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దేవుడు నీతో వయాక్్తగత ప్రేమాపూర్వకమైన సంబంధానిని 
తన కుమారుని ద్్వరా కలిగియండాలని ఆత్రుత 
పడుతున్నిడు. ఆయన ఆహ్్వన్నిక్ నీవు ప్రతి 

స్ందిస్్తవని ఓపికతో ఎదురు చూస్్త వున్నిడు “ఇదిగో, నేన తలుపు దగ్గర 
నిలుచండి తట్టుతూ ఉన్నిన. ఎవరైన్ సరే న్ స్వరం విని తలుపు తీసే్త నేన 
లోపలిక్ వస్్తన. ఆ వయాక్్తతో నేన, న్తో ఆ వయాక్్త భోజనం చేస్్తం.” (ప్రకటన 
3:20, పేజి 435).

వయాక్్తగతంగా మనం దేవుడిని తెలుసుకోలేకపోవుటకు గొప్ అడ్ంక్ దేవుడు ఎవరో, 
మరియ ఆయన మన కోసం ఏమి చేశాడో తెలియకపోవుట. ఈ క్రొత్తనిబంధన 
అంతా వయాక్్తగతంగా యేసుప్రభువు ద్్వరా మనం దేవునితో ఎలా సంబంధం 
కలిగియండగలమో వివరించే దేవుని మార్గం. లోపలి పేజీలలో యేసుప్రభువు 
ఒక్కరే పాపానిని క్షమించగలరని, ఆయనే జీవితానిక్ తిరుగులేని స్ర్థకతన 
కలుగచేస్్తడని, అంతరంగ సమాధాన్నిని ఇచిచి జీవితం మారు్చందేందుకు శక్్తని 
సరఫరా చేస్్తడని తెలుసుకుంటావు. 

ఈ నూతన నిబంధన నీ ఆతీమీయ యాత్రలో నీకు సహ్యం చేయడానిక్ 
ఉదేదేశంచబడింది. ఈ న్లుగు పాఠాలు దేవునితో నీ సంబంధానిని 
వృదిధికలిగించడానిక్, మరింతగా తెలుసుకొనటకు సహ్యపడతాయి.
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మందుమాట
గత కొనిని సంవతస్రాలుగా గ్రేస్  మినిస్ట్రీస్  వారు ప్రచరించిన ‘వాయాఖ్యాన సహిత పవిత్ర 
గ్ంథం’  తెలుగు ప్రజల చేతులలోక్ వెళ్ళి ఎంతగానో ఆతీమీయ మేలున కలిగించింది. ఆ 
బైబిల్  నండే వాడుక భాషలో వ్రాయబడిన ఈ ‘నూతన నిబంధన’ గ్ంథానిని ఈ పుస్తకంలో 
పందుపరచట జరిగింది. ఇది హీబ్రూ, గ్రీకు మూల భాషలలో నండి వయావహ్రిక 
తెలుగులోక్ అనవదించడం జరిగింది.  ఈ క్రమంలో ఈ కొత్త నిబంధన భాగానిని బాగా 
సవరించి మెరుగుపరచారు. కారణం, మెుటటు మెుదట ప్రచరించిన కొత్త నిబంధన గ్రీకు 
రాత ప్రతి టెక్స్ టస్  రిసెపటుస్ కు వీలైనంత దగ్గరగా వాడుక భాషలోని ఈ నూతన నిబంధనన 
తేవడానిక్ గ్రేస్  మినిస్ట్రీస్  వారు ఎంతగానో కృషిచేస్రు (1611లో ప్రచరించిన క్ంగ్  జేమ్స్ 
వెర్ష్ న్   బైబిల్  ‘టెక్స్ టస్  రిసెపటుస్ ’ ఆధారంగా చేసినదే). ప్రసు్తతం అందుబాట్లో ఉనని 
తెలుగు బైబిల్  అనవాద్లనినిటిలోకీ ఇది మూలానిక్ దగ్గరగా ఉననిదీ, సరియైనదీ. అంతేగాక 
చదవడానిక్ అనినివిధాలా అనకూలంగా ఉండే సులభశైలిలో ఉంది.  

బైబిలు దేవుని గ్ంథం. ద్నిలో ఆయన వెల్లడి చేసిన విషయాలు గంభీరమైనవి, 
భావగరిభితమైనవి.  దేవుని వాకు్కకు ఉత్తమ ఉపదేశకుడు దేవుడే. తన సతాయాలన 
మనషులకు నేర్డం దేవునిక్ ఎంతో ఇషటుం. ఈ పుస్తకం చదివే మందు- అలా 
నేరి్ంచమని వినయంతో మనం ఆయనని వేడుకోవాలి. మనం దేవుణ్ణి, ఆయన వాకు్కనూ 
బాగా ఎరిగి ఉండడమే మన జీవితాలో్ల అతి ప్రామఖయామైన విషయం. బైబిలున చాలా 
జాగ్త్తగానూ, ప్రార్థన్ పూర్వకంగానూ, విశా్వసంతోనూ నేరుగా చదవడంవల్ల ద్నిలోని 
ఎనోని విషయాలన చక్కగా అర్థం చేసుకోవచచి. నీవు ఆ విధంగా ఈ చినని పుస్తకానిని 
శ్రదధితో చదివితే- దేవుడు ఎవరో, దేవుడు నీకు ఏమై ఉన్నిడో, దేవుడు నీకొరకు ఏమి 
చేస్డో, నీ భవిషయాతు్త ఏమిటో ఇలా ఎక్కడా సమాద్నం దొరకని ఎనోని ప్రశనిలకు స్షటుమైన 
జవాబులు దొరుకుతాయి. ఒక మాటలో చపా్లి అంటే ఈ పుస్తకానిని మగించేలోపు నీ 
జీవితంలో మాటలతో చప్లేని ‘నితయానూతన జీవానిని’ నీవు పందుతావు.
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దేవున్ని వ్యక్తి గతంగా 
తెలుసుకొనుట
భౌతికమైన విశా్వనిని పరిపాలించడానిక్ భౌతిక నియమాలు ఎలా ఉంటాయో అలానే 
దేవునితో నీ వయాక్్తగత సంబంధానిని ప్రభావితం చేసే ఆతీమీయ నియమాలూ ఉన్నియి. 

మెుదటి న్యమం:
దేవుడు మనలన ప్రేమించి, మన జీవితాలకొరకు ఒక అదుభిత ప్రణాళ్కన 
ఇసు్తన్నిడు.
(ఇక్కడ సందరాభినినిబటిటు పందుపరచిన బైబిల్ రిఫరనస్లన నీవు తప్క చదవాలి. నీకు 
అనకూలంగా ఉండుట కొరకు పేజి నంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది.)

దేవుని ప్రేమ
 “దేవుడు ఈ లోకానిని ఎంతో ప్రేమించి తన ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి ఇచాచిడు. ఆ కుమారుని 
మీద నమమీకం ఉంచేవారవరైన్ సరే న్శనం కాకుండా శాశ్వత జీవం పంద్లని ఇందులో 
దేవుని ఉదేదేశం” (యోహ్న 3:16, పేజి 161).

దేవుని ప్రణాళ్క
(యేసుక్రీసు్త మాటా్లడుతూ) “మనషులకు జీవం కలగాలనీ అది సమృదిధిగా కలగాలనీ నేన 
వచాచిన” (అది జీవితానిక్ అర్థవంతమైనది మరియ పరిపూరణిమైనది) (యోహ్న 10:10, 
పేజి 179).

ఎందుకని, అనేకమంది ప్రజలు అర్థవంతమైన, పరిపూరణిమైన జీవితానిని 
అనభవించలేకపోతున్నిరు?
ఎందుకంటే....



x జీవ గ్ంథం 

రండవ న్యమం 
మనం పాపులం, దేవుని నండి వేరైపోయాం. అందుచేత మనకు దేవుని 
ప్రేమ మరియ మన జీవితాల యెడల దేవుని ప్రణాళ్క తెలియదు.

మనం పాపులం
“అందరూ పాపం చేశారు, దేవుని మహిమకు దూరమయాయారు” (రోమ్ 3:23, పేజి 263).

మనం దేవునితో సహవాసం కలిగినవారంగా సృజించబడా్ం. కాని మన మెుండి స్వచిత్తం, 
మన ఇష్టునస్రమైన జీవితానిక్ తగిన మారా్గనిని ఎననికొని  వెళ్ళిపోవుట వలన దేవునితో 
సహవాసం తెగిపోయింది. ఈ స్వచిత్తంతోకూడిన బలమైన తిరుగుబాట్ స్వభావానిని, 
దేవునితో విభేదించే లక్షణానేని బైబిల్  పాపంగా పిలిచింది.

మనం వేరైపోయాం 
“పాపంవల్ల వచేచి జీతం మరణం గాని దేవుని ఉచిత కృపావరం మన ప్రభువైన క్రీసు్త యేసులో 
శాశ్వత జీవం” (ఆతీమీయంగా దేవుని నండి వేరైపోయాం) (రోమ్ 6:23, పేజి 268).

పవిత్రుడైన దేవుడు

పాపియైన మనిషి  ఈ చిత్రం దేవుడు పరిశుదుధిడని మనం పాపులమని 
తెలియజేసు్తంది. ఒక గొప్ అగాధం మనలన దేవుని 
నండి వేరు చేసింది. పైన చిత్రీకరించిన భాణాల 
గురు్తలు మంచి జీవితం, వేద్ంతం, మతం ఇలా మన 
సంత ప్రయతానిల ద్్వరా పరిపూరణిమైన జీవానిని 
పందడానిక్ నిరంతరం దేవుని దగ్గరకు చేరడానిక్ 
ప్రయతినిస్్త ఉంటామని తెలియచేసు్తంది.

మూడవ నియమం ఈ అగాధానిని కలపడానిక్ ఒకే ఒక మారా్గనిని గూరిచి 
వివరిసు్తంది...
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మూడవ న్యమం
మన పాపాల కొరకు దేవుని ఏకైక ఏరా్ట్ యేసుక్రీసు్త. కేవలం ఆయన 
ద్్వరానే మనం దేవునిని తెలుసుకోగలం, ఆయన ప్రేమన అనభవించగలం 
మరియ మన జీవితాలలో ఆయన ప్రణాళ్కన గ్హించగలం.

మన స్్థనంలో ఆయన చనిపోయాడు
మనమింకా పాపులమై ఉననిపు్డే క్రీసు్త మనకోసం చనిపోయాడు. ఇందులో దేవుడు తన 
ప్రేమన మనపట్ల చూపుతున్నిడు (రోమ్ 5:8, పేజి 265).

మరణం నండి తిరిగి లేచాడు
“క్రీసు్త మన పాపాలకోసం చనిపోయాడు.  లేఖన్ల ప్రకారమే ఆయనన పాతిపెటటుడమూ, 
మూడో రోజున ఆయన సజీవంగా లేవడమూ జరిగింది. ...కేఫాకు కనబడా్డు, తరువాత 
“పననిండుగురి”క్ కనిపించాడు. ఆ తరువాత అయిదు వందలమందిక్ మించిన సోదరులకు 
ఒకే సమయంలో కనిపించాడు. వారిలో ఎకు్కవ మంది ఇప్టికీ బతికే ఉన్నిరు గాని 
కొందరు కనని మూశారు” (1 కొరింతు 15:3-6, పేజి 302).

దేవుని యెుదదేకు ఆయనే ఏకైక మార్గం
“యేసు అతనితో ఇలా చపా్డు: ‘నేనే మారా్గనిని, సతాయానిని, జీవానిని. న్ ద్్వరానే తప్ 
ఎవరూ తండ్రి దగ్గరకు రారు” (యోహ్న 14:6, పేజి 187).

దేవుడు

మనిషి

యేసు

 
ఈ పటం దేవుడే ఆ అగాధానిక్ వంతెన వేశాడు. ఏది 
మనలన ఆయననండి వేరు చేసిందో ద్నికొరకు 
తన కుమారుణ్ణి పంపాడు, యేసుక్రీసు్త సిలువపై మన 
స్్థనంలో మరణ్ంచి మన పాపాలనిమిత్తం పరిహ్రం 
చలి్లంచాడు.

 
       కేవలం ఈ మూడు నియమాలన తెలుసుకుంటే  
             సరిపోదు.
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నాల్గ వ న్యయం
మనం యేసుక్రీసు్తన రక్షకునిగాన ప్రభువుగాన వయాక్్తగతంగా తప్క 
స్ట్వకరించాలి, అపు్డు మనం దేవుని ప్రేమన అనభవించగలం. మన 
జీవితాల యెడల దేవుని ప్రణాళ్కన తెలుసుకోగలం. 

మనం క్రీసు్తన స్ట్వకరించాలి
“ఆయనన స్ట్వకరించినవారిక్ – అంటే, ఆయన పేరుమీద నమమీకం ఉంచినవారిక్ – 
దేవుని సంతానం కావడానిక్ ఆయన అధికారమిచాచిడు” (యోహ్న 1:12, పేజి 157).

మనం విశా్వసం ద్్వరా క్రీసు్తన స్ట్వకరించాలి
 “మీకు పాపవిమక్్త, రక్షణ కలిగినది కృపచేతే, విశా్వసం ద్్వరానే. అది మీవల్ల కలిగినది 
కాదు. దేవుడు ఉచితంగా ఇచిచినదే. ఎవరూ డంబంగా మాటా్లడుకోకుండా ఉండేందుకు 
అది క్రియలవల్ల కలిగినది కాదు” (ఎఫెసు 2:8-9, పేజి 333).

ఎపు్డైతే స్ట్వకరించామో అపు్డు నూతన జనమీన మనం అనభవిస్్తం
(యోహ్న 3:1-8, పేజీలు 160, 161 చదవండి).

వయాక్్తగతంగా ఆహ్్వనించట ద్్వరా క్రీసు్తన స్ట్వకరించగలం
(యేసుక్రీసు్త చపుతున్నిడు) “ఇదిగో, నేన తలుపు దగ్గర నిలుచండి తట్టుతూ ఉన్నిన. 
ఎవరైన్ సరే న్ స్వరం విని తలుపు తీసే్త నేన లోపలిక్ వస్్తన. ఆ వయాక్్తతో నేన, న్తో ఆ 
వయాక్్త భోజనం చేస్్తం” (ప్రకటన 3:20, పేజి 435).

క్రీసు్తన స్ట్వకరించడం అనేద్నిలో స్వయం నండి దేవునివైపుకు తిరుగుట, మరియ 
క్రీసు్తన మన పాపాలన క్షమించి ఆయన కోరుకునని ప్రజలుగా మారుచిమని, విశా్వసం 
ద్్వరా ఆయనని మన జీవితాలలోనిక్ ఆహ్్వనించట. కేవలం యేసుక్రీసు్త దేవుని 
కుమారుడని మన పాపాల కొరకు సిలువలో మరణ్ంచాడని జాఞానయక్తంగా నమిమీతే 
సరిపోదు లేద్ ఉద్రేకపూరితమైన ఒక అనభవమూ సరిపోదు. విశా్వసం ద్్వరా యేసున 
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స్ట్వకరించట అనేది దేవుని చిత్తమ యెుక్క చరయా.

ఈ రండు వృతా్తలు రండు రకాల జీవితాలన స్చిసు్తన్నియి:

స్వ
స్వయం చేత నడిపించబడే జీవితం:

స్వ - స్వయమే సింహ్సన్నిని అధిషిటుసు్తంది
 - క్రీసు్త జీవితానిక్ వెలుపల ఉంటాడు

l - ఇష్టులనీని స్వయం చేత నడిపించబడతాయి, తరచగా వచేచి 
నిరాశ, భంగపాట్ దీని ఫలితమే.

స్వ

క్రీసు్త చేత నడిపించబడే జీవితం:
 - జీవితంలో క్రీసు్త ఉంటాడు మరియ ఆయనే సింహ్సన్స్టనడై 

ఉంటాడు
స్వ - స్వయం యేసుకు లోబడియంట్ంది. 
l - ఇష్టులనీని యేసు చేత నడిపించబడతాయి, ఫలితంగా దేవుని 

ప్రణాళ్కలో ఇమిడి ఉంటామ.

ఏ వృత్తం నీ జీవితానిని సరిగా చూపిసు్తంది? ఏ వృతా్తకారంలో నీ జీవితం ఉండాలని 
కోరుకుంట్న్నివు?

ప్రార్థన ద్్వరా ఇపు్డే క్రీసు్తన విశా్వసం ద్్వరా స్ట్వకరించగలవు.

ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాటా్లడుట. దేవునిక్ నీ హృదయం స్షటుంగా తెలుసు, నీవు 
పలుకుతునని మాటలిని కాదు నీ హృదయ స్ందనన బటిటు ఆయన నీతో వయావహరిస్్తడు. 
ఈ క్రింది ప్రార్థన ఉపయోగార్థంగా ఇవ్వబడింది:

“ప్రభువైన యేస్, నీవు న్కు కావాలి. న్ పాపాల కొరకు సిలువపై 
మరణ్ంచినందుకు నీకు కృతజఞాతలు. నేన న్ జీవిత తలుపులన 
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తెరచి నినని న్ రక్షకునిగా ప్రభువుగా స్ట్వకరిసు్తన్నిన. ననని క్షమించి 
నితయా జీవితం న్కు ఇచిచినందుకు నీకు న్ ధనయావాద్లు. న్ జీవిత 
సింహ్సన్నిని మీ స్్వధీనంలోనిక్ తీసుకోండి. ననని మీరు కోరిన 
వయాక్్తగా మలచిండి.”

 
ఈ ప్రార్థన నీ హృదయంలోని ఆశన చూపిసు్తంద్?

అలా అయితే ఇపు్డే ఈ ప్రార్థనన నీ ప్రార్థనగా చపు్, ఆయన వాగాదేనం చేసినట్్ల నీ 
జీవితంలోనిక్ వస్్తడు. 

ఈ వాయాసం బిల్ బ్రైట్ వ్రాసిన ‘న్లుగు ఆతీమీయనియమాలు’ అనే సంపుటినండి స్ట్వకరించబడింది.
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క్రీ సుతి లో నీ జీవితం
మెుదటి పాఠం

ఆరంభం
యేసుక్రీసు్తన తెలుసుకొనట అనేది అతయాంత ఉతే్తజభరితమైన అనబంధమని నీవు 
గ్హిస్్తవు. ఇది సరా్వధికారియైన, ప్రేమకలిగిన దేవునితో స్హసోపేతమైన జీవితానిక్ 
ఆరంభం.

క్రీసు్త యేసు ప్రభువుతో తన జీవితానిని ఆరంభంచాలనకునే వయాక్్తక్ న్లుగు ఆతీమీయ 
నియమాలు అవసరం (ఉపోద్ఘాతంలో చప్బడినట్్ల), వాటిని కు్లప్తంగా వివరించటం 
జరుగుతుంది. ఈ కు్లప్త విశ్్లషణ క్రీసు్తలో నీ నూతన అనబంధానిక్ సంబంధించిన 
నియమాలన అర్థం చేసుకొనటకు సహ్యకరంగా ఉంటాయి. 

మెుదటి నియమం: దేవుడు మనలిని ఎంతో ప్రేమించాడు, మన జీవితాలకు గొప్ 
ప్రణాళ్కన ఇవ్వడానిక్ ఇషటుపడుతున్నిడు.

రండవ నియమం: మనం పాపులం, దేవుని నండి దూరమైనవారం. అందుచేత దేవుని 
ప్రేమన గూరిచి, మన జీవితాల యెడల ఆయనకునని ప్రణాళ్కన గూరిచి మనకు తెలియదు.

మూడవ నియమం: యేసుక్రీసు్త మన పాపపరిహ్రం కొరకు దేవుడు ఏర్రచిన ఏకైక 
ఏరా్ట్. ఆయన ద్్వరా మాత్రమే మనం మన జీవితాల కొరకైన దేవుని ప్రణాళ్కన 
మరియ దేవుని ప్రేమన తెలుసుకోగలం, అనభవించగలం.

న్ల్గవ నియమం: మనం తప్నిసరిగా యేసుక్రీసు్తన వయాక్్తగతంగా ప్రభువుగాన, 
రక్షకునిగాన స్ట్వకరించాలి. అపు్డే మన జీవితాల కొరకైన ఆయన ప్రణాళ్కన మరియ 
దేవుని ప్రేమన తెలుసుకోగలం మరియ అనభవించగలం.
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మెుదటి భాగం:

నీకునని క్రీ సుతి  అనుబంధంలో న్శ్ఛయత
క్రీసు్తతో నీకునని అనబంధంలో నిశ్ఛయత కలిగియండాలి, ఎందుకంటే 
నీవు సంపూరణింగా క్షమించబడి దేవునిచేత అంగీకరించబడా్వు. 
క్రీసు్తయేసు సిలువలో పందిన మరణం ద్్వరానే దేవునితో నీకు స్షటుమైన 
అనబంధానిని ఏర్రచింది. 
ఎఫెసు 2:8,9 (పేజి 333) చదవండి. దేవుని మందు నీ అంగీకారానిక్ పున్ధియైన 
మూడు మఖయా పద్లన ఈ వచన్లు వివరిస్్తయి.

దయ: ప్రతిఫలం ఆశంచని ఉపకారం. అనరుహుడైన వానిని అరుహునిగా చేసే బహుమానం.

దేవునితో నీ వయాక్్తగత సంబంధానిని స్్థపించడానిక్ దయ ఎటిటుపాత్రన పోషించింది?
(ఈ సంబంధానిక్ నీవు అరుహుడవు కావు లేద్ నీ మంచి కారాయాలు సంపాదించిపెటటులేవు. 

అంతకుమించి క్రీసు్తన అంగీకరించి స్ట్వకరించటవల్ల దేవుని నండి నీకు లభసు్తనని ఉచిత 
బహుమానం.)

రక్ంచబడుట: కాపాడబడుట, ఉపద్రవం నండి రక్ంచబడుట.

ఈ వచనంలో “రక్ంచబడుట” అంటే నీకు ఏమి అర్థమైంది? వేటినండి నీవు 
కాపాడబడా్వు?

(రోమ్ 6:23, పేజి 268 చపుతుంది పాపంవల్ల వచేచి జీతం మరణం. క్రీసు్త సిలువపై 
మరణం నీ పాపాలకు పరిహ్రమని ఎపు్డైతే  నీవు అంగీకరించావో, నీ సంత పాపాలకు 
ప్రాయశచిత్తం చలి్లంచబడి నితయా తీరు్నండి కాపాడబడా్వు.)

విశ్వసించట: నమిమీక, విశా్వసం, మానసికంగా అప్గించకొనట, వైఖరి, చరయా.

క్రీసు్తన స్ట్వకరించటలో నమిమీక ఏమి చేసు్తంది?
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(దేవునియందు, ఆయన వాకయామందు నిశ్ఛయత లేద్ నమిమీక ఉంచడం. క్రీసు్తనందు 
నీ పాపాల కొరకై ఆయన మరణమందు ఎపు్డు నీవు నమిమీక ఉంచావో అపు్డు నీవు 
క్రీసు్తన స్ట్వకరించావు. నీ స్వంత అరహుతల ద్్వరా దేవుని దయన సంపాదించగలన అనే 
నమమీకం బదులు, యేసుక్రీసు్త నీ కొరకు ఏం చేస్డో ద్నిని విశ్వసించట ద్్వరా దేవునితో 
సమాద్నపరచబడి, తిరిగి సమకూరచిబడిన్వు.)

మఖయాప్రశని: ఒకవేళ నీవు దేవుని యెదుట నిలబడినపు్డు ఆయన నినని ఇలా 
ప్రశనించాడనకో “నేన ఎందుకు నినని పరలోకానిక్ అనమతించాలి?” నీవేమి బదులు 
చపుతావు? 
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రండవ భాగం:

క్రీ సుతి తో నీ బంధాన్నిఅర్ం చేసుకొనుట
క్రీసు్తతో నీ సంబంధం సతయామే అనడానిక్ అనేకమైన ఉతే్తజభరితమైన 
విషయాలు ఉన్నియి. ఈ సతాయాలన నీవు అర్థం చేసుకుంటే అవి క్రీసు్తతో 
సి్థరమైన పున్దిక్ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ ఐదు బైబిల్  
సతాయాలున్నియి. యేసుప్రభువు నీ కోసం ఏం చేశాడో అవి చూపిస్్తయి. 

1. క్రీసు్త నీ పాపాలన క్షమించాడు.
చదవండి, ఎఫెసు 1:7 (పేజి 331). ఎపు్డు నీ పాపాల క్షమాపణ కొరకు క్రీసు్త మీద 
నమిమీక ఉంచావో అపు్డు భూత, భవిషయాత్ , వర్తమాన  కాలాల పాపాలనీని క్షమించబడా్యి.

నీ పాపాలనీని క్షమించబడా్యి అని తెలియడం వలన నీ ఆలోచనలో్లని మారు్న 
గమనించావా? 

2. క్రీసు్త నినని దేవుని కుమారునిగా మారాచిడు.
చదవండి యోహ్న 1:11,12,13 (పేజి 157). నీవు దేవుని కుమారుడవు కావడమనేది 
ఎలా సంభవించింది?

(నీవు క్రీసు్తన స్ట్వకరించావు, ఆయన నినని రక్స్్తడని నమామీవు)

3. క్రీసు్త నీ జీవితంలోనిక్ వచాచిడు, ఆయన నినని ఎననిటికీ విడిచిపెటటుడు.
చదవండి ప్రకటన 3:20 (పేజి 435). నీవు క్రీసు్తన స్ట్వకరించడానిక్ ప్రార్థన చేసినటె్్లతే, 
ఇపు్డు నీకునని సంబంధం ఎక్కడ? (నీ జీవితంలో.)

చదవండి హీబ్రూ 13:5 (పేజి 396). ఏ పరిసి్థతులవలన క్రీసు్త నినని విడిచిపెటేటుస్్తడు? 
(విడిచి పెటేటు ఏ పరిసి్థతులూ లేవు.)
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దీని ప్రకారం ఎనిని స్రు్ల క్రీసు్తన స్ట్వకరించడం అవసరం? (ఒకే ఒక్కస్రి.)

4. క్రీసు్త నీకు నూతన జీవితం ఇచాచిడు.
చదవండి 2 కొరింతు 5:17 (పేజి 311). ఎపు్డైతే క్రీసు్తన నీ సంత రక్షకునిగా, 
ప్రభువుగా స్ట్వకరించావో, అపు్డే నీ నూతన జీవితం ఆరంభమైంది. నీవు ఆయనలో 
ఎదిగందుకు అనేకమైన నూతన గుణలక్షణాలన దేవుడు నీలో మరింతగా వృదిధి కలిగిస్్తడు.

5. క్రీసు్త నీకు నితయా జీవం ఇచాచిడు.
చదవండి 1 యోహ్న 5:11-13 (పేజి 424). నీవు ఎవరిలో నితయా జీవితానిని 
కనగొనగలవు? (దేవుని కుమారునిలో.)

ఎవరు నితయా జీవం గలవారు? (దేవుని కుమారునిని కలిగినవారు.)

నీవు దేవుని కుమారునిని కలిగియన్నివా (యేసుక్రీసు్తన)?

నీకు నితయా జీవితం ఉననిద్?

ఎపు్డు నీ కొరకు నితయాజీవం ఆరంభమైంది?

మఖయాప్రశని: ఈ రోజు రాత్రి నీవు చనిపోతే నీవు దేవునితో నితయాతా్వనిని గడుపుతావు 
అనేద్నిలో నీకునని నిశ్ఛయత ఎంత?
0%.................25%.................50%.................75%.................100% 

సంక్ప్తంగా: ఈ అదుభితమైన ఆధికయాతలనీని సంపూరణింగా క్రీసు్త ప్రభువుపైనే 
ఆధారపడియన్నియి. వాటనినిటిని నీ అంతట నీవు సంపాదించలేవు. యేసుపైన 
విశా్వసమంచటం వలన వాటనినిటినీ పంద్వు.

ఈ ఐదింటిలో ఏవి నీకు ప్రతేయాకమైన అర్థవంతంగా ఉన్నియి? ఎందుకు?
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మూడవ భాగం:

క్రీ సుతి తో నీకునని సంబంధాన్ని 
గురంచి సందేహాల న్వృత్తి
అనభూతులు ప్రామఖయామైనవే అయిన్, క్రీసు్తతో నీ సంబంధం 
అనేది వాస్తవాల మీద ఆధారపడియననిది. అనభూతులు దినదిన్నిక్ 
మారిపోతూ ఉంటాయి.
అనమాన్లు, ప్రశనిలు, అనభూతులలో తేడాలు అనేవి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో 
స్ధారణమైనవే. అయితే అవే క్రీసు్తతో వయాక్్తగత సంబంధానిక్ ప్రతేయాక కొలమానం మాత్రం 
కాదు. క్రైస్తవులు (యేసుక్రీసు్తన రక్షకునిగాన, ప్రభువుగాన నమిమీనవారు) దేవుని 
యెుక్క విశా్వసయాతలోగల నమిమీకతోన ఆయన వాకయాంతోన జీవిస్్తరు. మీకు కనిపిసు్తనని 
ఈ ట్రాకటుర్  (పటం యెుక్క విశ్్లషణన ఆధారం చేసుకుని) ఇక్కడ చిత్రీకరించబడిన 
పటం  అనబంధానిక్ సంబంధించిన వాస్తవికత (దేవుడు, ఆయన వాకయాం), విశా్వసం 
(దేవునియందు, ఆయన వాకయామనందు నీ నమిమీక) మరియ అనభూతులు గూరిచి 
తెలియచేసు్తంది.

అనభూతులు విశా్వసం వాస్తవం



 మెుదటి పాఠం 467

ట్రైలర్ , ట్రాకటుర్ ని తోయడానిక్ ప్రయతనిం చేసే్త అది ఏమాత్రం ఉపయోగం లేనిదే అవుతుంది 
(బొమమీన ఆధారం చేసుకుని). అదే విధంగా మనం మన భావాలపై ఆధారపడకూడదు. 
దేవుని వాకయాంలో ఉనని వాగాదేన్లు, అవేవో నీ అనభూతులతో కూడినవి కానేకాదు, అవి 
నీకు సంప్రాపి్తంచిన  మూలాధారం.

రేపు ఎపు్డైన్ కాని ఒకవేళ నీవు ‘నేన క్రైస్తవుణ్ణి’ అని అనభూతిని పందలేకపోతున్నివా? 
దేవుని యెుక్క విశా్వసయాతలో నీ విశా్వస్నిని, ఆయన వాకయాంలో నీ పూరి్త నమిమీకన ఉంచ. 

ఆయన వాకయామన నీవు మరింతగా నేరుచికుంట్ననికొలదీ భవిషయాతు్తలో వచేచి ఏ 
అనమాన్లకైన్ స్షటుమైన వాస్తవాలతో జవాబు చప్గలవు. పరిసి్థతులనబటిటు కాక దేవుని 
వాకయా సతాయాలనబటిటు నీ భావాలు ప్రతి స్ందించడం జరుగుతుంది.  
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నాల్గ వ భాగం:

క్రీ యాత్మక అన్వయం
క్రీసు్తతో నీ అనబంధానిని కలిగియననిప్టి నండీ...

...క్రీసు్త నీ పాపాలకు పరిహ్రం చలి్లంచాడని నమామీవు,

...ప్రాథమికంగా దేవునితో నీకునని సంబంధానిని తెలుసుకున్నివు,

...దేవునితో నీకునని సంబంధం విషయంలో ఐదు సతాయాలన నేరుచికున్నివు, 
మరియ క్రీసు్తతో నీకునని సంబంధానిని గూరిచి స్షటుమైన నిశ్ఛయం 
కలిగియన్నివు.
ఈ వారంలో నీవు క్రీసు్తలో ఎదిగందుకు, ఈ చప్బడిన సతాయాలు నీ జీవితంలో 
అనభవించేందుకు ఇపు్డే ప్రారంభంచ:

l నీవు క్షమించబడా్వు: కొలస్టస్ 1:13,14 (పేజీలు 346, 347); కొలస్టస్ 2:13,14 
(పేజీలు 348, 349); హీబ్రూ 10:15-18 (పేజి 390).

l నీవు దేవుని కుమారుడవు/ కుమార్తవు: యోహ్న 1:11-13 (పేజి 157); రోమ్ 
8:15 (పేజి 270); 1 యోహ్న 3:1 (పేజి 420)

l నీవు క్రీసు్తలో ఉన్నివు: ప్రకటన 3:20 (పేజి 435); గలతీ 2:20 (పేజి 324)

l నీవు నూతన జీవితానిని కలిగియన్నివు: 2 కొరింతు 5:17 (పేజి 311); ఎఫెసు 2:4,5 
(పేజీలు 332, 333)

l నీవు నితయా జీవితానిని కలిగియన్నివు: 1 యోహ్న 5:11-13 (పేజి 424); యోహ్న 
5:24 (పేజి 166); యోహ్న 10:27-29 (పేజి 179).
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ప్రతి రోజు ఒకొ్క సతాయానిని తీసుకో, మరియ నీ జీవితంలో ప్రతిబింభంచ. పైన 
వివరించబడిన సతయాంతో కూడిన వాకాయాలన పఠంచ. అవి నీ జీవితంలో నిజాలైనందుకు 
దేవునిక్ కృతజఞాతలు చపు్. ప్రామఖయాంగా తెలుసుకొనవలసిన ఈ సతాయాలు క్రీసు్తలో నీవు 
ఎదిగందుకు అతయాంత కీలకం.

క్రీసు్తలో నీకునని సంబంధానిని గూరిచి ఎవరికైన ఈ వారంలో చపు్.

మఖయాప్రశని: మన సంత ప్రయతానిలలో క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలి అనే ప్రయతనిం, 
తడబాట్ వలన ఏమి సంభవించింది?
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క్రీ సుతి లో నీ జీవితం
రండవ పాఠం

దేవున్ ప్రీ మను అనుభవించుట
దేవునితో నీ అనబంధం భద్రం చేయబడింది, ఎందుకంటే క్రీసు్త ద్్వరా 
నీవు క్షమించబడా్వు, దేవునిచేత అంగీకరించబడిన్వు.
నీవు దేవునితో భద్రమైన సంబంధానిని కలిగియండటమే కాదు, ప్రతి రోజు నీవు 
దేవునితో సంభాషిస్్త, నీవు దేవునిక్ సమీపంగా ఉండి ఆయనతోపాట్ కలిసి నడవాలని 
ఆశసు్తన్నిడు. దీనేని సహవాసం అని పిలుస్్తరు.

ఎపు్డైతే నీవు పాపానిని కోరుకుంటావో, దేవునితో మనకునని సంబంధం (దేవుని 
పిల్లలుగా మనకునని స్్థనం) తెగిపోదుగాని, దేవునితో మనకునని  సహవాస్నిక్ ఆటంకం 
ఏర్డుతుంది.

తండ్రి, పిల్లల ఉద్హరణ: భూసంబంధమైన నీ తండ్రితో నీ సంబంధం శాశ్వతమైనది. 
నీవు ఏమి చేసిన్ నీవు ఆయన కుమారుడవే. ఒకవేళ నీలోని అతాయాశలకు రాజీపడిపోయి 
నీ కననితండ్రిక్ వయాతిరేకమై, ఆయనకు కలిగియనని వాటిని, ఇంటిని కోపంతో నీవు వదిలి 
వెళ్ళిపోయావే అనకో!

ఇప్టికీ నీవు నీ తండ్రి కుమారుడవేన్? (అవున.)

మీ సహవాస్నిక్ ఏమైంది? (అది ఆటంకం లేక భంగం కలిగింది.)
పోలుచికో! దేవునితో నీకునని సంబంధానిని, దేవునితో నీవు కలిగియనని సహవాస్నిని.
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దేవునితో నీ సంబంధం:
అది యేసుక్రీసు్తన అంగీకరించినపు్డు ప్రారంభమైనది (యోహ్న 1:11,12, 
పేజి 157).

అది శాశ్వతమైనది (1 పేతురు 1:3,4, పేజి 405).

అది దేవునిద్్వరా కొనస్గింపబడుతుంది (యోహ్న 10:27-29, పేజి 179).

అది ఎననిటికీ మారదు ( హీబ్రూ 13:5, పేజి 396).

దేవునితో నీ సహవాసం:
అది యేసుక్రీసు్తన స్ట్వకరించినపు్డు ఆరంభమైంది (కొలస్టస్ 2:6, పేజి 348).

అది ఆటంకపరచబడవచచి (యెషయా 59:2*).

ద్నిని పరిరక్ంచకునే ద్నిలో మన బాధయాత కూడ ఉంది (1 యోహ్న 1:9, పేజి 418).

మనం పాపం చేసే్త అది మారు్లకు గురవుతుంది (కీర్తన 66:18**).

క్రైస్తవులందరికీ దేవునితో సంబంధం ఉన్ని క్రైస్తవులందరూ ఆయనతో సహవాస్నిని 
అనభవించటంలేదు. 

దేవునితో సహవాస్నిని నిలకడగా అనభవించట ఎలా?

*యెషయా 59:2 “మీ అపరాధాలు మీకూ మీ దేవునిక్ అడ్ంగా వచాచియి. మీ పాపాలు ఆయన 
మఖం మీకు కనబడకుండా చేశాయి. అందుచేత ఆయన వినడం లేదు.”
**కీర్తనలు 66:18 “న్ హృదయంలో నేన పాపంపై మనసు పెడితే ప్రభువు న్ ప్రార్థన వినడు.”
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మెుదటి భాగం:

దేవున్ ప్రీ మ, క్షమాపణల ఆవశ్యకత
పాపం దేవుని ప్రేమయెుక్క అనభవాననింతటినండి దూరం చేసు్తంది. కాని 
చాలమంది ఏది పాపం, ఏది కాదు అని అయోమయానిక్ గురి అవుతారు.

పాపం అంటే ఏమిటి?
అది మోసం చేయటం కంటే ఎకు్కవ, అబదధిం, అనైతిక ప్రవర్తన మెు।।. వీటనినిటితో కూడిన 
ప్రవర్తనే పాపవైఖరి యెుక్క ఫలితాలు. పాపం యెుక్క సంక్ప్త నిర్వచనం:  దేవుడు ఏమి 
చేయాలనకుంటాడో ద్నిక్ వయాతిరేకంగా మనం చేయాలనకునని ద్నిని చేయట - 
అలాంటి దృక్థంతో నిండి, కారాయాచరణలో పెట్టుట.

పాపం యెుక్క ఫలితాలు ఏమిటి?
క్రైస్తవేతరులలో (ఏ వయాక్్త అయితే క్రీసు్తన విశ్వసించలేదో (చూడండి, పేజి xiii)), పాపం 
దేవునితో సంబంధానిని కలిగియండటానిని వయాతిరేక్సు్తంది. చదవండి ఎఫెసు 2:1-3 (పేజి 
నం. 332)

మంచి నైతిక జీవితం జీవించట ద్్వరా దేవునిని చేరుకోవాలని ప్రయతినించే వారి సంగతి 
ఏమిటి? వారు దేవుని నండి దూరమైన్రా? ఎందుకు? ఎందుకు కాదు? (చూడండి పేజి 
x) మంచి నైతిక జీవితం ద్్వరా ఎననిడూ దేవునిని సమీపించలేమ, ఎందుకంటే పాపం 
దేవునినండి వేరు చేసింది. యేసుక్రీసు్త ఒక్కడే ఆ దూరానిని పోగొడతాడు.

క్రైస్తవుల విషయంలో, పాపం దేవునితో సహవాస్నిని దూరం చేసు్తంది. చదవండి                     
1 యోహ్న 1:6-8 (పేజి 418).

విశ్్లషణ: అందరూ పాపం చేసినవారే. అందుచేత మన వైఖరిలో, మన చరయాలలో దేవుని 
క్షమాపణన అనభవించవలసిన అవసయాకత ఉంది.
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రండవ భాగం:

దేవున్ ప్రీ మ మరయు 
క్షమాపణలకు ఆధారం 
మనం దేవునితో ఖచి్ఛతమైన సంబంధం కలిగియండుటకు కారణమైన 
క్షమాపణకు ఆధారం క్రీసు్త పందిన మరణం. మరియ ప్రతి రోజు దేవునితో 
సహవాసం కలిగియండుటకు క్షమాపణకు ఆధారం ఆయన మరణం. 
చదవండి 1 పేతురు 3:18 (పేజి 409).

చదవండి కొలస్టస్ 2:13,14 (పేజీలు 348, 349). 

ఇది వ్రాయబడిన రోజు, “పాపమల జాబితా” కు ఒప్ంద పత్రం జైలు తలుపుకు మేకులతో 
కొటటుబడింది. జైలులో ఉనని ఖైది చేసిన ప్రతి నేరం ఆ పత్రంలో వ్రాయబడింది. తీరు్ తీరచిబడి 
తగిన మూలయాం చలి్లంచిన తరువాత అధికారులు ఆ జాబితాన కొటిటువేసి “సంపూరణింగా 
చలి్లంచబడింది” అని వ్రాస్రు. దీనిని ఆ ఖైదీ చేసిన నేరాలకు మరననిడూ శక్షపడనవసరం 
లేదని రుజువుగా అతడు ఉపయోగించవచచి. తన పాపాలిని చలి్లంచిన క్రీసు్తన నమమీకునని 
విశా్వసి ఎననిడూ తీరు్ తీరచిబడడు. అతని పాపాలనినిటికీ పరిహ్రం సంపూరి్తగా 
చలి్లంచబడింది. దేవునినండి సంపూరి్తగా క్షమించబడిన్డు.

నీ పాపాలకు దేవుడు ఏమి చేస్డు? (వాటిని దేవుడు క్షమించాడు) మరి ఎనిని పాపాల 
కొరకు క్రీసు్త మరణ్ంచాడు? (అనినింటి కొరకు.)

క్రీసు్త నీ కొరకు కల్వరిలో మరణ్ంచినపు్డు, ఇంకా భవిషయాత్ లో ఏ పాపాలైన్ మిగిలి 
ఉంటాయా? (ఏమీ మిగిలి ఉండవు.)

నీవు సంపూరి్తగా క్షమించబడా్వు  అని తెలిసిన తరువాత నీ అనదిన జీవితంలో వచిచిన 
తేడా ఏమిటి?
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మూడవ భాగం:

దేవున్ ప్రీ మ, క్షమాపణలను  
పరీ త్ దినం నీవు అనుభవించవచుచు
నీవు సంపూరణింగా క్షమించబడినవాడివైన్, నీవు అనదినం దేవునితో 
కొనస్గుట కొరకు నీ పాపాలతో జాగ్త్తగా వయావహరించవలసిన అవసరం 
ఉంది.
నినని నీవు తండ్రి - కొడుకు / కూతురుల ఉపమానంతో పోలుచికో (పేజీలు 134, 135). 
నీవేమి చేస్్తవు. తండ్రితో నీ సహవాస్నిని తిరిగి పందడానిక్?

దేవునితో నీ సహవాస్నిని ఎలా పునరుదధిరించకుంటావో చూడు. చదవండి 1 యోహ్న 
1:9 (పేజి 418).

ఎ. ఒపు్కొనట: పాపానిని గూరిచి దేవునితో ఒపు్కొనట

ఎపు్డైతే దేవుడు ఏదైన్ నీవు చేసిన పాపానిని నీ మందుకు తీసుకు వసే్త అపు్డే 
అంగీకరించ. ఈ ఒపు్కొనటలో కనీసం ఈ మూడు రుజువులు  ఇమిడి ఉంటాయి:

1. అంగీకరించట, చేసిన పాపానిని దేవునితో ఒపు్కొనట

2. కృతజఞాత, దేవుడు ఇప్టికే నినని క్షమించినందుకు.

3. నమమీట, నీ చడు వైఖరిని చరయాలన మారుచికొనటకు. పశాచితా్తపపడిన నీ పాపం      
నండి దూరంగా వెళ్ళిటకు దేవుని వైపు మరలా తిరిగినపు్డు, క్రీసు్త కల్వరిలో             
మరణ్ంచట ద్్వరా లభంచిన దేవుని ప్రేమా, క్షమాపణలన నీవు అనభవిస్్తవు. 
నీవు శక్ంచబడడానిక్, దోష భావానిని  అనభవించడానిక్ బదులుగా తిరిగి నీవు దేవుని 
సహవాస్నిని అనభవిస్్తవు.
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బి. ఒపు్కొనట: అభాయాసం చేయట

ఇపు్డు, ఈ రాత్రి నీవు పడకకు వెళ్ళిటకు మందు:

1.  దేవునిని అడుగు ఏ పాపమైన్ నీ జీవితంలో ఉందేమోనని

2.  ఒక పేపరు మక్కమీద వీటనినిటినీ వ్రాయి. నిజాయితీగా పూరి్తగా, ఎందుకంటే ఇది 
దేవునిక్ నీకు మధయా సంబంధించినది.

3.  నీ జాబిత పూరి్త అయిన తరువాత, వాటనినిటి మీద ఈ వాగాదేనం వ్రాయి. 1 యోహ్న 
1:9 (పేజి 418).

4.  క్రీసు్త సిలువ మీద జరిగించిన కారయాం ద్్వరా నీకు లభంచిన క్షమాపణ కొరకు దేవునిక్ 
కృతజఞాత చపు్.

5.  నీవు వ్రాసిన పాపాల చిటాటున చించివేసి, పారవేయి.

ఒక పాపానిని గూరిచి ఎనినిస్రు్ల పశాచితా్తపపడి ఒపు్కోవాలి? (ఒక్కస్రి చాలు.)

ఎపు్డు నీ పాపానిని ఒపు్కోవాలి? (అది పాపం అని తెలిసిన తరువాత ఎంత తందరగా 
అయితే అంత తందరగ.)
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సి. ఒపు్కొనట: ఫలితాలన అనభవించట

నీ పాపాలన ఒపు్కుననితరువాత కూడా దోషభావానిని నీవు ఇంకా కలిగియండినటె్్లతే 
నీవేమి చేయాలి? (చదవండి, కీర్తనలు 32:3-5*; 103:12**.) (నీ అనభూతులన 
విడిచిపెటిటు క్షమాపణన గూరిచి దేవుని వాకయాం ఏమి చపుతుందో ద్నిమీద ఆధారపడు.)

ఈ వచన్లు దోష్నిని గూరిచి, పరిశుదధిపరచడానిని గూరిచి ఏమి చపుతున్నియి? 
(దేనినిగూరచియిన్ ఇంకా ఒపు్కొనకపోయినటె్్లయితే, ద్నినిబటేటు దోషభావం ఇంకా మిగిలి 
ఉంట్ంది.)

లేఖనం యెుక్క వెలుగులో నీవు నేరుచికునని దోష భావమూ మరియ కడిగివేయబడుట అనే 
విషయంలో,  ఈ క్రింద మిగిలి ఉనని ఖ్ళీని ఎలా పూరిస్్తవు?

“ఎపు్డైతే న్ పాపాలనినిటినీ ఒపు్కున్నినో, నేన.............................................”

*కీర్తనలు 32:3-5: “నేన మౌనం వహించినపు్డు, రోజంతా న్ మూలుగుల వల్ల న్ ఎమకలు 
సననిగిలి్లపయాయాయి. రాత్రింబగళ్ళి నీ చయియా న్ మీద బరువుగా ఉంది. వేసవి కాలంలో నీళ్ళి 
ఆరిపోయినట్టు న్లో స్రం ఇంక్పోయింది. అపు్డు న్ పాపమేదో నీ దగ్గర ఒపు్కొన్నిన. 
న్ అపరాధానిని నేనేమీ ద్చిపెట్టుకోలేదు. యెహోవా సమక్షంలో న్ అతిక్రమాలన 
ఒపు్కుంద్మనకొన్నిన. నీవు న్ అపరాధం, న్ పాపం క్షమించావు.”''
**కీర్తనలు 103:12: “పడమటికీ తూరు్కూ మధయా దూరమెంతో మన అతిక్రమాలన కూడా 
మననంచి అంత దూరం చేశాడాయన.”
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నాల్గ వ భాగం:

క్రీ యాత్మక అన్వయం
ఈ రోజు నీవు పడకకు వెళళిక మందు నీవు నేరుచికునని దేవుని ప్రేమ, 
క్షమాపణలన నీ జీవితంలో అన్వయించకొనటకు కొంత సమయానిని 
కేటాయించ. ఖచిచితంగా ఈ రోజు రాత్రే ఆ జాబితాన వ్రాయి (పేజి 
476).
ప్రతి రోజు కనీసం 15 నిమిష్లు ఏకాంతంగా దేవునితో కలిసి బైబిలున పఠంచటకు, 
ప్రారి్థంచటకు ప్రయతినించ. దీనికొరకు ఇవిగో కొనిని స్చనలు:

1.  తండ్రి వదదేనండి పారిపోయి తన ఆసి్థని పాడుచేసిన చినని కుమారుని కథన చదువు. 
ఈ కథన చపి్ంది యేసుప్రభువే. లూకా సువార్త 15:11-32 వచన్లలో కనిపిసు్తంది. 
(పేజీలు 134, 135) ఈ కథ దేవునితో మన సంబంధానిని, క్షమాపణన మరియ 
ఆయనతో మన సహవాస్నిని గూరిచి ఏమి చపుతుంది?

2.  చదవండి గలతీ 5:16-23 (పేజి 329). నీ జీవితంలో దేవుడు కారయాం చేయడానిక్ 
అనమతించిన తరువాత ఏమి సంభవించినదో వయాతాయాస్నిని గురి్తంచ. ఏవేవి దేవునిని 
బాధపెడతాయో వాటి విషయమై జాగ్త్త కలిగియండు, 1 యోహ్న 1:9 (పేజి 418) 
వచనం యెుక్క ఆధారంతో వాటిని పరిష్కరించకో, మరియ దేవుని సహవాసంలో 
నీవు ఆనందించ.

విశ్్లషణ: ఏ క్రైస్తవులు దేవుని గొప్ ప్రేమన, క్షమాపణన గ్హించి, స్ట్వకరిస్్తరో వారు 
దేవుని సహవాసంలో వృదిధి చందుతారు.

మఖయా ప్రశని: క్రైస్తవ జీవితం జీవించడానిక్ దేవుడు అందుబాట్లో ఉంచిన శక్్తని 
క్రైస్తవుడు ఎలా పందగలడు?
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శక్తి  లభంచు చోటు
దేవుని ప్రేమన, క్షమాపణన అననితయాం అనభవించట కొరకు పాపానిని 
గురి్తంచిన భావం కలిగిన వెంటనే జాగరూకుడవై క్షమాపణన కోరుకో. ఇది 
ప్రతి దినం జరిగ ప్రక్రియ. పశా్ఛతా్తపం + దేవుని క్షమాపణ పరలోకపు 
తండ్రితో నీ సహవాస్నిని తిరిగి నలకొలు్తుంది.
ఇపు్డు నీవు క్రైస్తవ జీవితం ప్రారంభంచావు. అది నైతిక స్త్రాల నియమం లేక ప్రవర్తనకు 
సంబంధించిన స్్థయి కాదు కాని ప్రేమగల దేవుని ద్్వరా లభంచిన గొప్ భాగయాం. చదవండి 
యోహ్న 7:37-39 (పేజి 172).

దేవునితో మనకునని సంబంధం యేసుక్రీసు్త ద్్వరా దేవుడు ఏమైతే చేస్డో ద్ని మీదే 
సంపూరి్తగా ఆధారపడి ఉంది, అలాగ శక్్తవంతమైన స్హసోపేతమైన క్రైస్తవ జీవితం 
యెుక్క బలం కూడా దేవుని నండే వసు్తంది.

కంపూయాటర్ న దేని కొరకు తయారు చేస్రో, వాటనినిటినీ అది చేయగల శక్్తగలది 
అయినప్టికీ తనంతట తానగా ద్నిక్ చేయగల శక్్త ఏ మాత్రం ఉండదు. 

అదే విధంగా క్రీసు్తలో నూతనంగా సృషిటుంచబడిన నీ క్రైస్తవ జీవితం జీవించడానిక్ కావలసిన 
శక్్తనంతటినీ క్రీసు్తలో నీ నూతన గురి్తంపు ద్్వరా పందవలసి ఉంది.

వాటనినిటినీ ఖచిచితమైన శక్్తక్ ఆధారమైన పరిశుద్ధితమీ నండి నీవు అననితయాం ద్నిని 
పందుతూ ఉండాలి.
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మెుదటి భాగం:

పరశుద్ధా త్మ ద్్వర శక్తి వంతమెై న 
కై రైసతి వ జీవితం జీవించుటకు ఆధారం
పరిశుద్ధితమీ దేవుడు (1 కొరింతు 2:11-12, పేజి 285).

ఆయన నీలో నివశంచటకు వచాచిడు (రోమ్ 8:9, పేజీలు 269, 270).

పాపమన గూరిచి, తీరు్న గూరిచి లోకమన ఒపి్ంపచేయటకు ఆయన వచాచిడు 
(యోహ్న 16:8, పేజి 190).

ఆయన సర్వసతయాంలోనిక్ నినని నడిపించటకు వచాచిడు (యోహ్న 16:13, 
పేజి 191).

క్రీసు్తన మహిమ పరుచిటకు ఆయన వచాచిడు (యోహ్న 16:14, పేజి 191).

దేవునితో నీ సంబంధానిక్ పరిశుద్ధితుమీడు పోషించే పాత్ర ఏమిటి? చదవండి రోమ్ 
8:14-16 (పేజి 270). (ఆయన మనం దేవుని పిల్లలమని ధృవీకరిస్్తడు.)

నీ జీవితంలో ఆయన దేనిని ఉత్తి్త చేయాలని కోరుకుంట్న్నిడు? చదవండి గలతీ 
5:22,23 (పేజి 329). దేవుడు అతయాధికంగా ఇషటుపడే ఈ గుణలక్షణాలన నీలో 
ప్రారంభంచి, వృదిధిచంద్లనకుంట్న్నిడు?

మనలో ఫలాలు ఫలించాలంటే ఏమి చేయాలని యేసుప్రభువు చబుతున్నిరు? చదవండి, 
యోహ్న 15:4,5, (పేజీలు 189). (మనం క్రీసు్తలో జీవించాలి, ఆయనపై ఆధారపడి, 
నిలకడగా ఆయనతో సనినిహితంగా ఉండాలి.)

పరిశుద్ధితమీ దేవుడు నినని బలపరచట ద్్వరా ఏమి చేయాలని కోరుకుంట్న్నిడు? 
చదవండి అప. కా 1:8 (పేజి 202). 



 మూడవ పాఠం 481

క్రీసు్తకు స్క్షులుగా ఉండుట అంటే ఏమిటి? (స్క్ తాన చూచిన వాటిని, వినని వాటిని 
చబుతాడు. క్రైస్తవ స్క్ కూడా క్రీసు్తన గురించి తానరిగిన సతాయానిని, ఇతరులకు చపుతాడు.)

స్క్షష్ం ఇవ్వడానిక్ పరిశుద్ధితమీ శక్్త అవసరమని నీవెందుకు అనకుంట్న్నివు? (సరైన 
మాటలన, వాటిని పలకడానిక్ కావలసిన ధైరాయానిని ఆయనే ఇస్్తనని వాగాదేనం చేశాడు.)

విశ్్లషణ: నీ జీవితంలో స్షటుమయేయా దైవిక గుణలక్షణాల స్్థయి నీ జీవితంలోని ప్రతి 
కోణంలోన నీవు ప్రభువున ఎంతగా నమామీవో మరియ ఎంతకాలం నండి ఆయనని నీవు 
విశ్వసిస్్త వస్్త ఉననివో వాటిపై ఆధారపడియన్నియి. ఎంతో కాలంగా ఈ సతాయాలన 
అనభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని పరిణతి చందిన క్రైస్తవులుగా ఎదిగిన వారిని చూచి ఇపు్డే 
పరిశుద్ధితమీ దేవుని గూరిచి తెలుసుకోవడం ఆరంభంచిన వారు నిరుతాస్హపడకూడదు.  

దేవునిని నమమీకొనట + కాలపరిమితి = ఆతీమీయ పరిపక్వత
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రండవ భాగం:

కై రైసతి వులందరూ పరశుద్ధా త్మ శక్తి న్ 
లోతుగా అనుభవించలేరు
పరిశుద్ధితమీ కారయాం ద్్వరానే నీవు క్రైస్తవునిగా మారావు (ఎఫెసు 1:13, పేజి 332).

ఆ సమయం నండీ పరిశుద్ధితుమీడు నీలో నివసిసు్తన్నిడు. (యోహ్న 14:15-17, పేజి 
188).

క్రైస్తవులందరిలో పరిశుద్ధితుమీడు నివసిసు్తన్నిడు. అందరూ ఆయన శక్్తచేత నింపబడడం 
గాని, నడిపించబడటం గాని జరగటం లేదు.

బైబిల్  మనషుయాలన మూడు రకాలుగా విభజిసు్తంది:

1. ప్రకృతి సంబంధి (1 కొరింతు 2:14, పేజి  285).

 ఎవరైతే క్రీసు్త తమ పాపాల కొరకు మరణ్ంచాడని విశ్వసించ లేదో వారిలో క్రీసు్త నివశంచట లేదు.

స్వ  వృత్తంలో కనిపించే వయాక్్తయెుక్క జీవితం. ప్రకృతి సంబంధి 
అయిన మనిషి తన జీవితానిని తానే నడిపించకుంటాడు. 
ఎవరి ఆధీనం క్రింద ఉండడుగాని తన స్వయం ఆధీనం క్రిందే 
ఉంటాడు. అలాంటి ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనషుయాలలో 
క్రీసు్త నివశంచడు సరికద్ ఆ వృత్తం బయట ఉంటాడు. 
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2. ఆతమీ సంబంధి (1 కొరింతు 2:15, పేజి 285).

ఎవరైతే క్రీసు్తన తమ రక్షకునిగా అంగీకరించారో మరియ  క్రైస్తవ జీవితానిని జీవించటకు 
పరిశుద్ధితుమీని శక్్త మీద ఆధారపడియన్నిరో వారు ఆతమీ సంబంధులు.

స్వ  ఆతమీ సంబంధి క్రీసు్తన తన జీవితంలోనిక్ ఆహ్్వనించి 
( ) తన జీవితానిని పరిశుద్ధితమీ ఆధీనంలోనిక్ పెట్టుటకు 
అనమతిస్్తడు. ఇలాంటి వయాక్్త క్రీసు్త అధికారం క్రింద ఉంటాడు. 

3. భౌతిక సంబంధి (1 కొరింతు 3:1,2, పేజి 286).

వీరు క్రీసు్త తన పాపల కొరకు పరిహ్రం చలి్లంచాడని నమమీతారు, కాని క్రైస్తవ జీవితం 
జీవించటానిక్ తమ స్వంత ప్రయతానిలపైనే ఆధారపడతారు. (భౌతికత అంటే “శరీరం” ఇది 
“ఆతమీ”కు ఎపు్డూ వయాతిరేకం.) భౌతిక సంబంధమైన క్రైస్తవుడు ఎపు్డూ తన శరీరం 
యెుక్క శక్్త ద్్వరా జీవిస్్తడే కాని ఆతమీ అనగ్హించిన శక్్తద్్వరా కాదు.

స్వ  భౌతిక సంబంధి అయిన వయాక్్తలో క్రీసు్త జీవిసు్తననిప్టికీ 
పరిశుద్ధితుమీని చేత నడిపించబడడానిక్ అంగీకరించడు. 
ద్నిక్ మారుగ తన ఆధీనంలోనే తాన ఉంటాడు.  
 

మఖయా ప్రశని: ఈ వృతా్తలలో ఏది మీ జీవితాలకు సరిగా్గ సరిపోయింది?
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మూడవ భాగం:

నీవు పరశుద్ధా త్మచే న్ంపబడగలవు
పరిశుద్ధితమీచే నింపబడుతునని జీవితాలు క్రీసు్త అధికారం క్రింద 
నడిపించబడుతునని జీవితాలు. ఇలాంటి వారిలో క్రీసు్త నివశస్్తడు, 
మరియ పరిశుద్ధితుమీని శక్్త యెుక్క అధికారంలో ఉంటారు. నీవు 
విశ్వసించట ద్్వరా పరిశుద్ధితమీతో నింపబడగలవు, నీవు దేవునిని నమమీట 
వలన ఆయన వాగాదేనం చేసినట్్లగా ఫలవంతమైన జీవితానిని జీవించగలవు.
క్రింద వివరించబడిన మూడు అంచలద్్వరా ఎలా పరిశుద్ధితమీచే నింపబడగలవో 
తెలుసుకుంటావు.

ఒపు్కొనట: తెలిసిన పాపాలనినిటినీ ఒపు్కొనట. కీర్తనలు 66:18 చపుతుంది “న్ 
హృదయంలో నేన పాపంపై మనసు పెడితే ప్రభువు న్ ప్రార్థన వినడు.”

ఆతమీచేత నింపబడుటకు తెలిసిన పాపాలనినిటినీ ఒపు్కొనట ఎందుకు ప్రామఖయామైనది? 
(దేవుని ఎదుట మన హృదయం పరిశుదదే పరచబడకపోతే ఆయన మనతో సహవాసం 
చేయడు.)

లోబడుట: నీ జీవితంలోని ప్రతి ప్రాంతానిని దేవునిక్ అప్గించకొనట. (రోమ్ 6:12,13, 
పేజి 267.)

జీవితంలోని అనిని ప్రాంతాలలో ప్రభువుక్ లోబడటం అంటే ఏమిటి? (నిరణియాలు 
తీసుకునేటపు్డు, న్ ఆరి్థక పరమైన విషయాలు, న్ సంబంధాలు, న్ భవిషయాతు్త, 
న్ కుట్ంబం, మెుదలైన వాటనినిటిలో ఏ నిరణియమైన్ దేవునిని మందుగా సంప్రదించి 
చేయాలి.)
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నమమీట: నీవు నింపబడుటకు పరిశుద్ధితుమీని నమమీ.

1.  నీవు ఆతమీచేత నింపబడాలని దేవుడు ఆజాఞాపించాడు. (ఎఫెసు 5:18, పేజి 337).

2.  నీవు ఆయన చిత్తప్రకారం ఏమడిగిన్ నీ మనవులకు జవాబులు అనగ్హిస్్తనని దేవుడు 
వాగాదేనం చేశాడు. (1 యోహ్న 5:14,15, పేజి 424).

విశా్వసం ద్్వరా మాత్రం నీవు ఆతమీచేత నింపబడగలవు. ఆ విశా్వస్నిని వయాకీ్తకరించడానిక్ 
ఈ ప్రార్థన ఉపయక్తంగా ఉంట్ంది.

“ప్రియమైన తండ్రి, న్ జీవితానిని నేన నడిపించకుంట్న్నినని 
ద్ని ఫలితంగా నీకు విరోధంగా పాపం చేసు్తన్నినని గ్హించాన. 
క్రీసు్తయేసు సిలువ మరణం ద్్వరా న్ పాపాలన క్షమించినందుకు 
ధనయావాద్లు. ఇపు్డే న్ జీవిత సింహ్సన్నిని క్రీసు్త స్ట్వకరించాలని 
ఆహ్్వనిసు్తన్నిన.  నీవు వాగాదేనం చేసినట్్లగా విశా్వసంతో అడిగితే 
నీవు చేస్్తవని చపి్నట్్లగా, పరిశుద్ధితమీచే నింపబడాలని నీవు 
ఆజాఞాపించినట్్లగా ఆతమీతో ననని నింపుమని అడుగుతున్నిన. 
నేన వయాక్తపరచిన న్ విశా్వసం ద్్వరా నీవు న్ జీవితానిని నీ 
స్్వధీనంలో తీసుకుంట్ననిందుకు మరియ పవిత్రాతమీ ద్్వరా ననని 
నింపుతుననిందుకు నీకు కృతజఞాతలు.”

ఈ ప్రార్థన నీ హృదయాభలాషన ప్రతిబింభసు్తంద్?

ఇపు్డు నీవు ఈ ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఏమి జరుగుతుందని భావిసు్తన్నివు?

నీ హృదయ వాంఛ ఇదే అయినటె్్లతే నీవు ఈ ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధితమీచేత నింపబడు.
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నాల్గ వ భాగం:

క్రీ యాత్మక అన్వయం
పాపం ద్్వరా నీ జీవితానిని తిరిగి నీ ఆధీనంలోక్ తీసుకుంటే- అవిధేయతకు 
సంబంధించిన ఏ విధమైన చరయా అయిన్ - సుళ్వుగా ఆతీమీయతన 
విడచి పెటేటుసు్తన్నివని గురి్తంచ. (చడు శా్వసన విడచి స్వచ్ఛమైన 
గాలిని ప్లుచికో). ఈ ప్రామఖయామైన అభాయాసం క్రీసు్త ప్రేమతో కూడిన 
అధికారంలోనిక్ నీ జీవితం కొనస్గించట కొరకు స్మరా్థష్నిని ఇసు్తంది.
బయటకు విడచిపెట్టుట: నీ పాపానిని ఒపు్కో (1 యోహ్న 1:9, పేజి 418; హీబ్రూ 
10:1-25, పేజీలు 389, 390).

ఒపు్కోవడంలో ఈ మూడు విషయాలు ఉంటాయని మరచిపోకు:

1.  పాపం చేశానని దేవుని యెదుట అంగీకరించట

2.  ఆయన ఇప్టికే క్షమించాడని ధనయావాద్లు తెలుపుట.

3.  నీ చడు వైఖరిని చరయాలన దేవుడు మారచిగలడని నమమీట.

లోపలిక్ ప్లుచికొనట: ఆతమీయెుక్క సంపూరణితన విశా్వసం ద్్వరా స్వంతంచేసుకో 
(ఎఫెసు 5:18, పేజి 337).

1.  సంపూరణింగా లోబడు. క్రీసు్త స్్వధీన్నిక్ నీ జీవితానిని అప్గించ.

2.  నమిమీకయంచ. ఆయన నడిపిస్్తడని, శక్్తని అనగ్హిస్్తడని నమమీ.
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ప్రతి రోజు 15 నిమిష్లు బైబిల్ న పఠంచటలో, ప్రార్థనలో ప్రభువుతో గడుపుటన 
కొనస్గించ. ఇక్కడ నీకొరకు కొనిని సలహ్లు:

1.  చదువు ఎఫెసు 5:18-21 (పేజి 337), మరియ కొలస్టస్ 3:12-17 (పేజి 350), 
ఆతమీచేత నింపబడే జీవితం గూరిచి ఈ రండు వచన్లు ఏమి చబుతున్నియో పోలిచి 
చూడు.

2.  ఎఫెసు 3:14-21 (పేజీలు 334, 335) ఉనని పౌలు ప్రార్థనన చదువు. అతడు తన 
సేనిహితుల కొరకు ఏ శక్్తని కోరుతున్నిడు? ఈ శక్్త ఎక్కడనండి వసు్తంది? ఆయన 
మనకొరకు ఏమి చేస్డు?

3.  తుఫానలో శషుయాలన గూరిచి మారు్క 4:35-41 (పేజి 65) వ్రాయబడిన ద్నిని 
చదువు. తుఫాన సమయంలో శషుయాలు ఆయన కాపుదలన గూరిచి సంశయపడిన 
విధాన్నిని గమనించ. ఎందుకు వారు భయపడా్రు? ఎందుకని దేవుని విషయంలో 
సందేహించారు?

విశ్్లషణ: క్రైస్తవుని జీవితానిక్ కావలసిన శక్్తక్ మూలం పరిశుద్ధితుమీడు. నీవు క్రీసు్తన 
నమమీగానే దేవుని ఆతమీ నీలో ఆయన వయాక్్తతా్వనిని కలుగజేసి, ఆయన కొరకు స్క్గా 
ఉండుటకు కావలసిన శక్్తని నీకు అందచేస్్తడు. 

మఖయా ప్రశని: నీవు క్రైస్తవ జీవితంలో ఎదిగ విషయమై నీవు క్రీసు్తన ఉత్తమంగా 
తెలుసుకునేందుకు దేవుడు ఏ ప్రణాళ్కలన నీ విషయమై కలిగి యన్నిడు?





యేసు క్రీసుతు వంశావళి

1  ఇది యేసు క్రీసుతు వంశావళి లేఖనం. 
ఆయన దావీదు కుమారుడు అబ్రాహాము 

కుమారుడు. 2 అబ్రాహాము కుమారుడు ఇస్సాకు. 
ఇస్సాకు కుమారుడు యాకోబు. యాకోబు 
కుమారులు యూదా, అతడి అన్నదముములు. 
3 యూదా కుమారులు పెరెసు, జెరహు. వారి తల్లి 
తామారు. పెరెసు కుమారుడు ఎస్రోన్. ఎస్రోన్ 
కుమారుడు ఆరామ్. 4 ఆరామ్ కుమారుడు 
అమ్మునాదాబు. అమ్మునాదాబు కుమారుడు 
నయస్సాను. నయస్సాను కుమారుడు శల్మును. 
5 శల్మును కుమారుడు బోయజు. బోయజు తల్లి 
రాహాబు. బోయజు కుమారుడు ఓబేదు, ఓబేదు 
తల్లి రూతు. ఓబేదు కుమారుడు యెష్షయి. 
6 యెష్షయి కుమారుడు దావీదురాజు. దావీదు 
కుమారుడు సొలొమోను. సొలొమోను 
తల్లి మొదట ఉరియా భార్య. 7 సొలొమోను 
కుమారుడు రెహబం. రెహబం కుమారుడు 
అబీయా. అబీయా కుమారుడు ఆస్. 8 ఆస్ 
కుమారుడు యెహోషాపాతు. యెహోషాపాతు 
కుమారుడు యెహోరాం. యెహోరాం 
కుమారుడు ఉజ్జీయా. 9 ఉజ్జీయా కుమారుడు 
యోతాం. యోతాం కుమారుడు ఆహాజు. 
ఆహాజు కుమారుడు హిజ్కియా. 10 హిజ్కియా 

కుమారుడు మనష్్ష. మనష్్ష కుమారుడు 
ఆమోను. ఆమోను కుమారుడు యోషీయా. 
11 యోషీయా కుమారులు యెకొనా్య, అతడి 
స్దరులు. వారి కాలంలో యూదులను 
బబులోనుకు తీసుకువెళ్ళడం జరిగంది.

12 యూదులను బబులోనుకు తీసుకువెళ్ళడం 
జరిగన తరువాత వీరు జనముంచారు: యెకొనా్య 
కుమారుడు షయల్ తీయేల్. షయల్ తీయేల్ 
కుమారుడు జెరుబబాబెల్. 13 జెరుబబాబెల్ 
కుమారుడు అబీహూదు. అబీహూదు 
కుమారుడు ఎల్్యకం. ఎల్్యకం కుమారుడు 
అజోరు. 14 అజోరు కుమారుడు స్దోకు. 
స్దోకు కుమారుడు అకం. అకం కుమారుడు 
ఏలీహూదు. 15 ఏలీహూదు కుమారుడు 
ఎల్యాజరు. ఎల్యాజరు కుమారుడు 
మతాతును. మతాతును కుమారుడు యాకోబు. 
16 యాకోబు కుమారుడు యోసేపు. యోసేపు 
మరియ భరతు. ఆమెకు యేసు జనముంచాడు. 
యేసు బిరుదం “క్రీసుతు”.

17 ఈ విధంగా అబ్రాహామునుంచి 
దావీదువరకు పధ్్నలుగు తరాలు; దావీదు 
కాలంనుంచి యూదులను బబులోనుకు 
తీసుకువెళి్ళన కాలంవరకు పధ్్నలుగు తరాలు; 
బబులోనుకు తీసుకువెళి్ళన కాలంనుంచి 
క్రీసుతువరకు పధ్్నలుగు తరాలు.

మత తుయి శుభవార తు
 



2

యేసు క్రీసుతు పుట్టుక
18 ఇది యేసు క్రీసుతు జనము వివరణ: ఆయన తల్లి 

అయిన మరియకు యోసేపుతో వివాహం నశ్చయం 
అయింది గాన వారు ఏకం కాకముందే ఆమె పవిత్రాతము 
మూలంగా గర్భవతి అన కనబడింది. 19 ఆమె భరతు 
యోసేపు నా్యయవంతుడు, గనుక ఆమెను బహిరంగ 
అవమానానకి గురి చేయడం ఇషటుం లేక రహస్యంగా 
ఆమెతో తెగతెంపులు చేసుకోవాలనుకొనా్నడు. 
20 అతడు ఈ విషయాల గురించి తలపోస్తు ఉంటే, 
ప్రభు దేవదూత ఒకడు అతనకి కలలో కనబడి ఇల్ 
అనా్నడు: “యోసేపు! దావీదు కుమారా! మరియను 
నీ భార్యగా స్వీకరించడానకి భయపడకు. ఎందుకంటే 
ఆమె గర్భధ్రణ పవిత్రాతము మూలంగా కల్గంది. 
21 ఆమెకు కుమారుడు జనముస్తుడు. ఆయన తన 
ప్రజలను వారి పాపాలనుంచి విడిపంచి రక్షిస్తుడు, 
గనుక ఆయనకు యేసు అనే పేరు పెట్టుల్.”

22 ప్రవకతు దావీరా ప్రభువు పల్కించిన ఈ మాట 
నెరవేరాలన ఇదంతా జరిగంది: 23 “ఇదిగో వినండి, 
ఒక కన్య గర్భవతి అవుతుంది, కుమారుణ్ణి 
కంట్ంది. ఆయనకు ‘ఇమామునుయేల్’ అన 
నామకరణం చేస్తురు.” ఇమామునుయేల్  అంటే 
“దేవుడు మనతో ఉనా్నడు” అన అర్ం.

24 యోసేపు నద్ర మేలుకొన తనకు ఆ 
దేవదూత ఆదేశంచినటేటు మరియను తన భార్యగా 
స్వీకరించాడు. 25 అయితే ఆమె జ్్యష్ఠ కుమారుణ్ణి 
కనేంతవరకు అతడు ఆమెను ముటటులేదు. అతడు 
ఆ కుమారునకి యేసు అనే పేరు పెట్టుడు.

తూరుపు నుండి జ్ఞానులు వచ్్చట

2  హేరోదురాజు కాలంలో యూదయలో 
ఉన్న బేత్ లెహేంలో యేసు జనముంచాడు. 

ఆ తరువాత జ్ఞానులు కొందరు తూరుపు 
దికుకినుంచి జెరుసలంకు వచి్చ ఇల్ అనా్నరు: 
2 “యూదులకు రాజుగా జనముంచినవాడు ఎకకిడ 
ఉనా్నడు? తూరుపున ఆయన నక్షత్రాన్న మేము 
చూశాం, ఆయనను ఆరాధంచడానకి వచా్చం.”

3 ఇది విన హేరోదురాజు అతడితోపాట్ 
జెరుసలం వాళ్ళంతా కంగారుపడాడారు. 
4 అతడు ప్రజల ప్రధ్న యాజులనూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులనూ అందరినీ సమకూరి్చ “అభిషికుతుడు 
ఎకకిడ పుటటువలసి ఉంది?” అన వారిన అడిగాడు.

5 వారు అతనకి ఇల్ జవాబిచా్చరు: 
“యూదయలో ఉన్న బేత్ లెహేంలో. ప్రవకతు 
రాసినదేమిటంటే, 6 యూదాదేశంలోన 
బేత్ లెహేం! యూదా పరిపాలకులలో నీవు దేనక 
తీసిపోవు. ఎందుకంటే నీలోనుంచే నా ప్రజలైన 
ఇస్రాయేల్ కు కాపరిగా ఉండే పరిపాలకుడు 
వస్తుడు.”

7 అపుపుడు హేరోదు ఆ జ్ఞానులను 
రహస్యంగా పల్పంచి ఆ నక్షత్ం కనపంచిన 
కాలం వారిమూలంగా తెలుసుకొనా్నడు. 
8 తరువాత వారిన బేత్ లెహేంకు పంపస్తు “ఆ 
పలలివాడికోసం బగా వెదకండి. నేను కూడా 
వెళి్ళ ఆయనను ఆరాధంచేల్ మ్రు ఆయనను 
కనుగొనా్నక నాకు వచి్చ చెపపుండి” అనా్నడు.

9 రాజు చెపపునది విన వారు బయలుదేరారు. 
తూరుపున వారికి కనపంచిన నక్షత్ం వారికి 
ముందుగా పోతూ ఆ శశువు ఉన్న స్ల్నకి 
పైగా నల్చింది. 10 ఆ నక్షత్ం చూచి వారు 
అత్యధకంగా సంతోషించారు. 11 ఇంట్లికి వెళి్ళ 
శశువునూ ఆయన తల్లి మరియనూ చూశారు, 
స్షాటుంగపడి ఆయనను ఆరాధంచారు. 
తరువాత నధుల పెట్టులు విపపు ఆయనకు 
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బంగారం, స్ంబ్రాణ్, బోళం కానుకలుగా 
అరిపుంచారు. 12 హేరోదు దగ్గరకు తిరిగ వెళ్ళవద్దన 
కలలో హెచ్చరిక విన వారు వేరే దారిన పడి 
సవీదేశానకి వెళి్ళపోయారు.

ఈజ్పుటు దేశానకి పారిపోవుట
13 వారు వెళి్ళన తరువాత ప్రభు దేవదూత 

ఒకడు యోసేపుకు కలలో కనబడి ఇల్ 
అనా్నడు: “హేరోదు ఈ శశువును చంపడానకి 
అంతట్ గాల్స్తుడు. లేచి శశువునూ ఆయన 
తల్లినీ తీసుకొన ఈజ్ప్టు కు పారిపో. నేను మళ్్ళ 
నీకు చెపేపుంతవరకు అకకిడే ఉండు.”

14 కనుక యోసేపు లేచి రాత్రికి రాత్రే 
శశువునూ ఆయన తల్లినీ తీసుకొన ఈజ్ప్టు కు 
తరల్వెళ్్ళడు. 15 హేరోదు చనపోయేవరకు 
అకకిడే ఉండిపోయాడు. “ఈజ్ప్టు నుంచి నా 
కుమారుణ్ణి పల్చాను” అన మునుపు ప్రభువు 
ఒక ప్రవకతు దావీరా పల్కించాడు. ఈ మాట 
నెరవేరేందుకే ఇది జరిగంది.

హేరోదు బెతెలిహేములో మగపలలిలను చంపుట
16 ఆ జ్ఞానులు తనను నవువీలపాలు చేశారన 

గ్రహించి హేరోదు అత్యంత ఆగ్రహంతో 
మండిపడాడాడు. అతడు మనుషులను పంప, 
జ్ఞానులవలలి తెలుసుకొన్న కాలం ప్రకారం 
బేత్ లెహేంలోనూ దాన పరిసరాలన్నటిలోనూ 
రెండేళ్్ళ అంతకు తకుకివ వయసుసా 
ఉన్న మగపలలిలందరినీ చంపంచాడు. 
17 యిర్ముయాప్రవకతు దావీరా దేవుడు పల్కించిన 
మాట ఆ విధంగా నెరవేరింది – 18 “రమాలో 
ఒక సవీరం, విల్పం, ఏడుపు, మహా రోదనం 
వినబడుతునా్నయి. రాహేలు తన పలలిలకోసం 

ఏడుస్తు ఉంది. వారిన కోలోపుయి ఓదారుపును 
నరాకరిస్తు ఉంది.”

నజరేతుకు తిరిగ వచ్్చట
19 హేరోదు మృతి చెందాక ప్రభు దేవదూత 

ఒకడు ఈజ్ప్టు లో కాపురమున్న యోసేపుకు 
కలలో కనపంచి అనా్నడు, 20 “ఈ పలలివాడి 
ప్రాణం తీయాలన చూచేవాళ్్ళ మరణ్ంచారు, 
గనుక లేచి పలలివాణ్ణి ఆయన తల్లినీ తీసుకొన 
ఇస్రాయేల్ దేశానకి వెళ్్ళ.”

21 అల్గే అతడు లేచి శశువునూ ఆయన 
తల్లినీ ఇస్రాయేల్ దేశానకి తీసుకువెళ్్ళడు. 
22 అయితే అరికిల్వస్ అతడి తండ్రి హేరోదు 
స్్నంలో యూదయను పరిపాల్సుతునా్నడన 
యోసేపు విన అకకిడికి వెళ్ళడానకి జంకాడు. 
కలదావీరా దేవున హెచ్చరిక పంది గలలీ 
ప్రదేశానకి వెళి్ళపోయాడు. 23 నజరేతు అనే 
గ్రామం చేరి అకకిడ నవాసమునా్నడు. యేసును 
నజరేయుడంట్రు అన ప్రవకతుల మూలంగా 
వచి్చన మాట నెరవేరేందుకు ఈ విధంగా 
జరిగంది.

యోహాను చాటించ్ట

3  ఆ రోజులోలి బపతుసం ఇచే్చ యోహాను వచి్చ 
యూదయ అరణ్యంలో ఇల్ చాటిస్తు 

ఉనా్నడు: 2 “పరలోక రాజ్యం దగ్గరగా ఉంది, 
గనుక పశా్చతాతుపపడండి.”

3 అతణ్ణి గురించే యెషయా ప్రవకతు మునుపు 
ఇల్ చెపాపుడు: “ఎడారిలో ఒకతన సవీరం ఇల్ 
ఘోషిస్తు ఉంది: ప్రభువుకోసం దారి సిద్ం 
చేయండి! ఆయనకోసం త్రోవలు తిన్ననవి 
చేయండి!”
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4 ఈ యోహాను ఒంట్ రోమాల బటటులు 

తొడుకొకిన నడుముకు తోలు దటిటు 
కట్టుకొనేవాడు. అతన ఆహారం మిడతలు, 
అడవి తేనె. 5 ప్రజలు జెరుసలంనుంచీ యూదయ 
అంతటినుంచీ యొరా్దను ప్రాంతమంతటినుంచీ 
యోహాను దగ్గరికి వచా్చరు. 6 తమ పాపాలు 
ఒపుపుకొంటూ అతనచేత యొరా్దను నదిలో 
బపతుసం పందుతూ ఉనా్నరు. 7 అతడు బపతుసం 
ఇసుతున్న స్ల్నకి చాల్మంది పరిసయు్యలూ, 
సదూ్దకయు్యలూ రావడం చూచినపుపుడు 
యోహాను వాళ్ళతో ఇల్ అనా్నడు: “ఓ సరపు 
వంశమా! రాబోయే ఆగ్రహం తపపుంచ్కుపోండన 
మిమముల్్న హెచ్చరించినదెవరు? 8 పశా్చతాతుపానకి 
తగన ఫల్లు వచే్చల్ చేసుకోండి. 9 ‘అబ్రాహాము 
మా తండ్రి’ అన భావించ్కోకండి. మ్తో 
చెపుతునా్నను గదా, దేవుడు ఈ రాళ్ళను 
అబ్రాహాము సంతానమయే్యల్ చేయగలడు. 
10 ఇపపుటికే గొడడాల్ చెటలి వేరుకు పెటిటు ఉంది. మంచి 
పండులి కాయన ప్రతి చెట్టునూ నరికి అగ్నలో 
పారవేయడం జరుగుతుంది. 11 పశా్చతాతుపానకి 
అనుగుణంగా నేను నీళ్ళలో మ్కు బపతుసమిస్తు 
ఉనా్నను. కానీ నాకంటే బలప్రభావాలు ఉన్నవాడు 
నా తరువాత వసుతునా్నడు. ఆయన చెపుపులు 
మోయడానకి కూడా నేను తగను. ఆయన 
దేవున పవిత్రాతములోనూ అగ్నలోనూ మ్కు 
బపతుసమిస్తుడు. 12 తన తూరాపురపటేటు చేట ఆయన 
చేతిలో ఉంది. ఆయన తన కళ్ళం పూరితుగా శుభ్ం 
చేస్తుడు. తన గోధుమలు గడడాంగలో పోస్తుడు. 
పట్టును ఆరిపోన అగ్నలో కాల్్చవేస్తుడు.”

యోహాను చేత యేసు బపతుసం పందడం
13 ఆ సమయంలో యోహానుచేత బపతుసం 

పందడానకి యేసు గలలీ ప్రదేశంనుంచి అతన 
దగ్గరికి యొరా్దనుకు వచా్చడు. 14 యోహాను 
ఆయనను అడుడాపెటటుడానకి ప్రయతి్నంచాడు. “మ్ 
చేత నేను బపతుసం పందవలసినవాణ్ణి. మ్రు నా 
దగ్గరికి వసుతునా్నరా?” అనా్నడు.

15 “ఇపుపుడు ఈ విధంగా జరిగపోనయి్య. 
ధరముం యావతూతు ఇల్ మనం నెరవేర్చడం 
యుకతుమే” అన యేసు అతనకి జవాబిచా్చడు. 
అపుపుడు యోహాను ఆయనకు అల్ 
జరగనచా్చడు.

16 యేసు బపతుసం పందిన వెంటనే 
నీళ్ళలోనుంచి బయటికి వచా్చడు. అపుపుడే 
ఆయనకు ఆకాశం తెరచ్కొంది, దేవున ఆతము 
ఒక పావురంల్గా దిగవచి్చ తనమ్ద వాలడం 
ఆయన చూశాడు. 17 అపుపుడే ఆకాశంనుంచి ఒక 
సవీరం ఇల్ వినపంచింది: “ఈయన నా ప్రియ 
కుమారుడు. ఈయనంటే నాకంతో ఆనందం.”

యేసుకు విషమ పర్క్షలు

4  అపుపుడు యేసును అపనంద పశాచం వలలి 
విషమ పర్క్షలకు గురి కావడానకి దేవున 

ఆతము అరణ్యంలోకి తీసుకువెళ్్ళడు. 2 అకకిడ 
యేసు నలభై రాత్రింబగళ్్ళ ఉపవాసం ఉనా్నడు. 
ఆ తరువాత ఆయనకు ఆకల్ వేసింది.

3 దుష్ ప్రేరేపణ చేసేవాడు ఆయన దగ్గరికి 
వచి్చ ఇల్ అనా్నడు: “నీవు దేవున కుమారుడివైతే 
ఈ రాళ్్ళ రొట్టులైపోవాలన ఆజ్ఞాపంచ్!”

4 అందుకు ఆయన ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“మనషి ఆహారంవలలి మాత్మే బ్రతకడు గానీ 
దేవున నోటనుంచి వచే్చ ప్రతి వాకుకివల్లి 
బ్రతుకుతాడు అన వ్రాసి ఉంది.”

5 అపుపుడు అపనంద పశాచం ఆయనను 
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పవిత్ నగరానకి తీసుకువెళి్ళ దేవాలయం 
శఖరంమ్ద నలబెట్టుడు.

6 “నీవు దేవున కుమారుడివైతే క్ందికి 
దూకేసెయి్య! ఎందుకంటే ఇల్ రాసి 
ఉంది – ఆయన తన దూతలకు నను్న 
గురించి ఆజ్ఞాపస్తుడు. వాళ్్ళ నీ పాదానకి 
రాయి తగలకుండా నను్న తమ చేతులలో 
ఎతితుపట్టుకొంట్రు అన ఆయనతో అనా్నడు.”

7 అందుకు యేసు వాడితో ఇల్ చెపాపుడు: “నీ 
ప్రభువైన దేవుణ్ణి పర్క్షించకూడదు అన కూడా 
వ్రాసి ఉంది.”

8 ఇంకా అపనంద పశాచం ఆయనను చాల్ 
ఎతతుయిన పరవీతంమ్దికి తీసుకువెళి్ళ భూలోక 
రాజ్్యలనీ్న వాటి వైభవానీ్న చూపంచాడు. 
9 అపుపుడు వాడు ఆయనతో “నీవు స్షాటుంగపడి 
నను్న పూజ్సేతు ఇదంతా నీకిస్తును” అనా్నడు.

10 “సైతానూ! అవతల్కి పో! నీ ప్రభువైన 
దేవుణ్ణి ఆరాధంచాల్, ఆయనకు మాత్మే సేవ 
చేయాల్ అన వ్రాసి ఉంది” అన యేసు వాడితో 
చెపాపుడు.

11 అపుపుడు అపనంద పశాచం ఆయనను 
విడిచివెళ్్ళడు. దేవదూతలు వచి్చ ఆయనకు 
ఉపచారాలు చేశారు.

గలలీలో యేసున సేవ ప్రారంభం
12 యోహాను ఖైదు పాలయా్యడన యేసు 

విన గలలీ ప్రదేశానకి తిరిగ వెళ్్ళడు. 13 నజరేతు 
విడిచివెళి్ళ కపెర్ నహూంలో నవాసం చేశాడు. 
అది సరసుసా తీరాన, జెబూలూను, నఫ్తుల్ 
ప్రాంతాలలో ఉంది. 14 యెషయాప్రవకతు 
మూలంగా వచి్చన ఈ వాకుకి నెరవేరేందుకే 
అది జరిగంది: 15 “జెబూలూను ప్రదేశం, నఫ్తుల్ 

ప్రదేశం, యొరా్దను నది అవతల, సముద్రం వైపు 
ఉన్న యూదేతరుల గలలీ రాష్టంలో, 16 చీకటిలో 
ఉన్న ప్రజలకు గొపపు కాంతి కనపంచింది. 
చావునీడ ఉన్న దేశంలో నవసించేవారిమ్ద 
వెలుగు ప్రకాశంచింది.”

17 అపపుటినుంచి యేసు “పరలోక రాజ్యం 
దగ్గరగా ఉంది గనుక పశా్చతాతుపపడండి” అంటూ 
ప్రకటించడం మొదలు పెట్టుడు.

యేసు శషు్యలను ఎను్నకొనుట
18 యేసు గలలీ సరసుసా ఒడుడాన నడుస్తు, 

ఇద్దరు అన్నదముములు సరసుసాలో వల వేస్తు ఉంటే 
చూశాడు. వారు స్మోను, అతడి తోబుట్టువు 
అంద్రెయ. స్మోనును “పేతురు” అన పలుస్తురు. 
వారు చేపలు పటేటువారు. 19 యేసు వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “నా వెంటరండి. మనుషులను పటేటు 
జ్లరులుగా మిముములను చేస్తును.” 20 వెంటనే 
వారు తమ వలలు విడిచిపెటిటు ఆయన వెంట 
వెళ్్ళరు.

21 అకకిడనుంచి వెళి్ళ యేసు ఇంకో ఇద్దరు 
అన్నదముములను చూశాడు. వారు జెబెదయి 
కొడుకు యాకోబు, అతడి తోబుట్టువు 
యోహాను. తమ తండ్రి జెబెదయితో కూడా 
వారు పడవలో వలలు సిద్ం చేసుకొంట్నా్నరు. 
యేసు వారిన పల్చాడు. 22 వెంటనే వారు 
పడవనూ తమ తండ్రినీ విడిచి ఆయన వెంట 
వెళ్్ళరు.

23 యేసు గలలీ ప్రదేశం అంతట్ ప్రయాణాలు 
చేస్తు, వారి సమాజకేంద్రాలలో ఉపదేశస్తు, 
రాజ్య శుభవారతు ప్రకటిస్తు ఉనా్నడు. ప్రజలలో 
ప్రతి వా్యధనీ రోగానీ్న బగుచేస్తు ఉనా్నడు. 
24 ఆయన కరితు సిరియా అంతట్ వా్యపంచింది. 
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ప్రజలు రోగులందరినీ నానా విధ్ల వా్యధులచేత 
యాతనలచేత పీడితులైన వారిన, దయా్యలు 
పటిటునవారిన, మూర్ఛరోగులను, పక్షవాత 
రోగులను ఆయన దగ్గరకు తీసుకు వచా్చరు. 
ఆయన వారిన బగు చేశాడు. 25 గలలీ, 
దెకపల్, జెరుసలం, యూదయ, యొరా్దనుకు 
అవతల్ ప్రదేశం – ఈ స్ల్లనుంచి పెద్ద జన 
సమూహాలు ఆయన వెంటవెళ్్ళరు.

కొండ మ్ద ప్రసంగం

5  ఆ జన సమూహాలను చూచినపుపుడు 
ఆయన కొండమ్దికి వెళి్ళ కూరు్చనా్నడు. 

అపుపుడు ఆయన శషు్యలు ఆయన దగ్గరికి 
వచా్చరు. 2 ఆయన నోరార వారికి ఇల్ 
ఉపదేశంచస్గాడు:

ధన్యతలు
3 “తమ ఆధ్్యతిముక దరిద్రా్యరాన్న గురితుంచినవారు 

ధను్యలు. పరలోక రాజ్యం వారిది.
4 దుుఃఖంచేవారు ధను్యలు. వారికి ఓదారుపు 

కలుగుతుంది.
5 స్ధుగుణం గలవారు ధను్యలు. భూలోకానకి 

వారు వారసులు.
6 నీతినా్యయాల కోసం ఆకల్దపుపులు గలవారు 

ధను్యలు. వారికి తృపతు కలుగుతుంది.
7 కరుణ చూపేవారు ధను్యలు. వారికి కరుణ 

దొరుకుతుంది.
8 శుద్ హృదయులు ధను్యలు. వారు దేవుణ్ణి 

చూస్తురు.
9 సమాధ్నం చేకూరే్చవారు ధను్యలు. వారు 

దేవున సంతానం అనపంచ్కొంట్రు.
10 నీతి నా్యయాల కోసం హింసలకు గురి 

అయే్యవారు ధను్యలు. పరలోక రాజ్యం వారిది.
11 “నను్నబటిటు మనుషులు మిముములను 

దూషించి, హింసించి, మ్మ్ద అబదం్గా అన్న 
రకాల అపనందలు మోపనపుపుడు మ్రు ధను్యలు. 
12 అపుపుడు సంతోషించండి! అత్యధకంగా 
ఆనందించండి! ఎందుకంటే, పరలోకంలో మ్కు 
గొపపు బహుమానం ఉంట్ంది. మ్కు పూరవీం 
ఉన్న ప్రవకతులను వారు ఇల్గే హింసించారు.

ఉపుపు – వెలుగు
13 “ఈ లోకానకి మ్రు ఉపుపు. ఒకవేళ ఉపుపు 

తన ఉపపుదనాన్న కోలోపుతే దానకి ఉపపుదనం 
మళ్్ళ ఎల్ కలుగుతుంది? అల్ంటి ఉపుపు 
బయట పారవేయడానకి, మనుషుల కాళ్ళ క్ంద 
త్రొకకిబడడానకి తపపు మరి దేనక పనకి రాదు.

14 “ఈ లోకానకి మ్రు వెలుగు. కొండమ్ద 
ఉన్న ఊరు దాచబడడం అస్ధ్యం. 15 ఎవరూ 
దీపం వెల్గంచి బుటటుక్ంద పెటటురు. దానన దీప 
సతుంభంమ్ద ఉంచ్తారు గదా. అపుపుడు అది 
ఇంట్లి అందరిక వెలుగు ఇసుతుంది. 16 అల్గే 
మనుషులు మ్ మంచి పనులు చూచి, 
పరలోకంలో ఉన్న మ్ తండ్రిన సుతుతించేల్ మ్ 
వెలుగు వారి ఎదుట ప్రకాశంచనయ్యండి.

ధరముశాస్్రాన్న గురించి ఉపదేశం
17 “ధరముశాస్్రాన్న గానీ ప్రవకతుల మాటలను 

గానీ రదు్దచేయడానకి నేను వచా్చననుకోకండి. 
వాటిన నెరవేర్చడానకే వచా్చను గానీ రదు్ద 
చేయడానకి కాదు. 18 నేను ఖచి్చతంగా మ్తో 
చెపుతునా్నను, ధరముశాస్త్రమంతా నెరవేరేవరకు, 
భూమ్ ఆకాశమూ నశంచేవరకు, ధరముశాస్త్రంలో 
ఉన్న పలులి గానీ అర సున్న గానీ ఏదీ నశంచదు. 
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19 ఈ ఆజఞాలలో అతి సవీలపుమైన దాననైనా 
మ్రి అల్ చేయడం ఇతరులకు నేరేపువారు 
పరలోక రాజ్యంలో అత్యలుపులుగా లెకకిలోకి 
వస్తురు. కానీ ఈ ఆజఞాలను పాటిస్తు వాటిన 
ఉపదేశస్తు ఉండేవారు పరలోక రాజ్యంలో 
ఘనులుగా లెకకిలోకి వస్తురు. 20 నేను మ్తో 
చెపుతునా్నను, పరిసయు్యల, ధరముశాస్త్ర 
పండితుల నీతినా్యయాలకంటే మ్ నీతినా్యయాలు 
మించి ఉండకపోతే మ్రు పరలోక రాజ్యంలో 
ఎంత మాత్మూ ప్రవేశంచరు.

కోపం - హత్య
21 “‘హత్య చేయకూడదు; హత్య చేసిన 

వారెవరైనా తీరుపుకు గురి అవుతారు’ అన 
పూర్వీకులకు చెపపునది మ్రు వినా్నరు గదా. 
22 అయితే మ్తో నేనంట్ను, కారణం లేకుండా 
తన స్దరునమ్ద కోపం పెట్టుకొనే ప్రతి 
ఒకకిడూ తీరుపుకు తగనవాడు. తన స్దరుణ్ణి 
‘వ్యర్ుడా’ అనేవాడెవడైనా సరే యూదుల నా్యయ 
సభ విమర్శకు తగనవాడు. తన స్దరుణ్ణి 
‘మూరుఖుడా’ అనేవాడెవడైనా సరే నరకాగ్నకి 
తగనవాడు. 23 అందుచేత మ్రు పీఠంముందు 
అరపుణ చేసేటపుపుడు, ఏ విషయంలోనైనా సరే 
మ్మ్ద మ్ స్దరునకి విరోధ భావం ఉందన 
మ్కు గురుతుకు వసేతు, 24 మ్ అరపుణ పీఠం ముందు 
విడిచివెళి్ళపోండి! మొటటుమొదట మ్ స్దరునతో 
సఖ్యపడండి, ఆ తరువాత వచి్చ మ్ అరపుణ 
అరిపుంచండి.

25 “మ్ ప్రత్యరి్తో నా్యయస్్నానకి పోయే 
త్రోవలోనే తవీరగా రాజ్పడండి. లేకపోతే 
మ్ ప్రత్యరి్ మిముములను నా్యయాధపతికి 
అపపుగస్తుడేమో, నా్యయాధపతి మిముములను 

భట్డికి అపపుగంచి ఖైదులో వేయిస్తుడేమో. 
26 అల్ంటపుపుడు మ్రు చివరి పైస్తో సహా 
చెల్లించేంతవరకు బయటికి రాలేరన నేను మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను.

వ్యభిచారం
27 “వ్యభిచారం చేయకూడదన పూర్వీకులకు 

చెపపున మాట మ్రు వినా్నరు గదా. 28 కానీ మ్తో 
నేను చెపుతునా్నను, ఎవడైనా ఒక స్త్రీన మోహం 
చూపు చూసేతు, అపపుటికే ఆమెతో అతడు తన 
హృదయంలో వ్యభిచరించాడు.

29 “మ్ కుడికను్న మ్కు పాపానకి కారణమైతే 
దాన్న పీకి మ్ దగ్గర నుంచి అవతల పారవేయండి! 
మ్ శర్రాన్నంతా నరకంలో త్రోసివేయడంకంటే 
మ్ శర్ర భాగాలలో ఒకటి నశంచడం మ్కు మేలు. 
30 మ్ కుడి చేయి మ్కు పాపానకి కారణమైతే 
దాన్న నరికి మ్ దగ్గరనుంచి అవతల పారవేయండి! 
మ్ శర్రాన్నంతా నరకంలో త్రోసివేయడంకంటే 
మ్ శర్ర భాగాలలో ఒకటి నశంచడం మ్కు మేలు.

విడాకులు
31 “భార్యతో తెగతెంపులు చేసుకొన్నవాడు 

ఆమెకు విడాకులు ఇవావీలనేది కూడా 
పూరవీం చెపపున మాట. 32 కానీ మ్తో నేను 
చెపుతునా్నను, భార్య వ్యభిచరించి నందుచేత 
తపపు మరో కారణంవలలి ఆమెతో తెగతెంపులు 
చేసుకొన్నవాడు ఆమెను వ్యభిచారిణ్గా 
చేసుతునా్నడు. అల్ తెగతెంపులయిన ఒక స్త్రీన 
పెళ్్ళడేవాడు వ్యభిచారం చేసుతునా్నడు.

ఒట్టుపెట్టుకొనుటను గూరి్చ
33 “మరో సంగతి, ‘ప్రభువుకు చేసిన ప్రమాణం 
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నలబెట్టుకోవాల్. మ్రు అసత్యమైన ఒట్టు 
పెట్టుకోకూడదు’ అంటూ పూర్వీకులకు చెపపునది 
మ్రు వినా్నరు గదా. 34 కానీ మ్తో నేనంట్ను, 
మ్రు ఎంతమాత్ం ఒట్టుపెట్టుకోకండి. 
పరలోకంతోడన ఒట్టుపెట్టుకోకూడదు – 
అది దేవున సింహాసనం. 35 భూమితోడన 
ఒట్టుపెట్టుకోకూడదు – అది దేవున పాదపీఠం. 
జెరుసలం మ్ద ఒట్టుపెట్టుకోకూడదు – అది 
మహా రాజు నగరం. 36 మ్ తలమ్ద కూడా 
ఒట్టుపెట్టుకోకూడదు. మ్రు ఒకకి వెంట్రుకైనా 
తెలలిగా గానీ నలలిగా గానీ చేయలేరు. 37 మ్ మాట 
అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అన్నటేటు 
ఉండాల్. దీనన మించినది దురాముర్గంనుంచే 
కలుగుతుంది.

కంటికి కను్న
38 “‘కంటికి బదులుగా కను్న, పంటికి 

బదులుగా పను్న ఊడబెరకాల్’ అన చెపపున 
మాట మ్రు వినా్నరు గదా. 39 కానీ మ్తో 
నేనంట్ను, దురామురు్గణ్ణి ఎదిరించకండి. ఎవరైనా 
మిముములను కుడిచెంపపై కొడితే, ఆ వ్యకితుకి 
ఎడమ చెంప కూడా త్రిపపుండి. 40 ఎవరైనా మ్ 
విషయం వా్యజ్యం వేసి మ్ అంగీన తీసుకోవాలన 
చూసేతు ఆ వ్యకితుకి మ్ పై చొకాకిను కూడా 
ఇచి్చవేయండి. 41 ఎవరైనా కిలోమ్టరు దూరం 
వచే్చల్ మిముములను బలవంతం చేసేతు, ఆ వ్యకితుతో 
రెండు కిలోమ్టరలి దూరం వెళ్ళండి. 42 మిమముల్్న 
అడిగనవారికి ఇవవీండి. అపుపుకోసం మ్ దగ్గరికి 
వచి్చనవారికి పెడ ముఖం పెట్టుకోకండి.

పగవారిన ప్రేమించ్ట
43 “‘మ్ పరుగువారిన ప్రేమతో చూడండి. మ్ 

పగవారిన దేవీషించండి’ అన చెపపున మాట మ్రు 
వినా్నరు గదా. 44 మ్తో నేనంట్ను, మ్ పగవారిన 
ప్రేమతో చూడండి. మిముములను శపంచేవారిన 
దీవించండి. మ్రంటే దేవీషమున్న వారికి మేలు 
చేయండి. దూషణతో మ్పటలి వ్యవహరించే 
వారి కోసం, మిముములను హింసించేవారి కోసం 
ప్రార్న చేయండి. 45 మ్రు పరలోకంలో ఉన్న 
మ్ తండ్రికి తగన సంతానంగా ఉండడానకి 
ఆ విధంగా చేయండి. ఎందుకంటే, ఆయన 
మంచివారికి, చెడడావారికి కూడా, స్రో్యదయం 
కల్గస్తుడు. నా్యయవంతులకు, అనా్యయస్ులకు 
కూడా వాన కురిపస్తుడు. 46 మిముములను 
ప్రేమించేవారినే ప్రేమిసేతు మ్కు ఏ బహుమానం 
దొరుకుతుంది? సుంకంవారు కూడా అల్ 
చేస్తురు గదా. 47 మ్రు మ్ స్దరులకే మరా్యదలు 
చేసేతు మ్రు ఇతరులకంటే ఎకుకివ చేసినదేమిటి? 
సుంకంవారు కూడా అల్ చేస్తురు గదా. 
48 పరలోకంలో ఉన్న మ్ తండ్రి పరిపూరుణిడు. 
అందుచేత మ్రు పరిపూరుణిలై ఉండండి.

ఉపకార క్యల గురించి బోధంచ్ట

6  “మనుషులు చూడాలన వారి ముందర మ్ 
ఉపకార క్యలు చేయకండి. అల్ చేసేతు 

పరలోకంలో మ్ తండ్రి మ్కు ఏ ప్రతిఫలం 
ఇవవీడు. 2 కనుక మ్రు ఉపకారక్యలు 
చేసేటపుపుడు కపట భకుతులల్గా మ్ ముందర 
బూర ఊదించ్కోకండి. మనుషులు తమను 
గౌరవించాలన వారు సమాజ కేంద్రాలలో, 
వీధులలో అల్ చేస్తురు. నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, వారి ప్రతిఫలం వారికి పూరితుగా 
ముటిటుంది. 3 మ్రు ఉపకారక్య చేసేటపుపుడు 
అది రహస్యంగా ఉంచడానకి మ్ కుడిచేతితో 
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చేసేది ఎడమ చేతికి తెల్యనయ్యకండి. 
4 అపుపుడు రహస్యంగా జరిగేవాటిన చూచే మ్ 
తండ్రి తానే బహిరంగంగా మ్కు ప్రతిఫలం 
ఇస్తుడు.

ప్రార్న గురించి
5 “అదిగాక, మ్రు ప్రార్న చేసేటపుపుడు 

కపట భకుతులల్గా ఉండకండి. మనుషులు 
తమను చూడాలన సమాజ కేంద్రాలలో, వీధుల 
మూలలలో నలుచ్ండి ప్రార్న చేయడం వారికి 
చాల్ ఇషటుం. వారి ప్రతిఫలం వారికి పూరితుగా 
ముటిటుందన నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. 
6 మ్రైతే ప్రార్న చేసేటపుపుడు మ్ గదిలోకి వెళి్ళ, 
తలుపు వేసుకొన, రహస్యమైన స్లంలో ఉన్న మ్ 
తండ్రికి ప్రార్న చేయండి. అపుపుడు రహస్యంలో 
జరిగేవాటిన చూచే మ్ తండ్రి బహిరంగంగా 
మ్కు ప్రతిఫలం ఇస్తుడు. 7 అంతేగాక, మ్రు 
ప్రార్న చేసేటపుపుడు ఇతర జనాలల్గా 
వృథాగా పదే పదే పలకకండి. అవసరమైనవి 
ఎకుకివ మాటలు పలకడం కారణంగా వారి 
ప్రార్న వినబడుతుందన వారి ఆలోచన. 8 మ్రు 
వారిల్గా ఉండకండి. ఎందుకంటే, మ్రు 
ఆయనను అడగకముందే మ్కు అవసరమైనవి 
మ్ తండ్రికి తెలుసు.

9 “అందుచేత ఈ విధంగా ప్రార్న చేయాల్: 
‘పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రీ, నీ పేరు అందరిక 
పవిత్మై ఉంట్ంది గాక!

10 నీ రాజ్యం వసుతుంది గాక! నీ సంకలపుం 
పరలోకంలో ల్గే భూమిమ్ద కూడా 
నెరవేరుతుంది గాక!

11 మా రోజువార్ ఆహారం ఈ రోజున మాకు 
ప్రస్దించ్.

12 మాకు రుణపడడావారిన మేము క్షమించినటేటు 
నీవు మా రుణాలను క్షమించ్.

13 మముములను దుష్ ప్రేరేపణలోకి నడిపంచకు. 
దురాముర్గతనుంచి మముములను రక్షించ్. 
శాశవీతంగా రాజ్యం, బలప్రభావాలు, మహిమ 
నీకే. తథాసుతు!’

14 “మనుషులు మ్ విషయంలో చేసిన 
తపపుదాలను బటిటు మ్రు వారిన క్షమిసేతు మ్ 
పరమ తండ్రి మిముములనూ క్షమిస్తుడు. 
15 కానీ మనుషులు చేసిన తపపుదాలను మ్రు 
క్షమించకపోతే, మ్ తపపుదాలు మ్ పరమ తండ్రి 
క్షమించడు.

ఉపవాసం గురించి
16 “మరొకటి – మ్రు ఉపవాసం ఉన్నపుపుడు 

కపట భకుతులల్గా దుుఃఖ ముఖం పెట్టుకోకండి. 
తాము ఉపవాసం ఉన్నట్టు మనుషులకు 
కనబడాలన వారు వికార ముఖాలతో 
తయారవుతారు. వారి ప్రతిఫలం వారికి పూరితుగా 
ముటిటుందన నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. 
17 మ్రు ఉపవాసం ఉన్నపుపుడు, ఉపవాసమున్నట్టు 
మనుషులకు కనబడకుండా, రహస్యమైన 
స్లంలో ఉన్న మ్ తండ్రి మాత్మే చూచేల్ 
మ్ తలంటి పోసుకొన మ్ ముఖం కడుకోకిండి. 
18 అపుపుడు రహస్యంగా జరిగేవాటిన చూచే మ్ 
తండ్రి బహిరంగంగా మ్కు ప్రతిఫలమిస్తుడు.

పరలోకంలో సంపద
19 “భూమిమ్ద మ్ కోసం సంపద 

కూడబెట్టుకోకండి. ఇకకిడ చిమెముటలు, 
తుపుపు తినవేస్తుయి. దొంగలు కన్నం వేసి 
దోచ్కొంట్రు. 20 పరలోకంలో మ్ కోసం 
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సంపద కూడబెట్టుకోండి. అకకిడ చిమెముట గాన, 
తుపుపు గాన తినవేయవు. దొంగలు కన్నం వేసి 
దోచ్కోరు. 21 మ్ సంపద ఎకకిడ ఉంట్ందో 
అకకిడే మ్ హృదయమూ ఉంట్ంది.

22 “శర్రానకి దీపం కను్న. మ్ కను్న మంచిదైతే 
మ్ శర్రంనండా వెలుగు ఉంట్ంది. 23 మ్ కను్న 
చెడడాదైతే మ్ శర్రంనండా చీకటే ఉంట్ంది. 
మ్లో ఉన్న వెలుగు చీకటై ఉంటే అది ఎంత 
దటటుమైన చీకట్ గదా!

24 “ఇద్దరు యజమానులకు ఎవరూ సేవ 
చేయలేరు. అతడు ఒకరిన దేవీషిస్తుడు, రెండో 
యజమానన ప్రేమతో చూస్తుడు. లేదా, ఆ 
మొదటి యజమానకి పూరితుగా అంకితమై 
మరొకరిన చిన్న చూపు చూస్తుడు. మ్రు 
దేవునక సిరిక సేవ చేయలేరు.

25 “అందుచేత నేను మ్తో చెపేపుదేమిటంటే, 
‘ఏమి తింట్ం? ఏమి తాగుతాం?’ అంటూ 
మ్ బ్రతుకును గురించి బెంగ పెట్టుకోకండి. 
‘మాకు బటటులు ఎట్లి?’ అనుకొంటూ మ్ శర్రాన్న 
గురించి బెంగ పెట్టుకోకండి. తిండికంటే జ్వితం 
ప్రధ్నం గదా! బటటులకంటే శర్రం ముఖ్యం 
గదా! 26 గాల్లో ఎగరే పక్షులను చూడండి. 
అవి నాటవు, కోత కోయవు, కొటలిలో ధ్న్యం 
కూడబెట్టుకోవు. అయినా, మ్ పరమ తండ్రి 
వాటిన పోషిసుతునా్నడు. మ్రు వాటికంటే 
ఎంతో విలువైనవారు గదా! 27 చింతపడడం 
వలలి మ్లో ఎవరు తమ ఎతుతును మూరెడు 
పడిగంచ్కోగలరు?

28 “మ్కు బటటుల విషయం చింత 
ఎందుకు? పలంలో పూల మొకకిలు ఎల్ 
పెరుగుతూ ఉనా్నయో ఆలోచించండి. అవి 
శ్రమపడవు, బటటులు నేయవు. 29 అయినా, తన 

వైభవమంతటితో ఉన్న సొలొమోనుకు కూడా 
ఈ పూలలో ఒకకిదానకున్నంత అలంకారం 
లేదన మ్తో చెపుతునా్నను. 30 అలపు విశావీసం 
ఉన్నవారల్రా, ఈ వేళ ఉండి రేపు పయి్యలో 
వేయబడే పలం గడిడానే దేవుడు ఇంతగా 
అలంకరిసేతు, మరి నశ్చయంగా మ్కు వస్్రాలు 
ఇస్తుడు గదా. 31 కనుక ‘ఏం తింట్మో? ఏం 
త్రాగుతామో? ఏం బటటులు వేసుకొంట్మో?’ 
అంటూ చింతించకండి. 32 దేవుణ్ణి ఎరుగన 
ఇతర ప్రజలు వీటికోసం తాపత్యపడతారు. 
ఇవనీ్న మ్కు అవసరమన మ్ పరమ తండ్రికి 
తెలుసు. 33 మ్రు మొటటుమొదట దేవున రాజ్్యన్న, 
ఆయన నీతినా్యయాలను వెదకండి. అపుపుడు 
వాటితోపాట్ ఇవనీ్న మ్కు చేకూరుతాయి. 
34 అందుచేత రేపటి విషయం చింతించకండి. 
దాన విషయం అదే చింతిసుతుంది. ఏ రోజు కషటుం 
ఆ రోజుకు చాలు.

ఇతరులకు తీరుపు తీర్చకండి

7  “మ్కు తీరుపు జరగకుండేల్ ఇతరులకు తీరుపు 
తీర్చకండి.

2 మ్రు ఇతరులకు ఎల్ తీరుపు తీరుస్తురో 
అల్గే మ్కూ తీరుపు జరుగుతుంది. మ్రు ఏ 
కొలతతో కొలుస్తురో మ్కూ ఆ కొలతతోనే 
కొలవడం జరుగుతుంది. 3 నీ కంటిలో దూలం 
గమనంచ్కోకుండా నీ స్దరున కంటిలో 
నలుసు తేరిచూడడం ఎందుకు? 4 నీ కంటిలో 
దూలం ఉన్నపుపుడు నీ స్దరునతో ‘మ్ 
కంటినలుసు తీసివెయ్యనయ్యండి’ అంట్వేం? 
5 కపట భకుతుడా, ముందుగా నీ కంటిలోనుంచి 
దూలం తీసివేసుకో, అపుపుడు నీ స్దరున 
కంటి నలుసు తీసివేయడానకి తేటగా 
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చూడగలుగుతావు.
6 “పవిత్మైనదాన్న కుకకిలకు పెటటుకండి. మ్ 

ముతా్యలు పందుల ముందు వేయకండి. అల్ 
చేసేతు అవి వాటిన కాళ్ళక్ంద త్రొకికి మ్మ్ద పడి 
మిముములను చీల్్చవేస్తుయేమో.

ప్రార్న యొకకి ప్రభావం
7 “అడగండి, మ్కు ఇవవీబడుతుంది. వెదకండి, 

మ్కు దొరుకుతుంది. తలుపు తటటుండి, అది 
తెరవబడుతుంది. 8 అడిగే ప్రతి ఒకకిరిక 
లభిసుతుంది. వెదికే వ్యకితుకి దొరుకుతుంది. తటేటు 
వ్యకితుకి తలుపు తెరవబడుతుంది. 9 మ్లో 
ఎవరైనా సరే కొడుకు రొట్టు కావాలన అడిగతే 
రాయిన ఇస్తురా? 10 చేపకోసం అడిగతే అతనకి 
పామునస్తురా? 11 మ్రు చెడడావారు అయినా 
మ్ పలలిలకు మంచివాటిన ఇవావీలన్న సంగతి 
తెలుసునే. అల్ంటపుపుడు పరలోకంలో ఉన్న 
మ్ తండ్రి తనను అడిగేవారికి మరి నశ్చయంగా 
మంచివి ఇస్తుడు గదా.

బంగారు నయమం
12 “కాబటిటు అన్న విషయాలలో మనుషులు 

మ్కు ఏమి చెయా్యలన ఆశస్తురో అదే వారికి 
చేయండి. ధరముశాస్త్రమూ, ప్రవకతుల ఉపదేశ 
స్రమూ ఇదే.

ఇరుకు దావీరం
13 “ఇరుకు దావీరంలో ప్రవేశంచండి. 

నాశనానకి దారితీసే దావీరం వెడలుపు, దారి 
విశాలం. ఆ దావీరంలో చాల్మంది ప్రవేశస్తురు. 
14 ఎందుకంటే జ్వానకి దారితీసే దావీరం 
ఇరుకైనది, దారి కషటుమైనది. దాన్న కనుగొనేవారు 

కొది్దమందే.

చెట్టు, దాన ఫలం
15 “కపట ప్రవకతుల విషయం జ్గ్రతతు! వారు 

గొర్రె తోలు కపుపుకొన మ్ దగ్గరకు వస్తురు గానీ 
లోలోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్్ళ. 16 వారి 
ఫల్లనుబటిటు మ్రు వారిన గురితుస్తురు. ముళ్ళ 
పదలలో ద్రాక్షపండులి, పలేలిరుచెటలిలో అంజూరు 
పండులి మనుషులు కోస్తురా? 17 ఈ విధంగా 
ప్రతి మంచి చెట్టుకు మంచి పండులి కాస్తుయి 
గదా. పనకిమాల్న చెట్టుకు పనకిమాల్న పండులి 
కాస్తుయి. 18 మంచి చెట్టుకు పనకిమాల్న రకం 
పండులి కాయడం అస్ధ్యం. పనకిమాల్న చెట్టుకు 
మంచి రకం పండులి కాయడం అస్ధ్యం. 19 మంచి 
పండులి కాయన ప్రతి చెట్టునూ నరికి అగ్నలో 
పారవేయడం జరుగుతుంది. 20 ఈ విధంగా మ్రు 
వారి ఫల్లను బటిటు వారిన గురితుస్తురు.

నజ శషు్యలు
21 “నను్న ‘ప్రభూ, ప్రభూ!’ అనే ప్రతి ఒకకిరూ 

పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశంచరు. పరలోకంలో 
ఉన్న నా తండ్రి ఇషటుప్రకారం చేసేవారే 
ప్రవేశస్తురు. 22 ఆ రోజున చాల్మంది నాతో 
ఇల్ అంట్రు: ‘ప్రభూ, ప్రభూ! మేము నీ పేర 
ప్రవకతులుగా ప్రకటించలేదా? నీ పేర దయా్యలను 
వెళ్ళగొటటులేదా? నీ పేర అనేక అదు్భతాలు 
చేయలేదా? 23 అపుపుడు నేను వాళ్ళతో ఇల్ 
అంట్ను: ‘అక్రమకారుల్రా, మ్రు ఎన్నడూ 
నేనెరిగనవారు కారు! నా దగ్గరనుంచి పండి!’

బండమ్ద ఇలులి
24 “అందుచేత, ఈ నా మాటలు విన వాటి 
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ప్రకారం చేసే వారినెవరినైనా బండమ్ద తన 
ఇలులి కట్టుకొన్న తెల్విగల మనషితో పోలుస్తును. 
25 వాన కురిసింది. వరదలు వచా్చయి. గాలులు 
వీచి ఆ ఇంటిమ్ద కొట్టుయి. అయినా ఆ 
ఇలులి కూల్పోలేదు. ఎందుకంటే అది బండ 
పునాదిమ్ది ఇలులి. 26 కానీ ఈ నా మాటలు 
విన వాటిప్రకారం చేయన ప్రతి ఒకకిరూ 
ఇసుకమ్ద ఇలులి కట్టుకొనే తెల్విలేన మనషిల్గా 
ఉంట్రు. 27 వాన కురిసింది. వరదలు వచా్చయి. 
గాలులు వీచి ఆ ఇంటిమ్ద కొట్టుయి. ఆ ఇలులి 
కూల్పోయింది. దాన పతనం గొపపుది!”

28 యేసు ఆ మాటలు చెపపు ముగంచిన 
తరువాత ప్రజలు ఆయన ఉపదేశానకి ఎంతో 
ఆశ్చర్యపడాడారు. 29 ఎందుకంటే వారి ధరముశాస్త్ర 
పండితుల్లిగా కాక అధకారం గలవాడిల్గా 
ఆయన వారికి ఉపదేశంచాడు.

యేసు కుషు్ఠరోగన బగు చేయుట

8  ఆయన కొండ దిగ వచి్చనపుపుడు ప్రజలు పెద్ద 
గుంపులుగా ఆయనను అనుసరించారు.

2 వెంటనే కుషు్ఠరోగ ఒకడు వచి్చ ఆయనకు 
మ్రొకికి, “ప్రభూ! మ్కిషటుం ఉంటే నను్న శుదం్ 
చేయగలరు” అనా్నడు. 3 యేసు చేయి చాచి 
అతణ్ణి తాకి, “నాకిషటుమే. శుదు్డవు కముము!” 
అనా్నడు. తక్షణమే అతన కుషు్ఠ శుద్మైంది. 
4 అపుపుడు యేసు అతనతో ఇల్ అనా్నడు, 
“చూడు, ఈ విషయం ఎవరిక చెపపుకు. అయితే 
వెళి్ళ యాజ్కి కనబడు. వారికి స్క్షష్ంగా 
ఉండేందుకు మోష్ విధంచిన కానుక అరిపుంచ్.”

శతాధపతి నమముకం
5 యేసు కపెర్ నహూంలో ప్రవేశంచినపుపుడు 

రోమ్ సైన్యంలో ఒక శతాధపతి ఆయనదగ్గరకు 
వచా్చడు, 6 “ప్రభూ, నా దాసుడు 
పక్షవాతంతో ఇంట్లి పడి ఉనా్నడు. తీవ్ంగా 
బధపడుతునా్నడు” అంటూ ఆయనను 
బతిమాలుకొనా్నడు.

7 “నేను వచి్చ అతణ్ణి బగు చేస్తును” అన 
యేసు అతనతో అనా్నడు.

8 అయితే ఆ శతాధపతి ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“ప్రభూ, మ్రు నా ఇంట్లికి వచే్చటంత యోగ్యత 
నాకు లేదు. మ్రు మాట మాత్ం అనండి, అపుపుడు 
నా దాసుడికి జబుబా పూరితుగా నయం అవుతుంది. 
9 నేను కూడా అధకారం క్ంద ఉన్నవాణ్ణి. నా చేతి 
క్ంద కూడా సైనకులు ఉనా్నరు. నేను ఎవణణియినా 
‘వెళ్్ళ’ అంటే వెళ్తుడు. మరొకణ్ణి ‘రా’ అంటే 
వస్తుడు. నా దాసుణ్ణి ‘ఇది చేయి’ అంటే చేస్తుడు.”

10 ఈ మాటలు విన యేసు ఆశ్చర్యపడాడాడు, 
తన వెంట వసుతున్నవారితో ఇల్ అనా్నడు: “మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఇస్రాయేల్ ప్రజలలో 
కూడా ఎవరికైనా ఇంత గొపపు నమముకం ఉన్నట్టు 
నేను చూడలేదు. 11 తూరుపునుంచీ పడమరనుంచీ 
చాల్మంది వచి్చ పరలోక రాజ్యంలో అబ్రాహాము, 
ఇస్సాకు, యాకోబులతోపాట్ విందులో 
కూరు్చంట్రన నేను మ్తో చెపుతునా్నను. 
12 కానీ ఆ రాజ్య సంబంధులను బయట చీకట్లి 
పారవేయడం జరుగుతుంది. అకకిడ ఏడుపు, 
పండులి కొరుకోకివడం ఉంట్యి.” 13 అపుపుడు 
శతాధపతితో యేసు అనా్నడు, “వెళ్్ళ. నీవు 
నమిమునటేటు నీకు జరుగుతుంది.” అదే వేళకు అతన 
దాసునకి పూరితుగా నయం అయింది.

యేసు అనేకులను బగు చేయుట
14 తరువాత యేసు పేతురు ఇంట్లికి వెళి్ళ 
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పేతురు అతతు జవీరంతో మంచం పటిటు ఉండడం 
చూశాడు. 15 ఆయన ఆమె చెయి్య ముటటుగానే జవీరం 
పోయింది. ఆమె లేచి వారికి పరిచర్య చేయస్గంది.

16 స్యంకాలం అయినపుపుడు దయా్యలు 
పటిటునవారిన అనేకమందిన ప్రజలు ఆయన  
దగ్గరికి తీసుకువచా్చరు. ఆయన ఒకకి మాటతో 
ఆ దురాతములను వెళ్ళగొట్టుడు. రోగులందరినీ 
కూడా బగు చేశాడు. 17 యెషయాప్రవకతు దావీరా 
దేవుడు చెపపునది నెరవేరేల్ ఆ విధంగా జరిగంది. 
ఏమిటంటే, ఆయన మన బలహీనతలను 
తన మ్దికి తీసుకునా్నడు; మన రోగాలను 
భరించాడు.

యేసును వెంబడించ్టలో మూల్యం
18 తన చ్టూటురా ఉన్న పెద్ద జన సమూహాలను 

చూచి యేసు గలలీ సరసుసా అవతల్కి 
వెళ్్దమన ఆదేశంచాడు. 19 అపుపుడు ధరముశాస్త్ర 
పండితుడొకడు వచి్చ ఆయనతో ఇల్ అనా్నడు: 
“గురువరా్య, మ్రు ఎకకిడికి వెళి్ళనా సరే నేను 
మ్ వెంటే వస్తును.” 20 అందుకు యేసు అతనతో 
“నకకిలకు గుంటలునా్నయి. గాల్లో ఎగరే 
పక్షులకు గూళ్్ళ ఉనా్నయి. కానీ మానవ పుత్రునకి 
తల వాలు్చకొనే స్లం కూడా లేదు” అనా్నడు.

21 ఆయన శషు్యలలో మరొకడు “స్వీమ్, 
మొటటుమొదట నేను వెళి్ళ నా తండ్రిన 
పాతిపెటేటుంత వరకూ సెలవియ్యండి” 
అనా్నడు. 22 యేసు అతనతో, “నా వెంట రా! 
చనపోయినవారే చనపోయిన తమవారిన 
పాతిపెటటునయి్య” అనా్నడు.

యేసు తుఫ్నును ఆపుట
23 అపుపుడు ఆయన పడవ ఎకాకిడు. ఆయన 

శషు్యలు కూడా ఆయన వెంట వెళ్్ళరు. 
24 అకస్ముతుతుగా సరసుసామ్ద పెద్ద తుఫ్ను 
చెలరేగస్గంది. అలలు ఆ పడవమ్దికి 
ముంచ్కు వచా్చయి. అయితే యేసు నద్రపోతూ 
ఉనా్నడు. 25 శషు్యలు దగ్గరగా వెళి్ళ ఆయనను 
మేలొకిల్ప “స్వీమ్! నశంచిపోతునా్నం! మమముల్్న 
రక్షించ్!” అనా్నరు.

26 అందుకు ఆయన “అలపు విశావీసం 
గలవారల్రా, మ్రెందుకు భయపడుతునా్నరు?” 
అనా్నడు. అపుపుడాయన లేచి, గాలులను 
సరసుసానూ మందల్ంచాడు. అంతా 
ప్రశాంతమైపోయింది.

27 ఆ మనుషులకు ఎంతో ఆశ్చర్యం వేసింది. 
“ఈయన ఎల్ంటివాడో గాన గాలులు, సరసుసా 
కూడా ఈయనకు లోబడు తునా్నయే!” అన 
చెపుపుకొనా్నరు.

దయ్యం పటిటున యిద్దరిన 
యేసు బగు చేయుట

28 ఆయన అవతల్ ఒడుడాన ఉన్న గెరె్గసెనువారి 
ప్రదేశం చేరుకొన్నపుపుడు దయా్యలు పటిటున 
పురుషులు ఇద్దరు సమాధులలో నుంచి 
బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచా్చరు. 
వారు మహా భయంకరులు కావడంచేత ఆ 
దారిన ఎవరూ వెళ్ళలేకపోయేవారు. 29 వెంటనే 
వారు “యేసు! దేవున కుమారుడా! మా జోల్ 
నీకందుకు? కాలం రాకముందే మమముల్్న 
వేధంచడానకి వచా్చవా?” అన అరిచారు.

30 వారికి కొంత దూరంలో ఒక పెద్ద పందుల 
మంద మేస్తు ఉంది. 31 అపుపుడా దయా్యలు 
“ఒకవేళ నీవు మమముల్్న బయటికి వెళ్ళగొడితే ఆ 
పందుల మందలోకి వెళలినయి్య!” అన యేసును 
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ప్రాధేయపడాడాయి.
32 ఆయన “పోండి!” అన వాటితో అనా్నడు. 

అపుపుడు అవి ఆ మనుషులలోనుంచి బయటికి 
వచి్చ ఆ పందులమందలో దూరాయి. 
వెంటనే ఆ పందులమందంతా నట్రుగా 
ఉన్న కొండమ్దనుంచి వేగంగా పరుగెతుతుతూ 
సరసుసాలో పడి నీళ్ళలో చచా్చయి. 33 వాటి 
కాపరులు పారిపోయి గ్రామంలోకి వెళి్ళ 
జరిగనదంతా, దయా్యలు పటిటునవారి సంగతి 
కూడా తెల్యజ్శారు. 34 అపుపుడు ఆ 
గ్రామమంతా యేసును ఎదురోకివడానకి 
వచా్చరు. ఆయనను చూచి తమ ప్రాంతాన్న 
విడిచివెళ్్ళలన వేడుకొనా్నరు.

యేసు పక్షవాత రోగన బగు చేయుట

9  యేసు పడవ ఎకికి సరసుసా దాటి తన సొంత 
పటటుణం చేరుకొనా్నడు. 2 అపుపుడు కొందరు 

ఒక పక్షవాతరోగన పడకమ్దే ఆయన దగ్గరికి 
తీసుకువచా్చరు. యేసు వారి విశావీసం చూచి 
పక్షవాత రోగతో “కుమారా, ధైర్యం తెచ్్చకో! 
నీ పాపాలకు క్షమాపణ దొరికింది” అనా్నడు.

3 వెంటనే ధరముశాస్త్ర పండితులు కొందరు 
“ఇతడు దేవదూషణ చేసుతునా్నడు” అన తమలో 
తాము చెపుపుకొనా్నరు.

4 వారి తలంపులు తెలుసుకొన యేసు ఇల్ 
అనా్నడు: “హృదయంలో మ్కందుకు ఈ 
దురాలోచనలు? 5 ఏది సులభమంట్రు – ‘నీ 
పాపాలకు క్షమాపణ దొరికింది’ అనడమా? 
‘లేచి నడువు’ అనడమా? 6 అయితే మానవ 
పుత్రునకి భూలోకంలో పాపాలు క్షమించే 
అధకారం ఉందన మ్రు తెలుసుకోవాల్.” అల్ 
చెపపు ఆయన పక్షవాతరోగతో “లేచి, నీ పడక 

ఎతుతుకొన ఇంటికి వెళ్్ళ” అనా్నడు.
7 అతడు లేచి ఇంటికి వెళ్్ళడు. 8 ఇది చూచి 

జన సమూహాలకు ఆశ్చర్యం కల్గంది. ఇంత 
అధకారం మనుషులకు ఇచి్చన దేవుణ్ణి వారు 
సుతుతించారు.

యేసు మతతుయిన పలుచ్ట
9 యేసు అకకిడనుంచి వెళ్తు, సుంకం 

వస్ళ్ళ స్్నంలో కూరు్చన ఉన్న ఒక మనషిన 
చూశాడు. అతన పేరు మతతుయి. ఆయన 
అతనతో “నా వెంట రా” అనా్నడు. అతడు లేచి 
ఆయనను అనుసరించాడు.

10 యేసు ఇంట్లి భోజనానకి బలలి దగ్గర 
కూరు్చన ఉన్నపుపుడు సుంకంవారు, పాపులు 
అనేకులు వచి్చ ఆయనతోనూ ఆయన 
శషు్యలతోనూ కూరు్చనా్నరు. 11 అది చూచి 
పరిసయు్యలు ఆయన శషు్యలతో “మ్ గురువు 
సుంకంవారితోనూ పాపులతోనూ కల్సి 
తింట్నా్నడేమిటి?” అనా్నరు.

12 అది విన యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“జబుబా చేసినవారికే వైదు్యడు అవసరం గాన 
బగున్నవారికి కాదు. 13 నేను పాపులనే 
పశా్చతాతుపపడాలన పలవడానకి వచా్చను 
గాన నా్యయవంతులను కాదు. కనుక మ్రు 
వెళి్ళ ‘మ్రు కరుణ చూపడమే నాకిషటుం గాన 
బల్యాగాలు అరిపుంచడం కాదు’ అనే వాకుకి 
భావం నేరు్చకోండి.”

ఉపవాసం గూరి్చ చర్చ
14 బపతుసమిచే్చ యోహాను శషు్యలు 

యేసుదగ్గరికి వచి్చ ఇల్ అనా్నరు: 
“పరిసయు్యలూ, మేమూ తరచ్గా ఉపవాసం 
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ఉంట్ం గాన మ్ శషు్యలు ఉపవాసం 
ఉండరెందుకన?”

15 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: 
“పెళి్ళకొడుకు తమతో ఉన్నంతకాలం అతన 
మిత్రులకు దుుఃఖం ఎల్ ఉండగలదు? 
అయితే పెళి్ళకొడుకును వారి దగ్గరనుంచి 
తీసుకుపోయే రోజులు వస్తుయి. అపుపుడు 
వారు ఉపవాసం ఉంట్రు. 16 పాత వస్్రానకి 
కొతతు బటటు ఎవరూ మాసిక వేయరు. వేసేతు ఆ 
మాసిక వస్త్రం నుంచి చించ్కొంట్ంది, చినుగు 
పెద్దదవుతుంది. 17 అల్నే వారు కొతతు ద్రాక్షరసం 
పాత తితుతులలో పోయరు. పోసేతు ఆ తితుతులు 
చినగపోతాయి, ద్రాక్షరసం కారిపోతుంది, 
తితుతులు పాడవుతాయి. కొతతు ద్రాక్షరసం కొతతు 
తితుతులలో పోస్తురు. అపుపుడు రెంటిలో ఏదీ 
చెడిపోకుండా ఉంట్ంది.”

యేసు బల్కను బ్రతికించ్ట
18 ఆయన ఈ సంగతులు వారితో చెపుతూ 

ఉండగానే ఒక అధకారి వచి్చ ఆయనకు మ్రొకికి 
“నా కూతురు ఇపుపుడే చనపోయింది. అయినా, 
మ్రు వచి్చ ఆమెమ్ద మ్ చెయి్య ఉంచితే ఆమె 
బతుకుతుంది” అనా్నడు.

19 యేసు లేచి అతడివెంట వెళ్ళస్గాడు. 
శషు్యలు కూడా వచా్చరు. 20 అపుపుడే, 
పనె్నండేళ్ళనుంచి రుతుస్రావంతో ఉన్న ఒక స్త్రీ 
ఆయన వెనుకకు వచి్చ ఆయన వస్త్రం అంచ్ను 
తాకింది. 21 ఎందుకంటే, “ఆయన వస్్రాన్న తాకితే 
చాలు, నాకు పూరితుగా నయం అవుతుంది” అన 
ఆమె అనుకొంది.

22 యేసు వెనకుకి తిరిగ ఆమెను చూచి 
“కుమార్, ధైర్యం తెచ్్చకో! నీ నమముకం నను్న 

బగు చేసింది” అనా్నడు. ఆ గడియనుంచి 
ఆమెకు ఆరోగ్యం చేకూరింది. 23 యేసు ఆ 
అధకారి ఇంట్లికి వెళి్ళనతరువాత అకకిడ 
పలలినగ్రోవులు వాయించేవారినీ గోల చేస్తు 
ఉన్న గుంపునూ చూచి వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
24 “వెళి్ళపోండి! అమాముయి చనపోలేదు. 
నద్రపోతూ ఉంది.” వాళ్్ళ నవివీ ఆయనను 
వేళ్కోళం చేశారు. 25 గుంపును బయటికి 
పంపవేసిన తరువాత ఆయన లోపల్కి వెళి్ళ ఆ 
పలలి చేయి తన చేతిలోకి తీసుకొనా్నడు. ఆమె 
లేచి నలబడింది. 26 దీన్న గురించిన కబురు ఆ 
ప్రాంతమంతా వా్యపంచింది.

యేసు గ్రుడిడా వారికి చూపునచ్్చట
27 అకకిడనుంచి యేసు వెళ్తు ఉన్నపుపుడు 

గుడిడావారు ఇద్దరు ఆయనను అనుసరిస్తు 
“దావీదు కుమారా! మామ్ద దయ చూపు” 
అంటూ కేకలు వేశారు.

28 ఆయన ఇంట్లి ప్రవేశంచాక ఆ గుడిడావారు 
ఆయన దగ్గరికి వచా్చరు. వారితో యేసు 
అనా్నడు, “నేను ఇది చేయగలనన మ్రు 
నముముతునా్నరా?” “అవును, స్వీమ్!” అన వారు 
ఆయనతో అనా్నరు.

29 అపుపుడు ఆయన వారి కండలిను ముటిటు, “మ్ 
నమముకం ప్రకారం మ్కు జరుగుతుంది గాక!” 
అనా్నడు. 30 వెంటనే వారి కండులి తెరచ్కొనా్నయి. 
“ఈ సంగతి ఎవరిక తెల్యనవవీకండేం!” అన 
యేసు వారిన గటిటుగా హెచ్చరించాడు. 31 కానీ 
వారు బయటికి వెళి్ళ, ఆయన విషయం ఆ 
ప్రాంతం అంతట్ చాటించారు.

32 వారు బయటికి వెళ్తు ఉన్నపుపుడు దయ్యం 
పటిటున మూగవాణ్ణి కొందరు ఆయన దగ్గరికి 
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తీసుకువచా్చరు. 33 ఆయన ఆ దయా్యన్న 
వెళ్ళగొట్టుక మూగవాడు మాట్లిడాడు. జన 
సమూహాలకు ఎంతో ఆశ్చర్యం వేసింది. 
“ఇస్రాయేల్ లో ఇల్ంటిది ఎన్నడూ 
కనపంచలేదు” అన వారు చెపుపుకొనా్నరు.

34 అయితే పరిసయు్యలు “దయా్యల 
నాయకుడి సహాయంతో ఇతడు దయా్యల్్న 
వెళ్ళగొడతునా్నడు” అనా్నరు.

పనవాళ్్ళ కావలెను
35 యేసు అన్న పటటుణాలకూ గ్రామాలకూ 

వెళ్తు, వారి సమాజ కేంద్రాలలో ఉపదేశస్తు 
రాజ్య శుభవారతు ప్రకటిస్తు ఉనా్నడు, ప్రజలలో 
అన్న రకాల రోగాలనూ వా్యధులనూ బగు చేస్తు 
ఉనా్నడు. 36 జన సమూహాలను చూచినపుపుడు 
ఆయన వారి మ్ద జ్ల్పడాడాడు. ఎందుకంటే, 
వారు కాపరి లేన గొర్రెలల్గా అలసిపోయి 
చెదరిపోయి ఉనా్నరు. 37 అపుపుడు ఆయన తన 
శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: “నజంగా కోత చాల్ 
ఎకుకివ, పనవారే తకుకివ, 38 గనుక కోతకు 
పనవారిన పంపుమన కోత యజమానన 
వేడుకోండి.”

యేసు అపోసతులులను పంపుట

10  ఆ తరువాత ఆయన తన 
పనె్నండుమంది శషు్యలను దగ్గరకు 

పలుచ్కొన మల్న పశాచాలను వెళ్ళగొటటుడానక, 
అన్న రకాల రోగాలనూ వా్యధులనూ బగు 
చేయడానక వారికి అధకారం ఇచా్చడు.

2 ఆ పనె్నండుమంది రాయబరుల పేరులి ఇవి: 
మొదట, స్మోను (ఇతణ్ణి “పేతురు” అంట్రు), 
అతన స్దరుడు అంద్రెయ, జెబెదయి 

కుమారుడు యాకోబు, అతన స్దరుడు 
యోహాను, 3 ఫిల్పుపు, బరొతులోమయి, తోమా, 
సుంకంవాడైన మతతుయి, అల్ఫయి కుమారుడు 
యాకోబు, తద్దయి అనే ఇంటి పేరున్న లెబబాయి, 
4 కనానీయుడైన స్మోను, యేసును శత్రువులకు 
పటిటు ఇచి్చన ఇసకిరియోతు యూదా.

5 ఈ పనె్నండుమందిన పంపుతూ యేసు 
ఈ విధంగా వారికి ఆదేశంచాడు: “ఇతర 
జనాల దారిలోకి వెళ్ళకండి. సమరయ 
దేశసుతుల పటటుణాలలో దేనలోక వెళ్ళకండి. 
6 ఇస్రాయేల్ వంశంలో నశంచిపోతున్న గొర్రెల 
దగ్గరికే వెళ్ళండి. 7 వెళ్తూ, పరలోక రాజ్యం 
సమ్పమైందన ప్రకటించండి.

8  “రోగులను బగు చేయండి. 
చనపోయినవారిన సజ్వంగా లేపండి. 
కుషు్ఠరోగులను శుద్ంగా చేయండి. 
దయా్యలను వెళ్ళగొటటుండి. మ్రు పందినది 
ఉచితంగా పందారు. ఉచితంగానే ఇవవీండి. 
9 జ్బులోలి బంగారం గానీ వెండి గానీ రాగ గానీ 
పెట్టుకువెళ్ళకండి. 10 ప్రయాణంకోసం సంచి 
గానీ రెండో చొకాకి గానీ చెపుపులు గానీ చేతికర్రలు 
గానీ తీసుకుపోకండి. పన చేసేవాడు ఆహారానకి 
తగనవాడు.

11 “మ్రు ఏ పటటుణంలో, ఏ గ్రామంలో 
ప్రవేశంచినా దానలో యోగు్యలెవరో అడిగ 
తెలుసుకోండి. అకకిడనుంచి వెళ్్ళవరకు వారి 
ఇంట్లినే బస చేయండి. 12 ఒక ఇంట్లి అడుగు 
పెటటుగానే ఇంటివారికి శుభమన చెపపుండి. 13 ఆ 
ఇంటిలో యోగ్యత ఉంటే మ్ శాంతి దానమ్దికి 
రానవవీండి. దానలో యోగ్యత లేకపోతే మ్ శాంతి 
మ్కే తిరిగ రానవవీండి. 14 మిముములను ఎవరైనా 
స్వీకరించకపోతే, మ్ మాటలు పెడచెవిన పెడితే, 
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ఆ ఇలులి, ఆ గ్రామం విడిచివెళ్్ళటపుపుడు మ్ 
కాళ్ళ దుముము దుల్పవేయండి. 15 నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, తీరుపు జరిగే రోజున ఆ గ్రామానకి 
పటేటు గతికంటే సొదొమ, గొమొర్రా పటటుణాలకు 
పటేటు గతే ఓరు్చకోతగనది అవుతుంది!

16 “ఇదిగో వినండి. తోడేళ్ళ మధ్యలోకి 
గొర్రెలను పంపనట్టు నేను మిముములను 
పంపుతూ ఉనా్నను. కనుక పాముల్లిగా 
తెల్విగా, పావురాల్లిగా హాన చేయనవారుగా 
ఉండండి. 17 మనుషుల విషయం జ్గ్రతతు! వారు 
మిముములను నా్యయసభలకు అపపుగస్తురు. తమ 
సమాజ కేంద్రాలలో కొరడాలతో కొడతారు. 
18 నా కారణంగా మిముములను రాషా్రాధపతుల 
దగ్గరకూ రాజుల దగ్గరకూ తీసుకుపోవడం 
కూడా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మ్రు 
వారి ఎదుట, ఇతర జనాల ఎదుట స్క్షష్ంగా 
ఉంట్రు. 19 వారు మిముములను అల్ వారికి 
అపపుగంచేటపుపుడు మ్రు ఏమి చెపాపులో, 
ఎల్ మాట్లిడాలో అన బెంబేలు పడకండి. 
ఆ సమయంలో మ్రు చెపపువలసినది మ్కు 
అందించబడుతుంది. 20 ఎందుకంటే, అపుపుడు 
మాట్లిడేది మ్రు కాదు గానీ మ్ పరమ తండ్రి 
ఆతము మ్ దావీరా మాట్లిడుతాడు.

21 “స్దరుడు తన సొంత స్దరుణ్ణి, తండ్రి 
తన సొంత కొడుకును మరణానకి అపపుగస్తురు. 
పలలిలు తల్లిదండ్రులమ్ద తిరుగబడి వారిన 
చంపస్తురు. 22 నా పేరు కారణంగా మ్రు అందరి 
దేవీషానకి గురి అవుతారు. అయితే అంతంవరకు 
సహించేవారికి విముకితు లభిసుతుంది. 23 మిముములను 
ఈ గ్రామంలో హింసిసేతు మరో గ్రామానకి 
పారిపోండి. నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
మానవపుత్రుడు వచే్చలోగా మ్రు ఇస్రాయేల్ 

గ్రామాలన్నటిక వెళి్ళ ఉండరు.
24 “గురువుకంటే శషు్యడు, తన 

యజమానకంటే దాసుడు గొపపువాడేమ్ 
కాదు. 25 శషు్యడు తన గురువుల్గా, దాసుడు 
తన యజమానల్గా ఉంటే చాలు. ఇంటి 
యజమాననే బయల్ జెబూల్ అంటే, ఆయన 
ఇంటివారిన వారు అల్ అనడం మర్ నశ్చయం 
గదా.

26 “కనుక వారికి భయపడకండి. కపపుపెటిటునది 
ఏదీ బటటుబయలు కాకుండా ఉండదు. రహస్యంగా 
ఉంచినది ఏదీ తెల్సిపోకుండా ఉండదు. 27 మ్తో 
నేను చీకట్లి చెపేపుది వెలుగులో చెపపుండి. మ్ 
చెవులకు వినపంచేది ఇంటికపుపుల మ్దనుంచి 
చాటించండి. 28 ఆతమును చంపలేక శర్రాన్న 
చంపేవారికి భయపడకండి. శర్రానీ్న ఆతమునూ 
కూడా నరకంలో నాశనం చేయగలవానకి, 
ఆయనకే భయపడండి.

29 “రెండు పచ్్చకలు పది పైసలకు అముముడు 
పోతాయి గదా. అయినా వాటిలో ఒకకిటి 
కూడా మ్ పరమ తండ్రి అనుమతి లేకుండా 
నేల కూలదు. 30 మ్ తల వెంట్రుకలు ఎనో్న లెకకి 
ఉంది. 31 అందుచేత నర్భయంగా ఉండండి. అనేక 
పచ్్చకలకంటే మ్ విలువ ఎకుకివ.

32 “నను్న ఎరుగుదుమన మనుషుల ఎదుట 
ఒపుపుకొనేవారిన పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి 
ఎదుట ఎరుగుదునన నేనూ ఒపుపుకొంట్ను. 
33 కానీ మనుషుల ఎదుట నను్న ఎరగననే వారిన 
పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి ఎదుట నేనూ 
ఎరగనంట్ను.

34 “భూలోకంమ్దికి శాంతిన తేవడానకి నేను 
వచా్చననుకోకండి. ఖడ్గం తేవడానకి వచా్చను 
గాన శాంతిన కాదు. 35 అంటే, ఒక మనషి తన 
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తండ్రికి వ్యతిరేకంగా, ఒక కూతురు తన తల్లికి 
వ్యతిరేకంగా, కోడలు తన అతతుకు వ్యతిరేకంగా 
అయే్యల్ చేయుదును. 36 ఒక మనషి సొంత 
ఇంటివారే తన శత్రువులుగా తయారవుతారు.

37 “నామ్ది ప్రేమకంటే తండ్రిమ్ద గానీ 
తల్లిమ్ద గానీ ఎకుకివ ప్రేమగలవాడు నాకు 
తగనవాడు కాడు. నామ్ది ప్రేమకంటే 
కొడుకుమ్ద గానీ కూతురుమ్ద గానీ ఎకుకివ 
ప్రేమగలవాడు నాకు తగనవాడు కాడు. 38 తన 
సిలువను ఎతుతుకొన నావెంట రానవాడు నాకు 
తగనవాడు కాడు.

39 “తన కోసం జ్వాన్న దకికించ్కొనేవాడు 
దానన పోగొట్టుకొంట్డు. నాకోసం తన జ్వాన్న 
పోగొట్టుకొనేవాడు దానన దకికించ్కొంట్డు.

40 “మిముములను స్వీకరించేవాడు నను్న 
స్వీకరిస్తు ఉనా్నడు. నను్న స్వీకరించేవాడు నను్న 
పంపేవాణ్ణి స్వీకరిసుతునా్నడు. 41 ప్రవకతు అన ప్రవకతును 
స్వీకరించేవానకి ప్రవకతుకు తగన బహుమానం 
లభిసుతుంది. నా్యయవంతుడన నా్యయవంతుణ్ణి 
స్వీకరించేవానకి నా్యయవంతులకు తగన 
బహుమానం లభిసుతుంది. 42 ఈ చిన్నవారిలో 
ఒకరికి శషు్యడన ఒక గనె్నడు చనీ్నళ్ళయినా 
ఇచే్చవానకి తన బహుమానం దొరకకుండా 
పోదన నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను.”

ఖైదులో ఉన్న యోహాను ప్రశ్న

11  యేసు తన పనె్నండుమంది శషు్యలకు 
ఆదేశాలు ఇవవీడం ముగంచిన 

తరువాత, వారి ఊళ్ళలో ఉపదేశంచడానకి, 
ప్రకటించడానకి అకకిడనుంచి వెళ్్ళడు.

2 క్రీసుతు చేసుతున్న క్యలను గురించి ఖైదులో 
ఉన్న యోహాను వినా్నడు. అపుపుడు అతడు తన 

శషు్యలను ఇద్దరిన పంప వారిచేత ఆయనను ఈ 
ప్రశ్న అడిగంచాడు: 3 “రావలసినవాడవు నీవేనా, 
లేక మేము వేరొకరి కోసం ఎదురు చూడాల్?”

4 యేసు వారికిల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“వెళి్ళ, మ్రు చూచిందీ విన్నదీ యోహానుకు 
తెల్యజ్యండి. 5 గుడిడావారికి చూపు వస్తు 
ఉంది, కుంటివారు నడుసుతునా్నరు, కుషు్ఠరోగులు 
శుద్మౌతూ ఉనా్నరు, చెవిటివారు వింటూ 
ఉనా్నరు. చనపోయినవారిన సజ్వంగా లేపడం 
జరుగుతూ ఉంది. బీదలకు శుభవారతు ప్రకటన 
జరుగుతూ ఉంది. 6 నా విషయంలో అభ్యంతరం 
లేనవాడు ధన్యజ్వి.”

7 వారు వెళి్ళపోతూ ఉంటే, యేసు 
యోహాను విషయం జన సమూహాలతో 
ఇల్ చెపపుస్గాడు: “ఏమి చూదా్దమన మ్రు 
అరణ్యంలోకి వెళ్్ళరు? గాల్కి ఊగే రెలులినా? 
8 మరి ఏమి చూదా్దమన వెళ్్ళరు? సన్నన వస్్రాలు 
తొడుకొకిన్న మనషినా? ఇదిగో సన్నన వస్్రాలు 
తొడుకొకిన్నవారు రాజభవనాలలో ఉంట్రు 
గదా! 9 ఇంతకూ మ్రేమి చూడడానకి వెళి్ళనట్టు? 
ప్రవకతునా? అవును, అతడు ప్రవకేతు! ప్రవకతుకంటే 
కూడా గొపపువాడన మ్తో చెపుతునా్నను. 
10 ఇతణ్ణి గురించే ఈ మాటలు వ్రాసి ఉనా్నయి: 
‘ఇదిగో, నేను నా దూతను నీకు ముందుగా 
పంపుతునా్నను. అతడు నీ ముందర నీ దారి 
సిదం్ చేస్తుడు’.

11 “నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, స్త్రీలు 
కన్నవారిలో బపతుసమిచే్చ యోహాను కంటే 
గొపపువాడు ఇంతవరకు బయలుదేరలేదు. 
అయినా, పరలోక రాజ్యంలో అందరిలో అలుపుడు 
అతనకంటే గొపపువాడే.

12 “బపతుసమిచే్చ యోహాను రోజులు 
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మొదలుకొన ఇపపుటివరకు పరలోక రాజ్యం 
తీవ్తకు గురి అవుతూ ఉంది, తీవ్త గలవారు 
దానన ఆక్రమిస్తు ఉనా్నరు.

13 “యోహాను వచే్చవరకు ధరముశాస్త్రమూ 
ప్రవకతులందరూ దేవున మూలంగా పలుకుతూ 
ఉండడమూ జరిగంది. 14 అంగీకరించాలనే ఇషటుం 
మ్కు ఉంటే, రావలసిన ఏలీయా ఈ యోహానే. 
15 వినడానకి చెవులున్నవారు వింట్రు గాక!

16 “నేను ఈ తరంవారిన దేనతో పోల్్చల్? 
చిన్న పలలిలు సంతవీధలో కూరు్చన కేకలు వేసి 
వారి సహచరులతో ఇల్ చెపుపుకొంట్రు: 
17 ‘మ్కు పలలినగ్రోవి ఊదాం గాన మ్రు నాట్యం 
చేయలేదు. ఏడుపు పాట పాడాం గాన మ్రు 
ఏడవీలేదు’. ఈ తరంవారు అంతే. 18 ఎందుకంటే, 
యోహాను వచి్చ తినకుండా త్రాగకుండా 
ఉండేవాడు. అతనకి దయ్యం పటిటుందన 
వారు అంట్నా్నరు. 19 మానవ పుత్రుడు 
వచి్చ అన్నపానాలూ పుచ్్చకొంటూ ఉంటే 
వారు ‘ఇడుగో, తిండిబోతూ, త్రాగుబోతూ, 
సుంకం వాళ్ళకూ పాపాతుములకూ మిత్రుడూ!’ 
అంట్నా్నరు. అయితే జ్ఞానం దాన పలలిలను బటేటు 
జ్ఞానమన లెకకిలోకి వసుతుంది.”

పశా్చతాతుపపడనవారి గతి
20 అపుపుడాయన ఏ పటటుణాలలో ఎకుకివ 

అదు్భతాలు చేశాడో ఆ పటటుణాలను 
ఖండించడం మొదలుపెట్టుడు. ఎందుకంటే 
అవి పశా్చతాతుపపడలేదు. 21 “అయో్య కొరజ్నూ! 
నీకు శక్ష తపపుదు! అయో్య బేత్ సయిదా! నీకు 
శక్ష తపపుదు! మ్లో జరిగన అదు్భతాలు తూరు, 
స్దోనులో గనుక జరిగ ఉంటే, అకకిడి ప్రజలు 
చాల్ కాలం క్ందట పశా్చతాతుపపడి గోనెపటటులు 

చ్ట్టుకొన నెతితున బూడిద పోసుకొనేవారే! 
22 అయితే మ్తో నేనంట్ను, తీరుపు రోజున 
మ్కు పటేటు గతికంటే తూరు స్దోనుల గతే 
ఓరు్చకోతగనది అవుతుంది! 23 కపెర్ నహూం! 
ఆకాశానకి హెచి్చపోయినదానవి, నీవు 
పాతాళంలోకి దిగపోతావు! నీలో జరిగన 
అదు్భతాలు సొదొమలో గనుక జరిగ ఉంటే అది 
ఈనాటి వరకు నల్చి ఉండేదే! 24 అయితే నీతో 
నేనంట్ను, తీరుపు రోజున నీకు పటేటు గతికంటే 
సొదొమ ప్రదేశానకి పటేటు గతే ఓరు్చకోతగనది 
అవుతుంది!”

అలసిపోయిన వారికి విశ్ంతి
25 ఆ సమయంలో యేసు ఇల్ అనా్నడు: 

“తండ్రీ! భూమా్యకాశాల ప్రభూ! నీవు 
ఈ సంగతులు జ్ఞానులకూ తెల్వైనవారిక 
చూపకుండా దాచిపెటిటు, చిన్నపలలిలకు వెలలిడి 
చేశావు. 26 అవును, తండ్రీ, అల్ చేయడం 
నీ దృషిటులో మంచిదై ఉంది. అందుచేత నను్న 
సుతుతిసుతునా్నను.

27 “నా తండ్రి సమసతుమూ నాకు అపపుచెపాపుడు. 
తండ్రి తపపు మరెవరూ కుమారుణ్ణి 
తెలుసుకోవడం లేదు. కుమారుడూ, తన 
ఇషటుప్రకారం తండ్రిన ఎవరికి వెలలిడి చేస్తుడో 
వారూ తపపు మరెవరూ తండ్రిన తెలుసుకోవడం 
లేదు.

28 “భారం మోస్తు అలసిపోయిన వారల్రా! 
మ్రంతా నా దగ్గరికి రండి, మ్కు విశ్ంతి 
ఇస్తును. 29 నా కాడి మ్మ్ద ఎతుతుకొన నా దగ్గర 
నేరు్చకోండి. నేను స్ధుశీలుణ్ణి, అహంభావం 
లేనవాణ్ణి, గనుక మ్ ప్రాణాలకు విశ్ంతి 
దొరుకుతుంది. 30 ఎందుకంటే, నా కాడి 
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మృదువైనది, నా భారం తేల్కైనది.”

యేసు విశ్ంతి దినానకి ప్రభువు

12  ఆ సమయంలో ఒక విశ్ంతి దినం 
యేసు పంట చేల గుండా వెళ్తు 

ఉనా్నడు. ఆయన శషు్యలకు ఆకల్ వేసింది. 
వారు కంకులు తెంపుకొన తినస్గారు. 2 అది 
చూచి పరిసయు్యలు ఆయనతో “చూడు, 
విశ్ంతి దినాన చేయకూడన పన నీ శషు్యలు 
చేసుతునా్నరు” అనా్నరు.

3 ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: “దావీదుకూ 
అతనతో ఉన్నవారిక ఆకల్ వేసినపుపుడు 
అతడు ఏమి చేశాడో మ్రు చదవలేదా? 
4 అతడు దేవున మందిరంలో ప్రవేశంచాడు. 
సన్నధ రొట్టుతినా్నడు. అది యాజులకే గాన 
అతడూ అతనతో ఉన్నవారూ తినకూడనది. 
5 అంతేగాక, విశ్ంతి దినాలోలి దేవాలయంలో 
ఉన్న యాజులు విశ్ంతి దినానకి చెందిన 
నయమాన్న మ్రినపపుటిక వారికి దోషం లేదు. 
మ్రు ఇది ధరముశాస్త్రంలో చదవలేదా? 6 మ్తో నేను 
చెపేపుదేమిటంటే, దేవాలయంకంటే గొపపువాడు 
ఇకకిడ ఉనా్నడు. 7 ‘మ్రు కరుణ చూపడమే 
నాకిషటుం గాన బల్యాగాలు అరిపుంచడం కాదు’ 
అనే వాకుకి భావం ఏమిట్ మ్కు తెల్సి ఉంటే 
నేరం చేయనవారి విషయం తీరుపు చెపపు ఉండరు. 
8 ఎందుకంటే మానవ పుత్రుడు విశ్ంతి దినానకి 
కూడా ప్రభువు.”

9 ఆయన అకకిడనుంచి వెళి్ళ వారి సమాజ 
కేంద్రంలో ప్రవేశంచాడు. 10 అకకిడ చేయి 
ఎండిపోయినవాడొకడు ఉనా్నడు. యేసుపై నేరం 
మోపాలన వారు ఆయనను ఇల్ అడిగారు: 
“విశ్ంతి దినాన బగు చేయడం ధరముశాస్్రానకి 

అనుగుణమేనా?”
11 ఆయన వారితో అనా్నడు, “మ్లో ఎవనకైనా 

సరే గొర్రె ఒకటి ఉంది అనుకోండి. విశ్ంతి 
దినాన అది గుంటలో పడితే దానన పట్టుకొన 
పైకి తీయడా? 12 గొర్రెకంటే మనషికి ఎంతో 
ఎకుకివ విలువ ఉంది గదా! గనుక విశ్ంతి 
దినాన మంచి చేయడం ధరముశాస్్రానకి 
అనుగుణమే!”

13 అపుపుడాయన ఆ మనషితో “నీ చెయి్య 
చాపు” అనా్నడు. అతడు దానన చాపగానే అది 
పూరవీ స్ితికి మారి రెండో చేయిల్గా అయింది. 
14 కానీ పరిసయు్యలు బయటికి వెళి్ళ, యేసును 
ఎల్ రూపుమాపుదామా అన ఆయనపై 
కుట్రపనా్నరు.

దేవునచేత ఎను్నకోబడిన సేవకుడు
15 యేసు అది తెలుసుకొన అకకిడనుంచి 

వెళి్ళపోయాడు. గొపపు సమూహాలు ఆయనవెంట 
వెళ్్ళయి. ఆయన వారినందరినీ బగు చేశాడు. 
16 తన విషయం తెల్యజ్య కూడదన వారిన 
ఆజ్ఞాపంచాడు. 17 యెషయాప్రవకతుదావీరా 
దేవుడు చెపపునది నెరవేరేల్ అల్ జరిగంది. 
18 అదేమిటంటే, ఇడుగో నేను ఎను్నకొన్న 
నా ప్రియ సేవకుడు! ఈయన అంటే నా 
ప్రాణానకి ఎంతో ఆనందం! ఈయనమ్ద 
నా ఆతమును ఉంచ్తాను. ఈయన ఇతర 
జనాలకు నా్యయాన్న ప్రకటిస్తుడు. 19 ఈయన 
జగడమాడడు, కేకలు వేయడు. ఈయన సవీరం 
వీధులలో ఎవరిక వినపంచదు. 20 నా్యయాన్న 
నెగ్గంచేవరకూ ఆయన నల్గన రెలులిను విరవడు, 
మకమక ల్డుతూ ఉన్న వతితున ఆరపుడు. 
21 ఈయన పేరుమ్ద ఇతర జనాలకు నమముకం 
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కలుగుతుంది.

యేసున శకితు దేవుననుండి వచి్చనది
22 అపుపుడు, దయ్యం పటిటున ఒకణ్ణి ఆయన 

దగ్గరికి కొందరు తెచా్చరు. అతడు గుడిడావాడూ 
మూగవాడూ. యేసు అతణ్ణి బగు చేశాడు 
గనుక ఆ గుడిడా, మూగవాడైన వ్యకితు చూడటం 
మాట్లిడటం మొదలు పెట్టుడు. 23 ప్రజలంతా 
అధకంగా ఆశ్చర్యపడి “ఈయన దావీదు 
కుమారుడేనా ఏమిటి?” అన చెపుపుకొనా్నరు.

24 అయితే పరిసయు్యలు అది విన్నపుపుడు 
“దయా్యల నాయకుడు బయల్ జెబూల్ 
సహాయంతో ఇతడు దయా్యల్్న 
వెళ్ళగొడతునా్నడు గాన మరెవరి మూలంగా 
కాదు” అనా్నడు.

25 యేసు వారి ఆలోచనలు తెలుసుకొన 
వారితో అనా్నడు, “ఏ రాజ్యమైనా సరే తనను 
తానే వ్యతిరేకించి చీల్పోతే అది నాశనం 
అవుతుంది. పటటుణమూ ఇలూలి ఏదైనా తనను 
తాను వ్యతిరేకించి చీల్పోతే అది నలవదు. 
26 ఒకవేళ సైతాను సైతానును బయటికి 
వెళ్ళగొటిటువేసేతు వాడు తనకు తాను వ్యతిరేకించి 
చీల్పోయి ఉనా్నడు! అల్ంటపుపుడు వాడి 
రాజ్యం ఎల్ నలుసుతుంది? 27 ఒకవేళ నేను 
దయా్యలను బయల్ జెబూల్ సహాయంతో 
వెళ్ళగొటిటువేసేతు మ్ కొడుకులు వాటిన ఎవరి 
సహాయంతో వెళ్ళగొటిటువేసుతునా్నరు? అందుచేత 
వారు మ్కు తీరపురులు అవుతారు. 28 నేను 
దేవున ఆతము సహాయంతో దయా్యలను 
వెళ్ళగొటిటువేస్తు ఉంటే, దేవున రాజ్యం మ్ 
మధ్యకు వచి్చందన్నమాటే. 29 ఒకరు మొదట 
బలవంతుణ్ణి కటిటువేయకుండా ఆ బలవంతుడి 

ఇంట్లి చొచి్చ అతడి స్మాను ఎల్ 
దోచ్కోగలరు? అతణ్ణి కటిటువేసేతునే అతడి ఇంటి 
స్మాను దోచ్కొంట్రు.

30 “నా పక్షాన ఉండనవాడు నాకు విరోధ. 
నాతో కల్సి సమకూర్చనవాడు చెదరగొటేటువాడు. 
31 అందుచేత మ్తో నేనంట్ను, ప్రతి పాపానక 
దూషణకూ క్షమాపణ దొరుకుతుంది గాన 
దేవున ఆతముకు వ్యతిరేకమైన దూషణకు 
క్షమాపణ అంటూ మనుషులకు దొరకదు. 
32 మానవ పుత్రునకి విరోధంగా మాట్లిడేవారికి 
ఎవరికైనా క్షమాపణ ఉంట్ంది. కానీ 
పవిత్రాతముకు వ్యతిరేకంగా మాట్లిడేవారికి 
ఎవరికైనా క్షమాపణ ఉండదు. ఈ యుగంలో 
ఉండదు, రాబోయే యుగంలోనూ ఉండదు.

33 “చెట్టు ఎల్ంటిదో దాన ఫల్న్నబటిటు 
తెలుసుతుంది. చెట్టు మంచిది అనుకోండి. దాన 
ఫల్లు మంచివే. చెట్టు పనకిమాల్నది అనుకోండి. 
దాన ఫల్లు పనకిమాల్నవే. 34 ఓ సరపు వంశమా! 
మ్రు చెడడావారు, మంచి ఎల్ మాట్లిడగలరు? 
హృదయంలో నండి ఉన్నదానే్న నోరు 
మాట్లిడుతుంది. 35 మంచి మనషి తన హృదయంలో 
సమకూడి ఉన్న మంచివాటిలోనుంచి మంచివే 
బయటికి తెస్తుడు. చెడు మనషి తనలో సమకూడి 
ఉన్న చెడువాటిలో నుంచి చెడడావే బయటికి 
తెస్తుడు. 36 మనుషులు అజ్గ్రతతుగా మాట్లిడే 
ప్రతి మాటకూ తీరుపు రోజున లెకకి అపపుగంచాలన 
మ్తో చెపుతునా్నను. 37 మ్ మాటలనుబటిటు 
మ్రు నరో్దషులన లెకకిలోకి వస్తురు, లేదా మ్ 
మాటలనుబటిటు మ్కు శక్షావిధ కలుగుతుంది.”

యోనాప్రవకతును గురించిన స్చన
38 అపుపుడు పరిసయు్యలలో, ధరముశాస్త్ర 
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పండితులలో కొందరు ఆయనకు జవాబిస్తు 
ఇల్ అనా్నరు: “ఉపదేశకా, మ్రు స్చనకోసం 
అదు్భతం ఒకదానన చూపాలన మా కోరిక.”

39 వారికి ఆయన చెపపున జవాబు ఇది: 
“స్చన కోసం అదు్భతం చూడాలనే 
తరం చెడడాది, వ్యభిచార సంబంధమైనది. 
యోనాప్రవకతును గురించిన స్చన తపపు 
ఇంకా ఏ స్చనా ఈ తరంవారికి చూపడం 
జరగదు. 40 యోనా మూడు రాత్రింబగళ్్ళ 
బ్రహాముండమైన చేప కడుపులో ఎల్గునా్నడో 
అల్గే మానవ పుత్రుడు మూడు రాత్రింబగళ్్ళ 
భూగర్భంలో ఉంట్డు. 41 నీనెవె నగరవాసులు 
తీరుపు రోజున ఈ తరంవారితో నల్చి వీరిమ్ద 
నేరం మోపుతారు. ఎందుకంటే యోనా ప్రకటన 
చేస్తు ఉన్నపుపుడు వారు విన పశా్చతాతుపపడాడారు. 
అయితే యోనాకంటే ఘనుడు ఇకకిడే ఉనా్నడు. 
42 దక్షిణ దేశం రాణ్ కూడా తీరుపు రోజున ఈ 
తరంవారితో నల్చి వీరిమ్ద నేరం మోపుతుంది. 
ఎందుకంటే, ఆమె సొలొమోను జ్ఞానవాకుకిలు 
విందామన భూమి కొనలనుంచి వచి్చంది. 
అయితే సొలొమోనుకంటే ఘనుడు ఇకకిడ 
ఉనా్నడు.

43 “మల్న పశాచం మనషిలోనుంచి బయటికి 
వచి్చనపుపుడు నీళ్్ళలేన ప్రాంతాలలో తిరుగుతూ 
విశ్ంతికోసం వెదకుతూ ఉంట్ంది, గాన 
విశ్ంతి దొరకదు. 44 అపుపుడది ‘నేను విడిచివచి్చన 
నా ఇంటికి మళ్్ళ పోతాను’ అంట్ంది. అది 
వచి్చనపుపుడు ఆ ఇంట్లి ఎవరూ లేకపోవడమూ 
అది శుభ్ంగా ఊడి్చ సరి్దపెటిటు ఉండడమూ 
చూసుతుంది. 45 అపుపుడది వెళి్ళ తనకంటే చెడడా 
పశాచాలను ఏడింటిన వెంటబెట్టుకొన వసుతుంది. 
అవి ఆ ఇంట్లి దూరి అకకిడే నవాసం చేస్తుయి. 

అందుచేత ఆ మనషి చివరి స్ితి మొదటికంటే 
అధ్వీన్నం అవుతుంది. దురామురు్గలైన ఈ తరానకి 
అల్గే జరుగుతుంది.”

యేసున నజమైన బంధువులు
46 ఆయన జన సమూహంతో ఇంకా 

మాట్లిడుతూ ఉండగానే ఆయన తలీలి 
తముముళ్్ళ వచి్చ ఆయనతో మాట్లిడాలన 
బయట నలుచ్నా్నరు. 47 “మ్ తలీలి మ్ 
తముముళ్్ళ మ్తో మాట్లిడాలన బయట 
నలుచ్నా్నరు” అన ఎవరో ఆయనతో అనా్నరు.

48 తనతో ఆ మాట చెపపున వ్యకితుకి ఆయనల్ 
జవాబిచా్చడు: “ఎవరు నా తల్లి? ఎవరు నా 
తముముళ్్ళ?” 49 అపుపుడు తన శషు్యలవైపు 
చేయి చాప, “ఇరుగో, నా తల్లి, నా తముముళ్్ళ! 
50 పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి ఇషటుప్రకారం 
ప్రవరితుంచేవారే నా తముముడూ, నా చెలెలిలూ, నా 
తలీలి” అనా్నడు.

వితతునాలు చలేలి రైతును గూరి్చ ఉపమానం

13  ఆ రోజునే యేసు ఇంట్లినుంచి 
బయటికి వెళి్ళ సరసుసా ఒడుడాన 

కూరు్చనా్నడు. 2 ప్రజలు పెద్ద గుంపులుగా 
ఆయన చ్టూటు గుమిగూడడం చేత ఆయన 
ఒక పడవ ఎకికి కూరు్చనా్నడు. ప్రజలంతా ఒడుడాన 
నలుచ్నా్నరు. 3 అపుపుడు ఆయన ఉదాహరణల 
రూపంలో వారికి అనేక సంగతులు చెపాపుడు: 
“వితతునాలు చలేలివాడు చలలిడానకి బయలుదేరాడు. 
4 వితతునాలు చలులితూ ఉంటే, కొన్న దారిప్రకకిన 
పడాడాయి. పక్షులు వచి్చ వాటిన మ్ంగవేశాయి. 
5 మరికొన్న వితతునాలు మను్న ఎకుకివగా 
లేన రాతి స్ల్లోలి పడాడాయి. మను్న లోతు 

మత తుయి 12:39  



23

లేకపోవడంచేత అవి తవీరలోనే మొలకతాతుయి. 
6 కానీ ప్రొదు్ద పడిచినపుపుడు ఆ మొలకలు 
మాడిపోయాయి. వాటికి వేరులు లేకపోవడం 
వలలి అవి ఎండిపోయాయి. 7 మరికొన్న వితతునాలు 
ముండలి తుపపులలో పడాడాయి. ముండలి తుపపులు 
పెరిగ మొకకిలను అణచిపెటిటువేశాయి. 8 మరికొన్న 
వితతునాలు మంచి నేలను పడాడాయి. అవి పంటకు 
వచా్చయి. వాటిలో కొన్న నూరు రెట్లి, కొన్న 
అరవై రెట్లి, కొన్న ముప్ఫయి రెట్లి పండాయి. 
9 వినడానకి చెవులున్నవాడు వింట్డు గాక!”

10 శషు్యలు వచి్చ ఆయనను “వారికి 
ఉదాహరణలోలి ఎందుకు చెపుతునా్నరు?” అన 
అడిగారు.

11 ఆయన వారికి జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“ఎందుకంటే పరలోక రాజ్య రహస్య సతా్యలు 
తెలుసుకొనే అవకాశం మ్కు ఇవవీబడింది గాన 
వారికి ఇవవీబడలేదు. 12 కల్గనవానకి ఇంకా 
ఎకుకివ ఇవవీడం జరుగుతుంది. అతనకి 
సమృది్గా ఉంట్ంది. లేనవాననుంచి అతనకి 
ఉన్నదానన కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంది. 
13 నేను వారితో ఉదాహరణలోలి చెపేపు ఉదే్దశం 
ఇదే: ‘వారు చూస్తునే ఉనా్న నజంగా చూడరు. 
వింటూనే ఉనా్న నజంగా వినరు, గ్రహించరు.’ 
14 యెషయా పల్కిన భవిష్యదావీకుకి వారి 
విషయంలో నెరవేరుతూ ఉంది. అదేమంటే, 
‘మ్రు ఎపుపుడూ వింటూనే ఉంట్రు గాన అర్ం 
చేసుకోరు. ఎపుపుడూ చూస్తునే ఉంట్రు గాన 
గ్రహించరు. 15 ఎందుకంటే ఈ ప్రజల హృదయం 
మొదు్దబరిపోయింది. వాళ్ళకు చెవికకేకిది చాల్ 
తకుకివ. వాళ్్ళ తమ కండులి మూసుకొనా్నరు. 
వాళ్్ళ కండలితో చూచి, చెవులతో విన, 
హృదయాలతో అర్ం చేసుకొన నావైపు తిరిగ, 

నా వలలి నవారణ పందకుండేల్ అల్ చేశారు.
16 “కానీ మ్ కండులి చూస్తు ఉనా్నయి గనుక 

అవి ధన్యం అయా్యయి. మ్ చెవులు వింటూ 
ఉనా్నయి గనుక అవి ధన్యం అయా్యయి. 
17 మ్తో నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, మ్రు 
చూసుతున్నదానన చూడాలనీ వింట్న్నదానన 
వినాలనీ అనేక మంది ప్రవకతులూ నా్యయవంతులూ 
ఆశంచారు గాన చూడలేకపోయారు, 
వినలేకపోయారు.

18 “వితతునాలు చలేలివాన ఉదాహరణ భావం 
వినండి. 19 పరలోక రాజ్్యన్న గురించిన వాకుకి 
ఎవరైనా విన దాన్న గ్రహించకపోతే దురామురు్గడు 
వచి్చ ఆ వ్యకితు హృదయంలో వితితునదానన 
ఎతుతుకుపోతాడు. దారి ప్రకకిన వితతునాలు 
పందినది ఈ వ్యకితు. 20 రాతి స్ల్లలో వితతునాలు 
పందినది ఎవరంటే వాకుకి వినీ వినడంతోనే 
దానన సంతోషంతో అంగీకరించేవాడు. 
21 కానీ అతనలో వేరులు లేకపోవడం చేత కొది్ద 
కాలమే నల్చి ఉంట్డు. వాకుకి కారణంగా 
కషాటులు గానీ హింసలు గానీ కలగగానే అతడు 
తొట్రుపడిపోతాడు. 22 ముండలి తుపపులలో 
వితతునాలు పందినది ఎవరంటే, వాకుకి వింట్డు 
గాన ఇహలోక చింత, ధనం మూలమైన మోసం 
వాకుకిను అణచి వేస్తుయి. అతడు ఫల్ంచన 
వాడైపోతాడు. 23 మంచి నేలను వితతునాలు 
పందినది ఎవరంటే – వాకుకి విన గ్రహించి 
ఫలవంతంగా ఉండేవాడు. కొందరు నూరు రెట్లి, 
కొందరు అరవై రెట్లి, మరికొందరు ముప్ఫయి 
రెట్లి ఫల్స్తురు.”

కలుపు మొకకిల ఉపమానం
24 ఆయన వారికి మరో ఉదాహరణ 
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చెపాపుడు – “పరలోక రాజ్యం ఈ విధంగా 
ఉంది: ఒకతను తన పలంలో మంచి వితతునాలు 
చల్లిడు. 25 మనుషులు నద్రపోతూ ఉంటే, అతన 
పగవాడు వచి్చ గోధుమల మధ్య కలుపుమొకకిల 
వితతునాలు చల్లి వెళి్ళపోయాడు. 26 గోధుమలు 
పెరిగ కంకులు వేసినపుపుడు ఆ కలుపుమొకకిలు 
కూడా కనపంచాయి. 27 యజమాన దాసులు 
వచి్చ అతణ్ణి ఇల్ అనా్నరు: ‘అయ్యగారూ, మ్ 
పలంలో మంచి వితతునాలు వేశారు గదా! ఈ 
కలుపుమొకకిలు ఉండడం ఎల్?’ 28 అతడు 
వారితో అనా్నడు ‘ఇది పగవాడు చేసిన పన.’ 
దాసులు, ‘మమముల్్న వెళి్ళ ఆ కలుపు మొకకిలు 
పీకయ్యమంట్రా?’ అన అతణ్ణి అడిగారు. 
29 అందుకతడు ‘వదు్ద, కలుపు మొకకిలు 
పీకివేసేటపుపుడు వాటితోకూడా గోధుమ 
మొకకిలు పెళ్ళగస్తురేమో. 30 కోతకాలం వరకు 
రెంటినీ కల్సి పెరగనవవీండి. కోతకాలంలో నేను 
కోతవారికి చెపుతాను, ‘ముందుగా కలుపు 
మొకకిలు పోగుచేసి కాల్్చవేయడానకి కటటులు 
కటటుండి. అపుపుడు గోధుమలు నా గడడాంగలో 
చేర్చండి’ అనా్నడు.”

ఆవగంజ, పంగజ్సే పదార్ం 
గూరి్చ ఉపమానం

31 ఆయన వారికి మరో ఉదాహరణ చెపాపుడు 
– “ఒకతను తన పలంలో ఒక ఆవగంజ 
నాట్డు. పరలోక రాజ్యం ఆ విధంగా ఉంది. 
32 గంజలన్నట్లి ఆవగంజ చిన్నది. అయితే అది 
పెరిగనపుపుడు కూరమొకకిలన్నటినీ మించి చెట్టు 
అవుతుంది. గాల్లో ఎగరే పక్షులు వచి్చ దాన 
కొమములోలి గూళ్్ళ కట్టుకుంట్యి.”

33 ఆయన వారికి మరో ఉదాహరణ చెపాపుడు 

– “ఒక స్త్రీ మూడు మానకల పండిలో పంగజ్సే 
పదార్ం దాచి పెటిటుంది. దాన వలలి పండి అంతట్లి 
పంగజ్సే పదార్ం వా్యపంచింది. పరలోక 
రాజ్యం ఆ విధంగా ఉంది.”

34 ఈ సంగతులనీ్న యేసు ఉదాహరణలోలి 
జనసమూహానకి చెపాపుడు. ఉదాహరణ లేకుండా 
వారికి ఏమ్ చెపపులేదు. 35 ప్రవకతు దావీరా దేవుడు 
చెపపున ఈ మాట నెరవేరాలన అల్ చెపాపుడు: 
నోరార నేను ఉదాహరణలు చెపుతాను. లోక 
సృషిటు నాటినుంచి రహస్యంగా ఉంచబడిన 
విషయాలు పలుకుతాను.

కలుపు మొకకిలను గూరి్చ వివరణ
36 అపుపుడు యేసు జన సమూహాన్న పంపవేసి 

ఇంట్లికి వెళ్్ళడు. ఆయన శషు్యలు ఆయన 
దగ్గరికి వచి్చ, “పలంలో ఉన్న కలుపు మొకకిల 
ఉదాహరణ మాకు వివరించండి” అన చెపాపురు.

37 ఆయన వారికి జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“మంచి వితతునాలు చలేలిది మానవ పుత్రుడు. 
38 పలం ఈ లోకం. మంచి వితతునాలు పరలోక 
రాజ్్యనకి చెందినవారు. కలుపు మొకకిలు 
దురామురు్గడికి చెందినవారు. 39 వారిన చలేలి ఆ 
పగవాడు అపనంద పశాచం. కోతకాలం ఈ 
యుగ సమాపతు. ఆ కోత కోసేవారు దేవదూతలు. 
40 కలుపు మొకకిలను పోగుచేసి అగ్నలో 
కాల్్చనటేటు ఈ యుగాంతంలో జరుగుతుంది. 
41 మానవ పుత్రుడు తన దేవదూతలను 
పంపుతాడు. వారు తొట్రుపాట్కు కారణమైన 
ప్రతిదాననీ, దురాముర్గం చేసేవారందరినీ ఆయన 
రాజ్యంలోనుంచి పోగుచేస్తురు. 42 వారిన 
అగ్నగుండంలో పారవేస్తురు. అకకిడ ఏడుపు, 
పళ్్ళ కొరుకోకివడం ఉంట్యి. 43 అపుపుడు 
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నా్యయవంతులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో 
స్ర్యమండలం ల్గా ప్రకాశస్తురు. వినడానకి 
చెవులున్నవాడు వింట్డు గాక!

దాచిపెటిటున నధ, ముత్యం గూరి్చన ఉపమానం
44 “మరొకటి – పరలోక రాజ్యం పలంలో 

దాచిపెటిటున నధల్ంటిది. ఒక మనషి దానన 
కనుకొకిన అల్గే దాచివేశాడు. అపుపుడు 
దొరికిందనే సంతోషంతో వెళి్ళ తనకున్నదంతా 
అమిమువేసి ఆ పలం కొనుకొకినా్నడు.

45 “మరొకటి – వరతుకుడు మంచి 
ముతా్యలకోసం వెదుకుతూ వచా్చడు. 46 చాల్ 
విలువైన ముత్యం ఒకటి కనబడగానే అతడు 
వెళి్ళ తనకున్నది అంతా అమిమువేసి ఆ ముత్యం 
కొనుకొకినా్నడు. పరలోక రాజ్యం ఆ విధంగా 
ఉంది.

వలను గూరి్చన ఉపమానం
47 “ఇంకొకటి – వల సరసుసాలో వేసి ఉంది. 

దానలో అన్న రకాల చేపలు పడాడాయి. 48 వల 
నండినతరువాత దానన ఒడుడాకు ల్గారు. 
కూరు్చన మంచి చేపలు బుటటులోలి వేసుకొనా్నరు, 
పనకిమాల్నవి అవతల పారవేశారు. పరలోక 
రాజ్యం ఆ విధంగా ఉంది. 49 ఈ యుగ 
సమాపతులో అల్గే జరుగుతుంది. దేవదూతలు 
వచి్చ, నా్యయవంతుల మధ్యనుంచి చెడడావారిన 
వేరుపరుస్తురు. 50 వారిన అగ్నగుండంలో 
పారవేస్తురు. అకకిడ ఏడుపు, పళ్్ళ 
కొరుకోకివడం ఉంట్యి.

51 “మ్రు ఇవనీ్న గ్రహించారా?” అన ఆయన 
వారిన అడిగనపుపుడు వారు “అవును, ప్రభూ” 
అనా్నరు. 52 ఆయన వారితో అనా్నడు, “ఇంటి 

యజమాన తన నధలోనుంచి పాతవీ క్రొతతువీ 
తెస్తుడు. పరలోక రాజ్్యన్న గురించిన ఉపదేశం 
నేరు్చకొన్న ప్రతి ధరముశాస్త్ర పండితుడూ 
అల్ంటివాడే.”

గౌరవించబడన ప్రవకతు
53 యేసు ఈ ఉదాహరణలు చెపపుడం 

ముగంచాక అకకిడ నుంచి వెళి్ళపోయాడు. 
54 తన సవీగ్రామం చేరి, సమాజ కేంద్రంలో వారికి 
ఉపదేశంచాడు. వారు చాల్ ఆశ్చర్యపడి “ఈ 
జ్ఞానం, అదు్భతాలు చేసే ఈ స్మర్ష్ం ఇతడికి 
ఎకకిడనుంచి వచా్చయి? 55 ఇతడు వడ్ంగ 
కొడుకే గదా! ఇతడి తల్లి పేరు మరియ కాదా. 
యాకోబు, యోసె, స్మోను, యూదా ఇతడి 
తముముళ్్ళగా. 56 ఇకపోతే ఇతడి చెలెలిళ్ళంతా 
మనమధే్య ఉనా్నరు గదా. ఇతడికి ఇవనీ్న 
ఎకకిడనుంచి వచా్చయి?” అన చెపుపుకొనా్నరు. 
57 ఇల్ వారు ఆయనలో అభ్యంతర కారణం 
కనుకొకినా్నరు. అయితే యేసు వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “ప్రవకతు తన సవీగ్రామంలో, సొంత 
ఇంట్లి తపపు మరెకకిడా గౌరవహీనుడు కాడు.” 
58 తనమ్ద వారికి నమముకం లేకపోవడం చేత 
ఆయన అనేక అదు్భతాలు అకకిడ చేయలేదు.

హేరోదు యేసును యోహానన ఊహించ్ట

14  ఆ సమయాన రాషా్రాధకారి హేరోదుకు 
యేసు విషయం వినవచి్చంది. 2 అతడు 

తన పరివారంతో ఇల్ అనా్నడు: “ఇతడు 
బపతుసమిచే్చ యోహాను. చచి్చనవారిలో నుంచి 
సజ్వంగా లేచాడు. అందుచేత అతడిలో 
అదు్భతాలు చేసే ఈ బలప్రభావాలు పన 
చేసుతునా్నయి.”

  మత తుయి 14:2



26
3 మునుపు హేరోదు తన తోబుట్టువైన ఫిల్పుపు 

భార్య హేరోదియ కారణంగా యోహానును 
పట్టుకొన, బంధంచి, ఖైదులో వేయించాడు. 
4 ఎందుకంటే, యోహాను అతడితో “మ్రు 
ఆమెను అల్ పెట్టుకోవడం నా్యయం కాదు” 
అంటూ వచా్చడు.

5 అతడు యోహానును చంపంచాలన 
ఆశంచినా ప్రజ్నీకానకి భయపడాడాడు. 
ఎందుకంటే వారు యోహానును ప్రవకతుగా 
భావించారు. 6 అయితే హేరోదు జనము దినోతసావం 
వచి్చనపుపుడు హేరోదియ కూతురు వాళ్ళ 
ఎదుట నాట్యం చేసి హేరోదును మెపపుంచింది. 
7 అందుచేత ఆమె ఏమడిగనా ఇస్తునన అతడు 
శపథం చేసి మాట ఇచా్చడు. 8 తన తల్లి తనను 
ప్రేరేపంచినందుచేత ఆమె ఇల్ అంది: “బపతుసం 
ఇచే్చ యోహాను తల పళ్ళంలో ఉంచి ఇకకిడే 
నాకిపపుంచండి.” 9 రాజుకు విచారం కల్గనా, 
తాను చేసిన శపథాల కారణంగా తనతో 
భోజనానకి కూరు్చన ఉన్నవారి కారణంగా 
దానన ఇవావీలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 10 భట్లను 
పంప ఖైదులో యోహాను తల నరికించాడు. 
11 వారు తలను పళ్ళంలో తెచి్చ ఆ అమాముయికి 
ఇచా్చరు. ఆమె దాన్న తన తల్లి దగ్గరికి తెచి్చంది. 
12 యోహాను శషు్యలు వచి్చ అతన శర్రాన్న 
తీసుకువెళి్ళ పాతిపెట్టురు. అపుపుడు వెళిలి 
యేసుకు ఆ సంగతి చెపాపురు.

అయిదువేల మందికి యేసు భోజనం పెట్టుట
13 అది విన యేసు పడవ ఎకికి, అకకిడనుంచి 

నరజీన ప్రదేశానకి ఒంటరిగా వెళి్ళపోయాడు. ఆ 
సంగతి విన జన సమూహాలు పటటుణాలనుంచి 
కాల్నడకన ఆయన వెంట వెళ్్ళరు. 14 యేసు 

బయటికి వెళి్ళనపుపుడు పెద్ద జన సమూహం 
ఆయనకు కనపంచింది. ఆయన వారిమ్ద 
జ్ల్పడి వారి రోగాలను బగు చేశాడు. 
15 స్యంకాలం అయినపుపుడు ఆయన 
శషు్యలు ఆయన దగ్గరికి వచి్చ అనా్నరు, “ఇది 
అరణ్యం. ఇపపుటికే ప్రొదు్ద పోయింది. ఈ జన 
సమూహాలు గ్రామాలకు వెళి్ళ తినుబండారాలు 
కొనుకోకివడానకి వారిన పంపంచండి.”

16 యేసు వారితో “వారు వెళ్ళనకకిరలేదు. 
మ్రే వారికి ఆహారం పెటటుండి” అనా్నడు.

17 వారు “ఇకకిడ మనదగ్గర ఉన్నది అయిదు 
రొట్టులు, రెండు చేపలు మాత్మే” అన 
ఆయనతో అనా్నరు.

18 ఆయన “వాటిన నా దగ్గరికి తీసుకురండి” 
అనా్నడు. 19 జన సమూహం పచి్చకమ్ద 
కూరో్చవాలన ఆదేశంచాడు. అపుపుడు ఆ 
అయిదు రొట్టులు, రెండు చేపలు చేతపట్టుకొన 
ఆకాశంవైపు తలెతితు చూస్తు దేవునకి కృతజఞాత 
అరిపుంచాడు. అపుపుడు రొట్టులు విరిచి శషు్యలకు 
ఇచా్చడు. శషు్యలు ప్రజలకు వడిడాంచారు. 
20 అందరూ తిన సంతృపతు చెందారు. తరువాత 
వారు మిగల్న ముకకిలను ఎతితుతే మొతతుం 
పనె్నండు గంపలు నండాయి. 21 స్త్రీలు, పలలిలు 
గాక పురుషులే సుమారు అయిదు వేలమంది 
తినా్నరు.

యేసు నీళ్ళపై నడచ్ట
22 వెంటనే యేసు జన సమూహాలను 

పంపవేస్తు, శషు్యలను తనకంటే ముందుగా 
అవతల ఒడుడాకు వెళ్ళండన పడవ ఎకికించాడు. 
23 ఆ గుంపులను పంపవేసిన తరువాత ప్రార్న 
చేయడానకి తానొకకిడే కొండెకికిపోయాడు. 
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స్యంకాలం అయినపుపుడు ఆయన అకకిడే 
ఒంటరిగా ఉనా్నడు.

24 అపపుటికి ఆ పడవ సరసుసా మధ్యలో ఉంది. 
గాల్ ఎదురుగా వీస్తు ఉండడంవలలి అది అలలకు 
కొట్టుకుపోతూ ఉంది. 25 రాత్రి నాలుగో జ్మున 
యేసు సరసుసామ్ద నడుస్తు వారికి దగ్గరగా 
వచా్చడు. 26 ఆయన సరసుసా మ్ద నడుస్తు 
ఉండడం చూచి శషు్యలు హడల్పోయి “అది 
భూతం!” అన భయంతో కేకలు పెట్టురు.

27 వెంటనే యేసు వారిన పలకరించి “ధైర్యం 
తెచ్్చకోండి! నేనే! భయపడకండి!” అనా్నడు.

28 పేతురు ఆయనతో “ప్రభూ, నీవే అయితే, 
నను్న నీ దగ్గరికి నీళ్ళమ్ద నడచి రమమునండి!” 
అనా్నడు.

29 ఆయన రమమునా్నడు. పేతురు పడవ దిగ, 
నీళ్ళమ్ద నడుస్తు యేసువైపు వెళ్్ళడు. 30 కానీ 
గాల్ ప్రబలంగా ఉండడం చూచి భయపడి, 
మునగపోబోయాడు. “ప్రభూ! నను్న రక్షించ్!” 
అన కేకపెట్టుడు.

31 వెంటనే యేసు చేయి చాచి అతణ్ణి 
పట్టుకొనా్నడు. “అలపు విశావీసం గలవాడా 
సందేహపడాడావేమిటి!” అన అతనతో అనా్నడు.

32 వారు పడవ ఎకికినపుపుడు గాల్ ఆగంది. 
33 పడవలో ఉన్నవారు వచి్చ “నజంగా నీవు 
దేవున కుమారుడవు” అన చెపపు ఆయనను 
ఆరాధంచారు.

34 వారు అవతల్ ఒడుడాకు వెళి్ళ గెనే్నసరెతు 
ప్రాంతానకి చేరుకొనా్నరు. 35 అకకిడి మనుషులు 
ఆయనను గురుతుపటిటు, చ్ట్టుపటలి ఉన్న ప్రాంతం 
అంతటిక కబురంప, రోగులందరినీ ఆయన 
దగ్గరికి రపపుంచారు. 36 వారిన, నీ వస్త్రం అంచ్ను 
మాత్మే ముటటునవవీండన ఆయనను ప్రాధేయ 

పడాడారు. అల్ ముటిటున వారందరిక పూరితుగా 
నయం అయింది.

దైవిక పవిత్త - ఆచారాలు

15  అపుపుడు పరిసయు్యలూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ కొందరు జెరుసలంనుంచి 

యేసు దగ్గరికి వచి్చ ఇల్ అనా్నరు: 2 “మ్ శషు్యలు 
భోజనం చేయకముందు చేతులు కడుకోకికుండా 
పెద్దల స్ంప్రదాయాన్న మ్రుతారెందుకు?”

3 అందుకాయన వారికిల్ బదులు చెపాపుడు: 
“మ్రు మ్ స్ంప్రదాయం కోసం దేవున 
ఆజఞాను మ్రుతునా్నరెందుకు? 4 దేవుడు ఇల్ 
ఆజ్ఞాపంచాడు గదా: మ్ తల్లిదండ్రులను 
గౌరవించండి. తల్లిన గానీ తండ్రిన గానీ 
దూషించేవారికి మరణశక్ష విధంచి తీరాల్. 
5 మ్రైతే ఇల్ అంట్రు: ఎవడైనా తండ్రిన గానీ 
తల్లిన గానీ చూచి ‘నా వలలి మ్రు పందగల్గ 
ఉన్న సహాయం కాస్తు దేవునకి అరిపుంచబడింది’ 
అన చెపతే 6 అల్ంటివాడు ఆ విషయంలో 
తండ్రిన గానీ తల్లిన గానీ గౌరవించనకకిరలేదన్న 
మాట. ఈ విధంగా మ్ స్ంప్రదాయం కోసం 
దేవున ఆజఞాను రదు్ద చేసుతునా్నరు. 7 మ్రు 
కపట భకుతులు! మ్ విషయం యెషయాప్రవకతు 
ముందుగా పల్కినది సరిగానే ఉంది – 8 ఈ 
ప్రజలు తమ నోటితో నా దగ్గరికి చేరుతునా్నరు, 
తమ పెదవులతో నను్న గౌరవిసుతునా్నరు గానీ 
వారి హృదయం నాకు చాల్ దూరంగా ఉంది. 
9 వారు నను్న వ్యర్ంగా ఆరాధసుతునా్నరు. మానవ 
కల్పుతమైన ఆదేశాలను దేవున ఉపదేశాలుగా 
బోధసుతునా్నరు.”

10 అపుపుడాయన జన సమూహాన్న దగ్గరికి 
పల్చి వారికిల్ చెపాపుడు: “వినండి! గ్రహించండి! 
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11 నోట్లికి వెళ్్ళది మనషిన అపవిత్ం చేయదు 
గాన నోట్లినుంచి వచే్చదే మనషిన అపవిత్ం 
చేసుతుంది.”

12 అపుపుడు ఆయన శషు్యలు ఆయనదగ్గరికి 
వచి్చ “ఈ మాట విన్నపుపుడు అది పరిసయు్యలకు 
అభ్యంతర కారణం అయింది తెలుస్” అనా్నరు.

13 అందుకాయన ఈ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“నా పరమ తండ్రి నాటన ప్రతి మొకకినూ 
వేళ్ళతో పెరికివేయడం జరుగుతుంది. 14 వారిన 
విడిచిపెటటుండి. వారు గుడిడావారికి దారి చూపే 
గుడిడావారు. గుడిడావాడు మరో గుడిడావాడికి దారి 
చూపతే ఇద్దరూ గుంటలో పడిపోతారు.”

15 అపుపుడు పేతురు “ఆ ఉదాహరణ మాకు 
వివరించండి” అన ఆయనకు జవాబిచా్చడు.

16 యేసు అనా్నడు, “ఇంకా మ్రు కూడా 
మందబుదు్లేనా? 17 నోటిలో వేసుకొనేదంతా 
కడుపులోకి పోయి విసరిజీంచ బడుతుంది. 
18 కానీ నోటనుంచి వచే్చవి హృదయంలోనుంచి 
వస్తుయి. ఇవి మనషిన అపవిత్ం చేస్తుయి. 
మ్రింకా ఇది గ్రహించడం లేదా? 19 హృదయంలో 
నుంచి చెడడా తలంపులు, హత్యలు, వ్యభిచారాలు, 
లైంగక అవినీతి, దొంగతనాలు, దొంగ 
స్క్షా్యలు, దూషణలు వస్తుయి. 20 ఇల్ంటివే 
మనషిన అపవిత్ం చేస్తుయి, గాన చేతులు 
కడుకోకికుండా భోజనం చేయడం మనషిన 
అపవిత్ం చేయదు.”

కనాను స్త్రీ విశావీసం
21 యేసు అకకిడనుంచి బయలుదేరి తూరు, 

స్దోను ప్రాంతానకి వెళ్్ళడు. 22 అపుపుడు, ఆ 
ప్రాంతంలో నవసించే కనాను స్త్రీ ఒకతె వచి్చ 
ఆయనకు ఇల్ బిగ్గరగా చెపపుంది: “స్వీమ్! 

దావీదు కుమారుడా! నామ్ద దయ చూపండి. 
నా కూతురును దయ్యం ఘోరంగా పటిటుంది.”

23 అందుకాయన ఆమెతో ఒకకి మాట కూడా 
చెపపులేదు. అపుపుడు ఆయన శషు్యలు వచి్చ 
“ఆమెను పంపవేయండి. మా వెంటబడి కేకలు 
వేస్తు ఉంది” అన ఆయనను ప్రాధేయ పడాడారు.

24 ఆయన జవాబిచా్చడు, “ఇస్రాయేల్ 
వంశంలో తపపుపోయిన గొర్రెల దగ్గరకు మాత్మే 
నేను పంపబడాడాను.”

25 అయితే ఆమె వచి్చ ఆయనను ఆరాధంచి 
“స్వీమ్! నాకు సహాయం చెయ్యండి!” అంది.

26 అందుకాయన “పలలిల భోజనం తీసి 
కుకకిపలలిలకు వేయడం తగన పన కాదు” అన 
జవాబిచా్చడు.

27 ఆమె “నజమే స్వీమ్ గాన కుకకిపలలిలు సహా 
తమ యజమాన బలలిమ్దనుంచి పడే ముకకిలు 
తింట్యి గదా!” అంది.

28 అపుపుడు యేసు ఆమెకు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“అమాము, నీ నమముకం గొపపుది. నీవు కోరినటేటు నీకు 
జరుగుతుంది.” ఆ ఘడియలోనే ఆమె కూతురికి 
పూరితుగా నయం అయింది.

యేసు నాలుగు వేలమందికి ఆహారం పెట్టుట
29 యేసు అకకిడనుంచి బయలుదేరి 

గలలీ సరసుసాకు దగ్గరగా చేరి, ఒక కొండెకికి 
కూరు్చనా్నడు. 30 గొపపు జనసమూహాలు 
వచి్చ కుంటివారినీ గుడిడావారినీ మూగవారినీ 
వికల్ంగులనూ ఇంకా అనేకులను ఆయన 
దగ్గరకు తెచి్చ ఆయన పాదాల ముందు 
ఉంచారు. ఆయన వారిన బగు చేశాడు. 
31 మూగవారు మాట్లిడడాం, వికల్ంగులకు 
పూరితుగా నయం కావడం, కుంటివారు నడవడం, 
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గుడిడావారు చూడడం చూచి జన సమూహానకి 
చాల్ ఆశ్చర్యం వేసింది. అపుపుడు వారు 
ఇస్రాయేల్ ప్రజల దేవుణ్ణి కరితుంచారు.

32 తన శషు్యలను తన దగ్గరకు పలుచ్కొన 
యేసు ఇల్ అనా్నడు: “ఈ జన సమూహం మ్ద 
నాకు జ్ల్ వేస్తు ఉంది. ఎందుకంటే తినడానకి 
వీరిదగ్గర ఏమ్ లేదు. మూడు రోజులు నా దగ్గరే 
ఉనా్నరు గదా. వారిన ఆకల్తోనే పంపవేయడం 
నాకిషటుం లేదు. దారిలో వారు శోష పోవచ్్చ.”

33 ఆయన శషు్యలు ఆయనతో అనా్నరు, 
“ఎవరూ కాపురం లేన ఈ స్లంలో ఇంత పెద్ద 
గుంపు తృపతుగా తినడానకి చాల్నన్న రొట్టులు 
మనకు ఎకకిడ దొరుకుతాయి!”

34 యేసు “మ్ దగ్గర ఎన్న రొట్టులునా్నయి?” 
అన వారినడిగాడు. వారు “ఏడు రొట్టులు, కొన్న 
చిన్న చేపలు కూడా ఉనా్నయి” అనా్నరు.

35 జన సమూహం నేలమ్ద కూరో్చవాలన 
ఆయన ఆదేశంచాడు. 36 అపుపుడు ఆ ఏడు 
రొట్టులూ ఆ చేపలూ చేతపట్టుకొన దేవునకి 
కృతజఞాత అరిపుంచాడు. వాటిన విరిచి తన 
శషు్యలకు అందించాడు. శషు్యలు జన 
సమూహానకి వడిడాంచారు. 37 అందరూ తిన 
సంతృపతు చెందారు. తరువాత మిగల్న 
ముకకిలను ఎతితుతే మొతతుం ఏడు పెద్ద గంపలు 
నండాయి. 38 తిన్న పురుషులు నాలుగు 
వేలమంది. వారితో పాట్ స్త్రీలు, పలలిలు తినా్నరు. 
39 తరువాత ఆయన జనసమూహాన్న పంపవేసి 
పడవ ఎకికి మగా్దల ప్రాంతానకి వెళ్్ళడు.

స్చనల కొరకు శోధంచ్ట

16  పరిసయు్యలూ సదూ్దకయు్యలూ యేసు 
దగ్గరికి వచి్చ ఆయనను పర్క్షించాలనే 

ఉదే్దశంతో పరలోకంనుంచి తమకు స్చనకోసం 
అదు్భతం ఒకటి చూపమన అడిగారు.

2 ఆయన వారికిల్ బదులు చెపాపుడు: 
“స్యంకాల్న ‘ఆకాశం ఎర్రగా ఉంది గనుక 
వాతావరణం బగుంట్ంద'న మ్రు అంట్రు 
గదా. 3 ప్రొదు్దన ‘ఆకాశం ఎర్రగా మబుబాగా ఉంది 
గనుక గాల్వాన వసుతుంది’ అంట్రు. కపట 
భకుతుల్రా! ఆకాశ పరిసి్తిన గురితుంచగలరు 
గాన ఈ కాల స్చనలను గురితుంచలేరేమిటి? 
4 స్చనకోసమైన అదు్భతం కావాలన చూచే 
తరం చెడడాది, వ్యభిచారసంబంధమైనది. 
యోనాప్రవకతును గురించినది తపపు ఇంకా ఏ 
స్చనా ఈ తరంవారికి చూపడం జరగదు.” 
అపుపుడాయన వారిన విడిచి వెళి్ళపోయాడు.

పరిసయు్యలు, సదూ్దకయు్యల 
‘పంగజ్సే పదార్ం’

5 ఆయన శషు్యలు అవతల్ ఒడుడాకు 
వచి్చనపుపుడు రొట్టులు తెచ్్చకోవడం 
మరచిపోయారు. 6 వారితో యేసు ఇల్ అనా్నడు: 
“మ్రు శ్రద ్కల్గ ఉండండి – పరిసయు్యలకు, 
సదూ్దకయు్యలకు సంబంధంచిన ‘పంగజ్సే 
పదార్ం’ గురించి జ్గ్రతతుగా ఉండండి!”

7 “మనం రొట్టులు తేలేదు గనుక ఇల్ 
అనా్నడు” అనుకొంటూ వారు చర్చలో పడాడారు.

8 అది తెలుసుకొన యేసు “అలపు విశావీసం 
గలవారల్రా, మ్రు ఏమ్ రొట్టులు తీసుకురాన 
సంగతి ఎందుకు చరి్చంచ్కొంట్నా్నరు? 
9 మ్రు ఇంకా గ్రహించలేదా? ఐదు రొట్టులు 
ఐదు వేలమందికి వడిడాంచిన తరువాత మ్రు 
ఎన్న నండు గంపలు ఎతాతురో అది జ్ఞాపకం 
లేదా? 10 ఏడు రొట్టులు నాలుగు వేలమంది 
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విషయం మ్రు ఎన్న నండు పెద్ద గంపలు 
ఎతాతురో అది కూడా గురుతు లేదా? 11 నేను మ్తో 
మాట్లిడినది రొట్టుల గురించి కాదన మ్కందుకు 
అర్ం కాలేదు? పరిసయు్యల, సదూ్దకయు్యల 
‘పంగజ్సే పదార్ం’ గురించి జ్గ్రతతు అనా్నను” 
అనా్నడు.

12 పరిసయు్యల, సదూ్దకయు్యల ఉపదేశం 
విషయం జ్గ్రతతుగా ఉండాలన ఆయన 
చెపాపుడన, రొట్టులను పంగజ్సే పదార్ం 
విషయం కాదన అపుపుడు వారు గ్రహించారు.

యేసును గూరి్చ పేతురుకు ప్రత్యక్షత
13 స్జరియ ఫిల్పీపు పరిసరాలకు వచి్చనపుపుడు 

యేసు తన శషు్యలను ఇల్ ప్రశ్నంచాడు: 
“మానవ పుత్రుడైన నేను ఎవరినన ప్రజలు 
చెపుపుకొంట్నా్నరు?”

14 వారు “బపతుసమిచే్చ యోహానువు అంట్రు 
కొందరు. మరికొందరు ఏలీయావు, మరికొందరు 
యిర్ముయావు లేదా, ప్రవకతులలో ఇంకొకడవు 
అంట్రు” అనా్నరు.

15 “అయితే నేనెవరినన మ్రు చెపుపుకొంటూ 
ఉనా్నరు?” అన ఆయన వారినడిగాడు.

16 “నీవు అభిషికుతుడవే! సజ్వుడైన దేవున 
కుమారుడవే!” అన స్మోను పేతురు 
సమాధ్నం చెపాపుడు.

17 యేసు అతనకిల్ జవాబిచా్చడు: “యోనా 
కుమారుడైన స్మోను, నీవు ధను్యడవు. 
ఎందుకంటే, ఈ సత్యం నీకు వెలలిడి చేసినది 
పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి గాన రకతుం, 
మాంసం కాదు. 18 ఇంకొకటి నీతో చెపుతాను. 
నీవు పేతురువు. ఈ బండ మ్ద నా సంఘాన్న 
నరిముంచ్కొంట్ను. పాతాళ దావీరాలు దానన 

ఎదిరించి నలవలేవు. 19 పరలోక రాజ్్యనకి తాళం 
చెవులు నీకిస్తును. నీవు భూమిమ్ద దేన్న బంధసేతు 
అది పరలోకంలో బంధతమే. భూమిమ్ద దేనన 
విడుదల చేసేతు దానకి పరలోకంలో విడుదలే!”

20 అపుపుడు తాను – యేసు – అభిషికుతుణణిన 
ఎవరిక చెపపుకూడదన శషు్యలను ఆదేశంచాడు.

యేసు తను పందనున్న 
మరణాన్న గూరి్చ చెపుపుట

21 అపపుటినుంచి యేసు తన శషు్యలకు ఈ 
సంగతులు తెల్యజ్యడం ఆరంభించాడు: 
తాను జెరుసలం వెళి్ళ, పెద్దలచేత, ప్రధ్న 
యాజులచేత, ధరముశాస్త్ర పండితులచేత అనేక 
బధలపాలై చంపబడి మూడో రోజున సజ్వంగా 
లేపబడడం తపపునసరి అన.

22 అపుపుడు పేతురు ఆయనను ఒకకిణ్ణి 
తీసుకువెళి్ళ మందల్ంచస్గాడు: “ప్రభూ! 
దేవుడు దీనన తపపుంచాల్! నీకిల్ ఎపపుటిక 
జరగకూడదు” అనా్నడు.

23 యేసు పేతురువైపు తిరిగ, అతనతో 
“సైతానూ! నా వెనుకకు పో! నీవు నా త్రోవలో 
ఆటంకంగా ఉనా్నవు. మనుషుల సంగతుల మ్దే 
గాన దేవున సంగతుల మ్ద నీ మనసుండడం 
లేదు” అనా్నడు.

24 అపుపుడు యేసు తన శషు్యలతో 
ఇల్ అనా్నడు: “ఎవరైనా సరే నా వెంట 
రావాలనుకొంటే, తనను తిరసకిరించ్కొన తన 
సిలువ ఎతుతుకొన నను్న అనుసరించాల్. 25 తన 
కోసం ప్రాణాన్న దకికించ్కోవాలనుకొనేవాడు 
దానన పోగొట్టుకొంట్డు. కానీ నాకోసం 
తన ప్రాణాన్న పోగొట్టుకొనేవాడు దానన 
కనుకొకింట్డు. 26 ఒక మనషి ప్రపంచమంతా 
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సంపాదించ్కొన తన ప్రాణాన్న పోగొట్టుకొంటే 
అతనకి ల్భమేమి? మనషి తన ప్రాణానకి 
బదులు ఏమిస్తుడు? 27 మానవ పుత్రుడు తన 
తండ్రి ప్రతాపంతోనూ దేవదూతలతోనూ 
వస్తుడు. అపుపుడు ప్రతి ఒకకిరిక వారి 
పనులప్రకారం ప్రతిఫలం ఇస్తుడు. 28 మ్తో 
నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఇకకిడ 
నలుచ్న్నవారిలో కొంతమంది, మానవ పుత్రుడు 
తన రాజ్యంతో రావడం చూచేవరకు చనపోరు.”

రూపాంతరం

17  ఆరు రోజుల తరువాత యేసు 
పేతురును, యాకోబును, యాకోబు 

తోబుట్టువు యోహానును తీసుకొన ఎతతుయిన 
పరవీతంమ్దికి ఏకాంతంగా వెళ్్ళడు. 2 వారి 
ఎదుట ఆయన రూపం మారిపోయింది. 
అంటే ఆయన ముఖం స్ర్య మండలంల్గా 
ప్రకాశంచింది. ఆయన వస్్రాలు వెలుగుల్గా 
తెలలిగా అయిపోయాయి. 3 ఉన్నట్టుండి ఆయనతో 
మోష్, ఏలీయా మాట్లిడుతూ శషు్యలకు 
కనబడాడారు.

4 అపుపుడు పేతురు “ప్రభూ! మనం ఇకకిడ 
ఉండడం మంచిది. నీకిషటుమైతే మూడు 
పరణిశాలలను వేయనయి్య – ఒకటి నీకు, ఒకటి 
మోష్కు, ఒకటి ఏలీయాకు” అన యేసుతో 
అనా్నడు.

5 అతడు మాట్లిడుతూ ఉండగానే 
ప్రకాశవంతమైన మేఘం వారిన కముముకొంది. 
మేఘం నుంచి ఒక కంఠం ఇల్ వినపంచింది: 
“ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. ఈయనంటే 
నాకంతో ఆనందం. ఈయన మాట వినండి.”

6 శషు్యలు ఇది విన బోరలిపడి అత్యంతగా 

భయపడాడారు. 7 అయితే యేసు వచి్చ వారిన 
తాకి “లెండి, భయపడకండి” అనా్నడు. 8 వారు 
తలెతితు చూచినపుపుడు యేసు తపపు ఇంకవరూ 
కనపంచలేదు.

9 వారు పరవీతం దిగవస్తు ఉన్నపుపుడు యేసు 
వారికిల్ ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు: “మానవ పుత్రుడు 
చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా లేచేవరకు 
మ్రు చూచినదానన ఎవరితోనూ చెపపుకండి.”

10 అపుపుడు ఆయన శషు్యలు “ఇల్ అయితే 
ఏలీయా మొదట రావాలన ధరముశాస్త్ర పండితులు 
ఎందుకు చెపాతురు?” అన ఆయననడిగారు.

11 అందుకు ఆయన వారితో అనా్నడు, 
“ఏలీయా ముందుగా వస్తుడు, అన్నటినీ 
చకకిపరుస్తుడు, నజమే, 12 గాన మ్తో నేను 
చెపేపుదేమిటంటే, ఏలీయా అపుపుడే వచా్చడు గాన 
వారు అతణ్ణి గురుతుపటటులేదు. అతణ్ణి తమకు ఇషటుం 
వచి్చనట్లి చేశారు. అల్గే వారిచేత మానవ 
పుత్రుడు బధలు అనుభవించబోతునా్నడు.”

13 అపుపుడు శషు్యలు, తమతో ఆయన 
మాట్లిడినది బపతుసముమిచే్చ యోహాను 
విషయమన గ్రహించారు.

యేసు దయ్యం పటిటున బలున విడిపంచ్ట
14 వారు జన సమూహం దగ్గరకు రాగానే ఒక 

మనషి ఆయన దగ్గరకు వచి్చ ఆయనముందు 
మోకరిల్లి ఇల్ అనా్నడు: 15 “స్వీమ్! నా 
కొడుకును దయ చూడండి. అతడు మూర్ఛ 
రోగంతో ఎంతో బధపడుతూ ఉనా్నడు. 
నపుపులో, నీళ్ళలో తరచ్గా పడిపోతూ 
ఉంట్డు. 16 అతణ్ణి మ్ శషు్యల దగ్గరికి తెచా్చను 
గాన వాళ్్ళ అతణ్ణి బగు చేయలేక పోయారు.”

17 యేసు ఇల్ బదులు చెపాపుడు: “విశావీసం 
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లేన తరమా! వక్రమార్గం పటిటున తరమా! 
నేనెంతకాలం మ్తో ఉంట్ను! ఎందాక 
మిముములను సహించాల్! ఆ అబబాయిన నా 
దగ్గరకు తీసుకురా.”

18 యేసు ఆ దయా్యన్న గది్దంచాడు. అది 
అతనలో నుండి బయటికి వచి్చంది. వెంటనే 
అబబాయికి పూరితుగా నయం అయింది.

19 తరువాత శషు్యలు ఒంటరిగా 
యేసుదగ్గరికి వచి్చ “మేమెందుకు దానన 
వెళ్ళగొటటులేకపోయాం?” అన అడిగారు.

20 వారితో ఆయన “దేవున మ్ద మ్కున్న 
అపనమముకం వలేలి నేను మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, మ్కు ఆవగంజంత నమముకం 
ఉంటే చాలు – మ్రు ఈ కొండతో 
‘ఇకకిడనుండి అకకిడికి పో!’ అంటే అది 
పోతుంది. అంతేకాదు, మ్కు అస్ధ్యం అంటూ 
ఏదీ ఉండదు. 21 అయినా, ఇల్ంటిది ప్రార్న, 
ఉపవాసం వలలి తపపు బయటికి పోదు” అనా్నడు.

22 వారు గలలీలో ఉన్నపుపుడు యేసు వారితో 
అనా్నడు, “మానవ పుత్రుణ్ణి మనుషుల చేతులకు 
పటిటు ఇవవీడం జరుగబోతుంది. 23 వారు ఆయనను 
చంపుతారు. మూడో రోజున ఆయన సజ్వంగా 
లేపబడుతాడు.” అది విన వారికి అధక దుుఃఖం 
ముంచ్కువచి్చంది.

పను్న చెల్లించ్ట
24 వారు కపెర్ నహూంకు చేరుకొన్న తరువాత 

అర తులం పను్న వస్లు చేసేవారు పేతురు 
దగ్గరికి వచి్చ “మ్ గురువు అర తులం పను్న 
చెల్లించడా?”

25 అతడు “అవును” అనా్నడు. అతడు ఇంట్లికి 
వచి్చన తరువాత యేసే మొదట మాట్లిడాడు, 

“స్మోనూ, భూరాజులు సుంకం, పను్న ఎవరి 
దగ్గర వస్లు చేస్తురు? తమ కొడుకుల దగ్గరా? 
పరాయివారి దగ్గరా? నీకేం తోసుతుంది?”

26 అతడు “పరాయివాళ్ళ దగ్గరే” అన 
ఆయనతో అనడంతో యేసు “అయితే 
కొడుకులు సవీతంత్రులు. 27 అయినా వారికి 
అభ్యంతరం కల్గంచకుండేల్ నీవు సరసుసాకు 
వెళి్ళ గాలం వెయి్య. మొదట పటిటున చేపను 
తీసుకొన దాన నోరు తెరిసేతు తులమంత 
విలువగల నాణం నీకు కనపసుతుంది. దానన 
తీసుకొన నాకోసం, నీకోసం వారికివువీ” అనా్నడు.

దేవున రాజ్యంలో గొపపు

18  ఆ సమయంలో శషు్యలు యేసు దగ్గరకు 
వచి్చ ఈ ప్రశ్న అడిగారు: “పరలోక 

రాజ్యంలో అందరికంటే ఎవరు గొపపు?”
2 యేసు ఒక చిన్నబిడడాను తన దగ్గరకు 

పల్చి, వారిమధ్య నలబెటిటు ఇల్ అనా్నడు: 
3 “నేను మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
మ్రు మారుపు చెంది, చిన్నవారిల్గా గనుక 
కాకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ఎంత మాత్మూ 
ప్రవేశంచరు. 4 అందుచేత ఎవరైతే ఈ చిన్న 
బిడడాల్గా తమను తగ్గంచ్కొంట్రో వారే 
పరలోక రాజ్యంలో గొపపువారు. 5 అంతేగాక, 
ఇల్ంటి చిన్న బిడడాను నా పేర ఎవరైనా స్వీకరిసేతు 
నను్న స్వీకరిసుతునా్నరన్నమాట. 6 కానీ నను్న 
నముముకొన్న ఈ చిన్నవారిలో ఒకరికి ఎవరైనా 
ఆటంకంగా ఉనా్నరా, అల్ ఉండడం కంటే 
మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కటిటు సముద్రంలో 
ముంచివేయబడడమే ఆ వ్యకితుకి మేలు. 7 అయో్య, 
ఆటంకాల వలలి లోకానకి శక్ష తపపుదు. ఆటంకాలు 
తపపుక కలుగుతాయి గాన ఆటంకం ఎవరివలలి 
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కలుగుతుందో అయో్య, ఆ మనషికి శక్ష తపపుదు.
8 “ఒకవేళ మ్ చెయి్య గానీ పాదం గానీ మ్కు 

ఆటంక కారణమైతే దానన నరికివేసి అవతల 
పారవేయండి! రెండు చేతులూ రెండు పాదాలూ 
ఉండి నతా్యగ్నలో పడవేయబడడం కంటే, 
కుంటివాడుగా లేక వికల్ంగుడుగా జ్వంలో 
ప్రవేశంచడం మ్కు మేలు! 9 అల్గే మ్ కను్న 
మ్కు ఆటంక కారణమైతే దానన పీకి అవతల 
పారవేయండి. రెండు కండులి ఉండి నరకాగ్నలో 
పడవేయబడడం కంటే ఒకే కను్నతో జ్వంలో 
ప్రవేశంచడం మ్కు మేలు.

తపపుపోయిన గొఱ్ఱె ఉపమానం
10 “ఈ చిన్నవారిలో ఎవరినీ చిన్నచూపు 

చూడకండి సుమా! మ్తో నేను చెపేపుదేమిటంటే, 
పరలోకంలో వీరి దేవదూతలు పరలోకంలో 
ఉన్న నా తండ్రి ముఖాన్న ఎపుపుడూ చూస్తు 
ఉంట్రు. 11 ఎందుకంటే మానవ పుత్రుడు 
నశంచినదానన రక్షించడానకి వచా్చడు.

12 “ఒక మనషికి నూరు గొర్రెలు ఉంటే వాటిలో 
ఒకటి తపపుపోతే, తొంభై తొమిముది గొర్రెలను 
విడిచి, తపపుపోయిన ఆ ఒకకిదానన వెదకడానకి 
కొండలకు వెళ్ళడా? మ్రేమి అనుకొంట్రు? 
13 అది కనబడితే దారి తపపున ఆ తొంభై 
తొమిముది గొర్రెల విషయంకంటే ఆ ఒకకిదాన 
విషయం అతడు ఎకుకివగా సంతోషిస్తుడన 
మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. 14 అల్గే ఈ 
చిన్నవారిలో ఒకరైనా నాశనం కావడం అంటే 
పరలోకంలో ఉన్న మ్ తండ్రికి ఇషటుం లేదు.

నీ పటలి పాపం చేసిన స్దరుడు
15 “మరొకటి – మ్ స్దరుడు మ్కు 

విరోధంగా అపరాధం చేసేతు అతన దగ్గరకు 
వెళి్ళ మ్రు అతడు ఒంటరిగానే అతనకి అతన 
తపపుదం తెల్యజ్యండి. అతడు మ్ మాట 
వింటే మ్ స్దరుణ్ణి దకికించ్కొనా్నరన్న మాట. 
16 ఒకవేళ అతడు మ్ మాట వినకపోతే ఇంకా 
ఒకరిద్దరిన తీసుకొన అతన దగ్గరకు వెళ్ళండి. 
‘ఇద్దరు ముగు్గరు స్క్షుల మాటమ్దే ప్రతి సంగతీ 
రూఢి కావాల్’ గనుక అల్ చేయండి. 17 ఒకవేళ 
అతడు వారి మాట కూడా వినకపోతే, అది 
సంఘానకి తెల్యజ్యండి. సంఘం మాట 
కూడా అతడు వినకపోతే, ఇతర ప్రజలలో 
ఒకడుగా, సుంకంవాడుగా అతణ్ణి ఎంచండి.

18 “మ్తో నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. 
మ్రు భూమిమ్ద దేన్న బంధసేతు అది పరలోకంలో 
బంధతమే. భూమిమ్ద దేనన విడుదల చేసేతు 
దానకి పరలోకంలో విడుదలే. 19 ఇంకొకటి 
మ్తో చెపుతాను, భూమిమ్ద మ్లో ఏ ఇద్దరూ 
దేవుణ్ణి అడిగే దేన విషయంలోనైనా ఏకభవిసేతు, 
పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి వారికి అది చేస్తుడు. 
20 ఎందుకంటే, నా పేర ఇద్దరు ముగు్గరు ఎకకిడ 
సమకూడుతారో అకకిడ నేనూ వారి మధ్య 
ఉంట్ను.”

క్షమించన సేవకున ఉపమానం
21 ఆ సమయాన పేతురు వచి్చ ఆయనను 

ఇల్ అడిగాడు: “ప్రభూ, నా స్దరుడు నాకు 
విరోధంగా అపరాధం చేస్తు ఉంటే నేను ఎన్న 
స్రులి అతణ్ణి క్షమించాల్? ఏడు స్రలి వరకా?”

22 ఇది అతనకి యేసు ఇచి్చన జవాబు: “ఏడు 
స్రలి మట్టుకే కాదు – ఏడు డెబె్్భల వరకు 
అన నీతో అంట్నా్నను. 23 కాబటిటు, పరలోక 
రాజ్యం ఇల్ ఉన్నది: ఒక రాజు తన దాసుల 
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విషయం లెకకిలు చూడాలన కోరాడు. 24 లెకకిలు 
పరిషాకిరం చేయడం ఆరంభించినపుపుడు 
అతనకి పది వేల తల్ంతులు బకపడడా దాసుణ్ణి 
అతన దగ్గరకు తెచా్చరు. 25 బక తీరు్చకోవడానకి 
ఆ దాసున దగ్గర ఏమ్ లేదు, గనుక అతణ్ణి 
అతన భారా్యబిడడాలనూ అతనకి కల్గనదంతా 
అమిము బక తీరా్చలన అతన యజమాన 
ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 26 గనుక ఆ దాసుడు 
యజమాన ముందు స్షాటుంగ నమస్కిరం 
చేసి, ‘యజమానీ, నా విషయం ఓపక పటటుండి. 
మ్కు అంతా చెల్లిస్తును’ అనా్నడు. 27 ఆ దాసున 
యజమానకి జ్ల్ వేసింది. బక రదు్ద చేసి అతణ్ణి 
విడిచిపెట్టుడు.

28 “అయితే ఆ దాసుడే బయటికి వెళి్ళ, స్టి 
దాసులలో తనకు నూరు దేనారాలు బకపడడా 
ఒకణ్ణి చూచి అతణ్ణి జపుతుచేసి ‘నాకు బక తీరు్చ’ 
అంటూ అతన గొంతు పట్టుకొనా్నడు. 29 ఆ స్టి 
దాసుడు అతన పాదాల దగ్గర స్గలపడి, ‘నా 
విషయం ఓపక పట్టు. నీకు అంతా చెల్లిస్తును’ 
అన వేడుకొనా్నడు. 30 అతడు ఒపుపుకోలేదు. 
అతడు బక తీరే్చవరకు అతణ్ణి ఖైదులో 
వేయించాడు. 31 అయితే అతన స్టి దాసులు 
జరిగనది చూచి, చాల్ విచారపడుతూ తమ 
యజమాన దగ్గరకు వెళి్ళ అతనకి జరిగనదంతా 
తెల్యజ్శారు. 32 అపుపుడు అతన యజమాన 
అతణ్ణి పల్పంచి అతనతో ఇల్ అనా్నడు: 
‘చెడడా దాసుడా, నీవు నను్న వేడుకొన్నందుచేత 
నీ అపుపు అంతా రదు్ద చేశానే! 33 నేను నీమ్ద 
దయ చూపనటేటు నీ స్టి దాసుడిమ్ద జ్ల్ 
చూపకూడదా ఏమిటి?” 34 అతన యజమాన 
కోపగంచి తన బక అంతా తీరే్చవరకు చిత్హింస 
పెటేటువారికి అతణ్ణి అపపుగంచాడు.

35 “మ్లో ప్రతి ఒకకిడూ తన స్దరుణ్ణి అతన 
అతిక్రమాల విషయం హృదయపూరవీకంగా 
క్షమించకపోతే నా పరమ తండ్రి మ్కు అల్గే 
చేస్తుడు.”

విడాకులు

19  యేసు ఈ మాటలు చెపపున తరువాత, 
గలలీ విడిచివెళి్ళ యొరా్దను అవతల 

ఉన్న యూదయ ప్రాంతానకి చేరాడు. 2 ప్రజలు 
పెద్ద సమూహాలుగా ఆయనను అనుసరించారు, 
అకకిడ ఆయన వారిన బగు చేశాడు.

3 పరిసయు్యలు కొందరు కూడా 
ఆయనదగ్గరికి వచి్చ ఆయనను పర్క్షించాలన 
ఇల్ అడిగారు: “ఏ కారణం చేతనైనా పురుషుడు 
తన భార్యతో తెగతెంపులు చేసుకోవడం 
ధరముమా?”

4 అందుకాయన జవాబిస్తు “మొదట్లి 
సృషిటుకరతు వారిన స్త్రీ పురుషులుగా చేశాడు, 
5 ‘అందుకే పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి 
తన భార్యను అంటిపెట్టుకొంట్డు. వారిద్దరూ 
ఒకే శర్రం అవుతారు అనా్నడు’ ఇది మ్రు 
చదవలేదా? 6 కాబటిటు అపపుటినుంచి వారు ఇద్దరు 
కాదు గాన ఒకకిటే శర్రంగా ఉనా్నరు. కనుక 
దేవుడు ఏకంగా చేసినవారిన మనషి వేరు 
చేయకూడదు” అన వారితో అనా్నడు.

7 వారు “అయితే విడాకుల్చి్చ ఆమెతో 
తెగతెంపులు చేసుకొమమున మోష్ ఎందుకు 
ఆదేశంచాడు?” అన ఆయనను అడిగారు.

8 యేసు వారితో అనా్నడు, “మోష్ మ్ 
హృదయాలు బండబరిపోవడం కారణంగా 
మ్ భార్యలతో తెగతెంపులు చేసుకోవడానకి 
అనుమతించాడు. కానీ ఆరంభంనుంచి 
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అల్ లేదు. 9 మ్తో నేను అంట్ను, ఎవడైనా 
భార్య వ్యభిచారం చేసినందుకు తపపు ఆమెతో 
తెగతెంపులు చేసుకొన మరో ఆమెను 
పెండాలిడితే వ్యభిచరిసుతునా్నడు. తెగతెంపులకు 
గురి అయిన ఆమెను పెండిలి చేసుకొనేవాడు 
వ్యభిచరిసుతునా్నడు.”

10 శషు్యలు ఆయనతో “భారా్యభరతుల 
సంబంధం ఇల్ంటిదైతే పెండిలి చేసుకోకుండా 
ఉండడమే మంచిది!” అనా్నరు.

11 అందుకాయన వారితో అనా్నడు, 
“అందరూ ఈ మాట అంగీకరించలేరు, అది 
ఎవరికి ఇవవీబడిందో వారే అంగీకరించగలరు. 
12 ఎందుకంటే తల్లి గర్భంనుంచీ నపుంసకులుగా 
పుటిటునవారు కొందరు ఉనా్నరు. మనుషులు చేసిన 
నపుంసకులు కొందరు ఉనా్నరు. పరలోక రాజ్యం 
కోసం తమను నపుంసకులుగా చేసుకొనేవారు 
కూడా ఉనా్నరు. ఈ మాట అంగీకరించగలవాడే 
అంగీకరిస్తుడు గాక!”

యేసు - చిన్నపలలిలు
13 యేసు తమ చిన్న పలలిలమ్ద చేతులుంచి 

ప్రార్న చేయాలన కొందరు వారిన ఆయన 
దగ్గరకు తీసుకువచా్చరు. కానీ శషు్యలు వారిన 
మందల్ంచారు. 14 అయితే యేసు “చిన్న 
పలలిలను నా దగ్గరకు రానయ్యండి. వారిన 
ఆటంకపరచవదు్ద. ఇల్ంటివారిదే పరలోక 
రాజ్యం” అనా్నడు.

15 ఆ చిన్న పలలిలమ్ద చేతులుంచిన తరువాత 
ఆయన అకకిడనుంచి వెళ్్ళడు.

ధనవంతుడైన యువకుడు
16 అపుపుడే ఒకతను ఆయనదగ్గరికి వచి్చ, 

“మంచి ఉపదేశకా! శాశవీత జ్వం పందడానకి 
నేను ఏ మంచి పన చేయాల్?” అన అడిగాడు.

17 ఆయన అతనతో “నను్న ‘మంచి’ అంటూ 
సంబోధసుతునా్నవెందుకు? దేవుడొకకిడే 
మంచివాడు, మరెవరూ కాదు. అయితే జ్వంలో 
ప్రవేశంచడానకి ఆశంచేవాడవైతే ఆజఞాలను 
ఆచరించ్” అనా్నడు.

18 అతడు ఆయనను “ఏ ఆజఞాలు?” అన 
అడిగాడు. “హత్య చేయకూడదు. వ్యభిచారం 
చేయకూడదు. అబద్ స్క్షష్ం చెపపుకూడదు. 
19 తల్లిదండ్రులను గౌరవించాల్. నను్న 
ప్రేమించ్కొన్నటేటు నీ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్” 
అన యేసు అనా్నడు.

20 ఆ యువకుడు ఆయనతో “నేను 
చిన్నపపుటినుంచీ వీటన్నటినీ పాటిస్తు ఉనా్నను. 
ఇంకా నాకు ఏం కొదువ ఉంది?” అనా్నడు.

21 “నీలో ఏ లోపమూ లేకుండా ఉండాలన 
ఆశసేతు, వెళి్ళ నీకున్నదంతా అమిము బీదలకివువీ. 
అపుపుడు పరలోకంలో నీకు ధనం ఉంట్ంది. ఆ 
తరువాత వచి్చ నను్న అనుసరించ్” అన యేసు 
అతనకి బదులు చెపాపుడు.

22 ఆ యువకుడు గొపపు ఆసితుపరుడు, 
గనుక ఆ మాట విన్నపుపుడు విచారపడుతూ 
వెళి్ళపోయాడు.

23 అపుపుడు తన శషు్యలతో యేసు 
ఇల్ అనా్నడు: “మ్తో నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచడం కషటుతరమే! 24 మళ్్ళ మ్తో 
చెపుతునా్నను, ధనవంతుడు దేవున రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచడంకంటే ఒంట్ స్ది బెజజీంలోగుండా 
వెళ్ళడమే సులభం!”

25 ఈ మాటలు విన శషు్యలు అధకంగా 
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ఆశ్చర్యపడి “అల్గైతే ఎవరు మోక్షం 
పందగలరు!” అనా్నరు.

26 యేసు వారివైపు చూస్తు, “మనుషు్యలకు 
ఇది అస్ధ్యం గాన దేవునకి అనీ్న స్ధ్యమే” 
అనా్నడు.

27 దానకి పేతురు జవాబిస్తు “ఇదుగో, మేము 
అన్నటినీ విడిచిపెటిటు నను్న అనుసరించాం గదా. 
మాకేమి లభిసుతుంది?” అన ఆయనను అడిగాడు.

28 యేసు వారితో అనా్నడు, “మ్తో ఖచి్చతంగా 
అంట్నా్నను, నవ యుగంలో మానవ పుత్రుడు 
తన మహిమా సింహాసనం మ్ద కూరు్చన 
ఉన్నపుపుడు, నను్న అనుసరించిన మ్రూ పనె్నండు 
సింహాసనాల మ్ద కూరు్చన ఇస్రాయేల్ పనె్నండు 
గోత్రాలకు తీరుపు తీరుస్తురు. 29 అంతేగాక, 
నాపేరుకోసం ఇండలిను గానీ అన్నదముములను 
గానీ అకకిచెలెలిళ్ళను గానీ తల్లిదండ్రులను 
గానీ భారా్యబిడడాలను గానీ భూములను గానీ 
విడిచిపెటిటున ప్రతి ఒకకిరూ అంతకు నూరంతలు 
పందుతారు. ఇదిగాక శాశవీత జ్వానకి 
వారసులవుతారు. 30 అయితే మొదటివారు 
చాల్మంది చివరివారవుతారు. చివరివారు 
చాల్మంది మొదటివారు అవుతారు.”

ద్రాక్షతోటలోన పనవాళ్ళ ఉపమానం

20  “ఎందుకంటే, పరలోక రాజ్యం 
ఇల్ ఉంది: భూస్వీమి ఒకడు తన 

ద్రాక్షతోటలో పనవారిన కూల్కి పెట్టుకుందామన 
ప్రొదు్ద పడవగానే బయటికి వెళ్్ళడు. 2 రోజుకొక 
దేనారం ప్రకారం పనవారితో సమముతించి వారిన 
తన ద్రాక్షతోటలోకి పంపాడు. 3 సుమారు 
తొమిముది గంటలకు అతడు బయటికి వెళి్ళ 
సంతవీధలో మరి కొందరు ఊరికే నలు్చన 

ఉండడం చూశాడు. 4 అతడు వారితో ‘మ్రు 
కూడా నా ద్రాక్షతోటలోకి వెళ్ళండి. ఏ జ్తం 
నా్యయమో అది మ్కిస్తును’ అనా్నడు. అల్గే 
వారు వెళ్్ళరు. 5 సుమారు పనె్నండు గంటలకూ, 
తరువాత మూడు గంటలకూ అతడు మళ్్ళ 
బయటికి వెళి్ళ ఆ విధంగా చేశాడు. 6 సుమారు 
అయిదు గంటలకు కూడా అతడు బయటికి 
వెళి్ళ ఇంకా కొంతమంది ఊరికే నలబడి ఉండడం 
చూచి, ‘రోజంతా మ్రెందుకు ఇకకిడ ఊరికే 
నలుచ్నా్నరు?’ అన వారినడిగాడు. 7 వారు 
అతనతో ‘మమముల్్న ఎవరూ కూల్కి పెట్టుకోలేదు 
గనుక’ అన జవాబిచా్చరు. అతడు ‘మ్రు కూడా 
నా ద్రాక్షతోటలోకి వెళ్ళండి, ఏది నా్యయమో అది 
మ్కు చేకూరుతుంది’ అన వారితో చెపాపుడు.

8 “స్యంకాలమైనపుపుడు ద్రాక్షతోట 
యజమాన సేవాధకారిన చూచి ఇల్ అనా్నడు: 
‘పనవాళ్ళను పల్చి వారికి కూల్ ఇచె్చయి్య. 
చివరగా వచి్చనవాళ్ళకు మొదట ఇయి్య. మొదట 
వచి్చనవాళ్ళకు చివరగా ఇయి్య.’ 9 సుమారు 
అయిదు గంటలకు కూల్కి కుదిరినవారు 
వచా్చరు. వారిలో ప్రతివానక దేనారం దొరికింది. 
10 మొదటివారు వచి్చనపుపుడు తమకు ఎకుకివ 
దొరుకుతుంది అనుకొనా్నరు గానీ వారిలో 
కూడా ప్రతివానక ఒకకి దేనారం దొరికింది. 
11 అదే దొరికితే వారు భూస్వీమిమ్ద ఇల్ 
సణ్గారు: 12 ‘చివరగా వచి్చన వాళ్్ళ ఒకకి 
గంట సేపు మాత్మే పన చేశారు. మేమైతే 
పగలంతటి బరువునూ ఎండనూ సహించాం. 
మాతో వాళ్ళను సమానంగా చేశారేం!’

13 “అతడు వారిలో ఒకనతో ఇల్ 
సమాధ్నం చెపాపుడు: ‘సే్నహితుడా, నేను 
నీకు అనా్యయమేమ్ చేయడం లేదు. నీవు 

మత తుయి 19:26  



37

దేనారానకి ఒపుపుకోలేదా నా దగ్గర? 14 నీ జ్తం 
తీసుకువెళ్్ళ. నీకిచి్చనటేటు చివరగా వచి్చనవాళ్ళకు 
ఇవావీలనేదే నా ఇషటుం. 15 నాకున్నదానతో ఇషటుం 
వచి్చనట్టు చేసుకోవడానకి నాకు హకుకి 
లేదా? నేను మంచివాడుగా ఉన్నందుచేత నీకు 
కడుపుమంటగా ఉందా?’

16  “ఈ విధంగానే చివరివారు 
మొదటివారవుతారు, మొదటివారు 
చివరివారవుతారు. ఎందుకంటే పల్చేది 
అనేకమందిన, ఎను్నకొనేది కొది్దమందిన.”

యేసు తన మరణాన్న గూరి్చ మళ్్ళ చెపుపుట
17 యేసు జెరుసలంకు వెళి్ళపోతునా్నడు. 

అపుపుడు పనె్నండు మంది శషు్యలను దారిప్రకకికు 
తీసుకువెళి్ళ వారితో ఇల్ అనా్నడు:

18 “ఇదిగో వినండి, మనం జెరుసలం 
వెళి్ళపోతునా్నం. అకకిడ మానవపుత్రుణ్ణి 
ప్రధ్న యాజులకూ ధరముశాస్త్ర పండితులకూ 
పటిటు ఇవవీడం జరుగుతుంది. వారు ఆయనకు 
మరణశక్ష విధస్తురు. 19 ఆయనను వేళ్కోళం 
చేయడానక కొరడాదెబబాలు కొటటుడానక సిలువ 
వేయడానక యూదేతర ప్రజలకు అపపుగస్తురు. 
మూడో రోజున ఆయన సజ్వంగా లేస్తుడు.”

ఒక తల్లి కోరిక
20 అపుపుడు జెబెదయి కొడుకుల తల్లి తన 

కొడుకులతో ఆయనదగ్గరికి వచి్చ నమస్కిరం 
చేసి ఆయనకు ఒక మనవి చేయబోయింది. 
21 “నీకేమి కావాల్?” అన ఆయన ఆమెను 
అడిగాడు. “మ్ రాజ్యంలో ఈ నా ఇద్దరు 
కుమారులు– ఒకడు మ్ కుడివైపున, మరొకడు 
మ్ ఎడమవైపున కూరు్చన ఉండేల్ మాట 

ఇవవీండి” అన ఆమె ఆయనతో అన్నది.
22 అందుకు యేసు “మ్రు అడిగేదేమిట్ 

మ్కు తెల్యదు. నేను త్రాగబోయే గనె్నలోది 
త్రాగడానక నేను పందే బపతుసం పందడానక 
మ్కు బలం ఉన్నదా?” అన బదులు చెపాపుడు. 
“మాకు చాల్నంత బలం ఉంది!” అన వారనా్నరు.

23 ఆయన “నా గనె్నలోది మ్రు త్రాగుతారు, 
నేను పందే బపతుసం మ్రు పందుతారు నజమే. 
గాన నాకు కుడి ఎడమల కూరో్చబెట్టుకోవడం నా 
వశంలో లేదు. ఆ స్్నాలు నా తండ్రి ఎవరికోసం 
సిదం్ చేశాడో వారికే అవి దొరుకుతాయి” అన 
వారితో అనా్నడు.

24 ఇది విన తకికిన పదిమంది శషు్యలు ఆ 
ఇద్దరు అన్నదముములమ్ద కోపంతో మండిపడాడారు. 
25 అయితే యేసు వారిన తన దగ్గరికి పల్చి ఇల్ 
అనా్నడు: “ఇతర ప్రజల అధకారులు వారిమ్ద 
పెతతునం చెల్యిస్తురు. ప్రముఖులు వారి 
మ్ద అధకారం ప్రయోగస్తురు. 26 మ్లో అల్ 
ఉండకూడదు. మ్లో ప్రముఖుడు కావాలన 
ఇషటుం ఉన్నవాడు మ్కు సేవకుడై ఉండాల్. 
27 మ్లో ప్రధ్నుడు కావాలన ఇషటుపడేవాడు మ్కు 
దాసుడై ఉండాల్. 28 అల్గే మానవపుత్రుడు 
తనకు సేవ చేయించ్కోవడానకి రాలేదు గాన 
సేవ చేయడానకి వచా్చడు. ఇదీగాక, అనేకుల 
విమోచనకు వెలగా తన ప్రాణం ధ్రపోయడానకి 
వచా్చడు.”

ఇద్దరు గ్రుడిడా వాళ్ళ చూపుపందుట
29 వారు యెరికో నుంచి వెళి్ళపోతూ ఉంటే 

పెద్ద జన సమూహం ఆయనను అనుసరించింది. 
30 అపుపుడు దారిప్రకకిన ఇద్దరు గుడిడావారు 
కూరు్చన ఉనా్నరు. యేసు తమ దగ్గర నుండి 
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దాటి పోతునా్నడన విన, “స్వీమ్! దావీదు 
కుమారుడా! మామ్ద దయ చూపండి!” అన 
కేక పెట్టురు.

31 “ఊరుకోండి” అన ప్రజలు వారిన గది్దంచినా 
వారు ఇంకా బిగ్గరగా కేక పెట్టురు – “స్వీమ్! 
దావీదు కుమారుడా! మామ్ద దయ చూపండి.”

32 యేసు ఆగ వారిన పల్చి “మ్ కోసం ననే్నమి 
చెయ్యమంట్రు?” అన అడిగాడు.

33 వారు “స్వీమ్, మాకు చూపు 
ప్రస్దించండి” అనా్నరు.

34 యేసు వారిమ్ద జ్ల్పడి వారి కండులి 
ముట్టుడు. వెంటనే వారు చూపు పంది, 
ఆయనవెంట వెళ్్ళరు.

యేసు యెరూషలేము ప్రవేశంచడం

21  వారు జెరుసలం దరిదాపులకు వచి్చ, 
ఆలీవ్  కొండమ్ద ఉన్న బేత్ ఫగే 

చేరుకొనా్నరు. అపుపుడు యేసు ఇద్దరు శషు్యలను 
పంపుతూ ఇల్ అనా్నడు: 2 “మ్కు ఎదురుగా 
ఉన్న ఆ గ్రామానకి వెళ్ళండి. అకకిడికి చేరగానే 
కటిటు ఉన్న గాడిద మ్కు కనబడుతుంది. దానతో 
గాడిదపలలి కూడా ఉంట్ంది. వాటిన విపపు నా 
దగ్గరకు తోలుకురండి. 3 మిముములను ఎవరైనా 
ఏదైనా అంటే, ‘ఇవి ప్రభువుకు’ అనండి. అతడు 
వెంటనే వాటిన పంపస్తుడు.”

4 ప్రవకతుదావీరా దేవుడు చెపపున ఈ 
మాట నెరవేరేల్ ఇదంతా జరిగంది: 
5 స్యోనుకుమారితో ఇల్ చెపపుండి: ఇడుగో, 
మ్ రాజు మ్ దగ్గరికి వస్తు ఉనా్నడు! ఆయన 
వినయవంతుడై గాడిదను – గాడిదపలలిను – 
ఎకికి వస్తు ఉనా్నడు!

6 శషు్యలు వెళి్ళ యేసు తమకు ఆదేశం 

ఇచి్చనటేటు చేశారు. 7 ఆ గాడిదనూ గాడిద 
పలలినూ తోలుకువచి్చ, వాటిమ్ద తమ పైబటటులు 
వేశారు. వాటిమ్ద ఆయనను కూరో్చబెట్టురు. 
8 చాల్ గొపపు సమూహం తమ పైబటటులు దారిన 
పరిచారు. కొంతమంది చెటలికొమములు నరికి 
దారిన పరిచారు. 9 జన సమూహాలు ఆయన 
ముందూ వెనుకా నడుస్తు, ఇల్ కేకలు వేస్తు 
ఉనా్నరు: “దావీదు కుమారునకి జయం! ప్రభువు 
పేరట వచే్చవాడు ధన్యజ్వి! పరమ స్ల్లోలి 
జయం!”

10 ఆయన జెరుసలంలో ప్రవేశంచినపుపుడు 
నగరమంతా కలవరపడిపోతూ “ఎవరు ఇతడు” 
అన అడిగారు.

11 జన సమూహాలు ఇల్ జవాబిచా్చరు: 
“ఈయన యేసు. గలలీలో ఉన్న నజరేతునుండి 
వచి్చన ప్రవకతు.”

యేసు ఆలయంలోనకి వెళ్ళడం
12 యేసు దేవాలయంలోనకి వెళి్ళ, ఆలయంలో 

అమేము వాళ్ళనూ కొనేవాళ్ళనూ అందరినీ 
వెళ్ళగొటిటువేశాడు. డబుబాలు మారకం వా్యపారుల 
బలలిలూ, గువవీల వరతుకుల పీటలూ పడద్రోశాడు. 
13 వాళ్ళతో ఇల్ అనా్నడు: “నా ఆలయం ప్రార్న 
ఆలయమన అంట్రు గాన మ్రు దానన దోపడీ 
దొంగల గుహగా చేశారు.”

14 దేవాలయంలో ఆయన దగ్గరికి గుడిడావారూ 
కుంటివారూ వచా్చరు. ఆయన వారిన బగు 
చేశాడు. 15 ఆయన చేసిన అదు్భతాలు ప్రధ్న 
యాజులూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ చూశారు. 
దేవాలయంలో “దావీదు కుమారునకి జయం!” 
అన కేకలు వేసుతున్న పలలిలను కూడా చూశారు. 
అపుపుడు వారు కోపంతో మండిపడాడారు. 
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16 యేసుతో “వీళ్్ళ అంట్న్నది వింట్నా్నవా?” 
అనా్నరు. వారితో యేసు ఇల్ చెపాపుడు: 
“అవును. నీవు చిన్నపలలిలనూ చంటి బిడడాల నోట్లి 
సుతుతిన పరిపూరణిం చేశావు అనే మాట మ్రెన్నడూ 
చదవలేదా?”

17 అపుపుడు ఆయన వారిన విడిచి, నగరం 
బయట బేతనీకి వెళి్ళ అకకిడ ఆ రాత్రి గడిపాడు. 
18 ప్రొదు్దన నగరానకి తిరిగ వస్తు ఉన్నపుపుడు 
ఆయనకు ఆకల్ వేసింది. 19 దారి ప్రకకిన 
అంజూరచెట్టు ఒకటి కనపంచింది. ఆయన దాన 
దగ్గరకు వెళి్ళ చూసేతు దానకి ఆకులు తపపు ఇంకేమ్ 
కనబడలేదు. ఆయన దానతో “ఇకనుంచి నీవు 
ఎన్నడూ కాపు కాయవు” అనా్నడు. వెంటనే ఆ 
అంజూరచెట్టు ఎండిపోయింది.

20 అది చూచి శషు్యలు సతుంభించి 
“ఆ అంజూరచెట్టు ఒకకిస్రిగా ఎల్ 
ఎండిపోయిందో!” అనా్నరు.

21 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మ్తో 
నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, దేవున మ్ద 
మ్కు నమముకం గనుక ఉంటే, సందేహపడకుండా 
ఉంటే, అంజూరచెట్టుకు చేసినది మ్రు కూడా 
చేయగలరు. ఇదిగాక, ఈ కొండను చూచి ‘నీవు 
లేచి సముద్రంలో పడిపో’ అంటే అల్గే జరిగ 
తీరుతుంది. 22 దొరుకుతాయన నముముతూ, 
ప్రార్నలో వేటిన అడుగుతారో అవనీ్న మ్కు 
దొరుకుతాయి.”

యేసు అధకారాన్న ప్రశ్నంచ్ట
23 ఆయన దేవాలయంలోకి వెళి్ళ ఉపదేశస్తు 

ఉన్నపుపుడు ప్రధ్న యాజులూ ప్రజల పెద్దలూ 
ఆయనదగ్గరికి వచి్చ, “నీవు ఏ అధకారంతో ఈ 
క్యలు చేసుతునా్నవు? ఈ అధకారం నీకవరు 

ఇచా్చరు?” అన అడిగారు.
24 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “నేనూ 

మిముములను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. మ్రు నాకు 
జవాబిసేతు నేను ఏ అధకారంతో ఈ క్యలు 
చేసుతునా్ననో అది మ్కు చెపుతాను. 25 యోహాను 
ఇచి్చన బపతుసం ఉతపుతితు ఎకకిడ నుంచి, పరలోకం 
నుంచా? మనుషుల నుంచా?” వాళ్్ళ చర్చలో 
పడి ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: “ఒకవేళ ‘పరలోకం 
నుంచి’ అన మనం చెపతే ఇతడు ‘అల్గైతే 
మ్రెందుకు అతణ్ణి నమములేదు?’ అంట్డు 
గదా! 26 ‘మనుషుల నుంచి’ అందామా – 
జన సమూహానకి భయపడుతునా్నం 
గదా! యోహానును ఒక ప్రవకతుగా అందరూ 
ఎంచ్తునా్నరు.” 27 అందుచేత వాళ్్ళ యేసుకు 
“మాకు తెల్యదు” అన జవాబిచా్చరు. ఆయన 
వాళ్ళతో “అల్గైతే ఏ అధకారంతో ఈ క్యలు 
చేసుతునా్ననో అది నేనూ మ్కు చెపపును” అనా్నడు.

ఇద్దరి కుమారులను గూరి్చన ఉపమానం
28 “దీన్న గురించి మ్కేమి తోసుతుంది? – ఒక 

మనషికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉనా్నరు. అతడు 
పెద్దవాడి దగ్గరకు వచి్చ అతడితో ‘బబూ, ఈ 
రోజు నీవు వెళి్ళ, నా ద్రాక్ష తోటలో పన చెయి్య’ 
అనా్నడు. 29 అతడు ‘వెళ్ళను’ అనా్నడు గాన 
తరువాత మనసు మారు్చకొన వెళ్్ళడు. 30 తండ్రి 
రెండోవాన దగ్గరకు వెళి్ళ అదేమాట చెపాపుడు. 
అతడు ‘వెళ్తును నాన్నగారు’ అనా్నడు గానీ 
వెళ్ళలేదు. 31 ఇద్దరిలో ఎవరు తండ్రి ఇషటుప్రకారం 
చేశాడు?” వాళ్్ళ ఆయనతో “మొదటివాడు” 
అనా్నరు. యేసు వాళ్ళతో ఇల్ బదులు చెపాపుడు: 
“మ్తో నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. మ్కంటే 
ముందుగా సుంకంవారు, వేశ్యలు దేవున 
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రాజ్యంలో ప్రవేశస్తురు. 32 ఎందుకంటే, యోహాను 
నా్యయమార్గంలో మ్దగ్గరకు వచా్చడు గాన మ్రు 
అతణ్ణి నమములేదు. అయితే సుంకంవారు, వేశ్యలు 
అతణ్ణి నమామురు. అది చూచినా మ్రు తరువాత 
పశా్చతాతుపపడలేదు, అతణ్ణి నమములేదు.

రైతుల ఉపమానం
33 “మరో ఉదాహరణ వినండి. భూస్వీమి 

ఒకడు ద్రాక్షతోట నాటించాడు. దానచ్టూటు 
గోడ కటిటుంచి, అందులో ద్రాక్షగానుగ తొటిటు 
తొల్పంచి, కావల్ గోపురం కటిటుంచాడు. 
అపుపుడతడు తోటను రైతులకు కౌలుకిచి్చ 
దూర దేశానకి వెళి్ళపోయాడు. 34 కోతకాలం 
దగ్గర పడడాపుపుడు పంటలో తన పళ్్ళ తెమమున 
తన దాసులను ఆ రైతుల దగ్గరకు పంపాడు. 
35 రైతులు అతన దాసులను పట్టుకొన, ఒకణ్ణి 
కొట్టురు, ఒకణ్ణి చంపారు, మరొకనమ్ద రాళ్్ళ 
రువావీరు. 36 అతడు మళ్్ళ వేరే దాసులను 
పంపాడు. మునుపటికంటే వీరు ఎకుకివమంది. 
అయినా రైతులు వారిన కూడా అల్గే చేశారు. 
37 చివరికి అతడు ‘నా కుమారుణ్ణి వారు 
గౌరవిస్తురు’ అన చెపపు తన కుమారుణ్ణి వారి 
దగ్గరకు పంపాడు. 38 కాన, కుమారుణ్ణి చూచి 
రైతులు తమలో ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: ‘వారసుడు 
వీడే! వీణ్ణి చంప వీడి వారసతవీం తీసుకుందాం 
రండి!’ 39 వారు అతణ్ణి పట్టుకొన, ద్రాక్షతోట 
వెలుపల్కి గెంటివేసి చంపారు. 40 అందుచేత 
ద్రాక్షతోట యజమాన వచి్చనపుపుడు ఆ రైతులను 
ఏమి చేస్తుడు?”

41 వాళ్్ళ ఆయనతో, “అతడు ఆ 
దురామురు్గలను నర్దయగా నాశనం చేస్తుడు, 
పంటకాల్లోలి తనకు పళ్్ళ ఇచే్చ వేరే రైతులకు 

ద్రాక్షతోటను కౌలుకిస్తుడు” అనా్నరు.
42 యేసు వాళ్ళతో అనా్నడు: “మ్రు 

లేఖనాలలో ఈ మాట ఎన్నడూ చదవలేదా? 
– ‘కటేటువారు తీసిపారవేసిన రాయే ముఖ్యమైన 
మూలరాయి అయింది. ఇది ప్రభువుమూలంగా 
జరిగంది. ఇది మా దృషిటులో అదు్భతంగా ఉంది.’ 
43 గనుక మ్తో నేను చెపేపుదేమిటంటే, దేవున 
రాజ్్యన్న మ్నుంచి తీసివేయడం, దాన ఫల్లు 
ఇచే్చ ప్రజలకు ఇవవీడం జరుగుతుంది. 44 ఈ 
బండ మ్ద పడేవారెవరైనా ముకకిలు చెకకిలు 
అవుతారు. ఇది ఎవరిమ్ద పడుతుందో వారు 
చూరణిమై పోయేల్ చేసుతుంది.”

45 ఆయన చెపపున ఉదాహరణలు విన 
ప్రధ్న యాజులూ, పరిసయు్యలూ తమ 
విషయమే చెపాపుడన గ్రహించారు. 46 ఆయనను 
పట్టుకోవాలన చూశారు గాన జన సమూహాలకు 
భయపడాడారు. ఎందుకంటే ప్రజలు ఆయనను 
ప్రవకతుగా ఎంచారు.

పెళి్ళ విందు ఉపమానం

22  యేసు ఇంకా వారికి జవాబిస్తు మళ్్ళ 
ఉదాహరణలతో ఇల్ చెపపుస్గాడు: 

2 “పరలోక రాజ్యం ఇల్ ఉంది: ఒక రాజు తన 
కుమారున పెళి్ళ విందు ఏరాపుట్ చేశాడు. 3 పెళి్ళ 
విందుకు ఆహావీనం అందినవారిన రమమునడానకి 
అతడు తన దాసులను పంపాడు గాన వారికి 
రావడం ఇషటుం లేదు.

4 “మళ్్ళ అతడు వేరే దాసులను పంపుతూ, 
‘ఆహావీనం అందినవారితో ఇల్ చెపపుండి: నా 
విందు సిద్ం చేశాను. నా ఎదు్దలనూ క్రొవివీన 
పశువులనూ వధంచడం జరిగంది. అంతా 
సిదం్గా ఉంది. పెళి్ళ విందుకు రండి’ అనా్నడు.
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5 “అయినా ఆహావీనమందిన వారు దాన్న లెకకి 

చేయక వెళి్ళపోయారు. ఒకడు తన పల్నకి 
వెళ్్ళడు. మరొకడు వా్యపారానకి వెళ్్ళడు. 
6 మిగల్నవారు అతన దాసులను పట్టుకొన 
అవమానంచి చంపారు. 7 రాజు దాన గురించి విన 
కోపంతో మండిపడాడాడు, తన సైనా్యలను పంప 
ఆ హంతకులను సంహరించి, వారి నగరాన్న 
తగల బెటిటుంచాడు.

8 “అపుపుడతడు తన దాసులతో ‘పెళి్ళ విందు 
సిద్ంగా ఉంది గాన ఆహావీనం అందినవాళ్్ళ 
యోగు్యలు కారు. 9 గనుక రహదారులలోకి వెళి్ళ 
మ్కు కనపంచినవారందరినీ పెళి్ళ విందుకు 
పలవండి’ అనా్నడు.

10 “అల్గే ఆ దాసులు రహదారులలోకి వెళి్ళ, 
తమకు కనపంచిన వారందరినీ – మంచివారినీ 
చెడడావారినీ – పోగు చేశారు. ఆ విధంగా పెళి్ళ 
ఇలులి విందుకు వచి్చన వారితో నండిపోయింది. 
11 ఆ అతిథులను చూదా్దమన రాజు లోపల్కి 
వచా్చడు. పెళి్ళ వస్త్రం తొడుకోకికుండా ఉన్న 
వాడొకడు అకకిడ అతనకి కనబడాడాడు.

12 “రాజు అతణ్ణి చూచి, ‘సే్నహితుడా! పెళి్ళ వస్త్రం 
లేకుండా నీవు లోపల్కి ఎల్ చేరుకునా్నవు?’ అన 
అడిగాడు. అతనకి నోట మాట లేదు. 13 అపుపుడు 
రాజు, ‘ఇతణ్ణి కాళ్్ళ చేతులు కటిటు, అవతల్కి 
తీసుకువెళి్ళ బయటి చీకటిలోకి త్రోసివేయండి. 
అకకిడ ఏడుపూ, పండులి కొరుకుకోవడమూ 
ఉంట్యి’ అన ఆ పరిచారకులతో చెపాపుడు.

14 “అల్గే ఆహావీనం అందుకొన్నవారు 
చాల్మంది, ఎను్నకోబడడావారు కొది్దమందే.”

యూదా నాయకులు యేసును శోధంచ్ట
15 అపుపుడు పరిసయు్యలు వెళి్ళ, ఆయనను 

మాటలో చికికించ్కోవడం ఎల్గా అన 
సమాలోచన చేశారు. 16 తరువాత తమ శషు్యలను 
హేరోదు పక్షంవాళ్ళతోపాట్ ఆయనదగ్గరికి 
పంపారు. వారు ఇల్ అనా్నరు: “ఉపదేశకా, 
మ్రు యథారవ్ంతులనీ, ఎవరినీ లెకకిచేయక 
దేవున మార్గం ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉపదేశస్తురనీ, 
మనుషులను పక్షపాతంతో చూడరనీ మాకు 
తెలుసు. 17 గనుక ఒక సంగతిన గురించి మ్ 
ఆలోచన ఏమిట్ మాకు చెపపుండి – స్జర్ కు 
సుంకం చెల్లించడం నా్యయమా కాదా?”

18 యేసు వాళ్ళ దురాముర్గత పసికటిటు “కపట 
భకుతుల్రా! ననె్నందుకు పర్క్షిసుతునా్నరు? 
19 సుంకం నాణం ఒకటి నాకు చూపెటటుండి” 
అనా్నడు. వారు ఒక దేనారం ఆయనకు తెచి్చ 
ఇచా్చరు.

20 “ఈ బొమము, అక్షరాలు ఎవరివి?” అన 
ఆయన వారినడిగాడు.

21 “స్జర్ వి” అన వారు ఆయనతో అనా్నరు. 
ఆయన వారితో “అల్గైతే స్జర్ వి స్జర్ కూ, 
దేవునవి దేవునక చెల్లించండి” అనా్నడు.

22 ఇది విన వారు అధకంగా ఆశ్చర్యపడి 
ఆయనను విడిచి వెళి్ళపోయారు.

23 ఆ రోజ్ సదూ్దకయు్యలు ఆయన 
దగ్గరికి వచా్చరు. చనపోయినవారు లేవరన 
వారంట్రు. వారు ఆయనను ఇల్ ప్రశ్నంచారు: 
24 “ఉపదేశకా, మోష్ చెపపునది ఇది: ఒక మనషి 
సంతానం లేకుండా చనపోతే అతడి భార్యను 
అతడి స్దరుడు పెళి్ళ చేసుకొన అతడి 
వంశం నలబెట్టుల్. 25 మా మధ్య ఏడుగురు 
అన్నదముములు ఉండేవారు. మొదటివాడు పెళి్ళ 
చేసుకొన సంతానం లేకుండానే చచి్చ అతడి 
భార్యను అతడి తముముడికి విడిచిపెట్టుడు. 26 ఈ 
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రెండోవాడికి, తరువాత మూడోవాడికి, ఏడోవాడి 
వరకు అందరిక అల్గే జరిగంది. 27 అందరి 
తరువాత ఆ స్త్రీ కూడా చచి్చపోయింది. 28 కాబటిటు 
చనపోయినవారు సజ్వంగా లేచేటపుపుడు 
ఈ ఏడుగురిలో ఆమె ఎవరి భార్య? ఆమె 
వాళ్ళందరిక భార్యగా ఉంది గదా?”

29 యేసు వాళ్ళకు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“లేఖనాలూ, దేవున బలప్రభావాలూ మ్కు 
తెల్యదు గనుక పరబడుతునా్నరు. 
30 చనపోయినవారు సజ్వంగా లేచేటపుపుడు 
పెళి్ళ చేసుకోరు, పెళి్ళకియ్యరు. వారు 
పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతల్లిగా ఉంట్రు. 
31 చనపోయినవారు సజ్వంగా లేచే విషయమైతే 
– దేవుడు మ్తో చెపపున మాట మ్రు 
చదవలేదా? 32 అదేమిటంటే, ‘నేను అబ్రాహాము 
దేవుణ్ణి, ఇస్సాకు దేవుణ్ణి, యాకోబు దేవుణ్ణి.’ 
ఆయన చనపోయినవారి దేవుడు కాడు గాన 
జ్విస్తువున్న వారి దేవుడు.”

33 ఇది విన జన సమూహానకి ఆయన 
ఉపదేశంవలలి చాల్ ఆశ్చర్యం కల్గంది.

గొపపు ఆజఞా
34 ఆయన సదూ్దకయు్యల నోరు 

మూయించాడన విన పరిసయు్యలు 
సమకూడి వచా్చరు. 35 వాళ్ళలో ధరముశాస్త్రంలో 
ఆరితేరినవాడు ఒకడు ఆయనను పర్క్షించడానకి 
ఈ ప్రశ్న అడిగాడు: 36 “ఉపదేశకా, ధరముశాస్త్రంలో 
మహా ఆజఞా ఏది?”

37  యేసు అతనతో అనా్నడు, 
“హృదయపూరవీకంగా, సంపూరణి ఆతముతో, 
మనస్్ఫరితుగా మ్ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమిస్తు 
ఉండాల్. 38 ఇదే ముఖ్యమైన ఆజఞా, మొదటిది 

కూడా. 39 రెండో ఆజఞా అల్ంటిదే – మిముములను 
ప్రేమించ్కొన్నటేటు మ్ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్. 
40 ఈ రెండు ఆజఞాలమ్ద ధరముశాస్త్రమంతా ప్రవకతుల 
రచనలూ ఆధ్రపడి ఉనా్నయి.”

క్రీసుతు ఎవరికి కుమారుడు?
41 పరిసయు్యలు గుమిగూడి ఉన్నపుపుడు యేసు 

వారిన ఒక ప్రశ్న అడిగాడు – 42 “అభిషికుతున 
విషయం మ్ అభిప్రాయం ఏమిటి? ఆయన ఎవరి 
కుమారుడు?” వారు “దావీదు కుమారుడు” అన 
ఆయనకు జవాబిచా్చరు.

43 ఆయన వాళ్ళతో “అల్గైతే దావీదు 
దేవున ఆతముమూలంగా ఎందుకు ఆయనను 
ప్రభువు అనా్నడు? 44 దావీదు అనా్నడు గదా, 
‘ప్రభువు నా ప్రభువుతో పల్కిన వాకుకి – నేను 
నీ శత్రువులను నీ పాదాలక్ంద ఉంచేవరకు 
నా కుడిప్రకకిన కూరు్చన ఉండు.’ 45 దావీదు 
ఆయనను ‘ప్రభువు’ అంటే ఆయన అతనకి 
కుమారుడుగా ఎల్ ఉంట్డు?” అనా్నడు. 
46 ఎవరూ ఒకకి మాట కూడా ఆయనకు జవాబు 
చెపపులేకపోయారు. అంతేగాక, ఆ రోజునుంచి 
మరో ప్రశ్న అడగడానకి ఎవరూ తెగంచలేదు.

