ‡ దేవుణుదిఙ్ దసమ్ బాగం§
సీజినిదెర్. గాని నాయం, కనికారం, దేవుణు ముసుక్ మని నమకం
‡ 23:23 23:23 పొదిన, సొపు, జిలకార ఇకెక్ఙ్ విజు కరీదికెఙ్ ఆఉ ఇకక్ తిండిదిఙ్ 
రుసి కూడుఃఙ్ ఇజి వంట కినివలె కలపిన్కెఙ్ . § 23:23 23:23 అబహామునె తొలిత
దసమ్ బాగం సితిత్లెకెండ్ పడాఃయ్ ఒపుమానమ్ దు రాసత్ మనాద్ . ఆది 14:20. వెనుక
ఇసాయేలు లోకుర్ వరిఙ్ దొహ్ కిన్ వనక లొఇ దసంబాగం సీదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఆడ సితాత్ న్ .
దసంబాగం ఇహిఙ పదిలొఇఉండి.
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ననిన్ దేవుణు సితిత్ రూలుదుమనిన్ ముకెలమతి మాటెఙ్ మీరు నెకిస్
పొకిస్నిదెర్. రుండిబాఉండెలెకెండ్ కిజిమంజినికఇహిఙఒదెనెగెండ్
మహాద్ మరి. 24 సరి తోరిసిన్ గుడిడ్దికిదెరా! ఉణిదని లొఇ డోమెఙ్ 
అరిమహిఙమీరుజాలిసిన్దేర్. గానిఒంటెననికెఙ్ అరిఙఅకక్ నెసెత్ఙ్ 
సిలెల్ద్ ఇజి అయాలెకండ్ నె డిఃఙ్ నికిదెర్ మీరె.

25 వేసం కిజినిదెర్ ఆతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,
పరిసయెరుఙాండె, లోకుర్ ముసుక్హాన్ మిడిఃసిత్ ఇడిన్గినెన్ఙ్ ని
కుడుకెఙ్ లెకెండ్ మనిన్కిదెర్. మీరు మీరుబా వెలిల్హాన్ సుడిఃతిఙ
నెగిగ్వరిలెకెండ్ తోరె ఆజినిదెర్ . గానిమీమనుస్ నిండు సెఇ బుదిద్ఙ్ ని
సెఇఉదెసమ్ కు, మరి నాను గణసిత్కెఙ్ విజు నఙినె ఇజి ఒడ్ఃబిని
వరిలెకెండ్ నె. 26 గుడిడ్ ఆతి పరిసయ వాండు ముఙాల మీరు మనుస్
నెగెగ్ండ్ కిదు, అయావెలె మీరు లొఇని వెలిల్ మిడిసిత్ మని కుడుకెఙ్ ని
గినెఙ్ లెకండ్ ఆనిదెర్.

27 వేసం కినికిదెరాతి, యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,
పరిసయురుఙాండె,వెలిల్దాన్ సుడ్ఃతిఙమీరుగొపప్సోకుమనిసునన్ం
డెయ్ తి మని దూకి ననికిదెరె! దూకి లొఇ సాతి వరి డుముక్ మరి
విజు సెఇకెఙ్ మనిన్లెకెండ్ మీరుబా మనిన్దెర్. 28 అయా లెకెండ్ నె
మీరు వెలిల్ సుడ్ఃతిఙ నాయం మనికిదెర్ ఇజి తోరె ఆజి నిదెర్. గాని
లొఇమీరు బకి మనికాప్ ఇజిపొఙిజి నికిదెర్, సెఇ బుదిద్దాన్ నిండితి
మనిన్కిదెర్.

29 వేసం కినికిదెరాతి యూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కిదెరా,
పరిసయురుఙాండె, మిఙి ఎసోనొ కసట్మ్ కు వానె. మీరు దేవుణు
పవకరు దూకిఙ ముసుక్ సమాది తొహిస్, నీతినిజాయి మనిన్ వరి
సమాది ముసుక్ సోకు కిజినిదెర్. 30 అనిగొగొర్ కాలమ్ దు మాపు
మంజినిక ఇహిఙ, వారు దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహివలె వరివెట
మాపు కూడ్ఃఎతాప్ మరి ఇజి మీరు వెహిస్ మంజినిదెర్. 31అందెఙె
దేవుణు పవకరిఙ్ సపిత్ మహి వరి మరిసీర్ ఇజి మీమాటదానె మిఙి
మీరెసాసెంవెహెఆజినిదెర్. 32అందెఙెమీఅనిగొగొర్ కితిపాపమ్ దు
తకు మనికమీరుపూరి కిదు.
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33సరాస్ ననికిదెరా! సరాసుక్ కొడొఃర్ ననిమీరు ఎలాగ ఎలాకాలం
సిసు మంజిని బాడిడ్దాన్ తపె ఆనిదెర్. 34 అందెఙె నాను,
పవకరుఙ్ ని బుదిద్మని వరిఙ్, బోద కిని వరిఙ్ మీ నడిఃమి పోకిస్న.
సెగొండారిఙ్ మీరు సపిన్దెర్,మరిసెగొండారిఙ్ మీరు సిలువపొకిన్దెర్,
మరి సెగొండారిఙ్ యూదురు మీటిఙ్ కిని ఇలాక్ణిఙ్ కొర్ డెఙణిఙ్ 
డెఃయ్ జి ఉండి పటన్మ్ దాన్ మరి ఉండి పటన్మ్ దు ఉల్ పిన్దెర్.
35 నీతి నిజాయిమనికాన్ ఆతి ఏబెలు నలదాన్ మొదోల్ సి, దేవుణు
గుడిఃదిఙ్ ని సంత సురిన్ మాలి పీటదిఙ్ నడిఃమి మీరు సపిత్ మహి
బెరాకియ మరిసి ఆతి జెకరియదాక, నీతి నిజాయి మనిన్కారాతి
విజేరిఙ్ సపిస్వరి నల బూమికారిసిత్ మనిన్ వందిఙ్ సికస్మీముసుక్నె
వానెలె. 36యాసికెస్ఙ్ విజుయాతరమ్ ది వరి ముసుక్నె వానె ఇజి
నానుమిఙి నిజం వెహిస్న.

37 ఓ యెరూసలేమా, యెరూసలేమా నీను పవకరుఙ్ సపిన్కి, నీ
డగు పోకివరిఙ్ పణకాణిఙ్ డెఃయ్ నికి, ఉండి కొరు దని పిలెకాఙ్ 
కుడుఃపిస్ దని రెకెఙ అడిగ్ ఇడిన్ లెకెండ్, నీ కొడొఃరిఙ్ కుడుఃపెత్ఙ్ ఇజి
నాను ఎసొడు సుటుక్నో ఆసస్ ఆత మనన్, గాని నిఙి ఇసట్ం సిలెల్ండ
మహాద్ . 38 ఇదిలో దేవుణు వనిన్గుడిః డిఃసి సినానెల్, అందెఙె అకక్
కాలిమంజినాద్ . 39పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ ఆనికాన్ ”✡ ఇజి నీను
వెహిన్దాక నఙి నీనుమరి సుడ్ఃఇ, ఇజినాను నిఙి నిజం వెహిస్న.”

24
తరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ దిఙ్ గురు.

1-2 యేసు దేవుణు గుడిఃదాన్ సోతాండె దూరం సొనిస్ మహిఙ్,
సిసూర్ వనిన్డగువాతారె,దేవుణుగుడిఃవందిఙ్ కూకుక్సాపిస్గొపప్ఙ
వరిగ్జిమహార్ . వాండు వరిఙ్, “మీరుయాకెఙ్ విజుసుడ్ఃతిదెర్ . గాని
ఇకక్ ఉండి పణకు ముసుక్ మరి ఉండి పణకు నిలిస్ మన్ ఏండ ఆహె
ఆనాద్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

✡ 23:39 23:39 కీరన 118:26.
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3యేసు ఒలివ మరెక్ మని గొరొన్ ముసుక్ బసిత్ మహివలె, మరి
ఎయెర్ డగుసిలెల్ండ మహివలె, సిసూర్ వనిన్ డగు వాతారె, “యాకెఙ్ 
ఎసెఙ్ జరిగ్నె? నీనుమర్ జివానిదనిఙ్,మరియాతరమ్ దిఙ్ ఆకర్ దిఙ్ 
గురుఙ్ ఇనికెఙ్ ? మఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెన్ బాతార్. 4యేసు వరిఙ్ 
ఈహ వెహాన్ . “ఎయెన్ బా నిఙి మోసెం కిఏండ జాగర సుడ్ఃజి
మండు. 5 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొండార్ వాజి, నా పేరు ఇడెః ఆజి,
“నానెకీసుత్ ’ఇజివెహిస్నండొండారిఙ్ మొసెంకినార్. 6మీరువిదెమ్ కు
వందిఙ్ వెనిదెర్ లె. మరివిదెమ్ కువానెలె ఇజిసాటిసిన్కబావినిదెర్ లె.
అయావలె తియెల్ ఆఏండ మండు. యాకెఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ వెలె.
గాని యాక ఆకక్ర్ ఆఏద్ . 7లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని దేసెమ్ కాఙ్ 
ముసుక్ దేసెమ్ కు పగ ఆజి మంజినె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొ నాహక్ఙ్ 
కరు, బూమి కదిల్నికెఙ్ వానెలె. 8యాకెఙ్ విజు ఉండి బోదెలి కీదు
అసెత్ఙ్ ముఙాలవానినొపిప్మొదోల్ సిత్ లెకెండె. 9నసిత్వలె లోకుర్ మిఙి
అసి తొహిస్ హిమెస్ఙ్ కిజి సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. నా ముసుక్ నమకం
ఇటిత్ వందిఙ్ లోకామ్ దు మనిన్ విజు జాతిదికార్ మిఙి ఇసట్ం కిఏండ
ఆనార్ . 10నండొండార్ వరి నమకం డిసన్ సీనార్ లె. ఒరెన్ మరి ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ మొసం కినాన్. ఒరెన్ మరిఒరెన్ వనిన్వెట పడిఃఏండ ఆనాన్.
11నండొండార్ డొఙ పవకరు వాజి తపప్ బోదెఙ్ నెసిప్సిలోకురిఙ్ తపప్
సరుద్ నడిఃపిసి, నండొండారిఙ్ మొసెం కినార్. 12 దేసమ్ ది రూలుఙ్ 
లొఙిఏండ బతిక్జినికార్ . ఆజినిఙ్ లోకుర్ పేమ సిలిల్కార్ ఆనార్ .
 మహివరిఙ్ పేమిసిన్ పేమ సిలెల్ండాజిమంజినార్ . 13గాని ఆకక్ర్ దాక
కసట్మ్ కు ఓరిసిని వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ లె. 14దేవుణు ఏలుబడిః
కిని వందిఙ్ సువార బూమిముసుక్మనిలోకాఙ్ విజుఉండిసాక్ సెం
లెకెండ్ వెహెఅనాద్ లె. నసిత్వలెయాతరమ్ దిఙ్ ఆకక్ర్ వానాద్.

