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Qిద£_`aయంెను గనుక ఆయనవkV అత సPస© పరచవల|న డD:gm2ను.
48 tసుసూచక :b>యలను మహf=¦ర మలను చూడ క)ంటÃ U$ంతమeత9మ

నమ ర అతf [ెGను. 49 అందు:ా ప9o=ప9భ ా, m= క)మeరJడD [=వక
మనుGH రమ  ఆయనను డD:gm2ను. 50 tసు వ

2ళT »మ, 

క)మeరJడD బ9:bయm='డ అతf [ెప"ా ఆ మనుష1 డD tసు తనf
[ెGిన మeట నY్మ 2ªT w tuను. 51 అతBంక

2ళT »చుండ"ా అత =సుల)

అత:b ఎదురJ"ావkV, అత క)మeరJడD బ9:b యm='డ fె#యజ$GిU&. 52
ఏ గంటక)

ాడD బగ పడWా"$న

ాU& అB"&నపడD

ారJన' ఒంట7

గంటక) జPరమ ా NB[ెన అతf [ెGిU&. 53  క)మeరJడD
బ9:bయm='డ tసు తనf [ెGిన గంట అే అ తంB9 fె#Qి:gm2ను
గనుక అతడDను అత tంట7 ారందరJను నY్మU&. 54 ఇ tసు
య దయ నుంB గ#లయక) వkV [ేQిన U$ండవ సూచక:b>య.
5
1 అటSతరJ ాత య దుల పండDగ కట7 వ[ెVను గనుక tసు
tuరషల(మనక)

2ÍÎTను. 2 tuరషల(మల- "}ఱ ల =Pరమ దగÉ ర, ?Ì¤9

Óషల- బfెస అనబBన క :ÏmరJ కలదు, =:b అtదు మంటపమల)
కలవ. 3 ఆ యe సమయమలక) ేవదూత :Ïmట7ల- "& ళ»
T కద#ంచుట
కలదు. రJ కద#ంపబBన Gిమ ట, ®దట ఎవడD గm

ాడD ఎట7p

ా oగల ాైనను బగ పడDను, 4 గనుక ఆ మంటపమలల- Ulగల),
గ>BÆ ారJ, క)ంట7 ారJ ఊచ:ాల)[ేత1ల) గల ారJ, గంపల)"ా పBయంBU&. 5
అక¦డ మప tuY ఏండT నుంB

ా oగల క మనుష1 డDంెను. 6

tసు, ాడD పBయండDట చూk, ాడపట7:b బహØ:ాలమనుంB ఆ

Qి© cల-నుm='డ tuU&"&సPస© పడ "lరJచుm=' ా అ ా నడDగ"ా 7 ఆ Ul"&
అయe , ళ»
T కద#ంపబB నపడD నను' :Ïmట7ల-:b ంచుటక) m=క)
ఎవడDను ల(డD గనుక mను వచుVనంతల- మU&కడD m=కంట~ మందు"ా
గన ఆయనక) ఉత రY[ెVను. 8 tసు వ ల(k  పరJGc:g
నడDవమ ాf [ెప"ా 9

2ంటm

ాడD సPస© తmం తన పరJGc:g

నB[ెను. 10 ఆ నమ Nnా>ంcనమ గనుక య దుల)ఇ Nnా>ంcనమ
గ=; వ  పరJGc:gన తగే అ సPస© త mంన ాf [ెGిU&. 11 అందుక)
ాడD నను' సPస© పరkన ాడD పరJGc:g నడDవమ m=f [ెGనm2ను.
12

ారJ  పరJGc:g నడDవమ f [ెGిన ాెవడ ా అB"&U&. 13

ఆయన ఎవో సPస© తmంన ా:b fె#యల(దు; ఆ [lటను గంప
క½Bయంెను గనుక tసు తGించు:gw tuను. 14 అటSతరJ ాత tసు
ే ాలయమల- ా చూkఇ"l సPస© తmంcN; మU& tuక)¦వ :hడD క)
కల)గక)ండDనటS
T ఇకను wాపమ [ేయక)మ [ెప"ా 15

ాడD

2ªT, తను'

సPస© పరkన ాడD tసు అ య దులక) fె#యజ$Gను. 16 ఈ :ార మలను
Nnా>ంc నమన [ేQినందున య దుల) tసును ?@ంQింkU&. 17 అtfే
tసుm=తంB9 t వరక) ప[ేయచుm='డD, mనును [ేయచుm='న
ాU&:b ఉత రY[ెVను. 18 ఆయన Nnా>ంc m=[=రమ రJట మeత9_"ాక,
ేవడD తన W ంత తంB9 అ [ెGి, తను' ేవf సమeను"ా [ేQి:gm2ను
గనుక ఇందు Yత మను య దుల) ఆయనను చంపవల|న మU& ఎక)¦వ"ా
ప9యత'మ [ేQిU&. 19 :ాబట7p tసు ాU&:b ఇటS
T ప9త1 త రY[ెVను తంB9 t
[ేయట క)మeరJడD చూచుm, అే :ా తనంతట f=ను ఏయ [ేయmరడD;

ఆయన

ట7 [ేయm, ాట7m క)మeరJడDను ఆలe"q [ేయను. 20 తంB9,

క)మeరJ GH9Yంచుచు, f=ను [ేయ ాట7 m2లTను ఆయనక)
అగపరచుచుm='డ f శVయమ"ా [ెపచుm='ను. మU&య రJ
ఆశVర పడDనటS
T ట7కంట~ "}ప :ార మలను ఆయనక) అగపరచును. 21
తంB9 మృత1లను ఏలeగ ల(Gి బ9:bంచుm ఆలe"q క)మeరJడDను తన:bషpమ
వkVన ాU& బ9:bంచును. 22 తంB9 tuవ:b {రJ {రVడD "ా 23 తంB9
ఘనపరచునటS
T "ా అందరJను క)మeరJ ఘనపరచ వల|న {రJ{రJVటక)
సUాPo:ారమ క)మeరJ:b అప"&ంkయm='డD; క)మeరJ
ఘనపరచ ాడD ఆయనను పంGిన తంB9 ఘనపరచడD. 24 m= మeట N
నను' పంGిన ాయందు NnాPసమంచు ాడD త .వమ గల ాడD; ాడD
{రJల-:b Uాక మరణమల నుంB .వమల-:b =ట7యm='డ f
శV యమ"ా [ెపచుm='ను. 25 మృత1ల) ేవ క)మeరJ శబ మ Nను
గBయ వచుVచున', ఇపే వkVయన', = Nను ారJ .Nంత1ర
f శVయమ"ా [ెపచుm='ను. 26 తంB9 tలeగ తనంతట f=m
.వమగల ాై యm='ో ఆలe"q క)మeరJడDను తనంతట f=m
.వమగల ాై యండDటక) క)మeరJ:b అo:ారమ అనుగ>?@ం[ెను. 27
మU&య ఆయన మనుష క)మeరJడD గనుక {రJ{రJVటక) (తంB9)
అo:ారమ అనుగ>?@ం[ెను. 28 ¸:b ఆశVర పడక)B; ఒక :ాలమ
వచుVచున'; ఆ :ాలమన సమeధులల- నున' ారందరJ ఆయన శబ మ
N 29 _ల) [ేQిన ారJ .వ పనరJf=©నమన క)ను :hడD [ేQిన ారJ {రJ
పనరJf=©నమనక)ను బయట7:b వ[ెVదరJ. 30 m= అంతట mm ఏYయ

[ేయల(ను; mను Nను నటS
T "ా {రJ {రJVచుm='ను. నను' పంGిన

ా

kత ప9:ార_ [ేయ"lరJదును "ా m= tషp ప9:ారమ [ేయ"lరను గనుక m=
{రJ m= య_`aన. 31 నను' గ U&V mను WాX మ [ెప:gనtuడల m=
WాX మ సత మ :ాదు. 32 నను'గ U&V WాX YచుV

U}కడD కలడD;

ఆయన నను'గ U&V ఇచుV WాX మ సత మ tuరJగదును. 33 రJ
KLను mదక) (:gందU&) పంGిcU&; అతడD సత మనక) WాX Y[ెVను. 34
mను మనుష1 లవలన WాX మం"iకU&ంపను "ా రJ రZBంప బడవల|న t
మeటల) [ెపచుm='ను. 35 అతడD మండDచు ప9:ా;ంచుచున'
¸ప_`aయంెను, రత

2ల)గల- ఉంB :gంత:ాలమ ఆనంచుటక) ఇషp

పBcU&. 36 అtfే KLను WాX మకంట~ m= :$క)¦ 2ౖన WాX మ కలదు;
అేమన, mను m2ర

రJVట:$3 తంB9 t :b>యలను m= :bkVయm='ో , mను

[ేయచున' ఆ :b>యల( తంB9 నను' ప 37 మU&య నను' పంGిన తంB9t
నను'గ U&V WాX YచుVచుm='డD; రJ ఏ :ాలమంైనను ఆయన సPరమ
Nనల(దు; ఆయన సPరపమ చూడల(దు. 38 ఆయన ఎవU& పంGm
ఆయనను రJ నమ ల(దు గనుక ల- ఆయన

ాక మ #kయండల(దు.

39 ల(ఖన మలయందు క) త .వమ కలద తలంచుచు ాట7
పU&nÙoంచుచుm='రJ, అ  నను'గ U&V WాX YచుV చున'N. 40 అtfే
క) .వమ కల)గనటS
T రJ m=ద క) UాmలTరJ. 41 mను
మనుష1 లవలన మ?@మ w ందు ాడను:ాను. 42 mను Yమ ను
ఎరJగదును; ేవ GH9మ ల- ల(దు. 43 mను m= తంB9 m=మమన
వkVయm='ను, రJ నను' అం"iకU&ంపరJ, మU& కడD తన m=మమన

వkVనtuడల

ా అం"i కU&ంత1రJ, 44 అP{య ేవవలన వచుV

_`పను:Ïరక కవలన ఒకడD _`పw ందుచున' రJ ఏలeగ
నమ గలరJ? mను తంB9ద ద mరమ పదున తలంచక)B; 45
Uాశ>tంచుచున' sH ద mరమ పను. 46 అతడD నను'గ U&V
ా9Qను గనుక రJ sHను నY్మనటp tన నను'ను నమ దురJ. 47
రత ల(ఖనమలను నమ tuడల m= మeటల) ఏలeగ నమ దురm2ను.
6
1 అటSతరJ ాత tసు cబÚU&య సమద9మ, అన"ా గ#లయ సమద9మ =ట7
అద U&:b

2ÍÎTను. 2 Ulగల tuడల ఆయన [ేQిన సూచక :b>యలను చూk బహØ

జనుల) ఆయనను 2ంబBంkU&. 3 tసు :gండtu:b¦ అక¦డ తన ;ష1 లf
క½డ క½రJVంెను. 4 అపడD పWా¦ అను య దుల పండDగ సGిం[ెను. 5
:ాబట7p tసు కను'ల|c బహØ జనుల) తనద క) వచుVట చూkరJ
భÕంచుటక) ఎక¦డనుంB U}ట~p ల) :g fెGింత1మ ²ి#ప నB"$ను "ా 6
tY [ేయm2ౖ యంెm f=m tuU&"&యంB అత పUiZBంచుటక)
ఆలeగB"$ను. 7 అందుక) ²ి#ప ాU&ల- ప9c ాడDను :gం[ెమ :gం[ెమ
పచుV:gనుట:$3నను U$ండDవందల ేm=రమల U}ట~p ల) [=లవ ఆయనf
[ెGను. 8 ఆయన ;ష1 లల- ఒకడD, అన"ా Qీను GHత1రJ సహ దరJైన
అంె9య 9 ఇక¦డ ఉన' క kన'

ాద అtదు యవల U}ట~p ల)

U$ండD kన' [ేపల) ఉన'N "ా, tంత మం:b ఇN ఏమeత9మ ఆయనf
అన"ా 10 tసు జనులను క½రJVండబÚటp Sడ [ెGను. ఆ [lట [=ల

పkVకయంెను గనుక ల|క¦క) ఇంచుYంచు అtదు లమం పరJష1ల)
క½రJVంBU&. 11 tసు ఆ U}ట~p ల) పటSp:g కృతజÀ f=సు
 త1ల) [ె#Tంk
క½రJVన' ాU&:b వBÆ ం[ెను. ఆలeగన [ేపల)క½డ
వBÆ ం[ెను; 12

ాU&:bషp_`aనంత మటSpక)

ారJ తృGి "ా cన తరJ ాత ఏYయ నషp పడక)ండ Y"&#న

మక¦ల) w గ[ేయడ తన ;ష1 లf [ెGను. 13 :ాబట7p
తరJ ాత

ారJ భÕంkన

ాU& ద Y"&#న అtదు యవల U}ట~p ల మక¦ల) w గ[ేQి

పంె9ండD గంపల) ంGిU&. 14 ఆ మనుష1 ల) tసు [ేQిన సూచక :b>యను
చూkజమ"ా ఈ ల-కమనక) Uాబ¨ వ ప9వక ఈయm అ [ెప:gU&. 15
UాÛ"ా [ేయటక)

ారJ వkV తను' బలవంతమ"ా పటSp:gనబ¨ వచుm='ర

tసు ఎU&"&, మరల :gండక) ఒంటU&"ా
ఆయన ;ష1 ల) సమద9మ mదక)

2ÍÎTను. 16 Wాయం:ాల_`aనపడD
2ªT ో m2 tu:b¦ సమద9ప టద U&నున'

కGర'హ¼మనక) w వచుంBU&. 17 అంతల- 5క టtuను "ా tసు
ాU&ద క) ఇంకను Uాల(దు. 18 అపడD Gద "ా# Nసర"ా సమద9మ
w ంగచుంెను. 19

ారJ ఇంచుYంచు U$ండD :Ïసుల దూరమ ో m2ను

నBGింkన తరJ ాత, tసు సమద9మద నడDచుచు తమ ో m2దగÉ రక)
వచుVట చూk భయపBU&; 20 అtfే ఆయన mm, భయపడక)డ ాU&f
[ెGను. 21 కనుక ఆయనను ో m2ద ఎ:b¦ంచు:gనుటక)
ఆ ో m2

ారJ

ాU&షpపBU&. 2ంటm

2ళT »చున' ప9ేశమనక) [ేU$ను. 22 మరJm=డD

సమద9పటద U& #kయన' జన సమ హమ వkV చూడ"ా, ఒక kన'
ో m2 తప అక¦డ మU&కట7 ల(దయ, tసు తన ;ష1 లf క½డ ో m2
ఎక¦ల(దు "ా ఆయన ;ష1 ల) మeత9_

2ªTరయ fె#Qి:gU&. 23 అtfే

ప9భవ కృతజÀ f= సు
 త1ల) [ె#TంkనపడD
దగÉ రనున' cబÚU&యనుంB

ారJ U}ట~p భÕంkన [lటS నక)

Uq kన' ో m2ల) వ[ెVను. 24 :ాబట7p tసును

ఆయన ;ష1 ల)ను అక¦డ ల(కw వట జనసమ హమ చూk నపడD

ాUా
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ఇంక :gంత:ాలమ mను fక½డ నుందును; తరJ ాత నను'
పంGిన ాద క)

2ళT »దును; 34 రJ నను'

2దక)దురJ "ా నను'

కను"}నరJ, mm2క¦డ ఉందుm అక¦B:b రJ Uాల(రm2ను. 35 అందుక)
య దుల)మనమ ఈయనను కను"}నక)ండDనటS
T ఈయన ఎక¦B:b
2ళTబ¨ వచుm='డD? "i>సుేశసు©లల- [ెదU&w tన
"i>సుేశసు©లక) బ¨ oంచుm=? 36 నను'

ాU&ద క)

2ªT

2దక)దురJ "ా కను"}నరJ, mm2క¦డ

ఉందుm అక¦B:b రJ Uాల(ర ఆయన [ెGిన t మeట ఏYటà అ
తమల-f=మ [ెప:gనుచుంBU&. 37 ఆ పండDగల- మLన_`aన
అంత నమన tసు #kఎవైనను దGి"}న tuడల m=ద క) వkV
దGి {రJV:gనవల|ను. 38 m=యందు NnాPసమంచు ాెవో ల(ఖనమ

[ెGినటSp

ా కడDపల-నుంB .వ జలనదుల) wారJన §గÉ ర"ా [ెGను. 39

తనయందు NnాPసమంచు ారJ w ంద బ¨ వ ఆత నుగ U&V ఆయన ఈ మeట
[ెGను. tసు ఇంకను మ?@మపరచబడల(దు గనుక ఆత ఇంకను
అనుగ>?@ంపబBయండల(దు. 40 జనసమ హమల- :gందరJ ఈ మeటల)
Nజమ"ా ఈయన ఆ ప9వక t అU&; 41 మU&:gందరJఈయన :h>QH అU&;
మU&:gందరJఏY? :h>స ు గ#లయల- నుంB వచుVm=? 42 :h>స ు =దు
సంf=నమల- పట7p =దు ఉంBన బfెT?Þమను "ా>మమల-నుంB వచుVన
ల(ఖనమ [ెపటల(= అU&. 43 :ాబట7p ఆయనను గ U&V జనసమ హమలÓదమ పట~p ను. 44

ాU&ల- :gందరJ ఆయనను పటSp:gన దలkU& "ా

tuవడDను ఆయనను పటSp:gనల(దు. 45 ఆ బంటß9త1ల)
ప9o=నయeజక)లద క)ను పU& సయ లద క)ను
వkVనపడD ారJఎందుక)  Uాయ నను {Qి:g Uాల(ద అడDగ"ా 46 ఆ
బంటß9త1ల)ఆ మనుష1 డD మeటలeBనటS
T ఎవడDను ఎన'డDను మeట
లeడల(దU&. 47 అందుక) పU&సయ ల)రJక½డ స w cUా? 48 అo
:ారJలల- "ా పU&సయ లల- "ా tuవైనను ఆయనయందు
NnాPసమం[ెm=? 49 అtfే ధర nాస  _`రJగ t జనసమ హమ
nాపగ>స_`aనద

ాU&f అU&. 50 అంతక)మనుప ఆయనద క) వkVన

:gేమ ాU&ల- ఒకడD. 51 అతడD ఒక మనుష1  మeట Nనకమనుపను,
ాడD [ేQిన fె#Qి:gనక మనుపను, మన ధర nాస మ
  అత:b {రJ
{రJVm= అ అడDగ"ా 52

ారJ వను గ#లయడ ా? N[=U&ంk చూడDమ,

గ#లయల- ఏ ప9వక య పటp డU&. 53 అంతట ఎవU& tంట7:b

ారJ 2ªTU&.