యేసు యూదా అధకారుల 
పదత్ులను ఖండించ్ట

23  అపుపుడు యేసు జన సమూహాలతో, 
తన శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: 

2 “ధరముశాస్త్ర పండితులూ పరిసయు్యలూ మోష్ 
స్్నంలో కూరు్చన ఉనా్నరు, 3 గనుక వారు 
మ్కు పాటించండన చెపేపుదంతా పాటించి 
చేయండి గాన, వారు చేసిన పనులు చేయకండి. 
ఎందుకంటే, వారు తాము చెపపునట్టు చేయరు. 
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4 మోయడానకి కషటుతరమైన బరువులు వారు 
కటిటు మనుషుల భుజ్లమ్ద ఉంచ్తారు గాన, 
వాటిన తొలగంచడానకి తమ చేతివ్రేళ్ళలో ఒక 
దాన్న కూడా కదిల్ంచరు.

5 “వారు చేసేదంతా మనుషులు చూడాలన 
చేస్తురు. దైవ వాకుకిలు వ్రాసి పెట్టుకున్న తమ 
చిటిటు సంచ్లు వెడలుపు చేసుకొంట్రు. వారి 
వస్్రాల అంచ్లు పెద్దగా చేయించ్ కొంట్రు. 
6 విందులలో గౌరవనీయమైన స్ల్లూ, 
సమాజ కేంద్రాలలో అగ్రస్్నాలూ వారికి 
చాల్ ఇషటుం. 7 సంతవీధులలో అభివందనాలు 
అందుకోవడమూ, మనుషులచేత “రబీబా, రబీబా” 
అనపంచ్కోవడమూ వారికి చాల్ ఇషటుం.

8 “మ్రైతే ‘రబీబా’ అన పల్పంచ్కోకండి. 
మ్కు ఉపదేశకుడు క్రీసుతు ఒకకిడే! మ్రంతా 
స్దరులు. 9 ఇదిగాక, భూమిమ్ద ఎవరినీ మ్ 
‘తండ్రి’ అనకండి. ఒకకిడే మ్ తండ్రి. ఆయన 
పరలోకంలో ఉనా్నడు.

10 “ఇంతేకాకుండా, మ్రు ‘గురువు’ అన 
పల్పంచ్కోకండి. క్రీసుతు ఒకకిడే మ్కు గురువు. 
11 మ్లో అందరికంటే ముఖు్యడు మ్కు సేవకుడై 
ఉండాల్. 12 తనను గొపపు చేసుకొనేవాణ్ణి 
తగ్గంచడం, తనను తగ్గంచ్కొనేవాణ్ణి గొపపు 
చేయడం జరుగుతుంది.

13 “అయో్య, ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా, 
పరిసయు్యల్రా! మ్రు కపటభకుతులు! మ్కు 
శక్ష తపపుదు! ఎందుకంటే మ్రు మనుషులకు 
పరలోక రాజ్్యన్న మూసివేసుతునా్నరు. దానలో 
మ్రు ప్రవేశంచరు, ప్రవేశంచబోయేవారిన 
ప్ర వే శ ం చ న య ్య రు .  1 4  అ యో ్య , 
ధరముశాస్త్రపండితుల్రా, పరిసయు్యల్రా! మ్రు 
కపట భకుతులు. మ్కు శక్ష తపపుదు. ఎందుకంటే 

మ్రు వితంతువుల ఇళ్ళను మ్ంగవేస్తురు, 
నటనగా దీర్ఘ ప్రార్నలు చేస్తురు. కాబటిటు మ్కు 
ఎకుకివ శక్ష విధంచబడుతుంది. 15 అయో్య, 
ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా, పరిసయు్యల్రా, 
మ్రు కపటభకుతులు! మ్కు శక్ష తపపుదు! 
ఎందుకంటే మ్ మతతెగలో ఒకణ్ణి చేర్చడానకి 
మ్రు సముద్రంమ్ద, భూమిమ్ద ప్రయాణాలు 
చేస్తురు గానీ అతడు అందులో చేరినతరువాత 
అతణ్ణి మ్కంటే రెండంతలుగా నరకపాత్రుణ్ణి 
చేస్తురు.

16 “అయో్య, గుడిడా మార్గదరు్శల్రా! మ్కు 
శక్ష తపపుదు. మ్రు అంట్రు గదా ‘ఎవరైనా 
దేవాలయం తోడన ఒట్టుపెట్టుకొంటే పరావీలేదు 
గాన, దేవాలయంలో ఉన్న బంగారం తోడన 
ఒట్టు పెట్టుకొంటే దానకి కట్టుబడి ఉండాల్.’ 
17 తెల్వి తకుకివవారల్రా, గుడిడావారల్రా! ఏది 
గొపపు? బంగారమా? బంగారాన్న పవిత్ం చేసే 
దేవాలయమా? 18 ఇంకా మ్రు ఇల్ అంట్రు: 
‘ఎవరైనా బల్పీఠంతోడన ఒట్టు పెట్టుకొంటే 
పరావీలేదు గాన బల్పీఠం మ్ద ఉన్న అరపుణ 
తోడన ఎవరైనా ఒట్టు పెట్టుకుంటే దానకి 
కట్టుబడి ఉండాల్.’ 19 తెల్వితకుకివ వారల్రా! 
గుడిడావారల్రా! ఏది గొపపు? అరపుణా? అరపుణను 
పవిత్ం చేసే బల్పీఠమా? 20 బల్పీఠంతోడన 
ఒట్టు పెట్టుకొనేవారు దానతోడనీ, దానమ్ద 
ఉన్న అన్నటి తోడనీ ఒట్టు పెట్టుకొంట్నా్నరు. 
21 దేవాలయం తోడన ఒట్టు పెట్టుకొనేవారు 
దానతోడన, దాన నవాసి తోడన ఒట్టు 
పెట్టుకొంట్నా్నరు. 22 పరలోకం తోడన ఒట్టు 
పెట్టుకొనేవారు దేవున సింహాసనంతోడనీ, 
దానమ్ద కూరు్చన ఉన్నవాన తోడనీ ఒట్టు 
పెట్టుకొంట్నా్నరు.
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23 “అయో్య, ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా, 

పరిసయు్యల్రా! మ్రు కపటభకుతులు! మ్కు 
శక్ష తపపుదు. ఎందుకంటే, మ్రు పుదీనా, 
స్పు, జ్లకర్రలలో పదో భాగం చెల్లిస్తురు 
గానీ ధరముశాస్త్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైనవాటిన – 
నా్యయాన్న, కరుణను, విశావీస్న్న విడిచిపెట్టురు. 
మ్రు వాటిన చెల్లించడం మానక వీటిన కూడా 
జరిగస్తు ఉండాల్. 24 గుడిడా మార్గదరు్శల్రా! 
మ్రు దోమను వడకటిటు ఒంట్ను మ్ంగవేస్తురు!

25 “అయో్య! ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా, 
పరిసయు్యల్రా! మ్రు కపటభకుతులు! మ్కు శక్ష 
తపపుదు! మ్రు గనె్న, పళ్ళం బయటవైపు శుభ్ం 
చేస్తురు గానీ లోపల వాటినండా దోపడీ, అతా్యశ 
ఉనా్నయి. 26 గుడిడా పరిసయు్యడా! మొటటుమొదట 
గనె్న, పళ్ళం లోపల శుభ్ం చెయి్య! అపుపుడు 
బయటవైపు కూడా శుభ్ం అవుతుంది.

27 “అయో్య, ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా! 
పరిసయు్యల్రా! మ్రు కపట భకుతులు! 
మ్కు శక్ష తపపుదు! మ్రు సున్నం కొటిటున 
సమాధులల్ంటివారు! బయట అవి 
అందంగా కనపస్తుయి గాన లోపల వాటినండా 
చనపోయినవారి ఎముకలూ, అన్న రకాల 
కలముషమూ ఉంట్యి. 28 అల్గే బయట 
చూసేతు మ్రు మనుషులకు నా్యయవంతులుగా 
కనపస్తురు గానీ లోపల కపటంతో, చెడుతనంతో 
నండి ఉనా్నరు.

29 “అయో్య, ధరముశాస్త్ర పండితుల్రా, 
పరిసయు్యల్రా! మ్రు కపటభకుతులు! మ్కు 
శక్ష తపపుదు! ప్రవకతులకు సమాధులు నరిముస్తురు, 
నా్యయవంతుల గోర్లను అలంకరిస్తురు. 
30 ‘ఒకవేళ మనం మన పూర్వీకుల రోజులోలి 
బతికి ఉంటే, వారితో ప్రవకతుల రకతుపాతం 

విషయంలో వంతు తీసుకునేవాళ్ళం కాదు’ 
అంట్రు. 31 ఆ విధంగా మ్రు ప్రవకతులను హత్య 
చేసినవారి సంతానమన మ్మ్ద మ్రే స్క్షష్ం 
చెపుపుకొంట్నా్నరు. 32 సరే, మ్ పూర్వీకుల 
అపరాధ పరిమాణం పూరితు చేయండి.

33 “పాముల్లిరా! విషసరపు వంశమా! మ్రు 
నరక శక్ష ఎల్ తపపుంచ్కోగలరు? 34 ఇదిగో 
వినండి! నేను మ్ దగ్గరకు ప్రవకతులను, జ్ఞానులను, 
ధరముశాస్త్ర పండితులను పంపుతునా్నను. 
వారిలో కొంతమందిన మ్రు చంపుతారు, 
సిలువ వేస్తురు. మరి కొంతమందిన మ్ 
సమాజ కేంద్రాలలో కొరడా దెబబాలు కొడతారు, 
ఊరినుంచి ఊరికి తరుముతూ హింసిస్తురు. 
35 ఈ విధంగా, భూమిమ్ద మనుషులచేత ఒల్కిన 
నా్యయవంతుల రకతుమంతటి విషయం మ్రు 
జవాబుదారులవుతారు. అంటే, నా్యయవంతుడైన 
హేబెల్ రకతుం మొదలుకొన, దేవాలయానకి 
బల్పీఠానక మధ్య మ్రు చంపన బరకయ 
కుమారుడైన జెకరా్య రకతుంవరకు ఆ రకతుమంతటిక 
మ్రు బధు్యలవుతారు. 36 మ్తో నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ఇదంతా ఈ తరంవారి మ్దికి 
వసుతుంది.

37 “ఓ జెరుసలం! జెరుసలం! ప్రవకతులను 
చంపుతూ, నీ దగ్గరకు దేవుడు పంపనవారిన 
రాళ్్ళ రువివీ హతమారుస్తు ఉండేదానా! కోడి 
తన పలలిలను రెకకిలక్ంద చేరు్చకొనే విధంగా 
నీ పలలిలను నేను చేరు్చకోవాలన ఎనో్నస్రులి 
ఇషటుపడాడాను. నీవైతే ఇషటుపడలేదు. 38 ఇదిగో విను, 
నీ ఇలులి నీకే పాడుగా విడిచిపెటటుడం జరుగుతూ 
ఉంది. 39 నీతో నేను ఇల్ చెపుతునా్నను: 
ఇకనుంచి, నీవు ‘ప్రభువు పేరట వచే్చవాడు 
ధన్యజ్వి’ అన చెపేపువరకూ నను్న మళ్్ళ 

మత తుయి 23:23  



45

చూడవు.”

యేసు తెల్యజ్సిన భవిష్యతుతు

24  యేసు దేవాలయం విడిచి 
వెళి్ళపోతూ ఉన్నపుపుడు ఆయన 

శషు్యలు దేవాలయం కటటుడాలను ఆయనకు 
చూపెటటుడానకి వచా్చరు. 2 అందుకు యేసు 
“ఇవనీ్న చూసుతునా్నరు గదా. మ్తో నేను 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఇకకిడ రాయిమ్ద 
రాయి ఒకకిటి కూడా నలవకుండా అన్నటినీ 
పడద్రోయడం జరుగుతుంది” అన వారితో 
చెపాపుడు.

3 తరువాత ఆయన ఆలీవ్ కొండమ్ద 
కూరు్చన ఉన్నపుపుడు శషు్యలు ఆయన దగ్గరికి 
ఏకాంతంగా వచి్చ, “అవి ఎపుపుడు జరుగుతాయి? 
నీ రాకడకు, యుగ సమాపతుకి స్చన ఏది? 
మాతో చెపుపు” అనా్నరు.

4 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మిముములను 
ఎవరైనా మోసగంచి తపుపుదారి పటిటుంచకుండా 
చూచ్కోండి. 5 అనేకులు నా పేర వచి్చ ‘నేనే 
క్రీసుతును’ అంటూ చాల్మందిన మోసగంచి 
తపుపుదారి పటిటుస్తురు.

6 “మ్రు యుద్వారతులూ యుద్ వదంతులూ 
వింట్రు. అపుపుడు కంగారుపడకుండా 
చూచ్కోండి. ఇవనీ్న తపపుక జరగాల్ గానీ, 
అంతం అపుపుడే రాదు. 7 జనం మ్దికి జనం, 
రాజ్యం మ్దికి రాజ్యం లేస్తుయి. అకకిడకకిడ 
కరువులూ ఈతిబధలూ భూకంపాలూ 
వస్తుయి. 8 ఇవనీ్న తొల్ ప్రసవ వేదనల్లింటివి 
మాత్మే.

9 “అపుపుడు వారు మిముములను బధలకు గురి 
చేస్తురు, మిముములను చంపుతారు. నా పేరు 

కారణంగా అన్న దేశాల ప్రజలు మిముములను 
దేవీషిస్తురు. 10 ఆ కాలంలో చాల్మంది తొట్రు 
పడిపోతారు, ఒకరినొకరు శత్రువులకు పటిటు 
ఇస్తురు, ఒకరినొకరు దేవీషిస్తురు.

11 చాల్మంది కపట ప్రవకతులు వచి్చ 
అనేకులను మోసగంచి తపుపుదారి పటిటుస్తురు. 
12 నా్యయరాహిత్యం వృది్ అవుతుంది గనుక 
చాల్మందికి ప్రేమ చల్లిరిపోతుంది. 13 అయితే 
అంతంవరకు సహించేవారికి విముకితు లభిసుతుంది. 
14 ఈ రాజ్య శుభవారతు లోకమంతట్ అన్న 
జనాలకు స్క్షష్ంగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. 
ఆ తరువాత అంతం వసుతుంది.

15 “అందుచేత, దానయేలుప్రవకతు దావీరా 
దేవుడు చెపపున ‘అసహ్యమైన వినాశకారి’ 
అతి పవిత్ స్లంలో నలుచ్ండడం మ్రు 
చూచినపుపుడు (చదివేవారు గ్రహిస్తురు గాక!) 
16 వెంటనే యూదయలో ఉన్నవారు కొండలకు 
పారిపోవాల్. 17 మిదె్దమ్ద ఉన్న వ్యకితు తన 
ఇంట్లినుంచి దేన్నయినా తీసుకువెళ్ళడానకి 
దిగరాకూడదు. 18 పలంలో ఉన్న వ్యకితు పై వస్త్రం 
తీసుకు వెళ్ళడానకి వెనకుకి తిరగకూడదు. 
19 అయో్య! ఆ రోజులోలి గరి్భణ్ స్త్రీలకూ 
బల్ంతలకూ ఎంతో కషటుం కలుగుతుంది. 
20 అపుపుడు మహా బధకాలం వసుతుంది. 
గనుక మ్రు పారిపోవడం చల్కాలంలో గానీ 
విశ్ంతి దినాన గానీ జరగకుండా ఉండాలన 
ప్రార్న చేయండి. 21 అల్ంటి బధకాలం 
లోకారంభంనుంచి ఇపపుటివరకు రాలేదు. ఆ 
తరువాత మరెన్నటిక రాదు. 22 ఆ రోజులను 
తకుకివ చేయడం జరిగ ఉండకపోతే శర్రం ఉన్న 
ఎవరూ తపపుంచ్కొనేవారు కాదు. గానీ దేవుడు 
ఎను్నకొన్నవారి కోసం ఆ రోజులను తకుకివ 
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చేయడం జరుగుతుంది.
23 “ఆ కాలంలో ఎవరైనా మ్తో ‘ఇడుగో క్రీసుతు 

ఇకకిడ ఉనా్నడు!’ లేదా ‘అకకిడ ఉనా్నడు!’ అంటే 
నమముకండి. 24 కపట క్రీసుతులూ కపట ప్రవకతులూ 
వస్తురు. స్ధ్యమైతే, దేవుడు ఎను్నకొన్నవారిన 
కూడా మోసగంచి తపుపుదారి పటిటుంచడానకి 
మహా స్చనలూ అదు్భతాలూ ప్రదరి్శస్తురు. 
25 నేను మ్తో ముందుగానే చెపాపును సుమా! 
26 గనుక వారు ‘అడుగో, ఆయన ఎడారిలో 
ఉనా్నడు’ అంటే అట్ వెళ్ళకండి. ‘అడుగో, 
లోపల్ గదులోలి ఉనా్నడు’ అంటే నమముకండి. 
27 ఎందుకంటే, మెరుపు తూరుపున పుటిటు 
పడమరవరకు ఎల్ తళ్కుకిమంట్ందో 
అల్గే మానవ పుత్రున రాక ఉంట్ంది. 
28 పీనుగు ఎకకిడ ఉంటే అకకిడ రాబందులు 
పోగవుతాయి.

29 “ఆ రోజుల బధ అయిపోయిన వెంటనే 
స్ర్య మండల్న్న చీకటి కముముతుంది. 
చంద్రబింబం కాంతి ఇవవీదు. ఆకాశంనుంచి 
చ్కకిలు రాలుతాయి. ఆకాశాలలోన శకుతులు 
కంపంచిపోతాయి. 30 అపుపుడు మానవ పుత్రున 
స్చన ఆకాశంలో కనపసుతుంది. అపుపుడు 
భూమిమ్ద ఉన్న అన్న జ్తులవారు గుండెలు 
బదుకొంట్రు, మానవ పుత్రుడు ఆకాశ 
మేఘాలమ్ద బలప్రభావాలతో, మహా మహిమా 
ప్రకాశంతో రావడం చూస్తురు. 31 ఆయన 
తన దేవదూతలను గొపపు బూరధవీనతో 
పంపుతాడు. వారు ఆయన ఎను్నకొన్న వారిన 
నలుదికుకిలనుంచీ ఆకాశం ఆ చివరనుంచి ఈ 
చివరవరకు సమకూరుస్తురు.

32 “అంజూరచెట్టు ఉదాహరణ నేరు్చకోండి. 
దాన కొమములు లేతగా తయారై ఆకులు 

పెటిటునపుపుడు వసంతకాలం దగ్గరపడిందన మ్కు 
తెలుసుతుంది. 33 అల్గే ఈ సంగతులనీ్న జరగడం 
మ్రు చూచినపుపుడు ఆయన సమ్పంలోనే, 
తలుపుల దగ్గరే ఉనా్నడన తెలుసుకోండి. 34 మ్తో 
నేను ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, ఇవనీ్న జరిగే 
వరకు ఈ జ్తి ఎంత మాత్మూ గతించదు. 
35 ఆకాశం, భూమి గతిస్తుయి గానీ నా మాటలు 
ఎన్నటిక గతించవు.

36 “అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుపుడో ఏ 
మనషిక తెల్యదు. పరలోక దేవదూతలకూ 
తెల్యదు. నా తండ్రికి మాత్మే తెలుసు. 
37 మానవపుత్రున రాకడ నోవహు రోజులల్గే 
ఉంట్ంది. 38 ఎల్ అంటే, జలప్రళయానకి 
ముందు రోజులోలి నోవహు ఓడలోకి వెళ్్ళ రోజు 
వరకూ ప్రజలు తింటూ, త్రాగుతూ, పెళి్ళళ్ళకు 
ఇచి్చ పుచ్్చకొంటూ వచా్చరు. 39 జల ప్రళయం 
వచి్చ వారందరినీ తీసుకుపోయేవరకు వారు 
గ్రహించలేదు. మానవ పుత్రున రాకడ అల్గే 
ఉంట్ంది. 40 అపుపుడు ఇద్దరు పురుషులు 
పలంలో ఉంట్రు. ఒకణ్ణి తీసుకుపోవడం, 
మరొకణ్ణి విడిచిపెటటుడం జరుగుతుంది. 41 ఇద్దరు 
స్త్రీలు తిరగల్ విసరుతూ ఉంట్రు. ఒకతెను 
తీసుకుపోవడం, ఒకతెను విడిచిపెటటుడం 
జరుగుతుంది.

42 “మ్ ప్రభువు ఏ గడియ వస్తుడో మ్కు 
తెల్యదు గనుక, మెళ్కువగా ఉండండి. 
43 ఇది తెలుసుకోండి – దొంగ ఏ గడియ 
వస్తుడో ఇంటి యజమానకి ముందు తెల్సి ఉంటే 
అతడు మెళ్కువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నం 
వేయనయ్యడు. 44 మ్రు అనుకోన గడియలో 
మానవ పుత్రుడు వస్తుడు, గనుక మ్రు కూడా 
సిదం్గా ఉండండి.
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45 “యజమాన తన ఇంటి దాసులకు తగన 

వేళ ఆహారం పెటటుడానకి వారిమ్ద నయమించిన 
నమముకమైన, తెల్వైన దాసుడెవడు? 46 యజమాన 
వచి్చ చూచినపుపుడు ఆ పన చేస్తు ఉన్న 
దాసుడు ధను్యడు. 47 మ్తో నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, యజమాన అతణ్ణి తన ఆసితు 
అంతటి మ్దా నయమిస్తుడు. 48 గానీ, ఒకవేళ 
ఆ దాసుడు చెడడావాడై ఉండి ‘నా యజమాన 
ఇపుపుడే రాడు లే’ అనుకొన, 49 స్టి దాసులను 
కొటటుడం, త్రాగుబోతులతో తిన త్రాగడం 
ఆరంభిసేతు 50 ఆ దాసుడు ఎదురు చూడన రోజున, 
ఎరగన గడియలో అతన యజమాన వస్తుడు. 
51 అతణ్ణి రెండు ముకకిలుగా నరికివేసి కపట 
భకుతులతోపాట్ అతనకి వంతు నయమిస్తుడు. 
అకకిడ ఏడుపు, పళ్్ళ కొరుకోకివడం ఉంట్యి.

పదిమంది కన్యకలు

25  “అపుపుడు పరలోక రాజ్యం ఇల్ 
ఉంట్ంది: పదిమంది కన్యలు తమ 

దీపాలు చేతపట్టుకొన పెళి్ళ కుమారుణ్ణి 
ఎదురోకివడానకి బయలుదేరారు. 2 వారిలో 
అయిదుగురు తెల్వి తకుకివవారు, అయిదుగురు 
తెల్వైనవారు. 3 తెల్వి తకుకివవారు తమ దీపాలు 
మట్టుకు తీసుకుపోయారు గాన ఏ నూనె 
తీసుకుపోలేదు. 4 తెల్వైనవారు తమ దీపాలతో 
కూడా స్స్లలో నూనె తీసుకువెళ్్ళరు. 5 పెళి్ళ 
కుమారుడు ఆలస్యం చేస్తు ఉంటే, వారంతా 
కునకి, నద్రపోయారు.

6 “మధ్యరాత్రివేళ కేక ఇల్ వినపంచింది: 
‘ఇడుగో పెళి్ళ కుమారుడు వసుతునా్నడు! 
ఆయనకు ఎదురు వెళ్ళండి!’ 7 అపుపుడు 
కన్యలందరూ నద్ర లేచి తమ దీపాలు 

సరిచేసుకొనా్నరు. 8 అయితే తెల్వి తకుకివవారు 
తెల్వైనవారితో ‘మా దీపాలు ఆరిపోతూ 
ఉనా్నయి! మ్ నూనె కొంచెం మాకివవీండి’ 
అనా్నరు. 9 అందుకు తెల్వైనవారు ఇల్ జవాబు 
చెపాపురు: ‘మాకూ మ్కూ ఇది చాలదేమో. నూనె 
అమేమువారి దగ్గరికి వెళి్ళ కొనుకోకిండి.’

10 “నూనె కొనడానకి వారు వెళి్ళపోతూ 
ఉండగానే పెళి్ళ కుమారుడు వచా్చడు. సిద్ంగా 
ఉన్నవారు ఆయనతోకూడా పెళి్ళ విందుకు 
లోపల్కి వెళ్్ళరు. తలుపు మూయబడింది. 
11 తరువాత తకికిన కన్యలు వచా్చరు. ‘ప్రభూ! 
ప్రభూ! మాకు తలుపు తెరవండి!’ అన అడిగారు. 
12 గాన ఆయన ‘మ్తో నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, మిముములను ఎరగను’ అన 
జవాబిచా్చడు.

13 “మానవ పుత్రుడు వచే్చ ఆ రోజు గానీ 
గడియ గానీ మ్కు తెల్యదు, గనుక 
మెళ్కువగా ఉండండి.

తల్ంతుల ఉపమానం
14 “పరలోక రాజ్యం ఈ విధంగా ఉంట్ంది: 

ఒక మనషి దూర దేశానకి ప్రయాణం కటిటు, 
తన దాసులను పల్చి, తన ఆసితున వారికి 
అపపుచెపాపుడు. 15 ఒకనకి అయిదు తల్ంతులు, 
ఇంకొకనకి రెండు, ఇంకొకనకి ఒకటి ఇచా్చడు. 
ఎవరి స్మర్ష్ం ప్రకారం వారికిచా్చడు. 
అపుపుడతడు ప్రయాణమై పోయాడు. 
16 అయిదు తల్ంతులు తీసుకొన్నవాడు వెళి్ళ 
వా్యపారం చేసి మరో అయిదు తల్ంతులు 
సంపాదించాడు. 17 అల్గే రెండు తల్ంతులు 
తీసుకొన్నవాడు మరో రెండు సంపాదించాడు. 
18 గానీ ఒకకి తల్ంతు తీసుకొన్నవాడు వెళి్ళ 
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నేలలో గుంట త్వివీ, అందులో తన యజమాన 
డబుబా దాచిపెట్టుడు.

19 “చాల్ కాలం తరువాత ఆ దాసుల 
యజమాన వచి్చ వారి లెకకిలు చూశాడు. 
20 అయిదు తల్ంతులు తీసుకొన్నవాడు మరో 
అయిదు తల్ంతులు తెచి్చ, ‘నా యజమానీ, 
మ్రు అయిదు తల్ంతులు నాకపపుచెపాపురు 
గదా. చూడండి, నేను మరో అయిదు 
తల్ంతులు సంపాదించాను’ అనా్నడు. 
21 అతనతో అతన యజమాన ఇల్ అనా్నడు: 
‘భళ్ మంచి దాసుడా! నమముకమైనవాడివి! ఈ 
కొది్దపాటి విషయాలోలి నమముకంగా ఉనా్నవు గనుక 
అనేకమైన వాటిమ్ద నను్న నయమిస్తును. నీ 
యజమాన ఆనందంలో ప్రవేశంచ్.’

22 “అపుపుడు రెండు తల్ంతులు 
తీసుకొన్నవాడు కూడా వచి్చ, ‘నా యజమానీ, 
మ్రు రెండు తల్ంతులు నాకపపుచెపాపురు 
గదా. చూడండి, మరో రెండు తల్ంతులు 
సంపాదించాను’ అనా్నడు. 23 అతనతో అతన 
యజమాన ఇల్ అనా్నడు: ‘భళ్, మంచి 
దాసుడా! నమముకమైనవాడివి! ఈ కొది్దపాటి 
విషయాలోలి నమముకంగా ఉనా్నవు గనుక 
అనేకమైన వాటిమ్ద నను్న నయమిస్తును. నీ 
యజమాన ఆనందంలో ప్రవేశంచ్’.

24 “అపుపుడు ఒకకి తల్ంతు తీసుకొన్నవాడు 
కూడా వచా్చడు. ‘నా యజమానీ, మ్రు 
కఠినులనీ వితతునాలు వేయనచోట కోస్తురు, 
వెదజలలిన చోట పంట పోగు చేస్తురు అనీ నాకు 
తెలుసు. 25 అంచేత నాకు భయం వేసింది. నేను 
వెళి్ళ మ్ తల్ంతు భూమిలో దాచిపెట్టును. 
ఇదిగో మ్ది మ్రు తీసుకోండి’ అనా్నడు. 26 అతన 
యజమాన అతనకి ఇల్ జవాబిచా్చడు: ‘నీవు 

చెడడా దాసుడివి! స్మరివాడివి! వితతునాలు 
వేయన చోట కోస్తుననీ వెదజలలిన చోట పంట 
పోగుచేస్తుననీ నీకు తెల్సిందా? 27 అల్ంటపుపుడు 
నా డబుబా స్హుకారలి దగ్గర పెటటువలసింది 
గదా. నేను వచి్చ నా డబుబా వడీడాతో కూడా 
తీసుకొనేవాణ్ణి. 28 కాబటిటు ఆ తల్ంతు అతడి 
దగ్గరనుంచి తీసివేసి పది తల్ంతులున్నవానకి 
ఇవవీండి. 29 కల్గన ప్రతివానకి ఇంకా ఇవవీడం 
జరుగుతుంది. అతనకి సమృది్గా ఉంట్ంది. 
లేనవాననుంచి అతనకి ఉన్నది కూడా 
తీసివేయడం జరుగుతుంది. 30 పనకిమాల్న ఆ 
దాసుణ్ణి బయటి చీకటిలోకి త్రోసివేయండి. 
అకకిడ ఏడుపు, పళ్్ళ కొరుకోకివడం 
జరుగుతుంది.

రెండవ రాకడ, జనాల తీరుపు
31 “మానవ పుత్రుడు తన మహిమతోనూ 

పవిత్ దేవ దూతలందరితోనూ వచే్చటపుపుడు 
తన మహిమా సింహాసనం మ్ద కూరు్చంట్డు. 
32 అపుపుడు జనాలన్నటినీ ఆయన సన్నధ్నంలో 
సమకూర్చడం జరుగుతుంది. గొలలివాడు 
మేకలలోనుంచి గొర్రెలను వేరు చేసినటేటు ఆయన 
వారిన ఒకరి దగ్గరనుంచి ఒకరిన వేరు చేస్తుడు. 
33 ‘గొర్రెలను’ తన కుడి ప్రకకిన, ‘మేకలను’ ఎడమ 
ప్రకకిన ఉంచ్తాడు.

34 “అపుపుడు రాజు తన కుడిప్రకకిన 
ఉన్నవారితో ఇల్ అంట్డు: ‘నా తండ్రిచేత 
ఆశీసుసాలు పందిన వారల్రా, రండి! ప్రపంచం 
ఉనకిలోకి వచి్చనపపుటినుంచి మ్కోసం దేవుడు 
సిద్ం చేసిన రాజ్్యనకి వారసులు కండి. 
35 ఎందుకంటే, నాకు ఆకల్ వేసింది, మ్రు నాకు 
తినడానకి ఇచా్చరు. దాహం వేసింది, త్రాగడానకి 
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ఇచా్చరు. పరాయివాడుగా ఉనా్నను, మ్రు నను్న 
లోపల చేరు్చకొనా్నరు. 36 బటటులు లేనపుపుడు 
నాకు బటటుల్చా్చరు. నాకు జబుబా చేసింది, నను్న 
పరామరి్శంచడానకి వచా్చరు. ఖైదులో ఉనా్నను, 
మ్రు నను్న చూడడానకి వచా్చరు.’

37 “అపుపుడు ఆ నా్యయవంతులు ఆయనకిల్ 
జవాబిస్తురు: ‘ప్రభూ! ఎపుపుడు నీకు ఆకల్ 
వేయడం చూచి భోజనం పెట్టుం? ఎపుపుడు 
దాహం వేయడం చూచి నీకు త్రాగడానకి 
ఇచా్చం? 38 ఎపుపుడు నీవు పరాయివాడుగా 
ఉండడం చూచి లోపల చేరు్చకొనా్నం? ఎపుపుడు 
బటటులు లేకపోవడం చూచి నీకు బటటుల్చా్చం? 
39 ఎపుపుడు నీకు జబుబా చేయడం చూచి, నీవు 
ఖైదులో ఉండడం చూచి నీ దగ్గరికి వచా్చం?’

40 “అందుకు రాజు ‘మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను. ఈ నా స్దరులలో ఒక 
అత్యలుపునకి కూడా మ్రు చేసినది ఏదైనా నాకూ 
చేసినటేటు’ అన వారితో జవాబిచి్చ చెపుతాడు.

41 “అపుపుడు ఆయన తన ఎడమ ప్రకకిన 
ఉన్న వారితో ఇల్ అంట్డు: ‘శాపానకి గురి 
అయిన వారల్రా! నా దగ్గరనుంచి పోండి! 
అపనంద పశాచానక వాడి దూతలకూ సిద్ం 
చేసిన నతా్యగ్నలోకి పోండి! 42 ఎందుకంటే, 
నాకు ఆకల్ వేసింది గానీ మ్రు నాకు 
తినడానకి ఏమ్ ఇవవీలేదు. నాకు దాహం 
వేసింది గానీ, త్రాగడానకి మ్రేమ్ నాకివవీలేదు. 
43 పరాయివాడుగా ఉనా్నను. మ్రు నను్న లోపల 
చేరు్చకోలేదు. బటటులు లేనపుపుడు మ్రు నాకు 
బటటులు ఇవవీలేదు. నాకు జబుబా చేసినది, నేను 
ఖైదులో ఉనా్నను. నను్న చూడడానకి మ్రు 
రాలేదు.

44 “వారు కూడా ఆయనకు ఇల్ జవాబిస్తురు: 

‘ప్రభూ! ఎపుపుడు నీవు ఆకల్తో ఉండడం గానీ 
దాహంతో గానీ పరాయివాడుగా గానీ బటటులు 
లేకుండా గానీ జబుబాగా గానీ ఖైదులో గానీ 
ఉండడం చూచి నీకు సహాయం చేయలేదు?’ 
45 ఆయన వారికిల్ జవాబిస్తుడు: ‘మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. వీరిలో అత్యలుపునకి 
చేయనది ఏదైనా నాకూ చేయనటేటు.’

46 “వీరు శాశవీతమైన శక్షలోకి వెళి్ళపోతారు. 
నా్యయవంతులు శాశవీత జ్వంలో ప్రవేశస్తురు.”

26  ఈ మాటలనీ్న చెపపుడం ముగంచిన 
తరువాత యేసు తన శషు్యలతో 

ఇల్ అనా్నడు: 2 “రెండు రోజుల తరువాత 
పస్కిపండుగ ఉంట్ందన మ్కు తెలుసు. 
అపుపుడు మానవపుత్రుణ్ణి సిలువ వేయడానకి 
అపపుగంచడం జరుగుతుంది.”

3 ఆ సమయంలో ప్రధ్న యాజులు, 
ధరముశాస్త్ర పండితులు, ప్రజల పెద్దలు, కయప 
అనే పేరుగల ప్రముఖయాజ్ భవనంలో 
పోగయా్యరు. 4 యేసును కపటంతో పట్టుకొన 
చంపాలన కుట్ర పనా్నరు. 5 గాన, “ప్రజలలో 
అలలిరి జరుగుతుందేమో, గనుక పండుగలో 
పట్టుకోవదు్ద” అన వారు చెపుపుకొనా్నరు.

యేసును ఒక స్త్రీ అభిష్కించ్ట
6 యేసు బేతనీలో కుషు్ఠరోగ స్మోను ఇంటిలో 

ఉన్నపుపుడు, 7 ఒక స్త్రీ చలువరాతి బుడిడాలో చాల్ 
విలువైన అతతురు తెస్తు ఆయన దగ్గరకు వచి్చంది. 
ఆయన భోజనానకి కూరు్చన ఉనా్నడు. ఆమె 
ఆ అతతురు ఆయన తలమ్ద పోసింది. 8 అది 
చూచినపుపుడు ఆయన శషు్యలకు కోపం 
వచి్చంది. “ఎందుక నషటుం? 9 ఈ అతతురు పెద్ద 

  మత తుయి 26:9



50

ధరకు అమేముసి బీదలకు ఇచి్చ ఉండవచ్్చ గదా!” 
అనా్నరు.

10 ఆ సంగతి తెలుసుకొన యేసు వారితో 
ఇల్ అనా్నడు: “ఈ స్త్రీన ఎందుకు తొందర 
చేసుతునా్నరు? ఈమె నా పటలి ఒక మంచి పన 
చేసింది. 11 మ్ దగ్గర బీదలు ఎపుపుడూ ఉంట్రు. 
నేనైతే మ్ దగ్గర ఎలలిపుపుడు ఉండను. 12 ఈమె 
ఈ అతతురు నా శర్రం మ్ద పోసినపుపుడు నను్న 
పాతిపెటటుడం గురించి అల్ చేసింది. 13 మ్తో 
నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, సరవీలోకంలో 
ఈ శుభవారతు ప్రకటన జరిగే స్ల్లన్నటిలో, 
ఈమెను జ్ఞాపకం చేసుకొన ఈ స్త్రీ చేసినదానన 
గురించి చెపుపుకొంట్రు.”

14 అపుపుడు పనె్నండుమంది శషు్యలలో ఒకడు 
ప్రధ్న యాజుల దగ్గరికి వెళ్్ళడు. అతడి పేరు 
ఇసకిరియోతు యూదా. 15 “నేనాయనను మ్కు 
పటిటుసేతు నాకేం ఇస్తురు?” అన అతడు అడిగాడు. 
అందుకు వారు ముప్ఫయి వెండి నాణ్లు 
నరణియించి అతడికిచా్చరు. 16 అపపుటినుంచి 
అతడు ఆయనను వారికి పటిటు ఇవవీడానకి 
అవకాశంకోసం ఎదురు చూస్తు ఉనా్నడు.

యేసు ఆఖరి పస్కిపండుగ
17 పంగన రొట్టుల పండుగ మొదటి రోజున 

శషు్యలు యేసుదగ్గరకు వచి్చ, “పస్కిను 
తినడానకి నీకోసం మేము ఏ స్లం సిద్ం 
చేయాలన ఉనా్నవు?” అన అడిగారు.

18 ఆయన “నగరంలో ఫల్న మనషి 
దగ్గరకు వెళి్ళ అతనతో ఇల్ చెపపుండి: ‘నా 
కాలం దగ్గరపడింది. నా శషు్యలతో కూడా నీ 
ఇంట్లి పస్కిపండుగ ఆచరిస్తునన గురువు 
అంట్నా్నడు”’ అన. 19 యేసు తమకు 

ఆజ్ఞాపంచినట్టు శషు్యలు చేసి పస్కిను సిద్ం 
చేశారు.

20  స్యంకాలమైనపుపుడు ఆయన 
పనె్నండుమంది శషు్యలతో భోజనానకి 
కూరు్చనా్నడు. 21 వారు తింటూ ఉన్నపుపుడు 
ఆయన “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
మ్లో ఒకడు నను్న శత్రువులకు పటిటు ఇస్తుడు” 
అనా్నడు.

22 వారికి అత్యంత దుుఃఖం కల్గంది. “నేను 
కాదు గదా, ప్రభూ!” అన ఒకొకికకిరు ఆయనతో 
అనా్నరు.

23 ఆయన ఇల్ బదులు చెపాపుడు: 
“నాతోకూడా పాత్లో చేయి ముంచేవాడే నను్న 
పటిటువవీబోయేవాడు. 24 మానవ పుత్రుణ్ణి గురించి 
వ్రాసి ఉన్న ప్రకారమే ఆయన చనపోతాడు గాన 
ఎవడైతే మానవపుత్రుణ్ణి పటిటు ఇస్తుడో అయో్య ఆ 
మనషికి శక్ష తపపుదు! ఆ మనషి పుటటుకపోతేనే 
అతనకి బగుండేది.”

25 ఆయనను పటిటు ఇవవీబోయే యూదా 
“స్వీమ్! నేను కాదు గదా” అనా్నడు. ఆయన 
అతనతో “నీవే అంట్నా్నవు గదా” అనా్నడు.

యేసు చేసిన క్రొతతు ఒడంబడిక
26 వారు తింటూ ఉన్నపుపుడు యేసు రొట్టు 

తీసుకొన, దీవించి, దానన విరిచి శషు్యలకు 
ఇచా్చడు. “దీనన తీసుకొన తినండి. ఇది నా 
శర్రం” అనా్నడు.

27 అపుపుడు ఆయన పాత్ తీసుకొన కృతజఞాత 
అరిపుంచి వారికిచి్చ ఇల్ అనా్నడు: “మ్రందరూ 
దీనలోది త్రాగండి. 28 ఇది నా రకతుం – 
పాపక్షమాపణ కల్గేల్ అనేకులకోసం చిందే 
క్రొతతు ఒడంబడిక రకతుం. 29 నేను మ్తోకూడా 
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నా తండ్రి రాజ్యంలో ఇల్ంటి ద్రాక్షరసం మళ్్ళ 
త్రాగే రోజువరకు ఇక దానన త్రాగనన మ్తో 
చెపుతునా్నను.”

30 వారు కరతున పాడిన తరువాత ఆలీవ్ కొండకు 
వెళ్్ళరు.

31 అపుపుడు యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఈ రాత్రి నా కారణంగా మ్రందరూ 
తొట్రుపడతారు. ఎందుకంటే, ఇల్ వ్రాసి ఉంది: 
కాపరిన హతం చేస్తును, మందలోన గొర్రెలు 
చెదరి పోతాయి. 32 అయితే నేను సజ్వంగా 
లేపబడిన తరువాత మ్కంటే ముందుగా గలలీకి 
వెళి్ళపోతాను.”

33 పేతురు “నీ కారణంగా అందరూ 
తొట్రుపడినా నేనెన్నడూ తొట్రుపడను” అన 
ఆయనతో బదులు చెపాపుడు.

34 యేసు “నీతో నేను ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ఈ రాత్రే, కోడి కూసేముందే 
ననె్నరగనన మూడు స్రులి అంట్వు” అన 
అతనతో అనా్నడు.

35 ఆయనతో పేతురు “నేను నీతో చావవలసి 
వచి్చనా నను్న ఎరగననను” అనా్నడు. తకికిన 
శషు్యలంతా అల్గే అనా్నరు.

యేసు గెత్ సేమనేలో
36 అపుపుడు యేసు వారితోకూడా గెత్ సేమనే 

అనే స్ల్నకి వెళ్్ళడు. “నేను అకకిడికి వెళి్ళ 
ప్రార్న చేస్తును. ఈలోపుగా మ్రికకిడ కూరు్చన 
ఉండండి” అన శషు్యలతో అనా్నడు.

37 ఆయన పేతురునూ జెబెదయి ఇద్దరు 
కొడుకులనూ తీసుకువెళి్ళ, దుుఃఖం, కలత 
పందస్గాడు. 38 అపుపుడాయన వారితో “నాకు 
ప్రాణం పోయేటంతగా దుుఃఖం ముంచ్కు 

వస్తు ఉంది. మ్రికకిడ ఆగ నాతో మెళకువగా 
ఉండండి” అనా్నడు.

39 ఆయన కొది్ద దూరం వెళి్ళ, స్గలపడి, 
ఇల్ ప్రార్న చేశాడు: “నా తండ్రీ! స్ధ్యమైతే ఈ 
గనె్న నా దగ్గరనుంచి తొలగపోనయి్య! అయినా 
నెరవేరవలసింది నా ఇషటుం కాదు, నీ ఇషటుమే!”

40 శషు్యల దగ్గరికి వచి్చ వారు నద్రపోతూ 
ఉండడం చూశాడు. “మ్రు ఒకకి గంట సేపు 
కూడా నాతో మెళకువగా ఉండలేకపోయారా? 
41 మ్రు విషమ పర్క్షలో పడకుండా మెళకువగా 
ఉండి ప్రార్న చేస్తు ఉండండి. ఆతము సిద్మే 
గాన, శర్రం దురబాలం” అన పేతురుతో అనా్నడు.

42 రెండో స్రి ఆయన వెళి్ళ ప్రార్న చేశాడు, 
“నా తండ్రీ! నేను దీనన త్రాగతేనే తపపు ఈ గనె్న 
తొలగపోవడం స్ధ్యం కాకపోతే నీ చితతుమే 
నెరవేరుతుంది గాక!”

43 ఆయన తిరిగ వచి్చ, వారు నద్రపోతూ 
ఉండడం చూశాడు. ఎందుకంటే, వారి కండులి 
మూతలు పడుతూ ఉనా్నయి. 44 ఆయన వారిన 
మళ్్ళ విడిచి వెళి్ళ, మూడో స్రి ఆ మాటలే 
అంటూ ప్రార్న చేశాడు.

45 అపుపుడు శషు్యలదగ్గరికి వచి్చ వారితో 
ఇల్ అనా్నడు: “మ్రింకా నద్రపోతూ విశ్ంతి 
తీసుకొంట్నా్నరా? ఇదిగో వినండి. మానవ 
పుత్రుణ్ణి పాపుల చేతులకు పటిటు ఇచే్చ ఘడియ 
దగ్గరపడింది. 46 లెండి, వెళ్్దం! ఇడుగో, నను్న పటిటు 
ఇచే్చ వాడు దగ్గరలో ఉనా్నడు.”

యేసు బంధంచబడుట
47 ఆయన ఇంకా మాట్లిడుతూ ఉండగానే 

పనె్నండుమంది శషు్యలలో ఒకడైన యూదా 
వచా్చడు. ప్రధ్న యాజుల దగ్గరనుంచి, 
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ప్రజల పెద్దల దగ్గరనుంచి వచి్చన పెద్ద గుంపు 
అతడితో కూడా ఉనా్నరు. వారు కతుతులూ 
కట్రూలి చేతపట్టుకొన ఉనా్నరు. 48 ఆయనను 
పటిటు ఇచే్చవాడు ముందుగానే వారితో ఒక గురుతు 
చెపుతూ “నేనెవరిన ముదు్ద పెట్టుకొంట్నో 
ఆయనే యేసు. ఆయనను పట్టుకోండి” 
అనా్నడు.

49 అతడు వెంటనే యేసు దగ్గరకు వచి్చ 
“బోధకుడా! నీకు శుభం!” అంటూ ఆయనను 
ముదు్ద పెట్టుకొనా్నడు.

50 అయితే యేసు అతడితో “మిత్రుడా, 
నీవెందుకు వచా్చవు?” అనా్నడు. అపుపుడు 
వారు వచి్చ యేసును చేతులతో పట్టుకొనా్నరు. 
51 వెంటనే యేసుతో ఉన్నవారిలో ఒకడు చేయి 
చాప ఖడా్గన్న దూసి ప్రముఖ యాజ్ దాసుణ్ణి 
కొటిటు అతడి చెవి నరికివేశాడు.

52 యేసు అతడితో “నీ ఖడ్గం వరలో 
పెట్టు. ఖడ్గం పట్టుకొనేవారంతా ఖడ్గంతో 
నాశనం అవుతారు. 53 ఇపుపుడు నేను 
నా తండ్రిన వేడుకొంటే, ఆయన 
వెంటనే పనె్నండు సేనావాహినుల కంటే 
ఎకుకివమంది దేవదూతలను నాకు 
అనుగ్రహించడనుకొంట్నా్నవా? 54 గాన అల్ 
చేసేతు ఈ విధంగా జరగాలనే లేఖనం నెరవేరడం 
ఎల్గు?” అనా్నడు.

55 ఆ సమయంలో యేసు ఆ గుంపులతో 
“నేను దోపడీ దొంగనయినట్టు మ్రు కతుతులూ 
కట్రులతో నను్న పట్టుకోవడానకి వచా్చరేమిటి? 
ప్రతి రోజూ నేను మ్ దగ్గర దేవాలయంలో 
కూరు్చన ఉపదేశం ఇచే్చవాణ్ణి గదా. అపుపుడు 
మ్రు నను్న పట్టుకోలేదు. 56 గానీ ప్రవకతుల 
లేఖనాలు నెరవేరాల్ గనుక ఇదంతా జరిగంది” 

అనా్నడు. అపుపుడు శషు్యలంతా ఆయనను విడిచి 
పారిపోయారు.

యేసు ప్రముఖయాజ్ సమక్షంలో
57 యేసును పట్టుకొన్నవాళ్్ళ ఆయనను 

ప్రముఖయాజ్ అయిన కయప దగ్గరికి 
తీసుకుపోయారు. అకకిడ ధరముశాస్త్ర పండితులూ 
పెద్దలూ పోగయి ఉనా్నరు. 58 పేతురు యేసును 
ఎడం ఎడంగా అనుసరిస్తు ప్రముఖయాజ్ 
ఇంటి ముంగటి వరకు వచా్చడు. చివరికి ఏమి 
జరుగుతుందో చూదా్దమన ఆవరణంలోకి వెళి్ళ, 
భట్లతో కూరు్చనా్నడు.

59 ప్రధ్న యాజులూ ప్రజల పెద్దలూ యూద 
సమాలోచన సభ అంతా యేసుకు మరణ శక్ష 
విధంచాలన ఆయనకు వ్యతిరేకంగా అబద్ 
స్క్షష్ంకోసం చూస్తు ఉనా్నరు, 60 అయినా 
స్క్షష్ం ఏమ్ దొరకలేదు. అబద్ స్క్షులు 
అనేకులు ముందుకు వచా్చరు గానీ ఏమ్ 
దొరకలేదు. చివరికి ఇద్దరు అబద్ స్క్షులు 
ముందుకు వచి్చ 61 “ఇతడు దేవాలయాన్న 
పూరితుగా నాశనం చేసి మూడు రోజులలో మళ్్ళ 
కటటుగలననా్నడు” అనా్నరు.

62 ప్రముఖయాజ్ నలబడి, “నీవు జవాబేమ్ 
చెపపువా? వీళ్్ళ నీకు వ్యతిరేకంగా చెపుతున్న 
స్క్షష్మేమిటి?” అన ఆయనను అడిగాడు. 
63 యేసు ఊరుకొనా్నడు. అపుపుడు ప్రముఖయాజ్ 
ఆయనతో ఇల్ అనా్నడు: “నీవు ప్రమాణ 
పూరవీకంగా మాకు చెపాపులన జ్వంగల దేవున 
పేర నను్న ఆదేశసుతునా్నం – నీవు అభిషికుతుడివా? 
దేవున కుమారుడివా?”

64 అందుకు యేసు “నీవే అంట్నా్నవు 
గదా. వాసతువంగా మ్తో నేను చెపుతునా్నను, 
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ఇకముందు మానవ పుత్రుడు అమిత శకితువంతున 
కుడివైపు కూరు్చన ఉండడమూ, ఆకాశ 
మేఘాలమ్ద రావడమూ మ్రు చూస్తురు” 
అనా్నడు.

65 అపుపుడు ప్రముఖయాజ్ తన వస్్రాన్న 
చింపుకొన “ఇతడు దేవదూషణ చేశాడు! 
మనకిక స్క్షులతో ఏం పన? చూడండి, 
ఇతడి దూషణ ఇపుపుడు వినా్నరు గదా – 
66 మ్రేమంట్రు?” అనా్నడు. “ఇతడు చావుకు 
తగనవాడే!” అన వారు జవాబిచా్చరు.

67 అపుపుడు వారు ఆయన ముఖంమ్ద 
ఉమిమువేసి, ఆయనను గుదా్దరు. కొందరు 
ఆయనను అరచేతులతో చరిచి 68 “అభిషికుతుడా! 
నను్న కొటిటునది ఎవరు? ప్రవకతుగా పలుకు!” 
అనా్నరు.

పేతురు యేసును ఎరుగననుట
69 ఇంతలో పేతురు బయట ముంగటిలో 

కూరు్చన ఉనా్నడు. ఒక పనపలలి అతన దగ్గరకు 
వచి్చ, “గలలీవాడైన యేసుతో నువువీ కూడా 
ఉనా్నవు గదా!” అంది.

70 అయితే అతడు అందుకు ఒపుపుకోలేదు. 
“నువువీ చెపేపుదేమిట్ నాకు తెల్యదు” అన 
అందరి ఎదుట అనా్నడు.

71 అతడు నడవలోకి వెళ్్ళడు. మరో పలలి 
అతణ్ణి చూచి, అకకిడ ఉన్నవారితో “ఇతడు 
నజరేతువాడైన యేసుతో కూడా ఉండేవాడు” 
అంది. 72 మళ్్ళ అతడు అందుకు ఒపుపుకోకుండా, 
ఒట్టు పెట్టుకొన “ఆ మనషిన నేను ఎరగను” 
అనా్నడు.

73 కాసేపటికి ప్రకకిన నలుచ్న్నవారు దగ్గరగా 
వచి్చ పేతురుతో అనా్నరు, “నజమే, నువువీ కూడా 

వాళ్ళలో ఒకడివే! నీ మాట తీరు నీ సంగతి 
బయట పెడుతుంది.”

74 అందుకు అతడు ఒటూలి శాపనారా్లూ 
పెట్టుకొంటూ “నేనా మనషిన ఎరగను” అనా్నడు. 
తక్షణమే కోడి కూసింది. 75 “కోడి కూసేముందే 
నను్న ఎరగనన మూడు స్రులి అంట్వు” అన 
యేసు తనతో చెపపున మాట పేతురు జ్ఞాపకం 
చేసుకొనా్నడు. అపుపుడు బయటికి వెళి్ళ, ఎంతో 
దుుఃఖంతో భోరున ఏడా్చడు.

యూదా ఉరి పెట్టుకొనుట

27  ఉదయం అయినపుపుడు ప్రధ్న 
యాజులంతా ప్రజల పెద్దలంతా 

యేసును చంపంచేందుకు ఆయనను గురించి 
సమాలోచన జరిపారు. 2 ఆయనను బంధంచి 
తీసుకువెళి్ళ అధపతి పంతి పల్తుకు 
అపపుగంచారు.

3 ఆయనను పటిటు ఇచి్చన యూదా ఆయనకు 
శక్ష విధంచడం చూచి విచారపడాడాడు, ఆ 
ముప్ఫయి వెండి నాణ్లు ప్రధ్న యాజులకూ 
పెద్దలకూ తెచి్చ ఇచి్చ, 4 “నరో్దషిన పటిటు ఇచి్చ 
ఆయన రకతుం విషయం అపరాధం చేశాను” 
అనా్నడు. వారు “అది మాకేం పటిటుంది? ఆ 
సంగతి నీవే చూచ్కో” అనా్నరు.

5 అతడు ఆ వెండి నాణ్లు దేవాలయంలో 
పారవేసి వెళి్ళపోయి ఉరి పెట్టుకొనా్నడు. 6 ఆ 
వెండి నాణ్లు తీసుకొన ప్రధ్న యాజులు ఇల్ 
అనా్నరు: “ఇవి రకాతున్న కొన్న డబుబా, గనుక ఇవి 
దేవాలయ ధనాగారంలో ఉంచడం ధరముశాస్త్ర 
విరుదం్.”

7 వారు సమాలోచన జరిప, విదేశీయులను 
పాతిపెటటుడానకి ఆ డబుబాతో కుమమురి పలం 
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కొనా్నరు. 8 ఆ కారణంచేత ఈ రోజువరకు 
ఆ పల్న్న “నెతుతురు పలం” అంట్రు. 
9 యిర్ముయాప్రవకతు దావీరా దేవుడు చెపపున ఈ 
వాకుకి అపుపుడు నెరవేరింది: ఆయన గురించి 
వెలకటిటున ధర ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆయనకు కటిటున 
ధర – ఆ ముప్ఫయి వెండి నాణ్లు – వారు 
తీసుకొనా్నరు, 10 ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపంచినటేటు 
కుమమురి పలం కోసం ఇచా్చరు.

యేసు పల్తు సమక్షంలో
11 యేసు అధపతి ముందర నల్చాడు. “నీవు 

యూదుల రాజువా?” అన అధపతి ఆయనను 
అడిగాడు. “నీవే అంట్నా్నవు గదా” అన యేసు 
అతనతో అనా్నడు.

12 ప్రధ్న యాజులూ పెద్దలూ తనమ్ద 
నేరాలు మోపుతూ ఉన్నపుపుడు ఆయన జవాబేమ్ 
చెపపులేదు.

13 కాబటిటు పల్తు “నీకు వ్యతిరేకంగా వీళ్్ళ 
ఎన్న విషయాలగురించి స్క్షష్మిసుతునా్నరో నీవు 
వినడం లేదా?” అన ఆయనను అడిగాడు. 
14 అయితే అతనకి ఆయన ఏమ్ సమాధ్నం 
చెపపులేదు గనుక అధపతికి అత్యంత ఆశ్చర్యం 
కల్గంది.

15 ఆ పండుగలో ప్రజలు కోరుకొన్న ఖైదీ ఒకణ్ణి 
వారికి విడుదల చేయడం అధపతికి వాడుక. 
16 ఆ కాలంలో పేరు మోసిన ఖైదీ ఒకడు 
చెరస్లలో ఉనా్నడు. అతడి పేరు బరబబా. 
17 గనుక ప్రజలు పోగై వచి్చనపుపుడు పల్తు 
వారినల్ అడిగాడు: “నేనెవణ్ణి మ్కు విడుదల 
చేయాలన కోరుతునా్నరు? బరబబానా? క్రీసుతు 
అనే యేసునా?”

18 ఎందుకంటే, వారు అస్య కారణంగా 

ఆయనను అపపుగంచారన అతనకి తెలుసు.
19 అతడు నా్యయపీఠంమ్ద కూరు్చన 

ఉన్నపుపుడు అతన భార్య ఇల్ చెపపు పంపంది: 
“ఆ నా్యయవంతున జోల్కి పోకండి. ఈవేళ 
ఆయన కారణంగా కలలో నేననేకమైన వాటితో 
బధపడాడాను.”

20 కానీ బరబబాను విడుదల చేయండనీ, 
యేసును చంపంచండనీ అడగడానకి ప్రధ్న 
యాజులూ పెద్దలూ జనసమూహాలను 
పురికొల్పారు.

21 అధపతి “ఈ ఇద్దరిలో నేనెవణ్ణి విడుదల 
చేయాలన కోరుతునా్నరు?” అన అడిగనపుపుడు 
వారు “బరబబానే” అనా్నరు.

22 అందుకు పల్తు “అల్గైతే క్రీసుతు అనే 
యేసును నేనేం చేయాల్?” అన వారినడిగాడు. 
అందరూ “అతణ్ణి సిలువ వేయాల్!” అనా్నరు.

23 “ఎందుకు? ఇతడు ఏం కడు చేశాడు?” 
అన అధపతి అడిగాడు. వాళ్్ళ “అతణ్ణి సిలువ 
వేయాల్!” అంటూ మరి ఎకుకివగా కేకలు 
పెట్టురు.

24 తన ప్రయత్నంవలలి ప్రయోజనమేమ్ 
లేదనీ, అలలిరి మాత్ం చెలరేగుతూ ఉందనీ 
పల్తు గ్రహించాడు. గనుక నీళ్్ళ తీసుకొన 
జనసమూహం ఎదుట చేతులు కడుకొకిన ఇల్ 
అనా్నడు: “ఈ నా్యయవంతున రకతుం విషయంలో 
నేను నరపరాధన. మ్రే చూచ్కోండి.”

25 అందుకు ప్రజలంతా ఇల్ జవాబిచా్చరు: 
“అతడి రకతుం మామ్ద, మా సంతానం మ్ద 
ఉంట్ంది గాక!”

26 అపుపుడతడు బరబబాను వారికోసం విడుదల 
చేశాడు. యేసును కొరడాలతో కొటిటుంచి సిలువ 
వేయడానకి అపపుగంచాడు.
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యేసును సైనకులు వెకికిరించ్ట
27 అపుపుడు అధపతి సైనకులు యేసును 

అధపతి భవనంలోకి తీసుకువెళి్ళ, తకికిన 
సైనకుల గుంపునంతా ఆయన చ్టూటు 
పోగుచేశారు. 28 వాళ్్ళ ఆయన బటటులు 
ఒల్చివేసి, ఆయనకు ఎర్రన అంగీ తొడిగంచారు. 
29 ముండలి కిర్టం అల్లి ఆయన తలమ్ద 
పెట్టురు. ఆయన కుడి చేతిలో రెలులికర్ర ఒకటి 
ఉంచారు. అపుపుడు వాళ్్ళ ఆయన ముందర 
మోకరించి “యూదుల రాజ్, శుభం” అంటూ 
ఆయనను వెకికిరించారు. 30 వాళ్్ళ ఆయనమ్ద 
ఉమిమువేశారు. ఆ రెలులికర్ర పట్టుకొన ఆయన 
తలమ్ద కొట్టురు. 31 ఆయనను వెకికిరించిన 
తరువాత ఆ అంగీ తీసివేసి ఆయన బటటులు 
ఆయనకు తొడిగంచి, ఆయనను సిలువ 
వేయడానకి తీసుకువెళ్్ళరు. 32 వారు బయటికి 
వస్తు ఉండగానే స్మోను అనే కురేనే 
ప్రాంతీయుడు కనబడాడాడు. వారు బలవంతాన 
యేసు సిలువను అతనచేత మోయించారు.

యేసును సిలువవేయుట
33 వారు గొలొ్గతా అనే స్ల్నకి వచా్చరు. 

గొలొ్గతా అంటే ‘కపాల స్లం’ అన అర్ం. 
34 అకకిడ వారు చేదు కల్పన పులలిన ద్రాక్షరసం 
ఆయనకు త్రాగడానకి ఇచా్చరు గాన, దానన 
రుచి చూచినపుపుడు నరాకరించాడు. 35 వారు 
ఆయనను సిలువ వేశారు. ఆయన బటటులకోసం 
చీట్లి వేసి పంచ్కొనా్నరు. ప్రవకతు ఇల్ చెపపునది 
నెరవేరేల్ ఇది జరిగంది: “నా వస్్రాలను తమలో 
తాము పంచ్కొన నా అంగీ కోసం చీట్లి 
వేశారు.” 36 అకకిడే కూరు్చన ఆయనకు కావల్ 

కాస్తు ఉనా్నరు. 37 ఆయనమ్ద మోపన నేరం 
ఇల్ వ్రాసి ఆయన తలకు పైగా ఉంచారు: ఇతడు 
యూదుల రాజైన యేసు.

38 ఆయనతో కూడా ఇద్దరు దోపడీ 
దొంగలను, ఒకణ్ణి ఆయన కుడివైపున, మరొకణ్ణి 
ఎడమవైపున సిలువ వేయడం జరిగంది.

39 ఆ దారిన వెళ్్ళవారు తలలూపుతూ, 
ఆయనను దూషిస్తు ఇల్ అనా్నరు: 
40 “దేవాలయాన్న నాశనం చేసి మూడు రోజులోలి 
మళ్్ళ కటేటువాడా! నను్న నీవే రక్షించ్కో! నీవు 
దేవుడి కుమారుడివైతే సిలువనుంచి దిగరా!”

41 అల్గే ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ పెద్దలూ ఆయనను వెకికిరిస్తు ఇల్ 
అనా్నరు: 42 “ఇతడు ఇతరుల్్న రక్షించాడు, తనను 
రక్షించ్కోలేడు! ఇతడు ఇస్రాయేల్ రాజయితే 
ఇపుపుడు అతణ్ణి సిలువ దిగరానయి్య. అపుపుడు 
అతణ్ణి నముముతాం. 43 ఇతడు దేవునమ్ద నమముకం 
ఉంచాడు గదా! ‘నేను దేవున కుమారుణ్ణి’ 
అనా్నడుగా. ఇతడంటే దేవునకి ఇషటుం ఉంటే 
ఇపుపుడు ఆయన ఇతణ్ణి తపపుస్తుడు గాక!”

44 ఆయనతో సిలువ వేయబడడా దోపడీదొంగలు 
కూడా అల్గే ఆయనను నందించారు.

45 మధ్్యహ్నం పనె్నండు గంటల నుంచి 
మూడు గంటల వరకు దేశమంతట్ చీకటి 
కమిముంది. 46 సుమారు మూడు గంటలపుపుడు 
యేసు ఇల్ బిగ్గరగా కేక వేశాడు: “ఏలీ! ఏలీ! 
ల్మా సబకాతునీ?” ఆ మాటలకు “నా దేవా! 
నా దేవా! నా చేయి ఎందుకు విడిచిపెట్టువు?” 
అన అర్ం.

47 అకకిడ నలుచ్న్నవారిలో కొంతమంది 
అది విన “అతడు ఏలీయాను పలుసుతునా్నడు” 
అనా్నరు.
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48 వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతుతుకొంటూ 

వెళి్ళ సపుంజ్ తెచి్చ, పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరసంలో 
ముంచి రెలులికు తగల్ంచి ఆయనకు త్రాగడానకి 
అందించాడు.

49 తకికినవారు “ఉండండి. ఏలీయా ఇతణ్ణి 
రక్షించడానకి వస్తుడో రాడో చూదా్దం” అనా్నరు.

50 యేసు మళ్్ళ బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం 
విడిచాడు.

51 ఆ క్షణమే దేవాలయం తెర పైనుంచి 
క్ందికి రెండుగా చినగడం జరిగంది, భూమి 
కంపంచింది, బండలు బ్రద్లయా్యయి, 
52 సమాధులు తెరచ్కొనా్నయి. కను్నమూసిన 
అనేకులైన పవిత్రుల శర్రాలు సజ్వంగా లేచాయి. 
53 యేసు సజ్వంగా లేచిన తరువాత వారు 
సమాధుల సల్ంలోనుంచి బయటికి వచా్చరు. 
పవిత్ నగరంలో ప్రవేశంచి చాల్మందికి 
కనపంచారు.

54 రోమన్  శతాధపతి, అతడితో కూడా 
యేసుకు కావల్ కాస్తు ఉన్నవారు ఆ భూకంపం, 
జరిగనవి చూచినపుపుడు చాల్ భయపడాడారు, 
“నజంగా ఈయన దేవున కుమారుడు!” అనా్నరు.

55 స్త్రీలు అనేకులు కూడా అకకిడ దూరంగా 
ఉండి చూస్తు ఉనా్నరు. వారు యేసుకు పరిచర్య 
చేస్తు, గలలీనుంచి ఆయనవెంట వచి్చనవారు. 
56 వారిలో మగ్దలేనే మరియ, యాకోబు, యోసే 
అనేవారి తల్లి మరియ, జెబెదయి కుమారుల 
తల్లి ఉనా్నరు.

యేసును సమాధ చేయుట
57  స్యంకాలం  అయినపుపుడు 

అరిమతయినుంచి యోసేపు అనే 
ధనవంతుడు వచా్చడు. అంతకు ముందు 

అతడు కూడా యేసు శషు్యడయా్యడు. 58 ఈ 
మనషి పల్తుదగ్గరకు వెళి్ళ యేసు దేహాన్న 
తనకిపపుంచమన అడిగాడు. పల్తు ఆ దేహాన్న 
అతనకివావీలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 59 యోసేపు 
ఆ దేహాన్న తీసుకొన శుభ్మైన సన్నన 
నారబటటుతో చ్ట్టుడు. 60 తాను రాతి స్లంలో 
తొల్పంచ్కొన్న తన కొతతు సమాధలో దానన 
పెట్టుడు. సమాధ దావీరానకి పెద్ద రాయి దొరిలించి 
వెళి్ళపోయాడు. 61 మగ్దలేనే మరియ, ఆ మరో 
మరియ అకకిడ ఉండి ఆ సమాధకి ఎదురుగా 
కూరు్చన ఉనా్నరు.

62 మరుసటి రోజున అంటే సిద్పడే రోజుకు 
తరువాతి రోజున – ప్రధ్న యాజులూ 
పరిసయు్యలూ పోగై పల్తు దగ్గరికి వెళి్ళ, 63 ఇల్ 
అనా్నరు: “అయా్య, ఆ మోసగాడు బతికి ఉన్నపుపుడు 
‘మూడు రోజుల తరువాత నేను సజ్వంగా లేస్తును’ 
అన చెపపునది మాకు జ్ఞాపకం ఉంది. 64 అందుచేత 
మూడో రోజువరకు సమాధన భద్రం చేయాలన 
ఆజఞా జ్ర్ చేయండి. లేకపోతే రాత్రి వేళ అతడి 
శషు్యలు వెళి్ళ అతణ్ణి ఎతుతుకుపోయి, ‘ఆయన 
చనపోయినవాళ్ళలో నుంచి సజ్వంగా లేచాడు’ అన 
ప్రజలతో అంట్రేమో. అల్ంటపుపుడు మొదటి 
వంచనకంటే చివరి వంచన చెడడాదవుతుంది.”

65 పల్తు వారితో, “కావల్వారునా్నరు గదా. 
మ్రు వెళి్ళ మ్ శాయశకుతుల్ సమాధన భద్రం 
చేయండి” అనా్నడు.

66 వారు వెళి్ళ కావల్వారిన ఉంచి రాతికి ముద్ర 
వేసి సమాధకి కావల్వారిన ఉంచారు.

యేసు పునర్జీవితం

28  విశ్ంతి దినం గడిచిన తరువాత 
ఆదివారం నాడు తెలలివారుతూ 

మత తుయి 27:48  



57

ఉండగానే మగ్దలేనే మరియ, ఆ మరో 
మరియ సమాధన చూడడానకి వచా్చరు. 
2 అంతకుముందు ఒక పెద్ద భూకంపం కల్గంది. 
ఎందుకంటే ప్రభుదూత ఒకడు పరలోకంనుంచి 
దిగవచి్చ, దావీరం నుంచి ఆ రాయి దొరిలించి 
దానమ్ద కూరు్చనా్నడు. 3 అతడి రూపం 
మెరుపుల్గా ఉంది, అతన వస్త్రం చల్ మంచంత 
తెలలిగా ఉంది. 4 అతన భయంచేత కావల్వారికి 
వణకు పుటిటు చచి్చనంత పనైంది.

5 దేవదూత ఆ స్త్రీలతో ఇల్ అనా్నడు: 
“భయపడకండి! సిలువ వేయబడడా యేసును 
మ్రు వెదకుతునా్నరన నాకు తెలుసు. 6 ఆయన 
ఇకకిడ లేడు. తాను చెపపునటేటు ఆయన 
సజ్వంగా లేచాడు. రండి, ప్రభువు పడుకొన్న 
స్లం చూడండి. 7 అపుపుడా దూత, తవీరగా 
వెళి్ళ ఆయన శషు్యలతో ‘ఆయన చనపోయిన 
వారిలోనుంచి సజ్వంగా లేచాడు. మ్కంటే 
ముందుగా గలలీకి వెళ్ళబోతునా్నడు. అకకిడ 
మ్రు ఆయనను చూస్తురు’ అన చెపపుండి. 
ఇదిగో, మ్తో నేను ఇది చెపుతునా్నను.”

యేసు తన విశావీసులకు 
దర్శనమిచ్్చట, ఆదేశంచ్ట

8 వారు భయంతో, గొపపు సంతోషంతో 
సమాధనుంచి తవీరగా వెళి్ళ, ఆయన శషు్యలకు 
ఆ విషయం చెపపుడానకి పరుగెతాతురు. 
9 వారు ఆయన శషు్యలకు ఇల్ చెపపుడానకి 
వెళి్ళపోతుండగా యేసు వారిన ఎదురొకిన, 
“శుభం!” అనా్నడు. వారు దగ్గరకు వచి్చ ఆయన 
పాదాలు పట్టుకొన ఆయనను ఆరాధంచారు.

10 యేసు వారితో “భయపడకండి! వెళి్ళ నా 
స్దరులు గలలీకి వెళ్్ళలనీ అకకిడ వారు నను్న 
చూస్తురనీ వారికి తెల్యజ్యండి” అనా్నడు.

11 వారు వెళ్తు ఉన్నపుపుడే ఆ కావల్వారిలో 
కొందరు నగరంలోకి వెళి్ళ జరిగనదంతా 
ప్రధ్న యాజులకు చెపాపురు. 12 వారు పెద్దలతో 
సమకూడి సమాలోచన చేసినతరువాత, ఆ 
సైనకులకు చాల్ డబుబా ఇచి్చ ఇల్ అనా్నరు:

13 “మ్రు వారితో ఈ విధంగా చెపపుండి – 
‘రాత్రివేళ మేము నద్రపోతూ ఉన్నపుపుడు అతడి 
శషు్యలు వచి్చ అతణ్ణి ఎతుతుకు పోయారు.’ 
14 ఒకవేళ ఇది అధపతి చెవిన పడితే మేము 
అతడికి నచ్చచెపపు మ్కేమ్ తొందర రాకుండా 
చేస్తుం.”

15 వారు ఆ డబుబా తీసుకొన తమకు ఇచి్చన 
ఆదేశం ప్రకారం చేశారు. ఈ కథ యూదులలో 
వా్యపస్తు నేటివరకు ప్రచారంలో ఉంది.

16 పదకొండుమంది శషు్యలు గలలీకి వెళి్ళ 
యేసు వారికి నరణియించిన కొండ చేరుకొనా్నరు. 
17 ఆయనను చూచినపుపుడు వారు ఆయనను 
ఆరాధంచారు. గానీ కొందరు సందేహించారు.

18 యేసు దగ్గరగా వచి్చ వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“పరలోకంలో భూమి మ్ద నాకు సరావీధకారం 
ఇవవీబడింది. 19 కాబటిటు మ్రు వెళి్ళ సమసతు 
జనాలలో శషు్యలను చేయండి. తండ్రి కుమార 
పవిత్రాతముల పేరట వారికి బపతుసం ఇవవీండి, 
20 నేను మ్కు ఇచి్చన ఆజఞాలన్నటినీ పాటించాలనీ 
వారికి ఉపదేశంచండి. ఇదిగో, నేను ఎపపుటిక – 
యుగాంతం వరకూ – మ్తోకూడా ఉనా్నను.” 
తథాసుతు. 

  మత తుయి 28:20



దేవున సేవకున సిద్పాట్

1  దేవున కుమారుడైన యేసు క్రీసుతు శుభవారతు 
ఆరంభం.

2 ప్రవకతుల రచనలోలి ఇల్ ఉంది: ఇదిగో నా 
దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునా్నను. 
అతడు నీ ఎదుట నీ దారి సిద్ం చేస్తుడు. 
3 “ఎడారిలో ఒకతన సవీరం ఇల్ ఘోషిస్తు 
ఉంది: ప్రభువుకోసం దారి సిద్ం చేయండి! 
ఆయనకోసం త్రోవలు తిన్ననవి చేయండి!”

4 బపతుసమిచే్చ యోహాను అరణ్యంలో 
కనపంచి పాపక్షమాపణ గురించిన 
పశా్చతాతుపాన్న స్చించే బపతుసం ప్రకటిస్తు 
ఉనా్నడు. 5 యూదయ ప్రదేశంవారూ జెరుసలం 
నగరవాసులూ అందరూ అతన దగ్గరకు వెళ్్ళరు, 
తమ పాపాలను ఒపుపుకొంటూ అతనచేత 
యొరా్దను నదిలో బపతుసం పందుతూ ఉనా్నరు. 
6 యోహాను ఒంట్ రోమాల బటటులు తొడుకొకిన 
నడుముకు తోలు దట్టు కట్టుకొనేవాడు, 
మిడతలు, అడవి తేనె తినేవాడు.

7 అతడు ప్రకటిస్తు “నాకంటే బలప్రభావాలు 
ఉన్నవాడు నా తరువాత వసుతునా్నడు. నేను వంగ 
ఆయన చెపుపులు విపపుడానకి కూడా తగను. 
8 నేను నీళ్ళలో మ్కు బపతుసం ఇచా్చను. కానీ 
ఆయన దేవున పవిత్రాతములో మ్కు బపతుసం 

ఇస్తుడు” అనా్నడు.
9 ఆ రోజులలో యేసు గలలీలోన నజరేతు 

నుంచి వచి్చ యోహానుచేత యొరా్దనులో 
బపతుసం పందాడు. 10 నీళ్ళ నుంచి ఆయన 
రాగానే ఆకాశం చీల్పోవడం, దేవున ఆతము 
పావురంల్గా తన మ్దికి దిగరావడం చూశాడు. 
11 అపుపుడు ఆకాశం నుంచి ఒక సవీరం ఇల్ 
వినపంచింది: “నీవు నా ప్రియ కుమారుడివి. 
నీవంటే నాకంతో ఆనందం.”

12 వెంటనే దేవున ఆతము ఆయనను 
అరణ్యంలోకి త్రోసుకువెళ్్ళడు. 13 యేసు 
అరణ్యంలో నలభై రోజులు సైతానుచేత విషమ 
పర్క్షలకు గురి అయా్యడు. అడవి మృగాల మధ్య 
ఉనా్నడు. దేవదూతలు ఆయనకు సేవ చేశారు.

ఆయన ఇతరులను దేవున సేవకు పలచ్ట
14 యోహాను ఖైదుపాలయిన తరువాత యేసు 

గలలీకి వచి్చ దేవున రాజ్య శుభవారతు ప్రకటిస్తు 
ఇల్ అనా్నడు: 15 “కాలం పూరితు అయింది. దేవున 
రాజ్యం దగ్గరగా ఉన్నది. పశా్చతాతుపపడి శుభవారతు 
నమముండి.”

16 ఆయన గలలీ సరసుసా ఒడుడాన నడుస్తు 
ఉన్నపుపుడు స్మోను, అతడి తోబుట్టువు 
అంద్రెయ సరసుసాలో వల వేయడం చూశాడు. 
వారు చేపలు పటేటువారు. 17 వారితో యేసు 

మారుకి శుభవార తు
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అనా్నడు “నా వెంట రండి! మనుషులను పటేటు 
జ్లరులుగా మిముములను చేస్తును.” 18 వెంటనే 
వారు తమ వలలు విడిచిపెటిటు ఆయనను 
అనుసరించారు. 19 ఆయన ఇంకా కొది్ద దూరం 
వెళి్ళ జెబెదయి కొడుకు యాకోబునూ అతడి 
తోబుట్టువు యోహానునూ చూశాడు. వారు 
ఒక పడవలో ఉండి వలలు సిద్ం చేసుకొంటూ 
ఉనా్నరు. 20 వెంటనే ఆయన వారిన పల్చాడు. 
వారు తమ తండ్రి జెబెదయిన కూల్వారితోపాట్ 
పడవలోనే విడిచిపెటిటు ఆయన వెంట వెళ్్ళరు.

ఆయన కపెర్ నహూంలో వివిధ 
అదు్భతాలు చేయుట

21 వారు కపెర్ నహూం వెళ్్ళరు. వెంటనే, 
విశ్ంతి దినాన, ఆయన యూద సమాజ 
కేంద్రంలోకి వెళి్ళ ఉపదేశంచాడు. 22 అకకిడివారు 
ఆయన ఉపదేశానకి ఎంతో ఆశ్చర్యపడాడారు. 
ఎందుకంటే, ధరముశాస్త్ర పండితులల్గా కాక 
అధకారం గలవాడిల్గా ఆయన ఉపదేశంచాడు. 
23 అపుపుడు వారి సమాజ కేంద్రంలో మల్న 
పశాచం పటిటునవాడొకడు ఉనా్నడు. 24 అతడు 
“నజరేతువాడైన యేస్! మాతో నీకేం పన? 
మమముల్్న నాశనం చేయడానకి వచా్చవా? 
నీవెవరివో నాకు తెలుసు. నీవు దేవున 
పవిత్రుడివే!” అంటూ బిగ్గరగా అరిచాడు.

25 యేసు ఆ పశాచాన్న మందల్స్తు “ఊరుకో. 
అతనలోనుంచి బయటికి రా!” అనా్నడు.

26 ఆ మల్న పశాచం అతణ్ణి గజగజల్డించి 
పెడ బొబబా పెటిటు అతనలోనుంచి బయటికి 
వచి్చంది. 27 అందరిక ఎంతో ఆశ్చర్యం వేసింది. 
“ఏమిటిది! ఈ కొతతు ఉపదేశం ఏమిటి? 
ఆయన మల్న పశాచాలకు సహా అధకారంతో 

ఆజఞా జ్ర్ చేసుతునా్నడు. అవేమో ఆయనకు 
లోబడుతునా్నయి!” అన ఒకరిన ఒకరు 
ప్రశ్నంచ్కొంటూ చెపుపుకొనా్నరు. 28 తవీరలోనే 
ఆయనను గురించి కబురులి గలలీ ప్రాంతం 
చ్ట్టుప్రకకిల్ అంతట్ వా్యపంచాయి.

29 సమాజ కేంద్రంనుంచి బయటికి వచి్చన 
వెంటనే వారు స్మోను అంద్రెయల ఇంటికి 
వెళ్్ళరు. వారితోపాట్ యాకోబు, యోహాను 
వచా్చరు. 30 స్మోను అతతు జవీరంతో పడి ఉంది. 
వెంటనే ఆమెను గురించి వారాయనతో చెపాపురు. 
31 ఆయన ఆమె దగ్గరకు వచి్చ ఆమె చేయి 
పట్టుకొన ఆమెను లేవనెతతుగానే జవీరం పోయింది. 
ఆమె వారికి పరిచర్య చేయస్గంది.

32 స్యంకాల సమయాన ప్రొదు్ద 
క్ంకిన తరువాత ప్రజలు రోగులందరినీ 
దయా్యలు పటిటునవారందరినీ ఆయన దగ్గరకు 
తీసుకువచా్చరు. 33 పటటుణమంతా ఆ తలుపు 
దగ్గర గుమికూడారు. 34 ఆయా జబుబాలతో 
ఉన్నవారిన అనేకులను ఆయన బగు చేశాడు, 
అనేక దయా్యలను బయటికి వెళ్ళగొట్టుడు. 
తాను ఎవరో దయా్యలకు తెలుసు గనుక ఆయన 
వాటిన మాట్లిడనవవీలేదు.

ఆయన ఉపదేశస్తు రోగులను బగు చేయుట
35 వేకువ జ్మున, పగలుకు చాల్ సేపటికి 

ముందు, ఆయన లేచి నరజీన స్ల్నకి వెళి్ళ 
అకకిడ ప్రార్న చేస్తు ఉనా్నడు. 36 స్మోను, 
అతనతో ఉన్నవారు ఆయనను వెదకుతూ 
వెళ్్ళరు. 37 ఆయన కనబడడాపుపుడు “అందరూ 
నీకోసం వెదకుతునా్నరు” అన ఆయనతో 
అనా్నరు.

38 వారితో ఆయన “దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాలకు 
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వెళ్్దం పదండి. అకకిడ కూడా నేను 
ప్రకటించాల్. నేను వచి్చనది ఇందుకు” అనా్నడు.

39 ఆయన గలలీలో నలుదికుకిలకూ 
పర్యటిస్తు యూదుల సమాజ కేంద్రాలలో 
ప్రకటిస్తు దయా్యలను వెళ్ళగొటిటువేస్తు ఉనా్నడు.

40 కుషు్ఠరోగ ఒకడు ఆయనదగ్గరకు వచి్చ 
ఆయనముందు మోకరిల్లి “మ్కిషటుం ఉంటే నను్న 
శుద్ంగా చేయగలరు” అంటూ బ్రతిమిల్డాడు.

41 యేసుకు జ్ల్ వేసింది. చేయి చాచి అతణ్ణి 
తాకి అతడితో “నాకిషటుమే. శుద్ంగా ఉండు!” 
అనా్నడు.

42 ఆయన మాట్లిడిన వెంటనే అతడి కుషు్ఠ 
పోయింది, అతడు శుద్మయా్యడు. 43 అతణ్ణి 
వెంటనే పంపవేస్తు ఆయన ఇల్ గటిటుగా 
హెచ్చరిస్తు అతడితో అనా్నడు, “చూడు, ఈ 
విషయం ఎవరితో ఏమ్ చెపపుకు! 44 అయితే వెళి్ళ 
యాజ్కి కనబడు. వారికి స్క్షష్ంగా నీ శుద్ికోసం 
మోష్ ధరముశాస్త్రంలో విధంచినవాటిన అరిపుంచ్.”

45 కానీ అతడు వెళి్ళ ఈ సంగతి అధకంగా 
చాటిస్తు విసతురింపజ్యస్గాడు. అందుచేత 
యేసు ఏ పటటుణంలోక బహిరంగంగా వెళ్ళలేక 
నరజీన ప్రదేశాలలో ఉండిపోవలసి వచి్చంది. 
అయినా నలుదికుకిల నుంచీ జనులు ఆయన 
దగ్గరకు వస్తు ఉనా్నరు.

ఆయన పక్షవాత రోగన క్షమించి బగు చేయుట

2  కొన్న రోజులయిన తరువాత ఆయన 
కపెర్ నహూంకు తిరిగ వచా్చడు. ఆయన 

ఇంట్లి ఉనా్నడన వినవచి్చ నపుపుడు 2 తక్షణమే 
చాల్మంది అకకిడ గుమికూడారు. వారికి 
ఇంట్లి చేరడానకి తలుపుదగ్గర కూడా స్లం 
లేకపోయింది. ఆయన వారికి దేవున వాకుకి 

ప్రకటించాడు. 3 అపుపుడు ఒక పక్షవాత రోగన 
నలుగురు మనుషులు ఆయన ఉన్న ఇంటికి 
మోసుకువచా్చరు. 4 జన సమూహం ఒతితుడిన బటిటు 
యేసుదగ్గరకు అతణ్ణి తీసుకురాలేక, ఆయన 
ఉన్న చోటికి పైగా ఇంటికపుపు ఊడదీసి సందు 
చేసి దాన గుండా పక్షవాత రోగ పడుకొన ఉన్న 
పరుపును దింపారు.

5 యేసు వారి విశావీసం చూచి పక్షవాత 
రోగతో “కుమారా, నీ పాపాలకు క్షమాపణ 
దొరికింది” అనా్నడు.

6 ధరముశాస్త్ర పండితులు కొందరు అకకిడ 
కూరు్చన ఉనా్నరు. వారి హృదయాలలో 
ఇల్ ఆలోచించ్కొనా్నరు: 7 “ఈ మనషి 
ఇల్ మాట్లిడుతునా్నడేమిటి! దేవదూషణ 
చేసుతునా్నడు. దేవుడు తపపు పాపాలు 
క్షమించగలవారెవరు?”

8 వారు లోలోపల అల్ ఆలోచిసుతునా్నరన 
యేసు అంతరాతములో గ్రహించి, వెంటనే వారితో 
అనా్నడు, “మ్ హృదయాలలో ఈ విషయాలు 
ఆలోచించడం ఎందుకు? 9 ఏది సులభం? 
పక్షవాత రోగతో ‘నీ పాపాలకు క్షమాపణ 
దొరికింది’ అనడమా? లేక ‘లేచి నీ పరుపు 
ఎతుతుకొన నడువు’ అనడమా? 10 అయితే మానవ 
పుత్రునకి భూలోకంలో పాపాలు క్షమించే 
అధకారం ఉందన మ్రు తెలుసుకోవాల్.” 
అల్ చెపపు ఆయన పక్షవాత రోగతో 11 “నీతో 
నేనంట్నా్నను, లేచి నీ పరుపు ఎతుతుకొన ఇంటికి 
వెళ్్ళ.”

12 అతడు వెంటనే లేచి పరుపెతుతుకొన 
వారందరి సమక్షంలో బయటికి నడుస్తు 
వెళ్్ళడు. గనుక వారంతా విసముయం చెంది, 
“మనం ఇల్ంటిదేదీ ఎన్నడూ చూడలేదు” 
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అంటూ దేవుణ్ణి సుతుతించారు.

ఆయన మతతుయిన పల్చి అతన 
ఇంట్లి భోజనం చేయుట

13 ఆయన సరసుసా ఒడుడాకు తిరిగ వెళ్్ళడు. 
జనమంతా ఆయన దగ్గరకు వచా్చరు, ఆయన 
వారికి ఉపదేశంచాడు. 14 ఆయన ముందుకు 
నడిచి వెళ్తు ఉంటే సుంకం వస్లు చేసే 
స్్నంలో అల్ఫయి కొడుకు లేవీ కూరు్చన 
ఉండడం చూశాడు. అతడితో “నా వెంట 
రా!” అనా్నడు. అతడు లేచి ఆయనను 
అనుసరించాడు.

15 ఆ తరువాత యేసు అతడి ఇంట్లి 
భోజనానకి కూరు్చన ఉన్నపుపుడు సుంకంవారూ 
పాపులూ అనేకులు ఆయనతోను ఆయన 
శషు్యలతోను కూరు్చనా్నరు. అల్ంటివారు 
చాల్ మంది ఆయన వెంట వెళ్్ళవారు. 16 ఆయన 
పాపులతో, సుంకంవారితో కల్సి భోజనం 
చేయడం ధరముశాస్త్ర పండితులు, పరిసయు్యలు 
చూచినపుపుడు ఆయన శషు్యలతో వారు అనా్నరు 
“ఇతడు సుంకంవారితో, పాపులతో కల్సి భోజన 
పానాలు చేసుతునా్నడేమిటి?”

17 అది విన యేసు వారితో అనా్నడు “జబుబా 
చేసినవారికే వైదు్యడు అవసరం గానీ బగున్న 
వారికి కాదు. నేను పాపులనే పశా్చతాతుపపడాలన 
పలవడానకి వచా్చను గానీ నా్యయవంతులను 
కాదు.”

ఆయన కొన్న అభ్యంతరాలకు 
సమాధ్నం చెపుపుట

18 యోహాను శషు్యలూ పరిసయు్యలూ 
ఉపవాసం ఉన్నపుపుడు వారు వచి్చ 

“యోహాను శషు్యలూ పరిసయు్యల శషు్యలూ 
ఉపవాసముంట్రు గదా. మరి, మ్ శషు్యలు 
ఉపవాసముండరేమిటి?” అన ఆయనను 
అడిగారు.

19 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “పెళి్ళ 
కుమారుడు తమతో ఉన్నపుపుడు ఆయన 
ఇంటివారు ఉపవాసం ఉండగలరా? పెళి్ళ 
కుమారుడు తమతో ఉన్నంత కాలం వారు 
ఉపవాసముండలేరు. 20 అయితే పెళి్ళకుమారుణ్ణి 
వారి దగ్గరనుంచి తీసుకుపోయే రోజులు 
వస్తుయి. ఆ రోజులోలి వారు ఉపవాసముంట్రు. 
21 పాత వస్్రానకి క్రొతతు బటటు ఎవరూ మాసిక 
వేయరు. వేసేతు ఆ క్రొతతు మాసిక పాత వస్త్రంనుంచి 
చించ్కొంట్ంది. చినుగు పెద్దదవుతుంది. 
22 ఎవరూ కూడా క్రొతతు ద్రాక్షరసం పాత 
తితుతులలో పోయరు. పోసేతు, క్రొతతు రసంవలలి ఆ 
తితుతులు చినగపోతాయి. రసం కారిపోతుంది. 
తితుతులూ పాడవుతుంది. క్రొతతు ద్రాక్షరసం క్రొతతు 
తితుతులలో పోయాల్.”

23 విశ్ంతి దినాన ఆయన పంట చేలలో పడి 
వెళ్తు ఉనా్నడు. ఆయన శషు్యలు వెళ్తు కంకులు 
తెంపుకోస్గారు. 24 అపుపుడు పరిసయు్యలు 
ఆయనతో “చూడు, విశ్ంతి దినాన 
చేయకూడన పన వారు చేసుతునా్నరేమిటి?” 
అనా్నరు.

25 ఆయన వారితో అనా్నడు “దావీదు, 
అతనతో ఉన్నవారు అకకిరలో ఉండి 
ఆకల్గొన్నపుపుడు అతడు ఏమి చేశాడో 
మ్రెన్నడూ చదవలేదా? 26 అబ్యతార్ ప్రముఖ 
యాజ్గా ఉన్నపుపుడు దావీదు దేవున మందిరంలో 
ప్రవేశంచాడు, సన్నధ రొట్టులు తినా్నడు, తనతో 
ఉన్నవారికి కూడా ఇచా్చడు. ఆ రొట్టులు 
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యాజులు తపపు మరెవవీరూ తినకూడదు.” 
27 అపుపుడాయన వారితో “విశ్ంతి దినం 
మనుషుల కోసమే గానీ మనుషులు విశ్ంతిదినం 
కోసం చేయబడలేదు. 28 అందుచేత మానవ 
పుత్రుడు విశ్ంతి దినానకి కూడా ప్రభువే!” 
అనా్నడు.

ఆయన చేయి ఎండిపోయిన ఒకడిన బగు 
చేసి అధకారుల దేవీషానకి గురవుట

3  మరో స్రి ఆయన సమాజ 
కేంద్రంలోకి వెళ్్ళడు. అకకిడ చేయి 

ఎండిపోయినవాడొకడు ఉనా్నడు. 2 ఆయన 
విశ్ంతి దినాన అతణ్ణి బగు చేస్తుడేమో అన 
వారాయనను చూస్తు ఉనా్నరు. ఆయనమ్ద 
నేరం మోపాలన వారి ఉదే్దశం.

3 ఆయన చేయి ఎండిపోయినవాడితో “ఇట్ 
దగ్గరకు రా!” అనా్నడు. 4 అపుపుడాయన వారితో 
అనా్నడు, “విశ్ంతి దినాన మేలు చేయడం, కడు 
చేయడం, ప్రాణాన్న దకికించడం, చంపడం ఏది 
ధరముం?” అందుకు వారు ఊరుకొనా్నరు.

5 ఆయన వారి హృదయ కాఠినా్యనకి 
నొచ్్చకొన వారివైపు కోపంతో కలయజూశాడు. 
అపుపుడా మనషితో “నీ చేయి చాపు!” అనా్నడు. 
అతడు దానన చాపగానే అది మరో చేయి ఎంత 
బగుగా ఉందో అంత పూరితుగా నయమయింది. 
6 అపుపుడు పరిసయు్యలు బయటికి వెళి్ళ, వెంటనే 
హేరోదురాజు పక్షంవారితో కల్సి యేసును 
ఎల్ రూపుమాపుదామా అన ఆయనమ్ద కుట్ర 
పనా్నరు.

ఆయన చాల్మందిన బగు చేయుట
7 యేసు తన శషు్యలతోపాట్ సరసుసా 

ఒడుడాకు వెళి్ళపోయాడు. గలలీనుంచి ఒక పెద్ద 
జన సమూహం ఆయన వెంట వెళ్్ళరు. 8 అంతే 
కాదు. ఆయన చేసుతున్న వాటి గురించి విన 
యూదయ నుంచీ జెరుసలం, ఇదుమియా, 
యొరా్దను నది అవతల ప్రాంతంనుంచీ తూరు, 
స్దోను నుంచీ జనం చాల్ పెద్ద గుంపులుగా 
ఆయన దగ్గరకు వచా్చరు. 9 జన సమూహం 
తనమ్ద పడకుండా ఉండేందుకు తన కోసం 
ఒక పడవను సిద్ం చేయండన ఆయన తన 
శషు్యలతో చెపాపుడు. 10 ఆయన అనేకులను 
బగు చేసినందుచేత రోగాలతో ఉన్నవారంతా 
ఆయనను తాకాలన ఆయన దగ్గరకు తోసుకు 
వస్తు ఉనా్నరు. 11 మల్న పశాచాలు పటిటునవారు 
ఆయనను చూడగానే “నీవు దేవున కుమారుడివి” 
అన అరుస్తు ఆయన ముందు స్షాటుంగపడాడారు. 
12 ఆయన తన విషయం తెల్యజ్యకూడదన 
ఆ పశాచాలను ఆజ్ఞాపంచాడు.

ఆయన తన శషు్యలను ఎను్నకొనుట
13 తరువాత ఆయన కొండమ్దికి ఎకికిపోయి 

తనదగ్గరకు ఎవరిన పలవాలన ఇషటుపడాడాడో వారిన 
పల్చాడు. వారు ఆయనదగ్గరకు వచా్చరు. 
14 వారు తనతో ఉండాలనీ ప్రకటించడానకి వారిన 
పంపాలనీ 15 వారికి రోగాలను పూరితుగా నయం 
చేసేందుకూ దయా్యలను వెళ్ళగొటేటుందుకూ 
అధకారం ఉండాలనీ ఆయన పనె్నండుమందిన 
నయమించాడు. 16 వారెవరంటే, స్మోను 
(అతనకి పేతురు అనే పేరు పెట్టుడు), 
17 జెబెదయి కొడుకు యాకోబు, యాకోబు 
తోబుట్టువు యోహాను (వీరికి బోయనేరె్గస్ అనే 
పేరు పెట్టుడు. ఆ మాటకు “ఉరిమేవారు” అన 
అర్ం), 18 అంద్రెయ, ఫిల్పుపు, బరొతులోమయి, 
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మతతుయి, తోమా, అల్ఫయి కొడుకు యాకోబు, 
తద్దయి, కనానీయుడైన స్మోను, 19 యేసును 
శత్రువులకు పటిటు ఇచి్చన ఇసకిరియోతు యూదా. 
తరువాత వారు ఒక ఇంటిలో ప్రవేశంచారు. 
20 జనసమూహం మళ్్ళ గుమికూడడం చేత వారు 
భోజనం చేయడానకి కూడా వీలు లేకపోయింది.

ఆయన ప్రజల అపార్ానకి, 
దూషణకు గురవుట

21 దీన్న గురించి విన ఆయన సొంతవారు 
“అతనకి మతి పోయింది” అన చెపపు ఆయనను 
పట్టుకోవడానకి వచా్చరు. 22 జెరుసలం 
నుంచి వచి్చన ధరముశాస్త్ర పండితులు “ఇతడు 
బయల్ జెబూల్ పటిటునవాడు. ఆ దయా్యల 
నాయకుడి సహాయంతోనే దయా్యల్్న 
వెళ్ళగొటేటుసుతునా్నడు” అనా్నరు.

23 అందుచేత యేసు వారిన తనదగ్గరకు 
పల్చి వారితో ఉదాహరణలలో ఇల్ అనా్నడు: 
“సైతాను సైతానును వెళ్ళగొటటుడమెల్గు? 
24 ఏదైనా ఒక రాజ్యం తనను తానే వ్యతిరేకించి 
చీల్పోతే ఆ రాజ్యం నలవడం అస్ధ్యం. 25 ఏదైనా 
ఒక ఇలులి తనను తానే వ్యతిరేకించి చీల్పోతే ఆ 
ఇలులి నలవడం అస్ధ్యం. 26 అల్గే సైతాను 
తనమ్ద తానే విరోధంగా లేచి చీల్పోయాడూ 
అంటే వాడు నలవలేక అంతమవుతాడు. 
27 మొదట బలవంతుణ్ణి కటిటువేయకపోతే 
ఎవరూ ఆ బలవంతుడి ఇంట్లి చొచి్చ వాడి 
స్మాను దోచ్కోలేరు. కటిటువేసేతునే వాడి 
ఇంటిన దోచ్కోగలరు. 28 మ్తో ఖచి్చతంగా 
అంట్నా్నను, మనుషుల పాపాలన్నటిక వారు 
చెపేపు దూషణలన్నటిక క్షమాపణ దొరుకుతుంది. 
29 కానీ దేవున పవిత్రాతముకు వ్యతిరేకంగా దూషణ 

చేసే వ్యకితుకి క్షమాపణ అంటూ ఎన్నడూ 
దొరకదు. అల్ చేసే వ్యకితు శాశవీత శక్షావిధకి 
లోనయే్యవాడు.” 30 వారు తనకు మల్న పశాచం 
పటిటుందన అన్నందుచేత ఆయన ఈ విధంగా 
చెపాపుడు.

ఆయన తన తల్లి, చెలెలిళ్ళ, తముముళ్ళ 
గురించి మాట్లిడుట

31 అపుపుడు ఆయన తల్లి, ఆయన తముముళ్్ళ 
వచి్చ బయట నలుచ్ండి ఆయనను రమమున 
కబురంపారు. 32 జనం ఆయన చ్టూటు గుంపుగా 
కూరు్చన ఉనా్నరు. వారు ఆయనతో “మ్ 
తల్లి, మ్ తముముళ్్ళ బయట ఉండి మ్కోసం 
వెతుకుతూ ఉనా్నరు” అనా్నరు.

33 ఆయన వారితో “ఎవరు నా తల్లి? ఎవరు నా 
తముముళ్్ళ?” అన జవాబిచా్చడు. 34 తన చ్టూటు 
కూరు్చన ఉన్నవారిన కలయ చూస్తు ఆయన 
ఇంకా అనా్నడు “ఇరుగో నా తల్లి! నా తముముళ్్ళ! 
35 ఎందుకంటే, దేవున ఇషటుప్రకారం ప్రవరితుంచేవారే 
నా తముముడు, నా చెలెలిలు, నా తల్లి.”

ఆయన దేవున రాజ్్యన్న గురించి 
ఇచి్చన ఉదాహరణలు

4  మరోస్రి ఆయన సరసుసా ఒడుడాన 
ఉపదేశంచడం మొదలుపెట్టుడు. 

ఆయన దగ్గర చాల్ పెద్ద జన సమూహం 
సమకూడడంవలలి ఆయన సరసుసాలో పడవ 
ఎకికి కూరు్చనా్నడు. జన సమూహమంతా 
సరసుసాదగ్గర నేలమ్ద ఉనా్నరు. 2 ఆయన 
ఉదాహరణలలో వారికి అనేక సంగతులు 
నేరుపుతూ తన ఉపదేశంలో వారితో ఇల్ 
అనా్నడు:
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3 “ఇదిగో వినండి! వితతునాలు చలేలివాడు 

చలలిడానకి బయలుదేరాడు. 4 వితతునాలు చలులితూ 
ఉంటే, కొన్న దారిప్రకకిన పడాడాయి. గాల్లో ఎగరే 
పక్షులు వచి్చ వాటిన మ్ంగవేశాయి. 5 మరి 
కొన్న వితతునాలు మను్న ఎకుకివగా లేన రాతి 
నేల మ్ద పడాడాయి. మను్న లోతు లేకపోవడం 
వలలి అవి తవీరలోనే మొలకతాతుయి. 6 గానీ ప్రొదు్ద 
పడిచినపుపుడు ఆ మొలకలు మాడిపోయాయి. 
వాటికి వేరులు లేవు గనుక వాడిపోయాయి. 
7 మరి కొన్న వితతునాలు ముండలి తుపపులోలి 
పడాడాయి. ముండలి తుపపులు పెరిగ మొకకిలను 
అణచివేయడం వలలి అవి పంటకు రాలేదు. 
8 మరి కొన్న వితతునాలు మంచి నేలలో పడాడాయి. 
అవి మొలకతితు పెరిగ వృది్ అవుతూ పంటకు 
వచా్చయి. ముప్ఫయి రెట్లి, అరవై రెట్లి, నూరు 
రెట్లి పండాయి.” 9 ఆయన ఇంకా అనా్నడు, 
“వినడానకి చెవులున్న వాడు వింట్డు గాక!”

10 ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నపుపుడు 
పనె్నండుమంది శషు్యలూ ఆయన చ్టూటు 
ఉన్నవారూ ఆ ఉదాహరణ గురించి ఆయనను 
అడిగారు. 11 ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“దేవున రాజ్్యనకి చెందిన రహస్య సత్యం 
మ్కివవీబడింది. కానీ బయటివారికి ప్రతిదీ 
ఉదాహరణలలో చెపపుడం జరుగుతున్నది. 
12 కారణమేమంటే, వారు చూస్తునే ఉనా్న 
గ్రహించకుండా ఉండాల్; వింటూ ఉనా్న అర్ం 
చేసుకోకుండా ఉండాల్. లేదా, ఒకవేళ వారు 
మళ్్ళకొన పాపక్షమాపణ పందుతారేమో.”

13 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు “ఈ 
ఉదాహరణ అర్ం మ్కు తెల్యదా? అల్గైతే 
ఉదాహరణలనీ్న మ్రెల్ అర్ం చేసుకొంట్రు? 
14 వితతునాలు చలేలివాడు చలేలిది దేవున వాకుకి. 

15 దారిప్రకకిన ఉన్నవారి సంగతి ఇల్ ఉంది: 
అకకిడ వాకుకి చలలిబడుతూ ఉంటే వారు 
విన్నపుపుడు, వెంటనే సైతాను వచి్చ వారి 
హృదయాలలో చల్లిన వాకుకిను తీసివేస్తుడు. 
16 అదే విధంగా రాతి నేల మ్ద చల్లిన వితతునాలు 
ఎవరంటే వారు వాకుకి వినీ వినడంతోనే 
సంతోషంతో దానన అంగీకరిస్తురు. 17 కానీ 
వారిలో వేరులు లేకపోవడం వలలి కొది్ద కాలమే 
నల్చి ఉంట్రు. అపుపుడు వాకుకి కారణంగా 
కషాటులు గానీ హింసలు గానీ కలగగానే వారు 
తొట్రుపడిపోతారు. 18 ముండలి తుపపులలో చల్లిన 
వితతునాలల్గా ఉన్నవారు వాకుకి వింట్రు, 19 గానీ 
ఇహలోక చింతలు, ధనం మూలమైన మోసం, 
ఇతరమైనవాటిన గురించిన కోరికలు లోపల్కి 
ప్రవేశంచి వాకుకిను అణచి ఫల్ంచకుండా 
చేస్తుయి. 20 మంచి నేలమ్ద చల్లిన వితతునాలల్గా 
ఉన్నవారు వాకుకి విన దానన అంగీకరించి 
ఫల్స్తురు. కొందరు ముప్ఫయి రెట్లి, కొందరు 
అరవై రెట్లి, కొందరు నూరు రెట్లి ఫల్స్తురు.”

21 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు, 
“దీపం తెచి్చ బుటటుక్ంద, లేక మంచంక్ంద 
ఉంచ్తారా? దాన్న దీపసతుంభం మ్ద 
ఉంచ్తారు గదా. 22 దాచి ఉంచిన ఏదీ తేటతెలలిం 
కాకుండా ఉండదు. రహస్యంగా ఉంచిన ప్రతిదీ 
బటటుబయలు అయే్యందుకే ఉంది. 23 ఎవరికైనా 
వినడానకి చెవులుంటే వింట్రు గాక!”

24 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు 
“మ్రేమి వింట్రో శ్రద్ వహించండి. మ్రు 
ఏ కొలతతో ఇస్తురో ఆ కొలతతోనే మ్కు 
ఇవవీబడుతుంది. చెవిన పెటేటు మ్కు అంతకంటే 
ఎకుకివ ఇవవీబడుతుంది. 25 కల్గన వ్యకితుకి ఇంకా 
ఇవవీడం, లేన వ్యకితు నుంచి అతనకి ఉన్నది కూడా 
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తీసివేయడం జరుగుతుంది.”
26 ఆయన ఇల్ అనా్నడు: “దేవున రాజ్యం 

ఒకతను భూమిమ్ద వితతునాలు చల్లినట్టుంది. 
27 రాత్రింబగళ్్ళ అతడు నద్రపోతూ మేలొకింటూ 
ఉంటే, అతనకి తెల్యన విధంగానే ఆ వితతునాలు 
మొలకతితు పెరుగుతాయి. 28 ఎందుకంటే భూమి 
దానంతట అదే పండుతుంది. మొదట 
మొకకిను, తరువాత వెను్నను, ఆ తరువాత 
వెను్నలో ముదిరిన గంజలను పుటిటుసుతుంది. 
29 పంట పండినపుపుడు కోతకాలం వచి్చందన 
అతడు వెంటనే కొడవల్ పెటిటు కోస్తుడు.”

30 ఆయన ఇంకా అనా్నడు “దేవున రాజ్యం 
దేనతో సరిపోల్్చల్? ఏ ఉదాహరణతో దానన 
వివరించాల్? 31 అది ఆవగంజ ల్ంటిది. 
భూమిలో చలేలి వితతునాలన్నటిలో ఆవగంజ చిన్నది. 
32 అయినా దానన చల్లిన తరువాత అది మొల్చి 
పెరిగ కూర మొకకిలన్నటి కంటే పెద్దదవుతుంది. 
గాల్లో ఎగరే పక్షులు దాన నీడలో గూళ్్ళ 
కట్టుకోగల్గేటంత పెద్ద కొమములు అది వేసుతుంది.”

33 వారు గ్రహించగల్గన కొది్ద యేసు 
ఇల్ంటి అనేక ఉదాహరణలతో వాకుకి వారికి 
ఉపదేశంచాడు. 34 ఉదాహరణ లేకుండా ఆయన 
వారికి ఉపదేశంచలేదు. అయితే ఆయన తన 
శషు్యలతో ఒంటరిగా ఉన్నపుపుడు అనీ్న వివరించి 
చెపాపుడు.

ఆయన తుఫ్ను ఆపు చేయుట
35 ఆ రోజ్ స్యంకాలమైనపుపుడు ఆయన 

వారితో “అవతల్ ఒడుడాకు వెళ్్దం పదండి” 
అనా్నడు. 36 ఉన్నపాట్న ఆయనతో కూడా 
వారు జనసమూహాన్న విడిచిపెటిటు పడవలో 
బయలుదేరారు. ఆయన వెంట మరి కొన్న 

పడవలు వచా్చయి. 37 అపుపుడు పెద్ద తుఫ్ను 
రేగంది. అలలు పడవలోకి కొటిటునందుచేత 
అది నీళ్ళతో నండిపోతూ ఉంది. 38 ఆయనైతే 
పడవ వెనుక భాగంలో దిండుమ్ద నద్రపోతూ 
ఉనా్నడు. వారాయనను మేలొకిల్ప “బోధకుడా, 
నశంచిపోతునా్నం! నీకేమ్ పటటుదా?” అనా్నరు.

39 ఆయన లేచి గాల్న మందల్ంచి 
సరసుసాతో “ఊరుకో! నశ్శబ్దంగా ఉండు!” 
అనా్నడు. గాల్ ఆగపోయింది. అంతా పూరితుగా 
ప్రశాంతమైపోయింది.

40 అపుపుడాయన వారితో “మ్కు 
ఇంత భయమెందుకన? మ్కు నమముకం 
లేకపోవడమెందుకు?” అనా్నడు.

41 వారు అధకంగా భయపడుతూ ఒకరితో 
ఒకరు “ఈయన ఎవరో! గాల్, సరసుసా 
సహా ఈయనకు లోబడుతునా్నయి!” అన 
చెపుపుకొనా్నరు.

ఆయన పశాచాల సేన పటిటున 
వానన బగు చేయుట

5  వారు సరసుసా ఒడుడాన ఉన్న గదరెనవారి 
ప్రాంతానకి వచా్చరు. 2 ఆయన పడవ 

దిగనవెంటనే మల్న పశాచం పటిటున ఒక 
మనషి సమాధులలో నుంచి ఆయనకు 
ఎదురుగా వచా్చడు. 3 సమాధులలోనే అతడి 
నవాసం. అతణ్ణి ఎవరూ సంకళ్ళతో సహా 
కటటులేకపోయారు. 4 అంతకుముందు తరచ్గా 
అతణ్ణి కటలితో, సంకళ్ళతో కట్టురు గానీ అతడు 
సంకళ్ళను తెంపవేశాడు, కటలిను ముకకిలు 
చేశాడు. అతణ్ణి లొంగదీసేది ఎవరిచేతా కాలేదు. 
5 రాత్రింబగళ్్ళ అతడు సమాధులలో, కొండలలో 
ఉండి ఎపుపుడూ కేకలు వేస్తు రాళ్ళతో తనను 
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గాయపరచ్కొంటూ ఉనా్నడు.
6 అతడు దూరంనుంచి యేసును 

చూచినపుపుడు పరుగెతుతుకు వచి్చ ఆయనకు 
నమస్కిరం చేశాడు, 7 “యేస్! సరావీతీతుడైన 
దేవున కుమారా! నాతో నీకేం పన? 
నను్న వేధంచనన దేవున పేర నను్న ఒట్టు 
పెటిటుసుతునా్నను!” అంటూ గొంతెతితు అరిచాడు. 
8 ఎందుకంటే ఆయన అతణ్ణి చూచి “మల్న 
పశాచమా! ఆ మనషిన విడిచి బయటికి రా!” 
అనా్నడు.

9 ఆయన “నీ పేరేమిటి?” అన అతణ్ణి 
అడిగాడు. “నా పేరు సేన, మేము 
చాల్మందిమి” అన అతడు జవాబిచా్చడు. 
10 అతడు ఆ దేశంనుంచి వాటిన పంపవేయవద్దన 
ఎంతో బతిమాలుకొనా్నడు.

11 అకకిడ కొండలదగ్గర ఒక పెద్ద పందుల 
గుంపు మేస్తు ఉంది. 12 “మేము పందులలో 
దూరేల్ మమముల్్న వాటిలోకి పంపెయి్య” అన 
ఆ దయా్యలంతా ఆయనను వేడుకొనా్నయి. 
13 వెంటనే యేసు వాటికి సెలవిచా్చడు. ఆ మల్న 
పశాచాలు ఆ మనషిలోనుంచి బయటికి వచి్చ 
పందులలో చొరబడాడాయి. అపుపుడా పందుల 
మంద ఆ నట్రమైన స్లం మ్ద నుంచి వేగంగా 
పరుగెతుతుతూ సరసుసాలో పడి మునగ చచా్చయి. 
ఆ మందలో సుమారు రెండు వేల పందులు 
ఉనా్నయి.

14 పందులు మేపేవారు పారిపోయి ఆ సంగతి 
ఊరిలో, పలెలిస్మలో చెపాపురు. జరిగనదేమిట్ 
చూదా్దమన అకకిడివారు వచా్చరు. 15 యేసు 
దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు దయా్యల సేన పటిటున ఆ 
మనషి బటటులు తొడుకొకిన మనుఃసి్మితంతో 
కూరు్చన ఉండడం చూశారు. వారికి భయం 

వేసింది. 16 జరిగనది చూచినవారు దయా్యలు 
పటిటున ఆ మనషి విషయంలో సంభవించినది, 
పందుల సంగతి కూడా వారికి తెల్యజ్శారు. 
17 అపుపుడు వారు యేసును చూచి తమ ప్రాంతం 
విడిచి వెళ్ళమన వేడుకోస్గారు.

18 ఆయన పడవ ఎకుకితూ ఉంటే 
అంతకుముందు దయా్యలు పటిటునవాడు 
ఆయనదగ్గర తనను ఉండనమమున 
బ్రతిమిల్డాడు. 19 కానీ యేసు అతణ్ణి 
రానవవీలేదు. దానకి బదులు అతడితో “నీవు 
ఇంటికి వెళి్ళ ప్రభువు నీమ్ద జ్ల్ చూప నీకంత 
గొపపు క్యలు చేశాడో నీవారికి చెపుపు” అనా్నడు. 
20 అతడు వెళి్ళ యేసు తనకంత గొపపు క్యలు 
చేశాడో అదంతా దెకపల్లో చాటించస్గాడు. 
అందరికి ఎంతో ఆశ్చర్యం వేసింది.

ఆయన చనపోయిన వ్యకితున సజ్వంగా 
లేపుట, రోగయైన స్త్రీన బగు చేయుట

21 యేసు పడవలో అవతల్ ఒడుడాకు మళ్్ళ 
చేరినపుపుడు పెద్ద జన సమూహం ఆయన 
దగ్గర సమకూడింది. ఆయన సరసుసా ఒడుడాన 
ఉనా్నడు. 22 అపుపుడు యూద సమాజ కేంద్రం 
అధకారి ఒకడు వచి్చ ఆయనను చూచి ఆయన 
పాదాల దగ్గర స్గలపడాడాడు. ఆ అధకారి 
పేరు యాయీరు. 23 “నా చిన్న కూతురు 
చావుబతుకులోలి ఉంది. ఆమె బగుపడి బతికేల్ 
మ్రు వచి్చ ఆమెమ్ద చేతులు ఉంచండి” 
అంటూ యేసును హృదయ పూరవీకంగా 
బతిమాలుకొనా్నడు.

24 ఆయన అతడితోకూడా వెళ్్ళడు. పెద్ద 
జన సమూహం ఆయన వెంట వెళి్ళంది. 
జనం ఆయనమ్ద విరగబడుతూ ఉనా్నరు. 
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25 పనె్నండేళ్ళనుంచి రకతు స్రావంతో ఉన్న ఒక స్త్రీ 
ఆ సమూహంలో ఉంది. 26 ఈమె అనేకమంది 
వైదు్యలచేత అనేక బధలు అనుభవిస్తు తనకు 
కల్గనదంతా ఖరు్చ చేసింది. అయినా జబుబా 
నయం కావడానకి బదులు ఎకుకివైంది. 27 ఆమె 
యేసును గురించి విన, 28 “ఆయన బటటులను 
తాకితే చాలు, నాకు పూరితుగా నయమవుతుంది” 
అనుకొన ఆయన వెనుకకు వచి్చ ఆయన 
వస్త్రం తాకింది. 29 వెంటనే ఆమెకు రకతుస్రావం 
ఆగపోయింది. తన జబుబా పూరితుగా నయమయిన 
అనుభవం శర్రంలో కల్గంది.

30 వెంటనే యేసు తనలోనుంచి ప్రభావం 
వెలువడిందన గ్రహించి జన సమూహం వైపుకు 
తిరిగ “నా బటటులను తాకినదెవరు?” అనా్నడు.

31 ఆయన శషు్యలు ఆయనతో “ఈ 
గుంపు నీమ్ద విరగబడుతూ ఉండడం 
చూసుతునా్నవు గదా. మరి, ‘నను్న తాకినదెవరు?’ 
అంట్నా్నవా?” అనా్నరు. 32 ఆయనైతే 
అల్ చేసిన ఆమెను చూడడానకి చ్టూటు 
కల్యజూశాడు. 33 ఆ స్త్రీ తనకు జరిగనది 
గ్రహించి భయంతో వణకుతూ వచి్చ ఆయన 
ముందు పడి నజమంతా చెపుపుకొంది.

34 ఆయన ఆమెతో అనా్నడు “కుమార్, నీ 
నమముకం నను్న బగు చేసింది. బధ నవారణ 
పంది శాంతితో వెళ్్ళ.”

35 ఆయన ఇంకా మాట్లిడుతూ ఉంటే ఆ 
సమాజ కేంద్రం అధకారి ఇంటినుంచి కొందరు 
వచి్చ “మ్ కూతురు చనపోయింది. ఇక 
బోధకుణ్ణి తొందర పెటటుడమెందుకు?” అనా్నరు.

36 వారు చెపపున మాట యేసు విన్న వెంటనే 
సమాజకేంద్రం అధకారితో “భయపడకు! 
నమముకం మాత్ం ఉంచ్” అనా్నడు.

37 ఆయన పేతురునూ యాకోబునూ 
యాకోబు తోబుట్టువైన యోహానునూ తపపు 
ఇంకవరినీ తనవెంట రానవవీలేదు. 38 ఆయన 
సమాజకేంద్రం అధకారి ఇంటిదగ్గర చేరినపుపుడు 
సందడిగా ఉండడం ఆయన చూశాడు. 
అకకిడివారు బిగ్గరగా ఏడుస్తు రోదనం 
చేస్తు ఉనా్నరు. 39 ఆయన ఇంట్లి ప్రవేశంచి 
“ఎందుకు సందడి చేస్తు ఏడుస్తు ఉనా్నరు? పలలి 
చనపోలేదు. నద్రపోతూ ఉంది, అంతే” అనా్నడు. 
40 వారు నవివీ ఆయనను వేళ్కోళం చేశారు. 
ఆయన వారందరినీ బయటికి పంపన తరువాత, 
ఆ పలలి తల్లిదండ్రులనూ తనతో ఉన్నవారినీ 
వెంటబెట్టుకొన పలలి పడుకొన ఉన్న గదిలోకి 
వెళ్్ళడు. 41 ఆ పలలి చేయి తన చేతిలోకి తీసుకొన 
“తల్తా కుమ్!” అన ఆమెతో చెపాపుడు. ఆ 
మాటకు “చిన్న పల్లి, నీతో నేనంట్నా్నను, 
లే!” అన అర్ం.

42 వెంటనే ఆ పలలి లేచి నడిచింది (ఆమె 
వయసుసా పనె్నండేళ్్ళ). దీనతో వారు ఎంతో 
విసముయం చెందారు. 43 ఈ సంగతి ఎవరిక 
తెల్యనవవీకూడదన ఆయన వారిన గటిటుగా 
ఆదేశంచి ఆ అమాముయికి తినడానకి ఏదైనా 
పెట్టులన చెపాపుడు.

ఆయన తిరస్కిరాన్న, 
అవిశావీస్న్న ఎదురొకినుట

6  ఆయన అకకిడనుంచి వెళి్ళ తన సొంత 
ప్రాంతానకి చేరాడు. ఆయన శషు్యలు 

ఆయన వెంట వచా్చరు. 2 విశ్ంతి దినం 
వచి్చనపుపుడు ఆయన సమాజకేంద్రంలో 
ఉపదేశంచడం మొదలు పెట్టుడు. ఆయన 
ఉపదేశం విన్న చాల్మంది ఎంతో 
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ఆశ్చర్యపడుతూ “ఈ మనషికి ఇల్ంటివి 
ఎకకిడనుంచి వచా్చయి! ఇతనకి కల్గన ఈ 
జ్ఞానమెకకిడిది? ఇతన చేతుల మ్దుగా ఇల్ంటి 
అదు్భతాలు జరుగుతూ ఉనా్నయేమిటి? 3 అతడు 
వడ్ంగ కదూ! మరియ కొడుకు కదూ! 
యాకోబు, యోసే, యూదా సిమియోనులకు 
ఇతడు అనే్న గదా! ఇతడి చెలెలిళ్్ళ ఉన్నది ఇకకిడే 
మన దగ్గరేగా!” అన చెపుపుకొనా్నరు. ఇల్ వారికి 
ఆయనలో అభ్యంతర కారణం కల్గంది.

4 అయితే యేసు వారితో అనా్నడు “ప్రవకతు తన 
సొంత ప్రాంతంలో, సొంత వారిమధ్య, సొంత 
ఇంట్లి తపపు మరెకకిడా గౌరవహీనుడు కాడు.”

5 అకకిడ ఆయన కొది్దమంది రోగులమ్ద 
చేతులుంచి వారిన బగు చేయడం తపపు 
మరే అదు్భతం చేయలేక పోయాడు. 6 వారి 
అపనమముకానకి ఆయన ఆశ్చర్యపడాడాడు. 
అపుపుడాయన చ్ట్టుపటలి గ్రామాలు తిరుగుతూ 
ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు. 7 తన పనె్నండుమంది 
శషు్యలను దగ్గరకు పలుచ్కొన వారికి మల్న 
పశాచాలమ్ద అధకారమిచి్చ ఇద్దరిద్దరిన 
పంపుతూ ఇల్ ఆజఞా ఇచా్చడు: 8 “ప్రయాణానకి 
చేతికర్ర తపపు మరేదీ తీసుకోకండి. ఆహారం 
గానీ చేతిసంచి గానీ నడికట్టులో డబుబా గానీ 
తీసుకువెళ్ళకండి. 9 చెపుపులు వేసుకోండి గానీ 
రెండు చొకాకిలు తొడుకోకికండి.”

10 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు “ఎకకిడైనా 
మ్రొక ఇంటిలో ప్రవేశంచినపుపుడు అకకిడనుంచి 
వెళ్్ళవరకు ఆ ఇంట్లినే బస చేయండి. 11 ఎవరైతే 
మిమముల్్న స్వీకరించకపోతారో మ్ మాటలు 
వినకపోతారో అకకిడనుంచి బయలుదేరేటపుపుడు 
వారికి వ్యతిరేకమైన స్క్షష్ంగా మ్ పాద ధూళి 
దుల్పవేయండి. నేను ఖచి్చతంగా మ్తో 

చెపుతునా్నను, తీరుపు జరిగే రోజున ఆ గ్రామానకి 
పటేటు గతి కంటే సొదొమ, గొమొర్రా పటటుణాలకు 
పటేటు గతే ఓరు్చకోతగనది అవుతుంది.”

12  అందుచేత వారు తరల్వెళి్ళ 
పశా్చతాతుపపడండి అంటూ ప్రకటించారు. 13 అనేక 
దయా్యలను వెళ్ళగొట్టురు, అనేక రోగులను 
నూనెతో అభిష్కించి బగు చేశారు.

బపతుసమిచే్చ యోహాను మరణం
14 యేసు పేరు ప్రసిద్ం కావడం వలలి ఆ సంగతి 

రాజైన హేరోదుకు వినవచి్చంది. అతడనా్నడు 
“బపతుసమిచే్చ యోహాను చనపోయిన 
వారిలోనుంచి సజ్వంగా లేచాడు గనక 
అతడిలో అదు్భతాలు చేసే ఈ బలప్రభావాలు 
పన చేసుతునా్నయి.”

15 ఇతరులేమో “ఈయన ఏలీయా” అనా్నరు. 
మరి కొందరు “ఈయన రావలసిన ప్రవకతు. 
లేదా, ప్రవకతులలో ఒకరిల్ంటివాడు” అనా్నరు. 
16 హేరోదైతే అది విన “యోహాను – నేను తల 
నరికించిన ఆ మనషి – సజ్వంగా లేపబడాడాడు” 
అనా్నడు.

17 మునుపు హేరోదు తానే తన తోబుట్టువైన 
ఫిల్పుపు భార్య హేరోదియను పెళ్్ళడాడు. 
ఆమెకోసం అతడు మనుషులను పంప 
యోహానును పట్టుకొన బంధంచి ఖైదులో 
వేయించాడు. 18 ఎందుకంటే, యోహాను 
హేరోదుతో “మ్ స్దరుడి భార్యను పెట్టుకోవడం 
మ్కు నా్యయం కాదు” అనా్నడు. 19 అందుచేత 
హేరోదియ అతనమ్ద పగపటిటు అతణ్ణి 
చంపాలన ఆశంచింది గానీ ఆమెచేత కాలేదు. 
20 ఎందుకంటే, యోహాను నా్యయవంతుడూ 
పవిత్రుడూ అన తెల్సి హేరోదు అతనకి 
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భయపడుతూ అతణ్ణి కాపాడాడు. అతడు 
యోహాను మాటలు విన్నపుపుడెల్లి అనేకమైన 
వాటిన చేశాడు. సంతోషంతో వినా్నడు.

21 అయినపపుటిక ఒక రోజున హేరోదియకు 
అవకాశం చికికింది. హేరోదు తన జనము దినాన 
తన ఘనులకూ సహస్రాధపతులకూ గలలీలోన 
ప్రముఖులకూ విందు చేయించాడు. 22 అపుపుడు 
హేరోదియ కూతురు లోపల్కి వచి్చ నాట్యం 
చేసి హేరోదునూ అతడితోపాట్ భోజనానకి 
కూరు్చన ఉన్నవారినీ మెపపుంచింది. ఆమెతో 
రాజు “నీకేది ఇషటుమో దానకోసం నన్నడుగు. 
నీకిస్తును” అనా్నడు. 23 అతడు ఒట్టు పెట్టుకొన 
“ననే్నమడిగనా సరే – నా రాజ్యంలో సగం 
మట్టుకు – నీకిస్తును” అనా్నడు.

24 ఆమె బయటికి వెళి్ళ తన తల్లిన “నేనేం 
అడగాల్?” అన అడిగంది. “బపతుసమిచే్చ 
యోహాను తలను అడుగు!” అన తల్లి చెపపుంది.

25 వెంటనే ఆమె తొందరగా రాజు దగ్గరకు 
వచి్చ “బపతుసమిచే్చ యోహాను తలను పళ్ళంలో 
ఇపుపుడే నాకిపపుంచండి. నాకు కావలసినది అదే” 
అన అడిగంది.

26 రాజుకు చాల్ విచారం కల్గంది. 
అయినా తాను చేసిన శపథాల కారణంగా, 
తనతో కూరు్చన ఉన్న వారిన బటిటు ఆమె మనవి 
త్రోసిపుచ్చడం అతడికి ఇషటుం లేకపోయింది. 
27 అందుచేత యోహాను తలను తెమమున వెంటనే 
ఆజఞా జ్ర్ చేసి తల్రిన పంపంచాడు. అతడు 
వెళి్ళ ఖైదులో యోహాను తలను నరికివేశాడు. 
28 పళ్ళంలో అతన తలను తెచి్చ ఆ అమాముయికి 
ఇచా్చడు. ఆమె దానన ఆమె తల్లికిచి్చంది. 29 ఆ 
సంగతి విన యోహాను శషు్యలు వచి్చ అతన 
మృతదేహాన్న తీసుకువెళి్ళ సమాధలో ఉంచారు.

ఆయన ఐదు వేలమందికి ఆహారం ఇచ్్చట
30 యేసు రాయబరులు ఆయనదగ్గరకు 

తిరిగ సమకూడి తాము చేసినదంతా 
ఉపదేశంచినదంతా ఆయనకు చెపాపురు. 
31 ఆయన వారితో “పదండి, ఒక నరజీన స్ల్నకి 
వెళ్్దం. అకకిడ కొది్ద కాలం సేద తీరు్చకోండి” 
అనా్నడు. ఎందుకంటే చాల్మంది వస్తు 
పోతూ ఉండడంవలలి వారికి భోజనం చేసే తీరిక 
కూడా లేకపోయింది. 32 కనుక వారు పడవలో 
ఏకాంతంగా నరజీన స్ల్నకి వెళి్ళపోయారు. 
33 అయితే వారు వెళి్ళపోతూ ఉంటే జన 
సమూహాలు చూచి చాల్మంది ఆయనను 
గురుతుపటిటు అన్న ఊళ్ళనుంచి పరిగెతుతుతూ 
వెళి్ళ వారికంటే ముందుగా కాల్ నడకను ఆ 
స్ల్నకి చేరారు. తరువాత వారు ఆయన దగ్గర 
గుమికూడారు. 34 యేసు అకకిడ చేరినపుపుడు 
పెద్ద జన సమూహం ఆయనకు కనపంచింది. 
వారు కాపరి లేన గొర్రెల ల్ంటివారన ఆయన 
వారిమ్ద జ్ల్పడి వారికి అనేక సంగతులు 
ఉపదేశంచ స్గాడు.

35 చాల్ పదు్ద పోయిన తరువాత 
ఆయన శషు్యలు ఆయన దగ్గరకు వచి్చ “ఇది 
అరణ్యం. ఇపుపుడు చాల్ పదు్ద పోయింది. 
36 వారికి తినడానకి ఏమ్ లేదు. గనుక వారు 
వెళి్ళ తినడానకి రొట్టు కొనేల్ చ్ట్టుపటలి ఉన్న 
పలెలిస్మకూ గ్రామాలకూ వారిన పంపవెయి్య” 
అనా్నరు.

37 అయితే ఆయన “మ్రే వారికి ఆహారం 
పెటటుండి” అన వారికి జవాబిచా్చడు. అందుకు 
వారు ఆయనతో “మేము వెళి్ళ రెండు 
వందల దేనారాల రొట్టులు కొన తినడానకి 
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వీరికివవీమంట్వా?” అన అడిగారు.
38 ఆయన వారితో “మ్ దగ్గర ఎన్న రొట్టులు 

ఉనా్నయి? వెళి్ళ చూడండి” అనా్నడు. వారు ఆ 
సంగతి తెలుసుకొన “అయిదు రొట్టులు, రెండు 
చేపలు ఉనా్నయి” అనా్నరు.

39 అపుపుడాయన అందరినీ గుంపులుగా 
పచి్చకమ్ద కూరో్చబెట్టులన వారిన ఆదేశంచాడు. 
40 వారు నూరేసిమంది చొపుపున, యాభయే్యసి 
మంది చొపుపున బరులు తీరి కూరు్చనా్నరు. 
41 ఆయన ఆ అయిదు రొట్టులూ రెండు చేపలూ 
చేతపట్టుకొన ఆకాశంవైపు తలెతితు చూస్తు 
దేవునకి కృతజఞాత అరిపుంచాడు. అపుపుడు రొట్టులు 
విరిచి జనానకి వడిడాంచాలన శషు్యలకందించాడు. 
చేపలను కూడా అందరిక పంచి పెట్టుడు. 
42 అందరూ తిన సంతృపతు చెందారు. 43 మిగల్న 
రొట్టు ముకకిలూ చేపలూ పనె్నండు గంపల నండా 
ఎతాతురు. 44 రొట్టులు తిన్న పురుషులే దాదాపు 
అయిదు వేలమంది.

ఆయన నీటిమ్ద నడచ్ట
45 వెంటనే ఆయన జన సమూహాన్న 

పంపవేస్తు తన శషు్యలను తనకంటే ముందుగా 
అవతల ఒడుడాకు బేత్ సయిదాకు వెళ్ళండన పడవ 
ఎకికించాడు. 46 ప్రజలను పంపవేసిన తరువాత 
ఆయన ప్రార్న చేయడానకి కొండకు వెళ్్ళడు. 
47 స్యంకాలమైనపుపుడు ఆ పడవ సరసుసా 
మధ్యలో ఉంది, ఆయన ఒకకిడే మెరకమ్ద 
ఉనా్నడు. 48 గాల్ వారికదురుగా వీస్తు ఉండడం 
వలలి పడవ తెడలితో నడపడం చాల్ కషటుమైంది. 
అది చూచి సుమారు నాలుగో జ్మున ఆయన 
సరసుసామ్ద నడుస్తు వారికి దగ్గరగా వచా్చడు. 
ఆయన వారిన దాటిపోబోయాడు. 49 కానీ 

ఆయన సరసుసామ్ద నడుస్తు ఉండడం వారు 
చూచినపుపుడు ఆయన ఒక భూతం అనుకొన 
కేకలుపెట్టురు. 50 ఎందుకంటే వారందరు 
ఆయనను చూచి హడల్పోయారు. వెంటనే 
ఆయన వారిన పలకరించి “ధైర్యం వహించండి! 
నేనే! భయపడకండి!” అనా్నడు.

51 ఆయన వారి దగ్గరకు వచి్చ పడవెకాకిడు. 
గాల్ ఆగంది. వారు లోలోపల ఆశ్చర్యపడుతూ 
అమితంగా విసముయం చెందారు. 52 ఎందుకంటే 
ఆ రొట్టుల సంగతి వారికి అర్ం కాలేదు, వారి 
గుండెలు బండబరిపోయి ఉనా్నయి.

ఆయన చాల్మందిన బగు చేయుట
53 అవతల్ ఒడుడాకు వెళి్ళ వారు గెనే్నసెరెతు 

ప్రాంతానకి చేరుకొనా్నరు, అకకిడ లంగరు 
వేశారు. 54 వారు పడవ దిగన వెంటనే ప్రజలు 
ఆయనను గురుతుపటిటు, 55 చ్ట్టుపటలి ఉన్న 
ప్రాంతమంతట్ పరుగెతితువెళి్ళ రోగులను వారి 
మంచాలమ్ద తీసుకురాస్గారు. ఆయన 
ఎకకిడునా్నడన వింటే అకకిడికి చేరారు. 
56 ఆయన ఏ గ్రామంలో, ఏ పటటుణంలో, ఏ 
పలెలిస్మలో ప్రవేశంచినా వారు రోగులను సంత 
వీధులలో పడుకోబెటిటు వారిన కనీసం ఆయన 
వస్త్రం అంచ్ను ముటటునవవీండన ఆయనను 
ప్రాధేయపడాడారు. ఆయనను తాకినవారందరిక 
పూరితుగా నయం అయింది.

ఆయన యూదుల అధకారులతో వాదించ్ట

7  పరిసయు్యలూ, కొందరు ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ జెరుసలంనుంచి వచి్చ 

యేసు చ్టూటు గుమికూడి, 2 ఆయన 
శషు్యలలో కొందరు అశుద్మైన చేతులతో 
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– అంటే, చేతులు కడుకోకికుండా – 
రొట్టులు తినడం చూచినపుపుడు వారు తపుపు 
పట్టురు. 3 (పరిసయు్యలు, ఆ మాటకు వసేతు 
యూదులంతా, తమ పెద్దల సంప్రదాయాన్న 
అనుసరిస్తు ప్రతే్యక విధంగా చేతులు 
కడుకోకికుండా భోజనం చేయరు. 
4 బజ్రునుంచి వసేతు కడుకోకికుండా తినరు. 
అంతే గాక, ఇంకా అనేక ఇతర విషయాలను 
వారు స్వీకరించి పాటిసుతునా్నరు, అంటే గనె్నలూ 
కుండలూ ఇతతుడి పాత్లూ పడకలూ కడగడం.)

5 ఆ పరిసయు్యలూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ 
“మ్ శషు్యలు పెద్దల సంప్రదాయాన్న 
పాటించకుండా అశుద్మైన చేతులతో ఎందుకు 
తింట్నా్నరు?” అన యేసును అడిగారు.

6 ఆయన వారికి జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు 
“కపట భకుతులైన మ్ విషయం యెషయా 
ప్రవకతు ముందుగా పల్కినది సరిగానే ఉంది! 
అతడు వ్రాసినదేమంటే, ఈ ప్రజలు తమ 
పెదవులతో నను్న గౌరవిసుతునా్నరు గానీ వారి 
హృదయం నాకు చాల్ దూరంగా ఉంది. 
7 వారు నను్న వ్యర్ంగా ఆరాధసుతునా్నరు. మానవ 
కల్పుతమైన నయమాలను దేవున ఉపదేశాలుగా 
బోధసుతునా్నరు.

8 “మ్రు దేవున ఆజఞా విడిచిపెటిటు మనుషుల 
సంప్రదాయాలను పట్టుకొన్నవారు. అంటే 
పాత్లూ గనె్నలూ కడగడం, ఇల్ంటివి మరి 
అనేకం చేస్తురు.”

9 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు “మ్ 
సంప్రదాయాన్న పాటించడానకి మ్రు దేవున 
ఆజఞా త్రోసివేసే విధం బగుందయా్య! 10 మోష్ 
ఇల్ అనా్నడు గదా: మ్ తల్లిదండ్రులను 
గౌరవించండి. తల్లిన గానీ తండ్రిన గానీ 

దూషించేవారికి మరణ శక్ష విధంచితీరాల్. 
11 మ్రైతే ఇల్ అంట్రు: ఒక మనషి తండ్రిన 
గానీ తల్లిన గానీ చూచి ‘నావలలి మ్రు పందగల్గ 
ఉన్న సహాయం కాస్తు ‘కొరాబాన్’ (అంటే, 
దేవునకి అరిపుంచబడింది) అన చెపతే, 12 మ్రు 
అతణ్ణి తండ్రికోసం గానీ తల్లికోసం గానీ ఏమ్ 
చేయనవవీరు. 13 ఈ విధంగా మ్రు అందజ్సిన 
సంప్రదాయంకోసం దేవున వాకుకి చెలలికుండా 
చేసుతునా్నరు. ఇల్ంటివి అనేకం చేసుతునా్నరు.”

14 అపుపుడాయన జనసమూహమంతటినీ 
దగ్గరకు పల్చి వారికిల్ చెపాపుడు: “నేను చెపేపుది 
మ్రంతా విన గ్రహించండి! 15,16 బయటినుంచి 
మనషిలోకి వచే్చదేదీ అతణ్ణి అశుద్ం 
చేయజ్లదు గాన మనషిలోనుంచి బయటికి 
వచే్చవే అతణ్ణి అశుద్ం చేస్తుయి! ఎవరికైనా 
వినడానకి చెవులుంటే అతడు వింట్డు గాక!”

ఆయన శుదమ్ైన, అశుదమ్ైన 
వాటిన గురించి బోధంచ్ట

17 ఆయన జన సమూహాన్న విడిచి 
ఇంట్లికి వచి్చన తరువాత ఆయన శషు్యలు 
ఆ ఉదాహరణ గురించి ఆయనను అడిగారు. 
18 ఆయన వారితో “అయితే మ్రు కూడా ఇంత 
మందబుదు్ల్? బయటినుంచి మనషిలోకి 
వచే్చదేదీ అతణ్ణి అశుద్ం చేయడం అస్ధ్యమన 
మ్రు గ్రహించడం లేదా? 19 అల్ంటిది అతన 
హృదయంలోకి వెళ్ళక కడుపులోకే పోయి 
విసరిజీంచబడుతుంది” అనా్నడు. (ఇల్ 
చెపపుడం దావీరా ఆయన ప్రతి రకమైన ఆహారం 
శుదమ్ైనదన ప్రకటించినటేటు).

20 ఆయన ఇంకా అనా్నడు “మనషిలోనుంచి 
వసుతున్నవే అతణ్ణి అశుద్ం చేస్తుయి. 21 ఎందుకంటే 

  మారుకి 7:21



72

లోపలనుంచి, అంటే మనషి హృదయంలోనుంచి 
చెడడా తలంపులు, వ్యభిచారాలు, లైంగక అవినీతి 
పనులు, హత్యలు, 22 దొంగతనాలు, పేరాశ, 
దురాముర్గత, మోసం, కామవికారం, అస్య, 
దూషణ, గరవీం, మూరఖుతవీం వస్తుయి. 23 ఈ 
చెడడావనీ్న లోపలనుంచి వచి్చ మనషిన అశుదం్ 
చేస్తుయి.”

ఆయన ఒకామె కుమారెతును బగు చేయుట
24 ఆయన అకకిడనుంచి బయలుదేరి 

తూరు, స్దోను ప్రాంతానకి వెళి్ళపోయి ఒక 
ఇంట్లి ప్రవేశంచాడు. ఆ సంగతి ఎవరిక 
తెల్యకూడదన ఆయన కోరిక గాన ఆయన 
మరుగై ఉండలేకపోయాడు. 25 ఒకామె ఆయనను 
గురించి విన వచి్చ ఆయన పాదాల దగ్గర 
స్గలపడింది. ఆమె చిన్న కూతురుకు మల్న 
పశాచం పటిటుంది. 26 ఈ స్త్రీ సిరియాకు చెందిన 
ఫెనకయ ప్రాంతంలో పుటిటున గ్రీస్ దేశస్ురాలు. 
తన కూతురిలోనుంచి ఆ దయా్యన్న 
వెళ్ళగొటటుమన ఆమె యేసును బ్రతిమిల్డింది.

27 అయితే యేసు ఆమెతో “మొదట పలలిలను 
తృపతుగా తిననయి్య. పలలిల భోజనం తీసి కుకకి 
పలలిలకు వేయడం తగదు” అనా్నడు.

28 అందుకామె ఆయనతో “స్వీమ్, నజమే 
గానీ బలలి కింద ఉన్న కుకకి పలలిలు సహా పలలిలు 
పడేసే ముకకిలు తింట్యి గదా!” అన 
జవాబిచి్చంది.

29 అపుపుడాయన ఆమెతో “ఆ మాట 
చెపపునందుచేత నీవు వెళ్ళవచ్్చ. నీ 
కూతురిలోనుంచి దయ్యం వెళి్ళపోయింది” 
అనా్నడు.

30 ఆమె ఇంటికి వెళి్ళ చూసేతు దయ్యం 

వెళి్ళపోయి ఆమె కూతురు పడకమ్ద పడుకొన 
ఉండడం కనపంచింది.

ఆయన చెవుడు, నతితు ఉన్న 
మనషిన బగు చేయుట

31 యేసు తూరు, స్దోను ప్రాంతంనుంచి 
మళ్్ళ బయలుదేరి దెకపల్ ప్రదేశం గుండా గలలీ 
సరసుసా దగ్గరికి వచా్చడు. 32 అకకిడ చెవుడు, నతితు 
ఉన్న మనషిన ఆయన దగ్గరకు తీసుకువచి్చ 
అతడిమ్ద చేయి ఉంచమన ఆయనను 
వేడుకొనా్నరు. 33 ఆయన అతణ్ణి జనసమూహం 
నుంచి వేరుగా తీసుకువెళి్ళ అతన చెవులలో 
వ్రేళ్్ళ పెటిటు ఉమిమువేసి అతడి నాలుకను తాకాడు. 
34 అపుపుడు ఆకాశంవైపు తలెతితు చూస్తు నటూటురి్చ 
అతడితో “ఎప్ఫతా!” అనా్నడు. ఆ మాటకు 
“తెరచ్కో!” అన అర్ం.

35 వెంటనే అతడి చెవులు తెరచ్కొనా్నయి. 
నాలుక సడల్ అతడు తేటగా మాట్లిడాడు. 
36 ఆ సంగతి ఎవరితోనూ చెపపువద్దన ఆయన 
వారిన ఆదేశంచాడు గానీ వారినెంత 
ఎకుకివగా ఆదేశంచాడో అంత ఎకుకివగా 
వారు దానన చాటించారు. 37 వారు అమితంగా 
ఆశ్చర్యపడిపోయారు, “ఈయన అన్నటినీ బగు 
చేశాడు! చెవిటివాళ్్ళ వినేల్ చేసుతునా్నడు. 
మూగవాళ్ళను మాట్లిడిసుతునా్నడు!” అన 
చెపుపుకొనా్నరు.

ఆయన నాలుగు వేల మందికి ఆహారం పెట్టుట

8  ఆ రోజులోలి చాల్ పెద్ద జన సమూహం 
గుమికూడారు. వారి దగ్గర తినడానకి 

ఏమ్ లేకపోవడం చేత యేసు తన శషు్యలను 
దగ్గరకు పల్చి వారితో ఇల్ అనా్నడు: 2 “ఈ 
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జన సమూహం మ్ద నాకు జ్ల్ వేసుతున్నది. 
ఎందుకంటే తినడానకి వీరిదగ్గర ఏమ్ లేదు. 
మూడు రోజులు నా దగ్గరే ఉనా్నరు గదా. 
3 ఒకవేళ నేను వారిన ఆకల్తోనే వారి ఇండలికు 
పంపవేసేతు దారిలో శోషపోతారు. కొందరు చాల్ 
దూరం నుంచి వచా్చరు.”

4 అందుకు ఆయన శషు్యలు “ఈ నరజీన 
ప్రాంతంలో వీరు తృపతుగా తినేల్ ఎవరు రొట్టులు 
పెటటుగలరు?” అన జవాబిచా్చరు.

5 “మ్ దగ్గర ఎన్న రొట్టులునా్నయి?” అన 
ఆయన వారినడిగాడు. వారు “ఏడు” అనా్నరు.

6 జనసమూహం నేలమ్ద కూరో్చవాలన 
ఆయన ఆదేశంచాడు. అపుపుడా ఏడు రొట్టులు 
చేతపట్టుకొన దేవునకి కృతజఞాత అరిపుంచాడు. 
వాటిన విరిచి జనానకి వడిడాంచాలన తన 
శషు్యలకు అందించాడు. వారు జన సమూహానకి 
వడిడాంచారు. 7 వారి దగ్గర కొన్న చిన్న చేపలు 
కూడా ఉనా్నయి. ఆయన వాటిన దీవించి ఇవి 
కూడా జనానకి వడిడాంచాలన ఆదేశంచాడు. 
8 జనం తృపతుగా తినా్నరు. తరువాత మిగల్న 
ముకకిలను ఎతితుతే ఏడు గంపలు నండాయి. 
9 తిన్న వారు సుమారు నాలుగు వేలమంది. 
ఆయన వారిన పంపవేసి, 10 వెంటనే తన 
శషు్యలతోపాట్ పడవ ఎకికి దల్మునుతా 
ప్రాంతానకి వెళ్్ళడు.

ఆయన యూదా అధకారుల ఉపదేశాల 
గురించి శషు్యలను హెచ్చరించ్ట

11 పరిసయు్యలు వచి్చ ఆయనను 
పర్క్షించాలనే ఉదే్దశంతో పరలోకంనుంచి 
స్చనకోసం అదు్భతం ఒకటి చూపంచమన 
కోరుతూ ఆయనతో తరికించస్గారు. 12 దానకి 

ఆయన అంతరాతములో దీర్ఘంగా నటూటురి్చ “ఈ 
తరంవారు స్చనకోసం అదు్భతం ఎందుకు 
కోరుతునా్నరు? మ్తో ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, 
ఈ తరంవారికి ఏ స్చనా ఇవవీబడదు” 
అనా్నడు.

13 ఆయన వారిన విడిచి మళ్్ళ పడవ ఎకికి 
అవతల్ ఒడుడాకు వెళ్్ళడు. 14 శషు్యలు తమతో 
రొట్టులు తెచ్్చకోవడం మరచిపోయారు. వారి 
దగ్గర పడవలో ఒకే రొట్టు తపపు మరెకుకివ ఏమ్ 
లేదు. 15 ఆయన వారిన హెచ్చరిస్తు “మ్రు 
శ్రద్ కల్గ ఉండండి – పరిసయు్యలకూ 
హేరోదురాజుకూ సంబంధంచిన ‘పంగజ్సే 
పదార్ం’ గురించి జ్గ్రతతుగా ఉండండి!” అనా్నడు.

16 వారు ఒకరితో ఒకరు చరి్చంచ్కొంటూ 
“మనదగ్గర రొట్టులు లేవు గనుక ఇల్ అనా్నడు” 
అన చెపుపుకొనా్నరు.

17 అది తెలుసుకొన యేసు వారితో 
అనా్నడు “మ్ దగ్గర రొట్టులు లేవన ఎందుకు 
చరి్చంచ్కొంట్నా్నరు? మ్రింకా 
తెలుసుకోలేదా? గ్రహించలేదా? మ్కింకా గుండె 
బండబరి పోయిందా? 18 కళ్్ళండి కూడా 
చూడరా? చెవులుండి కూడా వినరా? మ్కు 
జ్ఞాపకం లేదా? – 19 ఆ అయిదు వేలమందికి 
నేను ఆ అయిదు రొట్టులు విరిచి పంచిన 
సమయంలో మిగల్న ముకకిలను ఎన్న గంపల 
నండ ఎతాతురు?” వారాయనతో “పనె్నండు” 
అనా్నరు.

20 “నేను నాలుగు వేలమందికి ఏడు రొట్టులు 
విరిచినపుపుడు మిగల్న ముకకిలను ఎన్న గంపల 
నండా ఎతాతురు?” అనా్నడు. వారాయనతో 
“ఏడు” అనా్నరు.

21 ఆయన వారితో “మ్కు అర్ం 
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కాకపోవడమెల్గు?” అనా్నడు.

ఆయన గుడిడావాణ్ణి బగు చేయుట
22 ఆయన బేత్ సయిదా చేరుకొన్నపుపుడు 

కొందరు ఒక గుడిడావాణ్ణి ఆయనదగ్గరకు 
తీసుకువచి్చ అతడిమ్ద చేయి ఉంచమన 
ఆయనను వేడుకొనా్నరు. 23 ఆయన గుడిడావాణ్ణి 
చేయి పట్టుకొన ఊరి బయటికి తీసుకువెళ్్ళడు. 
అతడి కండలిమ్ద ఉమిమువేసి అతడి మ్ద 
చేతులుంచి “నీకేమైనా కనపసుతున్నదా?” అన 
అతణ్ణి అడిగాడు.

24 అతడు పైకి చూస్తు “మనుషులు నడవడం 
నాకు కనపసుతున్నది. వారు చెటలిల్గా ఉనా్నరు” 
అనా్నడు. 25 మరో స్రి ఆయన అతడి కండలిమ్ద 
చేతులుంచి పైకి చూడమనా్నడు. అపుపుడతడు 
పూరితుగా నయమయా్యడు. అందరూ తేటగా 
అతనకి కనపంచారు. 26 అతణ్ణి అతన ఇంటికి 
పంపస్తు ఆయన “ఊరిలోకి వెళ్ళకు, ఈ సంగతి 
ఊరిలో ఎవరికి చెపపుకు” అనా్నడు.

ఆయన ఎవరో బయలుపరచ్ట
27 యేసు, ఆయన శషు్యలు కల్సి స్జరియ 

ఫిల్పీపులో ఉన్న గ్రామాలకు బయలుదేరారు. 
దారిలో ఆయన తన శషు్యలను ఇల్ 
ప్రశ్నంచాడు: “నేనెవరినన మనుషులు 
చెపుపుకొంట్నా్నరు?”

28 వారు “బపతుసమిచే్చ యోహానంట్రు 
కొందరు. ఏలీయావన అంట్రు మరి కొందరు. 
మరి కొందరేమో ప్రవకతులలో ఒకరివంట్రు” 
అనా్నరు.

29  “అయితే నేనెవరినన మ్రు 
చెపుపుకొంట్నా్నరు?” అన ఆయన 

వారినడిగాడు. “నీవు అభిషికుతుడవే!” అన పేతురు 
ఆయనకు సమాధ్నం చెపాపుడు.

30 అపుపుడు ఆయన తనను గురించి ఎవరిక 
చెపపుకూడదన వారిన హెచ్చరించాడు.

ఆయన చావును, తిరిగ సజ్వంగా 
లేవడం గురించి చెపుపుట

31 అపుపుడాయన వారికి ఈ సంగతులు 
నేరపుడం ఆరంభించాడు: మానవ పుత్రుడు అనేక 
బధలు అనుభవించి పెద్దల, ప్రధ్న యాజుల, 
ధరముశాస్త్ర పండితుల నరాకరణకు గురి అయి 
చంపబడి మూడు రోజుల తరువాత మళ్్ళ 
సజ్వంగా లేవడం తపపునసరి అన.

32 ఈ విషయం తేటతెలలింగా చెపాపుడు. 
అయితే పేతురు ఆయనను ఒకకిణ్ణి తీసుకువెళి్ళ 
మందల్ంచస్గాడు.

33 అందుకు యేసు మళ్్ళకొన తన శషు్యలను 
చూచి పేతురును మందల్స్తు “సైతానూ! నా 
వెనుకకు పో! మనుషుల సంగతుల మ్దే గాన 
దేవున సంగతులమ్ద నీ మనసు ఉండడం 
లేదు.”

ఆయన శష్యతావీనకి కావలసిన అర్హతలు
34 అపుపుడాయన తన శషు్యలనూ జన 

సమూహానీ్న దగ్గరకు పల్చి వారితో అనా్నడు 
“ఎవరైనా సరే నావెంట రావాలనుకొంటే, 
తనను తిరసకిరించ్కొన తన సిలువ ఎతుతుకొన 
నను్న అనుసరించాల్. 35 తమకోసం ప్రాణాన్న 
దకికించ్కోవాల్ అనుకొనేవారు దానన 
పోగొట్టుకొంట్రు. కానీ నాకోసం, శుభవారతు 
కోసం తమ ప్రాణాన్న పోగొట్టుకొనేవారు 
దానన దకికించ్కొంట్రు. 36 ఒక మనషి 
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ప్రపంచమంతా సంపాదించ్కొన తన ప్రాణాన్న 
పోగొట్టుకొంటే ఆ వ్యకితుకి ల్భమేమిటి? 37 మనషి 
తన ప్రాణానకి బదులు ఏమిస్తుడు? 38 వ్యభిచార 
సంబంధమైన ఈ పాపషి్ఠ తరంలో ఎవరైనా 
సరే నను్న గురించి గానీ నా మాటల గురించి 
గానీ సిగు్గపడుతూ ఉంటే, మానవ పుత్రుడు 
కూడా తన తండ్రి మహిమతోనూ పవిత్ 
దేవదూతలతోనూ వచే్చటపుపుడు ఆ వ్యకితున 
గురించి సిగు్గపడుతాడు.”

ఆయన దివ్యరూపం

9  ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు “మ్తో 
నేను ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఇకకిడ 

నలుచ్న్న వారిలో కొంతమంది దేవున 
రాజ్యం బలప్రభావాలతో రావడం చూచేవరకు 
చనపోరు.”

2 ఆరు రోజుల తరువాత యేసు 
పేతురునూ యాకోబునూ యోహానునూ 
వెంటబెట్టుకొన ఎతతుయిన ఒక పరవీతంమ్దికి 
ఏకాంతంగా వెళ్్ళడు. వారి ఎదుట ఆయన 
రూపం మారిపోయింది. 3 ఆయన వస్్రాలు 
హిమమంతగా, భూమిమ్ద ఎవవీరూ చలువ 
చేయలేనంతగా అతి తెలలిగా మారి తళతళ 
మెరిశాయి. 4 అపుపుడు ఏలీయా మోష్తో 
కూడా వారికి కనబడాడారు. వారు యేసుతో 
మాట్లిడుతునా్నరు.

5 అపుపుడు అందుకు పేతురు “గురువరా్య, 
మనం ఇకకిడ ఉండడం మంచిది. మూడు 
పరణిశాలలు వేయనయి్య – ఒకటి నీకు, ఒకటి 
మోష్కు, ఒకటి ఏలీయాకు” అన యేసుతో 
అనా్నడు. 6 ఎందుకంటే ఏమి చెపాపులో అతడికి 
పాలుపోలేదు. ఎందుకంటే శషు్యలకు ఎంతో 

భయం కల్గంది.
7 అపుపుడు ఒక మేఘం వచి్చ వారిన 

కముముకొంది. మేఘంనుంచి ఒక సవీరం ఇల్ 
వినపంచింది: “ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. 
ఆయన మాట వినండి.”

8 తట్లున వారు చ్టూటు చూచేటపపుటికి 
తమతో యేసు తపపు ఇంకవవీరూ కనబడలేదు.

ఆయన ఏలీయా, బపతుసమిచే్చ 
యోహాను గూరి్చ మాట్లిడుట

9 వారు పరవీతం దిగ వస్తు ఉన్నపుపుడు, మానవ 
పుత్రుడు చనపోయినవారిలో నుంచి తిరిగ 
సజ్వంగా లేచేవరకు వారు చూచినవి ఎవవీరిక 
చెపపుకూడదన ఆయన వారికి ఆదేశంచాడు. 
10 వారు ఆ విషయం బయటికి పకకినవవీకుండా 
చనపోయినవారిలో నుంచి లేవడం అంటే 
ఏమిట్ అన ఒకరిన ఒకరు ప్రశ్నంచ్కొనా్నరు. 
11 అపుపుడు వారు ఆయనను చూచి “ఏలీయా 
మొదట రావాలన ధరముశాస్త్ర పండితులు ఎందుకు 
అంట్నా్నరు?” అన అడిగారు.

12 ఆయన వారికి జవాబిస్తు “ఏలీయా 
మొదట వచి్చ అన్నటినీ పూరవీసి్తికి తెస్తుడు, 
నజమే. అయితే మానవపుత్రుడు అనేక బధలు 
అనుభవించి తృణ్కారానకి గురి అవుతాడన 
ఎందుకు రాసి ఉన్నట్టు? 13 కానీ మ్తో నేను 
చెపేపుదేమిటంటే, అతణ్ణి గురించి రాసి ఉన్నట్టు 
ఏలీయా వచా్చడు. అతణ్ణి తమకిషటుం వచి్చనట్టు 
వారు చేశారు” అనా్నడు.

ఆయన దయ్యం పటిటున 
అబబాయిన బగు చేయుట

14 శషు్యల దగ్గరకు ఆయన రాగానే వారి 
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చ్టూటు పెద్ద జన సమూహం ఉండడం, వారితో 
కొందరు ధరముశాస్త్ర పండితులు వాదించడం 
చూశాడు. 15 జన సమూహమంతా ఆయనను 
చూచిన వెంటనే అధకంగా ఆశ్చర్యపడిపోతూ 
ఆయనదగ్గరకు పరుగెతితువచి్చ ఆయనకు 
నమసకిరించారు.

16 ఆయన “వారితో దేన్న గురించి 
వాదిసుతునా్నరు?” అన ధరముశాస్త్ర 
పండితులనడిగాడు.

17 జన సమూహంలో ఒకడు ఆయనకిల్ 
జవాబు చెపాపుడు: “బోధకుడా, తమరిదగ్గరికి 
నా కొడుకును తీసుకువచా్చను. అతడు 
దయ్యం పటిటు మూగవాడయా్యడు. 18 అది 
అతణ్ణి పూననపుపుడెల్లి అతణ్ణి కింద పడేసుతుంది. 
అతన నోటివెంట నురుగు కారుతుంది. 
పండులి పటపట్ కొరుకొకింట్డు. ఒళ్ళంతా 
బిగసిపోతుంది. ఈ దయా్యన్న వెళ్ళగొట్టులన 
తమరి శషు్యలతో మాట్లిడాను గాన వారు అల్ 
చేయలేకపోయారు.”

19 ఆయన అతనకిల్ బదులు చెపాపుడు: 
“విశావీసం లేన తరమా! నేనెంత కాలం మ్తో 
ఉంట్ను! ఎందాకా మిముములను సహించాల్! 
అతణ్ణి నా దగ్గరకు తీసుకురండి.”

20 వారతణ్ణి ఆయనదగ్గరికి తీసుకువచా్చరు. 
అతడు ఆయనను చూచినవెంటనే ఆ దయ్యం 
అతణ్ణి విలవిల ల్డించింది. అతడు నేలమ్ద పడి 
నురుగు కకుకితూ సుడులు తిరిగాడు.

21 ఆయన “ఇతనకి ఇది ఎంత కాలంనుంచి 
ఉంది?” అన అతడి తండ్రిన అడిగాడు. అతడు 
అనా్నడు “చిన్నపపుటి నుంచీ ఉందండి. 22 పదేపదే 
అది అతణ్ణి నపుపులో, నీళ్ళలో పడేసి నాశనం 
చేయజూసింది. తమరు ఏమైనా చేయగల్గతే 

మామ్ద జ్ల్ చూప సహాయం చెయ్యండి.”
23 యేసు అతడితో “నీవు నమముగల్గతే – 

దేవుణ్ణి నమేము వ్యకితుకి అనీ్న స్ధ్యమే” అనా్నడు.
24 వెంటనే ఆ పలలివాడి తండ్రి కనీ్నరు కారుస్తు 

బిగ్గరగా అనా్నడు “నేను నముముతునా్నను. నా 
అపనమముకం విషయంలో సహాయం చెయ్యండి.”

25 అకకిడికి జనం పరుగెతితు రావడం 
చూచి యేసు ఆ మల్న పశాచాన్న గది్దంచి 
దానతో “మూగ, చెవిటి దయ్యమా! అతనలో 
నుంచి బయటికి వచి్చ ఇంకన్నడూ అతనలో 
ప్రవేశంచవద్దన నను్న ఆజ్ఞాపసుతునా్నను” అనా్నడు.

26 అది పెడ బొబబాలు పెటిటు ఆ పలలివాణ్ణి 
అధకంగా విలవిలల్డించి అతనలోనుంచి 
బయటికి వచి్చంది. అపుపుడతడు 
చచి్చనవాడిల్గా అయా్యడు, గనుక “వాడు 
చనపోయాడు” అన చాల్మంది చెపుపుకొనా్నరు. 
27 అయితే యేసు అతడి చేయి పట్టుకొన అతణ్ణి 
లేవనెతాతుడు. అతడు లేచి నలబడాడాడు.

28 ఆయన ఇంట్లికి వచి్చన తరువాత 
ఆయన శషు్యలు ఒంటరిగా ఆయనను ఇల్ 
అడిగారు: “మేము దాననెందుకు బయటికి 
వెళ్ళగొటటులేకపోయాం?”

29 ఆయన వారితో “అల్ంటిది ప్రార్నవలలి, 
ఉపవాసంవలలి తపపు మరి దేనవల్లి బయటికి 
రాదు” అనా్నడు.

ఆయన నజమైన గొపపుతనం 
ఏమిట్ ఉపదేశంచ్ట

30 అకకిడనుంచి వారు బయలుదేరి గలలీ 
మ్దుగా దాటిపోయారు. ఆ సంగతి ఎవరికైనా 
తెల్యడం ఆయనకిషటుం లేదు. 31 ఎందుకంటే, 
తన శషు్యలకు ఉపదేశస్తు వారితో “మానవ 
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పుత్రుణ్ణి మనుషుల చేతులకు పటిటు ఇవవీడం 
జరగబోతుంది. వారాయనను చంపుతారు. 
ఆయన చంపబడిన తరువాత మూడు రోజులకు 
ఆయన సజ్వంగా లేస్తుడు” అనా్నడు.

32 వారైతే ఆ మాట గ్రహించలేదు. ఆయనను 
అడగడానకి వారికి భయంగా ఉంది కూడా.

33 ఆయన కపెర్ నహూం చేరారు. ఇంట్లి 
ఉన్నపుపుడు ఆయన “దారిలో మ్రు దేన్న గురించి 
వాదిసుతునా్నరు?” అన వారినడిగాడు.

34 వారు ఊరుకొనా్నరు. ఎందుకంటే, దారిన 
వారు తమలో ఎవరు గొపపు అన వాదించారు. 
35 ఆయన కూరు్చన ఆ పనె్నండుమందిన పల్చి 
“ఎవడైనా ప్రముఖుడుగా ఉండాల్ అనుకొంటే 
అతడు అందరిలో చివరివాడై అందరిక సేవకుడై 
ఉండాల్” అన వారితో అనా్నడు.

36 అపుపుడాయన చిన్న బిడడాణ్ణి తీసుకొన వారి 
మధ్య నలబెట్టుడు, వాణ్ణి తన చేతులోలికి తీసుకొన 
వారితో ఇల్ అనా్నడు: 37 “ఇల్ంటి చిన్నవారిలో 
ఒకణ్ణి నా పేర ఎవరైనా స్వీకరిసేతు నను్న 
స్వీకరిసుతునా్నరు. నను్న స్వీకరించేవారెవరైనా నను్న 
కాదు గాన నను్న పంపనవాణ్ణి స్వీకరిసుతునా్నరు.”

38 యోహాను ఆయనతో “గురువరా్య, 
మనల్్న అనుసరించన వాడొకడు నీ పేర 
దయా్యలను వెళ్ళగొటటుడం చూశాం. అతడు 
మనల్్న అనుసరించేవాడు కాడు గనక అతణ్ణి 
అడడాగంచాం” అనా్నడు.

39 అయితే యేసు అనా్నడు “అతణ్ణి 
అడడాగంచకండి. నా పేర అదు్భతం చేసేవాడెవడూ 
తేల్కగా నను్న గురించి చెడు మాట చెపపులేడు 
గదా. 40 మనకు వ్యతిరేకంగా లేనవాడు మన 
పక్షంవాడే. 41 మ్తో ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, 
మ్రు క్రీసుతుకు చెందినవారన ఎవరైనా నా 

పేర మ్కు త్రాగడానకి గనె్నడు నీళ్్ళ ఇసేతు 
అతడు తన బహుమతిన ఎంత మాత్మూ 
పోగొట్టుకోడు. 42 కానీ నను్న నముముకొన్న 
ఇల్ంటి ఒక చిన్న బిడడాడికి ఎవరైనా ఆటంకంగా 
ఉనా్నరా, అల్ ఉండడం కంటే అతడి మెడకు 
పెద్ద తిరుగటిరాయి కటిటు అతణ్ణి సముద్రంలో 
పడవేయబడడమే అతనకి మేలు.

43 “ఒకవేళ మ్ చెయి్య మ్కు ఆటంకంగా 
ఉందనుకోండి. అల్ంటపుపుడు దానన 
నరికివేయండి! రెండు చేతులుండి నరకంలోన 
ఆరన అగ్నలోకి వెళి్ళపోవడం కంటే చెయి్య 
లేకుండా జ్వంలో ప్రవేశంచడం మ్కు మేలు. 
44 నరకంలో వాళ్ళ పురుగు చావదు, అగ్న 
ఆరదు. 45 ఒకవేళ మ్ పాదం మ్కు ఆటంకంగా 
ఉందనుకోండి. అల్ంటపుపుడు దానన 
నరికివేయండి! రెండు పాదాలుండి నరకంలో 
ఆరన అగ్నలో పడవేయబడడం కంటే పాదం 
లేకుండా జ్వంలో ప్రవేశంచడం మ్కు మేలు. 
46 నరకంలో వాళ్ళ పురుగు చావదు, అగ్న 
ఆరదు. 47 అల్గే మ్ కను్న మ్కు ఆటంకంగా 
ఉంటే దానన పీకి పారవెయి్య! రెండు కండులిండి 
నరకంలో పడవేయబడడం కంటే ఒకే కను్నతో 
దేవున రాజ్యంలో ప్రవేశంచడం మ్కు మేలు. 
48 నరకంలో వాళ్ళ పురుగు చావదు. అగ్న 
ఆరదు. 49 ప్రతి ఒకకిరూ మంటలతో ఉపపున 
చేయబడుతారు. ప్రతి బల్ ఉపుపుతో ఉపపున 
చేయబడుతుంది.

50 “ఉపుపు మంచిదే గాన ఒకవేళ ఉపుపు 
దాన ఉపపుదనాన్న కోలోపుతే మ్రు దానకి 
ఉపపుదనం కల్గంచడం ఎల్గా? మ్లో 
ఉపపుదనం కల్గ ఉండండి. ఒకరితో ఒకరు 
శాంతితో ఉండండి.”
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ఆయన వివాహం, విడాకుల 
గురించి ఉపదేశంచ్ట

10  ఆయన అకకిడ నుంచి బయలుదేరి 
యూదయ ప్రదేశంలో యొరా్దను నది 

అవతల్కి వెళ్్ళడు. మరో స్రి జనం గుంపులు 
గుంపులుగా ఆయన దగ్గరకు వచా్చరు. తన 
అలవాట్ ప్రకారం ఆయన వారికి మళ్్ళ 
ఉపదేశమిచా్చడు.

2 పరిసయు్యలు కొందరు వచి్చ ఆయనను 
పర్క్షించాలనే ఉదే్దశంతో ఆయనను ఇల్ 
అడిగారు: “పురుషుడు తన భార్యతో 
తెగతెంపులు చేసుకోవడం ధరముమా?”

3 ఆయన “మోష్ మ్కిచి్చన ఆజఞా ఏమిటి?” 
అన వారికి జవాబిచా్చడు.

4 “విడాకులు రాయించి ఆమెతో తెగతెంపులు 
చేసుకోవడానకి మోష్ అనుమతించాడు” అన 
వారు చెపాపురు.

5 అందుకు యేసు వారికి జవాబిచా్చడు 
“బండబరిపోయిన మ్ హృదయాలను 
బటిటు అతడు ఆ ఆదేశం మ్కు వ్రాశాడు. 
6 కానీ సృషిటు ఆరంభంనుంచి దేవుడు ‘వారిన 
స్త్రీ పురుషులుగా సృజ్ంచాడు’; 7 ‘అందుకే 
పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచి తన 
భార్యను అంటిపెట్టుకొంట్డు. 8 వారిద్దరూ 
ఒకే శర్రమవుతారు’. కాబటిటు అపపుటినుంచి 
వారు ఇద్దరు కాదు గాన ఒకే శర్రంగా ఉనా్నరు. 
9 కనుక దేవుడు ఏకంగా చేసినదాన్న మనషి వేరు 
చేయకూడదు.”

10 ఇంట్లి ఉన్నపుపుడు ఆయన శషు్యలు మరో 
స్రి ఈ సంగతి గురించి ఆయనను అడిగారు. 
11 ఆయన “భార్యతో తెగతెంపులు చేసుకొన 

మరో ఆమెను పెండాలిడేవాడెవడైనా ఆమెకు 
వ్యతిరేకంగా వ్యభిచారం చేసుతునా్నడు. 12 అల్గే 
స్త్రీ తన భరతుతో తెగతెంపులు చేసుకొన మరొకణ్ణి 
పెండాలిడితే ఆమె వ్యభిచారం చేసుతున్నది” అన 
వారితో అనా్నడు.

ఆయన చిన్నపలలిలను ఆశీరవీదించ్ట
13 ఆయన చిన్నపలలిల మ్ద చేతులుంచాలన 

కొందరు వారిన తీసుకువచా్చరు గాన శషు్యలు 
వారిన తీసుకు వచి్చనవారిన మందల్ంచారు. 
14 అది చూచి యేసు చాల్ చికాకు చెంది 
శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: “చిన్న పలలిలను నా 
దగ్గరకు రానవవీండి. వారిన ఆటంక పరచవదు్ద. 
ఇల్ంటి వారిదే దేవున రాజ్యం. 15 మ్తో 
ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, చిన్న బిడడాల్గా దేవున 
రాజ్్యన్న స్వీకరించన వారెవరైనా సరే అందులో 
ఎన్నడూ ప్రవేశంచరు.”

16 అపుపుడు ఆ చిన్నవారిన చేతులలోకి 
తీసుకొన వారిమ్ద చేతులుంచి వారిన 
దీవించాడు.

ఆయన ఆసితుపరుడైన 
యువకుడితో మాట్లిడుట

17 ఆయన దారిలో బయలుదేరుతూ 
ఉన్నపుపుడు ఒక మనషి పరుగెతితు వచి్చ ఆయన 
ముందు మోకరించి “మంచి బోధకుడా! శాశవీత 
జ్వానకి వారసుణ్ణి కావడానకి నేనేం చెయా్యల్?” 
అన ఆయనను అడిగాడు.

18 అతడితో యేసు “నను్న మంచివాడు 
అంటూ ఎందుకు సంబోధసుతునా్నవు? 
దేవుడు తపపు మంచివాడు ఇంకవరూ లేరు. 
19 దేవున ఆజఞాలు నీకు తెలుసు – ‘వ్యభిచారం 
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చేయకూడదు’, ‘హత్య చేయకూడదు’, 
‘దొంగతనం చేయకూడదు’, ‘అబద్ స్క్షష్ం 
చెపపుకూడదు’, ‘వంచించ కూడదు’, 
‘తల్లిదండ్రులను గౌరవించాల్” అనా్నడు.

20 అతడు ఆయనతో “బోధకుడా, చిన్నపపుటి 
నుంచి వీటన్నటినీ పాటిస్తునే ఉనా్నను” 
అనా్నడు.

21 అతణ్ణి చూస్తు అతడిపటలి యేసు 
ప్రేమభావం కల్గ అతడితో ఇల్ అనా్నడు: “నీకు 
ఒకటి కొదువగా ఉంది. వెళి్ళ నీకున్నదంతా అమిము 
బీదలకివువీ. అపుపుడు పరలోకంలో నీకు ధనం 
ఉంట్ంది. ఆ తరువాత సిలువ నెతుతుకొన వచి్చ 
నను్న అనుసరించ్.”

22 అతడు గొపపు ఆసితుపరుడు గనుక ఆ 
మాటకు ముఖం చిన్నబుచ్్చకొన నొచ్్చకొంటూ 
వెళి్ళపోయాడు.

ఆయన నమముకమైన శషు్యలకు చేసిన వాగా్దనం
23 యేసు చ్టూటురా చూచి తన శషు్యలతో 

“ఆసితుపరులు దేవున రాజ్యంలో ప్రవేశంచడం 
ఎంత కషటుతరం!” అనా్నడు.

24 ఆయన మాటలకు శషు్యలు ఎంతో 
ఆశ్చర్యపడాడారు. అయితే యేసు వారితో మళ్్ళ 
ఇల్ అనా్నడు: “పలలిల్రా, ఆసితుమ్ద నమముకం 
ఉంచినవారు దేవున రాజ్యంలో ప్రవేశంచడం 
ఎంత కషటుం! 25 ధనవంతుడు దేవున రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచడం కంటే ఒంట్ స్ది బెజజీంలో గుండా 
వెళ్ళడమే సులభం!”

26 వారింకా అధకంగా ఆశ్చర్యపడి తమతో 
తాము “అల్గైతే ఎవరు మోక్షం పందగలరు?” 
అనా్నరు.

27 యేసు వారివైపు చూస్తు “మనుషులకు 

ఇది అస్ధ్యం గాన దేవునకి కాదు. దేవునకి అనీ్న 
స్ధ్యమే” అనా్నడు.

28 పేతురు ఆయనతో “ఇదిగో, మేము 
అన్నటినీ విడిచిపెటిటు నను్న అనుసరించాం గదా” 
అన చెపపుస్గాడు.

29 అందుకు యేసు “మ్తో ఖచి్చతంగా 
అంట్నా్నను, ఎవరైనా సరే నాకోసం, 
శుభవారతుకోసం ఇంటిన గానీ అన్నదముములను 
గానీ అకకిచెలెలిళ్ళను గానీ తల్లిన గానీ తండ్రిన 
గానీ భార్యను గానీ పలలిలను గానీ భూములను 
గానీ వదిల్వేసేతు 30 ఆ వ్యకితుకి ఇపుపుడు ఇహంలో 
ఇండూలి అన్నదముములూ అకకిచెలెలిళ్్ళ తలులిలూ 
పలలిలూ భూములూ హింసలతోపాట్ నూరు 
రెట్లి దొరకక తపపుదు. వచే్చ యుగంలో అల్ంటి 
వ్యకితుకి శాశవీత జ్వం ఉంట్ంది. 31 అయితే 
మొదటివారు చాల్మంది చివరివారవుతారు, 
చివరివారు చాల్మంది మొదటివారు 
అవుతారు” అనా్నడు.

ఆయన తన మరణం, తిరిగ 
జ్వించడం గురించి ఉపదేశంచ్ట

32 వారు జెరుసలంకు ప్రయాణమై దారిన 
వెళ్తు ఉనా్నరు. వారికి ముందు యేసు నడుస్తు 
ఉనా్నడు. వారికి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆయనను 
అనుసరిస్తు ఉన్నవారు భయపడుతూ 
ఉనా్నరు. ఆయన ఆ పనె్నండు మందిన ప్రకకికు 
తీసుకువెళి్ళ తనకు జరగబోయేవాటిన మరో 
స్రి వారికి తెల్యజ్శాడు, 33 “ఇదిగో వినండి, 
మనం జెరుసలం వెళి్ళపోతునా్నం. అకకిడ 
మానవ పుత్రుణ్ణి ప్రధ్న యాజులకూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులకూ పటిటు ఇవవీడం జరుగుతుంది. వారు 
ఆయనకు మరణశక్ష విధస్తురు, యూదేతర 
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ప్రజలకు అపపుగస్తురు. 34 ఆ యూదేతరులు 
ఆయనను వెకికిరించి కొరడా దెబబాలు కొడతారు, 
ఆయన మ్ద ఉమిమువేసి చంపుతారు. మూడో 
రోజున ఆయన మళ్్ళ సజ్వంగా లేస్తుడు.”

ఆయన మళ్్ళ గొపపుతనాన్న గురించి చెపుపుట
35 అపుపుడు జెబెదయి కొడుకులైన యాకోబు, 

యోహానులు ఆయన దగ్గరికి వచి్చ “గురువరా్య, 
మేము నను్న ఏది అడిగతే అది మాకు చేయాలన 
మా ఆశ” అనా్నరు.

36 వారితో ఆయన “మ్కు నేనేమి 
చేయాలనుకొంట్రు?” అనా్నడు.

37 వారు “నీ మహిమలో మమముల్్న ఒకరిన నీ 
కుడి ప్రకకిన, ఒకరిన ఎడమ ప్రకకిన కూచ్న 
ఉండేల్ దయ చెయి్య” అన ఆయనతో చెపాపురు.

38 అందుకు యేసు “మ్రు అడిగేదేమిట్ 
మ్కు తెల్యదు. నేను త్రాగే గనె్నలోది 
త్రాగడానక, నేను పందే బపతుసం పందడానక 
మ్కు చాల్నంత బలం ఉన్నదా?” అన వారితో 
అనా్నడు.

39 వారాయనతో “మాకు చాల్నంతబలం 
ఉంది” అనా్నరు. యేసు వారితో “నేను త్రాగే 
గనె్నలోది మ్రూ త్రాగుతారు, నేను పందే 
బపతుసం మ్రూ పందుతారు, నజమే. 40 కానీ 
నాకు కుడి ఎడమల ప్రకకిల కూరో్చబెట్టుకోవడం 
నా వశంలో లేదు. ఆ స్్నాలు ఎవరికోసం సిద్ం 
చేయబడాడాయో వారికి అవి దొరుకుతాయి” 
అనా్నడు.

41 ఇది విన తకికిన పదిమంది శషు్యలకు 
యాకోబు యోహానుల మ్ద చాల్ చిరాకు 
కల్గంది. 42 అయితే యేసు వారిన తన దగ్గరకు 
పల్చి వారితో ఇల్ అనా్నడు: “ఇతర ప్రజలపై 

అధకారులుగా ఎంచబడడావారు వారిమ్ద పెతతునం 
చెల్యిస్తురు, వారి ప్రముఖులు వారిమ్ద 
అధకారం ప్రయోగస్తురు. 43 మ్ విషయంలో 
మాత్ం అల్ కాదు. మ్లో ప్రముఖుడు కావాలన 
ఇషటుమున్నవాడు మ్కు సేవకుడై ఉండాల్. 44 మ్లో 
ప్రధ్నుడు కావాలన ఇషటుపడేవాడు అందరిక 
దాసుడై ఉండాల్. 45 ఎందుకంటే, మానవ 
పుత్రుడు సహా తనకు సేవ చేయించ్కోవడానకి 
రాలేదు గాన సేవ చేయడానకే వచా్చడు. ఇదీ 
గాక, అనేకుల విమోచనకు వెలగా తన ప్రాణం 
ధ్ర పోయడానకి వచా్చడు.”

ఆయన యెరికోలో గ్రుడిడావాడిన బగు చేయుట
46 వారు యెరికో చేరారు, యెరికోనుంచి 

తన శషు్యలతో, పెద్ద జన సమూహంతో 
బయలుదేరుతూ ఉంటే ఒక గుడిడావాడు దారి 
ప్రకకిన కూరు్చన ఉండి బిచ్చమెతుతుతునా్నడు. 
అతడు తీమయి కొడుకు బర్ తీమయి. 
47 వసుతున్నది నజరేతువాడైన యేసు అన విన 
అతడు “యేస్! దావీదు కుమారా! నామ్ద 
దయ చూపండి!” అన కేకలు పెటటుస్గాడు.

48 ఊరుకొమమున అనేకులు అతణ్ణి గది్దంచారు 
గాన అతడు “దావీదు కుమారా! నామ్ద దయ 
చూపండి” అంటూ మర్ ఎకుకివగా కేకలు 
పెట్టుడు.

49 యేసు ఆగ “అతణ్ణి పలవండి” అన 
ఆదేశంచాడు. వారా గుడిడావాణ్ణి పల్చి “ధైర్యంగా 
ఉండు! లే! ఆయన నను్న పలుసుతునా్నడు” 
అనా్నరు.

50 అతడు తన పైబటటు అవతల పారవేసి 
గబలున లేచి యేసుదగ్గరికి వచా్చడు. 51 అందుకు 
యేసు “నీకోసం ననే్నమి చెయ్యమంట్వు?” 
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అన అతణ్ణి అడిగాడు. గుడిడావాడు ఆయనతో 
“బోధకుడా, నాకు చూపు కల్గేల్ చేయండి” 
అనా్నడు.

52 యేసు అతడితో “నీవు వెళ్ళవచ్్చ. నీ 
నమముకం నను్న బగు చేసింది” అనా్నడు. వెంటనే 
అతడికి చూపు వచి్చంది. అతడు దారిన యేసు 
వెంట వెళ్్ళడు.

ఆయన జెరుసలంలోకి గాడిదమ్ద వెళ్్ళట

11  వారు జెరుసలం దరిదాపులకు వచి్చ 
ఆలీవ్  కొండమ్ద ఉన్న బేత్ ఫగే, బేతనీ 

చేరుకొనా్నరు. అపుపుడు తన శషు్యలలో ఇద్దరిన 
పంపుతూ ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
2 “మ్కు ఎదురుగా ఉన్న ఆ గ్రామానకి వెళ్ళండి. 
దానలో ప్రవేశంచగానే కటిటు ఉన్న గాడిదపలలి 
ఒకటి మ్కు కనబడుతుంది. ఇదివరకు దానమ్ద 
ఎవరూ ఎన్నడూ కూరో్చలేదు. దానన విపపు 
తోలుకురండి. 3 ‘మ్రెందుకిల్ చేసుతునా్నరు?’ 
అన ఎవరైనా మ్తో అంటే, ‘ఇది ప్రభువుకు 
అవసరం’ అనండి. వెంటనే అతడు దానన 
ఇకకిడికి పంపస్తుడు.”

4 వారు వెళి్ళ వీధలో ఒక గుమముం దగ్గర 
కటిటు ఉన్న ఆ గాడిద పలలిను చూశారు, దానన 
విపాపురు. 5 అకకిడ నలుచ్న్న కొందరు వారితో 
“మ్రెందుకు గాడిద పలలిను విపుపుతునా్నరు?” 
అనా్నరు. 6 యేసు చెపపుమన్నటేటు శషు్యలు వారితో 
చెపపునపుపుడు వారు వారిన వెళ్ళనచా్చరు. 7 వారు 
గాడిద పలలిను యేసు దగ్గరికి తోలుకువచి్చ 
దానమ్ద తమ పైబటటులు వేశారు. ఆయన 
దానమ్ద కూరు్చనా్నడు.

8 అనేకులు తమ పైబటటులు దారిన పరిచారు. 
మరి కొందరు చెటలి కొమములను నరికివేసి దారిన 

పరిచారు. 9 ముందు నడుస్తు ఉన్నవారూ 
వెనుక వస్తు ఉన్నవారూ కేకలు వేస్తు “జయం! 
‘ప్రభువు పేరట వచే్చవాడు ధన్యజ్వి!’ 10 ప్రభువు 
పేరట వచే్చ మన పూర్వీకుడైన దావీదు రాజ్యం 
ధన్యం! పరమ స్ల్లోలి జయం!” అనా్నరు.

ఆయన అంజూర చెట్టును శపంచ్ట
11 యేసు జెరుసలంలో, దేవాలయంలో 

ప్రవేశంచాడు, చ్టూటురా అన్నటినీ చూశాడు. 
అపపుటికే స్యంకాలం అయిపోయినందుచేత 
ఆయన తన పనె్నండు మందితో బేతనీకు 
వెళ్్ళడు. 12 మరుసటి రోజున బేతనీనుంచి వస్తు 
ఉన్నపుపుడు ఆయనకు ఆకల్ వేసింది. 13 కొంత 
దూరంలో ఆకులున్న అంజూర చెట్టు ఒకటి 
ఆయనకు కనపంచింది. దానకేమైనా పండులి 
ఉంట్యేమో అన ఆయన దానవైపు వెళ్్ళడు 
గాన దానదగ్గరకు వచి్చ చూసేతు ఆకులు తపపు 
ఇంకేమ్ కనబడలేదు. అది అంజూర పండలి కాలం 
కాదు. 14 ఆయన దానతో “ఇకనుంచి తినడానకి 
పండులి నీమ్ద ఎవరిక ఎన్నడూ దొరకకపోతాయి 
గాక!” అనా్నడు. అది ఆయన శషు్యలు వినా్నరు.

ఆయన వరతుకులను దేవాలయంలో 
నుంచి వెళలిగొట్టుట

15 వారు జెరుసలం వచి్చనపుపుడు యేసు 
దేవాలయానకి వెళి్ళ దేవాలయంలో అమేమువారినీ 
కొనేవారినీ వెళ్ళగొటటుస్గాడు. డబుబా మారకం 
వా్యపారుల బలలిలనూ గువవీల వరతుకుల పీటలనూ 
పడద్రోశాడు. 16 దేవాలయంలో గుండా ఎవరినీ 
స్మానేమ్ మోసుకు వెళ్ళనవవీలేదు. 17 ఆయన 
వారికి ఉపదేశస్తు “నా ఆలయం జనాలన్నటిక 
ప్రార్న ఆలయం అంట్రన రాసి ఉంది గదా. 

  మారుకి 11:17



82

మ్రైతే దానన దోపడీదొంగల గుహగా చేశారు” 
అనా్నడు.

18 అది విన ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ ఆయనను ఎల్ రూపుమాపాల్ 
అన చూశారు. ఆయనంటే వారికి భయం. 
ఎందుకంటే, జన సమూహమంతా ఆయన 
ఉపదేశానకి ఎంతో ఆశ్చర్యపడేవారు.

19 స్యంకాలం అయినపుపుడు ఆయన 
నగరంనుంచి వెళ్్ళడు. 20 ప్రొదు్దన వారు దారిన 
వస్తు ఉంటే ఆ అంజూర చెట్టు వేరులతో సహా 
ఎండిపోయి ఉండడం చూశారు.

21 పేతురు దాన్న జఞాపతుకి తెచ్్చకొన ఆయనతో 
“గురువరా్య, ఇదిగో, నీవు శపంచిన అంజూర 
చెట్టు ఎండిపోయింది” అనా్నడు.

ఆయన నమముకానకి ఉన్న శకితు 
గురించి మాట్లిడుట

22 అందుకు యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“దేవునమ్ద నమముకం ఉంచండి. 23 మ్తో 
ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, ఎవరైనా సరే ఈ 
పరవీతంతో ‘నీవు లేచి సముద్రంలో పడిపో!’ 
అన చెపపు హృదయంలో అనుమానంచకుండా 
తాను చెపపునది జరుగుతుందన నమిముతే తాను 
చెపపునదేదైనా అతనకి జరిగ తీరుతుంది. 
24 అందుచేత మ్తో అంట్నా్నను, మ్రు 
ప్రార్నలో వేటిన అడుగుతారో అవి 
దొరుకుతాయన నమముండి. అపుపుడు అవనీ్న 
మ్కు దొరుకుతాయి. 25 అయితే మ్రు నల్చి 
ప్రార్న చేసేటపుపుడెల్లి, పరలోకంలో ఉన్న 
మ్ తండ్రి మ్ అపరాధ్లు క్షమించేల్ మ్కు 
ఎవరితోనైనా వ్యతిరేకమైన దేదైనా ఉంటే ఆ 
వ్యకితున క్షమించండి. 26 మ్రు క్షమించకపోతే 

పరలోకంలో ఉన్న మ్ తండ్రి మ్ అపరాధ్లు 
క్షమించడు.”

ఆయన మతాధకారులను ఎదిరించ్ట
27 వారు మళ్్ళ జెరుసలం చేరారు. ఆయన 

దేవాలయంలో నడుస్తు ఉంటే ప్రధ్న 
యాజులూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ పెద్దలూ 
ఆయన దగ్గరికి వచి్చ, 28 ఆయనతో “నీవు ఏ 
అధకారంతో ఈ క్యలు చేసుతునా్నవు? ఈ 
క్యలు చేయడానకి ఈ అధకారం నీకవరు 
ఇచా్చరు?” అన అనా్నరు.

29 యేసు జవాబిస్తు వారితో అనా్నడు 
“నేనూ మిముములను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. 
దీనకి జవాబు చెపపుండి. అపుపుడు నేను ఏ 
అధకారంతో ఈ క్యలు చేసుతునా్ననో అది మ్కు 
చెపుతాను. 30 యోహాను ఇచి్చన బపతుసం ఉతపుతితు 
ఎకకిడనుంచి? పరలోకం నుంచా? మనుషుల 
నుంచా? నాకు జవాబివవీండి!”

31 వారు చర్చలో పడి ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: 
“ఒకవేళ అది పరలోకంనుంచి అన మనం చెపతే 
ఇతడు ‘అల్గైతే మ్రెందుకు అతణ్ణి నమములేదు?’ 
అంట్డు గదా! 32 ‘మనుషుల నుంచి’ అందామా–
.” అయితే వారికి జనమంటే భయం. ఎందుకంటే 
యోహాను నజంగా ఒక ప్రవకతు అన అందరూ 
ఎంచేవారు. 33 కనుక వారు యేసుకు “మాకు 
తెల్యదు” అన జవాబిచా్చరు. వారికి జవాబిస్తు 
యేసు “అల్గైతే ఏ అధకారంతో ఈ క్యలు 
చేసుతునా్ననో అదీ మ్కు చెపపును” అనా్నడు.

ఆయన ద్రాక్షతోటను గురించి ఇచి్చన ఉదాహరణ

12  అపుపుడాయన వారితో ఉదాహరణలలో 
చెపపుస్గాడు: “ఒక మనషి ద్రాక్షతోట 
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నాట్డు. దాన చ్టూటు గోడ కటిటు ద్రాక్ష గానుగ 
తొటిటు కోసం అందులో గుంట తొల్పంచి కావల్ 
గోపురం కటిటుంచాడు. అపుపుడతడు తోటను 
రైతులకు కౌలుకిచి్చ దూర దేశానకి వెళ్్ళడు. 
2 కోతకాలం వచి్చనపుపుడు ఆ ద్రాక్ష పంటలో 
కొంత రైతుల దగ్గరనుంచి తెమమున వారి దగ్గరకు 
ఒక దాసుణ్ణి పంపాడు. 3 అయితే వారు అతణ్ణి 
పట్టుకొన కొటిటు, వటిటు చేతులతో పంపవేశారు. 
4 అతడు మళ్్ళ మరో దాసుణ్ణి వారిదగ్గరకు 
పంపాడు. వారు అతన వైపు రాళ్్ళ రువివీ 
అతన నెతితు గాయపరచి అతణ్ణి అవమానంచి 
పంపవేశారు. 5 అతడు ఇంకొకణ్ణి పంపాడు. 
అతణ్ణి వారు చంపారు. ఇంకా అనేకులను 
పంపాడు. వారు కొందరిన కొట్టురు, కొందరిన 
చంపారు.

6 “ఇంకా అతనకి తన ప్రియ కుమారుడొకకిడే 
మిగల్డు. ‘వారు నా కుమారుణ్ణి గౌరవిస్తురు’ 
అన చెపపు చివరిగా అతణ్ణి వారిదగ్గరకు పంపాడు. 
7 కానీ ఆ రైతులు తమలో ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: 
‘వారసుడు వీడే! వీణ్ణి చంపుదాం. అపుపుడు 
వారసతవీం మనది అవుతుంది!’ 8 వారతణ్ణి 
పట్టుకొన చంప ద్రాక్షతోట వెలుపల పారవేశారు.

9 “అందుచేత ద్రాక్షతోట యజమాన ఏమి 
చేస్తుడు? అతడు వచి్చ ఆ రైతులను చంప 
ద్రాక్షతోటను వేరే వారి చేతికిస్తుడు. 10 మ్రు ఈ 
లేఖనం చదవలేదా? – కటేటువారు తీసి పారవేసిన 
రాయే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయింది. 11 అది 
ప్రభువు మూలంగా జరిగంది. ఇది మా దృషిటులో 
అదు్భతంగా ఉంది.”

12 వారు తమకు వ్యతిరేకంగా ఆ ఉదాహరణ 
ఆయన చెపాపుడన గ్రహించి ఆయనను 
పట్టుకోవాలన చూశారు గాన జన సమూహానకి 

భయపడాడారు. అపుపుడు వారు ఆయనను విడిచి 
వెళి్ళపోయారు.

ఆయన మతాధకారుల ప్రశ్నలకు 
సమాధ్నం ఇచ్్చట

13 ఆయనను మాటలలో చికికించ్కోవడానకి 
వారు పరిసయు్యలలో, హేరోదు పక్షంవారిలో 
కొందరిన ఆయన దగ్గరికి పంపారు. 14 వారు వచి్చ 
ఆయనతో ఇల్ అనా్నరు: “బోధకుడా! మ్రు 
యథార్వంతులనీ ఎవరినీ లెకకి చేయరనీ మాకు 
తెలుసు. మ్రు మనుషులను పక్షపాతంతో 
చూడకుండా దేవున మార్గం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా 
ఉపదేశస్తురు. స్జర్ కు సుంకం చెల్లించడం 
నా్యయమా, కాదా? 15 మనం చెల్లించాల్? 
చెల్లించకూడదా?” అయితే వారి కపట బుది్ 
తెల్సి ఆయన వారితో “నను్న ఎందుకు 
పర్క్షిసుతునా్నరు? ఒక దేనారం తెచి్చ నాకు 
చూపెటటుండి” అనా్నడు.

16 వారు నాణం తెచి్చనపుపుడు “ఈ బొమము, 
అక్షరాలు ఎవరివి?” అన ఆయన వారినడిగాడు. 
వారాయనతో “స్జర్ వి” అనా్నరు.

17 యేసు వారికి జవాబిస్తు “స్జర్ వి స్జర్ కూ 
దేవునవి దేవునక చెల్లించండి” అనా్నడు. 
ఆయనంటే వారికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కల్గంది.

18 అపుపుడు సదూ్దకయు్యలు కొందరు ఆయన 
దగ్గరికి వచా్చరు. (చనపోయినవారు సజ్వంగా 
లేవరన వీరు చెపేపువారు.) వారాయనను ఇల్ 
ప్రశ్నంచారు: 19 “బోధకుడా, మోష్ మనకోసం 
రాసినది ఇది – ఒక మనషి స్దరుడు తన 
భార్యను సజ్వంగా విడిచి సంతానం లేకుండా 
చనపోతే అతడి స్దరుడు అతడి భార్యను పెళి్ళ 
చేసుకొన అతడి వంశాన్న నలబెట్టుల్. 20 ఏడుగురు 
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అన్నదముములు ఉనా్నరు. మొదటివాడు పెళి్ళ 
చేసుకొన సంతానం లేకుండా చనపోయాడు. 
21 రెండోవాడు ఆమెను పెళ్్ళడాడు. అతడు 
కూడా సంతానం లేకుండా చనపోయాడు. 
మూడోవాడి సంగతి కూడా అంతే. 22 ఆ 
ఏడుగురూ ఆమెను పెళ్్ళడి సంతానం 
లేకుండా చనపోయారు. చివరికి ఆ స్త్రీ కూడా 
చచి్చపోయింది. 23 చనపోయినవారు సజ్వంగా 
లేచేటపుపుడు వారిలో ఆమె ఎవరి భార్యగా 
ఉంట్ంది? ఆమె ఆ ఏడుగురిక భార్యగా ఉంది 
గదా?”

24 వారికి జవాబిస్తు యేసు అనా్నడు 
“లేఖనాలూ దేవున బలప్రభావాలూ మ్కు 
తెల్యదు. ఈ కారణంచేతే గదా మ్రు 
పరబడుతునా్నరు! 25 చనపోయినవారు 
సజ్వంగా లేచేటపుపుడు పెండిలి చేసుకోరు, 
పెండిలికియ్యరు. ఇందులో వారు పరలోకంలో ఉన్న 
దేవదూతల్లిగా ఉంట్రు. 26 చనపోయినవారు 
సజ్వంగా లేచే విషయమైతే – మోష్ వ్రాసిన 
గ్రంథంలో పదను గురించిన భాగం మ్రు 
చదవలేదా? దేవుడు అతనతో చెపపునది ఏమంటే 
‘నేను అబ్రాహాము దేవుణ్ణి, ఇస్సాకు దేవుణ్ణి, 
యాకోబు దేవుణ్ణి’. 27 ఆయన చనపోయినవారి 
దేవుడు కాడు గాన జ్విస్తు ఉన్న వారి దేవుడు. 
మ్రు అధకంగా పరబడుతునా్నరు.”

28 ఈలోగా ధరముశాస్త్ర పండితులలో ఒకడు 
వచి్చ వారు వాదించడం వినా్నడు. యేసు వారికి 
బగా జవాబిచా్చడన తెల్సి అతడు ఆయనను 
చూచి “ఆజఞాలన్నటిలో ప్రధ్నమైనది ఏది?” అన 
అడిగాడు.

29 యేసు అతడికి “ఆజఞాలన్నటిలో ప్రధ్నమైనది 
ఇది: ‘ఇస్రాయేల్ ప్రజల్రా, వినండి. ప్రభువు 

మన దేవుడు, ప్రభువు ఒకకిడే. 30 హృదయ 
పూరవీకంగా, సంపూరణి ఆతముతో, మనస్్ఫరితుగా, 
బలమంతటితో మ్ దేవుడైన ప్రభువును 
ప్రేమిస్తు ఉండాల్.’ ఇది ప్రధ్న ఆజఞా. 31 రెండోది, 
దానల్ంటిది ఇది: ‘మిముములను ప్రేమించ్కొన్నటేటు 
మ్ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్’. వీటికంటే గొపపు 
ఆజఞా మరేదీ లేదు” అన జవాబిచా్చడు.

32 ఆ ధరముశాస్త్ర పండితుడు ఆయనతో 
“ఉపదేశకా, మ్రు బగా చెపాపురు. దేవుడు 
ఒకకిడే అనీ ఆయన తపపు వేరే దేవుడు లేడనీ 
మ్రు చెపపునది నజమే. 33 హృదయ పూరవీకంగా, 
సంపూరణి ఆతముతో, బుది్ అంతటితో, బలం 
అంతటితో ఆయనను ప్రేమించడమూ మనలను 
ప్రేమించ్కొన్నటేటు పరుగువారిన ప్రేమించడమూ 
అన్న హోమాలకంటే, బలులకంటే అధకం” 
అనా్నడు.

34 అతడు జ్ఞానంతో జవాబివవీడం చూచి 
యేసు అతడితో “నీవు దేవున రాజ్్యనకి 
దూరంగా లేవు” అనా్నడు. ఆ తరువాత 
ఆయనను ఏ ప్రశా్న అడగడానకి ఎవరిక ధైర్యం 
లేకపోయింది.

35 యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశస్తు 
“అభిషికుతుడు దావీదు కుమారుడు అన ధరముశాస్త్ర 
పండితులు ఎల్ అంట్నా్నరు? 36 దావీదు తానే 
దేవున పవిత్రాతము మూలంగా అన్నదేమంటే, 
‘ప్రభువు నా ప్రభువుతో పల్కిన వాకుకి – నేను 
నీ శత్రువులను నీ పాదాల క్ంద ఉంచేవరకు 
నా కుడి ప్రకకిన కూరు్చన ఉండు.’ 37 దావీదు 
తానే ఆయనను ‘ప్రభువు’ అంట్నా్నడు. 
అల్ంటపుపుడు ఆయన అతనకల్ కుమారుడు 
అవుతాడు?” అనా్నడు. జన సమూహం ఆయన 
ఉపదేశం ఎంతో సంతోషంతో వింట్నా్నరు.
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38 ఆయన ఉపదేశంలో వారితో ఇంకా ఇల్ 

అనా్నడు: “ధరముశాస్త్ర పండితుల విషయం జ్గ్రతతు! 
పడుగాటి అంగీలు తొడుకొకిన తిరగడం, సంత 
వీధులలో వందనాలు అందుకోవడం, 39 సమాజ 
కేంద్రాలలో అగ్ర స్్నాలు, విందులలో ముఖ్య 
స్ల్లు వారికిషటుం. 40 విధవరాండ్ ఇండలిను 
దిగమ్ంగవేసేవారు కూడా వీరే. వారు నటనగా 
దీర్ఘ ప్రార్నలు చేస్తురు. వారు మర్ కఠినమైన 
శక్షావిధకి గురి అవుతారు.”

ఆయన కానుకల గురించి మాట్లిడుట
41 యేసు దేవాలయంలో కానుక పెట్టుకు 

ఎదురుగా కూరు్చన జన సమూహం ఆ 
పెట్టులో డబుబా వేయడం చూస్తు ఉనా్నడు. 
ధనవంతులు అనేకులు పెద్ద మొతతుంలో డబుబా 
వేశారు. 42 అపుపుడు ఒక బీద విధవరాలు వచి్చ 
రెండు పైసలు అందులో వేసింది.

43 ఆయన తన శషు్యలను దగ్గరకు పల్చి 
“మ్తో ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, కానుక పెట్టులో 
డబుబా వేసినవారందరి కంటే ఈ బీద విధవరాలు 
ఎకుకివ వేసింది. 44 ఎల్గంటే, వారంతా తమ 
అతి సమృది్లోనుంచి కొంత వేశారు గాన 
ఈమె తన లేమిలోనుంచి తనకున్నదంతా, 
తన బ్రతుకుదెరువంతా వేసింది” అన వారితో 
చెపాపుడు.

ఆయన భవిష్యతుతు, తన రెండవ 
రాక గురించి చెపుపుట

13  ఆయన దేవాలయంలో నుంచి వస్తు 
ఉంటే ఆయన శషు్యలలో ఒకడు 

“గురువరా్య! ఇవిగో, ఎల్ంటి రాళ్్ళ కటటుడాలు 
ఇకకిడ ఉనా్నయి!” అనా్నడు.

2 యేసు అతడితో “ఈ గొపపు కటటుడాలు 
చూసుతునా్నవు గదా! ఇకకిడ పడద్రోయబడకుండా 
ఏ రాయి మరో రాయిమ్ద నలవదు” అంటూ 
జవాబిచా్చడు.

3 ఆయన దేవాలయానకి ఎదురుగా ఆలీవ్ 
కొండమ్ద కూరు్చన ఉన్నపుపుడు పేతురు, 
యాకోబు, యోహాను, అంద్రెయ ఏకాంతంగా 
ఆయనను ఇల్ అడిగారు: 4 “అవి ఎపుపుడు 
జరుగుతాయి? అవనీ్న నెరవేరబోయే ముందు 
ఏ స్చన కలుగుతుంది? మాతో చెపుపు.”

5 అందుకు యేసు వారికి జవాబిస్తు ఇల్ 
అనా్నడు: “మిముములను ఎవరైనా మోసగంచి 
తపుపుదారి పటిటుంచకుండా చూచ్కోండి. 
6 అనేకులు నా పేర వచి్చ ‘నేనే ఆయనను’ అంటూ 
చాల్మందిన మోసగంచి తపుపుదారి పటిటుస్తురు.

7 “మ్రు యుద్ వారతులూ యుద్ వదంతులూ 
వింట్రు. అపుపుడు కంగారుపడకండి. అవి 
తపపుక జరగాల్ గాన అంతం అపుపుడే రాదు. 
8 జనంమ్దికి జనం, రాజ్యంమ్దికి రాజ్యం 
లేస్తుయి. అకకిడకకిడ భూకంపాలు వస్తుయి. 
కరువులు, అలలిరులు కూడా కలుగుతాయి. ఇవి 
ప్రథమ ప్రసవ వేదనల్లింటివి మాత్మే.

9 “మ్రు జ్గ్రతతుగా ఉండండి! ఎందుకంటే, 
వారు మిముములను ఆలోచన సభలకు పటిటు 
ఇస్తురు. సమాజ కేంద్రాలలో మిముములను 
కొటటుడం జరుగుతుంది. నాకోసం వారికి 
స్క్షష్ంగా మ్రు ప్రాంతీయాధకారుల 
ముందుకు, రాజుల ముందుకు తీసుకురావడం 
జరుగుతుంది. 10 అంతానకి ముందుగా శుభవారతు 
అన్న జనాలకూ ప్రకటించడం జరగాల్. 
11 వారు మిముములను పట్టుకొన తీరుపుకు 
అపపుగంచేటపుపుడు ఏమి చెపాపుల్ అన ముందుగా 
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బెంబేలు పడకండి, పూరావీలోచన చేయకండి. ఆ 
సమయంలో మ్కు ఏ మాటలు ఇవవీబడుతాయో 
అవే అనండి. ఎందుకంటే, అపుపుడు మాట్లిడేది 
మ్రు కాదు గాన దేవున పవిత్రాతేము.

12 “స్దరుడు స్దరుణ్ణి, తండ్రి తన 
సంతానానీ్న మరణానకి పటిటు ఇస్తురు. పలలిలు 
తల్లిదండ్రులకు వ్యతిరేకంగా లేచి వారిన 
చంపస్తురు. 13 నా పేరు కారణంగా అందరూ 
మిముములను దేవీషిస్తురు. అయితే అంతంవరకు 
సహించేవారికి విముకితు లభిసుతుంది.

14 “అయితే దానయేలుప్రవకతు చెపపున 
అసహ్యమైన వినాశకారి నలబడకూడన 
స్లంలో నలుచ్ండడం మ్రు చూచేటపుపుడు 
(చదివేవారు గ్రహిస్తురు గాక!) యూదయలో 
ఉన్నవారు కొండలకు పారిపోవాల్. 15 మిదె్దమ్ద 
ఉన్న వ్యకితు తన ఇంటి నుంచి వసుతువేదైనా 
తీసుకువెళ్ళడానకి దిగ ఇంట్లి ప్రవేశంచ 
కూడదు. 16 పలంలో ఉన్న వ్యకితు పైవస్త్రం 
తీసుకువెళ్ళడానకి వెనకుకి తిరగకూడదు. 
17 అయో్య! ఆ రోజులోలి గరి్భణ్ స్త్రీలకూ 
బల్ంతలకూ ఎంతో కషటుం కలుగుతుంది! 
18 మ్రు పారిపోయేది చల్కాలంలో జరగకుండా 
ఉండాలన ప్రార్న చేయండి. 19 ఎందుకంటే, ఆ 
రోజులోలి బధ వసుతుంది. అల్ంటిది దేవుడు 
సృషిటున సృజ్ంచినపపుటి నుంచి ఇపపుటి వరకు 
రాలేదు. ఆ తరువాత మరెన్నటిక రాదు. 
20 ప్రభువు ఆ రోజులను తకుకివ చేయకపోతే 
శర్రం ఉన్న ఎవరూ తపపుంచ్కొనేవారు 
కాదు. కానీ ఎన్నకైనవారి కోసం, అంటే తాను 
ఎను్నకొన్నవారి కోసం ఆయన ఆ రోజులను 
తకుకివ చేశాడు.

21 “ఆ కాలంలో ఎవరైనా మ్తో ‘ఇడుగో 

క్రీసుతు ఇకకిడ ఉనా్నడు!’ లేదా, ‘ఇడుగో అకకిడ 
ఉనా్నడు!’ అంటే నమముకండి. 22 ఎందుకంటే 
కపట క్రీసుతులూ కపట ప్రవకతులూ వస్తురు. 
స్ధ్యమైతే, దేవుడు ఎను్నకొన్నవారిన కూడా 
మోసగంచి తపుపుదారి పటిటుంచడానకి స్చనలూ 
అదు్భతాలూ ప్రదరి్శస్తురు. 23 జ్గ్రతతుగా ఉండండి! 
నేను మ్తో అన్న విషయాలు ముందుగానే 
చెపాపును సుమా!

24 “ఆ రోజులోలి ఆ బధకాలం అయిన 
తరువాత స్ర్య మండల్న్న చీకటి 
కముముతుంది. చంద్రబింబం కాంతి ఇవవీదు. 
25 ఆకాశంనుంచి చ్కకిలు రాలుతాయి. 
ఆకాశంలోన శకుతులు కంపంచిపోతాయి. 
26 అపుపుడు మానవ పుత్రుడు మేఘాలలో 
మహా బలప్రభావాలతో, మహిమాప్రకాశంతో 
రావడం వారు చూస్తురు. 27 అపుపుడాయన తన 
దేవదూతలను పంప నలుదికుకిల నుంచి, భూమి 
కొనల నుంచి ఆకాశం కొనల వరకు, తాను 
ఎను్నకొన్నవారిన సమకూరుస్తుడు.

28 “అంజూర చెట్టును చూచి ఉదాహరణ 
నేరు్చకోండి. దాన కొమములు లేతగా తయారై 
ఆకులు పటిటునపుపుడు వసంత కాలం దగ్గర 
పడిందన మ్కు తెలుసు. 29 అల్గే ఈ సంగతులు 
జరుగుతూ ఉండడం మ్రు చూచినపుపుడు 
ఆయన సమ్పంలోనే, తలుపు దగ్గరే ఉనా్నడన 
తెలుసుకోండి. 30 మ్తో నేను ఖచి్చతంగా 
అంట్నా్నను, ఇవనీ్న జరిగేవరకు ఈ జ్తి 
గతించదు. 31 ఆకాశం, భూమి గతిస్తుయి గాన 
నా మాటలు ఎన్నటిక గతించవు.

32 “అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుపుడో 
ఏ మనషిక తెల్యదు. పరలోకంలోన 
దేవదూతలకూ తెల్యదు. కుమారునకి 
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కూడా తెల్యదు. తండ్రికి మాత్మే తెలుసు. 
33 జ్గ్రతతుగా ఉండండి! మెళకువగా ఉండండి! 
ప్రార్న చేస్తు ఉండండి! ఎందుకంటే ఆ 
కాలమెపుపుడు వసుతుందో మ్కు తెల్యదు.

34 “ఇది ఎల్ ఉంట్ందంటే, ఒక మనషి వేరే 
దేశానకి వెళి్ళపోబోతూ తన ఇంటిన విడిచి తన 
దాసులకు అధకారమిచి్చ ఒకొకికకినకి ఒకొకికకి 
పన నయమించి, దావీరపాలకుణ్ణి ఎపుపుడూ 
మెళకువగా ఉండాలన ఆజ్ఞాపంచాడు. 35 అల్గే 
మ్రూ మెళకువగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇంటి 
యజమాన ఎపుపుడు వస్తుడో – అది స్యంకాల 
సమయమో, మధ్యరాత్రి వేళో, కోడి కూసే 
జ్మో, తెలలివారేటపుపుడో మ్కు తెల్యదు. 
36 ఆయన హఠాతుతుగా వచి్చ మ్రు నద్రపోతూ 
ఉండడం చూస్తుడేమో జ్గ్రతతు! 37 నేను మ్కు 
చెపుతున్నది అందరిక చెపుతునా్నను – 
మెళకువగా ఉండండి!”

ఆయనను ఒక స్త్రీ అభిష్కించ్ట

14  రెండు రోజుల తరువాత పస్కి పండుగ, 
పంగన రొట్టుల పండుగ రాబోతూ 

ఉనా్నయి. అపుపుడు ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ యేసును ఎల్ కపటంతో పట్టుకొన 
చంపాల్ అన చూస్తు ఉనా్నరు. 2 అయితే 
“ప్రజలలో అలలిరి జరగవచ్్చ, గనక పండుగలో 
పట్టుకోవదు్ద” అన వారు చెపుపుకొనా్నరు.

3 ఆయన బేతనీలో కుషు్ఠరోగ స్మోను ఇంట్లి 
భోజన పంకితులో కూరు్చన ఉన్నపుపుడు ఒక స్త్రీ 
వచి్చంది. ఆమెదగ్గర చలవరాతి బుడిడాలో చాల్ 
విలువైన అచ్చ జట్మాంసి అతతురు ఉంది. ఆమె 
ఆ బుడిడా పగలగొటిటు ఆ అతతురు ఆయన తలమ్ద 
పోసింది. 4 అయితే అకకిడున్న కొందరికి చిరాకు 

కల్గంది. “ఈ అతతురు నషటుం చేయడం ఎందుకు? 
5 ఒకవేళ ఈ అతతురు అమిము ఉంటే మూడువందల 
దేనారాలకంటే ఎకుకివగా వచే్చవి. ఆ డబుబా 
బీదలకిచి్చ ఉండవచ్్చ గదా!” అన చెపుపుకొన ఆ 
స్త్రీన కసురుకొనా్నరు.

6 అయితే యేసు “ఈమె జోల్కి వెళ్ళకండి! 
ఈమెను ఎందుకు తొందర చేసుతునా్నరు? ఈమె 
నాపటలి మంచి పన చేసింది. 7 మ్దగ్గర బీదలు 
ఎపుపుడూ ఉంట్రు. మ్కపుపుడైనా ఇషటుం వసేతు 
వారికి మంచి చేయగలరు. నేనైతే మ్దగ్గర 
ఎలలిపుపుడూ ఉండను. 8 ఈమె చేయగల్గనది 
చేసింది. భూస్్పనకోసం నా శర్రాన్న 
ముందుగానే వచి్చ అభిష్కించింది. 9 మ్తో నేను 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, సరవీలోకంలో ఈ 
శుభవారతు ప్రకటన జరిగే స్ల్లన్నటిలో, ఈమె 
చేసినదాన గురించి చెపపుడం జరుగుతుంది. 
అది ఆమె విషయం జ్ఞాపకార్ంగా ఉంట్ంది” 
అనా్నడు.

ఆయనపటలి యూదా ఇసకిరియోతు 
ద్రోహం చేయుట

10 పనె్నండుమంది శషు్యలలో ఒకడైన 
ఇసకిరియోతు యూదా ఆయనను వారికి 
పటిటు ఇవావీలనే ఉదే్దశంతో ప్రధ్న యాజుల 
దగ్గరికి వెళి్ళపోయాడు. 11 అది విన వారు 
సంతోషించారు. అతడికి కొంత డబిబాస్తుమన 
కూడా మాట ఇచా్చరు. ఇక అతడు యేసును 
పటిటు ఇవవీడానకి అనువైన సమయంకోసం 
చూస్తు ఉనా్నడు.

క్రొతతు ఒడంబడికను ఇచ్్చట
12 పంగన రొట్టుల పండుగ మొదటి రోజున, 
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పస్కి గొర్రెపలలిను వధంచే ఆ రోజున, యేసు 
శషు్యలు ఆయనను ఇల్ అడిగారు: “నీవు 
పస్కిను తినడానకి మేము ఏ స్ల్నకి వెళి్ళ 
సిదం్ చేయాలన ఉనా్నవు?”

13 ఆయన తన శషు్యలలో ఇద్దరిన పంపుతూ 
“నగరంలోకి వెళ్ళండి. అకకిడ మ్కదురుగా 
ఒకతను నీళ్ళకుండ మోసుకువస్తు ఉంట్డు. 
అతన వెంట వెళ్ళండి. 14 అతడు ఏ ఇంట్లి 
ప్రవేశసేతు మ్రు ఆ ఇంటి యజమానన చూచి ఇల్ 
చెపపుండి: ‘నేను నా శషు్యలతో కూడా పస్కిను 
తినడానకి అతిథి శాల ఎకకిడన గురువు 
అంట్నా్నడు’. 15 అతడు పెద్ద మేడ గది మ్కు 
చూపుతాడు. దానలో స్మాను అమరి్చపెటిటు 
సిద్ంగా ఉంట్ంది. అకకిడే మనకు ఏరాపుట్లి 
చేయండి.”

16 అల్గే శషు్యలు బయలుదేరి నగరంలోకి 
వెళి్ళ తమతో ఆయన చెపపునటేటు చూశారు, 
పస్కిను సిద్ం చేశారు. 17 స్యంకాలం 
అయినపుపుడు ఆయన తన పనె్నండు మందితో 
పాట్ అకకిడికి వచా్చడు. 18 వారు కూరు్చన 
భోజనం చేస్తు ఉంటే యేసు వారితో “మ్తో 
ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, నాతో కల్సి భోజనం 
చేస్తు ఉన్న మ్లో ఒకడు నను్న శత్రువులకు పటిటు 
ఇస్తుడు” అనా్నడు.

19 వారికి దుుఃఖం కల్గంది. “నేను కాదు గదా!” 
అన వారు ఒకడి తరువాత ఒకడు అనా్నరు. 
మరొకడు “నేను కాదు గదా!” అనా్నడు.

20 ఆయన వారితో “అతడు ఈ 
పనె్నండుమందిలో ఒకడు, నాతోకూడా 
పాత్లో చేయి ముంచేవాడే! 21 ఎందుకంటే, 
మానవ పుత్రుణ్ణి గురించి వ్రాసి ఉన్న ప్రకారమే 
ఆయన చనపోతాడు గాన అయో్య, ఎవడైతే 

మానవపుత్రుణ్ణి శత్రువులకు పటిటు ఇస్తుడో 
ఆ మనషికి శక్ష తపపుదు! ఆ మనషి పుటిటు 
ఉండకపోతే అతనకి బగుండేది” అన చెపాపుడు.

22 వారు తింటూ ఉన్నపుపుడు యేసు రొట్టు 
తీసుకొన దీవించిన తరువాత దానన విరిచి వారికిచి్చ 
“దీనన తీసుకొన తినండి. ఇది నా శర్రం” అనా్నడు.

23 అపుపుడాయన పాత్ తీసుకొన కృతజఞాత 
అరిపుంచిన తరువాత వారికిచా్చడు. పాత్లోది 
వారందరూ త్రాగారు. 24 వారితో ఆయన “ఇది 
నా రకతుం. అనేకులకోసం చిందే క్రొతతు ఒడంబడిక 
రకతుం. 25 మ్తో ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను, దేవున 
రాజ్యంలో ద్రాక్షరసం మళ్్ళ త్రాగే రోజువరకు 
ఇక దానన త్రాగను” అనా్నడు.

26 వారు కరతున పాడిన తరువాత ఆలీవ్ 
కొండకు వెళ్్ళరు.

27 అపుపుడు యేసు వారితో అనా్నడు, 
“ఈ రాత్రి నా కారణంగా మ్రందరూ 
తొట్రుపడుతారు. ఎందుకంటే ఇల్ వ్రాసివుంది: 
కాపరిన కొడతాను. గొర్రెలు చెదరిపోతాయి. 
28 అయినా నేను సజ్వంగా లేచిన తరువాత 
మ్కంటే ముందుగా గలలీకి వెళి్ళపోతాను.”

29 అయితే పేతురు ఆయనతో “అందరూ 
తొట్రుపడినా నేను తొట్రుపడను” అనా్నడు.

30 అపుపుడు యేసు “నీతో ఖచి్చతంగా 
అంట్నా్నను, ఈ రోజునే, కోడి రెండు స్రులి 
కూసేముందు ఈ రాత్రే ననె్నరగనన మూడు స్రులి 
అంట్వు” అన అతనతో అనా్నడు. 31 “నేను నీతో 
చావ వలసివచి్చనా నను్న ఎరగననను” అన అతడు 
మర్ గటిటుగా చెపాపుడు. వారంతా అల్గే అనా్నరు.

ఆయన గెత్ సేమనేలో ప్రార్ించ్ట
32 వారు గెత్ సేమనే అనే స్ల్నకి చేరారు. 
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అపుపుడు ఆయన తన శషు్యలతో “నేను ప్రార్న 
చేస్తును. ఈలోగా మ్రికకిడ కూరు్చన ఉండండి” 
అనా్నడు.

33 అపుపుడాయన పేతురునూ యాకోబునూ 
యోహానునూ తీసుకువెళి్ళ విసముయం, కలత 
అనుభవించస్గాడు. 34 అపుపుడు వారితో “నాకు 
ప్రాణం పోయేటంతగా దుుఃఖం ముంచ్కు వస్తు 
ఉంది. మ్రికకిడ ఆగ మెళకువగా ఉండండి” 
అనా్నడు.

35 ఆయన ఇంకా కొది్ద దూరం వెళి్ళ నేలమ్ద 
స్గలపడి స్ధ్యమైతే ఆ ఘడియ తననుంచి 
తపపుపోవాలన ప్రార్న చేశాడు. 36 “తండ్రీ! తండ్రీ! 
నీకు అనీ్న స్ధ్యమే. ఈ గనె్నను నానుంచి 
తొలగంచ్. అయినా నేను ఇషటుపడేది కాదు, 
నీవు ఇషటుపడేదే జరగనయి్య” అనా్నడు.

37 ఆయన వచి్చ వారు నద్రపోతూ ఉండడం 
చూచి పేతురుతో “స్మోనూ, నద్రపోతునా్నవా? 
ఒకకి గంటసేపు కూడా మెళకువగా 
ఉండలేకపోయావా? 38 మ్రు విషమ పర్క్షలో 
పడకుండా మెళకువగా ఉండి ప్రార్న చేస్తు 
ఉండండి. ఆతము సిద్మే గాన శర్రం దురబాలం” 
అనా్నడు.

39 ఆయన మళ్్ళ వెళి్ళ మునుపు పల్కిన 
మాటలే పలుకుతూ ప్రార్ించాడు. 40 తిరిగ వచి్చ 
వారు మళ్్ళ నద్రపోతూ ఉండడం చూశాడు. 
ఎందుకంటే, వారి కండులి మూతలు పడుతూ 
ఉనా్నయి. ఆయనకేమి జవాబివావీలో వారికి 
తోచలేదు.

41 మూడో స్రి ఆయన వచి్చ వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “మ్రింకా నద్రపోతూ విశ్ంతి 
తీసుకొంట్నా్నరా? ఇక చాలు! ఆ ఘడియ 
వచి్చంది. ఇదిగో వినండి, మానవపుత్రుణ్ణి పాపుల 

చేతులకు పటిటు ఇవవీడం జరుగుతున్నది. 42 లెండి, 
వెళ్్దం! ఇడుగో, నను్న పటిటు ఇచే్చవాడు దగ్గరలో 
ఉనా్నడు.”

ఆయన బందీ అగుట
43 వెంటనే, ఆయన ఇంకా మాట్లిడుతూ 

ఉండగానే పనె్నండుమందిలో ఒకడైన యూదా 
వచా్చడు. ప్రధ్న యాజుల, ధరముశాస్త్ర 
పండితుల, పెద్దల దగ్గరనుంచి వచి్చన పెద్ద 
గుంపు అతడితోకూడా ఉంది. వారికి 
కతుతులూ కట్రూలి ఉనా్నయి. 44 ఆయనను పటిటు 
ఇచే్చవాడు ముందుగానే వారితో ఒక గురుతు 
చెపుతూ “నేనెవరిన ముదు్ద పెట్టుకొంట్నో 
ఆయనే యేసు. ఆయనను పట్టుకొన భద్రంగా 
తీసుకువెళ్ళండి” అనా్నడు.

45 అతడు అకకిడికి చేరిన వెంటనే యేసు 
దగ్గరకు వచి్చ “బోధకా! బోధకా!” అంటూ 
ఆయనను ముదు్ద పెట్టుకొనా్నడు. 46 వారు 
ఆయనపైబడి చేతులతో పట్టుకొనా్నరు. 
47 అయితే ప్రకకిగా నలుచ్న్నవారిలో ఒకడు 
తన ఖడ్గం దూసి ప్రముఖ యాజ్ దాసుణ్ణి కొటిటు 
అతడి చెవి నరికివేశాడు.

48 యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: “నేను దోపడీ 
దొంగనయినట్టు మ్రు కతుతులూ కట్రులతో 
నను్న పట్టుకోవడానకి వచా్చరేమిటి? 49 ప్రతి 
రోజూ నేను దేవాలయంలో ఉపదేశస్తు మ్ 
దగ్గరే ఉండేవాణ్ణి గదా. అపుపుడు మ్రు నను్న 
పట్టుకోలేదు. కానీ లేఖనాలు నెరవేరాల్.”

50 అపుపుడు శషు్యలంతా ఆయనను విడిచి 
పారిపోయారు. 51 నారబటటు మాత్మే తన 
నగ్న శర్రంమ్ద వేసుకొన్న ఒక యువకుడు 
యేసు వెంట వచా్చడు. యువకులు అతణ్ణి 
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పట్టుకొనా్నరు. 52 కానీ అతడు ఆ నారబటటు 
విడిచిపెటిటు వారిదగ్గరనుంచి దిసమొలతో 
పారిపోయాడు.

ఆయన ప్రముఖయాజ్ ముందు నలబడుట
53 వారు యేసును ప్రముఖ యాజ్ దగ్గరకు 

తీసుకువెళ్్ళరు. అతడి దగ్గర ప్రధ్న యాజులూ 
పెద్దలూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ అందరూ 
సమకూడి ఉనా్నరు. 54 పేతురు యేసును ఎడం 
ఎడంగా అనుసరిస్తు ప్రముఖ యాజ్ ఇంటి 
ముంగటిలోకి వచా్చడు. భట్లతో కూరు్చన 
మంట దగ్గర చల్ కాచ్కొంటూ ఉనా్నడు.

55 ప్రధ్న యాజులూ యూద సమాలోచన 
సభ అంతా యేసుకు మరణశక్ష విధంచాలన 
ఆయనకు వ్యతిరేకంగా స్క్షష్ంకోసం చూస్తు 
ఉనా్నరు గాన అది దొరకలేదు. 56 అనేకులు 
ఆయనకు వ్యతిరేకంగా అబద్ స్క్షష్ం చెపాపురు 
గాన వారి స్క్షా్యలు ఒకదానతో ఒకటి పందిక 
లేకుండా ఉనా్నయి.

57 అపుపుడు కొందరు నలబడి ఆయనకు 
వ్యతిరేకంగా అబద ్స్క్షష్ం చెపుతూ 58 “ఇతడు 
‘చేతులతో చేసిన ఈ దేవాలయాన్న నేను నాశనం 
చేసి మూడు రోజులలో చేతులతో కాకుండా 
మరో దేవాలయాన్న నరిముస్తును’ అన చెపపుడం 
వినా్నం” అనా్నరు. 59 గానీ ఇందులో కూడా వారి 
స్క్షా్యలు ఒకదానతో ఒకటి పందిక లేకుండా 
ఉనా్నయి.

60 అపుపుడు ప్రముఖయాజ్ వారిమధ్య లేచి 
నలబడి “నీవు జవాబేమ్ చెపపువా? ఈ మనుషులు 
నీకు వ్యతిరేకంగా చెపుతున్న స్క్షష్మేమిటి?” 
అన యేసును అడిగాడు.

61 ఆయన ఊరుకొనా్నడు. జవాబేమ్ 

చెపపులేదు. మళ్్ళ ప్రముఖ యాజ్ ఆయనను 
ప్రశ్నంచాడు, “నీవు దివు్యడైన దేవున 
కుమారుడివా? అభిషికుతుడివా?”

62 అపుపుడు యేసు “నేనే ఆయనను. 
మానవపుత్రుడు అమిత శకితువంతున కుడివైపున 
కూరు్చన ఉండడమూ ఆకాశ మేఘాలతో 
రావడమూ మ్రు చూస్తురు.”

63 ప్రముఖ యాజ్ తన బటటులు చింపుకొన 
“మనకిక స్క్షులతో ఏం పన? 64 ఈ దేవదూషణ 
మ్రు వినా్నరు గదా! మ్రేమంట్రు?” అనా్నడు. 
ఆయన చావుకు తగనవాడన వారంతా తీరుపు 
చెపాపురు. 65 అపుపుడు కొందరు ఆయనమ్ద 
ఉమిమువేసి ఆయన కండులి కపపు ఆయనను 
గుద్దస్గారు. “ప్రవకతుగా పలుకు!” అన ఆయనతో 
చెపాపురు. భట్లు కూడా ఆయనను చేతులతో 
కొట్టురు.

ఆయనను పేతురు ఎరగనన బొంకుట
66 ఈలోగా పేతురు క్ంద, ముంగటిలో 

ఉనా్నడు. అపుపుడు ప్రముఖయాజ్ పనపలలిలలో 
ఒకతె వచి్చంది. 67 పేతురు చల్ కాచ్కొంటూ 
ఉండడం ఆమెకు కనబడితే అతణ్ణి చూస్తు 
ఆమె “నీవు కూడా నజరేతువాడైన యేసుతో 
ఉనా్నవు కదూ!” అంది.

68 అతడు కాదనా్నడు. “నేను ఆయనను 
ఎరగను. నువువీ చెపేపుదేమిట్ అర్ం కావడం 
లేదు!” అనా్నడు. అపుపుడతడు నడవలోకి 
వెళ్్ళడు. అపుపుడు కోడి కూసింది.

69 ఆ పలలి అతణ్ణి మళ్్ళ చూచి ప్రకకిన 
నలుచ్న్నవారితో “ఇతడు వాళ్ళలో ఒకడు” 
అంది. 70 అతడు మళ్్ళ కాదనా్నడు. కాసేపటికి 
ప్రకకిన నలుచ్న్నవారు మళ్్ళ పేతురుతో 

మారుకి 14:52  



91

“నజమే, నువువీ కూడా వాళ్ళలో ఒకడివే! నువువీ 
గలలీవాడివే గదా! నీ మాట తీరు అది వెలలిడి 
చేసుతుంది” అనా్నరు.

71 అయితే అతడు ఒటూలి శాపనారా్లూ 
పెట్టుకొంటూ “మ్రు చెపేపు ఆ మనషిన 
నేనెరగను” అనా్నడు.

72 అపుపుడు కోడి రెండో స్రి కూసింది. “కోడి 
రెండు స్రులి కూసేముందే ననె్నరుగనన మూడు 
స్రులి అంట్వు” అన యేసు తనతో చెపపున 
మాట పేతురు జ్ఞాపకం చేసుకొనా్నడు, దాన్న 
గురించి తలపోస్తు ఏడా్చడు.

ఆయన పల్తు ముందు నలచ్ట

15  ఉదయం కాగానే ప్రధ్న యాజులు 
పెద్దలతో, ధరముశాస్త్ర పండితులతో, 

యూద సమాలోచన సభవారందరితో పాట్ 
సమాలోచన జరిపారు. అపుపుడు యేసును 
బంధంచి తీసుకువెళి్ళ రోమన్ అధపతి పల్తుకు 
అపపుగంచారు.

2 పల్తు “నీవు యూదుల రాజువా?” అన 
ఆయన నడిగాడు. “నీవన్నటేటు” అన ఆయన 
అతడికి జవాబిచా్చడు.

3 ప్రధ్న యాజులు ఆయనమ్ద అనేక నేరాలు 
మోపారు. అయితే ఆయన జవాబేమి చెపపులేదు. 
4 కనుక పల్తు మరో స్రి ఆయనను ప్రశ్నస్తు 
“నీవేం జవాబు చెపపువా? వీళ్్ళ నీకు వ్యతిరేకంగా 
ఎన్న స్క్షా్యల్సుతునా్నరో చూడు!” అనా్నడు.

5 అయితే యేసు ఇంకా ఏమ్ సమాధ్నం 
చెపపులేదు గనుక పల్తుకు ఆశ్చర్యం వేసింది. 
6 ఆ పండుగలో వారు తనను కోరిన ఒక ఖైదీన 
విడుదల చేయడం అతడికి అలవాట్. 7 బరబబా 
అనేవాడు తన తోటి తిరుగుబట్దారులతో 

కూడా ఖైదులో ఉనా్నడు. ఆ తిరుగుబట్లో 
వారు హత్య చేశారు.

8 జనసమూహం కేకలు పెటిటు ఎపపుటిల్గా 
తమ కోరిక ప్రకారం చేయాలన పల్తును 
అడిగారు. 9 వారికి పల్తు జవాబిస్తు “నేనీ 
యూదుల రాజును మ్కు విడుదల చేయాలన 
కోరుతునా్నరా?” అనా్నడు. 10 ఎందుకంటే, ప్రధ్న 
యాజులు అస్య కారణంగా ఆయనను 
తనకు అపపుగంచారన అతడు గ్రహించాడు. 
11 అయితే యేసుకు బదులు బరబబాను విడుదల 
చేయాలన కోరవలసిందిగా ప్రధ్న యాజులు 
జన సమూహాన్న పురికొల్పారు.

12 మరోస్రి పల్తు జవాబిస్తు వారితో 
“అల్గైతే మ్రు ‘యూదుల రాజు’ అన పల్చే 
యేసును నేనేం చేయాలన కోరుతునా్నరు?” 
అనా్నడు.

13 వారు మళ్్ళ కేక వేస్తు “అతణ్ణి సిలువ 
వేయండి!” అనా్నరు.

14 వారితో పల్తు “ఎందుకు? ఇతడు ఏం 
కడు చేశాడు?” అనా్నడు. వారు “అతణ్ణి సిలువ 
వేయండి!” అంటూ మరి ఎకుకివగా కేకలు 
పెట్టురు.

15 అపుపుడు పల్తు జన సమూహాన్న 
మెపపుంచాలన వారికోసం బరబబాను విడుదల 
చేసి యేసును కొరడాలతో కొటిటుంచిన తరువాత 
సిలువ వేయడానకి అపపుగంచాడు.

ఆయన రోమ్ సైనకులచేత 
అవమానం పందుట

16 సైనకులు ఆయనను అధపతి భవనంలోకి 
తీసుకువెళి్ళ తకికిన సైనకుల గుంపునంతా 
అకకిడికి పల్చారు. 17 వారాయనకు ఊదారంగు 
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అంగీ తొడిగారు. ముండలితో కిర్టం అల్లి ఆయన 
తలమ్ద పెట్టురు. 18 “యూదుల రాజ్! శుభం!” 
అంటూ ఆయనకు వందనం చేయస్గారు. 
19 రెలులికర్రతో ఆయన తలమ్ద కొట్టురు, 
ఆయనమ్ద ఉమిమువేశారు, మోకరించి ఆయనకు 
నమసకిరించారు. 20 ఈ విధంగా వారు ఆయనను 
వెకికిరించిన తరువాత ఊదారంగు అంగీ తీసివేసి 
ఆయన బటటులు ఆయనకు తొడిగంచి ఆయనను 
సిలువ వేయడానకి బయటికి తీసుకువెళ్్ళరు.

ఆయన సిలువ వేయబడుట
21 అపుపుడు పలెలిస్మ నుంచి కురేనే 

ప్రాంతీయుడైన స్మోను ఆ త్రోవలో నడిచి 
వస్తు ఉనా్నడు (అతడు అలెగాజీండర్, రూఫస్ ల 
తండ్రి). సైనకులు బలవంతాన యేసు సిలువను 
అతనచేత మోయించారు. 22 వారాయనను 
గొలొ్గతా అనే స్ల్నకి తీసుకువచా్చరు. 
గొలొ్గతా అంటే కపాల స్లం అన తరుజీమా. 
23 అపుపుడు వారు బోళం కల్పన ద్రాక్షరసం 
ఆయనకు ఇవవీబోయారు గాన ఆయన దానన 
పుచ్్చకోలేదు.

24 వారు ఆయనను సిలువ వేశారు. 
ఆయన బటటులకోసం ఏ బటటు ఎవడికి 
కావాలో నరణియించడానకి చీట్లి వేసి వాటిన 
పంచ్కొనా్నరు. 25 ఆయనను సిలువ వేసినది 
ఉదయం తొమిముది గంటలకు. 26 “యూదుల 
రాజు” అన ఆయనమ్ద మోపన నేరం రాసి పైగా 
ఉంచారు. 27 ఆయనతో కూడా ఇద్దరు దోపడీ 
దొంగలను, ఒకణ్ణి ఆయన కుడి వైపున, మరొకణ్ణి 
ఎడమ వైపున సిలువ వేశారు. 28 అపుపుడు ఈ 
లేఖనం నెరవేరింది: “ఆయనను అక్రమకారులలో 
ఒకడిగా ఎంచడం జరిగంది.”

29 ఆ దారిన వెళ్్ళవారు తలలూపుతూ 
ఆయనను దూషిస్తు “ఓహో! దేవాలయాన్న 
నాశనం చేసి మూడు రోజులోలి మళ్్ళ కటేటువాడా! 
30 నను్న నీవే రక్షించ్కో! సిలువనుంచి దిగరా!” 
అనా్నరు.

31 అల్గే ప్రధ్న యాజులు ధరముశాస్త్ర 
పండితులతోపాట్ ఆయనను వెకికిరిస్తు 
“ఇతడు ఇతరుల్్న రక్షించాడు, తనను 
రక్షించ్కోలేడు! 32 ఈ ‘అభిషికుతుడు’, ఈ 
‘ఇస్రాయేల్ రాజు’ ఇపుపుడు సిలువ దిగరావాల్. 
అది చూచి నముముతాం!” అన ఒకరితో ఒకరు 
చెపుపుకొనా్నరు. ఆయనతోపాట్ సిలువ 
వేయబడడావారు కూడా ఆయనను నందించారు.

33 మధ్్యహ్నం పనె్నండు గంటలయినపుపుడు 
మూడు గంటల వరకు దేశమంతట్ చీకటి 
కమిముంది. 34 మూడు గంటలపుపుడు యేసు “ఏలీ! 
ఏలీ! ల్మా సబకాతునీ!” అన బిగ్గరగా కేక వేశాడు. 
ఆ మాటలకు “నా దేవా! నా దేవా! నా చేయి 
ఎందుకు విడిచిపెట్టువు?” అన అర్ం.

35 దగ్గరలో నలుచ్న్నవారిలో కొంతమంది అది 
విన “ఇదిగో, ఇతడు ఏలీయాను పలుసుతునా్నడు” 
అనా్నరు. 36 వారిలో ఒకడు పరుగెతుతుకొంటూ 
వెళి్ళ సపుంజ్న పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరసంతో నంప 
రెలులికర్రకు తగల్ంచి ఆయనకు త్రాగడానకి 
అందించాడు “ఆయను్న విడిచిపెటటుండి. 
ఏలీయా ఇతణ్ణి కిందికి దింపడానకి వస్తుడో 
రాడో చూదా్దం” అనా్నడు.

37 యేసు పెద్ద కేక వేసి ప్రాణం విడిచాడు.
38 అపుపుడు దేవాలయం తెర పైనుంచి క్ందికి 

రెండుగా చినగడం జరిగంది.
39 యేసుకు ఎదురుగా రోమన్ సేన శతాధపతి 

నల్చి ఉండి, ఆయన ఈ విధంగా కేకవేసి ప్రాణం 
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విడిచాడన చూచి “నజంగా ఈ మనషి దేవున 
కుమారుడు!” అనా్నడు.

40 స్త్రీలు కొందరు కూడా దూరంగా ఉండి 
చూస్తు ఉనా్నరు. వారిలో మగ్దలేనే మరియ, 
“చిన్న” యాకోబుకూ యోసేకూ తల్లి అయిన 
మరియ, సలోమి ఉనా్నరు. 41 యేసు గలలీలో 
ఉన్నపుపుడు వీరు ఆయనను అనుసరిస్తు 
ఆయనకు సేవ చేసేవారు. ఆయన వెంట 
జెరుసలంకు వచి్చన ఇంకా అనేకమంది స్త్రీలు 
కూడా ఉనా్నరు.

ఆయనను పాతిపెట్టుట
42 అది విశ్ంతి దినానకి ముందు రోజు, 

సిద్పడే రోజు. 43 అపపుటికి స్యంకాలం 
అయింది గనుక అరిమతయి గ్రామం వాడైన 
యోసేపు వచి్చ ధైర్యం తెచ్్చకొన పల్తుదగ్గరకు 
వెళి్ళ యేసు దేహాన్న తనకిపపుంచమన అడిగాడు. 
ఈ యోసేపు యూద సమాలోచన సభలో 
గౌరవనీయుడైన సభు్యడూ దేవున రాజ్యంకోసం 
ఎదురు చూసుతున్నవాడూ.

44 ఇంతకు ముందే ఆయన చనపోయాడన 
పల్తు ఆశ్చర్యపడాడాడు. శతాధపతిన 
పల్చి ఆయన అపపుటికే చనపోయాడా అన 
అతణ్ణి అడిగాడు. 45 ఆయన చనపోయాడన 
శతాధపతివలలి తెలుసుకొన ఆయన దేహాన్న 
యోసేపుకు ఇపపుంచాడు.

46 యోసేపు సన్నన నారబటటు కొన యేసును 
క్ందకు దింప ఆ బటటుతో చ్ట్టుడు. రాతిలో 
తొల్పంచబడడా సమాధలో ఆయనను పెట్టుడు. 
సమాధ దావీరానకి రాయి దొరిలించాడు.

47 ఆయనను పెటిటున చోట్ను మగ్దలేనే 
మరియ, యోసే తల్లి అయిన మరియ చూశారు.

ఆయన చనపోయినవారిలోనుండి లేచ్ట

16  విశ్ంతి దినం తరువాత మగ్దలేనే 
మరియ, యాకోబు తల్లి అయిన 

మరియ, సలోమి కల్సి వెళి్ళ యేసు దేహాన్న 
అభిష్కించ్దామన సుగంధ ద్రవా్యలు కొనా్నరు. 
2 ఆదివారం నాడు వారు తెలలివారు జ్మున ప్రొదు్ద 
పడవడంతోనే సమాధ దగ్గరకు వస్తు ఉనా్నరు. 
3 “మనకోసం ఎవరు సమాధ దావీరంనుంచి ఆ 
రాయి దొరిలించివేస్తురు?” అన ఒకరితో ఒకరు 
చెపుపుకొనా్నరు. 4 అపుపుడు తలెతితు చూసేతు ఆ రాయి 
– అది చాల్ పెద్దది – దొరిలించి ఉండడం వారికి 
కనపంచింది. 5 వారు సమాధలోకి వెళి్ళనపుపుడు 
తెలలిన అంగీ తొడుకొకిన్న యువకుడొకడు 
కుడి వైపున కూరు్చన ఉండడం వారు చూచి 
నరా్ఘంతపోయారు.

6 అతడు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“నరా్ఘంతపోకండి! మ్రు వెదుకుతున్నది సిలువ 
మరణం పందిన నజరేతువాడైన యేసును. 
ఆయన సజ్వంగా లేచాడు. ఆయన ఇకకిడ 
లేడు. ఇదిగో, వారు ఆయనను పెటిటున స్లం! 
7 వెళి్ళ ఆయన శషు్యలతో – పేతురుతో కూడా 
– ఇల్ చెపపుండి: మ్కంటే ముందుగా ఆయన 
గలలీకి వెళ్ళబోతునా్నడు. ఆయన మ్తో 
చెపపునటేటు అకకిడ మ్రాయనను చూస్తురు.”

8 వారు తవీరగా బయటికి వెళి్ళ సమాధనుంచి 
పారిపోయారు. ఎందుకంటే వారికి వణుకు, 
విసముయం పట్టుకొనా్నయి. వారు భయం 
కారణంగా ఎవరితో ఏమ్ చెపపులేదు.

ఆయన తన విశావీసులకు ప్రత్యక్షం కావడం
9 ఆదివారం నాడు యేసు పెందలకడే 
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సజ్వంగా లేచిన తరువాత మగ్దలేనే మరియకు 
మొటటుమొదట కనబడాడాడు. అంతకుముందు 
ఆయన ఆమెలోనుంచి ఏడు దయా్యలను 
వెళ్ళగొట్టుడు. 10 మునుపు ఆయనతో ఉండేవారు 
దుుఃఖస్తు ఏడుస్తు ఉన్నపుపుడు ఆమె వెళి్ళ 
యేసు లేచిన సంగతి వారికి తెల్యజ్సింది. 
11 ఆయన సజ్వుడనీ ఆమెకు కనబడాడాడనీ విన 
వారు నమములేదు.

12 ఆ తరువాత వారిలో ఇద్దరు పలెలిస్మలో 
నడిచి వెళి్ళపోతూ ఉంటే ఆయన మరో 
రూపంలో వారికి ప్రత్యక్షమయా్యడు. 13 వారు 
వెళి్ళ తకికినవారికి ఆ సంగతి తెల్పారు. కానీ 
వీరి మాట కూడా వారు నమములేదు.

14 ఆ తరువాత పదకొండుమంది శషు్యలు 
భోజనానకి కూరు్చన ఉన్నపుపుడు ఆయన వారికి 
కనపంచాడు. తాను సజ్వంగా లేచిన తరువాత 
తనను చూచినవారి మాట నమముకపోయినందు 
చేత వారి అపనమముకం, హృదయ కాఠిన్యం 
కారణంగా వారిన మందల్ంచాడు.

15 తరువాత ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 

“మ్రు సరవీలోకానకి వెళి్ళ సృషటుంలోన ప్రతి వ్యకితుక 
శుభవారతు ప్రకటించండి. 16 దానన నమిము బపతుసం 
పందే వ్యకితుకి పాపవిముకితు దొరుకుతుంది. 
నమమున వ్యకితుకి శక్షావిధ కలుగుతుంది. 17 ఈ 
స్చనలు నమిమునవారి వెంట వస్తుయి: నా పేర 
దయా్యలను వెళ్ళగొటిటువేస్తురు, క్రొతతు భాషలు 
మాట్లిడుతారు. 18 పాములను పైకతుతుతారు. 
ఒక వేళ వారు ప్రాణాంతక పానీయమేదైనా 
త్రాగతే వారికి ఎల్ంటి హానీ కలగదు. వారు 
రోగుల మ్ద చేతులుంచినపుపుడు రోగులు 
బగుపడుతారు.”

ఆయన పరలోకంలోకి ఎకికివెళ్్ళట
19 ప్రభువైన యేసు వారితో మాట్లిడిన 

తరువాత పరలోకంలోకి స్వీకరించబడి దేవున 
కుడి వైపున కూరు్చనా్నడు. 20 అయితే శషు్యలు 
బయలుదేరి అంతట్ యేసును ప్రకటించారు. 
ప్రభువు వారికి తోడై ఉండి పన జరిగస్తు 
దానతోపాట్ ఆ స్చనల దావీరా తన 
వాకుకిను రూఢి చేస్తు వచా్చడు. 
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పరిచయం

1  మహా ఘనులైన తియొఫిలస్! మా మధ్య 
నెరవేరిన సంగతులు మొదటి నుంచి కళ్్ళరా 

చూచి దేవున వాకుకి విషయమై సేవ చేసేవారు 
వాటిన మనకు అందించారు. 2 వారి ఉపదేశాలనే 
అనుసరించి వాటిన వరుసగా ఒక వృతాతుంతం 
రూపందించడానకి అనేకులు పూనుకొనా్నరు. 
3 అందుచేత మొదటి నుంచి అన్నటినీ జ్గ్రతతుగా 
పరిశోధంచి పూరితుగా గ్రహించిన నేను కూడా 
నీకోసం వాటిన గురించి క్రమబద్ంగా 
రాయడం మంచిదన నాకు తోచింది. 4 నీకు 
అందిన ఉపదేశంలోన అసలు సత్యం నీవు 
తెలుసుకోవాలన నా ఉదే్దశం.

బపతుసం ఇచే్చ యోహాను తల్లిదండ్రులు
5 యూదయ రాజైన హేరోదు రోజులోలి 

జెకరా్య అనే యాజ్ ఉండేవాడు. అతడు 
అబీయా శాఖకు చెందినవాడు. అతన భార్య 
అహరోను వంశకురాలు. ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 
6 దేవున దృషిటులో వీరిద్దరూ నా్యయవంతులూ 
నందకు చోటివవీకుండా ప్రభువిచి్చన ఆజఞాలన్నటి 
ప్రకారం, నా్యయ నరణియాలన్నటి ప్రకారం 
నడుచ్కొనేవారు. 7 ఎలీసబెతు గొడ్రాలు గనుక 
వారికి సంతానం కలగలేదు. అంతేగాక, ఇద్దరూ 

వయసు మళి్ళన ముసల్వారు.
8 ఒకస్రి జెకరా్య తన శాఖ క్రమం ప్రకారం 

దేవున ఎదుట యాజ్గా సేవ చేస్తు ఉన్నపుపుడు, 
9 యాజ్ ధరముం ప్రకారం ప్రభు ఆలయంలోకి వెళి్ళ 
ధూపం వేయడానకి చీట్లి వేసినపుపుడు అతనకి 
వంతు వచి్చంది. 10 ధూప సమరపుణ సమయంలో 
ప్రజ్నీకమంతా బయట ఉండి ప్రార్న చేస్తు 
ఉనా్నరు. 11 అపుపుడు ప్రభు దేవదూత ఒకడు 
ధూపవేదిక కుడివైపున నలుచ్ండి అతనకి 
కనబడాడాడు. 12 జెకరా్య అతణ్ణి చూచి కంగారుపడి 
భయాక్ంతుడు అయా్యడు.

13 అయితే దేవదూత అతనతో ఇల్ 
అనా్నడు: “జెకరా్య! భయపడకు! నీ ప్రార్న 
వినబడింది. నీ భార్య ఎలీసబెతు నీకు 
కొడుకును కంట్ంది. అతనకి యోహాను అన 
నామకరణం చేస్తువు. 14 నీవు సంతోషిస్తువు. 
ఉల్లిసంతో ఉపపుంగపోతావు. అతన పుట్టుక 
కారణంగా అనేకులకు ఆనందం కలుగుతుంది. 
15 ఎందుకంటే, అతడు ప్రభు దృషిటులో గొపపువాడు 
అవుతాడు. ద్రాక్షరసం గానీ మద్యం గానీ 
త్రాగడు. తల్లి గరా్భన పుటిటునపపుటినుంచీ 
అతడు దేవున పవిత్రాతముతో నండి ఉంట్డు. 
16 ఇస్రాయేల్ ప్రజలలో అనేకులను వారి 
ప్రభువైన దేవున వైపుకు త్రిపుపుతాడు. 17 తండ్రుల 
హృదయాలను తమ సంతానం వైపుకు, 
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అవిధేయులను నా్యయవంతుల జ్ఞానానకి 
త్రిపపుడానక తదావీరా ప్రభువుకోసం తయారైన 
జనాన్న సిద్ం చేయడానక అతడు ఏలీయా 
మనసుతో బలప్రభావాలతో ప్రభువుకంటే 
ముందుగా వస్తుడు.”

18 దేవదూతతో జెకరా్య “నేనది ఎల్ 
తెలుసుకుంట్ను? నేను ముసల్వాణ్ణి. నా భార్య 
కూడా వయసు మళి్ళంది” అనా్నడు.

19 దేవదూత అతనకి జవాబిస్తు “నేను 
దేవున సన్నధలో నల్చే గబ్రియేలును. నీతో 
మాట్లిడడానక ఈ శుభవారతు నీకు తెలపడానక 
పంపబడాడాను. 20 ఇదిగో విను. నా మాటలు 
తగన కాలంలో నెరవేరుతాయి గానీ నీవు 
వాటిన నమములేదు గనుక ఈ సంగతులు జరిగే 
వరకు నీవు మాట్లిడలేక మౌనంగా ఉంట్వు!” 
అనా్నడు.

21 ఈలోగా జెకరా్య కోసం జనం బయట 
ఎదురుచూస్తు ఉనా్నరు. దేవాలయంలో 
అతడు అంత సేపు నల్చి ఉండడ మెందుకో 
అన ఆశ్చర్యపోతూ ఉనా్నరు. 22 అతడు బయటికి 
వచి్చనపుపుడు వారితో మాట్లిడలేకపోయాడు 
గనుక దేవాలయంలో అతనకి దర్శనం 
కనబడిందన వారు గ్రహించారు. అతడు సైగలు 
చేస్తు మూగవాడుగా ఉండిపోయాడు.

23 అతన సేవ రోజులయిపోయినపుపుడు తన 
ఇంటికి వెళి్ళపోయాడు. 24 ఆ రోజుల తరువాత 
అతన భార్య ఎలీసబెతు గర్భవతి అయింది, 
అయిదు నెలలపాట్ ఆమె ఇతరులకు 
కనపంచకుండా ఉండిపోయింది. 25 “మనుషుల 
మధ్య నా అవమానాన్న ప్రభువు తీసేశాడు, ఈ 
రోజులోలి నను్న దయతో చూచి ఈ విధంగా 
నాపటలి వ్యవహరించాడు” అంది.

దేవదూత మరియ దగ్గరకు వచా్చడు
26 ఆమెకు ఆరో నెల అయినపుపుడు 

దేవుడు గబ్రియేల్ అనే దేవదూతను గలలీలో 
నజరేతు అనే గ్రామానకి, 27 ఒక కన్య దగ్గరకు 
పంపాడు. ఆమెకు యోసేపు అనే వ్యకితుతో పెళి్ళ 
నశ్చయమైంది. యోసేపు దావీదు వంశకుడు. ఆ 
కన్య పేరు మరియ. 28 దేవదూత లోపల్కి వచి్చ 
“శుభం! నీవు దయ పందినదానవి! ప్రభువు 
నీకు తోడై ఉనా్నడు. స్త్రీలలో నీవు ధను్యరాలవు” 
అనా్నడు.

29 అయితే ఆమె ఆయనను చూచినపుపుడు ఆ 
మాటలకు చాల్ కంగారుపడి ఈ అభివందనం 
ఏమిట్ అన తలపోసింది.

30 అపుపుడు దేవదూత ఆమెతో ఇల్ అనా్నడు: 
“మరియా, భయపడకు. దేవున దయ నీకు 
లభించింది. 31 ఇదిగో విను. నీవు గర్భవతివై 
కుమారుణ్ణి కంట్వు. ఆయనకు యేసు అన 
నామకరణం చేస్తువు. 32 ఆయన గొపపువాడై 
ఉంట్డు. ఆయనను సరావీతీతున కుమారుడు 
అనడం జరుగుతుంది. ప్రభువైన దేవుడు 
ఆయన పూర్వీకుడైన దావీదు సింహాసనం 
ఆయనకిస్తుడు. 33 ఆయన యాకోబు వంశాన్న 
శాశవీతంగా పరిపాల్స్తుడు. ఆయన రాజ్్యనకి 
అంతం అంటూ ఉండదు.”

34 దేవదూతను మరియ “నేను ఏ పురుషుణ్ణి 
ఎరగను – ఇదెల్ జరుగుతుంది?” అన 
అడిగంది.

35 దేవదూత ఆమెకిల్ జవాబిచా్చడు: 
“పవిత్రాతము వచి్చ నను్న ఆవరిస్తుడు. 
సరావీతీతున బలప్రభావాలు నను్న కముముకోవడం 
జరుగుతుంది. అందుచేత జనముంచబోయే 
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పవిత్రుణ్ణి దేవున కుమారుడు అనడం 
జరుగుతుంది. 36 ఇదిగో విను. మ్ చ్టటుం 
ఎలీసబెతు కూడా ముసల్తనంలో గర్భంతో 
ఉంది, కొడుకును కనబోతుంది. గొడ్రాలనబడడా 
ఆమెకు ఇది ఆరో నెల. 37 దేవునకి అస్ధ్యమైనది 
అంటూ ఏదీ ఉండదు.”

38 అందుకు మరియ “ఇదిగో ప్రభు 
చరణదాసిన. మ్ మాట ప్రకారమే నాపటలి 
జరగనవవీండి” అంది. అపుపుడు దేవదూత ఆమె 
దగ్గరనుంచి వెళి్ళపోయాడు.”

మరియ ఎలీసబెతును దరి్శంచినది
39 ఆ రోజులోలి మరియ లేచి యూదా 

కొండస్మలో ఉన్న ఒక గ్రామానకి తవీరగా 
వెళి్ళ 40 జెకరా్య ఇంట్లి ప్రవేశంచి ఎలీసబెతుకు 
అభినందనం చేసింది. 41 మరియ అభినందనం 
ఆమెకు వినబడడంతోనే ఎలీసబెతు గర్భంలోన 
శశువు గంతులు వేశాడు. ఎలీసబెతు 
పవిత్రాతముతో నండుకొంది.

42 అపుపుడు ఎలీసబెతు బిగ్గరగా ఇల్ అంది: 
“స్త్రీలలో నీవు దీవెన పందిన దానవి! నీ గర్భ 
ఫలం ధను్యడు! 43 నా ప్రభువును కనబోయే 
తల్లి నా దగ్గరకు రావడం నాకల్ జరిగనట్టు? 
44 ఇదిగో విను, నీ అభివందనం నా చెవిన 
పడగానే నా గర్భంలోన శశువు ఆనందంతో 
గంతులు వేశాడు. 45 ప్రభువు తనతో చెపపున 
సంగతులు నెరవేరుతాయి, గనుక నమిమున ఈమె 
ధను్యరాలు!”

46 అపుపుడు మరియ అంది “నా ఆతము 
ప్రభువును కరితుస్తు ఉంది. 47 నా విముకితు ప్రదాత 
అయిన దేవునలో నా ఆతము ఆనందిస్తు ఉంది. 
48 ఎందుకంటే, ఆయన తన చరణదాసి దీన 

సి్తిన దయతో చూశాడు. ఇపపుటినుంచి 
అన్న తరాల జనులు నను్న ధను్యరాలంట్రు. 
49 ఎందుకంటే అమిత శకితువంతుడు నాకు 
గొపపు మేళ్్ళ చేశాడు. ఆయన పేరు పవిత్ం. 
50 తానంటే భయభకుతులున్నవారి మ్ద ఆయన 
కరుణ తరతరాలకు ఉంట్ంది. 51 ఆయన 
తన చేతితో బలప్రభావాలను ప్రదరి్శంచాడు. 
తమ హృదయాల ఆలోచనలోలి గరవీపడే వారిన 
ఆయన చెదరగొటిటువేశాడు. 52 పరిపాలకులను 
వారి సింహాసనాలమ్ద నుంచి పడల్గవేశాడు. 
దీన సి్తిలో ఉన్నవారిన హెచి్చంచాడు. 
53 ఆకల్తో ఉన్నవారిన మంచి పదారా్లతో 
సంతృపతుపరిచాడు, ధనవంతులను వటిటు 
చేతులతో పంపవేశాడు. 54 మన పూర్వీకులతో 
తాను చెపపునటేటు అబ్రాహాముపట్లి అబ్రాహాము 
సంతానంపట్లి శాశవీతంగా కరుణ చూపడం 
జ్ఞాపకముంచ్కొన 55 తనకు సేవ చేసే 
ఇస్రాయేల్ కు సహాయం చేశాడు.”

బపతుసం ఇచే్చ యోహాను పుట్టుక
56 ఎలీసబెతు దగ్గర సుమారు మూడు 

నెలలుండి మరియ తిరిగ ఇంటికి వెళి్ళపోయింది. 
57 ఎలీసబెతు ప్రసవ కాలం వచి్చనపుపుడు 
కొడుకును కన్నది. 58 ప్రభువు ఆమెమ్ద గొపపు 
జ్ల్ చూపాడన విన ఆమె ఇరుగుపరుగువారూ 
చ్ట్టులూ ఆమెతో కూడా సంతోషించారు. 
59 ఈ చిన్న పలలివానకి ఎనమిదో రోజున సున్నతి 
చేయడానకి వారు వచా్చరు. జెకరా్య అన అతడి 
తండ్రి పేరే పెటటుబోయారు 60 గానీ అతడి తల్లి 
“అల్ కాదు. అతడికి యోహాను అన పెట్టుల్” 
అంది.

61 వారు ఆమెతో “ఈ పేరు మ్ చ్ట్టులలో 
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ఎవరిక లేదు గదా!” అనా్నరు. 62 అపుపుడు 
తండ్రి పలలివాడికి ఏమి పేరు పెట్టులనుకొనా్నడో 
అన సైగ చేసి అతణ్ణి అడిగారు. 63 అతడు 
పలక తేవాలన స్చించి దానమ్ద “అతడి 
పేరు యోహాను!” అన రాశాడు. అందరిక 
ఆశ్చర్యం వేసింది. 64 వెంటనే జెకరా్య నోరు 
తెరచ్కొంది, నాలుకసడల్ంది. అతడు దేవుణ్ణి 
సుతుతిస్తు మాట్లిడస్గాడు. 65 వారి చ్ట్టుపటలి 
కాపురమున్న వారందరినీ భయం ఆవరించింది. 
యూదయ కొండ స్మ అంతట్ ఈ మాటలను 
గురించి చెపుపుకోవడం జరిగంది. 66 విన్నవారంతా 
వాటిన హృదయంలో ఉంచ్కొన “ఈ అబబాయి 
ఎల్ంటివాడవుతాడో!” అనా్నరు. ప్రభు హసతుం 
అతడికి తోడై ఉంది.

67 అతడి తండ్రి జెకరా్య పవిత్రాతముతో 
నండుకొన ప్రవకతుగా ఇల్ పల్కాడు: 68 “ఇస్రాయేల్ 
ప్రభువైన దేవునకి సుతుతులు కలుగుతాయి గాక! 
ఆయన తన జనాన్న సందరి్శంచి విమోచించాడు. 
69 తన సేవకుడైన దావీదు వంశంలో మనకోసం 
రక్షణ శృంగాన్న లేవనెతాతుడు. 70 కాల్ల్రంభం 
నుంచి ఆయన తన పవిత్ ప్రవకతుల నోట 
పల్కించినటేటు 71 మన శత్రువుల బరినుంచీ 
మనలను దేవీషించేవారందరి చేతినుంచీ మనకు 
రక్షణ కలగాలన 72 మన పూర్వీకులకు వాగా్దనం 
చేసిన కరుణ చూపేందుకూ తన పవిత్మైన 
ఒడంబడిక జ్ఞాపకముంచ్కొనేందుకూ ఈ 
విధంగా చేశాడు. 73 ఇది మన పూర్వీకుడైన 
అబ్రాహాముకు చేసిన ప్రమాణం. 74 దాన ప్రకారం 
మనం మన శత్రువుల చేతిలోనుంచి విడుదల 
పంది 75 బతికిననా్నళ్్ళ ఆయన సన్నధ్నంలో 
పవిత్తతోను నా్యయప్రవరతునతోను ఉంటూ, 
భయం లేకుండా ఆయనకు సేవ చేయాలన 

ఆయన ఉదే్దశం.
76 “చిన్నవాడా, నను్న సరావీతీతున ప్రవకతు 

అంట్రు. ఎందుకంటే, నువువీ ప్రభువుకు 
ముందుగా వెళ్తు ఆయన త్రోవలను 
సిద్పరుస్తువు. 77 ఆయన ప్రజలకు పాపక్షమాపణ 
కలగడం వలలి వారికి విముకితున గురించిన 
జ్ఞానం నీదావీరా తెల్సిపోతుంది. 78 ఇది మన 
దేవున మహా వాతసాల్యం వలేలి జరిగేది. దానతో 
పైనుంచి ఉదయకాంతి మనల్్న సందరి్శంచింది. 
79 చీకటిలో, చావునీడలో కూరు్చన ఉన్న వారిమ్ద 
ఈ కాంతి ప్రకాశంచాలనీ మన పాదాలను శాంతి 
మార్గంలోకి నడిపంచాలనీ ఇందులో దేవున 
ఉదే్దశం.”

80 ఆ బలుడు పెరుగుతూ ఆధ్్యతిముక బలం 
పందుతూ వచా్చడు. అతడు ఇస్రాయేల్ 
ప్రజలకు కనబడేవరకూ ఎడారి ప్రదేశాలలో 
ఉండిపోయాడు.

యేసుప్రభువు పుట్టుక

2  ఆ రోజులోలి లోకమంతట్ జనాభాలెకకిలు 
రాయాలన స్జర్ అగసటుస్ ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 

2 సిరియా దేశానకి కురేనయన్ అధపతి అయి 
ఉన్న కాలంలో జనాభాలెకకిలు రాయడం ఇదే 
మొదటి స్రి. 3 అందరూ ఆ లెకకిలోలి తమ పేరులి 
నమోదు చేయించ్కోవడానకి ఎవరి గ్రామాలకు 
వారు వెళి్ళపోయారు.

4 యోసేపు దావీదు వంశానక గోత్రానక 
చెందినవాడు గనుక గలలీలోన నజరేతు 
గ్రామంనుంచి యూదయలో బేత్ లెహేం అనే 
దావీదు గ్రామానకి మరియతోపాట్ పేరులి 
రాయించ్కోవడానకి అతడు వెళ్్ళడు. 5 మరియ 
అతనకి ప్రధ్నం చేయబడడా భార్య. ఆమె గర్భవతి. 
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6 వారకకిడ ఉన్నపుపుడు ఆమెకు నెలలు నండి 
కనే సమయం వచి్చంది. 7 ఆమె తొల్చూలు 
కుమారుణ్ణి కన్నది. ఆయనను పతితు గుడడాలతో 
చ్టిటు పశువుల తొటిటులో పడుకోబెటిటుంది. 
ఎందుకంటే సత్ంలో వారికి స్లం లేదు.

8 ఆ ప్రాంతంలో గొర్రెల కాపరులు కొందరు 
పల్లోలి ఉంటూ రాత్రివేళ తమ మందను 
కాచ్కొంటూ ఉనా్నరు. 9 ఉన్నట్టుండి ప్రభు 
దేవదూత వారి ఎదుటే నల్చాడు, ప్రభు 
మహిమాప్రకాశం వారి చ్టూటు మెరిసింది. వారు 
అధకంగా హడల్పోయారు.

10 అయితే దేవదూత అనా్నడు, 
“భయపడకండి! ఇదిగో వినండి, 
ప్రజలందరికోసమూ మహానందకరమైన శుభవారతు 
మ్కు తెచా్చను. 11 ఈ రోజ్ దావీదు గ్రామంలో 
ముకితుప్రదాత మ్కోసం జనముంచాడు. ఈయన 
ప్రభువు, అభిషికుతుడు. 12 మ్కు ఇదే ఆనవాలు: 
ఆ శశువుకు పతితుగుడడాలు చ్టిటు ఉండడం, 
పశువుల తొటిటులో ఆయన పడుకొన ఉండడం 
మ్రు కనుగొంట్రు.”