15 పవక ఆతి దానియేలువెట దేవుణు ముఙాల వరిగ్తి మహి
లెకెండ్, “నాసనం కిని సెఇక ఆతిక’✡ దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిఃదు
నిలిస్మంజినిక సూణివెలె (యాకసదివ్నికాన్ నెసిఅరద్ం కిదెఙ్ )అయ

✡ 24:15 24:15దాని 9:27; 11:31; 12:11.
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గడిఃయ వానాద్ లె. 16 నసిత్వలె యూదయ దేసమ్ దు మంజినికార్ 
గొరొకాఙ్ ఉహ్ కెఙ్ వలె. 17మిదె ముసుక్ మంజినికాన్ ఇండొణిఙ్ 
ఇనికబా వెలిల్ ఒతెఙ్ ఇజి డిగెద్ఙ్ ఆఏద్ . 18మడిఃఙమంజినికాన్ వనిన్
సాలెవ్ఙ్ ఒతెత్ఙ్ ఇజిఇండొవాదెఙ్ ఆఏద్ . 19అయదినమ్ కు కొడొఃరిఙ్ 
పాలు ఉటిప్సిన్ అయ్ సికాఙ్ , పొటాదు మనిన్ బోదెకాఙ్ ఎసొస్నొ
కసట్మ్ కు మనిన్కెఙె. 20-21అయాకెఙ్ ఉండి పినికాలమ్ దునో, రోమ్ ని
దినమ్ దునో రెఏండ ఆపిద్ ఇజి పారద్నం కిజి మండు. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ,లోకంమొదోల్ సిత్ బాణిఙ్ అసిఏలుదాకరెఇననికసట్మ్ కువానె.
అందెఙె అయా కసట్మ్ కాణిఙ్ తపె ఆదెఙ్ ఇజి మీరు ఉహ్ కిస్ సొనిక
ఉండి పినిన్కాలమ్ దునొ, విసాంతిదినమ్ దునొ*ఆఏండమండెఙ్ ఇజి
పారద్నం కిజి మండు. 22 అయా కసట్మ్ కు మనిన్ దినమ్ కు తకుక్
కిదెఙ్ ఇజి దేవుణు ఒడ్ఃబిఎండ మహిఙ బూమి ముసుక్ మనన్కాన్ 
ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అట్ ఎన్. గాని దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరి
వందిఙ్ అయా దినమ్ కు తకుక్ కినాన్ లె. 23 అయా కాలమ్ దు
ఎయెన్ బామిఙి, “ఇదిలో కీసుత్ ఇబెబ్ మనాన్ ”, సిలిల్ఙ, “వాండు అబెబ్
మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ వరి మాటెఙ్ అసామ్ట్. 24 నసిత్వలె డొఙకీసుత్ ర్,
డొఙపవకరువాజినండొబమామ్తిపణిఙ్,ముఙాలఎసెఙ్ బాతోఇనని
బమామ్తి పణిఙ్ కిజి, అటిత్ఙ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్వరిఙ్ బామోసెం
కిదెఙ్ సూణార్. 25జాగర మండు! ఏలె అకెక్ఙ్ ఇనికెక్ఙ్ బా జరిగ్నె
ముఙాలెనానుమిఙి వెహమన.

26అందెఙె ఎయెన్ బా, “ఇవిలోన్ వాండు అబెబ్ బిడిఃమ్ బూమిదు
పాంతమ్ దుమనాన్ ’ఇజివెహిఙ్ బామీరుసొనామ్ట్. సిలిల్ఙ, “ఇవిలోన్ 
వాండు ఇబెబ్ గొనె మనాన్ ’ ఇజి వెహిఙ్ బా నమిమ్మాట్. 27ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ, మిరిస్నిక ఎలాగ తూర్ పుదాన్ పడమార దాక తోరె ఆజినాదొ,

* 24:20-21 24:20-21పినిన్కాలమ్ దు గొపప్ పెరి పిరువాజిమహాద్ . అందెఙెవిజుబాన్ 
గడెడ్ఙ్ నిండిజి మనిన్ఙ్ పినిన్దిఙ్ పయ్ నం కిదెఙ్ గొపప్ కసట్మాజి మంజినాద్ మండెఙ్ బాడిడ్
దొహ్ కెఙ్ నొ,తిండిదొహ్ కెఙ్ నొగొపప్ కసట్మాజినాద్ యూదురి రూలుఙ్ వజవిసాంతిదినమ్ దు
మూడు నాల్ గిమయిలుదిఙ్ లావ్ దూరం పయ్ నం కిదెఙ్ ఆఏద్ ఇజిమహాద్ .
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అయలెకెండ్ నె లోకు మరిసి ఆతి నాను వానివలెబా మంజినాద్,
28 డేగెఙ్ వానివలె పినుగుఙ్ మంజినె ఇజి గురు కిదెఙ్ అటిన్లెకెండ్ 
యేసువానిదనిన్ఙ్ బాటెటాఙ్ తోరిన్ గురుఙ్ మంజినె.

29 అయా కసట్మ్ కు మని దినమ్ కు వీజితివెటనె, “పొదుద్ సీకటి
ఆనాద్, నెల జాయ్ సిఏద్, ఆగాసమ్ దు మని సుకెక్ఙ్ రాలెన్.
ఆగాసమ్ దు మనిన్లావ్ రకమ్ ది సతుత్ మనిన్కెఙ్ కదిల్నె.✡ 30 నసిత్వలె
లోకుమరిసిఆతినానువానిదనిఙ్ గురుఆగాసమ్ దుతొరాన్ద్. బూమి
ముసుక్ మని నండొ తెగెగ్ఙాణికార్ గుండె కొతెత్ ఆజి అడఃబనార్.
నసిత్వలె లోకుమరిసి ఆతి నాను గొపప్ సతుత్ దాన్ దేవుణు జాయ్ దాన్ 
ఆగాసమ్ దు మని మొసొపు ముసుక్ వానిక వారు సూణార్ లె.
31 జోడుబంకెఙ జాటుదాన్ నాను నా దూతెఙ్ పోకన్. వారు
ఆగాసమ్ దు యా కొసాదాన్ అయా కొసాదాక నాల్ గి దికుక్ఙాణిఙ్ 
దేవుణు ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ ఉండెబాన్ కినార్.

32 ఇదిలో బొడె మరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి యాక మీరు నెసుత్ . బొడె
మరాన్ ఆకు రాలిజ్ సిగిసిన్వెలె, ఎండ కాలం డగు ఆతాద్ ఇజి
మీరు నెసినిదెర్. 33 అయలెకెండ్ నె మీరు యాకెఙ్ విజు జరిగ్నిక
సూణివెలె,నానుదారబందమ్ దునెమనన్ఇజిమీరునెసుత్ . 34యాకెఙ్ 
జరిగ్నిదాక యా తరమ్ దికార్ తప్ ఏండ బతిక్జినె మంజినార్ ఇజి
నాను మిఙి నిజం వెహిస్న. 35 ఆగాసమ్ ని బూమిబా సిలెల్ండ ఆనె,
గాని నా మాటెఙ్ ఎసెఙ్ బా అయాలెకెండ్ సొన్ ఉ. 36 అయ దినం
వందిఙ్ అయ గడియ వందిఙ్ ఎయెర్ బా నెస్ ఏర్. పరలోకామ్ దు
మనిన్ బుబాబ్తి దేవుణు ఆఏండ దేవుణు దూతార్ గాని మరిసిబా
నెస్ ఏన్ . 37 నోవాహ కాలమ్ దు ఎలాగ మనెనొ, అయలెకెండ్ నె
లోకుమరిసిఆతినానువానికబామంజినాద్. 38గడడ్ నిండినిముఙాల
నోవాహ ఓడః లొఇ డుఃగితిమహి దినమ్ దాకలోకుర్ ఉణిజి, తింజి,
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పెండిల్ ఆజి, పెండిల్దిఙ్ సీజి మహార్ †. 39 బూమి విజు ముడిఃగిజ్ని
లెకెండ్ గడడ్ నిండిజి విజేరిఙ్ పేరిజ్ ఒతిదాక, ఇనిక జరిగ్నాద్ లె ఇజి
వారు నెస్ ఏండ మహార్ . అయా లెకెండ్ నె లోకుమరిసి ఆతి నాను
వానివలెబా మంజినాద్. 40 రిఎర్ మడిఃఙ మంజినార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసిఒరెన్ వనిన్ఙ్ కూకన్ఒనాన్ . 41రుండిబోదెక్ ఉండిజెతత్ పణకుదు
నూరిజ్ మంజినె. ఉండి దనిఙ్ డిఃసి ఉండి దనిఙ్ కూకన్ ఒనాన్ .

42 ఎమేణి దినమ్ దు మీ పబు వానాండొ ఇజి మిఙి తెలిఏద్.
అందెఙె మీరు జాగర్ తదాన్ ఎదు సుడ్ఃజి మండు. 43యాక మీరు
అరద్ం కిజి నెసుత్ . ఎమేణి గడియాదు డొఃఙారి వానాన్ ఇజి ఇండొణి
ఎజుమాని నెసిత్ఙ, డొఙారి ఇండొ డుఃగ్ దెఙ్ సరి సిఏండ తెలి మంజి
సుణాన్. 44మీరునావందిఙ్ ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు,లోకుమరిసిఆతి
నానువాన. అందెఙెమీరు ఎసిత్వలెబాతయార్ ఆజిమండెఙ్ వెలె.

