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ఇద్ పుస్తకున్ వాచి కీనెకె బూడ్ంగ్ గొసట్ంగ్ హేతు ఇరట్: 
ఈతల్ * గుర్్త మతె్తకె, అదె పేజితగ బూడ్ అద్ గొసట్తున్ బార్తె  

లిహి కీస మందంత.
ఈతల్ † గుర్్త మతె్తకె అదె పేజితగ బూడ్ అవ్ గొసట్ంగ్ బద్ పుస్తక్గ 

మంతంగ్ ఇన్వల్ లిహి కీస మందంత.
ఇహిన్ చుక గుర్్తంగ్ మతె్తకె బవ్్త పదల్కెన్ బూడ్ అహన్ మందంతంగొ 

అవ్న్ బార్తె ఇద్ పుస్తక్గ ఆక్రి లిహి కీస మందంత.



లూకల్లిహికీతచొకొట్నకబుర్
ఇద్పుస్తకున్బారెతగొసిటి

లిహి కీతొన పొరొల్: లూక డాకట్రల్. వేర్ పవ్లునొర్ చొకొట్్ర్ దోస్తల్ ఆందుర్. పవ్లు 
సేవ కియెలు సొనెకె, వ్ల్లు జోకంగ్ వోన్ సంగ యాత్ర కీతొర్ ఆందుర్.

లిహి కీత కాలమ్: లూకల్ ఇద్ పుస్తకున్ యేసు సాస-నండ్తంగ్ కహి సాల్కె నెన్ లిహి 
కీతొర్. వేర్ లూకల్ రండ్ పుస్తక్ లిహి కీతొర్. మ్దొడ పుస్తక్ ఇద్ ఆందు అని దుస్రొ 
పుస్తక్ అపొసు్తల్కె నంగ్ కార్వయ్కె ఆందు.

ముకెకె గొసట్: పాప్ సకి్తతల్ పర్జతున్ బచి కియెలు, బగవంతల్ నమ్ కీతొర్ వోర్ బచి కియ్వల్ 
యేసు ఆందుర్. వోర్ పుటట్న్ మ్దొల్, వోన్ బార్తె లిహి కీతంగ్ తొల్తంగ్ గ్ంత్కె నంగ్ 
వచన్కె పూరి కియెలు, బగవంతన సేవ బహన్ సుర్ కీతొర్. తప్తంగ్ గొర్న్ దాత్ మన్వలిర్ 
లోకుర్కెన్ బచి కియ్వల్ నావ కామ్ ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. యేసు పర్బు, “స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్” 
బహన్ ఆతొర్? ఇన్వల్ గొసట్తున్ బార్తె ఇగె లిహి కీతొర్. వోన పుట్వడి, జినగ్ని, మయ్న్ 
దాత్ పుట్వడితున్ బార్తె, మెయ్తంగ్ సమ్దొ చొకొట్ంగ్ కబుక్ల్ తెర్ ఇద్ పుస్తక్ నగ 
వ్ల్ పోడి కీస లిహి కీతొర్.

కాలి నావ పొరొల్ సూడిసి ఆయొ బతి, ఇవ్ కాముకెన్ సూడిసి తెర్ నా పొరొ బరొస 
ఇరట్. అహన్ మీవంగ్ దిల్కె నగ బగవంతన్ జాగ సకిట్ తె, “బస్కెట్ జీవతె స్వర్గ్ దీప్గ 
బగవంతన్ సంగ మందంతిట్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్. యేసున పిస్వడున్ బార్తె లిహి 
కీనెకె, యూదుల్కె బూర్కెన్ తె కమ్ పానెదొ సూడ్్ దిరొ, వూర్కెన్ డగుర్-పాన్ సస్ర్ 
బగవంతల్ లూకన కెయెదొ ఇద్ పుస్తక్ నగ లిహి కియుసొ్తర్.

ఇద్ పుస్తక్ దునియతుర్ సమ్దొర్ సాటి మంత. తేన్ వాచి కీస, నీ జీవ బస్కెట్ బగ 
మందన ఇన్వల్ నిర్య్ యేత. దనెవాద్!
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* 1:13 యోహన్: బగవంతల్ దయ-మయ వాల్ ఇంజెర్ అర్తమ్ 

డగుర్సాబ్తియొపిలన్
లూకల్చిట్టిలిహికియ్వల్

1  1-4 మన్-మర్యద వాల్ తియొపిల 
సాబ్! మ నడుడుమ్ జర్గ్ తంగ్ గట్న్ 

మ్దొడల్ కుద్ సూడిసి, వ్ల్టిర్ సేవ 
కియ్వలిర్ మకున్ అవ్న్ వ్హ్్తర్. వూర్ 
వ్హ్తంగ్ కంచి, వ్ల్లుటిర్ లోకుర్ అవ్న్ పోడి 
కీస లిహి కీతెర్. అవ్ సమ్దొ గిర్ మ్దొడల్ 
కరల్న్ బర్పెర్ జర్గ్ తంగ్ ఇంజెర్ దిహంతె 
సూడిసి, కరి కీతొన్. అని అవ్ గట్న్ ఉందిత్ 
పెజెయ్ ఉంది జర్గ్ త తీర్ నీకున్ లిహి కియన 
ఇన్వల్ సంచ్ నాకున్ వాత. సాబ్ ఇవ్న్ 
వాచి కీస, నిమె మ్దొల్ కంజి్త అవ్ సమ్దొ 
గిర్ సతెమె ఆందుంగ్ ఇంజెర్ కరి కియన 
ఇన్వల్ నావ ఇచ్చ.

యోహన్తజల్మతున్బారెతెవచన్
5-6 అద్ గటకెతె హేరొదు రాజల్ 

రాజ్ తాకుస్వల్ యూదయ యేరియతగ, 
జకరియ ఇన్వల్ కట్డల్ మతొ్తర్. వోర్ 
అబియ కట్డ కాన్ దానొ్తర్ ఆందుర్. 
వోన వ్యొలు అహరోన్ కట్డ కాన్ దాన్త 
ఆందు. తాన పొరొల్ ఎలిజబెత్. వీర్ ఆడ్-
మడ్సి యెహోవ బగవంతన ఇచ్చ తీర్ 
పిస్ర్ మతె్తర్. అని వోనంగ్ హుకుముకెన్ 
అని నకిన్ పియ్సి కసుర్ స్ల్వక్ నె తాకె్తర్. 
7 బతి వూర్కెన్ సంతాన్ ఆయ్మకి. బారితెకె 

ఎలిజబెత్ గొడుడు మత్త. వూర్ ఇవిర్ గిర్ బెయ్ 
బుడి-బుడియలిర్ ఆస మతె్తర్.

8 జకరియల్ మన్వల్ కట్డ గుర్పు్ర 
సేవ కియ్వల్ వకత్ వాత. తె వోర్ 
యెర్సల్మ్ మందిర్తగ బగవంతన సేవ 
కీస్ర్ మతొ్తర్.

9 అస్కె యెహోవ బగవంతన మందిర్తగ 
దూప్ వాటన్ సాటి నియమ్ తీర్ చిటింగ్ 
వాడె్తర్. అంటిత్కె జకరియన వంత్ వాత. 
10 తె పర్జ సమ్దొర్ గిర్ బహ్రి పార్తన కీస్ర్ 
మనెకె, జకరియల్ మందిర్తగ రొపొ సొంజి, 
దూప్ వాడెసిర్ మతొ్తర్. 11 అస్కెనె అద్ 
దూప్ బొవలుతున్ తిన బగలు యెహోవ 
బగవంతనొర్ దూతల్ నిలిసి దిసొ్తర్. 12 తె 
దూతల్ దిస్త బరొబర్ జకరియల్ దడికె 
తింజి, బెయ్ వ్రితొర్. 13 బతి దూతల్, 
“జకరియ వ్రిమ! మరిన్ సాటి నిమ్ కీత 
పార్తన బగవంతల్ కంజ్్తర్. నీ వ్యొలు 
ఎలిజబెత్ మ్డడున్ జల్మ సంత. వోన్ 
యోహన్ * ఇంజెర్ పొరొల్ దొస. 14 వోన 
జల్మతున్ హిందల్ నీకున్ బెయ్ కుస 
లాగంత. వోర్ పుడ్త కాడికె, పర్జ సమ్దొర్ కున్ 
గిర్ వ్ల్లు ఆనంద్ లాగంత. 15-17 బారితెకె 
యెహోవ బగవంతన నదుడె వోర్ డగుర్-
పాన్ వాల్ ఆంతొర్. కల్ ఆయ్, నిస 
వర్స్వలిక్ రసంగె ఆయ్ వోర్ ఉనొ్ర్. అవన 
పీటెత్ రొపొ మనెకెడల్ బగవంతన పవిత్ర 
ఆత్మతె, వోర్ నించి మందంతొర్. యేలియ 
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పర్ వక్తన్ మోడిత దిల్్త అని సకి్తతె పర్బున్ 
తెర్ మునె పర్జతగ దాంతొర్. వూర్ కియ్వలిక్ 
పాప్కె నల్ మల్స, తిరిస బాబొ బగవంతన 
సేవ కీనల్ కీంతొర్. బే-రీతితె తాక్వలిర్కెన్ 
రీతితె పిస్ల్ సంచ్ వాయుసంతొర్. ఇహిన్ 
ఇజ్రయేల్ లోకురగ్టల్ వ్ల్లుటిర్కెన్ వూరొర్ 
యెహోవ బగవంతన బాజె్కె మల్సంతొర్. 
ఇద్ తీర్దొ పర్బున్ సాటి, పర్జతున్ వోర్ తయర్ 
కీంతొర్” ఇంజెర్ దూతల్ వ్హ్్తర్. 18 తె 
జకరియల్, “నిమె వ్హ్త తీర్ కరల్ జరగ్ంత 
ఇంజెర్ నాకున్ బహన్ కర్ మయర్? 
బారితెకె నన బుడియన ఆతొన్ అని నా 
వ్యొలు గిర్ డుగల్ మతరి ఆత” ఇంజెర్ 
దూతన్ వ్హ్్తర్. 19 అస్కె దూతల్, “నావ 
పొరొల్ గాబ్రియెల్. నన బగవంతన చర్తె 
సేవ కియ్వల్ దూతన ఆందున్. మ్డడుల్ 
పుట్వల్ చొకొట్ కబుడున్ నీకున్ వ్హ 
ఇంజెర్ బగవంతల్ నాకున్ సారి కీతొర్. 
20 ఇచుల కంజ! ఇద్ గొసట్ బరొబర్ వకతె్ 
జరగ్ంత. బతి ఇదెన్ నిమె నమ్వ కాడికె, ఇద్ 
గట్ జర్గ్ నల్ వేరి మూకని ఆస మందంతి” 
ఇంజెర్ జకరియన్ వ్హ్్తర్. 21-22 అగ బహ్రి 
మన్వలిర్ సమ్దొర్, “జకరియల్ ఇచొర్ వ్ల్ 
జేల్ మందిర్్తన్ రొపొ బారి మంతొర్య్?” 
ఇంజెర్ గుల్ ఆస్ర్ మతె్తర్. ఆక్రిత్ 
బస్కెతె వోర్ బహ్రి వాతొరొ, అస్కె వూర్ 
సంగ బతయ్ వడకె పర్మకి. అద్ సూడిసి, 
జకరియన్ మందిర్తగ బగవంతన దరసిన్ ఆత 
ఇంజెర్ పర్జ కరి కీతెర్. బారితెకె వోర్ మూకల్ 
ఆస, కెయ్కె హాలి కీస్ర్ ర్హ్ మతొర్. 

23 అవ్ సేవ కియ్వలిక్ దివొస్కె మర్త పెజె, 
జకరియల్ తన్వ రోన్ సొతొ్తర్. 24-25 కహి 
రోజ్కె ఆత పెజె, వోన వ్యొలు ఎలిజబెత్ 
దివొస్కె ర్హ్ మత. తె అద్, “యెహోవ 
బగవంతల్ నా పొరొ దయ తొహి్చ, పర్జత్ 
నడుడుమ్ సొత్త హిజతున్ నావ గరిబు నిపుస, 
తాన్ కాబాడ్్తర్” ఇంజెర్ సయుంగ్ మహ్ంగ్ 
వేరి, బోనె దిస్వక్ నె మత్త.

యేసుపర్బు న జల్మత్బారెతెవచన్
26 ఎలిజబెత్ సార్ంగ్ మహ్న పీటెతె 

మనెకె, గలిలయ యేరియత నజరేతు 
చహరదొ ఉంది కోరొ పేడినగ, బగవంతల్ 
గాబ్రియెల్ దూతన్ సారి కీతొర్. 27 అద్ 
కోరొ పేడిన పొరొల్ మరియల్. దావిద్ 
కాన్ దానొ్తర్ యోస్ప్ ఇన్వల్ మయ్న్ 
సంగ తాన కాజె-కోబ్రె ఆస మత్త. 28 తె 
బగవంతనొర్ దూతల్ తానగ్ వాస,  “నీకున్ 
నావ దండ్స్! యెహోవ బగవంతల్ నీకున్ 
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బగవంతనొర్ దూతల్ మరియన్ పావ్ మయ్వల్



 

* 1:39-40 తయర్ ఆస: మరియల్ మన్వల్ నాట్ల్ ఎలిజబెత్ చహర్్త సొనెలు 3-4 రోజ్కె న సరి 
మత్త. సత్తర్ (70) కోస్కె లంగ్ మత్త. 

ఆసరా్వద్ సస, నీ సంగ మందంతొర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 29 బతి మరియల్ అవ్ 
గొసట్ంగ్ కంచి, తక-పిక ఆత. అని అవ్ 
గొసట్న అర్తమ్ బతల్ మందర్ బెహ్ ఇంజెర్ 
సంచ్ కీస్ర్న్ మత్త. 30 తె అద్ సూడిసి 
దూతల్, “మరియ నిమె వ్రిమ! బగవంతల్ 
నీ పొరొ దయ తొహ్్చర్ మంతొర్. 31 ఇచుల 
కంజ! నిమె పీటె మంజి, మ్డడున్ జల్మ సంతి. 
వోన్ యేసు ఇంజెర్ పొరొల్ దొస లాగర్. 
32 వోర్ బెయ్ డగుర్-పాన్ వాల్ ఆందుర్. 
వోన్ మహ సకి్తవంతల్ బగవంతనొర్ మరి 
ఇంజెర్ కయనిర్. వోనొర్ తొతొ్తర్ దావిద్ 
రాజన కచురి యెహోవ బగవంతల్ వోన్ 
సంతొర్. 33 యాకొబ్ కాన్ దాను్తర్ పొరొ 
వోర్ బస్కెట్ రాజ్ తాకుసంతొర్. వోన 
రాజ్ బస్కెట్ కె మూర్ మయొ” ఇంజెర్ 
తాన్ వ్హ్్తర్. 34 తె మరియల్ “నన కోరొ 
పేడిన ఆందున్. ఇద్ బహన్ జరగ్ర్?” ఇంజెర్ 
దూతన్ పూస కీత. 35 అస్కె దూతల్, 
“బగవంతన పవిత్ర ఆత్మ నీ పొరొ ర్యంత. 
అని వోర్ మహ సకి్తవంతన సకి్త నిహగ్ వాంత. 
ఇదెన్ హిందల్ నీకున్ పుట్వల్ మ్డడుల్ 
పవిత్ర మందంతొర్ అని వోన్ బగవంతనొర్ 
మరి ఇంజెర్ కయంతెర్. 36 మరియ ఇచుల 
కంజ! నీ చుటమ్ ఎలిజబెత్ తన్వ మతరి-
పాందె పీటెతె మంత. గొడుడుయ్ మన్వల్ 
తాన్ ఇంకె సార్ంగ్ మహినంగ్ తాకంతంగ్. 

అద్ మ్డడున్ జల్మ సంత. 37 బగవంతన్ 
సంగ ఆయ పరొ ఇన్వల్ బతయ్ స్ల్” 
ఇంజెర్ దూతల్ వ్హ్్తర్. 38 అద్ కంచి 
మరియల్, “నన యెహోవ బగవంతన సేవ 
కియ్వన ఆందున్. నిమ్ వ్హ్త తీర్ జరిగ్” 
ఇంజెర్ ఇత్త. అస్కె బగవంతనొర్ దూతల్ 
అగటల్ సొతొ్తర్.

మరియల్ఎలిజబెతున్బేటెమాయ్వల్
39-40 తె మరియల్ సప-సప తయర్ 

ఆస, * యూద యేరియతంగ్ గుటన్ పొరొ 
మన్వల్ చహర్్త సొత్త. అని జకరియన రోన్ 
నంగిసి, ఎలిజబెతున్ చొకొట్ వాయుట్ 
పూస కీత. 41-42 తాన లంగ్ కంజ్త బరొబర్, 
ఎలిజబెత్ పీటెతె మన్వల్ మ్డడుల్ పద-
విద మెలితొర్. అస్కె ఎలిజబెత్ బగవంతన 
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మరియల్ ఎలిజబెత్ రోన్ సొన్వల్



ఆత్మ సకి్తతె నించి, జోర్్త “బగవంతల్ సమ్దొ 
వ్యొలుక్ నగటల్ నీకునె ఆసరా్వద్ సతొర్. 
నీ పీటెతె మన్వల్ మ్డడున్ గిర్ ఆసరా్వద్ 
సతొర్. 43 నా పర్బున అవల్ నహగ్ తాకిసి 
వాత. ఇహిన్ బహన్ జర్గ్ స మందర్? 
44 ఇచుల కంజ! నీవ లంగ్ కంజ్త బరొబర్ 
నా పీటెతె మన్వల్ మ్డడుల్ ఆనందె్ పద-
విద మెలితొర్. 45 యెహోవ బగవంతల్ 
వ్హుస్తంగ్ గొసట్ంగ్ జరగ్ంతంగ్ ఇంజెర్ నమ్త 
కాడికె, నిమె ఆసరా్వద్ యేతి్త” ఇంజెర్ 
మరియన్ ఇత్త.

46 అస్కె మరియల్,
“నావ ఆత్మ యెహోవ బగవంతన్ 

డగుర్-పాన్ సస్ర్ మంత.
 47 నాకున్ బచి కియ్వల్ బగవంతనగ 

నావ మన్ ఆనంద్ యేచ్్చర్ మంత.
 48 బారితెకె బగవంతన సేవ కీస్ర్ 

చుడుడుర్-పానెదొ మన్వన ఆందున్.
తెర్ బతి నా పొరొ దయ తొహ్్తర్.

అదెన్ సాటి ఇంగెడల్ సమ్దొ పిడినుర్ 
‘ఆసరా్వద్ యేత్త వ్యొలు’ ఇంజెర్ 
నాకున్ కయనిర్.

 49 సర్వసకి్త వాల్ బగవంతల్ నా సాటి 
చొకొట్ంగ్ కామ్కె కీతొర్.

వోన పొరొల్ పవిత్ర ఆందు.
 50 తన్వ పొరొ బావ్-బకి్తతె మన్వలిర 

సంతానుదొన్ పొరొ పిడినంగ్-
పిడింగ్ దయ తొహంతొర్.

 51 పర్బు తన్వ కెయెదొ 
తాకదున్ తొహ్్తర్.

తమ్వంగ్ సంచ్-విచార్కెన్ 
పియ్సి, గర్వతె మన్వలిర్కెన్ పగ్రి 
కీస వాట్్తర్.

 52 డగుర్-పానెదొ మన్వలిర్ రాజలిర్కెన్ 
కచురినల్ ర్హ్్తర్.

అని చుడుర్-పానెదొ మన్వలిర్కెన్ 
ఉపుస, డగుర్-పాన్ సతొర్.

 53 కర్సాస మన్వలిర్కెన్ పహ్్జ మత్త 
సమ్దొ చొకొట్ సతొర్.

అని దనెవంతలిర్కెన్ రికమ్ 
కెయ్కె నె రొహ్్తర్.

 54-55 మవ్ర్ తొతు్తర్కెన్ తన వ్హ్త 
తీర్ అబ్రాహమున్

అని వోన సంతానుదొన్ పొరొ 
బస్కెట్ దయ తొహన ఇన్వల్ 
గొసట్తున్ హేతు ఇరొ్తర్.

అని తన్వ సేవ కియ్వల్ ఇజ్రయేల్ 
పర్జతున్ మదత్ కీతొర్”

ఇంజెర్ ఎలిజబెతున్ వ్హ్త.
56 ఎలిజబెత్ రోన్ లగ్-బగ్ మూంద్ 

మహ్ంగ్ వేరి మత్త పెజె, మరియల్ తన్వ 
రోన్ మలిసి సొత్త.

బాపి్తస్మసియ్వల్యోహన్తజల్మ
57 నొవ్ మహ్ంగ్ నొవ్ గటకెంగ్ నింత 

పెజె ఎలిజబెత్ మ్డడున్ జల్మ సత. 58 అస్కె 
ఆజు-బాజుతుర్ అని చుటల్-బంద్ ‘తాన్ 
పొరొ యెహోవ బగవంతల్ వ్ల్ దయ 
తొహ్్తర్’ ఇంజి, తాన్ బరొబర్ బెయ్ 
ఆనంద్ యేతె్తర్. 59 అని వూర్ ఆట్ (8) 
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* 1:59 సునతి: యూదుల్కె న జాతితగ మ్డడుల్ పుటిసి ఆట్ రోజ్కె నె వోన సంసారత మునెత 
తోల్ కత్రి కీంతెర్. ఇద్ కార్వయు్తన్ సునతి ఇంతెర్. ఇద్ కార్వయ్ కీనెకెనె పొరొల్ గిర్ దొసంతెర్. 
* 1:59 బాబొ జకరియన పొరొల్: యూదుల్కె న జాతితగ బాబొ మర్త పెజె గిర్ అద్ పొరొడున్ 
రాకి కియన ఇంజెర్ బాబొన పొరొడున్ మరిన్ దొస్వల్ నియమ్ తాకెసిర్ మత్త.  
* 1:66 యెహోవ బగవంతన సకి్త: గ్రీకు బాసతె పర్బున కెయ్ ఇంజెర్ మందంత 

రోజ్కె నె, మ్డడులిర్కెన్ కియ్వల్ సునతి * 
ఇన్వల్ కార్యతున్ సాటి వాతెర్. అస్కె 
బాబొ జకరియన పొరొల్ * వోన్ దొస్లున్ 
ఆతెర్. 60 బతి ఎలిజబెత్ వూర్కెన్ ఆపుస, 
“స్ల్-స్ల్! వేన్ యోహన్ ఇన్వల్ పొరొల్ 
దొస లాగర్” ఇంజెర్ వ్హ్త. 61 అస్కె వూర్, 
“యెయా! ఈతల్ పొరొల్ మీ చుటల్-
బంద్గ బోనె స్ల్ కి!” ఇంజెర్ గుల్ ఆతెర్. 
62 అని మ్డడున్ బత పొరొల్ దొసన ఇంతి? 
ఇంజెర్ మూకలిర్ దాత్ కెయ్కె హాలి కీస్ర్ 
బాబొన్ వూర్ పూస కీతెర్. 63 తె వోర్ ఉంది 
పాటి తరట్ ఇంజెర్ కెయ్కె నె సూచన కీతొర్. 
అని అద్ పాటితగ “వేన పొరొల్ యోహన్” 
ఇంజెర్ లిహి కీతొర్. అద్ సూడిసి, వూర్ బెయ్ 
గుల్ ఆతెర్. 64 అస్కె యెంటనె జకరియన 
వ్ంజెర్ వోదల్ ఆస, బగవంతన్ డగుర్-
పాన్ సస్ర్, వడ్కె వల్ మ్దొల్ కీతొర్. 
65 అద్ సూడిసి, ఆజు-బాజుతురగ్ బెయ్ 
వ్ర్ జోమె మత. యూదయ యేరియ 
సమ్దొ ఇవ్ గట్న్ బార్త గొసట్ కప్త. 66 అద్ 
గొసట్ కంజు్తర్ సమ్దొర్ గిర్ అవ్ గట్న్ తమ్వ 
మనెదొ ఇరిసి, “వోర్ మ్డడుల్ ఉండె బహన్ 
తయర్ ఆంతొర్య్?” ఇంజెర్ సంచ్ కీతెర్. 
యెహోవ బగవంతన సకి్త * వోర్ కాండిన్ 
కరల్న్ సాత్ మత్త.

జకరియల్వెహ్తబవిసత్నగొసిటి
67 అస్కె వోర్ కాండినొర్ బాబొ 

జకరియల్ పవిత్ర ఆత్మతె నించి, బగవంతల్ 
ఇహిన్ వ్హుసొ్తర్:
 68 “మ ఇజ్రయేల్ లోకురొర్ యెహోవ 

బగవంతన్ డగుర్-పాన్ వాయ్!
బారితెకె వోర్ వాస, తన్వ పర్జ 

ఆయ్వల్ మకున్ బచి కీతొర్.
 69-70 తొల్లు వోనుర్ నకితుర్ పర్ వక్తలిర 

కెయెదొ వాగదొన్ సత తీర్,
మకున్ బయ్మన్ దారన కెయదొల్ 

బచి కియ్వల్ సకి్తవంతన్,
తనొ్వర్ సేవకెల్ దావిదు రాజన 

కాన్ దాన్తల్ రొహ్్తర్.
 71 మ బయ్మన్ దార్కె నగటల్ అని 

మకున్ మెచు్చర్ వూరగ్టల్ 
బచి కీంతొర్.

 72 మ తొతు్తర సంతానుదొన్ పొరొ దయ 
తొహంతొన్ ఇంజెర్ నకిత 
వాగదొన్ సతొర్.

అద్ వాగదొన్ తున్ హేతు ఇర్లునె, 
బగవంతల్ ఇహిన్ కీతొర్.

 73 ఇద్ వాగదొన్ మ తొతొ్తర్ బాబొ 
అబ్రాహమున్ సత ఆందు.
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 74-75 మ బయ్మన్ దార్కె న కెయదొల్ వోర్ 
మకున్ బచి కీతొర్.

ఇదెన్ హిందల్ మరట్ సమ్దొర్ గిర్ 
సానల్ వేరి సుద్-పానెదొ అని 
నాయమె్ పిస్ర్,

వ్రివకె్ సేవ కియన ఇన్వల్ 
బగవంతన ఇచ్చ.

 76 “నా మరి నీకున్ మహ సకి్తవంతల్ 
బగవంతనొర్ పర్ వక్తల్ ఇంజెర్ 
కయనిర్.

బారితెకె నిమె మలకెన్ మునె 
తాకెసిర్, వోన్ సాటి సర్దొన్ 
సుద్రి కీంతి.

 77 పాప్ మపి ఆయ్వడున్ హిందల్ బచ్ 
మయ పరంతిట్ ఇంజెర్ నిమె 
పర్జతున్ బోద వ్హంతి.

 78 బగవంతల్ తన్వ దిల్తగ లాగ్త దయ 
అని కివ్ల్్తన్ హిందల్, స్వర్గ్ నల్ 
వొరొర్ నీతివంతన్ * పోడ్దొ 
పెసనెకెడ వేడి్చత్ దాత్ మహగ్ 
సారి కీతొర్. †

 79 పోడ్దొ పెసనెకె బహనె్త సకటితున్ 
పూడంతొయొ, అహ్్ సకటితగ 
మన్వలిర్ కున్ అని మరను్తన్ 
బార్తె వ్రివలిర్కెన్ తన్వ 
వేడి్చ సస,

వోర్ సాంతిత సర్దొ తాకుసంతొర్”
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

80 వోర్ కాండి బెర్సిర్, బావ్-బకి్తతగ 
బడె మస్ర్ మతొ్తర్. ఇజ్రయేల్  పర్జతున్ 
బోద వ్హ్వల్ వకత్ వానల్ వేరి, యోహన్ 
మెటనగ పిస్ర్ మతొ్తర్.

యేసుపర్బు న జల్మఆయ్వల్
(మత్తయ్ 1:18-25)

2  అవ్ దివొస్కె నగ రోమ రాజ్ 
జనొబత ల్క కియన ఇంజెర్ 

అవ్ గుసు్త మహ రాజల్ హుకుమ్ జారి 
కీతొర్. 2 సరియ యేరియతగ కుర్నియల్ 
గవర్ర్ మనెకె, మ్దొల్ జోక జర్గ్ త జనొబ 
ల్క ఇద్ ఆందు. 3 అదెన్ సాటి హర్ వొరొర్ 
తమ్వంగ్ పొరొల్కె జనొబ ల్కతగ లిహి 
కియుసన ఇంజి, తమ్వంగ్ తొతు్తరంగ్ 
నహ్కె నె సొతె్తర్. 4 యోస్ప్, దావిద్ రాజన 
కాన్ దానొ్తర్ ఆత కాడికె, గలిలయ యేరియత 
నజరేతు చహర్తల్, యూదయ యేరియతె 
మన్వల్ దావిదు పుడ్త బెతెలుహమ్ చహర్్త 
సొతొ్తర్. 5-6 తన్వ సంగ కాజె-కోబ్రె ఆస 
మన్వల్ మరియన పొరొడున్ గిర్ జనొబ 
ల్కతగ లిహి కియుసన ఇంజెర్ వోతొర్. 
వూర్ అగ మనెకె మరియన్ నొవ్ మహ్ంగ్ 
నొవ్ గటకెంగ్ నింతంగ్. 7 తె మరియల్ 
మడనొర్ మ్డడున్ జల్మ సత. వూర్కెన్ మనెలు, 
బదె కిర్య్త రోతగ కమ్ర పుట్మకి. తె వోర్ 
మ్డడున్ గిందనె గండి కీస, చారొ వాట్వల్ 
కుండితగ మీండుసత.
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* 2:11 కిరిసు్త: ఇతెకె మెససియల్ ఇంజెర్ అర్తమ్. మెససియల్ ఇతెకె బగవంతల్ నమ్ కీతొర్ రాజల్. 

గొరెంగ్గాయ్కిర్సూడ్తగవ
8 అద్ చహర్దొన్ ఆజు-బాజుతంగ్ 

పొలమ్కె నగ, కహితుర్ గొర్ంగ్ 
గాయ్కెర్ రాతె్, గొర్న్ కపెసిర్ మతె్తర్. 
9 అస్కె బగవంతనొర్ దూతల్ వూరగ్ 
పావ్ మతొర్. అని యెహోవన వేడి్చ 
వూర్ సర్్మట్ బెయ్ జగర్్ గేర్ పాత. 
తె వూర్ గాయ్కెర్ బెయ్ దడికె తితె్తర్. 
10 అస్కె వోర్ దూతల్, “వ్రిమట్! 
దిహంతె కంజట్! నన ఉంది చొకొట్ 
కబుర్ పియ్సి వాతొన్. అద్ కబుర్ 
పర్జ సమ్దొర్ కున్ ఆనంద్ సంత. 
11 అద్ బతల్ ఇతెకె, నండ్ దావిద్ 
బెతెలుహమ్ చహర్తగ మీకున్ బచి కియ్వల్ 
జల్మ ఆతొర్. వోర్ కిరిసు్త * ఆందుర్. వోర్ 
యెహోవ బగవంతల్ ఆందుర్. 12 ఇదెన 
ఆన్వల్ బతల్ ఇతెకె, చారొ వాట్వల్ 
కుండితగ గిందనె గండి కీస, వొరొర్ 
మ్డడుల్ మీండుస మందంతొర్” ఇంజెర్ 
గాయ్కెర్ కున్ వ్హ్్తర్. 13-14 అస్కె 
అచనక్ వోర్ దూతన్ సంగ బెయ్ వ్ల్టిర్ 
బగవంతనుర్ దూతలిర్ పావ్ మస,

“పొరొ స్వర్గ్ నగ మన్వల్ బగవంతన్ 
మయ్మ వాయ్!

దర్్తరిత్ పొరొ తన లాడ్ కియ్వల్ 
పర్జతున్ సాంతి వాయ్!”

ఇంజెర్ పార్తన-వింతి కీతెర్. 

15 అని వూర్ దూతలిర్ అగటల్ స్వర్గ్ నెకె 
మలిసి సొత్త పెజె, గొర్ంగ్ గాయ్కెర్, “జర్గ్ త 
అదెన్ యెహోవ బగవంతల్ మకున్ 
వ్హుసొ్తర్. బేంద్ వరట్ రా! బెతెలుహమ్ 
సొంజి సూడకెట్!” ఇంజెర్ వొరొన్ వొరొర్ 
ఇతె్తర్. 16-17 అని సప-సప అగ సొంజి, 
మరియన్, యోస్పున్ అని చారొ వాట్వల్ 
కుండితగ మీండిసి మన్వల్ మ్డడున్ సూడె్తర్. 
అహన్ సూడ్త పెజె, దూతల్ తమ్వకున్ 
మ్డడున్ బార్తె వ్హి్చ మత్త కబుడున్ పర్చర్ 
కీతెర్. 18 గాయ్కెర్ వ్హ్త కంజు్తర్ సమ్దొర్ గిర్ 
బెయ్ గుల్ ఆతెర్. 19-20 గొర్ంగ్ గాయ్కెర్ 
కంజ్తంగ్ అని సూడ్తంగ్ సమ్దొ గిర్ మ్దొల్ 
తమ్వకున్ వ్హి్చ మత్త తీర్ జర్గ్ త. అదెన్ 
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సాటి బగవంతన్ డగుర్-పాన్ సస్ర్ అని 
పార్తన-వింతి కీస్ర్ మలిసి సొతె్తర్. బతి 
మరియల్ ఇవ్ సమ్దొ గొసట్న్ తన్వ దిల్తగ 
ఇరిసి, అవ్న్ బార్తె యాది కీస్ర్ మందు.

వోర్మొడ్డన్మందిర్తగవోయ్వల్
21 అవల్-బాబొ వోర్ మ్డడున్ ఆట్ 

రోజ్కె నె సునతి కార్య కియుస్్తర్. అని 
పీటె ర్హ్ మయ్వక్ మనెకె, బగవంతనొర్ 
దూతల్ వ్హి్చ మత్త అద్ యేసు ఇన్వల్ 
పొరొల్ వోన్ దొస్్తర్. 22 అవ్ చాలిస్ తొకుడ్ 
దివొస్కె † మర్త పెజె సుదుడ్ ఆయన్ సాటి, 
మోస్న నియమున్ పియ్సి బలిదాన్ సయెలు, 
యోస్ప్ అని మరియల్ యెర్సల్మ్ 
సొతె్తర్. వోర్ మ్డడున్ గిర్ యెహోవ 
బగవంతన్ సాటి దత్త సుటి కియెలు, తమ్వ 
సంగ వోతెర్. 23 బారితెకె యెహోవన దర్మ 
గ్ంత్గ, “జల్మ ఆతొర్ మడనొర్ కాండిన్ 
యెహోవ బగవంతన్ సాటి దత్త సుటి 
కియ లాగర్”† ఇంజెర్ లిహి కీస మంత.  
24 అని యెహోవన దర్మ గ్ంత్గ హుకుమ్ 
సతప్ వూర్ సొంజి, రండ్ పార్వంగ్ ఆయ్, 
స్ల్తె రండ్ పురక్ ఆయ్ బలిదాన్ సయెలు 
సొతె్తర్.

25 అద్ గటకెతె యెర్సల్మ్గ 
సుమెయొన్ ఇన్వల్ వొరొర్ మయ్ల్ 
మతొ్తర్. వోర్ బగవంతన బావ్-బకి్తతె అని 
రీతితె పిస్ర్ మతొ్తర్. దుకసితె మన్వల్ 

ఇజ్రయేల్ పర్జతున్ బగవంతల్ సుమ్్జ కియెలు, 
బచి కియ్వన్ బస్కె రొహంతొరొ ఇంజెర్ 
సూడెసిర్ మన్వల్ ఆందుర్. బగవంతన పవిత్ర 
ఆత్మతె వోర్ నించి మతొ్తర్. 26 ‘యెహోవ 
బగవంతల్ సారి కియ్వల్ కిరిసు్తన్ సూడ 
బీగర్ మరన్ ఆయ్్వ’ ఇంజెర్ పవిత్ర 
ఆత్మ సుమెయొను్తన్ వ్హి్చ మత్త. 27 అని 
ఇంకె వోర్ సుమెయొను్తన్ మందిర్తగ 
వోత. అదెదొ గటకెతె దర్మ గ్ంత్గ లిహి 
కీత తీర్ నకింగ్ జర్గ్సయెలు, అవల్-బాబొ 
మ్డడుల్ యేసున్ పియ్సి మందిర్తగ వాతెర్. 
28-30 తె సుమెయొన్ మ్డడున్ తన్వంగ్ 
కెయ్కె నె యేచి్చ,

“పర్బు, నిమె వ్హ్త తీర్ నీ సేవకెన 
ఆయ్వల్ నాకున్ సాంతితె మరన్ 
ఆయ సమ్.

బారితెకె మ సాటి నిమె సారి 
కియ్వల్ బచి కియ్వన్ నన 
కుద్ సూడ్్తన్.

 31 వోర్ బచి కియ్వన్ దునియతుర 
నదుడున్ మునె నమ్ కీతి.

 32 దుస్రొ జాతితుర్కెన్ సతెమున్ 
బార్తె వ్హి్చ తొహ్వల్ వేడి్చ

అని ఇజ్రయేల్ పర్జతున్ డగుర్-
పాన్ సయ్వల్ వేర్ ఆందుర్”

ఇంజెర్ బగవంతన్ దనెవాద్ వ్హ్్తర్.
33 అవ్ సమ్దొ కంచి యేసునుర్ అవల్-

బాబొ బెయ్ గుల్ ఆతెర్. 34 అద్ ఆత పెజె 
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సుమెయొను వూర్కెన్ ఆసరా్వద్ సతొర్ 
అని మరియన్, “ఇచుల కంజ, వేర్ మ్డడున్ 
హిందల్ ఇజ్రయేల్్తర్ వ్ల్టిర్ బచ్ మంతెర్ 
అని వ్ల్టిర్ నాస్డమ్ గిర్ ఆంతెర్. వేర్ 
యేసు బగవంతన ఆన్వల్ ఆత కాడికె, 
వ్ల్టిర్ ఉలట్ తిరియంతెర్. 35 ఇదెన్ హిందల్ 
పర్జత దిల్తగ మన్వలిక్ సంచ్-విచార్కె బహ్రి 
అరంతంగ్ అని నీవ దిల్్తన్ బెయ్ డగుర్ 
దుకసి వాంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

36 అద్ మందిర్తగనె బగవంతనంగ్ 
గొసట్ంగ్ వ్హ్వల్ అన్ ఇన్వల్ పర్ వకి్త వ్యొలు 
మత్త. అద్ వ్యొలు పనియేల్త మ్యడ్ అని 
ఆస్ర్ ఇన్వల్ కాన్ దాన్త ఆందు. మరి్మంగ్ 
ఆత పెజె యేడుంగ్ సాల్కె నెనె రాండె వ్యొలు 
ఆత. అని ఇంకె బెయ్ డుగ-డుగ ఆస మత్త. 
37 అద్ వకతె్ తాన్ హస నాల్ంగ్ (84) 
సాల్కె న వహి మత్త. ఉపస్కె పియ్సి వింతి 
కీస్ర్, రాత్-దిహ మందిర్తగనె సేవ కీస్ర్ 
మందు. 38 మరియల్ అని యోస్పున్ సంగ 
సుమెయొన్ వడ్కె స్ర్ మనెకె, అన్ల్ వూర్ 
కర్మ్ వాస, బగవంతన్ దనెవాద్ వ్హ్త. 
అని బచి కియ్వన్ సాటి సూడెసిర్ మన్వలిర్ 
ఇజ్రయేల్ లోకుర్ సంగ, వోర్ మ్డడున్ బార్తె 
వ్హ్వల్ సుర్ కీత. 39 ఇద్ తీర్దొ యెహోవన 
దర్మ గ్ంత్గ మత్త తీర్ సమ్దొ నకింగ్ 
మహి్చ, యోస్ప్ అని మరియల్ గలిలయ 
యేరియత నజరేత్ ఇన్వల్ తమ్వ నాటె 
మలిసి సొతె్తర్. 40 యేసు బెర్సిర్ మతొ్తర్. 
ఆత్మతగ తెలివి-గియనె్త బడె మస్ర్ 
మతొ్తర్. బగవంతన దయ వోన్ పొరొ మత్త.

41 పసకె సడుదొన్ సాటి హర్ సాల్ 
వోనుర్ అవల్-బాబొ యెర్సల్మ్ 
సొందిర్. 42 యేసున్ బార సాల్కె న వహి 
మనెకె గిర్ తమ్వ ఆదతున్ పియ్సి, అద్ 
పండుగ్ జర్పెసయెలు, వూర్ యెర్సల్మ్ 
సొతె్తర్. 43 అద్ పండుగ్ జర్గ్ వలిక్ దివొస్కె 
మర్త పెజె యోస్ప్ అని మరియల్ మలిసి 
తమ్వ నాటె సొనెలు పెసతెర్. బతి యేసు 
యెర్సల్మ్గనె ర్హ్ మతొర్. అద్ 
గొసట్తున్ బార్తె వూర్కెన్ టావ స్ల్ 
మత్త. 44 మందితగ మీర్ మస వాస్ర్ 
మందనుర్ ఇంజి మతె్తర్. అహన్ ఉంది 
దియత సరి ఆత పెజె అవల్-బాబొ 
తము్వర్ చుటల్కె నగ అని దోస్తలిరగ్ వోన్ 
సాటి మహ్కె తెర్. 45 బతి వోర్ పుట్మకి. తె 
మహ్కె స్ర్-మహ్కె స్ర్ దుస్రొ నటి పెజె 
మలిసి, యెర్సల్మ్ సొతె్తర్. 46 అహన్ 
మూంద్ రోజ్కె మహ్కె త పెజె, వూర్కెన్ 
మందిర్తగ యేసు దిసొ్తర్. అద్ గటకెతె 
బోద వ్హ్వలిర్ నడుడుమ్ ఉచి్చ వూర్ 
వ్హ్వలిక్ కంచ్ర్ అని వూర్కెన్ సవల్కె 
పూస కీస్ర్ మతొ్తర్. 47 వోర్ సయ్వలిక్ 
జవబ్కె కంజు్తర్ సమ్దొర్ వోన గియను్తన్ 
సూడిసి, బెయ్ గుల్ ఆతెర్. 48 అద్ సూడిసి 
వోనుర్ అవల్-బాబొ గిర్ బెయ్ గుల్ 
ఆతెర్. వోన అవల్, “కోకొ! మకున్ బారి 
ఇహిన్ కీతి? మమ్ట్ దుకసితె నీకున్ బెయ్ 
మహ్కె స్ర్ మతొ్తమ్” ఇంజెర్ ఇత్త. 49 తె 
యేసు “నా సాటి బారి మహ్కె తిట్? నన 
నా బాబొన రోన్ మందన ఇన్వల్ మీకున్ 
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* 2:49 నన నా బాబొన రోన్ మందన: స్ల్తె నన బాబొన కామ్ కియన ఇంజెర్ మందంత. 

టావ స్ల్య్? ”* ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
50 బతి వూర్కెన్ తమ్వ సంగ వ్హ్త గొసట్ 
అర్తమ్ ఆయ్మకి. 51 అద్ ఆత పెజె యేసు 
అవల్-బాబొన్ సంగ నజరేతు చహర్దొ 
సొతొ్తర్. అని వూర జరబె్ బెర్సి తొర్. వోన 
అవల్ ఇవ్ సమ్దొ గట్న్ తన్వ దిల్తగ ఇర్త. 
52 యేసు తెలివి-గియన్తగ అని మందొడగ 
చొకొట్ బెర్సిర్ మతొ్తర్. బగవంతన అని 
లోకుర దయతె బడె మస్ర్ మతొ్తర్.

బాపి్తస్మసియ్వల్యోహన్పర్బు న
సర్దు న్సుదిరికియ్వల్

(మత్తయ్ 3:1-12; మర్కె 1:1-8; 

యోహన్ 1:19-28)

3  తిబెరియ మహ రాజల్ రాజ్ 
తాకుస్వల్ పంద్ర సాలదొ గటకెతె, 

పొంతి పిలాతు యూదయ యేరియతున్ 

గవర్ర్ అని హేరొదు గలిలయ 
యేరియతున్ అదికారి ఆస మతొ్తర్. 
హేరొదొ్ర్ తముర్ పిలిపు ఇతురయ 
అని తరకొనితస్ యేరియన్ అని 
లూసనియల్ అబిలనె యేరియతున్ 
అదికారిర్ ఆస మతె్తర్. 2 అస్కె అన్ల్ 
అని కయప ఇన్వలిర్ పెర్సిర్ కట్డలిర్ 
ఆస మతె్తర్. అద్ గటకెతె మెటనగ 
పిస్ర్ మన్వల్ జకరియనొర్ మరి 
యోహన్తగ బగవంతన వచన్ వాత. 
3 తె వోర్ వాస, యోరదొన్ లవిడున్ 

ఆజు-బాజుతంగ్ యేరియనగ తిరిస్ర్, 
“మ్రట్ మీవంగ్ పాప్కె చుక్-చుకె మతత 
అని బగవంతల్ అవ్న్ మపి కీతత నిసని 
ఆయ్వల్ బాపి్తస్మ యేతన” ఇంజెర్ బోద 
వ్హ్్తర్. 4 ఇదెన్ బార్తె యెసయ పర్ వక్తన 
గ్ంత్గ,

“ ‘యెహోవ బగవంతల్ వాయన్ 
సాటి సరి తయర్ కీమ్ట్’

ఇంజెర్ వొరొర్ మెటనగ 
కిలిస్ర్ మంతొర్.

 5 హర్ ఉంది లొదిదొ మూర లాగర్.
హర్ ఉంది గుటట్ అని మెటట్ 

బొమ్త్ మట్రమ్ ఆయ లాగర్.
వంకెడలిక్ సరింగ్ సడకెల్ 

ఆయ లాగర్.
డ్డ్డుంగ్-కపిపెనె మన్వలిక్ సరింగ్ 

సపయ్ ఆయయ్ లాగర్.
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* 3:9 బోర్్త పాప్కె సుటి కీస, చొకొట్ంగ్ కామ్కె కియొరొ, ఆతొర్ హర్ వొరొన్ పాతడ్త తడి్మతగ 
వాటంతొర్.   † 3:6 యెసయ 40:3-5 

 6 అస్కె మయ్న కన్వడితుర్ సమ్దొర్ 
బగవంతన బచి కియ్వల్ 
సకి్తతున్ సూడనిర్” †

ఇంజెర్ లిహి కీస మంత.
7 బాపి్తస్మ యేతెలు పర్జ గుబడుంగ్-గుబడుంగ్ 

యోహన్తగ వాతెర్. తె యోహన్, “మ్రట్ 
విక్ వాల్ తరస్కె నంగ్ పిలన్ దాతు్ర్ 
ఆందిట్. సరిప్ బాపి్తస్మ యేతె్తకె, బగవంతన 
సకసితల్ తపుసయ వచొ్చ ఇంజెర్ బోర్ 
వ్హ్్తర్? ననతె వ్హ్మకి! 8 చొకొట్ంగ్ 
మరక్ చొకొట్ంగ్ పండింగ్ సతపినయ్, 
చుక్-చుకె మతొమ్ ఇంజెర్ తొహ్లు, 
చొకొట్ంగ్ కామ్కె కీమ్ట్. ‘మమ్ట్ 
అబ్రాహమ్ కాన్ దాను్తర్ ఆత కాడికె, 
బగవంతల్ మకున్ సకసి సయొర్’ ఇంజెర్ 
సంచ్ కియ్మట్. బారితెకె మ్రట్ స్ల్్వకె 
గిర్ అబ్రాహమున్ సాటి బగవంతల్ ఇవ్ 
బండనల్ గిర్ సంతాన్ పుటుస పరంతొర్ 
ఇంజి మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్. 9 బహనె్త 
ఇంకె పండింగ్ సాదొ అద్ మరతున్ 
డుండుసయెలు, నటకెన్ సాటి మ్ద్గ మర్సి 
మోప్ కీస తయర్ మంతొరొ, అహ్్ ఇంకె 
పాప్ంగ్ కామ్కె నల్ మర్్యర్ వూర్కెన్ 
బగవంతల్ సకసి సయెలు తయర్ మంతొర్” * 
ఇంజెర్ యోహన్ వ్హ్్తర్. 10 అద్ కంచి 
మందితల్ కహితుర్, “బగవంతన సకసితల్ 
బచ్ మయెలు మకున్ బతల్ కీమ్ ఇంతి?” 

ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 11 తె యోహన్, 
“బోనగ్తె రండ్ ఆంగెడుంగ్ మంతంగొ వోర్, 
కెర్లు దిక్ స్లొర్ వోన్ ఉంది సయన. అహ్్ 
బోనగ్తె చంది మంతయొ వోర్, తినెలు దిక్ 
స్లొర్ వోన్ సంగ తూస తిందన” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 12 అస్కె వోనగ్ కహితుర్ టెకసి 
వసులి కియ్వలిర్ గిర్ బాపి్తస్మ యేతెలు వాతెర్. 
అని “గుర్జి, మకున్ బతల్ కీమ్ ఇంతి?” 
ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 13 తె యోహన్, 
“సరాకెర్ వ్హ్త అచొర్ టెకసి వసులి కీమ్ట్. 
తాన్ అదిక్ వసులి కియ్మట్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 14 అస్కె కహితుర్ సపాయ్ర్ 
గిర్ వోనగ్ వాస, “మకున్ బతల్ కీమ్ 
ఇంతి?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. తె యోహన్, 
“జుల్మతెన్ ఆయ్ లబడ్ కసుర్ వాటిసిన్ 
ఆయ్ బోనగ్టల్ కొతంగ్ యేత్మట్. మీకున్ 
వాయ్వల్ తనకెతెనె కుసతె మంట్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 15 పర్జ బచి కియ్వల్ కిరిసు్తన్ 
సాటి సూడెసిర్ మతె్తర్. అదెన్ సాటి మోక 
వేర్ కిరిసు్తయొ బతలొ ఇంజెర్ యోహను్తన్ 
బార్తె సంచ్ కీతెర్. 16 తె యోహన్, “నన 
మీకున్ యేతె బాపి్తస్మ సస్ర్ మంతొన్. 
బతి నాకుంతెర్ డగుర్ సకి్తవంతల్ వాస్ర్ 
మంతొర్. వోనంగ్ సయ్్ డిల్కె న నాడ 
ర్హ్వల్ సేవకెన్ మోడి గిర్ నన కామ్ 
సయొన్. వోర్ మీకున్ పవిత్ర ఆత్మతె అని 
తడి్మతె బాపి్తస్మ సంతొర్. 17 వోర్ తన్వ కడ 
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చొకొట్ సపయ్ కీంతొర్. తుడుస్వల్ సేతి 
వోన కెయెదొ మంత. వోర్ గొహుకెన్ తుడుస, 
అవ్న్ గోదమ్గ ఇరంతొర్. బతి పొటుట్న్ 
పిరొ అద్ తడి్మతగ వాటిసి డుండుసంతొర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 18 ఉండె గిర్ యోహన్ వ్ల్లు 
గొసట్ంగ్ వ్హ్్చర్, పర్జతున్ చొకొట్ కబుర్ 
పచర్ కీతొర్.

యోహన్తకెయ్దుయేసుబాపి్తస్మయేత్వల్
(మత్తయ్ 3:13-17; మర్కె 1:9-11)

21-22  తె పర్జ బాపి్తస్మ యేచ్్చర్ మతె్తర్. 
అస్కె యేసు గిర్ వోనగ్ వాస బాపి్తస్మ 
యేతొ్తర్. అని వోర్ పార్తన కీస్ర్ మనెకె, 
హాబర్ కోల్ మత. తె పవిత్ర ఆత్మ పార్వత 
రూపె్ యేసున్ పొరొ ర్య్త. అస్కె, “నిమె 
నావొర్ లాడ్్ర్ మరిని ఆంది. నన నీకున్ 
లాడ్ కీస్ర్ మంతొన్. నీ హిందల్ నాకున్ 
వ్ల్ ఆనంద్ లాగెసిర్ మంత” ఇంజెర్ ఉంది 
లంగ్ హాబడల్ కంజ వాత.

హేరొదుయోహన్్త న్జేల్త గవాటుస్వల్
19-20 ఇద్ సమ్దొ ఆత పెజె, యోహన్ 

హేరొదు రాజన్, “నిమె తప్ కీస్ర్ మంతి?” 
ఇంజెర్ పర్జతున్ మునెనె ఇతొ్తర్. బారితెకె 
వోర్ హేరొదు తనొ్వర్ తముర్ పిస మనెకెన్ 
వోన బాయొకె హేరొదియన్ తుంగిసి మతొ్తర్. 
అని దుస్రొక్ గిర్ వ్ల్న్ తప్కె కీస మతొ్తర్. 
తనకున్ అహన్ ఇత్త కాడికె, హేరొదు 
యోహను్తన్ జేల్తగ వాటుస, ఉండె ఉంది 
తప్ జోడి కీతొర్.

యేసునకాన్దాన్తచరిత్ర
(మత్తయ్ 1:1-17)

23 యేసు లగ్-బగ్ తీస సాల్కె న వహితె 
బోద వ్హ్వల్ మ్దొల్ కీతొర్. పర్జ వేర్ 
యేసున్ యోస్పొ్ర్ మరి ఇందిర్.

యోస్ప్ హేలినొర్ మరి ఆందుర్.
 24 హేలి మత్తతునొర్ మరి ఆందుర్.

మత్తతు లవినొర్ మరి ఆందుర్.
లవి మెలికెనొర్ మరి ఆందుర్.
మెలికె యన్నొర్ మరి ఆందుర్.
యన్ల్ యోస్పొ్ర్ మరి ఆందుర్.

 25 యోస్ప్ మత్తతియనొర్ మరి ఆందుర్.
మత్తతియల్ ఆమ్సొ్ర్ మరి ఆందుర్.
ఆమ్స్ నాహ్మ్్ర్ మరి ఆందుర్.
నాహ్ము ఎసలునొర్ మరి ఆందుర్.
ఎసలు నగగ్య్నొర్ మరి ఆందుర్.

 26 నగగ్య్ మయతొ్ర్ మరి ఆందుర్.
మయతు మత్తతియనొర్ మరి ఆందుర్.

లూక 3 14  

పవిత్ర ఆత్మ పార్వత రూపె్ ర్య్వల్
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మత్తతియల్ సమ్యనొర్ మరి ఆందుర్.
సమ్యల్ యోస్కొ్ర్ మరి ఆందుర్.
యోస్క్ యోదనొర్ మరి ఆందుర్.

