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మారుక్ రాసిత్ సువార
నెలవ్ కిబిసినిక
యా పుసత్కం రాసిత్కాన్ మారుక్. వీండు బరన్బెఙ్ దడుదికాన్ .

వినిన్ఙ్ మరి ఉండి పేరు యోహాను ఇజిబా కూకాన్ర్ . బరన్బని
పవులు నెలవ్దాన్ పేతురువెట కూడ్ఃజి కీసుత్ సేవపణి కిదెఙ్ మారుక్ఙ్ 
అవ్ కాసం దొహ్ కాద్ . యా సువార రాసెత్ఙ్ పేతురుబాణిఙ్ నెసాత్ ండె
రాసాత్ న్ ఇజి అరద్మాజినాద్ . రాసిత్ కాలం కీసుత్ యా లోకమ్ దు
వాజి సాజి మరిజ్ నిఙితివెనుక సెగం పంటెఙ్ గడఃసిత్వెనుక రాసాత్ న్ .
ముకెలమతిక, కీసుత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ కితిత్ దేవుణు మరిసి
ఇజి, దేవుణుదిఙ్ సేవ కితికాన్ ఇజి,మారుక్రాసితోరిసాత్ న్ . కీసుత్ వెహి
బోదదిఙ్ ఇంక కీసుత్ కితిత్ బమామ్తిగొపప్ పెరిపణిఙవందిఙ్ లావువెహిస్
రాసత్ మనాన్ . కీసుత్ కితిత్ గొపప్ పెరి బమామ్తి పణిఙ్ పదెద్నిమితి రాసత్
మనాన్ . నాలిగినె కతెఙ్ వజరాసాత్ న్ .

యోహను దేవుణుమాటసాటిసినాన్ 
1 దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు కీసుత్ * వందిఙ్ సువార ఇబెబ్

మొదొల్ సినాద్. 2పూర్ బదినమ్ కాఙ్ ముఙాల్ దేవుణు వనిన్మరిసిఙ్ 
వెహి మాటెఙ్ యెసయ పవక ఈహ రాసత్ మహాన్ . “ఇదిలొ, నాను
నా కబు తనిన్వనిన్ఙ్ నీ ముఙాల పోకిస్న. లోకు నిఙి డగ్ రు కిదెఙ్ ఇజి
వాండు నీ ముందల నీ సరి నెగెండ్ కినాన్ †. 3 బిడిఃమ్ బూమిదాన్ 
వాండు ఈహ డేలిస్ వెహిస్నాన్ పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి
తయర్ కిదు. పబుఙ్ లోకుడగు వాదెఙ్ సరి తినాఙ్ కిదు‡”. 4యెసయ
పవక వెహివజ యోహను బిడిఃఙ్ బూమిదు వాతాన్. “లోకుర్ 

* 1:1 1:1 లోకాఙ్ రకిస్సెత్ఙ్ దేవుణు ఏర్ పాటు పోకికాన్ . † 1:2 1:2మలాకి 3:1.
‡ 1:3 1:3యెసయ 40:3.
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పాపమ్ కు డిఃసిసీజి బాపిత్సం లాగె ఆదు. దేవుణు పాపమ్ కు
సెమిసాన్న్ ఇజి వెహిస్యోహానుబానెలోకాఙ్ బాపిత్సం సీజిమహాన్ .
యేసుబాపిత్సంలాగెఆజినాన్ 

5యూదయదేసెమ్ దికార్ విజెరె,యెరూసలేంపటన్మ్ దికార్ విజెరె
సోతాత్ రె యోహాను డగు వాతార్ . వారు పాపమ్ కు ఒపు కొటార్.
యోహను వరిఙ్ యొరాద్ న్ గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాన్. 6 యోహను
ఒంటె బులుసాక్ణిఙ్ తయార్ కితిత్ సొకక్ పొరాప్జి, నడఃముదు తోలు
బెలుట్ తొహ మహాన్ . వాండు మెపిలెకిన్ అడిఃవి తేనె తింజి మహాన్ .
7యోహాను లోకాఙ్ ఈహ వెహిస్ వెహాన్ , “నా వెనుక ఒరెన్ వానానెల్.
వాండు నఙిమిసిత్ నండొపెరికాన్ . వనిన్జోడు బెల్ టు కూతెఙ్ బానాను
ఏపటితికాన్ ఆఏ. 8నాను మిఙి ఏరుదు బాపిత్సం సీజిన. నా వెనుక
వానికాన్ దేవుణు ఆతమ్దాన్ బాపిత్సం సీనానెల్”.

9ఆ దినమ్ కాఙ్ ఒరెన్ండుయేసు గలీలయదు మనిన్ నజరేతుదాన్ 
యోరాద్ న్ గడాడ్ దు వాతాన్. అబెబ్ యోహను యేసుఙ్ యోరాద్ ను
గడాడ్ దు బాపిత్సం సితాత్ న్. 10 గడడ్దాన్ వెలిల్ వాజిమహిఙ్ ఆగాసం రే
ఆతాదె దేవుణు ఆతమ్ పావరపొటి లెకెండ్ వనిన్ ముసుక్ వానికయేసు
సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను పేమిసిని నా మరిన్. నీ వందిఙ్ నాను
నండొ సరద్ ఆజిన”, ఇజి పరలోకమ్ దాన్ ఉండి కంటంవాతాద్.

12 వెటనె దేవుణు ఆతమ్ యేసుఙ్ బిడిఃమ్ బూమిదు పోకాన్.
13 వాండు అబెబ్ నలపయ్ రోసుక్ రెయుపొగల్ మహాన్ . సయాన్ 
యేసుఙ్ తపప్ కిబిసెత్ఙ్ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్  . అబెబ్ అడిఃవి
జంతుఙ్ వెటమహాన్ . దేవుణుదూతార్  వనిన్ఙ్ నెగెండ్ సుడ్ఃతార్ .
యేసు సిసూరిఙ్ కూకిస్నాన్ .

14 హేరోదు రాజు యోహానుఙ్ జెలిదు ఇడిఃతివెనుక యేసు
గలీలయదు సొహాండె దేవుణుసువార బోదిసాత్ న్. 15 “దేవుణు
ముఙాలెన్ ఏరాప్టు కితిత్ టయం ఏలు వాతాద్ . దేవుణు ఏలుబడిః కిని
గడిఃయ డగు ఆత మనాద్ . మీ పాపమ్ కు ఒపప్కొడ్ఃజి డిఃసిసీదు,
నాను వెహిన్ సువార నమిమ్దు”, ఇజియేసు వరిఙ్ బోదిసాత్ న్.
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16 యేసు గలీలయ సమ్ దరం ఒడుడ్ దాన్ సొనిస్మహిఙ్ 
సీమోనుఙ్ ని వనిన్తంబెర్ సియాతి అందెయెఙ్ సుడ్ఃతాన్ వారు
సమ్ దరమ్ దు వల పొకిస్ మొయేఙ్ అసి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
వారు జాలెరిఙు. 17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్ ఎలాగ నా సిసూర్ 
కిదెఙ్ ఇజి నెసిప్సాన్లె”, ఇజి యేసు వరిఙ్ వెహాన్ . 18వారు వెటనె
వలేఙ్ డిఃసి వనిన్వెట సొహార్ . 19 యేసు కండెక్ దూరం నడిఃజి
సొహిఙ్ జెబెదెయమరిసియాకోబుని, యాకోబు తంబెరిస్యోహాను,
వరిడోణిదు బసి వలేఙ్ నెగెండ్ కిజి మహిక సుడ్ఃతాన్. 20యేసు
వరిఙ్ సుడ్ఃతివెటనె కూకాన్. వారు అపొప్సిఙ్, వనిన్వెట కూడ్ఃజి
పణికినివరిఙ్ డోణిదు డిఃసియేసువెటసొహార్ .
యేసు దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ 

21 యేసుని వనిన్సిసూర్, కపెరన్హము ఇని పటన్మ్ దు సొహార్ .
విసాంతిదినమ్ దుయేసుయూదురిమీటిఙ్ ఇండొసొహాండెనేర్ పిసెత్ఙ్ 
మొదొల్ సాత్ న్. 22యేసు నెసిప్సిత్క విహారె లోకుర్ నండొ బమమ్ ఆతార్.
ఎందానిఙ్ ఇహిఙయూదురి రూలు నెసిప్సిన్వరి లెకెండ్ ఆఎండ నండొ
అతికారమ్ దాన్ మనిన్ వనన్లెకెండ్ నెస్ పిసాత్ న్. 23 నసిత్వలె వరి
మీటిఙ్ ఇండొ దెయం అసిత్ మహికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 24 వాండు
“నజరేతుదికి యేసు, మావెట నిఙి ఇని పణి? మాపణి విజు అడు
కిదెఙ్ వాతిదా? నీను ఎయెండొ ఇజి నాను నెసిన. నీను దేవుణు
బాణిఙ్ వాతి నెగిగ్ వాండు”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహాన్ . 25అందెఙె
యేసు, “అలెల్జిమన్ అ. వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ రఅ”, ఇజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ 
కోపం దాన్ వెహాన్ . 26అయవలె అయదెయం అది అసిత్మహివనిన్ఙ్ 
దూకిస్ డటట్ం డేల్ సాత్ దె డిఃసత్ సొహద్. 27 అబెబ్ మనికార్ విజేరె ఇక
సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆతార్. “ఇక ఇనిక? వీండు కొతత్ సఙతిఙ్ 
నెరిప్సినాన్. దేవుణు సతుత్ దాన్ అతికారమ్ దాన్ వీండు సొన్ అ ఇజి
దెయమ్ కాఙ్ వెహిస్నాన్ . అవి డిఃసి సొనిస్నె”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
వరిగ్తార్. 28వనిన్ వందిఙ్ మాటెఙ్ అయాగలీలయపాంతం సుటుల
విజు వెటనె సెదితె.

యేసు నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
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29వారు మీటిఙ్ కిని ఇండొణాఙ్ సొనిస్యాకోబు, యోహానువెట,
కూడిఃతారె సీమోను, అందెయ ఇని వరి ఇండొ సొహార్ . 30 సీమోను
మీమిస్ నోబు అసత్ మహాద్ . వారు వెటనె దని వందిఙ్ యేసు వెట
వెహార్ . 31యేసు దని డగు వాజి కీదిఙ్ అసి దనిఙ్ నికాన్. నసిత్వలె
నోబు డిఃసాత్ ద్. నోబు డిఃసిత్ఙ్ అది వరిఙ్ ఉండెఙ్ సితాద్. 32పొదుద్
సొహిఆతివలెలోకుర్ నండొనండొరకమ్ కాణిఙ్ బాదఆజిమహివరిఙ్ 
దెయమ్ కు అసిత్వరిఙ్ విజెరిఙ్ యేసు డగు తతాత్ ర్. 33పటనమ్ దికార్ 
విజేరె ఆ ఇలుల్ ముఙాల్ కూడిఃతమహార్ . 34యేసు నండొ రకమ్ కాణి
జబుబ్మహి నండొండారిఙ్ నెగెండ్ కితాత్ న్. దెయం అసిత్వరిబాణిఙ్ 
వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్. వీండు దేవుణుమరిసి ఇజి దెయమ్ కు నెసెత్ మహె
అందెఙెవాండు వనాక్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాత్ న్.

యేసు గలీలయదుసాటిసినాన్ 
35మరస్ నాండిఙ్ యేసు సీకటి మంబునె నిఙ్ జి పెందల ఎయెర్ 

సిలిల్ ఉండిబాడిడ్దు సొహాండె పారద్నం కితాన్. 36 సీమోను, వనిన్
వెట మహికార్, యేసుఙ్ రెబాజి మహార్ . 37-38యేసుఙ్ సుడ్ఃతారె,
“విజేరె నిఙి రెబాజినార్”, ఇజి వెహిఙ్ యేసు, “డగు మని మరి
పటన్మ్ కాఙ్ బాసొనాట్. నాను అబెబాదేవుణుమాటెఙ్ సాటిసెత్ఙవ్లె.
దనిన్ వందిఙె నాను వాత మనన్”, ఇజి వెహాన్ . 39యేసు గలీలయ
విజుబూలాజియూదురుమీటిఙ్ కిని ఇలాక్ఙ్ బోదిసాత్ న్. దెయంఅసిత్
వరిబాణిఙ్ వనాక్ఙ్ ఉల్ పాత్ న్.

యేసుప కుసుట్ రోగం ఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ .
40 ఒరెన్ కుసుట్ రోగం మనికాన్ యేసు డగు వాజి ముణుకుఙ్ 

ఊర్ జి, “నిఙి ఇసట్ం మహిఙ నఙి నెగెండ్ కిదెఙ్ అట్ ని”, ఇజి
బతిమాలితాన్ . 41యేసు వనిన్ ముసుక్ కనికారం ఆజి కియు సాపిస్
వనిన్ఙ్ ముటిస్, “నఙి ఇసట్మ్ నె, నీను నగెండ్ ఆఅ”, ఇజి వెహాన్ .
42వెటనె వనిన్ఙ్ మహిజబుబ్ డిఃసాత్ ద్. వాండు నెగెండ్ ఆతాన్.

43-44అయవలెయేసు, “ఎయెవెటబాఇనికబావెహమ్. నీనుతినాఙ్ 
సొనిస్ నీ ఒడొఃల్ యూదపుజేరిఙ్ తోరిస్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి వందిఙ్ 



మారుక్ 1:45 v మారుక్ 2:9

మోసె ముఙాల్ ఆడ సితివజ దేవుణుదిఙ్ సంత సిఅ” అహె నీను
నెగెండ్ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్ తొరిస్ అ”, ఇజి కసితం వెహిస్ పోకాన్.
45గాని ఆ నెగెండ్ ఆతికాన్ సొనిస్ వాండు నెగెండ్ ఆతిక విజేరిఙ్ మరి
ఒదెద్ వెహాన్  . అహిఙ్ బావిజుబాణిఙ్ నండొలోకుర్ యేసుబాన్ వాతార్ .

2
యేసు కికుక్ కాలుక్ అరివనిన్ఙ్ నగెండ్ కిజినాన్ 

1 సెగం రోసుక్ ఆతి వెనుక యేసు మరి కపెరన్హముదు వాతాన్.
వాండు ఇండొ వాతాన్ ఇని విజెరె వెహార్ . 2 నండొ లోకుర్ బాన్ 
కూడిఃజి వాతార్. అసెత్ఙ్ అట్ ఇలోకుర్ వాతార్. అందెఙె ఇలుల్ లొఇబా
అర్ ఙుదుబా బాడిడ్ః సిలెల్ండ ఆతాద్ , యేసు వరిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ 
బోదిసాత్ న్. 3 కికు కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ * నాల్ ఏర్ పిండిత తతారె
సెగొండార్ యేసుబాన్ వాతార్. 4అబెబ్ నండొ లోకుర్ మహిఙ్ వనిన్ఙ్ 
యేసు డగు ఒతెఙ్ అట్ ఏండ ఆతార్. అందెఙె యేసు నిహిమహి
జాగముసుక్ మెడదిఙ్ బొరొకితారె ఆ జబుబ్ ఆతివనిన్ఙ్ సాపదాన్ 
యేసు నిలిస్మహిబాన్ డిపాత్ ర్†. 5 వనిన్ముసుక్ మని వరి నమకం
సుడ్ఃతాండె, యేసు జబుబ్ ఆతివనిన్వెట కూలయెఙ్ నీ పాపమ్ కు
సెమి ఆతె మనెన్”, ఇజి వెహాన్ . 6అబెబ్ సెగొండార్ యూదురి రూలు
నేరిప్సిన్కార్ బసత్ మహార్ . వారు మనుసుస్దు. 7 వీండు ఎందానిఙ్ 
ఈహ వెహిస్నాన్ . వీండు దేవుణువెట సమానం ఆతికాన్ ఇజి
దేవుణుదిఙ్ దూసిసినాన్ . దేవుణు ఒరేండె పాపమ్ కు సెమిసిన్కాన్ 
గదె”, ఇజివారు ఒడిఃబితార్.

8వారుఈహ ఒడ్ఃబిజినికయేసుఙ్ వెటనెతెలితాద్ .యేసువరిఙ్
వెహాన్ , “ఎందానిఙ్ మీరు మీ మనుసుస్దు అహె ఒడ్ఃబిజినిదెర్ ?
9యా జబుబ్ది వనిన్ఙ్ నీ పాపమ్ కు సెమ ఆత మనన్ ఇజి వెహిన్క
సులునా? నీను నిఙ్ జి సాప పెరిజ్ నడిఃఅ ఇజి వెహిన్క సులునా?

* 2:3 2:3పకస్వయువుఇనిజబుబ్దాన్ నడిఃదెఙ్ అట్ నాన్ † 2:4 2:4అయదేసంతు
మేడడెఙ్ ఎలాగ తయార్ కినార్ ఇహిఙ పటెఙ్ పహిస్ దనిన్ముసుక్ డులిల్దాన్ పణుకుఙ్ దాన్
మేడపొకాన్ర్ .మేడముసుక్ ఎకెఙ్ ఇహిఙపావనుస్ఙ్ మనెన్
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10-11 లోకు మరిసి ఆతి నఙి లోకురి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ బూమి
ముసుక్ అతికారం మనాద్. ఇజిమీరు నెసెత్ఙ్ వలె ఇజి వెహండె కికుక్
కాలుక్ అరి వనిన్ఙ్ “నాను నిఙి వెహిస్న, నిఙ్ అ, నీ సాప అసి ఇండొ
సొన్ అ”, ఇజి వెహాన్ . 12 వెటనె ఆ కికుక్ కాలుక్ అరికాన్ నిఙ్ జి
వనిన్ సాప అసి వారు విజేరె సుడ్ఃజి మహిఙ్ నడిఃజి సొహాన్ . అకక్
సుడిఃతారె వారు విజేరె బమమ్ ఆతార్. “నినిన్ పణి మాట్ ఎసెఙ్ బా
తొఏట్” ఇహరె దేవుణుదిఙ్ సుత్ తి కితార్.

పను పెరిన్కాన్ లేవిఙ్ యేసు కూకిస్నాన్ 
13యేసుమరి గలీలయసమ్ దరం గటుత్ దు సొహాన్ . లోకుర్ వనిన్

డగు వాతిఙ్ వరిఙ్ దేవుణు మాటెఙ్ నెసిప్సాత్ న్. 14యేసు నడిఃజి
సొనిస్ మహిఙ్ అల్ పయ్ ఇని వనిన్ మరిసి లేవి‡ ఇని పను పెరిన్కాన్ 
ఒరెన్ వనిన్ ఆపిసుదు బసత్మహిక సుడ్ఃతాన్ . యేసు వనిన్ఙ్ “నీను
నా సిసుడు ఆఅ. నా వెట రఅ”, ఇజి వెహాన్ . లేవి నిఙితాత్ ండె
యేసువెటసొహాన్ . 15వెనుకయేసులేవిఇండొబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్.
సెఇ పణి కినికార్ అబెబ్ మహార్ . పను పెరిన్కార్ వారు యూదురు
వెహి రూలు వజ నడిఃఇకార్. ఎసొండారొ లోకుర్ యేసువెట మహార్ .
వారుబాయేసు, వనిన్ సిసూర్ వెటబోజెనమ్ దిఙ్ బసాత్ ర్.

16పరిసయ్ రులొఇమనిన్యూదురిరూలుఙ్ నెస్ పిస్ నికార్ వనిఙ్ 
సుడ్ఃజి “ఎందనిఙ్ వీండు పనున్పెరిన్వరివెటని పాపం కినివరివెట
ఉణిజినాన్”, ఇజి సిసూరిఙ్ వెన్ బాతార్. 17యేసు ఆ మాట వెంజి 
“నెగెండ్ సిలిల్వరిఙ్ డాకట్రు కావాలి. నెగెండ్ మనిన్వరిఙ్ ఎందానిఙ్ లు
మరి డాకట్రు. నీతి నిజమాతి మనిన్వరిఙ్ అఏద్ . పాపం కితివరిఙ్ 
కూక్ కెఙెనాను వాతమనన్, ఇహాన్ .

ఉపాస్ వందిఙ్ యేసుఙ్ వెన్ బాతార్ 
18 అయవలె బాపిత్సం సీని యోహాను సిసూర్ ని, పరిసయ్ రు,

యూదురి రూలువజ ఉపాస్ కిజి మహార్ . సెగొండార్ లోకుర్ వాజి
యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “యోహాను సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, పరిసయ్ రి
‡ 2:14 2:14 వినిన్ఙ్ మరిఉండి పేరు మతత్యి వినిన్ పణి పనున్పెరిన్కాదె.
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సిసూర్ ఉపాస్ కిజినార్, ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ ఉపాస్ కిఎర్ ?”.
19యేసు ఈహ వెహాన్ , “పెండిల్ కూలెఙ్ పెండిల్దఙ్ డఃవెట మనిన్వెలె
ఉపాస్ మండెఙ్ అటాన్రా? పెండిల్దఙ్ డవరివెట మనిన్వలె వారు
ఉపాస్ మండెఙ్ అట్ ఏర్. 20 పెండిల్దఙ్ డెఙ్ వరి నడిఃమిహాన్  ఒని
దినంవానాద్ లె. అయరోజువారు ఉపాస్ మంజినార్. 21యేసుమరి
వెహాన్  : “ఎయెర్ బాపాడాయ్ పాతదు కొతత్ ముకక్ కూడ్ఃపిస్ గుత్ ఏర్.
ఆహె కితిఙ అయకొతత్ పాత ముకక్ పడాయిపాతదిఙ్ లాగాన్దె బొరొ
ఒదెద్ లావు ఆనాద్. 22 “ఎయెన్ బా పడాఃయ్ తోలుసనిస్దు కొతత్
దాకస్కలు వాక్ ఏన్ . అహె కితిత్ఙ కొతత్ దాకస్కలు పొఙు వాజి అయ
సనిస్ పెడెల్ నాద్. దాకస్కలు విజు వాఙ్ న సొనాద్. సనిస్ పాడునాద్ .
అందెఙె కొతత్ దాకస్కలుల్ కొతత్ తోలు సనిస్దునెవాకెఙ్”.

యేసు విజువనాక్ఙ్ ముసుక్ పబు 
23 ఉండి విసాంతి దినమ్ దు యేసుని సిసూర్ పంట గుడెడ్దాన్ 

నడిఃసి సొనిస్ మహార్ . అయవలె సిసూర్ సెరేక్ తెపిస్ మహార్ .
24పరిసయ్ రు అయక సుడ్ఃతారె , “ఇదిలో ఎందానిఙ్వారు విసాంతి
దినమ్ దు రూలుదిఙ్ తపిస్నార్ . ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .

25అయవలెయేసువెహాన్ , “దావీదురాజు,వనిన్వెటమహిలోకుర్ 
బఙ కటిత్ఙ్ వాండు ఇనిక కితాత్ ండొ ఇజి మీరు ఎసెఙ్ బా సద్ విఇదెరా?
26అబాయ్తారుఇనికాన్. విజెరెపుజెరిఙముసుక్పెరిపుజెరిమహివలె
దావీదురాజు సమాజ గుడారమ్ దు డుఃగితాండె, దేవుణు ఎదు ఇడిత్
రొటెట్ఙ్ లాగితాండెతిహాన్. అకక్పుజేరితపమరిఎయరర్ బాతిండెఙ్ 
ఆఏద్ గానితిహాండె వనిన్వెటమహివరిఙ్ బాసితాత్ న్ .

27 వెనుక యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ముఙాల్ దేవుణు లోకుదిఙ్ 
విసాంతిదినంఏరాప్టు కితాత్ న్. గానివిసాంతిదినమ్ వందిఙ్ లోకుదిఙ్ 
ఏరాప్టు కిఏన్ . 28లోకుమరిసి ఆతి పిటిత్ నఙి విజు వనాక్ఙ్ ముసుక్
అతికారంమనాద్. మరి, విసాంతి దినమ్ దు ఇనిక కిదెఙ్ ఇజిలోకాఙ్ 
వెహిఙ్ బాఅతికారంమనాద్.
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3
యేసు కియుఅరివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

1మరియేసుయూదురి మీటిఙ్ ఇండొసొహాన్ . అబె ఉండి కియు
అరికాన్ ఒరెన్ మహాన్ . 2 అబెబ్ మహికార్ సెగొండార్ యేసు యా
జబుబ్దివనిన్ఙ్ విసాంతిదినమ్ దు నెగెండ్ కినాండొ ఇజి బాగ సుడిఃజి
మహార్ . ఎందనిఙ్ ఇహిఙవిసాంతిదినమ్ దు ఇనిపణిబాకిదెఙ్ ఆఏద్ 
కాక యేసుఙ్ ఇని దనిన్ఙ్ బా తపప్ మొపెత్ఙ్ ఇజి సుడిఃజి మహార్ .
3 యేసు కియు అరివనిన్ఙ్, “విజేరి ముఙాల వాజి నిల్ అ”, ఇజి
వెహాన్ .

4 నసిత్వలె యేసు, “దేవుణు మోసెఙ్ సితి రూలువజ విసాంతి
దినమ్ దు నెగిగ్ పణి కిదెఙా, సెఇ పణి కిదెఙా? పాణం అర్ పెత్ఙ్ నా? ఇజి
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. గానివారు అలెతార్. 5వరిమనుస్ గరాజిమహిఙ్ 
యేసునండొదుకంఆతాన్. కోపందాన్ వరిఙ్ సుడ్ఃతాన్. అయకియు
అరివనిన్వెట, “నీకియుసప్ అ”,ఇజివెహాన్ .వాండు కియుసాపిత్ఙ్ ఆ
కియు నెగెణ్ ఆతాద్. 6నసిత్వలె పరిసయ్ రు వెలిల్ సొహి వెటనెహెరోది
ఇని వరివెట కూడ్ఃజియేసుఙ్ ఎలాగ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్.