45 బుదిద్మని నమిదెఙ్ అటిత్మని పణిమనిస్ ఎయెన్ ? ఇండొణి
వరిఙ్ విజేరిఙ్ నెగెణ్ సుడ్ఃజి సరి ఆతి వేలాదు, వరిఙ్ సరి ఆతి
బోజనం సీదెఙ్ ఇజి ఇండొణి ఎజుమాని ఒపజెపిత్ లెకెండ్ మనిన్కాండె
బుదిద్ మనిన్ పణిమనిసి. 46 అయ ఎజుమాని మర్ జి వానివలె,
వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ లెకెండ్ ఆయాపణిమనిస్ కిజిమంజినిక ఇహిఙఅయ
ఎజుమాని సుడ్ఃతిఙ అయ పణిమనిస్ఙ్ నెగెద్. 47అయ ఎజుమాని
వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమని విజు దనిఙ్ సూణికాన్ లెకెండ్ అయ పణిమనిసి
కినాన్ ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న. 48-49 “గానిఅయపణిమనిసి
సెఇకాన్ ఆజి నా ఎజుమాని వాదెఙ్ నండొ ఆలసయ్ం ఆనాద్”, ఇజి
అయసెఇపణిమనిస్వనిన్మనుస్దుఆలొసనం కిజివనిన్వెటపణికిని
వరిఙ్ డెఃయ్ జి,మరిఉణివరివెట కూడ్ఃజి ఉణిజి తింజిమంజినాన్ .
50 వాండు తొఇ దినమ్ దు ఒడ్ఃబిఇ గడియాదు వనిన్ ఎజుమాని
వానాన్. 51అయఎజుమానివనిన్ఙ్ కతిస్,బకిమనికాప్ ఇజిపొఙిజిని
† 24:38 24:38 దేవుణు బూమి విజు ముడుఃగిజ్ సిని లెకెండ్ పేరు రపిసి గడడ్ నిండిని
ముఙాలఉండిఓడతాయార్ కిదెఙ్ ఇజినోవాహ ఙ్ వెహాన్ . అయాఓడ300మూరెఙ్ సాంపు
50మూరెఙ్ వెడలుప్ 30మూరెఙ్ ఎతుత్ మనిన్క. నోవాహ ని వనిన్ ఇండొణికార్ విజేరె, మరి
విజుజంతుఙ్ పొటిట్ఙ్ పొరిల్ఙ్ ఆండుపోతుత్ జతత్ లెకక్ ఓడాదు డుఃగిజ్ ఏడు రోసుక్ వెనుక పిరు
వాదెఙ్ మొదొలిస్దాకలోకుర్ వరిఙ్ అలవాటుఙ్ లెకెండ్ బతిక్జిమహార్ .
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వరివెటవరివందిఙ్ తయార్ కితిత్మనిన్బాడిఃదుపోకాన్న్. అబెబ్పలుక్
కొహ్ కిన్,అడఃబాజిమంజినార్ .

25
పదిమణిసివిడిఃబోదెక్ 

1మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ వరి నూనెఙాణి దీవెఙ్ అసి
పెండిల్ దఙడః వనిన్ఙ్ ఎదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహిమహి పదిమనిస్ విడిడ్ః
బోదెకాఙ్ పోలిత మనాద్. 2 వినకాఙ్ లొఇ అయ్ దుగురు బోదెక్ 
బుదిద్ సిలికెఙ్, అయ్ దుగురు బోదెక్ బుదిద్ మనికెఙ్. 3 అయ బుదిద్
సిలికెఙ్ వనక దీవెఙ్ అసెత్ గాని నూనెఙ్ ఒఊతె. 4బుదిద్ మనికెఙ్ వనక
దీవెఙవెట సీసెఙ నూనెబాఒతె. 5పెండిల్ దఙడఃయెన్ వాదెఙ్ ఆలసయ్ం
ఆతిఙ్ అవిక్ విజుకొహొజినిద కిజిమహె.

6 మదరెయు, “ఇవిలొన్ పెండిల్ దఙడాఃయెన్, వనిన్ఙ్ ఎదు
సుడ్ఃదెఙ్ వాతి బోదెకాండె వెలిల్ రదు”, ఇజి ఉండి గగోలిదాన్ జాటు
వాతాద్. 7 నసిత్వలె బోదెక్ విజుండెక్ నిఙ్ జి వనాక్ నూనెఙాణి దీవెఙ్ 
సొడిఃతిఙ్ ఎకిసి నెగెండ్ కితెత్ . 8గానిఅయబుదిద్ సిలికెఙ్, “మాదీవెఙ్ 
నమ్ జి సొనిస్నె. అందెఙె మీ నూనె లొఇ కండెక్ మఙిబా సిదాట్ ”,
ఇజి బుదిద్ మని వనకాఙ్ లొసెత్. 9అయావలె బుదిద్మని బోదెఙ్, “సిలెల్,
సితిత్ఙ మఙినిమిఙిసాల్ ఏండ ఆనాద్. అందెఙె మీరు పొరిన్వరిబాన్ 
సొనిస్ కొండు”, ఇజి వెహె. 10 అవి నూనె కొండెఙ్ సొనిస్ మహిఙ్ 
పెండిల్ దఙడఃవాతాన్. నసిత్వలె తయార్ ఆతిమనికెఙ్ వనిన్వెటపెండిల్
విందుదిఙ్ లొఇ సొహె. దని వెనుక సేహ్ లెఙ్ కెహ్ పె ఆతె. 11 దనిన్
వెనుక,మహిబుదిద్సిలిల్ బోదెక్ వాజి, “బాబు,బాబుమఙి సెహల్ రెఅ”,
ఇజి కూకె. 12వాండు వరిఙ్, “నానుమిఙి నిజం వెహిస్న,నానుమిఙి
నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 13నాను వాజిని రోజు గాని అయ గడిఃయబా
మీరు నెస్ ఇతిదెర్,అందెఙెమీరు తెలి ఆజిమండు.

మూఎర్ పణిమణిసిర్ 
14మరి దేవుణు ఏలుబడిః కినిక ఇహిఙ ఒరెన్ దేసం సొండెఙ్ ఇజి

వనిన్ పణిమనిస్రిఙ్ కూకిస్, వనిన్ ఆసిత్ వరిఙ్ ఒపజెపిత్ వనిన్ లెకెండ్ 
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మనాద్. 15 వండు ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ అయ్ దు తాలంతుఙ్*. మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రుండి,తాలంతుఙ్ మరిఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉండితాలంతుఙ్ 
యాలెకెండ్ ఒరెన్ ఒరెన్ దనిన్ వెట పణికిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ వరిఙ్ 
సితాన్. వెనుక వాండు పయ్ నం కిజి దేసెం సొహాన్ . 16 అయ్ దు
తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వెటనెసొనిస్ వనకవెట బేరం కిజిమరి అయ్ దు
తాలంతుఙ్ గణసాత్ న్. 17 రుండి తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ బా అయా
లెకెండ్ నె కిజిమరి రుండి గణసాత్ న్. 18గానిఉండితాలంతులొసిత్కాన్ 
సొహాండె బూమిదు గాంద కారిసి వనిన్ ఎజుమాని డబుబ్ మూసాత్ న్.
19లావ్ కాలం సొహి వెనుక వరి ఎజుమాని మర్ జి వాతండె వరి సితిత్
డబుబ్ఙాణిఙ్ వారు ఇనిక కితత్ మనార్ ఇజి సుడ్ఃతాన్. 20 నసిత్వలె
అయ్ దు తాలంతు లొసిత్కాన్, మరి అయ్ దు తాలందుఙ్ తతాండె,
“బాబు నీను నఙి అయ్ దు తాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో అకెఙె
ఆఏండమరి అయ్ దుబానాను కుడుపత్”, ఇజి వెహాన్ .

21వనిన్ ఎజుమానివనిన్ఙ్, “నమకంఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిస్,
నీను నెగెండె కితిత్ . యాకండెక్ బాన్ నిఙినమిదెఙ్ అటిన్ ననిపణినీను
కితిత్ . అందెఙె నండొ వనకాఙ్ నాను నిఙి ఒపజెపాన్లె. నీను వాజి నీ
ఎజుమానివెట సరద్ ఆజిమన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

22 రుండి తాలంతుఙ్ లొసిత్కాన్ వాతాండె, “ఎజుమాని నీను నఙి
రుండి తాలంతుఙ్ ఒపజెపిత్ గదె, ఇదిలో అకెఙె ఆఏండ మరి రుండి
తాలందుఙ్ గణసత్”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 23 ఎజుమాని వనిన్ఙ్,
“నమకం ఇడ్ దెఙ్ అటిన్ నెగిగ్ పణిమనిసి, నీను నెగెండె కితిత్ . యా
కండెక్ బాన్ నీను నమిదెఙ్ అటిన్ నని పణి నీను కితిత్ . అందెఙె నిఙి
నండో వనాక్ఙ్ ఒపజెపన్. నీను వాజి నీ ఎజమాని వెట సరద్ ఆజి
మన్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

24 నసిత్వలె ఉండి తాలంతు లొసిత్కాన్ వాతాండె, “బాబు నీను
విత్ ఇ బాడిదాన్ కొయ్ నికి, మరి ఉణుస్ ఇ బాడిఃదాన్ పంట కొయ్ ని
* 25:15 25:15ఉండితాలంతు ఇహిఙ దినారమ్ కు అయాలెకెండ్ ఇహిఙ ఆరు వెయిఙ్ 
రోసుక్ పణికితిఙదొహ్ కిన్ కూలిదిఙ్ సరియాతిడబుబ్ఙ్ నేహిలెకక్దిఙ్ సుడ్ఃజి ఇంసుమింసు
ఆరు లెకెక్ఙ్ రూపాయ్ మంజినె.
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మూర్ కతం మనికి ఇజి నాను నెసత్. 25 అందెఙె నాను తియెల్ ఆజి
బూమిదు గాంద కారిజ్ నీ డబుబ్ డాపత్. ఇదిలో నీది, నీను లొస్ అ”, ఇజి
వెహాన్ .

26 అందెఙె వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి అయ ఎజుమాని, “బదకమాతి సెఇ
పణిమనిస్, నాను విత్ ఇ బాడిదాన్ కొయ్ నికాన్, ఉణుస్ ఇ బాడిదాన్ 
పంట కొయ్ నికాన్ ఇజి నీను నెసిత్? 27 అహిఙ నా డబుబ్ వడిడ్ సీని
సవ్ కారిఙబాన్ నీను సీని మంజినిక ఇహిఙ నాను వాతివెలె వడిడ్
కుడుఃపిస్ నా డబుబ్ నఙి దొహ్ కాద్ మరి.

28 అయ ఉండి తాలంతు వనిన్బాణిఙ్ లాగ్ జి పది తాలందుఙ్ 
మనివనిన్ఙ్ సిఅ. 29 నమిదెఙ్ అటిన్కాన్ ఎయెండొ, వనిన్ఙ్ మరి
లావ్ దొహ్ కెన్. వరిఙ్ మరి నండొ కలిగ్జి మంజినె. నమిమ్దెఙ్ 
అట్ ఇ వనిన్ బాణిఙ్ , వనిన్ఙ్ కలిగ్తిమనిన్ ఇజిరికబా లాగె ఆనాద్.
30 పణిదిఙ్ రెఇ యా పణిమనిస్ఙ్ వెలిల్ సీకటుదు విసీర్ దు. అబెబ్
పలుక్ కొహ్ కిన్అడఃబాజిమంజినాద్.