 27 యోదల్ యోహన్నొర్ మరి ఆందుర్.
యోహన్ల్ రేసనొర్ మరి ఆందుర్.
రేసల్ జెర్బబెలొ్తర్ మరి ఆందుర్.
జెర్బబెల్ సయలి్తయేలొ్తర్  

మరి ఆందుర్.
సయలి్తయేల్ నరినొర్ మరి ఆందుర్.

 28 నరి మెలికెనొర్ మరి ఆందుర్.
మెలికె అదిదొనొర్ మరి ఆందుర్.
అదిదొ కొసామునొర్ మరి ఆందుర్.
కొసాము ఎల్మదామ్్ర్ మరి ఆందుర్.
ఎల్మదాము యేర్నొర్ మరి ఆందుర్.

 29 యేర్ యెహోసువనొర్ మరి ఆందుర్.
యెహోసువల్ యెలియాజరొ్తర్  

మరి ఆందుర్.
యెలియాజర్ యోరిమ్్ర్  

మరి ఆందుర్.
యోరిము మత్తతునొర్ మరి ఆందుర్.
మత్తతు లవినొర్ మరి ఆందుర్.

 30 లవి సమ్్యన్ తొర్ మరి ఆందుర్.
సమ్్యన్ యూదనొర్ మరి ఆందుర్.
యూదల్ యోస్పొ్ర్ మరి ఆందుర్.
యోస్ప్ యోనమ్్ర్ మరి ఆందుర్.
యోనమ్ ఎల్యకీమ్్ర్ మరి ఆందుర్.

 31 ఎల్యకీమ్ మెల్యనొర్ మరి ఆందుర్.
మెల్యల్ మెన్నొర్ మరి ఆందుర్.

మెన్ల్ మత్తతనొర్ మరి ఆందుర్.
మత్తతల్ నాతనొ్తర్ మరి ఆందుర్.
నాతన్ దావిదొ్ర్ మరి ఆందుర్.

 32 దావిద్ యెసయ్నొర్ మరి ఆందుర్.
యెసయ్ ఒబెదొ్ర్ మరి ఆందుర్.
ఒబెద్ బోయజ్్ర్ మరి ఆందుర్.
బోయజ్ సలా్మన్ తొర్ మరి ఆందుర్.
సలా్మన్ నయసనొ్తర్ మరి ఆందుర్.

 33 నయసన్ అమ్నదాబొ్ర్ మరి ఆందుర్.
అమ్్మనదాబు అరామ్్ర్ *  

మరి ఆందుర్.
అరామ్ ఎస్రొన్ తొర్ మరి ఆందుర్.
ఎస్రొన్ పెర్సొ్ర్ మరి ఆందుర్.
పెర్సు యూదనొర్ మరి ఆందుర్.

 34 యూదల్ యాకొబొ్ర్ మరి ఆందుర్.
యాకొబు ఇసకొ్ర్ మరి ఆందుర్.
ఇసకు అబ్రాహమ్్ర్ మరి ఆందుర్.
అబ్రాహము తెరహునొర్ మరి ఆందుర్.
తెరహు నాహ్రొ్తర్ మరి ఆందుర్.

 35 నాహ్ర్ స్ర్గొ్ర్ మరి ఆందుర్.
స్ర్గు రయునొర్ మరి ఆందుర్.
రయు పెల్గునొర్ మరి ఆందుర్.
పెల్గు హేబెరొ్తర్ మరి ఆందుర్.
హేబెర్ సేలహునొర్ మరి ఆందుర్.

 36 సేలహు కయ్నానొ్తర్ మరి ఆందుర్.
కయ్నాను అరపెక్ సదునొర్  

మరి ఆందుర్.
అరపెక్ సదు సేమునొర్ మరి ఆందుర్.
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సేము నోవహునొర్ మరి ఆందుర్.
నోవహు ల్మెకునొర్ మరి ఆందుర్.

 37 ల్మెకు మెతుస్లనొర్ మరి ఆందుర్.
మెతుస్లల్ హనొకొ్ర్ మరి ఆందుర్.
హానొకు యెర్దునొర్ మరి ఆందుర్.
యెర్దు మహలలలొ్తర్ మరి ఆందుర్.
మహలలల్ కయ్నానొ్తర్ మరి ఆందుర్.

 38 కయ్నాను యేనొసొ్ర్ మరి ఆందుర్.
యేనొసు సేతునొర్ మరి ఆందుర్.
సేతు ఆదమ్్ర్ మరి ఆందుర్.
ఆదామున్ బగవంతల్ గడి కీతొర్.

సయ్త న్యేసున్పరిక్సకియ్వల్
(మత్తయ్ 4:1-11; మర్కె 1:12-13)

4  యేసు పవిత్ర ఆత్మతె నించి 
యోరదొన్ లవిడ యేరియతల్ 

మలిసి వాతొర్. అస్కె అద్ పవిత్ర ఆత్మ 
వోన్ మెటట్నెకె వోత. 2 అగ చాలిస్ దివొస్కె 
వేరి యేసున్ తన్వంగ్ ఆసనగ కోండి 
కియెలు సయ్తన్ సూడ్్తర్. అవ్ రోజ్కె నగ 
యేసు బతయ్ తిన్వ కాడికె, వోన్ కర్ 
వస్త.

3 అస్కె సయ్తన్, “నిమె బగవంతనొర్ 
మరిని మందికెతె, ఇద్ బండతున్ ‘సారిత్ 
దాత్ మరియ’ ఇంజి హుకుమ్ సమ్!” 
ఇంజెర్ యేసున్ ఇతొ్తర్. 4 బతి యేసు, 
“ ‘నరిమనకెల్ సరిప్ గాట్-సారితెన్ 

పిసొసిర్’ † ఇంజి దర్మ గ్ంత్గ లిహి కీస 
మంత” ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్.

5 అస్కె సయ్తన్ వోర్ యేసున్ డెంగల్ 
జాగతగ వోస, బెయ్ సపె్ దునియతంగ్ 
సమ్దొ రాజుకెన్ తొహ్్తర్. 6 అహన్ తొహి్చ, 
“ఇవ్ సమ్దొ రాజుకెన్ పొరొ అదికార్ అని 
అవ్న్ హిందల్ వాయ్వల్ డగుర్-పాన్ 
నీకున్ సంతొన్. అహన్ సయ్వల్ అదికార్ 
నావ కెయెదొ మంత. నాకున్ పసంద్ వాతొన్ 
అద్ సమ్దొత్ సయపరంతొన్. 7 అదెన్ 
సాటి నావంగ్ కాల్కె కరికెతె, అద్ సమ్దొ 
నీవ ఆంత” ఇంజెర్ సయ్తన్ యేసున్ సంగ 
వ్హ్్తర్. 8 తె యేసు, “ ‘నీ బగవంతల్ 
యెహోవనె కాల్ కెరన అని సరిప్ వోనయ్ 
సేవ తుంగన’ † ఇంజి దర్మ గ్ంత్గ లిహి కీస 
మంత” ఇంజెర్ సయ్తన్ తున్ జవబ్ సతొర్.

9 అస్కె, సయ్తన్ యెర్సల్మ్ మందిర్త 
పొరొడ డంగల్ జాగతగ వోస, యేసున్ 
నిపుసొ్తర్. అని, “నిమె బగవంతనొర్ మరిని 
మనికెతె ఇగెటల్ బూడ్ డెహకె. 10 బారితెకె 
నీకున్ కాబాడన్ సాటి బగవంతల్ నీ బార్తె 
తను్వర్ దూతలిర్కెన్ ఆగె సంతొర్” † ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 11 అచొర్ ఆయ్వ సయ్తన్, “ ‘వూర్ 
దూతలిర్ నీవ కాల్దొన్ బండ లాగ్వక్ నె నీకున్ 
ఆంజంతెర్’ † ఇంజి దర్మ గ్ంత్గ లిహి కీస 
మంత కి?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 12 తె 
యేసు, “ ‘నీ యెహోవ బగవంతన్ పరికసి 
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* 4:16 ఆరమ్త దివొసున్ నటి: బగవంతల్ వ్హ్తపినయ్ యూదుల్కె ఉంది వార్దొన్ రొపొ ఉంది 
దియ, సబత్ ఇంజి, అద్ నటి కామ్కె కియ్వక్ నె, బగవంతన్ పార్తన-వింతి కీందిర్. అద్ దివొస్ 
సనివర్ ఆందు. ది్వతియోపదేసకాండము 5:12-15 
† 4:12 ది్వతియోపదేసకాండము 6:16 † 4:18-19 యెసయ 61:1-2 

కియ్వ’ † ఇంజి దర్మ గ్ంత్గ లిహి కీస 
మంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

13 అద్ తరికతె యేసున్ ఈతంగ్ 
ఆసనగ కోండి కియెలు సూడ్త పెజె, సయ్తన్ 
మరలు మోక పుట్ల్ వేరి వోన్ సుటి కీస 
సొతొ్తర్.

యేసుగలిలయయేరియతగ
సేవసుర్కియ్వల్

(మత్తయ్ 4:12-17; మర్కె 1:14-15)

14 అస్కె యేసు పవిత్ర ఆత్మ సకి్తతె నించి 
గలిలయ యేరియతె మలిసి సొతొ్తర్. వోన్ 
బార్త కబుర్ అద్ యేరియ పూరొ కప్త. 
15 యూదుల్కె మీర్ మయ్వల్ సునగోక్గ 
వోర్ సొంజి, బోద వ్హ్్చర్ మందుర్. అద్ 
కంచి, హర్ వొరొర్ వోన్ వని కీందిర్.

యేసుతనబెర్్సతనాటెసొన్వల్
(మత్తయ్ 13:53-58; మర్కె 6:1-6)

16 ఉంది దియ తన చుడుగాదల్ బెర్సి త 
నజరేతు చహర్్త సొతొ్తర్. ఉంది ఆరమ్త 
దివొసున్ నటి * తనకున్ ఆదత్ మత్త తీర్ 
యూదుల్కె మీర్ మయ్వల్ సునగోగ్గ 
సొంజి, బగవంతన వచన్ వాచి కియెలు యేసు 
నిలొ్తర్. 17 అస్కె వోనగ్ యెసయ పర్ వక్తన 
గ్ంత్ వొరొర్ అందుసతొర్. తె యేసు 

అద్ గ్ంతున్ యేచి్చ, తన వాచి కియ్వల్ 
బాగమున్ తెరితొర్.
 18-19 అని, “యెహోవ బగవంతన ఆత్మ 

నా పొరొ మంత.
బారితెకె గరిబుకెన్ చొకొట్ కబుర్ 

వ్హ్లు నాకున్ నమ్ కీతొర్.
కోండె మస మన్వలిర్కెన్ సుటి కియెలు,

గుడిడుర్కెన్ నదుర్ సయెలు, నాకున్ 
సారి కీతొర్.

ఆడి కియ్వలిరగ్టల్ మోకొడు సుటి కియెలు,
తను్వర్ కున్ యెహోవ బగవంతల్ 

బచి కియ్వల్ గటకె వాత ఇంజెర్ 
వ్హ్లున్ నాకున్ రొహ్్తర్” †

ఇంజెర్ వాచి కీతొర్.
20 అద్ ఆత పెజె యేసు గ్ంతున్ తనగ్ 

సతొనగ అందుస ఉద్ తొర్. సునగోగ్గ 
మన్వలిర్ సమ్దొర్ వోనె తిర్్ సూడెసిర్ మతె్తర్. 
21 అస్కె యేసు, “గ్ంత్ల్ వాచి కీతంగ్ 
గొసట్ంగ్ నండ్ మ్రట్ కంజె్కెనె బర్పెర్ 
జర్గ్ తంగ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 22 తె వూర్ 
సమ్దొర్ వోర్ వ్హ్తంగ్ దయతంగ్ గొసట్న్ 
వని కీస్ర్ గుల్ ఆతెర్. బతి వూరగ్టల్ 
కహితుర్, “ఎహ్! వేర్్త యోస్పొ్ర్ మరి 
ఆందుర్ కి రా?” ఇంజెర్ ఇతె్తర్. 23 అస్కె 
యేసు, “మ్రట్ ‘వయుదొ నీవ నిమె చొకొట్ 
కీమ్!’ ఇన్వల్ సాసు్తర్ నాకున్ వ్హంతిట్.  

 17 లూక 4



 

* 4:28 వోన్ పొరొ సంగున్ వాతెర్: బారితెకె ఇజ్రయేల్ తుర్కెన్ ఆయ్వ దుస్రుర్ కున్ బగవంతల్ 
మదత్ కీతొర్ ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్. 

అని, ‘కపెర్హోమ్గ నిమె కీతంగ్ 
కార్వయ్కె ఇద్ నీవ సొంత చహర్్త గిర్ 
కీమ్!’ ఇంజి, తప్వక్ కోరంతిట్ ఇన్వల్ గొసట్ 
నాకున్ టావయ్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్. 
24 అని యేసు ఉండె గిర్, “బోర్ పర్ వక్తన్ 
తన్వ సొంత నాటు్ర్ వొపుర్. ఇద్ సతెమ్ 
ఆందు. 25 అద్ బహన్ ఇతెకె తొల్లు, యేలియ 
పర్ వక్తన కాలమె్, ఇజ్రయేల్ దేస్గ సడె 
మూంద్ సాల్కె పిర్ అర్వ సొంజి కర్ అర్త. 
అద్ గటకెతె అగ వ్ల్లునె రాండె వ్యొలుక్ 
మత్తంగ్. 26 బతి అవ్ సమ్దొ రాండె వ్యొలుక్గ 
యేలియన్ బగవంతల్ రొహ్మకి. సరిప్ సదొన్ 
యేరియత సార్పతు నాటె మన్వల్ దుస్రొ 
జాతిత ఉంది రాండె వ్యొలునగనె రొహ్్తర్. 
27 అహ్్ ఎలిస పర్ వక్తన కాలమె్, ఇజ్రయేల్ 
దేస్గ వ్ల్న్ పెరసి నొపిపె వాలిర్ మతె్తర్. బతి 
వూర్ సమ్దొర్ చొకొట్ ఆయ్మకి. సరిప్ సరియ 
దేసొ్ర్ దుస్రొ జాతితొర్ నయమన్ ఇన్వల్ 
చొకొట్ ఆతొర్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్. 
28 ఇవ్ గొసట్ంగ్ కంచి, సునగోగ్గ మన్వలిర్ 
సమ్దొర్ వోన్ పొరొ బెయ్ సంగున్ వాతెర్ *. 
29 అని తేచ్ చి యేసున్ చహర్్తన్ బహ్రి డగిలు 
కీస్ర్ వోతెర్. అద్ చహర్ డంగల్ గుటత్ 
పొరొ దొహి్చ మత్త. తె తాన్ పొరొడల్ వోన్ 
డగిలు కియెలు సూడె్తర్. 30 బతి వోర్ యేసు వూర్ 
మందిత్ నడుడుమ్ నల్ పెసస, తన్వ సరియ్ 
తన చల్ మతొర్.

యేసుమాయ్ననగటల్
బూతున్టెండ్్సపూడ్వల్

(మర్కె 1:21-28)

31 అహన్ చల్ మస, యేసు గలిలయ 
యేరియత కపెర్హోమ్ చహర్దొ యెవొ్తర్. 
అని ఆరమ్ దివొసున్ నటి బగవంతన బోద 
వ్హ్వల్ మ్దొల్ కీతొర్. 32 వోర్ వ్హ్వల్ 
బోద అదికార్దొ మత్త కాడికె, కంజు్తర్ వూర్ 
గుల్ ఆతెర్. 33-34 అస్కె అద్ సునగోగ్గ 
కర్బల్ బూత్ సప్రె మతొర్ మయ్ల్ 
మతొ్తర్. వోర్ బెయ్ జోర్్త, “యే! నజరేతొ్ర్ 
యేసు! మ సంగ నీకున్ బతల్ కామ్ మంత? 
మకున్ నాస్డమ్ కియెలు వాతి కి? నిమె 
బోని ఆందియొ నాకున్ టావయ్. నిమె 
బగవంతనొర్ పవిత్రవంతని ఆంది” ఇంజెర్ 
కిలితొర్. 35 బతి యేసు, “కిలిమ! వోనగ్టల్ 
బహ్రి వర” ఇంజెర్ డటి కీతొర్. అస్కె అద్ 
బూత్ వోర్ మయ్న్ బూడ్ అర్స, బతయ్ 
నుకసిన్ కియ్వక్ నె వోనగ్టల్ బహ్రి వాత. 
36 అద్ సూడిసి అగ మన్వలిర్ సమ్దొర్ బెయ్ 
గుల్ ఆతెర్. అని “ఇహిన్ బహన్ జర్గ్ స్ర్ 
మంత? కర్బలిక్ బూతుకెన్ గిర్ తన్వ సకి్త అని 
అదికార్దొ వోర్ డటి కీస్ర్ మంతొర్. అవ్ వ్రిస 
బహ్రి వాస్ర్ మంతంగ్!” ఇంజెర్ వొరొన్ సంగ 
వొరొర్ వడ్కె తెర్. 37 ఇద్ తీర్దొ యేసున్ బార్త 
కబుర్ అద్ యేరియ పూరొ కప్త.
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* 4:38 సమ్న్: వేన్ సమ్న్-పేతుర్ ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్.  
* 5:1 గెనెసర్తు: ఇదెన్ గలిలయ సముదొర్ గిర్ ఇంతెర్. 

యేసువెలెట్ర్కిన్చొకొట్కియ్వల్
(మత్తయ్ 8:14-17; మర్కె 1:29-34)

38 యేసు అద్ సునగోగ్ల్ పెసస 
సమ్న్త * రోన్ సొతొ్తర్. సమ్న్త ఆతిహర్ 
బెయ్ యెడికెతె మీండిసి మత్త. తె వూర్ తాన్ 
సాటి యేసున్ కోర్్తర్. 39 తె యేసు తాన్ 
కర్మ్ నిలిసి, యెడికెతున్ డటి కీనెకెన్, అద్ 
యెడికె సుటి కీత. అస్కె యెంటనె అద్ వ్యొలు 
తేచి్చ, వూర సరబుర్య్ కియ్వల్ సుర్ కీత.

40 అద్ నటి పోడ్దొ సొన్వల్ గటకెతె, సమ్దొ 
తీర్కె నంగ్ బేమరింగ్ మన్వలిర్కెన్ పర్జ 
యేసునగ పియ్సి వాతెర్. అస్కె యేసు హర్ 
వొరొన్ పొరొ కెయ్కె ఇరిసి, చొకొట్ కీతొర్. 
41 వ్ల్టిరగ్టల్ బూత్కె బహ్రి పెసస్ర్, 
“నిమె బగవంతనొర్ మరిని ఆంది” ఇంజెర్ 
జోర్్త కిలితంగ్. కిరిసు్త ఆందుర్ ఇన్వల్ అవ్ 
బూతుకెన్ టావ మత్త కాడికె, ‘వడ్కె మట్’ 
ఇంజెర్ అవ్న్ డటి కీతొర్.

యేసుదుసొరొక్చహర్కినెచొకొట్న
కబుర్వెహ్వల్

(మర్కె 1:35-39)

42 తెలరి సక్రెన్ తేచి్చ, బోర్ మను్ర్ అవ్ 
మెటనెకె సొతొ్తర్. పర్జ వోన్ సాటి మహ్కె స్ర్ 
వోనగ్ సొతె్తర్ అని తమ్వకున్ సుటి కీస సొన్మ 
ఇంజెర్ యేసున్ ఆపుస్లు సూడె్తర్. 43 బతి 

యేసు, “బగవంతల్ పర్జతంగ్ దిల్కె నగ 
మంజి, రాజ్ తాకుస్వల్ చొకొట్ కబుడున్ 
బార్తె నన దుస్రొక్ చహర్కె నె గిర్ వ్హ 
లాగర్. తాన్ సాటినె బగవంతల్ నాకున్ 
సారి కీతొర్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

44 అని యేసు యూదయ యేరియతె 
సొంజి, అగ మన్వలిక్ చహర్కె నంగ్ 
సునగోక్గ బోద వ్హ్్చర్ మతొ్తర్.

యేసున్ర్మొదొడుర్సిస్యలిర్
(మత్తయ్ 4:18-22; మర్కె 1:16-20)

5  ఉంది దియ యేసు గెనెసర్తు * 
ఇన్వల్ సముదొర్ త డడితగ నిలిసి 

మతొ్తర్. పర్జ సమ్దొర్ బగవంతన బోద కంజన్ 
సాటి వొరొన్ వొరొర్ దుర్సిర్ వోన్ సర్్మట్ 
మీర్ మతెర్. 2 యేసున్ అద్ డడితగ రండ్ 
రూకంగ్ దిస్తంగ్. బోయలిర్ అవ్ రూకనల్ 
ర్య్సి తమ్వంగ్ జార్కె నొర్సిర్ మతె్తర్. 3 తె 
యేసు అవ్నల్ ఉంది రూకతగ తెర్గ్ తొర్. 
అద్ రూక సమ్న్త ఆందు. డడితల్ తాన్ 
జరస రొపొ దురసి ఇంజెర్ సమ్ను్తన్ యేసు 
కోరొ్తర్. అహన్ దుర్సి త పెజె రూకతగ ఉచి్చ 
మందితున్ బోద వ్హ్్తర్.

4 వ్హ్వల్ ఆత పెజె యేసు, “నీవ 
రూకతున్ కోల్ యేతగ వోస, మీన్కె పియెలు 
జార్కె వాట” ఇంజెర్ సమ్ను్తన్ వ్హ్్తర్. 
5 తె సమ్న్, “గుర్జి! మమ్ట్ రాత్ పూరొ 
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* 5:12 పర్బు! నీకున్ ఇసట్మ్ మతె్తకె, నాకున్ సుదుడ్ కీమ్: ఇంతొర్ బారితెకె పెరసి నొపిపె 
వాలిర్కెన్ యూదుల్కె బే-సుదుడ్ ఆతెర్ ఇంజెర్ సమె్జ మంతెర్. అని వూర్కెన్ నాటె 
నంగ సయుర్ అని ఇటుట్ర్ గిర్. లవియకాండము 13:46 * 5:14 కట్డనగ తొహ: 
మోస్న నియమున్ పియ్సి, పెరసి నొపి వాస, చొకొట్ ఆతొర్ వోర్ కట్డనగ సొంజి, తొహ 
లాగర్. అస్కె కట్డల్ వోన్ పరికసి కీస, చొకొట్ ఆతొర్ ఇంజెర్ వొప లాగర్. అద్ ఆత పెజె 
సుదుడ్ ఆయెలు మ్క్ కండి కియ లాగర్. అస్కె వోర్ నాటె సొంజి, సమ్దొర్ బరొబర్ పిస వచొ్చ. 
లవియకాండము 14:2,3,11; ది్వతియోపదేసకాండము 24:8 

పర్పెడె మతొమ్. బతి మీన్కె సాపెడు మయ్మకి. 
తెర్ బతి, నిమె వ్హ్త గొసట్త్ పియ్సి, జార్కె 
వాటంతొన్” ఇంజెర్ యేసున్ వ్హ్్తర్. 6 వూర్ 
అహన్ జార్కె వాడ్త పెజె బెయ్ వ్ల్లు మీన్కె 
అర్తంగ్. అదెన్ సాటి వూరంగ్ జార్కె సర్వల్ 
సుర్ కీతంగ్. 7 తె దుస్రొ రూకతగ మన్వలిర్ 
బోయలిర్కెన్ తమగ్ వాస, మదత్ కీమ్ట్ 
ఇంజెర్ కెయ్కె హాలి కీతెర్. తె వూర్ వాస, 
రండుతె రూకన్ మీన్కె నె సగ-సగ నిహ్్తర్. 
అస్కె అవ్ రూకంగ్ ముడుంగ్వల్ సుర్ 
కీతంగ్. 8-10 సమ్న్-పేతుర్, వోన్ సంగ 
మన్వలిర్ అవ్ మీన్కె న కుపపె సూడిసి, బెయ్ 
గుల్ ఆతెర్. సమ్ను్తన్ సంగ బేపరి కియ్వలిర్ 
జెబెదయ్నుర్ మర్కె యాకొబ్ అని యోహన్ 
గిర్ బెయ్ గుల్ ఆతెర్. అద్ జర్గ్ త సూడిసి, 
సమ్న్-పేతుర్ యేసునంగ్ కాల్కె కరొ్తర్. 
అని “గుర్జి! నన పాపిన ఆందున్. నాకున్ 
సుటి కీస సొన్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. తె యేసు, 
“వ్రిమ! ఇంగెడల్ నిమె మయ్లిర్ కున్ 
నావ చర్తె తర్వని ఆంతి” ఇంజెర్ సమ్ను్తన్ 
వ్హ్్తర్. 11 తె వూర్ రూకన్ డడి వేరి తచి, 
అవ్ సమ్దొన్ సుటి కీస, యేసున్ పెజెయ్ 
సొతె్తర్.

పెర్సనొపిపివాలెన్చొకొట్కియ్వల్
(మత్తయ్ 8:1-4; మర్కె 1:40-45)

12 యేసు ఉంది చహర్్త మనెకె, ఇచుల 
కంజట్! మందొల్ పూరొ పెరసి నొపిపె 
మన్వల్ వొరొర్ మయ్ల్ వోనగ్ వాతొర్. 
యేసున్ సూడ్త బరొబర్ సతెలం కాల్కెన్ 
పొరొ అరిసి, “గుర్జి! నీకున్ ఇసట్మ్ మతె్తకె, 
నాకున్ సుదుడ్ కీమ్” * ఇంజెర్ జుల్మ కీతొర్. 
13 తె యేసు, “నీకున్ సుదుడ్ కియ్వల్ 
నాకున్ ఇసట్మె” ఇంజెర్ తన్వ కెయ్ చహి్చ, 
వోన్ ఇట్్తర్. తె యెంటనె వోన పెరసి నొపిపె 
కమ్ ఆత. 14 అస్కె యేసు, “ఇద్ గొసట్ బోనె 
వ్హ్మ. బతి సొంజి కట్డనగ తొహ. * అని 
సుదుడ్ ఆతొన్ ఇంజెర్ సమ్దొర్ కున్ తొహ్లు, 
మోస్ పర్ వక్తల్ ఆగె సతంగ్ మ్క్ కండి 
కీమ్” ఇంజెర్ హుకుమ్ సతొర్.

15 తెర్ బతి యేసున్ బార్తె కబుర్ 
ఉండె అదిక్ కప్త. బోద కంజెలు అని తమ్వంగ్ 
బేమరినల్ చొకొట్ ఆయెలు, పర్జ గుబడుంగ్-
గుబడుంగ్ వోనగ్ వాస్ర్ మందిర్. 16 బతి యేసు 
వూర్ సంగ బస్కెట్ మన్వక్ నె, పార్తన కియెలు, 
బోర్ మను్ర్ అవ్ మెటనెకె సొందుర్.
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* 5:17 పరిసయుల్కె: నకింగ్ అని రీతి-రివజ్కె పియ్సి తాకంతెర్ కి స్ల్ ఇంజెర్ సమ్దొర్ కున్ 
సూడ్వలిర్ మెహ్ంబర్కె ఆందిర్. వూర్ తమకున్ మనెదొ వాతంగ్ నకింగ్ అని రీతి-రివజ్కె వ్ల్లు 
తయర్ కీస ఇవ్న్ గిర్ సమ్దొర్ పియ్సి తాకన ఇంజెర్ వ్హ్్ దిర్. * 5:17 సాస్త్రిర్: ఇతెకె దర్మ 
గ్ంతుకెన్ వాచి కీస లిహి కియ్వలిర్ ఆందిర్. అవ్ గ్ంత్కె నంగ్ నకిన్ అని నియముకెన్ బార్తె వ్ల్లు 
కరి కీతుర్ ఆందిర్. 

యేసుకెయ్-కాల్కిఅరి్స
మన్వన్చొకొట్కియ్వల్

(మత్తయ్ 9:1-8; 

మర్కె 2:1-12)

17 ఉంది దియ యేసు 
బోద వ్హ్్చర్ మతొ్తర్. అగ 
పరిసయుల్కె * అని సాస్త్రిర్ * 
గిర్ ఉచి్చ మతె్తర్. వీర్ సమ్దొర్ 
గలిలయ, యూదయ 
యేరియనంగ్ చహర్కె నల్ అని 
యెర్సల్మ్ నగుడల్ వాతుర్ 
ఆందిర్. బేమరితె మన్వలిర్కెన్ 
చొకొట్ కియ్వల్ యెహోవ 
బగవంతన సకి్త యేసునగ మత్త. 18 ఇచుల 
కంజట్! కహితెర్ కెయ్-కాల్కె అరిసి మన్వన్ 
చాప్రతగ మీండుస పియ్సి వాతెర్. అని వోర్ 
బేమరి వాల్న్ రోత్ రొపొ మన్వల్ యేసున్ 
మునె వోయన ఇంజెర్ కోసద్ కీతెర్. 19 బతి 
పర్జత గుబడు కీనెకె, రొపొ వోయ పర్మకి. తె 
వూర్ రోత్ పొరొ తెర్గ్ స, డగుర్ గది కీస, 
చాప్ర అరిక్ యేసున్ మునె మన్వల్ పర్జత్ 
నడుడుమ్ వోన్ ర్హ్్తర్. 20 అస్కె యేసు వూర 
బరొసతున్ సూడిసి, “డియొని! నీవంగ్ పాప్కె 
మపి ఆతంగ్” ఇంజెర్ వోన్ వ్హ్్తర్.

21 బతి అద్ కంచి, పరిసయుల్కె 
అని సాస్త్రిర్, ‘బగవంతల్ తపుస దుస్రొర్ 
బోర్ పాపుకెన్ మపి కియపరొర్? అర్! 
బగవంతన్ వేర్ ర్హి్చ వడ్కె స్ర్ మంతొర్!’ 
ఇంజెర్ తమ్వ మనదొగ సంచ్ కీస్ర్ మతె్తర్. 
22 వూర మనెదొ బతల్ సంచ్ కీస్ర్ మంతెర్ 
ఇన్వల్ యేసున్ కర్ మత. తె వోర్, “మీవ 
మనెదొ బారి అహన్ సంచ్ కీస్ర్ మంతిట్? 
23 ‘నీవంగ్ పాప్కె మపి ఆతంగ్’ ఇంజెర్ 
వ్హ్వల్ హలొకె కి నిమె తేచి్చ తాక’ 
ఇంజెర్ వ్హ్వల్ హలొకె? 24 బతి స్వర్గ్ నొర్ 
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* 5:24 స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్: ఇతె్తకె యేసు తన్వ బార్తె తన వ్హ్్కె వాడకమ్ కియ్వల్ పొరొల్ 
ఆందు    * 5:27 లవి: వేన ఉండుంది పొరొల్ మత్తయ్ * 5:30 దుస్రుర్ పాపిర్ సంగ: 
యూదుల్కె నుర్ అదికారిర్ బూర్్త లోకుర్ మోస్నంగ్ నియముకెన్ పియ్సి తాకురొ వూర్కెన్ 
పాపిర్ ఇంజెర్ సమె్జ మందిర్. అని టెకసి వసులి కియ్వలిర్ రోమ సరాకెర్ తున్ సాటి టెకసి వసులి 
కియ్వల్ కీనెకె, వూర్కెన్ గిర్ పాపిర్ ఇంజెర్ సమె్జ మందిర్. 

మయ్న్ * ఇద్ దర్్తరిత్ పొరొ పాపుకెన్ 
మపి కియ్వల్ అదికార్ మంత ఇంజి, కరి 
కియన” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. అని యేసు వోర్ 
కెయ్-కాల్ అరొ్తన్ సంగ, “నీకున్ నన 
వ్హ్్చర్ మంతొన్. నిమె తేచి్చ నీ చాప్ర పియ్సి 
రోన్ సొన్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 25 తె వోర్ 
యెంటనె వూర్ మునెనె నిలొ్తర్. అని తన 
మీండిసి మత్త అద్ చాప్ర పియ్సి, బగవంతన్ 
డగుర్-పాన్ సస్ర్ తన్వ రోన్ సొతొ్తర్. 
26 అగ మన్వలిర్ సమ్దొర్ బెయ్ గుల్ ఆతెర్ 
అని బగవంతన్ డగుర్-పాన్ సస్ర్, “నండ్ 
బెయ్ చమత్ కార్త గట్ సూడ్తట్” ఇంజెర్ 
ఇతె్తర్.

మత్తయ్యేసున్పెజెయ్తాక్వల్
(మత్తయ్ 9:9-13; మర్కె 2:13-17)

27 అద్ ఆత పెజె యేసు అగటల్ పెసస, 
టెకసి వసులి కియ్వల్ జాగతగ ఉచి్చ, టెకసి 
వసులి కీస్ర్ మన్వల్ లవిన్ * సూడ్్తర్. అని 
“నా పెజెయ్ వర!” ఇంజెర్ వోన్ వ్హ్్తర్. 
28 వోర్ మత్తయ్ తేచి్చ, అగ మన్వల్ 
సమ్దొతున్ సుటి కీస, యేసున్ పెజెయ్ 
చల్ మతొర్.

29 అద్ గటకెతె వోర్ లవి ఇన్వల్ మత్తయ్ 
యేసున్ సాటి తన్వ రోన్ ఉంది డగుర్ జేవ్న్ 

సతొర్. తె వీర్ బరొబర్ వ్ల్లుటిర్ టెకసి వసులి 
కియ్వలిర్ అని దుస్రుర్ గిర్ జేవ్న్ కియెలు ఉచి్చ 
మతె్తర్. 30 అద్ సూడిసి, పరిసయుల్కె అని 
వూర దర్మతుర్ సాస్త్రిర్, “మ్రట్ టెకసి వసులి 
కియ్వలిర్ అని దుస్రుర్ పాపిర్ సంగ * బారి 
మీర్ మస తింతిట్-ఉంటిట్?” ఇంజెర్ 
యేసునెర్ సస్యలిర్ పొరొ గొల్గ్ తెర్.

31 తె యేసు, “బేమరితె మన్వన్ వయుదొన 
జురత్ మందంత. బతి చొకొట్ మన్వన్ 
జురత్ మనొ్. 32 అహ్్ పునెవంతలిర్ 
ఆందుమ్ ఇంజెర్ సంచ్ కియ్వలిర్ సాటి నన 
వాయ్మకి. బతి పాపిర్ ఆందుమ్ ఇంజెర్ కరి 
కీస చుక్-చుకె మయ్వలిర్ సాటినె దర్్తరిత్ 
పొరొ వాతొన్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

ఉపసున్బారెతెచర్చ
(మత్తయ్ 9:14-17; మర్కె 2:18-22)

33 తె వూరగ్టల్ కహితుర్, “యోహను్తర్ 
సస్యలిర్ బస్కెట్ ఉపస్ మంజెర్ పార్తన 
కీస్ర్ మందంతెర్. అహ్్ పరిసయుల్కె నుర్ 
సస్యలిర్ గిర్ కీస్ర్ మంతెర్. బతి నీవ్ర్ 
సస్యలిర్ బస్కెట్ తింజెర్-ఉంజెర్ 
మందంతెర్. వీర్ బారి ఉపస్ పియెసిర్ 
స్ల్ర్?” ఇంజెర్ యేసున్ పూస కీతెర్. 
34 అస్కె యేసు, “నొవ్రల్ తను్వర్ చుటల్-
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* 5:37 ఆంగుర్కె న పూన కల్దొన్ పడన తితి్తతగ: ఇజ్రయేల్ దేస్గ ఆంగుర్కె న పూన కల్దొన్ ర్హి్చ, 
ఉంది మోక తోలదొ పడన తితి్తతగ వ్డితెకె, తానగ్ వడి తయర్ ఆస, తితి్తతున్ పోకి కీస, వొహంత. 
అదెన్ సాటి పూన కల్దొన్ పూన తితి్తతగనె వ్డినిదొర్. బారితెకె అద్ తితి్తతున్ పోకి కీతెకె గిర్ వోరొ. 
* 6:2 ఆరమ్ దివొసున్ నటి: బగవంతల్ వ్హ్తపినయ్ యూదుల్కె ఉంది వార్దొన్ రొపొ ఉంది 
దియ, సబత్ ఇంజి, అద్ నటి కామ్కె ఆపుస ఆరమ్ కీందిర్. వూర్ సేంగంగ్ ఊస్కె స తిన్వడున్ 
కామ్ ఇంజెర్ యూదుల్కె సంచ్ కీందిర్. 

బందున్ తోడ్ మనెకె, బోర్ ఉపస్ పియుర్. 
అహ్్ నన గిర్ వీర్ సంగ మనెకె, వీర్ బారి 
ఉపస్ పియన? 35 బతి బస్కెతె వోర్ 
నొవ్రన్ వూరగ్టల్ జుల్మతె వోయ్వల్ గటకె 
వాంతయొ, అస్కె వూర్ ఉపస్ పియంతెర్” 
ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్.

36 పడనంగ్ బోదన్ పూననగ మ్సడు కియ 
వాయొ ఇంజెర్ తొహ్లు, యేసు నమునత 
రూపె్, “పూన కపిడె పడన కపిడున్ బోర్ 
అత్కె వాటుర్. ఉంది మోక అహన్ బోర్ 
వాటనిర్్త, పడన కపిడున్ అద్ సర్సంత 
అని పడన కపిడగ పూన అత్కె కూల్ గిర్ 
మయొ. 37 అదె తీర్దొ ఆంగుర్కె న పూన 
కల్ పడన తితి్తతగ * బోర్ వ్డియొర్. 
ఉంది మోక వ్డితెకె ఆంగుర్కె న పూన కల్ 
తితి్తతున్ వొహంత. అద్ కల్ తురంత అని 
అద్ తితి్త గిర్ కరబ్ ఆంత. 38 అదెన్ సాటి 
ఆంగుర్కె న పూన కల్దొన్ పూన తితి్తతగనె 
వ్డియ లాగర్. అస్కె రండ్ గిర్ కరబ్ 
ఆయ్వక్ నె మందంతంగ్. 39 ఆంగుర్కె న 
పడన కల్ ఉట్ట్ర్ బోర్ గిర్ ఆయ్, 
ఆంగుర్కె న పూన కల్దొన్ కోరొర్. ‘నాకున్ 
పడనయ్ పహ్్జ; అదెదొ చొకొట్ మంత’ 
ఇంతొర్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

ఆరమ్నదివొసున్బారెతెచర్చ
(మత్తయ్ 12:1-8; మర్కె 2:23-28)

6  ఉంది ఆరమ్ దివొసున్ నటి 
యేసు తనె్వర్ సస్యలిర్ సంగ పంట 

మన్వలిక్ పొలమ్కె నల్ వీడెసిర్ మతొ్తర్. 
అస్కె వూర్ సస్యలిర్ ఇచుంగిసి గొల్కె కంగ్ 
ఊస్కె స, తుస్ కిసి తితె్తర్. 2 అద్ సూడిసి 
కహితెర్ పరిసయుల్కె “ఆరమ్త దివొసున్ 
నటి కియ్వ అద్ కామున్ మ్రట్ బారి కీస్ర్ 
మంతిట్?” * ఇంజెర్ వూర్కెన్ పూస కీతెర్.

3 తె యేసు, “దర్మ గ్ంత్గ, దావిద్ 
రాజల్ అని వోనెర్ సప్తలిర్ కర్ సాతెర్. 
అస్కె వోర్ బతల్ కీతొర్ ఇన్వల్ మ్రట్ 
వాచి కియ్మకి కి బతల్? 4 వోర్ రాజల్ 
బగవంతన పార్తన-వింతి కియ్వల్ డేరతగ 
సొతొ్తర్. అని కట్డలిర్ ఆయ్వ, బోర్ తినెలు 
హక్ స్ల్ అవ్ నివొద్ంగ్ సారింగ్ టెండిసి, 
తన తితొ్తర్ అని తన్వ సంగ మన్వలిర్కెన్ 
గిర్ సతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 5 అహన్ 
వ్హ్త పెజె యేసు, “స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ 
ఇద్ ఆరమ్త దివొసున్ నటి బతల్ కియన 
అని బతల్ కియ్వ ఇన్వలిక్ సమ్దొన్ పొరొ 
అదికార్ మంత” ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్.
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* 6:15 మత్తయ్: వేన్ లవి గిర్ ఇంతెర్ * 6:15 జెలొతె: యూదుల్కె అద్ గటకెతె రోమ 
సరాకెర్ ద అదికార్దొన్ బూడ్ మతె్తర్. అస్కె అద్ సరాకెర్ దున్ కహితుర్ ఉలట్ తేతె్తర్. వీర్కెన్ జెలొతె 
ఇంజెర్ కయంతెర్. యేసునొర్ సస్యల్ ఆయ్వక్ మనెకె వూర్ సంగ మతొ్తర్. 

కెయ్అరి్ససొతొ్తన్చొకొట్కియ్వల్
(మత్తయ్ 12:9-14; మర్కె 3:1-6)

6 ఉండె ఉంది ఆరమ్ దివొసున్ నటి 
యేసు సునగోగ్గ సొంజి, బోద వ్హ్్చర్ 
మతొ్తర్. అగ తిన కెయ్ అరిసి సొతొ్తర్ 
వొరొర్ మయ్ల్ మతొ్తర్. 7 అంటిత్ వోర్ 
మయ్న్ చొకొట్ కీంతొరొ బతలొ ఇంజెర్ 
సాస్త్రిర్ అని పరిసయుల్కె యేసున్ నెహ్ 
సూడెసిర్ మతె్తర్. చొకొట్ కీనుర్్త, అద్ తప్ 
కసుర్ యేసున్ పొరొ వాటకెట్ ఇంజెర్ 
వూర్ పిలనె్త మతె్తర్. 8 బతి యేసు వూరంగ్ 
సంచ్కె కరి కీస, వోర్ కెయ్ అరిసి మన్వన్ 
సంగ, “తేచి్చ వూర్ నడుడుమ్ నిల” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. తె వోర్ తేచి్చ నిలొ్తర్. 9 అస్కె 
యేసు, “ఆరమ్ దివొసున్ నటి చొకొట్ 
కియ్వల్ నాయమ్ కి, వాయుట్ కియ్వల్ 
నాయమ్? స్ల్కె జీవతున్ బచి కియ్వల్ 
నాయమ్ కి, జీవ తెండ్వల్ నాయమ్?” 
ఇంజెర్ వూర్కెన్ పూస కీతొర్. 10 అని 
యేసు వూర్ సమ్దొర్ కె తిరిస సూడిసి, 
“నీవ కెయ్ చహ” 
ఇంజెర్ కెయ్ అరిసి 
మన్వన్ సంగ ఇతొ్తర్. 
తె వ్హ్త తీర్ వోర్ 
కీతొర్. అస్కె వోన 
కెయ్ బర్పెర్ చొకొట్ 

ఆత. 11 బతి వూర్ బెయ్ సంగె్, “వేర్ 
యేసున్ బతల్ బహన్ కీకట్?” ఇంజెర్ 
తమ్వ తమ వడ్కె తెర్.

బారజన్కిసిస్యలిర్కిన్నేమికియ్వల్
(మత్తయ్ 10:1-4; మర్కె 3:13-19)

12 అద్ ఆత పెజె, ఉంది దియ యేసు 
పార్తన కియెలు మెటత్ పొరొ సొతొ్తర్. 
అంటిత్ రాత్ పూరొ బగవంతన్ పార్తన 
కీస్ర్న్ మతొ్తర్. 13 పోడ్దొ పెసత పెజె తనె్వర్ 
సస్యలిర్కెన్ కర్మ్ కయ్సి, వూరగ్టల్ 
బార జనుకెన్ నమ్ కీతొర్. అని వూర్కెన్ 
“అపొసు్తల్కె” ఇంజెర్ పొరొల్ దొసొ్తర్. 
14 వూర్ బూర్ ఇతెకె: సమ్ను (యేసు వేన్ 
పేతుర్ ఇంజెర్ పొరొల్ దొసొ్తర్), వేనొర్ 
తముర్ ఆంద్రెయల్, యాకొబు, యోహన్, 
పిలిపు, బర్తలొమయ్, 15 మత్తయ్, * తోమల్, 
ఆలపెయ్నొర్ మరి యాకొబు, జెలొతె * 
ఇంజెర్ కయ్వల్ సమ్ను, 16 యాకొబొ్ర్ 
మరి యూదల్ అని ఆక్రిత్ యేసున్ దోక 
సయ్వల్ ఇసకెరియోతు యూదల్.
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ఆసిర్్వద్కిఅనికసటిల్కి
(మత్తయ్ 4:23-25; 5:1-12)

17 అద్ ఆత పెజె యేసు వూర్ బరొబర్ 
గుటతల్ ర్య్సి, సపయ్ జాగతగ నిలిసి 
మతొ్తర్. అగ సస్యలిర గుబడు మత్త. వూర్ ఆయ్వ 
యూదయ యేరియతల్, యెర్సల్మ్ 
నగుడల్, సముదొర్ త డడితగ మన్వలిక్ తూర్ 
అని సదొన్ నగుక్ల్ వాతుర్ వ్ల్టిర్ పర్జ అగ 
మతె్తర్. 18 యేసు వ్హ్వల్ బోద కంజెలు అని 
తమ్వంగ్ బేమరినల్ చొకొట్ ఆయెలు, వూర్ 
సమ్దొర్ అగ వాతెర్. కర్బలిక్ కతడ్-బూత్కె 
లాగు్తర్ గిర్ బర్పెర్ చొకొట్ ఆతెర్. 19 పర్జ 
సమ్దొర్ వోన్ ఇటన ఇంజెర్ పర్పెడె మస్ర్ 
మతె్తర్. బారితెకె యేసునగటల్ సకి్త బహ్రి 
వాస, సమ్దొర్ కున్ చొకొట్ కీందు.

20 అస్కె యేసు తను్వర్ సస్యలిర్కె 
సూడిసి,

“గరిబ్ లోకురి్ట్, మ్రట్ 
ఆసరా్వద్ యేతంతిట్!

బగవంతన రాజ్ మీవయ్ ఆందు.
 21 ఇంకె కర్ సాయ్వలిర్ నిట్, మ్రట్ 

ఆసరా్వద్ యేతంతిట్!
మీవ పెటి నిందంత.

ఇంకె ఆడ్వలిర్ నిట్, 
ఆసరా్వద్ యేతంతిట్!

మ్రట్ కవ్సిర్ మందికెట్.
 22 స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ హిందల్

పర్జ మీకున్ పసంద్ కియ్వక్ నె, 
అలది వాటిసి,

మీవ హిజత్ వోస్ర్, సాపెన సనిర్్త 
మ్రట్ ఆసరా్వద్ యేతంతిట్.

 23 అంటిత్ బెయ్ కుసతె యేందట్!
బారితెకె మీకున్ స్వర్గ్ నగ డగుర్ 

ఇనమ్ పుటంత.
వూర్ర్ తొతు్తర్ పర్ వక్తలిర్కెన్ అదె 

తీర్దొ కీతెర్.
 24 రేయ్! దనెవంతలిరి్ట్, మీకున్ 

దుకసి తపొపె!
మ్రట్ ఇదెన్ మునెనె 

సుక్-బోగ్ యేతి్తట్.
 25 రేయ్! ఇంకె పెటి నించి మన్వలిర్ నిట్, 

మీకున్ దుకసి వాంత!
మ్రట్ కర్సాంతిట్.

రేయ్! ఇంకె కవ్ వలిరి్ట్! మీకున్ 
దుకసి వాంత!

అద్ దుకసితె మ్రట్ ఆడంతిట్.
 26 రేయ్! మీకున్ పర్జ సమ్దొర్ వని కీనెకె, 

మీకున్ దుకసి తప్వక్ వాంత!
వూర్ర్ తొతు్తర్ లబడ్ 

పర్ వక్తలిర్కెన్ అదెదొ తీర్దొ కీతెర్”
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బయ్మన్-దార్కిన్పెర్మతెసూడన
(మత్తయ్ 5:38-48; 7:12)

27 బతి సస్యలిర్ సంగ యేసు, “నావంగ్ 
గొసట్న్ మ్రట్ కంచ్ర్ మంతిట్. మీకున్ 
వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె, మీ బయ్మన్ దార్కెన్ 
లాడ్ కీమ్ట్. మ్రట్ ఇతెకె అరిసి వాయొ 
వూర్కెన్ చొకొట్ కీమ్ట్. 28 మీకున్ సాపెన 
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సయ్వలిర్ కున్ ఆసరా్వద్ సమ్ట్. మీకున్ దుకసి 
సయ్వలిర్ సాటి పార్తన కీమ్ట్. 29 నీవ ఉంది 
కొరి్వతున్ పాయ్వన్ ఉండె ఉంది కొరి్వ గిర్ 
తొహ. నీవ పొరొడ సేలతున్ కల్వన్, నీవ 
ఆంగెడుతున్ కల్లు ఆతెకె గిర్ ఆపుసయ్మ. 
30 నీకున్ తల్కె వల్ హర్ వొరొన్ సమ్. నీ 
వసు్త వోతొర్ వోన్, ‘తాన్ మలిసి తర’ ఇంజెర్ 
పూస కియ్మ. 31 దుస్రుర్ మీకున్ బహన్ 
కియన ఇంజెర్ ఇంతిట్, అద్ తీర్దొ మ్రట్ 
గిర్ వూర్కెన్ కీమ్ట్.

32 మీకున్ పెర్మతె సూడ్వలిర్కెనె మ్రట్ 
పెర్మతె సూడె్తకె, తానగ్ డగుర్-పాన్ బతల్ 
మంత? పాపెస్తలిర్ గిర్ తమ్వకున్ పెర్మ 
కియ్వలిర్కెన్ పెర్మ కీంతెర్. 33 మీకున్ 
చొకొట్ కియ్వలిర్కెన్ మ్రట్ చొకొట్ 
కీకిట్ తె, తానగ్ డగుర్-పాన్ బతల్ మంత? 
పాపెస్తలిర్ గిర్ అహ్్ కీంతెర్. 34 బాకి మలిసి 
కండి కీంతెర్ ఇంజి ఆస కీస సతెకె, తానగ్ 
డగుర్-పాన్ బతల్ మంత? పాపెస్తలిర్ గిర్, 
‘బాకి సమ్దొ వసులి కియ వచొ్చ’ ఇంజెర్ 
పాపెస్తలిర్కెన్ బాకి సంతెర్.

35 బతి మ్రట్ మీ బయ్మన్-దార్కెన్ 
పెర్మతె సూడట్. వూర్కెన్ చొకొట్ కీమ్ట్. 
మలిసి మీవ బాకి కండి కీనిర్ ఇంజెర్ ఆస 
కియ్వక్ నె వూర్కెన్ బాకి సమ్ట్. అస్కె 
మీకున్ డగుర్ ఇనమ్ పుటంత. మ్రట్ 
మహ సకి్తవంతల్ బగవంతన సంతాన్ 
ఆంతిట్. బారితెకె బగవంతల్ చొకొట్ 
కీతతున్ మర్ంగ్వలిర్ పొరొ అని కర్బలిర్ 
పొరొ గిర్ దయ తొహంతొర్. 36 అదెన్ సాటి 

మీ బాబొ బగవంతల్ సూడ్తపె సమ్దొర్ కున్ 
దయతె సూడెసిర్ పిసట్.

తస్వఅనిమాపికియ్వడున్బారెతె
(మత్తయ్ 7:1-5)

37 దుస్రుర్ కున్ తస్వ కియ్మట్. అస్కె 
మీకున్ బగవంతల్ తస్వ కియొర్. బోన్ 
పొరొన్ కసుర్ వాట్మట్. అస్కె బగవంతల్ 
మీ పొరొ కసుర్ వాట్ర్. దుస్రుర్ కున్ 
మపి కీమ్ట్. అస్కె బగవంతల్ మీకున్ 
మపి కీంతొర్. 38 దుస్రుర్ కున్ సమ్ట్. 
బగవంతల్ మీకున్ సంతొర్. హాలి కీస, 
అహి్చ, బగలు తూర్ల్ కహి్చ మీవంగ్ వోటినగ 
వ్డియుసంతొర్. మ్రట్ బద్ ఇసొబె్ 
దుస్రుర్ కున్ కహి్చ సంతిట్, అదెదొ ఇసొబె్ 
బగవంతల్ గిర్ మీకున్ సంతొర్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.

39 యేసు ఉండె ఉంది నమున ఇహిన్ 
వ్హ్వల్ సుర్ కీతొర్: “గుడిడు ఉండె వొరొర్ 
గుడిడున్ సరి తొహ పరనుర్ కి బతల్? తొహ 
పరొర్. మోక తొహ్్తకె గిర్ ఇవిర్్త డ్డ్డుతగ 
అరంతెర్. 40 సస్యల్ తనొ్వర్ గుర్నె్తర్ 
డగుర్ ఆయ పరొర్. బతి సకాసిన్ పూరొ 
మర్త పెజె గుర్న్ బరొబర్ ఆంతొర్.

41-42 డవరింగ్ కీస్ర్, “ఉంది మ్ద్ నీ 
కడదొగ అర్త ఇన్. నిమె తాన్ తెండ్వక్ నె చుడుడుస 
తుకు అరిసి మన్వన్ నీవ తుకుతున్ తెండ 
సమ్ ఇంజి బహన్ వ్హంతి?” ఇంజెర్ యేసు 
పూస కీతొర్. అని అదెన అర్తమ్ వ్హ్్చర్, 
“నిహగ్ డగుర్ తప్ ఇరిసి, బాజుతొన చుడుడుర్ 
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తపున్ బారి తొహంతి? నీ రొపొ డగుర్ తప్ 
ఇరిసి, ‘నీవ చుడుడుర్ తప్ సుద్రి కియ సమ్’ 
ఇంజి తప్ కీతొన్ బహన్ వ్హంతి? యే, 
కపెట! మునె నీవ డగుర్ తప్ నిమె సుద్రి 
కీమ్. అస్కె నీ బాజుతొన చుడుడుర్ తప్ సుద్రి 
కియ పరంతి” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

మరఅనితానపండ్
(మత్తయ్ 7:17-20; 12:34-35)

43 అని యేసు, “చొకొట్ మరతున్ 
కరబ్ంగ్ పండింగ్ సాదొంగ్. అహ్్ 
కరబ్ మరతున్ చొకొట్ంగ్ పండింగ్ 
సాదొంగ్. 44 హర్ మర బాతల్ ఇన్వల్ 
పండిన్ పియ్సి కర్ మంత. చిలటినగ తోయ 
పండిన్ అని బాబుర్ పొదెలనగ ఆంగుర్ 
పండిన్ కొయుర్. 45 చొకొట్్ర్ మయ్ల్ 
చొకొట్ంగ్ కామ్కె కీంతొర్. బారితెకె వోన 
దిల్తగ చొకొట్ంగె నించి మందంతంగ్. 
బతి కర్బల్ మయ్ల్ కరబ్ంగ్ కామ్కె 
కీంతొర్. బారితెకె వోన దిల్తగ కరబ్ంగె నించి 
మందంతంగ్. మయ్న దిల్తగ బతల్ నించి 
మందంతయొ అదెదొ తొడదొల్ బహ్రి వాంత” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

రండ్తీర్కినంగ్రొహ్కిదొహ్వలిర్
(మత్తయ్ 7:24-27)

46 అని ఉండె ఉంది జోక, “నన వ్హ్త 
తీర్ కియ్వక్ నె మ్రట్ నాకున్ మలకె! 
మలకె! ఇంజెర్ బారి కయంతిట్? 47 నహగ్ 
వాస నావంగ్ గొసట్ంగ్ కంచి, అవ్న్ తీర్ 

కియ్వల్ బోన్ దాత్ మందంతొరొ మీకున్ 
వ్హంతొన్. 48 వోర్ మయ్ల్ కోల్ 
తాడిసి, బండత్ పొరొ బునది దొహి్చ, రోన్ 
దొహ్వన్ దాత్ మందంతొర్. ఊస వాస 
అద్ రోతున్ హ్ల్వంగ్ పాతెకె గిర్ అద్ 
రోన్ ఉల్ట్ మయొ. బారితెకె బండత్ పొరొ 
దొహి్చ మంత. 49 బతి బోర్్త నన వ్హ్త కంచి, 
అద్ తీర్ కియొర్ వోర్ మయ్ల్ బొమ్త్ 
పొరొ బునది స్ల్వక్ నె రోన్ దొహ్వన్ దాత్ 
మందంతొర్. ఊసతంగ్ హ్ల్వంగ్ ఆతల్ 
రోతున్ పానెకె బహనె్త ఉల్ట్ మంతయొ, 
అహ్్ వోర్ గిర్ నాస్డమ్ ఆంతొర్” ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్.