13 హఠాతుతుగా పరలోక సేన సమూహం ఆ 
దేవదూతతో పాట్ కనపంచి దేవుణ్ణి సుతుతిస్తు 
14 “సరోవీన్నతమైన స్ల్లలో దేవునకి మహిమ! 
భూమిమ్ద శాంతి! మనుషులపటలి మంచి 
సంకలపుం!” అనా్నరు.

15 దేవదూతలు వారిన విడిచి పరలోకానకి 
వెళి్ళపోయిన తరువాత కాపరులు “జరిగనది 
ప్రభువు మనకు తెల్పాడు గదా. రండ్రా! 
బేత్ లెహేం వెళి్ళ చూదా్దం!” అన ఒకరితో ఒకరు 
చెపుపుకొనా్నరు.

16 వారు తవీరగా వెళి్ళ మరియనూ 
యోసేపునూ తొటిటులో పడుకొన ఉన్న శశువునూ 

చూశారు. 17 వారు చూచిన తరువాత ఆ 
శశువును గురించి తమతో చెపపుబడినదంతా 
తెల్యజ్శారు. 18 కాపరులు తమతో చెపపునవి 
విన్నవారంతా ఎంతో ఆశ్చర్యపడాడారు.

19 అయితే మరియ తన హృదయంలో ఈ 
మాటలనీ్న భద్రం చేసుకొన తలపోసుకొంటూ 
ఉంది. 20 గొర్రెల కాపరులు చూచిందీ 
విన్నదంతా తమతో చెపపుబడినటేటు ఉంది గనుక 
ఆ సంగతులన్నటిన బటిటు దేవుణ్ణి సుతుతిస్తు 
మహిమపరుస్తు తిరిగ వెళి్ళపోయారు.

యేసు సున్నతి సంస్కిరం
21 శశువును సున్నతి చేయడానకి ఎనమిది 

రోజులు పూరితు అయినపుపుడు ఆయనకు 
యేసు అన నామకరణం చేశారు. గర్భంలో 
ఆయన పడకముందే దేవదూత పెటిటున పేరు 
ఇదే. 22 మోష్ ధరముశాస్త్రం ప్రకారం ఆమెకు 
శుద్ీకరణ దినాలు గడిచిన తరువాత యోసేపు, 
మరియ బల్ అరిపుంచడానక ఆయనను 
ప్రభు సన్నధ్నంలోకి తేవడానక జెరుసలం 
తీసుకువెళ్్ళరు. 23 ఇది ప్రభు ధరముశాస్త్రంలో 
రాసి ఉన్న ప్రకారమే. ఏమంటే, ప్రతి తొల్చూలు 
మగపలలివాణ్ణి ప్రభువుకు పవిత్రుడు అనాల్. 
24 వారి బల్ ప్రభు ధరముశాస్త్రంలో చెపపున ఈ మాట 
ప్రకారం “రెండు గువవీలు గానీ రెండు పావురం 
పలలిలు గానీ”.

సుమెయోను మాటలు
25 జెరుసలంలో సుమెయోను అనే మనషి 

ఉండేవాడు. ఈ మనషి నా్యయవంతుడు, 
భకితుపరుడు, ఇస్రాయేల్ కు ఆదరణ కల్గేదెపుపుడా 
అన చూస్తు ఉండేవాడు. పవిత్రాతము అతనమ్ద 
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ఉనా్నడు. 26 అతడు ప్రభు అభిషికుతుణ్ణి 
చూచేంతవరకు చనపోడన పవిత్రాతము అతనకి 
వెలలిడి చేశాడు. 27 ఆ ఆతము మూలంగా అతడు 
దేవాలయంలో ప్రవేశంచాడు. ధరముశాస్త్రం పద్తి 
ప్రకారం ఆయనకు జరిగంచాలన అపుపుడే 
తల్లిదండ్రులు శశువైన యేసును లోపల్కి 
తీసుకువచా్చరు. 28 సుమెయోను ఆయనను 
చేతులలోకి తీసుకొన దేవుణ్ణి కరితుస్తు ఇల్ 
అనా్నడు:

29 “ప్రభూ! నీ మాట ప్రకారం నీ దాసుడైన 
నను్న ఇపుపుడు శాంతితో పోనవువీ. 
30,31 ఎందుకంటే, అన్న జనాల ఎదుట నీవు సిద్ం 
చేసిన ముకితున కండాలిరా చూశాను. 32 అది ఇతర 
ప్రజలకు సతా్యన్న వెలలిడి చేసే వెలుగు, నీ ప్రజలైన 
ఇస్రాయేల్ కు మహిమ.”

33 ఆయనను గురించి చెపపున సంగతులు 
విన ఆయన తలీలి, యోసేపూ ఆశ్చర్యపడాడారు. 
34 సుమెయోను వారిన దీవించి ఆయన తల్లి 
మరియతో అనా్నడు “ఇదిగో విను, ఈ శశువు 
ఇశ్యేల్ లో అనేకులు పడడం, లేవడంకోసం 
నయామకమైనవాడు. కొందరు వ్యతిరేకంగా 
మాట్లిడబోయే స్చనగా ఉంట్డు. 
35 (అంతేగాక, నీ అంతరంగంలోకి ఖడ్గం ఒకటి 
దూసుకు పోతుంది!) ఉదే్దశమేమంటే అనేకుల 
హృదయాలోచనలు బయట పడాలన.”

అనా్న ప్రవకితు
36 దేవున మూలంగా పల్కే స్త్రీ ఒకతె ఉండేది. 

ఆమె పేరు అనా్న. ఆమె ఆష్రు గోత్రికురాలు, 
ఫనూయేలు కూతురు. ఆమె చాల్ వృద్ురాలు. 
ఆమె కన్య అయి పెళ్ళయి ఏడేళ్్ళ భరతుతో 
కాపురం చేసిన తరువాత, 37 ఈ స్త్రీ ఎనభై నాలుగు 

సంవతసారాల వయసుసా వరకు విధవరాలుగా 
ఉండిపోయింది. ఆమె దేవాలయాన్న 
విడిచిపెటటుకుండా ఉపవాసముంటూ ప్రార్నలు 
చేస్తు రాత్రింబగళ్్ళ సేవ చేస్తు ఉంది. 
38 ఆ సమయంలోనే ఆమె వారి దగ్గరకు వచి్చ 
ప్రభువుకు కృతజఞాత అరిపుంచింది. తరువాత, 
జెరుసలం విముకితు కోసం ఎదురు చూసుతున్న 
వారందరితో ఆ శశువును గురించి మాట్లిడుతూ 
వచి్చంది.

బలుడైన యేసు జెరుసలంలో నజరేతులో
39 యోసేపు, మరియ ప్రభు ధరముశాస్త్రం 

ప్రకారం సమసతుం తీరి్చన తరువాత గలలీలోన 
సవీగ్రామమైన నజరేతుకు తిరిగ వెళ్్ళరు. 40 ఆ 
శశువు పెరుగుతూ ఆతములో బలం పందుతూ 
ఉనా్నడు. జ్ఞానంతో నండిపోయాడు. దేవున 
దయ ఆయన మ్ద ఉంది.

41 ప్రతి ఏట్ పస్కిపండుగసమయంలో 
ఆయన తల్లిదండ్రులు జెరుసలంకు వెళ్్ళవారు. 
42 ఆయనకు పనె్నండేళ్ళయినపుపుడు పండుగ 
అలవాట్ ప్రకారం జెరుసలంకు వెళ్్ళరు. 
43 ఆ రోజులు గడిపన తరువాత వారు తిరిగ 
ఇంటికి వెళి్ళపోతూ ఉంటే బలుడైన యేసు 
జెరుసలంలోనే ఉండిపోయాడు. ఈ సంగతి 
యోసేపుకు, ఆయన తల్లికి తెల్యదు. 
44 ప్రయాణ్కుల గుంపులో ఉనా్నడన 
అనుకొనా్నరు. అయితే రోజంతా ప్రయాణం 
చేసిన తరువాత వారు ఆయనకోసం 
చ్ట్టులలో, మిత్రులలో వెదికారు. 45 ఆయన 
కనబడకపోవడంతో వారు వెదకుతూ తిరిగ 
జెరుసలం వచా్చరు. 46 మూడు రోజుల తరువాత 
దేవాలయంలో ఆయనను కనుకొకినా్నరు. 
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ఆయన ఉపదేశకుల మధ్య కూరు్చన ఉండి 
వారు చెపేపుది వింటూ వారిన ప్రశ్నస్తు ఉనా్నడు. 
47 ఆయన చెపుతున్నది విన్నవారంతా ఆయన 
వివేకానకి ఆయన ఇచే్చ జవాబులకూ విసముయం 
చెందారు.

48 ఆయనను చూచి తల్లిదండ్రులు 
ఎంతో ఆశ్చర్యపడాడారు. “కుమారా! మా పటలి 
నువెవీందుకిల్ వ్యవహరించావు? ఇదిగో, నీ 
తండ్రీ, నేనూ ఆతురతతో నీ కోసం గాల్స్తు 
ఉనా్నం” అన ఆయన తల్లి ఆయనతో అంది.

49 వారితో ఆయన “నా కోసం మ్రెందుకు 
వెదకుతూ ఉనా్నరు? నేను నా తండ్రి పన మ్ద 
ఉండాలన మ్కు తెల్యదా?” అనా్నడు.

50 అయితే ఆయన తమతో చెపుతున్నదేమిట్ 
వారికి అర్ం కాలేదు. 51 అపుపుడు ఆయన వారితో 
కూడా బయలుదేరి నజరేతు వెళ్్ళడు. అకకిడ 
వారికి లోబడి ఉనా్నడు. ఆయన తల్లి ఈ 
సంగతులనీ్న హృదయంలో భద్రం చేసుకొంది. 
52 యేసు జ్ఞానంలోను శార్రకంగాను వృది్ 
చెందుతూ ఉనా్నడు. దేవున దయలో, మనుషుల 
దయలో వర్ిలులితూ ఉనా్నడు.

బపతుసం ఇచే్చ యోహాను పరిచర్య

3  తిబెరియస్ స్జర్ పరిపాల్ంచిన పదహేనో 
సంవతసారంలో దేవున వాకుకి జెకరా్య 

కుమారుడైన యోహానుకు ఎడారిలో వచి్చంది. 
అపుపుడు పంతి పల్తు యూదయకు అధపతి. 
హేరోదు గలలీ రాషా్రాధకారి. అతడి తోబుట్టువు 
ఫిల్పుపు ఇటూరియకూ త్రికోనీతస్ కూ 
రాషా్రాధకారి. లూస్నయస్ అబిలేనే రాషా్రాధకారి. 
2 అనా్న, కయప అనేవారు ప్రముఖ యాజులుగా 
ఉనా్నరు.

3 అపుపుడు యోహాను వచి్చ పాపక్షమాపణ 
కోసం పశా్చతాతుపాన్న స్చించే బపతుసం 
యొరా్దను నది ప్రాంత మంతట్ ప్రకటిస్తు 
ఉనా్నడు. 4 యెషయాప్రవకతు వాకుకిల గ్రంథంలో 
వ్రాసి ఉన్నటేటు ఇది జరిగంది. అదేమంటే, 
“ఎడారిలో ఒకతన సవీరం ఇల్ ఘోషిస్తు 
ఉంది. ప్రభువుకోసం దారి సిద్ం చేయండి! 
ఆయనకోసం త్రోవలు తిన్ననవి చేయండి! 
5 ప్రతి లోయనూ ఎతుతు చేయాల్, ప్రతి పరవీతానీ్న 
కొండనూ అణచాల్. వంకర దారులు తిన్ననవి 
కావాల్! గరుకు బటలు నున్ననవి కావాల్! 
6 అపుపుడు శర్రం ఉన్నవారంతా దేవున విముకితున 
చూస్తురు.”

7 యోహానుచేత బపతుసం పందడానకి వచి్చన 
జనసమూహంతో అతడు ఇల్ అనా్నడు: “ఓ 
సరపు వంశమా! రాబోయే దేవున ఆగ్రహం 
తపపుంచ్కోండన మిమముల్్న హెచ్చరించినదెవరు? 
8 కాబటిటు పశా్చతాతుపానకి తగన ఫల్లు వచే్చల్ 
చేసుకోండి. ‘అబ్రాహాము మా తండ్రి’ అన 
మ్లో మ్రు చెపుపుకోకండి! నేను మ్తో 
చెపుతునా్నను, దేవుడు ఈ రాళ్్ళ అబ్రాహాము 
సంతానమయే్యల్ చేయగలడు. 9 ఇపపుటికే గొడడాల్ 
చెటలి వేరుకు పెటిటు ఉంది. మంచి పండులి కాయన 
ప్రతి చెట్టునూ నరికి అగ్నలో పారవేయడం 
జరుగుతుంది.”

10 ప్రజ్నీకం అతణ్ణి చూచి “అల్గైతే మేమేం 
చెయా్యల్?” అన అడిగారు.

11 అతడు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “రెండు 
చొకాకిలున్న వాడు చొకాకి లేనవానకి ఒకటి 
ఇవావీల్. ఆహారమున్నవాడు కూడా అల్గే 
చేయాల్.”

12 సుంకంవారు కొందరు కూడా బపతుసం 
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పందడానకి వచా్చరు. “ఉపదేశకా, మేమేం 
చెయా్యల్?” అన అతణ్ణి అడిగారు.

13 వారితో అతడు “మ్కు నయమించిన 
దానకంటే ఎకుకివ పను్నలు వస్లు చేయకండి” 
అనా్నడు.

14 సైనకులు కొందరు కూడా అతణ్ణి అడిగారు 
“మేమేం చెయా్యల్?” వారితో అతడు అనా్నడు 
“ఎవరినీ దౌరజీన్యం చెయ్యకండి. అనా్యయంగా 
ఎవరిమ్ద నేరం మోపకండి. మ్ జ్తంతో 
తృపతుపడండి.”

15 ప్రజలు ఆశతో ఎదురు చూస్తు 
ఉనా్నరు. యోహాను అభిషికుతుడై ఉనా్నడో 
కాడో అన అందరూ అతన గురించి లోలోపల 
ఆలోచించ్కొంటూ ఉనా్నరు. 16 వారందరిక 
యోహాను ఇచి్చన జవాబిది: “నేను మ్కు 
నీళ్ళలో బపతుసం ఇసుతునా్నను, నజమే. గానీ 
నాకంటే బలప్రభావాలున్నవాడు వసుతునా్నడు. 
ఆయన చెపుపులు విపపుడానకి కూడా నేను తగను. 
ఆయన పవిత్రాతములోనూ మంటలోలినూ మ్కు 
బపతుసమిస్తుడు. 17 తూరాపుర పటేటు ఆయన చేట 
ఆయన చేతిలో ఉంది. ఆయన తన కళ్ళం బగా 
శుభ్ం చేస్తుడు, గోధుమలను తన గడడాంగలో 
పోస్తుడు. పట్టును ఆరిపోన మంటలోలి 
కాల్్చవేస్తుడు.”

18  అతడింకా అనేక  ఇతర 
ప్రోతాసాహవాకుకిలతో ప్రజలకు ప్రకటించాడు.

19 తరువాత రాషా్రాధకారి అయిన హేరోదు 
చేసిన చెడు పనులన్నటి విషయం, అతడి 
తోబుట్టువు ఫిల్పుపు భార్య అయిన హేరోదియ 
విషయం యోహాను అతణ్ణి మందల్ంచాడు. 
20 అపుపుడు హేరోదు ఆ చెడు పనులన్నటితో 
మరో దాన్న కల్పాడు - యోహానును ఖైదులో 

వేయించాడు.

యేసు బపతుసం
21 ప్రజలంతా బపతుసం పందినపుపుడు యేసు 

కూడా బపతుసం పందాడు. ఆయన ప్రార్న 
చేస్తు ఉన్నపుపుడు ఆకాశం తెరచ్కొంది. 
22 పవిత్రాతము పావురం రూపంలో ఆయనమ్దికి 
దిగ వచా్చడు. అపుపుడు ఆకాశంనుంచి ఒక సవీరం 
వినపంచింది: “నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు. 
నీవంటే నాకంతో ఆనందం.”

23 యేసు తన సేవ మొదలు పెటిటునపుపుడు 
ఆయన వయసు సుమారు ముప్ఫయి 
సంవతసారాలు. ఆయన హేలీ కుమారుడైన 
యోసేపు కుమారుడన ఎంచబడాడాడు.

యేసు వంశావళి
24-38 దేవున కుమారుడు ఆదాము. ఆదాము 

కుమారుడు ష్తు. ష్తు కుమారుడు ఎనోషు. 
ఎనోషు కుమారుడు కేయినాను. కేయినాను 
కుమారుడు మహలయేల్. మహలయేల్ 
కుమారుడు యెరెదు. యెరెదు కుమారుడు 
హనోకు. హనోకు కుమారుడు మెతూషెల. 
మెతూషెల కుమారుడు లెమెకు. లెమెకు 
కుమారుడు నోవహు. నోవహు కుమారుడు 
ష్ము. ష్ము కుమారుడు అరపుక్షదు. అరపుక్షదు 
కుమారుడు కేయినాను. కేయినాను కుమారుడు 
ష్లహు. ష్లహు కుమారుడు హెబెరు. హెబెరు 
కుమారుడు పెలెగు. పెలెగు కుమారుడు రయూ. 
రయూ కుమారుడు సెరూగు. సెరూగు 
కుమారుడు నాహోరు. నాహోరు కుమారుడు 
తెరహు. తెరహు కుమారుడు అబ్రాహాము. 
అబ్రాహాము కుమారుడు ఇస్సాకు. ఇస్సాకు 
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కుమారుడు యాకోబు. యాకోబు కుమారుడు 
యూదా. యూదా కుమారుడు పెరెసు. పెరెసు 
కుమారుడు ఎస్రోం. ఎస్రోం కుమారుడు 
అరామ్. అరామ్ కుమారుడు అమిమునాదాబ్. 
అమిమునాదాబ్ కుమారుడు నయస్సాను. 
నయస్సాను కుమారుడు శల్మును. శల్మును 
కుమారుడు బోయజు. బోయజు కుమారుడు 
ఓబేదు. ఓబేదు కుమారుడు యెష్షయి. 
యెష్షయి కుమారుడు దావీదు. దావీదు 
కుమారుడు నాతాను. నాతాను కుమారుడు 
మతతుతా. మతతుతా కుమారుడు మెనా్న. మెనా్న 
కుమారుడు మెలెయూ. మెలెయూ కుమారుడు 
ఎల్్యకమ్. ఎల్్యకమ్ కుమారుడు యోనామ్. 
యోనామ్ కుమారుడు యోసేపు. యోసేపు 
కుమారుడు యూదా. యూదా కుమారుడు 
షిమో్యను. షిమో్యను కుమారుడు లేవీ. లేవీ 
కుమారుడు మతతుతు. మతతుతు కుమారుడు 
యోర్మ్. యోర్మ్ కుమారుడు ఎలీయెజరు. 
ఎలీయెజరు కుమారుడు యెహోషువ. 
యెహోషువ కుమారుడు ఏర్. ఏర్ కుమారుడు 
ఎలముదామ్. ఎలముదామ్ కుమారుడు కోస్మ్. 
కోస్మ్ కుమారుడు అది్ద. అది్ద కుమారుడు 
మెలీకి. మెలీకి కుమారుడు నేరి. నేరి కుమారుడు 
షయల్ తీయేల్. షయల్ తీయేల్ కుమారుడు 
జెరుబబాబెల్. జెరుబబాబెల్ కుమారుడు రేస్. 
రేస్ కుమారుడు యోహన్న. యోహన్న 
కుమారుడు యోదా. యోదా కుమారుడు 
యోశేఖు. యోశేఖు కుమారుడు సిమియ. 
సిమియ కుమారుడు మతతుతీయ. మతతుతీయ 
కుమారుడు మయతు. మయతు కుమారుడు 
నగ్గయి. నగ్గయి కుమారుడు ఎసిలి. ఎసిలి 
కుమారుడు నాహోమ్. నాహోమ్ కుమారుడు 

ఆమోసు. ఆమోసు కుమారుడు మతతుతీయ. 
మతతుతీయ కుమారుడు యోసేపు. యోసేపు 
కుమారుడు యన్న. యన్న కుమారుడు మెలీకి. 
మెలీకి కుమారుడు లేవీ. లేవీ కుమారుడు 
మతతుతు. మతతుతు కుమారుడు హేలీ. హేలీ 
కుమారుడు యోసేపు.

యేసుకు అరణ్యంలో పర్క్షలు

4  యేసు పవిత్రాతముతో నండినవాడై 
యొరా్దనునుంచి తిరిగ వచా్చడు. అపుపుడా 

ఆతము ఆయనను అరణ్యంలోకి తీసుకువెళ్్ళడు. 
2 అకకిడ నలభై రోజులపాట్ అపనంద 
పశాచంచేత విషమ పర్క్షలకు గురి అయా్యడు. 
ఆ నలభై రోజులూ ఆయన ఏమ్ తినలేదు. ఆ 
తరువాత ఆయనకు ఆకల్ వేసింది.

3 అపుపుడు అపనంద పశాచం ఆయనతో 
అనా్నడు “నీవు దేవున కుమారుడివైతే ఈ 
రాయిన రొట్టు అయిపమమున ఆజ్ఞాపంచ్!”

4 యేసు “మనషి ఆహారంవలలి మాత్మే 
బ్రతకడు గానీ దేవున నోట నుంచి వచే్చ ప్రతి 
వాకుకి వల్లి బ్రతుకుతాడు అన వ్రాసి ఉంది” 
అన వాడికి జవాబిచా్చడు.

5 అపనంద పశాచం ఆయనను ఎతతుయిన 
పరవీతం మ్దికి తీసుకువెళి్ళ క్షణంలో ఆయనకు 
భూలోక రాజ్్యలనీ్న చూపంచాడు. 6 “ఈ 
రాజ్్యధకారమంతా, ఈ రాజ్్యల వైభవమంతా 
నీకిస్తును. అదంతా నాకపపుగంచబడింది. అది 
ఎవరికివావీలన నేను ఇషటుపడతానో వారికిస్తును. 
7 అందుచేత నీవు నను్న పూజ్సేతు అదంతా 
నీదవుతుంది” అన అపనంద పశాచం ఆయనతో 
చెపాపుడు.

8 అందుకు యేసు “సైతానూ! నా వెనకుకి 
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పో! ఇల్ వ్రాసి ఉంది: నీ ప్రభువైన దేవుణ్ణి 
ఆరాధంచాల్. ఆయనకు మాత్మే సేవ 
చేయాల్” అన వాడికి జవాబిచా్చడు.

9 వాడు ఆయనను జెరుసలంకు తీసుకువెళి్ళ 
దేవాలయ శఖరం మ్ద నలబెట్టుడు. “నీవు 
దేవున కుమారుడివైతే ఇకకిడనుంచి క్ందికి 
దూకేసెయి్య! 10 ఇల్ రాసి ఉంది గదా – 
ఆయన నను్న కాపాడాలన నను్న గురించి తన 
దూతలకు ఆజ్ఞాపస్తుడు. 11 వాళ్్ళ నీ పాదానకి 
రాయి తగలకుండా నను్న తమ చేతులలో ఎతితు 
పట్టుకొంట్రు” అన ఆయనతో అనా్నడు.

12 యేసు వాడికిల్ జవాబిచా్చడు: “నీ ప్రభువైన 
దేవుణ్ణి పర్క్షించకూడదు అన చెపపుబడి ఉన్నది.”

13 అపనంద పశాచం ప్రతి విషమ పర్క్ష 
పెటటుడం ముగంచి మరో అవకాశం చికేకివరకు 
ఆయనను విడిచి వెళి్ళపోయాడు. 14 అపుపుడు 
యేసు దేవున ఆతము బలప్రభావాలతో గలలీకి 
తిరిగ వెళ్్ళడు. ఆయనను గురించిన కబురు ఆ 
ప్రాంతమంతట్ ప్రాకిపోయింది. 15 ఆయన వారి 
సమాజ కేంద్రాలలో ఉపదేశమిచా్చడు. అందరూ 
ఆయనను కరితుంచారు.

యేసు నజరేతులో
16 అపుపుడాయన పెరిగన నజరేతుకు వచా్చడు. 

తన అలవాట్ ప్రకారం విశ్ంతి దినాన యూద 
సమాజ కేంద్రానకి వెళ్్ళడు, లేఖనం చదవడానకి 
నలబడాడాడు. 17 యెషయాప్రవకతు గ్రంథం 
ఆయనకు వారందించారు. ఆయన గ్రంథం 
భాగాన్న విపపు ఈ మాటలు వ్రాసి ఉన్న స్ల్న్న 
చూశాడు: 18 ప్రభు ఆతము నా మ్ద ఉనా్నడు. 
పేదలకు శుభవారతు ప్రకటించడానకి ఆయన 
నను్న అభిష్కించాడు. గుండె పగల్నవారిన 

బగు చేయడానక, ఖైదీలకు విడుదల, గుడిడావారికి 
చూపు కలుగుతుందన ప్రకటించడానక ఆయన 
నను్న పంపాడు. బధతులను విడిపంచడానక 
19 ప్రభు అనుగ్రహ సంవతసారం చాటించడానక 
నను్న పంపాడు.”

20 ఆయన గ్రంథం మూసి పరిచారకుడికిచి్చ 
కూరు్చనా్నడు. సమాజ కేంద్రంలో ఉన్న 
వారంతా ఆయనను తేరి చూస్తు ఉనా్నరు. 
21 అపుపుడాయన వారితో “ఈ రోజ్ మ్రు వింటూ 
ఉండగానే ఈ లేఖనం నెరవేరింది” అనా్నడు.

22 అపుపుడు అందరూ ఆయనను గురించి 
స్క్షష్ం చెపుపుకొనా్నరు, ఆయన నోటనుంచి 
వెలువడడా దయగల మాటలకు ఆశ్చర్యపడాడారు. 
“ఈయన యోసేపు కుమారుడు గదూ?” అన 
చెపుపుకొనా్నరు.

23 వారితో ఆయన అనా్నడు “మ్రు ‘వైదు్యడా, 
నను్న నీవు బగు చేసుకో!’ అనే స్మెత నాకు 
చెపపు ‘కపెర్ నహూంలో ఏ కార్యకల్పాలు 
చేశావన మేము వినా్నమో అవి ఇకకిడ నీ 
సవీస్లంలో చెయి్య!’ అన తపపుకుండా అంట్రు.”

24 ఆయన ఇంకా అనా్నడు, “మ్తో 
ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను – ఏ ప్రవకతునూ 
తన సవీస్లం స్వీకరించదు. 25 సత్యమే మ్తో 
చెపుతునా్నను. ఏలీయాప్రవకతు రోజులోలి 
ఇస్రాయేల్ లో అనేక మంది విధవరాండ్రు 
ఉనా్నరు. అయినా, మూడున్నర సంవతసారాలు 
ఆకాశం మూయబడి దేశమంతట్ గొపపు కరవు 
వచి్చనపుపుడు 26 వారిలో ఎవరి దగ్గరకూ ఏలీయా 
పంపబడలేదు. అతణ్ణి దేవుడు పంపనది స్దోను 
ప్రాంతంలోన స్రెపతులో ఉన్న విధవరాల్ 
దగ్గరికే. 27 ఎలీషాప్రవకతు కాలంలో ఇస్రాయేల్ లో 
అనేకమంది కుషు్ఠరోగులు ఉనా్నరు గాన వారిలో 
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ఎవరూ సవీస్త పందలేదు. సిరియా దేశస్ుడైన 
నయమాను ఒకకిడే సవీస్త పందాడు.”

28 ఈ సంగతులు విన సమాజకేంద్రంలో 
ఉన్న వారంతా ఆగ్రహంతో నండిపోయారు. 
29 వారు లేచి నలబడి ఆయనను గ్రామం బయటికి 
త్రోసుకువెళ్్ళరు. వారి గ్రామం కొండపై 
కటటుబడింది. నట్రుగా ఉన్న స్లంనుంచి 
ఆయనను తలక్ందుగా పడద్రోయాలన 
దాన అంచ్కు తీసుకు పోయారు. 30 అయితే 
ఆయన వారి మధ్యనుంచి దాటి తన దారిన 
వెళి్ళపోయాడు.

31 అపుపుడాయన కపెర్ నహూం వెళ్్ళడు. అది 
గలలీలో ఒక పటటుణం. విశ్ంతి దినాలోలి ఆయన 
ప్రజలకు ఉపదేశమిచా్చడు. 32 ఆయన ఉపదేశానకి 
వారెంతో ఆశ్చర్యపడాడారు. ఎందుకంటే, ఆయన 
ఉపదేశం అధకారంతో ఉంది. 33 అపుపుడా సమాజ 
కేంద్రంలో మల్న దయ్యం ఆతము పటిటునవాడొకడు 
ఉనా్నడు. అతడు గొంతెతితు ఇల్ అరిచాడు: 
34 “మమముల్్న విడిచిపెట్టు నజరేతువాడైన యేస్! 
మాతో నీకేం పన? మమముల్్న నాశనం చేయడానకి 
వచా్చవా? నీవెవరో నాకు తెలుసు. నీవు దేవున 
పవిత్రుడివే!”

35 యేసు ఆ దయా్యన్న మందల్స్తు “ఊరుకో! 
అతనలోనుంచి బయటికి రా!” అనా్నడు. 
అపుపుడు దయ్యం ఆ మనషిన వారిమధ్య 
పడద్రోసినా అతడికి హాన ఏమ్ చేయకుండా 
అతడిలోనుంచి బయటికి వచి్చంది.

36 అందరూ ఆశ్చర్యచకితులయా్యరు. 
“ఏమిట్ ఉపదేశం! ఇతడు మల్న పశాచాలకు 
అధకారంతో బలప్రభావాలతో ఆజఞా జ్ర్ 
చేసుతునా్నడు. అవేమో బయటికి వసుతునా్నయి!” 
అంటూ ఒకరితో ఒకరు చెపుపుకొనా్నరు. 

37 అపుపుడు ఆయనను గురించి కబురులి ఆ 
ప్రాంతం చ్ట్టుప్రకకిల అంతట్ వా్యపంచాయి.

38 ఆయన లేచి నలబడి సమాజకేంద్రంనుంచి 
వెళి్ళ స్మోను ఇంట్లి ప్రవేశంచాడు. స్మోను 
అతతు తీవ్మైన జవీరంతో పడుకొన ఉంది. ఆమె 
విషయం వారాయనను వేడుకొనా్నరు. 39 ఆయన 
ఆమె దగ్గర నల్చి జవీరాన్న మందల్ంచగా అది 
ఆమె నుంచి పోయింది. వెంటనే ఆమె లేచి 
వారికి పరిచర్య చేయస్గంది.

40 ప్రొదు్ద క్ంకుతూ ఉన్నపుపుడు అందరు 
ఆయా రకాల రోగాలతో ఉన్న తమ వారిన 
ఆయన దగ్గరకు తీసుకువచా్చరు. వారిలో ప్రతి 
ఒకకిరిమ్దా ఆయన చేతులుంచి వారిన బగు 
చేశాడు. 41 అనేకులలోనుంచి దయా్యలు బయటికి 
వస్తు “నీవు అభిషికుతుడివి! దేవున కుమారుడివి!” 
అన కేక పెట్టుయి. ఆయన అభిషికుతుడు అన 
దయా్యలకు తెలుసు గనుక ఆయన వాటిన 
గది్దంచి మాట్లిడనవవీలేదు.

42 ఉదయమైనపుపుడు ఆయన బయలుదేరి 
నరజీన స్ల్నకి వెళ్్ళడు. జన సమూహం 
ఆయనను వెదకుతూ ఆయన దగ్గరకు 
చేరి తమను విడిచివెళ్ళకుండా ఆయనను 
ఆపవేయబోయారు. 43 కానీ ఆయన వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “ఇతర గ్రామాలలో కూడా నేను దేవున 
రాజ్్యన్న ప్రకటించాల్. ఎందుకంటే దేవుడు 
నను్న పంపనది దీన కోసం.”

44 ఆయన గలలీ సమాజ కేంద్రాలలో 
ప్రకటిస్తు వచా్చడు.

అదు్భతంగా ఎకుకివ సంఖ్యలో చేపలు పట్టురు

5  ఒక స్రి ఆయన గెనే్నసరెతు సరసుసా 
తీరాన నలబడి ఉనా్నడు, జన సమూహం 
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దేవున వాకుకి వినడానకి ఆయన మ్ద 
పడుతూ ఉనా్నరు. 2 అపుపుడు సరసుసా దరిన 
రెండు పడవలు ఆయనకు కనపంచాయి. 
చేపలు పటేటువారు పడవలలోనుంచి దిగ వలలు 
కడుగుతూ ఉనా్నరు. 3 ఆయన ఆ పడవలలో 
ఒకదాననెకాకిడు. ఆ పడవ స్మోనుది. 
ఒడుడానుంచి కొది్ద దూరం త్రోయమన ఆయన 
అతణ్ణి అడిగాడు. అపుపుడాయన పడవలో 
కూరు్చన జన సమూహానకి ఉపదేశమిచా్చడు.

4 మాట్లిడడం ముగంచినపుపుడు ఆయన 
స్మోనును చూచి “పడవను లోతుకు నడిప 
చేపలు పటటుడానకి వలలు వెయి్య” అనా్నడు.

5 స్మోను జవాబిస్తు “నాయకా, రాత్ంతా 
మేము శ్రమించాం గాన, చేపలు ఏమ్ పడలేదు. 
అయినా నీ మాటనుబటిటు వల వేస్తును” అన 
ఆయనతో అనా్నడు.

6 వారు అల్ చేసినపుపుడు ఎనో్న చేపలు 
పడాడాయి, వారి వల తెగపోబోయింది. 7 అందుచేత 
మరో పడవలో ఉన్న వారి పాల్వారు వచి్చ 
సహాయం చేయాలన వారికి సైగలు చేశారు. 
వారు వచి్చ రెండు పడవల నండా నంపారు. 
పడవలు మునగపోస్గాయి.

8 అది చూచి స్మోను పేతురు యేసు 
మోకాళ్ళముందు పడి “ప్రభూ! నను్న 
విడిచివెళ్్ళ! నేను పాపాతుముణ్ణి” అనా్నడు. 
9 ఎందుకంటే అతడూ అతనతో ఉన్నవారంతా 
తాము పటిటున చేపల మొతతుం చూచి ఎంతో 
ఆశ్చర్య పడిపోయారు. 10 స్మోనుతో పాల్వారైన 
యాకోబు, యోహాను (జెబెదయి కొడుకులు) 
కూడా అల్గే ఆశ్చర్యచకితులయా్యరు. అపుపుడు 
యేసు స్మోనుతో “భయపడకు! ఇపపుటినుంచి 
నీవు మనుషులను పటేటు వాడివవుతావు” అనా్నడు. 

11 వారు పడవలు ఒడుడాకు చేరి్చ అంతా విడిచిపెటిటు 
ఆయనను అనుసరించారు.

యేసు కుషు్ఠరోగన బగు చేశాడు
12 ఆయన ఒకానొక గ్రామంలో ఉన్నపుపుడు 

హఠాతుతుగా ఒక మనషి వచా్చడు. అతనకి 
ఒళ్ళంతా కుషు్ఠ. యేసును చూడగానే అతడు 
స్షాటుంగపడి “ప్రభూ! మ్కిషటుం ఉంటే నను్న 
శుద్ంగా చేయగలరు” అంటూ ఆయనను 
బ్రతిమాలు కొనా్నడు.

13 ఆయన చేయి చాప అతనమ్ద ఉంచి 
“నాకిషటుమే. శుద్ంగా ఉండు!” అనా్నడు. వెంటనే 
అతన కుషు్ఠ పోయింది.

14 ఆయన “ఈ విషయం ఎవరిక చెపపుకు. 
అయితే వెళి్ళ యాజ్కి కనబడు. వారికి స్క్షష్ంగా 
ఉండేందుకు నీ శుద్ికోసం మోష్ విధంచినదాన్న 
అరిపుంచ్” అన అతనకి ఆదేశంచాడు.

15 కానీ దాననబటిటు ఆయనను గురించిన 
కబురు ఇంకా ఎకుకివగా వా్యపంచింది. అందుచేత 
ఆయన ఉపదేశం వినడానక రోగాలు బగు 
చేయించ్కోవడానక పెద్ద జన సమూహాలు 
సమకూడాయి. 16 అయితే ఆయన తరచ్గా నరజీన 
స్ల్లకు ఏకాంతంగా వెళి్ళ ప్రార్న చేసేవాడు.

యేసు పక్షవాతరోగన క్షమించి, బగు చేస్డు
17 ఒక రోజున ఆయన ఉపదేశమిస్తు ఉనా్నడు. 

రోగాలు బగు చేసే ప్రభు శకితు అకకిడ ఉంది. 
గలలీలోన ప్రతి గ్రామం నుంచీ యూదయ, 
జెరుసలంనుంచీ వచి్చన పరిసయు్యలూ 
ధరముశాస్త్ర బోధకులూ అకకిడ కూరు్చన ఉనా్నరు. 
18 హఠాతుతుగా కొందరు మనుషులు పక్షవాత 
రోగన పడకమ్ద తీసుకు వచా్చరు. అతణ్ణి 
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ఇంటి లోపల్కి తెచి్చ యేసు ముందు ఉంచాలన 
చూశారు. 19 అయితే ఆ జనసమూహం 
ఉండడంవలలి అతణ్ణి లోపల్కి తేవడానకి మరో 
మార్గం చూడలేక వారు ఇంటి కపుపుమ్దికకాకిరు. 
పెంకులు తీసి అతణ్ణి పడకతోపాట్ వారి మధ్యకు 
యేసు ముందే దింపారు.

20 యేసు వారి విశావీసం చూచి అతనతో 
“అయా్య, నీ పాపాలకు క్షమాపణ దొరికింది” 
అనా్నడు.

21 ధరముశాస్త్ర పండితులూ పరిసయు్యలూ ఇల్ 
తలపోయడం మొదలుపెట్టురు: “దేవదూషణ 
చేసుతున్న ఇతడు ఎవడు? దేవుడు తపపు పాపాలు 
క్షమించగల వారెవరు?”

22 వారి తలంపులు తెల్సి యేసు వారితో “మ్ 
హృదయాలలో ఇల్ ఆలోచించడం ఎందుకు? 
23 ఏది సులభం? – ‘నీ పాపాలకు క్షమాపణ 
దొరికింది’ అనడమా? ‘లేచి నడువు’ అనడమా? 
24 అయితే మానవ పుత్రునకి భూలోకంలో 
పాపాలు క్షమించే అధకారం ఉందన మ్రు 
తెలుసుకోవాల్” అనా్నడు. అపుపుడు ఆయన 
పక్షవాత రోగతో “నీతో నేనంట్నా్నను, లేచి నీ 
పరుపెతుతుకొన ఇంటికి వెళ్్ళ” అనా్నడు.

25 వెంటనే అతడు వారి ఎదుటే లేచి 
నలబడాడాడు. తాను పడుకొన్న పరుపెతుతుకొన 
దేవుణ్ణి కరితుస్తు తన సొంత ఇంటికి వెళ్్ళడు. 
26 అందరూ విసముయమొంది “ఈవేళ వింత 
విషయాలు చూశాం” అంటూ దేవుణ్ణి కరితుంచి 
భయంతో నండిపోయారు.

యేసు లేవిన పల్చి అతన 
ఇంటిలో భోజనం చేశాడు

27 ఆ తరువాత ఆయన బయటికి వెళి్ళ 

సుంకం వస్లు స్్నంలో కూరు్చన ఉన్న 
సుంకం వాడొకణ్ణి చూశాడు. అతన పేరు లేవీ. 
ఆయన అతనతో “నా వెంట రా!” అనా్నడు. 
28 అతడు అంతా విడిచిపెటిటు లేచి ఆయనను 
అనుసరించాడు.

29 లేవీ తన సొంత ఇంట్లి ఆయనకు గొపపు 
విందు చేశాడు. అనేకమంది సుంకంవారూ 
వేరేవారూ వారితో కూడా భోజనానకి కూరు్చన 
ఉనా్నరు.

30 అది చూచి పరిసయు్యలూ వారి ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ “మ్రు సుంకంవారితోను 
పాపులతోను కల్సి తింట్నా్నరేమిటి?” అన 
ఆయన శషు్యలమ్ద సణుకొకినా్నరు.

31 వారికి జవాబిస్తు యేసు “ఆరోగ్యవంతులకు 
వైదు్యడు అవసరం లేదు గాన జబుబా చేసినవారికే. 
32 పశా్చతాతుప పడేందుకు పాపులనే పలవడానకి 
నేను వచా్చను గాన నా్యయవంతులను కాదు” 
అనా్నడు.

33 వారాయనతో “యోహాను శషు్యలు 
ఎందుకు తరచ్గా ఉపవాసముంట్రు? 
ప్రార్నలు చేస్తు ఉంట్రు. పరిసయు్యల శషు్యలు 
కూడా అల్ చేస్తురు. మ్ శషు్యలైతే అన్నపానాలు 
పుచ్్చకొంటూ ఉనా్నరు” అనా్నడు.

34 వారికి యేసు ఇల్ చెపాపుడు: 
“పెళి్ళకుమారుడు తమతో ఉన్నంతకాలం మ్రు 
అతన ఇంటివారిచేత ఉపవాసం చేయించగలరా? 
35 అయితే పెళి్ళకుమారుణ్ణి వారి దగ్గరనుంచి 
తీసుకుపోయే రోజులు వస్తుయి. ఆ రోజులలో 
వారు ఉపవాసముంట్రు.”

36 ఆయన వారికి ఉదాహరణ కూడా 
చెపాపుడు – “ఎవరూ కొతతు బటటు పాత బటటుకు 
మాసిక వేయరు. ఒకవేళ అల్ చేసేతు కొతతు బటటు 
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చింపవలసివసుతుంది, మాసిక పాత బటటుకు 
కలవదు కూడా. 37 ఎవరూ కొతతు ద్రాక్షరసం పాత 
తితుతులలో పోయరు. పోసేతు కొతతు ద్రాక్షరసంవలలి 
ఆ తితుతులు చినగపోతాయి. ద్రాక్షరసం 
కారిపోతుంది. తితుతులు పాడవుతాయి. 38 కొతతు 
ద్రాక్షరసం కొతతు తితుతులలోనే పోయాల్. అపుపుడు 
రెండూ పాడు కాకుండా ఉంట్యి. 39 మరో 
విషయం – పాత ద్రాక్షరసం త్రాగన వెంటనే 
కొతతు ద్రాక్షరసం ఎవరూ కోరరు. పాతదే బగుంది 
అంట్రు.”

యేసు, విశ్ంతి దినం

6  మొదటి విశ్ంతి దినం తరువాత, ఆ రెండో 
విశ్ంతి దినాన ఆయన పంట చేలలో పడి 

వెళ్తు ఉనా్నడు. ఆయన శషు్యలు కంకులు తెంప 
నలుచ్కొన తింటూ ఉనా్నరు. 2 పరిసయు్యలు 
కొందరు వారితో “విశ్ంతి దినాన చేయకూడన 
పన మ్రు చేసుతునా్నరేమిటి!” అనా్నరు.

3 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “దావీదు, 
అతనతో ఉన్నవారు ఆకల్తో ఉన్నపుపుడు అతడు 
ఏమి చేశాడో అదికూడా మ్రు చదవలేదా? 
4 అతడు దేవున మందిరంలో ప్రవేశంచాడు, 
సన్నధ రొట్టులు తీసుకొన తిన తనతో ఉన్నవారికి 
కూడా ఇచా్చడు. ఆ రొట్టులు యాజులు తపపు 
మరెవరూ తినకూడదు.” 5 వారితో ఇంకా 
చెపాపుడు, “మానవ పుత్రుడు విశ్ంతి దినానకి 
కూడా ప్రభువు.”

యేసు చేయి ఎండిపోయినవాణ్ణి బగు చేశాడు
6 మరో విశ్ంతి దినాన కూడా ఆయన 

యూద సమాజ కేంద్రంలోకి వెళి్ళ 
ఉపదేశమిచా్చడు. అకకిడ కుడి చేయి 

ఎండిపోయినవాడొకడు ఉనా్నడు. 7 ఆయన 
విశ్ంతి దినాన ఎవరినైనా బగు చేస్తుడేమో అన 
ధరముశాస్త్ర పండితులూ పరిసయు్యలూ ఆయనను 
చూస్తు ఉనా్నరు. ఎల్గైనా ఆయనమ్ద నేరం 
మోపాలన వారి ఉదే్దశం.

8 వారి తలంపులు తెల్సి ఆయన 
ఎండిపోయిన చేయి ఉన్నమనషితో “లేచి 
మధ్యలో నలబడు!” అనా్నడు. కనుక అతడు 
లేచి నలబడాడాడు. 9 అపుపుడు యేసు వారితో 
“మిముములను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. విశ్ంతి 
దినాన మంచి చేయడం, కడు చేయడం, 
ప్రాణాన్న దకికించడం, నాశనం చేయడం ఏది 
ధరముం? అనా్నడు.

10 ఆయన వారందరివైపు కలయ చూచి ఆ 
మనషితో “నీ చేయి చాపు!” అనా్నడు. అతడు ఆ 
విధంగా చేయగానే అతడి చేయి మరో దానల్గా 
పూరితుగా నయమయింది. 11 వారైతే వెర్రి కోపంతో 
నండిపోయి యేసును ఏమి చెయా్యల్ అన 
తమలో తాము మాట్లిడుకొనా్నరు.

యేసు తన శషు్యలను ఎను్నకొనా్నడు
12 ఆ రోజులోలి ప్రార్న చేయడానకి ఆయన 

కొండకు వెళి్ళ దేవుణ్ణి ప్రార్ించడంలో రాత్ంతా 
గడిపాడు. 13 ఉదయమై నపుపుడు తన శషు్యలను 
దగ్గరికి పల్చి వారిలో పనె్నండుగురిన ఎను్నకొన 
వారికి రాయబరులు అన పేరు పెట్టుడు. 
14 వీరెవరంటే, స్మోను (యేసు అతనకి 
పేతురు అనే పేరు కూడా పెట్టుడు), అతన 
స్దరుడు అంద్రెయ, యాకోబు, యోహాను, 
ఫిల్పుపు, బర్ తొలొమయి, 15 మతతుయి, తోమా, 
అల్ఫయి కుమారుడు యాకోబు, “తీవ్వాది” 
అన పలవబడడా స్మోను, 16 యాకోబు కుమారుడు 
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యూదా, ద్రోహి అయే్య ఇసకిరియోతు యూదా.
17 యేసు వారితోపాట్ కొండ దిగవచి్చ 

సమతల భూమిమ్ద నలబడాడాడు. అకకిడ 
ఆయన శషు్యల గుంపు ఉంది. యూదయ 
అంతటినుంచీ జెరుసలంనుంచీ తూరు 
స్దోనుల తీరంనుంచీ వచి్చన ప్రజలనేకులు పెద్ద 
సమూహంగా కూడా ఉనా్నరు. ఆయన ఉపదేశం 
వినడానక తమ రోగాలను మానపుంచ్కోవడానకి 
వీరు వచా్చరు. 18 మల్న పశాచాలచేత బధలు 
అనుభవించినవారు కూడా ఉనా్నరు. వారికి 
పూరితుగా నయమైంది. 19 ఆయనలోనుంచి 
ప్రభావం బయలువెడల్ అందరినీ బగు చేస్తు 
ఉంది, గనుక ప్రజ్నీకం ఆయనను తాకడానకి 
ప్రయతి్నంచారు.

యేసు సమతలం మ్ద ఇచి్చన సందేశం
20 అపుపుడాయన తలెతితు తన శషు్యలవైపు 

చూస్తు ఇల్ అనా్నడు: “దరిద్రుల్రా, మ్రు 
ధను్యలు! దేవున రాజ్యం మ్ది.

21 “ఇపుపుడు ఆకల్తో ఉన్నవారల్రా, మ్రు 
ధను్యలు! మ్కు తృపతు కలుగుతుంది. ఇపుపుడు 
ఏడుసుతున్నవారల్రా, మ్రు ధను్యలు! మ్రు 
నవువీతారు.

22 “మానవ పుత్రున కారణంగా మనుషులు 
మిముముల్్న దేవీషించి వెల్వేసి దూషించి మ్ 
పేరు చెడడాదన విసరిజీంచే టపుపుడు మ్రు 
ధను్యలు! 23 ఆ రోజున ఆనందిస్తు గంతులు 
వేయండి! ఎందుకన? పరలోకంలో మ్కు గొపపు 
బహుమానం ఉంట్ంది. వారి పూర్వీకులు 
ప్రవకతులకు ఆ ప్రకారమే చేశారు.

24 “అయో్య, ధనవంతుల్రా! మ్కు బధ 
తపపుదు! మ్ ఆదరణ ఇంతకుముందే పంది 

ఉనా్నరు.
25 “ఇపుపుడు కడుపు నండినవారల్రా, 

అయో్య! మ్కు బధ తపపుదు! మ్రు 
ఆకల్గొంట్రు. ఇపుపుడు నవువీతున్న వారల్రా, 
అయో్య! మ్కు బధ తపపుదు! మ్రు దుుఃఖస్తురు, 
ఏడుస్తురు.

26 “మనుషులంతా మిముములను పగడుతూ 
ఉంటే, అయో్య, మ్కు బధ తపపుదు! వారి 
పూర్వీకులు అబద్ ప్రవకతులను ఆ ప్రకారమే 
చేశారు.

27 “ఇపుపుడు వింట్న్న మ్తో నేను 
చెపేపుదేమిటంటే, మ్ పగవారిన ప్రేమతో 
చూడండి. మ్రంటే దేవీషమున్న వారికి మేలు 
చేయండి. 28 మిముములను శపంచేవారిన 
దీవించండి, దూషణతో మ్పటలి వ్యవహరించే 
వారికోసం ప్రారి్ంచండి. 29 మిముములను ఒక 
చెంపపై కొటేటువాడికి రెండో చెంప కూడా 
త్రిపపుండి. మ్ పై చొకాకిను తీసుకుపోబోయేవాణ్ణి 
మ్ అంగీన కూడా తీసుకుపోబోయినా 
ఆటంకపరచకండి.

30 “మిమముల్్న అడిగన ప్రతి ఒకకిరిక ఇవవీండి. 
మ్ సొతుతు తీసుకుపోయిన వ్యకితున చూచి దాన్న 
ఇవవీమన అడగకండి. 31 మనుషులు మ్కు ఎల్ 
చేయాలన కోరుతారో మ్రు అల్గే వారికి 
చేయండి.

32 “మిముములను ప్రేమించేవారినే మ్రు ప్రేమిసేతు 
మ్కు రావలసిన అభిమానమేమిటి? పాపాతుములు 
కూడా తమను ప్రేమించేవారిన ప్రేమిస్తురు గదా. 
33 మ్కు మంచి చేసేవారికే మంచి చేసేతు మ్కు 
రావలసిన అభిమానమేమిటి? పాపాతుములు 
కూడా అల్గే చేస్తురు. 34 అపుపు మళ్్ళ 
తీరుస్తురనుకొన్నవారికే అపపుసేతు మ్కు రావలసిన 
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అభిమానమేమిటి? పాపాతుములు కూడా 
అపపుచి్చనదంతా మళ్్ళ వస్లు చేసుకోవచ్్చనన 
పాపాతుములకు అపపుస్తురు గదా. 35 మ్రైతే మ్ 
పగవారిన ప్రేమతో చూడండి, వారికి మంచి 
చేయండి, మళ్్ళ కలుగుతుందన ఆశంచకుండా 
అపపువవీండి. అపుపుడు మ్కు గొపపు బహుమతి 
దొరుకుతుంది. మ్రు సరావీతీతున సంతానమై 
ఉంట్రు. ఆయన కృతజఞాత లేనవారిపట్లి 
దురామురు్గలపట్లి దయ చూపుతాడు గదా! 
36 కాబటిటు మ్ పరమ తండ్రి జ్ల్చూపేవాడై 
ఉన్నటేటు మ్రూ జ్ల్చూపేవారై ఉండండి.

37 “ఇతరులకు తీరుపు తీర్చకండి. అపుపుడు 
మ్కూ తీరుపు జరగదు. నేరారోపణ చేయకండి, 
అపుపుడు మ్మ్ద నేరారోపణ జరగదు. 
క్షమించండి, అపుపుడు మ్కూ క్షమాపణ 
దొరుకుతుంది.

38 “ఇవవీండి, అపుపుడు మ్కూ ఇవవీడం 
జరుగుతుంది. మంచి కొలత – గటిటుగా అదిమి 
కుదించి పరిలిపోయేంత కొలత మ్ ఒడిలో 
పోస్తురు. మ్రు ఏ కొలత ఉపయోగస్తురో ఆ 
కొలతే మ్కూ ఉపయోగంచడం జరుగుతుంది.”

39 ఆయన ఒక ఉదాహరణ కూడా 
వారితో చెపాపుడు – “గుడిడావాడు మరో 
గుడిడావాణ్ణి నడిపంచగలడా? ఇద్దరూ గోతిలో 
పడరా? 40 శషు్యడు అతన గురువుకంటే 
అధకుడు కాడు, గానీ ప్రతి ఒకకిడూ పూరితుగా 
సంసిద్ుడయినపుపుడు గురువుల్గా ఉంట్డు.

41 “మ్ కంటిలో దూలం గమనంచ్కోకుండా 
మ్ స్దరున కంటిలో నలుసుకోసం తేరి 
చూడడం ఎందుకు? 42 మ్ కంటిలో దూలం 
చూడకుండా, ‘స్దరుడా, మ్ కంటిలో ఉన్న 
నలుసు నను్న తీసివేయనయ్యండి’ అన మ్ 

స్దరునతో ఎల్ అనగలుగుతారు? కపట 
భకుతుడా, ముందుగా నీ కంటిలో నుంచి దూలం 
తీసివేసుకో. అపుపుడు నీ స్దరున కంటిలో ఉన్న 
నలుసు తీసివేయడానకి తేటగా చూస్తువు.

43 “మంచి చెట్టు పనకిమాల్న పండులి 
కాయదు. అల్గే పనకిమాల్న చెట్టు మంచి 
పండులి కాయదు. 44 ప్రతి చెట్టు ఎల్ంటిదో దాన 
పండలిను బటిటు తెల్సిపోతుంది. ముళ్ళపదలలో 
అంజూర పండులి, కోరింద పదలో ద్రాక్షపండులి 
కోయరు. 45 మంచి మనషి తన హృదయంలో 
పోగై ఉన్న మంచివాటిలో నుంచి మంచివి 
బయటికి తెస్తుడు. చెడు మనషి తనలో పోగై 
ఉన్న చెడువాటిలోనుంచి చెడడావి బయటికి 
తెస్తుడు. హృదయం నండా ఏది ఉంటే అదే 
తన నోరు మాట్లిడుతుంది.

46 “మ్రు నను్న ‘ప్రభూ! ప్రభూ!’ అన పలుస్తు 
నేను చెపపునట్టు చేయకపోవడమెందుకన? 47 నా 
దగ్గరకు వచి్చ నా మాటలు విన వాటి ప్రకారం చేసే 
వాడెవడైనా ఎల్ంటివాడో మ్కు తెలుపుతాను. 
48 లోతుగా త్వివీ బండమ్ద పునాది వేసి ఇలులి 
కట్టుకొన్న మనషిల్గా ఉనా్నడు. వరదలు వచి్చ 
ప్రవాహం ఆ ఇంటి మ్ద వడిగా కొటిటుంది, గానీ 
ఇంటిన కదిల్ంచలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆ 
ఇలులి బండమ్ద కటిటునది. 49 అయితే నేను చెపపునది 
విన ఆ ప్రకారం చేయనవాడు పునాది లేకుండా 
నేలమ్ద ఇలులి కట్టుకొన్న మనషిల్ంటివాడు. ఆ 
ఇంటిమ్ద ప్రవాహం వడిగా కొటిటున వెంటనే అది 
కూల్పోయింది. ఆ ఇంటి నాశనం పెద్దది.”

యేసు శతాధపతి దాసుణ్ణి బగు చేశాడు

7  తన మాటలనీ్న ప్రజలకు వినపంచడం 
ముగంచిన తరువాత ఆయన 
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కపెర్ నహూంలో ప్రవేశంచాడు. 2 అకకిడ 
రోమన్ సైన్యంలోన శతాధపతి దాసుడొకడు 
జబుబాపడి చావుబ్రతుకులలో ఉనా్నడు. 
అతడంటే యజమానకి చాల్ ఇషటుం. 3 యేసును 
గురించి విన శతాధపతి యూదుల పెద్దలను 
కొందరిన ఆయన దగ్గరకు పంప, ఆయన 
వచి్చ తన దాసుణ్ణి బగు చేయమన వారిదావీరా 
విన్నవించ్కొనా్నడు.

4 వారు యేసు దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు 
ఆయనను మనస్రా వేడుకొంటూ “మ్రు మేలు 
చేయవలసింది. ఈ వ్యకితు యోగు్యడు. 5 మన 
ప్రజలంటే అతనకి ప్రేమ. మా సమాజ కేంద్రం 
కటిటుంచినది ఇతడే” అనా్నరు.

6 యేసు వారితోకూడా వెళి్ళ శతాధపతి 
ఇంటికి ఎకుకివ దూరం లేనపుపుడు అతడు 
సే్నహితులను కొందరిన ఆయన దగ్గరకు 
పంప వారిచేత ఆయనతో ఇల్ చెపపుంచాడు: 
“స్వీమ్, శ్రమ తీసుకోకండి. మ్రు నా ఇంట్లికి 
వచే్చటంత యోగ్యత నాకు లేదు. 7 మ్ దగ్గరికి 
రావడానకి కూడా యోగు్యణణిన నేననుకోలేదు. 
మ్రు మాట మాత్ం అనండి. అపుపుడు నా 
దాసుడికి జబుబా పూరితుగా నయమవుతుంది. 
8 నేను కూడా అధకారం క్ంద ఉన్నవాణ్ణి. నా 
చేతిక్ంద సైనకులునా్నరు. నేను ఒకణ్ణి ‘వెళ్్ళ’ 
అంటే వెళ్తుడు. మరొకణ్ణి ‘రా’ అంటే వస్తుడు. 
నా దాసుణ్ణి ‘ఈ పన చెయి్య’ అంటే చేస్తుడు.”

9 ఈ మాటలు విన యేసు ఆ మనషి 
విషయం ఆశ్చర్యపడాడాడు. తన వెంట వసుతున్న 
జన సమూహం వైపు తిరిగ, “మ్తో నేను 
చెపేపుదేమిటంటే ఇస్రాయేల్ ప్రజలోలి, ఎవరికైనా 
ఇంత గొపపు నమముకం ఉన్నట్టు నేను చూడలేదు” 
అనా్నడు.

10 పంపబడడావారు ఇంటికి తిరిగ వచి్చ జబుబాపడడా 
ఆ దాసుడు ఆరోగ్యంగా ఉండడం చూశారు.

యేసు చనపోయిన యువకుణ్ణి బ్రతికించాడు
11 మరుసటి రోజున ఆయన నాయీను అనే 

ఊరికి వెళ్్ళడు. ఆయనతోకూడా ఆయన 
శషు్యలలో అనేకులూ పెద్ద జన సమూహమూ 
వెళ్్ళరు. 12 ఆయన ఊరి దావీరం దగ్గరకు 
చేరినపుపుడే కొందరు చనపోయినవాణ్ణి 
మోసుకువస్తు ఉనా్నరు. చనపోయినవాడు 
తల్లికి ఒకకిగానొకకి కొడుకు. ఆమె విధవరాలు. 
ఆమెతో కూడా గ్రామసు్లు పెద్దగుంపుగా 
వస్తు ఉనా్నరు. 13 ఆమెను చూచి ప్రభువుకు 
జ్ల్ వేసింది. ఆమెతో “ఏడవకమాము!” అనా్నడు. 
14 పాడెదగ్గరకు వెళి్ళ దానన తాకాడు. దానన 
మోసుతున్నవారు ఆగారు. అపుపుడాయన 
“అబబాయీ! నీతో నేనంట్నా్నను, లే!” అనా్నడు.

1 5  చ న పో యి న వా డు  కూ రు ్చ న 
మాట్లిడస్గాడు. యేసు అతణ్ణి తల్లికి 
అపపుచెపాపుడు. 16 అందరూ భయాక్ంతులై 
“మన మధ్య గొపపు ప్రవకతు బయలుదేరాడు. 
దేవుడు తన జనాన్న సందరి్శంచాడు” అంటూ 
దేవుణ్ణి కరితుంచారు. 17 యేసును గురించిన ఈ 
కబురు యూదయ అంతట్ చ్ట్టుపటలి ఉన్న 
ప్రాంతమంతట్ వా్యపంచింది.

యేసు బపతుసం ఇచే్చ యోహానుకు 
సమాధ్నం చెపాపుడు

18 యోహాను శషు్యలు ఈ సంగతులనీ్న అతనకి 
తెల్యజ్శారు. 19 యోహాను తన శషు్యలలో 
ఇద్దరిన పల్చి యేసుదగ్గరకు పంపుతూ ఇల్ 
అడగమన ఆదేశంచాడు: “రావలసినవాడివి 

  లూకా 7:19



112

నీవేనా? మేము వేరొకరికోసం ఎదురు 
చూడాల్?”

20 ఆ మనుషులు ఆయనదగ్గరికి వచి్చ ఇల్ 
అనా్నరు: “బపతుసమిచే్చ యోహాను మ్ దగ్గరికి 
మమముల్్న పంప ‘రావలసినవాడివి నీవేనా? 
మేము వేరొకరికోసం ఎదురు చూడాల్?’ అన 
అడగమనా్నడు.”

21 ఆ ఘడియలోనే ఆయన రోగులనూ 
బధతులనూ పశాచాలు పటిటునవారినీ అనేక 
మందిన బగు చేస్తు ఉనా్నడు. గుడిడావారనేకులకు 
చూపు ప్రస్దిస్తు ఉనా్నడు. 22 యేసు యోహాను 
దగ్గరనుంచి వచి్చన వారికిల్ సమాధ్నం 
చెపాపుడు: “తిరిగ వెళి్ళ, మ్రు చూచిందీ విన్నదీ 
యోహానుకు తెల్యజ్యండి. గుడిడావారికి 
చూపు వస్తు ఉంది. కుంటివారు నడుస్తు 
ఉనా్నరు. కుషు్ఠరోగులు శుద్మవుతూ ఉనా్నరు. 
చెవిటివారు వింటూ ఉనా్నరు. చనపోయినవారు 
సజ్వంగా లేపబడుతునా్నరు. బీదలకు శుభవారతు 
ప్రకటన జరుగుతూ ఉంది. 23 నా విషయంలో 
అభ్యంతరం లేనవాడు ధన్యజ్వి.”

యేసు బపతుసం ఇచే్చ యోహానును 
ఘనపరచాడు

24 యోహాను పంపనవారు వెళి్ళపోయిన 
తరువాత యేసు యోహాను విషయం జన 
సమూహంతో ఇల్ మాట్లిడస్గాడు: “ఏమి 
చూదా్దమన మ్రు అరణ్యంలోకి వెళ్్ళరు? గాల్కి 
ఊగే రెలులినా? 25 అది కాకపోతే ఏమి చూదా్దమన 
వెళ్్ళరు? సన్నన వస్్రాలు తొడుకుకిన్న మనషినా? 
సుఖభోగాలలో బ్రతుకుతూ శ్రేష్ఠ వస్్రాలు 
తొడుకొకినేవారు రాజ భవనాలలో ఉంట్రు 
గదా. 26 అయితే ఏమి చూదా్దమన మ్రు వెళ్్ళరు? 

ప్రవకతునా? అవును. అతడు ప్రవకేతు! ఆ మాటకు 
వసేతు ప్రవకతుకంటే కూడా గొపపువాడన మ్తో 
చెపుతునా్నను. 27 ఇతణ్ణి గురించే ఈ మాటలు 
వ్రాసి ఉనా్నయి. ‘ఇదిగో, నేను నా దూతను నీకు 
ముందుగా పంపుతునా్నను. అతడు నీ ముందర 
నీ దారిన సిదం్ చేస్తుడు.’

28 “మ్తో నేను చెపేపుదేమంటే, స్త్రీలు 
కన్నవారిలో బపతుసమిచే్చ యోహానుకంటే 
మహనీయుడైన ప్రవకతు లేడు. అయినా, దేవున 
రాజ్యంలో అందరిలో అలుపుడు అతనకంటే 
గొపపువాడే!”

29 అది విన ప్రజలంతా – సుంకంవారు కూడా 
– దేవుడు నా్యయవంతుడన అంగీకరించారు. 
ఎందుకంటే అంతకు ముందు యోహాను ఇచి్చన 
బపతుసం వారు పందారు. 30 కానీ పరిసయు్యలూ 
ధరముశాస్త్రవేతతులూ యోహానుచేత బపతుసం 
పందలేదు, గనుక తమను గురించిన దేవున 
సంకలపుం నరాకరించారు.

31 ప్రభువు అనా్నడు “నేనీ తరం మనుషులను 
ఎల్ంటివారితో పోల్్చల్? వారు ఎవరిన 
పోల్ ఉనా్నరు? 32 వారు ఇల్ ఉనా్నరు: చిన్న 
పలలిలు సంతవీధలో కూరు్చన ఒకడితో 
ఒకడు కేకలు వేసి ఇల్ చెపుపుకొంట్రు: 
‘మ్కు పలలినగ్రోవి ఊదాం గాన మ్రు నాట్యం 
చేయలేదు. ఏడుపు పాట పాడాం గాన మ్రు 
ఏడవీలేదు.’ 33 ఎందుకంటే, యోహాను వచి్చ 
రొట్టు తినలేదు. ద్రాక్షరసం త్రాగలేదు. అతనకి 
దయ్యం పటిటుందన మ్రంట్నా్నరు. 34 మానవ 
పుత్రుడు వచి్చ అన్నపానాలు పుచ్్చకొంటూ 
ఉనా్నడు. మ్రు నను్న ‘ఇడుగో, తిండిబోతూ, 
త్రాగుబోతూ, సుంకంవారిక పాపులకూ 
మిత్రుడూ!’ అంట్నా్నరు. 35 అయితే జ్ఞానం దాన 
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పలలిలందరినబటేటు జ్ఞానమన లెకకిలోకి వసుతుంది.”

యేసు పరిసయు్యడైన స్మోను ఇంట్లి
36 పరిసయు్యలలో ఒకడు ఆయనను తన 

ఇంట్లి భోజనానకి ఆహావీనంచాడు. ఆయన 
ఆ పరిసయు్యన ఇంటికి వెళి్ళ భోజనానకి 
కూరు్చనా్నడు. 37 ఆయన ఆ పరిసయు్యన ఇంట్లి 
భోజనానకి కూరు్చన ఉన్న సంగతి తెల్సి ఆ 
ఊరిలో పాపంలో బ్రతికిన స్త్రీ ఒకతె చలువరాతి 
బుడిడాతో అతతురు అకకిడికి తీసుకువచి్చంది. 
38 వెనుకవైపు యేసు పాదాలదగ్గర నలుచ్ండి 
ఆమె ఏడుస్తు ఉంది. ఆమె కనీ్నళ్్ళ 
ఆయన పాదాలు తడపస్గాయి. ఆమె తన 
తలవెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలను తుడిచి 
ముదు్ద పెట్టుకొన వాటికి ఆ అతతురు పూసింది.

39 ఆయనను ఆహావీనంచిన పరిసయు్యడు 
అదంతా చూచి లోలోపల ఇల్ అనుకొనా్నడు: 
“ఒకవేళ ఈ మనషి ప్రవకతు అయితే తనను 
ముట్టుకొన్నది ఎవరో, ఎల్ంటిదో తెలుసుకొన 
ఉండేవాడే. ఈమె పాపంలో బ్రతికేది.”

40 అతన తలంపుకు జవాబిస్తు యేసు 
అతనతో “స్మోనూ! నీతో ఒక మాట చెపాపుల్” 
అనా్నడు. అతడు “ఉపదేశకా, చెపపుండి!” 
అనా్నడు.

41 యేసు అనా్నడు “అపపుచే్చవాడొకడు ఇద్దరికి 
అపుపు పెట్టుడు. వారిలో ఒకడు అయిదు వందల 
వెండి నాణ్లు బక ఉనా్నడు, మరొకడు యాభై 
వెండి నాణ్లు బక ఉనా్నడు. 42 అపుపు తీర్చడానకి 
వారిదగ్గర ఏమ్ లేకపోయింది గనుక అతడు 
వారిద్దరినీ క్షమించాడు. అందుచేత అతడంటే ఆ 
ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎకుకివ అభిమానం?”

43 “అతడు ఎవడిన ఎకుకివ క్షమించాడో 

అతడే అన నాకు తోసుతున్నది” అన స్మోను 
జవాబిచా్చడు. ఆయన అతనతో “నీ నరణియం 
సరిగానే ఉంది” అనా్నడు. 44 అపుపుడా స్త్రీవైపు 
తిరిగ, స్మోనుతో ఇల్ అనా్నడు: “ఈ స్త్రీన 
చూసుతునా్నవా? నేను నీ ఇంటికి వచా్చను గానీ 
కాళ్్ళ కడుకోకివడానకి నీవు నీళి్ళవవీలేదు. 
ఈమె అయితే తన కనీ్నళ్ళతో నా పాదాలు 
తడిప తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచింది. 
45 నీవు నను్న ముదు్దపెట్టుకోలేదు గానీ నేను 
లోపల్కి వచి్చనపపుటినుంచి ఈమె నా పాదాలను 
ముదు్దపెట్టుకోవడం మానలేదు. 46 నీవు నూనెతో 
నా తల అంటలేదు గానీ ఈమె నా పాదాలను 
అతతురుతో అంటింది.

47 “అందుచేత నీతో నేను చెపేపుదేమంటే, 
ఈమె అనేక పాపాలకు క్షమాపణ దొరికింది. 
ఎందుకంటే, ఈమె ప్రేమ అధకమే. కానీ కొది్ద 
విషయంలో క్షమాపణ పందిన వ్యకితుకి కొది్ద 
ప్రేమ మాత్మే ఉంట్ంది.”

48 అపుపుడు యేసు ఆమెతో “నీ పాపాలకు 
క్షమాపణ దొరికింది” అనా్నడు.

49 అయితే ఆయనతో భోజనానకి కూరు్చన 
ఉన్నవారు “పాపాలు క్షమించే ఈయన ఎవరు?” 
అన లోలోపల అనుకోస్గారు.

50 ఆయన ఆ స్త్రీతో “నీ నమముకం నీకు 
పాపవిముకితు కల్గంచింది. శాంతితో వెళ్్ళ” 
అనా్నడు.

8  ఆ తరువాత ఆయన ప్రతి పటటుణానక గ్రామ 
గ్రామానకి వెళ్తు దేవున రాజ్్యన్న గురించిన 

శుభవారతు బోధస్తు ప్రకటిస్తు ఉనా్నడు. 
ఆయనతోపాట్ ఉన్నది తన పనె్నండుగురు 
శషు్యలూ, 2 పశాచాలు పటిటునపుపుడు, లేదా 
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జబుబా చేసినపుపుడు ఆయనచేత బగుపడడా 
స్త్రీలు కొందరూ. వీరెవరంటే, మగ్దలేనే 
అనబడడా మరియ (ఆమెలో నుంచి ఏడు 
దయా్యలు వెళి్ళపోయాయి), 3 హేరోదు 
గృహ నరావీహకుడైన కుజ్ భార్య యోహన్న, 
సుస్నా్న మొదలైనవారు అనేకమంది. వీరు తమ 
ఆసితులోనుంచి ఆయనకు సహాయం చేసేవారు.

వితతునాల ఉదాహరణ
4 ఒకపుపుడు పెద్ద జనసమూహం సమకూడితే, 

ప్రజలు ప్రతి పటటుణంనుంచీ ఆయన దగ్గరకు 
వస్తు ఉంటే, ఆయన ఈ ఉదాహరణ 
చెపాపుడు: 5 “వితతునాలు చలేలివాడు చలలిడానకి 
బయలుదేరాడు. వితతునాలు చలులితూ ఉంటే, 
కొన్న దారిప్రకకిన పడాడాయి. అవి కాళ్ళక్ంద 
త్రొకకిబడాడాయి. గాల్లో ఎగరే పక్షులు వాటిన 
మ్ంగవేశాయి. 6 మరి కొన్న వితతునాలు రాతి 
నేల మ్ద పడాడాయి. లోపల తడిలేదు గనుక 
మొల్చిన వెంటనే అవి ఎండిపోయాయి. 7 మరి 
కొన్న వితతునాలు ముండలి తుపపుల మధ్య పడాడాయి. 
ముండలి తుపపులు వీటితోపాట్ పెరిగ వాటిన 
అణ్చివేశాయి. 8 మరి కొన్న వితతునాలు మంచి 
నేలను పడాడాయి. ఇవి మొల్చి పెరిగ నూరు రెట్లి 
పంట పండాయి.” ఇల్ చెపపు ఆయన “వినడానకి 
చెవులున్నవాడు వింట్డు గాక!” అన బిగ్గరగా 
అనా్నడు.

9 ఆయన శషు్యలు “ఈ ఉదాహరణకు అర్ం 
ఏమిటి? అన ఆయననడిగారు.

10 అందుకాయన అనా్నడు, “దేవున రాజ్య 
రహస్య సతా్యలు తెలుసుకోవడం మ్కు 
ఇవవీబడినది గాన ఇతరులకు ఉదాహరణలలో 
ఉపదేశసుతునా్నను. కారణం ఏమంటే, వారు 

చూస్తు ఉనా్న చూడకుండా ఉండాల్. వింటూ 
ఉనా్న అర్ం చేసుకోకుండా ఉండాల్. 11 ఈ 
ఉదాహరణ భావమిది: వితతునమంటే దేవున 
వాకుకి. 12 దారిప్రకకిన ఉన్నవారంటే వాకుకి 
వినేవారు గానీ అపనంద పశాచం వచి్చ వారి 
హృదయంలోనుంచి వాకుకి తీసివేస్తుడు. 
వారు నమముకుండా పాపవిముకితు పందకుండా 
చేయాలన వాడి ఉదే్దశం. 13 రాతి నేల మ్ద 
ఉన్నవారంటే వాకుకి విన సంతోషంతో 
అంగీకరించేవారు. కానీ వీరిలో వేరులు 
లేకపోవడంచేత కొది్ద కాలమే నముముతారు. 
విషమ పర్క్షల కాలంలో తొలగపోతారు. 
14 ముళ్ళ తుపపులలో పడడా వితతునాలు అంటే 
వాకుకి వినేవారు గాన తమ దారిన స్గుతూ 
ఉంటే జ్వితంలో చీకుచింతలతో, సంపదలతో, 
సుఖభోగాలతో అణగారిపోయేవారు. వీరి ఫలం 
ఏదీ పరిపకవీం చెందదు. 15 మంచి నేలలో పడడా 
వితతునాలంటే హితమైన మంచి హృదయం కల్గ 
వాకుకి విన నలుపుకొన ఓరుపు కల్గ ఫల్ంచేవారు.

16 “ఎవడూ దీపం వెల్గంచి దానమ్ద పాత్తో 
కపపుడు లేదా, దానన మంచం క్ంద పెటటుడు. 
లోపల్కి వచే్చవారికి వెలుగు కనపంచేల్ దానన 
దీప సతుంభంమ్ద ఉంచ్తాడు. 17 దాచి ఉంచినది 
ఏదీ తేటతెలలింకాకుండా ఉండదు. రహస్యంగా 
ఉంచినది ఏదీ తెల్సిపోకుండా ఉండదు. 18 గనుక 
మ్రెల్ వింట్నా్నరో బగా చూచ్కోండి. 
ఎందుకంటే, కల్గన వ్యకితుకి ఇంకా ఇవవీడమూ, 
లేన వ్యకితు నుంచి ఉన్నదన కనపంచేది కూడా 
తీసివేయడమూ జరుగుతుంది.”

యేసు తన తల్లి, స్దరుల గురించి మాట్లిడాడు
19 ఆయనను చూడడానకి ఆయన తల్లి, 
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తముముళ్్ళ వచా్చరు. జనసమూహాన్న బటిటు 
ఆయన దగ్గరకు రాలేక ఉనా్నరు. 20 “మిముములను 
చూడాలన మ్ తల్లి, మ్ తముముళ్్ళ బయట 
నలుచ్నా్నరు” అన ఎవరో ఆయనతో అనా్నరు.

21 అందుకాయన జవాబిస్తు వారితో “దేవున 
వాకుకి విన దాన ప్రకారం చేసేవారే నా తల్లి, నా 
తముముళ్్ళ” అనా్నడు.

యేసు తుఫ్నును మందల్ంచాడు
22 ఒకానొక రోజున ఆయన తన 

శషు్యలతోపాట్ పడవ ఎకికి వారితో 
“సరసుసా అవతల్ ఒడుడాకు వెళ్్దం పదండి” 
అనా్నడు. వారు పడవ సరసుసాలోకి త్రోసి 
బయలుదేరారు. 23 వారు పడవ నడుపుతూ 
ఉన్నపుపుడు ఆయన నద్రపోయాడు. ఇంతలో 
సరసుసామ్దికి తుఫ్ను వచి్చంది. వారు 
ఉన్న పడవ నీళ్ళతో నండిపోతూ ఉంది. 
వారు అపాయంలో చికుకికొనా్నరు. 24 కనుక 
ఆయనదగ్గరకు వచి్చ ఆయనను మేలొకిల్ప 
“నాయకా! నాయకా! నశంచిపోతునా్నం!” 
అనా్నరు. ఆయన లేచి గాల్నీ ఉపెపుననూ 
మందల్ంచాడు. అవి నమముళమయా్యయి. అంతా 
ప్రశాంతమైపోయింది.

25 అపుపుడాయన వారితో “మ్ విశావీసం 
ఎకకిడ?” అనా్నడు. వారు భయపడుతూ ఎంతో 
ఆశ్చర్యపోతూ “ఈయన గాల్క నీళ్ళకూ ఆజఞా 
జ్ర్ చేసేతు అవి లోబడుతునా్నయే! ఈయన 
ఎవరో!” అన ఒకనతో ఒకడు చెపుపుకొనా్నరు.

యేసు పశాచాల సేనను వెళ్ళగొట్టుడు
26 వారు పడవ నడుపుతూ గలలీకి 

ఎదురుగా ఉన్న గడార్న్ వారి ప్రాంతం చేరారు. 

27 ఆయన ఒడుడాన దిగనపుపుడు ఆ గ్రామానకి 
చెందినవాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా 
వచా్చడు. అతడు చాల్ కాలంపాట్ దయా్యలు 
పటిటునవాడు. అతడు బటటులు తొడుకోకికుండా, 
ఏ ఇంటిపట్టున ఉండకుండా సమాధులలోనే 
నవసించేవాడు.

28 యేసును చూచి అతడు కేక పెటిటు ఆయన 
ముందు స్గలపడి “యేస్! సరావీతీతుడైన 
దేవున కుమారా! నా జోల్ నీకందుకు? నను్న 
వేధంచకన నను్న వేడుకొంట్నా్నను!” అన 
అరిచాడు.

29 ఎందుకంటే ఆయన “ఈ మనషిలోనుంచి 
బయటికి రా!” అన ఆ మల్న పశాచానకి ఆజఞా 
జ్ర్ చేశాడు. ఆ పశాచం అతణ్ణి తరచ్గా 
పటేటుది. అకకిడివారు అతణ్ణి గొలుసులతో, 
కాల్ సంకళ్ళతో కటిటు కాపల్ కాచినా అతడు 
బంధకాలు తెంప ఆ దయ్యంచేత నరజీన 
ప్రదేశాలకు తీసుకుపోబడాడాడు.

30 యేసు “నీ పేరేమిటి?” అన అతణ్ణి 
అడిగాడు. అతడు “సేన” అనా్నడు. ఎందుకంటే 
అతనలో చొరబడినది అనేక పశాచాలు. 
31 అవి తమను అగాధంలోకి పోవడానకి 
ఆజ్ఞాపంచవద్దన ఆయనను ప్రాధేయపడాడాయి. 
32 అకకిడ కొండమ్ద ఒక పెద్ద పందుల మంద 
మేస్తు ఉంది. వాటిలో ప్రవేశంచడానకి 
తమకు సెలవిమమున పశాచాలు ఆయనను 
ప్రాధేయపడాడాయి. ఆయన వాటికి సెలవిచా్చడు. 
33 ఆ దయా్యలు ఆ మనషిలోనుంచి బయటికి 
వచి్చ ఆ పందులలో చొరబడాడాయి. అపుపుడా 
పందుల మంద నట్రమైన ఆ స్లంమ్దనుంచి 
వేగంగా పరుగెతుతుతూ సరసులో పడి మునగ 
చచా్చయి.
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34 పందులు మేపేవారు జరిగనది చూచి 

పారిపోయి ఆ సంగతి ఊరిలో, ఆ పలెలిస్మలో 
చెపాపురు. 35 జరిగనది ఏమిట్ చూదా్దమన 
అకకిడివారు వచా్చరు. యేసు దగ్గరకు 
చేరినపుపుడు, దయా్యలు వదల్పోయిన ఆ 
మనషి బటటులు తొడుకొకిన మనుఃసి్మితంతో 
యేసు పాదాలదగ్గర కూరు్చన ఉండడం 
చూశారు. వారికి భయం వేసింది. 36 జరిగనది 
చూచినవారు దయా్యలు పటిటునవాడు ఎల్ 
ఆరోగ్యం పందాడో వారికి తెల్యజ్శారు. 
37 అపుపుడు తమ దగ్గరనుంచి వెళి్ళపమమున 
గడార్న్ వారి ప్రాంతీయులంతా ఆయనను 
కోరారు. ఎందుకంటే వారినెంతో భయం 
ఆవరించింది. ఆయన పడవ ఎకికి 
బయలుదేరాడు. 38 ఆయనతో ఉండనమమున 
దయా్యలు వదల్పోయినవాడు ఆయనను 
వేడుకొనా్నడు గాన యేసు అతణ్ణి పంపవేస్తు 
39 “నీవు నీ సొంత ఇంటికి తిరిగ వెళి్ళ దేవుడు 
నీకంత గొపపు క్యలు చేశాడో తెల్యజెయి్య” 
అనా్నడు. అతడు వెళి్ళ యేసు తనకంత గొపపు 
క్యలు చేశాడో ఊరంతట్ చెపాపుడు.

యేసు రకతుస్రావం ఉన్న స్త్రీన బగు చేసి, 
యాయీరు కుమారెతును బ్రతికించ్ట 

40 అవతల్ ఒడుడాన జనసమూహం యేసు 
కోసం చూస్తు ఉనా్నరు గనుక ఆయన 
తిరిగ వచి్చనపుపుడు ఆయనను సంతోషంతో 
స్వీకరించారు. 41 అపుపుడు యూద సమాజ 
కేంద్రం అధకారి ఒకడు వచా్చడు. అతన పేరు 
యాయీరు. అతడు యేసు పాదాల దగ్గర 
స్గలపడి తన ఇంటికి రమమున ఆయనను 
ప్రాధేయపడాడాడు. 42 ఎందుకంటే అతన ఒకే ఒక 

కూతురు సుమారు పనె్నండేళ్ళ బల్క చావు 
బ్రతుకులలో ఉంది. ఆయన వెళ్తు ఉంటే 
జనసమూహాలు ఆయనమ్ద విరగబడుతూ 
ఉనా్నరు.

43 పనె్నండేళ్ళనుంచి రకతుస్రావంతో ఉన్న ఒక 
స్త్రీ అకకిడ ఉంది. ఆమె తన బ్రతుకుదెరువంతా 
వైదు్యల దగ్గర ఖరు్చ చేసింది గాన వారిలో 
ఎవరిచేత సవీస్త పందలేకపోయింది. 44 ఆమె 
ఆయన వెనుకకు వచి్చ ఆయన వస్త్రం అంచ్ 
తాకింది. వెంటనే ఆమెకు రుతుస్రావం 
ఆగపోయింది.

45 “నను్న తాకినదెవరు?” అన యేసు 
అడిగాడు. అందరూ తాము కాదు అనా్నరు. 
పేతురు, అతనతో ఉన్నవారు “నాయకా! ఈ 
జనసమూహాలు కికికిరిసి నీమ్ద పడుతూ 
ఉనా్నరు గదా! అయినా నీవు ‘నను్న 
తాకినదెవరు?’ అంట్నా్నవు.”

46 అయితే యేసు అనా్నడు “ఎవరో 
నను్న తాకారు. నాలో నుంచి ప్రభావం 
బయలుదేరిందన నాకు తెల్సింది.”

47 తాను దాగ ఉండలేనన గ్రహించి ఆ స్త్రీ 
వణకుతూ వచి్చ ఆయన ముందు స్గల పడింది. 
తానెందుకు యేసును తాకినదీ, తన వా్యధ ఎల్ 
వెంటనే పూరితుగా నయమైనదీ ప్రజలందరి ఎదుట 
ఆయనకు చెపపుంది.

48 అపుపుడాయన ఆమెతో “కుమార్, ధైర్యంగా 
ఉండు. నీ నమముకం నను్న బగు చేసింది. 
శాంతితో వెళ్్ళ” అనా్నడు.

49 ఆయన ఇంకా మాట్లిడుతూ ఉండగానే 
ఆ సమాజ కేంద్రం అధకారి ఇంటినుంచి ఒకడు 
వచి్చ “మ్ కూతురు చనపోయింది. ఉపదేశకుణ్ణి 
తొందర పెటటుకండి” అనా్నడు.

లూకా 8:34  



117
50 అది విన యేసు అతనతో “భయపడకు! 

నమముకం మాత్ం ఉంచ్. అపుపుడామె 
బగుపడుతుంది” అన జవాబిచా్చడు.

51 ఆ ఇంటికి వచి్చనపుపుడు ఆయన 
పేతురునూ యాకోబునూ యోహానునూ 
ఆ అమాముయి తల్లిదండ్రులనూ తపపు 
ఎవరినీ లోపల్కి రానవవీలేదు. 52 అమాముయిన 
గురించి అకకిడివారంతా ఏడుస్తు రోదనం 
చేస్తు ఉనా్నరు. ఆయన “ఏడవకండి. ఆమె 
చనపోలేదు. నద్రపోతూ ఉంది” అనా్నడు. 53 ఆమె 
చనపోయిందన తెల్సి వారు నవివీ ఆయనను 
వేళ్కోళం చేశారు.

54 అయితే ఆయన వారందరినీ బయటికి 
పంపవేసి ఆమె చేయి తన చేతిలోకి తీసుకొన 
“చిన్నపల్లి! లే!” అనా్నడు. 55 ఆమెకు తన ఆతము 
తిరిగ వచి్చ ఆమె వెంటనే లేచింది. ఆమెకు 
తినడానకి ఏదైనా పెట్టులన చెపాపుడు. 56 ఆమె 
తల్లిదండ్రులకు ఎంతో విసముయం కల్గంది. కానీ 
జరిగనది ఎవరిక చెపపుకండన ఆయన వారిన 
ఆదేశంచాడు.

యేసు తన రాయబరులను 
బయటికి పంపాడు

9  ఆయన తన పనె్నండుగురు శషు్యలను 
పలుచ్కొన వారికి దయా్యలన్నటి మ్దా 

అధకారం, బలప్రభావాలు ఇచా్చడు. రోగాలు 
కుదిరే్చ స్మర్ష్ం ఇచా్చడు. 2 దేవున రాజ్్యన్న 
ప్రకటించడానక రోగులను బగు చేయడానక 
వారిన పంపుతూ 3 “ప్రయాణం కోసం ఏమ్ 
తీసుకువెళ్ళకండి – చేతికర్ర గానీ చేతిసంచి 
గానీ ఆహారం గానీ డబుబా గానీ తీసుకువెళ్ళకండి. 
రెండు చొకాకిలు ఉంచ్కోకండి. 4 మ్రు 

ఏ ఇంటిలో ప్రవేశస్తురో ఆ ఇంటిలోనే బస 
చేయండి, అకకిడనుంచీ బయలుదేరండి. 
5 ఎవరైతే మిముములను స్వీకరించరో మ్రు ఆ 
గ్రామం విడిచి వెళ్్ళటపుపుడు వారికి వ్యతిరేకమైన 
స్క్షష్ంగా మ్ పాద ధూళి దుల్పవేయండి” అన 
వారితో చెపాపుడు.

6 అపుపుడు వారు బయలుదేరి గ్రామ 
గ్రామాలకు వెళ్తు అంతట్ శుభవారతు ప్రకటిస్తు 
రోగులను బగు చేస్తు ఉనా్నరు.

7 ఆయన చేసుతున్న వాటన్నటిన గురించి 
రాషా్రాధకారి హేరోదు విన్నపుపుడు కలవరపడాడాడు. 
ఎందుకంటే, బపతుసమిచే్చ యోహాను 
చనపోయినవారిలోనుంచి సజ్వంగా లేచాడన 
కొందరు అనా్నరు. 8 మరి కొందరు ఏలీయా 
కనపంచాడనా్నరు. మరి కొందరు ప్రాచీన 
ప్రవకతులలో ఒకడు మళ్్ళ లేచాడనా్నరు. 9 హేరోదు 
అనా్నడు “యోహాను తల నరికించాను గదా! 
మరి ఈ మనషిన గురించి ఈ సంగతులు 
వింట్నా్నను – ఇతడెవరు?” హేరోదు 
ఆయనను చూడడానకి ప్రయతి్నంచాడు.

యేసు ఐదువేల మందికి ఆహారం పెట్టుడు
10 యేసు రాయబరులు తిరిగ వచి్చ తాము 

చేసినవనీ్న ఆయనతో చెపాపురు. అపుపుడు ఆయన 
వారిన వెంటబెట్టుకొన ఏకాంతంగా బేత్ సయిదా 
అనే ఊరికి చెందిన నరజీన స్ల్నకి వెళ్్ళడు. 
11 అయితే జన సమూహాలు అది తెలుసుకొన 
ఆయన వెంట వెళ్్ళరు. ఆయన వారిన 
స్వీకరించి దేవున రాజ్్యన్న గురించి వారితో 
మాట్లిడాడు, బగుపడవలసిన వారిన బగు 
చేశాడు. 12 ప్రొదు్ద క్ంకుతూ ఉన్నపుపుడు తన 
పనె్నండుగురు శషు్యలు వచి్చ “మనం ఉన్నది 
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నరజీన స్లం, ఈ జన సమూహం చ్ట్టుపటలి 
గ్రామాలకూ పలెలిస్మకూ వెళి్ళ బస చేయడానక 
తినుబండారాలు చూచ్కోవడానక వారిన 
పంపంచండి” అన ఆయనతో అనా్నరు.

13 అయితే ఆయన వారితో “మ్రే వారికి 
ఆహారం పెటటుండి” అనా్నడు. అందుకు వారు 
“మేము వెళి్ళ ఈ ప్రజలందరికోసం భోజనం 
కొనకుండా ఉంటే మన దగ్గర ఉన్నది అయిదు 
రొట్టులు రెండు చేపలూ. మరేమ్ లేదు.” 
అనా్నరు.

14 అకకిడ సుమారు అయిదు వేలమంది 
పురుషులు ఉనా్నరు. ఆయన తన శషు్యలతో 
“వారిన గుంపులుగా ఒకొకికకి గుంపులో 
యాభైమంది ప్రకారం కూరో్చబెటటుండి” అనా్నడు.

15 అల్గే వారు వారందరినీ కూరో్చబెట్టురు. 
16 ఆయన ఆ అయిదు రొట్టులూ రెండు చేపలూ 
చేతపట్టుకొన ఆకాశం వైపు తలెతితు చూస్తు 
వాటిన దీవించి విరిచి జన సమూహానకి 
వడిడాంచడానకి శషు్యలకందించాడు. 17 అందరూ 
తిన సంతృపతు చెందారు. తరువాత వారు మిగల్న 
ముకకిలను ఎతితుతే పనె్నండు గంపలు నండాయి.

యేసు తన మరణాన్న, తిరిగ సజ్వంగా 
లేవడం గురించి చెపాపుడు

18 ఒక స్రి ఆయన ఏకాంతంగా ప్రార్న 
చేస్తు ఉన్నపుపుడు ఆయన శషు్యలు ఆయనతో 
కూడా ఉనా్నరు. వారిన చూచి ఆయన “జన 
సమూహాలు నేనెవరినన చెపుపుకొంట్నా్నరు?” 
అనడిగాడు.

19 “బపతుసమిచే్చ యోహాను. ఏలీయావన 
అంట్రు మరి కొందరు. మరి కొందరేమో 
ప్రాచీన ప్రవకతులలో ఒకరు మళ్్ళ లేచారు 

అంట్నా్నరు” అన వారు జవాబిచా్చరు.
20 “మ్రైతే నేనెవరినన చెపుపుకొంట్నా్నరు?” 

అన ఆయన వారినడిగాడు. “దేవున 
అభిషికుతుడివే!” అన పేతురు ఆయనకు 
సమాధ్నం చెపాపుడు.

21 ఈ సంగతి ఎవరిక చెపపుకూడదన ఆయన 
వారిన ఖండితంగా హెచ్చరించి ఆదేశంచాడు. 
22 “మానవ పుత్రుడు అనేక బధలు అనుభవించి 
పెద్దల, ప్రధ్న యాజుల, ధరముశాస్త్రపండితుల 
నరాకరణకు గురి అయి చంపబడి మూడో 
రోజున సజ్వంగా లేపబడడం తపపునసరి” 
అనా్నడు.

యేసు తన శషు్యలకు ఉండవలసిన 
లక్షణాలను బయలపురచాడు

23 ఆయన అందరితో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఎవరైనా సరే నా వెంట రావాలనుకొంటే తనను 
నరాకరించ్కొన ప్రతి రోజూ తన సిలువను 
ఎతుతుకొన నను్న అనుసరించాల్. 24 తన కోసం 
తన జ్వాన్న దకికించ్కోవాలనుకొనేవాడు దానన 
పోగొట్టు కొంట్డు. కానీ నా కోసం తన జ్వాన్న 
పోగొట్టుకొనేవాడు దానన దకికించ్కొంట్డు. 
25 ఒక మనషి లోకమంతా సంపాదించ్కొన 
తననే పోగొట్టుకొంటే, లేదా నషటుపరచ్కొంటే 
అతనకి ల్భమేమిటి? 26 ఎవరైనా సరే నను్న 
గురించీ నా మాటల గురించీ సిగు్గపడుతూ 
ఉంటే, మానవపుత్రుడు తన మహిమతోనూ 
తన తండ్రి మహిమతోనూ పవిత్ దేవదూతల 
మహిమతోనూ వచే్చటపుపుడు ఆ వ్యకితున గురించి 
సిగు్గపడుతాడు. 27 మ్తో నజం చెపుతునా్నను, 
ఇకకిడ నలుచ్న్నవారిలో కొంతమంది దేవున 
రాజ్్యన్న చూచేవరకు చనపోరు.”
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యేసు దివ్యరూపం
28 ఈ మాటలు చెపపునది మొదలుకొన 

సుమారు ఎనమిది రోజుల తరువాత ఆయన 
పేతురునూ యోహానునూ యాకోబునూ 
వెంటబెట్టుకొన ప్రార్న చేయడానకి ఒక 
పరవీతం మ్దికి వెళ్్ళడు. 29 ఆయన ప్రార్న 
చేస్తు ఉన్నపుపుడు ఆయన ముఖ కవళికలు 
మారాయి. ఆయన బటటులు తెలలినవై ధగధగ 
మెరిశాయి. 30 ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు మనుషులు 
కనబడి ఆయనతో మాట్లిడారు. వారు 
మోష్, ఏలీయా. 31 వారు మహిమతో కనబడి 
జెరుసలంలో యేసు నెరవేర్చబోయే ఆయన 
మరణం విషయం మాట్లిడారు.

32 పేతురు, అతనతో ఉన్నవారు నద్ర భారంతో 
ఉనా్నరు. కానీ పూరితుగా మేలొకిన ఆయన 
మహిమనూ ఆయన దగ్గర నలుచ్న్న ఆ 
ఇద్దరు మనుషులనూ చూశారు. 33 ఆ ఇద్దరు 
యేసును విడిచి వెళిలిపోతూ ఉంటే, పేతురు 
ఆయనతో ఇల్ అనా్నడు: “నాయకా! మనం 
ఇకకిడ ఉండడం మంచిది. మూడు పరణిశాలలను 
వేయనయి్య – ఒకటి నీకు, ఒకటి మోష్కు, 
ఒకటి ఏలీయాకు.” అతడు ఏమి చెపుతునా్నడో 
అతనకే తెల్యదు.

34 అతడు ఈ మాటలు పలుకుతుండగానే 
ఒక మేఘం వచి్చ వారిన కముముకొంది. 
మేఘం అల్ కముముకొంటూ ఉంటే శషు్యలు 
భయపడాడారు. 35 అపుపుడు మేఘంలో నుంచి ఒక 
సవీరం ఇల్ వినపంచింది: “ఈయన నా ప్రియ 
కుమారుడు. ఈయన మాట వినండి.” 36 ఆ 
సవీరం మాట్లిడిన తరువాత యేసు ఒకకిడే 
కనబడాడాడు. వారు చూచినవాటిన గురించి 

మౌనం వహించి ఆ రోజులోలి వాటిలో ఏది 
కూడా ఎవరిక చెపపులేదు.

యేసు దయ్యం పటిటున పలలివాణ్ణి బగు చేశాడు
37 మరా్నడు వారు పరవీతం దిగ వచి్చనపుపుడు 

పెద్ద జన సమూహం ఆయనకదురుగా వచా్చరు. 
38 ఆకసిముకంగా జన సమూహంలో ఒక మనషి 
కంఠమెతితు “ఉపదేశకా! వచి్చ నా కొడుకును 
కట్క్షించండన తమరిన వేడుకొంట్నా్నను. 
నాకు అతడొకకిడే కొడుకు. 39 అతణ్ణి ఒక 
ఆతము పూనుతుంది. ఉన్నట్టుండి అతడు 
పెడ బొబబాలు పెడతాడు. అతడి నోటి వెంట 
నురుగు కారుతుంది. ఎందుకంటే అది అతణ్ణి 
విలవిలల్డిసుతుంది. అది అతణ్ణి నలగగొడుతూ 
చాల్ కషటుంతో విడిచిపోతుంది. 40 దానన 
వెళ్ళగొటటుండన తమరి శషు్యలను వేడుకొనా్నను 
గాన వారిచేత కాలేదు” అనా్నడు.

41 యేసు ఇల్ బదులు చెపాపుడు: “విశావీసం 
లేన వక్ర తరమా! నేనెంతకాలం మ్తో ఉండి 
మిముములను సహించాల్! నీ కొడుకును ఇకకిడికి 
తీసుకురా.”

42 ఆ అబబాయి వస్తు ఉండగానే ఆ పశాచం 
అతణ్ణి క్ంద పడవేసి విలవిలల్డించింది. 
అయితే యేసు ఆ మల్న ఆతమును మందల్ంచి 
అబబాయిన బగు చేసి తండ్రికి అపపుచెపాపుడు. 
43 అందరూ దేవున మహతా్యనకి ఎంతో 
విసముయమొందారు. యేసు చేసుతున్నదానంతటి 
విషయం ప్రజలంతా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నపుపుడు 
ఆయన తన శషు్యలను చూచి 44 “ఈ మాటలు 
మ్ చెవులలో దూరనవవీండి – మానవ 
పుత్రుణ్ణి మనుషుల చేతులకు పటిటు ఇవవీడం 
జరగబోతున్నది” అనా్నడు.
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45 వారైతే ఆ మాట గ్రహించలేదు. అది వారికి 

అర్ం కాకుండా దాచబడి ఉంది. ఆ మాట 
గురించి ఆయనను అడగడానకి వారికి భయంగా 
ఉంది కూడా.

యేసు నజమైన గొపపుతనాన్న 
గురించి మాట్లిడాడు

46 తమలో ఎవరు ప్రముఖుడో అన శషు్యల 
మధ్య వివాదం పుటిటుంది. 47 వారి హృదయాలోచన 
గ్రహించి యేసు ఒక చిన్న బిడడాను తీసుకొన తన 
ప్రకకిన నలబెటిటు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 48 “ఈ 
చిన్న బిడడాను నా పేర ఎవరైనా స్వీకరిసేతు అతడు 
నను్న స్వీకరిసుతునా్నడు. నను్న స్వీకరించేవాడు 
ఎవడైనా నను్న పంపనవాణ్ణి స్వీకరిసుతునా్నడు. 
మ్ అందరిలో అలుపుడెవడో అతడే ప్రముఖుడు!”

యేసు జెరుసలం ప్రయాణం ప్రారంభం
49 అందుకు యోహాను “నాయకా, నీ పేర 

ఎవరో ఒకడు దయా్యలను వెళ్ళగొటటుడం 
చూశాం. అతడు మనల్్న అనుసరించేవాడు 
కాడు గనుక అతణ్ణి ఆటంకపరిచాం” అనా్నడు.

50 అయితే యేసు అతనతో “అతణ్ణి 
ఆటంకపరచకండి. ఎందుకంటే మనకు 
వ్యతిరేకంగా లేనవాడు మన పక్షంవాడే” అనా్నడు.

51 యేసును పరలోకానకి తీసుకువెళ్్ళ 
సమయం దగ్గరపడింది. అపుపుడాయన జెరుసలం 
వెళ్ళడానకి మనసు దిటవు చేసుకొన తనకు 
ముందుగా దూతలను పంపాడు. 52 వారు 
బయలుదేరి ఆయన కోసం అంతా సిద్ం 
చేయడానకి సమరయవారి గ్రామాలలో ఒకదానకి 
వెళ్్ళరు. 53 కానీ ఆ గ్రామసు్లు ఆయనను 
స్వీకరించలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు జెరుసలం 

వెళ్్ళలన మనసు ఉంది.
54 అది చూచి ఆయన శషు్యలైన యాకోబు 

యోహానులు అనా్నరు “ప్రభూ! ఏలీయా 
చేసినట్టు వీళ్ళను భసముం చేసేల్ మేము ఆజఞా 
ఇచి్చ ఆకాశం నుంచి మంటలు రపపుంచాలన 
నీ ఇషటుమా?” 55 ఆయన వారివైపు తిరిగ, 
వారిన మందల్ంచాడు. “మ్కు ఎల్ంటి 
ఆతముతో సంబంధం ఉన్నదో మ్కు తెల్యదు. 
56 ఎందుకంటే, మానవ పుత్రుడు వచి్చనది 
మనుషుల ప్రాణాలను నాశనం చేయడానకి 
కాదుగాన వాటిన రక్షించడానకే” అనా్నడు. 
అపుపుడు వారు వేరే గ్రామానకి తరల్ వెళ్్ళరు.

యేసు ఆయనను అనుసరించేవారు
57 వారు దారిన స్గపోతూ ఉంటే ఎవరో ఒక 

మనషి “ప్రభూ! మ్రెకకిడికి వెళి్ళనా సరే నేను 
మ్ వెంటే వస్తును” అనా్నడు.

58 అందుకు యేసు అతనతో “నకకిలకు 
గుంటలు ఉనా్నయి, గాల్లో ఎగరే పక్షులకు 
గూళ్్ళ ఉనా్నయి గానీ మానవపుత్రునకి 
తలవాలు్చకొనే స్లం ఏదీ లేదు” అనా్నడు.

59 మరో మనషితో “నా వెంట రా!” అనా్నడు. 
అతడైతే “ప్రభూ, మొటటుమొదట నేను వెళి్ళ నా 
తండ్రిన పాతిపెటేటుంత వరకూ సెలవియ్యండి” 
అనా్నడు.

60 యేసు అతణ్ణి చూచి “చనపోయినవారే 
చనపోయిన తమ వారిన పాతిపెటటునయి్య. నీవైతే 
వెళి్ళ దేవున రాజ్్యన్న ప్రకటించ్” అనా్నడు.

61 మరొకడు ఇల్ అనా్నడు: “ప్రభూ, నేను 
నీ వెంట వస్తును గాన మొటటుమొదట వెళి్ళ నా 
ఇంట్లి వారికి వీడోకిలు చెపపునవవీండి.”

62 అయితే యేసు అతనతో “నాగల్ మ్ద 
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చేయి పెటిటు వెనకుకి చూచేవాడెవడూ దేవున 
రాజ్్యనకి తగడు” అనా్నడు.

యేసు డెబ్ె్భమంది శషు్యలకు 
ఆదేశాల్చి్చ పంపాడు

10  ఆ తరువాత ప్రభువు డెబ్భయిమంది 
ఇతర శషు్యలను కూడా నయమించి 

తాను వెళ్ళబోయే ప్రతి గ్రామానక స్ల్నక 
ఇద్దరిద్దరిన తనకంటే ముందు పంపాడు. 
2 వారితో ఇల్ అనా్నడు: “కోత చాల్ ఎకుకివ. 
పనవారే తకుకివ, గనుక కోత యజమానన 
కోతకు పనవారిన పంపమన వేడుకోండి. 
3 ఇదిగో వినండి, తోడేళ్ళ మధ్యలోకి గొర్రెపలలిలను 
పంపనట్టు నేను మిముములను పంపుతునా్నను. 
మ్రు వెళ్ళండి. 4 బొకకిసం గానీ సంచి గానీ 
చెపుపులు గానీ తీసుకువెళ్ళకండి. దారిన ఎవరినీ 
పలకరించకండి.

5 “ఏ ఇంట్లి అయినా ప్రవేశంచినపుపుడు 
‘ఈ ఇంటికి శాంతి ప్రాపతుసుతుంది గాక!’ అనండి. 
6 శాంతిప్రియుడు ఎవరైనా ఆ ఇంట్లి ఉంటే మ్ 
శాంతి ఆ ఇంటి మ్దికి వసుతుంది. లేకపోతే మ్ 
శాంతి మ్కే తిరిగ వసుతుంది. 7 ఆ ఇంట్లినే ఉండి, 
వారు మ్కు పెటేటు అన్నపానాలేవైనా పుచ్్చకోండి. 
పనవాడు జ్తానకి యోగు్యడే గదా. ఇంటినుంచి 
ఇంటికి మారకండి.

8 “మ్రు ఏ ఊరికి వెళి్ళనా సరే వారు 
మిముములను స్వీకరిసేతు వారేది మ్కు వడిడాసేతు 
అది తినండి. 9 అకకిడి రోగులను బగు చేసి 
వారితో ‘దేవున రాజ్యం మ్దగ్గరకు వచి్చంది’ 
అన చెపపుండి. 10 ఒకవేళ ఏదైనా ఊరికి వెళి్ళన 
తరువాత వారు మిముములను స్వీకరించకపోతే 
ఆ ఊరి వీధులలోకి వెళి్ళ ఇల్ అనండి: 11 ‘మాకు 

అంట్కొన్న మ్ ఊరి దుముము మ్కు వ్యతిరేకమైన 
స్క్షష్ంగా దుల్పవేసుతునా్నం. అయితే దేవున 
రాజ్యం మ్ దగ్గరకు సమ్పంచిందన 
తెలుసుకోండి.’ 12 మ్తో నేను చెపేపుదేమిటంటే, 
తీరుపు రోజున ఆ గ్రామానకి పటేటు గతికంటే 
సొదొమకు పటేటు గతే ఓరు్చకో తగనదవుతుంది.

13 “అయో్య కొరజ్నూ! నీకు శక్ష తపపుదు! 
అయో్య బేత్ సయిదా! నీకు శక్ష తపపుదు! మ్లో 
జరిగన అదు్భతాలు తూరు, స్దోను పటటుణాలలో 
గనుక జరిగవుంటే, అకకిడి వారు చాల్ కాలం 
క్ందటే పశా్చతాతుపపడి గోనెపటటులు చ్ట్టుకొన 
నెతితున బూడిద పోసుకొన కూరు్చనేవారు! 
14 అయితే తీరుపులో మ్కు పటేటు గతికంటే తూరు 
స్దోనుల గతే ఓరు్చకో తగనదవుతుంది! 
15 కపెర్ నహూం! ఆకాశం వరకూ హెచి్చపోయిన 
నీవు మృతు్య లోకంలోకి తగ్గంచబడుతావు!

16 “మ్ మాట వినేవారు నా మాట 
విన్నటేటు. మిముములను నరాకరించేవారు నను్న 
నరాకరిసుతునా్నరు. నను్న నరాకరించే వారు నను్న 
పంపనవాణ్ణి నరాకరిసుతునా్నరు.”

17 ఆ డెబ్భయిమంది శషు్యలు ఆనందంతో 
తిరిగ వచి్చ “ప్రభూ! నీ పేరట దయా్యలు సహా 
మాకు లొంగపోతునా్నయి” అనా్నరు.

18 అందుకాయన “సైతాను మెరుపుల్గా 
ఆకాశంనుంచి పడడం నేను చూశాను. 
19 ఇదిగో వినండి, పాములనూ తేళ్ళనూ మ్ 
పాదాల క్ంద త్రొకకిడానకి శత్రు బలమంతటి 
మ్దా మ్కు అధకారం ఇచా్చను. ఏదీ మ్కు 
హాన చేయదు. 20 అయినా పశాచాలు మ్కు 
లొంగపోయినంత మాత్రాన సంతోషించకండి 
గాన మ్ పేరులి పరలోకంలో వ్రాసి ఉన్నందుచేత 
సంతోషించండి” అన వారితో చెపాపుడు.
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21 ఆ ఘడియలోనే పవిత్రాతములో ఆనందిస్తు 

యేసు ఇల్ అనా్నడు: “తండ్రీ! భూమా్యకాశాల 
ప్రభూ! నీవు ఈ సంగతులు జ్ఞానులకూ 
తెల్వైనవారిక చూపకుండా దాచిపెటిటు వాటిన 
చిన్నపలలిలకు వెలలిడి చేశావు. అవును, తండ్రీ, 
అల్ చేయడం నీకు ఇషటుమైంది. అందుచేత 
నను్న సుతుతిసుతునా్నను.

యేసు తన దేవతావీన్న బయలపురచాడు
22 “నా తండ్రి సమసతుమూ నాకు అపపు 

చెపాపుడు. తండ్రికి తపపు కుమారుడెవరో ఎవరిక 
తెల్యదు. కుమారునకి తపపు తండ్రి ఎవరో 
ఎవరిక తెల్యదు. కుమారుడు తండ్రిన ఎవరికి 
వెలలిడి చేయాలన ఇషటుపడుతాడో వారికి కూడా 
తెలుసు.”

23 అపుపుడాయన శషు్యలవైపు తిరిగ, 
ఏకాంతంగా వారితో “మ్రు చూసుతున్నవాటిన 
చూచే కండులి ధన్యమైనవి. 24 మ్తో నేను 
చెపేపుదేమంటే, మ్రు చూసుతున్నవాటిన 
చూడాలనీ, వింట్న్నవాటిన వినాలనీ 
అనేకమంది ప్రవకతులూ, రాజులూ ఆశంచారు 
గాన చూడలేకపోయారు, వినలేక పోయారు” 
అనా్నడు.

మంచి సమరయవాడి గురించిన ఉదాహరణ
25 ఒకపుపుడు ధరముశాస్త్ర విదావీంసుడొకడు 

లేచి ఆయనను పర్క్షిస్తు “ఉపదేశకా! శాశవీత 
జ్వానకి వారసుణ్ణి కావడానకి నేనేం చేయాల్?” 
అన అడిగాడు.

26 ఆయన అతనతో “ధరముశాస్త్రంలో ఏమి వ్రాసి 
ఉంది? నీవు దాన్న చదవడం వలలి నీకు తోచేది 
ఏమిటి?” అనా్నడు.

27 అందుకు అతడు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“హృదయ పూరవీకంగా, సంపూరణి ఆతముతో, 
బలమంతటితో, మనస్్ఫరితుగా మ్ దేవుడైన 
ప్రభువును ప్రేమిస్తు ఉండాల్; మిముములను 
ప్రేమించ్కొన్నటేటు మ్ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్.”

28 ఆయన అతనతో “సరిగా్గ చెపాపువు. అల్గే 
చేస్తు ఉండు. అపుపుడు జ్విస్తువు” అనా్నడు.

29 తాను నా్యయవంతుడై ఉన్నట్టు 
చూపుకోవాలన అతడు “అయితే నా 
పరుగువాడు ఎవరు?” అన యేసును అడిగాడు.

30 యేసు జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“ఒక మనషి జెరుసలంనుంచి యెరికోకు 
ప్రయాణమైపోతూ దోపడీదొంగల చేతికి 
చికాకిడు. వారు అతన ఒంటిమ్ద బటటులు 
ఒలుచ్కొన అతణ్ణి గాయపరచి కొనప్రాణంతో 
అతణ్ణి విడిచి వెళి్ళపోయారు. 31 అదృషటువశాతుతుగా 
ఒక యాజ్ ఆ దారిన వచా్చడు. అతడు ఆ 
మనషిన చూచి ప్రకకిగా తొలగ దాటిపోయాడు. 
32 అల్గే లేవీగోత్రికుడొకడు కూడా ఆ 
చోటికి వచి్చ అతణ్ణి చూచి ప్రకకిగా తొలగ 
దాటిపోయాడు. 33 అయితే సమరయ 
దేశసు్డొకడు ప్రయాణంమ్ద ఉండి ఆ 
మనషి ఉన్న చోటికి వచా్చడు. అతణ్ణి చూచి 
జ్ల్పడాడాడు, 34 దగ్గరకు వచి్చ అతన గాయాలకు 
నూనె, ద్రాక్షరసం పోసి కట్లి కట్టుడు, అతణ్ణి 
తన సొంత గాడిద మ్ద ఎకికించ్కొన సత్రానకి 
తీసుకువెళి్ళ బగోగులు చూశాడు. 35 మరుసటి 
రోజు అతడు బయలు దేరబోతుండగా రెండు 
వెండి నాణ్లు తీసి సత్ం మనషికిచి్చ ‘ఇతడి 
బగోగులు చూడండి. ఇంకేమైనా ఖరు్చ చేసేతు 
నేను తిరిగ వచే్చటపుపుడు మ్కు చెల్లిస్తును’ 
అనా్నడు.
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36 “నీకేమి తోసుతున్నది? – దోపడీదొంగల 

చేతికి చికికిన మనషికి ఆ ముగు్గరిలో ఎవరు 
పరుగువాడుగా ఉనా్నరు?”

37 అతడు “అతనపటలి జ్ల్ చూపనవాడే” 
అనా్నడు. అతనతో యేసు “నీవు వెళి్ళ అల్గే 
చేస్తు ఉండు” అనా్నడు.

యేసు, మరియ, మారతు
38 వారు ప్రయాణమైపోతూ ఉంటే ఆయన 

ఒక గ్రామంలో ప్రవేశంచాడు. అకకిడ మారతు అనే 
ఆమె ఆయనను తన ఇంట్లికి సతకిరించింది. 
39 ఆమెకు మరియ అనే స్దరి ఉంది. మరియ 
యేసు పాదాలదగ్గర కూరు్చన ఉండి ఆయన 
వాకుకిలు వింటూ ఉంది. 40 మారతు అయితే చాల్ 
సేవను బటిటు తొందరపడుతూ ఆయన దగ్గరకు 
వచి్చ “ప్రభూ! నేను ఒకకిదానే్న పన చేయడానకి 
నా స్దరి నను్న విడిచిపెటిటు నందుకు మ్కేం 
పటటుదా? నాకు సహాయం చేయమన ఆమెకు 
చెపపుండి!” అంది.

41 అయితే యేసు ఆమెకు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“మారాతు! మారాతు! నీవు అనేక సంగతులను 
గురించి బెంగపెట్టుకొన కంగారుపడుతునా్నవు. 
42 అయితే అవసరమైనది ఒకకిటే! మరియ 
ఎను్నకొన్నది ఆ ఉతతుమమైనది. అది ఆమెనుంచి 
తీసివేయబడదు.”

యేసు ప్రార్న నేరాపుడు

11  ఒకస్రి ఆయన ఒక చోట ప్రార్న 
చేస్తు ఉనా్నడు. ప్రార్న ముగంచిన 

తరువాత ఆయన శషు్యలలో ఒకడు ఆయనతో 
“ప్రభూ! ఎల్ ప్రార్న చేయాలో యోహాను తన 
శషు్యలకు నేరాపుడు. నీవు మాకు నేరుపు” అనా్నడు.

2 ఆయన వారితో అనా్నడు, “మ్రు ప్రారన్ 
చేసేటపుపుడు ఇల్ అనండి: పరలోకంలో 
ఉన్న మా తండ్రీ, నీ పేరు అందరిక పవిత్మై 
ఉంట్ంది గాక! నీ రాజ్యం వసుతుంది గాక! నీ 
సంకలపుం పరలోకంలోల్గే భూమిమ్ద కూడా 
నెరవేరుతుంది గాక! 3 రోజువారి ఆహారం రోజు 
రోజు మాకు ప్రస్దించ్. 4 మాకు రుణపడడా ప్రతి 
వ్యకితునీ మేము కూడా క్షమిసుతునా్నం గనుక మా 
అపరాధ్లను క్షమించ్. మముములను దుష్ 
ప్రేరేపణలోకి నడిపంచకు. దురాముర్గత నుంచి 
మముములను రక్షించ్.”

5 ఆయన వారితో ఇంకా అనా్నడు “మ్లో 
ఎవరో ఒకడికి ఒక సే్నహితుడు ఉనా్నడు 
అనుకోండి. అతడు మధ్యరాత్రి అతనదగ్గరకు 
వెళి్ళ ‘సే్నహితుడా! నాకు మూడు రొట్టులు 
బదుల్వువీ. 6 నా సే్నహితుడు ఒకడు ప్రయాణం 
మధ్యలో నాదగ్గరికి వచా్చడు. అతడికి పెటటుడానకి 
నా దగ్గర ఆహారం ఏమ్ లేదు’ అంట్డు 
అనుకోండి. 7 లోపల నుంచి అతడు ‘నను్న 
తొందరపెటటుకు! తలుపు మూసి ఉంది. నేనూ 
నా పలలిలూ మంచం మ్ద పడుకొనా్నం. నేను 
లేచి నీకివవీలేను’ అంట్డు అనుకోండి. 8 నేను 
మ్తో అంట్నా్నను, అతడు తన సే్నహితుడు 
కావడంచేత ఇతడు లేచి ఇవవీకపోయినా అతడు 
సిగు్గలేకుండా అడుగుతూ ఉంటే ఇతడు లేచి 
అతనకి కావలసినంత ఇస్తుడు.

9 “అందుచేత మ్తో నేనంట్నా్నను, దేవుణ్ణి 
అడగండి, మ్కు ఇవవీబడుతుంది. వెదకండి, 
మ్కు దొరుకుతుంది. తలుపు తటటుండి, మ్కు 
తెరవబడుతుంది. 10 అడిగే ప్రతి ఒకకిరిక 
లభిసుతుంది. వెదికే వ్యకితుకి దొరుకుతుంది. తటేటు 
వ్యకితుకి తలుపు తెరువబడుతుంది. 11 మ్లో ఏ 
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తండ్రినయినా కొడుకు రొట్టు కావాలన అడిగతే 
అతనకి రాయినస్తుడా? చేప కావాలన అడిగతే 
చేపకు బదులుగా అతనకి పామునస్తుడా? 
12 గుడుడా కావాలన అతడు అడిగతే అతనకి 
తేలునస్తుడా?

13 “మ్రు చెడడావారు అయినా మ్ పలలిలకు 
మంచివాటిన ఇవావీలన్న సంగతి తెలుసునే. 
అల్ంటపుపుడు మ్ పరమ తండ్రి తనను 
అడిగేవారికి మరి నశ్చయంగా పవిత్రాతమును 
ప్రస్దిస్తుడు గదా!”

యేసును యూదుల అధకారులు 
అవమానంచారు

14 ఒకపుపుడు ఆయన దయా్యన్న వెళ్ళగొట్టుడు. 
అది మూగది. దయ్యం బయటికి వెళి్ళపోయిన 
తరువాత మూగవాడు మాట్లిడాడు. అందుకా 
జన సమూహాలకు ఎంతో ఆశ్చర్యం వేసింది. 
15 అయితే వారిలో కొందరు “దయా్యల 
నాయకుడైన బయల్ జెబూల్ సహాయంతోనే 
దయా్యల్్న వెళ్ళగొటేటుసుతునా్నడు” అనా్నరు. 16 మరి 
కొందరు ఆయనను పర్క్షిస్తు పరలోకంనుంచి 
ఆయన స్చనకోసం అదు్భతం చూపాలన 
చూశారు.

17 వారి ఆలోచనలు తెలుసుకొన ఆయన 
వారితో ఇల్ అనా్నడు: “ఏ రాజ్యమైనా సరే 
తనను తానే వ్యతిరేకించి చీల్పోతే అది 
నాశనమవుతుంది. ఇలులి కూడా తనను తానే 
వ్యతిరేకించి చీల్పోతే కూలుతుంది. 18 ఒకవేళ 
సైతాను తననే వ్యతిరేకించి చీల్పోతే వాడి 
రాజ్యమెల్ నలుసుతుంది? బయల్ జెబూబ్ 
సహాయంతో దయా్యలను వెళ్ళగొటిటువేసుతునా్ననన 
నను్న గురించి మ్రంట్నా్నరు గదా. 

19 ఒకవేళ నేను దయా్యలను బయల్ జెబూల్ 
సహాయంతో వెళ్ళగొటిటువేసుతునా్ననంటే మ్ 
కొడుకులు వాటిన ఎవరి సహాయంతో 
వెళ్ళగొటిటువేసుతునా్నరు? అందుచేత మ్ సంతానమే 
మ్కు తీరపురులవుతారు. 20 నేను దేవున వ్రేల్తో 
దయా్యలను వెళ్ళగొటిటువేస్తు ఉంటే, దేవున 
రాజ్యం నజంగా మ్ మధ్యకు వచి్చందన్నమాటే! 
21 బలవంతుడు ఆయుధ్లు ధరించ్కొన తన 
ఆవరణానకి కావల్ ఉంటే అతన సొతుతు భద్రంగా 
ఉంట్ంది. 22 కానీ అతడికంటే బల్ఢ్్యడొకడు 
అతనపైబడి జయించినపుపుడు అతడు 
నముముకొన్న ఆయుధ్లన్నటినీ ఇతడు ల్గుకొన 
అతన సొతూతు దోచ్కొన పంచి ఇస్తుడు.

23 “నా పక్షాన ఉండనవాడు నాకు విరోధ. 
నాతో కల్సి సమకూర్చనవాడు చెదరగొటేటువాడు.

24 “మల్న పశాచం మనషిలో నుంచి బయటికి 
వచి్చనపుపుడు నీళ్్ళ లేన ప్రాంతాలలో తిరుగుతూ 
విశ్ంతి కోసం వెదకుతూ ఉంట్ంది. విశ్ంతి 
ఏమ్ దొరకక అది ‘నేను విడిచివచి్చన నా ఇంటికి 
మళ్్ళ పోతాను’ అంట్ంది. 25 అది వచి్చనపుపుడు 
ఆ ఇలులి శుభ్ంగా ఊడి్చ, సరి్దపెటిటు ఉండడం 
చూసుతుంది. 26 అపుపుడది వెళి్ళ తనకంటే చెడడా 
ఆతములను ఏడింటిన వెంటబెట్టుకువసుతుంది. అవి 
ఆ ఇంట్లి దూరి అకకిడే నవాసం చేస్తుయి. 
అందుచేత ఆ మనషి చివరి పరిసిత్ి మొదటి 
కంటే అధ్వీన్నంగా ఉంట్ంది.”

యేసు నజమైన ధన్యతను గురించి చెపాపుడు
27 ఆయన ఈ మాటలు చెపుతూ ఉన్నపుపుడు 

జన సమూహంలో ఒక స్త్రీ కంఠమెతితు ఆయనతో 
“నను్న గర్భవాస్న మోసి నీకు సతున్యం కుడిపన 
తల్లి ధన్యజ్వి!” అంది.
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28 అందుకాయన “అవును, గానీ దేవున వాకుకి 

విన దాన ఆచరించేవారే మర్ ధను్యలు” అనా్నడు.

యేసు చెడడాతరంవారిన ఎదురొకినా్నడు
29 జనులు గుంపులు గుంపులుగా 

సమకూడుతూ ఉంటే ఆయన ఇల్ అనా్నడు: 
“ఈ తరం చెడడాది. స్చక అదు్భతం కోసం 
చూసుతున్నది. కానీ యోనాప్రవకతు స్చన తపపు 
ఇంకా ఏ స్చనా ఈ తరంవారికి చూపడం 
జరగదు. 30 యోనా నీనెవె నగరవాసులకు 
స్చనగా ఉనా్నడు. అల్గే మానవపుత్రుడు 
ఈ తరంవారికి స్చనగా ఉంట్డు.

31 “దక్షిణదేశం రాణ్ తీరుపు రోజున 
ఈ తరంవారితో నల్చి వీరిమ్ద నేరం 
మోపుతుంది. ఎందుకంటే ఆమె సొలొమోను 
జ్ఞానవాకుకిలు విందామన భూమి కొనలనుంచి 
వచి్చంది. అయితే సొలొమోను కంటే ఘనుడు 
ఇకకిడే ఉనా్నడు సుమా! 32 నీనెవె మనుషులు 
తీరుపురోజున ఈ తరంవారితో నల్చి వీరిమ్ద 
నేరం మోపుతారు. ఎందుకంటే యోనా ప్రకటన 
చేసినపుపుడు వారు పశా్చతాతుపపడాడారు. అయితే 
యోనాకంటే ఘనుడు ఇకకిడే ఉనా్నడు సుమా!

33 “దీపం వెల్గంచి ఎవరూ దానన మరుగున 
పెటటురు, బుటటుక్ంద పెటటురు. లోపల్కి 
వచే్చవారికి వెలుగు కనపంచేల్ దీపసతుంభం 
మ్ద ఉంచ్తారు గదా. 34 శర్రానకి దీపం 
కను్న. గనుక మ్ కను్న మంచిదైతే మ్ 
శర్రంనండా వెలుగు ఉంట్ంది. కను్న చెడడాదైతే 
మ్ శర్రమంతా చీకటే. 35 కాబటిటు మ్ లోపల 
ఉన్న వెలుగు చీకటిగా ఉండకుండా జ్గ్రతతుగా 
చూచ్కోండి! 36 మ్ శర్రం నండా వెలుగు ఉంటే, 
ఏ భాగంలోనూ చీకటి లేకపోతే, దీపం తన 

కాంతివలలి మ్కు వెలుగచి్చనటేటు మ్ శర్రమంతా 
వెలుగుతో నండి ఉంట్ంది.”

యేసు యూదుల అధకారుల 
నడతను బయలపురచాడు

37 ఆయన మాట్లిడిన సమయంలో 
పరిసయు్యడు ఒకడు తన ఇంటికి భోజనానకి 
రమముంటూ ఆయనను పల్చాడు. ఆయన 
లోపల్కి వెళి్ళ భోజనానకి కూరు్చనా్నడు. 
38 భోజనానకి ముందు ఆయన కడుకోకికపోవడం 
చూచి పరిసయు్యడు ఆశ్చర్యపడాడాడు.

39 ప్రభువు అతనతో ఈ విధంగా అనా్నడు: 
“పరిసయు్యలైన మ్రు గనె్న, పళ్ళం బయటవైపు 
శుభ్ం చేస్తురు గాన మ్ అంతరంగంనండా 
దోపడీ, దురాముర్గం ఉనా్నయి. 40 తెల్వితకుకివ 
వారల్రా! బయటిది చేసినవాడు లోపల్ది 
కూడా చేయలేదా! 41 మ్కు ఉన్నవాటిన 
దానధరాములు చేయండి. అపుపుడు అనీ్న మ్కు 
శుభ్ంగా ఉంట్యి.

42 “అయో్య పరిసయు్యల్రా! మ్కు శక్ష 
తపపుదు! పుదీనా, సదాప, అన్న రకాల ఆకు 
కూరలలో పదో భాగం దేవునకి చెల్లిస్తురు గానీ 
నా్యయం, దేవున ప్రేమ వదల్వేస్తు ఉనా్నరు. 
మ్రు వాటిన చేసి ఉండాల్, వీటిన కూడా 
జరిగస్తు ఉండాల్.

43 “అయో్య పరిసయు్యల్రా! మ్కు శక్ష 
తపపుదు! సమాజకేంద్రాలలో అగ్రస్్నాలూ, 
సంతవీధులోలి వందనాలు అందుకోవడమూ మ్కు 
చాల్ ఇషటుం. 44 అయో్య, ధరముశాస్త్రపండితులూ, 
పరిసయు్యలూ! మ్రు కపట భకుతులు. మ్కు శక్ష 
తపపుదు! మ్రు పైకి కనబడన సమాధుల్లిగా 
ఉనా్నరు. తెల్యక మనుషులు వాటిమ్ద 
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నడుసుతునా్నరు.”
45 అపుపుడు ధరముశాస్త్ర విదావీంసులలో ఒకడు 

ఆయనకు జవాబిస్తు “ఉపదేశకా, ఈ సంగతులు 
అనడంలో మమముల్్న కూడా నందిసుతునా్నవు!” 
అనా్నడు.

46 అందుకాయన అనా్నడు “అయో్య, ధరముశాస్త్ర 
విదావీంసుల్రా! మ్కు కూడా శక్ష తపపుదు! 
మ్రు మనుషుల మ్ద మోయడానకి కషటుతరమైన 
బరువులు మోపుతారు. మ్రైతే ఒకకి వ్రేల్తోనైనా 
ఆ బరువులు తాకరు.

47 “అయో్య, మ్కు శక్ష తపపుదు! మ్ 
పూర్వీకులు ప్రవకతులను చంపారు. వారి 
సమాధులు మ్రు కటిటుసుతునా్నరు. 48 నజంగా 
మ్రు మ్ పూర్వీకులు చేసినదానకి 
సమముతిసుతునా్నరన ఇల్ స్క్షష్మిసుతునా్నరు. 
వారిన చంపనదేమో వారు, వారి సమాధులు 
కటిటుంచేదేమో మ్రు. 49 అందుచేత దేవున 
జ్ఞానం చెపపునదేమంటే, నేను వారి దగ్గరకు 
ప్రవకతులనూ రాయబరులనూ పంపుతాను. 
వారిలో కొందరిన చంపుతారు. కొందరిన 
హింసిస్తురు. 50 ఈ విధంగా, లోకానకి పునాది 
వేయబడడాపపుటినుంచీ ప్రవకతులందరి రకతుపాతం 
విషయం ఈ తరంవారు జవాబుదారులవుతారు. 
51 అంటే, హేబెలు రకతుం మొదలుకొన, బల్పీఠానక 
దేవాలయానక మధ్య హతమైపోయిన జెకరా్య 
రకతుం వరకు, వారందరి రకతుపాతం విషయం 
ఈ తరంవారు జవాబుదారులవుతారన 
మ్తో రూఢిగా చెపుతునా్నను. 52 అయో్య, 
ధరముశాస్త్ర విదావీంసుల్రా! మ్కు శక్ష తపపుదు! 
జ్ఞానానకి తాళం చెవి మ్రు కొటేటుశారు. మ్రు 
లోపల ప్రవేశంచలేదు, ప్రవేశసుతున్న వారిన 
ఆటంకపరిచారు!”

53 ఆయన వారితో ఈ విషయాలు 
చెపపునపుపుడు ధరముశాస్త్రవిదావీంసులూ 
పరిసయు్యలూ ఆయనను ఎంతో తీవ్ంగా 
పీడిస్తు ఆయనను రెచ్చగొట్టులన అనేక 
సంగతులను గురించి ఆయనను ప్రశ్నంచడం 
ఆరంభించారు. 54 ఆయనమ్ద నేరం మోపాలన 
కుట్ర పన్న ఆయన చెపపున మాటలోలి ఆయనను 
చికికించడానకి చూస్తు ఉనా్నరు.

యేసు తన శషు్యలను యూదుల 
అధకారుల విషయంలో హెచ్చరించాడు

12  ఇంతలో వేలకొలది జనులు పోగయి 
ఒకరినొకరు త్రొకుకికొంటూ 

ఉనా్నరు. ఆయన మొదట తన శషు్యలతో 
ఇల్ మాట్లిడస్గాడు: “పరిసయు్యల 
కపటం అనే పంగజ్సే పదార్ం గురించి 
జ్గ్రతతు! 2 కపపుపెటిటునది ఏదీ బటటుబయలు 
కాకుండా ఉండదు. రహస్యంగా ఉంచినది 
ఏదీ తెలుసుకోకుండా ఉండదు తపపుక 
తెల్సిపోతుంది. 3 చీకట్లి మ్రు చెపపునది ప్రతిది 
వెలుగులో వినబడుతుంది. లోపల్ గదులలో 
చెవులలో మ్రు చెపుపుకొన్నది ఇంటి కపుపుల మ్ద 
నుంచి ప్రకటించబడుతుంది.

4 “నా సే్నహితుల్రా, మ్తో నేను 
చెపేపుదేమంటే శర్రాన్న చంపేవారికి 
భయపడకండి. ఆ తరువాత వారు చేయగల్గేది 
ఏమ్ లేదు. 5 మ్రెవరికి భయపడాలో మ్కు 
చెపుతాను – ఆయన చంపన తరువాత 
నరకంలో పడవేయడానకి అధకారం గల 
వ్యకితుకే. ఆయనకే భయపడండి అన మ్తో 
అంట్నా్నను.”

6 “అయిదు పచ్్చకలు రెండు చిన్న నాణాలకు 
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అముముడు పోతాయి గదా. అయినా వాటిలో ఒక 
పచ్్చక కూడా దేవున సన్నధలో మరవబడదు. 
7 మ్ తలవెండ్రుకలెనో్న లెకకి ఉంది. అందుచేత 
మ్రేమ్ భయపడకండి. అనేక పచ్్చకలకంటే 
మ్ విలువ ఎకుకివ.

8 “ఇంకొకటి మ్తో నేనంట్నా్నను, నను్న 
ఎరుగుదుమన మనుషుల ఎదుట ఎవరైనా 
ఒపుపుకొంటే అతణ్ణి మానవ పుత్రుడు దేవదూతల 
ఎదుట ఎరుగుదునన ఒపుపుకొంట్డు. 9 కానీ 
మనుషుల ఎదుట నను్న ఎరగననే వాణ్ణి 
దేవదూతల ఎదుట నేనూ ఎరగనంట్ను. 
10 మానవ పుత్రునకి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా 
మాట చెపపుతే దానగురించి అతనకి క్షమాపణ 
ఉంట్ంది. కానీ పవిత్రాతముకు వ్యతిరేకంగా 
దూషణ చేసే వానకి క్షమాపణ ఉండదు.”

11 “మనుషులు మిముములను సమాజ 
కేంద్రాలకూ పరిపాలకుల దగ్గరకూ అధకారుల 
దగ్గరకూ విచారణకోసం తీసుకు వెళ్్ళటపుపుడు 
మ్రేమి చెపాపులో ఏమి జవాబివావీలో అన 
బెంబేలుపడకండి. 12 ఎందుకంటే మ్రేమి 
చెపాపులో ఆ ఘడియలోనే పవిత్రాతము మ్కు 
నేరుపుతాడు.”

13 గుంపులో ఎవరో ఒకడు ఆయనతో 
“ఉపదేశకా! వారసతవీంగా వచి్చన ఆసితులో 
నా భాగం పంచిపెటటుమన మా తోబుట్టువుకు 
చెపపుండి” అనా్నడు.

మూరుఖుడైన ధనవంతున ఉదాహరణ
14 అందుకాయన అతనతో “అయా్య, 

మ్మ్ద ననె్నవరు తీరపురిగా లేదా మధ్యవరితుగా 
నయమించారు?” అనా్నడు. 15 ఆయన 
వారితో “అతా్యశకు చోటివవీకుండా జ్గ్రతతుగా 

చూచ్కోండి! ఒకరి జ్వితానకి మూల్ధ్రం 
తన అధక సంపద కాదు” అనా్నడు.

16 అపుపుడాయన వారికొక ఉదాహరణ 
చెపాపుడు: “ఆసితుపరుడొకడి భూమి బగా 
పండింది, 17 గనుక అతడిల్ లోలోపల 
ఆలోచన చేశాడు: ‘నా పంట నలవ చేయడానకి 
స్లం లేదు. ఏం చెయ్యను? 18 ఇల్ చేస్తును 
– నా గడడాంగులు పడగొటిటు వీటికంటే పెద్దవి 
కటిటుస్తును. వాటిలో నా ధ్న్యం, నా సరుకులు 
అనీ్న నలవ చేస్తును. 19 అపుపుడు నా ప్రాణంతో 
నేనంట్ను, ప్రాణమా, ఎనో్న సంవతసారాలకు 
మంచి వసుతువులు కూడబెటటుబడాడాయి. సుఖంగా 
ఉండు. తిను, తాగు, సంబరపడు!’ అన. 
20 అయితే అతనతో దేవుడు అనా్నడు ‘తెల్వి 
తకుకివవాడా! ఈ రాత్రే నీ ప్రాణం అడగడం 
జరుగుతుంది. నీవు సిద్ం చేసుకొన్నవి అపుపుడు 
ఎవరివవుతాయి?’ 21 దేవున విషయంలో 
ధనవంతుడు కాకుండా తనకోసమే సొముము 
కూడబెటేటు వ్యకితు అల్ంటివాడే.”

యేసు తన శషు్యలకు భయపడవద్దన చెపాపుడు
22 ఆయన తన శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: 

“అందుచేత నేను మ్తో చెపేపుదేమంటే, 
‘ఏం తింట్ం?’ అంటూ మ్ బ్రతుకును 
గురించి బెంగపెట్టుకోకండి. ‘మాకు బటటులు 
ఎట్లి?’ అనుకొంటూ శర్రాన్న గురించి 
బెంగపెట్టుకోకండి. 23 తిండికంటే జ్వితం 
ప్రధ్నం. బటటులకంటే శర్రం ముఖ్యం. 
24 కాకులను చూడండి. అవి నాటవు, కోత 
కోయవు. వాటికి గడడాంగులూ కొటూలి లేవు. 
అయినా దేవుడు వాటిన పోషిసుతునా్నడు. 
మ్రు పక్షులకంటే ఎంతో విలువైనవారు గదా! 
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25 చింతపడడం వలలి మ్లో ఎవరు తన ఎతుతును 
మూరెడు పడిగంచ్కోగలరు? 26 అన్నటిలో 
చిన్న విషయాలే మ్రు చేయలేకపోతే తకికిన 
విషయాలను గురించి మ్కు వా్యకులత 
ఎందుకు?

27 “పూలమొకకిలు ఎల్ పెరుగుతునా్నయో 
చూడండి. అవి శ్రమపడవు, బటటులు నేయవు. 
అయినా, తన వైభవమంతటితో సహా 
సొలొమోను తొడుగుకొన్న వస్్రాలు ఈ 
పూలలో ఒకకిదానకున్నంత అందం గలవి 
కావన మ్తో చెపుతునా్నను. 28 అలపు విశావీసం 
గలవారుల్రా, ఈవేళ ఉండి రేపు పయి్యలో 
వేయబడే పలంగడిడానే దేవుడు ఇంతగా 
అలంకరిసేతు, మర్ నశ్చయంగా మ్కు వస్్రాల్స్తుడు 
గదా. 29 అన్నపానాలెట్లి అంటూ వాటికోసం 
దేవుల్డకండి, వా్యకులత చెందకండి. 
30 లోకజనాలు వీటికోసం దేవుల్డుతారు. ఇవి 
మ్కు అవసరమన మ్ పరమ తండ్రికి తెలుసు. 
31 దేవున రాజ్్యన్న వెదకండి. అపుపుడు ఇవనీ్న 
మ్కు చేకూరుతాయి.

32 “చిన్న మందా, భయంతో ఉండకు, తన 
రాజ్్యన్న మ్కు ఇవవీడం మ్ తండ్రికి ఇషటుం. 
33 మ్కున్నదాన్న అమిము దానధరాములు చేయండి. 
పరలోకంలో మ్కు పాతగల్పోన డబుబా సంచ్లు 
తయారు చేసుకోండి. అయిపోకుండా ఉండే 
సొముము సమకూరు్చకోండి. అకకిడ దొంగ 
ఎవడూ దగ్గరకు రాడు, చిమముటలు కొటటువు. 
34 మ్ సొముము ఎకకిడుంట్ందో అకకిడే మ్ 
హృదయమూ ఉంట్ంది.

యేసు తన రెండవ రాక గురించి చెపాపుడు
35 “మ్ నడుము కటటుండి. మ్ దీపాలు 

వెలుగుతూ ఉండేల్ చూచ్కోండి. 36 పెండిలి 
నుంచి తిరిగ వచే్చ తమ యజమాన కోసం 
ఎదురుచూసుతున్న మనుషులల్గా మ్రు 
ఉండండి. ఆయన వచి్చ తలుపు తటటుగానే 
వారు ఆయనకు తలుపు తీస్తురు. 37 యజమాన 
వచి్చ చూచినపుపుడు ఆ విధంగా ఎదురు 
చూసుతున్న దాసులు ధను్యలు. మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ఆయన నడుము బిగంచి 
వారిన భోజనానకి కూచోబెటిటు తానే వచి్చ 
వారికి వడిడాస్తుడు. 38 యజమాన రెండో జ్మున 
వచి్చనా, మూడో జ్మున వచి్చనా ఏ దాసులైతే 
మెళకువగా ఉండడం ఆయన చూస్తుడో ఆ 
దాసులు ధను్యలు. 39 ఇది తెలుసుకోండి – దొంగ 
ఏ గడియ వస్తుడో ఇంటి యజమానకి ముందు 
తెల్సి ఉంటే అతడు మెళకువగా ఉంట్డు, తన 
ఇంటికి కన్నం వేయనయ్యడు. 40 మ్రు అనుకోన 
గడియలో మానవ పుత్రుడు వస్తుడు, గనుక 
మ్రు కూడా సిదం్గా ఉండండి.”

41 అపుపుడు పేతురు “ప్రభూ, నీవు ఈ 
ఉదాహరణ చెపపునది మాకేనా, అందరికోసమా?” 
అన అడిగాడు.

42 ప్రభువు అనా్నడు: “యజమాన తన 
దాసులకు సరైన వేళకు ఆహారం పెటటుడానకి 
వారిమ్ద నయమించిన జ్ఞానం గల నమముకమైన 
నరావీహకుడు ఎవడు? 43 అతన యజమాన వచి్చ 
చూచినపుపుడు ఆ పన చేస్తు ఉన్న దాసుడు 
ధను్యడు. 44 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
యజమాన అతణ్ణి తనకు ఉన్నదంతటి మ్దా 
నయమిస్తుడు. 45 కానీ ఒకవేళ ఆ దాసుడు తన 
హృదయంలో ‘నా యజమాన ఇపుపుడే రాడు 
లే” అనుకొన దాస దాస్ జనాన్న కొటటుడం, 
తిన త్రాగ మతితులలిడం ఆరంభిసేతు 46 ఆ దాసుడు 
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ఎదురు చూడన రోజున, ఎరగన గడియలో అతన 
యజమాన వస్తుడు, అతణ్ణి రెండు ముకకిలుగా 
కోసి నమముకం లేనవారితోపాట్ అతనకి వంతు 
నయమిస్తుడు.

47 “తన యజమాన ఇషటుం తెల్సి కూడా 
సిద్పడకుండా ఆయన ఇషటుప్రకారం 
జరిగంచకుండా ఉండే దాసుడు అనేక దెబబాలకు 
గురి అవుతాడు. 48 కానీ తెల్యక దెబబాలకు తగన 
పనులు చేసిన దాసుడు కొది్ద దెబబాలకే గురి 
అవుతాడు. ఎవరికైతే ఎకుకివగా ఇవవీబడుతుందో 
ఆ వ్యకితుదగ్గర ఎకుకివగా కోరడం, ఎవరికైతే 
ఎకుకివగా అపపుగంచబడుతుందో ఆ వ్యకితు దగ్గర 
ఎకుకివగా అడగడం జరుగుతుంది.

యేసు చీల్కలు కల్గస్తుడు
49 “భూమిమ్ద మంట వేయడానకి వచా్చను. 

అది ఇపపుటికే రవులుకొన ఉండాలన ఎంతగానో 
కోరుతునా్నను. 50 నేను పందవలసిన బపతుసం 
ఉంది. అది నెరవేరేవరకూ నేనెంతో ఒతితుడి 
అనుభవిసుతునా్నను. 51 భూమి మ్దికి శాంతి 
తేవడానకి వచా్చనన అనుకొంట్నా్నరా? శాంతి 
కాదు. దానకి బదులుగా చీల్క కల్గంచడానకి 
వచా్చనన మ్తో చెపుతునా్నను. 52 ఇపపుటి నుంచి 
ఒకే ఇంట్లి అయిదుగురు ఉంటే, విభేదం కల్గ 
ముగు్గరు ఇద్దరికి ప్రతికూలంగా, ఇద్దరు ముగు్గరికి 
ప్రతికూలంగా ఉంట్రు. 53 తండ్రి కొడుకుకు 
ప్రతికూలంగా, కొడుకు తండ్రికి ప్రతికూలంగా, 
తల్లి కూతురుకు ప్రతికూలంగా, కూతురు తల్లికి 
ప్రతికూలంగా, అతతు కోడల్కి ప్రతికూలంగా, 
కోడలు అతతుకు ప్రతికూలంగా విభేదం కల్గ 
ఉంట్రు.

54 ఆయన జన సమూహాలతో ఇల్ అనా్నడు: 

“పడమట నుంచి మబుబా పైకి రావడం 
చూచినపుపుడెల్లి ‘వాన వస్తు ఉంది’ అన వెంటనే 
మ్రు చెపుపుకొంట్రు. అల్గే జరుగుతుంది 
కూడా. 55 దక్షిణం గాల్ వీస్తు ఉండడం మ్రు 
చూసేతు ‘వడగాడుపు రాబోతుంది’ అంట్రు. 
అల్ జరుగుతుంది కూడా. 56 కపట భకుతుల్రా! 
భూమా్యకాశాల ఉపస్ితిన చూచి గ్రహించగలరు 
గాన ఈ కాల్న్న గ్రహించలేక పోతునా్నరేమిటి?

57 “ఏది నా్యయమో మ్ అంతట మ్రే 
ఎందుకు నరణియించ్కోరు? 58 నీవు నీ 
ప్రత్యర్ితో పాట్ అధకారి దగ్గరకు వెళి్ళపోతూ 
ఉంటే దారిలోనే అతనతో సఖ్యపడే ప్రయత్నం 
చెయి్య. లేకపోతే అతడు నను్న నా్యయాధపతి 
దగ్గరకు ల్కుకిపోతాడు. నా్యయాధపతి నను్న 
భట్డికి అపపుగస్తుడు. భట్డేమో నను్న 
ఖైదులో తోస్తుడు. 59 మ్తో నేను చెపుతునా్నను, 
చివరి పైస్తో కూడా చెల్లించేంతవరకూ నీవు 
దానలోనుంచి బయటికి రావు.”

యేసు పాపుల పశా్చతాతుపాన్న కోరాడు

13  ఆ సమయంలో అకకిడున్న కొందరు 
ఆయనతో ఒక సంగతి చెపాపురు. 

ఏమిటంటే, పల్తు గలలీ ప్రజలలో కొందరి 
రకాతున్న వారి బలులతో కల్పాడు. 2 యేసు 
వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “ఈ గలలీవారికి 
ఇల్ంటివి పటిటునందుచేత గలలీ ప్రజలందరిలో 
వారే ఎకుకివ ఘోరమైన పాపషిటువారన 
మ్రనుకొంట్నా్నరా? 3 కారన మ్తో 
చెపుతునా్నను. పశా్చతాతుపపడకపయా్యరా, 
మ్రూ ఇల్గే నాశనమైపోతారు. 4 సిలోయం 
గోపురం వారిమ్ద కూల్నపుపుడు చనపోయిన 
ఆ పద్ెనమిదిమంది జెరుసలం నవాసులందరిలో 
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ఎకుకివ ఘోరమైన పాపషిటువారన మ్రను 
కొంట్నా్నరా? 5 కారన మ్తో చెపుతునా్నను. 
పశా్చతాతుప పడకపయా్యరా, మ్రూ అల్గే 
నాశనమైపోతారు.”

మోడువారిన చెట్టు ఉదాహరణ
6 అపుపుడాయన ఈ ఉదాహరణ చెపాపుడు: 

“ఒక మనషికి తన ద్రాక్షతోటలో నాటి ఉన్న 
అంజూర చెట్టు ఒకటి ఉంది. అతడు దాన 
పండులి వెదకడానకి వచా్చడు. అయితే ఒకకి 
పండు కూడా కనబడలేదు. 7 అపుపుడు 
ద్రాక్షతోటమాల్తో ‘ఇదిగో, ఈ అంజూర 
చెట్టుపండులి వెదకడానకి మూడేళ్ళ నుంచి 
వసుతునా్నను గాన ఒకకిటి కూడా కనబడలేదు. 
ఈ చెట్టువలలి ఈ భూమికి దురివీనయోగం 
ఎందుకు? దీనన నరికివెయి్య!’ అనా్నడు. 8 అయితే 
తోటమాల్ అతనతో ‘ఈ సంవతసారం కూడా 
దీనన ఉండనవవీండయా్య! దీన పాదు తవివీ 
ఎరువు వేస్తును. 9 అది కాయలు కాసేతు సరే. లేదా, 
ఆ తరువాత మ్రు దీనన నరికేసెయ్యవచ్్చ’ 
అనా్నడు.”

యేసు విశ్ంతి రోజున ఒక స్త్రీన బగు చేశాడు
10 ఒక విశ్ంతి దినాన ఆయన ఒక సమాజ 

కేంద్రంలో ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు. 11 పదె్నమిది 
ఏళ్ళనుంచి ఒక పశాచం వలలి కల్గన జబుబాతో 
ఉన్న స్త్రీ ఒకతె అకకిడ ఉంది. నడుము 
వంగపోయి ఆమె ఎంతమాత్ం చకకిగా 
నలబడలేన స్ితిలో ఉంది.

12 యేసు ఆమెను చూచి దగ్గరకు పల్చాడు, 
ఆమెతో “అమాము, నీ రోగంనుంచి నీకు 
విడుదల కల్గంది!” అనా్నడు. 13 ఆమెమ్ద 

చేతులుంచగానే ఆమె తిన్నన వెనె్నముక గల్గ, 
దేవుణ్ణి సుతుతించస్గంది.

14 విశ్ంతి దినాన యేసు రోగన బగు 
చేసినందుచేత సమాజ కేంద్రం అధకారి కోపంతో 
మండిపడి జన సమూహంతో “పన చేయడానకి 
వారంలో ఆరు రోజులునా్నయి గదా! ఆ రోజులోలి 
వచి్చ మ్ రోగాలు బగు చేయించ్కోండి గాన 
విశ్ంతి దినాన కాదు” అనా్నడు.

15 అందుకు జవాబిస్తు ప్రభువు అతనతో ఇల్ 
అనా్నడు: “కపట భకుతుడా! విశ్ంతి దినాన మ్లో 
ప్రతి ఒకకిడూ ఎదు్దను గానీ గాడిదను గానీ విపపు 
కొటటుంనుంచి నీళ్ళకు తోలుకు పోతారు గదా! 
16 పద్ెనమిది ఏళ్ళపాట్ సైతాను బంధంచిన ఈ 
స్త్రీ, అబ్రాహాము వంశకురాలైన ఈ స్త్రీ ఆ బంధకం 
నుంచి విశ్ంతి దినాన విడిపంచబడకూడదా 
ఏమిటి?”

17 ఆయన అల్ అన్నపుపుడు ఆయన 
వ్యతిరేకులు అవమానం పాలయా్యరు గాన 
జనమంతా ఆయన చేసుతున్న ఘన కారా్యలన్నటిక 
సంతోషించారు.

దేవున రాజ్్యన్న గురించిన ఉదాహరణలు
18 అపుపుడాయన “దేవున రాజ్యం ఎల్ 

ఉంట్ంది? దేనతో దానన పోలుస్తును? 19 ఒక 
మనషి ఆవ గంజను తీసుకొన తన తోటలో 
నాట్డు. అది పెరిగ పెద్ద చెటటుయింది. గాల్లో 
ఎగరే పక్షులు దాన కొమములమ్ద గూళ్్ళ 
కట్టుకొనా్నయి. దేవున రాజ్యం ఆ విధంగా 
ఉంది” అనా్నడు.

20 ఆయన ఇంకా అనా్నడు “నేను దేనతో 
దేవున రాజ్్యన్న పోల్్చల్? 21 ఒక స్త్రీ మూడు 
మానకల పండిలో పంగజ్సే పదార్ం దాచి 
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పెటిటుంది. దానలో అంతట్ పంగజ్సే పదార్ం 
వా్యపంచింది. దేవున రాజ్యం ఆ విధంగా ఉంది.”

యేసు చెపపున రక్షణను గురించిన ఒకే ఒక మార్గం
22 ఆయన జెరుసలం ప్రయాణం చేస్తు 

గ్రామాల గుండా పటటుణాల గుండా స్గపోతూ 
ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు. 23 ఎవరో ఒకడు ఆయనను 
చూచి “ప్రభూ, పాపవిముకితు పందేవారు 
కొది్దమందేనా?” అన అడిగాడు.

24 ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: “ఇరుకు 
దావీరంలో ప్రవేశంచడానకి తీవ్ ప్రయత్నం 
చేయండి. అనేకులు ప్రవేశంచజూస్తురు గాన 
అది వారిచేత కాబోదన మ్తో చెపుతునా్నను. 
25 ఇంటి యజమాన లేచి ఒకకిస్రిగా తలుపు 
మూసివేసిన తరువాత మ్రు బయట 
నలుచ్ండి తలుపు తటటుడం ఆరంభిస్తు ‘ప్రభూ! 
ప్రభూ! మాకు తలుపు తెరవండి’ అంట్రు. 
అపుపుడాయన మ్కు జవాబిస్తు ‘మ్రెకకిడివారో 
మిముములను నేనెరుగను’ అంట్డు. 26 అపుపుడు 
మ్రు ‘మేము మ్ సముఖంలోనే అన్నపానాలు 
పుచ్్చకొనా్నం గదా! మ్రు మా వీధులోలి 
ఉపదేశంచారు గదా!’ అనడం ఆరంభిస్తురు. 
27 అయితే ఆయన ‘నేను మ్తో అంట్నా్నను 
గదా, మ్రెకకిడివారో మిముములను నేనెరుగను. 
అనా్యయమైన కారా్యలు చేసేవారల్రా మ్రంతా 
నా దగ్గరనుంచి వెళి్ళపోండి!’ అంట్డు.

28 “అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, 
ప్రవకతులంతా దేవున రాజ్యంలో ఉండడం, 
మిముములను బయటికి త్రోసివేయడం 
మ్రు చూచినపుపుడు అకకిడ ఏడూపు పళ్్ళ 
కొరుకోకివడమూ ఉంట్యి. 29 తూరుపు 
పడమరల నుంచీ ఉతతుర దక్షిణాలనుంచీ 

మనుషులు వచి్చ దేవున రాజ్యంలో కూరు్చంట్రు. 
30 ఇదిగో వినండి, చివరి వారిలో కొందరు 
మొదటివారవుతారు. మొదటివారిలో కొందరు 
చివరి వారవుతారు.”

31 ఆ రోజునే పరిసయు్యలు కొందరు 
వచి్చ ఆయనతో “హేరోదు నను్న చంపాలన 
కోరుతునా్నడు. ఇకకిడ నుంచి వెళి్ళపో!” అనా్నరు.

32 అయితే ఆయన వారితో అనా్నడు “వెళి్ళ ఆ 
గుంటనకకితో ఈ విధంగా చెపపుండి – ఈరోజు, 
రేపు నేను దయా్యలను వెళ్ళగొటిటువేస్తును, 
రోగులను బగు చేస్తును. మూడో రోజున నా 
గమ్యం సంపూరితుగా చేరుతాను. 33 అయినా 
ఈరోజు, రేపు, ఎలులిండి నేను ప్రయాణం 
కొనస్గంచాల్, ఎందుకంటే, జెరుసలం బయట 
ప్రవకతు హతం కావడం కుదరదు!”

యేసు జెరుసలం విషయం దుుఃఖంచాడు
34 “ఓ జెరుసలం! జెరుసలం! ప్రవకతులను 

వధస్తు నీ దగ్గరకు పంపనవారిన రాళ్ళతో 
కొటిటు చంపుతూ ఉన్న నగరమా! కోడి తన 
పలలిలను రెకకిల క్ంద చేరు్చకొన్నటేటు నేను నీ 
పలలిలను చేరు్చకోవాలన ఎనో్న స్రులి ఇషటుపడాడాను. 
నీవైతే ఇషటుపడలేదు. 35 ఇదిగో విను! ఇపుపుడు నీ 
పాడు ఇంటిన నీకే విడిచిపెటటుడం జరుగుతూ 
ఉంది. నీతో నేను ఖచి్చతంగా చెపేపుదేమంటే, 
నీవు ‘ప్రభువు పేరట వచే్చవాడు ధన్యజ్వి!’ అన 
చెపేపుంతవరకూ నను్న మళ్్ళ చూడవు!”

యేసు ఒక పరిసయు్యడి 
ఇంట్లి భోజనం చేశాడు

14  ఒక విశ్ంతి దినాన ఇల్ జరిగంది: 
ఆయన పరిసయు్యలలో ప్రముఖుడొకడి 
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ఇంటికి భోజనానకి వెళ్్ళడు. వారు ఆయనను 
బగా చూస్తు ఉనా్నరు. 2 అకకిడ ఆయనకు 
ఎదురుగానే వాపు రోగం ఉన్న మనషి ఉనా్నడు. 
3 యేసు “విశ్ంతి దినాన రోగులను బగు 
చేయడం నా్యయ సమముతమా?” అన ధరముశాస్త్ర 
విదావీంసులనూ పరిసయు్యలనూ చూచి 
అనా్నడు.

4 వారు ఊరుకొనా్నరు. అపుపుడాయన అతణ్ణి 
చేరదీసి బగు చేశాడు, వెళ్ళనచా్చడు. 5 అపుపుడు 
ఆయన “విశ్ంతి దినాన మ్లో ఎవరు తన 
గాడిదయినా, ఎద్దయినా గుంటలో పడితే వెంటనే 
దానన బయటికి ల్గరు?” అన వారినడిగాడు. 
6 ఆయనకు వారు ఆ సంగతుల గురించి ఏమ్ 
జవాబు చెపపులేకపోయారు.

7 అకకిడ ఆహావీనం అందినవారు అగ్ర 
స్్నాలను ఎను్నకోవడం గమనంచి ఆయన 
వారికి ఒక ఉదాహరణ చెపుతూ 8 “పెండిలి 
విందుకు నను్న ఎవరైనా పల్సేతు అగ్ర స్్నంలో 
కూరో్చవదు్ద. ఒకవేళ అతడు నీకంటే ఘనుణ్ణి 
పల్చి ఉండవచ్్చనేమో. 9 అల్ంటపుపుడు 
ననూ్న అతణ్ణి పల్చినవాడు నీ దగ్గరకు వచి్చ 
‘మ్రు వీరికి ఈ చోట్ ఇవవీండి’ అంట్డేమో. 
అపుపుడు నీవు చిన్నబోయి చివరి స్్నంలో 
కూరో్చవడం ఆరంభిస్తువు. 10 గనుక నీకు 
ఆహావీనం అందినపుపుడు వెళి్ళ చివరి స్్నంలో 
కూరో్చ. అపుపుడు నను్న పల్చినవాడు వచి్చ 
నీతో ‘సే్నహితుడా! ఆ పై స్్నానకి వెళ్ళండి’ 
అనవచ్్చ. అపుపుడు నీతోకూడా కూరు్చన ఉన్న 
వారి సమక్షంలో నీకు గౌరవం కలుగుతుంది. 
11 తనను గొపపు చేసుకొనేవారిన తగ్గంచడం, 
తనను తగ్గంచ్కొనేవారిన గొపపు చేయడం 
జరుగుతుంది” అన వారితో అనా్నడు.

12 అపుపుడాయన తనను పల్చిన వ్యకితుతో 
ఇల్ అనా్నడు: “నీవు పగలు గానీ రాత్రి 
గానీ విందు చేసేటపుపుడు నీ మిత్రులనూ 
అన్నదముములనూ చ్ట్టులనూ ఆసితుపరులైన 
పరుగువారినీ పలవకు. ఎందుకంటే, వారు 
నను్న బదులుకు బదులు పలవవచ్్చ, దానతో 
నీకు ప్రతిఫలం కలుగుతుంది. 13 అయితే నీవు 
విందు చేసేటపుపుడు బీదలనూ వికల్ంగులనూ 
కుంటివారినీ గుడిడావారినీ పలువు. 14 నీకు 
ప్రతిఫలమివవీడానకి వారిచేత కాదు గనుక నీకు 
దీవెన వసుతుంది. చనపోయిన నా్యయవంతులు 
సజ్వంగా లేచేటపుపుడు నీకు ప్రతిఫలం 
కలుగుతుంది.”

15 ఆయనతోపాట్ భోజనానకి కూరు్చన 
ఉన్నవారిలో ఒకడు ఆ మాటలు విన “దేవున 
రాజ్యంలో రొట్టు తినబోయే వ్యకితు ధన్యజ్వి!” 
అనా్నడు.

గొపపు విందును గూరి్చన ఉదాహరణ
16 అతనతో ఆయన ఇల్ చెపాపుడు: “ఒక 

మనషి గొపపు విందు ఏరాపుట్ చేసి అనేకులను 
పల్చాడు. 17 విందుకు వేళయినపుపుడు ‘ఇపుపుడు 
అంతా సిద్ంగా ఉంది, రండి’ అన ఆహావీనం 
అందిన వారితో చెపపుడానకి తన దాసుణ్ణి 
పంపాడు.

18 “అయితే వారంతా ఏకమనసుసాతో స్కులు 
చెపపుడం మొదలు పెట్టురు. మొదటివాడు 
అతనతో ‘నేనొక పలం కొనా్నను. వెళి్ళ దాన్న 
చూచ్కోవాల్. నను్న క్షమించాలన నీకు మనవి 
చేసుతునా్నను’ అనా్నడు.

19 “మరొకడు ‘నేను అయిదు జతల ఎదు్దల్్న 
కొనా్నను, వెళి్ళ వాటిన పర్క్ష చేస్తును. నను్న 
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క్షమించాలన నీకు మనవి చేసుతునా్నను’ అనా్నడు.
20 “మరొకడు ‘నేను పెళి్ళ చేసుకొనా్నను గనుక 

రాలేను’ అనా్నడు.
21 “అపుపుడా దాసుడు తిరిగ వచి్చ ఈ 

విషయాలు తన యజమానతో చెపాపుడు. 
ఆ ఇంటి యజమానకి కోపం వచి్చంది. తన 
దాసునతో ఇల్ అనా్నడు: ‘నీవు తవీరగా 
నగర వీధులోలిక సందులోలిక వెళి్ళ బీదలనూ 
వికల్ంగులనూ కుంటివారినీ గుడిడావారినీ 
ఇకకిడికి తీసుకురా!’

22 “తరువాత ఆ దాసుడు ‘యజమానీ, 
తమరు ఆజ్ఞాపంచినటేటు అయింది గాన ఇంకా 
స్లం ఉందండి’ అనా్నడు.

23 “అపుపుడు దాసునతో యజమాన ‘నా 
ఇలులి నండాల్ గనుక రహదారులోలిక కంచెల 
పడుగునా వెళి్ళ అకకిడివారిన బలవంతాన 
తీసుకురా! 24 నీతో అంట్నా్నను, ముందు 
పలుపు అందుకొన్నవారిలో ఎవరూ నా విందు 
భోజనం రుచిచూడరు!’ అనా్నడు.”

యేసు శష్యతావీనకి కావలసిన 
గుణలక్షణాలను తెల్యజ్శాడు

25 పెద్ద జన సమూహాలు ఆయనతోకూడా 
వస్తు ఉనా్నరు. ఆయన వారివైపు తిరిగ, ఇల్ 
అనా్నడు: 26 “నా దగ్గరకు వచే్చవాడెవడైనా 
సరే, తన తండ్రినీ తల్లినీ భార్యనూ పలలిలనూ 
అన్నదముములనూ అకకిచెలెలిళ్ళనూ తన ప్రాణాన్న 
కూడా దేవీషించకపోతే నా శషు్యడు కాలేడు. 
27 తన సిలువ మోసుకొంటూ నా వెంట 
రానవాడెవడూ నా శషు్యడు కాలేడు.

28 “మ్లో ఎవడైనా ఒక గోపురం కట్టులన 
ఉంటే దాన్న ముగంచడానకి తన దగ్గర 

కావలసినది ఉందో లేదో ముందుగానే కూరు్చన 
లెకకిలు చూచ్కోడా? 29 ఒకవేళ అల్ 
చేయకపోతే పునాది వేసిన తరువాత గోపురం 
పూరితు చేయలేకపోతాడేమో. అల్ంటపుపుడు 
అదిచూచినవారంతా అతణ్ణి వేళ్కోళం చేస్తు 
30 ‘ఈ మనషికటటుడం మొదలు పెట్టుడు గానీ 
దాన్న ముగంచలేకపయా్యడు’ అంట్రు.

31 “ఒక రాజు మరో రాజు మ్దికి యుద్ానకి 
వెళ్ళబోతూ ఉంటే, ఇరవై వేల సైన్యంతో 
తనమ్దికి వసుతున్న ఆ రాజును ఎదిరించడానకి 
తనకున్న పది వేల సైన్యం సరిపోతుందో లేదో 
ముందుగానే కూరు్చన ఆలోచన చేయడా? 
32 సరిపోదూ అంటే ఆ రాజు ఇంకా చాల్ 
దూరంగా ఉండగానే ఇతడు సంధ రాయబరం 
పంప శాంతి కావాలన వినతి చేస్తుడు గదా. 33 ఆ 
విధంగానే మ్లో తనకున్నదంతా వదులుకోన 
వాడెవడైనా సరే నా శషు్యడు కాలేడు.

34 “ఉపుపు మంచిదే గాన ఒకవేళ ఉపుపు దాన 
రుచి కోలోపుతే దానకి రుచి మళ్్ళ దేనవలలి 
కలుగుతుంది? 35 అది పల్నకి గానీ ఎరువుకు 
గానీ పనకి రాదు. మనుషులు దాన్న అవతల 
పారవేస్తురు. వినడానకి చెవులున్న వాడు 
వింట్డు గాక!”

తపపుపోయిన గొర్రెలు, పోయిన 
నాణం, తపపుపోయిన కొడుకును 
గురించిన ఉదాహరణలు

15  ఆయన ఉపదేశం వినడానకి 
సుంకంవారూ పాపులూ అంతా 

ఆయనకు దగ్గరగా వచా్చరు. 2 అందుకు 
పరిసయు్యలూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ 
సణుగుతూ “ఈ మనషి పాపులను దగ్గరకు 
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చేరు్చకొంట్డు. వారితో కల్సి భోజనం 
చేస్తుడు” అనా్నరు.

3 అందుచేత ఆయన వారికి ఈ ఉదాహరణ 
చెపాపుడు: 4 “మ్లో ఎవరికైనా వంద గొర్రెలు ఉండి 
వాటిలో ఒకటి తపపుపోతే అతడు ఆ తొంభై 
తొమిముది గొర్రెలను నరజీన ప్రదేశంలో విడిచిపెటిటు, 
తపపుపోయిన గొర్రె దొరికేంతవరకూ వెదకడా? 
5 అది కనబడడాపుపుడు భుజ్లమ్ద దానన 
పెట్టుకొన సంతోషిస్తుడు. 6 అతడు ఇంటికి 
వచి్చనపుపుడు మిత్రులనూ ఇరుగుపరుగువారినీ 
పల్చి ‘తపపుపోయిన నా గొర్రె నాకు దొరికింది 
గనుక నాతో కల్సి సంతోషించండి!’ అంట్డు.

7 “అల్గే పశా్చతాతుప పడనకకిరలేన 
తొంభై తొమిముది మంది నా్యయవంతులకంటే 
పశా్చతాతుపపడే ఒకకి పాపన గురించి పరలోకంలో 
ఎకుకివ ఆనందం కలుగుతుందన మ్తో 
చెపుతునా్నను.

8 “ఒకామెకు పది వెండి నాణ్లు ఉండి, 
వాటిలో ఒక నాణం పోతే ఆమె దీపం 
వెల్గంచి ఇలులి ఊడి్చ అది దొరికేంతవరకూ 
జ్గ్రతతుగా వెదకదా? 9 అది కనబడడాపుపుడు 
సే్నహితురాండ్నూ ఇరుగుపరుగువారినీ 
పల్చి ‘నేను పోగొట్టుకొన్న నాణం నాకు 
దొరికింది గనుక నాతో కల్సి సంతోషించండి!’ 
అంట్ంది. 10 అల్గే పశా్చతాతుపపడే ఒకకి పాపన 
గురించి దేవున దూతల సముఖంలో ఆనందం 
కలుగుతుందన మ్తో చెపుతునా్నను.”

11 ఆయన ఇంకా అనా్నడు “ఒక మనషికి 
ఇద్దరు కొడుకులు ఉండేవారు. 12 చిన్నవాడు 
తండ్రితో ‘నానా్న, ఆసితులో నాకు వచే్చ భాగమివువీ’ 
అనా్నడు. తండ్రి తన జ్వనాధ్రం వారికి పంచి 
ఇచా్చడు.

13 “కొనా్నళ్ళకు చిన్నవాడు తనకు 
ఉన్నదంతా కూడగట్టుకొన దూర దేశానకి 
ప్రయాణమైపోయాడు. అకకిడ విచ్చలవిడిగా తన 
ఆసితున దుబరా చేశాడు. 14 అదంతా ఖరు్చ చేసిన 
తరువాత ఆ దేశంలో తీవ్మైన కరువు వచి్చంది. 
అతడు అకకిరలో పడస్గాడు. 15 అపుపుడు ఆ 
దేశ పౌరుడొకన దగ్గర చేరాడు. ఆ మనషి 
పందులు మేపడానకి అతణ్ణి తన పల్లోలికి 
పంపాడు. 16 పందులు మేపే పట్టుతో అతడు 
కడుపు నంపుకోవాలన ఆశంచాడు, కాన అతనకి 
ఎవరూ ఏమ్ పెటటులేదు.

17 “అతనకి బుది ్వచి్చనపుపుడు అతడు ఇల్ 
అనుకొనా్నడు: ‘మా తండ్రి దగ్గర ఎంతోమంది 
కూల్ మనుషులకు బోలెడంత ఆహారం 
ఉంట్ందే. నేనైతే ఆకల్కి చచి్చపోతూ ఉనా్నను. 
18 లేచి నా తండ్రి దగ్గరకు వెళి్ళపోతాను; నానా్న, 
నేను పరలోకానకి వ్యతిరేకంగా, నీ దృషిటులో 
పాపం చేశాను. 19 ఇకనుంచి నీ కొడుకును 
అనపంచ్కోవడానకి తగను. నను్న నీ కూల్ 
మనుషులలో ఒకడిగా పెట్టుకో! అంట్ను.’

20 “అపుపుడతడు లేచి తండ్రి దగ్గరకు 
వచా్చడు. అయితే అతడింకా చాల్ దూరంగా 
ఉండగానే అతన తండ్రి అతణ్ణి చూశాడు. 
జ్ల్పడి పరుగెతుతుకొంటూ వెళి్ళ అతన 
మెడను కౌగల్ంచ్కొనా్నడు, అతణ్ణి ముదు్ద 
పెట్టుకొనా్నడు.

21  “అపుపుడా కొడుకు ‘నానా్న, 
నేను పరలోకానకి వ్యతిరేకంగా, నీ 
దృషిటులో పాపం చేశాను. ఇకనుంచి నీ 
కొడుకుననపంచ్కోవడానకి తగను’ అన 
అతనతో అనా్నడు.

22 “అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి 

లూకా 15:3  



135

‘అన్నట్లి మంచి వస్త్రం తెచి్చ ఇతనకి తొడగండి. 
ఇతన వ్రేల్కి ఉంగరం పెటిటు కాళ్ళకు చెపుపులు 
తొడగండి. 23 కొవివీన దూడను తెచి్చ వధంచండి. 
తిందాం! సంబరపడదాం! 24 ఈ నా కొడుకు 
చనపోయి మళ్్ళ బతికాడు! తపపుపోయి 
దొరికాడు!’ అనా్నడు. అపుపుడు వారు 
సంబరపడస్గారు.

25 “ఇంతలో పెద్ద కొడుకు పలంలో ఉనా్నడు. 
అతడు వచి్చ ఇంటికి దగ్గరగా చేరినపుపుడు సంగీత 
నాదం, నాట్య ధవీన అతనకి వినపంచాయి. 
26 అతడొక దాసుణ్ణి పల్చి ‘వాటి అర్మేమిట్!’ 
అన అడిగాడు.

27 “ఆ దాసుడు అతనతో ‘మ్ తముముడు 
వచా్చడండి. తన దగ్గరకు క్షేమంగా చేరినందుచేత 
మ్ తండ్రి కొవివీన దూడను వధంచాడండి’ 
అనా్నడు.

28 “పెద్ద కొడుకుకి కోపం వచి్చ లోపల్కి 
వెళ్ళడానకి ఇషటుం లేకపోయింది. కాబటిటు అతన 
తండ్రి బయటికి వచి్చ రమమున వేడుకొనా్నడు. 
29 కానీ తండ్రికి అతడు ‘చూడు, ఇన్న ఏళ్ళపాట్ 
నీకు చాకిరి చేస్తు వచా్చను. నీ ఆజఞా నేనెన్నడూ 
మ్రలేదు. అయినా నేను నా సే్నహితులతో 
సంబరపడేట్టు నీవు విందుకోసం మేకపలలినైనా 
ఎన్నడూ నాకివవీలేదు. 30 అయితే నీ జ్వనాధ్రం 
వేశ్యలతో తినేసిన ఈ నీ కొడుకు రాగానే వాడికి 
కొవివీన దూడను వధంచావే!’ అన జవాబిచా్చడు.

31 “అందుకు తండ్రి అతనతో ‘అబబాయి! 
నువెవీపుపుడూ నా దగ్గరే ఉనా్నవు. నావనీ్న నీవే. 
32 అయితే ఈ నీ తముముడు చనపోయి మళ్్ళ 
బతికాడు. తపపుపోయి దొరికాడు. అందుచేత 
మనం సంబరపడి సంతోషించడం నా్యయమే!”’ 
అనా్నడు.

నా్యయం తపపున సేవాధకారిన 
గురించి ఉదాహరణ

16  ఆయన తన శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఆసితుపరుడు ఒకన కోసం సేవాధకారి 

ఒకడు పన చేశాడు. అతడు ఆసితున దుబరా 
చేసుతునా్నడన ఫిరా్యదు ఆ ఆసితుపరుడికి వచి్చంది. 
2 ఆసితుపరుడు అతణ్ణి పల్చి అతనతో ‘నను్న 
గురించి నేను వింట్న్న విషయం ఏమిటి? 
ఇకమ్దట నీవు సేవాధకారిగా ఉండడానకి 
వీలులేదు. నీవు సేవాధకారిగా చేసిన పనన 
గురించిన లెకకి నాకపపుగంచ్!’ అనా్నడు.

3 “సేవాధకారి లోలోపల ఇల్ అనుకొనా్నడు: 
‘నేను సేవాధకారిగా ఉండకుండా నా యజమాన 
చేసుతునా్నడు. ఏం చెయ్యను? తవవీకం పన నాకు 
చేతకాదు. ముషిటు ఎతుతుకుందా మంటే సిగు్గ. 
4 సేవాధకారిగా ఉండకుండా నను్న తొలగంచడం 
జరిగాక నలుగురూ నను్న తమ ఇండలిలోకి 
స్వీకరించేల్ నేనేం చెయా్యలో నాకు తెలుసు.’

5 “అపుపుడతడు తన యజమానకి బక 
పడి ఉన్న ప్రతి ఒకకిరినీ పల్చాడు. ‘నువువీ 
నా యజమానకి ఎంత బక ఉనా్నవు!’ అన 
మొదటివాణ్ణి అడిగాడు. 6 ఆ మనషి ‘మూడు వేల 
లీటరలి నూనె’ అనా్నడు. ఇతడు అతడితో ‘తవీరగా 
నీ చీటి తీసుకొన వెయి్యన్న అయిదు వందల 
లీటరులి అన రాసుకో!’ అనా్నడు. 7 మళ్్ళ మరొకణ్ణి 
చూచి ‘నువెవీంత బక ఉనా్నవు?’ అనడిగాడు. ఆ 
మనషి ‘నూరు మానకల గోధుమలు’ అనా్నడు. 
ఇతడు అతడితో ‘నీ చీటి తీసుకొన ఎనభై అన 
రాసుకో’ అనా్నడు.

8 “నా్యయం తపపున ఈ సేవాధకారి వివేకంతో 
వ్యవహరించినందుచేత అతన యజమాన 
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అతణ్ణి ఆమోదించాడు. ఎందుకంటే, 
ఈ లోకం మనుషులు తమ ల్ంటివారి 
విషయాలోలి వెలుగుకు చెందిన మనుషులకంటే 
వివేకవంతులు. 9 మ్రు అంతమైపోయిన 
తరువాత వారు మిమముల్్న శాశవీత నవాస్లోలి 
స్వీకరించేల్ అనా్యయమైన ధనంతో 
సే్నహితులను సంపాదించ్కోండన మ్తో 
చెపుతునా్నను.

యేసు నమముకమైన సేవను 
గురించి మాట్లిడాడు

10 “చిన్న చిన్న విషయంలో నమముకంగా 
ఉండేవాడు పెద్ద విషయంలో కూడా 
నమముకంగా ఉంట్డు. అత్యలపు విషయంలో 
నా్యయం తపపునవాడు పెద్ద విషయంలో కూడా 
నా్యయం తపపునవాడవుతాడు. 11 అందుచేత 
అనా్యయమైన ధనం విషయంలోనే మ్రు 
నమముకంగా ఉండకపోతే ఇక మ్కు నజమైన 
సొతుతు ఎవరు అపపుగస్తురు? 12 మరొకరి సొతుతు 
విషయంలోనే మ్రు నమముకంగా ఉండకపోతే 
మ్ సొంతం అంటూ మ్కవరు ఇస్తురు? 13 ఇద్దరు 
యజమానులకు ఏ దాసుడూ సేవ చేయలేడు. 
అతడు ఒకరిన దేవీషించి రెండో యజమానన 
ప్రేమతో చూస్తుడు. లేదా, ఆ మొదటి 
యజమానకి పూరితుగా అంకితమై మరొకరిన 
చిన్నచూపు చూస్తుడు. మ్రు దేవునక సిరిక 
సేవ చేయలేరు.”

14 డబబాంటే మహా ప్రీతి ఉన్న పరిసయు్యలు 
కూడా ఈ విషయాలనీ్న విన ఆయనను గేల్ 
చేస్తు ఉనా్నరు. 15 వారితో ఆయన ఇల్ అనా్నడు: 
“మ్రు మనుషుల దృషిటులో నా్యయవంతులన 
అనపంచ్కొనేవారు గానీ మ్ హృదయాలు 

దేవునకి తెలుసు. మనుషులు గొపపుగా ఎంచేది 
దేవున దృషిటులో అసహ్యం. 16 బపతుసమిచే్చ 
యోహాను వచే్చంతవరకు ధరముశాస్త్రం, ప్రవకతుల 
లేఖనాలు ఉనా్నయి. అపపుటినుంచి దేవున రాజ్యం 
గురించిన ఉపదేశాల ప్రకటన జరుగుతూ ఉంది. 
అందరూ ఈ రాజ్యంలో బలవంతంగా చొరబడు 
తునా్నరు. 17 ధరముశాస్త్రంలో ఒకకి పలలియినా 
నశంచడం కంటే భూమా్యకాశాలు నశంచడమే 
సులభం.

18 “తన భార్యకు విడాకుల్చి్చ మరో స్త్రీన 
పెండిలి చేసుకొనే వాడెవరైనా వ్యభిచరిసుతునా్నడు. 
విడాకులు తీసుకొన్న ఆమెను పెండిలి చేసుకొన్న 
వాడెవడైనా వ్యభిచరిసుతునా్నడు.

ల్జరు, ధనవంతున గురించిన ఉదాహరణ
19 “ధనవంతుడొకడు ఉండేవాడు. అతడు 

ఊదారంగు వస్్రాలూ శ్రేష్ఠమైన బటటులూ 
తొడుకొకినేవాడు, రోజూ వైభవంగా హాయిగా 
బ్రతికేవాడు. 20 ల్జరు అనే దరిద్రుడు కూడా 
ఉండేవాడు. అతనకి ఒళ్ళంతా కురుపులు. 
ఇతడు ఆ ధనవంతున ఇంటి గుమముందగ్గర 
పడిగాపులు పడి ఉండేవాడు. 21 ధనవంతున 
బలలిమ్ది నుంచి పడడా ముకకిలు తిందామన 
ఆశపడేవాడు. అంతే కాక, కుకకిలు వచి్చ అతన 
కురుపులు నాకుతూ ఉండేవి కూడా.

22 “ఆ దరిద్రుడు చనపోయాడు. 
అతణ్ణి దేవదూతలు అబ్రాహాము ప్రకకికు 
తీసుకువెళ్్ళరు. ధనవంతుడు కూడా 
చనపోయాడు పూడి్చపెటటుబడాడాడు. 23 అతడు 
పాతాళంలో యాతనపడుతూ తలెతితు చూసేతు 
దూరంగా అబ్రాహాము, అబ్రాహాము ప్రకకిన ఉన్న 
ల్జరు కనబడాడారు.
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24 “అపుపుడు ధనవంతుడు ‘తండ్రి 

అబ్రాహాము! నా మ్ద జ్ల్ చూపు! ఈ 
మంటలోలి అల్లిడిపోతూ ఉనా్నను! గనుక తన 
వేల్ కొనను నీళ్ళలో ముంచి నా నాలుకను 
చల్లిర్చడానకి ల్జరును పంపంచ్!’ అన 
మొరపెటిటు చెపాపుడు.

25 “అందుకు అబ్రాహాము ‘కొడుకా, నీవు 
బ్రతికిననా్నళ్్ళ మంచివాటిన అనుభవించావు. 
ల్జరైతే కషాటులు అనుభవించాడు. అది జ్ఞాపకం 
చేసుకో! ఇపుపుడితడు ఓదారుపు పందుతునా్నడు, 
నీవేమో అల్లిడిపోతునా్నవు. 26 ఇవనీ్న కాక మరో 
విషయం – నీకూ మాకూ మధ్య పెద్ద అగాధం 
ఏరాపుటైంది. కాబటిటు ఇకకిడనుంచి మ్ దగ్గరకు 
దాటిపోవాలనుకొనేవారికి స్ధ్యం కాదు, 
అకకిడివారికి మా దగ్గరకు దాటిరావడం కూడా 
స్ధ్యం కాదు’ అనా్నడు.

27 “అపుపుడతడు ‘అల్గైతే, తండ్రీ, అతణ్ణి 
మా నాన్న ఇంటికి పంపంచమన నను్న 
వేడుకొంట్నా్నను. ఎందుకంటే, నాకు 
అయిదుగురు స్దరులునా్నరు. 28 వారు కూడా 
ఈ యాతన స్ల్నకి రాకుండా చేయడానకి 
అతడు వారికి స్క్షష్మివవీగలడు’ అనా్నడు.

29 “గానీ, అబ్రాహాము అతనతో ‘వారికి మోష్, 
ప్రవకతులు ఉనా్నరు. నీ స్దరులు వారి మాటలు 
వినాల్’ అనా్నడు.

30 “అతడు ‘అల్ కాదు, తండ్రి అబ్రాహాము! 
చనపోయినవారిలో నుంచి ఎవడైనా వారిదగ్గరికి 
వెళి్ళతే వారు పశా్చతాతుపపడతారు’ అనా్నడు.

31 “అందుకు అబ్రాహాము అతనతో ‘మోష్ 
మాట, ప్రవకతుల మాట వారు వినకపోతే 
చనపోయినవారిలో నుంచి ఒకడు సజ్వంగా 
లేచినా వారికి నమముకం కుదరదు అనా్నడు.”’

యేసు అపరాధ్లు, క్షమాపణ 
గురించి ఉపదేశంచాడు

17  ఆయన తన శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఆటంకాలు రాకపోవడం అస్ధ్యం 

గాన అవి ఎవరివలలి వస్తుయో అయో్య ఆ 
వ్యకితుకి శక్ష తపపుదు. 2 ఈ చిన్న బిడడాలోలి ఒకరికి 
ఆ వ్యకితు ఆటంకం కల్గంచి ఉండడంకంటే 
మెడకు తిరుగటి రాయి కటిటు సముద్రంలో 
పడవేయబడడమే అతనకి మేలు!

3 “మ్ మట్కు మ్రు జ్గ్రతతుగా ఉండండి. 
ఒకవేళ మ్ స్దరుడు మ్కు వ్యతిరేకంగా 
అపరాధం చేసేతు అతణ్ణి మందల్ంచండి. అతడు 
పశా్చతాతుపపడితే అతణ్ణి క్షమించండి. 4 ఒకవేళ 
అతడు మ్కు వ్యతిరేకంగా ఒకకి రోజునే ఏడు 
స్రులి అపరాధం చేసి ఒకకి రోజునే ఏడు స్రులి 
మ్ దగ్గరకు వచి్చ ‘పశా్చతాతుపపడుతునా్నను’ 
అంటే మ్రు అతణ్ణి క్షమించాల్.”

యేసు నమముకం ఎల్ వృది్ 
పందుతుందో చూపంచాడు

5 ప్రభు రాయబరులు ఆయనతో “మా 
నమముకాన్న వృది ్చెయి్య” అనా్నరు.

6 అందుకు ప్రభువు అనా్నడు, “మ్కు ఆవ 
గంజంత నమముకం ఉంటే, ఈ మారేడు చెట్టును 
చూచి ‘నీవు వేరులతో కూడా పెళ్ళగంచబడి 
సముద్రంలో నాట్కుపో’ అంటే అది మ్కు 
లోబడుతుంది. 7 మ్లో ఎవరికైనా దాసుడునా్నడు 
అనుకోండి. అతడు పలం దును్నతునా్నడు, 
లేదా, గొర్రెలు మేపుతునా్నడు. అతడు 
పలంనుంచి వచి్చనపుపుడు ఆ యజమాన 
‘వెంటనే వచి్చ భోజనానకి కూరో్చ!’ అంట్డా? 
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8 దానకి బదులుగా ‘నా కోసం భోజనం సిద్ం 
చెయి్య. నడుము కటిటు నాకు అన్నపానాలు 
వడిడాంచిన తరువాత నీవు తిన తాగుదువు 
గాన’ అంట్డు గదా! 9 అతడిచి్చన ఆజఞాలు 
దాసుడు నెరవేరి్చనందుచేత దాసునకి కృతజఞాత 
చెపాతుడా? చెపాతుడన అనుకోను. 10 అల్గే మ్కు 
ఆజ్ఞాపంచినదంతా మ్రు నెరవేరి్చన తరువాత 
‘మేము పనకిమాల్న దాసులం, చేయవలసినదే 
చేశాం అంతే’ అనాల్.”

యేసు పది మంది కుషు్ఠరోగులను 
బగు చేశాడు

11 ఆయన జెరుసలం ప్రయాణమైపోతూ 
సమరయ, గలలీ సరిహదు్దలో స్గపోతూ 
ఉనా్నడు. 12 ఒక గ్రామంలో ఆయన ప్రవేశస్తు 
ఉంటే కుషు్ఠరోగమున్న పదిమంది పురుషులు 
ఎదురుగా వసుతునా్నరు. 13 వారు దూరాన నలుస్తు 
కంఠమెతితు ‘యేస్! నాయకా! మామ్ద జ్ల్ 
చూపు!’ అనా్నరు.

14 వారిన చూచి ఆయన వారితో “మ్రు 
వెళి్ళ యాజులకు కనబడండి” అనా్నడు. వారు 
వెళి్ళపోతూ ఉండగానే వారు శుద్మయా్యరు. 
15 వారిలో ఒకడు తన రోగం పూరితుగా నయం 
కావడం చూచి బిగ్గరగా దేవుణ్ణి కరితుస్తు వెనకుకి 
తిరిగ వచా్చడు. 16 యేసు పాదాలదగ్గర స్గలపడి 
ఆయనకు కృతజఞాత చెపాపుడు. అతడు సమరయ 
దేశస్ుడు.

17 అందుకు యేసు అనా్నడు “శుద్ం 
అయిన వారు పదిమంది గదా! తకికిన 
తొమిముదిమంది ఎకకిడ? 18 తిరిగ వచి్చ దేవుణ్ణి 
కరితుంచడానకి ఈ విదేశీయుడు తపపు ఇంకవవీరూ 
కనబడకపోవడమేమిటి?” 19 అపుపుడు అతనతో 

“లేచి నీ దారిన వెళ్ళవచ్్చ. నీ నమముకం నను్న 
బగు చేసింది” అనా్నడు.

యేసు తన రెండవ రాకను గురించి చెపాపుడు
20 ఒక స్రి పరిసయు్యలు “దేవున 

రాజ్యమెపుపుడు వసుతుంది?” అన ఆయనను 
అడిగనపుపుడు ఆయన వారికి జవాబిస్తు 
“దేవున రాజ్యం కండలికు కనపంచే విధంగా రాదు. 
21 ‘ఇదిగో, ఇకకిడ’ లేదా, అదిగో, అకకిడ!’ అన 
మనుషులు అనరు. ఎందుకంటే, ఇదిగో దేవున 
రాజ్యం ఇపుపుడే మ్ మధ్య ఉంది!” అనా్నడు.

22 ఆయన తన శషు్యలతో ఇల్ అనా్నడు: 
“మానవ పుత్రున రోజులలో ఒక దానన 
చూడాలన మ్రు ఎంతో ఆశంచే కాలం 
వసుతుంది గాన ఆ రోజును చూడరు. 23 అపుపుడు 
మనుషులు మ్తో ‘అదిగో అకకిడ!’ లేదా, ‘ఇదిగో 
ఇకకిడ!’ అంట్రు. మ్రు వెళ్ళకూడదు, వారిన 
అనుసరించకూడదు. 24 ఆకాశంలో మెరుపు 
ఒకవైపు మెరిసి మరో వైపుకు ఎల్ ప్రకాశసుతుందో 
అల్గే మానవ పుత్రుడు తన రాకడ రోజున 
ఉంట్డు. 25 అయితే ముందుగా ఆయన అనేక 
బధలు అనుభవించి ఈ తరంవారి నరాకరణకు 
గురి కావడం తపపునసరి.

26 “మానవ పుత్రున రోజులలో నోవహు 
రోజులలోల్గే ఉంట్ంది. 27 అపుపుడు 
ప్రజలు తింటూ త్రాగుతూ పెళి్ళళ్ళకు ఇచి్చ 
పుచ్్చకొంటూ వచా్చరు. నోవహు ఓడలోకి 
వెళ్్ళరోజు వరకూ అల్ జరుగుతూ ఉంది. 
అపుపుడు జల ప్రళయం వచి్చ వారందరినీ నాశనం 
చేసింది.”

28 “లోత్ రోజులలో ఉన్నట్టు కూడా 
ఉంట్ంది. అపుపుడు వారు తింటూ త్రాగుతూ 
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కొంటూ అముముతూ నాట్తూ కటటుడాలు 
నరిముస్తు ఉనా్నరు. 29 కానీ సొదొమ నుంచి 
లోత్ వెళి్ళపోయిన రోజునే ఆకాశం నుంచి అగ్న 
గంధకాలు కురిసి అందరినీ నాశనం చేశాయి.

30 “మానవ పుత్రుడు ప్రత్యక్షమయే్య రోజున 
కూడా అల్గే ఉంట్ంది. 31 ఆ రోజున 
ఇంటి డాబమ్ద ఉన్న వ్యకితు తన స్మానులు 
ఇంట్లి ఉంటే వాటిన తీసుకువెళ్ళడానకి దిగ 
రాకూడదు. అల్గే పలంలో ఉన్న వ్యకితు తిరిగ 
రాకూడదు.

32 లోత్ భార్య సంగతి జ్ఞాపకముంచ్కోండి. 
33 తన ప్రాణాన్న రక్షించ్కోవాలనుకొనేవాడు 
దానన పోగొట్టు కొంట్డు. కానీ తన ప్రాణాన్న 
పోగొట్టుకొనేవాడు దాన్న కాపాడుకొంట్డు. 
34 మ్తో నేను చెపేపుదేమంటే, ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒకే 
పడకమ్ద ఉంట్రు. ఒకరిన తీసుకువెళ్ళడం, 
మరొకరిన విడిచిపెటటుడం జరుగుతుంది. 35 ఇద్దరు 
స్త్రీలు కల్సి విసురుతూ ఉంట్రు ఒకతెను 
తీసుకువెళ్ళడం, మరొకతెను విడిచిపెటటుడం 
జరుగుతుంది. 36 ఇద్దరు ఒకే పలంలో ఉంట్రు. 
ఒకరిన తీసుకువెళ్ళడం, మరొకరిన విడిచిపెటటుడం 
జరుగుతుంది.”

37 అందుకు శషు్యలు ఆయనతో అనా్నరు, 
“ఎకకిడ, ప్రభూ?” ఆయన “ఎకకిడ శవం ఉంటే 
అకకిడ రాబందులు పోగవుతాయి” అన వారితో 
చెపాపుడు.

యేసు ప్రార్న గురించి మళ్్ళ ఆదేశం ఇచా్చడు

18  మనుషులు నరుతాసాహపడకుండా 
నత్యమూ ప్రార్న చేస్తు ఉండాలన 

వారికి నేరపుడానకి ఆయన ఈ ఉదాహరణ 
చెపాపుడు: 2 “ఒక పటటుణంలో నా్యయాధపతి 

ఒకడుండేవాడు. అతనకి దేవుడంటే భయం 
లేదు, మనుషులంటే లెకకి లేదు. 3 ఆ పటటుణంలో 
ఒక విధవరాలు కూడా ఉండేది. ఆమె అతన 
దగ్గరకు వస్తు ‘నా ప్రత్యర్ి విషయంలో నాకు 
నా్యయం జరిగంచండి’ అన అడుగుతూ ఉండేది.

4 “కొంత కాలం అతడు అల్ చేయడానకి 
ఇషటుపడలేదు. గాన తరువాత అతడు 5 ‘ఈ 
విధవరాలు నను్న విసిగస్తు ఉంది గనుక 
దేవుడంటే నాకు భయం లేకపోయినా 
మనుషులంటే లెకకి లేకపోయినా ఈమెకు 
నా్యయం జరిగస్తును. లేకపోతే అదే పనగా వస్తు 
నా ప్రాణం తోడేసుతుంది’ అనుకొనా్నడు.”

6 ప్రభువు ఇంకా అనా్నడు “నా్యయం లేన ఆ 
నా్యయాధపతి చెపపునది మ్ చెవులోలి పడనవవీండి. 
7 మరి, దేవుడు తాను ఎను్నకొన్న తన వారి 
విషయంలో దీర్ఘ సహనం చూపుతూ, వారు 
తనకు రాత్రింబగళ్్ళ మొరపెట్టుకొంటూ ఉంటే 
ఆయన వారి కోసం నా్యయం జరిగంచడా? 
8 వారికోసం ఆయన తవీరగా నా్యయం 
జరిగస్తుడన మ్తో చెపుతునా్నను. అయినా 
మానవ పుత్రుడు వచే్చటపుపుడు విశావీసం 
అనేది భూమిమ్ద ఆయనకు వాసతువంగా 
కనపసుతుందా?”

పరిసయు్యడు, సుంకంవాడి 
గురించిన ఉదాహరణ

9 తామే నా్యయవంతులన తమలో నమముకం 
ఉంచ్కొంటూ ఇతరులను తృణ్కరించే 
కొందరితో ఆయన ఈ ఉదాహరణ చెపాపుడు: 
10 “ప్రార్న చేయడానకి ఇద్దరు మనుషులు 
దేవాలయానకి వెళ్్ళరు. వారిలో ఒకడు 
పరిసయు్యడు, ఇంకొకడు సుంకంవాడు.
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11 “పరిసయు్యడు నలుచ్ండి తనతో 

ఇల్ ప్రారి్ంచాడు: ‘దేవా, ఇతరులు 
వంచకులూ అనా్యయసు్లూ వ్యభిచారులూ 
ఈ సుంకంవాడిల్ంటివారూ. నేను 
వారివంటి వాణ్ణి కాను గనుక నీకు కృతజఞాతలు 
చెపుపుకొంట్నా్నను. 12 నేను వారానకి రెండు 
స్రులి ఉపవాసముంట్ను, నా రాబడి అంతట్లి 
పదో భాగం చెల్లిస్తు వునా్నను.’

13 “ఆ సుంకంవాడైతే దూరంగా నలుచ్ండి 
ఆకాశంవైపు తలెతతుడానకి కూడా ధైర్యం లేకుండా 
ఉనా్నడు. గుండెలు బదుకొంటూ ‘దేవా! నేను 
పాపనే. నను్న కరుణ్ంచ్!’ అనా్నడు.

14 “నా్యయవంతుడన లెకకిలో చేరి అల్ 
ఇంటికి వెళి్ళనది ఇతడే గాన ఆ మొదటి మనషి 
కాదన మ్తో చెపుతునా్నను. ఎందుకంటే, తనను 
గొపపు చేసుకొనే ప్రతి ఒకకిరినీ తగ్గంచడం, తనను 
తగ్గంచ్కొనేవాణ్ణి గొపపు చేయడం జరుగుతుంది.”

యేసు చిన్న పలలిలను ఆహావీనంచాడు
15 వారు పసి పాపల మ్ద ఆయన 

చేతులుంచాలన వారిన ఆయనదగ్గరకు తెచా్చరు. 
అది చూచి శషు్యలు వారిన మందల్ంచారు. 
16 అయితే యేసు వారిన దగ్గరకు పలుచ్కొన 
“చిన్న పలలిలను నా దగ్గరకు రానవవీండి. వారిన 
ఆటంకపరచవదు్ద. ఇల్ంటివారిదే దేవున 
రాజ్యం. 17 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, చిన్న 
బిడడాల్గా దేవున రాజ్్యన్న స్వీకరించనవారెవరైనా 
సరే అందులో ఎన్నడూ ప్రవేశంచరు” అనా్నడు.

యేసు, ఆసితుపరుడైన యువకుడు
18 అధకారి ఒకడు ఆయనను చూచి “మంచి 

ఉపదేశకా! శాశవీత జ్వానకి వారసుణ్ణి కావడానకి 

నేనేం చెయా్యల్?” అన ఆయననడిగాడు.
19 అతనతో యేసు అనా్నడు “నను్న 

మంచివాడంటూ సంబోధసుతునా్నవెందుకన? 
దేవుడు ఒకకిడే మంచివాడు, ఇంకవరూ 
కాదు. 20 ఆజఞాలు నీకు తెలుసు – ‘వ్యభిచారం 
చేయకూడదు,’ ‘హత్య చేయకూడదు’, 
‘దొంగతనం చేయకూడదు’, ‘అబద్ స్క్షష్ం 
చెపపుకూడదు’, ‘తల్లిదండ్రులను గౌరవించాల్.”’

21 అతడు “చిన్నపపుటినుంచే వీటన్నటినీ 
పాటిస్తు ఉనా్నను” అనా్నడు.

22 ఆ మాటలు విన యేసు అతనతో “నీకు 
ఇంకా ఒకటి కొదువగా ఉంది. నీకున్నదంతా 
అమిము బీదలకు పంచి ఇవువీ. అపుపుడు 
పరలోకంలో నీకు సొముము ఉంట్ంది. ఆ 
తరువాత వచి్చ నను్న అనుసరించ్” అనా్నడు.

23 అతనకి చాల్ ఆసితు ఉంది గనుక ఇది 
వినగానే ఎంతో నొచ్్చకొనా్నడు. 24 అతడు ఎంతో 
నొచ్్చకొనా్నడన చూచి యేసు “ధనధ్నా్యలున్న 
వారు దేవున రాజ్యంలో ప్రవేశంచడం ఎంత 
కషటుతరం! 25 ఆసితుపరులు దేవున రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచడం కంటే ఒంట్ స్ది బెజజీంలో గుండా 
వెళ్ళడమే సులభం!” అనా్నడు.

26 అది విన్నవారు “అల్గైతే ఎవరు మోక్షం 
పందగలరు?” అనా్నరు.

27 అందుకాయన “మనుషులకు అస్ధ్యమైనవి 
దేవునకి స్ధ్యమే!” అనా్నడు.

28 అపుపుడు పేతురు “ఇదిగో, మేము సమస్తునీ్న 
విడిచిపెటిటు నను్న అనుసరించాం గదా!” అనా్నడు.

29 ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: “మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఎవరైనా సరే దేవున 
రాజ్యంకోసం ఇంటిన గానీ భార్యను గానీ 
అన్నదముములను గానీ తల్లిదండ్రులను గానీ 
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పలలిలను గానీ విడిచిపెడితే 30 ఆ వ్యకితుకి తపపుక 
ఇహంలో ఎనో్న రెట్లి కలుగుతుంది, వచే్చ 
యుగంలో శాశవీత జ్వం ఉంట్ంది.”

యేసు తన మరణం, తిరిగ 
లేవడం గురించి చెపాపుడు

31 ఆయన తన పనె్నండుమందిన ప్రకకికు 
తీసుకువెళి్ళ వారితో “ఇదిగో వినండి, మనం 
జెరుసలం వెళి్ళపోతునా్నం. మానవపుత్రుణ్ణి 
గురించి ప్రవకతులచేత వ్రాసి ఉన్నవనీ్న 
నెరవేరుతాయి. 32 ఎల్గంటే ఆయనను 
యూదేతర ప్రజల చేతికి పటిటు ఇవవీడం 
జరుగుతుంది. ఆయన వేళ్కోళ్నక 
అవమానానక గురి అవుతాడు. వారాయన 
మ్ద ఉమిమువేస్తురు. 33 ఆయనను కొరడా దెబబాలు 
కొడతారు, చంపుతారు. మూడో రోజున ఆయన 
మళ్్ళ సజ్వంగా లేస్తుడు” అనా్నడు.

34 వారైతే ఈ విషయాలలో ఒకకిటి కూడా 
గ్రహించలేదు. ఆ వాకుకి వారికి రహస్యంగా 
ఉంది. ఆయన చెపపునది వారికేమ్ అర్ం కాలేదు.

యేసు యెరికోలో గ్రుడిడావాడిన బగు చేశాడు
35 ఆయన యెరికో దగ్గరగా వస్తు 

ఉన్నపుపుడు దారి ప్రకకిన గుడిడావాడు కూరు్చన 
బిచ్చమడుకొకింటూ ఉనా్నడు. 36 జన సమూహం 
అట్వైపు వెళి్ళపోతున్న చపుపుడు విన “ఏమిటి 
ఇదంతా?” అన అడిగాడు.

37 నజరేతువాడైన యేసు అట్వైపు 
వెళ్తునా్నడన ఎవరో అతనకి తెల్పారు. 
38 అపుపుడతడు “యేస్! దావీదు కుమారా! 
నామ్ద దయ చూపండి!” అన కేకలు వేశాడు.

39 ముందు నడుసుతున్నవారు ఊరుకోమంటూ 

అతణ్ణి గది్దంచారు. అయితే అతడు మర్ 
ఎకుకివగా “దావీదు కుమారా! నా మ్ద దయ 
చూపండి!” అన కేకలు పెట్టుడు.

40 యేసు ఆగ అతణ్ణి తన దగ్గరకు 
తీసుకురమమున ఆదేశంచాడు. అతడు దగ్గరకు 
వచి్చనపుపుడు ఆయన 41 “నీ కోసం నేనేమి 
చేయాలన కోరుతునా్నవు?” అన అతణ్ణి 
అడిగాడు. అతడు “ప్రభూ, నేను చూపు 
పందాలన కోరుతునా్నను” అనా్నడు.

42 యేసు అతనతో “చూపు పందు! నీ 
నమముకం నను్న బగు చేసింది” అనా్నడు.

43 వెంటనే అతడు చూపు పందాడు, దేవుణ్ణి 
కరితుస్తు ఆయన వెంట వచా్చడు. అది చూచి 
ప్రజలంతా దేవుణ్ణి సుతుతించారు.

యేసు, జకకియ్య

19  ఆయన యెరికోలో ప్రవేశంచి 
దానగుండా వెళ్తు ఉనా్నడు. 2 అకకిడ 

జకకియ్య అనే మనషి ఉండేవాడు. అతడు ఒక 
ప్రధ్న సుంకంవాడు, ఆసితుపరుడు. 3 యేసు 
ఎవరో అన చూడడానకి ప్రయతి్నంచాడు గాన 
జన సమూహం కారణంగా చూడలేకపోయాడు. 
ఎందుకంటే అతడు పటిటువాడు. 4 కనుక 
ఎల్గైనా ఆయనను చూదా్దమన ఆయన ఆ 
వైపే వసుతునా్నడన తెల్సి ముందుకు పరుగెతితు 
మేడి చెట్టుకాకిడు.

5 యేసు ఆ చోటికి వచి్చనపుపుడు తలెతితు అతణ్ణి 
చూచి అతనతో “జక్యయా్య! తవీరగా దిగరా! 
ఈవేళ నేను నీ ఇంట్లి ఉండాల్!” అనా్నడు.

6 అపుపుడే అతడు తవీరగా చెట్టు దిగ 
సంతోషంతో ఆయనను స్వీకరించాడు. 7 ఇది 
చూచి జనమంతా “పాప అయిన మనషి ఇంటికి 
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అతిథిగా వెళ్్ళడేమిటి ఈయన!” అంటూ 
గొణగస్గారు.

8 అయితే జకకియ్య నలబడి ప్రభువుతో ఇల్ 
అనా్నడు: “ఇదిగో, ప్రభూ, ఇపుపుడే నా ఆసితులో 
సగం బీదలకిచే్చస్తును. నేనెవరినైనా వంచించి 
ఏదైనా తీసుకొనా్ననంటే ఆ వ్యకితుకి నాలుగంతలు 
మళ్్ళ చెల్లిస్తును.”

9 అతనతో యేసు “ఈవేళ ఈ ఇంటికి 
పాపవిముకితు వచి్చంది. ఎందుకంటే, 
ఇతడు కూడా అబ్రాహాము సంతతివాడు. 
10 నశంచినదానన వెదకి రక్షించడానకి మానవ 
పుత్రుడు వచా్చడు” అనా్నడు.

దాసులు, బంగారు నాణ్ల ఉదాహరణ
11 వారు ఈ మాటలు వింటూ ఉంటే 

ఆయన ఒక ఉదాహరణ కూడా చెపాపుడు. 
ఎందుకంటే ఆయన జెరుసలం దరిదాపులలో 
ఉనా్నడు, దేవున రాజ్యం వెంటనే కనపసుతుందన 
వారనుకొనా్నరు.

12 అందుచేత ఆయన ఇల్ అనా్నడు: “గొపపు 
వంశానకి చెందిన మనుషుడొకడు తనకోసం 
ఒక రాజ్్యన్న స్వీకరించి తిరిగ రావడానకి 
దూర దేశానకి ప్రయాణం కట్టుడు. 13 మొదట 
తన దాసులను పదిమందిన పల్చి వారికి 
పది బంగారు నాణ్లు ఇచా్చడు. ‘నేను తిరిగ 
వచే్చంతవరకు దీనతో వా్యపారం చేయండి’ అన 
వారితో చెపాపుడు.

14 “అయితే అతన పౌరులకు అతడంటే 
దేవీషం, గనుక ‘ఈ వ్యకితు మామ్ద పరిపాల్ంచడం 
మాకిషటుం లేదు’ అంటూ అతన వెనుక 
రాయబరం పంపారు.

15 “అతడైతే ఆ రాజ్్యన్న స్వీకరించి 

తిరిగ వచా్చడు. రాగానే, తాను డబిబాచి్చన 
దాసులోలి ఒకొకికకిరు వా్యపారంవలలి ఎంతెంత 
సంపాదించారో తెలుసుకొందామన వారిన తన 
దగ్గరకు పలవమన ఆజఞా జ్ర్ చేశారు.

16 “మొదటివాడు వచి్చ ‘యజమానీ, మ్ 
నాణం పది నాణ్లు సంపాదించింది’ అనా్నడు.

17 “అందుకతడు ‘భళ్, మంచి దాసుడా! 
చాల్ చిన్న విషయంలో నీవు నమముకంగా 
ఉనా్నవు గనుక పది నగరాలమ్ద అధకారిగా 
ఉండు’ అన అతనతో చెపాపుడు.

18 “రెండో దాసుడు వచి్చ ‘యజమానీ, మ్ 
నాణం అయిదు నాణ్లు సంపాదించింది’ 
అనా్నడు.

19 “అతడు ‘నీవు అయిదు నగరాలమ్ద 
అధకారిగా ఉండు’ అన అతనతో కూడా 
చెపాపుడు.

20 “అపుపుడు మరో దాసుడు వచి్చ ఇల్ 
అనా్నడు: ‘యజమానీ, ఇదిగో మ్ నాణం. దీనన 
గుడడాలో కటిటు ఉంచాను. 21 ఎందుకంటే, మ్రంటే 
నాకు భయం – మ్రు కఠినులు, మ్రు పెటటునది 
తీసుకొంట్రు, వెదజలలినది కోస్తురు.’

22 “అందుకతడు అతనతో ‘చెడడా దాసుడా! 
నీ సొంత నోటనుంచి వచి్చనదాన ప్రకారమే 
నీకు తీరుపు తీరుస్తును. నేను కఠినుణణినీ పెటటునది 
తీసుకుంట్ను, వెదజలలినది కోస్తును అనీ నీకు 
తెలుసు అంట్నా్నవు గదా? 23 అల్ంటపుపుడు 
నీవు నా డబుబా స్హుకారుల దగ్గర ఎందుకు 
పెటటులేదు? అల్ పెటిటు ఉంటే నేను వచి్చ నా డబుబా 
వడీడాతో కూడా తీసుకొన ఉండేవాణ్ణి.’

24 “అపుపుడతడు దగ్గర నలుచ్న్న వారితో ‘ఈ 
బంగారు నాణం వీడిదగ్గర నుంచి తీసివేసి పది 
నాణ్లు ఉన్నవాన చేతికివవీండి’ అనా్నడు.
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25 “అతనతో వారు ‘యజమానీ, అతనకి పది 

నాణ్లు ఉనా్నయే!’ అనా్నరు.
26 “అందుకతడు ‘మ్తో నేనంట్నా్నను, 

కల్గ ఉన్న ప్రతి వ్యకితుక ఇంకా ఇవవీడం, లేన 
వ్యకితునుంచి అతనకి ఉన్నది కూడా తీసివేయడం 
జరుగుతుంది. 27 మరో మాట – నేను తమమ్ద 
పరిపాల్ంచడం ఇషటుం లేన నా పగవారిన ఇకకిడికి 
తీసుకువచి్చ నా ఎదుటే చంపండి.”’

యేసు గాడిదమ్ద జెరుసలం వెళి్ళ 
దాన విషయం ఏడా్చడు

28 ఈ మాటలు చెపపున తరువాత యేసు 
జెరుసలం ప్రయాణం స్గస్తు ముందుకు 
వెళ్్ళడు. 29 ఆయన ఆలీవ్ కొండమ్ద ఉన్న 
బేత్ ఫగే, బేతనీ సమ్పంచినపుపుడు తన శషు్యలలో 
ఇద్దరిన పంపుతూ 30 “మ్కు ఎదురుగా ఉన్న ఆ 
గ్రామానకి వెళ్ళండి. దానలో ప్రవేశంచగానే కటిటు 
ఉన్న గాడిదపలలి ఒకటి మ్కు కనబడుతుంది. 
దానమ్ద ఎవరూ ఎన్నడూ కూరో్చలేదు. దానన 
విపపు తోలుకురండి. 31 ‘మ్రెందుకు దాన్న 
విపుపుతునా్నరు?’ అన ఎవరైనా మిముములను 
అడిగతే, అతనతో ‘ఇది ప్రభువుకు అవసరం 
గనుక’ అనండి” అనా్నడు.

32 ఆయన పంపనవారు వెళి్ళ చూచినపుపుడు 
ఆయన తమతో చెపపునటేటు అది కనపంచింది. 
33 వారు ఆ గాడిద పలలిను విపుపుతూ ఉంటే దాన 
సవీంతదారులు “మ్రెందుకు గాడిద పలలిను 
విపుపుతునా్నరు?” అన వారినడిగారు.

34 అందుకు వారు “ఇది ప్రభువుకు అవసరం” 
అనా్నరు. 35 అపుపుడా గాడిద పలలిను యేసుదగ్గరకు 
తోలుకువచి్చ దానమ్ద తమ పైబటటులు వేసి దాన 
మ్ద యేసును కూరో్చబెట్టురు. 36 ఆయన వెళ్తు 

ఉంటే కొందరు తమ పైబటటులు దారి వెంట 
పరిచారు.

37 ఆలీవ్ కొండమ్దనుంచి దారి దిగే స్లం 
దగ్గరకు ఆయన చేరినపుపుడు, శషు్యల గుంపంతా 
తాము చూచిన అదు్భతాలన్నటిన గురించీ 
కంఠమెతితు సంతోషంతో దేవుణ్ణి సుతుతించస్గారు, 
38 “ప్రభువు పేరట వసుతున్న రాజు ధన్యజ్వి! 
పరలోకంలో శాంతి! ఉన్నత స్లంలో మహిమ!” 
అనా్నరు.

39 జన సమూహంలో పరిసయు్యలు కొందరు 
యేసుతో “ఉపదేశకా! నీ శషు్యలను చీవాట్లి 
పెట్టు!” అనా్నరు.

40 అందుకాయన “నేను మ్తో చెపేపుదేమంటే, 
ఒక వేళ వీరు ఊరుకొంటే ఈ రాళ్్ళ వెంటనే 
కేకలు వేస్తుయి!” అన వారికి జవాబిచా్చడు.

41 ఆయన జెరుసలం నగరానకి దగ్గరగా 
వచి్చనపుపుడు దాన్న చూస్తు దాన గురించి 
ఏడా్చడు, 42 “నీవు – నీవు సైతం – ఈ నీ 
రోజైనా నీ శాంతి కోసం కావలసినవి తెలుసుకొన 
ఉంటే ఎంత బగుండేది! కానీ ఇపుపుడు నీ 
కండలికు అవి మరుగై ఉనా్నయి. 43 నీ పగవారు నీ 
చ్టూటు మటిటుదిబబా వేసి ముటటుడించి అన్న ప్రకకిల్ 
నను్న మూసివేసే రోజులు వస్తుయి. 44 వారు 
ననూ్న నీ లోపల ఉన్న నీ పలలిలనూ నేల మటటుం 
చేస్తురు. నీలో ఏ ఒకకి రాయిమ్ద మరో రాయి 
ఉండకుండా చేస్తురు. ఎందుకంటే ప్రభువు 
నను్న సందరి్శంచిన కాలం నీవు తెలుసుకోలేదు” 
అనా్నడు.

45 అపుపుడాయన దేవాలయానకి వెళి్ళ అకకిడ 
అమేము వారితో కొనేవారితో 46 “నా ఆలయం 
ప్రార్న ఆలయమన రాసి ఉంది. మ్రైతే దానన 
దోపడీ దొంగల గుహగా చేశారు” అంటూ వారిన 
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బయటికి వెళ్ళగొటటుస్గాడు.
47 ప్రతి రోజూ ఆయన దేవాలయంలో 

ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు గాన ప్రధ్న యాజులూ 
ధరముశాస్త్ర పండితులూ ప్రజల నాయకులూ 
ఆయనను రూపుమాపడానకి చూశారు. 
48 అయితే ఏమి చేయాలో వారికి పాలుపోలేదు. 
ఎందుకంటే, జనమంతా ఆయనను విడవకుండా 
స్వధ్నంగా ఆయన ఉపదేశం వింటూ 
ఉనా్నరు.

యేసు యూదుల అధకారుల 
వ్యతిరేకతను ఎదురొకినా్నడు

20  ఆ రోజులోలి ఒక దినం ఆయన 
దేవాలయంలో ప్రజలకు ఉపదేశస్తు 

శుభవారతు ప్రకటిస్తు ఉన్నపుపుడు ప్రధ్న 
యాజులూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ పెద్దలతో 
కూడా ఎదురు పడి, 2 “నీవు ఏ అధకారంతో 
ఈ క్యలు చేసుతునా్నవు? ఈ అధకారం 
నీకిచి్చనవాడెవడు? మాతో చెపుపు” అన 
ఆయననడిగారు.

3 ఆయన “నేనూ మిముములను ఒక ప్రశ్న 
అడుగుతాను. 4 యోహాను ఇచి్చన బపతుసం 
ఉతపుతితు పరలోకం నుంచా? మనుషుల నుంచా? 
నాతో చెపపుండి!” అన వారికి జవాబిచా్చడు.

5 వారు చర్చలో పడి ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: 
“ఒకవేళ, పరలోకం నుంచి అన మనం చెపతే 
ఇతడు ‘అల్గైతే మ్రెందుకు అతణ్ణి నమములేదు?’ 
అంట్డు గదా! 6 అది మనుషుల నుంచి అన 
చెపతే జనమంతా మనమ్ద రాళ్్ళ విసిరి 
వేస్తురు. యోహాను ఒక ప్రవకతు అన వారు 
సి్రంగా నముముతునా్నరు గదా.” 7 కనుక, అది 
ఎకకిడనుంచో తమకు తెల్యదన వారు 

జవాబిచా్చరు.
8 వారితో యేసు “అల్గైతే ఏ అధకారంతో 

ఈ క్యలు చేసుతునా్ననో అదీ మ్కు చెపపును” 
అనా్నడు.

ద్రాక్షతోట ఉదాహరణ
9 అపుపుడాయన ప్రజలకు ఈ ఉదాహరణ 

చెపపుస్గాడు: “ఒక మనషి ద్రాక్షతోట నాటి 
దానన రైతులకు కౌలుకిచి్చ దూర దేశంలో చాల్ 
కాలం అకకిడికి ప్రయాణమై పోయాడు. 10 కోత 
కాలం వచి్చనపుపుడు వారు ఆ ద్రాక్ష పంటలో 
కొంత తనకివావీలన ఆ రైతుల దగ్గరకు ఒక 
దాసుణ్ణి పంపాడు. కానీ రైతులు అతణ్ణి కొటిటు 
వటిటు చేతులతో పంపవేశారు. 11 మరోస్రి అతడు 
మరో దాసుణ్ణి పంపాడు. అతణ్ణి కూడా వారు 
కొటిటు అవమానపరచి వటిటు చేతులతో పంపవేశారు. 
12 మూడో స్రి అతడు దాసుణ్ణి పంపాడు. 
వారతణ్ణి గాయపరచి బయటికి త్రోసివేశారు.

13 “అపుపుడు ద్రాక్షతోట సొంతదారుడు ‘నేనేం 
చెయ్యను? నా ప్రియ కుమారుణ్ణి పంపుతాను. 
బహుశా వారాయనను చూసేతు గౌరవిస్తురు’ 
అనా్నడు. 14 కానీ అతణ్ణి చూచి రైతులు 
‘వారసుడు ఇతడే! వారసతవీం మనది అయే్యల్ 
అతణ్ణి చంపుదాం రండి’ అన ఒకరితో ఒకరు 
ఆలోచన చేసుకొనా్నరు. 15 అపుపుడు వారతణ్ణి 
ద్రాక్షతోట వెలుపల్కి గెంటివేసి చంపారు. 
“అందుచేత ద్రాక్షతోట యజమాన వారినేమి 
చేస్తుడు? 16 అతడు వచి్చ ఆ రైతులను ధవీంసం 
చేసి ద్రాక్షతోటను వేరేవారి చేతికిస్తుడు.” అది 
విన వారు “అల్ ఎన్నడూ కాకూడదు!” అనా్నరు.

17 ఆయన వారివైపు స్టిగా చూస్తు ఇల్ 
అనా్నడు: “అల్గైతే రాసి ఉన్న ఈ విషయానకి 
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అర్ం ఏమిటి – ‘కటేటువారు తీసి పారవేసిన 
రాయే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయింది’? 
18 ఈ రాయిమ్ద పడే వారెవరైనా ముకకిలు 
చెకకిలు అవుతారు. ఇది ఎవరిమ్ద పడుతుందో 
ఆ వ్యకితున చూరణిం చేసుతుంది.”

19 ఆయన తమకు వ్యతిరేకంగా ఆ ఉదాహరణ 
చెపాపుడన గ్రహించి ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ ఆ సమయంలోనే ఆయనను 
పట్టుకోవాలన చూశారు గాన ప్రజలకు 
భయపడాడారు. 20 కనుక వారు ఆయనను బగా 
చూస్తు ఉనా్నరు, నా్యయవంతులుగా నటించిన 
గూఢచారులను ఆయన దగ్గరకు పంపారు. 
ఆయన మాటలను పటిటు ఆయనను రోమన్  
అధపతి అధకారానక ప్రభావానక అపపుగంచాలన 
వారి ఉదే్దశం.

21 వారాయనను ఇల్ అడిగారు: “ఉపదేశకా! 
మ్రు చెపేపుదీ ఉపదేశంచేదీ సరిగానే ఉందనీ ఎవరి 
పక్షమూ వహించకుండా దేవున మార్గం ఉన్నది 
ఉన్నటేటు ఉపదేశస్తురనీ మాకు తెలుసు. 22 స్జర్ కు 
మనం సుంకం చెల్లించడం నా్యయమా? కాదా?”

23 ఆయన వారి కపట్న్న పసికటిటు “ననె్నందుకు 
శోధసుతునా్నరు? 24 దేనారం నాకు చూపెటటుండి. 
దీనమ్ది బొమము, అక్షరాలు ఎవరివి?” అన 
వారితో అనా్నడు. వారు “స్జర్ వి” అన 
జవాబిచా్చరు.

25 ఆయన వారితో “కాబటిటు స్జర్ వి స్జర్ కూ 
దేవునవి దేవునక చెల్లించండి” అనా్నడు.

26 ప్రజల సముఖంలో ఆయన మాటలలో 
వారు తపుపుపటటులేక ఆయన చెపపున జవాబుకు 
అధకంగా ఆశ్చర్యపడి ఊరుకొనా్నరు.

27 అపుపుడు సదూ్దకయు్యలు కొందరు ఆయన 
దగ్గరకు వచా్చరు. (వీరు చనపోయినవారు 

సజ్వంగా లేవరన చెపేపువారు.)
28 వారాయనను ఇల్ ప్రశ్నంచారు: 

“ఉపదేశకా, మోష్ మనకోసం రాసినది 
ఇది – భార్య బతికి ఉన్నపుపుడు ఒక మనషి 
సంతానం లేకుండా చనపోతే అతడి 
స్దరుడు అతన భార్యను పెళి్ళ చేసుకొన 
అతడికి సంతతిన కల్గంచాల్. 29 ఏడుగురు 
అన్నదముములుండేవారు. మొదటివాడు పెళి్ళ 
చేసుకొన సంతానం లేకుండా చనపోయాడు. 
30 అల్గే రెండోవాడు ఆమెను భార్యగా స్వీకరించి 
సంతానం లేకుండా చనపోయాడు, 31 తరువాత 
మూడోవాడు ఆమెను పెళి్ళ చేసుకొనా్నడు. 
అల్గే ఆ ఏడుగురూ చేసుకొనా్నరు, సంతానం 
లేకుండా చనపోయారు. 32 చివరికి ఆ స్త్రీ కూడా 
చనపోయింది. 33 అందుచేత, చనపోయినవారు 
సజ్వంగా లేచేటపుపుడు ఆమె వారిలో ఎవరి భార్య 
అవుతుంది? ఆమె ఆ ఏడుగురిక భార్యగా ఉంది 
గదా?”

34 యేసు వారికి జవాబిస్తు అనా్నడు 
“ఇహలోకం మనుషులు పెళి్ళళ్ళకు ఇచి్చ 
పుచ్్చకొంటూ ఉనా్నరు. 35 కాన వచే్చ యుగానక 
చనపోయినవారిలో పునర్జీవితానక తగనవారి 
లెకకిలో చేరినవారు పెండిలి చేసుకోరు, పెండిలి 
కియ్యరు. 36 వారు చనపోయి బ్రతికినవారు, 
దేవున కుమారులు. వారు దేవదూతలల్గా ఉండి 
అపపుటినుంచి ఎన్నడూ చనపోలేరు.

37 “చనపోయినవారు సజ్వంగా లేస్తురన 
మోష్ కూడా పదను గురించిన భాగంలో 
స్చించాడు. ఎల్గంటే, అతడు ప్రభువును 
‘అబ్రాహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, 
యాకోబు దేవుడు’ అన పల్చాడు. 38 ఆయన 
చనపోయినవారి దేవుడు కాడు, జ్విస్తు 
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ఉన్నవారి దేవుడు. ఆయన దృషిటులో అందరూ 
సజ్వులు.”

39 ధరముశాస్త్ర పండితులు కొందరు జవాబిస్తు 
“ఉపదేశకా, బగా చెపాపువు” అనా్నరు. 
40 అపపుటినుంచి వారు ఆయనను మరే ప్రశా్న 
అడగడానకి తెగంచలేదు.

41 అపుపుడాయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“అభిషికుతుడు దావీదు కుమారుడు అన వారెల్ 
అనగలరు? 42 ఆ దావీదే కరతునల గ్రంథంలో 
అన్నదేమంటే, ప్రభువు నా ప్రభువుతో పల్కిన 
వాకుకి – 43 నేను నీ శత్రువులను నీ పాదాల 
క్ంద ఉంచేవరకు నా కుడి ప్రకకిన కూరు్చన 
ఉండు. 44 దావీదు ఆయనను ‘ప్రభువు’ 
అంట్నా్నడు. అల్గైతే ఆయన అతనకల్ 
కుమారుడవుతాడు?”

45 ఆ జనులంతా వింటూ ఉండగానే 
ఆయన తన శషు్యలతో అనా్నడు 46 “ధరముశాస్త్ర 
పండితుల విషయం జ్గ్రతతు! పడుగాటి అంగీలు 
తొడుకొకిన తిరగడం వారికిషటుం. సంత వీధులలో 
వందనాలు అందుకోవడం, సమాజ కేంద్రాలలో 
అగ్రస్్నాలు, విందులలో ముఖ్య స్ల్లు వారికి 
ప్రీతి. 47 విధవరాండ్ ఇండలిను దిగమ్ంగవేసేవారు, 
నటనగా దీర్ఘ ప్రార్నలు చేసేవారు కూడా వీరే. 
వారికి మర్ కఠినమైన శక్ష కలుగుతుంది.”

యేసు కానుకల గురించి బోధంచాడు

21  ఆయన తలెతితు ధనవంతులు కానుక 
పెట్టులో తమ కానుకలు వేయడం 

చూశాడు. 2 ఒక బీద విధవరాలు అందులో 
రెండు పైసలు వేయడం కూడా చూశాడు. 
3 అపుపుడాయన “మ్తో నజం చెపుతునా్నను, 
అందరికంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎకుకివ 

వేసింది. 4 ఎల్గంటే వారంతా దేవునకి తమ 
కల్మిలో నుంచి కానుకలు వేశారు గాన ఈమె 
తన లేమిలో నుంచి తన బ్రతుకుదెరువంతా 
వేసింది” అనా్నడు.

యేసు భవిష్యతుతును తెల్యజ్శాడు
5 దేవాలయం అందమైన రాళ్ళతో, కానుకలతో 

అలంకరించబడడా సంగతిన గురించి కొందరు 
మాట్లిడుతూ ఉన్నపుపుడు ఆయన 6 “మ్రు 
వీటిన చూసుతునా్నరే. రాయిమ్ద మరో రాయి 
నలవకుండా అన్నటినీ పడద్రోసే రోజు వసుతుంది” 
అనా్నడు.

7 “ఉపదేశకా, ఈ విషయాలు ఎపుపుడు 
జరుగుతాయి? ఇవి జరగబోయేముందు ఏ 
స్చన కలుగుతుంది?” అన వారాయనను 
అడిగారు.

8 అందుకాయన “మ్రు మోస్నకి గురి 
అయి తపుపుదారి పటటుకుండా చూచ్కోండి. 
ఎందుకంటే, అనేకులు నా పేర వచి్చ ‘నేనే 
ఆయనను’ అంట్రు. ‘ఆ కాలం దగ్గర పడింది’ 
అంట్రు. కాబటిటు మ్రు వారిన అనుసరించకండి.

9 “యుదా్లను, విపలివాలను గురించి 
విన్నపుపుడు భయపడకండి. మొదట అవి తపపుక 
జరగాల్ గాన అంతం అపుపుడే రాదు” అనా్నడు.

10 అపుపుడాయన వారితో ఇంకా అనా్నడు: 
“జనంమ్దికి జనం, రాజ్యంమ్దికి రాజ్యం 
లేస్తుయి. 11 అకకిడకకిడ గొపపు భూకంపాలూ, 
కరవులూ ఈతిబధలూ కలుగుతాయి. 
ఆకాశంలో భయంకరమైన ఉతాపుతాలూ మహా 
స్చనలూ కనపస్తుయి.

12 “అయితే ఇవనీ్న జరగకముందే వారు 
మిముములను పట్టుకొంట్రు, హింసిస్తురు. 
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సమాజ కేంద్రాలకూ చెరస్లలకూ 
అపపుగస్తురు. నా పేరుకోసం రాజుల ఎదుటిక 
ప్రాంతీయాధకారుల ఎదుటిక మిముములను 
తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. 13 దానవలలి 
నను్న గురించి స్క్షష్ం చెపేపు అవకాశం మ్కు 
లభిసుతుంది. 14 మ్రు ‘ఏ ఏ జవాబులు చెపాపులో’ 
అన ముందే ఆలోచించ్కోకూడదన మ్ 
మనసును దిటవు చేసుకోండి. 15 ఎందుకంటే, 
మ్ విరోధులంతా ఎదిరించలేన, కాదనలేన 
జ్ఞానానీ్న నోట్లి మాటలూ నేను మ్కిస్తును. 
16 తల్లిదండ్రులూ, అన్నదముములూ చ్ట్టులూ 
మిత్రులూ కూడా మిముములను శత్రువులకు 
పటిటు ఇస్తురు. మ్లో కొందరిన చంపవేస్తురు. 
17 నా పేరు కారణంగా అందరు మిముములను 
దేవీషిస్తురు. 18 కానీ నీ తల వెంట్రుకలలో 
ఒకకిటి కూడా నశంచదు. 19 మ్ ఓరుపు చేత మ్ 
ప్రాణాలను స్వీధీనంలో ఉంచ్కోండి.

20 “జెరుసలం చ్టూటురా సైనా్యలు 
ముటటుడించడం మ్రు చూచేటపుపుడు దాన 
వినాశ కాలం దగ్గరపడిందన తెలుసుకోండి. 
21 అపుపుడు యూదయ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు 
కొండలకు పారిపోవాల్. నగరంలో ఉన్నవారు 
బయటికి వెళి్ళపోవాల్. పలెలిస్మలో ఉన్నవారు 
దానలోకి వెళలికూడదు. 22 ఎందుకంటే అవి 
దేవున నా్యయ దండన రోజులు. వ్రాసివున్నవనీ్న 
నెరవేరేల్ ఆ రోజులు వస్తుయి. 23 అయో్య! ఆ 
రోజులలో గరి్భణ్ స్త్రీలకూ బల్ంతలకూ ఎంతో 
కషటుం కలుగుతుంది! ఎందుకంటే ఈ దేశంలో 
చాల్ దురవస్ సంభవిసుతుంది, ఈ ప్రజలమ్దికి 
ఆగ్రహం వసుతుంది. 24 వారు కతితుపాలై కూలుతారు. 
చెరపటటుబడి అన్న జనాలలోక వెళ్తురు. యూదేతర 
ప్రజల కాల్లు పూరితు అయే్యవరకు యూదేతర 

ప్రజలు జెరుసలంను కాళ్ళక్ంద త్రొకుకితారు.
25 “స్ర్య చంద్ర నక్షత్రాలలో స్చనలు 

ఉంట్యి. భూమి మ్ద సముద్రం, దాన 
అలలు ఘోషిస్తు ఉంటే ప్రజలకు వేదన, 
కలవరం కలుగుతాయి. 26 ఆకాశాలలోన శకుతులు 
కంపంచిపోతాయి. అందువలలి లోకంమ్దికి 
రాబోతున్న వాటిన గురించి ఎదురు చూస్తు 
మనుషులు భయంతో మూర్ఛపోతారు. 
27 అపుపుడు మానవపుత్రుడు మేఘాలలో 
బలప్రభావాలతోనూ మహా మహిమతోను 
రావడం వారు చూస్తురు. 28 అయితే ఈ 
సంగతులు జరగనారంభించి నపుపుడు మ్ 
తలలెతితు పైకి చూడండి – మ్ విముకితు సమ్పస్తు 
ఉంట్ంది.”

29 అపుపుడాయన వారికి ఈ ఉదాహరణ 
చెపాపుడు: “అంజూర చెట్టునూ చెటలిన్నటినీ 
చూడండి. 30 అవి చిగురు పెటటుగానే 
వసంతకాలం దగ్గరపడిందన మ్ అంతట మ్రే 
తెలుసుకొంట్రు గదా! 31 అల్గే, ఈ సంగతులు 
జరుగుతూ ఉండడం మ్రు చూచినపుపుడు 
దేవున రాజ్యం దగ్గరలో ఉందన తెలుసుకోండి. 
32 మ్తో ఖచి్చతంగా అంట్నా్నను. ఇవనీ్న 
జరిగేవరకు ఈ జ్తి ఏ మాత్మూ గతించదు. 
33 ఆకాశం, భూమి గతిస్తుయి గానీ నా మాటలు 
ఎన్నటిక గతించవు.

34 “త్రాగ తందనాల్డడం, మతుతుగా 
ఉండడంవలలి, ఇహలోక చింతలవలలి మ్ 
హృదయాలు బరువెకికిపోకుండా, ఆ రోజు 
ఆకసిముకంగా మ్మ్దికి రాకుండా జ్గ్రతతుగా 
ఉండండి. 35 అది భూతలమంతటి మ్ద 
నవసించేవారందరిమ్దికి ఉరిల్గా వసుతుంది. 
36 జరగబోయే వాటన్నటిలోనుంచి మ్రు 
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తపపుంచ్కొన మానవపుత్రున ఎదుట 
నలబడడానకి తగనవారుగా ఎంచబడేల్ ఎపుపుడూ 
మెళకువగా ఉండి ప్రార్న చేస్తు ఉండండి.”

37 ప్రతి రోజూ పగలు ఆయన దేవాలయంలో 
ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు, స్యంత్మైనపుపుడు 
ఆలీవ్ కొండమ్దికి వెళి్ళ రాత్రి గడిపేవాడు. 
38 ఆయన ఉపదేశం వినడానకి ప్రజలంతా 
ప్రొదు్దన పెందలకడే దేవాలయానకి ఆయన 
దగ్గరకు వస్తు ఉనా్నరు.

యేసును ఇసకిరియోతు 
యూదా అపపుగంచాడు

22  పంగన రొట్టుల పండుగ దగ్గర పడింది. 
దానన ‘పస్కి’ అన అంట్రు. 

2 అపుపుడు ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర 
పండితులూ ప్రజలకు భయపడి యేసును ఎల్ 
చంపంచాల్ అన చూసుతునా్నరు.

3 అపుపుడు సైతాను ఇసకిరియోతు అనే 
ఇంటిపేరున్న యూదాలో చొరబడాడాడు. 
అతడు పనె్నండుమంది శషు్యల లెకకిలో చేరిన 
ఒకడు. 4 అతడు ప్రధ్న యాజుల దగ్గరిక 
దేవాలయం కావల్ అధకారుల దగ్గరిక వెళి్ళ, 
యేసును వారికల్ పటిటు ఇవావీల్ అన వారితో 
మాట్లిడాడు. 5 వారు సంతోషించి అతనకి కొంత 
డబుబా ఇస్తుమన సమముతించారు. 6 అతడు మాట 
ఇచి్చ జనసమూహం లేనపుపుడు ఆయనను వారికి 
పటిటు ఇవవీడానకి అనువైన సమయంకోసం 
చూస్తు ఉనా్నడు.

యేసు తన శషు్యలతో ఆఖరి 
పస్కిపండుగ భోజనం తీసుకునా్నడు

7 పంగన రొట్టుల పండుగ రోజు, పస్కి 

గొర్రెపలలిను వధంచవలసిన ఆ రోజు వచి్చంది. 
8 యేసు పేతురునూ యోహానునూ పంపుతూ 
“మ్రు వెళి్ళ మనం తినడానకి పస్కిను సిద్ం 
చేయండి” అనా్నడు.

9 వారు “మేమెకకిడ సిద్ం చేయమంట్రు?” 
అన ఆయననడిగారు.

10 ఆయన వారితో అనా్నడు, “చూడండి, 
మ్రు నగరంలో ప్రవేశంచినపుపుడు మ్కదురుగా 
ఒక మనషి నీళ్ళ కుండ మోసుకువస్తు 
ఉంట్డు. అతడు ప్రవేశంచే ఇంట్లికి అతనవెంట 
వెళ్ళండి. ఆ ఇంటి యజమానన చూచి ఇల్ 
చెపపుండి: 11 ‘నేను నా శషు్యలతో కూడా పస్కిను 
తినడానకి అతిథిశాల ఎకకిడన గురువు మ్తో 
అంట్నా్నడు.’ 12 అతడు స్మానున్న పెద్ద 
మేడగది మ్కు చూపుతాడు. అకకిడే ఏరాపుట్లి 
చేయండి.”

13 వారు వెళి్ళ తమతో ఆయన చెపపునటేటు అది 
చూశారు, పస్కిను సిదం్ చేశారు.

14 ఆ సమయం వచి్చనపుపుడు ఆయన 
తన పనె్నండు మంది రాయబరులతోపాట్ 
కూరు్చనా్నడు. 15 అపుపుడు ఆయన వారితో 
“నా బధలకు ముందు మ్తో కల్సి ఈ 
పస్కి భోజనం చేయాలన మనుఃపూరవీకంగా 
ఆశంచాను. 16 ఎందుకంటే, అది దేవున 
రాజ్యంలో నెరవేరేవరకూ నేను మళ్్ళ దానన 
తిననన మ్తో చెపుతునా్నను” అనా్నడు.

17 అపుపుడాయన ఆ పాత్ తీసుకొన 
కృతజఞాత అరిపుంచిన తరువాత “దీనన తీసుకొన 
దీనలోది మ్లో పంచ్కోండి. 18 దేవున రాజ్యం 
వచే్చంతవరకూ నేను ద్రాక్షరసం త్రాగనన మ్తో 
చెపుతునా్నను” అనా్నడు.

19 అపుపుడాయన రొట్టు తీసుకొన దేవునకి 

లూకా 21:37  



149

కృతజఞాత అరిపుంచిన తరువాత దానన విరిచి 
వారికిచి్చ “ఇది మ్కోసం ధ్రదతతుమైన నా శర్రం. 
నను్న జ్ఞాపకం చేసుకోవడానకి ఇల్ చేయండి” 
అనా్నడు.

20 అల్గే, భోజనం తరువాత ఆ పాత్ను 
తీసుకొన ఇల్ అనా్నడు: “ఈ పాత్ మ్కోసం 
చిందే నా రకతుంమూలమైన క్రొతతు ఒడంబడిక. 
21 అయితే ఇదిగో వినండి, నను్న శత్రువులకు 
పటిటు ఇచే్చవాన చేయి నా చేతితో కూడా ఈ 
బలలిమ్ద ఉంది. 22 దేవున నరణియం ప్రకారమే 
మానవ పుత్రుడు తపపుక పోతాడు గాన అయో్య! 
ఎవడైతే ఆయనను పటిటు ఇస్తుడో ఆ మనషికి 
శక్ష తపపుదు!”

23 తమలో ఆ పనకి ఒడికటేటువాడెవడో అన 
వారు తమలో తాము ప్రశ్నంచ్కోస్గారు.

యేసు నజమైన గొపపుతనాన్న గురించి చెపాపుడు
24 తమలో ఎవడు ప్రముఖుడుగా ఎంచబడాలో 

అన కూడా వారి మధ్య జగడం పుటిటుంది. 
25 అపుపుడు ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఇతర ప్రజల రాజులు వారిమ్ద ప్రభుతవీం 
చేస్తురు, వారిమ్ద అధకారం చెల్యించే 
వారిన ‘ఉపకారులు’ అంట్రు. 26 మ్రు మాత్ం 
అల్ కాదు. మ్లో ప్రముఖుడు అందరిలో 
చిన్నవానల్గా ఉండాల్, నాయకుడు 
సేవకునల్గా ఉండాల్. 27 ఎవరు ప్రముఖుడు 
– భోజనానకి కూరు్చనేవాడా? ఊడిగం 
చేసేవాడా? భోజనానకి కూరు్చనేవాడే గదా? 
అయినా మ్ మధ్య నేను ఊడిగం చేసేవానల్గా 
ఉనా్నను. 28 నాకు వచి్చన విషమ పర్క్షలలో 
నాతో నల్చి ఉన్నవారు మ్రే! 29 నా తండ్రి 
నాకు రాజ్యం ప్రస్దించాడు. 30 అల్గే మ్రు 

నా రాజ్యంలో నా బలలి దగ్గర అన్నపానాలు 
పుచ్్చకొంటూ ఉండాలనీ సింహాసనాల మ్ద 
కూరు్చన ఇస్రాయేల్ పనె్నండు గోత్రాలకు 
తీరుపు తీరుస్తు ఉండాలనీ మ్కూ నేను రాజ్యం 
ప్రస్దిసుతునా్నను.”

యేసు, పేతురు తనను ఎరుగనంట్డన 
ముందుగా చెపాపుడు

31 ప్రభువు ఇంకా అనా్నడు, “స్మోనూ, 
స్మోనూ, ఇదిగో విను. సైతాను మిముములను 
గోధుమలల్గా జల్లించాలన మిముములను 
కోరాడు. 32 కానీ నీ నమముకం తపపుపోకుండా 
నేను నీకోసం ప్రార్న చేశాను. నీవు మళ్్ళ దేవున 
వైపు తిరిగనపుపుడు నీ స్దరులను బలపరచ్.”

33 ఆయనతో పేతురు “ప్రభూ, నీతోకూడా 
ఖైదుకు గానీ మరణానకి గానీ వెళ్ళడానకి సిద్ంగా 
ఉనా్నను!” అనా్నడు.

34 ఆయన “పేతురూ, నీవు ననె్నరగనన 
ముమామురు చెపేపువరకు నేడు కోడి కూయదన 
నీతో చెపుతునా్నను” అనా్నడు.

35 అపుపుడాయన వారితో “నేను మిముములను 
సంచి, జోలె, చెపుపులు లేకుండా పంపనపుపుడు 
మ్కేమైనా కొరత అయిందా?” అనా్నడు. వారు 
“కాలేదు” అనా్నరు.

36 అపుపుడాయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“ఇపుపుడైతే సంచి, జోలె ఉన్నవాడు వాటిన 
తీసుకువెళ్్ళల్. కతితు లేనవాడు తన పైబటటు అమిము 
కతితు కొనుకోకివాల్. 37 ఎందుకంటే, నేను మ్తో 
చెపేపుదేమంటే, వ్రాసి ఉన్న ఈ లేఖనం ఇంకా నా 
విషయంలో నెరవేరడం తపపునసరి – ‘ఆయనను 
అక్రమకారులలో ఒకడన ఎంచడం జరిగంది.’ 
అవును, నను్న గురించిన విషయాలు పూరితు 
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అవుతాయి.”
38 వారు “ప్రభూ, చూడు, ఇకకిడ రెండు 

కతుతులు ఉనా్నయి” అనా్నరు. ఆయన వారితో 
“చాలు” అనా్నడు.

యేసు గెత్ సేమనే తోటలో
39 అపుపుడాయన బయటికి వచి్చ ఎపపుటిల్గా 

ఆలీవ్ కొండకు వెళ్్ళడు. ఆయనవెంట శషు్యలు 
వెళ్్ళరు. 40 ఆ స్లం చేరుకొన్నపుపుడు ఆయన 
వారితో “మ్రు విషమ పర్క్షలో పడకుండా 
ప్రార్న చేయండి” అనా్నడు.

41 అపుపుడు వారి దగ్గరనుంచి రాతివేత దూరం 
వెళి్ళ మోకరిల్లి ప్రార్న చేశాడు, 42 “తండ్రి, నీ 
ఇషటుమైతే ఈ గనె్న నానుంచి తొలగంచ్. అయినా 
నా ఇషటుం కాదు, నీ ఇషటుమే నెరవేరనయి్య” 
అనా్నడు.

43 అపుపుడు పరలోకంనుంచి వచి్చన దేవదూత 
ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచాడు. 
44 ఆయన యాతనపడుతూ మర్ తీవ్ంగా 
ప్రారి్ంచాడు. ఆయన చెమట పెద్ద రకతు 
బిందువులల్గా అయి నేలమ్ద పడింది.

45 ఆయన ప్రార్న చేసి లేచి శషు్యల దగ్గరకు 
వెళ్్ళడు. వారు దుుఃఖంచేత నద్రపోవడం చూచి 
46 ఆయన వారితో “మ్రెందుకు నద్రపోతునా్నరు? 
విషమ పర్క్షలో పడకుండా లేచి ప్రార్న 
చేయండి” అనా్నడు.

యేసును బంధంచడం
47 ఆయన ఇంకా మాట్లిడుతూ ఉండగానే 

జనసమూహం, వారిముందు పనె్నండుమంది 
శషు్యలలో ఒకడైన యూదా నడిచి రావడం 
కనపంచింది. అతడు యేసును ముదు్ద 

పెట్టుకోవడానకి ఆయన దగ్గరకు వచా్చడు. 
48 “యూదా, ముదు్ద పెట్టుకోవడం మూలంగా 
మానవ పుత్రుణ్ణి శత్రువులకు పటిటు ఇసుతునా్నవా?” 
అన యేసు అతనతో అనా్నడు.

49 జరగబోతున్నది గ్రహించి ఆయన 
చ్టూటు ఉన్నవారు “ప్రభూ! వీరిన కతితుతో 
కొట్టుదామంట్వా?” అనడిగారు.

50 వారిలో ఒకడు ప్రముఖయాజ్ దాసుణ్ణి కొటిటు 
అతన కుడి చెవి నరికివేశాడు. 51 అయితే యేసు 
“ఆగండి, ఇది కూడా జరగనయి్య!” అన చెపపు 
అతన చెవిన తాకి అతణ్ణి బగు చేశాడు.

52 అపుపుడు యేసు తన దగ్గరకు వచి్చన ప్రధ్న 
యాజులతో, దేవాలయం కావల్ అధకారులతో, 
పెద్దలతో “నేను దోపడీ దొంగ అయినట్టు మ్రు 
కతుతులూ కట్రులతో వచా్చరేమిటి? 53 ప్రతి రోజూ 
నేను మ్తో కూడా దేవాలయంలో ఉన్నపుపుడు 
మ్రు నను్న పట్టుకోలేదు. అయితే ఇది మ్ 
సమయం, అంధకార ప్రభావం.”

పేతురు యేసును ఎరగననా్నడు
54 వారాయనను పట్టుకొన ప్రముఖ యాజ్ 

ఇంట్లికి తీసుకువెళ్్ళరు. పేతురు ఎడంగా 
ఆయన వెంట వెళ్్ళడు. 55 కొందరు నడి 
ముంగట చల్ మంట వేసుకొన కూరు్చన 
ఉనా్నరు. పేతురు కూడా వారిలో కూరు్చనా్నడు. 
56 అతడు ఆ మంటలదగ్గర కూరు్చన ఉంటే ఒక 
పనపలలికు కనబడాడాడు. అతణ్ణి తేరిచూస్తు ఆమె 
“ఆ మనషి కూడా ఆయనతో ఉనా్నడు!” అంది.

57 అతడు ఆయనను కాదనా్నడు. “అమాముయి, 
ఆయననెరగను!” అనా్నడు.

58 కాసేపటికి మరొకడు అతణ్ణి చూచి “నువువీ 
కూడా వారిలో ఒకడివి!” అనా్నడు. అందుకు 

లూకా 22:38  



151

పేతురు “నేను కానయా్య!” అనా్నడు.
59 సుమారు గంటసేపయిన తరువాత 

మరొకడు “నజంగా ఈ మనషి అతనతో కూడా 
ఉనా్నడు. వీడూ గలలీ మనష్ గదా!” అన గటిటుగా 
చెపాపుడు.

60 అందుకు పేతురు “నువువీ చెపేపుదేమిట్ 
నాకేం తెల్యదయా్య!” అనా్నడు. అతడింకా 
మాట్లిడుతూ ఉండగానే కోడి కూసింది. 
61 అపుపుడు ప్రభువు అట్ తిరిగ పేతురువైపు 
స్టిగా చూశాడు. కోడి కూసేవరకు నీవు 
ననె్నరగనన ముమామురు చెపుతావన ప్రభువు 
తనతో చెపపున మాట పేతురు జ్ఞాపకం 
చేసుకొనా్నడు. 62 అపుపుడతడు బయటికి వెళి్ళ 
ఎంతో దుుఃఖంతో భోరున ఏడా్చడు.

యేసు ప్రముఖ యాజ్ సమక్షంలో
63 యేసును నర్భందించినవారు ఆయనను 

వెకికిరించారు, కొట్టురు. 64 ఆయన ముఖం 
కపపు దానమ్ద దెబబాకొటిటు “నను్న కొటిటునదెవరు? 
ప్రవకతుగా చెపుపు” అన ఆయన నడిగారు. 
65 ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఇంకా అనేక దూషణ 
మాటలు పల్కారు.

66 ఉదయం కాగానే ప్రజల పెద్దలు – అంటే 
ప్రధ్న యాజులూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ 
కల్సి ఆయనను తమ సభ కూడిన చోటికి 
తీసుకువెళ్్ళరు. 67 అకకిడ “నీవు అభిషికుతుడివైతే 
అది మాతో చెపుపు!” అనా్నరు. వారితో ఆయన 
ఇల్ అనా్నడు: “ఒకవేళ నేను మ్కు అల్ 
చెపపునా మ్రు నమమురు. 68 నేను మిముములను 
ఏదైనా అడిగతే నాకు మ్రేమ్ జవాబు చెపపురు, 
నను్న విడుదల చేయరు. 69 అయితే ఇకమ్దట 
మానవపుత్రుడు బలప్రభావాలున్న దేవున 

కుడివైపు కూరు్చన ఉంట్డు.”
70 అందుకు వారంతా “అల్గైతే నీవు దేవున 

కుమారుడివా!” అనా్నరు. వారితో ఆయన 
“మ్రన్నటేటు నేనే ఆయనను” అనా్నడు.

71 అందుకు వారు “మనకిక స్క్షష్ంతో ఏం 
పన? ఇతడి నోటి మాట మనమే వినా్నం గదా!”

యేసు పల్తు సమక్షంలో

23  అపుపుడు వారి గుంపంతా లేచి 
ఆయనను పల్తు దగ్గరకు 

తీసుకువెళ్్ళరు. 2 “ఈ మనషి ప్రజలను 
తపుపు త్రోవ పటిటుసుతునా్నడు. స్జర్ కు పను్న 
చెల్లించకూడదన అంట్నా్నడు, తానే క్రీసుతును 
ఒక రాజును అంట్నా్నడు. ఇదంతా మేము 
కనపెట్టుం” అంటూ వారు ఆయనమ్ద నేరాలు 
మోపస్గారు.

3 పల్తు “నీవు యూదుల రాజువా?” అన 
ఆయనను అడిగాడు. “నీవన్నటేటు” అన ఆయన 
అతనకి జవాబిచా్చడు.

4 పల్తు ప్రధ్న యాజులతో, ఆ 
సమూహంతో “ఈ మనషిలో నాకల్ంటి 
దోషమూ కనపంచడం లేదు” అనా్నడు.

5 అయితే వారు మర్ తీవ్తరంగా నొకికి 
చెపుతూ “ఇతడు గలలీ మొదలుకొన ఈ 
స్లం వరకు, యూదయ అంతట్ ఉపదేశస్తు 
ప్రజలను రెచ్చగొడుతునా్నడు!” అనా్నరు.

6 గలలీ అనే మాట విన పల్తు “ఈ మనషి 
గలలీవాడా?” అన అడిగాడు. 7 హేరోదు అధకార 
పరిధకి యేసు చెందినవాడన తెలుసుకొన్న 
వెంటనే పల్తు ఆయనను హేరోదు దగ్గరకు 
పంపాడు. ఆ రోజులోలి హేరోదు జెరుసలంలోనే 
ఉనా్నడు.
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8 హేరోదు యేసును చూచి ఎంతో 

సంతోషించాడు. ఎందుకంటే చాల్ కాలంనుంచి 
ఆయనను గురించి అనేక సంగతులు వింటూ 
ఆయనను చూడడానకి ఇషటుపడుతూ ఉనా్నడు. 
ఆయన ఏదైనా అదు్భతం చేసేతు చూడాలన 
ఆశస్తు ఉనా్నడు కూడా. 9 అతడు ఆయనను 
అనేక మాటలతో ప్రశ్నంచాడు గాన ఆయన 
అతనకేమ్ జవాబు చెపపులేదు. 10 ప్రధ్న 
యాజులూ ధరముశాస్త్ర పండితులూ అకకిడ 
నలుచ్ండి ఆయనమ్ద తీవ్ంగా నేరాలు 
మోపుతూ ఉనా్నరు. 11 తరువాత హేరోదు, 
అతన సైనకులు ఆయనను ధకకిరించి 
వెకికిరించి ఆయనకు శోభాయమాన వస్్రాన్న 
తొడిగంచి మళ్్ళ పల్తు దగ్గరకు పంపారు. 
12 ఆ రోజ్ హేరోదు, పల్తు ఒకనకొకడు 
సే్నహితులయా్యరు. అంతకు ముందు వారి 
మధ్య వైరం ఉంది.

13 అపుపుడు పల్తు ప్రధ్న యాజులనూ 
అధకారులనూ ప్రజలనూ పల్పంచి వారితో 
ఇల్ అనా్నడు: 14 “ప్రజలను తపుపుదారి 
పటిటుంచే వాడంటూ మ్ర్ మనషిన నా దగ్గరికి 
తీసుకువచా్చరు. ఇదిగో వినండి, మ్ ఎదుటే 
నేను అతణ్ణి విమరి్శంచాను గాన అతనమ్ద 
మ్రు మోపన నేరాల విషయంలో ఏ దోషమూ 
ఈ మనషిలో నాకు కనబడలేదు. 15 హేరోదుకు 
కూడా కనబడలేదు. నేను మిమముల్్న మళ్్ళ 
అతడి దగ్గరకు పంపాను గదా! చూడండి, 
ఇతడు మరణానకి తగన పన ఏదీ చేయలేదు. 
16 అందుచేత నేనతణ్ణి శక్షించి విడుదల చేస్తును.”

17 ఆ పండుగ సమయంలో అతడు వారికి 
ఎవరైనా ఒకడిన విడుదల చేయడం తపపునసరి.

18 అయితే వారంతా ఏకగ్రీవంగా “ఈ మనషి 

ప్రాణాన్న తీసెయ్యండి. మాకు బరబబాను విడుదల 
చేయండి!” అన అరిచారు. 19 ఈ బరబబా ఆ 
నగరంలో తిరుగుబట్ జరిగంచినందుచేత, 
హత్య చేసినందుచేత ఖైదుపాలయిన వాడు.

20 యేసును విడుదల చేదా్దమన ఆశంచి 
పల్తు వారితో మరో స్రి మాట్లిడాడు. 
21 వారైతే “ఇతణ్ణి సిలువ వేయండి! సిలువ 
వేయండి!” అన కేకలు వేశారు.

22 అతడు మూడో స్రి వారితో “ఎందుకు? 
ఇతడు ఏం కడు చేశాడు? మరణశక్షకు 
కారణమేమ్ ఇతడిలో నాకు కనబడలేదు. 
అందుచేత ఇతణ్ణి శక్షించి విడుదల చేస్తును” 
అనా్నడు.

23 వారైతే పట్టుబటిటు బిగ్గరగా కంఠమెతితు 
ఆయనను సిలువ వేయాలన కోరారు. చివరికి 
ఈ మనుషు్యల, ప్రధ్న యాజుల కంఠధవీనులే 
నెగా్గయి. 24 వారు అడిగనటేటు జరగాలన పల్తు 
తీరుపు చెపాపుడు. 25 వారు కోరినవాణ్ణి – 
తిరుగుబట్, హత్య కారణంగా ఖైదుపాలయిన 
ఆ మనషిన – వారికి విడుదల చేశాడు, 
యేసును వారికిషటుం వచి్చనటేటు చేయడానకి 
వారికపపుగంచాడు.

యేసు కలవీరికి వెళ్్ళడు, అకకిడ 
సిలువ వేయబడాడాడు

26 వారాయనను తీసుకువెళి్ళపోతూ 
ఉన్నపుపుడు పలెలిస్మనుంచి వసుతున్న కురేనే 
ప్రాంతీయుడైన స్మోనును పట్టుకొనా్నరు. 
యేసువెంట సిలువను మోయడానకి దానన 
అతనమ్ద పెట్టురు. 27 పెద్ద జనసమూహం 
ఆయన వెంట వచా్చరు. వారిలో కొందరు స్త్రీలు 
ఉనా్నరు. వీరు ఆయన విషయం గుండెలు 
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బదుకొంటూ రోదనం చేస్తు ఉనా్నరు కూడా.
28 యేసు వారివైపు తిరిగ “జెరుసలం 

కూతుళ్్ళరా! నా కోసం ఏడవకండి – మ్కోసం, 
మ్ పలలిలకోసం ఏడవీండి! 29 ఎందుకంటే, 
‘గొడ్రాళ్్ళ ధను్యలు! ఎన్నడూ కనన గరా్భలూ 
పాల్య్యన సతునాలూ ధన్యం!’ అన జనం 
చెపుపుకొనే రోజులు వస్తుయి. 30 అపుపుడు 
వారు పరవీతాలతో ‘మా మ్ద పడండి!’ 
కొండలతో ‘మమముల్్న మరుగు చేయండి!’ 
అన చెపపునారంభిస్తురు. 31 వారు పచ్చన చెట్టు 
ఉన్న సమయంలో ఇల్ చేసేతు ఎండిన దాన 
సమయంలో ఏమి జరుగుతుందో?” అనా్నడు.

32 నేరస్ులను ఇద్దరిన కూడా ఆయనతోపాట్ 
చంపడానకి తెచా్చరు.

33 వారు కలవీరి అనే స్ల్నకి వచి్చనపుపుడు 
వారాయనను అకకిడ సిలువ వేశారు. ఆ 
నేరస్ులను కూడా ఒకణ్ణి ఆయన కుడివైపున, 
మరొకణ్ణి ఎడమ వైపున సిలువ వేశారు.

34 అపుపుడు యేసు “తండ్రీ! వీరు 
చేసుతున్నదేమిట్ వీరికి తెల్యదు గనుక వీరిన 
క్షమించ్” అనా్నడు. వారు ఆయన బటటులకోసం 
చీట్లి వేసి పంచ్కొనా్నరు. 35 ప్రజలు అకకిడ 
నలుచ్ండి చూస్తు ఉనా్నరు. వారి మధ్య 
ఉన్న అధకారులైతే ఆయనను అపహాస్యం 
చేస్తు “ఇతడు ఇతరుల్్న రక్షించాడు. దేవుడు 
ఎను్నకొన్న అభిషికుతుడు ఇతడే అయితే తనను 
తాను రక్షించ్కోవాల్!” అనా్నరు.

36 సైనకులు కూడా ఆయనను వెకికిరించారు. 
ఆయన దగ్గరకు వచి్చ పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరసం 
ఆయనకు ఇవవీబోతూ 37 “నీవు యూదుల 
రాజువైతే నను్న నీవు రక్షించ్కో!” అనా్నరు.

38 “ఇతడు యూదుల రాజు” అన వ్రాసి 

ఆయనకు పైగా ఉంచారు. ఈ వ్రాత గ్రీక్, ల్టిన్, 
హీబ్రూ అక్షరాలలో ఉంది.

పశా్చతాతుపపడడా దొంగ
39 వ్రేల్డుతున్న నేరస్ులలో ఒకడు ఆయనను 

దూషిస్తు “నువువీ అభిషికుతుడివైతే నను్న నీవే 
రక్షించ్కో! మమముల్్న కూడా రక్షించ్!” 
అనా్నడు.

40 అయితే రెండో నేరస్ుడు అతణ్ణి చీవాట్లి 
పెటిటు ఇల్ జవాబిస్తు అనా్నడు: “నువ్వీ ఇదే 
శక్షావిధకింద ఉనా్నవుగా. దేవుడంటే నీకేం 
భయం లేదా? 41 మనకు ఈ శక్ష నా్యయమే. 
మనం చేసినవాటికి తగన ప్రతిఫలం పందుతూ 
ఉనా్నం. కానీ ఈ మనషి ఏ తపపుదమూ 
చేయలేదు.”

42 అపుపుడతడు యేసుతో “ప్రభూ, మ్రు మ్ 
రాజ్యంలో ప్రవేశంచేటపుపుడు నను్న జ్ఞాపకం 
చేసుకోండి” అనా్నడు.

43 అతనతో యేసు “నీతో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ఈ రోజ్ నీవు నాతో కూడా 
పరమానంద నవాసంలో ఉంట్వు” అనా్నడు.

యేసు మరణం, భూస్్పన
44 సుమారు మధ్్యహ్నం కావచి్చనపుపుడు 

మూడు గంటల వరకు దేశమంతట్ చీకటి 
కమిముంది. 45 స్ర్యమండలం అంధకారమయం 
అయింది, దేవాలయం తెర రెండుగా 
చింపబడింది.

46 అపుపుడు యేసు బిగ్గరగా కేక వేసి “తండ్రీ! 
నీ చేతికి నా ఆతమును అపపుగంచ్కొంట్నా్నను” 
అనా్నడు. అల్ చెపపు ప్రాణం విడిచాడు.

47 జరిగనది చూచి శతాధపతి “ఈ మనషి 
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నజంగా నా్యయవంతుడు” అంటూ దేవుణ్ణి 
కరితుంచాడు.

48 చూడడానకి పోగైన జనసమూహమంతా 
జరిగనది చూచి గుండెలు బదుకొంటూ తిరిగ 
వెళి్ళపోయారు. 49 ఆయనతో పరిచయమున్న 
వారంతా, గలలీనుంచి ఆయనవెంట వచి్చన 
స్త్రీలు కూడా, దూరంగా నలుచ్ండి జరిగనవి 
చూస్తు ఉనా్నరు.

50 యూద సమాలోచన సభలో యోసేపు 
అనే వ్యకితు ఉండేవాడు. అతడు మంచివాడు, 
నా్యయవంతుడు. 51 అతడు ఆ సభ వారు చేసిన 
నరణియానక క్యకూ ఒపుపుకోలేదు. అతడు 
యూదుల గ్రామాలలో ఒకటైన అరిమతయి 
నవాసి, దేవున రాజ్యంకోసం ఎదురు 
చూసుతున్నవాడు. 52 ఈ మనషి పల్తుదగ్గరకు 
వెళి్ళ యేసు దేహాన్న తనకిపపుంచమన అడిగాడు. 
53 సిలువమ్ద నుంచి దానన క్ందకు దింప సన్నన 
నారబటటుతో చ్ట్టుడు, తొల్చిన రాతి సమాధలో 
ఉంచాడు. దానలో అంతకు ముందు ఎవరూ 
ఉంచబడలేదు. 54 అది పండుగకు సిద్పడే దినం. 
విశ్ంతి దినం మొదలు కాబోతూ వుంది. 
55 గలలీనుంచి ఆయనతోకూడా వచి్చన స్త్రీలు 
యోసేపు వెంట వెళి్ళ సమాధన చూశారు, 
ఆయన దేహాన్న దానలో ఎల్ ఉంచాడో 
గమనంచారు. 56 అపుపుడు తిరిగ వెళి్ళ సుగంధ 
ద్రవా్యలూ పరిమళ తైల్లూ సిద్ం చేసి దేవున 
ఆజఞా ప్రకారం విశ్ంతి దినాన విశ్రమించారు.

యేసు చనపోయినవారిలోనుండి లేచాడు

24  ఆదివారం నాడు తెలలివారు జ్మున 
తాము సిద్ం చేసిన సుగంధ ద్రవా్యలు 

తీసుకొన వారు, మరి కొందరు స్త్రీలు సమాధ 

దగ్గరకు వచా్చరు. 2 సమాధముందు నుంచి ఆ 
రాయి దొరిలించి ఉండడం వారికి కనపంచింది. 
3 అయితే వారు సమాధలోకి వెళి్ళ చూచినపుపుడు 
ప్రభువైన యేసు శర్రం కనబడలేదు. 4 దీన్న 
గురించి వారు అధకంగా కలవరపడుతూ 
ఉంటే హఠాతుతుగా ధగధగ మెరిసిపోతున్న 
వస్్రాలు తొడుకొకిన్న ఇద్దరు మనుషులు వారి 
దగ్గర నలబడాడారు. 5 ఆ స్త్రీలు భయపడి నేల 
వైపు తమ ముఖాలు వంచ్కొనా్నరు. అయితే 
ఆ వ్యకుతులు “సజ్వుణ్ణి చనపోయినవారిమధ్య 
ఎందుకు వెదకుతునా్నరు? 6 ఆయన ఇకకిడ 
లేడు. సజ్వంగా లేచాడు. ఆయన ఇంకా గలలీలో 
ఉన్నపుపుడు ఆయన మ్తో చెపపునది జ్ఞాపకం 
చేసుకోండి. 7 ఏమంటే, మానవ పుత్రుణ్ణి పాపషిటు 
మనుషుల చేతికి అపపుగంచడం, సిలువ వేయడం, 
ఆయన మూడో రోజున మళ్్ళ సజ్వంగా లేవడం 
తపపునసరి” అన వారితో చెపాపురు.

యేసు, శషు్యల అపనమముకం
8 అపుపుడు ఆయన మాటలు వారికి జఞాపతుకి 

వచా్చయి. 9 వారు సమాధనుంచి తిరిగ వెళి్ళ 
పదకొండుమంది శషు్యలకూ తకికినవారందరిక 
ఇదంతా తెల్యజ్శారు. 10 ఈ విధంగా క్రీసుతు 
రాయబరులకు ఈ సంగతులు చెపపునది 
ఎవరంటే మగ్దలేనే మరియ, యోహన్న, 
యాకోబు తల్లి అయిన మరియ, వారితోకూడా 
ఉన్న ఇతర స్త్రీలు. 11 అయితే వారి మాటలు వీరికి 
తెల్వితకుకివ కబురలిల్గా అనపంచాయి గనుక 
వీరు వారిన నమములేదు. 12 అయితే పేతురు లేచి 
సమాధదగ్గరకు పరుగెతితు వెళి్ళ వంగ చూశాడు. ఆ 
సన్నన నారబటటు మాత్ం విడిగా ఉండడం అతనకి 
కనబడింది. జరిగనదానకి ఆశ్చర్యపడుతూ 
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అతడు వెళి్ళ పోయాడు.