మెండగొరెఙ్ నిఎలెటిగొరెఙ్ 
31 నసిత్వలె యేసు ఈహ వెహాన్ . “లోకుమరిసి ఆతి నాను నా

గొపప్ గవ్ రమ్ దాన్,నావిజుదూతెఙతోడుః అసి వనిన్వెలె,రాజువజ
ఏలుబడిః కిదెఙ్ దేవుణుమంజినిబాడిఃదుమంజిని గొపజాయ్ దాన్ ,
విజు దూతారిఙ్ నావెట తోడు అసి వానివలె, రాజువజ ఏలుబడిః
కిదెఙ్ పరలోకమ్ దు మంజిని గొపప్ జాయ్ మనిన్ నా సింహాసనమ్ దు
బసి మంజిన. 32 నసిత్వలె బూమి ముసుక్ మని లోకుర్ విజెరె నా
ఎదు కూడ్ఃజి వానార్. గొరెఙ్ మేపిన్ గవుడుఃయెన్ ఎలిటి గొరెఙాణిఙ్ 
మెండ గొరెఙ ఎర్ లిసినిలెకెండ్ నాను లోకాఙ్ ఒరెన్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
ఎరిల్సాన్లె. 33నాను ఉణెర్ పడఃక మెండ గొరెఙ, డేబపడఃక ఎలిటి
గొరెఙ నిల్ పాన్లె.

34రాజు ఆతి నాను నా ఉణెర్ పడఃక మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “నా
బుబాబ్తి దేవుణు సిజిని దీవనమ్ కు మంజి వనిన్ఙ్ సెందితికిదెరా,
లోకం పుటిత్ బాణిఙ్ అసి దేవుణు మీ వందిఙ్ తయార్ కితిమనిన్
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దేసం మీ సొంత కిజి మండు. 35 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, నఙి బఙ కటిత్ఙ్ 
మీరు బోజనం సితిదెర్, ఏహిక్ కటిత్ఙ్ ఏరు సితిదెర్, నాను ఆఇకాన్ 
ఆతిమహిఙ్ నఙి డగు కితిదెర్. 36నాను డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ నఙి
సొకెక్ఙ్ సితిదెర్. జబుదాన్ మహిఙ్ నఙి నెగెండ్ సుడ్ఃతిదెర్, నాను
జెలిదుమహివలె సుడ్ఃదెఙ్ వాతిదెర్, ఇజి వెహన్న్.

37 నసిత్వలె దేవుణుదిఙ్ లొఙితిమహి నీతినిజాయిమనిన్కార్ ఆతి
వారు, “పబువా, ఎసిత్వలె నిఙి బఙదాన్ సుడ్ఃతిఙ్ నిఙి బోజనం
సితాప్ ? ఎసిత్వలె ఎహిక్ కటిత్ఙ్ మాపునిఙి ఏరు సితాప్ ? 38ఎసిత్వలె
ఆఇకి ఆతిమహిఙ్ సుడ్ఃజి నిఙి డగు కితాప్ ? ఎసిత్వలె డుమ్ డ ఆతి
మహిక సుడ్ఃజి నిఙి సొకెక్ఙ్ సితాప్ ? 39 ఎసిత్వలె నీను జబుదాన్ 
మహిక, జెలిదు మహిక సుడ్ఃజి నీ డగు వాతాప్ ?”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెన్ బానార్ లె. 40 నసిత్వలె రాజుఆతి నాను, “నా తంబెరిఙ ఆతివరి
లొఇ ఇజిరికాన్ ఆతిఒరెన్ వనిన్ఙ్ మీరు ఇనిక కితిదెరొ,అయాకమీరు
నఙి కితిత్దెర్, ఇజి నాను నిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్.
41 నసిత్వలె వాండు డేబ పడఃకాదు మని వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “సయెప్ 
పొందితికిదెరా, నా డగహాన్ సొండు, సయితానుఙ్ ని వనిన్ దూతర్ 
వందిఙ్ తయార్ కితిమనిఎలాకాలంసిసుమంజినిబాడిఃదుసొండు.
42 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ, నాను బఙ సాత, గాని మీరు నఙి బోజనం
సిఇతిదెర్. ఎహిక్ కటిత్ఙ్ ఉండెఙ్ ఇనిక సిఇతిదెర్. 43 ఆఇకానాతి
మహిఙ్ మీరు నఙి డగు కిఇతిదెర్. డుమ్ డ ఆతిమహిఙ్ మీరు నఙి
సొకెక్ఙ్ సిఇతిదెర్. జబుబ్దాన్ మహివలె జెలిదు మహివలె మీరు
నఙి సుడ్ఃదెఙ్ రెఇతిదెర్”, ఇజి వెహన్. 44వారుబా వనిన్ఙ్, “పబువా
ఎసిత్వలెనీను బఙదాన్ మహిక,ఎహిక్దాన్ మహిక,ఆఇకిఆతిమహిక,
డుమ్ డ మహిక, జబుదాన్ మహిక, కయ్ దు మహిక సుడ్ఃజి నిఙి
సాయం కిఏతాప్ ?”, ఇజి వెన్ బానార్. 45నసిత్వలె నాను, “యాఇజిరి
వరి లొఇ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇనిక మీరు కిఇతిదెరొ, అయాక నఙిబామీరు
కిఇతిదెర్”, ఇజి వరిఙ్ వెహన్. 46 నసిత్వలె వారు ఎలాకాలం మంజిని
సికాస్దు సొనార్ లె, గాని దేవుణుదిఙ్ లొఙితికార్ ఎలల్కాలం మంజిని
బతుక్దు సొనార్.”
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26
యేసుఙ్ పడిఃఎండ కుట ఆజినార్ 

1-2 యేసు యాకెఙ్ విజు వెహి వీజితి వెనుక వనిన్ సిసూర్ ఙ
 సుడ్ఃజి, “రుండి రోసుక్ వెనుక పసక్ పండోయ్ *వాజినాద్ ఇజిమీరు
నెసిన్దెర్. నసిత్వలె లోకు మరిసి ఆతి నాను సిలువ పోకె ఆదెఙ్ ఇజి
ఒపజెపె ఆనాలె”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .

3 నసిత్వలె పెరి పుజెరిఙుని లోకురి పెదెద్ల్ ఙ విజేరె, విజేరె విజు
పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతి కయప ఇండొ కూడ్ఃజి వాతార్.
4యేసుఙ్ ఎలాగబాఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ ఇజి అబెబ్ వారు ఉండి
ఆలోసనం కితార్. 5 “మాపుఏలు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ లోకుర్ వెట గొడఃబ
కినారెల్,అందెఙెయాపండొయ్ దు పోని”, ఇజివారు వరిగ్తార్.

ఉండిబోదెలెయేసు బురాదువాసనంమనిన్ నూనె వకిస్నాద్.
6-7యేసు బెతానియ ఇని నాటొ ముఙాల కుసుట్ రోగమ్ దాన్ మహి

సీమోను ఇండొ వాతిఙ్, అబెబ్ వాండు బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. నసిత్వలె
ఉండి బోదెలి నూనాన్ఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్ ఉండి సీసాదు†,
నండొ విలువమని, నండొవాసనంమని నూనెఉండి పెరి సీస తతాత్ దె
వనిన్ బుర ముసుక్ వాకాద్. 8-9 సిసూర్ అకక్ సుడ్ఃజి కోపం ఆతారె,
“ఎందనిఙ్ యాణిదిఙ్ రెఇ ణి? యాకనండొ డబుబ్దిఙ్ పొర్ సి, అయ
డబుబ్ బీదవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె?”, ఇజి వెహార్ .

* 26:1-2 26:1-2యూదురు వరి అని గొగొరిఙ్ దేవుణు అయుగుపు దేసమ్ దు వెటిపణి
కిజి మహిబాణిఙ్ నండొ పంటెఙ్ ముఙాల డిఃపిస్సి తతిత్ దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కిజినికాదె పసక్
పండొయ్ పసక్ ఇహిఙ డాటిస్ సొహిక ఇహిఙ సపిన్కానాతి దేవుణు దూత, మెండగొరెది నల
దారబందమ్ కాఙ్ రాసె ఆతి మనిన్ ఇలాక్ఙ్ డటిస్ సొహి సమయమ్ దిఙ్ గురిద్సినాద్. అయ
ఇలాక్ పుటిత్ పెరి వనిన్ఙ్ దేవుణు దూత సప్ ఏతాన్ గానిమెండ గొరెది నల దారబందమ్ కాఙ్ 
రాస్ ఇఅయ్ గుపుదేసెమ్ దివరివిజుఇలాక్ఙ్ పుటిత్ పెరివరిఙ్ విజేరిఙ్ దేవుణుదూతసపాత్ న్ .
యాపండొయ్ విజు సమయమ్ దిఙ్ కినార్ యూదురు విజు దేసెమ్ కాఙ్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజి
యెరుసలేల్మ్ దు కూడ్ఃజివానార్ నిరగ్మ 12. † 26:6-7 26:6-7యానూనాన్ఙ్ పణుకు
పేరు అలబాసట్రు ఇజి,యాపణుకు నండొకరీదిక తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ యాకగీసిలోకుర్ పుసెఙ్ 
తయార్ కిజినార్ 
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10యేసు అకక్ నెసాత్ ండె, “యాబోదెలినా వందిఙ్ ఉండి నెగిగ్ పణి
కితాద్ మీరు ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిజినిదెర్ ? 11బీదాదికార్ మీవెట
ఎసిత్వలెబామంజినార్. గానినానుఎలాకాలంమీవెటమన్ ఎ. 12నఙి
మూసిన్వందిఙ్ తయార్ కితిత్ లెకెండెయాబోదెలియానూనెనాఒడొఃల్ 
ముసుక్ వాకాద్. 13 యా బూమి ముసుక్ ఎంబెబా యా దేవుణు
ఏలుబడిః కిని వందిఙ్ సువారసాటిసిన్వెలె అది కితియాపణిదనిన్ఙ్ 
ఎతుత్ కితిత్ లెకెండ్ సాటిసి మంజినాద్ లె”, ఇజి వెహాన్ . 14-15 నసిత్వలె
పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూర్ లొఇఒరెన్ ఇసక్రియోతుయూదఇనికాన్ 
పెరి పుజెరిఙ డగు సొహాండె, “నాను యేసుఙ్ మిఙి ఒపజెపిత్ఙ నఙి
ఇనిక సీనిదెర్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. అందెఙె వారు ముపప్య్ వెండి
రూపయ్ ఙు తూసాత్ రె వనిన్ఙ్ సితాత్ ర్. 16 అబెబ్ణిఙ్ అసి యూద
యేసుఙ్ వరిఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ ఉండి అవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ .

పబు ఏరాప్టు కితిత్ బోజనం
17 పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కిని పసక్ పండొయ్ ది మొదొహి

దినమ్ దు వనిన్ సిసూర్ యేసు డగు వాతారె, “పసక్ ఉండెఙ్ నీ
వందిఙ్ మాపుఎంబెతయార్ కిదెఙ్,ఇజినీనుకోరిజిని?”,ఇజివనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్. 18వాండు వరిఙ్, “మీరు పటన్మ్ దు పలానివనిన్బాన్ 
సొనిస్, నా సమయం డగు ఆతాద్. నా సిసూర్ వెట కూడ్ఃజి నీ
ఇండొ పసక్ పండొయ్ కిదెఙ్ ఇజిబోదకినికాన్ వెహిస్నాన్, ఇజి వనిన్ఙ్ 
వెహ ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 19 వనిన్ సిసూర్ సొనిస్ యేసు వరిఙ్ 
వెహి లెకెండ్ నె పసక్ పండొయ్ దిఙ్ తయార్ కితాత్ ర్. 20పొదుద్ ఆతివెలె
వనిన్ పనెన్ండు మనిస్ సిసూర్ వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. 21వారు
బోజనం కిజి మహివలె వాండు, “మీ లొఇ ఒరెన్ నఙి ఆఇవరి కీదు
ఒపజెపాన్న్ లె, ఇజినానుమిఙి నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

22 వారు విజేరె నండొ దుకం ఆజి పతి ఒరెన్ ఒరెన్ , “పబువా,
నిజమెనాను ఆఏ గదె?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్.

23యేసు, “నావెట గినెదు కియు ముడుఃకిన్కాన్ ఎయెండొ వాండె
నఙి ఒపజెపిన్కాన్. 24లోకుమరిసి ఆతినా వందిఙ్ దేవుణుమాటదు
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రాసిత్మహి లెకెండ్ నాను సొనాలె,గానిలోకు మరిసి ఆతి నఙి ఎయెన్ 
ఒపజెపాన్ండొ వనిన్ఙ్ కసట్మ్ నె. వాండు పుట్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ
వనిన్ఙ్ ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”, ఇజి వెహాన్ .

25 వనిన్ఙ్ ఒపజెపిన్ యూద, “బోదకినికి నాను ఆఏ గదె?”, ఇజి
వెన్ బాతాన్. యేసు, “ఒఒ నీనె”, ఇజిమర్ జి వెహాన్ .
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఒపుకొడిజ్నాన్.

26 వారు బోజనం కిజి మహిఙ్ యేసు ఉండి రొటెట్ అసాత్ ండె
దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్, అయాక రుకిస్, వనిన్ సిసూర్ ఙ
సితాండె, “మీరుయాక లొసి తిండు, యాక నా ఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ 
వెహాన్ .

27మరివాండు గినన్అసిదేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్,అయాక
వరిఙ్ సీజి, “దినిన్లొఇమనికవిజేరెఉండు. 28యాగినాన్దుమనిన్క
నా నల, నండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి కారిసినినా నల.
ఇకక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం. 29 నా బుబాబ్తి
దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మరిమీవెట కొతాత్ ఙ్ ఉణిదాకదాకస్ పటుక్
రసం మరి ఎసెఙ్ బానాను ఉణ్ ఎలె, ఇజి నాను మిఙి వెహిస్న”, ఇజి
వెహాన్  30మరి, ఉండిపాట‡పారారెవారు ఒలివమరెక్ మని గొరొన్ 
ముసుక్ సొహార్ .
పేతురు వనిన్ఙ్ నెస్ ఏ ఇజి వెహన్న్ లె ఇజి యేసు మూఙాల

వెహిస్నాన్.
31 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, “గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను

కతాన్లె, గొరెఙ్ మంద సెదరినె సొనెలె✡, ఇజి దేవుణు మాటదు రాసిత్
లెకెండ్,యాపొదొయ్ నెనావందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండమీరు విజిదెరె
నఙి డిఃసి సొనిదెర్ లె. 32 గాని దేవుణు నఙి మర్ జి బతుక్దు నికి
వెనుక, మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయదు సొనాలె”, ఇజి వెహాన్ .
‡ 26:30 26:30 మాములుగ కీరన 113-114. పసక్ పండొయ్ దిఙ్ బోజెనం కిదెఙ్ 
మొదొలిస్ని వెలెపారాన్ర్ . 115-118బోజనం కితిత్ వీజితిఙపార్ జిమహార్ . ✡ 26:31
26:31 జేకరి 13:7.
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33 అందెఙె పేతురు, “విజేరె మీ వందిఙ్ నిల్ దెఙ్ అట్ ఏండ డిఃసిత్
సొహిఙ్ బా, నాను ఎసెఙ్ బా నిఙి డిఃసి సొన్ ఎ”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహాన్ .
34యేసు వనిన్ఙ్, “యాపొదొయ్ నె కొరు కెరెని ముఙాల నీను, నఙి
నెస్ ఎ ఇజి మూండి సుటుక్ నీను వెహిన్లె, ఇజి నాను నిఙి నిజం
వెహిస్న”, ఇజి మర్ జి వెహాన్ . 35 పేతురు వనిన్ఙ్, “నాను నీ వెట
సాదెఙ్ ఇహిఙ్ బాగానినిఙినెస్ ఎఇజిఎసెఙ్ బావెహ్ ఎ”, ఇజివెహాన్ .
మహిసిసూర్ బాఅయాలెకెండె వెహార్ .

గెత్ సెమనిటోట
36 నసిత్వలె యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గెత్ సెమిని ఇని టోటాదు

సొహాన్ . వాండు వరిఙ్, “నాను అబె సొనిస్ పారద్నం కిజి మర్ జి
వానిదాక ఇబెబ్ బసి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 37 పేతురుని జెబెదయి
మరిసిరిఙ్ వనిన్వెట ఒతాన్. వాండు నండో దుకం ఆజి బాద ఆదెఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. 38 వాండు వరిఙ్, “నాను సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ 
మనుస్ ఓరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొ బాద నఙి కలిగ్జినాద్. మీరు ఇబెబ్నె
బసి నావెట తెలి మండు”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు అబెబ్ణిఙ్ కండెక్ 
దూరం సొహాండె ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, “నా బుబబ్, నీను అటిత్ఙ యా
కసట్మ్ కునాబాణిఙ్ లాగ్ అ. గానినాఇసట్ం వజఆఎద్ ,నీఇసట్ం వజనె
జరిగ్పిద్ ”, ఇజిపారద్నం కితాన్. 40వెనుక వాండు సిసూర్ డగుమర్ జి
వాతివెలెవారు నిద కినిక సుడ్ఃజి, “ఉండి గంటబానావెట తెలి ఆజి
మండెఙ్ మీరు అట్ ఇతిదెరా? ఇజిపేతుఙ్ వెన్ బాతాన్. 41 “సయాను
మిఙి పరిస కిజి తపప్దు సొన్ ఏండ పారద్నం కిజి తెలి మండు. ఆతమ్
తయార్ నె గాని ఒడొఃల్ సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్.” 42 మరి రుండి
సుటుక్ సొనిస్, “నా బుబబ్, యా కసట్మ్ కు నాబాణిఙ్ లాగెద్ఙ్ ఆఏద్ ,
నాను ఓరిసెత్ఙ్ వలె ఇహిఙ నీను ఇసట్ం ఆతి లెకెండ్ , అయావజనె
జరిగ్పిద్”, ఇజి పారద్నం కితాన్. 43మరి వాండు మర్ జి వాతివెలె,
వరి కణక రెపెఙ్ బరుదాన్ మూగిజ్ మహిఙ్ వారు మరి నిద కిజినిక
సుడ్ఃతాన్ . 44వాండు మర్ జి సొహాండె మూండి సుటుక్బ అయా
మాటెఙ్ నె వెహిస్ పారద్నం కితాన్. 45 వెనుక వాండు వనిన్ సిసూర్ 
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డగువాతాత్ ండెవరిఙ్ సుడ్ఃజి, “ఏలుబామీరునిద కిజిరోమ్ జినిదెరా?
ఇదిలోలోకుమరిసిఆతినఙిసెఇవరి కియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయడగు
ఆతాద్. 46ఇదిలోనఙిఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్, లెదుమాటు వరి వెట
దసూల్ ఆదెఙ్ సొనాట్”, ఇజి వెహాన్ .

యేసుఙ్ అసితొనాహిస్నార్ 
47వాండు వరిగ్జి మహివలె, పనెన్ండు మణిసి సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ 

యూద వాతాన్. పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ పోకిమని మంద
లోకుర్ కూడమ్ కు, డుడుక్ అసాత్ రె వనిన్ వెటవాతార్.