8
1 tసు ఒవల:gండక)

2ÍÎTను. 2 fెలT ార"ాm tసు cU&"&

ే ాలయమల-:b Uా"ా ప9జలందరJ ఆయన ద క) వkVU& గనుక ఆయన
క½రJVంB

ాU&:b బ¨ oంచు చుంెను. 3 nాసు
 á ల)ను పU&సయ ల)ను,

వ °[=రమందు పటp బBన క Qీ 
 fడD :gవkV ఆ_`ను మధ ల)వబÚట7p
4 బ¨ ధక)=, t Qీ  వ °[=రమ [ేయచుండ"ా పటp బెను; 5 అట7p ాU&
Uాళ»
T రJN్వ చంపవల|న ధర nాస మ
 ల- sH మన :ాజ¿ÀGిం[ెను గ=;
అtనను  Y [ెపచుm='వ ఆయన నB"&U&. 6 ఆయనద mరమ
పవల|న ఆయనను nÙoంచుచు ఈలeగన అB"&U&. అtfే tసు వం"&,
mలద

9#f ఏ

ా9యచుంెను. 7

ాUాయనను పటSpవదలక

అడDగచుండ"ా ఆయన తలtuc చూkల- wాపమ ల( ాడD ®టp ®దట
ఆ_`ద Uాt
చుంెను. 9

య వచుVన ాU&f [ెGి 8 మరల వం"& mలద

ా9య

ాUామeట N, Gద ారJ ®దల):g kన' ాU&వరక) ఒక 2ంట

ఒకడD బయట7:b

2ªTU&; tసు ఒక¦ే Y"&ల|ను; ఆ Qీ  మధ ను

ల)వబBయంెను. 10 tసు తలtuc చూk అమe , ాU$క¦డ ఉm='రJ?
ఎవరJను క) ;X Noంపల(=? అ అB"&నపడD 11 ఆ_`ల(దు ప9భ ా
అm2ను. అందుక) tసుmనును క) ;X Noంపను; వ

2ªT ఇక wాపమ

[ేయక)మ ఆ_`f [ెGను. 12 మరల tసు mను ల-కమనక)
నను'

2ంబBంచు ాడD 5కట7ల- నడDవక .వప

2ల)గను,

2ల)గగ#"& యండDన

ాU&f [ెGను. 13 :ాబట7p పU&సయ ల) ను'గ U&V   WాX మ

[ెప:gనుచుm='వ;  WాX మ సత మ :ాద ఆయనf అన"ా 14
tసుmను ఎక¦డనుంB వkVcm tuక¦B:b

2ళT »దుm mm2రJగదును గనుక

నను'గ U&V mను WాX మ [ెప :gనను m= WాX మ సత _; mను
ఎక¦డనుంB వచుVచుm='m tuక¦B:b

2ళT »చుm='m రJ ఎరJగరJ. 15 రJ

శUiరమనుబట7p {రJ {రJVచుm='రJ; mm2వU&:b {రJ {రVను. 16 mను
ఒక¦డm2ౖయండక, mనును నను' పంGిన తంB9య క½డ నుm='మ గనుక
mను {రJ {U&Vనను m= {రJ సత _. 17 మU&య ఇద రJ మనుష1 ల
WాX మ సత మ  ధర nాస మ
 ల- ా9యబBయన' గ=. 18
నను'గ U&V mను WాX మ [ెప:gను ాడను; నను' పంGిన తంB9య
నను'గ U&V WాX YచుVచుm='డ [ెGను. 19

ారJ  తంB9 tuక¦డ

ఉm='డ ఆయనను అడDగ"ా tసు రJ నm2ౖ'నను m= తంB9m2ౖనను
ఎరJగరJ; నను' ఎU&"& యంట7Uా m= తంB9క½డ ఎU&"& యందుర ాU&f
[ెGను. 20 ఆయన ే ాలయమల- బ¨ oంచుచుండ"ా, :ానుక Gట~p
యన'[lట ఈ మeటల) [ెGను. ఆయన గBయ tంకను Uాల(దు గనుక
ఎవడDను ఆయనను పటSp:gనల(దు. 21 మU&కపడD ఆయనmను
2ªTw వచుm='ను; రJ నను'

2దక)దురJ "ా  wాపమల-m యంB

చw వదురJ; mను 2ళT »[lట7:b రJ Uాల(ర ాU&f [ెGను. 22 అందుక)
య దుల)mను 2ళT »[lట7:b రJ Uాల(ర tయన [ెపచుm='ే; తను'
f=m చంప :gనుm= అ [ెప:gనుచుంBU&. 23 అప=యనరJ :b>ం ారJ,
mను GౖనుండD ాడను; రJ ఈ ల-క సంబంధుల), mను ఈ ల-కసంబంధుడను
:ాను. 24 :ా"ా  wాపమలల-mయంB రJ చw వదుర f

[ెGిc. mను ఆయనన రJ NశPQించtuడల రJ 
wాపమల-mయంB చw వదుర ాU&f [ెGను. 25 :ాబట7p

ారJ

2వరవ ఆయన నడDగ"ా tసు ాU&f®దటనుంB mను f ఎవడన
[ెపచుంట7m

ాడm. 26 Yమ నుగ U&V [ెపటక)ను {రJ {రJVటక)ను

[=ల సంగత1ల) m=క) కలవ "ా నను' పంGిన ాడD సత వంత1డD; mను
ఆయనద Nన సంగత1ల( ల-కమనక) బ¨ oంచుచుm='న [ెGను. 27
తంB9 గ U&V తమf ఆయన [ెGన

ారJ గ>?@ంపక w tU&. 28 :ావన

tసురJ మనుష క)మeరJ Gౖ:$cనపడD mm ఆయననయ, m= అంతట
mm tYయ [ేయక, తంB9 m=క) mU&నటSp ఈ సంగత1ల)
మeటలeడDచుm='నయ రJ గ>?@ం[ెదరJ. 29 నను' పంGిన ాడD m=క)
fైయm='డD; ఆయన :bషp_`aన :ార మ mm2లTపడDను [ేయదును గనుక
ఆయన నను' ఒంటU&"ా NBkGటpల(ద [ెGను. 30 ఆయన t సంగత1ల)
మeటలeడDచుండ"ా అmక) లeయనయందు NnాPసమంkU&. 31 :ాబట7p tసు,
తనను నY్మన య దులfరJ m= ాక మందు #kన ాU$3fే జమ"ా
m=క) ;ష1 ల|ౖ యంB సత మను గ>?@ం[ెదరJ; 32 అపడD సత మ
Yమ ను సPతంత19లను"ా [ేయన [ెప"ా 33

ారJ_మ అబ9Lమ

సంf=నమ, _మ ఎన'డDను ఎవ:b =సుల_`a యండల(ే; రJ
సPతంత19ల)"ా [ేయ బడDదుర tల [ెపచుm='వ ఆయనf అU&. 34
అందుక) tసుwాపమ [ేయ ప9c ాడDను wాపమనక) =సుడ f
శVయమ"ా [ెపచుm='ను. 35 =సుెలTపడDను ఇంట7ల ాసమ[ేయడD; క)మeరJ ెలTపడDను  ాసమ[ేయను. 36 క)మeరJడD

Yమ ను సPతంత19లను"ా [ేQినtuడల రJ జమ"ా సPతంత19ల|ౖ
యందురJ. 37 రJ అబ9Lమ సంf=నమ m=క) fె#యను; అtనను
ల- m= ాక మనక) [lటSల(దు గనుక నను' చంప

2దక)చుm='రJ. 38

mను m= తంB9ద చూkన సంగత1ల( బ¨ oంచుచుm='ను; ఆ ప9:ార_ రJ
 తంB9ద Nన ాట7m జU& "&ంచుచుm='ర

ాU&f [ెGను. 39 అందుక)

ారJ ఆయనfమe తంB9 అబ9LమU&; tసురJ అబ9Lమ GిలTల|ౖfే
అబ9Lమ [ేQిన :b>యల) [ేత1రJ. 40 ేవవలన Nన సత మ f
[ెGిన ాడm2ౖన నను' U&పడD చంప

2దక)చుm='Uq; అబ9Lమ అటS
T

[ేయల(దు 41 రJ  తంB9 :b>యల( [ేయచుm='ర ాU&f [ెGను;
అందుక)

ారJ_మ వ °[=రమవలన పట7p న ారమ :ామ, ేవొ క¦ే

మeక) తంB9 అ [ెప"ా 42 tసు ాU&f ఇటT m2నుేవడD 
తంB9tuaనtuడల రJ నను' GH9Yంత1రJ; mను ేవ ద నుంB
బయల)ేU& వkV యm='ను, m= అంతట mm వkVయండల(దు, ఆయన
నను' పంGను. 43 Uqల m= మeటల) గ>?@ంపక)m='రJ? రJ m= బ¨ ధ
Nనmరక)ండDటవలనmగ=? 44 రJ  తంB9యగ అప ా సంబంధుల);
 తంB9 దుUాశల) m2ర రV "lరJచుm='రJ. ఆనుంB

ాడD నరహంత

క)ైయంB సత మందు #kన ాడD :ాడD; ాయందు సత _ల(దు; ాడD
అబద£ మeడDనపడD తన సPÓవమ అనుసU&ంkt మeటలeడDను; ాడD
అబ£ క)డDను అబద£ మనక) జనక)డDm2ౖ యm='డD. 45 mను సత మm
[ెపచుm='ను గనుక రJ నను' నమ రJ. 46 m=యందు wాపమన'ద
ల- ఎవడD Wా©Gించును? mను సత మ [ెపచున'tuడల U$ందుక)

నను' నమ రJ? 47 ేవ సంబంotuaన ాడD ేవ మeటల) Nనును. రJ
ేవ సంబంధుల) :ారJ గనుకm రJ Nనర [ెGను. 48 అందుక)
య దుల) వ సమరయ డవను దయ మపట7p న ాడవను అ _మ
[ెపమeట సU&tగ= అ ఆయనf [ెప"ా 49 tసు mను
దయ మపట7p న

ాడను :ాను, m= తంB9 ఘనపరచు ాడను; రJ నను'

అవమeనపరచుచుm='రJ. 50 mను m= మ?@మను 2దక)టల(దు; 2దక)చు
{రJ {రJVచు ఉండD ా ొ కడD కలడD. 51 ఒకడD m= మeట "$3:gన
tuడల ాెన'డDను మరణమ w ందడ3 f శVయమ"ా
[ెపచుm='న ఉత రY[ెVను. 52 అందుక) య దుల)వ దయ మ
పట7p న ాడవ tపెరJగ దుమ; అబ9Lమను ప9వక ల)ను చw tU&;
అtనను ఒకడD m= మeట "$3:gనtuడల

ాడD ఎన'డDను మరణమ

రJkచూడ 53 మన తంB9tuaన అబ9Lమ చw tuను గ=; వతకంట~
"}ప ాడ ా? ప9వక ల)ను చw tU&; ను'  2వడవ
[ెప:gనుచుm='వ ఆయన నB"&U&. 54 అందుక) tసు నను' mm
మ?@మపరచు:gనtuడల m= మ?@మ వట7p ; మe ేవడ U$వU&గ U&V
[ెపదుUl ఆ m= తంB9t నను' మ?@మపరచుచుm='డD. 55 రJ
ఆయనను ఎరJగరJ, mm=యనను ఎరJగదును; ఆయనను ఎరJగన mను
[ెGినtuడల వల| mనును అబ£ క)డm2ౖ యందును "ా, mm=యనను
ఎరJగదును, ఆయన మeట "$3:gనుచుm='ను. 56  తంB9tuaన అబ9 Lమ m=
నమ చూత1న Yగల ఆనంం[ెను; అ చూk సంfsిం[ెను అm2ను. 57
అందుక) య దుల):bంకను ఏబ సంవత¯రమల|ౖన ల( , వ

అబ9Lమను చూkc ా అ ఆయనf [ెప"ా, 58 tసు అబ9Lమ
పటp కమనుGH mను ఉm='న f శVయమ"ా [ెపచుm='నm2ను. 59
:ాబట7p

ారJ ఆయనద రJవPటక) Uాళ»
T ఎc U& "ా tసు ="&

ే ాలయమల- నుంB బయట7:b

2ªTw tuను.