యేసు ఎమాముయస్ దారిలో 
ఇద్దరు శషు్యలకు కనబడాడాడు

13 ఆ రోజ్ శషు్యలలో ఇద్దరు ఎమాముయస్ అనే 
గ్రామానకి వెళ్తు ఉనా్నరు. అది జెరుసలంకు 
సుమారు పదకొండు కిలోమ్టరలి దూరంలో 
ఉంది. 14 జరిగన సంగతులన్నటిన గురించీ 
వారు మాట్లిడుకొంటూ ఉనా్నరు. 15 అల్ 
మాట్లిడుకొంటూ, చరి్చంచ్కొంటూ 
ఉండగా యేసు తానే దగ్గరకు వచి్చ వారితో 
కూడా నడిచాడు. 16 అయితే వారి కండులి 
మూతలు పడడాటలియింది గనుక వారాయనను 
గురుతుపటటులేదు.

17 “మ్రు దుుఃఖంతో నడుస్తు ఒకరితో ఒకరు 
చెపుపుకొంట్న్న సంగతి ఏమిటి?” అన ఆయన 
వారినడిగాడు. 18 వారిలో కలియొపా అనే ఒకడు 
ఆయనతో “జెరుసలంలో కాపురమున్న కొతతు వ్యకితు 
మ్రు ఒకకిరేనా? ఈ రోజులోలి అకకిడ జరిగన 
సంగతులు మ్కు తెల్యదా?” అనా్నడు.

19 ఆయన “ఏమి సంగతులన?” అన వారితో 
అనా్నడు. వారు ఆయనతో ఇల్ అనా్నరు: 
“నజరేతువాడైన యేసు సంగతులే! ఆయన 
దేవున దృషిటులోను ప్రజలందరి దృషిటులోనూ 
మాటలలో, పనులలో బలప్రభావాలు ఉన్న 
ప్రవకతు. 20 ప్రముఖ యాజులూ మన అధకారులూ 
ఆయనను మరణశక్షకు అపపుగంచి సిలువ 
వేయించారు. 21 ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు విముకితు 
కల్గంచబోయేవాడు ఆయనే అన మేము ఆశతో 
ఎదురు చూశాం. అంతేకాదు, ఇదంతా జరిగ 
ఇపపుటికి మూడో రోజు. 22 ఈవేళ మా గుంపులో 
కొందరు స్త్రీలు మాకు విసముయం కల్గంచారు. 

ఉదయాన పెందలకడే వారు సమాధ దగ్గరికి 
వెళిలి చూసేతు ఆయన శర్రం వారికి కనపంచలేదు. 
23 వారు వచి్చ దేవదూతలు తమకు కనబడి 
ఆయన బతికి ఉన్నట్టు తమతో చెపాపురనా్నరు. 
24 మా తోటివారిలో కొందరు సమాధకి వెళి్ళ 
చూచినపుపుడు అంతా ఆ స్త్రీలు చెపపునటేలి ఉంది. 
ఆయనను మాత్ం వారు చూడలేదు.”

25 అందుకాయన వారితో అనా్నడు “మ్రు 
తెల్వి తకుకివవారు! ప్రవకతులు చెపపునదంతా 
నమముడంలో మంద మతులు! 26 ఆ బధలు 
అనుభవించి తన మహిమలో ప్రవేశంచడం 
క్రీసుతుకు తపపునసరే గదా!”

27 అపుపుడు మోష్, ప్రవకతులందరూ 
వ్రాసినవాటితో మొదలుపెటిటు లేఖనాలన్నటిలో 
తనను గురించిన విషయాలు ఆయన వారికి 
వివరించాడు.

28 వారు వెళ్తున్న గ్రామం దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు 
ఆయన ఇంకా ముందుకు వెళ్ళబోయాడు. 
29 అయితే వారు “స్యంకాలం కావచి్చంది. 
పదు్ద కుంకుతూ ఉంది. మాతో ఉండిపోండి” 
అంటూ ఆయనను బలవంతం చేశారు. 
అందుచేత వారితో ఉండడానకి లోపల్కి 
వెళ్్ళడు. 30 వారితో కూడా ఆయన భోజనానకి 
కూరు్చన్నపుపుడు రొట్టు తీసుకొన దాన్న దీవించి 
విరిచి వారికి అందించాడు. 31 వెంటనే వారి కండులి 
తెరుచ్కొనా్నయి. వారాయనను గురుతుపట్టురు. 
అయితే ఆయన వారికి కనబడకుండా 
అంతర్ానమయా్యడు.

32 అపుపుడు “తోవలో ఆయన మనతో 
మాట్లిడుతూ లేఖనాలు తేటపరుస్తు ఉంటే మన 
గుండెలు దహించ్కు పోతున్నట్లి అనపంచలేదా!” 
అన ఒకరితో ఒకరు చెపుపుకొనా్నరు.
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యేసు తన రాయబరులకు కనబడాడాడు
33 ఆ ఘడియలోనే వారు లేచి జెరుసలం తిరిగ 

వెళ్్ళరు. అకకిడ వారికి కనపంచినదేమంటే, 
ఆ పదకొండు మంది శషు్యలూ వారితో 
ఉన్నవారూ గుమికూడి 34 “ప్రభువు వాసతువంగా 
లేచాడు, స్మోనుకు కనబడాడాడు!” అన 
చెపుపుకొంట్నా్నరు. 35 అది విన వారు దారిన 
జరిగన సంగతులూ ఆయన రొట్టు విరిచినపుపుడు 
ఆయన తమకు తెల్సిపోయిన సంగతి కూడా 
తెల్పారు.

36 వార్ సంగతులు చెపుతూ ఉండగానే యేసే 
వారిమధ్య నలబడి “మ్కు శాంతి!” అన వారితో 
అనా్నడు.

37 ఏదో ఆతము తమకు కనబడిందనుకొంటూ 
వారు హడల్పోయి భయాక్ంతులయా్యరు.

38 అపుపుడాయన వారితో “మ్కందుకు ఈ 
కంగారు? మ్ హృదయాలలో సందేహాలు 
ఎందుకు పుట్టుయి? 39 నేనే గదా. నా చేతులూ 
పాదాలూ చూడండి. నను్న తాకి చూడండి. 
నాకున్నట్టుగా మ్రు చూసుతున్న ఎముకలూ 
మాంసమూ ఒక ఆతముకు ఉండవు” అనా్నడు. 
40 ఈ మాటలు చెపపు తన చేతులూ పాదాలూ 
వారికి చూపెట్టుడు.

41 ఆనందం కారణంగా వారింకా నమములేక 
ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటే ఆయన “తినడానకి 
ఇకకిడ ఏమైనా ఉందా?” అన వారినడిగాడు. 
42 కాల్్చన చేప ముకకినూ కొంత తేనెపట్టునూ 
వారాయనకు అందించారు. 43 ఆయన వాటిన 
తీసుకొన వారి కండెలిదుటే తినా్నడు.

44 అపుపుడాయన వారితో “మ్ దగ్గర 

ఇంకా ఉన్నపుపుడు నేను ఈ మాటలు మ్తో 
చెపాపును: మోష్ ధరముశాస్త్రంలో, ప్రవకతుల 
గ్రంథంలో, కరతునలలో నను్న గురించి వ్రాసి 
ఉన్న విషయాలనీ్న నెరవేరడం తపపునసరి” 
అనా్నడు.

యేసు తన శషు్యలకు లేఖనాలను 
వివరిస్తు ఏమి చేయాలో చెపాపుడు

45 వారు లేఖనాలు గ్రహించగల్గేల్ వారి 
మనసులను తెరిచాడు. 46 అపుపుడాయన 
“ఇల్ రాసి ఉంది – ఇల్ జరగడం 
తపపునసరి: అభిషికుతుడు బధలు అనుభవించి 
చనపోయినవారిలో నుంచి మూడో రోజున 
సజ్వంగా లేవవలసిందే. 47 జెరుసలం మొదలుకొన 
జనాలన్నటికి ఆయన పేర పశా్చతాతుపం, 
పాపక్షమాపణ ప్రకటించడం జరగాల్. 48 మ్రు 
ఈ విషయాలకు స్క్షులు. 49 ఇదిగో వినండి, నా 
తండ్రి వాగా్దనం మ్మ్దికి పంపబోతునా్నను. 
పైనుంచి బలప్రభావాలు మిముములను 
ఆవరించేంతవరకు జెరుసలం నగరంలోనే 
ఉండిపోండి” అన వారితో అనా్నడు.

యేసు పరలోకానకి ఆరోహణం
50 అపుపుడాయన బేతనీ వరకు వారిన 

తీసుకువెళి్ళ తన చేతులెతితు వారిన దీవించాడు. 
51 వారిన దీవిస్తు ఉండగానే వారిలోనుంచి 
ఆయనను పరలోకానకి తీసుకు వెళ్ళడం 
జరిగంది. 52 వారాయనను ఆరాధంచి 
మహానందంతో జెరుసలం తిరిగ వెళ్్ళరు. 
53 దేవాలయంలో ఎపుపుడూ ఉండిపోయి దేవుణ్ణి 
కరితుస్తు సుతుతిస్తు వచా్చరు. తథాసుతు. 
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దేవున వాకుకి, మనుషులకు వెలుగైన క్రీసుతు

1  ఆదిలో “వాకుకి” ఉనా్నడు. “వాకుకి” 
దేవునతో ఉనా్నడు. “వాకుకి” దేవుడే. 

2 ఆయన ఆదిలో దేవునతో కూడా ఉనా్నడు. 
3 సమసతుమూ ఆయన మూలంగా కల్గంది. 
కల్గన దానంతటిలో ఆయన లేకుండా కల్గంది 
ఏదీ లేదు.

4 ఆయనలో జ్వం ఉంది. ఈ జ్వం 
మనుషులకు వెలుగు. 5 ఈ వెలుగు చీకటిలో 
ప్రకాశస్తు ఉంది గానీ చీకటి దానన 
గ్రహించలేదు.

6 దేవుడు పంపన మనషి ఒకడు ఉనా్నడు. 
అతన పేరు యోహాను. 7 అతన మూలంగా 
అందరిక నమముకం కుదరాలన ఆ వెలుగును 
గురించి స్క్షష్ం చెపపుడానకి అతడు స్క్షిగా 
వచా్చడు. 8 అతడు ఆ వెలుగు కాదు. ఆ 
వెలుగును గురించి స్క్షష్ం చెపపుడానకి వచా్చడు.

9 ఆ వెలుగు లోకంలోకి వస్తు ప్రతి 
ఒకకిరినీ వెల్గంచే వాసతువమైన వెలుగు. 10 ఆ 
వెలుగుగా ఉన్న ఆయన లోకంలో ఉనా్నడు. 
లోకం ఆయనమూలంగా కల్గందే. అయినా 
లోకం ఆయనను గురితుంచలేదు. 11 ఆయన 
తన సొంతదాన దగ్గరికి వచా్చడు గానీ తన 
సవీజనం ఆయనను స్వీకరించలేదు. 12 అయితే 

ఆయనను స్వీకరించినవారికి – అంటే, ఆయన 
పేరుమ్ద నమముకం ఉంచినవారికి – దేవున 
సంతానం కావడానకి ఆయన అధకారమిచా్చడు. 
13 వీరు రకతుంవలలి గానీ శర్రేచ్ఛవలలి గానీ మానవ 
సంకలపుంవలలి గానీ కాక, దేవున వలేలి పుటిటునవారు.

14 “వాకుకి” శర్రి అయా్యడు. ఆయన కృపతో 
సత్యంతో నండినవాడై కొంతకాలం మనమధ్య 
ఉనా్నడు. మేము ఆయన మహాత్యం చూశాం. 
ఆ మహాత్యం తండ్రి ఒకే ఒక కుమారున 
దానల్ంటిది.

15 యోహాను ఆయనను గురించి స్క్షష్ం 
చెపుతూ ఇల్ బిగ్గరగా అనా్నడు: “నా తరువాత 
వచే్చవాడు నాకు మునుపు ఉన్నవాడు గనుక 
ఆయన నను్న మించినవాడన నేను చెపపునవాడు 
ఈయనే.”

16 మేమందరమూ ఆయన సంపూరణితలో 
నుంచి కృప వెంబడి కృప పందాం. 
17 ఎందుకంటే, ధరముశాస్త్రం మోష్దావీరా ఇవవీడం 
జరిగంది; కృప, సత్యం యేసు క్రీసుతు దావీరా 
కల్గాయి. 18 ఎవరూ ఎన్నడూ దేవుణ్ణి చూడలేదు. 
ఒకే ఒక దేవున కుమారుడు తండ్రి రొముమున 
ఉనా్నడు. ఆయన దేవుణ్ణి వెలలిడి చేశాడు.

బపతుసం ఇచే్చ యోహాను స్క్షష్ం
19 “మ్రెవరు?” అన అడగడానకి యూదులు 

యోహాను శుభవార తు
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జెరుసలం నుంచి యాజులనూ లేవీగోత్రికులనూ 
యోహానుదగ్గరికి పంపారు. అపుపుడతడు 
చెపపున స్క్షష్మిదే: 20 “అభిషికుతుణ్ణి కాను” 
అన ఒపుపుకొనా్నడు. అల్ ఒపుపుకోవడానకి 
నరాకరించలేదు.

21 “అల్గైతే మ్రు ఎవరు? ఏలీయా?” అన 
వారు అతణ్ణి అడిగారు. అతడు “కాను” అనా్నడు. 
“మ్రు ఆ ప్రవకాతు?” అన వారు అడిగారు. “కాను” 
అన జవాబిచా్చడు.

22 “మ్రు ఎవరైనట్టు? మమముల్్న పంపనవారికి 
మేము జవాబివావీల్. మ్ గురించి ఏమన 
చెపుపుకొంట్నా్నరు?” అన వారు అతనతో 
అనా్నరు.

23 అతడు “యెషయాప్రవకతు చెపపునట్టు, 
ప్రభువుకోసం మార్గం తిన్ననది చేయండి అంటూ 
అరణ్యంలో ఘోషిస్తు ఉన్న ఒకన సవీరాన్న నేను” 
అనా్నడు.

24 వారిన పంపనది పరిసయు్యలు. 25 వారతణ్ణి 
ఇల్ అడిగారు: “మ్రు అభిషికుతుడు గానీ ఏలీయా 
గానీ ఆ ప్రవకతు గానీ కాకపోతే ఎందుకు బపతుసం 
ఇసుతునా్నరు?”

26 యోహాను “నేను నీళ్ళలో బపతుసం 
ఇసుతునా్నను గాన మ్రెరుగనవాడొకడు మ్ మధ్య 
నలుచ్నా్నడు. 27 నా తరువాత వచే్చవాడు 
ఆయనే. ఆయన నను్న మించినవాడు. ఆయన 
చెపుపుల వారును విపపుడానకి కూడా నేను తగను” 
అన వారితో బదులు చెపాపుడు.

28 ఇది యొరా్దను నదికి అవతల ఉన్న 
బేతబరలో జరిగంది. యోహాను అకకిడ బపతుసం 
ఇస్తు ఉనా్నడు.

29 మరుసటి రోజున యేసు తనవైపు రావడం 
చూచి యోహాను “ఇడుగో, లోక పాపాన్న 

మోసి తీసివేసే దేవున గొర్రెపలలి! 30 ఈయనను 
ఉదే్దశంచే నేను ఈ మాట చెపాపును: నా 
తరువాత ఒక మనషి వస్తుడు. ఆయన నాకు 
మునుపు ఉన్నవాడు గనుక నను్న మించినవాడు. 
31 నేను ఆయనను గురుతుపటటులేదు గానీ ఆయన 
ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ప్రత్యక్షం కావాలన నీళ్ళలో 
బపతుసం ఇస్తు వచా్చను” అనా్నడు.

32 యోహాను ఇల్ స్క్షష్ం చెపాపుడు: 
“పరలోకంలో నుంచి దేవున ఆతము పావురంల్గా 
దిగరావడం, ఆయన మ్ద నల్చి ఉండడం నేను 
చూశాను. 33 నేనాయనను గురుతుపటటులేదు గాన 
నీళ్ళలో బపతుసం ఇమమున నను్న పంపనవాడు 
నాతో ఇల్ అనా్నడు: ఎవరిమ్ద ఆతము దిగవచి్చ 
నల్చి ఉండడం నీవు చూస్తువో ఆయనే 
పవిత్రాతములో బపతుసం ఇస్తుడు. 34 దానన నేను 
చూశాను. ఆయన దేవున కుమారుడన స్క్షష్ం 
చెపాపును.”

క్రీసుతు మొదటి శషు్యలు
35 మరుసటి రోజు యోహాను, అతన 

శషు్యలలో ఇద్దరు మళ్్ళ అకకిడ నలుచ్నా్నరు. 
36 ఆ దారిన నడుస్తు ఉన్న యేసును చూచి 
అతడు “ఇడుగో, దేవున గొర్రెపలలి!” అనా్నడు.

37 అతడు చెపపునది ఆ ఇద్దరు శషు్యలు 
విన యేసును అనుసరించారు. 38 యేసు 
వెనకుకి తిరిగ, వారు తనను అనుసరించడం 
చూచి “మ్రు దేనన వెతుకుతునా్నరు?” అన 
వారినడిగాడు. వారు “రబీబా! మ్రు ఎకకిడ 
నవాసం చేసుతునా్నరు?” అన ఆయనను అడిగారు. 
(రబీబా అంటే బోధకుడన తరుజీమా).

39 “వచి్చ చూడండి” అన ఆయన వారితో 
అనా్నడు గనుక వారు వెళి్ళ ఆయన ఉన్న 
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స్లం చూశారు. అపపుటికి సుమారు నాలుగు 
గంటలైంది గనుక వారు ఆ రోజు ఆయనతో 
ఉండిపోయారు.

40 యోహాను చెపపునది విన యేసువెంట వెళి్ళన 
ఆ ఇద్దరిలో ఒకడు అంద్రెయ. అతడు స్మోను 
పేతురుకు తోబుట్టువు. 41 అతడు మొటటుమొదట 
తన తోబుట్టువు స్మోనును కనుకొకిన అతనతో 
“మేము అభిషికుతుణ్ణి చూశాం!” అనా్నడు. 
(అభిషికుతుడు అంటే క్రీసుతు అన తరుజీమా.) 
42 అతణ్ణి యేసు దగ్గరికి తీసుకువచా్చడు. 
యేసు అతణ్ణి చూచి “నీవు యోనా కుమారుడైన 
స్మోనువు. నను్న ‘కేఫ్’ అంట్రు” అనా్నడు 
(కేఫ్ అంటే రాయి అన తరుజీమా).

43 మరుసటి రోజు యేసు గలలీకి వెళ్్ళలన 
ఉండి ఫిల్పుపును చూచి “నా వెంట రా” అనా్నడు. 
44 ఫిల్పుపు బేత్ సయిదా వాడు. అది అంద్రెయ, 
పేతురుల గ్రామం.

45 ఫిల్పుపు నతనయేలును కనుకొకిన “ధరము 
శాస్త్రంలో మోష్, ప్రవకతులు కూడా ఎవరిన 
గురించి రాశారో ఆయనను చూశాం. ఆయన 
యోసేపు కుమారుడైన యేసు. ఆయన నజరేతు 
గ్రామంవాడు” అనా్నడు.

46 అందుకు నతనయేలు “నజరేతునుంచి 
మంచిది ఏదైనా రాగలదా?” అన అతనతో 
అనా్నడు. ఫిల్పుపు అతనతో “వచి్చ చూడు” 
అనా్నడు.

47 తన దగ్గరకు నతనయేలు రావడం చూచి 
యేసు అతణ్ణి గురించి “ఇడుగో, అసలైన 
ఇస్రాయేల్ వాడు! అతనలో కపటమేమ్ లేదు” 
అనా్నడు.

48 “నేను మ్కు ఎల్ తెలుసు?” అన 
నతనయేలు ఆయనను అడిగాడు. యేసు 

అతనతో జవాబిస్తు “ఫిల్పుపు నను్న 
పలవకముందే నీవు అంజూరచెట్టు క్ంద 
ఉన్నపుపుడు నను్న చూశాను” అనా్నడు.

49 “గురువరా్య! మ్రు దేవున కుమారులే! 
ఇస్రాయేల్ రాజ్!” అన నతనయేలు ఆయనకు 
బదులు చెపాపుడు.

50 “నను్న అంజూరచెట్టు క్ంద చూశానన నేను 
నీతో చెపపునందుచేత నముముతునా్నవా? వీటికి 
మించిన వాటిన చూస్తువు” అన యేసు అతనకి 
జవాబు చెపాపుడు. 51 ఆయన ఇంకా అనా్నడు, 
“మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఇకమ్దట 
ఆకాశం తెరుచ్కోవడమూ దేవదూతలు 
మానవ పుత్రున మ్దుగా ఎకికిపోవడమూ 
దిగరావడమూ మ్రు చూస్తురు.”

క్రీసుతు నీటిన ద్రాక్షరసంగా మారా్చడు

2  మూడో రోజున గలలీలోన కానాలో పెండిలి 
జరిగంది. యేసు తల్లి అకకిడ ఉంది. 

2 యేసునూ ఆయన శషు్యలనూ కూడా పెండిలికి 
పల్చారు. 3 ద్రాక్షరసం అయిపోయినపుపుడు 
యేసు తల్లి ఆయనతో “వారిదగ్గర ద్రాక్షరసం 
లేదు” అంది. 4 యేసు ఆమెతో “అమాము, నీతో 
నాకేమి పన? నా సమయం ఇంకా రాలేదు” 
అనా్నడు. 5 ఆయన తల్లి పనవారితో “మ్తో 
ఆయన చెపపునది చేయండి” అంది. 6 అకకిడ 
ఆరు రాతి బనలు ఉనా్నయి. ఒకొకికకిట్ 
సుమారు డెబ్భయి, లేదా నూరు లీటరలి నీళ్్ళ 
పటేటుది. అవి యూదుల శుది్ ఆచారం కోసం 
అకకిడ ఉంచారు. 7 యేసు వారితో “ఈ బనల 
నండా నీళ్లి పోయండి” అనా్నడు. అంచ్ల 
వరకు వారు నీళ్్ళ నంపారు. 8 అపుపుడాయన 
వారితో “ఇపుపుడు ముంచి విందు యజమాన 
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దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి” అనా్నడు. అల్గే 
వారు తీసుకువెళ్్ళరు. 9 ద్రాక్షరసంగా మారిన 
ఆ నీరు ఎకకిడనుంచి వచి్చందో ఆ నీళ్్ళ 
తోడిన పనవారికి మాత్మే తెల్సింది. విందు 
యజమానకి తెల్యదు. అతడు దానన రుచి 
చూచి పెండిలి కొడుకును పల్చి ఇల్ అనా్నడు: 
10 “ప్రతి ఒకకిరూ మొదట్లినే మంచి ద్రాక్షరసం 
వడిడాస్తురు. అతిథులు బగా త్రాగాక రుచి 
తకుకివది పోస్తురు. మ్రైతే ఇపపుటివరకు మంచి 
ద్రాక్షరసమే ఉంచారు.”

11 యేసు చేసిన స్చనకోసమైన 
అదు్భతాలలో ఈ మొదటిది గలలీలోన కానాలో 
చేసి తన మహాత్యం వ్యకతుపరిచాడు. ఆయన 
శషు్యలు ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచారు.

క్రీసుతు ఆలయాన్న ఖాళ్ చేశాడు
12 ఆ తరువాత యేసు, ఆయన తల్లి, ఆయన 

తముముళ్్ళ, ఆయన శషు్యలు కపెర్ నహూం 
వెళ్్ళరు. వారు అకకిడ అనేక రోజులు 
ఉండిపోలేదు.

13 యూదుల పస్కి పండుగ దగ్గరపడింది. 
యేసు జెరుసలం వెళ్్ళడు.

14 దేవాలయంలో ఎదు్దలనూ గొర్రెలనూ 
పావురాలనూ అమేమువారినీ కూరు్చన ఉన్న డబుబా 
మారకందారులనూ ఆయన చూశాడు.

15 ఆయన త్రాళలితో కొరడా చేసి వాళ్ళందరినీ 
గొర్రెలతో ఎదు్దలతోపాట్ దేవాలయంనుంచి 
వెళలిగొట్టుడు. డబుబా మారకందారుల నాణ్లు 
వెదజల్లివేశాడు. వాళ్ళ బలలిలు పడద్రోశాడు.

16 పావురాలు అమేమువారితో ఆయన “వీటిన 
బయటికి తీసుకువెళ్ళండి. నా తండ్రి ఇంటిన 
వా్యపార గృహంగా చేయకండి!” అనా్నడు.

17 “నీ ఇంటిన గురించిన ఆసకితు నను్న 
తినవేసింది” అన వ్రాసి ఉందన ఆయన శషు్యలు 
జ్ఞాపకం చేసుకొనా్నరు.

యూదులు స్చన అడిగారు
18 అపుపుడు యూదులు జవాబిస్తు ఆయనతో 

“నీవు ఈ క్యలు చేస్తు ఉనా్నవే. స్చనగా 
ఏ అదు్భతం మాకు చూపుతావు?” అనా్నరు.

19 “ఈ దేవాలయాన్న నాశనం చేయండి, 
మూడు రోజులలో దీనన లేపుతాను” అన యేసు 
వారికి బదులు చెపాపుడు.

20 అందుచేత యూదులు “ఈ దేవాలయాన్న 
కటటుడానకి నలభై ఆరేళ్్ళ పటిటుందే. నీవు దాన్న 
మూడు రోజులలో లేపుతావా?” అనా్నరు.

21 అయితే ఆయన తన శర్రం అనే 
దేవాలయాన్న ఉదే్దశంచి అల్ చెపాపుడు.

22 కనుక చనపోయిన వారిలో నుంచి ఆయన 
సజ్వంగా లేచిన తరువాత, ఆయన తమతో అల్ 
చెపాపుడన ఆయన శషు్యలకు జఞాపతుకి వచి్చంది. 
యేసు చెపపున మాట, లేఖనం వారు నమామురు.

23 ఆయన పస్కి పండుగ సమయాన 
జెరుసలంలో ఉన్నపుపుడు ఆయన చేసిన 
స్చనకోసమైన అదు్భతాలు చూచి అనేకులు 
ఆయన పేరుమ్ద నమముకం ఉంచారు. 24 కానీ 
యేసు తనను వారి వశం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే 
అందరూ ఆయనకు తెలుసు. 25 మనషిలో 
ఉన్నదంతా ఆయన తెల్సినవాడు గనుక మనషిన 
గురించి ఎవరి స్క్షష్మూ ఆయనకు అకకిర లేదు.

క్రీసుతు, నీకొదేము

3  పరిసయు్యలలో నీకొదేము అనే పేరు గల 
మనషి ఉనా్నడు. అతడు యూదులకు ఒక 
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అధకారి. 2 ఈ మనషి రాత్రివేళ యేసు దగ్గరికి 
వచి్చ ఆయనతో ఇల్ అనా్నడు: “గురువరా్య, 
మ్రు దేవున దగ్గరనుంచి వచి్చన ఉపదేశకులన 
మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే దేవున తోడాపుట్ 
ఉంటేనే తపపు మ్రు చేసే స్చకమైన 
అదు్భతాలు ఎవరూ చేయలేరు.”

3 అందుకు యేసు జవాబిస్తు “మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, క్రొతతుగా జనముంచితేనే 
తపపు ఎవరూ దేవున రాజ్్యన్న చూడలేరు” అన 
అతనతో చెపాపుడు.

4 నీకొదేము ఆయనతో “ముసల్తనంలో ఉన్న 
మనషి ఎల్ జనముంచగలడు? అతడు రెండో 
స్రి తల్లి గర్భంలో ప్రవేశంచి పుటటులేడు గదా!” 
అనా్నడు.

5 యేసు ఇల్ జవాబిచా్చడు: “మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, ఒకడు 
నీళ్ళమూలంగా, దేవున ఆతముమూలంగా 
జనముసేతునే తపపు అతడు దేవున రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచలేడు. 6 శర్రం మూలంగా పుటిటునది 
శర్రం. దేవున ఆతము మూలంగా పుటిటునది 
ఆతము. 7 మ్రు క్రొతతుగా జనముంచాలన నేను మ్తో 
చెపపునందుకు ఆశ్చర్యపడకండి. 8 గాల్ ఎట్ 
వీచాలన ఉంటే అట్ వీసుతుంది. దాన శబ్దం 
మ్కు వినబడుతుంది గాన అది ఎకకిడనుంచి 
వసుతుందో, ఎకకిడికి పోతుందో మ్కు తెల్యదు. 
దేవున ఆతముమూలంగా జనముంచిన ప్రతి ఒకకిరూ 
అల్గే ఉంట్రు.”

9 “ఈ విషయాలు ఎల్ స్ధ్యం?” అన 
నీకొదేము ఆయనకు చెపపున జవాబు.

10 యేసు అతనకిల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“మ్రు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఉపదేశకులై ఉండి 
కూడా ఈ విషయాలు గ్రహించరా? 11 మ్తో 

ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, మాకు తెల్సినవే 
చెపుతాం, చూచినవాటిన గురించే స్క్షష్ం 
చెపుతాం. మా స్క్షష్ం మ్రు అంగీకరించడం 
లేదు. 12 నేను ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు 
చెపపునపుపుడు మ్రు నమముకపోతే నేను పరలోక 
సంబంధమైన విషయాలు చెపతే ఎల్ 
నముముతారు? 13 పరలోకంనుంచి వచి్చనవాడు, 
అంటే పరలోకంలో ఉన్న మానవ పుత్రుడు తపపు 
ఇంకవరూ పరలోకానకి ఎకకిలేదు.

14 “ఎడారిలో మోష్ కంచ్ పామును 
పైకతితునటేటు మానవపుత్రుణ్ణి పైకతతుడం తపపునసరి. 
15 ఆయన మ్ద నమముకం ఉంచేవారెవరైనా సరే 
నాశనం కాకుండా శాశవీత జ్వం పందేల్ ఈ 
విధంగా జరగాల్.

16 “దేవుడు ఈ లోకాన్న ఎంతో ప్రేమించి తన 
ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి ఇచా్చడు. ఆ కుమారున 
మ్ద నమముకం ఉంచేవారెవరైనా సరే నాశనం 
కాకుండా శాశవీత జ్వం పందాలన ఇందులో 
దేవున ఉదే్దశం.

17 “తన కుమారున దావీరా లోకానకి విముకితు, 
రక్షణ లభించాలన దేవుడు ఆయనను లోకంలోకి 
పంపాడు గాన లోకానకి శక్ష విధంచడానకి 
కాదు. 18 ఆయన మ్ద నమముకం ఉంచేవానకి 
శక్షావిధ లేదు. నమముకం పెటటునవానకి ఇంతకు 
ముందే శక్ష విధంచడం జరిగంది. ఎందుకంటే 
అతడు దేవున ఒకే ఒక కుమారున పేరుమ్ద 
నమముకం పెటటులేదు. 19 ఆ శక్షావిధకి కారణం 
ఇదే – వెలుగు లోకంలోకి వచి్చంది గాన 
తమ క్యలు చెడడావి అయి ఉండడం 
వలలి మనుషులకు ప్రీతిపాత్మైనది చీకటే, 
వెలుగు కాదు. 20 దురాముర్గత చేస్తు ఉన్న ప్రతి 
ఒకకిరిక వెలుగు అంటే గటటుదు. తన పనులు 
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బయటపడుతాయేమో అన అల్ంటివాడు 
వెలుగు దగ్గరికి రాడు. 21 గానీ సతా్యన్న 
అనుసరించి చేసేవాడు తన పనులు దేవున 
మూలంగా జరిగాయన వెలలిడి అయే్యల్ వెలుగు 
దగ్గరికి వస్తుడు.”

బపతుసం ఇచే్చ యోహాను మళ్్ళ ఇచి్చన స్క్షష్ం
22 ఆ తరువాత యేసు, ఆయన శషు్యలు 

యూదయ ప్రదేశానకి వెళ్్ళరు. అకకిడ 
ఆయన వారితో కొంత కాలం గడుపుతూ 
బపతుసం ఇపపుస్తు ఉనా్నడు. 23 స్లీము దగ్గర 
ఉన్న ఐనోనులో చాల్ నీళ్్ళ ఉనా్నయి గనుక 
యోహాను కూడా అకకిడ బపతుసం ఇస్తు 
ఉనా్నడు. ప్రజలు అకకిడికి వచి్చ బపతుసం 
పందుతూ ఉనా్నరు. 24 యోహానును ఇంకా 
చెరస్లలో వేయడం జరగలేదు. 25 యోహాను 
శషు్యలకూ యూదులకూ మధ్య శుద్ి ఆచారాల 
గురించిన వివాదం పుటిటుంది. 26 వారు యోహాను 
దగ్గరికి వచి్చ “గురువరా్య! మునుపు యొరా్దను 
అవతల నీతో ఉన్నవాడు – నీవు స్క్షష్ం చెపపున 
ఆ వ్యకితు – ఇపుపుడు బపతుసం ఇస్తు ఉనా్నడు, 
అందరూ ఆయన దగ్గరికి వస్తు ఉనా్నరు” 
అనా్నరు.

27 యోహాను ఇల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“పరలోకం నుంచి ఇవవీడం జరిగతే తపపు ఏ 
మనషిక ఏమ్ లభించదు. 28 నేను క్రీసుతును కాననీ 
ఆయనకు ముందుగా పంపబడడావాణణినీ నేను 
చెపపునట్టు మ్రే స్క్షులు. 29 పెండిలి కుమారునకే 
పెండిలి కుమారెతు ఉంట్ంది. అయితే పెండిలి 
కుమారున సే్నహితుడు నలబడి పెండిలి కుమారున 
సవీరం విన్నపుపుడు ఆ సవీరాన్న బటిటు అధకంగా 
సంతోషిస్తుడు. అల్గే నా సంతోషం సంపూరణిం 

అయింది. 30 ఆయన హెచా్చల్, నేను తగా్గల్.
31 “పైనుంచి వచి్చనవాడు అందరిక 

పైవాడే. భూమినుంచి వచి్చనవాడు భూమికి 
చెందినవాడు, భూమి నుంచి వచి్చనట్టు 
మాట్లిడుతాడు. పరలోకం నుంచి 
వచి్చనవాడు అందరిక పైగా ఉనా్నడు. 
32 ఆయన చూచినవాటిన, విన్నవాటిన గురించి 
స్క్షష్ం చెపాతుడు గానీ ఆయన స్క్షష్ం 
ఎవరూ అంగీకరించడం లేదు. 33 ఆయన 
స్క్షష్ం అంగీకరించినవాడు తదావీరా దేవుడు 
సత్యవంతుడన రూఢి చేసుతునా్నడు. 34 దేవుడు 
పంపన ఆయన దేవున వాకుకిలు పలుకుతాడు. 
ఎందుకంటే దేవుడు ఆయనకు పరిమితంగా 
ఆతమును ఇచే్చవాడు కాడు. 35 కుమారుణ్ణి తండ్రి 
ప్రేమిసుతునా్నడు, సమసతుమూ ఆయన చేతికి 
అపపుచెపాపుడు. 36 కుమారున మ్ద నమముకం 
ఉంచినవాడు శాశవీత జ్వం గలవాడు. కానీ 
కుమారుణ్ణి నమముడానకి నరాకరించేవాడికి జ్వం 
చూపుకు కూడా అందదు. దేవున కోపం అతన 
మ్ద ఎపుపుడూ ఉంట్ంది.”

క్రీసుతు, సమరయ స్త్రీ

4  యేసు యోహానుకంటే ఎకుకివమందిన 
శషు్యలుగా చేసుకొన్నట్టు, వారికి బపతుసం 

ఇసుతున్నట్టు పరిసయు్యలకు వినవచి్చంది. ఈ 
సంగతి ప్రభువుకు తెల్సింది. 2 (యేసు తానే 
బపతుసం ఇవవీలేదు – ఆయన శషు్యలే ఇస్తు 
ఉండేవారు.) 3 అపుపుడు ఆయన యూదయను 
విడిచి గలలీకి తిరిగ వెళ్్ళడు.

4  ఆయన సమరయ మ్దుగా 
వెళ్ళవలసివచి్చంది. 5 సమరయలో సుకారు 
అనే ఊరికి ఆయన వచా్చడు. అది యాకోబు 
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తన కొడుకైన యోసేపుకు ఇచి్చన భూమిదగ్గర 
ఉంది. 6 యాకోబు బవి అకకిడ ఉంది. కనుక 
యేసు ప్రయాణంవలలి అలసి అల్గే బవి దగ్గర 
కూరు్చనా్నడు. అపపుటికి మధ్్యహ్నం సుమారు 
పనె్నండు గంటలయింది.

7 సమరయ స్త్రీ ఒకతె నీళ్్ళ చేదుకోవడానకి 
అకకిడికి వచి్చంది. ఆమెతో యేసు “నాకు 
త్రాగడానకి నీళి్ళవువీ” అనా్నడు. 8 ఎందుకంటే, 
ఆయన శషు్యలు భోజన పదారా్లు 
కొనుకోకివడానకి ఊరిలోకి వెళ్్ళరు.

9 “నేను సమరయ స్త్రీన. మ్రు యూదులై 
ఉండి తాగడానకి నీళి్ళమమున నను్న 
అడుగుతారేమిటి?” అన ఆ సమరయ స్త్రీ 
ఆయనతో అంది. (యూదులు సమరయ 
దేశస్ులతో సహవాసమేమ్ చేయరు.)

10 యేసు ఆమెతో ఇల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“నీకు దేవున కృపావరం తెల్సి ఉంటే, త్రాగడానకి 
నీళి్ళమమున నను్న అడిగనది ఎవరో అది కూడా 
తెల్సి ఉంటే, ఆయనను అడిగ ఉండేదానవే. 
ఆయన నీకు జ్వ జలం ఇచి్చ ఉండేవాడు.”

11 ఆ స్త్రీ ఆయనతో “అయా్య, ఈ బవి 
లోతైనది. చేదుకోవడానకి మ్ దగ్గర ఏమ్ లేదు. 
మ్కు ఆ జ్వజలం ఎకకిడ దొరుకుతుంది? 12 మన 
పూర్వీకుడు యాకోబు ఈ బవి మాకిచా్చడు. 
తాను తన పశువులు, తన కొడుకులు ఈ నీళ్్ళ 
తాగారు. ఆయనకంటే మ్రు గొపపువారా?” 
అంది.

13 యేసు జవాబిస్తు “ఈ నీళ్్ళ త్రాగే ప్రతి 
ఒకకిరిక మళ్్ళ దాహం అవుతుంది. 14 గానీ నేను 
ఇచే్చ నీళ్్ళ త్రాగే ఎవరికైనా మరెన్నడూ దాహం 
కాదు. నేను వారికిచే్చ నీళ్్ళ వారిలో ఉండి శాశవీత 
జ్వితానకి ఊరుతూ ఉండే ఊట అవుతుంది” 

అన ఆమెతో అనా్నడు.
15 “అయా్య, నాకు దపపుక కాకుండా, 

చేదుకోవడానకి ఇకకిడికి రాకుండా ఆ నీళ్్ళ 
నాకివవీండి” అన ఆ స్త్రీ ఆయనతో అంది.

16 ఆయన ఆమెతో “వెళి్ళ నీ భరతును 
పలుచ్కొన ఇకకిడికి రా!” అనా్నడు.

17 “నాకు భరతు లేడు” అన ఆమె జవాబిచి్చంది. 
యేసు ఆమెతో ఇల్ అనా్నడు: “‘నాకు భరతు 
లేడు’ అన నీవు చెపపునది సరిగానే ఉంది. 
18 నీకు అయిదుగురు భరతులు ఉండేవారు. 
ఇపుపుడున్నవాడు నీ భరతు కాదు. దాన గురించి 
నజం చెపాపువు.”

19 అపుపుడా స్త్రీ ఆయనతో “అయా్య, మ్రు 
ప్రవకతులన గ్రహిసుతునా్నను. 20 మా పూర్వీకులు ఈ 
కొండ మ్ద ఆరాధంచేవారు, గానీ ఆరాధన 
చేయవలసిన స్లం జెరుసలంలోనే ఉందన మ్రు 
అంట్రు” అంది.

21 యేసు ఆమెతో ఇల్ అనా్నడు: “అమాము, 
నను్న నముము. ఒక కాలం వస్తు ఉంది. 
అపుపుడు ఈ కొండ మ్ద గానీ జెరుసలంలో 
గానీ పరమ తండ్రిన మ్రు ఆరాధంచరు. 
22 మ్రు ఆరాధంచేది మ్కే తెల్యదు. 
మేము ఆరాధంచేది మాకు తెలుసు. విముకితు 
యూదులలోనుంచే వసుతుంది. 23 నజమైన 
ఆరాధకులు ఆతములో సత్యంలో తండ్రిన 
ఆరాధంచే కాలం వస్తు ఉంది. అది రానే 
వచి్చంది. అల్ంటి వారు తనను ఆరాధంచాలన 
తండ్రి వారిన వెదకుతూ ఉనా్నడు. 24 దేవుడు 
ఆతము గనుక ఆయనను ఆరాధంచేవారు ఆతములో 
సత్యంలో ఆరాధంచాల్.”

25 ఆ స్త్రీ ఆయనతో ఇల్ అంది: “అభిషికుతుడు 
వస్తుడన నాకు తెలుసు. ఆయనను ‘క్రీసుతు’ 
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అంట్రు. ఆయన వచే్చటపుపుడు అన్న 
విషయాలు మాకు తెల్యజ్స్తుడు.”

26 “నీతో మాట్లిడుతున్న నేను ఆయనను” 
అన యేసు ఆమెతో అనా్నడు.

27 ఇంతలో ఆయన శషు్యలు వచా్చరు. 
ఒక స్త్రీతో ఆయన మాట్లిడడం చూచి వారు 
ఆశ్చర్యపడాడారు. అయితే “నీకేం కావాల్” అన 
గానీ “ఆమెతో ఎందుకు మాట్లిడుతునా్నవు?” 
అన గానీ ఎవడూ అడగలేదు. 28 ఆ స్త్రీ తన కుండ 
విడిచిపెటిటు ఊరిలోకి వెళి్ళ అకకిడి మనుషులతో 
ఇల్ అంది:

29 “నేను చేసినవనీ్న ఓ మనషి నాకు 
చెపాపుడు. రండి, ఆయనను చూడండి. ఆయన 
అభిషికుతుడు కాడా?”

30 వారు ఊరినుంచి బయలుదేరి ఆయన 
దగ్గరకు వస్తు ఉనా్నరు.

31 ఈలోగా ఆయన శషు్యలు “గురువరా్య, 
తినండి” అన ఆయనను కోరారు.

32 అందుకాయన వారితో “తినడానకి మ్కు 
తెల్యన ఆహారం నాకు ఉంది” అనా్నడు.

33 కనుక శషు్యలు “ఈయనకు తినడానకి 
ఎవరైనా ఏదైనా తెచా్చరా ఏమిటి?” అన ఒకనతో 
ఒకడు చెపుపు కొనా్నరు.

34 యేసు వారితో “నను్న పంపనవాన చితతుం 
నెరవేరి్చ ఆయన పన ముగంచడమే నా ఆహారం! 
35 ఇంకా నాలుగు నెలల తరువాత కోతకాలం 
వసుతుందన మ్రు అంట్రు గదా. ఇదిగో 
వినండి, నేను మ్తో అంట్నా్నను, మ్ తలలెతితు 
పల్లను చూడండి. ఇపపుటికే అవి తెలలిబరి 
కోతకు తయారయా్యయి. 36 వితతునాలు వేసేవాడూ 
పంట కోసేవాడు కల్సి సంతోషించాలన ఇపుపుడే 
కోసేవాడు జ్తం పుచ్్చకొంట్నా్నడు. శాశవీత 

జ్వం కోసం ఫలం సమకూరు్చ కొంట్నా్నడు. 
37 వితతునాలు చలేలివాడొకడు, కోసేవాడు 
ఇంకొకడు అనే మాట ఈ విషయంలో నజమే. 
38 మ్రు కషటుపడనదాన పంట కోయడానకి నేను 
మిముములను పంపాను. ఇతరులు కషటుపడాడారు. వారి 
కషటు ఫల్తంలో మ్రు ప్రవేశంచారు” అనా్నడు.

39 “నేను చేసినవనీ్న ఆయన నాకు చెపాపుడ"న 
ఆ స్త్రీ చెపపున స్క్షష్ం కారణంగా ఆ ఊరిలో 
సమరయవారు అనేకులు ఆయనమ్ద నమముకం 
పెట్టురు. 40 అందుచేత ఆ సమరయవారు 
ఆయనదగ్గరకు వచి్చనపుపుడు తమ దగ్గర 
ఉండాలన ఆయనకు విన్నవించ్కొనా్నరు గనుక 
రెండు రోజులు ఆయన అకకిడ ఉండిపోయాడు. 
41 ఆయన మాటల కారణంగా ఇంకా అనేకులు 
ఆయను్న నముముకొనా్నరు. 42 వారు ఆ స్త్రీతో 
“మేమిపుపుడు నమముడం నీవు చెపపున దాన్నబటిటు 
కాదు. మా మట్టుకు వినా్నం, ఆయన నజంగా 
అభిషికుతుడు, లోకరక్షకుడన తెలుసుకొనా్నం” 
అనా్నరు.

క్రీసుతు అధకారి కుమారుణ్ణి బగు చేశాడు
43 ఆ రెండు రోజుల తరువాత ఆయన 

అకకిడనుంచి గలలీకి వెళి్ళపోయాడు. 
44 సవీదేశంలో ప్రవకతుకు గౌరవం ఉండదు అన 
యేసు తానే స్క్షష్ం చెపాపుడు. 45 ఆయన 
గలలీకి వచి్చనపుపుడు గలతీ ప్రజలు ఆయనను 
స్వీకరించారు. ఎందుకంటే, జెరుసలంలో పస్కి 
పండుగ సమయంలో ఆయన చేసినవనీ్న వారు 
చూశారు. వారు కూడా ఆ పండుగకు వెళ్్ళరు.

46 మరో స్రి ఆయన గలలీలోన కానాకు 
వచా్చడు. ఆయన అకకిడే నీళ్ళను ద్రాక్షరసంగా 
చేశాడు. అకకిడ ఒక రాజ్్యధకారి ఉండేవాడు. 
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కపెర్ నహూంలో అతన కొడుకుకు జబుబా చేసింది. 
47 యేసు యూదయనుంచి గలలీకి వచా్చడన 
విన్నపుపుడు ఆ రాజ్్యధకారి ఆయన దగ్గరకు 
వెళ్్ళడు, తన కొడుకును బగు చేయడానకి 
రావాలన మనవి చేసుకొనా్నడు. ఎందుకంటే 
అతన కొడుకు చావు బ్రతుకులోలి ఉనా్నడు.

48 యేసు అతనతో “మ్రు స్చనలూ 
అదు్భతాలూ చూడకపోతే ఎంత మాత్మూ 
నమమురు” అనా్నడు.

49 రాజ్్యధకారి ఆయనతో “స్వీమ్, నా 
కొడుకు చనపోకముందు రండి” అనా్నడు.

50 యేసు అతనతో “నీ దారిన వెళ్్ళ! నీ 
కొడుకు బ్రతుకుతాడు” అనా్నడు. తనతో 
యేసు చెపపున మాట నమిము ఆ మనషి తన 
దారినవెళ్్ళడు.

51 అతడు వెళి్ళపోతూ ఉండగానే అతన 
దాసులు అతనకి ఎదురుగా వచి్చ అతన కొడుకు 
బ్రతికాడన చెపాపురు. 52 అతడు బగుపడడం 
మొదలైనపుపుడు ఎన్న గంటలైందన వారిన 
అడిగాడు. వారు అతనతో “నన్న ఒంటి గంటకు 
అతన జవీరం పోయింది” అనా్నరు.

53 “నీ కొడుకు బ్రతుకుతాడు” అన యేసు 
తనతో చెపపున గంట అదే అన ఆ తండ్రికి 
తెలుసు, గనుక అతడూ అతన ఇంటివారంతా 
యేసును నముముకొనా్నరు.

54 యూదయనుంచి గలలీకి వచి్చ యేసు చేసిన 
అదు్భతమైన స్చనలలో ఇది రెండోది.

క్రీసుతు బెతెస్ కోనేరు దగ్గర ఒక 
మనషిన బగు చేశాడు

5  ఆ తరువాత యూదుల పండుగ ఒకటి 
వచి్చంది గనుక యేసు జెరుసలం వెళ్్ళడు. 

2 జెరుసలంలో ‘గొర్రెల దావీరం’ దగ్గర ఒక కోనేరు 
ఉంది. హీబ్రూ భాషలో దాన పేరు బెతెస్. దానకి 
అయిదు మంటపాలు ఉనా్నయి. 3 వాటిలో 
రోగులూ గుడిడావారూ కుంటివారూ కాళ్్ళ 
చేతులు ఊచబరిపోయినవారూ గుంపులుగా 
పడి ఉనా్నరు. వారు నీళ్ళ కదల్కకోసం ఎదురు 
చూస్తు ఉనా్నరు. 4 ఎందుకంటే, ఒకానొక 
సమయంలో ఒక దేవదూత కోనేటిలోకి దిగవచి్చ 
నీళ్్ళ కదల్ంచిన తరువాత మొటటుమొదట 
నీళ్ళలో దిగన రోగ – ఎల్ంటి రోగంతో ఉనా్న 
– పూరితుగా నయం కావడం జరిగేది. 5 అకకిడ 
ఒక మనషి ఉనా్నడు. అతన దురబాలత ముప్ఫయి 
ఎనమిదేళ్ళ నుంచి ఉంది. 6 అతడు అకకిడ పడి 
ఉండడం యేసు చూశాడు. అతడు చాల్ 
కాలంనుంచి ఆ స్ితిలోనే ఉనా్నడన ఆయనకు 
తెలుసు. “నీకు బగుపడాలన ఇషటుం ఉందా?” 
అన ఆయన అతణ్ణి అడిగాడు.

7 ఆ రోగ ఆయనతో ఇల్ బదులు చెపాపుడు: 
“అయా్య, నీళ్ళను కదిల్ంచడం జరిగతే కోనేటిలో 
నను్న దించడానకి నాకవరూ లేరు గనుక నేను 
వచే్చంతలోనే ఇంకవరో నాకంటే ముందుగా 
దిగుతారు.”

8 యేసు అతనతో “లేచి నీ పడక ఎతుతుకొన 
నడువు” అనా్నడు.

9 వెంటనే ఆ మనషి బగుపడి తన పడక 
ఎతుతుకొన నడవస్గాడు. 10 ఆ రోజు విశ్ంతి 
దినం గనుక యూదులు బగుపడిన ఆ మనషితో 
“ఇది విశ్ంతి దినం. నువువీ నీ పడక మోయడం 
ధరముశాస్్రానకి విరుదం్” అనా్నరు.

11 అందుకు అతడు “నను్న బగు చేసినవాడు 
‘నీ పడక ఎతుతుకొన నడువు’ అన నాతో చెపాపుడు” 
అనా్నడు.
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12 “నీ పడక ఎతుతుకొన నడవమన నీతో 

చెపపునదెవరు?” అన వాళ్్ళ అతణ్ణి అడిగారు.
13 ఆయన ఎవరో బగుపడినవానకి తెల్యదు. 

ఎందుకంటే, అకకిడ ఉన్న పెద్ద గుంపులోనుంచి 
యేసు తపుపుకొనా్నడు.

14 తరువాత యేసు అతణ్ణి దేవాలయంలో 
చూచి అతనతో “ఇదిగో విను, నీవు బగయా్యవు. 
మునుపటి కంటే ఎకుకివ కడు నీ మ్దికి 
రాకుండా ఇకనుంచి అపరాధం చేయకు” 
అనా్నడు.

15 ఆ మనషి వెళి్ళ తనను బగు చేసినవాడు 
యేసు అన యూదులకు తెల్యజ్శాడు.

క్రీసుతు తాను ఎవరో తెల్యజ్శాడు
16 యేసు విశ్ంతి దినాన ఈ పనులు 

చేసినందుచేత యూదులు ఆయనను 
హింసించారు, చంపడానకి చూశారు. 17 అయితే 
యేసు వారికిల్ బదులు చెపాపుడు: “ఇపపుటి 
వరకు నా తండ్రి పన చేస్తు ఉనా్నడు, నేనూ 
పన చేస్తు ఉనా్నను.”

18 ఈ కారణంచేత యూదులు ఆయనను 
చంపడానకి మరి ఎకుకివగా కోరారు – ఆయన 
విశ్ంతి దినాచారాలు మ్రడం మాత్మే గాక, 
దేవుణ్ణి తన తండ్రి అంటూ తనను దేవునతో 
సమానుడుగా చేసుకొనా్నడు.

19 అందుచేత యేసు వారికి ఇల్ 
జవాబిచా్చడు: “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
తండ్రి చేసేది చూచి కుమారుడు అది మాత్మే 
చేస్తుడు. తనంతట తానే ఏదీ చేయలేడు. 
తండ్రి ఏవి చేసేతు కుమారుడు ఆ విధంగానే 
చేస్తుడు. 20 కుమారుడంటే తండ్రికి ప్రేమ. 
తాను చేసేదంతా ఆయనకు చూపుతాడు. 

మ్రు ఆశ్చర్యపడాలన వీటికంటే గొపపు 
పనులు ఆయనకు చూపుతాడు. 21 తండ్రి 
చనపోయినవారిన బ్రతికించి లేపే ప్రకారమే 
కుమారుడు కూడా తనకు ఇషటుం వచి్చనవారిన 
బ్రతికిస్తుడు. 22 తండ్రి ఎవరిక తీరుపు తీర్చడు 
గాన తీరుపు తీరే్చ అధకారమంతా కుమారునకి 
అపపుగంచాడు. 23 అందరూ తండ్రిన గౌరవించినటేలి 
కుమారుణ్ణి గౌరవించాలన ఇందులో ఆయన 
ఉదే్దశం. కుమారుణ్ణి గౌరవించన వ్యకితు ఆయనను 
పంపన తండ్రిన గౌరవించడం లేదు.

24 “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, నా మాట 
విన నను్న పంపనవానమ్ద నమముకముంచేవాడు 
శాశవీత జ్వం గలవాడు. అతడు తీరుపులోకి 
రాడు. మరణంలోనుంచి జ్వంలోకి దాట్డు.

25 “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
చనపోయినవారు దేవున కుమారున సవీరం వినే 
కాలం వస్తు ఉంది. అది రానే వచి్చంది. ఆయన 
సవీరం వినేవారు బ్రతుకుతారు. 26 ఎందుకంటే, 
తండ్రి ఎల్గు సవీయంగా జ్వం గలవాడో అల్గే 
కుమారుడు కూడా సవీయంగా జ్వం కల్గ 
ఉండేల్ తండ్రి ఆయనకు ఇచా్చడు. 27 ఇదిగాక, 
ఆయన మానవ పుత్రుడై ఉండడంచేత తీరుపు 
తీర్చడానకి ఆయనకు అధకారం ఇచా్చడు.

28 “ఇందుకు ఆశ్చర్యపడకండి. ఒక కాలం 
వసుతుంది. అపుపుడు సమాధులలో ఉన్నవారందరూ 
ఆయన సవీరం వింట్రు. 29 వారు బయటికి 
వస్తురు. మంచి చేసినవారు శాశవీత జ్వం కోసం 
లేస్తురు; దురాముర్గత చేసినవారు శక్షావిధకి 
లేస్తురు. 30 నా అంతట నేనే ఏమ్ చేయలేను. నేను 
వినే ప్రకారం తీరుపు తీరుస్తును. నను్న పంపనవారి 
ఇషటుప్రకారమే చేయాలన కోరుతూ ఉనా్నను గాన 
నా ఇషటుప్రకారం కాదు గనుక నేను తీరే్చ తీరుపు 
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నా్యయమైనది.

క్రీసుతు దేవతావీనకి నదర్శనం
31 “నా విషయం నేనే స్క్షష్ం చెపుపుకొంటే నా 

స్క్షష్ం నజమైనది కాదు. 32 నా విషయం స్క్షష్ం 
చెపేపువాడు ఇంకొకడు ఉనా్నడు. నా విషయం 
ఆయన చెపేపు స్క్షష్ం నజమన నాకు తెలుసు.

33 “మ్రు యోహాను దగ్గరకు మనుషులను 
పంపారు. అతడు సతా్యన్న గురించి స్క్షష్ం 
చెపాపుడు. 34 అయినా, మనుషుల స్క్షష్ం 
నేను చేకూరు్చకోను గాన మ్కు పాపవిముకితు 
కలగాలన నేను ఈ మాటలు చెపుతునా్నను. 
35 అతడు వెలుగుతూ ప్రకాశస్తు ఉన్న దీపం. 
అతన వెలుగులో కొంతకాలం సంతోషించడానకి 
మ్రు ఇషటుపడాడారు.

36 “కానీ యోహాను స్క్షా్యన్న మించిన స్క్షష్ం 
నాకు ఉంది. నెరవేర్చడానకి తండ్రి నాకిచి్చన 
పనులు – నేను చేస్తు ఉన్న పనులే – తండ్రి 
నను్న పంపాడన స్క్షష్ంగా ఉనా్నయి. 37 ఇది 
గాక, నను్న పంపన తండ్రి తానే నా విషయం 
స్క్షష్మిచి్చ ఉనా్నడు. ఆయన సవీరం మ్రెన్నడూ 
వినలేదు. ఆయన సవీరూపాన్న చూడలేదు. 
38 మ్లో ఆయన వాకుకి నల్చి ఉండడం 
లేదు. ఎందుకంటే, ఆయన పంపనవాణ్ణి 
మ్రు నమముడం లేదు. 39 మ్రు లేఖనాలను 
పరిశోధసుతునా్నరు. వాటి మూలంగా మ్కు శాశవీత 
జ్వం ఉందన మ్ ఆలోచన. అవి నా విషయమే 
స్క్షష్ం చెపుతూ ఉనా్నయి. 40 అయినా మ్కు 
జ్వం కల్గేల్ నా దగ్గరకు రావడానకి మ్కు 
ఇషటుం లేదు.

41 “మనుషులు ఇచే్చ ఘనత నేను స్వీకరించను. 
42 మ్రు నాకు తెలుసు – మ్లో దేవున ప్రేమ 

లేదు. 43 నేను నా తండ్రి పేర వచా్చను, మ్రు 
నను్న స్వీకరించడం లేదు. వేరొకడు తన పేరునే 
వసేతు వాణ్ణి మ్రు స్వీకరిస్తురు.

44 “మ్రు ఒకరిచేత ఒకరు ఘనత స్వీకరిస్తు, 
ఒకే ఒక దేవుననుంచి వచే్చ ఘనత వెదకకుండా 
ఉంటే నను్న ఎల్ నముముతారు? 45 తండ్రిదగ్గర 
మ్మ్ద నేరం మోపుతానన తలంచకండి. మ్రు 
మోష్మ్ద నమముకం ఉంచ్తునా్నరు. మ్మ్ద 
నేరం మోపేవాడు అతడే. 46 ఎందుకంటే, మోష్ 
నను్న గురించి వ్రాశాడు. మ్రు అతన మాటలు 
నమిముతే నను్న కూడా నముముతారు. 47 అతడు 
వ్రాసినది మ్రు నమముకపోతే నా మాటలు ఎల్ 
నముముతారు?”

క్రీసుతు 5 వేల మందికి ఆహారం పెట్టుడు

6  ఆ తరువాత యేసు గలలీ సరసుసా (ఇది 
తిబెరియ సరసుసా) దాటి అవతల్కి వెళ్్ళడు. 

2 రోగులకు ఆయన చేసిన స్చన కోసమైన 
అదు్భతాలు చూచి చాల్మంది ఆయన వెంట 
వచా్చరు. 3 అకకిడ యేసు ఒక కొండెకికి తన 
శషు్యలతో కూడా కూరు్చనా్నడు. 4 పస్కి అనే 
యూదుల పండుగ దగ్గర పడింది. 5 యేసు 
తలెతితు పెద్ద గుంపు తనవైపుకు రావడం చూచి 
ఫిల్పుపుతో ఇల్ అనా్నడు: “వీరు తినడానకి 
రొట్టులు మనం ఎకకిడ కొనాల్?” 6 అతణ్ణి 
పర్క్షించడానకి ఆయన అల్ అనా్నడు – తాను 
ఏమి చేయబోతునా్నడో ఆయనకు తెలుసు.

7 ఫిల్పుపు “వీళ్ళలో ఒకొకికకిరికి కొంచెం 
దొరకాలనా్న రెండు వందల దేనారాల 
రొట్టులు కూడా ఏమ్ చాలవు” అన ఆయనకు 
జవాబిచా్చడు.

8 ఆయన శషు్యలలో ఒకడు – స్మోను 
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పేతురు స్దరుడు అంద్రెయ – యేసుతో 
ఇల్ అనా్నడు: 9 “ఇకకిడ ఓ అబబాయి ఉనా్నడు. 
వాన దగ్గర అయిదు యవల రొట్టులూ రెండు 
చిన్న చేపలూ ఉనా్నయి. అయితే ఇంతమందికి 
అదేపాటిది?”

10 “ప్రజలను కూరో్చబెటటుండి” అన యేసు 
అనా్నడు. ఆ చోట పచి్చక విస్తురంగా ఉంది 
గనుక పురుషులు కూరు్చనా్నరు. వారి సంఖ్య 
సుమారు అయిదు వేలు. 11 అపుపుడు యేసు 
ఆ రొట్టులు చేతపట్టుకొన దేవునకి కృతజఞాత 
అరిపుంచాడు, శషు్యలకు పంచి ఇచా్చడు. శషు్యలు 
కూరు్చన ఉన్నవారికి వడిడాంచారు. అల్గే చేపలు 
కూడా వారికి ఇషటుమైనంతమట్టుకు వడిడాంచారు. 
12 వారు కడుపారా తిన్న తరువాత ఆయన తన 
శషు్యలతో “మిగల్న ముకకిలు ఎతతుండి – ఏమ్ 
నషటుం కాకూడదు” అనా్నడు. 13 అల్గే వారు 
వాటిన ఎతాతురు, ఆ అయిదు యవల రొట్టులు 
ప్రజలు తినగా మిగల్న ముకకిలతో పనె్నండు 
గంపలు నంపారు.

14 యేసు చేసిన అదు్భతమైన ఈ స్చన 
చూచి ప్రజలు “నజంగా, లోకానకి రావలసిన 
ప్రవకతు ఈయనే!” అనా్నరు.

15 వారు వచి్చ తనను రాజుగా చేయడానకి 
బలవంతంగా తీసుకుపోతారన యేసుకు 
తెలుసు, కనుక ఆయన మళ్్ళ కొండకు 
ఒంటరిగా వెళ్్ళడు.

క్రీసుతు నీటిమ్ద నడిచాడు
16 స్యంకాలమైనపుపుడు ఆయన శషు్యలు 

సరసుసా ఒడుడాకు వెళి్ళ 17 పడవ ఎకికి అవతల 
ఉన్న కపెర్ నహూంకు దాటిపోస్గారు. అంతలో 
చీకటి పడింది. యేసు వారిదగ్గరికి ఇంకా రాలేదు. 

18 అపుపుడు పెద్ద గాల్ వీస్తు ఉండడంచేత సరసుసా 
అలలికలోలిలం కాస్గంది. 19 వారు సుమారు 
అయిదు కిలోమ్టరలి దూరం తెడలితో పడవ 
నడిపన తరువాత యేసు సరసుసా మ్ద నడుస్తు 
పడవకు దగ్గరగా రావడం చూశారు. వారికి 
భయం వేసింది. 20 అయితే ఆయన వారితో “నేనే, 
భయపడకండి!” అనా్నడు.

21 అపుపుడు ఆయనను పడవలో చేరు్చకోవడం 
వారికి ఇషటుం అయింది. వెంటనే పడవ వారు 
వెళి్ళపోతున్న స్లం చేరింది.

22 మరుసటి రోజున సరసుసా అవతల నల్చి 
ఉన్న ప్రజలకు ఈ విషయం తెల్సింది: ఆయన 
శషు్యలు ఎకికిన పడవ తపపు మరొకటి అకకిడ 
లేదు, యేసు తన శషు్యలతో కూడా ఆ పడవ 
ఎకకిలేదు. శషు్యలు మాత్మే వెళి్ళపోయారు. 
23 అపుపుడు వేరే పడవలు తిబెరియ నుంచి 
వచా్చయి. యేసు కృతజఞాత అరిపుంచిన తరువాత 
వారు తిన్న స్లం దగ్గరికి అవి వచా్చయి. 24 ఆ 
గుంపుకు యేసు గానీ ఆయన శషు్యలు గానీ 
అకకిడ కనబడకపోవడం చేత వారా పడవలెకికి 
యేసును వెదకుతూ కపెర్ నహూం వచా్చరు. 
25 సరసుసా అవతల ఆయన కనబడడాపుపుడు వారు 
ఆయనను “గురువరా్య! మ్రెపుపుడు ఇకకిడికి 
వచా్చరు?” అన అడిగారు.

క్రీసేతు జ్వాహారం
26 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మ్తో 

ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, మ్రు నను్న 
ఎందుకు వెదుకుతునా్నరంటే, స్చనకోసమైన 
అదు్భతాలు చూచినందుకు కాదు గానీ మ్రు 
కడుపారా ఆ రొట్టులు తిన్నందుకే. 27 చెడిపోయే 
ఆహారం కోసం కషటుపడకండి. శాశవీత జ్వానకి 
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నల్చి ఉండే ఆహారంకోసం కషటుపడండి. 
ఇది మానవ పుత్రుడు మ్కు ప్రస్దిస్తుడు. 
ఎందుకంటే, తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు 
ముద్ర వేశాడు.”

28 అందుకు వారు ఆయనను “దేవున 
క్యలు జరిగంచడానకి మేమేం చేయాల్?” 
అన అడిగారు.

29 “దేవున క్య అంటే ఆయన పంపనవాణ్ణి 
మ్రు నమముడమే” అన యేసు వారికి బదులు 
చెపాపుడు.

30 అందుచేత వారు ఆయనతో ఇల్ 
అనా్నరు: “అల్ంటపుపుడు మేము చూచి 
మిమముల్్న నమముడానకి మ్రు స్చనగా ఏ 
అదు్భతం చేస్తురు? ఏ క్య జరిగస్తురు? 31 మన 
పూర్వీకులు ఎడారిలో మనా్న తినా్నరు. ‘ఆయన 
ఆకాశంనుంచి వారికి ఆహారం ప్రస్దించాడు’ 
అన రాసి ఉంది గదా.”

32 అందుకు యేసు “మ్కు ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, ఆకాశంనుంచి మ్కు 
ఆహారమిచి్చనది మోష్ కాదు గానీ నా 
తండ్రి పరలోకంనుంచి నజమైన ఆహారం 
మ్కిసుతునా్నడు. 33 దేవుడు ఇచే్చ ఆహారం 
ఏమిటంటే, పరలోకంనుంచి దిగవచి్చ లోకానకి 
జ్వం ఇచే్చవాడే” అన వారితో అనా్నడు. 34 కనుక 
వారు ఆయనతో “ప్రభూ! ఆ ఆహారం మాకు 
ఎపపుటిక ఇస్తు ఉండండి” అనా్నరు.

35 యేసు వారికిల్ చెపాపుడు: “జ్వాహారం నేనే. 
నా దగ్గరకు వచే్చ వ్యకితుకి ఆకల్ ఎన్నడూ కాదు, నా 
మ్ద నమముకం ఉంచిన వ్యకితుకి దాహం ఎన్నడూ 
కాదు. 36 అయినా మ్రు నను్న చూచి కూడా 
నమములేదన మ్తో చెపాపును.

37 “తండ్రి నాకు ఇచి్చన వారందరూ నా 

దగ్గరకు వస్తురు. నా దగ్గరకు వచే్చ వ్యకితున 
నేనెన్నడూ బయటికి త్రోసివేయను. 38 నను్న 
పంపనవాన సంకలపుం నెరవేర్చడానకే నేను 
పరలోకం నుంచి దిగవచా్చను గాన నా సొంత 
సంకలపుం నెరవేర్చడానకి కాదు. 39 నను్న పంపన 
తండ్రి సంకలపుం ఏమంటే, ఆయన నాకు ఇచి్చన 
దాన్నంతటిలోనూ నేను దేనీ్న పోగొట్టుకోకుండా 
చివరి రోజున దాన్న లేపడమే. 40 నను్న పంపనవాన 
సంకలపుం ఇదే: కుమారుణ్ణి చూచి ఆయన మ్ద 
నమముకం ఉంచే ప్రతి ఒకకిరూ శాశవీత జ్వం 
పందాల్; చివరి రోజున నేను వారిన సజ్వంగా 
లేపుతాను.”

41 తాను పరలోకంనుంచి దిగవచి్చన 
ఆహారాన్న అన్నందుకు ఆయనను గురించి 
యూదులు సణుకొకినా్నరు. 42 “ఈ యేసు 
యోసేపు కొడుకు గదా. అతన తల్లిదండ్రులు 
మనకు తెల్సినవారే గదా. ఇపుపుడితడు ‘నేను 
పరలోకంనుంచి దిగవచా్చను’ అంట్డేమిటి!” 
అనా్నరు.

43 యేసు వారికిల్ బదులు చెపాపుడు: 
“మ్లో మ్రు సణుకోకికండి. 44 నను్న 
పంపన తండ్రి వారిన ఆకరి్షంచనదే ఎవరూ 
నా దగ్గరకు రాలేరు. వారిన చివరి రోజున 
సజ్వంగా లేపుతాను. 45 ‘వారందరిక దేవుడు 
ఉపదేశస్తుడు’ అన ప్రవకతుల లేఖనంలో వ్రాసి 
ఉంది. అందుచేత తండ్రివలలి విన నేరు్చకొనే 
ప్రతి ఒకకిరూ నా దగ్గరకు వస్తురు. 46 దేవున 
నుంచి వచి్చనవాడు తపపు ఇంకవరూ తండ్రిన 
చూడలేదు. ఆయన తండ్రిన చూశాడు. 
47 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, నామ్ద 
నమముకముంచినవారికి శాశవీత జ్వం ఉంది. 
48 జ్వాహారాన్న నేనే. 49 ఎడారిలో మ్ పూర్వీకులు 
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మనా్న తిన కూడా చనపోయారు. 50 కానీ 
ఈ ఆహారం తిన్నవారు చావరు. పరలోకం 
నుంచి ఈ ఆహారం దిగవచి్చన కారణం 
అదే. 51 పరలోకంనుంచి దిగవచి్చన సజ్వమైన 
ఆహారాన్న నేనే. ఈ ఆహారం ఎవరైనా తింటే 
శాశవీతంగా జ్విస్తురు. లోకానకి జ్వంకోసం 
నేను ఇవవీబోయే ఆహారం నా శర్రమే!”

52 అపుపుడు యూదులు “ఈ మనషి తన 
శర్రాన్న తినడానకి మనకు ఎట్లి ఇవవీగలడు?” 
అంటూ ఒకరితో ఒకరు వాదించ్కొనా్నరు.

53 కనుక యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, మ్రు 
మానవ పుత్రున శర్రం తినకపోతే, ఆయన 
రకతుం త్రాగకపోతే మ్లో మ్కు జ్వం ఉండదు. 
54 నా శర్రం తిన నా రకతుం త్రాగనవాడెవడైనా 
శాశవీత జ్వం గలవాడు. చివరి రోజున నేను 
అతణ్ణి లేపుతాను. 55 నా శర్రం నజంగా 
ఆహారం, నా రకతుం నజంగా పానీయం. 56 నా 
శర్రం తిన నా రకతుం త్రాగనవాడు నాలో 
ఉంట్డు. నేను అతనలో ఉంట్ను. 57 జ్వం 
గల తండ్రి నను్న ఎల్ పంపాడో, నేను తండ్రి 
మూలంగా ఎల్ జ్విస్తు ఉనా్ననో అల్గే నను్న 
తిన్నవాడు నామూలంగా జ్విస్తు ఉంట్డు. 
58 పరలోకం నుంచి దిగవచి్చన ఆహారం ఇదే! 
మ్ పూర్వీకులు మనా్న తిన చనపోయినట్టు 
కాదు – ఈ ఆహారం తిన్నవాడు ఎపపుటిక 
జ్విస్తుడు.

59 ఆయన కపెర్ నహూంలో ఉపదేశస్తు 
సమాజ కేంద్రంలో ఆ మాటలు చెపాపుడు. 
60 ఆయన శషు్యలలో చాల్మంది అది విన “ఈ 
మాట కఠినమైనది. ఇది ఎవరు వినగలరు?” 
అనా్నరు.

క్రీసుతును అనేకమంది శషు్యలు వదల్ వేశారు
61 తన శషు్యలు దానన గురించి 

సణుగుకొంటూ ఉన్న సంగతి యేసుకు తెలుసు. 
కనుక ఆయన వారితో ఇల్ అనా్నడు: “మ్కు 
ఇది అభ్యంతరమా? 62 అయితే మానవ పుత్రుడు 
మునుపున్న చోటికి పైకి వెళ్ళడం మ్రు చూసేతు 
మ్కల్ ఉంట్ందో! 63 జ్వమిచే్చది దేవున ఆతము 
మాత్మే. శర్రం ప్రయోజనమేమ్ లేనది. మ్తో 
నేను చెపేపు మాటలు ఆతము సంబంధమైనవి, 
జ్వం ఇచే్చవి. 64 కానీ మ్లో కొందరు నమముడం 
లేదు.” నమమునవారెవరో తనను శత్రువులకు 
పటిటు ఇచే్చవాడెవడో మొదటి నుంచి యేసుకు 
తెలుసు. 65 ఆయన ఇంకా అనా్నడు “తండ్రి వారిన 
అనుగ్రహించనదే ఎవరూ నా దగ్గరకు రాలేరన 
నేను చెపపునది అందుకే.”

66 అపపుటినుంచి ఆయన శషు్యలలో అనేకులు 
వెనకుకి తగ్గ ఆయనతో మరెన్నడూ తిరగలేదు.

67 అపుపుడు యేసు తన పనె్నండుమందితో 
“మ్రు కూడా వెళి్ళపోవాలన ఉనా్నరా?” 
అనా్నడు.

68 స్మోను పేతురు ఆయనకు ఇల్ 
జవాబిచా్చడు: “ప్రభూ, మేము ఎవరిదగ్గరికి 
వెళ్తుం? నీవు శాశవీత జ్వ వాకుకిలు గలవాడవు. 
69 అంతేకాక, అభిషికుతుడవ్ సజ్వుడైన దేవున 
కుమారుడవ్ నీవే అన మేము నముముతూ 
తెలుసుకొనా్నం.”

70 “పనె్నండుగురైన మిముములను ఎను్నకొనా్నను 
గదా. మ్లో ఒకడు పశాచం” అన యేసు వారికి 
బదులు చెపాపుడు. 71 ఆయన స్మోను కొడుకైన 
ఇసకిరియోతు యూదాను గురించి చెపాపుడు. 
ఎందుకంటే అతడు పనె్నండుగురిలో ఒకడై ఉండి, 
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ఆయనను శత్రువులకు పటిటు ఇవవీబోయేవాడు.

క్రీసుతు జెరుసలంలో విందుకు వెళి్ళ 
అకకిడ ఉపదేశంచాడు

7  ఆ తరువాత యేసు గలలీలో సంచారం 
చేస్తు ఉనా్నడు. యూదులు తనను 

చంపడానకి చూస్తు ఉండడంచేత ఆయనకు 
యూదయలో సంచారం చేయడం ఇషటుం 
లేకపోయింది. 2 అయితే యూదుల పరణిశాలల 
పండుగ దగ్గర పడడాపుపుడు 3 ఆయన తముముళ్్ళ 
ఆయనతో ఇల్ అనా్నరు: “నువువీ చేస్తు ఉన్న 
పనులు నీ శషు్యలు చూచేట్టు ఇకకిడనుండి 
యూదయకు వెళి్ళపో. 4 ఎవడైనా బహిరంగంగా 
ప్రసిది్కకాకిలంటే రహస్యంగా పనులు 
జరిగంచడు. నువువీ ఈ పనులు చేస్తు 
ఉంటే నను్న నువువీ లోకానకి కనపరచ్కో!” 
5 ఎందుకంటే, ఆయన సొంత తముముళ్్ళ కూడా 
ఆయన మ్ద నమముకం ఉంచలేదు.

6 అందుచేత యేసు వారికిల్ చెపాపుడు: 
“నా సమయం ఇంకా రాలేదు. మ్ సమయం 
ఎపుపుడూ సిద్మే. 7 లోకం మిముములను 
దేవీషించడం అస్ధ్యం. కానీ నేను దాన క్యలు 
చెడడావన దానన గురించి స్క్షష్ం చెపుతూ 
ఉనా్నను, గనుక దానకి నా మ్ద దేవీషం ఉంది. 
8 మ్రు ఈ పండుగకు వెళ్ళండి. నా సమయం 
ఇంకా సంపూరితు కాలేదు గనుక ఇపుపుడే ఈ 
పండుగకు వెళ్ళను.”

9 ఆయన వారికిల్ చెపపున తరువాత 
గలలీలో ఉండిపోయాడు. 10 ఆయన తముముళ్్ళ 
పండుగకు వెళి్ళన తరువాతే ఆయన కూడా 
వెళ్్ళడు – బహిరంగంగా కాదు గాన 
రహస్యంగా. 11 ఆ పండుగలో యూదులు 

“ఆయనెకకిడ ఉనా్నడు?” అన అడుగుతూ 
ఆయనను వెతుకుతూ ఉనా్నరు. 12 ప్రజలలో 
ఆయనను గురించి చాల్ సణుగుడు ఉంది. 
కొంతమంది “ఆయన మంచివాడు” అనా్నరు, 
మరి కొందరు “కాదు. ప్రజల్్న మోసగంచి 
తపుపుదారి పటిటుస్తు ఉనా్నడు” అనా్నరు. 13 అయితే 
యూదులకు భయపడి ఆయనను గురించి 
ఎవరూ బహిరంగంగా మాట్లిడలేదు.

14 పండుగ రోజుల మధ్య యేసు దేవాలయానకి 
వెళి్ళ ఉపదేశం చేయస్గాడు. 15 “విదా్యభా్యసం 
లేన ఈ మనషికి పాండిత్యం ఎకకిడిది?” అంటూ 
యూదులు చాల్ ఆశ్చర్యపడాడారు.

16 యేసు వారికి జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“నేను చేసే ఉపదేశం నాది కాదు గాన నను్న 
పంపనవానది. 17 దేవున ఇషటుప్రకారం చేయడానకి 
ఎవరైనా ఇషటుపడితే ఈ ఉపదేశం ఆయనదో, లేక 
నా అంతట నేనే చెపుతునా్ననో తెలుసుకొంట్రు.

18 “తనంతట తానే మాట్లిడేవాడు సొంత 
గౌరవం చేకూరాలన చూస్తు ఉంట్డు, గాన 
తనను పంపనవానకే గౌరవం చేకూరాలన 
చూచేవాడు సత్యవంతుడు. ఆయనలో 
అనా్యయం ఏమ్ లేదు. 19 మోష్ మ్కు 
ధరముశాస్త్రం ఇచా్చడు గదా. అయినా మ్లో 
ఎవరూ ధరముశాస్త్రం ఆచరణలో పెటటుడం 
లేదు. మ్రెందుకు నను్న చంపడానకి చూస్తు 
ఉనా్నరు?”

20 “దయ్యం పటిటునవాడివి నీవు. నను్న 
చంపడానకి ఎవరు చూసుతునా్నరు?” అన ఆ 
ప్రజలు జవాబిచా్చరు. 21 యేసు వారికి ఇల్ 
బదులు చెపాపుడు: “నేను ఒక క్య చేసినందుకు 
మ్రంతా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉనా్నరు. 22 మోష్ 
మ్కు సున్నతి అనే సంస్కిరం నయమించాడు. 
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అది మోష్ నుంచి వచి్చనది కాదు గాన 
పూర్వీకుల దావీరా కల్గంది. మ్రు విశ్ంతి 
దినాన ఒక మనషికి సున్నతి జరిగస్తురు. 23 మోష్ 
ధరముశాస్త్రం మ్రకూడదన విశ్ంతి దినాన ఒక 
మనషి సున్నతి పందితే విశ్ంతి దినాన నేను 
ఒక మనషిన పూరితుగా బగు చేసినందుకు మ్రు 
నా మ్ద కోపపడుతునా్నరేమిటి? 24 బయటికి 
కనపంచేదాన్న బటిటు నరణియానకి రాకండి. నా్యయ 
సమముతంగా నరణియం చేసుకోండి.”

25 అపుపుడు జెరుసలం వారిలో కొందరు 
ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: “వాళ్్ళ చంపాలన 
చూసుతున్నవాడు ఈయనే గదా! 26 ఇడుగో! 
ఆయన బహిరంగంగా మాట్లిడుతూ ఉనా్నడు 
గాన వాళ్్ళ ఆయనను ఏమ్ అనరు! ఈయన 
నజంగా అభిషికుతుడు అన అధకారులకు 
తెల్సిపోయిందా ఏమిటి? 27 కానీ ఈ మనషి 
ఎకకిడివాడో మనకు తెలుసు. అభిషికుతుడు 
వచే్చటపుపుడు ఆయన ఎకకిడనుంచి వస్తుడో 
ఎవరిక తెలీదు.”

28 అందుచేత యేసు దేవాలయంలో 
ఉపదేశస్తు బిగ్గరగా ఇల్ అనా్నడు: “నేను 
మ్కు తెలుసు, నేనెకకిడినుంచి వచా్చనో అది 
కూడా మ్కు తెలుసు. నా అంతట నేనే రాలేదు. 
నను్న పంపనవాడు సత్యవంతుడు. ఆయనను 
మ్రెరుగరు. 29 నేనైతే ఆయనను ఎరుగుదును. 
నేను వచి్చనది ఆయన దగ్గరనుంచే. నను్న 
పంపనది ఆయనే.”

30 అందుచేత వాళ్్ళ ఆయనను 
పట్టుకోవడానకి చూశారు గానీ ఆయన 
సమయం ఇంకా రాకపోవడం వలలి ఆయన 
ఎవరి చేతిక చికకిలేదు. 31 ప్రజలలో అనేకులు 
ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచారు, “అభిషికుతుడు 

వచే్చటపుపుడు ఈయనకంటే ఎకుకివ స్చకమైన 
అదు్భతాలు చేస్తుడా?” అనా్నరు. 32 ఆయనను 
గురించి ఈ విషయాలు ప్రజల గుంపు 
గుసగుసల్డడం పరిసయు్యలు వినా్నరు గనుక 
ప్రధ్న యాజులూ పరిసయు్యలూ ఆయనను 
పట్టుకోవడానకి భట్లను పంపారు.

33 యేసు వారితో “ఇంకా కొది్ద కాలమే నేను 
మ్తో ఉంట్ను. తరువాత నను్న పంపనవాన 
దగ్గరికి వెళి్ళపోతాను. 34 మ్రు నను్న వెదుకుతారు 
గాన నను్న కనుకోకిరు. నేనెకకిడ ఉంట్నో మ్రు 
అకకిడికి రాలేరు” అనా్నడు.

35 అందుకు యూదులు ఒకరితో ఒకరు ఇల్ 
చెపుపుకొనా్నరు: “మనం ఇతణ్ణి కనుకోకికుండా 
ఎకకిడికి వెళి్ళపోవాలన ఉదే్దశసుతునా్నడు? గ్రీస్ 
దేశస్ుల మధ్య చెదరిపోయిన యూదుల దగ్గరికి 
వెళి్ళ గ్రీస్ వారికి ఉపదేశం ఇవావీలనుకుంట్నా్నడా 
ఏమిటి? 36 ‘మ్రు నను్న వెతుకుతారు గాన నను్న 
కనుకోకిరు. నేనెకకిడ ఉంట్నో మ్రు అకకిడికి 
రాలేరు’ అన అతడు చెపపున మాట ఏమిటి?”

37 ఆ పండుగలో చివరి రోజున – ఆ మహా 
దినాన యేసు నలబడి బిగ్గరగా ఇల్ చెపాపుడు: 
“ఎవరైనా దపపుగొంటే నా దగ్గరకు వచి్చ దపపు 
తీరు్చకోవాల్. 38 నా మ్ద నమముకం ఉంచే 
వ్యకితు అంతరంగంలో నుంచి జ్వ జల నదులు 
పారుతాయి. ఇది లేఖనాలు చెపపున ప్రకారమే.”

39 ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచ్తున్నవారు 
పందబోయే దేవున ఆతమును గురించి ఆయన 
ఆ మాట చెపాపుడు. అపపుటికి యేసు ఇంకా 
మహిమాస్ితి పందలేదు గనుక పవిత్రాతమును 
అనుగ్రహించడం ఇంకా జరుగలేదు.

40 ఆ మాటలు విన జనసమూహంలో 
అనేకులు “నజంగా ఈయనే ఆ ప్రవకతు” అనా్నరు. 
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41 మరి కొందరు “ఈయనే అభిషికుతుడు” 
అనా్నరు. మరి కొంతమంది “కానీ అభిషికుతుడు 
గలలీలోనుంచి రాడు గదా! 42 అభిషికుతుడు 
దావీదు సంతానంలో నుంచి వస్తుడనీ దావీదు 
ఉండిన బేత్ లెహేం గ్రామం నుండి వస్తుడనీ 
లేఖనం చెపపులేదా?” అనా్నరు. 43 ఈ విధంగా 
ప్రజలలో ఆయనను గురించి విభేదం పుటిటుంది. 
44 వారిలో కొందరు ఆయనను పట్టుకోవాలన 
కోరారు గాన ఆయన ఎవరి చేతిక చికకిలేదు.

45 ఆ భట్లు ప్రధ్న యాజుల దగ్గరిక 
పరిసయు్యల దగ్గరిక వచి్చనపుపుడు వీరు “అతణ్ణి 
మ్రెందుకు తీసుకురాలేదు?” అన వారిన అడిగారు. 
46 భట్లు “ఈ మనషి మాట్లిడే విధంగా ఏ మనషీ 
ఎన్నడూ మాట్లిడలేదు” అన జవాబిచా్చరు.

47 అందుకు పరిసయు్యలు వారికి ఇల్ బదులు 
చెపాపురు: “మ్రు కూడా మోసపోయారా ఏమిటి? 
48 అధకారులలో గానీ పరిసయు్యలలో గానీ ఎవరూ 
అతణ్ణి నమములేదు గదా. 49 అయితే ధరముశాస్త్రం 
తెల్యన ఈ మూకమ్ద శాపం ఉందన్నమాట!”

50 రాత్రివేళ ఆయన దగ్గరకు వచి్చన నీకొదేము 
వారిలో ఒకడు. అతడు వారితో 51 “ఒక మనషి 
ప్రతివాదం విన ఆయన చేసేది ఏమిట్ 
తెలుసుకోకముందే మన ధరముశాస్త్రం ఆయనకు 
తీరుపు తీర్చదు గదా!” అనా్నడు.

52 వారు “నువువీ కూడా గలలీవాడివా? 
లేఖనాలను విచారించి చూడు – గలలీలో ప్రవకతు 
ఎవవీడూ బయలు దేరలేదు” అన అతనకి బదులు 
చెపాపురు. 53 అపుపుడు ఎవరి ఇంటికి వారు వెళ్్ళరు.

క్రీసుతు పాప అయిన ఒక స్త్రీన క్షమించాడు

8  అయితే యేసు ఆలీవ్ కొండకు 
వెళ్్ళడు. 2 ప్రొదు్దన పెందలకడ ఆయన 

దేవాలయంలోకి తిరిగ వచా్చడు. ఆయన 
దగ్గరికి ప్రజలంతా వస్తు ఉనా్నరు. ఆయన 
కూరు్చన వారికి ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు. 3 అపుపుడు 
ధరముశాస్త్ర పండితులూ పరిసయు్యలూ ఒక స్త్రీన 
తీసుకువచా్చరు. ఆమె వ్యభిచార క్యలో 
పట్టుబడింది. వారు ఆమెను మధ్యలో నలబెటిటు 
4 ఆయనతో ఇల్ అనా్నరు: “ఉపదేశకా! ఈ 
స్త్రీ వ్యభిచార క్యలో ఉండగానే పట్టుబడింది. 
5 ధరముశాస్త్రంలో మోష్ ఇల్ంటి స్త్రీలను రాళ్్ళ 
రువివీ చంపాలన మనకాజఞా ఇచా్చడు. అయితే 
మ్రేమంట్రు?”

6 ఆయనమ్ద నేరం మోపడానకి కారణం 
కనుకోకివాలన ఆయనను పర్క్షిస్తు అల్ 
అడిగారు. అయితే యేసు తాను ఆలకించనట్టు 
వంగ వ్రేల్తో నేలమ్ద ఏదో వ్రాశాడు. 7 వారు 
పట్టు విడువకుండా ఆయనను అడుగుతూ 
వచా్చరు గనుక ఆయన లేచి “మ్లో ఏ అపరాధం 
లేనవాడు మొటటుమొదట ఆమెమ్ద రాయి 
వేయవచ్్చ” అనా్నడు. 8 అపుపుడాయన మళ్్ళ 
వంగ నేలమ్ద వ్రాశాడు.

9 ఆ మాటలు విన్నవారు తమ అంతరావీణ్ 
మందల్ంపుకు గురి అయి – మొదట పెద్దలు 
నుండి చివరివాడి వరకు – ఒకరి తరువాత 
ఒకరు బయటికి వెళ్్ళరు. చివరికి మధ్య నలబడి 
ఉన్న ఆ స్త్రీతో మిగల్నది యేసు ఒకకిడే.

10 యేసు లేచి ఆ స్త్రీ తపపు మరెవరినీ 
చూడకుండా “అమాము, నీ మ్ద నేరం 
మోపనవారు ఎకకిడ? ఎవరూ నీకు శక్ష 
విధంచలేదా?” అన అడిగాడు. 11 ఆమె “లేదు 
ప్రభూ” అంది. యేసు “నేనూ నీకు శక్ష 
విధంచను. నీవు వెళి్ళ అపరాధం చేయకుండా 
ఉండు” అనా్నడు.
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లోకానకి వెలుగు
12 తరువాత యేసు మళ్్ళ వారితో ఇల్ 

అనా్నడు: “నేను లోకానకి వెలుగును. నను్న 
అనుసరిస్తు ఉన్నవారు చీకటిలో నడవరు గాన 
వారికి జ్వ కాంతి ఉంట్ంది.”

13 అందుచేత పరిసయు్యలు “నీ విషయం నీవే 
స్క్షష్ం చెపుపుకొంటూ ఉనా్నవు. నీ స్క్షష్ం నజం 
కాదు” అన ఆయనతో అనా్నరు.

పరలోకంనుంచి పరలోకానకి
14 యేసు వారికిల్ జవాబు చెపాపుడు: 

“నా విషయం నేను స్క్షష్ం చెపుపుకొనా్న నా 
స్క్షష్ం నజమే. ఎందుకంటే, నేను వచి్చనది 
ఎకకిడనుంచో, వెళ్్ళది ఎకకిడికో నాకు తెలుసు. 
అయితే నేను ఎకకిడనుంచి వచా్చనో, ఎకకిడికి 
వెళి్ళపోతానో మ్కు తెల్యదు. 15 మ్రు శర్ర 
సంబంధంగా తీరుపు తీరుస్తురు. నేనెవరిక తీరుపు 
తీర్చడం లేదు. 16 ఒక వేళ నేను తీరుపు తీరి్చనా 
నా తీరుపు నజమైనది. ఎందుకంటే అందులో 
నేను ఒంటరిగా లేను. నేనూ నను్న పంపన 
తండ్రీ ఉనా్నం. 17 ఇద్దరు మనుషుల స్క్షష్ం 
నమముతగనదన మ్ ధరముశాస్త్రంలో కూడా 
వ్రాసి ఉంది. 18 నా విషయం నేను స్క్షష్ం 
చెపుతునా్నను, నను్న పంపన తండ్రి కూడా నా 
విషయం స్క్షష్ం చెపుతునా్నడు.”

19 అందుకు వారు “నీ తండ్రి ఎకకిడునా్నడు?” 
అన ఆయననడిగారు. యేసు “మ్రు నను్న 
ఎరుగరు, నా తండ్రిన కూడా ఎరుగరు. ఒకవేళ 
నను్న ఎరిగ ఉంటే నా తండ్రిన కూడా ఎరిగ 
ఉండేవారు” అన జవాబిచా్చడు.

20 దేవాలయంలో కానుకలు ఉంచే స్లంలో 

ఆయన ఉపదేశం చేస్తు ఆ మాటలు చెపాపుడు. 
అయితే ఆయన గడియ ఇంకా రాకపోవడం 
చేత ఆయనను ఎవరూ పట్టుకోలేదు. 21 గనుక 
ఆయన మళ్్ళ వారితో ఇల్ అనా్నడు: “నేను 
వెళి్ళపోతాను, మ్రు నను్న వెతుకుతారు గాన 
మ్ పాపాలలోనే చనపోతారు. నేను వెళ్్ళ స్ల్నకి 
మ్రు రాలేరు.”

22 అందుకు యూదులు “ఇతడు ఆతముహత్య 
చేసుకుంట్డా ఏమిటి? ‘నేను వెళ్్ళ స్ల్నకి 
మ్రు రాలేరు’ అన ఇతడు చెపపుడం అందుకేనా?” 
అన చెపుపుకొనా్నరు.

23 ఆయన “మ్రు క్ందివారు, నేను పైనుంచి 
వచి్చనవాణ్ణి. మ్రు ఈ లోకానకి చెందినవారు, 
నేను ఈ లోకానకి చెందేవాణ్ణి కాను. 24 అందుచేత 
మ్రు మ్ పాపాలలో చనపోతారన చెపాపును. 
నేను ‘ఉన్నవాడను’ అన నమముకపోయారా, మ్రు 
మ్ పాపాలలోనే చనపోతారు” అన వారితో 
అనా్నడు.

25 అందుకు వారు “నీవెవరివి?” అన 
ఆయననడిగారు. యేసు వారితో అనా్నడు 
“మొదటినుంచి నేనెవరినన చెపుతునా్ననో 
ఆయననే నేను. 26 మ్ విషయం చెపపుడానక 
విమరి్శంచడానక ఇంకా అనేక సంగతులునా్నయి. 
నను్న పంపనవాడు సత్యవంతుడు. ఆయన 
చెపపుగా నేను విన్న సంగతులే లోకానకి చెపుతూ 
ఉనా్నను.”

27 దేవుడైన తండ్రిన గురించి ఆయన తమతో 
చెపుతునా్నడన వారు గ్రహించలేదు.

28 కనుక యేసు వారితో “మ్రు 
మానవపుత్రుణ్ణి పైకతేతుటపుపుడు నేను 
‘ఉన్నవాడను’ అన మ్రు గ్రహిస్తురు. నా అంతట 
నేనే ఏమ్ చేయడం లేదనీ తండ్రి నాకు నేరిపున 
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విషయాలే చెపుతునా్నననీ కూడా గ్రహిస్తురు. 
29 నను్న పంపనవాడు నాతో ఉనా్నడు. ఆయనకు 
ఇషటుమైనవే నేనెపుపుడూ చేస్తు ఉనా్నను గనుక 
ఆయన నను్న ఒంటరిగా విడవలేదు” అనా్నడు.

30 ఈ మాటలు చెపుతూ ఉండగానే 
ఆయనమ్ద చాల్మంది నమముకం ఉంచారు.

క్రీసుతు మనుషులకు విడుదల కల్గంచాడు
31 అందుచేత, తనను నమిమున యూదులతో 

యేసు ఇల్ అనా్నడు: “మ్రు నా వాకుకిలో 
నల్చి ఉంటే నాకు నజమైన శషు్యలుగా ఉంట్రు. 
32 అపుపుడు మ్రు సత్యం గ్రహిస్తురు, సత్యం మ్కు 
విడుదల కల్గసుతుంది.”

33 అయితే వారు “మేము అబ్రాహాము 
సంతానం. మేమెపుపుడు ఎవరిక బనసలం కాము. 
మాకు విడుదల కలుగుతుందన అంట్వేం?” 
అన ఆయనకు జవాబు చెపాపురు.

34 యేసు వారికిల్ బదులు చెపాపుడు: 
“పాపం చేసే ప్రతి ఒకకిరూ పాపానకి బనస 
అన మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను. 35 బనస 
యజమాన ఇంట్లి ఎలలిపుపుడూ ఉండడు గానీ 
కుమారుడు ఎపుపుడూ ఇంట్లి ఉంట్డు. 36 కనుక 
కుమారుడు మిముములను విడుదల చేసేతునే మ్రు 
నజంగా విడుదల పందినవారై ఉంట్రు. 37 మ్రు 
అబ్రాహాము సంతానమన నాకు తెలుసు. కానీ 
నా మాటలకు మ్లో చోట్ లేదు గనుక నను్న 
చంపాలన చూస్తు ఉనా్నరు. 38 నా తండ్రి దగ్గర 
చూచిన విషయాలే చెపుతూ ఉనా్నను. మ్ తండ్రి 
దగ్గర చూచిన విషయాలు మ్రూ చేసుతునా్నరు.”

39 అందుకు వారు ఆయనకు “అబ్రాహాము 
మా తండ్రి” అనా్నరు. యేసు “మ్రు అబ్రాహాము 
సంతానమైతే అబ్రాహాము క్యలు చేస్తురు. 

40 అయితే దేవుడు చెపపుగా నేను విన్న సత్యం 
మ్కు చెపపున మనషినయిన నను్న చంపడానకి 
చూస్తు ఉనా్నరు. అబ్రాహాము ఇల్ చేయలేదే! 
41 మ్రు మ్ తండ్రి క్యలే చేస్తు ఉనా్నరు” అన 
వారితో చెపాపుడు. ఆయనతో వారు “మేము 
వ్యభిచారం మూలంగా పుటటులేదు. మాకు తండ్రి 
ఒకకిడే. ఆయన దేవుడే” అనా్నరు.

సైతాను సంతానం
42 యేసు వారితో అనా్నడు “దేవుడే గనుక 

మ్ తండ్రి అయితే మ్రు నను్న ప్రేమతో 
చూచేవారే. ఎందుకంటే, నేను దేవున 
దగ్గరనుంచి బయలుదేరి వచా్చను. నా అంతట 
నేనే రాలేదు. ఆయన నను్న పంపాడు. 43 నేను 
చెపేపుది మ్రు ఎందుకు గ్రహించరు? నా మాట 
వినలేకపోవడమే దానకి కారణం. 44 మ్రు మ్ 
తండ్రి అపనంద పశాచానకి చెందినవారు. మ్ 
తండ్రి ఇచ్ఛల ప్రకారం జరిగంచాలన కోరుతూ 
ఉనా్నరు. మొదటినుంచి వాడు హంతకుడు, 
సత్యంలో నలవనవాడు. సత్యం వాడిలో 
బొతితుగా లేదు. వాడు అబదిక్ుడు, అబద్ాలకు 
తండ్రి. వాడు అబద్ం చెపపునపుపుడెల్లి 
వాడి సొంతసవీభావంలోనుంచి చెపుతాడు. 
45 నేనైతే సత్యం చెపపునందుచేతే మ్రు నను్న 
నమముడం లేదు. 46 నేను దోషినన మ్లో 
ఎవరు నరూపంచగలరు? నేను మ్కు సత్యం 
చెపుతూ ఉంటే నను్న నమమురేమిటి? 47 దేవునకి 
చెందినవాడు దేవున మాటలు వింట్డు. మ్రు 
దేవునకి చెందినవారు కారు. అందుచేతే మ్రు 
వాటిన వినడం లేదు.”

48 యూదులు ఆయనకు “నీవు సమరయ 
దేశసుడ్ివి, దయ్యం పటిటునవాడివి అన మేము 
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చెపేపుది సరిగానే ఉంది గదా!” అన జవాబిచా్చరు.
49 యేసు “దయ్యం పటిటునవాణ్ణి కాను, 

నా తండ్రిన గౌరవించేవాణ్ణి. మ్రైతే నను్న 
అవమానానకి గురి చేసుతునా్నరు. 50 నాకు 
గౌరవం చేకూరాలన నేను వెతకడం లేదు. 
వెతికేవాడు, తీరుపు తీరే్చవాడు ఒకడు ఉనా్నడు. 
51 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, నా మాట 
ఆచరించేవాడెవడైనా ఎన్నడూ మరణం 
చూడడు” అన సమాధ్నం చెపాపుడు.

52 యూదులు “నీవు దయ్యం పటిటునవాడివన 
మాకిపుపుడు తెలుసు. అబ్రాహాము 
చనపోయాడు, ప్రవకతులూ చనపోయారు. 
నీవైతే ‘నా మాట ఆచరించేవాడెవడైనా ఎన్నడూ 
మరణం రుచి చూడడన చెపుతునా్నవు. 
53 చనపోయిన మా తండ్రి అబ్రాహాము 
కంటే గొపపువాడివా నీవు? ప్రవకతులు కూడా 
చనపోయారు. ఇంతకూ నీవు ఎవరివైనట్టు 
చెపుపుకొంట్నా్నవు?” అన ఆయనతో అనా్నరు.

క్రీసేతు యెహోవా, “ఉన్నవాడను” అనేవాడు
54 యేసు ఇల్ బదులు చెపాపుడు: “నాకు నేనే 

ఘనత కల్గంచ్కొంటే నా ఘనత వటిటుది. నాకు 
ఘనత కల్గంచేవాడు నా తండ్రి. ఆయనను 
ఉదే్దశంచి మ్రు ‘మా దేవుడు’ అంట్రు. 
55 కానీ ఆయనను మ్రెరుగరు. నేనాయనను 
ఎరుగుదును. ఆయననెరగనన నేను చెపతే 
మ్ల్గే అబద్ం చెపేపువాణ్ణి అవుతాను. 
నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన మాట 
ఆచరిస్తు ఉనా్నను. 56 నా రోజు చూడడం మ్ 
తండ్రి అబ్రాహాముకు ఆనందం. అతడు అది 
చూచి సంతోషించాడు.”

57 అందుకు యూదులు ఆయనతో “నీకింకా 

యాభైయేళ్ళయినా లేవే! నీవు అబ్రాహామును 
చూశావా?” అనా్నరు.

58 యేసు “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
అబ్రాహాము ఉండే ముందే నేను ‘ఉన్నవాడను”’ 
అన వారికి చెపాపుడు.

59 అందుచేత వారు ఆయనమ్ద రువవీడానకి 
రాళ్్ళ ఎతాతురు గాన యేసు తనను మరుగు 
చేసుకొన వారి మధ్య గుండా దాట్తూ 
దేవాలయం నుంచి బయటికి వెళ్్ళడు.

క్రీసుతు పుట్టు గ్రుడిడావాణ్ణి బగు చేశాడు

9  ఆయన దారిన వెళ్తు ఉన్నపుపుడు పుట్టు 
గుడిడావాడు ఒకడు ఆయనకు కనబడాడాడు. 

2 ఆయన శషు్యలు “గురువరా్య! ఇతడు 
గుడిడావాడుగా పుటటుడానకి ఎవరు అపరాధం 
చేశారు? ఇతడా, ఇతడి తల్లిదండ్రుల్?” అన 
ఆయననడిగారు. 3 యేసు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“ఇతడు లేదా ఇతన తల్లిదండ్రులు అపరాధం 
చేసినందుకు కాదు, గానీ దేవున క్యలు 
ఇతన మూలంగా వెలలిడి కావాలన. 4 పగలు 
ఉన్నంతవరకూ నను్న పంపనవాన క్యలు 
నేను చేస్తు ఉండాల్. రాత్రి వస్తు ఉంది. 
అపుపుడు ఏ మనషీ పన చేయలేడు. 5 లోకంలో 
ఉన్నంతవరకూ నేను లోకానకి వెలుగును.” 
6 ఈ విధంగా చెపపు ఆయన నేలపై ఉమిమువేసి 
దానతో బురద చేసి గుడిడావాన కండలికు ఆ 
బురద పూశాడు, 7 “వెళి్ళ సిలోయం కోనేటిలో 
కడుకోకి!” అన అతనతో అనా్నడు. (సిలోయం 
అంటే పంపబడిన వాడన తరుజీమా.) అతడు వెళి్ళ 
కడుకొకిన చూస్తు తిరిగ వచా్చడు.

8 అందుచేత ఇరుగుపరుగువారు, మునుపు 
అతడు గుడిడావాడన చూచినవారు “వీడు 
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మునుపు కూచ్న బిచ్చమడుకొకినేవాడు 
కాడా?” అన అడిగారు.

9 కొంతమంది “అవును వాడే”, మరి 
కొంతమంది “వాణ్ణి పోల్నవాడే” అనా్నరు. 
అతడు “నేనే అతణ్ణి” అన చెపుతూ వచా్చడు.

10 అందుచేత వారు “నీ కండులి 
తెరవబడినదెల్?” అన అతణ్ణి అడిగారు.

11 అతడు “యేసు అనే మనషి బురద చేసి 
నా కండలికు పూసి సిలోయం కోనేటికి వెళి్ళ 
కడుకోకిమనా్నడు. అల్గే వెళి్ళ కడుకొకినా్నను, 
చూపు వచి్చంది” అన బదులు చెపాపుడు.

12 “అతడు ఎకకిడునా్నడు?” అన వారు అతణ్ణి 
అడిగనపుపుడు అతడు “నాకు తెలీదు” అనా్నడు.

13 మునుపు గుడిడావాడుగా ఉన్న ఆ మనషిన 
వారు పరిసయు్యల దగ్గరికి తీసుకువెళ్్ళరు. 
14 యేసు బురద చేసి అతన కండులి తెరిచిన 
రోజు విశ్ంతి దినం. 15 కనుక పరిసయు్యలు 
కూడా అతనకల్ చూపు వచి్చందన మళ్్ళ అతణ్ణి 
అడిగారు. వారితో అతడు “ఆయన బురద నా 
కండలికు రాశాడు. నేను కడుకొకినా్నను. ఇపుపుడు 
చూస్తు ఉనా్నను” అనా్నడు.

16 కనుక పరిసయు్యలలో కొంతమంది “ఆ 
మనషి దేవున దగ్గర నుంచి వచి్చనవాడు కాడు. 
ఎందుకంటే అతడు విశ్ంతి దినం ఆచరించడం 
లేదు” అనా్నరు. మరి కొందరైతే “పాపాతుముడైన 
మనషి ఇల్ంటి స్చకమైన అదు్భతాలు ఎల్ 
చేయగలడు?” అనా్నరు. ఇల్ వారి మధ్య భేదం 
ఉంది. 17 అందుచేత వారు మళ్్ళ ఆ గుడిడావాణ్ణి 
ప్రశ్నంచారు – “అతడు నీ కండులి తెరచినందుకు 
అతడి విషయం నీవేం అంట్వు?” అతడు 
“ఆయన ఒక ప్రవకతు” అనా్నడు.

18 అతడు మునుపు గుడిడావాడనీ చూపు 

పందాడనీ యూదులు అతన విషయం 
మొటటుమొదట నమములేదు గనుక చూపు 
వచి్చనవాన తల్లిదండ్రులను పల్చి 19 “మ్ కొడుకు 
గుడిడావాడుగా పుట్టుడంట్రు. వీడు మ్ కొడుకా? 
అల్గైతే ఇపుపుడు వీడు ఎల్ చూడగలుగుతూ 
ఉనా్నడు?” అన వారిన అడిగారు.

20 అందుకు అతన తల్లిదండ్రులు వారికిల్ 
జవాబిచా్చరు: “ఇతడు మా కొడుకనీ 
గుడిడావాడుగా పుట్టుడనీ మాకు తెలుసు. 21 గానీ 
ఇతడు ఇపుపుడు ఎల్ చూడగలుగుతూ ఉనా్నడో 
మాకు తెల్యదు. అతడి కండులి తెరచినది ఎవరో 
అది కూడా మాకు తెల్యదు. ఇతడు వయసు 
వచి్చనవాడు. ఇతణ్ణి అడగండి. తన సంగతి తానే 
చెపుపుకొంట్డు.”

22 అతన తల్లిదండ్రులు యూదులకు భయపడి 
అల్ చెపాపురు. ఎందుకంటే, యేసు అభిషికుతుడన 
ఎవరైనా సరే ఒపుపుకొంటే వారిన సమాజ 
కేంద్రంనుంచి వెల్వేయడం జరుగుతుందన 
ఇంతకుముందే యూదులు నరణియించారు. 
23 ఈ కారణంచేతే అతన తల్లిదండ్రులు “ఇతడు 
వయసు వచి్చనవాడు, ఇతణ్ణి అడగండి” అనా్నరు.

24 కనుక మునుపు గుడిడావాడుగా ఉన్నవాణ్ణి 
వారు రెండో స్రి పల్చి అతనతో “దేవునకి 
మహిమ కల్గంచ్! ఆ మనషి పాపాతుముడన 
మాకు తెలుసు” అనా్నరు. 25 అందుకతడు 
జవాబిస్తు “పాపాతుముడో కాడో నాకు తెలీదు. 
ఒకటే నాకు తెలుసు. మునుపు గుడిడావాణ్ణి, 
ఇపుపుడైతే చూస్తు ఉనా్నను.”

26 అందుకు వారు “అతడు నీకు ఏం చేశాడు? 
నీ కళ్్ళ ఎల్ తెరిచాడు?” అన అతణ్ణి మళ్్ళ 
అడిగారు.

27 అతడు “అపుపుడే మ్తో చెపాపును గాన 
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మ్రు చెవిన పెటటులేదు. ఎందుకు మళ్్ళ వినాలన 
ఉనా్నరు? ఆయన శషు్యలు కావడానకి మ్కు 
కూడా ఇషటుం ఉందా?” అన వారికి జవాబిచా్చడు.

28 అపుపుడు వారు అతణ్ణి దూషించి అనా్నరు 
“అతడి శషు్యడివి నీవే. మేము మోష్ శషు్యలం. 
29 మోష్తో దేవుడు మాట్లిడాడన మాకు 
తెలుసు. ఈ మనషైతే ఎకకిడనుంచి వచా్చడో 
తెలీదు.”

30 అతడు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “ఓహో! 
ఇది వింతగా ఉందే! ఆయన నా కండులి 
తెరిచినా ఆయన ఎకకిడనుంచి వచా్చడో మ్కు 
తెల్యదు! 31 దేవుడు పాపాతుముల ప్రార్నలు 
వినడన మనకు తెలుసు! ఎవడైనా దేవున 
భకుతుడై ఆయన ఇషటుప్రకారం చేసేవాడి ప్రార్నలే 
దేవుడు వింట్డు. 32 పుట్టు గుడిడావాడి కండులి 
ఎవరైనా తెరిచిన విషయం లోకం ఉనకిలోకి 
వచి్చనపపుటినుంచి ఎన్నడూ వినబడలేదు. 
33 ఈ మనషి దేవున దగ్గర నుంచి వచి్చనవాడు 
కాకపోతే ఏమ్ చేయలేడు, అంతే.”

34 ఇది అతనకి వారు చెపపున జవాబు: “నీవు 
పుట్టుకతోనే కేవలం పాపవి. మాకు ఉపదేశం 
చేస్తువేమిటి!” అపుపుడు వారు అతణ్ణి వెల్వేశారు.

ఆధ్్యతిముక గ్రుడిడాతనం
35 వారతణ్ణి వెల్వేశారన విన యేసు అతణ్ణి 

కనుకొకిన “దేవున కుమారున మ్ద నీకు 
నమముకం ఉందా?” అన అడిగాడు. 36 అతడు 
“స్వీమ్, ఆయన మ్ద నేను నమముకం 
ఉంచాలంటే ఆయన ఎవరండి?” అన అడిగాడు. 
37 యేసు అతనతో అనా్నడు “నీవు ఆయనను 
చూశావు. నీతో మాట్లిడుతూ ఉన్నవాడు 
ఆయనే.” 38 అతడు “నేను నముముతూ ఉనా్నను, 

స్వీమ్!” అంటూ ఆయనను ఆరాధంచాడు.
39 యేసు “చూడనవారు చూడాల్, 

చూచేవారు గుడిడావారు కావాల్ అనే తీరుపు 
జరగాలన నేను లోకంలోకి వచా్చను” అనా్నడు.

40 ఆయనదగ్గర ఉన్న కొందరు పరిసయు్యలు 
ఆ మాటలు విన “మేము కూడా గుడిడావాళ్ళమా?” 
అన ఆయననడిగారు.

41 యేసు వారితో “మ్రు గుడిడావారై ఉంటే మ్కు 
పాపం ఉండేది కాదు గాన ‘చూస్తు ఉనా్నం’ అన 
మ్రిపుపుడు అంట్నా్నరు, గనుక మ్ పాపం నల్చి 
ఉంది” అనా్నడు.

క్రీసుతు మంచి గొర్రెల కాపరి

10  “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
గొర్రెల దొడిడాలోకి దావీరంగుండా రాక వేరే 

విధంగా ఎకికి వచే్చవాడు దొంగ, దోపడీగాడు. 
2 దావీరంగుండా లోపల్కి వచే్చవాడు గొర్రెల కాపరి. 
3 దావీరపాలకుడు ఆయనకు తలుపు తెరుస్తుడు. 
గొర్రెలు ఆయన సవీరం వింట్యి. తన సొంత 
గొర్రెలను పేరు పెటిటు పలుస్తుడు, బయటికి 
నడిపస్తుడు. 4 తన సొంత గొర్రెలను బయటికి 
తెచి్చనపుపుడు తాను వాటికి ముందు నడుస్తుడు. 
ఆ గొర్రెలకు ఆయన సవీరం తెలుసు గనుక అవి 
ఆయన వెంట వెళ్తుయి. 5 పరాయివారి సవీరం 
వాటికి తెల్యదు గనుక పరాయివాన వెంట 
వెళ్ళనే వెళ్ళవు. అసలు, అతన దగ్గర నుంచి 
పారిపోతాయి.”

6 ఈ ఉదాహరణ యేసు వారితో చెపాపుడు 
గాన తమతో ఆయన చెపపునవేవో వారికి అర్ం 
కాలేదు. 7 అందుచేత యేసు వారితో మళ్్ళ ఇల్ 
అనా్నడు: “మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
గొర్రెలకు నేనే దావీరాన్న. 8 నాకు ముందుగా 
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వచి్చనవారంతా దొంగలు, దోపడీదారులు. 
గొర్రెలు వారి మాట వినలేదు. 9 నేను దావీరాన్న. 
నాదావీరా ఎవరైనా లోపల్కి వసేతు అతనకి రక్షణ 
లభిసుతుంది. అతడు లోపల్కి వస్తు, బయటికి 
వెళ్తు మేత కనుకొకింట్డు. 10 దొంగ 
వచే్చ కారణం దొంగతనం, హత్య, నాశనం 
చేయడానకే. మనుషులకు జ్వం కలగాలనీ 
అది సమృద్ిగా కలగాలనీ నేను వచా్చను. 11 నేను 
మంచి కాపరిన. మంచి కాపరి గొర్రెలకోసం 
తన ప్రాణం ధ్రపోస్తుడు. 12 జ్తగాడు కాపరి 
కాడు. గొర్రెలు అతనవి కావు గనుక తోడేలు 
రావడం చూశాడంటే గొర్రెలను విడిచిపెటిటు 
పారిపోతాడు. తోడేలు వాటిన పట్టుకొంట్ంది, 
చెదరగొటిటువేసుతుంది. 13 జ్తగాడు జ్తగాడే గనుక 
పారిపోతాడు – గొర్రెల క్షేమం అంటే అతనకేమి 
పటటుదు.

14 “నేను మంచి కాపరిన. నాకు నా గొర్రెలు 
తెలుసు, నా సొంత గొర్రెలకు నేను తెలుసు. 
15 తండ్రికి నేను తెలుసు. అల్గే నాకు 
తండ్రి తెలుసు. నా గొర్రెలకోసం నా ప్రాణం 
ధ్రపోస్తును. 16 ఈ దొడిడాలో లేన వేరే గొర్రెలు 
కూడా నాకు ఉనా్నయి. వాటిన కూడా నేను 
తీసుకురావాల్. అవి నా సవీరం వింట్యి. 
అపుపుడు ఒకే మంద ఉంట్ంది, ఒకే కాపరి 
ఉంట్డు. 17 నా ప్రాణం మళ్్ళ తీసుకొనేల్ 
దానన ధ్రపోస్తును, గనుక నేనంటే నా తండ్రికి 
ప్రేమ. 18 నా నుంచి నా ప్రాణం ఎవరూ తీయరు. 
నా అంతట నేనే దానన ధ్రపోస్తును. దానన 
ధ్రపోయడానక దానన మళ్్ళ తీసుకోవడానక 
నాకు అధకారం ఉంది. నా తండ్రి నాకు ఈ 
ఆజఞా ఇచా్చడు.”

19 ఆ మాటల కారణంగా యూదులలో 

మళ్్ళ విభేదం పుటిటుంది. 20 వారిలో చాల్మంది 
ఇల్ అనా్నరు: “అతడు దయ్యం పటిటునవాడు, 
పచి్చవాడు. అతడు మాట్లిడితే మ్రు ఎందుకు 
వింట్నా్నరు?” 21 మరి కొందరైతే “అతడివి 
దయ్యం పటిటునవాడి మాటలు కావు. దయ్యం 
గుడిడావాళ్ళ కండులి తెరవగలదా ఏమిటి?” అనా్నరు.

22 అపుపుడు జెరుసలంలో ప్రతిష్ఠ మహోతసావం 
జరిగంది. 23 అది చల్కాలం. యేసు దేవాలయంలో 
ఉన్న ‘సొలొమోను మంటపం'లో నడుసుతునా్నడు. 
24 యూదులు ఆయన చ్టూటు పోగై ఆయనతో 
“ఎంతవరకు మమముల్్న ఇల్ అనుమానంలో 
ఉంచ్తావు? నీవే అభిషికుతుడివి గనుక అయితే 
మాకు తేటగా చెపుపు!” అనా్నరు.

25 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మ్కు 
చెపాపును గానీ మ్రు నమముడం లేదు. నా తండ్రి 
పేర నేను చేస్తు ఉన్న క్యలు నను్న గురించి 
స్క్షష్మిస్తు ఉనా్నయి. 26 అయితే మ్రు 
నమముడం లేదు. ఎందుకంటే నేను మ్తో చెపపునటేటు 
మ్రు నా గొర్రెలు కారు. 27 నా గొర్రెలు నా సవీరం 
వింట్రు. వారు నాకు తెలుసు. వారు నను్న 
అనుసరిస్తురు. 28 నేను వారికి శాశవీత జ్వం ఇస్తు 
ఉనా్నను. వారు ఎన్నడూ నశంచరు. వారిన నా 
చేతిలో నుంచి ఎవరూ ఎతుతుకుపోరు. 29 వారిన 
నాకిచి్చన నా తండ్రి అందరికంటే గొపపువాడు. 
నా తండ్రి చేతిలోనుంచి వారిన ఎవరూ 
ఎతుతుకుపోలేరు. 30 నేను, నా తండ్రి ఒకటే.”

క్రీసుతు తానెవరో మళ్్ళ తెల్యజ్శాడు
31 యూదులు మళ్్ళ ఆయన మ్ద రువవీడానకి 

రాళ్్ళ చేతపట్టుకొనా్నరు. 32 అయితే యేసు “నా 
తండ్రి నుంచి అనేక మంచి పనులు నేను మ్కు 
చూపాను. ఆ పనులోలి దేన కారణంగా మ్రు 
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నామ్ద రాళ్్ళ రువువీతున్నట్టు?” అన వారికి 
బదులు చెపాపుడు.

33 “మంచి పనకి కాదు గానీ దేవదూషణకే 
మేము నీ మ్ద రాళ్్ళ రువువీతాం. నీవు మనషివే 
అయినా నను్న దేవుడుగా చేసుకుంట్న్నందుకే” 
అన యూదులు ఆయనకు బదులు చెపాపురు.

34 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మ్ 
ధరముశాస్త్రంలో ‘మ్రు దేవుళ్ళన నేను గదా చెపాపును’ 
అన వ్రాసి ఉంది గదా. 35 లేఖనం అర్ రహితం కానే 
కాదు. దేవున వాకుకి ఎవరి దగ్గరకు వచి్చందో 
ఆయన వారిన దేవుళ్్ళ అనా్నడూ అంటే, 36 తండ్రి 
ప్రతే్యకించి లోకానకి పంపనవాడు ‘నేను దేవున 
కుమారుణ్ణి’ అన చెపపునందుచేత ‘నీవు దేవదూషణ 
చేసుతునా్నవు’ అన మ్రు అంట్రా? 37 నా తండ్రి 
క్యలు నేను చేయకపోతే నను్న నమముకండి. 
38 అవి నేను చేస్తు ఉంటే, నను్న నమముకపోయినా 
తండ్రి నాలో ఉనా్నడనీ నేను తండ్రిలో ఉనా్నననీ 
మ్రు తెలుసుకొన నమేముల్ ఆ క్యలే నమముండి.”

39 మరోస్రి వారు ఆయనను పట్టుకోవడానకి 
చూశారు గానీ ఆయన వారి చేతికి చికకికుండా 
వెళ్్ళడు. 40 అపుపుడాయన యొరా్దను అవతల్కి, 
యోహాను మొటటుమొదట బపతుసం ఇచి్చన 
స్ల్నకి తిరిగ వెళి్ళ అకకిడ ఆగపోయాడు.

41 చాల్మంది ఆయన దగ్గరికి వచి్చ 
“యోహాను అదు్భతమైన స్చన ఏదీ చేయలేదు 
గాన ఈయన విషయం అతడు చెపపునదంతా 
నజమే” అన చెపుపుకొనా్నరు. 42 అకకిడ 
చాల్మంది ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచారు.

క్రీసుతు చనపోయిన ల్జరును బ్రతికించాడు

11  బేతనీ గ్రామం వాడైన ల్జరుకు జబుబా 
చేసింది. ఆ గ్రామంలోనే మరియ, ఆమె 

స్దరి మారతు ఉండేవారు. 2 ఈ మరియ అతతురుతో 
ప్రభువును అభిష్కించి తన తల వెంట్రుకలతో 
ఆయన పాదాల తుడిచింది. జబుబాగా ఉన్న 
ల్జరు ఈమె స్దరుడు. 3 అందుచేత 
అకకిచెలెలిండులి యేసుకు ఇల్ కబురంపారు: 
“ప్రభూ! నీవు ప్రేమతో చూచే వాడికి జబుబా 
చేసింది.”

4 అది విన యేసు “ఆ రోగం రావడం 
మరణం కోసం కాదు గాన దాన దావీరా 
దేవున కుమారునకి మహిమ కల్గేల్ దేవున 
మహిమకోసమే వచి్చంది” అనా్నడు.

5 యేసుకు మారతు, ఆమె స్దరి, ల్జరు 
అంటే ప్రేమ. 6 అతడు జబుబాగా ఉనా్నడన విన 
కూడా ఆయన ఉన్న చోట ఇంకా రెండు 
రోజులు ఉండిపోయాడు. 7 ఆ తరువాత ఆయన 
శషు్యలతో అనా్నడు “యూదయకు తిరిగ వెళ్్దం, 
పదండి.”

8 శషు్యలు “గురువరా్య, ఇట్వలే యూదులు 
నీమ్ద రాళ్్ళ రువావీలన చూశారు! తిరిగ 
అకకిడికి వెళ్తువా?” అన ఆయనతో అనా్నరు.

9 యేసు ఇల్ జవాబిచా్చడు: “పగటికి ఉన్నవి 
పనె్నండు గంటలు గదా. ఎవరైనా పగటివేళ 
నడిసేతు అతనకి ఈ లోకం వెలుగు కనపసుతుంది 
గనుక తడబడడం అంటూ ఉండదు. 10 కానీ 
రాత్రివేళ నడిచేవాడిలో వెలుగు లేకపోవడంచేత 
తడబడుతాడు.”

11 ఇల్ చెపపున తరువాత ఆయన “మన 
సే్నహితుడు ల్జరు నద్రపోయాడు. అతణ్ణి 
మేలొకిలపడానకి వెళ్తును” అన వారితో చెపాపుడు.

12 అందుకు శషు్యలు “ప్రభూ! అతడు 
నద్రపోతూ ఉంటే బగుపడుతాడు” అనా్నరు.

13 యేసు అతన మృతిన గురించి అల్ 
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చెపాపుడు గాన సహజమైన నద్ర వలలి కల్గే 
విశ్ంతిన గురించి ఆయన చెపాపుడన 
వారనుకొనా్నరు. 14 కనుక యేసు వారితో 
సపుషటుంగా ఇల్ చెపాపుడు: “ల్జరు 
చనపోయాడు. 15 నేను అకకిడ లేనందుచేత 
సంతోషిస్తు ఉనా్నను. ఈ సంతోషం మ్ మేలు 
విషయమే. అంటే మ్కు నమముకం కుదరాలన 
నా ఉదే్దశం. అతనదగ్గరకు వెళ్్దం, పదండి.” 
16 అపుపుడు తోమా (అతణ్ణి ‘దిదుమ’ అన కూడా 
అంట్రు) స్టి శషు్యలతో అనా్నడు “ఆయనతో 
చనపోవడానకి మనం కూడా వెళ్్దం.”

17 యేసు వచి్చనపుపుడు ల్జరు సమాధలో 
నాలుగు రోజులు ఉండడం ఆయన చూశాడు. 
18 బేతనీ జెరుసలం దగ్గరే, సుమారు మూడు 
కిలోమ్టరలి దూరాన ఉంది. 19 కనుక మరియ, 
మారతులను వారి స్దరున విషయం ఓదార్చడానకి 
చాల్మంది యూదులు వారిదగ్గరికి వచా్చరు. 
20 యేసు వస్తు ఉనా్నడన మారతు విన్నపుపుడు 
ఆయనకు ఎదురు వెళి్ళంది. మరియ అయితే 
ఇంట్లి కూరు్చన ఉంది. 21 మారతు యేసుతో ఇల్ 
అంది: “ప్రభూ, ఒక వేళ నీవు ఇకకిడ ఉండి 
ఉంటే నా స్దరుడు చనపోయి ఉండడు. 
22 ఇపుపుడు కూడా నీవు దేవుణ్ణి ఏది అడిగనా 
అది దేవుడు నీకిస్తుడన నాకు తెలుసు.”

23 యేసు ఆమెతో “నీ స్దరుడు సజ్వంగా 
లేస్తుడు” అనా్నడు.

24 “చివరి రోజున పునర్జీవితంలో అతడు 
లేస్తుడన నాకు తెలుసు” అన మారతు ఆయనతో 
అంది.

25 అందుకు యేసు “పునర్జీవితానీ్న 
జ్వానీ్న నేనే. నామ్ద నమముకం ఉంచినవాడు 
చనపోయినా జ్విస్తుడు. 26 బ్రతికి ఉండి నామ్ద 

నమముకం ఉంచేవాడు ఎన్నటిక చనపోడు. ఇది 
నముముతునా్నవా?” అన ఆమెతో అనా్నడు.

27 ఆమె ఆయనతో “అవును, ప్రభూ! నీవే 
లోకానకి రావలసిన దేవున కుమారుడివనీ 
అభిషికుతుడివనీ నముముతునా్నను” అంది.

28 ఇల్ చెపపు ఆమె వెళి్ళ తన స్దరి 
మరియను పల్చి రహస్యంగా “గురువుగారు వచి్చ 
నను్న పలుసుతునా్నరు” అంది. 29 ఆమె ఆ మాట 
విన గబలున లేచి ఆయన దగ్గరికి తరల్వెళి్ళంది. 
30 యేసు ఇంకా గ్రామంలోకి రాలేదు. మారతు 
తనకు ఎదురు వచి్చన స్లంలోనే ఉనా్నడు. 
31 ఇంటిలో మరియతో కూడా ఉన్న యూదులు 
ఆమెను ఓదారుస్తు ఉనా్నరు. మరియ గబలున 
లేచి బయటికి వెళ్ళడం చూచినపుపుడు ఆమె 
సమాధ దగ్గర ఏడవీడానకి వెళ్తుందన చెపపు ఆమె 
వెంట వెళ్్ళరు. 32 యేసు ఉన్న స్ల్నకి మరియ 
చేరి ఆయనను చూచి ఆయన పాదాలదగ్గర 
స్గలపడి “ప్రభూ! ఒకవేళ నీవు ఇకకిడ ఉండి 
ఉంటే నా స్దరుడు చనపోయి ఉండడు” 
అంది.

33 ఆమె ఏడవీడం, ఆమెతో వచి్చన యూదులు 
కూడా ఏడవీడం యేసు చూచి ఆందోళన చెంది 
ఆతములో పరితపస్తు ఇల్ అనా్నడు: 34 “అతణ్ణి 
మ్రెకకిడ ఉంచారు?” వారు “ప్రభూ, వచి్చ 
చూడండి” అన ఆయనతో అనా్నరు.

35 యేసు కనీ్నళ్్ళ విడిచాడు. 36 అందువలలి 
యూదులు “ఇదిగో అతడంటే ఈయనకు ఎంత 
ప్రేమో చూశారా!” అన చెపుపుకొనా్నరు.

37 అయితే వారిలో కొంతమంది “ఆ గుడిడావాడి 
కండులి తెరిచిన ఈ మనషి ల్జరు చావకుండా 
చేయలేక పోయేవాడా?” అనా్నరు.

38 మళ్్ళ తనలో పరితపస్తు యేసు సమాధ 
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దగ్గరికి వచా్చడు. అది గుహ. దానమ్ద బండ 
ఉంది. 39 యేసు “బండ తీసివేయండి” అనా్నడు. 
చనపోయినవాన స్దరి మారతు “ప్రభూ, అతడు 
నాలుగు రోజులు నర్జీవంగా ఉనా్నడు, గనుక 
కంపుకొడతుంది” అన ఆయనతో చెపపుంది.

40 యేసు “నీవు నమిముతే దేవున మహిమ 
చూస్తువన నేను నీతో అనలేదా?” అన ఆమెతో 
అనా్నడు.

41 అపుపుడు వారు చనపోయిన వాడున్న స్లం 
నుంచి బండను తీసివేశారు. యేసు పైకి చూస్తు 
ఇల్ అనా్నడు: “తండ్రీ! నా ప్రార్న విన్నందుచేత 
నీకు కృతజఞాతలు అరిపుసుతునా్నను. 42 నీవు ఎపుపుడూ 
నా ప్రార్నలు వింట్నా్నవన నాకు తెలుసు గాన 
నీవు నను్న పంపావన ఇకకిడ నలుచ్న్న ప్రజలు 
నమాములన వారిన బటిటు ఇది చెపాపును.”

43 ఇల్ చెపపు ఆయన “ల్జరూ! బయటికి 
రా!” అన బిగ్గరగా పల్చాడు.

44 చనపోయినవాడు బయటికి వచా్చడు. 
సమాధ కట్లి అతన కాళ్ళకూ చేతులకూ కటిటు 
ఉనా్నయి. అతన ముఖానకి రుమాలు చ్టిటువేసి 
ఉంది. యేసు వారితో “ఆ కట్లి విపపు అతణ్ణి 
వెళ్ళనయ్యండి” అనా్నడు.

క్రీసుతును చంపాలన యూదుల అధకారుల కుట్ర
45 ఈ కారణంగా, మరియ దగ్గరికి వచి్చన 

యూదులలో అనేకులు ఆయన చేసినవి చూచి 
ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచారు.

46 కానీ వారిలో మరి కొందరు 
పరిసయు్యల దగ్గరికి వెళి్ళ యేసు చేసినది 
వారికి తెల్యజ్శారు. 47 కనుక ప్రధ్న 
యాజులూ పరిసయు్యలూ సమాలోచన 
సభను సమకూరా్చరు. అపుపుడు వారు ఇల్ 

చెపుపుకొనా్నరు: “ఈ మనషి అనేక స్చకమైన 
అదు్భతాలు జరిగస్తు ఉనా్నడు గానీ మనం ఏం 
చేయాల్? 48 మనం ఇల్గే అతణ్ణి చేయనసేతు 
అందరూ అతణ్ణి నముముతారు. అపుపుడు రోమ్ 
వాళ్్ళ వచి్చ మన స్ల్నీ్న దేశానీ్న పూరితుగా 
స్వీధీనం చేసుకొంట్రు.”

49 వారిలో ఒకడు కయప. అతడు ఆ 
సంవతసారం ప్రముఖ యాజ్. అతడు వారితో 
అనా్నడు “మ్కేమ్ తెలీదు. 50 సరవీజ్తి నాశనం 
కాకుండా ప్రజలకోసం ఒకే మనషి చావడం 
మనకు మేలన మ్రు ఆలోచించరు.”

51 ఈ మాట తనంతట తానే చెపపులేదు గానీ 
ఆ సంవతసారం అతడు ప్రముఖ యాజ్ అయి 
ఉండి యేసు ఆ ప్రజకోసం చనపోతాడన 
భవిష్యదావీకుకి పల్కాడు. 52 ఆ ప్రజకోసమే కాదు 
గాన బయట చెదరి ఉన్న దేవున పలలిలందరినీ 
ఆయన ఒకటిగా సమకూరుస్తుడన కూడా 
భవిష్యదావీకుకి పల్కాడు. 53 అందుచేత ఆ 
రోజునుంచి ఆయనను చంపడానకి వారు 
కుట్ర పను్నతూ వచా్చరు. 54 కాబటిటు యేసు 
అపపుటినుంచి యూదులలో బహిరంగంగా 
సంచరించలేదు గాన అకకిడనుంచి ఎడారి 
దగ్గర ఉన్న ప్రాంతానకి, ఎఫ్రాయిం అనే ఊరికి 
వెళి్ళపోయాడు. అకకిడ తన శషు్యలతోకూడా 
ఆగాడు. 55 యూదుల పస్కి పండుగ దగ్గర 
పడింది గనుక పస్కి పండుగకు మునుపు 
తమను శుది్ చేసుకోవడానకి చాల్మంది 
పలెలిటూళ్ళనుంచి జెరుసలం వెళ్్ళరు. 56 వారు 
యేసును వెతుకుతూ దేవాలయంలో నలుచ్ండి 
ఒకరితో ఒకరు ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: “ఆయన 
పండుగకు రానే రాడా? ఏమనుకొంట్నా్నరు?” 
57 అయితే ప్రధ్న యాజులూ పరిసయు్యలూ 
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ఆయనను పట్టుకోవాలన ఆయన ఎకకిడ ఉన్నది 
తెల్సినవారెవరైనా తమకు తెల్యజ్యాలన 
ఆజఞా జ్ర్ చేశారు.

క్రీసుతును బేతనీకి చెందిన మరియ 
అతతురుతో అభిష్కించినది

12  అందుచేత యేసు పస్కి పండుగకు 
ఆరు రోజులు ముందుగా బేతనీకి 

వచా్చడు. అకకిడ ల్జరు మృతి చెందాడు, 
యేసు చనపోయిన వారిలోనుంచి అతణ్ణి 
లేపాడు. 2 వారు ఆయనకు అకకిడ విందు 
చేశారు. మారతు పరిచర్య చేస్తు ఉంది, ల్జరు 
యేసుతో భోజనానకి కూరు్చన ఉన్నవారిలో 
ఒకడు. 3 మరియ అయితే చాల్ విలువైన అతతురు 
సుమారు సగం కిలో బరువు తెచి్చంది. అది 
సవీచ్ఛమైన జట్మాంసి. ఆమె యేసు పాదాలను 
అభిష్కించి తలవెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలను 
తుడిచింది. ఇలలింతా పరిమళ సువాసనతో 
నండిపోయింది.

4 ఆయన శషు్యలలో ఒకడూ స్మోను 
కుమారుడూ ఆయనను శత్రువులకు పటిటు ఇవవీనై 
ఉన్నవాడైన ఇసకిరియోతు యూదా 5 “ఈ అతతురు 
ఎందుకు మూడు వందల దేనారాలకు అమిము 
బీదలకివవీలేదు?” అనా్నడు. 6 అతడు ఇల్ అన్నది 
బీదలమ్ద శ్రద్ ఉండి కాదు. అతడు దొంగ, 
అతన దగ్గర శషు్యల డబుబాసంచి ఉండడంచేత 
దానలో వేసినది సొంతానకి తీసుకొనేవాడు.

7 కనుక యేసు “ఆమెను ఇల్ చేయనవవీండి. 
ఆమె ఈ అతతురు ఉంచినది నా అంత్యక్యలరోజు 
కోసమే. 8 బీదలు ఎలలిపుపుడూ మ్ దగ్గర ఉంట్రు 
గానీ నేను ఎలలిపుపుడు మ్తో ఉండను” అనా్నడు.

9 ఆయన అకకిడ ఉనా్నడన యూదులలో 

చాల్మందికి తెల్యవచి్చంది. వారు యేసునే 
కాదు, ఆయన చనపోయిన వారిలోనుంచి లేపన 
ల్జరును కూడా చూదా్దమన వచా్చరు. 10 ల్జరు 
కారణంగా యూదులలో అనేకులు తమను 
విడిచి యేసుమ్ద నమముకం ఉంచినందుచేత 
11 ప్రధ్న యాజులు అతణ్ణి కూడా చంపాలన 
కుట్రపనా్నరు.

క్రీసుతు జెరుసలంలో ప్రవేశం
12 మరుసటి రోజున యేసు జెరుసలం 

వసుతునా్నడన పండుగకు వచి్చన మహా 
సమూహానకి వినవచి్చంది. 13 వారు ఖరూజీర 
మటటులు చేతపట్టుకొన ఆయనకు ఎదురు 
వెళి్ళ “జయం! ప్రభువు పేరట వచే్చవాడు, 
ఇస్రాయేల్ ప్రజల రాజు ధన్యజ్వి!” అన కేకలు 
వేయడం ఆరంభించారు. 14 ఇల్ వ్రాసి ఉంది: 
స్యోను కుమార్, భయపడకు! మ్ రాజు గాడిద 
పలలి మ్ద కూరు్చన ఉండి వసుతునా్నడు.

15 దీనప్రకారమే యేసు ఒక గాడిదపలలిను 
కనుకొకిన దానమ్ద కూరు్చనా్నడు. 16 ఈ 
విషయాలు మొటటుమొదట ఆయన శషు్యలకు 
అర్ం కాలేదు గాన యేసు మహిమాస్ితి పందిన 
తరువాత అవి ఆయనను గురించి వ్రాసి ఉన్నవనీ 
వారు ఆయనపటలి అల్ జరిగంచారనీ శషు్యలు 
జ్ఞాపకం చేసుకొనా్నరు.

17 ఆయన ల్జరును చనపోయినవారిలో 
నుంచి లేప సమాధనుంచి పల్చినపుపుడు 
ఆయనతో ఉన్న ప్రజలు ఆయనను గురించిన 
స్క్షష్ం చెపుతూ వచా్చరు. 18 ఆయన ఈ 
స్చకమైన అదు్భతం చేశాడన వినడంచేత ఆ 
ప్రజలు ఆయనకు ఎదురు వెళ్్ళరు.

19 అందుచేత పరిసయు్యలు తమలో తాము 
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ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: “చూశారా, మ్రు 
చేసినదానలో నెగ్గనది ఏమ్ లేదు. ఇదిగో, 
లోకమంతా ఆయన వెంట వెళి్ళంది.”

క్రీసుతు తన మరణాన్న గురించి మాట్లిడాడు
20 పండుగలో ఆరాధంచడానకి వచి్చనవారిలో 

గ్రీసు దేశసు్లు కొందరు ఉనా్నరు. 21 వారు 
ఫిల్పుపు దగ్గరికి వచా్చరు (అతడు గలలీలోన 
బేత్ సయిదా నవాసి). వారు “అయా్య, యేసును 
చూడాలన మా ఆశ” అన అతణ్ణి కోరారు. 
22 ఫిల్పుపు వచి్చ అంద్రెయకు చెపాపుడు. అంద్రెయ, 
ఫిల్పుపు యేసుకు చెపాపురు.

23 యేసు వారికిల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“మానవ పుత్రుడు మహిమాస్ితి పందే గడియ 
వచి్చంది. 24 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
గోధుమ గంజ భూమిలో పడి చావకపోతే అది 
ఒంటిరిగానే ఉండిపోతుంది. అది చసేతు సమృద్ిగా 
ఫల్సుతుంది. 25 తన ప్రాణం అంటే ప్రీతి ఉన్నవాడు 
దానన పోగొట్టుకొంట్డు. కానీ ఈ లోకంలో 
ఉన్న తన ప్రాణం అంటే దేవీషం ఉన్నవాడు దానన 
శాశవీత జ్వంకోసం సంరక్షిస్తుడు.

26 “ఎవరైనా నాకు సేవ చేసేతు నను్న 
అనుసరిస్తు ఉండాల్. నేనెకకిడ ఉంట్నో 
అకకిడ నా సేవకుడు ఉంట్రు. ఎవరైనా నాకు 
సేవ చేసేతు అతణ్ణి నా తండ్రి ఘనపరుస్తుడు. 
27 ఇపుపుడు నా ప్రాణానకి ఆందోళనగా ఉంది. 
నేనేమి అనాల్? తండ్రీ, ఈ ఘడియ నుంచి నను్న 
తపపుంచ్ అనాల్? కానీ, నేను ఈ ఘడియకు 
వచి్చనది ఇందుకే. 28 తండ్రీ, నీ పేరుకు మహిమ 
చేకూరు్చకో!” అపుపుడు పరలోకంనుంచి ఒక 
సవీరం ఇల్ వినపంచింది: “నేను దానకి మహిమ 
చేకూరు్చకొనా్నను, మళ్్ళ చేకూరు్చకొంట్ను.”

29 అకకిడ నలుచ్ండి అది విన్న జనం 
“ఉరిమింది” అనా్నరు. ఇతరులు “ఒక దేవదూత 
ఆయనతో మాట్లిడాడు” అనా్నరు.

30 అందుకు యేసు “ఈ సవీరం వచి్చనది 
నాకోసం కాదు గాన మ్కోసమే. 31 ఇపుపుడు ఈ 
లోకానకి తీరుపు జరుగుతుంది. ఇపుపుడు లోక 
పాలకుణ్ణి బయటికి త్రోసివేయడం జరుగుతుంది. 
32 నను్న భూమినుంచి పైకతతుడం జరిగతే నేను 
నావైపుకు అన్న జనాలనూ ఆకరి్షంచ్కొంట్ను” 
అనా్నడు. 33 ఆయన ఎల్ంటి మరణానకి గురి 
కాబోతునా్నడో స్చించడానకి ఆ మాట 
చెపాపుడు.

34 ప్రజలు ఆయనకు జవాబిస్తు “అభిషికుతుడు 
ఎపపుటిక మాతోనే ఉంట్డన ధరముశాస్త్రంలో 
ఉందన వినా్నం. ‘మానవపుత్రుణ్ణి పైకతతుడం 
జరగాల'న మ్రు అంట్నా్నరేం? అసలు ఈ 
మానవ పుత్రుడు ఎవరు?” అనా్నరు.

35 అందుచేత యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“మ్ మధ్య వెలుగు ఉండేది ఇంకా కొంత కాలమే. 
చీకటి మిముములను కమముకుండా వెలుగు మ్ 
మధ్య ఉండగానే దానలో నడుచ్కోండి. 
చీకటిలో నడుసుతున్నవానకి తాను ఎకకిడికి వెళ్తు 
ఉనా్నడో తనకు తెల్యదు. 36 మ్ మధ్య వెలుగు 
ఉండగానే మ్రు వెలుగు సంతానం అయే్యల్ 
ఈ వెలుగును నమముండి.” ఈ సంగతులు చెపపు 
యేసు వెళి్ళ వారికి కనబడకుండా తనను మరుగు 
చేసుకొనా్నడు.

క్రీసుతును నమముడానకి యూదులు 
నరాకరించారు

37 ఆయన వారి ఎదుట స్చనకోసమైన 
అదు్భతాలు ఇన్న చేసినా వారు ఆయనమ్ద 
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నమముకం ఉంచలేదు. 38 యెషయాప్రవకతు చెపపున 
ఈ వాకుకి నెరవేరేల్ అది జరిగంది: “ప్రభూ, 
మేము తెల్యజ్సిన సమాచారం నమిమునదెవరు? 
ప్రభు హసతుం ఎవరికి వెలలిడి అయింది?” 
39 ఇందుచేత వారు నమములేకపోయారు. 
ఎందుకంటే, యెషయా ఇంకా ఇల్ చెపాపుడు: 
40 వారు తమ కండలితో చూడకుండా, తమ 
హృదయాలతో అర్ం చేసుకోకుండా, నావైపు 
తిరిగ నావలలి బగుపడకుండా ఆయన 
వారి కండలికు గుడిడాతనం కల్గంచాడు, వారి 
హృదయాలను కఠిన పరిచాడు. 41 యెషయా 
యేసు మహిమ చూచి ఆయన విషయం 
చెపపునపుపుడు ఈ విషయాలు అనా్నడు.

42 అయినా అధకారులలో కూడా అనేకులు 
ఆయనమ్ద నమముకం ఉంచారు గాన 
పరిసయు్యల కారణంగా అది ఒపుపుకోలేదు. 
తమను సమాజ కేంద్రంనుంచి వెల్వేయడం 
జరుగుతుందేమో అన భయపడాడారు. 43 దేవున 
మెపుపుకంటే మనుషుల మెపుపు వారికి ఎకుకివ 
ప్రీతిపాత్మైనదన్న మాట.

క్రీసుతు అవిశావీసులను వేడుకొనా్నడు
44 అపుపుడు యేసు బిగ్గరగా ఇల్ అనా్నడు: 

“నామ్ద నమముకం ఉంచేవాడు నామ్ద 
కాదు, నను్న పంపనవాన మ్ద నమముకం 
ఉంచ్తునా్నడు. 45 నను్న చూచేవాడు నను్న 
పంపనవాణ్ణి చూసుతునా్నడు. 46 నామ్ద నమముకం 
ఉంచేవారు చీకటిలో ఉండిపోకుండా నేను 
వెలుగుగా లోకానకి వచా్చను. 47 నా మాటలు 
ఎవరైనా విన నమముకపోతే నేను వానకి తీరుపు 
చేయడం లేదు. లోకానకి తీరుపు తీర్చడానకి నేను 
రాలేదు గాన లోకానకి విముకితు కల్గంచడానకే 

వచా్చను. 48 నా మాటలు అంగీకరించక 
నను్న నరాకరించేవానకి తీరుపు తీరే్చది ఒకటి 
ఉంట్ంది. చివరి రోజున వారికి తీరుపు తీరే్చది 
నేను చెపపున వాకేకి. 49 ఎందుకంటే, నా 
అంతట నేనే మాట్లిడలేదు. నేనేమి చెపాపులో, 
ఏమి మాట్లిడాలో నను్న పంపన తండ్రి నను్న 
ఆదేశంచాడు. 50 ఆయన ఆదేశం శాశవీత జ్వమన 
నాకు తెలుసు. అందుచేత నేను ఏ సంగతులు 
చెపపునా తండ్రి నాకు చెపపునటేటు చెపుతునా్నను.”

క్రీసుతు తన శషు్యల పాదాలను కడిగాడు

13  అపుపుడు, పస్కి పండుగకు ముందు 
ఈ లోకాన్న విడిచి తండ్రిదగ్గరకు 

వెళి్ళపోవలసిన సమయం వచి్చందన యేసుకు 
తెలుసు. లోకంలో ఉన్న తన సొంతవారిన 
ఆయన ప్రేమిస్తు వారిన అంతంవరకూ 
ప్రేమతో చూశాడు. 2 ఆయనను శత్రువులకు 
పటిటు ఇవావీలనే ఉదే్దశం అపనంద పశాచం 
ఇంతకుముందే స్మోను కొడుకైన ఇసకిరియోతు 
యూదా హృదయంలో పుటిటుంచాడు. అపపుటికి 
స్యంకాల భోజనం చేయడం ముగసింది. 
3 పరమ తండ్రి సమసతుమూ తన చేతికి 
అపపుగంచాడనీ తాను దేవున దగ్గరనుంచి వచి్చ 
దేవున దగ్గరకు తిరిగ వెళి్ళపోతాననీ యేసుకు 
తెల్సికూడా 4 ఆయన భోజనపంకితులోనుంచి లేచి 
తన పైవస్్రాలు విడిచి అవతల పెటిటు తువాలు 
తీసుకొన దానన నడుముకు చ్ట్టుకొనా్నడు. 
5 అపుపుడు పళ్ళంలో నీళ్్ళ పోసి శషు్యల పాదాలు 
కడుగుతూ నడుముకు చ్ట్టుకొన్న తువాలుతో 
తుడవస్గాడు.

6 అల్గే ఆయన స్మోను పేతురు దగ్గరికి 
వచా్చడు. అతడు ఆయనతో “ప్రభూ! నా 
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పాదాలు కడుగుతావా?” అనా్నడు.
7 అందుకు యేసు జవాబిస్తు “నేను చేసుతున్నది 

ఇపుపుడు నీకు అర్ం కావడం లేదు గాన తరువాత 
నీకు తెల్సిపోతుంది” అన అతనతో చెపాపుడు.

8 పేతురు “నీవు నా పాదాలు ఎన్నడూ 
కడగవు!” అన ఆయనతో అనా్నడు. యేసు “నేను 
నను్న కడుగకపోతే నీకు నాతో భాగం లేదు” అన 
అతనకి బదులు చెపాపుడు.

9 స్మోను పేతురు “ప్రభూ! నా పాదాలు 
మాత్మే గాక నా చేతులూ నా తల కూడా 
కడిగేయండి!” అన ఆయనతో అనా్నడు.

10 యేసు అతనతో ఇల్ అనా్నడు: “స్్ననం 
చేసినవాడు తన పాదాలు మాత్మే కడగాల్. 
వాడు కేవలం శుద్ుడు. మ్రు శుద్ులే గాన మ్లో 
ప్రతి ఒకకిడూ శుద్ుడు కాదు.”

11 తనను శత్రువులకు పటిటు ఇవవీబోయే 
వాడెవడో ఆయనకు తెలుసు. కనుకనే “మ్లో 
ప్రతి ఒకకిడూ శుదుడ్ు కాదు” అనా్నడు.

12 వారి పాదాలు కడిగ తన పైవస్్రాలు వేసుకొన 
మళ్్ళ కూరు్చన్న తరువాత ఆయన వారితో 
ఇల్ అనా్నడు: “నేను మ్కు చేసినదాన భావం 
మ్కు తెలుస్? 13 మ్రు నను్న గురువు, ప్రభువు 
అంట్రు. మ్రల్ అనడం సరిగానే ఉంది – 
అల్గే ఉనా్నను. 14 ప్రభువుగా గురువుగా ఉన్న 
నేను మ్ పాదాలు కడిగతే మ్రూ ఒకరి పాదాలు 
ఒకరు కడగవలసినదే. 15 నేను మ్కు చేసిన 
ప్రకారం మ్రూ చేయాలన మ్కు ఆదరా్శన్న 
చూపాను. 16 మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
దాసుడు తన యజమానన మించినవాడు కాడు. 
పంపేవాన కంటే పంపబడడావాడు మించినవాడు 
కాడు. 17 మ్రు ఈ విషయాలు తెలుసుకొంటే 
వీటి ప్రకారం చేసేతు మ్రు ధన్యజ్వులు.

క్రీసుతు, యూదా తనను పటిటు 
ఇస్తుడన ముందుగా చెపాపుడు

18 మ్లో ప్రతి ఒకకిణ్ణి గురించి నేను చెపపుడం 
లేదు. నేను ఎను్నకొన్నవారు నాకు తెలుసు. 
అయితే ఈ విధంగా లేఖనం నెరవేరాల్: రొట్టు 
నాతో తిన్నవాడు నాకు వ్యతిరేకంగా మడిమ 
ఎతాతుడు. 19 ఇది జరిగనపుపుడు నేనే ‘ఉన్నవాడను’ 
అన మ్రు నమాములన ఇది జరగకముందే 
మ్కు చెపుతునా్నను. 20 మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, నేను పంపేవారిన స్వీకరించేవాడు 
ననూ్న స్వీకరిసుతునా్నడు, నను్న స్వీకరించేవాడు 
నను్న పంపనవాణ్ణి స్వీకరిసుతునా్నడు.”

21 ఈ మాటలు చెపపున తరువాత యేసు తన 
ఆతములో ఆందోళన చెందాడు. “మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, మ్లో ఒకడు నను్న శత్రువులకు 
పటిటు ఇస్తుడు” అన స్క్షష్ం చెపాపుడు.

22 ఆయన ఎవణ్ణి గురించి చెపాపుడో అన 
అనుమానంతో శషు్యలు ఒకరివైపు ఒకరు 
చూచ్కోస్గారు. 23 ఆయన శషు్యలలో 
ఒకడు – యేసు ప్రేమించినవాడు యేసు 
ఛాతీన ఆనుకొన ఉనా్నడు. 24 అతనకి స్మోను 
పేతురు సైగ చేసి ఆయన ఎవణ్ణి గురించి 
చెపాపుడో అడగమన స్చించాడు. 25 అతడు 
యేసు ఛాతీన ఆనుకొన ఉండి ఆయనను ఇల్ 
అడిగాడు: “ప్రభూ, అతడెవడు?”

26 అందుకు యేసు “ఎవరికి రొట్టు ముకకి 
ముంచి ఇస్తునో అతడే” అన జవాబిచా్చడు. 
ఆ ముకకి ముంచి స్మోను కొడుకైన 
ఇసకిరియోతు యూదాకు ఇచా్చడు. 27 ఆ 
ముకకి తీసుకొన్న తరువాత సైతాను వానలో 
చొరబడాడాడు. అపుపుడు యేసు వానతో “నీవు 
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చేసేది తవీరగా చెయి్య!” అనా్నడు.
28 ఆయన ఏ కారణంచేత వానకి అది 

చెపాపుడో భోజనానకి కూరు్చన ఉన్నవారిలో 
ఎవరిక తెల్యదు. 29 డబుబాసంచి యూదాదగ్గర 
ఉంది గనుక పండుగకోసం తమకు కావలసినవి 
కొనమన గానీ బీదలకు ఏమైనా ఇమమున గానీ 
యేసు వానతో చెపాపుడేమో అన కొందరు 
అనుకొనా్నరు. 30 వాడు ఆ ముకకి తీసుకోగానే 
బయటికి వెళ్్ళడు. అది రాత్రివేళ.

క్రీసుతు, పేతురు అబద్ం చెపాతుడన 
ముందుగా చెపాపుడు

31 వాడు బయటికి వెళి్ళనతరువాత యేసు 
ఈవిధంగా అనా్నడు: “ఇపుపుడు మానవ పుత్రునకి 
మహిమ చేకూరుతుంది, ఆయనమూలంగా 
దేవునకి కూడా మహిమ చేకూరుతుంది. 
32 ఆయనమూలంగా దేవునకి మహిమ 
చేకూరితే దేవుడు తనమూలంగా ఆయనను 
మహిమపరుస్తుడు, వెంటనే ఆయనను 
మహిమపరుస్తుడు. 33 చిన్నపలలిలూ! ఇంకా 
కొంత కాలమే మ్తో ఉంట్ను. మ్రు నను్న 
వెదకుతారు గాన నేను యూదులకు చెపపునట్టు 
మ్కూ చెపుతునా్నను, నేను వెళి్ళపోయే స్ల్నకి 
మ్రు రాలేరు. 34 ఒక క్రొతతు ఆజఞా మ్కిసుతునా్నను 
– మ్రు ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూచ్కోవాల్. 
నేను మిముములను ప్రేమతో చూచినటేటు మ్రూ 
ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూచ్కోవాల్. 35 మ్రు 
ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూచ్కొంటే దాన్నబటిటు 
మ్రు నా శషు్యలన అందరూ తెలుసుకొంట్రు.”

36 స్మోను పేతురు “ప్రభూ! ఎకకిడికి 
వెళి్ళపోతునా్నవు?” అన ఆయననడిగాడు. యేసు 
“నేను వెళ్్ళ స్ల్నకి నీవిపుపుడు నా వెంట రాలేవు. 

తరువాత నా వెంట వస్తువు” అన సమాధ్నం 
చెపాపుడు.

37 పేతురు “ప్రభూ, నేనెందుకు ఇపుపుడు 
నీ వెంట రాలేను? నీకోసం నా ప్రాణం 
ధ్రపోస్తును” అన ఆయనతో జవాబిచా్చడు.

38 యేసు “నీ ప్రాణం నాకోసం ధ్రపోస్తువా? 
నీతో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, నను్న ‘ఎరగన'న 
నీవు మూడు స్రులి చెపపుకముందే కోడి 
కూయదు” అనా్నడు.

క్రీసుతు తన శషు్యలను ఓదారా్చడు

14  “మ్ హృదయం ఆందోళన 
పడనయ్యకండి. మ్రు దేవున మ్ద 

నమముకం ఉంచ్తూ ఉనా్నరు. నామ్ద కూడా 
నమముకం ఉంచండి. 2 నా తండ్రి ఇంటిలో అనేక 
నవాస్లు ఉనా్నయి. ఇది నజం కాకపోతే మ్తో 
చెపపు ఉండేవాణ్ణి. మ్కు స్లం సిద్ం చేయడానకి 
వెళి్ళపోతునా్నను. 3 నేను వెళి్ళ మ్కు స్లం సిద్ం 
చేసేతు, నేను ఎకకిడ ఉంట్నో మ్రూ అకకిడ 
ఉండేల్ తిరిగ వస్తును, నా దగ్గర మిముములను 
చేరు్చకొంట్ను. 4 నేను ఎకకిడికి వెళి్ళపోతునా్ననో 
అది మ్కు తెలుసు, ఆ మార్గం కూడా మ్కు 
తెలుసు.”

క్రీసుతు దేవున దగ్గరకు మార్గం
5 అందుకు తోమా “ప్రభూ, నీవు ఎకకిడికి 

వెళి్ళపోతునా్నవో మాకు తెల్యదే! మార్గం 
మాకల్ తెలుసు?” అన ఆయననడిగాడు.

6 యేసు అతనతో ఇల్ చెపాపుడు: “నేనే 
మారా్గన్న, సతా్యన్న, జ్వాన్న. నా దావీరానే 
తపపు ఎవరూ తండ్రి దగ్గరకు రారు. 7 నేనెవరినో 
మ్రు తెలుసుకొన ఉంటే నా తండ్రిన కూడా 
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తెలుసుకొన ఉండేవారే. ఇపపుటినుంచి మ్రు 
ఆయనను తెలుసుకొంట్నా్నరు. ఆయనను 
చూశారు.”

8 ఫిల్పుపు ఆయనతో “ప్రభూ, తండ్రిన మాకు 
కనపరచ్. అది మాకు చాలు” అనా్నడు.

9 యేసు అతనతో ఇల్ అనా్నడు: “ఫిల్పుపు, 
నేను మ్తో ఇంత కాలం ఉనా్న ఇంకా నను్న 
ఎరుగవా? నను్న చూచినవాడు తండ్రిన 
చూశాడు. ‘తండ్రిన మాకు కనపరచ్’ అన నీవు 
అడుగుతునా్నవేమిటి? 10 నేను తండ్రిలో ఉనా్నను. 
తండ్రి నాలో ఉనా్నడు. ఇది నీవు నమముడం లేదా? 
నేను మ్తో చెపుతూ ఉన్న మాటలు నా అంతట 
నేనే చెపపుడం లేదు గాన నాలో నవాసం చేసుతున్న 
తండ్రి ఈ పనులు జరిగస్తు ఉనా్నడు. 11 నేను 
తండ్రిలో ఉనా్నననీ తండ్రి నాలో ఉనా్నడనీ 
అనుకుంటే నను్న నమముండి. లేదా, ఈ పనుల 
కారణంగానైనా నను్న నమముండి. 12 మ్తో 
ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, నేను చేసుతున్న పనులు 
నామ్ద నమముకం ఉంచేవాడు కూడా చేస్తురు, 
వీటికి మించిన పనులు చేస్తురు. ఎందుకంటే, 
నేను తండ్రి దగ్గరకు వెళి్ళపోతునా్నను. 13 కాబటిటు 
నా పేర మ్రు ఏది అడిగనా సరే, కుమారున 
మూలంగా తండ్రికి మహిమ కల్గేందుకు అది 
నేను చేస్తును. 14 నా పేర మ్రు ఏది అడిగతే 
అది చేస్తును.

క్రీసుతు దేవున పవిత్రాతమును వాగా్దనం చేశాడు
15 “నా మ్ద మ్కు ప్రేమ గనుక ఉంటే నా 

ఆజఞాలను ఆచరించండి. 16 నేను తండ్రికి మనవి 
చేస్తును, ఆయన మ్కు మరో ఆదరణకరతును 
ఇస్తుడు. ఈ ఆదరణకరతు ఎపపుటిక మ్కు 
తోడుగా ఉంట్డు. 17 ఈయన సతా్యతము. లోకం 

ఆయనను చూడడం లేదు, తెలుసుకోవడం లేదు 
గనుక అది ఆయనను స్వీకరించడం అస్ధ్యం. 
ఆయన మ్తో ఉనా్నడు, మ్లో ఉంట్డు గనుక 
ఆయన మ్కు తెలుసు. 18 నేను మిముములను 
అనాథలనుగా విడిచివెళ్ళను. మ్ దగ్గరకు 
వస్తును. 19 ఇంకా కొది్ద కాలం అయిందంటే 
లోకం నను్న చూడనే చూడదు. మ్రైతే నను్న 
చూస్తురు. నేను బ్రతుకుతునా్నను గనుక మ్రూ 
బ్రతుకుతారు. 20 నేను నా తండ్రిలో ఉనా్నననీ 
మ్రు నాలో ఉనా్నరనీ నేను మ్లో ఉనా్నననీ ఆ 
రోజున మ్రు తెలుసుకొంట్రు. 21 నా ఆజఞాలు 
కల్గ వాటిన ఆచరించేవాడే నను్న ప్రేమించేవాడు. 
నను్న ప్రేమించేవాణ్ణి నా తండ్రి ప్రేమిస్తుడు. నేను 
కూడా అతణ్ణి ప్రేమిస్తును. అతనకి నను్న వెలలిడి 
చేసుకొంట్ను.”

22 ఇసకిరియోతు కాన యూదా “ప్రభూ, 
దేనవలలి లోకానకి కాక, మాకే నను్న వెలలిడి 
చేసుకుంట్వు?” అన ఆయనను అడిగాడు.

23 యేసు అతనకిల్ సమాధ్నం చెపాపుడు: 
“నను్న ప్రేమించేవారెవరైనా నా మాట 
ఆచరిస్తుడు. అల్ంటి వాణ్ణి నా తండ్రి 
ప్రేమిస్తుడు. అతన దగ్గరకు మేము వస్తుం, 
అతనతో నవాసం చేస్తుం.

24 “నను్న ప్రేమించనవాడు నా మాటలు 
ఆచరించడు. మ్రు వింట్న్న మాట నాది 
కాదు. నను్న పంపన తండ్రిదే. 25 నేను మ్తో 
ఉంటూ ఈ విషయాలు చెపాపును. 26 తండ్రి 
నా పేర పంపబోయే ఆదరణకరతు మ్కు అన్న 
విషయాలు ఉపదేశస్తుడు. ఆయన పవిత్రాతము. 
నేను మ్తో చెపపునవనీ్న మ్ జఞాపతుకి తెస్తుడు.

27 “శాంతిన నేను మ్కిచి్చ వెళి్ళపోతాను. నా 
శాంతినే మ్కు ఇసుతునా్నను. లోకం ఇచే్చ ప్రకారం 
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నేను మ్కివవీడం లేదు. మ్ హృదయం ఆందోళన 
పడనయ్యకండి, భయపడనవవీకండి. 28 ‘నేను 
వెళి్ళ మ్ దగ్గరకు వస్తును’ అన నేను మ్తో 
చెపపునది వినా్నరు గదా. నేనంటే మ్కు ప్రేమ 
ఉంటే నేను తండ్రి దగ్గరకు వెళి్ళపోతునా్ననన 
నేను చెపపునందుకు మ్రు ఆనందించి ఉంట్రు. 
ఎందుకంటే తండ్రి నాకంటే పైవాడు. 29 ఇపుపుడు 
ఇది జరిగేముందే మ్తో చెపాపును. ఇది 
జరిగేటపుపుడు మ్రు నమాములన నా ఉదే్దశం. 
30 మ్తో ఇంకా ఎకుకివగా మాట్లిడను. 
ఎందుకంటే, లోక పాలకుడు వసుతునా్నడు. 
వాడికి నాలో ఏమ్ లేదు. 31 అయినా నేను తండ్రిన 
ప్రేమిసుతునా్ననన లోకానకి తెల్సిపోయేల్ తండ్రి 
నాకు ఆజఞా ఇచే్చ ప్రకారమే నేను చేసుతునా్నను. 
లేవండి ఇకకిడనుంచి వెళ్్దం.”

ద్రాక్షచెట్టు, తీగెల ఉదాహరణ

15  “నేను నజమైన ద్రాక్షచెట్టును. నా తండ్రి 
వ్యవస్యదారుడు. 2 నాలో ఫల్ంచన 

ప్రతి తీగెనూ ఆయన తుంచివేస్తుడు. ఫల్స్తు 
ఉన్న ప్రతి తీగె మరి ఎకుకివగా ఫల్ంచేల్ 
రెమములు కతితురించి దిదు్దతాడు. 3 ఇంతకుముందే 
నేను మ్తో చెపపున వాకుకివలలి మ్రిపుపుడు 
శుదు్లయా్యరు. 4 నాలో నల్చి ఉండండి. 
నేను మ్లో నల్చి ఉంట్ను. తీగె దానంతట 
అదే ఫల్ంచదు – అది ద్రాక్షచెట్టులో నల్చి 
ఉండాల్. అల్గే నాలో నల్చి ఉండక పోతే 
మ్రు ఫల్ంచలేరు.

5 “ద్రాక్షచెట్టును నేను, తీగెలు మ్రు. ఎవరైతే 
నాలో నల్చి ఉంట్రో, నేను ఎవరిలో నల్చి 
ఉంట్నో వారు సమృది్గా ఫల్స్తురు. నాకు 
వేరుగా ఉండి మ్రు చేయ గల్గేదేమ్ లేదు. 

6 ఎవరైనా నాలో నల్చి ఉండకపోతే అతడు 
తీగెల్గా పారవేయబడి ఎండిపోతాడు. 
అల్ంటి తీగెలను మనుషులు పోగు చేసి అగ్నలో 
పారవేస్తురు. అవి కాల్పోతాయి.

7 “మ్రు నాలో నల్చి ఉంటే, నా మాటలు 
మ్లో నల్చి ఉంటే మ్కేది ఇషటుమో అది దేవుణ్ణి 
అడుగుతారు. అది మ్కు చేయబడుతుంది. 
8 మ్రు సమృది్గా ఫల్స్తు ఉండడంవలలి నా 
తండ్రికి మహిమ చేకూరుతుంది. అల్ మ్రు 
నా శషు్యలుగా ఉంట్రు.

9 “తండ్రి నను్న ప్రేమించినటేటు నేను మిముములను 
ప్రేమించాను. నా ప్రేమలో నల్చి ఉండండి. 10 నా 
తండ్రి ఆజఞాలు పాటిస్తు నేను ఆయన ప్రేమలో 
నల్చి ఉనా్నను. అల్గే నా ఆజఞాలు పాటిస్తు 
ఉంటే మ్రు నా ప్రేమలో నల్చి ఉంట్రు. 
11 నా ఆనందం మ్లో ఉండాలనీ మ్ ఆనందం 
సంపూరణింగా ఉండాలనీ ఈ సంగతులు మ్తో 
చెపాపును. 12 నా ఆజఞా ఇదే: నేను మిముములను 
ప్రేమించినటేటు మ్రు ఒకరినొకరు ప్రేమించ్కోవాల్. 
13 తన మిత్రుల కోసం ఒకడు ప్రాణం 
ధ్రపోయడం కంటే మించిన ప్రేమ ఎవరిక 
లేదు. 14 నేను మ్కిచి్చన ఆజఞాల ప్రకారం చేసేతు 
మ్రు నా మిత్రులు. 15 ఇకమ్దట మిముములను 
దాసులన పలవను. ఎందుకంటే, తన యజమాన 
ఏమి చేసుతునా్నడో దాసునకి తెల్యదు. నేను నా 
తండ్రిచేత వినేదంతా మ్కు తెల్యజ్శాను గనుక 
మిముములను మిత్రులు అనా్నను.

16 “మ్రు నను్న ఎను్నకోలేదు. నేను 
మిముములను ఎను్నకొనా్నను, మిముములను 
నయమించాను. మ్రు వెళి్ళ ఫల్ంచాలనీ మ్ 
ఫలం నల్చి ఉండాలనీ నా పేర మ్రు తండ్రిన 
ఏది అడిగతే అది ఆయన మ్కివావీలనీ నా 
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ఉదే్దశం. 17 ఇవి మ్కు ఆదేశసుతునా్నను: మ్రు 
ఒకరినొకరు ప్రేమించ్కోవాల్.

ఈ లోకం లక్షణాలు
18 “లోకం మిముములను దేవీషిసేతు, మ్కంటే 

ముందుగా నను్న దేవీషించిందన మ్కు తెలుసు. 
19 ఒకవేళ మ్రు లోకానకి చెంది ఉంటే లోకం తన 
వారిన ప్రేమించి ఉంట్ంది. కానీ మ్రు లోకానకి 
చెందినవారు కారు. మిముములను లోకంలోనుంచి 
ఎను్నకొనా్నను. లోకం మిముములను దేవీషించే 
కారణం ఇదే. 20 నేను మ్తో చెపపున ఈ మాట 
జ్ఞాపకముంచ్కోండి – ‘దాసుడు తన 
యజమానకంటే మించినవాడు కాడు.’ వారు 
నను్న హింసించారంటే మిముములను కూడా 
హింసిస్తురు. వారు నా మాట పాటిసేతు మ్ మాట 
పాటిస్తురు. 21 అయితే నను్న పంపనవాణ్ణి వారు 
ఎరుగరు గనుక నా పేరుకారణంగా అవనీ్న 
మ్పటలి జరిగస్తురు. 22 ఒకవేళ నేను వచి్చ వారితో 
మాట్లిడి ఉండకపోతే వారికి పాపం ఉండేది 
కాదు. ఇపుపుడైతే వారికి పాపం విషయం స్కు 
ఏమ్ లేదు. 23 నను్న దేవీషించేవాడు నా తండ్రిన 
కూడా దేవీషిసుతునా్నడు. 24 మరెవరూ చేయన 
క్యలు వారిమధ్య నేను చేసి ఉండకపోతే 
వారికి పాపం ఉండేది కాదు. ఇపుపుడైతే వారు 
ననూ్న నా తండ్రినీ చూచి దేవీషించారు. 
25 వారి ధరముశాస్త్రంలో ఇల్ వ్రాసి ఉంది: ‘వారు 
నను్న నషాకిరణంగా దేవీషించారు.’ ఈ మాట 
నెరవేరేల్ ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది.

26 “నేను ఆదరణకరతును మ్ దగ్గరకు 
తండ్రినుంచి పంపుతాను. ఆయన వచి్చనపుపుడు 
ఆయన నను్న గురించి స్క్షష్ం చెపుతాడు. 
ఆయన తండ్రినుంచి బయలుదేరే సతా్యతము. 

27 మ్రు మొదటినుంచి నాతో ఉనా్నరు గనుక 
మ్రు కూడా స్క్షష్ం చెపుతారు.

16  “మ్రు తొట్రుపడకూడదన నేను ఈ 
విషయాలు మ్తో చెపాపును. 2 వారు 

మిముములను సమాజ కేంద్రాలనుంచి వెల్వేస్తురు. 
మిముములను ఎవరైనా చంపతే తాను దేవునకి 
సేవ చేసుతున్నట్టు అనుకొనేకాలం కూడా వస్తు 
ఉంది. 3 వారు తండ్రినీ ననూ్న తెలుసుకోలేదు 
గనుక ఆ విధంగా మ్కు చేస్తురు. 4 ఆ కాలం 
వచే్చటపుపుడు ఈ విషయాలు మ్తో చెపాపునన 
మ్రు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన వీటిన గురించి 
మ్తో చెపుతునా్నను. మొదట్లి ఈ విషయాలు 
మ్కు చెపపులేదు. ఎందుకంటే నేను మ్తో 
ఉనా్నను.

దేవున పవిత్రాతము జరిగంచే పనులు
5 “ఇపుపుడైతే నను్న పంపనవాన దగ్గరకు 

నేను వెళి్ళ పోతునా్నను గానీ ‘నీవు ఎకకిడికి 
వెళి్ళపోతునా్నవు?’ అన మ్లో ఎవరూ నను్న 
అడగడం లేదు. 6 అయితే నేను ఈ విషయాలు 
మ్తో చెపపునందుచేత మ్ హృదయాలు 
దుుఃఖంతో నండిపోయాయి. 7 అయినా నేను 
మ్తో చెపేపుది సత్యమే – నేను వెళి్ళపోవడం 
మ్కు మేలు. నేను వెళ్ళకపోతే ఆదరణకరతు మ్ 
దగ్గరకు రాడు. నేను వెళి్ళపోతే ఆయనను మ్కు 
పంపుతాను.

8 “ఆయన వచే్చటపుపుడు పాపాన్న గురించీ 
నా్యయాన్న గురించీ తీరుపును గురించీ లోకాన్న 
ఒపపుస్తుడు. 9 వారు నా మ్ద నమముకం పెటటుడం 
లేదు, గనుక పాపాన్న గురించి ఒపపుస్తుడు. 10 నేను 
తండ్రి దగ్గరకు వెళి్ళపోతునా్నను, ఇకనుంచి మ్రు 
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నను్న చూడరు గనుక నా్యయాన్న గురించి 
ఒపపుస్తుడు. 11 ఈ లోక పాలకుడికి తీరుపు జరిగంది 
గనుక తీరుపును గురించి ఒపపుస్తుడు.

12 “నేను మ్తో చెపపువలసినవి ఇంకా అనేక 
సంగతులు ఉనా్నయి గాన ఇపుపుడు మ్రు 
వాటిన సహించలేరు. 13 అయితే ఆయన 
– సతా్యతము – వచే్చటపుపుడు మిముములను 
సరవీ సత్యంలోకి తీసుకువస్తుడు. ఆయన 
తనంతట తానే ఏమ్ చెపపుడు. ఏవైతే తండ్రి 
దగ్గర వింట్డో అవే చెపుతాడు. జరగబోయేవి 
కూడా మ్కు తెల్యజ్స్తుడు. 14 నా వాటిలోవి 
తీసుకొన ఆయన మ్కు తెల్యజ్సి నాకు 
మహిమ కల్గస్తుడు. 15 తండ్రికి చెందేవనీ్న నావి. 
అందుచేతే నా వాటిలోవి తీసుకొన ఆయన 
మ్కు తెల్యజ్స్తుడన నేను చెపాపును. 16 నేను 
తండ్రిదగ్గరికి వెళి్ళపోతాను గనుక కొది్ద కాల్నకి 
మ్రు నను్న ఇక చూడరు, మరి కొది్ద కాల్నకి 
మ్రు నను్న చూస్తురు.”

క్రీసుతు మళ్్ళ ఓదారి్చ వాగా్దనాలు ఇవవీడం
17 అందుకు ఆయన శషు్యలలో కొందరు 

ఒకడితో ఒకడు ఇల్ చెపుపుకొనా్నరు: “ఆయన 
‘కొది్ద కాల్నకి మ్రు నను్న ఇక చూడరు. మరి 
కొది్ద కాల్నకి మ్రు నను్న చూస్తురు. నేను 
తండ్రి దగ్గరికి వెళి్ళపోతాను గనుక’ అన మనతో 
చెపుతున్నదేమిటి? 18 ఆయన ‘కొది్దకాలం’ 
అనడంలో అర్ం ఏమిటి? ఆయన చెపేపుది 
ఏమిట్ మనకు తెల్యదు” అనా్నరు.

19 వారు తనను అడగాలనుకొంట్నా్నరన 
తెలుసుకొన యేసు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“కొది్ద కాల్నకి మ్రు నను్న ఇక చూడరు. మరి 
కొది్ద కాల్నకి మ్రు నను్న చూస్తురు అన నేను 

చెపపున దాన్న గురించి ఒకరినొకరు విచారణ 
చేసుకొంట్నా్నరా? 20 మ్తో ఖచి్చతంగా 
చెపుతునా్నను, మ్రు ఏడుస్తురు, శోకిస్తురు గానీ 
లోకం సంతోషిసుతుంది. మ్రు దుుఃఖస్తురు గానీ మ్ 
దుుఃఖం ఆనందంగా మారిపోతుంది.

21 “స్త్రీ ప్రసవిస్తు ఉంటే, తన గడియ 
వచి్చనందుచేత బధలు అనుభవిసుతుంది. శశువు 
పుటిటునపుపుడు ఒకరు లోకంలో పుటటుడంవలలి 
వచి్చన సంతోషం మూల్న ఆ వేదన ఇంకా 
జ్ఞాపకం చేసుకోదు. 22 అల్గే ఇపుపుడు మ్కు 
దుుఃఖం ఉంది గాన నేను మిముములను మళ్్ళ 
చూస్తును. అపుపుడు మ్ హృదయాలకు ఆనందం 
కలుగుతుంది. మ్ ఆనందాన్న మ్కు లేకుండా 
ఎవరూ తీసివేయరు. 23 ఆ రోజున మ్రు నను్న 
ఏమ్ అడగరు. మ్తో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
మ్రు తండ్రిన నా పేర ఏది అడిగనా అది ఆయన 
మ్కిస్తుడు. 24 ఇదివరకు మ్రు నా పేర అడిగనది 
ఏదీ లేదు. అడగండి, మ్కు దొరుకుతుంది. 
అపుపుడు మ్ ఆనందం పరిపూరణిం అవుతుంది.

25 “అలంకారిక భాషలో ఈ విషయాలు మ్తో 
చెపాపును. అయితే ఒక కాలం రాబోతుంది. ఆ 
కాలంలో నేను అలంకారిక భాషలో మ్తో 
మాట్లిడక, తండ్రిన గురించి మ్కు సపుషటుంగా 
తెల్యజెపుతాను. 26 ఆ రోజున నా పేర మ్రు 
తండ్రిన అడుగుతారు. నేను మ్కోసం తండ్రిన 
వేడుకొంట్నన చెపపుడం లేదు. 27 ఎందుకంటే 
తండ్రి తానే మిముములను ప్రేమిస్తు ఉనా్నడు. 
కారణమేమంటే మ్రు నను్న ప్రేమించారు, నేను 
దేవున దగ్గరనుంచి వచా్చనన నమామురు. 28 నేను 
తండ్రి దగ్గరనుంచి బయలుదేరి లోకంలోకి 
వచా్చను. ఇపుపుడు లోకాన్న విడిచి తండ్రిదగ్గరకు 
వెళి్ళపోతునా్నను.”
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29 ఆయన శషు్యలు “ఇదిగో, ఇపుపుడు 

అలంకారిక భాషలో గాక, సపుషటుంగా 
మాట్లిడుతునా్నవు. 30 నీకు అన్న విషయాలూ 
తెలుసుననీ నను్న ఎవరూ ఏమ్ అడగనవసరం 
లేదనీ ఇపుపుడు తెలుసుకొనా్నం. నీవు 
దేవున దగ్గరనుంచి వచా్చవన దీనన బటిటు 
నముముకొంట్నా్నం” అనా్నరు.

31 యేసు వారికిల్ జవాబిచా్చడు: “మ్రిపుపుడు 
నముముతునా్నరా? 32 ఇదిగో వినండి. ఒక కాలం 
రాబోతుంది. అది వచి్చ ఉంది కూడా. ఈ 
కాలంలో మ్రంతా చెదరి ఎవరి ఇంటికి వారు 
వెళి్ళపోతారు. నను్న ఒంటరిగానే వదల్వేస్తురు. 
అయినా నేను ఒంటరివాణ్ణి కాను – తండ్రి 
నాతో ఉనా్నడు.

33 “నా మూలంగా మ్కు శాంతి ఉండాలన ఈ 
సంగతులు మ్కు చెపాపును. లోకంలో మ్కు బధ 
ఉంట్ంది. అయినా ధైర్యంగా ఉండండి. నేను 
లోకాన్న జయించాను.”

క్రీసుతు ప్రార్న

17  ఆ మాటలు చెపపు యేసు ఆకాశం 
వైపు తలెతితు చూస్తు ఇల్ అనా్నడు: 

“తండ్రీ, నా సమయం వచి్చంది. నీ కుమారుడు 
నీకు మహిమ చేకూరే్చల్ నీ కుమారునకి 
మహిమ చేకూరు్చ. 2 నీ కుమారునకి 
శర్రమున్నవారందరిమ్ద అధకారం ఇచా్చవు. 
నీవు ఆయనకు అనుగ్రహించిన వారందరిక 
ఆయన శాశవీత జ్వం ఇచే్చల్ ఆ ప్రకారం 
ఇచా్చవు. 3 ఏకైక సత్య దేవుడవైన ననూ్న నీవు 
పంపన యేసు క్రీసుతునూ తెలుసుకోవడమే శాశవీత 
జ్వం. 4 చేయడానకి నీవు నాకు ఇచి్చన పన పూరితు 
చేసి భూమిమ్ద నీకు మహిమ కల్గంచాను. 

5 తండ్రీ, ప్రపంచం ఉండకముందే నీతో నాకున్న 
మహిమ ఇపుపుడు నీ సముఖంలో నాకు మళ్్ళ 
కల్గంచ్.

6 “లోకంనుంచి నీవు నాకిచి్చనవారికి నీ పేరును 
వెలలిడి చేశాను. పూరవీం వారు నీవారు. వారిన 
నాకు ఇచా్చవు. వారు నీ వాకుకిను పాటించారు. 
7 నీవు నాకిచి్చన మాటలు వారికిచా్చను. వారు 
వాటిన అంగీకరించారు, నేను నీ దగ్గరనుంచి 
వచా్చనన వారు రూఢిగా తెలుసుకొనా్నరు, నీవు 
నను్న పంపావన నముముకొనా్నరు, 8 కాబటిటు నీవు 
నాకిచి్చనవనీ్న నీనుంచి వచి్చనవన ఇపుపుడు వారికి 
తెలుసు.

9 “వీరికోసం ప్రార్న చేస్తు ఉనా్నను. లోకం 
కోసం నేను ప్రార్న చేయడం లేదు. నీవు 
నాకు ఇచి్చనవారు నీవారే గనుక వారికోసమే 
ప్రార్న చేస్తు ఉనా్నను. 10 నావనీ్న నీవి, నీవనీ్న 
నావి. వీరిమూలంగా నాకు మహిమ కల్గంది. 
11 ఇకమ్దట నేను లోకంలో ఉండను గానీ వీరు 
లోకంలో ఉనా్నరు. నేను నీ దగ్గరకు వసుతునా్నను. 
పవిత్రుడవైన తండ్రీ, మనం ఒకకిటిగా ఉన్నటేటు 
నీవు నాకిచి్చనవారు ఒకకిటిగా ఉండేల్ నీ 
పేర వారిన కాపాడు. 12 నేను లోకంలో వారితో 
ఉన్నపుపుడు నీ పేర వారిన కాపాడాను. నీవు 
నాకిచి్చనవారిన నేను కాపాడాను. వారిలో ఎవరూ 
నశంచలేదు. అయితే లేఖనం నెరవేరేందుకు 
నాశనానకి తగనవాడే నశంచాడు.

13 “ఇపుపుడు నీ దగ్గరకు వసుతునా్నను. వీరిలో 
నా ఆనందం పూరితుగా ఉండాలన ఈ మాటలు 
లోకంలో చెపుతునా్నను. 14 నేను నీ వాకుకి 
వారికిచా్చను. నేను లోకానకి చెందినవాణ్ణి కానటేటు 
వారు లోకానకి చెందినవారు కారు. అందువలలి 
వారంటే లోకానకి దేవీషం. 15 లోకంనుంచి వీరిన 
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తీసుకుపమమున నేను నను్న అడగడం లేదు 
గానీ దురామురు్గడినుంచి వారిన కాపాడాలన 
అడుగుతునా్నను. 16 నేను లోకానకి చెందినవాణ్ణి 
కానటేటు వారు లోకానకి చెందిన వారు కారు. 17 నీ 
సత్యంచేత వారిన ప్రతే్యకించ్. నీ వాకేకి సత్యం. 
18 నీవు నను్న లోకంలోకి పంపనట్టు నేను వారిన 
లోకంలోకి పంపాను. 19 వారు కూడా సత్యంలో 
ప్రతే్యకమైనవారు కావాలన నను్న నేను ప్రతే్యకించ్ 
కొంట్నా్నను.

20 “నేను ప్రార్న చేసుతున్నది వీరికోసం 
మాత్మే కాదు గాన వీరి మాటల మూలంగా 
నామ్ద నమముకం ఉంచబోయేవారి కోసం 
కూడా. 21 వారందరూ ఒకకిటిగా ఉండాలన 
నా ప్రార్న. తండ్రీ, నీవు నను్న పంపావన 
లోకం నమేముల్ నేను నీలో, నీవు నాలో ఉన్న 
విధంగా వారు మాలో ఒకకిటిగా ఉండాలన 
ప్రారి్సుతునా్నను. 22 మనము ఒకకిటిగా ఉన్నటేటు 
వారు ఒకకిటిగా ఉండేందుకు నీవు నాకిచి్చన 
మహిమ వారికిచా్చను. 23 నీవు నను్న పంపావనీ 
నను్న ప్రేమించినటేటు వారిన ప్రేమించావనీ లోకం 
తెలుసుకోవాల్ గనుక వారిలో నేను, నాలో 
నీవు ఉండడంవలలి వారు సంపూరణింగా ఒకకిటి 
కావాలన ఆ మహిమ వారికిచా్చను. 24 తండ్రీ, నీవు 
నాకు ఇచి్చనవారు నీవు నాకిచి్చన మహిమను 
చూచేల్ నేను ఎకకిడ ఉంట్నో వారు నాతో 
అకకిడే ఉండాలన నా కోరిక. ఎందుకంటే, జగతుతు 
పునాదికి మునుపే నీవు నను్న ప్రేమించావు.

25 “నా్యయవంతుడవైన తండ్రీ, లోకం నను్న 
తెలుసు కోలేదు, గానీ నీవు నాకు తెలుసు. 
నీవు నను్న పంపావన వీరు తెలుసుకొనా్నరు. 
26 నామ్ద నీకు ఉన్న ప్రేమ వారిలో ఉండాలనీ 
నేను కూడా వారిలో ఉండాలనీ నీ పేరును వారికి 

తెల్యజ్శాను, ఇంకా తెల్యజ్స్తును.”

క్రీసుతు బంధంచబడాడాడు

18  యేసు ఈ మాటలు చెపపున తరువాత 
తన శషు్యలతో కూడా కద్రోను లోయ 

దాటివెళ్్ళడు. అకకిడ ఒక తోట ఉంది. 
ఆయన, ఆయన శషు్యలు దానలోకి వెళ్్ళరు. 
2 యేసు ఆయన శషు్యలను తరచ్గా అకకిడ 
కలుసుకొనేవాడు గనుక ఆయనను శత్రువులకు 
పటిటు ఇచే్చ యూదాకు ఆ స్లం తెలుసు.

3 అపుపుడు యూదా, సైనకుల గుంపునూ 
ప్రధ్న యాజులూ పరిసయు్యలూ పంపన 
దేవాలయ ఉదో్యగులనూ కొందరిన అకకిడికి 
తీసుకువచా్చడు. వారికి దివిట్లతో, దీపాలతో, 
ఆయుధ్లు ఉనా్నయి. 4 తనమ్దికి జరగబోయేది 
అంతా తెల్సి యేసు ముందుకు వెళి్ళ “మ్రు 
వెదకుతున్నది ఎవరిన?” అన వారితో అనా్నడు.

5 “నజరేతువాడైన యేసును” అన వారు 
ఆయనకు జవాబిచా్చరు. యేసు వారితో “నేనే 
ఆయనను” అనా్నడు. ఆయనను పటిటు ఇచే్చ 
యూదా వారి మధ్య నలబడి ఉనా్నడు. 6 యేసు 
“నేనే ఆయనను” అనగానే వారు వెనకుకి తగ్గ 
నేలమ్ద పడిపోయారు.

7 “మ్రు వెదకుతున్నది ఎవరిన?” అన ఆయన 
వారిన మళ్్ళ అడిగాడు. వారు “నజరేతువాడైన 
యేసును” అనా్నరు.

8 “నేనే ఆయనన మ్కు చెపాపును గదా. 
ననే్న గనుక మ్రు వెదకుతూ ఉంటే వీరిన 
వెళి్ళపోనయ్యండి” అన యేసు బదులు చెపాపుడు. 
9 నీవు నాకు ఇచి్చన వారిలో నేను ఎవరినీ 
పోగొట్టుకోలేదు అన ఆయన చెపపున మాట 
నెరవేరేందుకు అల్ అనా్నడు.
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10 స్మోను పేతురు దగ్గర ఖడ్గం ఉంది. దానన 

ఒరనుంచి దూసి అతడు ప్రముఖయాజ్ సేవకుణ్ణి 
కొటిటు అతడి కుడిచెవి తెగనరికాడు (ఆ సేవకుడి 
పేరు మలుకి).

11 “ఖడ్గం ఒరలో పెట్టు. తండ్రి నాకు ఇచి్చన 
గనె్నలోది నేను త్రాగనా?” అన యేసు పేతురుతో 
చెపాపుడు.

క్రీసుతు యాజుల సమక్షంలో
12 అపుపుడు ఆ సైనకుల గుంపు, వారి అధపతి, 

యూదుల ఉదో్యగులు ఆయనను పట్టుకొన 
బంధంచారు. 13 మొటటుమొదట కయపకు మామ 
అయిన అనా్న అనేవాడి దగ్గరికి ఆయనను 
తీసుకువెళ్్ళరు. ఆ సంవతసారం కయప ప్రముఖ 
యాజ్గా ఉనా్నడు. 14 ప్రజలకోసం ఒకకిడే 
చావడం మేలు అన యూదులకు సలహా 
చెపపునది ఈ కయపే.

క్రీసుతును పేతురు ఎరుగననా్నడు
15 స్మోను పేతురు, మరో శషు్యడు 

యేసువెంట వెళ్్ళరు. ఆ శషు్యడు ప్రముఖ 
యాజ్కి తెలుసు, గనుక ప్రముఖయాజ్ 
ముంగటిలోకి యేసు వెంట వెళ్్ళడు. 16 పేతురైతే 
బయట దావీరం దగ్గర నల్చాడు. అందుచేత 
ప్రముఖ యాజ్కి తెల్సిన ఆ శషు్యడు బయటికి 
వచి్చ దావీరానకి కాపల్ ఉన్న ఆమెతో మాట్లిడి 
పేతురును లోపల్కి తెచా్చడు. 17 దావీరం కావల్ 
కాసుతున్న ఆ పనపలలి పేతురుతో “మ్రు కూడా ఆ 
మనషి శషు్యలలో ఒకరు కదూ!” అంది. అతడు 
“కాను” అనా్నడు.

18 దేవాలయం ఉదో్యగులూ పన మనుషులూ 
అకకిడ నలబడి ఉనా్నరు. చల్గా ఉంది గనుక 

మంట వేసుకొన చల్కాచ్కొంట్నా్నరు. పేతురు 
వారితో నలుచ్ండి చల్కాచ్కొంట్నా్నడు.

19 ఇంతలో, ప్రముఖయాజ్ ఆయన 
ఉపదేశాన్న గురించీ శషు్యలను గురించీ యేసును 
ప్రశ్నంచాడు.

20 యేసు అతడికిల్ జవాబిచా్చడు: 
“నేను బహాటంగా లోకానకి చెపాపును. 
యూదులు ఎపుపుడూ సమకూడే సమాజ 
కేంద్రాలలో, దేవాలయంలో ఉపదేశం చేశాను. 
చాట్గా నేనేమ్ చెపపులేదు. 21 మ్రు నను్న 
ప్రశ్నంచడమెందుకు? నా బోధ విన్నవారిన 
నేను వారికి చెపపున దాన గురించి అడుగు. నేను 
చెపపునది వారికి తెలుసు.

22 ఆయన ఈ మాటలు చెపపునపుపుడు, 
దగ్గర నలుచ్న్న అధకారి ఒకడు ఆయనను 
అరచేతితో చెంపదెబబా కొటిటు “ప్రముఖ యాజ్కి 
ఇల్ జవాబిసుతునా్నవేమిటి!” అనా్నడు.

23 యేసు జవాబిస్తు “నేను చెపపునదానలో 
దోషం ఉంటే ఆ దోషం ఏదో స్క్షష్ం చెపుపు. 
అది సరిగా ఉంటే నను్న కొటటుడం ఎందుకు?” 
అనా్నడు.

24 అపుపుడు అనా్న ఆయనను కటలితోనే 
ప్రముఖయాజ్ అయిన కయప దగ్గరకు 
పంపాడు.

25 స్మోను పేతురు ఇంకా నలుచ్ండి చల్ 
కాచ్కొంట్నా్నడు. అకకిడున్నవారు అతనతో 
“మ్రు కూడా ఆయన శషు్యలలో ఒకరు కారా?” 
అనా్నరు. అతడు ఒపుపుకోలేదు, “నేను కాదు” 
అనా్నడు.

26 పేతురు ఎవడి చెవి నరికివేశాడో అతడి 
చ్ట్టులోలి ఒకడు ప్రముఖయాజ్కి సేవకుడుగా 
ఉనా్నడు. అతడు పేతురుతో “మ్రు తోటలో 
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ఆయనతో ఉండడం నేను చూడలేదా?” 
అనా్నడు. 27 మరోస్రి పేతురు కాదనా్నడు. 
తక్షణమే కోడి కూసింది.

క్రీసుతు పల్తు సమక్షంలో
28 యూదులు యేసును కయప దగ్గరనుంచి 

రోమన్ అధపతి భవనానకి తీసుకువెళ్్ళరు. 
అపపుటికి ఉదయం అయింది. వారు మాత్ం 
అపవిత్ం కాకుండేల్ భవనంలో ప్రవేశంచలేదు. 
ఎందుకంటే, పస్కిను తినాలన ఉనా్నరు. 
29 అందుచేత రోమన్ అధపతి పల్తు బయటికి 
వారిదగ్గరకు వచి్చ “ఈ మనషిపై మ్రు మోపే 
నేరం ఏమిటి?” అన అడిగాడు.

30 “ఇతడు నేరస్ుడు కాకపోతే ఇతణ్ణి మ్కు 
అపపుగంచేవారం కాము” అన వారు అతనకి 
బదులు చెపాపురు.

31 పల్తు వారితో “మ్రే అతణ్ణి తీసుకువెళి్ళ 
మ్ ధరముశాస్త్రం ప్రకారం అతనకి తీరుపు తీర్చండి” 
అనా్నడు. అందుకు యూదులు అతనతో “ఎవరిక 
మరణశక్ష విధంచడానకి మాకు అధకారం లేదు” 
అనా్నరు. 32 తాను ఎల్ంటి మరణానకి గురి 
అవుతాడో దాన విషయం యేసు స్చించి 
చెపపున మాట నెరవేరేల్ అది జరిగంది.

33 అపుపుడు పల్తు అధపతి భవనంలోకి 
మళ్్ళ వెళి్ళ యేసును పల్పంచి ఆయనను ఇల్ 
అడిగాడు: “యూదులకు రాజువు నీవేనా?”

34 “మ్ అంతట మ్రే ఆ మాట అంట్నా్నరా? 
లేదా, ఇతరులు నా విషయం మ్తో చెపాపురా?” 
అన యేసు అతనకి జవాబిచా్చడు.

35 “నేను యూదుడినా ఏం! నాకు నను్న 
అపపుగంచినది నీ సొంత ప్రజలే, ప్రధ్న యాజులే 
గదా. నీవు చేసినది ఏమిటి?” అన పల్తు 

బదులు చెపాపుడు.
36 యేసు ఇల్ జవాబిచా్చడు: “నా రాజ్యం 

ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు. నా రాజ్యం 
ఈ లోక సంబంధమైనదే గనుక అయితే నను్న 
యూదులకు పటిటు ఇవవీడం జరగకుండా నా 
సేవకులు పోరాడేవారే. కానీ ఇపుపుడు నా రాజ్యం 
ఇకకిడిది కాదు.”

37 అందుకు పల్తు “అయితే నీవు రాజువా?” 
అన ఆయనను అడిగాడు. యేసు జవాబిస్తు 
“నేను రాజునన మ్రు చెపపున మాట నజమే. 
సతా్యన్న గురించి స్క్షష్ం చెపపుడానకి నేను 
జనముంచాను, ఈ కారణం చేత ఈ లోకానకి 
వచా్చను. నేను చెపేపుదానన సత్యంతో సంబంధం 
ఉన్న ప్రతి ఒకకిరూ నా సవీరం వింట్రు” 
అనా్నడు.

38 అందుకు పల్తు “సత్యం అంటే ఏమిటి?” 
అన ఆయనతో అనా్నడు. అల్ అన బయటికి 
యూదుల దగ్గరికి తిరిగ వెళి్ళ “అతనలో ఎల్ంటి 
దోషమూ నాకు కనపంచలేదు. 39 అయితే పస్కి 
పండుగలో నేను ఎవడైనా ఒక ఖైదీన మ్కు 
విడుదల చేసే వాడుక మ్కు ఉంది గదా. నేను 
యూదుల రాజును మ్కు విడుదల చేయడం 
మ్కిషటుమా?”

40 అందుకు వారు “ఈ మనషిన కాదు, 
బరబబాను విడుదల చేయండి” అన మళ్్ళ 
అరిచారు. బరబబా బందిపోట్ దొంగ.

19  అపుపుడు పల్తు యేసును 
స్వీధీనపరచ్కొన కొరడాలతో 

కొటిటుంచాడు. 2 సైనకులు ముండలితో కిర్టం అల్లి 
ఆయన తలమ్ద పెట్టురు. ఊదారంగు వస్త్రం 
ఆయనకు తొడిగంచారు. 3 అపుపుడు “యూదుల 
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రాజ్, శుభం!” అనా్నరు. ఆయనను చేతులతో 
కొట్టురు.

4 మరోస్రి పల్తు బయటికి వెళి్ళ 
యూదులతో ఇల్ అనా్నడు: “చూడండి. 
ఇతనలో నాకు ఎల్ంటి దోషమూ కనపంచలేదన 
మ్రు తెలుసుకోవాల్, గనుక ఇతణ్ణి బయటికి మ్ 
దగ్గరికి తెపపుసుతునా్నను.”

5 ముండలి కిర్టం, ఊదారంగు వస్త్రం 
ధరించినవాడై యేసు బయటికి వచి్చనపుపుడు 
పల్తు వారితో అనా్నడు “ఇడుగో ఈ మనషి!”

6 ఆయనను చూడగానే ప్రధ్న యాజులూ 
యూదుల అధకారులూ “సిలువ వెయ్యండి! 
సిలువ వెయ్యండి!” అన అరిచారు. పల్తు 
“మ్రే అతణ్ణి తీసుకుపోయి సిలువ వేయండి. 
నాకు అతనలో ఏ దోషమూ కనబడలేదు” అన 
వారితో చెపాపుడు.

7 అందుకు యూదులు “మాకో చటటుం ఉంది. 
మా చటటుం ప్రకారం అతడు చావాల్. ఎందుకంటే, 
తాను దేవున కుమారుణ్ణి అన చెపుపుకొనా్నడు” 
అన జవాబిచా్చరు.

8 ఆ మాట విన పల్తు మరి ఎకుకివగా 
భయపడాడాడు. 9 అధపతి భవనంలోకి తిరిగ వెళి్ళ 
“నీవు ఎకకిడనుంచి వచా్చవు?” అన యేసును 
అడిగాడు. యేసు అతడికి ఏ జవాబూ ఇవవీలేదు. 
10 పల్తు ఆయనతో అనా్నడు, “నీవు నాతో 
మాట్లిడవా? నను్న విడుదల చేయడానకి, లేదా 
సిలువ వేయడానకి నాకు అధకారం ఉందన 
నీకు తెల్యదా?”

11 అందుకు యేసు “ఆ అధకారం 
పైనుంచి నీకు ఇవవీబడితేనే తపపు నామ్ద నీకు 
అధకారమేమ్ ఉండదు. కనుక నను్న నీకు 
అపపుగంచినవానకే ఎకుకివ పాపం ఉంది” అన 

జవాబిచా్చడు.
12 అపపుటినుంచి ఆయనను విడిపంచడానకి 

పల్తు ప్రయత్నం చేశాడు, గానీ యూదులు 
ఇల్ అరిచారు: “ఒకవేళ మ్రు ఈ 
మనషిన విడుదల చేసేతు మ్రు స్జరుకు 
సే్నహితులు కారన్నమాటే! తాను రాజునన 
చెపుపుకొనేవాడెవడైనా చక్రవరితుకి వ్యతిరేకంగా 
మాట్లిడేవాడే!”

13 ఈ మాటలు విన పల్తు యేసును 
బయటికి తెపపుంచి నా్యయపీఠం మ్ద 
కూరు్చనా్నడు. ఆ స్ల్నకి ‘రాళ్లి పరచిన స్లం’ 
అన పేరు. హీబ్రూ భాషలో గబబాతా అంట్రు. 
14 ఆ రోజు పస్కి పండుగను సిదం్ చేసే రోజు. 
ఉదయం సుమారు ఆరు గంటలయింది. 
“ఇడుగో మ్ రాజు!” అన పల్తు యూదులతో 
చెపాపుడు.

15 అందుకు వారు “ఇతణ్ణి చంపండి! చంపండి! 
అతణ్ణి సిలువ వేయండి!” అన అరిచాడు. “నేను 
మ్ రాజును సిలువ వేయాల్?” అన పల్తు 
వారిన అడిగాడు. అందుకు ప్రధ్న యాజులు 
“స్జరు తపపు మాకు వేరే రాజు లేడు” అన 
జవాబిచా్చరు.

క్రీసుతు సిలువలో
16 అపుపుడు సిలువ వేయడానకి ఇతడు 

ఆయనను వారికి అపపుగంచాడు. అందుచేత 
వారు యేసును పట్టుకొన బయటికి 
తీసుకుపోయారు. 17 తన సిలువను తానే 
మోసుకొంటూ ‘కపాలస్లం’ అనే చోటికి ఆయన 
వెళ్్ళడు. హీబ్రూ భాషలో దానన గొల్ గొతా 
అంట్రు. 18 అకకిడ వారు ఆయనను సిలువ 
వేశారు. యేసును మధ్యలో ఉంచి ఆయనకు 
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ఇరుప్రకకిల ఇంకా ఇద్దరిన సిలువ వేశారు. 
19 పల్తు ఈ వ్రాత వ్రాయించి సిలువకు పైగా 
పెటిటుంచాడు: “నజరేతువాడైన యేసు, యూదుల 
రాజు”

20 అది హీబ్రూ, గ్రీకు, రోమన్ భాషలలో వ్రాసి 
ఉంది. యేసును సిలువ వేసిన స్లం నగరానకి 
దగ్గరగా ఉంది, గనుక యూదులు అనేకులు ఆ 
పై వ్రాతను చదివారు.

21 అపుపుడు యూదుల ప్రధ్న యాజులు 
పల్తుతో ఇల్ అనా్నరు: “యూదుల రాజు 
అన వ్రాయకండి. నేను యూదుల రాజునన 
అతడు అనా్నడు అన వ్రాయండి.”

22 పల్తు “నేను రాసినదేదో రాశాను” అన 
బదులు చెపాపుడు.

23 యేసును సిలువ వేసిన తరువాత 
సైనకులు ఆయన బటటులు తీసుకొనా్నరు. 
ఒకొకికకి సైనకుడికి ఒకొకికకి భాగం వచే్చల్ 
నాలుగు భాగాలుగా చేశారు. ఆయన అంగీ 
కూడా తీసుకొనా్నరు గాన అది కుట్టు లేకుండా 
పైభాగంనుంచి పూరితుగా నేసినది కావడంచేత 
24 వారు “మనం దానన చింపెయ్యకూడదు. అది 
ఎవడికి రావాలో దానకోసం చీట్లి వేదా్దం” అన 
చెపుపుకొనా్నరు. “నా వస్్రాలను తమలో తాము 
పంచ్కొన నా అంగీకోసం చీట్లి వేసుతునా్నరు” 
అనే లేఖనం నెరవేరుపు ఇల్ జరిగంది. సైనకులు 
అల్ చేసినది అందుకే.

25 యేసు తల్లి, ఆయన తల్లి స్దరి, కోలిపా 
భార్య మరియ, మగ్ దలేనే మరియ ఆయన 
సిలువ దగ్గర నలుచ్నా్నరు. 26 యేసు తన తల్లి, 
తాను ప్రేమించిన శషు్యడు దగ్గర నలుచ్ండడం 
చూచి “అమాము! అడుగో, నీ కొడుకు” అన తన 
తల్లితో అనా్నడు. 27 అపుపుడు ఆ శషు్యడితో 

“అదిగో, నీ తల్లి” అనా్నడు. ఆ కాలంనుంచి ఆ 
శషు్యడు ఆమెను తన ఇంట్లి చేరు్చకొనా్నడు.

28 ఆ తరువాత, సమసతుమూ అపపుటికే 
అయిపోయిందన తెల్సి లేఖనం నెరవేరడానకి 
యేసు “నాకు దపపు అవుతూ ఉంది” అనా్నడు. 
29 పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరసంతో నండిన ఒక పాత్ 
అకకిడ ఉంది. కాబటిటు వారు ఒక సపుంజ్ నండా 
పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరస్న్న పటిటుంచారు. దానన 
హిస్సాపు మొకకి కాడకు తగల్ంచి ఆయన 
నోటికి అందజ్శారు.

30 ఆ పుల్సిపోయిన ద్రాక్షరసం తీసుకొన్న 
తరువాత యేసు “సమాపతుమయింది” అనా్నడు. 
అపుపుడు తల వంచి ప్రాణం విడిచాడు.

31 ఆ రోజు పస్కిను సిద్ం చేసే రోజు. 
మరుసటి రోజు యూదులకు మహా విశ్ంతి 
దినం. ఆ విశ్ంతి దినం మృత దేహాలు 
సిలువమ్ద ఉండకూడదనీ వారి కాళ్్ళ 
విరగొ్గటిటుంచి వారిన సిలువనుంచి తీయించాలనీ 
యూదులు పల్తును అడిగారు. 32 కనుక 
సైనకులు వచి్చ ఆయనతో కూడా సిలువ 
వేయబడడా మొదటివాన కాళ్్ళ, రెండో వాన 
కాళ్్ళ విరగొ్గట్టురు. 33 గానీ యేసు దగ్గరకు వచి్చ, 
అపపుటికే ఆయన చనపోవడం చూచి ఆయన 
కాళ్్ళ విరగొ్గటటులేదు. 34 అయితే సైనకులలో 
ఒకడు ఈట్తో ఆయన ప్రకకిను పడిచాడు. 
వెంటనే రకతుమూ నీళ్్ళ కారాయి. 35 అది 
చూచినవాడు స్క్షష్ం చెపాపుడు. అతన స్క్షష్ం 
నజం. మ్రు కూడా నమేముల్ అతడు సత్యం 
చెపుతునా్నడన అతనకి తెలుసు.

36 ఈ లేఖనం నెరవేరేల్ ఇవి జరిగాయి: 
“ఆయన ఎముకలలో ఒకటైనా విరగగొటటుబడదు” 
37 మరో లేఖనం ఇల్ అంట్ంది.: “తాము 
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పడిచినవానవైపు వారు చూస్తురు.”

క్రీసుతు సమాధ
38 ఆ తరువాత అరిమతయి గ్రామం 

వాడైన యోసేపు యేసు మృత దేహాన్న 
తీసుకుపోవడానకి పల్తును అడిగాడు. 
పల్తు అనుమతించాడు. యోసేపు యేసుకు 
శషు్యడు గాన యూదులకు భయపడి రహస్యంగా 
శషు్యడుగా ఉనా్నడు. అతడు వచి్చ యేసు మృత 
దేహాన్న తీసుకువెళ్్ళడు. 39 నీకొదేము కూడా 
వచా్చడు. ఈ నీకొదేము అంతకు ముందు 
రాత్రివేళ యేసుదగ్గరకు వచి్చనవాడు. అతడు 
బోళంతో కల్పన అగరు సుమారు నలభై 
అయిదు కిలోగ్రాములు తెచా్చడు. 40 వారు యేసు 
దేహాన్న తీసుకొన యూదుల భూస్్పన ఆచారం 
ప్రకారం ఆ సుగంధ ద్రవా్యలు పెటిటు అవిసెనార 
గుడడాలు చ్ట్టురు. 41 ఆయనను సిలువ వేసిన 
స్లంలో తోట ఉంది. తోటలో కొతతు సమాధ 
ఉంది. దానలో అదివరకు ఎవరినీ ఉంచడం 
జరుగలేదు. 42 ఆ సమాధ దగ్గరగా ఉండడంచేత, 
ఆ రోజు యూదులకు పస్కిను తయారు చేసే 
రోజు గనుక వారు ఆయనను దానలో పెట్టురు.

క్రీసుతు చనపోయిన వారిలోనుంచి లేచాడు

20  ఆదివారం నాడు పెందలకడ ఇంకా 
చీకటిగా ఉండగానే మగ్ దలేనే మరియ 

సమాధ దగ్గరకు వచి్చంది. సమాధ దావీరానకి 
ఉన్న రాయి అపపుటికే తీసివేసి ఉండడం 
చూచింది. 2 గనుక ఆమె స్మోను పేతురు 
దగ్గరకూ యేసు ప్రేమించిన ఆ మరో శషు్యన 
దగ్గరకూ పరుగెతితు వెళి్ళంది. “వారు ప్రభువును 
సమాధలో నుంచి తీసుకు పోయారు. ఆయనను 

ఎకకిడ ఉంచారో మాకు తెల్యదు” అంది.
3 అందుచేత పేతురు, ఆ మరో శషు్యడు 

సమాధ దగ్గరకు వెళ్ళడానకి బయలుదేరారు. 
4 ఇద్దరూ కల్సి పరుగెతుతుతూ ఉనా్నరు గాన ఆ 
శషు్యడు పేతురుకంటే తవీరగా పరుగెతితు మొదట 
సమాధ చేరాడు. 5 అతడు వంగ సమాధలో 
ఆ అవిసెనార గుడడాలు ఉండడం చూశాడు 
గాన లోపల్కి వెళ్ళలేదు. 6 అపుపుడు అతడి 
వెనకాలే స్మోను పేతురు వచా్చడు. అతడు 
సమాధలో ప్రవేశంచి అకకిడ ఉన్న అవిసెనార 
బటటులు చూశాడు. 7 యేసు తలకు చ్టిటున గుడడా 
కూడా చూశాడు. అది ఆ అవిసెనార బటటులతో 
గాక వేరే చోట చ్టిటుపెటిటు ఉంది. 8 అపుపుడు, 
మొదట సమాధ దగ్గరికి చేరిన ఆ మరో 
శషు్యడు కూడా లోపల్కి వెళి్ళ చూచి నమాముడు. 
9 ఆయన చనపోయినవారిలోనుంచి సజ్వంగా 
లేవడం తపపునసరి అనే లేఖనం అపపుటికి వారు 
గ్రహించలేదు.

క్రీసుతు మగ్దలేనే మరియకు ప్రత్యక్షం అయా్యడు
10 అపుపుడు ఆ శషు్యలు మళ్్ళ తమ 

ఇండలికు వెళ్్ళరు. 11 మరియ సమాధ బయట 
నలుచ్ండి ఏడుస్తు ఉంది. అల్ ఏడుస్తు వంగ 
సమాధలోకి చూచింది. 12 తెలలిన వస్్రాలు ధరించిన 
ఇద్దరు దేవదూతలు ఆమెకు కనబడాడారు. యేసు 
మృతదేహం మునుపు ఉన్న స్లంలో తలవైపు 
ఒకరూ కాళ్ళవైపు మరొకరూ కూరు్చన ఉనా్నరు. 
13 వారు ఆమెతో ఇల్ అనా్నరు: “అమాము! 
ఎందుకు ఏడుస్తు ఉనా్నవు?” ఆమె “వారు నా 
ప్రభువును తీసుకుపోయారు. ఆయనను ఎకకిడ 
ఉంచారో నాకు తెల్యదు” అంది.

14 ఆమె అల్ చెపపు వెనకుకి తిరిగంది. యేసు 
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అకకిడ నలుచ్ండడం ఆమెకు కనపంచింది గాన 
యేసన ఆమె గురుతుపటటులేదు.

15 యేసు ఆమెతో “అమాము, ఎందుకు 
ఏడుస్తు ఉనా్నవు? ఎవరిన వెదకుతునా్నవు?” 
అనా్నడు. ఆయన తోటమాల్ అనుకొన ఆమె 
ఆయనతో ఇల్ అంది: “అయా్య, ఆయనను 
మోసుకుపోయినది మ్రే గనుక అయితే 
ఆయనను ఎకకిడ ఉంచారో నాతో చెపపుండి. 
నేను ఆయనను తీసుకుపోతాను.”

16 అపుపుడు యేసు ఆమెతో “మరియా” 
అనా్నడు. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగ ఆయనతో 
“రబోబానీ!” అంది. ఆ మాటకు “గురువు” అన 
అర్ం.

17 యేసు ఆమెతో ఇల్ అనా్నడు: “నను్న 
అంటిపెట్టుకొన ఉండబోకు. ఎందుకంటే నేను 
ఇంకా నా తండ్రిదగ్గరకు పైకి వెళ్ళలేదు. అయితే 
నా స్దరుల దగ్గరకు వెళి్ళ ఈ విధంగా చెపుపు: 
నా తండ్రి, మ్ తండ్రి దగ్గరకు, నా దేవుడు, మ్ 
దేవున దగ్గరకు పైకి వెళి్ళపోతునా్నను.”

18 మగ్ దలేనే మరియ వెళి్ళ తాను ప్రభువును 
చూశాననీ ఆయన తనతో ఆ విషయాలు 
చెపాపుడనీ శషు్యలకు తెల్యజ్సింది.

క్రీసుతు తన శషు్యలకు ప్రత్యక్షం అయా్యడు
19 ఆ రోజు – ఆ ఆదివారం నాడు – 

స్యంకాల సమయాన శషు్యలు ఒక గదిలో 
సమకూడి ఉనా్నరు. యూదులకు భయం 
కారణంగా తలుపులు మూసి గడియ వేసుకొన 
ఉనా్నయి. అపుపుడు యేసు వచి్చ వారి మధ్య 
నలుచ్ండి వారితో “మ్కు శాంతి కలుగుతుంది 
గాక!” అనా్నడు. 20 అల్ చెపపు వారికి తన 
చేతులనూ ప్రకకినూ చూపెట్టుడు. ప్రభువును 

చూచి శషు్యలు ఆనందించారు.
21 యేసు మళ్్ళ వారితో ఇల్ అనా్నడు: “మ్కు 

శాంతి కలుగుతుంది గాక! తండ్రి నను్న పంపన 
ప్రకారం నేను మిముములను పంపుతునా్నను.” 
22 ఆ విధంగా చెపపు ఆయన వారిమ్ద ఊది 
“పవిత్రాతమును స్వీకరించండి. 23 మ్రు ఎవరి 
పాపాలు క్షమిస్తురో వారు క్షమాపణ పందారు. 
ఎవరి పాపాలు ఉండనస్తురో అవి అల్గే నల్చి 
ఉనా్నయి” అనా్నడు.

క్రీసుతు తోమాకు ప్రత్యక్షం అయా్యడు
24 యేసు వచి్చనపుపుడు పనె్నండుమందిలో 

ఒకడైన తోమా లేడు. (ఇతణ్ణి ‘దిదుమ’ 
అంట్రు.) 25 కాబటిటు తకికిన శషు్యలు “మేము 
ప్రభువును చూశాం” అన అతనతో చెపాపురు. 
అతడైతే వారితో “ఆయన చేతులలో మేకుల 
మచ్చ నేను చూడకపోతే, ఆ మేకుల మచ్చలో 
నా వ్రేలు పెటటుకపోతే, ఆయన ప్రకకిన నా చేయి 
పెటటుకపోతే నేను నమమును” అనా్నడు.

26 ఎనమిది రోజుల తరువాత ఆయన శషు్యలు 
మళ్్ళ ఆ గది లోపల ఉనా్నరు. తోమా వారితో 
కూడా ఉనా్నడు. తలుపులు మూసి గడియ వేసి 
ఉనా్నయి. యేసు వచి్చ వారి మధ్య నల్చి “మ్కు 
శాంతి కలుగుతుంది గాక!” అనా్నడు. 27 అపుపుడు 
తోమాతో “నీ వ్రేలు ఇట్ చాచి నా చేతులు 
చూడు! నీ చేయి చాచి నా ప్రకకిన పెట్టు. 
అవిశావీసంతో ఉండకుండా నముము!” అనా్నడు.

28 అందుకు తోమా ఆయనతో “నా ప్రభూ! నా 
దేవా!” అన ఆయనకు జవాబిచా్చడు.

29 యేసు అతనతో “తోమా, నీవు నను్న చూచి 
నందుచేత నమామువు. చూడకుండానే నమేమువారు 
ధను్యలు” అనా్నడు.

  యోహాను 20:29



200
30 యేసు స్చనకోసమైన అదు్భతాలు ఇంకా 

అనేకం తన శషు్యల సమక్షంలో చేశాడు. అవి ఈ 
పుసతుకంలో వ్రాసినవి కావు. 31 కానీ యేసు అంటే 
అభిషికుతుడూ దేవున కుమారుడూ అన మ్రు 
నమాములనీ నమిము ఆయన పేరు మూలంగా జ్వం 
కల్గ ఉండాలనీ ఇవి వ్రాసి ఉనా్నయి.

క్రీసుతు గలలీలో ప్రత్యక్షం అయి 
చేప అదు్భతాన్న చూపాడు

21  ఆ తరువాత తిబెరియ సరసుసా ఒడుడాన 
యేసు తనను తన శషు్యలకు మరోస్రి 

ప్రత్యక్షం చేసుకొనా్నడు. ప్రత్యక్షమైన విధం 
ఏమంటే, 2 స్మోను పేతురు, దిదుమ అనే పేరు 
ఉన్న తోమా, గలలీలోన కానావాడైన నతనయేలు, 
జెబెదయి కొడుకులు, ఆయన శషు్యలలో మరి 
ఇద్దరు అంతా పోగయా్యరు.

3 స్మోను పేతురు వారితో “చేపలు 
పట్టుకోవడానకి నేను వెళ్తును” అనా్నడు. వారు 
“మేము నీతో కూడా వస్తుం” అనా్నరు. వెంటనే 
వారు వెళి్ళ పడవ ఎకాకిరు. ఆ రాత్రి వారు 
పటిటునది ఏమ్ లేదు. 4 ప్రొదు్ద పడిచే సమయంలో 
యేసు ఒడుడాన నలుచ్నా్నడు గాన ఆయన 
యేసన శషు్యలు గురుతుపటటులేదు.

5 కనుక యేసు “అబబాయిలూ! తినడానకి 
మ్దగ్గర ఏమైనా ఉందా?” అన వారితో అనా్నడు. 
“లేదండి” అన వారు ఆయనకు బదులు చెపాపురు.

6 అపుపుడాయన “పడవ కుడిప్రకకి వల 
వేయండి. మ్కు చేపలు దొరుకుతాయి” అన 
వారితో చెపాపుడు. వారల్ వల వేసినపుపుడు 
బోలెడన్న చేపలు పడడం చేత వల ల్గలేక 
పోయారు.

7 అందుచేత యేసు ప్రేమించిన ఆ శషు్యడు 

“ఆయన ప్రభువే!” అన పేతురుతో చెపాపుడు. 
ఆయన ప్రభువన స్మోను పేతురు వినగానే, 
మునుపు తీసివేసిన తన పై బటటు వేసుకొన 
సరసుసాలో దూకాడు. ఒడుడా అకకిడికి చాల్ 
దూరంలో లేదు – సుమారు రెండు వందల 
మూరల దూరం. 8 కనుక తకికిన శషు్యలు 
చేపలున్న వల ల్కొకింటూ ఆ చిన్న పడవలో 
వచా్చరు. 9 ఒడుడాకు చేరగానే అకకిడ నపుపు, 
దానమ్ద చేపలూ రొట్టులూ వారికి కనపంచాయి.

10 యేసు “ఇపుపుడు మ్రు పటిటున చేపలలో 
కొన్నటిన ఇట్ తీసుకురండి” అన వారితో 
అనా్నడు. 11 స్మోను పేతురు పడవ ఎకికి వల 
ఒడుడాకు ల్గాడు. వల పెద్ద చేపలతో నండి ఉంది 
– మొతతుం నూట యాభై మూడు చేపలు. ఇన్న 
ఉనా్న వల పగలలేదు.

12 యేసు “వచి్చ భోం చేయండి” అన వారితో 
అనా్నడు. ఆయన ప్రభువన శషు్యలకు తెలుసు 
గను “మ్రెవరు?” అన ఆయనను అడగడానకి 
ఎవరూ తెగంచలేదు. 13 యేసు వచి్చ రొట్టులు 
చేతపట్టుకొన వారికి పంచి ఇచా్చడు, అల్గే 
చేపలు కూడా ఇచా్చడు. 14 చనపోయినవారిలో 
నుంచి సజ్వంగా లేచిన తరువాత యేసు తన 
శషు్యలకు కనుపరచ్కోవడం ఇది మూడో స్రి.

క్రీసుతు, పేతురు, యోహాను
15 వారు భోజనం చేసిన తరువాత స్మోను 

పేతురుతో యేసు ఇల్ అనా్నడు: “యోనా 
కొడుకైన స్మోనూ! నీవు వీరికంటే నను్న 
ఎకుకివగా ప్రేమిసుతునా్నవా?” అతడు “అవును, 
ప్రభూ! నేను నను్న ప్రేమిసుతునా్ననన నీకే 
తెలుసు” అన ఆయనతో చెపాపుడు. ఆయన 
అతనతో “నా గొర్రెపలలిలను మేపు” అనా్నడు. 
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16 మళ్్ళ ఆయన “యోనా కొడుకైన స్మోనూ! 
నీవు నను్న ప్రేమిసుతునా్నవా?” అన రెండో స్రి 
అతనతో అనా్నడు. అతడు “అవును, ప్రభూ! 
నేను నను్న ప్రేమిసుతునా్ననన నీకే తెలుసు” అన 
ఆయనతో చెపాపుడు. ఆయన అతనతో “నా 
గొర్రెలకు కాపరిగా ఉండు” అనా్నడు. 17 ఆయన 
అతనతో మూడో స్రి ఇల్ అనా్నడు: “యోనా 
కొడుకైన స్మోనూ! నీవు నను్న ప్రేమిసుతునా్నవా?” 
“నీవు నను్న ప్రేమిసుతునా్నవా?” అన మూడో స్రి 
తనతో చెపపునందుచేత పేతురు నొచ్్చకొన 
ఆయనతో “ప్రభూ! అంతా నీకు తెలుసు. నను్న 
ప్రేమిసుతునా్ననన నీకు తెల్సే ఉంది” అనా్నడు. 
యేసు అతనతో ఇల్ అనా్నడు: “నా గొర్రెలను 
మేపు. 18 నేను నీతో ఖచి్చతంగా చెపుతునా్నను, 
నీ యువప్రాయంలో నీ నడుము నీవే 
బిగంచ్కొన నీ ఇషటుప్రకారం తిరిగేవాడవు. కానీ, 
ముసల్వాడవైనపుపుడు నీ చేతులు చాపుతావు. 
వేరొకడు నీ నడుము బిగంచి నీకు ఇషటుం కాన 
స్ల్నకి నను్న తీసుకుపోతాడు.” 19 అతడు 
ఎల్ంటి చావుకు గురి అయి దేవునకి మహిమ 
కల్గస్తుడో దానన స్చించడానకి ఆయన ఆ 
మాటలు చెపాపుడు. ఆయన అల్ చెపపు “నను్న 
అనుసరిస్తు ఉండు” అన అతనతో అనా్నడు.

20 పేతురు వెనకుకి తిరిగ, యేసు ప్రేమించిన 
ఆ శషు్యడు తమ వెంట రావడం చూశాడు. 
పస్కి భోజన సమయంలో యేసు ఛాతీన 
ఆనుకొన “ప్రభూ, నను్న ఎవడు పటిటు ఇస్తుడు?” 
అన పల్కినవాడు ఇతడే. 21 అతణ్ణి చూచి పేతురు 
యేసుతో “ప్రభూ, ఇతన సంగతి ఏమిటి?” 
అనా్నడు.

22 యేసు “నేను తిరిగ వచే్చంతవరకు అతడు 
ఉండిపోవడం నాకిషటుమైతే అది నీకేమిటి? నీ 
మట్టుకు నీవు నను్న అనుసరిస్తు ఉండు” అన 
అతనతో చెపాపుడు.

23 అందుచేత ఆ శషు్యడు చనపోడనే మాట 
స్దరులలో ప్రాకిపోయింది. అయినా అతడు 
చనపోడన యేసు అతనతో చెపపులేదు గానీ 
“నేను తిరిగ వచే్చంతవరకు అతడు ఉండిపోవడం 
నాకిషటుమైతే అది నీకేమిటి?” అనా్నడు. 24 ఈ 
సంగతులను గురించి స్క్షష్ం చెపుతున్నది, 
వాటిన వ్రాసినది ఆ శషు్యడే. అతన స్క్షష్ం 
సత్యమన మాకు తెలుసు.

25 యేసు చేసిన ఇతర కార్యకల్పాలు అనేకం. 
ఒకవేళ వాటిలో ప్రతిదాననీ వివరంగా వ్రాసేతు, 
వ్రాసిన పుసతుకాలను పెటటుడానకి ఈ లోకమే 
చాలదనుకొంట్ను. తథాసుతు. 
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యేసు, పరలోకానకి 
ఆరోహణుడు అయా్యడు

1  ఓ తియొఫిలస్, యేసు ఏమేమి చేయడానక 
ఉపదేశంచడానక మొదలుపెట్డాడో 

వాటన్నటిన గురించి నా మొదటి పుసతుకం 
వ్రాశాను. 2 ఆయనను పరలోకానకి 
తీసుకువెళ్ళడం జరిగేవరకూ ఆ క్యలు 
చేస్తు ఉనా్నడు. చివరికి తాను ఎను్నకొన్న 
రాయబరులకు పవిత్రాతము దావీరా ఆదేశాలు 
ఇచా్చడు. 3 ఆయన బధల తరువాత అనేక 
రుజువులచేత తనను సజ్వంగా వారికి 
కనపరచ్కొనా్నడు. నలభై రోజులపాట్ ఆయన 
వారికి కనబడుతూ దేవున రాజ్్యనకి చెందే 
విషయాలను గురించి ఉపదేశంచాడు.

4 ఆయన వారితో సమావేశమై వారు 
జెరుసలం విడిచి వెళ్ళకూడదనీ తండ్రి 
వాగా్దనం చేసినదాన కోసం చూస్తు ఉండాలనీ 
వారికి ఆజ్ఞాపంచాడు, “దాన గురించి నా 
వలలి మ్రు వినా్నరు. 5 యోహాను నీళలితో 
బపతుసం ఇచా్చడు గాన కొన్న రోజులలోగా 
మ్రు పవిత్రాతములో బపతుసం పందుతారు” 
అనా్నడు.

6 వారు అల్ సమకూడినపుపుడు “ప్రభూ, నీవు 
ఇస్రాయేల్ ప్రజకు రాజ్యం మళ్్ళ అనుగ్రహించేది 

ఈ కాలంలోనా?” అన ఆయనను అడిగారు.
7 అందుకు ఆయన వారితో అనా్నడు “తండ్రి 

తన అధకారంచేత కాల్లూ సమయాలూ 
నరణియించాడు. వాటిన తెలుసుకోవడం మ్ 
పన కాదు. 8 అయితే పవిత్రాతము మిముములను 
ఆవరించినపుపుడు మ్రు బలప్రభావాలు 
పందుతారు. జెరుసలంలో, యూదయ, 
సమరయ ప్రదేశాలలో నలుదికుకిలకు, భూమి 
కొనలవరకూ కూడా మ్రు నాకు స్క్షులై 
ఉంట్రు.”

9 ఆయన ఈ మాటలు చెపపున తరువాత 
వారు చూస్తు ఉండగానే ఆయనను పైకి 
తీసుకువెళ్ళడం జరిగంది. ఆయన వారి కండలికు 
కనపంచకుండా మేఘం ఒకటి ఆయనను 
ఎతుతుకు పోయింది. 10 ఆయన పైకి వెళి్ళపోతూ 
ఉన్నపుపుడు వారు ఆకాశంవైపు తేరి చూస్తు 
ఉనా్నరు. హఠాతుతుగా తెలలిన బటటులు ధరించిన 
ఇద్దరు పురుషులు వారి దగ్గర నల్చి ఇల్ 
అనా్నరు:

11 “గలలీ మనుషుల్రా! మ్రెందుకు 
నలుచ్ండి ఆకాశంవైపు చూస్తు ఉనా్నరు? మ్ 
దగ్గరనుంచి యేసును పరలోకానకి చేరు్చకోవడం 
జరిగంది. ఈయన ఏ విధంగా పరలోకానకి 
వెళ్ళడం మ్రు చూశారో ఆ విధంగానే తిరిగ 
వస్తుడు.”

అపస తులుల కారా్యలు
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శషు్యలు యూదా స్్నంలో 
ఇంకొకరిన ఎను్నకొనా్నరు

12 అపుపుడు శషు్యలు ఆలీవ్ కొండ నుంచి 
జెరుసలంకు తిరిగ వచా్చరు. ఆ కొండ 
జెరుసలంకు దగ్గరగా విశ్ంతి దినాన 
నడవతగనంత దూరాన ఉంది. 13 పటటుణం 
చేరి వారు బస చేసుతున్న మేడగదిలోకి వెళ్్ళరు. 
వారెవరంటే, పేతురు, యాకోబు, యోహాను, 
అంద్రెయ, ఫిల్పుపు, తోమా, బర్ తొలొమయి, 
మతతుయి, అల్ఫయి కొడుకు యాకోబు, తీవ్వాది 
స్మోను, యాకోబు కొడుకు యూదా. 
14 వీరంతా, వీరితోకూడా కొందరు స్త్రీలు, యేసు 
తల్లి మరియ, ఆయన తముముళ్్ళ ఏక మనసుతో 
నలకడగా ప్రార్న, విన్నపాలు చేస్తు ఉనా్నరు. 
15 సమకూడినవారి పేరలి సంఖ్య సుమారు నూట 
ఇరవైమంది. ఆ కాలంలో ఆ శషు్యల మధ్య 
పేతురు నలబడి ఇల్ అనా్నడు:

16 “స్దరుల్రా, యేసును పట్టుకొన్నవారికి 
దారి చూపన యూదాను గురించి పవిత్రాతము 
దావీదు దావీరా పూరవీం పల్కించిన లేఖనం 
నెరవేరవలసి వచి్చంది. 17 అతడు మనలో ఒకడుగా 
ఎంచబడి ఈ సేవలో భాగసు్డయా్యడు. 
18 (దురాముర్గంవలలి లభించిన డబుబాచేత ఈ మనషి 
ఒక పలం కొనా్నడు. వాడు తలక్ందులుగా 
పడి నడిమికి బ్రద్దలయా్యడు. వాడి పేగులనీ్న 
బయటికి వచా్చయి. 19 ఈ సంగతి జెరుసలంలో 
కాపురమున్న వారంతా తెలుసుకొనా్నరు గనుక 
వారి భాషలో ఆ పల్నకి “అకల్ దామ” అనే 
పేరు వచి్చంది. ఆ మాటకు రకతుభూమి అన 
అర్ం).

20 “కరతునల గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాసి 

ఉంది: వాడి నవాసం పాడైపోతుంది గాక! 
దానలో ఎవడూ బతకకుండా పోతాడు గాక! 
అతడి ఉదో్యగం మరొకరి పాలవుతుంది గాక. 
21 అందువలలి ఒక విషయం తపపునసరి – 
యోహాను బపతుసం ఇచి్చన కాలం మొదలుకొన 
యేసుప్రభువును మన దగ్గరనుంచి పైకి చేర్చడం 
జరిగేరోజు వరకూ – ఆయన మనమధ్య 
సంచారం చేస్తు ఉన్న కాలమంతా – 22 మనతో 
కూడా ఉన్న పురుషులలో ఒకడు మనతోపాట్ 
ఆయన పునర్జీవితానకి స్క్షి అయి ఉండాల్” 
అనా్నడు.

23 అపుపుడు వారు యోసేపు, మతీతుయ అనే 
ఇద్దరిన నలబెట్టురు (యోసేపుకు “యూసతుస్” 
అనే ఇంటి పేరు ఉంది. అతణ్ణి “బరసాబబా” 
అన కూడా పలుస్తురు). 24 అపుపుడు వారు 
ప్రార్న చేస్తు ఇల్ అనా్నరు: “ప్రభూ! అందరి 
హృదయాలు నీకు తెలుసు. 25 యూదా తన 
చోటికి వెళ్్ళందుకు అతిక్రమంవలలి విడిచిపెటిటున 
రాయబరి పదవిలో సేవలో పాలొ్గనడానకి ఈ 
ఇద్దరిలో నీవు ఎను్నకొన్నవాణ్ణి చూపంచ్.”

26 అపుపుడు వారిన గురించి చీట్లి వేశారు. 
మతీతుయ పేర చీటి వచి్చంది గనుక అతణ్ణి 
పదకొండుమంది రాయబరులలో ఒకడుగా 
ఎంచడం జరిగంది.

పవిత్రాతము దిగ వచా్చడు

2  పెంతెకొసుతు పండుగ రోజు వచి్చనపుపుడు 
వారంతా ఏకగ్రీవంగా ఒకకి స్లంలో 

సమకూడి ఉనా్నరు. 2 హఠాతుతుగా బలమైన గాల్ 
హోరుమన వీచే విధంగా ఒక ధవీన ఆకాశం 
నుంచి వచి్చ వారు కూరు్చన ఉన్న ఇలలింతా 
నంపవేసింది. 3 అపుపుడు జ్వీలల్లింటి నాలుకలు 
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వారికి కనపంచాయి. అవి విడిపోయి వారిలో 
ప్రతి ఒకకిరిమ్దా వాల్యి. 4 వారందరూ 
పవిత్రాతముతో నండిపోయారు. ఆ ఆతము వారికి 
మాట్లిడే శకితు ఇచి్చన ప్రకారం ఇతర భాషలలో 
మాట్లిడడం మొదలుపెట్టురు.

5 ఆ కాలంలో, ఆకాశంక్ంద ఉన్న ప్రతి 
జనంలో నుంచి వచి్చన యూదులు – భకితుపరులైన 
పురుషులు – జెరుసలంలో నవాసమునా్నరు. 
6 ఆ శబ్దం వినపంచినపుపుడు జన సమూహం 
అకకిడ గుమికూడారు. ప్రతి ఒకకిరూ తన 
మాతృభాషలోనే శషు్యలు మాట్లిడడం విన 
కలవరపడాడారు. 7 వారు ఆశ్చర్యంతో, విసముయంతో 
నండిపోయి ఒకరితో ఒకరు ఇల్ అనా్నరు: 
“చూడండి! మాట్లిడుతున్న వీరంతా గలలీ 
ప్రాంతీయులే గదా. 8 మనలో ప్రతి ఒకకిరమూ మన 
మాతృభాషలో వింట్నా్నమే. ఇదేమిటి? 9 పారితుయ 
దేశసు్లు, మాదీయులు, ఏల్ం దేశసు్లు, 
మెసొపటేమియా, యూదయ, కపపుదొకియ, 
పంతు, ఆసియా, 10 ఫ్రుగయ, పంఫుల్య, ఈజ్ప్టు 
ప్రదేశాల నవాసులు, కురేనే దగ్గర ఉన్న ల్బియ 
దేశవాసులు, రోమ్ నుంచి వచి్చ కాపురమున్నవారు, 
యూదులు, యూద మతంలో ప్రవేశంచినవారు, 
11 క్రేతు, అరేబియా దేశాలవారు – మనం మన 
సొంత భాషలలో వీరు దేవున మహాక్యలను 
గురించి మాట్లిడడం వింటూ ఉనా్నం!”

12 వారంతా ఆశ్చర్యపడాడారు, విసుతుపోయారు, 
“దీన భావమేమిటి?” అన ఒకరినొకరు అడిగారు. 
13 కొందరైతే “వీరు కొతతు ద్రాక్షమద్యంతో 
నండివునా్నరు” అంటూ వేళ్కోళం చేశారు.

పెంతెకొసుతు రోజున పేతురు సందేశం
14 అపుపుడు పేతురు పదకొండుమందితో 

కూడా నలబడి సవీరమెతితు వారితో ఇల్ 
చెపాపుడు: “యూదయ మనుషుల్రా! 
జెరుసలం నవాసుల్రా! మ్రంతా ఈ సంగతి 
తెలుసుకోవాల్ – నేను చెపేపుది వినండి. 15 మ్రు 
అనుకొన్నట్టు వీరు మతుతుగా లేరు. ఇపుపుడు 
ప్రొదు్దన తొమిముది గంటలయింది, అంతే.

16 “కానీ ఇది యోవేలుప్రవకతు చెపపునది. 
17 అదేమంటే ‘దేవుడు అంట్నా్నడు, చివరి 
రోజులోలి నా ఆతమును సరవీ ప్రజలమ్ద 
కుమమురిస్తును. మ్ కొడుకులూ కూతుళ్్ళ 
దేవునమూలంగా పలుకుతారు. మ్ యువకులకు 
దర్శనాలు కనపస్తుయి. మ్ ముసల్వారు కలలు 
కంట్రు. 18 ఆ రోజులోలి నా సేవకులమ్ద, నా 
సేవికలమ్ద నా ఆతమును కుమమురిస్తును. వారు 
దేవునమూలంగా పలుకుతారు. 19 పైన ఆకాశంలో 
అదు్భతాలు చూపుతాను, కింద భూమిమ్ద 
స్చనలు – రకతుం, మంటలు, పగతో నండిన 
ఆవిరి కల్గస్తును. 20 ప్రభు మహా ప్రసిద ్దినం 
రాకముందు స్ర్యమండలం చీకటిగానూ 
చంద్రగోళం రకతుంల్గా మారుతాయి. 21 అపుపుడు 
ఎవరైతే ప్రభువు పేర ప్రార్న చేస్తురో వారికి 
పాపవిముకితు కలుగుతుంది.’

22 “ఇస్రాయేల్ మనుషుల్రా! ఈ మాటలు 
వినండి. దేవుడు నజరేతువాడైన యేసుచేత 
అదు్భతాలు, వింతలు, స్చకమైన క్యలు 
మ్మధ్య చేయించడందావీరా ఆయన దేవున 
దృషిటులో యోగు్యడై ఉన్నట్టు మ్కు వెలలిడి చేశాడు. 
ఇది మ్కే తెలుసు. 23 దేవున నరణియమైన ఏరాపుట్ 
ప్రకారం, భవిష్యతుతును ఎరిగన జ్ఞానం ప్రకారం 
ఆయనను అపపుగంచడం జరిగంది. మ్రు 
అనా్యయమైన చేతులతో ఆయనను పట్టుకొన 
సిలువ వేయించి చంపంచారు. 24 అయితే 
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మరణం ఆయనను బంధంచి ఉంచడం 
అస్ధ్యం గనుక దేవుడు ఆయనను మరణ 
వేదనలనుంచి విడిపంచి సజ్వంగా లేపాడు. 
25 ఆయనను గురించి దావీదు ఇల్ అనా్నడు: 
ప్రభువును నా ఎదుటే నేనెపుపుడు చూస్తు 
ఉనా్నను. ఆయన నా కుడి ప్రకకిన ఉనా్నడు 
గనుక ఏదీ నను్న కదల్చదు. 26 అందుచేత నా 
హృదయం ఉల్లిసంగా ఉంది. నా నాలుక నా 
ఆనందాన్న బయలుపరుసుతున్నది. నా శర్రం 
కూడా ఆశాభావంతో ఉంట్ంది. 27 ఎందుకంటే, 
నీవు నా ఆతమును మృతు్యలోకంలో జ్రవిడువవు. 
నీ పవిత్రుణ్ణి కుళి్ళపోనయ్యవు. 28 జ్వ పథాలు 
నీవు నాకు చూపావు. నీ సన్నధ్నంలో నీవు 
నను్న ఆనందంతో నంపుతావు.

29 “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా! పూర్వీకుడైన 
దావీదును గురించి మ్తో నేను ధ్రాళంగా 
మాట్లిడవచ్్చ. అతడు చనపోయి సమాధ 
పాలయా్యడు. నేటివరకు అతన సమాధ మన 
మధ్య ఉంది. 30 అతడు ప్రవకతు. అతన సంతానంలో 
శర్ర సంబంధంగా అతన సింహాసనం మ్ద 
కూరో్చవడానకి క్రీసుతును లేపుతానన దేవుడు 
శపథం చేసి తనతో ప్రమాణం చేసిన సంగతి 
అతనకి తెలుసు. 31 అతడు భవిష్యతుతులోకి 
చూస్తు, క్రీసుతును మృతు్యలోకంలో 
విడిచిపెటటుడమూ ఆయన శర్రాన్న కుళ్్ళ 
పటటునవవీడమూ జరగలేదన చెపాపుడు. క్రీసుతు 
సజ్వంగా లేచిన సంగతిన గురించి చెపాపుడన్న 
మాటే.

32 “ఈ యేసును దేవుడు లేపాడు. 
దీనకి మేమంతా స్క్షులం. 33 ఆయనను 
దేవున కుడిప్రకకికు హెచి్చంచడం జరిగంది. 
పవిత్రాతమును గురించిన వాగా్దనం తండ్రి చేత 

ఆయన పంది ఇపుపుడు మ్కు కనపస్తు 
వినపస్తు ఉన్న దీనన కుమమురించాడు. 34 దావీదు 
ఆకాశాలలోకి ఎకికిపోలేదు గాన అతడు ఇల్ 
అనా్నడు: ‘ప్రభువు నా ప్రభువుతో పల్కిన వాకుకి: 
35 నీ శత్రువులను నీ పాదాల క్ంద పీటగా నేను 
చేసేవరకూ నా కుడి ప్రకకిన కూరు్చన ఉండు.’

36 “అందుచేత ఇస్రాయేల్ ప్రజలంతా 
ఖచి్చతంగా తెలుసుకోవలసిన విషయమేమంటే, 
మ్రు సిలువ వేసిన ఈ యేసునే ప్రభువుగా, 
అభిషికుతుడుగా దేవుడు నయమించాడు.”

37 ఇది వింటూ ఉంటే వారికి గుండెలలో 
బకుతో పడిచినటలియింది. “పురుషుల్రా, 
స్దరుల్రా! మేమేం చేయాల్?” అన వారు 
పేతురునూ తకికిన రాయబరులనూ అడిగారు.

38 పేతురు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“పశా్చతాతుపపడండి! పాపక్షమాపణ గురించి 
మ్లో ప్రతి ఒకకిరూ యేసు క్రీసుతు పేర బపతుసం 
పందండి. అల్ చేసేతు పవిత్రాతము అనే వరం 
మ్రు పందుతారు. 39 ఈ వాగా్దనం మ్ కోసం, 
మ్ సంతానం కోసం, దూరంగా ఉన్న వారందరి 
కోసం – అంటే, మన ప్రభువైన దేవుడు 
పల్చేవారందరికోసం.”

40 అతడింకా అనేక మాటలతో గంబీరంగా 
స్క్షష్మిచి్చ “వక్ర బుదు్లైన ఈ తరం 
వారి నుంచి తపపుంచ్కోండి” అన వారిన 
హెచ్చరించాడు. 41 అపుపుడు అతడి సందేశాన్న 
సంతోషంతో అంగీకరించినవారు బపతుసం 
పందారు. ఆ రోజు సుమారు మూడు వేలమంది 
వారితో చేరారు.

మొదటి సంఘం
42 వీరు క్రీసుతురాయబరుల ఉపదేశంలో, 
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సహవాసంలో, రొట్టు విరవడంలో, ప్రార్న 
చేయడంలో ఎడతెగక ఉనా్నరు. 43 ప్రతి ఒకకిరిక 
భయం ముంచ్కు వచి్చంది. క్రీసుతురాయబరులు 
అనేక ఆశ్చర్యకరమైన క్యలు, స్చకమైన 
అదు్భతాలు చేశారు. 44 విశావీసులంతా ఒకటిగా 
కల్సి తమకు కల్గనదంతా ఉమముడిగా 
ఉంచ్కొనా్నరు. 45 ఇదీ గాక, తమ ఆసితుపాసుతులు 
అమిము ప్రతి ఒకకిరిక అకకిరకొలది పంచి 
ఇస్తు వచా్చరు. 46 ప్రతి రోజూ ఎడతెగకుండా 
వారు ఏకమనసుసాతో దేవాలయంలో ఉనా్నరు. 
ఇంటింట రొట్టు విరుస్తు, దేవుణ్ణి సుతుతిస్తు, 
ఆనందంతోనూ యథార్ హృదయాలతోనూ 
కల్సి భోజనం చేసేవారు. 47 ప్రజలంతా 
వారిన అభిమానంచారు. పాపవిముకితు 
పందుతున్నవారిన ప్రతి రోజూ ప్రభువు తన 
సంఘంతో చేరుస్తు వచా్చడు.

దేవాలయం దగ్గర పేతురు 
కుంటివాణ్ణి బగుచేశాడు

3  ఒకపుపుడు ప్రార్న కాలంలో – పగలు 
మూడు గంటలకు – పేతురు, యోహాను 

దేవాలయానకి వెళ్తు ఉనా్నరు. 2 అపుపుడే 
కొందరు పుట్టు కుంటి మనషిన ఒకణ్ణి 
మోసుకువసుతునా్నరు. దేవాలయంలోకి వెళ్్ళ 
వారిదగ్గర బిచ్చం అడుకోకివడానకి వారు 
అతణ్ణి ప్రతి రోజూ సందర్యం అనే దేవాలయ 
దావీరం దగ్గర ఉంచేవారు. 3 పేతురు, యోహాను 
దేవాలయంలో ప్రవేశంచబోతూ ఉంటే చూచి 
అతడు బిచ్చమడిగాడు.

4 పేతురు, యోహానుతోపాట్ అతణ్ణి తేరిపార 
చూస్తు “మావైపు చూడు” అనా్నడు. 5 తనకు 
వారిదగ్గర ఏదైనా దొరుకుతుందన వారివైపు 

శ్రదత్ో చూశాడు.
6 అపుపుడు పేతురు “నేను వెండి బంగారాలు 

ఉన్నవాణ్ణి కాను గాన నాకున్నదేదో అదే నీకిస్తును. 
నజరేతువాడైన యేసు క్రీసుతు పేర లేచి నడువు!” 
అనా్నడు, 7 అతన కుడి చేయి పట్టుకొన అతణ్ణి 
లేవనెతాతుడు. తక్షణమే అతన పాదాలకూ 
చీలమండలకూ బలం కల్గంది. 8 అతడు 
దిగు్గన లేచి నలబడి నడవస్గాడు. నడుస్తు 
గంతులు వేస్తు దేవుణ్ణి సుతుతిస్తు వారితోపాట్ 
దేవాలయంలో ప్రవేశంచాడు.

9 అతడు నడవడం, దేవుణ్ణి సుతుతించడం 
ప్రజలంతా చూశారు. 10 అతడు సందర్యం 
అనే దావీరం దగ్గర బిచ్చమెతుతుకోవడానకి 
కూరు్చన ఉన్నవాడే అన వారు గురెతురిగ అతనకి 
జరిగనదాన కారణంగా ఆశ్చర్యంతో, విసముయంతో 
నండిపోయారు.

దేవాలయం దగ్గర పేతురు సందేశం
11 బగుపడడా ఆ కుంటివాడు పేతురు 

యోహానులను అంటిపెట్టుకొన ఉనా్నడు. 
‘సొలొమోను మంటపం'లో వారి దగ్గరికి 
ప్రజలంతా అధకంగా ఆశ్చర్యపడిపోతూ పరుగెతుతు 
కొంటూ వచా్చరు. 12 ఇది చూచి పేతురు ప్రజతో 
ఇల్ అనా్నడు: “ఇస్రాయేల్ మనుషుల్రా! దీనన 
గురించి మ్రెందుకు ఆశ్చర్యపడుతునా్నరు? 
మేమేదో మా సొంత బలంతో, భకితుతో ఈ 
మనషిన నడిచేల్ చేసినట్టు ఎందుకు మావైపు 
తేరి చూసుతునా్నరు? 13 అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, 
యాకోబుల దేవుడు – మన పూర్వీకుల దేవుడు 
– తన సేవకుడైన యేసును గౌరవించాడు. 
మ్రాయనను పల్తుకు అపపుగంచారు, 
ఆయనను విడుదల చేసే నరణియానకి అతడు 
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వచి్చనపుపుడు అతన ఎదుట మ్రు వద్దనా్నరు. 
14 పవిత్రుడూ నా్యయవంతుడూ అయినవాణ్ణి 
వద్దన చెపపు హంతకుణ్ణి మ్కు విడుదల చేయాలన 
కోరారు. 15 మ్రు జ్వానకి కరతును చంపంచారు 
గానీ దేవుడు ఆయనను చనపోయిన వారిలో 
నుంచి సజ్వంగా లేపాడు. ఇందుకు మేము 
స్క్షులం. 16 యేసు పేరుమ్ద ఉన్న నమముకం 
వలలి, ఆయన పేరటే ఈ మనషికి బలం కల్గంది. 
ఇతణ్ణి మ్రు చూసుతునా్నరు. ఇతడెవరో మ్కు 
తెలుసు. యేసుమూలంగా కల్గే నమముకమే మ్ 
అందరి ఎదుట్ ఇతనకి ఈ పూరితు ఆరోగా్యన్న 
కల్గంచింది.

17 “స్దరుల్రా! మ్రు చేసినది తెల్యక 
చేశారన నాకు తెలుసు. మ్ నాయకుల సంగతి 
కూడా అంతే. 18 అయితే తన అభిషికుతుడు 
బధలపాలవుతాడన దేవుడు ప్రవకతులందరి 
నోట ముందుగా ప్రకటించినదానన ఈ విధంగా 
నెరవేరు్చకొనా్నడు.

19 “కనుక పశా్చతాతుపపడి దేవున వైపు తిరగండి! 
ప్రభు సన్నధ్నం నుంచి విశ్ంతి కాల్లు 
వచే్చల్, 20 మ్కు ముందుగా ప్రకటించబడిన 
అభిషికుతుడైన యేసును ఆయన పంపేల్, మ్ 
పాపాలు నరూములం కావడానకి అల్ చేయండి. 
21 అన్నటిక కుదురుబట్ కాల్లు వస్తుయన 
లోకారంభం నుంచి దేవుడు తన పవిత్ 
ప్రవకతుల నోట పల్కించాడు. అంతవరకు యేసు 
పరలోకంలో ఉండాల్.

22 “మోష్ యథార్ంగా పతరులతో అనా్నడు 
గదా, ‘మ్ దేవుడైన ప్రభువు మ్కోసం మ్ 
స్దరులలోనుంచి నాల్ంటి ప్రవకతును ఒకణ్ణి 
బయలుదేరేల్ చేస్తుడు. ఆయన మ్తో 
చెపేపుదంతా మ్రు చెవిన పెట్టుల్. 23 ఆ ప్రవకతు 

మాటలు పెడచెవి పెటేటు ప్రతి ఒకకిరూ ప్రజలలో 
లేకుండా పూరితుగా నాశనం అవుతారు.’

24 “నజంగా, సమూయేలు మొదలుకొన 
ఆ తరువాత మాట్లిడిన ప్రవకతులందరూ ఈ 
రోజులను గురించి ముందుగా చాటించారు. 
25 మ్రు ప్రవకతుల ప్రజలు, మ్ పూర్వీకులతో దేవుడు 
చేసిన ఒడంబడిక ప్రజలు. ఆయన అబ్రాహాముతో 
అనా్నడు ‘నీ సంతానం మూలంగా లోకంలోన 
అన్న వంశాలు ధన్యమవుతాయి.’ 26 దేవుడు 
తన సేవకుడైన యేసును బయలుదేరదీసి 
మొటటుమొదట మ్దగ్గరకు పంపాడు. మ్లో ప్రతి 
ఒకకిరినీ మ్ దురామురా్గలనుంచి మళి్ళంచడంవలలి 
మిముములను ధను్యలుగా చేయాలన ఆయన 
ఉదే్దశం.”

యూదుల అధకారుల సమక్షంలో 
పేతురు, యోహాను

4  వారు ప్రజలతో మాట్లిడుతూ ఉండగానే 
యాజులు, దేవాలయం కాపల్వారికి 

అధకారి, సదూ్దకయు్యలు వారిమ్దికి వచా్చరు. 
2 రాయబరులు ప్రజలకు ఉపదేశంచి నందుకూ 
చనపోయినవారు సజ్వంగా లేస్తురన 
యేసును బటిటు ప్రకటించినందుకూ వీరు చాల్ 
కలవరపడుతూ ఉనా్నరు. 3 వారిన పట్టుకొన, 
అపపుటికే స్యంకాలం అయిందన మరుసటి 
రోజువరకు ఖైదులో ఉంచారు. 4 అయినా వాకుకి 
విన్నవారిలో చాల్మంది నమామురు. పురుషుల 
సంఖ్య ఇంచ్మించ్ అయిదు వేల వరకు 
అయింది.

5 మరునాడు వారి అధకారులూ పెద్దలూ 
ధరముశాస్త్ర పండితులూ జెరుసలంలో 
సమకూడారు. 6 ప్రముఖ యాజ్ అనా్న, కయప, 
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యోహాను, అలెగాజీండర్, ప్రముఖ యాజ్ 
వంశీకులంతా కూడా వారితో ఉనా్నరు. 7 వారు 
తమ మధ్యలో పేతురు యోహానులను నలబెటిటు 
“మ్రు చేసిన ఈ పన ఏ శకితుతో, ఏ పేరునుబటిటు 
చేశారు?” అన అడిగారు.

8 అపుపుడు పేతురు పవిత్రాతముతో నండినవాడై 
వారితో ఇల్ అనా్నడు: “ప్రజల అధకారుల్రా! 
ఇస్రాయేల్ పెద్దల్రా! 9 కుంటివానకి 
చేసిన ఉపకారాన్న గురించి – అతడు ఎల్ 
బగుపడాడాడన ఈ రోజు మాకు విమర్శ 
జరుగుతూ ఉంటే– 10 మ్రంతా, ఇస్రాయేల్ 
ప్రజలంతా ఒక సంగతి తెలుసుకోవాల్. 
నజరేతువాడైన యేసు క్రీసుతు పేరటే ఈ మనషి 
ఆరోగ్యవంతుడై మ్ ఎదుట నలుచ్నా్నడు. మ్రు 
యేసును సిలువ వేశారు గానీ దేవుడు ఆయనను 
చనపోయినవారిలో నుంచి లేపాడు. 11 ఆయన 
ఎవరంటే, ‘కటేటువారైన మ్రు తీసిపారవేసిన రాయే 
ముఖ్యమైన మూలరాయి అయింది.’

12 “పాపవిముకితు ఇంకవరివల్లి కలగదు. 
ఈ పేరుననే మనం పాపవిముకితు పందాల్. 
ఆకాశంక్ంద మనుషులకు ఇచి్చన మరి ఏ పేరున 
పాపవిముకితు కలగదు.”

13 పేతురు యోహానులు విద్యలేన 
స్మాను్యలన గ్రహించి వారి ధైర్యం చూచి 
అధకారులు ఆశ్చర్యపోయారు, వారు 
యేసుతోకూడా ఉండేవారన గురితుంచారు. 
14 బగుపడడా ఆ మనషి వారితో నలుచ్ండడం 
చూచి దానకి వ్యతిరేకంగా దేనీ్న చెపపులేక, 
15 “సభనుంచి వెళి్ళపోండి” అన వారికి ఆజఞా జ్ర్ 
చేశారు. అపుపుడు ఒకరితో ఒకరు సమాలోచన 
జరిప ఇల్ అనా్నరు:

16 “ఈ మనుషులను ఏం చేదా్దం? వాళ్ళదావీరా 

ప్రసిద్మైన అదు్భతం నజంగా జరిగందన 
జెరుసలం నవాసులందరిక తెల్సిపోయింది. 
అది కాదనలేము. 17 కానీ ఇది ప్రజలలో ఇంకా 
వా్యపంచకూడదు గనుక ఇకమ్దట ఈ పేర 
ఎవరితోనూ మాట్లిడకూడదన వారిన తీవ్ంగా 
బెదిరిదా్దం.” 18 అపుపుడు వారిన పల్పంచి, యేసు 
పేర ఎంత మాత్మూ మాట్లిడకూడదనీ 
ఉపదేశంచకూడదనీ వారికి ఆజఞా జ్ర్ చేశారు.

19 పేతురు యోహానులు వారికి ఇల్ 
జవాబిచా్చరు: “దేవున మాట వినక మ్ మాట 
వినడం దేవున దృషిటులో నా్యయమా? మ్రే 
గురితుంచండి. 20 మేమైతే చూచిందీ విన్నదీ 
చెపపుకుండా ఉండలేము.”

21 ఆ నాయకులు వారిన ఇంకా బెదిరించిన 
తరువాత వారిన విడిచిపెట్టురు. ప్రజల 
కారణంగా వారిన ఎల్ శక్షించాలో తోచలేదు. 
ఎందుకంటే జరిగనదానన బటిటు ప్రజలంతా 
దేవుణ్ణి కరితుస్తు ఉనా్నరు. 22 ఆ సవీస్త అదు్భతం 
ఎవడి విషయంలో జరిగందో ఆ మనషి నలభై 
ఏళ్ళకంటే ఎకుకివ వయసు గలవాడు.

శషు్యల ప్రార్న
23 వారు విడుదల అయి తమ సంఘంవారి 

దగ్గరకు వెళి్ళ ప్రముఖ యాజులూ పెద్దలూ 
తమతో చెపపునదంతా తెల్యజ్శారు.

24 ఇది విన వారు ఏక మనసుతో దేవునకి 
సవీరమెతితు ఇల్ అనా్నరు: “ప్రభూ! ఆకాశానీ్న 
భూమినీ సముద్రానీ్న వాటిలో ఉన్న సమస్తునీ్న 
సృజ్ంచిన దేవుడవు నీవు. 25 నీవు నీ సేవకుడు 
అయిన దావీదు నోట ఇల్ పల్కించావు: జనాలు 
ఎందుకు అలలిరి చేశాయి? ప్రజలు ఎందుకు 
వృధ్లోచనలు చేశారు? 26 ప్రభువుకూ ఆయన 
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అభిషికుతుడిక వ్యతిరేకంగా భూరాజులు నల్చారు, 
పరిపాలకులు సమకూడారు.

27 “అల్గే ఈ నగరంలో హేరోదు, పంతి 
పల్తు, ఇస్రాయేల్ ప్రజలతోనూ ఇతర 
ప్రజలతోనూ కల్సి నీచేత అభిష్కం పందిన నీ 
పవిత్ సేవకుడైన యేసుకు వ్యతిరేకంగా 28 ఏది 
జరగాలన నీ అధకారంచేతా సంకలపుంచేతా 
ముందు నరణియించావో అదే జరిగంచడానకి 
సమకూడారు. 29 ప్రభూ! ఇపుపుడు వారి 
బెదిరింపులు గురితుంచి రోగులను బగు 
చేయడానక నీ పవిత్ సేవకుడైన యేసు 
పేరట స్చకమైన అదు్భతాలూ వింతలూ 
జరిగంచడానక నీ చేయి చాపు. 30 తదావీరా నీ 
దాసులకు నీ వాకుకి ప్రకటించడానకి గొపపు 
ధైర్యం ప్రస్దించ్.”

31 వారు ప్రార్న చేసినపుపుడు వారు 
సమకూడిన స్లం కంపంచింది. వారందరూ 
పవిత్రాతముతో నండిపోయి దేవున వాకుకి 
ధైర్యంతో చెపాపురు.

మొదటి సంఘం ఐక్యత
32 నమిమునవారంతా హృదయంలో, మనసులో 

ఏకంగా ఉనా్నరు. ఎవరూ తనకు కల్గనవాటిలో 
ఏదీ తనది అనలేదు. అంతా వారికి ఉమముడిగా 
ఉంది. 33 పునర్జీవితాన్న గురించి యేసుప్రభున 
క్రీసుతు రాయబరులు గొపపు బలప్రభావాలతో 
స్క్షష్మిచా్చరు. దేవున కృప వారందరికి 
అధకంగా ఉంది. 34 భూములైనా ఇండలియినా 
ఉన్నవారు వాటిన అమిము వాటి వెల తెచి్చ 
క్రీసుతురాయబరుల పాదాల దగ్గర పెటేటువారు. 
35 అకకిరకొదీ్ద ప్రతి ఒకకిరిక దానన పంచిపెటటుడం 
జరిగంది, గనుక వారిలో ఎవరిక కొరత 

లేకపోయింది.
36 సైప్రస్ దీవీపంలో జనముంచిన లేవీ 

గోత్రికుడొకడు ఉండేవాడు. పేరు యోసే. 
అతనకి క్రీసుతురాయబరులు బర్నబ అనే పేరు 
పెట్టురు. ఆ పేరుకు “ఆదరణ పుత్రుడు” అన 
అర్ం. 37 అతనకి ఉన్న భూమి అమిము ఆ డబుబా 
తెచి్చ క్రీసుతురాయబరుల పాదాల దగ్గర పెట్టుడు.

అననీయా, సపీపురాల పాపం

5  అయితే అననీయ అనే మనషి, అతన 
భార్య సపీపురా సమముతితో ఆసితున అమాముడు, 

2 ఆ డబుబాలో కొంత ఉంచ్కొన కొంత తెచి్చ 
క్రీసుతురాయబరుల పాదాల దగ్గర పెట్టుడు. అతన 
భార్యకు అదంతా బగా తెలుసు.

3 పేతురు ఈ విధంగా అనా్నడు: “అననీయా! 
భూమి అమిమున డబుబాలో కొంత ఉంచ్కొన 
పవిత్రాతముకు అబద్ం చెపపుడానకి సైతాను 
నీ హృదయాన్న పూరితుగా ఆక్రమించ్ 
కొనా్నడేమిటి? 4 అది నీ అదుపులో ఉన్నంత 
వరకు నీదే గదా. అమిమున తరువాత కూడా ఆ 
డబుబా నీ వశంలోనే ఉంది గదా. ఈ విషయం 
ఎందుకు నీ హృదయంలో ఉదే్దశంచ్కొనా్నవు? 
నీవు అబద్మాడినది మనుషులతో కాదు, 
దేవునతోనే!”

5 ఈ మాటలు వినగానే అననీయ కుపపుకూల్ 
ప్రాణం విడిచాడు. ఈ విషయాల గురించి 
విన్నవారందరినీ మహా భయం ఆవరించింది. 
6 అపుపుడు యువకులు లేచి అతణ్ణి గుడడాతో చ్టిటు 
బయటికి మోసుకుపోయి పాతిపెట్టురు.

7 సుమారు మూడు గంటల సేపటికి అతడి 
భార్య లోపల్కి వచి్చంది. జరిగనది ఆమెకు 
తెల్యదు. 8 పేతురు ఆమెను “మ్రు భూమిన 
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అమిమునది ఇంతకేనా? నాతో చెపుపు” అన 
అడిగాడు. ఆమె “అవును, ఇంతకే” అంది.

9 అపుపుడు పేతురు ఆమెతో అనా్నడు, 
“‘మ్రెందుకు ప్రభు ఆతమును పర్క్షించడానకి 
ఏకభవించారు? ఇదిగో! నీ భరతును పాతిపెటిటునవారి 
కాళ్్ళ గుమముం దగ్గరే ఉనా్నయి. వారు నను్న 
కూడా బయటికి మోసుకుపోతారు!”

10 తక్షణమే ఆమె అతన కాళ్ళదగ్గర కూల్ 
ప్రాణం విడిచింది. ఆ యువకులు లోపల్కి 
వచి్చ ఆమె చచి్చ ఉండడం చూశారు. ఆమెను 
బయటికి మోసుకుపోయి ఆమె భరతుదగ్గర 
పాతిపెట్టురు. 11 క్రీసుతు సంఘమంతటినీ ఈ 
సంగతులు విన్నవారందరినీ ఎంతో భయం 
చ్ట్టుకొంది.

క్రీసుతు రాయబరుల అదు్భతాలు
12 ప్రజలమధ్య అనేక స్చకమైన క్యలూ 

అదు్భతాలూ క్రీసుతు రాయబరుల చేత జరిగాయి. 
నమిమున వారంతా ‘సొలొమోను మంటపం'లో 
ఏక మనసుతో సమకూడేవారు. 13 వారితో 
చేరడానకి తకికినవారిలో ఇంకవరిక ధైర్యం 
లేదు. అయినా వారిన ప్రజలు గౌరవించేవారు. 
14 అధక సంఖ్యలో విశావీసులైన స్త్రీ పురుషులు 
ప్రభువుతో చేరుతూ వచా్చరు. 15 దీనంతటి 
ఫల్తంగా వీధులలో వెళ్తువున్న పేతురు నీడైనా 
రోగులలో కొందరిమ్దైనా పడాలన ప్రజలు 
వారిన వీధులలోకి తీసుకువచి్చ మంచాలమ్ద, 
పరుపులమ్ద ఉంచారు. 16 అంతేగాక, జెరుసలం 
పరిసరాలలో ఉన్న గ్రామాలనుంచి కూడా 
జనసమూహాలు రోగులనూ మల్న పశాచాలచేత 
బధలపాలైన వారినీ తీసుకువచా్చరు. వారంతా 
పూరితుగా నయం అయా్యరు.