కమండర్త బరొస
(మత్తయ్ 8:5-13; యోహన్ 4:43-54)

7  ఇద్ తీర్దొ యేసు అవ్ సమ్దొన్ బార్తె 
పర్జతున్ వ్హి్చ, కపెర్హోమ్ 

చహర్్త సొతొ్తర్. 2 అగ రోమ సపాయ్రొర్ 
కమండర్ మతొ్తర్. వోనొర్ సేవకెల్ వొరొర్ 
బేమరితె అరిసి, సానల్ ఆస మతొ్తర్. వోర్ 
సేవకెన్ కమండర్ వ్ల్ మని కీందుర్. 
3 వోర్ కమండర్ యేసున్ బార్తె కంచి, 
యూదుల్కె నుర్ కహితుర్ పెదొదొల్కెన్ 
కయుస, ‘కమండరొ్తర్ సేవకెన్ చొకొట్ 
కియెలు వర’ ఇంజెర్ కోరట్ ఇంజి, 
వూర్కెన్ యేసునగ సారి కీతొర్. 4-5 తె 
వూర్ యేసునగ వాస, “పర్బు! వోర్ వ్ల్ 
చొకొట్్ర్ ఆందుర్. మ పర్జతున్ వ్ల్ 
పెర్మతె సూడంతొర్. మవ సునగోగున్ 
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గిర్ వోర్ దొహుసొ్తర్. వోర్ అదికారిన్ నిమె 
మదత్ కీతెకె చొకొట్ మందంత” ఇంజెర్ 
జుల్మ కీతెర్.

6 తె యేసు వూర్ పెజెయ్ సొతొ్తర్. తన్వ 
రోతున్ జరస లక్ మనెకెన్ కమండర్ తను్వర్ 
దోస్తలిర్కెన్ కయ్సి, “గుర్జి! నిమె తకిలుబ్ 
యేత్మ. నిమె నావ రోన్ వాయెలు, నన కామ్ 
సయొన్. 7 అహ్్ నన నిహగ్ వాయెలు గిర్ కామ్ 
సయొన్. కాలి నీవ జబనె్త హుకుమ్ సతెకె గిర్, 
నా సేవకెల్ చొకొట్ ఆంతొర్. 8 హుకుమ్ 
సయ్వల్ ఇతెకె నాకున్ టావయె. బారితెకె 
నన ఉండె వొరొర్ అదికారిన్ బూడ్ మన్వన 
ఆందున్. నా బూడ్ మన్వలిర్ సపాయ్ర్ 
పొరొ నాకున్ అదికార్ మంత. వొరొన్ 
‘సొన్’ ఇతెకె దాంతొర్. ఉండె వొరొన్ ‘వర్’ 
ఇతెకె వాంతొర్. అని నా సేవకెన్ ‘ఇద్ కీమ్’ 
ఇతెకె ‘అద్’ కీంతొర్ ఇంజి వ్హట్” ఇంజెర్ 
దోస్తలిర్కెన్ యేసునగ రొహ్్తర్.

9 కమండర్ రొహు్తరంగ్ గొసట్ంగ్ కంచి, 
యేసు గుల్ ఆతొర్. తన్వ పెజెయ్ వాయ్వల్ 
మందితెకె మలిసి, “కంజట్! ఇచొర్ వ్ల్ 
బరొస వాల్న్ ఇజ్రయేల్ లోకురగ్ గిర్ నన 
సూడ్మకి” ఇంజెర్ మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్.

10 బస్కెతె యేసునగ రొహు్తర్ మలిసి 
కమండర్త రోన్ వాతెరొ, అస్కె వూర్కెన్ 
బేమరితె మన్వల్ సేవకెల్ చొకొట్ ఆస 
దిసొ్తర్.

సాతొర్డ్యొన్యేసునేండుస్వల్
11 అద్ ఆత పెజె యేసు నాయ్న్ చహర్దొ 

సొనెలు పెసతొర్. వోనెర్ సస్యలిర్ అని వ్ల్టిర్ 
పర్జ గిర్ వోన్ సంగ సొతె్తర్. 12 అద్ చహర్త 
గేటున్ కర్మ్ సొనెకెతె, కహితుర్ కూర్దొన్ 
కాంచి వాస్ర్ మతె్తర్. సాతొర్ వోర్ రాండె 
వ్యొలునొర్ వొరొర్ మరి ఆందుర్. అద్ 
వ్యొలున్ సంగ అద్ చహర్్తర్ వ్ల్టిర్ లోకుర్ 
వాస్ర్ మతె్తర్. 13 అద్ వ్యొలున్ సూడిసి, 
యేసున దిల్తగ బెయ్ కివ్ల్ లాగ్త. తె వోర్, 
“ఆడ్మ బాయ్!” ఇంజెర్ తాన్ వ్హ్్తర్. 14 అని 
సొంజి పాడెతున్ ఇట్్తర్. తె కాంద్ వాయలులిర్ 
ఆగె్తర్. అస్కె యేసు, “డియొని! నన వ్హ్్చర్ 
మంతొన్, తేద!” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 15 తె సాతొర్ 
వోర్ తేచి్చ ఉతొ్తర్ అని వడ్కె వల్ సుర్ 
కీతొర్. వోన అవనగ వోన్ యేసు హవిలు కీతొర్.

16 అద్ సూడిసి సమ్దొర్ బెయ్ గుల్ ఆస, 
“మ నడుడుమ్ డగుర్ పర్ వక్తల్ వాతొర్. 
బగవంతల్ తన్వ పర్జతున్ మదత్ కియెలు 
పావ్ మతొర్” ఇంజెర్ బగవంతన్ 
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కమండర్ యేసునగ బరొస కియ్వల్



 

* 7:19 వాయెలు మన్వని: బగవంతల్ సారి కీంతొన్ ఇన్వల్ కిరిసు్తన్ సాటి యూదుల్కె సూడెసిర్ 
మతె్తర్. * 7:28 దునియతుర్ సమ్దొరగ్టల్: వ్యొలుక్ మ్యు్తర్ గటల్ ఇంజెర్ గ్రీకు బాసతగ మంత. 
† 7:27 మలాకి 3:1 

డగుర్-పాన్ సతెర్. 17 యేసున్ బార్త ఇద్ 
కబుర్ పూరొ యూదయ యేరియతగ అని 
ఆజు-బాజుతంగ్ సమ్దొ యేరియనగ గిర్ కప్త.

యోహన్యేసునగ
సేవకిలిర్కిన్రొహ్వల్

(మత్తయ్ 11:2-19)

18 ఇవ్ జర్గ్ తంగ్ సమ్దొ గట్న్ బార్తె 
యోహను్తర్ సస్యలిర్ వోన్ వ్హ్్తర్. 19 తె 
యోహన్ తనె్వర్ సస్యలిరగ్టల్ ఇవిర్కెన్ 
కయ్సి, “ ‘వాయెలు మన్వని * నిమెయ్ ఆంది 
కి? స్ల్కె మమ్ట్ ఉండె వొరొన్ సాటి 
సూడ లాగర్?’ ఇంజెర్ వోన్ పూస కీమ్ట్” 
ఇంజి యేసునగ రొహ్్తర్. 20 తె వూర్ 
యేసునగ వాస, “ ‘వాయెలు మన్వని నిమెయ్ 
ఆంది కి? స్ల్కె మమ్ట్ ఉండె వొరొన్ 
సాటి సూడ లాగర్?’ ఇంజెర్ మీకున్ పూస 
కీమ్ట్ ఇంజి బాపి్తస్మ సయ్వల్ యోహన్ 
మకున్ సారి కీతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
21 అద్ గటకెతెన్ యేసు వ్ల్టిర్ బేమరినె 
మన్వలిర్కెన్, దుకెలలిర్కెన్, బూత్కె 
పియు్తర్ కున్ చొకొట్ కీస్ర్ మతొ్తర్. వ్ల్టిర్ 
గుడిడుర్కెన్ గిర్ నదుర్ సస్ర్ మతొ్తర్. 22 తె 
యేసు వూర్ కబ్రియలిర్ సంగ, “గుడిడుర్ 
సూడెసిర్ మంతెర్. లంగడులిర్ తాకెసిర్ 
మంతెర్. పెరసి నొపినుర్ చొకొట్ ఆస్ర్ 
మంతెర్. బెహ్రియలిర్ కంజ పర్సిర్ మంతెర్. 

సాతుర్ నండెసిర్ మంతెర్. గరిబ్కె చొకొట్ 
కబుర్ కంచ్ర్ మంతెర్. ఇహిన్ కడ్కె నె 
సూడ్తన్ అని కెవ్కె నె కంజ్తన్ మ్రట్ మలిసి 
సొంజి, యోహను్తన్ వ్హట్. 23 అహ్్ నా 
బార్తె అనమ్న ఆయొర్ వోర్ ఆసరా్వద్ 
యేతంతొర్ ఇంజి, వోన్ వ్హట్” ఇంజెర్ 
వూర్కెన్ జవబ్ సతొర్.

24 యోహన్ సారి కీతుర్ కబ్రియలిర్ 
మలిసి సొత్త పెజె, యేసు అగ మన్వల్ 
మందితున్ సంగ యోహను్తన్ బార్తె, 
“మెటనెకె మ్రట్ బాతొన్ సూడన్ సాటి 
సొతి్తట్? వడిదె హికె-హకె మెలివల్ 
జాడితున్ దాతొ్న్ సూడెలుతె సొన్మకి. 
25 ఆతొన్ సూడెలు ఆయె్వకె ఉండె బాతొన్ 
సూడ్కెమ్ ఇంజెర్ సొతి్తట్? సబతంగ్ 
పాంగుక్ పోండ్్తన్ సాటి కి బతల్? స్ల్, 
సుక్-బోగె్ పిస్ర్ సబతంగ్ కపిడుంగ్ కెర్వలిర్ 
రాజ్ మహల్కె నగ మందంతెర్! 26 తె 
బతతున్ సాటి సొతి్తట్? నన వ్హంతొన్ 
మ్రట్ పర్ వక్తన్ సూడన్ సాటి సొతి్తట్. 
వోర్ పర్ వక్తన్ తెర్ డగుర్ ఆందుర్. 27 వేర్ 
యోహను్తన్ బార్తె గ్ంత్గ, “ ‘ఇచుల, నన 
నావొర్ కబ్రియన్ నీకునె్తర్ మునె రొహంతొన్. 
వోర్ నీ సాటి సరి తయర్ కీంతొర్’ † ఇంజెర్ 
లిహి కీస మంత. 28 కంజట్! దునియతుర్ 
సమ్దొరగ్టల్ * యోహను్తన్ తెర్ డగుర్ బోర్ 
స్లొర్. బతి తమ్వంగ్ దిల్కె నగ బగవంతల్ 
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రాజ్ తాకుస్లు వొపు్తర్ గటల్ చుడుర్ ఆస 
మన్వల్, యోహను్తన్ తెర్ డగుర్ ఆంతొర్” 
ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

29 (వోర్ వ్హ్వల్ కంచి, యోహన్ సత 
బాపి్తస్మ యేచి్చ మత్త కాడికె, వ్ల్టిర్ పర్జ 
అని టెకసి వసులి కియ్వలిర్ గిర్ బగవంతల్ 
నియతొ్ర్ ఆందుర్ ఇంజి వొపె్తర్. 30 బతి 
పరిసయుల్కె అని సాస్త్రిర్ యోహన్త కెయెదొ 
బాపి్తస్మ యేత్వ కాడికె, తమ్వ బార్తె మన్వల్ 
బగవంతన పిలను్తన్ వూర్ వొప్మకి.)

31-32 యేసు ఉండె గిర్, “ఇద్ 
పిడితుర్కెన్ బాతుర్ సంగ నిపుస తేడ 
తొహకె? వూర్ బోన్ దాత్ మంతెర్? ఇతెకె 
బాజర్్త ఉచి్చ,

‘మమ్ట్ మీ సాటి 
సుల్డి ఉహ్కె తొమ్.

బతి మ్రట్ యేంద్మకి.
మమ్ట్ సాతొన్ సాటి 

పాట వారొ్తమ్.
బతి మ్రట్ ఆడ్మకి’

ఇంజెర్ వడ్కె వలిర్ చుడుడుక్ కాండిర్ దాత్ 
మంతెర్.

33 బారితెకె బాపి్తస్మ సయ్వల్ యోహన్ 
వాస, కానె తిన్వక్ అని ఆంగుర్ రస ఉన్వక్ 
మత్త కాడికె, ‘వోన్ బూత్ పియ్త’ ఇంజెర్ 
మ్రట్ ఇంతిట్. 34 అని స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ 
కానె తింజెర్ అని ఆంగుర్ రస ఉంజెర్ 
వాత కాడికె, వేన్ ‘ఇచుల వేర్ పుదెలల్, 
కల్-పిచొ్చర్, టెకసి వసులి కియ్వలిరొర్ అని 
పాపిరొర్ దోస్తల్’ ఇంజెర్ మ్రట్ ఇంతిట్. 

35 బతి బగవంతన తెలివి-గియను్తన్ పియ్సి 
తాక్వలిర్, అద్ తెలివి-గియన్ సతెమ్ ఆంద్ 
ఇంజి, నిర్పన్ కీంతెర్” ఇంజెర్ యేసు 
వ్హ్్తర్.

పాపెస్త ల్వెయొలెయేసునంగ్
కాల్కిన్సంట్సోక్వల్

36 ఉంది దియ యేసున్ పరిసయ 
వరగ్తొర్ వొరొర్ తన్వ రోన్ జేవ్న్ కియెలు, 
కయొ్తర్. తె యేసు వోన రోన్ సొంజి, జేవ్న్ 
కియెలు ఉద్ తొర్. 37 ఇచుల! అస్కెనె అద్ 
రోన్ జేవ్న్ కియెలు, యేసు వాతొర్ ఇన్వల్ 
గొసట్తున్, అద్ చహర్్త మన్వల్ ఉంది 
పాపెస్తల్ వ్యొలు కరి కీత. అని బండత 
బుడిడుతె బారిత స్ంట్ పియ్సి వాత. 38 అని 
యేసున్ పెజె ఆడెసిర్ నిల్త. తాన కాడెదె 
వోనంగ్ కాల్కెన్ పుహ్త. తన్వంగ్ కెల్కె నె 
ఉసుమ్సి, మనెదొ కాల్కెన్ ముక బుర్సిర్, 
అవ్న్ స్ంట్ సక్త.

39 అద్ సూడిసి జేవి కియెలు, కయొ్తర్ 
వోర్ పరిసయ వరగ్తొర్, ‘ఉంది మోక 
వేర్ మయ్ల్ పర్ వక్తల్ ఆయ్మడ్ ఇతెకె, 
తనకున్ ఇట్త వ్యొలు బచొర్ అని బాతల్ 
పాపెస్తల్ ఇన్వల్ కరి కీందుర్’ ఇంజెర్ తన్వ 
మనెదొ సంచ్ కీతొర్. 40 అస్కె యేసు, వోన 
సంచున్ కరి కీస, “సమ్ను! నీకున్ ఉంది 
గొసట్ వ్హ లాగర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. తె వోర్, 
“వ్హ గుర్జి” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

41 అస్కె యేసు, “వొరొర్ సావకెరల్ ఇవిర్ 
మయ్లిర్ కున్ బాకి సతొర్. తె వూరగ్టల్ 
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* 7:45 మనెదొ ముక బుర్మకి: యూద జాతితుర్ వొరొన్ వొరొర్ మని కియెలు, ముక బురంతెర్. 

వొరొర్ సయుంగ్ నుహ్కె 
(500) కూరతంగ్ బిలంగ్ 
అని ఉండె వొరొర్ పనస్ (50) 
కూరతంగ్ బిలంగ్ బాకి యేచి్చ 
మతె్తర్. 42 వూర్ ఇవిరగ్తె అద్ 
బాకి కండి కియెలు, బతయ్ స్ల్ 
మత్త. తె వోర్ సావకెరల్ వూర 
బాకితున్ మపి కీతొర్. మపి 
కీత కాడికె, వూర్ ఇవిరగ్టల్ 
వోర్ సావకెరన్ పొరొ బోర్ 
వ్ల్ పెర్మ తొహంతొర్ ఇంతి?” 
ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 43 తె, 
“బోర్్త వ్ల్లు బాకి మతొ్తరొ, వోర్ 
తొహ్మడ్ మందర్ ఇంతొన్” 
ఇంజెర్ సమ్న్ వ్హ్్తర్. అస్కె 
యేసు, “నిమె బరొబర్ వ్హి్త” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

44 అని అద్ వ్యొలునెకె మలిసి సమ్ను్తన్ 
సంగ, “ఇద్ వ్యొలున్ సూడెసిర్ మంతియ్? 
నన నీవ రోన్ వాతొన్. తెర్ బతి నావంగ్ 
కాల్కె నొర్లు నిమె యేర్ సయ్మకి. బతి ఇద్ 
వ్యొలు తన్వ కాడెదె నావంగ్ కాల్కెన్ పుహ్త 
అని తన్వంగ్ కెల్కె నె ఉసుమ్త. 45 నిమె 
నాకున్ మనెదొ ముక బుర్మకి. * బతి ఇద్ 
వ్యొలు రొపొ వాతగటల్ మనెదొ నా కాల్కెన్ 
ముక బుర్సిర్న్ మంత. 46 నిమె నా కెల్కెన్ 
నియ్ సక్మకి. బతి ఇద్ వ్యొలు నావంగ్ 
కాల్కెన్ స్ంట్ సక్త. 47 అదెన్ సాటి నీకున్ 
వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె, ఇద్ వ్యొలు కీతంగ్ 

సమ్దొ పాపుకెన్ మపి పుడ్త. బారితెకె ఇద్ 
తొహ్త పెర్మ డగుర్ ఆందు. బతి ఇచుంగిసి 
పాప్కె మపి ఆతొర్ వోర్, ఇచుస పెర్మయ్ 
తొహంతొర్” ఇంజెర్ వోన్ వ్హ్్తర్.

48 అని యేసు తాన్ సంగ, “బాయ్, 
నీవంగ్ పాప్కె మపి ఆతంగ్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 49 బతి వోన్ బరొబర్ జేవ్న్ 
ఉచి్చ మన్వలిర్, ‘పాప్కె మపి కియ్వల్ 
వేర్ బోర్ ఆందుర్?’ ఇంజెర్ తమ్వ తమ 
వడ్కె తెర్. 50 అదెన్ సాటి యేసు అద్ 
వ్యొలున్ సంగ, “నీవ బరొసయ్ పాప్ 
సకసితల్ నీకున్ బచి కీత. సాంతితె సొన్!” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.
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† 8:10 యెసయ 6:9 

యేసునసేవకియ్వలిక్వెయొలెక్

8  అద్ ఆత బరొబర్ యేసు హర్ చహర్్త, 
హర్ నాటె తిరిస్ర్ బగవంతన రాజున్ 

బార్త చొకొట్ కబుర్ పచర్ కీస్ర్ మతొ్తర్. 
వోన్ సంగ వోనుర్ బార జన్కె సస్యలిర్ 
మతె్తర్. 2 వీర్ బరొబర్ తమగ్ మన్వలిక్ 
బూత్కె తెండిసి పూడ్త పెజె చొకొట్ ఆతంగ్ 
అని బేమరినల్ చొకొట్ ఆతంగ్ వ్యొలుక్ 
గిర్ మత్తంగ్. అవ్ బవ్-బవ్ వ్యొలుక్ ఇతెకె: 
మగదొలనెత మరియల్ (తానగ్టల్ యేడుంగ్ 
బూతుకెన్ యేసు తెండిసి పూడ్్తర్). 
3 కూజన వ్యొలు యోహన్ల్ (వేర్ కూజల్ 
హేరొదు రాజనొర్ కారొబారి ఆందుర్), 
సుసన్ల్ అని ఉండె వ్ల్లు జనిక్ వ్యొలుక్ 
గిర్ మత్తంగ్. ఇవ్ వ్యొలుక్ తమ్వ జాయ్జత్ నె 
యేసున్ అని వోనుర్ సస్యలిర్కెన్ సేవత 
కామ్గ మదత్ కీందుంగ్.

తీర్-తీర్కినంగ్బొమిననమున
(మత్తయ్ 13:1-17; మర్కె 4:1-12)

4 ఉంది దియ యేసునగ ఉంది ఉంది 
చహర్తల్ వ్ల్ పర్జ వాస్ర్ మతె్తర్. తె యేసు 
వూర్కెన్ నమునత రూపె్ ఇహిన్ బోద 
వ్హ్్తర్: 5 “వొరొర్ కతిదారల్ విజ వీతెలు 
వావ్ట్ సొతొ్తర్. వోర్ విజ వీతె్కె కహిత విజ 
సర్దొన్ పొరొ అర్త. తె సరియ్ సొన్వలిర్ అద్ 
విజతున్ జార్్తర్ అని పిటెంగ్ వాస తిత్తంగ్. 

6 ఉండె కహిత విజ జరస తోడి మన్వల్ పాట 
బొమ్తగ అర్త. బూడ్ వ్ల్లు పద్ స్ల్వ సొంజి, 
అద్ విజ పిర్త. బతి కిడడు-మ్డడు వత్త. 7 ఉండె 
కహిత విజ చహ్కె నంగ్ పొదెలనగ అర్త. అద్ 
విజతంగ్ మ్లొకన్ బరొబర్ చహ్కె బెర్సి త 
కాడికె, మ్లొకన్ అవ్ దాబి కీస వాడ్తంగ్. 
8 ఉండె కహిత విజ చొకొట్ బొమ్తగ అర్త. 
అద్ విజ (పిర్త, బెర్సి త, స్న్ ఆత, బర్ మత 
అని దాననె నింత) బెరిసి, బర్పెర్ నూర్ 
పాల్కె పంట ఆత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. అని 
“ఇదెన్ అర్తమ్ కియన ఇందికెట్ తె చొకొట్ 
కంచి, తేన్ బార్తె సంచ్ కీమ్ట్!” ఇంజెర్ 
జోర్్త ఇతొ్తర్.

బగవంతనవచన్తీర్బావ్-బకి్తతగ
బడెమాయ్వల్

(మత్తయ్ 13:18-23; మర్కె 4:13-20)

9 అస్కె సస్యలిర్, “గుర్జి! ఇద్ నమునత 
అర్తమ్ బతల్ ఆంద్?” ఇంజెర్ యేసున్ 
పూస కీతెర్. 10 తె యేసు, “తన్వ రాజున్ 
బార్తె కరి కియ్వల్ గియన్ బగవంతల్ 
మీకున్ సతొర్. బతి గ్ంత్గ లిహి కీత అదెన్ 
పూరి కియన్ సాటి దుస్రుర్ కున్ నమునన 
రూపె్నె వ్హ్్చర్ మంతొన్. అదెన్ సాటి,

‘వూర్ సూడంతెర్ బతి వూర్కెన్ దిసొ,
కంజంతెర్ బతి వూర్కెన్  

అర్తమ్ ఆయొ’ † ”
ఇంజెర్ సస్యలిర్కెన్ వ్హ్్తర్.
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11 అని “ఇద్ నమునత అర్తమ్ బతల్ 
ఇతెకె: విజ ఇన్వల్ బగవంతన వచన్ ఆందు. 
12 సర్దొన్ పొరొ అర్త విజ బూర్ ఇతెకె, 
వచన్ కంజ్వలిర్. బతి వూర్ వచన్ కంచి, 
బచ్ మయ్వల్ సయ్తన్ తున్ పసంద్ 
మనొ్. అదెన్ సాటి వూరంగ్ దిల్కె నల్ 
అద్ వచను్తన్ తెండిసి వాటంతొర్. 13 పాట 
బొమ్తగ అర్త విజ బూర్ ఇతెకె, వచన్ కంచి 
ఆనందె్ వొపంతెర్. బతి అవ్ వూర మనదొగ 
ఉదొదొంగ్. అదెన్ సాటి ఇచుస వకత్ వేరి 
నమంతెర్. తకిలుబ్ నంగ్ పరికసింగ్ వానెకెన్ 
బకి్తతల్ బహ్కె మంతెర్. 14 చహ్కె నగ 
అర్త విజ బూర్ ఇతెకె, వచన్ కంజంతెర్. బతి 
పిస్వడున్ బార్తంగ్ సంచ్-విచర్కె, దన్-
దవలుత్ అని సుక్-బోగ్ంగ్ ఆసంగ్ వూర్కెన్ 
ఆపుసంతంగ్. బగవంతన్ ఆనంద్ సయ్వలిక్ 
కామ్కె వూర్ కియ పర్ర్. 15 చొకొట్ 
బొమ్తగ అర్త విజ బూర్ ఇతెకె, వచన్ 
కంచి, తమ్వ దిల్తగ చొకొటె ఇరిసి, వచన్ తీర్ 
తాక్వలిర్ ఆందిర్. వూర్ బగవంతన్ ఆనంద్ 
సయ్వలిక్ కామ్కె వోరి్చ, కీస్ర్ మందంతెర్.

గియన్ఉందిడ్వెతున్దాత్నఆందు
(మర్కె 4:21-25)

16 బోర్ ఆయ్ డివ్తున్ నిర్స అడెడుతె 
ముచంతెరియ్? బోర్ ముచుర్. అహ్్ తాన్ 
బోర్ కటుడున్ బూడ్ ఇరంతెరియ్? బోర్ 
ఇర్ర్. బతి రొపొ వాయ్వలిర్కెన్ వేడి్చ 
సయన ఇంజెర్ తాన్ డీవతగ ఇరంతెర్. 
17 అద్ వేడి్చతె మకుస ఇర్తంగ్ అవ్ అని 

ముచి్చ ఇర్తంగ్ అవ్ సమ్దొ గిర్ తాతకెర్ 
దిసంతంగ్. 18 అదెన్ సాటి మ్రట్ 
కంజ్వడున్ బార్తె దిహంతె మంట్. బోర్్త 
నావ బోదతున్ దిహంతె కంజంతొరొ, వోన్ 
ఉండె అదిక్ అర్తమ్ ఆనల్ బగవంతల్ 
గియన్ సంతొర్. అని బోర్్త దిహంతె 
కంజ్రొ, వోర్ కంజ్త అదెన్ గిర్ బగవంతల్ 
తెండిసి వాటంతొర్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

యేసునఅవల్అనితముక్
(మత్తయ్ 12:46-50; మర్కె 3:31-35)

19 అద్ గటకెతె యేసున్ సూడెలు, వోన 
అవల్ అని తముక్ వాతెర్. యేసున్ సర్్మట్ 
బెయ్ మంది మీర్ మస మత్త కాడికె, 
వోన్ కర్మ్ వూర్ సొంద పర్మకి. 20 తె 
వొరొర్ మయ్ల్ వాస, “నీ అవల్ అని 
తముక్ నీకున్ సూడెలు వాస, బహ్రి నిలిసి 
మంతెర్” ఇంజెర్ యేసున్ వ్హ్్తర్. 21 బతి 
యేసు, “బగవంతన వచన్ కంచి, వచన్ తీర్ 
తాక్వలిర్ నావ అవల్ అని నావ్ర్ తముక్ 
ఆందిర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

యేసుతూపన్్త న్అనిహెల్వన్
సిమ్-సమ్కియ్వల్

(మత్తయ్ 8:23-27; మర్కె 4:35-41)

22 ఉంది దియ యేసు తనె్వర్ సస్యలిర్ 
సంగ రూకతగ ఉచి్చ, “సముదొర్ త హంద 
డడితె దాకట్ దెట్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. తె 
వూర్ రూకతె పెసతెర్. 23 అహన్ వూర్ 
సొంజెర్ మనెకె, యేసు నర్మ్్తర్. అద్ 
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వకతె్ సముదొర్ తగ తూపన్ తేత్త. వూర 
రూక యేతె నింత కాడికె, గండమ్గ కోండె 
మతెర్. 24 అదెన్ సాటి సస్యలిర్ యేసునగ 
సొంజి, “పర్బు! పర్బు! మరట్ ముడగ్ంతట్!” 
ఇంజెర్ వోన్ జోప్ల్ తెహ్్తర్. వోర్ తేచి్చ 
తూపను్తన్ అని హ్ల్వన్ ఆగె సతొర్. తె అవ్ 
సమ్-సమ్ ఆతంగ్. 25 అస్కె వూర్కెన్, 
“మీ బరొస బేందు?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
ఇద్ సమ్దొ సూడిసి వూర్ బెయ్ వ్రితెర్ అని 
గుల్ ఆస, “వేర్ అసల్ బోర్ ఆందుర్? 
తూపను్తన్ అని హ్ల్వన్ ఆగె సనెకెన్, వేన 
జబన్ కంచ్ర్ మంతంగ్” ఇంజెర్ తమ్వ 
తమ వడ్కె తెర్.

యేసువొరొనగ్టల్బూతుకిన్
తెండ్్సపూడ్వల్

(మత్తయ్ 8:28-34; మర్కె 5:1-20)

26 అని రూక తాకుస్ర్ గలిలయ 
సముదొర్్తన్ హంద డడితె మన్వల్ గెరసేన్ 

యేరియతగ యెవ్్తర్. 27-29 అని యేసు 
రూకతల్ ర్యె్కె, బూత్కె సప్రె మస 
మన్వల్ అద్ చహరొ్తర్ వొరొర్ మయ్ల్ 
అడడుమ్ వాతొర్. వోర్ వ్ల్లు కాలమ్ల్ 
కుడెకయ్ మంజెర్, తన్వ రోన్ మన్మకి. 
బతి సరిప్ వీచ్కె నగన్ మందుర్. అద్ బూత్ 
వ్ల్లు జోకంగ్ వోనగ్ సప్రె మస్ర్ మందు. 
అగటుర్ వోన్ సకలినె దొహి్చ, కపె్తకె గిర్ 
అవ్న్ నముస, బోర్ మను్ర్ అవ్ మెటనెకె 
వోందు.  వోర్ మయ్ల్ యేసున్ సూడ్త 
బరొబర్ వోనంగ్ కాల్కె నగ అరిసి, “యేసు! 
సకి్తవంతల్ బగవంతనొర్ మరిని! నా జోలిత్ 
బారి వాంతి? నాకున్ దుకసి సయ్మ ఇంజి, 
నీకున్ జుల్మ కీస్ర్ మంతొన్” ఇంజెర్ జోర్్త 
కిలితొర్. బారితెకె యేసు అద్ కర్బల్ 
బూతున్ వోనగ్టల్ బహ్రి వర ఇంజెర్ ఆగె 
సస మతొ్తర్. 30 అస్కె యేసు, “నీవ బత 
పొరొల్?” ఇంజెర్ వోన్ పూస కీతొర్. తె 
వోర్ మయ్ల్, “మంద” ఇంజెర్ జవబ్ 

సతొర్. బారితెకె వోనగ్ బెయ్ వ్ల్లు బూత్కె 
సప్రె మస మత్తంగ్. 31 అవ్ బూత్కె, 
‘మకున్ పాతడ్తగ రొహ్మ’ ఇంజెర్ 
యేసున్ బెయ్ జుల్మ కీతంగ్.

32 అద్ గటకెతె అగ గుటత్ పొరొ 
పదిదొన మంద మయెసిర్ మత్త. అవ్నగ 
సప్రె మయెలు మకున్ ఆగె సమ్ ఇంజెర్ 
యేసున్ కోర్తంగ్. తె యేసు పదినగ సప్రె 
మయెలు వొపొ్తర్. 33 అస్కె అవ్ బూత్కె 
వోర్ మయ్నగటల్ పెసస, పదినగ 
సప్రె మతంగ్. అస్కె యెంటనె అవ్ 
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బూత్కె పియొ్తన్ యేసున్ చొకొట్ కియ్వల్



పదింగ్ గుటత్ పొరొడల్ విచ్ చ్ర్ సడకెల్ 
సముదొర్ తగ సొంజి, ముడుంగ్తంగ్.

34 అద్ సూడిసి పదింగ్ మెహ్వలిర్ పరర్ 
ఆస, తమ్వ నాటె అని నాటున్ ఆజు-
బాజుతుర్కెన్ అద్ కబుర్ కపుస్్తర్. 35 తె 
పర్జ అగ బతల్ జర్గ్ తయ్ సూడన ఇంజెర్ 
సొతె్తర్. అస్కె వేరి బూత్కె సప్రె మస 
మంజి, చొకొట్ ఆతొర్ వోర్ పాంగుక్ 
కెరిసి, యేసునంగ్ కాల్కెన్ కర్మ్ సాదరన్ 
మయ్న్ దాత్ సాంతె్ ఉచి్చ మతొ్తర్. అద్ 
సూడిసి, వూర్కెన్ వ్ర్ పియ్త. 36 ఇద్ జర్గ్ నెకె 
సూడు్తర్, అగ సూడెలు వాతుర్కెన్ వోర్ బహన్ 
చొకొట్ ఆతొర్ ఇన్వల్ వ్హ్్తర్. 37 అద్ కంచి 
గెరసేన్ యేరియతుర్ సమ్దొర్ కున్ బెయ్ 
వ్ర్ పియ్త. తె తమగ్టల్ సొడియన ఇంజెర్ 
యేసున్ కోర్్తర్. అస్కె యేసు రూకతె 
సొందన్ సాటి ఉతొ్తర్. 38 అస్కెనె, “నీ సంగ 
వాయ సమ్” ఇంజెర్ చొకొట్ ఆతొర్ వోర్ 
పూస కీతొర్. బతి యేసు “స్ల్-స్ల్, నిమె 
రోన్ సొంజి, బగవంతల్ కీత కార్యతున్ 
బార్తె వ్హ” ఇంజెర్ సారి కీతొర్. 39 తె 
తనకున్, యేసు బహన్ చొకొట్ కీతొర్ 
ఇన్వల్ గొసట్తున్ వోర్ మయ్ల్ నాటె 
సొంజి, సమ్దొర్ కున్ వ్హ్్తర్.

ఉందివెయొలెచొకొట్ఆయ్వల్
(మత్తయ్ 9:18-26; మర్కె 5:21-43)

40 అద్ ఆత పెజె యేసు అని వోనుర్ 
సస్యలిర్ మలిసి హంద డడితె యెవ్్తర్. అగ 
పర్జత గుబడు యేసున్ సాటి సూడెసిర్ మతె్తర్. 

అదెన్ సాటి వూర్ యేసున్ ఆనందె్ కర్మ్ 
కీతెర్.

41-42 అస్కెన్ సునగోగొ్ర్ వొరొర్ 
డగుర్ అదికారి యేసునగ వాతొర్. వోన 
పొరొల్ యాయ్ర్. యేసునంగ్ కాల్కె నగ 
అరిసి, “నాకున్ ఉందియ్ మ్యడ్ మంత. 
తాన్ లగ్-బగ్ బార సాల్కె మందంతంగ్. 
అద్ ఇంకె బేమరితె సానల్ ఆస మంత. 
నిమ్ నావ రోన్ వాయన” ఇంజెర్ యేసున్ 
జుల్మ కీతొర్.

తె యేసు సొంజెర్ మనెకె, మంది వొరొ్త-
పొరొ్త ఆందిర్. 43 అద్ మందితున్ రొపొ 
బార (12) సాల్కె నల్ లంగ్ ఆస మన్వల్ 
బేమరితె ఉంది వ్యొలు మత్త. అద్ వ్యొలు 
పిసగతిత్ రొపొ కమయ్ కీత సమ్దొతున్ అద్ 
బేమరితల్ చొకొట్ ఆయెలున్ కరి్చ కీత. బతి 
బోర్ వయుదొన కెయెదొ చొకొట్ ఆయ పర్మకి. 
44 అద్ వ్యొలు యేసున్ పెజెటల్ వాస, 
వోన పాంగుడ కాటున్ ఇట్త. తె యెంటనె 
తాన బేమరి హటె మత. 45 అస్కె 
యేసు, “నాకున్ బోర్ ఇటి్తట్?” ఇంజెర్ 
తన్వ సర్్మట్ మన్వల్ మందితున్ పూస 
కీతొర్. తె సమ్దొర్ ‘నన ఆయొన్’ ఇతెకె ‘నన 
ఆయొన్’ ఇంజెర్ జవబ్ సతెర్. పేతుర్, 
“గుర్జి! ఇచుర్ వ్ల్లు మంది వొరొ్త-పొరొ్త 
ఆస్ర్ మంతెర్. తెర్ బతి నిమె ‘నాకున్ 
బోర్ ఇటి్తట్?’ ఇంజి పూస కీంతి” ఇంజెర్ 
ఇతొ్తర్. 46 బతి యేసు, “నహగ్టల్ సకి్త 
బహ్రి సొన్వల్ కరి కీతొన్. బోర్య్ బతి 
నాకున్ ఇట్్తర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 47 అస్కె 
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* 8:54 అద్ కమ్రతల్ వూర్ సమ్దొర్ కున్ బహ్రి సారి కీస: కహితంగ్ గ్ంత్కె నగ ఇద్ గొసట్ స్ల్ 

అద్ వ్యొలున్, తన ఉండె గిర్ మకిసి 
మందపరొన్ ఇంజెర్ అర్తమ్ ఆత. 
తె అద్ యేసున్ మునె తర-తర 
ఆస్ర్ వాస, ముర్-ట్ంగ్న్ కొట్త. 
అసల్ తన బారి ఇట్త అని ఇట్త 
బరొబర్ బహన్ తన్వ బేమరి హటె 
మత ఇన్వల్ సమ్దొర్ మునె వ్హ్త. 
48 అస్కె యేసు, “బాయ్! నీవ 
బరొసయ్ నీకున్ చొకొట్ కీత. 
సాంతితె సొన్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

సాతపేడ్న్యేసునేండుస్వల్
49 యేసు అహన్ వ్హ్్చర్ మనెకెనె, వోర్ 

యాయ్ర్త రోతల్ వొరొర్ వాస, “గుర్జిన్ 
ఆపతి కియ్మ సాబ్. నీవ మ్యడ్ మర్త” 
ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 50 తెర్ బతి అద్ గొసట్ కంచి 
యేసు, “నిమె వ్రిమ! సరిప్ బరొసతె మన్. 
అస్కె నీ మ్యడ్ చొకొట్ ఆంత” ఇంజెర్ 
యాయ్ర్్తన్ వ్హ్్తర్.

51 అని యేసు వోన రోత్ కర్మ్ యెవ్్కె, 
తన్వ పెజెయ్ పేతుర్్తన్, యాకొబున్, 
యోహను్తన్ అని అద్ పేడినుర్ అవల్-
బాబొన్ తపుసస, మందితల్ బోనె రొపొ 
వాయ సయ్మకి. 52 అద్ గటకెతె యాయ్ర్త 
రోతగ మీర్ మతుర్ సమ్దొర్ ఆడెసిర్-బొమెలు 
మస్ర్ మతె్తర్. అద్ సూడిసి యేసు, 
“ఆడ్మట్! అద్ పేడి సాయ్మకి బతి సరిప్ 
నర్మెసిర్ మంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 53 అద్ 

పేడి సాత ఇంజెర్ వూర్ సమ్దొర్ కున్ టావయె. 
అదెన్ సాటి వూర్ కవ్సిర్ యేసున్ చేడి 
కీతెర్. 54 బతి యేసు (అద్ కమ్రతల్ వూర్ 
సమ్దొర్ కున్ బహ్రి సారి కీస) * జోకిసి అద్ 
పేడిన కెయుదొన్ పియ్సి, “బుచ తేద!” ఇతొ్తర్. 
55 అస్కె తాన ఆత్మ తానగ్ మలిసి వాత. తె 
యెంటనె అద్ పేడి తేచి్చ ఉత్త. అస్కె యేసు, 
“తాన్ తినెలు బతయ్ సమ్ట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
56 అద్ సూడిసి, పేడినెర్ అవల్-బాబొ బెయ్ 
గుల్ ఆతెర్. బతి యేసు, “ఇద్ గట్తున్ 
బార్తె బోనె వ్హ్మట్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ 
ఆగె సతొర్.

యేసుతన్వకామున్సాట్బార
జన్కిసిస్యలిర్కిన్రొహ్వల్

(మత్తయ్ 10:5-15; మర్కె 6:7-13)

9  ఉంది దియ యేసు తనె్వర్ బార 
జన్కె సస్యలిర్కెన్ కయ్సి, సమ్దొ 

బూతుకెన్ టెండిసి పూడెలు అని సమ్దొ 
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సాత పేడిన్ యేసు నండుస్వల్



 

* 9:5 మీవంగ్ కాల్కెన్ తుండ్త దుబ జడి కీస వరట్: యూదుల్కె బూర్ దుస్రొ జాతితురంగ్ 
జాగనగ సొతె్తకె, వూరంగ్ జాగన్ వీడిసి సొనెకె తమ్వంగ్ కాల్కెన్ అని పాంగుకున్ తుండ్త దుబ 
జడి కీందిర్. బారితెకె దుస్రుర్ అని వూర జాగ గిర్ అస్ట్-బస్ట్ ఆత ఇంజెర్ సమె్జ మందిర్. బూర్్త 
యూదుల్కె బగవంతన కబుడున్ వొపురొ, వూర్కెన్ యేసు గిర్ తను్వర్ సస్యలిర్ అహ్్ కియన 
ఇంజెర్ వ్హ్్చర్ మంతొర్. బారితెకె బగవంతల్ తమ్వంగ్ పాపుకెన్ చుక్-చుకె మయుర్ వూర్కెన్ 
అస్ట్-బస్ట్ ఆతెర్ ఇంజెర్ సమె్జ మంతొర్ అని సకసి కీంతొర్. 

బేమరిన్ చొకొట్ కియెలు సకి్త అని అదికార్ 
సతొర్. 2 అని వూర్కెన్ సారి కీస్ర్, 
“బగవంతన రాజున్ బార్తె వ్హట్ అని 
బేమరినె మన్వలిర్కెన్ చొకొట్ కీమ్ట్. 3 మీవ 
యాత్రతున్ సాటి, బెడెడుయ్ ఆయ్, తెయలుయ్ 
ఆయ్, చందియ్ ఆయ్, కొత్తంగ్ ఆయ్, 
ఉండె ఉంది ఆంగెడుయ్ ఆయ్ వోయ్మట్. 
4 ఉంది నాటె సొత్త పెజె, అద్ నాట్ల్ 
పెసనల్ వేరి, మీకున్ కర్మ్ కీతుర రోనె 
మంట్. 5 బదె ఉంది నాటె సొత్త పెజె, బోర్ 
మీకున్ కర్మ్ కియె్వకె దానిర్్త, వూర్ అహన్ 
కీతత ఆన్వల్ మనెలు, అద్ నాట్ల్ పెసనెకె, 
మీవంగ్ కాల్కెన్ తుండ్త దుబ జడి కీస * 
వరట్” ఇంజెర్ సస్యలిర్కెన్ యేసు వ్హ్్తర్. 
6 అస్కె వూర్ అగటల్ పెసస, నార్-నాటె 
తిరిస్ర్, బగవంతన్ బార్త చొకొట్ కబుర్ 
పచర్ కీస్ర్, బేమరినె మన్వలిర్కెన్ చొకొట్ 
కీతెర్.

హేరొదుఅంతిపస్పరెసన్ఆయ్వల్
(మత్తయ్ 14:1-12; మర్కె 6:14-29)

7 అద్ గటకెతె అవ్ సమ్దొ కాముకెన్ 
బార్తె గలిలయ యేరియతొర్ రాజల్ 
హేరొదు అంతిపస్ కంచి, పర్సన్ ఆతొర్. 

బారితెకె ‘బాపి్తస్మ సయ్వల్ యోహన్ సాస-
నండ్్తర్’ ఇంజెర్ కహితుర్ ఇతె్తర్. 8 ఉండె 
కహితుర్ ‘యేలియ పర్ వక్తల్ దిసొ్తర్’ ఇతె్తర్ 
అని ఉండె కహితుర్ ‘తొతు్తర్ పర్ వక్తలిరగ్టల్ 
వొరొర్ నండిసి వాతొర్’ ఇంజెర్ ఇతె్తర్. 9 బతి 
హేరొదు మత్రమ్, “నన యోహన్త తలతున్ 
నటుకెసతొన్. బతి ఉండె గిర్ వేర్ మయ్న్ 
బార్తె ఇవ్ గొసట్ంగ్ కంచ్ర్న్ మంతొన్. వేర్ 
బోర్ మందర్ బెహ్?” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. అని 
వోన్ బేటె మయన ఇంజెర్ కోసద్ కీతొర్.

సియంగ్హజర్కిమాందితున్
యేసుజేవున్సియ్వల్

(మత్తయ్ 14:13-21; మర్కె 6:30-44; 

యోహన్ 6:1-14)

10 అపొసు్తల్కె తమ కీతంగ్ సమ్దొ 
కాముకెన్ బార్తె యేసున్ వ్హ్్తర్. అస్కె 
వూర్కెన్ తన్వ సంగ బెతసియ్ద ఇన్వల్ 
చహర్్త కర్మ్ బోర్ మనుర్ అద్ జాగతె 
వోతొర్. 11 బతి అదెన్ బార్తె వ్ల్ మంది 
కరి కీస, వోన్ పెజెయ్ అగ గిర్ సొతె్తర్. తె 
వూర్కెన్ కర్మ్ కీస, బగవంతన రాజున్ 
బార్తె వ్హ్్తర్. అని బేమరితె మన్వలిర్కెన్ 
చొకొట్ కీతొర్. 12 పోడ్దొ సొంజెర్ మనెకె, బార 
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* 9:13-14 మయ్లిర్: అద్ మందితగ మయ్లిర్, వ్యొలుక్ అని వూర్ర్ మరి-మ్యడ్ సమ్దొర్ 
మతె్తర్. బతి యూదుల్కె న రివజ్గ సరిప్ మయ్లిర్కెనె ల్క కీంతెర్. 

జన్కె సస్యలిర్ యేసునగ వాస, “మరట్ ఇంకె 
బోర్ మనుర్ అద్ జాగతగ మంతట్. అదెన్ 
సాటి ఇద్ మందితున్ ఆజు-బాజుతంగ్ 
నహ్కె నగ అని గడనగ సారి కీమ్. అస్కె 
వూర్ తమ్వ చందిత అని మన్వడ సవలుత్ 
సూడంతెర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 13-14 బతి 
యేసు వూర్ సంగ, “మ్రటె వూర చందిత 
ఇంతజమ్ కీమ్ట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. అగ లగ్-
బగ్ సయుంగ్ హజర్కె మయ్లిర్ * మతె్తర్. 
తె వూర్ సస్యలిర్, “మహగ్ సరిప్ సయుంగ్ 
సారింగ్, రండ్ మీనెకె మంతంగ్. మమ్ట్ 
వీర్ సమ్దొర్ సాటి, చంది యేచి్చ, తరన ఇంతి 
కి బతల్?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. అస్కె 

యేసు సస్యలిర్ సంగ, “ఉంది-
ఉంది గుర్ప్గ పనస్ జనుకెన్ 
ఉపుసట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
15 అహన్ వ్హ్త తీర్ పర్జతున్ 
ఉపుస్్తర్. 16 ఉపుస్త పెజె యేసు, 
అవ్ సయుంగ్ సారింగ్ అని రండ్ 
మీన్కె పియ్సి, హాబడెకె సూడెసిర్ 
బగవంతన్ దనెవాద్ వ్హ్్తర్. అని 
అవ్న్ టుకెడుంగ్ కీస, “పర్జతున్ వహిడు 
కీమ్ట్” ఇంజెర్ సస్యలిరగ్ సతొర్. 
17 సమ్దొర్ గిర్ పెటిమెన్ తిత్త పెజె, 
మెయ్తంగ్ టుకెడుంగ్ మీరి కీతెర్. తె 
అవ్ బార డాలంగ్ నింతంగ్.

యేసుఅసల్బోర్ఇన్వల్
గొసిటితున్పేతుర్వెహ్వల్

(మత్తయ్ 16:13-19; మర్కె 8:27-29)

18 ఉంది దియ యేసు అని వోనుర్ 
సస్యలిర్ మందితల్ లక్ సొతె్తర్. అగ యెవ్త 
పెజె వోనుర్ సస్యలిర్ వోన్ కర్మ్ మతె్తర్. 
బతి యేసు వొరొర్ పార్తన కీస్ర్ మతొ్తర్. తె 
పార్తన కియ్వల్ ఆత పెజె సస్యలిర్కెన్, “పర్జ 
నాకున్ బోర్ ఆందుర్ ఇంజెర్ మంతెర్?” 
ఇంజి పూస కీతొర్. 19 తె సస్యలిర్, “కహితుర్ 
బాపి్తస్మ సయ్వల్ యోహన్ ఇంతెర్. 
కహితుర్ యేలియ పర్ వక్తల్ ఇంతెర్. 
ఉండె కహితుర్ తొతు్తర్ పర్ వక్తలిరగ్టల్ 
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* 9:23 తకిలుబ్కె బోగె మస్ర్: గ్రీకు బాసతె రోజి మ్ద్ కాంచి, నా పెజెయ్ వర ఇంజెర్ మందంత. 
రోమ సరాకెర్ తున్ రొపొ బోర్ మని తప్ కీతొర్ వోన్ మ్ద్ కాంజుస, చహర్ పూరొ తిర్స, అదెదొ 
మ్ద్గ మోలనె పాస, వోన జీవ యేత్్ దిర్. బోర్్త మ్ద్ కాంచి తాకంతొర్ సాయెలు తయర్ మందన. 
బూర్ ఆయ్ యేసున చర్ పియ్వల్ వోన్ సాటి సాయెలు గిర్ తయర్ మందన.  † 9:27 మర్కె 9:1 

వొరొర్ నండిసి వాతొర్ ఇంతెర్” ఇంజెర్ 
వూర్ వ్హ్్తర్. 20 అస్కె యేసు, “మ్రట్ 
నాకున్ బోర్ ఆందుర్ ఇంతిట్?” ఇంజెర్ 
సస్యలిర్కెన్ పూస కీతొర్. తె పేతుర్, 
“నిమె బగవంతల్ రొహ్వల్ కిరిసు్తని ఆంది” 
ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్. 21 “ఇద్ గొసట్తున్ 
బోనె వ్హ్మట్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ దమ్కె 
సస, ఆగె సతొర్. 22 అని వూర్ సంగ, 
“స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ వ్ల్లు దుకసింగ్ బోగె 
మయ లాగర్. సమజు్ర్ పెదొదొల్కె, 
డగుక్ కట్డలిర్ అని సాస్త్రిర్ వోన్ వొప్వక్ నె 
ఉలట్ తిరియంతెర్. వోన జీవ యేతంతెర్. 
బతి బగవంతల్ మూంద్ రోజ్కె నె వోన్ 
నండుసంతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

దునియకమయ్కీసిజీవసుట్
కియ్వన్బతల్లాబమ్?

(మత్తయ్ 16:21-28; మర్కె 8:30–9:1)

23 అని, “నా సంగ బోర్్త వాక ఇంతొరొ, 
వోర్ తన్వ తన పటి కియ్వక్ నె, హర్ రోజ్ 
తకిలుబ్కె బోగె మస్ర్ * వాయ లాగర్. 
24 బోర్్త తన్వ జీవతున్ బచి కీక ఇంతొరొ, 
వోర్ తన్వ జీవ సుటి కియ లాగర్. బతి బోర్్త 
నా సాటి తన్వ జీవతున్ సుటి కీంతొరొ, 
వోర్ అద్ జీవతున్ దకుసంతొర్. 25 వొరొర్ 
మయ్ల్ దునియ పూరొ కమయ్ కీస 

గిర్ బగవంతల్ సయ్వల్ అసల్ జినగ్ని 
పుటె్వకె స్ల్కె నాస్డమ్ ఆతెకె, వోన్ 
బతల్ లాబమ్? 26 బోర్ మని నా బార్తెన్ 
ఆయ్, నావంగ్ గొసట్ంగ్ బార్తెన్ ఆయ్ లజె 
మనుర్్త, స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ మయ్మత 
వేడి్చతె తనొ్వర్ బాబొన్ సంగ అని పవిత్ర 
దూతలిర్ సంగ మలిసి వానెకె, వోన్ బార్తె 
లజె మంతొర్. 27 బతి ఇగె నిలిసి మన్వలిర్ 
మ్హగ్టల్ కహితుర్ మరన్ ఆయ్వక్ మునె, 
దర్్తరిత్ పొరొ బగవంతల్ రాజ్ తాకుస్వల్ 
సూడంతిట్ †. ఇద్ సతెమ్ ఆందు” ఇంజెర్ 
సస్యలిర్కెన్ వ్హ్్తర్.

