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ãZLప క;మరF(ైన నజ#³య డగ Pసు అ" అత" ె12uను. 46
అందుక; నతనPల;నజ #³తpలkనుం(f మంAేైన #ాగలx అ" అత"
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జ"4ంపగలడ? #?ండవమరF త>6 గరË éమందు పK9EhంA జ"4ంపగల(x అ"
ఆయనను అడగ%ా 5 Pసు ఇట6 T:నుఒకడ ట-మలమ %ాను
ఆత4మలమ %ాను జ"4ంAేTE%ా" ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంప లడ" 
"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 6 శ#§ర మలమ %ా జ"4ంAన శ#§రమ ను
ఆత4మలమ %ా జ"4ంAన ఆత4య T:ౖ య న`. 7 ]రF \తN %ా
జ"4ంపవలsన" TEను  ె1ిuనందుక; ఆశdరపడవదుw. 8 %ా> తన IషCన
bటను VసరFను; వ x" శబw మ Vందు9E%ా" అ PQకడనుం(f వచుdT°
PQక(fI వT° క; ె>యదు. ఆత4మలమ %ా జ"4ంAన పKJ9ాడను
ఆల%³ య Tx`డT:ను. 9 అందుక;  ేమ ఈ సంగతpలలగ ¯ాధమ ల"
ఆయనను అడగ%ా 10 Pసు ఇట6 T:నువ ఇWా\Pల;క; బ¢ధక;డ9:ౖ య ం(f
ట-" ఎరFగ9ా? 11 ¤మ ఎ#S%Sన సంగJP ెపచుTx`మ , చూAనx"³

¯ాm!చుdచుTx`మ , మ ¯ాmమ ]రం%§క#Sంపర"  "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 12 భసంబంధన సంగతpల; TEను ] ె1ిuే ]రF
నమ4క;న`పడ, పరలkకసంబంధ నV ] ె1ిuనPQడల ఏలగ
నమ 4దురF? 13 మ#Sయ పరలkకమ నుం(f %SవAdన9ా(ే, అన%ా
పరలkకమ లk ఉండ మనుషక;మరF(ే తపu పరలkకమ నక; ఎIPన
9ా(ెవడను లడ. 14 అరణమ లk ¹ÌL సరuమ ను ఏలగ ఎెN T°, 15 ఆల%³
Vశ Zించు పKJ9ాడను నhంపక ఆయన x #ా "తyవమ ందునటB
6
మనుషక;మరFడ ఎతN బడవలsను. 16 ేవడ లkకమ ను ఎం 1LK!ంెను.
ా%ా ఆయన తన అ ¬యక;మరF"%ా3 పట-C న 9ా"యందు VWా సమ ంచు
పKJ9ాడను నhంపక "తyవమ ందునటB
6 ఆయనను అనుగ\¨©ంెను. 17
లkకమ తన క;మరF" x #ా రmణ ందుట³%ా" లkకమ నక; ¬రFu
¬రFdటక; ేవ(xయనను లkకమ లk"I పంప లదు. 18 ఆయనయందు
VWా సమ ంచు9ా"I ¬రFu ¬రdబడదు; Vశ Zింప"9ాడ ేవ"
అ ¬యక;మరF" Txమమందు VWా స మ ంచలదు గనుక 9ా"I ఇంతక;
మ ను1L ¬రFu ¬రdబ(ెను. 19 ఆ ¬రFu ఇే; 9:ల;గ లkకమ లk"I వెdను
%ా" తమ I\యల; ెడi9:ౖనందున మనుషpల; 9:ల;గ ను 1LK!ంపక *కట-TE
1LK!ంA#S. 20 దుారమ ేయ 4 పKJ9ాడ 9:ల;గ ను ే Ìిం చును, తన
I\యల; దుI\యల;%ా కనబడక;ండనటB
6 9:ల;గ TUదwక; #ాడ. 21
సతవరN ను(ైే తన I\యల; ేవ" మలమ %ా ేయబ(fయ న`వ"
పKతmపరచ బడనటB
6 9:ల;గ TUదwక; వచుdను. 22 అటBతరF9ాత Pసు తన
hషpల కcడ యదయ ేశమ నక; వAd అకడ 9ా#S ాలమ

గడపచు బµ1ిN స4!చుdచు ఉం(ెను. 23 సÚమ దగ¶ ర నున` ఐT°నను
సÍ లమ న ళØ
6 V¯ాNరమ %ా ఉం(ెను గనుక ã}నుకcడ అకడ
బµ1ిN స4!చుdచు ఉం(ెను; జనుల; వAd బµ1ిN స4మ ం#S. 24 ã}ను
ఇంకను ెర¯ాలలk 9Eయబ(fయ ండ లదు. 25 ºz కరణxxర మ ను గ#Sd
ã}ను hషpలక; ఒక యదు" V9ాదమ పటMC ను. 26 గనుక 9ారF
ã}ను TUదwక; వAdబ¢ధక;(x, PQవడ ±#ాwనుక; అవతల  కcడ
ఉం(ెT°,  9:వ"గ#Sd ¯ాm!AdJ9Ù, P%, ఆయన బµ1ిN స4
!చుdచుTx`డ; అందరF ఆయన±దw క; వచుd చుTx`ర" అత" ె1ిu#S.
27 అందుక; ã}ను ఇట6 T:నుతనక; పరలkకమ నుం(f
అనుగ\¨©ంపబ(fేTE%ా" PQవడను ఏ!య ంద TEరడ. 28 TEను ×\సN ును
ాన"య , ఆయనకంటM మ ందు%ా పంపబ(fన9ాడTE అ"య ె1ిuనటBC ]#³
Txక; ¯ా{ల;. 29 12ం(f6 క;మ#?Nగల9ాడ 12ం(f6 క;మరFడ; అPే "ల;వబ(f
12ం(f6 క;మరF" స రమ VT:(f ZL`¨©తpడ ఆ 12ం(f6 క;మరF" స రమ V"
!I> సంÌించును; ఈ Tx సంషమ ప#SపరÞ య న`. 30 ఆయన
¨¼చdవలZియ న`, TEను తగ¶ వలZి య న`. 31 12ౖనుం(f వచుd9ాడ
అంద#SI 12ౖనున`9ాడ; భ! నుం(f వచుd9ాడ భసంబం¥PQ
భసంబంధన సంగతpలనుగ#Sd మటలడను; పరలkకమ నుం(f వచుd
9ాడ అంద#SI 12ౖ%ానుం(f 32 xను కన`9ాట-"గ#Sdయ
Vన`9ాట-"గ#Sdయ ¯ాm!చుdను; ఆయన ¯ాmమ ఎవడను
అం%§క#Sంపడ. 33 ఆయన ¯ాmమ అం%§క #SంAన9ాడ ేవడ
సతవంతpడను మటక; మ దK9EZి య Tx`డ. 34 ఏలయన%ా ేవడ xను

పం1ిన9ా"I లతలక;ండ ఆత4ననుగ\¨©ంచును గనుక ఆయన ేవ"
మటల పల;క;ను. 35 తం(fK క;మరF" 1LK!ంచుచుTx`డ. గనుక ఆయన
ేJI సమసN మ అపu%SంA య Tx`డ. 36 క;మరF"యందు
VWా సమ ంచు9ా(ే "తyవమ గల9ాడ, క;మరF"I V¥ేయ డ ా"9ాడ
yవమ చూడడ %ా" ేవ" ఉగ\త 9ా"]ద ">A య ండను.
ã}ను సు9ారN 4
1 ã}ను కంటM Pసు ఎక;వమం" hషpలను%ా ేZి" 9ా#SI
బµ1ిN స4!చుdచున` సంగJ ప#Sసయ ల; V"ర" పKభ వనక; ె>Zినపuడ
2 ఆయన యదయ ేశమ V(fA గ>లయేశమ నక; J#S%S 9:æç6ను. 3 అP
నను PZL బµ1ిN స4!యలదు %ా" ఆయన hషp>చుd చుం(f#S. 4 ఆయన
సమరయ మర¶ మ న 9:ళ6వలZివెdను గనుక 5 యÅబ తన క;మరF(ైన
ãZLపIAdన భ! దగ¶ రనున` సమరయలk" సుఖరను ఒక ఊ#SI
వెdను. 6 అకడ యÅబ బµV య ం(ెను గనుక Pసు పKయణమ వలన
అలZియ న` #§JTE ఆ బµV ±దw కcరFdం(ెను; అపuట-I ఇంచు!ంచు
పం(ెKండ గంటలPQను. 7 సమరయ ZీN  ఒకె ళØå ేదును టక; అక(fI
#ా%ా PసుTxక; xహమ నIమ4" ఆ న(f%?ను. 8 ఆయన hషpల;
ఆ}రమ నుటక; ఊ#Sలk"I 9:È6య ం(f#S. 9 ఆ సమరయ ZీN యదుడ 9:ౖన
వ సమరయ ZీN T:ౖన నను` xహమ నIమ4" Pలగ అడగ చుTx`వ"
ఆయన ె12uను. ఏల యన%ా యదుల; సమరయ ల ¯ాంగతమ
ేయరF. 10 అందుక; Pసువ ేవ" వరమ నుTxక; xహమ నIమ4"

"ను` అడగ చున`9ా(ెవ(ో అయ ఎ#S%Sయ ంటä వ ఆయనను
అడగ దువ, ఆయన క; yవజల !చుdన" ఆ ె12uన 11 అప(x ZీN 
అయ, PÀ బµV లkైన, ేదునుటక; ³!య లే; ఆ yవజలమ
ఏలగ క; ొరక;ను? 12 xనును తన క;మళØ
6 ను, పవల;ను,
PÀబµVళØ
6 xK%S మIAdన మన తం(fKPQన యÅబ కంటM వ
%tపu9ాడ9ా? అ" ఆయనను అ(f%?ను. 13 అందుక; Pసు ఈ ళØ
6 xKగ
6 xKగ 9ా(ెపడను
పKJ9ాడను మరల ద1ిu%tనును; 14 TE"చుd ళØ
ద1ిu%tనడ; TEను 9ా"Iచుd ళØ
6 "తyవమ న?r 9ా"లk ఊ#?(f ట- బ గ¶ %ా
ఉండన" ఆ ె12uను. 15 ఆ ZీN  ఆయనను చూA అయ,TEను
ద1ిu%tనక;ండనటB
6 ను, ేదునుట Iంతదూరమ #ాక;ండనటB
6 ను ఆ ళØ
6
Txక; దయేయ మ" అడగ%ా 16 Pసు వ 9:È6  12"! ట-" 1ిల;చు"
Pక(fI రమ4" ఆ ె12uను. 17 ఆ ZీN Txక; 12"!ట- లడన%ా, Pసు
ఆ¾ Txక; 12"!ట- లడ" వ ె1ిuన మటస#SP; 18 క; అPదుగ రF
12"!టB
6 ం(f#S, ఇపడ ఉన`9ాడ  12"!ట- ాడ; సత¤ ె1ిuJవT:ను. 19
అప(x ZీN  అయ, వ పKవకN వ" గ\¨©ంచుచుTx`ను. 20 మ 1ితరFల; ఈ
పర తమందు ఆ#ా¥ంA#S %ా" ఆ#ా ¥ంపవలZిన సÍ లమ PQరషలమ లk
ఉన`ద" ]రF ెపదుర" ఆయన అన%ా Pసు ఆ ఇట6 T:ను 21
అమ4, ఒక ాలమ వచుdచున`, ఆ ాలమందు ఈ పర తమ ]దT:ౖనను
PQరషలమ లkT:ౖనను ]రF తం(fK" ఆ#ా¥ంపరF. Tx మట నమ 4మ ; 22
]రF ]క; ె>య"x"" ఆ#ా¥ంచు9ారF, ¤మ మక; ె>Zినx""
ఆ#ా¥ంచు9ారమ ; రmణ యదులలk నుం(fP కల;గ చున`. 23 అPే

యxరÍమ %ా ఆ#ా ¥ంచు9ారF ఆత4ను సతమ ను తం(fK" ఆ#ా¥ంచు
ాలమ వచుdచున`; అ ఇపడను వేdయ న`; తను` ఆ#ా¥ంచు9ారF
అట-C 9ా#³ ావలsన" తం(fK ÅరF చ 24 ేవడ ఆత4గనుక ఆయనను ఆ#ా¥ంచు
9ారF ఆత4ను సతమ ను ఆ#ా¥ంపవలsనT:ను. 25 ఆ ZీN 
ఆయన×\సNనబ(fన Zీqయ వచుdన" TET:రFగ దును; ఆయన వAdనపడ
మక; సమసN మ ను ె>యజ³య న" ెపu%ా 26 Pసు మటలడ
చున` TETE ఆయనన" ఆ ె12uను. 27 ఇంతలk ఆయన hషpల; వAd
ఆయన ZీN  మటలడట చూA ఆశdరప(f#S %ా"³! ావలs న"PQనను,
ఈ ఎందుక; మటలడ చుTx`వ" PQనను ఎవడను అడగలదు. 28 ఆ
ZీN  తన క;ండ V(fA12ట-C ఊ#Sలk"I 9:È6 29 ]రF వAd, TEను ేZిన వ"`య
Tx ె1ిuన మనుషp" చూడ(f; ఈయన ×\సN ుా(x అ" ఆ ఊ#S9ా#S
ెపu%ా 30 9ారF ఊ#Sలkనుం(f బయల;ే#S ఆయన±దw క; వచుdచుం(f#S. 31
ఆ లk%ా hషpల;బ¢ధక;(x, ´¢జనమ ేయ మ" ఆయనను 9Eడ"#S. 32
అందుాయనభ ంచుటక; ]క; ె>య" ఆ}రమ Txక; ఉన`ద" 9ా#S
ెపu%ా 33 hషpల;ఆయన భ ంచుటక; ఎవ(ైన TEనను ెెdTE¹ అ"
±క" ఒకడ ెప "#S. 34 Pసు 9ా#S" చూAనను` పం1ిన9ా"
AతN మ T:ర9EరFdటయ , ఆయన ప" తpదమ ట-C ంచుటయ Txక; ఆ}ర
య న`. 35 ఇంక Txల;గ T:లలsౖన తరF9ాత Åతాలమ వచుdన" ]రF
ెపదురF గx. ఇ% ] కను`లsJN లమ లను చూడ(f; అV ఇప(ే
ెల6బµ#S Åతక; వAdయ న`వ" ] ెప చుTx`ను. 36 Vతp
N 9ాడను
Åయ 9ాడను కcడ సం ÌించునటB
6 , Åయ 9ాడ yతమ పచుd" "త

y9ారÍ న ఫలమ సమకcరFdనుచుTx`డ. 37 Vతp
N 9ా (ొకడ
Åయ 9ా(ొకడను మట PÀ Vషయమ లk సత¤. 38 ]రF ే""గ#Sd
కషC పడ లో x"" Åయ టక; !మ 4ను పం1ిJ"; ఇతరFల; కషC ప(f#S ]రF
9ా#S కషC ఫలమ లk పK9EhంచుచుTx`ర" ె12uను. 39 TEను ేZినవ"`య Tx
ె12uన" ¯ాm !Adన ZీN ±క మటనుబట-C ఆ ఊ#Sలk" సమర య లలk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా సమ ంA#S. 40 ఆ సమరయ ల;
ఆయన±దw క; వAd,తమ±దw ఉండమ" ఆయనను 9Eడ"#S గనుక
ఆయన అకడ #?ండ నమ ల;ం(ెను. 41 ఆయన మటల; V"నందున
ఇంకను అTEక;ల; న!్మ ఆ ZీN " చూAఇక]దట వ ె1ిuన మటనుబట-C
ాక 42 మమటBCక; ¤మ V", PÀయన "జమ %ా లkకరmక;డ" ె>Zి"
నమ 4చుTx`మ"#S. 43 ఆ #?ండనమ లsౖన తరF9ాత ఆయన అకడనుం(f
బయల;ే#S గ>లయక; 9:æç6ను. 44 ఎందుకన%ా పKవకN స ేశమ లk ఘనత
ందడ" Pసు ¯ాm !ెdను. 45 గ>లయ ల;కcడ ఆ పండగక;
9:ళØå9ారF గనుక PQరషలమ లk పండగ సమయమ న ఆయనేZిన
ారమ ల"`య 9ారF చూAనందున ఆయన గ>లయక; వAdనపడ 9ారF
ఆయనను ేరFd"#S. 46 xను ళØ
6 xKÔరసమ %ా ేZిన గ>లయలk"
ాTxక; ఆయన J#S%S వెdను. అపడ క12ర` హÉ మ లk ఒక
పK¥x"క;మరFడ #%SPQయ ం(ెను. 47 Pసు యదయనుం(f గ>లయక;
వెdన" అతడ V" ఆయన±దw క; 9:È6, తన క;మరFడ xవ
Zిదzయ ం(ెను గనుక ఆయనవAd అత" స సÍ పరచవలsన" 9EడT:ను.
48 Pసుసూచక I\యలను మహxరమ లను చూడ క;ంటä ]#?ంతమతKమ

నమ4ర" అత" ె12uను. 49 అందుా పK¥x"పKభ 9ా, Tx క;మరFడ xవక
మ ను1L రమ4" ఆయనను 9EడT:ను. 50 Pసు వ 9:ళ6 Øమ , 
క;మరFడ బKIయ Tx`డ" అత" ెపu%ా ఆ మనుషpడ Pసు తన
ె1ిuన మట న!్మ 9:È6 PQను. 51 అత(fంక 9:ళ6 Øచుండ%ా అత" xసుల;
అత"I ఎదురF%ావAd, అత" క;మరFడ బKI య Tx`డ" ె>యజ?1ిu#S. 52
ఏ గంటక; 9ాడ బµగ పడ¯ా%?న" 9ా#S" అ(f%Sనపడ 9ారF"న` ఒంటగంటక; జ రమ 9ా"" V(fెన" అత" ె1ిu#S. 53  క;మరFడ
బKIయ Tx`డ" Pసు తన ె1ిuన గంట అే అ" తం(fK ె>ZిT:ను
గనుక అతడను అత" Pంట-9ారందరFను న!్మ#S. 54 ఇ Pసు
యదయ నుం(f గ>లయక; వAd ేZిన #?ండవ సూచకI\య.
ã}ను సు9ారN 5
1 అటBతరF9ాత యదుల పండగ ±కట- వెdను గనుక Pసు
PQరషలమ నక; 9:æç6ను. 2 PQరషలమ లk %tఱÃ ల x రమ దగ¶ ర, ¨¼áK
´µషలk బéెసw అనబ(fన ±క ÅTEరF కలదు, x"I అPదు మంటపమ ల;
కలవ. 3 ఆ య సమయమ లక; ేవదూత ÅTEట-లk %S ళØ
6 కద>ంచుట
కలదు. రF కద>ంపబ(fన 1ిమ4ట, nదట ఎవడ గ T° 9ాడ ఎట-C
9ా¥గల9ా(ైనను బµగ పడను, 4 గనుక ఆ మంటపమ లలk #గ ల;,
గ\ (fi 9ారF, క;ంట-9ారF ఊచాల;ేతpల; గల9ారF, గ ంపల;%ా ప(fయ ం(f#S. 5
అకడ మ పu PQ"! ఏండ6 నుం(f 9ా¥గల ±క మనుషpడం(ెను. 6
Pసు, 9ాడ ప(fయ ండట చూA, 9ాడపuట-I బహÑాలమ నుం(f ఆ