యూదుల అధకారులు క్రీసుతు 
రాయబరులను హింసించారు

17 అపుపుడు ప్రముఖయాజ్, అతడి 
పక్షంవారంతా – అంటే సదూ్దకయు్యల 
తెగవారంతా – అస్యతో నండిపోయారు. 
18 వారు లేచి క్రీసుతురాయబరులను పట్టుకొన 
స్మాన్యమైన చెరస్లలో వేశారు. 19 అయితే ఆ 
రాత్రే ప్రభు దేవదూత ఒకడు చెరస్ల తలుపులు 
తెరచి వారిన బయటికి తీసుకువచి్చ ఇల్ 
అనా్నడు: 20 “వెళి్ళ దేవాలయంలో నలబడి, ఈ 
జ్వాన్న గురించిన మాటలనీ్న ప్రజలతో చెపపుండి.”

21 అది విన వారు వేకువ జ్మున 
దేవాలయంలో ప్రవేశంచి ఉపదేశంచస్గారు. 
అయితే ప్రముఖ యాజ్, అతడి పక్షంవారు 
వచి్చ సమాలోచన సభనూ ఇస్రాయేల్ ప్రజల 
పెద్దలందరినీ సమకూరి్చ క్రీసుతురాయబరులను 
తీసుకురండన భట్లను చెరస్లకు 
పంపంచారు. 22 భట్లు అకకిడికి చేరినపుపుడు 
వారు చెరస్లలో లేకపోవడం చూచి తిరిగ 
వచి్చ 23 “చెరస్లకు తాళం భద్రంగా వేసివుంది. 
బయట తలుపుల దగ్గర కావల్వాళ్్ళ 
నలుచ్నా్నరు. కానీ, తలుపులు తెరచి చూసేతు 
లోపల మాకవరూ కనపంచలేదు” అనా్నరు.

24 ఆ మాటలు విన ప్రముఖ యాజ్ 
దేవాలయం కావల్వాళ్ళ అధకారి, ప్రధ్న 
యాజులు ఈ సంగతులు విన అది ఏమవుతుందో 
అన వారి విషయం కలవరపడాడారు. 25 అయితే 
ఎవరో ఒకరు వచి్చ “చూడండి! మ్రు చెరస్లలో 
వేసిన మనుషులు దేవాలయంలో నలుచ్ండి 
ప్రజలకు ఉపదేశం ఇస్తు ఉనా్నరు” అనా్నడు.

26 అపుపుడు ఆ అధకారి భట్లతో వెళి్ళ వారిన 
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తీసుకువచా్చడు. ప్రజలు తమను రాళ్ళతో 
కొడతారేమో అన భయపడి వారు బలవంతమేమ్ 
చేయలేదు. 27 వారిన తీసుకువచి్చ సమాలోచన 
సభలో నలబెట్టురు. అపుపుడు ప్రముఖ యాజ్ 
వారిన ప్రశ్నస్తు ఇల్ అనా్నడు: 28 “ఆ పేరున 
ఉపదేశం చేయకూడదన మేము మ్కు 
ఖచి్చతంగా ఆజఞా జ్ర్ చేయలేదా? అయినా, 
ఇదిగో! మ్రు జెరుసలంను మ్ ఉపదేశాలతో 
నంపేశారు. ఆ మనషి రకతువిషయమైన అపరాధం 
మామ్దికి తేవాలన చూసుతునా్నరు.”

29  అందుకు పేతురు, తకికిన 
క్రీసుతురాయబరులు ఇల్ జవాబిచా్చరు: “మేము 
దేవునకే లోబడాల్ గానీ మనుషులకు కాదు. 
30 మ్రు మ్రానుమ్ద వ్రేల్డవేసి చంపంచిన 
యేసును మన పూర్వీకుల దేవుడు సజ్వంగా 
లేపాడు. 31 ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు పశా్చతాతుపం, 
పాప క్షమాపణ ప్రస్దించాలన దేవుడు 
ఆయననే ప్రధ్నాధకారిగా, ముకితుప్రదాతగా తన 
కుడి ప్రకకిన హెచి్చంచాడు. 32 ఈ సంగతులకు 
మేము స్క్షులం. తనకు విధేయులైనవారికి 
దేవుడు ప్రస్దించిన పవిత్రాతము కూడా స్క్షి.”

33 ఇది విన సభ వారు కోపంతో మండిపడి 
వారిన చంపదలచ్కొనా్నరు. 34 అయితే 
గమలీయేల్ అనే పరిసయు్యడు ఆ సభలో లేచి 
నలబడి క్రీసుతురాయబరులను కాసేపు బయట 
ఉంచాలన వారిన ఆజ్ఞాపంచాడు. అతడు 
ధరముశాస్త్ర గురువు, ప్రజలంతా గౌరవించినవాడు. 
35 అపుపుడతడు వారితో అనా్నడు, “ఇస్రాయేల్ 
మనుషుల్రా, మ్రు ఆ మనుషులను ఏమి 
చేయాలనుకొంట్నా్నరో మ్ విషయం 
జ్గ్రతతుగా ఉండండి. 36 కొంత కాలం క్ందట 
థూదా బయలుదేరి గొపపువాణణిన చెపుపుకొనా్నడు. 

దాదాపు నాలుగు వందలమంది మనుషులు వాడి 
పక్షం చేరారు. అయితే వాణ్ణి చంపడం, వాన 
అనుచరులందరినీ చెదరగొటటుడం జరిగంది. 
అదంతా వ్యర్మైపోయింది. 37 ఆ మనషి 
తరువాత, జనాభా లెకకి వ్రాసే దినాలలో, 
గలలీవాడైన యూదా బయలుదేరి అనేకమందిన 
తన వెంట ఈడు్చకుపోయాడు. కానీ వాడు 
కూడా నాశనమయా్యడు. వాన అనుచరులంతా 
చెల్లి చెదురయా్యరు. 38 కనుక ఇపుపుడు నేను 
మ్తో చెపేపుదేమిటంటే, ఆ మనుషుల జోల్కి 
వెళ్ళకండి. వారిన విడిచిపెటటుండి. ఆ ఆలోచన, 
లేక ఆ క్యాశీలత పన మనుషులమూలంగా 
కల్గనదైతే అది భంగం అవుతుంది. 39 అది దేవున 
మూలంగా కల్గనదే గనుక అయితే దాన్న మ్రు 
భంగపరచలేరు. ఒకవేళ మ్రు దేవునతోనే 
పోట్లిడే వారవుతారేమో భద్రం!”

40 అతనతో వారు సమముతించారు. వారు 
క్రీసుతురాయబరులను పల్పంచి కొరడాలతో 
కొటిటుంచి యేసు పేర మాట్లిడకూడదన వారికి 
ఆజ్ఞాపంచారు. అపుపుడు వారిన విడిచిపెట్టురు. 
41 ఆయన పేరుకోసం అవమానానకి పాత్రులుగా 
ఎంచబడినందుచేత వారు ఆనందిస్తు 
సమాలోచన సభనుంచి వెళి్ళపోయారు. 
42 యేసే అభిషికుతుడు అన వారు ప్రతి రోజూ 
దేవాలయంలో, ఇంటింట్ ఉపదేశస్తు ప్రకటిస్తు 
ఉండడం మానలేదు.

క్రీసుతు రాయబరులు ఏడుగురు 
పెద్దలను ఎను్నకొనా్నరు

6  ఆ రోజులలో శషు్యల సంఖ్య వృది్ 
అవుతూ ఉన్నపుపుడు గ్రీక్ భాష మాట్లిడే 

యూదులు హీబ్రూ మాట్లిడే యూదులమ్ద 
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సణుకొకినా్నరు. ఎందుకంటే రోజూ 
భోజనాదులు పంచిపెటేటుటపుపుడు తమలో ఉన్న 
విధవరాండ్ను నరలిక్షష్ం చేయడం జరిగంది. 
2 కనుక ఆ పనె్నండుమంది క్రీసుతు రాయబరులు 
శషు్యలందరినీ పల్చి ఇల్ అనా్నరు: “మేము 
బలలిలదగ్గర సేవ చేసేందుకు దేవున వాకుకి 
ఉపదేశంచడం విడిచిపెటటుడం సరి కాదు. 
3 అందుచేత, స్దరుల్రా, మంచి పేరుగల 
ఏడుగురిన మ్లోనుంచి ఎను్నకోండి. వారు 
పవిత్రాతముతో, జ్ఞానంతో నండినవారై ఉండాల్. 
మేము వారిన ఆ పనమ్ద నయమిస్తుం. 4 మేమైతే 
ప్రార్న, వాకుకి విషయమైన సేవ ఎడతెగకుండా 
చేస్తు ఉంట్ం.”

5 ఆ సమూహమంతటిక ఆ మాట నచి్చంది. 
వారు వీరిన ఎను్నకొనా్నరు: సెతుఫను (ఇతడు 
విశావీసంతో, పవిత్రాతముతో నండినవాడు), 
ఫిల్పుపు, ప్రొకొరస్, నీకానోర్, తీమోన్, 
పర్ మెనాస్, నీకొల్స్ (ఇతడు అంతియొకయ 
పటటుణం నుంచి వచి్చనవాడు, మునుపు 
యూద మతంలో ప్రవేశంచినవాడు). 6 వారిన 
క్రీసుతురాయబరుల ముందు నలబెట్టురు. వీరు 
ప్రార్న చేసి వారిమ్ద చేతులు ఉంచారు.

7 దేవున వాకుకి అంతకంతకు వా్యపంచింది. 
జెరుసలంలో శషు్యల సంఖ్య ఎంతో వృది్ 
అయింది. యాజులలో కూడా అనేకులు విశావీస 
సతా్యలకు విధేయులయా్యరు.

సెతుఫను మ్ద నేరం
8 సెతుఫను విశావీసంతో బలప్రభావాలతో 

నండినవాడై ప్రజల మధ్య గొపపు వింతలూ 
స్చకమైన అదు్భతాలూ చేశాడు. 9 కానీ 
‘సవీతంత్రులైనవారి సమాజం’ అనే దానలో 

చేరినవారు కొందరు వచి్చ సెతుఫనుతో వాదించారు. 
వారు కురేనేవారు, అలెకసాంద్రియవారు, కిల్కియ, 
ఆసియాల నుంచి వచి్చనవారు. 10 అయితే 
సెతుఫను మాటలోలి వెలలిడి అయిన జ్ఞానానీ్న దేవున 
ఆతమునూ వారు అడడాగంచలేకపోయారు.

11 అపుపుడు వారు కొందరిన రహస్యంగా 
ప్రేరేపంచి “వీడు మోష్నూ దేవుణ్ణి 
దూషిస్తువుంటే వాడి మాటలు మేము 
వినా్నం” అన వారితో చెపపుంచారు, 12 ప్రజలనూ 
పెద్దలనూ ధరముశాస్త్ర పండితులనూ రేపారు. వారు 
అతనమ్దికి వచి్చ అతణ్ణి పట్టుకొన సమాలోచన 
సభ దగ్గరకు తీసుకువెళ్్ళరు. 13 అకకిడ అబద్ 
స్క్షులను నలబెట్టురు. వీరు ఇల్ అనా్నరు: 
“ఈ మనషి మానకుండా ఈ పవిత్ స్్నానక 
ధరముశాస్్రానక వ్యతిరేకంగా మాట్లిడుతూ 
దూషిస్తు ఉంట్డు. 14 ఆ నజరేతువాడైన 
యేసు ఈ స్్నాన్న నాశనం చేసి, మోష్ మనకు 
అందజ్సిన ఆచారాలను మారే్చస్తుడన వీడు 
చెపపునపుపుడు మేము వినా్నం.”

15 ఆ సమాలోచన సభలో కూరు్చన ఉన్న 
వారంతా అతనవైపు తేరి చూస్తు ఉంటే 
అతన ముఖం దేవదూత ముఖంల్గా వారికి 
కనపంచింది.

యూదుల అధకారులకు సెతుఫను సందేశం

7  ప్రముఖ యాజ్ “ఈ విషయాలు నజమేనా?” 
అన అడిగాడు. 2 అందుకు సెతుఫను ఇల్ 

చెపాపుడు: “స్దరుల్రా! తండ్రుల్రా! వినండి. 
మన పూర్వీకుడైన అబ్రాహాము హారానులో 
కాపురముండక మునుపు, మెసొపటేమియాలో 
ఉన్నపుపుడు మహిమ సవీరూపయైన దేవుడు 
అతనకి స్క్షాతకిరించాడు, 3 అతనతో ఇల్ 
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అనా్నడు: ‘నీ దేశంనుంచీ నీ బంధువుల 
దగ్గరనుంచీ బయలుదేరి నేను నీకు 
చూపంచబోయే దేశానకి వెళి్ళపో!’

4 “అపుపుడతడు కలీ్దయవారి దేశం విడిచివెళి్ళ 
హారానులో కాపురమేరపురచ్కొనా్నడు. అతన 
తండ్రి చనపోయిన తరువాత, అకకిడనుంచి 
మ్రిపుపుడు కాపురమున్న ఈ దేశానకి దేవుడు 
అతణ్ణి తీసుకువచా్చడు. 5 అయితే ఆయన 
ఇందులో అతనకి వారసతవీమేమ్ ఇవవీలేదు 
– ఒకకి అడుగు మోపేటంత భూమి కూడా 
ఇవవీలేదు. కాన, అతనకి సంతానం లేన ఆ 
సమయంలో దీనన అతనక అతన తరువాత 
అతన సంతతివారికి సొతుతుగా ఇస్తునన వాగా్దనం 
చేశాడు.

6 “అయితే దేవుడు ఈ విధంగా 
చెపాపుడు: ‘అతన సంతతివారు వేరే దేశంలో 
విదేశీయులవుతారు, ఆ దేశం వారు నాలుగు 
వందల ఏళ్్ళ వారిన దాసతావీనక బధలకూ 
గురి చేస్తురు. 7 వారు ఏ జనానకి దాసతవీంలో 
ఉంట్రో ఆ జనానకి తీరుపు తీరుస్తును. ఆ 
తరువాత వారు వచి్చ ఈ స్లంలో నాకు సేవ 
చేస్తుర'న దేవుడు అనా్నడు.

8 “ఆయన అతనకి సున్నతితో కూడిన 
ఒడంబడిక ప్రస్దించాడు. అతడు ఇస్సాకుకు 
తండ్రి అయి ఎనమిదో రోజున అతనకి సున్నతి 
చేశాడు. ఇస్సాకు యాకోబుకు తండ్రి అయా్యడు. 
యాకోబు పనె్నండుమంది గోత్కరతులకు తండ్రి 
అయా్యడు.

9 “ఆ గోత్కరతులు యోసేపు విషయం 
అస్యపడి అతణ్ణి ఈజ్ప్టు కు వెళ్్ళల్ 
అమేముశారు. అయినా దేవుడు అతనకి తోడుగా 
ఉనా్నడు. 10 అతన బధలన్నటిలోనుంచి 

అతణ్ణి తపపుంచాడు. ఈజ్ప్టు చక్రవరితు అయిన 
ఫరోయెదుట అతనకి జ్ఞానానీ్న దయనూ 
ప్రస్దించాడు, గనుక ఫరో ఈజ్ప్టు మ్ద, 
రాజభవనమంతటి మ్దా అతణ్ణి అధకారిగా 
నయమించాడు.

11 “తరువాత ఈజ్ప్టు దేశమంతటిక, కనాను 
దేశమంతటిక కరవు, దానతో మహా బధలు 
వచా్చయి, గనుక మన పూర్వీకులకు ఆహారం 
దొరకలేదు. 12 ఈజ్ప్టు లో ధ్న్యం ఉందన విన 
యాకోబు మన పూర్వీకులను అకకిడికి మొదటి 
స్రి పంపాడు. 13 వారు రెండో స్రి వెళి్ళనపుపుడు 
యోసేపు ఎవరో అతన తోబుట్టువులకు 
తెల్సిపోయింది. అపుపుడు ఫరోకు యోసేపు 
కుట్ంబం పరిచయమయింది. 14 అపుపుడు 
యోసేపు తన తండ్రి అయిన యాకోబును, 
తన చ్ట్టులందరినీ పలవనంపంచాడు. వారు 
డెబ్ె్భ అయిదు మంది. 15 యాకోబు ఈజ్ప్టు కు 
వెళ్్ళడు. అకకిడ అతడూ మన పూర్వీకులూ 
చనపోయారు. 16 వారిన అకకిడనుంచి షెకంకు 
తీసుకురావడం, షెకంలో హమోరు కొడుకుల 
దగ్గర అబ్రాహాము వెల యిచి్చ కొనుకొకిన్న 
సమాధలో ఉంచడం జరిగంది.

17 “దేవుడు అబ్రాహాముకు చేసిన వాగా్దనం 
నెరవేరుపు దగ్గరపడడాపుపుడు ఈజ్ప్టు లో ఇస్రాయేల్  
ప్రజల సంఖ్య వృది్ చెంది అధకమైపోయింది. 
18 యోసేపు అంటే ఎవరో తెల్యన వేరే 
చక్రవరితు అధకారానకి వచే్చ వరకు అల్ 
జరిగంది. 19 అతడు మన జ్తిపటలి యుకితుగా 
వ్యవహరించాడు. వారి శశువులు బతకకుండా 
వారిన బయట ఉంచాలన మన పూర్వీకులను 
బలవంతం చేసి బధంచాడు.

20 “ఆ కాలంలో మోష్ జనముంచాడు. అతడు 
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దేవునకి సుందరుడు. అతన తండ్రి ఇంటిలో 
అతణ్ణి మూడు నెలలు పెంచారు. 21 అతణ్ణి 
బయట ఉంచిన తరువాత ఫరో కూతురు అతణ్ణి 
తీసుకొన తన కొడుకుగా పెంచింది. 22 మోష్ 
ఈజ్ప్టు వారి జ్ఞానమంతటిలో విదా్యభా్యసం 
పందినవాడు. మాటలలో, క్యలలో 
బలప్రభావాలు ఉన్నవాడు.

23 “నలభై ఏళ్ళ ప్రాయంలో తన స్దరులైన 
ఇస్రాయేల్ వారిన సందరి్శంచాలన అతన 
హృదయంలో కోరిక పుటిటుంది. 24 వారిలో ఒకడు 
దౌరజీనా్యనకి గురి కావడం చూచి అతడు అతణ్ణి 
కాపాడి ఆ ఈజ్ప్టు వాణ్ణి చంప బధపడడావాన 
విషయంలో ప్రతీకారం చేశాడు. 25 తన దావీరా 
వారిన దేవుడు విడిపస్తుడన తన స్దరులు 
గ్రహిస్తురనుకొనా్నడు. కానీ వారు గ్రహించలేదు. 
26 మరా్నడు ఇద్దరు పోరాడుతూ ఉంటే అతడు 
వారికి కనబడి ‘అయ్యల్రా! మ్రు స్దరులు. 
ఎందుకు ఒకరికొకరు హాన చేసుకొంట్నా్నరు?’ 
అంటూ వారిన సఖ్యపరచడానకి ప్రయత్నం 
చేశాడు. 27 అయితే తన పరుగువానకి హాన 
చేసుతున్నవాడు మోష్ను అవతల్కి గెంటివేసి 
‘నను్న మామ్ద అధకారిగా, తీరపురిగా 
నయమించినదెవరు? 28 నన్న ఆ ఈజ్ప్టు వాణ్ణి 
చంపనట్టు ననూ్న చంపాలనుకుంట్నా్నవా?’ 
అనా్నడు.

29 “ఆ మాట విన మోష్ పారిపోయి మిదా్యను 
దేశంలో విదేశీయుడయా్యడు. అకకిడతడు 
ఇద్దరు కొడుకులకు తండ్రి అయా్యడు.

30 “నలభై ఏళ్ళయిన తరువాత, స్నాయి 
పరవీతం దగ్గర ఉన్న ఎడారిలో పదలోన 
మంటలోలి ప్రభు దూత అతనకి కనపంచాడు. 
31 అది చూచి మోష్ ఆ దృశా్యనకి ఆశ్చర్యపడి 

పరిశీలనగా చూడాలన దాన దగ్గరకు వెళ్్ళడు. 
వెంటనే ప్రభు సవీరం ఇల్ వినపంచింది: 32 ‘నేను 
నీ పూర్వీకుల దేవుణ్ణి – అబ్రాహాము దేవుణ్ణి, 
ఇస్సాకు దేవుణ్ణి, యాకోబు దేవుణ్ణి.’ అందుకు 
మోష్ వణ్కిపోతూ అట్వైపు చూడడానకి 
తెగంచలేదు. 33 అపుపుడు ప్రభువు అతనతో 
ఇల్ అనా్నడు: ‘నీ చెపుపులు విడువు. నీవు 
నలుచ్న్నది పవిత్ భూమి. 34 ఈజ్ప్టు లో నా 
ప్రజలకు జరుగుతున్న దౌరజీన్యం నేను పూరితుగా 
చూశాను. వారి మూలుగులు వినా్నను. వారిన 
విడిపంచడానకి దిగవచా్చను. ఇపుపుడు రా, నేను 
నను్న ఈజ్ప్టు కు పంపుతాను.’

35 “మునుపు ఈ మోష్ను ఇస్రాయేల్ 
ప్రజలు నరాకరించి ‘నను్న అధకారిగా, తీరపురిగా 
నయమించినది ఎవరు?’ అనా్నరు. అయితే 
అతనకి పదలో కనపంచిన దూత దావీరా 
దేవుడు అతణ్ణి అధకారిగా, విమోచకుడుగా 
ఉండేందుకు పంపాడు. 36 ఇతడు వారిన 
బయటికి తీసుకువచా్చడు. ఈజ్ప్టు లో, ఎర్ర 
సముద్రం దగ్గర, నలభై ఏండులి ఎడారిలో వింతలూ 
స్చకమైన అదు్భతాలూ చేశాడు. 37 ‘దేవుడు 
మ్కోసం మ్ సొంత స్దరులలోనుంచి నాల్ంటి 
ప్రవకతు బయలుదేరేల్ చేస్తుడు. ఆయన మాట 
మ్రు వినాల్’ అన ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో చెపపునది 
ఈ మోష్యే. 38 స్నాయి పరవీతంమ్ద తనతో 
మాట్లిడిన దూతతోనూ మన పూర్వీకులతోనూ 
ఎడారిలోన సంఘంలో ఉన్నది ఇతడే. మనకు 
అందించడానకి అతడు జ్వ వాకుకిలు 
పందాడు.

39 “మన పూర్వీకులు అతనకి లోబడడానకి 
ఇషటుం లేక అతణ్ణి నరాకరించారు. వారి 
హృదయాలోలి ఈజ్ప్టు వైపుకు తిరిగారు. 40 వారు 
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అహరోనుతో ఇల్ అనా్నరు: ‘మా ముందర 
వెళ్ళడానకి దేవుళ్ళను మాకోసం చెయి్య. 
మమముల్్న ఈజ్ప్టు నుంచి తెచి్చన ఆ మోష్ 
ఏమయా్యడో మాకు తెలీదు.’ 41 ఆ రోజులలో 
వారు దూడను చేసి ఆ విగ్రహానకి బల్ 
అరిపుంచి తమ చేతులతో చేసినదాన గురించి 
సంతోషించారు.

42 “అందుచేత దేవుడు వారినుంచి 
మళ్్ళకొన ఆకాశ సమూహాల పూజకు 
వారిన విడిచిపెట్టుడు. ఈ విషయం ప్రవకతుల 
గ్రంథంలో ఇల్ రాసి ఉంది: ‘ఇస్రాయేల్ 
ప్రజల్రా! ఎడారిలో నలభై ఏండులి మ్రు బలులూ 
అరపుణలూ నాకు అరిపుంచారా? 43 పూజకోసం 
మ్రు చేసుకొన్న మొలెక్ దేవుడి గుడారానీ్న, 
మ్కు దేవుడుగా అయిన రోంఫ్ నక్షత్ రూపానీ్న 
మోసుకుపోయారు. కనుక నేను మిమముల్్న 
బబులోను అవతలకు తొలగస్తును.’

44 “దేవుడు నయమించినట్టు ఎడారిలో మన 
పూర్వీకులకు దేవున స్క్షష్ం కోసమైన గుడారం 
ఉంది. మోష్ చూచిన నమూనా ప్రకారమే 
దానన చేయాలన అతనకి దేవుడు ఆదేశంచాడు. 
45 మన పూర్వీకులకు వరసగా అది దకికింది. మన 
పూర్వీకుల ముందునుంచి వెళ్ళగొటిటున జనాల 
ప్రాంతానకి వారు యెహోషువతో కూడా దానన 
తీసుకువచా్చరు. దావీదు రోజులవరకు అది 
ఉండిపోయింది. 46 దావీదు దేవున అనుగ్రహం 
పంది, యాకోబు యొకకి దేవునకోసం ఒక 
ఆలయం నరిముంచేందుకు దేవున అనుమతి 
అడిగాడు, 47 గానీ ఆయనకోసం మందిరం 
కటిటుంచినది సొలొమోనే.

48 “అయితే మానవ హస్తులతో చేసిన 
ఆలయంలో సరావీతీతుడైన దేవుడు నవాసం 

చేయడు. ప్రవకతు చెపాపుడు గదా, 49 ‘నా 
సింహాసనం ఆకాశమే. నా పాదపీఠం భూతలమే. 
మ్రు నాకోసం ఎల్ంటి మందిరం కటటుగలరు? 
నా విశ్ంతి స్లమేది? 50 ఇవనీ్న నా చేతితో 
చేసినవి కావా? అన ప్రభువు చెపుతునా్నడు.’

51 “తలబిరుసుగా ఉన్న మనుషుల్రా! 
హృదయంలో, చెవులలో సున్నతి లేన వారల్రా! 
మ్రు ఎపుపుడూ పవిత్రాతమును ఎదిరిసుతునా్నరు. 
మ్ పూర్వీకులల్గే మసలుకొంట్నా్నరు. 52 మ్ 
పూర్వీకులు ప్రవకతులలో ఎవరిన హింసించకుండా 
ఉనా్నరు? నా్యయవంతుడు వస్తుడన మునుపు 
చాటించిన వారిన వారు చంపారు. మ్రిపుపుడు 
ఆయన విషయంలో ద్రోహులూ హంతకులూ 
అయా్యరు!

53 “దేవదూతలదావీరా నయమించిన 
ధరముశాస్త్రం మ్కు లభించింది గాన మ్రు దాన్న 
పాటించలేదు.”

సెతుఫను మరణం
54 ఈ మాటలు విన సభ వారు కోపంతో 

మండిపడి అతణ్ణి చూచి పటపట్ పండులి 
కొరికారు. 55 అయితే అతడు పవిత్రాతముతో 
నండినవాడై ఆకాశంవైపు తేరి చూస్తు దేవున 
మహిమాప్రకాశం, దేవున కుడి వైపున యేసు 
నలుచ్ండడం చూశాడు. 56 అపుపుడతడు 
“ఇదిగో! ఆకాశాలు తెరచ్కోవడం, దేవున కుడి 
వైపు మానవ పుత్రుడు నలుచ్ండడం నేను 
చూస్తు ఉనా్నను” అనా్నడు.

57 అందుకు వారు పెద్ద సవీరంతో కేకలు వేస్తు 
చెవులు మూసుకొన ఏక మనసుతో అతనమ్దికి 
దొమిముగా వచా్చరు. 58 నగరం బయటికి అతణ్ణి 
గెంటివేసి రాళ్ళతో కొటటుస్గారు. స్క్షులు 
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తమ పైవస్్రాలు ఒక యువకుడి పాదాలదగ్గర 
పెట్టురు. అతడి పేరు సలు. 59 వారు సెతుఫనును 
రాళ్్ళ రువువీతూ ఉంటే సెతుఫను “యేసుప్రభూ! 
నా ఆతమును చేరు్చకో!” అన ప్రార్న చేశాడు. 
60 అపుపుడతడు మోకాళ్ళపై పడి “ప్రభూ! వీరిమ్ద 
ఈ పాపం మోపకు” అన గొంతెతితు చెపాపుడు. 
అల్ చెపపు అతడు కను్న మూశాడు.

సంఘానకి హింసలు

8  అతన చావుకు సలు సమముతించాడు. ఆ 
కాలంలో జెరుసలంలో క్రీసుతు సంఘానకి 

గొపపు హింస కల్గంది. క్రీసుతురాయబరులు తపపు 
అందరూ యూదయ, సమరయ ప్రాంతాలలో 
అంతట్ చెదరిపోయారు. 2 కొందరు భకితుపరులైన 
మనుషులు సెతుఫనును పాతిపెటిటు అతన విషయం 
అధకంగా విలపంచారు. 3 సలు అయితే ఆ 
సంఘం పటలి దౌరజీన్య చర్యలు చేస్తు ఉనా్నడు. 
ఇంటింట చొరబడుతూ పురుషులనూ స్త్రీలనూ 
ఈడు్చకుపోయి చెరస్లలో వేయించాడు.

సమరయలో ఫిల్పుపు
4 చెదరిపోయినవారైతే అకకిడకకిడకు 

వెళి్ళపోతూ దేవున వాకుకి ప్రకటిస్తు 
ఉనా్నరు. 5 ఫిల్పుపు సమరయ పటటుణానకి వెళి్ళ 
వారికి క్రీసుతును ప్రకటించాడు. 6 ఫిల్పుపు చేసిన 
స్చకమైన అదు్భతాలు విన, చూచి అకకిడి 
జన సమూహాలు ఏకగ్రీవంగా అతడు చెపపున 
విషయాలు శ్రద్తో వినా్నరు. 7 చాల్మందికి 
పటిటున మల్న పశాచాలు పెడ బొబబాలు పెటిటు 
వారిలోనుంచి బయటికి వెళ్్ళయి. పక్షవాత 
రోగులూ కుంటివారూ అనేకులు పూరితుగా 
నయమయా్యరు. 8 అందుచేత ఆ పటటుణంలో 

ఎంతో సంతోషం కల్గంది.
9 ఆ పటటుణంలో స్మోను అనేవాడు ఉనా్నడు. 

అదివరకు అతడు మంత్ విద్య ప్రయోగస్తు 
తానొక గొపపువాణణిన చెపుపుకొంటూ సమరయ 
ప్రజలను ఆశ్చర్యంలో ముంచేవాడు. 
10 అందరూ – అలుపులు గానీ గొపపువారు గానీ 
– “ఇతడే ‘దేవున మహా శకితు”’ అంటూ అతడి 
మాటలు శ్రద్తో వినా్నరు. 11 అతడు చాల్ 
కాలం తన మంత్ విద్యలతో వారికి ఆశ్చర్యం 
కల్గంచినందుచేతే వారు అతడి మాటలు 
శ్రద్తో వినా్నరు. 12 అయితే ఫిల్పుపు దేవున 
రాజ్్యన్న గురించీ యేసు క్రీసుతు పేరును గురించీ 
ప్రకటించినపుపుడు వారు అతణ్ణి నమామురు, 
పురుషులూ స్త్రీలూ బపతుసం పందారు. 
13 స్మోను కూడా నమిము బపతుసం పందాడు. 
స్చనకోసమైన అదు్భతాలూ మహా వింతలూ 
జరగడం చూచి ఆశ్చర్యపోతూ ఫిల్పుపుతో 
ఉండిపోయాడు.

సమరయలో పేతురు, యోహాను
14 సమరయవారు దేవున వాకుకి 

అంగీకరించారన విన జెరుసలంలో 
క్రీసుతురాయబరులు వారిదగ్గరకు పేతురు 
యోహానులను పంపారు. 15 వీరు వచి్చ వారు 
పవిత్రాతమును పందేల్ వారికోసం ప్రార్న 
చేశారు. 16 అంతకుముందు పవిత్రాతము వారిలో 
ఎవరిమ్దికి రాలేదు. వారు యేసుప్రభువు పేర 
బపతుసం పందారు అంతే. 17 అపుపుడు పేతురు 
యోహానులు వారిమ్ద చేతులుంచారు, వారు 
పవిత్రాతమును పందారు.

18 క్రీసుతురాయబరులు చేతులుంచడం 
దావీరా పవిత్రాతమును ప్రస్దించడం జరిగందన 
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చూచి స్మోను వారికి డబుబా ఇవవీజూప ఇల్ 
అనా్నడు: 19 “నేను ఎవరిమ్ద చేతులుంచ్తానో 
వారు పవిత్రాతమును పందేల్ నాకు కూడా ఈ 
అధకారం ఇవవీండి.”

20 అతడితో పేతురు ఈ విధంగా అనా్నడు: 
“నీ డబుబా నీతోకూడా నశసుతుంది గాక! 
ఎందుకంటే ద్రవ్యమిచి్చ దేవున ఉచిత వరాన్న 
కొనుకోకివచ్్చ అనుకొనా్నవు నీవు! 21 దేవున 
ఎదుట నీ హృదయం సరైన సి్తిలో లేదు 
గనుక ఈ విషయంలో నీకు పాలుపంపులు 
లేవు. 22 కాబటిటు ఈ నీ చెడుతనాన్న గురించి 
పశా్చతాతుపపడి దేవుణ్ణి ప్రారి్ంచ్. ఒకవేళ నీ 
హృదయాలోచనకు క్షమాపణ దొరకవచ్్చనేమో. 
23 నీ సంగతి గ్రహించాను – నీ నలువెల్లి చేదైన 
విషమే! దురామురా్గనకి కట్టుబడి ఉనా్నవు.”

24 అందుకు “మ్రు చెపపునవాటిలో ఏదీ 
నామ్దికి రాకుండా నాకోసం ప్రభువును 
ప్రార్ించండి” అన స్మోను జవాబిచా్చడు.

25 వారు స్క్షష్ం చెపపు ప్రభు వాకుకి 
ప్రకటించిన తరువాత జెరుసలంకు బయలుదేరి 
సమరయవారి అనేక గ్రామాలలో శుభవారతు 
ప్రకటిస్తు వెళ్్ళరు.

ఫిల్పుపు, ఇతియోపయా దేశస్ుడు
26 అపుపుడు ప్రభు దేవదూత ఒకడు “నీవు లేచి 

జెరుసలంనుంచి గాజ్కు ఎడారిలో పోయే దారికి 
దక్షిణంగా వెళ్్ళ” అన ఫిల్పుపుతో చెపాపుడు. 
27 అతడు లేచి వెళ్్ళడు. అపుపుడు ఇతియొపయ 
దేశసు్డైన ఒక నపుంసకుడు దారిలో 
కనపంచాడు. ఇతియొపయ రాణ్ అయిన 
కందాకే క్ంద అతడు గొపపు అధకారం గలవాడు. 
ఆమె ధనాగారమంతా అతన అదుపులో ఉండేది. 

అతడు ఆరాధన కోసం జెరుసలంకు వచా్చడు. 
28 ఇపుపుడతడు తిరుగు ప్రయాణంలో ఉనా్నడు. 
తన రథంలో కూరు్చన ఉండి యెషయాప్రవకతు 
గ్రంథం చదువుతూ ఉనా్నడు.

29 అపుపుడు దేవున ఆతము ఫిల్పుపుతో “ఆ రథం 
దగ్గరకు వెళి్ళ దానన కలుసుకో!” అనా్నడు.

30 ఫిల్పుపు దాన దగ్గరకు పరుగెతితు ఆ మనషి 
యెషయా ప్రవకతు గ్రంథం చదవడం విన “మ్రు 
చదువుతున్నది అర్ం అవుతూ ఉందా?” అన 
అడిగాడు.

31 అందుకతడు “ఎవరైనా నాకు సలహా 
చెపపుకపోతే ఎల్ అర్మవుతుంది?” అన చెపపు 
రథమెకికి తనతో కూరో్చమన ఫిల్పుపును 
వేడుకొనా్నడు.

32 అతడు చదువుతున్న లేఖన భాగమిది: వారు 
ఆయనను గొర్రెల్గా వధకు తీసుకుపోయారు. 
బొచ్్చ కతితురించేవాడి ఎదుట గొర్రెపలలి 
ఊరుకొన్నటేటు ఆయన నోరు తెరవలేదు. 33 ఆయన 
దీనస్ితినబటిటు ఆయనకు తీర్చవలసిన నా్యయం 
తొలగంచబడింది. భూలోకంలో ఉండకుండా 
ఆయన ప్రాణం తీయడం జరిగంది గనుక 
ఆయన సంతానాన్న గురించి ఎవరు ఏమన 
చెపపుగలరు?

34 ఆ నపుంసకుడు ఫిల్పుపును ఈ విధంగా 
అడిగాడు: “ప్రవకతు ఇల్ చెపేపుది ఎవరి విషయం? 
తన విషయమా? మరొకరి విషయమా? నేను 
నను్న అడిగేది ఇదే.”

35 అందుకు ఫిల్పుపు నోరు తెరచి ఆ 
లేఖనంతోనే ఆరంభించి యేసును అతనకి 
బోధంచాడు.

36 వారు దారిలో స్గపోతూ ఉంటే 
నీళ్్ళన్న చోటికి వచా్చరు. “ఇవిగో 
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నీళ్్ళ! నేను బపతుసం పందడానకి 
ఆటంకమేమిటి?” అన నపుంసకుడు అనా్నడు. 
37 “నీవు హృదయపూరవీకంగా నమిముతే బపతుసం 
పందవచ్్చ” అన ఫిల్పుపు చెపపునపుపుడు 
అతడు “యేసు క్రీసేతు దేవున కుమారుడన 
నముముతునా్నను” అన జవాబిచా్చడు. 38 అపుపుడు 
రథం ఆపమన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. ఫిల్పుపు, 
నపుంసకుడు ఇద్దరూ నీళ్ళలోకి దిగారు. 
ఫిల్పుపు అతనకి బపతుసం ఇచా్చడు. 39 వారు 
నీళ్ళలోనుంచి బయటికి వచి్చనపుపుడు ప్రభు 
ఆతము ఫిల్పుపును తీసుకువెళ్్ళడు. నపుంసకుడు 
అతణ్ణి మరెన్నడూ చూడలేదు. అయినా అతడు 
ఆనందిస్తు తన దారిన వెళ్్ళడు.

40 అయితే ఫిల్పుపు అజోతు పటటుణంలో 
కనబడాడాడు. అకకిడనుంచి ముందుకు 
వెళి్ళపోతూ స్జరియకు చేరేవరకు అతడు అన్న 
గ్రామాలలో శుభవారతు ప్రకటిస్తు వచా్చడు.

దమసుకి మార్గంలో సలు

9  ఈలోగా సలు ప్రభు శషు్యలను వధస్తునన 
బెదిరిస్తు బుసలు కొడతూ ప్రముఖయాజ్ 

దగ్గరకు వెళిలి 2 దమసుకిలో ఉన్న యూద సమాజ 
కేంద్రాలవారికి లేఖలు వ్రాసి ఇవావీలన కోరాడు. 
యేసు మారా్గన్న అనుసరించిన స్త్రీ పురుషులు 
ఎవరైనా కనపసేతు వారిన ఖైదు చేసి జెరుసలం 
తీసుకురావాలన అతన ఉదే్దశం.

3 అతడు ప్రయాణం చేసి దమసుకి సమ్పానకి 
చేరాడు. ఉన్నట్టుండి ఆకాశంనుంచి అతన 
చ్టూటు వెలుగు ప్రకాశంచింది. 4 అతడు 
నేలమ్ద కూల్పోయి తనతో ఒక సవీరం ఇల్ 
మాట్లిడడం వినా్నడు: “సలూ! సలూ! నీవు 
నను్న ఎందుకు హింసిస్తు ఉనా్నవు?”

5 అతడు “ప్రభూ! నీవెవరవు?” అన అడిగాడు. 
అందుకు ఆయన “నీవు హింసిసుతున్న యేసునే 
నేను. ములుకోలలకు ఎదురు తన్నడం నీకు 
కషటుం.” 6 అతడు వణకుతూ విసముయం 
చెందుతూ “ప్రభూ, నేనేమి చేయాలన 
కోరుతునా్నవు?” అనా్నడు. అపుపుడు “లేచి 
నగరంలోకి వెళ్్ళ. నీవు ఏమి చేయాలో అకకిడ 
నీకు తెల్యజ్యబడుతుంది” అన ప్రభువు 
అతనతో అనా్నడు.

7 అతనతో ప్రయాణం చేసిన మనుషులు 
ఆ సవీరం వినా్నరు గాన ఎవరినీ చూడలేదు. 
నోట మాట రాక వారు అకకిడ నలుచ్నా్నరు. 
8 సలు నేలమ్దనుంచి లేచి కండులి తెరచినపుపుడు 
ఏమ్ చూడలేకపోయాడు. వారు అతన 
చేయి పట్టుకొన దమసుకిలోకి నడిపస్తు 
తీసుకుపోయారు. 9 అతడు మూడు రోజులు 
చూపు లేకుండా ఉనా్నడు. ఏమ్ తినలేదు, 
త్రాగలేదు.

సలు, అననీయ
10 దమసుకిలో అననీయ అనే శషు్యడు 

ఉనా్నడు. దర్శనంలో ప్రభువు “అననీయా!” 
అన అతణ్ణి పల్చాడు. అతడు “ఇదిగో నేను, 
ప్రభూ!” అనా్నడు.

11 అపుపుడు ప్రభువు అతనతో ఇల్ అనా్నడు: 
“లేచి ‘తిన్ననది’ అనే వీధలో ఉన్న యూదా 
ఇంటికి వెళి్ళ తారుసా పటటుణసుతుడైన సలు అనే 
మనషికోసం విచారించ్. ఇపుపుడు అతడు 
ప్రార్న చేస్తు ఉనా్నడు. 12 తనకు చూపు 
కల్గేల్, అననీయ అనేవాడు లోపల్కి వచి్చ 
తనమ్ద చేయి ఉంచడం అతడు దర్శనంలో 
చూశాడు.”
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13 అందుకు అననీయ “ప్రభూ! ఆ మనషిన 

గురించి జెరుసలంలో ఉన్న నీ పవిత్రులకు ఎంతో 
హాన చేశాడన అనేకులు చెపపుగా వినా్నను. 
14 ఇకకిడ కూడా నీ పేర ప్రార్న చేసేవారందరినీ 
నరబాంధంచడానకి అతడు ప్రముఖ యాజుల 
చేత అధకారం పందాడు” అన జవాబిచా్చడు.

15 అయితే ప్రభువు అతనతో ఇల్ అనా్నడు: 
“వెళ్్ళ! నేను అతణ్ణి పాత్గా ఎను్నకొనా్నను. 
ఇస్రాయేల్ ప్రజల ఎదుట, ఇతర ప్రజల ఎదుట, 
రాజుల ఎదుట అతడు నా పేరు భరిస్తుడు. 16 నా 
పేరుకోసం అతడు ఎన్న బధలు అనుభవించాలో 
నేనతనకి చూపస్తును.”

17 అననీయ వెళి్ళ ఆ ఇంట్లి ప్రవేశంచి 
అతనమ్ద చేతులుంచి “సలూ! స్దరుడా! 
మ్రు చూపు పంది పవిత్రాతముతో 
నండిపోయేల్, మ్రు వచి్చన దారిన మ్కు 
కనపంచిన యేసుప్రభువు నను్న పంపాడు” 
అనా్నడు.

18 వెంటనే అతన కండలినుంచి పరల్లింటివి 
రాల్యి. తక్షణమే అతనకి చూపు వచి్చంది, 
అతడు లేచి బపతుసం పందాడు. 19 భోజనం 
చేసిన తరువాత అతనకి బలం వచి్చంది.

సలు శుభవారతును ప్రకటించాడు
అపుపుడు సలు దమసుకిలో శషు్యలతో కొన్న 
రోజులు గడిపాడు. 20 వెంటనే “క్రీసుతు దేవున 
కుమారుడు” అంటూ యూద సమాజ 
కేంద్రాలలో ఆయనను గురించి ప్రకటించడం 
మొదలు పెట్టుడు.

21 అతన మాటలు విన్నవారంతా 
ఆశ్చర్యచకితులై “జెరుసలంలో ఈ పేర 
ప్రార్న చేసేవారిన నషటుపరచినవాడు 

ఇతడేగా! అల్ంటివారిన నరబాంధంచి ప్రధ్న 
యాజుల దగ్గరికి తీసుకుపోవడానకి ఇకకిడికి 
వచా్చడు గదా!” అనా్నరు. 22 అయితే సలుకు 
బలప్రభావాలు అంతకంతకు అధకమయా్యయి. 
యేసే అభిషికుతుడు అన రుజువు చేస్తు, 
దమసుకిలోన యూదులను కలవరపెట్టుడు. 
23 చాల్ రోజుల తరువాత యూదులు అతణ్ణి 
చంపడానకి దురాలోచన చేశారు. 24 అయితే 
వారి కుట్ర సలుకు తెల్యవచి్చంది. అతణ్ణి 
చంపడానకి రాత్రింబగళ్్ళ వారు నగరదావీరాల 
దగ్గర కావల్ కాస్తు ఉనా్నరు. 25 కనుక శషు్యలు 
రాత్రివేళ అతణ్ణి తీసుకువెళి్ళ గంపలో ఉంచి 
గోడలో కిటిక గుండా క్ందికి దించారు.

26 సలు జెరుసలంకు వచి్చ శషు్యలను 
చేరడానకి ప్రయత్నం చేశాడు గానీ అతడు 
శషు్యడన నమముక వారంతా అతనకి 
భయపడాడారు. 27 అయితే బర్నబ అతణ్ణి చేరదీసి 
క్రీసుతురాయబరుల దగ్గరికి తోడుకువెళ్్ళడు. 
అతడు త్రోవలో ప్రభువును చూశాడనీ ప్రభువు 
అతనతో మాట్లిడాడనీ అతడు దమసుకిలో 
యేసు పేర ధైర్యంగా బోధంచాడనీ వారికి 
వివరించి చెపాపుడు. 28 కాబటిటు సలు జెరుసలంలో 
వారితోకూడా వస్తు పోతూ ఉనా్నడు. 29 అతడు 
ప్రభు నామాన ధైర్యంగా బోధస్తు గ్రీకు భాష 
మాట్లిడే యూదులతో తరికిస్తు ఉనా్నడు గాన 
వారతణ్ణి చంపడానకి కంకణం కట్టుకొనా్నరు. 
30 ఇది తెలుసుకొన స్దరులు అతణ్ణి స్జరియకు 
తీసుకువెళి్ళ తారుసాకు పంపారు. 31 అపుపుడు 
యూదయ, గలలీ, సమరయలలో అంతట్ 
క్రీసుతు సంఘాలనీ్న ప్రశాంతత అనుభవిస్తు 
అభివృది్ చెందుతూ ఉనా్నయి, ప్రభువు 
మ్ది భయభకుతులతో, పవిత్రాతము ప్రస్దించే 
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ఆదరణతో స్గపోతూ విసతురిలులితూ ఉనా్నయి.

పేతురు ఐనెయస్ ను బగుచేసి, 
దొరకిస్ ను బ్రతికించాడు

32 పేతురు నలుదికుకిలకు దేశ సంచారం 
చేస్తు ఉంటే లుద్దలో కాపురం ఉన్న 
పవిత్రులదగ్గరికి కూడా వెళ్్ళడు. 33 అకకిడ 
ఎనమిది సంవతసారాల నుంచి మంచం పటిటు 
ఉన్న పక్షవాత రోగ అతనకి కనబడాడాడు. ఆ 
మనషి పేరు ఐనెయస్. 34 అతనతో పేతురు 
ఇల్ అనా్నడు: “ఐనెయస్! యేసు క్రీసుతు 
నను్న బగు చేసుతునా్నడు. లేచి నీ పరుపు 
సరు్దకో.” తక్షణమే అతడు లేచాడు. 35 లుద్దలో, 
షారోనులో కాపురమున్న వారంతా అతణ్ణి చూచి 
ప్రభువువైపుకు తిరిగారు.

36 యొపేపులో ఒక శషు్యరాలు ఉంది. ఆమె 
పేరు తబితా (గ్రీకు అనువాదం ‘దొరకిస్’). ఆమె 
జ్వితం ఆమె చేసిన మంచి పనులతో ఉదార 
చర్యలతో నండి ఉండేది. 37 ఆ రోజులోలి ఆమె 
జబుబా చేసి చనపోయింది. ఆమె దేహాన్న కడిగ 
మేడ గదిలో ఉంచారు. 38 లుద్దకు యొపేపు దగ్గరే 
గనుక లుద్దలో పేతురు ఉనా్నడన విన శషు్యలు 
ఇద్దరిన అతన దగ్గరకు పంప అతడు ఆలస్యం 
చేయక తమవద్దకు రావాలన ప్రాధేయపడాడారు.

39 పేతురు లేచి వారితో వెళ్్ళడు. అతడకకిడ 
చేరినపుపుడు వారతణ్ణి ఆ మేడగదిలోకి 
తీసుకువెళ్్ళరు. విధవరాండ్ంతా అతన 
దగ్గర నలుచ్ండి ఏడుస్తు, దొరకిస్ తమతో 
ఉన్నపుపుడు కుటిటున అంగీలూ వేరే వస్్రాలూ 
చూపుతూ ఉనా్నరు. 40 అయితే పేతురు 
అందరినీ బయటికి పంప మోకాళ్్ళన ప్రార్న 
చేశాడు. అపుపుడు మృత దేహం వైపుకు తిరిగ 

“తబితా, లే!” అనా్నడు. ఆమె కండులి తెరచింది, 
పేతురును చూచి కూరు్చంది. 41 అతడు ఆమెకు 
చేయి చాప ఆమెను లేవనెతితు పవిత్రులనూ 
విధవరాండ్నూ పల్చి సజ్వంగా ఉన్న ఆమెను 
వారికి అపపుగంచాడు.

42 ఈ సంగతి యొపేపు అంతట్ తెల్సి 
పోయింది. అకకిడ చాల్మంది ప్రభువుమ్ద 
నమముకం ఉంచారు. 43 పేతురు యొపేపులో 
స్మోను అనే చరముకారున దగ్గర అనేక రోజులు 
గడిపాడు.

కొరే్నల్

10  స్జరియలో కొరే్నల్ అనే మనషి 
ఉండేవాడు. అతడు ఇటలీ దళ్నకి 

చెందిన శతాధపతి. 2 అతడు భకితుపరుడు. 
దేవుడంటే అతనక అతన ఇంటివారందరిక 
భయభకుతులు. అతడు ప్రజలకు ధ్రాళంగా 
దానధరాములు చేసేవాడు, దేవునకి ఎపుపుడూ 
ప్రార్న చేసేవాడు. 3 ఒకపుపుడు పగలు సుమారు 
మూడు గంటలకు దర్శనంలో ఒక దేవదూత 
అతనకి తేటగా కనపంచాడు. ఆ దూత లోపల్కి 
వచి్చ “కొరే్నలీ!” అన అతణ్ణి పల్చాడు.

4 అతడు దూతవైపు తేరిచూస్తు హడల్పోయి 
“ఏమిటి ప్రభూ!” అనా్నడు. దేవదూత అతనతో 
ఇల్ అనా్నడు: “నీ ప్రార్నలూ నీ దానధరాములూ 
దేవున సన్నధ్నానకి జ్ఞాపకార్ంగా చేరాయి. 
5 ఇపుపుడు యొపేపుకు మనుషులను పంప పేతురు 
అనే మారు పేరు గల స్మోనును పల్పంచ్కో. 
6 సముద్ర తీరాన చరముకారుడైన స్మోను ఇంట్లి 
అతడు బస చేసుతునా్నడు. నీవు ఏమి చేయాలో 
అతడు చెపుతాడు.”

7 అతనతో మాట్లిడిన దేవదూత వెళి్ళపోయిన 
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తరువాత కొరే్నల్ తన ఇంటి పన మనుషులలో 
ఇద్దరిన, తనకు ఎపుపుడూ సేవ చేసే సైనకులలో 
భకితుపరుడొకణ్ణి పల్చాడు, 8 విషయాలనీ్న 
వివరించి వారిన యొపేపుకు పంపాడు.

దేవుడు పేతురుకు దర్శనం ఇచా్చడు
9 మరుసటి రోజు వారు ప్రయాణం చేస్తు 

పటటుణానకి దగ్గరగా వచి్చనపుపుడు మధ్్యహ్నం 
సుమారు పనె్నండు గంటలకు ప్రార్న 
చేయడానకి పేతురు ఇంటి పైకపుపు మ్దికి 
వెళ్్ళడు. 10 అతనకి చాల్ ఆకల్ వేసి భోజనం 
చేయాలనపంచింది. అయితే ఇంటివారు సిదం్ 
చేస్తువుంటే అతడు పరవశుడు అయా్యడు. 
11 ఆకాశం తెరచ్కొన పెద్ద దుపపుటిల్ంటి 
దానన దాన నాలుగు చెంగులు పటిటు తనవైపుకు 
భూమి మ్దికి దించడం జరిగనట్లిగా చూశాడు. 
12 దానలో నాలుగు కాళ్్ళన్న అన్న రకాల 
భూజంతువులూ ప్రాకే ప్రాణులూ గాల్లో ఎగరే 
పక్షులూ ఉనా్నయి.

13 అపుపుడు అతనకి ఒక వాణ్ ఇల్ 
వినపంచింది: “పేతురూ, లే! చంపుకొన తిను!”

14 అందుకు పేతురు “అల్ కాదు, ప్రభూ! 
నషిద్మైనది, అశుద్మైనది ఏదీ నేనెన్నడూ 
తినలేదు” అనా్నడు.

15 “దేవుడు శుద్ం చేసినవాటిన నీవు నషిదం్ 
అనకూడదు” అన మళ్్ళ రెండో స్రి ఆ సవీరం 
అతనకి వినపంచింది. 16 ఈ విధంగా మూడు 
స్రులి జరిగంది. వెంటనే ఆ దుపపుటిల్ంటిదానన 
ఆకాశానకి ఎతతుడం జరిగంది.

17 తాను చూచిన దర్శన భావం ఏమిట్ 
అన పేతురు కలవరపడుతూ ఉండగానే కొరే్నల్ 
పంపన మనుషులు స్మోను ఇలులి ఏదన అడిగ 

తెలుసుకొన గుమముం దగ్గర నలబడుతూ 18 ఇంటి 
వారిన పల్చి “పేతురు అనే మారు పేరు గల 
స్మోను ఇకకిడ బస చేసుతునా్నడా?” అన 
అడిగారు.

19 పేతురు ఆ దర్శనాన్న గురించి 
తలపోసుకొంటూవుంటే, దేవున ఆతము 
అతనతో ఇల్ అనా్నడు: “ఇదిగో విను! 
ముగు్గరు మనుషులు నను్న వెదకుతునా్నరు. 
20 వారిన పంపనది నేనే గనుక లేచి క్ందికి దిగ 
అనుమానమేమ్ లేకుండా వారితో వెళ్్ళ.”

21 పేతురు క్ందికి దిగ తన దగ్గరకు కొరే్నల్ 
పంపగా వచి్చన ఆ మనుషుల దగ్గరకు వెళి్ళ 
“మ్రు వెతుకుతున్నది నేనే. మ్రు వచి్చన కారణం 
ఏమిటి?” అనా్నడు.

22 అందుకు వారు “కొరే్నల్ అనే శతాధపతి 
ఉనా్నడు. అతడు నా్యయవంతుడు, దేవుడంటే 
భయభకుతులున్న మనషి, యూద ప్రజలందరిలో 
మంచి పేరు గడించినవాడు. మిమముల్్న తన 
ఇంటికి పల్చి మ్రు చెపేపు మాటలు వినాలన 
పవిత్ దేవదూత దావీరా అతనకి దైవాజఞా వచి్చంది” 
అనా్నరు.

23 అపుపుడతడు వారిన లోపల్కి పల్చి అతిథి 
మరా్యదలు చేశాడు. మరుసటి రోజు అతడు 
వారితో వెళ్్ళడు. యొపేపునుంచి కొంతమంది 
స్దరులు కూడా అతనతో వెళ్్ళరు.

పేతురు కొరే్నల్ ఇంటిలో
24 మరుసటి రోజు వారు స్జరియకు చేరారు. 

అపపుటికి కొరే్నల్ వారికోసం చూస్తు తన 
చ్ట్టులనూ ప్రాణ సే్నహితులనూ పల్చాడు. 
25 పేతురు ముంగటిలోకి రాగానే కొరే్నల్ 
అతణ్ణి కలుసుకొన అతన పాదాల దగ్గర పడి 
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నమస్కిరం చేశాడు. 26 అయితే పేతురు అతణ్ణి 
లేవనెతుతుతూ “లేచి నలబడు! నేను కూడా 
మనషినే!” అనా్నడు.

27 అతనతో మాట్లిడుతూ ఇంటి లోపల్కి వెళి్ళ 
చాల్మంది సమకూడి ఉండడం చూశాడు. 
28 అపుపుడతడు వారితో ఇల్ అనా్నడు: 
“యూదుడు కాన మనషితో స్ంగత్యం 
చేయడం గానీ అల్ంటివాణ్ణి సందరి్శంచడం 
గానీ యూదుడికి ఎంత శాసనవిరుద్మో 
మ్కు తెలుసు. కాన, ఎవరినీ నషిద్మైనవారనీ 
అశుద్ులనీ అనకూడదన నాకు దేవుడు వెలలిడి 
చేశాడు. 29 అందుచేతే నను్న పల్చినవెంటనే 
అభ్యంతరమేమ్ చెపపుక వచా్చను. ఇంతకూ 
ననె్నందుకు పల్పంచినట్టు? అదీ నేనడిగేది.”

30 అందుకు కొరే్నల్ ఇల్ అనా్నడు: 
“నాలుగు రోజుల క్ందట ఇదేవేళ వరకు 
ఉపవాసమునా్నను. పగలు మూడు గంటల 
సమయంలో ఇంట్లి నేను ప్రార్న చేస్తు 
ఉనా్నను. ఉన్నట్టుండి ధగధగల్డే వస్్రాలు 
తొడుకొకిన్న వ్యకితు నా ఎదుట నలుచ్నా్నడు. 
31 ఆయన అనా్నడు: ‘కొరే్నలీ! నీ ప్రార్నలు దేవున 
సన్నధ్నంలో వినబడాడాయి. నీ దానధరాములు 
జ్ఞాపకంలో ఉనా్నయి. 32 కనుక యొపేపుకు 
మనుషులను పంప పేతురు అనే మారు 
పేరుగల స్మోనును పల్పంచ్కో. సముద్ర 
తీరాన చరముకారుడైన స్మోను ఇంట్లి అతడు 
బస చేసుతునా్నడు. అతడు వచి్చనపుపుడు నీతో 
మాట్లిడుతాడు.’ 33 వెంటనే మ్కు కబురు 
పెట్టును. మ్రు వచి్చనది మంచిది. చెపపుమన 
దేవుడు మ్కు ఆజ్ఞాపంచిన విషయాలనీ్న 
వినడానకి ఇపుపుడు మేమంతా ఇకకిడ దేవున 
ఎదుట సమకూడి ఉనా్నం.”

34 అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇల్ 
మాట్లిడస్గాడు: “దేవుడు పక్షపాతి కాడన 
ఇపుపుడు నాకు రూఢిగా అర్ం అయింది. 
35 ప్రతి జనంలోనూ తనమ్ద భయభకుతులు 
ఉంచి నా్యయంగా నడుచ్కొనేవారిన ఆయన 
స్వీకరిస్తుడన గ్రహిసుతునా్నను.

36 “యేసు క్రీసుతు సమస్తునకి ప్రభువు. 
ఆయన దావీరా దేవుడు శాంతి శుభవారతు 
బోధస్తు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు సందేశం 
పంపాడు. 37 ఆ సందేశం మ్కు తెలుసు. 
యోహాను బోధంచిన బపతుసం తరువాత 
గలలీలో ఆరంభమై యూదయలో అంతట్ 
ఆ సందేశం ప్రకటించడం జరిగంది. 38 అంటే, 
దేవుడు నజరేతువాడైన యేసును పవిత్రాతముతో 
బలప్రభావాలతో అభిష్కించాడు. దేవుడు 
ఆయనకు తోడైవునా్నడు గనుక ఆయన మేలు 
చేస్తు, అపనంద పశాచం పీడించిన వారందరిన 
బగు చేస్తు సంచరిస్తు ఉనా్నడు. 39 యూదుల 
దేశంలో, జెరుసలంలో ఆయన చేసినవాటన్నటిక 
మేము స్క్షులం. ఆయనను వారు మ్రానుకు 
వ్రేల్డదీసి చంపారు.

40 “మూడో రోజున దేవుడు ఆయనను 
సజ్వంగా లేప సపుషటుంగా కనబడేల్ చేశాడు – 
41 ప్రజలందరిక కాదు గాన స్క్షులుగా ఉండాలన 
దేవుడు మునుపు ఎను్నకొన్న మాకే. చనపోయిన 
వారిలోనుంచి ఆయన లేచిన తరువాత 
ఆయనతో మేము అన్నపానాలు పుచ్్చకొనా్నం. 
42 ప్రజలకు శుభవారతు ప్రకటించాలన ఆయన 
మాకు ఆజ్ఞాపంచాడు. బ్రతికివున్న వారిక 
చనపోయినవారిక దేవుడు ఈయననే 
నా్యయాధపతిగా నయమించిన సంగతిన 
గురించి మేము స్క్షులుగా హెచ్చరించాలన 
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కూడా ఆజ్ఞాపంచాడు. 43 ఆయన మ్ద నమముకం 
ఉంచే ప్రతి ఒకకిరిక ఆయన పేరు మూలంగా 
పాపక్షమాపణ దొరుకుతుందన ఆయనను 
గురించి ప్రవకతులందరూ స్క్షష్ం చెపేపువారు.”

44 పేతురు ఈ మాటలు చెపుతూ ఉండగానే 
సందేశం విన్నవారందరి మ్దికి పవిత్రాతము దిగ 
వచా్చడు. 45 పవిత్రాతము అనే ఉచిత వరాన్న 
ఇతర ప్రజలమ్ద కూడా కుమమురించడం చూచి 
పేతురుతో వచి్చన సున్నతి గల విశావీసులంతా 
విసముయం చెందారు. 46 ఎందుకంటే వారు 
భాషలతో మాట్లిడుతూ దేవుణ్ణి సుతుతిస్తు 
ఉండడం వినా్నరు.

47 అపుపుడు పేతురు “మనల్గే వీరు 
పవిత్రాతమును పందారు. వీరు నీళ్ళ బపతుసం 
పందకుండా ఆటంకపెటటుగల వారెవరైనా 
ఉనా్నరా?” అనా్నడు. 48 ప్రభువు పేర బపతుసం 
పందాలన వారికి ఆజ్ఞాపంచాడు. తరువాత 
కొన్న రోజులు తమ దగ్గర ఉండమన వారతణ్ణి 
వేడుకొనా్నరు.

కొరే్నల్ ఇంటిలో ఏమి జరిగందో పేతురు 
ఇతర విశావీసులకు చెపాపుడు

11  యూదులు కానవారు కూడా దేవున 
వాకుకి అంగీకరించారన క్రీసుతు 

రాయబరులూ యూదయలో ఉన్న స్దరులూ 
వినా్నరు. 2 పేతురు జెరుసలంకు వచి్చనపుపుడు 
సున్నతి గలవారు అతనతో వాదం పెట్టుకొన, 
3 “సున్నతి పందనవారి దగ్గరికి వెళి్ళ వారితో 
భోజనం చేశావు!” అనా్నరు.

4 అందుకు పేతురు మొదటినుంచి జరిగన 
విషయమంతా వరుసగా వారికిల్ వివరించి 
చెపాపుడు: 5 “నేను యొపేపు పటటుణంలో ప్రార్న 

చేస్తు ఉంటే పారవశ్యంలో నాకు దర్శనం 
కల్గంది. పెద్ద దుపపుటి ల్ంటిదానన దాన 
నాలుగు చెంగులు పటిటు ఆకాశం నుంచి దించడం 
చూశాను. అది నా దగ్గరికే వచి్చంది. 6 నేను 
దానలోకి పరిశీలనగా తేరిచూస్తు ఉంటే నాలుగు 
కాళ్్ళన్న భూజంతువులూ అడవి మృగాలూ ప్రాకే 
ప్రాణులూ గాల్లో ఎగరే పక్షులూ కనపంచాయి.

7 “అపుపుడు ‘పేతురూ! లే! చంపుకొన తిను!’ 
అన నాతో చెపపున సవీరం వినపంచింది. 8 అందుకు 
నేను అనా్నను, ‘అల్ కాదు, ప్రభూ! నషిద్మైనది, 
అశుదమ్ైనది ఏదీ నా నోట ఎన్నడూ పడలేదు’. 
9 రెండోస్రి పరలోకంనుంచి ఆ వాణ్ 
వినపంచింది, ‘దేవుడు శుద్ం చేసినవాటిన నీవు 
నషిద్ం అనకూడదు’. 10 ముమామురు ఈ విధంగా 
సంభవించింది. అపుపుడు అదంతా ఆకాశానకి 
ఎతతుడం జరిగంది.

11 “వెంటనే స్జరియనుంచి నా దగ్గరకు 
పంపన ముగు్గరు మనుషులు నేనున్న ఇంటి 
ఎదుట చేరి నల్చారు. 12 సందేహించక వారితో 
వెళి్ళపమమున దేవున ఆతము నాతో చెపాపుడు. ఈ 
ఆరుగురు స్దరులు కూడా నాతో వచా్చరు. 
మేము ఆ మనషి ఇంట్లి ప్రవేశంచాం. 
13 అతడు మాకు తెల్యజ్సినది ఏమిటంటే, 
తన ఇంట్లి నలుచ్న్న ఒక దేవదూతను 
చూశాడు. దేవదూత ఇల్ అనా్నడు: ‘యొపేపుకు 
మనుషులను పంప పేతురు అనే మారు పేరుగల 
స్మోనును పల్పంచ్కో. 14 అతడు మ్తో చెపేపు 
మాటలదావీరా నీకూ నీ ఇంటివారిక పాపవిముకితు 
కలుగుతుంది.’

15 “నేను మాట్లిడడం మొదలు పెటిటునపుపుడు 
పవిత్రాతము ఆరంభంలో మనమ్దికి దిగవచి్చనటేలి 
వారిమ్దికి దిగవచా్చడు. 16 ‘యోహాను నీళ్ళలో 
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బపతుసం ఇచా్చడు గాన మ్రు పవిత్రాతములో 
బపతుసం పందుతారు’ అన ప్రభువు చెపపున 
మాట నాకు గురుతుకు వచి్చంది. 17 ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతుమ్ద నమముకం ఉంచిన మనకు 
అనుగ్రహించిన ఉచిత వరమే దేవుడు 
వారికి కూడా అనుగ్రహించాడంటే దేవుణ్ణి 
అడడాగంచడానకి నేనేపాటివాణ్ణి?”

18 ఈ మాటలు విన వారు మరేమ్ అభ్యంతరం 
చెపపుక “అల్గైతే జ్వానకి దారితీసే పశా్చతాతుపం 
దేవుడు ఇతర ప్రజలకు కూడా దయ చేశాడు” 
అంటూ దేవుణ్ణి సుతుతించారు.

అంతియొకయలో క్రీసుతు సంఘం
19 సెతుఫను విషయంలో కల్గన హింస 

కారణంగా చెదరిపోయినవారు ఫీనీకే, సైప్రస్, 
అంతియొకయ ప్రదేశాలవరకు వెళి్ళపోతూ 
వాకుకి యూదులకు మాత్మే చెపుతూ 
ఉనా్నరు. 20 అయితే వారిలో కొంతమంది 
సైప్రస్ పౌరులు, కురేనె పౌరులు. వారు 
అంతియొకయకు వెళి్ళ గ్రీసు దేశసుతులతో కూడా 
మాట్లిడుతూ యేసుప్రభువును ప్రకటించారు. 
21 ప్రభు హసతుం వారికి తోడై ఉంది గనుక అనేకులు 
నమిము ప్రభువు వైపుకు మళ్్ళరు.

22 ఈ విషయాల గురించిన మాట 
జెరుసలంలోన సంఘానకి వినవచి్చంది. వారు 
బర్నబను అంతియొకయ వరకు వెళ్్ళలన 
పంపారు. 23 అతడు వచి్చ దేవున కృపను చూచి 
ఆనందించాడు, ప్రభువుతో హృదయపూరవీకంగా 
సి్రంగా నల్చివుండాలన వారందరినీ 
ప్రోతసాహించాడు.

24 అతడు మంచివాడు. పవిత్రాతముతోను 
విశావీసంతోను నండి ఉన్నవాడు గనుక 

చాల్మంది ప్రభువు పక్షం చేరారు.
25 తరువాత బర్నబ పౌలును వెదకడానకి 

తారుసాకు వెళ్్ళడు. 26 అతణ్ణి కనుగొన 
అతణ్ణి అంతియొకయకు తీసుకువచా్చడు. 
ఒక సంవతసారమంతా వారు సంఘంతో 
కలుసుకొంటూ అనేకులకు ఉపదేశం చేస్తు 
ఉనా్నరు. అంతియొకయలోనే మొదటిస్రిగా 
శషు్యలను “క్రైసతువులు” అనడం జరిగంది.

27 ఆ రోజులలో ప్రవకతులు కొందరు 
జెరుసలంనుంచి అంతియొకయకు వచా్చరు. 
28 వారిలో ఒకడైన అగబు అనేవాడు నలబడి 
లోకమంతటిక గొపపు కరవు వసుతుందన దేవున 
ఆతముమూలంగా స్చించాడు. అది కౌలిదియ 
స్జర్ పరిపాలన కాలంలో జరిగంది. 29 అపుపుడు 
శషు్యలు తమలో ప్రతి ఒకకిరూ శకితుకొలది 
ఇచి్చ యూదయలో కాపురమున్న స్దరుల 
సహాయంకోసం పంపాలన నశ్చయించ్కొనా్నరు. 
30 వారు అల్ చేసి బర్నబ సలుల చేతులోలి 
ఉంచి ఆ సొముమును అకకిడి పెద్దల దగ్గరకు 
పంపంచారు.

యాకోబు మరణం, పేతురు బంధంచబడడం

12  సుమారుగా ఆ కాలంలోనే 
హేరోదురాజు క్రీసుతు సంఘంలో 

కొందరిన హింసించడానకి చేయి చాచాడు. 
2 యోహాను తోబుట్టువైన యాకోబును ఖడ్గంతో 
చంపంచాడు. 3 అది యూదులకు నచి్చందన 
గ్రహించి పేతురును కూడా ఖైదు చేశాడు. అవి 
పంగన రొట్టుల పండుగ రోజులు. 4 అతణ్ణి ఖైదు 
చేసి చెరస్లలో వేయించి నలుగురు సైనకులున్న 
నాలుగు గుంపులు కావల్ కాసేల్ అతణ్ణి వారికి 
అపపుగంచాడు. పస్కిపండుగ తరువాత 

అప కా 11:17  



225

తీరుపుకోసం ప్రజల ఎదుటికి అతణ్ణి తేవాలన 
హేరోదు ఆశయం.

దేవదూత పేతురును విడిపంచాడు
5 పేతురు చెరస్లలో ఉంచబడాడాడు, 

సంఘమైతే అతన కోసం దేవునకి ఎడతెగక 
ప్రార్న చేస్తు ఉంది. 6 హేరోదు అతణ్ణి బయటికి 
తీసుకురాబోతూ ఉంటే అదే రాత్రి పేతురు 
ఇద్దరు సైనకుల మధ్య నద్రపోతూ ఉనా్నడు. 
రెండు సంకళ్ళతో బంధంచబడి ఉనా్నడు. 
బయటి తలుపు దగ్గర కాపల్దారులు 
చెరస్లను కావల్ కాస్తు ఉనా్నరు.

7 హఠాతుతుగా ప్రభు దూత ఒకడు అతన దగ్గర 
నలుచ్ండడం కనపంచాడు. చెరస్లలో వెలుగు 
ప్రకాశంచింది. ఆయన పేతురు ప్రకకిను తటిటు 
“తవీరగా లే!” అన చెపపు అతణ్ణి లేపాడు. సంకళ్్ళ 
అతన చేతులనుంచి ఊడిపడాడాయి. 8 ప్రభు దూత 
“నడుము కట్టుకొన చెపుపులు తొడుకోకి!” అన 
అతనతో అనా్నడు. అతడు అల్ చేశాడు. 
అపుపుడు ప్రభు దూత “నీ పైవస్త్రం వేసుకొన నా 
వెంట రా!” అన అతనతో చెపాపుడు. 9 అతడు 
ఆయనను అనుసరిస్తు బయటికి వెళ్్ళడు, 
అయితే ప్రభు దూత జరిగసుతున్నది వాసతువంగా 
జరుగుతున్నట్టు అతడు గ్రహించలేదు. తనకు 
సవీప్న దర్శనం కల్గంది అనుకొనా్నడు. 10 వారు 
మొదటి కావల్న, రెండో కావల్న దాటిపోయి 
నగరానకి పోయే దావీరంలో ఉన్న ఇనుప తలుపు 
దగ్గరకు వచా్చరు. వారి కోసం ఆ తలుపు 
దానంతట అదే తెరచ్కొంది. వారు బయటికి 
వెళి్ళ ఒక వీధ దాటేవరకు నడిచిన వెంటనే 
దేవదూత అతణ్ణి విడిచివెళ్్ళడు.

11 అపుపుడు పేతురుకు తెల్వి వచి్చంది. 

“ప్రభువు నజంగా తన దూతను పంపాడు! 
హేరోదు చేతిలోనుంచి, యూదప్రజలు ఎదురు 
చూచిన వాటన్నటినుంచీ తపపుంచాడన ఇపుపుడు 
నాకు నజంగా తెల్సింది” అనుకొనా్నడు. 12 ఈ 
విధంగా తలపోసుకొంటూ అతడు మరియ 
ఇంటికి వెళ్్ళడు. ఈ మరియ మారుకి అనే 
మారు పేరుగల యోహానుకు తల్లి. అకకిడ 
చాల్మంది సమకూడి ప్రార్న చేస్తు ఉనా్నరు. 
13 అతడు తలవాకిటి తలుపు తటిటునపుపుడు రొదే 
అనే పలలి తలుపు తీయడానకి వచి్చంది. 14 ఆమె 
పేతురు సవీరం గురుతుపటిటు అమిత సంతోషంతో 
తలుపు తీయకుండానే లోపల్కి పరుగెతితువెళి్ళ 
“పేతురు తలుపు ముందు నలుచ్నా్నడు” అన 
చెపపుంది.

15 అందుకు వారు ఆమెతో “నీకు మతి 
తపపుంది!” అనా్నరు. అయితే తానన్నది నజమన 
ఆమె నొకికి నొకికి చెపపుంది. అపుపుడు వారు 
“అతన దేవదూత ఉనా్నడు అకకిడ” అనా్నరు.

16 ఈలోగా పేతురు తలుపు ఇంకా తట్టుతూనే 
ఉనా్నడు. వారు తలుపు తీసి అతణ్ణి చూచి 
ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు. 17 ఊరుకోండన అతడు 
వారికి చేసైగ చేసి తనను చెరస్లనుంచి ప్రభువు 
ఎల్ తపపుంచాడో వివరించి చెపాపుడు. “వెళి్ళ 
యాకోబుకూ స్దరులకూ ఈ సంగతులు 
తెల్యజ్యండి” అన చెపపు బయలుదేరి వేరే 
చోటికి వెళ్్ళడు.

18 పగలైనపుపుడు “పేతురు ఏమైనట్టు?” 
అన సైనకులలో కల్గన గాబరా అంతింత 
కాదు. 19 హేరోదు అతన కోసం గాల్ంచాడు. 
అతడు ఎకకిడా కనపంచక పోయినందుచేత 
కావల్వారిన విచారణ చేసి చంపాలన ఆజఞా జ్ర్ 
చేశాడు. తరువాతహేరోదు యూదయనుంచి 
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స్జరియకు వెళి్ళ అకకిడ ఉండిపోయాడు.

హేరోదురాజు మరణం
20 హేరోదు తూరు స్దోనులవారి మ్ద తీవ్ 

కోపంతో మండిపడాడాడు. ఆహారం విషయంలో 
వారి దేశానకి ఆధ్రం హేరోదురాజు 
దేశమే గనుక వారు ఏక మనసుతో అతన 
దగ్గరకు వచా్చరు. వారు రాజు సన్నహిత 
సేవకుడైన బలిసుతును తమ పక్షంగా చేసుకొన 
సమాధ్నపడాలన అతణ్ణి ప్రాధేయ పడాడారు. 
21 నరణియమైన రోజున హేరోదు రాజవస్్రాలు 
తొడుకొకిన తన సింహాసనం మ్ద కూరు్చన 
వారికి ఉపనా్యసం చేయస్గాడు. 22 ప్రజలు “ఇది 
ఒక దేవుడి సవీరమే గాన మనషిది కాదు!” అన 
కేకలు పెట్టురు. 23 తక్షణమే ప్రభు దేవదూతలోలి 
ఒకడు అతణ్ణి మొతాతుడు. ఎందుకంటే అతడు 
మహిమ దేవునకరిపుంచలేదు. అతడు పురుగులు 
పడి చచా్చడు.

24 దేవున వాక్కితే అంతకంతకు వా్యపస్తు 
విసతురిలులితూ ఉంది.

25 బర్నబ సలులు తమ సేవ ముగంచి 
జెరుసలంనుంచి తిరిగ వెళ్్ళరు. మారుకి అనే 
మారుపేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకు 
వెళ్్ళరు.

పౌలు బర్నబసుల ప్రయాణం

13  అపుపుడు అంతియొకయలో ఉన్న క్రీసుతు 
సంఘంలో కొంతమంది ప్రవకతులూ 

ఉపదేశకులూ ఉనా్నరు – బర్నబ, నగెర్ అనే 
మరో పేరుగల సుమెయోను, కురేనె దేశస్ుడైన 
లూకియ, రాషా్రాధకారి హేరోదుతో పెంచబడడా 
మనయేను, సలు. 2 ఒకస్రి వారు ప్రభువుకోసం 

సేవ చేస్తు ఉపవాసం చేస్తు ఉన్నపుపుడు 
పవిత్రాతము ఇల్ అనా్నడు: “నేను బర్నబనూ 
సలునూ పల్చిన పనకోసం వారిన నాకు 
ప్రతే్యకించండి.” 3 వారు ఉపవాసముండి ప్రార్న 
చేసి వారిమ్ద చేతులుంచి వారిన పంపారు.

సైప్రస్ దీవిలో
4 పవిత్రాతము పంపగా వారు బయలుదేరి 

సెలూకయకు వెళ్్ళరు. అకకిడ ఓడ ఎకికి 
సైప్రస్ ప్రయాణం చేశారు. 5 సలమ్కి చేరుకొన 
అకకిడి యూదుల సమాజకేంద్రాలలో దేవున 
వాకుకి బోధంచారు. యోహాను వారికి 
సహాయం చేసేవాడు. 6 వారు ఆ దీవీపం 
పడుగున పాఫు వరకు సంచారం చేశారు. 
అకకిడ మాంత్రికుడూ కపటప్రవకాతు అయిన 
ఒక యూదుడు కనపంచాడు. పేరు బర్ యేసు. 
7 అతడు సెరి్గ పౌలు అనే ప్రాంతీయాధకారితో 
ఉనా్నడు. సెరి్గ పౌలు తెల్వైనవాడు. అతడు 
దేవున వాకుకి వినడానకి కోరుతూ బర్నబ 
సలులను పల్పంచాడు. 8 అయితే ఆ అధకారిన 
విశావీసంనుంచి తొలగంచడానకి ఈ ‘ఎలుమ’ 
ప్రయత్నం చేస్తు వారిన ఎదిరించాడు (‘ఎలుమ’ 
అనే పేరుకు మాంత్రికుడన అర్ం).

9 అపుపుడు సలు అతడు పౌలు కూడా 
అనబడడావాడు, పవిత్రాతముతో నండినవాడై 
అతనవైపు తేరి చూస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
10 “అపనంద పశాచం కొడుకా! సమసతు 
నీతినా్యయాలకు విరోధీ! అన్న రకాల కపటంతో, 
మోసంతో నండినవాడా, ప్రభువుయొకకి తిన్నన 
మారా్గలు వక్రంగా త్రిపపుడం మానుకోవా? 
11 ఇదిగో విను! ప్రభువు నీమ్ద చెయి్య ఎతాతుడు. 
నీవు కొంత కాలం గుడిడావాడివై స్ర్యకాంతిన 

అప కా 12:20  



227

చూడకుండా ఉంట్వు.” అపపుటికపుపుడే 
నలలిన పగమంచ్ అతన మ్దికి దిగ వచి్చంది. 
ఎవరైనా తన చేయి పట్టుకొన నడిపంచాలన 
అతడు దేవుల్డుతూ తిరగస్గాడు. 12 జరిగనది 
చూచినపుపుడు ఆ ప్రాంతీయాధకారి ప్రభు 
ఉపదేశానకి ఎంతో ఆశ్చర్యపడి నముముకొనా్నడు.

పసిదియలోన అంతియొకయలో
13 తరువాత పౌలూ అతనతో ఉన్నవారూ ఓడ 

ఎకికి పాఫునుంచి బయలుదేరి పంఫూల్యాలో 
ఉన్న పెరే్గ చేరారు. అపుపుడు యోహాను వారిన 
విడిచిపెటిటు జెరుసలంకు తిరిగ వెళ్్ళడు. 14 వారైతే 
పెరే్గనుంచి పసిదియలోన అంతియొకయకు 
వెళ్్ళరు. విశ్ంతి దినాన యూద సమాజ 
కేంద్రానకి వెళి్ళ కూరు్చనా్నరు. 15 ధరముశాస్త్రంలో 
ఒక భాగం, ప్రవకతుల లేఖనాలలో ఒక భాగం 
చదవడం జరిగన తరువాత సమాజ కేంద్రం 
అధకారులు వారికి ఈ మాట పంపారు: 
“అయ్యల్రా, స్దరుల్రా! ప్రజలకోసం మ్కు 
ప్రోతాసాహ వాకేకిదైనా ఉంటే చెపపుండి.”

16 అపుపుడు పౌలు నలబడి చేసైగ చేసి 
ఇల్ అనా్నడు: “ఇస్రాయేల్ మనుషుల్రా! 
దేవుడంటే భయభకుతులు ఉన్నవారల్రా! వినండి! 
17 ఇస్రాయేల్ ప్రజల దేవుడు మన పూర్వీకులను 
ఎను్నకొనా్నడు. ఈ ప్రజలు ఈజ్ప్టు దేశంలో 
విదేశీయులుగా ఉన్న కాలంలో ఆయన వారిన 
ఉన్నత సి్తికి హెచి్చంచి పైకతితున హసతుంతో 
అకకిడనుంచి తీసుకువచా్చడు. 18 ఎడారిలో 
సుమారు నలభై ఏండులి వారిన ఓరు్చకొనా్నడు. 
19 కనాను దేశంలో ఆయన ఏడు జ్తులను 
నాశనం చేసి వాటి దేశాన్న వీరికి వారసతవీంగా 
పంచి ఇచా్చడు.

20 “ఆ తరువాత ఆయన సుమారు నాలుగు 
వందల యాభై ఏళ్్ళగా ప్రవకతు అయిన 
సమూయేలు వరకు వారికి నా్యయాధపతులను 
అనుగ్రహించాడు. 21 అపుపుడు రాజు కావాలన 
వారు కోరారు. బెనా్యమ్ను గోత్రికుడూ 
కషు కొడుకూ అయిన సలును దేవుడు 
వారికి నయమించాడు. అతడు నలభై ఏళ్్ళ 
పరిపాల్ంచాడు. 22 అతణ్ణి తొలగంచిన తరువాత 
ఆయన దావీదును వారికి రాజుగా హెచి్చంచాడు, 
అతన విషయం ఇల్ స్క్షష్మిస్తు చెపాపుడు: 
‘యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొనా్నను. 
అతడు నా హృదయానకి అనుగుణంగా 
ఉన్నవాడు, నా సంకలపుమంతా నెరవేరుస్తుడు.’

23 “అతన సంతానంలో నుంచి దేవుడు తన 
వాగా్దనం ప్రకారం ఇస్రాయేల్ కు ఒక రక్షకుణ్ణి 
హెచి్చంచాడు. ఆయనే యేసు. 24 ఆయన 
రాకముందు యోహాను ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరిక 
పశా్చతాతుపం విషయమైన బపతుసం మొదట 
ప్రకటించాడు. 25 యోహాను తన సేవ ముగస్తు 
‘నేను ఎవరిననుకొంట్నా్నరు? నేను ఆయనను 
కాను. ఇదిగో వినండి, నా తరువాత ఒకరు 
వసుతునా్నరు. ఆయన కాళ్ళకు ఉన్న చెపుపులు 
విపపుడానకి కూడా నేను తగను’ అనా్నడు.

26 “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా! అబ్రాహాము 
వంశీయుల్రా! మ్ మధ్య దేవుడంటే 
భయభకుతులున్నవారల్రా! ఈ రక్షణ సందేశం 
మ్కు పంపబడి ఉంది. 27 జెరుసలం నవాసులూ 
వారి అధకారులూ ఆయనను గురితుంచలేదు. ప్రతి 
విశ్ంతి దినమూ చదివే ప్రవకతుల పలుకులను 
కూడా గ్రహించలేదు. అందుచేతే ఆయనకు 
శక్ష విధంచడం దావీరా వారు ఆ పలుకులను 
నెరవేరా్చరు. 28 మరణశక్షకు తగన కారణం 
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దొరకకపోయినా ఆయనను చంపంచాలన 
పల్తును ప్రాధేయపడాడారు. 29 ఆయన విషయం 
రాసి ఉన్నదంతా వారు నెరవేరి్చన తరువాత 
ఆయనను మ్రానుమ్దనుంచి దింప సమాధలో 
పెట్టురు.

30  “అయితే దేవుడు ఆయనను 
చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా లేపాడు. 
31 తరువాత ఆయన, తనతో గలలీనుంచి 
జెరుసలంకు వచి్చనవారికి అనేక దినాలు 
కనపస్తు వచా్చడు. ఇపుపుడు మన ప్రజలకు 
వారు ఆయన స్క్షులు. 32 మేము మ్కు శుభవారతు 
ప్రకటిసుతునా్నం. ఏమంటే, దేవుడు యేసును 
లేప మన పూర్వీకులకు చేసిన వాగా్దనం వారి 
సంతానమైన మనకోసం నేరవేరా్చడు. 33 దీనకి 
అనుగుణంగా రెండో కరతునలో ఇల్ రాసి ఉంది: 
‘నీవు నా కుమారుడవు. ఈ రోజు నను్న కనా్నను’.

34 “ఆయన శర్రం ఎన్నడూ కుళి్ళపోకుండా 
ఆయనను చనపోయినవారిలో నుంచి దేవుడు 
ఆయనను లేపన సంగతిన గురించి ఇల్ 
అనా్నడు: ‘దావీదు గురించిన నశ్చయమైన 
దీవెనలు నీకిస్తును.’

35 “అందుచేత మరో కరతునలో ఆయన ఇల్ 
అనా్నడు: ‘నీ పవిత్రుణ్ణి కుళ్్ళ పటటునయ్యవు.’

36 “దావీదు దేవున సంకలపుం ప్రకారం 
తన తరంవారికి సేవ చేసి కను్న మూశాడు. 
తన పూర్వీకుల దగ్గర పూడి్చ పెటటుబడి 
కుళి్ళపోయాడు. 37 అయితే దేవుడు లేపనవాడు 
మాత్ం కుళి్ళపోలేదు.

38 “అందుచేత, స్దరుల్రా, ఈ 
విషయం మ్కు అర్ం కావాలన కోరుతునా్నం 
– యేసుదావీరానే మ్కు పాపక్షమాపణ 
దొరుకుతుందన ప్రకటిసుతునా్నం. 39 మోష్ 

ధరముశాస్త్రం దావీరా మ్రు ఏ విషయాలలో 
నరో్దషులుగా ఎంచబడలేకపోయారో ఆ 
విషయాలన్నటిలో, యేసును నమిమున ప్రతి 
ఒకకిరూ ఆయన దావీరా నరో్దషుల లెకకిలోకి 
వస్తురు.

40 “కనుక ప్రవకతుల లేఖనాలలో చెపపునది 
మ్మ్దికి రాకుండా చూచ్కోండి. 
41 అదేమిటంటే, ‘ఇదిగో వినండి తిరసకిరించే 
వారల్రా! ఆశ్చర్యపడి నశంచండి! మ్ రోజులలో 
నేను ఒక పన చేస్తును. ఆ పన గురించి మ్కు 
ఎవరైనా చెపతే మ్రు నమేమువారు కారు.”

42 యూదులు సమాజ కేంద్రంలోనుంచి 
వెళి్ళపోతూవుంటే, ఈ సంగతులు మరుసటి 
విశ్ంతి దినాన ఈ మాటలు తమతో 
బోధంచాలన యూదులు కాన ప్రజలు 
వేడుకొనా్నరు. 43 సమాజకేంద్రంలో సభ 
ముగసిన తరువాత చాల్మంది యూదులూ 
యూద మతంలో ప్రవేశంచిన భకితుపరులూ 
పౌలు బర్నబల వెంట వెళ్్ళరు. వీరు వారితో 
మాట్లిడుతూ దేవున అనుగ్రహంలో నల్చి 
ఉండాలన వారిన ఒపపుంచారు.

44 మరుసటి విశ్ంతి దినాన దాదాపు ఆ 
పటటుణం అంతా దేవున వాకుకి వినడానకి 
సమకూడింది. 45 అయితే ఆ గుంపుల్్న చూచి 
యూదులు అస్యతో నండిపోయారు. 
పౌలు చెపపునదానన కాదంటూ దూషిస్తు 
వ్యతిరేకించారు. 46 అపుపుడు పౌలు బర్నబలు 
ధైర్యంగా ఇల్ అనా్నరు: “దేవున వాకుకి 
మొటటుమొదట మ్కు చెపపుడం తపపునసరి. మ్రు 
దానన త్రోసివేసి మిమముల్్న మ్రే శాశవీత జ్వానకి 
అయోగు్యలుగా పరిగణ్ంచ్కొంట్నా్నరు, గనుక 
ఇదిగో వినండి, మేమిపుపుడు యూదులు కానవారి 
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వైపుకు తిరుగుతాం. 47 ఎందుకంటే, ప్రభువు 
మాకు ఇల్ ఆదేశంచాడు. నీవు రక్షణగా భూమి 
కొనలవరకు ఉండేల్ నను్న ఇతర జనాలకు 
వెలుగుగా చేశాను.”

48 ఇది విన యూదులు కాన ప్రజలు 
సంతోషించి ప్రభు వాకుకిను గౌరవించారు. 
శాశవీత జ్వానకి నరణియించబడడా వారందరూ 
నమామురు.

49 ప్రభు వాకుకి ఆ ప్రాంతమంతట్ 
వా్యపంచింది. 50 కానీ యూదులు భకితుమరా్యదలు 
గల ముఖ్య స్త్రీలనూ ఆ పటటుణం ప్రముఖులనూ 
పురికొల్ప పౌలు బర్నబలకు హింస కల్గంచి 
వారిన తమ ప్రాంతంనుంచి బయటికి 
వెళ్ళగొట్టురు. 51 వీరు తమ కాళ్ళ దుముము వారికి 
ఎదురుగా దుల్పవేసి ఈకొనయకు వెళ్్ళరు. 
52 ఆ శషు్యలు ఆనందంతో, పవిత్రాతముతో 
నండిపోయారు.

ఈకొనయలో

14  ఈకొనయలో ఇల్ జరిగంది. వారు 
కల్సి యూదుల సమాజ కేంద్రంలోకి 

వెళి్ళ ఏ విధంగా మాట్లిడారంటే పెద్ద 
సమూహంగా ఉన్న యూదులూ గ్రీసుదేశస్ులూ 
యేసుప్రభువును నమామురు. 2 కానీ నమమున 
యూదులు యూదేతరులను పురికొల్ప వారి 
మనసులో స్దరులమ్ద వ్యతిరేక భావం 
కల్గంచారు. 3 అందుచేత పౌలు బర్నబలు 
ప్రభు సహాయం దావీరా ధైర్యంగా మాట్లిడుతూ 
అకకిడ చాల్ కాలం గడిపారు. ప్రభువు 
వారిచేత స్చకమైన అదు్భతాలూ వింతలూ 
జరిగంచడం మూలంగా తన కృపమయమైన 
వాకుకి గురించి స్క్షష్మిస్తు ఉనా్నడు. 4 ఆ 

పటటుణం జన సమూహాలమధ్య పరసపుర భేదాలు 
కల్గాయి. కొంతమంది యూదుల పక్షం 
వహించారు, మరి కొంతమంది అయితే క్రీసుతు 
రాయబరుల పక్షం వహించారు. 5 యూదులూ, 
యూదులు కానవారూ తమ అధకారులతోపాట్ 
వారిపై దౌరజీన్యం చేసి రాళ్్ళ రువివీ చంపడానకి 
పూనుకొనా్నరు. 6 ఆ సంగతి తెల్సి వారు 
లుకయొనయలో ఉన్న లుస్త్ర, దెరేబా అనే 
పటటుణాలకూ వాటి చ్ట్టుపటలి ఉన్న ప్రాంతానక 
తపపుంచ్కు వెళ్్ళరు. 7 అకకిడ కూడా వారు 
శుభవారతు ప్రకటిస్తు ఉనా్నరు.

లుస్త్ర, దెరేబాలలో
8 లుస్త్రలో పుట్టు కుంటివాడొకడు కూరు్చన 

ఉనా్నడు. కాళ్ళలో సతుతువ లేక అతడు ఎన్నడూ 
నడవలేదు. 9 పౌలు మాట్లిడుతూ ఉంటే 
అతడు వినా్నడు. పౌలు అతనవైపు తేరి చూచి 
సవీస్త పందడానకి అతనకి నమముకం ఉందన 
గ్రహించి 10 “లేచి చకకిగా నలబడు!” అన బిగ్గరగా 
చెపాపుడు. అతడు తట్లున లేచి నడవడం 
మొదలు పెట్టుడు.

11 పౌలు చేసినది ప్రజ్ సమూహాలు చూచి 
కంఠమెతితు లుకయొనయ భాషలో ఇల్ అనా్నరు: 
“దేవుళ్్ళ మానవ రూపం దాల్్చ మనదగ్గరికి 
దిగవచా్చరు.” 12 వారు బర్నబను “జూస్” 
అనా్నరు, పౌలు ముఖ్య ప్రసంగకుడు కావడంచేత 
అతణ్ణి “హెరిముస్” అనా్నరు. 13 జూస్ గుడి ఒకటి 
ఆ పటటుణానకి ముందుగా ఉంది. దాన పూజ్రి 
ఎదు్దలనూ పూదండలనూ నగర దావీరాలకు 
తీసుకువచా్చడు. అతడు ప్రజల గుంపులతో 
కూడా వారికి బల్ అరిపుంచాలన కోరాడు.

14 ఈ సంగతి విన రాయబరులైన 

  అప కా 14:14



230

పౌలు బర్నబలు తమ బటటులు చింపుకొన 
గుంపులలోకి చొరబడి బిగ్గరగా ఇల్ 
అనా్నరు: 15 “అయ్యల్రా! మ్రెందుకు ఇల్ 
చేసుతునా్నరు? మేము కూడా మనుషులమే! 
మ్ సవీభావం, మా సవీభావం ఒకకిటే! మ్రు 
ఉపయోగం లేన ఇల్ంటి వాటిన విడిచిపెటిటు 
ఆకాశానీ్న భూమినీ సముద్రానీ్న వాటిలో ఉన్న 
సమస్తునీ్న సృజ్ంచిన సజ్వుడైన దేవునవైపు 
తిరగాలన మ్కు శుభవారతు ప్రకటిసుతునా్నం. 16 గత 
కాల్లలో ఆయన అన్న జ్తులవారిన తమ 
తమ మారా్గలలో నడవనచా్చడు. 17 అయినా 
ఆయన తనను గురించిన స్క్షష్ం లేకుండా 
చేయలేదు. ఎల్గంటే మనకు ఆకాశంనుంచి 
వానలూ ఫలవంతమైన రుతువులూ ప్రస్దిస్తు 
ఆహారంతోనూ ఉల్లిసంతోనూ మన 
హృదయాలను తృపతుపరుస్తు మంచి చేస్తు 
వచా్చడు.”

18 వారు ఇల్ చెపపునా తమకు బల్ 
అరిపుంచకుండా ఆ గుంపులను ఆపడం 
కషటుస్ధ్యమైంది.

19 తరువాత అంతియొకయ నుంచీ 
ఈకొనయ నుంచీ కొంతమంది యూదులు 
వచి్చ ఆ గుంపులను ప్రేరేపంచారు. పౌలుమ్ద 
రాళ్్ళ రువివీ అతడు చనపోయాడనుకొన 
అతణ్ణి పటటుణం వెలుపల్కి ఈడు్చకుపోయారు. 
20 అయితే అతన చ్టూటురా శషు్యలు 
గుమికూడినపుపుడు అతడు లేచి పటటుణంలో 
ప్రవేశంచాడు. మరా్నడు బర్నబతో దెరేబాకు 
వెళ్్ళడు.

21 ఆ పటటుణంలో వారు శుభవారతు ప్రకటించి 
అనేకులను శషు్యలుగా చేశారు. ఆ తరువాత 
లుస్త్రకూ ఈకొనయకూ అంతియొకయకూ 

తిరిగ వెళి్ళ, 22 శషు్యలను స్ిరపరచి విశావీసంలో 
నలకడగా ఉండాలన ప్రోతసాహించారు. “అనేక 
బధలు అనుభవించి దేవున రాజ్యంలో 
ప్రవేశంచాల్” అనా్నరు.

23 వారు ప్రతి సంఘంలో వారికోసం 
పెద్దలను నయమించారు, ఉపవాసముండి 
ప్రార్న చేస్తు వారు నమిమున ప్రభువుకు వారిన 
అపపుగంచారు. 24 తరువాత పసిదియ గుండా 
ప్రయాణం చేసి పంఫూల్య చేరారు. 25 పెరే్గలో 
వాకుకి ప్రకటించిన తరువాత అతాతుల్యకు 
వెళ్్ళరు. 26 అకకిడ ఓడ ఎకికి తాము ఇపుపుడు 
నెరవేరి్చన పనకోసం ఏ అంతియొకయలో 
దేవున కృపకు తమను అపపుగంచడం జరిగందో 
ఆ అంతియొకయకు తిరిగ వెళ్్ళరు. 27 అకకిడ 
చేరినపుపుడు వారు క్రీసుతు సంఘాన్న సమకూరి్చ 
దేవుడు తమచేత జరిగంచినదంతటినీ ఇతర 
ప్రజలకు ఆయన విశావీస దావీరం తెరిచిన 
సంగతినీ వివరించి చెపాపురు. 28 తరువాత వారు 
శషు్యల దగ్గర చాల్ కాలం గడిపారు.

జెరుసలంలో సంఘ ఆలోచన సభ
తపుపుడు సిద్ాంతం

15  కొంతమంది యూదయ నుంచి వచి్చ 
స్దరులకు ఇల్ ఉపదేశంచారు. 

“మోష్ నయమించిన ఆచారం ప్రకారం సున్నతి 
పందకపోతే మ్కు పాపవిముకితు కలగదు.”

2 పౌలు బర్నబలకూ వారిక మధ్య జరిగన 
కలహం, వివాదం ఇంతంత కాదు. అపుపుడు 
ఈ సమస్యను గురించి పౌలు బర్నబలూ 
అకకిడివారిలో మరి కొందరూ జెరుసలంకు 
క్రీసుతురాయబరుల దగ్గరకు, పెద్దల దగ్గరకు 
వెళ్్ళలన నరణియం అయింది. 3 సంఘం వారిన 
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స్గనంపంది. వారు ఫేనీకే, సమరయ ప్రాంతాల 
గుండా ప్రయాణం చేస్తు యూదేతరులు 
దేవునవైపు తిరిగన సంగతి తెల్యజ్స్తు 
స్దరులందరిక మహా సంతోషం కల్గంచారు. 
4 జెరుసలం చేరినపుపుడు వారికి సంఘం, 
రాయబరులు, పెద్దలు స్వీగతం చెపాపురు. 
దేవుడు తమచేత జరిగంచినదంతా పౌలు 
బర్నబలు తెల్యజ్శారు.

5 అపుపుడు పరిసయు్యల తెగలో విశావీసులు 
కొందరు నలబడి “యూదేతరులకు సున్నతి 
సంస్కిరం చేయించాల్, మోష్ ధరముశాస్్రాన్న 
పాటించాలన వారిన ఆదేశంచాల్” అనా్నరు.

సంఘ నరణియం
6 ఈ సంగతి విచారించడానకి క్రీసుతు 

రాయబరులూ పెద్దలూ సమకూడారు. 7 దీర్ఘ 
చర్చ జరిగన తరువాత పేతురు నలబడి వారితో 
ఇల్ అనా్నడు: “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా! 
యూదులు కానవారు నా నోటిదావీరా శుభవారతు 
సందేశం విన నముముకొనేల్ కొంతకాలం క్ందట 
దేవుడు మనలో నను్న ఎను్నకొనా్నడు. ఇది మ్కు 
తెలుసు. 8 హృదయాలను ఎరిగన దేవుడు మనకు 
పవిత్రాతమును ప్రస్దించినటేటు వారిక ప్రస్దించి 
తదావీరా వారిన స్వీకరించినట్టు స్క్షష్మిచా్చడు. 
9 మనకూ వారిక భేదమేమ్ చూపకుండా వారి 
హృదయాలను విశావీసంచేత శుది్ చేశాడు. 
10 అయితే, మన పూర్వీకులు గానీ మనం గానీ 
మోయలేన కాడిన ఆ శషు్యల మెడమ్ద పెటటుడం 
దావీరా మ్రెందుకు దేవుణ్ణి పర్క్షిసుతునా్నరు? 
11 ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృపవలేలి వారికి 
పాపవిముకితు లభించినటేటు మనకూ లభిసుతుందన 
నముముతునా్నం.”

12 అకకిడివారంతా మౌనం వహించి బర్నబ 
పౌలులు యూదేతరులమధ్య తమదావీరా 
దేవుడు చేసిన వింతలూ స్చనకోసమైన 
అదు్భతాలూ వివరించి చెపపుగా వినా్నరు. 13 వీరు 
చెపపుడం ముగంచిన తరువాత యాకోబు ఇల్ 
అనా్నడు: “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా, నేను 
చెపేపుది వినండి! 14 దేవుడు తన పేరుకోసం 
ఇతర ప్రజలలోనుంచి జనాన్న తీసుకోవడానకి 
వారిన ఏ విధంగా మొదట్లి కట్క్షించాడో 
సుమెయోను వివరించి చెపాపుడు. 15 ఇందుకు 
ప్రవకతుల మాటలు సమముతిసుతునా్నయి. లేఖనాలలో 
ఇల్ ఉంది గదా: 16 ఆ తరువాత నేను తిరిగ 
వచి్చ కూల్పోయిన దావీదు నవాస్న్న మళ్్ళ 
నరిముస్తును. దాన శథిల్లను కటిటు, అది మునుపు 
ఉన్నట్టు దాన్న మళ్్ళ చేస్తును. 17 దానవలలి 
మనుషులలో మిగల్నవారికి నా పేరు ధరించిన 
ఇతర జనాలన్నటిక ప్రభువును వెదకడానకి 
వీలుంట్ందన ఇవనీ్న జరిగంచే ప్రభువు 
అంట్నా్నడు. 18 అనాది కాలంనుంచి దేవునకి 
తన పనులనీ్న తెలుసు.

19 “కాబటిటు నా నరణియం ఏమిటంటే, 
ఇతర ప్రజలలో దేవునవైపు తిరిగేవారిన 
మనం కషటుపెటటుకూడదు. 20 కానీ వారు 
విగ్రహాలవలలి అపవిత్మైనవాటిన, వ్యభిచారాన్న 
నరాకరించాలనీ గొంతు పసికి చంపనదానన, 
రకాతున్న తినకూడదనీ వారికి లేఖలు రాసి 
పంపుదాం. 21 ఎందుకంటే, అనేక తరాలనుంచి 
మోష్ ధరముశాస్త్రం ప్రకటించేవారు ప్రతి 
పటటుణంలో ఉనా్నరు. దానన చదవడం ప్రతి 
విశ్ంతి దినాన జరుగుతూ ఉంది గదా.”

22 అపుపుడు క్రీసుతు రాయబరులూ పెద్దలూ 
సంఘమంతటితో కూడా తమలో కొంతమందిన 
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ఎను్నకొన పౌలు బర్నబలతో అంతియొకయకు 
పంపడం మంచిదన భావించ్కొనా్నరు. వారు 
బర్ సబబా అనే మారు పేరుగల యూదానూ, 
సైలసునూ ఎను్నకొనా్నరు. వీరు స్దరులలో 
నాయకులు. 23 వీరిచేత వారు ఈ లేఖ రాసి 
పంపంచారు: “అంతియొకయలో, సిరియాలో, 
కిల్కియలో ఉన్న యూదేతరులైన స్దరులకు 
క్రీసుతురాయబరులూ పెద్దలూ స్దరులూ 
అభివందనాలు చెపపు రాసేదేమిటంటే,

యూదేతరులైన విశావీసులకు లేఖ
24 మామధ్య నుంచి కొంతమంది వెళి్ళ ‘మ్రు 

సున్నతి సంస్కిరం పంది ధరముశాస్్రాన్న 
పాటించాల్’ అంటూ తమ మాటలవలలి మ్కు 
కంగారు కల్గంచి మ్ మనసులను ఆందోళన 
పరిచారన వినా్నం. వారికి మేము అల్ చేయాలన 
ఆదేశమివవీలేదు. 25 అందుచేత ఏకమనసుతో 
సమకూడి మనుషులను ఎను్నకొన, 
26 మన ప్రభువైన యేసుక్రీసుతు పేరుకోసం తమ 
ప్రాణాలను తెగంచిన మన ప్రియమైన బర్నబ 
పౌలులతో కూడా మ్ దగ్గరకు పంపడం 
మంచిదన మేము భావించ్కొనా్నం. 27 గనుక 
యూదానూ సైలసునూ పంపుతునా్నం. వారు 
నోటి మాటలతో ఈ విషయాలు వివరించి 
చెపుతారు. 28 విగ్రహాలకు అరిపుంచినవాటిన 
మ్రు నరాకరించాల్. రకాతునీ్న గొంతు పసికి 
చంపనదాననీ తినకూడదు. వ్యభిచారం 
చేయకూడదు – 29 ఈ ముఖ్యమైన వాటికి 
మించి మరే భారమూ మ్మ్ద మోపకపోవడం 
మంచిదన పవిత్రాతముకూ మాకూ అనపంచింది. 
మిమముల్్న మ్రు వీటికి దూరంగా ఉంచ్కొంటే 
మ్కు క్షేమం. మ్కందరిక శుభం.”

30 అపుపుడు వారు పంపబడి అంతియొకయకు 
వెళి్ళ సంఘాన్న సమకూరి్చ లేఖ అందజ్శారు. 
31 అకకిడివారు దానన చదివి దాన 
ప్రోతాసాహకరమైన మాటలకు ఆనందించారు. 
32 యూదా, సైలసు కూడా ప్రవకతులు. వారు 
చాల్ సేపు మాట్లిడి స్దరులకు ప్రోతాసాహం, 
ధైర్యం కల్గంచారు. 33 అకకిడ కొంత కాలం 
గడిపన తరువాత, అకకిడి స్దరులు క్రీసుతు 
రాయబరుల దగ్గరకు అభివందనాలతో వారిన 
పంపారు. 34 అయితే అకకిడే ఉండిపోవడం 
సైలసుకు మంచిదనపంచింది. 35 పౌలు 
బర్నబలు కూడా అంతియొకయలో ఉండి ఇంకా 
చాలమందితోకూడా ప్రభు వాకుకి ఉపదేశస్తు 
ప్రకటిస్తు వచా్చరు.

పౌలు, బర్నబ విడిపోయారు
36 కొన్న రోజులైన తరువాత పౌలు బర్నబతో 

ఇల్ అనా్నడు: “మనం ప్రభు వాకుకి ప్రకటించిన 
పటటుణాలన్నటిక తిరిగ వెళి్ళ వాటిలో ఉన్న 
స్దరులు ఎల్ ఉనా్నరో చూదా్దం.”

37 మారుకి అనే మరో పేరుగల యోహానును 
వెంటబెట్టుకొన వెళ్్ళలన బర్నబ పట్టుదలతో 
కోరాడు. 38 అయితే మునుపు తమతో సేవ 
చేయడానకి స్గపోక పంఫూల్యాలో తమను 
విడిచి వెళి్ళనవాణ్ణి తీసుకుపోవడం తగదన పౌలు 
నొకికి చెపాపుడు. 39 వారి మధ్య ఎంత తీవ్ వివాదం 
కల్గందంటే వారిద్దరూ వేరైపోయారు. బర్నబ 
మారుకిను వెంటబెట్టుకొన ఓడ ఎకికి సైప్రస్ కు 
వెళ్్ళడు. 40 పౌలు సైలసును ఎను్నకొనా్నడు. 
స్దరులు వారిన దేవున కృపకు అపపుచెపపున 
తరువాత, 41 అతడు బయలుదేరి సిరియా, 
కిల్కియ గుండా సంచరిస్తు సంఘాలను 
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స్ిరపరుస్తు ఉనా్నడు.

పౌలు రెండవ శుభవార తు ప్రయాణం
లుస్త్ర దెరేబాలలో

16  పౌలు దెరేబాకు, తరువాత లుస్త్రకు 
వెళ్్ళడు. అకకిడ తిమోతి అనే 

శషు్యడు ఉనా్నడు. అతన తల్లి క్రీసుతును 
నమిమున యూదురాలు. అతన తండ్రి గ్రీసు 
దేశసు్డు. 2 తిమోతి లుస్త్రలో, ఈకొనయలో 
ఉన్న స్దరులవలలి మంచి పేరు పందినవాడు. 
3 అతడు తనతో ప్రయాణం చేయాలన పౌలు 
కోరాడు, గనుక ఆ ప్రాంతం యూదుల 
కారణంగా అతనకి సున్నతి చేయించాడు. 
ఎందుకంటే, అతన తండ్రి గ్రీసు దేశసు్డన 
వారందరిక తెలుసు.

4 వారు ఒక పటటుణం నుంచి మరో పటటుణానకి 
ప్రయాణం చేస్తు పాటించడానకి ఏ నయమాలు 
జెరుసలంలో ఉన్న క్రీసుతురాయబరులూ పెద్దలూ 
నరణియించారో వాటిన సంఘాలకు అందజ్శారు. 
5 కనుక సంఘాలు విశావీసంలో స్ిరపడాడాయి, ప్రతి 
రోజూ సంఖ్యలో వృద్ి చెందాయి.

త్రోయలో
6 వారు ఫ్రుగయ, గలతీయ ప్రాంతం గుండా 

వెళి్ళన తరువాత వారిన పవిత్రాతము ఆసియాలో 
వాకుకి ఉపదేశంచ కుండా చేశాడు. 7 ముసియ 
సరిహదు్దలకు చేరినపుపుడు బితూనయలోకి 
వెళ్ళడానకి ప్రయత్నం చేశారు గాన యేసు 
ఆతము వారిన వెళ్ళనవవీలేదు. 8 అందుచేత వారు 
ముసియను దాటిపోయి త్రోయకు వెళ్్ళరు.

9 అకకిడ రాత్రివేళ పౌలుకు సవీప్న 
దర్శనం కల్గంది. అందులో మాసిదోనయ 

దేశసు్డొకడు నలుచ్ండి, “మాసిదోనయకు 
వచి్చ మాకు సహాయం చేయండి” అన అతణ్ణి 
వేడుకొంటూ పల్చాడు. 10 అతనకి ఆ దృశ్యం 
కల్గనపుపుడు, వారికి శుభవారతు ప్రకటించడానకి 
ప్రభువు మముములను పల్చాడన మేము 
నశ్చయించ్కొనా్నం. వెంటనే మాసిదోనయకు 
వెళ్ళడానకి పూనుకొనా్నం.

ఫిల్పీపులో
11 త్రోయలో ఓడ ఎకికి ప్రయాణమై తిన్నగా 

సమొత్రాకే దగ్గరకు వెళి్ళ మరునాడు నెయపల్ 
చేరుకొనా్నం. 12 అకకిడనుంచి ఫిల్పీపుకి ప్రయాణం 
చేశాం. మాసిదోనయలోన ఆ ప్రాంతానకి ఫిల్పీపు 
ముఖ్య పటటుణం, రోమ్ వారి వలస స్లం కూడా. 
ఆ పటటుణంలో మేము కొన్న రోజులు గడిపాం.

13 పటటుణం బయట నది ఒడుడాన ప్రార్న 
స్లం ఉంట్ందనుకొనా్నం గనుక విశ్ంతి 
దినాన మేము అకకిడికి వెళి్ళ కూరు్చన అకకిడ 
సమకూడిన స్త్రీలతో మాట్లిడడం మొదలు 
పెట్టుం. 14 లూదియ అనే స్త్రీ వింటూ ఉంది. 
ఆమె తుయతైర పటటుణస్ురాలు, ఊదా రంగు 
పడి అమేము వరతుకురాలు, దేవుణ్ణి ఆరాధంచే స్త్రీ. 
పౌలు చెపపున మాటలు శ్రద్గా వినడానకి ప్రభువు 
ఆమె హృదయాన్న తెరిచాడు. 15 ఆమె తన 
ఇంటివారితోపాట్ బపతుసం పందిన తరువాత 
మముములను ఒతితుడి చేస్తు “నేను ప్రభువుకు 
విశావీసపాత్నన మ్రనుకొంటే నా ఇంటికి 
వచి్చ బస చేయండి” అంటూ మముములను 
ఒపపుంచింది.

16 ఒకపుపుడు మేము ప్రార్న స్ల్నకి వెళ్తు 
ఉంటే, స్దె చెపేపు దయ్యం పటిటున బనస పలలి 
ఒకతె మాకు ఎదురుపడింది. స్దె చెపపుడం 
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మూలంగా ఆమె తన యజమానులకు చాల్ 
ల్భం సంపాదించేది. 17 పౌలునూ మముములనూ 
వెంబడిస్తు ఆమె ఇల్ అరచింది: “ఈ 
మనుషులు సరావీతీతుడైన దేవున దాసులు! 
ముకితుమార్గం మనకు ప్రకటిసుతునా్నరు!”

18 ఆమె ఇల్ అనేక రోజులు చేస్తు వచి్చంది 
గనుక పౌలుకు చాల్ బధ అనపంచింది. అతడు 
ఆమె వైపు తిరిగ, ఆ దయ్యంతో “ఆమెలో 
నుంచి బయటికి రా! యేసు క్రీసుతు పేర నీకు 
ఆజ్ఞాపసుతునా్నను” అనా్నడు. ఆ ఘడియలోనే 
అది బయటికి వచి్చంది.

19 ఆమె యజమానులు తమ ల్భస్ధనం 
పోయిందన గ్రహించి పౌలు సైలసులను 
పట్టుకొన ఊరు చావడిలోకి అధకారుల దగ్గరికి 
ఈడు్చకుపోయారు. 20 నా్యయాధ్యక్షుల ఎదుటికి 
వారిన తీసుకుపోయి ఇల్ అనా్నరు: “ఈ 
మనుషులు మన పటటుణాన్న చాల్ అలలికలోలిలం 
చేసుతునా్నరు. 21 యూదులై ఉండి రోమావీరమైన 
మనం అంగీకరించకూడన, పాటించకూడన 
ఆచారాలు ప్రకటిసుతునా్నరు.”

22 జనసమూహం ఒకుకిమముడిగా పౌలు 
సైలసులకు వ్యతిరేకంగా లేచారు. నా్యయాధ్యక్షులు 
వారి బటటులు ల్గవేసి వారిన బెతాతులతో కొట్టులన 
ఆజఞా జ్ర్ చేశారు. 23 అనేక దెబబాలు కొటిటుంచి 
వారిన చెరస్లలో వేయించారు. వారిన 
భద్రంగా ఉంచాలన చెరస్ల అధకారికి ఆజఞా 
ఇచా్చరు. 24 అల్ంటి ఆజఞా విన అతడు వారిన 
చెరస్ల లోపల్ గదిలోకి త్రోసివేసి వారి కాళ్్ళ 
కొయ్యబొండలోలి బిగంచాడు.

చెరస్ల అధకారి పశా్చతాతుపం
25 అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు సైలసులు 

దేవునకి ప్రార్న చేస్తు సుతుతిపాటలు 
పాడుతూ ఉనా్నరు, ఖైదీలు వింటూ ఉనా్నరు. 
26 హఠాతుతుగా మహా భూకంపం కల్గంది. 
చెరస్ల పునాదులు కదిల్పోయాయి. వెంటనే 
తలుపులనీ్న తెరచ్కొనా్నయి. అందరి సంకళ్్ళ 
ఊడిపోయాయి. 27 అపుపుడు చెరస్ల అధకారి 
నద్ర లేచి చెరస్ల తలుపులు తీసి ఉండడం 
చూచి ఖైదీలు పారిపోయారు అనుకొన కతితు 
దూసి ఆతముహత్య చేసుకోబోయాడు.

28 అపుపుడు పౌలు “ఏ హానీ చేసుకోకు! 
మేమంతా ఇకకిడే ఉనా్నం” అన కేక వేశాడు.

29 చెరస్ల అధకారి దీపం తెమమున చెపపు 
లోపల్కి చొరబడి వణ్కిపోతూ పౌలు సైలసుల 
ముందు స్గలపడాడాడు. 30 అపుపుడు వారిన 
బయటికి తీసుకువచి్చ “అయ్యల్రా! పాపవిముకితు 
నాకు కల్గేల్ నేనేం చేయాల్?” అన అడిగాడు.

31 అందుకు వారు “ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
మ్ద నమముకం పెట్టు. అపుపుడు నీకు పాపవిముకితు 
కలుగుతుంది. నీకు, నీ ఇంటివారికి కూడా 
కలుగుతుంది” అన చెపాపురు.

32 అపుపుడు వారు అతనక అతన ఇంట్లి 
వారందరిక ప్రభు వాకుకి బోధంచారు. 33 ఆ 
రాత్రి ఆ ఘడియలోనే అతడు వారిన తీసుకువెళి్ళ 
వారి గాయాలు కడిగాడు. ఆ తరువాతే అతడు, 
అతన ఇంటివారంతా బపతుసం పందారు. 
34 పౌలు సైలసులను తన ఇంటికి వెంటబెట్టుకు 
వచి్చ వారి ఎదుట భోజనం పెట్టుడు. తనూ 
తన ఇంటివారంతా దేవున మ్ద నమముకం 
ఉంచినందుచేత ఆనందించాడు.

35 ఉదయమైనపుపుడు నా్యయాధ్యక్షులు “ఆ 
మనుషులను విడుదల చెయి్య” అన చెపపుడానకి 
భట్లను పంపారు.
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36 చెరస్ల అధకారి “మిమముల్్న విడుదల 

చేయాలన నా్యయాధ్యక్షులు చెపపు పంపారు గనుక 
మ్రిపుపుడు బయలుదేరి క్షేమంగా వెళ్ళండి” అన 
పౌలుతో చెపాపుడు.

37 అయితే పౌలు వారితో అనా్నడు “రోమ్ 
పౌరులైన మమముల్్న వారు నా్యయ విచారణ 
చేయకుండా బహిరంగంగా కొటిటుంచి చెరస్లలో 
వేయించారు. ఇపుపుడు మమముల్్న రహస్యంగా 
తోసివేస్తురా? అల్ కాదు. వారే వచి్చ మమముల్్న 
వెలుపల్కి తీసుకుపోవాల్.”

38 భట్లు ఆ మాటలు నా్యయాధ్యక్షులకు 
తెల్యజ్శారు. పౌలు సైలసులు రోమ్ 
పౌరులన విన వారు భయపడాడారు. 39 వారు వచి్చ 
వారిన బతిమాలుకొన బయటికి తీసుకువెళి్ళ 
పటటుణం విడిచి వెళ్ళండన ప్రాధేయపడాడారు. 
40 పౌలు సైలసులు చెరస్లనుంచి లూదియ 
ఇంటికి వెళ్్ళరు. అకకిడ స్దరులను చూచి 
ప్రోతాసాహపరచిన తరువాత వెళి్ళపోయారు.

తెససాలోనీకలో

17  వారు అంఫిపల్, అపలోలినయ 
గ్రామాల గుండా వెళి్ళ తెససాలొనీక 

చేరారు. అకకిడ యూదుల సమాజ కేంద్రం 
ఒకటి ఉంది. 2 తన అలవాట్ ప్రకారం పౌలు 
వారి సభకు వెళ్్ళడు. మూడు విశ్ంతి దినాలు 
లేఖనాలలో నుంచి విషయాలెతితు వారితో 
తరికించాడు. 3 అభిషికుతుడు బధలు అనుభవించి 
చనపోయినవారిలోనుంచి సజ్వంగా లేవడం 
తపపునసరి అన వివరించి నరూపంచాడు. “మ్కు 
నేను ప్రకటించే యేసే అభిషికుతుడు” అనా్నడు.

4 వారిలో కొందరు, భకితుపరులైన గ్రీసు 
దేశసు్లలో చాల్మంది, ఘనులైన స్త్రీలు 

అనేకులు దానకి ఒపుపుకొన పౌలు సైలసుల 
సహవాసంలో చేరారు. 5 ఒపుపుకోన యూదులైతే 
అస్యపడాడారు. కనుక పనీ పాట్ లేక 
బజ్రులో తిరిగే కొందరు పోకిర్వాళ్ళను 
పోగుచేసి వెంటబెట్టుకువెళి్ళ పటటుణమంతా 
అలజడి చేశారు. పౌలు సైలసులను జన 
సమూహం దగ్గరకు పట్టుకుపోవాలన యాస్ను 
అనే వ్యకితు ఇంటిమ్ద పడాడారు. 6 అకకిడ వారు 
దొరకపోవడం చేత వీరు యాస్నునూ 
కొంతమంది స్దరులనూ పటటుణం అధకారుల 
దగ్గరకు ఈడు్చకుపోయి కంఠమెతితు ఇల్ 
అనా్నరు: “లోకాన్న తలకిందులు చేసేవాళ్్ళ 
ఇకకిడికి కూడా వచా్చరు. 7 యాస్ను 
వాళ్ళను తన ఇంట్లి చేరు్చకొనా్నడు. చక్రవరితు 
గాక యేసు అనే మరో రాజు ఉనా్నడన చెపపు 
వాళ్ళంతా చక్రవరితు శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా 
మసలుకొంట్నా్నరు.”

8 ఈ మాటలు విన ఆ గుంపు, పటటుణం 
అధకారులు కలత చెందారు. 9 యాస్ను దగ్గర, 
మిగల్నవారి దగ్గర జ్మ్ను తీసుకొన్న తరువాత 
వారిన విడుదల చేశారు.

బెరియలో
10 వెంటనే, చీకటి పడగానే స్దరులు పౌలు 

సైలసులను బెరియకు పంపవేశారు. వీరు అకకిడ 
చేరి యూదుల సమాజ కేంద్రానకి వెళ్్ళరు. 
11 ఈ యూదులు తెససాలొనీకవారికంటే శ్రేష్ఠ 
బుది్గలవారు గనుక వాకుకిను అతా్యసకితుతో 
అంగీకరించి పౌలు చెపపునది సత్యమో కాదో 
అన ప్రతి రోజూ లేఖనాలు పరిశోధస్తు 
వచా్చరు. 12 అందుచేత వారిలో అనేకులు 
నమామురు. ఘనత వహించిన గ్రీసు దేశసు్లైన 
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స్త్రీ పురుషులు అనేకులు కూడా నమామురు. 
13 అయితే బెరియలో పౌలు దేవున వాకుకి 
ప్రకటించిన సంగతి తెససాలొనీక యూదులు 
తెలుసుకొన అకకిడికి కూడా వచి్చ ప్రజలను 
రేప కదిల్ంచారు. 14 వెంటనే స్దరులు పౌలును 
సముద్రం ఒడుడా దగ్గరకు పంపారు. అయితే 
సైలసు, తిమోతి అకకిడే ఉండిపోయారు. 
15 పౌలును స్గనంపడానకి వెళి్ళనవారు ఏథెనుసా 
వరకు అతణ్ణి తీసుకువెళ్్ళరు, సైలసు తిమోతిలు 
స్ధ్యమైనంత తవీరలో తన దగ్గరకు రావాలన 
పౌలు ఆదేశం ఇవవీగా విన వారు బయలుదేరి 
వెళ్్ళరు.

ఏథెనుసాలో
16 ఏథెనుసాలో పౌలు వారి రాక కోసం ఎదురు 

చూస్తు ఉనా్నడు. ఆ నగరం విగ్రహాలమయంగా 
ఉండడం చూచి అతడు ఆతములో తీవ్ 
భావావేశం చెందాడు. 17 అందుచేత అతడు 
సమాజ కేంద్రంలో యూదులతో, భకితుపరులైన 
యూదేతరులతో, బజ్రులో ప్రతి రోజూ దగ్గరికి 
వచి్చన వారితో చరి్చస్తు వచా్చడు. 18 కొందరు 
తతవీజ్ఞానులు అతనకి ఎదురుపడాడారు. వారు 
ఎపకూరియన్, స్తుయిక్ శాఖలకు చెందినవారు. 
కొందరు “ఈ వదరుబోతు ఏం చెపాపులన 
ఉనా్నడో!” అన చెపుపుకొనా్నరు. అతడు 
యేసును గురించీ పునర్జీవితాన్న గురించీ 
ప్రకటించినందుచేత మరికొందరు “వీడు విదేశీ 
చిలలిర దేవుళ్ళను ప్రచారం చేసుతున్నట్టునా్నడు” 
అనా్నరు.

19 అపుపుడు వారు అతణ్ణి అరేయొపగస్ 
సభ దగ్గరకు తీసుకువెళ్్ళరు. “మ్రు 
చెపుతున్న ఈ కొతతు ఉపదేశమేమిట్ మేము 

తెలుసుకోవచ్్చనా? 20 మ్రు కొన్న వింతైన 
సంగతులు మా చెవులకు వినపసుతునా్నరు గనుక 
వాటి భావమేమిట్ తెలుసుకోవాలన ఉనా్నం” 
అనా్నరు. 21 ఏథెనుసావారంతా, అకకిడ నవసించే 
విదేశీయులు కూడా ఏదైనా కొతతు సంగతి 
చెపపుడంలోను వినడంలోను మాత్మే తమ 
కాలం వెలలిబుచే్చవారు.

22 అరేయోపగస్ సభలో నలుచ్ండి పౌలు 
ఇల్ అనా్నడు: “ఏథెనుసావారల్రా, అన్న 
విధ్ల మత విషయాలోలి మ్రు భకితుపరులన 
గమనసుతునా్నను. 23 నేను అటూ ఇటూ నడుస్తు 
ఉంటే మ్రు పూజ్ంచే వాటిన చూస్తు 
ఉన్నపుపుడు దైవపీఠం ఒకటి నాకు కనబడింది. 
‘తెల్యబడన దేవునకి’ అన దానమ్ద రాసి 
ఉంది. కాబటిటు మ్రు తెల్యక పూజ్ంచేదెవరో 
ఆయననే మ్కు ప్రకటిసుతునా్నను. 24 జగతుతునూ 
అందులో సమస్తునీ్న సృజ్ంచిన దేవుడు 
భూలోకానక పరలోకానక ప్రభువు గనుక మనషి 
చేతులతో చేసిన ఆలయాలలో నవసించడు. 
25 తనకు ఏదో కొరత ఉన్నట్టు మనుషుల చేతుల 
సేవలు అందుకోడు. ఆయనే అందరిక జ్వితానీ్న 
ఊపరినీ సమసతుమైన వాటినీ ప్రస్దిసుతునా్నడు.

26 “భూతలమంతటిమ్దా నవసించడానకి 
ఆయన ఒకే రకతు సంబంధం నుంచి మానవ 
జ్తులన్నటినీ కలగజ్శాడు. వాటికి కాల్లు, 
నవాస స్ల్ల సరిహదు్దలు ముందుగానే 
నరణియించాడు. 27 వారు ప్రభువును వెదకాలన 
– తడవుల్డి ఆయనను కనుకోకివాలన 
దేవుడు అల్ చేశాడు. అయితే వాసతువంగా 
ఆయన మనలో ఎవరిక దూరంగా లేడు. 
28 ఆయనలో మన జ్వితం, చలనం, ఉనకి 
ఉనా్నయి. మ్ కవులలో కొందరు చెపపునట్టు 
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‘మనం ఆయన సంతానం.’ 29 మనం గనుక 
దేవున సంతానమైతే దేవున సవీభావం బంగారం, 
వెండి, రాయిల్ంటిదన – మనుషులు తమ 
ఊహ ప్రకారం నేరుపుతో చెకికిన దానల్ంటిదన 
మనం తలంచ కూడదు.

30 “జ్ఞానం లేన అల్ంటి కాల్లను దేవుడు 
చూచీ చూడనట్టు ఉనా్నడు. ఇపుపుడైతే 
పశా్చతాతుపపడాలన అంతట్ మనుషులందరిక 
ఆజఞా ఇసుతునా్నడు. 31 ఎందుకంటే తాను 
నయమించిన మానవున దావీరా తాను ఈ 
లోకానకి నా్యయంతో తీరుపు తీర్చబోయే 
రోజును నరణియించాడు. ఆ మానవుణ్ణి 
చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా 
లేపడంవలలి దీన గురించి మనుషులందరిక విశావీస 
ఆధ్రమిచా్చడు.”

32 చనపోయినవారు సజ్వంగా లేవడం 
గురించి విన కొంతమంది వేళ్కోళం చేశారు. 
మరికొందరైతే “దీన్న గురించి మ్రు చెపేపుది ఇంకో 
స్రి వింట్ం” అనా్నరు.

33 అపుపుడు పౌలు వారిమధ్య నుంచి 
వెళి్ళపోయాడు. 34 అయితే కొందరు అతన 
సహవాసంలో చేరి విశావీసులయా్యరు. వారిలో 
అరేయొపగస్ సభు్యడైన దియొనూసియస్, 
దమరి అనే స్త్రీ, వారితో మరికొందరు ఉనా్నరు.

కొరింతులో

18  ఆ తరువాత పౌలు ఏథెనుసాను విడిచి 
కొరింతు వెళ్్ళడు. 2 అకకిడ అతడు 

అకుల అనే యూదుణ్ణి కలుసుకొనా్నడు. అకుల 
పంతు రాష్టంలో జనముంచినవాడు. రోమ్ నగరం 
విడిచి వెళ్్ళలన కౌలిదియ యూదులందరిక ఆజఞా 
జ్ర్ చేశాడు గనుక అతడు, అతన భార్య ప్రిసికిలలి 

ఇటలీ నుంచి క్రొతతుగా వచి్చనవారు. పౌలు వారిన 
దరి్శంచాడు. 3 వారు వృతితుకి డేరాలు కుటేటువారు. 
అతనది కూడా అదే వృతితు గనుక అతడు వారి 
ఇంట్లి ఉంటూ పన చేశాడు. 4 ప్రతి విశ్ంతి 
దినమూ యూద సమాజ కేంద్రంలో తరికిస్తు 
యూదులను గ్రీసుదేశస్ులను ఒపపుంచాడు.

5 సైలసు తిమోతిలు మాసిదోనయనుంచి 
వచి్చన తరువాత పౌలు దేవున ఆతము ఒతితుడివలలి 
యేసే అభిషికుతుడు అన యూదులకు గటిటుగా 
స్క్షష్మిస్తు వచా్చడు. 6 వారు అతనకి ఎదురాడి 
దూషించినపుపుడు తన బటటులు దులుపుకొన 
అతడు వారితో అనా్నడు “మ్ రకతుం మ్ తలమ్దే 
ఉంట్ంది గాక. నా బధ్యత తీరిపోయింది. 
ఇపపుటినుంచి నేను ఇతర ప్రజలదగ్గరకు వెళ్తును.”

7 అపుపుడతడు అకకిడనుంచి బయలుదేరి 
యూసతుస్ అనే వ్యకితు ఇంటికి వెళ్్ళడు. ఆ 
వ్యకితుకి దేవుడంటే భయభకుతులు. అతన ఇలులి 
యూద సమాజకేంద్రం ప్రకకినే ఉంది. 
8 సమాజకేంద్రం అధకారి అయిన క్సపుస్, అతన 
ఇంటివారందరితో కూడా ప్రభువుమ్ద నమముకం 
ఉంచాడు. శుభవారతు విన కొరింతువారు అనేకులు 
నమిము బపతుసం పందారు.

9 రాత్రి వేళ ప్రభువు పౌలుతో సవీప్న 
దర్శనంలో ఇల్ అనా్నడు: “నర్భయంగా 
ఉండి మాట్లిడుతూ ఉండు. ఊరుకోబోకు. 
10 నీతో నేను ఉనా్నను. ఈ పటటుణంలో నా జనం 
అనేకులు గనుక ఎవరూ నీమ్ద పడి హాన 
చేయరు.” 11 అందుచేత అతడు వారిమధ్య దేవున 
వాకుకి ఉపదేశస్తు సంవతసారంన్నర అకకిడ 
ఉండిపోయాడు.

12 గల్లియొ అకయ రాషా్రాధకారిగా ఉన్నపుపుడు 
యూదులు ఒకుకిమముడిగా పౌలుమ్దికి 
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లేచి నా్యయస్్నానకి అతణ్ణి తీసుకువెళి్ళ, 
13 “ధరముశాస్్రానకి వ్యతిరేకంగా దేవుణ్ణి 
ఆరాధంచడానకి వీడు ప్రజలను పురికొలుపుతూ 
ఉనా్నడు” అనా్నరు.

14 మాట్లిడడానకి పౌలు నోరు తెరవబోతే 
గల్లియొ యూదులతో ఇల్ అనా్నడు: 
“యూదుల్రా! ఒకవేళ ఇది అక్రమ కార్యమూ 
చెడు నేరాలూ గనుక అయితే నేను మిమముల్్న 
సహించేందుకు కారణం ఉంట్ంది. 15 కానీ 
ఈ సమస్య మాటలనూ పేరలినూ గురించీ మ్ 
ధరముశాస్్రాన్న గురించీ అయితే మ్రే దానన 
చూచ్కోండి. ఇల్ంటివాటిన విచారణ 
చేయడానకి నాకిషటుం లేదు.”

16 అపుపుడతడు వారిన నా్యయస్్నంలో 
నుంచి వెళ్ళగొట్టుడు. 17 గ్రీసు వారంతా యూద 
సమాజకేంద్రం అధకారి అయిన స్సెతునేసును 
పట్టుకొన నా్యయస్్నానకి ఎదురుగానే కొట్టురు. 
అయితే గల్లియొ వీటిలో దేననీ పటిటుంచ్కోలేదు.

ఎఫెసులో
18 పౌలు ఇంకా అనేక రోజులు కొరింతులో 

ఉండిపోయాడు. తరువాత స్దరుల దగ్గర 
సెలవు తీసుకొన ఓడ ఎకికి సిరియాకు 
బయలుదేరాడు. అతనతో కూడా ప్రిసికిలలి, 
అకుల వెళ్్ళరు. తనకు మొకుకిబడి 
ఉన్నందుచేత కంక్రేయలో పౌలు తల 
వెంట్రుకలు కతితురించ్కొనా్నడు. 19 అతడు 
ఎఫెసు చేరినపుపుడు వారిన అకకిడ విడిచిపెటిటు 
తాను మాత్ం యూద సమాజకేంద్రానకి వెళి్ళ 
యూదులతో చరి్చంచాడు. 20 వారతణ్ణి ఇంకా 
కొంతకాలం ఉండమన కోరారు గాన అతడు 
ఒపుపుకోక, 21 “నేను జెరుసలంలో రానై ఉన్న 

పండుగను తపపుక ఆచరించాల్. దేవున చితతుమైతే 
మ్ దగ్గరకు తిరిగ వస్తును” అన చెపపు వారిదగ్గర 
సెలవు తీసుకొనా్నడు. అపుపుడు ఓడ ఎకికి 
ఎఫెసునుంచి బయలుదేరాడు. 22 స్జరియలో 
ఓడ దిగ జెరుసలంకు వెళి్ళ సంఘంవారిన 
కుశలమడిగాడు. తరువాత అంతియొకయకు 
వెళ్్ళడు.

పౌలు మూడవ శుభవార తు ప్రయాణం
గలతీయ, ఫ్రుగయలలో

23 అకకిడ కొంతకాలం గడిప మళ్్ళ 
బయలుదేరి గలతీయ, ఫ్రుగయ ప్రాంతాలలో 
సంచారం చేస్తు శషు్యలందరినీ సి్రపరస్తు 
ఉనా్నడు.

24 అంతలో అపలోలి అనే పేరున్న యూదుడు 
ఎఫెసుకు వచా్చడు. అతడు అలెగాజీండ్రియాలో 
పుటిటునవాడు. అతడు విదావీంసుడు, లేఖనాలలో 
ఆరితేరినవాడు, 25 ప్రభు మారా్గన్న గురించి 
ఉపదేశం పందినవాడు. అతడు అతా్యసకితుపరుడై 
ప్రభువైన యేసు సంగతులు ఉన్నవి ఉన్నట్టు 
చెపుతూ ఉపదేశస్తు ఉనా్నడు. అయితే 
యోహాను ఇచి్చన బపతుసం మాత్మే అతనకి 
తెలుసు. 26 అతడు యూద సమాజకేంద్రంలో 
ధైర్యంగా మాట్లిడడం మొదలుపెట్టుడు. అతడు 
చెపేపుది విన అకుల, ప్రిసికిలలి అతణ్ణి తీసుకువెళి్ళ 
దేవున మారా్గన్న ఇంకా ఖచి్చతంగా వివరించారు. 
27 తరువాత అతడు అకయకు వెళ్ళడానకి 
ఇషటుపడాడాడు. స్దరులు అతణ్ణి చేరు్చకోవాలన 
అకకిడి శషు్యలకు వ్రాసి వారిన ప్రోతసాహించారు. 
అతడు అకకిడ చేరి దేవున కృపచేత నమముకం 
కల్గనవారికి ఎంతో తోడపుడాడాడు. 28 ఎల్గంటే 
యేసే అభిషికుతుడు అన లేఖనాల దావీరా రుజువు 
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చేస్తు బహిరంగంగానే యూదుల వాదాలను 
వముము చేశాడు.

ఎఫెసులో

19  అపలోలి కొరింతులో ఉన్నపుపుడు పౌలు 
ఎతతుయిన ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణం 

చేసి ఎఫెసుకు వెళ్్ళడు. అకకిడ కొందరు 
శషు్యలను చూచి 2 “మ్రు నముముకొన్నపుపుడు 
పవిత్రాతమును పందారా?” అన అడిగాడు. 
అందుకు వారు “పవిత్రాతము ఉన్న విషయమే 
మేము వినలేదు” అన అతనతో చెపాపురు.

3 అపుపుడతడు “అయితే మ్రు దేనలోకి 
బపతుసం పందారు?” అన వారిన అడిగాడు. 
వారు “యోహాను బపతుసంలోకి” అనా్నరు.

4 అందుకు పౌలు ఇల్ అనా్నడు: “యోహాను 
పశా్చతాతుపాన్న గురించిన బపతుసం ఇచా్చడు. తన 
వెనుక వచే్చవానమ్ద, అంటే క్రీసుతు యేసు మ్ద 
నమముకం ఉంచాలన అతడు ప్రజలతో చెపాపుడు.”

5 ఇది విన వారు యేసు పేరులోకి బపతుసం 
పందారు.

6 పౌలు వారిమ్ద చేతులుంచినపుపుడు 
పవిత్రాతము వారిమ్దికి వచా్చడు. వారు వేరే 
భాషలలో మాట్లిడారు, దేవునమూలంగా 
పల్కారు. 7 అంతా కల్సి వారు దాదాపు 
పనె్నండుగురు పురుషులు.

8 తరువాత అతడు యూద సమాజకేంద్రానకి 
వెళి్ళ ధైర్యంగా మాట్లిడుతూ, దేవున రాజ్్యన్న 
గురించి ఒపపుంచే విధంగా తరికిస్తు ఉనా్నడు. 
ఇల్ మూడు నెలలు గడిపాడు. 9 అయితే 
కొందరు కఠిన హృదయులై, నమముడానకి 
నరాకరించి, ప్రజల గుంపుల ముందు ప్రభు 
మారా్గన్న దూషించారు. అపుపుడు అతడు 

వారిన విడిచి శషు్యలను తీసుకువెళి్ళ తరన్నస్ 
ప్రసంగశాలలో ప్రతి రోజూ తరికించాడు. 
10 రెండు సంవతసారాలు ఇల్ జరుగుతూ 
ఉండడంచేత ఆసియా రాష్టంలో కాపురమున్న 
యూదులేమ్ గ్రీసు దేశస్ులేమ్ అందరూ ప్రభు 
వాకుకి వినా్నరు.

11 పౌలుచేత దేవుడు అస్ధ్రణ అదు్భతాలు 
చేయించాడు – 12 అతన శర్రానకి తగల్న చేతి 
రుమాళ్్ళ గానీ నడికట్లి గానీ రోగుల దగ్గరకు 
తెచి్చనపుపుడు రోగాలు వారిన విడిచాయి. 
దయా్యలు వారిలో నుంచి వెళ్్ళయి.

13 అపుపుడు, దేశసంచారం చేస్తు దయా్యలను 
వెళ్ళగొటేటు యూదులు కొందరు, దయా్యలు 
పటిటున వారిపై “పౌలు ప్రకటించే యేసు పేర 
ఆజ్ఞాపసుతునా్నం” అన యేసుప్రభువు పేరు 
చెపపుడానకి పూనుకొనా్నరు. 14 యూద 
ప్రధ్నయాజ్ ఒకడైన సెకివ కొడుకులు 
ఏడుగురు అల్ చేశారు. 15 ఆ దయ్యం వారితో 
“యేసంటే నాకు తెలుసు. పౌలు కూడా తెలుసు 
గానీ మ్రెవరు?” అంది. 16 అపుపుడు దయ్యం 
ఎవరిలో ఉన్నదో అతడు వారిమ్ద ఎగరి దూకి 
వారిన అణచివేసి ఓడగొట్టుడు గనుక గాయాలు 
తగల్ వారు దిగంబరంగా ఆ ఇంటినుంచి 
పారిపోయారు.

17 ఈ సంగతి ఎఫెసు నగరవాసులైన 
యూదులకూ గ్రీసు దేశసు్లకూ అందరిక 
తెల్సింది. అందరినీ భయం ఆవరించింది. 
ప్రభువైన యేసు పేరుకు ఘనత కల్గంది. 
18 విశావీసులనేకులు వచి్చ తాము చేసిన చెడు 
క్యాకల్పాలు తెల్యజ్సి ఒపుపుకొనా్నరు. 
19 అంతేగాక మంత్విద్య అభ్యసించినవారు 
అనేకులు తమ పుసతుకాలు తెచి్చ అందరి ఎదుట 
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వాటిన కాల్్చవేశారు. వాటి వెల లెకికించారు – 
ఆ మొతతుం యాభై వేల వెండి నాణ్లు. 20 ఇల్ 
ప్రభు వాకుకి ప్రభావంతో అధకం అవుతూ 
వా్యపస్తు ఉంది.

21 ఇల్ జరిగన తరువాత పౌలు మాసిదోనయ, 
అకయల గుండా ప్రయాణం చేస్తు జెరుసలంకు 
వెళ్్ళలన ఆతములో నశ్చయించ్కొనా్నడు. 
“అకకిడికి వెళి్ళన తరువాత రోమ్ కూడా 
చూడాల్” అనా్నడు. 22 కనుక తనకు సహాయం 
చేసేవారిలో ఇద్దరిన మాసిదోనయకు పంపాడు. 
వారు తిమోతి, ఎరసుతు. అతడు ఆసియాలో 
ఇంకా కొంత కాలం ఉండిపోయాడు.

23 ఆ కాలంలో క్రీసుతు మారా్గన్న గురించి 
చాల్ కలోలిలం పుటిటుంది. 24 దేమేత్రియస్ 
అనే కంస్ల్ అరెతుమిదేవికి వెండి గర్భగుళ్ళ 
నమూనాలను చేయిస్తు ఆ పనవారికి చాల్ 
ల్భం కల్గంచేవాడు. 25 అతడు వారినీ అల్ంటి 
పన చేసే ఇతరులనూ పోగుచేసి ఇల్ అనా్నడు: 
“అయ్యల్రా, ఈ వా్యపారంవలలి మనకు బగా 
జ్వనం జరుగుతూ ఉందన మ్కు తెలుసు. 
26 అంతే కాదు. చేతులతో చేసిన దేవతలు దేవతలే 
కావన ఈ పౌలు చెపూతు ఎఫెసులో మాత్మే 
గాక దాదాపు ఆసియా రాష్టం అంతట్ 
ప్రజలనేకులను ఒపపుంచి తిపపువేశాడు. ఈ సంగతి 
మ్రు వినా్నరు, చూశారు. 27 ఇపుపుడు అపాయం 
ఉంది– ఈ మన వృతితుకి చెడడా పేరు వసుతుందేమో. 
ఇంతే గాక, అరెతుమి మహా దేవి గుడి తృణ్కారానకి 
గురి అయి ఆసియా అంతట్, లోకమంతట్ 
పూజలందు కుంట్న్న ఈమె దివ్యతవీం నాశనం 
అవుతుందేమో.”

28 ఇది విన వారు కోపోద్రేకంతో నండిపోయి 
“ఎఫెసువారి అరెతుమి గొపపుది!” అన కేకలు 

పెటటుస్గారు. 29 నగరమంతా గందరగోళం 
అయిపోయింది. వారు పౌలుతో ప్రయాణమై 
వచి్చన మాసిదోనయవారైన గాయియసును 
అరిసతురకిసును పట్టుకొన దొమిముగా నాటకశాలలో 
చొరబడాడారు. 30 పౌలు ప్రజల దగ్గరకు వెళ్్ళలన 
కోరాడు గాన శషు్యలు అతణ్ణి వెళ్ళనవవీలేదు. 
31 ఆసియా రాషా్రాధకారులలో కొందరు అతనకి 
సే్నహితులు. వారు కూడా “నాటకశాలలోకి 
వెళ్ళవద్ద"న వేడుకొంటూ అతనకి కబురు 
పంపారు.

32 ఆ సభ గందరగోళంగా ఉండడం 
కారణంగా కొందరు ఇల్, మరికొందరు అల్ 
కేకలు వేస్తు వచా్చరు. ఎకుకివమంది అసలు 
తాము ఎందుకు గుమికూడారో తెలుసుకోలేదు. 
33 యూదులు అలెగాజీండర్ ను ముందుకు తోసేతు, 
ఆ సమూహంలో కొందరు అతణ్ణి సభ ఎదుటికి 
తెచా్చరు. ప్రజలతో ప్రతివాదన చెపుపుకోవాలన 
అలెగాజీండర్ చేసైగ చేశాడు. 34 కానీ అతడు 
యూదుడన అపుపుడు వారు గురితుంచి ఏక 
కంఠంతో సుమారు రెండు గంటల సేపు 
“ఎఫెసువారి అరెతుమి గొపపుది!” అన అరిచారు.

35 ఆ తరువాత కరణం ఆ గుంపును 
శాంతపరచి ఇల్ అనా్నడు: “ఎఫెసు 
మనుషుల్రా! మహా దేవి అరెతుమి గుడిక 
ఆకాశంనుంచి పడడా శలకూ ధరముకరతుగా ఉన్నది 
ఎఫెసు నగరమే అన తెల్యనవారెవరు? 
36 ఈ విషయాలు ఎవరూ కాదనలేరు గనుక 
మ్రు శాంతం వహించి దుడుకుగా ఏమ్ 
చేయకూడదు. 37 మ్రు ఈ మనుషులను 
తీసుకువచా్చరు. వీరు గుళ్్ళ దోచ్కొనేవారు కారు, 
మ్ దేవిన దూషించినవారూ కారు. 38 అందుచేత 
దేమేత్రియస్, అతనతో ఉన్న చేతిపనవారు ఎవరైన 
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ఒక వ్యకితుమ్ద ఫిరా్యదు చేయాలన ఉంటే వారు 
ఒకరితో ఒకరు వా్యజె్యమాడవచ్్చ – నా్యయసభలు 
సమావేశమైవునా్నయి, రాషా్రాధకారులూ ఉనా్నరు. 
39 మ్రు ఇంకా వేరే విచారణ ఏదైనా చేయాలన 
ఉంటే అది క్రమమైన సభలో పరిషాకిరం కావాల్. 
40 ఈ రోజు అలలిరి గురించి మనమ్ద నేరం మోపడం 
జరుగుతుందేమో అనే ప్రమాదంలో ఉనా్నం. 
అల్ంటపుపుడు ఇల్ దొమిముగా కూడినందుకు 
తగన కారణం చెపపులేము.”

41 ఇల్ చెపపు అతడు సమకూడినవారిన 
పంపవేశాడు.

మాసిదోనయా, గ్రీసులలో

20  ఆ అలలిరి అణ్గన తరువాత పౌలు 
శషు్యలను పలువనంప వారిన 

కౌగల్ంచి మాసిదోనయకు బయలుదేరి 
వెళ్్ళడు. 2 ఆ ప్రాంతంలో సంచారం చేస్తు 
అకకిడివారిన అనేక మాటలతో ప్రోతసాహిస్తు 
గ్రీసు దేశం చేరాడు. 3 అకకిడ మూడు నెలలు 
గడిపాడు. అతడు సిరియాకు ఓడ ప్రయాణం 
చేయబోతూ ఉంటే, యూదులు అతనమ్ద 
కుట్ర పన్ననందుచేత తిరిగ మాసిదోనయ గుండా 
వెళ్్ళలన నశ్చయించ్కొనా్నడు. 4 అతనతోకూడా 
ఆసియాకు వెళి్ళనవారు బెరియ గ్రామసు్డైన 
స్పత్రు, అరిసతురకిస్, తెససాలొనీక పటటుణస్ుడైన 
సెకుందస్, దెరేబా పటటుణసు్డైన గాయియస్, 
తిమోతి, ఆసియా రాష్టం వారైన తుకికస్, 
త్రోఫిమస్. 5 వీరు ముందుగా వెళి్ళ త్రోయలో 
మాకోసం చూస్తు ఉనా్నరు.

త్రోయలో
6 పంగన రొట్టుల రోజులయిన తరువాత 

మేము ఓడ ఎకికి ఫిల్పీపు నుంచి బయలుదేరి 
అయిదు రోజులలో త్రోయకు వారి దగ్గరికి 
చేరుకొనా్నం. అకకిడ ఏడు రోజులు గడిపాం.

7 ఆదివారం నాడు శషు్యలు రొట్టు 
విరవడానకి సమకూడారు. మరా్నడు వెళ్్ళలన 
పౌలు ఉదే్దశపడి వారితో మాట్లిడుతూ 
మధ్యరాత్రివరకు తన సందేశం ముగంచకుండా 
మాట్లిడుతూ ఉనా్నడు. 8 వారు సమకూడిన 
మేడగదిలో అనేక దీపాలు ఉనా్నయి. 9 ఒక 
కిటికలో యుతుకస్ అనే యువకుడు కూరు్చన 
ఉనా్నడు. అతనకి గాఢ నద్ర ముంచ్కు వస్తు 
ఉంది. పౌలు ఇంకా ఇంకా మాట్లిడుతూ 
ఉంటే అతడు బగా నద్రపోయి మూడో 
అంతసుతు నుంచి క్ంద పడిచనపోయాడు. ఆ 
చనపోయినవాణ్ణి ఎతితు పట్టుకొనా్నరు. 10 అయితే 
పౌలు క్ందికి వెళి్ళ అతనమ్ద స్షాటుంగపడి 
కౌగల్ంచ్కొన “కంగారుపడకండి. ఇతనలో 
ప్రాణం ఉంది” అనా్నడు. 11 అతడు మళ్్ళ పైకి 
వెళి్ళ రొట్టు విరిచి తినా్నడు. చాల్ సేపు – ప్రొదు్ద 
పడిచేవరకూ – వారితో మాట్లిడిన తరువాత 
వెళి్ళపోయాడు. 12 వారు ఆ యువకుణ్ణి సజ్వంగా 
లోపల్కి తీసుకువచి్చ ఎంతో ఆదరణ పందారు.

13 మేము ముందుగా స్గపోయి ఓడ ఎకికి 
అసొసాసుకు వెళ్్ళం. అకకిడ పౌలును ఓడ 
ఎకికించ్కోవాలన మా ఉదే్దశం. పౌలు తానే 
అల్ ఏరాపుట్ చేశాడు. అతడు కాల్ నడకన 
వెళ్్ళలనుకొనా్నడు. 14 అసొసాసులో మముములను 
కలసినపుపుడు మేము అతణ్ణి ఓడ ఎకికించ్కొన 
మితులేనేకు వెళ్్ళం. 15 అకకిడనుంచి 
బయలుదేరి మరునాడు కయొసుకు ఎదురుగా 
వెళ్్ళం. మరుసటి రోజు సమొసు దీవీపం చేరి 
త్రొగల్లియంలో ఆ రాత్రి గడిపాం. ఆ మరుసటి 
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రోజు మిలేతస్ చేరుకొనా్నం. 16 ఆసియా రాష్టంలో 
కాలం గడపకుండా ఎఫెసును దాటిపోవాలన 
పౌలు నశ్చయించ్కొనా్నడు. ఎందుకంటే 
స్ధ్యమైతే పెంతెకొసుతు రోజు జెరుసలంలో 
ఉండాలన అతడు ఆతురతతో ఉనా్నడు.

ఎఫెసు పెద్దలకు పౌలు వీడోకిలు
17 మిలేతస్ నుంచి అతడు ఎఫెసుకు కబురంప 

సంఘం పెద్దలను పల్పంచాడు. 18 వారు తన 
దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు అతడు వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “నేను ఆసియాలో అడుగు పెటిటున 
ఆ మొదటి రోజునుంచి ఇపపుటిదాకా మ్మధ్య 
ఏ విధంగా ఉనా్ననో మ్కే తెలుసు. 19 యూదుల 
కుట్రలవలలి నాకు విషమ పర్క్షలు కల్గనా, 
కనీ్నళ్్ళ విడుస్తు పూరణి వినయభావంతో 
ప్రభువుకు సేవ చేశాను. 20 మ్కు మేలు 
కల్గంచేదేదీ చెపపుకుండా వెనకుకి తీయలేదు గాన 
దాన్న ప్రకటిస్తు బహిరంగంగా, ఇంటింట్ మ్కు 
ఉపదేశస్తు వచా్చను. 21 దేవునపటలి పశా్చతాతుపపడి 
మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మ్ద నమముకం 
ఉంచాలన యూదులకూ గ్రీసు దేశసు్లకూ 
విధు్యకతుంగా స్క్షష్ం చెపుతూ వచా్చను. ఇదంతా 
మ్కు తెలుసు.

22 “ఇదిగో వినండి, ఇపుపుడు నేను ఆతము 
నరబాంధంవలలి జెరుసలం వెళ్తునా్నను. అకకిడ 
నాకు ఏమి సంభవిసుతుందో తెల్యదు. 23 ఒక 
సంగతి మాత్మే తెలుసు. సంకళ్్ళ బధలూ 
నాకోసం కాచ్కొన ఉనా్నయన పవిత్రాతము 
ప్రతి పటటుణంలో విధు్యకతుంగా స్క్షష్ం చెపుతూ 
ఉనా్నడు. 24 అయితే ఈ విషయాలోలి ఏదీ నను్న 
కదిల్ంచదు. నా జ్వితం నాకు ప్రియమన 
ఎంచ్కోవడం లేదు. నా లక్షా్యన్న ఆనందంతో 

పూరితుగా నెరవేరా్చలనీ, యేసుప్రభువు నాకిచి్చన 
సేవను, అంటే నేను స్క్షిగా దేవున కృప శుభవారతు 
తెల్యజ్యడం అనే సేవను తుదముటిటుంచాలనీ 
ఉనా్నను.

25 “ఇదిగో వినండి, దేవున రాజ్్యన్న 
ప్రకటిస్తు నేను మ్ మధ్య సంచరిస్తు వచా్చను 
గాన ఇకమ్దట మ్లో ఎవరూ నా ముఖం 
చూడరన నాకు తెలుసు. 26 కనుక నేను అందరి 
రకతుం విషయంలో నరో్దషినన ఈవేళ మ్తో 
స్క్షిగా చెపుతునా్నను. 27 ఎందుకంటే దేవున 
సంకలపుమంతా మ్కు తెల్యజ్యడంలో నేనేమ్ 
వెనకుకి తీయలేదు.

28 “దేవుడు తన సొంత రకతుమిచి్చ 
సంపాదించ్కొన్న ఆయన సంఘానకి మ్రు 
కాపరులుగా ఉండాలన పవిత్రాతము మిమముల్్న 
నాయకులుగా చేశాడు. అందువలలి మిమముల్్న 
గురించీ మంద అంతటిన గురించీ జ్గ్రతతుగా 
ఉండండి. 29 నేను వెళి్ళపోయిన తరువాత 
క్రూరమైన తోడేళ్ళల్ంటివారు మ్మధ్యలో 
ప్రవేశస్తురన నాకు తెలుసు. వారు మంద మ్ద 
ఏమ్ జ్ల్ చూపరు. 30 అంతేగాక, శషు్యలను 
తమ వెంట ల్కుకిపోవాలన మ్లోనే మనుషులు 
తలెతితు కుటిలమైన మాటలు చెపుతారు. 31 కాబటిటు 
మెళకువగా ఉండండి! నేను మూడేళ్్ళ 
రాత్రింబగళ్్ళ కనీ్నళ్్ళ విడుస్తు ప్రతి 
ఒకకిరినీ హెచ్చరించడం మానలేదన జ్ఞాపకం 
ఉంచ్కోండి.

32 “ఇపుపుడు స్దరుల్రా, దేవునక ఆయన 
కృపవాకుకికూ మిమముల్్న అపపుగసుతునా్నను. మ్కు 
క్షేమాభివృది ్కల్గంచి పవిత్రులైన వారందరితో 
కూడా వారసతవీం అనుగ్రహించడానకి ఆయన 
సమర్ుడు. 33 నేను ఎవరి వెండి గానీ బంగారం 
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గానీ వస్్రాలు గానీ ఆశంచలేదు. 34 అసలు, నా 
అకకిరలు, నాతో ఉన్నవారి అకకిరలు తీర్చడానకి 
ఈ చేతులు పన చేశాయి అన మ్కే తెలుసు. 
35 ఇల్ శ్రమిస్తు మ్రూ కషటుపడి బలహీనులకు 
సహాయం చేయాలన నేను అన్న విషయాలలో 
మ్కు మాదిరి చూపాను. ‘తీసుకోవడంకంటే 
ఇవవీడమే ధన్యం’ అన యేసుప్రభువు చెపపున 
మాటలు జ్ఞాపకముంచ్కోండి.”

36 అతడు ఇల్ చెపపు, వారందరితోపాట్ 
మోకాళ్్ళన ప్రార్న చేశాడు. 37 అపుపుడు 
వారంతా బగా ఏడి్చ పౌలును కౌగల్ంచ్కొన 
ముదు్దపెట్టుకొనా్నరు. 38 వారు తన ముఖం 
ఇకమ్దట చూడరన అతడు చెపపున మాటకు 
విశేషంగా దుుఃఖంచారు. తరువాత ఓడ వరకు 
అతణ్ణి స్గనంపారు.

జెరుసలంకు ప్రయాణం

21  మేము వారిన విడవలేక విడిచి ఓడ 
ఎకికి ప్రయాణమై తిన్నగా కోస్ 

దీవీపం వెళ్్ళం. మరునాడు రోద్సా దీవీపం చేరి 
అకకిడనుంచి పతర రేవుకు వెళ్్ళం. 2 అకకిడ 
ఫీనీకే దేశం వెళ్్ళ ఓడను చూచి దానన ఎకికి 
ప్రయాణమయా్యం. 3 సైప్రస్ కనబడడాపుపుడు ఎడమ 
వైపున దానన దాటిపోయి సిరియాకు వెళ్్ళం. 
తూరు నగరం ఓడ సరకులు దించవలసిన స్లం 
గనుక అకకిడ దిగాం. 4 శషు్యలను కనుకొకిన 
ఏడు రోజులు అకకిడ గడిపాం. వారు పౌలును 
జెరుసలం వెళ్ళవద్దన ఆతముమూలంగా చెపాపురు. 
5 ఆ రోజులు గడిపన తరువాత మేము 
ప్రయాణమై బయలుదేరినపుపుడు వారంతా 
భార్యలతో పలలిలతో కూడా పటటుణం బయటికి 
మముములను స్గనంపడానకి వచా్చరు. సముద్రం 

ఒడుడాన మేమంతా మోకాళ్్ళన ప్రార్న చేసి 
ఒకరినొకరం విడిపోయాం. 6 మేము ఓడ ఎకాకిం, 
వారు తమ తమ ఇండలికు తిరిగ వెళ్్ళరు.

7 మేము తూరునుంచి ప్రయాణం ముగంచి 
తొలెమాయి చేరుకొనా్నం. అకకిడి స్దరులను 
కుశలం అడిగ వారి దగ్గర ఒక రోజు గడిపాం. 
8 మరునాడు పౌలు సహచరులైన మేము 
బయలుదేరి స్జరియకు చేరి శుభవారతు 
ప్రచారకుడైన ఫిల్పుపు ఇంటికి వెళి్ళ అతనదగ్గర 
ఉండిపోయాం. అతడు ఆ ఏడుగురిలో ఒకడు. 
9 అతనకి నలుగురు కూతుళ్్ళ ఉనా్నరు. వారు 
కన్యలు, దేవునమూలంగా పల్కేవారు.

10 మేము అకకిడ కొన్న రోజులున్న తరువాత 
ఒక ప్రవకతు యూదయ నుంచి వచా్చడు. అతన 
పేరు అగబు. 11 అతడు మాదగ్గరకు వచి్చ పౌలు 
నడికట్టు తీసుకొన తన కాళ్్ళచేతులు కటిటు ఇల్ 
అనా్నడు: “ఈ నడికట్టు ఎవరిదో ఆ మనషిన 
జెరుసలంలోన యూదులు ఈ విధంగా కటిటు 
ఇతర ప్రజ చేతికి అపపుగస్తురన పవిత్రాతము 
చెపుతునా్నడు.”

12 ఇది విన మేము, అకకిడివారు కూడా 
జెరుసలం వెళ్ళవద్దన పౌలును బతిమాలుకొనా్నం. 
13 అయితే పౌలు ఇల్ జవాబిచా్చడు: “మ్రు ఇల్ 
ఏడుస్తు నా గుండె బ్రద్దలు చేసుతునా్నరెందుకు? 
ప్రభువైన యేసు పేరుకోసం జెరుసలంలో 
బంధకాలపాలు కావడానకి మాత్మే గాక, 
చనపోవడానకి కూడా సిదం్గా ఉనా్నను.”

14 అతడు ఒపపుంచబడలేదు గనుక “ప్రభు 
చితతుం జరుగుతుంది గాక” అన చెపపు మేము 
ఊరుకొనా్నం.

15 ఆ రోజులైన తరువాత స్మాను సరు్దకొన 
జెరుసలం వెళ్్ళం. 16 స్జరియనుంచి కొందరు 
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శషు్యలు మాతో వచి్చ సైప్రస్ వాడైన మనాస్న్ ను 
తమతోకూడా తీసుకువచా్చరు. అతన ఇంట్లి 
మేము బస చేయాలన ఏరాపుటైంది. మొదటి 
నుంచి అతడు శషు్యడు.

17 మేము జెరుసలం చేరినపుపుడు స్దరులు 
ఆనందంతో మముములను చేరు్చకొనా్నరు.

జెరుసలంలో యాకోబుతో పౌలు
18 మరునాడు పౌలు, మేము యాకోబు 

దగ్గరకు వెళ్్ళం. పెద్దలందరూ అకకిడ ఉనా్నరు. 
19 అతడు వారిన కుశలమడిగ తన సేవదావీరా 
ఇతర ప్రజలలో దేవుడు చేసినవాటిన వివరంగా 
చెపాపుడు.

20 అది విన వారు ప్రభువును సుతుతించారు, 
అపుపుడు అతనతో ఇల్ అనా్నరు: “స్దరుడా! 
యూదులలో ఎన్న వేలమంది విశావీసులయా్యరో 
నీకు కనపస్తు ఉంది గదా. ధరముశాస్త్రం అంటే 
వారందరిక ఆసకితు. 21 వారు నను్న గురించి 
విన్న కబురేమిటంటే, ఇతర ప్రజలలో ఉన్న 
యూదులందరిక మోష్ ఉపదేశాన్న విడిచి తమ 
పలలిలకు సున్నతి చేయకూడదనీ, మన ఆచారాల 
ప్రకారం నడుచ్కోకూడదనీ నేరుపుతునా్నవట. 
22 అయితే ఏం? సంఘం తపపుక సమావేశం 
అవుతుంది. ఎందుకంటే నీవు వచి్చన సంగతి 
వారు వింట్రు. 23 అందుచేత మేము నీకు 
చెపపునట్టు చెయి్య. మొకుకిబడి చెల్లించవలసిన 
పురుషులు నలుగురు మా దగ్గర ఉనా్నరు. 24 నీవు 
వారిన తీసుకువెళి్ళ వారితోకూడా శుద్ి కార్యంలో 
పాలొ్గను. వారి తలవెంట్రుకలు గొరిగంచ్కొనే 
ఖరు్చలు పెట్టుకో. అపుపుడు నీ గురించి వారు విన్న 
వదంతులలో సత్యమేమ్ లేదనీ నీవు ధరముశాస్్రాన్న 
పాటిస్తు యథాక్రమంగా నడుచ్కొంట్నా్నవనీ 

అందరూ తెలుసుకొంట్రు. 25 ఇతర ప్రజలలో 
నముముకొన్నవారి విషయం చెపాపులంటే, వారు 
అల్ంటి దాన్న ఆచరించకూడదనీ విగ్రహాలకు 
అరిపుతమైన వాటినుంచి రకతుంనుంచి గొంతు పసికి 
చంపన దాననుంచి వ్యభిచారం నుంచి తమను 
దూరంగా ఉంచ్కోవాలన మాత్ం మేము 
నరణియించి వారికి రాశాం.”

26 మరునాడు పౌలు ఆ మనుషులను 
తీసుకువెళి్ళ వారితోపాట్ శుద్ికార్యంలో పాలొ్గన 
దేవాలయంలోకి వెళి్ళ శుది ్గడువు తీరి వారిలో 
ఒకొకికకిరికోసం కానుక అరిపుంచబోయే రోజు 
తెల్యజ్శాడు.

పౌలు బందీ అయా్యడు
27 ఆ ఏడు రోజులు కావచి్చనపుపుడు 

ఆసియా రాష్టం నుంచి వచి్చన యూదులు 
అతణ్ణి దేవాలయంలో చూశారు. అకకిడి 
సమూహమంతటినీ వారు పురికొల్ప అతణ్ణి 
పట్టుకొన ఇల్ కేకలు పెట్టురు: 28 “ఇస్రాయేల్ 
మనుషుల్రా, సహాయం చేయండి! మన 
ప్రజలకూ ధరముశాస్్రానక ఈ స్ల్నక వ్యతిరేకంగా 
అందరిక అంతట్ బోధంచేవాడు ఈ మనష్! 
అంతేగాక, గ్రీసు దేశసు్లను దేవాలయంలోకి 
తీసుకువచి్చ ఈ పవిత్ స్్నాన్న అశుద్ం 
చేశాడు!”

29 అంతకుముందు ఎఫెసు నవాసి 
త్రోఫిమస్ అతనతో నగరంలో ఉండడం వారు 
చూచినందుచేత పౌలు అతణ్ణి దేవాలయంలోకి 
తీసుకువచా్చడన అనుకొనా్నరు. 30 నగర మంతా 
రెచి్చపోయింది. ప్రజలు ఒకటిగా పరుగెతుతుకువచి్చ 
పౌలును పట్టుకొన దేవాలయంలోనుంచి 
బయటికి ఈడు్చకుపోయారు. వెంటనే 
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తలుపులు మూయడం జరిగంది. 31 వారు అతణ్ణి 
చంపడానకి చూస్తు ఉంటే జెరుసలమంతా 
అలలిరిగా ఉందన రోమ్ పట్లం అధపతికి కబురు 
అందింది.

32 తక్షణమే అతడు సైనకులనూ 
శతాధపతులనూ వెంటబెట్టుకొన వారి దగ్గరకు 
పరుగెతుతుకువచా్చడు. ఆ సహస్రాధపతినీ 
సైనకులనూ చూచి వారు పౌలును కొటటుడం 
మానారు. 33 సహస్రాధపతి దగ్గరకు వచి్చ అతణ్ణి 
పట్టుకొన రెండు సంకళ్ళతో బంధంచాలన 
ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. అపుపుడు “వీడెవడు? 
ఏం చేశాడు?” అన అడిగాడు. 34 గుంపులో 
కొంతమంది అల్, కొంతమంది ఇల్ కేకలు 
పెట్టురు. అలలిరిగా ఉండడంచేత నజం 
తెలుసుకోలేక అతడు పౌలును కోటలోకి 
తీసుకుపోవాలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 35 మెటలి 
దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు అలలిరిమూక బల్తాకిరం 
కారణంగా సైనకులు పౌలును మోసుకుపోవలసి 
వచి్చంది. 36 ఎందుకంటే “వాణ్ణి చంపెయ్యండి” 
అన అరుస్తు జనసమూహం వెంటబడుతూ 
ఉంది.

పౌలు యూదుల సమూహంతో మాట్లిడాడు
37 పౌలును కోటలోకి తీసుకుపోతూ ఉంటే 

అతడు “మ్తో ఒక మాట చెపపువచా్చ?” 
అన సహస్రాధపతిన అడిగాడు. 38 అతడు 
“గ్రీకు భాష నీకు వసుతుందా? కొంతకాలం 
కిందట తిరుగుబట్ రేప నాలుగు వేలమంది 
హంతకులను ఎడారికి తీసుకుపోయిన ఈజ్ప్టు 
మనషివి కావా నీవు?” అన అడిగాడు.

39 అందుకు పౌలు “నేను యూదుణ్ణి, 
కిల్కియలోన తారుసావాణ్ణి, ఆ అస్ధ్రణమైన 

పటటుణం పౌరుణ్ణి. ప్రజలతో మాట్లిడడానకి 
దయచేసి నాకు అనుమతి ఇవవీండి” అనా్నడు. 
40 అతడు అనుమతి ఇచి్చన తరువాత పౌలు 
మెటలిమ్ద నలుచ్ండి ప్రజలకు చేసైగ చేశాడు. 
అంతట్ గొపపు నశ్శబ్దం ఆవరించింది. 
అపుపుడతడు వారితో హీబ్రూ భాషలో ఇల్ 
అనా్నడు:

22  “స్దరుల్రా! తండ్రుల్రా! నేనపుపుడు 
మ్ ఎదుట చెపేపు సమాధ్నం వినండి.”

2 అతడు తమతో హీబ్రూ భాషలో 
మాట్లిడడం విన వారు ఇంకా మౌనం 
వహించారు. అపుపుడతడు ఇల్ అనా్నడు:

3 “నేను యూదుణ్ణి. నా జనముస్లం కిల్కియలో 
ఉన్న తారుసా, గాన ఈ నగరంలోనే గమలీయేల్ 
పాదాల దగ్గర నను్న పెంచడం జరిగంది. 
మన పూర్వీకుల ధరముశాస్్రానకి అనుగుణమైన 
ఖచి్చతమైన విధ్నంలోనే తర్బాతు పంది, 
మ్రంతా ఈవేళ ఉన్నటేటు నేనూ దేవునపటలి 
ఆసకితుపరుడుగా ఉండేవాణ్ణి. 4 యేసు మారా్గన్న 
అనుసరించినవారిన మరణమయే్యంతవరకు 
హింసిస్తు, పురుషులనూ స్త్రీలనూ బంధంచి 
చెరస్లలో వేయిస్తు వచా్చను. 5 దీనకి 
ప్రముఖయాజ్, యూద సభ పెద్దలంతా స్క్షష్ం 
చెపుతారు. వారు దమసుకిలో ఉన్న స్దరులకు 
లేఖలు రాసి నాకిచా్చరు. దమసుకిలో ఈ 
మారా్గన్న అనుసరించిన వారిన కూడా ఖైదు 
చేసి దండనకోసం జెరుసలంకు తీసుకురావాలన 
అకకిడికి తరల్వెళ్్ళను.

6 “నేను ప్రయాణం చేస్తు సుమారు 
మధ్్యహ్న కాలంలో దమసుకి దగ్గరకు చేరాను. 
ఉన్నట్టుండి ఆకాశంనుంచి గొపపు వెలుగు నా 
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చ్టూటు మెరిసింది. 7 నేను నేలమ్ద పడి ఒక 
సవీరం నాతో ఇల్ మాట్లిడడం వినా్నను: 
‘సలూ! సలూ! నీవు నను్న ఎందుకు హింసిస్తు 
ఉనా్నవు?’ 8 ‘ప్రభూ! మ్రెవరు?’ అన నేను 
అడిగనపుపుడు ఆయన నాతో ‘నీవు హింసిసుతున్న 
నజరేతువాడైన యేసునే నేను’ అనా్నడు.

9 “నాతో ఉన్నవారు ఆ వెలుగు చూచి 
భయపడాడారు గాన నాతో మాట్లిడిన సవీరం 
వారు వినలేదు. 10 ‘ప్రభూ! నేనేమి చేయాల్?’ 
అనా్నను. అందుకు ప్రభువు నాతో ఇల్ అనా్నడు: 
‘లేచి దమసుకిలోకి వెళ్్ళ. చేయడానకి నీకు 
నయమించినదంతా అకకిడ నీకు తెలపడం 
జరుగుతుంది.’

11 “ఆ కాంతి తేజసుసా కారణంగా నేను ఏమ్ 
చూడలేకపోయాను గనుక నాతో ఉన్నవారు 
చేయి పట్టుకొన నను్న నడిపస్తు ఉంటే నేను 
దమసుకిలోకి వెళ్్ళను.

12 “అకకిడ అననీయ అనే వ్యకితు నా 
దగ్గరికి వచా్చడు. అతడు ధరముశాస్్రానకి 
అనుగుణంగా భయభకుతులున్నవాడు, అకకిడ 
నవసించే యూదులందరి మధ్య మంచి పేరు 
గడించినవాడు. 13 అతడు నా దగ్గర నలుచ్ండి 
‘స్దరుడా! సలూ! దృషిటు పందండి!’ అనా్నడు. 
వెంటనే దృషిటు వచి్చ అతణ్ణి చూశాను.

14 “అపుపుడతడు అనా్నడు ‘తన సంకలపుం 
తెలుసు కోవడానక, ఆ నా్యయవంతుణ్ణి 
చూడడానక, ఆయన నోటి మాట వినడానక 
మన పూర్వీకుల దేవుడు మిముముల్్న 
ఎను్నకొనా్నడు. 15 ఎందుకంటే, మ్రు చూచినవీ 
విన్నవీ చెపుతూ సరవీ ప్రజలకు ఆయన స్క్షిగా 
ఉంట్రు. 16 అయితే మ్రింకా ఆలస్యం చేయడం 
దేనకి? లేచి బపతుసం పందండి. ఆయన పేర 

ప్రార్న చేస్తు మ్ పాపాలు కడిగవేసుకోండి.’
17 “తరువాత నేను జెరుసలంకు తిరిగ వచి్చ 

దేవాలయంలో ప్రార్న చేస్తు ఉన్నపుపుడు 
పరవశుణణియి ప్రభువును చూశాను. 18 ఆయన 
‘తవీరపడి జెరుసలం విడిచి శీఘ్ంగా వెళ్్ళ. 
నా విషయం నీవు చెపేపు స్క్షా్యన్న వారు 
అంగీకరించరు’ అన నాతో చెపాపుడు.

19 “అందుకు నేను, ‘ప్రభూ! ప్రతి సమాజ 
కేంద్రంలో నీమ్ద నమముకం ఉంచినవారిన 
నేను చెరస్లలో వేయిస్తు, కొడుతూ 
ఉండేవాణణిన వారికి బగా తెలుసు. 20 అంతేగాక, 
నీ స్క్షి అయిన సెతుఫను రకతుం చిందించబడడా 
సమయంలో నేను కూడా అకకిడే నలుచ్ండి 
అతన మరణానకి సమముతిస్తు అతణ్ణి 
హతమారుసుతున్నవారి పై వస్్రాలకు కావల్ 
ఉనా్నను’ అనా్నను.

21 “అపుపుడు ఆయన నాతో అనా్నడు 
‘వెళ్్ళ, దూరంగా ఇతర ప్రజల దగ్గరకు నను్న 
పంపుతునా్నను’.”

బందీ అయిన రోమ్ పౌరుడు పౌలు
22 ఆ మాటవరకు అతడు చెపపునది వారు 

వింటూ ఉనా్నరు. ఇపుపుడైతే “ఇల్ంటివాడు 
బతకతగడు! భూమిమ్ద ఉండకుండా వాణ్ణి 
చంపెయ్యండి!” అన కేకలు పెట్టురు. 23 వారు 
అరుస్తు తమ పైబటటులు తీసి పారవేస్తు 
ఆకాశంవైపు దుమెముతితు పోస్తు ఉండగా, 24 అతణ్ణి 
కోటలోకి తీసుకుపోవాలన సహస్రాధపతి ఆజఞా 
జ్ర్ చేశాడు. ప్రజలు అతనకి వ్యతిరేకంగా 
ఎందుకు కేకలు వేసుతునా్నరో తెలుసుకోవడానకి 
అతణ్ణి కొరడాలతో కొటిటు విచారణ చేయాలన 
కూడా చెపాపుడు.
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25 వారు పౌలును తోలు వారులతో కటిటువేస్తు 

ఉన్నపుపుడు అతడు తనదగ్గర నలుచ్న్న 
శతాధపతితో “సంగతి విచారణలోకి రాకముందే 
రోమ్ పౌరుణ్ణి మ్రు కొరడా దెబబాలు కొటటుడం 
ధరముమా?” అనా్నడు.

26 అది విన శతాధపతి సహస్రాధపతి దగ్గరకు 
వెళి్ళ “మ్రు చేయబోతున్న దాన గురించి జ్గ్రతతు! 
ఈ మనషి రోమ్ పౌరుడు!” అనా్నడు.

27 అపుపుడు ఆ అధపతి వచి్చ పౌలుతో “నీవు 
రోమ్ పౌరుడివా? నాకు చెపుపు” అనా్నడు. 
అతడు “అవును” అనా్నడు. 28 అధపతి “చాల్ 
డబిబాచి్చ ఈ పౌరతవీం సంపాదించ్ కొనా్నను” 
అనా్నడు. అందుకు పౌలు “నేనైతే పుట్టుకతోనే 
రోమ్ పౌరుణ్ణి” అనా్నడు.

29 అందుచేత అతణ్ణి ప్రశ్నంచబోయేవారు 
వెంటనే వెనకుకి తగా్గరు. అతడు రోమ్ పౌరుడన 
తెలుసుకొన్నపుపుడు అతణ్ణి బంధంచిన కారణంగా 
సహస్రాధపతికి కూడా భయం వేసింది.

యూదుల అధకారుల సమక్షంలో పౌలు
30 మరునాడు, యూదులు పౌలుమ్ద మోపే 

నేరమేమిట్ ఖచి్చతంగా తెలుసుకోవాలన 
ఆ అధపతి అతన సంకళ్్ళ తీసివేసి 
ప్రధ్నయాజులూ యూద సమాలోచన 
సభవారూ అంతా హాజరు కావాలన ఆజఞా 
జ్ర్ చేశాడు. అపుపుడు పౌలును తీసుకువచి్చ 
వారిముందు నలబెట్టుడు.

23  పౌలు ఆ సమాలోచన సభవైపు తేరి 
చూస్తు “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా, 

నేను నేటివరకు దేవున ఎదుట పూరితుగా మంచి 
అంతరావీణ్తో బ్రతికాను” అనా్నడు.

2 అందుకు ప్రముఖయాజ్ అననీయ “వాడి 
నోటిమ్ద కొటటుండి” అన అతన దగ్గర నలుచ్న్న 
వారికి ఆజఞా ఇచా్చడు. 3 పౌలు అతనతో “వెలలి 
వేసిన గోడా! దేవుడే నను్న కొడతాడు. ధరముశాస్త్రం 
ప్రకారం నను్న విచారణ చేయడానకి కూరు్చన 
ఉండి ధరముశాస్్రానకి వ్యతిరేకంగా నను్న కొట్టులన 
ఆజఞా ఇసుతునా్నవా?” అనా్నడు.

4 దగ ్గర నలుచ్న్నవారు “దేవున 
ప్రముఖయాజ్న దూషిసుతునా్నవేమిటి!” అనా్నరు.

5 అందుకు పౌలు “స్దరుల్రా, అతడు 
ఉన్నతయాజ్ అన నాకు తెల్యలేదు. ‘మ్ 
ప్రజల అధకారులలో ఎవరినీ నందించకూడదు’ 
అన రాసి ఉంది” అనా్నడు. 6 వారిలో కొందరు 
సదూ్దకయు్యలు, మరికొందరు పరిసయు్యలు 
అన పౌలు తెలుసుకొన్నపుపుడు సభలో ఇల్ 
బిగ్గరగా చెపాపుడు: “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా, 
నేను పరిసయు్యణ్ణి, పరిసయు్యడి కొడుకును. 
చనపోయినవారు సజ్వంగా లేస్తురనే దాన 
గురించి, వారి ఆశాభావాన్న గురించి ఈ 
విచారణకు గురి అయా్యను.”

7 అతడా మాట చెపపునపుపుడు పరిసయు్యలకూ 
సదూ్దకయు్యలకూ మధ్య కలహం పుటిటుంది. 
సమావేశం రెండు పక్షాలయింది. 8 ఎందుకంటే 
చనపోయినవారు లేవడం, దేవదూత, ఆతము 
అనేవి లేవనీ సదూ్దకయు్యలంట్రు. ఇవనీ్న 
ఉనా్నయన పరిసయు్యలంట్రు. 9 కనుక పెద్ద 
అలజడి రేగంది. పరిసయు్యల శాఖలో ధరముశాస్త్ర 
పండితులు నలబడి గటిటుగా వాదిస్తు ఇల్ 
అనా్నరు: “ఈ మనషిలో దురాముర్గత అంటూ 
మాకు ఏమ్ కనపంచడం లేదు. ఒక వేళ 
అతనతో ఏదైనా ఆతము గానీ, ఒక దేవదూత గానీ 
మాట్లిడి ఉంటే, మనం దేవునకి విరుద్ంగా 
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పోట్లిడకూడదు.” 10 జగడం అధకంగా 
పెరిగపోయింది. వారు పౌలును చీల్్చవేస్తురేమో 
అన సహస్రాధపతి భయపడి “వెళి్ళ వాళ్ళ 
మధ్యనుంచి అతణ్ణి బలవంతంగా తీసుకొన 
కోటలోకి తేవాల్” అన అతడు సైనకులకు ఆజఞా 
ఇచా్చడు.

11 ఆ రాత్రి పౌలు దగ్గర ప్రభువు నలుచ్ండి 
“పౌలు, ధైర్యంగా ఉండు. జెరుసలంలో నను్న 
గురించి నీవెల్ స్క్షష్ం చెపాపువో అల్గే రోమ్ లో 
కూడా స్క్షష్ం చెపాపుల్” అనా్నడు.

పౌలును చంపడానకి యూదుల ఆలోచన
12 ఉదయమైనపుపుడు యూదులు కొందరు 

కుట్ర పన్న తాము పౌలును చంపేవరకు 
అన్నపానాలు తీసుకోమన ఒట్టు పెట్టుకొనా్నరు.

13 కుట్రలో చేరినవారి సంఖ్య నలభై కంటే 
ఎకుకివ. 14 వారు ప్రధ్న యాజుల దగ్గరకు, 
పెద్దలదగ్గరకు వెళి్ళ ఇల్ అనా్నరు: “పౌలును 
చంపేవరకు దేననీ తినమన గంబీరంగా ఒట్టు 
పెట్టుకొనా్నం. 15 గనుక మ్రూ సమాలోచన 
సభవారూ అతడి గురించి ఇంకా ఖచి్చతంగా 
విచారణ చేయవలసి ఉన్నట్టు రేపు అతణ్ణి మ్ 
దగ్గరికి తీసుకురమమున సహస్రాధపతితో మనవి 
చేయండి. వాడు ఈ స్లం దగ్గరికి రాకముందే 
అతణ్ణి చంపడానకి సిద్ంగా ఉనా్నం.”

16 అయితే వారు అల్ పంచి ఉంట్రన 
పౌలు మేనలులిడు విన కోటలోకి వచి్చ పౌలుకు 
తెల్యజ్శాడు. 17 పౌలు శతాధపతులలో 
ఒకణ్ణి తన దగ్గరకు పల్చి “ఈ యువకుణ్ణి 
సహస్రాధపతి దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళండి. ఇతడు 
అతనతో చెపుపుకోవలసినది ఒకటి ఉంది” 
అనా్నడు.

18 అల్గే శతాధపతి ఆ పై అధపతి దగ్గరకు 
అతణ్ణి తీసుకువెళి్ళ “ఖైదీ పౌలు నను్న పల్చి 
ఈ యువకుణ్ణి మ్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళమన 
అడిగాడు. మ్తో ఇతడు ఏదో చెపుపుకోవాలన 
ఉనా్నడు” అనా్నడు.

19 సహస్రాధపతి యువకుడి చేయి పట్టుకొన 
అవతలకు తీసుకువెళి్ళ “నీవు నాతో చెపాపుల్ 
అనుకొన్నదేమిటి?” అన ఏకాంతంగా అడిగాడు.

20 అందుకతడు “యూదులు పౌలును 
గురించి ఇంకా ఖచి్చతంగా విచారించవలసి 
ఉన్నట్టు రేపు అతణ్ణి తమ సమాలోచన సభ 
దగ్గరికి తీసుకురమమున మిముముల్్న అడగడానకి 
సమముతించారు. 21 వారి మాటకు లొంగపోకండి! 
ఎందుకంటే, వారిలో నలభైకంటే ఎకుకివమంది 
అతనకోసం పంచి ఉనా్నరు. ఆ మనుషులు 
కుట్రపన్న అతణ్ణి చంపేవరకు అన్నపానాలు 
తీసుకోమన ఒట్టుపెట్టుకొనా్నరు. ఇపుపుడు వాళ్్ళ 
సిదం్గా ఉండి మ్ మాటకోసం ఎదురుచూస్తు 
ఉనా్నరు” అనా్నడు.

22 అందుకు సహస్రాధపతి “ఈ సంగతి నాకు 
తెల్యజ్శావన ఎవరితో అనకు” అన ఆదేశంచి 
ఆ యువకుణ్ణి పంపవేశాడు.

రోమ్ వారు పౌలును స్జరియకు 
తీసుకుపోయారు

23 తరువాత అతడు శతాధపతులలో 
ఇద్దరిన పల్చి “స్జరియకు రాత్రి తొమిముది 
గంటలకు వెళ్ళడానకి రెండు వందలమంది 
సైనకులను, డెబె్్భమంది రౌతులను, రెండు 
వందలమంది ఈట్లవారిన సిద్ం చేయండి. 
24 పౌలును పాలకుడైన ఫేల్క్సా దగ్గరకు భద్రంగా 
తీసుకుపోయేందుకు అతణ్ణి ఎకికించడానకి 
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గుర్రాలను కూడా సిద్ం చేయండి” అనా్నడు.
25 అపుపుడతడు ఈ లేఖ వ్రాశాడు:
26 “మహా ఘనులైన పాలకుడు ఫేల్క్సా కు 

కౌలిదియస్ లూసియస్ అభివందనాలు. 
27 ఈ మనషిన యూదులు పట్టుకొన 
చంపబోయినపుపుడు అతడు రోమ్ 
పౌరుడన విన నేను సైనకులతో వచి్చ అతణ్ణి 
తపపుంచాను. 28 వారు అతనమ్ద మోపన 
నేరమేమో తెలుసుకోవాలన వారి సమాలోచన 
సభ దగ్గరికి అతణ్ణి తీసుకువెళ్్ళను. 29 నేను 
కనుగొన్నదేమిటంటే, తమ ధరముశాస్త్ర వివాదాలను 
గురించి వారు అతన మ్ద నేరారోపణ చేసినా 
మరణశక్షకు గానీ ఖైదుకు గానీ తగన నేరం 
మోపలేదు. 30 ఈ మనషి కోసం యూదులు 
పంచి ఉనా్నరన నాకు తెల్యవచి్చంది గనుక 
వెంటనే అతణ్ణి మ్ దగ్గరికి పంపంచాను. అతన 
మ్ద నేరం మోపనవారు మ్ ఎదుటే అతనమ్ద 
నేరారోపణ చేయాలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాను. ఇంతే 
సంగతులు.”

31 అందుచేత తమకు ఇచి్చన ఆజఞా ప్రకారం 
సైనకులు రాత్రివేళ పౌలును అంతిపత్రిస్ కు 
తీసుకువెళ్్ళరు. 32 మరునాడు అతనతోకూడా 
వెళ్ళడానకి రౌతులను వదిల్వేసి వారు కోటకు 
తిరిగ వెళ్్ళరు. 33 రౌతులు స్జరియకు వెళి్ళ 
పాలకుడికి ఆ లేఖ అపపుగంచి పౌలును కూడా 
అతన ఎదుట నలబెట్టురు. 34 పాలకుడు ఆ 
లేఖ చదివి “ఇతడు ఏ ప్రదేశంవాడు?” అన 
అడిగ, కిల్కియ ప్రదేశమన తెలుసుకొనా్నడు. 
35 అపుపుడతడు “నీమ్ద నేరం మోపేవారు కూడా 
వచి్చనపుపుడు నీ సంగతి విచారణ చేస్తును” అన 
చెపపు హేరోదు భవనంలో అతణ్ణి కావల్లో 
ఉంచాలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు.

అధకారి ఫేల్క్సా సమక్షంలో పౌలు

24  అయిదు రోజులైన తరువాత 
ప్రముఖయాజ్ అననీయ, పెద్దలు, 

తెరుతులలిస్ అనే వకతు స్జరియకు వచి్చ పౌలుమ్ద 
తెచి్చన ఫిరా్యదు పాలకుడికి తెల్యజ్శారు. 
2 తెరుతులలిస్ ను మాట్లిడమన పలవగా అతడు 
నందారోపణ చేయడం మొదలుపెటిటు ఇల్ 
అనా్నడు: “మహా ఘనులైన ఫేల్క్సా గారు, 
మ్వలలి మేము ఎంతో నెమముది అనుభవిస్తు 
ఉనా్నమనీ మ్ దూరదృషిటువలలి ఈ దేశ ప్రజలకు 
సభాగ్యం కలుగుతూ ఉందనీ 3 మేము అన్న 
విధ్లుగా అన్న స్ల్లలో సంపూరణి కృతజఞాతతో 
ఒపుపుకొంటూ ఉనా్నం. 4 మ్కు ఎకుకివ ఆయాసం 
కల్గంచకుండా మేము చెపేపు కొన్న మాటలు 
మ్రు దయ చూప వినాలన మిముములను 
ప్రాధేయపడుతునా్నను.

5 “మేము కనపెటిటునదేమిటంటే, ఈ మనషి 
చీడ పురుగుల్ంటివాడు, లోకమంతట్ 
యూదులందరినీ కలహానకి రేపేవాడు, 
నజరేయుల మతశాఖకు నాయకుడు. 
6 ఇంతేగాక, దేవాలయాన్న అపవిత్ం చేయడానకి 
పూనుకొనా్నడు. మేము వాణ్ణి పట్టుకొనా్నం. 
7 మా ధరముశాస్త్రం ప్రకారం వాడికి తీరుపు 
తీరా్చలన ఆశంచాం గాన సహస్రాధపతి 
లూసియస్ వచి్చ చాల్ బల్తాకిరంతో మా 
చేతులలోనుంచి వాణ్ణి తీసుకుపోయి 8 వాడిమ్ద 
నేరం మోపేవారిన మ్ దగ్గరకు రావాలన ఆజఞా 
జ్ర్ చేశాడు. మ్రు వాణ్ణి విచారణ చేయడం 
మూల్న మేము వాడిమ్ద మోపే నేరాలనీ్న 
మ్కే తెలుస్తుయి.”

9 అతనతో యూదులు సమముతిస్తు ఈ 
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మాటలు నజమే అనా్నరు.
10 అపుపుడు మాట్లిడుమన పాలకుడు పౌలుకు 

సైగ చేశాడు గనుక అతడు ఇల్ జవాబిచా్చడు: 
“అనేక సంవతసారాలనుంచి మ్రు ఈ దేశ 
ప్రజలకు నా్యయమూరుతులన నాకు తెలుసు 
గనుక నేను మరెకుకివ సంతోషంతో సంజ్యిషీ 
చెపుపుకొంట్నా్నను. 11 ఆరాధనకోసం నేను 
జెరుసలం వెళి్ళ పనె్నండు రోజులు మాత్మే 
అయిందన మ్రు విచారించి తెలుసుకోవచ్్చ. 
12 దేవాలయంలో గానీ యూద సమాజకేంద్రాలలో 
గానీ నగరంలో గానీ ఎవరితోనైనా నేను 
వాదించడం, ప్రజలమధ్య అలలిరి రేపడం వీరు 
చూడలేదు. 13 వీరు ఇపుపుడు నా మ్ద మోపే 
నేరాలను రుజువు చేయలేరు.

14 “అయితే మ్ ఎదుట ఒక సంగతి 
ఒపుపుకొంట్నా్నను – వీరు మతశాఖ అన చెపేపు 
ఈ మార్గం ప్రకారం మా పూర్వీకుల దేవునకి 
సేవ చేసుతునా్నను. ధరముశాస్త్రంలో, ప్రవకతుల 
లేఖనాలలో రాసి ఉన్నదంతా నముముతూ 
ఉనా్నను. 15 చనపోయిన నా్యయవంతులేమ్ 
దురామురు్గలేమ్ లేస్తురన వీరికి ఆశాభావం ఉన్నటేటు 
దేవున మూలంగా నాకూ ఉంది. 16 ఇందుచేత 
దేవున ఎదుట, మనుషుల ఎదుట నాకు 
నందారహితమైన అంతరావీణ్ ఎపుపుడూ ఉండేల్ 
తీవ్ ప్రయత్నం చేస్తు ఉనా్నను.

17 “నేను వెళి్ళ కొన్న సంవతసారాలయిన 
తరువాత నా సవీప్రజలకు దానధరాములు, 
కానుకలు తేవడానకి వచా్చను. 18 ఈ సందర్భంలో 
శుది్ చేసుకొన దేవాలయంలో ఉంటే 
ఆసియానుంచి వచి్చన యూదులు కొందరు 
నను్న చూశారు. నాతో గుంపు లేదు, అలలిర్ 
లేదు. 19 నను్న గురించి ప్రతికూలమైనది ఏదైనా 

వారికి ఉంటే వారే నా మ్ద నేరం మోపడానకి 
మ్ ఎదుట ఉండి ఉండాల్. 20 పోనీ, నేను యూద 
సమాలోచన సభ ముందు నలుచ్న్నపుపుడు 
నాలో ఏమైన నేరం వారికి కనపంచి ఉంటే 
ఇకకిడున్న వీరైనా చెపాపుల్. 21 వీరికి నేరంగా 
అనపంచినది ఈ ఒకే విషయం కావచ్్చ: నేను 
వారిమధ్య నలుచ్ండి బిగ్గరగా ఇల్ అనా్నను: 
‘చనపోయిన వారు సజ్వంగా లేవడం గురించి 
ఈవేళ మ్ ఎదుట విచారణకు గురి అయా్యను’.”

22 ఈ మారా్గన్న గురించి ఫేల్క్సా కు బగా 
తెలుసు గనుక “సహస్రాధపతి అయిన 
లూసియస్ వచా్చక మ్ సంగతిన నరణియిస్తును” 
అన చెపపు తీరుపు వాయిదా వేశాడు. 23 పౌలుకు 
కొంత సేవీచ్ఛ ఇస్తు అతణ్ణి కావల్లో ఉంచాలనీ 
సే్నహితులెవరైనా అతన అకకిరలను తీర్చకుండా 
అతణ్ణి దరి్శంచకుండా అడడాగంచకూడదనీ 
శతాధపతికి ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు.

24 కొన్న రోజులయిన తరువాత ఫేల్క్సా ద్రుసిలలి 
అనే తన భార్యతో కూడా వచా్చడు. ఆమె 
యూదురాలు. ఫేల్క్సా పౌలును పల్పంచి అతడు 
క్రీసుతు మ్ది నమముకాన్న గురించి చెపపునది వినా్నడు. 
25 అతడు నా్యయం, ఆశానగ్రహం, భవిష్యతుతులో 
జరిగే దేవున తీరుపు గురించి మాట్లిడుతూ ఉంటే, 
ఫేల్క్సా భయకంపతుడై, “ఇపపుటికి వెళ్్ళ. నాకు 
వీలైనపుపుడు నను్న పలవనంపస్తును” అనా్నడు. 
26 తాను పౌలును విడుదల చేయడానకి అతడు 
తనకు డబుబా ఇస్తుడేమో అన ఆశస్తు పదేపదే 
అతణ్ణి పల్పంచి అతనతో సంభాషించాడు. 
27 రెండు సంవతసారాలు గడిచిన తరువాత ఫేల్క్సా 
స్్నానకి పోరికియస్ ఫేసతుస్ వచా్చడు. అపుపుడు 
ఫేల్క్సా యూదులకు దయ చూపాలన పౌలును 
ఖైదీగానే ఉంచి వెళి్ళపోయాడు.

అప కా 24:10  



251

అధకారి ఫేసతుస్ సమక్షంలో పౌలు

25  ఫేసతుస్ ఆ ప్రాంతానకి వచి్చన మూడు 
రోజులకు స్జరియనుంచి జెరుసలంకు 

వెళ్్ళడు. 2 అకకిడ ప్రముఖయాజ్ యూదులలో 
ముఖు్యలూ పౌలుమ్ద తాము తెచి్చన ఫిరా్యదు 
విషయం అతనకి తెల్యజ్సి, 3 “దయ ఉంచి 
అతణ్ణి జెరుసలంకు పలవనంపంచండి” అన 
అతణ్ణి గురించి మనవి చేసి ఫేసతుస్ ను ప్రాధేయ 
పడాడారు. త్రోవలో పౌలును చంపడానకి వారు 
మాట్లో ఉంట్రన వారి కుట్ర.

4 అయితే ఫేసతుస్ పౌలు స్జరియలో కావల్లో 
ఉంచబడాలనీ తాను తవీరలో అకకిడికి 
వెళ్ళబోతునా్ననన జవాబిచా్చడు. 5 “కనుక మ్ 
నాయకులు నాతో కూడా రావచ్్చ. ఆ మనషి 
ఏ విషయంలో అయినా దోషి అయితే అతనమ్ద 
నేరారోపణ చేయవచ్్చ” అనా్నడు.

6 వారి మధ్య పది రోజులకంటే ఎకుకివ 
కాలం గడిప అతడు స్జరియకు వెళ్్ళడు. 
మరునాడు నా్యయపీఠం మ్ద కూరు్చన పౌలును 
రపపుంచమన ఆజఞా జ్ర్ చేశాడు. 7 అతడు వచి్చన 
తరువాత, జెరుసలం నుంచి వచి్చన యూదులు 
అతన చ్టూటు నలుచ్ండి పౌలుమ్ద అనేక 
తీవ్ నేరాలు మోపారు గాన వాటిన రుజువు 
చేయలేకపోయారు.

8 అందుకు పౌలు “యూదుల ధరముశాస్్రానకి 
గానీ దేవాలయానకి గానీ చక్రవరితుకి గానీ 
వ్యతిరేకంగా నేను తపపుదమేమ్ చేయలేదు” అన 
సమాధ్నం చెపుపుకొనా్నడు.

9 అయితే ఫేసతుస్ యూదులకు దయ 
చూపాలన పౌలుకు జవాబిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“జెరుసలంకు వెళి్ళ అకకిడ నా ఎదుట ఈ 

సంగతులను గురించి విచారణకు నలబడడానకి 
సమముతిస్తువా?”

10 అందుకు పౌలు ఇల్ అనా్నడు: 
“చక్రవరితుకి చెందిన నా్యయపీఠం ముందు 
నలుచ్నా్నను. నాకు విచారణ జరగవలసిన 
స్లమిదే. యూదులకు నేను అనా్యయమేమ్ 
చేయలేదన మ్కు బగా తెలుసు. 11 ఒకవేళ నేను 
అక్రమసు్ణణియి మరణానకి తగనదేదైనా చేసి 
ఉంటే మరణ్ంచడానకి వెనుకంజ వేయను. కానీ 
వీరు నామ్ద మోపే నేరాలు వటిటువైతే నను్న వీరి 
చేతికి అపపుగంచే అధకారం ఎవరిక లేదు. చక్రవరితు 
ఎదుటే చెపుపుకొంట్ను.”

12 అపుపుడు ఫేసతుస్ తన సలహాదారులతో 
ఆలోచన చేసి “చక్రవరితు ఎదుటే చెపుపుకొంట్ను 
అనా్నవా? అల్గే, చక్రవరితు దగ్గరికే వెళి్ళపోతావు” 
అన జవాబిచా్చడు.

13 కొన్న రోజులు గడిచిన తరువాత ఫేసతుస్ ను 
దరి్శంచడానకి రాజైన అగ్రిపపు బెర్్నకేతోపాట్ 
స్జరియకు వచా్చడు. 14 వారు అకకిడ చాల్ 
రోజులు ఉండిపోయారు. అపుపుడు ఫేసతుస్ పౌలు 
సంగతి రాజుకు ఈ విధంగా తెల్యజ్శాడు: 
“ఫేల్క్సా విడిచి పెటిటుపోయిన ఖైదీ ఒకడు ఇకకిడ 
ఉనా్నడు. 15 నేను జెరుసలంలో ఉన్నపుపుడు 
ప్రధ్నయాజులూ యూదుల పెద్దలూ 
అతడి విషయం తెల్యజ్స్తు నేను అతడికి 
శక్ష విధంచాలన కోరారు. 16 వారికి నేనచి్చన 
జవాబేమిటంటే, ‘ముదా్దయి ఎవరైనా సరే 
తనమ్ద నేరం మోపన వారికి ముఖా ముఖగా 
నలబడి తన మ్ద మోపన నేరాన్న గురించి 
సంజ్యిషీ చెపుపుకోవడానకి అవకాశం ఇవావీల్. 
అంతకుముందు అతణ్ణి నాశనానకి అపపుగంచడం 
రోమావీరి విధ్నం కాదు.’
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17 “వారు ఇకకిడ సమకూడినపుపుడు నేనేమ్ 

ఆలస్యం చేయలేదు. మరునాడే నా్యయపీఠంమ్ద 
కూరు్చన ఆ మనషిన తీసుకురమమున ఆజఞా 
ఇచా్చను. 18 నేరం మోపనవారు నలబడడాపుపుడు 
నేననుకొన్న నేరాలలో ఒకకిటి కూడా 
అతనమ్ద మోపారు కారు. 19 అయితే తమ 
మతం గురించి, చనపోయిన యేసు అనే 
వ్యకితున గురించి మాత్మే అతనతో వారికి కొన్న 
వివాదాలునా్నయి. ఆ యేసు బతికి ఉనా్నడన 
పౌలు చెపాపుడు. 20 అల్ంటి వివాదాల గురించి 
నాకు అనుమానంగా ఉంది గనుక జెరుసలంకు 
వెళి్ళ అకకిడ ఈ సంగతులను గురించి 
విచారణకు గురి కావడానకి అతనకి సమముతి 
ఉందో లేదో అన అతణ్ణి అడిగాను. 21 అయితే 
చక్రవరితు ఎదుట తీరుపు జరిగేంతవరకు తనను 
కావల్లో ఉంచాలన పౌలు చెపుపుకొనా్నడు గనుక 
నేనతణ్ణి స్జర్ దగ్గరికి పంపేవరకు కావల్లో 
ఉంచాలన ఆజఞా జ్ర్ చేశాను.”

22 అపుపుడు అగ్రిపపు “ఆ మనషి చెపేపుది 
నాకూకిడా వినాలన ఉంది” అన ఫేసతుస్ తో 
అనా్నడు. అందుకతడు “రేపు వింట్రు” 
అనా్నడు.

అగ్రిపపురాజు సమక్షంలో పౌలు
23 ఆ మరునాడే అగ్రిపపు, బెర్్నకే గొపపు 

ఆడంబరంతో వచి్చ సహస్రాధపతులతో నగర 
ప్రముఖులతో సభామంటపంలో ప్రవేశంచారు. 
ఫేసతుస్ ఆజఞా ఇయ్యగా పౌలును లోపల్కి తేవడం 
జరిగంది.

24 అపుపుడు ఫేసతుస్ అనా్నడు “అగ్రిపపురాజ్! 
ఇకకిడ మాతో ఉన్నవారల్రా! మ్రంతా ఈ 
మనషిన చూస్తు ఉనా్నరు. జెరుసలంలోనూ 

ఇకకిడ కూడా యూదులంతా ఇతడు ఇక 
బతకతగడన కేకలు వేస్తు అతన గురించి 
నాతో మనవి చేశారు. 25 అయితే ఇతడు మరణ 
శక్షకు తగనది ఏదీ చేయలేదన గ్రహించాను. 
చక్రవరితు ఎదుటే చెపుపుకొంట్నన ఇతడు 
చెపపునందుచేత ఇతణ్ణి పంపాలన నరణియానకి 
వచా్చను. 26 అయినా నేను నా ఏల్నవారికి 
రాయడానకి ఇతన గురించి నశ్చయమైనది 
ఏదీ లేదు. కాబటిటు, ఈ విచారణ ఫల్తంగా 
రాయగల్గేదేదైనా దొరకవచ్్చనన మ్ అందరి 
ఎదుటిక, ముఖ్యంగా, అగ్రిపపురాజ్, మ్ ఎదుటికి 
ఇతణ్ణి రపపుంచాను. 27 ఖైదీమ్ద మోపన నేరాలేవో 
స్చించక, అతణ్ణి అల్గే పంపడం తెల్వి లేన 
పన అన నాకు తోసుతుంది.”

26  అపుపుడు అగ్రిపపు పౌలుతో “సంజ్యిషీ 
చెపుపుకోవడానకి నీకు సెలవైంది” 

అనా్నడు. అపుపుడు చేయి చాచి పౌలు ఇల్ 
సమాధ్నం చెపపుస్గాడు: 2 “అగ్రిపపురాజ్, 
యూదులలో ఉన్న ఆచారాలూ వివాదాలూ 
అన్నటిలో మ్రు నపుణులు. 3 కనుక యూదులు 
నా మ్ద మోపన నేరాలన్నటిన గురించి 
ఈవేళ విశేషంగా మ్ ఎదుట సమాధ్నం 
చెపుపుకోబోతూ ఉన్నందుచేత భాగ్యశాల్న 
అనుకొంట్నా్నను. నేను చెపేపుది ఓపకతో 
వినాలన మిముములను వేడుకొంట్నా్నను.

4 “నా సవీప్రజల మధ్య, జెరుసలంలో, నా 
యువదశ నుంచి నా జ్విత విధ్నం ఎల్ంటిదో 
యూదులందరిక తెలుసు. 5 మొదటినుంచి 
నను్న ఎరిగనవారు కావడంచేత వారు స్క్షష్ం 
చెపాపులనుకొంటే, మన మతంలోన తెగలన్నటిలో 
ఎకుకివ నషా్ఠనయమాలున్న తెగప్రకారం నేను 
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పరిసయు్యడుగా జ్వించానన చెపపుగలరు. 
6 ఇపుపుడైతే దేవుడు మన పూర్వీకులకు 
చేసిన వాగా్దనం మ్ద నాకున్న ఆశాభావాన్న 
బటిటు నేనకకిడ నలుచ్ండి ఈ విచారణకు 
గురి అయా్యను. 7 ఈ వాగా్దనం నెరవేరుపు 
అనుభవించాలన మన పనె్నండు గోత్రాలవారు 
ఆశతో ఎదురు చూస్తు మనస్్ఫరితుగా 
రాత్రింబగళ్్ళ సేవ చేస్తు ఉనా్నరు. అగ్రిపపు 
రాజ్! యూదులు నా మ్ద నేరం మోపేది 
ఈ ఆశాభావం విషయమే! 8 దేవుడు 
చనపోయినవారిన సజ్వంగా లేపుతాడనే 
సంగతి నమమురానదన మ్రు ఎందుకు 
భావించ్కొంట్నా్నరు?

9 “ఒకపుపుడు నజరేతువాడైన యేసు పేరుకు 
వ్యతిరేకంగా నేను అనేక క్యాకల్పాలు 
చేయాల్ అనుకొనా్నను. 10 జెరుసలంలో అల్గే 
చేశాను కూడా. ప్రధ్న యాజులు నాకిచి్చన 
అధకారంతో చాల్మంది పవిత్రులను 
చెరస్లలో వేయించాను, వారిన చంపడం 
జరిగతే దానకి కూడా సమముతించాను. 
11 యూద సమాజ కేంద్రాలన్నటిలో తరచ్గా 
వారిన దండిస్తు వారిచేత బలవంతంగా దూషణ 
చేయించాను. వారిమ్ద ఎంతో ఆగ్రహంతో 
మండిపడుతూ విదేశీ పటటుణాలకు కూడా వెళి్ళ 
వారిన హింసిస్తు వచా్చను.

12 “ఈ పనమ్ద నేను ప్రధ్నయాజుల చేత 
అధకారం, ఆజఞా పంది దమసుకికు ప్రయాణం 
కట్టును. 13 రాజ్, మధ్్యహ్న కాలంలో నేను 
దారిన వెళి్ళపోతూ ఉన్నపుపుడు నా చ్టూటు, 
నాతోకూడా ఉన్నవారి చ్టూటు స్ర్యకాంతి 
కంటే దేదీప్యమానమైన వెలుగు ఆకాశం నుంచి 
ప్రకాశంచడం చూశాను. 14 మేమంతా నేలమ్ద 

పడాడాం. అపుపుడు హీబ్రూ భాషలో ఒక సవీరం 
నాతో ఇల్ మాట్లిడడం నాకు వినపంచింది: 
‘సలూ! సలూ! నీవు నను్న ఎందుకు హింసిస్తు 
ఉనా్నవు? ములుకోలలకు ఎదురు తన్నడం నీకు 
కషటుం.’

15 “నేను, ‘ప్రభూ! మ్రెవరు!’ అన 
అడిగనపుపుడు ఆయన ఇల్ అనా్నడు: ‘నీవు 
హింసిస్తు ఉన్న యేసునే నేను. 16 లేచి నలబడు. 
నేను నీకు కనబడే కారణమేమంటే, నీవు 
చూచిన సంగతులను గురించీ, నేనంకా నీకు 
వెలలిడి చేయబోయే సంగతులను గురించీ నను్న 
పరిచారకుడుగా స్క్షిగా నయమిసుతునా్నను. 
17 నను్న యూదప్రజల చేతినుంచీ ఇతర ప్రజల 
చేతినుంచీ విడిపస్తును. 18 వారు చీకటిలోనుంచి 
వెలుగులోక, సైతాను అధకారం క్ందనుంచి 
దేవునవైపుకు తిరిగేల్ వారి కళ్్ళ తెరవడానక 
ఇపుపుడు నను్న వారి దగ్గరకు పంపుతునా్నను. 
వారికి పాపక్షమాపణ కలగాలనీ, నామ్ద ఉంచిన 
నమముకంచేత పవిత్ం అయినవారిలో వారికి 
వారసతవీం లభించాలనీ నా ఉదే్దశం.’

19 “అందుచేత, అగ్రిపపురాజ్, పరలోక 
సంబంధమైన ఆ దర్శనానకి నేను అవిధేయుణ్ణి 
కాలేదు. 20 మొదట దమసుకిలో ఉన్నవారికి, 
తరువాత జెరుసలంలో, యూదయ ప్రాంత 
మంతటిలో ఉన్నవారికి, యూదేతరులకు 
కూడా ప్రకటిస్తు వారు పశా్చతాతుపపడి 
దేవునవైపు తిరగాలనీ, పశా్చతాతుపానకి తగన 
పనులు చేయాలనీ చెపుతూ ఉనా్నను. 21 ఈ 
కారణాలనుబటిటు యూదులు దేవాలయంలో 
నను్న పట్టుకొన చంపడానకి ప్రయత్నం చేశారు.

22 “అయినా దేవున తోడాపుట్ పంది 
నేటివరకూ నలుచ్ండి అలుపులకూ ఘనులకూ 
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స్క్షష్ం చెపుతూ ఉనా్నను. మోష్, ప్రవకతులు 
ఏమేమి జరుగుతాయన చెపాపురో అవి గాక నేను 
మరేమ్ చెపపుడం లేదు. 23 అవేమిటంటే, క్రీసుతు 
బధలు అనుభవించి చనపోయినవారిలోనుంచి 
లేచినవారిలో మొదటివాడై ఈ ప్రజకూ ఇతర 
ప్రజలకూ వెలుగును ప్రకటిస్తుడన.”

24 అతడు ఇల్ సమాధ్నం చెపుపుకొంటూ 
ఉన్నపుపుడే ఫేసతుస్ “పౌలు! నీకు మతి తపపుంది! 
అతి విద్య నను్న వెర్రివాణ్ణిగా చేసుతున్నది” అన పెద్ద 
సవీరంతో చెపాపుడు.

25 అందుకు పౌలు “మహా ఘనులైన 
ఫేసతుస్ గారు, వెర్రివాణ్ణి కాను. నేను చెపేపు మాటలు 
స్ిర బుద్ికి అనుగుణమైన సతా్యలే. 26 రాజుకు ఈ 
సంగతులు తెలుసు గనుక వారి ఎదుట నేను 
ధైర్యంగా మాట్లిడుతునా్నను. ఈ విషయాలలో 
వారు గురితుంచనది ఏదీ లేదన నముముతునా్నను. 
ఇదంతా మారుమూలలో జరిగనది కాదు. 
27 అగ్రిపపురాజ్! ప్రవకతుల మాటల మ్ద మ్కు 
నమముకం ఉన్నదా? మ్కున్నదన నాకు తెలుసు” 
అనా్నడు.

28 అందుకు అగ్రిపపు “నేను క్రైసతువుడుగా 
అయే్యందుకు కొది్ద కాలంలో నను్న 
నచ్చచెపుతునా్నవు” అన పౌలుతో చెపాపుడు.

29 పౌలు “కొది్ద కాలంలోనో చాల్ 
కాలంలోనో మ్రే కాదు, ఈవేళ నా మాటలు 
వింట్న్నవారంతా, ఈ సంకళ్్ళ తపపు, నాల్గే 
కావాలన దేవుణ్ణి ప్రార్ిసుతునా్నను” అనా్నడు.

30 అతడు ఈ మాటలు చెపపున తరువాత 
రాజు, పాలకుడు, బెర్్నకే, వారితో కూరు్చన 
ఉన్నవారు లేచి అవతలకు వెళి్ళ 31 తమలో తాము 
మాట్లిడుకొంటూ “ఆ మనషి మరణానకి గానీ 
ఖైదుకు గానీ తగన పన ఏదీ చేయడంలేదు” 

అనా్నరు. 32 అగ్రిపపు ఫేసతుస్ తో “చక్రవరితు ఎదుట 
చెపుపుకొంట్ననకపోతే ఈ మనషిన విడుదల 
చేయడం వీలై ఉండేది” అనా్నడు.

పౌలు రోమ్ ప్రయాణం

27  మేము ఇటలీకి ఓడ ప్రయాణం 
చేయాలన నరణియం అయింది. వారు 

పౌలునూ మరికొందరు ఖైదీలనూ జూల్యస్ 
అనే శతాధపతికి అపపుచెపాపురు. అతడు “అగసతుస్ 
పట్లం"లో ఉండేవాడు. 2 మేము ఆసియా 
రాష్టం ఒడుడావెంట ప్రయాణం చేయాలన 
అద్రముతితుయ రేవుకు చెందిన ఓడ ఎకికి 
బయలు దేరాం. మాసిదోనయలోన తెససాలొనీక 
పటటుణసు్డైన అరిస్తురకిస్ మాతో కూడా 
ఉనా్నడు.

3 మరునాడు స్దోనుకు చేరుకొనా్నం. పౌలు 
సే్నహితులు అతన అకకిరలను తీరే్చల్ వారి 
దగ్గరకు వెళ్ళడానకి జూల్యస్ అతనమ్ద 
దయ చూప సెలవిచా్చడు. 4 అకకిడనుంచి 
ఓడలో బయలుదేరిన తరువాత ఎదురు గాల్ 
కావడంచేత సైప్రస్ దీవీపం చాట్ ప్రయాణం 
స్గంచాం. 5 కిల్కియ, పంఫూల్య రాషా్రాల 
దగ్గర ఉన్న సముద్రం దాటి లుకియలోన 
మురకు చేరుకొనా్నం. 6 అకకిడ అలెగాజీండ్రియ 
నగరానకి చెందిన ఓడ ఇటలీకి వెళ్ళనై ఉంటే 
శతాధపతి దానన చూచి మముములను 
అందులో ఎకికించాడు. 7 అనేక రోజులపాట్ 
మాకు ప్రయాణం మెలలిగా స్గంది. కషటుంమ్ద 
ఓడ కనీదుకు ఎదురుగా చేరింది గాన గాల్ 
మముములను ఆ వైపుకు వెళ్ళనవవీలేదు గనుక 
క్రేతు దీవీపం చాట్న సలోమునేకు ఎదురుగా 
ప్రయాణం చేశాం. 8 కషటుంతో దానన దాటి 
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“అందాల రేవులు” అనే చోట్కు చేరుకొనా్నం. 
దాన దగ్గర లసైయ అనే పటటుణం ఉంది.

9 ఆ విధంగా చాల్ కాలం గడిచింది. 
యూదుల ఉపవాస కాలం కూడా 
దాటిపోయింది. అపుపుడు ఓడ ప్రయాణం 
ప్రమాదకరమైందన్నమాట. గనుక పౌలు వారికి 
ఇల్ సలహా ఇచా్చడు: 10 “అయ్యల్రా, ఈ 
ప్రయాణంవలలి సరుకులకూ ఓడకూ మాత్మే 
గాక మన ప్రాణాలకు కూడా హాన, గొపపు నషటుం 
కలుగుతాయన చూసుతునా్నను.”

11 అయినా శతాధపతి మ్ద పౌలు 
చెపపునదానకంటే నావికుడూ ఓడ యజమాన 
చెపపునది ఎకుకివ ప్రభావితం చేసింది. 
12 చల్కాల్నకి ఆ రేవు అనుకూలమైనది కాదు 
గనుక అకకిడనుంచి బయలుదేరి, ఒకవేళ 
స్ధ్యమైతే ఫీనకుసా చేరి అకకిడ చల్కాలం 
గడపాలన ఎకుకివమంది సలహా ఇచా్చరు. ఫీనకుసా 
క్రేతులో నైరుతి, వాయువ్య దిశగా ఉన్న రేవు.

తుఫ్ను, ఓడ పగల్పోయింది
13 అపుపుడు దక్షిణ దికుకినుంచి పలలిగాలులు 

వీచడం మొదలు పెటటుడంతో వారు తమ ఉదే్దశం 
నెరవేరుతుంది అనుకొనా్నరు గనుక లంగరు 
ఎతితు క్రేతు ఒడుడా వెంట ఓడ నడిపారు. 14 అయితే 
కొంచెం సేపటికి తుఫ్ను గాల్ ఎదురుగా 
కొటిటుంది. దానన ఊరొక్లిదోన్ అంట్రు. 15 దానలో 
ఓడ చికుకికొన ఎదురు గాల్కి నడవలేకపోయింది 
గనుక దాన్న గాల్వాట్న కొట్టుకుపోనచా్చం. 
16 తరువాత కౌలిద అనే చిన్న లంక చాట్న దాటి 
పోతూ ఉంటే ఓడకు చెందిన పడవను కషటుంతో 
భద్రం చేసుకొనా్నం. 17 దానన ఓడ మ్దికి 
ఎకికించిన తరువాత వారు ఓడ చ్టూటు త్రాళ్్ళ 

బిగంచి కట్టురు. ఓడ స్రితుస్ అనే ఇసుక తిపపుల 
మ్ద పడుతుందేమోనన భయపడి తెరచాపలు 
దింపవేసి అల్గే కొట్టుకుపోయారు. 18 తుఫ్ను 
వడిగా కొడుతూ ఉన్నందుచేత మరుసటి రోజు 
వారు సరుకులు పారవేసి ఓడ తేల్క చేశారు. 
19 మూడో రోజున మేము మా సొంత చేతులతో 
ఓడ స్మాగ్రి పారవేశాం. 20 అనేక రోజులపాట్ 
ప్రొదు్ద గానీ చ్కకిలు గానీ కనపంచలేదు, 
తుఫ్ను మామ్ద తీవ్ంగా కొడుతూ ఉంది 
గనుక మాకు రక్షణ కలుగుతుందనే ఆశాభావం 
కూడా చివరికి వదులుకొనా్నం.

21 వారు చాల్ కాలం భోజనం చేయకుండా 
ఉనా్నరు గనుక పౌలు వారి మధ్య నల్చి ఇల్ 
అనా్నడు: “అయ్యల్రా! మ్రు నా మాట విన 
క్రేతునుంచి బయలుదేరకుండా ఉండవలసింది. 
అల్ చేసి ఉంటే ఈ సంకటం, నషటుం కల్గేవి 
కావు. 22 ఇపుపుడైనా ధైర్యం తెచ్్చకోండన 
మిముముల్్న వేడుకొంట్నా్నను. మ్లో ఎవరిక 
ప్రాణనషటుం కలగదు. ఓడకే నషటుం కలుగుతుంది. 
23 నేను ఏ దేవునకి చెంది సేవ చేస్తు ఉనా్ననో 
ఆ దేవున దూత ఒకడు గడిచిన రాత్రి నా 
దగ్గర నలబడి చెపపునదేమిటంటే, 24 ‘పౌలూ, 
నర్భయంగా ఉండు. నను్న స్జర్ ముందుకు 
తీసుకుపోవడం తపపునసరి. ఇదిగో విను, నీతో 
కూడా ఓడ ప్రయాణం చేసుతున్నవారందరినీ 
దేవుడు నీకు అనుగ్రహించాడు.’ 25 కాబటిటు, 
అయ్యల్రా, ధైర్యం తెచ్్చకోండి. ఆయన నాతో 
చెపపునటేటు జరుగుతుందన దేవుణ్ణి నముముతూ 
ఉనా్నను. 26 అయినా మన ఓడ కొట్టుకుపోయి 
ఒక లంక ఒడుడా మ్ద పడి తీరాల్.”

27 పదా్నలుగో రాత్రి వచి్చంది. మేము అద్రియ 
సముద్రంలో అటూ ఇటూ కొట్టుకుపోతూ ఉంటే 
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మధ్యరాత్రి వేళ ఏదో దేశం దగ్గరపడుతున్నట్టు 
ఓడవారికి అనపంచింది. 28 గుండు వేసి 
చూచి ముప్ఫయి ఏడు మ్టరలి లోతన వారు 
తెలుసుకొనా్నరు. ఇంకా కొంత దూరం తరువాత 
మళ్్ళ గుండు వేసి చూసేతు పదిహేను మ్టరలి 
లోతన తెల్సింది. 29 అపుపుడు, రాతి తిపపులమ్ద 
పడుతామేమో అనే భయంచేత వారు ఓడ 
వెనుక భాగంనుంచి నాలుగు లంగరులు వేసి, 
పగలు రావాలన ప్రారి్ంచారు. 30 ఓడవారు 
ఓడ విడిచి వెళ్్ళలన చూచి ముందు భాగం 
నుంచి లంగరులు వేయబోతున్నట్లి నటించి 
పడవను సముద్రంలో దింపవేస్తు ఉంటే 31 పౌలు 
శతాధపతితోను, సైనకులతోను “వీరు ఓడలో 
ఉంటేనే తపపు మ్రు తపపుంచ్కోలేరు” అనా్నడు. 
32 వెంటనే సైనకులు పడవ త్రాళ్్ళ కోసి దానన 
పడి పోనచా్చరు.

33 తెలలివారబోతూ ఉన్నపుపుడు భోజనం 
చేయాలన పౌలు అందరిన ప్రోతసాహిస్తు 
ఇల్ అనా్నడు: “పదా్నలుగు రోజులపాట్ 
ఏమ్ తినక పసుతులుంటూ ఎదురు చూస్తు 
ఉనా్నరు. 34 భోజనం చేయండన మిమముల్్న 
వేడుకొంట్నా్నను. అది మ్ సంరక్షణ కోసమే. 
మ్లో ఎవరిక ఒకకి తలవెంట్రుక కూడా 
రాలదు.”

35 ఇల్ చెపపు అతడు రొట్టు చేతపట్టుకొన 
అందరి ఎదుట్ దేవునకి కృతజఞాత చెపపు దానన 
విరిచి తినస్గాడు. 36 అపుపుడు వారంతా 
ధైర్యం తెచ్్చకొన భోజనం చేశారు. 37 ఓడలో 
ఉన్నవారందరమూ రెండు వందల డెబె్్భ 
ఆరుగురం. 38 వారు తృపతుగా తిన్న తరువాత 
గోధుమలు సముద్రంలో పారబోసి ఓడ తేల్క 
చేశారు.

39 తెలలివారినపుపుడు వారు ఆ దేశాన్న చూచి 
గురుతుపటటులేదు గాన అఖాతం, దాన తీరం వారికి 
కనపంచాయి గనుక స్ధ్యమైతే ఒడుడామ్దికి 
ఓడను చేరా్చలన నశ్చయించ్కొనా్నరు. 
40 త్రాళ్్ళ కోసి లంగరులు సముద్రంలో పడనచి్చ, 
చ్కాకినుల కట్లి విపపు, ముందటి తెరచాప 
గాల్కతితు ఒడుడాకు ఓడను నడిపారు. 41 అయితే 
రెండు ప్రవాహాలు కల్సిన స్లంలో చికుకికొన 
ఓడను మెటటు పటిటుంచారు. ఓడ ముందుభాగం 
దానలో కూరుకుపోయి కదలలేక ఉంది, 
వెనుకభాగం అలల బల్నకి బ్రద్దలైపోతూ ఉంది.

42  ఖైదీలలో ఎవడూ ఈదుకొన 
తపపుంచ్కోకుండా వారిన చంపాలన సైనకుల 
ఆలోచన. 43 అయితే పౌలును రక్షించాలనే 
ఉదే్దశంతో శతాధపతి వారి ఆలోచనను 
భంగపరచాడు. ఈత వచి్చనవారు మొదట 
సముద్రంలో దూకి ఒడుడాకు వెళ్్ళలనీ 
44 మిగల్నవారు పలకలమ్దో ఓడ చెకకిలమ్దో 
వెళ్్ళలనీ ఆజఞా ఇచా్చడు. ఈ విధంగా అందరూ 
తపపుంచ్కొన ఒడుడాకు చేరుకొనా్నరు.

మాలతు దీవీపంలో

28  వారు తపపుంచ్కొన్న తరువాత 
అది మాలతు దీవీపం అన తెల్సింది. 

2 దీవీపవాసులు మాపటలి చూపన దయ 
అస్ధ్రణమైనది. ఎల్గంటే, అపుపుడు వర్షం 
పడుతూ ఉంది, చల్గా ఉంది, గనుక వారు 
చల్మంట వేసి మమముల్నందరినీ చేరు్చకొనా్నరు.

3 అయితే పౌలు ఒక మోపు కట్టులు ఏరి 
మంటలో వేస్తు ఉంటే విషసరపుం ఒకటి మంట 
సెగకు బయటికి వచి్చ అతన చేయి పట్టుకొంది. 
4 ఆ ప్రాణ్ అతన చేతినుంచి వ్రేల్డడం చూచి 
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దీవీపవాసులు “ఈ మనషి తపపుక హంతకుడై 
ఉండాల్. సముద్రంనుంచి తపపుంచ్కునా్న 
ధరముదేవత అతణ్ణి బతకనవవీడం లేదు” అన 
ఒకరితో ఒకరు చెపుపుకొనా్నరు.

5 అతడైతే ఆ విషప్రాణ్న మంటలో విదిల్్చవేసి 
ఏమ్ హాన పందలేదు. 6 అతన ఒళ్్ళకు వాపు 
వసుతుంది, లేదా అతడు తట్లున పడి చస్తుడు 
అనుకొన వారు చూస్తు ఉనా్నరు. చాల్ సేపు 
చూచిన తరువాత అతనకి ఏమ్ హాన కలగలేదన 
గ్రహించి మనసు మారు్చకొన “ఇతడు ఒక 
దేవుడు” అన చెపుపుకొనా్నరు.

7 ఆ దీవీపంలో ముఖు్యడు పపలి అనేవాడు. 
అతనకి ఆ ప్రాంతంలో భూములునా్నయి. 
అతడు మముములను చేరు్చకొన మూడు రోజులు 
సే్నహభావంతో అతిధ సతాకిరాలు చేశాడు. 
8 పపలి తండ్రి జవీరంతో, రకతువిరేచనాలతో 
బధపడుతూ మంచం పటిటు ఉనా్నడు. పౌలు 
లోపల్కి అతన దగ్గరికి వెళి్ళ ప్రార్న చేసిన 
తరువాత అతనమ్ద చేతులుంచి అతణ్ణి బగు 
చేశాడు. 9 ఇల్ జరిగన తరువాత దీవీపంలో ఉన్న 
తకికిన రోగులు కూడా వచి్చ బగయా్యరు. 
10 వారు అనేక విధ్లుగా మముములను 
ఆదరించారు. మేము బయలుదేరి నపుపుడు 
మాకు కావలసిన వసుతువులు తెచి్చ ఇచా్చరు.

11 మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవీపంలో 
చల్కాలమంతా నల్చిపోయిన ఓడలో 
బయలుదేరాం. అది అలెగాజీండ్రియ నగరానకి 
చెందినది. దాన మ్ద ‘అశవీనీ’ చిహ్నం ఉంది. 
12 సురకూస్ రేవుకు చేరి అకకిడ మూడు 
రోజులు గడిపాం. 13 అకకిడనుంచి చ్టూటు 
వెళి్ళ రేగయుకు వచి్చ ఒకకి రోజు తరువాత 
దక్షిణం గాల్ వీచడంచేత మరునాడు పతియొలీ 

చేరుకొనా్నం. 14 అకకిడ కొందరు స్దరులను 
మేము చూశాం. వారు తమదగ్గర ఏడు రోజులు 
గడపాలన మముములను వేడుకొనా్నరు. ఆ విధంగా 
రోమ్ నగరం వైపుకు వెళ్్ళం. 15 అకకిడనుంచి 
స్దరులు మా విషయం విన మముములను 
ఎదురోకివడానకి వచా్చరు. ‘అపీపుయా ఫోరం’ 
వరకూ ‘త్రియొన్ తాబెరొ్నన్’ వరకూ వచా్చరు. 
వారిన చూచి పౌలు దేవునకి కృతజఞాత చెపపు 
ధైర్యం తెచ్్చకొనా్నడు.

రోమ్ లో పౌలు
16 మేము రోముకి చేరినతరువాత 

శతాధపతి కావల్వారి పై అధపతికి ఆ ఖైదీలను 
అపపుగంచాడు. అయితే పౌలుకు తనను 
కావల్ కాసుతున్న సైనకుడితోపాట్ ప్రతే్యకంగా 
ఉండడానకి సెలవు దొరికింది.

17 మూడు రోజులైన తరువాత పౌలు యూదుల 
నాయకులను తనదగ్గరకు పలవనంపంచాడు. 
వారు సమకూడినపుపుడు అతడు వారితో ఇల్ 
అనా్నడు: “అయ్యల్రా, స్దరుల్రా, నేను మన 
ప్రజలకు గానీ మన పూర్వీకుల ఆచారాలకూ 
గానీ వ్యతిరేకమైనది ఏదీ చేయక పోయినా 
జెరుసలంలోనుంచి రోమావీరి చేతికి నను్న ఖైదీగా 
అపపుగంచడం జరిగంది. 18 వీరు నను్న విచారణ 
చేసి నా విషయంలో మరణానకి తగన కారణం 
ఏదీ లేదన నను్న విడుదల చేయాలన ఉదే్దశంచారు. 
19 కానీ యూదులు అడడాం చెపపునపుపుడు నేను చక్రవరితు 
ఎదుట చెపుపుకొంట్ననవలసి వచి్చంది. అంతేగాన, 
నేను సవీజనం మ్ద ఏదైనా నేరం మోపాలన 
మాత్ం కాదు. 20 ఈ కారణంచేతనే మిముములను 
చూచి మాట్లిడాలన పల్చాను. ఇస్రాయేల్ ప్రజల 
ఆశాభావాన్న బటేటు ఈ సంకళ్ళ పాలయా్యను.”
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21 అందుకు వారు అతనతో “యూదయనుంచి 

మ్ గురించి మాకు ఉతతురాలు రాలేదు. ఇకకిడికి 
వచి్చన స్దరులలో ఎవరూ మ్ గురించి 
చెడు సంగతి ఏదీ మాకు తెలపలేదు, ఎవరూ 
చెపుపుకోలేదు. 22 అయినా ఈ మతశాఖకు 
వ్యతిరేకంగా మాట్లిడడం అంతట్ జరుగుతూ 
ఉందన మాత్ం మాకు తెలుసు గనుక మ్ 
ఆలోచనలేవో మ్వలలి వినాలన మా కోరిక.”

23 అతనకి తేది నయమించి ఆ రోజున 
అతన బసలోకి అతన దగ్గరకు చాల్మంది 
వచా్చరు. ఉదయంనుంచి స్యంకాలంవరకు 
అతడు దేవున రాజ్్యన్న గురించి వివరిస్తు 
స్క్షా్యధ్రాలతో చెపుతూ ఉనా్నడు. మోష్ 
ధరముశాస్త్రంలోనుంచీ ప్రవకతుల వ్రాతల లోనుంచీ 
సంగతులెతితు యేసును గురించి వారిన ఒపపుంచే 
విధంగా మాట్లిడుతూ ఉనా్నడు. 24 అతడు చెపపున 
దానకి కొందరు ఒపపుంచబడాడారు, మరి కొందరు 
నమముడానకి నరాకరించారు. 25 వారి మధ్య 
ఏకభావం కుదరక వారు వెళ్ళబోతూ ఉంటే పౌలు 
ఈ మాట వారితో అనా్నడు: “యెషయాప్రవకతు 
దావీరా పవిత్రాతము మన పూర్వీకులతో చెపపున 
మాట తగనదే. 26 అదేమిటంటే, నీవు ఈ 

ప్రజలదగ్గరికి వెళి్ళ ఈవిధంగా చెపుపు, ‘మ్రు 
ఎపుపుడూ వింటూనే ఉంట్రు గాన అర్ం 
చేసుకోరు. ఎపుపుడూ చూస్తునే ఉంట్రు 
గాన గ్రహించరు. 27 ఎందుకంటే, ఈ ప్రజల 
హృదయాలు మొదు్దబరిపోయాయి. వారికి ఏదీ 
చెవికకకిదు. వారు తమ కండులి మూసుకొనా్నరు. 
వారు కండలితో చూచి చెవులతో విన వారి 
హృదయాలతో అర్ం చేసుకొన నా వైపు 
తిరగకుండా, నేను వారిన బగు చేయకుండా 
అల్ చేశారు.

28 “కాబటిటు, దేవుడు ప్రస్దించిన రక్షణ, 
పాపవిముకితు యూదేతరుల దగ్గరకు పంపడం 
జరిగందన మ్రు తెలుసుకోండి. వారు 
వింట్రు.” 29 అతడీ మాటలు చెపపున తరువాత 
తమ మధ్య తీవ్ వివాదం జరిగస్తు యూదులు 
వెళి్ళపోయారు.

30 పౌలు రెండేళ్్ళ పూరితుగా అదె్ద ఇంట్లి 
నవాసముండి తన దగ్గరకు వచి్చన వారందరినీ 
సతకిరించాడు. 31 సంపూరణి ధైర్యంతో, 
నరాటంకంగా దేవున రాజ్్యన్న ప్రకటిస్తు 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతును గురించి ఉపదేశస్తు 
ఉనా్నడు. 
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పౌలు ఇచి్చన పరిచయం

1  రోమాలో ఉన్న దేవున ప్రియులందరిక, 
అంటే పవిత్రులుగా ఉండడానకి దేవున 

పలుపు అందిన వారందరిక పౌలు రాసుతున్న 
సంగతులు. 2 మన తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ 
ప్రభువైన యేసుక్రీసుతు నుంచీ మ్కు కృప, శాంతి 
కలుగుతాయి గాక. 3 నేను యేసు క్రీసుతుకు 
దాసుణ్ణి, ఆయన రాయబరిగా ఉండడానకి 
పలుపు అందినవాణ్ణి, దేవున శుభవారతుకోసం 
ప్రతే్యకించబడడావాణ్ణి.

4 దేవుడు తన కుమారుడూ మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతును గురించిన ఈ 
శుభవారతు ముందుగానే ఆయన ప్రవకతుల 
దావీరా పవిత్ లేఖనాలలో వాగా్దనం చేశాడు. 
5 యేసు శర్ర సంబంధంగానైతే దావీదు 
సంతానంగా జనముంచాడు. 6 దేవున పవిత్మైన 
ఆతముసంబంధంగానైతే ఆయన దేవున 
కుమారుడు. ఆయన చనపోయినవారిలో నుంచి 
సజ్వంగా లేవడందావీరా ఇది బలప్రభావాలతో 
రుజువైంది. 7 ఆయనదావీరా మేము కృప, 
రాయబరి పదవి పందాం. ఆయన పేరుకోసం 
అన్న జనాలలో విశావీస విధేయత కలగాలన 
ఆయన ఉదే్దశం. అల్ంటివారిలో మ్రూ దేవున 
పలుపు అంది యేసుక్రీసుతుకు చెందినవారై 

ఉనా్నరు.
8 మ్ నమముకాన్న గురించి లోకమంతట్ 

చెపపుడం జరుగుతూ ఉంది గనుక 
మొటటుమొదట నేను మ్ అందరికోసమూ 
యేసు క్రీసుతు దావీరా నా దేవునకి కృతజఞాతలు 
చెపుతునా్నను. 9 నా ప్రార్నలలో ఎలలిపుపుడూ 
మిముములను పేరొకింటూ, ఎల్గైనా సరే 
దేవున ఇషటుప్రకారం ఇపుపుడు మ్ దగ్గరకు వచే్చ 
అవకాశం కలగాలన ఆయనను ఎపుపుడూ 
వేడుకొంటూ ఉనా్నను. 10 తన కుమారున 
శుభవారతు విషయంలో ఆతముపూరవీకంగా నేను 
సేవిసుతున్న దేవుడే ఇందుకు నాకు స్క్షి. 11 మ్రు 
సి్రపడేందుకు ఆధ్్యతిముక కృపావరం ఏదైనా 
మ్కు కల్గంచడానకి మిముములను చూడాలన 
ఎంతో ఆశస్తు ఉనా్నను. 12 అంటే, మ్కూ నాకూ 
ఉన్న అనో్యన్య విశావీసంవలలి నేను మ్తో కూడా 
ప్రోతాసాహం పందాలన నా ఆశ. 13 స్దరుల్రా, 
మ్ దగ్గరకు రావడానకి చాల్ స్రులి ఉదే్దశంచాను 
గాన ఇదివరకు నాకు ఆటంకాలు కల్గాయి. 
ఇది మ్కు తెల్యకపోవడం నాకిషటుం లేదు. 
ఇతర దేశాల ప్రజల మధ్యల్గే మ్మధ్య కూడా 
ఫలభరితమైన సేవ జరిగంచాలన నా ఉదే్దశం.

14 నేను గ్రీసు దేశస్ులకూ ఇతర జ్తులవారిక, 
తెల్వైనవారిక తెల్వితకుకివవారిక రుణసు్ణ్ణి. 
15 అందుచేత నా మట్టుకు నేను రోమ్ లో 
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ఉన్న మ్కు కూడా శుభవారతు ప్రకటించడానకి 
సిదం్గానే ఉనా్నను.

ముఖా్యంశం
16 క్రీసుతు శుభవారతును గురించి నాకు సిగు్గ 

అంటూ ఏమ్ లేదు. ఎందుకంటే, నమేము ప్రతి 
ఒకకిరిక – మొదట యూదులకు, తరువాత 
ఇతర ప్రజలకు కూడా – అది పాప విముకితు, 
రక్షణ కోసం దేవున బలప్రభావాలు. 17 ఎందుకంటే, 
అందులో దేవున నా్యయం విశావీసం నుంచి 
విశావీస్నకి వెలలిడి అయింది. దీనకి సమముతంగా 
ఇల్ రాసి ఉంది: “నా్యయవంతుడు దేవునమ్ది 
తన నమముకంవలేలి జ్విస్తుడు.”

మనషికి శుభవార తు అవసరత
పాపానకి వ్యతిరేకంగా దేవున కోపం

18 దురాముర్గంచేత సతా్యన్న అణచివేసే 
మనుషుల సమసతు భకితుహీనత మ్దా దురాముర్గం 
మ్దా దేవున కోపం కూడా పరలోకంనుంచి 
వెలలిడి అయింది. 19 ఎందుకంటే, దేవున విషయం 
తెల్సిన సంగతులు వారిలో దృషిటుగోచరమైనవి 
ఉనా్నయి. దేవుడు తానే వారికి సపుషటుం చేశారు. 
20 ఏల్గంటే లోకసృషిటు ఆరంభంనుంచి కంటికి 
కనబడన ఆయన లక్షణాలు – ఆయన 
శాశవీత బలప్రభావాలు, దేవతవీం సపుషటుంగా 
కనబడుతూ ఉనా్నయి. అవి నరాముణమైనవాటి 
వలలి తెల్సిపోతూ వునా్నయి. అందుచేత వారు 
ఏ స్కూ చెపపులేన స్ితిలో ఉనా్నరు.

మానవ జ్తి పాపంలో ఉంది
21 ఎందుకంటే, వారు దేవుణ్ణి ఎరిగ ఉండి 

కూడా దేవుడుగా ఆయనను మహిమపరచలేదు, 

ఆయనకు కృతజఞాత చెపపులేదు. అంతేగాక 
వారి తలంపులు వ్యర్మైపోయాయి. 
వారి తెల్వితకుకివ హృదయాలు 
చీకటిమయమయా్యయి. 22 తాము జ్ఞానులమన 
చెపుపుకొంటూ బుద్ిలేనవారయా్యరు. 23 ఎన్నడూ 
నాశనం కానవాడైన దేవున మహిమకు బదులుగా 
నాశనం అయే్య మనుషుల విగ్రహాలనూ పక్షుల, 
నాలుగు కాళ్్ళన్న మృగాల, ప్రాకే ప్రాణుల 
విగ్రహాలను కూడా పెట్టుకొనా్నరు.

24 ఆ కారణంచేత దేవుడు వారి 
హృదయంలోన చెడడా కోరికలతోపాట్ వారిన 
కలముషానకి పరసపురంగా తమ శర్రాలను 
అవమానపరచడానకి అపపుగంచాడు. 25 వారు 
దేవున సతా్యనకి బదులు అబదా్న్న పెట్టుకొన 
సృషిటుకరతుకు మారుగా సృషిటులోనవాటినే 
పూజ్ంచారు, సేవించారు. ఆయనే శాశవీతంగా 
సుతుతిపాత్రుడు. తథాసుతు!

26 ఆ కారణంచేత దేవుడు వారిన నీచమైన 
ఆశలకు అపపుగంచాడు. వారి స్త్రీలు సహా 
సహజ సంబంధం మానుకొన అసహజ 
సంబంధం ఎను్నకొనా్నరు. 27 అల్గే పురుషులు 
కూడా స్త్రీలతో సహజ సంబంధం మానుకొన 
ఒకణ్ణి ఒకడు మోహించ్కొన కామాగ్నలో 
మాడిపోయారు. మగవారు మగవారితో 
అసహ్యమైనది చేశారు. తమ తపపుదానకి తగన 
ప్రతిఫలం తమ లోపల పందారు కూడా.

28 దేవుణ్ణి తమ ఎరుకలో ఉంచ్కోవడమంటే 
వారికి ఇషటుంగా లేదు గనుక చేయరానవి 
చేయించే పాడు మనసుకు దేవుడు వారిన 
అపపుగంచాడు. 29 వారిలో అన్న రకాల దురాముర్గత, 
జ్రతవీం, చెడుతనం, అతా్యశ, దుషటుబుది్ 
నండి ఉనా్నయి. అస్య, హత్య, కలహం, 
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మోసం, విరోధభావం వారిన నంపవేశాయి. 
30 వారు కొండెగాళ్్ళ, అపనందలు వేసేవారు, 
దేవుడంటే దేవీషం ఉన్నవారు, అపకారులు, 
గరివీషు్ఠలు, బడాయికోరులు, చెడడావాటిన 
కల్పుంచేవారు, తల్లిదండ్రుల మాట విననవారు, 
31 తెల్వితకుకివ వారు, మాట తపేపువారు, జ్ల్ 
లేనవారు, క్షమించనవారు, దయ చూపనవారు. 
32 ఇల్ంటి వాటిన చేస్తు ఉండేవారు మరణానకి 
తగనవారనే దేవున నా్యయనరణియం వారికి తెల్సి 
కూడా వాటిన చేస్తునే ఉనా్నరు. అంతేకాకుండా 
వాటిన చేస్తు ఉన్నవారిన మెచ్్చకొంట్రు.

దేవున రాబోయే తీరుపు

2  అందుచేత ఓ మానవుడా, నీవెవరైనా సరే 
ఇతరులకు తీరుపు తీరా్చవు అంటే స్కు 

చెపపులేన వ్యకితువై ఉనా్నవు. మరొకరికి దేనలో 
తీరుపు తీరుస్తువో దానలో నీమ్ద నీవే నేరం 
మోపుకొన్నటేటు. ఎందుకంటే, తీరుపు తీరే్చ నీవు ఆ 
పనులే చేసుతునా్నవు. 2 అవి చేసేవారికి వ్యతిరేకంగా 
ఉన్న దేవున తీరుపు సత్య సమముతమే అన మనకు 
తెలుసు.

3 ఓ మానవుడా, అవి చేసేవారికి తీరుపు 
తీరుస్తు అవే చేస్తు ఉన్న నీవు దేవున తీరుపు 
తపపుంచ్కొంట్నన అనుకొంట్నా్నవా? 
4 నీవు పశా్చతాతుపపడడానకి దేవున దయ 
దారి తీసుతుందన నీకు తెల్యదా? ఆయన 
దయాసమృది్నీ సహనానీ్న ఓరుపునూ 
చిన్నచూపు చూసుతునా్నవా? 5 దేవున కోప 
దినం కోసం – ఆయన నా్యయమైన తీరుపు 
బయలుపడే ఆ దినం కోసం – నీ కాఠినా్యన్నబట్టు 
పశా్చతాతుపపడన నీ హృదయాన్న బట్టు నీకు 
నీవే దేవున కోపాన్న పోగు చేసుకొంటూ 

ఉనా్నవు. 6 ఆయన ప్రతి ఒకకిరిక వారి వారి 
చర్యలప్రకారం ప్రతిఫలమిస్తుడు. 7 ఓరుపుతో మేలు 
చేస్తు ఉండడం వలలి దేవుడిచే్చ మహిమనూ 
గౌరవానీ్న నశంచన సి్తినీ వెదికేవారికి శాశవీత 
జ్వాన్న ఇస్తుడు. 8 కానీ ఎదురాడుతూ సతా్యనకి 
లోబడకుండా దురామురా్గనకి లొంగనవారిమ్దికి 
కోపం, ఆగ్రహం వస్తుయి. 9 దుషటుతవీం చేసే 
ప్రతి ఒకకిరికి బధ, యాతన వసుతుంది. మొదట 
యూదులకు, తరువాత గ్రీసుదేశస్ులకు కూడా 
అంతే. 10 అయితే మంచి చేసే ప్రతి ఒకకిరిక 
మొదట యూదులకు, తరువాత గ్రీసు 
దేశసు్లకు కూడా మహిమ, గౌరవం, శాంతి 
కలుగుతాయి.

11 దేవునకి పక్షపాతమేమ్ లేదు. 
12 ధరముశాస్త్రంతో సంబంధం లేకుండా పాపాలు 
చేసేవారంతా ధరముశాస్త్రంతో సంబంధం 
లేకుండానే నాశనమవుతారు. ధరముశాస్త్రం 
క్ంద ఉండి పాపాలు చేసేవారంతా 
ధరముశాస్త్రం ప్రకారమే తీరుపుకు గురి అవుతారు. 
13 ధరముశాస్త్రం ఆలకించేవారు దేవున దృషిటులో 
నా్యయవంతులు కారు గాన ధరముశాస్త్రం ప్రకారం 
చేసేవారే నా్యయవంతుల లెకకిలోకి వస్తురు. 
14 ధరముశాస్త్రం లేన ఇతర ప్రజలు సహజసిద్ంగా 
ధరముశాస్త్రంలోనవి చేసేతు, ధరముశాస్త్రం లేకపోయినా 
తమకు తామే ధరముశాస్త్రంల్గా ఉనా్నరు. 15 వారి 
అంతరావీణ్ స్క్షష్ం చెపుతూ, వారి తలంపులు 
కూడా నేరాలు మోపుతూ, లేదా నేరం లేదంటూ 
ఉన్నపుపుడు వారి హృదయాలమ్ద ధరముశాస్త్రం 
రాసి ఉన్నట్టు బయలుపడుతుంది. 16 దేవుడు నా 
శుభవారతు ప్రకారం యేసు క్రీసుతు దావీరా మనుషుల 
రహస్యమైన వాటికి తీరుపు తీరే్చ రోజున అల్ 
జరుగుతుంది.
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యూదులు కూడా పాపంలో ఉనా్నరు
17 చూడు, నీవు యూదుడననబడడావాడివి. 

ధరముశాస్త్రం మ్ద ఆధ్రపడుతూ దేవున 
విషయంలో అతిశయిస్తు ఉనా్నవు. 18 దేవున 
సంకలపుం తెలుసుకొన ధరముశాస్త్రంలోన ఉపదేశం 
పంది ఉతతుమమైనవాటిన మెచ్్చకొంటూ 
ఉనా్నవు. 19 ధరముశాస్త్రంలో జ్ఞానం సతా్యల 
నమూనా నీకు ఉండడంవలలి గుడిడావారికి దారి 
చూపేవాడివనీ చీకటిలో ఉండేవారికి వెలుగుగా 
ఉనా్నవనీ 20 తెల్వితకుకివవారిన సరిదిదే్దవాడివనీ 
చిన్నవారికి బోధకుడవనీ నీకు గటిటు నమముకం 
ఉంది.

21 అల్ంటి నీవు మరొకరికి బోధస్తు 
ఉంటే నీకు నీవే బోధంచ్కోవా? “దొంగతనం 
చేయకూడదు” అన ప్రకటించే నీవే 
దొంగతనం చేసుతునా్నవా? 22 “వ్యభిచారం 
చేయకూడదు” అనే నీవే వ్యభిచారం చేస్తువా? 
విగ్రహాలంటే అసహి్యంచ్కొనే నీవే గుళ్ళను 
దోచ్కొంట్నా్నవా? 23 ధరముశాస్త్రం విషయంలో 
అతిశయించే నీవే ధరముశాస్్రాన్న మ్రడంవలలి 
దేవునకి అపకరితు కల్గసుతునా్నవా? 24 రాసి ఉన్నదాన 
ప్రకారమే – మిముములను బటిటు ఇతర జనాలలో 
దేవున పేరు దూషణకు గురి కావడం జరుగుతూ 
ఉంది.

25 నీవు ధరముశాస్త్రం పాటిస్తు ఉంటే సున్నతి 
ప్రయోజనకరమే, గాన ధరముశాస్్రాన్న మ్రుతూ 
ఉంటే నీవు సున్నతి పందినా పందనటేటు 
లెకకి. 26 అయితే సున్నతి పందన వాడెవడైనా 
ధరముశాస్త్రంలోన నా్యయ నరణియాలను పాటిస్తు 
ఉంట్డనుకో. అతడు సున్నతి లేకపోయినా 
ఉన్నటేటు లెకకిలోకి రాడా? 27 అంతే గాక శర్రంలో 

సున్నతి లేనవాడు ధరముశాస్్రాన్న పాటిస్తు ఉంటే, 
రాసిన నయమం, సున్నతి ఉండీ ధరముశాస్్రాన్న 
మ్రుతూ ఉండే నీకు తీరుపు తీర్చడా?

28 బయటి విషయాలలో మాత్మే 
యూదుడుగా ఉన్న వ్యకితు యూదుడు కాడు. 
అల్గే బయట, శర్రంలో మాత్మే ఉన్న సున్నతి 
సున్నతి కాదు. 29 కానీ అంతరంగంలో యూదుడై 
ఉన్నవాడే యూదుడు. సున్నతి కూడా అక్షరాల 
సున్నతి కాదు. అది హృదయ సంబంధమైనదే, 
దేవున ఆతమువలేలి జరిగేదే. అల్ంటి మనషిన 
మెచ్్చకొనేది మనుషులు కాదు గాన దేవుడే.

ప్రతి మనషి పాప

3  అల్గైతే యూదుడికి కల్గన 
ఆధక్యమేమిటి? సున్నతి వల లి 

ప్రయోజనమేమిటి? 2 ప్రతి విషయంలోనూ 
అధకమే. మొదటిది, దేవున వాకుకిలను 
అపపుగంచినది వారికే. 3 వారిలో కొందరు 
అవిశావీసులైతే మాత్మేమి? వారి అవిశావీసంవలలి 
దేవున విశవీసనీయత రదు్ద అవుతుందా? 4 అల్ 
కానే కాదు! ప్రతి మనషీ అబది్కుడై ఉనా్న 
దేవుడు మాత్ం సత్యవంతుడై ఉండాల్ గదా. 
దీనకి సమముతంగా రాసి ఉన్నదేమిటంటే, నీవు నీ 
మాటలలో నా్యయవంతుడవుగా కనపంచాల్, 
తీరుపు చెపేపుటపుపుడు నీవు నెగా్గల్.

5 అయితే మన అనా్యయ ప్రవరతున దేవున 
నా్యయాన్న నరూపస్తు ఉంటే మనం 
ఏమనాల్? తన కోపాన్న కుమమురించే దేవుడు 
అనా్యయసు్డా? (నేను మనుషుల వ్యవహార 
ర్తిగా మాట్లిడుతునా్నను.) 6 అల్ కానే కాదు. 
అల్ ఉంటే దేవుడు లోకానకి ఎల్ తీరుపు 
తీరుస్తుడు? 7 నా అసత్యం వలలి దేవున సత్యం వృద్ి 
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అయి ఆయనకు మహిమ కల్గసుతుందనుకోండి 
– అల్ంటపుపుడు నేను పాపనన ఇంకా తీరుపు 
పందడం ఎందుకు? 8 “మేలు కల్గేట్టు కడు 
చేదా్దం పటటుండి!” అన ఎందుకు అనకూడదు? 
అల్ మేమంట్మన చెపపు కొందరు మామ్ద 
అపనంద మోపుతునా్నరు. వారికి కల్గే శక్షావిధ 
నా్యయమే.

9 అల్గైతే మట్టుకేం? వారికంటే మేము 
మంచివారమా? ఎంత మాత్మూ కాదు. 
యూదులైనా గ్రీసు దేశసు్లైనా అందరూ 
పాపంక్ంద ఉనా్నరన ఇంతకుముందే 
నేరారోపణ చేశాం గదా. 10 దీనకి సమముతంగా 
రాసి ఉన్నదేమిటంటే, నా్యయవంతుడు లేడు, 
ఒకకిడూ లేడు. 11 గ్రహించేవారెవవీరూ లేరు. 
దేవుణ్ణి వెదికేవారెవవీరూ లేరు. 12 అందరూ త్రోవ 
తపపునవారు. అందరూ ఏకంగా వ్యర్ులయా్యరు. 
మంచి చేసేవాడు లేడు – ఒకకిడూ లేడు. 13 వారి 
గొంతు తెరచి ఉన్న సమాధ. వారి నాలుకతో 
మోసం చేస్తు ఉనా్నరు. వారి పెదవులక్ంద 
నాగు విషం ఉంది. 14 వారి నోళ్్ళ శాపనార్ాలతో 
చేదు మాటలతో నండి ఉనా్నయి. 15 వారి 
పాదాలు రకతుం చిందించడానకి పరుగెతుతుతూ 
ఉనా్నయి. 16 వారి త్రోవలలో నాశనం, 
ప్రాణగండం ఉనా్నయి. 17 శాంతి మార్గం వారికి 
ఏమ్ తెల్యదు. 18 వారి దృషిటులో దేవుడంటే 
అసలు భయమే లేదు.

19 ప్రతి నోరూ మూతబడాల్, లోకమంతా 
దేవున తీరుపు క్ందికి రావాల్ – అందుచేతే 
ధరముశాస్త్రం చెపేపుదేదైనా ధరముశాస్త్రం క్ంద ఉన్న 
వారికి చెపుతూ ఉంది. 20 ధరముశాస్త్రంవలలి పాపం 
అంటే ఏమిట్ తెలుసుతుంది. అంతే గాన ధరముశాస్త్ర 
క్యలవలలి ఏ శర్ర్ నా్యయవంతుడు అన దేవున 

దృషిటులో లెకకిలోకి రాడు.

మనషికి అవసరమైన శుభవార తు
విశావీసం దావీరానే నా్యయవంతులు కావడం

21 ఇపుపుడైతే ధరముశాస్త్రం లేకుండానే దేవున 
నా్యయం వెలలిడి అయింది. ధరముశాస్త్రమూ 
ప్రవకతుల లేఖనాలూ దానకి స్క్షష్ం చెపుతూ 
ఉనా్నయి. 22 ఆ నా్యయం యేసు క్రీసుతు 
మ్ది నమముకం దావీరానే నమేమువారందరిక 
వారందరిమ్దా ఎంచబడే దేవున నా్యయం. 
భేదమేమ్ లేదు. 23 ఎందుకంటే అందరూ పాపం 
చేశారు, దేవున మహిమకు దూరమయా్యరు. 
24 నమముకమున్నవారు నా్యయవంతుల లెకకిలో 
రావడం ఉచితంగా దేవున కృపవలేలి క్రీసుతు 
యేసులోన విమోచనం దావీరానే విశావీసం 
మూలంగానే. 25 దేవుడు తన కోపాగ్న తొలగంచే 
రకతుబల్గా ఆయనను కనుపరిచాడు. అందులో 
దేవున ఉదే్దశం తన నా్యయాన్న ప్రదరి్శంచడమే. 
ఎందుకంటే, గతంలోన పాపాలను దేవుడు 
సహనంతో దాటిపోయాడు. 26 ఇపుపుడైతే తాను 
నా్యయవంతుణ్ణి అనీ, యేసు మ్ద నమముకం 
ఉన్నవారిన నా్యయవంతులుగా ఎంచేవాణ్ణి 
అనీ చూపంచడానకి ఆయన ఆ విధంగా తన 
నా్యయాన్న ప్రదరి్శంచాడు.

27 ఇల్ ఉన్నపుపుడు గొపపులు చెపుపుకోవడం 
ఎకకిడ? అది బయట ఉంచబడింది. ఏ 
నయమాన్న బటిటు బయట ఉంచబడింది? 
క్యల నయమాన్న బట్టు? కాదు గాన 
విశావీస నయమాన్న బటేటు. 28 అందుకన మనషి 
ధరముశాస్త్ర క్యలు లేకుండానే, విశావీసంవలేలి 
నా్యయవంతుడుగా నరో్దషిగా లెకకిలోకి వస్తుడన 
అర్ం చేసుకొంట్నా్నం. 29 దేవుడు యూదులకు 
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మాత్మే దేవుడా? ఇతర ప్రజలకు కూడా 
దేవుడు కాడా? అవును. ఇతర ప్రజలకు కూడా 
దేవుడే. 30 ఈ ఒకే దేవుడు సున్నతి ఉన్నవారిన 
వారి నమముకంవలేలి, సున్నతి లేనవారిన కూడా 
వారి నమముకం దావీరానే నా్యయవంతులుగా 
నరో్దషులుగా ఎంచ్తాడు. 31 అయితే ఇల్ 
నమముకం దావీరా ధరముశాస్్రాన్న రదు్ద చేసుతునా్నమా? 
అల్ కానే కాదు. దానకి బదులు ధరముశాస్్రాన్న 
సుస్ిరం చేసుతునా్నం.

అబ్రాహాము ఉదాహరణ

4  శర్రసంబంధంగా మన పతరుడైన 
అబ్రాహాము కనుగొన్నదేమిటి? మనం 

ఏమనాల్? 2 ఒకవేళ అబ్రాహాము క్యల 
వలలి నరో్దషుల లెకకిలోకి వచి్చ ఉంటే గొపపులు 
చెపుపుకోవడానకి అతనకి కారణం ఉండేది. కానీ 
దేవున ఎదుట కాదు. 3 ఎందుకంటే, లేఖనం 
చెపేపుదేమిటి? – అబ్రాహాము దేవునమ్ద 
నమముకం ఉంచాడు. ఆ నమముకమే నరో్దషతవీంగా 
అతన లెకకిలోకి వచి్చంది.

4 పన చేసేవాడికి లభించిన జ్తం దానం కాదు 
గాన రుణంగా ఎంచబడేది. 5 కానీ విముకితు కోసం 
పన చేయనవాడు, పాపులను నరో్దషులుగా ఎంచే 
దేవునమ్ద నమముకం ఉంచితే అతన నమముకమే 
నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి వసుతుంది.

6 ఆ ప్రకారమే క్యలప్రమేయం లేకుండా 
నరో్దషి అన దేవుడు ఎంచిన మనషి ధన్యజ్వి 
అన దావీదు కూడా చెపాపుడు: 7 దేవుడు ఎవరి 
అతిక్రమాలు క్షమించాడో, ఎవరి పాపాలను 
కపపువేశాడో వారు ధన్యజ్వులు. 8 ప్రభువు 
ఎవరి అపరాధం లెకకిలోకి తీసుకోడో వారు 
ధన్యజ్వులు.

9 ఈ దీవెన సున్నతి ఉన్నవారి కోసమేనా? 
సున్నతి లేనవారికోసం కూడానా? అబ్రాహాము 
నమముకం నరో్దషతవీంగా అతన లెకకిలో వచి్చందన 
చెపుతునా్నం గదా? 10 అల్ లెకకిలోకి వచి్చనది 
ఏ పరిస్ితులలో? అతనకి సున్నతి ఉన్నపుపుడా? 
సున్నతి లేనపుపుడా? ఉన్నపుపుడు కాదు, లేనపుపుడే. 
11 సున్నతి పందకముందే విశావీసంవలేలి 
అబ్రాహాముకు ఎంచబడిన నరో్దషతావీనకి 
ముద్రగా సున్నతి అనే గురుతు పందాడు. సున్నతి 
లేకపోయినా, నమేమువారందరూ కూడా లెకకిలోకి 
నరో్దషులుగా వచే్చల్ వారికి ఈ విధంగా 
అబ్రాహాము తండ్రిగా ఉనా్నడు. 12 అంతే గాక 
సున్నతి ఉన్నవారికి కూడా అతడు తండ్రిగా 
ఉనా్నడు – అంటే, సున్నతి పందడం మాత్మే 
కాదు గాన సున్నతి లేనపుపుడు మన పతరుడు 
అబ్రాహాముకు ఉన్న నమముకం అడుగు జ్డలోలి 
నడిచే వారికి అతడు తండ్రి.

13 అబ్రాహాము లోకానకి వారసుడవుతాడనే 
వాగా్దనం అతనకి గానీ, అతన సంతానానకి గానీ 
ధరముశాస్త్రం దావీరా కల్గంది కాదు. విశావీసంవలలి 
కల్గే నరో్దషతవీం దావీరానే ఆ వాగా్దనం వచి్చంది. 
14 ఎందుకంటే, ధరముశాస్త్రసంబంధులు దేవున 
వారసులైతే విశావీసం వృథా, ఆ వాగా్దనం కూడా 
శూన్యం. 15 కారణం ఏమంటే, ధరముశాస్త్రంవలలి 
కోపం వసుతుంది. ఎల్గంటే ధరముశాస్త్రం లేకపోతే 
దానన మ్రడమూ ఉండదు.

16 ఆ వాగా్దనం ధరముశాస్త్ర సంబంధులకు 
మాత్మే గాక అబ్రాహాముల్గే 
నమముకముంచినవారికి కూడా – అతన 
సంతానమంతటిక – సుస్ిరం కావాలన దేవున 
అనుగ్రహం వలేలి కల్గేల్ అది విశావీస్న్న బటేటు 
వచి్చంది. 17 తాను నమిమున దేవున దృషిటులో అతడు 
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మనకందరిక తండ్రి. దీనకి సమముతంగా ఇల్ రాసి 
ఉంది: “అనేక జనాలకు నను్న తండ్రిగా చేశాను.” 
ఆ దేవుడు చనపోయినవారికి జ్వమిస్తుడు, 
లేనవాటిన ఉన్నట్టుగానే పలుస్తుడు.

18 “నీ సంతతివారు అల్గే ఉంట్రు” అన 
దేవుడు చెపపున మాటప్రకారం అనేక జనాలకు 
తండ్రి అయే్యల్ అబ్రాహాము నమాముడు. 
ఆశాభావానకి ప్రతికూలంగా ఉన్నట్టు 
ఆశాభావంతో నమాముడు. 19 అతన విశావీసం 
దురబాలం కాలేదు. అపుపుడు అతన వయసు 
సుమారు నూరేళ్్ళ కావడంచేత అతన శర్రం 
మృతతుల్యం. శారా గర్భం కూడా మృతతుల్యం. 
అతడు వాటిన గురించి తలపోయలేదు. 20 దేవున 
వాగా్దనం గురించి అతడు అవిశావీసంవలలి 
ఆందోళనపడలేదు గాన దేవుణ్ణి ఘనపరుస్తు 
విశావీసంలో బలపడాడాడు. 21 వాగా్దనం చేసినది 
నెరవేర్చడానకి దేవుడు సమరు్డన అతడు 
పూరితుగా నమాముడు. 22 అందుచేత ఆ నమముకం 
అతనకి నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి వచి్చంది.

23 అతనకి నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి 
వచి్చంది అనే మాటలు అతనకోసం మాత్మే 
కాదు, 24 మనకోసం కూడా రాసి ఉనా్నయి. 
చనపోయినవారిలో నుంచి మన ప్రభువైన 
యేసును లేపనవానమ్ద నమముకం ఉంచిన మనకు 
కూడా అది నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి వసుతుంది. 
25 మన అపరాధ్లకోసం యేసును మరణానకి 
అపపుగంచడమూ మనం నరో్దషులుగా ఎంచబడేల్ 
ఆయనను సజ్వంగా లేపడమూ జరిగంది.