9
1 ఆయన మeరÉ మన w వచుండ"ా పటSp గ>BÆ tuaన క మనుష1 డD
కనబెను. 2 ఆయన ;ష1 ల) బ¨ ధక)=, డD గ>BÆ ాై పటSpటక) ఎవడD
wాపమ [ేQను? =,  కన' ాUా? అ ఆయనను అడDగ"ా 3 tసు
ైనను  కన' ాU$3నను wాపమ [ేయల(దు "ా, ేవ :b>యల)
యందు ప9త XపరచబడDట:q డD గ>BÆ ాడD"ా పట~p ను. 4
పగల)న'ంతవరక) నను' పంGిన ా :b>యల) మనమ [ేయచుండవల|ను;
Uాc9 వచుVచున', అపెవడDను ప[ేయల(డD. 5 mను ఈ ల-కమలఉన'పడD ల-కమనక)

2ల)గన [ెGను. 6 ఆయన ఇటS
T [ెGి mలద

ఉY్మ Qి, ఉY్మf బరద[ేQి, ా కను'లద ఆ బరద పxQి 7 వ
Qిల-యమ :Ïmట7:b

2ªT అందుల- కడDగ :gనుమ [ెGను. Qిల-యమను

మeటక) పంపబBన

ాడ అర©మ. ాడD

2ªT కడDగ:g చూప గల ాై

వ[ెVను. 8 :ాబట7p w రJగ ారJను, ాడD °Xక)డ అంతక)మందు
చూkన ారJనుడD క½రJVంB °X _`త 1:gను ాడD :ా= అU&. 9 ే అ
:gందరJను, డD:ాడD,  w #యన' కడ మU&:gందరJను అU&;
ాైfేmm యm2ను. 10

ారJ  కను'ల(లeగ fెరవబెన

ా నడDగ"ా 11

ాడDtసు అను mక మనుష1 డD బరద [ేQి m= కను'లద పxQి వ
Qిల-యమను :Ïmట7:b

2ªT కడDగ:gనుమ m=f [ెGను; mను 2ªT

కడDగ:g చూప w ంcనm2ను. 12

ారJ, ఆయన ఎక¦డన అడDగ"ా ాడD,

mm2రJగనm2ను. 13 అంతక)మందు గ>BÆ tua యంBన ా ారJ
పU&సయ లద క) {Qి:gw tU&. 14 tసు బరద[ేQి
fెరkన నమ Nnా>ంcనమ 15
పU&సయ ల) క½డ

ా కను'ల)

ాేలeగ చూపw ంెm =గ U&V

ా మరల అడDగ"ా ాడD m= కను'లద ఆయన

బరద ఉంచ"ా mను కడDగ :g చూప w ంcన ాU&f [ెGను. 16 :ా"ా
పU&సయ లల- :gందరJ ఈ మనుష1 డD Nnా>ంcనమ ఆచU&ంచుటల(దు గనుక
ేవ ద నుంB వkVన ాడD :ాడU&. మU&:gందరJ wాGిtuaన మనుష1 డD
ఈలeట7 సూచక:b>య ల(లeగ [ేయగలడU&; ఇటS
T
:ాబట7p

ాU&ల- Óదమ పట~p ను. 17

ారJ మరల ఆ గ>BÆ ాf అతడD  కను'ల) fెరkనందుక)

వతగ U&V tమను :gనుచుm='వ యడDగ"ా
అm2ను. 18

ాడD గ>BÆ

ాడD ఆయన ఒక ప9వక

ాైయంB చూప w ంెన య దుల) నమ క,

చూప w ంన ా త#దండD9లను Gి#Gింk, 19 గ>BÆ ాై పట~p న రJ [ెప
 క)మeరJడD ేm=? ఆలe"$3fే ఇపడD ేలeగ చూచు చుm='డ ాU&
అB"&U&. 20 అందుక)

ా త#దండD9ల)డD మe క)మeరJడయ డD

గ>BÆ ాడD"ా పట~p నయ __`రJగదుమ. 21 ఇపడD ేలeగ
చూచుచుm='ో tuరJగమ; ఎవడD  కను'ల) fెర[ెm అయ
__`రJగమ; డD వయసు¯ వkVన ాడD, m అడDగB; తన సంగc f=m
[ెప:gనగలడ ాU&f అU&. 22

ా త#దండD9ల) య దులక) భయపB

ఆలeగ [ెGిU&; ఎందుకన ఆయన :h>స ు అ tuవU$3నను ఒప:gనtuడల
ా సమeజమంరమల-నుంB
రytంచు:g యంBU&. 23 :ావన

2#

త1మ య దుల) అంతక)మనుప
ా త#దండD9ల) ాడD వయసు¯

వkVన ాడD; ా అడDగడU&. 24 :ాబట7p

ారJ గ>BÆ ాైయంBన

మనుష1  U$ండవ మeరJ Gి#Gింk ేవ మ?@మపరచుమ; ఈ మనుష1 డD
wాGియ __`రJగదుమ ాf [ెప"ా 25

ాడD ఆయన wాGిK :ాో

mm2రJగను; ఒకట7 మeత9మ mm2రJగ దును; mను గ>BÆ ాడm2ౖయంB ఇపడD
చూచుచుm=' నm2ను. 26 అందుక)
ఏలeగ fెర[ెన మరల

ారJ ఆయన :qY [ేQను?  కను'ల)

ా అడDగ"ా 27

ాడD ఇం=క f [ెGిc "ా

రJ Nనకw cU&; U$ందుక) మరల Nన"lరJచుm='రJ? రJను ఆయన
;ష1 లగటక) :ÏరJచుm='Uా tY అ

ాU&f అm2ను. 28 అందుక)

ారJ  

ా ;ష1 డవ, _మ sH ;ష1 లమ; 29 ేవడD sHf మeటలeెన
tuరJగదుమ "ా ెక¦డనుంB వ[ెVm tuరJగమ [ెGి ా
దూsింkU&. 30 అందుక) ఆ మనుష1 డD ఆయన ఎక¦డనుంB వ[ెVm
U$రJగకw వట ఆశVర _; అtనను ఆయన m= కను'ల) fెర[ెను. 31
ేవడD wాపల మనN ఆల:bంపడ tuరJగదుమ; ఎవైనను ేవభక)ై
యంB ఆయన kత మ[}పన జU&"&ంkనtuడల ఆయన

ా మనN

ఆల:bంచును. 32 పటSp గ>BÆ ా కను'ల|వU$3న fెరkనటSp ల-కమ
పట7p నపట7నుంB Nనబడల(దు. 33 ఈయన ేవ ద నుంB వkVన ాడD
:ాtuడల ఏYయ [ేయmరడ ాU&f [ెGను. 34 అందుక)

ారJ వ

:qవలమ wాGి 2ౖ పట7p న ాడవ, వ మeక) బ¨ oంప వkVc ా అ ాf

[ెGి ా 2# QిU&. 35 పU&సయ ల)

ా

2# Qిర tసు N ా

కను"} వ ేవ క)మeరJయందు NnాPసమంచు చుm=' ా అ
అB"$ను. 36 అందుక)

ాడD ప9భ ా, mను ఆయనయందు NnాPసమంచుటక)

ఆయన ఎవడ అడDగ"ా 37 tసు  ాయనను చూచుచుm='వ; f
మeటలeడDచున' ాడD ఆయm అm2ను. 38 అంతట

ాడDప9భ ా, mను

NశPQించుచుm='న [ెGి ఆయనక) ®â:$¦ను. 39 అపడD
tసుచూడ ారJ చూడవల|ను, చూచు ారJ గ>BÆ ారJ :ావల|ను, అను {రJ
Yత మ mల-కమనక) వkVcన [ెGను. 40 ఆయన ద నున'
పU&సయ లల- :gందరJ ఈ మeట N_మను గ>BÆ ారమe అ అB"&U&. 41
అందుక) tసు రJ గ>BÆ ాU$3fే క) wాపమ ల(క w వను "ా
చూచుచుm='మ U&పడD [ెప :gనుచుm='రJ గనుక  wాపమ
#kయన'ద [ెGను.
10
1 "}ఱ ల ొ BÆ ల- =Pరమన ప9 ;ంపక

U}కమeరÉ మన ఎక)¦ ాడD ొ ంగయ

ో చు:gను ాడDm2ౖయm='డD. 2 =Pరమన ప9 ;ంచు ాడD "}ఱ ల :ాపU&. 3
అత:b =Pరwాలక)డD తల)ప {యను, "}ఱ ల) అత సPరమ Nనును,
అతడD తన W ంత "}ఱ లను GHరJGట7p Gి#k

ాట7

2ల)ప#:b నB Gించును. 4

మU&య అతడD తన W ంత "}ఱ లన'ట7 2ల)ప#:b నBGించునపెలT

ాట7:b

మందు"ా నడDచును; "}ఱ ల) అత సPర_`రJగను గనుక అN అత 2ంబ
Bంచును. 5 అను ల సPరమ అN tuరJగవ గనుక అను  ఎంతమeత9మను

2ంబBంపక

ాద నుంB wాU&w వన f శVయమ"ా

[ెపచుm='న ాU&f అm2ను. 6 ఈ Wాదృశ మ tసు ాU&f [ెGను "ా
ఆయన తమf [ెGిన సంగత1ల|ట7p ¡ ారJ గ>?@ంచు:gనల(దు. 7 :ాబట7p tసు
మరల

ాU&f ఇటT m2ను 8 "}ఱ ల) w వ =Pరమను mm; m=క) మందు వkVన

ారందరJ ొ ంగల)ను ో చు:gను ారJm2ౖ యm='రJ; "}ఱ ల)

ాU& సPరమ

Nనల(దు. 9 mm =Pరమను; m= =PUా ఎవైన ల-పల ప9 ;ంkన tuడల
ాడD రZBంపబBన ాై, ల-ప#:b w వచు బయట7:b వచుVచు _త
_యచునుండDను. 10 ొ ంగ ొ ంగతనమను హత ను m=శనమను
[ేయటక) వచుVను "ా మU&ే:b UాడD; "}ఱ లక) .వమ కల)గటక)ను
అ సమృã£ "ా కల)గటక)ను mను వkVcన f శVయమ"ా
[ెపచుm='ను. 11 mను "}ఱ లక) మంk :ాపU&; మంk :ాపU& "}ఱ ల:gరక)
తన wా9ణమ Gటp Sను. 12 .త"ాడD "}ఱ ల :ాపU&:ాడD గనుక "}ఱ ల)
తనN:ానందున fేల) వచుVట చూk "}ఱ లను NBkGట7p wాU&w వను,
fేల) ఆ "}ఱ లను పట7p [ెదర"}టSpను. 13 .త"ాడD .త"ాే గనుక
"}ఱ లనుగ U&V లX మ [ేయక wాU&w వను. 14 mను "}ఱ ల మంk :ాపU&. 15
తంB9 నను' ఏలeగన ఎరJగm mను తంB9 ఏలeగ ఎరJగదుm ఆలe"q mను
m= "}ఱ లను ఎరJగదును, m= "}ఱ ల) నను' ఎరJగను. మU&య "}ఱ ల:gరక)
m= wా9ణమ Gటp Sచుm='ను. 16 ఈ ొ BÆ N:ా Uq "}ఱ ల)ను m=క) కలవ;
ాట7క½డ mను fడD:g Uావల|ను, అN m= సPరమ Nనును, అపడD
మంద ఒక¦ట7య "}ఱ ల :ాపU& ఒక¦డDను అగను. 17 mను = మరల
{Qి:gనునటS
T m= wా9ణమ Gటp Sచుm='ను; ఇందు వలనm m= తంB9 నను'

GH9Yంచుచుm='డD. 18 ఎవడDను m= wా9ణమ {Qి:gనడD; m= అంతట mm =
Gటp Sచుm='ను; = Gటp Sటక) m=క) అo:ారమ కలదు, = cU&"&
{Qి:gనుటక)ను m=క) అo:ారమ కలదు; m= తంB9వలన ఈ ఆజÀ
w ంcనm2ను. 19 ఈ మeటలనుబట7p య దులల- మరల Óదమ పట~p ను. 20
ాU&ల- అmక)ల) ాడD దయ మ పట7p న

ాడD, 2ఱä ాడD; ా మeట ఎందుక)

Nనుచుm='రU&. 21 మU& :gందరJఇN దయ మ పట7p న ా మeటల):ావ;
దయ మ గ>BÆ ాU& కను'ల) fెరవగల= అU&. 22 ఆలయ ప9csిå తపండDగ
tuరషల(మల- జరJగ చుంెను. 23 అ æత:ాలమ. అపడD tసు
ే ాల యమల- W ల ను మంటపమన cరJగచుండ"ా 24 య దుల)
ఆయనచుటSp w "$3ఎంత:ాలమ మమ ను సంేహGటp Sదువ? వ :h>స ు 2ౖfే
మef సషp మ"ా [ెపమU&. 25 అందుక) tసుf [ెGిc "ా రJ
నమ రJ, mను m= తంB9 m=మమందు [ేయచున' :b>యల) నను' గ U&V
WాX YచుVచున'N. 26 అtfే రJ m= "}ఱ లల- [ేU&న ారJ:ారJ గనుక
రJ నమ రJ. 27 m= "}ఱ ల) m= సPరమ Nనును, mను ాట7 m2రJగదును,
అN నను'

2ంబBంచును. 28 mను ాట7:b త .వమచుVచుm='ను గనుక

అN ఎన'ట7:b న;ంపవ, ఎవడDను ాట7 m= [ేcల-నుంB అపహ U&ంపడD. 29
ాట7 m=:bkVన m= తంB9 అందU&కంట~ "}ప ాడD గనుక m= తంB9 [ేcల-నుంB
tuవడDను ాట7 అపహU&ంపల(డD; 30 mనును తంB9యను ఏక_`a
యm='మ ాU&f [ెGను. 31 య దుల) ఆయనను :gటp వల|న మరల
Uాళ»
T [ేత పటSp:gన"ా 32 tసు తంB9 ద నుంB అmక_`aన మంk :b>యలను
క) చూGిc; ాట7ల- ఏ :b>య Yత మ నను' UాళT f :gటSpదుర

ాU&నB"$ను. 33 అందుక) య దుల)వ మనుష1 డ 2ౖ యంB ేవడన
[ెప:gనుచుm='వ గనుక ేవదూషణ [ేQినందు:q ను' UాళT f :gటSpదుమ
"ా మంk :b>య [ేQినందుక) :ాద ఆయనf 34 అందుక) tసురJ
ైవమల mనంట7న  ధర nాస మ
 ల- ా9యబBయండల(=? 35
ల(ఖనమ రర©కమ :ాmరదు గ=, ేవ ాక _`వU&:b వ[ెVm

ాUq

ైవమల [ెGినtuడలmను ేవ క)మeరJడన [ెGినందుక), 36 తంB9
ప9cషå [ేQి t ల-కమల-:b పంGిన ాfవ ేవదూషణ [ేయచుm='వ
[ెపదుUా? 37 mను m=తంB9 :b>యల) [ేయtuడల నను' నమ క)B, 38
[ేQినtuడల నను' నమ క)న'ను, తంB9 m=యందును mను తంB9యందును
ఉm='మ రJ గ>?@ంk fె#Qి :gనునటS
T ఆ :b>యలను నమ డ ాU&f
[ెGను. 39

ారJ మరల ఆయనను పటSp:gన చూkU& "ా ఆయన

ాU&

[ేcనుంB తGించు:g w tuను. 40 Uాను అద U& KLను ®దట
బGి స YచుV చుంBన స© లమనక) ఆయన cU&"&

2ªT అక¦డనుంెను. 41

అmక)ల) ఆయనద క) వkVKLను ఏ సూచక :b>యను [ేయల(దు "ా
tయననుగ U&V KLను [ెGిన సంగత1ల'య సత _`aన వU&. 42
అక¦డ అmక)ల) ఆయనయందు NnాPసమంkU&.
11
1 మU&య, ఆ_` సహ దU&tuaన మeర , అను ాU& "ా>మ_`aన బతయల-నున'
లeజరJ అను ఒకడD Ul"& యetuను. 2 ఈ లeజరJ ప9భవనక) అత రJపxQి తల
2ండD9కలf ఆయన wాదమల) త1Bkన మU&యక) సహ దరJడD. 3 అత

అక¦ [ెలT |ండD9ప9భ ా, t"l వ GH9Yంచు ాడD Ul"&tua యm='డ
ఆయనద క) వర మeనమ పంGిU&. 4 tసు అ Nt ా o
మరణమ:gరక) వkVన:ాదు "ా ేవ క)మeరJడD =వలన మ?@మ
పరచబడDనటS
T ేవ మ?@మ:gరక) వkVనదm2ను. 5 tసు మeర ను ఆ_`
సహ దU& లeజరJను GH9Yం[ెను. 6 అతడD Ul"&tua యm='డ tసు
NనపడD f=నున'[lటm tంక U$ండD నమల) #[ెను. 7 అటSGిమ ట
ఆయనమనమ య దయక) cU&"&

2ళT »దమ తన ;ష1 లf [ెప"ా 8

ఆయన ;ష1 ల)బ¨ ధక)=, tపే య దుల) ను' UాళT f :gటp
చూచుచుంBUq; అక¦B:b cU&"&

2ళT »దు ా అ ఆయన నB"&U&. 9 అందుక)

tసుపగల) పంె9ండD గంటల)న'N గ=, ఒకడD పగట7 ళ నBkన tuడల ఈ
ల-కప

2ల)గను చూచును గనుక fÑటS9 పడడD. 10 అtfే Uాc9 ళ ఒకడD

నBkనtuడల

ాయందు 2ల)గల(దు గనుక

ాడD fÑటS9పడDన [ెGను.