ZిÍ JలkనుTx`డ" PQ#S%Sస సÍ పడ %రFచుTx`9ా అ" 9ా" నడగ%ా 7 ఆ #%S
అయ, ళØ
6 కద>ంపబ(f నపడ నను` ÅTEట-లk"I ంచుటక; Txక;
ఎవడను లడ గనుక TEను వచుdనంతలk మ#S±కడ TxకంటM మ ందు%ా
గ న" ఆయనక; ఉతN ర!ెdను. 8 Pసు వ లA  పరF12JN"
నడవమ" 9ా" ెపu%ా 9 9:ంటTE 9ాడ స సÍ తTUం తన పరF12JN"
న(fెను. 10 ఆ నమ VWా\ంJనమ గనుక యదుల;ఇ VWా\ంJనమ
గx; వ  పరF12JNన తగే అ" స సÍ త TUంన9ా" ె1ిu#S. 11 అందుక;
9ాడ నను` స సÍ పరAన9ాడ పరF12JN" నడవమ" Tx ె12uనT:ను.
12 9ారF  పరF12JN" నడవమ"  ె1ిuన9ా(ెవడ" 9ా"" అ(f%S#S. 13
ఆయన ఎవ(ో స సÍ తTUంన9ా"I ె>యలదు; ఆ bటను గ ంప
కc(fయ ం(ెను గనుక Pసు త1ిuంచు"PQను. 14 అటBతరF9ాత Pసు
ే9ాలయమ లk 9ా"" చూAఇ% స సÍ తTUంJV; మ#S PQక;వ ×డ క;
కల;గక;ండనటB
6 ఇకను ాపమ ేయక;మ" ెపu%ా 15 9ాడ 9:È6, తను`
స సÍ పరAన9ాడ Pసు అ" యదులక; ె>యజ?12uను. 16 ఈ ారమ లను
VWా\ంJ నమ న ేZినందున యదుల; Pసును ¨©ంZింA#S. 17 అPే
PసుTxతం(fK P వరక; ప"ేయ చుTx`డ, TEనును ేయ చుTx`న"
9ా#SI ఉతN ర!ెdను. 18 ఆయన VWా\ంJ Txxరమ ]రFట మతK¤%ాక,
ేవడ తన ¯ంత తం(fK అ" ె1ిu, తను` ేవ" సమను"%ా ేZిT:ను
గనుక ఇందు "!తN మ ను యదుల; ఆయనను చంపవలsన" మ#S ఎక;వ%ా
పKయత`మ ేZి#S. 19 ాబట-C Pసు 9ా#SI ఇటB
6 పKతpతN ర!ెdను తం(fK P
ేయ ట క;మరFడ చూచుT°, అే ా" తనంతట xను ఏయ ేయTEరడ;

ఆయన 9Eట-" ేయ T°, 9ాట-TE క;మరFడను ఆల%³ ేయ ను. 20 తం(fK,
క;మరF" 1LK!ంచుచు, xను ేయ 9ాట- T:ల6ను ఆయనక;
అగపరచుచుTx`డ" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. మ#Sయ ]రF
ఆశdర పడనటB
6 ట-కంటM %tపu ారమ లను ఆయనక; అగపరచును. 21
తం(fK మృతpలను ఏలగ ల1ి బKIంచుT° ఆల%³ క;మరFడను తనIషCమ
వAdన9ా#S" బKIంచును. 22 తం(fK PQవ"I" ¬రFu ¬రdడ %ా" 23 తం(fK"
ఘనపరచునటB
6 %ా అందరFను క;మరF" ఘనపరచ వలsన" ¬రFu¬రFdటక;
స#ా ¥ారమ క;మరF"I అపu%SంAయ Tx`డ; క;మరF"
ఘనపరచ"9ాడ ఆయనను పం1ిన తం(fK" ఘనపరచడ. 24 Tx మట V"
నను` పం1ిన9ా"యందు VWా సమ ంచు9ాడ "త yవమ గల9ాడ; 9ాడ
¬రFuలk"I #ాక మరణమ లa నుం(f yవమ లk"I xట-య Tx`డ" ]
"శd యమ %ా ెపచుTx`ను. 25 మృతpల; ేవ" క;మరF" శబw మ Vను
గ(fయ వచుdచున`, ఇప(ే వAdయ న`, x"" Vను9ారF yVంతpర"
] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 26 తం(fK Pలగ తనంతట xTE
yవమ గల9ా(ై య Tx`(ో ఆల%³ క;మరFడను తనంతట xTE
yవమ గల9ా(ై య ండటక; క;మరF"I అ¥ారమ అనుగ\¨©ంెను. 27
మ#Sయ ఆయన మనుష క;మరFడ గనుక ¬రFu¬రFdటక; (తం(fK)
అ¥ారమ అనుగ\¨©ంెను. 28 º"I ఆశdరపడక;(f; ఒక ాలమ
వచుdచున`; ఆ ాలమ న సమధులలk నున`9ారందరF ఆయన శబw మ
V" 29 ¤ల; ేZిన9ారF yవ పనరFxÍనమ న క;ను ×డ ేZిన9ారF ¬రFu
పనరFxÍనమ నక;ను బయట-I వెdదరF. 30 Tx అంతట TETE ఏ!య

ేయలను; TEను Vను నటB
6 %ా ¬రFu ¬రFdచుTx`ను. నను` పం1ిన 9ా"
AతN పKార¤ ేయ%రFదును %ా" Tx PషC పKారమ ేయ%రను గనుక Tx
¬రFu Txయన. 31 నను` గ#Sd TEను ¯ాmమ ెప"నPQడల Tx
¯ాmమ సతమ ాదు. 32 నను`గ#Sd ¯ాm !చుd 9E#tకడ కలడ;
ఆయన నను`గ#Sd ఇచుd ¯ాmమ సతమ" PQరFగ దును. 33 ]రF
ã}ను TUదwక; (ంద#S") పం1ిJ#S; అతడ సతమ నక; ¯ాm!ెdను. 34
TEను మనుషpలవలన ¯ాmమం%§క#Sంపను %ా" ]రF రfంప బడవలsన" PÀ
మటల; ెపచుTx`ను. 35 అతడ మండచు పKాhంచుచున`
ºపయ ం(ెను, ]రత" 9:ల;గ లk ఉం(f ంతాలమ ఆనంచుటక; ఇషC
ప(fJ#S. 36 అPే ã}ను ¯ాmమ కంటM Tx ?క;9:ౖన ¯ాmమ కలదు;
అేమ"న, TEను T:ర 9EరFdట?r తం(fK P I\యలను Tx IAdయ Tx`(ో, TEను
ేయ చున` ఆ I\యల తం(fK నను` ప 37 మ#Sయ నను` పం1ిన తం(fKP
నను`గ#Sd ¯ాm !చుdచుTx`డ; ]రF ఏ ాలమంైనను ఆయన స రమ
Vనలదు; ఆయన స రపమ చూడలదు. 38 ఆయన ఎవ#S" పం12T°
ఆయనను ]రF నమ4లదు గనుక ]లk ఆయన 9ాకమ ">Aయ ండలదు.
39 లఖన మ లయందు ]క; "తyవమ కలద" తలంచుచు 9ాట-"
ప#SWó¥ంచుచుTx`రF, అ9E నను`గ#Sd ¯ాm!చుd చున`V. 40 అPే
]క; yవమ కల;గ నటB
6 ]రF Tx±దw క; #ాTUల6రF. 41 TEను
మనుషpలవలన మ¨©మ ందు9ాడనుాను. 42 TEను !మ 4ను
ఎరFగ దును; ేవ" 1LKమ ]లk లదు. 43 TEను Tx తం(fK Txమమ న
వAdయ Tx`ను, ]రF నను` అం%§క#SంపరF, మ#S ±కడ తన Txమమ న

వAdనPQడల 9ా"" అం%§ క#SంతpరF, 44 అ ¬య ేవ"వలన వచుd
పనుÅరక ±క"వలన ఒకడ పందుచున` ]రF ఏలగ
నమ4గలరF? TEను తం(fK±దw ]]ద TEరమ ¹పదున" తలంచక;(f; 45
]#ాశ\Pంచుచున` ¹ÌL ]]ద TEరమ ¹పను. 46 అతడ నను`గ#Sd
9ాKZ2ను గనుక ]రF ¹ÌLను న!్మనటC Pన నను`ను నమ 4దురF. 47
]రత" లఖనమ లను నమ4"PQడల Tx మటల; ఏలగ నమ 4దురT:ను.
ã}ను సు9ారN 6
1 అటBతరF9ాత Pసు Jబ¿#Sయ సమ దKమ , అన%ా గ>లయ సమ దKమ xటఅదw #SI 9:æç6ను. 2 #గ ల PQడల ఆయన ేZిన సూచక I\యలను చూA బహÑ
జనుల; ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 3 Pసు ండPQI అకడ తన hషpల
కcడ కcరFdం(ెను. 4 అపడ ప¯ా అను యదుల పండగ స]1ింెను. 5
ాబట-C Pసు కను`లsJN బహÑ జనుల; తన±దw క; వచుdట చూAరF
భ ంచుటక; ఎకడనుం(f #tటMC ల; " ె1ిuంతpమ" Óి>ప న(f%?ను %ా" 6
P! ేయT:ౖ య ం(ెT° xTE PQ#S%Sయ ం(f అత"" ప#§fంచుటక;
ఆలగ(f%?ను. 7 అందుక; Óి>ప9ా#Sలk పKJ9ాడను ంెమ ంెమ
పచుdనుట?rనను #?ండవందల ేTxరమ ల #tటMC ల; xలవ" ఆయన
ె12uను. 8 ఆయన hషpలలk ఒకడ, అన%ా Zీ¹ను 1LతpరF సదరF(ైన
అంెKయ 9 ఇకడ ఉన` ±క Aన` 9ా"±దw అPదు యవల #tటMC ల;
#?ండ Aన` ేపల; ఉన`V %ా", Pంత మంI ఇV ఏమతKమ" ఆయన
అన%ా 10 Pసు జనులను కcరFdండబ¿టC Bడ" ె12uను. ఆ bట xల

పAdకయ ం(ెను గనుక లsకక; ఇంచు!ంచు అPదు9Eలమం పరFషpల;
కcరFdం(f#S. 11 Pసు ఆ #tటMC ల; పటBC" కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA
కcరFdన`9ా#SI వ(fi ంెను. ఆలగ న ేపల;కcడ 9ా#SIషCనంత మటBCక;
వ(fi ంెను; 12 9ారF తృ1ిN %ా J"న తరF9ాత ఏ!య నషC పడక;ండ !%S>న
మ కల; గ ేయ డ" తన hషpల ె12uను. 13 ాబట-C 9ారF భ ంAన
తరF9ాత 9ా#S ±దw !%S>న అPదు యవల #tటMC ల మ కల; గ ేZి
పం(ెKండ గంపల; "ం1ి#S. 14 ఆ మనుషpల; Pసు ేZిన సూచక I\యను
చూA"జమ %ా ఈ లkకమ నక; #ాబ¢వ పKవకN ఈయTE అ" ెప"#S. 15
#ాà%ా ేయ టక; 9ారF వAd తను` బలవంతమ %ా పటBCనబ¢వచుTx`ర"
Pసు ఎ#S%S, మరల ండక; ఒంట#S%ా 9:æç6ను. 16 ¯ాయంాలనపడ ఆయన
hషpల; సమ దKమ TUదwక; 9:È6 ోT: PQI సమ దKప టదw #Sనున`
క12ర`హÉమ నక; వచుం(f#S. 17 అంతలk *క టµPQను %ా" Pసు
9ా#S±దw క; ఇంకను #ాలదు. 18 అపడ 12దw %ా> Vసర%ా సమ దKమ
ంగ చుం(ెను. 19 9ారF ఇంచు!ంచు #?ండ Åసుల దూరమ ోT:ను
న(f1ింAన తరF9ాత, Pసు సమ దKమ ]ద నడచుచు తమ ోT:దగ¶ రక;
వచుdట చూA భయప(f#S; 20 అPే ఆయన TETE, భయపడక;డ" 9ా#S
ె12uను. 21 కనుక ఆయనను ోT:]ద ఎIంచునుటక; 9ా#SషCప(f#S. 9:ంటTE
ఆ ోT: 9ారF 9:ళ6 Øచున` పKేశమ నక; ే#?ను. 22 మరFTxడ
సమ దKపటదw #S" ">Aయ న` జన సమహమ వAd చూడ%ా, ఒక Aన`
ోT: తపu అకడ మ#S±కట- లద"య , Pసు తన hషpల కcడ ోT:
ఎకలదు %ా" ఆయన hషpల; మతK¤ 9:È6ర"య ె>Zి"#S. 23 అPే

పKభ వ కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంAనపడ 9ారF #tటMC భ ంAన bటB నక;
దగ¶ రనున` Jబ¿#Sయనుం(f 9E#³ Aన` ోT:ల; వెdను. 24 ాబట-C Pసును
ఆయన hషpల;ను అకడ లకవట జనసమహమ చూA నపడ 9ా#ా
Aన` ోT:లsI Pసును 9:దక;చు క12ర`హÉమ నక; వAd#S. 25
సమ దKపటదw #S" ఆయనను కను%t"బ¢ధక;(x, 9:పడ ఇక(fI వAdJవ"
అడగ%ా 26 Pసు ]రF సూచనలను చూచుటవలన ాదు %ా" #tటMC ల;
భ ంA తృ1ిN ందుటవలనTE నను` 9:దక;చుTx`ర" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 27 mయన ఆ}రమ రక; కషC పడక;(f %ా" "తyవమ
కల;గ జ³య అmయన ఆ}రమ ర³ కషC పడ(f; మనుష క;మరFడ
x"" ]Iచుdను, ఇందు?r తం(fKPQన ేవడ ఆయనక;
మ దK9EZియ Tx`డ" ె12uను. 28 9ారF ¤మ ేవ" I\యల; జ#S%Sంచుటక;
ఏ! ేయ వలsన" ఆయనను అడగ%ా 29 Pసు ఆయన పం1ిన 9ా"యందు
]రF VWా సమ ంచుటP ేవ" I\యయ" 9ా#S ె12uను. 30 9ారF
అట6 Pే ¤మ చూA "ను` Vశ Zించుటక; వ ఏ సూచక I\య
ేయ చుTx`వ? ఏ! జ#S%SంచుచుTx`వ? 31 భ ంచు టక; పరలkకమ నుం(f
ఆయన ఆ}రమ 9ా#SI అను గ\¨©ంెను అ" 9ాKయబ(fనటBC మన 1ితరFల;
అరణమ లk మTx`ను భ ంAర" ఆయన ె1ిu#S. 32 ాబట-C
Pసుపరలkకమ నుం(f వచుd ఆ}రమ ¹ÌL ]Iయలదు, Tx తం(fKP
పరలkకమ నుం(f వచుd "జన ఆ}రమ ]కను గ\¨©ంచుచుTx`డ. 33
పరలkకమ నుం(f %S వAd, లkకమ నక; yవమ "చుdన ేవడనుగ\¨©ంచు
ఆ}ర య న`ద" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`న" 9ా#S ె12uను. 34

ావన 9ారF పKభ 9ా,PÀ ఆ}రమ ఎల6 పడను మక; అనుగ\¨©ంచు మ"#S.
35 అందుక; Pసు 9ా#S ఇట6 T:నుy9ా}రమ TETE; Tx±దw క; వచుd9ాడ
ఏమతKమ ను ఆక>%tనడ, 36 Txయందు VWా సమ ంచు 9ాడ ఎపడను
ద1ిu%tనడ. 37 ]రF నను` చూA య ం(fయ Vశ Zింపక య Tx`ర" ]
ె1ిuJ". 38 తం(fK Txక; అనుగ\¨©ంచు9ారందరFను Tx±దw క; వతp
N రF;
Tx±దw క; వచుd9ా"" TET:ంతమతKమ ను బయట-I KZి9Eయను. 39 Tx
PషC మ ను T:ర9EరFd నుటక; TEను #ాలదు; నను` పం1ిన 9ా" AతN మ
T:ర9EరFdట³ పరలkకమ నుం(f %S వAdJ". 40 ఆయన Txక; అనుగ\¨©ంAన
x" యంతట-లk TETE !య %tటBCనక, అంతనమ న x" లపటP
నను` పం1ిన9ా" AతN య న`. 41 క;మరF" చూA ఆయనయందు
VWా సమ ంచు పKJ9ాడను "తyవమ ందుటP Tx తం(fK AతN మ ;
అంతనమ న TEను 9ా"" లపదును. 42 ాబట-C TEను పరలkకమ నుం(f %S
వAdన ఆ}ర మ" ఆయన ె1ిuనందున యదుల; ఆయననుగ#Sd
సణ గ నుచుఈయన ãZLప క;మరF(ైన Pసు ా(x? 43 ఈయన
త>దండKలను మన రFగ దుమ గx? TEను పరలkకమ నుం(f %S వAd
య Tx`న" ఈయన ఏలగ ెపచుTx`డ"#S. 44 అందుక; Pసు]లk ]రF
సణ గ నక;(f; 45 నను` పం1ిన తం(fK 9ా"" ఆక#SªంAేTE %ా" PQవడను
Tx ±దw క; #ాలడ; అంతనమ న TEను 9ా"" లపదును. 46 9ారందరFను
ేవ"ేత బ¢¥ంపబడదురF అ" పKవకN ల లఖనమ లలk 9ాKయబ(fయ న`
గనుక తం(fKవలన V" TEరFd"న పKJ9ాడను Tx±దw క; వచుdను. 47
ేవ" ±దw నుం(f వAdన9ాడ తపu మ#S PQవడను తం(fK"

చూAయ ండలదు; ఈయTE తం(fK" చూA య న` 9ాడ. 48 Vశ Zించు9ా(ే
"తyవమ గల9ాడ. y9ా}రమ TETE. 49 ] 1ితరFల; అరణమ లk
మTx`ను J"నను చ"P#S. 50 º"" Jను9ాడ xవ క;ండనటB
6
పరలkకమ నుం(f %SవAdన ఆ}ర !ే. 51 పరలkకమ నుం(f %S వAdన
y9ా}రమ ను TETE. ఎవ(ైనను ఈ ఆ}రమ భ ంAే 9ా(ెల6పడను
yVంచును; మ#Sయ TE"చుd ఆ}రమ లkకమ నక; yవమ ర?rన Tx
శ#§ర¤ అ" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`నT:ను. 52 యదుల;ఈయన
తన శ#§రమ ను ఏలగ Jన "యగలడ" ±క" ఒకడ 9ాంA#S. 53
ావన Pసు ఇట6 T:ను]రF మనుషక;మరF" శ#§రమ J" ఆయన రకN మ
xK%SేTE ా", ]లk ]రF yవమ గల9ారF ారF. 54 Tx శ#§రమ J" Tx
రకN మ xKగ 9ా(ే "తyవమ గల9ాడ; అంతనమ న TEను 9ా""
లపదును. 55 Tx శ#§రమ "జన ఆ}రమ ను Tx రకN మ "జన
ానమ T:ౖ య న`. 56 Tx శ#§రమ J" Tx రకN మ xKగ 9ాడ Txయందును
TEను 9ా"యందును ">Aయ ందుమ . 57 yవమ గల తం(fK నను` పం12ను
గనుక TEను తం(fK మలమ %ా yVంచుచున`టäC నను` Jను9ాడను Tx
మలమ %ా yVంచును. 58 ఇే పర లkకమ నుం(f %SవAdన ఆ}రమ ;
1ితరFల; మTx`ను J"య చ"PనటBC %ాదు; ఈ ఆ}రమ Jను9ాడ
ఎల6 పడను yVంచున" "శdయమ %ా ] ెప చుTx`నT:ను 59 ఆయన
క12ర`హÉమ లk బ¢¥ంచుచు సమజమంరమ లk ఈ మటల; ె12uను. 60
ఆయన hషpలలk అTEక;ల; ఈ మట V" P కSనన మట, P ఎవడ
Vనగలడ" ెప"#S. 61 Pసు తన hషpల; º""గ#Sd