శుభవారతు వలేలి కల్గే దీవెనలు

5  మనం విశావీసంవలలి నరో్దషులుగా 
లెకకిలోకి వచి్చనందుచేత మన ప్రభువైన 

యేసు క్రీసుతు దావీరా దేవునతో మనకు 
సమాధ్నం ఉంది. 2 అంతేగాక, ఆయన 
దావీరా నమముకంవలలి దేవున కృపలోకి మనకు 
ప్రవేశం కల్గ ఉంది. ఈ కృపలో నల్చి ఉంటూ 
దేవున మహిమకోసం ఆశాభావంతో ఎదురు 
చూస్తు ఉతాసాహపడుతునా్నం. 3 అంతేగాక, 
మన బధలలో కూడా ఉతాసాహపడుతునా్నం. 
ఎందుకంటే, బధ సహనాన్న కల్గసుతుందనీ 
4 సహనం అనుభవాన్న కల్గసుతుందనీ అనుభవం 
ఆశాభావాన్న కల్గసుతుందనీ మనకు తెలుసు. 5 ఈ 
ఆశాభావం మనకు ఆశాభంగం కల్గంచదు. 
ఎందుకంటే, మనకు ప్రస్దించబడిన పవిత్రాతము 
దావీరా మన హృదయాలలో దేవున ప్రేమను 
కుమమురించడం జరిగంది.

6 మనమింకా బలం లేకుండా ఉన్నపుపుడు క్రీసుతు 
తగన కాలంలో భకితుహీనులకోసం చనపోయాడు. 
7 నా్యయవంతున కోసం సహా ఎవరైనా 
చనపోవడం అరుదు. ఒకవేళ మంచి వ్యకితుకోసం 
ఎవరైనా తెగంచి చనపోతే చనపోవచ్్చ. 
8 కానీ మనమింకా పాపులమై ఉన్నపుపుడే క్రీసుతు 
మనకోసం చనపోయాడు. ఇందులో దేవుడు 
తన ప్రేమను మనపటలి చూపుతునా్నడు.

9 ఇపుపుడు మనం ఆయన రకతుంవలలి 
నరో్దషులుగా లెకకిలోకి వచా్చం, గనుక మర్ 
నశ్చయంగా ఆయనదావీరా దేవున కోపం నుంచి 
మనకు విముకితు కలుగుతుంది. 10 మనం దేవునకి 
విరోధులమై ఉన్నపుపుడు తన కుమారున మరణం 
దావీరా మనలను దేవునతో సఖ్యపరచడం 
జరిగంది. అల్ంటపుపుడు ఆయనతో సఖ్యపడి, 
ఆ కుమారుడు జ్విస్తు ఉండడంవలలి మరి 
నశ్చయంగా మనకు విముకితు కలుగుతుంది. 
11 ఇంతేగాక, మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు దావీరా 

  రోమ్ 5:11



266

ఇపుపుడు దేవునతో సఖ్యపడి ఆయన దావీరా 
దేవునలో ఉతాసాహ పడుతునా్నం.

ఆదాము, క్రీసుతు
12 పాపమనేది ఒకే మనషి దావీరా లోకంలో 

ప్రవేశంచింది. పాపం దావీరా చావు ప్రవేశంచింది. 
అందరూ పాపం చేశారు గనుక అల్గే అందరిక 
చావు వచి్చంది. 13 ధరముశాస్్రానకి ముందు పాపం 
లోకంలో ఉంది గాన ధరముశాస్త్రం లేనపుపుడు అది 
పాపంగా లెకకిలోకి రాదు. 14 అయినపపుటిక 
ఆదామునుంచి మోష్ వరకు చావు ఏల్ంది. 
ఆదాము చేసిన ఆజ్ఞాతిక్రమం ల్ంటి పాపం 
చేయనవారిమ్ద కూడా చావు ఏల్ంది. ఆదాము 
అపుపుడు రాబోయి ఉండేవానకి స్చన.

15 అయితే ఆదాము అపరాధంల్గా దేవున 
ఉచిత కృపావరం రాలేదు, అంటే ఆ ఒకకి 
మనషి అపరాధంవలలి అనేకులకు చావు కల్గంది 
గాన యేసు క్రీసుతు అనే మనషివలలి వచే్చ ఉచిత 
కృపావరమూ, దేవున అనుగ్రహమూ మర్ 
నశ్చయంగా అనేకులకు సమృది్గా కల్గాయి. 
16 అంతేగాక, పాపం చేసిన ఆ ఒకకిడి వలలి ఫల్తం 
కల్గనట్లి దేవున ఉచిత వరం కలగలేదు. ఆ 
ఒకకి పాపంవలలి దేవున తీరుపు వచి్చంది. తీరుపు 
వలలి శక్షావిధ కల్గంది. ఆ ఉచిత వరమైతే అనేక 
అపరాధ్ల మూలంగా కల్గంది. దానవలలి 
నరో్దషులుగా ఎంచబడడం అనేది కల్గంది. 
17 ఆ ఒకకిన అపరాధంవలలి చావు వచి్చ ఆ 
ఒకకిన దావీరా ఏల్ంది. అయితే కృపాసమృది,్ 
నరో్దషతవీమనే ఉచిత వరం పందేవారు మర్ 
నశ్చయంగా జ్విస్తు యేసు క్రీసుతు అనే ఒకకిన 
దావీరా ఏలుతారు.

18 కనుక ఒకే అపరాధ ఫల్తం 

మనుషులందరిక శక్షావిధ వచి్చనటేటు ఒకే నా్యయ 
క్య వలన మనుషులందరిక ఆ ఉచిత వరం 
వచి్చంది. దాన ఫల్తం జ్వితం నరో్దషంగా 
ఎంచబడడం. 19 ఎల్గంటే, ఆ ఒకే మనషి 
అవిధేయతవలలి అనేకులు ఎల్ పాపులయా్యరో 
అల్గే ఈ ఒకే మనషి విధేయతవలలి అనేకులు 
నరో్దషులవుతారు.

క్రీసుతు దావీరా కృప కలుగుతుంది
20 దోషాన్న వృది్ చేయడానకి ధరముశాస్త్రం 

ప్రవేశంచింది. అయితే పాపం ఎకకిడ వృది్ 
అయిందో అకకిడ దేవున కృప మరింతగా వృద్ి 
అయింది. 21 ఈ విధంగా మరణంలో పాపం ఎల్ 
ఏల్ందో అల్గే నరో్దషతవీం మూలంగా మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు దావీరా శాశవీత జ్వానకి 
కృప ఏలుతుంది.

పవిత్ జ్వితానకి మార ్గం
క్రీసుతులో ఐక్యత

6  అల్గైతే మనం ఇంకేమి చెపాపుల్? 
కృప వృది్ చెందాలన పాపంలో నల్చి 

ఉందామా? 2 అల్ కానే కాదు! పాపం 
విషయంలో చనపోయిన మనం అందులో 
ఇంకా ఎల్ జ్వించగలం? 3 యేసు క్రీసుతులోకి 
బపతుసం పందిన మనం, ఆయన మరణంలోకి 
బపతుసం పందామన మ్కు తెల్యదా? 4 గనుక 
మరణంలోకి బపతుసం పందడం దావీరా 
ఆయనతో కూడా పాతిపెటటుబడాడాం. ఎందుకంటే, 
తండ్రి అయిన దేవున మహాత్యం క్రీసుతును 
చనపోయినవారిలోనుంచి లేపనటేటు మనం కూడా 
క్రొతతు జ్వంతో బ్రతకాల్.

5 మనం ఆయనతో ఐక్యమై చనపోయినట్టు 
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ఉంటే, ఆయనతోకూడా సజ్వంగా లేచినట్టు 
ఉంట్ం. అనుమానం లేదు. 6 మన పాప శర్రం 
ప్రభావం లేకుండా పోవాలనీ మనం ఇకమ్దట 
పాపానకి బనసలుగా ఉండకూడదనీ మన 
పాత మానవ సవీభావం క్రీసుతుతో సిలువ మరణం 
పాలైందన మనకు తెలుసు. 7 ఆ విధంగా 
చనపోయిన వ్యకితు పాపంనుంచి విముకుతుడై 
ఉనా్నడు.

8 మనం క్రీసుతుతో చనపోయామంటే 
ఆయనతో జ్విస్తుం అన కూడా నముముతునా్నం. 
9 చనపోయినవారిలో నుంచి లేచిన క్రీసుతు 
ఇంకన్నడూ మళ్్ళ చనపోడనీ ఇకనుంచి 
మరణానకి ఆయనమ్ద ప్రభుతవీమేమ్ లేదనీ 
మనకు తెలుసు. 10 ఎందుకంటే, ఆయన 
చనపోయినపుపుడు పాపం విషయంలోనే 
చనపోయాడు. చనపోయింది ఎపపుటిక ఒకకి 
స్రే. ఆయన ఇపుపుడు జ్విస్తు ఉనా్నడంటే ఈ 
జ్వితం దేవునకోసమే.

మనకు మనం దేవునకి అరిపుంచ్కోవడం
11 ఆ ప్రకారమే మ్రు పాపం విషయంలో 

చనపోయారనీ దేవున విషయంలో మన 
ప్రభువైన క్రీసుతు యేసులో సజ్వులనీ మిముములను 
మ్రే ఎంచ్కోండి. 12 అందుచేత చావుకు 
లోనయే్య మ్ శర్రాలలో పాపాన్న ఏలనవవీకండి, 
శర్రం చెడడా కోరికలకు లోబడకండి. 13 మ్ శర్ర 
భాగాలు దురాముర్గ స్ధనాలుగా పాపానకి 
ఇచి్చవేసుకోకండి గాన చనపోయి సజ్వంగా 
లేచినవారం అంటూ మిముములను మ్రే దేవునకే 
ఇచి్చవేసుకోండి, మ్ అవయవాలు కూడా నా్యయ 
స్ధనాలుగా దేవునకే ఇచి్చవేసుకోండి. 14 పాపం 
మ్ మ్ద అధకారం చెల్యించదు. ఎందుకంటే 

మ్రు ధరముశాస్త్రం క్ంద ఉన్నవారు కారు గాన 
కృపక్ంద ఉన్నవారే.

ప్రతి వ్యకతు దేవునకి గాన, 
పాపానకి గాన దాసుడు

15 అల్గైతే ధరముశాస్త్రం క్ంద ఉండక కృప 
క్ందే ఉనా్నమంటూ పాపం చేదా్దమా? అల్ 
కానే కాదు. 16 లోబడేందుకు దేనకి మిముములను 
మ్రు దాసులుగా ఇచి్చవేసుకొంట్రో దేనకి 
లోబడుతారో దానకే దాసులై ఉనా్నరన మ్కు 
తెల్యదా? పాపానకి దాసులైతే దాన ఫల్తం 
మరణం. విధేయతకు దాసులైతే దాన ఫల్తం 
నరో్దషతవీం. 17 మునుపు మ్రు పాపానకే 
దాసులు. అయినా ఏ బోధన మూసకు మ్రు 
అపపుగంచబడాడారో దానకి హృదయ పూరవీకంగా 
విధేయులయా్యరు. 18 ఆ విధంగా పాపంనుంచి 
విడుదల అయి నీతినా్యయాలకు దాసులయా్యరు. 
అందుకు దేవునకి సుతుతులు!

19 మ్ శర్ర సవీభావం బలహీనతను 
బటిటు మామూలు మానవ ధోరణ్లో 
మాట్లిడుతునా్నను. మునుపు మ్రు మ్ 
అవయవాలను దాసులుగా కలముషానక అక్రమానక 
ఇచి్చవేసు కొనా్నరు. అది ఇంకా అక్రమానకి దారి 
తీసింది. ఇపుపుడు అల్గే మ్ అవయవాలను 
దాసులుగా నీతినా్యయాలకు పవిత్తకోసం 
ఇచి్చవేసుకోండి. 20 మ్రు పాపానకి దాసులై 
ఉన్నపుపుడు నీతినా్యయాలతో నమితతుం లేనవారు.

21 అపపుటి పనులవలలి మ్కేమి ప్రయోజనం? 
వాటిన గురించి మ్రిపుపుడు సిగు్గపడుతునా్నరు 
గదా. అల్ంటి వాటి ఫల్తం చావే. 22 ఇపుపుడైతే 
మ్రు పాపం నుంచి విడుదల అయి దేవునకి 
దాసులయా్యరు. దీనవలలి మ్కు కల్గే ఫలం 
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పవిత్త, చివరి ఫల్తం శాశవీత జ్వం.
23 ఎందుకంటే, పాపంవలలి వచే్చ జ్తం మరణం 

గాన దేవున ఉచిత కృపావరం మన ప్రభువైన క్రీసుతు 
యేసులో శాశవీత జ్వం.

పెళి్ళ ఉదాహరణ

7  స్దరుల్రా, ఒక వ్యకితు బ్రతికి ఉన్నంత 
కాలమే ఆ వ్యకితు మ్ద ధరముశాస్్రానకి 

అధకారం ఉంట్ందన మ్కు తెల్యదా? 
ధరముశాస్త్రం తెల్సినవారితో మాట్లిడుతునా్నను 
గదా. 2 పెండలియిన స్త్రీ తన భరతు బ్రతికి 
ఉన్నంతవరకూ ధరముశాస్త్రం ప్రకారం అతనకి 
కట్టుబడి ఉంట్ంది గాన భరతు చనపోతే 
భరతును గురించిన చటటుంనుంచి ఆమె 
విడుదల అవుతుంది. 3 అయితే భరతు ఇంకా 
బ్రతికి ఉన్నపుపుడు ఆమె మరో పురుషుణ్ణి 
పెళి్ళచేసుకొంటే ఆమెను వ్యభిచారిణ్ అనడం 
జరుగుతుంది. భరతు చనపోతే ఆమెకు ఆ చటటుం 
నుంచి విడుదల కలుగుతుంది గనుక మరో 
పురుషుణ్ణి పెళి్ళచేసుకొనా్న ఆమె వ్యభిచారిణ్ 
కాదు.

4 ఆ ప్రకారం, నా స్దరుల్రా, మ్రు మరో 
వ్యకితుకి – అంటే చనపోయినవారిలోనుంచి 
లేచిన క్రీసుతుతో వివాహ మయే్యల్ ధరముశాస్త్రం 
విషయంలో ఆయన శర్రంతోపాట్ 
చనపోయారు. మనం దేవునకోసం 
ఫల్ంచేందుకు అల్ జరిగంది. 5 మనం శర్ర 
సవీభావానకి లోనై ఉన్నపుపుడు ధరముశాస్త్రం వలలి 
రెచి్చపోయిన పాపషి్ఠ కోరికలు మన శర్ర 
భాగాలలో పన చేస్తు వచా్చయి, మరణం కోసం 
ఫల్ంచాయి. 6 ఇపుపుడైతే మనకు ధరముశాస్త్రం 
నుంచి విడుదల కల్గంది. మనలను బంధంచిన 

దాన విషయంలో చనపోయాం. ఎందుకన? 
మనం దేవున ఆతమును అనుసరించే కొతతు 
విధ్నంలో సేవ చేయాల్ గాన ధరముశాస్్రాన్న 
అక్షరాల అనుసరించిన పాత విధ్నంలో కాదు.

పౌలు తన భ్షటు సవీభావాన్న తెలుసుకోవడం
7 అల్గైతే మనం ఏమనాల్? ధరముశాస్త్రం 

పాపమా? అల్ కానే కాదు. అసలు ధరముశాస్త్రం 
దావీరానే తపపు పాపమంటే ఏమిట్ నాకు తెల్సేది 
కాదు. ఇతరులదేదీ వాంఛంచకూడదు అంటూ 
ధరముశాస్త్రం చెపపుకపోతే అల్ంటి వాంఛ ఏమిట్ 
నాకు అర్మయే్యది కాదు.

8 కానీ పాపం ఆ ఆజఞాను అవకాశంగా తీసుకొన 
నాలో ప్రతి రకమైన పేరాశ పుటిటుంచింది. 
ధరముశాస్్రానకి వేరుగా పాపం చచి్చ ఉంది. 
9 ఒకపుపుడు ధరముశాస్్రానకి వేరుగా నాకు జ్వం 
ఉన్నట్టుంది గాన ఆ ఆజఞా రావడంతో పాపానకి 
ప్రాణం వచి్చంది, నేను చచా్చను. 10 జ్వాన్న 
తేవలసిన ఆ ఆజఞా నాకు చావు తెచి్చనట్టు 
తెల్సిపోయింది. 11 ఎల్గంటే, పాపం ఆ ఆజఞా 
దావీరా అవకాశం చికికించ్కొన నను్న పూరితుగా 
మోసపుచి్చ దాన దావీరా చంపంది.

12 కాబటిటు ధరముశాస్త్రం పవిత్మైనదే, ఆ ఆజఞా 
కూడా పవిత్మైనదే, నా్యయమైనదే, మంచిదే. 
13 అయితే ఆ మంచిది నాకు చావు కల్గంచిందా? 
అల్ కానే కాదు. ఆ విధంగా చేసినది పాపమే. 
మంచిదాన దావీరా నాకు చావు తెచి్చపెటటుడంవలలి 
అది పాపంగా కనపంచాలనీ ఆ ఆజఞామూలంగా 
పాపం అతి పాపషి్ఠది కావాలనీ అల్ జరిగంది.

విశావీసిలో భ్షటు సవీభావం శకితు
14 ధరముశాస్త్రం ఆధ్్యతిముకమైనదన మనకు 
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తెలుసు. నేనైతే శర్ర సవీభావమున్న వాణ్ణి, 
పాపానకి బనసగా అముముడు పోయినవాణ్ణి. 
15 నేను చేసుతున్నది నాకు అర్ం కావడం లేదు. 
ఎందుకంటే నేను చేయాలన ఇషటుపడేది చేస్తు 
ఉండడం లేదు గాన అసహి్యంచ్కొనేది 
చేసుతునా్నను. 16 అల్ ఇషటుపడనది నేను 
చేసుతునా్ననంటే ధరముశాస్త్రం మంచిదన దానతో 
సమముతిసుతునా్నను. 17 అందుచేత ఇకమ్దట 
ఇషటుపడనది చేసేది నేను కాదు గాన నాలో ఉన్న 
పాపమే. 18 నాలో – అంటే, నా శర్ర సవీభావంలో 
– మంచిది ఏదీ నవసించడం లేదన నాకు 
తెలుసు. మంచి చేయాలన ఇషటుపడడం అనేది 
నాకుంది గాన మంచి చేయడం నావలలి కావడం 
లేదు. 19 ఇషటుపడే మంచి నేను చేయడం లేదు గాన 
ఇషటుపడన చెడును చేసుతునా్నను. 20 ఇషటుపడనది 
చేసుతునా్ననంటే అల్ చేసేది నేను కాదు గాన 
నాలో ఉంట్న్న పాపమే.

21 ఈ విధంగా నాకొక నయమం కనపసుతున్నది. 
అదేమిటంటే, మంచి చేయాలన ఇషటుమున్న నాలో 
చెడుతనం ఉంది. 22 దేవున ధరముశాస్త్రం అంటే 
నాకు అంతరంగంలో ఆనందమే. 23 అయినా 
నా శర్ర భాగాలోలి మరో నయమముందన 
నేను గ్రహిసుతునా్నను. అది నా మనసులో ఉన్న 
నయమంతో యుద్ం చేస్తు ఉంది, నా శర్ర 
భాగాలోలి ఉన్న పాప నయమానకి నను్న ఖైదు 
చేస్తు ఉంది. 24 అయో్య, నాకు ఎంత బధ! ఈ 
చావుగొట్టు శర్రంనుంచి ననె్నవరు విడిపస్తురు? 
25 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు దావీరా దేవునకి 
కృతజఞాతలు చెపుతునా్నను. కనుక నా విషయం 
ఇల్ ఉంది: నేను మనసు విషయంలో 
దేవున నయమానకి దాసుణ్ణి, శర్ర సవీభావం 
విషయంలో పాప నయమానకి దాసుణ్ణి.

దేవున ఆతముదావీరా జ్వం, శకితు

8  కాబటిటు ఇపుపుడు క్రీసుతు యేసులో ఉన్నవారికి 
శక్షావిధ అంటూ ఏమ్ లేదు. వారు 

శర్ర సవీభావం అనుసరించకుండా దేవున 
ఆతముననుసరించి నడుస్తురు. 2 ఎందుకంటే, 
క్రీసుతు యేసులో జ్వమిచే్చ ఆతమునయమం నను్న 
పాప మరణాల నయమం నుంచి విడిపంచింది. 
3 శర్ర సవీభావాన్న బటిటు ధరముశాస్త్రం బలహీనమై 
ఉన్నకారణంగా అది ఏమి చేయలేకపోయిందో 
దానన దేవుడే చేశాడు. తన సొంత కుమారుణ్ణి 
భ్షటు శర్ర సవీభావాన్న పోల్న రూపంతో 
పంపాడు, పాపాలకోసం బల్గా పంపాడు, 
శర్ర సవీభావంలో ఉన్న పాపానకి తీరుపు 
తీరా్చడు. 4 ఇందులో దేవున ఉదే్దశమేమిటంటే, 
శర్ర సవీభావాన్న అనుసరించకుండా దేవున 
ఆతమును అనుసరించి నడిచే మనలో ధరముశాస్త్ర 
సంబంధమైన నీతినా్యయాలు నెరవేరాల్.

5 శర్ర సవీభావానకి లోనైనవారు శర్ర 
సవీభావానకి చెందిన విశేషాల మ్ద మనసు 
పెట్టుకొంట్రు. దేవున ఆతముకు లోనైనవారు 
ఆతము విశేషాలమ్ద మనసు పెట్టుకొంట్రు. 
6 శర్ర సవీభావానకి చెందే మనసు మరణం. 
దేవున ఆతముకు చెందే మనసు జ్వమూ, శాంతీ. 
7 ఎందుకంటే, శర్ర సవీభావానకి చెందే మనసు 
దేవునకి విరోధమే. అది దేవున ధరముశాస్్రానకి 
లొంగదు, అల్ లొంగడం అస్ధ్యమే. 
8 గనుక శర్ర సవీభావంలో ఉన్నవారు దేవుణ్ణి 
సంతోషపెటటులేరు.

9 అయితే దేవున ఆతము మ్లో నవసిస్తు ఉంటే 
మ్రు శర్ర సవీభావంలో కాక, ఆ ఆతములోనే 
ఉనా్నరు. ఎవరికైనా సరే క్రీసుతు ఆతము లేకపోతే 
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వారు ఆయనకు చెందినవారు కారు. 10 క్రీసుతు 
మ్లో ఉంటే పాపం కారణంగా మ్ శర్రం 
మృతం, గాన నరో్దషతవీం కారణంగా మ్ 
ఆతము సజ్వం. 11 చనపోయిన వారిలోనుంచి 
యేసును సజ్వంగా లేపన దేవున ఆతము మ్లో 
నవాసముంటే చనపోయినవారిలోనుంచి క్రీసుతును 
లేపనవాడు చావుకు లోనయే్య మ్ శర్రాలను 
కూడా మ్లో నవాసముంట్న్న తన ఆతము 
దావీరా బ్రతికిస్తుడు.

12 అందుచేత, స్దరుల్రా, శర్ర సవీభావం 
ప్రకారంగా బ్రతకడానకి మనం దానకి 
బకపడడావారమేమ్ కాము. 13 మ్రు శర్ర సవీభావం 
ప్రకారంగా బ్రతుకుతూ ఉంటే, చనపోతారు గాన 
దేవున ఆతముమూలంగా శర్ర క్యలను చావుకు 
గురి చేసేవారైతే మ్రు జ్విస్తురు. 14 ఎందుకంటే, 
దేవున ఆతము ఎవరిన నడిపస్తుడో వారే దేవున 
సంతానం. 15 మ్రు పందినది దాస్యంలో ఉంచి, 
మళ్్ళ భయానకి నడిపంచే ఆతము కాదు గాన 
దతతుస్వీకారం కల్గంచే దేవున ఆతేము. ఈ ఆతము 
దావీరా మనం “తండ్రీ, తండ్రీ” అన సవీరమెతితు 
దేవుణ్ణి పలుస్తుం. 16 మనం దేవున సంతానమన 
ఈ ఆతము మన ఆతముతో స్క్షష్మిస్తుడు.

విశావీసికి ముందు కలుగబోయే ధన్యత
17 మనం సంతానమైతే వారసులం కూడా, 

అంటే క్రీసుతుతోపాట్ మహిమ పందేందుకు 
ఆయనతోపాట్ బధలు అనుభవించేవారమైతే 
మనం దేవున వారసులం, క్రీసుతుతోడి వారసులం.

18 ఇపపుటి మన బధలు తరువాత మనలో 
వెలలిడి కాబొయే్య మహిమతో పోల్చతగ్గవి 
కావన నా అంచనా. 19 దేవున సంతానం వెలలిడి 
అయే్య సమయంకోసం సృషిటు నర్క్షణతో 

చాల్ ఆశతో ఎదురుచూస్తు ఉంది. 20 సృషిటు 
వ్యరమ్ైన పరిస్ితికి ఆధీనమైంది – తనంతట 
తానే కాదు గాన దానన ఆశాభావంతో ఆధీనం 
చేసిన దేవున దావీరానే. 21 ఎందుకంటే సృషిటు 
కూడా నాశన బంధకాలనుంచి విడుదల అయి, 
దేవున సంతతివారి మహిమగల విముకితులో 
పాలొ్గంట్ంది. 22 సృషిటు యావతూతు ఇదివరకు 
ఏకంగా ప్రసవ వేదనలు పడుతూ ఉన్నట్టుండి, 
మూలుగుతున్నదన మనకు తెలుసు.

23 అంత మాత్మే కాదు. మనం కూడా 
– దేవున ఆతము ప్రథమ ఫల్లు గల మనం 
కూడా దతతుస్వీకారం కోసం, అంటే, మన 
దేహ విమోచనం కోసం చూస్తు లోలోపల 
మూలుగుతునా్నం. 24 మనం ఈ ఆశాభావంతో 
రక్షణ పందాం. అయితే నెరవేరి కనబడడా 
ఆశాభావం ఆశాభావం కాదు. తమ ఎదుటే 
కనపసుతున్న దానకోసం ఎవరైనా ఎదురు 
చూడడమెందుకు? 25 కానీ చూడనదాన కోసం 
మనకు ఆశాభావం ఉంటే దానకోసం ఓరుపుతో 
ఎదురు చూస్తు ఉంట్ం.

విశావీసికున్న ప్రసుతుత ధన్యత
26 అల్గే దేవున ఆతము కూడా మన 

బలహీనతల విషయంలో మనకు తోడపుడుతూ 
ఉనా్నడు. ఎందుకంటే, తగన విధంగా దేనకోసం 
ఎల్ ప్రార్ించాలో మనకు తెల్యదు గాన ఆ 
ఆతము తానే మాటలతో చెపపుడానకి వీలుకాన 
మూలుగులతో మన పక్షంగా విన్నపాలు 
చేస్తు ఉనా్నడు. 27 దేవున సంకలపుం ప్రకారం 
పవిత్రులకోసం విన్నపాలు చేస్తు ఉనా్నడు గనుక 
హృదయాలను పరిశీల్ంచేవానకి ఆతము ఆలోచన 
ఏదో తెలుసు.
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28 దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారికి, అంటే ఆయన 

తన ఉదే్దశం ప్రకారం పల్చినవారికి, మేలు 
కల్గంచడానకే అనీ్న ఒకదానతో ఒకటి కల్సి పన 
చేసుతునా్నయన మనకు తెలుసు. 29 ఎందుకంటే, 
ముందుగానే తనకు తెల్సిన తనవారు తన 
కుమారుణ్ణి సరిపోల్న రూపం గలవారు కావాలన 
దేవుడు వారిన ముందుగానే నరణియించాడు. 
తన కుమారుడు అనేక స్దరులలో జ్్యషు్ఠడై 
ఉండాలన్నమాట. 30 ఆయన ఎవరిన ముందుగా 
నరణియించాడో వారిన పల్చాడు. ఎవరిన 
పల్చాడో వారిన నరో్దషులుగా ఎంచాడు. ఎవరిన 
నరో్దషులుగా ఎంచాడో వారిన మహిమపరచాడు 
కూడా.

31 ఈ విషయాలను గురించి మనం ఏమనాల్? 
దేవుడే గనుక మన పక్షాన ఉంటే మనకు విరోధ 
ఎవరు? 32 తన సొంత కుమారుణ్ణి ఇవవీడానకి 
వెనకుకి తీయకుండా మనందరి కోసం 
ఆయనను అపపుగంచిన దేవుడు ఆయనతోపాట్ 
అన్నటినీ మనకు ఎల్ ఉచితంగా ఇవవీకుండా 
ఉంట్డు? 33 దేవుడు ఎను్నకొన్నవారి మ్ద ఎవరు 
నేరం మోపుతారు? వారిన నరో్దషులుగా ఎంచేది 
దేవుడే! 34 ఎవరు శక్ష విధంచగలరు? వారికోసం 
చనపోయింది క్రీసేతు. అంతే కాదు, సజ్వంగా 
లేచినవాడు కూడా ఆయనే. దేవున కుడిప్రకకిన 
కూరు్చన ఉండి మన పక్షంగా విన్నపాలు చేస్తు 
ఉన్నవాడు కూడా ఆయనే.

35 క్రీసుతు ప్రేమనుంచి మనలను ఎవరు వేరు 
చేయగలరు? బధ గానీ వేదన గానీ హింస గానీ 
కరవు గానీ వస్త్రహీనత గానీ అపాయం గానీ 
ఖడ్గం గానీ వేరు చేయగలవా? 36 దీన్న గురించి 
ఇల్ రాసి ఉన్నది: “నీ కోసమే మేము రోజంతా 
హతం అవుతునా్నం. వధ కోసం గొర్రెలుగా 

మేము లెకకిలోకి వచి్చ ఉనా్నం.”
37 అయినా మనలను ప్రేమించేవానదావీరా 

వీటన్నటి లోనూ మనం అత్యధక విజయం 
గలవారం.

38 నాకున్న దృఢ నశ్చయమేమిటంటే, 
చావైనా బ్రతుకైనా దేవదూతలైనా ప్రధ్నులైనా 
అధకారులైనా ఇపపుటి విషయాలైనా తరువాత 
వచే్చ విషయాలైనా 39 ఎత్ెతునా లోతైనా సృషిటులో 
ఉన్న మరేదైనా మన ప్రభువైన క్రీసుతు యేసులో 
ఉన్న దేవున ప్రేమనుంచి మనలను వేరు 
చేయనేలేవు.

దేవుడు, ఇస్రాయేల్ జనం
ఇస్రాయేల్ వారి ల్భాలు, విశేషావకాశాలు

9  నాకు హృదయంలో ఎంతో దుుఃఖం, 
ఎడతెగన బధ ఉనా్నయి – 2 క్రీసుతులో 

సత్యమే చెపుతునా్నను. నేను అబద్మాడడం 
లేదు. నా అంతరావీణ్ పవిత్రాతముతో కల్సి నాకు 
స్క్షష్ం చెపుతూ ఉంది. 3 శర్ర సంబంధంగా 
నా స్దరులైన నా సొంత జ్తివారికోసం 
నేను క్రీసుతునుంచి వేరుపడి శాపానకి గురి 
కావడానకి కోరగలవాణ్ణి. 4 వారు ఇస్రాయేల్ 
ప్రజ. దతతుస్వీకారం, మహిమ, ఒడంబడికలు, 
ధరముశాస్త్ర ప్రధ్నం, ఆరాధనాచారాలు, 
వాగా్దనాలు వారికి చెందుతాయి. 5 పతరులు 
వీరివారే. శర్రర్తిగా క్రీసుతు వచి్చనది వీరిలోనుంచే. 
ఈయన అందరికంటే ఉన్నతుడు, శాశవీతంగా 
సుతుతిపాత్రుడైన దేవుడు. తథాసుతు!

దేవున సరావీధపత్యం
6 దేవున వాకుకి భంగమైనట్టు కాదు. 

ఎందుకంటే, ఇస్రాయేల్ నుంచి సహజంగా 
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వచి్చనవారంతా నజమైన ఇస్రాయేల్ వారు 
కారు. 7 అల్గే, అబ్రాహాముకు పుటిటున వారంతా 
దాన్న బటిటు అబ్రాహాము సంతానమన కాదు 
గాన “ఇస్సాకు మూలంగా కల్గే సంతానమే నీ 
సంతానం అన పలవడం జరుగుతుంది.” 8 దీన 
అర్మేమంటే శర్రర్తిగా పుటిటునవారు దేవున 
సంతానం కాదు గాన దేవున వాగా్దనం మూలంగా 
పుటిటునవారే సంతానంగా లెకకిలోకి వస్తురు.

9 ఆ వాగా్దనం గురించిన వాకుకి ఇది: “ఇదే 
కాలంలో నేను వస్తును. శారాకు కుమారుడు 
కలుగుతాడు.”

10 అంతే కాదు. రిబకి కూడా మన 
పతరుడైన ఇస్సాకు అనే ఒక మనషి వలలి గర్భం 
ధరించినపుపుడు 11 ఆ పలలిలు ఇంకా పుటిటు మంచీ 
చెడూ ఏదీ చేయకముందే ఆమెతో ఇల్ చెపపుడం 
జరిగంది: “పెద్దవాడు చిన్నవాడికి సేవ చేస్తుడు.” 
12 దేవున ఎన్నక ప్రకారమైన ఉదే్దశమే నలవాలన 
అల్ జరిగంది. ఆ ఉదే్దశం మనుషుల క్యల 
మూలమైనది కాదు గాన మనుషులను పల్చే 
దేవున మూలమైనదే. 13 దీనకి సమముతంగా ఈ 
విధంగా రాసి ఉన్నది: “యాకోబును ప్రేమతో 
చూశాను గాన ఏశావును దేవీషంతో చూశాను.”

14 అందుచేత మనం ఏమనాల్? దేవుడు 
అనా్యయసు్డా? అల్ కానే కాదు! 15 ఆయన 
మోష్తో ఇల్ అనా్నడు గదా: “నాకు ఎవరిమ్ద 
కరుణ చూపాలన ఉందో వారిమ్ద కరుణ 
చూపుతాను. ఎవరిన కనకరించాలన ఉందో 
వారిన కనకరిస్తును.” 16 గనుక కరుణ చూపడం 
దేవునవలేలి అయే్యది. అది కావాలన ఇషటుపడే 
వ్యకితువలలి కాదు, దానకోసం పరుగెతేతు వ్యకితువల్లి 
కాదు. 17 లేఖనం ఫరోతో చెపేపుదేమిటంటే, “నీ 
విషయంలో నా బలప్రభావాలను ప్రదరి్శంచాల్, 

నా పేరు విశాల లోకంలో ప్రచ్రం కావాల్. 
ఈ కారణంచేతే నను్న హెచి్చంచాను”. 18 కనుక 
ఆయన ఎవరిమ్ద కరుణ చూపాలన కోరుతాడో 
వారిమ్ద చూపుతాడు, ఎవరి హృదయం 
గటిటుపరచాలన కోరుతాడో వారికి అల్ చేస్తుడు.

19 అల్గైతే నీవు నాతో ఇల్ అంట్వు: 
“ఆయన సంకల్పున్న ఎదిరించేదెవరు? ఆయన 
తపుపు పటటుడమెందుకు?” 20 అయితే, ఓ మనషీ, 
దేవునకి ఎదురు చెపపుడానకి నీవెవరివి? “నను్న ఈ 
విధంగా ఎందుకు చేశావు?” అన నరాముణమైనది 
దాన నరాముతతో అనవచా్చ? 21 కుమమురికి 
మటిటుమ్ద హకుకి లేదా? ఒకే ముద్ద తీసుకొన 
ఘనత కోసం ఒక పాత్ను, ఘనహీనతకోసం 
మరో పాత్ను అతడు చేయలేడా?

22 ఒకవేళ దేవుడు తన కోపాన్న 
వెలలిడి చేయాలనీ తన బలప్రభావాలను 
తెల్యజ్యాలనీ నాశనానకి సిద్మైన, కోపానకి 
గురి అయిన పాత్లను అధక సహనంతో 
ఓరు్చకొంటే ఏమి? 23 ఆయన ముందుగానే 
మహిమకోసం సిద్ం చేసిన పాత్లపటలి – 
కరుణ పందిన ఆ పాత్లపటలి – తన మహిమ 
సంపతుతు తెల్యజ్యడానకి ఆశసేతు ఏమి? 
24 కరుణ పందిన ఈ పాత్లం మనమే – 
యూదులోలినుంచి మాత్మే కాకుండా, ఇతర 
ప్రజలలో నుంచి కూడా ఆయన పల్చినవారమే.

25  దీనకి సమముతంగా ఆయన 
హోష్యగ్రంథంలో ఇల్ అంట్నా్నడు: నా 
ప్రజ కానవారిన “నా ప్రజ” అనీ, ప్రియురాలు 
కానదానన “ప్రియురాలు” అనీ పలుస్తును. 
26 అంతేకాదు, “మ్రు నా జనం కాదు” 
అన చెపపున స్లంలోనే వారిన “సజ్వ దేవున 
సంతానం” అనడం జరుగుతుంది.

రోమ్ 9:7  



273
27 యెషయా కూడా ఇస్రాయేల్ ను గురించి 

సవీరమెతితు ఇల్ పలుకుతునా్నడు: ఇస్రాయేల్ 
ప్రజల సంఖ్య సముద్రం ఇసుక రేణువుల్లిగా 
ఉనా్న మిగల్పోయిన భాగానకే రక్షణ 
కలుగుతుంది. 28 ఎందుకంటే ఆయన ఆ పన 
ముగంచి నా్యయంతో దానన సంక్షిపతుంగా 
చేస్తుడు. ప్రభువు భూమిమ్ద ఆ పన తవీరగా 
పూరితు చేస్తుడు.

29 అంతే గాక యెషయా ముందుగా ఇల్ 
అనా్నడు: సేనల ప్రభువు మనకు సంతానాన్న 
మిగల్్చ ఉండకపోతే మనం సొదొమల్గా అయి 
ఉండే వాళ్ళమే, గొమొర్రా పోల్న వారంగా 
చేయడం జరిగ ఉండేది.

ఇస్రాయేల్ వారి అపనమముకం
30 అల్గైతే మనమేమంట్ం? నరో్దషతావీన్న 

వెంట్డన యూదేతరులు నరో్దషతావీన్న 
– నమముకం మూలమైన నరో్దషతావీన్న 
– అందుకొనా్నరు. 31 ఇస్రాయేల్ ప్రజలైతే 
నరో్దషతావీన్న గురించిన నయమాన్న వెంట్డినా 
దాన్న అందుకోలేదు. 32 ఎందుకన? వారు దాన్న 
నమముకం దావీరా కాక ధరముశాస్త్ర క్యల దావీరా 
దానన వెతికారు. వారి కాల్కి అడుడారాయి తగల్ 
తొట్రుపడాడారు. 33 దీన్న గురించి ఇల్ రాసి ఉంది: 
ఇదుగో నేను స్యోనులో ఒక అడుడారాయి, 
తొట్రుపాట్ బండ ఉంచ్తాను. ఆయనమ్ద 
నమముకం ఉంచేవారు అవమానానకి గురి కాబోరు.

ఇస్రాయేల్ వారి తపుపుడు మార్గం

10  స్దరుల్రా, ఇస్రాయేల్  ప్రజకు 
పాపవిముకితు కలగాలనే నా 

హృదయాభిల్ష, వారికోసం దేవునకి చేసే 

నా ప్రార్న. 2 వారికి దేవున విషయంలో ఆసకితు 
ఉందన వారిన గురించిన నా స్క్షష్ం. అయితే 
వారి ఆసకితు జ్ఞానానకి అనుగుణమైనది కాదు. 
3 దేవున నీతినా్యయాల విషయంలో వారికి తెల్వి 
లేదు గనుక తమ సొంత నీతినా్యయాలను 
స్్పంచాలన చూస్తు, దేవున నీతినా్యయాలకు 
లోబడలేదు.

4 నీతినా్యయాల సంగతి చూసేతు తనను నమిమున 
ప్రతి ఒకకిరి విషయంలోనూ క్రీసుతు ధరముశాస్్రానకి 
సమాపతుం. 5 ధరముశాస్్రానకి సంబంధంచిన 
నీతినా్యయాల గురించి మోష్ రాసేదేమంటే, 
వాటిన చేస్తు ఉండే మనషి వాటివలలి 
జ్విస్తుడు. 6 అయితే నమముకానకి సంబంధంచిన 
నీతినా్యయాలు చెపేపుదేమిటంటే మ్ 
హృదయాలలో ఇల్ అనుకోకండి: పరలోకానకి 
ఎకికిపోయే వారెవరు (క్రీసుతును అకకిడనుంచి 
క్ందికి తీసుకురావాలన)? 7 లేదా, అగాధంలోకి 
దిగపోయేవారెవరు (క్రీసుతును చనపోయిన 
వారిలో నుంచి పైకి తీసుకురావాలన)?

8 అది ఏమన చెపుతూ ఉంది? “వాకుకి 
మ్ సమ్పంలో ఉంది. అది మ్ నోట్లినూ మ్ 
హృదయంలోనూ ఉంది.” ఆ వాకుకి మేము 
ప్రకటించే విశావీస సంబంధమైన వాకేకి. 
9 అదేమంటే ప్రభువైన యేసును మ్ నోటితో 
ఒపుపుకొన దేవుడు ఆయనను చనపోయినవారిలో 
నుంచి సజ్వంగా లేపాడన మ్ హృదయంలో 
నమిముతే మ్రు పాపవిముకితు, రక్షణ పందుతారు. 
10 ఎందుకంటే, మనషి హృదయంతో 
నముముతాడు, దాన ఫల్తం నరో్దషతవీం. నోటితో 
ఒపుపుకొంట్డు. దాన ఫల్తం పాపవిముకితు.

11 లేఖనం ఇల్ అంట్ంది: ఆయనమ్ద 
నమముకం ఉంచినవారెవరిక సిగ్గంటూ కలగదు. 
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12 యూదులూ గ్రీసువారూ అంటూ భేదం 
లేదు – ఒకే ఒక ప్రభువు అందరిక ప్రభువే. 
ఆయన తనకు మొరపెటేటు వారందరిపట్లి 
కృపాసంపను్నడు. 13 ఎల్గంటే, ఎవరైతే 
ప్రభువు పేర మొర పెడతారో వారికి పాపవిముకితు 
కలుగుతుంది.

14 కానీ వారు నమమునవానకి మొరపెటటుడం 
ఎల్? వారు ఆయనను గురించి వినకపోతే 
నమముడం ఎల్? చాటించేవాడు లేనదే వారు 
వినడం ఎల్? 15 పంపబడకపోతే చాటించేవారు 
ఎల్ చాటిస్తురు? ఇందుకు ఇల్ రాసి ఉంది: 
శాంతి శుభవారతు ప్రకటిస్తు, ఉతతుమ విశేషాలను 
గురించి శ్రేష్ఠ సమాచారం తీసుకువచే్చవారి 
పాదాలు ఎంతో అందమైనవి.

16 అయినా వారంతా శుభవారతు చెవినపెటటులేదు. 
యెషయా అనా్నడు గదా, ప్రభూ! మేము 
తెల్యజ్సిన సమాచారం నమిమునదెవరు? 
17 గనుక వినడంవలలి నమముకం కలుగుతుంది. 
వినడం దేవున వాకుకివలలి కలుగుతుంది.

18 అయితే నేను చెపేపుదేమిటంటే, వారు 
వినలేదా? వినా్నరు గదా! “వాటి వాణ్ 
లోకమంతట్ వినపంచింది, వాటి మాటలు 
జగతుతు కొనలకు చేరాయి.”

19 నేను చెపేపుదేమిటంటే, ఇస్రాయేల్ ప్రజకు 
ఇది తెల్సినది కాదా? మొదట మోష్ దేవున 
మాటలు ఇల్ చెపాపుడు: జ్తి కానవారివలలి మ్కు 
అస్య పుటిటుస్తును. బుద్ిలేన జ్తివలలి మ్కు 
కోపం రేకతితుస్తును.

20 యెషయా చాల్ ధైర్యం వహించి 
దేవున మాటలు ఇల్ పల్కాడు: నను్న 
వెదకనవారికి నేను దొరికాను. నను్న గురించి 
విచారణ చేయనవారికి ప్రత్యక్షమయా్యను. 

21 ఇస్రాయేల్ ప్రజ విషయమైతే ఆయన అనా్నడు, 
అవిధేయులై మూరఖుంగా ఉండే ప్రజవైపు నేను 
రోజంతా చేతులు చాపాను.

దేవుడు ఇస్రాయేల్ వారిన 
ఎపపుటిక వదిల్వేశాడా?

11  అల్గైతే నేనడిగేదేమిటంటే, దేవుడు 
తన ఇస్రాయేల్  ప్రజను నరాకరించాడా? 

అల్ కానే కాదు. ఆ మాటకు వసేతు నేను 
ఇస్రాయేల్ వాణ్ణి. అబ్రాహాము సంతానంలో 
ఒకణ్ణి. బెనా్యమ్ను గోత్రికుణ్ణి. 2 దేవుడు 
ముందుగా ఎరిగన తన ప్రజను త్రోసివేయలేదు. 
ఏలీయా ఇస్రాయేల్ కు వ్యతిరేకంగా దేవున 
ఎదుట వాదించిన లేఖన భాగంలో చెపపునది 
మ్కు తెల్యదా? 3 అదేమంటే, “ప్రభూ, 
వారు నీ ప్రవకతులను చంపారు, నీ బల్పీఠాలను 
పడద్రోశారు. నేనొకకిణ్ణి మిగల్ను. వారు నా 
ప్రాణం కూడా తీయజూసుతునా్నరు.” 4 అయితే 
దేవుడు అతనకి చెపపున సమాధ్నం ఏమిటంటే, 
“బయల్ దేవుడికి మోకరించన ఏడువేలమందిన 
నా కోసం ప్రతే్యకించి ఉంచ్కొనా్నను.”

5 ఆ విధంగానే, ప్రసుతుత కాలంలో కూడా 
దేవున కృపమూలమైన ఏరాపుట్ ప్రకారం 
కొందరు మిగల్ ఉనా్నరు. 6 అది కృపవలలి గనుక 
అయితే ఇక క్యలమూలమైనది కాదు. లేకపోతే 
కృప ఇక కృపే కాదు. అది క్యల మూలమైనది 
అయితే అది ఇక కృపమూలమైనది కాదు, 
లేకపోతే క్య ఇక క్య కాదు.

7 అయితే తేల్నదేమిటి? ఇస్రాయేల్ ప్రజ 
వెదికేది ఏదో అది వారికి కలగలేదు గాన 
వారిలో దేవుడు ఎను్నకొన్నవారికి అది కల్గంది. 
తకికినవారికి గుడిడాతనం కల్గంది. 8 ఇందుకు 
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ఇల్ రాసి ఉంది: దేవుడు వారికి నద్రపోయే 
మనసు, చూడన కండులి, వినన చెవులు నేటివరకు 
ఇచా్చడు. 9 దావీదు చెపపున దేమిటంటే, వాళ్ళ 
భోజనం బలలి వాళ్ళకు ఉచ్్చ, బోను అవుతుంది 
గాక! అది వాళ్ళకు అడుడారాయిగా, ప్రతీకారంగా 
ఉంట్ంది గాక! 10 వాళ్్ళ చూడకుండా వాళలి 
కళ్ళకు చీకటి కముముతుంది గాక! వాళ్ళ వీపులు 
ఎపపుటిక వంగపోతాయి గాక!

11 అందుచేత నేనడిగేదేమిటంటే, వారు 
పూరితుగా పడిపోవాలన తొట్రుపడడం జరిగందా? 
అల్ కానే కాదు గాన, వారి తొట్రుపాట్వలలి 
ఇతర ప్రజలకు పాపవిముకితు కల్గంది. తదావీరా 
ఇస్రాయేల్ వారికి అస్య పుట్టుల్ అన 
దేవున ఉదే్దశం. 12 వారి తొట్రుపాట్ లోకానకి 
ఐశవీర్యంగా ఉంటే, వారి భంగపాట్ ఇతర 
ప్రజలకు ఐశవీర్యంగా ఉంటే, వారి సమృది్వలలి 
ఇంకా ఎంత ఎకుకివ ఐశవీర్యం కలుగుతుందో!

13 ఇతర ప్రజలైన మ్తో నేను 
మాట్లిడుతునా్నను. ఇతర ప్రజలకు దేవుడు 
పంపన రాయబరిన నేను, గనుక నా సేవను 
ఘనపరుసుతునా్నను. 14 ఎల్గైనా సరే శర్ర 
సంబంధంగా నా జనానకి అస్య పుటిటుంచి, 
వారిలో కొందరికి పాపవిముకితు కల్గంచాలన నా 
కోరిక. 15 దేవుడు వారిన త్రోసివేయడం లోకం 
దేవునతో రాజ్పడే స్ితికి కారణం అయితే వారిన 
స్వీకరించడంవలలి ఏమి జరుగుతుంది? మృతమైన 
దానలో నుంచి జ్వమే గదా!

16 ముద్దలో మొదటి పడికడు పవిత్మైతే 
ముద్ద కూడా పవిత్మే. చెట్టువేరు పవిత్మైతే 
కొమములు కూడా పవిత్మే. 17 అయితే కొమములలో 
కొన్న విరిగపోయాయి. ఇతర ప్రజలైన మ్రు 
అడవి ఆలీవ్ చెట్టుగా మిగల్నవాటి మధ్య 

అంట్కటటుబడాడారు. వాటితో కూడా ఆలీవ్ 
చెట్టువేరు స్రంలో పాలొ్గనా్నరు. 18 ఇది నజమైతే 
ఆ కొమములకు వ్యతిరేకంగా గొపపులు చెపపుకండి. 
ఒకవేళ గొపపులు చెపతే మ్రు చెట్టువేరుకు 
ఆధ్రం కాదు గాన చెట్టువేరే మ్కు ఆధ్రమన 
తెలుసుకోండి.

19  మ్రంట్రు గదా,  “నేను 
అంట్కటటుబడేందుకే కొమములను విరగొ్గటటుడం 
జరిగంది!” 20 సరే గాన, వారు అవిశావీస్న్న బటేటు 
విరిగపోయారు, మ్రు విశావీస్న్నబటేటు నల్చి 
ఉనా్నరు. విర్రవీగకండి! భయంతో ఉండండి. 
21 దేవుడు సహజమైన కొమములను విరగొటటుడం 
నుంచి వెనుకకు తగ్గకుండా ఉంటే మిమముల్్న 
విరగొటటుడం నుంచి వెనుకకు తగ్గడు.

22 ఇందులో దేవున దయ, కాఠిన్యం 
చూడండి. పతనమైన వారిమ్ద కాఠిన్యమూ, 
మ్రు దేవున దయలో నల్చివుంటే మ్మ్ద 
దయ చూపుతాడు. నల్చి ఉండకపోతే 
మిముములను కూడా నరికివేయడం జరుగుతుంది. 
23 వారేమో ఇంకా అవిశావీసంలో స్గుతూ 
ఉండకపోతే అంట్కటటుబడతారు. వారిన 
మళ్్ళ అంట్కటటుడానకి దేవుడు సమరు్డు. 
24 మిముములను సహజమైన అడవి ఆలీవ్ 
చెట్టునుంచి నరికివేసి మంచి ఆలీవ్ చెట్టులో 
అసహజంగా అంట్కటటుడం జరిగందంటే, 
ఈ సహజమైన కొమములను తమ సొంత 
ఆలీవ్ చెట్టులో అంట్కటటుడం మర్ ఎంతో 
నశ్చయంగా జరుగుతుంది గదా!

ఇస్రాయేల్ జనం విముకితు అవుతుంది
25 స్దరుల్రా, మ్ దృషిటులో మ్రే జ్ఞానులమన 

అనుకోకుండేల్ మ్రు ఈ రహస్య సత్యం 
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తెలుసుకోకుండా ఉండాలన నా కోరిక కాదు. 
ఆ సత్యం ఏమంటే ఆలీవ్ చెట్టులో ఇతర ప్రజల 
సంఖ్య పూరితు అయే్యవరకు ఇస్రాయేల్ ప్రజలో 
కొంత భాగానకి గుడిడాతనం కల్గ ఉంది. 
26 ఆ తరువాత ఇస్రాయేల్ ప్రజ అంతటిక 
పాపవిముకితు కలుగుతుంది. దీనకి సమముతంగా 
రాసి ఉన్నదేమిటంటే, విమోచకుడు స్యోను 
నుంచి వచి్చ యాకోబు జనంలో ఉన్న 
భకితుహీనతను తొలగస్తుడు; 27 వారి అపరాధ్లను 
తీసివేసేటపుపుడు నేను వారితో చేసే ఒడంబడిక 
ఇదే.

28 శుభవారతు విషయమైతే వారు విరోధులు. 
ఇది మ్కోసమే. కానీ దేవున ఎన్నక విషయంలో 
వారు పతరులను బటిటు దేవునకి ప్రియులు. 
29 ఎందుకంటే దేవుడు ఉచితంగా ఇచి్చన వాటి 
విషయంలో, ఆయన పలుపు విషయంలో 
మారుపు కలగదు.

30 గతంలో మ్రు దేవునకి లోబడనవారు. 
ఇపుపుడైతే వారు లోబడకపోవడంచేత మ్కు 
కరుణ లభించింది. 31 అల్గే, ఇపుపుడు వారూ 
లోబడనవారు గాన మ్కు కల్గన కరుణవలలి 
వారికి కూడా కరుణ కలగాల్ అన దేవున ఉదే్దశం. 
32 ఎందుకంటే దేవుడు అందరి మ్దా కరుణ 
చూపాలన అందరినీ లోబడన స్ితిలో మూసివేసి 
నరబాంధంచాడు.

దేవున అగోచరమైన జ్ఞానం
33 ఆహా, దేవున బుద్ిజ్ఞానాల సమృద్ి ఎంత 

లోతైనది! ఆయన నా్యయ నరణియాలు ఎంత 
అనేవీషించలేనవి! ఆయన మారా్గలు ఎంత జ్డ 
పటటులేనవి! 34 ప్రభు మనసు ఎరిగనవాడెవడు? 
ఆయనకు ఆలోచన చెపేపువాడెవడు? 35 ఆయన 

మళ్్ళ ఇవావీలన ఆయనకు ముందుగా ఇచి్చన 
వాడెవడు? 36 సమసతుమూ ఆయననుంచీ, 
ఆయనదావీరా, ఆయనకే. ఆయనకే శాశవీతంగా 
మహిమ కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు.

శుభవార తు వెలుగులో విశావీసులు ఎల్ జ్వించాల్
మంచి అరపుణలు ఇవవీడం

12  కాబటిటు, స్దరుల్రా, మ్ శర్రాలను 
దేవునకి సమరిపుంచండన దేవున 

కరుణాక్యలను బటిటు మిముములను 
బతిమాలుకొంటూ ఉనా్నను. ఈ అరపుణ 
సజ్వమైనది, పవిత్మైనది, దేవునకి 
ప్రీతికరమైనది. ఇల్ చేయడం మ్ యుకతుమైన 
సేవ. 2 ఈ లోకం తీరుకు లొంగకండి గాన మ్ 
మనసు కొతతుది కావడంవలలి పూరితుగా మారుపు 
చెందుతూ ఉండండి. అపుపుడు దేవున చితతుమేదో 
మ్రు పర్క్షించి తెలుసుకోగలుగుతారు. దేవున 
చితతుం మంచిది, ప్రీతికరమైనది, ఏ లోపమూ 
లేనది.

స్మర్ాష్లను ఉపయోగంచడం
3 దేవుడు నాకు ప్రస్దించిన కృపవలలి 

మ్లో ప్రతి ఒకకిరితో ఇల్ అంట్నా్నను: 
దేవుడు కొలత ప్రకారం ఒకొకికకిరికి 
విశావీసం పంచి ఇచా్చడు. దాననబటిటు ఒకరు 
ఎంతవారో అన తలచ్కోతగ్గ దానకంటే 
తాను అధకుడన తలచ్కోకూడదు గాన సవీస్ 
బుది్తో తలచ్కోవాల్. 4 ఒకే శర్రంలో అనేక 
అవయవాలు మనకునా్నయి. అవయవాలన్నటిక 
ఒకే పన ఉండదు. 5 అల్గే మనం అనేకులమైనా 
క్రీసుతులో ఒకే శర్రమై ఉనా్నం. ప్రతే్యకంగా 
ఒకరికొకరం అవయవాలై ఉనా్నం.
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6 దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృపప్రకారం 

వేరువేరు కృపావరాలు ఉనా్నయి. ఒకవేళ ఆ 
వరం దేవునమూలంగా పలకడం అయితే 
మన నమముకం కొలది అల్ చేయాల్. 7 అది 
పరిచర్య అయితే పరిచర్య చేయడంలో ఆ వరం 
ఉపయోగంచాల్. ఉపదేశమైతే ఉపదేశంచడంలో 
ఆ వరం ఉపయోగంచాల్. 8 ప్రోతసాహించేవాడు 
ప్రోతసాహించడంలో తన వరం ఉపయోగంచాల్. 
ఇచే్చవాడు ధ్రాళంగా ఇవావీల్. నాయకతవీం 
వహించేవాడు దానన శ్రద్తో నరవీహించాల్. 
దయ చూపేవాడు సంతోషంతో చూపాల్.

ప్రేమ, సంతోషం, ఐక్యత, విధేయత, 
శాంతితో కూడిన జ్వితం

9 మ్ ప్రేమలో కల్లికపట్లంటూ 
ఉండకూడదు. దుషటుతావీన్న అసహి్యంచ్కోండి. 
మంచిన అంటిపెట్టుకొన ఉండండి. 10 స్దర 
ప్రేమతో ఒకరిమ్ద ఒకరు అభిమానం చూపండి. 
గౌరవించడంలో ఒకరినొకరు మించిపోండి. 
11 శ్రదా్సకుతుల విషయంలో వెనుకపడకుండా 
ఆతములో తీవ్త కల్గ ప్రభువుకు సేవ చేస్తు 
వుండండి. 12 ఆశాభావంతో ఎదురుచూస్తు 
ఆనందంగా ఉండండి. బధలలో సహనంతో 
ఉండండి. ప్రార్న చేయడంలో దృఢంగా 
ఉండండి. 13 పవిత్రుల అకకిరలలో 
సహాయపడుతూ ఉండండి. అతిథి సతాకిరం 
చేయడానకి అవకాశాలు వెతకండి.

14  మిముములను హింసించేవారిన 
దీవించండి. శపంచకండి గాన దీవించండి. 
15 సంతోషించేవారితో సంతోషించండి. 
ఏడే్చవారితో ఏడవీండి. 16 ఒకరిపటలి ఒకరు 
ఏక మనసు కల్గ ఉండండి. గొపపుతనాన్న 

ఆలోచించక, దీనులతో సహవాసం చేయండి. 
మ్రు వివేకులన అభిప్రాయపడకండి.

17 అపకారానకి అపకారం ఎవరిక చేయకండి. 
మనుషులందరి దృషిటుకి శ్రేష్ఠమనపంచ్కొనే 
విషయాలను ఆలోచించండి. 18 మ్ మట్టుకైతే 
మ్రు స్ధ్యమైనంతవరకు ప్రతి మనషితో 
సమాధ్నంగా ఉండండి. 19 ప్రియ స్దరుల్రా, 
మ్కు మ్రే ఎన్నడూ పగతీరు్చకోకండి గాన దేవున 
కోపానకి అవకాశమివవీండి. పగతీరే్చ పన నాదే 
అన ప్రభువు చెపుతునా్నడన రాసి ఉంది గదా. 
20 అందుచేత నీ శత్రువుకు ఆకల్ వేసేతు భోజనం 
పెట్టు. దాహం వేసేతు నీళి్ళయి్య. అల్ చేసేతు అతడి 
తలపై నపుపు కణ్కలు పోసినటేటు. 21 కడువలలి 
అపజయం పాలుకాకండి గాన మేలుతో కడును 
జయించండి.

అధకారంలో ఉన్నవారికి లోబడడం

13  ప్రతి ఒకకిరూ రాజ్్యధకారాలకు 
లోబడి ఉండాల్. ఎందుకంటే 

దేవునవలలి కల్గన అధకారం తపపు మరేదీ లేదు. 
ఉన్న ఆ అధకారాలను స్్పంచినది దేవుడే. 
2 ఈ కారణంచేత అధకారాన్న ఎదిరించేవారు 
దేవున నరణియాన్న ఎదిరిసుతునా్నరు. ఎదిరించేవారు 
తమమ్దికి తామే తీరుపు తెచి్చపెట్టుకొంట్రు.

3 పరిపాలకులు మంచి పనుల విషయంలో 
బీకరులు కారు – చెడు పనుల విషయంలోనే. 
అధకారులంటే భయం లేకుండా ఉండాలనే 
కోరిక మ్కు ఉందా? ఉంటే, మంచినే చేస్తు 
ఉండండి. అపుపుడు వారు మిముములను 
మెచ్్చకొంట్రు. 4 ఎందుకంటే, అధకారి మ్ 
మేలుకోసం దేవున పరిచారకుడు. కానీ, మ్రు 
కడు చేసేతు భయపడాల్. అతడు ఊరికే ఖడ్గం 
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ధరించడు. అతడు కడు చేసే వారిపై ఆగ్రహం 
చూపే దేవున పరిచారకుడు. 5 అందుచేత, వారికి 
లోబడి ఉండడం తపపునసరి – ఆ ఆగ్రహం 
కారణంగా మాత్మే కాక అంతరావీణ్న బటిటు 
కూడా లోబడాల్.

6 ఇందువలేలి గదా మ్రు సుంకాలు కూడా 
చెల్లించేది? అవును, పరిపాలకులు అదే పన 
సదా చేసుతున్న దేవున పరిచారకులు. 7 గనుక 
ప్రతి ఒకకిరిక చెల్లించవలసినది ఇవవీండి. 
ఎవరిక సుంకమో వారికి సుంకం, ఎవరికి పనో్న 
వారికి పను్న చెల్లించండి. ఎవరిపటలి భయం 
చూపదగనది వారిపటలి భయం చూపండి. ఎవరిన 
గౌరవించదగంది వారిన గౌరవించండి.

ప్రేమ నయమం
8 ఎవరిక ఏమి బక పడి ఉండకండి – 

ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూడడం అనే బక 
తపపు. ఇతరులను ప్రేమతో చూచేవాడు 
తదావీరా ధరముశాస్్రాన్న నెరవేరి్చనవాడయా్యడు. 
9  “ వ ్య భి చా ర ం  చె య ్య కూ డ దు ” , 
“హత్య చెయ్యకూడదు”, “దొంగతనం 
చెయ్యకూడదు”, “మ్రు పరుగువానమ్ద 
అబద్ స్క్షష్ం పలకకూడదు”, “పరుగువారిది 
ఆశంచకూడదు” – ఈ ఆజఞాలు, మరే ఆజఞా 
అయినా సరే ఈ వాకుకిలోనే ఇమిడి ఉనా్నయి: 
“మిముములను ప్రేమించ్కొన్నట్టు మ్ పరుగువాణ్ణి 
ప్రేమించాల్.” 10 ప్రేమ పరుగువారికి హాన ఏమ్ 
చేయదు. అందుచేతే ప్రేమ ధరముశాస్్రానకి 
నెరవేరుపు.

11 ఈ కాలం గురెతురిగ ఆ ప్రకారం ప్రవరితుంచండి. 
మ్రు నద్రనుంచి మేలొకినవలసిన వేళ 
అయిందన తెలుసుకోండి. మనం నమముకం 

ఉంచిననాటికంటే మోక్షం ఇపుపుడు మనకు 
దగ్గరగా ఉంది. 12 రాత్రి చాల్ మట్టుకు గడిచింది. 
పగలు దగ్గరపడింది. అందుచేత అంధకార 
పనులను త్రోసిపుచి్చ వెలుగుసంబంధమైన 
కవచం ధరించ్కొందాం. 13 పగటిలో నడిచినట్లి 
యోగ్యంగా నడచ్కొందాం. అలలిరిచిలలిరగా 
తిరగకుండా, మతుతుగా త్రాగకుండా, లైంగక 
అవినీతీ, పోకిర్ పనులూ, కక్షలూ, అస్య 
లేకుండా ఉండిపోదాం. 14 దానకి బదులుగా 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతును ధరించ్కోండి. శర్ర 
సవీభావంలో ఉన్న చెడు కోరికల కోసం ఏ 
ఏరాపుటూ చేయకండి.

బలమైన, బలహీనమైన విశావీసం

14  విశావీస సతా్యలలో అసమరు్ణ్ణి 
చేరు్చకోండి గాన సందేహాల గురించిన 

నరణియం కోసం కాదు. 2 అనీ్న తినవచ్చన ఒకరి 
నమముకం. విశావీస సతా్యలతో అసమరు్డు 
శాఖాహారమే తినవచ్్చ. 3 అనీ్న తినే వ్యకితు తినన 
వ్యకితున తృణ్కరించకూడదు, తినన వ్యకితు తినే 
వ్యకితుకి తీరుపు తీర్చకూడదు. దేవుడే ఆ వ్యకితున 
చేరు్చకొనా్నడు గదా. 4 మరొకరి దాసునకి 
తీరుపు తీర్చడానకి మ్రెవరు? అతడు నలకడగా 
ఉనా్న, పడిపోయినా ఆ సంగతి తన సొంత 
యజమానకే చెందుతుంది. అతడు నలకడగా 
ఉండేల్ దేవుడు చేయగలడు గనుక అతడు 
నలకడగా ఉంట్డు.

5 ఒకరు ఒక రోజుకంటే మరో రోజు 
ప్రతే్యకమైనదిగా ఎంచ్తారు. రోజులనీ్న 
సమానమే అన మరొకరు ఎంచ్తారు. ప్రతి 
ఒకకిరూ తమ మనసులో గటిటు నశ్చయానకి 
రావాల్. 6 విశేష దినాన్న ఆచరించేవాడు 
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ప్రభువు విషయంలో ఆచరిస్తుడు. ఆ దినాన్న 
ఆచరించనవాడు ప్రభువు విషయంలో 
ఆచరించకుండా ఉంట్డు. అనీ్న తినేవాడు 
ప్రభువు విషయంలో తింట్రు. ఎందుకంటే 
దేవునకి కృతజఞాత చెపుతారు గదా. అనీ్న 
తిననవారు కూడా దేవునకి కృతజఞాత చెపపు 
ప్రభువు విషయంలో తినకుండా ఉంట్రు. 
7 మనలో ఏ ఒకకిరూ తన మట్టుకు తానే 
బ్రతకరు, తన మట్టుకు తానే చనపోరు. 8 మనం 
బ్రతుకుతూ ఉంటే ప్రభువు సంబంధంగా 
బ్రతుకుతునా్నం. చనపోతే ప్రభువు సంబంధంగా 
చనపోతాం. కాబటిటు బ్రతికినా, చనపోయినా 
మనం ప్రభువుకే చెందేవారం. 9 తాను 
చనపోయినవారిక బ్రతికి ఉన్నవారిక ప్రభువై 
ఉండాలనే కారణంచేత క్రీసుతు చనపోయి లేచి 
మళ్్ళ బ్రతికాడు.

10 అయితే మ్రు మ్ స్దరునకి తీరుపు 
తీర్చడమెందుకన? లేదా, మ్ స్దరుణ్ణి 
తృణ్కరించడం ఎందుకన? మనమంతా క్రీసుతు 
నా్యయపీఠం ఎదుట నలబడుతాం. 11 ఇల్ రాసి 
ఉంది: “ప్రభువు చెపేపుదేమిటంటే, నా జ్వంతోడు, 
ప్రతి మోకాలూ నా ముందు వంగుతుంది, ప్రతి 
నాలుకా దేవున్న ఒపుపుకొంట్ంది.” 12 కనుక 
మనలో ప్రతి ఒకకిరూ తనను గురించి దేవునకి 
లెకకి చూపవలసివసుతుంది.

13 కాబటిటు ఇకమ్దట ఒకరికి ఒకరం తీరుపు 
తీర్చకుండా ఉందాం. దానకి బదులుగా, మన 
స్దరున ఎదుట అడడాంక ఆటంకమూ ఏదీ 
కల్గంచకూడదన నశ్చయించ్కొందాం. 
14 ఆహార పదార్ం ఏదీ సహజంగా అశుద్మైనది 
కాదన నాకు తెలుసు – యేసుప్రభువు దావీరా 
దృఢ నరణియానకి వచా్చను. కానీ ఏదైనా 

అశుదమ్న తలచేవారికే అది అశుదం్. 15 మ్రు 
తినే ఆహారాన్న బటిటు మ్ స్దరుడు నొచ్్చకొంటే, 
మ్రిక ప్రేమభావంతో ప్రవరితుంచడం లేదన్నమాట. 
క్రీసుతు అతనకోసం చనపోయాడు; మ్ 
ఆహారంచేత అతణ్ణి పాడు చేయకండి. 16 మ్కు 
మేలైనది దూషణపాలు కాకుండా చూచ్కోండి.

17 దేవున రాజ్యమంటే తినడమూ త్రాగడమూ 
కాదు. అది పవిత్రాతములో నీతినా్యయాలు, 
శాంతి, ఆనందం. 18 ఈ విషయాలోలి క్రీసుతుకు 
సేవ చేసేవాడు దేవునకి ఇషుటుడు, మనుషుల 
దృషిటుకి యోగు్యడు.

19 అందుచేత మనం సమాధ్నం, పరసపుర 
క్షేమాభివృది ్కల్గంచేవాటినే అనుసరించ్దాం. 
20 తిండి కోసం దేవున పనన పాడు చేయకండి. 
ప్రతి తిండి పవిత్మే గాన వాటిన తింటూ 
ఇతరులకు అడడాంకి కల్గంచే వ్యకితుకి అది చెడడాది. 
21 మాంసం తినడంవలలి గానీ ద్రాక్షరసం త్రాగడం 
వలలి గానీ మరి దేనవలలినైనా గానీ మ్ స్దరునకి 
అడడాంకి, ఆటంకం, బలహీనత కల్గతే అల్ంటి 
వాటిన మానవేయడమే మంచిది. 22 ఒక 
విషయంలో మ్కు నమముకం ఉందా? దాన్న దేవున 
ఎదుట మ్ మట్టుకు మ్రే ఉంచ్కోండి. తాను 
సమముతించిన వాటిలో తనను నందించ్కోన వ్యకితు 
ధన్యజ్వి. 23 అయితే అనుమానంతో తినే వ్యకితు 
దోషం చేసినటేటు తీరుపు అయింది. ఎందుకంటే 
నమముకం మూలంగా తినడం లేదు. నమముకం 
మూలంగా చేయనది ఏదైనా సరే అది పాపమే.

15  విశావీసంలో బలం గల మనం ఎకుకివ 
బలం లేనవారి లోపాలు భరించడానకి 

బదు్లం. అంతేగాన మన సంతోషమే మనం 
చూచ్కోకూడదు. 2 పరుగువారి మేలు కోసం 
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వారి అభివృద్ికి మనలో ప్రతి ఒకకిరమూ వారి 
సంతోషం చూడాల్. 3 ఎందుకంటే, క్రీసుతు కూడా 
తన సంతోషం చూచ్కోలేదు. ఇల్ రాసివుంది: 
“నను్న నందించేవాళ్్ళ మోపన నందలకు నేను 
గురి అయా్యను.”

4 లేఖనాలు ఇచే్చ సహనం, ప్రోతాసాహంవల్లి 
మనం ఆశాభావం కల్గ ఉండాలన గతంలో 
పాత ఒడంబడికలో రాసి ఉన్నవనీ్న మన 
ఉపదేశంకోసం రాసి ఉనా్నయి. 5 మ్రు ఏక 
భావం కల్గ ఏక సవీరంతో మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు తండ్రి అయిన దేవునకి మహిమ 
కల్గంచాల్. 6 ఇందుకే మ్లో ఒకరితో ఒకరికి 
క్రీసుతు యేసుకు అనుగుణమైన ఏకమనసును 
సహనానక ప్రోతాసాహానక కరతు అయిన దేవుడు 
అనుగ్రహిస్తుడు గాక!

క్రీసుతు ఇచి్చన ఆదర్శం
7 అందుచేత, దేవున మహిమ కోసం క్రీసుతు 

మనలను స్వీకరించే ప్రకారమే మ్రూ ఒకరినొకరు 
స్వీకరించండి. 8 నేను చెపేపుదేమిటంటే, దేవున 
సత్యం తరఫున యూద పతరులకు ఆయన 
చేసిన వాగా్దనాలను సుస్ిరం చేయడానకి క్రీసుతు 
సున్నతి గలవారికి సేవకుడయా్యడు. 9 అంతే 
కాదు, ఇతర జనాలు దేవున కరుణను బటిటు 
ఆయనకు మహిమ కల్గంచాలన ఆయన అల్ 
సేవకుడయా్యడు. దీనకి సమముతంగా ఇల్ రాసి 
ఉంది: అందుచేత ఇతర జనాల మధ్య నీకు 
కృతజఞాత అరిపుస్తును, నీ నామ సంకరతునం చేస్తును.

10 “ఇతర జనాల్లిరా! ఆయన ప్రజతో కూడా 
సంతోషించండి” అన కూడా అనా్నడు. 11 “ఇతర 
ప్రజల్రా! మ్రంతా ప్రభువును సుతుతించండి. 
అన్న జనాల్లిరా! ఆయనను కరితుంచండి” అన 

కూడా రాసి ఉంది. 12 యెష్షయి వంశంలో నుంచి 
“వేరు” వసుతుంది, ఇతర జనాలను ఏలడానకి 
పరిపాలకుడు ఉదయిస్తుడు. ఆయనమ్ద ఇతర 
జనాలకు ఆశాభావం కలుగుతుందన యెషయా 
అనా్నడు.

చివరి ప్రార్న
13 ఇపుపుడు పవిత్రాతము బలప్రభావాలవలలి మ్కు 

ఆశాభావం సమృద్ిగా కల్గేల్ ఆశాభావానకి కరతు 
అయిన దేవుడు నమముకముంచడం దావీరా పూరణి 
ఆనందంతోనూ పూరణి శాంతితోనూ మిముములను 
నంపుతాడు గాక!

పౌలు చేసిన పన, రోమ్ 
దరి్శంచాలనే అతన కోరిక

14 నా స్దరుల్రా, నా మట్టుకైతే నేను 
మ్ విషయం గటిటుగా నమేముదేమిటంటే, మ్రు 
మంచితనంతో, సరవీ జ్ఞానంతో నండినవారు, 
ఒకరికొకరు బుది్ చెపపుగలవారు. 15 అయినా, 
స్దరుల్రా, నేను కొన్న విషయాలను 
మ్కు జ్ఞాపకం చేయడానకి తెగంచి రాశాను. 
16 ఎందుకంటే ఇతర జనాల కోసం యేసు క్రీసుతు 
సేవకుణణియి ఉండడానకి దేవుడు నాకు కృప 
ప్రస్దించాడు. దేవున శుభవారతు విషయంలో 
యాజ్ సేవ చేసుతునా్నను. ఈ విధంగా 
యూదేతరులు అనే అరపుణ పవిత్రాతమువలలి 
పవిత్మై దేవునకి అంగీకారమవుతుంది.

17 కాబటిటు దేవున విషయాలలో క్రీసుతు యేసులో 
అతిశయించడానకి నాకు కారణం ఉంది. 
18 క్రీసుతు నా దావీరా జరిగంచన వాటి గురించి 
మాట్లిడడానకి నేను తెగంచను, గాన ఆయన 
నా దావీరా చేసినదాన ఫల్తంగా మాటలోలినూ 
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పనులోలిను 19 స్చనమైన క్యలు, అదు్భతాల 
చేత, పవిత్రాతము, బలప్రభావాలచేత యూదేతర 
జనాలకు విధేయత కల్గంది. జెరుసలం 
మొదలుకొన ఇలూలిరికం వరకు ఉన్న ప్రదేశాలలో 
నేను క్రీసుతు శుభవారతు పూరితుగా ప్రకటించాను.

20 ఈ విధంగా, నేను మరొకరి పునాది మ్ద 
కటటుకుండా క్రీసుతు పేరు కూడా వినపంచన 
ప్రాంతాలలో శుభవారతు ప్రకటించాలన ఎపుపుడూ 
నా ఆశయం. 21 రాసి ఉన్నదాన ప్రకారం 
ఆయనను గురించిన సమాచారం తెల్యనవారు 
చూస్తురు. చేరనవారు విన గ్రహిస్తురు.

22 ఈ కారణంచేత చాల్ కాలం మ్ దగ్గరకు 
రాలేకపోయాను. 23 అనేక సంవతసారాలనుంచి 
మిముములను సందరి్శంచాలన నాకు 
అభిల్ష ఉంది. ఇపుపుడు ఈ ప్రాంతాలలో 
సంచరించవలసిన స్లం నాకు లేదు, 24 గనుక 
నేను సెపుయిన్ కు చేసే ప్రయాణంలో మ్ 
దగ్గరకు వస్తును. నా ప్రయాణంలో మిముములను 
చూచి కొది్ద కాలం మ్తో ఆనందించాలనీ ఆ 
తరువాత మ్రు అకకిడికి నను్న స్గనంపగలరనీ 
ఆశాభావంతో ఎదురు చూసుతునా్నను.

25 ఇపుపుడైతే పవిత్రులకు సేవ చేయడానకి 
జెరుసలం వెళ్తునా్నను. 26 ఎందుకంటే, 
జెరుసలంలో ఉన్న పవిత్రులలో బీదలకోసం 
చందా ఇవవీడం మాసిదోనయ, అకయ సంఘాల 
వారికి ఇషటుం అయింది. 27 అవును, అల్ 
చేయడం వారికిషటుమైంది – అసలు వీరు వారికి 
రుణపడి ఉనా్నరు. ఎందుకంటే, ఈ యూదేతర 
ప్రజలు యూదుల ఆధ్్యతిముక విషయాలలో 
భాగస్వీములైతే వారికి శార్రక విషయాలలో 
పరిచర్య చేయడం వీరి కరతువ్యం. 28 నేనీ సేవ 
ముగంచి ఈ ఫలం వారికి అపపుగంచిన తరువాత, 

మ్ స్లం మ్దుగా సెపుయిన్ కు ప్రయాణం 
చేస్తును. 29 నేను మ్ దగ్గరకు వచే్చటపుపుడు క్రీసుతు 
శుభవారతు దీవెన సంపూరణితతో వస్తునన నాకు 
తెలుసు.

30 స్దరుల్రా, నా కోసం చేసే ప్రార్నలలో 
మ్రు నాతోపాట్ ప్రయాసపడాలన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతును బట్టు దేవున ఆతము ప్రేమను 
బట్టు మిముములను బతిమాలు కొంట్నా్నను. 
31 అంటే, నేను యూదయలో అవిధేయుల 
చేతులలో నుంచి తపపుంచ్కొనేల్, జెరుసలంలో 
చేయబోయే నా పరిచర్య అకకిడి పవిత్రులకు 
అంగీకారంగా ఉండేల్ 32 దేవున ఇషటుప్రకారం మ్ 
దగ్గరకు సంతోషంతో వచి్చ మ్తో కూడా సేద 
తీరు్చకోగల్గేల్ ప్రార్ించండి. 33 శాంతి ప్రదాత 
అయిన దేవుడు మ్కందరిక తోడై ఉంట్డు 
గాక! తథాసుతు.

వ్యకితుగత అభివందనాలు

16  మన స్దరి ఫీబేను మ్కు సిఫ్రసు 
చేసుతునా్నను. కంక్రేయలో ఉన్న 

క్రీసుతుసంఘంలో ఈమె సేవకురాలు. 2 పవిత్రులకు 
తగనట్టుగా ప్రభువును బటిటు ఈమెను 
స్వీకరించండి. ఈమెకు ఏ విషయాలలో మ్ 
సహాయం అవసరమో వాటిలో తోడపుడండి. 
ఎందుకంటే ఈమె అనేకులకూ, ఆ మాటకు 
వసేతు నాకూ కూడా సహాయం చేసింది.

3 ప్రిసికిల్లికూ అకులకూ నా అభివందనాలు 
చెపపుండి. వారు క్రీసుతు యేసులో నా జతపనవారు. 
4 నా కోసం వారు తమ ప్రాణాలను కూడా 
తెగంచారు. నేను వారికి కృతజుఞాణ్ణి – నేనూ 
కాదు, యూదేతర జనాలలో ఉన్న క్రీసుతుసంఘాల 
వారంతా కృతజుఞాలు. 5 వారి ఇంట్లి సమకూడే 

  రోమ్ 16:5



282

సంఘానకి కూడా నా అభివందనాలు. నా ప్రియ 
స్దరుడైన ఎపైనీట్కు నా అభివందనాలు 
చెపపుండి. ఆసియా రాష్టంలో ఇతడే క్రీసుతుకు 
తొల్పంట.

6 మరియకు అభివందనాలు. మా కోసం ఆమె 
ప్రయాస ఇంతింత కాదు.

7  ఆంద్రోనకస్ కూ యూనకస్ కూ 
అభివందనాలు. వారు నా రకతుసంబంధులు, 
మునుపు నాతోకూడా ఖైదీలు, క్రీసుతు 
రాయబరులలో ప్రసిద్ులు, నాకంటే ముందుగా 
క్రీసుతులో ఉన్నవారు.

8 ప్రభువులో నా ప్రియ మిత్రుడు 
అంపీలియతుకు అభివందనాలు.

9 క్రీసుతులో నా జతపనవాడైన ఊరాబానుకు, నా 
ప్రియ మిత్రుడు స్టుకుకు అభివందనాలు.

10 అపెలెలికు అభివందనాలు. అతడు క్రీసుతులో 
పర్క్షలకు నల్చిన యోగు్యడు. అరిస్టుబులస్ 
ఇంటివారికి అభివందనాలు.

11 నా రకతుసంబంధ అయిన హెరోదియొన్ కు 
అభివందనాలు. నారికిసుసా ఇంటివారిలో 
ప్రభువులో ఉన్నవారికి అభివందనాలు.

12 ప్రభువులో ప్రయాసపడే త్రుఫైనాకూ 
త్రుఫోస్కూ అభివందనాలు. ప్రియ స్దరి 
పెరిసాసుకు అభివందనాలు. ఆమె ప్రభువులో 
అధకంగా ప్రయాసపడింది.

13 ప్రభువులో ఎన్నకైనవాడు రూఫసుకూ అతన 
తల్లిక అభివందనాలు. ఆవిడ నాకు కూడా తల్లి.

14 అసుంక్తసుకూ ఫెలిగోనుకూ హెరాముకూ 
పత్రొబసుకూ హెరేముకూ వారితో ఉన్న 
స్దరులకూ అభివందనాలు.

15  ఫిలొలొగస్ కూ యూల్యాకూ 
నేరియాకూ అతన స్దరిక ఒలుంపాకూ వారితో 

ఉన్న పవిత్రులందరిక అభివందనాలు.
16 పవిత్మైన ముదు్దపెట్టుకొన ఒకరితో 

ఒకరు అభివందనాలు చెపుపుకోండి. క్రీసుతు 
సంఘాలనుంచి మ్కు అభివందనాలు.

తపుపుడు ఉపదేశకులను గురించి హెచ్చరికలు
17 స్దరుల్రా, మ్రు నేరు్చకొన్న ఉపదేశానకి 

విరుద్మైన భేదాలూ అభ్యంతరాలూ 
కల్గంచేవారిన కనపెటిటు వారి సహవాసం నుంచి 
తొలగాలన మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. 
18 అల్ంటివారు మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతుకు 
సేవ చేయడం లేదు గాన తమ కడుపుకే దాసులు. 
వారు ఇచ్చకం వినయోగస్తు, మృదువైన 
మాటలతో అమాయకులను మోసగస్తురు. 19 మ్ 
విధేయతను గురించి అందరిక వినపంచింది 
గనుక మ్ విషయం నేనానందిసుతునా్నను. అయితే 
మ్రు మంచి విషయాలలో తెల్వైనవారు, చెడు 
విషయాలలో నరో్దషులు కావాలన నా కోరిక.

చివరి మాటలు
20 శాంతి ప్రదాత అయిన దేవుడు 

మ్ పాదాలక్ంద సైతానును తవీరగా 
చితగొ్గటిటువేస్తుడు. మన ప్రభువైన యేసు 
అనుగ్రహం మ్కు తోడై ఉంట్ంది గాక.

21 నా జతపనవాడు తిమోతి, నా బంధువులు 
లూకియ, యాస్ను, స్సిపతుతు మ్కు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు.

22 ఈ లేఖ రాసిపెటిటున తెరితుయ అనే నేను 
కూడా ప్రభువులో మ్కు అభివందనాలు 
చెపుతునా్నను.

23 నాకూ క్రీసుతు సంఘమంతటిక 
అతిథి సతాకిరాల్చే్చ గాయస్, ఈ నగర 
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1  కొరింతులో ఉన్న దేవున సంఘానకి, అంటే 
క్రీసుతు యేసు దావీరా పవిత్మైనవారికి, 

2 తన సంకలపుం ప్రకారం యేసు క్రీసుతుకు 
రాయబరిగా ఉండేందుకు దేవుడు పల్చిన 
పౌలు, స్దరుడు సొసతునేసు రాసుతున్న 
సంగతులు. మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు పేర 
ప్రతి స్లంలో ప్రార్న చేసేవారితో కూడా 
పవిత్రులై ఉండడానకి మ్రు దేవున పలుపు 
పందారు. యేసు వారిక, మనకూ ప్రభువే. 
3 మన తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతునుంచీ అనుగ్రహం, శాంతి మ్కు 
కలుగుతాయి గాక!

పౌలు కృతజఞాతలు, ఆ సంఘం 
గురించి అతన నమముకం

4 యేసు క్రీసుతు దావీరా దేవుడు మ్కు 

ప్రస్దించిన అనుగ్రహం కారణంగా నేను 
మ్ గురించి నా దేవునకి ఎపుపుడూ కృతజఞాత 
చెపుతూ ఉనా్నను. 5 దేన గురించి అంటే, 
క్రీసుతులో మ్రు ప్రతి విషయంలో – మాట్లిడే 
స్మర్ష్మంతటిలోనూ జ్ఞానమంతటిలోనూ 
అభివృది ్చెందారు. 6 అల్గే క్రీసుతును గురించిన 
స్క్షష్ం మ్లో సుస్ిరమైపోయింది. 7 అందుచేత 
దేవుడిచే్చ స్మర్ాష్లలో ఏదీ మ్కు కొదువగా 
లేదు. మ్రు మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు ప్రత్యక్షం 
కోసం ఆశతో ఎదురు చూస్తు ఉనా్నరు. 8 మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు వచే్చ రోజున మ్రు 
నందారహితులై ఉండేల్ ఆయన మిముములను 
చివరివరకు సుసి్రంగా ఉంచ్తాడు. 9 తన 
కుమారుడూ మన ప్రభువ్ అయిన యేసు 
క్రీసుతు సహవాస్నకి మిముములను పల్చిన దేవుడు 
నమముతగనవాడు.

ఖజ్నాదారుడు ఎరసుతు, స్దరుడు కవీరుతు మ్కు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. 24 మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు అనుగ్రహం మ్కు తోడై ఉంట్ంది 
గాక. తథాసుతు.

25 నేను ప్రకటించే శుభవారతు ప్రకారం, 
యేసు క్రీసుతును గురించిన ఉపదేశం ప్రకారం 
దేవుడు మిముములను సుసి్రం చేయడానకి 
సమర్ుడు. ఇదంతా అనాదినుంచి మరుగైవుండీ, 

ప్రత్యక్షమైన రహస్య సతా్యనకి అనుగుణమైనది. 
26 ఈ రహస్య సత్యం ఇపుపుడు వెలలిడి అయింది. 
జనాలనీ్న ఈ విశావీస సతా్యలకు లోబడాలన్న 
శాశవీతుడైన దేవున ఆజఞాప్రకారం, ప్రవకతుల 
లేఖనాల దావీరా వారికి తెల్యవచి్చంది. 27 ఆ 
ఏకైక జ్ఞానవంతుడైన దేవునకి యేసు క్రీసుతు 
దావీరా ఎపపుటిక మహిమ కలుగుతుంది గాక! 
తథాసుతు! 

  1 కొరింతు 1:9

1 కొరింతువారికి లేఖ
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తగాదాలున్న కొరింతు సంఘం
10 స్దరుల్రా, మ్రంతా ఒకే మాట 

మ్ద ఉండాలనీ మ్లో విభేదాలు లేకుండా 
చూచ్కోవాలనీ మ్రు మనసులో ఉదే్దశాలలో 
పూరితుగా ఏకభవించాలనీ మన ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు పేర మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. 11 నా 
స్దరుల్రా, మ్ మధ్య జగడాలు ఉన్నట్లి కోలియె 
ఇంటివారు మ్ గురించి నాకు తెల్యజ్శారు. 
12 ఇంతకూ నేను చెపపువచే్చదేమిటంటే, మ్రంతా 
ఇల్ అంట్నా్నరు: “నేను పౌలు పక్షంవాణ్ణి”, 
“నేను అపలోలి మనషిన”, “నేను కేఫ్ 
పక్షంవాణ్ణి”, “నేను క్రీసుతు మనషిన.”

13 క్రీసుతు విభాగాలైపోయాడా ఏమిటి? పౌలు 
మ్ కోసం సిలువ మరణం పందాడా! పౌలు 
పేర మ్రు బపతుసం పందారా? 14-15 నా పేర 
మ్రు బపతుసం పందారన ఎవరూ చెపపుకుండా 
నేను క్సపుస్ కూ గాయియస్ కూ తపపు ఇంకవరిక 
బపతుసం ఇవవీలేదు. ఇందుకు దేవునకి కృతజుఞాణ్ణి. 
16 సెతుఫనస్ ఇంటివారికి కూడా బపతుసమిచా్చను, 
ఇంకవరికైనా ఇచా్చనో లేదో నాకు గురుతు లేదు. 
17 క్రీసుతు నను్న పంపనది బపతుసం ఇవవీడానకి 
కాదు గాన శుభవారతు ప్రకటించడానకి. క్రీసుతు 
సిలువ వ్యర్ం కాకూడదన లౌకిక జ్ఞానవాకుకిలతో 
ప్రమేయం లేకుండా ప్రకటించడానకి నను్న 
పంపాడు.

నజమైన జ్ఞానం, శకితు
18 సిలువ సందేశం నశంచిపోతున్న వారికి 

తెల్వితకుకివ తనం గానీ రక్షణ పందుతున్న 
మనకు అది దేవున బలప్రభావాలు. 
19 ఈ సందర్భంలో రాసి ఉన్నదేమంటే, జ్ఞానుల 

జ్ఞానాన్న నాశనం చేస్తును. తెల్వైన వారి తెల్విన 
శూన్యతగా చేస్తును.

20 జ్ఞాన ఎకకిడ? ధరముశాస్త్ర పండితుడు 
ఎకకిడ? ఈ యుగం తరకివాది ఎకకిడ? 
దేవుడు ఈ లోక జ్ఞానాన్న తెల్వితకుకివతనంగా 
చేశాడు గదా. 21 దేవున జ్ఞానం కారణంగా, 
లోకం తన జ్ఞానం మూలంగా దేవుణ్ణి తెలుసు 
కోలేదు గనుక ప్రకటించిన సందేశం అనే 
“తెల్వితకుకివతనం” దావీరా దేవుణ్ణి నమేమువారిన 
రక్షించడం దేవున ఇషటుపూరవీకమైన సంకలపుం. 
22 యూదులు స్చనకోసమైన అదు్భతాలు 
చూపమన అడుగుతారు. గ్రీసు దేశసు్లేమో 
జ్ఞానం కావాలన దేవుల్డుతారు. 23 మేమైతే 
సిలువ పాలైన క్రీసుతును ప్రకటిసుతునా్నం. 
ఈయన యూదులకు ఆటంకంగా, ఇతర 
జనాలకు తెల్వితకుకివతనంగా ఉనా్నడు. 
24 దేవున పలుపు అందినవారికైతే – వారు 
యూదులైనా గ్రీసుదేశస్ులైనా – క్రీసుతు దేవున 
బలప్రభావమే, దేవున జ్ఞానమే. 25 ఎందుకంటే, 
దేవున “తెల్వితకుకివతనం” మనుషుల కంటే 
తెల్వైనది. దేవున “దౌరబాల్యం” మనుషుల కంటే 
బలమైనది.

26 స్దరుల్రా, మ్కు అందిన పలుపు 
విషయం చూసుతునా్నరు. లోక సంబంధంగా 
మ్లో జ్ఞానులు, ఘనులు, గొపపు వంశకులు 
అనేకులు లేరు. 27 జ్ఞానాన్న సిగు్గపరచడానకి 
దేవుడు ఈ లోకంలోన తెల్వితకుకివతనం 
ఉన్నవాటిన ఎను్నకొనా్నడు. బలమైనవాటిన 
సిగు్గపరచడానకి దేవుడు లోకంలో బలం 
తకుకివవాటిన ఎను్నకొనా్నడు. 28 ఉన్నవాటిన 
శూన్యతగా చేయడానకి ఈ లోకంలో పేరు 
ప్రతిష్ఠలు లేనవాటినీ తృణ్కారానకి గురి 

1 కొరింతు 1:10  
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అయినవాటినీ లేనవాటినీ కూడా దేవుడు 
ఎను్నకొనా్నడు. 29 తన ఎదుట ఎవరూ గొపపులు 
చెపుపుకోకూడదన ఇందులో దేవున ఉదే్దశం.

30 అయితే మ్రు ఆయనదావీరా క్రీసుతు 
యేసులో ఉనా్నరు. 31 ఈయనే దేవున 
దావీరా మనకు జ్ఞానం, నరో్దషతవీం, పవిత్త, 
విమోచన అయా్యడు. ఇందువలలి రాసివున్నదాన 
ప్రకారం, అతిశయించే వ్యకితు ప్రభువును బటేటు 
అతిశయించాల్.

కొరింతులో పౌలు బోధంచే విధ్నం

2  స్దరుల్రా, నేను మ్ దగ్గరకు వచి్చ 
దేవున గురించిన స్క్షష్ం ప్రకటించినపుపుడు 

మాటకారితనం గానీ ఉన్నత జ్ఞానం గానీ 
వినయోగంచ్కోలేదు. 2 ఎందుకంటే యేసు క్రీసుతు 
తపపు – సిలువ పాలైన ఆయన తపపు – మ్ మధ్య 
మరేదీ తెల్యనవాణణియి ఉండాలన నశ్చయించ్ 
కొనా్నను. 3 మ్ మధ్య దౌరబాల్యంతో, భయంతో, 
ఎంతో వణుకుతో ఉనా్నను. 4 మ్ విశావీస్నకి 
ఆధ్రం మనుషుల జ్ఞానం కాదు గాన దేవున 
బలప్రభావాలే కావాలన నా ఉదే్దశం. 5 కనుక నా 
సందేశం, ప్రబోధంలో ఒపపుంచే మానవ జ్ఞాన 
వాకుకిలతో కాక దేవున ఆతము బలప్రభావాల 
ప్రదర్శనతో ఉండేది.

దేవున ఆతము దేవున జ్ఞానాన్న ఇస్తుడు
6 అయినా ఆధ్్యతిముకంగా ఎదిగనవారి మధ్య 

జ్ఞానం వాడుకొన మాట్లిడుతాం. ఆ జ్ఞానం 
ఈ లోకానకి చెందినది కాదు, ఎందుకూ 
కొరగాకుండా పోయే ఈ లోక అధకారుల 
జ్ఞానమూ కాదు. 7 మేము మాట్లిడేది దేవున 
రహస్య సత్యంలో ఉన్న జ్ఞానం, మరుగై ఉన్న 

జ్ఞానం, ప్రపంచ సృషిటుకి ముందే మన ఘనతకోసం 
దేవుడు నరణియించిన జ్ఞానం. 8 ఈ జ్ఞానం 
లోకపాలకులలో ఎవరిక తెల్యదు. ఒక వేళ అది 
తెల్సి ఉంటే వారు మహిమా సవీరూప అయిన 
ప్రభువును సిలువ వేసి ఉండేవారు కారు. 9 రాసి 
ఉన్నదాన ప్రకారం, తనను ప్రేమించేవారికోసం 
దేవుడు సిద్ం చేసినవి కంటికి కనపంచలేదు, 
చెవికి వినపంచలేదు, మానవ హృదయంలోకి 
రాలేదు. 10 అయితే వాటిన దేవుడు తన 
ఆతముదావీరా మనకు వెలలిడి చేశాడు. దేవున ఆతము 
అన్నటినీ, దేవున లోతైన సంగతులను కూడా 
పరిశోధస్తుడు.

11 ఒక మనషి విషయాలు ఆ మనషిలో ఉన్న 
తన ఆతముకు తపపు మరే మనషికి తెలుసు? 
అల్గే దేవున ఆలోచనలు దేవున ఆతముకే గాన 
మరెవరిక తెల్యవు. 12 దేవుడు మనకు ఉచితంగా 
ఇచి్చనవేవో తెలుసుకొనేల్ మనం పందినది 
లౌకికాతము కాదు గాన దేవుననుంచి వచి్చన 
ఆతేము. 13 మేము ఆధ్్యతిముకమైన విషయాలను 
ఆధ్్యతిముకమైన వాటితో పోలుస్తు మానవ 
జ్ఞానం నేరేపు మాటలలో కాక, దేవున ఆతము నేరేపు 
మాటలలో వాటిన చెపుతాం.

14 సహజ సిద్మైన మనషి దేవున ఆతము 
విషయాలు స్వీకరించడు. అవి అతనకి 
తెల్వితకుకివతనంగా అనపస్తుయి. వాటిన 
ఆధ్్యతిముకంగా మాత్మే విలువకట్టుల్ గనుక 
అతడు వాటిన గ్రహించలేడు. 15 ఆధ్్యతిముక వ్యకితు 
అన్నటిన సరిగా పరిశీల్ంచి అంచనా కడతాడు, 
గాన అతణ్ణి ఎవరూ సరిగా పరిశీల్ంచి అంచనా 
కటటురు. 16 ప్రభు మనసు తెలుసుకొన ఆయనకు 
ఉపదేశంచ గలవాడెవడు? మనకైతే క్రీసుతు మనసు 
ఉంది.
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కొరింతులో శర్ర సవీభావాన్న 
అనుభవించే క్రైసతువులు

3  అయినా, స్దరుల్రా, నేను ఆధ్్యతిముక 
వ్యకుతులతో మాట్లిడే విధంగా మ్తో మాట్లిడలేక 

పోయాను. శర్ర సవీభావులతోనే క్రీసుతులో ఉన్న చంటి 
బిడడాలతోనే మాట్లిడే విధంగా మ్తో మాట్లిడ వలసి 
వచి్చంది. 2 నేను మ్కిచి్చనది పాలే గాన అన్నం కాదు. 
ఇంతవరకు అన్నం తినడం మ్ చేతకాదు. ఇపుపుడు 
కూడా మ్ చేత కాదు. 3 ఎందుకంటే మ్రు శర్ర 
సవీభావుల్లింటివారు. మ్ మధ్య అస్య, జగడాలు, 
విభాగాలు ఉనా్నయి అంటే మ్రు శర్ర సవీభావాన్న 
అనుసరించే మామూలు మనుషులైనట్టునా్నరు గదా.

దేవున సేవకులు
4 ఒకరేమో “నేను పౌలు పక్షంవాణ్ణి” అన, 

మరొకరు “నేను అపలోలి మనషిన” అన అంటూ 
ఉంటే మ్రు శర్ర సవీభావాన్న అనుసరించేవారు 
కారా? 5 పౌలు ఎవడు? అపలోలి ఎవడు? 
పరిచారకులే గదా. వీరిద్దరిక ప్రభువు అవకాశాలు 
ఇచి్చనపుపుడు వీరిదావీరా మ్రు నమామురు. 6 నేను 
నాట్ను, అపలోలి నీళ్్ళ పెట్టుడు, అంతేగాన 
పెరిగేల్ చేసినది దేవుడే. 7 అల్గైతే నాటేవాడిలో 
గానీ నీళ్్ళ పెటేటువాడిలో గానీ ఏమ్ లేదు. పెరిగేల్ 
చేసిన దేవునలోనే అంతా ఉంది. 8 నాటేవాడు 
నీళ్్ళ పెటేటువాడు ఒకటిగా ఉనా్నరు. ఒకొకికకిరికి 
తన కృషికొలది ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది. 
9 మేము దేవునతో కల్సి పన చేసేవారం. మ్రు 
దేవున పలం, దేవున కటటుడం.

ప్రతి క్రైసతువున పన పర్క్షకు గురవుతుంది
10 దేవుడు నాకు ప్రస్దించిన కృపప్రకారం 

నేను నేరుపుగల నరాముతనై పునాది వేశాను. 
మరొకడు దానమ్ద నరిముసుతునా్నడు. అయితే 
దాన మ్ద కటేటు ప్రతి ఒకకిరూ తాను ఎల్ 
నరిముసుతునా్నడో జ్గ్రతతుగా చూచ్కోవాల్. 11 వేసిన 
ఈ పునాది యేసు క్రీసేతు. ఈ పునాది గాక వేరేది 
ఎవవీరూ వేయలేరు. 12 ఎవరైనా ఈ పునాదిమ్ద 
బంగారం, వెండి, విలువైన రాళ్్ళ, చెకకి, గడిడా, 
కసవు – ఇల్ంటివాటితో నరిముసేతు, 13 ప్రతి ఒకకిరి 
పన ఎల్ంటిదో సపుషటుమవుతుంది. ఆ రోజు దాన్న 
తెల్యజ్సుతుంది. ఎందుకంటే అది మంటలచేత 
వెలలిడి అవుతుంది. ప్రతి ఒకకిరి పన ఎల్ంటిదో 
ఆ మంటలు పర్క్షిస్తుయి. 14 ఎవరైనా పునాదిమ్ద 
కటిటునది నల్సేతు, అతనకి ప్రతిఫలం లభిసుతుంది. 
15 తాను కటిటునది కాల్పోతే ఆ వ్యకితు నషటుం 
అనుభవిస్తుడు. తన మట్టుకు తనకు విముకితు 
ఉంట్ంది గాన అది మంటలదావీరా వచి్చనటేటు 
ఉంట్ంది.

మూరఖుతవీం, జ్ఞానం
16 మ్రు దేవున ఆలయమనీ దేవున ఆతము 

మ్లో నవసిసుతునా్నడనీ మ్కు తెల్యదా? 17 దేవున 
ఆలయాన్న ఎవరైనా పాడు చేసేతు దేవుడు ఆ 
వ్యకితున పాడు చేస్తుడు. ఎందుకంటే, దేవున 
ఆలయం పవిత్మైనది. మ్రే ఈ ఆలయం.

1 8  ఎ వ రూ  త న ను  తా ను 
మోసగంచ్కోకూడదు. మ్లో ఎవరైనా ఈ 
లోకంలో తనను జ్ఞానన అనుకొంటే జ్ఞానం 
సంపాదించ్కోవడానకి తెల్వితకుకివ వ్యకితుగా 
అయిపోవాల్. 19 ఎందుకంటే, ఈ లోక జ్ఞానం 
దేవున దృషిటులో తెల్వితకుకివ తనమే. “ఆయన 
జ్ఞానులను తమ సొంత యుకితు మూలంగానే 
పట్టుకొంట్డు” అన రాసి ఉన్నది గదా. 

1 కొరింతు 3:1  
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20 జ్ఞానుల ఆలోచనలు వ్యర్మన ప్రభువుకు 
తెలుసునన కూడా రాసి ఉన్నది.

క్రీసుతులో విశావీసి సంపద
21 ఇల్ ఉండగా ఎవరూ మనుషులను బటిటు 

అతిశయించకూడదు. ఎందుకంటే అంతా మ్ది. 
22 పౌలు గానీ, అపలోలి గానీ, కేఫ్ గానీ, లోకం 
గానీ, బ్రతుకు గానీ, చావు గానీ, ఇపుపుడున్నవి 
గానీ, తరువాత వచే్చవి గానీ – అంతా మ్వే! 
23 మ్రు క్రీసుతుకు చెందేవారు, క్రీసుతు దేవునకి 
చెందేవాడు.

క్రీసుతు సేవకులు

4  కాబటిటు ప్రతి మనషి మముములను ఇల్ 
భావించాల్: మేము క్రీసుతు సేవకులం, దేవున 

రహస్య సతా్యల విషయంలో నరావీహకులం. 2 ఆ 
మాటకు వసేతు ప్రతి నరావీహకుడు నమముకంగా 
ఉండవలసినదే. 3 అయితే నేను మ్ విమర్శకు 
గానీ మరే మానవ విమర్శకు గానీ గురి కావడం 
నాకు అలపుమైన సంగతే అనపసుతుంది. అసలు, 
నను్న నేను విమరి్శంచ్కోను. 4 నాకు తెల్సినంత 
మట్టుకు నేను ఏ విషయంలోనూ దోషిన కాను. 
కానీ ఇందువలేలి నరో్దషిగా లెకకిలోకి రాను, నను్న 
తీరుపు తీరే్చవాడు ప్రభువే. 5 ఆ కాలం రాకముందే 
ప్రభువు వచే్చంతవరకు దేనక తీరుపు తీర్చకండి. 
ఆయన చీకటిలో దాగవున్నవాటిన వెలుగులోకి 
తీసుకువస్తుడు, మనుషుల అంతరంగాలలో ఉన్న 
ఆలోచనలు బటటుబయలు చేస్తుడు. అపుపుడు ప్రతి 
ఒకకిరిక తగన మెపుపు దేవునవలలి కలుగుతుంది.

6 స్దరుల్రా, మ్ మేలుకోసం ననూ్న 
అపలోలినూ ఉదాహరణగా తీసుకొన 
ఈ విషయాలు వివరించాను. అంటే, 

మముములనుబటిటు మ్రు లేఖనాలలో రాసి 
ఉన్నదానకంటే మించి ఆలోచించకూడదన 
నేరు్చకోవాలనీ మ్రొకరి పక్షం వహించి మరొకరికి 
వ్యతిరేకంగా విర్రవీగకూడదనీ అల్ చేశాను. 
7 నను్న ఏకైక వాణ్ణిగా చేసినదెవరు? నీవు దేవున 
నుంచి పందినది తపపు నీకు మరేం కల్గ ఉంది? 
అది పందినదే గనుక అయితే పందినది కానటేటు 
గొపపులు చెపుపుకొంట్నా్నవేం?

8 మ్రిపపుటికే పూరితుగా తృపతుపడాడారట 
గదూ! అపుపుడే ధనవంతులయా్యరట! మేము 
లేకుండానే రాజులుగా ఏల్రట! మ్తో కూడా 
మేము రాజ్యమేలేల్ మ్రు నజంగా రాజులు 
కావాలన నా అభిల్ష. 9 ఎందుకంటే, దేవుడు 
క్రీసుతురాయబరులమైన మముములను అందరికంటే 
చివరి వరుసలో, మరణ శక్షకు గురైన వారుగా 
ప్రదరి్శసుతునా్నడన నాకనపసుతుంది. మేము 
ప్రపంచానకి – మనుషులకూ దేవదూతలకూ 
– వింత ప్రదర్శనగా తయారయా్యం. 
10 మేము క్రీసుతుకోసం మందబుదు్లం. మ్రైతే 
క్రీసుతులో బుది్మంతులటగా! మేమేమో 
బలహీనులం. మ్రు బలవంతులట! మ్రేమో 
ఘనతకకికినవారు! మేము అవమానం 
పాలైనవారం.

11 ఈ గడియ వరకూ మేము ఆకల్దపుపులతో 
ఉనా్నం. సరిపోన దుసుతులు తొడుకొకింట్నా్నం. 
పడిగుదు్దలు తింట్నా్నం. నలువ నీడ లేకుండా 
ఉనా్నం. 12 సొంత చేతులతో కషటుపడి పన 
చేసుతునా్నం. నందల పాలయినపుపుడు దీవిస్తుం. 
హింసలకు గురి అయితే ఓరు్చకొంట్ం. 
13 అపనందలు వచి్చనపుపుడు వేడుకొంట్ం. 
ఇపపుటివరకూ మేము ఇతరుల దృషిటులో 
లోకంలోన చెతాతుచెదారంల్గా, అన్నట్లి 

  1 కొరింతు 4:13



288

నీచమైనదానల్గా ఉనా్నం.
14 నేనీ విషయాలు రాసే కారణం మ్కు 

సిగు్గ కల్గదా్దమన కాదు గాన నా ప్రియమైన 
పలలిలన హెచ్చరికలు రాసుతునా్నను. 15 క్రీసుతులో 
మ్కు క్రమశక్షణ ఇచే్చవారు పదివేలమంది 
ఉనా్న, మ్కు తండ్రులు అనేకులు లేరు. 
ఎందుకంటే, క్రీసుతు యేసులో శుభవారతు దావీరా 
మ్కు తండ్రి అయినది నేనే. 16 కాబటిటు నాల్గే 
ప్రవరితుంచండన మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. 
17 ఇందుకోసమే తిమోతిన మ్ దగ్గరకు పంపాను. 
అతడు ప్రభువులో నాకు నమముదగన ప్రియమైన 
కొడుకు. అతడు క్రీసుతులో నా జ్వితవిధ్నాలు 
ఎల్ంటివో మ్కు జ్ఞాపకం చేస్తుడు. అంతట్ 
అన్న సంఘాలకు నేను ఉపదేశంచేది ఈ 
విధ్నాలే.

18 నేను మ్ దగ్గరకు రాకుండా ఉన్నట్టు 
కొందరు విర్రవీగుతూ ఉనా్నరు. 19 అయితే ప్రభు 
చితతుమైతే తవీరలోనే మ్ దగ్గరకు వచి్చ విర్రవీగుతూ 
ఉన్నవారి మాటలు కాదు – వారి బలప్రభావాలు 
ఎల్ంటివో తెలుసుకొంట్ను. 20 దేవున 
రాజ్యమంటే మాటలు కాదు, బలప్రభావాలతో 
కూడినది. 21 నేను మ్ దగ్గరకు బెతతుంతో రావాల్? 
ప్రేమభావంతో, మృదువైన మనసుతో రావాల్? 
ఏది మ్ కోరిక?

లైంగక అవినీతి, క్రైసతువులు దీన 
గురించి ఏం చేయాల్?

5  మ్లో వ్యభిచారం ఉన్నట్టు మాకు 
వినవచి్చంది. ఒక వ్యకితు తన తండ్రి భార్యను 

ఉంచ్కొనా్నడట. ఇల్ంటి వ్యభిచారం 
క్రైసతువులు కాన ఇతర జనాలలో కూడా 
స్చించబడడం లేదు. 2 మ్రైతే విర్రవీగుతూ 

ఉనా్నరు. దీనకి బదులు ఆ పన చేసినవాణ్ణి 
మ్మధ్య నుంచి తొలగంచడం జరిగేల్ మ్రు 
దుుఃఖంతో మూలగలేదు. 3 నా మట్టుకైతే నేను 
శర్రర్తిగా మ్ దగ్గర లేకపోయినా, ఆతముర్తిగా 
ఉనా్నను. వాసతువంగా మ్తో ఉన్నట్టుగానే 
ఆ పన చేసినవాడికి ఇంతకు ముందే తీరుపు 
తీరా్చను. 4 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు పేర 
మ్రు సమకూడేటపుపుడు నేను ఆతముర్తా్య 
మ్తో కూడా ఉండి ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
బలప్రభావాలతో 5 అతన శర్రం నాశనమయే్యల్ 
అతణ్ణి సైతానుకు అపపుగంచండి. ఈ విధంగా 
యేసుప్రభువు వచే్చ రోజున అతడి ఆతముకు 
విముకితు ఉండాలనే ఉదే్దశంతో అల్ చేయండి.

6 మ్రు అతిశయించడం మంచిది కాదు. 
పంగుపదార్ం కొంచెమైనా పండి ముద్దంతటినీ 
పంగజ్సుతుందన మ్కు తెల్యదా? 7 కాబటిటు మ్రు 
క్రొతతు పండి ముద్దల్గా కావడానకి ఆ పాత 
పంగు పదార్ాన్న తొలగంచండి. అసలు మ్రు 
పంగు పదార్మేమ్ లేనవారే. ఎల్గంటే క్రీసుతు 
మనకోసం పస్కి బల్ అయా్యడు. 8 అందుచేత 
మనం పాత పంగజ్సే పదార్ంతో కాక, 
చెడుతనం, దురాముర్గం అనే పంగజ్సే పదార్ంతో 
కాక, నజ్యితీ, సత్యం అనే పంగన దానతో ఈ 
మహోతసావాన్న ఆచరించ్దాం.

9 నా ఉతతురంలో మ్రు వ్యభిచారులతో కల్సి 
మెల్సి ఉండకూడదన రాశాను. 10 అయితే ఈ 
లోకానకి చెందే వ్యభిచారులతో, పేరాశపరులతో, 
వంచకులతో, విగ్రహపూజ చేసేవారితో బొతితుగా 
స్ంగత్యం చేయకూడదన అర్ం కాదు. 
అల్గైతే మ్రు లోకంలోనుంచి వెళి్ళపోవలసి 
వసుతుంది! 11 ఇపుపుడు నేను మ్కు రాసేదేమిటంటే, 
స్దరుడు అనపంచ్కొంట్న్న వాడెవడైనా సరే, 
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అతడు వ్యభిచారి గానీ పేరాశపరుడు గానీ విగ్రహ 
పూజకుడు గానీ తిట్టుబోతు గానీ త్రాగుబోతు 
గానీ వంచకుడు గానీ అయివుంటే ఆ వ్యకితుతో 
కల్సిమెల్సి ఉండకూడదు. అల్ంటివాడితో 
తిననూ కూడదు.

12 బయటివారి విషయం కూడా తీరుపు 
చెపపుడానకి నాకేం పన? బయటివారికి దేవుడు 
తీరుపు తీరుస్తుడు. 13 లోపల్ వారికైతే మ్రు 
తీరపురులు కారా మరి? అందుచేత మ్ మధ్య 
ఉండకుండా ఆ దురామురు్గణ్ణి వెల్వేయండి.

క్రైసతువులలో వా్యజ్్యలు

6  మ్లో ఎవడికైనా మరొకడి మ్ద 
పరిషకిరించ్కోవలసిన విషయం ఉంటే 

అతడు పవిత్రుల ఎదుటికి రాక, అనా్యయస్ుల 
ఎదుట వా్యజె్యమాడడానకి తెగస్తుడా ఏమిటి? 
2 పవిత్రులు లోకానకి తీరుపు తీరుస్తురన్న సంగతి 
మ్కు తెల్యదా? లోకం మ్ తీరుపుకు గురి 
అవుతుంది అంటే అతి సవీలపు విషయాలను 
పరిషకిరించదగనవారా మ్రు? 3 మనం 
దేవదూతలకు తీరుపు తీరుస్తుమన్న సంగతి మ్కు 
తెల్యదా? అల్గైతే ఈ జ్విత విషయాలను 
గురించి తీరుపు తీర్చవచ్్చననేది మర్ నశ్చయం. 
4 ఈ జ్వితానకి చెందే విషయాలు తీరుపుకోసం 
రావలసి ఉంటే వాటిన క్రీసుతు సంఘంలో 
తకుకివ గౌరవం గలవారిచేత పరిషాకిరం 
చేయించ్కొంట్రా? 5 మ్కు సిగు్గ రావాలన 
ఇల్ అంట్నా్నను. స్దరుల మధ్య వివాద 
పరిషాకిరం చేయగల తెల్వైనవాడొకకిడు 
కూడా మ్లో లేడా? 6 స్దరుడు స్దరుడి మ్ద 
వా్యజె్యమాడుతాడు! తీరుపుకోసం అవిశావీసుల 
దగ్గరకు వెళ్తురు!

7 కాబటిటు, మ్లో ఒకరిమ్ద ఒకరు 
వా్యజె్యమాడడంవలలి ఇపపుటికే మ్రు పూరితుగా 
ఓడిపోయారన్న మాట. దానకి బదులు 
మ్రెందుకు అనా్యయం ఓరు్చకోరు? ఎందుకు 
మ్ వసుతువులు తినవేయడం జరగనయ్యరు? 8 అది 
గాక మ్రే అనా్యయం చేసుతునా్నరు, ఇతరుల సొతుతు 
తినవేసుతునా్నరు. మ్రల్ చేసుతున్నది స్దరులకే!

9 నా్యయం అనుసరించనవారు దేవున 
రాజ్్యనకి వారసులు కాబోరన మ్కు తెల్యదా? 
మోసపోకండి. జ్రులు గానీ విగ్రహ పూజకులు 
గానీ వ్యభిచారులు గానీ ఆడంగవారు గానీ 
సవీల్ంగ సంపరుకిలు గానీ 10 దొంగలు గానీ 
పేరాశపరులు గానీ త్రాగుబోతులు గానీ 
తిట్టుబోతులు గానీ దోపడీదారులు గానీ దేవున 
రాజ్య వారసులు కాబోరు. 11 గతంలో మ్లో 
కొందరు అల్ంటివారే. అయితే ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు పేర మన దేవున ఆతమువలలి మ్రు 
కడగబడాడారు, పవిత్రులయా్యరు, నరో్దషుల 
లెకకిలోకి వచా్చరు.

శర్రం లైంగక అవినీతి కోసం 
కాదు, దేవున ఆతముకోసం

12 అన్నటిలో నాకు సేవీచ్ఛ ఉంది. గాన 
అనీ్న ప్రయోజనకరమైనవి కావు. అన్నటిలో 
నాకు సేవీచ్ఛ ఉంది. అయితే నను్న ఏదీ 
వశపరచ్కోనవవీను. 13 ఆహారాలు కడుపు 
కోసం ఉనా్నయి, కడుపు ఆహారాలకోసం ఉంది. 
అయినా దేవుడు దాననీ వాటిన కూడా నాశనం 
చేస్తుడు. శర్రం లైంగక అవినీతికోసం కాదు 
గాన ప్రభువుకోసమే. ప్రభువు శర్రం కోసం. 
14 దేవుడు ప్రభువును సజ్వంగా లేపాడు, తన 
బలప్రభావాలతో మనలను కూడా సజ్వంగా 
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లేపుతాడు.
15 మ్ శర్రాలు క్రీసుతుకు అవయవాలై 

ఉనా్నయన మ్కు తెల్యదా? నేను క్రీసుతుకు 
చెందిన అవయవాలను తీసుకుపోయి వేశ్యకు 
అవయవాలుగా చేయవచా్చ? అల్ కానే కాదు. 
16 వేశ్యతో కల్సినవాడు ఆమెతో ఒకటే శర్రం 
అవుతాడన మ్కు తెల్యదా? “వారిద్దరూ 
ఒకే శర్రమవుతార"న దేవుడు అనా్నడు గదా. 
17 ప్రభువుతో కల్సినవాడు ఆయనతో ఒకటే 
ఆతము అయి ఉనా్నడు. 18 లైంగక అవినీతికి 
దూరంగా పారిపోండి. మనషి చేసే ఇతర 
పాపాలలో ప్రతీది శర్రానకి బయటే ఉంది. 
లైంగక అవినీతి చేసేవాడైతే తన సొంత శర్రానకి 
విరుద్ంగా పాపం చేసుతునా్నడు.

19 మ్ శర్రం పవిత్రాతముకు ఆలయం. ఆయన 
దేవున నుంచి వచి్చ మ్లో ఉనా్నడు. మ్రు మ్ 
సొతుతు కారు. ఇదంతా మ్కు తెల్యదా? 20 వెల 
పెటిటు మిముములను కొనడం జరిగంది గనుక 
దేవునవై ఉన్న మ్ శర్రంతో మ్ ఆతముతో దేవునకి 
మహిమ కల్గస్తు ఉండండి.

విశావీసుల మధ్య వివాహం

7  మ్రు నాకు రాసినవాటి విషయం – 
స్త్రీన ముటటుకపోవడం పురుషుడికి మేలు. 

2 అయినా జ్రతవీం ఉన్న సంగతినబటిటు ప్రతి 
పురుషుడు సొంత భార్య, ప్రతి స్త్రీ సొంత 
భరతు కల్గ ఉండవచ్్చ. 3 భరతు తన భార్యపటలి 
వివాహధరముం నెరవేరుస్తు ఉండాల్, తన 
భరతుపటలి భార్యకూడా అల్గే చేయాల్. 4 భార్యకు 
తన శర్రంమ్ద అధకారం లేదు – అది భరతుకే 
ఉంది. అల్గే భరతుకు తన శర్రం మ్ద అధకారం 
లేదు – అది భార్యకే ఉంది. 5 మ్కు ఉపవాసం, 

ప్రార్న కోసం స్వకాశం కల్గంచ్కోవడానకి 
కొంత కాలంవరకు ఇద్దరూ సమముతిసేతునే తపపు 
ఒకరికి ఒకరు లొంగపోకుండా ఉండకూడదు. 
ఆ తరువాత, మ్ కోరికలు అదుపులో 
ఉంచ్కోలేకపోవడం బటిటు సైతాను మిముములను 
శోధంచ కుండేల్ మళ్్ళ కలుసుకోండి.

6 నేనది ఆజఞాగా చెపపుడం లేదు, గాన 
అనుమతిగా మాత్మే. 7 అయినా మనుషులంతా 
నాల్గే ఉండాలన నా కోరిక. అయితే ప్రతి 
ఒకకిరికి దేవున నుంచి సొంత కృపావరం 
ఉంది. ఇది ఒకరికి ఒక విధంగా మరొకరికి ఇంకో 
విధంగా ఉంట్ంది. 8 కానీ నాల్గే ఉండిపోతే 
మంచిదన పెళి్ళకాన వారితో, విధవరాండ్తో 
అంట్నా్నను. 9 అయినా కోరికలు అదుపులో 
ఉంచ్కోవడం వారిచేత కాకపోతే పెళి్ళ 
చేసుకోవచ్్చ. కామాగ్నతో మాడిపోతూ 
ఉండడం కంటే పెళి్ళ చేసుకోవడం మంచిది.

10 పెళ్్ళనవారికి నేనచే్చ ఆదేశమిదే – అసలు, 
ఇచే్చది నేను కాదు, ప్రభువే: “భార్య భరతుకు 
వేరైపోకూడదు.” 11 ఒకవేళ వేరైపోయినా మళ్్ళ 
పెళి్ళ చేసుకోకుండా ఉండాల్. లేదా, భరతుతో 
సమాధ్నపడాల్. భరతు భార్యను విడిచిపెటటు 
కూడదు.

12 తకికినవారితో ప్రభువు కాదు, నేనే ఇల్ 
చెపుతునా్నను: ఒక స్దరునకి ప్రభువును 
నమమున భార్య ఉందనుకోండి. ఆమెకు అతనతో 
కాపురం చేయడం ఇషటుమైతే అతడు ఆమెను 
విడిచిపెటటుకూడదు. 13 ఒకామెకు ప్రభువును 
నమమున భరతు ఉనా్నడనుకోండి. అతనకి ఆమెతో 
కాపుర ముండడం ఇషటుమైతే ఆమె అతణ్ణి 
విడిచిపెటటుకూడదు. 14 ఎందుకంటే నమమున 
భరతు నమిమున భార్య కారణంగా దేవున చేత 
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ప్రతే్యకించబడినవాడు. నమమున భార్య నమిమున 
భరతు కారణంగా దేవున చేత ప్రతే్యకించబడినది. 
లేకపోతే మ్ పలలిలు అశుద్ులుగా ఉండి ఉంట్రు. 
కాన ఇపుపుడు వారు పవిత్ంగా ఉనా్నరు.

15 ఒకవేళ నమమున వ్యకితు వెళి్ళపోతే 
వెళి్ళపోనవవీండి. అల్ంటి పరిస్ితిలో స్దరునకి 
గానీ స్దరికి గానీ బంధనం లేదు. దేవుడు 
మనలను శాంతి అనుభవించడానకి పల్చాడు. 
16 పెళ్్ళన స్త్రీ! నీదావీరా నీ భరతుకు పాపవిముకితు 
కలుగుతుందేమో – నీకేమి తెలుసు? పెళ్్ళన 
పురుషుడా! నీ దావీరా నీ భార్యకు పాపవిముకితు 
కలుగుతుందేమో – నీకేమి తెలుసు?

17 ప్రతి ఒకకిరూ తనకు దేవుడు ఇచి్చన 
ప్రకారం, ప్రభువు పల్చిన పరిస్ితిలో స్గపోవాల్. 
క్రీసుతుసంఘాలన్నటిక నేనచే్చ ఆదేశమిదే. 18 సున్నతి 
గలవానకి పలుపు వచి్చందా? అతడు సున్నతి 
గురుతు మాపుకోవడానకి పూనుకోకూడదు. 
సున్నతి లేనవారికి పలుపు వచి్చందా? అతడు 
సున్నతి పందకూడదు. 19 సున్నతి పందడంలో 
ఏమ్ లేదు, పందకపోవడంలోనూ ఏమ్ 
లేదు. ముఖ్యమైన సంగతి దేవున ఆజఞాలను 
పాటించడమే.

20 ప్రతి ఒకకిరూ తనకు ఏ సి్తిలో దేవున 
పలుపు వచి్చందో ఆ సి్తిలోనే ఉండిపోవాల్. 
21 బనసగా ఉన్నపుపుడు మ్కు పలుపు వచి్చందా? 
దాన గురించి బెంగపెట్టుకోకండి, గాన ఒకవేళ 
సేవీచ్ఛగా ఉండడానకి అవకాశం వసేతు దానన 
వినయోగం చేసుకోండి. 22 బనసగా ఉన్నపుపుడు 
ప్రభువులోకి పలుపు పందిన వ్యకితు ప్రభువుకు 
చెందిన సవీతంత్రుడు. అల్గే సవీతంత్రుడుగా 
ఉన్నపుపుడు పలుపు అందిన వ్యకితు క్రీసుతు బనస. 
23 వెలపెటిటు మిముములను కొనుకోకివడం జరిగంది 

గనుక మనుషులకు బనసలు కాకండి. 
24 స్దరుల్రా, ప్రతి ఒకకిరు తనకు ఏ స్ితిలో 
పలుపు వచి్చందో ఆ సి్తిలో దేవునతో నల్చి 
ఉండాల్.

25 కన్యలను గురించి ప్రభువు ఆదేశం నాకు 
లేదు. అయినా, ప్రభువుచేత ఆయన కరుణ 
మూలంగా నమముతగన వాణణియి నా మనసులోది 
తెల్యజ్స్తును – 26 ఇపపుటి కషటుదశ కారణంగా 
మనషి తానున్న పరిస్ితిలోనే నల్చి ఉండడం 
మంచిదన నా తలంపు. 27 మ్రు భార్యకు కట్టుబడి 
ఉనా్నరా? విడుదల కోసం ప్రయతి్నంచకండి. 
భార్య లేకుండా ఉనా్నరా? భార్య కావాలన 
వెదకకండి. 28 ఒకవేళ మ్రు పెళి్ళ చేసుకొనా్న అది 
మ్కు అపరాధం కాదు. కన్య పెళి్ళ చేసుకొంటే 
అది ఆమెకు అపరాధం కాదు. అయినా 
అల్ంటివారికి శర్రసంబంధమైన కషాటులు 
కలుగుతాయి. అవి మ్కు కలగకూడదన నా 
కోరిక.

29 స్దరుల్రా, నేను చెపేపుదేమిటంటే 
కాలం కొది్దగానే ఉంది, గనుక ఇకమ్దట 
భార్యలు ఉన్నవారు భార్యలు లేనట్టుండాల్. 
30 ఏడే్చవారు ఏడవనట్టుండాల్. సంతోషించే వారు 
సంతోషించనట్టు ఉండాల్. కొనుకొకినేవారు 
తమది అంటూ ఏమ్ లేనట్టుండాల్. 31 లోకంలో 
ఉన్నవాటిన వినయోగంచేవారు దురివీనయోగం 
చేయనట్టుండాల్. ఎందుకన? ఈ లోక విధ్నం 
గతించిపోతూ ఉంది.

32 మ్రు కలత లేకుండా ఉండాలన నా 
కోరిక. పెళి్ళకాన మనషి ప్రభు విషయాలలో 
శ్రద్ వహిస్తుడు. తాను ప్రభువును ఎల్ 
మెపపుంచగలనా అన అతడి శ్రద్. 33 పెళి్ళ 
అయిన మనషి ఈ లోకసంబంధమైన వాటిలో 
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శ్రద ్వహిస్తుడు, భార్యను ఎల్ మెపపుంచగలనా 
అన అతడి శ్రద్. 34 అల్గే, పెళ్్ళన స్త్రీక 
కన్యకూ వ్యతా్యసం ఉంది. పెళి్ళకాన స్త్రీ ప్రభు 
విషయాలలో శ్రద్ వహిసుతుంది. తాను శర్రంలో 
ఆతములో పవిత్ంగా ఉండాలన ఆమె శ్రద్. 
పెళి్ళ అయిన స్త్రీ లోకసంబధమైనవాటిలో శ్రద్ 
వహిసుతుంది, తాను భరతును ఎల్ మెపపుంచగలనా 
అన ఆమె శ్రద్. 35 ఇది మ్ ప్రయోజనం కోసమే 
చెపుతునా్నను. మిముములను బంధంచాలన కాదు 
గాన ఏది యుకతుమో దానన ప్రోతాసాహించాలనీ, 
మ్రు ఇతర శ్రద్లు లేకుండా ప్రభువుకు సేవ 
చేస్తు ఉండాలనీ నా ఉదే్దశం.

36 ఒక మనషికి కన్య అయిన కూతురు 
ప్రాయం మించిపోయింది అనుకోండి. 
ఆమెకు పెళి్ళ చేయకపోవడం అయోగ్యమనీ 
పెళి్ళ తపపునసరి అనీ అతడు అనుకొంటే 
తన ఇషటుప్రకారం జరిగంచవచ్్చ. అందులో 
అతనకి అపరాధం ఉండదు. వారిన పెళి్ళ 
చేసుకోనవవీవచ్్చ. 37 అయితే మనోబలంతో 
ఉండి బలవంతమేమ్ లేకుండా తన ఇషటుప్రకారం 
చేయగల్గతే కన్య అయి ఉన్న తన కూతురును 
పెళి్ళ లేకుండా ఉంచ్తానన హృదయంలో 
నశ్చయించ్కొంటే అదీ మంచిది. 38 గనుక 
ఆమెకు పెళి్ళ చేసేవాడు మంచి చేసుతునా్నడు, 
పెళి్ళ చేయనవాడు దానకంటే ఇంకా మంచి 
చేసుతునా్నడు.

39 భరతు బ్రతికి ఉన్నంతవరకూ భార్య చటటుం 
ప్రకారం అతడికి కట్టుబడి ఉంట్ంది. 
ఒక వేళ భరతు చనపోతే ఆమెకు నచి్చనవాణ్ణి 
వివాహమాడడానకి ఆమెకు సేవీచ్ఛ ఉంది, గాన 
ప్రభువులో ఉన్నవాణ్ణి మాత్మే వివాహమాడాల్. 
40 అయినా ఆమె ఉన్న పరిస్ితిలోనే ఉండిపోతే 

ఎకుకివ సంతోషంగా ఉంట్ందన నా 
అభిప్రాయం. ఇందులో దేవున ఆతము నాతో 
ఉనా్నడన నా భావన.

క్రీసుతులో ప్రేమ, సేవీచ్ఛ

8  విగ్రహాలకు అరిపుతమైనవాటి విషయం: 
మనకందరిక తెల్వి ఉందన మనకు 

తెలుసు. తెల్వి ఉపపుంగ జ్సుతుంది, ప్రేమ అయితే 
అభివృదిన్ కల్గసుతుంది. 2 ఎవరైనా తనకు ఏదైనా 
తెలుసుననుకొంటే తెలుసుకోవలసిన విధంగా 
ఇంకా తెలుసుకోలేదన్న మాట. 3 ఎవరైనా దేవుణ్ణి 
ప్రేమిస్తు ఉంటే ఆయనకు ఆ వ్యకితు తెలుసు.

4 అందుచేత విగ్రహాలకు అరిపుతమైనవాటిన 
తినే విషయంలో మనకు తెల్సినదేమిటంటే, 
లోకంలో విగ్రహం అనేది వటిటుది. ఒకే ఒక దేవుడు 
తపపు మరో దేవుడు లేడు. 5 “దేవుళ్్ళ” లోకంలో, 
సవీర్గంలో ఉన్నట్టు జనులు చెపుపుకొనా్న (ఇల్ంటి 
“దేవుళ్్ళ” “ప్రభువులు” అనేకులునా్నరు), 
6 మనకైతే ఒకే దేవుడునా్నడు. ఆయన తండ్రి 
అయిన దేవుడు. ఆయనవలేలి సమసతుం కల్గంది. 
మనం ఆయనకోసమే. ఒకే ప్రభువు ఉనా్నడు. 
ఆయన యేసు క్రీసుతు. ఆయన దావీరానే సమసతుం 
కల్గంది. మనం కూడా ఆయన దావీరానే ఉనకి 
కల్గ ఉనా్నం.

7 అయినా ఈ తెల్వి అందరిక లేదు. కొందరు 
ఇంతవరకు విగ్రహం గురించి సముృతి కల్గ 
తాము తింట్న్నది విగ్రహానకి అరిపుతమైనట్టు 
భావించి తింట్నా్నరు. వారి అంతరావీణ్కి 
చాల్నంత వివేచనాశకితు లేకపోవడంచేత అది 
అశుది్ అవుతుంది. 8 గాన తిండి మనల్్న 
దేవునకి సిఫ్రసు చేయదు. మనం ఏదైనా 
తింటే ఎకుకివవారమూ కాము. తినకపోతే 
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తకుకివవారము కాము.
9 అయినా మ్కున్న ఈ సేవీచ్ఛ విశావీసంలో 

బలహీనులకు తపపుటడుగు వేయించే అడుడా 
కాకుండా చూచ్కోండి. 10 సత్యం తెల్సిన 
మ్రు విగ్రహమున్న స్లంలో తింటే ఎవడైనా 
ఒకడు చూస్తుడనుకోండి. విశావీసంలో 
బలహీనుడైన అతడి అంతరావీణ్కి విగ్రహాలకు 
అరిపుతమైనవాటిన తినే ధైర్యం కలగదా? 11 క్రీసుతు 
ఎవరికోసం చనపోయాడో విశావీసంలో ఆ 
బలహీన స్దరుడు మ్ తెల్వివలలి పాడైపోవాల్? 
12 మ్రు స్దరులకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసి 
తకుకివ వివేచనశకితు ఉన్నవారి అంతరావీణ్కి దెబబా 
కొటటుడంవలలి మ్రు క్రీసుతుకు వ్యతిరేకంగా పాపం 
చేసుతునా్నరు.

13 కాబటిటు, తిండి నా స్దరుడు తపపుటడుగు 
వేయడానకి కారణమైతే, నా స్దరుడు 
తపపుటడుగు వేయకూడదన నేను ఇంకన్నడూ 
మాంసం తినను.

సేవలో పౌలు మాదిరి

9  నేను క్రీసుతురాయబరిన కానా? నాకు 
సేవీచ్ఛ లేదా? మన ప్రభువైన యేసు 

క్రీసుతును నేను చూడలేదా? మ్రు ప్రభువులో నా 
పన ఫల్తం కాదా? 2 ఒకవేళ ఇతరులకు నేను 
క్రీసుతురాయబరిన కాకపోయినా నససాందేహంగా 
మ్ మట్టుకైనా రాయబరినే. ప్రభువులో 
రాయబరిననే సతా్యనకి మ్రే ముద్రల్ంటివారు. 
3 మ్ మధ్య నను్న విమరి్శంచేవారికి నా 
ప్రతు్యతతురమిదే. 4 అన్నపానాలకు మాకు హకుకి 
లేదా? 5 తకికిన క్రీసుతురాయబరులు, ప్రభు 
స్దరులు, కేఫ్ కూడా, విశావీసంలో స్దర్లైన 
తమ భార్యలను వెంటబెట్టుకొన ప్రయాణ్స్తురు. 

అల్ంటి హకుకి మాకు లేదా? 6 జ్వనంకోసం 
పన చేయకుండా ఉండడానకి బర్నబ, నేను 
మాత్మే హకుకి లేనవారమా? 7 సొంత 
ఖరు్చపెట్టుకొన సైనకుడుగా యుదా్నకి వెళ్్ళ 
వాడెవడు? ద్రాక్షతోట వేసుకొన దాన పండులి 
తిననవాడెవడు? మందను కాస్తు మంద పాలు 
త్రాగనవాడెవడు?

8 మానవ ర్తిగా ఇల్ అంట్నా్ననా? 
కాదు. ధరముశాస్త్రం కూడా ఇల్ చెపుతుంది 
గదా! 9 “కళ్ళం నూరే్చ ఎదు్ద మూతికి చికకిం 
వేయకూడదు” అన మోష్ ధరముశాస్త్రంలో 
రాసి ఉంది. అయితే దేవుడు పటిటుంచ్కొనేది 
ఎదు్దల విషయమేనా? 10 లేకపోతే, ఇల్ చెపపునది 
మనకోసమేనా? మన కోసమే రాసి ఉంది. 
కారణం ఏమిటంటే, దునే్నవాడు ఆశాభావంతో 
దునా్నల్. కళ్ళం ఆశాభావంతో నూరిపుంచేవాడు 
కూడా తాను ఆశాభావంతో పన చేసిన దానలో 
పాలొ్గనాల్. 11 మేము మ్లో ఆధ్్యతిముక వితతునాలు 
చల్లినవారమైతే మ్నుంచి శర్రంకోసమైన వాటిన 
కోయడం గొపపు విషయమా? 12 ఇతరులు మ్మ్ద 
ఇల్ంటి హకుకిలో పాలొ్గంటూ ఉంటే మాకు ఈ 
హకుకి మర్ ఎకుకివగా ఉంట్ంది గదా. అయినా 
మేమ్ హకుకి వినయోగంచ్కోలేదు. క్రీసుతు 
శుభవారతుకు ఆటంకమేమ్ కల్గంచకూడదన 
అన్నటినీ ఓరు్చకొంట్నా్నం.

13 పవిత్మైన వాటి విషయంలో సేవ చేసేవారు 
దేవాలయానకి చెందిన భోజనపదారా్లు 
తింట్రనీ, బల్పీఠందగ్గర పన చేసేవారికి 
బల్పీఠం అరపుణలలో భాగం ఉంట్ందనీ మ్కు 
తెల్యదా? 14 అల్గే శుభవారతు ప్రకటించేవారికి 
శుభవారతువలేలి జ్వనోపాధ కలగాలన ప్రభువు 
విధంచాడు.
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15  నేనైతే ఈ హకుకిలలో ఏవి 

ఉపయోగంచ్కోలేదు. నాపటలి ఆ ప్రకారం 
జరగాలన నేనది రాయడం లేదు. ఈ 
నా అతిశయాన్న ఎవడైనా నరర్కంగా 
చేయడంకంటే నాకు చావే మేలు. 16 నేను 
శుభవారతు ప్రకటిసుతునా్ననంటే ఇందులో అతిశయ 
కారణం ఏమ్ లేదు. ఎందుకంటే ప్రకటించే 
అవసరత నా మ్ద ఉంచబడి ఉంది. ఒకవేళ 
నేను శుభవారతు ప్రకటించకపోతే, అయో్య, 
నాకంత నషటుం! 17 ఇషటుపూరవీకంగా ఈ పన 
చేసేతు నాకు బహుమతి. ఇషటుపూరవీకంగా 
చేయక పోయినా నాకు కార్యనరావీహకతవీం 
అపపుగంచబడింది. 18 అల్గైతే నా బహుమతి 
ఏది? నేను శుభవారతు ప్రకటించే టపుపుడు 
తదావీరా జ్వనం చేసే నా హకుకి అధకంగా 
వినయోగంచ్కోకుండా క్రీసుతు శుభవారతు 
ఉచితంగా అందిచడమే నా బహుమతి.

పౌలు తన సేవీచ్ఛను ఉపయోగంచడం
19 అందరి విషయంలో నాకు సేవీచ్ఛ ఉంది. 

అయినా ప్రభువుకోసం ఎకుకివమందిన 
సంపాదించాలన అందరిక బనసనయా్యను. 
20 యూదులను సంపాదించడానకి యూదులకు 
యూదుడి ల్ంటివాణణియా్యను. ధరముశాస్త్రం 
క్ంద ఉన్నవారిన సంపాదించడానకి ధరముశాస్త్రం 
క్ంద ఉన్నవాడి ల్ంటివాణణియా్యను. 21 దేవున 
పటలి ధరముశాస్త్రం లేనవాణ్ణి కాను గాన క్రీసుతు 
నా్యయశాస్త్రం క్ంద ఉన్నవాణ్ణి. అయినా 
ధరముశాస్త్రం లేనవారిన సంపాదించడానకి వారికి 
ధరముశాస్త్రం లేనవాడి ల్ంటివాణణియా్యను. 
22 బలహీనులను సంపాదించడానకి బలహీనులకు 
బలహీనుడి ల్ంటివాణణియా్యను. కొందరికి 

పాపవిముకితు కల్గంచడానకి అందరిక అన్న 
రకాలవాణణియా్యను. 23 శుభవారతులో వారితో 
పాల్వాణ్ణి కావాలన నేనల్ చేసుతున్నది 
శుభవారతుకోసమే.

విశావీసులు కిర్టం సంపాదించాలంటే 
అనుసరించవలసిన విధ్నం

24 పరుగు పందెంలో పరుగెతేతు వారంతా 
పరుగెతుతుతారు గానీ బహుమతి లభించేది 
ఒకరికే అన మ్కు తెల్యదా? అల్గే 
మ్కూ బహుమతి లభించేల్ పరుగెతతుండి. 
25 క్రీడాకారుడు అన్నటిలో తనను అదుపులో 
ఉంచ్కొంట్డు. వారేమో పాడైపోయే ఆకుల 
కిర్టం కోసం అల్ చేస్తురు. మనమైతే ఎన్నడూ 
పాడు కాన కిర్టంకోసం అల్ చేసుతునా్నం. 
26 అందుచేత నేను పరుగెతుతుతున్నది నశ్చయత 
లేకుండా కాదు. నేను ముషిటుయుదం్ చేసుతున్నది 
గాల్లో దెబబాలు వేసినట్టు కాదు. 27 ఇతరులకు 
ప్రకటించిన తరువాత నేనే అయోగు్యణ్ణి అనే 
తీరుపుకు గురి కాకుండా నా శర్రాన్న నలగొ్గటిటు 
వశం చేసుకొంట్నా్నను.

ఇస్రాయేల్ చరిత్నుంచి పాఠాలు

10  స్దరుల్రా, ఈ వాసతువాలు మ్కు 
తెల్యకుండా ఉండకూడదన నా 

కోరిక: మన పూర్వీకులంతా మేఘం క్ంద 
ఉనా్నరు, అందరూ సముద్రం గుండా వెళ్్ళరు. 
2 అందరూ మేఘంలోనూ సముద్రంలోనూ 
మోష్ సంబంధంలోకి బపతుసం పందారు. 
3 అందరూ ఆతము సంబంధమైన ఒకటే ఆహారం 
తినేవారు. 4 అందరూ ఆతము సంబంధమైన ఒకటే 
పానీయం త్రాగేవారు. ఎల్గంటే, తమవెంట 
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వస్తు ఉన్న ఆతము సంబంధమైన బండలోనుంచి 
వచి్చన నీళ్్ళ త్రాగేవారు. ఆ బండ క్రీసేతు. 
5 అయినా వారిలో ఎకుకివమందివలలి దేవునకి 
సంతోషం కలగలేదు గనుక వారి దేహాలు 
ఎడారిలో చెల్లిచెదురయా్యయి.

6 వారు చెడడావాటిన కోరారు కూడా. మనం 
అల్ చెడడావాటిన కోరకూడదన జరిగన 
ఆ విషయాలు మనకు ఉదాహరణలుగా 
ఉనా్నయి. 7 మ్రు వారిలో కొందరిల్గా 
విగ్రహపూజకులు కాకండి. వారి విషయం 
ఇల్ రాసి ఉంది: “ప్రజలు తింటూ త్రాగుతూ 
ఉండడానకి కూరు్చనా్నరు, లేచి ఆడారు.” 
8 వారిలో కొందరు వ్యభిచారం చేశారు. 
మనం అల్ చేయకూడదు. ఆ కారణం 
చేత వారిలో ఇరవై మూడు వేలమంది ఒకే 
రోజున హతమై కూల్రు. 9 వారిలో కొందరు 
క్రీసుతును పర్క్షించారు కూడా. మనం అల్ 
చేయకూడదు. అల్ చేసినవారు పాముల 
కాట్చేత నాశనమయా్యరు. 10 వారిలో కొందరు 
సణ్గారు. మనం సణగకూడదు. సణ్గనవారు 
సంహారకునచేత నాశనమయా్యరు.

విషమ పర్క్షలు
11 ఈ విషయాలనీ్న ఉదాహరణలుగా వారికి 

సంభవించాయి. ఇవి యుగాల నెరవేరుపులలో 
ఉన్న మన ఉపదేశం కోసం రాసి ఉనా్నయి. 
12 కనుక నలుచ్నా్నననుకొనే వ్యకితు పడకుండా 
జ్గ్రతతుగా ఉండాల్.

13 మనుషులకు మామూలుగా కల్గే పర్క్షలు 
గాక మరే పర్క్షా మ్మ్దికి రాలేదు. దేవుడైతే 
నమముకమైనవాడు – మ్ బల్న్న మించిన పర్క్ష 
ఏదీ మ్కు రానయ్యడు. రానచి్చన పర్క్ష మ్రు 

భరించగల్గేల్ దానతోపాట్ తపపుంచ్కొనే 
దారిన కల్గస్తుడు.

ప్రభువు బలలి, పశాచాల బలలి
14 అందుచేత, నా ప్రియ స్దరుల్రా, విగ్రహ 

పూజనుంచి పారిపోండి! 15 మ్రు తెల్వైనవారై 
ఉన్నట్టు మ్తో మాట్లిడుతునా్నను. నేను చెపేపుది 
మ్రే తేల్్చ చూచ్కోండి.

16 మనం దీవించే దీవెన పాత్ క్రీసుతు రకతు 
సహవాసం కాదా? మనం విరిచే రొట్టు క్రీసుతు శర్ర 
సహవాసం కాదా? 17 మనం అనేకులమైనా ఒకటే 
రొట్టు, ఒకటే శర్రం ఎందుకంటే మనమంతా ఆ 
ఒకే రొట్టులో పాలొ్గంట్నా్నం.

18 శర్ర సంబంధంగా ఇస్రాయేల్ జనాన్న 
చూడండి. బలుల మాంసం తినేవారు 
బల్పీఠంతో భాగస్ులు గదా. 19 నా భావమేమిటి? 
విగ్రహంలో గాన విగ్రహానకి అరిపుతమైనదానలో 
గానీ ఏమైనా ఉందన చెపుతునా్ననా? 20 లేదు, 
గాన ఇతర జనాలు అరిపుంచే బలులు దయా్యలకే 
అరిపుసుతునా్నరు గాన దేవునకి కాదు. మ్రు 
దయా్యలతో సహవాసం చేయడం నాకిషటుం లేదు. 
21 మ్రు ప్రభు పాత్లోది, పశాచాల పాత్లోది 
కూడా త్రాగలేరు. ప్రభువుకు చెందిన బలలిమ్ద 
ఉన్నవాటిలో, పశాచాల బలలిమ్ద ఉన్నవాటిలో 
కూడా వంతు తీసుకోలేరు. 22 ప్రభువుకు 
రోషం కల్గస్తుమా? ఆయనకంటే మనం 
బలవంతులమా?

సేవీచ్ఛ, విశావీసులు అనుసరించడానకి 
నయమాలు

23 అన్నటిలో నాకు సేవీచ్ఛ ఉంది అయితే అనీ్న 
ప్రయోజనకరమైనవి కావు. అన్నటిలో నాకు 
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సేవీచ్ఛ ఉంది గానీ ప్రతీదీ అభివృద్ి కల్గంచదు. 
24 సవీప్రయోజనం ఎవరూ చూచ్కోకూడదు 
గాన ప్రతి ఒకకిరూ ఇతరుల క్షేమం చూడాల్. 
25 అంగడిలో అమేము ఏ మాంసం అయినా 
తినవచ్్చ. దాన గురించి అంతరావీణ్ కారణంగా 
ప్రశ్నలేవీ అడగకండి. 26 ఎందుకంటే, “భూమి, 
దానమ్ద ఉన్నదంతా ప్రభువుకు చెందినవే.” 
27 ప్రభువును నమమునవారిలో ఎవరైనా మిముములను 
భోజనానకి పలుస్తురనుకోండి. వెళ్ళడానకి 
మ్కిషటుం ఉంటే వెళి్ళ మ్కు వడిడాంచినది ఏదైనా, 
దాన గురించి అంతరావీణ్నబటిటు ఏ ప్రశా్న 
అడగకుండా, తినండి. 28 అయితే ఒకవేళ “ఇది 
విగ్రహాలకు అరిపుంచినది” అంటూ ఎవడైనా 
మ్తో చెపతే అల్ తెల్యజ్సిన వానకోసం, 
అంతరావీణ్కోసం దాన్న తినకండి. ఎందుకంటే 
“భూమి, దాన మ్ద ఉన్నదంతా ప్రభువుకు 
చెందినవే.” 29 “అంతరావీణ్” – మ్ది కాదు గాన 
ఎదుటి వ్యకితు అంతరావీణ్ గురించి అంట్నా్నను. 
నా సేవీచ్ఛను వేరొకరి అంతరావీణ్ ఎందుకు 
విమరి్శంచాల్? 30 నేను దానన కృతజఞాతతో 
పుచ్్చకొంటే దేనకోసం దేవునకి కృతజఞాత 
చెపుతానో దానవలలి నేను నందపాలు కావడం 
ఎందుకు?

31 అందుచేత మ్రు తినా్న, త్రాగనా, ఏమి 
చేసినా దేవునకి మహిమ కల్గంచడానకే అనీ్న 
చేయండి. 32 యూదులకు గానీ గ్రీసు దేశస్ులకు 
గానీ దేవున సంఘానక గానీ అభ్యంతరమేమ్ 
కల్గంచకండి. 33 ఇల్గే నేను కూడా 
సవీప్రయోజనం చూచ్కోకుండా, అనేకులు 
పాపవిముకితు పందాలన వారికి ప్రయోజనం 
కల్గేల్ అందరినీ అన్నటిలో సంతోష 
పెడుతునా్నను.

11  నేను క్రీసుతును అనుకరించి ప్రవరితుస్తు 
ఉన్న ప్రకారం మ్రూ నను్న అనుకరించి 

ప్రవరితుస్తు ఉండండి. 2 అన్న విషయాలలో మ్రు 
నను్న జ్ఞాపకం చేసుకొంటూ నేను మ్కపపుగంచిన 
స్ంప్రదాయక ఉపదేశాలు పాటిసుతునా్నరు, గనుక 
మిముములను మెచ్్చకొంట్నా్నను.

బహిరంగ ఆరాధన
3 ఇపుపుడు మరో సంగతి మ్రు 

తెలుసుకోవాలన కోరుతునా్నను. అదేమిటంటే, 
ప్రతి పురుషునకి శరసుసా క్రీసుతు, స్త్రీకి శరసుసా 
పురుషుడు, క్రీసుతుకు శరసుసా దేవుడు. 4 ఏ 
పురుషుడైనా సరే తల కపుపుకొన ప్రార్న చేసినా, 
దేవునమూలంగా పల్కినా తన తలమ్దికి 
అవమానం తెచి్చపెట్టుకొంట్నా్నడు. 5 కానీ ఏ స్త్రీ 
అయినా సరే తల కపుపుకోకుండా ప్రార్న చేసినా, 
దేవున మూలంగా పల్కినా తన తలమ్దికి 
అవమానం తెచి్చపెట్టుకొంట్న్నది. ఆమె తల 
గొరిగనదానతో స్టి. 6 స్త్రీ తల కపుపుకోకపోతే 
ఆమె తలవెంట్రుకలు కతితురించ్కోవాల్. 
తలవెంట్రుకలు కతితురించ్ కోవడమూ, పూరితుగా 
గొరిగ ఉండడమూ ఒక స్త్రీకి అవమానమైతే ఆమె 
తల కపుపుకోవాల్.

7 పురుషుడు దేవున పోల్క, దేవున మహిమ, 
గనుక తన తల కపుపుకోకూడదు. స్త్రీ అయితే 
పురుషుడి మహిమ. 8 ఎందుకంటే, పురుషుడు 
స్త్రీలోనుంచి రాలేదు గాన స్త్రీ పురుషుడిలోనుంచి 
వచి్చంది. 9 అంతేకాదు, స్త్రీన పురుషుడి కోసం 
సృజ్ంచడం జరిగంది గాన పురుషుణ్ణి స్త్రీకోసం 
కాదు. 10 అందుచేత దేవదూతల కారణంగా 
అధకార స్చన స్త్రీకి తలమ్ద ఉండాల్.

11 అయినా ప్రభువులో స్త్రీ సంబంధం లేనదే 
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పురుషుడు ఉండడు, పురుషుడి సంబంధం 
లేకుండా స్త్రీ ఉండదు. 12 స్త్రీ పురుషుడిలోనుంచి 
వచి్చంది. మళ్్ళ పురుషుడు స్త్రీ దావీరానే 
జనముస్తుడు. గాన అన్నటి ఉతపుతితు దేవున నుంచే. 
13 మ్రంతట మ్రు నరణియించ్కోండి – స్త్రీ 
తల కపుపుకోకుండా దేవునకి ప్రార్న చేయడం 
యుకతుమా? 14 పురుషునకి పడువైన వెంట్రుకలు 
ఉంటే అది అతనకి అవమానమనీ 15 స్త్రీకి 
పడువైన వెంట్రుకలుంటే ఆమెకు ఘనమనీ 
మ్రు సవీభావ పూరవీకంగా నేరు్చకోవడం లేదా? 
స్త్రీకి తలవెంట్రుకలు పైట చెంగుగా ఇవవీబడినది. 
16 ఎవరైనా దీన్న గురించి వివాదం పెట్టుకొన్నట్టు 
ఉంటే మాలో గానీ దేవున సంఘాలలో గానీ 
దీనకి వ్యతిరేకంగా ఎల్ంటి ఆచారం లేదన 
తెలుసుకోవాల్.

ప్రభురాత్రి భోజనం
17 ఈ ఆదేశాలు ఇస్తు మిముములను 

మెచ్్చకోవడం లేదు. ఎందుకంటే, మ్రు 
సమకూడడం ఎకుకివ మేలు కోసం కాదు 
గాన తకుకివ మేలుకే. 18 మొదటి విషయం 
ఏమిటంటే, మ్రు సంఘంగా సమకూడేటపుపుడు 
మ్లో మ్కు కక్షలు ఉనా్నయన వింట్నా్నను. 
కొంతమట్టుకు ఇది నజమన నముముతునా్నను. 
19 ఎందుకంటే, మ్లో దేవుడు మెచ్్చకొనేవారెవరో 
సపుషటుం కావడానకి మ్లో విభేదాలు ఉండితీరాల్. 
20 అందుచేత మ్రు ఒక చోట సమకూడేటపుపుడు 
అది ప్రభు భోజనం తినడానకి కాదు. 21 మ్రు 
తినే సమయంలో ప్రతి ఒకకిరూ ఇతరులకోసం 
చూడకుండా ముందుగా తన సొంత భోజనం 
తింట్రు. ఈ విధంగా ఒకరు ఆకల్తో 
ఉండిపోతారు. మరొకరు మతుతుగా ఉంట్రు. 

22 ఏమిటిది? అన్నపానాలు పుచ్్చకోవడానకి 
మ్కు ఇళ్్ళ లేవా? దేవున సంఘాన్న చిన్నచూపు 
చూసుతునా్నరా? ఏమ్ లేనవారిన సిగు్గపరుస్తురా 
ఏమిటి? నేను మ్తో ఏమి చెపాపుల్? ఈ 
విషయంలో మిముములను మెచ్్చకొంట్నా? 
మెచ్్చకోను.

23 నేను మ్కు అందించినది ప్రభువు నుంచి 
నాకు వచి్చంది: ప్రభువైన యేసును శత్రువులకు 
పటిటుయిచి్చన రాత్రి, ఆయన రొట్టు చేతపట్టుకొన 
24 దేవునకి కృతజఞాత చెపాపుడు. అపుపుడు రొట్టు 
విరిచి “ఇది తీసుకొన తినండి. ఇది మ్కోసం 
విరిగ పోయిన నా శర్రం. నను్న జ్ఞాపకం 
చేసుకోవడానకి ఇది చేయండి” అనా్నడు. 
25 భోజనమైన తరువాత ఆ ప్రకారమే ఆయన 
పాత్ చేతపట్టుకొన “ఈ పాత్ నా రకతుం 
మూలమైన క్రొతతు ఒడంబడిక. మ్రు దీనలోనది 
త్రాగేటపుపుడెల్లి నను్న జ్ఞాపకం చేసుకోవడానకి 
ఇది చేయండి” అనా్నడు. 26 మ్రు ఈ రొట్టు తిన 
ఈ పాత్లోది త్రాగేటపుపుడెల్లి తదావీరా ప్రభువు 
వచే్చవరకూ ఆయన మరణాన్న ప్రకటిసుతునా్నరు.

27 అందుచేత ఎవరైతే తగన విధంగా ప్రభువుకు 
చెందిన ఈ రొట్టు తింట్రో, పాత్లోది 
త్రాగుతారో ప్రభు రకతు శర్రాల విషయంలో 
అపరాధులు అవుతారు. 28 ప్రతి ఒకకిరూ తనను 
పర్క్షించ్కొన ఆ రొట్టు తిన ఈ పాత్లోది 
త్రాగాల్. 29 ఎందుకంటే, ప్రభు శర్రాన్న గురించి 
సరిగా నరణియించ కుండా, తగన విధంగా తిన 
త్రాగేవాడు తనమ్దికి శక్షావిధ తెచ్్చకొంటూ 
తిన త్రాగుతునా్నరు. 30 ఈ కారణంచేతే మ్లో 
అనేకులు నీరసించి అనారోగ్యంగా ఉనా్నరు. మరి 
అనేకులు కను్న మూశారు. 31 అయితే మనలను 
మనమే విమర్శ చేసుకొంటూ ఉంటే మనకు 
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విమర్శ చేయడం జరగదు. 32 మనకు విమర్శ 
జరిగనపుపుడు మనం లోకంతోపాట్ శక్షావిధకి 
గురి కాకుండా ప్రభువు మనలను శక్షించి 
దిదు్దతునా్నడు.

33 అందుచేత, నా స్దరుల్రా, భోజనం 
చేయడానకి సమకూడినపుపుడు ఒకరి కోసం 
ఒకరు చూచి ఉండండి. 34 మ్రు సమకూడడం 
తీరుపుకు కారణం కాకుండా ఎవరికైనా ఆకల్ 
ఉంటే తన ఇంటిలోనే తినాల్. నేను వచే్చటపుపుడు 
తకికిన సంగతులను సరి చేస్తును.

ఆధ్్యతిముక కృపావరాలు, స్మర్ాష్లు

12  స్దరుల్రా, దేవుడిచే్చ ఆధ్్యతిముక 
స్మరా్ష్లను గురించి మ్కు 

తెల్యకుండా ఉండడం నాకు ఇషటుం లేదు. 
2 పూరవీం మ్రు ఇతర జనాలై ఎల్గైనా 
ఉన్నపుపుడు మూగ విగ్రహాల దగ్గరకు నడిపంచబడి 
కొట్టుకుపోతూ ఉండేవారన మ్కు తెలుసు. 
3 అందుచేత నేను మ్కు తెల్యజ్సేదేమిటంటే, 
దేవున ఆతమువలలి మాటలిడేవారెవరూ “యేసు 
శాపగ్రస్ుడు” అనరు. అంతేకాదు. పవిత్రాతమువలలి 
తపపు ఎవరూ “యేసే ప్రభువు” అనలేరు.

4 దేవున ఆతము ఒకకిడే గాన ఆయన ఇచే్చ 
కృపావరాలు నానా విధ్లు. 5 ప్రభువు ఒకకిడే 
గాన పరిచర్యలు నానా విధ్లు. 6 అందరిలో 
అన్నటినీ జరిగంచే దేవుడు ఒకకిడే గాన 
కార్యకల్పాలు నానా విధ్లు. 7 దేవున ఆతము 
ప్రభావ ప్రత్యక్షత ప్రతి ఒకకిరిక ఇవవీడం 
జరుగుతుంది. అది అందరి మేలుకోసమే. 
8 ఆతమువలలి ఒకరికి జ్ఞానవాకుకి ఇవవీబడుతుంది. 
ఆ ఒకే ఆతము దావీరా మరొకరికి తెల్వైన మాట 
ఉంట్ంది. 9 ఆ ఒకే ఆతమువలలి మరొకరికి ప్రతే్యక 

విశావీసం ఉంట్ంది. ఆ ఒకే ఆతమువలలి మరొకరికి 
రోగులను బగు చేసే కృపావరాలు ఉంట్యి. 
10 మరొకరికి అదు్భతాలు చేసే స్మర్ష్ం, 
మరొకరికి ప్రవకతుగా మాట్లిడే స్మర్ష్ం, 
మరొకరికి ఆతములను గురితుంచే స్మర్ష్ం, 
మరొకరికి నానా భాషలు మాట్లిడే స్మర్ష్ం, 
మరొకరికి భాషల అర్ం చెపేపు స్మర్ష్ం 
ఉంట్ంది. 11 ఆ ఒకే ఆతము తానే ఇవనీ్న జరిగస్తు 
తనకు ఇషటుమున్నటేటు ఒకొకికకిరికి ప్రతే్యకంగా 
పంచి ఇసుతునా్నడు.

ఒకకిటే క్రీసుతు శర్రం, అనేక 
ఆధ్్యతిముక స్మర్ాష్లు

12 శర్రం ఒకటే అయినా దానకి అనేక 
అవయవాలు ఉనా్నయి. ఆ ఒకే శర్రానకి అనేక 
అవయవాలునా్న అనేకమైనా అనీ్న ఒకే శర్రం. 
క్రీసుతు కూడా అల్గే ఉనా్నడు. 13 ఎల్గంటే, 
మనం యూదులమైనా గ్రీసు దేశస్ులమైనా సరే, 
బనసలమైనా సవీతంత్రులమైనా సరే, మనమంతా 
ఒకే ఆతములో ఒకే శర్రంలోకి బపతుసం పందాం. 
మనకందరికి ఒకే ఆతములో పానం చేయడానకి 
అనుగ్రహించబడింది.

14 శర్రమంటే ఒకే అవయవం కాదు గాన 
అనేక అవయవాలు. 15 ఒక వేళ పాదం “నేను 
చేయిన కాను గనుక శర్రంలో లేను” అంటే 
దాన్నబటిటు అది శర్రంలో లేనదై ఉంట్ందా? 
16 చెవి “నేను కను్నను కాను గనుక శర్రంలో 
లేను” అంటే దాన్నబటిటు అది శర్రంలో లేనదై 
ఉంట్ందా? 17 శర్రమంతా కనే్న అయితే వినడం 
ఎల్? అంతా వినడమైతే వాసన చూడడం ఎల్? 
18 కానీ దేవుడు తన ఇషటుప్రకారమే అవయవాలలో 
ప్రతిదాననీ శర్రంలో ఉంచాడు. 19 అవనీ్న ఒకటే 
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అవయవమైతే శర్రం ఏమవుతుంది? 20 ఇపుపుడైతే 
అవయవాలు అనేకం, శర్రం ఒకకిటే.

21 ఇల్ంటపుపుడు కను్న చేయితో “నువువీ 
నాకకకిరలేదు” అనలేదు. తల పాదాలతో “మ్రు 
నాకకకిరలేదు” అనలేదు. 22 అసలు, శర్రంలో 
తకుకివ బలమున్నట్లి అనపంచ్కొనే అవయవాలే 
ఎకుకివ అవసరం. 23 మనం ఏ అవయవాలకు 
తకుకివ ఘనత ఉందనుకొంట్మో వాటినే 
ఎకుకివగా ఘనపరుస్తుం. ఏ అవయవాలకు 
అందం లేదో వాటికే ఎకుకివ అందం 
కల్గస్తుం. 24 అందం ఉన్న అవయవాలకు అల్ 
కల్గంచడం అకకిరేలిదు. శర్రంలో ఏమ్ అనైక్యత 
ఉండకూడదనీ, అవయవాలనీ్న ఒకదానకోసం 
ఒకటి ఒకే విధంగా శ్రద్ వహించాలనీ 25 దేవుడు 
తకుకివదానకి ఎకుకివ ఘనత కల్గంచి శర్రాన్న 
రూపందించాడు. 26 శర్ర అవయవాలోలి ఒకటి 
బధపడితే దానతోకూడా తకికిన అవయవాలనీ్న 
బధపడుతాయి. ఒకదానకి గౌరవం కల్గతే 
తకికిన అవయవాలనీ్న సంతోషిస్తుయి.

27 క్రీసుతు శర్రమంటే మ్రు. మ్లో ప్రతి 
ఒకకిరూ ప్రతే్యకంగా ఒక అవయవం. 28 దేవుడు 
తన సంఘంలో నయమించినవారెవరంటే 
మొటటుమొదట క్రీసుతు రాయబరులు. రెండో 
గుంపువారు ప్రవకతులు, మూడో గుంపువారు 
ఉపదేశకులు, తరువాత అదు్భతాలు చేసేవారు, 
తరువాత రోగులను బగు చేసే కృపావరాలు 
గలవారు, ఉపకారాలు చేసేవారు, నాయకతవీం 
వహించగలవారు, నానా భాషలు మాట్లిడేవారు. 
29 అందరూ క్రీసుతురాయబరులు కారు గదా. 
అందరు ప్రవకతులు కారు గదా. అందరూ 
ఉపదేశకులు కారు గదా. అందరూ అదు్భతాలు 
చేసేవారు కారు గదా. 30 అందరూ రోగులను 

బగు చేసే కృపా వరాలు గలవారు కారు గదా. 
అందరూ భాషలు మాట్లిడేవారు కారు గదా. 
అందరూ భాషల అర్ం చెపేపువారు కారు గదా.

31 ఆధ్్యతిముక కృపావరాలలో అన్నటికంటే 
మేల్ రకమైనవాటిన ఆసకితుతో కోరండి. అయినా 
అన్నటినీ మించిన దివ్య మార్గం మ్కు వెలలిడి 
చేస్తును.

ప్రేమ అన్నంటికంటే గొపపుది

13  ఒకవేళ నేను మనుషుల భాషలలో, 
దేవదూతల భాషలలో మాట్లిడినా 

నాకు దైవిక ప్రేమ లేకపోతే గణగణమనే 
గంటల్గా, టింగుటింగుమనే తాళంల్ంటి 
వాడినే. 2 ఒకవేళ నాకు దేవునమూలంగా పల్కే 
వరం ఉనా్న, అన్న రహస్య సతా్యలూ జ్ఞానమంతా 
తెల్సినా, కొండలను తొలగంచి వేసే పరిపూరణి 
విశావీసం ఉనా్న, దైవిక ప్రేమ లేకపోతే నేను 
వటిటువాడినే. 3 నా ఆసితుపాసుతులనీ్న ఖరు్చ చేసి 
బీదల పోషణకోసం ధ్ర పోసినా, నా శర్రాన్న 
కాల్పోవడానకి అపపుగంచినా, నాకు దైవిక ప్రేమ 
లేకపోతే ప్రయోజనమంటూ నాకేమ్ ఉండదు.

4 ఈ ప్రేమకు దీర్ఘశాంతం ఉంది. ఈ ప్రేమ 
దయ చూపుతుంది. ఈ ప్రేమకు అస్య 
ఉండదు. ఈ ప్రేమ డంబలు చెపుపుకోదు, 
గరవీంతో ఉపపుంగదు. 5 అది అయోగ్యంగా 
ప్రవరితుంచదు, సొంత ప్రయోజనం చూచ్కోదు. 
కోపానకి రేకతితుంచబడదు. అపకారాన్న లెకకి 
చేయదు. 6 ఈ ప్రేమ దురాముర్గం విషయంలో 
సంతోషించదు గాన సత్యం విషయంలోనే 
సంతోషిసుతుంది. 7 అది అన్నటినీ భరిసుతుంది, 
అన్నటిలో నముముతుంది, అన్నటిలో ఆశాభావంతో 
ఎదురు చూసుతుంది. అన్నటినీ ఓరు్చకొంట్ంది.
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8 దైవిక ప్రేమ ఎన్నడూ గతించదు. ప్రవకతులు 

పల్కేవి ఉనా్న అవి నరర్కమవుతాయి. భాషలు 
ఉనా్న అవి అంతరిస్తుయి. తెల్వి ఉనా్న అదీ 
కాలగతి అవుతుంది. 9 ఎందుకంటే, మనకు 
తెల్సినది కొంతమట్టుకే మనం ప్రవకతుగా పలకడం 
కొంత మట్టుకే. 10 పరిపూరణిమైనది వచి్చనపుపుడు 
కొంతమట్టుకే ఉండేవి అంతమవుతాయి. 
11  నేను చిన్నవాడుగా ఉన్నపుపుడు 
చిన్నవాడిల్గే మాట్లిడాను. చిన్నవాడిల్గే 
తలచాను, చిన్నవాడిల్గే భావించాను. కాన 
పెద్దవాణణియినపుపుడు చిన్నవారికి చెందేవాటిన 
మానవేశాను. 12 అల్గే ప్రసుతుతం మనం అద్దంలో 
చూసుతున్నట్టు అసపుషటుంగా చూసుతునా్నం. అపుపుడైతే 
ముఖా ముఖగా చూస్తుం. ఇపుపుడు నాకు 
తెల్సినది కొంతమట్టుకే. అపుపుడైతే దేవునకి 
నేను తెల్సినప్రకారమే నేను తెలుసుకొంట్ను.

13 ఇపుపుడు విశావీసం, ఆశాభావం, దైవిక ప్రేమ 
– ఈ మూడు నల్చి ఉనా్నయి. అయితే వీటిలో 
ఉతతుమమైనది దైవిక ప్రేమే!

దేవునమూలంగా పల్కే వరం, 
తెల్యన భాషలో మాట్లిడే వరం

14  ప్రేమ విధ్నం అనుసరించండి. 
ఆధ్్యతిముక స్మరా్ష్లు కూడా 

మనస్రా కోరండి – దేవున మూలంగా పల్కే 
స్మర్ష్ం విశేషంగా కోరండి. 2 ఎదుటి వారికి 
తెల్యన భాషలో మాట్లిడేవాడు దేవునతోనే 
మాట్లిడుతునా్నడు, మనుషులతో కాదు. 
ఎందుకంటే అతడు చెపేపుదేదో ఎవరిక అర్ం 
కాదు. అతడు ఆతమువలలి రహస్య సతా్యలు 
పలుకుతునా్నడు. 3 దేవున మూలంగా 
పల్కేవాడైతే మనుషులకు అభివృద్ి, ప్రోతాసాహం, 

ఓదారుపు మాటలు పలుకుతాడు. 4 తెల్యన 
భాషలో మాట్లిడేవాడు తనకే అభివృది్ 
కల్గంచ్కొంట్డు. దేవునమూలంగా 
పల్కేవాడు క్రీసుతు సంఘానకి అభివృద్ి కల్గస్తుడు. 
5 మ్రంతా భాషలలో మాట్లిడాలన నా కోరిక 
గాన మ్రు దేవునమూలంగా పలకాలన మరి 
ఎకుకివగా కోరుతునా్నను. సంఘానకి అభివృద్ి 
కల్గేల్ భాషలలో మాట్లిడేవాడు అర్ం చెపతేనే 
తపపు అతడికంటే దేవున మూలంగా పల్కేవాడే 
గొపపు.

6 స్దరుల్రా, ఇపుపుడు నేను మ్ దగ్గరకు 
వచి్చ భాషలలో మాట్లిడుతాననుకోండి. 
వెలలిడి అయిన సంగతి గానీ తెల్వైనమాట గానీ 
దేవునమూలంగా పల్కే విషయం గానీ ఉపదేశం 
గానీ మ్కు చెపపుకపోతే నావలలి మ్కు ప్రయోజనం 
ఏమిటి? 7 ప్రాణం లేన వసుతువులు కూడా – 
పలలినగ్రోవి, తంతివాయిద్యం సవీరం చేస్తు 
ఉన్నపుపుడు వేరువేరు సవీరాలు వినపంచకపోతే 
వాయించేదేదో ఎల్ తెలుసు? 8 బూర సపుషటుం 
కాన ధవీన ఇసేతు ఎవరు యుద్ానకి సిద్పడుతారు? 
9 అల్గే మ్రూ నాలుకతో సపుషటుంగా అర్మయే్య 
మాటలు పలకకపోతే పల్కేదేదో ఎల్ తెలుసు? 
మ్రు గాల్లోకి మాట్లిడుతూ ఉంట్రు!

10 ఎనో్న రకాల భాషలు లోకంలో ఉనా్నయి 
గాన వాటిలో అర్ం లేనది ఏది లేదు. 11 మాట్లిడే 
వ్యకితు భాష నాకు అర్ం కాకపోతే నేను ఆ 
వ్యకితుకి పరాయివాణ్ణి, మాట్లిడే వ్యకితు నాకు 
పరాయివాడన్న మాటే. 12 ఇల్ ఉంటే మ్రు 
ఆధ్్యతిముక వరాల విషయంలో ఆసకితుపరులై 
ఉండి, సంఘాభివృది్ కోసమైన స్మరా్ష్లు 
సమృది్గా ఉండేల్ కోరుకోండి. 13 కనుక 
తెల్యన భాషలో మాట్లిడేవాడు అర్ం చెపేపుల్ 
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ప్రార్న చేయాల్. 14 ఎందుకంటే, నేను తెల్యన 
భాషలో ప్రార్ిసేతు నా ఆతము ప్రార్ిసుతుంది గాన నా 
మనసు ఫల్ంచదు. 15 అల్గైతే ఏమి? ఆతముతో 
ప్రారి్స్తును, మనసుతో కూడా ప్రారి్స్తును. 
ఆతముతో గానం చేస్తును, మనసుతో కూడా 
గానం చేస్తును.

16 లేకపోతే, మ్రు ఆతముతో మాత్మే 
స్తుత్ం చేసేతు, ఇల్ంటి విషయాలలో అభా్యసం 
లేనవారిలో ఒకరు మ్ కృతజఞాత మాటలకు 
“ఆమేన్” అనడం ఎల్గా? మ్రు చెపేపుదేమిట్ 
ఆ వ్యకితుకి తెల్యదు గదా. 17 మ్రేమో బగా 
కృతజఞాత చెపుతునా్నరు గాన ఎదుటి వ్యకితుకి 
ఆధ్్యతిముక అభివృద్ి కలగదు. 18 మ్రందరి కంటే 
నేను భాషలలో ఎకుకివగా మాట్లిడుతున్నందుకు 
నా దేవునకి కృతజఞాత చెపుతునా్నను. 19 అయినా 
నేను సంఘంలో ఏదో భాషలో పదివేల మాటలు 
పలకడంకంటే ఇతరుల ఉపదేశం కోసం అయిదు 
మాటలు నా మనసు పెటిటు చెపపుడం నాకిషటుం.

20 స్దరుల్రా, ఆలోచించడంలో చిన్న 
పలలిల్లిగా ఉండకండి. చెడుతనం విషయంలో 
పసిపాపల్లిగే ఉండండి గాన ఆలోచించడంలో 
పెద్దవారై ఉండండి. 21 ధరముశాస్త్ర గ్రంథంలో 
రాసినది ఏమిటంటే, ప్రభువు ఇల్ 
అంట్నా్నడు, “నేను ఈ ప్రజతో అన్య 
భాషలు మాట్లిడేవారిచేత, అన్య పెదవులచేత 
మాట్లిడిస్తును. అయినా, అదంతా కల్గనా, 
వారు నా మాట వినరు.” 22 అల్గైతే భాషలలో 
మాట్లిడడం అనేది నమమునవారికే స్చన 
గాన నమిమునవారికి కాదు. దేవున మూలంగా 
పలకడమైతే నమిమునవారికే స్చన గాన 
నమమునవారికి కాదు. 23 సంఘమంతా ఒకే 
స్లంలో సమకూడినపుపుడు అందరూ భాషలలో 

మాట్లిడుతూ ఉంటే ఈ విషయాలలో అభా్యసం 
లేనవారు గానీ నమమునవారు గానీ లోపల్కి 
వస్తురనుకోండి. అల్ంటపుపుడు మిముములను 
వెర్రివారన వారు చెపుపుకోరా? 24 కానీ అందరూ 
దేవునమూలంగా పలుకుతూ ఉంటే నమమునవాడు 
గానీ అభా్యసం లేనవాడు గానీ లోపల్కి వసేతు 
తాను అపరాధననీ లెకకి అపపుగంచవలసివుందనీ 
అందరివలలి అతనకి ఒపుపుదల కలుగుతుంది. 
25 ఈ విధంగా అతన హృదయంలో దాగ ఉన్న 
విషయాలు వెలలిడి అవుతాయి, గనుక అతడు 
స్గలపడి దేవుణ్ణి ఆరాధంచి దేవుడు నజంగా 
మ్ మధ్య ఉనా్నడన చెపుతాడు.

26 స్దరుల్రా, ఎల్ ఉంది? మ్రు 
సమకూడేటపుపుడు ఒకరికి కరతున పాడాలన 
ఉంట్ంది. లేదా జ్ఞానోపదేశం చేయాలన 
ఉంట్ంది, మరొకరికి వెలలిడి అయిన సంగతి 
చెపాపులన ఉంట్ంది, మరొకరికి ఏదో భాషలో 
మాట్లిడాలన ఉంట్ంది, లేదా భాష అర్ం 
చెపాపులన ఉంట్ంది. అంతా ఆధ్్యతిముక 
అభివృది ్కోసమే జరగనవవీండి. 27 ఏదో భాషలో 
ఎవరైనా మాట్లిడితే దానకి ఇద్దరు చాలు – 
ముగు్గరికంటే ఎకుకివమంది మాట్లిడకూడదు. 
వారు వంతులప్రకారం మాట్లిడాల్, ఒకరు అర్ం 
చెపాపుల్. 28 అర్ం చెపేపువాడు లేకపోతే వారు 
సంఘంలో మౌనం వహించి తనతో దేవునతో 
మాట్లిడుకోవాల్.

29 ప్రవకతులు ఇద్దరు ముగు్గరు మాట్లిడవచ్్చ. 
తకికినవారు వివేచించాల్. 30 కూరు్చన ఉన్న 
మరొకరికి ఏదైనా వెలలిడి అయితే మొదటి వ్యకితు 
మౌనం వహించాల్. 31 అందరూ నేరు్చకొనేల్, 
ప్రోతాసాహం పందేల్ మ్రంతా ఒకరి 
తరువాత ఒకరు దేవునమూలంగా పలకవచ్్చ. 
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32 మరొకటి – ప్రవకతుల ఆతములు ప్రవకతుల వశంలో 
ఉనా్నయి. 33 ఎందుకంటే దేవుడు అలలిరిన కాదు 
గాన ప్రశాంతిన కల్గంచేవాడు. పవిత్రుల 
సంఘాలన్నటిలోల్గా 34 మ్ సంఘ సభలలో స్త్రీలు 
మౌనం వహించాల్ – వారికి మాట్లిడడానకి 
సెలవు లేదు. ధరముశాస్త్రం కూడా చెపపునటేటు 
వారు అణ్గమణ్గ ఉండాల్. 35 వారికి ఏదైనా 
నేరు్చకోవాలన ఉంటే తమ భరతులను ఇంట్లి 
అడగాల్. సంఘంలోనైతే స్త్రీలు మాట్లిడడం 
అవమానకరం. 36 ఏమిటి? మొదట దేవున వాకుకి 
బయలుదేరినది మ్లోనుంచా? అది వచి్చనది 
మ్ దగ్గరికేనా?

37 ఎవరైనా తాను ప్రవకతునన గానీ ఆధ్్యతిముక 
వ్యకితునన గానీ అనుకొంటే నేను మ్కు రాసుతున్న 
విషయాలు ప్రభు ఆజఞాలే అన బగా గురితుంచాల్. 
38 అయితే ఎవరైనా అజ్ఞానం ఎను్నకొంటే 
అజ్ఞానంలో ఉండనవవీండి.

39 కాబటిటు, స్దరుల్రా, దేవునమూలంగా 
పలకడానకి మనస్్ఫరితుగా కోరండి. భాషలలో 
మాట్లిడడం నష్ధంచకండి. 40 అంతా 
మరా్యదగా, క్రమంగా జరగనవవీండి.

పౌలు ప్రకటించిన శుభవారతు

15  స్దరుల్రా, నేను మ్కు ప్రకటించిన 
శుభవారతు ఇపుపుడు మ్కు మళ్్ళ 

తెల్యజ్సుతునా్నను. మ్రు అంగీకరించినది ఇదే. 
ఇందులోనే మ్రు నల్చి ఉనా్నరు. 2 మ్రు వటిటుగా 
నమమునవారైతే, నేను మ్కు ప్రకటించిన ఉపదేశం 
గటిటుగా అంటిపెట్టుకొన ఉంటే దీనవలేలి మ్కు 
పాపవిముకితు ఉంది కూడా.

3 నేను అంగీకరించిన దాన్న ఆరంభంలో మ్కు 
అందించాను. ఏమంటే లేఖనాల ప్రకారమే క్రీసుతు 

మన పాపాలకోసం చనపోయాడు. 4 లేఖనాల 
ప్రకారమే ఆయనను పాతిపెటటుడమూ, మూడో 
రోజున ఆయన సజ్వంగా లేవడమూ జరిగంది. 
5 అపుపుడాయన కేఫ్కు కనబడాడాడు, తరువాత 
“పనె్నండుగురి"కి కనపంచాడు. 6 ఆ తరువాత 
అయిదు వందలమందికి మించిన స్దరులకు 
ఒకే సమయంలో కనపంచాడు. వారిలో ఎకుకివ 
మంది ఇపపుటిక బతికే ఉనా్నరు గాన కొందరు 
కను్న మూశారు. 7 ఆ తరువాత ఆయన 
యాకోబుకు కనపంచాడు. ఆ తరువాత తన 
రాయబరులందరిక కనపంచాడు. 8 చివరగా 
నాకు – అకాలంగా జనముంచిన వాడిల్ంటి నాకు 
కూడా కనపంచాడు.

9 క్రీసుతు రాయబరులందరిలో నేను 
తకుకివవాణ్ణి, క్రీసుతురాయబరి అనే బిరుదుకు 
తగనవాణ్ణి. ఎందుకంటే దేవున సంఘాన్న 
హింసించాను. 10 అయితే ఇపుపుడు నేనేమై 
ఉనా్ననో అదై ఉన్నది దేవున అనుగ్రహంవలేలి. 
నాపటలి ఆయన అనుగ్రహం వ్యర్ం కాలేదు. 
ఎల్గంటే, వారందరికంటే నేనెకుకివగా కషిటుంచి 
పన చేశాను – నేను కాదు గాన నాకు తోడైవున్న 
దేవున అనుగ్రహమే. 11 అయితే నేను గానీ వారు 
గానీ మేము ప్రకటించేది అదే, మ్రు నమిమునది 
అదే.

క్రీసుతు విశావీసుల పునర్జీవితం
12 క్రీసుతును చనపోయినవారిలో నుంచి 

లేపడం జరిగందన ప్రకటన వినపస్తు ఉంటే, 
చనపోయినవారు లేవడం అనేది ఉండదన మ్లో 
కొందరు చెపుతునా్నరేమిటి? 13 చనపోయినవారు 
లేవడం అనేది లేదూ అంటే, క్రీసుతు కూడా 
లేవలేదన్న మాటే. 14 క్రీసుతు లేవకపోతే మా 
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ఉపదేశం వ్యర్ం, మ్ నమముకం కూడా వ్యర్ం. 
15 అంతేకాదు, మేము దేవున విషయంలో 
అబద్ స్క్షులుగా కనపస్తుం. ఎందుకంటే 
చనపోయినవారు లేవడం జరగన విషయమైతే 
దేవుడు క్రీసుతును లేపలేదన్నమాటే, గాన ఆయన 
క్రీసుతును లేపాడన మేము దేవుణ్ణి గురించి స్క్షష్ం 
చెపాపుం గదా. 16 చనపోయినవారు లేవడం జరగన 
విషయమైతే క్రీసుతు లేవలేదు. 17 క్రీసుతు లేవకపోతే 
మ్ నమముకం వటిటుదే! మ్రింకా మ్ పాపాలలోనే 
ఉనా్నరు. 18 అంతేకాదు, క్రీసుతులో ఉండి కను్న 
మూసినవారు నశంచిపోయారు కూడా. 
19 క్రీసుతులో మనకు ఆశాభావం ఈ బ్రతుకు 
మట్టుకే గనుక ఉంటే మనం మనుషులందరిలోకి 
జ్ల్గొల్పేవాళ్ళం.

20 అయితే క్రీసుతు చనపోయినవారిలో నుంచి 
లేచాడు. కను్న మూసినవారిలో ఆయన 
ప్రథమ ఫలమయా్యడు. 21 ఒక మనషి దావీరా 
మరణం కల్గంది గనుక మరణ్ంచిన వారిన 
లేపడం కూడా ఒక మనషిదావీరా కల్గంది. 
22 ఆదాములో అందరూ చనపోతారు. అల్గే 
క్రీసుతులో అందరినీ బ్రతికించడం జరుగుతుంది. 
23 అయితే ప్రతి ఒకకిరిక తన వరుస ప్రకారమే 
అల్ జరిగేది – మొదట ప్రథమ ఫలంగా ఉన్న 
క్రీసుతుకు, తరువాత ఆయన తిరిగ వచే్చటపుపుడు 
క్రీసుతు ప్రజలకు.

24 ఆ తరువాత, ఆయన సమసతు ప్రభుతావీన్న, 
సమసతు అధకారాన్న, శకితునీ రదు్దచేసి రాజ్్యన్న 
తండ్రి అయిన దేవునకి అపపుగంచిన తరువాత, 
అంతం వసుతుంది. 25 ఎందుకంటే విరోధులందరినీ 
తన పాదాలక్ంద పెట్టుకొనేవరకూ క్రీసుతు రాజ్యం 
చేయాల్. 26 చివరగా నాశనం కాబోయే విరోధ 
మరణం. 27 దేవుడు ఆయన పాదాలక్ంద 

సమసతుమూ ఉంచాడు. అయితే ఆయన క్ంద 
సమసతుమూ ఉంచాడన ఆయన చెపపున మాటలో 
ఆయన క్ంద సమసతుమూ ఉంచినవాడు 
ఉండడన తేటతెలలిమే. 28 సమసతుమూ కుమారునకి 
వశమైన తరువాత దేవుడు సమసతుంలోనూ 
సమసతుమై ఉండేల్ కుమారుడు కూడా 
తన క్ంద సమసతుమూ ఉంచిన ఆయనకు 
వశమవుతాడు.

29  ఒ కవేళ  అల్ కాకపోతే 
చనపోయినవారికోసం బపతుసం పందినవారు 
చేసేదేమిటి? చనపోయినవారు ఎంత 
మాత్ం లేవరూ అంటే వారికోసం బపతుసం 
పందడమెందుకన?

30 అంతేకాదు. మేము ఘడియ ఘడియకూ 
ప్రాణాపాయంలో ఎందుకుండాల్? 31 మన 
ప్రభువైన క్రీసుతు యేసులో మ్గురించి నాకున్న 
అతిశయాన్నబటిటు నొకికి చెపుతునా్నను – నేను 
ప్రతి రోజూ చావుకు గురి అవుతునా్నను. 32 నేను 
ఎఫెసులో క్రూర మృగాలతో పోరాడినది మానవ 
ఉదే్దశంతోనే గనుక అయితే నాకు ల్భమేమిటి? 
చనపోయిన వారు లేవకుండా ఉంటే “రేపు 
చచి్చపోతాం గనుక తిందాం, తాగుతాం”. 
33 మోసపోకండి – “చెడు సహవాసం మంచి 
అలవాటలిను చెడగొడతుంది”. 34 దేవున 
విషయమైన తెల్వి కొందరికి లేదు – మ్కు 
సిగు్గ కల్గంచాలన ఈ మాట చెపుతునా్నను – 
గనుక నీతినా్యయాలను గురించి బుద్ి తెచ్్చకొన 
పాపం చేయకండి.

క్రొతతు రకం శర్రం
35 అయితే ఎవడైనా ఒకడు ఇల్ అనవచ్్చ: 

“చనపోయినవారిన లేపడమెల్గు? వారికల్ంటి 
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దేహం ఉంట్ంది?”
36 తెల్వితకుకివవాడా, మ్రు చలేలి వితతునం 

చావకపోతే దానలో నుంచి జ్వం ఉటిటుపడదు 
గదా. 37 అంతేకాదు, మ్రు వితేతుది – అది గోధుమ 
గంజ కానవవీండి, మరే గంజయినా కానవవీండి – 
గంజ్ గాన కలగబోయే ఆకారం మ్రు వితతురు. 
38 దేవుడు ఆ గంజలోనుంచి ఏ ఆకారం కలగాలన 
ఇషటుపడాడాడో అదే కల్గసుతునా్నడు, వితతునాలలో 
ప్రతి దానకి దాన సొంత ఆకారం కల్గస్తుడు. 
39 అన్న రకాల మాంస్లు ఒకకిటి కాదు. మనషి 
మాంసం ఒక రకం, మృగ మాంసం వేరే రకం, 
చేప మాంసం వేరు, పక్షి మాంసం వేరు. 40 అల్గే 
ఆకాశంలో ఆకారాలునా్నయి, భూమి మ్ద 
ఆకారాలునా్నయి. అయితే ఆకాశంలో ఉన్నవాటి 
వైభవం ఒక తీరు. భూమిమ్ద ఉన్నవాటి వైభవం 
మరో తీరు. 41 స్ర్యమండలం వైభవం ఒక తీరు, 
చంద్రబింబం వైభవం మరో తీరు, నక్షత్రాల 
వైభవం ఇంకో తీరు. వైభవం విషయంలో 
నక్షత్రానకి మరో నక్షత్రానకి భేదం ఉంది.

42 చనపోయినవారు సజ్వంగా లేవడం కూడా 
అల్గే ఉంట్ంది. నశంచే శర్రాన్న వితతుడం, 
నశంచన శర్రాన్న లేపడం జరుగుతుంది. 
43 దానన గౌరవం లేన సి్తిలో వితతుడం, దివ్య 
స్ితిలో లేపడం జరుగుతుంది. దానన దౌరబాల్య 
సి్తిలో వితతుడం, బలమైన సి్తిలో లేపడం 
జరుగుతుంది. 44 ఈ ప్రకృతిసిద్మైన శర్రంగా 
దానన వితతుడం, ఆధ్్యతిముకమైన శర్రంగా 
లేపడం జరుగుతుంది. ప్రకృతి సిద్మైన శర్రం 
ఉంది, ఆధ్్యతిముక శర్రం కూడా ఉంది. 
45 ఈ సందర్భంలో, మొదటి మనషి ఆదాము 
సజ్వుడయా్యడన రాసి ఉంది. అయితే చివరి 
ఆదాము బ్రతికించే ఆతము.

46 మొదట కల్గంది ఆధ్్యతిముకమైనది 
కాదు గాన ప్రకృతి సిద్మైనదీ. తరువాత 
ఆధ్్యతిముకమైనది కల్గేది. 47 మొదటి మానవుడు 
భూసంబంధ, మటిటునుంచి రూపందినవాడు. 
రెండో మానవుడు పరలోకంనుంచి వచి్చన 
ప్రభువు. 48 మటిటువారు ఆ మటిటువానల్ంటివారు, 
పరలోక సంబంధులు ఆ పరలోక 
సంబంధల్ంటివారు. 49 మనం ఆ మటిటువాన 
పోల్క ధరించినటేటు ఆ పరలోక సంబంధ పోల్క 
కూడా ధరించ్కొంట్ం.

50 స్దరుల్రా, నేను చెపేపుదేమిటంటే, 
రకతుమాంస్లకు దేవున రాజ్యంలో వారసతవీం 
ఉండదు. నశంచేదానకి నశంచనదానలో 
వారసతవీముండదు.

చివరి బూర
51 ఇదిగో వినండి, ఒక రహస్య సత్యం 

మ్కు తెల్యజ్సుతునా్నను – మనమంతా 
కను్న మూయము గాన మనమంతా మారుపు 
చెందుతాం. 52 ఇది ఒక క్షణంలోనే, ఒక 
రెపపుపాట్నే, చివరి బూర సమయంలోనే 
జరుగుతుంది. ఆ బూర మ్రోగుతుంది, 
చనపోయినవారిన నశంచనవారుగా లేపడం 
జరుగుతుంది, మనకు మారుపు కలుగుతుంది. 
53 ఈ నశంచేది నశంచనదానన ధరించ్ 
కోవాల్, ఈ మరణ్ంచేది మరణ్ంచన దానన 
ధరించ్కోవాల్. 54 ఈ నశంచేది నశంచనదాన్న 
ధరించ్కొన ఈ మరణ్ంచేది మరణ్ంచనదాన్న 
ధరించ్ కొన్నపుపుడు, రాసి ఉన్న ఈ మాట 
నెరవేరుతుంది: విజయం మృతు్యవును 
మ్ంగవేసింది. 55 “ఓ మరణమా, నీ విషపుకొండి 
ఎకకిడ? మృతు్యలోకమా, నీ విజయమెకకిడ?”

1 కొరింతు 15:36  



305
56 మరణం కొండి అపరాధమే. అపరాధ్నకి 

ఉన్న బలం ధరముశాస్త్రమే. 57 కాన, దేవునకి 
కృతజఞాతాసుతుతులు! ఆయన మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతుదావీరా మనకు విజయం ఇసుతునా్నడు! 
58 అందుచేత, నా ప్రియ స్దరుల్రా, సుస్ిరంగా 
నశ్చలంగా ఉండండి. ప్రభువులో మ్ ప్రయాస 
వ్యర్ం కాదన తెల్సి ఎపుపుడూ ప్రభుసేవ 
అధకంగా చేస్తు ఉండండి.

విశావీసులకోసం సేకరించిన డబుబా

16  పవిత్రులకోసం చందా విషయమైతే, 
నేను గలతీయ ప్రాంతం 

సంఘాలను ఆదేశంచినట్టు మ్రూ చేయాల్. 
2 నేను వచే్చటపుపుడు చందా ఎతతుకుండా మ్లో 
ఒకొకికకిరు తాను వరిల్్లినకొలది కొంత డబుబా 
మిగల్్చ ప్రతి ఆదివారమూ కూడబెట్టుల్. 
3 నేను వచి్చనపుపుడు మ్రు ఉతతురాల దావీరా 
ఎవరిన ఆమోదిస్తురో నేను వారిచేత మ్ ఈవి 
జెరుసలంకు పంపుతాను. 4 ఒకవేళ నేను కూడా 
అకకిడికి వెళ్ళడం యుకతుమైతే వారు నాతో కల్సి 
వెళ్తురు.

పౌలు విన్నపాలు
5 కాన, నేను మాసిదోనయ ప్రాంతంగుండా 

ప్రయాణం చేస్తును. మాసిదోనయగుండా 
ప్రయాణ్ంచి మ్ దగ్గరికి వస్తును. 6 అపుపుడు 
ఒకవేళ మ్తో కొంత కాలం ఉంట్ను. లేదా, 
చల్కాలమంతా గడపవచ్్చ. తరువాత నేను 
ఎకకిడికైనా వెళి్ళతే నా ప్రయాణంలో మ్రు 
నను్న స్గనంపవచ్్చ. 7 ప్రభువు అనుమతి ఇసేతు 
మ్తో కొంత కాలం ఉండాలన ఆశతో ఎదురు 
చూసుతునా్నను గనుక ఇపుపుడు ప్రయాణంలో 

మిముములను సందరి్శంచడానకి నాకిషటుం లేదు. 
8 కాన, పెంతెకొసుతు పండుగ వరకు ఎఫెసులో 
ఉండిపోతాను. 9 ఎందుకంటే, కార్యస్ధకమైన 
గొపపు దావీరం నాకు తెరచి ఉంది. అయినా 
ఎదురాడేవారు చాల్మంది.

ముగంపు మాటలు
10 ఒకవేళ తిమోతి మ్ దగ్గరికి వసేతు మ్ దగ్గర 

ఉన్నపుపుడు అతడు నర్భయంగా ఉండేల్ 
చూచ్కోండి. నాల్గే అతడు కూడా ప్రభు 
సేవ చేసుతునా్నడు. 11 అందుచేత ఎవరూ అతణ్ణి 
చిన్న చూపు చూడకూడదు. నా దగ్గరకు 
వచే్చల్ అతణ్ణి శాంతితో స్గనంపండి. అతడు 
స్దరులతో వస్తుడన ఎదురు చూసుతునా్నను.

12 స్దరుడైన అపలోలి విషయమేమిటంటే, 
అతణ్ణి ఆ స్దరులతో మ్ దగ్గరకు వెళ్ళమన 
మర్మర్ వేడుకొనా్నను గాన ఇపుపుడు వెళ్ళడానకి 
అతనకి ఇషటుం లేదు. అతనకి వీలైనపుపుడు 
వస్తుడు.

13 మెళ్కువగా ఉండండి. విశావీస సతా్యలలో 
నలకడగా ఉండండి. పౌరుషంగా ఉండండి. 
బలంగా ఉండండి. 14 మ్రు చేసేదంతా ప్రేమతో 
చేయండి. 15 సెతుఫనస్ ఇంటివారు అకయ 
ప్రాంతంలో ప్రథమ ఫలమన, పవిత్రులకు పరిచర్య 
చేయడానకి తమను అపపుగంచ్కొనా్నరనీ మ్కు 
తెలుసు. 16 స్దరుల్రా, అల్ంటివారిక, 
మనతో పనలో తోడపుడుతూ ప్రయాసపడుతూ 
ఉండేవారందరిక అణ్గమణ్గ ఉండాలన 
మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. 17 సెతుఫనస్, 
ఫొర్ ట్నాటన్, అకైకస్ వచి్చనందుచేత 
సంతోషించాను. ఎందుకంటే మ్రు లేన కొరత 
వీరు తీరా్చరు. 18 నా ప్రాణానక, మ్ ప్రాణానక 

  1 కొరింతు 16:18
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1  కొరింతులో ఉన్న దేవున సంఘానక అకయ 
అంతట్ ఉన్న పవిత్రులందరిక దేవున 

సంకలపుంవలలి యేసు క్రీసుతు రాయబరి అయిన 
పౌలు, మన స్దరుడు తిమోతి రాసుతున్న 
విషయాలు. 2 మన తండ్రి అయిన దేవున 
నుంచీ మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు నుంచీ మ్కు 
అనుగ్రహం, శాంతి కలుగుతాయి గాక.

కషాటులలోనూ, బధలలోనూ ఆదరణ
3 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు తండ్రి 

అయిన దేవునకి సుతుతి కలుగుతుంది గాక. 
ఆయన కరుణామయుడైన తండ్రి, అన్న 
విధ్ల ఆదరణ అనుగ్రహించే దేవుడు. 
4 ఆయన మముములను మా కషాటులన్నటిలోనూ 
ఆదరిసుతునా్నడు. దేవుడు మాకు చూపన ఈ 

ఆదరణ మేమూ చూప ఎల్ంటి కషటుంలో 
ఉన్నవారినైనా ఆదరించగల్గేల్ ఆయన 
మమముల్్న ఆదరిసుతునా్నడు. 5 క్రీసుతు బధలు మాలో 
అధకమవుతూ ఉనా్నయి గాన ఆ ప్రకారమే 
క్రీసుతుదావీరా మా ఆదరణ కూడా అధకమవుతూ 
ఉంది. 6 మాకు కషాటులు వసేతు అవి మ్ ఆదరణ, మ్ 
రక్షణ కోసం. మేము పడుతున్న బధలే మ్రు 
పడుతున్నపుపుడు వాటిన సహించడానకి ఈ 
ఆదరణ మ్కు బలవతతురమైనది. మాకు ఆదరణ 
కల్గతే అదీ మ్ ఆదరణ, రక్షణ కోసం. 7 మ్కు 
బధలలో ఎల్ వాట్ ఉందో అల్గే ఆదరణలో 
కూడా వాట్ ఉందన మాకు తెలుసు, గనుక మ్ 
గురించి మా ఆశాభావం సుస్ిరమైనది.

8 స్దరుల్రా, ఆసియా రాష్టంలో మాకు 
కల్గన కషాటుల విషయం మ్కు తెల్యకుండా 

సేద తీరా్చరు. అల్ంటివారిన గురితుంచి 
గౌరవించండి.

19 ఆసియా రాష్టం లో ఉన్న క్రీసుతు సంఘాలు 
మ్కు అభివందనాలు చెపుతునా్నయి. అకుల, 
ప్రిసికిలలి, వారి ఇంట్లి ఉన్న సంఘం కూడా 
ప్రభువులో మనస్్ఫరితుగా అభివందనాలు 
చెపుతునా్నరు. 20 స్దరులంతా మ్కు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. పవిత్మైన 
ముదు్దపెట్టుకొన మ్రు ఒకరినొకరు 

అభివందనాలు చెపుపుకోండి. 21 ఈ అభివందనం 
నేను – పౌలును – నా సొంత చేతితో 
రాసుతునా్నను. 22 ఎవరికైనా సరే ప్రభువైన యేసు 
క్రీసతుంటే ప్రేమ లేకపోతే వారు శాపానకి గురి 
అవుతారు గాక! ప్రభువు వసుతునా్నడు!

23 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప మ్కు 
తోడై ఉంట్ంది గాక! 24 క్రీసుతు యేసులో నా 
ప్రేమ మ్కందరిక తోడై ఉంట్ంది గాక! 
తథాసుతు! 

1 కొరింతు 16:19  

2 కొరింతువారికి లేఖ
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ఉండడం మాకిషటుం కాదు. అకకిడ 
అపరిమితంగా, మా బల్నకి మించిన విధంగా 
భారం వహించాం. అసలు మేము ప్రాణాలపై 
ఆశలు వదులుకొనా్నం. 9 మా మ్ద మాకు 
నమముకం పోయి చనపోయినవారిన సజ్వంగా 
లేపే దేవునమ్దే నమముకం ఉంచేల్ మాలో 
మాకు మరణం విధంచినట్టు అనపంచింది. 
10 అయితే ఆయన ఇంత గొపపు మరణం నుంచి 
మముములను తపపుంచాడు, తపపుస్తు ఉనా్నడు 
కూడా – మ్రు మా కోసం చేసుతున్న ప్రార్నలతో 
మాకు తోడపుడుతూ ఉంటే ఇకనుంచి కూడా 
తపపుస్తుడన ఆయనమ్ద ఆశాభావం ఉంచ్తూ 
ఉనా్నం. 11 అనేకుల ప్రార్నల దావీరా మాకు 
కల్గన ఈ అనుగ్రహం కోసం మా విషయంలో 
అనేకులు దేవునకి కృతజఞాత చెపుతారు.

రద్దయిన పౌలు కొరింతు ప్రయాణం
12 మేము శర్ర సవీభావ సంబంధమైన జ్ఞానంతో 

కాక, దేవున కృపవలేలి దేవుడు అనుగ్రహించే 
నజ్యితీతో, సరళతతో లోకంలో, విశేషంగా 
మ్పటలి ప్రవరితుంచామన మా అంతరావీణ్ స్క్షష్ం 
చెపూతు ఉంది. ఇదే మా అతిశయం. 13 మ్రు చదివి 
అర్ం చేసుకోగల సంగతులే మ్కు రాసుతునా్నం. 
మరేమ్ రాయకుండా, మ్రు అంతంవరకు అర్ం 
చేసుకొంట్రన ఆశాభావంతో ఉనా్నం. 14 మన 
ప్రభువైన యేసు వచే్చ రోజున మ్రు మాకు 
ఎల్గో మేము మ్కు అల్గే అతిశయకారణమై 
ఉంట్మన మ్రు కొంతమట్టుకు మముములను 
అర్ం చేసుకొనా్నరు కూడా.

15 నేనీ నమముకంతో మొదట మ్ దగ్గరకు 
రావాలను కొనా్నను, – మ్కు రెండో స్రి 
మేలు కలగాలన 16 మాసిదోనయకు వెళ్తు 

ఉన్నపుపుడు మిముములను దరి్శంచి మాసిదోనయ 
నుంచి మళ్్ళ మ్దగ్గరికి రావాలనీ, తరువాత 
మ్రు నను్న యూదయకు స్గనంపగలరనీ నా 
ఆలోచన. 17 చపలచితతుంతో అల్ ఉదే్దశంచానా? 
నేను “అవును, అవును” అన్న తరువాత “కాదు, 
కాదు” అంటూ శర్ర సవీభావం ప్రకారం నా 
ఏరాపుట్లి చేసుకొంట్నా్ననా? 18 దేవుడు 
నమముదగనవాడు గనుక అల్గే మేము మ్కు 
చెపేపు మాట “అవును” “కాదు” అనే రెండూ 
కాదు. 19 మేము – సిల్వీనుస్, తిమోతి, నేను 
– మ్ మధ్య ప్రకటించిన దేవున కుమారుడైన 
యేసు క్రీసుతు విషయంలో “అవును” “కాదు” అనే 
రెండూ లేవు. ఆయన విషయంలో “అవును” 
అనేదే ఉంది. 20 అంటే, దేవున వాగా్దనాలనీ్న 
ఆయనలో “అవును” అనేదే ఉంది. ఆయనలో 
తథాసుతు అనేదే ఉంది. అల్ మా దావీరా 
దేవునకి మహిమ కలుగుతున్నది. 21 క్రీసుతులో 
మిముములనూ మముములనూ సుస్ిరం చేసుతున్నది 
దేవుడే. మనలను అభిష్కించి 22 మనకు ముద్ర 
వేసి మన హృదయంలో తన ఆతమును హామ్గా 
ప్రస్దించినది కూడా దేవుడే.

23 దేవుణ్ణి నాకు స్క్షిగా పలుసుతునా్నను 
– మిముములను నొపపుంచకుండేల్ నేను 
కొరింతుకు మళ్్ళ రాలేదు. 24 మ్ విశావీసంమ్ద 
పెతతునం చెల్యించేవారమన మేము చెపపుడం 
లేదు. విశావీసంవలలి మ్రు సి్రంగా ఉనా్నరు 
గానీ మ్ ఆనందం విషయంలో మేము మ్తో 
జతపనవారం.

2  గానీ నేను దుుఃఖంతో మ్ దగ్గరకు 
తిరిగ రానన నా అంతట నేనే 

నశ్చయించ్కొనా్నను. 2 ఎందుకంటే నేను 
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మిముములను దుుఃఖపెడితే నాకు సంతోషం 
కల్గంచడానకి నావలలి దుుఃఖపడినవారు తపపు 
మరింకవరు? 3 నేను వచే్చటపుపుడు ఎవరి 
విషయం నాకు సంతోషం కలగాలో వారి 
విషయం నాకు దుుఃఖం కలగకుండా ముందు 
ఇదే రాశాను. నా సంతోషమే మ్కు సంతోషమన 
మ్ అందరిన గురించిన నా నమముకం. 4 ఎంతో 
బధతో, హృదయ వేదనతో కనీ్నళ్్ళ విడుస్తు 
మ్కు రాశాను. మ్కు దుుఃఖం కలగాలన కాదు 
గాన మ్రంటే నాకున్న అత్యధక ప్రేమ మ్కు 
తెల్యాలనే అల్ రాశాను.

దుుఃఖాన్న కల్గంచేవారికి క్షమాపణ
5 దుుఃఖం కల్గంచినవారెవరైనా ఉంటే, ఆ 

వ్యకితు దుుఃఖం కల్గంచినది నాకు కాదు గాన 
కొంతమట్టుకు మ్కందరిక (ఇంతకంటే కఠినంగా 
మాట్లిడడం నాకిషటుం లేదు). 6 అల్ంటివానమ్ద 
మ్లో ఎకుకివమంది కల్గంచిన శక్ష చాలు. 
7 కాబటిటు శక్షకు బదులుగా మ్రు అతణ్ణి క్షమించి 
ఓదార్చడం మంచిది. లేదా, అతనకి అతి దుుఃఖం 
ముంచ్కువసుతుందేమో. 8 అందుచేత అతనపటలి 
మ్ ప్రేమ మళ్్ళ రూఢిపరచండన మిముములను 
ప్రాధేయపడుతునా్నను. 9 మ్రు అన్నటిలో 
విధేయులై ఉంట్రో లేదో అన మిమముల్్న 
పర్క్షించేందుకు కూడా అల్ రాశాను. 10 మ్రు 
ఎవరినైనా దేనగురించైనా క్షమిసేతు ఆ వ్యకితున 
నేనూ క్షమిస్తును. నేను దేననైనా క్షమించి ఉంటే 
అది మ్ కోసం, క్రీసుతు సముఖంలో ఆ వ్యకితున 
క్షమించాను. 11 సైతాను మనమ్ద దురుదే్దశం 
స్ధంచకూడదన అల్ చేశాను. సైతాను 
తంత్రాలు ఎల్ంటివో మనం తెల్యనవారం 
కాము.

క్రీసుతుదావీరా స్మర్ష్ం
12 క్రీసుతు శుభవారతు ప్రకటించడానకి నేను 

త్రోయ రేవుకు వచి్చనపుపుడు ప్రభువు నాకు 
దావీరం తెరిచాడు. 13 అయితే నా స్దరుడైన 
తీతు కనబడకపోవడంచేత నా ఆతముకు నెమముది 
లేకపోయింది. అపుపుడు వారిదగ్గర సెలవు 
తీసుకొన మాసిదోనయకు బయలు దేరాను.

14 దేవుడు క్రీసుతులో విజయ స్చకమైన 
తన ఊరేగంపులో మముములను ఎపుపుడూ 
నడిపస్తు ఉనా్నడు, క్రీసుతును గురించిన జ్ఞాన 
పరిమళ్న్న మాదావీరా అంతట్ గుభాళించేల్ 
చేసుతునా్నడు. ఆయనకు కృతజఞాతలు 
కలుగుతాయి గాక! 15 రక్షణ పందుతున్న 
వారిమధ్య, నశసుతున్నవారిమధ్య కూడా, 
మేము దేవునకి క్రీసుతు పరిమళంగా ఉనా్నం. 
16 నశసుతున్నవారికి మరణకరమైన మరణ 
వాసనగా ఉనా్నం. రక్షణగలవారికి జ్వప్రదమైన 
జ్వ వాసనగా ఉనా్నం. ఇల్ంటి విషయాలకు 
సమరు్లెవరు? 17 మేము దేవున వాకుకివలలి 
అక్రమల్భం సంపాదించేవారం కాము. 
అల్ంటివారు చాల్మంది ఉనా్నరు. మేమైతే 
నజ్యితీపరులం, దేవుడు పంపనవారం, దేవున 
ఎదుటే క్రీసుతులో మాట్లిడేవారం.

3  మా యోగ్యతలు మ్ముందు పెటటుడానకి 
మళ్్ళ ఆరంభిసుతునా్నమా? కొందరికి 

అవసరమున్నట్టు, మ్కు గానీ మ్నుంచి గానీ 
సిఫ్రసు లేఖలు మాకవసరమా? 2 మా లేఖ 
మ్రే! ఈ లేఖ మా హృదయాలమ్ద రాసి ఉండి, 
మనుషు లందరూ గురితుంచి చదవగల్గేది. 3 మ్రు 
మా పరిచర్య చేత క్రీసుతు రాయించిన లేఖ అన 
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సపుషటుమే. ఈ లేఖ రాసినది సిరాతో కాదు గాన 
జ్వంగల దేవున ఆతముతోనే, రాతి పలకల మ్ద 
కాదు గాన హృదయాలు అనే శార్రకమైన 
పలకలమ్ద. 4 క్రీసుతు దావీరా మాకు దేవునమ్ద 
ఇల్ంటి నమముకం ఉంది.

5 మా అంతట మేమే ఏదైనా స్ధంచినట్టు 
అనుకోవడానకి కూడా సమరు్లం కాము. 
మా స్మర్ష్ం దేవుననుంచే కల్గ ఉంది. 
6 మముములను క్రొతతు ఒడంబడికకు స్మర్ష్ం గల 
సేవకులుగా చేసినది ఆయనే. మేము అక్షరానకి 
కాదు, ఆతముకే సేవకులం, ఎందుకంటే అక్షరం 
చంపుతుంది గాన ఆతము జ్వమిసుతుంది.

పాత ఒడంబడికకంటే క్రొతతు 
ఒడంబడిక ఎంతో గొపపుది

7 రాతి పలకలమ్ద రాసి చెకికిన అక్షరాలదై 
చావు తెచి్చపెటేటు సేవ మహిమతో వచి్చంది. 
మోష్ ముఖంమ్ద కనపంచిన మహిమాప్రకాశం 
గతించిపోయేదైనా అతన ముఖంవైపు 
ఇస్రాయేల్ వారు తేరి చూడలేకపోయారు. 
8 అల్ంటపుపుడు ఆతము సేవ మరెకుకివ 
మహిమగలదిగా ఎల్ ఉండలేకపోతుంది? 
9 శక్షావిధ కల్గంచే సేవకు మహిమ ఉందీ అంటే, 
నరో్దషతవీం తెచే్చ సేవకు ఇంకంతో అత్యధక 
మహిమ ఉంది. 10 పూరవీం మహిమ గలదానకి 
ఈ మహిమ ఎంతో మించిపోయినందువలలి ఈ 
సందర్భంలో దానకి మహిమ ఉన్నట్టు లేదు. 
11 గతించి పోయేదే మహిమ గలదైతే, నల్చి 
ఉండేదానకి ఇంకంతో మహిమగలది!

12 కాబటిటు మేమిల్ంటి ఆశాభావం కల్గ ఎంతో 
ధైర్యం వహించి మాట్లిడుతునా్నం. 13 మేము 
మోష్ల్గా చేయము – గతించిపోతున్న దాన 

అంతాన్న ఇస్రాయేల్ వారు తేరి చూడకుండా 
మోష్ తన ముఖంమ్ద ముసుకు వేసుకొనా్నడు. 
14 వారి మనసులు అంధతవీమయింది. ఎల్గంటే 
నేటివరకూ వారు పాత ఒడంబడిక గ్రంథం 
చదువుతున్నపుపుడు ఆ ముసుకు ఇంకా 
ఉంది. ఎందుకంటే ఆ ముసుకు క్రీసుతుదావీరానే 
రాసినదాన్న తొలగపోతుంది. 15 నేటివరకూ 
మోష్ ధరముశాస్త్రం చదివినపుపుడెల్లి వారి 
హృదయాలకు ముసుకు ఉంది. 16 అయితే 
ఎవరైనా ప్రభువువైపు తిరిగనపుపుడు ఆ ముసుకు 
తొలగపోతుంది.

17 ప్రభువు ఆతేము. ప్రభు ఆతము ఎకకిడ ఉనా్నడో 
అకకిడ సేవీచ్ఛ ఉంట్ంది. 18 మనమందరమూ 
ముసుకు లేన ముఖంతో ప్రభు మహిమ అద్దంలో 
ఉన్నట్టు చూస్తు మహిమనుంచి మహిమకు 
ప్రభు ఆతముచేత ప్రభువు పోల్కగా మారుతూ 
ఉనా్నం.

దేవున సేవకులు: మటిటు 
పాత్లలోన దేవున ఐశవీర్యం

4  ఇందువలలి మేము ఈ సేవ కల్గ ఉండి దేవున 
కరుణ పందినందుకు నరుతాసాహపడం. 

2 అయితే కుయుకితుగా ప్రవరితుంచకుండా, దేవున 
వాకుకిను కలీతు చేయకుండా అవమానకరమైన 
రహస్య విషయాలు నరాకరించాం. సతా్యన్న 
వెలలిడి చేస్తు ఉండడంవలలి, దేవున సముఖంలో 
ప్రతి మనషి అంతరావీణ్క మా యోగ్యతలు 
కనపరుసుతునా్నం.

3 ఒక వేళ మా శుభవారతు మరుగై ఉందీ అంటే, 
అది నశసుతున్నవారికే మరుగై ఉంది. 4 విశావీసం 
లేన వారి మనసులకు వారి విషయంలో ఈ 
యుగ దేవుడు గుడిడాతనం కల్గంచాడు. దేవున 
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సవీరూప అయిన క్రీసుతు మహిమను గురించిన 
శుభవారతు వెలుగు వారి మ్ద ప్రకాశంచకుండా 
అల్ చేశాడు. 5 కాబటిటు మేము మముములను 
ప్రకటించ్కోకుండా, ప్రభువైన క్రీసుతు యేసునూ 
మమముల్్న యేసుకోసం మ్ దాసులుగానూ 
ప్రకటిసుతునా్నం. 6 క్రీసుతు ముఖంలో ఉన్న దేవున 
మహిమను గురించిన జ్ఞాన కాంతి మనకు 
ప్రస్దించడానకి, చీకటిలో నుంచి వెలుగును 
ప్రకాశంచమన ఆజ్ఞాపంచిన దేవుడు మన 
హృదయాలలో ప్రకాశంచాడు.

7 అయితే అత్యధక బలప్రభావం మావలలి 
కాక దేవున వలలి అయి ఉండేల్ ఈ ఐశవీర్యం 
మాకు మటిటు పాత్లలో ఉంది. 8 అన్న వైపుల్ 
ఒతితుడి మామ్దికి వస్తు ఉంది గాన మేము 
ఇరుకొకినపోవడం లేదు. ఆందోళన పడుతునా్నం 
గాన నరాశ చెందడం లేదు. 9 హింసలకు గురి 
అవుతూ ఉనా్నం గాన విడిచిపెటటుబడడావారం 
కాము. మముములను పడద్రోయడం జరుగుతూ 
ఉంది గాన మేము నాశనం కావడం లేదు. 
10 యేసు జ్వం మా శర్రంలో వెలలిడి కావాలన 
యేసు మరణం కూడా మా శర్రంలో ఎపుపుడూ 
భరిస్తు ఉనా్నం. 11 ఎల్గంటే, చావుకు లోనయే్య 
మా శర్రాలలో యేసు జ్వం వెలలిడి అయే్యల్ 
సజ్వులమైన మముములను యేసుకోసం 
మరణానకి అపపుగంచడం ఎపుపుడూ జరుగుతూ 
ఉంది. 12 అందుచేత మాలో మరణం, మ్లో జ్వం 
పన చేస్తు ఉనా్నయి.

13 “నేను నముముకొనా్నను గనుక మాట్లిడాను” 
అన రాసి ఉంది. అల్ంటి విశావీసం గల మనసు 
కల్గ మేము కూడా నముముతునా్నం గనుక 
మాట్లిడుతునా్నం. 14 ప్రభువైన యేసును 
సజ్వంగా లేపనవాడు యేసుతో మముములను 

కూడా సజ్వంగా లేప మ్తోపాట్ తన ముందు 
నలబెట్టుకొంట్డన మాకు తెలుసు. 15 అనేకులకు 
వా్యపంచిన దేవున కృప, ఆయన మహిమకు 
కృతజఞాతలు సమృది్గా కల్గంచేల్ అంతా మ్ 
కోసమే ఉంది.

16 అందుచేత మేము నరుతాసాహం చెందము. 
శార్రకంగా క్షీణ్ంచిపోతూ ఉనా్న ఆంతర్యంలో 
మాకు రోజు రోజుకూ కొతతుదనం కలుగుతూ 
ఉంది. 17 మేము కనపంచేవాటిమ్ద దృషిటు 
ఉంచకుండా కనపంచనవాటిమ్దే దృషిటు ఉంచ్ 
కొంట్నా్నం 18 గనుక క్షణ్కమైన, చ్లకనైన 
మా బధ దానకి ఎంతో మించిపోయే శాశవీత 
మహిమభారాన్న మా కోసం కల్గస్తు ఉనా్నయి. 
ఎందుకంటే కనపసుతున్నవి కొంత కాలమే 
ఉంట్యి గాన కనపంచనవి శాశవీతమైనవి.

విశావీసుల పరమ నవాసం

5  భూమిమ్ద మన నవాసమైన గుడారం 
నాశనమైపోతే దేవునవలలి అయిన 

కటటుడం, చేతులు చేయన ఒక శాశవీత గృహం 
పరలోకంలో మనకు ఉంట్ందన మనకు 
తెలుసు. 2 పరలోకసంబంధమైన మన నవాసం 
ధరించ్కోవాలన దీనలో మూలుగుతూ ఉనా్నం. 
3 నజంగా దానన ధరించ్ కొన్నపుపుడు మనం 
దిగంబరంగా కనబడము. 4 ఈ “గుడారం"లో 
ఉన్న మనం భారంక్ంద మూలుగుతూ ఉనా్నం. 
ఇది తొలగంచబడాలన కాదు గాన ఆ నవాస్న్న 
ధరించ్ కోవాలన – చావుకు లోనయే్యది 
జ్వంవలలి మింగవేయబడాలన మన ఆశ.

5 ఈ అవశ్యమైన దానకోసం మనలను 
తయారు చేసినది దేవుడే. తన ఆతమును 
హామ్గా మనకు ఇచి్చనది కూడా ఆయనే. 6 ఈ 
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కారణంచేత ఎపుపుడూ నబబారంగా ఉనా్నం. మనం 
శర్రంలో నవాసమున్నంత కాలం ప్రభువుతో 
లేమన తెలుసు – 7 కంటికి కనపంచేవాటివలలి 
కాదు గాన విశావీసంవలేలి నడుచ్కొంట్నా్నం. 
8 నబబారంగా ఉండి, శర్రంలో ఉండడంకంటే 
శర్రాన్న విడిచివెళి్ళ ప్రభువుతో, ఆయన 
సమక్షంలో ఉండాలన ఇషటుపడుతునా్నం.

పరమ నవాసం కోసం పౌలు లక్షష్ం, కారణాలు
9 అందుచేత మేము పెట్టుకొన్న లక్షష్ం 

ఏమిటంటే, శర్రంలో ఉంట్నా్న లేకపోయినా 
ప్రభువును సంతోషపెటటుడమే. 10 ఎందుకంటే, 
మనమందరమూ క్రీసుతు నా్యయపీఠం ఎదుట 
ప్రత్యక్షంగా నలబడాల్. అపుపుడు ప్రతి ఒకకిరూ 
శర్రంలో ఉండి చేసిన క్యలకు – చేసినవి 
మంచివైనా సరే చెడడావైనా సరే – చేసిన వాటి 
ప్రకారం పందాల్.

సఖ్యత: దేవున వంతు, దేవున సేవకుల వంతు
11 అందుచేత మేము ప్రభువుపటలి భయమంటే 

ఏమిట్ తెల్సి మనుషులను ఒపపుసుతునా్నం. 
మేము ఏమై ఉనా్నమో అది దేవునకి తేటగా 
తెల్సిన విషయమే. అది మ్ అంతరావీణ్కి 
కూడా తేటగా తెల్సినదన నా ఆశాభావం. 
12 మా యోగ్యతలు మళ్్ళ మ్ ముందు పెటటుడం 
లేదు గాన హృదయంలో ఉన్న విషయాలను 
బటిటు కాక పైరూపాన్న బటేటు అతిశయించే వారికి 
మ్రు జవాబు చెపపుగల్గేల్ మా విషయం 
మ్కు అతిశయ కారణం కల్గసుతునా్నం. 13 మాకు 
మతి తపపుంది అంటే అది దేవున కోసమే. 
మేము సి్ర చితుతులం అంటే అది మ్కోసమే. 
14 ఎందుకన? క్రీసుతు ప్రేమ మముములను ఒతితుడి 

చేస్తు ఉంది. ఎల్గంటే మాక నశ్చయం ఉంది: 
అందరికోసమూ ఒకే వ్యకితు చనపోయాడు గనుక 
అందరూ చనపోయారు. 15 బ్రతికేవారు ఇకనుంచి 
తమకోసం బ్రతకకుండా తమ స్్నంలో 
చనపోయి మళ్్ళ సజ్వంగా లేచినవానకోసమే 
బ్రతకాలన ఆయన అందరికోసమూ 
చనపోయాడు.

16 కనుక ఇకమ్దట మేము ఎవరినీ లోక 
దృషిటుతో చూడము. లోగడ క్రీసుతును లోకదృషిటుతో 
తెలుసుకొనా్న ఇపుపుడు ఆయనను అల్ 
తెలుసుకోవడం లేదు. 17 కాబటిటు ఎవరైనా క్రీసుతులో 
ఉంటే ఆ వ్యకితు కొతతు సృషిటు. పాతవి గతించాయి. 
ఇవిగో అనీ్న క్రొతతువి అయా్యయి.

18 అంతా దేవునవలేలి అయినది. 
ఆయన మముములను క్రీసుతుదావీరా తనతో 
సఖ్యపరచ్కొనా్నడు, సఖ్యపరచే పరిచర్య 
మాకిచా్చడు. 19 అంటే క్రీసుతులో దేవుడు ఉండి 
లోకాన్న తనతో సఖ్యపరచ్కొంటూ, వారిమ్ద 
వారి అతిక్రమాలు మోపకుండా ఉనా్నడు. 
సఖ్యపరచే సందేశం మాకపపుగంచాడు.

20 అందుచేత మేము క్రీసుతుకు దూతలం. 
దేవుడు మాదావీరా వేడుకొంటూ ఉన్నట్టుంది. 
దేవునతో సఖ్యపడండి అంటూ క్రీసుతు పక్షంగా 
బతిమాలుతునా్నం. 21 మనం ఆయనలో దేవున 
నీతినా్యయాలయే్యల్ దేవుడే ఏ పాపం లేన 
ఆయనను మనకోసం పాపంగా చేశాడు.

‘రక్షణ దినం’ ఇదే

6  అందుచేత మేము దేవునతోపాట్ పన 
చేస్తు, దేవున కృపను వ్యర్ంగా పందకండన 

మిమముల్్న వేడుకొంట్నా్నం. 2 ఆయన 
అంట్నా్నడు – అనుకూల సమయంలో మ్ 
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ప్రార్న నేను వినా్నను, రక్షణ దినంలో మ్కు 
సహాయం చేశాను. ఇదిగో వినండి, “అనుకూల 
సమయం” ఇపుపుడే! ఇదిగో “రక్షణ దినం” ఇదే!

పౌలు అనుభవించిన కషాటులు, 
అతన జ్విత విధ్నం

3 మా సేవకు ఎల్ంటి నంద కలగకూడదన 
ఏ విషయంలోనూ తొట్రుపడే అడుడాను 
కల్గంచము. 4 మేము దేవున సేవకులుగా 
ప్రతి విషయంలోనూ మా యోగ్యతలు 
కనుపరచ్కొంట్నా్నం – చాల్ సహనంతో, 
బధలలో, కషాటులలో, ఇరుకులలో, 5 దెబబాలకు 
గురి అయే్య సమయాలలో, ఖైదులలో, 
అలలిరులలో, శ్రమలలో, జ్గరణంలో, ఆకల్గా 
ఉన్న సమయాలలో, 6 పవిత్తవలలి, తెల్వివలలి, 
దీర్ఘశాంతంవలలి, దయవలలి, పవిత్రాతమువలలి, 
కపటం లేన ప్రేమవలలి, 7 సత్యవాకుకివలలి, దేవున 
బలప్రభావాలవలలి, కుడి ఎడమల నీతి నా్యయాల 
ఆయుధ్లవలలి 8 ఘనత ఘనహీనతలలో, 
దూషణ భూషణలలో. చూపుకు మేము 
వంచకులమైనట్టునా్న యథార్వంతులమే, 
9 గురితుంచబడన వారమైనట్టునా్న ప్రసిదు్లమే, 
చనపోతూ ఉన్నట్టున్నవారమైనా, ఇదిగో 
బ్రతుకుతూ ఉన్నవారమే, శక్ష పందుతూ 
ఉన్నట్టున్న వారమైనా చంపబడన వారమే, 
10 చూపుకు దుుఃఖంతో ఉన్నవారమైనా 
ఎపుపుడు ఆనందిస్తు ఉన్నవారమే, దరిద్రులమై 
నట్టునా్న అనేకులను ఐశవీర్యవంతులుగా చేస్తు 
ఉన్నవారమే, ఏమ్ లేనవారమైనట్టునా్న సమసతుం 
ఉన్నవారమే.

11 ఓ కొరింతువారల్రా, అరమరిక లేకుండా 
మ్తో మాట్లిడుతునా్నం. మా హృదయ దావీరం 

పూరితుగా తెరచి ఉంది. 12 మ్ విషయంలో మా 
అంతరంగం ఇరుకుగా లేదు గాన మా 
విషయంలో మ్ అంతరంగం ఇరుకుగా ఉంది. 
13 మేము చేసినదానకి ప్రతిఫలంగా మ్ హృదయ 
దావీరం తెరవండి. నా పలలిలతో చెపపునటేటు 
చెపుతునా్నను.

విశావీసులు అవిశావీసులతో 
పందు పెట్టుకోకూడదు

14 నమమునవారితో మ్రు జతగా ఉండకండి. 
నా్యయానకి అధరముంతో వంతు ఏమిటి? 
వెలుగుకు చీకటితో సహవాసమేమిటి? 
15 క్రీసుతుకు బెల్యాల్ తో సమముతి ఏమిటి? 
నమిమున వ్యకితుకి నమమున వ్యకితుతో భాగమేమిటి? 
16 దేవున ఆలయానకి విగ్రహాలతో పందిక 
ఏమిటి? మ్రు జ్వంగల దేవున ఆలయం. 
ఇందుకు దేవుడు చెపపునదేమిటంటే, నేను వారిలో 
నవాసముంట్ను, వారితో నడుస్తును. వారి 
దేవుణణియి ఉంట్ను. వారు నా ప్రజలై ఉంట్రు.

17 అందుచేత వారిలో నుంచి బయటికి వచి్చ 
ప్రతే్యకంగా ఉండండి అన ప్రభువు చెపుతునా్నడు, 
కలముషమైన దానన ముటటుకండి. నేను మిముములను 
స్వీకరిస్తును. 18 మ్కు తండ్రినై ఉంట్ను. మ్రు 
నాకు కొడుకులూ కూతుళ్్ళ ఉంట్రు అన 
అమిత శకితుగల ప్రభువు అంట్నా్నడు.

పవిత్తను సంపూరితు చేస్తు ఉండడం

7  ప్రియ స్దరుల్రా, మనకు ఈ వాగా్దనాలు 
ఉనా్నయి గనుక దేవున మ్ద భయభకుతులతో 

పవిత్తను సంపూరితు చేసుకొంటూ శర్రానక 
ఆతముకూ అంటి ఉన్న మురికి అంతటినుంచీ 
శుభ్ం చేసుకొందాం.

2 కొరింతు 6:3  



313

పౌలు, కొరింతు క్రైసతువుల పశా్చతాతుపం
2 మ్ హృదయాలలో మాకు చోటివవీండి. 

మేమెవరిక కడు చేయలేదు, ఎవరినీ భ్షుటులను 
చేయలేదు, ఎవరినుంచీ దేననీ మోసంగా 
తీసుకోలేదు. 3 మ్మ్ద నంద మోపాలన నేనల్ 
మాట్లిడడం లేదు. మ్రు మా హృదయాలలో 
ఉనా్నరు. మ్ దగ్గర బ్రతకడానక చనపోవడానక 
మాకిషటుమన లోగడ చెపాపును గదా. 4 మ్తో నేను 
అధక ధైర్యంతో మాట్లిడుతునా్నను. మిముములను 
బటిటు నేనెంతో గరివీసుతునా్నను. నండు ఓదారుపుతో 
ఉనా్నను, మా బధలన్నటిలో అత్యధక 
ఆనందంతో ఉపపుంగపోతూ ఉనా్నను.

5 మేము మాసిదోనయకు వచి్చనపుపుడు కూడా 
మా శర్రాలకు విశ్ంతి అంటూ లేకపోయింది. 
అన్న వైపుల్ మాకు కషాటులే. బయట 
పోరాట్లు, లోపల భయాలు. 6 అయినపపుటిక 
అణగారిపోయినవారిన దేవుడు ఓదారే్చవాడు. 
తీతు రాకడవలలి ఆయన మముములను 
ఓదారా్చడు. 7 అతన రాకడవలలి మాత్మే కాదు 
గాన అతనకి మ్ విషయంలో కల్గన ఆదరణవలలి 
కూడా మముములను ఓదారా్చడు. ఎల్గంటే మ్ 
హృదయాభిల్ష, మ్ శోకం, నేనంటే మ్కుండే 
ఆసకితు మాకు తెల్యజ్శాడు. అందుకు నేను 
మరి ఎకుకివగా ఆనందించాను.

8 నా ఉతతురంవలలి నేను మిముములను 
దుుఃఖపెటిటునా నాకు విచారం లేదు. ఆ ఉతతురం 
మ్కు కొది్ద కాలం దుుఃఖం కల్గంచిందన తెల్సి 
విచారపడాడాను. 9 ఇపుపుడైతే సంతోషిసుతునా్నను – 
మ్కు దుుఃఖం కల్గనందుచేత కాదు గాన మ్రు 
పశా్చతాతుపపడేటంతగా దుుఃఖం కల్గనందుచేతనే. 
మ్కు మావలలి ఏ విషయంలోనూ నషటుం 

కాకుండా ఆ దుుఃఖం కల్గంది దేవున వలలి 
అయింది. 10 దేవునవలలి అయిన దుుఃఖం 
విముకితుకి దారితీసే పశా్చతాతుపాన్న పుటిటుసుతుంది. 
ఆ విషయంవలలి విచారం కలగదు. కానీ లౌకిక 
దుుఃఖం చావును కల్గసుతుంది. 11 ఈ విషయం 
ఆలోచించండి: దేవునవలలి అయిన దుుఃఖం మ్కు 
కల్గంది. అది మ్లో ఎంత శ్రద ్కల్గంచిందో! 
ఎంత ప్రతివాదం! ఎంత కోపం! ఎంత భయం! 
ఎంత హృదయాభిల్ష! ఎంత ఆసకితు! ఎంత 
ప్రతిక్య! ఆ విషయంలో మ్రు నరో్దషులన 
అన్న విధ్లుగా రుజువు చేసుకొనా్నరు. 12 నేను 
మ్కు రాసినా, ఎవడు ఆ దురాముర్గం చేశాడో, 
ఆ దురాముర్గం ఎవరిపటలి జరిగందో వారికోసం 
విశేషంగా రాయలేదు గాన దేవున ఎదుట మ్పటలి 
మాకున్న శ్రదా్సకుతులు మ్కు సపుషటుం కావాలన 
రాశాను.

తీతు, కొరింతు క్రైసతువులు
13 అల్ అయిందన మాకు మ్ ఓదారుపులో 

ఓదారుపు కల్గంది. అంతేకాక తీతుకు కల్గన 
ఆనందం దావీరా మాకు మరి అత్యధకంగా 
సంతోషం కల్గంది, మ్ అందరివలలి అతన 
ఆతముకు ఊరట కల్గంది. 14 మ్ గురించి 
ఏ విషయంలోనైనా అతనతో గొపపుగా 
మాట్లిడినా నేనేమ్ సిగు్గపాలు కావడం లేదు. 
మేము మ్తో చెపపునదంతా ఎల్ నజమో 
అల్గే తీతుతో మేము మ్ గురించి గొపపుగా 
మాట్లిడినది నజమన తేల్ంది. 15 మ్రు తనను 
భయాందోళనతో స్వీకరించి విధేయత చూపన 
సంగతి అతడు జ్ఞాపకం చేసుకొన్నపుపుడు 
మ్పటలి అతన వాతసాల్యం అధకమై ఉంది. 16 ప్రతి 
విషయంలో మ్ గురించి నాకు నమముకం ఉంది 
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గనుక ఆనందిస్తు ఉనా్నను.

ధ్రాళమైన కానుకలు
మాసిదోనయాలోన సంఘాల ఉదాహరణ

8  ఇపుపుడు, స్దరుల్రా, మాసిదోనయ 
ప్రాంతంలో ఉన్న క్రీసుతు సంఘాలకు 

దేవుడు అనుగ్రహించిన కృపను గురించి మ్కు 
తెల్యజ్స్తును. 2 తీవ్ంగా పర్క్షించే కషాటులలో 
ఉండి కూడా వారి ఆనంద సమృది్నుంచీ 
వారి అతి దరిద్రంలోనుంచి వారి అధకమైన 
ఔదార్యం వెలులివగా ప్రవహించింది. 3 వారిన 
గురించి నా స్క్షష్మేమిటంటే, తమంతట 
తామే ఇషటుపూరవీకంగానే వారు ఇవవీగల్గనంతా 
ఇచా్చరు – అసలు దానకంటే ఎకుకివే 
ఇచా్చరు. 4 అకకిరలో ఉన్న పవిత్రులకోసం 
ఈ ఉదారతను ఈ సేవలో తమ తోడపుట్ను 
మేము స్వీకరించాలన మనస్రా మముములను 
వేడుకొనా్నరు. 5 ఇంతేకాదు. మేము ఆశంచినట్టు 
మాత్మే కాక, వారు మొదట ప్రభువుకు, దేవున 
సంకలపుంవలలి మాకు కూడా అరిపుంచ్కొనా్నరు.

మాసిదోనయా ఉదాహరణను 
అనుసరించమన కొరింతువారిన కోరడం

6 తీతు మ్లో ఈ ఉదారత మొదలుపెట్టుడు 
గనుక మ్లో దీనన సంపూరితు చేయాలన కూడా 
మేమతణ్ణి పురికొల్పుం. 7 మ్కు ప్రతి విషయంలో 
– విశావీసంలో, మాటలో, తెల్విలో, సంపూరణి 
ఆసకితులో, మాపటలి మ్కున్న ప్రేమలో సమృది్ 
ఉంది. అల్గే ఈ ఉదారతలో కూడా సమృది్ 
ఉండేల్ చూచ్కోండి.

8 నేను ఆజఞాపూరవీకంగా చెపపుడం లేదు గాన 
ఇతరుల శ్రదా్సకుతులు మ్కు తెల్యజ్సి మ్ 

ప్రేమభావం ఎంత వాసతువమో పర్క్షిసుతునా్నను. 
9 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప మ్కు తెలుసు 
గదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉనా్న మ్కోసం 
దరిద్రుడు అయా్యడు. ఆయన దరిద్రంవలలి మ్రు 
ధనవంతులు కావాలన ఆయన ఉదే్దశం.

పౌలు సలహా
10 మ్రు ఇవవీడం గురించి నా అభిప్రాయమిది: 

సంవతసారం క్ందటే మ్రు ఏ ఉపకారక్య 
చేయాలన కోరి మొదలు పెట్టురో దాన్న ఇంకా 
చేయడం మ్కు మేలు. 11 ఇపుపుడు దాన్న చేస్తు 
ముగంచాల్. చేయాలన కోరడానకి సంసిద్త 
ఉన్నట్టు మ్కున్నదానలో నుంచి ఇచి్చ సంపూరితు 
చేయాల్ కూడా. 12 మొదట సిద్మైన మనసు 
ఉంటే ఇచే్చది అంగీకారంగా ఉంట్ంది. ఈ 
అంగీకారం ఒక వ్యకితుకి ఉన్నదాననబటేటు గాన 
లేనదాననబటిటు కాదు.

13 ఇతరుల విషయంలో శ్రమ నవారణ 
చేసి మ్కు భారం కల్గంచాలన కాదు. 14 గాన 
సమానత ఉండాలన నా కోరిక. ప్రసుతుతం మ్ 
సమృది్ వారి అకకిరలకు సహాయకరంగా, 
మరొకపుపుడు వారి సమృది్ మ్ అకకిరలకు 
సహాయకరంగా ఉండాలన నా భావం. అపుపుడు 
రాసి ఉన్న దానప్రకారం సమానత ఉంట్ంది – 
15 “ఎకుకివగా సేకరించినవారికి ఏమి మిగలలేదు, 
తకుకివగా సేకరించినవారికి కొరత ఏమ్ లేదు.”

పౌలు తీతును కొరింతుకు పంపడం
16 మ్పటలి నాకున్న శ్రదా్సకుతులు దేవుడు 

తీతు హృదయంలో కూడా పుటిటుంచాడు. 
దేవునకి సుతుతులు! 17 తీతు మా విన్నపం 
అంగీకరించాడు. అంతేకాక, అతడు ఇంకా 
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శ్రదా్సకుతులు కల్గ తనకు తానే మ్దగ్గరకు 
వచా్చడు. 18 క్రీసుతు సంఘాలన్నటిలోనూ శుభవారతు 
సేవలో ప్రసిది్గాంచిన స్దరుణ్ణి కూడా 
అతనతోపాట్ పంపుతునా్నం. 19 అంతే కాక 
ఈ స్దరుడే మాతో కల్సి ఈ చందా తీసుకొన 
జెరుసలం ప్రయాణం చేయడానకి సంఘాలచేత 
నరణియమైనవాడు. మేము ప్రభువుకు మహిమ 
కల్గదా్దమన సహాయం చేయడానకి మ్ 
సిద్మైన మనసు చూపుదామనీ, ఈ ఉపకార 
క్య నరవీహిసుతునా్నం. 20 సంఘాల్చి్చన ఈ 
పెద్ద మొతాతునకి బధ్యత వహించిన మమముల్్న 
ఎవరూ తపుపు పటటుకుండా ఇల్ ప్రయతి్నసుతునా్నం. 
21 ఎందుకంటే, ప్రభు దృషిటులో మాత్మే కాకుండా 
మనుషుల దృషిటులో కూడా నజ్యితీతో 
ఏరాపుట్లి చేసుతునా్నం.

22 వారితోకూడా మా మరో స్దరుణ్ణి 
పంపుతునా్నం. అనేక విషయాలలో అనేక 
స్రులి అతణ్ణి పర్క్షించి అతన శ్రదా్సకుతులు 
తెలుసుకొనా్నం. మ్ గురించి కుదిరిన విశేషమైన 
నమముకం బటిటు ఇపుపుడు అతనకి మరి ఎకుకివ 
శ్రద్ాసకుతులునా్నయి. 23 తీతు మట్టుకైతే, అతడు 
నా పాల్వాడు, మ్ విషయంలో నా సహకారి. 
అతనతో వసుతున్న మన స్దరుల మట్టుకైతే, వారు 
సంఘాల దూతలు, క్రీసుతుకు మహిమై ఉనా్నరు. 
24 అందుచేత సంఘాల ఎదుట బహిరంగంగా 
వీరికి మ్ ప్రేమభావానీ్న మ్ గురించి మాకున్న 
అతిశయ కారణానీ్న రుజువు చేయండి.

9  పవిత్రులకోసమైన ఈ సేవ విషయం నేను 
మ్కు రాయనకకిరలేదు. 2 ఇందులో మ్ 

సంసిద్త నాకు తెలుసు. అకయలో ఉన్న మ్రు 
సంవతసారంనుంచి చందా ఇవవీడానకి సిద్ంగా 

ఉనా్నరన మ్ గురించి మాసిదోనయవారితో 
గొపపుగా చెపుతునా్నను. మ్ ఆసకితు వారిలో 
ఎకుకివమందికి ప్రోతాసాహం కల్గంచింది. 
3 అయితే మ్ గురించి మేము గొపపుగా చెపుపుకొన్న 
సంగతులు ఈ విషయంలో వ్యర్ం కాకూడదనీ, 
నేను చెపపునటేటు మ్రు సిద్ంగా ఉండాలనీ ఈ 
స్దరులను పంపుతునా్నను. 4 ఒకవేళ 
మాసిదోనయవారిలో ఎవరైనా నాతో వచి్చ, 
మ్రు సిదం్గా లేకపోతే అది చూస్తురనుకోండి. 
అల్ంటపుపుడు మేము నమముకంతో గొపపుగా 
చెపపున దాన గురించి ఈ నమముకం వలలి మాకు 
సిగు్గ కలుగుతుంది. మ్కు కూడా కలుగుతుందన 
వేరే చెపాపుల్! 5 ఈ కారణంచేత స్దరులు 
ముందుగానే మ్ దగ్గరకు వచి్చ, లోగడ 
ఇస్తుమన మ్రు చెపపున ధ్రాళమైన చందా 
జమ చేసేటందుకు వారిన ప్రోతసాహించడం 
అవసరమనుకొనా్నను. మ్ చందా సిద్ంగా 
ఉండాలనీ, అది పసినగొట్టుతనంగా ఇచి్చనది 
కాకుండా ధ్రాళమైనదిగా ఉండాలనీ నా 
ఉదే్దశం.

ధ్రాళంగా ఇచి్చనందువలలి ఫల్తాలు
6 ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ – కొది్దగా 

వెదజలేలివాడు కొది్ద పంట కోస్తుడు. విస్తురంగా 
చలేలివాడు విస్తురమైన పంట కోస్తుడు. 7 ప్రతి 
ఒకకిరూ సణుకోకికుండా బలవంతం లేకుండా 
తన హృదయంలో నశ్చయించ్కొన్న ప్రకారం 
ఇవావీల్. ఎందుకంటే, ఉల్లిసంతో ఇచే్చ వ్యకితున 
దేవుడు ప్రేమిస్తుడు. 8 అంతే కాదు. అన్నట్లి 
మ్కు చాల్నంతగా ఎపుపుడూ ఉండేల్, ప్రతి 
మంచి పన కోసమూ మ్కు సమృది్ ఉండేల్ 
దేవుడు మ్పటలి సరవీ కృప సమృది్గా అధకం 
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చేయగలడు. 9 దీనగురించి ఇల్ రాసి ఉంది: 
“అతడు నలుదికుకిలకు వెదజల్లిడు. అకకిరలో 
ఉన్నవారికి ఇచా్చడు. అతన నీతినా్యయాలు 
శాశవీతంగా నలుస్తుయి.”

10 వెదజలేలి వారికి వితతునాలు, తినడానకి 
ఆహారం దయచేసే దేవుడు చలలిడానకి 
వితతునాలు మ్కిస్తుడు, వృది్ చేస్తుడు, మ్ 
నా్యయ ఫల్న్న అధకం చేస్తుడు గాక. 11 ఈ 
విధంగా ఎపుపుడూ ఉదారంగా ఇవవీడానకి మ్కు 
సరవీసమృది్ కలుగుతుంది. దీనవలలి మా 
దావీరా దేవునకి కృతజఞాతలు చెపేపు కారణం 
అవుతుంది. 12 ఈ సేవ నరవీహించడం పవిత్రుల 
అకకిరలను తీర్చడమే కాకుండా, దేవునకి ఎనో్న 
కృతజఞాతాసుతుతులు కల్గేల్ చేసుతుంది. 13 ఈ 
సేవ రుజువైనదనీ మ్రు ఒపుపుకొన్న శుభవారతుకు 
మ్ విధేయతనుబట్టు తమకు, అందరిక, మ్రు 
ఉదారంగా పంచిపెటటుడం బట్టు దేవునకి మహిమ 
కల్గస్తురు. 14 అంతేగాక, మ్లో ఉన్న దేవున 
అత్యధక కృపను బటిటు వారు మ్కోసం ప్రార్న 
చేస్తు, మ్ మేలు మనస్రా కోరతారు.

15 వివరించడానకి స్ధ్యం కాన ఆయన 
ఉచితమైన బహుమతి గురించి దేవునకి 
కృతజఞాతలు!

పౌలు తన రాయబరి పదవిన దృఢపరచడం

10  ఇపుపుడు నేను – పౌలును – క్రీసుతు 
స్తివీకం, శాంతం బటిటు మ్కు విన్నపం 

చేసుతునా్నను. మ్తో ఉన్నపుపుడు “దీనుణ్ణి” 
లేనపుపుడు మ్పటలి “ధైర్యశాల్న” గదా! 2 మేము 
శర్రానుస్రంగా నడుసుతునా్నమన కొందరు 
అనుకొంట్నా్నరు గదా. నేను అల్ంటివారిపటలి 
ధైర్యంతో వ్యవహరించాలన నా ఉదే్దశం. అయితే 

నేను మ్ మధ్య ఉన్నపుపుడు అల్ జరగకుండా 
చేయండన మిముములను వేడుకొంట్నా్నను.

ఆధ్్యతిముక పోరాటం
3 మేము శర్రంలో ఉండి నడుచ్కొంటూ 

ఉనా్న మేము శర్రానుస్రంగా యుద్ం 
చేయడం లేదు. 4 ఎందుకంటే మా 
యుదా్యుధ్లు శర్ర సంబంధమైనవి కావు 
గాన కోటలను పడదోయడానకి దేవున దావీరా 
బలప్రభావాలు గలవి. 5 మేము దేవున గురించిన 
జ్ఞానానకి విరుద్ంగా వివాదాలనూ తనను 
హెచి్చంచ్కొనే ప్రతిదాననీ పడగొటేటుసుతునా్నం. 
ప్రతి ఆలోచనను చెరపటిటు క్రీసుతుకు లోబడేల్ 
చేసుతునా్నం. 6 మ్ విధేయత పూరితు అయినపుపుడు 
సమసతు అవిధేయతను శక్షించడానకి సిద్ంగా 
ఉనా్నం కూడా.

పౌలు “అతిశయం”
7 మ్రు పైరూపం మాత్మే చూసుతునా్నరా? 

ఎవరైనా తాను క్రీసుతు మనషినన నముముకొంటే, 
అతడు మళ్్ళ తలచవలసిన విషయమేమిటంటే, 
అతడు ఎల్ క్రీసుతు మనషో అల్గే మేమూ క్రీసుతు 
మనుషులం. 8 మ్ నాశనంకోసం కాక మ్ అభివృద్ి 
కోసమే ప్రభువు మాకిచి్చన అధకారాన్న గురించి 
ఒకవేళ నేను కొంత అతిశయంగా చెపుపుకొనా్న 
నాకు సిగు్గ కలగదు. 9 నా ఉతతురాలవలలి 
మిముములను భయపెటేటువాడిల్గా ఉండకూడదన 
ఇల్ చెపుతునా్నను. 10 ఎవరో అనా్నరు గదా 
“అతడి ఉతతురాలు బలీయమైనవి గాన అతడు 
మన మధ్య ఉన్నపుపుడు శర్రర్తా్య దురబాలుడు, 
మాట్లిడే విధ్నం కొరగానది.”

11 అల్ చెపేపు వ్యకితు ఈ సంగతి ఆలోచించాల్: 
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మేము లేనపుపుడు ఉతతురాలలో మా మాటల 
ప్రకారం ఎల్ంటివారమో ఉన్నపుపుడు 
క్యల ప్రకారం అల్ంటివారమై ఉంట్ం. 
12 అయినా తమను మెపపుంచ్కొనేవారి 
లెకకిలో ఉనా్నమన చెపపుడానకి గానీ వారితో 
మముములను మేమే పోలు్చకోవడానకి గానీ 
తెగంచము. వారేమో తమలో ఒకణ్ణి బటిటు 
ఒకడు ఎన్నక చేసుకొంట్రు. ఒకడితో ఒకడు 
పోలు్చకొంట్రు. ఇందులో వారికి తెల్వి లేదు. 
13 మేమైతే మా విషయం మితి మ్రి గొపపుగా 
చెపుపుకోము గాన దేవుడు మాకు కొల్చి ఇచి్చన 
సరిహదు్దలలోనే ఉంట్ం. ఈ సరిహదు్దలలో 
మ్రూ ఉనా్నరు. 14 మ్రు మా సరిహదు్దలలో 
లేనట్టు మేము మ్ విషయంలో మా హదు్ద 
మ్రడం లేదు. క్రీసుతు శుభవారతుతో మ్ దగ్గరకు 
వచి్చనది మేమే గదా? 15 మేము మా సరిహదు్ద 
దాటి ఇతరుల కషటు ఫలంలో మాకు వంతు 
ఉన్నట్టు గొపపులు చెపుపుకోము. మ్ విశావీసం 
పెరుగుతూ ఉంటే మ్వలలి మా సరిహదు్దలలో 
మా సేవకు అభివృది్ కలుగుతుందనీ, 16 మ్కు 
అవతల ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా శుభవారతు 
ప్రకటించగలమనీ మా ఆశాభావం. అయితే 
మరొకరు తన సరిహదు్దలలో చేసిన పన 
గురించి గొపపుగా చెపుపుకోవడం మా ఆశ 
కాదు. 17 “అతిశయించేవాడు ప్రభువును 
బటేటు అతిశయించాల్.” 18 తనను తాను 
మెచ్్చకొనేవాడు కాదు గాన ప్రభువు 
మెచ్్చకొనేవాడే ఆమోదయోగు్యడు.

కొరింతు విశావీసులపటలి పౌలుకున్న ఆశ, భయం

11  నేను కొంత తెల్వితకుకివగా మాట్లిడితే 
మ్రు ఓరు్చకోవాలన నా ఆశ. వాసతువానకి 

మ్రు ఓరు్చకొంటూ ఉనా్నరు. 2 మ్ విషయం 
నాకు ఆసకితు ఉంది. ఈ ఆసకితు దైవికమైనది. 
ఎందుకంటే, నేను మిముములను ఒకే పురుషునకి 
ప్రధ్నం చేశాను, అంటే, మిముములను పవిత్ 
కన్యగా క్రీసుతుకు అపపుగంచాలన నాకుంది. 3 కానీ 
నాకు భయం వేసింది. ఏమిటంటే, సరపుం తన 
కుయుకితుచేత హవను మోసగంచిన ప్రకారం, 
మ్ మనసులు క్రీసుతులో ఉన్న నజ్యితీనుంచి 
భ్షటుమై తొలగపోతాయేమో అన నా భయం.

తపుపుడు రాయబరులు
4 ఎందుకన? ఎవడైనా వచి్చ మేము 

ప్రకటించిన యేసును కాక వేరే యేసును 
ప్రకటిసేతు, ఇంతకుముందు మ్రు పందన వేరే 
ఆతమును పందితే, మ్రు అంగీకరించన వేరే 
శుభవారతును అంగీకరిసేతు ఇదంతా మ్రు మహా 
బగా ఓరు్చకొంట్రు!

5 అయితే నేను అల్ంటి “ఉతతుమోతతుములైన 
రాయబరుల” కంటే ఏ మాత్మూ తకుకివవాణ్ణి 
కాననుకొంట్నా్నను. 6 మాటలలో ఒక వేళ 
శక్షణ పందనవాణ్ణి ఉనా్న తెల్విలో శక్షణ 
పందనవాణ్ణి కాదు. మేము అన్న విధ్లుగా 
మ్కు తెల్సిపోయినవారం గదా.

కొరింతువారిపటలి పౌలు ప్రవరతున
7 మ్కు దేవున శుభవారతు ఉచితంగా ప్రకటిస్తు, 

మిముములను హెచి్చంచడానకి నను్న నేను 
అణచ్కోవడంవలలి అపరాధం చేశానా? 8 మ్కు 
సేవ చేయడానకి ఇతర సంఘాల నుంచి జ్తం 
తీసుకోవడం వలలి వాటిన దోచ్కొనా్నను. 9 నేను 
మ్ దగ్గర ఉన్నపుపుడు నాకు అకకిర కల్గతే మ్లో 
ఎవరిక భారంగా లేను. మాసిదోనయ నుంచి 
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వచి్చన స్దరులు నా అకకిరలు తీరా్చరు. ప్రతి 
విషయంలో నేను మ్కు భారంగా ఉండకుండా 
చూచ్కొనా్నను. ఇకమ్దట్ అల్గే చూచ్ 
కొంట్ను. 10 నాలో ఉన్న క్రీసుతు సత్యం తోడు, 
ఈ నా అతిశయాన్న అకయ ప్రాంతాలలో 
ఎవరూ ఆపలేరు. 11 ఎందుకన? మ్పటలి నాకు 
ప్రేమభావం లేకపోవడంవల్లి? నా ప్రేమభావం 
దేవునకి తెలుసు. 12 అయినా నేను చేసుతున్నది 
ఇకముందూ చేస్తును. కారణమేమిటంటే, 
కొందరు ఏ విషయాలోలి గరవీంగా చెపుపుకొంట్రో 
ఆ విషయాలోలి తాము మాల్గే ఉన్నట్టు 
అనపంచ్కోవాలన చూసుతునా్నరు – అల్ంటి 
అవకాశంకోసం వెదికేవారికి అవకాశమేమ్ 
లేకుండా చేయాలన నా కోరిక.

తపుపుడు బోధకులు సైతాను సేవకులు
13 అల్ంటివారు వాసతువమైన క్రీసుతు 

రాయబరులు కారు. మోసంగా పన చేసేవారు. 
క్రీసుతు రాయబరులుగా అనపంచ్కోవాలన 
మారు వేషం వేసుకొనేవారు. 14 ఇందులో 
ఆశ్చర్యమేమ్ లేదు. సైతాను తానే వెలుగుదూత 
వేషం వేసుకొనేవాడు.

పౌలు మరింత అతిశయం
15 అందుచేత వాడి సేవకులు తాము 

నీతినా్యయాలకు సేవకులుగా కనబడేల్ 
మారువేషం వేసుకోవడం వింత ఏమ్ కాదు. 
వారి అంతం వారి పనుల ప్రకారమే ఉంట్ంది.

16 నేను తెల్వితకుకివవాణణిన ఎవరూ 
తలచకూడదన మళ్్ళ చెపుతునా్నను. అల్ 
తలచినా నేను కూడా అతిశయంగా కొంత 
చెపుపుకొనేల్ నను్న తెల్వితకుకివవాణ్ణిగా అయినా 

స్వీకరించండి. 17 ప్రభువు మాట్లిడే విధంగా 
నేను ఇపుపుడు మాట్లిడడం లేదు గాన కారణం 
కల్గ అతిశయంగా చెపుపుకొనే ఈ విషయంలో 
తెల్వితకుకివవాడిల్గా మాట్లిడుతునా్నను. 
18 అనేకులు శర్రానుస్రంగా బడాయి 
చెపుపుకొంట్రు, గనుక నేను కూడా బడాయి 
చెపుపుకొంట్ను. 19 ఎందుకంటే, ఎంతో జ్ఞానంగల 
మ్రు తెల్వితకుకివవారిన సంతోషంతో 
ఓరు్చకొంట్రు! 20 ఎవరైనా మిముములను 
బనసలుగా చేసేతు, మిముములను దిగమింగవేసేతు, 
మిముములను చేజ్కికించ్కొంటే, తనను గొపపు 
చేసుకొంటే, మ్ ముఖంమ్ద కొడితే మ్రు 
ఓరు్చకొంట్రు! 21 వారు చేసినట్టు చేయలేక 
మేము బలహీనులమన మా అవమానానకి 
నేను ఒపుపుకొంట్నా్నను! గాన ఏ విషయంలో 
అయినా ఎవరికైనా అతిశయించే ధైర్యం ఉంటే 
ఆ విషయంలో నాకూ ధైర్యం ఉంది – నేను 
తెల్వితకుకివవాడిల్ మాట్లిడుతునా్నను.

22 వారు హీబ్రూవారా? నేనూ హీబ్రూవాణ్ణి. 
వారు ఇస్రాయేల్ వారా? నేనూ ఇస్రాయేల్ 
వాణ్ణి. వారు అబ్రాహాము సంతానమా? నేనూ 
అల్ంటివాణ్ణి.

కషాటులలోనూ, అపాయాలలోనూ 
ఆనందించడం

23 వారు క్రీసుతు సేవకుల్? వెర్రివాడిల్గా 
మాట్లిడుతునా్నను – నేను మరి ఎకుకివగా క్రీసుతు 
సేవకుణ్ణి. వారికంటే ఎకుకివగా ప్రయాసపడాడాను. 
లెకకిలేనన్న దెబబాలకు గురి అయా్యను. మరి 
అనేక స్రులి ఖైదు పాలయా్యను. తరచ్గా 
ప్రాణాపాయంలో ఉనా్నను. 24 యూదులచేత 
అయిదు స్రులి ముప్ఫయి తొమిముది కొరడా 
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దెబబాలు తినా్నను. 25 ముమామురు నను్న బెతాతులతో 
కొటటుడం, ఒకస్రి రాళ్ళతో కొటటుడం జరిగంది. 
ముమామురు నేనున్న ఓడలు పగల్పోయాయి. 
ఒకస్రి పగలూ రాత్రీ సముద్రంలో గడిపాను. 
26 పదే పదే ప్రయాణాలు చేస్తు ఉనా్నను. 
ప్రవాహాలవలలి అపాయాలు, దోపడీదొంగలవలలి 
అపాయాలు, సవీజనంవలలి అపాయాలు, 
ఇతర జనాలవలలి అపాయాలు, పటటుణాలలో 
అపాయాలు, అరణా్యలలో అపాయాలు, 
సముద్రంలో అపాయాలు, కపట స్దరులవలలి 
అపాయాలు నాకు ఎదురయా్యయి.

27 నేను ప్రయాసలో, కషటుంలో ఉనా్నను. 
నద్ర రాన అనేక రాత్రులు గడిపాను. 
ఆకల్దపుపులతో ఉనా్నను. తరచ్గా భోజనం 
చేయకుండా ఉనా్నను. సరైన బటటులు లేక 
చల్లో సమయం గడిపాను. 28 ఆ విషయాలు 
మాత్మే కాకుండా క్రీసుతు సంఘాలు అన్నటిన 
గురించిన ఆతురత అనుదినం నా మ్దికి 
వస్తు ఉంది. 29 ఎవరికైనా బలహీనత ఉంటే 
నాకూ బలహీనత ఉన్నట్టుండదా? ఎవరైనా 
తొట్రుపాట్కు గురైతే నేను మండిపడనా? 
30 ఒకవేళ నేను అతిశయంగా చెపుపుకోవలసి 
ఉంటే నా బలహీనత గురించిన విషయాలలోనే 
చెపుపుకొంట్ను. 31 నేను అబద్మాడడం లేదన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు తండ్రి దేవుడూ ఎపపుటిక 
సుతుతిపాత్రుడూ అయిన ఆయనకు తెలుసు. 
32 దమసుకిలో నను్న పట్టుకోవడానకి అరెత రాజు 
క్ంద ఉన్న అధకారి దమసుకివారి నగరానకి 
కావల్ ఉంచాడు. 33 అయితే నను్న కిటిక గుండా 
గోడమ్దినుంచి గంపలో దింపడం జరిగంది. 
ఆ విధంగా నేను అతడి చేతికి చికకికుండా 
తపపుంచ్కుపోయాను.

పౌలు పరలోకానకి వెళి్ళరావడం

12  నేను అతిశయంగా చెపుపుకోవడంవలలి 
ప్రయోజనం లేదు. ఇపుపుడు ప్రభు 

దర్శనాల గురించీ ప్రత్యక్షతల గురించీ చెపాతును. 
2 క్రీసుతులో ఉన్న ఒక మనషి నాకు తెలుసు. 
పదా్నలుగేళ్ళ క్ందట అతణ్ణి మూడో ఆకాశానకి 
తీసుకువెళి్ళపోవడం జరిగంది. అపుపుడతడు 
శర్రంతో ఉనా్నడో నాకు తెల్యదు. శర్రం 
లేకుండా ఉనా్నడో నాకు తెల్యదు. దేవునకే 
తెలుసు. 3 నాకు తెల్సిన అల్ంటి మనషిన 
పరమానంద నవాసంలోకి తీసుకువెళి్ళపోవడం 
జరిగంది. అపుపుడతడు శర్రంతో ఉనా్నడో నాకు 
తెల్యదు. శర్రం లేకుండా ఉనా్నడో నాకు 
తెల్యదు. దేవునకే తెలుసు. 4 అకకిడ అతడు 
వివరించడానకి వీలు కాన విషయాలు వినా్నడు. 
వాటిన చెపపుడానకి మనషికి సెలవు లేదు.

5 అల్ంటి వ్యకితు గురించి నేను అతిశయంగా 
చెపుపుకొంట్ను గాన నా బలహీనతల 
విషయంలో తపపు నను్న గురించి అతిశయంగా 
చెపుపుకోను. 6 ఒకవేళ అతిశయంగా 
చెపుపుకోవాలనుకొనా్న తెల్వితకుకివవాణణియి 
ఉండను. ఎందుకంటే, నేను చెపేపుది సత్యమే. 
అయినా ఎవరైనా నను్న చూచి నా మాటలు విన 
నా గురించి ఎంచినదానకంటే నేను అధకుణణిన 
తలచకుండా అతిశయం మానుకొంట్ను.

పౌలు శర్రంలో ములులి
7 వెలలిడి అయిన ఆ సంగతులు ఎంతో 

దివ్యమైనవి. వాటిన బటిటు నను్న నేను అధకంగా 
గొపపు చేసుకోకుండా నా శర్రంలో ఒక “ములులి” 
నాకివవీడం జరిగంది. అది నను్న నలగొ్గటటుడానకి 
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సైతాను దూత. నను్న నేను అధకంగా గొపపు 
చేసుకోకుండా అల్ జరిగంది. 8 ఆ “ములులి” 
నానుంచి తొలగపోయేల్ ముమామురు దాన 
గురించి ప్రభువుకు విన్నవించ్కొనా్నను.

9 అయితే ఆయన నాతో ఇల్ అనా్నడు: “నా 
కృప నీకు చాలు. నా బలప్రభావాలు పరిపూరణిం 
అయే్యది బలహీనతలోనే.” అందుచేత క్రీసుతు 
బలప్రభావాలు నామ్ద నల్చి ఉండేల్ నా 
దురబాలతల గురించే చాల్ సంతోషంతో నేను 
అతిశయంగా చెపుపుకొంట్ను. 10 నేనెపుపుడు 
బలహీనంగా ఉనా్ననో అపుపుడు బలవంతుణ్ణి 
గనుక క్రీసుతుకోసం దురబాలతలూ నందలూ 
కషటుదశలూ హింసలూ బధలూ అనే వాటిలో 
ఇషటుపూరవీకంగా ఆనందిస్తును.

కొరింతు విశావీసులపటలి పౌలు ప్రేమ
11 అతిశయంగా చెపుతూ నేను తెల్వితకుకివ 

వాణణియే్యను – మ్రే నను్న బలవంతం చేశారు. 
వాసతువానకి మ్రు నను్న మెచ్్చకోవలసి ఉంది. 
నేను వటిటువాణ్ణి అయినా “ఉతతుమోతతుములైన” 
ఆ రాయబరులకంటే ఏ విషయంలోనూ 
తకుకివవాణ్ణి కాను. 12 నజంగా, క్రీసుతు 
రాయబరుల స్చనలు – స్చకమైన 
క్యలూ వింతలూ అదు్భతాలూ పూరితు 
సహనంతో మ్ మధ్య నావలలి జరిగాయి. 13 ఇతర 
సంఘాలకంటే మ్రు తకుకివవారైనట్టు ఏ 
విషయంలో వ్యవహరించాను? నేను మ్కు 
భారంగా లేకపోయాను అంతే – ఈ నా తపుపు 
క్షమించండి!