11 ఆయన t మeటల) [ెGిన తరJ ాతమన QH'?@త1ైన లeజరJ
9ంచుచుm='డD; అత _ల) :gల)ప

2ళT »చుm='న

ాU&f [ెప"ా 12

;ష1 ల) ప9భ ా, అతడD 9ంkనtuడల బగపడDనU&. 13 tసు అత
మరణమనుగ U&V ఆ మeట [ెGను "ా ారJ ఆయన ద9 Nnా>ంc గ U&V
[ెGనను:gU&. 14 :ావన tసు లeజరJ చw tuను, 15 రJ నమ నటS
T
mనక¦డ ఉండల(ద  Yత మ సంfsించుచుm='ను; అtనను
అతద క) మనమ 2ళT »దమ రండ సషp మ"ా ాU&f [ెGను. 16
అందుక) దుమ అనబBన fమeఆయనf క½డ చw వటక) మన మను
2ళT »దమ తనfB ;ష1 లf [ెGను. 17 tసు వkV అవర:q అతడD

m=ల)గ నమల) సమeoల- ఉంెన fె#Qి:gm2ను. 18 బతయ tuరష
ల(మనక) సప_`a యంెను; =:b ఇంచుYంచు :ÏQడD దూరమ 19
గనుక య దులల- అmక)ల)
ఓ=రJVట:$3

ాU& సహ దరJగ U&V మeర ను మU&యను

ాU& ద క) వkVయంBU&. 20 మeర tసు వచుVచుm='డ

N ఆయనను ఎదుU}¦న

2ÍÎTను"ా మU&య tంట7ల- క½రJVంB యంెను.

21 మeర tసుfప9భ ా, Nక¦డ ఉంBనtuడల m= సహ దరJడD
[=వక)ండDను. 22 ఇపైనను వ ేవ ఏమB"&నను ేవడD కను
గ>?@ంచున tuరJగదునm2ను. 23 tసు  సహ దరJడD మరల ల(చున
ఆ_`f [ెప"ా 24 మeర ఆయనf అంత నమన పనరJf=©నమందు
ల(చున tuరJగదునm2ను. 25 అందుక) tసుపనరJf=©నమను .వమను
mm; m=యందు NnాPసమంచు ాడD చ w tనను బ9దుక)ను; 26 బ9:b
m=యందు NnాPస మంచు ప9c ాడDను ఎన'ట7:b చw డD. ఈ మeట
నమ చుm=' ా? అ ఆ_`ను నB"$ను. 27 ఆ_` అవను ప9భ ా, వ
ల-కమనక) UావలQిన ేవ క)మeరJడ 2ౖన :h>స ువ నమ చుm='న
ఆయనf [ెGను. 28 ఆ_` ఈ మeట [ెGి 2ªTబ¨ ధక)డD వkV ను'
Gిల)చుచుm='డ తన సహ దU&tuaన మU&యను రహస మ"ా Gి#[ెను. 29
ఆ_` N తPర"ా ల(k ఆయన ద క) వ[ెVను. 30 tసు ఇంకను ఆ
"ా>మమల-:b Uాక, మeర ఆయనను క#Qి:gన [lటm ఉంెను 31 గనుక
tంట7ల- మU&యf క½డ నుంB ఆ_`ను ఓ=రJVచుంBన య దుల) మU&య
తPర"ా ల(k

2ళT »ట చూk, ఆ_` సమeoద ఏడDVటక) అక¦B:b

2ళT »చున'దను:g ఆ_`

2ంట

2ªTU&. 32 అంతట మU&య tసు ఉన' [lట7:b

వkV, ఆయనను చూk, ఆయన wాదమలద పBప9భ ా, Nక¦డ
ఉంBనtuడల m= సహ దరJడD [=వక)ండD నm2ను. 33 ఆ_` ఏడDVటయ,
ఆ_`f క½డ వkVన య దుల) ఏడDVటయ tసు చూk కలవరపB ఆత లమ ల)గచు అత m2క¦డ నుంkcర అడDగ"ా, 34

ారJప9భ ా, వkV

చూడDమ ఆయనf [ెGిU&. 35 tసు క'ళ»
T NB[ెను. 36 :ాబట7p
య దుల) అత ఏలeగ GH9Yం[ెm చూడDడ [ెప:gU&. 37
:gందరJఆ గ>BÆ

ాU&ల-

ా కను'ల) fెరkన tయన, tత [=వక)ండ

[ేయల(= అ [ెGిU&. 38 tసు మరల తనల- మ ల)గచు సమeoద క)
వ[ెVను. అ క గహ, =ద ఒక Uాt Gట7pయంెను. 39 tసు
Uాt {Qి యడ [ెప"ా చw tన ా సహ దU&tuaన మeర ప9భ ా,
అతడD చw t m=ల)గ నమల|ౖన గనుక ఇపట7:b

ాసన:gటSpన

ఆయనf [ెGను. 40 అందుక) tసు వ నY్మనtuడల ేవ మ?@మ
చూత1వ mను f [ెపల(= అ ఆ_`f అm2ను; 41 అంతట

ారJ ఆ Uాt

{Qి QిU&. tసు కను'ల) Gౖ:$c తంè9, వ m= మనN Nనందున క) కృత
జÀ f=సు
 త1ల) [ె#Tంచుచుm='ను. 42 వ ఎలT పడDను m= మనN
Nనుచుm='వ mm2రJగదును "ా వ నను' పంGిcవ చుటSp
#kయన' t జనసమ హమ నమ నటS
T

ాU& Yత _`a t మeట

[ెGిcనm2ను. 43 ఆయన ఆలeగ [ెGిలeజర, బయట7:b రమ  §గÉ ర"ా
[ెప"ా 44 చw tన ాడD, :ాళ»
T [ేత1ల) GH9త వస మ
 లf కటp బBన ాై
2ల)ప#:b వ[ెVను; అత మఖమనక) రJమeల) కట7p యంెను. అంతట
tసు రJ అత కటS
T NGిw య డ ాU&f [ెGను. 45 :ాబట7p

మU&యద క) వkV ఆయన [ేQిన :ార మను చూkన య దులలఅmక)ల) ఆయనయందు NnాPసమంkU&:ా 46
ద క)

2ªT tసు[ేQిన :ార మలను గ U&V

ాU&ల- :gందరJ పU&సయ ల
ాU&f [ెGిU&. 47 :ాబట7p

ప9o=నయeజక)ల)ను పU&సయ ల)ను మL సభను సమక½U&Vమన_Y
[ేయచుm='మ? ఈ మను ష1 డD అmక_`aన సూచక :b>యల) [ేయచుm='ే.
48 మనమeయనను ఈలeగ చూచుచు ఊరక)ంBనtuడల అందరJ
ఆయనయందు NnాPస మం[ెదరJ; అపడD Ulయల) వkV మన
స© లమను మన జనమను ఆక> Yంచు:gందుర [ెGిU&. 49 అtfే

ాU&ల-

కయప అను ఒకడD ఆ సంవత¯రమ ప9o=న యeజక)ైయంB :qYయ
fె#యదు. 50 మన జనమంతయ న;ంప క)ండDనటS
T ఒక మనుష1 డD
ప9జల:gరక) చw వట క) ఉపయక మ రJ ఆల-kంచు:gనరJ అ
ాU&f [ెGను. 51 తనంతట f=m tలeగ [ెపల(దు "ా ఆ సంవత¯రమ
ప9o=నయeజక)ై యంెను గనుక 52 tసు ఆ జనమ:gరక)ను, ఆ
జనమ:gరక) మeత9_"ాక [ెదU&w tన ేవ GిలTలను ఏకమ"ా
సమక½రJVటక)ను, [=వm2ౖయm='డ ప9వkం[ెను. 53 :ా"ా ఆ నమనుంB
ారJ ఆయనను చంప m=ల- kంచుచుంBU&. 54 :ాబట7p tసు అపట7నుంB
య దులల- బ?@రంగ మ"ా సంచU&ంపక, అక¦డనుంB అరణ మనక) సప
ప9ేశమల-నున' ఎ±ా9tమను ఊU&:b

2ªT, అక¦డ తన ;ష1 లfక½డ

ఉంెను. 55 మU&య య దుల పWా¦పండDగ సప_`a యంెను గనుక
అmక)ల) తమ నుf=మ ¢£ [ేQి:gనుట:$3 పWా¦ UాకమనుGH పల|T
టéళT ల-నుంB tuరషల(మనక) వkVU&. 56

ారJ tసును 2దక)చు

ే ాలయమల- ల)వబB:qY fచుచున'? ఆయన పండDగక) Uా=
tY? అ ఒకf ఒకడD [ెప:gU&. 57 ప9o=నయeజక)ల)ను
పU&సయ ల)ను ఆయన ఎక¦డ ఉన' ఎవ:$3నను fె#Qియన' tuడల
f=మ ఆయనను పటSp:gన గల)గటక) తమక) fె#యజqయవల|న ఆజ¿ÀGింk
యంBU&.
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1 :ాబట7p tసు f=ను మృత1లల-నుంB ల(Gిన లeజరJ ఉన' బతయక)
పWా¦పండDగక) ఆరJ నమల) మందు"ా వ[ెVను. అక¦డ

ారJ ఆయనక)

Nందు [ేQిU&. 2 మeర ఉప[=రమ [ేQను; లeజరJ ఆయనf క½డ ÓÔజమనక)
క½రJVన' ాU&ల- ఒకడD. 3 అపడD మU&య Y:b¦# Nల)వగల అచV
జటమeంQి అత రJ ఒక QHరJన'ర tuత 1 {Qి:g,tసు wాదమలక) పxQి
తన తల 2ండD9కలf ఆయన wాదమల) త1B[ెను; ఇల)
T ఆ అత రJ ాసనf 
4 ఆయన ;ష1 లల- ఒకడD అన"ా ఆయనను అప"&ంపm2ౖయన'
ఇస¦U&Kత1 య = 5 t అత U$ందుక) మ డD వందల ేm=ర మలక)
అY్మ ¤దలక) ఇయ ల(దm2ను. 6

ాèలeగ [ెGిన ¤దలద శ>ê£క#"&

:ాదు"ా ాడD ొ ంగtua యంB, తన దగÉ ర డబ¥ సంkయంBనందున
అందుల- యబBన ొ ం"&#ంచుచు వ[ెVను గనుక ఆలeగ [ెGను. 7 :ాబట7p
tసునను' wాcGటp S నమనక) ఆ_`ను ¸ నుంచు:gనయ B; 8
¤దల) ఎలT ప డDను f క½డ ఉందురJ"ా mm2లTపడD f ఉండన
[ెGను. 9 :ాబట7p య దులల- Wామeన జనుల) ఆయన అక¦డ ఉm='డ

fె#Qి:g, tసును చూచుటక) మeత9_ "ాక మృత1లల-నుంB ఆయన ల(Gిన
లeజరJనుక½డ చూడవkVU&. 10 అతబట7p య దులల- అmక)ల) తమ ాU&
NBk tసునందు NnాPస మంkU& గనుక 11 ప9o=నయeజక)ల)
లeజరJనుక½డ చంప m=ల-చన[ేQిU&. 12 మరJm=డD ఆ పండDగక) వkVన బహØ
జనసమ హమ tసు tuరషల(మనక) వచుVచుm='డ N 13
ఖర
ë రపమటp ల) పటSp:g ఆయనను ఎదుU}¦నబ¨ t జయమ, ప9భవ
GHరట వచుVచున' ఇnా>tల) UాÛ సు
 cంపబడDను"ాక అ :qకల) QిU&. 14
QీKను క)మeUi, భయపడక)మ, ఇ"l  UాÛ "ాBదGిలTద ఆQీనుై
వచుVచుm='డD 15 అ

ా9యబBనప9:ారమ tసు ఒక kన' "ాBదను

కను"} =ద క½రJVంెను. 16 ఆయన ;ష1 ల) ఈ మeటల) ®దట
గ>?@ంపల(దు "ా tసు మ?@మ పరచబBనపడD అN ఆయనను గ U&V
ా9యబెనయ, ాUాయనక)

ాట7 [ేQిరయ జ¿Àపకమనక) fెచుV

:gU&. 17 ఆయన లeజరJను సమeoల-నుంB Gి#k మృత1 లల-నుంB అత
ల(GినపడD, ఆయనf క½డ ఉంBన జనుల) WాX YkVU&. 18 అందు[ేత
ఆయన ఆ సూచక :b>య [ేQన జనుల) N ఆయనను ఎదుU}¦న బ¨ tU&. 19
:ావన పU&సయ ల) ఒకU&f ఒకరJ మన ప9యత'మల|టT S Èప9Kజన_`a
w tన ¡ చూడDB. ఇ"l ల-కమ ఆయన 2ంట w tనద [ెప:gU&. 20
ఆ పండDగల- ఆUాoంపవkVన ాU&ల- :gందరJ "i>సుేశసు©ల) ఉంBU&. 21

ారJ

గ#లయల- బత¯t= ాైన ²ి#పmదక) వkV అయe , _మ tసును
చూడ"lరJచుm='మ అతf [ెప"ా 22 ²ి#ప వkV అంె9యf [ెGను,
అంె9యయ ²ి#పను వkV tసుf [ెGిU&. 23 అందుక) tసు ాU&f

ఇటT m2నుమనుష క)మeరJడD మ?@మ w ందవలQిన గBయ వkV యన'.
24 "lధుమ"&ంజ భ Yల- పB [=వక)ంBన tuడల అ ఒంట7"ాm యండDను;
అ చkVన tuడల NWారమ"ా ఫ#ంచును. 25 తన wా9ణమను GH9Yంచు
ాడD = w "}టSp:gనును, ఈ ల-కమల- తన wా9ణమను ేPsించు ాడD
త .వమ:gరక) = :ాwాడD:gనున f శVయమ"ా
[ెపచుm='ను. 26 ఒకడD నను' QHNంkనtuడల నను'

2ంబBంపవల|ను;

అపడD mను ఎక¦డ ఉందుm అక¦డ m= QHవక)డDను ఉండDను; ఒకడD నను'
QHNంkనtuడల m= తంB9 అత ఘనపరచును. 27 ఇపడD m= wా9ణమ
కలవరపడDచున'; m mమందును?తంè9, t గBయ తటQి© ంపక)ండనను'
తGించుమ; అt నను ఇందు:Ïసర_ mను ఈ గBయక) వkVc; 28 తంè9,
 m=మమ మ?@మపరచు మ [ెGను. అంతటmను =
మ?@మపరkc, మరల మ?@మ పరత1ను అ క శబ మ ఆ:ాశమ
నుంB వ[ెVను. 29 :ాబట7p అక¦డ ల)చుంB Nన జన సమ హమఉU&_`ను
అU&. మU&:gందరJేవదూత ఒకడD ఆయనf మeటలeెనU&. 30 అందుక)
tసు ఈ శబ మ m=:gరక) Uాల(దు, :gర:q వ[ెVను. 31 ఇపడD ఈ
ల-కమనక) {రJ జరJగచున', ఇపడD ఈ ల-:ాo:ాU& బయటక)
f9Qి యబడDను; 32 mను భ YదనుంB Gౖ:$తబBనtuడల అందU&
m=ద క) ఆకU&Üంచు:gందున [ెGను. 33 f=ను ఏNధమ"ా మరణమ
w ందవలQి యంెm సూkంచుచు ఆయన ఈ మeట [ెGను. 34
జనసమ హమ :h>స ు ఎలT పడD ఉండDన ధర nాస మ
  [ెపట Nంట7Y.
మనుష క)మeరJడD Gౖ:$తబడవల|న వ [ెపచున' సంగc ఏYట7?