సణ గ నుచుTx`ర" తనక;xTE PQ#S%S 9ా#S ఇట6 T:నుº"వలన ]రF
అభంతరపడచుTx`#ా? 62 ఆల%?rే మనుషక;మరFడ మ నుపన`
bటBనక; ఎక;ట ]రF చూAనPQడల ఏమందురF? 63 ఆత4P
yVంపేయ చున`; శ#§రమ ³వలమ "పKãజనమ . TEను ]
ె1ిuయ న` మటల; ఆత4య yవమ T:ౖయ న`V %ా" 64 ]లk Vశ
Zించ"9ారF ందరFTx`ర" 9ా#S ె12uను. Vశ Zించ"9ా#?వ#, తను`
అపu%Sంపబ¢వ9ా(ెవ(ో, nదట-నుం(f Pసునక; ె>య ను. 65 మ#Sయ
ఆయన తం(fKేత 9ా"I కృప అనుగ\¨©ంపబడక;ంటä ఎవడను Tx±దw క;
#ాలడ" PÀ ¨Áతpవనుబట-C ] ె1ిuJనT:ను. 66 అపuట-నుం(f ఆయన
hషpలలk అTEక;ల; 9:నుక¬Zి, మ#S ఎన`డను ఆయనను 9:ంబ(fంపలదు. 67
ాబట-C Pసు]రF కcడ 9:È6వలsన" య Tx`#ా? అ" పం(ెKండమం"
అడగ%ా 68 Zీ¹ను 1LతpరF పKభ 9ా, PQవ"±దw క; 9:ళ6 Øదుమ ? 9E
"తyవప మటల; గల9ాడవ; 69 9E ేవ" ప#Sదుzడవ" ¤మ
Vశ ZింA PQ#S%Sయ Tx`మ" ఆయన ె12uను. 70 అందుక; PసుTEను
!మ 4ను పం(ెKండగ #S" ఏరuరచు నలx? ]లk ఒకడ ¯ాxను
అ"9ా#S ె12uను. 71 Zీ¹ను ఇస#Sãతp క;మరF(ైన యx పం(ెKండ
మంలk ఒక(ైయ ం(f ఆయన నపu%Sంపబ¢వ చుం(ెను గనుక 9ా"గ#SdP
ఆయన ఈ మట ె12uను.
ã}ను సు9ారN 7
1 అటB తరF9ాత యదుల; ఆయనను చంప 9:దI నందున Pసు

యదయలk సంచ#SంచTUల6క గ>లయలk సంచ#Sంచుచుం(ెను. 2 యదుల
పరÞWాలల పండగ స]1ింెను గనుక 3 ఆయన సదరFల; ఆయనను
చూAవ ేయ చున` I\యల;  hషpల;ను చూచునటB
6 ఈ సÍ లమ V(fA
యదయక; 9:ళ6 Øమ . 4 బ¨©రంగమ న అం%§క#Sంపబడ %రF9ా(ెవడను తన
ప" రహసమ న జ#S%Sంపడ. వ ఈ ారమ ల; ేయ చున`PQడల "ను`
9E లkకమ నక; కన బరచునుమ" ె1ిu#S. 5 ఆయన సదరFలsౖనను
ఆయనయందు VWా సమ ంచలదు. 6 Pసు Tx సమయ !ంకను #ాలదు; ]
సమయల6పడను Zిదzమ %ాTE య న`. 7 లkకమ !మ 4ను
ే ÌింపTEరదు%ా", x" I\యల; ెడiవ" TEను x""గ#Sd ¯ాm!చుd
చుTx`ను గనుక అ నను` ే Ìించుచున`. 8 ]రF పండగక; 9:ళ6 Ø(f; Tx
సమయ!ంకను ప#SపరÞమ ాలదు గనుక TEను ఈ పండగక; ఇప(ే 9:ళ6న"
9ా#S ె12uను. 9 ఆయన 9ా#S ఈలగ న ె1ిu గ>లయలk ">APQను.
10 అPే ఆయన సదరFల; పండగక; 9:È6Pన తరF9ాత ఆయనకcడ
బ¨©రంగమ %ా 9:ళ6క రహసమ %ా 9:æç6ను. 11 పండగలk యదుల;ఆయన
ఎకడన" ఆయనను 9:దక;చుం(f#S. 12 మ#Sయ జనసమహమ లలk
ఆయననుగ#Sd %tపu సణ గ పటMC ను; ంద#ాయన మంA9ాడ"#S;
మ#SందరFాడ, ఆయన జనులను ¹సపచుd9ాడ"#S; 13 అPే
యదులక; భయప(f ఆయనను గ#Sd PQవడను బ¨©రంగమ %ా
మటలడలదు. 14 సగమ పండ%?rనపడ Pసు ే9ాలయమ లk"I 9:È6
బ¢¥ంచుచుం(ెను. 15 యదుల; అందుక; ఆశdర ప(fచదువన" ఇత"I ఈ
ాం(fతట6 B వెdన" ెప"#S. 16 అందుక; PసుTEను ేయ బ¢ధ Tx

ాదు; నను` పం1ిన9ా"ే. 17 ఎవ(ైనను ఆయన AతN మ పన ేయ
"శdPంచు"నPQడల, ఆ బ¢ధ ేవ"వలన క>%Sనో, లక Tx యంతట TETE
బ¢¥ంచు చుTx`T°, 9ాడ ె>Zినును. 18 తనంతట xTE బ¢¥ంచు9ాడ
స ×య మ¨©మను 9:దక;ను %ా" తను` పం1ిన9ా" మ¨© మను
9:దక;9ాడ సతవంతpడ, ఆయన యందు ఏ దు#§`Jయ లదు. 19 ¹ÌL
]క; ధర4WాసN మ ఇయలx? అPనను ]లk ఎవడను ఆ ధర4WాసN  మ ను
%?rనడ; ]#?ందుక; నను` చంప ¸చుచుTx`ర" 9ా#S ె12uను. 20
అందుక; జనసమహమ వ దయమ పట-C న9ాడవ, ఎవడ "ను` చంప
¸చుచుTx`డ" అడగ%ా 21 Pసు 9ా#S" చూA TEను ఒక ారమ ేZిJ";
అందుక; ]రందరF ఆశdరపడ చుTx`రF. 22 ¹ÌL ]క; సున`J
సం¯ారమ ను "య!ంెను, ఈ సం¯ారమ ¹ÌLవలన క>%Sన ాదు,
1ితరFలవలనTE క>%Sన. అPనను VWా\ంJనమ న ]రF మనుషp"I
సున`J ేయ చుTx`రF. 23 ¹ÌL ధర4 WాసN మ ]రక;ండనటB
6 ఒక
మనుషpడ VWా\ంJ నమ న సున`Jందును గx. ఇటB
6 ండ%ా TEను
VWా\ంJ నమ న ఒక మనుషp" పరÞ స సÍ తగల 9ా"%ా ేZినందుక; ]రF
Tx]ద ఆగ\హపడ చుTx`#³!? 24 9:>చూపనుబట-C ¬రFu ¬రdక Txయన
¬రFu ¬రFdడT:ను. 25 PQరషలమ 9ా#Sలk ందరF9ారF చంప 9:దక; 9ాడ
ఈయTE ా(x? 26 ఇ% ఈయన బ¨©రంగమ %ా మటలడచున`ను
ఈయనను ఏమనరF; ఈయన ×\సN" అ¥ారFల; "జమ %ా
ె>Zి"య ందు#ా? 27 అPనను ఈయన ఎక(f 9ా(ో PQరFగ దుమ ; ×\సN ు
వచుdనపడ ఆయన PQక(f9ా(ో PQవడను ఎరFగడ" ెప"#S. 28 ా%ా

Pసు ే9ాలయమ లk బ¢¥ంచుచు]రF నT:`రFగ దురF; TET:క(f9ాడT°
PQరFగ దురF; Tx యంతట TETE #ాలదు, నను` పం1ిన9ాడ సతవంతpడ,
ఆయనను ]#?రFగరF. 29 TEను ఆయన ±దw నుం(f వAdJ";ఆయన నను`
పం12ను గనుక TEను ఆయనను ఎరFగ దున" ëగ¶ ర%ా ె12uను. 30 అందుక;
9ా#ాయనను పటBCన యత`మ ేZి#S %ా" ఆయన గ(fయ Pంకను #ాలదు
గనుక ఎవడను ఆయనను పటBC నలదు. 31 మ#Sయ జనసమహమ లk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా సమ ంA×\సN ు వచుdనపడ ఈయన ేZిన9ాటకంటM ఎక;9:ౖన సూచక I\యల; ేయ Tx అ" ెప"#S. 32 జనసమహమ
ఆయనను గ#Sd PÀలగ సణ గ నుట ప#Sసయ ల; V"నపడ,
పK¥xనయజక;ల;ను ప#Sసయ ల;ను ఆయనను పటBCనుటక; బంట:K తpలను
పం1ి#S. 33 Pసు ఇంక ంతాలమ TEను ]కcడ నుందును; తరF9ాత
నను` పం1ిన9ా"±దw క; 9:ళ6 Øదును; 34 ]రF నను` 9:దక;దురF %ా"
నను` కను%tనరF, TET:కడ ఉందుT° అక(fI ]రF #ాలరT:ను. 35 అందుక;
యదుల;మనమ ఈయనను కను%tనక;ండనటB
6 ఈయన ఎక(fI
9:ళ6బ¢వచుTx`డ? %§\సుేశసుÍలలk ెద#SPన 9ా#S±దw క; 9:È6
%§\సుేశసుÍలక; బ¢¥ంచుTx? 36 నను` 9:దక;దురF %ా" కను%tనరF, TET:కడ
ఉందుT° అక(fI ]రF #ాలర" ఆయన ె1ిuన PÀ మట ఏ!టù అ"
తమలkxమ ెపనుచుం(f#S. 37 ఆ పండగలk మ}నన
అంతనమ న Pసు ">Aఎవ(ైనను ద1ిu%t"న PQడల Tx±దw క; వAd
ద1ిu ¬రFdనవలsను. 38 Txయందు VWా సమ ంచు 9ా(ెవ(ో లఖనమ
ె1ిuనటBC 9ా" కడపలkనుం(f yవ జలనదుల; ారFన" ëగ¶ ర%ా ె12uను. 39

తనయందు VWా సమ ంచు9ారF ంద బ¢వ ఆత4నుగ#Sd ఆయన ఈ మట
ె12uను. Pసు ఇంకను మ¨©మపరచబడలదు గనుక ఆత4 ఇంకను
అనుగ\¨©ంపబ(fయ ండలదు. 40 జనసమహమ లk ందరF ఈ మటల;
V""జమ %ా ఈయన ఆ పKవకN P అ"#S; 41 మ#SందరFఈయన ×\ZLN అ"#S;
మ#SందరFఏ!? ×\సN ు గ>లయలk నుం(f వచుdTx? 42 ×\సN ు xదు
సంxనమ లk పట-C xదు ఉం(fన బéె6¨Áమను %ా\మమ లkనుం(f వచుdన"
లఖనమ ెపటలx అ"#S. 43 ాబట-C ఆయనను గ#Sd జనసమహమ లk
´éదమ పటMC ను. 44 9ా#Sలk ందరF ఆయనను పటBCన దలA#S %ా"
PQవడను ఆయనను పటBCనలదు. 45 ఆ బంట:K తpల;
పK¥xనయజక;ల±దw క;ను ప#S సయ ల±దw క;ను
వAdనపడ9ారFఎందుక; ] #ాయ నను ¬Zి" #ాలద" అడగ%ా 46 ఆ
బంట:K తpల;ఆ మనుషpడ మటల(fనటB
6 ఎవడను ఎన`డను మట
లడలద"#S. 47 అందుక; ప#Sసయ ల;]రFకcడ ¹స J#ా? 48 అ¥
ారFలలk %ా" ప#Sసయ లలk %ా" PQవ(ైనను ఆయనయందు
VWా సమ ంెTx? 49 అPే ధర4WాసN  రFగ" PÀ జనసమహమ
Wాపగ\సNనద" 9ా#S అ"#S. 50 అంతక;మ నుప ఆయన±దw క; వAdన
ేమ 9ా#Sలk ఒకడ. 51 అతడ ఒక మనుషp" మట Vనకమ నుపను,
9ాడ ేZిన ె>Zినక మ నుపను, మన ధర4WాసN మ అత"I ¬రFu
¬రFdTx అ" అడగ%ా 52 9ారF వను గ>లయ డ9ా? Vx#SంA చూడమ ,
గ>లయలk ఏ పKవకN య పటC డ"#S. 53 అంతట ఎవ#S Pంట-I 9ారF 9:È6#S.

ã}ను సు9ారN 8
1 Pసు ఒÚవలండక; 9:æç6ను. 2 ెల69ార%ాTE Pసు J#S%S
ే9ాలయమ లk"I #ా%ా పKజలందరF ఆయన ±దw క; వAd#S గనుక ఆయన
కcరFdం(f 9ా#SI బ¢¥ంచు చుం(ెను. 3 Wాసు
N ల;ను ప#Sసయ ల;ను,
వxరమందు పటC బ(fన ±క ZీN " డ "వAd ఆను మధ "ల;వబ¿ట-C
4 బ¢ధక;(x, PÀ ZీN  వxరమ ేయ చుండ%ా పటC బ(ెను; 5 అట-C 9ా#S" #ాళØ
6
రFV్వ చంపవలsన" ధర4WాసN మ లk ¹ÌL మన ాజj®1ింెను గx; అPనను
9E! ెపచుTx`వ" ఆయన న(f%S#S. 6 ఆయన]ద TEరమ ¹పవలsన"
ఆయనను Wó¥ంచుచు ఈలగ న అ(f%S#S. అPే Pసు వం%S, TEల]ద 9EK>
ఏ¹ 9ాKయ చుం(ెను. 7 9ా#ాయనను పటBCవదలక అడగ చుండ%ా ఆయన
తలPQJN చూA]లk ాపమ ల"9ాడ nటC nదట ఆ]ద #ాP 9Eయ
వచుdన" 9ా#S ె1ిu 8 మరల వం%S TEల]ద 9ాKయ చుం(ెను. 9 9ా#ామట
V", 12దw9ారF nదల;" Aన`9ా#Sవరక; ఒక" 9:ంట ఒకడ బయట-I 9:È6#S;
Pసు ఒక(ే !%Sలsను; ఆ ZీN  మధను "ల;వబ(fయ ం(ెను. 10 Pసు
తలPQJN చూA అమ4, 9ా#?కడ ఉTx`రF? ఎవరFను క; hm V¥ంపలx?
అ" అ(f%Sనపడ 11 ఆలదు పKభ 9ా అT:ను. అందుక; PసుTEనును క;
hm V¥ంపను; వ 9:È6 ఇక ాపమ ేయక;మ" ఆ ె12uను. 12 మరల
Pసు TEను లkకమ నక; 9:ల;గ ను, నను` 9:ంబ(fంచు9ాడ *కట-లk నడవక
yవప 9:ల;గ గ>%S య ండన" 9ా#S ె12uను. 13 ాబట-C ప#Sసయ ల;
"ను`గ#Sd 9E ¯ాmమ ెపనుచుTx`వ;  ¯ాmమ సతమ ాద"

ఆయన అన%ా 14 PసుTEను ఎకడనుం(f వAdJT° PQక(fI 9:ళ6 ØదుT°
TET:రFగ దును గనుక నను`గ#Sd TEను ¯ాmమ ెప "నను Tx ¯ాmమ
సత¤; TEను ఎకడనుం(f వచుdచుTx`T° PQక(fI 9:ళ6 ØచుTx`T° ]రF
ఎరFగరF. 15 ]రF శ#§రమ నుబట-C ¬రFu ¬రFdచుTx`రF; TET:వ#SI" ¬రFu
¬రdను. 16 TEను ఒకడT:ౖయ ండక, TEనును నను` పం1ిన తం(fKయ కcడ
నుTx`మ గనుక TEను ¬రFu ¬#Sdనను Tx ¬రFu సత¤. 17 మ#Sయ ఇదw రF
మనుషpల ¯ాmమ సతమ" ] ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fయ న` గx.
18 నను`గ#Sd TEను ¯ాmమ ెపను 9ాడను; నను` పం1ిన తం(fKయ
నను`గ#Sd ¯ాm!చుdచుTx`డ" ె12uను. 19 9ారF  తం(fK PQకడ
ఉTx`డ" ఆయనను అడగ%ా Pసు ]రF నT:ౖ`నను Tx తం(fKT:ౖనను
ఎరFగరF; నను` ఎ#S%S య ంట-#ా Tx తం(fK"కcడ ఎ#S%S య ందుర" 9ా#S
ె12uను. 20 ఆయన ే9ాలయమ లk బ¢¥ంచుచుండ%ా, ానుక 12టMC
య న`bట ఈ మటల; ె12uను. ఆయన గ(fయ Pంకను #ాలదు గనుక
ఎవడను ఆయనను పటBCనలదు. 21 మ#S±కపడ ఆయనTEను
9:È6వచుTx`ను; ]రF నను` 9:దక;దురF %ా" ] ాపమ లkTE య ం(f
చ"వదురF; TEను 9:ళ6 Øbట-I ]రF #ాలర" 9ా#S ె12uను. 22 అందుక;
యదుల;TEను 9:ళ6 Øbట-I ]రF #ాలర" PÀయన ెపచుTx`(ే; తను`
xTE చంప నుTx అ" ెపనుచుం(f#S. 23 అప(xయన]రF I\ం9ారF,
TEను 12ౖనుండ9ాడను; ]రF ఈ లkక సంబంధుల;, TEను ఈ లkకసంబంధుడను
ాను. 24 ా%ా ] ాపమ లలkTEయ ం(f ]రF చ"వదుర" ]
ె1ిuJ". TEను ఆయనన" ]రF Vశ Zించ"PQడల ]రF ]

ాపమ లkTEయ ం(f చ"వదుర" 9ా#S ె12uను. 25 ాబట-C 9ారF
9:వరవ" ఆయన నడగ%ా Pసు 9ా#Snదటనుం(f TEను ] ఎవడన"
ెపచుంట-T° 9ాడTE. 26 !మ 4నుగ#Sd ెపటక;ను ¬రFu ¬రFdటక;ను
xల సంగతpల; Txక; కలవ %ా" నను` పం1ిన9ాడ సతవంతpడ; TEను
ఆయన±దw V"న సంగతpల లkకమ నక; బ¢¥ంచుచుTx`న" ె12uను. 27
తం(fK" గ#Sd తమ ఆయన ె12uన" 9ారF గ\¨©ంపక P#S. 28 ావన
Pసు]రF మనుషక;మరF" 12ౖ?JNనపడ TETE ఆయనన"య , Tx అంతట
TETE P!య ేయక, తం(fK Txక; TE#SuనటBC ఈ సంగతpల;
మటలడచుTx`న"య ]రF గ\¨©ంెదరF. 29 నను` పం1ిన9ాడ Txక;
(ైయ Tx`డ; ఆయన IషCన ారమ TET:ల6పడను ేయ దును గనుక
ఆయన నను` ఒంట#S%ా V(fA12టCలద" ె12uను. 30 ఆయన PÀ సంగతpల;
మటలడచుండ%ా అTEక; లయనయందు VWా సమ ంA#S. 31 ాబట-C Pసు,
తనను న!్మన యదుల]రF Tx 9ాకమందు ">Aన9ా#?rే "జమ %ా
Txక; hషpలsౖ య ం(f సతమ ను గ\¨©ంెదరF; 32 అపడ సతమ
!మ 4ను స తంతpKలను%ా ేయ న" ెపu%ా 33 9ారF¤మ అబµK}మ
సంxనమ , ¤మ ఎన`డను ఎవ"I" xసుల య ండలే; ]రF
స తంతpKల;%ా ేయ బడదుర" Pల ెపచుTx`వ" ఆయన అ"#S. 34
అందుక; Pసుాపమ ేయ పKJ9ాడను ాపమ నక; xసుడ" ]
"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 35 xసు(ెల6పడను ఇంట-లk
"9ాసమ ేయడ; క;మరF (ెల6పడను "9ాసమ ేయ ను. 36 క;మరFడ
!మ 4ను స తంతpKలను%ా ేZినPQడల ]రF "జమ %ా స తంతpKలsౖ