యేసునరూప్మారివల్
(మత్తయ్ 17:1-8; మర్కె 9:2-8)

28 ఇవ్ గొసట్ంగ్ వ్హ్త నటితల్ తె 
లగ్-బగ్ ఆట్ రోజ్కె ఆత పెజె, గుటత్ 
పొరొ పార్తన కియెలు యేసు తన్వ సంగ, 
పేతుర్్తన్, యోహను్తన్ అని యాకొబున్ 
వోతొర్. 29 యేసు పార్తన కీస్ర్ మనెకె, 
వోన మ్కొమ్ రూప్ మరిత. అని వోనంగ్ 
పాంగుక్ గిర్ బెయ్ చక్ దవ్రలిక్ ఆస, జగ-
జగ మ్డె్చర్ మత్తంగ్. 30-31 అస్కెనె ఎకదొమ్! 
ఇవిర్ మయ్లిర్ పావ్ మతెర్. వూర్ మోస్ 
అని యేలియల్ ఇన్వలిర్ తొతు్తర్ పర్ వక్తలిర్ 
ఆందిర్. యెర్సల్మ్గ జర్గ్ వల్ యేసున 
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మరను్తన్ బార్తె వోన్ సంగ వడ్కె స్ర్ 
మతె్తర్. 32 పేతుర్ అని వోన్ సంగ మన్వలిర్ 
బెయ్ జపె్ మతె్తర్. బతి వూర్కెన్ చేవ్ వాత 
అస్కె, యేసున మయ్మత వేడి్చతున్ అని 
వోన్ సంగ మన్వలిర్ ఇవిర్కెన్ సూడె్తర్. 
33 వూర్ ఇవిర్ యేసున్ సుటి కీస సొంజెర్ 
మనెకె, అగ బతల్ జర్గ్ స్ర్ మంతయొ కర్ 
మయ్వక్ నెనె పేతుర్, “గుర్జి! మరట్ 
ఇగెన్ మన్వల్ చొకొట్ దిసంత. నీ సాటి, 
యేలియన్ అని మోస్న్ సాటి మమ్ట్ 
మూంద్ గుడెసింగ్ వాట సమ్” ఇంజెర్ 
యేసున్ ఇతొ్తర్. 34 అహన్ ఇనెకెన్ యేసున్ 
అని వోన్ సంగ వడ్కె వలిర్ ఇవిర్కెన్ ఉంది 
టెప వాస, ముచ్త. అద్ సూడిసి, వూర్ 
సస్యలిర్ వ్రితెర్. 35 అద్ టెపతల్, “వేర్ 
నన నమ్ కీతొర్ వోర్, నావొర్ లాడ్్ర్ మరి 
ఆందుర్. వేర్ వ్హ్వడున్ మ్రట్ కంజట్” 
ఇన్వలిక్ గొసట్ంగ్ కంజ వాతంగ్. 36 అద్ 

టెపతల్ గొసట్ంగ్ వాయ్వల్ ఆగ్త పెజె, యేసు 
వొరొర్ దిసొ్తర్. వూర్ సస్యలిర్ అగ సూడ్తంగ్ 
గట్న్ బార్తె దబ్ మతె్తర్ అని వ్ల్ రోజ్కె 
ఆనల్ వేరి అవ్న్ బార్తె బోనె వ్హ్మకి.

బూత్సోపె్రమాతొర్కాండ్న్
చొకొట్కియ్వల్

(మత్తయ్ 17:14-18; మర్కె 9:14-27)

37 దుస్రొ నటి వూర్ అద్ గుటతల్ 
బూడ్ ర్య్సి వానెకె, బెయ్ వ్ల్లు మంది 
యేసున్ మునెత్కె వాతెర్. 38 అస్కెనె, 
అద్ మందితల్ వొరొర్ జోర్్త, “గుర్జి! 
నాకున్ వొరొర్ మరి మంతొర్. వోన్ పొరొ 
దయ తొహ. 39 ఇచుల! వోనగ్ ఉంది బూత్ 
వాస సప్రె మంత. అస్కె వోర్ బెయ్ 
జోర్్త కిలియంతొర్. వోన తొడదొల్ పేస్కె 
పెసయంతంగ్. వోన మందొడున్ గజ-గజ 
హాలి కీంత. వోన్ సుటి కియ్వక్ నె బెయ్ 

నోముర్ కీస్ర్ మంత. 40 తాన్ తెండిసి 
పూడట్ ఇంజెర్ నీవ్ర్ సస్యలిర్కెన్ 
కోరొ్తన్. బతి వూర్ తెండిసి పూడ పర్మకి” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 41 అస్కె యేసు, 
“నా పొరొ బరొస స్ల్ర్ వూరి్ట్! 
నన ఉండె బచ్జెల్ మీ సంగ మంజి, 
మీకున్ సస కీక?” ఇంజెర్ వూర్కెన్ 
ఇతొ్తర్. అని వోర్ మయ్న్, “నీవొర్ 
మరిన్ నహగ్ పియ్సి వర” ఇంజెర్ యేసు 
వ్హ్్తర్. 42 వోర్ కాండి యేసునగ 
వాస్ర్ మనెకె, అద్ బూత్ వోన్ బూడ్ 
అర్స, మందొడున్ గజ-గజ హాలి 

లూక 9 40  

తొతు్తర్ పర్ వక్తలిర్ యేసునగ పావ్ మయ్వల్



 

* 9:53 నాటు్ర్ యేసున్ వొప్మకి: బగవంతన్ ఆరదన కియ్వల్ జాగ యూదుల్కె యెర్సల్మ్ 
ఇందిర్ అని సమయరతుర్ గెరజిమ్ గుటట్తగన్ కియన ఇందిర్. యేసు అని వోనుర్ సస్యలిర్ 
యెర్సల్మ్గ జర్గ్ వల్ పసకె సడ్ తుంగెలు సొంజెర్ మత్త కాడికె, వీర్కెన్ వూర్ వొప్మకి. 

కియుస్త. తె యేసు అద్ కర్బల్ బూతున్ 
డటి కీస, తెండిసి పూడ్్తర్. అని వోర్ కాండిన్ 
చొకొట్ కీస, వోనొర్ బాబొనగ హవిలు కీతొర్. 
43 అద్ మయ్మతగ బగవంతన సకి్తతున్ 
సూడిసి, సమ్దొర్ బెయ్ గుల్ ఆతెర్.

యేసుతన్వమరన్్త న్బారెతెవెహ్వల్
(మత్తయ్ 17:22-23; మర్కె 9:30-32)

అహన్ వూర్ గుల్ ఆస్ర్ మనెకె, 
యేసు సస్యలిర్ సంగ, “నన వ్హ్వల్ 
చొకొట్ దిహంతె కంజట్. 44 స్వర్గ్ నొర్ 
మయ్న్ దుస్రుర కెయెదొ హవిలు కీంతెర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 45 బతి వూర్ సస్యలిర్ అద్ 
గొసట్తున్ అర్తమ్ కియ్మకి. బారితెకె అద్ 
వూర్కెన్ అర్తమ్ ఆయ్వక్ నె మకిడుతె మత్త. 
అద్ గొసట్తున్ బార్తె యేసున్ పూస కియెలు, 
వూర్కెన్ దర్యమ్ గిర్ ఆయ్మకి.

సమిదుర్కున్డగుర్బోర్?
(మత్తయ్ 18:1-5; మర్కె 9:33-37)

46 వూర్ సస్యలిర్, ‘మ బార జన్కె నగటల్ 
బోర్ డగుర్?’ ఇన్వల్ జట్-పట్ లాగె్తర్. 
47 వూరంగ్ దిల్కె నగ మన్వల్ అద్ విచర్్తన్ 
కరి కీస, యేసు వొరొర్ చుడుడుర్ కాండిన్ 
యేచి్చ తన్వ కర్మ్ నిపుసొ్తర్. 48 అని 
వూర్ సంగ, “వేర్ చుడుడుర్ కాండిన్ నా 
పొరొడె బోర్ కర్మ్ కీనుర్్త, నాకున్ గిర్ 

కర్మ్ కీంతొర్. నాకున్ కర్మ్ కియ్వల్ 
నాకున్ సారి కియ్వల్ బాబొన్ గిర్ కర్మ్ 
కీంతొర్. మీ సమ్దొరగ్టల్ బోర్్త చుడుడుర్-పాన్ 
కీస తాకంతొరొ, వోర్ సమ్దొరగ్టల్ డగుర్ 
ఆందుర్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

మీకున్ఉలటిఆయొర్వోర్
మీవొరెఆందుర్
(మర్కె 9:38-40)

49 అద్ కంచి యోహన్, “గుర్జి! నీవ 
పొరొల్ ముటిసి, బూతుకెన్ టెండిసి పూడెసిర్ 
వొరొర్ దిసొ్తర్. బతి వోర్ మవొర్ ఆయొర్. 
అదెన్ సాటి వోన్ మమ్ట్ ఆపుసతొమ్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 50 అస్కె యేసు, “వోన్ 
ఆపుసయ్మట్! బారితెకె మకున్ ఉలట్ 
తిరియొర్ వోర్ మ బాజున్ మత్తపె” ఇంజెర్ 
యోహను్తన్ వ్హ్్తర్.

సమరయతఉందినాటు్నర్
యేసున్నమ్మకి

51-52 యేసు స్వర్గ్ నెకె మలిసి సొన్వల్ 
వకత్ కర్మ్ యెవ్త. అస్కె వోర్ యెర్సల్మ్ 
సొనెలు గట్ నిర్య్ యేచి్చ, తనకున్ మునె 
తను్వర్ కబ్రియలిర్కెన్ సారి కీతొర్. తె వూర్ 
యేసున్ లాస సమ్దొ తయరి కీకట్ ఇంజెర్, 
సమరయ యేరియత ఉంది నాటె సొతె్తర్. 
53 బతి అద్ నాటు్ర్ యేసున్ వొప్మకి. * 
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* 9:60 బగవంతన బకి్త కియుర్ వూర్ సాతుర ల్కతె వాంతెర్. అదెన్ సాటి యేసు వూర్కెన్ 
సాతుర్ ఇంజెర్ ఇంతొర్. * 10:2 పంట వ్ల్లు పండ్త: ఇతెకె వ్ల్టిర్ లోకుర్ బూర్్త బగవంతన 
చొకొట్ కబుర్ కంచి, వొపెలు తయర్ మంతెరొ, వూర్ ఆందిర్. 

బారితెకె యేసు యెర్సల్మ్ సొందన 
ఇన్వల్ నిర్య్ తె మతొ్తర్. 54 తె యాకొబ్ 
అని యోహన్ ఇన్వలిర్ సస్యలిర్ అద్ సూడిసి, 
“గుర్జి! వీర్కెన్ నాస్డమ్ కియెలు, హాబడల్ 
తడి్మ వాయుసట్ ఇంతియ్?” ఇంజెర్ పూస 
కీతెర్. 55 బతి యేసు వూర్ బాజున్ మలిసి, 
వూర్కెన్ రాంగి సతొర్. 56 రాంగి సత పెజె, 
వూర్ అగటల్ పెసస, దుస్రొ నాటె సొనెలు 
చల్ మతెర్.

యేసునబకి్తకీకొమ్ఇన్వలిర్
మువిర్జన్కి

(మత్తయ్ 8:19-22)

57 అహన్ సొంజెర్ మనెకె వొరొర్ 
మయ్ల్ యేసున్ సంగ, “గుర్జి! నిమె 
బగ దాకి అగ నన గిర్ వాంతొన్” ఇంజెర్ 
ఇతొ్తర్. 58 తె యేసు, “కోయలులిక్ మనెలు గదిదొంగ్ 
మంతంగ్ అని పిటెన్ గడంగ్ మంతంగ్. 
బతి స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ మత్రమ్ నర్మెలు 
జాగ గిర్ స్ల్” ఇంజెర్ వోన్ వ్హ్్తర్. 59 అని 
ఉండె వొరొన్ సంగ, “నా పెజెయ్ వర” 
ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. బతి వోర్ “గుర్జి! నా 
బాబల్ మర్త పెజె మతి కీస వాంతొన్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 60 తె యేసు, “సాతుర్ 
వూర్ తము్వర్ సాతుర్కెన్ మతి కియ 
సమ్. నిమ్ సొంజి బగవంతన రాజున్ బార్తె 
పచర్ కీమ్” * ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 61 ఉండె 

వొరొర్, “గుర్జి! నన నీ పెజెయ్ వాంతొన్. 
బతి మ్దొల్ నా కుటుంబతుర్కెన్ వ్హి్చ 
వాయ సమ్” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 62 తె 
యేసు వోన్ సంగ, “బోర్ ఆయ్ బొమ్్మ 
ఊడె్కె పెజె సూడెసిర్ మందనుర్్త, ఆతొర్ 
మయ్న కామ్ బతతునె కామ్ సయొ. 
అహ్్ బగవంతన రాజ్గ కామ్ కియ్వల్ 
తన సుటి కీస వాతొర్ అదెన్ సూడెసిర్ 
మందనుర్్త, ఆతొన కామ్ బగవంతన రాజ్గ 
బతతునె కామ్ సయొ” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

సత్త ర్ఇవిర్సిస్యలిర్కిన్
యేసురొహ్వల్

10  అద్ ఆత పెజె యేసు ఉండె 
దుస్రుర్ సత్తర్ ఇవిర్ (72) 

సస్యలిర్కెన్ నమ్ కీతొర్. అని తన సొన్వల్ 
హర్ నాటె తనకునె్తర్ మునె ఇవిర్-ఇవిర్కెన్ 
సారి కీతొర్. 2 సారి కియన్ మునె వూర్కెన్ 
ఇహిన్ వ్హ్్తర్: “పంట వ్ల్లు పండ్త. * బతి 
కొయ్వలిర్ బూయ్తలిర్ కమ్ మంతెర్. అదెన్ 
సాటి పంట కొయుస్వల్ మలకెన్, ‘పంట 
కొయెలు బూయ్తలిర్కెన్ సారి కీమ్’ ఇంజి 
కోరట్. 3 ఇచుల కంజట్! లాండిగలికున్ 
నడుడుమ్ గొర్న్ సారి కీతపినయ్, నన మీకున్ 
సారి కీస్ర్ మంతొన్. మ్రట్ సొంట్. 4 మీ 
సంగ కొత్తన చంచియ్ ఆయ్, తెయలుయ్ 
ఆయ్, చ్పుల్కె ఆయ్ వోయ్మట్. సరియ్ 
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సొనెకె బేటె మతుర్కెన్ వడుకెసయ్మట్. 
బారితెకె టేమ్ మీకున్ యెవొ్వ.

5 ఉంది నాటె బోర్ మీకున్ కయనుర్్త, 
వోన రోన్ నంగన్ మునె, ‘ఇద్ రోతున్ సాంతి 
వాయ్’ ఇంజెర్ ఇందన. 6 అద్ రోతగ బోర్ 
సాంతి కోర్వల్ మతె్తకె, అద్ సాంతి రోతగ 
నిలంత. బోర్ స్ల్్వకె మీ సాంతి మీకునె 
మలిసి వాంత. 7 కామ్ కియ్వల్ బూతి యేత్త 
పినయ్ మ్రట్ గిర్ సేవ కీనెకె, మ్దొల్ 
సొత్త అదె రోన్ మంజెర్, వూర్ సత తింట్-
ఉంట్. దుస్రొక్ రొహ్కె న సొంజి మన్మట్.

8 మ్రట్ బద్ నాటె దాకిట్ అద్ 
నాటు్ర్ మీకున్ కర్మ్ కీనిర్్త, వూర్ బతల్ 
దొసనిర్ అదెన్ తింట్. 9 అద్ నాటె బేమరితె 
మన్వలిర్కెన్ చొకొట్ కీస, ‘బగవంతల్ 
మీవంగ్ దిల్కె నగ రాజ్ తాకుస్వల్ వకత్ 
కర్మ్ వాస మంత’ ఇంజెర్ వూర్కెన్ 
వ్హట్. 10-11 ఉంది మోక బదె నాటు్ర్ 
మీకున్ కర్మ్ కియె్వకె దానిర్్త, అద్ 
నాట్ంగ్ గలినగ సొంజి, ‘మ గొసట్ మ్రట్ 
వొప్మకి. అదెన ఆన్వల్ మనెలు, మ కాల్కెన్ 
తుండ్త మీ నాట్ దుబతున్ జడి కీస్ర్ 
మంతొమ్. బతి బగవంతల్ మీవంగ్ 
దిల్కె నగ రాజ్ తాకుస్వల్ వకత్ కర్మ్ 
వాస మంత ఇంజి కరి కీమ్ట్’ ఇంజెర్ వ్హట్. 
12 తస్వ కియ్వల్ దివొసున్ నటి అద్ నాటున్ 
వాయ్వల్ సకసి, సొదొమతున్ వాయ్వల్ 

సకసితున్ తెర్ † వ్రినల్ మందంత ఇంజెర్ 
మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్.

బరొసకియర్వూర్కిన్దమికిసియ్వల్
(మత్తయ్ 11:20-24)

13 రేయ్! కొరజీన్ అని బెతసియ్ద 
చహర్కె నుర్ నిట్! మీకున్ సకసి తపొపె. మీ 
నడుడుమ్ కీతంగ్ మయ్మతంగ్ కార్వయ్కె 
తూర్ అని సదొన్ చహర్కె నె కియ్మడ్ 
ఇతెకె, వూర్ బస్కెయొ తమ్వంగ్ పాప్కె 
చుక్-చుకె మస, వూర్ బుయ్లు పోతెంగ్ 
గండి కీందిర్ అని తలత్ పొరొ నీర్ 
వాట్్ దిర్. * 14 బతి తస్వ కియన్ నటి, 
మీకున్ వాయ్వల్ సకసితున్ తెర్ తూర్ 
అని సదొన్ తుర్కెన్ వాయ్వల్ సకసి సస 
కీనల్ మందంత. 15 రేయ్! కపెర్హోమ్ 
చహర్్తర్ నిట్! మీకున్ స్వర్గ్ నగ మన్ 
పుటంత ఇంజెర్ సంచ్ కియ్మట్. బూడ్ 
పాతడ్తగ * అరంతిట్.

16 నా సస్యలిర్ నిట్! మీ గొసట్ కంజ్వలిర్ 
నావ గొసట్ కంజ్తపె. మీకున్ వొపె్వకె నాకున్ 
వొప్మకి ఇత్తపె. అని నాకున్ సారి కియ్వన్ 
గిర్ వొప్మకి ఇత్తపె” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

17 అద్ ఆత పెజె వూర్ సత్తర్ ఇవిర్ (72) 
జన్కె సస్యలిర్ నార్-నాటె సొంజి, తమకున్ 
హవిలు కీత కామ్ మహి్చ, కుసతె మలిసి 
వాతెర్. అని “గుర్జి! నీ పొరొల్ వ్హ్్తకె, 
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బూత్కె గిర్ మ గొసట్ కంచ్ర్ మంతంగ్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 18 తె యేసు, “హాబడగ 
మ్డ్్చ తపినయ్ బెయ్ సపె్ సయ్తన్ బూడ్ 
అర్వల్ నన సూడ్్తన్. 19 ఇచుల కంజట్! 
తరస్కె, మ్చొ్చన్ కాల్కె నె దివ్సి నల్ అని 
బయ్మన్ దారల్ సయ్తన్ ద సకి్తత్ పొరొ 
మీకున్ సమ్దొ అదికార్ సతొన్. బదె మీకున్ 
నోముర్ కియొ. 20 బతి బూత్కె మీ గొసట్ 
కంజంతంగ్ ఇంజెర్ కుస ఆయ్వడున్ 
తెర్, మీవంగ్ పొరొల్కె స్వర్గ్ నగ లిహి కీస 
మంతంగ్ ఇంజెర్ ఆనంద్ యేతట్” ఇంజెర్ 
వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

యేసుబాబొన్పార్తనకియ్వల్
(మత్తయ్ 11:25-27; 13:16-17)

21 అని పవిత్ర ఆత్మతగ ఆనంద్ యేచ్్చర్ 
యేసు, “బాబ! దర్్తరిత్ అని హాబడున్ 
మలకెని ఆంది. నీకున్ సమ్దొత్ పొరొ 
అదికార్ మంత. నిమె గియన్ అని తెలివి 
వాలిర్కెన్ ఇవ్ గొసట్ంగ్ బహ్రి అర్స్వక్ నె 
ఇరిసి, చుడుడుర్ కాండిర్ దాత్ మన్వలిర్కెన్ 
వ్హి్చ తొహి్త. యే బాబ! అహన్ కియ్వల్ 
నీవ ఇచ్చ ఆందు. అదెన్ సాటినె నీకున్ 
పార్తన-వింతి కీస్ర్ మంతొన్. 22 నా బాబొ 
సమ్దొతున్ నా కెయెదొ సతొర్. బాబొన్ తపుస 
మరి ఆయ్వల్ నా బార్తె బోనె టావ స్ల్. 
అహ్్ మరిన ఆయ్వల్ నాకున్ తపుస, 
బాబొ బోర్ ఇన్వల్ బోనె టావ స్ల్. అని 

మరి ఆయ్వల్ నన బాబొన్ బార్తె బోనె్త 
వ్హి్చ-తొహ్లు పసంద్ కీంతొనొ, వూర్కెన్ 
గిర్ బాబొ టావయె” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

23 అహన్ వ్హి్చ, యేసు సస్యలిర్ బాజున్ 
తిరిస, “మ్రట్ సూడెసిర్ మంతిట్ ఇవ్ 
గట్న్ సూడ్వలిర్ కున్ బగవంతల్ కరల్న్ 
ఆసరా్వద్ సతొర్. 24 నన మీకున్ వ్హ్్చర్ 
మంతొన్. మ్రట్ సూడ్వలికున్ సూడన 
ఇంజెర్ అని కంజ్వలికున్ కంజన ఇంజెర్ 
వ్ల్టిర్ తొతు్తర్ పర్ వక్తలిర్ అని రాజలిర్ 
ఆస కీతెర్. బతి వూర్ సూడ్మకి అని కంజ్మకి” 
ఇంజెర్ తన్వ సంగ సరిప్ సస్యలిర్ మనెకె 
వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

స్వర్గ్నజీవపుటనఇతెకెబతల్కియన
25 ఉంది దియ యేసు బోద కీస్ర్ 

మనెకె, ఇచుల కంజట్! వొరొర్ దర్మ 
గుర్, “గుర్జి! బగవంతన్ సంగ బస్కెట్కె 
మన్వల్ జీవ నాకున్ పుటన ఇతెకె నన 
బతల్ కియన?” ఇంజెర్ యేసున్ తప్గ 
సాపిడు కియెలు పూస కీతొర్. 26 తె యేసు, 
“దర్మ గ్ంత్గ బతల్ లిహి కీస మంత? 
నిమె వాచి కీత పెజె, నీకున్ బతల్ అర్తమ్ 
ఆత?” ఇంజెర్ ఉలట్ వోన్ పూస కీతొర్. 
27 తె వోర్, “ ‘నీ బగవంతల్ ఆయ్వల్ 
యెహోవన్ నీవ బర్పెర్ దిల్్త, బర్పెర్ 
మనెదొ, బర్పెర్ సకి్తతె, బర్పెర్ తెలివి-గియనె్త 
పెర్మ కియన’ † అని ‘నీవ నిమె పెర్మతె 
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సూడ్తపె, నీ ఆజు-బాజుతుర్కెన్ పెర్మతె 
సూడన’ † ఇంజి దర్మ గ్ంత్గ లిహి కీస 
మంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 28 తె యేసు, 
“నిమె బరొబర్ వ్హి్త. అవ్ ఆగెన్ పియ్సి 
తాక. అస్కె నీకున్ బస్కెట్ మన్వల్ జీవ 
పుటంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 29 తె వోర్ దర్మ 
గుర్, తన నాయమె్ తాకెసిర్ మంతొన్ 
ఇంజెర్ తొహ్లు, “నా ఆజు-బాజుతుర్ ఇతెకె 
బూర్?” ఇంజి యేసున్ పూస కీతొర్.

మీకున్మెచుర్వూర్కిన్
గిర్పెర్మతెసూడన

30 తె యేసు వోన్ జవబ్ సయన్ సాటి 
ఇహిన్ ఉంది నమున వ్హ్్తర్: “వొరొర్ 
యూద జాతితొర్ యెర్సల్మ్ల్ ర్య్సి, 
యెరికొ చహర్్తకె సొంజెర్ మతొ్తర్. అస్కె 
కలిర్ వోన్ పొరొ ముచిలు అరిసి, వోనంగ్ 
పాంగుక్ ఊనె్తర్ అని సబుబుడ్ జహి్చ, డుక్-
డుక్ ఆనెకె సుటి కీస సొతె్తర్. 31 అహన్ 
జర్గ్ త పెజె వొరొర్ కట్డల్ అద్ సరియ్ 
వాతొర్. వోన్ సూడిసి, కట్డల్ హంద 
బాజున్ ఆస వీడ్్తర్. 32 అహ్్ లవిన 
కాన్ దానొ్తర్ వొరొర్ వాతొర్. వోర్ గిర్ అరిసి 
మన్వల్ మయ్న్ సూడిసి, హంద బాజున్ 
ఆస వీడ్్తర్. 33 బతి యూదుల్కె మెచు్చర్ 
వూర్ సమరయ యేరియతొర్ వొరొర్ 
మయ్ల్ యాత్ర కీస్ర్ అగ వాతొర్. 

అస్కె అగ అరిసి మన్వల్ యూద జాతితొర్ 
మయ్న్ సూడిసి, వోన్ బెయ్ కివ్ల్ లాగ్త. 
34 తె వోర్ మయ్నగ సొంజి, లాగ్తంగ్ 
దనకెనగ ‘నియ్ అని ఆంగుర్ రస’ * సకిసి, 
కట్ దొహ్్తర్. అస్కె వోన్ తహి్చ తన్వ 
జన్వర్ తున్ పొరొ మీండుస, సమ్దొర మన్-
పాన్ కియ్వల్ కిర్య్త రోతగ వోతొర్. ఇద్ 
తీర్దొ వోన చొకొట్-వాయుట్ సూడ్్తర్. 
35 ఇమున్ నటి అద్ రోతొర్ మలకెన్ రండ్ 
కూరతంగ్ బిలంగ్ * సతొర్. అని ‘వేన 
చొకొట్-వాయుట్ సూడ. ఉండె గిర్ వోన్ 
సాటి అదిక్ కర్చ లాగర్్త, నన మలిసి వానెకె 
నీకున్ దొహంతొన్’ ఇంజెర్ వ్హి్చ, అగటల్ 
సొతొ్తర్. 36 కలిర కెయెదొ దనకెంగ్ తింజి, 
అరిసి మన్వన్ వూర్ మువి్వర్ లోకురగ్టల్ 
ఆజు-బాజుతొన్ మోడి బోర్ మంతొర్?” 
ఇంజెర్ యేసు పూస కీతొర్. 37 తె వోర్, 
“బోనె్త వోర్ మయ్న్ పొరొ కివ్ల్ లాగ్తయొ 
వోర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. తె యేసు, “నిమ్ గిర్ 
సొంజి, అహ్్ కీమ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

పర్బు న వచన్కంజ్వల్
సమిదున్చొకొట్నకామ్

38 అని అహన్ యాత్ర కీస్ర్ సొనెకె, 
ఉంది నాటె యెవ్్తర్. అద్ నాటె మర్త ఇన్వల్ 
వ్యొలు మత్త. అద్ వ్యొలు యేసున్ మనెదొ, 
తన్వ రోన్ కయ్త. 39 అద్ వ్యొలున్ మరియ 

 45 లూక 10



 

* 11:2 స్వర్గ్ నొర్: కహి గ్ంత్కె నగ ఇద్ గొసట్ స్ల్ 

ఇన్వల్ సేలడ్ గిర్ మత్త. అద్ మరియల్ 
యేసునంగ్ కాల్కెన్ కర్మ్ ఉచి్చ, వోర్ 
వ్హ్వల్ బోద కంచ్ర్ మత్త. 40 బతి మర్తల్ 
సరబుర్య్ తంగ్ కామ్కె నె కటిన్ ఆత కాడికె, 
సర-వర ఆస్ర్, “గుర్జి! నాకున్ వొరొన్ 
కటిన్ ఆస్ర్ మంత. నా సేలడ్ సమ్దొ 
కామ్ వజన్ నా పొరొ వాడ్తతున్ హిందల్ 
నీకున్ దయ లాగెసిర్ స్ల్య్? నాకున్ 
మదత్ కీమ్ ఇంజి తాన్ వ్హ” ఇంజెర్ 
యేసున్ ఇత్త. 41 తె వోర్, “యే! మర్త 
బాయ్! వ్ల్నచ కామ్ వజన్ తోచి్చ, వటి 
ఆగయెన్ చింత కీస్ర్, పర్సన్ ఆస్ర్ 
మంతి. 42 బతి బతె్త జురత్ మంతయొ, 
అదెనె ఆచి్చ మరియల్ కీస్ర్ మంత. 
మరియనగటల్ అదెన్ తెండవాయొ” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసుపార్తనత్
బారెతెవెహ్వల్

(మత్తయ్ 6:9-15)

11  ఉంది దియ బగయొ 
ఉంది జాగ యేసు 

పార్తన కీస్ర్ మతొ్తర్. అద్ 
పార్తన ఆత పెజె వొరొర్ 
సస్యల్, “గుర్జి! యోహన్ 
తనె్వర్ సస్యలిర్కెన్ పార్తన 
కర్స్తపినయ్, మకున్ గిర్ 
నిమె కర్సమ్” ఇంజెర్ పూస 

కీతొర్. 2 తె యేసు, “పార్తన కీనెకె 
మ్రట్ ఇహిన్ ఇందన:

‘స్వర్గ్ నొర్ * మ బాబ!
నిమె పవిత్రవంతని ఆత కాడికె, 

నీకున్ డగుర్-పాన్ వాయ్.
దర్్తరితుర్ లోకుర్ పొరొ నీవ 

రాజ్ వాయ్.
 3 హర్ దివొస్ మకున్ పహ్్జ మత్త అద్ 

చందితున్ సమ్.
 4 మకున్ ఉలట్ పాప్ కీతుర్కెన్ 

మపి కీతొమ్.
అహ్్ మ పాపుకెన్ గిర్ 

మపి కీమ్.
మకున్ కరబ్ ఆసనగ 

అర్వక్ నె కాబాడ’ ”
ఇంజెర్ కర్సొ్తర్.
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* 11:15 బయల్-జెబుల్: బూత్కె నొర్ రాజల్ సయ్తన్ త పొరొల్ ఆందు. 

మీకున్పహెజె మత్త న్సాట్
బగవంతన్తలకిట్
(మత్తయ్ 7:7-11)

5-6 అని యేసు ఉండె గిర్ వూర్ సంగ, 
“మీ రొపొ బోనె వొరొర్ దోస్తల్ మతొ్తర్ 
ఇంటు. వోర్ ఉంది దియ నరకె సరియ్ 
సొనెకె, నీవ రోన్ ఆగొ్తర్ ఇను్. వోన్ 
తినెలు నిహగ్ బతయ్ స్ల్్వకె నీ రోతున్ 
బాజుతొర్ దోస్తనగ సొంజి, ‘నా రోన్ 
తినెలు బతయ్ స్ల్. నాకున్ మూంద్ 
సారింగ్ సమ్?’ ఇంజెర్ పూస కీతి 
ఇను్. 7 అస్కె వోర్ రొపొడల్, ‘నాకున్ 
పర్సన్ కియ్మ! కావడ్ కెహి్చ మంత. నన 
అని నావ్ర్ చుడుక్ కాండిర్ మీండిసి 
మంతొమ్. నన తేచి్చ నీకున్ బతయ్ 
సయ పరొన్’ ఇంజి వ్హ్్తర్ ఇను్. 
8 అస్కె వోర్ నీవొర్ సప్తల్ ఆత కాడికె, 
వోర్ తేచి్చ సయ పర్్వకె గిర్, నిమె లజె 
మయ్వక్ నె దుమ్ పూస కియ్వల్ కీనెకె, 
నీకున్ పహ్్జ మత్తంగ్ సమ్దొ తప్వక్ 
సంతొర్. 9 అదెన్ సాటి మ్రట్ గిర్ 
బగవంతన్ తలకెట్. తప్వక్ మీకున్ 
సంతొర్. మహకెట్ మీకున్ పుటంత. 
కావడ్ తాపి కీమ్ట్. మీ సాటి కోల్ మంత. 
10 బారితెకె పూస కియ్వల్ హర్ వొరొన్ 
సంతొర్. మహ్కె వన్ పుటంత. తాపి 
కియ్వన్ కావడ్ కోల్ మంత. 11 మ్హగ్టల్ 

బాబొ ఆస మన్వల్ బోర్ ఆయ్, తనొ్వర్ 
మరి సారి సమ్ ఇంజెర్ తల్కె తెకె బండ 
సంతొరియ్? అహ్్ మీన్ తల్కె తెకె, 
తాన్ బదిలు తరస్ సంతొరియ్? 12 స్ల్కె 
మంజ్ తల్కె తెకె మ్చొ్చ సంతొరియ్? 
స్ల్, సయొర్! 13 మ్రట్ కర్బలిర్ ఆతెకె 
గిర్ బతి మీ మరి-మ్యడున్ చొకొట్ంగ్ 
చీజ్కె సయన ఇన్వల్ మీకున్ టావయె. 
సంచ్ కీమ్ట్! స్వర్గ్ నగ మన్వల్ చొకొట్్ర్ 
మీ బాబొతె, తనకున్ తల్కె వల్ హర్ 
వొరొన్ పవిత్ర ఆత్మ తప్వక్ సంతొర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసుసకి్తతొర్మాలకిల్
(మత్తయ్ 12:22-30; మర్కె 3:20-27)

14 ఉంది దియ యేసు వొరొర్ 
మయ్నగటల్ ముకిడు బూతున్ టెండిసి 
పూడెసిర్ మతొ్తర్. అద్ పెసస సొత్త 
పెజె, వోర్ మయ్ల్ వడ్కె వల్ మ్దొల్ 
కీతొర్. అద్ సూడిసి పర్జ బెయ్ గుల్ 
ఆతెర్. 15 బతి వూరగ్టల్ కహితుర్, 
“బూత్కె నొర్ రాజల్ ‘బయల్-జెబుల్త’ * 
సకి్తతె అవ్ బూతుకెన్ వేర్ తెండిసి పూడెసిర్ 
మంతొర్” ఇంజెర్ వడ్కె తెర్. 16 ఉండె 
కహితుర్ వోన్ పరికసి కియెలు, “మకున్ 
స్వర్గ్ నల్ ఉంది మయ్మత కార్య తొహ” 
ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 17 తె యేసు వూర 
మనదొ సంచ్ కరి కీస, “బదె మని రాజ్ 
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తన్వ తనయ్ ఉలట్ ఆస, పాకె మయర్్త, 
అద్ నాస్డమ్ ఆంత. బదె ఉంది 
రోతురగ్ గిర్ బేద్-బావ్ పుడె్తకె, అద్ 
రోన్ నాస్డమ్ ఆంత. 18-19 సయ్తన్ 
తన్వ తన బయ్మన్ ఆతెకె, వోన రాజ్ 
బహన్ నిల పరర్? నిల పరొ. మ్రట్ 
నాకున్ బయల్-జెబుల్త సకి్తతె బూతుకెన్ 
తెండిసి, పూడెసిర్ మంతొర్ ఇంతిట్. 
తె మీ లోకుర్ బోన సకి్తతె బూతుకెన్ 
తెండిసి పూడెసిర్ మంతెర్? అదెన్ సాటి 
మ్రట్ ఇన్వల్ తప్ ఇంజెర్ మీవ్ర్ 
నిర్పన్ కీస్ర్ మంతెర్. 20 బతి నన 
మత్రమ్ బగవంతన సకి్తతె బూతుకెన్ 
తెండిసి పూడె్తకె, బగవంతల్ మ్హగ్ వాస, 
మీవంగ్ దిల్కె నగ రాజ్ తాకుస్వల్ వకత్ 
వాత ఇంజెర్ కరి కీమ్ట్.

21 వొరొర్ సకి్తవంతల్ ఆయ్తర్కె 
పియ్సి తన్వ మహల్్తన్ కపెసిర్ మతె్తకె, 
వోన జాయ్జతున్ బోర్ ఇసకె పాయొర్. 
22 బతి వోనె్తర్ అదిక్ సకి్తవంతల్ వాస, 
వోన్ సంగ లడెయ్ కీస మెయంతొర్ 
అని వోర్ నమ్సి మత్తంగ్ ఆయ్తర్ కున్ 
సమ్దొన్ ఇసకె పాంతొర్. అని అద్ 
జాయ్జతున్ లూటి కీస, దుస్రుర్ కున్ 
తూస సంతొర్. 23 యేసు ఉండె గిర్ 
ఇహిన్ వ్హ్వల్ సుర్ కీతొర్: “నా బాజున్ 
మనొ్ర్ వోర్, నాకున్ ఉలట్ తిరివల్ 
ఆందుర్. పగ్రె మస మన్వలిర్కెన్ నా 
సంగ బోర్్త మీరి కియొరొ, వోర్ హకిలు 
కియ్వల్ ఆందుర్.

మొదొడతునె్త ర్ఆకి్రతహాలత్
వెలెకరబ్ఆయ్వల్
(మత్తయ్ 12:43-45)

24 కర్బల్ బూత్ వొరొనగ్టల్ పెసస 
సొత్త పెజె, అద్ యేర్ స్ల్ అవ్ జాగనగ 
ఆరమ్ యేతకె ఇంజెర్ తిరియంత. బతి 
ఆరమ్ బగనె పుట్వ కాడికె, ‘సుటి కీస 
వాత అదెదొ రోన్ మలిసి దాక’ ఇంజెర్ ఇంత. 
25 అని సొంజి సూడె్తకె, అద్ రోన్ చొకొట్ 
చకె్ సయ్సి, సమ్దొ సవ్రి కీస మన్వల్ తాన్ 
దిసంత. 26 అస్కె తనకునె్తర్ వ్ల్ కర్బలిక్ 
ఉండె యేడుంగ్ బూతుకెన్ తన్వ సంగ 
పియ్సి వాంత. అవ్ సమ్దొ అద్ రోతగ నంగిసి 
మన్వల్ సుర్ కీంతంగ్. ఇదెన్ హిందల్ వోర్ 
మయ్న హాలత్ మ్దొడునె్తర్ ఉండె అదిక్ 
కరబ్ ఆంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

27 అహన్ వ్హ్్చర్ మనెకె మందితల్ 
ఉంది వ్యొలు, “నీకున్ జల్మ సస, పాల్ 
ఉహ్త అవన్ బగవంతల్ ఆసరా్వద్ సయ్ర్” 
ఇంజెర్ జోర్్త ఇత్త. 28 తె యేసు, “హో 
బతి, బగవంతన వచన్ కంచి, తాన్ పియ్సి 
తాక్వలిర్ ఉండె అదిక్ ఆసరా్వద్ యేతంతెర్” 
ఇంజెర్ తాన్ వ్హ్్తర్.

బగవంతల్తొహ్తగవ
(మత్తయ్ 12:38-42; మర్కె 8:12)

29 అగ పర్జత గుబడు బడె మస్ర్న్ మత్త. 
అస్కె యేసు, “ఇద్ పిడితుర్ కర్బలిర్ ఆత 
కాడికె, మయ్మత కార్యతున్ సాటి పూస 
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* 11:29 యోన: నినెవ్ నగుడున్ బగవంతల్ నాస్డమ్ కియ్వల్ మతొ్తర్. వూర్కెన్ కాబాడన 
ఇంజెర్ యోన పర్ వక్తన్ నమ్ కీతొర్. బతి యోనల్ అగ సొన్వక్ నె దుస్రొ జాగ సొనెలున్ పెసతొర్. 
అస్కె యోనన్ పెరసి మీన్ మ్ంగ్త. మూంద్ రోజ్కె తాన పెటితగ ఇరిసి, వోన్ డడితె కాకుస్ల్ 
కీతొర్. అని నినెవ నగుడె సొంజి, బగవంతల్ వ్హ్త గొసట్ పచర్ కీతొర్. అద్ గొసట్తున్ వొపిసి, వూర్ 
బచ్ మతెర్. యోన 1:1–4:11; మత్తయ్ 12:40 * 11:31-32 సొలొమ్న్ రాజల్: వోర్ 
రాజల్ దావిదు రాజనొర్ మరి ఆందుర్. వేన్ మునె అని వేన్ పెజె దర్్తరిత్ పొరొ అచొర్ గియన్ 
వాల్ రాజల్ బోర్ స్ల్ మతొ్తర్.  † 11:31-32 1 రాజుల్ 10:1-13 

కీస్ర్ మంతెర్. బతి యోన * పర్ వక్తన 
గొసట్తున్ తపుసస, దుస్రొ బదె నిసని 
మీకున్ తొహ్ర్. 30 బారితెకె యోనల్ 
నినెవ నగుడుర్కెన్ నిసనిత్ మోడి 
మంతొర్. అహ్్ స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ గిర్ 
ఇద్ పిడితుర్కెన్ నిసనిత్ మోడి మంతొర్.

31-32 యోనల్ బోద వ్హ్్కెనె 
నినెవతుర్ తమ్వంగ్ దిల్కె నగ చుక్-
చుకె మతెర్. ఇంకె ఇగె నిలిసి మన్వల్ 
యోననె్తర్ డగుర్ వాల్ ఆందుర్. తెర్ 
బతి మ్రట్ చుక్-చుకె మస్ర్ స్లి్వట్. 
అదెన్ సాటి తస్వ కియ్వల్ దివొసున్ నటి, 
నినెవ నగుడుర్ సమ్దొర్, ఇద్ పిడితుర్ 
బరొబర్ తేచి్చ, వీర్ తప్ కీతెర్ ఇంజెర్ పిరది 
కీంతెర్. అదెదొ తీర్దొ కాల్వడ బాజె్కె మన్వల్ 
దేస్ రాని † సొలొమ్న్త గియను్తన్ కంజెలు 
బెయ్ లంగ్ దేస్ల్ వాత. ఇంకె ఇగె నిలిసి 
మన్వల్ సొలొమ్న్ * రాజనె్తర్ డగుర్ వాల్ 
ఆందుర్. తెర్ బతి మ్రట్ నావంగ్ గొసట్ంగ్ 
కంచ్ర్ స్లి్వట్. అదెన్ సాటి తస్వ కియ్వల్ 
దివొసున్ నటి, అద్ రాని ఇద్ పిడితుర్ 
బరొబర్ తేచి్చ, వీర్ తప్ కీతెర్ ఇంజెర్ పిరది 
కీంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

మందొడకరల్వేడ్్చ
(మత్తయ్ 5:15; 6:22-23)

33 బోర్ ఆయ్ డివ్తున్ నిర్స 
మకుసుర్ అని అడెడుతె ముచుర్. బతి రొపొ 
వాయ్వలిర్కెన్ అద్ వేడి్చ సయన ఇంజెర్ 
డీవతగన్ ఇరంతెర్. 34 నీవ మందొడున్ వేడి్చ 
కడ్కె ఆత కాడికె, నీవంగ్ కడ్కె చొకొట్ 
మతె్తకెన్, మందొల్ పూరొ వేడి్చ మందంత. 
అవ్ కడ్కె చొకొట్ స్ల్్వకె, నీ మందొల్ పూరొ 
సకటి ఆంత. 35 అదెన్ సాటి మీ రొపొ మన్వల్ 
వేడి్చ సకటి ఆయ్వక్ నె దిహంతె సూడట్. 
36 మీవ మందొల్ పూరొ వేడి్చతె నించి మతె్తకె, 
బదె బాగమ్గ ఇచుర్ గిర్ సకటి స్ల్్వకె, అద్ 
బర్పెర్ ఉగ్వ సస్ర్ మందంత. డివ్ పొచ్్చర్ 
మీకున్ వేడి్చ సతపె, మీవ మందొల్ పూరొ 
వేడి్చతె నించి మందంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

దర్మతుర్అదికారిరతపున్తొహ్వల్
(మత్తయ్ 23:1-36; మర్కె 12:38-40; 

లూక 20:45-47)

37 అహన్ వ్హ్్చర్ మనెకెనె, పరిసయ 
వరగ్తొర్ వొరొర్ “నా రోన్ జేవి కియెలు వర” 
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† 11:51 హేబెల్త నెతుడల్: ఆదికాండము 4:8 

ఇంజెర్ యేసున్ కయొ్తర్. తె యేసు సొంజి 
జేవి కియెలు ఉతొ్తర్. 38 పరిసయ వరగ్తుర 
సుదుడ్ ఆయ్వల్ నకిత్ పియ్సి, జేవి కియన్ 
మునె యేసు కెయ్-కాల్కె నొర్మకి ఇంజెర్ 
సూడిసి, పరిసయ వరగ్తొర్ గుల్ ఆతొర్. 
39 అస్కె యేసు వోన్ సంగ, “మీ పరిసయ 
వరగ్తుర్ కోజన్, దెడియన్ బహిడల్ చక్ 
నొరంతిట్. బతి మీ రొపొ లాలసిల్ అని 
కర్బలిక్ గున్కె నె నించి మందంతిట్. 
40 పిసలిరి్ట్! బహిడతున్ నివిడు కియ్వల్ 
రొపొడతున్ గిర్ నివిడు కీతొర్ కి స్ల్? హో! 
నివిడు కీతొర్. 41 బతి మ్హగ్ మన్వలికున్ 
బర్పెర్ దిల్దొ గరిబున్ సకిట్ తె, అస్కె 
బగవంతన నదుడె మ్రట్ సుదుడ్ ఆంతిట్. 
42 రేయ్, పరిసయ వరగ్తురి్ట్! మీకున్ 
సకసి తపొపె. బారితెకె మ్రట్ పుదిన, సమ్మర్ 
ఆయ్వ మెయ్తంగ్ సమ్దొ బాజినల్ దహతల్ 
ఉంది ఈస బగవంతన్ సస్ర్ మంతిట్. బతి 
నాయమున్ అని బగవంతన పెర్మతున్ సుటి 
కీస్ర్ మంతిట్. అవ్న్ కీస్ర్న్ ఇవ్న్ సుటి 
కియ్వక్ నె మందిట్ తె, చొకొట్ ఆందు. 
43 రేయ్, పరిసయ వరగ్తురి్ట్! మీకున్ 
సకసి తపొపె. మ్రట్ సునగోక్ంగ్ మని 
కియ్వలిక్ జాగనగ ఉదన ఇంతిట్ అని 
బాజర్కె నె సమ్దొర్ మీకున్ మని కియన 
ఇంజెర్ కోరంతిట్. 44 రేయ్! మీకున్ సకసి 
తపొపె. మ్రట్ దిస్వక్ నె మన్వలిక్ వీచుకెన్ 
దాతు్ర్ ఆందిట్. పర్జతున్ టావ స్ల్వ 

సొంజి, వీచుకెన్ పొరొడల్ తాకెసిర్ మంతెర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

45 అస్కె వొరొర్ దర్మ గుర్, “గుర్జి! 
ఇహిన్ వ్హ్్చర్ మవ గిర్ హిజత్ వోస్ర్ 
మంతి” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 46 తె యేసు, “రేయ్, 
దర్మ గుర్రి్ట్! మీకున్ సకసి తపొపె. మ్రట్ 
బెయ్ వ్ల్ నకి-బదింగ్ తయర్ కీస, పర్జ 
తోచ పర్ర్ అచొర్ వజన్కె తోచుసంతిట్. 
అని మ్రట్ ఉంది బొటతె గిర్ అవ్ వజనుకెన్ 
తహ్లు మదత్ కియ్్వట్. 47 రేయ్! మీకున్ 
సకసి తపొపె! మీ తొతు్తర్ పర్ వక్తలిర్కెన్ 
జకె్తర్. వూరంగ్ వీచుకెన్ మ్రట్ దొహుపెస్ర్ 
మంతిట్. 48 కరల్ మ్రట్ మీ తొతు్తర్ 
కీతంగ్ కార్వయుకెన్ వొపెసిర్ మంతిట్ 
ఇన్వల్ తొహ్లు, ఇహిన్ కీస్ర్ మంతిట్. 
వూర్ బెహ్ంకి పర్ వక్తలిర్కెన్ జకె్తర్. 
మ్రట్ బెహ్ంకి వూరంగ్ వీచుకెన్ దొహ్్చర్ 
మంతిట్. 49 అదెన్ సాటిన్ బగవంతల్ 
తన్వ గియనె్త, ‘నన వూరగ్ పర్ వక్తలిర్కెన్ 
అని కబ్రియలిర్కెన్ సారి కీంతొన్. సారి 
కీతురగ్టల్ కహితుర్కెన్ జకంతెర్ అని 
ఉండె కహితుర్కెన్ దుకసి సంతెర్’ ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.

50 ఇద్ తీర్దొ ఇద్ దునియత బునది 
అర్త అస్కెడల్ సమ్దొర్ పర్ వక్తలిర్ తుహ్త 
నెతుడున్ పియ్సి, ఇద్ పిడితుర్ జిమెదార్కె 
ఆంతెర్. 51 హేబెల్త నెతుడల్ † మ్దొల్ 
ఆస, బలి చడి కియ్వల్ బొవలుత్ అని 
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† 11:51 జకరియన నెతుర్: 2 దిన వ్రుతంతల్కె 24:20-22 

మందిర్్తన్ నడుడుమ్ తూర్త జకరియన 
నెతుర్ †  వేరి, తుహు్తర్ వూర్ సమ్దొర నెతుడ 
జిమ ఇద్ పిడితుర్ యేత లాగర్ ఇంజెర్ 
వ్హ్్చర్ మంతొన్. 52 రేయ్, దర్మ గుర్రి్ట్! 
మీకున్ సకసి తపొపె. గియన్ వాల్ రోత కుంజి 
మ్హగ్నె ఇరి్తట్. మ్రట్ రొపొ నంగ్మకి అని 
నంగ్వలిర్కెన్ మ్రట్ నంగ సయ్మకి” ఇంజెర్ 
యేసు వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

53 అహన్ వ్హ్్తర్ అగటల్ దర్మ గుర్ర్, 
పరిసయుల్కె యేసున్ ఉలట్ ఆతెర్. అని 
వోన్ దుకసి సస్ర్, సవల్కె పూస కియ్వల్ 
మ్దొల్ కీతెర్. 54 యేసున్ పొరొ కుట్ర 
పియె్తర్. అని ‘వోర్ వ్హ్వలిక్ గొసట్నగ తప్ 
సాపిడు కీస, పిరది కీకట్’ ఇంజెర్ సూడెసిర్ 
మతె్తర్.

పరిసయల్కిన్దాత్మన్వ

12  అద్ వకతె్ హజర్కె కొదిదొ 
మంది మీర్ మత కాడికె, 

వొరొన్ వొరొర్ వొరొ్త-పొరొ్త దుర్సిర్ మతె్తర్. 
అస్కె యేసు మ్దొల్ తను్వర్ సస్యలిర్ 
సంగ, “పుల్్యసయ్వల్ చీజ్ బహనె్త పూరొ 
పిండితున్ పుల్్యసంతయొ, అహ్్ కపటె్ 
మన్వలిర్ పరిసయుల్కె సమ్దొర్ కున్ పస 
కీంతెర్. వూర్ బార్తె దిహంతె మంట్. 2 వూర్ 
కియ్వలిక్ కామ్కె అని దిల్కె నగ మన్వలిక్ బవ్ 
గిర్ బహ్రి అర్వక్ నె మకిడుతె మనొ్ంగ్. బారితెకె 
మకుస ఇర్వలిక్ సమ్దొ గిర్ కర్ మంతంగ్. 

3 అదెన్ సాటి మ్రట్ సకటితగ వ్హ్త హర్ 
ఉంది వేడి్చతగ కంజ వాంత. రొపొడ కమ్రతగ 
కుస-కుస వడ్కె తంగ్ రోతున్ పొరొడల్ 
పచర్ ఆంతంగ్.

మాయ్నలిర్కున్ఆయొసిరిప్
బగవంతనెవెరియట్
(మత్తయ్ 10:28-31)

4 నా సప్తలిర్ నిట్! మీకున్ వ్హ్వల్ 
బతల్ ఇతెకె, మందొడున్ జక్వలిర్కెన్ 
వ్రిమట్. సాత పెజె, వూర్ బతయ్ కియ 
పర్ర్. 5 బతి సాత పెజె గిర్ మీకున్ పాతడ్తగ 
వాట్వల్ అదికార్ వాల్ బగవంతన్ వ్రియట్. 
సరిప్ వోనె వ్రియన ఇంజెర్ మీకున్ వ్హ్్చర్ 
మంతొన్.

6 “సయుంగ్ కొటకె పిటెన్ రండ్ 
కొత్తన్ యేతురియ్? తప్వక్ యేతంతెర్. 
బతి అవ్నల్ ఉందితున్ గిర్ బగవంతల్ 
మర్్ గొర్. 7 బెయ్ వ్ల్ కొటకె పిటెనె్తర్ అదిక్ 
విల్వతుర్ ఆందిట్. మీవ తలతగ మన్వలిక్ 
కెల్కె గిర్ కహి్చ మంతంగ్. అదెన్ సాటి 
మ్రట్ వ్రిమట్.

నహగ్ఇర్త బరొసతున్
బారెతెలజెమాయ్మట్

(మత్తయ్ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 నన వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె, బోర్ 
ఆయ్ నా బార్తె టావ ఇంజెర్ సమ్దొర్ 

 51 లూక 11 – 12



మునె వొపనుర్్త, స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ గిర్ 
వోర్ టావ ఇంజెర్ బగవంతనుర్ దూతలిర్ 
మునె  వొపంతొన్. 9 బతి పర్జత్ మునె 
నాకున్ వొపొర్ వోన్, నన గిర్ బగవంతనుర్ 
దూతలిర్ మునె వోన్ వొపొన్ ఇంజి వ్హ్్చర్ 
మంతొన్. 10 స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ బోర్ ఉలట్ 
వడకెనుర్్త, వోన్ మపి పుటంత. బతి పవిత్ర 
ఆత్మతున్ రాంగి సస్ర్ బోర్ ఉలట్ వడకెనుర్్త 
వోన్ మపి పుట్ట్. 11-12 మయ్లిర్ 
మీకున్ పియ్సి సునగోక్గ, అదికారిరగ్ తస్వ 
కియెలు వోనెకె, బహన్ అని బతల్ వ్హన 
ఇన్వడున్ బార్తె పర్సన్ ఆయ్మట్. బారితెకె 
మ్రట్ బతల్ వ్హన ఇన్వల్ పవిత్ర ఆత్మ 
అదెదొ గటకెతె మీకున్ కర్సంత” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.

చికటిల్మాయ్నననమున
13 అద్ మందితల్ వొరొర్, “గుర్జి! 