మనుష క)మeరJడగ ఈయన ఎవర ఆయన నB"&U&. 35 అందుక) tసుఇంక
:gంత:ాలమ 2ల)గ  మధ ఉండDను; 5కట7 Yమ ను
కమ :gనక)ండDనటS
T క)

2ల)గ ఉండగm నడవB; 5కట7ల- నడDచు ాడD

f=ను ఎక¦B:b w వచుm='డ 36 రJ 2ల)గ సంబంధు లగనటS
T క)
2ల)గండగm

2ల)గనందు NnాPస మంచుడ ాU&f [ెGను. 37 tసు ఈ

మeటల) [ెGి 2ªT ాU&:b కనబడక)ండ ="&యంెను. ఆయన

ాU& tuదుట

t' సూచక :b>యల) [ేQినను ాUాయనయందు NnాPసమంచU$3U&. 38
ప9భ ా, మe వర మeనమ నY్మన ాెవడD? ప9భవక¦ బహØవ
ఎవ:b బయల)పరచ బెను? అ ప9వక tuaన tuషయe [ెGిన
m2ర రJనటS
T ఇ జU&"$ను. 39 ఇందు[ేత
40

ాక మ

ారJ నమ ల(క w tU&, ఏలయన"ా

ారJ కను'లf చూk హృదయమf గ>?@ంk మనసు¯ మeరJV:g

m=వలన సPస© పరచబడక)ండD నటS
T ఆయన
కల)గజqQి

ాU& కను'లక) అంధతPమ

ాU& హృదయమ కÝ&నపర[ెను అ tuషయe మU&క [lట

[ెGను. 41 tuషయe ఆయన మ?@మను చూkనందున ఆయననుగ U&V ఈ
మeటల) [ెGను. 42 అtనను అo:ారJలల- క½డ అm క)ల) ఆయనయందు
NnాPసమంkU&"ా, సమeజమల- నుంB
పU&సయ లక) భయ పB

2# యబడDదు_ య

ారJ ఒప:gనల(దు. 43

ారJ ేవ _`పకంట~

మనుష1 ల _`పను ఎక)¦వ"ా అGHZBంkU&. 44 అంతట tసు §గÉ ర"ా
ఇటT m2నుm=యందు NnాPస మంచు ాడD m=యందు :ాదు నను'
పంGిన ాయంే NnాPసమంచుచుm='డD. 45 నను' చూచు ాడD నను'
పంGిన ాm చూచుచుm='డD. 46 m=యందు NnాPసమంచు ప9c ాడD

5కట7ల- #k యండక)ండDనటS
T mను ఈ ల-కమనక)

2ల)గ"ా

వkVయm='ను. 47 ఎవైనను m= మeటల) Nయ ాట7 "$3:gనక)ంBన
tuడల m నత:b {రJ{రVను; mను ల-కమనక) {రJ {రJVటక) Uాల(దు
"ా ల-కమను రZBంచుట:q వkV c. 48 నను' UాకU&ంk m= మeటలను
అం"iకU&ంప ా:b {రJ {రJV ాొ కడD కలడD; mను [ెGినమeటt
అంత నమందు ా:b {రJ {రJVను. 49 ఏలయన"ా m= అంతట mm
మeటలeడల(దు; mను ఏమనవల|m tY మeటలeడవల|m =గ U&V నను'
పంGిన తంB9t m=:ాజÀ tkVయm='డD. 50 మU&య ఆయన ఆజÀ
త .వమ mm2రJగదును గనుక mను [ెప సంగత1లను తంB9 m=f
[ెGినప9:ారమ [ెపచుm='నm2ను.
13
1 f=ను ఈ ల-కమనుంB తంB9ద క)
పWా¦పండDగక) మంే tuU&"&న

2ళTవలQిన గBయ వ[ెVన tసు

ాై, ల-కమల-నున' తన ాU& GH9Yంk,

ాU& అంతమవరక) GH9Yం[ెను. 2

ారJ ÓÔజనమ [ేయ చుండ"ా

ఆయనను అప"&ంపవల|న Qీను క)మeరJ డగ ఇస¦U&Kత1 య =
హృదయమల- అప ా3 ఇంతక)మందు ఆల-చన పట7p ంkయంెను గనుక
3 తంB9 తన[ేc:b సమస మ అప"&ం[ెనయ, f=ను ేవద నుంB
బయల)ేU& వ[ెVనయ, ేవద క)

2ళTవలQి యన'దయ tసు

ఎU&"& 4 ÓÔజనపం:bల-నుంB ల(k తన Gౖవస మ
  అవతల Gట7p Qి, క
త1 ాల) {Qి:g నడDమనక) కటSp:gm2ను. 5 అంతట పÍÎT మల- ళ»
T w Qి

;ష1 ల wాదమల) కడDగటక)ను, f=ను కటSp:g యన' త1 ాల)f
త1డDచుటక)ను ®దల)Gట~pను. 6 ఇటS
T [ేయచు ఆయన Qీను
GHత1రJmదక) వkVనపడD అతడD ప9భ ా, వ m= wాదమల)
కడDగదు ా? అ ఆయనf అm2ను. 7 అందుక) tసు mను [ేయచున'
ఇపడD క) fె#యదు"ా tకదట fె#Qి:gందువ అతf [ెప"ా 8
GHత1రJ  2న'డDను m= wాదమల) కడDగUాద ఆయనf అm2ను. అందుక)
tసు mను ను' కడDగtuడల m=f క) wాల) ల(దm2ను. 9 Qీను
GHత1రJ ప9భ ా, m= wాదమల) మeత9_"ాక m= [ేత1ల) m= తలక½డ
కడDగమ ఆయనf [ెGను. 10 tసు అత చూk Wా'నమ[ేQిన ాడD
wాదమల) తప మUqYయ కడDగ :gన నక¦రల(దు, అతడD :qవలమ
పNత19డtu ను. రJను పNత19ల) :ా ల- అందరJ పNత19ల) :ారm2ను. 11
తను' అప"&ంచు ా ఎU&"$ను గనుకల- అందరJ పNత19ల) :ార ఆయన
[ెGను. 12

ాU& wాదమల) కB"& తన Gౖవస మ
  Qి:gన తరJ ాత, ఆయన

మరల క½రJVంBmను క) [ేQిన ప క) fె#Qిన=? 13 బ¨ ధక)డయ
ప9భవయ రJ నను' Gిల)చుచుm='రJ; mను బ¨ ధక)డను ప9భవను
గనుక U&టT S Gిల)చుట m= య_. 14 :ాబట7p ప9భవను బ¨ ధక)డm2ౖన mను 
wాదమల) కB"&న tuడల రJను ఒకU& wాదమలను ఒకరJ కడDగవలQినే.
15 mను క) [ేQిన ప9:ారమ రJను [ేయవల|న క) మeU&"ా ఈలeగ
[ేQిc. 16 =సుడD తన యజమeనుకంట~ "}ప ాడD :ాడD, పంపబBన ాడD
తను' పంGిన

ాకంట~ "}ప ాడD :ాడ f శVయమ"ా

[ెపచుm='ను. 17 ఈ సంగత1ల) రJ ఎరJగదురJ గనుక ట7 [ేQినtuడల

రJ ధను లగ దురJ. 18 Yమ నందU&గ U&V mను [ెపల(దు; mను ఏర
రచు:gన ాU& ఎరJగదును "ాm=f క½డ ÓÔజనమ[ేయ ాడD m=క)
NUlధమ"ా తన మడమ tufెను అను ల(ఖనమ m2ర రJట:$3 tలeగ
జరJగను. 19 జU&"& నపడD mm ఆయనన రJ నమ నటS
T అ జరJగక
మనుప f [ెపచుm='ను. 20 mm2వ పంపదుm

ా [ేరJV:gను ాడD

నను' [ేరJV:gను ాడగను; నను' [ేరJV:gను ాడD నను' పంGిన ా
[ేరJV:gను ాడగ న f శVయమ"ా [ెపచుm='న ాU&f అm2ను. 21
tసు ఈ మeటల) ప#:bన తరJ ాత ఆత ల- కలవర పBల- ఒకడD నను'
అప"&ంచున f శVయమ"ా [ెపచుm='న రìB"ా [ెGను 22
ఆయన tuవU&గ U&V tలeగ [ెGm అ ;ష1 ల) సంేహ పడDచు
ఒకU&తటSp ఒకరJ చూచు :gనుచుండ"ా 23 ఆయన ;ష1 లల- tసు GH9Yంkన
కడD tసు U}మ న ఆను:gనుచుంెను 24 గనుక ఎవU&గ U&V ఆయన
[ెGm అ తమక) [ెపమ Qీను GHత1రJ అత:b Qౖగ [ేQను. 25
అతడD tసు U}మ న ఆను:gనుచుప9భ ా, ాెవడ ఆయనను అB"$ను.
26 అందుక) tసుmmక మక¦ మంk tuవ :b[ెVదm

ాే అ [ెGి, ఒక

మక¦ మంk Qీను క)మeరJడగ ఇస¦U&Kత1 య =:b[ెVను; 27

ాడD

ఆ మక¦ పచుV:gన"ాm Wాf=ను ాల- ప9 ;ం[ెను. tసువ [ేయ
చున' తPర"ా [ేయమ ాf [ెప"ా 28 ఆయన ఎందుYత మ
అతf ఆలeగ [ెGm అ ÓÔజన మనక) క½రJVంBన ాU&ల- ఎవ:b
fె#యల(దు. 29 డబ¥ సంk య =ద ఉంెను గనుక పండDగక) తమక)
:ావలQిన ాట7 :gనుమ tuaనను, ¤దల:q_`aన ఇమ  tuaనను tసు

ాf [ెGినటSp :gందరను:gU&. 30
బయట7:b

2ÍÎTను; అపడD Uాc9 ళ. 31

ాడD ఆ మక¦ పచుV:g 2ంటm
ాడD

2ªTన తరJ ాత tసు

ఇటT m2నుఇపడD మనుష క)మeరJడD మ?@మపరచబB యm='డD; ేవ
డDను ఆయనయందు మ?@మపరచబB యm='డD. 32 ేవడD
ఆయనయందు మ?@మపరచబBనtuడల, ేవడD తనయందు ఆయనను
మ?@మపరచును; 2ంటm ఆయనను మ?@మపరచును. 33 GిలTలeUా, tంక
:gంత:ాలమ f క½డ ఉందును, రJ నను'

2దక)దురJ, mm2క¦B:b

2ళT »దుm అక¦B:b రJ Uాల(ర mను య దులf [ెGినప9:ారమ ఇపడD
fను [ెపచుm='ను. 34 రJ ఒకU& mకరJ GH9Yంపవల|న క) :g>త
ఆజÀ ఇచుVచుm='ను; mను Yమ ను GH9Yంk నటÃp రJను ఒకU& mకరJ
GH9Yంపవల|ను. 35 రJ ఒకtuడల ఒకడD GH9మగల ాU$3నtuడల ¸బట7p
రJ m= ;ష1 ల అందరJను fె#Qి:gందురm2ను. 36 Qీను GHత1రJప9భ ా,
 2క¦B:b

2ళT » చుm='వ ఆయనను అడDగ"ా tసుmను 2ళT » చున'[lట7:b

NపడD m= 2ంట Uాల(వ"ా, తరJ ాత వ[ెVదవ అతf [ెGను. 37
అందుక) GHత1రJ ప9భ ా, mm2ందుక) ఇపడD  2ంట Uాల(ను? :gరక) m=
wా9ణమGటp Sదున ఆయనf [ెప"ా 38 tసుm=:gరక)  wా9ణమ
Gటp Sదు ా? ఆయనను ఎరJగన వ మమe రJ [ెపకమందు
:ÏBక½యద f శVయమ"ా [ెపచుm='నm2ను.
14
1  హృదయమను కలవరపడయ క)B; ేవ యందు

NnాPసమంచుచుm='రJ m=యందును NnాPస మంచుB. 2 m= తంB9 tంట
అmక  ాసమల) కలవ, ల(tuడల f [ెపదును; క) స© లమ
Qిద£పరచ

2ళT »చుm='ను. 3 mను 2ªT క) స© లమ Qిద£పరkనtuడల

mనుండD స© లమల- రJను ఉండDలeగన మరల వkV m=ద నుండDటక)
Yమ ను {Qి:g w వదును. 4 mను 2ళT »చున' స© లమనక) మeరÉ మ
క) fె#యన [ెGను. 5 అందుక) fమe ప9భ ా, tuక¦B:b

2ళT »చుm=' ¡

మeక) fె#యే; ఆ మeరÉ _లeగ fె#యన ఆయన నడDగ"ా 6 tసు mm
మeరÉ మను, సత మను, .వమను; m= =PUాm తప tuవడDను
తంB9ద క) UాడD. 7 రJ నను' ఎU&"&యంటÃ m= తంB9 ఎU&"&యందురJ;
ఇపట7నుంB Uాయనను ఎరJగదురJ, ఆయనను చూkయm='ర [ెGను.
8 అపడD ²ి#పప9భ ా, తంB9 మeక) కనబర చుమ, మeకంfే [=ల)న
ఆయనf [ెప"ా 9 tసు ²ి#పx, mంత:ాలమ  ద ఉంBనను
వ నను' ఎరJగ ా? నను' చూkన

ాడD తంB9 చూkయm='డD గనుక

తంB9 మeక) కనుపరచుమ tల [ెపచుm='వ? 10 తంB9 యందు
mనును m=యందు తంB9య ఉm='మ వ నమ టల(=? mను f
[ెపచున' మeటల) m= యంతట mm [ెపటల(దు, తంB9 m=యందు
వQించుచు తన :b>యల)[ేయ చుm='డD. 11 తంB9యందు mనును m=యందు
తంB9య ఉm='మ నమ B; ల(= t :b>యల Yత _`aనను నను'
నమ B. 12 mను తంB9ద క)

2ళT »చుm='ను గనుక mను [ేయ :b>యల)

m=యందు NnాPసమంచు ాడDను [ేయను, ాట7కంట~ మU& "}పNయ
అతడD [ేయన f శVయమ"ా [ెపచుm='ను. 13 రJ m=

m=మమన ే నడDగదుUl తంB9 క)మeరJ యందు మ?@మపరచబడDట:$3
= [ేత1ను. 14 m= m=మమన రJ నm'Y అB"&నను mను [ేత1ను. 15
రJ నను' GH9Yంkన tuడల m= ఆజÀ లను "$3:gందురJ. 16 mను తంB9
డD:gందును, ద ఎలT పడD నుండD ట:$3 ఆయన

U}క ఆదరణకర ను,

అన"ా సత సPరGి యగ ఆత ను కనుగ>?@ంచును. 17 ల-కమ ఆయ నను
చూడదు, ఆయనను ఎరJగదు గనుక ఆయనను w ంద mరదు; రJ ఆయనను
ఎరJగదురJ. ఆయన f క½డ వQించును, ల- ఉండDను. 18 Yమ ను
అm=థ లను"ా NడDవను,  ద క) వత1
 ను. :gంత:ాల_`aన తరJ ాత
ల-కమ నను' మU& ఎన'డDను చూడదు; 19 అtfే రJ నను' చూత1రJ.
mను .Nంచుచుm='ను గనుక రJను .Nంత1రJ. 20 mను m=
తంB9యందును, రJ m=యందును, mను యందును ఉm='మ ఆ
నమన U$రJగదురJ. 21 m= ఆజÀ లను అం"iకU&ంk

ాట7 "$3:gను ాే నను'

GH9Yంచు ాడD; నను' GH9Yంచు ాడD m= తంB9వలన GH9YంపబడDను; mనును
ా GH9Yంk, ా:b నను' కనబరచు:gందు న [ెGను. 22 ఇస¦U&Kత1
:ా య = ప9భ ా, వ ల-కమనక) :ాక మeక) మeత9_ ను' వ
కనబరచు:gనుట:qY సంభNం[ెన అడDగ"ా 23 tసు ఒకడD నను'
GH9Yంkన tuడల

ాడD m= మeట "$3:gనును, అపడD m= తంB9

GH9Yంచును, _మ ా ద క)వkV

ా

ాద  ాసమ [ేత1మ. 24

నను' GH9Yంప ాడD m= మeటల) "$3:gనడD; రJ Nనుచున' మeట m=మeట
:ాదు, నను' పంGిన తంB9ే. 25 mను ద ఉండ"ాm t మeటల) f
[ెGిc. 26 ఆదరణకర , అన"ా తంB9 m= m=మమన పంపబ¨ వ పU&¢=£త

సమస మను క) బ¨ oంk mను f [ెGిన సంగత1ల'ట7 క)
జ¿Àపకమ [ేయను. 27 nాంc  కనుగ>?@ంk

2ళT »చుm='ను; m= nాంcm 

కనుగ>?@ంచుచుm='ను; ల-కYచుV నటSp"ా mను  కనుగ>?@ంచుటల(దు; 
హృదయ మను కలవరపడయ క)B, 2రవయ క)B. 28 mను 2ªT
ద క) వ[ెVదన f [ెGిన మeట రJ Nంట7U&గ=. తంB9 m=కంట~
"}ప ాడD గనుక రJ నను' GH9Yంkనtuడల mను తంB9ద క)

2ళT »

చుm='న రJ సంfsింత1రJ. 29 ఈ సంగc సంభ NంkనపడD, రJ
నమ వల|న అ సంభNంపకమంే f [ెపచుm='ను. 30 ఇకను f
Nస U&ంk మeటలeడను; ఈ ల-:ాo:ాU& వచుVచుm='డD. m=f

ా:b

సంబంధ_Yయల(దు. 31 అtనను mను తంB9 GH9Yంచుచుm='న
ల-కమ fె#Qి:gనునటS
T తంB9 m=క) ఆజ¿ÀGింkన m2ర రJVటక) mలeగ
[ేయ చుm='ను. ల|ంB, tక¦డనుంB

2ళT »దమ.