య ందురF. 37 ]రF అబµK}మ సంxనమ" Txక; ె>య ను; అPనను
]లk Tx 9ాకమ నక; bటBలదు గనుక నను` చంప 9:దక;చుTx`రF. 38
TEను Tx తం(fK±దw చూAన సంగతpల బ¢¥ంచుచుTx`ను; ఆ పKార¤ ]రF
] తం(fK±దw V"న9ాట-TE జ#S %SంచుచుTx`ర" 9ా#S ె12uను. 39 అందుక;
9ారF ఆయనమ తం(fK అబµK}మ"#S; Pసు]రF అబµK}మ 1ిల6లsౖే
అబµK}మ ేZిన I\యల; ేతpరF. 40 ేవ"వలన V"న సతమ ]
ె1ిuన9ాడT:ౖన నను` ]#Sపడ చంప 9:దక;చుTx`#³; అబµK}మ అటB
6
ేయలదు 41 ]రF ] తం(fK I\యల ేయ చుTx`ర" 9ా#S ె12uను;
అందుక; 9ారF¤మ వxరమ వలన పట-C న9ారమ ామ , ేవ(ొక(ే
మక; తం(fK అ" ెపu%ా 42 Pసు 9ా#S ఇట6 T:నుేవడ ]
తం(fKPQనPQడల ]రF నను` 1LK!ంతpరF; TEను ేవ" ±దw నుం(f
బయల;ే#S వAd య Tx`ను, Tx అంతట TETE వAdయ ండలదు, ఆయన
నను` పం12ను. 43 ]#³ల Tx మటల; గ\¨©ంపక;Tx`రF? ]రF Tx బ¢ధ
VనTEరక;ండటవలనTEగx? 44 ]రF ] తం(fKయగ అప9ా సంబంధుల;;
] తం(fK దు#ాశల; T:ర9Eరd %రFచుTx`రF. ఆనుం(f 9ాడ నరహంత
క;(ైయ ం(f సతమందు ">Aన9ాడ ాడ; 9ా"యందు సత¤లదు; 9ాడ
అబదz మడనపడ తన స ´µవమ అనుస#SంAP మటలడను; 9ాడ
అబz క;డను అబదz మ నక; జనక;డT:ౖ య Tx`డ. 45 TEను సతమ TE
ెపచుTx`ను గనుక ]రF నను` నమ4రF. 46 Txయందు ాపమ న`ద"
]లk ఎవడ ¯ాÍ1ించును? TEను సతమ ెపచున`PQడల ]#?ందుక; నను`
నమ4రF? 47 ేవ" సంబం¥PQన9ాడ ేవ" మటల; Vనును. ]రF ేవ"

సంబంధుల; ారF గనుకTE ]రF Vనర" ె12uను. 48 అందుక; యదుల;
వ సమరయ డవను దయమ పట-C న9ాడవను అ" ¤మ ెపమట
స#SPగx అ" ఆయన ెపu%ా 49 Pసు TEను దయమ పట-C న 9ాడను
ాను, Tx తం(fK" ఘనపరచు9ాడను; ]రF నను` అవమనపరచుచుTx`రF.
50 TEను Tx మ¨©మను 9:దక;టలదు; 9:దక;చు ¬రFu ¬రFdచు ఉండ9ా
(ొకడ కలడ. 51 ఒకడ Tx మట %?r"న PQడల9ా(ెన`డను మరణమ
ందడ"3 ] "శdయమ %ా ెపచుTx`న" ఉతN ర!ెdను. 52 అందుక;
యదుల;వ దయమ పట-C న9ాడవ" Pప(ెరFగ దుమ ; అబµK}మ ను
పKవకN ల;ను చ"P#S; అPనను ఒకడ Tx మట %?r"నPQడల 9ాడ
ఎన`డను మరణమ రFAచూడ 53 మన తం(fKPQన అబµK}మ చ"PQను
గx; వత"కంటM %tపu9ాడ9ా? పKవకN ల;ను చ"P#S; "ను`  9:వడవ"
ెపనుచుTx`వ" ఆయన న(f%S#S. 54 అందుక; Pసు నను` TETE
మ¨©మపరచు"నPQడల Tx మ¨©మ వట-C ; మ ేవడ" ]#?వ#S"గ#Sd
ెపదు# ఆ Tx తం(fKP నను` మ¨©మపరచుచుTx`డ. 55 ]రF ఆయనను
ఎరFగరF, TETxయనను ఎరFగ దును; ఆయనను ఎరFగన" TEను ె1ిuనPQడల
]వలs TEనును అబz క;డT:ౖ య ందును %ా", TETxయనను ఎరFగ దును,
ఆయన మట %?rనుచుTx`ను. 56 ] తం(fKPQన అబµK }మ Tx నమ
చూతpన" !గ ల ఆనంంెను; అ చూA సంÌింెను అT:ను. 57 అందుక;
యదుల;Iంకను ఏబ సంవతqరమ లsౖన ల9E, వ అబµK}మ ను
చూAJ9ా అ" ఆయన ెపu%ా, 58 Pసు అబµK}మ పటC కమ ను1L TEను
ఉTx`న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`నT:ను. 59 ాబట-C 9ారF

ఆయన]ద రFవ టక; #ాళØ
6 ఎJN #S %ా" Pసు x%S ే9ాలయమ లk నుం(f
బయట-I 9:È6PQను.
ã}ను సు9ారN 9
1 ఆయన మర¶ మ న వచుండ%ా పటBC గ\ (fi PQన ±క మనుషpడ
కనబ(ెను. 2 ఆయన hషpల; బ¢ధక;(x, డ గ\ (fi 9ా(ై పటBCటక; ఎవడ
ాపమ ేZ2ను? (x, " కన`9ా#ా? అ" ఆయనను అడగ%ా 3 Pసు
(ైనను " కన`9ా#?rనను ాపమ ేయలదు %ా", ేవ" I\యల;
"యందు పKతmపరచబడట³ డ గ\ (fi 9ాడ%ా పటMC ను. 4
పగల;న`ంతవరక; నను` పం1ిన9ా" I\యల; మనమ ేయ చుండవలsను;
#ాJK వచుdచున`, అప(ెవడను ప"ేయలడ. 5 TEను ఈ లkకమ లk
ఉన`పడ లkకమ నక; 9:ల;గ న" ె12uను. 6 ఆయన ఇటB
6 ె1ిu TEల]ద
ఉ!్మ9EZి, ఉ!్మ బ రదేZి, 9ా" కను`ల]ద ఆ బ రద పZి 7 వ
Zిలkయమ ÅTEట-I 9:È6 అందులk కడగ నుమ" ె12uను. Zిలkయమను
మటక; పంపబ(fన 9ాడ" అరÍమ . 9ాడ 9:È6 కడగ " చూప గల9ా(ై
వెdను. 8 ాబట-C రFగ 9ారFను, 9ాడ mక;డ" అంతక;మ ందు
చూAన9ారFనుడ కcరFdం(f m తN pను9ాడ ా(x అ"#S. 9 (ే అ"
ందరFను, డాడ, " >య న` ±కడ" మ#SందరFను అ"#S;
9ా(ైేTETE యT:ను. 10 9ారF  కను`లలగ ెరవబ(ెన" 9ా" నడగ%ా 11
9ాడPసు అను TUక మనుషpడ బ రద ేZి Tx కను`ల]ద పZి వ
Zిలkయమను ÅTEట-I 9:È6 కడగ నుమ" Tx ె12uను; TEను 9:È6

కడగ " చూప ంJనT:ను. 12 9ారF, ఆయన ఎకడన" అడగ%ా 9ాడ,
TET:రFగనT:ను. 13 అంతక;మ ందు గ\ (fi PQ య ం(fన9ా"" 9ారF
ప#Sసయ ల±దw క; ¬Zి"P#S. 14 Pసు బ రదేZి 9ా" కను`ల;
ెరAన నమ VWా\ంJనమ 15 9ా(ేలగ చూపంెT° x""గ#Sd
ప#Sసయ ల; కcడ 9ా"" మరల అడగ%ా 9ాడ Tx కను`ల]ద ఆయన
బ రద ఉంచ%ా TEను కడగ " చూప ంJన" 9ా#S ె12uను. 16 ా%ా
ప#Sసయ లలk ందరF ఈ మనుషpడ VWా\ంJనమ ఆచ#Sంచుటలదు గనుక
ేవ" ±దw నుం(f వAdన9ాడ ాడ"#S. మ#SందరF ా1ిPQన మనుషpడ
ఈలట- సూచకI\య లలగ ేయగలడ"#S; ఇటB
6 9ా#Sలk ´éదమ పటMC ను. 17
ాబట-C 9ారF మరల ఆ గ\ (fi 9ా" అతడ  కను`ల; ెరAనందుక;
వత"గ#Sd Pమను నుచుTx`వ" యడగ%ా 9ాడ ఆయన ఒక పKవకN
అT:ను. 18 9ాడ గ\ (fi 9ా(ైయ ం(f చూప ంెన" యదుల; నమ4క,
చూప ంన9ా" త>దండKలను 1ి>1ింA, 19 గ\ (fi 9ా(ై పటMC న" ]రF ెప
] క;మరFడ (ేTx? ఆల%?rే ఇపడ (ేలగ చూచు చుTx`డ" 9ా#S"
అ(f%S#S. 20 అందుక; 9ా" త>దండKల;డ మ క;మరFడ"య డ
గ\ (fi 9ాడ%ా పటMC న"య ¤రFగ దుమ . 21 ఇపడ (ేలగ
చూచుచుTx`(ో PQరFగమ ; ఎవడ " కను`ల; ెరెT° అయ
¤రFగమ ; డ వయసుq వAdన9ాడ, "TE అడగ (f; తన సంగJ xTE
ెపనగలడ" 9ా#S అ"#S. 22 9ా" త>దండKల; యదులక; భయప(f
ఆలగ ె1ిu#S; ఎందుక"న ఆయన ×\సN ు అ" PQవ#?rనను ఒప"నPQడల
9ా"" సమజమంరమ లkనుం(f 9:> 9Eతpమ" యదుల; అంతక;మ నుప

"రÞPంచు" య ం(f#S. 23 ావన 9ా" త>దండKల;9ాడ వయసుq
వAdన9ాడ; 9ా"" అడగ డ"#S. 24 ాబట-C 9ారF గ\ (fi 9ా(ైయ ం(fన
మనుషp" #?ండవ మరF 1ి>1ింA ేవ" మ¨©మపరచుమ ; ఈ మనుషpడ
ా1ియ" ¤రFగ దుమ" 9ా" ెపu%ా 25 9ాడ ఆయన ా1ిã ా(ో
TET:రFగను; ఒకట- మతKమ TET:రFగ దును; TEను గ\ (fi 9ాడT:ౖయ ం(f ఇపడ
చూచుచుTx` నT:ను. 26 అందుక; 9ారF ఆయన ³! ేZ2ను?  కను`ల;
ఏలగ ెరెన" మరల 9ా"" అడగ%ా 27 9ాడ ఇంxక ] ె1ిuJ" %ా"
]రF VనకJ#S; ]#?ందుక; మరల Vన%రFచుTx`రF? ]రFను ఆయన
hషpలగ టక; ÅరFచుTx`#ా P! అ" 9ా#S అT:ను. 28 అందుక; 9ారF 9E
9ా" hషpడవ, ¤మ ¹ÌL hషpలమ ; 29 ేవడ ¹ÌL మటల(ెన"
PQరFగ దుమ %ా" (ెకడనుం(f వెdT° PQరFగమ" ె1ిu 9ా""
దూÌింA#S. 30 అందుక; ఆ మనుషpడ ఆయన ఎకడనుం(f వెdT°
]#?రFగకవట ఆశdర¤; అPనను ఆయన Tx కను`ల; ెరెను. 31
ేవడ ాపల మనV ఆలIంపడ" PQరFగ దుమ ; ఎవ(ైనను ేవభక;N(ై
య ం(f ఆయన AతN మ పన జ#S%SంAనPQడల ఆయన 9ా" మనV
ఆలIంచును. 32 పటBC గ\ (fi 9ా" కను`లsవ#?rన ెరAనటBC లkకమ
పట-C నపuట-నుం(f Vనబడలదు. 33 ఈయన ేవ" ±దw నుం(f వAdన9ాడ
ా"PQడల ఏ!య ేయTEరడ" 9ా#S ె12uను. 34 అందుక; 9ారF వ
³వలమ ా1ి9:ౖ పట-C న9ాడవ, వ మక; బ¢¥ంప వAdJ9ా అ" 9ా"
ె1ిu 9ా" 9:>9EZి#S. 35 ప#Sసయ ల; 9ా"" 9:>9EZిర" Pసు V" 9ా""
కను%t" వ ేవ" క;మరF"యందు VWా సమ ంచు చుTx`9ా అ"

అ(f%?ను. 36 అందుక; 9ాడ పKభ 9ా, TEను ఆయనయందు VWా సమ ంచుటక;
ఆయన ఎవడ" అడగ%ా 37 Pసు 9ాయనను చూచుచుTx`వ; 
మటలడచున`9ాడ ఆయTE అT:ను. 38 అంతట 9ాడపKభ 9ా, TEను
Vశ ZించుచుTx`న" ె1ిu ఆయనక; nÖ?ను. 39 అపడ
Pసుచూడ"9ారF చూడవలsను, చూచు9ారF గ\ (fi 9ారF ావలsను, అను ¬రFu
"!తN మ TEలkకమ నక; వAdJన" ె12uను. 40 ఆయన ±దw నున`
ప#Sసయ లలk ందరF ఈ మట V"¤మ ను గ\ (fi 9ారమ అ" అ(f%S#S. 41
అందుక; Pసు ]రF గ\ (fi 9ా#?rే ]క; ాపమ లక వను %ా"
చూచుచుTx`మ" ]#Sపడ ెప నుచుTx`రF గనుక ] ాపమ
">Aయ న`ద" ె12uను.
ã}ను సు9ారN 10
1 %tఱÃ ల ొ(fiలk x రమ న పK9Ehంపక 9E#tకమర¶ మ న ఎక;9ాడ ొంగయ
ోచును9ాడT:ౖయ Tx`డ. 2 x రమ న పK9Ehంచు9ాడ %tఱÃ ల ాప#S. 3
అత"I x రాలక;డ తల;ప ¬య ను, %tఱÃ ల; అత" స రమ Vనును,
అతడ తన ¯ంత %tఱÃ లను 1LరF12ట-C 1ి>A 9ాట-" 9:ల;ప>I న(f 1ించును. 4
మ#Sయ అతడ తన ¯ంత %tఱÃ లన"`ట-" 9:ల;ప>I న(f1ించునప(ెల6
9ాట-I మ ందు%ా నడచును; %tఱÃ ల; అత" స రరFగ ను గనుక అV అత""
9:ంబ (fంచును. 5 అనుల స రమ అV PQరFగవ గనుక అను"
ఎంతమతKమ ను 9:ంబ(fంపక 9ా"±దw నుం(f ా#Sవన" ]
"శdయమ %ా ెపచుTx`న" 9ా#S అT:ను. 6 ఈ ¯ాదృశమ Pసు 9ా#S

ె12uను %ా" ఆయన తమ ె1ిuన సంగతpలsట-C9Ù 9ారF గ\¨©ంచునలదు. 7
ాబట-C Pసు మరల 9ా#S ఇట6 T:ను 8 %tఱÃ ల; వ x రమ ను TETE; Txక;
మ ందు వAdన 9ారందరF ొంగల;ను ోచును9ారFT:ౖ య Tx`రF; %tఱÃ ల;
9ా#S స రమ Vనలదు. 9 TETE x రమ ను; Tx x #ా ఎవ(ైన లkపల
పK9EhంAన PQడల 9ాడ రfంపబ(fన9ా(ై, లkప>I వచు బయట-I
వచుdచు ¤త ¤య చునుండను. 10 ొంగ ొంగతనమ ను హతను
Txశనమ ను ేయ టక; వచుdను %ా" మ#Sే"I" #ాడ; %tఱÃ లక; yవమ
కల;గ టక;ను అ సమృz %ా కల;గ టక;ను TEను వAdJన" ]
"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 11 TEను %tఱÃ లక; మంA ాప#S"; మంA ాప#S
%tఱÃ లరక; తన ాKణమ 12టC Bను. 12 yత%ాడ %tఱÃ ల ాప#Sాడ గనుక
%tఱÃ ల; తనVానందున (ేల; వచుdట చూA %tఱÃ లను V(fA12ట-C
ా#Sవను, (ేల; ఆ %tఱÃ లను పట-C ెదర%tటBCను. 13 yత%ాడ yత%ా(ే
గనుక %tఱÃ లనుగ#Sd లmమ ేయక ా#Sవను. 14 TEను %tఱÃ ల మంA
ాప#S". 15 తం(fK నను` ఏలగ న ఎరFగ T° TEను తం(fK" ఏలగ ఎరFగ దుT°
ఆల%³ TEను Tx %tఱÃ లను ఎరFగ దును, Tx %tఱÃ ల; నను` ఎరFగ ను. మ#Sయ
%tఱÃ లరక; Tx ాKణమ 12టC BచుTx`ను. 16 ఈ ొ(fiVా" 9E#³ %tఱÃ ల;ను Txక;
కలవ; 9ాట-"కcడ TEను డ" #ావలsను, అV Tx స రమ Vనును,
అపడ మంద ఒకట-య %tఱÃ ల ాప#S ఒకడను అగ ను. 17 TEను x"
మరల ¬ZినునటB
6 Tx ాKణమ 12టC BచుTx`ను; ఇందు వలనTE Tx తం(fK
నను` 1LK!ంచుచుTx`డ. 18 ఎవడను Tx ాKణమ ¬Zినడ; Tx అంతట TETE
x" 12టC BచుTx`ను; x" 12టC Bటక; Txక; అ¥ారమ కలదు, x" J#S%S