బాబొ కమయ్ కీత జాయ్జతున్ తుస ఇంజి 
మ దాదన్ వ్హ” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 14 అస్కె 
యేసు, “దాద! మీవ తస్వ కియెలు స్ల్కె 
మీ నడుడుమ్ గొసట్ తివ్స్లు నాకున్ బోర్ 
నమ్ కీతొర్?” ఇంజెర్ వోన్ పూస కీతొర్. 
15 అని యేసు మందిత్ సంగ, “కంజట్! 
నరిమనకెన పిస్వల్ వ్ల్ దన్-దవలుతున్ 
పొరొ ఆదర్ ఆస స్ల్. లాలసిలిర్ ఆయ్వక్ నె 
దిహంతె మంట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

16 అని వూర్కెన్ ఉండె ఉంది నమున 
ఇహిన్ వ్హ్వల్ సుర్ కీతొర్: “వొరొర్ 
దనెవంతల్ మతొ్తర్. వోన వావ్ట్ వ్ల్లు పంట 

పండ్త. 17-18 అస్కె వోర్ ఇద్ పంటత 
రాసతున్ ఇర్లు జాగ స్ల్. ఇంగె బహన్ కీక? 
ఇంజెర్ సంచ్ కీనెకెన్, ఇహిన్ వోన మనెదొ 
వాత. బతల్ ఇతెకె పడనంగ్ వాల్క్ చుడుడుక్ 
గోదముకెన్ ఉలిట్ కీస, అవ్ జాగనగ డగుక్ 
గోదమ్కె దొహుపెస, పంటత రాసతున్ అని 
నావంగ్ చీజుకెన్ ఇరంతొన్. 19 అస్కె నా 
పరను్తన్ సంగ, ‘నా పరని్త, వ్ల్ సాల్కెన్ 
సాటి ఆస్త కమయ్ కీస ఇరొ్తన్. సుకె్ 
మన్, తిన్, ఉన్ అని ఆనంద్ యేత’ ఇంజెర్ 
వ్హంతొన్ ఇతొ్తర్. 20 బతి బగవంతల్ వోన్, 
‘యే పిస! ఇద్ రాత్ నీవ పరన్ దాంత. అస్కె 
నిమె కమయ్ కీత ఆస్త బోన ఆంత?’ ఇంజెర్ 
పూస కీతొర్. 21 బగవంతన బావ్-బకి్తతగ 
బడె మయ్వక్ నె, సరిప్ తన్వ సాటినె ఆస్త 
కమయ్ కియ్వన్ ఇదెదొ గతి వాంత” ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్.

బగవంతనమొదొడర్జ్
(మత్తయ్ 6:25-34; 6:19-21)

22 అద్ ఆత పెజె సస్యలిర్ సంగ, “అదెన్ 
సాటి నన మీకున్ వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె, 
మమ్ట్ పిస మనెలు బతల్ తిందొకెమ్? 
మ మందొడున్ బతల్ కెరొకెమ్?” ఇంజెర్ 
పర్సన్ ఆయ్మట్. 23 బారితెకె తిండితున్ 
తెర్ పరన్ పిస మన్వల్ ముకెత ఆందు అని 
కపిడున్ తెర్ మందొల్ ముకెత ఆందు.

24 అవ్ కాకకున్ సూడట్! అవ్ విజ 
వీతొంగ్, పంట కొయొంగ్. అవ్న్ సబింగ్ 
అని గోదమ్కె స్ల్ంగ్. తెర్ బతి బగవంతల్ 
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* 12:35 బగవంతన సేవ కియెలు నరకె, పియల్ తయర్ మంట్: గ్రీకు బాసతె ఇహిన్ మంత. మీవంగ్ 
నడిన్ సేలనె దొహి్చ, మీవంగ్ డివిట్ంగ్ పొచ్్చర్ మన్ల్ సూడట్. 

అవ్న్ పోస కీస్ర్ మంతొర్. మ్రట్ అవ్ 
పిటెనె్తర్ అదిక్ విల్వతుర్ ఆందిట్. 25 అవ్న్ 
సాటి చింత కియ్వడున్ హిందల్ మ్హగ్టల్ 
బోర్ ఉంది గంట అదిక్ పిస పరంతొర్? 
బోర్ పిస పరొర్! 26 అద్ చుడుడుస గొసట్తున్ 
గిర్ కియ పర్్వకె, మెయ్తంగ్ చీజుకెన్ సాటి, 
ఆగమ్ బారి చింత కీంతిట్?

27 ఇవ్ పుంగక్ంగ్ మరక్ బహన్ బెర్సిర్ 
మంతంగొ సూడట్. ఇవ్ కాయ-కసట్మ్ 
కియొంగ్. కపిడుంగ్ తయర్ కియొంగ్. తెర్ 
బతి అవ్న్ మంత అద్ సబ, అచొర్ డగుర్ 
సొలొమ్న్ రాజల్ కెర్తంగ్ పాంగుక్గ గిర్ 
స్ల్ ఇంజెర్ మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్. 
28 నండ్ పోయ్సి, నాడి వచి్చ, తడి్మతగ 
వేయ్వల్ జాడితునె బగవంతల్ ఇచొర్ 
సబ సతొర్. తె బరొస కమ్ వాలిరి్ట్! 
మీకునె్త పంచ-పాంగుడ్ తప్వక్ సంతొర్. 
29 అదెన్ సాటి, ‘బతల్ తినొకెమ్, 
బతల్ ఉనొకెమ్’ ఇంజెర్ అనుమనమె్ 
సంచ్ కీస్ర్ మన్మట్. అవ్న్ బార్తె 
బస్కెట్ చింత కీస్ర్ మన్మట్. 30 మీకున్ 
సమ్దొత జురత్ మంత ఇంజెర్ మీ బాబొ 
బగవంతన్ టావయె. దునియతుర్ ఇవ్ 
సమ్దొన్ సాటి పర్పెడె మంతెర్. 31 బతి 
మ్రట్ బగవంతన రాజున్ బార్తె మునె 
సంచ్ కీమ్ట్. అస్కె తాన్ బరొబర్ ఇవ్ 
సమ్దొన్ గిర్ మీకున్ సంతొర్.

స్వర్గ్నగమన్వల్జాయజె త్
32 “చుడుడుర్ మందతున్ దాతు్ర్ నిట్ 

వ్రిమట్. మీకున్ తన్వ రాజ్ సయ్వల్ 
బాబొన్ వ్ల్ పసంద్ మంత. 33 మ్హగ్ 
మన్వడున్ వొమ్సి, అవ్ కొతన్ గరిబున్ 
సముట్. అని పడనంగ్ ఆయ్వక్ నె మన్వలిక్ 
చంచింగ్ స్వర్గ్ నగ తయర్ కీమ్ట్. అగ బస్కెన్ 
మరొ అద్ దన్ కమయ్ కీమ్ట్. అగ కలిర్ 
అర్ర్ అని ఉద్రి గిర్ పియొ. 34 బారితెకె మీవ 
దన్ బగతె మందంతయొ, అగనె మీ దిల్ 
మందంత” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

మాలకిల్వానెకెబరొసతొర్
సేవకిల్ఆసిమన్

(మత్తయ్ 24:42-44)

35 అని యేసు, “బగవంతన సేవ కియెలు 
నరకె, పియల్ తయర్ మంట్. * 36 తమ్్వర్ 
మలకెల్ మరి్మన జేవ్న్తల్ వాస, కావడ్ 
తాపి కీనెకెన్ కావడ్ తెరిల్ సూడెసిర్ మన్వలిర్ 
సేవకెలిర్ దాత్ మ్రట్ మంట్. 37 వోర్ 
మలకెల్ మలిసి వానెకె, చేతొ మన్వలిర్ 
దనె్ ఆంతెర్. ఇద్ సతెమ్ ఆందు. వోర్ 
మలకెల్ వాస, నడితగ సేల దొహంతొర్ 
అని తను్వర్ సేవకెలిర్కెన్ వహిడు కీంతొర్. 
38 మలకెల్ బెయ్ రాతె్న్ ఆయ్, బెయ్ 
సక్రెన్ ఆయ్ బస్కె వాతెకె గిర్, బూర్్త 
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* 12:49 నన బొమ్త్ పొరొ తడి్మ వాటెలు వాతొన్: యేసున కబుర్ పర్జతున్ బరొస ఇర్్తర్ అని 
బరొస ఇర్మకి వూర్ ఇంజెర్ పాకి కీంత. * 12:50 నన వ్ల్ దుకసింగ్ బోగె మస: గ్రీకు బాసతె 
నన బాపి్తస్మ యేత లాగర్ ఇంజెర్ మంత. 

సేవకెలిర్ చేతొ దిసంతెరొ, వూర్ వ్ల్ దనె్ 
ఆంతెర్. 39 ఇద్ గొసట్ కరి కీమ్ట్. కల్ బద్ 
టేమె్ వాంతొర్ ఇన్వల్ రోతొర్ మలకెన్ 
మునెనె కర్ మతెకె, కల్ తన్వ రోన్ వాస, 
కల సయ్వక్ నె సూడంతొర్. 40 మ్రట్ 
సంచ్ కియ్్వట్ అద్ గటకెతె వాంతొర్. 
అదెన్ సాటి మ్రట్ గిర్ బస్కెట్ తయర్ 
మందన” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బరొసతుర్సేవకిలిర్
(మత్తయ్ 24:45-51)

41 అస్కె పేతుర్, “గుర్జి! ఇద్ నమున 
మ సాటినె వ్హి్త కి, సమ్దొర్ సాటి వ్హి్త?” 
ఇంజెర్ యేసున్ పూస కీతొర్. 42 తె 
యేసు, “మలకెల్ తను్వర్ సేవకెలిర్కెన్ 
బరొబర్ యేలతె తిండి దొస్లు, నమ్ కియ్వల్ 
బరొసతొర్ గియన్ వాల్ కారొబారి బోర్ 
ఆందుర్? 43 మలకెల్ మలిసి వాత పెజె, 
అద్ కామ్ కీస్ర్ దిస్వల్ సేవకెల్ వ్ల్ దనె్ 
ఆంతొర్. 44 ఇద్ సతెమ్ ఆందు. వోర్ 
మలకెల్ తన్వ జాయ్జత్ సమ్దొత్ పొరొ వోర్ 
సేవకెన్ నమ్ కీంతొర్. 45 బతి ఉంది మోక 
వోర్ సేవకెల్, ‘నావొర్ మలకెల్ వాయెలు 
కోర్మ్ ఆంత’ ఇంజి, కామ్ కియ్వలిర్ 
మయ్లిర్, వ్యొలుకున్ పాస, తింజెర్-
ఉంజెర్ నిసతె మన్వల్ సుర్ కీతొర్ ఇంటు. 
46 వోర్ సేవకెల్ సూడెసిర్ మనొ్ర్ అంటిత్కె, 

సంచ్ కియొర్ అద్ టేమె్ వోనొర్ మలకెల్ 
వాంతొర్. అని వోన్ రండ్ టుకెడుంగ్ కొయుస, 
బరొస కియుర్ వూర్ బరొబర్ సకసి 
వాటంతొర్. 47 తనొ్వర్ మలకెన ఇచ్చతున్ 
కరి కీస గిర్, తయర్ మన్వక్ నె, అద్ ఇచ్చ 
తీర్ తాకొర్ వోర్ సేవకెన్ వ్ల్లు దనకెంగ్ 
తింద లాగర్. 48 బతి కర్ మయ్వ సొంజి, 
తప్ కామ్ కీతొన్, కమ్ దనకెంగ్ అరంతంగ్. 
బోనె్త వ్ల్ సంతల్యో, వోనగ్టల్ వ్ల్నె 
కోరంతొర్. అని బోనె్త వ్ల్లు హవిలు కీంతల్యొ, 
వోనగ్టల్ ఉండె అదిక్ తలకెంతొర్.

పరజెత్నడు్డ మ్బేద్-బావ్పుటంత
ఇంజెర్యేసువెహ్వల్

(మత్తయ్ 10:34-36)

49 నన బొమ్త్ పొరొ తడి్మ వాటెలు 
వాతొన్. * అద్ ఇంకె నిర్స పొచ్్చర్ 
మందన ఇంజెర్ కోర్సిర్ మంతొన్. 50 నన 
వ్ల్ దుకసింగ్ బోగె మస, * పరన్ సయ్వల్ 
మంతొన్. అద్ జర్గ్ నల్ వేరి నాకున్ ఇద్ 
డగుర్ వజన్ తోచ లాగర్. 51 ఇద్ దర్్తరిత్ 
పొరొ సాంతి సయెలు వాతొన్ ఇంతిటియ్? 
తాన్ సాటి వాయ్మకి. తాన్ బదిలు పర్జత్ 
నడుడుమ్ బేద్-బావ్ పుటుస్లునె వాతొన్ 
ఇంజెర్ వ్హ్్చర్ మంతొన్.

52 ఇంగెడల్ ఉంది కుటుంబతగ సయ్్వర్ 
జన్కె మతె్తకె, వూర్కెన్ అరిసి వాయ్వ ఉంది 
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బాజున్ ఇవిర్, ఉండె ఉంది బాజున్ మువిర్ 
పాకె మంతెర్. 53 బాబొ మరిన్ ఉలట్, మరి 
బాబొన్ ఉలట్, అవల్ మ్యడున్ ఉలట్, 
మ్యడ్ అవన్ ఉలట్, పోరడ్ కోర్యడున్ 
ఉలట్, కోర్యడ్ పోరడున్ ఉలట్ తేచి్చ బయ్మన్ 
ఆంతెర్ ”† ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బగవంతనసమెజెమాయ్వల్
(మత్తయ్ 16:2-3)

54 అని పర్జత్ సంగ యేసు, “పొరయ్ంగె్కె 
టెపంగ్ ఆయ్వల్ దిసంత. అస్కె యెంటనె 
మ్రట్ ‘పిర్ వాంత’ ఇంజెర్ ఇగె ఇంతిట్. 
ఇత్త తీర్ గిర్ జరగ్ంత. 55 అహ్్ కాల్వడ 
బాజ్ల్ వడి వాయ్వల్ సూడిసి, ‘జడప్ 
లాగంత’ ఇంతిట్. ఇత్త తీర్ గిర్ జరగ్ంత. 
56 యే! కపెటలిరి్ట్! దర్్తరి అని హాబడున్ 
సూడిసి, మునె జర్గ్ వలికున్ వ్హంతిట్. బతి 
బగవంతల్ ఇంకె కియ్వలికున్ సూడిసి, బారి 
బరొబర్ సమె్జ మస్ర్ స్లి్వట్?” ఇంజెర్ 
వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

మీకున్ఉలటితిరివన్సంగ
సాంతితెమంట్
(మత్తయ్ 5:25-26)

57 ఉండె యేసు, “మీవ మ్రట్ బద్ 
నాయమ్ ఇన్వల్ బారి నిర్య్ కీస్ర్ 
స్లి్వట్? 58 మీ బయ్మన్ దారల్ మీకున్ తస్వ 
కియ్వనగ యెరిస్ర్ వోనెకె, నడుడుమ్ సర్దొనె 

వోన్ తోడ్ మీర్ మయెలు సూడట్. స్ల్తె 
మీకున్ తస్వ కియ్వనగ వోర్ హవిలు కీంతొర్. 
వోర్ తస్వ కియ్వల్ మీకున్ జేలొదొర్ అదికారిన 
కెయెదొ హవిలు కీంతొర్. వోర్ అదికారి మీకున్ 
వోస జేల్్త వాటంతొర్. 59 అస్కె ఆక్రిత కొత్త 
బర్పెయ్ కీనల్ వేరి, కరల్న్ జేలదొల్ మ్రట్ 
పెసవిట్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

పాప్నల్కబెలెమాయొర్వోర్
నాసడమ్ఆంతొర్

13  అద్ వకతె్ అగ మన్వలిరగ్టల్ 
కహితెర్ యేసున్ సంగ, 

“కహితుర్ గలిలయతుర్ మందిర్తగ 
జన్వర్ కున్ బలిదాన్ సస్ర్ మనెకె, పిలాతు 
జకుసొ్తర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 2 తె యేసు, 
“వూర పరన్ అహన్ సొత్త కాడికె, వూర్ 
గలిలయతుర్ సమ్దొరగ్టల్ అదిక్ పాప్ కీతెర్ 
ఇంతిట్ కి? 3 బతి వూర్ కియ్మకి ఇంజెర్ 
నన ఇంతొన్. పాప్ల్ కబెలు మయె్వకె 
మ్రట్ గిర్ అహ్్ నాస్డమ్ ఆంతిట్. 
4 అహ్్ సలొయమ్ బుర్జ్ ఉల్ట్ మస, 
సాతుర్ వూర్ అట్ర (18) జన్కె న గొసట్త్ 
బతల్ ఇంతిట్? యెర్సల్మ్గ మన్వలిర్ 
సమ్దొరగ్టల్ అదిక్ వూర్ పాప్ కీతెర్ ఇంతిట్ 
కి? 5 బతి వూర్ కియ్మకి ఇంజెర్ నన 
ఇంతొన్. పాప్ల్ కబెలు మయె్వకె మ్రట్ 
గిర్ అహ్్ నాస్డమ్ ఆంతిట్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.
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* 13:14 వారమ్గ సార్ంగ్ (6) రోజ్కె: యూదుల్కె న దర్మ గ్ంత్గ వారమ్గ సార్ంగ్ రోజ్కె 
కామ్ కియన. అని యేడవ దివొస్గ ఆరమ్ యేతన ఇంజెర్ మందంత. 

సాదొఅద్అంజురి(తోయ)
మరతనమున

6 అహన్ వ్హ్త పెజె యేసు ఇద్ నమున 
వ్హ్్తర్: “వొరొర్ మయ్ల్ తన్వ 
వాడితగ ఉంది అంజురి మర ఉర్సి తొర్. 
అద్ బెర్సి త పెజె అస్కె-అస్కె తానగ్ 
సొంజి, పండిన్ సాటి సూడ్్ దుర్. బతి 
వోన్ బస్కెన్ పండింగ్ దిస్మకి. 7 తె వోర్ 
మలకెల్, గడియన్ సంగ, “ఇచుల! మూంద్ 
సాల్కె నల్ ఇద్ అంజురి మరతగ పండిన్ 
సాటి వాస్ర్ మంతొన్. బతి ఉంది గిర్ పండి 
సాద్మకి. ఇద్ మర బెరిసి వటి ఆగయ్ వాడిత 
జాగతున్ ఆపుస్ర్ మంత. తేన్ నట్కె స 
వాట!” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 8 తె వోర్ గడియల్, 
“మలకె! ఇద్ సాల్ అద్ మందసమ్. అద్ 
మరతున్ సర్్మట్ వోప తాడిసి, యేర్ అని 
కాత్ వ్డియంతొన్. 9 వాయ్వల్ సాల్ 
సాదర్్త, చొకొట్ గొసట్. సాదె్వకె దాయర్్త నిమె 
తాన్ నట్కె స వాటవచొ్చ” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

ఆరమ్నదివొసున్నేట్ఉంది
వెయొలెన్చొకొట్కియ్వల్

10 ఉంది ఆరమ్ దివొసున్ నటి యేసు 
సునగోగ్గ బోద వ్హ్్చర్ మతొ్తర్. 11 అగ 
అట్ర (18) సాల్కె నల్ బూత్ సప్రె మస, 
బేమరితె మన్వల్ ఉంది వ్యొలు మత్త. అద్ 

బేమరితె సడకెల్ నిల వాయ్వక్ నె నడి 
కుబుడ్కె నె వరిసన్ మందు. 12 తె యేసు 
తాన్ సూడిసి, తన్వ కర్మ్ కయ్సి, “బాయ్ నీ 
బేమరితల్ చొకొట్ ఆమ్!” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
13 అని తాన్ పొరొ కెయ్కె ఇరొ్తర్. అహన్ 
ఇర్్కెన్ అద్ సడకెల్ నిల్త. అని బగవంతన్ 
పార్తన-వింతి కియ్వల్ సుర్ కీత.

14 ఆరమ్ దివొసున్ నటి యేసు అద్ 
వ్యొలున్ చొకొట్ కీత కాడికె, సునగోగొ్ర్ 
అదికారిన్ సంగ్ వాత. తె వోర్ మందితున్ 
సంగ, “వారమ్గ సార్ంగ్ (6) రోజ్కె కామ్ 
కియెలుకె * మంతంగ్. అవ్ దివొస్కె నగ బంటి 
గిర్ ఉంది దియ వాస, చొకొట్ ఆమ్ట్. 
బతి ఆరమ్ దివొసున్ నటి ఆయ్మట్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 15 అస్కె యేసు, “యే! 
కపెటలిరి్ట్! మ్హగ్టల్ బోర్ కోందతునె 
ఆయ్, గాదితునె ఆయ్ ఆరమ్ దివొసున్ 
నటి కొటకెతల్ ర్హి్చ, యేర్ ఉహ్లు 
వోయ్్వటియ్? తప్వక్ వోంతిట్! 16 అట్ర 
సాల్కె నల్ బూత్ సప్రె మస మన్వల్ ఇద్ 
వ్యొలు, అబ్రాహమ్ సంతాన్ ఆయ్వల్ ఇద్ 
వ్యొలు, ఆరమ్ దివొసున్ నటి సయ్తన్ త 
కెయదొల్ సుటె మయ్వ కి?” ఇంజెర్ పూస 
కీతొర్. 17 అవ్ గొసట్ంగ్ కంచి వోనుర్ 
పగదార్కె సర్ మ్ందింగ్ ఆతెర్. బతి అగ 
మన్వల్ మంది వోర్ కీతంగ్ మయ్మతంగ్ 
కాముకెన్ సూడిసి ఆనంద్ యేతె్తర్.
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* 13:25 అద్ రోతొర్ మలకెల్ సపె్ తేచి్చ, కావడ్ కెహంతొర్: అస్కె అద్ రాజ్్ర్ మలకెల్ 
బగవంతల్ తేచి్చ, కావక్ కెహి్చ, తాల వాటంతొర్. 

మోవెరదానతనమున
(మత్తయ్ 13:31-33; మర్కె 4:30-32)

18 అద్ ఆత పెజె యేసు, “బగవంతన 
రాజ్ బహన్ మందంత? అద్ బతతున్ 
దాత్ మంత ఇంజెర్ వ్హకె? 19 అద్ 
ఇహిన్ మందంత: వొరొర్ మయ్ల్ తన్వ 
వాడితగ మోవ్ర దానతున్ ఉర్సి తొర్. 
అద్ బెరిసి డగుర్ మర ఆత. పిటెంగ్ 
తానంగ్ కాందనగ గడంగ్ కీంతంగ్. 
బగవంతన రాజ్ అహ్్ మంత” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.

పుల్్యసియ్వల్చీజ్ననమున
(మత్తయ్ 7:13-14,21-23)

20 అని ఉండె గిర్ యేసు, “బగవంతన 
రాజ్ బతతున్ దాత్ మంత ఇంజెర్ 
వ్హకె? 21 అద్ ఇహిన్ మందంత: ఉంది 
వ్యొలు మూంద్ అడెడుంగ్ నహ్త పిండితగ 
పుల్్యసయ్వల్ చీజ్ ఇచుస వాడ్త. తె అద్ 
పూరొ పిండితగ పగ్రె మత. బగవంతన 
రాజ్ అహ్్ మంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బగవంతనర్జ్నసరి,కాల్
సరిత్దాత్నఆందు

22 అద్ ఆత పెజె యేసు చహర్కె నగ 
అని నహ్కె నగ వ్లిస్ర్, బోద కీస్ర్, 

యెర్సల్మ్ సొంజెర్ మతొ్తర్. 23 అస్కె 
వొరొర్ మయ్ల్, “గుర్జి! పాప్ల్ బచ్ 
మయ్వలిర్ కహి జనెకె కి బతల్?” ఇంజెర్ 
పూస కీతొర్. 24 తె యేసు, “బగవంతన 
రాజ్గ నంగ్వల్ దర్వజ కుతె్తమ్ మంత. 
అద్ దర్వజతల్ నంగెలు, వ్ల్ కోసద్ కీమ్ట్. 
వ్ల్టిర్ అద్ దర్వజతల్ నంగెలు తప్వక్ 
సూడంతెర్. బతి వూర్ సంగ ఆయ పరొ. 
25 అస్కె అద్ రోతొర్ మలకెల్ తేచి్చ, 
కావడ్ కెహంతొర్. * అహన్ కెహ్త పెజె 
మ్రట్ బహ్రి నిలిసి, ‘మలకె! మలకె! 
మ సాటి కావడ్ తెరియ’ ఇంజెర్ కావడ్ 
పాయ్వల్ సుర్ కీంతిట్. అస్కె వోర్ 
మలకెల్, ‘మ్రట్ బూర్ ఆందిట్, 
బగటల్ వాతిట్, నాకున్ టావ స్ల్’ 
ఇంజెర్ జవబ్ సంతొర్. 26 అస్కె మ్రట్, 
‘నీ సంగ తితొ్తమ్-ఉట్ట్మ్. నిమె మవంగ్ 
చహర్కె నగ బోద గిర్ కీతి’ ఇంజెర్ వ్హ్వల్ 
మ్దొల్ కీంతిట్. 27 బతి వోర్ మలకెల్, 
‘మ్రట్ బూర్ ఆందిట్ అని బగటల్ 
వాతిట్ నాకున్ టావ స్ల్. కర్బలిక్ 
కామ్కె కియ్వలిర్ నిట్! మ్రట్ సమ్దొర్ 
నహగ్టల్ సొంట్’ ఇంజెర్ వ్హంతొర్.

28 అస్కె అగటల్ సూడె్తకె మీకున్, 
అబ్రాహము, ఇసకు, యాకొబు అని సమ్దొర్ 
పర్ వక్తలిర్ బగవంతన రాజ్గ దిసంతెర్. 
బతి మ్రట్ అగ బహ్రి ర్హ్ మస, పల్కె 
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కొర్కె స్ర్ వ్ల్ నొపితె ఆడెసిర్ మందంతిట్. 
29 అని దుస్రుర్ లోకుర్ సడయ్ంగ్, 
పొరయ్ంగ్, కాల్వడ అని తలవడ బాజ్ల్ 
వాస, బగవంతన రాజ్గ జర్గ్ వల్ జేవ్న్తగ 
ఉదంతెర్. 30 ఇచుల కంజట్! ఆక్రి మన్వలిర్ 
కహితుర్ మునె ఆంతెర్. మునె మన్వలిర్ 
కహితుర్ ఆక్రి ఆంతెర్” ఇంజెర్ యేసు 
జవబ్ సతొర్.

య్ర్సలెమున్బారెతె
యేసుదిల్త గదుక్సయేత్వల్

(మత్తయ్ 23:37-39)

31 అద్ గటకెతెన్ కహితుర్ పరిసయుల్కె 
యేసునగ వాస, “హేరొదు రాజల్ నీకున్ 
జకన ఇంజి సూడెసిర్ మంతొర్. ఇగెటల్ 
సొన్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 32 తె వూర్ 
సంగ యేసు, “ ‘ఇవ్ దివొసుకెన్ రొపొ * 
బూతుకెన్ తెండిసి పూడెసిర్, బేమరినె 
మన్వలిర్కెన్ చొకొట్ కీంతొన్. అవ్ 
దివొస్కె మర్త పెజె * నావ కార్వయ్ 
బర్పెర్ కీస మహంతొన్’ ఇతొ్తర్ ఇంజి, 
కొయలుడున్ దాతొ్ర్ హేరొద్గ సొంజి 
వ్హట్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 33 తెర్ బతి 
నన నండ్, నాడి అని మనె్ యెర్సల్మ్ 
యాత్ర కీస్ర్ సొందయ్ లాగర్. బారితెకె 
సరిప్ యెర్సల్మ్గన్ పర్ వక్తలిర్కెన్ 
జకంతెర్. 34 “యే! యెర్సల్ము్ర్ 

లోకురి్ట్! మ్రట్ పర్ వక్తలిర్కెన్ జకెసిర్ 
అని బగవంతల్ మ్హగ్ సారి కీతుర్కెన్ 
బండనె పాస్ర్ మంతిట్. కొర్ తన్వంగ్ 
మర్ల్కెన్ తన్వంగ్ పిలలున్ కర్మ్ 
కీతపినయ్, బచొ్చంగొ జోకంగ్ మీకున్ 
కర్మ్ కియన ఇంజెర్ సూడ్్తన్. బతి 
మ్రట్ వొప్మకి. 35 ఇచుల కంజట్! 
బగవంతల్ మీ నగుడున్ పాడ్ ఆయెలు సుటి 
కీంతొర్. ‘యెహోవన అదికార్దొ వాయ్వన్ 
బగవంతల్ ఆసరా్వద్ సయ్ర్’ † ఇంజెర్ 
మ్రట్ ఇనల్ వేరి, కరల్న్ నాకున్ ఉండె 
ఉంది జోక సూడి్వట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బేమరివాలెన్యేసుచొకొట్కియ్వల్

14  1-2 ఉంది ఆరమ్ దివొసున్ 
నటి పరిసయుల్కె న వరగ్తొర్ 

వొరొర్ అదికారిన రోన్ జేవ్న్ కియెలు, 
యేసు సొతొ్తర్. అగ మన్వలిర్ వోన్ 
దిహంతె సూడెసిర్ మతె్తర్. ఇచుల కంజట్! 
అగ వొరొర్ మందొల్ తోయ్వల్ బేమరితె 
మతొ్తర్. 3 తె యేసు అగ మన్వలిర్ సాస్త్రిర్ 
అని పరిసయుల్కెన్ సూడిసి, “దర్మ గ్ంత్ 
నియమున్ పియ్సి, ఆరమ్ దివొసున్ నటి 
బేమరి వాల్న్ చొకొట్ కియన కి? కియ్వ?” 
ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 4 బతి వూర్ దబ్ 
మతె్తర్. తె యేసు వోర్ తోయ్వల్ బేమరి 
వాల్న్ ఇటిసి, చొకొట్ కీతొర్. అని అగటల్ 
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వోన్ సారి కీతొర్. 5 అస్కె యేసు, “ఆరమ్ 
దివొసున్ నటి మీవొర్ మరియ్ ఆయ్, 
కోందయ్ ఆయ్ కుహితగ అర్్తకె, మ్రట్ 
బచి కియ్్వటియ్?” ఇంజెర్ వూర్కెన్ పూస 
కీతొర్. 6 అదెన్ వూర్ బతయ్ జవబ్ సయ 
పర్మకి.

బసకిడగుర్-పాన్పుటంత?
7 అద్ జేవ్న్తగ కయుసు్తర్ వ్ర్తలిర్ 

ఉద్వలిక్ చొకొట్ంగ్ జాగన్ ఆగుటి 
కియ్వల్ సూడిసి, యేసు వూర్కెన్ ఇద్ 
నమున వ్హ్్తర్: 8 “బోర్ నీకున్ మరి్మ 
జేవ్న్తగ కయె్తకె, డగుక్ ఉద్వల్ జాగతగ 
ఉద్మ. బారితెకె రోతొర్ నీకునె్తర్ డగుకున్ 
కయ్సి మందవచొ్చ. 9 అహన్ ఉదికెతె, 
సమ్దొర్ కున్ కయుస్వల్ మయ్ల్ నిహగ్ 
వాస, “ఇగె వేన్ ఉదసమ్” ఇంజెర్ 
ఇందవచొ్చ. అస్కె నిమె సర్ మ్ందింగ్ 
ఆస, ఆక్రి మన్వల్ జాగతగ ఉద లాగర్. 
10 అదెన్ సాటి నీకున్ బోర్ కయుస్్తకె, 
ఆక్రి మన్వల్ జాగతగ ఉద. అస్కె నీకున్ 
కయుస్వల్ నిహగ్ వాస, ‘నా సపెత! అద్ 
డగుక్ ఉద్వల్ చొకొట్ జాగతగ సొంజి 
ఉద’ ఇంజెర్ వ్హంతొర్. అద్ గటకెతె 
నీ బరొబర్ ఉద్వలిర్ మునె నీకున్ డగుర్ 
మన్ పుటంత.

11 తన్వ తనకున్ డగుర్-పాన్ కియ్వన్ 
చుడుడుర్-పాన్ సయ్వల్ అని తన్వ తనకున్ 
చుడుడుర్-పాన్ కియ్వన్ డగుర్-పాన్ సయ్వల్ 
జరగ్ంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 12 అస్కె యేసు 

తనకున్ కయుసొ్తర్ వోన్ సంగ, “నరకె ఆయ్, 
పియల్ ఆయ్ జేవ్న్ కియెలు, నీ సప్తలిర్కెనె 
ఆయ్, నీ తాదల్-తమునె ఆయ్, నీ 
చుటల్-బందునె ఆయ్, దనెవంతలిర్ 
ఆయ్వలిర్ నీ ఆజు-బాజుతుర్కెనె ఆయ్ 
కయ్మ. ఉంది మోక వూర్ తాన్ బదిలు నీకున్ 
కయంతెర్. అస్కె నిమె దొస్త అదెన బర్పెయ్ 
ఆంత. 13 బతి నిమె జేవ్న్ సనెకె గరిబుకెన్, 
ల్ంగడులిర్-పెంగడులిర్కెన్, గుడిడు-గనలిర్కెన్ 
కయ. 14 వూర్ నీకున్ మలిసి తిండి దొస్వ 
కాడికె, బగవంతన ఇచ్చ తీర్ తాక్వలిర్ 
బరొబర్ నండె్కె, నిమ్ దొస్త అదెన్ 
బగవంతల్ బర్పెయ్ కీస, నీకున్ ఆసరా్వద్ 
సంతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

డగుర్జేవున్తనమున
(మత్తయ్ 22:1-10)

15 అస్కె యేసున్ బరొబర్ ఉచి్చ మన్వల్ 
వొరొర్ అవ్ గొసట్ంగ్ కంచి, “బగవంతన 
రాజ్గ జేవ్న్ కియ్వల్ బెయ్ వ్ల్లు ఆసరా్వద్ 
యేత్మడ్ మందర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 16 తె 
యేసు, “వొరొర్ మయ్ల్ బెయ్ డగుర్ 
జేవ్న్ దొస్లు నిర్య్ కీతొర్. వ్ల్టిర్కెన్ 
కయుసొ్తర్. 17 అని జేవ్న్త యేల ఆనెకె, 
కబుర్ వ్హి్చ మతు్తర్కెన్, ‘వరట్! ఇంకె 
జేవ్న్ కియెలు, సమ్దొ తయర్ మంత.’ ఇంజెర్ 
వ్హ ఇంజి సేవకెన్ సారి కీతొర్. 18 బతి 
వూర్ సమ్దొర్ జేవ్న్తగ సొన్వల్ తపుస్లు, 
ఉంది తీర్ వటి ఆగయెన్ ఇహిన్ వ్హ్వల్ 
మ్దొల్ కీతెర్: వూరగ్టల్ మ్దొడ్ర్, ‘నన 
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వావ్ర్ యేతొ్తన్. సొంజి సూడ లాగర్. 
నాకున్ మపి కీమ్’ ఇంజెర్ వోర్ కోరొ్తర్. 
19 ఉండె వొరొర్, ‘నన సయుంగ్ జోడింగ్ 
కోందంగ్ యేతొ్తన్. అవ్ బహన్ కామ్ 
కీంతంగొ సొంజి, సూడ లాగర్. నాకున్ 
మపి కీమ్’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 20 ఉండె 
వొరొర్, ‘నావంగ్ ఇంకెనె మరి్మంగ్ ఆతంగ్. 
నన వాయ పరొన్’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

21 అస్కె వోర్ సేవకెల్ తనొ్వర్ 
మలకెనగ మలిసి వాస, వూర్ సమ్దొర్ 
వ్హ్తంగ్ గొసట్ంగ్ వ్హ్్తర్. తె వోర్ 
మలకెల్ సంగున్ వాస, సేవకెన్ 
సంగ, ‘నిమె యెంటనె నగుడంగ్ 
సందింగ్-గొందినగ సొంజి, గరిబుకెన్, 
ల్ంగడులిర్-పెంగడులిర్కెన్ అని గుడిడుర్కెన్ 
కయ్సి పియ్సి వర’ ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
22 తె వోర్ సేవకెల్ మలకెనగ మలిసి 
వాస, ‘మలకె నిమె ఆగె సత తీర్ నన 
కీతొన్. తెర్ బతి రోన్ ఉండె గిర్ నిందెలుకె 
మంత’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 23 అస్కె వోర్ 
మలకెల్ సేవకెన్ సంగ, ‘నావ రోన్ పూరొ 
మందితె నిందయ్ లాగర్. అదెన్ సాటి 
నిమె నగుడున్ బహ్రి సొంజి, సరినగ అని 
మరక్గ మన్వలిర్కెన్ జుల్మ కీస తర. 
24 ఇదెన్ మునె కబుర్ యెవ్త వూరగ్టల్ 
వొరొర్ గిర్ నన సయ్వల్ జేవ్న్త సవద్ 
సూడుర్’ ఇంజెర్ వోర్ మయ్ల్ ఇతొ్తర్” 
ఇంజి యేసు వ్హ్్తర్.

బాతొర్యేసునొర్సిస్యల్
ఆయపరంతొర్?
(మత్తయ్ 10:37-38)

25-26 వ్ల్టిర్ మంది యేసున్ పెజెయ్ 
వాస్ర్ మతె్తర్. తె యేసు వూర్ బాజున్ 
మలిసి, “బోర్్త నా చర్తె వాంతొరొ, వోర్ 
తను్వర్ అవల్-బాబొన్, తన్వ వ్యొలున్, 
మరి-మ్యడున్, తాదల్-తమున్, సేలడ్-
తకకున్ అని తన్వ పరను్తన్ తెర్ అదిక్ 
నాకున్ పెర్మ కియొర్ వోర్, నావొర్ సస్యల్ 
ఆయ పరొర్. 27 తన్వ తన తకిలుబ్కె బోగె 
మస్ర్ తాకొర్ వోర్, * నావొర్ సస్యల్ 
ఆయ పరొర్. 28-30 మ్హగ్టల్ బోర్ ఉంది 
బుర్జ్ దొహన ఇంజెర్ మతొ్తర్ ఇంటు. తె 
వోనగ్ తాన్ దొహి్చ మహ్లు, పహ్్జ మత్త అచొర్ 
మంత కి స్ల్ ఇంజెర్ ల్క కీస సూడ్రియ్? 
తప్వక్ సూడంతొర్. ఉంది మోక సూడ్వక్ నె 
బునది వాడిసి, వోర్ తాన్ పూరొ దొహ పరొర్. 
అదెన్ సూడిసి, ‘వేర్ దొహ్లు మ్దొల్ కీతొర్. 
బతి తాన్ పూరొ కియ పర్మకి’ ఇంజెర్ వోన్ 
చేడి కీంతెర్. 31 అదెదొ ఆయ్వ వొరొర్ రాజల్ 
ఉండె వొరొర్ రాజన్ సంగ లడెయ్ కియెలు, 
వీస హజర్కె (20,000) సపాయ్ర్ సంగ 
వాస్ర్ మంతొర్. ఇతెకె వోన్ సంగ లడెయ్ 
కియెలు సొన్వల్, తనగ్ మన్వల్ దహ హజర్కె 
(10,000) సపాయ్ర్ యెవంతెర్ కి స్ల్ 
ఇంజెర్ సంచ్ కియొరియ్? తప్వక్ వోర్ 
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సంచ్ కీంతొర్. 32 యెవ్ర్ ఇంజెర్ కర్ 
మతెకె, వోర్ రాజల్ వ్ల్లు లంగ్ మనెకెన్, 
‘లడెయ్ వటిన్, సాంతి పహ్్జ’ ఇంజెర్ వ్హ్లు 
కబ్రియన్ వోనగ్ సారి కీంతొర్. 33 అహ్్ 
మ్హగ్టల్ గిర్ బోర్ ఆయ్ నా సస్యల్ 
ఆయన ఇతెకె, వోర్ దిహంతె సంచ్ కీస, 
తనగ్ మన్వల్ సమ్దొతున్ సుటి కీస వాయన.

కామిసియొఅద్సొవొర్
(మత్తయ్ 5:13; మర్కె 9:50)

34 సొవొడగ బచ్జెల్ సవద్ మందంత 
అచ్జేల్ కామ్ సంత. బతి తాన సవద్ సొత్త 
ఇతెకె, మలిసి తాన్ తర వాయొ. 35 అద్ 
సొవొర్ వావ్ట్ వాటెలు కామ్ సయొ అని 
పొదితగ వాటెలు గిర్ కామ్ సయొ. మయ్లిర్ 
తాన్ బహ్రి వాడి సంతెర్. ఇవ్ గొసట్ంగ్ 
దిహంతె కంచి, అర్తమ్ కియన” ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్.

దవె్డమాతఅద్పుటె్త కెవాయ్వల్
ఆనంద్

(మత్తయ్ 18:12-14)

15  ఉంది జోక టెకసి వసులి 
కియ్వలిర్ అని దుస్రుర్ పాపిర్ † 

యేసు వ్హ్వలిక్ గొసట్ంగ్ కంజెలు, వోనగ్ మీర్ 
మతెర్. 2 అద్ సూడిసి పరిసయుల్కె అని 
సాస్త్రిర్ “వేర్ యేసు పాపిర్కెన్ కర్మ్ 
కీంతొర్. అని వూర్ సంగ మీర్ మస 

తింతొర్” ఇంజెర్ గొల్గ్ తెర్. 3 అస్కె యేసు 
వూర్కెన్ ఇద్ నమున వ్హ్్తర్: 4 మ్హగ్టల్ 
వొరొనగ్ నూర్ (100) గొర్ంగ్ మంతంగ్ 
ఇంటు. అవ్నగటల్ ఉంది గొర్ తపిసి సొతె్తకె, 
వోర్ అవ్ నొవద్ నొవ్ (99) గొర్న్ పడిద్గ 
సుటి కీస, తపిసి సొత గొర్ పుట్ల్ వేరి 
మహ్కె ల్ సొనొ్ర్ కి బతల్? తప్వక్ మహ్కె ల్ 
దాంతొర్! 5 అద్ పుడ్త పెజె స్టనగ వాటిసి, 
ఆనందె్ రోన్ పియ్సి వాంతొర్. 6 అని 
వోనుర్ సప్తలిర్కెన్, ఆజు-బాజుతుర్కెన్ 
కయ్సి, ‘నావ తపిసి సొత అద్ గొర్ పుడ్త. 
అదెన్ సాటి నా బరొబర్ ఆనంద్ యేతట్’ 
ఇంజెర్ వ్హంతొర్. 7 అహ్్ పాప్ల్ కబెలు 
మయ్వల్ జురత్ స్ల్ వూర్ నొవద్ నొవ్ 
(99) నీతివంతలిర్కె తెర్, కబెలు మయ్వల్ 
వొరొర్ పాపెస్తన్ బార్తె తప్వక్ స్వర్గ్ నగ 
వ్ల్ ఆనంద్ యేతంతెర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

తూరి్సపుట్తబిలతున్హిందల్
వాయ్వల్ఆనంద్

8 అహన్ వ్హ్త పెజె యేసు, “ఉంది 
వ్యొలునగ దహ కూరతంగ్ బిలంగ్ మత్తంగ్ 
ఇంటు. అవ్నగటల్ ఉంది బిల బగయొ 
తూర్త. తె అద్ వ్యొలు డివ్ నిర్స, బిల 
పుట్ల్ వేరి, రోన్ పూరొ సయ్సి మహ్కె వక్ 
మందరియ్? తప్వక్ మహకెంత! 9 అద్ 
పుడ్త పెజె తన్వంగ్ సప్తలికున్ అని ఆజు-
బాజుతంగ్ వ్యొలుకున్ కయ్సి, ‘నన తుహ్త 
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బిల నాకున్ పుడ్త. అదెన్ సాటి నా బరొబర్ 
మ్రట్ గిర్ ఆనంద్ యేతట్’ ఇంజెర్ 
వ్హంత. 10 అదెదొ తీర్దొ కబెలు మయ్వల్ వొరొర్ 
పాపెస్తన్ బార్తె, బగవంతన్ మునె దూతలిర్ 
తప్వక్ ఆనంద్ యేతంతెర్” ఇంజెర్ యేసు 
వ్హ్్తర్.

తపి్ససొతొ్తర్వోర్మరిననమున
11 యేసు ఉండె గిర్ ఇహిన్ వ్హ్్తర్: 

“వొరొర్ మయ్న్ ఇవిర్ మర్కె మతె్తర్. 
12 వూరగ్టల్ చుడ్డుర్ బాబొన్ సంగ, 
‘బాబగొ! ఆస్తతల్ నాకున్ వాయ్వల్ ఈస 
తూస ఇంకె సమ్’ ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
తె బాబొ వూర్ ఇవిర్కెన్ అద్ ఆస్త తూస 
సతొర్. 13 కహి రోజ్కె నె వోర్ చుడ్డుర్ తన్వ 
ఈసతున్ వొమ్సి, కొత్తంగ్ పియ్సి లంగ్ 
దేస్ సొతొ్తర్. అగ సుక్-బోగె్ పిస్లు, కరబ్ 
ఆదత్కె కరిస, కొత్తంగ్ సమ్దొ కరి్చ కీతొర్. 
14 వోనంగ్ సమ్దొ కొత్తంగ్ మర్త పెజె, అద్ 
దేస్గ బెయ్ డగుర్ కర్ అర్త. అస్కె వోనగ్ 

ఉనెలు-తినెలు గిర్ బతయ్ స్ల్ మత్త. 15 తె 
అద్ దేసొ్ర్ వొరొర్ మయ్నగ సొంజి, 
కామ్ పూస కీతొర్. అస్కె వోర్ మయ్ల్ 
తన్వంగ్ పదిన తిన్వల్-ఉన్వడ సూడెలు, వోన్ 
వహుకె్కె సారి కీతొర్.

16 తె వోర్ బెయ్ కర్తె మత్త కాడికె, 
పదింగ్ తిన్వల్ పీచితె తెర్ పెటి నిహకె 
ఇంజెర్ సూడ్్తర్. తెర్ బతి వోన్ తినెలు బోర్ 
బతయ్ సయ్మకి.

17 వోన్ బుది వాత అస్కె, ‘నా బాబొన 
రోన్ బచి్వరొ వ్ల్టిర్ బూయ్తలిర్కెన్ 
ముక్తరి చంది మంత. బతి నన ఇగె చంది 
స్ల్వ సాస్ర్ మంతొన్. 18 నన ఇద్ దేసున్ 
సుటి కీస, నా బాబొనగ దాక అని, ‘బాబగొ! 
నన బగవంతన్ ఉలట్ ఆస, నీవ నదుడున్ 
మునె పాప్ కీతొన్. 19-20 ఇంగెడల్ నీవొర్ 
మరిన ఇంజెర్ కయెలు కామ్ సయొన్. నీవ్ర్ 
బూయ్తలిరగ్టల్ వొరొన ఇంజి, కామ్గ నమ్ 
కీమ్ ఇందకె’ ఇంజెర్ సంచ్ కీస, యెంటనె 
బాబొనగ సొనెలు పెసతొర్.

బతి వోర్ ఉండె వ్ల్న్ లంగ్ మనెకె 
బాబొ వోన్ సూడ్్తర్. తె వోన్ పొరొ కివ్ల్ 
లాగ్త. అస్కె విచ్ చ్ర్ మరినగ సొతొ్తర్ అని 
ముకబురిసి, కలితొర్. 21 అస్కె వోర్ మరి 
బాబొన్ సంగ, ‘బాబగొ! నన బగవంతన్ 
ఉలట్ ఆస, నీవ నదుడున్ మునె పాప్ కీతొన్. 
ఇంగెడల్ నీవొర్ మరిన ఇంజెర్ కయెలు కామ్ 
సయొన్’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 22 బతి బాబొ 
తను్వర్ సేవకెలిర్ సంగ, ‘సపె్ సొంజి, 
సమ్దొనల్ చొకొట్ పాంగుడ్ తచి, వేన్ 
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పోండుసట్. వేన బొటతున్ ముదదొ దొస, 
కాల్కెన్ చ్పుల్కె కెర్సట్. 23 అని 
చొకొట్ కొడుత పడడుతున్ తచి కొయట్. 
మరట్ సమ్దొర్ ఆనందె్ జేవ్న్ కీకట్. 
24 సాస-నండ్తపినయ్ అని తపిసి సొంజి 
పుడ్తపినయ్, వేర్ నావొర్ మరి మంతొర్’ 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. అస్కె వూర్ ఆనందె్ 
జేవ్న్త కామ్ సుర్ కీతెర్.

పెరొ్సర్మరిసోంగ్ఆయ్వల్
25 అదెదొ వకతె్ పెరొసిర్ మరి పొలమ్ల్ 

వాస్ర్ మతొ్తర్. తె తన్వ రోతల్ వాజ-
గాజతె, పాటంగ్ వార్వల్ అని యేంద్వల్ 
నాంద్ వోన్ కంజ వాత. 26 తె వొరొర్ 
సేవకెన్ కయ్సి, ‘బతల్ జర్గ్ స్ర్ మంత?’ 

ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 27 తె వోర్ సేవకెల్, 
‘నీవొర్ తముర్ వాతొర్. రోన్ వేరి చొకొటె 
మలిసి వాత కాడికె, మీ బాబల్ కొడుత 
పడడుతున్ కొయుస, జేవ్న్ సస్ర్ మంతొర్’ 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 28 అద్ కంచి వోర్ పెరొసిన్ 
సంగ్ వాత. తె వోర్ రోత్ రొపొ నంగ్మకి. 
అదెన్ సాటి బాబొయ్ బహ్రి వాస, ‘రొపొ వర 
కోకొ’ ఇంజెర్ వోన్ జుల్మ కీతొర్. 29 అస్కె 
బాబొన్ సంగ, ‘ఇచుల బాబ! ఇచొంగ్ 
సాల్కె నల్ సేవకెన్ దాత్ నీవ చాకొర 
కీస్ర్ మంతొన్. నీవంగ్ ఆగెన్ బస్కెన్ 
వీడిసి తాక్మకి. తెర్ బతి “నీ సప్తలిర్ సంగ 
దావత్ కీస తిన్” ఇంజెర్ ఉంది చుడుడుర్ 
హ్ర్ గిర్ నాకున్ సయ్మకి. 30 బతి నీ ఆస్త 
పూరొ బోగమ్-సానిక్గ కరి్చ కియ్వల్, 
నీ మరి రోన్ వాతెకె వోన్ సాటి, కొడుత 
పడడుతున్ కొయుస్త’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 31 అదెన్ 
సాటి బాబొ, ‘కోకొ! నిమె బస్కెట్కె నహగ్న్ 
మందంతి. నహగ్ మన్వల్ సమ్దొ నీవయె 
ఆందు. 32 బతి సాస-నండ్తపినయ్ అని 
తపిసి సొంజి పుడ్తపినయ్, నీవొర్ తముర్ 
మంతొర్. అదెన్ సాటి మరట్ ఆనందె్ ఇద్ 
జేవ్న్ తిన్వల్ బరొబర్ ఆంద్’ ఇంజి ఇతొ్తర్” 
ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

బే-రీతితెతాక్వల్కారొబారిననమున

16  యేసు తనె్వర్ సస్యలిర్ సంగ, 
“వొరొర్ దనెవంతన రోన్ 

వొరొర్ కారొబారి కామ్ కీందుర్. ఉంది దియ 
కహితుర్, ‘వోర్ నీవ ఆస్తతున్ ఆగమ్ కరబ్ 
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బాబొనగ వాస తప్ కీతొన్ ఇంజెర్ వొప్వల్



కీస్ర్ మంతొర్’ ఇంజెర్ కారొబారిన్ బార్తె 
దనెవంతన్ పిరది కీతెర్. 2 తె దనెవంతల్ 
వోన్ కయుస, ‘నీ బార్తె పర్జ వ్హ్వలిక్ 
కరబ్ కామ్కె కరల్ ఆందుంగ్ కి? నిమె 
ఇంకె వేరి కీత కారొబారిన ల్క నాకున్ హవిలు 
కీమ్. ఇంగెడల్ నహగ్ కామ్ కియ్మ’ ఇంజెర్ 
వోన్ వ్హ్్తర్.