యేసువెటమందలోకుర్ సొనిస్నార్ 
7 అందెఙె యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట గలీలయ సమ్ దరంబాన్ 

సొహాన్ .మందలోకుర్ గలీలయదాన్ వరివెనుకసొహార్. 8యేసు కితిత్
గొపప్ పణిఙ వెంజి యూదయ దేసెమ్ దు మనిన్ విజు నాహ్క్ ణికార్ ,
యెరూసలేందాన్, సమ్ దరం పడకాద్ తూరు సీదోను ఇని పటన్మి
పాంతమ్ కాఙ్ వాతి నండొ లోకుర్ వనిన్బాన్ వాతార్. 9నండొ లోకుర్ 
వాజి మహిఙ్ నిలిస్మండెఙ్ ఇహ్ కు ఆజి దనిన్ ముసుక్ ఆఎండ
మండెఙ్ ఉండి ఇజి డోణి తసి బానె ఇడ్ దు ఇజి సిసూర్ వెట యేసు
వెహాన్ . 10 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొండారిఙ్ యేసు నెగెణ్ కితాన్.
అందెఙె జబుబ్ ఆతిమహికార్ విజేరెయేసుఙ్ ముటెత్ఙ్ ఇజి నెకెక్ ఆజి
సొహార్ . 11 దెయం అసిత్కార్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతివెటనె వనిన్ ముఙాల్ 
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి, పడగ్ జిమాడిఃసాత్ రె “నీను దేవుణుమరిసి”, ఇజి
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గగోలాతార్. 12 “నాను ఎయెన్ ఇజి ఎయేర్ వెట వెహమ్ట్”, ఇజియేసు
వరివెట కసితం ఆడ సితాత్ న్ .

యేసు పనెన్ండుమణిసిరిఙ్ అపొసుత్ రువజ ఏర్ పాటు కిజినాన్ .
13 వెనుక యేసు ఉండి గొరోత్ ఎకిస్ సొహాండె వనిన్వెట ఒతెఙ్ 

వాండు కోరితివరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాన్ . వారు వనిన్బాన్ సొహార్ .
14యేసుపనెన్ండుమనిసిరిఙ్ వనిన్బాన్ మండెఙ్ ఇజి,దేవుణుమాట
విజేరిఙ్ వెహిన్వందిఙ్ పోకెఙ్ ఇజిఏర్ పాటు కితాత్ న్ . (విరిఙెఅపొసుత్ రు
ఇజి కూకాన్) 15 దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అతికారం వరిఙ్ సితాన్.
16-19యాపనెన్ండుమణిసిర్ ఎయెర్ ఎయెర్ ఇహిఙసీమోను (యేసు
వనిన్ఙ్ పేతురు ఇని పేరు సితాన్ ) జెబెదయమరిసిర్ యాకోబు, వనిన్
తంబెర్ సియోహాను ఇనికార్ (యేసు వరిఙ్ బొయనరగ్సున్ ఇని పేరు
సితాత్ న్. దనిన్అరద్ం ఇనికఇహిఙదీడ్ఃజినికార్ ఇజి)అందెయ,పిలిపప్,
బరొలొమయ, మతత్యి, తోమా, అలప్య మరిసియాకోబు, తదద్యి,
యుదయ దేసెంవందిఙ్ ఉసారాజిని సీమోను*,యేసుఙ్ యూదురు
అతికారిఙ కీదు ఒపజెపిన్కానాతి ఇసక్రియోతుయూద.

యేసు బయల్ జెబుబ్లు ఇని దెయం సాయందాన్ దెయమ్ కాఙ్ 
ఉల్ పిస్నాన్ ఇహార్ .

20యేసుఉండిఇండొవాతిఙ్ మరినండొలోకుర్ అబెబ్ కూడిఃతార్.
అందెఙె యేసుఙ్ ని సిసూరిఙ్ , బోజనం కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్తాద్.
21యేసు ఇండొణికార్ యాసఙతి విహరె వనిన్ఙ్ మతిత్ సెదితాద్ ఇజి
వెహిస్ వనిన్ఙ్ అసెత్ఙ్ సొహార్ .

22యెరూసలేమ్ దాన్ వాతియూదురి రూలుఙ్ నెసిప్సిన్కార్ వెహార్ ,
“దెయమ్ కాఙ్ నెయ్ కి ఆతి బయల్ జెబుబ్లు† వినిన్ఙ్ అసాత్ న్. వనిన్
సతుత్ దాన్ వీండు దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జినాన్”, ఇజి వెహార్ .

* 3:16-19 3:16-19 రోమాది ఏలుబడిఃదాన్ యూదుయ దేసమ్ దిఙ్ విడుదల కిదెఙ్ 
ఉసార్ దాన్ సుడ్ఃజిని యూదురు సఙం మనాద్. అయా సఙమ్ దికాన్ ఒరెన్ సీమోను
† 3:22 3:22యాకసయానుఙ్ మరిఉండి పేరు
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23 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ కూకిస్ వరిఙ్ అరద్మాదెఙ్ కత వజ
ఈహ వెహాన్ , “సయాన్ సయ్ తాను ఙ్ ఎలాగ ఉల్ పాన్న్ . 24ఉండి
దేసమ్ దికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి మహిఙ అయ దేసెం
పాడాఃనాద్ . 25 ఉండి ఇండొణికార్ వరిఙ్ వారె జటిఙాజి ఎర్ లిజి
మహిఙ ఆ కుటం పాడాఃనాద్ . 26 సయాన్ వనిన్ గుంపుదు
మనిన్వరివెట జటిఙాజి కేట ఆతిఙ నండొ కాలం వరిముసుక్
ఏలుబడిః కిదెఙ్ అట్ ఏన్. 27 ఒరెన్ సతుత్ మనిన్ వనిన్ఙ్ ముఙాల
తొహ్ ఏండ, ఎయెర్ బా వనిన్ ఇండొ డుఃగ్ జి సామనమ్ కు ఒతెత్ఙ్ 
అట్ ఏర్ . ముఙాల వనిన్ఙ్ తొహిఙానె డొఙ కిదెఙ్ అటాన్ర్ ‡. 28నాను
నిజం వెహిస్న, లోకుర్ కినివిజు పాపమ్ కాఙ్ ని, దూసిసిని మాటెఙ్ 
దేవుణు సెమిసాన్న్. 29 గాని దేవుణు ఆతమ్దిఙ్ దూసిసిత్ఙ వనిన్
పాపం ఎసెఙ్ బా సెమిస్ ఏన్. వనిన్ పాపం ఎలా కాలం మంజినాద్”.
30యేసు ఈహ ఎందానిఙ్ వెహాన్  ఇహిఙ సయాన్ సాయమ్ దాన్ 
యేసుదెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిస్నాన్ ఇజియూదురి రూలుఙ్ నేసిప్సినికార్ 
వెహార్ .
యేసుఅయ్ సితంబెర్ సిర్ 

31 యేసు అయ్ సిని తంబెర్ సిర్ వాండు మనిన్ ఇలుల్ ముఙాల్ 
వాతారె యేసుఙ్ కూకిస్ తగ్ అ ఇజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇండొ పోకార్.
32 అయ ఇండొ యేసు సురుల నండొ లోకుర్ బసత్ మహార్ . వారు
వెహార్ , “నీ యాయ తంబెర్ సిర్ వెలిల్ నిహారె నిఙి కూకిస్నార్”.
33-34దనిఙ్ యేసు, “నాయాయ? నాతంబెర్ సిర్ ఎయెర్ ఇజి నాను
వెహన్”. అబెబ్ సురుల బసిత్మనివరిఙ్ సుడ్ఃజియేసు వెహాన్ , “ఇదిలో
నా యాయని, నా తంబెర్ సిర్”. 35 “ఎందనిఙ్ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్ 
ఇసట్మాతివజ కినికాండెనాతంబెరి,నాతఙి,నాయాయఇజివెహాన్ .

4
వితుక్ వితిన్వనిన్ కత

‡ 3:27 3:27 సతుత్ మనిన్కాన్ ఇజియేసు సయాన్ వందిఙ్ వెహిస్నాన్ . సయాన్ ముసుక్
యేసుఙ్ సతుత్ మనాద్ ఇజి వెహిస్నాన్ .
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1 యేసు మరి ఒరుస్ గలీలయ సమ్ దరం పడఃకాదు నెస్ పిసెత్ఙ్ 
మొదోల్ సాత్ న్. మందలోకుర్ వనిన్ డగు వాతిఙ్ సమ్ దరమ్ దు ఉండి
డోణిదు ఎకిస్ బసాత్ న్. లోకుర్ విజెరె సమ్ దరం పడఃకాదు నిహార్ .
2అయవలెవాండు నండొ సఙతిఙ కతవజ వరిఙ్ నెసిప్సాత్ న్. వాండు
ఉండిసఙతి కతవజఈహ వెహాన్ . 3సుడ్ఃదు,ఒరెన్ రయువాండు
వితుక్ వితెత్ఙ్ సొహాన్.

4వాండు వితిస్మహిఙ్ సెగం వితుక్ సరి పడఃకాదు అరె. ఆపొటిఙ్ 
వనకాఙ్ పెహె తిహె. 5-6మరి సెగం వితుక్ సటు ముసుక్ లావ్ డులిల్
సిలిల్బాన్ అరె. డులిల్ లావు సిలిల్తిఙ్ అవి వెటనె నేరెగాని వెల లొఇ
సొన్ ఇఙ్ పొదుద్ సొసి ఎండ తాకివలె అవి సాతె సొహె. 7మరి సెగం
వితుక్ సాపుక్ తుపెఙ్ లొఇ అరె. సాపుక్ తుపెప్ఙ్ పిరిజి వనకాఙ్ 
తిగితె. అందెఙె పంట పండ్ ఏతాద్. 8 మరి సెగం నెగిగ్ బూమిదు
అరె. అకెక్ఙ్ నేర్ జి పిరితెనె వితిత్ వితుక్దిఙ్ ముపప్య్ వంతుఙ్ లెకక్
పండితె. 9 యేసు మరి వెహాన్ , “గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయవజ
నడిఃజిమండు”.

10 యేసు ఒరెండె మహిఙ్ పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ ని మరి
సెగొండార్, “నీను కతవజనెస్ పిసిత్మాటెఙఅరద్ం ఇనిక?”,ఇజివనిన్ఙ్ 
వెన్ బాతార్.

11-12 అందెఙె యేసు, “దేవుణు కిని ఏలుబడిః వందిఙ్ 
డాఙితిమహి గొపప్ సఙతిఙ్ దేవుణు మిఙి తెలివి కితత్ మనాన్. గాని
మహివరిఙ్ విజుబాకతవజనెస్ పిసెత్ఙ్ ఎందానిఙ్ కతవజవెహఇహిఙ
“వారు సుడిఃనార్ గాని తొ ఏర్. వెండెఙ్ ఇహిఙ వెంజినార్ గాని అరద్ం
కిదెఙ్ అట్ ఏర్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు అరద్ం కిజి వరి పాపమ్ కు
సెమిసాన్న్*” ఇహాన్ . 13 యేసు వరివెట వెహాన్ , “రయువనిన్
వందిఙ్ నాను కతవజ వెహిక మిఙి అరద్ం ఆఏదా? అహిఙ నాను
కతవజ వెహికెఙ్ విజుమిఙి ఎలాగ తెలినాద్ ? 14వితిన్కాన్ దేవుణు
మాటవెహిన్కాన్. 15సెగొండార్ వితుక్ అరి సరి పడఃకననిన్కార్. వారు
వెహివెటనెసయాన్ వాజిఆమాటెఙ్ లాగిజ్ ఒసినాన్. 16మరిసెగొండార్ 

* 4:11-12 4:11-12యెసయ 6:9,10.
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వితుక్ అరి సటుపణుకు ముసుక్ మనిన్ ఇసాక్ ననిన్కార్. వారు
దేవుణుమాట వెహివెటనె సర్ దదాన్ మనుస్దు ఇడాన్ర్. 17గానివెల
లొఇ సొన్ ఇలెకెండ్ దేవుణుమాట వరి మనుస్ లొఇ సొన్ ఏద్ . వారు
కండెక్ కాలం నమిమ్జి మంజినార్ . దేవుణుమాట నమిమ్తి వందిఙ్ 
కసట్మ్ కు మాలెల్ఙ్ , వానెవెలె దేవుణు ముసుక్ మనిన్ వరి నమకం
వెటనె డిసన్ సీనార్.

18-19మరి సెగొండార్ వితుక్ అరి సాపుక్ తుపెఙ్ నేరిన్ బూమివజ
మనార్. గాని ఎలాగ బతిక్దెఙ్ ఇని వందిఙ్ మనిన్ విసారం,
డబుబ్ గణిసిని వందిఙ్ మనిన్ ఆస విజు కూడిఃజి వారు దేవుణుదిఙ్ 
నమిమ్ఏండ కిదెఙ్ వారు వెహి మాటదిఙ్ అణసు తిగ్ జినె. పంట
పండ్ ఏండ ఆతిలెకెండ్ వారుబా ఆజినార్ . 20 సెగొండార్ అరి
వితుక్నెగిగ్ బూమిదువజ మనార్. వారు దేవుణుమాట వెంజి అర్ దం
కిజి దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడాన్ర్. నెగిగ్ బూమిదు అరి వితుక్
బసెత్ణిదిఙ్ ముపప్య్ బసెత్ఙ్ అర్ వయ్ బసెత్ఙ్ వంద బసెత్ఙ్ పండిన్వజ
వారుమంజినార్.”
దీవజాయ్ సీనివజ కంతుద్ ఇడెద్ఙ్ 

21యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “దీవ కసిసి అబల మూకిస్నొ
మనస్ం అడిఃగినొ ఎయెరుబా ఇడ్ ఏర్. జాయ్ సీనివజ దీవ కంతూదు
ఇడాన్ర్. 22 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ ఏలు డాఃఙితి మనిన్కెఙ్ విజు ఒరెన్ండ్ 
తోరెఆనె. 23మీరు గిబిబ్ఙ్ ఒడ్ఃజి వెంజి అయావజనడిఃజిమండు”.
24 యేసు మరి వెహాన్ , “మీరు వెహిక జాగర అర్ దం కిదెఙ్ వలె.
మీరు నెగెండ అర్ దం కిజిమహిఙ, దేవుణు వనిన్ మాటెఙ్ అర్ దం
కిబిసాన్న్ లె. ఒఒ మరి ఒదెద్ అర్ దం కిబిసాన్న్ లె. 25నాబాణిఙ్ వెంజి
అర్ దం కిజినివనిన్ఙ్ దేవుణు మరి తెలివి కినాన్ . గాని వెంజి అర్ దం
కిఇవనిన్బాణిఙ్ వాండు అర్ దం కితిత్ మనిన్కెఙ్ బాలాగాన్న్”.

నెర్ జిపిరిసినివితుక్వందిఙ్ కత
26యేసుమరి వెహాన్ , “దేవుణు ఏలుబడిః ఈహ మనాద్. ఒరెన్ 

రయు వాండు వితుక్ బూమిదు వితిస్నాన్. 27వాండు రెయాక్ఙ్ నిద
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కిజి పెందల నిఙ్ జి మంజినాన్. వనిన్ఙ్ తెలిఏండ ఆ వితుక్ నేర్ జి
పిరిసినె. 28 ముఙాల ఆకు, దనిన్ వెనుక సెరెన్, దనిన్ వెనుక
సెరెన్ దు గింజ ఇక విజు బూమినె పుటిసినాద్. 29 పంట పండాన్ద్.
కొయ్ నికాలంవాతిఙ్ వాండు కొడుఃవేలి అసి కొయ్ జినాన్”.

సరుస్గింజ వందిఙ్ కత
30 మరి యేసు ఈహ వెహాన్ , “దేవుణు వనిన్లోకురిఙ్ 

కినిఏలుబడిః ఇని దనివెటపోలిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ?మాటు ఎమేణి కతవజ
అయాక నెస్ పిసెత్ఙ్ అటాన్ట్ ? 31 అయాక సరుస్ గింజదిఙ్ పొలిత
మనాద్ . అకక్ బూమిదు వితిత్వలె లోకమ్ దు మనిన్ విజు వితాక్ఙ్ 
లొఇ ఇజిరికాద్ . 32ఆహిఙ్ బా అకక్ వితివలె నేర్ జి పిరిసి విజు కుస
మొకెక్ఙలొఇ  పెరిక ఆనాద్. దనిన్ కొమెఙ్ పెరికెఙ్ ఆనె. ఆగసమ్ దు
ఎగిజిని పొటిఙ్ వాజి దనిన్ నీడఃదు గూడుక్ తొహిన్నె”. 33 వారు
అర్ దం కిదెఙ్ అటిన్ నసొ దేవుణుమాటెఙ్ ముఙాల్ వెహి లెకెండ్ కత
వజయేసు నండొ వెహాన్ . 34 కత వజ ఆఎండయేసు వరిఙ్ ఇనికబా
నెస్ పిస్ ఏతాన్. అహిఙ యేసు వనిన్ సిసూర్ వెట ఒరెండె మహివలె
విజువనాక్ఙ్ అర్ దం కిజి వెహాన్ .

యేసుతుపాన్ దిఙ్ నిల్ పిస్నాన్ 
35ఆపొదొయ్ సమ్ దరంఅతాహపడకసొనాట్ ఇజియేసుసిసూర్ 

వెట వెహాన్ . 36లోకాఙ్ డిఃసి యేసు మహి డోణిదు ఎకిస్ సిసూరు
వనిన్ఙ్ ఒతార్. మరి సెగం డోణిఙ్ బా వరి వెట మహె. 37 వారు
సొనిస్ మహిఙ్ పెరి తుపాన్ వాతాద్ .  ఉలెక్ణ్ విజు డోణిదు డెఃయ్ తె
ఏరుడోణిదు నిండితె. 38యేసు డోణి వెనుకపడక బురగడిః ముసుక్
నిద కిజి మహాన్ . సిసూరు వనిన్ఙ్ నికిస్, “బోదకినికి, మాటు విజు
ముడఃగిజినాట్. నిఙి విసారం సిలెదా?”, ఇజి వనిన్ఙ్ వెహార్ .
39యేసు నిఙ్ జి గాలిదిఙ్ ఉలెక్ఙ, పలల్క్ ఆదు ఇజి వెహన్ పెరి గాలి
అణసాత్ ద్ విజు అలెతాద్ . 40 నసిత్వలె వాండు, “మీరు ఎందనిఙ్ 
తియెల్ ఆజినిదెర్ ? మిఙినాముసుక్ నమకం సిలెదా?”, ఇజి సిసూర్ 
వెటవెహాన్ . 41వారుగొపప్ తియెలాతారె, “వీండు ఎలాగమహికాండొ



మారుక్ 5:1 xiv మారుక్ 5:13

గాని, గాలి సమ్ దరమ్ బా వినిన్ మాటదిఙ్ లొఙితెత్”, ఇజి ఒరెన్ వెట
మరి ఒరెన్ వరిగ్తార్.

5
యేసు దెయంఅసిత్మహివనిన్ఙ్ నెగెణ్ కిజినాన్ 

1యేసుని సిసూర్ సమ్ దరం అతాహ పడక గెరసేను ఇని లోకురి
పాంతమ్ దు వాతార్. 2యేసు డోణి డిఃగితి వెటనె దెయం అసిత్కాన్ 
ఒరెన్ దూకిఙాణ్ ఎదు వాతాన్. 3 వాండు దూకిఙాణిఙ్ బతిక్జి
మహాన్ * వనిన్ఙ్ గొలుక్దాన్ బాతొహెఙ్ ఎయెర్ బా అట్ ఏర్. 4 నండొ
సుటుక్వనిన్కాలాక్ఙ్ కికాక్ఙ్ గొల్ సాక్ణిఙ్తొహెఙ్ బావాండుగొల్ సుక్
తెపిస్ ముకెక్ఙ్ కితాత్ న్. ఎయెరుబా వనిన్ఙ్ సాదిసెత్ఙ్ అట్ ఏతార్.
5 వాండు  రెయుబా వెడెఃకబా దూకిఙాణ్ గొరొకాణ్ గగోలాజి వనిన్ఙ్ 
వాండె పణుకుఙాణ్ డెఃయెఆజిమహాన్ .

6 వాండు దూరమ్ దాన్ యేసుఙ్ సుడ్ఃతాండె ఉహ్ కిస్వాజి
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ న్. 7 విజు దనిన్ఙ్ అతికారం ఆతి
దేవుణు మరిసియాతి, యేసువా, నా వెట నిఙి ఇని పణి? నఙి బాద
కిఏ ఇజి దేవుణు పేరు అసి నీను ఒటుట్ కిఅ”, ఇజి డేలిస్ వెహాన్.
8 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ యేసు, ఓ దెయం, వినిన్ఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ”,
ఇజి వెహిస్మహాన్ .

9యేసు, “నీ పేరు ఇనిక? ఇజి వెన్ బాతాన్. వెన్ బాతిఙ్, నా పేరు
సేన, ఇహిఙమాపునండొండార్ ఇజివెహాన్ . 10మఙియాదేసెమ్ దాన్ 
ఉల్ పమ్ ఇజి దెయం అసిత్కాన్ యేసుఙ్ మరి మరి బతిమాలితాన్.
11అయావలె పండిఙ్ మంద గొరొన్ సెలుక్దు మెయ్ జి మహె. 12ఆ
దెయమ్ కు, మఙి పండిఙ లొఇబా పోక్ అ. వనకలొఇ సొండెఙ్ మఙి
సెలువ సిదా”, ఇజియేసుఙ్ బతిమాలితె. 13అందెఙెవాండు వనాక్ఙ్ 
సెలవ సితాత్ న్ అయావలె దెయమ్ కు వనిన్ఙ్ డిఃసినె పండిఙలొఇ
సొహె. అయపండిఙ్ మంద విజు గొరొతాణ్ ఉహ్ కిస్ వాజి ఒడుడ్ దాన్ 

* 5:3 5:3 అయ దేసమ్ దికార్ , సటుట్ బొరొకిజి సాలమ్ లెకెండ్ తయార్ కిజి సాతివరిఙ్ 
సమాది కిజిమహార్ . పీనుగుసాలమ్ లొఇఇడిజ్ పణకుదాన్ సాలమ్ దిఙ్ మూసిమహార్ .యా
దెయంఅసిత్మహికాన్ బానెమహాన్ .
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సమ్ దరమ్ దు అరినె సాతె. అకెక్ఙ్ డగు రుండి వెయిఙ్ పండిఙ్ 
మహె.

14 పండిఙ్ మేపిన్కార్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ పటన్మ్ ది వరిఙ్ పటన్మ్ ది
వల్ సెఙ మనిన్వరిఙ్ జరిగ్తికెక్ఙ్ వెహార్ . లోకుర్ జర్ తిక సుడ్ఃదెఙ్ 
సొహార్ . 15వారుయేసుడగువాతిఙ్ నండొదెయమ్ కుఅసిత్మహికాన్ 
సొకెక్ఙ్ తొడిఃగిజి నెగిగ్ బుదిదాన్ అబెబ్బసిత్మహిక సుడ్ఃతార్.
సుడ్ఃతారె తియెలాతార్. 16 యాక సుడ్ఃతికార్ దెయమ్ కు
అసిత్వనిన్ఙ్ ఇనిక జరిగ్తాద్, పండిఙ ఇనిక జరిగ్తాద్ ఇజి విజు లోకాఙ్ 
వెహార్ . 17అయవలె లోకుర్ యేసుఙ్, “మాపాంతం డిఃసి సొన్ అ”,
ఇజి బతిమాలితార్. 18యేసు డోణి ఎకిఙ్ దెయమ్ కు అసిత్మహికాన్ 
వనిన్ డగు వాతాండె, నీ వెట నానుబా వాన ఇజి బతిమాలితాన్.
19 గానియేసు సరి సిఏతాన్ , నీను ఇండొ సొనిస్ పబు నీ వందిఙ్ 
కితిత్ గొపప్ పణివందిఙ్ వాండు నీ ముసుక్ ఎలాగ కనికారం తోరిసాత్ న్ 
ఇనివందిఙ్ వరిఙ్ వెహ్ అ ఇజి వెహాన్ . 20వాండు సొహాండె యేసు
వనిన్ వందిఙ్ కితిత్ గొపప్ పణిదెకపొలీదు వెహెఙ్  మొదొల్ సాత్ న్. అకక్
వెంజి విజేరె బమమ్ ఆతార్.

యేసు సాతి అయ్ లిఙ్ నికిస్నాన్, జబుబ్ ఆతిమహి
అయ్ లికొడొఃదిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 

21యేసు డోణిదు ఎకిస్ సమ్ దరం అతాహ పడక మరి సొహాన్ .
నసిత్వలె నండొ లోకుర్ వనిన్ డగు వాతార్. యేసు సమ్ దరం ఒడుడ్ దు
నిహ మహాన్ . 22-23 నసిత్వెలె ఉండి యూదురి మీటిఙ్ ఇండొణి
అతికారి యాయీరు ఇని ఒరెన్ బానె వాతాన్. వాండు యేసు డగు
వాజి వనిన్ పాదమ్ కాఙ్ మాడిఃసాత్ ండె, నా ఇజి గాలు సాజినాద్,
దయకిజి నీను వాజి అది బతిక్ని వజ దని ముసుక్ కికుక్ ఇడ్ఃజి
నెగెణ్ కిఅ, ఇజి బతిమాలితాన్. 24యేసు వనిన్వెట సొహాన్ . సేన
లోకుర్ నెకెక్ ఆజి యేసువెట సొహార్ . 25 వరిలొఇ ఉండి అయ్ లి
కొడొః మహాద్ . అది పనెన్ండు పండెఙాణ్ వెలిల్ ఆని జబుబ్దాన్ బాద
ఆజి మహాద్ . 26అది సేన డాకట్రుఙాబాన్ నెగెణ్ ఆదెఙ్ సొహద్ గాని
ఆ జబుబ్ సొన్ ఏతాద్. అకాదె అఏండ దనిఙ్ మని డబుబ్ విజు
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కరుస్ ఆతిఙ్ బా ఆ జబు సొన్ ఏండ మరి నండొ ఆతాద్. 27-28 అది
యేసువందిఙ్ వెహా మహాద్ . యేసు అయ సరిదాన్ వాజినాన్ ఇజి
వెంజియేసు తొడిఃగితిమనిన్ నిరిసొకక్† సెంగుదు ముటిత్ఙసరి నెగెణ్ 
ఆన ఇజి ఒడ్ఃబితాద్. అది లోకుర్ వెట సొనిస్యేసు వెనుక వాతాదె
వనిన్ నీరిసొకక్ది సెంగుదిఙ్ ముటాత్ ద్. 29 వెటనె వెలిల్ సోనిక నిహద్.
దనిఙ్ మహిజబు డిఃసాత్ ద్ ఇజి అది నెసాత్ ద్.