¬Zినుటక;ను Txక; అ¥ారమ కలదు; Tx తం(fKవలన ఈ ఆజ®
ంJనT:ను. 19 ఈ మటలనుబట-C యదులలk మరల ´éదమ పటMC ను. 20
9ా#Sలk అTEక;ల;9ాడ దయమ పట-C న 9ాడ, 9:ఱÃ 9ాడ; 9ా" మట ఎందుక;
VనుచుTx`ర"#S. 21 మ#S ందరFఇV దయమ పట-C న9ా" మటల;ావ;
దయమ గ\ (fi 9ా#S కను`ల; ెరవగలx అ"#S. 22 ఆలయ పKJÌి¡ తపండగ
PQరషలమ లk జరFగ చుం(ెను. 23 అ తాలమ . అపడ Pసు ే9ాల
యమ లk ¯లa¹ను మంటపమ న JరFగ చుండ%ా 24 యదుల;
ఆయనచుటBC %?rఎంతాలమ మమ 4ను సంేహ12టC Bదువ? వ ×\సN ు9:ౖే
మ సuషC మ %ా ెపమ"#S. 25 అందుక; Pసు] ె1ిuJ" %ా" ]రF
నమ4రF, TEను Tx తం(fK Txమమందు ేయ చున` I\యల; నను` గ#Sd
¯ాm!చుdచున`V. 26 అPే ]రF Tx %tఱÃ లలk ే#Sన9ారFారF గనుక
]రF నమ4రF. 27 Tx %tఱÃ ల; Tx స రమ Vనును, TEను 9ాట- T:రFగ దును,
అV నను` 9:ంబ(fంచును. 28 TEను 9ాట-I "తyవమ "చుdచుTx`ను గనుక
అV ఎన`ట-I" నhంపవ, ఎవడను 9ాట-" Tx ేJలkనుం(f అపహ #Sంపడ. 29
9ాట-" TxIAdన Tx తం(fK అంద#SకంటM %tపu9ాడ గనుక Tx తం(fK ేJలkనుం(f
PQవడను 9ాట-" అపహ#Sంపలడ; 30 TEనును తం(fKయ ను ఏక
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ైవమ ల" TEనంట-న" ] ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fయ ండలx? 35
లఖనమ "రరÍకమ ాTEరదు గx, ేవ" 9ాకవ#SI వెdT° 9ా#³
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è రపమటC ల; పటBC" ఆయనను ఎదు#tనబ¢P జయమ , పKభ వ 1Lరట
వచుdచున` ఇWా\Pల; #ాà సు
N Jంపబడను%ాక అ" ³కల;9EZి#S. 14 Zీãను
క;మ#§, భయపడక;మ , ఇ%  #ాà %ా(fద1ిల6]ద ఆZీను(ై
వచుdచుTx`డ 15 అ" 9ాKయబ(fనపKారమ Pసు ఒక Aన` %ా(fదను
కను%t" x"]ద కcరFdం(ెను. 16 ఆయన hషpల; ఈ మటల; nదట
గ\¨©ంపలదు %ా" Pసు మ¨©మ పరచబ(fనపడ అV ఆయనను గ#Sd
9ాKయబ(ెన"య , 9ా#ాయనక; 9ాట-" ేZిర"య జj®పకమ నక; ెచుd
"#S. 17 ఆయన లజరFను సమ¥లkనుం(f 1ి>A మృతp లలkనుం(f అత"
ల1ినపడ, ఆయన కcడ ఉం(fన జనుల; ¯ాm!Ad#S. 18 అందుేత
ఆయన ఆ సూచక I\య ేZ2న" జనుల; V" ఆయనను ఎదు#tన బ¢P#S. 19
ావన ప#Sసయ ల; ఒక#S ఒకరF మన పKయత`మ లsట6 B "పKãజన
Pన9Ù చూడ(f. ఇ% లkకమ ఆయన9:ంట Pనద" ెప"#S. 20 ఆ
పండగలk ఆ#ా¥ంపవAdన9ా#Sలk ందరF %§\సుేశసుÍల; ఉం(f#S. 21 9ారF
గ>లయలk" బéతqPx 9ా(ైన Óి>పTUదwక; వAd అయ, ¤మ Pసును
చూడ%రFచుTx`మ" అత" ెపu%ా 22 Óి>ప వAd అంెKయ ె12uను,
అంెKయయ Óి>పను వAd Pసు ె1ిu#S. 23 అందుక; Pసు 9ా#S
ఇట6 T:నుమనుషక;మరFడ మ¨©మ ందవలZిన గ(fయ వAd య న`.
24 %ధుమ%Sంజ భ!లk ప(f xవక;ం(fన PQడల అ ఒంట-%ాTE య ండను;

అ చAdన PQడల V¯ాNరమ %ా ఫ>ంచును. 25 తన ాKణమ ను 1LK!ంచు
9ాడ x"" %tటBCనును, ఈ లkకమ లk తన ాKణమ ను ే Ìించు9ాడ
"తyవమ రక; x"" ాాడనున" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 26 ఒకడ నను` ZLVంAనPQడల నను` 9:ంబ(fంపవలsను;
అపడ TEను ఎకడ ఉందుT° అకడ Tx ZLవక;డను ఉండను; ఒకడ నను`
ZLVంAనPQడల Tx తం(fK అత" ఘనపరచును. 27 ఇపడ Tx ాKణమ
కలవరపడచున`; TE TEమందును?తం(öK, PÀ గ(fయ తటZిÍ ంపక;ండనను`
త1ిuంచుమ ; అP నను ఇందుÅసర¤ TEను ఈ గ(fయక; వAdJ"; 28 తం(öK,
 Txమమ మ¨©మపరచు మ" ె12uను. అంతటTEను x""
మ¨©మపరAJ", మరల మ¨©మ పరతpను అ" ±క శబw మ ఆాశమ
నుం(f వెdను. 29 ాబట-C అకడ "ల;చుం(f V"న జన సమహమ ఉ#Sను
అ"#S. మ#SందరFేవదూత ఒకడ ఆయన మటల(ెన"#S. 30 అందుక;
Pసు ఈ శబw మ Txరక; #ాలదు, ]ర³ వెdను. 31 ఇపడ ఈ
లkకమ నక; ¬రFu జరFగ చున`, ఇపడ ఈ లkా¥ా#S బయటక;
KZి9Eయబడను; 32 TEను భ!]దనుం(f 12ౖ?తNబ(fనPQడల అంద#S"
Tx±దw క; ఆక#Sªంచుందున" ె12uను. 33 xను ఏVధమ %ా మరణమ
ందవలZి య ం(ెT° సూAంచుచు ఆయన ఈ మట ె12uను. 34
జనసమహమ ×\సN ు ఎల6 పడ ఉండన" ధర4WాసN మ ెపట Vంట-!.
మనుషక;మరFడ 12ౖ?తNబడవలsన" వ ెపచున` సంగJ ఏ!ట-?
మనుష క;మరFడగ ఈయన ఎవర" ఆయన న(f%S#S. 35 అందుక; Pసుఇంక
ంతాలమ 9:ల;గ ] మధ ఉండను; *కట- !మ 4ను

కమ 4నక;ండనటB
6 ]క; 9:ల;గ ఉండగTE నడవ(f; *కట-లk నడచు9ాడ
xను ఎక(fI వచుTx`డ 36 ]రF 9:ల;గ సంబంధు లగ నటB
6 ]క;
9:ల;గ ండగTE 9:ల;గ నందు VWా స మ ంచుడ" 9ా#S ె12uను. 37 Pసు ఈ
మటల; ె1ిu 9:È6 9ా#SI కనబడక;ండ x%Sయ ం(ెను. ఆయన 9ా#S PQదుట
P"` సూచక I\యల; ేZినను 9ా#ాయనయందు VWా సమ ంచ#?r#S. 38
పKభ 9ా, మ వరN మనమ న!్మన9ా(ెవడ? పKభ వ±క బµహÑవ
ఎవ"I బయల;పరచ బ(ెను? అ" పKవకN PQన PQషయ ె1ిuన 9ాకమ
T:ర9EరFనటB
6 ఇ జ#S%?ను. 39 ఇందుేత 9ారF నమ4లక P#S, ఏలయన%ా
40 9ారF కను`ల చూA హృదయమ  గ\¨©ంA మనసుq మరFd"
Txవలన స సÍ పరచబడక;ండ నటB
6 ఆయన 9ా#S కను`లక; అంధత మ
కల;గజ³Zి 9ా#S హృదయమ కSనపరెను అ" PQషయ మ#S±క bట
ె12uను. 41 PQషయ ఆయన మ¨©మను చూAనందున ఆయననుగ#Sd ఈ
మటల; ె12uను. 42 అPనను అ¥ారFలలk కcడ అTE క;ల; ఆయనయందు
VWా సమ ంA#S%ా", సమజమ లk నుం(f 9:>9Eయబడదు¤¹ య"
ప#Sసయ లక; భయ ప(f 9ారF ఒపనలదు. 43 9ారF ేవ" పకంటM
మనుషpల పను ఎక;వ%ా అ1LfంA#S. 44 అంతట Pసు ëగ¶ ర%ా
ఇట6 T:నుTxయందు VWా స మ ంచు9ాడ Txయందు ాదు నను`
పం1ిన9ా"యంే VWా సమ ంచుచుTx`డ. 45 నను` చూచు9ాడ నను`
పం1ిన9ా"TE చూచుచుTx`డ. 46 Txయందు VWా సమ ంచు పKJ9ాడ
*కట-లk ">A య ండక;ండనటB
6 TEను ఈ లkకమ నక; 9:ల;గ %ా
వAdయ Tx`ను. 47 ఎవ(ైనను Tx మటల; V"య 9ాట-" %?rనక;ం(fన

PQడల TE నత"I ¬రFu¬రdను; TEను లkకమ నక; ¬రFu ¬రFdటక; #ాలదు
%ా" లkకమ ను రfంచుట³ వAd J". 48 నను` "#ాక#SంA Tx మటలను
అం%§క#Sంప" 9ా"I ¬రFu ¬రFd9ా(ొకడ కలడ; TEను ె1ిuనమటP
అంతనమందు 9ా"I ¬రFu ¬రFdను. 49 ఏలయన%ా Tx అంతట TETE
మటలడలదు; TEను ఏమనవలsT° P! మటలడవలsT° x""గ#Sd నను`
పం1ిన తం(fKP Txాజ® PAdయ Tx`డ. 50 మ#Sయ ఆయన ఆజ®
"తyవమ" TET:రFగ దును గనుక TEను ెప సంగతpలను తం(fK Tx
ె1ిuనపKారమ ెపచుTx`నT:ను.
ã}ను సు9ారN 13
1 xను ఈ లkకమ నుం(f తం(fK±దw క; 9:ళ6వలZిన గ(fయ వెdన" Pసు
ప¯ాపండగక; మ ంే PQ#S%Sన 9ా(ై, లkకమ లkనున` తన9ా#S" 1LK!ంA,
9ా#S" అంతమ వరక; 1LK!ంెను. 2 9ారF ´¢జనమ ేయ చుండ%ా
ఆయనను అపu%Sంపవలsన" Zీ¹ను క;మరF డగ ఇస#Sãతp యx
హృదయమ లk అప9ా3 ఇంతక;మ ందు ఆలkచన పట-C ంAయ ం(ెను గనుక
3 తం(fK తనేJI సమసN మ అపu%Sంెన"య , xను ేవ"±దw నుం(f
బయల;ే#S వెdన"య , ేవ"±దw క; 9:ళ6వలZి య న`ద"య Pసు
ఎ#S%S 4 ´¢జనపంINలkనుం(f లA తన 12ౖవసN మ అవతల 12ట-C9EZి, ±క
6 Zి
తp9ాల; ¬Zి" నడమ నక; కటBCT:ను. 5 అంతట పæç6 మ లk ళØ
hషpల ాదమ ల; కడగ టక;ను, xను కటBC" య న` తp9ాల;
తpడచుటక;ను nదల;12టMCను. 6 ఇటB
6 ేయ చు ఆయన Zీ¹ను

1LతpరFTUదwక; వAdనపడ అతడ పKభ 9ా, వ Tx ాదమ ల; కడగ దు9ా?
అ" ఆయన అT:ను. 7 అందుక; Pసు TEను ేయ చున` ఇపడ క;
ె>యదు%ా" Pక]దట ె>Zిందువ" అత" ెపu%ా 8 1LతpరF
9:న`డను Tx ాదమ ల; కడగ#ాద" ఆయన అT:ను. అందుక; Pసు
TEను "ను` కడగ"PQడల Tx క; ాల; లదT:ను. 9 Zీ¹ను 1LతpరF
పKభ 9ా, Tx ాదమ ల; మతK¤%ాక Tx ేతpల; Tx తలకcడ కడగ మ"
ఆయన ె12uను. 10 Pసు అత" చూA ¯ా`నమ ేZిన9ాడ ాదమ ల;
తపu మ#³!య కడగ న నకరలదు, అతడ ³వలమ పVతpKడPQను.
]రFను పVతpKల; ా" ]లk అందరF పVతpKల; ారT:ను. 11 తను`
అపu%Sంచు9ా"" ఎ#S%?ను గనుక]లk అందరF పVతpKల; ార" ఆయన
ె12uను. 12 9ా#S ాదమ ల; క(f%S తన 12ౖవసN మ 9EZి"న తరF9ాత, ఆయన
మరల కcరFdం(fTEను ]క; ేZిన ప" ]క; ె>Zినx? 13 బ¢ధక;డ"య
పKభ వ"య ]రF నను` 1ిల;చుచుTx`రF; TEను బ¢ధక;డను పKభ వను
గనుక ]#Sట6 B 1ిల;చుట Txయ¤. 14 ాబట-C పKభ వను బ¢ధక;డT:ౖన TEను ]
ాదమ ల; క(f%Sన PQడల ]రFను ఒక#S ాదమ లను ఒకరF కడగవలZినే.
15 TEను ]క; ేZిన పKారమ ]రFను ేయవలsన" ]క; మ#S%ా ఈలగ
ేZిJ". 16 xసుడ తన యజమను"కంటM %tపu9ాడ ాడ, పంపబ(fన9ాడ
తను` పం1ిన 9ా"కంటM %tపu9ాడ ాడ" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 17 ఈ సంగతpల; ]రF ఎరFగ దురF గనుక ట-" ేZినPQడల
]రF ధనులగ దురF. 18 !మ 4 నంద#S"గ#Sd TEను ెపuలదు; TEను ఏరu
రచు"న9ా#S" ఎరFగ దును %ా"Tx కcడ ´¢జనమ ేయ 9ాడ Txక;

V#ధమ %ా తన మడమ PQెNను అను లఖనమ T:ర9EరFట?r PÀలగ
జరFగ ను. 19 జ#S%S నపడ TETE ఆయనన" ]రF నమ 4నటB
6 అ జరFగక
మ నుప ] ెపచుTx`ను. 20 TET:వ" పంపదుT° 9ా" ేరFdను9ాడ
నను` ేరFdను9ాడగ ను; నను` ేరFdను9ాడ నను` పం1ిన9ా""
ేరFdను9ాడగ న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`న" 9ా#S అT:ను. 21
Pసు ఈ మటల; ప>Iన తరF9ాత ఆత4లk కలవర ప(f]లk ఒకడ నను`
అపu%Sంచున" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`న" ర f%ా ె12uను 22
ఆయన PQవ#S"గ#Sd PÀలగ ె12uT° అ" hషpల; సంేహ పడచు
ఒక#SతటBC ఒకరF చూచు నుచుండ%ా 23 ఆయన hషpలలk Pసు 1LK!ంAన
±కడ Pసు #tమ 4న ఆనునుచుం(ెను 24 గనుక ఎవ#S"గ#Sd ఆయన
ె12uT° అ తమక; ెపమ" Zీ¹ను 1LతpరF అత"I Z2ౖగ ేZ2ను. 25 అతడ
Pసు #tమ 4న ఆనునుచుపKభ 9ా, 9ా(ెవడ" ఆయనను అ(f%?ను. 26
అందుక; PసుTETUక మ క మ ంA PQవ" IెdదT° 9ా(ే అ" ె1ిu, ఒక
మ క మ ంA Zీ¹ను క;మరFడగ ఇస#Sãతp యxIెdను; 27 9ాడ
ఆ మ క పచుdన%ాTE ¯ాxను 9ా"లk పK9Ehంెను. Pసువ ేయ
చున` త ర%ా ేయ మ" 9ా" ెపu%ా 28 ఆయన ఎందు"!తN మ
అత" ఆలగ ె12uT° అ ´¢జన మ నక; కcరFdం(fన9ా#Sలk ఎవ"I"
ె>యలదు. 29 డబ Ë సంA యx±దw ఉం(ెను గనుక పండగక; తమక;
ావలZిన9ాట-" నుమ" PQనను, áదల³న ఇమ4" PQనను Pసు
9ా" ె1ిuనటBC ందరను"#S. 30 9ాడ ఆ మ క పచుd" 9:ంటTE
బయట-I 9:æç6ను; అపడ #ాJK9Eళ. 31 9ాడ 9:È6న తరF9ాత Pసు

ఇట6 T:నుఇపడ మనుషక;మరFడ మ¨©మపరచబ(f య Tx`డ; ేవ
డను ఆయనయందు మ¨©మపరచబ(f య Tx`డ. 32 ేవడ
ఆయనయందు మ¨©మపరచబ(fనPQడల, ేవడ తనయందు ఆయనను
మ¨©మపరచును; 9:ంటTE ఆయనను మ¨©మపరచును. 33 1ిల6ల#ా, Pంక
ంతాలమ ] కcడ ఉందును, ]రF నను` 9:దక;దురF, TET:క(fI
9:ళ6 ØదుT° అక(fI ]రF #ాలర" TEను యదుల ె1ిuనపKారమ ఇపడ
]ను ెపచుTx`ను. 34 ]రF ఒక#S TUకరF 1LK!ంపవలsన" ]క; \తN ఆజ®
ఇచుdచుTx`ను; TEను !మ 4ను 1LK!ంA నటäC ]రFను ఒక#S TUకరF
1LK!ంపవలsను. 35 ]రF ఒక"PQడల ఒకడ 1LKమగల9ా#?rనPQడల º"బట-C
]రF Tx hషpల" అందరFను ె>ZిందురT:ను. 36 Zీ¹ను 1LతpరFపKభ 9ా,
9:క(fI 9:ళ6 Ø చుTx`వ" ఆయనను అడగ%ా PసుTEను 9:ళ6 Ø చున`bట-I
Vపడ Tx9:ంట #ాలవ%ా", తరF 9ాత వెdదవ" అత" ె12uను. 37
అందుక; 1LతpరF పKభ 9ా, TET:ందుక; ఇపడ  9:ంట #ాలను? రక; Tx
ాKణమ 12టC Bదున" ఆయన ెపu%ా 38 PసుTxరక;  ాKణమ
12టC Bదు9ా? ఆయనను ఎరFగన" వ మ మ4రF ెపuకమ ందు
Å(fకcయద"  "శdయమ %ా ెపచుTx`నT:ను.
ã}ను సు9ారN 14
1 ] హృదయమ ను కలవరపడ"యక;(f; ేవ" యందు
VWా సమ ంచుచుTx`రF Txయందును VWా స మ ంచు(f. 2 Tx తం(fK Pంట
అTEక "9ాసమ ల; కలవ, ల"PQడల ] ెపదును; ]క; సÍ లమ

Zిదzపరచ 9:ళ6 ØచుTx`ను. 3 TEను 9:È6 ]క; సÍ లమ ZిదzపరAనPQడల
TEనుండ సÍ లమ లk ]రFను ఉండలగ న మరల వAd Tx±దw నుండటక;
!మ 4ను ¬Zి" వదును. 4 TEను 9:ళ6 Øచున` సÍ లమ నక; మర¶ మ
]క; ె>య న" ె12uను. 5 అందుక; మ పKభ 9ా, PQక(fI 9:ళ6 ØచుTx`9Ù
మక; ె>యే; ఆ మర¶ ¤లగ ె>య న" ఆయన నడగ%ా 6 Pసు TETE
మర¶ మ ను, సతమ ను, yవమ ను; Tx x #ాTE తపu PQవడను
తం(fK±దw క; #ాడ. 7 ]రF నను` ఎ#S%Sయ ంటä Tx తం(fK" ఎ#S%Sయ ందురF;
ఇపuట-నుం(f ]#ాయనను ఎరFగ దురF, ఆయనను చూAయ Tx`ర" ె12uను.
8 అపడ Óి>పపKభ 9ా, తం(fK" మక; కనబర చుమ , మకంే xల;న"
ఆయన ెపu%ా 9 Pసు Óి>పu, TE"ంతాలమ ] ±దw ఉం(fనను
వ నను` ఎరFగ9ా? నను` చూAన 9ాడ తం(fK" చూAయ Tx`డ గనుక
తం(fK" మక; కనుపరచుమ" Pల ెపచుTx`వ? 10 తం(fK యందు TEనును
Txయందు తం(fKయ ఉTx`మ" వ నమ 4టలx? TEను ] ెపచున`
మటల; Tx యంతట TETE ెపటలదు, తం(fK Txయందు "వZించుచు తన
I\యల;ేయ చుTx`డ. 11 తం(fKయందు TEనును Txయందు తం(fKయ
ఉTx`మ" నమ 4(f; లx PÀ I\యల "!తN నను నను` నమ 4(f. 12
TEను తం(fK±దw క; 9:ళ6 ØచుTx`ను గనుక TEను ేయ I\యల; Txయందు
VWా సమ ంచు 9ాడను ేయ ను, 9ాట-కంటM మ#S %tపuVయ అతడ
ేయ న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 13 ]రF Tx Txమమ న ే"
నడగ దు# తం(fK క;మరF" యందు మ¨©మపరచబడట?r x"" ేతpను. 14
Tx Txమమ న ]రF నTE`! అ(f%Sనను TEను ేతpను. 15 ]రF నను`