48 యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్, “నాను ఎయెరిఙ్ ముదు కిజిననొ,
వనిన్ఙ్ అసుత్ ”, ఇజి ఉండి గురు లెకెండ్ ముఙాల వరిఙ్ వెహమహాన్ .
49యూద వెటనె యేసు డగు వాతండె, “బోదకినికి”, ఇజి వెహండె
పొమ్ జి వనిన్ఙ్ ముదు కితాన్. 50 యేసు వనిన్ఙ్, “కూలాయెన్,
నీను ఇనిక కిదెఙ్ వాతిదొ అకక్ కిఅ”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె
లోకుర్ ముఙాల్ వాజి వనిన్ ముసుక్ అర్ సి వనిన్ఙ్ అసాత్ రె తొహార్ .
51అయావలెనె యేసు వెట మహికాన్ ఒరెన్ వనిన్ కియు సాపిస్ కురద్
లాగితాత్ ండె పెరి పుజెరిఙ్ పణిమనిస్ గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 52 యేసు
వనిన్ఙ్, “నీ కూడం మర్ జి ఒరాదు ఇడ్ఃఅ, కురద్ అసిన్కార్ విజేరె
కురద్దానె సానార్. 53నాను ఏలు నా బుబెబ్ఙ్ సాయం లొసిత్ఙ, నా
బుబబ్ పనెన్ండు గుంపుఙ్ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ ఇంక లావ్ దూతెఙ నా
వందిఙ్ పోక్ ఏండా? మీరు ఇనిక ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ? 54 గాని నాను
అయలెకెండ్ లొసిత్ఙ, యాలెకెండ్ నె ఇకెఙ్ జర్ గిదెఙ్ ఇజి దేవుణు
మాటదు రాసిత్ మహిక ఎలాగ పూరి ఆనాద్ ? 55 అయావలె యేసు
మంద లోకురిఙ్ సుడ్ఃజి, “నాను ఒరెన్ డొఙ కినికాండా? మీరు
కురద్ఙాణిఙ్ , కొణెఙాణిఙ్ నఙి అసెత్ఙ్ వాతిదెరా? విజు రోసుక్ నాను
దేవుణు గుడిఃదు బసి బోదిసి మహగదె. అయావలె మీరు నఙి
అస్ ఇతిదెర్. 56 ఎందనిఙ్ ఇహిఙ ముఙాల దేవుణు వరిగ్తి మాటెఙ్ 
పవకరు రాసిత్ మహికెఙ్ అయాలెకెండ్ పూరి ఆదెఙ్ యాకెఙ్ విజు
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జరిగ్తె”, ఇజి వెహాన్ . నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె
ఉహ్ క సొహార్ .
యేసుయూదురి కొరుట్ దు

57యేసుఙ్ అసిత్కార్ వనిన్ఙ్ విజుపుజేరిఙముసుక్పెరిపుజెరిఆతి
కయప ఇండొ తతాత్ ర్. అబెబ్ పెరిపుజేరిఙు లోకురి పెదలుఙు కూడిఃత
వాత మహార్ . 58 దినిఙ్ ఆకక్ర్ ఇనిక ఆనాదొ ఇజి నెసెత్ఙ్, పేతురు
కండెక్ దూరమ్ దాన్ వనిన్ వెనుక సొనిస్ విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి
పుజెరి ఇలు అర్ ఙుదు కాప్ కిని వరి వెట బసాత్ న్. 59 పెరి పుజెరిఙు,
సన్ హెది సఙం§ ఇజి యూదురి కోర్ టుదికార్ విజేరె యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ 
తగితి రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి
మహార్ . 60వనిన్ ఎదు అబదద్ం సాకయ్ం వెహిన్కార్ నండొండార్ వాతార్ 
గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ తగిన్ ఇనికబా దొహ్క్ ఏతాద్. 61 కడెఃవేరిదు
రిఎర్ ముఙాలవాజి, “నాను దేవుణు గుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్ మరిమూండి
రోసాక్ఙ్ లొఇ దనిఙ్ మర్ జి తొహెఙ్ అటన్ ఇజి వాండు వెహాన్ ”, ఇజి
వారు వెహార్ . 62నసిత్వలె విజుపుజెరిఙముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ 
నిఙితాత్ ండె యేసుఙ్, “నీను ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు మీ
ముసుక్ వెహిస్నియామాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”, ఇజి వెహాన్ . 63గానియేసు
ఇనికబా వరిగ్ఏండ జమ్ న మహాన్ . అందెఙె విజు పుజెరిఙ ముసుక్
పెరి పుజెరి ఆతికాన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి, “బతిక్జిని దేవుణుదిఙ్ తోడు
అసి నీ వెట పమాణం కిజి నాను నిఙి వెన్ బాజిన, “నీను కీసుత్ నా,
దేవుణుమరిసినా? అహిఙ నఙి వెహ్ అ”, ఇజి వెహాన్ .

64 యేసు వనిన్ఙ్, “నీను వెహిక నిజమె. గాని లోకుమరిసి
ఆతి నాను, వాని గొపప్ అతికారం మనిన్ కాలమ్ దు దేవుణు ఉణెర్ 

§ 26:59 26:59 సిన్ హదిం సఙం ఇహిఙ 71లోకుర్ మంజినియూదురి పెరి కోరుట్ లెకెండ్ 
మహాద్ విజేరె పుజేరిఙముసుక్ పెరిపుజెరిఆతికాన్ మరి పెరిపుజెరి ఇనికాన్ ఇజిరి సఙతిఙ
వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసి మహార్ . సన్ హదిం సఙమ్ దు అయ సమయమ్ ది పెరి పుజేరి వనిన్
ఇండొణి మొగవారు, మహి ముకెలమాతి పుజెరి ఇండొణికార్ దేవుణు గుడిః కాప్ కినివరి
నెయిక్ముఙాల పెరి పుజెరిలెకెండ్ మహికార్ మంజినార్ . యెరూసలెల్మ్ దు మనిన్ సన్ హదిం
సఙమ్ దిఙ్ నె పెరి సఙతిఙ వందిఙ్ తీరుప్ తీరిసెత్ఙ్ అతికారంమనాద్ .
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పడఃకాదు బసిమంజి ఆగాసమ్ దాన్ మొసోపుముసుక్ వానిక మీరు
సూణిదెర్ ఇజినానుమిఙి విజేరిఙ్ నిజం వెహిస్న”, ఇజి వెహాన్ .

65 నసిత్వలె విజు పుజెరిఙ ముసుక్ పెరి పుజెరి ఆతికాన్ నండొ
కోపం ఆతండె, వనిన్ సొకెక్ఙ్ కిసె ఆజి, “వాండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసి
వర్ గితాన్ ! మరి ఇంక సాకిస్రిఙు అవ్ సరం సిలెల్ద్ . ఇదిలో
వాండు దేవుణుదిఙ్ దూసిసి వరిగ్తిక మీరె వెహిదెర్. 66మీరు ఇనిక
ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . అందెఙె వారు”, వీండు
సావుదిఙ్ తగిన్కాన్”, ఇజి వెహార్ .

67-68నసిత్వలెవారు వనిన్మొకొమ్ దుపూసి,ముటిఅసి గుదితార్.
సెగొండార్ కియుదాన్ డెయ్ జి, “కీసుత్ నిఙి డెఃయ్ తికాన్ ఎయెండొ ఇజి
మఙి వెహ్ అ, నీను దేవుణు పవకగదె?”, ఇజి వెహార్ .

పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఏ ఇజిమూండి సుటు వెహిస్నాన్.
69అయావలె వెలిల్ అరఙుదు పేతురు బసిత్ మహిఙ్ పణిమనిస్ ఆతి

ఉండిబోదెలివాతాదె, “నీనుబాగలీలయాదికాన్ యేసువెటమహికి”,
ఇజి వెహాద్ . 70 పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్”,
ఇజి బాన్ మహి విజేరె ఎదు వెహాన్ . 71 వాండు అబెబ్ణిఙ్ వెలిల్హి
గవుని డగు సొహిఙ్, మరి ఉండి పణిమనిస్ ఆతి బోదెలి వనిన్ఙ్ 
సుడ్ఃజి, “వీండు నజరేతుదికాన్ ఆతియేసు వెటమహాన్ ”, ఇజి అబె
మహివరిఙ్ వెహాద్ . 72వాండు నాను వనిన్వెట మండెఙ్ సిలెల్ద్ ఇజి
పమాణం కిజి, “నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ . 73 కండెక్ టయం
ఆతివెనుకఅబెబ్నిహిమహికార్ పేతురుడగువాజి, “నిజమె,నీనుబా
వనిన్వెట మహికి. నీను వరిగ్ని మాట విహిఙానె తెలిజినాద్”, ఇజి
వెహార్ . 74 నసిత్వలె వనిన్ఙ్ వాండె సయిప్ సిబె ఆజి పమాణం కిజి,
“నాను వనిన్ఙ్ నెస్ ఎ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . వెటనె కొరు కెరెతాద్.
75నసిత్వలె, “కొరు కెరెనిముఙాలనఙినెస్ ఎఇజిమూండిసుటుక్నీను
వెహిన్లె”, ఇజియేసు వనిన్ఙ్ వెహిమాట ఎతు కితాండె పేతురు వెలిల్
సొహాండె గుండె కొతె ఆజి డటం అడఃబతాన్.
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27
యూద,వనిన్ఙ్ వాండెఉరిఆజినాన్ 

1పెందాల,పెరిపుజెరిఙునిలోకురిపెదెద్ల్ ఙవిజేరెయేసుఙ్ సపిసెత్ఙ్ 
ఇజి ఉండి నిరెణ్ం కిబిసెత్ఙ్ ఇజి ఉండె కుట ఆతార్. 2వారు వనిన్ఙ్ 
తొహరె, రోమఅతికారి ఆతి పీలాతు డగు తతాత్ రె వనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ ర్.
3 నసిత్వలె వనిన్ఙ్ ఒపజెపిత్ యూద, వారు యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి తీరుప్
కితార్ ఇజినెసాత్ ండె,మనుస్దు నండొదుకంఆజిఅయముపయ్ వెండి
రుపయెఙు పెరిపుజెరిఙునిపెదెద్ల్ ఙఎదుమహతతాత్ న్. 4 “ఇనితపప్
సిలివనిన్ఙ్ ఒపజెపాత్ నెనానుపాపంకిత”,ఇజివాండువెహాన్ . “దనిఙ్ 
నఙి ఇనిపొతు సిలెల్ద్ . అయాక నీబాజిత”, ఇజివారు వెహార్ .

5 అందెఙె యూద అయ వెండి రుపయెఙ్ దేవుణుగుడిః లొఇ
విసీర్ తాండెసొహాన్ . వెనుక సొనిస్ వనిన్ఙ్ వాండెఉరిలాగె ఆతాన్.

6 పెరి పుజెరిఙు అయ వెండి రూపయ్ ఙు పెహరె, “ఇకెఙ్ ఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ సపిన్ వందిఙ్ సితిత్ డబుబ్ఙ్, అందెఙె సంద పెటెదు అర్ పిన్క
దేవుణు రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ”, ఇజి వరిగ్తార్. 7వారు అయడబుదాన్ 
ఆఇదేసెమ్ దివరిఙ్ మూసెత్ఙ్, కుమెరివనిన్మడిఃఙ్ కొణాట్ ఇజిఉండి
నిరెణ్ం కితార్. 8 అందెఙె ఏలుదాక అయ మడిఃఙ, “నల మడిఃఙ’
ఇజి కూకె ఆజినాద్ . 9-10 “దేవుణు నఙి ఆడ సితిత్లెకెండ్, ఇసాయేలు
లోకుర్ వనిన్ వందిఙ్ విలువ లెకెండ్ సితిత్ ముపప్య్ వెండి రూపయెఙ్ 
వారు లాగితారె కుమెరి వనిన్ బూమి కొండెఙ్ సితార్”✡. ఇజి దేవుణు
ముఙాల పవక ఆతియిరిమయ్ వెట వరిగ్తికయాలెకెండ్ పూరిఆతాద్.