30 వనిన్లొఇహన్ దేవుణు సతుత్ వెలిల్ సొహాద్ ఇజి యేసుఙ్  
తెలితాద్. వెటనె వాండు లోకురిఙ్ మర్ జి సు డ్ఃజి, ఎయెర్ నా
సొకక్దు ముటాత్ న్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్. 31 దనిన్ సిసూర్, సేన
లోకుర్ నెకె ఆజి నిఙి ముటిస్నార్ గదె. ఆహె ఆతిఙ్ బా నఙి ఎయెరొ
ముటాత్ ర్ ఇజి ఎందనిఙ్ వెహిస్ని? ఇజి యేసుఙ్ వెహార్ . 32 నఙి
ముటిత్కాన్ ఎయెండొ ఇజి వరివందిఙ్ యేసు సురుల సుడ్ఃజిమహాన్ .
33అయవలె అయబోదెలి అది నెగెణ్ ఆతిక నెసి నండొ  తియెల్ ఆజి
వనిన్పాదమ్ కుఙ్ మూడికుఙ్ ఊర్ జి వఙితాద్ . దనిన్ఙ్ జరిగ్తిక విజు
వెహాద్ . 34యేసుదనిఙ్,బయినీనునాముసుక్ నమకంఇడిత్ అందెఙె
నీను నెగెణ్ ఆతి. సమదనమ్ దాన్ సొన్ అ. నీను నెగెండ్ ఆతి ఇహాన్ .
35యేసు వరిజ్జిమహిఙ్ యాయీరు ఇండొణిఙ్ సెగొండార్ వాజి, నీ
గాలు సాతాద్. బోదకిని వనిన్ఙ్ యేలు బాద కిదెఙ్ అకక్ర్ సిలెల్ద్ 
ఇజి యాయీరుఙ్ వెహార్ . 36వారు వెహిక వెన్ ఇవజ యేసు అయ
అతికారిఙ్, తియెల్ ఆమ, నా ముసుక్ నమకం ఉండె ఇడ్ఃఅ ఇజి
వెహాన్ . 37యేసు పేతురు, యాకోబు, యాకోబు తంబెరిస్ యోహాను
మరి ఎయెఙ్ బావనిన్వెట ఒఏతాన్. 38వారుయూదురి మీటిఙ్ ఇలుల్
ఆతికారి ఇండొ సొహార్ . అయావలె అబెబ్ లోకుర్ గగోలాజి అడఃబాజి
మహిక సుడ్ఃతార్. 39యేసు ఇలు లొఇ సొనిస్ వరిఙ్ వెహాన్ ,మీరు
ఎందనిఙ్ గగోలాజి అడఃబాజినిదెర్ ? యాఇజికాద్ సాఏద్ ఇది నిద
కిజినాద్. 40వారు యేసుఙ్ వెకసి సికితార్. యేసు అడఃబాజి మహి
లోకాఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. వెలిల్ పోకిస్,అయ్ సిఅపొసిరిఙ్,వనిన్వెట

† 5:27-28 5:27-28 అయ కాలమ్ దు అయ దేసమ్ దిమొగవారు నీరి సొకక్ తొడిఃగిజి
మహార్ . దనిన్ అడిగిమాముల్ సొకక్ని బెలుట్ తొడిఃగిజిమహార్ 
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మహి సిసూరిఙ్ అసియేసు ఆ ఇజికాద్ మహి గదిదు సొహాన్ . 41ఆ
ఇజిదనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె, తలీత కుమి ఇజి వెహాన్ . అయమాటదిఙ్ 
అరద్ం ఇనికఇహిఙఇజిఅయ్ లినిఙ్ అఇజినానునీవెటవెహిస్నఇజి,
42అయ్ లి వెటనె నిఙ్ జి నడిఃతాద్. దనిఙ్ పనెన్ండు పండెఙ్ వయసు.
అబెబ్ జరిగ్తిక సుడ్ఃతారె అయ్ సి అపోసీరు, సిసూరు బమమ్ ఆతార్.
43జరిగ్తిక ఎయెఙ్ బా వెహమ్ట్ ఇజియేసు వరిఙ్ కసితం ఆడ సితాన్ .
దనిన్ఙ్ బోజనం సీదు ఇజి అయ్ సి అపొప్సిరిఙ్ వెహాన్ .

6
యేసుఙ్ సొంతనాటొగవ్ రం సిఎతార్ 

1 యేసు అబెబ్ణాన్ వనిన్ సొంత పటన్మాతి నజరేతు సొహాన్ .
సిసూర్ బా వనిన్ వెట సొహార్ . 2-3 విసాంతి దినమ్ దు వాండు
యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ నేర్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. అకక్ వెహికార్ 
నండొండార్ బమమ్ ఆజి, వీండు ఎమేణిఙ్ నెసాత్ న్ ? వినిన్ఙ్ నినిన్ గెణం
ఎమేణిఙ్ దొహ్ కాద్ ? వీండు బమామ్ని పణిఙ్ కిజినాన్. వీండుమాపు
నెసిని కంసెల్ వాండు గదె. వీండు మరియమమ్ మరిసిగదె. యాకోబు,
యోసె, యూద, సీమోను, విని తంబెరిస్ర్ గదె. వినిన్ తఙిసిక్ మా
వెట మనెన్గదె. ఇజి వెహర్ . వారు వనిన్ముసుక్ కోపమాజి మహార్ .
4 దనిన్ఙ్ యేసు ఇనిక ఇజి వెహాన్  ఇహిఙ, ఒరెన్ పవకెఙ్ సొంత
పటన్మ్ దు, సొంత ఇండొ, సొంత కుటుమ్ దివరిబాన్ గవ్ రం సిలెల్ద్ .
మరి ఎంబెసొహిఙ్ బావనిన్ఙ్ గవ్ రంమనాద్.

5సెగొండార్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ కియుదాన్ ముటిస్ నెగెణ్ కితాత్ న్ గాని
అబెబ్ నండొ బమామ్తి పణికిదెఙ్ యేసు అట్ ఏతాన్. 6 వనిన్ ముసుక్
వరిఙ్ నమకం సిలిల్దిఙ్ వాండు బమమ్ ఆతాన్. యేసు సురుల మనిన్
నాహక్ఙ్ బూలాజి నేర్ పిసాత్ న్.

యేసు పనెన్ండుమణిసిర్ సిసూరిఙ్ పోకిస్నాన్ 
7యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూరిఙ్ వనిన్ డగు కూకాండె రిఎరిఙ్ 

రిఎరిఙ్ పోకాన్. వరిఙ్ దెయమ్ కాఙ్ పేర్ దెఙ్ అతికారం సితాత్ న్.
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8-9మీరు పయ్ నం కినివెలె కియుదు ఉండి డుడుడ్ నె ఒతెత్ఙ్. బోజనం
గాని సనిస్ గాని డబుబ్ గాని ఒతెత్ఙ్ ఆఏద్ . సొండెఙ్ కాలాక్ఙ్ 
జోడుక్ ఒతత్గాని, పొర్ పాదెఙ్ రుండి సొకెక్ఙ్ ఒమాట్”, ఇజి యేసు
వెహాన్ . 10 మీరు ఎయె ఇండొ సొనిదెరొ, అయ పటన్ం డిఃసిన్దాక
బానె మండు. 11 ఎంబెబా మిఙి లోకుర్ డగు కిఏండ మహిఙ మీ
మాట వెండెఙ్ కెఇతిఙ, అబెబ్ణిఙ్ మీరు డిఃసి సొనివెలె మీపాదమ్ క
డులిల్ దులుపు. వరిముసుక్ వారె దేవుణుబాణిఙ్ సికిస్ తపెప్ ఆజినార్ 
ఇనిన్దనిన్ఙ్ గురులెకెండ్ ఆహె డులిల్ దులుపు”. 12 సిసూర్ సొనిస్
లోకాఙ్, పాపమ్ కు డిఃసుత్ ఇజి బోదిసాత్ ర్. 13 లోకురిఙ్ అసిత్ నండొ
దెయమ్ కాఙ్ పేర్ జి, జబుబ్ ఆతి నండొండారిఙ్ నూనె రాసి నెగెండ్ 
కితాత్ ర్.

బాపిత్సం సీనియోహనుఙ్ రాజుసపాత్ న్ 
14 యేసు పేరు విజుబాన్ సార్ త సొహాద్. అందెఙె యేసు కితిత్

గొపప్ పణిఙవందిఙ్ హేరోదురాజు వెహాన్ . సెగొండార్ ఇనిక వెహార్ 
ఇహిఙ “వీండుసాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙితిబాపిత్సం సీనియెహాను
అందెఙె యా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ సతుత్ వనిన్లొఇ మంజినాద్”
ఇహార్ . 15 సెగొండార్ వీండు ఏలియ పవక ఇహార్ . మరి సెగొండార్ 
వీండు ముఙల్ మహి దేవుణు పవకలొఇ ఒరెన్ పవక వజ మనాన్ 
ఇజి వెహార్ . 16హేరోదురాజుయాక విజు వెంజి నాను బుర డెఃయిసిత్
యోహను నిఙ్ జి బతిక్తికాండెయేసు ఇజి వెహాన్ .

17-18 హేరోదురాజు ఎందానిఙ్ ఈహ వెహాన్  ఇహిఙ, వాండు
వనిన్ తంబెర్ సియాతి పిలిపు ఆల్ సి హేరోదియెఙ్ తతాన్. యోహాను
హేరోదుఙ్ , నీ తంబెరిస్ ఆల్ సిఙ్ నీవందిఙ్ ఇడె ఆతిక దేవుణుమోసెఙ్ 
సితిత్ రూలుదిఙ్ పడిఃఏద్ ఇజి వెహాన్ . అందెఙె దనిన్ వందిఙ్ వాండు
యోహనుఙ్ అసి తొహండె జెలిదు ఇడిసాత్ న్ . 19 అందెఙె హేరోదియ
యోహను ముసుక్ పగదాన్ మహాద్ . వనిన్ఙ్ సపిసెత్ఙ్ సుడ్ఃతాద్ 
గాని అట్ ఏతాద్. 20 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ హేరోదు యోహనుఙ్ 
తియెలాతాన్ . వాండు ఒరెన్ నీతి నిజాయితిమనిన్కాన్ ఇజి దేవుణు
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కేటాకాన్ ఇజి, హెరోదు రాజు నెసాత్ న్. అందెఙె జెలిదు ఇడిజ్ కాపాడజి
మహాన్ .యోహనువెహిమాటెఙ్ వెహివలెహేరోదురాజుఅర్ దం కిదెఙ్ 
అట్ ఏతాన్ గాని సరద్దాన్ వెంజిమహాన్ .

21 అహిఙ యోహానుఙ్ సపిసెత్ఙ్ హెరోదియెఙ్ ఉండి అవ్ కాసం
వాతాద్. అకక్ ఎలాగ ఇహిఙ హేరోదురాజు వాండు పుటిత్రోజు గురు
కిదెఙ్ అయానాండిఙ్ ఉండి పెరి విందు కితాన్. వాండు గవ్ రుమెంటు
అదికారిఙ, సయన్మ్ ది వరిలొఇ పెరి అతికారి గలీలయ దేసెమ్ ది
పెదెద్ల్ ఙ విజేరిఙ్ విందుదిఙ్ కూకాన్. 22-23నసిత్వలెహెరోదియగాల్ సి
విందుదిఙ్ వాతి వరిఙ్ సరద్ కిబిసెత్ఙ్ వరి ముఙాల డాటిస్ కర్ జితాద్.
అకక్ సుడిఃతారె విజేరె సరద్ ఆతార్. సరద్ ఆతిఙ్ హేరోదురాజు, నిఙి
ఇసట్మాతిక ఇనికబా నఙి లొస్ అ, అకక్ నాను నిఙి సీన, ఇజి దనివెట
ఒటుట్ కితాన్. 24అది సొనిస్ అయ్ సివెట, నాను రాజుఙ్ ఇనిక లొసెత్ఙ్ 
ఇజి వెన్ బాతాన్. అయ్ సి, బాపిత్సం సీనియోహాను బుర లొస్ అ ఇజి
వెహాద్ . 25వెటనెఅదిరాజుడగుసొనిస్బాపిత్సం సీనియోహాను బుర
కతిస్ ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి ఏలె నఙి తసిసిదా ఇజి వెహాద్ .

26 అకక్ వెహాండె హేరోదురాజు గొపప్ బాద ఆతాన్ గాని, వాండు
కితిత్ ఒటుట్ వందిఙ్ వనిన్వెట బోజనమ్ దిఙ్ బసిత్మహి కూలెఙ వందిఙ్ 
దనిన్వెట కితిత్ మాట తపెత్ఙ్ కెఏతాన్ , ఇజి వెహెఙ్ అట్ ఏతాన్.
27-28 వెటనె రాజు యోహాను బుర కతిస్ తగ్ అ ఇజి జమానుఙ్ 
ఆడ సీజి పోకాన్. జమాను జెలిదు సొనిస్ యోహాను బుర కతాండె
ఉండి పలెల్మ్ దు ఇడ్ఃజి తతాత్ ండె అయ్ లిదిఙ్ సితాత్ న్. అది ఆ బుర
అయ్ సిఙ్ సితాత్ ద్. 29 జరిగ్తిక వెంజి యోహాను సిసూర్ వాజి ఆ
పీనుగుదిఙ్ పెర్ జి ఒసి సమాది కితాత్ ర్.

యేసుఅయ్ దు వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్ 
30 అపొసుత్ రు మర్ జివాతాజి వారు కితిత్ పణిఙ్ విజు, బోదిసిత్

వనాక్ఙ్ వందిఙ్ విజు యేసుఙ్ వెహార్ . 31 నసిత్వలె యేసు “ఎయెరు
సిలిల్బాన్ మాటె సొనిస్ సణెం రోమాన్ట్, ఇజి సిసూర్ వెట వెహాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ నండొ లోకుర్ వాదెఙ్ సొండెఙ్ ఆతార్. బోజనం
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కిదెఙ్ బా కాలి సిలెల్ండ ఆతాద్. 32 అందెఙె వారు ఉండి డోణి ఎకిస్
ఎయెర్ బా మన్ ఇ బాడిడ్దు వారె సొహార్ . 33 యేసుని, సిసూర్ 
సొనిస్మహిఙ్ నండొ లోకుర్ వరిఙ్ సుడ్ఃతారె వరిఙ్ గురు అసి విజు
పటన్మ్ కాణ్ ఉహ్ కిస్ వరిఙ్ ఇంక ముఙాల బాన్ సొహారె అందితార్.
34 యేసు డోణిదాన్ డిగితివలె మహి నండొ లోకాఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్
పాణం నొతాత్ ద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు గవ్ డుయెన్ సిలిల్ సెదితి
గొరెఙ్ లెకెండ్ మహార్ . అందెఙె యేసు వరిఙ్ నండొ సఙతిఙ్ 
నెస్ పిసాత్ న్. 35-36యేసు నెర్ పిసిమహిఙ్ పొదుద్ ఆజిమహాద్ . సిసూర్ 
వనిన్డగు వాజి యాక ఎయెరు మన్ ఇ బాడిడ్ . ఏలె పొదుద్ ఆజినాద్.
పడకాద్ మనిన్నాహక్ఙ్ వల్ సెఙసొనిస్బోజనంకొండెఙ్ విరిఙ్ పోకఅ.
ఇహార్ . 37 గాని యేసు సిసూరిఙ్ మీరె వరిఙ్ తిండెఙ్ ఇనికబా
సీదు”, ఇజి వెహాన్ . దనిన్ఙ్ వారు మాపు సొనిస్ రుండి వంద
దెనారిదిఙ్ * రొటెట్ఙ్ కొడ్ఃజి తతెత్ఙ్ బా నిసొస్ లోకురిఙ్ సాల్ ఏద్ ఇజి
వెహార్ . 38మీబాన్ ఎసొస్డు రొటెట్ఙ్ మనెన్? సొనిస్ సుడ్ఃదు”, ఇజి
యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . వారు సొనిస్ సుడ్ఃతారె అయ్ దు రొటెట్ఙ్ 
రుండిమొయెఙ్ మనెన్ ఇజి వెహార్ .

39విజేరిఙ్ పసిగడిడ్ మనిన్బాన్ గుంపుఙ్ లెకెండ్ బసెకిదుఇజియేసు
సిసూరిఙ్ వెహాన్ . 40 లోకుర్ యాపయ్ మనిసిర్, గుంపుఙ్ వంద
మనిసిర్ గుంపుఙ్ బసాత్ ర్. 41అయవలెయేసుఅయ్ దురొటెట్ఙ్, రుండి
మొయెఙ్ అసి, ఆగసం దరోట్ సుడ్ఃజి వనకవందిఙ్ దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు వెహాన్. వెహాండెరొటెట్ఙ్ రుకిస్ లోకురిఙ్ సీబాజిసీదు ఇజి
వెహిస్ సిసూర్ ఙ్ సితాత్ న్. అయ మొయెఙ్ బా విజేరిఙ్ సీబాజి సీదు
ఇజి సితాత్ న్. 42వారు విజేరె పొట పంజు తిహార్. 43మిగిలితిత్ రొటెట్
ముకెక్ఙ్, మరి మొయెఙ్ ముకెక్ఙ్ పనెన్ండు గంపెఙ్ సిసూర్ కెహర్.
44రొటెట్ఙ్ తిహికార్ మొగవారెఅయ్ దువెయిఙ్ లోకుర్మహార్ .
యేసు సమ్ దరంముసుక్ నడిజినాన్ 

* 6:37 6:37రోమదివరికాలమ్ దుమనిన్డబుబ్ఇకక్అయకాలమ్ దుఉండిదినారిఉండి
రోజుది కూలి.
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45 యేసు లోకాఙ్ పోకిస్ వెనుక వెటనె సిసూరిఙ్  డోణిదు ఎకిసి
అతాహపడఃక బేతస్యిద ఇని నాటొ వనిన్ఙ్ ఇంక ముఙాల్ సొండు
ఇజి వెహిస్ పోకాన్. 46 వరిఙ్ పోకిస్ యేసు పారద్నం కిదెఙ్ గొరొత్ 
ఒరెండెమహాన్ . 47పొదుద్ ఆతివలె డోణి సమ్ దరం నడిఃమిమహాద్ ,
యేసుగొరొత్ ఒరెండెమహాన్ . 48గాలిఎదుడెఃయిఙ్ డోణినడ్ఃపిసెత్ఙ్ 
సిసూరిఙ్ గొపప్ కసట్ం ఆతాత్ ద్. అకక్ యేసు సుడ్ఃతాన్. కోడిజం
ఆజిమహిఙ్ యేసుసమ్ దరంముసుక్ నడిఃజివాతాండెసిసూర్ మనిన్
డోణి డాటిస్సొండెఙ్ నడిఃసి వాతాన్ . 49యేసు సమ్ దరం ముసుక్
నడిఃజినిక సిసూర్ సుడ్ఃతారె అక ఉండి దూబ ఇజి ఒడిఃబితార్.
వారు డటం గగోల్ ఆతార్. 50 అకక్ దూబసు ఇజి వారు నండొ
తియెలాతార్. వెటనెయేసు వరివెట, “సమ్ దరమ్ దాన్మండు ఇకక్
నానె తియెలామ”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ . 51 నసిత్వలె యేసు వరివెట
డోణిదు ఎకాన్. గాలి విజుఅణసాత్ ద్. వారు నండొ బమమ్ ఆతార్.

52 యేసు అయ్ దు రొటెట్ఙ్ రుండి మొయెఙాణ్ అయ్ దువెయిఙ్ 
లోకాఙ్ బోజనం సితిత్క సుడ్ఃతిఙ్ బ యేసు కితిత్ అయా బమామ్తి
పణివందిఙ్ అరద్ం కి ఏతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరి మనుస్ గటిట్ఙ్ 
మహాద్ .

యేసు గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ లోకాఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
53వారు సమ్ దరం డాటిస్ గెనేసెరెతు ఇనిబాన్ వాతారె డోణి అబెబ్

తొహార్. 54వారు డోణి డిఃగితిఙ్ సరి లోకుర్ యేసుఙ్ గురు అసాత్ ర్.
55 వెటనె ఆ దేసెమ్ ది నాహక్ణికార్ విజేరె సొనిస్ జబుబ్ ఆతివరిఙ్ 
యేసు మనాన్ ఇజి వెహి బాడిఃదు సాపాదు పిండిజ్ తతెత్ఙ్ మొదొ
ల్ సాత్ ర్. 56యేసు నాహక్ఙ్ పటన్మ్ కాఙ్ ఎంబె సొహిఙ్ బా లోకుర్ 
జబుబ్ఆతివరిఙ్ యేసువానిసరుద్ తతత్ ఇడ్ఃతార్. యాజబుబ్ఆతికార్ 
నీ సొకక్ సెంగుదుబా ముటెత్ఙ్ సెలవ్ సిదా ఇజి బతిమాల్ జి యేసుఙ్ 
మరిమరివెహార్ . ఎసొస్ండార్ వనిన్సొకక్దిఙ్ ముటిత్తారొవారువిజేరె
నెగెండ్ ఆతార్.
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7
యూదపెదెలుఙా రూలుఙ్ దేవుణు రూలుదిఙ్ తేడఃవాతాద్ 

1-2 యెరూసలేమ్ దాన్ వాతి పరిసయ్ రుని, యూదురి రూలు
నెసిప్సినికార్ సెంగొండార్యేసుబాన్ కూడ్ఃజివాతార్. యేసు సిసూర్ 
యూదురుఙ రూలుదు వెహిలెకెండ్ కికుక్ నొర్ బఏండబోజనం ఉణిజి
మహిక వారు అబెబ్ సుడ్ఃతార్. అకక్ పరిసయ్ రు సుడిఃతిఙ తపప్.
3 పరిసయ్ రు, యూదురు, విజేరె, పూర్ బమ్ దికార్ వెహిరూలు వజ
కికుక్ నొర్ బాతి వెన్ కనెఊణార్. 4వారు సతత్దాన్ వాతిఙ, రూలువజ
ఏరులొంజెఆఏండఇనికబాఉణ్ ఏర్. ఇకాక్దెఆఏండగినెన్ఙ్ కుండెఙ్ 
మరికంసుబిందెఙ్ ఎలాగ మిడిఃసెత్ఙ్ ఇజినండొరూలుఙ్ వరిఙ్ మనెన్.
ఆ రూలుఙ్ వజ వారు కిజినార్. 5 అందెఙె పరిసయ్ రుని, యూదుర్ 
రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ , “ఎందానిఙ్ నీ సిసూర్ పూర్ బమ్ దికార్ 
వెహి రూలువజ నడిఃఏండాజినార్ ఎందానిఙ్ వారు కికుక్ నొర్ బఏండ
బోజనం కిజినార్ ”, ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 6-7 యేసు వరిఙ్,
“వేసం కినికారాతి మీ వందిఙ్ యెసయ పవక ఎహిక నిజమె. యా
లోకుర్ నఙి వెయుదాన్ గవ్ రం సీజినార్ గాని వరి మనుస్ నాబాణిఙ్ 
దూరంమనాద్. వారునఙిపొగ్ డిఃజిమాడిఃసినార్ గానిఅకక్పణిదిఙ్ 
రెఏద్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వారు లోకుర్ వెహి రూలు దేవుణు మాట
ఇజి లోకాఙ్ నెసిప్సినార్*. 8 దేవుణు వెహి రూలు డిఃసిసీజి, మీరు
పూర్ బమ్ దికార్ వెహి రూలువజ నడిఃజినిదెర్”, ఇజి వెహాన్ .

9యేసు వరిఙ్ మరి వెహాన్ , “పూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃదెఙ్,
ఇజి దేవుణు ఆడెఙ్ పడఃకాదు నెకెఙ్ మిఙిబాగ తెలినాద్. 10ఎలాగ
ఇహిఙ మీ యాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రం సీజి బాగ సుడ్ దెఙ్ ఇజి
యాయెఙ్ గాని బుబెబ్ఙ్ గాని దూసిసిత్ఙ వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి దేవుణు
మోసెఙ్ సితిత్ రూలు మనాద్ . 11-12 గాని ఒరెన్ వనిన్ అయ్ సి
అపొసిరిఙ్, నాను మిఙి ఇనికబా ఉండి సాయమ్ లెకెండ్ కిన ఇజి
ఇడిత్మనిన్క కొర్ బాన్ ఇజి వెహిఙ నాండిఙ్ అసి వాండు అయ్ సి
అపొప్సిరిఙ్ ఇనికబా సాయం కిదెఙ్ అవ్ సరం సిలెల్ద్ ఇజి మీరు

* 7:6-7 7:6-7యెసయ 29:13
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నెస్ పిసినిదెర్. (కొర్ బాన్ ఇహిఙదేవుణుదిఙ్ సీన ఇజిఒటుట్ కినిక ఇజి
అరద్ం) 13ఈహ మీపూర్ బమ్ దికార్ వెహివజ నడిఃజిమీరు దేవుణు
వెహి రూలుదిఙ విలువ సిలెల్ండ కిజినిదెర్. నినిన్ సఙతిఙ్ నండొమిరు
కిజినిదెర్”.

14యేసులోకాఙ్ మరి వనిన్డగు కూకాండె “నాను వెహిస్నికమీరు
విజిదెరె జాగరవెంజి నెగెండ్ అర్ దం కిదు. 15-16 వెయుదాన్ లొఇ
సొనికెఙ్ ఇనికబాలోకాఙ్ మయల్ కిదెఙ్ అట్ ఏద్. గానిమనుస్లొఇహాన్  
వెలిల్ వానికదెలోకాఙ్ సెఏణ్ కిజినాద్”.