1LK!ంAన PQడల Tx ఆజ® లను %?rందురF. 16 TEను తం(fK" 9Eడందును,
]±దw ఎల6 పడ నుండ ట?r ఆయన 9E#tక ఆదరణకరN ను, అన%ా
సతస ర1ి యగ ఆత4ను ]కనుగ\¨©ంచును. 17 లkకమ ఆయ నను
చూడదు, ఆయనను ఎరFగదు గనుక ఆయనను ంద TEరదు; ]రF ఆయనను
ఎరFగ దురF. ఆయన ] కcడ "వZించును, ]లk ఉండను. 18 !మ 4ను
అTxథ లను%ా Vడవను, ] ±దw క; వతp
N ను. ంతాలన తరF9ాత
లkకమ నను` మ#S ఎన`డను చూడదు; 19 అPే ]రF నను` చూతpరF.
TEను yVంచుచుTx`ను గనుక ]రFను yVంతpరF. 20 TEను Tx
తం(fKయందును, ]రF Txయందును, TEను ]యందును ఉTx`మ" ఆ
నమ న ]#?రFగ దురF. 21 Tx ఆజ® లను అం%§క#SంA 9ాట-" %?rను9ా(ే నను`
1LK!ంచు9ాడ; నను` 1LK!ంచు9ాడ Tx తం(fKవలన 1LK!ంపబడను; TEనును
9ా"" 1LK!ంA, 9ా"I నను` కనబరచుందు న" ె12uను. 22 ఇస#Sãతp
ా" యx పKభ 9ా, వ లkకమ నక; ాక మక; మతK¤ "ను` వ
కనబరచునుట³! సంభVంెన" అడగ%ా 23 Pసు ఒకడ నను`
1LK!ంAన PQడల 9ాడ Tx మట %?rనును, అపడ Tx తం(fK 9ా""
1LK!ంచును, ¤మ 9ా" ±దw క;వAd 9ా"±దw "9ాసమ ేతpమ . 24
నను` 1LK!ంప" 9ాడ Tx మటల; %?rనడ; ]రF Vనుచున` మట Txమట
ాదు, నను` పం1ిన తం(fKే. 25 TEను ]±దw ఉండ%ాTE PÀ మటల; ]
ె1ిuJ". 26 ఆదరణకరN , అన%ా తం(fK Tx Txమమ న పంపబ¢వ ప#Sxzత4
సమసN మ ను ]క; బ¢¥ంA TEను ] ె1ిuన సంగతpల"`ట-" ]క;
జj®పకమ ేయ ను. 27 WాంJ ] కనుగ\¨©ంA 9:ళ6 ØచుTx`ను; Tx WాంJTE ]

కనుగ\¨©ంచుచుTx`ను; లkక!చుd నటBC%ా TEను ] కనుగ\¨©ంచుటలదు; ]
హృదయ మ ను కలవరపడ"యక;(f, 9:రవ"యక;(f. 28 TEను 9:È6
]±దw క; వెdదన" ] ె1ిuన మట ]రF Vంట-#Sగx. తం(fK TxకంటM
%tపu9ాడ గనుక ]రF నను` 1LK!ంAనPQడల TEను తం(fK±దw క; 9:ళ6 Ø
చుTx`న" ]రF సంÌింతpరF. 29 ఈ సంగJ సంభ VంAనపడ, ]రF
నమ4వలsన" అ సంభVంపకమ ంే ] ెపచుTx`ను. 30 ఇకను ]
VసN #SంA మటలడను; ఈ లkా¥ా#S వచుdచుTx`డ. Tx 9ా"I
సంబంధ¤!య లదు. 31 అPనను TEను తం(fK" 1LK!ంచుచుTx`న"
లkకమ ె>ZినునటB
6 తం(fK Txక; ఆజj®1ింAన T:ర9EరFdటక; TEలగ
ేయ చుTx`ను. లsం(f, Pకడనుం(f 9:ళ6 Øదమ .
ã}ను సు9ారN 15
1 TEను "జన xKÔవ>6 ", Tx తం(fK వవ¯ాయక;డ. 2 Txలk ఫ>ంప" పKJ
¬%?ను ఆయన ¬Zి ార9Eయ ను; ఫ>ంచు పKJ ¬%? మ#S ఎక;వ%ా
ఫ>ంపవలsన" x"లk" ప"I#ా" ¬%?లను ¬Zి 9Eయ ను. 3 TEను ]
ె1ిuన మటనుబట-C ] #Sపడ పVతpKలsౖ య Tx`రF. 4 Txయందు
">Aయ ండ(f, ]యందు TEనును ">Aయ ందును. ¬%? xKÔవ>6 లk ">A
య ంటäTE%ా" తనంతట xTE Pలగ ఫ>ంపో, ఆల%³ Txయందు
">Aయ ంటäTE ా" ]రFను ఫ>ం పరF. 5 xKÔవ>6 " TEను, ¬%?ల; ]రF.
ఎవడ Txయందు ">Aయ ండT° TEను ఎవ"యందు ">A య ందుT° 9ాడ
బహÑ%ా ఫ>ంచును; Txక; 9EరF%ా ఉం(f ]#³!య ేయలరF. 6 ఎవ(ైనను

Txయందు ">Aయ ండ" PQడల 9ాడ ¬%?వలs బయట ార9Eయ బ(f
PQం(fవను; మనుషpల; అట-C 9ాట-" గ ేZి అ%S`లk ార 9EతpరF, అV
ా>వను. 7 Txయందు ]రFను ]యందు Tx మటల;ను
">Aయ ం(fనPQడల ]³ PషC ¹ అడగ (f, అ ]క; అనుగ\¨©ంప
బడను. 8 ]రF బహÑ%ా ఫ>ంచుటవలన Tx తం(fK మ¨©మపరచబడను;
ఇందువలన ]రF Tx hషpలగ దురF. 9 తం(fK నను` ఏలగ 1LK!ంెT°
TEనును !మ 4ను ఆలగ 1LK!ంAJ", Tx 1LKమయందు ">A య ండ(f. 10
TEను Tx తం(fK ఆజ® ల; %?r" ఆయన 1LKమయందు ">Aయ న` పKారమ
]రFను Tx ఆజ® ల; %?r"నPQడల Tx 1LKమయందు ">Aయ ందురF. 11
]యందు Tx సంషమ ఉండవలsన"య , ] సంషమ ప#SపరÞ మ
ావలsన"య , ఈ సంగతpల; ] ెపచుTx`ను. 12 TEను !మ 4ను
1LK!ంAన పKారమ , ] #tక" TUకడ 1LK!ంచ వలsననుటP Tx ఆజ® 13 తన
ZL`¨©తpలరక; తన ాKణమ 12టC B9ా"కంటM ఎక;9:ౖన 1LKమగల9ా(ెవడను
లడ. 14 TEను ] ాజj®1ించు9ాట-" ేZిన PQడల, ]రF Tx ZL`¨©తpలsౖ
య ందురF. 15 xసుడ తన యజమనుడ ేయ x"" ఎరFగడ గనుక ఇక
!మ 4ను xసుల" 1ిల;వక ZL`¨©తpల" 1ిల;చుచుTx`ను, ఎందుకన%ా
TEను Tx తం(fKవలన V"న సంగతpల"`ట-" ]క; ె>యజ³ZిJ". 16 ]రF
నను` ఏరuరచునలదు; ]రF Tx 1Lరట తం(fK" ఏ! అడగ దు# అ
ఆయన ]కనుగ\¨©ంచునటB
6 ]రF 9:È6 ఫ>ంచుటక;ను, ] ఫలమ
">Aయ ండటక;ను TEను !మ 4ను ఏరuరచు" "య!ంAJ". 17 ]రF
ఒక"TUకడ 1LK!ంపవలsన" PÀ సంగతpలను ]క; ఆజj®1ించుచుTx`ను. 18

లkకమ !మ 4ను ే ÌింAనPQడల ]కంటM మ ందు%ా నను` ే Ìింెన"
]#?రFగ దురF. 19 ]రF లkక సంబంధులsౖన PQడల లkకమ తన 9ా#S"
ZL`¨©ంచును; అPే ]రF లkకసంబంధుల; ారF; TEను !మ 4ను
లkకమ లkనుం(f ఏరuరచుంట-"; అందుేతTE లkకమ !మ 4ను
ే Ìించుచున`. 20 xసుడ తన యజమను"కంటM %tపu9ాడ ాడ" TEను
] ె1ిuనమట జj®పకమ ేZిను(f. లkక;ల; నను` ¨©ంZింAనPQడల
!మ 4ను కcడ ¨©ంZింతpరF; Tx మట %?r"నPQడల 21 అPే 9ారF
నను` పం1ిన 9ా"" ఎరFగరF గనుక Tx Txమమ "!తN మ ట-న"`ట-"
]క; ేయ దురF. 22 TEను వAd 9ా#SI బ¢¥ంపక;ం(fనPQడల, 9ా#SI ాపమ
లకవను; ఇప(ైే 9ా#S ాపమ నక; !షలదు. 23 నను` ే Ìించు9ాడ
Tx తం(fK"కcడ ే ÌించుచుTx`డ. 24 ఎవడను ేయ" I\యల; TEను 9ా#S
మధ ేయక;ం(fనPQడల 9ా#SI ాపమ లకవను; ఇప(ైే 9ారF
నను`ను Tx తం(fK" చూA ే ÌింAయ Tx`రF. 25 అPే నను`
"#³úతpకమ %ా ే ÌింA#S అ" 9ా#S ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fన 9ాకమ T:ర
9EరFనటB
6 ఈలగ జ#S%?ను. 26 తం(fK±దw నుం(f ] ±దw క; TEను పంపబ¢వ
ఆదరణకరN , అన%ా తం(fK ±దw నుం(f బయల;ేరF సతస ర1ిPQన ఆత4
వAd నపడ ఆయన నను` గ#Sd ¯ాm!చుdను. 27 ]రF nదటనుం(f
Tx±దw ఉన`9ారF గనుక ]రFను ¯ాm!తp
N రF.
ã}ను సు9ారN 16
1 ]రF అభంతరపడక;ండవలsన" PÀ మటల; ] ెపచుTx`ను. 2 9ారF

!మ 4ను సమజమంర మ లలkనుం(f 9:>9Eయ దురF; !మ 4ను చంప
పKJ9ాడ xను ేవ"I ZLవేయ చుTx`న" అనును ాలమ
వచుdచున`. 3 9ారF తం(fK" నను`ను ె>Zిన లదు గనుక ఈలగ
ేయ దురF. 4 అV జరFగ ాలమ వAdనపడ TEను 9ాట-"గ#Sd ]
ె1ిuJన" ]రF జj®పకమ ేZినులగ న PÀ సంగతpల; ]
ెపచుTx`ను; TEను ] కcడ ఉంట-" గనుక nదటTE ట-" 5 ఇపడ
నను` పం1ిన9ా" ±దw క; 9:ళ6 ØచుTx`ను వ ఎక(fI 9:ళ6 Ø చుTx`వ"
]లk ఎవడను నన`డగ టలదు %ా" 6 TEను ఈ సంగతpల; ]
ె1ిuనందున ] హృదయమ ధుఃఖమ  "ం(fయ న`. 7 అPే TEను
] సతమ ెపచుTx`ను, TEను 9:È6వటవలన ]క; పKãజనకరమ ;
TEను 9:ళ6"PQడల ఆదరణకరN ]±దw క; #ాడ; TEను 9:ÈåనPQడల ఆయనను
]±దw క 8 ఆయన వAd, ాపమ ను గ#Sdయ J" గ#Sdయ ¬రFuను
గ#Sdయ లkకమ ను ఒపనజ³య ను. 9 లkక;ల; Txయందు VWా స
మ ంచలదు గనుక ాపమ ను గ#Sdయ , 10 TEనుతం(fK ±దw క; 9:ళ6 Øటవలన
]#Sక నను` చూడరF గనుక J" గ#Sdయ , 11 ఈ లkా¥ా#S ¬రFu ం
య Tx`డ గనుక ¬రFuను గ#Sdయ ఒపన జ³య ను. 12 TEను ]
ెపuవలZినV ఇంకను అTEక సంగతpల; కలవ %ా" Pపడ ]రF 9ాట-"
స¨©ంప లరF. 13 అPే ఆయన, అన%ా సతస ర1ిPQన ఆత4 వAdనపడ
!మ 4ను సర సతమ లk"I న(f1ించును; ఆయన తనంతట xTE
P!య బ¢¥ంపక, 9Eట-" VనుT° 9ాట-" బ¢¥ంA సంభ 14 ఆయన Tx
9ాట-లk"V ¬Zి" ]క; ె>యజ³య ను గనుక నను` మ¨©మ పరచును. 15

తం(fKI క>%Sనవ"`య TxV, అందుేత ఆయన Tx9ాట-లk"V ¬Zి" ]క;
ె>యజ³య న" TEను ె1ిuJ". 16 ంెమ ాలన తరF9ాత ]#Sక నను`
చూడరF; మ#S ంెమ ాలమ నక; నను` చూెదర" ె12uను. 17 ాబట-C
ఆయన hషpలలk ందరF ంెమ ాలన తరF9ాత నను` చూడరF, మ#S
ంెమ ాలమ నక; నను` చూెదరF, TEను తం(fK±దw క;
9:ళ6 ØచుTx`న"య , ఆయన మన ెపచున` మట ఏ!ట" ±క"
ఒకరF ెప "#S. 18 ంెమ ాలమ" ఆయన ెపచున` ే!ట-? ఆయన
ెపచున` సంగJమనక; ె>యద" ెప"#S. 19 9ారF తను` అడగ
%రFచుం(fర" Pసు PQ#S%S 9ా#S ఇట6 T:ను ంెమ ాలన తరF9ాత
]రF నను` చూడరF, మ#S ంెమ ాలమ నక; నను` చూెదర" TEను
ె1ిuన మటను గ#Sd ]రF ఒక" ఒకడ ఆలkAంచును చుTx`#ా? 20
]రF ఏ(fd పKల1ింతpరF %ా" లkకమ సంÌించును; ]రF దుఃüంతpరF %ా"
] దుఃఖమ సంషమగ న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 21 ZీN 
పKసVంచునపడ ఆ గ(fయ వెdను గనుక ఆ 9Eదనపడను; అPే
hవ పటC %ాTE లkకమందు నరF(ొకడ పటMC నను సంషమ ేత ఆ ఆ
9Eదన మ#S జj®పకమ ేZినదు. 22 అటBవలs ]రFను ఇపడ
దుఃఖపడచుTx`రF %ా" !మ 4ను మరల చూెదను, అపడ ]
హృదయమ సంÌించును, ] సం¾షమ ను ఎవడను ]±దw నుం(f
¬Zి9Eయడ. 23 ఆ నమ న ]రF ే" గ#Sdయ నను` అడగరF; ]రF
తం(fK" Tx 1Lరట ఏ! అ(f%Sనను ఆయన ]క; అనుగ\¨©ంచున" ]
"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 24 ఇవరక; ]#³!య Tx 1Lరట అడగలదు;

] సంషమ ప#SపరÞమగ నటB
6 అడగ (f, ]క; ొరక;ను. 25 ఈ సంగతpల;
గ xరÍమ %ా ] ె1ిuJ"; అPే TE"క PQన`డను గ xరÍమ %ా ]
మటలడక తం(fK"గ#Sd ]క; సuషC మ %ా ె>య జ?పగ(fయ
వచుdచున`. 26 ఆ నమందు ]రF Tx 1Lరట అడగ దురF %ా" ]
Vషయ TEను తం(fK" 9Eడందున" ] ెపటలదు. 27 ]రF నను`
1LK!ంA, TEను ేవ"±దw నుం(f బయల;ే#S వAdJన" న!్మJ#S గనుక
తం(fK xTE !మ 4ను 1LK!ంచుచుTx`డ. 28 TEను తం(fK±దw నుం(f
బయల;ే#S లkకమ నక; వAdయ Tx`ను; మ#Sయ లkకమ ను V(fA
తం(fK±దw క; 9:ళ6 ØచుTx`న" 9ా#S ె12uను. 29 ఆయన hషpల;ఇ%
ఇపడ వ గ xరÍమ %ా ఏ!య ెపuక సuషC మ %ా మటలడచుTx`వ.
30 సమసN మ ఎ#S%Sన9ాడవ"య , ఎవడను క; పKశ`9Eయ నగతమ
లద"య , ఇప(ెరFగ దుమ ; ేవ"±దw నుం(f వ బయల;ే#S
వAdJవ" º"వలన నమ 4చుTx`మ" ెపu%ా 31 Pసు 9ా#S"
చూA]#Sపడ నమ 4 చుTx`#ా? 32 P% ]లk పKJ9ాడను ఎవ"
Pంట-I 9ాడ ెద#SP నను` ఒంట#S%ా V(fA12టC B గ(fయ వచుdచున`,
వేdయ న`; అPే తం(fK Tx ఉTx`డ గనుక TEను ఒంట#S%ా లను. 33
Txయందు ]క; సమ¥xనమ కల;గ నటB
6 ఈ మటల; ] ెపచుTx`ను.
లkకమ లk ]క; శ\మ కల;గ ను; అPనను ¥ైరమ ెచుdను(f, TEను
లkకమ ను జPంA య Tx`నT:ను.
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1 Pసు ఈ మటల; ె1ిu ఆాశమ 9:ౖప కను`లsJN Pట6 T:నుతం(öK, Tx
గ(fయ వAdయ న`. 2  క;మరFడ "ను` మ¨©మపరచునటB
6 
క;మరF" మ¨©మ పరచుమ . వ  క;మరF"IAdన 9ా#Sకంద#SI"
ఆయన "తyవమ అనుగ\¨©ంచునటB
6 సర శ#§రFల]దను ఆయనక;
అ¥ార!AdJV. 3 అ ¬య సతేవడ9:ౖన "ను`ను, వ పం1ిన Pసు
×\సN ును ఎరFగ టP "త yవమ . 4 ేయ టక; వ TxIAdన ప" TEను
సంపరÞమ %ా T:ర9E#Sd భ!]ద "ను` మ¨©మ పరAJ". 5 తం(öK, లkకమ
పటC కమ నుప ±దw Txక; ఏ మ¨©మయ ం(ెT° ఆ మ¨©మ నను`
ఇపడ ±దw మ¨©మ పరచుమ . 6 లkకమ నుం(f వ Txక; అను
గ\¨©ంAన మనుషpలక;  Txమమ ను పKతmపరAJ". 9ారF 9ా#?r
య ం(f#S, వ 9ా#S" Txకను గ\¨©ంAJV; 9ారF  9ాకమ %?r" య Tx`రF.
7 వ Txక; అనుగ\¨©ంAన మటల; TEను 9ా#SIAd య Tx`ను;
9ా#ామటలను అం%§క#SంA, TEను ±దw నుం(f బయల;ే#S వAdJన"
"జమ %ా ఎ#S%S,వ నను` పం1ిJవ" న!్మ#S గనుక 8 వ Txక;
అనుగ\¨©ంAన వ"`య వలనTE క>%Sనవ" 9ా#Sపడ ఎ#S%S య Tx`రF. 9
TEను 9ా#Sరక; ాKరÍన ేయ చుTx`ను; లkకమ రక; ాKరÍన ేయ టలదు,
వ Txక; అనుగ\ ¨©ంA య న`9ారF 9ా#?rనందున 9ా#Sర³ ాKరÍన
ేయ చుTx`ను. 10 Txవ"`య V, Vయ TxV; 9ా#Sయందు TEను మ¨©
మపరచబ(f య Tx`ను. 11 TE"కను లkకమ లk ఉండను %ా" రF లkకమ లk
ఉTx`రF; TEను ±దw క; వచుdచుTx`ను. ప#Sదుzడ9:ౖన తం(öK, మనమ
ఏక య న`లగ న 9ారFను ఏక య ండ నటB
6 వ Txక; అనుగ\¨©ంAన