14 ఇపుపుడు ఈ మూడో స్రి మ్ దగ్గరకు 
రావడానకి సిద్ంగా ఉనా్నను. వచి్చనపుపుడు 
మ్కు భారంగా ఉండను. ఎందుకంటే నాకు 

కావలసినది మ్ సొతుతు కాదు గాన మ్రే. 
తల్లిదండ్రులు పలలిలకోసం ఆసితు కూడబెట్టుల్ గాన 
పలలిలు తల్లిదండ్రులకోసం కూడబెటటునకకిరలేదు. 
15 అల్గే నేను మ్ ఆతముల క్షేమంకోసం నాకు 
కల్గంది సంతోషంతో ఖరు్చ చేస్తును. 
ననూ్న ఖరు్చ చేసుకొంట్ను. అయినా నేను 
మ్పటలి ఎకుకివ ప్రేమ చూపతే మ్రు నాపటలి 
తకుకివ ప్రేమ చూపుతారు. 16 అది ఎల్గైనా 
నేను మ్కు భారంగా లేకపోయాను, గాన 
యుకితుగా మాయోపాయం వలలి మిముములను 
చేజ్కికించ్కొనా్ననట! 17 నేను మ్ దగ్గరకు 
పంపనవారిలో ఎవరి వలలినైనా మిముములను 
వంచించి ల్భం సంపాదించ్కొనా్ననా? 
18 మ్ దగ్గరకు వెళ్్ళలన తీతును ప్రోతసాహించి 
అతనతోకూడా మన స్దరుణ్ణి పంపాను. 
తీతు మిముములను వంచించలేదు, ల్భమేమ్ 
సంపాదించ్ కోలేదు గదా. మేము ఏక 
మనసుతో ఏక విధ్నంతో ప్రవరితుంచలేదా?

19 ఇంతవరకూ మా పక్షంగా మేము 
వాదించ్ కొంట్నా్నమన మ్రనుకొంట్నా్నరా? 
మేము మాట్లిడేది దేవున దృషిటులో, క్రీసుతులో. 
ప్రియస్దరుల్రా, మేము చెపేపుదంతా 
మ్ ఆధ్్యతిముకాభివృది్ కోసమే. 20 నేను వచి్చ 
చూచినపుపుడు ఒక వేళ మ్ విషయం ఏమై 
ఉందో అది నేను కోరినట్టుండదేమో మ్రు 
నా విషయం చూచి అది కూడా మ్రు 
కోరినట్టుండదేమో అన నా భయం. ఒకవేళ 
కలహాలు, అస్య, తీవ్ కోపం చూపడం, 
జగడాలు, అపనందలు, గుసగుసలు, 
మిడిసిపాట్, అలలిరులు ఉంట్యేమో. 21 నేను 
తిరిగ వచి్చనపుపుడు దేవుడు మ్మధ్య నాకు 
తలవంపులు కల్గస్తుడేమోననీ, లోగడ పెడదారి 
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పటిటు తాము చేస్తు ఉన్న అసహ్యకరమైన 
కారా్యలు, వ్యభిచారం, పోకిర్ తిరుగుళ్ళ 
విషయం పశా్చతాతుపపడన అనేకులను గురించి 
నేను దుుఃఖంచవలసి వసుతుందేమోననీ నా భయం.

ముగంపు మాటలు, అభివందనాలు

13  ఈ మూడోస్రి నేను మ్ దగ్గరకు 
వసుతునా్నను. ఇద్దరు ముగు్గరు స్క్షుల 

నోట ప్రతి విషయం రూఢి కావాల్. 2 మునుపు 
నేనొక మాట చెపాపును. మ్మధ్య రెండో స్రి 
ఉన్నట్టు ముందుగా చెపుతునా్నను – ఇపుపుడు 
మ్ దగ్గర లేకపోయినా రాసుతునా్నను. ఏమంటే, 
నా దావీరా క్రీసుతు పలుకుతునా్నడన మ్కు 
రుజువు కావాల్ గదా. సరే, ఇదివరకు అపరాధం 
చేసుతున్నవారితో, తకికిన వారందరితో నేను 
అంట్నా్నను, నేను తిరిగ వచి్చనపుపుడు మ్ పటలి 
మృదువుగా ఉండను. 3 క్రీసుతు మ్పటలి బలహీనుడు 
కాడు, మ్లో బల్ఢ్్యడే. 4 “బలహీనత” 
కారణంగా ఆయన సిలువ మరణానకి గురి 
అయా్యడు, గాన దేవున బలప్రభావాలను బటిటు 
జ్విస్తు ఉనా్నడు. ఆయనతో ఐక్యత కల్గన 
మేము కూడా బలహీనులమైనా మ్పటలి 
ఆయనతోపాట్ దేవున బలప్రభావాలనుబటిటు 
జ్విస్తుం.

5 మ్రు క్రీసుతు విశావీసంలో ఉనా్నరో లేరో 
మిముములను మ్రే పరిశోధంచ్కోండి. 
మిముములను మ్రే పర్క్షించ్కొన చూడండి. 
మ్రు ఆ పర్క్షలో ఓడిపోయి నరాకరణకు 
గురి కాకపోతే, యేసు క్రీసుతు మ్లో ఉనా్నడన 

మ్ గురించి మ్కు తెల్యదా? 6 మేము 
అల్ంటి పర్క్షలో ఓడిపోయి నరాకరణకు 
గురైనవారం కామన మ్రు గురితుస్తురన నా 
ఆశాభావం. 7 మ్రు ఎల్ంటి దురాముర్గతనూ 
చేయకూడదన దేవునకి ప్రార్న చేసుతునా్నను 
– మేము యోగు్యలుగా కనపంచాలన కాదు 
గాన మేము అయోగు్యలుగా కనపంచినా 
మ్రు మంచినే చేయాలన మా కోరిక. 8 మేము 
సత్యంకోసమే గాన సతా్యనకి వ్యతిరేకంగా ఏమ్ 
చేయలేము. 9 మేము బలహీనులమై ఉన్నపుపుడు 
మ్రు బలవంతులై ఉంటే ఆనందిస్తుం. మ్రు 
పరిపూరుణిలు కావాలన కూడా మా ప్రార్న. 
10 ఈ కారణం చేత నేను మ్ మధ్య హాజరు 
కాకపోయిన ఈ సమయాన ఈ సంగతులు 
రాసుతునా్నను – మ్ దగ్గర ఉన్నపుపుడు, ప్రభువు 
నాకిచి్చన అధకారం ప్రయోగంచి కాఠిన్యం 
చూపకూడదన. ఈ అధకారం కటటుడానకే గాన 
పడద్రోయడానకి కాదు.

11 తుదకు, స్దరుల్రా, ఆనందించండి. 
పరిపూరుణిలు కండి. ఆదరణ పందండి. ఏక 
మనసుసాతో ఉండండి. సమాధ్నంగా బ్రతకండి. 
అపుపుడు ప్రేమ సమాధ్నాల దేవుడు మ్కు తోడై 
ఉంట్డు.

12 పవిత్మైన ముదు్ద పెట్టుకొన ఒకరికొకరు 
అభినందనలు చేసుకోండి. 13 పవిత్రులందరూ 
మ్కు వందనాలు చెపుతునా్నరు.

14 ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప, దేవున 
ప్రేమ, పవిత్రాతము సహవాసం మ్కందరిక తోడై 
ఉంట్యి గాక! తథాసుతు. 

  2 కొరింతు 13:14



పరిచయం

1  గలతీయ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రీసుతు 
సంఘాలకు క్రీసుతు రాయబరి అయిన 

పౌలనే నానుంచి, నాతో ఉన్న స్దరులందరి 
నుంచీ అభివందనాలు. 2 నేను రాయబరిగా 
ఉన్నది మనుషులదావీరా కాదు, మానవుడివల్లి 
కాదు గాన యేసు క్రీసుతువలేలి, ఆయనను 
చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా లేపన 
తండ్రి అయిన దేవునవలేలి. 3 మన తండ్రి అయిన 
దేవుననుంచీ ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు నుంచీ 
మ్కు అనుగ్రహం, శాంతి కలుగుతాయి గాక! 
4 మన తండ్రి అయిన దేవున సంకలపుం ప్రకారం 
క్రీసుతు మనలను ఇపపుటి చెడు యుగంనుంచి 
విడిపంచడానకి మన పాపాలకోసం తనను 
తాను అరిపుంచ్కొనా్నడు. 5  దేవునకి 
యుగయుగాలకు మహిమ కలుగుతుంది 
గాక! తథాసుతు.

శుభవారతును తారుమారు చేసేవారు
6 మ్ గురించి నేను ఆశ్చర్యపడుతునా్నను. 

క్రీసుతు కృపవలలి మిముములను పల్చినవాన 
వైపునుంచి మ్రు ఇంత తవీరలో వేరొక శుభవారతు 
వైపు తిరుగుతూ ఉనా్నరు! 7 అది శుభవారతు 
కానే కాదు. కానీ కొందరు శుభవారతును 

తారుమారు చేయాలన ప్రయతి్నస్తు 
మిముములను కలవరపరుసుతునా్నరు. 8 అయితే 
మేము మ్కు ప్రకటించిన శుభవారతు కాక 
ఒకవేళ వేరేదేదైనా మేము గానీ పరలోకంనుంచి 
వచి్చన దేవదూత గానీ మ్కు ప్రకటిసేతు ఆ వ్యకితు 
శాపగ్రసు్డవుతాడు గాక! 9 మునుపు మేము 
చెపపునటేటు ఇపుపుడు మళ్్ళ చెపుతునా్నను – మ్రు 
స్వీకరించిన శుభవారతు గాక వేరేది ఎవరైనా సరే 
మ్కు ప్రకటిసేతు ఆ వ్యకితు శాపగ్రసు్డవుతాడు 
గాక!

క్రీసుతు రాయబరి పౌలు
10 నేనపుపుడు ఒపపుంచాలన ప్రయతి్నసుతున్నది 

మనుషులనా? దేవుణాణి? మనుషులను 
సంతోషపెట్టులన చూసుతునా్ననా? నేనపపుటిక 
మనుషులను సంతోషపెట్టులన చూస్తు ఉంటే 
క్రీసుతు దాసుణణియి ఉండేవాణ్ణి కాను!

క్రీసేతు అతనకి శుభవారతును తెల్యజ్శాడు
11 స్దరుల్రా, నేను ప్రకటించిన శుభవారతు 

మనుషుల ప్రకారమైనది కాదన మ్కు 
తెల్యజ్సుతునా్నను. 12 ఈ శుభవారతు మనుషుల 
దావీరా నేను అందుకోలేదు. దానన ఏ మనషీ 
నాకు నేరపులేదు. యేసు క్రీసేతు దానన నాకు వెలలిడి 
చేశాడు.

గలతీయవారికి లేఖ
 



323

పౌలు పశా్చతాతుపపడి విశావీసిగా 
అతన మొదటి రోజులు

13 యూద మతంలో నా గత జ్విత విధ్నాన్న 
గురించి మ్రు వినా్నరు – నేనెల్ క్రీసుతు సంఘాన్న 
అత్యధకంగా హింసిస్తు, దాన్న నాశనం 
చేయడానకి ప్రయత్నం చేశాను. 14 అపుపుడు 
పూర్వీకుల స్ంప్రదాయాలంటే నాకంతో ఆసకితు. 
నా సవీజ్తివారిలో నా వయసు గల అనేకులను 
యూద మతం విషయంలో మించిపోయాను.

15 అయితే నేను తన కుమారుణ్ణి ఇతర 
జనాలలో ప్రకటించాలన నను్న పుట్టుకతోనే 
ప్రతే్యకించ్కొన తరువాత తన కృపచేత 
పల్చిన దేవుడు 16 ఆయనను నాయందు 
ప్రత్యక్షం చేయడానకి ఇషటుపడాడాడు. అపుపుడు 
నేను మనుషులతో కల్సి ఆలోచించలేదు. 
17 నాకంటే ముందుగా క్రీసుతు రాయబరులైనవారి 
దగ్గరకు జెరుసలం వెళ్ళలేదు గాన అరేబియాకు 
వెళి్ళపోయాను. తరువాత దమసుకి నగరానకి 
మళ్్ళ వచా్చను.

18 మూడు సంవతసారాల తరువాత, పేతురును 
దరి్శంచడానకి జెరుసలం వెళ్్ళను. అకకిడ 
అతనతో కూడా పదిహేను రోజులునా్నను. 
19 అయితే తకికిన క్రీసుతు రాయబరులలో 
ప్రభువు తముముడైన యాకోబును తపపు మరే 
ఒకకిరినీ నేను చూడలేదు. 20 నేను మ్కు రాసుతున్న 
దీనలో అబద్మేమ్ లేదన దేవున ఎదుట రూఢిగా 
చెపుతునా్నను. 21 ఆ తరువాత సిరియా, కిల్కియ 
ప్రాంతాలకు వెళ్్ళను. 22 అపుపుడు, క్రీసుతులో ఉన్న 
యూదయ సంఘాలకు నా ముఖ పరిచయం 
కాలేదు. 23 కానీ ఒక సంగతి మాత్ం వారు 
వింటూ వచా్చరు. ఏమిటంటే, “మునుపు 

మముములను హింసించినవాడు ఏ విశావీస్న్న 
నాశనం చేయాలన చూశాడో దాననే ఇపుపుడు 
ప్రకటిస్తు ఉనా్నడు.” 24 వారు నా కారణంగా 
దేవుణ్ణి సుతుతించారు.

జెరుసలంలో ఇతర రాయబరులతో పౌలు

2  పదా్నలుగు సంవతసారాలైన తరువాత 
నేను తీతును తీసుకొన బర్నబతోకూడా 

జెరుసలం మళ్్ళ వెళ్్ళను. 2 వెళ్్ళలన దేవునవలలి 
నాకు వెలలిడి అయి నేను వెళ్్ళను. ఇతర 
జనాలలో నేను ప్రకటిసుతున్న శుభవారతు వారికి 
వివరించి చెపాపును. అయితే నేను అదివరకు పడడా 
ప్రయాస, అపుపుడు పడుతున్న ప్రయాస వృథా 
కాకుండా పలుకుబడి గలవారికే ఏకాంతంగా 
చెపాపును. 3 నాతో ఉన్న తీతు గ్రీసు దేశసు్డు 
అయినా సున్నతి పందాలన అతణ్ణి ఎవరూ 
బలవంతం చేయలేదు. 4 కొందరు కపట స్దరుల 
కారణంగా అకకిడికి వెళ్్ళం. వారు మనలను 
దాస్యంలోకి దించాలన క్రీసుతు యేసులో ఉన్న 
మన సేవీచ్ఛను గూఢచారుల్లిగా కనపెటటుడానకి 
వారిన దొంగతనంగా సంఘంలో ప్రవేశపెటటుడం 
జరిగంది. 5 అయితే మేము వారికి ఒకకి గడియ 
కూడా లొంగలేదు. శుభవారతు సత్యం మ్ మధ్య 
ఎపుపుడూ నల్చి ఉండాలన మా ఉదే్దశం.

6 ఆ పలుకుబడి గలవారు – వారెంతటివారైనా 
నాకైతే పరావీ లేదు; దేవుడు మనషి పైరూపం 
చూడడు – ఆ పలుకుబడి గలవారు నాకున్న 
ఎరుకను వృద్ి ఏమ్ చేయలేదు. 7 గానీ సున్నతి 
ఉన్నవారికోసం అన శుభవారతు పేతురుకు 
అపపుగంచిన దేవుడు సున్నతి లేనవారికోసం అన 
దానన నాకపపుగంచాడన వారు గ్రహించారు. 
8 ఎందుకంటే, ఏ దేవుడైతే పేతురు సున్నతి 
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ఉన్నవారికి క్రీసుతురాయబరి అయి ఉండడానకి 
అతనలో పన చేశాడో ఆ దేవుడే నేను ఇతర 
జనాలకు క్రీసుతురాయబరి అయి ఉండడానకి 
నాలో పన చేశాడు. 9 నాకు ప్రస్దించిన కృపను 
గురితుంచి “మూల సతుంభాలుగా” కనపంచిన 
యాకోబు, కేఫ్, యోహానులు సహవాస్నకి 
గురుతుగా నాతో, బర్నబతో తమ కుడి చేతులు 
కల్పారు, మేము ఇతర జనాల దగ్గరికి, తాము 
సున్నతి ఉన్నవారిదగ్గరికి వెళ్్ళలన స్చించారు. 
10 మేము బీదలను జ్ఞాపకం ఉంచ్కోవాలన మాత్ం 
వారు కోరారు. అదంటే నాకు కూడా ఆసకితు.

అంతియొకయలో పౌలు, పేతురు
11 పేతురు అంతియొకయ నగరం 

వచి్చనపుపుడు నేనతణ్ణి ముఖాముఖగా 
ఎదిరించాను. ఎందుకన? అతడు నందారు్హడు 
అయా్యడు. 12 ఎల్గంటే, యాకోబుదగ్గర 
నుంచి కొందరు రాకముందు అతడు ఇతర 
జనాలతో భోజనం చేసేవాడు. అయితే 
వారు వచి్చన తరువాత అతడు సున్నతి 
సంస్కిరం ఆచరించేవారికి భయపడి వెనకికి 
తగ్గ వేరైపోయాడు. 13 తకికిన యూదులు 
అతనతో కూడా కపటంగా ప్రవరితుంచారు. 
దీనకి ఫల్తంగా బర్నబ సహా వారి కపటంచేత 
కొట్టుకుపోయాడు.

14 అయితే వారు శుభవారతు సత్యం ప్రకారం 
సరిగా ప్రవరితుంచకపోవడం చూచి నేను అందరి 
ఎదుటే పేతురుతో ఇల్ అనా్నను: “నీవు 
యూదుడివై ఉండి యూదులల్గా కాకుండా 
ఇతర జనాలల్గే బ్రతుకుతూ ఉనా్నవు గదా. 
అల్ంటపుపుడు ఇతర జనాలను యూదులల్గా 
బ్రతకాలన బలవంతం చేస్తువేమిటి? 15 మనం 

పుట్టుకతో యూదులం, ‘ఇతర జనాలకు చెందిన 
పాపులం’ కాము.

పౌలు ఉపదేశంచిన సత్యం
16 అయినా, మనషి యేసు క్రీసుతుమ్ది 

నమముకం వలేలి గాన ధరముశాస్త్ర క్యలవలలి 
నరో్దషిగా నా్యయవంతుడుగా దేవున లెకకిలోకి 
రాడన మనకు తెలుసు, గనుక మనం కూడా 
ధరముశాస్త్ర క్యలవలలి కాక క్రీసుతుమ్ది నమముకంవలేలి 
నరో్దషులుగా లెకకిలోకి వచే్చల్ క్రీసుతు యేసుమ్ద 
నమముకం పెట్టుం. ధరముశాస్త్ర క్యలవలలి ఎవరూ 
దేవున లెకకిలోకి నరో్దషిగా రారు గదా. 17 అయితే 
క్రీసుతుదావీరా నరో్దషుల లెకకిలోకి రావాలన 
చూస్తు ఉంటే మనం కూడా పాపులమన 
తేల్తే క్రీసుతు పాపానకి సేవకుడా? కానే కాదు. 
18 నేను పడగొటిటునదానన ఒకవేళ మళ్్ళ నరిముసేతు 
అపరాధనగా చేసుకొంట్ను గదా. 19 నేనైతే దేవున 
పటలి బ్రతికేల్ ధరముశాస్త్రం విషయంలో ధరముశాస్త్రం 
దావీరా చనపోయాను. 20 నేను క్రీసుతుతో కూడా 
సిలువ మరణం చెందాను. ఇకమ్దట జ్విసుతున్నది 
నేను కాదు, క్రీసేతు నాలో జ్విసుతునా్నడు! శర్రంలో 
ఉన్న నా ఈ జ్వితం, నను్న ప్రేమించి నా కోసం 
తనను సమరిపుంచ్కొన్న దేవున కుమారున 
మ్ది విశావీసంవలేలి. 21 నేను దేవున అనుగ్రహాన్న 
కొటిటువేయను – ఒకవేళ నరో్దషతవీం అనేది 
ధరముశాస్త్రం దావీరా వసేతు క్రీసుతు అనవసరంగా 
చనపోయినటేటు!”

విశావీసం దావీరానే రక్షణ
విశావీసందావీరా దేవున ఆతమును పందడం

3  ఓ తెల్వితకుకివ గలతీయవారల్రా! మ్రు 
సతా్యనకి లోబడకుండా మిముములను 
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భ్మపెటిటునదెవరు? సిలువకు గురి అయినటేటు 
యేసు క్రీసుతును కండలికు కటిటునట్టుగా మ్కు 
వివరించడం జరిగంది గదా! 2 ఈ ఒకే 
విషయం మ్ నుంచి తెలుసుకోవాలన 
నాకుంది. మ్రు దేవున ఆతమును పందినది 
ధరముశాస్త్ర క్యలచేతా? విశావీసంతో శుభవారతు 
వినడంవల్లి? 3 మ్రింత తెల్వితకుకివవారా? 
దేవున ఆతముతో మొదలుపెటిటు ఇపుపుడు శర్ర 
సవీభావంవలలి మ్రు సంపూరుణిలు అవుతునా్నరా? 
4 మ్రిన్న బధలుపడింది వ్యర్మేనా? అదంతా 
నజంగా వ్యర్మవుతుందా? 5 మ్కు తన ఆతమును 
ప్రస్దించి మ్ మధ్య అదు్భతాలు జరిగసుతున్న 
దేవుడు ధరముశాస్త్ర క్యలను బటిటు అల్ 
చేసుతునా్నడా? లేక మ్రు విశావీసంతో వినడం 
బటేటునా?

అబ్రాహాము ఉదాహరణ
6 దీనకి అనుగుణంగా అబ్రాహాము “దేవునమ్ద 

నమముకం ఉంచాడు. అతనకి ఆ నమముకమే 
నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి వచి్చంది.”

7 అందుచేత, విశావీస సంబంధులే అబ్రాహాము 
సంతానమన తెలుసుకోండి. 8 దేవుడు ఇతర 
జనాలను విశావీసం దావీరానే నరో్దషులుగా 
ఎంచ్తాడన దూరదృషిటుతో లేఖనం ముందుగానే 
అబ్రాహాముకు “నీ మూలంగా జనాలనీ్న 
ధన్యమవుతాయి” అన శుభవారతు ప్రకటించింది. 
9 అల్గే విశావీస సంబంధులే విశావీసముంచిన 
అబ్రాహాముతోకూడా ధను్యలు.

ఎవరైనా మోష్ ధరముశాస్త్రం మ్ద 
ఆధ్రపడితే శాపం తగులుతుంది

10 ధరముశాస్త్రం విధంచే క్యల సంబంధులంతా 

శాపం క్ంద ఉనా్నరు. ఎందుకంటే, ధరముశాస్త్ర 
గ్రంథంలో రాసి ఉన్నవనీ్న చేస్తు ఉండన ప్రతి 
ఒకకిరూ శాపగ్రస్ులన రాసి ఉంది.

11 ధరముశాస్త్రంవలలి దేవున లెకకిలో ఎవరూ 
నరో్దషి కారన తేటతెలలిమే. ఎందుకంటే, “నరో్దషి 
దేవునమ్ది నమముకంవలేలి జ్విస్తుడు.”

12 ధరముశాస్త్రం విశావీస సంబంధమైనది కాదు 
గాన దాన చట్టుల ప్రకారం ప్రవరితుస్తు ఉండేవాడు 
వాటివలలి బ్రతుకుతాడు అన రాసి ఉంది.

క్రీసుతు విశావీసులను శాపం నుంచి విడిపంచాడు
13 ధరముశాస్త్రం వలలి అయిన శాపంనుంచి క్రీసుతు 

మనలను విమోచించాడు. ఎల్గంటే ఆయన 
మనకోసం శాపగ్రస్ుడయా్యడు – “మ్రానుమ్ద 
వ్రేల్డే ప్రతి వాడూ శాపగ్రసుతుడు” అన రాసి 
ఉంది. 14 దానవలలి, అబ్రాహాముకు ఇచి్చన దీవెన 
క్రీసుతు యేసులో ఇతర జనాలకు రావాలనీ దేవున 
ఆతమును గురించిన వాగా్దనం విశావీసందావీరా 
మనం పందాలన ఆయన ఉదే్దశం.

దేవున వాగా్దనం, ధరముశాస్త్రం
15 స్దరుల్రా, లోక వ్యవహారం ప్రకారం 

మాట్లిడుతునా్నను – మనుషుల ఒడంబడికే 
అయినా అది స్ిరపడిన తరువాత దాననెవరూ 
కొటిటువేయరు, దానకి మరేమ్ చేర్చరు. 
16 వాగా్దనాలు చేసినది అబ్రాహాముకూ అతన 
సంతానానక. దేవుడు అనేకులను ఉదే్దశంచి 
అన్నట్టు “సంతానాలకు” అనలేదు గాన ఒకణ్ణి 
అన్నట్టు “సంతానానకి” అనా్నడు. ఆ సంతానం 
క్రీసుతు. 17 నేను చెపేపుదేమిటంటే, ముందుగా 
దేవుడు క్రీసుతులో సి్రపరచిన ఒడంబడికను 
నాలుగు వందల ముప్ఫయి ఏళ్ళయిన 
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తరువాత వచి్చన ధరముశాస్త్రం కొటిటువేయదు, 
దాన వాగా్దనాన్న వ్యర్ం చేయదు. 18 ఒకవేళ ఆ 
వారసతవీం ధరముశాస్త్రంవలలి అయినదంటే ఇక అది 
వాగా్దనం వలలి అయే్యది కాదన్న మాటే. అయితే 
దేవుడు ఆ వారసతావీన్న వాగా్దనం మూలంగానే 
అబ్రాహాముకిచా్చడు.

19 అల్గైతే ధరముశాస్త్రమెందుకన? అది 
అతిక్రమాలను బటిటు కలుపబడింది. ఆ వాగా్దనం ఏ 
సంతానానకి చేయబడిందో ఆయన వచే్చంతవరకే 
ధరముశాస్త్రం అమలోలి ఉంది. అది దేవదూతల 
దావీరా మధ్యవరితుచేత నయమించబడింది. 
20 మధ్యవరితు ఒకకిరికోసమే ఉండడు గాన దేవుడు 
ఒకకిడే.

21 ధరముశాస్త్రం దేవున వాగా్దనాలకు 
వ్యతిరేకమా? కానే కాదు. ఒకవేళ బ్రతికించగల 
ధరముశాస్త్రం అనుగ్రహించడం వీలుండి ఉంటే 
వాసతువంగా నరో్దషతవీం ధరముశాస్త్రంవలేలి 
కల్గ ఉండేవి. 22 కానీ యేసు క్రీసుతు మ్ది 
విశావీసమూలమైన వాగా్దనం ఆయనను 
నమేమువారందరిక లభించేందుకు లేఖనం అందరినీ 
పాపం క్ంద మూసివేసింది. 23 అయితే విశావీసం 
రాకముందు మనం ధరముశాస్త్రం క్ంద ఖైదీలుగా 
ఉంచబడాడాం, తరువాత వెలలిడి అయే్య విశావీసం 
కోసం అల్ ఉంచబడాడాం. 24 కాబటిటు ధరముశాస్త్రం 
మనకు బల శక్షకుడిల్ంటిదై ఉండేది. మనం 
నమముకంవలలి నరో్దషులుగా లెకకిలోకి వచే్చల్ 
మనలను క్రీసుతుదగ్గరకు నడిపంచడమే దాన పన. 
25 అయితే విశావీసం వచి్చన తరువాత మనం ఇక 
బలశక్షకుడి క్ంద లేము.

నమముకం దావీరానే దేవున సంతానం
26 ఎందుకంటే, క్రీసుతు యేసు మ్ది నమముకం 

దావీరా మ్రంతా దేవున కుమారులు. 27 క్రీసుతులోకి 
బపతుసం పందిన మ్రందరూ క్రీసుతును 
ధరించ్కొనా్నరు. 28 ఇందులో యూదుడన గ్రీసు 
దేశసుతుడన లేదు, బనస అన సవీతంత్రుడన లేదు, 
పురుషుడన స్త్రీ అన లేదు – క్రీసుతు యేసులో 
మ్రందరూ ఒకకిటిగా ఉనా్నరు. 29 మ్రు క్రీసుతుకు 
చెందినవారైతే, మ్రు అబ్రాహాము సంతానం, 
వాగా్దనం ప్రకారమైన వారసులు.

ధరముశాస్త్రం వల లి దాస్యం, కృప 
వల లి విడుదల కలుగుతాయి
దేవున వారసులు

4  నేను చెపేపుదేమిటంటే, వారసునకి ఆసితు 
అంతా చెందినా అతడు పసితనంలో 

ఉన్నంత కాలమూ ఈ విషయంలో అతనక 
దాసునక భేదమేమ్ లేదు. 2 అంటే, తండ్రి 
నరణియించే రోజువరకు అతడు సంరక్షకుల క్ంద, 
ఆసితు నరావీహకుల క్ంద ఉంట్డు. 3 మన సంగతి 
కూడా అంతే. మనం పసితనంలో ఉన్నపుపుడు 
లోకం ప్రాథమిక విషయాల క్ంద దాస్యంలో 
ఉనా్నం.

4 అయితే కాలం పరిపకవీం కాగానే దేవుడు తన 
కుమారుణ్ణి పంపాడు. కుమారుడు స్త్రీ గరా్భన 
జనముంచాడు, 5 ధరముశాస్త్రం క్ంద ఉన్నవారిన 
విమోచించాలన – మనం దతతు పుత్రులమయే్యల్ 
– ఆయన ధరముశాస్త్రం క్ంద జనముంచాడు. 6 మ్రు 
దేవున సంతానం గనుక దేవుడు తన కుమారున 
ఆతమును మ్ హృదయాలోలికి పంపాడు. ఆ ఆతము 
మనలో “తండ్రీ! తండ్రీ!” అన పలుసుతునా్నడు. 
7 కాబటిటు నీవింకా దాసుడివి కావు, కుమారుడివి. 
కుమారుడివైతే క్రీసుతు దావీరా దేవున వారసుడివి 
కూడా.
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గలతీయ క్రైసతువులు బనసలు 
కావాలనుకునా్నరా?

8 కాన, ఆ కాలంలో, మ్రు దేవుణ్ణి 
ఎరగకముందు, ప్రకృతిసిద్ంగా వాసతువం 
కాన దేవుళ్ళకు బనసతవీంలో ఉనా్నరు. 
9 ఇపుపుడైతే మ్రు దేవుణ్ణి ఎరిగనవారు – మరి 
విశేషంగా దేవుడు మిముములను ఎరిగనవాడు. 
ఇల్ంటపుపుడు దురబాలమైన, వ్యర్మైన ప్రాథమిక 
విషయాలకు మళ్్ళ బనసలుగా ఉండగోరి 
వాటి వైపు మళ్్ళ తిరుగుతునా్నరు ఎందుకన? 
10 మ్రు దినాలు, నెలలు, మహోతసావ కాల్లు, 
సంవతసారాలు పాటిస్తురు. 11 మ్ విషయంలో నేను 
పడడా కషాటులు ఒకవేళ వ్యర్మై పోతాయేమో అన 
మ్ గురించి నాకు భయం వేస్తు ఉంది.

12 స్దరుల్రా, నేను మ్ల్ంటివాణణియా్యను 
గనుక మ్రు నాల్ంటివారు కావాలన 
మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. మ్రు నాకు 
కడేమ్ చేయలేదు. 13 మొదటి స్రి నేను 
మ్కు శార్రక బలహీనత దావీరా శుభవారతు 
ప్రకటించానన మ్కు తెలుసు. 14 నా శర్రంలో 
నాకు విషమ పర్క్షగా ఉన్నదాన్న మ్రు 
చిన్నచూపు చూడలేదు, తృణ్కరించలేదు 
గాన దేవదూతనూ క్రీసుతు యేసునూ స్వీకరించే 
ప్రకారం నను్న స్వీకరించారు. 15 అపుపుడు మ్కున్న 
దీవెన ఏది? స్ధ్యమైతే మ్ కండులి ఊడబెరికి 
నాకిచి్చ ఉండేవారేనన మ్ గురించి స్క్షష్ం 
చెపుతునా్నను. 16 మ్తో సత్యం చెపపుడంవలలి నేను 
మ్కు విరోధనయా్యనా ఏమిటి?

తపుపుడు బోధకులు, పౌలు కోరిక
17 వారికి మ్రంటే ప్రతే్యక శ్రదే్ గాన వారి 

ఉదే్దశం మంచిది కాదు. మ్కే వారిపటలి ప్రతే్యక 
శ్రద్ కల్గేల్ మిముములను మా నుంచి వేరు 
చేయాలన కోరుతునా్నరు. 18 ఉదే్దశం మంచిదైతే 
ఎపుపుడైనా ప్రతే్యక శ్రద ్కల్గ ఉండడం మంచిదే 
– నేను మ్తో ఉన్నపుపుడు మాత్మే కాదు. 19 నా 
చిన్న పలలిల్రా! క్రీసుతు సవీరూపం మ్లో ఏరపుడే 
వరకూ మ్ విషయంలో మళ్్ళ ప్రసవ వేదనలు 
పడుతూ ఉనా్నను! 20 మ్ గురించి నాకు ఎటూ 
తోచకుండా ఉంది. నేనపుపుడు మ్తో ఉండి మరో 
విధంగా మాట్లిడాలన నా కోరిక.

హాగరు, శారాల ఉదాహరణ
21 ధరముశాస్త్రం క్ంద ఉండగోరే వారల్రా, 

ధరముశాస్త్రం చెపేపుది మ్రు వినడం లేదా, చెపపుండి? 
22 ఇల్ రాసి ఉంది గదా: అబ్రాహాముకు 
ఇద్దరు కొడుకులు – బనసవలలి ఒకడు, 
సవీతంత్రురాల్వలలి మరొకడు. 23 గాన బనస 
కొడుకు శర్ర ర్తిగా పుట్టుడు, సవీతంత్రురాల్ 
కొడుకు దేవున వాగా్దనం ఫల్తంగా పుట్టుడు.

24 ఈ విషయంలో అలంకారిక స్దృశ్యం 
ఉంది. ఎల్గంటే, ఆ ఇద్దరు స్త్రీలూ రెండు 
ఒడంబడికలు. ఒకటి స్నాయి పరవీతం 
నుంచి వచి్చ దాస్్యనకి పలలిలను కల్గసుతుంది. 
ఇది హాగరు. 25 ఈ హాగరు అరేబియాలో ఉన్న 
స్నాయి పరవీతం. అది ఇపపుటి జెరుసలంకు 
గురుతుగా ఉంది. ఎందుకంటే జెరుసలం తన 
పలలిలతోపాట్ దాస్యంలో ఉంది. 26 అయితే 
పైనున్న జెరుసలం సవీతంత్ంగా ఉంది. అదే 
మనకందరిక తల్లి.

27 గొడ్రాల్! పలలిలను కననదానా! ఆనందించ్! 
ప్రసవ వేదన పడనదానా! బిగ్గరగా కేకలు పెట్టు! 
ఎందుకంటే భరతు ఉన్నదాన పలలిలకంటే ఒంటరిగా 

  గలతీ 4:27



328

ఉన్నదాన పలలిలే ఎకుకివ అన రాసి ఉంది గదా.
28 స్దరుల్రా, మనం ఇస్సాకుల్గే 

వాగా్దన సంతానం. 29 ఆ కాలంలో శర్రర్తిగా 
పుటిటునవాడు దేవున ఆతము ప్రకారం పుటిటునవాణ్ణి 
ఎల్ హింస పెట్టుడో ఇపుపుడు కూడా 
అల్గే జరుగుతూ ఉంది. 30 అయితే లేఖనం 
ఏమంట్ంది? – బనసనూ దాన కొడుకునూ 
వెళ్ళగొట్టు! ఎందుకంటే బనస కొడుకు 
సవీతంత్రురాల్ కొడుకుతోపాట్ వారసుడు 
కాబోడు! 31 కాబటిటు, స్దరుల్రా, మనం 
బనస సంతానం కాము గాన సవీతంత్రురాల్ 
సంతానమే.

విశావీసులు అనుసరించవలసిన జ్విత విధ్నం
ధరముశాస్త్రం నుంచి విడుదల

5  క్రీసుతు మనలను దాస్యంలో నుంచి 
విడిపంచాడు. ఆ విడుదలలో సుసి్రంగా 

నల్చి ఉండండి, దాస్యం కాడికి మళ్్ళ 
లొంగపోకండి. 2 చూడండి, నేను – పౌలునే 
– మ్క మాట చెపుతునా్నను – మ్రు సున్నతి 
పందితే క్రీసుతువలలి మ్కు ప్రయోజనమేమ్ 
ఉండదు. 3 సున్నతి పందిన ప్రతి మనషిక 
నేను మరో స్రి నొకికి చెపేపుది ఏమిటంటే, 
అల్ంటివాడు ధరముశాస్త్రం అంతటిన 
పాటించడానకి బదుడ్ు. 4 మ్లో ధరముశాస్త్రంవలలి 
నరో్దషుల లెకకిలోకి రావాలన చూసుతున్నవారు 
క్రీసుతు చైతన్యం నుంచి దూరమైపోయారు, కృప 
మార్గం నుంచి పతనమయా్యరు. 5 ఎందుకంటే, 
మనం విశావీసం మూలమైన నీతినా్యయాల 
గురించిన ఆశాభావం నెరవేరుపు కోసం దేవున 
ఆతము దావీరా ఆతురతతో ఎదురు చూసుతునా్నం. 
6 క్రీసుతు యేసులో సున్నతి గాన సున్నతి లేనతనం 

గానీ ఏమ్ స్ధంచదు. ప్రేమతో పన చేసే 
విశావీసమే ముఖ్యం.

7 మునుపు మ్రు బగా ముందుకు 
స్గపోతూ ఉనా్నరు. సతా్యన్న పెడచెవిన 
పెటేటుల్ మిముములను అడడాగంచినదెవరు? 8 ఆ 
విధంగా చేయడానకి ఒపపుంచినది మిముములను 
పలుసుతున్న దేవుడు కాదు. 9 పంగజ్సే పదార్ం 
కొంచెమైనా పండి ముద్దనంతా పంగజ్సుతుంది. 
10 మ్రు వేరే అభిప్రాయం కల్గ ఉండరన మ్ 
విషయం ప్రభువులో నాకు నమముకం ఉంది. 
మ్కు కలవరం కల్గంచేవాడు – అతడెవడైనా 
సరే – శక్ష భరించవలసివసుతుంది.

11 స్దరుల్రా, సున్నతి పందాలన 
ఒకవేళ నేనంకా ప్రకటిస్తు ఉంటే నేనెందుకు 
ఇంకా హింసలకు గురి అవుతూ ఉనా్నను? ఆ 
పక్షంలో సిలువను గురించిన తొట్రుపాట్ 
కారణం లేకుండా పోతుంది. 12 మిముములను 
కలవరపెటేటువారు అంగచే్ఛదం చేసుకోవాలన 
కోరి ఉండేవాణ్ణి.

ప్రేమ సిద్ాంతం
13 స్దరుల్రా, దేవుడు మిముములను 

పల్చింది విడుదలకే అయినా మ్ 
విడుదలను శర్ర సవీభావానకి అవకాశంగా 
వినయోగంచ్కోకండి. దానకి బదులు 
ప్రేమభావంతో ఒకరికొకరు సేవ చేయండి. 
14 ధరముశాస్త్రమంతా ఒకే ఒక మాటలో 
ఇమిడి ఉంది. ఏమిటంటే, “మిముములను 
ప్రేమించ్కొన్నటేటు మ్ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్.” 
15 గానీ మ్రు ఒకరినొకరు కరచ్కొంటూ 
దిగమింగవేస్తు ఉంటే ఒకరివలలి ఒకరు పూరితుగా 
ధవీంసమైపోతారేమో జ్గ్రతతు!
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భ్షటు సవీభావానకి, దేవున 
ఆతముకు మధ్య సంఘర్షణ

16 నేను చెపేపుదేమంటే, దేవున ఆతముకు 
లోబడి నడుచ్కోండి. అపుపుడు శర్ర సవీభావం 
కోరేవాటిన చేయరు. 17 శర్ర సవీభావం కోరేవి 
దేవున ఆతముకు వ్యతిరేకంగా ఉనా్నయి. 
ఆతము కోరేవి శర్ర సవీభావానకి వ్యతిరేకంగా 
ఉనా్నయి – పరసపుర వైరం ఉంది, గనుక 
మ్రేవి చేయాలన ఇషటుపడుతునా్నరో అవి మ్రు 
చేయలేకపోతునా్నరు. 18 గానీ దేవున ఆతము 
మిముములను నడిపస్తు ఉంటే మ్రు ధరముశాస్త్రం 
క్ంద లేరు.

భ్షటు సవీభావం చేషటులు
19 శర్ర సవీభావ క్యలు సపుషటుమే. అవేవంటే 

వ్యభిచారం, జ్రతవీం, కలముషం, కామవికారం, 
20 విగ్రహపూజ, మంత్ ప్రయోగం, దేవీషం, 
కలహాలు, ఈరా్షష్భావాలు, కోపోద్రేకం, కక్షలు, 
భేదాలు, తపుపుడు బోధలు, 21 అస్య, 
హత్యలు, త్రాగుబోతుతనం, ఆటపాటల 
అలలిరులు మొదలయినవి. వీటిన గురించి నేను 
మునుపు చెపపునటేటు మ్తో మళ్్ళ ముందుగా 
చెపుతునా్నను. ఇల్ంటివి చేస్తు ఉండేవారు 
దేవున రాజ్్యనకి వారసులు కాబోరు.

దేవున ఆతము ఫలం
22 దేవున ఆతము ఫలమైతే ప్రేమ, ఆనందం, 

శాంతి, సహనం, దయ, మంచితనం, 
విశవీసనీయత, 23 స్తివీకం, ఇంద్రియ నగ్రహం. 
ఇల్ంటివాటికి వ్యతిరేకమైన నయమమేమ్ 
లేదు. 24 క్రీసుతుకు చెందినవారు శర్ర సవీభావాన్న, 

దానతోకూడా దాన కోరికలనూ ఇచ్ఛలనూ 
సిలువ వేశారు. 25 దేవున ఆతములో మనం 
బ్రతుకుతూ ఉంటే ఆ ఆతముననుసరించి 
నడుచ్కొందాం. 26 వటిటు డాంబికులం కాకుండా, 
ఒకరికొకరం కోపం రేపకుండా ఒకరిమ్ద ఒకరం 
అస్యపడకుండా ఉందాం.

నజమైన క్రైసతువం

6  స్దరుల్రా, ఒకవేళ ఎవరైనా ఒకరు 
అతిక్రమంలో చికుకిపడితే మ్లో ఆధ్్యతిముక 

వ్యకుతులు స్తివీకంతో అల్ంటి వ్యకితున పూరవీ క్షేమ 
సి్తికి తేవాల్. మ్రు కూడా ఆ విషయంలో 
విషమ పర్క్షకు గురి కాకుండా మ్ గురించి 
చూచ్కోవాల్. 2 ఒకరి కషటుమైన భారాలు ఒకరు 
భరించి తదావీరా క్రీసుతు నయమం నెరవేర్చండి. 
3 వటిటువాడెవడైనా తానేదో గొపపువాణణిననుకొంటే 
తనను మోసం చేసుకొంట్నా్నడన్న మాట. 
4 ప్రతి ఒకకిరూ తన సొంత పనన పర్క్షించి 
తెలుసుకోవాల్. అపుపుడు ఇతరుల విషయంలో 
కాకుండా తన విషయంలోనే తనకు అతిశయ 
కారణం ఉంట్ంది. 5 ఎందుకంటే ప్రతి ఒకకిరు 
తన బరువు తానే మోసుకోవాల్ గదా.

6 వాకో్యపదేశం పందిన వ్యకితు తన మంచి 
వసుతువులన్నట్లి ఉపదేశమిచే్చవానకి కొంత 
ఇవావీల్.

7 మోసపోకండి – దేవుణ్ణి తిరసకిరించి 
తపపుంచ్కోవడం అస్ధ్యం. మనషి వెదజలేలి 
దాననే కోస్తుడు. 8 శర్ర సవీభావాన్న అనుసరించి 
వెదజలేలివారు శర్ర సవీభావం నుంచి నాశనం 
అనే పంట కోసుకొంట్రు. దేవున ఆతమును 
అనుసరించి వెదజలేలివారు ఆతమునుంచి శాశవీత 
జ్వమనే పంట కోసుకొంట్రు. 9 మంచి చేస్తు 
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ఉండడంలో నరుతాసాహం చెందకుండా ఉందాం. 
మనం పట్టు విడవకుండా ఉంటే తగన కాలంలో 
పంట కోసుకొంట్ం. 10 కాబటిటు అవకాశం 
ఉన్నపుపుడు అందరిక – మరి విశేషంగా విశావీస 
గృహానకి చేరినవారికి – మంచి చేస్తు ఉందాం.

11 నా సొంత చేతితో ఎంత పెద్ద అక్షరాలతో 
రాసుతునా్ననో గమనంచండి!

పౌలు అతిశయించిన విషయం
12 సున్నతి పందాలన మిముములను బలవంతం 

చేయడానకి ప్రయతి్నంచేవారి ఆశ ఏమంటే 
పైకి తాము ఘనులుగా చూపుకోవడమే. క్రీసుతు 
సిలువను గురించిన హింసలకు తాము గురి 
కాకుండా ఉండాలన వారి ఉదే్దశం. 13 అయితే 
సున్నతి ఉన్నవారు సైతం ధరముశాస్్రాన్న 
ఆచరణలో పెటటురు. మ్కు సున్నతి చేయించి 
ఆ శర్ర విషయంలో గురించి అతిశయంగా 
మాట్లిడాలన వారి ఆశ. 14 నాకైతే మన 

ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు సిలువను బటిటు తపపు 
మరి దేనన బట్టు అతిశయంగా మాట్లిడడం 
దూరం అవుతుంది గాక! ఆయన దావీరా 
లోకానకి నేనూ నాకు లోకమూ సిలువ మరణం 
చెందినటేటు. 15 క్రీసుతు యేసులోన వారికి సున్నతి 
సంస్కిరం గాన సున్నతి లేకపోవడం గానీ ఏమ్ 
స్ధంచదు. కావలసినది కొతతు సృషిటు. 16 ఈ 
నయమం ప్రకారం నడుచ్కొనేవారందరికి, 
దేవున ఇస్రాయేల్ ప్రజకు కూడా శాంతి, కరుణ 
కలుగుతాయి గాక.

ముగంపు మాటలు
17 నేను ప్రభువైన యేసు ముద్రలు నా 

శర్రంమ్ద ధరించ్కొంట్నా్నను గనుక 
ఇకమ్దట ఎవరూ నను్న శ్రమ పెటటుకూడదు.

18 స్దరుల్రా, మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
అనుగ్రహం మ్ ఆతములకు తోడై ఉంట్ంది గాక. 
తథాసుతు! 
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ముందు మాట

1  ఎఫెసులో ఉన్న పవిత్రులూ, క్రీసుతు యేసులో 
ఉన్న నమముకసు్లూ అయిన వారికి దేవున 

సంకలపుంవలలి యేసు క్రీసుతు రాయబరి అయిన 
పౌలు రాసుతున్న సంగతులు. 2 మన తండ్రి అయిన 
దేవున నుంచీ ప్రభువైన యేసు క్రీసుతునుంచీ మ్కు 
కృప, శాంతి కలుగుతాయి గాక!

క్రీసు తులో విశావీసుల స్య్ి
వారికి సమసతు ఆధ్్యతిముక ఆశీసుసాలునా్నయి

3 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు దేవుడూ తండ్రీ 
అయినవానకి సుతుతులు కలుగుతాయి గాక! 
పరమ స్ల్లలో ఆయన సమసతు ఆధ్్యతిముక 
ఆశీసుసాలతో మనలను క్రీసుతులో దీవించాడు.

వారిన దేవుడు ఎను్నకొనా్నడు
4 ఎందుకంటే, మనం ఆయన సన్నధ్నంలో 

పవిత్ంగా, నరో్దషంగా ఉండాలన 
ప్రపంచం ఉనకిలోకి రాకముందే ఆయన 
క్రీసుతులో మనలను ఎను్నకొనా్నడు. 5 తాను 
ప్రేమభావంతో యేసు క్రీసుతుదావీరా మనలను 
కుమారులుగా స్వీకరించడానకి ముందుగానే 
నరణియించ్కొనా్నడు. ఇది ఆయన సంకలపుంలో 
ఉన్న మంచి ఉదే్దశం ప్రకారమే. 6 దీనదావీరా తన 

దివ్య కృపకు కరితు కలగాలన ఆయన భావం. ఆ 
కృప దావీరా తాను ప్రేమించినవానలో మనల్్న 
స్వీకరించాడు.

వారికి పాపక్షమాపణ ఉంది
7 ఆయన కృప సమృది ్ప్రకారమే ఆయనలో 

ఆయన రకతుందావీరా మనకు విముకితు, అంటే మన 
పాపాలకు క్షమాపణ, కల్గంది.

వారికి దేవున రహస్య సత్యం ఉంది
8 ఈ కృప సమసతు జ్ఞాన వివేకాలతో ఆయన 

మనమ్ద విరివిగా కుమమురించాడు. 9 ఆయన తన 
సంకలపుంలో ఉన్న రహస్య సతా్యన్న మనకు వెలలిడి 
చేశాడు. అదేమంటే 10 కాలం పరిపకవీమైనపుపుడు 
పరలోకంలో, భూమిమ్ద ఉన్న సమసతుమూ 
ఏకంగా క్రీసుతులోకి తేవాలన తనలో తన మంచి 
ఉదే్దశం ప్రకారం సంకల్పుంచాడు.

వారికి దేవున వారసతవీం ఉంది
11 ఆయనలో మనకు వారసతవీం కూడా 

లభించింది. దానకి దేవుడు మనలను తన ఉదే్దశం 
ప్రకారం ముందుగానే నరణియించాడు. ఆయన 
తన సంకల్పున్న అనుసరించిన ఆలోచనను బటేటు 
సమసతుమూ జరిగస్తుడు. 12 మొదట క్రీసుతుమ్ద 
నమముకం కల్గన మనం తన మహిమకు కరితు 

ఎఫెసువారికి లేఖ
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అయి ఉండాలన ఆయన ఉదే్దశం.

వారికి దేవున పవిత్రాతము ఉనా్నడు
13 మ్రు కూడా సత్య వాకుకి – మ్ రక్షణ 

శుభవారతు – విన్నపుపుడు ఆయనమ్ద నమముకం 
ఉంచారు. మ్రు నమిము ఆయనలో దేవుడు 
వాగా్దనం చేసిన పవిత్రాతము ముద్ర మ్మ్ద 
పడింది. 14 పవిత్రాతము మనకు మన వారసతవీం 
గురించి హామ్గా ఉనా్నడు. దేవున మహిమకు 
కరితు కల్గేందుకు తాను సంపాదించ్కొన్న 
దాన విమోచన పూరితు అయే్యవరకూ ఈ హామ్ 
ఉంట్ంది.

క్రీసుతులో తమ స్్నాన్న విశావీసులు 
తెలుసుకోవాలన పౌలు ప్రార్న

15 ఈ కారణంచేత, ప్రభువైన యేసుమ్ద 
మ్ నమముకాన్న గురించీ, పవిత్రులందరిపట్లి 
మ్ ప్రేమభావాన్న గురించీ విన్నపపుటినుంచి నేను 
కూడా 16 నా ప్రార్నలలో మిముములను జ్ఞాపకం 
ఉంచ్కొంటూ, మ్ గురించి కృతజఞాతలు 
చెపపుడం మానలేదు. 17 మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు యొకకి దేవుడు – మహిమ 
సవీరూప అయి ఆ తండ్రి – ఆయనను 
తెలుసుకోవడంలో జ్ఞానప్రకాశాలు గల మనసు 
మ్కు ప్రస్దించాలన ప్రార్ిసుతునా్నను. 18 ఆయన 
పలుపు గురించిన ఆశాభావం ఎల్ంటిదో మ్రు 
తెలుసుకొనేల్ మ్ మనోనేత్రాలు వెలుగొందాలనీ 
పవిత్రులలో ఆయనకున్న మహిమగల 
వారసతవీం ఎంత ఐశవీర్యవంతమో, 19 తనను 
నముముకొన్న మనపటలి ఆయన బలప్రభావాల 
అపరిమితమైన ఆధక్యమెల్ంటిదో మ్రు 
తెలుసుకోవాలనీ నా ప్రార్న. అది తాను 

క్రీసుతులో వినయోగంచ్కొన్న మహా బలప్రభావాల 
ప్రకారమే. 20 ఆ బలప్రభావాలచేత ఆయన 
క్రీసుతును చనపోయినవారిలోనుంచి సజ్వంగా 
లేప పరమ స్ల్లలో తన కుడి ప్రకకిన 
కూరో్చబెట్టుకొనా్నడు. 21 సరావీధపత్యం కంటే, 
అధకారంకంటే, శకితుకంటే, ప్రభుతవీం కంటే, 
ఈ యుగంలో గానీ వచే్చ యుగంలో గానీ 
పేరుగాంచిన మరి దేనకంటే కూడా ఎంతో పైగా 
ఆయనను హెచి్చంచాడన్నమాటే.

క్రీసుతు వారికి తలగా ఉండి వారు 
క్రీసుతు శర్రం అయా్యరు

22 అన్నటినీ ఆయన పాదాలక్ంద ఉంచాడు. 
ఆయనను అన్నటిక శరసుసాగా సంఘానకి 
అనుగ్రహించాడు. 23 ఈ సంఘం ఆయన శర్రం, 
సమస్తున్న పూరితుగా నంపుతూ ఉన్న ఆయన 
సంపూరణిత.

వారు క్రీసుతులో సజ్వులు

2  మ్రు అతిక్రమాలలో పాపాలలో చచి్చనవారై 
ఉన్నపుపుడు ఆయన మిముములను 

బ్రతికించాడు. 2 పూరవీం మ్రు వాటిలో 
నడుచ్కొంటూ ఉండేవారు. లోకం పోకడనూ, 
వాయుమండల రాజ్్యధకారినీ – అంటే, 
క్రీసుతుపటలి విధేయత లేనవారిలో పన చేస్తు ఉన్న 
ఆతమును అనుసరించి నడుచ్కొనేవారన్న మాట. 
3 మునుపు మనమందరమూ వారితోపాట్ మన 
శర్ర సవీభావ కోరికల ప్రకారం ప్రవరితుంచేవారం, 
శర్ర సవీభావానక మనసుకూ ఇషటుమైనవాటిన 
తీరు్చకొంటూ ఇతరులల్గే సవీభావసిద్ంగా 
దేవున కోపానకి పాత్రులుగా ఉండేవారం.

4 కానీ దేవుడు! కరుణాసంపను్నడు! ఆయన 
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మనలను ఎంతో ప్రేమించాడు. 5 మనం మన 
అతిక్రమాలలో చచి్చనవారమై ఉన్నపుపుడు 
కూడా ఆయన మహా ప్రేమనుబటిటు మనలను 
క్రీసుతుతోపాట్ బ్రతికించాడు. (మ్కు 
పాపవిముకితు, రక్షణ కల్గంది కృపచేతే.)

వారు ఆయనతో పాట్ పరమ 
స్ల్లలో కూరు్చనా్నరు

6 అంతేకాదు. ఆయనతోకూడా మనలను 
పైకతితు ఆయనతోకూడా పరమ స్ల్లలో క్రీసుతు 
యేసులో కూరో్చబెట్టుకొనా్నడు. 7 రాబోయే 
యుగాలలో మనమ్ద క్రీసుతు యేసులో దయ 
చూపుతూ అపరిమితమైన తన కృపాసమృది్ 
వెలలిడి చేయాలన ఆయన ఉదే్దశం.

వారు దేవున చేతి పనులు
8 మ్కు పాపవిముకితు, రక్షణ కల్గంది కృపచేతే, 

విశావీసం దావీరానే. అది మ్వలలి కల్గంది కాదు. 
దేవుడు ఉచితంగా ఇచి్చనదే. 9 ఎవరూ డంబంగా 
మాట్లిడుకోకుండా ఉండేందుకు అది క్యలవలలి 
కల్గంది కాదు. 10 ఎందుకంటే మనం ఆయన 
చేసినవారం. దేవుడు ముందుగా ఏరాపుట్ చేసిన 
మంచి పనులలో మనం నడవాలన వాటికోసం 
మనలను క్రీసుతుయేసులో సృజ్ంచాడు.

వారు దేవునకి సమ్పసుతులై ఆయన 
సన్నధ్నంలోకి వెళ్్ళ అవకాశం గలవారు

11 కాబటిటు మ్రు ఒక విషయం జ్ఞాపకం 
ఉంచ్కోవాల్. మునుపు మ్రు శార్రకంగా 
ఇతర ప్రజలు. “సున్నతి ఉన్నవారు” అనే బిరుదు 
వహించినవారు మిముములను “సున్నతి లేనవారు” 
అన పల్చేవారు. (ఆ సున్నతి ఉన్నది శర్రంలోనే, 

హసతు కృత్యం మాత్మే.) 12 ఆ కాలంలో మ్రు 
క్రీసుతునుంచి వేరుగా ఉనా్నరు, ఇస్రాయేల్ లో 
పౌరతవీంలేనవారు, బయటివారు, వాగా్దనాలతో 
కూడిన ఒడంబడికల విషయంలో పరాయివారు. 
అపుపుడు మ్కు లోకమంతట్లి ఆశాభావం లేదు, 
దేవుడూ లేడు. 13 అయితే మునుపు దూరంగా 
ఉన్న మ్రు ఇపుపుడు క్రీసుతు రకతుంచేత క్రీసుతు 
యేసులో చేరువయా్యరు.

14 ఆయన తానే మనకు సమాధ్నం. 
ఆయన మన ఉభయులను ఒకకిటిగా 
చేశాడు, యూదులకు యూదేతరులకూ 
మధ్య ఉన్న అడుడాగోడను కూలగొటిటు తన 
శర్రం దావీరా ఆ వైరాన్న, అంటే నరణియాలోలి 
ఇమిడి ఉన్న ఆజఞాల ధరముశాస్్రాన్న తన శర్రంలో 
రదు్దచేశాడు. 15 ఇరుపక్షాలను కల్ప తనలో ఒక 
కొతతు “మానవుణ్ణి” చేయాలనే ఆయన ఉదే్దశం. 
ఈ విధంగా సమాధ్నం కల్పుంచాడు. 16 తన 
సిలువ మరణం దావీరా ఆ వైరాన్న నరూముల్ంచి 
ఉభయ జనాలను ఒకే శర్రంలో దేవునతో 
సఖ్యపరిచాడు.

17 అపుపుడు ఆయన వచి్చ దూరంగా ఉన్న 
మ్కూ, చేరువగా ఉన్నవారిక సమాధ్నం 
ప్రకటించాడు. 18 ఆయన దావీరా మ్రూ మేమూ 
ఒకే ఆతముదావీరా పరమ తండ్రి సన్నధ్నంలోకి 
ప్రవేశం కల్గ ఉన్నవారము.

వారు పరలోక పౌరులై దేవున 
కుట్ంబంలో సభు్యలయా్యరు

19  అందుచేత మ్రు ఇకమ్దట 
పరాయివారు కారు, బయటివారు కారు. మ్రు 
పవిత్రులతోకూడా దేవున రాజ్యంలో స్టి 
పౌరులే! దేవున ఇంటివారిలో ఉన్నవారే!
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వారు దేవున పవిత్ ఆలయం
20 క్రీసుతు రాయబరులూ ప్రవకతులూ వేసిన 

పునాదిమ్ద మ్రు కటటుబడి ఉనా్నరు. దానకి 
యేసు క్రీసేతు ముఖ్యమైన మూలరాయి. 
21 ఆయనలో ఈ కటటుడమంతా ఒక భాగంతో 
ఒకటి చకకిగా కుదిరినది. ఇది ప్రభువులో 
పెంపారుతూ పవిత్ దేవాలయంగా 
రూపందుతూ ఉంది. 22 దేవున ఆతములో దేవునకి 
నవాసంగా ఆయనలో మిముములను కూడా 
నరిముంచడం జరుగుతూ ఉంది.

ఇతర జనాల కోసం క్రీసు తు రాయబరి పౌలు
దేవున రహస్య సతా్యన్న వెలలిడి చేశాడు

3  ఈ కారణంచేత నేను – పౌలును – ఇతర 
ప్రజలైన మ్ నమితతుం యేసు క్రీసుతు ఖైదీ అయి 

ఉనా్నను. 2 మ్కోసం తన కృప విషయంలో 
దేవుడు నాకు అపపుగంచిన నరవీహణ గురించి 
మ్రు వినే ఉంట్రు. 3 అంటే, ఆయన క్రీసుతును 
గురించిన రహస్య సత్యం వెలలిడించి నాకు 
తెల్యజ్శాడు – ఇంతకు ముందు ఈ విషయం 
నేను కులిపతుంగా రాశాను గదా. 4 అది చదవడంవలలి 
క్రీసుతు రహస్య సత్యం గురించి నాకు కల్గన ఎరుక 
మ్కు అర్మవుతుంది. 5 ఈ రహస్య సత్యం ఈ 
కాలంలో దేవుడు తన పవిత్ రాయబరులకూ 
ప్రవకతులకూ తన ఆతము దావీరా వెలలిడి చేసినట్టు 
పూరవీ కాల్లలో మనుషులకు తెల్యజ్యలేదు. 
6 ఈ సత్యమేమంటే, శుభవారతువలలి ఇతర ప్రజలు 
యూదులతోపాట్ స్టి వారసులు, ఒకే 
శర్రంలో భాగాలు, క్రీసుతులో దేవున వాగా్దనాలలో 
వంతుదారులు.

7 దీన విషయంలో నేను సేవకుణ్ణి అయా్యను. 

ఇల్ కావడం దేవుడు తన కృపప్రకారం, ఆయన 
బలప్రభావాల కార్యం దావీరా నాకు ఉచితంగా 
ప్రస్దించినది.

పవిత్రులందరిలోనూ అత్యంత అలుపుడు
8 నేను పవిత్రులందరిలోనూ అత్యలుపుణ్ణి. అయినా 
క్రీసుతు అపార ఐశవీరా్యన్న ఇతర జనాలకు 
ప్రకటించడానకి ఈ కృప నాకు ఇవవీబడింది! 
9 ఆ రహస్య సత్యం సహవాసం ఏమిట్ 
అందరిక సపుషటుం చేయడానకి ఈ కృప నాకు 
కల్గంది. యేసుక్రీసుతు దావీరా అన్నటినీ సృజ్ంచిన 
దేవునలోనే అనాది కాలం నుంచీ ఈ సంగతి 
మరుగై ఉండేది.

దేవున ఉదే్దశం
10 ఇపుపుడైతే సంఘం దావీరా పరమ స్ల్లలో ఉన్న 
ప్రధ్నులకూ అధకారులకూ దేవున నానా విధ్ల 
జ్ఞానమెల్ంటిదో తెల్యాలన ఆయన ఉదే్దశం. 
11 ఇదంతా మన ప్రభువైన క్రీసుతు యేసులో ఆయన 
నెరవేరి్చన శాశవీత సంకలపుం ప్రకారమే.

12 క్రీసుతు మ్ది నమముకం దావీరా, ఆయనలో 
మనకు ధైర్యం, దేవున సన్నధ్నంలోకి 
నర్భయమైన ప్రవేశం ఉనా్నయి. 13 అందుచేత, 
మ్కోసం నేను పడుతున్న బధలకు 
క్ంగపోవద్దన మిముములను వేడుతునా్నను – 
ఆ బధలు మ్కు ఘనతే!

క్రీసుతు ప్రేమనూ, దేవున సంపూరణితావీనీ్న 
వారు అనుభవించాలన పౌలు ప్రార్న

14 ఈ కారణం చేత నేను మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు తండ్రి ఎదుట మోకరిలులితునా్నను. 
15 పరలోకంలో, భూమిమ్ద ఆయన నుంచి 
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ఉన్న ప్రతి వంశానకి పేరు వచి్చంది. 16 విశావీసం 
దావీరా క్రీసుతు మ్ హృదయాలలో నవాసముండేల్ 
మ్రు మ్ అంతరంగంలో ఆయన ఆతమువలలి 
బలప్రభావాలతో బలపడాలన ఆయనను 
తన మహిమైశవీర్యం ప్రకారం ప్రస్దించాలన 
ప్రారి్సుతునా్నను. 17 మ్రు ప్రేమలో పాతుకొన 
సి్రపడి 18 పవిత్రులందరితోపాట్ క్రీసుతు 
ప్రేమకున్న వెడలుపు, పడవు, లోతు, ఎతుతు ఎంతో 
గ్రహించగలగాలనీ, 19 జ్ఞానానకి మించిన ఆ ప్రేమ 
తెలుసుకోవాలనీ మ్రు దేవున సంపూరణితతో 
పూరితుగా నండిపోయినవారు కావాలనీ ఆయనను 
ప్రార్ిసుతునా్నను.

20 మనలో పన చేస్తు ఉన్న తన బలప్రభావాల 
ప్రకారం, మనం అడిగేవాటన్నటికంటే, ఆలోచించే 
వాటన్నటికంటే ఎంతో ఎకుకివగా చేయగలవాడు 
ఆయన. 21 ఆయనకే సంఘంలోనూ క్రీసుతు 
యేసులోనూ తరతరాలకూ యుగయుగాలకూ 
మహిమ కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు.

క్రీసు తులో వారి స్య్ిన బటి టు విశావీసులు 
ప్రవరి తుంచవలసిన విధ్నం
క్రీసుతులో ఐక్యత

4  మ్కు అందిన పలుపుకు తగనట్టుగా 
నడుచ్కోవాలన ప్రభువులో ఖైదీనైన నేను 

మిముములను బ్రతిమిల్డు తునా్నను. 2 పూరణి 
వినయంతో స్తివీకంతో ఓరుపుతో ప్రవరితుంచండి. 
ప్రేమభావంతో ఒకరిపటలి ఒకరు సహనం 
చూపుతూ ఉండండి. 3 దేవున ఆతము కల్గంచే 
సమైక్యతను శాంతి బంధంలో కాపాడుకోవడానకి 
శ్రద్ వహిస్తు ఉండండి.

4 క్రీసుతు శర్రం ఒకకిటే. దేవున ఆతము ఒకకిడే. 
మ్కందిన పలుపు గురించిన ఆశాభావం కూడా 

ఒకకిటే. 5 ఒకకిడే ప్రభువు. ఒకకిటే విశావీసం. 
ఒకకిటే బపతుసం. 6 అందరిక తండ్రి అయిన 
దేవుడు ఒకకిడే. ఆయనే అందరిక పైగా, అందరి 
దావీరాను, మ్లో ప్రతి వ్యకితులో ఉనా్నడు.

విశావీసులను సేవకోసం సిదప్రచడం
7 అయితే మనలో ప్రతి ఒకకిరిక 

క్రీసుతు కొల్చి ఇచి్చన వరం ప్రకారం కృప 
ఇవవీబడింది. 8 అందుచేత ఆయన లేఖనంలో 
ఇల్ చెపుతునా్నడు: ఆయన ఆరోహణం 
అయినపుపుడు ఖైదీలను ఊరేగంపులో 
తీసుకువెళ్్ళడు. మనుషులకు ఈవుల్చా్చడు. 
9 “ఆరోహణమయా్యడు” అంటే మొదట ఆయన 
భూమి క్ంది భాగాలలోకి దిగాడన అర్మిసుతుంది 
గదా. 10 క్ందికి దిగనవాడే సరావీన్న నంపేల్ 
ఆకాశాలన్నటికంటే ఎంతో పైకి ఎకికిపోయాడు.

11 ఆయన తన రాయబరులుగా కొందరినీ, 
ప్రవకతులను కొందరినీ, శుభవారతు ప్రచారకులను 
కొందరినీ, సంఘ కాపరులూ ఉపదేశకులూ 
అయిన కొందరినీ సంఘానకి ఇచా్చడు. 
12 ఎందుకంటే, పవిత్రులు సేవ చేసేందుకు 
సమర్ులు కావాలనీ క్రీసుతు శర్రం పెంపందాలనీ 
ఆయన ఉదే్దశం.

క్రీసుతులో ఎదగడం
13 మనమందరమూ నమముకంలో, దేవున 
కుమారుణ్ణి గురించిన జ్ఞానంతో ఏకభావం 
పంది, సంపూరణి వృదిక్ి వచే్చవరకూ – క్రీసుతు 
సంపూరణిత ఉన్నతి పరిమాణం అందుకొనేవరకూ 
ఇల్ జరుగుతూ ఉండాలన ఆయన ఉదే్దశం. 
14 మనం ఇకనుంచి పసి పలలిల్లిగా ఉండకూడదు 
అన్నమాట. అంటే, అలల తాకిడికి అటూ 
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ఇటూ కొట్టుకుపోయే వారిల్గా, ప్రతి మత 
సిదా్ంతం గాల్క ఎగరిపోయేవారిల్గా 
మనముండకూడదు. మనుషులు కపటంచేత 
కుయుకితుతో కల్పుంచే మాయోపాయాలకు 
కొట్టుకుపోకూడదు. 15 గానీ ప్రేమతో సత్యం 
చెపుతూ, క్రీసుతులో అన్న విషయాలలో పెరగాల్. 
ఆయనే శరసుసా. 16 ఆయననుంచి శర్రమంతా 
ప్రతి కలూ అందించే దానచేత ఏకమై చకకిగా 
అమర్చబడి ఉంది. అందులోన ప్రతి భాగమూ 
సరిగా దాన పన చేయడంవలలి శర్రం ప్రేమలో 
పెంపందుతూ వర్ిలులితూ ఉంట్ంది.

పాత జ్వితాన్న వదల్ క్రొతతు 
జ్వితాన్న అనుసరించడం

17 అందుచేత ఇపపుటినుంచి మిగల్న ఇతర 
జనాలల్గా ప్రవరితుంచకూడదన నేను ప్రభువు 
పేర స్క్షిగా చెపుతునా్నను. 18 వారు తమ 
వ్యర్మైన ఆలోచనలను అనుసరిస్తురు. వారి 
మనసు చీకటిమయం. వారి హృదయాలు 
బండబరిపోవడం చేత వారిలో కల్గన అజ్ఞానం 
కారణంగా దేవున జ్వం నుంచి పరాయివారుగా 
వేరై ఉనా్నరు. 19 సిగు్గమాల్నవారై అతా్యశతో 
అన్న విధ్ల కలముషాలను చేయడానకి కామ 
వికారాలకు తమను తాము ఇచి్చవేసుకొనా్నరు.

20 అయితే మ్రల్ క్రీసుతును నేరు్చకోలేదు. 
21 మ్రు ఆయన సవీరం విన ఆయనచేత ఉపదేశం 
పందారు. ఇది నజమైతే యేసులో సత్యమున్న 
ప్రకారం 22 మ్ మునుపటి జ్విత విధ్నం 
విషయంలోనైతే మోసకరమైన కోరికలచేత 
ఇంకా చెడిపోతూ ఉన్న పాత “మానవుణ్ణి” 
తొలగంచాల్. 23 మ్ మనసు లక్షష్ం విషయంలో 
కొతతుదనం పందాల్. 24 దేవున అనుగుణంగా 

నజమైన నీతినా్యయాలతో పవిత్తతో 
సృజ్ంచబడడా కొతతు “మానవుణ్ణి” ధరించ్కోవాల్.

25 అందుచేత అసతా్యన్న విడిచిపెటటుండి. 
మనం ఒకరికి ఒకరం అవయవాలం, గనుక 
ప్రతి ఒకకిరూ ఇతరులతో సత్యం చెపుపుకోండి. 
26 కోపపడండి గాన అపరాధం చేయకుండా 
ఉండండి. మ్కు రేగన కోపం ప్రొదు్ద క్ంకే 
ముందే అంతరించాల్. 27 అపనంద పశాచానకి 
చోటివవీకండి. 28 పూరవీం దొంగతనం చేసినవారు 
ఇకనుంచి దొంగతనం చేయకూడదు. అతడు 
అకకిరలో ఉన్నవారికి ఏదైనా పంచిపెటటుడానకి 
ఒక మంచి వృతితు చేపటిటు సవీహస్తులతో కషిటుంచి 
పన చేయాల్.

29 చెడడా మాటలేవీ మ్ నోటినుంచి రానవవీకండి 
గాన వినేవారికి ప్రయోజనం లభించేల్ 
అవసరాలు చూచి అభివృదిన్ కల్గంచే మంచి 
మాటలే పలకండి. 30 దేవున పవిత్రాతమును 
దుుఃఖపెటటుకండి. మోక్ష దినంకోసం ఆయన 
మ్మ్ద ముద్ర వేశాడు. 31 సమసతుమైన దేవీషం, 
ఆగ్రహం, కోపం, అలలిరి, దూషణ, సమసతుమైన 
దురామురా్గన్న విసరిజీంచండి. 32 ఒకరిమ్ద ఒకరు 
కరుణభావంతో దయ చూపుతూ ఉండండి. 
క్రీసుతులో దేవుడు మిముములను క్షమించిన 
ప్రకారమే మ్రూ ఒకరినొకరు క్షమిస్తు ఉండండి.

దేవుణ్ణి అనుసరించడం

5  అందుచేత దేవున ప్రియమైన పలలిలుగా 
తగనట్టు ఆయనను అనుసరించి 

నడుచ్కొంటూ ఉండండి. 2 క్రీసుతు మనలను 
ప్రేమించి మనకోసం దేవునకి పరిమళమైన 
అరపుణగా, బల్గా తనను అపపుగంచ్కొనా్నడు. 
అల్గే మ్రూ ప్రేమభావంతో ప్రవరితుస్తు 
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ఉండండి. 3 కానీ పవిత్రులకు తగనట్టుగా 
నడుస్తు వ్యభిచారం, కలముషమంతా, అతా్యశ 
- వీటిన స్చించే మాటలు సహా మ్ మధ్య 
ఎవరూ ఎతతుకూడదు. 4 అంతేగాక, బూతులు, 
పనకిమాల్న మాటలు, సరససల్లిపాలు మ్రు 
పలకకూడదు. అల్ంటివి తగవు. వాటికి బదులు 
కృతజఞాతలు చెపుతూ ఉండాల్.

5 ఈ విషయం మ్కు బగా తెలుసు – ఏ 
వ్యభిచారి గానీ కలముషుడు గానీ అతా్యశపరుడు 
(అతడు విగ్రహ పూజకుడు) గానీ దేవునక 
క్రీసుతుకూ చెందిన రాజ్యంలో ఏ వారసతవీం కల్గ 
ఉండడు. 6 వటిటు మాటలతో ఎవరూ మిముములను 
మోసగంచనయ్యకండి. అల్ంటి అపరాధ్ల 
కారణంగా దేవున కోపం అవిధేయులమ్దికి 
వసుతుంది. 7 గనుక అల్ంటివారితో పాల్వారు 
కాకండి.

వెలుగు సంతానం
8 మునుపు మ్రు చీకటి, ఇపుపుడైతే 

ప్రభువులో మ్రు వెలుగు. 9 దేవున ఆతము ఫలం 
అన్న రకాల మంచితనం, నీతినజ్యితీలు, 
సత్యం. 10 ప్రభువుకు ఏవి ఆనందకరమైనవో 
అవి కనుగొన వెలుగు సంతానానకి తగనట్టు 
నడుచ్కొంటూ ఉండండి. 11 వ్యరమ్ైన చీకటి 
వ్యవహారాలలో పాలొ్గనకండి. దానకి బదులు 
వాటిన ఖండించండి. 12 వారు గుట్టుగా చేసే 
పనులను గురించి మాట్లిడడం కూడా 
సిగు్గచేట్. 13 వెలుగువలలి వెలలిడి అయినవనీ్న 
గోచరమవుతాయి, గోచరమయే్యల్ చేసేది 
వెలుగే. 14 అందుచేత ఆయన “నద్రబోతూ! 
మేలోకి! మృతి చెందినవారిలోనుంచి లే! క్రీసుతు 
నీమ్ద ప్రకాశస్తుడు” అంట్డు.

15 ఈ రోజులు చెడడావి, గనుక మ్రు 
సమయాన్న సదివీనయోగం చేసుకొంటూ 
ఉండండి. 16 తెల్వితకుకివ వారిల్గా కాక, 
తెల్వైనవారిల్గే నడుచ్కోవడానకి శ్రద్ వహిస్తు 
ఉండండి. 17 బుది్హీనులు కాకండి! ప్రభువు 
చితతుమేమిట్ గ్రహించ్కోండి.

దేవున ఆతముతో నండి ఉండడం
18 మద్యంతో మతితులలికండి. అది విపర్త 

ప్రవరతునకు దారి తీసుతుంది. అయితే దేవున 
ఆతముతో నండి ఉండండి. 19 అల్గే కరతునలు, 
భజనలు, ఆధ్్యతిముక సంగీతాలు వినపస్తు 
ఒకరితో ఒకరు మాట్లిడండి. పాడుతూ మ్ 
హృదయాలలో ప్రభువుకు గానం చేయండి. 
20 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు పేర తండ్రి అయిన 
దేవునకి అన్నటి కోసం ఎపుపుడూ కృతజఞాతలు 
చెపుతూ ఉండండి. 21 దేవుడంటే భయభకుతులు 
కల్గ ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి.

భార్యలు, భరతులు, క్రీసుతు, ఆయన సంఘం
22 పెళి్ళ అయిన స్త్రీల్రా, ప్రభువుకు మ్రు 

లోబడినటేటు మ్ భరతులకు లోబడి ఉండండి. 23 క్రీసుతు 
సంఘానకి శరసుసా, శర్రానకి రక్షకుడు. అల్గే 
భరతు భార్యకు శరసుసా. 24 గనుక తన సంఘం 
క్రీసుతుకు లోబడినట్టు భార్యలు తమ భరతులకు అన్న 
విషయాలలో లోబడివుండాల్.

25 పెండిలి అయిన పురుషుల్రా, తన సంఘాన్న 
క్రీసుతు ప్రేమించినటేటు మ్ భార్యలను ప్రేమిస్తు ఉండండి. 
26 దేవున వాకుకి అనే నీళ్ళతో స్్ననం దావీరా దాన్న 
శుద్ి చేసి పవిత్పరచేందుకు క్రీసుతు దానకోసం తనను 
అరిపుంచ్కొనా్నడు. 27 సంఘం పవిత్ంగా, నరో్దషంగా 
ఉండాలనీ మచ్చ, మడత, అల్ంటి మరేదీ లేకుండా 
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దివ్యమైనదిగా దానన తనముందు నలబెట్టుకోవాలనీ 
ఆయన అల్ చేశాడు. 28 అల్గే భరతులు కూడా 
తమ సొంత శర్రాలనుల్గే తమ భార్యలను 
ప్రేమించాల్. తన భార్యను ప్రేమిసుతున్నవాడు తనను 
ప్రేమించ్కొంట్నా్నడన్నమాట. 29 సొంత శర్రాన్న 
దేవీషించ్కొనేవాడెవడూ లేడు. ప్రతివాడు దానన 
పోషించి సంరక్షించ్కొంట్డు. ప్రభువు తన 
సంఘాన్న అల్గే చూచ్కొంట్డు. 30 ఎందుకంటే 
మనం ఆయన మాంసం, ఎముకలలో ఆయన 
శర్రంలోన భాగాలం.

31 “అందుచేత మనషి తన తల్లిదండ్రులను 
విడిచి తన భార్యను అంటిపెట్టుకొంట్డు. 
వారిద్దరూ ఒకే శర్రమవుతారు.” 32 ఈ రహస్య 
సత్యం గొపపుది. అయితే నేను క్రీసుతునూ సంఘానీ్న 
ఉదే్దశంచి మాట్లిడుతునా్నను. 33 అయినా మ్లో 
ప్రతివాడూ తనల్గే తన భార్యను ప్రేమించాల్. 
భార్య భరతును గౌరవించాల్.

తల్లిదండ్రులు, పలలిలు

6  పలలిల్రా! ప్రభువులో మ్ తల్లిదండ్రులకు 
విధేయులై ఉండండి. ఇది నా్యయం. 2 “మ్కు 

క్షేమం కల్గేల్, భూమిమ్ద ఎకుకివ కాలం 
బ్రతికేల్ 3 తండ్రినీ తల్లినీ సనామునంచాల్” – 
వాగా్దనంతో వచి్చన మొదటి ఆజఞా ఇదే.

4 తండ్రుల్రా, మ్ పలలిలకు కోపం రేపకండి. 
ప్రభువు గురించిన ఉపదేశంతో, క్రమశక్షణతో 
వారిన పెంచండి.

యజమానులు, దాసులు
5 దాసుల్రా, క్రీసుతుపటలి విధేయత చూపనటేటు 

శర్రర్తిగా మ్ యజమానులపటలి కపటం లేన 
హృదయంతో, భయంతో, వణకుతో విధేయత 

చూపండి. 6 మనుషులను మెపపుంచాలన వారి 
కళ్ళదుట మాత్మే కాక, క్రీసుతు దాసులై ఉన్న 
ప్రకారం దేవున చితాతున్న హృదయపూరితుగా 
జరిగంచండి. 7 మ్ సేవ మనుషులకు చేసినట్టు 
కాక, ప్రభువుకు చేసినటేటు మంచి మనసుతో 
చేయండి. 8 బనసలయినా, సవీతంత్రులైనా ప్రతి 
ఒకకిరూ చేసిన మంచికి ప్రభువువలలి ప్రతిఫలం 
పందుతారన మ్కు తెలుసు.

9 యజమానుల్రా, మ్రు కూడా మ్ 
దాసులపటలి అల్గే వవీవహరించండి. వారిన 
బెదిరించడం మానండి. మ్కు యజమాన ఒకడు 
పరలోకంలో ఉనా్నడనీ ఆయనకు పక్షపాతమేమ్ 
లేదనీ మ్కు తెలుసు.

ఆధ్్యతిముక యుద్ాన్న విశావీసులు 
ఎల్ పోరాడాల్

10 తుదకు, నా స్దరుల్రా, ప్రభువులో 
ఆయన సమర్త బలప్రభావాలచేత బల్ఢ్్యలై 
ఉండండి. 11 అపనంద పశాచం కుతంత్రాలను 
ఎదిరిస్తు గటిటుగా నలబడి ఉండగల్గేల్ దేవుడిచే్చ 
కవచమంతా ధరించ్కోండి. 12 ఎందుకంటే, 
మనం పోరాడుతున్నది రకతు మాంస్లున్నవారితో 
కాదు గాన ప్రధ్నులతో, అధకారులతో, ఈ 
యుగ అంధకారాన్న ఏలుతున్న నాథులతో, 
పరమ స్ల్లలో ఉన్న ఆతము రూపులైన 
దుషటుశకుతుల సేనలతో. 13 అందుచేత మ్రు 
దురి్దనంలో వారిన ఎదిరిస్తు, చేయవలసినదంతా 
స్ధంచి గటిటుగా నలబడి ఉండగల్గేల్ దేవున 
కవచమంతా ధరించ్కోండి.

14 కనుక సి్రంగా నలబడి ఉండండి! మ్ 
నడుముకు సతా్యన్న దటిటుగా కట్టుకోండి. 
నీతినా్యయాలను కవచంగా ఛాతికి 
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ధరించ్కోండి. 15 మ్ పాదాలకు శాంతి శుభవారతు 
సంసిద్త అనే జోడు తొడుకోకిండి. 16 అన్నటికి 
పైగా విశావీసం డాలు చేతపట్టుకోండి. దానతో 
ఆ దురామురు్గడు ప్రయోగంచే అగ్న బణాలన్న 
ఆరిపువేయగలుగుతారు. 17 పాపవిముకితు 
శరస్్రాణం ధరించ్కోండి. దేవున ఆతము 
ఖడ్గం చేతపట్టుకోండి – అది దేవున వాకేకి. 
18 అన్న విధ్ల ప్రార్నలతో, విన్నపాలతో అన్న 
సమయాలలో దేవున ఆతములో ప్రారి్స్తు 
ఉండండి. ఇందుకు జ్గరూకత కల్గ పూరితు 
పట్టుదలతో పవిత్రులందరికోసం విన్నపాలు 
చేస్తు ఉండండి.

19 అల్గే నాకోసం కూడా ప్రారి్ంచండి. 
నేను శుభవారతు రహస్య సతా్యన్న ధైర్యంగా 
తెల్యజ్యడానకి నోరు తెరిచేల్, 
నాకు మాటలు లభించేల్, 20 అందులో 
నేను ప్రకటించవలసిన విధంగా ధైర్యంతో 

ప్రకటించేల్ ప్రార్ించండి. శుభవారతు కోసం నేను 
సంకళ్ళపాలయిన ప్రతినధన.

ముగంపు మాటలు
21 నా పరిస్ితులు, నేను చేసేది మ్రు కూడా 

తెలుసుకొనేల్ ప్రియ స్దరుడు తుకికస్ అంతా 
మ్కు తెల్యజ్స్తుడు. అతడు ప్రభువులో 
నమముకమైన సేవకుడు. 22 మా విషయాలు మ్రు 
తెలుసుకోవాలనీ, అతడు మ్ హృదయాలను 
ఓదారా్చలనీ అతణ్ణి ఈ ఉదే్దశాన్న బటేటు మ్ దగ్గరికి 
పంపుతునా్నను.

23 తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతునుంచీ స్దరులకు నమముకంతో 
కూడా ప్రేమ, శాంతి కలుగుతాయి గాక! 
24 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మ్ద అమర ప్రేమ 
ఉన్నవారందరిక కృప తోడైవుంట్ంది గాక! 
తథాసుతు. 

  ఎఫెసు 6:24



1  ఫిల్పీపులో ఉంటూ, క్రీసుతు యేసులో ఉన్న 
పవిత్రులందరిక, సంఘ నాయకులకూ 

పరిచారకులకూ క్రీసుతు యేసు దాసులైన 
పౌలు, తిమోతి రాసుతున్న సంగతులు. 2 మన 
తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతునుంచీ మ్కు కృప, శాంతి కలుగుతాయి 
గాక!

ఫిల్పీపు విశావీసులకోసం పౌలు 
ప్రేమ, ప్రార్న, కృతజఞాతలు

3 మ్రు నాకు జ్ఞాపకం వచి్చనపుపుడెల్లి నా 
దేవునకి కృతజఞాతలు చెపుతునా్నను. 4 మొదటి 
రోజునుంచి ఇదివరకు మ్రు శుభవారతు 
విషయంలో భాగస్వీములు, 5 గనుక నేను 
చేసే ప్రతి ప్రార్నలోనూ మ్కోసం ఎపుపుడూ 
ఆనందంతో ప్రార్ిసుతునా్నను. 6 మ్లో మంచి పన 
ఆరంభించినవాడు క్రీసుతు యేసు దినంవరకూ 
దాన్న కొనస్గంచ్కొంటూ పూరితు చేస్తుడు. ఇది 
నా గటిటు నమముకం.

7 మ్ గురించి నాకిల్ంటి భావం ఉండడం 
నా్యయమే. ఎందుకంటే మ్రు నా హృదయంలో 
ఉనా్నరు. అంతేకాదు. నేను ఖైదులో ఉనా్న, 
శుభవారతు పక్షంగా వాదిస్తు దానన రూఢి 
చేస్తు ఉనా్న మ్రు నాతో దేవున అనుగ్రహంలో 
పాల్వారు. 8 మిముములను చూడాలన నేను 

యేసు క్రీసుతు హృదయ వాతసాల్యం కల్గ ఎంతో 
ఆశసుతునా్నను. దేవుడే దీనకి నా స్క్షి. 9 నా ప్రార్న 
ఏమిటంటే, దేవున మహిమ, సుతుతులకోసం మ్రు 
క్రీసుతు యేసువలలి కల్గే నీతినా్యయాల ఫల్లతో 
నండి ఉండి 10 క్రీసుతు దినం వరకూ నషకిపట్లై, 
ఏ అభ్యంతరమూ కల్గంచనవారై ఉండేల్ 
11 ఏవి శ్రేష్ఠమో వాటినే మెచ్్చకోవడానకి మ్ 
ప్రేమ తెల్వి, అన్న రకాల వివేచనతో అంతకంతకు 
వృది ్చెందుతూ ఉండాల్.

పౌలు ఖైదీ అవడం – శుభవారతు 
వా్యపంచడానకి మంచి కారణం

12 స్దరుల్రా, నా పరిసి్తులు శుభవారతు 
మర్ ఎకుకివగా వా్యపంచడానకే కారణమన 
మ్కు తెల్యాలన నా కోరిక. 13 ఎల్గంటే, 
నేను క్రీసుతుకోసమే ఖైదీనన రాజభవనం కావల్ 
వారందరిక తకికినవారందరిక సపుషటుమైంది. 
14 అంతే కాక, ప్రభువులోన స్దరులలో 
ఎకుకివమంది నా బంధకాలను బటిటు స్ిర విశావీసం 
కల్గ, దేవున వాకుకి నర్భయంగా మాట్లిడడానకి 
మరి ఎకుకివ ధైర్యం తెచ్్చకొన ఉనా్నరు.

మంచి చెడు ఉదే్దశాలు
15 కొందరేమో అస్య, కలహ భావం 

కారణంగా క్రీసుతును ప్రకటిసుతునా్నరు, నజమే. కానీ, 
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మరికొందరు మంచి ఉదే్దశంతో ప్రకటిసుతునా్నరు. 
16 మొదట పేరొకిన్నవారు శుద్ మనసుతో 
కాక, కక్షతో క్రీసుతును ప్రకటిసుతునా్నరు – నా 
బంధకాలకు తోడు బధ కూడా కల్గదా్దమన 
వారి భావన. 17 రెండో రకం వారు ప్రేమ భావంతో 
అల్ చేసుతునా్నరు – నేను శుభవారతు పక్షంగా 
వాదించడానకి నయమించబడడా వాణణిన వీరికి 
తెలుసు.

18 అయితే ఏం? నటనతోనో యథార్ంగానో 
అన్న విధ్లుగా క్రీసుతును ప్రకటించడం 
మాత్ం జరుగుతూ ఉంది. ఇందుకు నేను 
ఆనందిసుతునా్నను, ఇకముందు కూడా 
ఆనందిస్తును. 19 ఇదంతా మ్ ప్రార్నలదావీరా, 
యేసు క్రీసుతు ఆతము సమృద్ిగా ఇచే్చదాన దావీరా 
నా విడుదల కోసం జరుగుతూ ఉందన 
నాకు తెలుసు. 20 నేను ఏ విషయంలోనైనా 
సిగు్గపాలు కాకుండా, ఎపపుటిల్గే ఇపుపుడు 
కూడా – నా జ్వితంవలలి గానీ మరణంవలలి 
గానీ – పూరణి ధైర్యంతో నా శర్రంలో క్రీసుతుకు 
ఘనత కలుగుతుందన ఒకే పట్టుగా అధక 
ఆశాభావంతో ఎదురు చూస్తు ఉనా్నను. 
21 ఎందుకంటే నా మట్టుకైతే జ్వించడమంటే 
క్రీసేతు మరణ్ంచడమంటే ల్భమే.

22 అయినా నేను శర్రంతో ఇంకా బ్రతుకుతూ 
ఉంటే ఫలవంతమైన పన ఉంట్ంది. నేనేమి 
కోరుకోవాలో నాకు తెల్యదు. 23 నేను ఈ 
రెంటిమధ్య చికుకిబడి ఉనా్నను – లోకాన్న విడిచి 
క్రీసుతుతోనే ఉండిపోవాలన నా కోరిక. అన్నటికంటే 
అదే ఉతతుమం. 24 అయినా నేను శర్రంతో ఇంకా 
ఉండడం మ్ కోసం మర్ అవసరం. 25 దీన్న 
గురించి నశ్చయత కల్గ, నేనంకా లోకంలో నల్చి 
ఉండి మ్కు విశావీసంలో అభివృది్, ఆనందం 

కోసం మ్ అందరితో కూడా ఉండిపోతానన 
నాకు తెలుసు. 26 ఈ విధంగా, నేను మ్ దగ్గరకు 
తిరిగ రావడంవలలి నను్నబటిటు క్రీసుతు యేసులో మ్ 
అతిశయం అధకం అవుతుంది.

క్రీసుతు శుభవారతుకు తగన ఆదర్శ జ్విత విధ్నం
27 అయితే మ్రు క్రీసుతు శుభవారతుకు తగన 

విధంగానే ప్రవరితుంచండి. నేను మిముములను 
చూడడానకి వచి్చనా, హాజరు కాకపోయినా 
మ్రు ఏకాతముతో సుసి్రంగా నలుస్తు మ్ 
విరోధులకు ఏ విషయంలోనూ భయపడకుండా, 
శుభవారతు విశావీసం కోసం ఏక మనసుతో 
పెనుగుల్డుతునా్నరన మ్ సంగతుల గురించి 
నేను వినాల్. 28 ఇల్ంటి ప్రవరతున మ్ విరోధులకు 
నాశనం, మ్కు మోక్షం, దేవున నుంచి మోక్షం, 
కలుగుతాయన రుజువుగా ఉంది. 29 మునుపు 
మ్రు నాలో పోరాటం ఉండడం చూశారు, 
అది ఇపుపుడు కూడా నాలో ఉందన వినా్నరు. ఆ 
పోరాటమే మ్కు కూడా ఉంది. 30 ఎందుకంటే, 
క్రీసుతుమ్ద నమముకముంచడం మాత్మే కాక, 
ఆయన కోసం బధలు అనుభవించడం కూడా 
క్రీసుతుకోసం మ్కు అనుగ్రహించబడింది.

2  అందుచేత క్రీసుతులో ప్రోతాసాహమేమైనా, 
ప్రేమ ఓదారుపు ఏమైనా, దేవున ఆతముతో 

సహవాసమేమైనా, వాతసాల్యం, కనకరం ఏమైనా 
ఉంటే, 2 నా ఆనందాన్న పూరితు చేయండి. 
ఎల్గంటే, మనసులో, ప్రేమలో, హృదయ 
భావంలో, ఉదే్దశంలో సమైక్యత కల్గ ఉండండి. 
3 కక్షచేత గానీ వటిటు డంబంచేత గానీ ఏమ్ 
చేయకండి. దానకి బదులు, మ్లో ప్రతి ఒకకిరూ 
తనకంటే ఇతరులు ఎకుకివవారన వినయంతో 

  ఫిల్పీపు 2:3



342

ఎంచండి. 4 మ్లో ప్రతి ఒకకిరూ సొంత 
విషయాలు చూచ్కోవడం మాత్మే కాకుండా 
ఇతరుల విషయాలు కూడా చూడండి.

యేసు క్రీసుతు – తా్యగానకి గొపపు ఉదాహరణ
5 క్రీసుతు యేసుకు ఉన్న ఈ మనసు మ్రూ కల్గ 

ఉండండి: 6 ఆయన దేవున సవీరూప అయి ఉండి 
కూడా దేవునతో సమానతను పట్టుకోవలసిన 
విషయం అనుకోలేదు. 7 గానీ ఆయన తనను 
ఏమ్ లేనవాడిల్గా చేసుకొన సేవకున సవీరూపం 
ధరించి మనుషుల పోల్కలో జనముంచాడు. 
8 మనషి రూపంతో కనపంచినపుపుడు తనను 
తాను తగ్గంచ్కొన మరణం పందడానకి 
– సిలువ మరణం పందడానకి కూడా 
– విధేయుడయా్యడు.

9 ఈ కారణంచేత దేవుడు ఆయనను 
ఎంతో ఉన్నతంగా హెచి్చంచాడు. అన్న పేరుల 
కంటే పై పేరు ఆయనకు ఇచా్చడు. 10 దీనకి 
ఫల్తంగా యేసు పేరు విన పరలోకంలో గానీ, 
భూమిమ్ద గానీ, భూమి క్ంద గానీ ఉన్న 
ప్రతి మోకాలూ వంగుతుంది, 11 తండ్రి అయిన 
దేవున మహిమకోసం ప్రతి నాలుకా యేసు క్రీసేతు 
ప్రభువన ఒపుపుకొంట్ంది.

వారి విముకితు సఫలత కోసం 
పన చేస్తు ఉండడం

12 అందుచేత, నా ప్రియ స్దరుల్రా, 
మ్రు ఎపుపుడూ విధేయులై ఉన్నటేటు, నేనకకిడ 
ఉన్నపుపుడు మాత్మే కాకుండా నా హాజరులేన 
ఈ సమయంలో మర్ ఎకుకివగా భయంతో, 
వణకుతో మ్ సొంత విముకితు సఫలత కోసం 
శ్రమిస్తు ఉండండి. 13 ఎందుకంటే దేవుడు తానే 

తనకిషటుమైన ఉదే్దశం ప్రకారం సంకల్పుంచడానక 
చేయడానక మ్లో పన చేస్తు ఉనా్నడు.

14 మ్రు కుటిలమైన వక్రతరం వారిమధ్య 
నరో్దషులు, నషకిపట్లు, నందారహితులైన 
దేవున కుమారులుగా ఉండేల్ మ్రు చేసేదంతా 
సణుగులూ వివాదాలు లేకుండా చేయండి. 
15 వారి మధ్య జ్వ వాకుకి గటిటుగా చేతపట్టుకొన 
ఈ లోకంలో జో్యతులల్గా ప్రకాశస్తు ఉనా్నరు. 
16 అల్ంటపుపుడు నేను వ్యర్ంగా పరుగెతతులేదనీ, 
నష్ ఫలంగా ప్రయాస పడలేదనీ క్రీసుతు రోజున 
ఆనందించగలుగుతాను.

17 మ్ విశావీస యజఞాం మ్ద, సేవ మ్ద 
నేను పానారపుణంగా పోయబడుతూ 
ఉనా్న సంతోషంగా ఉండి మ్ అందరితో 
ఆనందిసుతునా్నను. 18 ఆ కారణంచేతే మ్రు కూడా 
సంతోషంగా ఉండి నాతో ఆనందించండి.

తిమోతి, ఎఫఫ్రోదితస్
19 మ్ సంగతులు తెలుసుకోవడం వలలి నాకు 

ఉతాసాహం కలగాలన ఉంది గనుక తవీరలో 
తిమోతిన మ్ దగ్గరకు పంపాలన ప్రభువైన 
యేసులో ఆశస్తు ఉనా్నను. 20 అతనల్గా 
మ్ గురించి వాసతువమైన శ్రద్ వహించేవారు 
మరెవరూ నా దగ్గర లేరు. 21 అందరూ ఎవరి 
విషయాలు వారు చూచ్కొంట్నా్నరు గాన, 
క్రీసుతు యేసు విషయాలు చూడడం లేదు. 
22 తిమోతి యోగ్యత రుజువైందనీ తండ్రితో 
కొడుకుల్గా అతడు శుభవారతు ప్రచారంలో 
నాతో సేవ చేశాడనీ మ్కు తెలుసు. 23 అందుచేత 
నాకు సంభవించబోయేదేమిట్ తెల్సిన వెంటనే 
అతణ్ణి పంపాలన నా ఆశ. 24 నేను కూడా తవీరలో 
వస్తునన ప్రభువులో నాకు నమముకం ఉంది.
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25 మ్రు పంపనవాడు, నా స్దరుడూ 

జతపనవాడూ, స్టి యోధుడూ, నాకు సేవ 
చేసినవాడూ అయిన ఎపఫ్రోదితస్ ను తిరిగ 
మ్ దగ్గరకు పంపడం అవసరమను కొనా్నను. 
26 ఎందుకంటే మిముములనందరినీ చూడడానకి 
అతనకి చాల్ ఆశ ఉంది. తనకు జబుబా 
చేసిన సంగతి మ్రు విన్నందుచేత అతడు 
చాల్ విచారపడాడాడు. 27 అతడు జబుబాతో 
చావు బ్రతుకులలో ఉనా్నడు, నజమే గాన, 
దేవుడు అతన మ్ద జ్ల్ చూపాడు. అతన 
మ్ద మాత్మే కాక, నాకు దుుఃఖం వెంట 
దుుఃఖం కలగకుండా నామ్ద కూడా జ్ల్ 
చూపాడు. 28 గనుక మ్రతణ్ణి మళ్్ళ చూచి 
సంతోషించేల్ తదావీరా నా దుుఃఖం తగే్గల్ 
అతణ్ణి ఆతురతతో పంపాను. 29 క్రీసుతు సేవకోసం 
అతడు చనపోయే స్ితికి వచా్చడు. మ్రు నాకు 
ఏ సేవ చేయలేకపోయారో ఆ సేవ చేయడానకి 
తన ప్రాణాన్న అపాయంలో పెట్టుడు. 30 కాబటిటు 
పూరాణినందంతో ప్రభువులో అతణ్ణి స్వీకరించండి. 
అల్ంటివారిన గౌరవంతో చూడండి.

హెచ్చరిక, ప్రోతాసాహం

3  ఇకపోతే, నా స్దరుల్రా, ప్రభువులో 
ఆనందించండి. ఈ సంగతులే రాయడం 

నాకు ఆయాసమనపంచదు. మ్కిది క్షేమకరం. 
2 కుకకిల విషయంలో జ్గ్రతతు! దుషుటులైన 
పనవారి విషయంలో జ్గ్రతతు! ఛేదన ఆచరించే 
వారి విషయంలో జ్గ్రతతు! 3 నజమైన సున్నతి 
గల వారం మనమే! శర్రం మ్ద నమముకం 
ఏమ్ లేకుండా దేవున ఆతము దావీరా దేవుణ్ణి 
ఆరాధన చేస్తు క్రీసుతు యేసులోనే అతిశయంగా 
ఆనందించేవారం.

4 గానీ కావాలంటే నాకు కూడా 
శర్రసంబంధమైన విషయాల మ్ద నమముకం 
పెట్టుకోవడానకి అవకాశం ఉంట్ంది. ఎవరైనా 
శర్ర సంబంధమైన విషయాల మ్ద నమముకం 
పెట్టుకోవచ్్చనన అనుకొంటే, నేను మరి 
ఎకుకివగా అల్ అనుకోవచ్్చ. 5 ఎనమిదో రోజున 
సున్నతి పందాను. ఇస్రాయేల్ జ్తిలో ఒకణ్ణి. 
బెనా్యమ్ను గోత్రానకి చెందినవాణ్ణి. హీబ్రూవారి 
సంతానమైన హీబ్రూవాణ్ణి. ధరముశాస్త్రం విషయం 
పరిసయు్యణ్ణి అయా్యను. 6 ఆసకితు విషయంలో 
క్రీసుతు సంఘాన్న హింసించాను. ధరముశాస్త్రంలో 
ఉన్న నీతినా్యయాల విషయంలో నందకు 
చోటివవీనవాణ్ణి.

7 కానీ ఏవైతే నాకు ల్భకరమో వాటిన క్రీసుతు 
కోసం నషటుంగా ఎంచ్కొనా్నను. 8 అంతేకాదు, 
నా ప్రభువైన క్రీసుతు యేసును తెలుసుకోవడం 
అనే శ్రేష్ఠత కోసం సమస్తున్న నషటుంగా 
ఎంచ్కొంట్నా్నను. క్రీసేతు నాకు లభించాలన 
అన్నటినీ ఆయన కోసం నషటుపోయాను. వాటిన 
చెతతుతో సమానంగా ఎంచ్కొంట్నా్నను. 
9 ధరముశాస్త్ర సంబంధమైన నా సొంత నీతినా్యయాలు 
కాక క్రీసుతుమ్ది విశావీసందావీరానే – నమముకాన్న బటిటు 
దేవుడు అనుగ్రహించే నీతినా్యయాలు కల్గ క్రీసుతులో 
కనబడాలన అల్ చేశాను. 10 ఆయన మరణం 
విషయంలో ఆయనల్గే ఉండి, ఆయననూ, 
ఆయన సజ్వంగా లేవడంలోన బలప్రభావాలనూ, 
ఆయన బధల సహవాస్నీ్న తెలుసుకోవాలనీ, 11 ఏ 
విధంచేతనైనా నేను చనపోయిన వారిలో నుంచి 
సజ్వంగా లేవాలన నా ఉదే్దశం.

గురిదగ్గరికి పరుగెతతుడం
12 ఇదివరకే నేను అదంతా పందాననీ ఇదివరకే 
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పరిపూరణి సి్తికి తేబడాడాననీ నేననుకోవడం 
లేదు. గాన, క్రీసుతు యేసు దేనకోసం నను్న 
చేపట్టుడో దాననే చేజ్కికించ్కోవడానకి దాన్న 
వెంట్డుతూ ఉనా్నను. 13 స్దరుల్రా, ఇదివరకే 
దానన చేజ్కికించ్కొనా్ననన నేననుకోవడం 
లేదు. గాన, నేను చేస్తు ఉన్నది ఒకటే – 
వెనుక ఉన్నవాటిన మరచి ముందున్నవాటిన 
అందుకోవాలన తీవ్ ప్రయత్నం చేస్తు ఉనా్నను. 
14 క్రీసుతు యేసులో దేవున ఉన్నతమైన పలుపుకు 
చెందే బహుమతికోసం గురి దగ్గరికే పరుగెతుతుతూ 
ఉనా్నను.

15 కాబటిటు మనలో ఆధ్్యతిముకంగా ఎదిగన 
వారమంతా ఈ మనసుతోనే ఉందాం. మ్కు ఏ 
విషయంలోనైనా వేరే ఆలోచన ఉంటే దేవుడు 
అది కూడా మ్కు వెలలిడి చేస్తుడు. 16 ఎల్గైనా 
ఇది వరకు మనకు లభించిన అవగాహన ప్రకారం 
ఇదే నయమాన్న అనుసరించి నడచ్కొందాం, 
ఇదే మనసు కల్గ ఉందాం.

17 స్దరుల్రా, నను్న పోల్ ప్రవరితుంచండి. 
మేము మ్కు ఆదర్శంగా ఉనా్నం. ఈ ప్రకారం 
నడుచ్కొనేవారిన కూడా బగా గమనంచండి. 
18 ఎందుకంటే, క్రీసుతు సిలువకు విరోధులై 
నడుచ్కొనేవారు అనేకులు. వీరిన గురించి 
మ్తో అనేక స్రులి చెపాపును, ఇపుపుడు ఏడుస్తు 
చెపుతునా్నను. 19 నాశనమే వారి అంతం. 
వారికి కడుపే దేవుడు. వారు సిగు్గపడవలసిన 
వాటినే ఘనత అన ఎంచ్కొంట్నా్నరు, లౌకిక 
విషయాల మ్దే మనసు ఉంచ్తారు.

20 మనమైతే పరలోక పౌరులం. అకకిడనుంచే 
ముకితుప్రదాత, రక్షకుడు వస్తుడన ఆతురతతో 
ఎదురుచూస్తు ఉనా్నం. ఆయన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసేతు. 21 ఆయన సమస్తున్న తనకు వశం 

చేసుకోగల బలప్రభావాన్న ప్రయోగంచి తన 
దివ్య శర్రాన్న పోల్ ఉండేల్ మన దీన శర్రాన్న 
మారి్చవేస్తుడు.

4  అందుచేత, నా ప్రియ స్దరుల్రా, 
ప్రభువులో నలకడగా ఉండండి. నా 

ప్రియుల్రా, మిముములను చూడాలన నాకంతో 
ఆశ. నా ఆనందం, నా కిర్టం మ్రే!

ఉతాసాహపరచే మాటలు
2 ప్రభువులో ఏక మనసుతో ఉండండి 

అంటూ నేను యువొదియనూ సుంట్కేనూ 
బ్రతిమిల్డుతునా్నను. 3 నా నజమైన సహకార్, 
నీతో కూడా ఒక మాట – ఈ స్త్రీలకు సహాయం 
చేయమన నను్న అడుగుతునా్నను. వారు 
కలిమెంతుతో, నా ఇతర జతపనవారితో కూడా 
నాతో శుభవారతు విషయంలో ప్రయాసపడాడారు. 
వారందరి పేరులి జ్వ గ్రంథంలో రాసి ఉనా్నయి.

4 ప్రభువులో ఎపుపుడూ ఆనందిస్తు ఉండండి. 
మళ్్ళ చెపుతాను, ఆనందిస్తు ఉండండి. 
5 మనుషులందరిక మ్ స్తివీకం తెల్యనవవీండి. 
ప్రభువు సమ్పంగా ఉనా్నడు. 6 ఏ విషయంలోనూ 
కలత చెందకండి గాన అన్నట్లి కృతజఞాతతో 
ప్రార్న, విన్నపాలు చేస్తు మ్ మనవులు దేవునకి 
తెల్యజ్యండి. 7 అపుపుడు బుది్ అంతటిక 
మించిన దేవున శాంతి క్రీసుతు యేసుదావీరా మ్ 
హృదయాలకూ మనసులకూ కావల్ ఉంట్ంది.

8 చివరగా స్దరుల్రా, ఏవి నజమైనవో, 
ఏవి మాననీయమైనవో, ఏవి నా్యయమైనవో, 
ఏవి శుద్మైనవో, ఏవి అందమైనవో, ఏవి 
మంచిపేరు గలవో – శ్రేష్ఠమైనవేవైనా, మెపుపుకు 
తగనవేవైనా ఉంటే – అల్ంటి వాటిన గురించే 
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తలపోస్తు ఉండండి. 9 మ్రు నావలలి నేరు్చకొన్నవి, 
స్వీకరించినవి, విన్నవి, నాలో చూచినవి 
ఆచరణలో పెట్టుకోండి. అపుపుడు శాంతి ప్రదాత 
అయిన దేవుడు మ్కు తోడై ఉంట్డు.

అన్న పరిస్ితులలోనూ తృపతుగా ఉండడం
10 ఇన్న రోజులైన తరువాత నా గురించి మ్ 

శ్రద్ మళ్్ళ వికసించినందుచేత ప్రభువులో 
చాల్ ఆనందించాను. మునుపు కూడా మ్కు 
శ్రద్ ఉంది గానీ దానన చూపడానకి అవకాశం 
లేకపోయింది. 11 నాకు ఏదైనా అకకిర ఉందన 
నేనల్ చెపపుడం లేదు. నేను ఏ పరిసి్తులలో 
ఉనా్న తృపతుతో ఉండడం నేరు్చకొనా్నను. 12 దీన 
సి్తిలో ఎల్ బ్రతకాలో సంపన్నతలో ఎల్ 
బ్రతకాలో కూడా నాకు అనుభవ పూరవీకంగా 
తెలుసు. కడుపునండా తినడం, ఆకల్తో 
ఉండడం, సమృది్ కల్గ ఉండడం, లేమిన 
అనుభవించడం – ఏ పరిసి్తులలో అయినా 
ఏ సందర్భంలో అయినా ఎల్ ఉండాలో నేను 
నేరు్చకొనా్నను. 13 నను్న బలపరుస్తు ఉన్న క్రీసుతు 
దావీరా అన్నటినీ చేయగలను.

పౌలుకు ఫిల్పీపువారి బహుమానాలు
14 అయినా నా కషాటులలో మ్రు తోడపుడడం 

మంచిదే. 15 నేను శుభవారతు మొదట ప్రకటించి 
మాసిదోనయా నుంచి వెళి్ళన తరువాత, 

ఇవవీడంలో పుచ్్చకోవడంలో మ్రు తపపు 
మరే సంఘంవారు పాల్వారు కాలేదన 
ఫిల్పీపువాసులైన మ్కే తెలుసు. 16 నేను 
తెససాలొనీకలో ఉన్నపుపుడు కూడా మ్రు నా 
అకకిరలకు మాటి మాటికి సహాయం పంపారు. 
17 నాకు ఈవి కావాలన నేనల్ మాట్లిడడం 
లేదు. మ్ లెకకికు ప్రతిఫలం అధకం కావాలన 
కోరుతునా్నను. 18 నాకు అంతా సమృది్గా 
ఉంది. మ్రు పంపనది ఎపఫ్రోదితస్ వలలి నాకు 
ముటిటుంది గనుక తకుకివేమ్ లేకుండా ఉంది. 
అది చాల్ ఇంపైనది, దేవునకి అంగీకారమైన, 
ఇషటుమైన యజఞాం.

19 నా దేవుడు క్రీసుతు యేసులో ఉన్న తన దివ్య 
ఐశవీర్యం ప్రకారం మ్ అకకిరలనీ్న తీరుస్తుడు.

ముగంపు మాటలు
20 మన తండ్రి అయిన దేవునకి యుగయుగాలకు 
మహిమ కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు!

21 క్రీసుతు యేసులో ఉన్న ప్రతి పవిత్రునకి 
అభివందనాలు చెపపుండి. నాతో కూడా ఉన్న 
స్దరులు మ్కు అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. 
22 పవిత్రులంతా, ముఖ్యంగా చక్రవరితు ఇంటివారిలో 
ఉన్న పవిత్రులు మ్కు అభివందనాలు 
చెపుతునా్నరు.

23 ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప మ్కందరిక తోడై 
ఉంట్ంది గాక! తథాసుతు! 
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1  కొలససాయిలో నవాసముంటూ, క్రీసుతులో 
పవిత్రులై నమముకమైన స్దరులకు 2 దేవున 

సంకలపుం ప్రకారం క్రీసుతు యేసు రాయబరి 
పౌలు, మన స్దరుడు తిమోతి రాసుతున్న 
సంగతులు. మన తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు నుంచీ మ్కు కృప, శాంతి 
కలుగుతాయి గాక.

కొలససాయి విశావీసులకోసం ప్రార్న, కృతజఞాతలు
3 క్రీసుతు యేసుమ్ది మ్ నమముకం గురించీ 

పవిత్రులందరిపటలి మ్ ప్రేమ గురించీ మేము 
వినా్నం. 4 అపపుటినుంచి, పరలోకంలో మ్ కోసం 
ఉంచబడడా ఆశాభావాన్న బటిటు, మన ప్రభువు 
యేసు క్రీసుతు తండ్రి అయిన దేవునకి కృతజఞాతలు 
చెపుతూ, మ్ కోసం ఎపుపుడూ ప్రార్న చేస్తు 
ఉనా్నం. 5 శుభవారతు అనే సత్య వాకుకి మ్ 
దగ్గరకు వచి్చనపుపుడు ఈ ఆశాభావం గురించి 
మ్రు వినా్నరు. 6 ఈ శుభవారతు లోకం అంతట్ 
వా్యపస్తు, ఫల్స్తు ఉంది. మ్రు దానన విన 
దేవున కృపను నజంగా గ్రహించిన నాటినుంచీ 
అది మ్మధ్య కూడా అల్గే ఫల్స్తు ఉంది. 
7 మ్రు మా ప్రియమైన స్టి దాసుడు ఎపఫ్రా 
వలలి శుభవారతు నేరు్చకొనా్నరు. 8 అతడు మ్ 
విషయంలో క్రీసుతుకు నమముకమైన సేవకుడు. 
దేవున ఆతములోన మ్ ప్రేమభావాన్న అతడు మాకు 

తెల్యజ్శాడు కూడా.
9 ఈ కారణం చేత ఈ సంగతి గురించి 

విన్ననాటినుంచి మేము మ్కోసం ప్రార్న 
చేయడం మానలేదు. మ్రు సంపూరణి ఆధ్్యతిముక 
జ్ఞానం, తెల్వి కల్గ ఆయన సంకలపుం పూరితుగా 
గ్రహించాలన దేవుణ్ణి వేడుతూ ఉనా్నం.

తన ప్రార్నకు కారణం
10 దీనదావీరా మ్రు ప్రభువుకు తగన విధంగా 
నడుచ్కొంటూ, ప్రతి మంచి పనలో ఫల్స్తు, 
అంతకంతకూ దేవుణ్ణి తెలుసుకొంటూ అన్న 
విషయాలలో ప్రభువుకు ఆనందం కల్గంచాలన 
ప్రారి్సుతునా్నం. 11 మ్కు ఆనందంతో కూడిన 
సంపూరణిమైన సహనం, ఓరుపు కల్గేల్ మ్రు 
ఆయన దివ్య బలప్రభావాల ప్రకారం సంపూరణింగా 
బలపడి, తండ్రి అయిన దేవునకి కృతజఞాత 
చెపుతూ ఉండాలన మా ప్రార్న. 12 వెలుగులో 
ఉన్న పవిత్రుల వారసతవీంలో పాల్భాగసు్లు 
కావడానకి ఆయన మనలను తగనవారుగా 
చేశాడు.

క్రీసుతులో విశావీసుల స్్నం
13 ఆయన మనలను చీకటి పరిపాలన నుంచి 
విడిపంచి తన ప్రియ కుమారున రాజ్యంలోకి 
తెచా్చడు. 14 కుమారునలో ఆయన రకతుం దావీరా 
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మనకు విముకితు, అంటే, పాపక్షమాపణ ఉంది.

క్రీసుతు ఆధక్యత
15 ఆయన కనపంచన దేవున ప్రత్యక్ష 

సవీరూపం, సరవీసృషిటుకి ప్రముఖుడు. 
16 ఎందుకంటే ఆయనవలలి సృషిటులో అనీ్న 
ఉనకిలోకి వచా్చయి. ఆకాశాలలో ఉన్నవి, 
భూమి మ్ద ఉన్నవి, కనబడేవి, కనబడనవి, 
సింహాసనాలైనా, ప్రభుతావీలైనా, ప్రధ్నులైనా, 
అధకారులైనా – సమస్తునీ్న ఆయనదావీరా, 
ఆయనకోసం సృజ్ంచడం జరిగంది. 17 ఆయనే 
అన్నటిక పూరవీమున్నవాడు, ఆయనలోనే 
అనీ్న ఒక దానతో ఒకటి కల్సి సి్రంగా 
నలుస్తుయి. 18 అంతేకాదు శర్రానకి, అంటే, 
తన సంఘానకి ఆయనే శరసుసా. ఆయనే 
ప్రతిదానలోనూ ఆధక్యత కల్గ ఉండాలన 
ఆయనే ఆది, చనపోయినవారిలో నుంచి 
సజ్వంగా లేచేవారందరిలోనూ ప్రముఖుడు. 
19 ఎందుకంటే, సంపూరణిత అంతా ఆయనలో 
ఉండాలన తండ్రి అయిన దేవున ఇషటుం. 20 క్రీసుతు 
సిలువమ్ద చిందిన రకతుందావీరా సంధ చేసి 
అన్నటినీ తనతో సఖ్యపరచ్కోవాలన కూడా 
తండ్రి ఇషటుం. “అనీ్న” అంటే, భూమిమ్ద ఉండేవీ, 
పరలోకంలో ఉండేవీ.

విశావీసుల పూరవీం, ప్రసుతుతం ఉన్న స్ితి
21 గతంలో మ్రు దేవున విషయంలో 

పరాయివారు. మ్ చెడు పనుల కారణంగా 
ఆయన పటలి విరోధ భావం గలవారు. 
22 ఇపుపుడైతే రకతు మాంస్లున్న క్రీసుతు శర్రంలో 
మరణం దావీరా ఆయన మిముములను తనతో 
సఖ్యపరచ్కొనా్నడు. ఆయన దృషిటులో 

మిముములను తనముందు పవిత్ంగా, 
నరో్దషంగా, అనంద్యంగా నలబెట్టుకోవాలన 
ఇందులో ఆయన ఉదే్దశం. 23 మ్రు సుసి్రంగా, 
దృఢంగా ఉంటూ, మ్రు విన్న శుభవారతు ఇచే్చ 
ఆశాభావం నుంచి తొలగపోకుండా విశావీసంతో 
స్గపోతూ ఉంటే ఆయన అల్ చేస్తుడు. ఈ 
శుభవారతు ప్రకటన ఆకాశంక్ంద ఉన్న సరవీ 
సృషిటులో జరిగంది. దీనకి నేను – పౌలును 
– సేవకుణణియా్యను.

క్రీసుతు సంఘంకోసం పౌలు 
అనుభవించిన కషాటులు

24 ఇపుపుడు మ్కోసమైన నా బధలలో 
ఆనందిస్తు ఉనా్నను. తన శర్రం, అంటే 
సంఘం కోసం క్రీసుతు కషాటులలో తకుకివ 
పడినదానన నా శర్రంలో పూరితు చేస్తు 
ఉనా్నను. 25 మ్ కోసం దేవున వాకుకి, అంటే 
రహస్య సత్యం పూరితుగా ప్రకటించడానకి దేవుడు 
నాకు అపపుగంచిన నరవీహణ ప్రకారం నేను ఈ 
సంఘానకి సేవకుణణియా్యను. 26 ఈ రహస్య 
సత్యం గత యుగాలపాట్, తరాలపాట్ 
మరుగైనది గాన ఇపుపుడు ఆయన పవిత్రులకు 
వెలలిడి అయింది. 27 యూదులు కాన ఇతర 
జనాల మధ్య ఉన్న ఈ రహస్య సత్యం దివ్య 
ఐశవీర్యం తన పవిత్రులకు తెల్యజ్యడానకి 
దేవుడు ఇషటుపడాడాడు. ఈ రహస్య సత్యం మ్లో 
ఉన్న క్రీసుతు. ఆయనే మహిమను గురించిన 
ఆశాభావం. 28 మేమాయనను ప్రకటిస్తు, సరవీ 
జ్ఞానంతో ప్రతి ఒకకిరినీ హెచ్చరిస్తు, ప్రతి 
ఒకకిరిక ఉపదేశస్తు ఉనా్నం. ప్రతి ఒకకిరినీ 
క్రీసుతు యేసులో పరిపూరుణిలుగా దేవున ముందు 
నలబెట్టులన మా ఉదే్దశం. 29 ఇందుకే నేను 
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పాట్పడుతూ ఉనా్నను, నాలో బలంగా పన 
చేసుతున్న ఆయన కట్టుదిటటుమైన క్యాశీలత 
ప్రకారం నేను పోరాడుతూ ఉనా్నను.

తాను పడిన కషాటులకు, చేసిన 
ప్రార్నలకు కారణం

2  మ్కోసం, లవొదికయ పటటుణంలో 
ఉన్నవారికోసం, నా ముఖం చూడన 

వారందరి కోసమూ నేనెంత తీవ్మైన పోరాటం 
అనుభవిసుతునా్ననో మ్రు తెలుసుకోవాలన నా 
కోరిక. 2 వారి హృదయాలు ప్రేమలో ఏకమై 
ఉండి ప్రోతాసాహం పందాలన వారికి అవగాహన 
సంపూరణి నశ్చయత ఐశవీర్యమంతా కలగాలనీ, 
తదావీరా వారు దేవున రహస్య సత్యం, తండ్రి, 
క్రీసుతు ఉభయుల విషయమైన రహస్య సత్యం 
తెల్సిపోవాలనీ పోరాడుతునా్నను. 3 క్రీసుతులో 
జ్ఞాన వివేకాల నధులనీ్న మరుగై ఉనా్నయి. 
4 ఎవరూ మిముములను తియ్యటి మాటలతో 
మోసగంచకుండా ఇది చెపుతునా్నను. 
5 నేను శార్రకంగా హాజరులో లేకపోయినా 
ఆతముర్తిగా మ్తోకూడా ఉండి, మ్ క్రమమైన 
ప్రవరతున, క్రీసుతుమ్ద ఉన్న మ్ స్ిర విశావీసం తెల్సి 
ఆనందిస్తు ఉనా్నను.

క్రీసు తులో సేవీచ్ఛ, సంపూర ణిత దొరకడం
నమముకంతో జ్వించడం

6 మ్రు ప్రభువైన క్రీసుతు యేసును స్వీకరించిన 
విధంగానే ఆయనలో నడుచ్కొంటూ 
ఉండండి. 7 ఆయనలో వేరుపారి అభివృది్ 
పందుతూ, మ్కు ఉపదేశం వచి్చనటేటు 
విశావీసంలో సుసి్రమై దానలో కృతజఞాతతో 
ఉపపుంగపోతూ ఉండండి.

తపుపుడు బోధకులను, 
తతవీశాస్్రాలనూ కాదనడం

8 ఎవవీడూ వటిటు మోసందావీరా తతవీశాస్త్రంతో 
మిముములను దోచ్కోకుండా జ్గ్రతతు! అల్ంటిది 
క్రీసుతుకు అనుగుణమైనది కాదు గాన మనుషుల 
స్ంప్రదాయాలకూ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రాథమిక 
విషయాలకూ అనుగుణమైనది.

క్రీసేతు దేవున సంపూరణిత
9 క్రీసుతులోనైతే దేవున సరవీ సంపూరణిత శర్ర 
రూపంలో నవసిస్తు ఉంది.

క్రీసుతులోనే విశావీసుల సంపూరణిత
10 సరావీధకారానక ప్రభుతావీనక పై అధకారి 
అయిన క్రీసుతులో మ్రు సంపూరుణిలు.

క్రీసుతులో వారు దేవునకోసం ప్రతే్యకించబడాడారు
11 మ్ శర్ర సవీభావపాపాలను తొలగంచడం 

వలలి ఆయనలో మ్కు “సున్నతి” కూడా 
జరిగంది. ఇది క్రీసుతు జరిగంచిన సున్నతి, 
చేతులతో చేసినది కాదు. 12 మ్రు బపతుసంలో 
ఆయనతోకూడా పాతిపెటటుబడాడారు. ఆయనను 
చనపోయినవారిలోనుంచి సజ్వంగా లేపన దేవున 
బలప్రభావాలమ్ద మ్రు నమముకం పెటటుడం దావీరా 
ఆయనతో కూడా సజ్వంగా లేపబడాడారు.

వారికి ధరముశాస్త్రంనుంచి విడుదల, 
క్షమాపణ, జ్వం ఉనా్నయి
13 మ్రు మ్ అపరాధ్లలో, శర్ర సంబంధమైన 
సున్నతి లేన సి్తిలో ఆధ్్యతిముకంగా 
మరణమై ఉన్నపుపుడు దేవుడు మిముములను 
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క్రీసుతుతో కూడా బ్రతికించాడు. 14 మనకు 
ప్రతికూలమైన రుణపత్ంగా రాసి ఉన్నదానన 
– మనకు విరుద్మైన నరణియాలను రదు్దచేసి 
పూరితుగా తీసివేసి సిలువకు మేకులతో కొటిటు 
మన అతిక్రమక్యలనీ్న క్షమించాడు. 
15 ప్రధ్నులనూ అధకారులనూ సిలువమ్ద 
జయించి నరాయుధులను చేసి బహిరంగంగా 
ప్రదరి్శంచాడు.

16 అందుచేత అన్నపానాల విషయంలో, 
పండుగలూ అమావాస్యలూ విశ్ంతి రోజులూ 
అనేవాటి విషయంలో ఎవవీరూ మ్కు తీరుపు 
తీర్చకుండా చూచ్కోండి. 17 అల్ంటివి 
రాబోయేవాటికి నీడలు మాత్మే. వాటి 
సవీరూపం క్రీసుతు సంబంధమైనది.

అసత్య ఆరాధన
18 కపట వినయంలో, దేవదూతలను 
పూజ్ంచడంలో ఇషటుమున్నవాడెవవీడూ మ్ 
బహుమతికి అడుడాపడనవవీండి. అల్ంటివాడు 
తాను చూడన వాటిలోకి చొచ్్చకొనపోతారు. 
వాడి భ్షటు మనసు వాణ్ణి ఊరికే ఉబిబాసుతుంది. 
19 వాడు శరసుసాను హతుతుకోకుండా ఉనా్నడు. 
ఆయన వలలి శర్రమంతా పోషణ పందుతూ, 
దాన కళ్ళచేత, నరాలచేత ఏకమై ఉండి, దేవుడు 
కల్గంచిన వృద్ివలలి పెరుగుతూ ఉంది.

20 కాబటిటు ఈ లోకానకి చెందిన ప్రాథమిక 
నయమాల విషయంలో మ్రు క్రీసుతుతో కూడా 
చనపోయారూ అంటే లోకంలో బ్రతుకుతూ 
ఉన్నట్టు ఈ నరణియాలకు లొంగపోవడ 
మెందుకు? 21 “అది పట్టుకోకూడదు! ఇది 
రుచిచూడకూడదు! దానన తాకకూడదు!” 
అనే నరణియాలకు లొంగపోవడ మెందుకు? 

22 ఈ నరణియాలనీ్న వాడుకోవడంలోనే 
నశంచిపోయేవాటిన గురించినవే. మనుషుల 
ఆజఞాల మ్దా ఉపదేశాల మ్దా ఆధ్రపడేవే. 
23 ఇషాటురాధనతో, కపట వినయంతో, కఠిన 
తపసుసాతో ఉన్న ఆ విషయాలలో జ్ఞానం ఉన్నటేటు 
అనపసుతుంది గాన శర్ర సవీభావానకి చెందిన 
కోరికలను తీరు్చకోకుండా అవి దేనక పనకిరావు.

విశావీసుల జ్వం పరలోకంలో ఉంది

3  మ్రు క్రీసుతుతోకూడా సజ్వంగా లేపబడి 
ఉంటే పైన ఉన్నవాటినే వెదకుతూ ఉండండి. 

అకకిడ క్రీసుతు దేవున కుడి ప్రకకిన కూరు్చన 
ఉనా్నడు. 2 ఆ పైవాటిమ్దే మ్ మనసుసా 
నలుపుకోండి గాన భూలోక విషయాలమ్ద 
కాదు. 3 ఎందుకంటే, మ్రు మృతి చెందినవారే! 
మ్ జ్వం క్రీసుతుతో దేవునలో మరుగై ఉంది. 4 మన 
జ్వమై ఉన్న క్రీసుతు కనపంచేటపుపుడు మ్రూ 
ఆయనతోకూడా మహిమలో కనపస్తురు.

చెడు కోరికలను, చేషటులను చంపవేయాల్
5 అందుచేత భూమిమ్ద ఉన్న మ్ 

శర్రభాగాలను, అంటే లైంగక అవినీతి, కలముషం, 
కామోద్రేకం, చెడు కోరికలు, అతా్యశ (ఇది 
విగ్రహ పూజ) రూపుమాపండి. 6 వీటికారణంగా 
దేవున కోపం అవిధేయులమ్దికి వసుతుంది.

విశావీసులు పూరవీం బ్రతికిన తీరు, 
ఇపుపుడు బ్రతకవలసిన తీరు
7 మునుపు వాటిలో బ్రతికినపుపుడు మ్రూ 
వీటిన అనుసరించి నడుచ్కొనా్నరు. 8 ఇపుపుడైతే 
కోపం, ఆగ్రహం, దురాముర్గం, కొండెం, మ్ నోట 
నుంచి చెడడా మాటలు – వీటన్నటిన కూడా 
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విసరిజీంచండి. 9 ఒకరితో ఒకరు అబద్మాడకండి. 
ఎందుకంటే మ్ పాత “మానవుణ్ణి” దాన 
పనులతోపాట్ విసరిజీంచి 10 సృషిటుకరతు పోల్క 
ప్రకారం సంపూరణిమైన అవగాహనలో 
నవనూతన మవుతూ ఉన్న కొతతు “మానవుణ్ణి” 
ధరించ్కొనా్నరు. 11 ఈ విషయంలో క్రీసేతు 
సమసతుమూ, అందరిలో ఉన్నవాడు గాన 
యూదుడు, గ్రీసు దేశస్ుడు, సున్నతి గలవాడు, 
సున్నతి లేనవాడు, విదేశీయుడు, సిథియ 
దేశసు్డు, సవీతంత్రుడు, దాసుడు అంటూ 
భేదమేమ్ లేదు.

12 దేవుడు మిముములను ఎను్నకొనా్నడు. మ్రు 
పవిత్రులు, దేవున ప్రియ ప్రజలు. కాబటిటు జ్ల్గల 
మనసునూ దయనూ వినయానీ్న స్తివీకానీ్న 
ఓరుపునూ ధరించ్కోండి. 13 ఒకవేళ మ్లో 
ఎవరికైనా ఎవరిమ్ద అయినా ఫిరా్యదు చేయడానకి 
కారణం ఉనా్న ఒకరిపటలి ఒకరు సహనం చూపండి, 
ఒకరినొకరు క్షమించండి. క్రీసుతు మిముములను 
క్షమించినటేటు మ్రూ క్షమించండి. 14 వీటన్నటిక 
పైగా ప్రేమను దాలు్చకోండి. పరిపూరణి ఐక్యత 
కల్గంచే బంధం ప్రేమే. 15 మ్ హృదయాలలో దేవున 
శాంతిన పరిపాల్స్తు ఉండనవవీండి. దీనకి కూడా 
ఒకే శర్రంలో మ్కు పలుపు వచి్చంది. కృతజుఞాలై 
ఉండండి.

16 క్రీసుతు వాకుకి మ్లో సమృది్గా 
ఉండనవవీండి. సమసతు జ్ఞానంతో ఒకరికొకరు 
నేరుపుకొంటూ బుది్ చెపుపుకొంటూ ఉండండి. 
కృపభావంతో కరతునలూ భజనలూ ఆధ్్యతిముక 
సంగీతాలూ హృదయంతో ప్రభువుకు పాడుతూ 
ఉండండి. 17 అంతేకాక, మ్రేమి చేసినా – అది 
మాట గానీ చర్య గానీ – అంతా ప్రభువైన యేసు 
పేర చేసి ఆయన దావీరా తండ్రి అయిన దేవునకి 

కృతజఞాతలు చెపపుండి.

వారి వారి కుట్ంబలలో క్రైసతువుల జ్వితం
18 పెళి్ళ అయిన స్త్రీల్రా, మ్ భరతులకు లోబడి 

ఉండండి. ఇది ప్రభువులో తగన ప్రవరతున. 
19 పెళి్ళ అయిన పురుషుల్రా, మ్ భార్యలను 
ప్రేమిస్తు ఉండండి. వారికి కషటుం కల్గంచకండి. 
20 పలలిల్రా, అన్న విషయాలలో మ్ తల్లిదండ్రులకు 
విధేయులై ఉండండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రభువుకు 
సంతోషకరం. 21 తండ్రుల్రా, మ్ పలలిలు 
నరుతాసాహ పడకుండా వారిన చికాకుపరచకండి.

22 దాసుల్రా, శర్రసంబంధంగా మ్ 
యజమానులపటలి అన్న విషయాలలో విధేయత 
చూపండి. మనుషులను మెపపుంచాలన వారి 
కళ్ళదుటే కాక, దేవున మ్ది భయభకుతులతో, 
కపటం లేన మనసులతో విధేయత చూపండి. 
23 ప్రభువువలలి ఒక వారసతవీం మ్కు బహుమతిగా 
లభిసుతుందన మ్కు తెలుసు గనుక మ్రు ఏమి 
చేసినా అది మనుషుల కోసం కాక, ప్రభువు 
కోసమన మనస్్ఫరితుగా చేయండి. 24 మ్రు సేవ 
చేసుతున్నది ప్రభువైన క్రీసుతుకే. 25 అక్రమం చేసేవాడు 
చేసిన దానకి ప్రతిఫలం పందుతాడు. పక్షపాతం 
ఉండదు.

4  యజమానుల్రా, పరలోకంలో మ్కు 
కూడా యజమానుడొకడు ఉనా్నడన తెల్సి 

మ్ దాసులపటలి నా్యయంగా నష్ పక్షపాతంగా 
వ్యవహరించండి.

అవిశావీసులపటలి ప్రవరితుంచవలసిన తీరు, 
ప్రార్న చేయాలన ప్రోతాసాహం

2 మెళకువగా ఉండి కృతజఞాతతో ప్రార్న చేస్తు 
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ఉండండి. 3 మా కోసం కూడా ప్రారి్ంచండి. 
క్రీసుతు రహస్య సత్యం కోసం నేను సంకళ్ళ 
పాలయా్యను. మేమ్ సత్యం ప్రకటించడానకి 
దేవుడు తన వాకుకికోసం మాకు తలుపు 
తెరిచేల్, 4 నేను మాట్లిడవలసిన విధంగానే 
దానన సపుషటుం చేసేల్ ప్రార్ించండి. 

5 సమయాన్న సదివీనయోగం చేస్తు 
బయటివారిపటలి జ్ఞానంతో ప్రవరితుస్తు ఉండండి. 
6 ప్రతి ఒకకిరిక ఎల్ జవాబివావీలో అది మ్రు 
తెలుసుకొనేల్ దయతో, ఉపుపు వేసేతు రుచి 
కలుగుతున్నర్తిగా మ్ మాటలు ఎలలిపుపుడు 
ఉండేల్ చూడండి.

తుకికస్, ఒనేసిము
7 నా విషయాలనీ్న తుకికస్ మ్కు చెపుతాడు. 

ఇతడు ప్రియ స్దరుడు, ప్రభువులో నమముకమైన 
పరిచారకుడు, నా తోటి సేవకుడు. 8 అతనకి 
మ్ పరిసి్తులు తెల్యాలనీ, ఇతడు మ్ 
హృదయాలకు ప్రోతాసాహం కల్గంచాలనీ 
ఈ కారణాల చేతనే నేనతణ్ణి మ్దగ్గరకు 
పంపుతునా్నను. 9 మన నమముకమైన ప్రియ 
స్దరుడూ మ్లో ఒకడూ అయిన ఒనేసిమును 
అతనతోకూడా పంపుతునా్నను. వీరు ఇకకిడి 
సంగతులనీ్న మ్కు తెల్యజ్స్తురు.

అనేకమంది విశావీసుల అభినందనాలు
10 నాతోకూడా ఖైదులో ఉన్న అరిస్తురకిస్, 

బర్నబకు సమ్ప బంధువుడైన మారుకి మ్కు 
అభినందనలు చెపుతునా్నరు. మారుకిను గురించి 
మ్కు ఆదేశాలు వచా్చయి. అతడు మ్దగ్గరకు 

వసేతు అతణ్ణి స్వీకరించండి. 11 యూసతుస్ అనే 
యేసు కూడా అభివందనాలు చెపుతునా్నడు. 
దేవున రాజ్యంకోసం నా జతపనవారిలో వీరు 
మాత్మే సున్నతి పందినవారు. వీరివలలి నాకు 
ఓదారుపు కల్గంది.

12 క్రీసుతు దాసుడూ, మ్లో ఒకడూ అయిన 
ఎపఫ్రా మ్కు అభివందనాలు చెపుతునా్నడు. 
మ్రు దేవున సంకలపుమంతటిలో పరిపూరుణిలుగా 
సంపూరుణిలుగా నల్చి ఉండేల్ అతడు మ్ 
కోసం ఎపుపుడూ ప్రార్నలో ఉతుసాకతతో 
పోరాడుతూ ఉనా్నడు. 13 ఇతనకి మ్కోసం, 
లవొదికయలో హియెరాపల్లో ఉన్నవారికోసం 
ఎంతో ఆసకితు ఉందన ఇతణ్ణి గురించి నా 
స్క్షష్ం.

14 ప్రియ వైదు్యడైన లూకా, దేమాస్ కూడా 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు.

15 లవొదికయలో ఉన్న స్దరులకూ, 
నుంఫ్కూ అతన ఇంట్లి ఉన్న సంఘానక 
అభివందనాలు చెపపుండి. 16 ఈ లేఖ మ్మధ్య 
చదివి వినపంచిన తరువాత లవొదికయ 
వారి సంఘంలో కూడా చదివించండి. 
లవొదికయనుంచి వచి్చన లేఖ మ్రు చదివి 
వినపంచండి.

17 అరికిపపుస్ తో ఈ మాట చెపపుండి: “ప్రభువు 
మ్కపపుగంచిన పన పూరితు చేయడానకి శ్రద్ 
వహించండి.”

18 నేను – పౌలును – నా సొంత చేతితో 
ఈ అభివందనాలు రాసుతునా్నను. నేను ఖైదీనన 
జ్ఞాపకం ఉంచ్కోండి. కృప మ్కు తోడై 
ఉంట్ంది గాక! తథాసుతు. 
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1  తండ్రి అయిన దేవునలో ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతులో తెససాలొనీకవారి సంఘానకి పౌలు, 

సిల్వీనస్, తిమోతి రాసుతున్న సంగతులు. మన 
తండ్రి అయిన దేవున నుంచీ ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు నుంచీ కృప, శాంతి మ్కు కలుగుతాయి 
గాక.

పౌలు ప్రార్న, కృతజఞాతలు
2 మా ప్రార్నలలో ఎపుపుడూ మిముములను 

పేరొకింటూ మ్ అందరికోసమూ దేవునకి 
కృతజఞాతలు చెపుతునా్నం. 3 విశావీసంవలలి అయిన 
మ్ పన, ప్రేమ పూరవీకమైన మ్ ప్రయాసను, 
మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మ్ది ఆశాభావంవలలి 
అయిన మ్ ఓరుపును మన తండ్రి అయిన 
దేవున సమక్షంలో ఎడతెగకుండా జ్ఞాపకం 
చేసుకొంట్నా్నం.

ఆదర్శ సంఘం
4 ప్రియ స్దరుల్రా, దేవుడు మిముములను 

ఎను్నకొన్న సంగతి మాకు తెలుసు. 5 ఎందుకంటే, 
మా శుభవారతు మ్ దగ్గరకు వచి్చనది మాటతో 
మాత్మే కాదు, బలప్రభావాలతో, పవిత్రాతముతో, 
పూరితు నశ్చయతతో. అపుపుడు మ్ మధ్య మ్ 
మేలుకోసం ఉన్న మేము ఎల్ంటివారమో మ్కే 
తెలుసు. 6 మ్రు చాల్ కషటుంలో పవిత్రాతము ఇచే్చ 

ఆనందంతో దేవున వాకుకి అంగీకరించారు, 
మముములనూ ప్రభువునూ పోల్ ప్రవరితుంచడానకి 
మొదలుపెట్టురు. 7 ఈ విధంగా మ్రు 
మాసిదోనయ, అకయలో ఉన్న విశావీసులందరిక 
మాదిరి అయా్యరు. 8 ఎల్గంటే, ప్రభు వాకుకి 
మ్ దగ్గరనుంచి మాసిదోనయ, అకయలలో 
వినపంచింది. ఆ ప్రాంతాలలో మాత్మే కాక, 
దేవునపటలి మ్ నమముకం గురించిన మాట 
అంతట్ మారు మ్రోగంది, గనుక మేమేమ్ 
చెపపునకకిరలేదు. 9 మ్ మధ్యకు మా ప్రవేశం 
ఎల్ంటిదో, మ్రు జ్వం గల సత్య దేవునకి సేవ 
చేయడానక పరలోకంనుంచి రాబోయే ఆయన 
కుమారున కోసం ఎదురు చూడడానక ఏవిధంగా 
విగ్రహాలు విడిచిపెటిటు దేవునవైపు తిరిగారో వారే 
చెపుతునా్నరు. 10 దేవుడు ఆయనను – దేవున 
కోపం నుంచి మనలను తపపుసుతున్న యేసును – 
చనపోయిన వారిలో నుంచి లేపాడు.

ఆదర్శ క్రైస తువ పనవారు
ధైర్యం

2  స్దరుల్రా, మేము మ్ దగ్గరకు రావడం 
వ్యర్ం కాలేదన మ్కు తెలుసు. 2 అంతకు 

ముందు మేము ఫిల్పీపులో బధలు అనుభవించి 
అవమానం పాలయా్యం. ఇది కూడా మ్కు 
తెలుసు. అయినా తీవ్మైన పోరాట్నకి గురై 

1 తెససాలొనీకవారికి లేఖ
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మ్కు దేవున శుభవారతు ప్రకటించడానకి మన 
దేవునలో ధైర్యం తెచ్్చకొనా్నం.

నజ్యితీ, నమముకతవీం, మంచి ఉదే్దశాలు
3 ఎందుకంటే, మేము ఇచే్చ ప్రోతాసాహం 

భ్మనుంచి గానీ కలముషంనుంచి గానీ 
జ్తుతులమారి మనసునుంచి గానీ కల్గంది 
కాదు. 4 దేవుడు మముములను తగనవారుగా ఎంచి 
శుభవారతు మాకు అపపుగంచాడు. ఇల్ంటివారమై 
మనుషులను సంతోషపెటటుడానకి కాదు గాన 
మన హృదయాలను పర్క్షించే దేవుణ్ణి 
సంతోషపెటటుడానకే మాట్లిడుతాం. 5 మేము 
ఇచ్చకం మాటలు ఎన్నడూ పలకలేదన మ్కు 
తెలుసు. అతా్యశను కపపువేయడానకి వేషాలు 
వేసుకోలేదు కూడా. దేవుడే ఇందుకు స్క్షి. 
6 అంతే కాదు. క్రీసుతు రాయబరులై ఉన్న మాకు 
అధకారం చేసే హకుకి ఉనా్న, మనుషులవలలి – 
మ్వలలి గానీ ఇంకవరివల్లి గానీ – ఘనతకోసం 
మేము చూడలేదు.

ప్రేమించే హృదయాలు
7 కానీ పాల్చే్చ తల్లి తన పసి పలలిలను 
పోషించినటేటు మేము మ్ మధ్య మృదువుగా 
వ్యవహరించాం. 8 మ్రంటే ఇల్ంటి వాతసాల్యం 
ఉంది గనుక మ్కు దేవున శుభవారతు మాత్మే 
కాదు – మా ప్రాణాలు కూడా ఇవవీడానకి 
సిద్ంగా ఉనా్నం. మ్రంటే మాకు అంత ప్రీతి 
కల్గంది.

నత్య ప్రయాస
9 స్దరుల్రా, మా ప్రయాస, కషటుం 

మ్కు జ్ఞాపకమే గదా. మ్లో ఎవరిక భారంగా 

ఉండకూడదన మేము రాత్రింబగళ్్ళ పాట్పడి 
జ్వనం చేస్తు, మ్కు దేవున శుభవారతు 
ప్రకటించాం.

పవిత్ జ్వితాలు
10 విశావీసులైన మ్పటలి మా ప్రవరతున ఎంత 
పవిత్ంగా, నజ్యితీగా అనంద్యంగా ఉందో 
దానకి మ్రు స్క్షులు, దేవుడూ స్క్షి.

తండ్రిల్ంటి ప్రవరతున
11 తన రాజ్యంలోక మహిమలోక మిముములను 
పల్చిన దేవునకి తగనట్టుగా మ్రు 
నడుచ్కోవాలన 12 తండ్రి తన సొంత 
పలలిలపటలి వ్యవహరించినట్టు మ్లో ప్రతి ఒకరినీ 
ప్రోతసాహిస్తు, ఓదారుస్తు, హెచ్చరిస్తు వచా్చం.

మరిన్న కృతజఞాతలు
13 ఈ కారణంచేత కూడా మేము 

ఎడతెగకుండా దేవునకి కృతజఞాతలు చెపుతునా్నం: 
అంటే, మ్రు మాచేత దేవున వాకుకి విన 
అంగీకరించినపుపుడు అది మనుషుల వాకుకిగా 
కాక దేవున వాకుకిగానే అవలంబించారు. అది 
నజంగా దేవున వాకేకి. దాన్న నముముతున్న మ్లో 
అది పన చేస్తు ఉంది కూడా.

యూదుల వ్యతిరేకత
14 ఎల్గంటే, స్దరుల్రా, యూదయ 
ప్రాంతంలో, క్రీసుతు యేసులో ఉన్న దేవున 
సంఘాలను పోల్ నడుచ్కోవడం మ్రు 
మొదలు పెట్టురు. అంటే, ఆ సంఘాలు 
యూదయవారిచేత అనుభవించే బధలు మ్రు 
కూడా మ్ సవీదేశసు్లచేత అనుభవించారు. 
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15 ఆ యూదులు ప్రభువైన యేసునూ 
తమ ప్రవకతులనూ చంపారు. మముములను 
హింసించారు. వారు దేవునకి అయిషుటులు, 
మనుషులందరిక ప్రతికూలంగా ఉనా్నరు. 
16 ఎల్గంటే, ఇతర ప్రజలకు పాపవిముకితు, రక్షణ 
కల్గేల్ మేము వారితో మాట్లిడకూడదన వారు 
మముములను అడడాగస్తు ఉండేవారు. ఈ విధంగా 
వారు తమ పాపాలను ఎపుపుడూ పూరితుగా పోగు 
చేసుకొంటూ ఉనా్నరు. దేవున కోపం వారిమ్దికి 
అత్యధకంగా వచి్చంది.

విశావీసులంటే పౌలుకున్న ప్రేమ
17 స్దరుల్రా, కొది్ద కాలం పాట్ మ్ 

దగ్గరనుంచి శర్రర్తిగా – మనసులో కాదు 
– మమముల్్న తీసుకుపోవడం జరిగంది. 
అయినా మ్ ముఖాలను చూడాలన ఎంతో 
ఆశ కల్గ తీవ్ ప్రయత్నం చేశాం. 18 మ్ దగ్గరకు 
రావాలన మేము ఆశంచినా, పౌలనే నాకు ఈ 
ఆశ తరచ్గా కల్గనా, సైతాను మముములను 
ఆటంకపరచాడు. 19 మా ఆశాభావం, ఆనందం, 
అతిశయ కారణమైన కిర్టం ఏమిటి? మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు రాకడసమయంలో, 
ఆయన సన్నధ్నంలో మ్రే గదా! 20 నజంగా 
మా మహిమ, మా ఆనందం మ్రే.

పౌలు తిమోతిన తెససాలొనీకకు పంపడం

3  కనుక మేమిక తట్టుకోలేక ఏథెనుసాలో 
ఏకాంతంగా ఉండాలన నశ్చయించ్కొన 

2 మన స్దరుడూ దేవున సేవకుడూ క్రీసుతు 
శుభవారతు విషయంలో మా జతపనవాడూ 
అయిన తిమోతిన మ్ దగ్గరకు పంపాం. 3 మ్లో 
ఎవరూ ఈ బధలవలలి కలవరపడకుండా 

మిముములను మ్ విశావీసం విషయంలో 
బలపరచడానక ప్రోతసాహించడానక అతణ్ణి 
పంపాం. కడగండులి అనుభవించడం మన విధ 
అన మ్కు తెలుసు. 4 మేము మ్తో ఉన్నపుపుడు 
మనకు బధలు తపపువన ముందుగానే చెపాపుం 
గదా. అల్గే జరిగంది కూడా. ఇది మ్కు 
తెలుసు. 5 ఈ కారణంచేత నేనక తట్టుకోలేక, 
మ్ విశావీసం గురించి తెలుసుకొందామన అతణ్ణి 
పంపాను. ఒకవేళ దుషటు ప్రేరేపణలు చేసేవాడు 
మిముములను ప్రేరేపంచాడేమో అనీ మా ప్రయాస 
వ్యర్మై పోయిందేమో అనీ మా ఆందోళన.

తిమోతి తెచి్చన కబురు
6 కానీ తిమోతి ఇపుపుడు మ్ దగ్గరనుంచి వచి్చ 

మ్ విశావీసం, ప్రేమ గురించీ మంచి కబురు 
తెచా్చడు. మిముములను చూడడానకి మాకల్ 
తీవ్ ఆశ ఉందో అల్గే మముములను చూడడానకి 
మ్కూ తీవ్ ఆశ ఉందనీ మ్రు ఎపుపుడూ మా 
గురించి మంచిన జ్ఞాపకం చేసుకొంట్నా్నరనీ 
చెపాపుడు.

తెససాలొనీకవారిన దరి్శంచాలన 
పౌలు ఆశ, అతన ఓదారుపు
7 అందుచేత, స్దరుల్రా, మా బధలు, 
కడగండలిన్నటిలో మ్ విశావీసం కారణంగా మ్ 
గురించి మాకు ఓదారుపు కల్గంది. 8 ఎందుకంటే, 
ప్రభువులో మ్రు నలకడగా ఉంటే ఇపుపుడు 
మేము నజంగా బ్రతుకుతూ ఉనా్నం. 9 మన 
దేవున ముందు మిముములను బటిటు మాకున్న 
ఆనందమంతటి కోసం సరిపోయినంత 
కృతజఞాతలు దేవునకి ఎల్ చెపపుగలం? 10 మేము 
మ్ ముఖాలను మళ్్ళ చూడాలన, మ్ విశావీసంలో 
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ఉన్న కొరత పూరితుగా తీర్చడానకి అవకాశం కోసం 
రాత్రింబగళ్్ళ అత్యధకంగా దేవుణ్ణి వేడుకొంటూ 
ఉనా్నం.

11 మన తండ్రి అయిన దేవుడు తానే, మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మముములను మ్ దగ్గరకు 
నడిపస్తుడు గాక!

వారికోసం పౌలు ప్రార్న
12 మ్ పటలి మా ప్రేమ ఎల్ సమృది్గా 
పెరుగుతున్నదో అల్గే మ్ పరసపుర ప్రేమ, 
మనుషులందరి పటలి కూడా సమృద్ిగా పెరిగేల్ 
ప్రభువు చేస్తుడు గాక! 13 మన ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు తన పవిత్రులందరితో వచే్చటపుపుడు 
మన తండ్రి అయిన దేవున ముందు మ్రు 
పవిత్త విషయంలో అనందు్యలై ఉండేల్ మ్ 
హృదయాలను సుస్ిరం చేస్తుడు గాక!

దేవుణ్ణి సంతోషపెటటుడానకే జ్వించడం

4  మెట్టుకు, స్దరుల్రా, మేము ప్రభువైన 
యేసు అధకారంతో మ్కిచి్చన ఆదేశాలేవో 

మ్కు తెలుసు. మ్రెల్ ప్రవరితుస్తు దేవుణ్ణి 
సంతోషపెట్టులో మాచేత ఉపదేశం పందారు. 
2 ఇందులో మ్రు అంతకంతకు అభివృది్ 
చెందాలన మిముములను ప్రభువైన యేసులో 
పురికొలుపుతూ ప్రోతసాహిస్తు ఉనా్నం.

పవిత్ జ్వితం
3 దేవున చితతుం మ్రు పవిత్ంగా ఉండడం, 

మ్రు వ్యభిచారం విసరిజీంచడం, 4 దేవుణ్ణి ఎరుగన 
ఇతర ప్రజల్గా కామవికారంతో లేకుండా 
5 మ్లో ప్రతి ఒకకిరూ తన పాత్ను పవిత్ంగా, 
ఘనంగా ఎల్ కాపాడుకోవాలో తెలుసుకోవడం. 

6 ఈ విషయంలో ఎవవీడూ ఆసరాగా తీసుకొన 
తన స్దరుణ్ణి వంచించకూడదు. ఇల్ంటి 
విషయాలన్నటిలో ప్రభువు ప్రతీకారం చేసేవాడు. 
మునుపు దీన్న గురించి మేము చెపపు స్క్షులుగా 
మిముములను హెచ్చరించాం గదా. 7 దేవుడు 
మనలను పల్చింది కలముషం కోసం కాదు 
గాన పవిత్త కోసమే. 8 కనుక ఈ ఉపదేశం 
నరాకరించేవారు మనుషులను నరాకరించడం 
లేదు గాన మనకు తన ఆతమును ప్రస్దించిన 
దేవుణ్ణి నరాకరిసుతునా్నరు.

స్దర ప్రేమ
9 స్దర ప్రేమ గురించి మ్కు నేను 

రాయనకకిరలేదు. ఒకరినొకరు ప్రేమతో 
చూడాలన దేవుడే మ్కు నేరాపుడు. 10 నజంగా 
మాసిదోనయ అంతటిలో ఉన్న స్దరులందరినీ 
మ్రు ప్రేమతో చూస్తు ఉనా్నరు. అయినా, 
స్దరుల్రా, ఇందులో మ్రు అంతకంతకు 
అభివృది ్ పందాలన మిముములను 
ప్రోతసాహిసుతునా్నం.

ఆకర్షణ్యమైన జ్విత విధ్నం
11 అంతే కాక, మేము మ్కు ఆజఞా ఇచి్చనట్టు 
బయటివారిపటలి తగన విధంగా ప్రవరితుంచేల్, 
మ్కు కొదువ ఏమ్ లేకుండేల్, 12 మ్రు ఇతరుల 
జోల్కి పోకుండా సొంత చేతులతో పన చేస్తు 
శాంతంగా బతకడం అనే గురి పెట్టుకోవాలన 
కూడా మిముములను ప్రోతసాహిసుతునా్నం.

క్రీసుతు తిరిగ రావడం, సంఘం పైకతతుబడడం
13 స్దరుల్రా, కను్న మూసినవారిన 

గురించి మ్కు తెల్యకుండా ఉండడం 
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మాకిషటుం లేదు. వారి విషయంలో ఆశాభావం 
లేన ఇతరులల్గా మ్రు శోకించకూడదు. 
14 యేసు చనపోయి మళ్్ళ సజ్వంగా లేచాడన 
నముముతునా్నం గదా. ఆ ప్రకారమే యేసులో 
కను్నమూసినవారిన ఆయనతోకూడా దేవుడు 
తీసుకువస్తుడు. 15 ప్రభువు మాటగా మేము 
మ్కు చెపేపుదేమంటే, ప్రభువు రాకడ వరకూ 
బ్రతికి ఉండీ మిగల్ ఉండే మనం కను్న 
మూసినవారికంటే ముందరివారంగా ఉండం. 
16 ఎల్గంటే, ఆజ్ఞాపూరవీకమైన కేకతో, ప్రధ్న 
దూత సవీరంతో, దేవున బూర శబ్దంతో ప్రభువు 
తానే పరలోకం నుంచి దిగవస్తుడు. అపుపుడు 
క్రీసుతులో ఉండి చనపోయినవారు మొదట 
లేస్తురు. 17 ఆ తరువాత ఆకాశ మండలంలో 
ప్రభువును ఎదురొకినడానకి ఇంకా బ్రతికి ఉండీ 
మిగల్ ఉండే మనలను వారితోపాట్ మేఘాలలో 
పైకతతుడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం 
ఎపపుటిక ప్రభువుతో ఉంట్ం. 18 కాబటిటు ఈ 
మాటలచేత ఒకరినొకరు ఓదారు్చకోండి.

కాల్లు, సమయాలు

5  స్దరుల్రా, ఆ కాల్లను సమయాలను 
గురించి నేను మ్కు రాయనకకిరలేదు. 

2 రాత్రి పూట దొంగ వచి్చనటేటు ప్రభు దినం 
వసుతుందన మ్కు బగా తెలుసు. 3 వారు “శాంతి, 
భద్రత మనకునా్నయి” అన చెపుపుకొంటూ 
ఉన్నపుపుడు గరి్భణ్ స్త్రీకి కానుపునొపుపులు 
వచి్చనట్టు హఠాతుతుగా నాశనం వారిమ్దికి 
వచి్చ పడుతుంది. వారు ఏ మాత్మూ 
తపపుంచ్కోరు.

4 అయితే, స్దరుల్రా, ఆ దినం దొంగల్గా 
మ్మ్దికి రావడానకి మ్రు చీకటిలో లేరు.

వెలుగు సంతానంల్గా జ్వించడం
5 మ్రంతా వెలుగు సంతానం, పగటి సంతానం. 
మనం రాత్రిక చీకటిక చెందినవారం కాము. 
6 కనుక నద్రపోయిన ఇతరులల్గా కాక, 
మతుతులం కాక, మెళకువగా ఉందాం. 
7 నద్రపోయేవారు నద్రపోయేది రాత్రివేళ. త్రాగ 
మతితులేలివారు మతితులేలిది రాత్రివేళ. 8 మనం పగటికి 
చెందినవారమై ఉండి మతుతులం కాకుండా 
ఉందాం, విశావీసం, ప్రేమ అనే చాతీ కవచం, 
విముకితు కోసమైన ఆశాభావం అనే శరస్్రాణం 
ధరించ్కొందాం. 9 ఎందుకంటే, దేవుడు 
మనలను నయమించినది మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతుదావీరా రక్షణ పందడానకే గాన 
కోపానకి కాదు. 10 మనం కను్న తెరచి ఉనా్న కను్న 
మూసినా తనతో బ్రతకాలన క్రీసుతు మనకోసం 
చనపోయాడు. 11 అందుచేత మ్రిపుపుడు చేసుతున్న 
విధంగానే ఒకరికొకరు ప్రోతాసాహం, అభివృది్ 
కల్గంచ్కోండి.

ముగంపు మాటలు
12 స్దరుల్రా, మ్ మధ్య ప్రయాసపడుతూ, 

ప్రభువులో మ్మ్ద నాయకతవీం వహించి మ్కు 
బుది్ చెపుతూ ఉన్నవారిన గురితుంచి 13 వారి 
పనన బటిటు వారిన ప్రేమభావంతో గొపపుగా 
గౌరవించండన మిమముల్్న కోరుతునా్నం. ఒకరితో 
ఒకరు సమాధ్నంగా ఉండండి.

14 స్దరుల్రా! అక్రమంగా ప్రవరితుంచేవారిన 
హెచ్చరించండి. క్ంగపోయినవారిన 
ప్రోతసాహించండి. దురబాలులకు సహాయం 
చేయండి. అందరిపటలి ఓరుపు చూపండి. 15 ఎవరూ 
ఎవరికైనా అపకారానకి అపకారం చేయకుండా 
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1  మన తండ్రి అయిన దేవునలో, ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతులో తెససాలొనీకవారి సంఘానకి 

పౌలు, సిల్వీనస్, తిమోతి రాసుతున్న సంగతులు. 
2 తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు నుంచీ కృప, శాంతి మ్కు కలుగుతాయి 
గాక.

హింసలమధ్య పెరుగుతున్న ప్రేమ, విశావీసం
3 స్దరుల్రా, మ్ విషయంలో మేము 

దేవునకి ఎపుపుడూ కృతజఞాతలు చెపపువలసినవారం. 
ఇది తగనదే. ఎందుకంటే, మ్ నమముకం ఎంతో 
అభివృద్ి చెందుతూ ఉంది, మ్రంతా ఒకరిపటలి 

ఒకరు చూపుతున్న ప్రేమ భావం అధకమవుతూ 
ఉంది. 4 అందుచేత మ్రు భరిస్తు వచి్చన 
అన్న హింసలలో బధలలో మ్కున్న ఓరుపు, 
నమముకం కారణంగా మేము దేవున సంఘాలలో 
అతిశయంగా మాట్లిడుతూ ఉనా్నం. 5 దేవున 
నా్యయమైన తీరుపుకు అదంతా రుజువుగా ఉంది. 
తదావీరా మ్రు దేవున రాజ్్యనకి తగనవారుగా 
లెకకిలోకి వస్తురు. మ్రిపుపుడు కడగండులి 
అనుభవిసుతున్నది దేవున రాజ్యం కోసమే.

హింసించేవారికి, అవిధేయులకు శక్ష
6 దేవుడు మిముములను బధపెటిటునవారికి 

చూచ్కోండి. ఒకరికొకరు, మనుషులందరిక 
మేలైనదాన్న అనుసరించండి. 16 ఎపుపుడూ 
ఆనందిస్తు ఉండండి. 17 ఎడతెరిప లేకుండా 
ప్రార్న చేస్తు ఉండండి. 18 అన్న పరిస్ితులలోనూ 
దేవునకి కృతజఞాతలు చెపుతూ ఉండండి. ఇది 
మ్ గురించి క్రీసుతు యేసులో దేవున చితతుం. 
19 దేవున ఆతమును ఆరపుకండి. 20 దేవున మూలంగా 
పల్కే వాటిన తృణ్కరించకండి. 21 అన్నటినీ 
పర్క్షించండి, మంచివాటిన చేపటిటు ఉండండి. 
22 ప్రతి విధమైన దుషటుతావీన్న విసరిజీంచండి.

23 శాంతిప్రదాత దేవుడు తానే మిముములను 
పూరితుగా పవిత్పరుస్తుడు గాక! మన ప్రభువైన 

యేసు క్రీసుతు వచే్చటపుపుడు మ్ ఆతము, ప్రాణం, 
శర్రం యావతూతు నందారహితంగా ఉండేల్ 
ఆయన మిమముల్్న కాపాడుతాడు గాక! 
24 మిముములను పల్చినవాడు నమముకమైనవాడు, 
ఆయన అల్ చేస్తుడు.

25 స్దరుల్రా, మాకోసం ప్రార్న చేయండి.
26 స్దరులందరిక పవిత్మైన ముదు్ద పెటిటు 

అభివందనాలు చెపపుండి. 27 ఈ ఉతతురం పవిత్ 
స్దరులందరిక చదివి వినపంచాలన ప్రభువు 
పేర నేను మ్కు ఆదేశమిసుతునా్నను.

28 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప మ్కు 
తోడైవుంట్ంది గాక. తథాసుతు. 
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బధ అనే ప్రతిఫలమివవీడం నా్యయమే. 
7 కషాటులు అనుభవిసుతున్న మ్కు, మాకు కూడా 
విశ్ంతి ఇస్తుడు. ప్రభువైన యేసు బల్ఢ్్యలైన 
తన దేవదూతలతోపాట్ పరలోకంనుంచి 
వెలలిడి అయే్యటపుపుడు ఇల్ జరుగుతుంది. 
8 దేవుణ్ణి ఎరుగనవారి మ్దిక మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు శుభవారతుకు లోబడనవారి మ్దిక 
ఆయన అపుపుడు మండుతున్న అగ్న జ్వీలలతో 
నా్యయమైన దండన తెస్తుడు. 9 వారు ప్రభు 
సముఖంనుంచీ ఆయన ప్రభావం మహిమ 
ప్రకాశం నుంచీ వేరైపోయి శాశవీత నాశనం అనే 
దండనకు గురి అవుతారు.

క్రీసుతుకు తన ప్రజలలో  
మహిమ కలుగుతుంది
10 ఆయన తన పవిత్ ప్రజలో మహిమ 
పందడానకి తనను నమిమునవారందరిలో ఆశ్చర్య 
కారణంగా ఉండడానకి ఆ దినంలో వచి్చనపుపుడు 
ఇల్ జరుగుతుంది. మేము మ్కు చెపపున స్క్షష్ం 
మ్రు నమామురు గదా.

వారి కోసం పౌలు ప్రార్న, దానకి కారణం
11 ఈ కారణంచేత మేము మ్ కోసం ఎపుపుడూ 
ప్రార్న చేసుతునా్నం. మ్కు అందిన పలుపుకు 
మిముములను తగనవారుగా మన దేవుడు 
ఎంచాలనీ ప్రతి మంచి ఉదే్దశానీ్న నమముకం 
మూలమైన ప్రతి కారా్యనీ్న బలప్రభావాలతో 
పూరితు చేయాలనీ మా ప్రార్న. 12 మన దేవుడూ 
ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ప్రస్దించే కృప ప్రకారం 
మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు పేరుకు మ్లోను, 
మ్కు ఆయనలోను మహిమ కలగాలన మా 
ఉదే్దశం.

క్రీసుతు రాకడ

2  ఇపుపుడు, స్దరుల్రా, మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు రాకడ, ఆయన దగ్గరకు మనం 

సమకూడడం గురించి ఒక మాట: 2 క్రీసుతు దినం 
వచి్చందన ఏదైనా ఆతమువలలి వచి్చన మాటచేత 
గానీ, వారతుచేత గానీ, మా దగ్గరనుంచి వచి్చనట్టు 
ఉన్న ఉతతురంచేత గానీ తొందరపడి మనసులో 
ఆందోళన చెందకండి, కంగారుపడకండి అన 
మిముములను వేడుతునా్నం.

క్రీసుతు విరోధ రాకడ
3 ఏ విధంచేతనైనా ఎవరూ మిముములను మోసగంచ 
కుండా చూచ్కోండి. మొదట తిరుగుబట్ 
లేచి “అపరాధ మనషి” వెలలిడి అయే్యవరకూ క్రీసుతు 
దినం రాదు. వాడు నాశనపుత్రుడు. 4 “దేవుడు” 
అనే పేరు ఉన్న ప్రతిదాననీ, మనుషులు పూజ్ంచే 
ప్రతిదాననీ వాడు ఎదిరిస్తు దానంతటిక పైగా 
తనను హెచి్చంచ్కొంట్డు, దేవుడుగా తనను 
ప్రదరి్శంచ్కొంటూ దేవుడై ఉన్నట్టు దేవున 
ఆలయంలో కూరు్చంట్డు.

5 నేను మ్ దగ్గర ఇంకా ఉన్నపుపుడు ఈ 
సంగతులు మ్తో చెపాపునన మ్కు జ్ఞాపకం 
లేదా? 6 వాడు తన సొంత కాలంలోనే వెలలిడి 
అయే్యల్ వాడు ఇపుపుడు రాకుండా అడడాగస్తు 
ఉన్నదేదో అది మ్కు తెలుసు. 7 ఎందుకంటే, 
నా్యయ విరోధం రహస్య శకితు ఇపపుటికే పన చేస్తు 
ఉంది గాన దానన అడడాగంచేవాడు తొలగంచబడే 
వరకూ అల్ అడడాగస్తునే ఉంట్డు.

క్రీసుతు నా్యయ విరోధన నాశనం చేస్తుడు
8 అపుపుడు ఆ నా్యయ విరోధ వెలలిడి అవుతాడు. 
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వాణ్ణి ప్రభువు తన నోటి ఉపరితో నాశనం 
చేస్తుడు, తన రాకడ దర్శన కాంతితో 
రూపుమాపుతాడు.

క్రీసు తు విరోధ ప్రజలను మోసం 
చేయగలగడానకి కారణం
వింతలు, స్చనలు, అదు్భతాలు
9 నా్యయవిరోధ రాకడ సైతాను శకితుకి 
అనుగుణంగా ఉంట్ంది; స్మర్ష్మంతటితో, 
స్చకమైన క్యలతో, మోసకరమైన 
అదు్భతాలతో ఉంట్ంది;

సత్యంపటలి ప్రేమ లేకపోవడం
10 నశసుతున్నవారి మధ్య భ్మపరిచే 
దురాముర్గమంతటితో ఉంట్ంది. ఎందుకంటే, 
వారు తమకు పాపవిముకితు కల్గేల్ సత్యం 
గురించిన ప్రేమను స్వీకరించలేదు.

దేవుడు వారిన మోసగంచే 
ప్రభావంతో శక్షిస్తుడు

11 ఈ కారణంచేతే వారు ఆ అబద్ం 
నమేముల్ శకితుమంతమైన భ్మ వారికి దేవుడు 
పంపస్తుడు. 12 సత్యం నమముకుండా దురాముర్గంలో 
సంతోషించేవారందరిక శక్షావిధ కలగాలన 
ఇందులో దేవున ఉదే్దశం.

13 ప్రభువు ప్రేమిసుతున్న స్దరుల్రా, మేము 
మ్ కోసం దేవునకి ఎపుపుడూ కృతజఞాతలు 
చెపపువలసినవారం. ఎందుకంటే, తన ఆతము 
పవిత్పరచే పన దావీరా, మ్రు సత్యం నమముడం 
దావీరా మ్కు పాపవిముకితు లభించాలన దేవుడు 
మిముములను మొదటినుంచి ఎను్నకొనా్నడు. 
14 దానకి, మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మహిమలో 

పాలొ్గనేల్ ఆయన మా శుభవారతు దావీరా 
మిముములను పల్చాడు.

నలకడగా ఉండడం
15 అందుచేత, స్దరుల్రా, నలకడగా ఉండండి. 
మేము నోటి మాటవలలి గానీ ఉతతురంవలలి గానీ 
మ్కు నేరిపున స్ంప్రదాయ సతా్యలు చేపటిటు 
ఉండండి.

16 మనలను ప్రేమించి కృపచేత మనకు శాశవీత 
ఓదారుపు, మంచి ఆశాభావం అనుగ్రహించిన మన 
తండ్రి అయిన దేవుడూ మన ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు తానే 17 ప్రతి మంచి పనలోనూ మాటలోనూ 
మ్ హృదయాలకు ఓదారుపు కల్గంచి మిముములను 
సుస్ిరంగా చేస్తుడు గాక.

ప్రార్న, విన్నపం

3  తుదకు, స్దరుల్రా, మ్ మధ్య జరుగుతూ 
ఉన్నటేటు ప్రభు వాకుకి తవీరగా వా్యపంచి 

ఘనత చెందేల్ మా కోసం ప్రార్న చేయండి. 
2 మాకు మూరుఖులైన దురామురు్గల బరినుంచి 
విడుదల కల్గేల్ ప్రారి్ంచండి. విశావీసం 
అందరిక లేదు.

పౌలు ప్రార్న, నమముకం
3 అయినా ప్రభువు నమముకమైనవాడు. ఆయన 
మిముములను సుసి్రంగా చేసి దురాముర్గం నుంచి 
కాపాడుతాడు. 4 మేము మ్కిచి్చన ఆదేశాల 
ప్రకారం మ్రు చేసుతునా్నరనీ ఇక చేస్తు 
ఉంట్రనీ మ్ గురించి ప్రభువుమ్ద మాకు 
నమముకం ఉంది. 5 ప్రభువు మ్ హృదయాలను 
దేవున ప్రేమలోకి, క్రీసుతు ఓరుపులోకి నడిపస్తుడు 
గాక!
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స్మరితనానకి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిక
6 స్దరుల్రా, మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 

పేర మేము మ్కు ఇచే్చ ఆదేశమేమంటే, అతడు 
మావలలి అందుకొన్న స్ంప్రదాయ సతా్యల 
ప్రకారం చేయక క్రమ విరుద్ంగా చేసుతున్న ప్రతి 
స్దరుననుంచి వేరై ఉండండి.

పౌలు ఉదాహరణ
7 మా ఆదరా్శన్న అనుసరించి ఎల్ 
నడుచ్కోవాలో మ్కు తెలుసు. మేము మ్ 
మధ్య క్రమానకి విరుద్ంగా ప్రవరితుంచలేదు. 
8 డబిబావవీకుండా ఎవరి భోజనమూ తినలేదు. 
మ్లో ఎవరిక భారంగా ఉండకూడదన 
ప్రయాసతో, కషటుంతో రాత్రింబగళ్్ళ పన 
చేశాం. 9 మ్ దావీరా సహాయం పందడానకి 
మాకు హకుకి లేదన కాదు గాన మ్రు మాల్గా 
ప్రవరితుంచేందుకు మ్కు ఆదర్శంగా ఉండాలన 
మా ఉదే్దశం. 10 మేము మ్ దగ్గర ఉన్నపుపుడు 
కూడా “ఎవడికైనా పన చేయడం ఇషటుం లేకపోతే 
అతడు తినకూడదు” అన మ్కు ఆదేశమిచా్చం 
గదా. 11 మ్లో కొందరు ఏ పనీ చేయకుండా 
అనవసరంగా ఇతరుల జోల్కి పోతూ, క్రమానకి 

విరుద్ంగా ప్రవరితుసుతునా్నరన వింట్నా్నం. 
12 అల్ంటివారు ప్రశాంతంతో పన చేసుకొంటూ 
సొంతంగా ఆహారం సంపాదించ్కొన తినాలన 
మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు పేర వారిన ఆదేశస్తు 
ప్రోతసాహిస్తు ఉనా్నం.

13 స్దరుల్రా, మ్ మట్టుకైతే మంచి చేస్తు 
ఉండడంలో నరుతాసాహం చెందకండి. 14 ఎవడైనా 
సరే మేము ఈ ఉతతురంలో రాసిన ఉపదేశానకి 
లోబడకపోతే అతణ్ణి కనపెటటుండి, అతడు 
సిగు్గపడేల్ అతనతో సహవాసం చేయకండి. 
15 అయినా అతణ్ణి విరోధగా ఎంచకుండా, 
స్దరుడన అతణ్ణి హెచ్చరించండి.

ముగంపు మాటలు
16 శాంతిప్రదాత ప్రభువు తానే ఎపుపుడూ అన్న 

పరిసి్తులలోను మ్కు శాంతి అనుగ్రహిస్తుడు 
గాక! ప్రభువు మ్కందరిక తోడై ఉంట్డు గాక! 
17 నేను – పౌలును – నా సొంత చేతితో ఈ 
అభినందనం రాసుతునా్నను. నేను రాసే ప్రతి 
ఉతతురంలోనూ ఈ ప్రతే్యకమైన గురుతు ఉంట్ంది. 
నేను ఇల్గే రాస్తును. 18 మన ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు కృప మ్కందరిక తోడైవుంట్ంది గాక! 
తథాసుతు. 
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1  విశావీసం విషయంలో నా నజ కుమారుడైన 
తిమోతికి మన రక్షకుడైన దేవుడూ మన 

ఆశాభావమైన యేసు క్రీసుతు ఇచి్చన ఆజఞా ప్రకారం 
యేసు క్రీసుతు రాయబరి అయిన పౌలు రాసుతున్న 
సంగతులు. 2 తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ మన 
ప్రభువైన క్రీసుతు యేసునుంచీ నీకు కృప, కరుణ, 
శాంతి కలుగుతాయి గాక.

మోష్ ధరముశాస్్రాన్న తపుపుగా బోధంచేవారు
3 నేను మాసిదోనయకు బయలుదేరినపుపుడు 

నీకు ఆలోచన చెపపున ప్రకారం ఎఫెసులో ఉండు. 
సతా్యనకి వేరే సిదా్ంతాలు నేరేపువారిన అల్ 
చేయకూడదన నీవు ఆజ్ఞాపంచాల్. 4 వారు కల్పుత 
కథలూ అంతూపంతూ లేన వంశ వృక్షాలూ 
లక్షష్పెటటుకూడదన కూడా ఆజ్ఞాపంచాల్. 
అల్ంటివి భేదాభిప్రాయాలు పుటిటుస్తుయి 
గాన విశావీసంవలలి అయిన దేవున ఏరాపుటేమ్ 
నెరవేర్చవు. 5 ఈ ఆజఞాలో గల ఉదే్దశమేమంటే, 
శుద్ హృదయంనుంచీ మంచి అంతరావీణ్ నుంచీ 
నషకిపట విశావీసం నుంచీ వచే్చ ప్రేమభావమే. 
6 కొందరు వీటినుంచి తొలగ పోయి వటిటు 
ముచ్చటలకు దిగారు. 7 తాము చెపేపుదేమిట్, 
పెద్ద నశ్చయతతో పల్కే విషయాలేవో 
వారికే తెల్యదు. అయినా వారు ధరముశాస్త్ర 
ఉపదేశకులు కావాలన కోరుతూ ఉనా్నరు.

ధరముశాస్్రాన్న తగనవిధంగా ఉపయోగంచడం
8 దానన తగన విధంగా వినయోగసేతు 

ధరముశాస్త్రం మంచిదన మనకు తెలుసు. 
9 ధరముశాస్త్రం ఏరాపుట్ నా్యయవంతులకోసం 
కాదన కూడా తెలుసు. అది ఎవరికోసం అంటే, 
నా్యయ విరోధులు, తిరుగుబట్దారులు, 
భకితుహీనులు, పాపాతుములు, అపవిత్రులు, 
భ్షుటులు, తండ్రిన గానీ తల్లిన గానీ చంపేవారు, 
హంతకులు, 10 వ్యభిచారులు, సవీజ్తి 
సంపరుకిలు, మనుషులను అపహరించేవారు, 
అబదిక్ులు, కపట స్క్షులు. 11 దివు్యడైన దేవున 
ఘనమైన శుభవారతు ప్రకారం సరైన సిద్ాంతాలకు 
వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఎల్ంటిదాన్నయినా 
అనుసరించేవారి కోసం ధరముశాస్త్రం ఉంది. ఈ 
శుభవారతు నాకు అపపుగంచబడింది.

దేవున కృపవలలి పాపవిముకితు పందిన పౌలు
12 మన ప్రభువైన క్రీసుతు యేసు తన సేవకు 

నను్న నయమించి నమముకమైనవాడుగా ఎంచాడు, 
నను్న బలపరచాడు. అందుచేత ఆయనకు 
కృతజఞాతలు చెపుతూ ఉనా్నను. 13 మునుపు 
నేను దేవదూషకుణ్ణి, హింసకుణ్ణి, గరవీంగల 
దౌరజీన్యపరుణ్ణి. అయినా నేను కరుణ పందాను. 
ఎందుకంటే చేసినది తెల్యక అవిశావీసంలో 

1 తిమోతికి లేఖ
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చేశాను. 14 మన ప్రభువు నాపటలి చూపన కృప, 
క్రీసుతు యేసులో ఉన్న విశావీసం, ప్రేమతోపాట్ 
ఎంతో సమృద్ిగా ఉంది.

ప్రముఖ పాప
15 పాపులను విముకితు చేయడానకి క్రీసుతు 

యేసు లోకానకి వచా్చడు. ఈ మాట 
నమముతగనది, పూరితు అంగీకారానకి యోగ్యమైనది. 
పాపులందరిలోనూ ప్రముఖ పాపన నేనే.

కరుణకు ఉదాహరణ
16 అయినా, మొదట నా విషయంలో యేసు క్రీసుతు 
పరిపూరణిమైన ఓరుపును ప్రదరి్శంచేందుకు నను్న 
కరుణ్ంచాడు. శాశవీత జ్వం కోసం తన మ్ద 
నమముకం ఉంచబోయే వారికి ఇదంతా ఆదర్శంగా 
ఉండాలన ఆయన ఉదే్దశం.

దీనకోసం దేవునకి స్తుత్ం
17 శాశవీతుడైన రాజూ ఎన్నడూ మృతి చెందన 
అగోచరుడూ అయిన దేవునకి ఘనత, మహిమ 
శాశవీతంగా ఉంట్యి గాక! తథాసుతు. ఆయన 
ఒకకిడే జ్ఞానవంతుడు.

మంచి ఆధ్్యతిముకమైన పోరాటం పోరాడడం
18 తిమోతి, కుమారుడా, మునుపు నీ గురించి 

కొన్న మాటలు దేవునమూలంగా పలకడం జరిగంది. 
వాటిన అనుసరించి ఈ ఆదేశం నీకిసుతునా్నను: 
వాటినబటిటు నీవు విశావీస్న్న అంటిపెట్టుకొన మంచి 
అంతరావీణ్ కల్గ మంచి పోరాటం స్గంచ్.

పగల్న ఓడల్ంటి క్రైసతువులు
19 మంచి అంతరావీణ్న కొందరు త్రోసివేసి విశావీస 

సతా్యల విషయంలో పగల్న ఓడలయా్యరు. 
20 వారిలో హుమెనైయస్, అలెగాజీండర్ ఉనా్నరు. 
వీరు దేవదూషణ చేయకుండా నేరు్చకొనేందుకు 
నేను వారిన సైతానుకు అపపుగంచాను.

ప్రార్న మొదలైన వాటి గురించి ఆదేశాలు

2  మొటటుమొదట నేను నను్న ప్రోతాసాహపరిచే 
విషయం ఏమిటంటే, మనుషులందరి 

కోసం దేవునకి విన్నపాలు, ప్రార్నలు, మనవులు, 
కృతజఞాతలు చేస్తు ఉండాల్. 2 మనం సంపూరణి 
భకితు గంబీరత కల్గ నెమముదిగా ప్రశాంతంగా 
బ్రతికేల్ రాజుల కోసం, అధకారులందరి కోసం 
కూడా అల్ చేస్తు ఉండాల్. 3 ఇది మంచిది, 
మన రక్షకుడైన దేవున దృషిటులో అంగీకారమైనది. 
4 మనుషులందరూ పాపవిముకితు పందాలనీ 
సతా్యన్న అనుభవ పూరవీకంగా తెలుసుకోవాలనీ 
ఆయన ఇషటుం.

ఒకే దేవుడు, ఒకే మధ్యవరితు, ఒకే విడుదల వెల
5 ఉన్నది ఒకే దేవుడు, దేవునక మనుషులకూ 

మధ్యవరితు ఒకకిడే. ఆయన మానవుడైన 
క్రీసుతు యేసు. 6 ఆయన అందరికోసమూ 
విడుదల వెలగా తనను ఇచి్చవేసుకొనా్నడు. 
దీన్న గురించిన స్క్షష్ం సరైన సమయంలో 
చెపపుడం జరుగుతుంది. 7 దీనకోసమే నేను 
చాటించేవాడుగా, క్రీసుతు రాయబరిగా, 
యూదేతర జనాలకు విశావీసంలో, సత్యంలో 
ఉపదేశంచేవాడుగా నయమించబడాడాను. క్రీసుతులో 
సత్యమే చెపుతునా్నను. నేను అబద్మాడడం 
లేదు.

8 నేను ఆశంచేదేమంటే ప్రతి స్లంలోనూ 
పురుషులు కోపం, కలహభావం లేకుండా 
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పవిత్మైన చేతులెతితు ప్రార్న చేయాల్.

క్రైసతువ స్త్రీలకుండవలసిన సరైన 
ప్రవరతున, వస్్రాలంకరణ
9 స్త్రీలు వినయంతో, మట్టుమరా్యదతో తగన 
వస్్రాలు తొడుకోకివాలన కూడా నా ఆశ. 
వారు జడలతో, బంగారంతో, ముతా్యలతో, 
చాల్ వెల గల బటటులతో తమను అలంకరించ్ 
కోకూడదు. 10 గాన దైవభకితుగలవారమన 
చెపుపుకునే స్త్రీలకు తగనట్టుగా మంచి క్యలతోనే 
అలంకరించ్కోవాల్. 11 స్త్రీలు మౌనం వహించి 
సంపూరణిమైన అణుకువతో నేరు్చకోవాల్. 
12 స్త్రీ నేరపుడానకి గానీ పురుషునపై అధకారం 
చెల్యించడానకి గానీ నేను సెలవివవీను. ఆమె 
మౌనంగా ఉండాల్. 13 ఎందుకన? మొదట 
ఆదామును, తరువాత హవను రూపందించడం 
జరిగంది. 14 అంతే కాదు, మోసపోయినది 
ఆదాము కాదు. స్త్రీ మోసపోయి అపరాధంలో 
పడింది. 15 అయినా స్త్రీలు విశావీసం, ప్రేమ, 
పవిత్త కల్గ మనసు అదుపులో ఉంచ్కొంటూ 
స్గపోతూ ఉంటే ప్రస్తి సమయంలో ఆమె 
కాపాడబడుతుంది.

సంఘ నాయకులకు, పరిచారకులకు 
ఉండవలసిన యోగ్యతలు

3  స్్నక సంఘ నాయకుడు కావడానకి 
ఎవడైనా ఆశసుతునా్నడంటే అతడు 

శ్రేష్ఠమైన పన చేయాలన కోరుతునా్నడన్న 
మాట నమముతగనదే. 2 నాయకుడు నందకు 
చోటివవీనవాడై ఉండాల్. అతడు ఏకపతీ్న 
పురుషుడై ఉండాల్. ఆశానగ్రహం గల 
వాడూ, మనసు అదుపులో ఉంచ్కొనే 

వాడూ, మరా్యదసు్డూ, అతిథి సతాకిరాలు 
చేసేవాడూ, ఉపదేశంచడానకి సమరు్డూ 
అయి ఉండాల్. 3 అతడు స్తివీకుడై ఉండాల్ 
గాన ఇతరులను కొటేటువాడూ, త్రాగుబోతూ, 
జగడగొండీ, ధనాపేక్ష గలవాడూ 
పేరాశగలవాడూ అయి ఉండకూడదు. 4 తన 
సంతానం తనకు పూరితు గౌరవంతో లోబడేల్ 
చేసుకొంటూ తన కుట్ంబనకి నాయకతవీం 
సరిగా నరవీహించ్కొనేవాడై ఉండాల్. 
5 ఎవడైనా సరే తన కుట్ంబనకి నాయకతవీం 
నరవీహించ్కోవడమెల్గో తెల్యనవాడైతే 
అతడు దేవున సంఘాన్న ఎల్ చూచ్కోగలడు? 
6 అతడు కొతతుగా చేరినవాడుగా ఉండకూడదు. 
లేకపోతే అతడు విర్రవీగ అపనంద పశాచం 
తీరుపుకు గురి అవుతాడేమో. 7 అంతే కాక, 
అతడు నందపాలై అపనంద పశాచం ఉరిలో 
చికుకిపడకుండా బయట ఉన్న వారిమధ్య మంచి 
పేరు పందినవాడై ఉండాల్.

8 అల్గే పరిచారకులు కూడా గౌరవానకి 
తగనవారూ నషకిపట్లూ అయి ఉండాల్. 
త్రాగుబోతులూ, అక్రమల్భం ఆశంచేవారూ 
అయి ఉండకూడదు. 9 వారు సవీచ్ఛమైన 
అంతరావీణ్తో విశావీస సంబంధమైన రహస్య 
సతా్యన్న అంటిపెట్టుకొన ఉండాల్. 10 అంతే కాదు, 
మొదట వారిన పర్క్షించాల్. అపుపుడు వారు 
నందకు చోటివవీనవారై ఉంటే పరిచారకులుగా 
సేవ చేయవచ్్చ.

11 అల్గే వారి భార్యలు కూడా గౌరవానకి 
తగనవారూ అపనందలు ప్రచారం చేయనవారూ, 
కోరికలు అదుపులో ఉంచ్కొనేవారూ అన్న 
విషయాలలో నమముకమైనవారూ అయి ఉండాల్.

12 పరిచారకులు ఏకపతీ్న పురుషులై ఉండాల్. 
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వారు తమ సంతానానక కుట్ంబనక 
నాయకతవీం సరిగా నరవీహించ్ కొనేవారై 
ఉండాల్. 13 పరిచారకులుగా సేవ బగా చేసేవారికి 
మంచి గౌరవం, క్రీసుతు యేసుమ్ది విశావీసంలో 
గొపపు ధైర్యం లభిస్తుయి.

14 తవీరలో నీ దగ్గరకు రావాలన నా ఆశాభావం. 
15 ఒకవేళ నేను రావడం ఆలస్యమైతే, దేవున 
గృహంలో, అంటే సజ్వుడైన దేవున సంఘంలో 
నీవు ఎల్ ప్రవరితుంచాలో నీకు తెల్సేల్ ఈ 
సంగతులు రాసుతునా్నను. దేవున సంఘం 
సతా్యనకి సతుంభం, బురుజు.

శర్రంలో దేవున రహస్య సత్యం
16 దైవభకితున గురించిన రహస్య సత్యం గొపపుది. 

ఇది నశ్చత విషయం. దేవుడు శర్రంతో 
వెలలిడి అయా్యడు. ఆయన నరో్దషి అన దేవున 
ఆతమువలలి నరణియం అయింది. ఆయనను 
దేవదూతలు చూశారు. ఆయనను జనాలలో 
ప్రకటించడం, లోకంలో నమముడం, మహిమతో 
పైకి తీసుకువెళ్ళడం జరిగంది.

పశాచాల సిద్ాంతాలు

4  దేవున ఆతము తేటతెలలింగా చెపేపుదేమంటే, 
తరువాతి కాల్లలో కొందరు విశావీస 

సతా్యలనుంచి తొలగపోయి మోసపుచే్చ 
ఆతములను, దయా్యలు నేరేపు సిదా్ంతాలను 
లక్షష్పెడతారు. 2 వారు కపట్లై అబదా్లు 
చెపుతారు. వారికి వాతవేయబడడా అంతరావీణ్ 
ఉంది. 3 వారు పెళి్ళ వద్దన ఆజ్ఞాపస్తురు. కొన్న 
భోజన పదారా్లు తినకూడదన ఆదేశస్తురు. 
అయితే సత్యం ఎరిగ నమిమునవారు ఆ భోజన 
పదారా్లు కృతజఞాతతో పుచ్్చకోవడానకి 

దేవుడు వాటిన సృజ్ంచాడు. 4 దేవుడు 
సృజ్ంచిన ప్రతిదీ మంచిదే. కృతజఞాతతో 
పుచ్్చకొంటే అల్ంటిది ఏదీ త్రోసివేయతగనది 
కాదు. 5 ఎందుకంటే దైవ వాకుకి, ప్రార్న 
దానన పవిత్పరుస్తుయి.

క్రీసు తుకు మంచి సేవకుడు
ఇతరులకు సతా్యన్న బోధంచడం

6 ఈ సంగతులు స్దరులకు వివరించి చెపతే, 
నీవు అనుసరిస్తు వచి్చన విశావీస సిద్ాంతాలవలలి, 
సవ్యమైన ఉపదేశాలవలలి పెంపారుతూ, యేసు 
క్రీసుతుకు మంచి సేవకుడివై ఉంట్వు.

అనవసరమైన విషయాలను విసరిజీంచడం
7 ముసలమముల ముచ్చటూలి లౌకికమైన కల్పుత 
కథలూ విసరిజీంచ్. దైవభకితు విషయంలో నీకు 
నీవే స్ధన చేసుకో. 8 శర్ర శక్షణలో కొంచెం 
ప్రయోజనం ఉంది. దైవభకితు అయితే అన్న 
విషయాలలోనూ ప్రయోజనకరమే. అందులో 
ఇపపుటి జ్వితం గురించీ వచే్చ జ్వితం గురించీ 
వాగా్దనం ఉంది. 9 ఈ మాట విశవీసనీయం, 
పూరితుగా అంగీకరించదగనది. 10 ఈ కారణంచేత 
ప్రయాసపడుతూ తిరస్కిరానకి గురై ఉనా్నం. 
ఎందుకంటే మనం జ్వం గల దేవునమ్దే మన 
నమముకం ఉంచాం. ఆయన మనుషులందరిక, 
మరి విశేషంగా విశావీసులకు రక్షకుడు.

11 ఈ సంగతులు ఆదేశంచి నేరుపు.

మంచి ఆదర్శంగా ఉండడం
12 నీ యువ ప్రాయాన్న బటిటు ఎవరూ నను్న 
చిన్నచూపు చూడనయ్యకు, గాన విశావీసులకు 
నీ మాటలలో, ప్రవరతునలో, ప్రేమభావంలో, ఆతము 
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విషయాలలో నమముకంలో, పవిత్తలో ఆదర్శంగా 
ఉండు. 13 నేను వచే్చవరకూ దేవున వాకుకి 
చదివి వినపంచడంలో, ప్రోతాసాహపరచడంలో, 
ఉపదేశంచడంలో శ్రద్ వహించ్.

ఆధ్్యతిముక వరాలను ఉపయోగంచడం
14  క్రీసు తుసంఘం పెద ్దలు నీమ్ద 
చేతులుంచినపుపుడు దేవున మూలంగా పల్కిన 
మాట దావీరా నీలో ఉన్న ఆధ్్యతిముక వరాన్న 
నరలిక్షష్ం చేయకు.

క్రైసతువ సేవకే పూరితుగా అరిపుతం
15 ఆ విషయాలమ్ద మనసు ఉంచి వాటిన 
అభా్యసం చేసుకో. అపుపుడు నీ అభివృద్ి అందరిక 
కనబడుతుంది. 16 నీ గురించీ ఉపదేశాల గురించీ 
పట్టుదలతో జ్గ్రతతుగా చూస్తు ఉండు. అల్ 
చేస్తు ఉంటే నను్న రక్షించ్కొంట్వు. నీ 
ఉపదేశం విన్నవారిన రక్షిస్తువు.

ఇతరులతో ప్రవరతున విషయంలో ఆదేశాలు

5  ముసల్వాణ్ణి తిటటుకు. తండ్రిగా భావించి 
అతణ్ణి ప్రోతాసాహపరచ్. అన్నదముములన 

యువకులనూ, 2 తలులిలన ముసల్ స్త్రీలనూ, అకకి 
చెలెలిండలిన యువతులనూ పూరణి పవిత్తతో 
ప్రోతసాహించ్.

3 నజంగా దికుకిలేన విధవరాండ్ను గౌరవంతో 
ఆదుకో.

విధవరాండ్ను గురించిన ఆదేశాలు
4 అయితే ఒక విధవరాల్కి పలలిలు గానీ పలలిల 
సంతానం గానీ ఉంటే, వీరు మొదట తమ 
భకితున ఇంట్లి చూపేందుకు నేరు్చకొన తమ 

తల్లిదండ్రులకు ప్రతు్యపకారం చేయడం 
నేరు్చకోవాల్. ఇది దేవున దృషిటులో మంచిది, 
అంగీకారమైనది. 5 నజంగా దికుకిలేన విధవరాలు 
ఒంటరిగా ఉండి దేవునమ్దే నమముకం ఉంచి 
రాత్రింబగళ్్ళ దేవునకి విన్నపాలు చేస్తు 
ప్రారి్స్తు ఉంట్ంది. 6 కానీ సుఖాసకితుతో 
బ్రతుకుతున్న ఆమె జ్వచ్ఛవం ల్ంటిదే. 
7 వారు నందపాలు కాకుండా ఈ విషయాలు 
ఆదేశంచ్.

8 ఎవడైనా సరే తనవారిన, విశేషంగా తన 
ఇంటివారిన పోషించకపోతే అతడు విశావీస 
సతా్యలను కాదన్నటేటు. అతడు విశావీసం 
లేనవాడికంటే చెడడావాడు.

9 అరవై ఏళ్ళకంటే తకుకివ వయసుసా ఉన్న 
విధవరాల్న జ్బితాలో నమోదు చేయకూడదు. 
అంతే కాక మునుపు ఆమె ఒకకిరినే పెళ్్ళడి 
ఉండాల్, 10 మంచి పనులకు పేరు పంది 
ఉండాల్ – అంటే, పలలిలను పెంచడం, 
పరాయి వ్యకుతులకు అతిథి సతాకిరం చూపడం, 
పవిత్రుల పాదాలు కడగడం, కషటుంలో ఉన్నవారికి 
సహాయం చేయడం, అన్న రకాల మంచి 
పనులకు పూనుకోవడం.

11 తకుకివ వయసుసా ఉన్న విధవరాండ్ను ఆ 
జ్బితాలో నమోదు చేయకు. వారు క్రీసుతుకు 
వ్యతిరేకంగా సుఖభోగాలవైపు మొగ్గ పెళి్ళ 
చేసుకోవాలన ఆశస్తురు. 12 అల్ వారు తమ 
మొదటి నశ్చయతను విడిచిపెటిటు తలమ్దికి తీరుపు 
తెచ్్చకొంట్రు. 13 అంతే కాదు. వారు ఇంటింట్ 
తిరుగుతూ వృథా కాలయాపన చేయడం 
నేరు్చకొంట్రు. కాలయాపన చేసేవారుగా 
మాత్మే గాక చెపపుకూడన సంగతులు చెపుతూ, 
వదరుబోతులుగా ఇతరుల జోల్కి పోయేవారుగా 
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తయారౌతారు.
14 అందుచేత తకుకివ వయసుసా ఉన్న 

విధవరాండ్రు పెళి్ళ చేసుకొన పలలిలను కన ఇంటి 
వ్యవహారాలు నరవీహించ్కొంటూ, శత్రువుకు 
నందించే అవకాశం ఇవవీకుండా ఉండాలన నా 
ఆశ. 15 ఇంతకుముందే కొందరు సైతాను వెంట 
తొలగారు. 16 విశావీసం ఉన్న పురుషుడు గానీ 
స్త్రీ గానీ కుట్ంబంలోన విధవరాండ్రుంటే 
వారికి సహాయం చేయాల్. ఆ భారం క్రీసుతు 
సంఘం మ్దికి రాకూడదు. అపుపుడు సంఘం 
నజంగా దికుకిలేన విధవరాండ్కు సహాయం 
చేయగలదు.

పెద్దలకు ఆదేశాలు
17 క్రీసుతు సంఘం నాయకతవీం బగా వహించే 

పెద్దలు విశేషంగా వాకుకి ప్రకటించడంలో, 
నేరపుడంలో ప్రయాసపడే పెద్దలు రెటిటుంపు 
గౌరవానకి యోగు్యలన భావించాల్. 18 లేఖనం 
ఇల్ అంట్ంది గదా: “కళ్ళం నూరే్చ ఎదు్ద 
మూతికి చికకిం వేయకూడదు”. “పనవాడు తన 
జ్తానకి యోగు్యడు.” 19 ఇద్దరు ముగు్గరు స్క్షులు 
ఉంటేనే తపపు సంఘం పెద్దమ్ద నందారోపణ 
అంగీకరించకు. 20 అపరాధం చేయడానకి 
ఇతరులు భయపడేల్ అపరాధం చేసుతున్నవారిన 
అందరి ఎదుట్ మందల్ంచ్.

తిమోతికి ఆదేశాలు
21 పక్షపాతం గానీ అభిమాన ప్రదర్శన 

గానీ ఏమ్ లేకుండా ఈ నయమాలను 
పాటించ్, దేవున ఎదుట, ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతు ఎదుట, దేవుడు ఎను్నకొన్న దేవదూతల 
ఎదుట నేను స్క్షిగా నను్న ప్రోతసాహిసుతునా్నను. 

22 ఎవరిమ్దా చేతులుంచడానకి తవీరపడకు, 
ఇతరుల అపరాధ్లలో పాల్భాగసుతుడివి 
కాకు, ఎపుపుడూ పవిత్ంగా ఉండేల్ నను్న 
నీవే కాపాడుకో. 23 ఇకనుంచి నీళ్్ళ మాత్మే 
త్రాగక, నీ కడుపుకోసం, తరచ్గా వచే్చ 
జబుబాలకోసం కొంచెం ద్రాక్షరసం కూడా 
వినయోగంచ్.

24 కొందరి అపరాధ్లు తేటతెలలింగానే ఉండి 
వారికి ముందు నా్యయస్్నానకి స్గపోతూ 
ఉనా్నయి. మరి కొందరి అపరాధ్లు వారి వెంట 
వెళి్ళపోతూ ఉనా్నయి. 25 అల్గే మంచి చర్యలు 
తేటతెలలిమే. తేటతెలలిం కానవి కూడా మరుగై 
ఉండలేవు.

దాసులకు ఆదేశాలు

6  దేవున పేరు, ఆయన ఉపదేశం 
దూషణపాలు కాకుండా బనసతవీం 

అనే కాడిక్ంద ఉన్నవారంతా తమ 
యజమానులు పూరితు మరా్యదకు తగనవారన 
ఎంచాల్. 2 విశావీసులైన యజమానుల క్ంద 
ఉన్న బనసలు, వారు స్దరులన చెపపు 
వారిన చిన్నచూపు చూడకూడదు. దానకి 
బదులు, తమ సేవవలలి ప్రయోజనం 
పందేవారు విశావీసులనీ ప్రియమైనవారనీ 
సేవ చేయాల్. ఈ సంగతులు ఉపదేశస్తు 
వారిన ప్రోతాసాహపరచ్.

తపుపుడు బోధకులు
3 ఎవరైనా సరే క్షేమకరమైన మాటలు – మన 

ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మాటలు – దైవభకితుకి 
అనుగుణమైన ఉపదేశం అంగీకరించకుండా, 
వేరే ఉపదేశం ఇస్తురనుకో,
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గరివీషి్ఠ, పగరుబోతు
4 అల్ంటివాడు ఏమ్ తెల్యన గరివీషి్ఠ. ఆ వ్యకితుకి 
తరాకిలలో వితండ వాదాలలో వెర్రి పటిటుంపు 
ఉంది. వీటివలలి అస్య, కలహం, దూషణలు, 
చెడడా అపోహలు కలుగుతాయి. 5 భ్షటు మనసు 
కల్గ సత్యం కోలోపుయిన మనుషుల వ్యర్మైన 
జగడాలు ఇవి. ఇల్ంటివారు దైవభకితువలలి తమకు 
ఆర్ిక ల్భం చేకూరుతుందన తలస్తురు. వీరి 
దగ్గరనుంచి వేరై ఉండు.

ఉన్నదానతో తృపతు
6 ఉన్నదాన్న గురించి తృపతుతో కూడిన దైవభకితు 
గొపపు ల్భమే. 7 ఎందుకంటే, మనం లోకంలోకి 
దేననీ తీసుకురాలేదు, లోకంనుంచి దేననీ 
తీసుకుపోలేమన సపుషటుమే. 8 అందుచేత మనకు 
అన్నవస్్రాలు ఉంటే వాటితోనే తృపతుపడతాం.

ధనాన్న ఆశంచడంలోన ప్రమాదం
9 ధనవంతులు కావడానకి ఆశంచేవారు 

విషమ పర్క్షలో, ఉరిలో, హానకరమైన అనేక 
వెర్రి కోరికలలో చికుకిపడతారు. అల్ంటి 
కోరికలు మనుషులను విధవీంసంలో, వినాశంలో 
ముంచివేస్తుయి. 10 ఎందుకంటే డబుబామ్ది 
వా్యమోహం అన్న రకాల కడులకు మూలం. 
కొందరు డబుబా చేజ్కికించ్ కొందామన విశావీస 
సతా్యలనుంచి తొలగపోయి, అనేక అగచాటలితో 
తమను తామే గుచ్్చకొనా్నరు.

విశావీసులు పాట్పడవలసిన విషయం
11 దేవున మనషీ! నీవైతే ఆ కోరికలనుంచి 

పారిపో! నీతినా్యయాలను, దైవభకితున, 

నమముకాన్న, దైవిక ప్రేమను, ఓరుపును, స్తివీకాన్న 
అనుసరించ్.

ఆధ్్యతిముకమైన పోరాట్నకి 
కావలసిన ఉతాసాహం
12 విశావీస్న్న గురించిన మంచి పోరాటం 
పోరాడుతూ ఉండు. శాశవీత జ్వాన్న చేపట్టు. 
నీకు పలుపు అందినది దానకే. అనేక స్క్షుల 
సముఖంలో ఆ మంచి సంగతి ఒపుపుకొనా్నవు.

13 సమస్తునకి జ్వం పోసే దేవున సమక్షంలో, 
పంతి పల్తు ఎదుట మంచి స్క్షష్ం చెపపున 
క్రీసుతు యేసు సమక్షంలో నీకు ఈ ఆదేశం 
ఇసుతునా్నను: 14 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
ప్రత్యక్షం అయే్యవరకు ఈ ఆజఞాను నషకిళంకంగా 
అనంద్యంగా పాటించ్.

శాశవీతుడైన గొపపు దేవుడు తగన 
సమయంలో క్రీసుతును తీసుకువస్తుడు

15 ఏకైక దివ్య పరిపాలకుడైనవాడు సరైన 
సమయంలో ఆ ప్రత్యక్షం జరిగస్తుడు. ఆయన 
రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు. 16 ఎవవీరూ 
సమ్పంచలేనంతటి వెలుగులో నవసించే 
అమరు్ష్డు ఆయన మాత్మే. ఆయనను ఏ 
మనషీ చూడలేదు, చూడలేరు. ఆయనకు 
ఘనత, శాశవీత ప్రభావం ఉంట్యి గాక! 
తథాసుతు.

ధనకులకు ఆజఞాలు
17 ఇహలోకంలో ధనం ఉన్నవారు గరివీషు్ఠలు 

కాకుండా అనశ్చయమైన ధనంమ్ద నమముకం 
పెట్టుకోకుండా, జ్వంగల దేవునమ్దే నమముకం 
ఉంచాలన వారిన ఆదేశంచ్. సంతోషంతో 

  1 తిమోతి 6:17



368

1  ప్రియ కుమారుడైన తిమోతికి క్రీసుతు 
యేసులో ఉన్న జ్వాన్న గురించిన వాగా్దనం 

ప్రకారం, దేవున సంకలపుంవలలి యేసు క్రీసుతు 
రాయబరి అయిన పౌలు రాసుతున్న సంగతులు. 
2 తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ మన ప్రభువైన 
క్రీసుతు యేసునుంచీ నీకు కృప, కరుణ, శాంతి 
కలుగుతాయి గాక.

పౌలు తిమోతిన జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, 
అతణ్ణి చూడాలన్న ఆశ, కృతజఞాతలు

3 రాత్రింబగళ్్ళ నా ప్రార్నలలో నను్న 
ఎపుపుడూ జ్ఞాపకం చేసుకొంటూ, నా 
పూర్వీకులల్గా సవీచ్ఛమైన అంతరావీణ్తో నేను 
సేవిసుతున్న దేవునకి కృతజఞాతలు చెపుతునా్నను. 
4 నీ కనీ్నళ్్ళ తలచ్కొన నేను ఆనందంతో 

నండిపోయేల్ నను్న చూడాలన నాకు ఎంతో 
ఆశ. 5 నీలో ఉన్న కపటం లేన నమముకం నాకు 
జ్ఞాపకం ఉంది. ఆ నమముకం మొదట నీ అవవీ 
లోయిస్ లో, నీ తల్లి యునస్ లో ఉంది. అది నీలో 
కూడా ఉందన నా నశ్చయత.

సేవలో ఉతాసాహంగా ముందుకు 
స్గాలన ప్రోతసాహించడం
6 ఈ కారణంచేత, నీమ్ద నా చేతులు 
ఉంచడం దావీరా నీలో ఉన్న దేవున ఆధ్్యతిముక 
వరాన్న నీవు రాజబెట్టులన నీకు జ్ఞాపకం 
చేసుతునా్నను. 7 ఎందుకంటే దేవుడు మనకు 
ప్రస్దించినది పరికితనం పుటిటుంచే ఆతము 
కాదు గాన బలం, ప్రేమభావం, నగ్రహం 
కల్గంచే ఆతేము.

అనుభవించడానకి ఆయన అనీ్న సమృద్ిగా దయ 
చేసేవాడు. 18 వారు మేలు చేస్తు ఉండాల్. మంచి 
పనులు చేయడంలో ఆధ్్యతిముక ధనం గలవారై, 
ఔదార్యంతో ఇతరులకు ఇచే్చ మనసు గలవారై, 
తమకున్న దానలో కొంత పంచిపెటటుడానకి 
సిదం్గా ఉండి, 19 వచే్చ యుగం కోసం మంచి 
పునాదికి చెందిన దాన్న సమకూరు్చకొంటూ 
ఉండాల్. వారు శాశవీత జ్వాన్న చేపట్టులన్న 
మాట.

తిమోతికి చివరి మాటలు
20 ఓ తిమోతి! నీకు అపపుగంచబడడాదానన 

కాపాడుకో. అపవిత్మైన వ్యర్మైన వదరు 
బోతుతనానక, “జ్ఞానం” అన తపుపుడు పేరు 
పందినదాన వ్యతిరేక వివాదాలకూ దూరంగా 
ఉండు. 21 ఆ జ్ఞానం తమకు ఉందంటూ కొందరు 
విశావీస సతా్యల నుంచి వైదొల్గారు. నీకు కృప 
తోడై ఉంట్ంది గాక! తథాసుతు! 

1 తిమోతి 6:18  
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8 కాబటిటు మన ప్రభువును గురించిన స్క్షష్ం 

విషయంలో, ఆయనకోసం ఖైదీనైన నా 
విషయంలో సిగు్గపడకు, గాన శుభవారతుకోసం 
కడగండలిలో దేవున బలప్రభావాలను బటిటు నాతో 
కూడా పాల్భాగసుతుడివై ఉండు.

విముకితు కల్గంచే దేవున కృప
9 దేవుడు మనకు పాపవిముకితు, రక్షణ కల్గంచి 
పవిత్మైన పలుపుతో పల్చాడు. ఇది మనం 
చేసినదాననబటిటు కాక ఆయన సంకలపుం, కృప 
ప్రకారమే జరిగంది. యుగాల ఆరంభానకి 
ముందే ఈ కృప క్రీసుతు యేసులో మనకు 
ప్రస్దించబడింది. 10 ఇపుపుడైతే అది మన 
రక్షకుడైన యేసు క్రీసుతు ప్రత్యక్షం కావడంవలలి 
వెలలిడి అయింది. ఆయనే చావును రదు్ద 
చేసి శుభవారతు దావీరా జ్వానీ్న అక్షయతనూ 
వెలుగులోకి తెచా్చడు.

పౌలు నయామకం
11 ప్రకటించేవాడుగా, క్రీసుతు రాయబరిగా, 

ఇతర జనాలకు ఉపదేశకుడుగా నను్న 
నయమించినది ఈ శుభవారతుకోసమే. 12 నేనీ 
బధలు అనుభవిసుతున్న కారణం ఇదే. అయినా, 
నేను సిగు్గపడడం లేదు. ఎందుకంటే నేను 
నమిమునవాడు నాకు తెలుసు. నేను ఆయనకు 
అపపుగంచినదానన ఆ రోజువరకూ ఆయన 
కాపాడగలడన నా దృఢ విశావీసం.

సతా్యన్న కాపాడుమన ప్రోతసాహించడం
13 నీవు నావలలి విన్నదానన – ఆ సవ్యమైన 

బోధన మాదిరిన – క్రీసుతు యేసులో ఉన్న 
విశావీసంతో, ప్రేమతో అవలంబించ్. 

14 నీకు అపపుగంచిన ఆ మంచిదానన మనలో 
నవాసమున్న పవిత్రాతమువలలి కాపాడుకో.

విడిచిపోయినవారు, సహాయం చేసినవారు
15 ఆసియా రాష్టంలో ఉన్న వారంతా 

– వారిలో ఫుగెలలిస్, హెర్ మొగెనెస్ ఉనా్నరు – 
నను్న వదల్వేశారన నీకు తెలుసు. 16 ఒనేసిఫోరస్ 
నా సంకళ్ళ విషయంలో సిగు్గపడకుండా, 
తరచ్గా నాకు సేద తీరా్చడు. అతన 
ఇంటివారిమ్ద ప్రభువు జ్ల్ చూపుతాడు గాక! 
17 అతడు రోమ్ లో ఉన్నపుపుడు నాకోసం చాల్ 
శ్రద్తో వెదికి నను్న కనుగొనా్నడు. 18 అంతే కాదు, 
ఎఫెసులో అతడు ఎంతో పరిచర్య చేశాడు – 
ఇది నీకు బగా తెలుసు. ఆ రోజున అతనమ్ద 
ప్రభువు జ్ల్ చూపేల్ ప్రభువే దయ చేస్తుడు 
గాక.

సతా్యన్న ఇతరులకు అందించడం

2  నా కుమారుడా, క్రీసుతు యేసులో ఉన్న 
కృపచేత బలవంతుడై ఉండు. 2 చాల్మంది 

స్క్షుల సముఖంలో నావలలి నీవు విన్న 
సంగతులను ఇతరులకు నేరపుగల నమముకమైన 
మనుషులకు అపపుచెపుపు.

మంచి ఉతాసాహపూరితమైన సేవ 
చేయడానకి ఉదాహరణలు
సైనకులు

3 క్రీసుతు యేసు మంచి సైనకునల్గా కడగండులి 
అనుభవించ్. 4 యుదా్నకి వెళ్్ళవాడెవడూ 
మామూలు జ్విత విషయాలలో చికుకికోడు. 
తనను సైనకుడుగా నమోదు చేసినవాణ్ణి 
సంతోషపెట్టులన అతడి ఆశ.
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ఆటగాడు
5 మరొకటి – ఎవడైనా సరే ఆటల పోట్లో 
పాలొ్గంటూ ఉంటే అతడు నయమాల ప్రకారం 
చేయకపోతే అతడికి కిర్టం లభించదు.

రైతు
6 ప్రయాసపడే రైతుకు మొదటి పంటలో పాలు 
రావాల్. 7 నేను చెపేపుది ఆలోచించ్కో, ప్రభువు 
అన్న విషయాలలో నీకు గ్రహింపు దయ చేస్తుడు 
గాక.

పౌలు శుభవారతు, దానకోసం 
అతను చెల్లించిన వెల

8 నా శుభవారతు ప్రకారంగా, దావీదు 
సంతానమైన యేసు క్రీసుతు చనపోయిన 
వారిలోనుంచి సజ్వంగా లేచాడన జ్ఞాపకం 
ఉంచ్కో. 9 శుభవారతుకోసం నేను నేరస్ుడిల్గా 
సంకళలిపాలై కషాటులు అనుభవిస్తు వునా్నను గానీ 
దేవున వాకుకి సంకళ్ళపాలు కాలేదు. 10 అందువలలి 
దేవునచేత ఎన్నకైనవారికి క్రీసుతు యేసులో ఉన్న 
విముకితు, రక్షణ, దానతోపాట్ శాశవీత మహిమ 
కలగాలన వారికోసం అనీ్న ఓరు్చకొంట్నా్నను.

నమముదగన మాట
11 ఈ మాట నమముతగనది: మనం ఆయనతో 

చనపోయినవారమైతే ఆయనతో జ్విస్తుం 
కూడా. 12 సహించేవారమైతే ఆయనతో 
పరిపాలన చేస్తుం కూడా. ఆయనను 
ఎరగమంటే మనలను ఆయన ఎరగనంట్డు. 
13 మనం అపనమముకసు్లమైనా ఆయన 
నమముకమైనవాడుగానే ఉండిపోతాడు. తనను 

తాను ఎరగననలేడు.

పనకిమాల్న, ప్రమాదకరమైన బోధ
14 ఈ సంగతులను వారికి జ్ఞాపకం చేయి. 

ప్రభు సమక్షంలో వారిన ప్రోతసాహిస్తు ఏవేవో 
మాటల గురించి జగడమాడకూడదన 
వారికి చెపుపు. అల్ంటి జగడం వ్యర్మైనది, 
వినేవారిన చెడగొటేటుది. 15 నీవైతే యోగు్యడుగా, 
సిగు్గపడనకకిరలేన పనవాడుగా, సత్యవాకుకి 
సరిగా ప్రయోగంచేవాడుగా నను్న నీవు దేవునకి 
కనబరచ్కోవడానకి ఆసకితుతో కృషి చేయి.

16 అపవిత్మైన వటిటు వదరుబోతుతనం 
విసరిజీంచ్. అల్ మాట్లిడేవారు అంతకంతకు 
భకితుహీనులవుతారు. 17 వారి మాటలు కుళ్్ళ 
చేసే కొరుకు పుండుల్గా ప్రాకిపోతాయి. 
అల్ంటివారిలో హుమెనైయస్, ఫిలేతస్ ఉనా్నరు. 
18 వారు సత్యం నుంచి వైదొలగ, చనపోయినవారు 
లేచే కాలం ఇంతకుముందే గతించిందన చెపుతూ 
కొందరి విశావీస్న్న తారుమారు చేసుతునా్నరు. 
19 అయినా, దేవుడు వేసిన గటిటు పునాది నల్చే 
ఉంది. దానమ్ద ముద్రగా ఇల్ రాసి ఉంది: 
“తనవారు ప్రభువుకు తెలుసు”; “క్రీసుతు పేరు 
ఒపుపుకునే ప్రతి ఒకకిరూ దురాముర్గంనుంచి 
వైదొలగాల్”.

వివిధ రకాల పాత్లు
20 గొపపు ఇంటిలో బంగారు, వెండి పాత్లు 

మాత్మే కాకుండా, చెకకితో, మటిటుతో చేసినవి 
కూడా ఉనా్నయి. కొన్న ఘనతకోసం, మరి కొన్న 
ఘనహీనతకోసం ఉనా్నయి. 21 ఎవడైనా ఈ 
రెండో గుంపుకు వేరై తనను శుది ్చేసుకొంటే, 
అతడు ఘనతకోసమైన పాత్ అయి ఉంట్డు, 
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పవిత్మై, యజమానకి ఉపయోగకరమైనవాడై 
ప్రతి మంచి పనక తయారవుతాడు.

వదిల్పెటటువలసిన సంగతులు
22 యువకులకు కల్గే చెడు కోరికలనుంచి 

పారిపో, శుద ్హృదయంతో ప్రభువుకు ప్రార్న 
చేసేవారితో కూడా నీతినా్యయాలను, నమముకాన్న, 
ప్రేమను, శాంతిన ఆసకితుతో అనుసరించ్. 
23 తెల్వితకుకివ మూరఖు వివాదాలనుంచి తపుపుకో. 
అవి జగడాలను పుటిటుస్తుయన నీకు తెలుసు. 
24 ప్రభు సేవకుడు జగడమాడకూడదు గాన 
అందరిమ్ద దయ చూపాల్. ఉపదేశంచగలవాడై 
ఉండాల్. అపకారాన్న సహించాల్.

సైతాను బీకర శకితు
25 ఎదిరించేవారిన స్తివీకంతో సరిదిదా్దల్. సత్యం 
తెలుసుకోవడానకి దారితీసే పశా్చతాతుపం వారికి 
దేవుడు అనుగ్రహిస్తుడేమో. 26 తన ఇషటుప్రకారం 
చేయడానకి వారిన చెరపటిటున అపనంద 
పశాచం వలలో నుంచి వారు బుద్ి తెచ్్చకొన 
తపపుంచ్కొంట్రేమో.

చివరి రోజులోలి ప్రజలు ఎల్ ఉంట్రు

3  ఈ సంగతి తెలుసుకో – చివరి రోజులలో 
మహా కషటుమైన సమయాలు వస్తుయి. 

2 ఎందుకంటే, మనుషులు ఇల్ ఉంట్రు: 
స్వీర్ప్రియులు, డబబాంటే వా్యమోహం గలవారు, 
బడాయికోరులు, అహంకారులు, దూషకులు, 
తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు, కృతజఞాత 
లేనవారు, అపవిత్రులు, 3 ప్రేమ లేనవారు, తీరన 
పగ గలవారు, అపనందలు ప్రచారం చేసేవారు, 
తమను అదుపులో పెట్టుకోనవారు, క్రూరులు, 

మంచి అంటే గటటునవారు, 4 ద్రోహులు, జ్గ్రతతు 
లేన మూరుఖులు, గరివీషు్ఠలు, దేవునకి బదులు 
సుఖానే్న ప్రేమించేవారు. 5 పై రూపం చూసేతు వారు 
భకితుపరులల్గా ఉంట్రు గాన భకితుకి చెందిన 
బలప్రభావాలను నరాకరిస్తురు. ఇల్ంటివారి 
నుంచి వైదొలగు.

6 ఇల్ంటివారు బలహీన మనసతుతవీం గల స్త్రీల 
ఇండలిలోకి చొరబడి వారిన వశం చేసుకొంట్రు. 
ఆ స్త్రీలు అపరాధ్ల భారంతో క్ంగపోయి 
నానా విధ్ల ఉద్రేకాలచేత కొట్టుకుపోయేవారు, 
7 ఎపుపుడూ నేరు్చకొంటూ ఉనా్న సతా్యన్న 
గురితుంచలేకపోయేవారు. 8 యనే్నస్, యంబ్రేస్   
మోష్ను ఎదిరించారు. అల్గే ఈ పురుషులు 
సతా్యన్న ఎదిరిస్తు ఉనా్నరు. వీరు విశావీసం 
విషయంలో నరాకరణకు గురి అయినవారు, 
భ్షటుమైపోయిన మనసు గలవారు. 9 అయితే వీరు 
ఇంకా ముందుకు స్గపోరు. ఎందుకంటే, ఆ 
మనుషులల్గే వీరి తెల్వితకుకివతనం అందరిక 
తేటతెలలిమవుతుంది.

తిమోతి పౌలు ఆదరా్శన్న అనుసరించాల్
10 నీవైతే నా ఉపదేశం, ప్రవరతున, ఉదే్దశం, 

విశావీసం, ఓరుపు, ప్రేమభావం, సహనశీలత, 
11 అంతియొకయలో ఈకొనయలో లుస్త్రలో 
నాకు కల్గన హింసలూ కడగండూలి – ఎల్ంటి 
హింసలు నేను అనుభవించానో – ఇదంతా 
తెలుసుకొన శ్రద్తో అనుసరించావు. అన్న 
హింసలలో నుంచి ప్రభువు నను్న విడిపంచాడు. 
12 వాసతువంగా, క్రీసుతు యేసులో దైవభకితుతో 
బ్రతకడానకి ఇషటుమున్నవారంతా హింసకు గురి 
అవుతారు. 13 దురామురు్గలూ వంచకులూ అయితే 
మోసపరుస్తు, మోసపోతూ అంతకంతకూ 
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చెడిపోతూ ఉంట్రు.
14 నీవైతే నేరు్చకొన రూఢిగా నముముకొన్నవి 

ఎవరివలలి నేరు్చకొనా్నవో నీకు తెలుసు. వాటిలో 
నలకడగా ఉండాల్.

బైబిలు దైవావేశం వలలి కల్గనది, 
బైబిలు ఉపయోగం
15 చిన్నపపుటినుంచీ పవిత్ లేఖనాలు 
ఎరిగనవాడివన కూడా నీకు తెలుసు. అవి క్రీసుతు 
యేసులో ఉంచిన నమముకం దావీరా మోక్షం 
కోసమైన జ్ఞానం నీకు కల్గంచగలవి.

16 బైబిలు లేఖనాలనీ్న దైవావేశంవలలి కల్గనవి, 
దేవున మనషి సంసిదు్డై ప్రతి మంచి పనకి 
పూరితుగా సమర్ుడై ఉండేల్ చేసేవి. 17 ఎల్గంటే 
ఉపదేశంచడానక మందల్ంచడానక తపుపులు 
సరిదిద్దడానక నీతినా్యయాల విషయంలో 
క్రమశక్షణ చేయడానకి అవి ప్రయోజనకరమైనవి.

క్రీసుతు సేవకుల ముఖ్యమైన పన, ఇంకా 
చాల్మంది ఎల్ ఉంట్రు

4  కాబటిటు దేవున సమక్షంలో, తన ప్రత్యక్షం, 
రాజ్యం సమయంలో సజ్వులకూ 

చనపోయినవారిక తీరుపు తీర్చబోయే క్రీసుతు 
యేసు సమక్షంలో, నేను నీక ఆదేశం ఇసుతునా్నను. 
2 దేవున వాకుకి ప్రకటించ్, యుకతుకాలంలో, 
అకాలంలో సిద్ంగా ఉండు. నండు ఓరుపుతో 
ఉపదేశంతో ఒపపుంచ్, మందల్ంచ్, 
ప్రోతసాహించ్. 3 ఎందుకంటే, ప్రజలు క్షేమకరమైన 
సిదా్ంతాలను సహించన సమయం వసుతుంది. 
వారు దురద చెవులు కల్గ తమ చెడడా కోరికల 
ప్రకారం గురువులను తమకోసం పోగు 
చేసుకొంట్రు. 4 వాళ్్ళ తమ చెవులను 

సత్యం నుంచి త్రిపుపుకొన కల్పుత కథలవైపు 
తొలగపోతారు. 5 నీవైతే అన్నటిలోనూ మందమతి 
కాకుండా ఉండు. కషాటులు ఓరు్చకో. శుభవారతు 
ప్రచారకుడి పన చెయి్య. నీ సేవను నెరవేరు్చ.

తన జ్వితం చివరి రోజులోలి 
పౌలు ఆశ, సంతోషం

6 నేనపుపుడే పానారపుణంగా పోయబడుతూ 
ఉనా్నను. నేను పోయే సమయం దగ్గరపడింది. 
7 మంచి పోరాటం పోరాడాను. నా పరుగు 
తుదముటిటుంచాను. విశావీస సతా్యలను 
పాటించాను. 8 ఇకమ్దట నీతినా్యయాల కిర్టం 
నాకోసం ఉంచబడి ఉంది. ఆ రోజున ప్రభువు – 
నా్యయవంతుడైన ఆ నా్యయాధపతి – దానన 
నాకిస్తుడు. నాకే కాదు, ఆయన ప్రత్యక్షత అంటే 
ప్రేమభావం గలవారందరిక ఇస్తుడు.

వ్యకితుగత వాకుకిలు
9 నా దగ్గరికి తవీరలో రావడానకి తీవ్ 

ప్రయత్నం చెయి్య. 10 ఎందుకంటే దేమాస్ 
ఈ లోకంమ్ద ప్రీతి కల్గ నను్న విడిచిపెటిటు 
తెససాలొనీకకు వెళ్్ళడు. క్రెసెకిన్సా గలతీయకు, 
తీతు దలముతియకు వెళ్్ళరు. 11 లూకా ఒకకిడే 
నా దగ్గర ఉనా్నడు. మారుకిను వెంటబెట్టుకురా. 
సేవలో అతడు నాకు ప్రయోజనకరుడు. 
12 తుకికస్ ను ఎఫెసుకు పంపాను. 13 నీవు 
వచే్చటపుపుడు, త్రోయలో కరపుస్ దగ్గర నేను 
ఉంచి వచి్చన పైవస్త్రం, పుసతుకాలు, విశేషంగా 
తోలు కాగతాలు తీసుకురా.

14 కంచరివాడు అలెగాజీందర్ నాకు చాల్ కడు 
చేశాడు. అతడి క్యలప్రకారం ప్రభువు అతడికి 
ప్రతిఫలమిస్తుడు. 15 అతడి గురించి నీవు కూడా 
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జ్గ్రతతుగా ఉండు. అతడు మా మాటలను ఎంతో 
ఎదిరించాడు.

పౌలు అనుభవం, ఆతము నబబారం
16 తీరుపు జరిగనపుపుడు నేను మొదటి 

సమాధ్నమిసేతు నా పక్షం ఎవవీరూ 
వహించలేదు. అందరూ నను్న విడిచి 
వెళి్ళపోయారు. ఇది వారి లెకకిలోకి 
నేరంగా రాకపోతుంది గాక. 17 అయినా, 
ప్రభువు నా పక్షాన నల్చి నాకు బలం 
కల్గంచాడు. నా దావీరా శుభవారతు ప్రకటన 
పూరితుగా జరగాలనీ, యూదులు కాన ఇతర 
జనాలంతా దానన వినాలనీ ఆయన ఉదే్దశం. 
కనుక సింహం నోటినుంచి నాకు విడుదల 
కల్గంది. 18 ప్రభువు నను్న ప్రతి చెడు పన 
నుంచీ విడిపస్తుడు, తన పరలోక రాజ్్యనకి 

సురక్షితంగా చేరుస్తుడు. ఆయనకే మహిమ 
యుగయుగాలకూ కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు!

ముగంపు మాటలు
19 ప్రిసకికూ, అకులకూ, ఒనేసిఫోరస్ 

ఇంటివారికి నా అభివందనాలు చెపుపు. 20 ఎరసతుస్ 
కొరింతులో ఆగపోయాడు. త్రోఫిమస్ 
అనారోగ్యంగా ఉనా్నడు. నేనతణ్ణి మిలేతులో 
విడిచి వచా్చను.

21 చల్కాలం రాకముందే రావడానకి తీవ్ 
ప్రయత్నం చెయి్య. యుబూలస్, పుదెన్సా, ల్నస్, 
కౌలిదియ, స్దరులంతా నీకు అభివందనాలు 
చెపుతునా్నరు.

22 ప్రభువైన యేసుక్రీసుతు నీ ఆతముకు 
తోడైవుంట్డు గాక. కృప నీకు తోడై ఉంట్ంది 
గాక. తథాసుతు. 

  2 తిమోతి 4:22



ముందు మాటలు

1  మన అందరి విశావీసం విషయంలో నా 
సొంత కుమారుడు తీతుకు పౌలు రాసుతున్న 

సంగతులు. దేవుడు ఎను్నకొన్న వారి విశావీసం 
ప్రకారంగా, దైవభకితుకి అనుగుణమైన సతా్యన్న 
గురించిన సంపూరణి జ్ఞానం ప్రకారంగా నేను 
దేవున దాసుణ్ణి, యేసు క్రీసుతు రాయబరిన. 
2 ఇదంతా శాశవీత జ్వాన్న గురించిన 
ఆశాభావంతో కూడినది. అబద్మాడలేన దేవుడు 
యుగాల ఆరంభానకి ముందే దీన్న వాగా్దనం 
చేశాడు. 3 తగన కాలంలో ప్రకటించడం దావీరా 
తన వాకుకి వెలలిడి చేశాడు. ఈ పనన మన 
రక్షకుడైన దేవుడు ఆజఞా పూరవీకంగా నాకు 
అపపుగంచాడు. 4 తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ 
మన రక్షకుడైన యేసు క్రీసుతునుంచీ కృప, కరుణ, 
శాంతి నీకు కలుగుతాయి గాక.

సంఘ పెద్దలకు ఉండవలసిన యోగ్యతలు
5 నేను నను్న క్రేతులో విడిచి వచి్చన 

కారణమేమంటే, నేను నీకు ఆదేశంచినట్లి 
నీవు లోపాలను చకకిపెటిటు, ప్రతి పటటుణంలో 
క్రీసుతు సంఘంలో పెద్దలను నయమించాలన. 
6 సంఘం పెద్ద నందకు చోటివవీనవాడై ఉండాల్. 
అతను ఏకపతీ్న పురుషుడై ఉండాల్. అతన 

సంతానం విశావీసులై దుబరా చేసేవారన 
తిరగబడేవారనే నందకు గురి కానవారై 
ఉండాల్. 7 ఎందుకంటే, సంఘ నాయకుడు 
దేవున గృహ సేవ నరవీహించేవాడు. అందుచేత 
అతడు నందకు చోటివవీనవాడై ఉండాల్. 
అతడు స్వీర్పరుడు, ముకోకిప, త్రాగుబోతు, 
ఇతరులను కొటేటువాడు, అక్రమ ల్భం 
ఆశంచేవాడు అయి ఉండకూడదు. 8 అతిథి 
మరా్యదలు చేసేవాడు, మంచిన ప్రేమభావంతో 
చూచేవాడు, మనసు అదుపులో ఉంచ్కొనే 
వాడు, నా్యయవంతుడు, పవిత్రుడు, తన 
ఆశలు అదుపులో ఉంచ్కొనేవాడై ఉండాల్. 
9 అతడు క్షేమకరమైన సిద్ాంతాలతో ప్రోతాసాహ 
పరచడానక ఎదురాడేవారిన ఒపపుంచడానక 
సమర్ుడయే్యల్ తనకు వచి్చన ఉపదేశం ప్రకారం 
నమముకమైన వాకుకిను గటిటుగా చేపటిటు ఉండేవాడై 
ఉండాల్.

వదరబోతులు, మోసగాళ్్ళ
10 ఎందుకంటే, తిరుగుబట్దారులు, 

వదరుబోతులు, మోసగాళ్్ళ, ముఖ్యంగా 
సున్నతిగల వారిలో, అనేకులు ఉనా్నరు. 11 వారు 
నేరపుకూడనవి అక్రమ ల్భంకోసం నేరుపుతూ, 
కొంపలు కూలుస్తు ఉనా్నరు, గనుక వారి నోళ్్ళ 
మూయించాల్. 12 వారిలో ఒకడు, వారి సొంత 
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ప్రవకతు ఒకడు, “క్రేతు దీవీపవాసులు ఎపుపుడూ 
అబది్కులు, దుషటు మృగాలు, స్మరులైన 
తిండిబోతులు” అనా్నడు. 13 ఈ స్క్షష్ం 
నజమే. ఈ కారణంచేత వారు యూదుల కల్పుత 
కథలనూ, సత్యంనుంచి వైదొలగన మనుషుల 
ఆదేశాలనూ లెకకిచేయ కుండా, 14 విశావీస 
సతా్యలలో సి్రబుది్గలవారై ఉండేల్ వారిన 
కఠినంగా మందల్ంచ్. 15 శుద్ హృదయులకు 
అనీ్న శుద్మే గానీ విశావీసం లేన భ్షుటులకు ఏదీ 
శుద్ం కాదు. వారి మనసు, అంతరావీణ్ కూడా 
భ్షటుంగా ఉనా్నయి. 16 దేవుడంటే తమకు తెలుసు 
అన చెపుపుకొంట్రు గాన వారి పనులనుబటిటు 
చూసేతు ఆయనను కాదంట్నా్నరు. వారు 
అసహు్యలు, అవిధేయులు, ఎల్ంటి మంచి 
పనక కొరగానవారు.

వివిధ రకాల ప్రజలకు ఆదేశాలు

2  నీవైతే క్షేమకరమైన ఉపదేశానకి 
అనుకూలమైనవే చెపుతూ ఉండు. 

2 అంటే వృద ్పురుషులు ఆశానగ్రహం గలవారై 
గౌరవనీయులు, మనసును అదుపులో 
ఉంచ్కొనేవారై విశావీసం, ప్రేమభావం, 
సహనంలో స్ిరబుద్ిగలవారై ఉండాల్.

3 అల్గే వృద్ స్త్రీలు కొండెకతెతులు కాకుండా, 
ద్రాక్షమద్యం వశంలో ఉండకుండా, నడవడిలో 
భయభకుతులు గలవారై మంచి విషయాలు 
నేరుపుతూ ఉండాల్. 4 వారు యువ స్త్రీలకు బుది్ 
చెపాపుల్. ఏమంటే దేవున వాకుకి దూషణకు గురి 
కాకుండా వారు తమ భరతులనూ సంతానానీ్న 
ప్రేమతో చూడాల్, 5 మనసును అదుపులో 
ఉంచ్కోవాల్, పవిత్ శీలవతులై ఇంటిలో ఉండి 
తమ పనులు చేయాల్, దయ గలవారై ఉండాల్. 

తమ భరతులకు లోబడి ఉండాల్.
6 అల్గే యువకులు మనసును అదుపులో 

ఉంచ్కోవాలన వారిన ప్రోతాసాహపరచ్. 
7 మనలను ఎదిరించేవారు నీ గురించి చెడడా 
మాట ఏదీ చెపపులేక సిగు్గపడాల్, 8 గనుక 
అన్న విషయాలలో మంచినే చేయడంలో 
నీవు ఆదర్శంగా ఉండు. ఉపదేశంలో 
నా్యయ బుది్నీ గంబీరతనూ చితతు శుది్నీ 
కనుపరచ్కో, నందించరాన సవ్యమైన మాటలు 
వినయోగంచ్. 9 దాసులు తమ యజమానులకు 
అణ్గ ఉండాల్. అన్న విషయాలలో వారిన 
సంతోషపెట్టుల్. ఎదురు మాట చెపపుకుండా, 
10 దొంగతనం చేయకుండా, తాము పూరితుగా 
నమముకమైనవారమన కనుపరచ్ కొంటూ 
ఉండాల్. అన్నటిలో మన రక్షకుడైన దేవున 
ఉపదేశాన్న ఆకర్షణ్యంగా చేయాల్. ఈ 
సంగతులు వారికి నేరిపుంచ్.

దేవున కృప నేరిపుంచేది
11 ఎందుకంటే, పాపవిముకితు, రక్షణ తెచే్చ 

దేవున కృప మనుషులందరిక వెలలిడి అయింది. 
12 అది మనకు నేరుపుతున్నది ఏమంటే, మనం 
భకితుహీనతనూ లోక సంబంధమైన ఇచ్ఛలనూ 
విసరిజీంచి ఈ యుగంలో మనసును అదుపులో 
ఉంచ్కొంటూ ఉండాల్; నీతినా్యయాలతో, 
భకితుతో బ్రతుకుతూ ఉండాల్; 13 దివ్యమైన 
ఆశాభావం కోసం, మన గొపపు దేవుడూ 
రక్షకుడూ అయిన యేసు క్రీసుతు మహిమ 
ప్రత్యక్షత కోసం ఎదురు చూస్తు ఉండాల్. 
14 ఆయన మనలను దురాముర్గమంతటి నుంచీ 
విమోచించి, తన సొంత ప్రతే్యక ప్రజగా 
ఆసకితుతో మంచి పనులు చేసేవారుగా తన 
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కోసం పవిత్పరచ్కోవాలన మనకోసం తనను 
తాను అరిపుంచ్కొనా్నడు. 15 ఈ సంగతులు 
చెపుపు. పూరితు అధకారంతో ప్రోతాసాహపరచ్, 
మందల్ంచ్. నను్న ఎవవీరూ నరలిక్షష్పెటటుకుండా 
చూచ్కో.

విశావీసులు ప్రవరితుంచవలసిన విధ్నం

3  వారికి ఈ సంగతులు జ్ఞాపకం చెయి్య: 
వారు పరిపాలకులకూ అధకారులకూ 

లోబడాల్, విధేయులై, ప్రతి మంచి పనకోసమూ 
సంసిద్ంగా ఉండాల్. 2 ఎవరినీ దూషించకుండా, 
ఎవరితో జగడమాడకుండా, స్తివీకంగా 
మనుషులందరిపట్లి సంపూరణిమైన వినయం 
చూపుతూ ఉండాల్.

క్రీసుతును నమముకముందు విశావీసులు 
జ్వించిన విధ్నం

3 ఎందుకంటే, మునుపు మనం కూడా 
తెల్వితకుకివవారం, అవిధేయులం, 
మోసపోయినవారం, నానా విధ్ల కోరికలకూ 
సుఖానుభవాలకూ బనసలం, దుషటు భావంతో 
అస్యతో బ్రతికేవారం, అసహు్యలం, 
ఒకరినొకరం దేవీషించేవారమూ.

కృపవలేలి రక్షణ కల్గంది
4 అయితే మానవుల పటలి మన రక్షకుడైన 
దేవున దయ, ప్రేమ కనపంచినపుపుడు, 5 ఆయన 
మనకు పాపవిముకితు, రక్షణ అనుగ్రహించాడు. 
దీనకి మూల్ధ్రం ఆయన కరుణ్ గాన 
మనం చేసిన నీతినా్యయాల పనులు కాదు. 
కొతతు జనముం అనే స్్ననం దావీరా, పవిత్రాతము 
మనకు నవీకరణ కల్గంచడం దావీరా ఆయన 

ఆ విధంగా చేశాడు. 6 ఆయన పవిత్రాతమును 
మన రక్షకుడైన యేసు క్రీసుతు దావీరా మనమ్ద 
సమృది్గా కుమమురించాడు. 7 ఇందులో ఆయన 
ఉదే్దశమేమంటే, మనం ఆయన కృపచేత 
నరో్దషుల లెకకిలోకి వచి్చ, శాశవీత జ్వం 
గురించిన ఆశాభావం ప్రకారంగా వారసులమై 
ఉండాల్.

రక్షణ పందినవారు మంచి పనులు చేయాల్
8 ఈ మాట నమముతగనదే. దేవుణ్ణి నమిమునవారు 
మంచి పనులు మనస్్ఫరితుగా కొనస్గస్తు 
ఉండాల్. నీవు ఈ విషయాలు నొకికి చెపుతూ 
ఉండాలన నా కోరిక. ఇవి మంచివి, మనుషులకు 
ప్రయోజనకరమైనవి.

వ్యర్మైన జగడాలు, చీల్కలు 
కల్గంచే మనుషులు

9 కానీ అర్ం లేన వాదాలకూ వంశ చరిత్లకూ 
ధరముశాస్త్రం గురించిన కలహాలకూ జగడాలకూ 
దూరంగా ఉండు. ఎందుకంటే, అవి ప్రయోజనం 
లేనవి, వ్యర్మైనవి. 10 చీల్కలు కల్గంచడానకి 
చూచే మనషిన ఒక స్రి హెచ్చరించ్, రెండో 
స్రి హెచ్చరించ్. 11 అపుపుడు, అల్ంటి వ్యకితు వక్ర 
బుద్ిగలవాడూ అపరాధం చేసుతున్నవాడూ తనకు 
తానే శక్ష విధంచ్కొనేవాడూ అన గురితుంచి 
అతడితో తెగతెంపులు చేసుకో.

ముగంపు మాటలు
12 చల్కాలం నకొపల్లో గడపడానకి నేను 

నశ్చయించ్ కొనా్నను, గనుక నేను అరెతుమాస్ ను 
గానీ తుకికస్ ను గానీ నీ దగ్గరకు పంపనపుపుడు 
అకకిడికి నా దగ్గరకు రావడానకి గటిటు ప్రయత్నం 
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పౌలు ముందు మాటలు

1  మా ప్రియ స్దరుడూ జతపనవాడూ 
అయిన ఫిలేమోనుకు, 2 ప్రియమైన 

అప్ఫయకు, మా స్టి యోధుడైన అరికిపపుస్ కు, 
నీ ఇంట్లి ఉన్న సంఘానకి క్రీసుతు యేసుకోసం ఖైదీ 
అయిన పౌలు, మన స్దరుడు తిమోతి రాసుతున్న 
సంగతులు. 3 మన తండ్రి అయిన దేవుననుంచీ, 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు నుంచీ మ్కు కృప, శాంతి 
కలుగుతాయి గాక.

ఫిలేమోను కోసం ప్రార్న, కృతజఞాతలు
4 ప్రభువైన యేసుపటలి, పవిత్రులందరిపటలి 

నీకున్న ప్రేమభావం, నమముకం గురించీ 
వింట్నా్నను 5 గనుక నా ప్రార్నలలో ఎపుపుడూ 
నను్న జ్ఞాపకం ఉంచ్కొంటూ నీ విషయం నా 
దేవునకి కృతజఞాత చెపుతునా్నను. 6 నీ నమముకం 
విషయంలో ఇతరులతో సహవాసం చేయడం 

సఫలం అయే్యల్ క్రీసుతు యేసు దావీరా మ్కు 
కల్గన ప్రతి మంచిదాననీ నీవు పూరితుగా 
తెలుసుకోవాలన నా ప్రార్న.

ఫిలేమోను జ్వితం పౌలుకు ఓదారుపు
7 స్దరుడా, నీవు పవిత్రుల హృదయాలకు సేద 
తీరా్చవు, గనుక నీ ప్రేమ భావాన్నబటిటు మేము 
గొపపు ఆనందం, ఓదారుపు కల్గ ఉనా్నం.

ఒనేసిమస్ గురించి పౌలు విన్నపం
8 ఈ కారణంచేత, చేయతగన దాన గురించి 

నీకు ఆజఞా ఇవవీగల్గనంత ధైర్యం క్రీసుతులో 
నాకునా్న, 9 ప్రేమనుబటేటు నను్న వేడుకొంట్నా్నను. 
అవును, ముసల్వాణణియి, యేసు క్రీసుతు కోసం 
ఇపుపుడు ఖైదీనై ఉన్న నేను – పౌలును– 
10 నా కుమారుడైన ఒనేసిమస్ ను గురించి 
నను్న వేడుకొంట్నా్నను. నేను బంధకాలలో 
ఉన్నపుపుడు అతడు నాకు కుమారుడయా్యడు. 

చెయి్య. 13 నా్యయవాది జ్నాస్ కూ అపలోలికూ 
ఏమ్ తకుకివ కాకుండా చూచి వారిన తవీరగా 
స్గనంపు. 14 మనవారు కూడా నష్ఫలులు 
కాకుండా అత్యవసరాలు తీర్చడానకి మంచి 
పనులు చేయడంలో నలకడగా ఉండడం 
నేరు్చకోవాల్.

15 నా దగ్గర ఉన్నవారంతా నీకు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. క్రీసుతుమ్ది 
విశావీస్న్న బటిటు మముములను ప్రేమభావంతో 
చూచేవారికి మా అభివందనాలు చెపుపు. 
మ్కందరిక కృప తోడై ఉంట్ంది గాక. 
తథాసుతు. 

  ఫిలేమోను 1:10
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11 గతంలో అతడిచేత నీకు ప్రయోజనమంటూ 
ఏమ్ లేకపోయింది గాన ఇపుపుడు నీకూ నాకూ 
ప్రయోజనకరమైనవాడే. 12 నా ప్రాణ సమమైన 
అతణ్ణి చేరు్చకో. అతణ్ణి నీ దగ్గరికి తిరిగ 
పంపుతునా్నను. 13 నీ తరఫున అతడు శుభవారతు 
కోసం ఖైదులో ఉన్న నాకు సహాయం చేయడానకి 
నా దగ్గరే అతణ్ణి ఉంచ్కోవాలనుకొనా్నను. 14 గానీ 
నీ అనుమతి లేకుండా అల్ంటిదేదైనా చేయడం 
నాకిషటుం లేదు. నీ ఉపకారం బలవంతంమ్ద 
జరగకుండా నీ ఇషటుపూరవీకంగానే కావాలన నా 
ఉదే్దశం.

15 ఒకవేళ, అతడు ఎపుపుడూ నీ దగ్గర 
ఉండడానకే కొది్దకాలం నను్న వదిల్వేశాడు 
కాబోలు. 16 అయితే ఇపుపుడు బనసగా 
కాకుండా, బనసకంటే ఎకుకివవాడుగా – ప్రియ 
స్దరుడుగా ఉంట్డు. విశేషంగా నాకూ, 
శర్రం విషయంలోనూ ప్రభువును బటిటు మరి 
విశేషంగా నీకూ అల్ ఉంట్డు. 17 అందుచేత 
నీవు నను్న నీతో పాల్వాడుగా ఎంచితే నను్న 
స్వీకరించినటేటు అతణ్ణి స్వీకరించ్. 18 ఒకవేళ 
అతడు నీకేదైనా నషటుం కల్గంచాడంటే, లేదా, 
నీకు బకపడితే అది నా లెకకిలో చేరు్చ. 19 నేను 

– పౌలును – నా సొంత చేతితో ఈ మాట 
రాసుతునా్నను, అది నేను తీరుస్తును. అయినా నీవు 
నీ ఆతము విషయంలో నాకు బకపడి ఉనా్నవన 
నేను చెపపునకకిరేలిదు. 20 స్దరుడా, ప్రభువులో 
నీవలలి నాకు ఆనందం కలగనయి్య. ప్రభువులో 
నా హృదయానకి సేద తీరు్చ.

21 నీవు నా మాట వింట్వన నమముకంతో 
రాసుతునా్నను. నేను చెపపునదానకంటే ఎకుకివ 
చేస్తువన కూడా నాకు తెలుసు.

పౌలు తనకోసం చేసుకొన్న విన్నపం
22 మరో సంగతి – నా కోసం బస సిదం్ చెయి్య. 
ఎందుకంటే, నీ ప్రార్నల ఫల్తంగా నీ దగ్గరకు 
నను్న రానవవీడం జరుగుతుందన నా నమముకం.

ముగంపు మాటలు
23 క్రీసుతు యేసు కోసం నా స్టి ఖైదీ ఎపఫ్రా 

నీకు అభివందనాలు చెపుతునా్నడు. 24 నా జత 
పనవారు మారుకి, అరిస్తురకిస్, దేమాస్, లూకా 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు.

25 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కృప నీ ఆతముకు 
తోడై ఉంట్ంది గాక. తథాసుతు. 

ఫిలేమోను 1:11  



క్రీసుతు దేవదూతలకంటే శ్రేషు్ఠడు

1  పూరాతన కాలంలో దేవుడు అనేక 
సమయాలలో, నానా విధ్లుగా మన 

పూర్వీకులతో ప్రవకతుల దావీరా మాట్లిడాడు. 
2 ఈ చివరి రోజులలోనైతే తన కుమారునదావీరా 
మనతో మాట్లిడాడు. ఆయన తన కుమారుణ్ణి 
అన్నటిక వారసుడుగా నయమించాడు. 
కుమారున దావీరానే విశావీన్న సృజ్ంచాడు కూడా. 
3 ఆ కుమారుడు దేవున మహిమాతేజసుసా, దేవున 
సవీభావ సవీరూపం. ఆయన బలప్రభావాలు గల 
తన వాకుకిచేత అన్నటినీ వహిస్తు ఉనా్నడు. 
మన పాపాల విషయంలో శుదీ్కరణ తానే 
చేసిన తరువాత ఆయన ఉన్నతస్్నంలో మహా 
ఘనపూరుణిన కుడిప్రకకిన కూరు్చనా్నడు.

4 దేవదూతలకంటే ఆయన వారసతవీంగా 
ఎంత శ్రేష్ఠమైన పేరు పందాడో వారికంటే అంత 
శ్రేషు్ఠడయా్యడు కూడా. 5 దేవుడు దేవదూతలలో 
ఎవరితోనైనా ఎపుపుడైనా ఇల్ చెపాపుడా? – “నీవు 
నా కుమారుడవు. ఈ రోజు నను్న కనా్నను.” 
లేదా, “నేను అతనకి తండ్రిగా ఉంట్ను, అతడు 
నాకు కుమారుడుగా ఉంట్డు.”

దేవదూతలు ఆయను్న ఆరాధస్తురు
6 అంతే కాదు, ఆయన ఆ ప్రముఖుణ్ణి 

లోకంలోకి మళ్్ళ రపపుంచినపుపుడు దేవున 
దూతలందరూ ఆయనను ఆరాధంచాల్ 
అనా్నడు.

ఆయన దేవుడుగా పాల్స్తుడు
7 దేవదూతలను గురించి ఆయన ఇల్ 
అంట్నా్నడు: “తన దూతలను గాల్వంటి 
వారుగా, తన సేవకులను మంటలల్ంటివారుగా 
చేసుకొనేవాడు.” 8 తన కుమారునతో అయితే 
ఇల్ అంట్నా్నడు: “దేవా! నీ సింహాసనం 
శాశవీతంగా ఉంట్ంది, నీ రాజదండం 
నా్యయదండం. 9 నీవు నా్యయాన్న ప్రేమించావు, 
అనా్యయాన్న అసహి్యంచ్కొనా్నవు. 
అందుచేత దేవుడు – నీ దేవుడు – నను్న నీ 
సహచరులకంటే ఎకుకివగా ఆనంద తైలంతో 
అభిష్కించాడు”.

ఆయన శాశవీత సృషిటుకరతు
10 కుమారుణ్ణి గురించి ఇంకా అనా్నడు: 

“ప్రభూ! ఆరంభంలో నీవు భూమికి పునాది 
వేశావు. ఆకాశాలు కూడా నీవు చేతితో 
చేసినవే. 11 అవి అంతరించిపోతాయి. నీవైతే 
ఉంట్వు. అవనీ్న వస్త్రంల్గా పాతబడిపోతాయి. 
12 పైపంచె ల్గా వాటిన మడిచివేస్తువు. అవి 
మార్చబడుతాయి. గానీ నీవు ఒకే తీరున 
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ఉండేవాడవు. నీ సంవతసారాలకు అంతం అంటూ 
ఉండదు.”

13 దేవదూతలలో ఎవరితోనైనా ఎపుపుడైనా ఇల్ 
చెపాపుడా? – “నీ శత్రువులను నీ పాదాలక్ంద 
పీటగా నేను చేసేవరకూ నా కుడిప్రకకిన 
కూరు్చన ఉండు.”

14 దేవదూతలంతా ముకితు వారసతవీంగా 
పందబోయే వారికి సేవ చేయడానకి పంపబడి 
సేవ చేసుతున్న ఆతములే గదా?

మొదటి హెచ్చరిక: కొట్టుకుపోవదు్ద

2  అందుచేత, మనం విన్న సంగతులనుంచి 
కొట్టుకు పోకుండా వాటిలో మరి 

ఎకుకివ శ్రద్ వహించాల్. 2 దేవదూతలచేత 
దేవుడు పల్కించిన వాకుకి సి్రంగా 
ఉండడంవలలి ప్రతి అతిక్రమానక అవిధేయత 
క్యకూ నా్యయమైన ప్రతిఫలం కల్గంది. 
3 ఇల్ంటపుపుడు మనం ఇంత గొపపు ముకితు లెకకి 
చేయకపోతే ఎల్ తపపుంచ్కొంట్ం? ఈ 
ముకితు మొదట ప్రభువు తానే ప్రకటించాడు, 
ఆయన మాటలు విన్నవారు దానన మనకు 
రూఢి చేశారు. 4 దేవుడు కూడా తన 
ఇషటుప్రకారం స్చకమైన క్యలూ వింతలూ 
నానా విధ్ల అదు్భతాలూ పవిత్రాతము ఉచిత 
వరాలు అనుగ్రహించడం దావీరా వారితోపాట్ 
స్క్షష్ం ఇచా్చడు.

రాబోయే ప్రపంచాన్న దేవదూతలు 
కాదు, యేసు పాల్స్తుడు

5 మేము రాబోయే లోకాన్న గురించి 
మాట్లిడుతూ ఉనా్నం. దానన దేవుడు 
దేవదూతల వశం చేయలేదు.

యేసు తాతాకిల్కంగా దేవదూతలకంటే 
తకుకివ స్్నంలో ఉనా్నడు, కానీ ఇపుపుడు 
వారికంటే ఉన్నత స్్నంలో ఉనా్నడు
6 కానీ ఒక వ్యకితు ఒక చోట ఇల్ స్క్షష్ం 
చెపాపుడు: “నీవు మనషిన తలచ్కోవడానకి 
వాడెంతటివాడు? నరపుత్రుణ్ణి గురించి 
ఆలోచించడానకి వాడేపాటివాడు? 7 అతణ్ణి 
కొంత కాలంపాట్ దేవదూతలకంటే 
తకుకివవాణ్ణి చేశావు గానీ మహిమ, ఘనతలు 
అతనమ్ద కిర్టంల్గా ధరింపచేశావు. నీ చేతితో 
నరిముంచిన వాటిమ్ద అతనకి అధకారమిచా్చవు. 
8 సమసతుమూ అతన వశంలో అతన పాదాల 
క్ంద ఉంచావు.” దేవుడు సమసతుమూ అతన 
వశంలో అతన క్ంద అంటే అతన క్ంద 
ఉంచక విడిచిపెటిటుంది ఏదీ లేదన్నమాట. 
అయినా సమసతుమూ అతన క్ంద ఉంచడం 
మనమింకా చూడలేదు. 9 అయితే మనం చూచేది 
ఏమిటంటే, మరణబధలు అనుభవించడానకి 
కొంత కాలంపాట్ దేవదూతలకంటే 
తకుకివవాడుగా చేయబడడా యేసు మ్ద మహిమ, 
ఘనతలు కిర్టంల్గా ధరింపచేయడం. దేవున 
అనుగ్రహంవలలి ప్రతి ఒకకిరికోసమూ ఆయన 
చనపోవాలన దేవున ఉదే్దశం.

యేసు కొంతకాలం పాట్ దేవదూతలకంటే 
తకుకివగా ఉండడానకి కారణం
10 ఎందుకంటే, ఎవరికోసం సమసతుమూ ఉన్నదో, 
ఎవరిదావీరా సమసతుమూ ఉన్నదో ఆయన 
అనేకమంది కుమారులను మహిమలోకి 
తేవడంలో వారి విముకితుకరతును బధల దావీరా 
పరిపూరుణిణ్ణి చేశాడు. అల్ చేయడం ఆయనకు 
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తగనదే. 11 ఎందుకంటే, పవిత్పరిచేవాడు పవిత్ 
పరచబడడావారు ఒకరికే చెందినవారు. అందుచేత 
ఆయన వారిన స్దరులనడానకి సిగు్గపడడు. 
12 “నీ పేరు నా స్దరులకు ప్రకటిస్తును. సమాజం 
మధ్య నీ కరితున సంకరతునం చేస్తును” అనా్నడు; 
“ఆయనమ్ద నా నమముకం ఉంచ్తాను” 
అనా్నడు; 13 “ననూ్న, దేవుడు నాకిచి్చన పలలిలనూ 
చూడండి” అన కూడా అనా్నడు.

14 ఆ పలలిలకు రకతుమాంస్లు ఉన్నకారణంగా 
ఆయన కూడా రకతుమాంస్లు గలవాడయా్యడు. 
తన మరణం దావీరా మరణ శకితు గలవాణ్ణి, అంటే 
అపనంద పశాచాన్న శకితుహీనుణ్ణి చేయాలనీ 
15 మరణ భయంచేత తాము బ్రతికినంత కాలం 
బనసతావీనకి లోనైనవారిన విడిపంచాలనీ 
అందులో ఆయన ఉదే్దశం. 16 ఆయన చేపటిటునది 
దేవదూతలను కాదు గాన అబ్రాహాము 
సంతానానే్న.

17 అందుచేత అన్నట్లి ఆయనను తన 
స్దరుల ల్ంటివాణ్ణిగా చేయవలసివచి్చంది. 
ఎందుకన? ఆయన దేవున విషయాలలో జ్ల్ 
గల నమముకమైన ప్రముఖయాజ్ అయి ప్రజల 
పాపాలను గురించి తనను బల్గా సమరిపుంచి 
దేవున కోపాన్న తొలగంచవలసివచి్చంది. 
18 ఆయన విషమ పర్క్షలకు గురి అయి బధ 
అనుభవించాడు గనుక విషమ పర్క్షలకు గురి 
అయిన వారికి తోడపుడగలడు.

యేసు మోష్, యెహోషువలకంటే శ్రేషు్ఠడు

3  అందుచేత, పరలోకసంబంధమైన పలుపులో 
పాలొ్గన్న పవిత్రులైన స్దరుల్రా, మనం 

ఒపుపుకొన్న రాయబరి, ప్రముఖయాజ్ క్రీసుతు 
యేసును గురించి బగా తలపోయండి.

మోష్ ఇంటిలో పన చేశాడు కానీ 
యేసు ఇంటిన కట్టుడు
2 మోష్ దేవున ఇంటి విషయాలన్నటిలో ఎల్ 
నమముకంగా ఉనా్నడో అల్గే యేసు కూడా 
తనను నయమించినవానకి నమముకంగా 
ఉనా్నడు. 3 కానీ ఇంటికంటే ఇలులి కటేటువాడు 
ఎకుకివగా గౌరవారు్హడు. అల్గే ఈయన 
మోష్కంటే ఎకుకివ మహిమకు తగనవాడుగా 
లెకకిలోకి వచా్చడు. 4 ప్రతి ఇలూలి ఎవరో ఒకరు 
నరిముస్తురు గాన సమసతుమూ నరిముంచినవాడు 
దేవుడే. 5 మోష్ దేవున ఇలలింతటిలో నమముకంగా 
ఉన్నది సేవకుడుగానే. అది తరువాత 
చెపపుబడేవాటికి స్క్షష్ంగా ఉంది. 6 క్రీసుతు 
అయితే నమముకంగా ఉన్నది కుమారుడుగానే 
తన సొంత ఇంటి మ్దే. మనం అంతంవరకూ 
ఆశాభావంవలలి కల్గే ధైరా్యనీ్న అతిశయానీ్న 
గటిటుగా చేపట్టుమంటే మనమే ఆయన ఇలులి.

రెండవ హెచ్చరిక: అవిశావీసం 
దావీరా అవిధేయత చూపవదు్ద

7 అందుచేత పవిత్రాతము ఇల్ చెపుతునా్నడు: 
“ఈ రోజు మ్రు ఆయన సవీరం వింటే, 8 మ్ 
పూర్వీకులు నాకు కోపం రేపే సందర్భంలో 
ఎడారిలో ఆ పర్క్ష రోజున జరిగనట్టు మ్ గుండె 
బండబరిపోయేల్ చేసుకోకండి. 9 అపుపుడు 
వారు నను్న శోధస్తు పర్క్షించారు. నలభై 
సంవతసారాలు నా కార్యకల్పాలు చూశారు 
కూడా. 10 గనుక నేను ఆ తరంవారిమ్ద 
కోపపడాడాను. ‘వారు హృదయాలోలి ఎపుపుడూ 
దారి తపపు పోతునా్నరు. నా త్రోవలు వారు 
ఎరగనే ఎరగరు’ అనా్నను. 11 అందుచేత నేను నా 
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ఆగ్రహంతో ‘వారు నా విశ్ంతిలో ప్రవేశంచరు’ 
అన శపథం చేశాను.”

12 స్దరుల్రా! మ్లో ఎవరికైనా ఒక 
వేళ నమముకం లేన చెడడా హృదయం, దేవుణ్ణి 
విడిచిపెటిటుపోయే హృదయం ఉందేమో 
అన జ్గ్రతతు వహించండి! 13 “ఈ రోజు 
ఆయన సవీరం వింటే మ్ పూర్వీకులు నాకు 
కోపం రేపన సందర్భంలో జరిగనట్టు మ్ 
గుండె బండబరిపోయేల్ చేసుకోకండి” 
అన ఆయన చెపాపుడు గదా. 14 అందుచేత 
“ఈ రోజు” అనే సమయం ఇంకా ఉండగానే 
మ్లో ఎవరైనా ఒకవేళ పాపం దావీరా కల్గే 
మోసంచేత కఠినులు కాకుండా దినదినం 
ఒకరినొకరు ప్రోతాసాహపరచ్కొంటూ ఉండండి. 
15 ఎందుకంటే, మొదట మనకున్న విశావీస 
నశ్చయత అంతం వరకూ గటిటుగా చేపటిటుతేనే 
క్రీసుతులో పాల్భాగసుతులమయా్యం.

16 దేవున సవీరం విన ఆయనకు కోపం 
రేపనదెవరు? ఈజ్ప్టుదేశం నుంచి మోష్ 
తీసుకువచి్చన వారంతా గదా! 17 నలభై 
సంవతసారాలపాట్ దేవుడు కోపపడినది 
ఎవరిమ్ద? అపరాధం చేసినవారిమ్దే గదా! 
వారి మృత దేహాలు ఎడారిలో కూల్పోయాయి 
కూడా.

18 తన విశ్ంతిలో ప్రవేశంచరన 
ఆయన శపథం చేసినది ఎవరిన గురించి? 
అవిధేయులను గురించే గదా. 19 గనుక వారు 
అవిశావీసం కారణంగా ప్రవేశంచలేక పోయారన 
గ్రహిసుతునా్నం.

4  అందుచేత, ఆయన విశ్ంతిలో 
ప్రవేశంచడంకోసం వాగా్దనం ఇంకా 

నల్చి ఉన్నపుపుడు మ్లో ఎవరైనా దానన 
అందుకోకుండా ఉనా్నరేమో అన భయంతో 
ఉందాం. 2 శుభవారతును మనకూ వారిక 
ప్రకటించడం జరిగంది. అయితే విన్నవాకుకి వలలి 
వారికి ప్రయోజనమేమ్ కలగలేదు. ఎందుకంటే, 
విన్నవారిలో వాకుకితో నమముకం కల్సినది కాదు.

యెహోషువ ప్రజలను విశ్ంతి 
స్ల్నకి నడిపంచలేకపోయాడు 
కానీ యేసు నడిపంచగలడు
3 నమిమున మనమైతే విశ్ంతిలో ప్రవేశస్తు 
ఉనా్నం. జగతుతుకు పునాది ఏరపుడినపపుటినుంచీ 
ఆ కార్యకల్పాలనీ్న ముగసి ఉనా్న, “నేను 
ఆగ్రహంతో ‘వారు నా విశ్ంతిలో ప్రవేశంచరు’ 
అన శపథం చేశాను” అనా్నడు. 4 అంతే కాదు, 
ఆయన ఏడో రోజు గురించి “దేవుడు తన 
పనులనీ్న సంపూరితు చేసి ఏడో రోజున పన 
మానుకొనా్నడు” అన ఒక చోట అనా్నడు. 5 మళ్్ళ 
ఈ చోట “వారు నా విశ్ంతిలో ప్రవేశంచరు” 
అనా్నడు.