17యేసు లోకాఙ్ డిఃసి ఇండొ వాతివెనుక వనిన్ సిసూర్, కతవజ
వెహి దనిన్ఙ్ అరద్ం వెన్ బాతార్. 18-19యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ 
“మీరుబాఆఇవరిలెకెండ్ అరద్ం కిదెఙ్ ఆట్ ఇదెరా? వెలిల్హన్ పొటలొఇ
సొని ఇని బోజనమ్ బా లోకాఙ్ మయల్ కిఏద్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
అకక్ మనుస్దు సొన్ ఏండ వనిన్ పొటాదునె సొనిస్నాద్. అకక్
పొటదాన్ బయ్ లు బసిన్వలె వెలిల్ సొనిస్నాద్. ఇజి మీరు నెస్ నిదెర్”.
(ఇబెబ్ సుడ్ఃతి ఇని బోజెనమ్ బా ఉండెఙ్ ఆనాద్ ఇజి యేసు సెలవ
సితాత్ న్) 20 మరి యేసు వెహాన్ , ఒరెన్ వనిన్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్
వానికదె వనిన్ఙ్ మయల్ కిజినాద్. 21-22 మనుస్లొఇహాన్  వానిక
ఇనికెఙ్ ఇహిఙ,సెఇఆలోసనమ్ కు, కెలార్ బూలానిక,లోకాఙ్ సపిన్కెఙ్,
రంకు బూలానిక, ఆఇవరిఙ్ మనిన్కెఙ్ దొహ్ కెఙ్ ఇజి ఆస, సెఇ పణి
కినిక, మొసెం కినిక, మనుస్దు అనసె ఆజి మండెఙ్ అట్ ఇక, గోస
దూసిసినిక, నానె పెరికాన్ ఇజి గర ఆనిక, అరద్ం కిఇ మనుస్ మనిన్క.
23యాకెక్ఙ్ విజు లోకుర్ మనుస్లొఇహాన్  వెలిల్ వాజి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
మయల్ కినె.

ఉండి కనానియదిఅయ్ లికొడొఃయేసుముసుక్ ఇడిత్ నమకం
24 యేసు అబెణిఙ్ నండొ దూరం సొనిస్ ఉండి గొరొన్ ఎకిస్

డిఃగితాండె తూరు సీదోను ఇని పటన్మ్ కాఙ్ డగు మనిన్ ముటెఙ
సొహాన్ . బానెఉండి ఇండొ సొనిస్ ఎయెఙ్ బా తెలిఏండ మంజిన ఇజి
మనుస్దు ఒడ్ఃబితాన్. గానివాండు అట్ ఏతాన్.
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25-26యూదురు ఆఇ జాతిదు పుటిత్ సురోపెకొనియదికాద్ ఉండి
అయ్ లి కొడొః యేసు అబెబ్ మనాన్ ఇజి వెంజి వెటనె అబెబ్ వాతాదె
యేసు పాదమ్ కాఙ్ అరాదె మాడిఃసాత్ ద్. దనిన్ గాలిస్ఙ్ దెయం అసత్
మహాద్ . “నాగాలుఙ్ అసిత్మనిన్దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ ప్ అ”,ఇజియేసుఙ్ 
బతిమాలితాద్. 27 దనిన్ఙ్ యేసు, “ముఙాల్ కొడొఃరిఙ్ పొట పంజు
బోజనం తీపిసెత్ఙ్ . కొడొఃర్ తిండెఙ్ మనిన్ రొటెట్ఙ్ లాగ్ జి నుకుడిఃఙ్
సీనిక తగ్ఏద్ ”, ఇజి వెహాన్ †. 28అది, “పబు, నీను వెహిక నిజమె.
గాని నుకుడిఃఙ్ బా కొడొఃర్ ఉణిజి బలల్ అడిఃగి అర్ పిత్క ఉణిజినె గదె
ఇజి వెహాద్ . 29యేసు, నీను బాగ వెహి. నీను ఇండొ సొన్ అ. ఆ
దెయంనీగాలుఙ్ డిఃసత్ సొహద్ ఇహాన్ . 30అదిఇండొసొనిస్సుడ్ఃతిఙ్ 
గాలిస్మనస్ంముసుక్ గూరమహాద్ . దెయెం దనిఙ్ డిఃసత్ సొహద్.

యేసుబొయ్ ర నతిఆతివనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
31యేసు తూరు పాంతం డిఃసి, సీదోను, దెకపొలి పాంతమ్ దాన్ 

గలీలయ సమ్ దరం డగు వాతాన్. 32 నసిత్వలె బొయ్ ర నతియాతి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ సెగొండార్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. “వినిన్ ముసుక్ కియు
ఇడ్ఃజి నెగెండ్ కిఅ”, ఇజి బతిమాల్ జి వెహార్ . 33 యేసు
లోకుర్ బాణిఙ్ వనిన్ఙ్ అఙ ఒసి, డెఃసెక్ఙ్ వనిన్ గిబిబ్దు ఇడాత్ న్.
వనిన్ సొంత డెఃసాక్దు పూసాత్ ండె గులల్ వనిన్ఙ్ నాలికాదు ముటాత్ న్.
34ముటాత్ ండె ఆగసం దరోట్ దేవుణుదిఙ్ సుడ్ఃజి ఉసుర్ గొటాండె
బాదఆజి ఎపాత ఇజి వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ రే ఆదెఙ్
ఇజి. 35 వెటనె వనిన్గిబిబ్ఙ్ వెండెఙ్, వనిన్ నాలిక వరిగ్దెఙ్ వాతాద్.
వాండు బాగ వరిగ్దెఙ్ మొదొల్ సాత్ న్. 36 “ఎయెవెట వెహమ్ట్ ”, ఇజి
యేసువరిఙ్ కసితం వెహాన్ . నావందిఙ్ వెహమ్ట్ ఇజి నండొ వెహిఙ్ బా
అలెఏండవారుయేసువందిఙ్ మరినండొవెహార్ . 37యేసువిజుబాగ
కితాత్ న్. బొయ్ రవనిన్ఙ్ బావెనివజ, గులల్వనిన్ఙ్ బావరిగ్నివజ కిజినాన్ 
ఇజివారు వెహరె బమమ్ ఆతార్.

† 7:27 7:27 యేసు వెహి దనిన్ అర్ దం ఇనిక ఇహిఙ ముఙాల వనిన్సొంత లోకురాతి
యూదురిఙ్ వాండు నెగెండ్ కిదెఙ్ వలె వరిఙ్ వానికెఙ్ ఆఇవరిఙ్ సీదెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
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యేసునాలిగ్వెయిఙ్ మణిసిరిఙ్ బోజనం సీజినాన్.

1-2ఆ దినమ్ కాఙ్ మరి ఒరుస్ నండొ లోకుర్ కూడిజ్ వాతార్. వరిఙ్ 
ఉండెఙ్ బోజనం ఇనికబా సిలిఙ్ యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ కూకాండె
వెహాన్ , నఙి యా లోకుర్ నావెట వాజి మూండి రోసుక్ ఆతె. వరిఙ్ 
తిండెఙ్ ఇనికబా సిలెల్ద్ . అందెఙె విరి వందిఙ్ నా పాణం నోజిన.
3విరిఙ్ నాను బోజనం సిఏండ ఇలాక్ఙ్ పోకిఙ కణుకు తర్ వ్ జి సరుద్
అరాన్ర్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ వరిలొఇ సెగొండార్ నండొ దూరమ్ దాన్ 
వాత మనార్ ”, ఇజి వెహాన్ . 4 అయవలె వనిన్ సిసూర్ వెహార్ ,
బిడిఃమ్ బూమిదు విరిఙ్ విజేరిఙ్ బోజనం సీదెఙ్ ఎమేణిఙ్ తతెఙ్ ?
5మీబాన్ ఎసోడు రొటెఙ్ మనెన్? ఇజి యేసు సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్.
మా బాన్ ఏడు మనెన్ ఇజి సిసూర్ వెహార్ . 6 అయవలె యేసు
లోకాఙ్ బూమిదు బసుత్ ఇజి వెహాన్ . ఆ ఏడు రొటెట్ఙ్ అసి దేవుణుదిఙ్ 
వందనమ్ కు కితాండె. వనాక్ఙ్ రుకిస్ లోకాఙ్ సీబాజి సీదెఙ్ సిసూరిఙ్ 
సితాత్ న్. వారు లోకాఙ్ సీబాజి సితాత్ ర్ . 7 వరిబాన్ సెగం ఇజి
మొయెఙ్ బా మహె. యేసు వనాక్ఙ్ బా వందనమ్ కు వెహిస్ సీబాజి
సీదు ఇజి సిసూరిఙ్ సితాత్ న్. 8 లోకుర్ విజెరె పొట పంజు తిహర్.
వెనుక సిసూర్ మిగిల్తి రొటెట్ ముకెక్ఙ్ ఏడుః గపెఙ్ కెహర్. 9-10 డగు
నాలిగ్ వెయిఙ్ లోకుర్ అబెబ్ మహార్ . లోకాఙ్ విజేరిఙ్ పోకిస్ యేసు
సిసూర్ వెటఉండి డోణి ఎకాండె దలమ్నుత ఇనిపాంతంసొహాన్ .

11 సెగొండార్ పరిసయ్ రు వాతారె యేసువెట తరిక్సెత్ఙ్ 
మొదొల్ సాత్ ర్. దేవుణునె వనిన్ఙ్ పోకాన్ ఇనిదనిన్ఙ్ రుజుప్ లెకెండ్ 
ఆగసమ్ దాన్ ఉండి బమామ్తి పణికిజి మఙి తోరిస్ అ ఇజి వెహార్ .
12 యేసు మనుస్దు గొపప్ బాదఆజి ఉసుర్ కొటాండె యా లోకుర్ 
ఎందనిఙ్ బమమ్ ఆని పణి తోరిస్ అ ఇజి వెహిస్నార్. యా లోకాఙ్ 
గురులెకెండ్ ఇని బమమ్మాని పణిబా దేవుణు తోరిస్ ఏన్ నిజమెఇజి
వెహాన్ . 13నసిత్వలెయేసువరిఙ్ డిఃసాత్ ండెడోణిఎకిస్ సమ్ దరండాటిస్
అతాహపడఃక సొహాన్ .
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యేసు పరిసయ్ రువందిఙ్ హేరోదువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 
14అహిఙ సిసూర్ రొటెట్ఙ్ తతెత్ఙ్ పోసాత్ ర్. వరిబాన్ డోణిదు ఉండె

రొటెమహాద్ . 15యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ . పరిసయురుదిపులాఙ్ కిని
దూరు* వందిఙ్, మరి హేరోదురాజుది పులాఙ్ దూరు వందిఙ్ మీరు
జాగరమండు.

16 మాటు రొటెట్ఙ్ తెఇతిఙ్ యేసు ఈహ వెహిస్నాన్, ఇజి వారు
ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వరిగ్తార్. 17వారు వెహ్ సినికయేసు నెసి ఎందానిఙ్ 
మీరు రొటెట్ఙ్ సిలిల్తివందిఙ్ వరిగ్జినిదెర్ ? ఏలుబా అరద్ం కిజి నెసెత్ఙ్ 
అట్ ఇదెరా? మీమనుస్ గటిట్ ఆతమనాదా? 18మిఙి కణుకు మంజిబ
తొఇదెరా? గిబిఙ్ మంజిబా వెన్ ఇదెరా? ఇనికబా ఒడ్ఃబిఇదెరా?
19 అయ్ దు రొటెట్ఙ్ ముకెక్ఙ్ కిజి అయ్ దు వెయిఙ్ లోకాఙ్ సీబాతి
సితిత్ఙ్ మిగిల్తికెక్ఙ్ ఎసొడుః గంపెఙ్ మీరు కెహిదెర్ ? ఇజి యేసు
సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. అందెఙెసిసూర్ పనెన్ండ్ గంపెఙ్ కెహప్ ఇహార్ .
20యేసు మరి వెన్ బాతాన్, ఏడు రొటెట్ ముకెక్ఙ్ కిజి నాలిగ్ వెయిఙ్ 
లోకాఙ్ సితివెనుకమిగిల్తికెఙ్ ఎసోడు గంపెఙ్ కెహిదెర్ ? ఏడు గంపెఙ్ 
ఇజి వారు వెహార్ . 21యేసు సిసూరిఙ్ వెహాన్ ,మీరు ఏలుబా నాను
కితి బమామ్తి పణిఙ వందిఙ్ అరద్ం కిదెఙ్ నెస్ ఇదెరా?

యేసు బేత్ సెయద్ పటన్మ్ దు ఒరెన్ గుడిడ్వనిన్ఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
22యేసుని, వనిన్ సిసూర్ బేత్ సెయద్ ఇనినాటొవాతార్. అయవలె

సెగొండార్ ఒరెన్ గుడిఃవనిన్ఙ్ యేసుబాన్ తతాత్ ర్. యేసు,నీనువినిన్ఙ్ 
ముట్ అ”, ఇజివాండు నెగెండ్ ఆనివందిఙ్ బతిమాలితార్.

23యేసు అయ గుడిఃవనిన్ఙ్ కీదు అసాత్ ండె నారు డాటిసి ఒతాత్ న్.
అయ గుడివనిన్ కణుకాఙ్ పూసి డెఃసెక్ఙాణ్ ముటిస్ “నిఙి ఇనికబా
తోర్ జినాదా”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 24వాండు కణుకు పెర్ జి, సెడిఃబా
తోరిజ్నాద్, గాని లోకు మరెక్ నడిఃజిని వజ తోర్ జినాద్ ఇజి వెహాన్ .
25మరి ఒరుస్ యేసు వనిన్ కణుకెఙ ముటాత్ న్. నసిత్వలె వనిన్ కణుకు

* 8:15 8:15హేరోదురాజు కితి తపప్ పణిఙ్ ని పరిసయ్ రు నెసిప్సిత్ తపప్ బోదెఙ్ పులాఙ్ 
దూరు పులాఙ్ కినిలెకెండ్ లోకాఙ్ సెఇక కిజినాద్ ఇజియేసు వెహస్నాన్.
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నెగెండ్ ఆతిఙ్ విజు నెగెండ్ సుడ్ఃతాన్. 26యేసు వనిన్ఙ్ బేత్ సెయద్
మర్ జిసొనామ్ ఇజి వెహిస్ వనిన్ ఇండొపోకాన్.

యేసు ఎయెన్ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
27యేసుని, వనిన్ సిసూర్ పిలిపుది ఆతి కయ్ సరయ పటన్మ్ దిఙ్ 

డగుమనిన్నాహక్ఙ్ పయ్ నం కిజిమహార్ .సొనిస్మహిఙ్ సరుద్ యేసు
వరిఙ్ వెన్ బాతాన్,నాను ఎయెన్ ? ఇజిలోకుర్ వరిగ్జినార్ ?

28 దనిన్ఙ్ సిసూర్, సెగొండార్ నీను బాపిత్సం సీని యోహను
ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను పూర్ బమ్ దాన్ మహి ఏలియ పవక
ఇజినార్ . మరి సెగొండార్ నీను పూర్ బమ్ దుమహి పవకలొఇ ఒరెన్ 
ఇజి వెహ్ సినార్, ఇహార్ .

29 ఆహిఙ మీరు నఙి ఎయెన్ ఇజి వెహ్ సినిదెర్ ? ఇజి యేసు
సిసూరిఙ్ వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె పేతురు, నీను కీసుత్ ఇహిఙ దేవుణు
ఏరాప్టు కితిపోకాన్ ”, ఇజి వెహాన్ . 30యాక ఎయెర్ వెటబా వెహమ్ట్ 
ఇజి కసితంవరిఙ్ ఆడ సితాత్ న్ .
యేసు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

31యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసెత్ఙ్ మొదొల్ సాత్ న్ , లోకుమరిసి ఆతి నాను
నండొ మాలెఙ్ ఓరిసెత్ఙ్ వలె. యూద పెదెద్ల్ ఙ, పెరి పుజెరిఙు,
యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసిన్కార్ నఙి నెకన్పొకాన్ర్ లోకుర్ నఙి
సపాన్ర్ లె. సాజిమూండి దినమ్ కాఙ్ దేవుణు నఙి మర్ జి నికాన్న్ లె.
32 యేసు యాకెఙ్ విజు డాఃప్ ఎండ వెహిఙ్ పేతురు యేసుఙ్ 
ఉండిపడఃకాదు ఒసి, పబువ నిఙి యలెకెండ్ జరిగ్దెఙ్ ఆఏద్ ఇజి
గటిఙ వెహెఙ్ మొదిల్ సాత్ న్ .

33 యేసు సిసూర్ దరోట్ మర్ జి సుడ్ఃజి కోపమ్ దాన్ పేతురుఙ్ 
వెహాన్ . “ఓ సయనా నాబాణిఙ్ డిఃసి సొన్ అ. నీ మనుస్దు మనిన్
ఆలోసనమ్ కు దేవుణుబాణిఙ్ వాతికెఙ్ ఆఉ. లోకుబాణిఙ్ వాతికదె
నీను ఆలోసనం కిజిని”.

34 నసిత్వలె యేసు లోకాఙ్ విజేరిఙ్, సిసూర్ ఙ వనిన్బాన్ కూకిస్
ఈహ వెహాన్ . ఎయెన్ బా నావెట వాదెఙ్ ఇహిఙ వాండు వనిన్
సొంత ఇసట్మ్ కు నఙి నమిమ్తివందిఙ్ వనిన్ఙ్ వాని ఇని మాలెఙ్ బా
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ఓరిసెత్ఙ్ తయారాజి నావెట వాదెఙ్†. 35 ఎయెరుబా వనిన్ పాణదిఙ్ 
కాపాడ్ దెఙ్ సుడ్ తిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని
బతుక్ దొహ్క్ ఏద్ . గాని ఎయెన్ బా నా వందిఙ్, సువార వందిఙ్ 
వనిన్ పాణం సితిఙ వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్క్ నాద్ . 36 ఒరెన్ వాండు కొరితివజ యా లోకమ్ ది ఆసిత్సుకం
విజు దొహెక్ఆజి వనిన్ఙ్ ఎలాకాలం దేవుణువెట బతిక్ని బతుక్
దొహ్ క్ ఏండామహిఙ, ఇనిలాబం ఇనిలాబంబాసిలెల్ద్ . 37ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ ఎలాకాలం బతిక్ని పాణమ్ దిఙ్ బదులు ఇనికబా సీదెఙ్ 
లోకఅట్ ఏన్ . 38యా తరమ్ దికార్ నండొ సెఇకార్ దేవుణువందిఙ్ 
మనుస్ సిలెల్ండ మనిన్కార్ . నా బుబబ్ ఆతి దేవుణుజాయ్ దాన్ 
దేవుణు దూతెఙ వెట వానివలె, నా వందిఙ్ నామాటెఙవందిఙ్ సిగు
ఆనివరివందిఙ్ లోకుమారిసియాతినానుబా సిగు ఆన”.

9
1 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “నాను నిజం వెహిస్న. ఇబెబ్

నిహిమహి వరిలొఇ సెగొండార్ దేవుణు గొపప్సతుత్ దాన్ వనిన్ లోకురిఙ్ 
ఏలుబడిః కిజినిక సూణిదాకసాఏర్”.
యేసుపబుఙ్ మూరిమారిసినాద్ .

2ఆరు రోసుక్సొహివెనుక యేసు పేతురు, యాకోబు, యోహనుఙ్ 
వనిన్వెట ఉండి పెరి గొరొత్ కూక ఒతాత్ న్. ఆ నాల్ ఎర్ తపప్ అబెబ్
మరి ఎయెర్ బా సిలెల్ర్ . అబెబ్ వరిఎదు వనిన్మూరి మారితాద్ .
3యేసు పొర్ పాతి మహి సొకక్ జిగిజిగి మెరిసిని తెలాల్ నిజాయ్ వజ
ఆతాద్. యా లోకమ్ దు నసొ తెలాల్ ఙ్ నొర్ బానికార్ ఎయెర్ సిలెల్ర్ .
4 మోసెని, ఏలియ వరిఙ్  తోరె ఆతార్ . వారు యేసువెట వరిగ్జి
మహార్ . 5-6 అకక్ సుడ్ఃజి సిసూర్ తియెలాతార్. అందెఙె పేతురు
ఇనిక వెహెఙొ నెస్ ఏండ, “పబు, మాటు ఇబెబ్ మహిఙనెగెద్. అందెఙె
మూండి గుడుఃసెఙ్ తొహిన్ట్. నిఙి ఉండి, మోసెఙ్ ఉండి, ఎలియెఙ్ 
ఉండి” ఇహాన్ . 7 అయవలె ఉండి మొసొప్ వరిఙ్ పిడ్ఃగితాద్ .
† 8:34 8:34
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అయవలెఅయమొసొప్ లొఇహాన్, “వీండునాఇసట్మాతినామరిన్.
వినిన్మాటవెండు”,ఇజిఉండి కంటంవాతాద్ . 8వెటనెవారు సురుల
సుడ్ఃతిఙ్ వరివెటయేసు తపప్ ఎయెర్ బాతొర్ ఏతార్ .

9వారు గొరొన్ డిఃగ్ జివాజి మహివలె, “లోకుమరిసియాతి నాను
సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జినిఙినిదాకమీరు సుడ్ఃతికమహిక ఎయెఙ్ బా
వెహమ్ట్”, ఇజి యేసు వరిఙ్ కసితం వెహాన్ . 10 యేసు వెహివజ
వారు ఎయెఙ్ వెహ్ ఏండవరిమనుస్దు ఇడ్ఃజి వరిలొఇవారెవరిగ్తార్,
“సాజి నిఙ్ నిక ఇహిఙ అరద్ం ఇనిక?”. 11 నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ 
వెన్ బాతార్, “ఏలియ ముఙాల్ వాదెఙ్ వెలె ఇజి యూదురి రూలు
నెస్ పిసిన్కార్ ఎందానిఙ్  వెహిస్నార్ ? 12 యేసు ఎలియ ముఙాల్ 
వానాన్ ఇజి వెహిక నిజమె. వాండు వాజి విజు కొతత్ఙ్ కినానెల్*.
గాని లోకుమరిసియాతికాన్ నండొ కసట్మ్ కు ఓరిసి మాలెఙ్ ఆజి
లోకువనిన్ఙ్ నెకిస్పొకాన్రెల్ ఇజి రాసిత్ దనిఙ్ అరద్ం మిఙి తెలినాదా?
13 గాని నాను మిఙి వెహిస్న, ఏలియ వాతాన్. వనిన్ వందిఙ్ రాసిత్
లెకెండ్ వరిఙ్ ఇసట్ం ఆతి వజవారు వనిన్ఙ్ కితార్. ఇజి వెహాన్ .
దెయంఅసిత్కొడొఃదిఙ్ యేసు నెగెండ్ కిజినాన్ 

14 యేసుని, సిసూర్, మహి సిసూర్ మహిబాన్ వాతిఙ్ సిసూర్ 
సురుల నండొ లోకుర్ కూడ్ తి మహిక సుడుఃతార్. యూదురి
రూలు నెస్ పిస్ నికార్ సిసూర్ వెట వాదిసి మహార్ . 15 అబెబ్ మహి
లోకుర్ విజెరెయేసుఙ్ సుడ్ఃతారె నండొ బమమ్ ఆజి వెటనె వనిన్బాన్ 
ఉహ్ కిస్వాజి వనిన్ఙ్ మాడిఃసాత్ ర్.

16 నసిత్వలె యేసు, “మీరు ఇనిదనిన్ఙ్ సిసూర్ వెట వాదిసి
మహిదెర్ ? ఇజి వెన్ బాతాన్.

17 ఆ జనమ్ లొఇ ఒరెన్ ఈహ వెహాన్ , “మేసట్ర్ , నా మరిసిఙ్ నీ
డగు తతత్ . వనిన్ఙ్ ఉండి దెయం అసాత్ దె వనిన్ఙ్ వరిగ్ఏండ కితాద్.
18 ఆ దెయం నా మరిన్ అసిన్ వేడఃదు అబెబ్నె వనిన్ఙ్ అర్ పిస్నాద్.
నసిత్వలెవాండు వెయుదాన్ పెంపులు కకిస్ పలుక్ కొహ్ సినాన్. వాండు

* 9:12 9:12 పడాయ్ పమాణమ్ దు మనిన్ మలాకి పవక రాసి పుసత్కమ్ దు
రాసిత్మనిన్లెకెండ్ ఇహఙ ఏలియముఙాలవాదెఙ్ ఇజియూదురి నమిమ్జినార్ . మలాకి 3:1;
4:5-6.
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డుడుడ్ వజ డఙ్ న ఆజినాన్. ఆ దెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పు ఇజి నీ సిసూర్ 
వెటనాను వెహగానిసిసూర్ అట్ ఎతార్. 19యేసు వెహాన్ , “నమకం
సిలిల్ యా తరమ్ దికిదెరా, నాను ఎసొస్కాలం మీవెటమంజిన? మీరు
కిజినికెఙ్ ఎసొత్ ఓరిసెత్ఙ్ ? వనిన్ఙ్ నా డగు తగ్ అ”. 20 నసిత్వలె వారు
ఆ కొడొఃదిఙ్ యేసుడగు తతాత్ ర్. ఆ దెయం యేసుఙ్ సుడ్ఃతిఙ్ సరి
వనిన్ఒడొఃల్ విజు వణకిసి బూమిద్ అర్ పాత్ ద్. అర్ పాత్ దె వాండు
నుడ్ఃబాజిపొఙు కకాన్.

21 నసిత్వలె యేసు, “వినిన్ఙ్ దెయం అసి ఎసొస్ కాలం ఆతాద్ ?”,
ఇజి అపొసిఙ్ వెన్ బాతాన్. “ఇజి వెలెహనె”, ఇజి అపొప్సి వెహాన్ .
22 “ఆ దెయం కొడొఃదిఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి నండొసుటుక్ సిసూద్, సిలిల్ఙ
ఏరుదు అర్ పిస్ మహాద్ . నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిన్ ఇహిఙ మా
ముసుక్ కనికారం ఆజి మఙి సాయం కిఅ”, ఇజి అపొప్సి యేసుఙ్ 
వెహాన్  . 23యేసు వెహాన్ , “నీను ఇనికబా కిదెఙ్ అటిత్ఙ ఇజి మీరు
నఙి వెహిన్దెరా? ఎయెన్ బా దేవుణు ముసుక్ నమకం ఇడిత్ఙ వనిన్ఙ్ 
దేవుణు ఇనికబా కిదెఙ్ అటాన్న్”. 24 వెటనె ఆ ఇజి వనిన్ అపొప్సి,
“నాను నమిజిన. అనుమానం సిలెల్ండ నమినివజ నాను నిఙి
నమిమ్దెఙ్ సాయం కిఅ”, ఇజి డటం వెహాన్ . 25 అబెబ్ లోకుకూడ్ఃజి
ఉహ్ కిస్ వానిక యేసు సుడ్ఃజి ఆ దెయమ్ దిఙ్ “ఓ గులల్బొయ్ ర
దెయం, యా కొడొఃదిఙ్ డిఃసి వెలిల్ సొన్ అ ఇజి నాను ఆడ సీజిన.
ఎసెఙ్ బా మర్ జి వనిన్ లొఇ రమ”, ఇజి డటిసి వెహాన్ . 26 నసిత్వలె
ఆ దెయం గగొలాజి వనిన్ఙ్ గొపప్ వణకిసి డిఃసత్ సొహాద్. ఆ కొడొఃదిఙ్ 
సుడ్ఃతిఙ సాతివనిన్వజ మహాన్ . అకక్ సుడ్ఃజి నండొండార్ “యా
కొడొః సాత సొహాన్ ” ఇహార్ . 27 గాని యేసు వనిన్ కీదు అసి నికిఙ్ 
వాండు నిహాన్.