 Txమమందు 9ా#S" ాాడమ . 12 TEను 9ా#S±దw ఉండ%ా వ Txక;
అనుగ\¨©ంAన9ా#S"  Txమమందు ాా(fJ"; TEను 9ా#S" భదKపరAJ"
గనుక లఖనమ T:ర9EరFనటB
6 Txశన పతpKడ తపu 9ా#Sలk మ#S ఎవడను
నhంపలదు. 13 ఇపడ TEను ±దw క; వచుdచుTx`ను; Tx సంషమ
9ా#Sయందు ప#SపరÞ మగ నటB
6 లkకమందు ఈ మట ెపచుTx`ను. 14 9ా#SI
 9ాక!Ad య Tx`ను. TEను లkకసంబం¥" ానటBC 9ారFను
లkకసంబంధుల; ారF గనుక లkకమ 9ా#S" ే Ìించును. 15 వ
లkకమ లkనుం(f 9ా#S" ¬Zి"మ4" TEను ాK#SÍంచుటలదు %ా"
దుషp
C "నుం(f 9ా#S" ాాడ మ" ాK#SÍంచుచుTx`ను. 16 TEను లkకసంబం¥"
ానటBC 9ారFను లkకసంబంధుల; ారF. 17 సతమందు 9ా#S" పKJష¡ ేయ మ ;
 9ాక¤ సతమ . 18 వ నను` లkకమ నక; పం1ిన పKారమ TEనును
9ా#S" లkకమ నక; పం1ిJ". 19 9ారFను సతమందు పKJష¡ ేయ బడనటB
6
9ా#Sర?r నను` పKJష¡ ేZినుచుTx`ను. 20 మ#Sయ వ నను`
పం1ిJవ" లkకమ నమ 4నటB
6 , తం(öK, Txయందు వను యందు TEనును
ఉన`లగ న, 21 9ారFను మనయందు ఏకయ ండవలsన" 9ా#Sరక;
మతKమ TEను ాK#SÍంచుటలదు; 9ా#S 9ాకమ వలన Txయందు
VWా సమ ంచు9ారందరFను ఏకయ ండ వలsన" 9ా#Sరక;ను
ాK#SÍంచుచుTx`ను. 22 మనమ ఏక య న`లగ న, 9ారFను ఏక
య ండవలsన" వ Txక; అనుగ\¨©ంAన మ¨©మను TEను 9ా#SI ఇAdJ".
23 9ా#Sయందు TEనును Tx యందు వను ఉండటవలన 9ారF
సంపరFÞల;%ా ేయబ(f Pకమ %ా ఉన`ందున వ నను` పం1ి Jవ"య ,

వ నను` 1LK!ంAనటäC 9ా#S"కcడ 1LK!ంAJవ"య , లkకమ
ె>ZినునటB
6 Txక; అనుగ\¨©ంAన మ¨©మను 9ా#SI ఇAdJ". 24 తం(öK,
TET:కడ ఉందుT° అకడ వ Txక; అనుగ\¨©ంAన 9ారFను Txకcడ
ఉండవలs న"య , వ Txక; అనుగ\¨©ంAన Tx మ¨©మను 9ారF
చూడవలsన"య ÅరFచుTx`ను. జగతp
N పTx 9Eయబడక మ ను1L వ
నను` 1LK!ంAJV. 25 J స రపడవగ తం(öK, లkకమ "ను` ఎరFగలదు;
TEను "ను` ఎరFగ దును; వ నను` పం1ిJవ" #?#S%S య Tx`రF. 26 వ
Txయందు ఉంAన 1LKమ 9ా#Sయందు ఉండనటB
6 ను, TEను 9ా#Sయందు
ఉండనటB
6 ను, 9ా#SI  Txమమ ను ె>యజ³ZిJ", ఇంకను ె>య జ³Z2దన"
ె12uను.
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1 Pసు ఈ మటల; ె1ిu తన hషpలకcడ?Kోను 9ాగ xట- PQను.
అకడ ఒక ట య ం(ెను, x"లk"I ఆయన తన hషpలకcడ 9:æç6ను. 2
Pసు తన hషpల పల;మరF అక(fI 9:ళ6 Ø చుండ9ాడ గనుక, ఆయనను
అపu%Sంచు యxక;ను ఆ సÍ లమ ె>Zియ ం(ెను. 3 ావన యx
Z2ౖ"క;లను, పK¥xనయజక;ల; ప#Sసయ ల; పం1ిన బంట:K తpలను
9:ంటబ¿టC B", Vట«లను ºపమ లను ఆయ ధమ ల ను
అక(fIవెdను. 4 Pసు తనక; సంభVంపబ¢వన వ"`య ఎ#S%Sన9ా(ై
9ా#S±దw క; 9:È6]#?వ" 9:దక;చుTx`ర" 9ా#S" అ(f%?ను. 5
9ారFనజ#³య (ైన Pసున" ఆయనక; ఉతN ర!య%ా Pసుఆయనను TETE

అ" 9ా#S ె12uను; ఆయనను అపu%SంAన యxయ 9ా#S±దw
"ల;చుం(ెను. 6 ఆయనTETE ఆయనన" 9ా#S ెపu%ా 9ారF 9:నుకక; త%S¶
TEల]ద ప(f#S. 7 మరల ఆయన]రF ఎవ"" 9:దక;చుTx`ర" 9ా#S"
అ(f%?ను. అందుక; 9ారFనజ#³య (ైన Pసున" ెపu%ా 8 Pసు 9ా#STETE
ఆయన" ] ె1ిuJ" గనుక ]రF నను` 9:దక;చున`PQడల #S"
"య డ" ె12uను. 9 వ Txక; అనుగ\¨©ంAన 9ా#Sలk ఒక"T:ౖనను TEను
%tటBCనలద" ఆయన ె1ిuన మట T:ర9EరFనటB
6 ఈలగ ె12uను. 10
Zీ¹ను 1LతpరFTUదw కJN య ం(fనందున అతడ x"" దూZి,
పK¥xనయజక;" xసు" ట-C అత" క;(fెV ెగ న#S?ను. 11 ఆ xసు"1LరF
మల;. PసుకJN ఒరలk ఉంచుమ ; తం(fK Txక; అనుగ\¨©ంAన %ST:`లk"
TEను xKగక;ందుTx అ" 1LతpరF అT:ను. 12 అంతట Z2ౖ"క;ల;ను
సహ¯ాK¥పJయ , యదుల బంట:K తpల;ను Pసును పటBC" ఆయనను
బం¥ంA, nదట అన`±దw క; ఆయనను ¬Zి"P#S. 13 అతడ ఆ
సంవతqరమ పK¥xనయజక;(ైన కయపక; మమ. 14 కయపఒక మనుషpడ
పKజలరక; చ"వట పKãజనకరమ" యదులక; ఆలkచన ె1ిuన9ాడ.
15 Zీ¹ను 1LతpరFను మ#S±క hషpడను Pసు 9:ంబ(f వచుం(f#S. ఆ
hషpడ పK¥xనయజక;"I T:ళ9:ౖన9ాడ గనుక అతడ పK¥xనయజక;"
Pంట- మ ం%Sట-లk"I Pసు కcడ 9:æç6ను. 16 1LతpరF x రమ TUదw బయట
"ల;చుం(ెను గనుక పK¥xనయజక;"I T:ళ9:ౖన ఆ hషpడ బయట-I వAd
x రాలక;#ా> మటల(f 1LతpరFను లkప>I డ"PQను. 17
x రమ TUదw ావ>య న` ±క Aన` 1LతpరF వను ఈ మనుషp"

hషpలలk ఒకడవ ా9ా? అ" ెపu%ా అతడానT:ను. 18 అపడ చ>9Eయ
చున`ందున xసుల;ను బంట:K తpల;ను మంట9EZి చ>ాచునుచు
"ల;చుండ%ా 1LతpరFను 9ా#S "ల;వబ(f చ>ాచునుచుం(ెను. 19
పK¥xనయజక;డ ఆయన hషpలనుగ#Sdయ ఆయన బ¢ధను గ#Sdయ
Pసును అడగ%ా 20 Pసు TEను బµ}టమ %ా లkకమ ఎదుట
మటల(fJ"; యదులందరF కc(fవచుd సమజమంరమ లలkను
ే9ాలయమ లkను ఎల6 పడను బ¢¥ంAJ"; రహసమ %ా TETE!య
మటలడలదు. 21 వ నను` అడగTEల? TEను 9ా#S³! బ¢¥ంAన
Vన`9ా#S" అడగ మ ; ఇ% TEను ె1ిuన #?రFగ దుర" అత" అT:ను.
22 ఆయన ఈ మటల; ె1ిuనపడ దగ¶ ర ">Aయ న`
బంట:K తpలలaఒకడపK¥xనయజక;"I ఈలగ ఉతN ర!చుd చుTx`9ా అ"
ె1ిu Pసును అరేతpల టMC ను. 23 అందుక; PసుTEను ా" మట ఆ(fన
PQడల ఆ ా" మట ఏో ెపమ ; మంAమట ఆ(fన PQడల నTE`ల
టBCచుTx`వT:ను. 24 అంతట అన`, Pసును బం¥ంపబ(fయ న`టBC%ాTE
పK¥xనయజక;(ైన కయప ±దw క; పం12ను. 25 Zీ¹ను 1LతpరF "ల;వబ(f
చ> ాచునుచుండ%ా 9ారత" చూAవను ఆయన hషpలలk ఒకడవా9ా?
అ" ెపu%ా అతడTEను ాను, TET:రFగనT:ను. 26 1LతpరF ఎవ" ెV
ెగన#S?T° 9ా" బంధువను పK¥xన యజక;" xసులలk ఒకడనువ
టలk అత"¾ కcడ ఉండ%ా TEను చూడలx? అ" ె1ిuనందుక; 27 1LతpరF
TET:రFగన" మ#S±క¯ా#S ె12uను; 9:ంటTE Å(f కcZ2ను. 28 9ారF
కయప±దw నుం(f అ¥ారమంరమ నక; Pసును ¬Zి"P#S. అపడ

ఉదయమPQను గనుక 9ారF లపడక;ండ ప¯ాను భ ంపవలsన"
అ¥ారమంరమ లk"I 9:ళ6లదు. 29 ావన 1ిలతp బయట
ఉన`9ా#S±దw క; వAdఈ మనుషp"]ద ]రF ఏ TEరమ
¹పచుTx`రT:ను. 30 అందుక; 9ారFడ దు#ా4రF¶డ ా"PQడల ""
క; అపu%SంAయ ండ మ" అత" ె1ిu#S. 31 1ిలతp]రత" ¬Zి"P
] ధర4WాసN మ పన అత"I ¬రFu¬రFdడన%ా 32 యదుల;ఎవ"I"
మరణhm V¥ంచుటక; మక; అ¥ ారమ లద" అత" ె1ిu#S. అందువలన
Pసు xను ఎట-C మరణమ ందబ¢వT° x"" సూAంA ె1ిuన మట
T:ర9E#?ను. 33 పలతp J#S%S అ¥ారమంరమ లk పK9EhంA Pసును 1ి>1ింA
యదుల #ాàవ 9ETx? అ" ఆయన నడగ%ా 34 Pసు అంతట 9E PÀ
మట అను చుTx`9ా? లక PతరFల;  నను` గ#Sd ె1ిu#ా? అ"
అ(f%?ను. 35 అందుక; 1ిలతpTEను యదుడTx P!?  స జనమ ను
పK¥xనయజక;ల;ను "ను` Txక; అపu%SంA#Sగx; 9E! ేZిJవ" అడగ%ా
36 Pసు Tx #ాజమ ఈ లkకసంబంధన ాదు; Tx #ాజమ ఈ
లkకసంబంధనైే TEను యదులక; అపu%Sంపబడక;ండనటB
6 Tx ZLవక;ల;
#ాడదురF %ా" Tx #ాజమ ఇహసంబంధన ాదT:ను. 37 అందుక;
1ిలతpవ #ాà9ా? అ" ఆయనను అడగ%ా Pసువన`టBC TEను #ాàTE;
సతమ నుగ#Sd ¯ాm!చుdటక; TEను పట-C J"; ఇందు "!తN ¤ PÀ
లkకమ నక; వAdJ"; సతసం 38 అందుక; 1ిలతpసతమన%ా ఏ!ట-? అ"
ఆయన ె12uను. అతడ ఈ మట ె1ిu బయటనున` యదుల ±దw క;
J#S%S 9:È6 అత"యందు ఏ ోషమ ను Txక; కనబడలదు; 39 అPనను

ప¯ాపండగలk TETUక" ]క; Vడదల ేయ 9ాడక కలదు గx; TEను
యదుల #ాàను Vడదల ేయ ట ]IషCమ? అ" 9ా#Sన(f%?ను. 40 అPే
9ారF"" వదుw, బరబËను Vడదలేయ మ" మరల ³కల;9EZి#S. ఈ బరబË
బంటBొంగ.
ã}ను సు9ారN 19
1 అపడ 1ిలతp Pసును పటBC" ఆయనను ర(xల ట-C ంెను. 2
Z2ౖ"క;ల; మ ండ6  I#§టమ ను అ>6 ఆయన తల]ద 12ట-C 3 ఊxరంగ
వసN మ ఆయనక; ¾(f%SంA ఆయన±దw క; వAdయదుల #ాజj, భమ"
ె1ిu ఆయనను అర ేతpల ట-C #S. 4 1ిలతp మరల 9:ల;ప>I వAdఇ%
ఈయనయందు ఏ ోషమ ను Txక; కనబడలద" ]క; ె>య నటB
6
ఈయనను ]±దw క; 9:ల;ప>I ¬Zి" వచుdచుTx`న" 9ా#S అT:ను. 5
ఆ మ ండ6 I#§టమ ను ఊxరంగ వసN మ ను ధ#SంAన9ా(ై, Pసు 9:ల;ప>I
#ా%ా, 1ిలతpఇ% ఈ మనుషpడ అ" 9ా#S ె12uను. 6 పK¥xన
యజక;ల;ను బంట:K తpల;ను ఆయనను చూAZిల;వ9Eయ మ
Zిల;వ9Eయ మ అ" ³కల;9Eయ%ా 1ిలతpఆయనయందు ఏ ోషమ ను Txక;
కనబడలదు గనుక ]#³ ఆయనను ¬Zి"P Zిల;వ9Eయ డ" 9ా#S
ె12uను. 7 అందుక; యదుల;మక "య మమ కలదు; xను ేవ"
క;మరFడన" ఇతడ ెపT:ను గనుక ఆ "యమమ పన ఇతడ
xవవలsన" అత" ె1ిu#S. 8 1ిలతp ఆ మట V" మ#S PQక;వ%ా
భయప(f, J#S%S అ¥ారమంరమ లk పK9EhంA 9 9:కడ నుం(f వAdJవ"

Pసును అ(f%?ను; అPే Pసు అత"I ఏ ఉతN రమ ఇయలదు 10 గనుక
1ిలతpTx మటలడ9ా? "ను` Vడదల ేయ టక; Txక; అ¥ారమ
కలద"య , "ను` Zిల;వ9Eయ టక; Txక; అ¥ారమ కలద"య 
9:రFగ9ా? అ" ఆయన అT:ను. 11 అందుక; Pసు12ౖనుం(f క; ఇయబ(f
య ంటäTE తపu Tx]ద క; ఏ అ¥ారమ ను ఉండదు; అందుేత నను` క;
అపu%SంAన 9ా"I ఎక;వ ాపమ కలదT:ను. 12 ఈ మటనుబట-C 1ిలతp
ఆయనను Vడదల ేయ టక; యత`మ ేZ2ను %ా" యదుల;వ ఇత"
Vడదల ేZిJ9ా ?rసరFనక; ZL`¨©తpడవ ావ; xను #ాàన" ెపను
పKJ9ాడను ?rసరFనక; V#ధమ %ా మటలడచున`9ా(ే అ" ³కల;9EZి#S. 13
1ిలతp ఈ మటల; V", Pసును బయట-I ¬Zి"వAd,#ాళØ
6 పర Aన
సÍ లమందు Txయ1ీఠమ ]ద కcరFdం(ెను. ¨¼áK ´µషలk ఆ సÍ లమ నక;
గబËx అ" 1LరF. 14 ఆ నమ ప¯ాను Zిదzపరచు నమ ; అపడ
ఉదయమ ఆరF గంటల; ావెdను. అతడఇ% ] #ాà అ" యదుల
ెపu%ా 15 అందుక; 9ారF ఇత"" సంహ #Sంచుమ , సంహ#Sంచుమ ,
Zిల;వ9Eయ మ అ" ³కల; 9EZి#S. 1ిలతp] #ాàను Zిల;వ9Eయ దుTx? అ"
9ా#S" అడగ%ా పK¥xనయజక;ల;?rసరF తపu మ 16 అపడ
Zిల;వ9Eయబడట?r అత(xయనను 9ా#SI అపu%Sంెను. 17 9ారF Pసును
¬Zి"P#S. ఆయన తన Zిల;వ ¹Zి" కాలసÍ లమను bట-I 9:æç6ను.
¨¼áK బµషలk x"I %tలa¶x అ" 1LరF. 18 అకడ ఈ 9:ౖపన ఒక"" ఆ 9:ౖపన
ఒక"" మధను Pసును ఉంA ఆయనకcడ ఇదw #S" Zిల;వ9EZి#S. 19
మ#Sయ 1ిలతpయదుల#ాజ?ౖన నజ#³య డగ Pసు అను 12ౖVలసమ