15
1 mను జ_`aన =9Zµవ#T , m= తంB9 వ వWాయక)డD. 2 m=ల- ఫ#ంప ప9c
{"$ను ఆయన {Qి wార యను; ఫ#ంచు ప9c {"$ మU& ఎక)¦వ"ా
ఫ#ంపవల|న =ల- ప:bUా {"$లను {Qి

యను. 3 mను f

[ెGిన మeటనుబట7p  U&పడD పNత19ల|ౖ యm='రJ. 4 m=యందు
#kయండDB, యందు mనును #kయందును. {"$ =9Zµవ#T ల- #k
యంటÃm"ా తనంతట f=m tలeగ ఫ#ంపో , ఆలe"q m=యందు
#kయంటÃm :ా రJను ఫ#ం పరJ. 5 =9Zµవ#T  mను, {"$ల) రJ.

ఎవడD m=యందు #kయండDm mను ఎవయందు #k యందుm
బహØ"ా ఫ#ంచును; m=క)

ాడD

రJ"ా ఉంB UqYయ [ేయల(రJ. 6 ఎవైనను

m=యందు #kయండ tuడల

ాడD {"$వల| బయట wార య బB

tuంBw వను; మనుష1 ల) అట7p ాట7 w గ[ేQి అ"&'ల- wార

త1రJ, అN

:ా#w వను. 7 m=యందు రJను యందు m= మeటల)ను
#kయంBనtuడల :q tషp  అడDగB, అ క) అనుగ>?@ంప
బడDను. 8 రJ బహØ"ా ఫ#ంచుటవలన m= తంB9 మ?@మపరచబడDను;
ఇందువలన రJ m= ;ష1 లగదురJ. 9 తంB9 నను' ఏలeగ GH9Yం[ెm
mనును Yమ ను ఆలeగ GH9Yంkc, m= GH9మయందు #k యండDB. 10
mను m= తంB9 ఆజÀ ల) "$3:g ఆయన GH9మయందు #kయన' ప9:ారమ
రJను m= ఆజÀ ల) "$3:gనtuడల m= GH9మయందు #kయందురJ. 11
యందు m= సంfషమ ఉండవల|నయ,  సంfషమ పU&పxరy మ
:ావల|నయ, ఈ సంగత1ల) f [ెపచుm='ను. 12 mను Yమ ను
GH9Yంkన ప9:ారమ,  U}క mకడD GH9Yంచ వల|ననుటt m= ఆజÀ 13 తన
QH'?@త1ల:gరక) తన wా9ణమ Gటp S ాకంట~ ఎక)¦ 2ౖన GH9మగల ాెవడDను
ల(డD. 14 mను  :ాజ¿ÀGించు ాట7 [ేQిన tuడల, రJ m= QH'?@త1ల|ౖ
యందురJ. 15 =సుడD తన యజమeనుడD [ేయ= ఎరJగడD గనుక ఇక
Yమ ను =సుల Gిల)వక QH'?@త1ల Gిల)చుచుm='ను, ఎందుకన"ా
mను m= తంB9వలన Nన సంగత1ల'ట7 క) fె#యజqQిc. 16 రJ
నను' ఏరరచు:gనల(దు; రJ m= GHరట తంB9 ఏY అడDగదుUl అ
ఆయన కనుగ>?@ంచునటS
T రJ 2ªT ఫ#ంచుటక)ను,  ఫలమ

#kయండDటక)ను mను Yమ ను ఏరరచు:g యYంkc. 17 రJ
ఒకmకడD GH9Yంపవల|న t సంగత1లను క) ఆజ¿ÀGించుచుm='ను. 18
ల-కమ Yమ ను ేPsింkనtuడల కంట~ మందు"ా నను' ేPsిం[ెన
U$రJగదురJ. 19 రJ ల-క సంబంధుల|ౖన tuడల ల-కమ తన

ాU&

QH'?@ంచును; అtfే రJ ల-కసంబంధుల) :ారJ; mను Yమ ను
ల-కమల-నుంB ఏరరచు:gంట7; అందు[ేతm ల-కమ Yమ ను
ేPsించుచున'. 20 =సుడD తన యజమeనుకంట~ "}ప ాడD :ాడ mను
f [ెGినమeట జ¿Àపకమ [ేQి:gనుB. ల-క)ల) నను' ?@ంQింkనtuడల
Yమ ను క½డ ?@ంQింత1రJ; m= మeట "$3:gనtuడల 21 అtfే
నను' పంGిన

ారJ

ా ఎరJగరJ గనుక m= m=మమ Yత మ ట7న'ట7

క) [ేయదురJ. 22 mను వkV
ల(కw వను; ఇపైfే

ాU&:b బ¨ oంపక)ంBనtuడల, ాU&:b wాపమ

ాU& wాపమనక) Yషల(దు. 23 నను' ేPsించు ాడD

m= తంB9క½డ ేPsించుచుm='డD. 24 ఎవడDను [ేయ :b>యల) mను ాU&
మధ [ేయక)ంBనtuడల

ాU&:b wాపమ ల(కw వను; ఇపైfే

ారJ

నను'ను m= తంB9 చూk ేPsింkయm='రJ. 25 అtfే నను'
Uqîత1కమ"ా ేPsింkU& అ ాU& ధర nాస మ
 ల- ా9యబBన

ాక మ m2ర

రJనటS
T ఈలeగ జU&"$ను. 26 తంB9ద నుంB  ద క) mను పంపబ¨ వ
ఆదరణకర , అన"ా తంB9 ద నుంB బయల)ేరJ సత సPరGిtuaన ఆత
వkV నపడD ఆయన నను' గ U&V WాX YచుVను. 27 రJ ®దటనుంB
m=ద ఉన' ారJ గనుక రJను WాX Yత1
 రJ.

16
1 రJ అభ ంతరపడక)ండవల|న t మeటల) f [ెపచుm='ను. 2
ారJ Yమ ను సమeజమంర మలల-నుంB

2# యదురJ; Yమ ను

చంప ప9c ాడD f=ను ేవ:b QHవ[ేయచుm='న అను:gను :ాలమ
వచుVచున'. 3

ారJ తంB9 నను'ను fె#Qి:gన ల(దు గనుక ఈలeగ

[ేయదురJ. 4 అN జరJగ:ాలమ వkVనపడD mను ాట7గ U&V f
[ెGిcన రJ జ¿Àపకమ [ేQి:gనులeగన t సంగత1ల) f
[ెపచుm='ను; mను f క½డ ఉంట7 గనుక ®దటm ట7 5 ఇపడD
నను' పంGిన ా ద క)

2ళT »చుm='ను వ ఎక¦B:b

2ళT » చుm='వ

ల- ఎవడDను నన'డDగటల(దు "ా 6 mను ఈ సంగత1ల) f
[ెGినందున  హృదయమ ధుఃఖమf ంBయన'. 7 అtfే mను
f సత మ [ెపచుm='ను, mను 2ªTw వటవలన క) ప9Kజనకరమ;
mను 2ళTtuడల ఆదరణకర ద క) UాడD; mను 2ªÐనtuడల ఆయనను
ద క 8 ఆయన వkV, wాపమను గ U&Vయ c గ U&Vయ {రJను
గ U&Vయ ల-కమను ఒప:gనజqయను. 9 ల-క)ల) m=యందు NnాPస
మంచల(దు గనుక wాపమను గ U&Vయ, 10 mనుతంB9 ద క)

2ళT »టవలన

U&క నను' చూడరJ గనుక c గ U&Vయ, 11 ఈ ల-:ాo:ాU& {రJ w ం
యm='డD గనుక {రJను గ U&Vయ ఒప:gన జqయను. 12 mను f
[ెపవలQినN ఇంకను అmక సంగత1ల) కలవ "ా tపడD రJ ాట7
స?@ంప ల(రJ. 13 అtfే ఆయన, అన"ా సత సPరGిtuaన ఆత

వkVనపడD Yమ ను సరPసత మ ల-:b నBGించును; ఆయన తనంతట
f=m tYయ బ¨ oంపక, ట7 Nనుm

ాట7 బ¨ oంk సంభ 14 ఆయన m=

ాట7ల-N {Qి:g క) fె#యజqయను గనుక నను' మ?@మ పరచును. 15
తంB9:b క#"&నవ'య m=N, అందు[ేత ఆయన m= ాట7ల-N {Qి:g క)
fె#యజqయన mను [ెGిc. 16 :gం[ెమ :ాల_`aన తరJ ాత U&క నను'
చూడరJ; మU& :gం[ెమ :ాలమనక) నను' చూ[ెదర [ెGను. 17 :ాబట7p
ఆయన ;ష1 లల- :gందరJ :gం[ెమ :ాల_`aన తరJ ాత నను' చూడరJ, మU&
:gం[ెమ :ాలమనక) నను' చూ[ెదరJ, mను తంB9ద క)
2ళT »చుm='నయ, ఆయన మనf [ెపచున' మeట ఏYట కf
ఒకరJ [ెప :gU&. 18 :gం[ెమ :ాలమ ఆయన [ెపచున' ేYట7?
ఆయన [ెపచున' సంగcమనక) fె#యద [ెప:gU&. 19
అడDగ "lరJచుంBర tసు tuU&"&

ారJ తను'

ాU&f ఇటT m2ను :gం[ెమ :ాల_`aన

తరJ ాత రJ నను' చూడరJ, మU& :gం[ెమ :ాలమనక) నను' చూ[ెదర
mను [ెGిన మeటను గ U&V రJ ఒకf ఒకడD ఆల-kంచు:gను చుm='Uా?
20 రJ ఏBV ప9లeGింత1రJ "ా ల-కమ సంfsించును; రJ దుఃðంత1రJ
"ా  దుఃఖమ సంfషమగన f శVయమ"ా [ెపచుm='ను. 21 Qీ 
ప9సNంచునపడD ఆ_` గBయ వ[ెVను గనుక ఆ_`

దనపడDను; అtfే

;¢వ పటp "ాm ల-కమందు నరJొ కడD పట~p నను సంfషమ[ేత ఆ_` ఆ
దన మU& జ¿Àపకమ [ేQి:gనదు. 22 అటSవల| రJను ఇపడD
దుఃఖపడDచుm='రJ "ా Yమ ను మరల చూ[ెదను, అపడD 
హృదయమ సంfsించును,  సంfÑషమను ఎవడDను ద నుంB

{Qి యడD. 23 ఆ నమన రJ ే గ U&Vయ నను' అడDగరJ; రJ
తంB9 m= GHరట ఏY అB"&నను ఆయన క) అనుగ>?@ంచున f
శVయమ"ా [ెపచుm='ను. 24 ఇవరక) UqYయ m= GHరట
అడDగల(దు;  సంfషమ పU&పxరyమగనటS
T అడDగB, క) ొ రక)ను. 25
ఈ సంగత1ల) గ ì=ర© మ"ా f [ెGిc; అtfే mక tuన'డDను
గ ì=ర©మ"ా f మeటలeడక తంB9గ U&V క) సషp మ"ా fె#య
జ$పగBయ వచుVచున'. 26 ఆ నమందు రJ m= GHరట అడDగదురJ
"ా  Nషయ_`a mను తంB9 డD:gందున f [ెపటల(దు. 27 రJ
నను' GH9Yంk, mను ేవద నుంB బయల)ేU& వkVcన నY్మcU&
గనుక తంB9 f=m Yమ ను GH9Yంచుచుm='డD. 28 mను తంB9ద నుంB
బయల)ేU& ల-కమనక) వkVయm='ను; మU&య ల-కమను NBk
తంB9ద క)

2ళT »చుm='న ాU&f [ెGను. 29 ఆయన ;ష1 ల)ఇ"l

ఇపడD వ గ ì=ర©మ"ా ఏYయ [ెపక సషp మ"ా
మeటలeడDచుm='వ. 30 సమస మ ఎU&"&న ాడవయ, ఎవడDను క)
ప9శ' య నగత మ ల(దయ, ఇపెరJగదుమ; ేవద నుంB వ
బయల)ేU& వkVcవ ¸వలన నమ చుm='మ [ెప"ా 31 tసు ాU&
చూkU&పడD నమ చుm='Uా? 32 t"l ల- ప9c ాడDను ఎవ
tంట7:b

ాడD [ెదU&w t నను' ఒంటU&"ా NBkGటp S గBయ వచుVచున',

వ[ేVయన'; అtfే తంB9 m=f ఉm='డD గనుక mను ఒంటU&"ా ల(ను. 33
m=యందు క) సమeo=నమ కల)గనటS
T ఈ మeటల) f [ెపచుm='ను.
ల-కమల- క) శ>మ కల)గను; అtనను oైర మ fెచుV:gనుB, mను

ల-కమను జtంk యm='నm2ను.
17
1 tసు ఈ మeటల) [ెGి ఆ:ాశమ 2ౖప కను'ల|c tటT m2నుతంè9, m=
T 
గBయ వkVయన'. 2  క)మeరJడD ను' మ?@మపరచునటS
క)మeరJ మ?@మ పరచుమ. వ  క)మeరJ:bkVన

ాU&కందU&:b

ఆయన త .వమ అనుగ>?@ంచునటS
T సరPశUiరJలదను ఆయనక)
అo:ారYkVcN. 3 అP{య సత ేవడ 2ౖన ను'ను, వ పంGిన tసు
:h>స ును ఎరJగటt త .వమ. 4 [ేయటక) వ m=:bkVన ప mను
సంపxరyమ"ా m2ర U&V భ Yద ను' మ?@మ పరkc. 5 తంè9, ల-కమ
పటp కమనుప ద m=క) ఏ మ?@మయంెm ఆ మ?@మf నను'
ఇపడD ద మ?@మ పరచుమ. 6 ల-కమ నుంB వ m=క) అను
గ>?@ంkన మనుష1 లక)  m=మమను ప9త Xపరkc. ారJ  ాU$3
యంBU&, వ

ాU& m=కను గ>?@ంkcN; ారJ  ాక మ "$3:g యm='రJ.