యేసు పీలాతు ఎదు నిలిస్నాన్ 
11యాకెఙ్ జరిగిజి మహివలె యేసు పెరి అతికారి ఆతి పిలాతు

ఎదు నిలిస్ మహాన్ . నసిత్వలె అతికారి ఆతి పిలాతు, “యూదురిఙ్ 
రాజు ఆతికి నీనెనా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. “నిజమె, నీను వెహి
లెకెండ్ నె”, ఇజి యేసు మర్ జి వెహాన్ . 12 పెరి పుజెరిఙు, పెదెద్ల్ ఙ
వనిన్ ముసుక్ తపుఙ్ మోపిత్వెలె వాండు ఇనికబామర్ జి వెహ్ ఏతాన్.

✡ 27:9-10 27:9-10 జేకరి 11:12,13;యిరీమ్యా 19:1-13; 32:6-9.
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13 నసిత్వలె పిలాతు, “వీరు నీ ముసుక్ ఎసొ తపుఙ్ మోపిస్నార్,
యాకెఙ్ విన్ ఇతిదా?”,ఇజివనిన్ఙ్ వెన్ బాతాన్. 14వాండువారువెహి
మాటెఙ్ ఉండిదనిఙ్ బామర్ జిఇనికబావెహ్ ఎతాన్. అందెఙెఅతికారి
నండొ బమమ్ ఆతాన్.

15పసక్పండొయ్ దిఙ్ జెలిదుమనిన్వరిలొఇ,లోకుర్ కోరజినిఒరెన్ 
వనిన్ఙ్ విడుదల కిని అలవాటు అతికారిఙ్ మనాద్. 16 అయావలె
బరాబ ఇని ఒరెన్ మూర్ కతం మనిన్ అనన్య వాండుననికాన్ ఒరెన్
జెలిదుమహాన్ . 17అందెఙెలోకుర్ విజెరె కూడ్ఃజివాతివెలె పిలాతు,
“నాను ఎయెరిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెర్ ? బరబెబ్నా,
సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజిని యేసుఙా?”, ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతార్.
18వారు యేసు ముసుక్ గోస ఆతారె వనిన్ఙ్ ఒపజెపత్ మనార్ ఇజి
వాండు నెసత్ మనాన్.

19 పిలాతు నాయం తీరిసిన్ బాడిఃదు బసిత్ మహివలె వనిన్ ఆలిస్,
“ఇని తపప్బా సిలిల్ అయా నెగిగ్వనిన్ఙ్ ఇనికబా కిదెఙ్ నీను కూడ్ఃదెఙ్ 
ఆఏద్ . వనిన్ వందిఙ్ నేండు ఉండి కలాదు నాను నండొ బాద కలిగ్త
మన”, ఇజి వనిన్ఙ్ కబురు పోకాద్.

20 పెరి పుజెరిఙుని పెదెద్ల్ ఙ, బరబెబ్ఙ్ డిఃసి సీజి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ 
ఇజిఅతికారిఒపిన్లెకెండ్ వెహెఙ్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్మహార్ . 21“యా
రిఎర్ లొఇ ఎయెరిఙ్ నాను డిఃసెత్ఙ్ ఇజి మీరు కోరిజినిదెర్ ?”, ఇజి
అతికారి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్, “బరబెబ్ఙ్ నె”, ఇజి వారు మర్ జి వెహార్ .
22 “అహిఙ కీసుత్ ఇజి కూకె ఆజిని యేసుఙ్ నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి విజేరె వెహార్ .
23“ఎందానిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువపొకెఙ్,వాండుఇనితపుపణికితాత్ న్ ?”,
ఇజి పిలాతు వరిఙ్ వెహిఙ్, “వనిన్ఙ్ సిలువ పొక్అ”, ఇజి మరి ఒదె
వారు డేలిస్ వెహార్ . 24 గగోలినె లావ్ ఆజినిక ఆఏండ మరి ఇనికబా
కిదెఙ్ అట్ ఏన్ ఇజి నెసాత్ ండె పిలాతు, లోకుర్ విజెరె ఎదు ఏరు లొసి
వనిన్ కికు నొర్ బజి, “ఇని తపప్సిలిల్ వనిన్ నలదిఙ్ నఙి ఇని సమందం
సిలెల్, మిఙినె సమందం మనాద్”, ఇజి వెహాన్ . 25 అందెఙె లోకుర్ 
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విజెరె, “వనిన్ నలమాముసుక్నిమాకొడొఃర్ ముసుక్ మనీద్*”, ఇజి
మర్ జి వెహార్ . 26నసిత్వలెవారు కోరితి లెకెండ్ నెవాండు బరాబెఙ్ వరి
వందిఙ్ డిఃసత్ సితాన్. గాని యేసుఙ్ కొర్ డెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ జి సిలువ
పొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.
సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసినార్.

27 నసిత్వలె అతికారి సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వారు బతిక్జిని
పిటోరియం ఇని ఇండొ ఒతారె, సయ్ నమ్ దికార్ విజేరె వనిన్ సుటులం
కూడిఃతార్. 28వారువనిన్నీరిసొకెఙ్ లాగితారెమరిఉండిఎరానినీరి
సొక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసాత్ తార్. 29వారుసాపాక్ణిఙ్ అటారెఉండిటోపి
తయార్ కిజి వనిన్ బురాదు ఇటాత్ ర్ . ఉండిడుడు వనిన్ ఉణిర్ కియుదు
అసిప్సాత్ రె వనిన్ ఎదు మూణుకుఙ్ ఊర్ జి, “యూదురిఙ్ రాజు ఆతికి
గెలిస్ అ”, ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 30వనిన్ ముసుక్పూసి, అయ
డుడు లాగిజ్ వనిన్ బురాదు మరి మరి డెయ్ తార్. 31 వనిన్ఙ్ వెకిసి
వీజితి వెనుక వనిన్ఙ్ తొడుఃగిసిత్ మహి నీరిసొకక్ లాగితారె, వనిన్ నీరి
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వారు వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.
యేసు సిలువపోకెఆజినాన్ 

32వారు సొనిస్ మహివలె కురెనియ ఇని పటన్మ్ దికాన్ సీమోను
ఇని ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతారె, సిలువ పిండ్ఃదెఙ్ వనిన్ఙ్ బలవంతం
కితార్. 33బుర పెణకి ఇనిఅరద్ం ఆనిపేరుమనిగొల్ గోతత్ ఇనిబాడిఃదు
వాతార్. 34 అబె సేందు కలపిత్ దాస కడు వనిన్ఙ్ ఉండెఙ్ సితాత్ ర్ 
గాని వాండు కెఏతాన్, 35 వనిన్ఙ్ సిలువ పొకి వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
ఎయెరిఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ పొకారెవనిన్సొకెక్ఙ్ సీబెఆతార్.
36దనిన్ వెనుక వారు అబెబ్ బసి వనిన్ఙ్ కాప్ కిజి మహార్ . 37 “వీండు
యూదురిఙ్ రాజు ఆతి యేసు”, ఇజి వాండు కితి తపు రాసి వనిన్
బురాదిఙ్ ముసుక్ ఇటాత్ ర్. 38 వనిన్ ఉణెర్ పడకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్,
వనిన్ డేబ పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ రిఎర్ డొఙారిఙ వనిన్ వెట సిలువ
పొకార్.

* 27:25 27:25 వనిన్ నలమాముసుక్నిమాకొడొఃర్ ముసుక్ రపిద్ - తెలుగు
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39-40అయ సరుద్ సొనికార్ విజేరె బుర దుకిస్, “దేవుణు గుడిఃదిఙ్ 
అర్ పిస్ మూండి దినమ్ కాఙ్ మర్ జి తొహిన్కి, నీను దేవుణు మరిసి
ఇహిఙ నిఙి నీనె రకిస్స్ అ, సిలువదాన్ డిఃగ్ జి రఅ”, ఇజి వనిన్ఙ్ 
పడిఃఎండ సెఇమటెఙ్ వెహిస్మహార్ .

41 అయ లెకెండ్ నెస, పెరి పుజెరిఙు, లోకురి పెదెద్ల్ ఙ, దేవుణు
మోసెఙ్ సితి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ విజేరె వనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్. 42 “వీండు
మహి వరిఙ్ తపిసాత్ న్, గాని వనిన్ఙ్  వాండె తపె ఆదెఙ్ అట్ ఏతాన్.
వాండు ఇసాయేలుదిరాజుఇహాన్ . ఏలువాండు సిలువముసుక్హాన్ 
డిఃగితిఙ వనిన్ఙ్ మాపు నమినాప్. 43 వాండు దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇటాత్ న్. “నాను దేవుణు మరిసి’ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె
దేవుణుదిఙ్ వనిన్ఙ్ సిలువదాన్ రకిస్సాన్ండా, ఇజి మాటు సూణాట్ 
దేవుణు వనిన్ఙ్ తపిసీన్ ఇజి వారు వెహార్ . 44 అయా లెకెండ్ నె
వనిన్వెట సిలువపోకె ఆతిమనిడొఙారిఙ్ బావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.

యేసు సిలువాదుసాజినాన్ 
45మదెనమ్ దాన్ మూండి గంటెఙ్ దాక దేసెం విజు సీకటి ఆతాద్.

46డగు మూండి గంటెఙ్ ఆతివెలెయేసు, “ఏలి, ఏలి లమ సబకాని”,
ఇజినండొడేలిస్వెహాన్. “నాదేవుణు,నాదేవుణునఙిఎందనిఙ్ కియు
డిఃసిత్?”,✡ ఇజి యా మాటదిఙ్ అరద్ం. 47 అబెబ్ నిహి మహికార్ 
సెగొండార్ యామాట విహరె, “వాండు ఏలియెఙ్ కూకిస్నాన్”, ఇజి
వెహార్ .