3 తె వోర్ కారొబారి తన్వ తన మనెదొ, 
‘కారొబారిన కామ్ల్ నా మలకెల్ నాకున్ 
తెండిసి వాటెసిర్ మంతొర్. నాకునె్త కతి 
కామ్ కీనల్ సకి్త స్ల్. బిచ్మ్ తలకెక 
ఇతెకె లజన్-వాటెంగ్ ఆంత. ఇంగె బతల్ 
కీక? 4 నాకున్ అద్ నవకెరితల్ తెండిసి 
వాడ్త పెజె, కహితుర్ తమ్వంగ్ రొహ్కె నగ 
నాకున్ మన్ సనల్, బతల్ కియనయొ 
నాకున్ టావ’ ఇంజెర్ సంచ్ కీతొర్. 5 అని 
తనొ్వర్ మలకెన్ బాకి మన్వలిర్ గటల్ 
వొరొన్-వొరొన్ కయుసొ్తర్. వూర్ వాత 
పెజె మ్దొడ్న్ సంగ, ‘నిమె నా మలకెన్ 
బచొర్ బాకి మంతి?’ ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
6 తె వోర్ మయ్ల్ ‘నూర్ (100) సరంగ్ 
ఒలివ నియ్ బాకి మంతొన్’ ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
అస్కె కారొబారి, ‘ఇద్ రసద్ యేత అని 
అగ ఉచి్చ యెంటనె పనస్ (50) సరంగ్ 
ఇంజెర్ లిహి కీమ్’ ఇంజి వ్హ్్తర్. 7 అద్ 
ఆత పెజె ఉండె వొరొన్ సంగ, ‘నిమె బచొర్ 
బాకి మంతి?’ ఇంజెర్ పూస కీతొర్. తె 
వోర్ మయ్ల్, ‘నూర్ (100) పోతెంగ్ 
గొహ్కె బాకి మంతొన్?’ ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
తె కారొబారి, ‘ఇద్ రసద్ యేచి్చ, తాన్ 

హస (80) పోతెంగ్ ఇంజెర్ లిహి కీమ్’ 
ఇంజి వ్హ్్తర్. 8 బే-రీతితె తాక్వల్ వేర్ 
కారొబారి ఇహిన్ గుమ్ కీతొర్ తెర్ బతి, 
వోనొర్ మలకెల్ వోన్ మెచ్ తొర్. బారితెకె 
ఇద్ దునియతుర్ లోకుర్ దుస్రుర్ కున్ 
బహన్ సూడన అని వూర్ సంగ బహన్ 
మందన ఇన్వడగ వ్ల్ చతుర్ మందంతెర్. 
సత్ వేడి్చతె తాక్వలిర్ వ్ల్ జోకంగ్ అచొర్ 
చతుర్ మను్ర్. 9 అదెన్ సాటి నన వ్హ్వల్ 
బతల్ ఇతె్తకె, ఇద్ దునియతగ మీవ ఆస్తతె 
దుస్రుర్ కున్ మదత్ కీస, సప్తలిర్కెన్ 
కమయ్ కీమ్ట్. తె అస్కె బస్కెట్ మన్వల్ 
స్వర్గ్ నగ మ్రట్ సొత్త పెజె, బగవంతల్ 
మీకున్ కర్మ్ కీంతొర్. 10 చుడుడుక్ గొసట్నగ 
నమకమె్ మన్వల్ డగుక్ గొసట్నగ గిర్ 
నమకమె్ మందంతొర్. చుడుడుక్ గొసట్నగన్ 
పస కీతెకె, డగుక్ గొసట్నగ గిర్ పస కీంతొర్. 
11 అదెదొ తీర్దొ మ్రట్ ఇద్ దునియత ఆస్తత 
గొసట్తగన్ నమకమె్ మని్వట్ తె, స్వర్గ్ న 
కరల్ ఆస్తత గొసట్తగ మీకున్ బోర్ 
నమంతొర్? 12 మ్రట్ దుస్రుర ఆస్తత 
గొసట్తగన్ నమకమె్ మనె్వకె, ‘ఇద్ ఆస్త 
మీవయ్ సొంతమ్’ ఇంజెర్ బోర్ సనుర్? 
13 వొరొర్ గడియల్ ఇవిర్ మలకెలిర సేవ 
కియ పరొర్. వొరొన్ పెర్మతె సూడిసి, ఉండె 
వొరొన్ మెచొ్చర్. వొరొన సేవ బరొసతె 
కీంతొర్ అని ఉండె వొరొన్ చుడుడుర్-పానెదొ 
సూడంతొర్. మ్రట్ దనమున్ పెర్మతె 
సూడికెట్ తె, బగవంతన్ పెర్మతె సూడ 
పరి్వట్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.
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† 16:18 మలాకి 2:14-16 

బగవంతనఉందిగిర్గొసిటితపి్ససొనొ
(మత్తయ్ 11:12-13)

14 కొత్తంగ్ ఇతెకె పెర్మ కియ్వలిర్ 
పరిసయుల్కె, యేసు వ్హ్తంగ్ గొసట్ంగ్ 
కంచి, వోన్ చేడి కీతెర్. 15 తె యేసు వూర్ 
సంగ, “మ్రట్ లోకుర్ మునె నియతు్ర్ 
ఆందుమ్ ఇంజెర్ తొహ్లు సూడంతిట్. బతి 
మీ దిల్తగ బతల్ మంత ఇన్వల్ బగవంతన్ 
టావయె. లోకుర్ వ్ల్ మని కీంతెర్. అదెన్ 
బార్తె బగవంతన్ గిజ-గిజ లాగంత.

16 యోహన్ వానల్ వేరి బగవంతల్ 
మోస్న్ సత నియమ్ తీర్ అని పర్ వక్తలిర్ 
లిహి కీతంగ్ గొసట్ంగ్ తీర్ తాక్వల్ మత్త. 
బతి యోహన్ వాతొర్ అస్కెడల్ బగవంతన 
చొకొట్ కబుర్ పర్చర్ ఆస్ర్ మంత. 
అని హర్ వొరొర్ బగవంతన కబుడున్ 
వొపిసి, తమ్వంగ్ దిల్కె నగ బగవంతల్ 
రాజ్ తాకుసన ఇంజెర్ వ్ల్లు కోసద్ కీస్ర్ 
మంతెర్. 17 బతి కంజట్! ఇద్ బొమ్ అని 
హాబర్ నాస్డమ్ ఆయర్ తెర్ బతి, మోస్న 
నియమ్గ లిహి కీస మన్వల్ ఉంది చుడుడుర్ 
గొసట్ గిర్ తపిసి సొనొ.

18 ఇద్ బస్కెట్ నిలిసి మందంత 
ఇన్వడ ఉంది నమున: తన్వ బాయొకెన్ 
పారకెత్ † సస, దుస్రొ వ్యొలున్ తుంగ్వల్ 
హర్ వొరొర్ పీర్ కీత ల్కతెన్ వాంతొర్. 
పారకెత్ ఆస మన్వల్ వ్యొలున్ తుంగ్వల్ 

గిర్ పీర్ కీత ల్కతెన్ వాంతొర్” ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్.

బగవంతనబకి్తకియ్వక్
సాతొన్పుట్వల్జాగ

19 అహన్ వ్హ్త పెజె యేసు ఇద్ కత 
సుర్ కీతొర్: “తొల్లు వొరొర్ దనెవంతల్ 
మతొ్తర్. వోర్ బెయ్ బారితంగ్ పాంగుక్ 
పోండిసి, సుక్-సాంతితె చొకొట్ తింజెర్ 
పిస్ర్ మతొ్తర్. 20 వోర్ దనెవంతన రోత్ 
మునె పాటకున్ బగలు లాజర్ ఇన్వల్ బిచ్-
గాండల్ మందుర్. వోన మందొల్ పూరొ 
పొటుకెడింగ్ అరిసి మత్త. 21 దనెవంతల్ 
తినెకె వోన టేబలదొల్ బూడ్ అర్వలిక్ 
మెయ్తంగ్-సుయ్తంగ్ టుకెడుంగ్ తినకె 
ఇంజెర్ ఆసతె మందుర్. అచొర్ ఆయ్వ, 
నెయ్కె వాస వోన మందొడంగ్ పొటుకెడింగ్ 
నాక్ దుంగ్. 22-23 వోర్ బిచ్-గాండల్ 
మరొ్తర్. తె బగవంతనుర్ దూతలిర్ వోన్ 
వోస అబ్రాహమున్ బగలు ఉపుస్్తర్. అద్ 
ఆత పెజె కహి రోజ్కె నె వోర్ దనెవంతల్ 
గిర్ మరొ్తర్. తె వోన్ మతి కీతెర్. వోర్ 
దనెవంతల్ పాతడ్తగ దుకసింగ్ బోగె మస్ర్ 
తల తహి్చ పొరొ సూడ్్తర్. అస్కె బెయ్ లంగ్ 
అబ్రాహమ్ అని వోన్ బగలు లాజర్ ఉచి్చ దిస్్తర్. 
24 తె వోర్ దనెవంతల్ ‘అబ్రాహము తాదొ! 
నా పొరొ దయ తొహ. ఇద్ తడి్మతగ దుకసితె 
తల్ -మెల్ మస్ర్ మంతొన్. అదెన్ సాటి 
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తన్వ బొటట్ యేతగ ముడుస, నా వ్ంజెడున్ 
కీనన్ కియెలు లాజర్్తన్ సారి కీమ్’ ఇంజెర్ 
జుల్మ కీతొర్. 25 బతి అబ్రాహము, ‘తంగ్మరి, 
నిమె బొమ్త్ పొరొ పిస మన్ల్ వేరి చొకొట్ 
సుక్-బోగ్ యేత్ తి. బతి అస్కె లాజర్ వ్ల్లు 
తకిలుబ్ బోగె మతొర్. అద్ గొసట్తున్ హేతు 
కీమ్. ఇంకె వేర్ ఆరమ్ యేచ్్చర్ మంతొర్. 
నిమె దుకసితె తల్ -మెల్ మస్ర్ మంతి. 
26 ఇవ్ ఆయ్వ, ఉండె ఉంది గొసట్ బతల్ 
ఇతెకె, నీకున్ మకున్ నడుడుమ్ ఉంది బెయ్ 
డగుర్ ఉంది లొందకె మంత. ఇదెన్ హిందల్ 
ఇగెటుర్ మ్హగ్ వాయ పర్ర్ అని అగటుర్ 
ఇగె వీడిసి వాయ పర్ర్’ ఇంజెర్ అబ్రాహమ్ 
వ్హ్్తర్. 27 అస్కె దనెవంతల్, ‘అహన్ 
బెహ్తె తాదొ, వోర్ లాజర్్తన్ నా బాబొన 
రోన్ సారి కీమ్ ఇంజెర్ నీకున్ కోరంతొన్. 
28 బారితెకె నాకున్ సయ్్వర్ తాదల్-తముక్ 
మంతెర్. దుకసితె తల్ -మెల్ మయ్వల్ 
జాగతగ వాయ్వక్ నె వూరగ్ సొంజి, లాజర్ 
దమ్కె సయ పరంతొర్’ ఇంజెర్ కోరొ్తర్. 
29 బతి అబ్రాహము, ‘మోస్ అని దుస్రుర్ 
పర్ వక్తలిర్ వ్హ్తంగ్ వచన్కె మంతంగ్. అవ్ 
వచన్కె పియ్సి తాకిర్’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 30 తె 
వోర్ దనెవంతల్, ‘అహన్ ఆయొ, అబ్రాహమ్ 
తాదొ! సాతురగ్టల్ బోర్ ఆయ్ వొరొర్ వూరగ్ 
సొతె్తకె, వూర్ పాప్ల్ కబెలు మంతెర్’ ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 31 అస్కె అబ్రాహము, ‘మోస్న 
వచన్ అని పర్ వక్తలిరంగ్ వచన్కె పియ్సి, 

వూర్ తాకె్వకె దానిర్్త, సాతురగ్టల్ వొరొర్ 
నండిసి సొతె్తకె గిర్ వూర్ నము్మర్’ ఇంజి 
వ్హ్్తర్” ఇంజెర్ యేసు పరిసయుల్కెన్ 
వ్హ్్తర్.

కబెలెమాయ్వన్బతల్కియన
(మత్తయ్ 18:6-7,21-22; మర్కె 9:42)

17  ఉంది దియ యేసు తనె్వర్ 
సస్యలిర్ సంగ, “పాప్గ కోండి 

కియ్వలిక్ తప్వక్ వాంతంగ్. బతి అవ్ బోన్ 
హిందల్ వాంతంగొ వోన్ సకసి తపొపె. 2 నా 
పొరొ బరొస ఇర్వలిర్ ఈతుర్ చుడుడుక్ 
మన్వలిరగ్టల్ వొరొర్ పాప్ కియన్ సాటి, 
ఉంది మోక బోర్ కారన్ ఆనుర్్త, ఆతొర్ 
మయ్న గోటితగ ఉంది డగుర్ జత్తతున్ 
దొహి్చ, సముదొర్ తగ వాట్వల్ చొకొట్ 
మందర్. 3 అదెన్ సాటి మీవ మ్రట్ దిహంతె 
మంట్. మ్హగ్టల్ బోర్ పాప్ కీనుర్్త, వోన్ 
దమ్కె సముట్. అని వోర్ పాప్ల్ కబెలు మతెకె, 
మపి కీముట్. 4 ఉంది మోక వోర్ ఉంది 
దియత్ రొపొ యేడుంగ్ జోకంగ్ *మీకున్ 
ఉలట్ పాప్ కీస, అంటితెకె యేడుంగ్ జోకంగ్ 
మ్హగ్ వాస, ‘నన కబెలు మస్ర్ మంతొన్’ 
ఇందనుర్్త, వోన్ మపి కీమ్ట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

విసా్వసున్బారెతె
5 అపొసు్తల్కె (యేసునుర్ సస్యలిర్), 

“మవ విసా్వసున్ బడి కీమ్” ఇంజెర్ 
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† 17:14 సొంజి కట్డలిర్కెన్ తొహట్: లూక 5:14; లవియకాండము 14:2-32 

యేసున్ కోర్్తర్. 6 తె యేసు, “మీకున్ 
మోవ్ర దానతచొర్ బరొస మతె్తకె గిర్ 
ఆయర్. ఇద్ డగుర్ మరత్ సంగ, ‘యే! 
మరతి సర్కె మ్సడి సముదొర్ తగ సొంజి 
అర’ ఇతెకె గిర్, అద్ మీ గొసట్ కంచి అరంత.

సేవకినజిమెదారి
7 యేసు ఉండె గిర్ ఇహిన్ వ్హ్్తర్: 

“నీవ పొలమ్ ఊడ్వల్ సేవకెల్ ఆయ్, స్ల్కె 
నీవంగ్ గొర్ంగ్ మెహ్వల్ గాయ్కెయ్ ఆయ్, 
కామ్ల్ రోన్ వాతొర్ ఇతెకె వోన్ సంగ, 
‘వ్యె్ వాస జేవ్న్ కియెలు ఉద!’ ఇంజెర్ 
ఇంతియ్? తప్వక్ ఇని్వ. 8 అహన్ ఇందన్ 
బదిలు, ‘నా సాటి గాట్-కుస్రి అట. దుస్రొక్ 
పాంగుక్ కెరిసి, నాకున్ వహిడు కీమ్. నన 
తిన్వల్ ఆత పెజె నిమె తిందికె’ ఇంజెర్ 
ఇంతి. 9 నిమె వ్హ్తప్ వోర్ సేవకెల్ కీతొర్ 
ఇంజెర్, వోన్ నిమె దనెవాద్ వ్హంతియ్? 
నిమె తప్వక్ వ్హి్వ.

10 మ్రట్ గిర్ వ్హ్త తీర్ నిబి కీత పెజె, 
‘మమ్ట్ సాదరన్ సేవకెలిర్ ఆందుమ్. మ 
పొరొ మన్వల్ జిమ నిబి కీతొమ్ అచొర్’ 
ఇంజి వ్హన” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బగవంతన్దనెవాద్వెహ్వల్
11 యేసు యెర్సల్మ్ సొనెలు యాత్ర 

కీనెకె, గలిలయ అని సమరయ యేరియన 
సవత్ నడుడుమ్ల్ సొంజెర్ మతొ్తర్. 

12 అహన్ సర్దొ మన్వల్ ఉంది నాటె నంగెలు 
ఆనెకె, పెరసి నొపితె మన్వలిర్ దహ జన్కె 
వోన్ మునెత్కె వాస్ర్ మతె్తర్. 13 అని వూర్ 
యేసున్ సూడిసి, లంగ్ నిల్్తర్. అని, “యేసు! 
మ మలకె! మ పొరొ దయ తొహి్చ, 
మకున్ చొకొట్ కీమ్” ఇంజెర్ జోర్్త కిలితెర్. 
14 తె యేసు వూర్కెన్ సూడిసి, “మ్రట్ 
సొంజి కట్డలిర్కెన్ తొహట్ ”† ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. అహన్ సొంజెర్ మనెకెనె, వూర్ 
చొకొట్ ఆతెర్. 15 అస్కె వూరగ్టల్ వొరొర్ 
తన్వ నొపిపె కమ్్మ ఆయ్వల్ సూడిసి, జోర్్త 
“బగవంతనె మయ్మ వాయ్!” ఇంజెర్, పెజె 
మలిసి వాతొర్. 16 అని యేసునంగ్ కాల్కె నగ 
అరిసి, దనెవాద్ వ్హ్్తర్. వోర్ మయ్ల్ 
సమరయ యేరియతొర్ ఆందుర్. 17 అదెన్ 
సాటి యేసు, “పూరొ దహ జన్కె చొకొట్ 
ఆతిట్ కి? మంజె మెయు్తర్ నొవ్ జన్కె 
బేందిర్? 18 బగవంతన్ పార్తన-వింతి కియెలు, 
వేర్ సమరయ జాతితొన్ సుటి కీస, మెయు్తర్ 
చొకొట్ ఆతుర్ బోర్ వాయ్మకియ్?” ఇంజెర్ 
వోన్ పూస కీతొర్. 19 అని “నిమె తేచి్చ 
సొన్. నీవ బరొసయ్ నీకున్ చొకొట్ కీత” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

స్వర్గ్నొర్మాయ్నల్మలి్సవాయ్వల్
(మత్తయ్ 24:23-28,37-41)

20 కహితెర్ పరిసయుల్కె “బగవంతన 
రాజ్ బస్కె వాంత?” ఇంజెర్ యేసున్ పూస 
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* 17:32 లోతున వ్యొలు బహన్ మర్తయొ: ఇతెకె అద్ సుటి కీస వాతంగ్ చీజుకెన్ బార్తె చింత 
కీస్ర్, పెజె సూడ్త కాడికె మర్త 

కీతెర్. తె యేసు, “బగవంతన రాజ్ పర్జతున్ 
దిస్ల్ వాయొ. 21 ‘ఇచుల, ఇగె మంత! 
అచుల, అగ మంత!’ ఇంజెర్ బగవంతన 
రాజున్ బార్తె వ్హ వాయొ. బారితెకె ఇంకె 
బగవంతల్ మీ నడుడుమ్ మంజి, పర్జతంగ్ 
దిల్కె నగ రాజ్ తాకుస్ర్ మంతొర్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 22 అద్ ఆత పెజె తను్వర్ సస్యలిర్ 
సంగ, “బవిసతె్ స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ 
వాయ్వల్ దివొసున్ మ్రట్ సూడన ఇంజెర్ 
బెయ్ ఆస కీంతిట్. బతి అద్ దివొసున్ 
సూడి్వట్. 23 అస్కె పర్జ మీ సంగ, “ఇచుల, 
ఇగె మంతొర్! స్ల్కె అచుల, అగ మంతొర్!” 
ఇంజెర్ వ్హంతెర్. బతి వూర గొసట్ కంజ్మట్ 
అని వూర్ పెజెయ్ విచ్ చ్ర్ సొన్మట్. 
24 హాబడగ మ్డ్్చ తతున్ సమ్దొర్ బహనె్త 
సూడంతెరొ, అహ్్ స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్, 
ఉండె ఉంది జోక మలిసి వానెకె, సమ్దొర్ 
సూడంతెర్. 25 బతి ఇవ్ సమ్దొ జరగ్న్ మునె, 
ఇద్ పిడితుర్ నాకున్ ఉలట్ ఆయ లాగర్ అని 
నన వ్ల్ దుకసింగ్ బోగె మయ లాగర్.

26 నోవహున కాలమె్ జర్గ్ త తీర్ 
స్వర్గ్ నొర్ మయ్న కాలమె్ గిర్ జరగ్ంత. 
27 వోర్ నోవహు రూకతగ నంగ్ల్ వేరి, పర్జ 
తింజెర్, ఉంజెర్, మరి్మంగ్ ఆస్ర్, మరి్మంగ్ 
కీస్ర్ మతె్తర్. అద్ గటకెతె జల్త గండమ్ 
వాస, నోవహున కుటుంబతుర్కెన్ ఆయ్వ 
మెయు్తర్ సమ్దొర్ కున్ నాస్డమ్ కీత.

28 లోతున కాలమె్ జర్గ్ త తీర్ గిర్ 
జరగ్ంత. అస్కె వూర్ తింజెర్, ఉంజెర్, 
యేచ్ చ్ర్, వొమెసిర్, ఉర్సిర్, రొహ్కె  దొహ్్చర్ 
పిస్ర్ మతె్తర్. 29 బతి లోతు సొదొమ 
నగుడున్ సుటి కీస సొత్త నటినె, హాబడల్ 
పొత్వల్ బార్త్ అని తడి్మ గొకకెంగ్ పిర్దొన్ 
మోడి అర్స, లోతున కుటుంబతుర్కెన్ 
ఆయ్వ మెయు్తర్ సమ్దొర్ కున్ నాస్డమ్ కీత. 
30 స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ పావ్ మయ్వల్ 
దివొసున్ నటి గిర్, అహ్్ జరగ్ంత. 
31 అంటిత్ రోత మ్దెతగ మన్వల్, తన్వ 
సామన్ తర్లు ఇంజెర్ గిర్ బూడ్ ర్య్వ. 
అహ్్ పొలమ్గ మన్వల్, బతతునె తర్లు 
మలిసి వాయ్వ. బారితంగ్ చీజుకెన్ బార్తె 
గిర్ చింత కియ్మట్. 32 లోతున వ్యొలు 
బహన్ మర్తయొ * హేతు కీమ్ట్! 33 తన్వ 
దన్-దవలుతున్ అని తన్వ పరను్తన్ కాబాడకె 
ఇన్వన్ బస్కెట్ మన్వల్ జీవ పుట్ట్. బతి 
నా సాటి తన్వ పరను్తన్ సుటి కియ్వన్ 
బస్కెట్ మన్వల్ జీవ పుటంత. 34 మీకున్ 
వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె: అంటిత రాతున్ 
ఇవిర్ కటుడ్ పొరొ మందంతెర్. వూరగ్టల్ 
వొరొన్ సుటి కీస, ఉండె వొరొన్ వోయ్వల్ 
జరగ్ంత. 35 రండ్ వ్యొలుక్ మీర్ మస 
జత్తతె నోర్సిర్ మందంతంగ్. ఉందితున్ 
సుటి కీస, ఉండె ఉందితున్ వోయ్వల్ 
జరగ్ంత. 36-37 ఇవిర్ ఉందియ్ పొలమ్గ 
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* 17:36-37 కహి గ్ంత్కె నగ ఇద్ గొసట్ స్ల్ * 17:36-37 ఇదెన అర్తమ్ ఇహిన్  
మంద వచొ్చ: బగతె కర్బలిర్ మందంతెరొ, అగ బగవంతన తస్వత సకసి వాంత. 

మందంతెర్. వూరగ్టల్ వొరొన్ సుటి కీస, 
ఉండె వొరొన్ వోయ్వల్ జరగ్ంత” * ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్. తె సస్యలిర్, “ఇవ్ సమ్దొ 
బగ జరగ్నుంగ్ గుర్జి?” ఇంజెర్ పూస 
కీతెర్. అస్కె యేసు, “బగతె జన్వర్ త 
చ్త్త మందంతయొ అగ రాయలిక్ మీర్ 
మంతంగ్” * ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్.

పట్పియ్్సకోర్వల్ర్ండె
వెయొలెననమున

18  వీటున్ వాయ్వక్ నె బస్కెట్ 
పార్తన కీస్ర్ మందన ఇంజెర్ 

వ్హ్లు, యేసు సస్యలిర్కెన్ ఇద్ నమున 
వ్హ్్తర్. 2 అద్ బతల్ ఇతెకె: “ఉంది చహర్్త 
తస్వ కియ్వల్ వొరొర్ అదికారి మతొ్తర్. 
బగవంతల్ ఇతెకె వోన్ వ్ర్ స్ల్. అని 
పర్జతున్ మని కియె్వకె సొందుర్. 3 అదె 
చహర్్త ఉంది రాండె వ్యొలు మత్త. అద్ 
రాండె వ్యొలు, వోర్ అదికారినగ గడి-
గడి వాస్ర్, “సాబ్! నాకున్ అని నా 
బయ్మన్ దారన గొసట్తున్ తస్వ కీమ్” 
ఇంజెర్ కోర్సిర్ మందు. 4-5 కహి రోజ్కె 
వేరి, తాన గొసట్తున్ వొప్మకి. బతి ఆక్రిత్, 
‘నాకున్ బగవంతల్ ఇతెకె వ్ర్ స్ల్, పర్జ 
ఇతెకె మన్ స్ల్. తెర్ బతి, ఇద్ రాండె 
వ్యొలు నహగ్ వాస, జుల్మ కీస్ర్ మంత. 
అదెన్ సాటి ఇద్ వ్యొలు నహగ్ గడి-గడి 

వాయ్వక్ నె, తస్వ కీక’ ఇంజెర్ తన్వ మనెదొ 
ఇతొ్తర్” ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్. 6 అహన్ 
వ్హ్త పెజె యేసు, “బే-రీతితె తాక్వల్ 
వోర్ తస్వ కియ్వల్ అదికారి ఇత్తంగ్ 
గొసట్ంగ్ కంజి్తట్. 7 తె బగవంతల్ తన 
నమ్ కీతుర్ నరకె-పియల్ తనకున్ 
పార్తన కీస్ర్ మతె్తకె, వూర్కెన్ తప్వక్ 
నాయమ్ జర్గ్సొరియ్? వోర్ కోర్మ్ 
కీనురియ్? 8 వూర్ సాటి బగవంతల్ 
యెంటనె నాయమ్ జర్గ్సంతొర్ ఇంజెర్ 
మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్. బతి స్వర్గ్ నొర్ 
మయ్ల్ బగవంతనల్ మలిసి వానెకె, 
వోనగ్ బరొస ఇర్్తర్ బోర్ దర్్తరిత్ పొరొ 
దిసనిరియ్?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్.

కమిపాన్కీసిబగవంతన్
పార్తనకియ్వల్

9 అని తమ్ నీతివంతలిర్ ఇంజెర్ తమగ్ 
నమ్మకమ్ ఇర్సిర్, దుస్రుర్ కున్ చుడుడుర్-
పానెదొ సూడ్వలిర్ బార్తె యేసు ఇద్ నమున 
వ్హ్్తర్. 10 అద్ బతల్ ఇతెకె: “పార్తన 
కియన్ సాటి ఇవిర్ మయ్లిర్ మందిర్తగ 
సొతె్తర్. వూర్ ఇవిరగ్టల్ వొరొర్ పరిసయ 
వరగ్తొర్ అని ఉండె వొరొర్ టెకసి వసులి 
కియ్వల్. 11 పరిసయ వరగ్తొర్ సమ్దొర్ గటల్ 
అలగ్ నిలిసి, ‘బగవంత! దుస్రుర్ పస 
కియ్వలిర్, బే-రీతితె తాక్వలిర్, పిర్ 
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కియ్వలిర్ దాత్ అని వేర్ టెకసి వసులి 
కియ్వన్ దాత్ నాకున్ ఇర్వ కాడికె, 
నీకున్ దనెవాద్ వ్హ్్చర్ మంతొన్. 12 నన 
వారమున్ రండ్ జోకంగ్ ఉపస్ పియంతొన్. 
నాకున్ వాయ్వల్ సమ్దొ లాబమ్ల్ 
దహతల్ ఉంది ఈస సస్ర్ మంతొన్’ 
ఇంజెర్ పార్తన కీతొర్. 13 బతి వోర్ టెకసి 
వసులి కియ్వల్ వోనగ్టల్ లంగ్ నిలిసి, 
హాబడెకె సూడెలు దర్యమ్ ఆయ్వ సొంజి, 
తన్వ సాతితున్ పాస్ర్, ‘బగవంత! నన 
పాపిన ఆందున్. నా పొరొ దయ తొహ’ 
ఇంజెర్ పార్తన కీతొర్. 14 బగవంతన నదుడె 
పరిసయ వరగ్తొన్ తెర్, వేర్ టెకసి వసులి 
కియ్వల్ నీతివంతల్ ఆస, రోన్ సొతొ్తర్ 
ఇంజి మీకున్ వ్హంతొన్. బారితెకె బోర్్త 
తన్వ తన బడిన ఇంతొరొ, బగవంతల్ 
వోన్ చుడుడుర్-పాన్ సంతొర్. అని బోర్్త 
చుడుడుర్-పాన్ కీంతొరొ, వోన్ డగుర్-పాన్ 
సంతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసుచుడు్డ ర్మరి-మియడున్
ఆసిర్్వద్సియ్వల్

(మత్తయ్ 19:13-15; మర్కె 10:13-16)

15 ఉంది దియ కహితుర్ లోకుర్, 
‘యేసు కెయ్కె ఇరిసి ఆసరా్వద్ సయన’ 
ఇంజెర్ తము్వర్ మరి-మ్యడున్ పియ్సి 
వాతెర్. అద్ సూడిసి వోనుర్ సస్యలిర్ 
వూర్కెన్ రాంగి సతెర్. 16 బతి యేసు 
వూర్కెన్ తనగ్ కయుస, “చుడుడుర్ మరి-
మ్యడున్ నహగ్ వాయు సమ్ట్. వూర్కెన్ 
ఆపుసయ్మట్. బారితెకె బగవంతన 
రాజ్ంగ్ ఆసరా్వద్కె వీర్ చుడుడుర్ 
మరి-మ్యడ్ దాతు్రంగ్ ఆందుంగ్. 
17 ఇద్ సతెమ్ ఆందు. బూర్్త మరి-
మ్యడున్ దాత్ తమ్వంగ్ దిల్కె నగ 
బగవంతల్ రాజ్ తాకుస్లు, వొపుర్య్, 
వూర్ బస్కెన్ అద్ రాజ్గ నంగ పర్ర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

దనెవంతలిర్బగవంతన
ర్జ్నగనేంగ్వల్వెలెకసటిమ్

(మత్తయ్ 19:16-30; 

మర్కె 10:17-31)

18 యూదుల్కె నొర్ అదికారి 
వొరొర్ యేసున్, “చొకొట్్ర్ గుర్జి! 
నాకున్ బస్కెట్ మన్వల్ జీవ పుటన 
ఇతెకె బతల్ కియన?” ఇంజెర్ 
పూస కీతొర్. 19 తె యేసు, “నాకున్ 
బారి చొకొట్్ర్ గుర్జి? ఇంతి. 
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యేసు చుడుడుర్ మరి-మ్యడున్ కర్మ్ కియ్వల్



 

* 18:23 వోన్ బెయ్ దుకసి లాగ్త: ఇద్ గొసట్ కహితంగ్ గ్ంత్కె నగ మనొ్.  
* 18:25 ఉంది హూటడ్ సుయదొ గదితల్ బహనె్త కడ పరొయొ: గ్రీకు బాసతె  
హూటడ్ అని నోడెత పదమ్ కంజెలు లగ్-బగ్ ఉంది తీర్ మందంత. 

బగవంతల్ వొరొర్ చొకొట్్ర్, దుస్రుర్ 
బోర్ ఆయుర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 20 అని, ‘పీర్ 
కియ్వ, బోనె జక్వ, బతయ్ కల్వ, లబడ్ గవ 
వ్హ్వ, అవల్-బాబొన్ మని కియన’ ఇన్వలిక్ 
బగవంతనంగ్ ఆగెంగ్ టావయ్ కి?” ఇంజెర్ 
యేసు వోన్ పూస కీతొర్. 21 అస్కె వోర్ 
దనెవంతల్, “నావ చుడుడు-గాదల్ ఇవ్ సమ్దొ 
ఆగెన్ పియ్సి తాకెసిర్న్ మంతొన్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 22 అద్ కంచి యేసు, “నిమె ఉండె 
ఉంది గొసట్ పియ్సి తాక. అద్ బతల్ ఇతెకె, 
నిహగ్ మన్వల్ జాయ్జత్ సమ్దొ వొమ్సి, కొత్తంగ్ 
గరిబున్ తూస సమ్. అని నావ చర్ పియ్సి 
తాక. అస్కె నీకున్ స్వర్గ్ నగ దన్ పుటంత” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 23 బతి వోనగ్ వ్ల్లు జాయ్జత్ 
మత్త కాడికె, అద్ గొసట్ కంజ్త బరొబర్ వోన్ 
బెయ్ దుకసి లాగ్త. * 24 వోనెకె సూడిసి యేసు, 
“దన్-దవలుతున్ పొరొ బరొస ఇర్వలిర్ 
బగవంతన రాజ్గ నంగ్వల్ వ్ల్లు కసట్మ్. 
25 ఉంది హూటడ్ సుయదొ గదితల్ బహనె్త 
కడ పరొయొ, * అహ్్ బగవంతల్ తన్వ దిల్తగ 
రాజ్ తాకుస్లు, వొరొర్ దనెవంతల్ వొప్వల్ 
వ్ల్ కసట్మ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 26 తె అద్ 
కంజు్తర్ వూర్, “మంజె! బోర్ బచ్ మస, నంగ 
పరనుర్?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 27 అస్కె 
యేసు, “నరిమనకెన కెయెదొ ఈతల్ కామ్ 
ఆయ పరొ. బతి సరిప్ బగవంతల్ ఈతల్ 
కామ్ కియ పరంతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 28 తె 

పేతుర్, “ఇచుల! నీ సస్యలిర్ ఆయెలు, మహగ్ 
మన్వల్ సమ్దొతున్ సుటి కీస వాతొమ్” 
ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 29-30 అస్కె యేసు, “ఇద్ 
సతెమ్ ఆందు. బగవంతన రాజున్ సాటి, 
తన్వ రోతున్, బాయొకెన్, తాదల్-తమున్, 
అవల్-బాబొన్, మరి-మ్యడున్ సుటి కీస 
తాక్వల్ హర్ వొరొర్, ఇద్ దర్్తరితగ వ్ల్ 
పాల్కె ఆసరా్వద్ న వ్ల్ పండి యేచ్్చర్న్ 
మందంతొర్ అని బవిసతె్ వోన్ బస్కెట్ 
మన్వల్ జీవ గిర్ పుటంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసుతన్వమరన్్త న్బారెతెవెహ్వల్
(మత్తయ్ 20:17-19; మర్కె 10:32-34)

31 యేసు తనె్వర్ బార జన్కె సస్యలిర్కెన్ 
బగలు కయ్సి, “ఇచుల కంజట్! మరట్ 
యెర్సల్మ్ సొంజెర్ మంతట్. అగ 
స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ బార్తె తొల్లు పర్ వక్తలిర్ 
లిహి కీతంగ్ సమ్దొ వచన్కె బర్పెర్ 
జరగ్ంతంగ్. 32 బహన్ ఇతెకె, వోన్ దుస్రొ 
జాతితుర కెయెదొ హవిలు కీంతెర్. వూర్ వోన్ 
చేడి కీస, వోన హిజత్ వోంతెర్. వోన్ పొరొ 
ఉసకెంతెర్. 33 వోన్ చాటల్కె నె పాంతెర్. 
ఆక్రిత్ వోన్ జకంతెర్. బతి మూంద్ రోజ్కె నె 
నండంతొన్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 34 బతి వూర్ 
సస్యలిర్కెన్ వోర్ వ్హ్త జర గిర్ అర్తమ్ 
ఆయ్మకి. అద్ గొసట్తున్ మకిడుతె ఇర్త కాడికె, 
వూర్కెన్ అద్ సమె్జ మయ్మకి.
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గుడ్్డన్యేసుచొకొట్కియ్వల్
(మత్తయ్ 20:29-34; మర్కె 10:46-52)

35 యేసు యెరికొ నగుడున్ కర్మ్ 
యెవ్్కె, అగ సర్దొన్ బగలు వొరొర్ గుడిడు 
బిచ్మ్ తల్కె స్ర్ ఉచి్చ మతొ్తర్. 36 మంది 
వీడిసి సొన్వల్ చపుడ్ కంచి, “బతల్ 
జర్గ్ స్ర్ మంత?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
37 తె వూర్, “నజరేత్ చహరొ్తర్ యేసు 
ఇద్ సరియ్ సొంజెర్ మంతొర్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 38 అస్కె వోర్ గుడిడు, “యేసు, దావిద్ 
రాజన కాన్ దానొ్తని! నా పొరొ దయ తొహ!” 
ఇంజెర్ జోర్్త కిలితొర్. 39 తె వోన్ మునెతల్ 
వీడ్వలిర్ “దబ్ మన్” ఇంజెర్ రాంగి సతెర్. 
బతి వోర్ ఉండె ఇచుర్ జోర్్త, “దావిద్ 
రాజన కాన్ దానొ్తని! నా పొరొ దయ తొహ!” 
ఇంజెర్ కిలితొర్. 40 తె యేసు ఆగిసి, “వోన్ 
నహగ్ పియ్సి వరట్” ఇంజెర్ ఆగె సతొర్. 

41 తె వోర్ గుడిడున్ వూర్ తత్త పెజె, 
“నన నీ సాటి బతల్ కియన ఇంతి?” 
ఇంజెర్ యేసు వోన్ పూస కీతొర్. 
అస్కె వోర్, “గుర్జి! నాకున్ నదుర్ 
పహ్్జ” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 42 తె యేసు, 
“నీ కడ్కె నె సూడ! నీవ బరొసయె 
నీకున్ చొకొట్ కీత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
43 అస్కె యెంటనె వోనంగ్ కడ్కె 
చొకొట్ ఆతంగ్. తె వోర్ బగవంతన్ 
దనెవాద్ వ్హ్్చర్, యేసున్ పెజెయ్ 
సొతొ్తర్. పర్జ సమ్దొర్ అద్ సూడిసి, 
బగవంతన్ పార్తన-వినంతి కీతెర్.

జకయనరోతున్యేసుదర్సన్కియ్వల్

19  యేసు యెరికొ నగుడె నంగిసి, 
వీడెసిర్ మతొ్తర్. 2 ఇచుల కంజట్! 

అద్ నగుడె జకయ ఇన్వల్ వొరొర్ మయ్ల్ 
మతొ్తర్. వోర్ టెకసి వసులి కియ్వలిరొర్ 
పెరొసిర్ అదికారి ఆందుర్ అని వోనగ్ వ్ల్ 
జాయ్జత్ మత్త. 3 అద్ గటకెతె ‘యేసు బోర్ 
ఆందుర్ బెహ్?’ ఇంజెర్ సూడెలు కోసద్ 
కీతొర్. బతి వోర్ వ్ల్ టుగ్రి మత్త కాడికె, 
మందిత్ రొపొ మన్వల్ యేసున్ సూడ 
పర్మకి. 4 తె  అద్ బాజునె వాంతొర్ ఇంజెర్ 
కరి కీస, మునె విచ్ చ్ర్ సొతొ్తర్. అని తోయ 
మర తెర్గ్ స, సూడెసిర్ మతొ్తర్. 5 తె యేసు 
అద్ జాగతగ యెవ్త పెజె, పొరొ సూడ్్తర్. 
అని వోన్ సంగ, “జకయ వ్యె్ బూడ్ 
ర్య! నండ్ నీవ రోన్ నన ముకమ్ కియ 
లాగర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 6 అస్కె యెంటనె 
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* 19:11 బగవంతన రాజ్ వాయ్వల్ వ్ల్ కర్మ్ మంత: యూద జాతితుర్ సమ్దొర్ తమ్వకున్ రోమ 
సరాకెర్ దల్ సుటి కియుస, తమ్వ పొరొ రాజ్ తాకుస్వన్ సాటి సూడెసిర్ మతె్తర్. వోర్ యేసుయె 
బగవంతల్ రొహ్వల్ రాజల్ ఆందుర్ ఇంజి మత్త కాడికె, వోర్ యెర్సల్మ్ వాతొర్ అస్కె, ఇహిన్ 
సంచ్ కీతెర్.  † 19:7 పాపెస్తన 15:1 

జకయల్ మరతల్ ర్య్సి, బెయ్ ఆనందె్ 
యేసున్ తన్వ రోన్ వోతొర్. 7 తె పర్జ సమ్దొర్ 
సూడిసి, “పాపెస్తన † రోన్ బారి సొంజెర్ 
మంతొర్ బెహ్!” ఇంజెర్ యేసున్ బార్తె 
గొల్గ్ తెర్. 8 బతి రోన్ వాత పెజె జకయల్ 
నిలిసి, “ఇచుల గుర్జి! నావ ఆస్తతల్ అరొదొ 
ఈస గరిబున్ సంతొన్. నన బోనె పస కీస, 
బతతునె యేచి్చ మతె్తకె, వోన్ నాల్ంగ్ 
ఈసంగ్ అదిక్ మలిసి సంతొన్” ఇంజెర్ 
యేసున్ వ్హ్్తర్. 9 తె యేసు, “నండ్ నిమె 
అని నీవ రోతుర్ పాప్ల్ బచ్ మతిట్. 
బారితెకె నిమె గిర్ అబ్రాహమున్ మోడి 
బగవంతన్ పొరొ బరొస కీతి. 10 స్వర్గ్ నొర్ 
మయ్ల్ బగవంతన సరదొల్ బూల్ మస 
మన్వలిర్కెన్ బచి కియెలునె వాతొర్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్.

దహసోనెతంగ్బిలననమున
(మత్తయ్ 25:14-30)

11 పర్జ సమ్దొర్ ఇవ్ గొసట్ంగ్ కంచ్ర్ 
మతె్తర్. యేసు యెర్సల్మున్ కర్మ్ 
వాత కాడికె, పర్జ సమ్దొర్ బగవంతన రాజ్ 
వాయ్వల్ వ్ల్ కర్మ్ మంత * ఇంజెర్ 
సంచ్ కీస్ర్ మతె్తర్. 12-13 అదెన్ సాటి 
యేసు వూర్కెన్ ఇద్ నమున వ్హ్్తర్: 
“రాజలిర కాన్ దానొ్తర్ వొరొర్ మయ్ల్ 

మహ రాజన కెయెదొ తన రాజల్ ఆస, తన్వ 
దేస్్ మలిసి వాయెలు, లంగ్ దేస్ సొనెలు తయర్ 
ఆస్ర్ మతొ్తర్. అస్కె తనె్వర్ దహ జన్కె 
సేవకెలిర్కెన్ కయ్సి, మయ్న్ ఉంది 
సనెత బిల సస, ‘నన మలిసి వానల్ వేరి 
బేపరి కీమ్ట్’ ఇంజెర్ వ్హి్చ సొతొ్తర్. 14 బతి 
వోనుర్ పర్జ వోన్ మెచ్్వకె సొందిర్. అదెన్ 
సాటి ‘వేర్ మ పొరొ రాజ్ తాకుస్వల్ 
మకున్ ఇసట్మ్ స్ల్’ ఇంజెర్ మహ రాజనగ 
వోన్ పెజెయ్ కబుర్ సారి కీతెర్. 15 తెర్ బతి 
వోర్ రాజల్ ఆస మలిసి వాతొర్. అహన్ వాత 
పెజె తన సతంగ్ సనెతంగ్ బిలనె బోర్ 
బతల్ కమయ్ కీతెరొ? కరి కియన ఇంజెర్ 
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వూర్ సేవకెలిర్కెన్ కయుసొ్తర్. 16 తె 
మ్దొడ్ర్ వాస, ‘మలకె! నిమె సతి అద్ 
సనెత బిలతె మెహ్త్ కీస, తాన్ బరొబర్ 
దహ సనెతంగ్ బిలంగ్ కమయ్ కీతొన్’ 
ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 17 అస్కె రాజల్, ‘అహా! 
నిమె చొకొట్ కామ్ కీతి. నిమె ఇచుసతగ 
గిర్ నమకమె్ మత్త కాడికె, దహ నగుకున్ 
పొరొ అదికారిని ఆస మన్” ఇంజెర్ సేవకెన్ 
వ్హ్్తర్. 18 దహ జన్కె నల్ ఉండె వొరొర్ 
వాస, ‘మలకె నిమె సత అద్ బిలతె ఉండె 
సయుంగ్ బిలంగ్ కమయ్ కీతొన్’ ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 19 తె వోన్ సంగ, ‘నిమె సయుంగ్ 
నగుకున్ పొరొ అదికారిని ఆస మన్’ ఇంజెర్ 
ఇతొ్తర్. 20 అస్కె ఉండె వొరొర్ సేవకెల్ 
వాస, ‘మలకె! ఇచుల మీవ బిల. తేన్ నన 
గిందతగ గండి కీస ఇరొ్తన్. 21 బారితెకె 
నిమె వ్ల్లు కటినొ్తని ఆంది. ఇర్మకి అదెన్ 
తహ్వని అని వీత్మకి అదెన్ కొయ్వని ఆంది. 
అదెన్ సాటినె నిమె ఇతెకె నాకున్ బెయ్ వ్ర్’ 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 22 అస్కె వోర్ రాజల్, 
‘వాయుట్్ర్ సేవకె! నీ తొడదొల్ వాత 
గొసట్తున్ పియ్సినె నీకున్ తస్వ కీంతొన్. 
నన కటినొ్తన ఆందున్. ఇర్మకి అదెన్ 
తహంతొన్. వీత్మకి అదెన్ కొయంతొన్ 
ఇన్వల్ నీకున్ టావయ్. 23 తె నావ సనెత 
బిలతున్ బదిలు కీస కొతంగ్ యేచి్చ, బేంక్గ 
బారి వాట్మకి? అహన్ వాట్మడ్ ఇతెకె, నావ 
బిలతంగ్ కొత్తన్ బరొబర్ వడిడుతెర్ నాకున్ 
వాందు’ ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 24 అని కర్మ్ 
నిలిసి మన్వలిర్ సేవకెలిర్ సంగ, ‘వేనగ్టల్ 

ఇద్ సనెత బిలతున్ యేచి్చ, సనెతంగ్ 
దహ బిలంగ్ కమయ్ కీతొన కెయెదొ సముట్’ 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 25 తె వూర్ సేవకెలిర్, 
‘బతి మలకె! వోనగ్ దహ సనెతంగ్ బిలంగ్ 
మంతంగ్ కి!” ఇంజెర్ ఇతె్తర్. 26 అదెన్ 
సాటి రాజల్, ‘నన వ్హ్వల్ బతల్ ఇతెకె: 
బోనగ్తె అదిక్ మందంతంగొ వోన్ ఉండె 
అదిక్ సయ్వల్ జరగ్ంత. బతి బోనగ్తె ఇచుస 
మందంతయొ, వోనగ్టల్ మత్త అదెన్ గిర్ 
యేత్వల్ జరగ్ంత’ ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 27 అని 
నన రాజ్ తాకుస్వల్ ఇసట్మ్ స్ల్ వూర్కెన్ 
తచి, నా మునె జకట్’ ఇంజి వ్హ్్తర్” 
ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

యేసుయ్ర్సలెమ్
నేంగ్లెతయరికియ్వల్

(మత్తయ్ 21:1-11; మర్కె 11:1-11; 

యోహన్ 12:12-19)

28 యేసు ఇద్ నమున వ్హి్చ, 
యెర్సల్మ్గ వరిసి సొనెలు పెసతొర్. 
29-30 ఒలివ మరక్ గుటత్ పొరొడంగ్ 
నహ్కె, బెతాపెగె అని బెతనియతున్ కర్మ్ 
యెవ్్తర్. అస్కె యేసు తనె్వర్ సస్యలిరగ్టల్ 
ఇవిర్కెన్ మునె సారి కీస్ర్. “ఇచుల! అద్ 
దిస్వల్ నాటె నంగె్కెన్, అగ ఉంది చుడుడుస 
గాది దొహి్చ మన్వల్ మీకున్ దిసంత. తాన్ 
పొరొ ఇంకె వేరి బోర్ ఉద్మకి. అదెన్ సుటి 
కీస పియ్సి వరట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 31 “అద్ 
గాదితున్ సుటి కీనెకెన్, ‘బారి సుటి కీస్ర్ 
మంతిట్?’ ఇంజెర్ బోర్ పూస కీనుర్్త, ‘ఇద్ 
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గుర్జిన్ జురత్ మంత’ ఇంజి వ్హట్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 32 వోర్ సారి కియ్వలిర్ 
సొంజి సూడె్తకె, యేసు వ్హ్త తీర్ అద్ దొహి్చ 
దిస్త. 33 అద్ చుడుడుస గాదితున్ ర్హ్్చర్ 
మనెకె, తానుర్ మలకెలిర్, “మ్రట్ బారి 
గాదితున్ ర్హ్్చర్ మంతిట్?” ఇంజెర్ పూస 
కీతెర్. 34 తె వూర్, “ఇద్ గుర్జిన్ జురత్ 
మంత” ఇంజెర్ జవబ్ సతెర్. 35 అస్కె అద్ 
చుడుడుర్ గాదితున్ యేసునగ పియ్సి వాతెర్. 
అని తాన్ పొరొ తమ్వంగ్ సాల్వంగ్ తారిసి, 
యేసున్ ఉపుస్్తర్. 36 యేసు అహన్ సరియ్ 
సొంజెర్ మనెకె, పర్జ తమ్వంగ్ సాల్వంగ్ 
సరియె తార్్తర్. 37 అహన్ యేసు ఒలివ 
మరక్ గుటత్ పొరొడల్ బూడ్ ర్యొ్తర్. 
వోన్ పెజెయ్ వాయ్వలిర్ సమ్దొర్ గిర్ తమ్ 
సూడ్తంగ్ మయ్మతంగ్ కాముకెన్ బార్తె 
ఆనందె్ జోర్్త బగవంతన్,
 38 “యెహోవన అదికార్దొ వాయ్వల్ 

రాజన్ బగవంతల్ 
ఆసరా్వద్ సయ్ర్. †

పొరొ స్వర్గ్ నగ సాంతి వాయ్!
బగవంతన్ మయ్మ వాయ్”

ఇంజెర్ పార్తన-వింతి కీతెర్.
39 అస్కె అద్ మందితగ మన్వలిర్ 

కహితెర్ పరిసయుల్కె, “గుర్జి! నీవ్ర్ 
సస్యలిర్కెన్ దబ్ మంట్ ఇంజి రాంగి సమ్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 40 తె యేసు, “నన వ్హ్వల్ 
బతల్ ఇతెకె: మోక వీర్ దబ్ మందనిర్ తె, 

తమ్వ తమ బండంగ్ గిర్ కిలివల్ సుర్ 
కీంతంగ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

41-42 యేసు యెర్సల్మ్ నగుడున్ 
కర్మ్ యెవ్త పెజె ఆడెసిర్, “యెర్సల్ము్ర్ 
లోకురి్ట్! సాంతిత సర్దొన్ కరి కియ్మడ్ 
ఇతెకె, మీకున్ చొకొట్ మందు. బతి ఇంకె 
అదెన్ మ్రట్ కరి కియ పరి్వట్. 43 మీవ్ర్ 
బయ్మన్-దార్కె మీ నగుడున్ సర్్మట్ గేర్ 
పాస, మీకున్ ఆగుటి కియ్వలిక్ దివొస్కె 
వాంతంగ్. 44 ఇవ్ గోడన్ నడుడుమ్ మన్వలిర్ 
మీకున్ అని మీవ్ర్ మరి-మ్యడున్ చ్చ్రి 
కీంతెర్. బండత్ పొరొ బండ మన్వక్ నె మీ 
నగుడున్ ఉలిట్ కీనల్ వూర్ సుటి కియుర్. 
బారితెకె బగవంతల్ మీకున్ బచి కియెలు 
వాత దివొసున్ మ్రట్ కరి కియ్మకి” ఇంజెర్ 
ఇతొ్తర్.

య్ర్సలెమ్నమందిర్తగ
యేసుసొన్వల్

(మత్తయ్ 21:12-17; మర్కె 11:15-19; 

యోహన్ 2:13-22)

45-46 అని యెర్సల్మ్ మందిర్తగ 
సొంజి, అగ బేపరి కియ్వలిర్ సంగ, “ ‘ఇద్ 
మందిర్ నావ రోన్ ఆందు అని పార్తన 
కియ్వల్ జాగ ఆంద్’ ఇంజెర్ దర్మ గ్ంత్గ 
లిహి కీస మంత. బతి తాన్ కలిర్ మక్వల్ 
బుయరిత్ దాత్ కీతిట్” † ఇంజెర్ వూర్కెన్ 
బహ్రి తెండిసి, పూడ్వల్ సుర్ కీతొర్.
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47 అద్ ఆత పెజె వోర్ హర్ దివొస్ 
మందిర్తగ సొంజి, పర్జతున్ బోద వ్హ్్చర్ 
మందుర్. బతి డగుక్ కట్డలిర్, సాస్త్రిర్ 
అని యూదుల్కె నుర్ పెదొదొల్కె వోన్ బహన్ 
జకన ఇన్వల్ పిలన్ వాట్వల్ మ్దొల్ 
కీతెర్. 48 బతి పర్జ సమ్దొర్ యేసు వ్హ్వలిక్ 
గొసట్ంగ్ దిహనె్త కంజ్వల్ కీనెకె, యేసున్ 
మకిడుతె బహన్ జకనయొ వూర్కెన్ సంచ్ 
వాయ్మకి.

యూదుల్కిన్ర్పెదొదుల్కి
సవల్కిపూసికియ్వల్

(మత్తయ్ 21:23-27; మర్కె 11:27-33)

20  ఉంది దియ మందిర్త 
ఆవ్రతగ యేసు పర్జతున్ 

బోద వ్హ్్చర్, చొకొట్ కబుర్ పచర్ కీస్ర్ 
మతొ్తర్. అస్కె వోనగ్ డగుక్ కట్డలిర్, 
సాస్త్రిర్ అని యూదుల్కె నుర్ పెదొదొల్కె 
వాతెర్. 2 అని వూర్, “నిమె బద్ అదికార్దొ 
ఇవ్ కామ్కె కీస్ర్ మంతి? ఇద్ అదికార్ 
నీకున్ బోర్ సతొర్? మకున్ వ్హ” ఇంజెర్ 

యేసున్ పూస కీతెర్. 3 తె వోర్, “నన మీకున్ 
ఉంది సవల్ పూస కియ సమ్ట్. 4 యోహన్ 
సత బాపి్తస్మ బగవంతనల్ వాత కి? 
మయ్నల్ వాత? వ్హట్” ఇంజెర్ పూస 
కీతొర్. 5 తె వూర్ ఇహిన్, “ ‘బగవంతనల్’ 
ఇనకెట్ తె, ‘బారి యోహన్తగ బరొస ఇర్మకి?’ 
ఇంజెర్ వోర్ పూస కీనుర్. 6 బతి మోక, 
‘మయ్నల్’ ఇనకెట్ తె, మకున్ సమ్దొర్ 
బండనె పానిర్. బారితెకె యోహన్ పర్ వక్తల్ 
ఇంజెర్ సమ్దొర్ వొపె్తర్” ఇంజెర్ తమ్వ తమ 
కుస-కుస చర్చ కీతెర్. 7 అదెన్ సాటి వూర్, 
“బగటల్ వాతయొ మకున్ టావ స్ల్” 
ఇంజెర్ యేసున్ జవబ్ సతెర్. 8 తె యేసు, 
“నన గిర్ బద్ అదికార్దొ ఇవ్ కీస్ర్ మంతొనొ, 
మీకున్ వ్హ్న్” ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్.