9ాKPంA Zిల;వ]ద 12ట-Cంెను. 20 Pసు Zిల;వ9Eయ బ(fన సÍ లమ
పటC ణమ నక; స]పయ ం(ెను, అ ¨¼áK %§\క; #మ ´µషలలk
9ాKయబ(ెను గనుక యదులలk అTEక;ల; x"" చV#S. 21 TEను యదుల
#ాàన" 9ాడ ె1ిuనటBC 9ాKయ మ %ా"యదుల#ాà అ" 9ాKయవదw "
యదుల పK¥xన యజక;ల; 1ిలతp ెపu%ా 22 1ిలతpTEను 9ాKZిన ే¹
9ాKZిJనT:ను. 23 Z2ౖ"క;ల; Pసును Zిల;వ9EZిన తరF9ాత ఆయన వసN 
మ ల; ¬Zి", ±క Z2ౖ"క;"I ఒక ´µగమ వచుdనటB
6 9ాట-"
Txల;గ ´µగమ ల; ేZి#S. ఆయన అం%§"కcడ ¬Zి", ఆ అం%§ క;టBCలక
12ౖనుం(f యవతp
N TEయబ(fన గనుక 24 9ారF x"" Aంపక అ ఎవ"I
వచుdT° అ" x"Åసరమ *టB
6 9Eయ దమ" ±క#S ఒకరF ెప"#S.
9ారF Tx వసN మ లను తమలk పంచు" Tx అం%§ Åసరమ *టB
6 9EZి#S అను
లఖనమ T:ర9EరFనటB
6 ఇ జ#S%?ను;ఇందు³ Z2ౖ" క;ల; ఈలగ ేZి#S. 25
ఆయన త>6 య , ఆయన త>6 సద#Sయ , Å6ా ´µరPQన మ#Sయయ ,
మగw లTE మ#Sయయ Pసు Zిల;వ±దw "ల;చుం(f#S. 26 Pసు తన
త>6 య xను 1LK!ంAన hషpడను దగ¶ ర "ల;చుండట చూA అమ4,P%
 క;మరFడ అ" తన త>6  ె12uను, 27 తరF9ాత hషp" చూA P% 
త>6 అ" ె12uను. ఆ గ(fయనుం(f ఆ hషpడ ఆను తన Pంట
ేరFdT:ను. 28 అటBతరF9ాత సమసN మ ను అపuట-I సమపN నద" Pసు
ఎ#S%S, లఖనమ T:ర9EరFనటB
6 TEను ద1ిu%tను చుTx`నT:ను. 29 Aరక
"ం(fయ న` ±క ాతK అకడ 12ట-Cయ ం(ెను గనుక 9ారF ఒక సuంy
Aరక "ం1ి, ¨©¯qప పడకక; త%S>ంA ఆయన T°ట-I అంAd#S. 30 Pసు

ఆ Aరక పచుd"సమపN నద" ె1ిu తల వంA ఆత4ను అపu%Sంెను. 31
ఆ నమ Zిదzపరచునమ ; మరFసట- VWా\ంJ నమ మ}నమ గనుక ఆ
ేహమ ల; VWా\ంJ నమ న Zిల;వ ]ద ఉండక;ండనటB
6 , 9ా#S ాళØ
6
VరFగ%tట-C ంA 9ా#S" ¬Zి9EPంచుమ" యదుల; 1ిలతpను అ(f%S#S. 32
ాబట-C Z2ౖ"క;ల; వAd ఆయనకcడ Zిల;వ9Eయబ(fన nదట- 9ా" ాళ6 ను
#?ండవ9ా" ాళ6 ను VరFగ%tట-C #S. 33 9ారF PసుTUదwక; వAd, అంతక;మ ంే
ఆయన మృJం య ండట చూA ఆయన ాళØ
6 VరFగ%tటC లదు %ా" 34
Z2ౖ"క;లలk ఒకడ ఈటM ఆయన పKకను (fెను, 9:ంటTE రకN మ ను ళØ
6 ను
ా#?ను. 35 ఇ చూAన 9ాడ ¯ాm !చుdచుTx`డ; అత" ¯ాmమ సత¤.
]రF నమ 4నటB
6 అతడ సతమ ెపచుTx`డ" ఆయ T:రFగ ను. 36 అత"
PQమ కలలk ఒకటMౖనను VరFవబడదు అను లఖనమ T:ర9EరFనటB
6 ఇV
జ#S%?ను. 37 మ#Sయ xమ (fAన9ా"తటBC చూతpరF అ" మ#S±క
లఖనమ ెపచున`. 38 అటBతరF9ాత, యదుల భయమ వలన
రహసమ %ా Pసు hషp(ైన అ#SమతPయ ãZLప, xను Pసు
ేహమ ను ¬Zి"వటక; 1ిలతp TUదw Z2లవ(f%?ను. 1ిలతp Z2లVెdను.
గ 39 nదట #ాJK9Eళ ఆయన ±దw క; వAdన ేమ కcడ బ¢ళమ 
క>1ిన అగరF రమర! నూట ఏబ ZLర6 PQతN p ెెdను. 40 అంతట 9ారF
Pసు ేహ మ ను ఎJN " వAd, యదుల; ాJ 12టC B మ#ాద పన ఆ
సుగంధదKవమ ల; x"I పZి Txర బటC ల; చుట-C #S. 41 ఆయనను Zిల;వ9EZిన
సÍ లమ లk ఒక ట య ం(ెను; ఆ టలk ఎవడను ఎపడను ఉంచబడ"
\తN సమ¥±కట- య ం(ెను. 42 ఆ సమ¥ స]పమ లk ఉం(ెను గనుక ఆ

నమ యదుల; Zిదzపరచు ననందున 9ారF అందులk Pసును 12ట-C#S.
ã}ను సు9ారN 20
1 ఆ9ారమ న ఇంకను *కట-%ా ఉన`పడ మగwలTE మ#Sయ 12ందలకడ
సమ¥±దw క; వAd, సమ¥ ]ద ఉం(fన #ాP ¬యబ(fయ ండట
చూెను. 2 గనుక ఆ పరF%?JN" Zీ¹ను 1LతpరFTUదwక;ను Pసు
1LK!ంAన ఆ మ#S±క hషp"±దw క;ను వAdపKభ వను సమ¥లkనుం(f
PQJN"P#S, ఆయనను ఎకడ ఉంA# PQరFగమ" ె12uను. 3 ాబట-C
1LతpరFను ఆ hషpడను బయల;ే#S సమ¥±దw క; వAd#S. 4 9ా#SదwరFను
కc(f పరF%?తN pచుండ%ా, ఆ hషpడ 1LతpరFకంటä త ర%ా పరF%?JN మ ందు%ా
సమ¥±దw క; వAd 5 వం%S TxరబటC ల; ప(fయ ండట చూెను %ా" అతడ
సమ¥లk పK9Ehంపలదు. 6 అంతట Zీ¹ను 1LతpరF అత" 9:ంబ(f వAd,
సమ¥లk పK9EhంA, 7 TxరబటC ల; ప(fయ ండటయ , ఆయన తల రFమల;
Txర బటC ల±దw ఉండక 9EరF%ా ఒకటbట చుట-C 12ట-Cయ ండ టయ చూెను. 8
అపడ nదట సమ¥±దw క; వAdన ఆ hషpడ లkప>I P చూA
న4ను. 9 ఆయన మృతpలలkనుం(f లచుట అగతమను లఖనమ 9ా#Sంకను
గ\¨©ంప#?r#S. 10 అంతట ఆ hషpల; J#S%S తమ 9ా#S±దw క; 9:È6P#S. 11
అPే మ#Sయ సమ¥ బయట ">A Pడd చుం(ెను. ఆ ఏడdచు
సమ¥లk వం%S చూడ%ా, 12 ెల6" వసN మ ల; ధ#SంAన Pదw రF ేవదూతల;
Pసు ేహమ ఉంచబ(fన సÍ లమ లk తల9:ౖపన ఒకడను ాళ6 9:ౖపన
ఒకడను కcరFdండట కనబ(ెను. 13 9ారF అమ4, PQందుక;

ఏడdచుTx`వ" ఆను అడగ%ా ఆTx పKభ వను ఎవ# PQJN" P#S;
ఆయనను ఎకడ ఉంA# Txక; ె>యలద" ె12uను. 14 ఆ PÀ మట
ె1ిu 9:నుకతటBC J#S%S, Pసు ">Aయ ండట చూెను %ా" ఆయన Pసు
అ" గ రFNపటC లదు. 15 Pసు అమ4, యందుక; ఏడdచుTx`వ, ఎవ""
9:దక; చుTx`వ? అ" ఆను అడగ%ా ఆ ఆయన టమ> అను"
అయ, వ ఆయనను ¹Zి" PనPQడల ఆయనను ఎకడ ఉంAJ9Ù
Tx ెపమ , TEను ఆయనను ఎJN " దున" ె12uను. 16 Pసు ఆను
చూAమ#Sయ అ" 1ి>ెను. ఆ ఆయన9:ౖప J#S%S ఆయనను ¨¼áK ´µష
రబË అ" 1ి>ెను. ఆ మటక; బ¢ధక;డ" అరÍ మ . 17 Pసు ఆ TEను
ఇంకను తం(fK±దw క; ఎIలదు గనుక నను` మ టBCనవదుw; అPే Tx
సదరFల±దw క; 9:È6Tx తం(fKయ ] తం(fKయ , Tx ేవడను ]
ేవడT:ౖన 9ా" ±దw క; ఎIవ చుTx`న" 9ా#S ెపమT:ను. 18
మగw లTE మ#Sయ వAdTEను పKభ వను చూAJ", ఆయన Tx ఈ మటల;
ె12uన" hషpలక; ె>యజ³Z2ను. 19 ఆ9ారమ ¯ాయంాలమ న hషpల;
యదులక; భయప(f, xమ కc(fయ న` Pంట- తల;పల; మZి
"య ండ%ా Pసు వAd మధను ">A]క; సమ¥xనమ కల;గ ను%ాక
అ" 9ా#S ె12uను. 20 ఆయన ఆలగ ె1ిu 9ా#SI తన ేతpలను పKకను
చూప%ా hషpల; పKభ వను చూA సంÌింA#S. 21 అపడ Pసుమరల ]క;
సమ¥xనమ కల;గ ను %ాక, తం(fK నను` పం1ినపKారమ TEనును
!మ 4ను పంపచుTx`న" 9ా#S ె12uను. 22 ఆయన ఈ మట ె1ిu
9ా#S]ద ఊప#Sxzత4మ ందు(f. 23 ]రF ఎవ#S ాపమ ల; m!ంతp#

అV 9ా#SI m!ంపబడను; ఎవ#S ాపమ ల; ]రF ">Aయ ండ "తp
N # అV
">Aయ ండన" 9ా#S ె12uను. 24 Pసు వAdనపడ, పం(ెKండమంలk
ఒక(ైన దుమ అనబ(fన మ 9ా#S లకPQను 25 గనుక తIన
hషpల;¤మ పKభ వను చూAJమ" అత" ెపu%ా అతడTETxయన
ేతpలలk ¤క;ల గ రFతpను చూA Tx 9EKల; ఆ ¤క;ల గ రFతpలk 12ట-C, Tx
ెP ఆయన పKకలk ఉంAేTE %ా" నమ4TE నమ4న" 9ా#S ె12uను. 26
ఎ"! నమ లsౖన తరF9ాత ఆయన hషpల; మరల లkపల ఉన`పడ
మ 9ా#S కcడ ఉం(ెను. తల;పల; మయబ(fయ ండ%ా Pసు వAd
మధను ">A]క; సమ¥xనమ కల;గ ను %ాక అT:ను. 27 తరF9ాత
మను చూA 9EKల; ఇటB xA Tx ేతpల; చూడమ ;  ెP xA Tx
పKకలk ఉంA, అVWా ZిV ాక VWా Zి9:ౖ య ండమT:ను. 28 అందుక; మ
ఆయనTx పKభ 9ా, Tx ే9ా అT:ను. 29 Pసు వ నను` చూA
న!్మJV, చూడక న!్మన9ారF ధనుల" అత" ె12uను. 30 మ#Sయ
అTEకన Pతర సూచకI\యలను Pసు తన hషpలPQదుట ేZ2ను; అV
PÀ గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ ండలదు %ా" 31 Pసు ేవ" క;మరF(ైన
×\సN ు అ" ]రF నమ 4నటB
6 ను, న!్మ ఆయన Txమమందు yవమ
ందునటB
6 ను ఇV 9ాKయబ(ెను.
ã}ను సు9ారN 21
1 అటBతరF9ాత Pసు Jబ¿#Sయ సమ దK¬రమ న hషpలక; మరల తను`
పKతmపరచుT:ను. ఆయన తను` పKతmపరచు"న Vధ¤దన%ా 2 Zీ¹ను

1LతpరFను, దుమ అనబ(fన మయ , గ>లయలk" ాTx అనుఊ#S9ాడగ
నతనPల;ను,జ?బ¿దP క;మరFల;ను, ఆయన hషpలలk మ#S ఇదw రFను
కc(f య ం(f#S. 3 Zీ¹ను 1LతpరF TEను ేపల; పటC బ¢దున" 9ా#S అన%ా
9ారF¤మ ను  కcడ వెdదమ"#S. 9ారF 9:È6 ోT: ఎI#S ా" ఆ #ాJK
P!య పటC లదు. 4 సూ#దయమగ చుండ%ా Pసు ద#S" ">ెను,
అPే ఆయన Pసు అ" hషpల; గ రFNపటC లదు. 5 Pసు 1ిల6ల#ా,
´¢జనమ నక; ]±దw ఏన ఉన`x? అ" 9ా#S" అడగ%ా, 6 లద"
9ా#ాయన ె1ిu#S. అప(xయనోT: క;(fపKకను వల 9Eయ (f ]క;
ొరFక;న" ె12uను గనుక 9ా#ాలగ 9Eయ%ా ేపల; V¯ాNరమ %ా ప(fనందున
వల లగలకP#S. 7 ాబట-C Pసు 1LK!ంAన hషpడఆయన పKభ వ సు!
అ" 1LతpరF ె12uను. ఆయన పKభ వ" Zీ¹ను 1LతpరF V", వసN ¨ßను(ై
య న`ందున 12ౖబటC 9EZి సమ దKమ లk దు!?ను. 8 ద#S Pంచు!ంచు
ఇనూ`రF మరల దూర మ న`ందున తIన hషpల; ేపల;గల వల లగ చు
ఆ Aన` ోT:లk వAd#S. 9 9ారF %S ద#SI #ా%ాTE అకడ "పల;ను 9ాట-]ద
ఉంచబ(fన ేపల;ను #tటMC య కనబ(ెను. 10 Pసు ]#Sపడ పట-C న ేపలలk
"` ¬Zి" రండ" 9ా#S ెపu%ా 11 Zీ¹ను 1LతpరF ోT: ఎI వలను
ద#SIల%?ను; అ నూట ఏబ మడ %tపu ేపల "ం(fయ ం(ెను; 12
ేపల; అంత V¯ాNరమ %ా ప(fనను వల 1ిగలలదు. Pసురం(f ´¢జనమ
ేయ డ" 9ా#S అT:ను. ఆయన పKభ వ" 9ా#SI ె>Zినందున9:వడవ"
hషpలలk ఎవడను ఆయనను అడగ ె%Sంపలదు. 13 Pసు వAd ఆ #tటMC ను
¬Zి" 9ా#SI పంA12టMCను. ఆల%³ ేపలనుకcడ పంA12టMCను. 14 Pసు

మృతpలలkనుం(f లAన తరF9ాత hషpలక; పKతmన P మడవ¯ా#S.
15 9ారF ´¢జనమ ేZిన తరF9ాత Pసు Zీ¹ను 1LతpరFను చూAPQ}ను
క;మరFడ9:ౖన Zీ¹నూ, #SకంటM వ నను` ఎక;వ%ా 1LK!ంచుచుTx`9ా?
అ" అడగ%ా అతడ అవను పKభ 9ా, TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9E
PQరFగ దువ" ఆయన ె12uను; PసుTx %tఱÃ 1ిల6లను ¤పమ" అత"
ె12uను. 16 మరల ఆయన ã}ను క;మరFడ9:ౖన Zీ¹నూ, నను`
1LK!ంచుచుTx`9ా? అ" #?ండవ¯ా#S అత"" అడగ%ా అతడ అవను పKభ 9ా,
TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9E PQరFగ దువ" ఆయన ె12uను;
ఆయన Tx %tఱÃ లను ాయ మ" ె12uను. 17 మడవ¯ా#S ఆయన ã}ను
క;మరFడ9:ౖన Zీ¹నూ, నను` 1LK!ంచుచుTx`9ా? అ" అత"" అ(f%?ను.
నను` 1LK!ంచుచుTx`9ా అ" మడవ¯ా#S తను` అ(f%Sనందుక; 1LతpరF
వసనప(fపKభ 9ా, వ సమసN మ ఎ#S%Sన9ాడవ, "ను` 1LK!ంచుచుTx`న"
9E PQరFగ దువ" ఆయన ె12uను. 18 Pసు Tx %tఱÃ లను ¤పమ . వ
¸°వనుడ9:ౖ య ం(fనపడ  అంతట 9E నడమ కటBC" IషCన bట-I
9:ళ6 Øచుంట-V; వ మ స>9ాడ9:ౖనపడ  ేతpల; వ xచుదువ, 9E#tకడ
 నడమ కట-C IషCమ ా" bట-I "ను` ¹Zి" వన" 
"శdయమ %ా ెపచుTx`న" అత" ె12uను. 19 అతడ ఎట-C
మరణమ వలన ేవ" మ¨©మపరచుT° x" సూAంA ఆయన ఈ మట
ె12uను. ఇటB
6 ె1ిuనను` 9:ంబ(fంచుమ" అత" అT:ను. 20 1LతpరF
9:నుకక; J#S%S, Pసు 1LK!ంAన 9ాడను, ´¢జనపంIN" ఆయన #tమ 4న
ఆను"పKభ 9ా, "ను` అపu%Sంచు9ా(ెవడ" అ(f%Sన 9ాడT:ౖన hషpడ తమ

9:ంట వచుdట చూెను. 21 1LతpరF అత"" చూA పKభ 9ా, Pత" సంగJ
ఏమగ న" Pసును అ(f%?ను. 22 Pసు TEను వచుdవరక; అతడండట
TxIషCే అ ³!? వ నను` 9:ంబ(fంచు మT:ను. 23 ాబట-C ఆ hషpడ
xవడను మట సదరFలలk పKచురమPQను. అPే xవడ" Pసు
అత" ెపuలదు %ా"TEను వచుdవరక; అతడండట TxIషCే అ
³మ" ె12uను. 24 ఈ సంగతpలనుగ#Sd ¯ాm!చుdచు ఇV 9ాKZిన
hషpడ ఇత(ే; ఇత" ¯ాmమ సతమ" PQరFగ దుమ . 25 Pసు ేZిన
ారమ ల; ఇంకను అTEకమ ల; కలవ. 9ాట-లk పKJx"" Vవ#SంA
9ాKZినPQడల అటB
6 9ాKయబ(fన గ\ంథమ లక; భలkకనను xలద" Txక;
చుచున`.
అసN ల;ల ారమ ల; 1
1 ఓ ె±Óిల, Pసు xను ఏరuరచు"న అసN ల;లక; ప#Sxzత4x #ా,
ఆజj®1ింAన 2 తరF9ాత ఆయన పరమ నక; ేరFdనబ(fన నమ వరక;
ఆయన ేయ ట క;ను బ¢¥ంచుటక;ను ఆరంంAన 9ాట-న"`ట-"గ#Sd Tx
nదట- గ\ంథమ ను రAంAJ". 3 ఆయన శ\మప(fన తరF9ాత నల;వ
నమ లవరక; 9ా#S కగపడచు, ేవ" #ాజVషయమ లనుగ#Sd
బ¢¥ంచుచు, అTEక పKమణమ లను చూ1ి 9ా#SI తను`xను సyవ"%ా
కనుపరచుT:ను. 4 ఆయన 9ా#S" క>Zి" PÀలగ ఆజj®1ింెను]రF
PQరషలమ నుం(f 9:ళ6క, Txవలన V"న తం(fK±క 9ా%ాwనమ రక;
క"12టC B(f; 5 ã}ను ళ6  బµ1ిN స4మ ఇెdను %ా" w న మ లలk%ా