28 యేసు ఉండి ఇండొ సొహివెనుక, యేసు అఙ మహిఙ్ 
వనిన్సిసూర్, “మాపుఎందానిఙ్ ఆదెయమ్ దిఙ్ ఉల్ పెత్ఙ్ అట్ ఏతాప్ ?
ఇజి వెన్ బాతార్. 29అందెఙెయేసు, “యారకం దెయమ్ కు పారద్నం
వెలెనెగానిమరి ఇనిదనివెలెబాసొన్ ఉ”, ఇజి వెహాన్ .
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యేసు వనిన్సావువందిఙ్ మరివెహిస్నాన్ 
30 వారు అబెణిఙ్ సొనిస్ గలీలయదాన్ సొనిస్ మహార్ . వారు

ఎంబె మంజినారొ ఇజి ఎయెఙ్ బా తెలిదెఙ్ యేసుఙ్ ఇసట్ం సిలెల్తాద్.
31 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ, యేసు వనిన్ సిసూర్ ఙ నెస్ పిసి మహాన్ . ఇనిక
ఇహిఙ, “లోకుమరిసియాతి నఙి లోకాఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙి
సపాన్ర్ . మూండి రోసాక్ఙ్ నాను బతిక్జి నిఙ్ నాలె. 32గాని యేసు
వెహిమాట సిసూర్ అరద్ం కిఏతార్. ఆ మాటెఙ వందిఙ్ వనిన్ఙ్ 
వెన్ బాదెఙ్ వారు తియెలాతార్.
విజేరిఙ్ ముసుక్ పెరికాన్ ఎయెన్ ?

33వారు కపెరన్హము ఇనిపటన్మ్ దువాతార్. వారు ఇండొవాతిఙ్ 
యేసుమీరు సరుద్ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ ఇనిదని వందిఙ్ వాదిసిమహిదెర్ .
ఇజి వెన్ బాతాన్. 34గానివారు ఇనిక వరిగ్ఏండ అలెతార్. ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ వానివలె సరుద్ ‘మాలొఇఎయెన్ పెరికాన్ ’ ఇజి ఒరెన్ వనిన్వెట
మరిఒరెన్ వాదిసి మహార్ . 35 నసిత్వలె యేసు బసాత్ ండె పనెన్ండు
మణిసిర్ సిసూరిఙ్ కూకిస్ ఈహ వెహాన్ , ఎయెన్ మహి వరిముసుక్
పెరికాన్ ఆనాండొ,వాండువిజెరిఇంకఅగిజిమండెఙ్. వాండువిజేరిఙ్ 
సేవ కిదెఙ్. 36-37వెనుకయేసు ఒరెన్ ఇజి కొడొఃదిఙ్ తసి వరినడిఃమి
నిల్ పాత్ న్. మరి ఆ కొడొఃదిఙ్ ఎతాండె ఈహ వెహాన్ , “ఒరెన్ ఇజి
కొడొఃదిఙ్ ఎయేర్ నాపేరు అసి వరిఇండొ డగు కినారొవారు నఙి డగు
కినార్. ఎయెర్ నఙి డగుకినారొ నఙి ఆఎండ నఙి పోకివనిన్ఙ్ డగు
కినార్.
మాముసుక్ పగసిలిల్కాన్ మాపడఃకాదుమనిన్కాండె

38యోహాను వెహాన్ , “మేసట్ర్ , ఒరెన్ నీ పేరు అసి దెయమ్ కాఙ్ 
ఉల్ పిత్కమాప్ సుడ్ఃతాప్. వాండుమాలొఇమనికాన్ ఆఏన్. అందెఙె
మాపు వనిన్ఙ్ అడుడ్ కితాత్ ప్. 39 యేసు వెహాన్ , “వనిన్ఙ్ మీరు
అడుడ్ కిమాట్. నా పేరు అసి యేలు బమామ్తి పణికినికాన్ వెటనె నా
వందిఙ్ సెఇక వెహ్ ఏన్. 40మాముసుక్ పగ సిలిల్కాన్ మాపడఃకాదు
మనికాండె. 41నాను నిజం వెహిస్న, ఎయెర్ బామీరు కీసుత్ వారుఇజి
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వెహిస్, నా పేరు అసి గినాడు ఏరుఉండెఙ్ మిఙి సితిఙ దేవుణు
వరిఙ్ నిజం ఇనాయం సీనాన్.
తపప్కిబిసినివనిన్ఙ్ నండొసికిస్వానాద్ 

42 నాముసుక్ నమమ్కం ఇడిత్ యా ఇజిరి కొడొఃననిన్ వరిలొఇ
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఎయెర్ బా తపప్కిదెఙ్ , సరి తోరిసిత్ఙ వాండు మెడఃదు
పెరి జతపణుకు తొహె ఆజి సమ్ దరమ్ దు అడ్ఃగి ముడిఃగి సొనొక
వనిన్ఙ్ నెగెద్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ తపప్కిబిసిన్వనిన్ఙ్ ఒదెద్ సికిస్ వాన్ ద్ .
43 నీ కియు నిఙి తపప్ కిబిసిత్ఙ దనిఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. 44 రుండి
కికు మంజి ఎలాకాలం సిసు మంజినిబాన్ సొన్ ఏండ ఉండె కియు
మంజిఎలాకాలంబతిక్దెఙ్ దేవుణుబాన్ సొనికనెగెద్. 45-46నీకాలు
తపప్కిబిసిత్ఙ దనిన్ఙ్ కతిస్ విసీర్ అ. రుండి కాలుక్ మంజి ఎలాకాలం
సిసు మంజినిబాన్ దేవుణు నిఙి అర్ ప్ ఏండ, సొట వాండు ఆజి ఎలల్
కాలం బతిక్దెఙ్ దేవుణుబాన్ సొనిక నెగెద్. 47నీ కణుక తపప్కిబిసిత్ఙ
దనిన్ఙ్ లాగిజ్ విసీర్ అ. రుండి కణుకు మంజి దేవుణు నిఙి నరకమ్ దు
అర్ పెఎండఉండెకణకమంజిదేవుణుఏలుబడిఃదుమంజినికనెగెద్.
48బానెవరి పిడుఃకు†సాఉ. సిసు నమ్ ఏద్”. 49సోరుదాన్ ఇడిన్వజ
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్ని వనిన్ఙ్ సిసు నని కసట్ందాన్ ఇడాన్న్. 50సోరు,
నెగిగ్కాదె గాని దనిన్ఙ్ మని రుసి సొహిఙ ఎలాగ మరి దనిన్ఙ్ రుసి
తపిసెత్ఙ్ ఆనాద్ ? మీరుబా సొరు రుసి సీనివజ ఒరెన్ వెట ఒరెన్ 
సమనం కలిగ్జిమండెఙ్”.

10
ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ నాయమ్ నాఇజియేసు నెస్ పిసినాన్ 

1యేసు,వాండు మహిబాణిఙ్ డిఃసియూదయపాంతమ్ దు వాజి
యొరాద్ న్ గడడ్ డాటాత్ న్. మరివనిన్బాన్ నండొలోకుర్ వాతార్. ఎసెఙ్ బా
నెస్ పిసినిలెకెండ్ యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసాత్ న్. 2 సెగొండార్ పరిసయ్ రు
యేసుడగువాజివనిన్మాటెఙతపుఅసెత్ఙ్ సుడ్ఃతార్. వారుయేసుఙ్ 

† 9:48 9:48 సబిజ్సొనిదనిన్ఙ్ లొఇమనిన్ పిడుఃకుఙ్ 
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వెన్ బాతార్, మోసె సితి రూలువజ ఒరెన్ వనిన్ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ తగితి
రూలుమనాదా? 3అందెఙె యేసు, మోసె ఇని రూలు మిఙి సితాన్ ?
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతాన్. 4 ఒరెన్ వనిన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఇహిఙ ఉండి
ఆకుక్ రాసిసీజి దనిన్ఙ్ డిఃసెత్ఙ్ ఆనాద్ . ఇజి మోసె సితి రూలుదు
మనాద్,వారు వెహార్ .

5యేసు వెహాన్ , మీమనుస్ఙ్ నసొస్ గర ఆతిఙ్ నెయా ఆడ రాసి
సితాన్. 6 గాని దేవుణు లోకాఙ్ పుటిసిత్వలె మొగకొడొః అయ్ లి
కొడొఃలెకెండ్ వరిఙ్ పుటిసాత్ న్. 7అందెఙె మొగవాండు వనిన్ అయ్ సి
అపొసిఙ్ డిఃసి వనిన్ ఆలిస్వెట కూడ్ఃజి మంజినాన్. 8 రిఎర్ 
ఉండి ఒడొఃల్ వజ ఆజిమంజినార్. అందెఙె మరి ఎసెఙ్ బా వారు
రిఎర్ ఆఎండ ఉండె లోకునె. 9 అందెఙె దేవుణు జతత్కూడిఃపిత్వరిఙ్ 
లోకు అఙ కినిక ఆఏద్ . 10 వారు ఇండొ మహివలె సిసూర్ యా
సఙతి వందిఙ్ యేసుఙ్ మరి వెన్ బాతార్. 11 యేసు వెహాన్ ,
“ఒరెన్ ఆలిస్ఙ్ డిఃసి మరిఉండి దనిఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ వాండు రంకు
బూలాజినాన్ . 12 అయ లెకెండ్ అయ్ లికొడొః మాసిఙ్ డిఃసి మరి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడెడ్ఆతిఙ అది రంకుబూలాజినాద్”.

యేసు ఇజిరి కొడొఃరిఙ్ దీవిసినాన్ 
13లోకుర్, వరిఇజిరి కొడొఃరిఙ్” వరిముసుక్ వనిన్ కికుక్ ఇడెత్దెఙ్ 

ఇజియేసుబాన్ తతాత్ ర్. అకక్సుడ్ఃతారెసిసూర్ వరిఙ్ జటిట్ఙ్ ఆతార్.
14గానియేసుఅకక్ సుడ్ఃతాండెసిసూర్ ముసుక్ కోపంఆతాన్. “యా
ఇజిరికొడొఃరిఙ్ నాడగు రపిర్. వరిఙ్అడుడ్ కిమాట్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ
యాలెకెండ్ మనిన్కారె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినార్ . 15 నాను
వెహిక నిజమె. ఇజిరి కొడొఃర్ నమకం ఇడిన్వజ దేవుణుముసుక్
నమకం ఇడిత్కారె దేవుణు ఏలుబడిఃదు మంజినార్. సిలిల్కార్ 
సొన్ ఏర్”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 16 నసిత్వలె యేసు అయ ఇజిరి
కొడొఃరిఙ్ ఎతిస్, వరిముసుక్ కికుక్ ఇడిజ్ఙ్ పొమ్ జి దీవిసాత్ న్.

ఆసిత్ మనికాన్ యేసుడగువాజినాన్ 
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17 యేసు అబెబ్ణాన్ సొండెఙ్ సొతిత్ఙ్ ఒరెన్  ఉహ్ కిస్ వాజి
వనిన్ ముఙాల్ ముణుకుఙ్ ఊర్ జి మాడిఃసాత్ న్, “ఓ నెగిగ్ బోదకినికి,
దేవుణువెట ఎలాకాలం మంజిని బతుక్దు మండెఙ్ ఇహిఙ నాను
ఇనిక కిదెఙ్”, ఇజి యేసుఙ్ వెన్ బాతాన్. 18 “నీను ఎందానిఙ్ 
నఙి నెగిగ్కి ఇజి వెహ్ సిని? దేవుణు ఒరెండె నెగిగ్కాన్ . మరి
ఎయెన్ బా నెగిగ్కాన్ ఆఏన్. 19 దేవుణు వెహి రూలువిజు నిఙి
తెలినాద్. లోకాఙ్ సపెత్ఙ్ ఆఏద్ , రంకు బూలాదెఙ్ ఆఏద్ , డొఙ
కిమా,అబదద్మ్ దిఙ్ సాసయ్ వెహమ్, ఎయెఙ్ బా మోసెం కినిక ఆఎద్ ,
యాయ బుబబ్రిఙ్ గవ్ రమ్ దాన్ నెగెగ్ండ్ సుడిఃదెఙ్ ”, ఇజి యేసు
వనిన్ఙ్ వెహాన్ . 20 వెహెఙ్ “బోదకినికి, ఇజిరి వెలెహన్ అసి యా
విజువనకాఙ్ లొఙిజినెనానుమంజిన”,ఇజివాండువెహాన్ . 21యేసు
వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి వనిన్ఙ్ పేమిసాత్ న్. “నీను ఉండి కిదెఙ్ మనాద్. అకక్
ఇనిక ఇహిఙ నీను సొనిస్ నిఙి కలిగ్తిమనిక విజుపొరిస్ అయడబుబ్ఙ్ 
బీదాతివరిఙ్ సిఅ. అయవలె పరలోకమ్ దు నిఙి ఆసిత్ దొహ్ కాన్ద్.
వెనుక వాజి నా సిసూ ఆఅ”, ఇజి యేసు వెహాన్ . 22 యామాట
వెహాండె వాండు మొకొం ఊతాండె మనుస్దు దుకమాజి సొహాన్ .
ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వాండు నండొ ఆసిత్ మనిన్కాన్  . 23 నసిత్వలె యేసు
సురులసుడ్ఃజిసిసూర్ ఙ  వెహాన్. “ఆసిత్ మనిన్కాన్ దేవుణుఏలుబడిః
అడిగిమండెఙ్ ఎసొస్నొ కసట్ం.

24యేసు వెహిమాటెఙ్ సిసూర్ వెహరె బమమ్ ఆతార్. యేసుమరి
వెహాన్ , “కొడొఃరాండెదేవుణుఏలుబడిఃఅడిగిమండెఙ్ ఎసొస్నొకసట్ం.
25 ఆసిత్మనిన్కాన్ దేవుణుకిని ఏలుబడిఃదిఙ్ లోఙిజి మండెఙ్ ఇహిఙ
కసట్ం. ఉండి ఒంటె బొబానం బొరొదాన్ డుఃగ్ నిక దనిన్ఙ్ ఇంక
సులునె”.

26యాక వెంజి సిసూర్ మరి ఒదెద్ బమమ్ ఆతార్. అహిఙ దేవుణు
రకిస్సిత్లెకెండ్ ఎయెన్ మండెఙ్ అటాన్న్ ? ఇజి వారు ఒరెన్ వెట మరి
ఒరెన్ వెహాన్ . 27 నసిత్వలె యేసు వరిఙ్ సుడ్ఃజి, అయా లోకాఙ్ 
అట్ ఇకాదె గాని దేవుణు విజు కిదెఙ్ టాన్న్ ”, ఇజి వెహాన్ . 28నసిత్వలె
పేతురు,మాపువిజుడిఃసాత్ పె నీవెటవాతాప్ ఇజియేసుఙ్ వెహాన్ .
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29-30 యేసు మరి వెహాన్ , నాను వెహిన్క ఇనిక ఇహిఙ, నా
వందిఙ్, సువార వెహిన్ వందిఙ్, ఇలుజొలుల్ నా దాదతంబేరిఙు,
తఙిబీబికాఙ్, కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిరిఙ్, బూమిఙ్ డిఃసిత్వనిన్ఙ్ 
యాలోకమ్ దునె వంద వందుఙ్ ఇలుక్, దాదతంబేరిఙ్, బీబితఙికు,
కొడొఃరిఙ్, అయ్ సిఅపొసిర్, బూమి, కలిగ్నాద్. అకాక్దె ఆఏండ
దేవుణుదిఙ్ నమిమ్తివరిఙ్ యా లోకమ్ దు కసట్మ్ కుబా వానె. గాని
దేవుణురాజువజవానివలెవాండుఎలాకాలందేవుణువెటబతిక్నాన్.
31 అయలెకెండ్ నె కడెఃవెర్ దికార్ ఇజి ఒడిఃబినికార్ మొదొహికార్ 
ఆనార్ .ముందహికార్ ఇజి ఒడ్ఃబినికార్ కడెఃవెరిదికార్ ఆనార్ .
యేసుమరిఉండి సుటు వనిన్సావువందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

32యేసుని, సిసూర్ యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ మహార్ . లోకుర్ బా
వరివెట సొనిస్ మహార్ . యేసు వరి ముఙాల్ నడిఃతాన్. యేసు
యెరూసలేమ్ దు సొనిస్ని వందిఙ్ సిసూర్ బమమ్ఆతార్. లోకుర్ 
తియెలాతార్. యేసు పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ వనిన్డగు కూకిస్,
వనిన్ఙ్ జరిగ్నిక వరిఙ్ వెహాన్ . 33 “ఇదిలో మాటు యెరూసలేమ్ దు
సొనిస్నాట్. లోకుమరిసియాతి నాను పెరి పుజెరిఙ, యూదురి
రూలువెహిన్ వరిఙ్ ఒపజెపాన్ర్ లె. వారు నఙి సావుదిఙ్ సికస్ సీజి
యూదురు ఆఇవరిఙ్ నఙి ఒపజెపాన్ర్ లె. 34వారు నఙి వెకిసి, నా
ముసుక్ పూసి, కొరడ్దాన్  డెఃయ్ జి సపాన్ర్ లె. మూండి రోసాక్ణిఙ్ 
మర్ జి నిఙ్ నాలె”, ఇజి వెహాన్ .

యాకోబునియోహానుయేసువెటఉండిమాటవెహ్ సినార్ 
35 నసిత్వలె జెబెదయ మరిసిరాతి యాకోబు యోహాను ఇనికార్ 

యేసుడగు వాతారె, “ఓబోదకినికి,మాపుఇనికబాలొసిత్ఙ అకక్ మఙి
సీదెఙ్ వెలె”ఇహార్ . 36యేసువరిఙ్ “నానుమీవందిఙ్ ఇనిక కిదెఙ్ ?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. 37వారు, “నీను రాజువజ ఏలుబడిః కినివలె మఙి
ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీఉణెర్ పడఃకాదు ఒరెన్ వనిన్ఙ్ నీ డేబ పడఃకాదు బసె
కిఅ ఇజి కోరిజినాప్”, ఇజి వెహార్ . 38-39యేసు వరిఙ్ “మీరు ఇనిక
లొసినిదెరొమీరు నెస్ ఇదెర్. నాను ఓరిసెత్ఙ్ మనిన్ నండొబాదెఙ్ మీరు
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ఓరిసెత్ఙ్ అటిన్దెరా? నాను పొందిని బాపిత్సం పొందిదెఙ్ అటిన్దెరా?”,
ఇజి వరిఙ్ వెన్ బాతిఙ్ వారు, “మాప్ అటాన్ప్ ఇహార్ . దనిఙ్ యేసు
నాను ఓరిసిన్ నండొబాదెఙ్ మీరు ఓరిసిన్దెర్ . నాను పొందిని బాపిత్సం
మీరు పొందిదెఙ్ . 40గానినా ఉణెర్ పడఃకాద్ డేబ పడఃకాద్ ఎయెర్ 
బసెత్ఙ్ ఇజి తీరమ్నం కితిక నాను ఆఏ. దనిన్ వందిఙ్ దేవుణు తీరమ్నం
కితత్ మనాన్ . వాండు తీరమ్నం కితివరిఙ్ అకక్ సీనాన్ .

41 మహి పది మనిస్ సిసూర్ యా మాట వెహారె యాకోబుని
యోహాను ముసుక్ కోపమాతార్. 42యేసు సిసూరిఙ్ విజేరిఙ్ కూకిస్
ఈహ వెహాన్ , “యూదురు ఆఇవరిలొఇ ఏలుబడిః కిదెఙ్ అతికారం
మనిన్కార్ వరిముసుక్ అతికారం తోరిసాన్ర్ వరిలొఇ పెరికార్ వరిఙ్ 
మనిన్ అతికారమ్ దాన్ లోకురిఙ్ అణసు తిగ్ జినార్ ఇజి మిరు
నెస్ నిదెర్ . 43 మీరు వరిలెకెండ్ మండెఙ్ ఆఏద్ . గాని మీ లొఇ
ఎయెన్ బా పెరికానాదెఙ్ ఇహిఙ వాండు మిఙి పణిమణిసిర్ లెకెండ్ 
ఆదెఙ్ వలె. 44మరి ఎయెన్ బా మిఙి విజేరె ముసుక్ నెయ్ కి ఆదెఙ్ 
ఇహిఙ వాండు మిఙి విజేరిఙ్ వెటిపణిమణిసిలెకెండ్ ఆదెఙ్ వలె.
45 ఎందానిఙ్ ఇహిఙ లోకు మరిసిఆతి నానుబా లోకాఙ్ సేవ కిదెఙ్ 
వాతగానిసేవ కిబెఆదెఙ్ రెఏత. మరినండొండారిఙ్ వరిపాపమ్ కాణ్ 
విడుఃదల కిదెఙ్ నాపాణం సీదెఙ్ వాతమనన్”.

యేసు గుడిడ్ఆతి బరిమయిఙ్ నెగెండ్ కిజినాన్ 
46 యేసుని సిసూర్ యెరికొపటన్మ్ దు వాతార్. వారు నండొ

లోకుర్ వెట పటన్మ్ దాన్ సొనిస్ మహిఙ్ తిమాయి మరిసి ఆతి
బరిమయి ఇని గుడిడ్వాండు సరి పడఃకాదు లొస్ పాదెఙ్ బసత్ మహాన్ .
47 సరి దాన్ వాజినికాన్ నజరేతువాండు యేసు ఇజి వెంజి, “ఓ
యేసు, దావీదుమరిసి నా ముసుక్ కనికరం తోరిస్ అ”, ఇజి డటం
గగోల్ ఆతాన్.

48సేనలోకువనిన్ఙ్ “పలాక్ మండు ఇజి గోల కితాత్ ర్ . గానివాండు
“ఓ “దావీదుమరిసి,నాముసుక్ కనికారం తోరిస్ అ”.మరిఒదెద్ డటట్ం
డేల్ సాత్ న్ . 49యేసు నిహండె, “వనిన్ఙ్ కూక్ అ”, ఇజి వెహాన్ . వెహిఙ్ 
వారుఆ గుడిడ్వనిన్ఙ్ కూకిస్, “దయరంమన్ అ,యేసునిఙి కూకిస్నాన్,
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నిఙ్ అ”, ఇజి వెహార్ . 50 వెటనె వాండు వనిన్ నీరి సొకక్ విసీరాండె
నిఙ్ జియేసుబాన్ వాతాన్.

51యేసు వనిన్వెట, “నాను నిఙి ఇనిక కిదెఙ్ ఇజి నీను కోరిజిని?”,
ఇజి వెన్ బాతాన్. నసిత్వలె వాండు, “యేసు, నాను బేసెత్ఙ్ ఆపిద్ ”,
ఇజి వెహాన్ . 52యేసు, “నీను నాముసుక్ నమకం ఇడిత్ అందెఙె నీను
నెగెండ్ ఆతి నీను ఇండొ సొన్ అ” ఇహాన్ . వెటనె సుడుఃదెఙ్ అటాత్ న్ .
వాండుయేసువెటసొహాన్ .

11
యేసుఙ్ రాజువజమరాయ్ద సీజినార్ 

1-2 యేసుని, వనిన్సిసూర్ యెరూసలేం డగుమనిన్ బెత్ పాగె
బేతానియ ఇని నాహక్ఙ్ వాతార్. యా నాహ క్ ఒలివ గొరొన్ డగు
మనెన్. అబెబ్ వాతిఙ్ యేసు సిసూర్ రిఏరిఙ్ కూకిస్, “మీరు ఎదు
మనినాటోసొండు. అబెబ్ సొహిఙసరి తొహిమని ఉండి పెరి గాడఃదె
పిలల్ మీరు సూణిదెర్ దని ముసుక్ ఎయెర్ బా ఎసెఙ్ బా బస్ ఏతారె.
దనిఙ్ కుతిస్ నాబాన్ పేర్ జి తగాట్”. 3 “మీరు ఎందా కుతిస్నిదెర్ ఇజి
ఎయెర్ బా వెహిఙ, యాక పబుఙ్ కావాలి. మరి వెటనె దనిన్ఙ్ మర్ జి
పోకాన్న్ ఇజి వెహ ” ఇహాన్ . 4-5వారు సొనిస్ ఇలుల్ ముఙాల్ వీదిదు
తొహి మని ఉండి గాడఃదె పిలల్దిఙ్ సుడ్ తార్. వారు దనిఙ్ కుతిస్
మహిఙ్, అబెబ్ మనికార్, “ఎందానిఙ్ మీరు యా గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ 
కుతిస్నిదెర్”, ఇజి వెన్ బాతార్. 6యేసు వరిఙ్ వెహి వజనె సిసూర్ 
వెహార్ . అబెబ్ మహికార్ వరిఙ్ సరిసితాత్ ర్. 7వారు గాడ్ దె పిలల్దిఙ్ 
యేసుబాన్ తతాత్ ర్. దనిన్ముసుక్ బసెత్ఙ్ వరి పాతెఙ్ పహిఙ్ యేసు
దనిన్ముసుక్ ఎకిస్ యెరూసలేమ్ దు సొండెఙ్ సోతాన్. 8 సొహిఙ్ 
సేన లోకు వరి నీరి సొకెక్ఙ్ సరుద్ పహర్. మరి సెగొండార్ గుడెడ్దు
మని మరెకాణి కొమెమ్ఙ్ తతారె సరుద్ పహర్. ఆహె కిజి వారు
యేసుఙ్ మరాయ్ద కితాత్ ర్. 9-10ముఙాల్ సొనిస్మహికార్, వెనుకవాజి
మహికార్, “ఓసనన్! పబు సితిత్ అతికారమ్ దాన్ వాజినికాన్ పొగ్ డెః
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ఆనికాన్ *.మాఅనిగొగొఆతిదావీదురాజువజఏలుబడిః కిదెఙ్ వాని
పబు గొపప్ వాండు పరలోకమ్ దు మనిన్ దేవుణుదిఙ్ ఓసనన్!”, ఇజి
డేల్ సాత్ ర్. 11యేసుయెరూసలేమ్ దు వాజి దేవుణు గుడిఃదు సొహాన్ .
అబెబ్మహివిజుదనిఙ్ యేసుసుడ్ తాన్. గానిపొదుద్ ఆతిఙ్ పనెన్ండు
మణిసిర్ సిసూర్ వెట బేతానియనాటొసొహాన్ .
పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ 

12 మరస్ నాండిఙ్ యేసు, వనిన్ సిసూరు బేతానియదాన్ 
సొనిస్మహిఙ్ యేసుఙ్ బఙ కటాత్ ద్. 13యేసు దూరమ్ దాన్ ఉండి
బొడెమరాన్ సుడ్ఃతాన్. పటుక్ కాలం ఆఇఙ్ బా మరాతు ఆకుఙ్ 
మహె. మరాత్ పటుక్ మంజినె ఇజి డగు సొహాండె సుడ్ఃతాన్. గాని
ఆకు తప పటుక్ సిలుల్ . 14 యేసు ఆ మరాతిఙ్” నీ పటుక్ మరి
ఎసెఙ్ బాలోకుర్ తిన్ ఏండ ఆపిర్ ’ ఇజి వెహాన్ . వాండు వెహిక సిసూర్ 
విహర్.
యేసుయెరూసలేమ్ దుమనిన్ పెరిదేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ 

15 యేసుని వనిన్ సిసూర్ యెరుసలేమ్ దు వాతిఙ్, యేసు
అబెబ్మహియూదురిదేవుణుగుడిఃదుసొహాన్ . అబెబ్గుడిఃఅర్ ఙుదు
మహికొణివరిఙ్ పోరిన్వరిఙ్ విజేరిఙ్ వెలిల్ పోకాన్. డబుబ్మారిసిన్వరి
బలెల్ఙ్ ని పావురపొటిఙ పొరిస్ని వరి పిటెఙ్ మహ విసీరాన్. 16 ఇని
సామానమ్ బా ఎయెర్ బా దేవుణు గుడిః బాడిఃదాన్ బరు మోసెత్ఙ్ 
యేసు సరి సిఏతాన్. 17యేసు వరిఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ ,
“నాగుడిః విజెరిలోకాఙ్ పారద్నం కిని గుడిః ఇజి కూకె ఆనాద్ లె†, ఇజి
దేవుణుమాటదు రాసత్ మనాద్. గానిమీరు దనిన్ఙ్ డొఙారిఙ సాలం‡
లెకెండ్ కితిత్ మనిన్దెర్”.