7 వ m=క) అనుగ>?@ంkన మeటల) mను ాU&:bkV యm='ను;
ాUామeటలను అం"iకU&ంk, mను ద నుంB బయల)ేU& వkVcన
జమ"ా ఎU&"&,వ నను' పంGిcవ నY్మU& గనుక 8 వ m=క)
అనుగ>?@ంkన వ'య వలనm క#"&నవ ాU&పడD ఎU&"& యm='రJ. 9
mను ాU&:gరక) wా9ర©న [ేయచుm='ను; ల-కమ:gరక) wా9ర©న [ేయటల(దు,
వ m=క) అనుగ> ?@ంk యన' ారJ  ాU$3నందున

ాU&:gర:q wా9ర©న

[ేయచుm='ను. 10 m=వ'య N, Nయ m=N; ాU&యందు mను మ?@

మపరచబB యm='ను. 11 mకను ల-కమల- ఉండను "ా రJ ల-కమలఉm='రJ; mను ద క) వచుVచుm='ను. పU&¢దు£డ 2ౖన తంè9, మనమ
ఏక_`a యన'లeగన

ారJను ఏక_`a యండD నటS
T వ m=క) అనుగ>?@ంkన

 m=మమందు ాU& :ాwాడDమ. 12 mను ాU&ద ఉండ"ా వ m=క)
అనుగ>?@ంkన ాU&  m=మమందు :ాwాBc; mను ాU& భద9పరkc
గనుక ల(ఖనమ m2ర రJనటS
T m=శన పత19డD తప ాU&ల- మU& ఎవడDను
న;ంపల(దు. 13 ఇపడD mను ద క) వచుVచుm='ను; m= సంfషమ
ాU&యందు పU&పxరy మగనటS
T ల-కమందు ఈ మeట [ెపచుm='ను. 14
 ాక YkV యm='ను. mను ల-కసంబంo :ానటSp

ాU&:b

ారJను

ల-కసంబంధుల) :ారJ గనుక ల-కమ ాU& ేPsించును. 15 వ
ల-కమల-నుంB
దుష1
p నుంB
:ానటSp

ాU& {Qి:gw మ  mను wా9U&©ంచుటల(దు "ా

ాU& :ాwాడD మ wా9U&©ంచుచుm='ను. 16 mను ల-కసంబంo

ారJను ల-కసంబంధుల) :ారJ. 17 సత మందు ాU& ప9cషå [ేయమ;

 ాక _ సత మ. 18 వ నను' ల-కమనక) పంGిన ప9:ారమ mనును
ాU& ల-కమనక) పంGిc. 19

ారJను సత మందు ప9cషå [ేయ బడDనటS
T

ాU&:gర:$3 నను' ప9cషå [ేQి:gనుచుm='ను. 20 మU&య వ నను'
పంGిcవ ల-కమ నమ నటS
T , తంè9, m=యందు వను యందు mనును
ఉన'లeగన, 21

ారJను మనయందు ఏక_`aయండవల|న ాU&:gరక)

మeత9మ mను wా9U&©ంచుటల(దు; ాU&

ాక మవలన m=యందు

NnాPసమంచు ారందరJను ఏక_`aయండ వల|న ాU&:gరక)ను
wా9U&©ంచుచుm='ను. 22 మనమ ఏక_`a యన'లeగన, ారJను ఏక_`a

యండవల|న వ m=క) అనుగ>?@ంkన మ?@మను mను ాU&:b ఇkVc.
23

ాU&యందు mనును m= యందు వను ఉండDటవలన

ారJ

సంపxరJyల)"ా [ేయబB tకమ"ా ఉన'ందున వ నను' పంGి cవయ,
వ నను' GH9YంkనటÃp

ాU&క½డ GH9Yంkcవయ, ల-కమ

fె#Qి:gనునటS
T m=క) అనుగ>?@ంkన మ?@మను ాU&:b ఇkVc. 24 తంè9,
mm2క¦డ ఉందుm అక¦డ వ m=క) అనుగ>?@ంkన

ారJను m=fక½డ

ఉండవల| నయ, వ m=క) అనుగ>?@ంkన m= మ?@మను ారJ
చూడవల|నయ :ÏరJచుm='ను. జగత1
 పm=

యబడక మనుGH వ

నను' GH9YంkcN. 25 c సPరపడవగ తంè9, ల-కమ ను' ఎరJగల(దు;
mను ను' ఎరJగదును; వ నను' పంGిcవ U$U&"& యm='రJ. 26 వ
m=యందు ఉంkన GH9మ ాU&యందు ఉండDనటS
T ను, mను ాU&యందు
ఉండDనటS
T ను, ాU&:b  m=మమను fె#యజqQిc, ఇంకను fె#య జqQదన
[ెGను.
18
1 tసు ఈ మeటల) [ెGి తన ;ష1 లfక½డ:$ో9 ను ాగ =ట7 w tuను.
అక¦డ ఒక fట యంెను, =ల-:b ఆయన తన ;ష1 లfక½డ
tసు తన ;ష1 లf పల)మeరJ అక¦B:b

2ÍÎTను. 2

2ళT » చుండD ాడD గనుక, ఆయనను

అప"&ంచు య =క)ను ఆ స© లమ fె#Qియంెను. 3 :ావన య =
Qౖక)లను, ప9o=నయeజక)ల) పU&సయ ల) పంGిన బంటß9త1లను
2ంటబÚటp S:g, Nటñలfను ¸పమలfను ఆయధమల fను

అక¦B:bవ[ెVను. 4 tసు తనక) సంభNంపబ¨ వన వ'య ఎU&"&న ాై
ాU&ద క)

2ªTU$వ 2దక)చుm='ర ాU& అB"$ను. 5

ారJనజUqయైన tసున ఆయనక) ఉత రYయ "ా tసుఆయనను mm
అ ాU&f [ెGను; ఆయనను అప"&ంkన య =య ాU&ద
ల)చుంెను. 6 ఆయనmm ఆయనన ాU&f [ెప"ా

ారJ

2నుకక) త"&É

mలద పBU&. 7 మరల ఆయనరJ ఎవ 2దక)చుm='ర ాU&
అB"$ను. అందుక)

ారJనజUqయైన tసున [ెప"ా 8 tసు ాU&fmm

ఆయన f [ెGిc గనుక రJ నను'

2దక)చున'tuడల U&

w య డ [ెGను. 9 వ m=క) అనుగ>?@ంkన

ాU&ల- ఒకm2ౖనను mను

w "}టSp:gనల(ద ఆయన [ెGిన మeట m2ర రJనటS
T ఈలeగ [ెGను. 10
Qీను GHత1రJmద కc యంBనందున అతడD = దూQి,
ప9o=నయeజక) =సు :gట7p అత క)B[ెN fెగ నU&:$ను. 11 ఆ =సుGHరJ
మల)¦. tసుకc ఒరల- ఉంచుమ; తంB9 m=క) అనుగ>?@ంkన "&m2'ల-
mను f=9గక)ందుm= అ GHత1రJf అm2ను. 12 అంతట Qౖక)ల)ను
సహWా9oపcయ, య దుల బంటß9త1ల)ను tసును పటSp:g ఆయనను
బంoంk, ®దట అన'ద క) ఆయనను {Qి:gw tU&. 13 అతడD ఆ
సంవత¯రమ ప9o=నయeజక)ైన కయపక) మeమ. 14 కయపఒక మనుష1 డD
ప9జల:gరక) చw వట ప9Kజనకరమ య దులక) ఆల-చన [ెGిన ాడD.
15 Qీను GHత1రJను మU&క ;ష1 డDను tసు 2ంబB w వచుంBU&. ఆ
;ష1 డD ప9o=నయeజక):b m2ళ 2ౖన ాడD గనుక అతడD ప9o=నయeజక)
tంట7 మం"&ట7ల-:b tసుf క½డ

2ÍÎTను. 16 GHత1రJ =Pరమ mద బయట

ల)చుంెను గనుక ప9o=నయeజక):b m2ళ 2ౖన ఆ ;ష1 డD బయట7:b వkV
=Pరwాలక)Uా#f మeటలeB GHత1రJను ల-ప#:b fడD:gw tuను. 17
=Pరమmద :ావ#యన' క kన' GHత1రJf వను ఈ మనుష1 
;ష1 లల- ఒకడవ :ా ా? అ [ెప"ా అతడD:ానm2ను. 18 అపడD చ# య
చున'ందున =సుల)ను బంటß9త1ల)ను మంట Qి చ#:ాచు:gనుచు
ల)చుండ"ా GHత1రJను ాU&f ల)వబB చ#:ాచు:gనుచుంెను. 19
ప9o=నయeజక)డD ఆయన ;ష1 లనుగ U&Vయ ఆయన బ¨ ధను గ U&Vయ
tసును అడDగ"ా 20 tసు mను బLటమ"ా ల-కమ ఎదుట
మeటలeBc; య దులందరJ క½BవచుV సమeజమంరమలల-ను
ే ాలయమ ల-ను ఎలT పడDను బ¨ oంkc; రహస మ"ా mmYయ
మeటలeడల(దు. 21 వ నను' అడDగmల? mను ాU&:qY బ¨ oంkన
Nన' ాU& అడDగమ; ఇ"l mను [ెGిన U$రJగదుర అతf అm2ను.
22 ఆయన ఈ మeటల) [ెGినపడD దగÉ ర #kయన'
బంటß9త1లల ఒకడDప9o=నయeజక):b ఈలeగ ఉత రYచుV చుm=' ా అ
[ెGి tసును అర[ేత1లf :gట~p ను. 23 అందుక) tసుmను :ా మeట ఆBన
tuడల ఆ :ా మeట ఏో [ెపమ; మంkమeట ఆBన tuడల నm'ల
:gటSpచుm='వm2ను. 24 అంతట అన', tసును బంoంపబBయన'టSp"ాm
ప9o=నయeజక)ైన కయప ద క) పంGను. 25 Qీను GHత1రJ ల)వబB
చ# :ాచు:gనుచుండ"ా ారత చూkవను ఆయన ;ష1 లల- ఒకడవ:ా ా?
అ [ెప"ా అతడDmను :ాను, mm2రJగనm2ను. 26 GHత1రJ ఎవ [ెN
fెగనU&:$m
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mm2రJగన మU&కWాU& [ెGను; 2ంటm :ÏB క½Qను. 28

ారJ

కయపద నుంB అo:ారమంరమనక) tసును {Qి:gw tU&. అపడD
ఉదయమetuను గనుక
అo:ారమంరమల-:b
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ఉన' ాU&ద క) వkVఈ మనుష1 ద రJ ఏ mరమ
పచుm='రm2ను. 30 అందుక)

ారJడD దుUా రJÉడD :ాtuడల 

క) అప"&ంkయండ మ అతf [ెGిU&. 31 Gిలeత1రత {Qి:gw t
 ధర nాస మ
 [}పన అత:b {రJ{రJVడన"ా 32 య దుల)ఎవ:b
మరణ;X Noంచుటక) మeక) అo :ారమల(ద అతf [ెGిU&. అందువలన
tసు f=ను ఎట7p మరణమ w ందబ¨ వm = సూkంk [ెGిన మeట
m2ర U$ను. 33 పలeత1 cU&"& అo:ారమంరమల- ప9 ;ంk tసును Gి#Gింk
య దుల UాÛవ  m=? అ ఆయన నడDగ"ా 34 tసు అంతట   t
మeట అను చుm=' ా? ల(క tతరJల) f నను' గ U&V [ెGిUా? అ
అB"$ను. 35 అందుక) Gిలeత1mను య దుడm= tY?  సPజనమను
ప9o=నయeజక)ల)ను ను' m=క) అప"&ంkU&గ=;  Y [ేQిcవ అడDగ"ా
36 tసు m= Uాజ మ ఈ ల-కసంబంధ_`aన :ాదు; m= Uాజ మ ఈ
ల-కసంబంధ_`aనైfే mను య దులక) అప"&ంపబడక)ండDనటS
T m= QHవక)ల)
w UాడDదురJ "ా m= Uాజ మ ఇహసంబంధ_`aన :ాదm2ను. 37 అందుక)
Gిలeత1వ UాÛ ా? అ ఆయనను అడDగ"ా tసువన'టSp mను UాÛm;
సత మనుగ U&V WాX YచుVటక) mను పట7p c; ఇందు Yత _ t

ల-కమనక) వkVc; సత సం 38 అందుక) Gిలeత1సత మన"ా ఏYట7? అ
ఆయనf [ెGను. అతడD ఈ మeట [ెGి బయటనున' య దుల ద క)
cU&"&

2ªT అతయందు ఏ ో షమను m=క) కనబడల(దు; 39 అtనను

పWా¦పండDగల- mmక క) NడDదల [ేయ ాడDక కలదు గ=; mను
య దుల UాÛను NడDదల [ేయట :bషpమe? అ ాU&నB"$ను. 40 అtfే
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బంw టSొ ంగ.
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Qౖక)ల) మండT f :bUiటమను అ#T ఆయన తలద Gట7p 3 ఊ=రంగ
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2ల)ప#:b వkVఇ"l
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2ల)ప#:b {Qి:g వచుVచుm='న ాU&f అm2ను. 5

ఆ మండT :bUiటమను ఊ=రంగ వస మ
 ను ధU&ంkన ాై, tసు 2ల)ప#:b
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యeజక)ల)ను బంటß9త1ల)ను ఆయనను చూkQిల)వ యమ
Qిల)వ యమ అ :qకల) య"ా Gిలeత1ఆయనయందు ఏ ో షమను m=క)
కనబడల(దు గనుక Uq ఆయనను {Qి:gw t Qిల)వ యడ ాU&f
[ెGను. 7 అందుక) య దుల)మe:gక య మమ కలదు; f=ను ేవ

క)మeరJడన ఇతడD [ెప:gm2ను గనుక ఆ యమమ [}పన ఇతడD
[=వవల|న అతf [ెGిU&. 8 Gిలeత1 ఆ మeట N మU& tuక)¦వ"ా
భయపB, cU&"& అo:ారమంరమల- ప9 ;ంk 9  2క¦డ నుంB వkVcవ
tసును అB"$ను; అtfే tసు అత:b ఏ ఉత రమ ఇయ ల(దు 10 గనుక
Gిలeత1m=f మeటలeడ ా? ను' NడDదల [ేయటక) m=క) అo:ారమ
కలదయ, ను' Qిల)వ యటక) m=క) అo:ారమ కలదయ 
2రJగ ా? అ ఆయనf అm2ను. 11 అందుక) tసుGౖనుంB క) ఇయ బB
యంటÃm తప m=ద క) ఏ అo:ారమను ఉండదు; అందు[ేత నను' క)
అప"&ంkన

ా:b ఎక)¦వ wాపమ కలదm2ను. 12 ఈ మeటనుబట7p Gిలeత1

ఆయనను NడDదల [ేయటక) యత'మ[ేQను "ా య దుల)వ ఇత
NడDదల [ేQిc ా :$3సరJనక) QH'?@త1డవ :ావ; f=ను UాÛన [ెప:gను
ప9c ాడDను :$3సరJనక) NUlధమ"ా మeటలeడDచున' ాే అ :qకల) QిU&. 13
Gిలeత1 ఈ మeటల) N, tసును బయట7:b {Qి:gవkV,Uాళ»
T పర kన
స© లమందు m= యGీఠమద క½రJVంెను. ?Ì¤9 Óషల- ఆ స© లమనక)
గబ¥f= అ GHరJ. 14 ఆ నమ పWా¦ను Qిద£పరచు నమ; అపడD
ఉదయమ ఆరJ గంటల) :ావ[ెVను. అతడDఇ"l  UాÛ అ య దులf
[ెప"ా 15 అందుక)

ారJ ఇత సంహ U&ంచుమ, సంహU&ంచుమ,

Qిల)వ యమ అ :qకల)

QిU&. Gిలeత1 UాÛను Qిల)వ యదుm=? అ

ాU& అడDగ"ా ప9o=నయeజక)ల):$3సరJ తప మe 16 అపడD
Qిల)వ యబడDట:$3 అత=యనను ాU&:b అప"&ం[ెను. 17

ారJ tసును

{Qి:gw tU&. ఆయన తన Qిల)వ Qి:g కwాలస© లమను [lట7:b

2ÍÎTను.

?Ì¤9 బషల- =:b "}లÉ f= అ GHరJ. 18 అక¦డ ఈ 2ౖపన ఒక ఆ

2ౖపన

ఒక మధ ను tసును ఉంk ఆయనfక½డ ఇద U& Qిల)వ QిU&. 19
మU&య Gిలeత1య దులUాజ$ౖన నజUqయడగ tసు అను GౖNలeసమ
ా9tంk Qిల)వద Gట7pం[ెను. 20 tసు Qిల)వ య బBన స© లమ
పటp ణమనక) సప_`aయంెను, అ ?Ì¤9 "i>క) Ulమe Óషలలా9యబెను గనుక య దులల- అmక)ల) = చNU&. 21 mను య దుల
UాÛన ాడD [ెGినటSp

ా9యమ "ాయ దులUాÛ అ ా9యవద 

య దుల ప9o=న యeజక)ల) Gిలeత1f [ెప"ా 22 Gిలeత1mను ా9Qిన ే
ా9Qిcనm2ను. 23 Qౖక)ల) tసును Qిల)వ Qిన తరJ ాత ఆయన వస 
మల) {Qి:g, :g¦క¦ Qౖక):b ఒ:g¦క Óగమ వచుVనటS
T

ాట7

m=ల)గ Óగమల) [ేQిU&. ఆయన అం"iక½డ {Qి:g, ఆ అం"i క)టSpల(క
GౖనుంB యeవత1
 mయబBన గనుక 24
వచుVm అ =:Ïసరమ 5టS
T

ారJ = kంపక అ ఎవ:b

యదమ కU&f ఒకరJ [ెప:gU&.