వాయటు్నర్బటెయ్-దార్కిననమున
(మత్తయ్ 21:33-46; మర్కె 12:1-12)

9 అద్ ఆత పెజె యేసు, పర్జతున్ ఇద్ 
నమున వ్హ్వల్ సుర్ కీతొర్. వొరొర్ 
మయ్ల్ ఆంగుర్కె న వాడి తయర్ 
కియుస, దుస్రుర్ కున్ బటెయె్త సతొర్. అని 
రోన్ సుటి కీస, దుస్రొ దేస్గ వ్ల్ సాల్కెన్ 
సాటి, యాత్ర కీస్ర్ సొతొ్తర్. 10 ఆంగుర్కె న 
పంట కొయ్వల్ కాలమ్ వాత పెజె, వోర్ 
మయ్ల్ తన్వ ఈస తర ఇంజెర్ వొరొర్ 
సేవకెన్ బటెయె్త పియు్తర్ గ సారి కీతొర్. బతి 
వూర్ వోర్ సేవకెన్ పాస, రికమ్ కెయ్కె నె 
మలిసి సారి కీతెర్. 11 తె వోర్ ఉండె వొరొర్ 
సేవకెన్ సారి కీతొర్. బతి వూర్ వోన్ గిర్ 
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పాతెర్. వోన హిజత్ తెండిసి, రికమ్ కెయ్కె నె 
మలిసి సారి కీతెర్. 12 అస్కె వోర్ మయ్ల్ 
ఉండె వొరొర్ సేవకెన్ సారి కీతొర్. బతి 
వూర్ వోన్ నెతుర్ వానల్ పాస, బహ్రి డగిలు 
కీతెర్. 13 తె అద్ వాడితొర్ మలకెల్ తన్వ 
తన, “బతల్ కీక? నన మ్యొ్తర్ లాడ్్ర్ 
మరినె సారి కీక. అస్కె వూర్ మోక వోన్ 
మని కీనిర్” ఇంజి మతొ్తర్. 14 బతి బటెయె్త 
పియు్తర్ వోర్ తమగ్ వాయ్వల్ సూడిసి 
తమ్వ తమ, “ఇచుల, వేర్ మలకెనొర్ 
మరి ఆందుర్. వేన్ జకె్తకె, ఇద్ జాయ్జత్ 
మవయ్ ఆంత” ఇంజెర్ నిర్య్ కీతెర్. 
15 తె వూర్ వోన్ ఆంగుర్కె న వాడితల్ బహ్రి 
డగిలు కీస, వోన పరన్ యేతె్తర్. అస్కె బటెయె్త 
పియు్తర్ కున్ అద్ వాడితొర్ మలకెల్ బతల్ 
కీంతొర్ ఇంతిట్? 16 వోర్ మలకెల్ వాస, 
వూర్కెన్ జకంతొర్ అని అద్ ఆంగుర్కె న 
వాడితున్ దుస్రుర్ కున్ బటెయె్త సంతొర్” 
ఇంజెర్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్. అద్ కంచి పర్జ, 
“అహన్ బస్కెన్ జర్గ్ వ” ఇంజెర్ ఇతె్తర్. 
17 తె వూర్కెన్ నీటమ్ సూడెసిర్, “ ‘రోన్ 
దొహ్వలిర్ బతతునె కామ్సయొ ఇంజెర్ 
పాస్కె త బండ, సమ్దొనల్ ముకె బండ ఆస 
నిల్త’ † ఇన్వల్ దర్మ-గ్ంత్ ఇద్ వచన్త అర్తమ్ 
బతల్ ఇంతిట్? 18 అద్ బండత్ పొరొ 
అర్వలిర్ సమ్దొర్ టుకెడుంగ్ ఆంతెర్. ఉంది 
మోక అద్ బండ బోన్ పొరొన్ అర్్తకె, 
వోన్ దుబత్ దాత్ నుయ-నుయ కీంత” 

ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 19 అద్ కంచి వూర్ డగుక్ 
కట్డలిర్, సాస్త్రిర్ తమ్వ బార్తెన్ ఇద్ 
నమున వ్హ్్తర్ ఇంజెర్ కరి కీతెర్. అని అదెదొ 
గటకెతె వోన్ పియెలు సూడె్తర్ బతి పర్జతున్ 
వ్రితెర్.

మహర్జన్టెక్సదొహ్వల్గొసిటి
(మత్తయ్ 22:15-22; మర్కె 12:13-17)

20 అద్ తీర్దొ వోన్ పొరొ వూర్ నదుర్ 
వాడిసి ఇర్్తర్. వోనంగ్ గొసట్నగ తప్ సాపిడు 
కీస, వోన్ రోమతొర్ మహ రాజన్ హవిలు 
కియన ఇన్వల్ వూర పిలన్ మత్త. వోర్ 
మహ రాజన్ సకసి వాట్వల్ అదికార్ మత్త. 
తె వూర్ కట్డలిర్ అని సాస్త్రిర్ బెయ్ 
చొకొటు్ర్ దాత్ తొహ్వలిర్కెన్ మకిడుతె 
యేసునగ సారి కీతెర్. 21 తె వూర్ వోనగ్ 
వాస, “గుర్జి! నిమె వడ్కె వల్ అని బోద 
కియ్వల్ సతెమ్ ఆందు. బోనయ్ బేద్-బావ్ 
సూడ్వని ఆయ్్వ. బగవంతన సతె మరగ్ 
బాత అహన్ వ్హ్వని ఆంది ఇంజెర్ మకున్ 
టావయె. 22 ఇంకె మమ్ట్ సమ్దొర్ సజర్ 
మహ రాజన రోమ్ సరాకెర్ తున్ టెకసి 
దొహ్వల్ నాయ్ ఆంద్ కి ఆయొ?” ఇంజెర్ 
పూస కీతెర్. 23-24 తె తన వడ్కె వడగ తప్ 
కోండి కియెలు సూడెసిర్ మంతెర్ ఇన్వల్ 
యేసు కరి కీస, “నాకున్ ఉంది కూరత 
బిల తొహట్” ఇంజి పూస కీతొర్. వూర్ 
అద్ బిల సత పెజె, “తేనగ్ బోన పొరొల్ అని 
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బొమ్మ మంత?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. తె 
వూర్, “మహ రాజన” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 25 తె 
యేసు, “మహ రాజనంగ్ మహ రాజన్ 
సమ్ట్ అని బగవంతనంగ్ బగవంతన్ సమ్ట్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 26 ఇహిన్ వ్హ్త కాడికె, 
వూర్ అదికారిర్ పర్జతున్ మునె వోన్ తప్గ 
కోండి కియ పర్మకి. అదెదొ ఆయ్వ వోర్ వ్హ్త 
జవబ్ కంచి గుల్ ఆస, ఉండె బతయ్ పూస 
కియ పర్మకి.

సాసి-నేండ్వల్గొసిటి
(మత్తయ్ 22:23-33; మర్కె 12:18-27)

27 అద్ ఆత పెజె బోర్ సాస-నండుర్ 
ఇన్వలిర్ సదుదొకయుల్కె యేసునగ వాతెర్. 
28 అని, “గుర్జి! దర్మ-గ్ంత్కె నగ మోస్, 
‘తాదల్ మరి-మ్యడ్ ఆయ్వకె సాతెకె, 
వోనొర్ తముర్ తంగెన్ తుంగిసి, తనొ్వర్ 
తాదన్ సాటి మరి-మ్యడ్ ఆయ లాగర్. 
వూర్ మరి-మ్యడ్ తాదన సంతానదొ ల్కతె 
వాంతెర్’ ఇంజెర్ లిహి కీతొర్. 29 ఉంది 
నాటె యేడి్వర్ తాదల్-తముర్ మతె్తర్ 
ఇను్. వూరగ్టల్ డగుర్ వాల్ మరి్మంగ్ 
ఆతొర్. బతి మరి-మ్యడ్ ఆయ్వక్ నెన్ 
వోర్ మరొ్తర్ ఇను్. 30 అహ్్ వోన్ 
పెజెట్ర్ గిర్ తాన్ తుంగిసి, మరి-మ్యడ్ 
ఆయ్వక్ నెన్ మరొ్తర్ ఇను్. 31 అహన్ 
వొరొర్-వొరొర్ యేడి్వర్ తె జన్కె తాన్ 
తుంగిసి, మరి-మ్యడ్ ఆయ్వక్ నెనె 

మర్్తర్. 32 ఆక్రిత్ అద్ వ్యొలు గిర్ మర్త 
ఇను్. 33 మర్్తర్ వూర్ సమ్దొర్ నండ్త 
పెజె, అద్ వ్యొలు వూర్ యేడి్వర్ గటల్ 
బోన బాయొకె ఆంత?” ఇంజెర్ యేసున్ 
పూస కీతెర్.

34 యేసు వూర్కెన్ జవబ్ సస్ర్, 
“ఇద్ దునియతగ పేడిన్ సయ్వల్ అని 
కాండినంగ్ మరి్మంగ్ కియ్వల్ జరగ్ంత. 
35 బతి స్వర్గ్ నగ సొన్వలిర అని సాస-
నండ్వలిర ల్కతె వాయ్వలిర్ బోర్ గిర్ 
మరి్మంగ్ ఆయుర్ అని మరి్మంగ్ కియుర్. 
36 సాస-నండు్తర్ వూర్, బగవంతనుర్ 
మరి-మ్యడ్ ఆంతెర్. వీర్ ఉండె ఉంది 
జోక సాయుర్. బారితెకె స్వర్గ్ నగ మన్వలిర్ 
దూతలిర్ దాత్ మందంతెర్. 37 సాతుర్ 
వూర్ నండ్వడున్ బార్తె మోస్న కెయెదొ 
దర్మ గ్ంత్గ, ‘నన అబ్రాహము, ఇసకు 
అని యాకొబు చర్ పియ్వల్ యెహోవ 
బగవంతన ఆందున్’ † ఇంజెర్ పొత్వల్ 
పొదెలత గట్తగ బగవంతల్ లిహి 
కియుసొ్తర్. 38 వూర్ సమ్దొర్ బగవంతన 
నదుడె పిస మత్త ల్కతెన్ వాంతెర్. తె 
వోర్ సానలిరొర్ బగవంతల్ ఆయొర్ బతి 
జీవతె మన్వలిరొర్ ఆందుర్” ఇంజెర్ యేసు 
వ్హ్్తర్. 39 అహన్ వ్హ్త పెజె కహితుర్ 
సాస్త్రిర్, “గుర్జి, చొకొట్ వ్హి్త” ఇంజెర్ 
యేసున్ ఇతె్తర్. 40 అద్ గటకెతల్ బోర్ 
వోన్ సవల్కె పూస కియెలు దర్యమ్ కియ్మకి.
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కిరిసు్త దావిదొ్నర్మరికిబతల్?
(మత్తయ్ 22:41-46; మర్కె 12:35-37)

41 అద్ ఆత పెజె యేసు వూర్ సంగ, 
“కిరిసు్తన్ దావిదొ్ర్ మరి ఇంజెర్ బారి 
ఇంతెర్? 42-43 ఇద్ గొసట్తున్ దావిద్ రాజల్,

‘నావొర్ మలకెన్ సంగ 
యెహోవ బగవంతల్,

నీ సంగ లడెయ్కె కియ్వలిర్కెన్ 
మెయ్సి దాబి కీనల్ వేరి, *

నీకున్ డగుర్-పాన్ సయ్వల్ నావ 
తిన బగలు వాస ఉద అని ఇద్ 
రాజ్ తాకుస’ †

ఇంజెర్ కీర్తన గ్ంత్గ లిహి కీతొర్. 44 అని 
దావిద్ రాజల్ వోన్, ‘నావొర్ మలకెల్’ 
ఇంజెర్ కయొ్తర్. అస్కె, వోర్ కిరిసు్త దావిద్ 
కాన్ దానొ్తర్ బహన్ ఆంతొర్?” ఇంజెర్ 
వూర్కెన్ పూస కీతొర్.

పరజెతున్పసికియ్వలిర్
యూదుల్కిన్ర్పెదొదుల్కి

(మత్తయ్ 23:1-36; మర్కె 12:38-40; 

లూక 11:37-54)

45 పర్జ సమ్దొర్ కంచ్ర్ మనెకెనె తను్వర్ 
సస్యలిర్కెన్ యేసు ఇహిన్ వ్హ్్తర్: 
46 “సాస్త్రిర్ బార్తె దిహంతె మంట్! వూర్ 
పొరొడల్ తె బూడ్ వేరి లహ్కె కోట్కె 

కెరిసి, బాజర్కె నె తిరివల్ అని పర్జ తమకున్ 
మని కీస, దండ్స్ దొస్వల్ కోరంతెర్. 
యూదుల్కె మీర్ మయ్వలిక్ రొహ్కె నగ 
అని జేవ్న్కె నగ తమ్వ డగుర్-పాన్ తొహన్ 
సాటి, వూర్ సాస్త్రిర్ ముకెకె మయ్లిర్ 
ఉద్వలిక్ కురి్చనగ ఉదెలు సూడంతెర్. 47 రాండె 
వ్యొలుకున్ పస కీస, అవ్క్ దన్-దవలుతున్ 
లూటి కీంతెర్. ఇదెన్ మకుసన్ సాటి పొరొ-
పొరొ బకి్త తొహ్్చర్, మందితున్ మునె 
వ్ల్లుజెల్ పార్తనంగ్ కీస్ర్ మందంతెర్. ఇవ్ 
ఈతన్ హిందల్ వూర్కెన్, బగవంతల్ 
ఉండె డగుర్ సకసి వాటిసి, నాయదొ తస్వ 
కీంతొర్. బతి మ్రట్ వూర్ దాత్ మన్మట్” 
ఇంజెర్ యేసు వ్హ్్తర్.

హండ్తగర్ండెవెయొలె
వాడ్తంగ్కొత్త ంగ్
(మర్కె 12:41-44)

21  అహన్ వ్హ్త పెజె యేసు, 
హుండితగ దనెవంతలిర్ 

తమ్వంగ్ కొత్తంగ్ వాట్వల్ నెహ్ సూడెసిర్ 
మతొ్తర్. 2 ఉంది గరిబ్ రాండె వ్యొలు 
గిర్ రండ్ తమ్మతంగ్ కొత్తంగ్ వాట్వల్ 
సూడ్్తర్. 3-4 అస్కె యేసు, “ఇంకె వేరి 
వూర్ దనెవంతలిర్ తమ్వ వ్ల్లు దన్-
దవలుత్ నల్ ఇచుస బాగమ్ (ఇచుక్-ఇచుక్ 
సనె-చాంది) తచి వాడె్తర్. బతి ఇద్ గరిబ్ 
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రాండె వ్యొలు నగ సరిప్ రండె కొత్తంగ్ 
మత్తంగ్. అవ్న్ పొరొన్ తాన పిసగతి ఆదార్ 
ఆస మత్త. తెర్ బతి అవ్ రండ్ కొత్తంగ్ గిర్ 
హుండితగ వాడ్త. అదెన్ సాటి బగవంతన 
నదుడె, ఇద్ వ్యొలు వాడ్తన విల్వ, మెయు్తర్ 
సమ్దొర్ వాట్తనల్ తెర్ అదిక్ ఆంత. ఇద్ 
సతెమ్ ఆందు” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

బవిసతె్నజర్గ్వలిక్నిసనిన్
బారెతెయేసువెహ్వల్

(మత్తయ్ 24:1-14; మర్కె 13:1-13)

5 అద్ ఆత పెజె, వోనుర్ సస్యలిరగ్టల్ 
కహితుర్, సబతంగ్ బండనె అని పర్జ అరపెన 
కీతంగ్ చీజ్కె నె దొహ్త మందిర్్తన్ బార్తె, 
వడ్కె స్ర్ మతె్తర్. 6 అస్కె యేసు, “మ్రట్ 
సూడ్వలిక్ ఇవ్ సమ్దొ వసు్తంగ్ అని బండంగ్ 

ఉందిత్ పొరొ ఉంది నిలిసి మన్వక్ నె, 
నాస్డమ్ ఆయ్వల్ దివొస్ వాంత” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 7 తె వూర్ సస్యలిర్, “ఇవ్ సమ్దొ 
బస్కె జరగ్ంతంగ్ మకున్ వ్హ? అని ఇవ్ 
సమ్దొ జరగ్న్ మునె మకున్ బాతల్ నిసని 
దిసంత?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 8 తె యేసు, 
“మీకున్ బోర్ పస కియ్వక్ నె సూడట్. 
బారితెకె నా పొరొడె వ్ల్లుటిర్ మ్హగ్ వాస, 
‘ననయ్ కిరిసు్తన ఆందున్’ అని ‘ఆక్రిత గటకె 
వాత’ ఇంజెర్ పస కియెలు సూడంతెర్. బతి 
మ్రట్ వూర్ పెజెయ్ సొన్మట్. 9 లడెయ్కె 
అని జగడుంగ్ ఆయ్వడున్ బార్తె, మీకున్ 
కంజ వాయర్్త, దడికె తిన్మట్. మ్దొల్ 
ఇవ్ తప్వక్ జరగ్ లాగర్. బతి అస్కెనె ఆక్రిత 
గటకె వాయొ” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 10 ఉంది 
దేసు్ర్ ఉండె ఉంది దేసు్ర్ సంగ లడెయ్ 
కీంతెర్. ఉంది రాజు్ర్ ఉండె ఉంది రాజు్ర్ 
సంగ లడెయ్కె కీంతెర్. 11 వ్ల్లు జాగనగ 
డగుక్ బూకంప్కె వానుంగ్. వ్ల్లు జాగనగ 
కర్ంగ్ అని బేమరింగ్ గిర్ వానుంగ్. 
హాబడగ బెయ్ వ్రినల్ మన్వలిక్ నిసనింగ్ 
అని చమత్ కార్కె  దిసనుంగ్. 12 బతి ఇవ్ 
సమ్దొ జరగ్న్ మునెనె, కహితెర్ యూదుల్కె 
మీకున్ జుల్మతె పియ్సి, దుకసి సంతెర్. నా 
పొరొ బరొస ఇర్తతున్ హిందల్ మీకున్ 
సునగోక్గ, జేల్కె నగ హవిలు కీంతెర్ అని 
రాజలిర్, అదికారిర్ మునె గిర్ నిపుసంతెర్. 
13 అద్ తరికతె నా బార్త చొకొట్ కబుర్ 
వూర్కెన్ వ్హ్లు మీకున్ మోక పుటంత. 
14 బతి ‘వూర్ మునె బతల్ బహన్ వ్హన?’ 
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* 21:18 బతి నీవ తలదంగ్ కెల్కె నల్ ఉంది గిర్ నాస్డమ్ ఆయొ ఇంజెర్ గ్రీకు బాసతగ మంత. 

ఇంజెర్ మనదొగ మునెనె సంచ్ కియ్మట్. 
15 బారితెకె వడ్కె ల్ గొసట్న గియన్ మీకున్ 
ననయ్ సంతొన్. అవ్ కంచి మీవ్ర్ 
బయ్మన్-దార్కె మీకున్ ఉలట్ వడుకెర్ అని 
ఉలట్ నిల పర్ర్. 16 మీవ్ర్ అవల్-బాబొ, 
తాదల్-తముర్, చుటల్-బంద్, దోస్తలిర్ 
గిర్ మీకున్ బయ్మన్ దార్కె న కెయెదొ హవిలు 
కీంతెర్. మ్హగ్టల్ కహితుర జీవ గిర్ వూర్ 
యేతంతెర్. 17 మ్రట్ నహగ్ బరొస ఇర్త 
కాడికె, వ్ల్టిర్ మీకున్ మెచు్చర్. 18 బతి 
నహగ్ మ్రట్ ఇర్త బరొసతల్ మీకున్ బతయ్ 
గిర్ అలది కియ పరొ. * 19 మ్రట్ నా పొరొ 
బరొస ఇరిసి, గట్ నిలిసి మతె్తకె బస్కెట్ 
మనెలు, మీ జీవతున్ బచి కీంతిట్” ఇంజెర్ 
యేసు వ్హ్్తర్.

య్ర్సలెమ్నాసడమ్
ఆంతఇంజెర్వెహ్వల్

(మత్తయ్ 24:15-21; మర్కె 13:14-19)

20 అద్ ఆత పెజె యేసు, “బస్కెతె 
యెర్సల్మ్ నగుడున్ సర్్మట్ సపాయ్ర్ 
గేర్ పాస మన్వల్ సూడంతియొ, అస్కె 
తాన నాస్డమ్ కర్మ్ వాత ఇంజెర్ 
కరి కీమ్ట్. 21 అద్ వకతె్ యూదయతగ 
మన్వలిర్ గుటనెకె పరర్ ఆస సొంట్. ఇద్ 
నగుడగ మన్వలిర్ బహ్రి సొందన. బహ్రి 
మన్వలిర్ సమ్దొర్ ఇద్ నగుడున్ రొపొ నంగ్వ. 
22 బారితెకె బగవంతల్ సకసి కియ్వలిక్ 

అవ్ దివొస్కె ఆందుంగ్. దర్మ గ్ంత్గ 
లిహి కీతంగ్ వచన్కె పూర్ మనల్ ఇవ్ 
జరగ్ంతంగ్. 23 అయొ! అవ్ దివొస్కె నగ పీటె 
మన్వలికున్ అని పాల్ సయ్వలిక్ వ్యొలుకున్ 
వ్ల్లు కసట్మ్ ఆంత. బారితెకె దేస్గ బెయ్ 
తకిలుబ్ వాంత. బగవంతల్ ఇద్ దేసు్ర్ పొరొ 
తన్వ సంగున్ తొహంతొర్. 24 బయ్మన్ 
దార్కె లడెయ్తగ వూరగ్టల్ కహితుర్కెన్ 
తల్వర్కె నె జకంతెర్. అని వ్ల్టిర్కెన్ 
దాస-పాన్ కియుస్లు, దుస్రొ దేస్కె నె పియ్సి 
వోంతెర్. బగవంతల్ దుస్రొ జాతితుర్కెన్ 
సత వకత్ వేరి, యెర్సల్మున్ అని 
ఇజ్రయేల్ దేసున్ తమ్వ అదికార్్తన్ బూడ్ 
ఇరంతెర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

స్వర్గ్నొర్మాయ్నల్మలి్సవాయ్వల్
(మత్తయ్ 24:29-31; మర్కె 13:24-27)

25 అని “పోడ్దొ, నెల్ంజ్ అని సుకుక్గ 
బస్కెన్ జర్గ్ మకి ఆతంగ్ గట్ంగ్ 
జరగ్ంతంగ్. దర్్తరిత్ పొరొ సముదొర్ త 
ఆవజున్ అని తానంగ్ హ్ల్వంగ్ బడె 
మయ్వడున్ హిందల్ సమ్దొ దేస్కె నుర్ 
వ్రిస, దుకసితె తక-పిక ఆంతెర్. 26 అస్కె 
హాబడగ మన్వలిక్ సమ్దొ హాల్ మయ్వడున్ 
హిందల్, మునె జర్గ్ వలిక్ గట్న వ్ర్తె 
లోకుర్ కలి స్ల్వక్ ఆంతెర్. 27 అద్ వకతె్ 
స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ సకి్తతె అని మయ్మత 
వేడి్చతె టెపపెన్ పొరొ ఉచి్చ వాయ్వల్ సమ్దొర్ 
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* 22:1 పుల్్యసయ్మకి అద్ పిండితంగ్: యూదుల్కె సాల్ పూరొ పిండితున్ పుల్్యసస, సారింగ్ 
తుంగ్ దిర్. బతి పసకె సడదొంగ్ దివొస్కె నగ మత్రమ్ తాతొ పిండితె సారింగ్ తుంగ్ దిర్. 

సూడంతెర్. 28 బస్కెతె ఇవ్ గట్ంగ్ సుర్ 
ఆంతంగొ, అస్కె దర్యమ్ నె నిలిసి మంట్. 
బారితెకె బగవంతల్ మీకున్ బచి కియ్వల్ 
వకత్ వాస్ర్ మందంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

అంజురిమరతల్
కరివల్గియన్

(మత్తయ్ 24:32-35; మర్కె 13:28-31)

29 అద్ వ్హ్త పెజె యేసు ఇద్ నమున 
వ్హ్్తర్: “అంజురి మరతున్ అని దుస్రొక్ 
మరకున్ దిహంతె సూడట్. 30 అద్ 
మరతంగ్ కాందంగ్ కొడ్సి వల్ సూడిసి, ‘ఇంగె 
యెది గాల్మ్ వాయ్వల్ మంత’ ఇంజెర్ 
మ్రట్ కరి కీంతిట్. 31 అదెదొ తీర్దొ ఇవ్ సమ్దొ 
గట్ంగ్ జర్గ్ వల్ సూడిసి, బగవంతన రాజ్ 
కర్మ్ వాస్ర్ మంత ఇంజెర్ కరి కీమ్ట్. 
32-33 ఇవ్ సమ్దొ జర్గ్ నల్ వేరి, ఇద్ ఇంకె 
మన్వల్ నరిమనకెన జనొబ మూర్ మస 
సొనొ. ఇద్ హాబర్ అని దర్్తరి సమ్దొ మూర్ 
మస దానుంగ్ బతి నావంగ్ వచన్కె బస్కెట్ 
గిర్ నిలిసి మందనుంగ్. ఇద్ సతెమ్ ఆందు.

34-35 దిహంతె మంట్! మీవ టేమున్ 
సరిప్ కరబ్ కామ్కె కియన్ సాటి, కల్-
పిచొ్చర్కె ఆయన్ సాటి అని బహన్ 
పిసొకెమ్ ఇంజెర్ చింత కీస్ర్ మందన్ 
సాటినె వాడకమ్ కీకిటె్త, మీవ దిల్ బహ్కె 
మంత. అని బొమ్తగ పిస్వలిర్ మీ 

సమ్దొర్ పొరొ డాపకెతున్ దాత్ అచనక్ 
నన వాయ్వల్ దివొస్ మందంత. 36 మునె 
జర్గ్ వలిక్ ఇవ్ సమ్దొ గండమ్కె నల్ మ్రట్ 
తపుసస, స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ మునె నితెలు 
కామ్ సనల్, దిహంతె మంజి, పార్తన కీస్ర్ 
మంట్” ఇంజెర్ యేసు వూర్కెన్ వ్హ్్తర్. 
37 అహన్ యేసు హర్ రోజ్ మందిర్తగ బోద 
వ్హ్్ దుర్. అని రాతె్ ఒలివ మరక్ గుటట్తగ 
సొంజి, ఆరమ్ కీస్ర్ మందుర్. 38 పర్జ 
సమ్దొర్ వోర్ వ్హ్వల్ బోద కంజన ఇంజెర్ 
బెయ్ సక్రెన్ మందిర్తగ వాందిర్.

యేసున్జకెలెకుట్రకియ్వల్
(మత్తయ్ 26:1-5,14-16; 

మర్కె 14:1-2,10-11; 

యోహన్ 11:45-53)

22  పుల్్యసయ్మకి అద్ 
పిండితంగ్ * సారింగ్ 

సుర్వల్ పండుగ్ కర్మ్ వాస్ర్ మత్త. అద్ 
సడుదొన్ ‘పసకె’ ఇంతెర్. 2 అద్ గటకెతె పెర్సిర్ 
కట్డలిర్, సాస్త్రిర్ పర్జతున్ వ్రిస యేసున్ 
బహన్ జకుసన ఇంజెర్ మోక సూడెసిర్ 
మతె్తర్. 3 బార జన్కె సస్యలిరగ్టల్ వొరొర్ 
ఇసకెరియోతు యూదన మనదొగ సయ్తన్ 
వాస, ఉత్త. 4 అదెన్ సాటి వోర్ పెర్సిర్ 
కట్డలిరగ్ అని మందిర్్తన్ కప్వలిర్ర్ 
అదికారిరగ్ సొంజి, తన బద్ తరికతె యేసున్ 
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† 22:7 గొర్ పోరికున్ బలిదాన్: నిరగ్మకాండము 12:5 

పియ్సి సయ పరంతొరొ ఇన్వల్ గొసట్తున్ 
వ్హ్్తర్. 5 అద్ గొసట్ కంచి వూర్కెన్ ఆనంద్ 
లాగ్త. తె, ‘నీకున్ కొత్తంగ్ సంతొమ్’ ఇంజెర్ 
గొసట్ సతెర్. 6 తె అద్ గొసట్తున్ వోర్ వొపొ్తర్. 
అని మంది మను్ర్ అస్కె, యేసున్ పియ్సి 
సయెలు మోక సూడెసిర్ మతొ్తర్.

పసకిపండుగ్నజేవున్తతయరి
(మత్తయ్ 26:17-25; మర్కె 14:12-21; 

యోహన్ 13:21-30)

7 పుల్్యసయ్మకి అద్ పిండితంగ్ సారింగ్ 
సుర్వల్ పండుగ్ వాత. అద్ పండుగున్ నటి 
సాల్ మెటంగ్ గొర్ పోరికున్ బలిదాన్ † సస, 
జేవ్న్ కియన ఇన్వల్ రివజ్ తాకెసిర్ మత్త. 
8 యేసు పేతుర్్తన్ అని యోహను్తన్ మునె 
యెర్సల్మ్ నగుడె సారి కీస్ర్, “మ్రట్ 
సొంజి పసకె సడదొ జేవ్న్ తయర్ కీమ్ట్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 9 తె వూర్, “మమ్ట్ బోన 
రోన్ తయర్ కియన ఇంతి?” ఇంజెర్ పూస 
కీతెర్. 10 మ్రట్ నగుడె నంగె్కెనె, వొరొర్ 
మయ్ల్ బుడిడుతె యేర్ తోచి్చ, మీకున్ 
బేటె మంతొర్. వోర్ మయ్న్ పెజెయ్ 
సొంజి, వోర్ నంగ్వల్ రోతగ మ్రట్ గిర్ 
నంగట్. 11-12 అని అద్ రోతొర్ మలకెన్ 
తోడ్, ‘ “నా సస్యలిర్ సంగ పసకె సడదొ జేవ్న్ 
కీనల్, కమ్ర బగ మంత?” ఇంజి మ గుర్జి 
పూస కీస్ర్ మంతొర్’ ఇంజెర్, వోన్ పూస 
కీమ్ట్. అస్కె వోర్, సమ్దొ సవలుత్కె నె తయర్ 

మన్వల్ మ్దెత డగుర్ కమ్ర తొహంతొర్. 
అగ మ్రట్ జేవ్న్త తయరి కీమ్ట్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 13 తె వూర్ సొంజి, తమకున్ వ్హ్త 
తీర్ సమ్దొ మన్వల్ సూడె్తర్. అగ వూర్ 
జేవ్న్త తయరి కీతెర్.

సిస్యలిర్సంగయేసు
ఆకి్రతజేవున్కియ్వల్

(మత్తయ్ 26:16-30; మర్కె 14:22-26; 

1 కొరంతి 11:23-25)

14 జేవ్న్ కియ్వల్ వకత్ వాత అస్కె, 
యేసు అని బార జన్కె అపొసు్తల్కె అద్ 
కమ్రతగ సొంజి, ఉతె్తర్. 15 అని యేసు 
వూర్ సంగ, “నన దుకసి బోగె మయన్ 
మునె, మీ సమ్దొర్ తోడ్ మీర్ మస ఇద్ 
పసకె సడదొ జేవ్న్ కియన ఇంజెర్ వ్ల్ ఆసతె 
మతొ్తన్. 16 బారితెకె బగవంతన రాజ్గ 
ఇదెన అర్తమ్ బర్పెర్ జర్గ్ నల్ వేరి, ఉండె 
బస్కెనె ఇద్ జేవ్న్ తినొన్ ఇంజెర్ మీకున్ 
వ్హ్్చర్ మంతొన్” ఇతొ్తర్. 17 అహన్ వ్హ్త 
పెజె, యేసు ఆంగుర్ రసతె నించి మన్వల్ 
ఉంది కోజతున్ పియ్సి, బగవంతన్ దనెవాద్ 
వ్హ్్తర్. అని, “ఇద్ యేచి్చ, మీ సమ్దొర్ 
తూస ఉంట్. 18 బారితెకె బగవంతన రాజ్ 
వానల్ వేరి ఉండె బస్కెన్ ఇద్ ఆంగుర్ రస 
ఉనొ్న్ ఇంజెర్ మీకున్ వ్హ్్చర్ మంతొన్” 
ఇతొ్తర్. 19 అద్ ఆత పెజె ఉంది సారి పియ్సి, 
బగవంతన్ దనెవాద్ వ్హ్్తర్. అని తాన్ 
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* 22:30 ఇజ్రయేల్్తర్ బార కాన్ దానెర్ లోకుర్: ఇతెకె బగవంతన చర్ పియు్తర్ సమ్దొర్ లోకుర్ 
ఇంజెర్ అర్తమ్. గలతి 3:26-29; 6:16 

ఉర్స, వూరగ్ సస్ర్, “ఇద్ సారి మీకున్ బచి 
కియెలు, అరపెన సయ్వల్ నావ మందొడ నిసని 
ఆందు. ఇద్ మీర్ మస తిన్వల్ కార్వయ్ 
నావ హేతుత్ సాటి కీస్ర్ మంట్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 20 అని తిత్త పెజె, అదెదొ తీర్దొ ఆంగుర్ 
రస వూరగ్ సస్ర్, “ఇద్ రస మీ లాస, నావ నన 
బలిదాన్ సయ్వల్ నెతుడ నిసని ఆందు. ‘నన 
లోకుర్కెన్ బచి కీంతొన్’ ఇంజి బగవంతల్ 
పూన తరికతె వాగదొన్ సతొర్. 21 బతి సూడట్! 
బయ్మన్-దార్కె న కెయెదొ నాకున్ హవిలు 
కియ్వల్ నా బరొబర్ తినెలు ఉచి్చ మంతొర్. 
22 బగవంతల్ వ్హ్త తీర్, స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ 
జీవ సంతొన్. బతి వోన్ బయ్మన్-దార్కె న 
కెయెదొ హవిలు కియ్వన్ తకిలుబ్ వాంత” ఇంజెర్ 

వ్హ్్తర్. 23 తె వూర్ సస్యలిర్, “మహగ్టల్ 
ఆతల్ కామ్ బోర్ కియ్మడ్ మందర్?” 
ఇంజెర్ వొరొన్ వొరొర్ పూస కీతెర్.

బోర్డగుర్ఆంతొర్?
24 అద్ ఆత పెజె సస్యలిర్, “మహగ్టల్ 

బోర్ డగుర్ మందన?” ఇన్వల్ గొసట్తున్ 
బార్తె జట్-పట్ లాగె్తర్. 25 అస్కె 
యేసు వూర్ సంగ, “ఇద్ దునియతుర్ 
రాజలిర్ జుల్మతె పర్జత్ పొరొ అదికార్ 
తాకుసంతెర్. ‘పర్జతున్ మదత్ కియ్వలిర్ 
ఆందుమ్ ఇంజెర్ తమ్వ తమ కయంతెర్. 
26 బతి మ్రట్ అహన్ మన్వ. మ్హగ్టల్ 

డగుర్-పాన్ వాల్ చుడుడుర్-పాన్ కియ 
లాగర్. అదికారి సేవకెన్ మోడి మంద లాగర్. 
27 జేవ్న్తగ తినెలు ఉద్వల్ డగుర్ కి, వోన్ వహిడు 
కియ్వల్ డగుర్? సాదరనె్త తినెలు ఉద్వల్ డగుర్ 
ఇంతట్. బతి నన మీ నడుడుమ్ సేవ కియ్వన్ 
మోడి మంతొన్. 28 మ్రట్ నా బరొబర్ 
తకిలుబ్కె బోగె మస్ర్, నాకున్ సుటి కియ్మకి. 
29 అదెన్ సాటి నా బాబొ రాజ్ తాకుస్లు, 
నాకున్ బహనె్త అదికార్ సతొరొ, అహ్్ నన 
గిర్ మీకున్ అద్ అదికార్ సంతొన్. 30 అస్కెనె 
నావ రాజ్గ మ్రట్ నా బరొబర్ ఉనికెట్ అని 
తినికెట్. మ్రట్ కచురినగ ఉచి్చ, ఇజ్రయేల్్తర్ 
బార కాన్ దానెర్ లోకుర్ * పొరొ రాజ్ 
తాకుసకిట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.
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* 22:34 పేతుర్: సమ్న్త ఉండె ఉంది పొరొల్   22:37 యెసయ 53:12 
* 22:36 రూస: గ్రీకు బాసతె ఇదెన అర్తమ్ లడెయ్ కీనెకె వాడకమ్ కియ్వల్ డగుర్ రూస. 
* 22:41 జరస లంగ్: బండ జుర్సంతట్ అచొర్ లంగ్ 

సీమొన్-పేతుర్్త న్బారెతె
యేసువెహ్వల్

(మత్తయ్ 26:31-35; మర్కె 14:27-31; 

యోహన్ 13:36-38)

31 అని యేసు సమ్న్-పేతుర్్తన్ 
సంగ, “సమ్ను! సమ్ను! దిహంతె కంజ! 
కతిదారల్ బహనె్త పొట్ల్ గొహ్కె అలది 
కీంతొరొ, అహ్్ సయ్తన్ మీ సమ్దొర్ కున్ 
బరొసతల్ బహికె కియన ఇంజెర్ సూడ్్తర్. 
32 బతి నిమె బరొసతల్ బహ్కె మయ్వక్ 
మందన ఇంజెర్, నీ సాటి బగవంతన్ పార్తన 
కీతొన్. అదెన్ సాటి నిమె బస్కెతె బరొసతెకె 
మలిసి వాంతియొ, అస్కె నీ బరొబర్ మన్వలిర్ 
బక్తలిర్కెన్ గటి దీర్య సమ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
33 బతి సమ్న్-పేతుర్, “గుర్జి! నన నీ 
సంగ జేలదొగ వాయెలు అని నీ బరొబర్ నావ 
పరన్ సయెలు గిర్ తయర్ మంతొన్” ఇంజెర్ 
ఇతొ్తర్. 34 తె యేసు, “పేతుర్! * నండ్ గొగిడు 
కూస్వక్ మునె నన బోన ఆందునొ, వొడికె 
స్ల్ ఇంజెర్ నా బార్తె మూంద్ జోకంగ్ 
తప్వక్ లబడ్ వ్హంతి” ఇంజెర్ వోన్ వ్హ్్తర్.

వాయ్వలిక్కసటిల్కి
35 అహన్ వ్హ్వల్ ఆత పెజె యేసు, 

“చంచియ్ ఆయ్, తెయలుయ్ ఆయ్ స్ల్కె 
చ్పుల్కె ఆయ్ స్ల్వక్ నె మీకున్ సారి కీతొన్ 

అస్కె, మ్హగ్ బతయ్ కమ్ మత్త కి?” ఇంజెర్ 
పూస కీతొర్. తె వూర్, “బతతయ్ కమ్ 
మన్మకి” ఇంజెర్ జవబ్ సతెర్. 36 అస్కె 
యేసు వూర్ సంగ, “బతి ఇంకె చంచి 
మన్వల్ చంచి వోయన అని తెయలు మన్వల్ 
తెయలు గిర్ వోయన. రూస * స్లొర్ వోర్ 
తన్వ ముచ్వడున్ వొమ్సి తెర్, బతి ఉందితున్ 
యేతన. 37 బారితెకె నా బార్తె దర్మ గ్ంత్గ, 
‘కర్బలిరగ్టల్ వొరొన్ దాత్ వోన్ సూడె్తర్’ † 
ఇంజి లిహి కీత తీర్ నాకున్ కరల్-కరల్ 
జర్గ్ వల్ మంత” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 38 తె 
వూర్ సస్యలిర్, “గుర్జి! ఇచుల, ఇగె రండ్ 
రూసంగ్ మంతంగ్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. అస్కె 
యేసు, “ఆయర్! ఇంగెడల్ రూసన్ బార్తె 
వడ్కె మట్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

ఒలివమరక్నగుటత్పొరొ
యేసుపార్తనకియ్వల్

(మత్తయ్ 26:36-46; మర్కె 14:32-42)

39 యేసు తనకున్ ఆదత్ మత్త తీర్ 
ఒలివ మరక్ గుటత్ పొరొ సొతొ్తర్. 
సస్యలిర్ గిర్ వోన్ పెజెయ్ సొతె్తర్. 40 అద్ 
గుటతగ యెవ్త పెజె, “బరొసతల్ మీకున్ 
బహికె కియ్వల్ ఆసతగ కోండె మయ్వక్ నె 
పార్తన కీమ్ట్” ఇంజెర్ సస్యలిర్కెన్ వ్హ్్తర్. 
41 అని వూరగ్టల్ జరస లంగ్ * సొంజి, 
ముర్-ట్ంగ్ంగ్ కొటిసి, ఇహిన్ పార్తన 
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* 22:42 ఇద్ వాయ్వల్ తకిలుబున్: గ్రీకు బాసతగ తకిలుబ్ న కోజ ఇంజెర్ మంత  
* 22:43-44 తొత్తంగ్ కహితంగ్ గ్ంత్కె నగ ఇవ్ రండ్ వచన్కె స్ల్ంగ్. 

కీతొర్: 42 “బాబ! ఉంది మోక నీవ ఇచ్చ 
మతె్తకె, ఇద్ వాయ్వల్ తకిలుబున్ * నహగ్టల్ 
వీడుస. తెర్ బతి నావ ఇచ్చతె ఆయొ. నీవ 
ఇచ్చ తీర్ జర్గ్స” ఇంజెర్ పార్తన కీతొర్.  
(43 అస్కె స్వర్గ్ నల్ వొరొర్ దూతల్ పావ్ 
మస, యేసున్ గటి-దీర్య సతొర్. 44 యేసు 
ఉండె అదిక్ తల్-మెల్ మస్ర్ పార్తన 
కీతొర్. అస్కె వోన్ ఉకెడు మత. తె అవ్ 
టేమ్కె నెతుడున్ దాత్ బూడ్ అర్తంగ్.) * 
45 పార్తన కీత పెజె వోర్ తను్వర్ సస్యలిరగ్ 
సొతొ్తర్. వూర్ దుకసితె అవిస, నర్మెసిర్ 
మతె్తర్. 46 తె యేసు, “మ్రట్ బారి 
నర్మెసిర్ మంతిట్? బరొసతల్ మీకున్ 
బహికె కియ్వల్ ఆసతగ కోండె మయ్వక్ నె 
పార్తన కీమ్ట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసున్పియ్్సవోయ్వల్
(మత్తయ్ 26:47-56; మర్కె 14:43-50; 

యోహన్ 18:3-11)

47 యేసు అహన్ వడ్కె స్ర్ మనెకెనె, 
బార జన్కె సస్యలిరగ్టల్ వొరొర్ ఆయ్వల్ 
యూదల్ మందితున్ తచ్్చర్, దిసొ్తర్. 
వోర్ వాస, యేసున్ ముకబురన్ సాటి 
కర్మ్ సొతొ్తర్. 48 అస్కె యేసు, “యూద! 
స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ ముకబురిసి దుస్రుర 
కెయెదొ హవిలు కియెలు వాతి కి?” ఇంజెర్ పూస 
కీతొర్. 49 మునె బతల్ జర్గ్ వల్ మంత 

ఇన్వల్ సస్యలిర్కెన్ అర్తమ్ ఆత. తె వూర్, 
“గుర్జి, వీర్కెన్ రూసనె కొయొకెమ్య్?” 
ఇంజెర్ పూస కీతెర్. 50 అచొడ్ రొపొనె, 
వూరగ్టల్ వొరొర్ సస్యల్ తన్వ రూసతె, 
పెరొసిర్ కట్డనొర్ సేవకెన తిన కెవితున్ 
కొయొ్తర్. 51 తె యేసు, “ఇచొటెకె ఆయర్!” 
ఇంజెర్ వ్హి్చ, వోన కెవితున్ ఇటిసి, చొకొట్ 
కీతొర్. 52 అద్ ఆత పెజె యేసు తనకున్ 
పియెలు, వాతుర్ డగుక్ కట్డలిర్, మందిర్్తన్ 
కప్వలిర్ర్ అదికారిర్ అని పెదొదొల్కెన్ సంగ, 
“నకి తపొ్తన్ పియెలు వాత పినయ్, తల్వర్కె 
అని బెడెడుంగ్ పియ్సి బారి వాతిట్? 53 రోజి 
మీ సంగన్ మందిర్తగ మందున్. బతి నాకున్ 
పియెలు కోసద్ కియ్మకి. నా పొరొ అదికార్ 
తాకుస్లు, బగవంతల్ ఇద్ గటకెతున్ మీ 
కెయెదొ సతొర్. అని సయ్తన్  కరబ్ కామ్ 
జర్గ్స్ ల్ వోన్ ఇంకె బగవంతల్ మోక 
సతొర్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్.

యేసుటావసలొర్ఇంజెర్
పేతుర్లబడ్వెహ్వల్

(మత్తయ్ 26:57-58,69-75; 

మర్కె 14:53-54,66-72; 

యోహన్ 18:12-18,25-27)

54 అస్కె వూర్ యేసున్ పియ్సి, పెరొసిర్ 
కట్డన రోన్ వోతెర్. పేతుర్ జరస లంగునె 
ఆస, వూర్ పెజెయె సొతొ్తర్. 55 అగ సొత్త 
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* 22:57 బుచ: గ్రీకు బాసతె బాయ్ స్ల్కె వ్యొలు ఇంజెర్ మందంత  
* 22:69 బగవంతన తిన బగలు: ఇతెకె డగుర్-పాన్ అని అదికార్త జాగ ఇంజెర్ అద్ తిన్ బగలుత అర్తమ్. 

పెజె వూరగ్టల్ కహితుర్ నడుడుమ్ రచతగ 
ఆకిట్ కీస, పీని ఆర్సిర్ ఉతె్తర్. తె పేతుర్ గిర్ 
వూర్ బరొబర్ ఉతొ్తర్. 56 అహన్ పేతుర్ 
ఆకిట్తగ ఉచి్చ మన్వల్ కామ్ కియ్వల్ పేడిన 
నదుడె అర్త. తె వోన్ నెహ్ సూడిసి, “వేర్ 
మయ్ల్ యేసున్ సంగ మతొ్తర్ ఆందుర్” 
ఇంజెర్ ఇత్త. 57 బతి పేతుర్, “బుచ! * వోర్ 
నాకున్ అసల్ టావ స్ల్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
58 అహన్ జుల్క్ ఆత పెజె, ఉండె వొరొర్, 
“నిమె గిర్ వోనుర్ సస్యలిరగ్టల్ వొరొని 
ఆంది స్ల్య్?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
బతి పేతుర్, “నన ఆయొన్ దాద!” ఇంజెర్ 
జవబ్ సతొర్. 59 లగ్-బగ్ ఉంది గంట ఆత 
పెజె, ఉండె వొరొర్ మయ్ల్ గిర్, “వేర్ 
గలిలయ యేరియతొర్ ఆత కాడికె, యేసున్ 
సంగ తప్వక్ మతొ్తర్ ఆందుర్!” ఇంజెర్ 
జోర్్త ఇతొ్తర్. 60 అద్ కంచి పేతుర్, “దాద! 
నిమె బతతున్ బార్తె వడ్కె స్ర్ మంతియొ, 
నాకున్ వొడికె స్ల్” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. అహన్ 
ఇనె్కెన్ గొగిడు కూస్త. 61 అస్కె యేసు తిరిస 
నీటమ్ పేతుర్్తన్ సూడ్్తర్. తె, “నండ్ గొగిడు 
కూస్వక్ మునె, ‘నన బోన ఆందునొ, వొడికె 
స్ల్’ ఇంజెర్ నా బార్తె మూంద్ జోకంగ్ 
లబడ్ వ్హంతి” ఇంజెర్ యేసు వ్హి్చ మత్త 
అద్ గొసట్, పేతుర్్తన్ హేతు వాత. 62 అస్కె 
పేతుర్ బహ్రి సొంజి, బెయ్ దుకసితె జ్డ-
జ్డ ఆడ్్తర్.

సిపాయ్ర్యేసున్చెహెటి ంగ్కియ్వల్
(మత్తయ్ 26:67-68; మర్కె 14:65)

63-64 యేసున్ కపెసిర్ మన్వలిర్ 
సపాయ్ర్ వోన్ చ్హ్ట్ంగ్ కీస్ర్ పాయ్వల్ 
సుర్ కీతెర్. అహన్ వోనంగ్ కడుకెన్ కపిడె 
ముచి్చ, పాతెర్. అని, “మహగ్టల్ నీకున్ 
బోర్ పాతొమ్, పుంద?” ఇంజెర్ పూస 
కీతెర్. 65 యేసున హిజత్ వోస్ర్, ఇన్వ 
ఆతంగ్ గొసట్ంగ్ ఇతె్తర్.

పంచున్మునెయేసునిల్వల్
(మత్తయ్ 26:59-66; మర్కె 14:55-64; 

యోహన్ 18:19-24)

66 పోడ్దొ పెసత పెజె యూదుల్కె న 
పంచు్ర్ పెదొదొల్కె, డగుక్ కట్డలిర్ అని 
సాస్త్రిర్ మీర్ మస ఉతె్తర్. అద్ పంచ్గ 
యేసున్ కయుస నిపుస్్తర్. 67 అస్కె వూర్ 
పంచు్ర్, “నిమె కిరిసు్తని కరల్ మందికెతె 
మకున్ వ్హ?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. తె 
యేసు, “నన వ్హ్్తకె మ్రట్ నమ్్వట్. 
68 అని నన ఉంది సవల్ మీకున్ పూస 
కీతెకె, తాన్ జవబ్ సయ్్వట్. 69 బతి 
ఇంగెడల్ మహ-సకి్తవంతల్ బగవంతన 
తిన బగలు * స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ ఉచి్చ 
మందంతొర్” ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్. 
70 అస్కె వూర్ సమ్దొర్, “అహన్ తె 
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నిమె, బగవంతనొర్ మరిని ఆంది 
కి?” ఇంజెర్ పూస కీతెర్. తె యేసు, 
“మ్రట్ అహన్ ఇంతిట్” ఇంజెర్ 
జవబ్ సతొర్. 71 అస్కె వూర్, “ఉండె 
మకున్ బవ్ గవంగ్ జురత్ స్ల్! వోర్ 
ఇత్త అదెన్ మరటె కుద్ కంజ్తట్!” 
ఇంజెర్ ఇతె్తర్.

పిలాతున్మునెయేసునిల్వల్
(మత్తయ్ 27:1-2,11-14; 

మర్కె 15:1-5; యోహన్ 18:28-38)

23  అహన్ ఇత్త పెజె వూర్ 
సమ్దొర్ తేచి్చ, రోమ 

సరాకెర్ తొర్ గవర్ర్ పిలాతునగ యేసున్ 
వోతెర్. 2 అని పిలాతున్, “మ లోకుర్కెన్ 
సరి బహికె కియ్వల్ వేర్ ఆందుర్. మహ 
రాజన్ టెకసి దొహ్వ ఇన్వల్ అని ‘రాజల్ 
ఆయ్వల్ కిరిసు్తన’ ఇంజెర్ వ్హ్వల్ వేర్ 
ఆందుర్” ఇంజి పిరది కీతెర్. 3 అద్ 

కంచి పిలాతు, “నిమె యూదుల్కె నొర్ 
రాజని ఆంది కి?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 
అస్కె యేసు, “నిమెయ్ అహన్ ఇంతి” 
ఇంజెర్ జవబ్ సతొర్. 4 తె పిలాతు డగుక్ 
కట్డలిర్ అని మందితున్ సంగ, “వేర్ 
మయ్నగ నాకున్ బదె గలి్త దిస్ర్ 
స్ల్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 5 బతి వూర్ పట్ 
పియ్సి, “వేర్ తన్వ బోదతె యూదయ 
యేరియతగ మన్వలిర్ సమ్దొర్ కున్ బుజిడు 
కీస్ర్ మంతొర్. వేర్ తన్వ బోద కర్స్వల్, 
గలిలయ యేరియతగ సుర్ కీస, ఇంకె 

ఇగె వాతొర్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 
6-7 అద్ కంచి పిలాతు, “వేర్ 
గలిలయ యేరియతొర్ ఆందుర్ 
కి? అగట్ర్ మతె్తకె, వేన గొసట్ 
అగట్ర్ హేరొదు రాజల్ సూడిసి 
యేత లాగర్. అని ఇంకె హేరొద్ 
వాస, ఉండె గిర్ యెర్సల్మ్గన్ 
మంతొర్. వేన్ వోనగ్నె వోమ్ట్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.
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* 23:17 తొత్తంగ్ కహితంగ్ గ్ంత్కె నగ ఇద్ వచన్ స్ల్. 

హేరొదున్మునెయేసునిల్వల్
తె వూర్ హేరొద్గ యేసున్ వోతెర్. 

8 అస్కె హేరొదు వోన్ సూడిసి, బెయ్ 
కుస ఆతొర్. బారితెకె బస్కెడల్యొ వోన్ 
సూడకె ఇంజెర్ మతొ్తర్. యేసు కియ్వలిక్ 
మయ్మతంగ్ కాముకెన్ కంచి మత్త కాడికె, 
తన్వ మునె బదె ఉంది మయ్మత కామ్ 
కియ్మడ్ మందర్ ఇంజెర్ ఆస కీస మతొ్తర్. 
9 యేసున్ వోర్ వ్ల్ సవల్కె పూస కీతొర్. 
బతి యేసు ఉందితున్ గిర్ జవబ్ సయ్మకి. 
10 తె అగ నిలిసి మన్వలిర్ డగుక్ కట్డలిర్ 
అని సాస్త్రిర్ బెయ్ సంగె్, ఆయొంగ్-
సొనొంగ్ అవ్ కసుక్ వోన్ పొరొ వాటెసిర్ 
మతె్తర్. 11 అస్కె హేరొద్ అని వోనుర్ 
సపాయ్ర్ యేసున్ బారితంగ్ పాంగుక్ 
పోండుస, కమ్-పానెదొ సూడెసిర్, చ్హ్ట్ంగ్ 
కీతెర్. అద్ ఆత పెజె మలిసి పిలాతునగ 
వోన్ సారి కీతొర్. 12 అస్కెడల్ హేరొద్ 
అని పిలాతు దోస్తలిర్ ఆతెర్. అదెన్ మునె 
వూర్కెన్ వొరొర్ ఇతెకె, వొరొన్ అరిసి 
వాయె్వకె సొందు.

యేసున్మరన్తసిక్సవాట్వల్
(మత్తయ్ 27:15-26; మర్కె 15:6-15; 

యోహన్ 18:39–19:16)

13 పిలాతు డగుక్ కట్డలిర్కెన్, 
అదికారిర్కెన్ అని పర్జతున్ కయుసొ్తర్. 