18 యేసు వెహిక లోకుర్ విజేరె వెంజి బమమ్ ఆతార్. అబెబ్
మహి పెరిపుజెరిఙు, యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ అకక్ సుడ్ఃజి
తియెలాతార్. యేసుఙ్ ఎలాగసపెత్ఙ్ ఇజిఆలొసనం కితార్. 19పొదుద్
ఆతివలెయేసుని, వనిన్ సిసూర్ ఆ పటన్మ్ దాన్ సొహార్ .

* 11:9-10 11:9-10 కీరన 118:26. † 11:17 11:17 యెసయ 56:7.
‡ 11:17 11:17యిరీమ్య 7:11
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పటుక్ సిలిల్ బొడెమరాన్ వందిఙ్ యేసు వెహిస్నాన్ 
20పెందాలెన్వారుసొనిస్మహిఙ్ యేసు పటుక్ రెబాతిబొడెమరాన్ 

వెలెఙాణిఙ్ మరాన్ విజుసాతికవారు సుడుఃతార్. 21పేతురుయేసు
వెహిక గురు కితాత్ న్ . “పబు నీను సయప్ సితిత్ బొడెమరాన్ సాత
మనాద్”, ఇజి వెహాన్ .

22-23 యేసు వరివెట ఈహ వెహాన్ , “మీరు దేవుణు ముసుక్
నమకం ఇడుఃదు. నాను నిజం వెహిస్న. ఎయెర్ బాయాగొరొణ్ దిఙ్”
పెర ఆజి సమ్ దరమ్ దు అర్ అ’ ఇజి వనిన్ మనుస్దు అనుమానం
సిలెల్ండనమిజివెహిఙఆవజనెజరిగ్నాద్”. 24అందెఙెనానువెహిస్న,
మీరు పారద్నం కినివెలె మీరు ఇనికెఙ్ లొసినిదెరొ అకెక్ఙ్ దొహ్ క్ ఎండ
ముఙాలె అకెక్ఙ్ దొహ్ కాద్ ఇజి నమిమ్దు. నసిత్వలె అకెక్ఙ్ విజుమిఙి
కలిగ్ నె. 25మీరు ఎసెఙ్ బా పారద్నం కినివెలె ఎయెన్ బా మీ ముసుక్
తపప్కితత్ మనాన్ ఇహిఙ వనిన్ఙ్ సెమిసెత్ఙ్. 26నసిత్వలె పరలోకమ్ దు
మనిన్ నీ బుబాబ్తి దేవుణుమీతపప్ఙ్ బాసెమిసాన్న్.

యేసుఙ్ ఎయెన్ అతికారం సితాన్ ఇజి వెన్ బాజినార్ 
27 యేసుని, వనిన్సిసూర్ , మరి యెరూసలేమ్ దు వాతార్.

యేసు అబెబ్ దేవుణుగుడిః నడిఃజి మహిఙ్ పెరిపుజెరిఙు యూదురి
రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ యూదపెదెద్ల్ ఙ వనిన్బాన్ వాతార్. 28వారు
యేసుఙ్ వెన్ బాతార్, “నీను ఇని అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిని?
యాపణిఙ్ విజుకిదెఙ్ ఎయెన్ నిఙి అతికారం సితాన్ ?”. 29యేసు
వెహాన్ , “నాను మిఙి ఉండిమాట వెన్ బాన. నఙి జబాబ్ వెహ .
అయవలెయాపణిఙ్ ఎమేణిఅతికారమ్ దాన్ కిజిన ఇజినానుమిఙి
వెహన్. 30యోహానుఙ్ బాపిత్సం సీదెఙ్ అతికారం ఎంబెణిఙ్ వాతాద్ ?
దేవుణుబాణిఙ్ నా,లోకుర్ బాణిఙ్ నా? నఙి వెహ .

31-32 యేసు వెహిమాట వెంజి వరిలొఇ వారె ఒడిఃబితార్.
దేవుణుబాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి వెహిఙ అయవలె ఎందనిఙ్ మీరు
వనిన్ఙ్ నమిమ్ఇతిదెర్ ఇజి వెన్ బానాన్ . లోకుర్ బాణిఙ్ వాతాద్ ఇజి
వెహిఙ వారు లోకాఙ్ తియెల్ ఆతార్. ఎందానిఙ్ ఇహిఙ యోహాను
దేవుణుమాట వెహిన్ పవక ఇజిలోకుర్ నమిమ్తార్. 33అందెఙెవారు,
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“మఙి తెలిఎద్”, ఇజి మర్ జి వెహర్ . అయవలె యేసు, “అహిఙ,
యాఎంమేణి అతికారమ్ దాన్ యాపణిఙ్ కిజిన ఇజి మిఙి నానుబా
వెహ్ ఎ”, ఇజి వెహాన్ .

12
పాలిసితిత్ టోటకత

1యేసువరిఙ్ కతవజఈహ వెహాన్ . “ఒరెన్ వనిన్ఙ్ కండెక్ బూమి
మహాద్ . వాండు ఆ బూమిదు దాసమొకెఙ్ ఉణుసాత్ న్. దనిన్ సురుల
కోటి తొహిసాత్ న్. దనిన్లొఇ దాకస్పటుక్రసం పీరెద్ఙ్ పణుకుదు ఉండి
గనుగు తయార్ కిబిసాత్ న్ . టోట కాప్ కిదెఙ్ ఉండి ఎతుత్ మనిన్ ఇలుల్ బా
తయార్ కితాత్ న్ . వెనుక దాసటోట సెగొండార్ రెయుతురిఙ్ పాలిదిఙ్ 
సితాత్ ండె పయ్ నం కిజి మరి ఉండి దేసెం సొహాన్ . 2 పటుక్ పంట్ ని
కాలమ్ దు ఆ టోట ఎజమాని వనిన్ఙ్ వానివంతు లొసి తగ్ అ ఇజి
ఒరెన్ పణిమనిస్ఙ్ పాలి అసిత్మనిన్వరిడగు పోకాన్. 3 గాని పాలి
అసిత్మనిన్కార్ వనిన్ఙ్ డెఃయారెవహి కీదాన్ మరిజ్ పోకార్. 4అయవలె
ఆ టోట ఎజుమాని మరి ఒరెన్ పణిమణిసిఙ్ వరిడగు పోకాన్.
వారు వనిన్ఙ్ బురాదు గాయం ఆనివజ డెఃయ్ జి సిగు కిజి పోకార్.
5యజుమాని, వెనుక, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ వరిబాన్ పోకాన్. వనిన్ఙ్ 
వారు డెఃయ సపాత్ ర్. అయవజనె ఎజుమాని వనిన్ పణిమణిసిర్ సేన
లోకురిఙ్ పోకాన్. సెగొండారిఙ్ వారు డెఃయ్ తార్. మహివరిఙ్ సపాత్ ర్.
6ఆకక్ర్ దిఙ్ అయఎజుమానిఙ్ వాండుపేమకితిత్ ఒరెండెమహిమరిసి
మిగిలితాత్ న్. అందెఙె వనిన్ఙ్ పోకాన్ . ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ నా
మరిసిఙ్ గవ్ రం సీనార్ లె ఇజి వరిబాన్ పోకాన్.

7 ఆ పాలి అసిత్మనిన్కార్ ఎజుమాని మరిసిఙ్ సుడ్ఃతారె వీండు
యా టోటదిఙ్ అకుక్మనన్కాన్ రదుద్ మాటు వినిన్ఙ్ సపిస్ యా టోట
మాది కినాట్ ”, ఇజివారు కూడిఃజి వరిగ్తార్ . 8అందెఙెవారు ముసుక్
అరాండె వనిన్ఙ్ సపాత్ ర్ . సపాత్ రె టోట వెలిల్ విసీరార్. 9 ఆ టోట
ఎజుమాని వరిఙ్ ఇనిక కినాన్? వాండు వాజి ఆ అసిత్మహివరిఙ్ 
సపాన్ండె ఆటోటఆఇ రెయురిఙ్ పాలిదిఙ్ సీనాన్.
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10-11యేసు మరి వెహాన్ . “ఇలుల్ తొహిన్కార్ నెకిస్పొకి పణుకునె
మూలదిఙ్ ములపణుకు ఆతాద్ . యాక దేవుణు కియుదాన్ జరిగ్తిక.
యకమాకణుకెఙ బమామ్తిక* ఇజి దేవుణుమాటరాసిత్ మనిన్కమీరు
సద్ విఇదెరా?

12 యేసు యా కతవజ నెస్ పిసిత్క వెహారె ‘మా వందిఙ్ వెహాన్ ’
ఇజి పెదెద్లుఙు నెసాత్ రె యేసుఙ్ అసెత్ఙ్ ఇజి సుడ్ఃతార్. గాని
మందలోకురిఙ్ తియెలాతారె వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె సొహార్ .
పనున్ సీదెఙాపోనినాఇజివెన్ బాజినార్ 

13 వెనుక వారు పరిసయ్ రుఙ్ ని హెరోదురాజు పారిట్లొఇ
సెగొండారిఙ్ యేసుమాటదు తపు అసెత్ఙ్ వనిన్బాన్ పోకార్. 14వారు
వనిన్ డగు వాజి, ఓబోదకినికి, నీను నిజం వెహిన్కి ఇజిమాప్ నెసాన్ప్.
నీను ఇజిరికార్ ఇజి పెరికార్ ఇజి తేడ తొఇకి వరిఙ్ ఇసట్మాతిలెకెండ్ 
వరిగ్నికిఆఇదేవుణుసరివందిఙ్ నిజమ్ దాన్ నెస్ పిసినికి. కయ్ సరుఙ్ 
పనున్ సీనిక నాయమ్ నా ఆఏదా? 15 యూదురు ఆతి మాపు
అకక్సీదెఙాపోనినా? ఇజియేసుఙ్ వెన్ బాతార్. వారు వేసం కినికార్ 
ఇజి నెసి “వీరు నా మాటదు ఎందానిఙ్ తపు అసెత్ఙ్ సుడ్ఃజినిదెర్ ?
ఇజి యేసు వెన్ బాతాన్. యేసు మరి వెహాన్ , ఉండి దినారి కాసు
తసి నఙి తోరిసుత్ ”. 16వారు తసి వనిన్ఙ్ తోరిసాత్ ర్. నసిత్వలె వాండు,
దినిన్ముసుక్మనిన్ బొమమ్ ఎయెది, దనిముసుక్ రాసిత్ రాంత ఎయెది?
ఇజి వెన్ బాతాన్. “కయ్ సరుది”, ఇజి వారు వెహార్ . 17 అయవలె
యేసు కయ్ సురుఙ్ సెందితికెఙ్ కయ్ సురుఙ్ సీదు. దేవుణుదిఙ్ 
సెందితికెఙ్ దేవుణుదిఙ్ సీదు ఇజి వెహాన్ . యేసు వెహిక వారు వెంజి
బమమ్ ఆతార్.

సాతివెనుక బతిక్ఎర్ ఇజి సెగొండార్ వెహ్ సినార్ 
18 నసిత్వలె సాతివెనుక మర్ జి నిఙినిక సిలెల్ద్ ఇజి నెస్ పిసిని

సదుకయ్ రు ఇనివరి లొఇ సెగొండార్ యేసుడగు వాతార్. వారు
యేసుఙ్ ఉండి పసన్ వెన్ బాతార్. 19 “ఓ బోదకినికి, ఒరెన్ పెండిల్

* 12:10-11 12:10-11 కీరన 118:22,23.
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ఆతి వెనుక కొడొఃర్ సిలెల్ండసాతిఙ వనిన్ తంబెర్ సి ఒనిన్సిఙ్ ఇడె ఆజి
కొడొఃర్ ఇడిదెఙ్. అహె సాతివరి వందిఙ్ కొడొఃర్ పుటిసెత్ఙ్ వలె ఇజి
మోసె సితిత్ రూలుదు మనాద్ . 20 ఏలు సుడ్ఃఅ ఉండి కాలమ్ దు
ఏడుగురుతంబెరిఙుమహార్ . తొల్ సుర్ దికాన్ ఉండిబోదెలిదిఙ్ పెండిల్
ఆతాన్. కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్ . 21సాతిఙ్ నడిఃపి వాండు ఒనిసిఙ్ 
పెండిల్ ఆతాన్. వాండుబా కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాతాన్. వెనుక కొగి
నడిఃపి దనిన్ఙ్ ఇడె ఆతాన్. 22ఆహె ఏడుగురుబా దనిన్ఙ్ పెండిల్ ఆజి
కొడొఃర్ సిలెల్ండ సాత సొహార్ . కడెవెరిదు అయ బోదెలిబా సాతాద్.
23అహిఙ సాతివరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివెలె అ బోదెలి అయా ఏడు
గురు లొఇ ఎయెఙ్ ఆలిస్ ఆనాద్ ? ఏడుగురుదిఙ్ బా ఆది ఆలిస్ ఆత
మహాద్ గదె? 24 యేసు వరిఙ్ ఈహ వెహాన్ . “దేవుణు మాటెఙ్ 
మిరు నెస్ ఇదెర్ . దేవుణుసతుత్ ఎసొస్ ఇజి మిఙి నెస్ ఇదెర్ . అందెఙె
మీరు తపు వెహిస్నిదెర్. 25 సాతి వరిబాణిఙ్ మర్ జి నిఙినివలె
ఎయెర్ బా పెండిల్ ఆఏర్. పెండిల్దిఙ్ సిఏర్ వారు పరలోకమ్ దు
మనిన్ దేవుణు దూతెఙలెకెండ్ మంజినార్. 26 సతి వరిఙ్ దేవుణు
మర్ జి నికిన్వందిఙ్ మోసె రాసిత్ పుసత్కమ్ దు, వెయ్ జి మహి తుపెఙా
 డగుహాన్ దేవుణు మోసెఙ్ వరిగ్తి మాట మీరు సద్ విఇదెరా? నాను,
అబాహందేవుణు,ఇసాస్కుదేవుణు,యాకోబురిదేవుణు,ఇజిదేవుణు
అయవలె వెహన్ 27 అందెఙె వాండు సాతిసొహికార్ మాడిఃసిని
దేవుణు ఆఏన్ బతిక్జి మనిన్కార్ మాడిఃసిని దేవుణునె ఇజిమాటు
సుడిఃజినాట్ . సాతికార్ బతిక్ఏర్ ఇజిమీరు వెహిక గొపప్ తపప్†.
విజురూలుదులొఇముకెలమాతిరూలు ఎమేణిక?

28యూదురిఙ్ రూలు నెస్ పిసిన్వరి లొఇ ఒరెన్ బానె వాజి యేసు
సదుకయ్ రుఙవెటవాదిసినిక వెహాన్ . వారుమర్ జివెహెఙ్ అట్ ఇవజ
యేసువరిఙ్ జబాబ్ సితాత్ న్ ఇజి సుడ్ఃజి వాండు వెన్ బాతాన్ దేవుణు
సితిత్ విజు రూలుఙలొఇ ముకెలమాతిక ఎమేణిక?”. 29 దనిన్ఙ్ 

† 12:27 12:27 అబహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు ఇనికార్ యూదురు పెరి అనిగొగొరు
వారు నండొపంటెఙముందాలసాతసొహార్ . గానివారు ఏలు దేవుణుబాణిఙ్ బతక్జివనిన్ఙ్ 
మాడిఃసిమంజినార్ .
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యేసు వెహాన్ , “విజు వనాక్ఙ్ లొఇ ముకెలమాతిక యాకదె, “ఓ
ఇసాయేలుదికిదెరా, మీరు వెండు. పబువాతి మా దేవుణు ఒరెండె.
30 నీను నీ పూరి మనుస్దాన్, పూరి పాణమ్ దాన్, పూరి బుదిద్దాన్,
పూరి సతుత్ దాన్ పబువాతి దేవుణుదిఙ్ పేమిసెత్ఙ్”.‡ 31 దినీన్ వెనుక
ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, “నీను నిఙినె పేమిసిన్లెకెండ్ 
మహివరిఙ్ విజేరిఙ్ పేమిస్అ”,§యారుండిరూలుఙమిసిత్క రూలుఙ్ 
మరి ఎమేణికబా సిలెల్ద్ . 32 నసిత్వలె అయ మణిసి వెహాన్ . ఓ
బోదకినికి నీను బాగ వెహి. “దేవుణు ఒరెండె. వాండు తపప్ మరి
ఎయెన్ దేవుణు సిలెన్”, ఇజి నీను వెహిక నిజమె. 33 నీ పూరి
పాణమ్ దాన్,పూరిబుదద్దాన్ పూరి సతుత్ దాన్ నీ దేవుణుఆతి పబుఙ్ 
పేమిసెత్ఙ్ , నిఙి నీనె పేమిసిన్వజ మహివరిఙ్ పేమిసిన్క, దేవుణుదిఙ్ 
సీజినివిజుపూజెఙముసుక్,దేవుణుదిఙ్ కిజినిదూపమ్ కాఙ్ ముసుక్
నండొ ముకెలమాతిక”. 34యేసు వెహిక వాండు నెగెండ అరద్ం కిజి
జబాబ్ వెహాన్  ఇజి సుడ్ఃజియేసుఈహ వెహాన్ . “నీను దేవుణుదిఙ్ 
ఏలుబడిః అడిగి మండెఙ్ డగు ఆతి. అబెబ్ణాన్ ఎయెన్ బాయేసుఙ్ 
ఇనికబా వెన్ బాదెఙ్ దయ్ రం సిలెల్ద్ .

35 ఒరుస్ యేసు దేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసి మహిఙ్ ఈహ
వెన్ బాతాన్. రాజువజ వాని కీసుత్ పూర్ వమ్ దు మహి దావీదురాజు
కుటుమ్ దుపుటాన్న్ ఇజియూదురిఙ్ రూలుఙ్ నెస్ పినికార్ ఎందనిఙ్ 
వెహిస్నార్ ? 36 దావీదురాజు దేవుణుఆతమ్దాన్ ఈహ వెహాన్  :
“నాను నీ పగ వరిఙ్ నీ పాదం అడిగ్ ఇడిన్దాక నీను నా ఉణెర్ పడక
బసిమన్ అ ఇజి పబు నా పబువెట వెహాన్ *. 37దావీదురాజు కీసుత్ ఙ్ 
పబుఇజి కూకిస్నాన్. అహిఙ ఎలాగ కీసుత్ వనిన్ మరిసి ఆనాన్ ?”.
యేసు వెహిక వెంజిలోకుర్ విజేరె నండొ సరద్ ఆతార్.

38 యేసు లోకాఙ్ నెస్ పిసినివెలె ఈహ వెహాన్ . “యూదురి
రూలుఙ్ నెస్ పిసినివరి వందిఙ్ జాగర మండు. వారు నండొ దరది

‡ 12:30 12:30దివ్తీ6:4,5. § 12:31 12:31లేవి19:18. * 12:36 12:36
కీరన 110:1.
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నీరి సొకక్† తొడ్ గిజి బూలాదెఙ్ కొరిజినార్. సతెత్ఙ నడిఃమి పెరికార్ 
ఇజి  మాడిఃసి ఆదెఙ్ కొరిజినార్ . 39యూదురి మీటిఙ్ ఇండొ సొహిఙ
ముకెలమాతి బాడిడ్దు బసెత్ఙ్ , విందుదు సొహిఙ బసెత్ఙ్ ముకెలమతి
బాడిడ్దు వారు కోర్ జినార్. 40 ఇనిక సిలిల్ ముండమణిసిఙ్ మొసెం
కిజి వనాక్ఙ్ కలిగ్తిక వారు ఒనార్. లోకుర్ విజేరె విరిఙ్ సుడ్ఃజి గొపప్
నెగిగ్కార్ ఇజి వెహిన్వజ వారు నండొ పారద్నం కిజినార్. నిని లోకాఙ్ 
గొపప్ సికస్ వానాద్”.
ముండమనిస్ అర్ పిత్ నంద

41 యేసు దేవుణుగుడిఃదు సంత సీనిపెటె ఎదుబసాత్ న్.
దేవుణుగుడిఃదు వాతికార్ సంత పెటెదు డబుబ్ అర్ పిస్మహికవాండు
సుడ్ఃజిమహాన్ . ఆసిత్మనన్కార్ నండొండార్ నండొ డబుబ్ఙ్ ఆపెటెదు
అర్ పాత్ ర్. 42 నసిత్వలె ఉండి బీద ముండ మనిస్ వాజి రుండి కాణిఙ్ 
అర్ పాత్ ద్. 43యేసుసిసూరిఙ్  వనిన్డగు కూకిస్, “నానునిజంవెహిస్న,
దేవుణుసుడ్ తిఙ్ యాఇనికసిలిల్ రాండిబోదెలిమహివిజేరిఙ్ ముసుక్
లావు అర్ పాత్ ద్. 44ఆసిత్మనిన్కార్ వరిఙ్ కలిగ్తి ఆసిత్బాణిఙ్ అర్ పాత్ ద్ .
గాని అది దనిన్ఙ్ సిలిల్బాణిఙ్ దనిన్ఙ్ బతిక్దెఙ్ మనిన్కెఙ్ విజు సంత
పెటెట్దు అర్ పాత్ ద్ ”, ఇజి వెహాన్ .

13
యేసు గుడిఃవందిఙ్ వెహిస్నాన్ 

1యేసుదేవుణుగుడిఃదాన్సొనిస్మహిఙ్ వనిన్సిసూర్ లొఇఒరెన్,
“పబు యా పణుకుఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి యా మేడెఃఙ్ ఎసొస్ గొపప్వి”,
ఇజి వెహాన్ . 2 పనిన్ఙ్ యేసు వెహాన్ , “మీరు ఏలు సుడ్ఃజిని
యా గొపప్ నెగెండ్ తోర్ జిని మేడెఃఙ్ ఉండి పణుకు ముసుక్ మరి
ఉండి పణుకు నిలిస్మన్ ఏండ లోకుర్ వనకాఙ్ లాగన్ అర్ పాన్రెపూరి
నాసనం కినార్ లె”. 3 యేసు దేవుణుగుడిః ఎదు ఒలివ గొరొత్,
బసిత్ మహిఙ్ పేతురు, యాకోబు, యోహాను, అందెయ ఇనికార్ మరి

† 12:38 12:38యానండొ దరది నీరి సికక్ పెరిలోకు తొడిఃగిజిమహార్ .
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ఎయెర్ బావెన్ ఎండయేసుఙ్ వెన్ బాతార్. 4“యాకెఙ్ ఎసెఙ్ జరిగ్నెలె?
ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్దెఙ్ డగు ఆతాద్ . ఇజి తొరిసిని గురు ఇనిక? మఙి
వెహ్ అ.

5యేసు వరిఙ్ వెహాన్ , “ఎయెర్ బా మిఙి మోసెం కిఎండ జాగర
సుడ్ఃదు మండు. 6 నండొ లోకుర్ నా పేరు ఇడెఃఆజి వానారెలె.
“దేవుణు ఏర్ పాటు కితిత్ పొకి కీసుత్ నానె”, ఇజి వెహిస్ నండొండారిఙ్ 
మోసెం కినార్ లె. 7మీరు విదెద్మ్ కు వందిఙ్ వినిదెరెల్. మరి విదెద్మ్ కు
వానెలె ఇజి సాటిసినిక వెనిదెరెల్. అయవలె తియెలామ. అకెక్ఙ్ విజు
జరిగ్దెఙ్ వెలె. గానియాక ఆకక్ర్ ఆఏద్. 8లోకుర్ ముసుక్ లోకుర్ ని
దేసమ్ కాఙ్ ముసుక్ దేసమ్ కు విదెద్ం ఆనాలె. అబెబ్ ఇబెబ్ నండొబాన్ 
బూమి కదిల్నాదెల్. కరు వానాదెల్. యాకెక్ఙ్ విజుఉండిబోదెలి కియుదు
అసెత్ఙ్ ముఙల వానినొపిఙ్ మొదొల్ సిత్లెకెమడ్ ఇకెక్ఙ్ విజు జరిగ్జి
మహిఙఆకక్ర్ దినమ్ కు వాజినాద్ ఇజి నెసెత్ఙానాద్.