48 వెటనె వరి లొఇ ఒరెన్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ దూది తతాత్ ండె పులాని
రసమ్ దుముడుకిస్యేసుఙ్ ఉండెఙ్ ఉండిడుడుదాన్ వనిన్ వెయ్ దు
అందిసాత్ న్. 49 మహికార్”, ఇనిక కిమ, ఏలియ వాజి వనిన్ఙ్ 
తపిసాన్న్ సు, సూణాట్”, ఇజి వెహార్ . 50 యేసు మరి డటం
డేల్ సాత్ ండె పాణం డిఃసాత్ న్. 51అయ గడిఃయాదునె దేవుణు గుడిఃదు
మని తెర ముసుక్హాన్ అడిగ్ దాక కింజితాదె రుండి ముకెఙ్ ఆతె.
బూమి కదిల్తాద్. సటుఙ్ బదెఙ్ ఆతె. 52 దూకిఙ్ రే ఆతెనె ముఙాల

✡ 27:46 27:46 కీరన 22:1.



మతత్యి 27:53 xcvii మతత్యి 27:64

సాతిమహినీతి నిజాయితిమనికార్ నండొండార్ ఒడొఃల్ దాన్ మర్ జి
నీఙితార్. 53వారు దూకిఙాణిఙ్ వెలిల్ వాజి, యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ 
మర్ జి నిఙితి వెనుక దేవుణు వనిన్వందిఙ్ కేట కితిత్ పటన్మ్ దు†
సొనిస్ నండొండారిఙ్ తోరె ఆతార్. 54 సదాతిపతి‡ వెటయేసుఙ్ 
కాప్ కిజిమహికార్బూమి కదిల్నిక,మరిజరిగ్తికెఙ్ విజుసుడ్ఃజి నండొ
తియెల్ ఆతార్. “వీండు, నిజమె దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహార్ .
55 నండొండెక్ బోదెక్ కండెక్ దూరమ్ దాన్ సుడ్ఃజి మహె. వారు
యేసుఙ్ అవ్ సరం ఆతికెఙ్ కిజి గలీలయదాన్ వనిన్వెట వాతికెఙ్.
56వనాక్లొఇమగద్లెనెమరియాని,యాకోబు,యోసెఇనివరిఅయ్ సి
ఆతిమరియనిజెబెదాయిమరిసిరిఙ్ అయ్ సిబానెమహార్ .
యేసుఙ్ మూసిన్క

57-58యేసుఙ్ లొఙిజి మనికానాతి అరిమతా ఇని పటన్మ్ దికాన్ 
యోసేపుఇని ఒరెన్ ఆసిత్ మనిన్కాన్ . పొదుద్ ఆతివెలె,వాండు పిలాతు
డగు సొహాండెయేసు ఒడొఃల్ లొసాత్ న్. యేసు ఒడొఃల్ వనిన్ఙ్ సీదెఙ్ 
ఇజి పిలాతు ఆడ సితాన్. 59 యోసేపు అయ ఒడొఃల్ లొసాత్ ండె
నెగిగ్ తెలాని పాతెఙాణిఙ్ § సుటిసి, సటుదిఙ్ దొల్ పిసిత్, వనిన్ వందిఙ్ 
తయార్ కితి మహి కొతత్ దూకిదు ఇడ్ఃతాన్. 60 ఉండి గుండాని
సెపట్ పణకు సడిపిసి దూకిదిఙ్ అడు కితాండె సొహాన్ . 61మగద్లెనె
మరియానిమరిఉండిమరియఅబెబ్ దూకిదిఙ్ ఎదు బసెత్మహె.

దూకిదిఙ్ కాప్ కిజినార్.
62-63మరస్నాండిఙ్, ఇహిఙ విసాంతిదినం వందిఙ్ తయార్ ఆని

దినం వెనుక, పెరి పుజెరిఙుని, పరిసయ్ రు పిలాతు డగు కూడ్ఃజి
వాతారె, “బాబు, అయ అబదద్ం వెహిస్ మొసెం కితికాన్ బతిక్తి
మహివలె, “మూండిదినమ్ కుఆతివెనుకనానుమర్ జినీఙ్ నాలె’ఇజి
వెహి మహిక మఙి ఎతు మనాద్. 64అందెఙె మూండి దినమ్ కుదాక
దూకిదిఙ్ నెగెండ సుడ్ఃదెఙ్ ఆడ సిఅ. సిలిల్ఙ వనిన్ సిసూర్ వాజి

† 27:53 27:53 యెరూసలేం. ‡ 27:54 27:54 సయ్ నమ్ ది వంద మణిసిరిఙ్ 
నడిఃపిసినికాన్ . § 27:59 27:59ఉండి రకం గొపప్ విలువాతి నునాఙ్ మనిన్పాతెఙ్ .
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వనిన్ఙ్ పెర్ జి ఒసి, వాండు సాతి వరి బాణిఙ్ మర్ జి నిఙితాన్, ఇజి
లోకురిఙ్ వెహన్ర్. ఆహె కితిఙ కడెఃవెరిదికమొదొహిదనిఙ్ ఇంక మరి
ఒదెమోసెం ఆనాద్”, ఇజి వెహార్ .

65 అందెఙె పిలాతు, “కాప్ కినివరిఙ్ ఒసి మీరు కియుదాన్ 
కిదెఙ్ అటిన్ లెకెండ్ దూకిదిఙ్ జాగర కాప్ కిదు”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
66వారు సొనిస్ అయ దూకిదిఙ్ సీలు పొకిసాత్ రె, జాగర సుడ్ఃదెఙ్ కాప్ 
కిని వరిఙ్ బ ఇడ్ఃతార్.

28
యేసుమర్ జినిఙిజినాన్ 

1 విసాంతిదినం గడసిత్ సొహి వెనుక, వారమ్ దిఙ్ మొదొహి
దినమ్ దు జాయ్ అజి మహివలె, మగద్లెనె మరియాని మరి ఉండి
మరియ దూకిదు సుడ్ఃదెఙ్ సొహార్ . 2 వెటనె బూమి కదిల్తాద్.
ఎందనిఙ్ ఇహిఙ పరలోకమ్ దాన్ ఒరెన్ దేవుణు దూత డిగిత
వాతాత్ ండె అడు మహి పణుకు ఎరిల్సి దని ముసుక్ బసత్ మహాన్ .
3అయ దూత ఒడొఃల్ మిరిస్ని జాయ్ లెకెండ్ మహాద్ . వనిన్ సొకెక్ఙ్ 
గాందులెకెండ్ తెలాఙ్ మహె. 4వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి కాప్ కినికార్ తియెల్ 
ఆతారె వణకిస్ వరి పాణం సొహి లెకెండ్ ఆత మహార్ . 5 దేవుణు
దూత అయబోదెకాఙ్ సుడ్ఃజి, “మీరు తియెల్ ఆమాట్. సిలువపొకె
ఆతిమనిన్ యేసుఙ్ మీరు రెబాజినిదెర్ ఇజి నాను నెసిన. 6వాండు
ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు వెహి లెకెండ్ నె మర్ జి నిఙితాన్. రదు, వాండు
గూరిమహి బాడిః సుడ్ఃదు. 7 మీరు బేగి సొనిస్ వాండు సాతి
వరిబాణిఙ్ మర్ జి నికాన్. వాండు మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయ
సొనిస్నాన్. మీరు అబెబ్ వనిన్ఙ్ దసూల్ ఆనిదెర్, ఇజి వనిన్ సిసూరిఙ్ 
 వెహ . ఇదిలోయాక ఏలు నాను మిఙి వెహిస్న ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
8 అందెఙె అవిక్ తియెల్ ఆజి గొపప్ సరద్దాన్ వనిన్ సిసూర్ ఙ  యా
మాటెఙ్ వెహెఙ్ ఉహ్ కిస్ సొహె. 9 వెటనె యేసు వనాక్ ఎదు తొరె
ఆతాండె, “మిఙినెగెండ్ మనిద్”, ఇజి వెహాన్ . అవిక్ వనిన్ డగు వాజి
పాదమ్ కు అసి వనిన్ఙ్ పడ్ గిజ్ మాడిఃసెత్. 10 నసిత్వలె యేసు, “మీరు
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తియెల్ ఆమాట్. మీరు సొనిస్ నా కూలెఙ వెట గలీలయదు సొండు
ఇజి వెహ . వారు అబె నఙి దసూల్ ఆనార్ లె”, ఇజి వనకాఙ్ వెహాన్  .

11 అవిక్ సొనిస్మహిఙ్, దూకిదిఙ్ కాప్ కిజి మహికార్ సెగొండార్ 
పటన్మ్ దు సొహారె, జరిగ్తి సఙతిఙ్ విజు పెరి పుజెరిఙ వెట వెహార్ .
12-13 అందెఙె వారు లోకురి పెదెద్ల్ ఙ వెట కూడ్ఃజి వాతారె ఉండి
ఆలోసనం కితార్. వారు అయ సయ్ నమ్ ది వరిఙ్ నండొ డబుబ్ఙ్ 
సితారె, “మాపు నిద కిజి మహివలె వనిన్ సిసూర్ మదరెతు వాతారె
వనిన్ఙ్ పెహఒతార్ ఇజిమీరు వెహ . 14యామాటఅతికారిగిబిబ్దు
సొహిఙ మాపు వనిన్వెట వరిగ్జి మిఙి ఇనికబా రెఏండ సూణాప్ లె”,
ఇజి వరిఙ్ వెహార్ . 15అందెఙె అయ సయ్ నమ్ దికార్ డబుబ్ అసాత్ రె
వరిఙ్ వెహివజనె కితార్. యాడొఙకత ఏలుబాయూదురి లొఇ సాటె
ఆజినె మంజినాద్. 16 పదకొండు మనిస్ సిసూర్ యేసు వరిఙ్ వెహి
మనిన్ గలీలయాదిగొరొత్ సొహార్ . 17వారు వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ వనిన్ఙ్ 
పొగ్ డిజిమాడిఃసాత్ ర్. గానిసెగొండార్ అనుమానంఆతార్. 18నసిత్వలె
యేసు వరి డగు వాతండె, “పరలోకమ్ దుని బూమి ముసుక్ విజు
అతికారమ్ కు దేవుణునఙిసితమనాన్. 19అందెఙెమీరుసొనిస్విజు
జాతిఙాణి వరిఙ్ నాసిసూర్ కిదు. బుబబ్ పేరుదాన్,మరిన్ పేరుదాన్,
దేవుణుఆతమ్పేరుదాన్ వరిఙ్ బాపిత్సంసీదు. 20మరినానుమిఙిఆగన్
సితిలెకెండ్, నాను మిఙి నెస్ పిసిత్ విజు వనకాఙ్ లొఙిజి మండెఙ్ ఇజి
వరిఙ్ నెసిప్సుత్ . ఇదిలో నాను యా లోకమ్ ది ఆకక్ర్ దాక ఎలాకాలం
తప్ ఏండమీవెటమంజిన”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
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