14 అని వూర్ సంగ, “సరాకెర్ దున్ ఉలట్ 
తిరినల్ పర్జతున్ హకిలు కీస్ర్ మంతొర్ 
ఇంజెర్, వేర్ మయ్న్ మ్రట్ నహగ్ 
పియ్సి వాతిట్. మీ మునెనె వేన్ సవల్కె 
పూస కీతొన్. బతి కంజట్! మ్రట్ పిరది 
కియ్వలిక్ బదె కసుర్ వేనగ్ నాకున్ దిస్మకి. 
15 అని హేరొదున్ గిర్ బదె తప్ వేనగ్ దిస్వ 
కాడికె, వేన్ మలిసి నహగ్ సారి కీతొర్. ఇదెన్ 
కుద్ మ్రటె సూడి్తట్. మరన్త సకసి వాట్ల్ 
వేర్ బదె తప్ కియ్మకి. 16 అదెన్ సాటి వేన్ 
చాటల్కె నె పాయుస సుటి కియుసంతొన్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 17 [హర్ సాల్ పిలాతు 
యూదుల్కెన్ సాటి, పసకె సడదొ జేవ్ను్తన్ 
నటి టానెతల్ బోర్్తర్ వొరొన్ సుటి కియ్వల్ 
రివజ్ తాకెసిర్ మత్త.] * 18 బతి వూర్ సమ్దొర్ 
మీర్ మస ఉంది తీర్, “వేన్ జకట్ అని 
మ సాటి బరబబున్ సుటి కీమ్ట్!” ఇంజెర్ 
కిలితెర్. 19 వోర్ బరబబుల్ సరాకెర్ దున్ ఉలట్ 
తేచి్చ, వొరొన జీవ యేచి్చ జేల్దొ అరిసి మన్వల్ 
ఆందుర్. 20 యేసున్ సుటి కియన ఇంజి, 
పిలాతు పర్జతున్ సంగ ఉండె ఉంది జోక 
వడ్కె తొర్. 21 బతి వూర్ పర్జ, “వేన్ మ్ద్గ 
టాంగి కీస జకనయె! మ్ద్గ టాంగి కీస 
జకనయె!” ఇంజెర్ జోర్్త కిలిస్ర్న్ మతె్తర్. 
22 తెర్ బతి పిలాతు మూడవ జోక వూర్ 
సంగ, “బారి? వేర్ బతల్ తప్ కీతొర్? 
వేన్ మరన్త సకసి వాట్ల్ నాకున్ బదె 
కసుర్ దిస్మకి. అదెన్ సాటి వేన్ చాటల్కె నె 
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* 23:31 గ్రీకు బాసతగ ఇహిన్ మంత: పహ్ కటెట్తునె ఇచొర్ ఇహిన్ కీంతెర్ తె, వత్త కటెట్తున్ 
ఉండె బచొర్ బహన్ కీంతెర్య్?      † 23:30 హోస్య 10:8 

పాయుస సుటి కియుసంతొన్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 23 బతి వూర్ సమ్దొర్ యేసున్ 
మ్ద్గ టాంగి కీస జకన ఇంజెర్ జోర్్త 
కిలిస్ర్న్ మతె్తర్. ఆక్రిత్ వూర్ కిలిసన్ 
మెయె్తర్. 24 తె పిలాతు వూర్ పట్ 
పియ్తతున్ వొపిసి, నిర్య్ యేతొ్తర్. 25 అని 
వూర ఇచ్చ తీర్ కియెలు, యేసున్ వూరగ్ హవిలు 
కీతొర్. బతి సరాకెర్ దున్ ఉలట్ తిరితొర్ అని 
జీవంగ్ తిన్వల్ బరబబున్ వూర్ కోర్త కాడికె, 
వోన్ సుటి కీతొర్.

యేసున్మొద్నగమోలనెపాసిజక్వల్
(మత్తయ్ 27:32-44; మర్కె 15:21-32; 

యోహన్ 19:17-19)

26 అద్ ఆత పెజె సపాయ్ర్ యేసున్ జకెలు 
నగుడున్ బహ్రి వోస్ర్ మతె్తర్. అస్కెనె కుర్ని 
చహరొ్తర్ సమ్ను బహిడల్ నగుడె వాస్ర్ 
మతొ్తర్. తె వోన్ నడుడుమ్ సర్దొ పియ్సి, యేసు 
కాంజ్త మ్దున్ జుల్మతె వోన్ కాంజుస, 
యేసున్ పెజెయ్ తాకుస్్తర్. 27 బెయ్ వ్ల్ 
మంది యేసున్ పెజెయ్ సొతె్తర్. అద్ 
మందితగ కహితంగ్ వ్యొలుక్ గిర్ మత్తంగ్. 
యేసున్ సాటి అవ్ వ్యొలుక్ సాతింగ్ పాస్ర్, 
బెయ్ ఆడెసిర్, పెజెయె సొంజెర్ మత్తంగ్. 
28 తె యేసు అవ్నెకె తిరిస, “యెర్సల్మ్ంగ్ 
బాయ్కి్ట్! నా సాటి ఆడ్మట్. బతి మీ 
సాటి, మీ మరి-మ్యడున్ సాటి ఆడట్. 

29 బారితెకె, ‘బస్కెన్ పీటె మన్మకి అని 
బస్కెన్ తమ్వంగ్ బొమ్కె నె పాల్ సయ్మకి, 
అవ్ గొడుడు వ్యొలుక్ ఆసరా్వద్ యేత్తంగ్’ 
ఇంజెర్ వ్హ్వలిక్ దివొస్కె వాంతంగ్. 30 అద్ 
గటకెతె పర్జ, తకిలుబ్కె బోగె మయ్వడునె్తర్ 
సాయ్వల్ నయమ్ ఇంజి, ‘మ పొరొ అరట్’ 
ఇంజెర్ డెంగలిక్ గుటట్న్ సంగ ఇందనిర్. 
‘మకున్ ముచట్’ † ఇంజెర్ గుటన్ సంగ 
ఇందనిర్. 31 ‘నహగ్ బతయ్ తప్ స్ల్్వకె 
గిర్ ఇచొర్ ఇహిన్ కీంతెర్ తె, తప్ కీతొర్ 
వోన్ ఉండె బచొర్ బహన్ కీంతెర్యొ?’ *” 
ఇంజెర్ యేసు ఇతొ్తర్.

32 యేసున్ బరొబర్ జకెలు, దుస్రుర్ ఇవిర్ 
తప్ కీతుర్కెన్ గిర్ సపాయ్ర్ పియ్సి 
వాతెర్. 33 అహన్ వూర్ కల్వరి (తల టోక్రె) 
ఇన్వల్ జాగతగ యెవ్్తర్. అని అగ యేసున్ 
మ్ద్గ మోలనె పాతెర్. దుస్రుర్ ఇవిర్ తప్ 
కీతుర్కెన్ యేసున తిన బగలు వొరొన్ అని 
డెమ బగలు వొరొన్ మ్ద్గ మోలనె పాతెర్. 
34 అస్కె యేసు తనకున్ దుకసి సయ్వలిర్ 
సాటి, “బాబగొ! వీర్ బతల్ కీస్ర్ మంతెరొ, 
వీర్కెన్ టావ స్ల్. అదెన్ సాటి వీర్కెన్ 
మపి కీమ్” ఇంజెర్ పార్తన కీతొర్. వోనంగ్ 
పాంగుక్ల్ బోన్ బద్ ఈస వాంత ఇంజెర్ 
చిటిట్ంగ్ వాడిసి, తూస్్తర్.

35 పర్జ అగ జర్గ్ వడున్ నిలిసి సూడెసిర్ 
మతె్తర్. బతి అదికారిర్, “వేర్ దుస్రుర్ కున్ 
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* 23:43 స్వర్గ్-దీప్గ: గ్రీకు బాసతె పరదీస్ ఇంజెర్ మందంత. 

బచి కీతొర్ అల్! ఉంది మోక 
బగవంతల్ నమ్ కీతొర్ కిరిసు్త వోర్ 
మందనుర్్త, అద్ మ్ద్ల్ బూడ్ 
ర్య్సి, వోన వోర్ బచి కియ్ర్” 
ఇంజెర్ చ్హ్ట్ంగ్ కీతెర్. 36-37 అని 
సపాయ్ర్ గిర్ పులిత ఆంగుర్ రస 
సస్ర్, “నిమె యూదుల్కె నొర్ 
రాజని మందికెతె, నీవ నిమె బచి 
కీమ్!” ఇంజెర్ వోన్ చ్హ్ట్ంగ్ 
కీతెర్. 38 “వేర్ యూదుల్కె నొర్ 
రాజల్” ఇంజెర్ లిహి కీత 
చ్కకెతున్ గిర్, యేసున తలత్ 
పొరొ మ్ద్గ పాతెర్. 39 తప్ కీతుర్ 
ఇవిర్కెన్ గిర్ యేసున్ బరొబర్ మ్ద్గ 
పాతెర్. వూరగ్టల్ వొరొర్, “నిమె కిరిసు్తని 
మందికెతె, నీవ నిమ్ బచి కీస, మకున్ 
గిర్ బచి కీమ్!” ఇంజెర్ చ్హ్ట్ంగ్ కీతొర్. 
40 ఉండె వొరొర్ మ్దొడ్న్ రాంగి సస్ర్, 
“నిమె బగవంతన్ వ్రివి కి? మరట్ గిర్ అదె 
సకసి బోగె మస్ర్ మంతట్. 41 మరట్ కీత 
తపున్ సాటి, ఇద్ సకసి బోగె మయ్వల్ 
బరొబర్ ఆందు. బతి వేర్ బతయ్ తప్ 
కియ్వక్ నెన్ బోగె మస్ర్ మంతొర్” 
ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 42 అని వోర్, “యేసు! 
నిమె రాజన్ మోడి వానెకె, నాకున్ హేతు 
ఇర” ఇంజెర్ ఇతొ్తర్. 43 తె యేసు, “ఇద్ 
సతెమ్ ఆందు. నిమె నండ్ నా సంగ స్వర్గ్-
దీప్గ * మందంతి” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసునమరన్ఆయ్వల్
(మత్తయ్ 27:45-56; మర్కె 15:33-41; 

యోహన్ 19:28-30)

44-45 అస్కె పోడ్దొ దిస్వక్ ఆత కాడికె, 
దుపరి లగ్-బగ్ బార (12) నకె్కెడల్ తె 
మూంద్ (3) గంటంగ్ వేరి, అద్ దేస్ పూరొ 
సమె్ సకటి ఆత. అద్ వకతె్ మందిర్తగ 
రొపొ మన్వల్ పడదొ నడుడుమ్ల్ సరిసి, రండ్ 
బాగల్కె ఆత. 46 అస్కె యేసు, “బాబగొ! 
నావ ఆత్మతున్ నీవ కెయెదొ ఇర్సిర్ మంతొన్” 
ఇంజెర్ బెయ్ జోర్్త కిలిస, తన్వ జీవ సుటి 
కీతొర్. 47 అద్ సమ్దొ సపాయ్రొర్ అదికారి 
(కెపెట్న్) కుద్ సూడిసి, “వేర్ మయ్ల్ కరల్నె 
నియతొ్ర్ ఆందుర్” ఇంజెర్ వొపొ్తర్. అని 
బగవంతన్ పార్తన-వినంతి కీతొర్. 48 అగ 
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యేసున్ ఇవిర్ తప్ కీతుర్ నడుడుమ్ మ్ద్గ టాంగి కియ్వల్



వాతుర్ వూర్ లోకుర్ జర్గ్ త అద్ సమ్దొ 
సూడిసి, దుకసితె సాతింగ్ పాస్ర్ ఆడెసిర్ మలిసి 
సొతె్తర్. 49 బతి యేసునుర్ వొడ్ క్యలిర్ అని 
గలిలయ యేరియతల్ వోన్ పెజెయ్ వాతంగ్ 
అవ్ వ్యొలుక్ గిర్, ఇద్ జర్గ్ వల్ సమ్దొతున్ 
లంగ్ నిలిసి సూడెసిర్ మత్తంగ్.

యేసునకూర్దు న్బండత
బుయరితగఇర్వల్

(మత్తయ్ 27:57-61; మర్కె 15:42-47; 

యోహన్ 19:38-42)

50-51 అరిమతయ చహరొ్తర్ యోస్పు 
ఇన్వల్ చొకొట్్ర్ మయ్ల్ మతొ్తర్. వోర్ 
యూదుల్కె న పంచు్ర్ పెదొదొల్కె నగటల్ 
వొరొర్ ఆస గిర్, బగవంతన వ్ర్తె మన్వల్ 
నియతొ్ర్ ఆందుర్. పంచు్ర్ నిర్య్ కీతెర్ 
బతి అదెన్ వోర్ వొప్మకి. అని వాయ్వల్ 
బగవంతన రాజున్ సాటి సూడెసిర్ మన్వల్ 
ఆందుర్. 52 వోర్ యోస్పు పిలాతునగ 
సొంజి, “యేసున కూర్ నాకున్ సమ్” 
ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 53 తె పిలాతు వొపొ్తర్. 
అస్కె యేసున కూర్దొన్ అద్ మ్ద్ల్ బూడ్ 
ర్హి్చ, మహ్గ్ న కపిడు గండి కీతొర్. అని 
ఇదెన్ మునె బోనయ్ కూర్ ఇర్మకి, అద్ 
బండత బుయరితగ వోర్ ఇరొ్తర్. 54 ఇద్ 
కార్వయ్ సప-సప కీతొర్. బారితెకె అద్ 
నటి ఆరమ్ దివొస్ సుర్ ఆయ్వల్ మత్త. 
తాన్ సాటి సమ్దొ తయరి కియ్వల్ మత్త. 
55 గలిలయతల్ వాతంగ్ అవ్ వ్యొలుక్ 
యోస్పున్ పెజెయ్ సొంజి, అద్ వీచున్ 

అని యేసున కూర్దొన్ బహన్ ఇరొ్తర్ ఇన్వల్ 
సూడ్తంగ్. 56 అద్ ఆత పెజె అవ్ రోన్ సొంజి, 
యేసున కూర్దొన్ సకెలు, స్ంట్ అని గమ-
గమ గాడి సయ్వలిక్ చీజ్కె తయర్ కీతంగ్. 
బగవంతల్ సత ఆగె తీర్ ఆరమ్ దివొసున్ 
నటి రోమ్తంగ్.

యేసునేండ్వల్
(మత్తయ్ 28:1-10; మర్కె 16:1-8; 

యోహన్ 20:1-10)

24  ఆయ్్త వార్్తన్ నటి సక్రెన్ 
అవ్ వ్యొలుక్ యేసున 

కూర్దొన్ సకెలు, తమ తయర్ కీతంగ్ గమ-
గమ గాడి సయ్వలిక్ చీజుకెన్ పియ్సి, 
బండత నారిత బుయరితగ సొత్తంగ్. 
2 అద్ బుయరితున్ అడడుమ్ ఇర్త బండ, బగలు 
కూడుస దిస్త. 3 బతి రొపొ సొంజి సూడె్తకె, 
యేసు పర్బున కూర్ అవ్న్ దిస్మకి. 4 తె అవ్ 
గుల్ ఆస్ర్ మనెకె, ఇచుల కంజట్! ఎకదొమ్ 
ఇవిర్ మయ్లిర్ అవ్న్ బగలు పావ్ మతెర్. 
వూరంగ్ పాంగుక్ బెయ్ చక్ దవ్రలిక్ ఆస, 
జగ-జగ మ్డె్చర్ మత్తంగ్. 5 అవ్ వ్యొలుక్ 
బెయ్ వ్రిస్ర్ మ్కొమ్కె బూడ్ వాడ్తంగ్. 
తె వూర్ మయ్లిర్, “పిస మన్వన్ సాతురగ్ 
బారి మహకెంతిట్? 6-7 వోర్ ఇగె స్లొర్. 
వోర్ నండ్్తర్. వోర్ యేసు గలిలయ మనెకె, 
‘స్వర్గ్ నొర్ మయ్న్ పాపెస్తలిర కెయెదొ హవిలు 
కీంతెర్. వూర్ వోన్ మ్ద్గ మోలనె పాస, 
జీవ యేతంతెర్. అని మూడవ దివొస్్ నండ 
లాగర్’ ఇన్వల్ గొసట్ మీకున్ హేతు స్ల్య్?” 
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ఇంజెర్  వ్హ్్తర్. 8 అస్కె యేసు వ్హి్చ 
మ త్తంగ్ గొసట్ంగ్ అవ్ వ్యొలుకున్ హేతు 
వాతంగ్. 9-10 మగదొలనె నాట్ మరియల్, 
యోహన్ల్, యాకొబ్ అవల్ మరియల్ 
అని ఉండె మెయ్తంగ్ వ్యొలుక్ అద్ వీచ్ 
బుయరితల్ మలిసి వాతంగ్. అని ఇవ్ సమ్దొ 
గొసట్న్ అక్ర (11) జన్కె అపొసు్తల్ కున్ అని 
అగ మన్వలిర్ దుస్రుర్ సమ్దొర్ కున్ వ్హ్తంగ్. 
11 బతి అవ్ వ్యొలుక్ంగ్ గొసట్ంగ్ వూర్ 
నమ్ మకి. బారితెకె పిస్క్ వడ్కె తపినయ్ 
వడకెంతంగ్ ఇంజి మతె్తర్. 12 తెర్ బతి 
పేతుర్ తేచి్చ, కూర్దొన్ ఇర్త బుయరితగ 
విచ్ చ్ర్ సొతొ్తర్. అని మడ్కె స సూడె్తకె, 
సరిప్ కూర్దొన్ గండి కీతంగ్ కపిడుంగె 
దిస్తంగ్. తె ‘బతల్ జర్గ్ స మందర్ బెహ్?’ 
ఇంజెర్ గుల్ ఆస్ర్ మలిసి రోన్ సొతొ్తర్.

ఎమా్మయ్సొన్వల్సరెదు
ఇవిర్కిన్యేసుదిస్వల్

(మర్కె 16:12-13)

13 అదెదొ నటి యేసునుర్ బక్తలిరగ్టల్ 
ఇవిర్ ఎమ్మయ్ ఇన్వల్ నాటె సొంజెర్ 
మతె్తర్. అద్ నార్ యెర్సల్మ్ల్ యేడుంగ్ 
కోస్కె లంగ్ మంత. 14 జర్గ్ తంగ్ అవ్ సమ్దొ 
గట్న్ బార్తె వూర్ వడ్కె స్ర్ తాకెసిర్ 
మతె్తర్. 15 అహన్ వడ్కె స్ర్, చర్చ కీస్ర్ 
తాకెసిర్ మనెకె, యేసుయె వూరగ్ వాస, 
వూర్ బరొబర్ తాకొ్తర్. 16 బతి వోర్ యేసు 
ఆందుర్ ఇంజెర్ వూర్ వొడికె పియ పర్మకి. 
బారితెకె బగవంతల్ వూర నదుర్ బంద్ 
కీస మతొ్తర్. 17 యేసు వూర్కెన్, “మ్రట్ 
సరియ్ తాకెసిర్ బతతున్ బార్తె వడ్కె స్ర్ 
మంతిట్?” ఇంజెర్ పూస కీతొర్. తె అద్ 
కంచి, వూర్ దుకసితె గటకెమెన్ ఆగె్తర్. 
18 అస్కె వూరగ్టల్ కెలుయొప ఇన్వల్, 
“ఇవ్ దివొస్కె నగ యెర్సల్మ్గ జర్గ్ తంగ్ 
గట్ంగ్ టావ స్లొర్ వోర్ వ్ర్తని, నిమె 
వొరొనియొ బతలొ?” ఇంజెర్ వోన్ పూస 
కీతొర్. 19 అస్కె యేసు, “బవ్ గట్ంగ్?” 
ఇంజెర్ పూస కీతొర్. తె వూర్, “నజరేతొ్ర్ 
యేసున్ బార్తంగ్ గట్ంగ్. బగవంతన అని 
సమ్దొర్ పర్జత నదుడె, వడ్కె వడగ అని కామ్కె 
కీస తొహ్వడగ, వోర్ సకి్తవంతల్ పర్ వక్తల్ 
ఆతొర్. 20-21 మవ్ర్ డగుక్ కట్డలిర్, 
అదికారిర్ వోన్ మరన్త సకసి వాటుస్్తర్. అని 
వోస మ్ద్గ టాంగి కీస, జీవ యేతె్తర్. 
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† 24:24 కహితుర్: యోహన్ 20:3-9

బతి ఇజ్రయేల్ లోకుర్కెన్ బచి కియ్వల్ 
వోర్ ఆందుర్ ఇంజి, ఆస కీస మతొ్తమ్. 
ఇవ్ గట్ంగ్ జర్గ్ స మూందె రోజ్కె ఆత. 
22-23 అచొర్ ఆయ్వ మ సంగ మత్తంగ్ 
అవ్ బాయ్క్, మమ్ట్ గుల్ ఆనల్ ఉంది 
గొసట్ వ్హ్తంగ్. బతల్ ఇతెకె, నండ్ బెయ్ 
సక్రెనె కూర్ ఇర్త బుయరితగ అవ్ సొత్తంగ్. 
తె యేసున కూర్ అవ్న్ దిస్మకి. అస్కె 
అవ్ బాయ్క్ మహగ్ వాస, ‘బగవంతనుర్ 
దూతలిర్కెన్ సూడ్్తమ్. పర్బు నండ్్తర్ 
ఇంజెర్ వూర్ మకున్ వ్హ్్తర్’ ఇంజి మకున్ 
వ్హ్తంగ్. 24 మ సంగ మన్వలిర్ కహితుర్ † 
అద్ బుయరితగ సొంజి, సూడె్తర్. వ్యొలుక్ 
వ్హ్త తీర్ సమ్దొ మత్త. బతి వూర్కెన్ యేసు 
దిస్మకి” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

25 అస్కె యేసు, “పిసలిరి్ట్! 
జరగ్ంతంగ్ ఇంజెర్ పర్ వక్తలిర్ వ్హ్తంగ్ 
సమ్దొ నమెలు, కోర్మ్ కియ్వలిర్ నిట్! 
26 కిరిసు్త ఇవ్ సమ్దొ బోగె మస, సాస-
నండ లాగర్ అని స్వర్గ్ నగ డగుర్-పాన్ 
వాయయ్ లాగర్” ఇంజెర్ వూర్కెన్ 
వ్హ్్తర్. 27 అద్ ఆత పెజె తొల్లు మోస్ 
పర్ వక్తల్ మ్దొల్ కీస, మెయు్తర్ సమ్దొర్ 
పర్ వక్తలిర్ తన్వ బార్తె గ్ంత్కె నగ బతల్ 
లిహి కీతెరొ, వూర్కెన్ అర్తమ్ ఆనల్ 
పోడి కీస వ్హ్్తర్.

28 వూర్ సొన్వల్ నాటున్ కర్మ్ 
యెవ్్తర్. అస్కె యేసు ఉండె గిర్ యాత్ర 
కియ్వన్ మోడి మునె సొనెలు ఆతొర్. 
29 బతి వూర్, “దాద! పోడ్దొ సొంజి, 
సకటి ఆస్ర్ మంత. నండ్ మ సంగన్ 
ఆరమ్ కీమ్” ఇంజెర్ బెయ్ జుల్మ కీతెర్. 
తె అదెన్ వొపిసి, వూర్ బరొబర్ రోతగ 
నంగొ్తర్. 30-31 బస్కెతె జేవ్న్ కియెలు 
ఉతొ్తరొ, అస్కె ఉంది సారి పియ్సి 
బగవంతన్ దనెవాద్ వ్హ్్తర్. అని ఉర్స, 
వూర్కెన్ సతొర్. తె బగవంతల్ వూర 
నదుర్ కోలి కీత కాడికె, వోర్ యేసు 
ఆందుర్ ఇంజెర్ వొడికె పియె్తర్. బతి 
వోర్ మయడ్ ఆతొర్.

32 అస్కె, “హో కరల్! సరియ్ వానెకె, 
మకున్ వోర్ గ్ంత్కె నగ లిహి కీతంగ్ 
గొసట్న్ పోడి కీస వ్హ్్నెకె, ఉండె జరస 
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* 24:32 మవంగ్ దిల్కె నగ పూరొ రమ-రమ తడి్మతె పొత్తపినయ్ ఆతంగ్ స్ల్య్? ఇంజెర్ గ్రీకు 
బాసతె మంత. 

కంజె ్తకె చొకొట్య్ బతలొ ఇత్తప్ 
మవంగ్ దిల్కె నగ మత్త స్ల్య్?” * 
ఇంజెర్ వొరొన్ వొరొర్ ఇతె్తర్. 33 అని అదెదొ 
గటకెతె తేచి్చ యెర్సల్మ్ మలిసి సొతె్తర్. 
అగ అక్ర (11) జన్కె సస్యలిర్కెన్ అని 
మెయు్తర్ వూర్కెన్ బేటె మతెర్. 
34 అని “హో! పర్బు నండ్్తర్ ఇన్వల్ 
సతెమ్ ఆందు. సమ్న్-పేతుర్్తన్ గిర్ 
దిసొ్తర్” ఇంజెర్ వూర్ అపొసు్తల్కె 
వ్హ్్తర్. 35 అస్కె వీర్ ఇవిర్, తమ 
సరియ్ సొనెకె, జర్గ్ త గట్తున్ అని 
ఎమ్మయ్తగ సారి ఉర్స్్కె, తమ 
పర్బున్ బహన్ వొడికె పియె్తర్ ఇన్వల్ 
గొసట్తున్ వూర్కెన్ వ్హ్్తర్.

యేసుపర్బు తన్్వర్
సిస్యలిర్కిన్దిస్వల్

(మత్తయ్ 28:16-20; మర్కె 16:14-18; 

యోహన్ 20:19-23; అపొ. కా. 1:6-8)

36 అహన్ అవ్ గట్న్ బార్తె వడ్కె స్ర్ 
మనెకె, యేసు వూర్ నడుడుమ్ నిలిసి, “మీకున్ 
సాంతి వాయ్!” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 37 బతి 
వూర్ సమ్దొర్ దడికె తింజి, బూతున్ సూడ్త 
పినయ్ తర-తర ఆతెర్. 38 అస్కె యేసు 
వూర్ సంగ, “మ్రట్ బారి పర్సన్ ఆస్ర్ 
మంతిట్? నన నండ్్తన్ అద్ గొసట్తున్ 
బారి నమెసిర్ స్లి్వట్? 39 నావంగ్ 

కెయుకెన్ అని కాల్కెన్ సూడట్. ననయ్ 
పర్బున ఆందున్. నాకున్ ఇటిసి, ననయ్ 
వోన ఆందున్ ఇంజెర్ కరి కియ వచొ్చ. 
బారితెకె మందొల్ అని బొకకెంగ్ నాకున్ 
మత్తపినయ్, బూతున్ మనొ్ంగ్” ఇంజెర్ 
వ్హ్్తర్. 40 అహన్ వ్హ్త పెజె తన్వంగ్ 
కెయ్-కాల్కెన్ వూర్కెన్ తొహ్్తర్. 41 తె 
వూర్ గుల్ ఆస, ఆనంద్ యేతె్తర్. బతి 
నమెలు తక-పిక ఆస్ర్న్ మతె్తర్. అదెన్ సాటి 
యేసు, “తినెలు మ్హగ్ బతయ్ మంతయ్?” 
ఇంజెర్ పూస కీతొర్. 42 తె వూర్ చొకొట్ 
బొడ్సి త ఉంది మీన్ అందుస్్తర్. 43 అస్కె 
యేసు తాన్ యేచి్చ, వూర్ మునెనె తితొ్తర్. 
44 అని వూర్ సంగ, “దర్మ గ్ంత్గ మోస్ 
అని దుస్రుర్ పర్ వక్తలిర్ అని కీర్తన్కె నగ 
నా బార్తె లిహి కీతంగ్ సమ్దొ వచన్కె 
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సస్యలిర్కెన్ యేసు పావ్ మయ్వల్



 

బర్పెర్ జరగ్ంతంగ్ ఇంజి, మీ సంగ మనెకెన్ 
వ్హి్చ మతొ్తన్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్. 45 అని 
అస్కె దర్మ-గ్ంత్ంగ్ వచన్కె అర్తమ్ 
కీనల్, వూర్కెన్ గియన్ సతొర్. 46 అని 
వూర్ సంగ, “ ‘కిరిసు్త తప్వక్ దుకసింగ్ 
బోగె మస, పరన్ సయన అని మూంద్ 
రోజ్కె నె నండన. 47 అని యెర్సల్మ్ 
మ్దొల్ కీస, సమ్దొర్ కీతంగ్ పాపుకెన్ 
కబెలు మయ్వల్ అని అవ్న మపితున్ బార్తె 
వోన పొరొడ అదికార్దొ జగుదొనియతుర్కెన్ 
బోద వ్హన’ ఇంజెర్ లిహి కీస మంత. 
48 ఇవ్ సమ్దొన్ మ్రటె గవ మంతిట్. 
49 ఇచుల కంజట్! నా బాబల్ వాగదొన్ 
సయ్వల్ బగవంతన ఆత్మతున్, మ్హగ్ 
రొహంతొన్. బతి స్వర్గ్ నల్ బగవంతన 
ఆత్మత సకి్త, మీ పొరొ ర్య్ల్ వేరి, 

మ్రట్ యెర్సల్మ్ నగుడున్ సుటి కీస, 
అసటెకె సొన్మట్” ఇంజెర్ వ్హ్్తర్.

యేసుమలి్సస్వర్గ్నగసొన్వల్
(మర్కె 16:19-20; అపొ. కా. 1:9-11)

50 అహన్ వ్హ్వల్ ఆత పెజె, వూర్ 
సమ్దొర్ కున్ అగటల్ బెతనియ నార్ వేరి 
వోస, తన్వంగ్ కెయ్కె తహి్చ, వూర్కెన్ 
ఆసరా్వద్ సతొర్. 51 అహన్ ఆసరా్వద్ 
సస్ర్న్, వూరగ్టల్ అలగ్ ఆస, స్వర్గ్ నెకె 
పొరొ తాచి్చ సొతొ్తర్. 52 అస్కె వూర్ 
యేసున్ పార్తన-వింతి కీస, వ్ల్లు ఆనందె్ 
యెర్సల్మ్ మలిసి సొతె్తర్. 53 హర్ 
దివొస్ వూర్ మందిర్తగ యేరియతగ 
సొంజి, బగవంతన్ పార్తన-వింతి కీస్ర్ 
మందిర్. 
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అపొసు్తల్కె [అపొస్తల్ల్] బార జన్కె సస్యలిర్కెన్ 
యేసు తనకున్ మదత్ కియన్ సాటి నమ్ కీస, 
వూర్కెన్ అపొసు్తల్కె ఇంజెర్ పొరొల్ దొసొ్తర్. 
ఇదెన అర్తమ్ కబ్రియలిర్.

ఆన్వల్ [ఆధారం] ఉంది గొసట్ స్ల్కె కార్య కరల్ 
జర్గ్ త ఇంజెర్ తొహ్వల్.

ఆత్మ సమ్దొ జివ్రస్గటల్ అలగ్ తొహ్లు, సరిప్ 
మయ్నగనె బగవంతల్ తన్వ ఆత్మ ఇరొ్తర్.

ఆ రమ్ దివొస్ [విశ్ంతి దినము] కలి గడి కీత 
పెజె, బగవంతల్ యేడవ దివొసున్ నటి ఆరమ్ 
కీతొర్. అదెన్ సాటి తన నమ్ కీతొర్ వూర్ 
పర్జ గిర్ అహన్ కియన ఇంజెర్ ఆగె సతొర్. 
అద్ ఆరమ్ దివొస్ సుకుర్ వార్ నుల్పెతల్ తె 
సనివార్ నుల్పె వేరి మందంత. ఇద్ దివొసున్ 
నటి వూర్ యూదుల్కె బదె కామ్ కియుర్. 
ఇదెన్ సబబుత్ ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్.

కట్డల్ [యాజకుడు] పర్జతున్ హిందల్ ఆస 
బగవంతన్ వింతి కియ్వల్ అని పహ్్జ మత్తంగ్ 
అవ్ అరపెనంగ్ సయ్వన్ కట్డల్ ఇంతెర్. 
యూదుల్కె న జాతితగ పెరొసిర్ కట్డల్ అని 
డగుక్ కట్డలిర్ ఇన్వలిర్ మతె్తర్.

కబ్రియల్ [రాయబారి] సత్తర్ ఇవిర్ (72) జన్కె 
కబ్రియలిర్కెన్ యేసు తనకున్ మదత్ కియన్ 
సాటి నమ్ కీస, వూర్కెన్ బగవంతన్ బార్త 
చొకొట్ కబుర్ పచర్ కియన్ సాటి సారి కీతొర్. 
(ఉండె దూతల్ తగ సూడ.)

కానున్ [నా్యయము] బైబిల్త పడన బాగమ్గ 
మ్దొడంగ్ సయుంగ్ గ్ంత్కె కానును్తన్ 
బార్తె లిహి కీస మంతంగ్. ఇవ్న్ మోస్ లిహి 
కీతంగ్ గ్ంత్కె ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్.

కిరిసు్త [క్రీసు్త] కిరిసు్త ఇతెకె అర్తమ్ రాజల్ ఆయెలు నమ్ 
మతొర్ వోర్. వేన్ హ్బ్రి బాసతె మెససియల్ 
గిర్ ఇంతెర్. బారితెకె నరిమనకెన్ పాప్ సకసితల్ 
బచి కీస, ముకి్త సయెలు బగవంతల్ వోన్ ఇద్ 
దర్్తరిత్ పొరొ సారి కీతొర్. వేన్ యేసు పర్బు 
ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్.

కతడ్-బూత్ [దెయ్యం] సయ్తనదొ అదికార్దొ తాక్వలిక్ 
కరబ్ంగ్ ఆత్మంగ్.

గమ-గమ గాడి సయ్వలిక్ చీజ్కె [సుగంధ ద్రవా్యల్] 
యూదుల్కె నగ బోర్ మరొ్తర్ ఇతె్తకె వోన 
కూర్దొన్ గమ-గమ గాడి సయ్వలిక్ చీజ్కె నె 
సజి కియ్వల్ రివజ్ తాకెసిర్ మత్త.

గ్ంత్కె [గ్ంథాల్] మోస్ అని దుస్రుర్ పర్ వక్తలిర 
కెయెదొ తొల్లు బగవంతల్ లిహి కియుసతన్ 
గ్ంత్కె ఇంతెర్.

చొకొట్ కబుర్ [సువార్త] పాపె్ తాక్వల్ నరిమనకెల్ 
పాతడె్త సొంజి సకసి బోగె మయ లాగర్. 
ఆతుర్కెన్ అద్ సకసితల్ బచ్ మయెలు యేసున్ 
హిందల్ నరిమనకెన్ బగవంతల్ తొహ్త సరియె 
చొకొట్ కబుర్ ఆందు.

జీవ [జీవం] జీవ రాసతున్ తాకుస్వల్ సకి్త. ఇద్ జీవ 
మనల్ వేరి మందొల్ మెలియంత. మందొడల్ 
అద్ జీవ పెసస సొత్త ఇతె్తకె మందొల్ కూర్దొన్ 
దాత్ మరియంత.

డగుక్ కట్డలిర్ [యాజకుల్] వీర్ కట్డ 
కుటుంబతుర్ అని కట్డలిరగ్టల్ ముకెకె 
వాలిర్ ఆందిర్.

దూతల్  [దూత] దూతల్ ఇతె్తకె తన్వ వ్హ్త కార్వయ్ 
కియెలు బగవంతల్ సారి కీతొర్ వోర్ కబ్రియల్ 
ఆందుర్.

పూనంగ్సలెతెకట్న్గొసిటినఅర్తమ్



నియమ్  [నిబంధన] నరిమనకెన్ అని తన్వ నడుడుమ్ 
బగవంతల్ వొప్త గొసట్. ఇదెన్ బగవంతల్ యూద 
జాతితుర్ సంగ మ్దొల్ కీతొర్.

నిసని [ఆధారం] ఉంది గొసట్ స్ల్కె కార్య కరల్ జర్గ్ త 
ఇంజెర్ తొహ్వల్.

నండ్వల్ [పునర్తాథానము] సాస తిరిస అదెదొ మందొడె 
జీవతె తేద్వడున్ నండ్వల్ ఇంతెర్.

పరిసయుల్కె [పరిసయు్యల్] నకింగ్ అని రీతి 
రివజ్కె పియ్సి తాకంతెర్ కి స్ల్ ఇంజెర్ 
సమ్దొర్కెన్ సూడ్వలిర్ మెహ్ంబర్కె ఆందిర్. 
వూర్ తమకున్ మనెదొ వాతంగ్ నకింగ్ అని రీతి 
రివజ్కె వ్ల్ తయర్ కీస, ఇవ్న్ గిర్ సమ్దొర్ పియ్సి 
తాకన ఇంజెర్ వ్హ్్ దిర్.

పర్బు [ప్రభువ్] బోర్ ఆయ్ బతతునె పొరొ 
అదికారల్ ఆస మతె్తకె, వోన్ మలకెల్ 
ఇంజెర్ కయంతెర్. యేసు చొకొట్్ర్ అని 
లాడ్ కియ్వల్ ఆత కాడికె వోన్ పర్బు (స్ల్లుకె 
మలకెల్) ఇంజెర్ కయవచొ్చ.

పర్ వక్తల్ [ప్రవక్త] బగవంతల్ వ్హ్త అదెన్ పర్జతున్ 
వ్హ్వల్ పర్ వక్తల్ ఆందుర్. ఈతుర్ పర్ వక్తలిర్ 
తొల్లు వ్ల్టిర్ మతె్తర్. నమునతున్ పూన 
బాగమ్గ పవిత్ర ఆంగుడి సయ్వల్ యోహన్.

పవిత్ర [పవిత్రమైన] బగవంతన్ సాటి ఆలది మన్వల్. 
పవిత్ర ఇతె్తకె వడ్కె వడగ ఆయ్ సూడ్వడగ 
ఆయ్ కామ్ కియ్వడగ ఆయ్ బతయ్ కసుర్ 
స్ల్వక్ మన్వల్.

పవిత్ర ఆత్మ [పవిత్ర ఆత్మ] స్వర్గ్ నగ మన్వల్ ఆత్మ.
పసకె సడ్ [పసకె పండుగ] యూదుల్కె తమకున్ 

ఈజిప్ట్ నల్ బగవంతల్ సుటి కియుసత కాడికె, 
నిసన్ మహినత చొవదొ దివొసున్ నటి ఇద్ సడ్ 
తుంగంతెర్. మరన్ దూతల్ ఈజిప్ట్ దేసు్ర్ర్ 
మడనుర్ మర్కెన్ జకొ్తర్. బతి ఇజ్రయేల్్తర్కెన్ 
బోనె జక్మకి. యూదుల్కె ఇద్ సడుదొన్ పెసక్ 
ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్. నిరగ్మకాండము 12:1-
14 పసకె సడ్ - ఇజ్రయేల్ లోకుర్కెన్ మోస్న 

గటకెతె బగవంతల్ ఈజిప్ట్ నుర కెయదొల్ బహన్ 
బచి కీతొర్ ఇన్వడ హేతు కియన్ సాటి ఇద్ 
పసకె సడ్ తుంగంతెర్. తొల్లు బగవంతనొర్ 
మరన్ దూతల్ ఈజిప్ట్ దేసు్ర్ర్ మడనుర్ 
మర్కెన్ జకొ్తర్. బతి ఇజ్రయేల్ లోకుర్ తమ్వంగ్ 
డెరొటనగ నెతుర్ సక్త కాడికె మడనుర్ 
మర్కెన్ జక్మకి. ఇదెన్ హేతు ఇర్లు ఇజ్రయేల్ 
లోకుర్ వ్ల్ దేస్కె నల్ వాస యెర్సల్మ్గ ఇద్ 
సడుదొన్ హర్ సాల్ జర్గ్సంతెర్.

పాతడ్ [పాతాళం] పాపిర్కెన్, కర్బలిర్కెన్, 
కతడ్-బూతుకెన్ సకసి వాట్వల్ జాగ.

పాప్ [పాపము] బగవంతన ఇచ్చతున్ అని వచను్తన్ 
బయ్మన్ ఆస తాక్వల్ పాప్ ఆందు.

పారకెత్ [విడాకుల్] ఆడ్-మడ్సి నాలి్వర 
నియమున్ పియ్సి పాకె మయ్వడున్ పారకెత్ 
ఇంతెర్.

పార్తన [ప్రారథాన] బగవంతన్ సంగ వడ్కె వల్ 
తరికతునె పార్తన ఇంతెర్. వింతి గిర్ ఇంతెర్.

పీర్ కియ్వల్ [వ్యభిచారము] తన్వ బాయొకెన్ ఆయ్ 
తనొ్వర్ మడ్సిన్ ఆయ్ సుటి కీస, దుస్రొన్ 
సంగ మీండ్వడున్ పీర్ కియ్వల్ ఇంతెర్.

పుల్్య సయ్మకి అవ్ సారిన జేవ్న్ [పులియని రొటెట్ల 
పండుగ] ఇద్ జేవ్న్ ఇజ్రయేల్ జాతితుర్ పసకె 
సడ్ ఆత పెజె యేడుంగ్ రోజ్కె తుంగంతెర్. 
బస్కెట్ గిర్ పుల్్య సత పిండితె సారింగ్ 
సురిసి వూర్ తింతెర్. బతి సరిప్ ఇవ్ యేడుంగ్ 
రోజ్కె పుల్్య సయ్మకి అద్ పిండితంగ్ సారింగ్ 
తింతెర్. అదెన్ సాటి ఇద్ సడుదొన్ పుల్్య సయ్మకి 
అవ్ సారిన జేవ్న్ కియ్వల్ ఇంతెర్. పసకె 
సడ్ అని తాతొ పిండితంగ్ సారింగ్ సుర్వల్ 
జేవ్న్త సడ్ రండ్ గిర్ దుస్రొక్ సడ్కె ఆందుంగ్. 
ఇజ్రయేల్ లోకుర్ పసకె సడ్ కీత పెజె తాతొ 
పిండితంగ్ సారింగ్ సుర్వల్ జేవ్న్త సడ్ గిర్ 
జర్గ్సంతెర్. ఇవ్ రండ్ సడుకెన్ ఆట్ (8) 
రోజ్కె జర్గ్సంతెర. ఇద్ సడుదొన్ నటి తాతొ 
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సారింగ్ తింతెర్ బారితెకె బగవంతల్ తము్వర్ 
తొతు్తర్కెన్ ఈజిప్ట్ న దాస-పానదొల్ బచి కీతొర్. 
అద్ సడదొ మ్దొల్ దియ పోద్రెక్ సాల్ మెట గొర్ 
పోరితున్ కొయ్సి తింతెర్. ఈజిప్ట్ నల్ పెసస 
వానెకె పిండితున్ సొవ్్యస్ వల్ చీజ్ మ్సడి 
కీతెకె, సొవిల్ వ్ల్ రోజ్కె లాగంత. అచ్ వేరి 
ఆగ్ల్ వీర్కెన్ టేమ్ స్ల్.

పుల్్యసయ్వల్ చీజ్  [పులిసన పిండి] జావ అని 
దహి తయర్ కియెలు పుల్్యసయ్వల్ చీజ్ తోడ్ 
వాటంతెర్.

పెరసి నొపిపె [కుష్ట్రోగము] ఇద్ నొపిపె వాతుర్కెన్ 
పున్కె ఆంతంగ్. కెయ్కె కాల్కె నంగ్ బొటట్ంగ్ 
ఇచు్చర్ ఇచు్చర్ సడె మస్ర్ దాంతంగ్.

పెరొసిర్ కట్డల్ [ప్రధాన యాజకుడు] వోర్ 
కట్డల్ సమ్దొర్ కట్డలిరగ్టల్ డగుర్ ఆందుర్. 
వోర్ సాల్దొన్ ఉంది దియ బగవంతన మందిర్్తన్ 
రొపొ మన్వల్ బెయ్ పవిత్ర జాగతగ సొంజి, 
ఇజ్రయేల్్తర్ పర్జత్ సాటి అరపెనంగ్ అని సేసంగ్ 
సయ లాగర్.

బగవంతన రాజ్ [దేవ్ని రాజ్యం] బగవంతల్ 
నరిమనకెన దిల్్త వాస తన్వ ఇచ్చ తీర్ మయ్న్ 
తాకుస్వడునె బగవంతన రాజ్ ఇంతెర్. 
బగవంతన రాజ్ ఇతె్తకె స్వర్గ్ ఇంజెర్ గిర్ అర్తమ్.

బగవంతల్ [దేవ్డు] కలి గడి కియ్వల్, కలి 
తాకుస్వల్, కలి మూరి కియ్వల్ సకి్త వోర్ 
బగవంతన్ మందంత. వోర్ బర్పెర్ పవిత్ర 
వంతల్ ఆందుర్.

బచి  [రక్షణ] ముకి్త తగ సూడ.
బస్కెట్ మన్వల్ జీవ [నిత్య జీవం] యేసున్ పొరొ 

విసా్వస్ ఇరిసి చర్ పియొ్తర్ మయ్న ఆత్మ 
సాత పెజె బస్కెట్ గిర్ స్వర్గ్ నగ మందంత.

బాపి్తస్మ [బాపి్తస్మము] బాపి్తస్మ ఇతె్తకె (పవిత్ర 
ఆంగుడిత్ దాత్) నరిమనకెన జినగ్నిత్ రొపొ 
ఉందియ్ జోక యేతగ ముడుస తెండ్వల్ 
కార్వయ్ ఆందు. ఇద్ కాయదొ సరిప్ బహ్రి 

తొహ్వల్ ఆందు. బతి బగవంతన చర్తె వాతొర్ 
ఇన్వడ నిసని గిర్ ఆందు.

బూత్ [దెయ్యం] సయ్తనదొ అదికార్దొ తాక్వలిక్ 
కరబ్ంగ్ ఆత్మంగ్.

మందిర్ [మందిరము] తొల్లు ఇజ్రయేల్ దేస్గ 
యూదుల్కె బగవంతన్ ఆరదన అని అరపెనంగ్ 
సయ్వల్ ఉంది పెరజతి మందిర్ మత్త. ఇద్ 
మందిర్్తన్ సర్్మట్ డగుర్ ఆవ్రగిర్ మత్త. ఇద్ 
మందిర్ సరిప్ యెర్సల్మ్గన్ మత్త.

మన్ [మనసుసి] మవ సంచ్ విచర్ మనదొల్ వాంత.
మపి కియ్వల్ [క్షమ్ంచడం] బోన్ పొరొ ఆయ్ 

పగ యేత్వకె్ అని వోన్ సకసి వాట్వకె్ మన్వల్ 
గున్ ఆందు.

మ్ద్ [మ్దుదొ] అద్ గటకెతె రోమ్ అదికారిర్ గలి్త 
కీతుర్కెన్ మ్ద్గ మోలనె టాంగి కీస జీవ 
యేత్్ దిర్. నిల్య్ ఉంది లామ్ మ్ద్ అని 
అడడుమ్ ఉంది ఆకుడ్ మ్దున్ జోడి కీస ఇదెన్ 
తయర్ కీందిర్.

మోస్ [మోషె] మోస్ ఇన్వల్ పడన నియమ్్ర్ 
పర్ వక్తల్ ఆందుర్. ఈజిప్ట్ దేస్గ మన్వలిర్ 
ఇజ్రయేల్ పర్జతున్ వూర దాసపానదొల్ సుటి 
కియుస బగవంతల్ వ్హ్త పినయ్ వూర్కెన్ 
బహ్రి తతొ్తర్. ఇజ్రయేల్ పర్జ సమ్దొర్ గిర్ వేర్ 
మోస్ లిహి కీతంగ్ సయుంగ్ గ్ంతుకెన్ 
కానును్తన్ దాత్ మని కీంతెర్.

యూదుల్కె [యూదుల్] వీర్ పర్జ అబ్రాహమ్్ర్ 
మరి ఇసాకు అని తంగ్మరి యాకొబ్ కాన్ దాను్తర్ 
ఆందిర్. వీర్కెన్ హ్బ్రియుల్కె స్ల్కె ఇజ్రయేల్ 
పర్జ ఇంజెర్ గిర్ కయంతెర్.

యేలియల్ [యేలియా] వేర్ తొతొ్తర్ పర్ వక్తల్ 
ఆందుర్.

యేసు మరియల్ అని యోస్పు ఇన్వలిర్ ఆడ్-
మడసితున్ బగవంతన సకి్తతె పుట్్తర్ మరిన 
పొరొల్ యేసు. వేనె దునియతుర్కెన్ బచి 
కియెలు బగవంతల్ నమ్ కీతొర్. సమ్దొరంగ్ 
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పాపుకెన్ కండి కియెలు మరత మ్ద్గ తన్వ 
తన బలిదాన్ ఆతొర్. అని తొల్ పర్ వక్తలిర్ 
వ్హ్తంగ్ సమ్దొ గొసట్ంగ్ పూరి కియెలు మూంద్ 
రోజ్కె నె నండ్్తర్. ఇంకె బగవంతన్ సంగ కలిత 
రాజ్ తాకుస్ర్ మంతొర్.

వింతి [ప్రారథాన] పార్తనతగ సూడ.
సకి్తవంతల్ [శకి్తవంతుడు] దుస్రుర్ కియ పర్ర్ 

ఆతంగ్ కాముకెన్ తన్వ సకి్తతె కీస తొహ్వన్ 
సకి్త వంతల్ ఇంతెర్.

సదుదొకయుల్కె [సదుదొకయుల్] వీర్ సదుదొకయుల్కె 
పూన నియమ్ గటకెతె యూదుల్కె నంగ్ 
గుర్ప్కె నల్ ఉంది గుర్ప్ ఆందిర్. వీరగ్టల్ 
వ్ల్లుటిర్ కట్డపాన్ కీందిర్ అని సాతుర్ వూర్ 
నండంతెర్ ఇంజెర్ నము్మర్.

సమరయ [సమరయ] యూదయ అని గలిలయ 
యేరియన్ నడుడుమ్ మన్వల్ యేరియతున్ 
సమరయ ఇందిర్. అగ మన్వలిర్ ఇజ్రయేల్ 
లోకుర్ దుస్రొ జాతితుర్కెన్ తుంగ్వల్ కీనెకె, 
వూర జాతి మ్సడి జాతి ఆత. అదెన్ హిందల్ 
వూర్ మోస్ వ్హ్తంగ్ బోదంగ్ అని దుస్రురంగ్ 
నకి-బదిదొన్ మ్సడు కీస తాక్్ దిర్. అదెన్ సాటి 
యూదుల్కె అని సమరయతుర్ వొరొన్ వొరొర్ 
పసంద్ కియె్వకె సొనిదొర్.

సయ్తన్ [సాతాను] సయ్తన్ ఇతె్తకె, చొకొట్ 
కియుస్వకె్, పాప్ కియుస్లు సూడ్వల్ కరబ్ ఆత్మ. 
వేర్ కతడ్-బూత్కె నొర్ మలకెల్ ఆందుర్.

సాపెన [శపించడం] దుస్రొన్ స్ల్కె బతతునె కరబ్ 
జర్గ్ వడున్ సాపెన లాగ్వల్ ఇంతెర్.

సాస్త్రిర్ [శాసు్రుల్] ఇతె్తకె దర్మ గ్ంతుకెన్ సూడిసి లిహి 
కియ్వలిర్ ఆందిర్. అవ్ గ్ంత్కె నంగ్ నకిన్ అని 
నియముకెన్ బార్తె వ్ల్లు కరి కీతుర్ ఆందిర్.

సస్యలిర్ [శిష్్యల్] సస్యలిర్ ఇతె్తకె బోర్ వొరొర్ 
గుర్న్ పెజెయ్ మంజి, వోర్ కర్సత తీర్ 
కరిస్ర్ మన్వలిర్. యేసు బార జనుకెన్ తన్ 
సంగ తాకన్ సాటి సస్యలిర్ ఇంజెర్ నమ్ కీతొర్.

సజర్ [కైసర్] సజర్ ఇతె్తకె రోమ్ రాజ్్ర్ మహ 
రాజల్ ఆందుర్. వేన్ బూడ్ ఉండె వ్ల్లుటిర్ 
అదికారిర్ మందంతెర్.

సునగోగ్ [సమజ మందిరము] సునగోగ్ ఇతె్తకె 
యూదుల్కె బగవంతన ఆరదన అని సమ్దొ 
తీర్కె నంగ్ గొసట్ంగ్ కంజెలు అని వడ్కె ల్ మీర్ 
మయ్వల్ రోన్.

సునతి [సున్తి] మయ్న సంసారత మునె్త 
తోల్ కత్రి కియ్వల్. ఇద్ నియమ్ యూదుల్కె 
అని తుడుకెర్ కీంతెర్. ఇద్ కార్య సాదరనె్త 
మ్డడులిర్కెన్ కీంతెర్.

సేవకెల్ [సేవకుడు] మలకెన్ బూడ్ మంజి వ్హ్త 
తీర్ కామ్ కియ్వన్ సేవకెల్ ఇంతెర్.

స్వర్గ్  [స్వరగ్ము] బగవంతల్ మన్వల్ జాగ. నన 
స్వర్గ్ నగ దాంతొన్. నా పొరొ విసా్వస్ ఇర్్తర్ 
వూర్ గిర్ దర్్తరిత్ పొరొ పిస్వల్ మర్త పెజె 
నా బరొబర్ అగ వాంతెర్ ఇంజెర్ యేసు 
వ్హ్్తర్.

స్వర్గ్ నొర్ మయ్ల్ [మనుష్య కుమర్డు] 
కలి గడె మయన్ మునెతల్ బగవంతనొర్ 
మరి ఆందుర్. వేర్ మయ్న రూపె్ జల్మ 
యేతొ్తర్ యేసు ఆందుర్. యేసు తన్వ తన 
దుస్రుర్కెన్ వ్హ్్కె ఇద్ పొరొల్ యేత్ నుదొర్. 
(దానియేల్ 7:13-14 సూడ)

హేరొదు [హేరోదు] రాజ్ తాకుస్వల్ రాజన్ 
హేరొదు ఇంజెర్ కయ్్ దిర్. ఈతుర్ రాజలిర్ 
వ్ల్టిర్ మతె్తర్. 
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కలిగడెమాయ్వల్

అనిరూతు,యోననంగ్
వేసుడ్ంగ్

బగవంతల్ బొమ్త తోడితె మయ్న పుతలు నివిడు కీస, 
వోనంగ్ మ్సొర్ బొంగడునగ జీవత హూకుర్ ఉహ్కె తొర్. 

తె వోర్ మయ్ల్ జీవ వాల్  ఆతొర్.

బక్తలిరసకి్త
1వ అని 2వ తిమ్తి,

తీతు, పిల్మోన్,
హ్బ్రి అని యాకొబు

గటి దీర్య కీస, బగవంతన్ కర్మ్ దాకట్. 
అహన్ సొతె్తకెన్, బస్కె పహ్్జ మతె్తకె అస్కె, 

వోర్ బగవంతన కురపె అని దయ మకున్ పుటంతంగ్.

ఉండె వ్ల్లు కరి కీక ఇనికెతె, ఇవ్ బూడ్ంగ్ పుస్తక్ గిర్ వాచి కీమ్:

పవిత్ర
ఆత్మతంగ్
కార్వయ్కి

(అపొసు్త ల్కినంగ్కార్వయ్కి)

పవిత్ర ఆత్మ మ్హగ్ వాయర్. 
అస్కె మీకున్ సకి్త వాంత.

www.chokotnakabur.in       •       CIC.SGB01@gmail.com

స్వర్గ్నెకె
వోయ్వల్సరి



“ననయె సరిత, సతెమ్ అని జీవత ఆందున్. 
నా బీగర్ స్వర్గ్ నగ బోర్ సొంద పరొర్” ఇంజెర్ 

యేసు వ్హ్్తర్.