9 మీరు జాగర మండెఙ్. లోకుర్ మిఙి కొర్ టుదు ఒపజెపాన్రెల్.
యూదురి మీటిఙ్ ఇలాక్ఙ్ మిఙి కొరెడెఃఙాణిఙ్ డెఃయ్ నారెల్. రాజుర్ ఙ
ముందాల అదికారిఙ ముందాల, నా ముసుక్ నమకం ఇటిత్వందిఙ్ 
మిఙి నిల్ పాన్ర్ లె. అయావెలె నా వందిఙ్ సువార వెహిన్దెరెల్.
10 దేవుణు సువార బూమిముసుక్ మని విజేరిఙ్ ఆకక్ర్ దినమ్ కాఙ్ 
ముఙల వెహెఙ్ వలె. 11వారుమిఙితొహిస్ ఒసి కోరుట్ దు ఒపప్జెపిన్వెలె
మీరు అబెబ్ ఇనిక వెహెఙ్ ఇజి బెఙ ఆమాట్. అయవలె దొహ్ కెన్లె.
వెహిన్కిదెర్ మీరు ఆఇదెర్ దేవుణు ఆతమ్ మిఙి వెహిన్కాదె మీరు
వెహిన్దెర్”.

12 యేసు మరి వెహాన్ . “దాదిస్ తంబేరిస్ఙ్ తంబెర్ సి దాదిస్ఙ్ 
అపొప్సి మరిసిఙ్ సపెత్ఙ్ ఒపజెపాన్న్ లె. కొడొర్ అయ్ సి అపొసిర్ 
ముసుక్ గొడఃబఆజి వరిఙ్ సపాన్ర్ లె. 13మీరు నా ముసుక్ నమకం
ఇడిత్వందిఙ్ విజేరె మీ ముసుక్ పగదాన్ మంజినార్ లె. ఆకక్ర్ దాక
ఓరిసిన్ వనిన్ఙ్ దేవుణు రకిస్నారెల్.

దేవుణుగుడిఃలొఇ నండొతియెల్ ఆనికఉండివానాదెల్
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14 దేవుణుగుడిః లొఇ మండెఙ్ ఆఇ నాసనం కిని సెఇక ఆతిక
ఉండి* దేవుణు గుడిఃదు నెగిగ్ బాడిడ్దు నిలిస్ మంజినిక సూణివలె
(యాక సద్ వినికాన్ అరద్ం కిదెఙ్ వలె) యూదయ దేసెమ్ దు
మంజినికార్ గొరొకాఙ్ ఉహెఙ్ వెలె. 15 ఇలుల్ ముసుక్ మనిన్కార్ 
ఇనికబా సామానం తతెత్ఙ్ ఇజి మర్ జి ఇండొ సొనామ్ట్. 16 గుడెదు
పణి కిజిమహికార్ వరిపాత తతెత్ఙ్ ఇజిమర్ జి ఇండొసొనిక ఆఏద్ .
17 ఆ దినమ్ కాఙ్ పోటద్ మనిన్ వనాక్ఙ్ పాలు ఊట్ పిసిని వనకాఙ్ 
గొపప్ కసట్ం. 18ఇక పినికాలమ్ దు రెఏండపారద్నం కిదు. 19ఎందానిఙ్ 
ఇహిఙ దేవుణు యా లోకం పుటిసిత్బాణిఙ్ అసి ఏలుదాక రెఇనినిన్
గొపప్ కసట్మ్ కువానె. నినిన్కెఙ్ మరిఎసెఙ్ బారెఉ. 20దేవుణుఆ కసట్ం
ఆతి రోసుక్తకు కిఏండ మహిఙ ఎయెన్ బా తపె ఆదెఙ్ అఅట్ ఏన్.
గాని దేవుణు ఎరిల్సిత్వరి వందిఙ్ ఆ రోసుక్కు దేవుణు తకుక్ కితాత్ న్.
21ఆ రొసాక్ఙ్ ఎయెర్ బాఇదిలో కీసుత్ అబెబ్ మనాన్, సిలిల్ఙ కీసుత్ ఇబెబ్
మనాన్, ఇజి వెహిఙ వరి మాట నమిమ్మాట్. 22 ఆ కాలమ్ దు నానె
కీసుత్ ఇజి అబదద్ం వెహిన్కార్, నానె దేవుణు పోకి పవక ఇజి అబదద్ం
వెహిన్కార్ వానార్. వారు నండొ బమామ్తి పణిఙ్ ముఙాల ఎసెఙ్ బా
తొఇననిన్ బమామ్తి పణిఙ్ కిజిమోసెం కిదెఙ్ సూణార్. అటిత్ఙ దేవుణు
ఎర్ లిసిత్ మనిన్ వరిఙ్ బా మొసెం కిదెఙ్ సూణార్ . 23 అందెఙె మీరు
జాగరమండెఙ్. నానుముఙాలె విజుమిఙివెహమనన్.

లోకుమరిసి దేవుణుజాయ్ దాన్  వానిరోజు
24-25 ఆ కసట్మాతి రోసుక్సొహి వెనుక పొదు సీకటి ఆనాద్.

నెల జాయ్ సిఏద్. సుకెక్ఙ్ ఆగసమ్ దాన్ రాలెన్. ఆగాసమ్ దు
మనిన్కెఙ్ కదిల్నె. 26 నసిత్వలె లోకు మరిసియాతి నండొ సతుత్ దాన్ 
గొపప్ జాయ్ దాన్ కూడిఃతి సొకుదాన్ మొసొప్ ముసుక్వానిక లోకుర్ 
సూణార్ లె. 27నానునాదూతరిఙ్ పోకాన్నెయాలోకమ్ ది కొసెఙదాన్ 

* 13:14 13:14యాసెఇక ఇనికిజి వెహెఙ్ సిలెల్ద్ ఆఇ దేయమ్ క మాలిపిట వందిఙ్ నొ
కీసుత్ ఙ్ ఎదిసిని వనిన్ వందినొ వెహిస్నాన్ . దినిన్ వందిఙ్ దానియెల్ పవక రాసత్ మహాన్ 9:27;
11:31; 12:11.
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ఆగసమ్ ది కొసెఙదాక నాలిగ్ మూలెఙాణిఙ్ దేవుణు ఎర్ లిసిత్ వరిఙ్ 
ఉండెబాన్ తపిసన్.
బొడెమరాన్ ది సఙతి

28 బొడెమరాన్ దిఙ్ సుడ్ఃజి యాక మీరు నెసుత్ . దనిన్ ఆకుక్ఙ్ 
రాల్ జి సిగిసినివలె ఎండకాలం డగు ఆతాద్ ఇజి మీరు నెసిన్దెర్.
29 ఆయలెకెండ్ నె మీరు యాకెక్ఙ్ విజు జరిగ్జినిక సుణివలె నాను
మర్ జివాదెఙ్ డగు ఆతాద్ ఇజి నెస్ సినిదెర్ లె. 30యాసఙతిఙ్ విజు
జారిగ్ని ముందాల య తరమ్ దికార్ సాఏర్ ఇజి నాను మిఙి నిజం
వెహిస్న. 31ఆగసం బూమిసిలెల్ండ ఆనె. గానినామాటెఙ్ ఎలాకాలం
మంజినె.
ఎయెన్ నెస్ ఇరోజు,ఎయెన్ నెస్ ఇ గడిఃయ

32 నాను మర్ జి వాని రోజువమదిఙ్, గడిఃయవందిఙ్ ఎయెఙ్ 
నెస్ ఏర్ . బుబబ్నె ఆఏండ పరలోకమ్ దు మనిన్ దూతార్ బామరిసిబా
నెస్ ఏర్ . 33యేసు మరి వెహాన్ , “మీరు పారద్నం కిజి జాగర మండు.
ఆ రోజు ఎసెఙ్ వానాదొ మిఙి తెలిఏద్. 34 ఎలాగ ఇహిఙ ఒరెన్,
ఎజుమానివనిన్ఇలుల్ వనిన్పణిమనిస్రిఙ్ ఒపజెపిస్,వరివరిపణిఙ్ వరి
వరిఙ్ తోరిసి, ఇలుల్ కాపుదిఙ్ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఇడిజ్ దేసం సొండెఙ్ సొహి
వజనె.

35 అందెఙె మీరు జాగర ఎదుసుడిఃజి మండు. ఎందనిఙ్ ఇహిఙ
ఇలుల్ ఎజుమాని పొదుద్ ఆతివెలె వానానొ, మదరెయు వానానొ, కొరు
కెరెని వెలె వానానొ, సిలిల్ఙ జాయ్ ఆతిఙ వానానొ మిఙి తెలిఏద్.
36 ఎజుమాని వందిఙ్ ఎదు సుడిఃఇ గడిఃయదు వెటనె వాతిఙ మీరు
నిద కిజి మనికవాండు సుడుఃదెఙ్ ఆఏద్ . 37నాను మిఙి వెహికదె
విజేరిఙ్ బావెహిస్న. జాగర కాప్ కిదు”.

14
1 పసక్ పండొయ్ ని, పులాఙ్ ఆఇ రొటెట్ఙ్ * పండొయ్ వాదెఙ్ రుండి

రోసుక్ మనాద్. పెరిపుజెరిఙుని, యూదుర్ రూలు నెస్ పిసినికార్  

* 14:1 14:1వినకవందిఙ్ ముకెలమాతిమాటెఙఅరద్ం వెహిస్ని బుకుదు పండొయ్ మాట
రాసిత్బాన్ సుడుఃదు
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యేసుఙ్ ఎలాగబా ఉపాయ్ కిజి అసి సపెత్ఙ్ సుడిఃజినార్ .
2 “పండొయ్ లొఇ వనిన్ఙ్ తొహిఙ లోకు గొడఃబ కినార్ అందెఙె
పండొయచలొఇపోని ఇజివారు వెహార్ .

ఉండిఅయ్ లికొడొఃయేసు బురాదువాసనం నూనెవాకాద్ 
3 యేసు బేతనియ ఇనినాటో సీమోను ఇనిన్ వనిన్ ఇండొ

బోజనమ్ దిఙ్ బసాత్ న్. విండు కుసుట్ రోగం ఆసిత్మహిఙ్ యేసు నెగెండ్
కితత్ మహాన్ నసిత్వలె ఉండి బోదెలి నూనఙ్ పణుకుదాన్ తయార్ కితిత్
ఉండి సీసాదు† నండొ విలువమనిన్ జటమామిస్ ఇని నెగిగ్ వాసనం
మనిన్ నూనె తతాత్ దె మూతడగు రెకిస్ యేసు బురాదు వాకాద్ .
4-5 అబెబ్ మహికార్ సెగొండార్ యాక సుడ్ఃజి కోపమాజి వరిలొఇ
వారె వెహార్ , “ఎందానిఙ్ యా నూనె పాడు కిజినాద్ ? యా నూనె
మూండి వందెఙ్ దినారమ్ ఙ్ ముసుక్ డబుబ్దిఙ్ పొరిస్ అయ డబుబ్
బీదది వరిఙ్  సీదెఙ్ ఆనాద్ గదె”, ఇజి దనిన్ఙ్ గోల‡ కితాత్ ర్ . 6నసిత్వలె
యేసు, “దనిన్ఙ్ ఉండి డిఃసుత్ ఎందనిఙ్ దనిన్ఙ్ అరల్ కిబిసినిదెర్? అది
నఙి నెగిగ్ పణి కితాత్ ద్. 7 బీదదికార్ ఎసిత్వలెబా మీవెట మంజినార్.
వరిఙ్ ఎసెఙ్ బా మీరు సాయం కిదెఙానాద్. గాని నాను ఎలాకాలం
మీవెటమన్ ఏ. 8అది కిదెఙ్ అటిన్పణి విజు కితాత్ ద్. నఙి సమాది కిని
ముఙాల పీనుగు తయార్ కిని అలవాటువజ నా ఒడొఃల్ దిఙ్ వాసనం
నూనెవాకిస్ అది నఙి తయార్ కితాత్ ద్. 9నానుమీవెట నిజం వెహిస్న,
యాబూమిముసుక్ ఎంబెబాదేవుణు సువారఅదిఏలుబడిః వందిఙ్ 
సువార సాటిసినివలె అది కితిత్ యా నెగిగ్పణి దనిన్ఙ్ ఎతుత్ కినిలెకెండ్ 
సాటిసిమంజినాదెలె”.

10 నసిత్వలె పనెన్ండు మణిసిర్ సిసూర్ లొఇ ఒరెన్ ఇసక్రియోతు
యూదఇనికాన్ యూదురిపెరిపుజెరిఙబాన్ సొనిస్యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ 
తోడుః కిన ఇజి వెహాన్ . 11యూదవెహిక వెంజి పెరిపుజెరిఙు సరద్

† 14:3 14:3యా నునాఙ్ పణుకు పేరు అలబాసట్రు ఇజి యా పణకు నండొ కరీదితిక
తెలాల్ ఙ్ మంజినాద్ . యక గీసి లోకుర్ పుసెఙ్ తయార్ కిజినార్ ‡ 14:4-5 14:4-5
అయాకాలమ్ దు ఉండి దినారిఉండి రోజుది కూలి
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ఆతార్. వనిన్ఙ్ డబుఙ్ సీనాప్ ఇజి వారు ఒటుట్ కితార్. అందెఙె
యేసుఙ్ ఒపజెపెత్ఙ్ యూదఉండి అవ్ కాసం సుడ్ఃజిమహాన్ .

యేసు సిసూర్ వెటపసక్బోజనంఉణిజినాన్ 
12పులాఙ్ సిలిల్ రొటెట్ఙ్ తయార్ కినిపసక్పండొయ్ దిమొదోహిదినం

వాతాద్. అయ దినం దేవుణుదిఙ్ మెండ గొరె పిలాల్ దిఙ్ పూజ కినిక
యూదురి అలవాట్. యేసు సిసూర్ వనిన్ డగు వాజి, పసక్ బోజనం
ఉండెఙ్ నీవందిఙ్ మాపుఎంబె సొనిస్ తయార్ కిదెఙ్ నీను కొరిజిని?
ఇజి వెన్ బ్ తార్ . 13యేసు రిఎర్ సిసూరిఙ్  కూకిస్, “మీరు పటన్మ్ దు
సొండు. అబెబ్ ఒరెన్, కుండాదు ఏరు పిండ్ జి మీ ఎదు వానాన్.
మీరు వనిన్వెట సొండు. 14వాండు సొహి ఇండొణి ఎజుమానిఙ్ , “నా
సిసూర్ వెట పసక్ బోజనం కిదెఙ్ ఎంబె గది మనాద్ ఇజి బోదకినికాన్ 
నిఙి వెన్ బాజినాన్’, ఇజి వెహ . 15 నసిత్వలె ఆ ఇలుల్ ఎజుమాని
విజు తయార్ ఆతి మేడముసుక్ మని పెరి గది ఉండి తోరిసాన్న్.
అబెబ్ మఙి పసక్ బోజనం తయార్ కిదు”, ఇజి వెహండె పొకాన్ .
16 సిసూర్ పటన్మ్ దు సొహరె యేసు వెహిలెకెండ్ నె విజు సుడ్ఃతార్.
వారు పసక్ బోజనం తయార్ కితార్. 17పొదుద్ ఆతిఙ్ యేసు పనెన్ండు
మంది సిసూర్ వెట అబెబ్ వాతాన్. 18వారు బోజనం కినివెలె యేసు
వెహాన్ , “మీ లొఇ ఒరెన్ నఙి పగాతివరి కియుదు  ఒపజెపాన్నెల్ ఇజి
నాను నిజం వెహిస్న”. 19అకక్ వెంజి వారు నండొదుకం ఆజి ఒరెన్ 
వెనుక ఒరెన్ “నాను ఆఏగదె? ఇజి వనిన్ఙ్ వెన్ బాతార్ . 20యేసు
వెహాన్ , “మీరు పనెండు మనిసిర్ లొఇ ఒరెన్, నావెట గినెదు రొటెట్
ముడ్ఃకిన్కాండె§. 21లోకుమరిసి నా వందిఙ్ దేవుణు మాటదు రాసిత్
మహిలెకెండ్ నాను సానానెల్. గాని లోకు మరిసియాతి నఙి ఒపజెపిన్
వనిన్ఙ్ గొపప్ కసట్ం. వాండు పుట్ ఏండ మంజినిక ఇహిఙ వనిన్ఙ్ 
ఎసొస్నొబాగమహాద్ మరి”.

§ 14:20 14:20యేసుని వనిన్ సిసుర్ బోజెనం కితివెలె ఉండె గినాది పటుక్రసముద్ రొటెట్
ముడుఃకార్ డగుమనిన్ కూలెఙ్ నెఈహ గినన్దాన్ తినార్ 
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యేసుఙ్ గురుకినిబోజనం
22 వారు బోజనం కిజిమహిఙ్ యేసు ఉండిరొటెట్ అసాత్ ండె

దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు వెహిస్ ముకెఙ్ కిజి సిసూరిఙ్ సితాన్.
“మీరు యక లొసితిండు, ఇక నా ఒడొఃల్”, ఇజి వరిఙ్ వెహాన్ .
23వెనుక యేసు దాకస్ కలుల్ మనన్ గిన అసి దేవుణుదిఙ్ వందనమ్ కు
కిజి వరిఙ్ సితాన్. వారు విజేరె ఆ గినదిక ఉటార్. 24యేసు మరి
వెహాన్ . “ఇకక్ నా నల, నండొండారిఙ్ వరి పాపమ్ కు సెమిసెత్ఙ్ ఇజి
కారిసిని. నా నల ఇకాక్దె దేవుణు నా నలదాన్ కిజిని ఒపుమానం.
25నాను నిజం వెహిస్న, దేవుణు కినిఎలుబడిఃదు నాను కొతాఙ్ ఉణి
దినం దాక మరి ఎసెఙ్ బాదాకస్ కలుల్ ఉణెఏ”. 26మరి ఉండి పాట*
పారారె ఒలివమరెక్ మనిన్ గొరొన్ ముసుక్ సొతార్ .
పేతురుయేసుఙ్ నెస్ ఎ ఇజివెహన్న్ లె ఇజిముఙాలవెహిస్నాన్ 

27వారు సొనివెలెయేసు వరిఙ్ వెహాన్ . మీరు విజిదెరె నఙి డిఃసి
సొనిదెరెల్. ఎందనిఙ్ ఇహిఙదేవుణుమాటదుయాలెకెండ్ రాసత్మనాద్.
“గొరెఙ్ అడినివనిన్ఙ్ నాను కతాన్లె. గొరెఙెస్ మంద సెదీనె సొనెలె”.†
28గాని దేవుణు నఙి మర్ జి బతుక్దు నికివెనుక మిఙి ఇంక ముఙల
గలీలయదుసొనాలె. ఇహాన్ . 29నసిత్వలె పేతురు, “విజేరెమీవందిఙ్
నిలెద్ఙ్ అట్ ఏండ డిఃసిసొహిఙ్ బానాను నిఙి డిఃస్ సొన్ ఏ”. 30యేసు
వెహాన్ , “ఓ పేతురు, నాను నిఙి నిజం వెహిస్న, యాపొదొయ్ కొరు
రిజకెరెని ముఙల నీను నఙి నెస్ ఎ ఇజి ముసార్ వెహిన్లె”. 31గాని
పేతురు ఒపుకొడ్ఃఏండ ఒదెద్ డటట్ం వెహాన్ , “నాను నీ వెట సాతిఙ
సాన. నానునిఙినెస్ ఎఇజివెహ్ ఏ”. అయవజనెవారువిజేరెవెహార్ .
యేసు గెతేస్మనెటోటదుపారద్నం కిజినాన్ 

32నసిత్వలెయేసు,వనిన్సిసూర్ వెటగెతేస్మనెఇనిటోటదుసొహర్ .
యేసు సిసూరిఙ్ , “నాను సొనిస్ పారద్నం కిజి మర్ జివాని దాక మీరు
ఇబెబ్ మండు”, ఇజి వెహాన్ . 33 యేసు పేతుఙ్, యాకోబుఙ్,

* 14:26 14:26 కీరన 115-118 బోజనం కితిత్ వీజితిత్ఙ పార్ జి మహార్ † 14:27
14:27 జెకరియ 13:7.
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యోహనుఙ్ వనిన్ వెట ఒతాన్. వాండు నండొ దుకం ఆజిబాద ఆదెఙ్ 
మొదోల్ సాత్ న్. 34వాండు వరిఙ్ వెహాన్ , “సాదెఙ్ డగు ఆతిలెకెండ్ 
మనుస్ బరిసెత్ఙ్ అట్ ఇ నసొస్ బాదనఙి కలిగ్జినాద్ . మీరు ఇబెబ్నె బసి
నా వెటె తెలిల్ మండు.

35 యేసు అబెబ్ణిఙ్ సెగం దూరం సొహాండె పడిగ్ జి అరాండె
“ఓబా, నిఙి ఇసట్మాతివజ యా కసట్మ్ కాణ్ నఙి తపిస్ అ”, ఇజి
పారద్నం కితాన్. 36 యేసు దేవుణుదిఙ్ ఈహ వెహాన్ , “ఓ బా
నీను విజు కిదెఙ్ అటిన్. యా కసట్మ్ కు నా బాణిఙ్ లాగ్ అ. గాని నా
ఇసట్మ్ వజ ఆఎద్ , నీ ఇసట్ంవజనె ఆపిద్”. 37 పారద్నం కితివెనుక
యేసుసిసూర్ డగుసొహిఙ్ వారునిదకిజిమహార్ , “ఓసీమోను,నీను
నిద కిజినిదా? ఉండి గంటబాతెలిఆజిమండెఙ్ మీరుఅట్ ఇదెరా?”,
ఇజి పేతురుఙ్ వెన్ బాతాన్ . 38 సయును మిఙి పరిస కిజి తపప్దు
అస్ ఏండ ఇహిఙపారద్నం కిజితెలిఆజిమండు ఆతమ్ తయార్ నె,గాని
ఒడొఃల్ దిఙ్  సతుత్ సిలెల్ండ ఆజినాద్ .

39 యేసు మరి ఒరుస్ సొనిస్ ముఙాల్ వెహి మాటెఙ్ నె వెహిస్
పారద్నం కితాన్. 40 యేసు మర్ జివాజి సుడ్ఃతిఙ్ సిసూర్ మరి
నిద కిజి మహార్ . ఎందానిఙ్ ఇహిఙ వరి కణుకు రెపెప్ఙ్ బరుదాన్ 
ముగ్ జి మహె. నసిత్వలె వారు యేసుఙ్ ఇనిక వెహెఙొ తెలిఏతాద్.
41 యేసు ముసారి వాజి సిసూర్ నిద కిజి మహిక సుడ్ఃజి వరిఙ్ 
వెహాన్ , “ఏలుబ మీరు నిద కిజి రోమ్ జినిదెరా? ఏలు ఆనాద్.
ఇదిలో, లోకుమరిసియాతి నఙి సెఇవరికియుదు ఒపజెపిన్ గడిఃయ
డగు వాతాద్. 42 లెదు, ఏలు మాట్ వరివెట. దసూలాదెఙ్ సొనాట్ 
ఇదిలో నఙి ఒపజెపిన్కాన్ వాజినాన్”.

యేసుఙ్ అరెసిట్ కిజినార్ 
43 యేసు యా మాటెఙ్ వెహిస్మహిఙ్ పనెన్ండు మనిసిర్ 

సిసూర్ లొఇ ఒరెనాతి ఇసక్రియోతుయూద ఇనికాన్ అబెబ్ వాతాన్.
పెరిపుజేరిఙు లోకురి పెదద్లుఙు పోకిమనిన్ మందలోకుర్ కూరెద్ఙ్ ,
కోణెఙ్ అసాత్ రె వనిన్వెట వాతర్ . 44యేసుఙ్ ఒపజెపిన్కాన్ , “నాను
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ఎయెరిఙ్ ముదుద్ కినానొ వనిన్ఙ్ మీరు తొహ్ సి జాగర ఒతు”, ఇజి
ముఙల వరిఙ్ ఉండి గురులెకెండ్ వెహ మహాన్ . 45యూద వెటనె
యేసుడగు వాతాండె, “ఓ బోదకినికి’ ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ పొంబితాండె
ముదు కితాత్ న్. 46నసిత్వలెవనిన్వెటవతిమహిలోకుర్ యేసుఙ్ అసాత్ రె
తొహర్. 47 వెటనె యేసుడగు మహిసిసూర్ లొఇ ఒరెన్, వనిన్ కూరద్
లాగిజ్ విజెరి ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ ముసుక్ మనిన్ పణిమనిసి ఆతి
వని గిబిబ్ తెవు కతాత్ న్. 48యేసు వెహాన్ , “నాను డొఙవాండునా?
నఙి అసెత్ఙ్ కూరెద్ఙ్ కోణెఙ్ అసి ఎందనిఙ్ మీరు వాతిదెర్ ? 49 రోజు
నాను మీ వెటనె మంజి దేవుణుగుడిఃదు నెస్ పిసత్ గదె. అయవలె
మీరు నఙి ఎందనిఙ్ అస్ ఇతిదెర్ ? గాని దేవుణు మాటదు రాసిత్వజ
ఇక విజు ఈహ జరిగ్దెఙ్ వెలె”. 50 నసిత్వలె వనిన్ సిసూర్ విజేరె
వనిన్ఙ్ డిఃసాత్ రె ఉహ్ క సొహార్ . 51-52 ఒరెన్ దఙడాఃయెన్, యేసు
వెనుక, లోకుర్ వెట సొనిస్ మహాన్ . వాండు సొకక్ తొడ్ గిఏండ ఉండి
పాతనె పి డ్ గిత మహాన్ . వారు వనిన్ఙ్ అసిత్ఙ్ వాండు పిడిగితిమనిన్
పాతడిఃసి డుమ్ డ ఆతాండెఉహ్ కాన్.