ారJ m= వస మ
T
 లను తమల- పంచు:g m= అం"i :Ïసరమ 5టS

QిU& అను

ల(ఖనమ m2ర రJనటS
T ఇ జU&"$ను;ఇందు:q Qౖ క)ల) ఈలeగ [ేQిU&. 25
ఆయన త#T య, ఆయన త#T సహ దU&య, :ÏTwా Óర tuaన మU&యయ,
మగ ల(m మU&యయ tసు Qిల)వద ల)చుంBU&. 26 tసు తన
త#T య f=ను GH9Yంkన ;ష1 డDను దగÉ ర ల)చుండDట చూk అమe ,t"l
 క)మeరJడD అ తన త#T f [ెGను, 27 తరJ ాత ;ష1  చూk t"l 
త#T అ [ెGను. ఆ గBయనుంB ఆ ;ష1 డD ఆ_`ను తన tంట
[ేరJV:gm2ను. 28 అటSతరJ ాత సమస మను అపట7:b సమeప _`aనద tసు

ఎU&"&, ల(ఖనమ m2ర రJనటS
T mను దGి"}ను చుm='నm2ను. 29 kరకf
ంBయన' క wాత9 అక¦డ Gట7pయంెను గనుక

ారJ ఒక సం.

kరకf ంGి, ?@W ¯ప పడకక) త"&#ంk ఆయన mట7:b అంkVU&. 30 tసు
ఆ kరక పచుV:gసమeప _`aనద [ెGి తల వంk ఆత ను అప"&ం[ెను. 31
ఆ నమ Qిద£పరచునమ; మరJసట7 Nnా>ంc నమ మLనమ గనుక ఆ
ేహమల) Nnా>ంc నమన Qిల)వ ద ఉండక)ండDనటS
T , ాU& :ాళ»
T
NరJగ"}ట7p ంk

ాU& {Qి tంచుమ య దుల) Gిలeత1ను అB"&U&. 32

:ాబట7p Qౖక)ల) వkV ఆయనfక½డ Qిల)వ యబBన ®దట7
U$ండవ ా :ాళT ను NరJగ"}ట7p U&. 33

ా :ాళT ను

ారJ tసుmదక) వkV, అంతక)మంే

ఆయన మృcw ం యండDట చూk ఆయన :ాళ»
T NరJగ"}టp ల(దు "ా 34
Qౖక)లల- ఒకడD ఈట~f ఆయన ప9క¦ను w B[ెను, 2ంటm రక మను ళ»
T ను
:ాU$ను. 35 ఇ చూkన

ాడD WాX YచుVచుm='డD; అత WాX మ సత _.

రJ నమ నటS
T అతడD సత మ [ెపచుm='డ ఆయ m2రJగను. 36 అత
tuమకలల- ఒకట~ౖనను NరJవబడదు అను ల(ఖనమ m2ర రJనటS
T ఇN
జU&"$ను. 37 మU&య f=మ w Bkన ాతటSp చూత1రJ అ మU&క
ల(ఖనమ [ెపచున'. 38 అటSతరJ ాత, య దుల భయమవలన
రహస మ"ా tసు ;ష1 ైన అU&మతtయ KQHప, f=ను tసు
ేహమను {Qి:gw వటక) Gిలeత1 mద QలవB"$ను. Gిలeత1 QలN[ెVను.
గ 39 ®దట Uాc9 ళ ఆయన ద క) వkVన :gేమక½డ బ¨ ళమf
క#Gిన అగరJ రమeరY నూట ఏబ QHరT tuత 1 fె[ెVను. 40 అంతట

ారJ

tసు ేహ మను ఎc :g వkV, య దుల) wాc Gటp S మUా ద [}పన ఆ

సుగంధద9వ మల) =:b పxQి m=ర బటp ల) చుట7p U&. 41 ఆయనను Qిల)వ Qిన
స© లమల- ఒక fట యంెను; ఆ fటల- ఎవడDను ఎపడDను ఉంచబడ
:g>త సమeoకట7 యంెను. 42 ఆ సమeo సపమల- ఉంెను గనుక ఆ
నమ య దుల) Qిద£పరచు న_`aనందున

ారJ అందుల- tసును Gట7pU&.
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1 ఆ ారమన ఇంకను 5కట7"ా ఉన'పడD మగ ల(m మU&య Gందలకడ
సమeoద క) వkV, సమeo ద ఉంBన Uాt {యబBయండDట
చూ[ెను. 2 గనుక ఆ_` పరJ"$c:g Qీను GHత1రJmదక)ను tసు
GH9Yంkన ఆ మU&క ;ష1 ద క)ను వkVప9భవను సమeoల-నుంB
tuc:gw tU&, ఆయనను ఎక¦డ ఉంkUl tuరJగమ [ెGను. 3 :ాబట7p
GHత1రJను ఆ ;ష1 డDను బయల)ేU& సమeoద క) వkVU&. 4

ాU&దరJను

క½B పరJ"$త 1చుండ"ా, ఆ ;ష1 డD GHత1రJకంటÃ తPర"ా పరJ"$c మందు"ా
సమeoద క) వkV 5 వం"& m=రబటp ల) పBయండDట చూ[ెను "ా అతడD
సమeoల- ప9 ;ంపల(దు. 6 అంతట Qీను GHత1రJ అత 2ంబB వkV,
సమeoల- ప9 ;ంk, 7 m=రబటp ల) పBయండDటయ, ఆయన తల రJమeల)
m=ర బటp లద ఉండక

రJ"ా ఒకట[lట చుట7p Gట7pయండD టయ చూ[ెను. 8

అపడD ®దట సమeoద క) వkVన ఆ ;ష1 డD ల-ప#:b w t చూk
న_` ను. 9 ఆయన మృత1లల-నుంB ల(చుట అగత మను ల(ఖనమ ాU&ంకను
గ>?@ంపU$3U&. 10 అంతట ఆ ;ష1 ల) cU&"& తమ ాU&ద క)

2ªTw tU&. 11

అtfే మU&య సమeo బయట #k tడDV చుంెను. ఆ_` ఏడDVచు

సమeoల- వం"& చూడ"ా, 12 fెలT వస మ
 ల) ధU&ంkన tద రJ ేవదూతల)
tసు ేహమ ఉంచబBన స© లమల- తల 2ౖపన ఒకడDను :ాళT 2ౖపన
ఒకడDను క½రJVండDట కనబెను. 13

ారJ అమe , tuందుక)

ఏడDVచుm='వ ఆ_`ను అడDగ"ా ఆ_`m= ప9భవను ఎవUl tuc:g w tU&;
ఆయనను ఎక¦డ ఉంkUl m=క) fె#యల(ద [ెGను. 14 ఆ_` t మeట
[ెGి 2నుకతటSp cU&"&, tసు #kయండDట చూ[ెను "ా ఆయన tసు
అ గరJపటp ల(దు. 15 tసు అమe , యందుక) ఏడDVచుm='వ, ఎవ
2దక) చుm='వ? అ ఆ_`ను అడDగ"ా ఆ_` ఆయన fటమe# అను:g
అయe , వ ఆయనను Qి:g w tనtuడల ఆయనను ఎక¦డ ఉంkc ¡
m=f [ెపమ, mను ఆయనను ఎc :g w దున [ెGను. 16 tసు ఆ_`ను
చూkమU&యe అ Gి#[ెను. ఆ_` ఆయన 2ౖప cU&"& ఆయనను ?Ì¤9 Óషf
రబ ¥ అ Gి#[ెను. ఆ మeటక) బ¨ ధక)డ అర©మ. 17 tసు ఆ_`f mను
ఇంకను తంB9ద క) ఎ:b¦w ల(దు గనుక నను' మటSp:gనవదు; అtfే m=
సహ దరJలద క)
ేవడDm2ౖన

2ªTm= తంB9య  తంB9య, m= ేవడDను 

ా ద క) ఎ:b¦w వ చుm='న

ాU&f [ెపమm2ను. 18

మగ ల(m మU&య వkVmను ప9భవను చూkc, ఆయన m=f ఈ మeటల)
[ెGన ;ష1 లక) fె#యజqQను. 19 ఆ ారమ Wాయం:ాలమన ;ష1 ల)
య దులక) భయపB, f=మ క½Bయన' tంట7 తల)పల) మ Qి
:gయండ"ా tసు వkV మధ ను #kక) సమeo=నమ కల)గను"ాక
అ ాU&f [ెGను. 20 ఆయన ఆలeగ [ెGి ాU&:b తన [ేత1లను ప9క¦ను
చూప"ా ;ష1 ల) ప9భవను చూk సంfsింkU&. 21 అపడD tసుమరల

క) సమeo=నమ కల)గను "ాక, తంB9 నను' పంGినప9:ారమ mనును
Yమ ను పంపచుm='న

ాU&f [ెGను. 22 ఆయన ఈ మeట [ెGి

ాU&ద ఊపU&¢=£త మ w ందుB. 23 రJ ఎవU& wాపమల) XYంత1Ul
అN

ాU&:b XYంపబడDను; ఎవU& wాపమల) రJ #kయండ త1
 Ul అN

#kయండDన ాU&f [ెGను. 24 tసు వkVనపడD, పంె9ండDమంలఒకైన దుమ అనబBన fమe

ాU&f ల(కw tuను 25 గనుక త:b¦న

;ష1 ల)_మ ప9భవను చూkcమ అతf [ెప"ా అతడDmm=యన
[ేత1లల- _క)ల గరJత1ను చూk m= 9ల) ఆ _క)ల గరJత1ల- Gట7p, m=
[ెt ఆయన ప9క¦ల- ఉంkfేm "ా నమ m నమ న

ాU&f [ెGను. 26

ఎY నమల|ౖన తరJ ాత ఆయన ;ష1 ల) మరల ల-పల ఉన'పడD
fమe

ాU&f క½డ ఉంెను. తల)పల) మ యబBయండ"ా tసు వkV

మధ ను #kక) సమeo=నమ కల)గను "ాక అm2ను. 27 తరJ ాత
fమeను చూk 9ల) ఇటS [=k m= [ేత1ల) చూడDమ;  [ెt [=k m=
ప9క¦ల- ఉంk, అNnాPQిN :ాక NnాPQి 2ౖ యండDమm2ను. 28 అందుక) fమe
ఆయనfm= ప9భ ా, m= ే ా అm2ను. 29 tసు వ నను' చూk
నY్మcN, చూడక నY్మన ారJ ధను ల అతf [ెGను. 30 మU&య
అmక_`aన tతర సూచక:b>యలను tసు తన ;ష1 లtuదుట [ేQను; అN
t గ>ంథమందు ా9యబBయండల(దు "ా 31 tసు ేవ క)మeరJైన
:h>స ు అ రJ నమ నటS
T ను, నY్మ ఆయన m=మమందు .వమ
w ందునటS
T ను ఇN

ా9యబెను.

21
1 అటSతరJ ాత tసు cబÚU&య సమద9{రమన ;ష1 లక) మరల తను'
ప9త Xపరచు:gm2ను. ఆయన తను' ప9త Xపరచు:gన Nధ_దన"ా 2 Qీను
GHత1రJను, దుమ అనబBన fమeయ, గ#లయల- :ాm= అనుఊU& ాడగ
నతనtల)ను,జ$బÚదt క)మeరJల)ను, ఆయన ;ష1 లల- మU& ఇద రJను
క½B యంBU&. 3 Qీను GHత1రJ mను [ేపల) పటp బ¨ దున ాU&f అన"ా
ారJ_మను f క½డ వ[ెVదమU&. ారJ 2ªT ో m2 ఎ:b¦U& :ా ఆ Uాc9
tYయ పటp ల(దు. 4 సూUl దయమగచుండ"ా tసు దU& #[ెను,
అtfే ఆయన tసు అ ;ష1 ల) గరJపటp ల(దు. 5 tసు GిలTలeUా,
ÓÔజనమనక) ద ఏ_`aన ఉన'=? అ ాU& అడDగ"ా, 6 ల(ద
ాUాయనf [ెGిU&. అప=యనో m2 క)Bప9క¦ను వల
ొ రJక)న [ెGను గనుక

యB క)

ాUాలeగ య"ా [ేపల) NWారమ"ా పBనందున

వల లeగల(కw tU&. 7 :ాబట7p tసు GH9Yంkన ;ష1 డDఆయన ప9భవ సుY
అ GHత1రJf [ెGను. ఆయన ప9భవ Qీను GHత1రJ N, వస ?
 óనుై
యన'ందున Gౖబటp Qి సమద9మల- దుY:$ను. 8 దU& tంచుYంచు
ఇనూ'రJ మ రల దూర మన'ందున త:b¦న ;ష1 ల) [ేపల)గల వల లeగచు
ఆ kన' ో m2ల- వkVU&. 9

ారJ "& దU&:b Uా"ాm అక¦డ పల)ను ాట7ద

ఉంచబBన [ేపల)ను U}ట~p య కనబెను. 10 tసు U&పడD పట7p న [ేపలల:g' {Qి:g రండ ాU&f [ెప"ా 11 Qీను GHత1రJ ో m2 ఎ:b¦ వలను
దU&:bలe"$ను; అ నూట ఏబ మ డD "}ప [ేపలf ంBయంెను; 12

[ేపల) అంత NWారమ"ా పBనను వల Gిగలల(దు. tసురంB ÓÔజనమ
[ేయడ ాU&f అm2ను. ఆయన ప9భవ ాU&:b fె#Qినందున 2వడవ
;ష1 లల- ఎవడDను ఆయనను అడDగ fె"&ంపల(దు. 13 tసు వkV ఆ U}ట~p ను
{Qి:g ాU&:b పంkGట~pను. ఆలe"q [ేపలనుక½డ పంkGట~pను. 14 tసు
మృత1లల-నుంB ల(kన తరJ ాత ;ష1 లక) ప9త X_`aన t మ డవWాU&.
15 ారJ ÓÔజనమ[ేQిన తరJ ాత tసు Qీను GHత1రJను చూktuLను
క)మeరJడ 2ౖన Qీనూ, U&కంట~ వ నను' ఎక)¦వ"ా GH9Yంచుచుm=' ా?
అ అడDగ"ా అతడD అవను ప9భ ా, mను ను' GH9Yంచుచుm='న  
tuరJగదువ ఆయనf [ెGను; tసుm= "}ఱ GిలTలను _పమ అతf
[ెGను. 16 మరల ఆయన KLను క)మeరJడ 2ౖన Qీనూ, నను'
GH9Yంచుచుm=' ా? అ U$ండవWాU& అత అడDగ"ా అతడD అవను ప9భ ా,
mను ను' GH9Yంచుచుm='న   tuరJగదువ ఆయనf [ెGను;
ఆయన m= "}ఱ లను :ాయమ [ెGను. 17 మ డవWాU& ఆయన KLను
క)మeరJడ 2ౖన Qీనూ, నను' GH9Yంచుచుm=' ా? అ అత అB"$ను.
నను' GH9Yంచుచుm=' ా అ మ డవWాU& తను' అB"&నందుక) GHత1రJ
వ సనపBప9భ ా, వ సమస మ ఎU&"&న ాడవ, ను' GH9Yంచుచుm='న
  tuరJగదువ ఆయనf [ెGను. 18 tసు m= "}ఱ లను _పమ. వ
¸°వనుడ 2ౖ యంBనపడD  అంతట   నడDమ కటSp:g :bషp_`aన [lట7:b
2ళT »చుంట7N; వ మస# ాడ 2ౖనపడD  [ేత1ల) వ [=చుదువ,
U}కడD  నడDమ కట7p :bషpమ :ా [lట7:b ను' Qి:g w వన f
శVయమ"ా [ెపచుm='న అతf [ెGను. 19 అతడD ఎట7p

మరణమవలన ేవ మ?@మపరచుm = సూkంk ఆయన ఈ మeట
[ెGను. ఇటS
T [ెGినను'

2ంబBంచుమ అతf అm2ను. 20 GHత1రJ

2నుకక) cU&"&, tసు GH9Yంkన

ాడDను, ÓÔజనపం:b ఆయన U}మ న

ఆను:gప9భ ా, ను' అప"&ంచు ాెవడ అB"&న

ాడDm2ౖన ;ష1 డD తమ

2ంట వచుVట చూ[ెను. 21 GHత1రJ అత చూk ప9భ ా, tత సంగc
ఏమగన tసును అB"$ను. 22 tసు mను వచుVవరక) అతడDండDట
m=:bషp_`afే అ :qY? వ నను'

2ంబBంచు మm2ను. 23 :ాబట7p ఆ ;ష1 డD

[=వడను మeట సహ దరJలల- ప9చురమetuను. అtfే [=వడ tసు
అతf [ెపల(దు "ాmను వచుVవరక) అతడDండDట m=:bషp_`afే అ
:qమ [ెGను. 24 ఈ సంగత1లనుగ U&V WాX YచుVచు ఇN

ా9Qిన

;ష1 డD ఇతే; ఇత WాX మ సత మ tuరJగదుమ. 25 tసు [ేQిన
:ార మల) ఇంకను అmకమల) కలవ. ాట7ల- ప9c= NవU&ంk
ా9Qినtuడల అటS
T
fచుచున'.

ా9యబBన గ>ంథమలక) భ ల-క_`aనను [=లద m=క)