యేసుఙ్ సన్ హదిసఙంఇనియూదురి కొర్ టునడిఃమినిల్ పాత్ ర్.
53 యేసుఙ్ తొహిస్ ఒతికార్ వనిన్ఙ్ విజెరిపుజేరిఙ ముసుక్

పెరిపుజెరిబాన్ తతాత్ ర్. పెరిపుజెరిఙ్ విజేరె, పెదెద్ల్ ఙు, యూదురి
రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్ అబెబ్ కూడిజ్ వాత మహార్. 54యేసుఙ్ విజేరి
ముసుక్ పెరిపుజెరిఙ ఇండొ ఒసిమహిఙ్, పేతురు వెనుక దూరమ్ దాన్ 
సొనిస్ డేవ దాక వాతాన్. వాండు అబెబ్ కాప్ కినివరివెట బసాత్ ండె
సిసు కాయ్ జి మహాన్ . 55 పెరిపుజెరిఙు విజేరె, అబెబ్ కూడిజ్ వాతి
సన్ హదిం సఙం విజు యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ తగితి రుజుప్ వందిఙ్ వనిన్
ఎదు అబదద్ం వెహిన్వరిఙ్ రెబాజి మహార్ . గాని వనిన్ఙ్ సపెత్ఙ్ అగితి
రుజుప్ వెహిన్ ఎయెర్ బా దొహ్ క్ ఏతార్. 56 నండొండార్ వనిన్ముసుక్
అబదద్ం సాసెమ్ కు వెహార్ . గాని ఒరెన్ వెహికమరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ 
తేడఃమహాద్ .
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57 నసిత్వలె సెగొండార్ వనిన్ముసుక్ ఈహ అబదద్ం సాసెమ్ కు
వెహార్ . 58 “లోకు తొహియాదేవుణుగుడిఃదిఙ్ నాను అర్ పిస్ విసీర్ జి,
మూండి రోసాక్ఙ్  లోకు కీదు పణి ఆఎండ మరి ఉండి దేవుణుగుడిః
తొహన్ ఇజి వాండు వెహికమాప్ వెహప్”, ఇజి వారు వెహార్ . 59గాని
వారు వెహి సాసయ్మ్ బా ఒరెన్ వెహిక మరి ఒరెన్ వెహి దనిఙ్ తేడః
ఆతాద్. 60 నసిత్వలె విజెరి ముసుక్ పెరిపుజెరి నిఙితాండె యేసుఙ్ 
వెన్ బాతాన్, “నీను ఇనికబా మర్ జి వెహ్ ఇదా? వీరు నీ ముసుక్
వెహిస్ని యా మాటెఙ్ ఇనికెఙ్ ?”. 61 గాని యేసు ఇనికబా మర్ జి
వెహ్ ఏండఅలెతాన్. విజేరెపుజెరిఙముసుక్పెరిపుజేరియేసుఙ్ మరి
వెన్ బాతాన్, “నీను దేవుణుమరిసిఆతి కీసుత్ నా?”.

62యేసు వెహాన్ , “నానె,లోకుమరిసియాతినాను గొపప్ అతికారం
మనిన్ దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాదు బసిమంజినిక, సయణిదెర్ మరి
ఆగసమ్ దు దాన్ మొసొప్ ముసుక్ నాను వానిక మీరు సూణిదెరెల్”.
63-64విజెరి పెరిపుజెరిముసుక్ పెరి పుజేరియేసు వెహిక వెంజి వనిన్
సొక వాండె కిసె ఆతాండె‡. వెహాన్ , “మరి ఇంక సాసిరిఙ్ అవ్ సరం 
సిలెల్ద్ . వాండు వెహిక మీరు వెహిదెర్. వాండు దేవుణు దూసిసి
వర్ గితికమీరువెహిదెర్ దనిన్వందిఙ్ మీరుఇనికవెహిస్నిదెర్ ?యేసు
దేవుణుదిఙ్ దూసిసిత్ వందిఙ్  సికస్ కిజి సపెత్ఙె ఇజి విజేరె ఒపుప్కొటార్.
65నసిత్వలెసెగొండార్ యేసుముసుక్పూసాత్ ర్. వారు గరండదాన్ వనిన్
కణుకేఙతొహిస్ కణుకేఙ్ మూకారెవనిన్ఙ్ గుతార్ . నిఙిఎయెర్ గుతార్ 
ఇజితొఏండ వెహ్ అ”, ఇజి వనిన్వెట వెహార్ . జమానుఙుబాయేసుఙ్ 
కికాణిఙ్ డెఃయ్ తారె ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ నానునెస్ ఎ ఇజిపేతురు వెహిస్నాన్ 
66 పేతురు విజెరి ముసుక్ పెరి పుజెరి అర్ ఙుదు మహివలె అయ

ఇండొణి పణి మనిస్ ఉండి అబెబ్ వాతాద్. 67 పేతురు సిసు
కాయ్ జిమహిక సుడ్ఃజి వాండు ఎయెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ అది నెగెండ

‡ 14:63-64 14:63-64 నండొ కోపం ఆతాద్ ఇజి తోరిసెత్ఙ్ సొకక్ కిసాన్ర్ . గాని విజేరె
పుజేరిముసుక్మనిన్ పెరిపుజెరివనిన్సొకక్కిసెత్ఙ్ ఆఏద్ ఇజిలేవి. 21:10దురాసత్ మనాద్ .
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సుడిఃతాద్. “నీనుబా నజరేతువాండు ఆతియేసువెటమహికి”, ఇజి
అది వెహాద్ .

68 అందెఙె పేతురు, “నీను ఇనిక వరిగ్జినిదొ నఙి తెలిఏద్ ”, ఇజి
వెహిస్ వెలిల్ గవునిడగు సొహాన్ . నసిత్వలె కొరు కెరెతాద్. 69 అయ
పణికినికాద్ పేతుఙ్ గవునిడగు సుడ్ఃజి అబెబ్ నిహిమహి వరివెట
మరి వెహాద్ , “వీండు వరిలొఇమహ్ కాన్ ఒరేన్”. 70 గాని పేతురు
మరి, “నాను ఆఏ ఇజి వెహాన్ . సణెం సొహివెనుక పేతురు డగు
నిహిమహికార్, “నీను గలీలయదికి, నిజం నీనుబా వరిలొఇ ఒరెన్”,
ఇజి వెహార్ . 71నసిత్వలె పేతురు, “మీరు వెహ్ సిని వనిన్ఙ్ నఙి నెస్ ఏ
ఇజి వెహిస్ వనిన్ఙ్ వాండె సయిప్ సీబెఆజి ఒటుట్ కితాన్.

72 వెటనె రిజ ఒరుస్ కొరు కెరెతాద్. నసిత్వలె పేతురు, యేసు
వనిన్వెట, “కొరు రిజ కెరెని ముఙల నీను నఙి నెస్ ఏ ఇజి ముసార్ 
వెహిన్లె”,ఇజివెహిమాటఎతుత్ కితాండెనండొదుకమాజిఅడఃబ తాన్.

15
యేసుఙ్ తొహిస్పిలాతుఙ్ ఒపజెపిస్నార్ 

1 పెందాల సీకటి మన్ బునె, పెరిపుజెరిఙు, యూదపెదెలుఙు,
యూదురి రూలుఙ్ నెస్ పిసినికార్, సన్ హదిం సఙమ్ దికార్ విజేరె
కూడిజ్ యేసుఙ్ ఎలాగ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆలోసనం కితార్. వారు
వనిన్ఙ్ తొహిస్ ఒతాత్ రె రోమ దేసెమ్ ది అతికారిఆతి పిలాతుఙ్ 
ఒపజెపాత్ ర్. 2 “నీను యూదురి రాజునా?”, ఇజి పిలాతు యేసుఙ్ 
వెన్ బాతాన్. నసిత్వలెయేసు, “ఒఒనీను వెహిలెకెండ్ నె”, ఇజి వెహాన్ .
3 పెరిపుజేరిఙు యేసుముసుక్ నండొ తపుఙ్ మొపాత్ ర్ . 4 నసిత్వలె
పిలాతుయేసుఙ్ మరి వెన్ బాతాన్, “నీను మర్ జి ఇనికబా వెహిన్దా?
వీరు నీ ముసుక్ ఎసొస్ తపప్ఙ్ మొపిస్నార్ గదె”. 5అహె వెహితిఙ్ బా
యేసు ఇనిమాటబామర్ జివెహ్ ఎతాన్. అకక్ సుడ్ఃజి పిలాతు బమమ్
ఆతాన్.

6 ఏంటు ఏంటు కిని పసక్ పండొయిద్ ఙ్ లోకుర్ కోరిజిని ఒరెన్ 
కయ్ దువనిన్ఙ్ విడుదల సీదేఙ్ పిలాతుఙ్ అలవాటు. 7 అయవలె
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బరబబ్ఇనికాన్ ఒరెన్ అనన్యవాండు ననిన్కాన్ జెలిదు మహాన్ .
వాండు, వనిన్వెట మహికార్, ఏలుబడిః కినివరిఙ్ ఎదిసాత్ రె
సెడొండారిఙ్ సపత్ మహార్ . అందెఙె వరిఙ్ జలిదు ఇట్ త మహార్ .
8లోకుర్ పిలాతుబాన్ వాజి, “నీను కిని ఆలవాటువజ ఒరెన్ వనిన్ఙ్ 
డిఃసి సిఅ”, ఇజి వెహార్ . 9-10పెరిపుజెరిఙు గోస ఆతారెయేసుఙ్ నఙి
ఒపజెపాత్ ర్ ఇజి పిలాతు నెసాత్ న్. అందెఙె వాండు “యూదురిరాజుఙ్ 
నాను మిఙి డిఃసి సీదెఙ్ కొరిజినిదెరా? ఇజి వెన్ బాతాన్ . 11 గాని
పెరిపుజెరిఙు బరబేబ్ఙ్ డిఃసి సీజి యేసుఙ్ సపెత్ఙ్ ఇజి ఆతికారి
ఒపిన్లెకెండ్ వెహాన్ ఇజిలోకురిఙ్ రేపిస్ మహార్ .

12 నసిత్వలె పిలాతు, “యూదురిరాజు ఇని మీరు వెహ్ సినివనిన్ఙ్
 నాను ఇనిక కిదెఙ్ ?”, ఇజి వెన్ బాతాన్. 13వారు, “వనిన్ఙ్ సిలువ
పొక్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 14అందెఙె పిలాతు, “ఎందనిఙ్ వనిన్ఙ్ 
సిలువపొకెఙ్ ?వాండుఇనితపుపణికిఏన్”,ఇజివెహాన్ . గానివారు,
“వనిన్ఙ్ సిలువ డెఃయ్ జి సప్ అ”, ఇజి నండొ డేల్ సాత్ ర్. 15 పిలాతు
లొకాఙ్ సరద్ కిబిసేత్ఙ్ బరబెబ్ఙ్ విడుఃదల కితాన్, యేసుఙ్ కొరడ్ఙాణిఙ్ 
డెఃయ్ బిసి. సిలువపొకెఙ్ ఒపజెపాత్ న్.

సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్ 
16 నసిత్వలె సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ పెటోరియం ఇని పిలాతుని

పెరిఇండొ ఒతారె అబెబ్మహిసయ్ నమ్ ది వరిఙ్ విజేరిఙ్ కూడుపాత్ ర్.
17 వారు యేసుఙ్ ఎరాని రంగుది నీరి సొకక్ పొరీప్సి సాపాక్ణిఙ్ 
అటారె ఉండి టోపి తయార్ కిజి బురాదు ఇడ్ఃతార్. 18 “యూదురి
రాజు గెలిస్అ? ఇజి వెహిస్ వారు యేసుఙ్ వెకిసాత్ ర్. 19వారు మరి
మరిడుడుదాన్ వనిన్బురాదుడెఃయారెవనిన్ముసుక్పూసాత్ ర్. వెనుక
ముణుకుఙ్ ఊర్ జి వనిన్ఙ్ మాడిసి వెకిసాత్ ర్. 20వారు వెకిసి విజితి
వెనుక వనిన్ఙ్ తొడిఃగిసి మహి ఎరాని సొకక్ లాగిజ్ వనిన్ నీరి సొకక్
తొడిగిసాత్ రె సిలువపొకెఙ్ వనిన్ఙ్ ఒతాత్ ర్.

యేసుఙ్ సిలువదు డెఃయ్ జినార్ 
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21 కురేనియాదికాన్ సీమోను ఇని ఒరెన్ ఉండి నాటోహన్ 
అయసరి వాజి మహాన్ . నసిత్వలె యేసువందిఙ్ సిలువ పిండ్ దెఙ్ 
సయ్ నమ్ దికార్ సీమోనుఙ్ బలవంతం కితాత్ ర్. సీమోను,
అలెకస్ందరుని, రూపుఇని వరి అపొప్సి. 22వారు గొలొగ్ తఇనిబాడిడ్దు
యేసుఙ్ తతత్ర్. గొలొగ్ త ఇహిఙ బుర పిణికి బాడిడ్ఇజి అరద్ం. 23అబె
యేసుఙ్ ఉండెఙ్ దాకస్కలుదు బోలం* ఇని సేందుమాయం కల్ పిస్
సితత్ర్. గానివాండు కెఏతాన్. 24సయ్ నమ్ దికార్ యేసుఙ్ సిలువదు
డెఃయార్. వెనుక వనిన్ సొకెక్ఙ్ ఎయెఙ్ దొహ్ కెన్ ఇజి నెసెత్ఙ్ సీటిఙ్ 
పొకారెవనిసొకెక్ఙ్ సీబెఆతార్. 25పెందాలతొమిమ్దిగంటెఙ్ యేసుఙ్ 
సిలువ డెయ్ తార్. 26 “యూదురిఙ్ రాజు”, ఇజియేసుముసుక్మోపిత్
నేరం బోరుడ్ దు రాసి సిలువాదు ఇడాత్ ర్ . 27-28 యేసువెట రిఎర్ 
డొఙారిఙ్ సిలువాదు పొకార్. ఒరెన్ వనిన్ఙ్ ఉణెర్ పడఃకాదు ఉండి
సిలువాదు, మరి ఒరెన్ వనిన్ఙ్ డేబ పడఃకాదు ఉండి సిలువాదు.
29-30నసిత్వలెఅయసరిదాన్ సొనిస్మహికార్ వరిబురదూకిస్యేసుఙ్ 
దూసిసాత్ ర్, “ఒహొదేవుణుగుడిఃదిఙ్ అర్ పిస్విసీర్ జిమూండిరోసాక్ఙ్ 
నాను తొహన్కి నిఙి నీనె రకిస్సి. సిలువదాన్ డిగ్ జి రఅ” ఇహార్ .

31-32అయవజనె పెరిపుజెరిఙునియూదురి రూలునెస్ పిసినికార్,
“వీండు మహివరిఙ్ రకిస్సాత్ న్. గాని వీండు వినిఙె రకిస్సెత్ఙ్ అట్ ఎన్.
ఇసాయేలురాజు ఆతి కీసుత్ ఏలు సిలువదాన్ డిగ్ జి వాతిఙ అకక్
సూణాపె మాపు నమినాప్”, ఇజి ఒరెన్ వెట ఒరెన్ వెహిస్ వనిన్ఙ్ 
వెకిసాత్ ర్. యేసువెటసిలువడెఃయెఆతిడొఙారుఙుబావనిన్ఙ్ వెకిసాత్ ర్.
యేసు సిలువముసుక్పాణం డిఃసాత్ న్ 

33 వేడెః పనెన్ండు గంటెఙాణిఙ్ మూండి గంటేఙ్ దాక దేసం విజు
సీకటి ఆతాద్. 34మూండి గంటేఙ్ యేసు, “ఎలోయ, ఎలోయ లమ
సబకాని”, ఇజి డటం డేలిస్ వెహాన్ . దని అరద్ం ఇనిక ఇహిఙ, “నా
దేవుణు,నాదేవుణునఙిఎందనిఙ్ నీనుడిఃసిత్’ఇజి. 35బానెనిహికార్ 
సెగొండార్ యామాట వెహారె, “ఇదిలో వీండు ఎలియేఙ్ కూకిస్నాన్”

* 15:23 15:23బోలం కలప్తిఙ నొపిప్ నెస్ ఏండ ఆనాద్ 
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ఇహార్ . 36ఒరెన్ ఉహ్ కిస్ సొనిస్ దూతి తతాత్ ండె సెందు దాకస్ కలుదు
ముడఃకిస్ ఉండి డుడుడ్ దాన్ యేసుఙ్ ఉండెఙ్ వెయుద్ అందిసాత్ న్.
“సణెం మండు. ఏలియ వాజి వినిఙ్ డిపాన్ండొ సిలేనొ సూణాట్”,
ఇజి వాండు వెహాన్ . 37 నసిత్వలె యేసు డటం డేల్ సాత్ ండె పాణం
డిఃసాత్ న్. 38 అయవలె యెరూసలేమ్ దు మహి దేవుణు గుడిఃదు
మహి తెర ముసుక్హన్ అడిగిదాక కింజితాదె రుండి ముకెక్ఙ్ ఆతె.
39 సిలువ డెఃయిబాన్ నిహిమహి సయ్ నమ్ ది మంద మణిసిరిఙ్ ,
యేసు ఈహ డేల్ సాత్ ండె పాణం డిఃసిత్క సుడ్ఃజి, “వీండు నిజం
దేవుణు మరిసినె”, ఇజి వెహాన్ . 40 సెగొండెక్ అయ్ లికొడొఃక్ దూరం
నిలిస్ సుడ్ఃజిమహె. వనాక్ఙ్ లొఇమగద్లేనెమరియ,ఇజిరియాకోబు,
యోసెఇనివరిఅయ్ సిఆతిమరియ,సలోమిఇనికెఙ్ మహె. 41యేసు
గలీలయదుమహివలె ఇవిక్ వనిన్వెటసొనిస్ వనిన్ఙ్ అవ్ సరమాతికెఙ్ 
కిజిమహె. ఇవిక్ ఆఎండ యెరూసలేమ్ దు యేసువెట వాతి నండొ
అయ్ లికొడొఃక్ బాఅబెబ్మహె.

యేసు పినుగు సమాదిదు ఇడాత్ ర్ 
42-43 అరిమతయి ఇని పటన్మ్ దికాన్ యోసేపుఇని ఒరెన్ అబెబ్

మహాన్ . వాండు సన్ హదిం సఙమ్ దు మనిన్వరిలొఇ పెరికాన్ 
ఒరెన్. దేవుణు ఏలుబడిః వందిఙ్ వాండు ఎదు సుడ్ఃజి మహాన్ .
వీండు సొనిస్, దయ్ రమ్ దాన్, యేసు పినుగు సిలువ ముసుక్హాన్ 
జాయ్ మనుబునె డిపెత్ఙ్ పిలాతుబాన్ సెలవలొసాత్ న్. అయ దినం
విసాంతిదినం ముఙాల మహి తయార్ కినిదినం. అందెఙె అయ
తయార్ కినిదినం పొదొయ్ నె యోసేపు పిలాతుబాన్ సెలవ లొసెత్ఙ్ 
సొహాన్ . 44 యేసు ఎసాక్ండె సాతాన్ ఇజి వెంజి పిలాతు బమమ్
ఆతాన్. సయ్ నమ్ ది వరిఅతికారిఙ్ కూకిస్ వెన్ బాతిఙ్ యేసు
ఎసాక్ండె సాతాన్ ఇజి నెసాత్ న్. 45యేసు సాతాన్ ఇజి సయ్ నమ్ ది
వరిఅతికారి వెహిమాట పిలాతు వెంజియోసేపుఙ్ యేసుఙ్ పినుగు
ఒపజెపాత్ న్. 46 యోసేపు నెగిగ్ తెలాల్ ని పాత కొడ్ఃజితసి, పినుగు
సిలువదాన్ డిఃపిస్ అయ పాతెఙాణ్ పినుగుదిఙ్ సుటిసి సటుదిఙ్ 
దొల్ సిత్ దూకిదు ఇడాత్ న్. ఉండి గుండని సెపట్ పణుకు సడిపిసి దూకిదిఙ్ 
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అడుడ్ కితాత్ ండె మూకాన్. 47మగద్లేనె మరియ, యోసె అయ్ సిఆతి
మరియయేసు పినుగుదిఙ్ ఇడిత్బాడిడ్ సుడ్ఃతె.

16
యేసుమరిజ్ నిఙితాన్ 

1 విసాంతిదినం గడిఃసిత్సొహివెనుక, మగద్లేని మరియ, యాకోబు
అయ్ సిమరియ, సలోమి, ఇనికెఙ్ యేసు పినుగుదిఙ్ రాసెత్ఙ్ వాసనం
నూనె కొడిఃజి తతెత్ . 2వారమ్ దిఙ్ మొదొహిదినమ్ దు పెందాలెన్ నిఙ్ జి
పొదుద్ సోసి మహివలె అవిక్ సమాది డగు సొహె. 3 సమాది డగు
సొనిస్ మహిఙ్ అవిక్ “సమాది మూకి పణుకు మా వందిఙ్ ఎయెర్ 
గూర్ పాన్ర్ ?”, ఇహె.

4నసిత్వలె అవిక్ సుడ్ఃతిఙ్ ఎయెరొఅయపెరిపణుకు సమాదిదాన్ 
గూర్ పిత్లెకెండ్ తోరితాద్. అది ఒదెద్ పెరిక 5 నసిత్వలె అవిక్ అయ
సమాది లొఇ వఙ్ జి సొహిఙ్ నీరి తెలాల్ ని సొకక్ పొర్ పాజి ఉణెర్ 
పడఃకాద్ బసిత్ మహి ఒరెన్ దఙ్ డాఃయెనుఙ్ సుడ్ఃతె. వనిన్ఙ్ సుడ్ఃజి
అవిక్ నండొ తియెల్ ఆతె. 6 అయ దఙ్ డాఃయెన్ వరివెట, “తియెల్ 
ఆమాట్,సిలువపొకెఆతిమనిన్నజరేతువాండుఆతియేసుఙ్ మీరు
రెబాజినిదెరా? వాండు ఇబెబ్ సిలెల్న్. వాండు బతిక్జి నిఙిత మనాన్.
వనిన్ఙ్ ఇడిత్ బాడిడ్ సుడ్ఃదు.

7వాండు మిఙి ఇంక ముఙాల గలీలయ మీరు సొనిస్నాన్ వాండు
మిఙి వెహివజ మీరు అబెబ్వనిన్ఙ్ సూణిదెరెల్ ఇజి సిసురిఙ్ మరి
పేతురుఙ్ వెహ ”,ఇజివెహాన్ . 8అకక్వెహెనెఅవిక్ వణకిస్బమమ్ఆజి
సమాదిదాన్ వెలిల్ వాజి బాణిఙ్ ఉహ్ కిస్ సొహె. అవిక్  తియెల్ ఆతెనె
ఎయెర్ వెటబా ఇనికబా వెహ్ ఉతె.
యేసుమగద్లేనిమరియెఙ్ తోరెఆతాన్ 

9యేసు ఆదివారం పెందాలెన్ సమాదిదాన్ బతిక్జినిఙ్ జి మగద్లెనె
మరియెఙ్ తోరె ఆతాన్. యామరియ ఎయెర్ ఇహిఙ యేసు ఏడు
దెయమ్ కాఙ్ ఉల్ పిత్ నెగెండ్ కితిత్ అయ్ లి కొడొః. 10 యేసువెట
మహికార్ యేసు సాతిఙ్ దుకమ్ దాన్ ఒడ్ఃబిజి అడఃబాజి మహిఙ్,
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అదిసొహదెవిజుసఙతిఙ్ వరిఙ్ వెహాద్ . 11యేసుబతిక్జినిఙితాండె
నఙితోరె ఆతాన్ ఇజి అది వెహిమాటవారు నమిమ్ఏతార్.

యేసు రిఎర్ సినూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 
12 వెనుక రిఏర్ సిసుర్ ఉండి నాటొ నడిఃసి సొనిస్మహిఙ్ యేసు

వరిఙ్ తొరెఆతాన్ . గానిఆఇమూరి వజతోరెఆతాన్ . 13వారుసొనిస్,
మహిసిసూరిఙ్ యాసఙతివెహార్ . గానివారుయారిఏరిమాటేఙబా
నమిఏతార్.
యేసు పదకొండుమణిసిసిసూరిఙ్ తోరెఆతాన్ 

14 మరి ఒరుస్పదకొండు మణిసి సిసూర్ బోజనం కిజిమహివలె
యేసువరిఙ్ తోరె ఆతాన్. యేసు నిఙితి వెనుక వనిన్ఙ్ సుడ్ఃతివరి
మాటనమిఏండాతివందిఙ్,వరిఅనుమానమ్ దిఙ్ యేసువరిఙ్ గటిఙ
వెహాన్  . 15 యేసు వరివెట, “మీరు లోకం ముసుక్ మని విజు
దేసమ్ కాఙ్ సొనిస్ దేవుణు సువార విజేరిఙ్ వెహ . 16 ఎయెర్ బా నా
ముసుక్ నమకం ఇడ్ జిబాపిత్సంలాగెఆతిఙవరిఙ్ దేవుణు రకిస్సాన్న్ .
గానినాముసుక్ నమకం ఇడ్ ఇతి వరిఙ్ సికస్ వానాద్.

17 ఎయెర్ నఙి నమిమ్నారొ వారు యా బమామ్తి పణిఙ్ కిదెఙ్ 
అటాన్ర్. అకెక్ఙ్ ఇనికెఙ్ ఇహిఙ నా పేరుదాన్ వారు దెయమ్ కాఙ్ 
ఉల్ పాన్ర్. వారు కొతత్బాసెఙ్ వరిగ్నార్. 18సారాసాక్ఙ్ అసిత్ఙ్ బాఅవిక్ 
కటిత్ఙ్ బాసాఏర్. ఇనికబా గొపప్ విసమాతిక ఉటిఙ్ బాసాఏర్. జబుబ్
ఆతివరిముసుక్ కికు ఇటిత్ఙ వారు నెగెండ్ ఆనార్”, ఇజి వెహాన్ .
దేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు ఒతాత్ న్ 

19యేసుయాకెఙ్ విజువెహివెనుకదేవుణుయేసుఙ్ పరలోకమ్ దు
ఒతాత్ న్. యేసు అబెబ్ దేవుణు ఉణెర్ పడఃకాద్ బసాత్ న్. 20యేసు
సిసూర్ విజుబాన్ సొనిస్ దేవుణు సువార వెహార్ . వారు కితిత్ విజు
పణిదిఙ్ దేవుణు సాయం కితాన్. వారు కితిత్ బమామ్తి పణిఙాణ్ 
వారువెహిమాటనిజం ఇజి దేవుణు తోరిసాత్ న్.
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