6 ఎవరో కొందరు విశ్ంతిలో ప్రవేశంచాలన 
ఉందన్నమాటే గాన మొదట శుభ సందేశ 
ప్రకటన విన్నవారు అవిధేయత కారణంగా 
ప్రవేశంచకపోవటం వలలి 7 ఆయన మళ్్ళ 
“ఈ రోజు” అనే మరో సమయాన్న 
నయమించాడు. ముందు చెపపునట్టు “ఈ 
రోజు మ్రు ఆయన సవీరం వింటే మ్ గుండె 
బండబరిపోయేల్ చేసుకోకండి” అంటే చాల్ 
కాల్నకి దావీదుచేత పల్కించాడు. 8 ఒకవేళ 
యెహోషువ వారికి విశ్ంతి కల్గంచాడూ 
అంటే ఆ తరువాత మరో రోజును ఉదే్దశంచి 
దేవుడు చెపపు ఉండడు.
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9 అందుచేత దేవున ప్రజలకు విశ్ంతి 

నల్చి ఉంది. 10 ఎందుకంటే, దేవుడు తన 
పనులు మానుకొన్నటేటు, ఆయన విశ్ంతిలో 
ప్రవేశంచేవారు కూడా తమ పనులు 
మానుకొనా్నరు. 11 అందుచేత ఆ అవిధేయుల 
పోకడ ప్రకారంగా ఎవరైనా పడిపోకుండా 
ఆ విశ్ంతిలో ప్రవేశంచడానకి శ్రద్ 
వహించ్కొందాం. 12 ఎందుకంటే, దేవున వాకుకి 
జ్వం గలది, బలప్రభావాలు గలది, రెండంచ్ల 
ఎల్ంటి ఖడ్గంకంటే కూడా వాడిగలది. అది 
లోపల్కి దూసుకుపోతూ, ప్రాణానీ్న ఆతమునూ 
విభాగసుతుంది, కళ్ళనూ మూలుగనూ వేరు 
చేసుతుంది, తలంపులకూ హృదయభావాలకూ 
తీరుపు చేసుతుంది. 13 సృషిటు అంతటిలో ఆయనకు 
కనపంచనది ఏదీ లేదు. ఆయన కంటికి 
సమసతుమూ తేటతెలలింగా, బటటుబయలుగా 
కనపసుతుంది. అల్ంటి దేవునకి మనం లెకకి 
అపపుచెపాపుల్.

యేసు గొపపు ప్రముఖయాజ్
14 అయితే మనకు గొపపు ప్రముఖయాజ్ 

ఒకడు ఉనా్నడు. ఆయన ఆకాశాల గుండా 
వెళి్ళన దేవున కుమారుడైన యేసు. అందుచేత 
మనం ఒపుపుకొన్న దానన గటిటుగా చేపట్టుదాం. 
15 ఎందుకంటే, మనకు ఉన్న ప్రముఖయాజ్ 
మన బలహీనతల విషయంలో స్నుభూతి 
లేనవాడు కాడు. ఆయన మనల్గే అన్నటిలో 
విషమపర్క్షలకు గురి అయా్యడు గాన 
ఆయన పాపం లేనవాడు. 16 కనుక మనకు 
కరుణ లభించేల్, సమయానుకూలమైన 
సహాయంకోసం కృప కల్గేల్ ధైర్యంతో కృప 
సింహాసనం దగ్గరికి చేరుదాం.

క్రీసు తు యాజ్ధరముం అహరోను 
యాజ్ధరముం కంటే శ్రేష ్ఠం
పాత ఒడంబడిక యాజుల విధులు

5  మనుషులలో నుంచి ఎంపక చేయబడడా 
ప్రతి ప్రముఖ యాజ్న నయమించినది 

దేవున విషయాలలో మనుషుల తరఫున 
ఉండి పాపాలకోసం యజ్ఞాలూ బలులూ 
అరిపుంచడానకే. 2 అతడు కూడా బలహీనతకు 
గురి అయినవాడు గనుక తెల్వి లేక 
త్రోవ తపపునవారిపటలి మృదుభావంతో 
వ్యవహరించగలడు. 3 అందుచేత అతడు ప్రజల 
నమితతుం పాపాలకోసం బలులు అరిపుంచవలసి 
ఉన్నటేటు తన నమితతుం కూడా అరిపుంచవలసి ఉంది.

దేవున పలుపు అందినవారు
4 ఈ ఘనత ఎవవీడూ తనకు తానే తీసుకొన్నది 

కాదు. అది పందేవాడు అహరోనుల్గే దేవున 
పలుపు అందినవాడు.

5 అల్గే క్రీసుతు కూడా ప్రముఖయాజ్ 
కావడానకి తనను తానే గౌరవించ్కోలేదు. “నీవు 
నా కుమారుడవు. ఈ రోజు నను్న కనా్నను” 
అన ఆయనతో చెపపునవాడే అల్ ఆయనను 
గౌరవించాడు.

మెలీకిసెదెకు వరుస
6 దీనకి అనుగుణంగానే మరో చోట దేవుడు ఇల్ 
అనా్నడు: “నీవు మెలీకిసెదెక్ వరుస ప్రకారం 
సదాకాలం యాజ్వి.”

7 క్రీసుతు భూమిమ్ద సశర్రంగా ఉన్న రోజులలో 
తనను చావులోనుంచి రక్షించగలవానకి గటిటు 
ఏడుపులతో, కనీ్నళ్ళతో ప్రార్నలూ విన్నపాలూ 
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అరిపుంచాడు. ఆయనకున్న భయభకుతులను 
బటిటు దేవుడు వినా్నడు. 8 ఆయన కుమారుడై 
ఉండీ కూడా తాను అనుభవించిన బధల 
వలలి విధేయత అంటే ఏమిట్ నేరు్చకొనా్నడు. 
9 అంతే కాక, ఆయన పరిపూరుణిడై తన 
మాట విన్నవారందరిక శాశవీతమైన విముకితుకి 
మూల్ధ్రమయా్యడు. 10 దేవుడు ఆయనను 
మెలీకిసెదెక్ వరుసప్రకారం ప్రముఖ యాజ్గా 
పల్చి నయమించాడు.

మూడో హెచ్చరిక: మ్రు పడిపోవదు్ద
11 ఆయనను గురించి చెపపుడానకి మాకనో్న 

సంగతులునా్నయి గాన వాటిన మ్కు వివరించి 
చెపపుడం కషటుమే. ఎందుకంటే, వినడంలో మ్రు 
మందబుదు్లయా్యరు. 12 కాల్న్న బటిటు చూసేతు 
మ్రిపుపుడు ఉపదేశకులై ఉండాల్ గాన మరొకడు 
మ్కు దేవోకుతులలో ఉన్న మొదటి పాఠాలు మళ్్ళ 
నేరపువలసి ఉంది. మ్కు అవసరమైనది బలమైన 
ఆహారం కాదు గాన పాలే. అల్ తయారయా్యరు. 
13 పాలు మాత్ం తీసుకొనేవారంతా పసి పలలిలే. 
అల్ంటి వ్యకితుకి నీతినా్యయాల సందేశం 
విషయంలో అనుభవం లేదు. 14 బలమైన ఆహారం 
పెద్దలకే, అంటే మంచిచెడడాలు గురితుంచడానకి వారి 
మనశ్శకుతులు వాడుకోవడంవలలి వాటిన స్ధనం 
చేసుకున్న వారికే.

6  అందుచేత, క్రీసుతును గురించిన 
ప్రాథమికమైనవి మాన సంపూరణితకు 

స్గపోదాం. అంటే, నర్జీవ క్యల 
విషయం పశా్చతాతుపపడడమూ, దేవున 
మ్ద నమముకం ఉంచడమూ, 2 బపతుస్లను 
గురించిన ఉపదేశమూ, చేతులుంచడమూ, 

చనపోయినవారు లేవడమూ, శాశవీతమైన 
తీరూపు – వీటికి పునాది మళ్్ళ వేయకుండా 
ముందుకు స్గపోదాం. 3 దేవుడు అనుమతి 
ఇసేతు అల్ చేస్తుం.

4 ఎందుకంటే, ఒకస్రి మనోనేత్రాలు 
వెలుగొంది, ఉచితమైన పరలోక వరాన్న రుచి 
చూచి, పవిత్రాతములో పాలొ్గన, 5 దేవున హిత 
వాకుకినూ వచే్చ యుగ ప్రభావాలనూ రుచి 
చూచినవారు 6 ఆ తరువాత దారి ప్రకకిన పతనం 
అయా్యరు అంటే, వారిన మళ్్ళ పశా్చతాతుపపడేల్ 
చేయడం అస్ధ్యం. ఎందుకన? వారు తమ 
విషయంలో దేవున కుమారుణ్ణి మళ్్ళ సిలువ 
వేసి ఆయనను బటటుబయలుగా అవమానానకి 
గురి చేస్తురు.

7 భూమి తరచ్గా కురిసిన వాన పీలు్చకొన, 
ఎవరికోసం వ్యవస్యం జరుగుతున్నదో 
వారికి తగన పంట ఇస్తు దేవున దీవెనలో 
పాలు పందుతుంది. 8 కానీ ముండలి తుపపులూ 
గచ్చతీగెలూ దానలో పెరిగతే అది తిరస్కిరమై 
శాపానకి గురి కాబోతున్నది. చివరికి దానన 
కాల్్చవేయడం జరుగుతుంది.

రచయిత నశ్చయత
9 అయితే, ప్రియ స్దరుల్రా, మేమిల్ 

మాట్లిడుతూ ఉనా్న, ఇంతకంటే మ్ పరిస్ితులు 
మంచివనీ విముకితు, రక్షణ గలదనీ మాకు 
గటిటు నమముకం ఉంది. 10 ఎందుకంటే దేవుడు 
అనా్యయసు్డు కాడు – మ్రు చేసిన పనన 
ఆయన మరవడు. పవిత్రులకు మ్రు ప్రయాసతో 
సేవ చేశారు, ఇంకా చేస్తు ఉనా్నరు. అందులో 
తన పేరుపటలి మ్రు చూపన ప్రేమను ఆయనేమ్ 
మరవడు. 11 మ్లో ప్రతి ఒకకిరూ పూరితు 
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నశ్చయతతో ఆశాభావం అనుభవించడానకి 
అల్ంటి శ్రదా్సకుతులు చివరిదాకా చూపాలనీ, 
12 మ్రు మందబుదు్లు కాక, నమముకం 
దావీరా ఓరుపు దావీరా దేవున వాగా్దనాలకు 
వారసులైనవారిన అనుకరించాలనీ మా ఆశ.

వాగా్దనాల విషయంలో దేవున విశవీసనీయత
13 దేవుడు అబ్రాహాముకు వాగా్దనం 

చేసినపుపుడు తనకంటే గొపపువానతోడన శపథం 
చేయలేక తన తోడన శపథం చేస్తు ఇల్ 
అనా్నడు: 14 “నేను నను్న తపపునసరిగా దీవిస్తును. 
నీ సంతానాన్న తపపుక వృది్ చేస్తును.” 15 ఈ 
విధంగా అబ్రాహాము కొంత కాలం ఓపకతో 
ఎదురు చూచిన తరువాత అతనకి వాగా్దనం 
నెరవేరింది.

16 మనుషులు తమకంటే గొపపువానతోడన 
శపథం చేస్తురు. అల్ పల్కినదానన 
శపథం బలపరచి ప్రతి వివాదాన్న అంతం 
చేసుతుంది. 17 అల్గే దేవుడు కూడా తాను 
ఉదే్దశంచినది మారుపులేనదన తన వాగా్దన 
వారసులకు చూపాలన కోరి శపథం చేశాడు. 
18 మారుపు చెందన ఈ రెండు ఉనా్నయి. వాటి 
విషయంలో దేవుడు అబద్మాడడం అస్ధ్యం. 
వాటినబటిటు, మన ముందు ఉంచిన ఆశాభావం 
చేజ్కికించ్కోవడానకి శరణాగతులైన మనకు 
గటిటు ప్రోతాసాహం ఉండాలన ఆయన కోరిక. 
19 ఈ ఆశాభావం మన ఆతముకు “లంగరు” 
ల్ంటిది, భద్రమైనది, సుసి్రమైనది, తెర 
లోపల ఉన్నదానలోకి ప్రవేశస్తు ఉండేది. 
20 యేసు మనకోసం మనకు ముందుగా అందులో 
ప్రవేశంచాడు. ఆయన మెలీకిసెదెక్ వరుస 
ప్రకారం సదాకాలం ప్రముఖయాజ్ అయా్యడు.

మెలీకిసెదెకు, అబ్రాహాము, లేవి

7  ఈ మెలీకిసెదెక్ షాలేం పటటుణం రాజు, 
సరావీతీతుడైన దేవున యాజ్. రాజులను 

వధంచి తిరిగ వస్తు ఉన్న అబ్రాహామును అతడు 
కలుసుకొన అతణ్ణి దీవించినవాడు. 2 అబ్రాహాము 
అతనకి అన్నట్లి పదో భాగం ఇచా్చడు. మొదట, 
అతన పేరుకు అర్ం “నీతి నా్యయాలకు రాజు”, 
తరువాత “షాలేం రాజు” అంటే “శాంతికి రాజు”. 
3 అతడు తల్లి, తండ్రి, వంశవృక్షం లేనవాడు. 
అతన రోజులకు ఆది జ్వితానకి అంతం అంటూ 
లేవు గాన దేవున కుమారునల్గా చేయబడి 
అతడు ఎపపుటిక యాజ్ అయి ఉనా్నడు.

4 అతడెంత గొపపువాడో చూడండి. వంశకరతు 
అబ్రాహాము కొలలిగొటిటున శ్రేష్ఠమైన వాటిలో 
పదో భాగం అతనకిచా్చడు. 5 లేవీ సంతానంలో 
యాజ్ పదవి పందినవారు తమ స్దరుల 
దగ్గర, అంటే అబ్రాహాము వంశంలో జనముంచిన 
ప్రజల దగ్గర పదో భాగం పుచ్్చకోవాలన 
ధరముశాస్త్రంలో ఆదేశం ఉంది. 6 అయితే వారి 
వంశానకి చెందనవాడైన మెలీకిసెదెక్ దేవున 
వాగా్దనాలు గల అబ్రాహామునుంచి పదో భాగం 
పుచ్్చకొన అతణ్ణి దీవించాడు. 7 దీవించేవాడు 
అధకుడు, దీవెన అందుకొనేవాడు తకుకివవాడనే 
మాట ఎవరూ కాదనలేరు. 8 అంతేకాదు. ఇకకిడ 
చావుకు లోనయే్య మనుషులు పదో భాగం 
పుచ్్చకొంట్నా్నరు. గాన అకకిడ ఎపపుటిక 
బ్రతికేవాడన చెపపుబడేవాడు పదో భాగం 
పుచ్్చకొనా్నడు. 9 ఒక విధంగా చెపాపులంటే పదో 
భాగం పుచ్్చకొన్న లేవీ, అబ్రాహాము దావీరా 
పదో భాగం ఇచా్చడు. 10 ఎల్గంటే, మెలీకిసెదెక్ 
అబ్రాహామును కలుసుకొన్నపుపుడు లేవీ ఇంకా 
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తన పూర్వీకుడి గర్భంలోనే ఉనా్నడు.

ప్రముఖయాజ్ అయిన యేసు 
మెలీకిసెదెకు ల్ంటివాడు

11 లేవీ వారి యాజ్ ధరముం అనే పునాది 
మ్ద ఇస్రాయేల్  ప్రజకు ధరముశాస్త్రం వచి్చంది. 
యాజ్ధరముం దావీరా సంపూరణిత కల్గేదైతే 
అహరోను వరుసలో పలుపు ప్రకారం కాక 
మెలీకిసెదెక్ వరుసప్రకారం మరో యాజ్ 
రావలసిన అవసరం ఏముంది?

12 యాజ్ ధరముం మారిందీ అంటే దాన 
ధరముశాస్త్రం కూడా మారడం తపపునసరి. 13 ఈ 
సంగతులు ఎవరిన గురించి చెపపుబడాడాయో 
ఆయన వేరే గోత్రానకి చెందినవాడు. ఆ 
గోత్రికులలో ఎవవీరూ బల్పీఠం దగ్గర ఎన్నడూ 
సేవ చేయలేదు. 14 మన ప్రభువు యూదా 
వంశంలో జనముంచాడన తేటతెలలిమే. ఈ గోత్రాన్న 
ఉదే్దశంచి మోష్ యాజులను గురించి ఏమ్ 
చెపపులేదు.

15 మెలీకిసెదెక్ ను పోల్న మరో యాజ్ 
రావడం కారణంగా, మేము చెపపునది 
ఇంకా తేటతెలలిమే. 16 ఎల్గంటే, ఈ యాజ్ 
ధరముశాస్త్రంలోన దేహసంబంధమైన షరతు 
ప్రకారం కాక అంతం లేన జ్వానకున్న 
బలప్రభావాల ప్రకారమే వచా్చడు. 17 ఇందుకు 
“నీవు మెలీకిసెదెక్ వరుసప్రకారం సదాకాలం 
యాజ్వి” అన దేవుడు స్క్షష్ం ఇచా్చడు గదా.

పాత ఒడంబడిక యాజ్ ధరముం బలహీనంగా 
ఉండి చేయవలసిన కార్యం చేయలేకపోయింది

18 ధరముశాస్త్రం దేననీ పరిపూరణిమైనదిగా 
చేయలేదు. యాజులను గురించిన మొదటి 

విధ బలహీనమైనది, పనకిమాల్నది, గనుక 
దానన రదు్ద చేయడమూ 19 దానకంటే శ్రేష్ఠమైన 
ఆశాభావాన్న తెచి్చపెటటుడమూ జరిగంది. 
దీననబటిటు మనం దేవుణ్ణి సమ్పసుతునా్నం.

యేసు దేవున వాగా్దనం దావీరా 
ప్రముఖయాజ్ అయా్యడు

20 మరో విషయం – శపథం లేకుండా 
ఇదంతా జరగలేదు. 21 వారేమో శపథం లేకుండా 
యాజులు అయా్యరు. యేసైతే శపథంతోనే “నీవు 
మెలీకిసెదెక్ వరుస ప్రకారం సదాకాలం యాజ్వి. 
ప్రభువు ప్రమాణం చేశాడు. ఆయన మాటకు 
తిరుగు లేదు” అన ఆయనతో చెపపునవాన 
దావీరానే యాజ్ అయా్యడు. 22 ఈ విధంగా, 
పాతదానకంటే మర్ శ్రేష్ఠమైన ఒడంబడికకు 
యేసు పూచీదారుగా ఉనా్నడు.

యేసు ప్రముఖయాజ్ ధరముం శాశవీతమైనది
23 మరొకటి, అపపుటి యాజులు అనేకులు. 

ఎందుకంటే మరణం కారణంగా వారు సేవలో 
స్గపోలేకపోయారు. 24 ఈయన అయితే 
శాశవీతంగా సేవలో స్గపోతూ ఉనా్నడు 
గనుక ఆయన యాజ్ ధరముం మారనది. 
25 ఈ కారణంచేత తన దావీరా దేవున దగ్గరకు 
వచి్చనవారిన శాశవీతంగా రక్షించగలవాడు. 
ఎందుకంటే వారి పక్షంగా విన్నవించడానకి 
ఆయన ఎపపుటిక జ్విస్తు ఉనా్నడు.

ప్రజలకు సరిగా్గ అవసరమైన 
ప్రముఖయాజ్ యేసు

26 ఇల్ంటి ప్రముఖయాజ్ మనకు తగనవాడే. 
ఆయన పవిత్రుడు, నరో్దషి, కళంకమేమ్ 
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లేనవాడు, పాపులలో చేరన ప్రతే్యకమైనవాడు, 
ఆకాశాలకంటే ఉన్నతుడైనవాడు. 27 మునుపటి 
ప్రముఖయాజుల ల్గా ఆయన మొదట తన 
పాపాలకోసం బలులు సమరిపుంచనకకిరలేదు. 
తరువాత ప్రజల కోసం రోజు రోజూ బలులు 
సమరిపుంచనకకిరలేదు. తనను తాను 
సమరిపుంచ్కొన్నపుపుడు ఒకకి స్రే ఇది చేసి 
ముగంచాడు. 28 ధరముశాస్త్రం బలహీనతగల 
మనుషులను యాజులుగా నయమించేది గాన 
ధరముశాస్త్రం తరువాత ప్రమాణంతో వచి్చన మాట 
దేవున కుమారుణ్ణి యాజ్గా నయమించింది. 
ఈయన శాశవీతంగా పరిపూరణిసిద్ి పందినవాడు.

యేసు పరలోకంలో ఉన్న నజమైన 
ఆరాధన గుడారంలో సేవ చేస్తుడు

8  మేము చెపుతున్న సంగతులలో 
ముఖా్యంశమిదే: ఇల్ంటి ప్రముఖయాజ్ 

ఒకడు మనకునా్నడు. ఆయన పరలోకంలో ఉన్న 
మహా ఘనపూరుణిన సింహాసనం కుడిప్రకకిన 
కూరు్చన ఉనా్నడు. 2 పవిత్ గరా్భలయంలో, 
అంటే నజమైన ఆరాధన గుడారంలో ఆయన 
సేవ చేసుతున్నవాడు. ఈ ఆరాధన గుడారాన్న 
వేసినది మనుషులు కాదు గాన ప్రభువే.

3 ప్రతి ప్రముఖయాజ్ అరపుణలూ బలులూ 
అరిపుంచడానకి నయమితమైనవాడు. అందుచేత 
ఈ ప్రముఖయాజ్కి కూడా అరిపుంచడానకి ఒకటి 
ఉండాల్. 4 ఈయన భూమిమ్ద ఉంటే యాజ్గా 
ఉండనే ఉండడు. ఎందుకంటే ధరముశాస్త్రం 
ప్రకారమైన అరపుణలు అరిపుంచేవారు ఉనా్నరు. 
5 అయితే వారు సేవ చేసేది పరలోక విషయాలకు 
స్చనగా, నీడగా ఉన్న దాన్న మాత్మే. మోష్ 
ఆరాధన గుడారం నరిముంచబోయినపుపుడు 

దేవుడు అతణ్ణి హెచ్చరిస్తు ఇల్ అనా్నడు: 
“ఈ పరవీతం మ్ద నీకు చూపెటిటున నమూనా 
ప్రకారమే అనీ్న చేయాల్ సుమా.”

కొత తు ఒడంబడిక పాత ఒడంబడిక కంటే శ్రేష ్ఠం
కొతతు ఒడంబడికకు యేసు మధ్యవరితుగా ఉనా్నడు

6 ఈయనకైతే దానకంటే మర్ శ్రేష్ఠమైన 
సేవ లభించింది. అంతేకాకుండా ఆయన 
పాత ఒడంబడిక కంటే శ్రేష్ఠమైన ఒడంబడికకు 
మధ్యవరితు. ఇది పాత వాగా్దనాలకంటే శ్రేష్ఠమైన 
వాగా్దనాల మ్ద స్్పతమైనది.

కొతతు ఒడంబడిక ఎంతో అవసరమైనది
7 ఒకవేళ ఆ మొదటి ఒడంబడిక లోపం లేనదైతే 
రెండో దానకి అవకాశం కోసం వెతికి ఉండేది 
కాదు. 8 కానీ దేవుడు వారి విషయం తపుపు 
మోప ఇల్ అనా్నడు: “ఇదిగో విను, ప్రభువు 
చెపేపుదేమంటే, ఒక కాలం రాబోతుంది. అపుపుడు 
నేను ఇస్రాయేల్ వారితోనూ యూదా వారితోనూ 
కొతతు ఒడంబడిక చేస్తును. 9 నేను ఈజ్ప్టు లోనుంచి 
వారి పూర్వీకులను చేయి పట్టుకొన నడిపంచాను. 
ఈ కొతతుది నేను ఆ కాలంలో వారితో చేసిన 
ఒడంబడికల్గా ఉండదు. ఎందుకంటే వారు 
నా ఒడంబడికలో నలకడగా ఉండిపోలేదు, 
గనుక నేను వారిన లెకకి చేయలేదన ప్రభువు 
చెపుతునా్నడు. 10 ఆ రోజులైన తరువాత నేను 
ఇస్రాయేల్ వారితో చేయబోయే ఒడంబడిక 
ఇదే: ఇది ప్రభువు చెపుతునా్నడు – నేను నా 
శాసనాలు వారి మనసులలో ఉంచ్తాను, 
వాటిన వారి హృదయాల మ్ద వ్రాస్తును. నేను 
వారికి దేవుడనై ఉంట్ను. వారు నాకు ప్రజలై 
ఉంట్రు. 11 వారంతా అలుపులైనా ఘనులైనా 
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నను్న తెలుసుకొంట్రు గనుక ‘యెహోవాతో 
పరిచయం చేసుకో’ అంటూ వారు తమ తమ 
స్టి పౌరులకూ స్దరులకూ బోధంచరు. 
12 నేను వారి అనా్యయాన్న గురించి కరుణ 
చూపుతాను, వారి పాపాలనూ ధరమువిరుద్ 
చర్యలనూ ఇంకన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోను.”

13 ఆయన “క్రొతతు ఒడంబడిక” అన్నపుపుడు 
మొదటి దాన్న పాతదిగా చేశాడు. ఏదైతే పాతగల్ 
ఉడిగపోతుందో అది అంతరా్నమైపోవడానకి 
సిదం్గా ఉంట్ంది.

యాజులు పాత ఒడంబడికకు 
లోబడి పన చేశారు

9  మొదటి ఒడంబడికకు కూడా 
దైవసంబంధమైన సేవకోసం నా్యయ 

నయమాలు, భూసంబంధమైన పవిత్రాలయం 
ఉనా్నయి. 2 ఒక ఆరాధన గుడారాన్న తయారు 
చేశారు. దాన ముందు భాగంలో దీపసతుంభం, 
బలలి, సన్నధ రొట్టులు ఉనా్నయి. ఈ భాగాన్న 
పవిత్ స్లం అంట్రు. 3 రెండో తెర వెనుక అతి 
పవిత్ స్లమనే భాగం ఉంది. 4 అందులో బంగారు 
ధూపారితు, పూరితుగా బంగారు తొడుగు చేసిన 
ఒడంబడిక పెట్టు ఉనా్నయి. ఆ పెట్టులో మనా్న 
ఉన్న బంగారు పాత్, చిగరి్చన అహరోను దండం, 
ఒడంబడిక పలకలు ఉనా్నయి. 5 పెట్టుకు పైగా 
మహిమకు చెందిన కరూబులు కరుణాపీఠాన్న 
కముముకొన ఉనా్నయి. ఈ విషయాల గురించి 
ఇపుపుడు వివరించి చెపపులేము.

6 ఈ విధంగా ఇవనీ్న తయారైనపుపుడు 
యాజులు ఆరాధన గుడారంలోన ఆ ముందు 
భాగంలో ఎపుపుడూ ప్రవేశస్తు దైవిక సేవ జరిగస్తు 
ఉండేవారు. 7 అయితే ఆ రెండో భాగంలోకి 

సంవతసారానకి ఒకకి స్రే ప్రముఖయాజ్ ఒకడే 
ప్రవేశంచేవాడు. రకతుం లేకుండా ప్రవేశంచలేదు. 
అతడా రకతుం తన కోసం, ప్రజలు తెల్యక చేసిన 
పాపాల కోసం అరిపుంచాడు.

8 ఈ ప్రకారం, ఆ మొదటి ఆరాధన గుడారం 
నల్చి ఉన్నపుపుడు అతి పవిత్ స్లంలోకి మార్గమేదో 
వెలలిడి కాలేదన పవిత్రాతము స్చిసుతునా్నడు. 
9 అదంతా ప్రసుతుత కాల్నకి ఉదాహరణ 
ల్ంటిది. అరిపుంచిన ఆ అరపుణలూ బలులూ 
ఆ ఆరాధకులను అంతరావీణ్ విషయంలో 
పరిపూరుణిలుగా చేయలేవు. 10 అవి అన్నపానాలూ 
నానా విధ్ల జల సంస్కిరాలూ దేహ 
సంబంధమైన విధులకు సంబంధంచినవీ మాత్మే. 
అవి దిదు్దబట్ కాలం వరకే విధంచబడేవి.

యేసు పన కొతతు ఒడంబడికలోనది
11 అయితే క్రీసుతు రాబోయే మంచి 

విషయాలను గురించి ప్రముఖ యాజ్గా పాత 
ఆరాధన గుడారం కంటే మరింత ఘనంగా, 
పరిపూరణింగా ఉన్నదాన దావీరా వచా్చడు. 
ఇది చేతులతో చేసినది కాదు. ఈ సృషిటుకి 
సంబంధమైనది కాదన్నమాట. 12 ఆయన 
మనుషుల కోసం శాశవీత విముకితు సంపాదించి 
మేకల రకతుంతో, ఎదు్దల రకతుంతో కాక తన సొంత 
రకతుంతోనే ఒకకి స్రే అతి పవిత్ స్లంలో 
ప్రవేశంచాడు. 13 మేకల రకతుం, ఎదు్దల రకతుం, 
ఆవుదూడ బూడిద అశుద్మైన వారిమ్ద 
చలలిడం శర్ర శుది ్విషయంలో పవిత్పరచేది. 
14 ఇల్గైతే క్రీసుతు రకతుం మ్ అంతరావీణ్న జ్వం 
గల దేవున సేవకోసం నర్జీవ క్యలనుంచి మర్ 
ఎకుకివగా శుది ్చేసుతుంది. ఆయన శాశవీతుడైన 
ఆతముదావీరా తనను తానే నషకిళంకుడుగా 
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దేవునకి సమరిపుంచ్కొనా్నడు.
15 ఈ కారణంవలలి ఆయన తన మరణం 

దావీరా మొదటి ఒడంబడిక క్ంది అతిక్రమణల 
విముకితుకోసం, క్రొతతు ఒడంబడికకు మధ్యవరితు 
అయి ఉనా్నడు. దేవున పలుపు అందినవారికి 
శాశవీతమైన వారసతావీన్న గురించిన వాగా్దనం 
లభించాలన ఆయన ఉదే్దశం.

16 మరణ శాసనం ఉంటే దానన రాసినవాన 
మరణం తపపునసరి. 17 అంటే, మరణ శాసనం 
రాసినవాడు బ్రతికి ఉన్నంతవరకు అది చెలలినే 
చెలలిదు. అతడు చనపోతేనే అది అమలోలికి 
వసుతుంది. 18 అందుచేతే ఆ మొదటి ఒడంబడికను 
కూడా రకతుం లేకుండా ప్రతిషి్ఠంచడం జరగలేదు. 
19 ధరముశాస్త్రం ప్రకారం మోష్ ప్రతి ఆజఞానూ 
ప్రజలందరిక చెపపున తరువాత కోడెదూడల, మేకల 
రకతుం తీసుకొన నీళ్ళతో, ఎర్రన గొర్రెబొచ్్చతో, 
హిస్సాపు రెమముతో ధరముశాస్త్ర గ్రంథంమ్ద, 
ప్రజలందరిమ్దా దాన్న చిలకరించాడు, 20 ఇది 
దేవుడు మ్కు ఆజ్ఞాపంచిన ఒడంబడిక రకతుమన 
చెపాపుడు. 21 ఆ విధంగానే అతడు ఆరాధన 
గుడారముమ్ద, సేవా పాత్లన్నటిమ్దా రకతుం 
చల్లిడు. 22 ధరముశాస్త్రం ప్రకారం సుమారు 
వసుతువులనీ్న రకతుంతో శుద్ి అయే్యవి. రకతుం చిందనదే 
అపరాధ్లకు క్షమాపణ లేదు.

23 పరలోకంలో ఉన్నవాటికి స్చనగా ఉన్నవి 
వాటిచేత శుది్ కావడం అవసరమే, గానీ ఆ 
పరలోక సంబంధమైనవి వాటి కంటే శ్రేష్ఠమైన 
యజ్ఞాలచేత శుది్ కావాల్. 24 చేతులతో చేసిన 
పవిత్స్ల్లోలి క్రీసుతు ప్రవేశంచలేదు. ఆ స్ల్లు 
నజమైనవాటికి మాదిరి మాత్మే. ఇపుపుడు దేవున 
సముఖంలో మనకోసం కనబడడానకి ఆయన 
పరలోకంలోనే ప్రవేశంచాడు. 25 అంతే కాదు, 

ప్రముఖయాజ్ ఏటేట్ తనది కాన రకతుంతో అతి 
పవిత్ స్లంలో ప్రవేశంచే ప్రకారం క్రీసుతు తరచ్గా 
తనను తాను అరిపుంచ్కోవాలన కాదు. 26 అల్ 
చేయాలంటే జగతుతుకు పునాది వేసినపపుటినుంచి 
ఆయన అనేక స్రులి బధ అనుభవించవలసి 
వచే్చది. గానీ ఇపుపుడు యుగాల అంతంలో ఒకే 
స్రి తనను తాను బల్గా అరిపుంచ్కోవడంవలలి 
పాపం లేకుండా చేయడానకి ఆయన 
ప్రత్యక్షమయా్యడు.

27 మనుషులు ఒకే స్రి చనపోవాలనే 
నయమం ఉంది. ఆ తరువాత తీరుపు 
జరుగుతుంది. 28 అల్గే క్రీసుతు కూడా ఒకే 
స్రి అనేకుల అపరాధ్లను భరిస్తు బల్ 
అయా్యడు. అపరాధ్నకి విడిగా తనకోసం 
ఎదురు చూచేవారికి ముకితు ప్రస్దించడానకే 
రెండో స్రి కనపస్తుడు.

యేసు చేసిన ఒకకి బల్ విశావీసులను 
ఎపపుటిక పరిపూరుణిలుగా చేసుతుంది

10  ధరముశాస్త్రం సంభవించబోయే మంచి 
విషయాలకు నీడ గలది గాన ఆ 

విషయాల సవీరూపం దానకి లేదు. అందుచేత 
ధరముశాస్త్రం, వారు ఏటేట నత్యం అరిపుంచిన 
ఒకే రకం ఆ బలులచేత సమ్పంచేవారికి 
పరిపూరణిత ఎన్నడూ కల్గంచలేకపోయేది. 
2 ఒకవేళ కల్గంచగల్గ ఉంటే ఆ బలులు ఇంకా 
అరిపుంచడం మానవేయడం జరిగ ఉండదా? 
ఆరాధంచేవారు పూరితుగా శుదు్లైన తరువాత 
పాపాలను గురించి గది్దంచే అంతరావీణ్ 
వారికింకా ఉండి ఉండదు గదా. 3 గానీ ఆ బలులు 
ఏటేట్ పాపాలను గురించి జ్ఞాపకం చేస్తుయి. 
4 ఎందుకంటే ఎదు్దల, మేకల రకతుం పాపాలను 
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తీసివేయడం అస్ధ్యం.
5 అందుచేత ఆయన లోకంలోకి వచి్చనపుపుడు 

దేవునతో అనా్నడు: “బల్నీ యజ్ఞానీ్న నీవు 
కోరలేదు. అయితే నా కోసం శర్రాన్న తయారు 
చేశావు. 6 హోమాలు, పాపాల కోసమైన 
అరపుణలు అంటే నీకు సంతోషం కలగలేదు. 
7 అపుపుడు నేనల్ చెపాపును: ‘ఇదిగో నేను వచా్చను. 
గ్రంథం చ్టటులో నను్న గురించి వ్రాసి ఉంది. ఓ 
దేవా, నీ చితతుమే స్ధంచడానకి వచా్చను.”’

8  బల్నీ యజ్ఞానీ్న హోమాలను 
పాపాలకోసమైన అరపుణలను “నీవు కోరలేదు”, 
వాటిలో “నీకు సంతోషం కలగలేదు” అన 
ముందు చెపాపుడు – ధరముశాస్త్రం ప్రకారం ఇవి 
అరిపుంచినవి. 9 అపుపుడాయన “ఇదిగో ఓ దేవా, 
నీ చితతుమే స్ధంచడానకి వచా్చను” అనా్నడు. 
ఇల్ ఆయన ఆ రెండో దానన స్్పంచడానకి 
ఆ మొదటిదానన రదు్ద చేశాడు. 10 ఆ చితతుంవలలి, 
యేసు క్రీసుతు శర్రం బల్ కావడం దావీరా మనం 
ఎపపుటిక ఒకే స్రి పవిత్మయా్యం.

11 ప్రతి యాజ్ రోజు రోజు నల్చి సేవ చేస్తు 
ఒకే రకం బలులు పదే పదే అరిపుస్తు ఉనా్నడు. 
ఇవి పాపాలను ఎన్నడూ తీసివేయలేవు. 12 ఈ 
మానవుడైతే పాపాలకోసం ఎపపుటిక నల్చి 
ఉండే ఒకే బల్ ఇచి్చన తరువాత దేవున 
కుడివైపున కూరు్చనా్నడు. 13 అపపుటినుంచి 
ఆయన తన శత్రువులు తన పాదాల క్ంద 
పీటగా అయే్యవరకు ఎదురు చూస్తు ఉనా్నడు. 
14 ఎందుకంటే ఒకే యజఞాంచేత ఈయన 
పవిత్పరచబడుతున్నవారిన శాశవీతంగా 
పరిపూరుణిలను చేశాడు.

15 ఈ విషయంలో పవిత్రాతము కూడా మనకు 
స్క్షష్ం ఇసుతునా్నడు. 16 ఆయన “ఆ రోజులైన 

తరువాత నేను ఇస్రాయేల్  వారితో చేయబోయే 
ఒడంబడిక ఇదే: ఇది ప్రభు వాకుకి – నేను నా 
శాసనాలు వారి హృదయాలలో ఉంచ్తాను, 
వాటిన వారి మనసులమ్ద వ్రాస్తును” అన చెపపున 
తరువాత 17 “వారి అపరాధ్లనూ ధరమువిరుద్ 
చర్యలను అపపుటినుంచి ఇంకన్నడూ జ్ఞాపకం 
చేసుకోను” అనా్నడు. 18 వీటికి క్షమాపణ 
ఉన్న పక్షంలో పాపాలకోసం బల్ ఇంకన్నడూ 
ఉండదు.

సజ్వమైన కొతతు మార్గం
19 స్దరుల్రా, యేసు తెరదావీరా అంటే తన 

శర్రం దావీరా మనకు సజ్వమైన కొతతు మార్గం 
అంకితం చేశాడు. 20 కాబటిటు దాన గుండా యేసు 
రకతుంచేత అతి పవిత్స్లంలో ప్రవేశంచడానకి 
మనకు ధైర్యం ఉంది. 21 దేవున ఇంటిమ్ద గొపపు 
ప్రముఖ యాజ్ కూడా మనకునా్నడు.

కొతతు ఒడంబడికకు అనుగుణంగా 
నవసించడానకి ప్రోతాసాహం
22 గనుక సంపూరణి విశావీస నశ్చయతతో, 
యథార్ హృదయంతో, మన శర్రం శుద్ 
జలంతో కడగబడి, అంతరావీణ్ నేరారోపణ 
చేయకుండా ప్రోక్షించబడడా హృదయాలు కల్గ 
దేవుణ్ణి సమ్పదా్దం.

23 వాగా్దనం చేసినవాడు విశవీసనీయుడు గనుక 
నలకడగా ఉండి మనం ఒపుపుకొన్న ఆశాభావాన్న 
గటిటుగా చేపటిటు ఉందాం. 24 అంతే కాకుండా, 
ప్రేమనూ మంచి పనులనూ పురికొలపడానకి 
ఒకరి విషయం ఒకరం ఆలోచిదా్దం. 
25 సమాజంగా సమకూడి రావడం మానకుండా 
ఉందాం. అల్ మానడం కొందరికి అలవాట్. 
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మనమైతే ఒకరినొకరం ప్రోతాసాహపరచ్కొంటూ, 
ఆ దినం దగ్గరపడడం చూచేకొలది మరి 
ఎకుకివగా అల్ చేస్తు ఉందాం.

కొతతు ఒడంబడికను బుద్ిపూరవీకంగా 
త్రోసిపుచి్చ పాపంలో నల్చి ఉండకండి

26 ఎందుకంటే, సతా్యన్న గురించి తెలుసుకొన్న 
తరువాత మనం బుది్ పూరవీకంగా పాపాలు 
చేస్తు ఉంటే ఇకమ్దట పాపాలకోసం బల్ 
ఉండదు. 27 అపుపుడు మిగల్నదేమంటే, 
నా్యయమైన తీరుపు గురించీ దేవున విరోధులను 
దహించివేసే అగ్నజ్వీలల్లింటి ఆగ్రహాన్న 
గురించీ భయంతో ఎదురు చూడడమే. 
28 ఎవరైనా సరే మోష్ ధరముశాస్త్రం నరాకరిసేతు 
ఇద్దరి, ముగు్గరి స్క్షా్యన్న బటిటు నరా్దక్షిణ్యంగా 
చావవలసి వచే్చది. 29 అల్ంటపుపుడు తన 
పాదాలక్ంద దేవున కుమారుణ్ణి త్రొకికివేసి 
తనను పవిత్పరచిన ఒడంబడిక రకతుం 
అపవిత్మన భావించి కృపాభరితమైన దేవున 
ఆతమును దూషించినవాడికింకా ఎంత ఎకుకివ 
కఠినమైన దండనకు తగనవాడన ఎంచబడతాడో! 
ఏమనుకొంట్రు? 30 “పగ తీరే్చ పన నాదే, నేనే 
ప్రతిక్య చేస్తును” అన ప్రభువు చెపుతునా్నడు; 
“ప్రభువు తన ప్రజలకు తీరుపు తీరుస్తుడు” అన 
పల్కినవాడు మనకు తెలుసు గదా! 31 జ్వం గల 
దేవున చేతికి చికకిడం భయంకరమైన విషయం!

యూద క్రైసతువుల పరిస్ితి, వారు 
విశావీసంలో పెరగవలసిన అవసరం

32 మునుపటి రోజులు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. 
అపుపుడు మ్ మనోనేత్రాలు వెలుగొందిన 
తరువాత మ్రు బధలతో కూడిన పెద్ద 

పోరాటం ఓరు్చకొనా్నరు. 33 దానలో కొంత 
మ్రు నందలకూ కడగండలికూ గురి అయి 
బహిరంగంగా వింత దృశ్యం కావడంవలలి 
కల్గంది. మరి కొంత మ్రు అల్ంటివాటికి 
గురి అయినవారితో సహవాసం చేసినందువలలి 
కల్గంది. 34 ఎల్గంటే, మ్రు ఖైదీనైన నా మ్ద 
జ్ల్ చూపారు. మ్ ఆసితుపాసుతులు దోచ్కోవడం 
జరిగనా సంతోషంతో అంగీకరించారు. 
ఎందుకంటే, దానకంటే సి్రమైన శాశవీతమైన 
ఆసితు పరలోకంలో మ్కుందన తెలుసుకొనా్నరు.

35 అందుచేత మ్ ధైరా్యన్న వదల్పెటటుకండి. 
దానకి గొపపు బహుమతి దొరుకుతుంది. 36 మ్రు 
దేవున చితాతున్న స్ధంచిన తరువాత వాగా్దనం 
చేసినది మ్కు లభించాలంటే ఓరుపు అవసరం. 
37 “ఇంకా కొది్ద కాలంలో రాబోయేవాడు వస్తుడు, 
ఆలస్యం చేయడు. 38 గానీ నా్యయవంతుడు 
దేవునమ్ది తన నమముకంవలేలి జ్విస్తుడు. 
ఎవడైనా వెనకుకి తీసేతు అతన విషయంలో నాకు 
సంతోషం ఉండదు.”

39 అయితే మనం నాశనానకి వెనకుకి 
తీసేవారం కాము గాన ఆతము రక్షణకు 
నమేమువారమే.

విశావీసం అంటే ఏమిటి? అది ఏమి చేసుతుంది? 
పాత ఒడంబడిక నుంచి ఉదాహరణలు

11  నమముకం అనేది ఆశతో ఎదురు 
చూచేవాటిన గురించిన నశ్చయత, 

కంటికి కనపంచనవాటిన గురించిన నరార్ణ. 
2 దీన్న బటేటు పూర్వీకుల గురించి మంచి స్క్షష్ం 
ఇవవీడం జరిగంది.

3 లోకం, దాన యుగాలు దేవుడు చెపపున 
మాట మూలంగానే రూపందాయనీ 
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కంటికి కనపంచేది కనపంచే వసుతువులతో 
నరిముంచబడలేదనీ నమముకంవలేలి గ్రహిసుతునా్నం.

4 నమముకంవలేలి హేబెలు కయీను 
అరిపుంచినదానకంటే మంచి బల్ అరిపుంచాడు. 
ఆ నమముకాన్న బటిటు అతడు నా్యయవంతుడనే 
స్క్షష్ం పందాడు, అతన అరపుణలను గురించి 
దేవుడు మంచి స్క్షష్ం చెపాపుడు, అతడు 
చనపోయినా ఆ నమముకందావీరా ఇంకా 
మాట్లిడుతూ ఉనా్నడు.

5 నమముకంవలేలి హనోకు చనపోకుండా 
కొనపోబడాడాడు. దేవుడు అతణ్ణి తీసుకువెళ్్ళడు 
గనుక అతడు కనపంచకుండా పోయాడు. 
ఎందుకన? అతడంటే దేవునకి సంతోషమన 
అతడు కొనపోబడకముందు అతన గురించిన 
స్క్షష్ం ఉన్నది.

6 నమముకం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెటటుడం 
అస్ధ్యం. ఎందుకంటే దేవున దగ్గరకు వచే్చ 
వ్యకితు దేవుడు ఉనా్నడనీ ఆయనను మనస్రా 
వెదికేవారికి ప్రతిఫలమిస్తుడనీ నమిముతీరాల్.

7 నమముకంవలేలి నోవహు, అదివరకు కనపంచన 
సంగతులను గురించి దేవున హెచ్చరిక విన 
భయభకుతులవలలి ప్రేరణ కల్గ తన ఇంటివారి 
రక్షణకోసం ఒక ఓడ తయారు చేశాడు. దీన 
దావీరా లోకం శక్షకు తగనదన తీరుపుతీరా్చడు. 
నమముకం వలలి కల్గే నీతినా్యయాలకు వారసుడు 
అయా్యడు.

8 నమముకంవలేలి అబ్రాహాము తరువాత 
తనకు వారసతవీంగా కల్గే ప్రాంతానకి 
వెళి్ళపోయేందుకు దేవున పలుపు వచి్చనపుపుడు 
విధేయుడయా్యడు. తానెకకిడికి వెళి్ళపోతునా్నడో 
తెల్యకుండానే బయలుదేరాడు. 9 నమముకం 
వలేలి అతడు వాగ్దతతు దేశంలో పరాయి దేశంలో 

ఉన్నటేటు విదేశీయుడుగా నవసించాడు. అల్గే 
అతడు ఆ వాగా్దనానకి స్టి వారసులైన ఇస్సాకు, 
యాకోబులతో డేరాలలో కాపురమునా్నడు. 
10 ఎందుకంటే, దేవుడు ఏ నగరానకి వాసుతు 
శల్పు, నరాముత అయి ఉనా్నడో పునాదులున్న 
ఆ నగరంకోసం అతడు ఎదురు చూస్తు 
ఉండేవాడు.

11 నమముకంవలేలి శారా కూడా వాగా్దనం చేసిన 
దేవుడు నమముకమైనవాడన భావించ్కొన తనకు 
వయసుసా ఉడిగనా గర్భవతి కావడానకి బలం 
పంది శశువును కన్నది. 12 అందుచేత మృత 
తులు్యడైన ఒకే పురుషునకి లెకకికు ఆకాశ 
నక్షత్రాలల్గా, సముద్ర తీరంలోన అగణ్యమైన 
ఇసుక రేణువులల్గా సంతానం కల్గారు.

13 వీరంతా నమముకంతో ఉండి చనపోయారు. 
వాగా్దనాల నెరవేరుపు అనుభవించకుండానే 
వాటిన దూరంనుంచి చూస్తు వాటి గురించిన 
నశ్చయత కల్గ స్వీగతం చెపాపురు. తాము 
భూమిమ్ద పరాయివారం, యాత్రికులం అన 
ఒపుపుకొనా్నరు. 14 ఈ విధంగా చెపేపువారు తమది 
అంటూ ఒక దేశాన్న వెదకుతునా్నమన తేటతెలలిం 
చేసుతునా్నరు. 15 వారు ఏ దేశాన్న విడిచి వచా్చరో 
దాన్న గురించి ఆలోచించ్కొనేవారైతే అకకిడికి 
తిరిగ వెళ్్ళ అవకాశం వారికి దొరికి ఉండేది. 
16 కానీ వారు కోరినది దానకంటే శ్రేష్ఠమైన 
దేశం, పరలోక దేశం. వారి కోసం దేవుడు ఒక 
నగరం తయారు చేశాడు గనుక తాను వారి 
దేవుణణినపంచ్కోవడానకి ఏమ్ సిగు్గపడడు.

17 నమముకంవలేలి అబ్రాహాము, పర్క్షకు గురి 
అయినపుపుడు, ఇస్సాకును సమరిపుంచాడు 
– వాగా్దనాలు అందినవాడు తన ఏకైక 
కుమారుణ్ణి సమరిపుస్తు ఉనా్నడు. 18 అతన 
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విషయంలో “ఇస్సాకుమూలంగా కల్గే 
సంతానమే నీ సంతానం అనపంచ్కొంట్రు” 
అన చెపపుబడింది. 19 దేవుడు అతణ్ణి 
చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా లేపగలడన 
అబ్రాహాము ఎంచాడు. అలంకార రూపంలో 
చెపాపులంటే మరణంలోనుంచి సజ్వంగా 
ఇస్సాకును అతడు మళ్్ళ తీసుకొనా్నడు కూడా.

20 నమముకంవలేలి ఇస్సాకు రాబోయే వాటిన 
గురించి యాకోబును, ఏశావును దీవించాడు.

21 నమముకంవలేలి యాకోబు మరణావస్లో 
ఉన్నపుపుడు యోసేపు కొడుకులను ఒకొకికకిరిన 
దీవించాడు. తన చేతికర్ర మ్ద ఆనుకొన దేవుణ్ణి 
ఆరాధంచాడు.

22 నమముకంవలేలి యోసేపు మరణావస్లో 
ఉన్నపుపుడు ఇస్రాయేల్ సంతతివారు 
వెళి్ళపోవడం గురించి మాట్లిడి తన ఎముకలను 
గురించి ఆదేశంచాడు.

23 నమముకంవలేలి మోష్ తల్లిదండ్రులు, అతడు 
పుటిటునపుపుడు సుందరుడన చూచి, అతణ్ణి 
మూడు నెలలు దాచిపెట్టురు. రాజ్జఞా అంటే 
వారికి భయం లేదు.

24 నమముకంవలేలి మోష్, పెద్దవాడయిన 
తరువాత ఈజ్ప్టు  చక్రవరితు కూతురి కుమారుడన 
అనపంచ్కోవడానకి నరాకరించాడు. 
25 కొది్ద కాలం పాపంలోన సుఖభోగాలు 
అనుభవించడానకి బదులు దేవున ప్రజలతో 
హింసలు అనుభవించడానకే అతడు 
కోరుకొనా్నడు. 26 దేవుడిచే్చ ప్రతిఫలం కోసం 
ఎదురు చూస్తు ఈజ్ప్టు లోన నధులకంటే 
క్రీసుతును గురించిన నంద మహా ఐశవీర్యమన 
ఎంచ్కొనా్నడు. 27 నమముకంవలేలి అతడు 
చక్రవరితు కోపానకి భయపడక ఈజ్ప్టు విడిచి 

వెళి్ళపోయాడు. కంటికి కనబడన దేవుణ్ణి 
చూస్తు ఉన్నటేటు అంతా ఓరు్చకొనా్నడు.

28 నమముకంవలేలి అతడు పస్కినూ రకతు 
ప్రోక్షణనూ ఆచరించాడు. జ్్యషు్ఠలను 
సంహరించినవాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను 
ముటటుకుండా చేయడానకి అల్ జరిగంచాడు.

29 నమముకంవలేలి వారు ఎర్ర సముద్రం గుండా 
ఆరిన నేలమ్ద నడిచినటేటు వెళి్ళపోయారు. 
ఈజ్ప్టు వారు అల్ చేయడానకి పూనుకొన 
మునగ చచా్చరు.

30 నమముకంవలేలి వారు ఏడు రోజులు యెరికో 
పటటుణం చ్టూటు తిరిగన తరువాత దాన గోడలు 
కూల్పోయాయి.

31 నమముకంవలేలి వేశ్య అయిన రాహాబు 
గూఢచారులను శాంతితో స్వీగతం 
చెపపునందుచేత అవిశావీసులతో కూడా నాశనం 
కాలేదు.

32 ఇక ఏం చెపపును? గదో్యను, బరాకు, 
సమోసాను, యెఫ్తు, దావీదు, సమూయేలు 
కూడా – వీరిన గురించీ ప్రవకతులను గురించీ 
వివరంగా చెపపుడానకి నాకు సమయం చాలదు. 
33 నమముకంవలేలి వీరు రాజ్్యలను జయించారు, 
నా్యయాన్న జరిగంచారు, వాగా్దనాలు పందారు, 
సింహాల నోళ్్ళ మూశారు, 34 మంటల 
తీవ్త ఆరిపువేశారు, కతితువాత పడకుండా 
తపపుంచ్కొనా్నరు, బలహీనతలో నుంచి 
బలవంతులయా్యరు, యుద్ంలో వీరులయా్యరు, 
విదేశీ సైనా్యలను పరుగులెతితుంచారు.

35 స్త్రీలు చనపోయిన తమవారు సజ్వంగా 
లేవడం దావీరా వారిన స్వీకరించారు. మరి 
కొందరైతే ఇంకా శ్రేష్ఠమైన పునర్జీవితం 
పందాలన చిత్ హింసలకు గురి అయి 
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విడుదల నరాకరించారు. 36 మరి కొందరు 
వెకికిరింపులూ కొరడాదెబబాలూ, అవును, 
సంకళ్్ళ ఖైదులూ కూడా అనుభవించారు. 
37 వారు రాళ్ళ దెబబాలు తినా్నరు, రంపాలతో 
రెండుగా కోయబడాడారు, విషమ పర్క్షలకు గురి 
అయా్యరు, కతితువాతకు గురై హతమయా్యరు, 
నరుపేదలై బధలకూ చిత్ హింసలకూ గురి 
అయి గొర్రె చరముమో మేక చరముమో వేసుకొన 
తిరుగాడారు, 38 ఎడారులలోనూ కొండలలోనూ 
భూమిలోన గుహలలోనూ గుంటలలోనూ 
సంచరించారు. అల్ంటివారికి ఈ లోకం 
యోగ్యమైనది కాదు.

39 వీరందరిగురించి నమముకాన్న బటిటు మంచి 
స్క్షష్ం ఇవవీడం జరిగంది గాన వారు వాగా్దనం 
నెరవేరుపు అనుభవించలేదు. 40 ఎందుకంటే, మనం 
లేకుండా వారు సంపూరణిసిది్ పందకూడదన 
దేవుడు మనకోసం మర్ శ్రేష్ఠమైనదానన సిదం్ 
చేశాడు.

ముందు అధ్్యయం మ్ద ఆధ్రపడిన 
ప్రోతాసాహ వాకుకిలు
పాపాన్న, ఆటంకాలను త్రోసిపుచా్చల్

12  ఇంత పెద్ద స్క్షి సమూహం 
మేఘంల్గా మన చ్టూటు ఆవరించి 

ఉనా్నరు గనుక మనలను ఆటంకపరిచే 
ప్రతిదానీ్న, సుళ్వుగా చికుకిలుపెటేటు పాపానీ్న 
త్రోసిపుచి్చ యేసువైపు చూస్తు మన ముందున్న 
పందెంలో ఓరుపుతో పరుగెతుతుదాం.

యేసువైపు చూడాల్
2 నమముకానకి కరతు, దానన అంతం వరకు 
కొనస్గంచేవాడు ఆయనే. ఆయన తన 

ముందున్న ఆనందంకోసం సిలువను ఓరు్చకొన 
ఆ అవమానాన్న తృణ్కరించి దేవున సింహాసనం 
కుడి ప్రకకిన కూరు్చనా్నడు.

ఆయను్న తలచ్కోవాల్
3 మ్ ప్రాణాలకు అలసట, నరుతాసాహం 
కలగకుండా పాపాతుములవలలి కల్గన మొతతుం 
వ్యతిరేకత ఓరు్చకున్న ఆయనను బగా 
తలపోయండి.

4 పాపంతో పెనుగుల్డడంలో మ్ రకతుం 
చిందేటంతగా మ్రింకా దానకి ఎదురాడలేదు.

దేవున క్రమశక్షణను అలవరు్చకోవాల్
5 అంతేగాక, కొడుకులతో చెపపునట్టు మ్తో చెపపున 
ప్రోతాసాహం మరచిపోయారు. అదేమిటంటే, 
నా కుమారా, ప్రభువు ఇచే్చ శక్షను చిన్న 
చూపు చూడకు. ఆయన మందల్ంపుకు 
నరుతాసాహపడకు. 6 తాను ప్రేమించేవారిన 
ప్రభువు శక్షిస్తుడు, స్వీకరించిన ప్రతి కొడుకునూ 
కొరడా దెబబాలకు గురి చేస్తుడు.

7 మ్రు శక్ష ఓరు్చకొంటూ ఉనా్నరా, దేవుడు 
కొడుకులనుగా మిముమును చూసుతునా్నడన్న 
మాట. తండ్రి శక్షించన కొడుకు ఎవడు? 
8 కొడుకులందరిక శక్ష వచే్చది. ఒకవేళ మ్కు 
రాలేదు అంటే మ్రు కొడుకులు కారు గాన 
అక్రమ సంతానం ల్ంటివారు. 9 అంతేకాదు, 
శార్రకంగా మనలను శక్షించిన తండ్రులు మనకు 
ఉండేవారు, వారిన గౌరవించాం. అంతకంటే 
ముఖ్యంగా ఆతముల తండ్రికి లోబడుతూ తదావీరా 
బ్రతుకుతూ ఉండాల్ గదా. 10 వారేమో తమకు 
తోచిన విధ్నం ప్రకారం కొది్ద కాలం మనలను 
శక్షించారు. దేవుడైతే మనం తన పవిత్తలో 
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పాలొ్గనాలన మన మేలుకే శక్షిస్తుడు.
11 ఏదైనా శక్ష జరుగుతూ ఉంటే అది 

దుుఃఖకరమే అనపసుతుంది గాన సంతోషకరం 
కాదు. అయినా దానవలలి శక్షణ పందినవారికి 
తరువాత అది శాంతితో కూడిన నా్యయశీలం 
అనే ఫలం ఇసుతుంది. 12 అందుచేత దించిన 
చేతులను, దురబాలమైన మోకాళ్ళకు బలం 
చేకూరు్చకోండి. 13 కుంటికాలు బెణకకుండా 
కుదురుబడేల్ మ్ పాదాలకు తిన్నన త్రోవలు 
చేసుకోండి.

శాంతినీ, పవిత్తనూ అనుసరించాల్
14 అందరితో సమాధ్నం, పవిత్త మ్కు 

ఉండడానకి తీవ్ ప్రయత్నం చేయండి. పవిత్త 
లేకుండా ఎవరూ ప్రభువును చూడరు.

మంచి వేరులో పాదుకొనేల్ చూచ్కోండి
15 మ్లో దేవున కృపను అందుకోన వ్యకితు ఎవరూ 
ఉండకుండా, ఏదైనా చేదు వేరు మొల్చి కలత 
పెటటుడంచేత అనేకులు అపవిత్ం కాకుండా 
జ్గ్రతతుగా చూచ్కోండి.

ఏశావుల్గా ఉండవదు్ద
16 ఒకకి పూట తిండికోసం తన జనముహకుకిను 
అమిమువేసిన ఏశావుల్ంటి వ్యభిచారి గానీ 
అపవిత్రుడు గానీ మ్లో ఉండకుండా 
చూచ్కోండి. 17 తరువాత ఆ దీవెన కావాలన 
ఏశావు ఆశంచినా అతడు నరాకరణకు గురి 
అయిన సంగతి మ్కు తెలుసు. తన తండ్రి 
మనసు మారా్చలన అవకాశంకోసం కనీ్నళ్ళతో 
మనస్రా వెదికినా అల్ంటిదేమ్ అతడికి 
లభించలేదు.

పాత ఒడంబడికకూ, కొతతు 
ఒడంబడికకూ మధ్య ఉన్న భేదం

18 మ్రు చేరినది తాకగల పరవీతానకి కాదు. 
మండుతూ ఉన్న మంటలు, కారు మబుబాలు, 
దటటుమైన చీకటి, తుఫ్ను ఉన్న దానకి కాదు. 
19 బూరధవీనకి, మాటల ధవీనకి మ్రు రాలేదు. 
ఆ మాటల ధవీన విన్నవారు మరే మాట్ తమతో 
చెపపువద్దన బతిమాలుకొనా్నరు. 20 “జంతువైనా 
ఈ పరవీతాన్న తగల్తే దానన రాళ్ళతో కొటిటు 
లేదా, బణం వేసి చంపాల్” అనే ఆజఞాను వారు 
ఓరు్చకోలేకపోయారు.

21 ఆ దృశ్యం ఎంత భయంకరం అంటే మోష్ 
“ఎంతో భయంతో వణుకుతునా్నను” అనా్నడు.

22 గానీ మ్రు వచి్చనది స్యోను పరవీతానకి, 
పరలోకంలోన జెరుసలం అనే సజ్వుడైన దేవున 
నగరానకి, వేల్దివేలమంది దేవదూతల దగ్గరకు, 
23 ప్రముఖుడైన క్రీసుతుసంఘానకి (ఈ సంఘ 
సభు్యల పేరులి పరలోకంలో రాసి ఉనా్నయి), 
వారి మహోతసావ సభకు, అందరిక నా్యయమూరితు 
అయిన దేవున దగ్గరకు, పరిపూరణి స్ితి పందిన 
నా్యయవంతుల ఆతముల దగ్గరకు, 24 కొతతు 
ఒడంబడికకు మధ్యవరితు అయిన యేసు దగ్గరకు, 
హేబెలు రకతుంకంటే మర్ శ్రేష్ఠమైనవాటిన 
తెల్యజ్సే ప్రోక్షణ రకతుం దగ్గరకు.

ఐదవ హెచ్చరిక: పరలోకంనుంచి 
మాట్లిడిన దేవుణ్ణి తిరసకిరించవదు్ద

25 మాట్లిడుతున్నవాణ్ణి నరాకరించకుండా 
చూచ్కోండి. భూమిమ్ద హెచ్చరించిన 
ఈ య న ను  న రా క రి ం చి న వా రు 
తపపుంచ్కోలేకపోతే పరలోకంనుంచి 
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హెచ్చరించే ఈయనను విడిచిపెటిటుపోతే 
మనం తపపుంచ్కోలేమనేది మర్ నశ్చయం 
గదా! 26 అపుపుడు ఆయన సవీరం భూమిన 
కదిల్ంచింది. ఇపుపుడైతే ఆయన వాగా్దనం ఇల్ 
ఉంది: మరోస్రి నేను భూమిన మాత్మే గాక 
ఆకాశాన్న కూడా కదిల్స్తును.

27 “మరో స్రి” అనే మాట ఏమి 
స్చిసుతుందంటే, కదిల్ంచబడలేనవి మిగలేల్ 
కదిల్ంచబడడా వాటిన – అంటే సృజ్ంచబడడావాటిన 
– తీసివేయడమే.

28 అందుచేత, కదిల్ంచబడలేన రాజ్యం మనకు 
లభించే కారణంగా దేవునకి భయభకుతులతో 
అంగీకారమైన సేవ చేసేల్ కృప కల్గ ఉందాం. 
29 ఎందుకంటే మన దేవుడు దహించివేసే 
జ్వీలల్ంటివాడు.

ప్రోతాసాహకరమైన ముగంపు

13  స్దర ప్రేమ చూపుతూ ఉండండి. 
2 పరాయివారికి అతిథి సతాకిరం చేసే 

విషయం మనసులో ఉంచండి. దానవలలి కొందరు 
తెల్యకుండానే దేవదూతలకు ఆతిథ్యం చేశారు. 
3 ఖైదులో ఉన్నవారితో కూడా మ్రు ఖైదీలై ఉన్నటేటు 
వారిన జ్ఞాపకముంచ్కోండి. మ్రు కూడా 
శర్రంతో ఉనా్నరు గనుక దౌరజీనా్యనకి గురి 
అయినవారిన తలచ్కోండి. 

4 వివాహమంటే అందరి విషయంలో 
మాననీయం, దాంపత్యం పవిత్ం. అయితే 
జ్రతవీం, వ్యభిచారం చేసేవారికి దేవుడు తీరుపు 
తీరుస్తుడు.

గొపపు వాగా్దనం
5 మ్ జ్విత విధ్నం డబుబా మ్ది వా్యమోహం 

లేకుండా ఉండాల్. కల్గనదానతోనే 
తృపతుపడుతూ ఉండండి. ఎందుకంటే, ప్రభువు 
తానే ఇల్ అనా్నడు: నేను నను్న ఎన్నడూ చెయి్య 
విడువను, ఎన్నడూ వదల్పెటటును. 6 అందుచేత 
మనం “ప్రభువే నాకు సహాయం చేసేవాడు. 
నాకు భయం ఉండదు. మానవ మాత్రులు నాకేం 
చేయగలరు?” అన ధైర్యంతో చెపపుగలం.

7 మ్కు దేవున వాకుకి చెపపు నాయకులుగా 
ఉన్నవారిన మనసులో ఉంచ్కోండి. వారి జ్విత 
విధ్న ఫల్తం తలపోస్తు వారి విశావీస మారా్గన్న 
అనుసరించండి.

యేసు నరంతరం
8 యేసు క్రీసుతు నన్న, నేడు, నరంతరమూ 

ఒకకిటే ర్తిగా ఉనా్నడు.
9 ఆయా రకాల విపర్త ఉపదేశాలకు 

కొట్టుకుపోకండి. భోజనాల గురించిన 
కట్టుబటలి వలలి గాక, దేవున కృపవలేలి హృదయం 
సుస్ిరం కావడం మేలు. ఆ భోజనాలను బటిటు 
ప్రవరితుంచేవారికి ప్రయోజనమేమ్ కలగలేదు.

శబిరం బయట యేసును కలుసుకొందాం
10 మనకు బల్పీఠం ఒకటి ఉంది. దీనకి 
సంబంధంచిన దానన తినడానకి ఆరాధన 
గుడారంలో సేవ చేసేవారికి హకుకి లేదు. 
11 ఎందుకంటే ప్రముఖయాజ్ ఏ జంతువుల 
రకాతున్న పాపంకోసమైన అరపుణగా పవిత్స్లంలోకి 
తెస్తుడో ఆ జంతువుల కళ్బరాలను శబిరం 
బయట కాల్్చవేయడం జరిగేది. 12 అందుచేత, 
యేసు కూడా సవీరకతుం వలలి తన ప్రజలను 
పవిత్పరచడానకి నగర దావీరం వెలుపల బధల 
పాలయా్యడు.
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13 కాబటిటు మనం ఆయన నంద భరిస్తు 

శబిరం బయటికి ఆయన దగ్గరకు వెళి్ళపోదాం. 
14 ఎపపుటిక నల్చి ఉండే నగరం ఇకకిడ మనకు 
లేదు గాన వచే్చ నగరం కోసం ఎదురు చూస్తు 
ఉనా్నం.

దేవునకి ఇషటుమైన మూడు అరపుణలు
15 కనుక ఆయనదావీరా దేవునకి సుతుతి యజఞాం 
– అంటే ఆయన పేరును ఒపుపుకొనే నోటి 
ఫలం – మనమెపుపుడూ అరిపుస్తు ఉందాం. 
16 ఉపకారాలూ దానధరాములూ చేయడం 
మరవకండి. ఇల్ంటి యజ్ఞాలంటే దేవునకి 
ఇషటుమే.

17 మ్ సంఘ నాయకుల మాట విన 
వారికి లోబడండి. ఎందుకంటే, వారు లెకకి 
అపపుచెపపువలసినవారుగా మ్ ఆతములకు కావల్ 
కాసుతునా్నరు. వారు ఈ పన దుుఃఖంతో చేసేతు అది 
మ్కు ప్రయోజనం ఉండదు. కనుక వారు ఈ 
పనన దుుఃఖంతో కాకుండా ఆనందంతో చేసేల్ 
వారి మాట వినండి.

18 మాకు మంచి అంతరావీణ్ ఉందనీ మేము 
అన్న విషయాలలో యోగ్యంగా ప్రవరితుంచడానకి 
కోరుతునా్నమనీ మా గటిటు నమముకం గనుక 
మాకోసం ప్రార్న చేయండి. 19 నేను మ్ దగ్గరకు 
ఇంకా తవీరలో వచే్చల్ ఈ విధంగా చేయాలన 

మిముములను మర్ ఎకుకివగా వేడుకొంట్నా్నను.

ప్రతి విశావీసిలో దేవుడు చేయదలచ్కున్న పన
20 శాశవీతమైన ఒడంబడిక రకతుం దావీరా 

మన ప్రభువైన యేసును – గొర్రెలకు ఆ గొపపు 
కాపరిన – చనపోయినవారిలో నుంచి లేపన 
శాంతిప్రదాత దేవుడు 21 ప్రతి మంచి విషయంలో 
తన సంకలపుం నెరవేర్చడానకి మిముములను పూరితుగా 
సంసిద్ులను చేస్తుడు గాక! యేసు క్రీసుతు దావీరా 
తనకు ప్రీతికరమైనవాటిన మ్ లోపల జరిగస్తుడు 
గాక! యేసు క్రీసుతుకు యుగయుగాలకు మహిమ 
కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు!

22 స్దరుల్రా, నేను మ్కు కులిపతుంగా రాశాను. 
ఈ ప్రోతాసాహ వాకుకి ఓపకతో స్వీకరించండన 
మిముములను వేడుకొంట్నా్నను.

ముగంపు మాటలు
23 మన స్దరుడు తిమోతికి విడుదల 

కల్గందన తెలుసుకోండి. అతడు తవీరలో వసేతు 
అతనతోకూడా వచి్చ మిముములను చూస్తును. 
24 మ్ నాయకులందరిక, పవిత్రులందరిక మా 
అభివందనాలు చెపపుండి. ఇటలీ దేశంవారు మ్కు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు.

25 మ్కందరిక కృప తోడై ఉంట్ంది గాక. 
తథాసుతు. 
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ఈ లేఖ ఎవరికి రాశాడో వారు

1  విదేశాలోలి చెదిరిపోయిన పనె్నండు 
గోత్రాలకు యాకోబు అభివందనాలతో 

రాసుతున్న విషయాలు. నేను దేవునక ప్రభువైన 
యేసుక్రీసుతుకూ దాసుణ్ణి.

బధలను, పర్క్షలను ఎదురోకివడం
పర్క్షలను ఆనందంతో ఎదురోకిండి

2 నా స్దరుల్రా, వివిధమైన విషమ 
పర్క్షలలో మ్రు పడేటపుపుడెల్లి అదంతా 
ఆనందంగా ఎంచ్కోండి.

పర్క్షలు మంచి ఫల్తాలనస్తుయన 
తెలుసుకోండి

3 క్రీసుతుమ్ది మ్ నమముకాన్న పర్క్షించడం మ్కు 
సహనం కల్గసుతుందన మ్కు తెలుసు గదా. 
4 మ్రు ఆధ్్యతిముకంగా పెరిగ సంపూరణిత పంది 
ఏ విషయంలోనూ కొదువ లేనవారై ఉండేల్ 
సహనం తన పన పూరితు చేయనవవీండి.

పర్క్షల విషయంలో జ్ఞానాన్న ఇమమున అడగండి
5 మ్లో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువగా 

ఉంటే దేవుణ్ణి అడగాల్. అపుపుడది ఆ వ్యకితుకి 
ఇవవీబడుతుంది. దేవుడు నందించకుండా 

అందరిక ధ్రాళంగా ఇచే్చవాడు.
6 అయితే ఆ వ్యకితు అనుమానమేమ్ లేకుండా 

నమముకంతో అడగాల్. అనుమానంచే వ్యకితు 
గాల్కి ఎగరిపడి కొట్టుకుపోయే సముద్రం 
అలల్ంటివాడు. 7 ఆ మనషి చపలచితుతుడు, తన 
ప్రవరతున అంతటిలో నలకడ లేనవాడు. 8 గనుక 
తనకు ప్రభువువలలి ఏమైనా దొరుకుతుందన 
అతడు అనుకోకూడదు.

జ్విత సంగ్రహాన్న గ్రహించండి
9 గౌరవం లేన స్దరుడు తన ఉన్నత స్్యిన 

బటిటు అతిశయించాల్. 10 ఆసితుపరుడైన స్దరుడు 
తనకు వచి్చన అగౌరవాన్న బటిటు అతిశయించాల్. 
ఎందుకంటే ఇతడు గడిడాపువువీల్గా 
గతించిపోతాడు. 11 మాడి్చవేసే వేడితో 
ప్రొదు్ద ఎకుకితుంది, గడిడాన ఎండిపోచేసుతుంది. 
గడిడాపువువీ రాల్ దాన అందం పాడవుతుంది. 
అల్గే ఆసితుపరుడు తన వ్యవహారాలలో 
నీరసించిపోతాడు.

ఓరుపుతో పర్క్షలను ఎదురొకినేవాడికి 
కల్గే బహుమానం

12 విషమపర్క్షను ఓరు్చకొనే మనషి ధన్యజ్వి. 
ఎందుకంటే అతడు పర్క్షకు నల్చి మెపుపు పందిన 
తరువాత అతనకి జ్వ కిర్టం లభిసుతుంది. ప్రభువు 
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తనను ప్రేమించేవారికి దానన వాగా్దనం చేశాడు.

దేవుడు దుషటు ప్రేరేపణ చేయడన తెలుసుకోండి
13 ఎవరికైనా దుషటు ప్రేరేపణ వసేతు ఆ వ్యకితు “ఈ 

దుషటు ప్రేరేపణ దేవుడు నాకు కల్గసుతునా్నడు” 
అనకూడదు. ఎందుకంటే, దురాముర్గత 
చేయడానకి దేవునకి ప్రేరేపణ కలగడం అస్ధ్యం. 
అల్ంటి ప్రేరేపణ ఎవరిక కల్గంచడు కూడా. 
14 ప్రతి ఒకకిరూ తన కోరికలు తనను ఆకరి్షంచి 
ఈడవీడంవలేలి దుషటు ప్రేరేపణకు గురి కావడం 
జరుగుతుంది.

దుషటు ప్రేరేపణకు లొంగపోవడం వలలి వచే్చ ఫల్తం
15 కోరిక గర్భం ధరించి పాపాన్న కంట్ంది. 
పాపం పండి చావును కంట్ంది.

దేవుడిచే్చ మంచి బహుమానాలు
16 నా ప్రియ స్దరుల్రా, మోసపోకండి.

17 ప్రతి మంచి ఈవీ, పరిపూరణిమైన ప్రతి 
ఉచిత వరమూ పైనుంచే వస్తుయి, జో్యతులకు 
కరతు అయిన తండ్రినుంచే వస్తుయి. ఆయన 
విషయంలో మారుపు, భ్మణ ఛాయలు 
అంటూ ఏమ్ లేవు. 18 తన సృషిటులో మనం తొల్ 
పంటగా ఉండాలన తన సంకలపుం ప్రకారం 
తన సత్యవాకుకిదావీరా మనకు నూతన జనముం 
కల్గంచాడు.

వినడం, ఆచరించడం
నజమైన భకితు

19 అందుచేత నా ప్రియ స్దరుల్రా, ప్రతి 
ఒకకిరూ వినడానకి ఆతురంగా, మాట్లిడడానక 
కోపగంచడానక నదానంగా ఉండాల్. 

20 ఎందుకంటే మనషి కోపం దేవున నా్యయాన్న 
స్ధంచదు. 21 అందుచేత సమసతుమైన మాల్న్యం, 
మిగల్ ఉన్న దుషటుతావీన్న విసరిజీంచి లోపల 
నాట్కొన్న వాకుకిను అణుకువతో స్వీకరించండి. 
అది మ్ ఆతములను రక్షించే శకితుగలది.

22 వాకుకి ప్రకారం ప్రవరితుస్తు ఉండండి. 
దానన ఊరికే విన మిముములను మ్రే 
మోసగంచ్కోకండి. 23 వాకుకి విన దాన 
ప్రకారం ప్రవరితుంచన వ్యకితు అద్దంలో తన ముఖం 
ఉన్నది ఉన్నటేటు చూచ్కొనేవాడిల్గా ఉనా్నడు. 
24 అతడు తనను చూచ్కొన అవతల్కి వెళి్ళన 
వెంటనే తానెల్ంటివాడో మరచి పోతాడు. 
25 కానీ పరిపూరణి విముకితు నయమంలోకి పర్క్షగా 
చూస్తు తాను విన్నది మరవకుండా ఆచరణలో 
పెడుతూ ఉన్న వ్యకితుకి తాను చేసుతున్న దానమ్ద 
దీవెన కలుగుతుంది.

26 మ్లో ఎవరైనా తాను మత నష్ఠ 
గలవాణ్ణి అనుకొంటూ నాలుకను అదుపులో 
ఉంచ్కోకుండా తన హృదయాన్న తానే 
మోసగంచ్కొంటే అతడి మతం వటిటుదే! 
27 తండ్రి అయిన దేవున దృషిటులో కళంకం లేన 
పవిత్మైన మతనష్ఠ ఇదే – అనాథ పలలిలనూ 
విధవరాండ్నూ వారి కషాటులలో సందరి్శంచి 
సహాయం చేయడం, లోక మాల్న్యం తనకు 
అంటకుండా కాపాడుకోవడం.

అందరిపటలి పక్షపాతం లేకుండా 
వ్యవహరించండి

2  నా స్దరుల్రా, మన ప్రభువ్ మహిమ 
సవీరూపీ అయిన యేసు క్రీసుతుమ్ది నమముకం 

విషయంలో పక్షపాతం లేకుండా ఉండండి. 
2 బంగారు ఉంగరం పెట్టుకొన మేల్ రకమైన 
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బటటులు తొడుకొకిన్నవాడు, మాసిన బటటులు 
కట్టుకొన్న బీదవాడు – వీరిద్దరు మ్ సభలోకి 
వసేతు, 3 ఒకవేళ మ్రు మేల్రకమైన బటటులు 
తొడుకొకిన్న మనషిన అభిమానంతో చూస్తు 
“తమరు ఇకకిడ ఈ మంచి చోట కూరో్చండి” 
అన చెపపు బీదవానతో “నీవు అకకిడ నలబడు” 
లేదా, “నా పాదపీఠం దగ్గర కింద కూరో్చ” అన 
చెపతే, 4 మ్లో మ్రు భేదాలు చూపుతూ చెడడా 
ఉదే్దశాలతో నరణియాలు చేసిన వారవుతారు గదా.

5 నా ప్రియ స్దరుల్రా, వినండి. దేవుడు ఈ 
లోకంలో ఉన్న బీదవారిన విశావీసం విషయంలో 
భాగ్యవంతులుగా, తనను ప్రేమించేవారికి వాగా్దనం 
చేసిన రాజ్్యనకి వారసులుగా ఎను్నకోలేదా? 
6 మ్రైతే బీదవాణ్ణి అవమానానకి గురి చేశారు. 
మిముములను అణగద్రొకేకిదీ, నా్యయస్్నాలకు 
ఈడు్చకుపోయేదీ ధనవంతులే గదా! 7 మ్రు ఏ 
దివ్యమైన పేరునుబటిటు పలువబడాడారో ఆ పేరును 
దూషించేది కూడా వీరే గదా!

8 లేఖనంలో “మిముములను ప్రేమించ్కొన్నటేటు 
మ్ పరుగువాణ్ణి ప్రేమించాల్” అనేది రాజ్జఞా. 
దీన్న మ్రు నెరవేరుస్తు ఉంటే, బగానే 
ప్రవరితుస్తు ఉనా్నరన్న మాటే. 9 కాన, మ్రు 
పక్షపాతం చూపుతూ ఉంటే మ్రు పాపం 
చేసుతునా్నరు. మ్రు అతిక్రమకారులన ధరముశాస్త్రం 
తీరుపు తీరుసుతుంది. 10 ఎందుకంటే, ఎవరైనా 
ధరముశాస్త్రమంతా పాటిస్తు ఒకకి విషయంలో 
తపపుపోతే ఆ వ్యకితు ధరముశాస్త్రమంతటిలో అపరాధ. 
11 “వ్యభిచారం చేయకూడదు” అన్నవాడు “హత్య 
చేయకూడదు” అన కూడా చెపాపుడు. నీవు 
వ్యభిచరించకపోయినా హత్య చేసేతు ధరముశాస్్రాన్న 
మ్రిన వాడివవుతావు.

12 విముకితు నయమం ప్రకారం తీరుపు 

పందబోయేవారికి తగనట్టుగా మాట్లిడండి, 
ప్రవరితుంచండి. 13 కరుణ చూపన వ్యకితుకి కరుణ 
లేకుండా తీరుపు జరుగుతుంది. కరుణ తీరుపు మ్ద 
గెలుపంది అతిశయిసుతుంది.

మంచి పనులను కల్గంచన విశావీసం 
ప్రయోజనం లేనది, నర్జీవమైనది

14 నా స్దరుల్రా, ఎవరైనా క్యలు 
లేనపుపుడు తనకు నమముకం ఉంది అన చెపతే 
ఏమి ప్రయోజనం? అల్ంటి నమముకం ఆ 
వ్యకితున రక్షించగలదా? 15 ఎవరైనా ఒక స్దరుడు 
గానీ స్దరి గానీ బటటులూ, రోజూ కావలసిన 
ఆహారమూ లేకుండా ఉన్న పక్షంలో 16 మ్లో 
ఎవరైనా వారికి శర్ర అవసరాలను తీర్చకుండా 
“క్షేమంగా వెళ్్ళ, చల్ కాచ్కో, తృపతుగా తిను” 
అన చెపతే ఏమి ప్రయోజనం? 17 అల్గే క్యలు 
లేన నమముకం ఒంటరిదై నర్జీవంగా ఉంది.

18 కాన, ఎవరైనా “మ్కేమో నమముకం ఉంది. 
నాకు క్యలునా్నయి” అనవచ్్చ. నీ క్యలు 
లేకుండా నీ నమముకాన్న నాకు చూపెట్టు. నేను 
నా క్యలచేతే నా నమముకాన్న చూపస్తును. 19 ఒకే 
దేవుడునా్నడన నీవు నముముతునా్నవు. నీవల్ 
నమముడం మంచిదే గానీ దయా్యలు కూడా అది 
నముముతాయి, నమిము వణుకుతాయి.

20 తెల్వితకుకివవాడా! క్యలు లేన నమముకం 
నర్జీవమన తెలుసుకోవడానకి నీకిషటుం ఉందా?

21 మన పూర్వీకుడు అబ్రాహాము తన 
కుమారుడైన ఇస్సాకును బల్వేధకమ్ద 
సమరిపుంచినపుపుడు క్యలవలలి నా్యయవంతుల 
లెకకిలోకి రాలేదా? 22 అతన క్యలతో 
నమముకం పన చేసిందనీ, క్యల దావీరా 
నమముకం పరిపూరణిమయిందనీ గమనంచారా! 
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23 ఈ లేఖనం నెరవేరింది కూడా – అబ్రాహాము 
దేవునమ్ద నమముకం ఉంచాడు. ఆ నమముకమే 
అతనకి నరో్దషతవీంగా లెకకిలోకి వచి్చంది. 
అంతేగాక, అతనకి దేవున సే్నహితుడన పేరు 
వచి్చంది. 24 మనషి నమముకం దావీరా మాత్మే 
గాక క్యల దావీరా కూడా నా్యయవంతుల 
లెకకిలోకి వస్తుడన మ్రు గ్రహిసుతునా్నరు గదా.

25 వేశ్య రాహాబు సంగతి కూడా అంతే గదా. 
పంపబడడావారిన ఆమె స్వీకరించి వేరే దారిన 
వారిన పంపవేసినపుపుడు క్యల మూలంగా 
నా్యయవంతుల లెకకిలోకి రాలేదా? 26 ప్రాణం 
లేన శర్రం ఎల్ మృతమో అల్గే క్యలు లేన 
నమముకమూ మృతమే.

నాలుక

3  మనం ఉపదేశకులమైతే మర్ కఠినమైన 
తీరుపుకు గురి అవుతామన తెల్సి 

మ్లో అనేకులు ఉపదేశకులు కాకండి. 
2 మనమందరమూ అనేక విషయాలలో తొట్రు 
పడుతునా్నం. ఎవరైనా తాను చెపేపుదానలో 
తొట్రు పడకపోతే అతడు ఏ లోపమూ లేన 
మనషి, శర్రమంతా అదుపులో ఉంచ్కోగల 
వ్యకితు. 3 గుర్రాలను లోపరచ్కోవడానకి వాటి 
నోటికి కళ్ళం పెటిటు దానతో వాటి శర్రమంతా 
త్రిపుపుతాం గదా. 4 ఓడల విషయం కూడా 
చూడండి. అవి ఎంతో పెద్దవి. బలమైన గాల్ 
తాకిడికి కొట్టుకుపోయేవి. అయినా ఓడ 
నడిపేవాడు చాల్ చిన్న చ్కాకినతో తనకిషటుం 
వచి్చనట్టు వాటిన త్రిపుపుతాడు. 5 అల్గే 
శర్రంలో నాలుక చిన్న భాగమే గాన గొపపులు 
చెపుతుంది. చూడండి, అంత చిన్న నపుపురవవీ 
ఎంత పెద్ద అడవిన తగలబెడుతుందో! 6 నాలుక 

నపుపు ల్ంటిదే! అది మన అవయవాలోలి 
నాలుక ఎల్ంటిదంటే అది పాపషి్ఠ ప్రపంచమే. 
శర్రాన్నంతా మాల్న్యం చేసుతుంది. జ్విత చక్నకి 
నపపుంటిసుతుంది. అదేమో నరకంచేతే రగులు 
కొంట్ంది.

7 మనుషులు అన్న రకాల మృగాలనూ 
పక్షులనూ ప్రాకే జంతువులనూ సముద్ర 
ప్రాణులనూ మచి్చక చేసు కొంట్నా్నరు, 
చేసుకొనా్నరు. 8 అయినా నాలుకను మచి్చక 
చేసుకోవడం ఏ మనషిచేతా కాదు. అది 
నెమముది లేన చెడడాది, ప్రాణాంతకమైన విషంతో 
నండి ఉంది. 9 దానతో మన తండ్రి అయిన 
దేవుణ్ణి సుతుతిస్తుం. దేవున పోల్కలో ఉనకిలోకి 
వచి్చన మనుషులను దానతో శపస్తుం. 10 ఒకే 
నోటినుంచి సుతుతి, శాపం వెలువడతాయి. నా 
స్దరుల్రా, ఈ విధంగా ఉండకూడదు. 
11 ఒకే ఊటనుంచి తియ్యన నీళ్్ళ, చేదు నీళ్్ళ 
రెండూ ఊరుతాయా? 12 నా స్దరుల్రా, 
అంజూర చెట్టు ఆలీవ్ పండులి, ద్రాక్షచెట్టు 
అంజూర పండులి కాయడం జరుగుతుందా? 
అల్గే ఒకే ఊటనుంచి ఉపుపు నీళ్్ళ, తియ్యన 
నీళ్్ళ రావు.

రెండు రకాల జ్ఞానం
13 మ్లో ఎవరికి తెల్వి, గ్రహింపు ఉనా్నయి? 

అల్ంటి వ్యకితు మంచి ప్రవరతునచేత జ్ఞాన 
మూలమైన వినయంతో చేసిన క్యలను 
కనుపరచాల్. 14 కాన, తీవ్మైన అస్య, 
కలహభావం మ్ హృదయంలో ఉంటే 
అతిశయంగా మాట్లిడకండి, సతా్యనకి 
వ్యతిరేకంగా అబదం్ ఆడకండి. 15 ఈ “జ్ఞానం” 
పైనుంచి దిగ వచే్చది కాదు. ఇది ఇహలోక 
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సంబంధమైనది, సహజసిద్దమైనది, దయా్యలచేత 
కల్గేది. 16 ఎందుకంటే అస్య, కలహ భావం 
ఎకకిడ ఉనా్నయో అకకిడ అక్రమ పరిస్ితులు, 
ప్రతి విధమైన దురాచారం ఉంట్యి.

17 పైనుంచి వచే్చ జ్ఞానం ముఖ్యంగా పవిత్ంగా 
ఉండేది. అది శాంతికరమైనది, మృధువైనది, 
అణుకువ గలది, జ్ల్తో మంచి ఫల్లతో 
నండి ఉన్నది, పక్షపాతం లేనది కపటం లేనది. 
18 సమాధ్నం చేకూరే్చవారు సమాధ్నంతో 
వితితునదానవలలి నీతినా్యయాల ఫలం కలుగుతుంది.

జగడాలకు పోట్లిటలకు కారణం

4  మ్లో జగడాలకూ పోట్లిటలకూ 
కారణమేమిటి? మ్ అవయవాలలో 

పోరాడుతున్న మ్ సుఖాలకోసమైన కోరికలే 
గదా. 2 మ్రు ఏవేవో కావాలన కోరుతారు. అవి 
లేవు గనుక హత్య చేస్తురు. అపేక్షిస్తురు గాన 
కోరేది సంపాదించ్ కోలేరు. పోట్లిటలూ 
జగడాలూ జరిగస్తురు. అయితే మ్కు దొరకన 
కారణమేమంటే మ్రు దేవుణ్ణి అడగడం లేదు.

ప్రార్నలోలి దురుదే్దశం
3 ఒక వేళ అడుగుతారు గాన మ్ సుఖభోగాల 
కోసమే వాడుకోవాలన దురుదే్దశంతోనే 
అడుగుతారు గనుక మ్కేమ్ దొరకదు.

లోకం దేవునకి వ్యతిరేకం
4 వ్యభిచారుల్రా! వ్యభిచారిణుల్రా! 

లోకంతో సే్నహం దేవునతో వైరమన మ్కు 
తెల్యదా? అందుచేత ఎవరైతే లోకంతో 
సే్నహం చేయాలన ఉదే్దశస్తురో వారు దేవునకి 
విరోధులవుతారు.

దేవునకి లోబడండి
5 మనలో నవసిసుతున్న ఆతము తీవ్ంగా 
ఆకాంక్షిస్తుడా? అన చెపపున లేఖనం వ్యర్ం 
అనుకొంట్నా్నరా? 6 అయితే ఆయన మరెకుకివ 
కృప ఇస్తుడు. అందుచేత దేవుడు గరివీషు్ఠలను 
ఎదిరిస్తుడు గానీ వినయవంతులకు కృప 
చూపుతాడన చెపుతాడు.

సైతాను పారిపోయేల్ చేసే విధ్నం
7 కాబటిటు దేవునకి లోబడి ఉండండి. అపనంద 

పశాచాన్న ఎదిరించండి, అపుపుడు వాడు మ్ 
దగ్గరనుంచి పారిపోతాడు.

దేవుణ్ణి దగ్గరకు ఎల్ తేవాల్
8 దేవున దగ్గరకు రండి, అపుపుడాయన మ్ 

దగ్గరకు వస్తుడు. పాపుల్రా, మ్ చేతులు శుభ్ం 
చేసుకోండి. చపల చితుతుల్రా, మ్ హృదయాలు 
పవిత్ం చేసుకోండి. 9 దుుఃఖంచండి, ఏడవీండి, 
రోదనం చేయండి. మ్ నవువీ ఏడుపుకు, మ్ 
సంతోషం విచారానకి మారు్చకోండి. 10 ప్రభు 
సముఖంలో మిముములను మ్రే తగ్గంచ్కోండి, 
అపుపుడాయన మిముములను పైకతుతుతాడు.

తీరుపు తీర్చడానకి ప్రయతి్నంచకండి
11 స్దరుల్రా, ఒకరికి వ్యతిరేకంగా ఒకరు 

మాట్లిడుకోకండి. స్దరునకి వ్యతిరేకంగా 
మాట్లిడే వ్యకతు తీరుపు తీరే్చ వ్యకతు ధరముశాస్్రానకి 
వ్యతిరేకంగా మాట్లిడుతునా్నడు, దానకి తీరుపు 
తీరుసుతునా్నడు. ఒకవేళ నీవు ధరముశాస్్రానకి తీరుపు 
తీరుసుతుంటే దానప్రకారం ప్రవరితుంచేవాడివి కావు 
గాన దానకి తీరపురిగా ఉనా్నవు. 12 ధరముశాస్త్రకరతు 
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ఒకడే. ఆయనే రక్షించడానక నాశనం 
చేయడానక సమరు్డు. ఇతరులకు తీరుపు 
తీర్చడానకి నీవెవరివి?

రేపటి గురించి ఆలోచించకండి
13 “ఈవేళో రేపో ఒకానొక పటటుణం 

వెళి్ళ అకకిడ సంవతసారం గడిప వా్యపారం 
చేస్తు ల్భం సంపాదించ్ కొంట్ం” అన 
చెపుపుకొనేవారల్రా, వినండి 14 రేపు ఏమి 
జరుగుతుందో మ్కు తెల్యదు. మ్ బ్రతుకు 
ఏపాటిది? అది కాసేపు కనబడి అంతలో 
అంతరా్నమైపోయే ఆవిరిల్ంటిది. 15 దీనకి 
బదులుగా మ్రు ప్రభు చితతుమైతే బ్రతికి ఉండి 
ఇదీ అదీ చేస్తుం” అనాల్. 16 ఇపుపుడైతే మ్రు 
డాంబికులై గరవీంగా మాట్లిడుకొంట్నా్నరు. 
అల్ంటి గరవీమంతా చెడడాది. 17 కాబటిటు తాను 
చేయవలసిన మంచి తెల్సి చేయన వాడికి అది 
పాపం.

ధనకులకు హెచ్చరిక

5  ఇదిగో వినండి, ఆసితుపరుల్రా! మ్మ్దికి 
వచే్చ కడగండలిను గురించి రోదనం చేయండి, 

ఏడవీండి! 2 మ్ ఆసితు మురిగపోయింది. మ్ వస్్రాలు 
చిమెముటలు కొట్టుయి. 3 మ్ వెండి బంగారాలకు 
తుపుపు పటిటుంది. వాటి తుపుపు మ్మ్ద విరుద్ 
స్క్షష్ం పలుకుతూ ఉండి నపుపుల్గా మ్ 
శర్రాలను తినవేసుతుంది. మ్రు ధనం పోగు 
చేసుకొన్నది చివరి రోజులలోనే! 4 ఇదిగో 
వినండి. మ్ పల్ల పంట కోసినవారికి మ్రు 
కూల్ ఇవవీకుండా వంచనతో బిగబట్టురు. ఆ 
కూల్ కేకలు వేస్తు ఉంది. కోతవారి మొరలు 
సేనలప్రభువు చెవులకు చేరాయి. 5 మ్రు 

భూమిమ్ద సుఖంగా విల్స్సకితుతో బ్రతికారు. 
వధ సమయంలో ఉన్నట్టు మ్ హృదయాలను 
కొవవీబెట్టుకొనా్నరు. 6 నా్యయవంతుణ్ణి 
నేరస్్పనకు గురి చేశారు, చంపారు. అతడు 
మిముములను ఎదిరించినవాడు కాదు.

కషాటులలో ఓరుపు కల్గ ఉండడం
7 అయితే స్దరుల్రా, ప్రభువు 

వచే్చంతవరకు ఓరుపుతో ఉండండి. చూడండి, 
రైతు తొలకరి వాన, కడవరి వాన వచే్చవరకు 
విలువైన ఫలస్యం కోసం ఓరుపుతో ఎదురు 
చూస్తు ఉంట్డు. 8 ప్రభువు రాకడ సమ్పంగా 
ఉంది గనుక మ్రు కూడా ఓరుపుతో ఉండండి. మ్ 
మనసులను దిటవు చేసుకోండి. 9 స్దరుల్రా, 
మ్కు శక్షావిధ రాకుండా ఒకరిమ్ద ఒకరు 
సణుకోకికండి. ఇదిగో వినండి, నా్యయమూరితు 
తలుపుదగ్గరే నలుచ్నా్నడు.

10 నా స్దరుల్రా, కడులకు గురి అయి 
ఓపకతో సహించే విషయంలో, ప్రభువు పేర 
పల్కిన ప్రవకతులను ఆదర్శంగా తీసుకోండి. 
11 సహించినవారిన ధను్యలన పరిగణ్సుతునా్నం 
గదా. యోబు ఓరుపును గురించి మ్రు వినా్నరు. 
తుదకు ప్రభువు వలలి కల్గన ఫల్తం – ప్రభువు 
కరుణామయుడు, ఎంతో జ్ల్ గలవాడన 
చూశారు.

ఒట్టుపెట్టుకోవదు్ద
12 నా స్దరుల్రా, చాల్ ముఖ్యమైన 

విషయం ఏమంటే, ఆకాశంతోడన గానీ 
భూమితోడన గానీ మరి దేనతోడన గానీ ఒట్టు 
పెట్టుకోకండి. మ్మ్దికి తీరుపు రాకుండా మ్రు 
చెపేపుది అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అన 
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ఉండేల్ చేయండి.

సంతోషంగా, లేక కషాటులలో ఉన్నపుపుడు, 
అనారోగ్యంగా ఉన్నపుపుడు ఏం చెయా్యల్

13 మ్లో ఎవరైనా కషాటులలో ఉనా్నరా? ఆ 
వ్యకితు ప్రార్న చేయాల్. ఎవరైనా సంతోషంగా 
ఉనా్నరా? ఆ వ్యకితు సుతుతి గీతాలు పాడాల్. 14 మ్లో 
ఎవరికైనా జబుబా చేసిందా? ఆ వ్యకితు క్రీసుతు సంఘం 
పెద్దలను పల్పంచ్కోవాల్. వారు ప్రభువు పేర ఆ 
వ్యకితు నూనె రాసి అతన కోసం ప్రార్న చేయాల్. 
15 నమముకంతో చేసే ప్రార్న రోగన రక్షిసుతుంది. 
ప్రభువు ఆ వ్యకితున లేపుతాడు. ఆ వ్యకితు పాపాలు 
చేసి ఉంటే అతనకి క్షమాపణ దొరుకుతుంది.

16 ఒకరితో ఒకరు మ్ అతిక్రమాలు 
ఒపుపుకోండి. మ్కు ఆరోగ్యం చేకూరేల్ 
ఒకరికోసం ఒకరు ప్రార్న చేయండి. 
నా్యయవంతున ప్రార్న పన చేయడంలో చాల్ 

ప్రభావంగలది, ఫలవంతమైనది.

ప్రార్నలోన శకితు
17 ఏలీయా మనల్ంటి సవీభావం గలవాడే. 

వాన కురియకూడదన అతడు మనస్రా 
ప్రారి్ంచాడు. మూడున్నర సంవతసారాలపాట్ 
ఆ దేశంలో వాన పడలేదు. 18 మళ్్ళ ప్రార్న 
చేసినపుపుడు ఆకాశం వాన కురిపంచింది, భూమి 
దాన పంట ఇచి్చంది.

పాపులను దేవునవైపుకు మళి్ళంచడం
19 స్దరుల్రా, మ్లో ఎవరైనా సత్యం 

నుంచి తపపుపోతే, మరొకరు ఆ వ్యకితున సతా్యనకి 
మళి్ళసేతు ఇది తెలుసుకోవాల్: 20 పాపన తన 
తపుపుదారినుంచి మళి్ళంచేవాడు ఆ మనషి 
ఆతమును చావునుంచి రక్షించి విస్తురమైన 
పాపాలను కపపువేస్తుడు. 
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ఈ లేఖ ఎవరికి రాశాడో వారు

1  పంతు, గలతీయ, కపపుదొకియ, ఆసియా, 
బితునయ ప్రాంతాలలో చెదరిపోయిన 

యూదులలో పరాయివారుగా ఉండి తండ్రి 
అయిన దేవునచేత ఎను్నకోబడడా వారికి 
యేసు క్రీసుతు రాయబరి అయిన పేతురు 
రాసుతున్న విషయాలు. 2 దేవుడు మిముములను 
ఎను్నకొన్నది తన భవిష్యత్ జ్ఞానం ప్రకారం, 
తన ఆతము పవిత్పరచే పనవలలి, విధేయతకూ, 
యేసు క్రీసుతు రకతు ప్రోక్షణకూ. మ్కు 
అనుగ్రహం, శాంతి సమృది్గా కలుగుతాయి 
గాక!

విశావీసుల ఆశాభావం
ఇది కొతతు జనముం దావీరా వసుతుంది

3 మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు తండ్రి అయిన 
దేవునకి సుతుతులు కలుగుతాయి గాక! యేసు 
క్రీసుతును చనపోయిన వారిలోనుంచి లేపడం 
దావీరా, దేవుడు తన మహా కరుణ ప్రకారం 
మనకు కొతతు జనముం కల్గంచాడు. ఇది 
సజ్వమైన ఆశాభావానక 4 నాశనం కాన, 
చెడిపోన, వాడిపోన వారసతావీనక. ఈ 
వారసతవీం మ్ కోసం పరలోకంలో భద్రంగా 
ఉంచబడేది.

దేవున శకితు దీన్న కాపాడుతూ ఉంది
5 కడవరి కాలంలో వెలలిడి కావడానకి సిద్ంగా 
ఉన్న ముకితు కోసం, నమముకం దావీరా దేవున 
బలప్రభావాలు మిముములను కాపాడుతూ 
ఉనా్నయి.

గొపపు ఆనందానకి ఇది కారణం
6 దీనన బటిటు మ్రు చాల్ ఆనందిసుతునా్నరు. 

అయినా నానా విధ్ల విషమ పర్క్షలవలలి 
ప్రసుతుతం కొది్ద కాలం మ్రు దుుఃఖపడవలసి 
ఉందేమో.

నమముకం, పర్క్షలు
7 ఎందుకన? మ్ నమముకం నాశనం కాబోయే 
బంగారం కంటే, ఎంతో విలువగలది. దానకి 
జ్వీలలచేత పర్క్ష కల్గనా, అది పర్క్షలకు 
నల్చి మెపుపు పందడం యేసు క్రీసుతు 
ప్రత్యక్షమయే్యటపుపుడు సుతుతి, మహిమ, 
ఘనతలకు కారణంగా కనబడాల్.

క్రీసుతుమ్ది ప్రేమ, విశావీసం, 
ఆశాభావంతో ముడిపడి ఉనా్నయి
8 మ్రాయనను చూడకపోయినా ఆయనను 
ప్రేమిసుతునా్నరు. ఇపుపుడు కూడా మ్రాయనను 

1 పేతురు లేఖ
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చూడడం లేదు గానీ ఆయనమ్ద నమముకం 
ఉంచ్తూ మాటలలో చెపపులేనంత దివ్య 
సంతోషం కల్గ ఆనందిసుతునా్నరు. 9 మ్రు మ్ 
విశావీస ఫల్తం, అంటే మ్ ఆతముల విముకితు 
అనుభవిసుతునా్నరు.

విశావీసుల విముకితు పాత 
ఒడంబడికలో వెలలిడి అయింది

10 మ్కు కల్గే కృపను గురించి ముందుగానే 
పల్కిన ప్రవకతులు ఈ విముకితున గురించి విచారిస్తు 
శ్రదా్సకుతులతో పరిశీల్ంచారు. 11 తమలో ఉన్న 
క్రీసుతు ఆతము క్రీసుతు బధలనూ వాటి తరువాత 
కల్గే మహిమగలవాటినీ ముందుగానే 
స్క్షష్ం చెపపునపుపుడు ఏ కాల్న్న, ఎల్ంటి 
పరిస్ితులను స్చిసుతునా్నడో దానంతటి గురించి 
విచారించారు 12 ఈ విషయాలలో వారు సేవ 
చేసేది తమకోసం కాకుండా మన కోసమన 
వారికి వెలలిడి చేయబడింది. పరలోకంనుంచి 
పంపబడడా పవిత్రాతముచేత ప్రసుతుతం మ్కు శుభవారతు 
ప్రకటించినవారు ఈ విషయాలు మ్కు చెపాపురు. 
దేవదూతలు కూడా ఈ విషయాలను చేరువగా 
చూడడానకి తహతహల్డుతునా్నరు.

విముకి తు పందినవారు ఎల్ జ్వించాల్
సిదం్గా ఉండండి

13 అందుచేత కార్యసిద్ికి మ్ మనసులను సిద్ం 
చేయండి. మెళకువగా ఉండండి. యేసు క్రీసుతు 
ప్రత్యక్షమయే్యటపుపుడు మ్కు ఇవవీబోయే కృపకోసం 
సంపూరణిమైన ఆశాభావంతో ఎదురు చూడండి.

విధేయులై ఉండండి
14 విధేయతగల పలలిలై ఉండండి. మునుపు మ్ 

అజ్ఞాన దశలోల్గా మ్ దురాశలను అనుసరించి 
ప్రవరితుంచకండి.

పవిత్ంగా ఉండండి
15 మిముములను పల్చినవాడు పవిత్రుడు. 
అల్గే మ్ ప్రవరతునంతట్లి పవిత్రులై ఉండండి. 
16 ఎందుకంటే, “నేను పవిత్రుణ్ణి గనుక మ్రూ 
పవిత్రులై ఉండండి” అన రాసి ఉంది.

భయభకుతులతో ఉండండి
17 ప్రతి ఒకకిరి పనన గురించి పక్షపాతం 

లేకుండా తీరుపు తీరే్చ దేవుణ్ణి మ్రు “తండ్రి” అన 
పలుస్తు ఉంటే పరవాసులుగా ఉన్నంతకాలం 
భయభకుతులతో గడపండి.

విముకితు పందడానకి చెల్లించబడిన 
వెలను గురుతుంచ్కోండి
18 ఎందుకంటే మ్కు తెల్సినదేమంటే, మ్ 
పూర్వీకులనుంచి పారంపర్యంగా వచి్చన మ్ వ్యర్మైన 
జ్విత విధ్నం నుంచి మిముములను విడిపంచింది వెండి 
బంగారాలల్ంటి నాశనమయే్య వసుతువులతో కాదు 
19 గాన ఏ లోపమూ కళంకమూ లేన గొర్రెపలలిల్ంటి 
క్రీసుతు అమూల్య రకతుంతోనే. 20 జగతుతు ఉనకిలోకి 
రాకముందే ఆయన నయమించబడాడాడు గాన ఈ 
చివరి కాల్లలోనే మ్కోసం ప్రత్యక్షం అయా్యడు. 
21 ఆయన దావీరానే మ్రు దేవుణ్ణి నముముతున్నవారు. 
దేవుడాయనను చనపోయినవారిలో నుంచి సజ్వంగా 
లేప ఆయనకు మహిమ ఇచా్చడు. కాబటిటు మ్ నమముకం, 
ఆశాభావం దేవున మ్దే ఉనా్నయి.

ప్రేమతో ఉండండి
22 మ్రు దేవున ఆతము దావీరా సతా్యనకి 
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విధేయులు కావడంచేత మ్ హృదయాలను మ్రు 
పవిత్ంగా చేసుకొనా్నరు. తదావీరా మ్కు నజమైన 
స్దర ప్రేమ కల్గంది. ఇపుపుడు ఒకరినొకరు 
గాఢంగా, శుద్ హృదయంతో ప్రేమించ్కోండి.

కాల్న్న గురించీ నత్యతావీన్న 
గురించీ ఎరిగ ఉండండి
23 ఎందుకంటే మ్రు నాశనమయే్య బీజంనుంచి 
కాదు గాన ఎన్నడూ నాశనం కానదాన దావీరానే, 
అంటే సజ్వమైన శాశవీతమైన దైవవాకుకి 
దావీరానే కొతతు జనముం పందారు. 24 ఎందుకంటే, 
“శర్రం ఉన్నవారంతా గడిడాల్ంటివారు, మానవ 
వైభవమంతా అడవి పువువీల్గా ఉంది. గడిడా 
ఎండిపోతుంది, పువువీ రాల్పోతుంది 25 గాన 
ప్రభు వాకుకి శాశవీతంగా నల్చి ఉంట్ంది.” 
మ్కు శుభవారతు దావీరా ప్రకటించిన వాకుకి ఇదే.

నజ్యితీగా కపటం లేకుండా ఉండండి

2  కాబటిటు సమసతుమైన దుషటుభావం, వంచన, 
కపటం, అస్య, దూషణ మాటలంతా 

విసరిజీంచండి.

ఎదుగుతూ ఉండండి
2 దేవున వాకుకిలోన ఆధ్్యతిముకమైన సవీచ్ఛమైన 
పాలవలలి పెరిగేల్, కొతతుగా పుటిటున బిడడాల్లిగా దాన్న 
ఆశస్తు ఉండండి. 3 ప్రభువు దయగలవాడన 
మ్రు రుచి చూశారు గదా.

సజ్వమైన రాయి, సజ్వమైన రాళ్్ళ
4 ఆయన సజ్వమైన రాయి. ఆయనను 

మనుషులు వద్దనా్నరు గానీ దేవుడు 
ఎను్నకొనా్నడు, ప్రియంగా ఎంచాడు. 5 ఆయన 

దగ్గరకు వసుతున్న మ్రు కూడా సజ్వమైన 
రాళ్్ళగా ఉంటూ ఆధ్్యతిముక ఆలయంగా 
కటటుబడుతూ ఉనా్నరు. మ్రు పవిత్ యాజులుగా 
ఉండి, యేసు క్రీసుతుదావీరా దేవునకి అంగీకారమైన 
ఆధ్్యతిముక బలులు సమరిపుంచాలన దేవున 
ఉదే్దశం.

6 అందుచేత ఈ లేఖనంలో కూడా ఇది 
ఉంది, ఇదిగో, నేను ఎను్నకొన ప్రియంగా 
ఎంచిన ముఖ్యమైన మూలరాయిన స్యోనులో 
ఉంచ్తునా్నను. ఆయన మ్ద నమముకం 
ఉంచినవాడు ఎన్నడూ కలవరానకి గురికాబోడు.

7 నమముకముంచ్తున్న మ్కు ఈ “రాయి” 
ప్రియమైనది గానీ నమముకాన్న నరాకరించేవారి 
విషయమైతే ఈ మాట చెలులితుంది: 
“కటేటువాళ్్ళ తీసి పారవేసిన రాయే ముఖ్యమైన 
మూలరాయి అయింది.” 8 “ఆయన తగలే 
రాయిగా, తొట్రుపాట్ బండగా ఉంట్డు.” 
వారు వాకుకికు అవిధేయులు గనుకనే 
తొట్రుపడుతునా్నరు. ఇది వారికి నయమించిన 
విధ.

విశావీసులంటే ఎవరు
9 మ్రైతే ఎన్నకైన వంశం, పరలోక రాజుకు 

చెందిన యాజుల సమూహం, పవిత్ జనం, 
దేవున సొతతుయిన ప్రజ. ఇందులో ఆయన 
ఉదే్దశమేమంటే, చీకటిలోనుంచి తన అదు్భతమైన 
వెలుగులోకి మిముములను పల్చిన ఆయన ఉతతుమ 
గుణాలు మ్రు చాటించాల్.

10 ఒకపుపుడు మ్రు ప్రజగా లేకపోయారు. 
ఇపుపుడైతే మ్రు దేవున ప్రజ. ఒకపుపుడు 
కరుణ పందనవారు. ఇపుపుడైతే కరుణ 
పందినవారు.
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విశావీసులుగా వారు ఏమి చేయాల్
11 ప్రియ సే్నహితుల్రా, పరవాసులు, 

యాత్రికులై ఉండి శర్ర సవీభావ దురాశలు 
విసరిజీంచండన మిముములను వేడుకొంట్నా్నను. 
అవి మ్ ఆతములమ్ద యుద్ం చేస్తుయి. 12 ఇతర 
ప్రజలు మిముములను దురామురు్గలన దూషిస్తు 
ఉంటే వారు మ్ మంచి పనులు చూచి దైవదర్శన 
దినాన దేవుణ్ణి మహిమపరచాలన వారిమధ్య 
ఆకర్షణ్యమైన ప్రవరతున గలవారై ఉండండి.

13 అందుచేత మనుషులలో నయమించిన ప్రతి 
అధకారానక ప్రభువును బటిటు లోబడండి. రాజుకు 
ఆధపత్యం ఉందనీ 14 ప్రాంతీయాధకారులు 
దురామురు్గలను దండించడానక సనామురు్గలను 
మెచ్్చకోవడానక రాజు పంపనవారనీ వారిక 
లోబడండి. 15 ఎందుకంటే మ్రు మంచి చేయడం 
దావీరా తెల్వితకుకివగా మాట్లిడే మూరుఖుల నోరు 
మూయించడం దేవున చితతుం. 16 సవీతంత్రులై 
ఉండి దురామురా్గన్న కపపుపుచ్చడానకి మ్ సేవీచ్ఛ 
వినయోగంచ్కోకండి గాన దేవున బనసలుగా 
బ్రతకండి. 17 అందరిపటలి గౌరవం చూపండి. 
క్రైసతువ స్దరతావీన్న ప్రేమతో చూడండి. 
దేవునమ్ది భయభకుతులు కల్గ ఉండండి. 
రాజును గౌరవించండి.

18 ఇంటి దాసుల్రా, మ్ యజమానులకు 
పూరితు భయ మరా్యదలతో లోబడి ఉండండి. 
మంచివారిక స్తివీకులకూ మాత్మే 
కాకుండా వక్ర బుదు్లకు కూడా అణ్గ 
ఉండండి. 19 ఎందుకంటే ఎవరైనా అనా్యయంగా 
బధలకు గురి అవుతూ ఉన్నపుపుడు దేవునపటలి 
అంతరావీణ్న బటిటు ఆ దుుఃఖం ఓరు్చకొంటే 
అది మెచ్్చకోదగన సంగతి. 20 తపపుదాలు 

చేసినందుచేత మ్రు దెబబాలు తిన ఓరు్చకొంటే 
మ్కేం కరితు? గానీ మ్రు మంచి చేసి బధలకు 
గురి అయి ఓరు్చకొంటే ఇది దేవున దృషిటులో 
మెచ్్చకోతగనదే. 21 మ్కు దేవున పలుపు 
వచి్చనది ఇందుకే గదా. ఎందుకంటే, క్రీసుతు సహా 
మనకోసం బధలు అనుభవించి మ్రు ఆయన 
అడుగు జ్డలలో నడవాలన మనకు ఆదరా్శన్న 
ఉంచి వెళి్ళపోయాడు.

యేసు చూపన మాదిరి
22 ఆయన ఏమ్ పాపం చేయలేదు. ఆయన 
నోట ఏమ్ మోసం లేదు. 23 దూషణకు ఆయన 
గురి అయినపుపుడు ఆయన దూషణ మాటలు 
బదులు చెపపులేదు, బధలకు గురి అయినపుపుడు 
బెదరించలేదు గాన నా్యయంగా తీరుపు తీరే్చ 
దేవునకి తనను తాను అపపుచెపుపుకొనా్నడు.

24 మనం పాపాల విషయంలో చనపోయి 
నీతినా్యయాలకోసం బ్రతకాలన ఆయన తానే 
తన శర్రంలో మన పాపాలు మ్రానుమ్ద 
భరించాడు. ఆయన పందిన దెబబాల మూలంగా 
మ్కు ఆరోగ్యం కల్గంది. 25 ఎందుకంటే మ్రు 
గొర్రెలల్గా త్రోవ తపపుపోయారు గాన ఇపుపుడు 
మ్ ఆతములకు కాపరిగా, పై విచారణకరతుగా ఉన్న 
ఆయన దగ్గరకు మళ్్ళకొన వచా్చరు.

భార్యలు, భరతులు

3  అల్గే పెండలియిన స్త్రీల్రా, మ్ భరతులకు 
లోబడి ఉండండి. అపుపుడు వారిలో ఎవరైనా 

వాకుకికు అవిధేయులై ఉంటే మాటలతో 
కాకుండా వారి భార్యల ప్రవరతునమూలంగా వారు 
ప్రభువుకు లభ్యం కావచ్్చ. 2 భయభకుతులతో 
కూడిన మ్ పవిత్ జ్వితాలను చూచినపుపుడు 
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అల్ జరగవచ్్చ. 3 జడలు వేసుకోవడం, 
బంగారు నగలు పెట్టుకోవడం, విలువగల వస్్రాలు 
ధరించ్కోవడం – మ్ది ఇల్ంటి బయటి 
అలంకారం కాకూడదు. 4 దానకి బదులు మ్ 
లోపల్ సవీభావం – శాంతం, స్తివీకం గల 
వైఖరి అనే తరిగపోన అలంకారం ఉండాల్. 
ఇది దేవున దృషిటులో ఎంతో విలువైనది. 5 ఇల్గే 
గతంలో దేవునమ్ద నమముకం ఉంచిన పవిత్ 
స్త్రీలు తమను అలంకరించ్కొనేవారు, తమ 
భరతులకు లోబడి ఉండేవారు. 6 ఈ ప్రకారమే 
శారా అబ్రాహామును యజమాన అన పలుస్తు 
అతనకి విధేయురాలయింది. మ్రు ఎల్ంటి 
బీతిభయాలకు లొంగకుండా మంచి చేస్తు 
ఉండేవారైతే మ్రు ఆమె పలలిలు.

7 పెండలియిన పురుషుల్రా, మ్ ప్రార్నలకు 
ఆటంకం రాకుండా తెల్వైన విధంగా మ్ 
భార్యలతో కాపురముండండి. కృపవలలి కల్గన 
జ్వంలో వారు మ్తోకూడా పాల్వారనీ మ్కంటే 
బలహీనమైన పాత్లనీ వారిన గౌరవించండి.

ఆశీరావీదాలను వారసతవీంగా పందే విధ్నం
8 తుదకు, మ్రంతా ఏక భావంతో ఉండండి, 

స్నుభూతితో ఒకరినొకరు చూడండి. స్దర 
ప్రేమతో, దయతో, మరా్యదతో బ్రతకండి. 
9 కడుకు కడు, దూషణకు దూషణ చేయకుండా 
దీవించండి. మిముములను పల్చింది మ్రిల్ చేసి 
దీవెనకు వారసులయే్యందుకే.

10 బ్రతుకు అంటే ఇషటుం ఉండి మంచి 
రోజులు చూడగోరేవారెవరైనా తమ 
నాలుకను చెడు నుంచి, పెదవులు మోసంగా 
పలకకుండా కాపాడుకోవాల్. 11 చెడునుంచి 
వైదొలగాల్, మంచినే చేస్తు ఉండాల్, 

శాంతిన వెదికి అనుసరించాల్. 12 ప్రభు దృషిటు 
నా్యయవంతులమ్ద ఉంది. ఆయన చెవులు వారి 
ప్రార్నలకు తెరచి ఉనా్నయి. గానీ ప్రభు ముఖం 
చెడు చేసేవారికి విరోధంగా ఉంది.

13 మ్రు మేలైనదాన్న అనుసరిస్తు 
ఉంటే ఎవరు మ్కు హాన చేస్తురు? 
14 ఒకవేళ నీతినజ్యితీకోసం బధలకు 
గురి కావలసివచి్చనా మ్రు ధను్యలే. వాళ్్ళ 
భయపడేదానకి భయపడవదు్ద, కంగారుపడవదు్ద. 
15 మ్ హృదయాలలో ప్రభువైన దేవుణ్ణి 
ప్రతిషిటుంచ్కోండి. మ్కున్న ఆశాభావానకి 
కారణమేమిటి అన అడిగే ప్రతి ఒకకిరిక 
స్తివీకంతో భయభకుతులతో జవాబు చెపపుడానకి 
ఎపుపుడూ సిద్ంగా ఉండండి. 16 క్రీసుతులో మ్ 
మంచి ప్రవరతునను దూషించేవారు చెపుపుకొనే 
అపనందల విషయంలో సిగు్గపాలయే్యల్ మంచి 
అంతరావీణ్ కల్గ ఉండండి. 17 ఒకవేళ మ్రు 
మంచి చేసినందుచేత బధలకు గురి కావడం 
దేవున చితతుమైతే, చెడుతనం చేసి బధలకు గురి 
కావడం కంటే అది మేలు.

క్రీసుతు మరణం, ఆ తరువాత
18 మనలను దేవున దగ్గరకు తేవడానకి 

నా్యయవంతుడైన క్రీసుతు నా్యయం 
తపపునవారికోసం పాపాల విషయంలో ఎపపుటిక 
ఒకే స్రి బధలు అనుభవించాడు. శార్రకంగా 
ఆయన చంపబడాడాడు. దేవున ఆతముచేత 
సజ్వమయా్యడు. 19 ఈ ఆతముదావీరా ఆయన 
వెళి్ళ చెరలో ఉన్న ఆతములకు చాటింపు చేశాడు. 
20 ఆ ఆతములు ఒకపుపుడు దేవునకి విధేయత 
చూపలేదు. ఇది జరిగనది నోవహు రోజులలో, 
ఓడ తయారవుతూ ఉంటే దేవుడు ఓపకతో 

  1 పేతురు 3:20



410

కనపెటిటున ఆ కాలంలో. ఆ ఓడలో కొది్దమందినే, 
అంటే ఎనమిదిమందినే నీళ్ళదావీరా రక్షించడం 
జరిగంది. 21 దానకి అనుగుణమైన చిహ్నం – 
బపతుసం – ఇపుపుడు మనల్్న రక్షిస్తు ఉంది. 
అది శర్ర సవీభావంలోన మాల్న్యం తీసివేయడం 
కాదు గానీ దేవున పటలి మంచి అంతరావీణ్ ఇచే్చ 
జవాబు. ఈ రక్షణ యేసు క్రీసుతు పునర్జీవితం 
దావీరానే కల్గేది. 22 ఆయన పరలోకానకి 
వెళి్ళ దేవున కుడివైపున ఉనా్నడు. ఆయనకు 
దేవదూతలమ్ద, అధకారులమ్ద, బల్ఢ్్యలమ్ద 
అధకారం కల్గంది.

కషాటులకు సిద్ంగా ఉండడం

4  అందుచేత, క్రీసుతు శర్రంలో 
మనకోసం బధలు అనుభవించాడు 

గనుక అల్ంటి మనసును ఆయుధంగా 
ధరించ్కోండి. ఎందుకంటే శర్రంలో 
బధలు అనుభవించినవాడు పాపం నుంచి 
విరమించ్కొనా్నడు. 2 ఈ శర్రంతో ఉన్న మిగతా 
కాలమంతా మానవ దురాశల కోసం కాదు 
గాన దేవున ఇషాటునుస్రంగా బ్రతకాలన అతన 
ఉదే్దశం. 3 మనం పోకిరి పనులలో, దురాశలలో, 
మద్యపానంలో, అలలిరితో కూడిన ఆటపాటలలో, 
త్రాగుబోతుల విందులలో, అసహ్యమైన విగ్రహ 
పూజలలో నడుచ్కొంటూ ఇతర ప్రజల ఇషటుం 
నెరవేర్చడానకి గడిచిపోయిన జ్విత కాలమే చాలు. 
4 ఇపుపుడు విపర్తమైన దురాముర్గ వ్యవహారాలలో 
వారితోపాట్ మ్రు పరుగెతతుడం లేదన వారు 
ఆశ్చర్యపోతూ మిముములను తిటిటుపోసుతునా్నరు.

దేవున తీరుపు వసుతుంది
5 బ్రతికి ఉన్నవారికి చనపోయినవారికి తీరుపు 

తీర్చడానకి సిద్ంగా ఉన్నవానకి వారు లెకకి 
అపపుచెపపువలసి వసుతుంది. 6 ఈ కారణంచేత 
చనపోయినవారు శర్ర విషయంలో 
మానవర్తిగా తీరుపు పందేల్, ఆతము విషయంలో 
దేవుణ్ణి బటిటు బ్రతికేల్ వారికి కూడా శుభవారతు 
ప్రకటించబడింది.

ఈ లోకం అంతం దగ్గర 
పడినట్టుగా జ్వించడం

7 అన్నటిక అంతం దగ్గరలో ఉంది, గనుక మ్ 
ప్రార్నలలో స్ిరబుదిత్ో, మెళకువగా ఉండండి. 
8 ప్రేమ విస్తురమైన పాపాలను కపుపుతుంది గనుక 
అన్నటికంటే ముఖ్యంగా ఒకరినొకరు గాఢంగా 
ప్రేమతో చూచ్కోండి. 9 ఏమ్ సణుకోకికుండా 
ఒకరినొకరు అతిథి మరా్యదలు చేసుకోండి. 
10 ప్రతి ఒకకిరూ తనకు ఇవవీబడడా ఆధ్్యతిముక 
వరం ఇతరులకు సేవ చేయడానకి దాన్న 
వినయోగంచాల్. దేవున ఆయా విధ్ల కృప 
విషయంలో మంచి నరావీహకులుగా ఉండాల్. 
11 ఎవరైనా మాట్లిడితే దేవోకుతులు పల్కినటేటు 
మాట్లిడాల్. ఎవరైనా సేవ చేసేతు దేవుడిచి్చన 
స్మర్ష్ంతో అల్ చేయాల్. అన్నటిలో దేవునకి 
యేసు క్రీసుతు దావీరా మహిమ కలగాలనే ఉదే్దశంతో 
ఉండాల్. ఆయనకే మహిమ, అధకారం 
యుగయుగాలకు చెందుతాయి. తథాసుతు!

క్రైస తువులకు బధలు రావడం
ఈ బధలకు మనం ఆశ్చర్యపోకూడదు

12 ప్రియ స్దరుల్రా, మ్మధ్య 
వాటిలులితూ ఉన్న మంటల్లింటి విపతుతు 
మిముములను పర్క్షించడానకే. మ్కేదో విపర్తం 
జరుగుతున్నట్టు ఆశ్చర్యపడకండి.

1 పేతురు 3:21  
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వీటిలో సంతోషించాల్
13 అయితే క్రీసుతు మహిమ వెలలిడి అయే్యటపుపుడు 
మ్రు మహానందంతో ఉపపుంగపోయేల్ 
ఇపుపుడు ఆయన బధలలో మ్రు పాల్వారై 
ఉన్నంతగా ఆనందించండి.

ఇది ఆశీరావీదం అన ఎంచాల్
14 ఒకవేళ క్రీసుతు పేరుకోసం మ్రు నందలపాలైతే 
మ్రు ధను్యలు. ఎందుకంటే, మహిమా సవీరూప 
అయిన దేవాతము మ్మ్ద నల్చి ఉనా్నడన్నమాట. 
వారివైపున ఆయన దూషించబడుతునా్నడు, 
మ్వైపున ఆయనకు మహిమ కలుగుతూ 
ఉంది. 15 కానీ మ్లో ఎవరూ హంతకుడుగా 
గానీ దొంగగా గానీ దురామురు్గడుగా గానీ 
పరుల జోల్కి పోయేవాడుగా గానీ బధలు 
అనుభవించకూడదు.

దీనగురించి సిగు్గపడకూడదు
16 ఎవరైనా క్రైసతువుడైనందుచేత బధలు 
అనుభవించవలసివసేతు సిగు్గపడకూడదు. అయితే 
ఈ విషయంలో దేవుణ్ణి కరితుంచాల్.

దేవుణ్ణి సుతుతించాల్
17 దేవున ఇంటివారి విషయంలో తీరుపు 

ఆరంభమయే్య సమయం వచి్చంది. అది 
మనతోనే ఆరంభమయితే దేవున శుభవారతుకు 
విధేయత చూపనవారి అంతం ఏమవుతుంది!

మనల్్న మనం దేవునకి సమరిపుంచ్కోవాల్
18 నా్యయవంతునకే రక్షణ, విముకితు కలగడం 
కషటుమైతే భకితుహీనులూ పాపులూ ఎకకిడ 

కనపస్తురో!

మనం మంచినే చేసుతుండాల్
19 అందుచేత దేవున చితతుప్రకారం బధలు 
అనుభవిసుతున్నవారు మంచి చేస్తు తమ ఆతములను 
నమముకమైన సృషిటుకరతుకు అపపుచెపుపుకోవాల్.

సంఘ నాయకులకు ప్రోతాసాహం

5  మ్లో సంఘం పెద్దలకు స్టి పెద్దనూ క్రీసుతు 
బధలను చూచినవాణ్ణి వెలలిడి కాబోయే 

మహిమలో పాల్వాణ్ణి అయిన నేను ఈ 
ప్రోతాసాహం ఇసుతునా్నను: 2 మ్దగ్గర ఉన్న దేవున 
మందకు కాపరులుగా ఉండండి. బలవంతంగా 
కాకుండా, ఇషటుపూరవీకంగానే, దురాలిభం కావాలన 
కాదు గాన ఆసకితుతో నాయకులుగా సేవ 
చేయండి. 3 మ్ బధ్యత క్ంద ఉంచబడడావారిమ్ద 
ప్రభువుల్గా ఉండకుండా మందకు ఆదర్శంగా 
ఉండండి. 4 ప్రముఖ కాపరి కనపంచేటపుపుడు 
మ్కు వాడిపోన మహిమ కిర్టం లభిసుతుంది.

యువకులకు ప్రోతాసాహం
5 యువకుల్రా, మ్రు పెద్దలకు లోబడి 

ఉండండి. మ్రంతా ఒకరికొకరు లోబడి ఉంటూ 
వినయం వస్త్రంల్గా ధరించ్కోండి. ఎందుకంటే, 
“దేవుడు గరివీషు్ఠలను ఎదిరిస్తుడు గాన వినయం 
గలవారికి కృప చూపుతాడు.” 6 అందుచేత 
దేవుడు తగన సమయంలో మిముములను పై 
సి్తికి తెచే్చల్ ఆయన బల్ష్ఠమైన చేతిక్ంద 
మిముములను మ్రే తగ్గంచ్కోండి.

ఆందోళనలను ఎల్ ఎదురోకివాల్
7 ఆయన మ్ విషయం పటిటుంచ్కొంట్నా్నడు 
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గనుక మ్ చింత యావతూతు ఆయనమ్ద 
వేయండి.

సైతానును ఎల్ ఎదురోకివాల్
8 సి్రబుది్ కల్గ మెళకువగా ఉండండి. 

ఎందుకంటే, మ్ విరోధ అయిన అపనంద 
పశాచం గరి జీసుతున్న సింహంల్గా 
ఎవరినైనా మ్ంగవేయడానకి వెదకుతూ 
తిరుగుల్డుతునా్నడు. 9 నమముకంలో స్ిరులై వాణ్ణి 
ఎదిరించండి. ఈ లోకంలో ఉన్న మ్ క్రైసతువ 
స్దరులకు ఇల్ంటి బధలే కలుగుతునా్నయన 
మ్కు తెలుసు గదా.

ముగంపు మాటలు
10 మ్రు కొది్ద కాలం బధలు అనుభవించిన 
తరువాత, సరవీ కృపానధ అయిన దేవుడు – 
క్రీసుతు యేసు దావీరా తన శాశవీత మహిమకు 

మనలను పల్చిన దేవుడు – మిముములను 
పరిపూరుణిలుగా చేసి దృఢపరుస్తుడు, 
సి్రపరుస్తుడు, బలపరుస్తుడు. 11 ఆయనకే 
మహిమ అధకారం యుగయుగాలకు ఉంట్ంది 
గాక! తథాసుతు.

12 నమముకమైన స్దరుడన నేను ఎంచిన 
సిల్వీనస్ సహాయంతో నేను కులిపతుంగా రాస్తు 
మిముములను ప్రోతాసాహపరుస్తు, మ్రు ఏ కృపలో 
నల్చి ఉనా్నరో అది దేవున నజమైన కృప అన 
స్క్షష్ం చెపుతునా్నను.

13 బబులోనులో ఉన్న ఆమె – మ్తోకూడా 
ఎను్నకోబడడా ఆమె – అభివందనాలు మ్కు 
చెపుతున్నది. ఆధ్్యతిముక ర్తిలో నా కుమారుడు 
మారుకి కూడా చెపుతునా్నడు. 14 ప్రేమను 
స్చించే ముదు్దతో ఒకరినొకరు వందనాలు 
చేసుకోండి. క్రీసుతు యేసులో ఉన్న మ్కందరిక 
శాంతి కలుగుతుంది గాక! తథాసుతు. 

1 పేతురు 5:8  



ఈ లేఖ ఎవరికి రాశాడో వారు

1  మన దేవుడూ రక్షకుడూ అయిన యేసు 
క్రీసుతు నీతినా్యయాల మూలంగా మాల్గే 

అమూల్య విశావీసం స్వీకరించినవారికి యేసు 
క్రీసుతు పంపన రాయబర్ దాసుడూ అయిన 
స్మోను పేతురు రాసుతున్న సంగతులు. 2 దేవుణ్ణి, 
మన ప్రభువైన యేసును గురించిన జ్ఞానం దావీరా 
మ్కు కృప, శాంతి అధకమవుతాయి గాక!

దేవుడు ఏమిచా్చడు? ఎందుకిచా్చడు?
3 తన మహిమను సుగుణాన్న బట్టు మనలను 

పల్చిన ఆయనను తెలుసుకోవడం దావీరా 
జ్వానక భకితుక కావలసిన దంతా ఆయన దైవిక 
బలప్రభావాలు మనకు ఇచా్చయి. 4 ఆ మహిమ, 
సుగుణాలను బటిటు ఆయన ఎంతో గొపపు 
ప్రశసతుమైన వాగా్దనాలు మనకు అనుగ్రహించాడు. 
వీటి దావీరా మ్రు లోకంలో దురాశవలలి కల్గన 
భ్షటుతవీంనుంచి తపపుంచ్కొన దైవిక సవీభావంలో 
పాల్వారు కావాలన ఆయన ఉదే్దశం.

మనం విముకితు పందామన ఖచి్చతంగా 
తెలుసుకోవడం ఎల్?

5 ఈ కారణంచేతనే మ్రు పూరణి 
శ్రదా్సకుతులు కల్గ మ్ విశావీసంతో సుగుణం 

సమకూరు్చకోండి. సుగుణంతో జ్ఞానం, 
6 జ్ఞానంలో నగ్రహం, నగ్రహంతో సహనం, 
సహనంతో భకితు, 7 భకితుతో స్దరులపటలి 
అనురాగం, ఆ అనురాగంతో దైవిక ప్రేమ 
సమకూరు్చకోండి. 8 ఇవి మ్కు ఉండి అధకం 
అవుతూ ఉంటే మ్రు మన ప్రభువైన యేసు 
క్రీసుతును గురించిన జ్ఞానంలో వ్యర్ంగా, 
నష్ ఫలంగా ఉండరు. 9 కానీ ఇవి లేన వ్యకితు 
తన గత పాపాలకు శుది్ కల్గన విషయం 
మరచిపోయినవాడు, గుడిడావాడు, లేదా, 
దూరదృషిటు లేనవాడు.

10 అందుచేత, స్దరుల్రా, దేవుడు 
మిముములను పల్చి ఎను్నకొన్న విషయం 
నశ్చయం చేసుకోవడానకి మరెకుకివగా 
శ్రదా్సకుతులు వహించండి. వీటి ప్రకారం 
నడుచ్కొంటూ ఉంటే మ్రెన్నడూ తొట్రుపడరు. 
11 ఈ విధంగా మ్కు మన ప్రభువ్ రక్షకుడూ 
అయిన యేసు క్రీసుతు శాశవీత రాజ్యంలో ప్రవేశం 
సమృదిగ్ా ఇవవీడం జరుగుతుంది.

జ్ఞాపకం చేసుకోవడంలోన ప్రాముఖ్యత
12 కాబటిటు, మ్రు ఈ విషయాలు తెలుసుకొన 

ఉన్న సత్యంలో నలకడగా ఉనా్న, వీటిన గురించి 
మ్కు ఎపుపుడూ జ్ఞాపకం చేయడానకి నరలిక్షష్ంగా 
ఉండను. 13 నా గుడారాన్న నేను తవీరలో విడిచి 
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పెటటువలసివసుతుందన నాకు తెలుసు. ఇది మన 
ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు నాకు సపుషటుం చేశాడు, 
14 గనుక ఈ గుడారంలో ఉన్నంత కాలం ఈ 
విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తు మిముములను 
పురికొలపుడం యుకతుమన నాకు తోసుతున్నది. 
15 అంతేకాక, నేను చనపోయిన తరువాత 
కూడా ఈ విషయాలు ఎపుపుడూ మ్ జ్ఞాపకంలో 
ఉండేల్ శ్రద్ాసకుతులు తీసుకొంట్ను.

క్రీసుతు మహిమను ఆయన రాయబరులు 
కండాలిరా చూచిన స్క్షష్ం

16 ఎందుకంటే మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
బలప్రభావాలనూ రాకడనూ గురించి మేము 
మ్కు తెల్యజ్సి నపుపుడు యుకితుతో కల్పుంచిన 
కట్టుకథలను అనుసరించి చెపపులేదు గాన ఆయన 
దివ్యతవీం మేము కండాలిరా చూచిన వారం. 
17 “ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. ఈయన 
అంటే నాకంతో ఆనందం” అనే ఆ సవీరం 
మహా దివ్య మహిమ స్లంనుంచి ఆయనకు 
వినపంచినపుపుడు తండ్రి అయిన దేవున 
చేత ఘనత, మహిమ ఆయనకు కల్గాయి. 
18 ఆయనతో కూడా మేము ఆ పవిత్ పరవీతం 
మ్ద ఉండి పరలోకంనుంచి వచి్చన ఆ సవీరం 
వినా్నం.

బైబిలు లోన భవిష్యదావీకుకి
చీకటిలో వెలుగు

19 ఇంతే కాదు, నశ్చయమైపోయిన 
భవిష్యదావీకుకి కూడా మనకు ఉంది. 
అది చీకటిలో వెలుగసుతున్న దీపంల్ంటిది. 
అరుణోదయమై వేకువచ్కకి మ్ హృదయంలో 
ఉదయించేవరకు ఆ వాకుకిను మ్రు 

పటిటుంచ్కొంటే మ్కు మేలు.

దేవున సహాయం లేకుండా ఇది అర్ం కాదు
20 అయితే మొటటుమొదట మ్రు ఇది 
తెలుసుకోవాల్ – లేఖనంలోన భవిష్యదావీకుకిలోలి 
ఏదీ వ్యకితుగత వివరణవలలి అర్ం కాదు.

దేవుడే ఇచా్చడు
21 ఎందుకంటే, భవిష్యదావీకుకి అనేది మానవ 
ఇషాటున్న బటిటు ఎన్నడూ రాలేదు గాన దేవున 
పవిత్రులైన మనుషులు పవిత్రాతమువశులై పల్కారు.

దురోబాధకులు, వారి అంతం
వారి బోధలు

2  అయితే ఆ ప్రజలలో కపట ప్రవకతులు కూడా 
లేకపోలేదు. అల్గే మ్లో కూడా కపట 

ఉపదేశకులుంట్రు. వారు వినాశనకరమైన తపుపు 
సిద్ాంతాలను దొడిడా దారిన ప్రవేశపెటిటు తమను 
కొన్న ప్రభువును కూడా కాదంట్రు. తదావీరా 
తమ మ్దికి శీఘ్ విధవీంసం తెచ్్చకొంట్రు. 
2 అంతేగాక, వారి విధవీంసక మారా్గలను 
చాల్మంది అనుసరిస్తురు. వీరి కారణంగా సత్య 
మార్గం దూషణకు గురి అవుతుంది. 3 ఆ కపట 
ఉపదేశకులు అతా్యశపరులై కలలిబొల్లి మాటలు 
చెపుతూ మ్చేత ల్భం సంపాదించ్కొంట్రు. 
చాల్ కాలం క్ందట వారి గురించిన తీరుపు 
వృథా కాలక్షేపం చేయడం లేదు. వారి నాశనం 
నద్రపోవడం లేదు.

దుషుటులను దేవుడు శక్షిస్తుడు
4 పాపం చేసిన దేవదూతలను దేవుడు 

అల్ విడిచిపెటటులేదు గాన పాతాళంలోకి 
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పడద్రోసి దటటుమైన చీకటి సంకళ్ళకు అపపుగంచి 
తీరుపుకోసం ఉంచాడు. 5 అంతేకాక, ఆయన 
పురాతన లోకాన్న విడిచిపెటటుకుండా ఆ 
భకితుహీనుల లోకంమ్దికి జలప్రళయం రపపుంచి, 
నీతినా్యయాలను ప్రకటించిన నోవహునూ – 
మొతతుం ఎనమిది మందిన మాత్మే కాపాడాడు. 
6 అంతేకాక, ఆయన సొదొమ, గొమొర్రా 
అనే పటటుణాలకు నాశనం విధంచి వాటిన 
భసముం చేసి, ఆ తరువాత దైవభకితు లేకుండా 
బ్రతికేవారికి వాటిన ఉదాహరణగా చేశాడు. 
7 గానీ నా్యయవంతుడైన లోత్ ను తపపుంచాడు. 
లోత్  ఆ అక్రమకారుల పోకిర్ జ్విత విధ్నం 
కారణంగా ఆయాసపడాడాడు. 8 వారిమధ్య ఆ 
నా్యయవంతుడు కాపురముంటూ వారిన 
చూస్తు వింటూ నీతిమంతమైన తన మనసులో 
వారి అక్రమ కారా్యల కారణంగా అతడు రోజుల 
తరబడి ఎంతో బధపడాడాడు.

9 అల్ంటపుపుడు దైవభకితు గలవారిన విషమ 
పర్క్షలలో నుంచి ఎల్ తపపుంచాలో, నా్యయం 
తపపునవారిన ఎల్ దండిస్తు తీరుపు రోజుకోసం 
కావల్లో ఉంచాలో ప్రభువుకు తెలుసు.

దురోబాధకులు ఎల్ ఉంట్రు
10 భ్షటుమైన దాన్న కోరి శర్ర సవీభావాన్న 
అనుసరిస్తు ప్రభుతావీన్న తృణ్కరిస్తు 
ఉండేవారి విషయంలో ఇది మర్ నజం. వారు 
మొండి ధైర్యం గలవారు, విర్రవీగే స్వీర్పరులు. 
మహనీయులను దూషించడానకి వీరు 
భయపడరు. 11 వీరికంటే దేవదూతలు ఎకుకివ 
బలప్రభావాలు గలవారైనా ప్రభు సన్నధ్నంలో 
వారిన దూషించరు, నేరం మోపరు.

12 వీరైతే తమకు తెల్యన విషయాలను 

గురించి దూషిస్తురు. పట్టుబడి నాశనం 
కావడానకే పుటిటున ప్రకృతి సిద్మైన, తెల్విలేన 
మృగాలల్గా ఉనా్నరు. తమ భ్షటుతవీంలో 
పూరితుగా నాశనమవుతారు. 13 నా్యయం 
తపపున నడతకు ప్రతిఫలం పందుతారు. 
వారు పటటుపగలు సుఖభోగాలలో గడపడం 
సంతోషం అనుకొంట్రు. మ్ విందులలో 
పాలొ్గంటూ, తమ మోస్లలో సంతోషిస్తు 
ఉన్న వీరు వాటిలో కళంకులు, మచ్చలు. 
14 వారి కండులి వ్యభిచారం చూపులతో నండి 
ఉండి పాపం ఎన్నడూ విడిచిపెటటులేనవి. వారు 
నలకడ లేనవారిన మరులుకొల్పేవారు. అతా్యశ 
విషయంలో వారికి ఆరితేరిన హృదయం ఉంది. 
వారు శాపానకి గురి అయిన సంతానం.

15 వారు బెయారు కొడుకు బిల్ం 
మారా్గన్న అనుసరిస్తు తిన్నన మార్గం విడిచి 
తొలగపోయారు. బిల్ంకు అనా్యయ సంపాదన 
అంటే ప్రీతి. 16 అయితే అతడి అపరాధం 
కారణంగా అతడికి మందల్ంపు వచి్చంది. చెపపు 
లేన గాడిద మానవ సవీరంతో మాట్లిడి ఆ ప్రవకతు 
వెర్రితనాన్న అడడాగంచింది.

17 వీరు నీళ్్ళ లేన బవులు, పెనుగాల్కి 
కొట్టుకుపోయే మబుబాలు. వారికోసం ఉంచబడేది 
శాశవీతమైన కటిక చీకటే. 18 వారు వ్యర్ంగా 
కోతలు కోసే గొపపు మాటలు చెపుతారు, తపుపు 
దారిన నడుస్తు ఉన్న వారిలో నుంచి నజంగా 
తపపుంచ్కొన్నవారిన శర్ర సవీభావ దురాశలచేత, 
పోకిర్ పనులచేత మరులుకొలుపుతారు. 
19 తామే భ్షటుతావీనకి బనసలై ఉండి వారికి 
సేవీచ్ఛ ఇస్తుమన వాగా్దనం చేసుతునా్నరు. ఒక వ్యకితు 
తనను వశం చేసుకొన్నదానకి బనసే అవుతాడు. 
20 వారు ప్రభువ్ రక్షకుడూ అయిన యేసు 
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క్రీసుతు గురించిన జ్ఞానంవలలి ఈ లోక కలముషాల 
నుంచి తపపుంచ్కొన్న తరువాత మళ్్ళ 
వాటిలోనే చికుకిబడి వాటి వశమైతే వారి చివరి 
సి్తి మొదటి సి్తికంటే మర్ చెడడాదవుతుంది. 
21 నా్యయ మార్గం తెల్సి, తమకు వచి్చన పవిత్ 
ఆజఞానుంచి వారు తొలగపోవడంకంటే ఆ మార్గం 
తెల్యకపోవడమే వారికి మేలు. 22 కుకకి తన 
వాంతికి తిరుగుతుంది, కడిగన పంది బురదలో 
దొరలిడానకి తిరిగ పోతుంది అనే నజమైన స్మెత 
ప్రకారం వీరికి సంభవించింది.

ప్రభువు దినం

3  ప్రియ స్దరుల్రా, ఈ రెండో ఉతతురం 
మ్కిపుపుడు రాసుతునా్నను. రెండు ఉతతురాలలో 

మ్కు జ్ఞాపకం చేసి మ్ పవిత్ మనసులను 
పురికొలుపుతునా్నను. 2 గతంలో పవిత్ 
ప్రవకతులు పల్కిన మాటలు, ప్రభువైన రక్షకున 
రాయబరులమైన మేమిచి్చన ఆజఞా మ్రు మనసు 
పెట్టులన నా ఉదే్దశం.

ఏమ్ తెల్యన పరిహాసకులు
3 మొటటుమొదట ఇది తెలుసుకోండి – 

చివరి రోజులోలి తమ దురాశలను అనుసరించే 
పరిహాసకులు వస్తురు. 4 “ఆయన రాకడను 
గురించిన వాగా్దనం ఏమయింది? పూర్వీకులు 
కను్న మూసినపపుటినుంచి, సృషిటు ఆరంభంనుంచి 
జరిగనటేటు అంతా జరుగుతూ ఉంది గదా” అన 
వారు చెపుతారు.

5 అయితే వారు బుద్ిపూరవీకంగా మరచిపోయే 
విషయమేమిటంటే, చాల్ కాలం క్ందట 
దేవున వాకుకివలేలి ఆకాశం ఉనకిలో ఉంది, 
భూమి నీళ్ళలోనుంచి నీళ్ళలో స్ిరంగా ఉంది. 

6 నీళ్ళవలలి కూడా అపపుటి లోకం వరదలో మునగ 
నాశనమయింది. 7 కాన ఇపపుటి ఆకాశాలనూ 
భూమినీ అదే వాకుకివలలి భద్రమై భకితులేనవారి 
తీరుపు, నాశనం జరిగే రోజు వరకు మంటలకోసం 
ఉంచబడి ఉనా్నయి.

దేవున రోజులు మనుషుల రోజుల్లింటివి కావు
8 అయితే, ప్రియ స్దరుల్రా, ఈ ఒక 

విషయం మరచిపోకండి: ప్రభువుకు ఒకకి రోజు 
వెయి్య సంవతసారాలల్గా, వెయి్య సంవతసారాలు 
ఒకకి రోజుల్గా ఉనా్నయి. 9 ఆలస్యమన కొందరు 
ఎంచే విధంగా ప్రభువు తన వాగా్దనాన్న గురించి 
ఆలస్యం చేసేవాడు కాడు గాన మనపటలి ఓరుపు 
చూపుతూ ఉండేవాడు. ఎవరూ నశంచకూడదనీ 
అందరూ పశా్చతాతుపపడాలనీ ఆయన కోరిక.

ఆకసిముక సంఘటన
10 అయితే ప్రభు దినం రాత్రివేళ దొంగ వచి్చనట్టు 
వసుతుంది. అపుపుడు ఆకాశాలు హోరుమన 
గతించిపోతాయి; పంచభూతాలు తీవ్మైన 
వేడితో కరిగపోతాయి, భూలోకం, దాన మ్ది 
పనులు కాల్పోతాయి.

దేవున పలలిలు ఎల్ జ్వించాల్
11 ఇవనీ్న ఈ విధంగా లయమైపోతాయి 

గనుక మ్రు పవిత్ ప్రవరతున, భకితు విషయంలో 
ఎల్ంటివారై ఉండాలో! 12 దేవున దినం కోసం 
ఆశతో ఎదురుచూస్తు దాన రాకడ శీఘ్తరం 
చేస్తు ఉండాల్. ఆ దినాన ఆకాశాలు మండుతూ 
లయమైపోతాయి. పంచభూతాలు తీవ్మైన 
వేడితో కరిగపోతాయి. 13 అయితే ఆయన 
వాగా్దనాన్న బటిటు మనం కొతతు ఆకాశాలకోసం, 
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కొతతు భూమికోసం ఎదురు చూసుతునా్నం. వాటిలో 
నా్యయం నవాసముంట్ంది.

14 ప్రియ సే్నహితుల్రా, మ్రు వీటికోసం 
ఎదురు చూసుతునా్నరు గనుక ఆయన దృషిటులో 
కళంకం లేనవారై నంద లేన విధంగా, శాంతితో 
కనబడడానకి శ్రదాస్కుతులు వహించండి.

పౌలు లేఖలు
15 మన ప్రభు సహనం రక్షణకోసమే అన 
భావించండి. ఈ విధంగా మన ప్రియ స్దరుడు 
పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహించబడడా జ్ఞానం 
ప్రకారం మ్కు రాశాడు. 16 అతడు తన 
ఉతతురాలన్నటిలో ఈ సంగతులను గురించి 
చెపేపువాడు. అయితే వాటిలో కొన్న విషయాలు 

గ్రహించడానకి కషటుం. ఉపదేశం పందనవారూ 
నలకడలేన వారూ తకికిన లేఖనాలను వక్రం 
చేసుతున్నటేటు వీటిన కూడా తమ నాశనానకి వక్రం 
చేసుతునా్నరు.

జ్గ్రతతుగా ఉండి పెరుగుతూ ఉండండి
17 ప్రియ సే్నహితుల్రా, ఈ విషయాలు 

ముందుగానే మ్కు తెలుసు గనుక నీతి నయమం 
లేనవారి తపుపు చేత తొలగపోయి మ్ స్ిరమైన 
స్ితి నుంచి పడకుండా జ్గ్రతతుగా చూచ్కోండి. 
18 మన ప్రభువ్ రక్షకుడూ అయిన యేసు 
క్రీసుతు కృపలో, జ్ఞానంలో పెరుగుతూ ఉండండి. 
ఆయనకే మహిమ ఇపుపుడూ అనంత కాలమూ 
ఉంట్ంది గాక! తథాసుతు. 
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యోహాను ప్రకటించినది ఏమిటి? ఎందుకు?

1  ఆదినుంచి ఉన్న జ్వ వాకుకిను గురించి మేము 
విన్నదీ మా కండలితో చూచిందీ, పరిశీలనగా 

చూచి కనపెటిటునదీ, మా చేతులు తాకినదీ మ్కు 
ప్రకటిసుతునా్నం. 2 ఆ జ్వం వెలలిడి అయినది. మేము 
చూచి దాన్న గురించి స్క్షష్ం చెపుతునా్నం, 
తండ్రిదగ్గర ఉండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ శాశవీత 
జ్వాన్న మ్కు ప్రకటిసుతునా్నం. 3 మ్రు మాతో 
కూడా సహవాసం అనుభవించాలన మేము 
చూచిందీ, విన్నదీ మ్కు ప్రకటిసుతునా్నం. మన 
సహవాసమైతే ఆ తండ్రితో, ఆయన కుమారుడైన 
యేసు క్రీసుతుతో ఉంది. 4 మ్ ఆనందం పరిపూరణిం 
కావాలన ఈ విషయాలు మ్కు రాసుతునా్నం.

దేవున వెలుగులో నడవడం, 
అందులో ఉన్న ఫల్తం

5 ఆయన చెపపుగా విన మేము మ్కు ప్రకటించే 
సందేశమేమంటే, దేవుడు వెలుగు, ఆయనలో 
చీకటి అంటూ ఏమ్ లేదు.

దేవునతోనూ స్టివారితోనూ సహవాసం
6 ఆయనతోకూడా మనకు సహవాసం ఉందన 
చెపుపుకొన చీకటిలో నడుస్తు ఉంటే మనం 
అబద్మాడుతునా్నం, సత్యం ఆచరణలో 

పెట్టుకోవడం లేదు.

పాపంనుంచి శుదీక్రణ
7 కానీ, ఆయన వెలుగులో ఉన్నట్టు మనం 
వెలుగులో నడుస్తు ఉంటే మనకు పరసపుర 
సహవాసం ఉంట్ంది. అపుపుడు ఆయన 
కుమారుడైన యేసు క్రీసుతు రకతుం మనలను ప్రతి 
పాపంనుంచీ శుది ్చేసుతుంది.

8 మనం పాపం లేనవారమన చెపుపుకొంటే 
మనలను మనమే మోసపుచ్్చకొంట్నా్నం. 
మనలో సత్యం ఉండదు.

పాపులమన గ్రహిస్తు పాపాన్న 
ఒపుపుకోవడం, క్షమాపణ
9 మన పాపాలు మనం ఒపుపుకొంటే ఆయన 
మన పాపాలు క్షమించి అనా్యయమంతటి 
నుంచీ మనలను శుది్ చేస్తుడు. అందుకు 
ఆయన నమముతగనవాడూ నా్యయవంతుడూ. 
10 ఏ పాపమూ చేయలేదన మనం చెపుపుకొంటే 
ఆయనను అబదిక్ుడుగా చేసినవారమవుతాం, 
ఆయన వాకుకి మనలో ఉండదు.

పాపం చేయకుండా ఉండే స్ధ్యత

2  నా చిన్న పలలిల్రా, మ్రు ఎల్ంటి పాపం 
చేయకుండా ఉండాలన ఈ విషయాలు 

1 యోహాను లేఖ
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మ్కు రాసుతునా్నను. ఒకవేళ ఎవరైనా పాపం చేసేతు 
తండ్రిదగ్గర మన తరఫున నా్యయవాది ఒకడు 
మనకు ఉనా్నడు. ఆయనే నా్యయవంతుడైన 
యేసు క్రీసుతు.

పాప క్షమాపణకు ఏకైక ఆధ్రం
2 మన పాపాలకు కరుణాధ్రమైన బల్ కూడా 
ఆయనే. మన పాపాలకు మాత్మే కాదు – 
లోకమంతటిక ఆయన కరుణాధ్రమైన బల్.

దేవున వాకుకిను శరస్వహించడం
3 మనం ఆయన ఆజఞాలు శరస్వహిస్తు ఉంటే 

ఆయనను తెలుసుకొన ఉనా్నమన దీనన బటిటు 
మనకు తెలుసు. 4 “నేనాయనను తెలుసుకొన 
ఉనా్నను” అన ఎవరైనా చెపపు ఆయన ఆజఞాలు 
శరస్వహించకపోతే అతడు అబది్కుడు. 
అతనలో సత్యం లేదు. 5 కానీ ఆయన వాకుకిను 
ఎవరైనా ఆచరిస్తు ఉంటే నజంగా ఆ వ్యకితులో 
దేవున ప్రేమ పరిపూరణిమయింది. మనం 
ఆయనలో ఉనా్నమన దీన్నబటిటు మనకు తెలుసు. 
6 “ఆయనలో నల్చి ఉంట్నా్నను” అనే వ్యకితు 
ఆయన నడిచినటేటు నడవాల్.

స్దర ప్రేమ
7 స్దరుల్రా, నేను ఇపుపుడు మ్కు 

రాసుతున్నది మొదటినుంచీ మ్కున్న పాత ఆజ్ఞా 
గానీ కొతతుది కాదు. ఈ పాత ఆజఞా మ్రు మొదటి 
నుంచి విన్న వాకేకి. 8 అయినా కొతతు ఆజఞా మ్కు 
రాసుతునా్నను. ఇది ఆయనలో మ్లో కూడా 
సత్యమే. ఎందుకంటే చీకటి పోతూ ఉంది, 
నజమైన వెలుగు ప్రకాశస్తు ఉంది. 9 “తాను 
వెలుగులో ఉనా్నను” అన చెపుపుకొంటూ తన 

స్దరుణ్ణి దేవీషించేవాడు ఇపపుటివరకూ 
చీకటిలోనే ఉనా్నడు. 10 తన స్దరుణ్ణి ప్రేమతో 
చూచేవాడు వెలుగులో ఉనా్నడు. అతనలో 
తొట్రుపాట్ కారణమేదీ లేదు. 11 కాన, తన 
స్దరుణ్ణి దేవీషించేవాడు చీకటిలో ఉండి 
చీకటిలో నడుసుతునా్నడు. ఆ చీకటి అతన 
కండలికు గుడిడాతనం కల్గంచింది గనుక ఎకకిడికి 
వెళి్ళపోతునా్నడో తనకే తెల్యదు.

యోహాను ఎందుకు రాశాడు
12 చిన్న పలలిల్రా, ఆయన పేరును బటిటు మ్ 

పాపాలకు క్షమాపణ మ్కు కల్గంది గనుక 
మ్కు రాసుతునా్నను. 13 తండ్రుల్రా, ఆదినుంచీ 
ఉన్న ఆయనను మ్రు తెలుసుకొన ఉనా్నరు 
గనుక మ్కు రాసుతునా్నను. యువకుల్రా, 
మ్రు దురామురు్గణ్ణి జయించారు గనుక మ్కు 
రాసుతునా్నను. చిన్న పలలిల్రా, తండ్రిన మ్రు 
తెలుసుకొన ఉనా్నరు గనుక మ్కు రాసుతునా్నను. 
14 తండ్రుల్రా, ఆదినుంచీ ఉన్న ఆయనను 
మ్రు తెలుసుకొనా్నరు గనుక మ్కు రాసుతునా్నను. 
యువకుల్రా, మ్రు బలవంతులు, దేవున 
వాకుకి మ్లో ఉంది, మ్రు దురామురు్గణ్ణి 
జయించారు గనుక మ్కు రాసుతునా్నను.

విశావీసి, ఈ లోకం
15 లోకాన్న గానీ లోకంలో ఉన్నవాటిన గానీ 

ప్రేమించకండి. ఎవరైనా లోకాన్న ప్రేమిస్తు 
ఉంటే ఆ వ్యకితులో పరమ తండ్రి ప్రేమ లేదు. 
16 ఎందుకంటే, లోకంలో ఉన్నదంతా, అంటే శర్ర 
సవీభావం కోరికలూ కండలి కోరికలూ జ్వితాన్న 
గురించిన బడాయిలూ తండ్రివలలి కల్గేవి కావు 
గాన లోకంవలేలి కల్గేవి. 17 లోకమూ దాన కోరికా 

  1 యోహాను 2:17



420

గతించిపోతూ ఉనా్నయి గాన దేవున ఇషటుం 
నెరవేరే్చవాడు శాశవీతంగా జ్విస్తుడు.

క్రీసుతువిరోధుల గురించి హెచ్చరికలు
18 చిన్న పలలిల్రా, ఇది చివరి ఘడియ. 

క్రీసుతు విరోధ వస్తుడన వినా్నరు గదా. ఇపపుటికే 
చాల్మంది క్రీసుతు విరోధులు బయలుదేరారు. 
ఇది చివరి ఘడియ అన దీన్న బటిటు మనకు 
తెలుసు. 19 వారు మన మధ్యనుంచే వెళ్్ళరు 
గానీ వారు మనకు చెందినవారు కారు. 
ఒకవేళ వారు మనకు చెందినవారైతే మనతోనే 
నల్చి ఉండేవారు. కానీ వారిలో ఎవరూ 
మనకు చెందినవారు కాదన వెలలిడి అయే్యల్ 
వెళి్ళపోయారు.

20 మ్రైతే పవిత్రునచేత అభిష్కం 
పందినవారు గనుక విషయాలనీ్న తెల్సినవారు. 
21 మ్కు సత్యం తెల్యకపోవడంచేత నేను 
మ్కు రాయడం లేదు గాన మ్కది తెలుసు, ఏ 
అబద్మూ సతా్యనకి చెందినది కాదు గనుకనే 
మ్కు రాసుతునా్నను. 22 యేసు అభిషికుతుడు 
కాడన చెపేపువాడు తపపు అబది్కుడెవడు? 
తండ్రినీ కుమారుణ్ణి కాదంట్న్న వ్యకేతు క్రీసుతు 
విరోధ. 23 కుమారుణ్ణి కాదనే వ్యకితుకి తండ్రి లేడు. 
కుమారుణ్ణి ఒపుపుకొనే వ్యకితుకి తండ్రి కూడా 
ఉనా్నడు.

24 మ్రు మొదటినుంచి విన్నది మ్లో నల్చేల్ 
చూచ్కోండి. మ్రు మొదటినుంచి విన్నది మ్లో 
నల్సేతు మ్రు కుమారునలోను తండ్రిలోను 
నలుస్తురు. 25 ఆయన మనకు వాగా్దనం చేసినది 
శాశవీత జ్వమే.

26 మిముములను తపుపుదారి పటిటుంచడానకి 
ప్రయతి్నంచే వారిన గురించి ఈ విషయాలు 

మ్కు రాశాను. 27 అయితే ఆయనచేత మ్కు 
అందిన అభిష్కం మ్లో నల్చి ఉంది గనుక 
ఎవరూ మ్కు ఉపదేశంచనకకిరలేదు. ఆ 
అభిష్కం అన్నటిన గురించీ మ్కు ఉపదేశసుతుంది. 
ఈ అభిష్కం వాసతువమైనది, అబద్మైనది కాదు. 
అది మ్కు ఉపదేశంచినటేటు మ్రు ఆయనలో 
నల్చి ఉంట్రు.

దేవున సంతానం
28 కాబటిటు చిన్న పలలిల్రా, ఆయన 

కనబడేటపుపుడు ఆయన రాకడలో ఆయన 
సమక్షంలో మనం సిగు్గపాలు కాకుండా ధైర్యంగా 
ఉండేల్ ఆయనలో నల్చి ఉండండి.

వారు దేవునదావీరా కొతతు జనముం పందారు
29 ఆయన నా్యయవంతుడన మ్కు తెల్సి 

ఉంటే నా్యయంగా ప్రవరితుంచే ప్రతి ఒకకిరూ 
ఆయనవలలి జనముంచి ఉనా్నరన కూడా మ్కు 
తెలుసు.

వారు దేవునకి ప్రియులు

3  మనం దేవున పలలిలమన అనపంచ్కొనేల్ 
తండ్రి మనమ్ద చూపన ప్రేమ ఎల్ంటిదో 

చూడండి! ఈ కారణం చేత లోకం మనలను 
ఎరగదు. ఎందుకంటే అది ఆయనను ఎరగలేదు.

క్రీసుతు వచి్చనపుపుడు వారు క్రీసుతుల్ ఉంట్రు
2 ప్రియ స్దరుల్రా, ఇపుపుడు మనం దేవున 
పలలిలం. అయితే మనమిక ఏమవుతామో 
అది ఇంకా వెలలిడి కాలేదు గాన ఆయన వెలలిడి 
అయే్యటపుపుడు ఆయన ఉన్నట్టుగానే ఆయనను 
చూస్తుం గనుక ఆయనల్గా ఉంట్మన మనకు 
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తెలుసు.

వారు తమను తాము శుద్ిపరచ్కొంట్రు
3 ఆయన మ్ద ఈ ఆశాభావం ఉన్న ప్రతి 
ఒకకిరూ, ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టు తనను 
పవిత్ం చేసుకొంట్రు.

క్రీసుతు పాపం లేనవాడన, వారి పాపాలకోసం 
చనపోయాడన వారికి తెలుసు

4 అపరాధం చేయడం అభ్యసించే ప్రతి 
ఒకకిరూ నా్యయం లేనట్టు ప్రవరితుసుతునా్నరు. 
అపరాధమంటే నా్యయం లేనట్టు ప్రవరితుంచడం. 
5 మన అపరాధ్లు తీసివేయడానకే ఆయన 
ప్రత్యక్షమయా్యడన మ్కు తెలుసు. ఆయనలో 
అపరాధమేమ్ లేదు.

వారు కొతతు జనముం పందకముందు 
పాపంలో ఉన్నట్టుగా ఇపుపుడు ఉండరు
6 ఆయనలో నల్చి ఉండే వ్యకితు ఎవరూ అపరాధం 
చేస్తు ఉండరు. అపరాధం చేస్తు ఉండే వ్యకితు 
ఎవరూ ఆయనను చూడలేదు, ఆయనను 
తెలుసుకోలేదు.

7 చిన్న పలలిల్రా, మిముములను ఎవరూ తపుపు 
దారి పటిటుంచకుండా చూచ్కోండి. ఆయన 
నా్యయవంతుడై ఉన్నట్టు నా్యయంగా ప్రవరితుంచే 
ప్రతి ఒకకిడూ నా్యయవంతుడే. 8 అపరాధం 
చేస్తు ఉండేవాడు అపనంద పశాచానకి 
చెందినవాడు. అపనంద పశాచం మొదటినుంచి 
పాపం చేస్తు ఉనా్నడు. అపనంద పశాచం 
పనులు నాశనం చేయడానకే దేవున కుమారుడు 
ప్రత్యక్షమయా్యడు. 9 దేవునవలలి జనముంచిన 
వ్యకితు ఎవరూ అపరాధం చేస్తు వుండడు. 

ఎందుకంటే దేవున వితతునం అతనలో నల్చి 
ఉంట్ంది. అతడు దేవునవలలి జనముంచినవాడు 
గనుక అపరాధం చేస్తు ఉండలేడు. 
10 దీన్నబటిటు దేవున పలలిలెవరో అపనంద పశాచం 
పలలిలెవరో తేటతెలలిమవుతుంది. నా్యయంగా 
ప్రవరితుంచనవాడు దేవునకి చెందినవాడు కాడు. 
తన స్దరుణ్ణి ప్రేమతో చూడనవాడు కూడా 
అంతే.

ఒకరినొకరు ప్రేమించమన ఆజఞా
11 మనం ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూడాల్ 

అనేది మొదటినుంచి మ్రు విన్న సందేశమే 
గదా. 12 మనం కయీనుల్గా ఉండకూడదు. 
అతడు దురామురు్గడికి చెందినవాడై తన స్దరుణ్ణి 
చంపాడు. అతణ్ణి ఎందుకు చంపాడు? 
తన పనులు చెడడావి, తోబుట్టువు పనులు 
నా్యయమైనవి, అందుచేతే.

13 స్దరుల్రా, మ్రంటే లోకానకి దేవీషం 
ఉంటే ఆశ్చర్యపడకండి.

కొతతు జనామునకి ప్రేమ స్క్షష్ం
14 మనం స్దరులను ప్రేమతో చూసుతునా్నం గనుక 
మరణంలో నుంచి జ్వంలోకి దాట్మన మనకు 
తెలుసు. తన స్దరుణ్ణి ప్రేమతో చూడనవాడైతే 
మరణంలోనే ఆగపోతునా్నడు. 15 తన స్దరుణ్ణి 
దేవీషించే ప్రతి ఒకకిడూ హంతకుడే! ఏ 
హంతకుడిలోనూ శాశవీత జ్వం లేదన మ్కు 
తెలుసు.

ప్రేమ చేతలతో రుజువవుతుంది, 
మాటలతో కాదు

16 యేసు క్రీసుతు మనకోసం తన ప్రాణం 
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ధ్రపోశాడు. ప్రేమ అంటే ఎల్ంటిదో దీన్నబటేటు 
మనకు తెలుసు. మనమూ స్దరులకోసం 
మన ప్రాణాలను ధ్రపోయడానకి 
బధ్యతగలవారం. 17 అయితే ఈ లోకం 
బ్రతుకుదెరువు గలవాడెవడైనా తన స్దరుడు 
అకకిరలో ఉండడం చూస్తు అతనమ్ద ఏమ్ 
జ్ల్ చూపకపోతే అతడిలో దేవున ప్రేమ ఎల్ 
ఉంట్ంది?

18 నా చిన్న పలలిల్రా, మాటతో భాషతో గాక 
వాసతువంగా, క్యతో ప్రేమ చూపుదాం.

ప్రేమ దేవునపటలి గొపపు నశ్చయతనసుతుంది
19 అల్ చేయడంవలలి మనం సతా్యనకి 
చెందినవారమన మనకు తెలుసు. ఆయన ఎదుట 
మన హృదయాలను శాంతిపరచ్కొంట్ం. 
20 మన హృదయం మనమ్ద నంద మోపుతూ 
ఉంటే దేవుడు మన హృదయంకంటే అధకుడు. 
సమసతుమూ ఆయనకు తెలుసు. 21 ప్రియ 
స్దరుల్రా, మన హృదయం మనమ్ద నంద 
మోపకపోతే దేవున సన్నధ్నంలో మనకు 
ధైర్యం ఉంట్ంది. 22 అపుపుడు, ఆయన ఆజఞాలు 
శరస్వహిస్తు ఆయనకిషటుమైన వాటిన జరిగస్తు 
ఉండడంచేత, మనం ఏమి అడిగనా సరే అది 
ఆయన మనకిస్తుడు.

2 3  ఆ య న  ఆ జ ఞా  ఇ దే :  ఆ య న 
కుమారుడైన యేసు క్రీసుతు పేరు మ్ద 
మనం నమముకముంచాల్. ఆయన మనకు 
ఆజ్ఞాపంచినటేటు ఒకరినొకరం ప్రేమతో చూడాల్. 
24 ఆయన ఆజఞాలను శరస్వహించేవాడు 
ఆయనలో నల్చి ఉంట్డు, ఆయన ఆ 
వ్యకితులో నల్చి ఉంట్డు. ఆయన మనలో 
నల్చి ఉంట్నా్నడన ఆయన మనకిచి్చన తన 

ఆతము దావీరా మనకు తెలుసు.

ఆతములను పర్క్షించడం ఎల్?

4  ప్రియ స్దరుల్రా, చాల్మంది కపట 
ప్రవకతులు లోకంలోకి బయలుదేరారు గనుక 

ప్రతి ఆతమునూ నమముకండి గానీ ఆ ఆతములు 
దేవునకి చెందేవో కావో పర్క్షించి చూడండి. 
2 మ్రిల్ దేవున ఆతమును గురితుస్తురు: యేసు 
క్రీసుతు శర్రంతో వచా్చడన ఒపుపుకొనే ప్రతి 
ఆతాము దేవునకి చెందేది, 3 యేసు క్రీసుతు శర్రంతో 
వచా్చడన ఒపుపుకోన ప్రతి ఆతాము దేవునకి 
చెందేది కాదు. అది క్రీసుతు విరోధకి చెందేది. అది 
వసుతుందన మ్రు వినా్నరు గదా, అది ఇపుపుడే 
లోకంలో ఉంది.

4 చిన్న పలలిల్రా, మ్రు దేవునకి చెందేవారు, 
లోకంలో ఉన్నవాడికంటే మ్లో ఉన్నవాడు 
అధకుడు గనుక మ్రు ఆ కపట ప్రవకతులను 
జయించారు. 5 వారు లోకానకి చెందేవారు 
గనుక లోకానకి చెందినటేటు మాట్లిడుతారు. 
వారి మాట లోకం వింట్ంది కూడా. 
6 మనమైతే దేవునకి చెందేవారం. దేవుణ్ణి 
తెలుసుకొనేవాడు మన మాట వింట్డు గాన 
దేవునకి చెందనవాడు మన మాట వినడు. 
దీన్న బటిటు సతా్యతము ఏదో అసతా్యతము ఏదో 
మనకు తెలుసు.

ప్రేమ పూరి తు వివరణ
నజమైన ప్రేమ దేవున దగ్గరనుంచే వసుతుంది

7 ప్రియ స్దరుల్రా, ఒకరినొకరు ప్రేమతో 
చూచ్కొందాం. ఎందుకంటే ప్రేమ దేవునకి 
చెందేది. ప్రేమతో చూచే ప్రతి ఒకకిరూ దేవునవలలి 
జనముంచినవారు, దేవుణ్ణి ఎరిగనవారు.
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దైవప్రేమ లేనవారు దేవుణ్ణి తెలుసుకోరు
8 దేవుడు ప్రేమసవీరూప గనుక ప్రేమతో 
చూడనవాడు దేవుణ్ణి ఎరగనవాడే.

దేవుడు తన ప్రేమను ఎల్ నరూపంచాడు
9 దేవున ప్రేమ మనకు వెలలిడి అయిన 
విధ్నమేమంటే, మనం ఆయనదావీరా జ్వించేల్ 
దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి లోకంలోకి 
పంపాడు. 10 ప్రేమంటే ఇదే: మనం దేవుణ్ణి 
ప్రేమించామన కాదు గాన ఆయనే మనలను 
ప్రేమించి మన పాపాలకు కరుణాధ్రమైన బల్ 
కావడానకి తన కుమారుణ్ణి పంపాడు.

దేవుడు ప్రేమించినటేలి మనం ప్రేమించాల్
11 ప్రియ స్దరుల్రా, దేవుడు మనలను 
ఇంతగా ప్రేమించాడు గనుక మనం ఒకరినొకరం 
ప్రేమించ్కోవాల్. 12 ఏ మనషీ దేవుణ్ణి ఎన్నడూ 
చూడలేదు. మనం ఒకరినొకరం ప్రేమతో 
చూస్తు ఉంటే దేవుడు మనలో ఉంట్నా్నడు, 
ఆయన ప్రేమ మనలో పరిపూరణిమై ఉంది.

దేవున ఆతము మనకు ప్రేమనస్తుడు
13 ఆయన తన ఆతమును మనకిచా్చడు. దీన్న 

బటిటు మనం ఆయనలో ఉనా్నమనీ ఆయన 
మనలో ఉనా్నడనీ మనకు తెలుసు. 14 తండ్రి తన 
కుమారుణ్ణి లోక రక్షకుడుగా పంపాడు. ఇది 
చూచి మేము స్క్షష్ం చెపుతునా్నం. 15 యేసు 
దేవున కుమారుడన ఒపుపుకొన్నవాడెవరైనా 
దేవునలో ఉంట్నా్నరు, దేవుడు ఆ వ్యకితులో 
ఉంట్నా్నడు. 16 దేవునకి మనమ్ద ఉన్న 
ప్రేమను మనం తెలుసుకొనా్నం, నముముకొనా్నం. 

దేవుడు ప్రేమసవీరూప. ప్రేమలో ఉంట్న్నవాడు 
దేవునలో ఉంట్నా్నడు, దేవుడు అతనలో 
ఉంట్నా్నడు.

ప్రేమ ధైరా్యన్న ఇచి్చ భయాన్న తీసివేసుతుంది
17 తీరుపు రోజున మనకు ధైర్యం ఉండేల్ దీన్న బటిటు 
మనమధ్య ప్రేమ పరిపూరణిమై ఉంది. ఎందుకంటే, 
ఈ లోకంలో మనం ఆయనల్గా ఉనా్నం. 
18 ప్రేమలో భయమంటూ లేదు. పరిపూరణి ప్రేమ 
భయాన్న బయటికి గెంటివేసుతుంది. భయానకి 
దండనతో సంబంధం ఉంది. భయం ఉన్నవాడు 
ప్రేమలో ఇంకా పరిపూరుణిడు కాలేదు.

19 ఆయనే మనలను మొదట ప్రేమించాడు. 
అందుచేతే మనం ఆయనను ప్రేమిసుతునా్నం.

ఇతర విశావీసులపై చూపంచే ప్రేమ 
దేవునపై ప్రేమ ఉందనడానకి రుజువు
20 “దేవుడంటే నాకు ప్రేమ” అంటూ ఎవడైనా తన 
స్దరుణ్ణి దేవీషిస్తు ఉంటే అతడు అబద్ికుడు. 
తాను చూచే స్దరుణ్ణి ప్రేమించనవాడు 
తాను చూడన దేవుణ్ణి ఎల్ ప్రేమించగలడు? 
21 దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాడు తన స్దరుణ్ణి కూడా 
ప్రేమించాలనే ఆజఞా ఆయనవలేలి మనకు ఉంది.

5  యేసే అభిషికుతుడు అన నమేము ప్రతి 
ఒకకిరూ దేవున వలలి జనముంచినవారు. 

జనము కల్గంచినవాణ్ణి ప్రేమించే ప్రతి ఒకకిరూ 
ఆయనవలలి జనముంచినవాణ్ణి కూడా ప్రేమిస్తురు.

ప్రేమ దేవున ఆజఞాలను శరస్వహిసుతుంది
2 మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తు ఆయన ఆజఞాలను 
నెరవేరుస్తు ఉంటే, దేవున పలలిలను 
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ప్రేమిసుతునా్నమన దాన్న బటిటు మనకు తెలుసు. 
3 దేవుణ్ణి ప్రేమించడమంటే మనం ఆయన ఆజఞాలు 
శరస్వహించడమే. ఆయన ఆజఞాలు భారమైనవి 
కావు.

విశావీసమే విజయం
4 ఎందుకంటే, దేవునవలలి జనముంచిన 
సంతతివారందరూ లోకాన్న జయిస్తురు. 
లోకాన్న జయించినది మన నమముకమే. 5 లోకాన్న 
జయించేది ఎవరు? యేసు దేవున కుమారుడన 
నమేము వ్యకేతు!

మనకు రక్షణ, శాశవీత జ్వం 
ఉనా్నయన తెలుసుకోవడం ఎల్

6 నీళ్ళదావీరా, రకతుందావీరా వచి్చనవాడు 
ఆయనే – అంటే యేసు క్రీసేతు. నీళ్ళదావీరా 
మాత్మే కాదు, నీళ్ళదావీరా, రకతుందావీరా కూడా 
వచా్చడు. దేవున ఆతము సత్యసవీరూప గనుక ఆతేము 
స్క్షష్ం చెపుతునా్నడు. 7 పరలోకంలో ముగు్గరు 
స్క్షులునా్నరు – తండ్రి, “వాకుకి”, పవిత్రాతము. 
ఈ ముగు్గరూ ఒకకిటే. 8 భూమిమ్ద కూడా 
మూడు స్క్షా్యలు ఉనా్నయి – ఆతము, నీళ్్ళ, 
రకతుం. ఈ మూడు ఏకభవిసుతునా్నయి.

9 మనుషులు చెపేపు స్క్షష్ం అంగీకరిసుతునా్నం 
గదా. దానకంటే దేవున స్క్షష్ం మర్ 
గొపపుది. ఎందుకంటే దేవున స్క్షష్ం ఆయన 
తన కుమారుణ్ణి గురించి చెపపునదే. 10 దేవున 
కుమారునమ్ద నమముకముంచిన వ్యకితులో ఈ 
స్క్షష్ం ఉంట్ంది. దేవుణ్ణి నమమున వ్యకితు దేవుణ్ణి 
అబది్కుడుగా చేసినటేటు. ఎందుకంటే దేవుడు 
తన కుమారున విషయం చెపపున స్క్షష్ం ఆ 
వ్యకితు నమములేదు. 11 ఆ స్క్షష్ం ఇదే: దేవుడు 

శాశవీత జ్వం మనకిచా్చడు. ఈ జ్వం ఆయన 
కుమారునలో ఉంది. 12 ఏ వ్యకితుకి దేవున 
కుమారుడు ఉనా్నడో ఆ వ్యకితుకి జ్వం ఉంది. 
ఏ వ్యకితుకి దేవున కుమారుడు లేడో ఆ వ్యకితుకి 
జ్వం లేదు.

13 దేవున కుమారున పేరు మ్ద నమముకం 
ఉంచిన మ్రు శాశవీత జ్వం గలవారన మ్కు 
తెల్సిపోవాలనీ దేవున కుమారున పేరుమ్ద 
ఇంకా నమముకం ఉంచాలనీ ఈ విషయాలు మ్కు 
రాసుతునా్నను.

ప్రార్నకు సంబంధంచిన గొపపు వాగా్దనం
14 ఆయనను గురించి మనకున్న నశ్చయత 
ఏమంటే ఆయన చితతు ప్రకారం మనమేది 
అడిగనా ఆయన మన విన్నపం వింట్డనేదే. 
15 మనమేది అడిగనా ఆయన మన విన్నపం 
వింట్డన మనకు తెల్సి ఉంటే ఆయనను 
అడిగనవి మనకు కల్గాయన కూడా తెలుసు.

మరణకరమైన పాపం
16 తన స్దరుడు మరణకరం కాన 

పాపమేదైనా చేయడం ఎవరైనా చూసేతు ఆ వ్యకితు 
అతన కోసం ప్రారి్ంచాల్. మరణకరం కాన 
పాపం చేసినవారికి ఆ వ్యకితున బటిటు దేవుడు 
జ్వమిస్తుడు. మరణకరమైన పాపం ఉంది. 
దానన గురించి అతడు ప్రారి్ంచాలన నేను 
చెపపుడం లేదు. 17 ప్రతి విధమైన అక్రమ కార్యం 
పాపమే. అయితే మరణకరం కాన పాపం కూడా 
ఉంది.

విశావీసులు తెలుసుకోగల సంగతులు
18  దేవునవల లి  జనముంచినవాడెవడూ 
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ప్రేమలోనూ, సత్యంలోను నడవడం

1  దేవున చేత ఎన్నకైన అమముగారిక వారి 
పలలిలకూ పెద్దనైన నేను రాసుతున్న 

విషయాలు. మనలో ఉంటూ మనతో 
శాశవీతంగా ఉండబోయే సతా్యన్నబటిటు 2 నాకు, 
నాకు మాత్మే గాక సత్యం తెల్సినవారందరిక 
మ్రంటే నజమైన ప్రేమ ఉంది. 3 తండ్రి అయిన 
దేవుననుంచీ తండ్రి కుమారుడైన యేసు క్రీసుతు 
నుంచీ కృప, కరుణ, శాంతి సత్యంలో, ప్రేమలో 
మ్కు తోడుగా ఉంట్యి.

4 ఆ తండ్రివలలి మనం పందిన ఆజఞాప్రకారం 
మ్ పలలిలోలి కొందరు సతా్యన్న అనుసరించి 
ప్రవరితుంచడం చూచినపుపుడు నాకంతో ఆనందం 
కల్గంది. 5 అమముగారూ, నేను కొతతు ఆజఞా మ్కు 
రాసుతున్నట్టు కాదు గాన మొదటినుంచి మనకున్న 

ఆజ్ఞా రాస్తు మనం ఒకరినొకరం ప్రేమతో 
చూచ్కోవాలన విన్నవించ్కొంట్నా్నను. 6 ప్రేమ 
అంటే ఆయన ఆజఞాల ప్రకారం నడుచ్కోవడమే. 
మ్రు మొదటినుంచి విన్నప్రకారం మ్రు దానలో 
నడుచ్కోవాలనేదే ఆయన ఆజఞా.

తపుపుడు బోధకుల గురించిన హెచ్చరికలు
వారు యేసును గురించి సతా్యన్న బోధంచరు

7 యేసు క్రీసుతు శర్రంతో వచా్చడన ఒపుపుకోన 
వంచకులు అనేకులు లోకంలో బయలుదేరారు. 
అల్ంటివాడు వంచకుడు, క్రీసుతు విరోధ.

వారిన అనుసరించడం చాల్ నషటుం
8 మనం స్ధంచినదాన్న మనం కోలోపుకుండా 
పూరణి బహుమతి పందేల్ జ్గ్రతతుగా 
చూచ్కోండి.

పాపం చేస్తు ఉండడన మనకు తెలుసు. 
దేవునవలలి జనముంచినవాడు తనను భద్రంగా 
కాపాడుకుంట్డు. దురామురు్గడు అతణ్ణి 
పట్టుకొన ఉండడు. 19 మనం దేవునకి 
చెందేవారమనీ లోకమంతా ఆ దురామురు్గడిలో 
ఉందనీ మనకు తెలుసు. 20 మనం సత్యసవీరూపన 
తెలుసుకొనేల్ దేవున కుమారుడు వచా్చడనీ 
మనకు వివేచన ఇచా్చడనీ కూడా తెలుసు. 

మనం ఆ సత్యసవీరూపలో ఉనా్నం, ఆయన 
కుమారుడైన యేసు క్రీసుతులో ఉనా్నం. ఆయనే 
నజమైన దేవుడూ, శాశవీత జ్వమూ.

ఈ లేఖలోన సత్య స్రాంశం 
విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకం

21 చిన్న పలలిల్రా, విగ్రహాల బరినుంచి 
మిముములను కాపాడుకోండి. తథాసుతు. 

  2 యోహాను 1:8

2 యోహాను లేఖ
 



426

గాయస్ – తన పనులతో తానొక 
విశావీసినన నరూపంచ్కున్న మనషి

1  ప్రియ స్దరుడైన గాయస్ కు పెద్దనైన 
నేను రాసుతున్న విషయాలు. నీవంటే నాకు 

నజమైన ప్రేమ ఉంది. 2 ప్రియ స్దరా, నీవు 
ఆధ్్యతిముకంగా వరి్లులితూ ఉన్నటేటు ఆరోగ్యంగా 
ఉండి అన్న విషయాలలో వరి్ల్లిలన ప్రార్న 
చేసుతునా్నను. 3 నీలో ఉన్న సతా్యన్న గురించి, 
నీవు సత్యంలో నడుచ్కొంట్నా్నవన 
కొందరు స్దరులు వచి్చ స్క్షష్ం 
చెపపునపుపుడు నాకంతో ఆనందం కల్గంది. 
4 నా పలలిలు సత్యంలో నడుచ్కొంట్నా్నరన 

వినడంకంటే నాకు మించిన ఆనందమేదీ 
లేదు.

5  ప్రియ స్దరా, స్దరులకోసం, 
పరాయివారికోసం కూడా నీవు ఏమి 
చేసుతునా్నవో అదంతా నమముకంగా చేస్తు 
ఉనా్నవు. 6 వారు నీ ప్రేమను గురించి క్రీసుతు 
సంఘానకి స్క్షష్ం చెపాపురు. 7 ఇతర ప్రజల 
దగ్గర ఏమ్ పుచ్్చకోకుండా యేసు పేరు 
కోసం బయలు దేరారు వారు. కనుక దేవునకి 
తగనట్టు నీవు వారిన వారి ప్రయాణంలో 
స్గనంపతే బగుంట్ంది. 8 మనం సత్యం 
విషయంలో భాగసు్లమయే్యల్ అల్ంటివారికి 
స్వీకరించాల్.

క్రీసుతు బోధలను దాటి ఇంకట్ వెళతారు
9 ఎవరైనా అతిక్రమించి క్రీసుతు ఉపదేశంలో 
నల్చి ఉండకపోతే ఆ వ్యకితు దేవుడు లేనవాడే. 
క్రీసుతు ఉపదేశంలో నల్చి ఉండే వ్యకితుకి తండ్రీ 
కుమారుడూ ఉనా్నరు.

విశావీసులు వారితో పంతన పెట్టుకోకూడదు
10 ఈ ఉపదేశం తేకుండా ఎవడైనా మ్దగ్గరకు 
వసేతు అతణ్ణి మ్ ఇంట్లి స్వీకరించకండి, 
అతడికి అభివందనం చేయకండి. 11 అతడికి 

అభివందనం చేసే వ్యకితు అతడి చెడడా పనులలో 
పాలొ్గన్నటేటు.

ముగంపు మాటలు
12 అనేక విషయాలు మ్కు రాయవలసి ఉనా్న 

సిరా, కాగతాలతో ఇవి రాయడానకి నాకిషటుం 
లేదు. కాన, మన ఆనందం పరిపూరణిమయే్యల్ 
నేను మ్ దగ్గరకు వచి్చ ముఖాముఖగా 
మాట్లిడాలన నా ఆశాభావం.

13 దేవునవలలి ఎన్నకైన మ్ స్దరి పలలిలు మ్కు 
అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. 

2 యోహాను 1:9  

3 యోహాను లేఖ
 



427

దియొత్రెఫెస్ – తన పనులతో తాను 
విశావీసి కాదన నరూపంచ్కున్న మనషి

9 అకకిడి సంఘానకి నేను రాశాను గానీ 
వారిలో ప్రముఖుడుగా ఉండడం అనేది 
ఎంతో ఇషటుమున్న దియొత్రెఫెస్ మా మాట 
అంగీకరించడం లేదు. 10 అందుచేత నేను 
అకకిడికి వసేతు అతడు చేసిన పనులు జ్ఞాపకం 
చేస్తును. అతడు మా విషయం చెడడా మాటలతో 
వదరుతునా్నడు. అది చాలదన్నట్టు అతడు 
స్దరులను స్వీకరించడం లేదు, వారిన 
స్వీకరించాలనుకొనేవారిన కూడా అడడాగంచి 
సంఘంలోనుంచి వెల్వేసుతునా్నడు.

11 ప్రియ స్దరుల్రా, మంచిన చూచి ఆ 
ప్రకారం ప్రవరితుంచండి, చెడుతనాన్న కాదు. 
మంచి చేసేవాడు దేవునకి చెందేవాడు. 
చెడుతనం చేసేవాడు దేవుణ్ణి చూడనవాడే.

దేమేత్రియస్ – సత్యంవలలి 
స్క్షష్ం పందినవాడు
12 దేమేత్రియస్ గురించి అందరివల్లి – 
సత్యంవలలి కూడా – మంచి స్క్షష్ం ఉంది. 
మేము కూడా అతన గురించి స్క్షష్ం 
చెపుతునా్నం. మా స్క్షష్ం సత్యమన మ్కు 
తెలుసు.

13 అనేక విషయాలు నీకు రాయవలసి ఉనా్న, 
సిరా, కల్లతో ఇవి రాయడం నాకిషటుం లేదు. 
14 తవీరలో నను్న చూడాలన నాకు ఆశాభావం 
ఉంది. అపుపుడు మనం ముఖాముఖగా 
మాట్లిడుకొంట్ం.

15 నీకు శాంతి ఉంట్ంది గాక! మన 
సే్నహితులు నీకు అభివందనాలు చెపుతునా్నరు. 
అకకిడి మిత్రులకు పేరు పేరున మా 
అభివందనాలు చెపుపు. 

  3 యోహాను 1:15



1  దేవున పలుపు అందినవారికి – తండ్రి 
అయిన దేవునవలలి పవిత్రులై యేసు క్రీసుతులో 

కాపాడబడుతూ ఉన్నవారికి – యేసు క్రీసుతు 
దాసుడూ, యాకోబుకు స్దరుడూ అయిన 
యూదా రాసుతున్న విషయాలు. 2 కరుణ, శాంతి, 
ప్రేమ మ్కు సమృద్ిగా కలుగుతాయి గాక.

యూదా ఈ లేఖ రాసిన కారణం
3 ప్రియ స్దరుల్రా, మనకందరిక ఉన్న 

రక్షణ, పాపవిముకితు గురించి మ్కు రాయాలన 
ఎంతో శ్రదా్సకుతులు కల్గనా పవిత్రులకు ఒకకి 
స్రే అపపుగంచబడడా విశావీస సతా్యలకోసం 
మ్రు మనస్రా పోరాడాలన మిముములను 
ప్రోతసాహిస్తు రాయడం అవసరమన నాకు 
ప్రేరేపణ కల్గంది. 4 ఎందుకంటే, కొందరు 
మ్ మధ్యలోకి దొంగచాట్గా ప్రవేశంచారు. 
వారు భకితులేన దురామురు్గలు, మన దేవున కృపను 
పోకిర్ పనులకు స్ధనంగా మారి్చవేసేవారు, 
మన ఏకైక ప్రభువైన దేవుణ్ణి మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతునూ కాదనేవారు. ఈ శక్షావిధకి 
గురి అవుతారన చాల్ కాలంక్ందటే వారిన 
గురించి రాసి ఉంది.

పూరవీ కాల్లోలి దురామురు్గలు
5 ఈ విషయం ఇంతకుముందే మ్కు తెల్సి 

ఉనా్న ఇది మ్కు జ్ఞాపకం చేయాలన ఆశస్తు 
ఉనా్నను. అంటే ప్రభువు ఈజ్ప్టు లో నుంచి తన 
ప్రజను తపపుంచిన తరువాత వారిలో తనను 
నమమునవారిన నాశనం చేశాడు. 6 అంతేకాకుండా, 
తమ అధకార స్్నంలో ఉండిపోకుండా సొంత 
నవాస స్ల్న్న విడిచిపెటిటున దేవదూతలను 
మహా దినాన జరగబోయే తీరుపు కోసం ప్రభువు 
శాశవీతమైన సంకళ్ళతో బంధంచి కటిక చీకటిలో 
ఉంచాడు. 7 వారిల్గే సొదొమ, గొమొర్రా 
పటటుణాలూ వాటి చ్టూటు ఉన్న గ్రామాలూ లైంగక 
అవినీతికి తమను అపపుగంచ్కొన అసహజంగా 
సశర్రులకు వెంటబడుతూ ఉండడంచేత 
శాశవీతమైన అగ్న అనే నా్యయమైన దండనపాలై 
ఉదాహరణగా ప్రదరి్శంచ బడుతునా్నయి.

ప్రసుతుతమున్న దురామురు్గలు
8 అల్గే కలలు కంటూ ఉన్న వీరు శర్రాన్న 

అపవిత్ం చేసుకొంట్నా్నరు, ప్రభుతావీన్న 
నరాకరిస్తు మహనీయులను దూషిస్తు 
ఉనా్నరు. 9 ప్రముఖ దూత మిఖాయేల్ అయితే 
అపనంద పశాచాన్న ఎదురుకొంటూ వాడితో 
మోష్ శర్రాన్న గురించి వాదించినపుపుడు 
దూషించడానకి, వాడిమ్ద నేరం మోపడానకి 
తెగంచలేదు గాన “ప్రభువే నను్న మందల్స్తుడు 
గాక!” అనా్నడు.

యూదా లేఖ
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వారు మూరుఖులు
10 వీరైతే తమకు అర్ం కానవాటిన దూషిస్తురు. 
తెల్విలేన మృగాల్లిగా ప్రకృతిసిద్ంగా ఏవేవి 
తెలుసుకొంట్రో వాటివలేలి తమను తాము 
భ్షుటులను చేసుకొంట్నా్నరు. 11 అయో్య, వారికి 
బధ తపపుదు! వారు కయీను నడిచిన దారి 
పటిటు నడిచారు, బిల్ం నడచిన తపుపు త్రోవలో 
ల్భంకోసం ఆతురంగా చొరబడాడారు. కోరహు 
తిరుగుబట్ చేసిన నాశనం పాలయా్యరు.

కొందరు సంఘాల నాయకులు
12 వీరు నర్భయంగా మ్తో భోజనం చేస్తు 
తమను తామే పోషించ్కొంటూ మ్ ప్రేమ 
విందులలో మచ్చలుగా ఉనా్నరు. వారు గాల్కి 
కొట్టుకుపోతున్న వాన లేన మబుబాలు. కోతకాలం 
పోయి పండులి లేక వ్రేళ్ళతో పెళ్ళగంచబడి రెండు 
స్రులి చచి్చన చెట్లి.

వారి అంతం భయంకరం
13 వారు సముద్రం ప్రచండమైన అలల్లిగా ఉండి 
తమ అవమానాన్న నురుగుల్గా వెళ్ళగ్రకుకితూ 
ఉనా్నరు. వారు దారి తపపు తిరుగుతున్న 
చ్కకిలు. వారికోసం దటటుమైన కటిక చీకటి 
శాశవీతంగా ఉంచబడి ఉంది.

హనోకు వీరి గురించి చెపాపుడు
14 ఆదాం మొదలుకొన ఏడోవాడైన హనోకు 

వీరిన గురించి దేవునమూలంగా ఇల్ పల్కాడు: 
“ఇదిగో వినండి! ప్రభువు తన వేల్ది వేలమంది 
పవిత్రులతోకూడా వస్తుడు. 15 అందరిక తీరుపు 
తీర్చడానకి, వారిలో భకితు లేన వారంతా భకితులేన 

మార్గంలో చేసిన భకితులేన క్యలన్నటిన గురించీ 
భకితులేన పాపులు తనకు వ్యతిరేకంగా చెపపున 
కఠినమైన మాటలన్నటిన గురించీ వారిన 
ఒపపుంచడానక ఆయన వస్తుడు”.

16 వీరు తమ దురాశలను అనుసరించి 
ప్రవరితుస్తు, సణుకొకింటూ, తమ గతిన 
నందించ్కొంటూ ఉన్నవారు. ల్భంకోసం 
ఇతరులను పగడుతారు. వారి నోరు డంబంగా 
మాట్లిడుతుంది.

క్రీసుతు రాయబరులు వీరిన 
గురించి హెచ్చరించారు

17 అయితే ప్రియ స్దరుల్రా, మన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసుతు పంపన రాయబరులు ముందు 
చెపపున మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. 18 చివరి 
కాలంలో భకితులేన తమ ఆశలననుసరించి 
నడుచ్కొంటూ ఉండే పరిహాసకులు ఉంట్రు 
అన వారు మ్తో చెపాపురు. 19 ఇల్ంటివారు 
దేవున ఆతములేన సహజ సిదమ్ైనవారు, భేదాలు 
కల్గంచేవారు.

విశావీసులు ప్రవరితుంచవలసిన విధ్నం
20 మ్రైతే, ప్రియ స్దరుల్రా, అతి 

పవిత్మైన మ్ విశావీసంలో మ్కు మ్రే అభివృద్ి 
కల్గంచ్కొంటూ ఉండండి. పవిత్రాతములో 
ప్రార్న చేస్తు ఉండండి. 21 శాశవీత జ్వార్మైన 
మన ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు కరుణకోసం 
ఆశతో ఎదురు చూస్తు దేవున ప్రేమలో నల్చి 
ఉండేల్ కాచ్కొన ఉండండి. 22 సరిగా వివేచిస్తు 
కొందరిమ్ద జ్ల్ చూపండి. 23 మరి కొందరిన 
భయం దావీరా రక్షిస్తు అగ్నలోనుంచి ల్గవేసి 
శర్ర సవీభావంవలలి అశుది్ అయిన వస్్రాన్న 
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అసహి్యంచ్కోండి.

దీవెన
24 మ్రు తొట్రుపడకుండా మిముములను 

కాపాడడానక తన మహిమ ఎదుట 

మహానందంతో నరో్దషులుగా నలబెటటుడానక 
స్మర్ష్ం గల మన ముకితుప్రదాత, ఏకైక 
జ్ఞానవంతుడైన దేవునకి 25 మహిమ, 
ఘనపూరణిత, ప్రభుతవీం, అధకారం ఇపుపుడునూ 
శాశవీతంగానూ ఉంట్యి గాక! తథాసుతు. 

యూదా 1:24  
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ఈ పుసతుకం దేన గురించి

1  ఇది యేసు క్రీసుతును గురించిన ప్రత్యక్షం. 
తవీరగా జరగవలసినవాటిన తన దాసులకు 

చూపంచడానకి ఈ ప్రత్యక్షం దేవుడు 
ఆయనకిచా్చడు. ఆయన తన దేవదూతను 
పంప ఇది తన దాసుడైన యోహానుకు 
స్చనలతో తెల్యజ్శాడు. 2 యోహాను 
దేవున వాకుకిను గురించీ, యేసు క్రీసుతు స్క్షా్యన్న 
గురించీ తాను చూచినదానంతటిన గురించీ 
స్క్షష్ం చెపాపుడు.

దీన్న పాటించిన వారికి ధన్యత
3 దేవునమూలంగా కల్గన ఈ వాకుకిలు చదివే 
వ్యకితు, ఇది విన ఇందులో రాసి ఉన్న విషయాలను 
పాటించేవారు ధన్యజ్వులు. ఎందుకంటే 
సమయం సమ్పంగా ఉంది.

క్రీసుతు సంఘాలకు త్రితవీంనుంచి కృప, శాంతి
4 ఆసియా రాష్టంలో ఉన్న ఏడు 

సంఘాలకు యోహాను రాసుతున్న విషయాలు. 
ప్రసుతుతముంటూ, పూరవీముండి, భవిష్యతుతులో 
వచే్చవాననుంచీ, ఆయన సింహాసనం ముందున్న 
ఏడు ఆతములనుంచీ, యేసు క్రీసుతునుంచీ మ్కు 
అనుగ్రహం, శాంతి కలుగుతాయి గాక!

విశావీసుల కోసం క్రీసుతు ప్రేమ, ఆయన చేసినది
5 యేసు క్రీసుతు నమముకమైన స్క్షి, చనపోయిన 
వారిలోనుంచి ప్రముఖుడుగా లేచినవాడు, 
భూరాజులను పరిపాల్ంచేవాడు. ఆయన 
మనలను ప్రేమిస్తు, తన రకతుంవలలి మనలను మన 
పాపాలనుంచి కడిగ విడిపంచాడు, 6 మనలను 
తన తండ్రి అయిన దేవునకి రాజులుగా, 
యాజులుగా చేశాడు. ఆయనకు మహిమ, 
అధకారం యుగయుగాలకు ఉంట్యి గాక! 
తథాసుతు.

క్రీసుతు రెండో రాకడ
7 ఇడుగో, ఆయన మేఘాలతో వసుతునా్నడు, 

ప్రతి కనూ్న ఆయనను చూసుతుంది, ఆయనను 
పడిచినవారు కూడా ఆయనను చూస్తురు. 
భూజనాలనీ్న ఆయనను బటిటు గుండెలు 
బదుకొంట్రు. అవును, తథాసుతు.

8 ప్రభువు ఇల్ అంట్నా్నడు: “అల్్ఫ, 
ఓమేగలనూ ఆది అంతాలనూ నేనే. 
ప్రసుతుతముంటూ, పూరవీముండి, భవిష్యతుతులో 
వచే్చవాణ్ణి, అమిత శకితుగలవాణ్ణి.”

క్రీసుతు దర్శనం
9 మ్ స్దరుడూ, యేసు క్రీసుతు 
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బధలలో, రాజ్యంలో, ఓరుపులో మ్తోకూడా 
భాగసుతుడూ అయిన యోహానను నేను దేవున 
వాకుకినుబట్టు యేసు స్క్షా్యన్నబట్టు పతాముసు 
అనే లంకలో ఉనా్నను. 10 ప్రభు దినాన దేవున 
ఆతమువశుణణియా్యను, బూర ధవీనల్ంటి పెద్ద 
సవీరం నా వెనుక పలకడం వినా్నను. 11 ఏమంటే 
“అల్్ఫ ఓమేగలను నేనే. మొదటివాణ్ణి, 
చివరివాణ్ణి. నీవు చూచేది పుసతుకంలో రాసి 
ఆసియాలో ఉన్న ఈ ఏడు సంఘాలకు 
పంపంచ్: ఎఫెసు, సుముర్న, పెర్గము, తుయతైర, 
స్ర్్దస్, ఫిలదెల్్ఫయ, లవొదికయ.”

12 నాతో మాట్లిడుతున్న సవీరమేమిట్ 
చూడడానకి అట్వైపు మళ్్ళకొనా్నను. 
మళ్్ళకొన్నపుపుడు ఏడు బంగారు దీప సతుంభాలు 
చూశాను. 13 దీపసతుంభాల మధ్య మానవ 
పుత్రుడిల్ంటి వ్యకితు కనపంచాడు. ఆయన 
తొడుకొకిన్న నలువుటంగీ పాదాలవరకు 
ఉంది. ఆయన ఛాతీ మ్ద బంగారు దటిటు కటిటు 
ఉంది. 14 ఆయన తల, తలవెంట్రుకలు తెలలిన 
ఉన్నల్గా, మంచంత తెలలిగా ఉనా్నయి. ఆయన 
కండులి మంటల్లింటివి. 15 ఆయన పాదాలు 
కొల్మిలో కాలుతూ మెరుసుతున్న కంచ్ల్గా 
ఉనా్నయి. ఆయన సవీరం అనేక జల ప్రవాహాల 
ధవీనల్ంటిది. 16 ఆయన కుడిచేతిలో ఏడు 
నక్షత్రాలు ఆయనకునా్నయి. ఆయన 
నోట్లినుంచి పదునైన రెండంచ్ల ఖడ్గం 
వసుతున్నది. ఆయన ముఖం దేదీప్యమానంగా 
ప్రకాశసుతున్న స్ర్యమండలం ల్ంటిది.

యోహాను చేసినది, క్రీసుతు అన్నది
17 ఆయనను చూడగానే చచి్చనవానల్గా నేను 

ఆయన పాదాల దగ్గర పడాడాను. నామ్ద కుడి 

చేయి ఉంచి ఆయన నాతో ఇల్ అనా్నడు: 
“భయపడకు, నేను మొదటివాణ్ణి, చివరివాణ్ణి. 
18 నేను సజ్వుణ్ణి. చనపోయాను గాన చూడు, 
యుగయుగాలకూ జ్విసుతునా్నను. తథాసుతు. 
మరణ పాతాళ్లకు తాళం చెవులు నా దగ్గరే 
ఉనా్నయి. 19 నీవు చూచినవీ ఉన్నవీ వీటి తరువాత 
జరగబోయేవీ వ్రాయి. 20 నీవు నా కుడిచేతిలో 
చూచిన ఏడు నక్షత్రాలనూ ఆ ఏడు బంగారు 
దీప సతుంభాలనూ గురించిన రహస్య సత్యం 
ఏమంటే, ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు సంఘాల 
దూతలు. నీవు చూచిన ఆ ఏడు దీప సతుంభాలు 
ఆ ఏడు సంఘాలు.

ఏడు సంఘాలు
ఎఫెసు

2  “ఎఫెసులో సంఘం దూతకు ఇల్ వ్రాయి: 
తన కుడిచేతిలో ఏడు నక్షత్రాలను పట్టుకొన 

ఉన్న వ్యకితు, ఏడు బంగారు దీప సతుంభాల మధ్య 
నడుసుతున్న వ్యకితు చెపేపు విషయాలేవంటే, 2 నీ 
క్యలు, నీ ప్రయాస, నీ సహనం నాకు తెలుసు. 
దురామురు్గలు అంటే నీవు ఓరు్చకోలేవన కూడా 
నాకు తెలుసు. తాము క్రీసుతు రాయబరులు 
కాకపోయినా రాయబరులమే అన చెపపునవారిన 
పరిశీల్ంచి వారు అబదిక్ులన నీవు పసికట్టువు. 
3 నీవు భారంభరిస్తు ఉనా్నవు. నీకు సహనం 
ఉంది. నా పేరుకోసం ప్రయాసపడుతూ ఉనా్నవు 
గాన అలసిపోలేదు.

4 “అయినా నీ విషయంలో నాకు అభ్యంతరం 
ఒకటి ఉంది – మొదట నీకున్న ప్రేమ 
విడిచిపెట్టువు. 5 అందుచేత ఏ స్ితినుంచి క్ందికి 
పడిపోయావో జ్ఞాపకం చేసుకో. పశా్చతాతుపపడి 
మొదటి పనులు చేయి. లేకపోతే, నీవు 
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పశా్చతాతుపపడకపోతే, నేను తవీరగా నీ దగ్గరకు 
వచి్చ నీ దీపసతుంభాన్న దాన చోట్నుంచి 
తీసివేస్తును. 6 అయినా ఈ విషయం నీలో 
ఉంది – నీకొల్యితులు అనేవారి చర్యలు 
అసహి్యంచ్కొంట్నా్నవు. అవంటే నాకు కూడా 
అసహ్యమే.

7 “సంఘాలకు దేవున ఆతము చెపేపుది చెవి 
గలవాడు వింట్డు గాక! జయించే వ్యకితుకి దేవున 
పరమానంద నవాసంలో ఉన్న జ్వవృక్ష ఫలం 
తినడానకి ఇస్తును.

సుముర్న
8 “సుముర్నలో ఉన్న సంఘం దూతకు 

ఇల్ వ్రాయి: మొదటివాడూ చివరివాడూ 
చనపోయి మళ్్ళ బ్రతికినవాడూ అయిన వ్యకితు 
చెపేపువిషయాలేవంటే, 9 నీ పనులు, బధలు, 
దరిద్రం నాకు తెలుసు – అసలు నీవు 
ధనవంతుడివే! తాము యూదులు కాకపోయినా 
యూదులమే మేము అన చెపపునవారి దూషణ 
కూడా నాకు తెలుసు. వారు సైతాను సమాజం. 
10 నీకు రాబోయే కషాటులకు భయపడకు. ఇదిగో 
విను, అపవాద పశాచం మ్లో కొందరిన ఖైదులో 
వేయించ బోతునా్నడు. ఇది మ్ పర్క్షకోసమే. 
పది రోజులపాట్ మ్రు బధలకు గురి 
అవుతారు. మరణంవరకు నమముకంగా ఉండు. 
నీకు జ్వ కిర్టం ఇస్తును.

11 “సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవి ఉన్నవాడు 
వింట్డు గాక! జయించే వ్యకితుకి రెండో 
మరణంవలలి ఏమ్ హాన కలగదు.

పెర్గము
12 “పెర్గములో ఉన్న సంఘం దూతకు ఇల్ 

వ్రాయి: పదును గల రెండంచ్ల ఖడ్గం ఉన్న 
వ్యకితు చెపేపు విషయాలేవంటే, 13 నీ పనులు, నీ 
నవాస స్లం నాకు తెలుసు. అది సైతాను 
సింహాసనమున్న స్లం. అయినా నీవు నా 
పేరును గటిటుగా చేపటిటు ఉనా్నవు. సైతాను 
నవాసముంట్న్న ఆ స్లంగా నా నమముకమైన 
స్క్షి అంతిపాస్ హతమైన రోజులలో కూడా 
నాగురించిన విశావీసం నీవు కాదనలేదు.

14 “అయినా నీ విషయంలో నాకు 
అభ్యంతరాలు కొన్న ఉనా్నయి. అవేమంటే, 
బిల్ం బోధన అనుసరించేవారు కొందరు 
అకకిడ మ్ మధ్య ఉనా్నరు. అతను విగ్రహాలకు 
బల్ చేసినవాటిన తినేల్, వ్యభిచారం చేసేల్ 
ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఉరి ఒడాడాలన బల్కుకు 
నేరాపుడు. 15 అల్గే నీకొల్యితుల బోధన 
అనుసరించేవారు కొందరు కూడా మ్మధ్య 
ఉనా్నరు. అదంటే నాకు అసహ్యం. 16 కనుక 
పశా్చతాతుపపడు, లేదా, నేను నీ దగ్గరకు తవీరగా 
వచి్చ నా నోటి ఖడ్గంతో వారిమ్ద యుద్ం 
జరిగస్తును.

17 “సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవి ఉన్నవాడు 
వింట్డు గాక! జయించే వ్యకితుకి తినడానకి 
మరుగైన మనా్న నేనస్తును. ఒక తెలలిన రాయి 
కూడా ఇస్తును. ఆ రాయిమ్ద కొతతు పేరు ఒకటి 
రాసి ఉంట్ంది. అది పందే వ్యకితుకే ఆ పేరు 
తెలుసుతుంది గాన మరెవరిక కాదు.

తుయతైర
18 “తుయతైరలో ఉన్న సంఘం దూతకు 

ఇల్ వ్రాయి: “మంటల్లింటి కళ్్ళ మెరుసుతున్న 
కంచ్ల్ంటి పాదాలూ ఉన్న దేవున కుమారుడు 
చెపేపు విషయాలేవంటే, 19 నీ క్యలు, ప్రేమ, 
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విశావీసం, సేవ, నీ సహనం నాకు తెలుసు. నీ 
మొదటి క్యలకంటే ఇపపుటివి ఎకుకివే అన 
కూడా నాకు తెలుసు.

20 “అయినా నీ విషయంలో నాకు 
అభ్యంతరాలు కొన్న ఉనా్నయి. అవేమంటే తాను 
ప్రవకితునన చెపుపుకొంట్న్న యెజెబెల్ అనే స్త్రీన 
ఉండనసుతునా్నవు. ఆమె నా దాసులకు వ్యభిచారం 
చేయడానక, విగ్రహాలకు బల్ చేసినవాటిన 
తినడానక నేరుపుతూ తపుపుదారి పటిటుస్తు ఉంది. 
21 ఆమె వ్యభిచారం గురించి పశా్చతాతుపపడడానకి 
ఆమెకు నేను సమయమిచా్చను గాన ఆమె 
పశా్చతాతుపపడలేదు.

22 ఇదిగో విను, ఆమెను మంచం పటిటుస్తును. 
ఆమెతో వ్యభిచరించినవారు తమ పనుల గురించి 
పశా్చతాతుప పడకపోతే వారిన మహా బధలో 
త్రోసివేస్తును. 23 ఆమె పలలిలను చంపతీరుతాను. 
అంతరంగాలనూ హృదయాలనూ పరిశీల్ంచే 
వాణ్ణి నేనే అన అపుపుడు అన్న సంఘాలకూ 
తెల్సిపోతుంది. మ్లో ప్రతి ఒకకిరిక తన 
క్యలకు తగన దానన ఇస్తును. 24 అయితే 
నీతోను తుయతైరలో తకికిన వారితో, అంటే 
ఆ బోధన అంగీకరించకుండా, వారు చెపుపుకొన్న 
“సైతాను గూఢమైన విషయాలు” ఎరగన మ్తో 
నేను చెపేపుదేమంటే, మ్ మ్ద మరే భారం 
పెటటును. 25 నేను వచే్చంతవరకు మ్కున్న దానన 
గటిటుగా చేపట్టుకోండి.

26 “జయించే వ్యకితుకి, అంతంవరకు నా క్యలు 
పాటించే వ్యకితుకి జనాలమ్ద అధకారం ఇస్తును. 
27 అతడు వారిన ఇనుప దండంతో పరిపాల్స్తుడు. 
వారు కుమమురి కుండలల్గా ముకకిచెకకిలై 
పోతారు. తండ్రి నాకు కూడా ఇది ఇచా్చడు. 
28 ఇంతేకాదు, ఆ వ్యకితుకి వేకువచ్కకిను ఇస్తును.

29 సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవి గలవాడు 
వింట్డు గాక!

స్ర్్దస్

3  “స్ర్్దస్ లో ఉన్న సంఘం దూతకు ఇల్ 
వ్రాయి: దేవున ఏడు ఆతములూ ఏడు 

నక్షత్రాలూ ఉన్న వ్యకితు చెపేపు విషయాలేవంటే, నీ 
క్యలు నాకు తెలుసు. బ్రతుకుతునా్నవనే పేరు 
నీకుంది గాన నీవు చచి్చనవాడివే. 2 మేలుకో! నీ 
క్యలు దేవున దృషిటులో సంపూరణిమై ఉన్నట్టు 
నాకు కనబడలేదు గనుక మిగల్నవాటిన 
దృఢపరచ్కో! అవి చావనై ఉనా్నయి. 3 అందుచేత 
నీవు అంగీకరించినదీ విన్నదీ జ్ఞాపకం చేసుకో! 
దానన గటిటుగా చేపట్టుకొన పశా్చతాతుపపడు! 
ఒకవేళ నీవు మేలోకికపోతే దొంగ వచి్చనట్టు 
నేను నీమ్దికి వస్తును. నీ మ్దికి నేను వచే్చ 
ఘడియ నీకు తెల్సిపోదు.

4 “తమ వస్్రాలు అపవిత్ం చేసుకోనవారు 
కొందరు స్ర్్దస్ లో కూడా ఉనా్నరు. వారు 
అరు్హలు గనుక తెలలిన వస్్రాలు తొడుకొకిన నాతో 
కూడా నడుస్తురు.

5 “జయించే వ్యకితుకి తెలలిన వస్్రాలు తొడగడం 
జరుగుతుంది. అంతేకాదు, జ్వ గ్రంథంలో 
నుంచి ఆ వ్యకితు పేరు నేనెంత మాత్మూ 
తుడుపు పెటటును గాన నా తండ్రి సమక్షంలో, 
ఆయన దూతల సమక్షంలో ఆ వ్యకితు పేరు 
ఒపుపుకొంట్ను.

6 “సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవిగలవాడు 
వింట్డు గాక!

ఫిలదెల్్ఫయా
7 “ఫిలదెల్్ఫయలో ఉన్న సంఘం దూతకు ఇల్ 
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వ్రాయి: ఈ విషయాలు చెపేపు వ్యకితు ఎవరంటే, 
పవిత్రుడూ సత్యసవీరూపీ దావీదు తాళంచెవి 
గలవాడూ అయిన వ్యకితు. ఆయన తెరిచాడూ 
అంటే ఎవవీరూ మూయలేరు, మూశాడూ 
అంటే ఎవవీరూ తెరవలేరు. 8 నీ క్యలు నాకు 
తెలుసు. ఇదిగో విను. నీకు కొది్ద బలం ఉంది, 
నీవు నా వాకుకి ఆచరణలో పెట్టువు. నా పేరు 
ఎరగననలేదు గనుక నీ ముందర తలుపు తెరచి 
ఉంచాను. దానన ఎవవీరూ మూయలేరు.

9 “ఇదిగో విను, తాము యూదులు 
కాకపోయినా యూదులమే అన 
అబద్మాడుతున్నవారిన – అంటే సైతాను 
సమాజంవారిన – బలవంతాన తెచి్చ, అవును 
వారిన బలవంతాన తెచి్చ నీ పాదాల దగ్గర 
స్షాటుంగపడి గౌరవించేల్ చేస్తును, నీవంటే నాకు 
ప్రేమ అన వారికి తెల్సిపోయేల్ చేస్తును. 10 నా 
ఓరుపును గురించిన వాకుకి ఆచరణలో పెట్టువు 
గనుక పర్క్ష ఘడియనుంచి – భూమిమ్ద 
నవసించేవారిన పర్క్షించడానకి లోకమంతటి 
మ్దిక రానై ఉన్న ఆ ఘడియనుంచి – నను్న 
కాపాడుతాను.

11 “ఇదిగో విను, నేను తవీరగా వసుతునా్నను. నీ 
కిర్టం ఎవవీరూ తీసుకోకుండా నీకున్నదానన 
గటిటుగా చేపట్టుకొన ఉండు.

12 “జయించే వ్యకితున నా దేవున ఆలయంలో 
సతుంభంగా చేస్తును. అతడు దాననుంచి బయటికి 
ఇంకన్నడూ వెళ్ళడు. ఆ వ్యకితుమ్ద నా దేవున 
పేరు రాస్తును, పరలోకంనుంచీ నా దేవున 
దగ్గరనుంచీ దిగవచే్చ కొతతు జెరుసలమనే నా 
దేవున నగరం పేరు రాస్తును. నా కొతతు పేరు 
కూడా ఆ వ్యకితు మ్ద రాస్తును.

13 “సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవిగలవాడు 

వింట్డు గాక!

లవొదికయ
14 “లవొదికయ వారి సంఘం దూతకు 

ఇల్ వ్రాయి: ఆమేన్, నమముకమైన సత్యస్క్షి, 
దేవున సృషిటుకి మూలమై ఉన్న వ్యకితు చెపేపు 
విషయాలేవంటే, 15 నీ క్యలు నాకు తెలుసు. 
నీవు చలలిగా లేవు, వేడిగా లేవు. నీవు చలలిగా 
గానీ వేడిగా గానీ ఉండాలన నా కోరిక. 
16 నీవు చలలిగా గానీ వేడిగా గానీ ఉండకుండా 
నుల్వెచ్చగా ఉనా్నవు గనుక నా నోటినుంచి 
నను్న ఉమిమువేస్తును. 17 నీవంట్వు – ‘నేను 
ధనవంతుణ్ణి, నాకు చాల్ ఆసితుపాసుతులు 
కల్గాయి, నాకు కొదువ అంటూ ఏమ్ లేదు.’ నీవే 
దికుకిమాల్నవాడివి, దురవస్లో మునగనవాడివి, 
దరిద్రుడివి, గుడిడావాడివి, దిగంబరంగా ఉనా్నవు 
గానీ ఇదంతా నీకు తెల్యదు. 18 అందుచేత 
నేను నీకు చెపేపు సలహా ఏమంటే, నీవు 
ధనవంతుడివయే్యల్ నపుపులో పుటం వేసిన 
బంగారం నా దగ్గర కొనుకోకి. నీ దిసమొల 
సిగు్గ కనపంచకుండా తొడుకోకివడానకి తెలలిన 
దుసుతులూ, చూడగల్గేల్ నీ కళ్ళకు మందూ 
నా దగ్గర కొనుకోకి. 19 నేను ప్రేమించేవారందరినీ 
మందల్ంచి శక్షిస్తును. గనుక ఆసకితు కల్గ 
పశా్చతాతుపపడు.

20 “ఇదిగో, నేను తలుపు దగ్గర నలుచ్ండి 
తట్టుతూ ఉనా్నను. ఎవరైనా సరే నా సవీరం విన 
తలుపు తీసేతు నేను లోపల్కి వస్తును. ఆ వ్యకితుతో 
నేను, నాతో ఆ వ్యకితు భోజనం చేస్తుం.

21 “నేను జయించి నా తండ్రితోకూడా ఆయన 
సింహాసనంమ్ద కూరు్చన ఉన్నటేటు, జయించే 
వ్యకితున నాతోకూడా నా సింహాసనంమ్ద 
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కూరో్చనస్తును.
22 “సంఘాలకు ఆతము చెపేపుది చెవిగలవాడు 

వింట్డు గాక!”

పరలోకానకి సంబంధంచిన దృశ్యం

4  ఈ సంగతుల తరువాత నేను చూస్తు 
ఉంటే పరలోకంలో తెరచి ఉన్న ఒక తలుపు 

కనపంచింది. నేను మొదట విన్న సవీరం బూర 
ధవీనల్గే నాతో మాట్లిడడం వినా్నను. ఆ సవీరం 
“ఇకకిడికి ఎకికి రా, తరువాత ఉండవలసినవి 
నీకు చూపుతాను” అంది.

2 వెంటనే నేను దేవున ఆతమువశుడనయా్యను. 
అపుపుడు పరలోకంలో నల్చి ఉన్న సింహాసనాన్న, 
సింహాసనం మ్ద కూరు్చన ఉన్న ఒక వ్యకితున 
చూశాను. 3 అకకిడ కూరు్చన ఉన్న ఆ వ్యకితు 
చూడడానకి స్ర్య కాంతంల్గా, కంపుల్గా 
ఉనా్నడు. సింహాసనాన్న రంగుల విలులి ఒకటి 
చ్ట్టుకొన ఉంది. అది పచ్చరాయిల్గా 
కనపంచింది. 4 సింహాసనం చ్టూటురా 
ఇరవై నాలుగు సింహాసనాలు ఉనా్నయి. ఆ 
సింహాసనాలమ్ద తెలలిన దుసుతులు తొడుకొకిన్న 
ఇరవై నలుగురు పెద్దలు కూరు్చన ఉండడం 
చూశాను. వారి తలలమ్ద బంగారు కిర్ట్లు 
ఉనా్నయి.

5 సింహాసనంనుంచి మెరుపులూ ఉరుములూ 
శబ్దలూ బయలుదేరుతూ ఉనా్నయి. సింహాసనం 
ఎదుట ఏడు కాగడాలు మండుతూ ఉనా్నయి. 
అవి దేవున ఏడు ఆతములు. 6 సింహాసనానకి 
ఎదురుగా స్ఫటికాన్న పోల్న గాజు సముద్రం 
ఉంది. సింహాసనం మధ్య, దాన చ్టూటు 
నాలుగు ప్రాణులు ఉనా్నయి. ఆ ప్రాణులకు 
ముందూ వెనుకా అంతట్ కండులి ఉనా్నయి. 

7 మొదటి ప్రాణ్ సింహంల్ంటిది. రెండో 
ప్రాణ్ కోడెదూడల్ంటిది. మూడో ప్రాణ్ 
మనషి ముఖంల్ంటి ముఖం గలది. నాలుగో 
ప్రాణ్ ఎగురుతూ ఉన్న గరుడపక్షిల్ంటిది. 
8 ఈ నాలుగు ప్రాణులలో ప్రతిదానక ఆరు 
రెకకిలు ఉనా్నయి. వాటి చ్టూటు, రెకకిలక్ంద 
కూడా, కళ్ళతో నండి ఉనా్నయి. ఆ ప్రాణులు 
రాత్రింబగళ్్ళ మానక ఇల్ అంటూ ఉనా్నయి: 
“పూరవీముండి, ప్రసుతుతముంటూ, భవిష్యతుతులో 
వచే్చవాడూ, అమిత శకితుగల ప్రభువ్ అయిన 
దేవుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు!”

9 శాశవీతంగా జ్విస్తు సింహాసనంమ్ద 
కూరు్చన ఉన్న వ్యకితుకి ఆ ప్రాణులు మహిమ, 
ఘనత, కృతజఞాతలు అరిపుస్తు ఉన్నపుపుడు, 
10 ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు సింహాసనం 
మ్ద కూరు్చన ఉన్న వ్యకితు ఎదుట స్గలపడి 
శాశవీతంగా జ్విస్తు ఉన్న ఈయనను 
ఆరాధస్తురు. తమ కిర్ట్లు సింహాసనం ఎదుట 
పడవేసి ఇల్ అంట్రు:

11 “ప్రభూ! నీవు సమస్తున్న సృజ్ంచావు. నీ 
ఇషాటున్న బటేటు అవి ఉనా్నయి, సృజ్ంచబడాడాయి 
గనుక మహిమ, ఘనత, ప్రభావం పందడానకి 
నీవే యోగు్యడవు.”

గొర్రెపలలి, చ్టిటు ఉన్న పత్ం

5  సింహాసనంమ్ద కూరు్చన ఉన్న ఆయన 
కుడి చేతిలో చ్టిటు ఉన్న పత్ం ఒకటి నాకు 

కనపంచింది. ఆ పత్ంలోనూ దాన వెనుక 
భాగంమ్దా రాత ఉంది. పత్ం ఏడు ముద్రలతో 
ముద్రించబడింది. 2 అపుపుడు బల్షు్ఠడైన 
దేవదూతను చూశాను. అతడు బిగ్గరగా ఇల్ 
చాటించాడు: “చ్టిటు ఉన్న ఈ పత్రాన్న ముద్రలు 
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తీసి విపపుడానకి ఎవరు యోగు్యడు?”
3 అయితే పరలోకంలో గానీ భూమిమ్ద గానీ 

భూమిక్ంద గానీ చ్టిటు ఉన్న ఆ పత్ం విపపుగల 
వ్యకితు, దానలో చూడగల వ్యకితు కూడా ఎవవీరూ 
లేరు. 4 చ్టిటు ఉన్న పత్ం విపపు చదవడానకి, 
దానలో చూడడానకైనా యోగు్యడెవవీడూ 
కనపంచకపోయినందుచేత నేను కనీ్నరు 
మునీ్నరుగా ఏడా్చను.

5 అపుపుడా పెద్దలలో ఒకరు నాతో ఇల్ 
అనా్నరు: “ఏడవీకు. ఇదిగో, దాన ఏడు ముద్రలు 
తీసి చ్టిటు ఉన్న పత్ం విపపుడానకి యూదా 
గోత్ సింహమూ దావీదు వేరూ అయిన వ్యకితు 
జయించాడు.”

6 నేను చూస్తు ఉంటే, సింహాసనం మధ్య ఆ 
నాలుగు ప్రాణుల మధ్య ఆ పెద్దలమధ్య గొర్రెపలలి 
నలుచ్ండడం కనపంచింది. ఆ గొర్రెపలలి వధ 
అయినట్టు ఉంది. దానకి ఏడు కొముములూ 
ఏడు కళ్్ళ ఉనా్నయి. ఆ కళ్్ళ భూమి మ్ది 
అన్న దికుకిలకూ పంపబడే దేవున ఏడాతములు. 
7 ఆయన వచి్చ సింహాసనంమ్ద కూరు్చన ఉన్న 
వ్యకితు కుడి చేతిలో నుంచి చ్టిటు ఉన్న పత్ం 
తీసుకొనా్నడు.

పరలోక నవాసులందరూ 
గొర్రెపలలిను సుతుతిస్తు పాడడం

8 ఆయన చ్టిటు ఉన్న పత్ం తీసుకోగానే 
ఆ నాలుగు ప్రాణులూ ఆ ఇరవై నలుగురు 
పెద్దలూ గొర్రెపలలి ఎదుట స్గలపడాడారు. వారిలో 
ఒకొకికకిరికి తంతి వాద్యం, ధూపంతో నండిన 
బంగారు పాత్లు ఉనా్నయి. ఆ ధూపం పవిత్రుల 
ప్రార్నలు. 9 వారు ఈ కొతతు పాట పాడారు: 
“చ్టిటు ఉన్న ఆ పత్ం తీసుకొన దాన ముద్రలు 

విపపుడానకి నీవే యోగు్యడవు! ఎందుకంటే నీవు 
వధ అయి, ప్రతి గోత్ంలో నుంచీ ప్రతి భాష 
మాట్లిడేవారిలోనుంచీ ప్రతి జ్తిలోనుంచీ 
ప్రతి జనంలోనుంచీ మమముల్్న దేవునకోసం 
నీ రకతుంతో కొనుకొకినా్నవు, 10 మమముల్్న మన 
దేవునకి రాజులుగా, యాజులుగా చేశావు. మనం 
భూమిమ్ద పరిపాల్స్తుం.”

11 అపుపుడు నేను చూస్తు ఉంటే సింహాసనానీ్న 
ప్రాణులనూ పెద్దలనూ చ్ట్టుకొన ఉన్న అనేక 
దేవదూతల సవీరం వినా్నను. వారి సంఖ్య 
వేల్దివేలూ కోట్నుకోటూలి. 12 వారు సవీరమెతితు 
ఇల్ అనా్నరు: “వధ అయిన గొర్రెపలలి ప్రభావమూ 
ఐశవీర్యమూ జ్ఞానమూ బలమూ గౌరవమూ 
మహిమా సుతుతులూ పందడానకి యోగు్యడే!”

13 అపుపుడు, పరలోకంలో, భూమిమ్ద, 
భూమి క్ంద, సముద్రంలో సృషటుమైనది 
ప్రతిదీ – వాటిలో ఉన్నవనీ్న ఇల్ చెపపుడం 
వినా్నను: “సింహాసనంమ్ద కూరు్చన ఉన్న 
వ్యకితుక గొర్రెపలలికూ కర్తు గౌరవమూ మహిమా 
ప్రభావమూ శాశవీతంగా ఉంట్యి గాక!”

14 అపుపుడు ఆ నాలుగు ప్రాణులు అనా్నరు 
“తథాసుతు!” ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు 
స్షాటుంగపడి శాశవీతంగా జ్విస్తు ఉన్న 
ఆయనను ఆరాధంచారు.

గొర్రెపల లి మొదటి ఆరు ముద్రలు విపపుడం
క్రీసుతు విరోధ బయలు దేరడం

6  గొర్రెపలలి ఆ ఏడు ముద్రలలో ఒకదాన్న 
విపపునపుపుడు నేను చూశాను. అపుపుడు 

ఆ నాలుగు ప్రాణులలో ఒకటి ఉరుముల్ంటి 
సవీరంతో “వచి్చ చూడు!” అనడం వినా్నను. 
2 నేను చూస్తు ఉంటే తెలలిన గుర్రం 

  ప్రకటన 6:2



438

కనపంచింది. దానమ్ద కూరు్చన ఉన్నవాడికి 
విలులి ఉంది. అతనకి కిర్టం ఒకటి ఇవవీబడింది. 
అతడు జయిస్తు ఇంకా జయించడానకి 
బయలుదేరాడు.

యుద్ం
3 ఆయన రెండో ముద్ర విపపునపుపుడు రెండో 

ప్రాణ్ “వచి్చ చూడు!” అనడం వినా్నను. 4 మరో 
గుర్రం బయలుదేరింది. అది ఎర్రనది. మనుషులు 
ఒకరినొకరు చంపుకొనేల్ భూమిమ్ద శాంతి 
లేకుండా చేయడానకి ఈ గుర్రంమ్ద కూరు్చన 
ఉన్నవాడికి అధకారం ఇవవీబడింది. అతడికి పెద్ద 
ఖడ్గం కూడా ఇవవీబడింది.

కరవు
5 ఆయన మూడో ముద్ర విపపునపుపుడు మూడో 

ప్రాణ్ “వచి్చ చూడు!” అనడం వినా్నను. నేను 
చూస్తు ఉంటే నలలిన గుర్రం ఒకటి కనపంచింది. 
దానమ్ద కూరు్చన ఉన్నవాడు తకకిడ 
చేతపట్టుకొన ఉనా్నడు.

6 అపుపుడా నాలుగు ప్రాణుల మధ్య ఒక సవీరం 
“రోజు కూల్కి ఒకకి కిలో గోధుమలు, రోజు 
కూల్కి మూడు కిలోల యవలు. నూనెనూ 
ద్రాక్షరస్నీ్న పాడు చేయకు” అన చెపపుడం 
వినా్నను.

మరణం, నాశనం
7 ఆయన నాలుగో ముద్ర విపపునపుపుడు 

నాలుగో ప్రాణ్ సవీరం “వచి్చ చూడు!” అనడం 
వినా్నను. 8 నేను చూస్తు ఉంటే బూడిద రంగు 
గుర్రం కనపంచింది. దానమ్ద కూరు్చన 
ఉన్నవాడి పేరు “మృతు్యవు”. “పాతాళం” 

వాడివెంట వస్తు ఉంది. ఖడ్గంతో, కరవుతో, 
తెగులుతో, భూమిమ్ద ఉన్న క్రూర మృగాలతో 
మనుషులను చంపడానకి భూమి నాలుగో 
భాగంమ్ద వారికి అధకారమివవీబడింది.

మహా బధకాలంలో చనపోయినవారు
9 ఆయన అయిదో ముద్ర విపపునపుపుడు దేవున 

వాకుకిను బట్టు తాము చేపటిటున స్క్షా్యన్న బట్టు 
హతమైనవారి ఆతములు బల్పీఠం క్ంద ఉండడం 
నేను చూశాను. 10 వారు పెద్ద సవీరంతో “ప్రభూ! 
పవిత్రుడా, సత్యసవీరూపీ, ఎందాకా భూలోక 
నవాసులకు తీరుపు తీర్చకుండా, మా రకతుం 
విషయం ప్రతిక్య చేయకుండా ఉంట్వు?” 
అనా్నరు. 11 అపుపుడు వారిలో ప్రతి ఒకకిరిక తెలలిన 
నలువుటంగీ ఇవవీబడింది. వారిల్గే హతం 
కాబోయేవారి లెకకి – వారి స్టి దాసులైన 
స్దరుల లెకకి పూరితు అయే్యవరకు వారింకా కొది్ద 
కాలం విశ్రమించాలన వారికి చెపపుడం జరిగంది.

ప్రభు దినం స్చనలు
12 ఆయన ఆరో ముద్ర విపపునపుపుడు నేను 

చూస్తు ఉంటే వెంటనే పెద్ద భూకంపం 
కల్గంది. స్ర్యగోళం గొంగళిల్గా 
నలలిగా అయింది. చంద్ర బింబం రకతుంల్గా 
అయింది. 13 పెద్ద గాల్కి ఊగుల్డుతున్న 
అంజూర చెట్టు కాయలు రాల్నట్టు ఆకాశ 
నక్షత్రాలు భూమిమ్ద రాల్యి. 14 ఆకాశ 
మండలం చ్ట్టుకుపోతున్న కాగతంల్గా 
తొలగపోయింది. ప్రతి పరవీతమూ దీవీపమూ 
వాటి వాటి స్్నాలు తపాపుయి. 15 భూరాజులూ 
ప్రముఖులూ ధనకులూ సహస్రాధపతులూ 
బల్షుటులూ ప్రతి దాసుడూ ప్రతి సవీతంత్రుడూ 
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గుహలలో, కొండల బండల మధ్య దాకొకినా్నరు. 
16 కొండలతో, బండలతో వారు ఇల్ అనా్నరు: 
“మా మ్ద పడండి! సింహాసనం మ్ద కూరు్చన 
ఉన్నవాన ముఖంనుంచీ గొర్రెపలలి కోపంనుంచీ 
మమముల్్న మరుగు చెయ్యండి! 17 ఎందుకంటే 
ఆయన మహా కోప దినం వచి్చంది. దానన ఎవరు 
తట్టుకోగలరు?”

144,000 మంది

7  ఈ సంగతుల తరువాత నలుగురు 
దేవదూతలు భూమి నలుమూలలో 

నలుచ్ండడం నాకు కనపంచింది. గాల్ భూమి 
మ్ద గానీ సముద్రం మ్ద గానీ ఏ చెట్టు మ్ద 
గానీ వీచకుండా ఆ దేవదూతలు భూమి నాలుగు 
దికుకిల గాలులను అడడాగస్తు ఉనా్నరు.

2 అపుపుడు మరో దేవదూత తూరుపు దికుకి 
నుంచి పైకి రావడం చూశాను. జ్వం గల దేవున 
ముద్ర అతనకి ఉంది. భూమిక సముద్రానక 
హాన చేయడానకి అధకారం పందిన ఆ 
నలుగురు దేవదూతలతో అతడు పెద్ద సవీరంతో 
ఇల్ అనా్నడు: 3 “మేము మన దేవున దాసుల 
నొసళ్ళమ్ద ముద్ర వేసేవరకు భూమిక 
సముద్రానక చెటలికూ హాన చెయ్యకండి.”

4 ముద్ర పందినవారి లెకకి నేను వినా్నను 
– ఇస్రాయేల్ ప్రజల గోత్రాలన్నటిలో ముద్ర 
పందినవారు లక్ష నలభై నాలుగు వేలమంది.

5 యూదా గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది 
ముద్ర పందారు రూబేను గోత్ంలో పనె్నండు 
వేలమంది ముద్రపందారు గాదు గోత్ంలో 
పనె్నండు వేలమంది ముద్రపందారు

6 ఆష్రు గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది ముద్ర 
పందారు నఫ్తుల్ గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది 

ముద్ర పందారు మనష్్ష గోత్ంలో పనె్నండు 
వేలమంది ముద్ర పందారు

7 షిమో్యను గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది 
ముద్ర పందారు లేవీ గోత్ంలో పనె్నండు 
వేలమంది ముద్రపందారు ఇశా్శకారు గోత్ంలో 
పనె్నండు వేలమంది ముద్ర పందారు

8 జెబూలూను గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది 
ముద్ర పందారు యోసేపు గోత్ంలో పనె్నండు 
వేలమంది ముద్ర పందారు బెనా్యమ్ను 
గోత్ంలో పనె్నండు వేలమంది ముద్ర పందారు

విముకితు పందిన గొపపు జన సమూహం
9 ఈ సంగతుల తరువాత నేను చూస్తు ఉంటే 

సింహాసనం ఎదుట, గొర్రెపలలి ఎదుట గొపపు 
జన సమూహం నలుచ్ండడం కనపంచింది. 
వారిన లెకికించడానకి ఏ మనషిక చేతకాదు. 
వారు అన్న జ్తులలోనుంచీ గోత్రాలలోనుంచీ 
ప్రజలలోనుంచీ భాషలు మాట్లిడేవారిలోనుంచీ 
వచి్చనవారు. వారు తెలలిన నలువుటంగీలు 
తొడుకొకిన్నవారై మటటులు చేతపట్టుకొన ఉనా్నరు.

వారేమి అనా్నరు
10 వారు సవీరమెతితు బిగ్గరగా ఇల్ అనా్నరు: “రక్షణ 
సింహాసనం మ్ద కూరు్చన ఉన్న మా దేవునక 
గొర్రెపలలికూ చెందేది.’’

దేవదూతలు ఏమనా్నరు
11 దేవదూతలంతా సింహాసనం చ్టూటు పెద్దల 

చ్టూటు నాలుగు ప్రాణుల చ్టూటు నలుచ్నా్నరు. 
సింహాసనం ఎదుట స్షాటుంగపడి దేవుణ్ణి 
ఆరాధస్తు ఇల్ అనా్నరు:

12 “తథాసుతు! మా దేవునకి కర్తు మహిమా 
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జ్ఞానమూ కృతజఞాతలూ గౌరవమూ ప్రభావమూ 
బలమూ శాశవీతంగా ఉంట్యి గాక! తథాసుతు!”

ఒక పెద్ద ఏమనా్నడు
13 అపుపుడు పెద్దలలో ఒకడు జవాబిస్తు “తెలలిన 

అంగీలు తొడుకొకిన్న వీరెవరు? ఎకకిడనుంచి 
వచా్చరు?” అన నాతో అనా్నడు.

14 “అయా్య, మ్కే తెలుసు” అన నేను 
అతనతో అనా్నను. అపుపుడతడు నాతో అనా్నడు 
“వీరు మహా బధకాలంలో నుంచి వచే్చవారే. 
గొర్రెపలలి రకతుంలో తమ అంగీలు ఉతుకొకిన 
తెలలిగా చేసుకొనా్నరు. 15 అందుచేత వారు 
దేవున సింహాసనం ఎదుట ఉంటూ, ఆయన 
ఆలయంలో రాత్రింబగళ్్ళ ఆయనకు సేవ చేస్తు 
ఉనా్నరు. సింహాసనంమ్ద కూరు్చన ఉన్నవాడు 
వారిమ్ద తన గుడారం కపుపుతాడు. 16 వారికి 
ఇకనుంచి ఆకల్ గానీ దపపు గానీ ఉండదు. ఎండ 
గానీ మరే తీవ్మైన వేడి గానీ వారికి తగలదు. 
17 ఎందుకంటే, సింహాసనం మధ్యన ఉన్న గొర్రెపలలి 
వారికి కాపరి అయి ఉంట్డు, జ్వ జల్ల 
ఊటలదగ్గరకు వారిన నడిపస్తుడు. వారి కళ్ళ 
నుంచి కనీ్నరంతా దేవుడు తానే తుడిచివేస్తుడు.”

గొర్రెపలలి 7వ ముద్రను విపపుడం

8  ఆయన ఏడో ముద్ర విపపునపుపుడు 
పరలోకంలో సుమారు అరగంట సేపు 

నశ్శబ్దం ఆవరించింది. 2 దేవున ముందర 
నలుచ్ండే ఏడుగురు దేవదూతలను చూశాను. 
వారికి ఏడు బూరలు ఇవవీడం జరిగంది.

3 అపుపుడు మరో దేవదూత వచి్చ ధూపవేదిక 
ఎదుట నల్చాడు. అతడు బంగారు ధూపారితు 
చేతపట్టుకొన ఉనా్నడు. అతనకి చాల్ ధూపం 

ఇవవీబడింది. అతడు దానన పవిత్రులందరి 
ప్రార్నలతో కల్ప సింహాసనం ఎదుట ఉన్న 
బంగారు ధూపవేదిక మ్ద అరిపుంచాలన 
ఉదే్దశం. 4 ధూపం పగ పవిత్రుల ప్రార్నలతో 
కల్సి ఆ దేవదూత చేతిలోనుంచి పైకి పోయి 
దేవున సన్నధ్నం చేరింది. 5 అపుపుడా దేవదూత 
ధూపారితున తీసుకొన దానన ధూపవేదిక మ్ద 
ఉన్న నపుపుతో నంప భూమి మ్ద పడవేశాడు. 
వెంటనే ధవీనులూ ఉరుములూ మెరుపులూ ఒక 
భూకంపమూ కల్గాయి.

మొదటి ఆరు బూరలు
6 అపుపుడు ఏడు బూరలు ఉన్న ఆ ఏడుగురు 

దేవదూతలు ఊదడానకి తమను సిద్ం చేశారు.

మొదటి బూర – వడగండులి, నపుపు, రకతుం
7 మొదటి దేవదూత బూర ఊదాడు. అపుపుడు 

రకతుంతో కల్సిన నపుపు, వడగండులి కల్గాయి. 
వాటిన భూమిమ్దికి విసిరివేయడం జరిగంది. 
అపుపుడు చెటలిలో మూడో భాగం కాల్పోయింది, 
పచ్చగడిడా అంతా కాల్పోయింది.

రెండో బూర – ఇంకా రకతుం
8 రెండో దేవదూత బూర ఊదాడు. అపుపుడు 

అగ్నతో మండుతూ ఉన్న పెద్ద పరవీతంల్ంటిది 
ఒకటి సముద్రంలో పడవేయడం జరిగంది, 
సముద్రంలో మూడో భాగం రకతుమయింది. 
9 సముద్రంలోన ప్రాణులలో మూడో భాగం 
చచి్చంది, ఓడలోలి మూడో భాగం నాశనమయింది.

మూడో బూర – చేదు నక్షత్ం
10 మూడో దేవదూత బూర ఊదాడు. 
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అపుపుడు దివిట్ల్గా మండుతూ ఉన్న పెద్ద 
నక్షత్ం ఒకటి ఆకాశం నుంచి రాల్ నదులలో 
మూడో భాగంమ్దా నీటి బుగ్గలమ్దా పడింది. 
11 ఆ నక్షత్ం పేరు “చేదు”. దానవలలి నీళ్ళలో 
మూడో భాగం చేదయింది. నీళ్్ళ చేదు కావడం 
మూల్న, వాటివలలి మనుషులు అనేకులు 
చనపోయారు.

నాలుగో బూర – మూడో భాగం చీకటి
12 నాలుగో దేవదూత బూర ఊదాడు. 

అపుపుడు స్ర్యగోళంలో మూడో భాగం, 
చంద్రబింబంలో మూడో భాగం, నక్షత్రాలలో 
మూడో భాగం చీకటి అయి, పగటిలో 
మూడో భాగమూ రాత్రిలో మూడో భాగమూ 
ప్రకాశంచకుండా వాటిలో మూడో భాగం దెబబా 
తిన్నది.

13 నేను చూస్తు ఉంటే, ఆకాశం మధ్య ఒక 
దేవదూత ఎగరిపోతూ పెద్ద సవీరంతో ఇల్ 
చెపపుడం వినా్నను: “ఇంకా బూరలు ఊదబోతున్న 
ముగు్గరు దేవదూతల బూరల ధవీనులను బటిటు 
భూనవాసులకు అయో్య, విపతుతు! విపతుతు! 
విపతుతు!”

ఐదో బూర – అగాధం

9  అయిదో దేవదూత బూర ఊదాడు. 
అపుపుడు ఆకాశం నుంచి భూమిమ్దికి 

రాల్న నక్షత్రాన్న చూశాను. అతడికి అగాధం 
తాళంచెవి ఇవవీబడింది. 2 అతడు అగాధం 
తెరిచాడు. అపుపుడు బ్రహాముండమైన కొల్మినుంచి 
లేచే పగల్ంటి పగ అగాధంనుంచి లేచింది. 
అగాధం పగతో స్ర్యగోళం, వాయుమండలం 
చీకటిమయం అయా్యయి. 3 ఆ పగలోనుంచి 

మిడతలు భూమిమ్దికి వచి్చపడాడాయి. వాటికి 
భూమిలోన తేళ్ళకున్న శకితుల్ంటి శకితు ఇవవీడం 
జరిగంది. 4 భూమి గడిడాకి గానీ ఎల్ంటి మొకకికూ 
చెట్టుకూ గానీ హాన చేయకూడదనీ నొసళ్ళమ్ద 
దేవున ముద్ర లేన మనుషులకే హాన చేయాలనీ 
వాటికి ఆజఞా వచి్చంది. 5 ఆ మనుషులను అయిదు 
నెలలపాట్ వేధంచడానకి వాటికి అధకారం ఇచి్చ 
ఉంది గాన చంపడానకి మాత్ం కాదు. వాటివలలి 
కల్గే వేదన తేలు మనషిన కుటిటునట్టుంది. 6 ఆ 
రోజులలో మనుషులు చావుకోసం దేవుల్డుతూ 
ఉంట్రు గాన అది దొరకదు. చావాలన 
తహతహల్డుతూ ఉంట్రు గాన చావు వారి 
దగ్గరనుంచి పారిపోతుంది.

7 ఆ మిడతల ఆకారాలు యుద్ానకి సిద్మైన 
గుర్రాల్లింటివి. వాటి తలలమ్ద బంగారు 
కిర్ట్ల ల్ంటివి ఉనా్నయి. వాటి ముఖాలు 
మనుషుల ముఖాలల్ంటివి. 8 వాటికి స్త్రీల తల 
వెంట్రుకలల్ంటి వెంట్రుకలునా్నయి. వాటి 
పళ్్ళ సింహాల కోరలల్ంటివి. 9 వాటికి ఇనుప 
ఛాతీ కవచంల్ంటి కవచాలునా్నయి. వాటి 
రెకకిల చపుపుడు యుద్ానకి పరుగెతుతుతూ ఉన్న 
అనేక గుర్రాలున్న రథాల చపుపుడుల్ంటిది. 
10 వాటికి తేళ్ళల్ంటి తోకలు ఉనా్నయి. వాటి 
తోకలకు కొండులి ఉనా్నయి. అయిదు నెలలవరకు 
మనుషులకు హాన చేయడానకి వాటికి అధకారం 
ఉంది.

11 వాటి మ్ద ఒక రాజు ఉనా్నడు. వాడు 
అగాధం దూత. హీబ్రూ భాషలో వాడి పేరు 
“అబదో్దన్” గాన గ్రీక్ భాషలో వాడి పేరు 
“అపలులియోన్”.

12 మొదటి విపతుతు గతించింది. ఇదిగో, ఈ 
సంగతుల తరువాత ఇంకా రెండు విపతుతులు 
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రాబోతునా్నయి.

ఆరో బూర – నలుగురు దేవదూతలు
13 ఆరో దేవదూత బూర ఊదాడు. అపుపుడు 

దేవున ముందర ఉన్న బంగారు వేదిక నాలుగు 
కొముములనుంచి ఒక సవీరం నాకు వినవచి్చంది. 
14 ఆ సవీరం, బూర ఉన్న ఆ ఆరో దేవదూతతో 
“యూఫ్రట్సు అనే మహానది దగ్గర బంధంచి 
ఉన్న నలుగురు దేవదూతలను విడిపంచ్” అంది. 
15 ఆ సంవతసారానక నెలకూ రోజుకూ గంటకూ 
సిదం్గా ఉంచబడడా ఆ నలుగురు దేవదూతలను 
మనుషులలో మూడో భాగాన్న చంపడానకి 
విడిపంచడం జరిగంది. 16 సైన్యంలో ఉన్న 
రౌతుల లెకకి ఇరవై కోట్లి. వారి లెకకి వినా్నను. 
17 ఆ దర్శనంలో ఆ గుర్రాలూ వాటి మ్ద 
కూరు్చన ఉన్నవారూ నాకు ఇల్ కనపంచారు: 
వారికి నపుపు రంగు, నీలం, గంధకం రంగు గల 
కవచాలునా్నయి. ఆ గుర్రాల తలలు సింహాల 
తలల్లింటివి. వాటి నోళ్ళనుంచి మంటలు, పగ, 
గంధకాలు బయలుదేరుతూ ఉనా్నయి. 18 ఈ 
మూడు దెబబాలచేత, అంటే వాటి నోళ్ళనుంచి 
బయలుదేరుతున్న మంటలు, పగ, గంధకాలచేత 
మనుషులలో మూడో భాగం చంపబడాడారు. 
19 వాటి శకితు వాటి నోళ్ళలో, వాటి తోకలలో 
ఉంది. ఎందుకంటే వాటి తోకలు తలలు గలవై 
పాముల్లింటివి. ఆ తోకలతో అవి హాన చేస్తుయి.

పశా్చతాతుపం లేదు
20 ఈ దెబబాలతో చావకుండా మనుషులలో 

మిగల్నవారు తమ చేతులతో చేసిన 
పనులను గురించి పశా్చతాతుపపడలేదు. అంటే, 
దయా్యలనూ, చూడలేన వినలేన నడవలేన 

బంగారు వెండి కంచ్ రాయి కొయ్యలతో 
చేసిన విగ్రహాలనూ పూజ్ంచడం మానలేదు. 
21 తమ హత్యలూ తమ మంత్ప్రయోగాలూ తమ 
వ్యభిచారాలూ తమ దొంగతనాల గురించి కూడా 
వారు పశా్చతాతుపపడలేదు.

దేవదూత, చ్టిటు ఉన్న ఇంకో పత్ం

10  బల్షు్ఠడైన వేరొక దేవదూత 
పరలోకంనుంచి దిగ రావడం నాకు 

కనపంచింది. ఆయన మేఘం ధరించ్కొన 
ఉనా్నడు. ఆయన తలకు పైగా రంగుల విలులి 
ఉంది. ఆయన ముఖం స్ర్యమండలంల్ంటిది. 
ఆయన కాళ్్ళ నపుపు సతుంభాలల్ంటివి. 2 ఆయన 
చేతిలో చ్టిటున చిన్న పత్ం ఒకటి ఉంది. 
అది విపపు ఉంది. ఆయన తన కుడి పాదం 
సముద్రంమ్ద, ఎడమ పాదం నేలమ్ద మోప 
3 పెద్ద సవీరంతో కేక వేశాడు. అది సింహం 
గరిజీంచినట్టు ఉంది. ఆయన కేక వేసినపుపుడు 
ఏడు ఉరుముల సవీరాలు పల్కాయి. 4 ఆ 
ఏడు ఉరుముల సవీరాలు పల్కినపుపుడు నేను 
రాయబోయాను గాన పరలోకంనుంచి ఒక 
సవీరం నాతో ఇల్ అనడం వినా్నను: “ఏడు 
ఉరుములు పల్కిన విషయాలు మూసివేయి. 
వాటిన రాయకు.”

5 నేను చూచినపుపుడు సముద్రం మ్దా 
నేలమ్దా నలబడడా ఆ దేవదూత తన చేయి 
ఆకాశంవైపు ఎతాతుడు, 6 పరలోకానీ్న అందులో 
ఉన్నవాటినీ భూమినీ అందులో ఉన్నవాటినీ 
సముద్రానీ్న అందులో ఉన్నవాటినీ సృజ్ంచిన, 
శాశవీతంగా జ్విస్తు ఉన్న వ్యకితు తోడన ఇల్ 
శపథం చేశాడు: 7 ఇక ఆలస్యం కాదు. ఏడో 
దేవదూత బూర ఊది వినపంచే రోజులలో 
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అతడు బూర ఊదబోతూ ఉంటే, దేవున రహస్య 
సత్యం పూరితుగా నెరవేరుతుంది. ఇది ప్రవకతులైన తన 
దాసులకు ఆయన ప్రకటించినటేటు జరుగుతుంది.”

8 పరలోకంనుంచి నాకు వినపంచిన సవీరం 
మళ్్ళ నాతో మాట్లిడి “వెళి్ళ సముద్రంమ్దా 
నేలమ్దా నలుచ్న్న దేవదూత చేతిలో విపపు ఉన్న 
పత్ం తీసుకో” అన పల్కింది.

9 అందుచేత నేనా దేవదూత దగ్గరకు వెళి్ళ 
ఆయనతో “ఆ చిన్న పత్ం నాకివవీండి” అనా్నను. 
అపుపుడాయన నాతో “ఇది తీసుకొన తిను. ఇది 
నీ కడుపులో చేదవుతుంది గాన నీ నోట్లి 
మాత్ం ఇది తేనెల్గా తియ్యగా ఉంట్ంది” 
అనా్నడు. 10 దేవదూత చేతిలోనుంచి ఆ చిన్న 
పత్ం తీసుకొన దానన తినవేశాను. నా నోట్లి 
అది తేనెల్గా తియ్యగా ఉంది గాన అది తిన్న 
తరువాత నా కడుపులో చేదైపోయింది.

11 అపుపుడాయన నాతో “మరో స్రి అనేక 
ప్రజలు, జనాలు, భాషలు, రాజులను గురించి 
నీవు దేవున మూలంగా పలకాల్” అనా్నడు.

ఆలయాన్న కొలవడం

11  కొలతబద్దల్ంటి చేతి కర్ర నాకివవీబడింది. 
ఆ దేవదూత నలుస్తు ఇల్ అనా్నడు: 

“లేచి దేవున ఆలయం, వేదిక కొలతలు తీసుకొన 
అందులో ఆరాధంచేవారిన లెకకిపెట్టు. 2 అయితే 
ఆలయం బయటి ఆవరణం కొలత తీసుకోకుండా 
విడిచిపెట్టు. ఎందుకంటే అది యూదులు కాన 
జనాలకు ఇవవీబడింది. వారు నలభై రెండు నెలలు 
పవిత్ నగరాన్న కాళ్ళక్ంద త్రొకుకితారు.

దేవున కోసం ఇద్దరు స్క్షులు
3 నేను నా ఇద్దరు స్క్షులకు బలప్రభావాలు 

ఇస్తును. వారు గోనెపటటు కట్టుకొన వెయి్యన్న 
రెండు వందల అరవై రోజులు దేవున మూలంగా 
పలుకుతారు.”

4 వీరు భూలోకానకి దేవుడై ఉన్న వ్యకితు 
ముందర నలుచ్న్న రెండు ఆలీవ్ చెటూలి 
రెండు దీపసతుంభాలూ. 5 ఎవరైనా సరే వీరికి 
హాన చేయజూసేతు వీరి నోటినుంచి మంటలు 
వచి్చ వీరి శత్రువులను మ్ంగవేస్తుయి. వీరికి 
హాన చేయజూచేవాడెవడైనా సరే వాడు ఇల్గే 
చంపబడాల్. 6 వీరు దేవున మూలంగా పల్కే 
రోజులలో వాన ఏమ్ రాకుండా ఆకాశాన్న 
మూసివేసే అధకారం వారికి ఉంది. అంతే 
కాక, తమకు ఇషటుం వచి్చనపుపుడెల్లి నీళ్్ళ 
రకతుంగా మార్చడానక వాటిమ్ద, అన్న రకాల 
ఈతిబధలతో భూమిన మొతతుడానక కూడా 
వీరికి అధకారం ఉంది.

7 వీరు తమ స్క్షష్ం పూరితుగా చెపపున తరువాత 
అగాధంలోనుంచి పైకి వచే్చ క్రూరమృగం వీరిమ్ద 
యుదం్ చేసుతుంది, వీరిన ఓడించి చంపుతుంది. 
8 వీరి మృత దేహాలు ఆ మహా నగరం వీధలో 
పడివుంట్యి. ఆ నగరానకి అలంకారికంగా 
సొదొమ అనీ ఈజ్ప్టు అనీ పేరు. అకకిడే మన 
ప్రభువు సిలువ పాలయా్యడు. 9 ఆయా ప్రజలలో, 
వంశాలలో, భాషలవారిలో, జ్తులలో కొందరు 
మూడున్నర రోజులు వీరి మృత దేహాలను 
చూస్తు వాటిన సమాధ చేయనవవీరు. 
10 ఈ ఇద్దరు ప్రవకతులవలలి భూనవాసులు 
వేదనపాలయా్యరు గనుక వీరి చావును బటిటు 
భూనవాసులు వీరి గురించి సంతోషంతో 
ఉపపుంగపోతూ సంబరపడుతూ ఉంట్రు, 
ఒకరికొకరు బహుమతులు పంపుకొంట్రు.

11 అయితే ఆ మూడున్నర రోజుల తరువాత 
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దేవుననుంచి జ్వ శావీస ఈ ప్రవకతులలోకి వచి్చంది. 
వారు లేచి నలబడాడారు. వారిన చూచినవారు 
అధకంగా హడల్పోయారు. 12 “ఇకకిడికి 
పైకి రండి” అన పరలోకంనుంచి పెద్ద సవీరం 
తమతో అనడం ఈ ప్రవకతులు వినా్నరు. 
వారి విరోధులు చూస్తు ఉండగానే వారు 
మేఘంలో పరలోకానకి పైకి వెళి్ళపోయారు. 
13 ఆ ఘడియలోనే పెద్ద భూకంపం కల్గంది. 
ఆ నగరంలో పదో భాగం కుపపుకూల్ంది. ఆ 
భూకంపానకి ఏడు వేలమంది చనపోయారు. 
మిగల్నవారు ఎంతో భయపడుతూ పరలోక 
దేవుణ్ణి మహిమపరచారు.

14 రెండో విపతుతు గతించింది. ఇదిగో మూడో 
విపతుతు తవీరగా వస్తు ఉంది.

ఏడో బూర
15 ఏడో దేవదూత బూర ఊదాడు. అపుపుడు 

పరలోకంలో గొపపు సవీరాలు వినపంచి ఇల్ 
పల్కాయి: “భూలోక రాజ్్యలు మన ప్రభు 
రాజ్్యలు, ఆయన అభిషికుతున రాజ్్యలు 
అయా్యయి. ఆయన శాశవీతంగా పరిపాల్స్తుడు.”

16 అపుపుడు, దేవున ముందర తమ 
సింహాసనాల మ్ద కూరు్చన ఉన్న ఆ ఇరవై 
నలుగురు పెద్దలు స్షాటుంగపడి దేవుణ్ణి 
ఆరాధస్తు ఇల్ అనా్నరు:

17 ప్రభూ అమిత శకితుగల దేవా! పూరవీముండి 
ప్రసుతుతముంటూ రానై ఉన్నవాడా! నీ మహా బల 
ప్రభావాలు ప్రయోగంచి రాజ్య పరిపాలన చేశావు, 
గనుక మేము నీకు కృతజఞాతలు అరిపుసుతునా్నం. 
18 జనాలు కోపగంచాయి. నీ కోపం వచి్చంది. 
చనపోయినవారికి తీరుపు తీరే్చ సమయమూ, నీ 
దాసులైన ప్రవకతులకూ పవిత్రులకూ నీ పేరంటే 

భయభకుతులున్న ఘనులకైనా అలుపులకైనా 
బహుమతులు ఇచే్చ సమయమూ, భూమిన 
నాశనం చేసేవారిన నాశనం చేసే సమయమూ 
వచి్చంది.”

19 అపుపుడు పరలోకంలో దేవున ఆలయం 
తెరచ్కొంది. ఆయన ఆలయంలో ఆయన 
ఒడంబడిక పెట్టు కనపంచింది. మెరుపులు, 
ధవీనులు, ఉరుములు, భూకంపం, గొపపు 
వడగండులి కల్గాయి.

స్త్రీ, ఆమె సంతానం, రెకకిలున్న మహా సరపుం

12  అపుపుడు ఆకాశ మండలంలో 
అదు్భతమైన గొపపు స్చన 

కనపంచింది: స్ర్యమండలం ధరించ్కొన్న 
ఒక స్త్రీ. ఆమె పాదాలక్ంద చంద్రబింబం ఉంది. 
ఆమె తల మ్ద పనె్నండు నక్షత్రాల కిర్టం 
ఉంది. 2 ఆమె గర్భవతి. ప్రసవవేదన పడుతూ ఆ 
నొపుపులకు కేకలు వేస్తు ఉంది.

3 అపుపుడు ఆకాశ మండలంలో మరో స్చన 
కనపంచింది. అది రెకకిలున్న ఎర్రన మహా సరపుం. 
దానకి ఏడు తలలూ పది కొముములూ ఉనా్నయి. 
దాన తలలమ్ద ఏడు కిర్ట్లు ఉనా్నయి. 
4 దాన తోక ఆకాశ నక్షత్రాలలో మూడో 
భాగాన్న ల్గవేసి భూమిమ్దికి పడవేసింది. 
కనబోతున్న ఆ స్త్రీ ప్రసవించగానే ఆమె శశువును 
మింగవేసేందుకు రెకకిలున్న ఆ సరపుం ఆమె 
ఎదుట నలుచ్ంది.

5 ఆమె మగ శశువును కన్నది. జనాలన్నటినీ 
ఇనుప దండంతో పరిపాల్ంచబోయే వ్యకితు 
ఆయనే. ఆమె సంతతివాణ్ణి దేవున దగ్గరకూ 
ఆయన సింహాసనం దగ్గరకూ కొనపోవడం 
జరిగంది. 6 ఆ స్త్రీ ఎడారిలోకి, ఆమెకోసం దేవుడు 
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సిద్ం చేసిన స్ల్నకి పారిపోయింది. అకకిడ 
వెయి్యన్న రెండు వందల అరవై రోజులు వారు 
ఆమెను పోషించాలన దేవున ఏరాపుట్.

7 పరలోకంలో యుద్ం జరిగంది. మిఖాయేల్, 
అతన దూతలు రెకకిలున్న సరపుంమ్ద 
యుద్ం జరిగంచారు. రెకకిలున్న సరపుం, 
దాన దూతలు ఎదురు పోరాటం జరిపారు 
గాన 8 గెలవలేకపోయారు గనుక అపపుటినుంచి 
పరలోకంలో వారికి చోట్ లేకుండా పోయింది. 
9 రెకకిలున్న ఆ మహా సరపుం పడద్రోయబడింది. 
అది ఆదిసరపుం. దానకి అపనంద పశాచం, 
సైతాను అన పేరు. అది సరవీ లోకాన్న 
మోసగస్తు ఉంది. వాణ్ణి వాడితోపాట్ వాడి 
దూతలనూ భూమిమ్దికి పడద్రోయడం 
జరిగంది.

10 అపుపుడు పరలోకంలో గొపపు సవీరం ఇల్ 
చెపపుడం వినా్నను: “ఇపుపుడు దేవున రక్షణ, 
ప్రభావం, రాజ్యం, ఆయన అభిషికుతున అధకారం 
వచా్చయి! ఎందుకంటే, మన స్దరుల మ్ద 
నేరాలు మోపేవాడు పడద్రోయబడాడాడు. 
రాత్రింబగళ్్ళ వాడు మన దేవున ఎదుట 
వారిమ్ద నేరాలు మోపుతూ వచా్చడు. 
11 అయితే వారు గొర్రెపలలి రకాతున్న బట్టు తాము 
చెపుతున్న స్క్షా్యన్న బట్టు వాణ్ణి ఓడించారు. 
మరణంవరకూ తమ ప్రాణాలమ్ద వారికి ప్రీతి 
లేకపోయింది. 12 ఇందుకు, ఆకాశాల్లిరా, వాటిలో 
నవసించేవారల్రా, ఆనందించండి! అయితే 
భూమి, సముద్రం నవాసులకు అయో్య, విపతుతు! 
ఎందుకంటే, అపవాద పశాచం తనకు కొది్ద 
కాలమే మిగల్ందన తెల్సి తీవ్ కోపంతో మ్ 
దగ్గరకు దిగవచా్చడు.”

13 రెకకిలున్న సరపుం తాను భూమిమ్దికి 

పడద్రోయబడడం చూచి మగ శశువును కన్న 
ఆ స్త్రీన హింసించాడు. 14 అయితే ఆ స్త్రీ ఎడారిలో 
ఆ సరపు సమక్షం నుంచి ఒక కాలం, కాల్లు, 
సగం కాలం పోషణ పందేల్ తన స్ల్నకి 
ఎగరిపోయేల్ ఆమెకు గొపపు గరుడపక్షి రెకకిలు 
రెండు ఇవవీబడాడాయి. 15 అపుపుడా స్త్రీ ప్రవాహానకి 
కొట్టుకుపోవాలన సరపుం తన నోటనుంచి నీళ్్ళ 
నదిల్గా ఆమె వెనుక వెళ్ళగ్రకికింది.; 16 కానీ 
స్త్రీకి భూమి సహాయం చేస్తు నోరు తెరచి 
రెకకిలున్న సరపుం నోటనుంచి వెళ్ళగ్రకికిన నదిన 
మ్ంగవేసింది. 17 ఆ స్త్రీన గురించి రెకకిలున్న సరపుం 
కోపంతో మండిపడింది. ఆమె సంతానంలో 
మిగల్నవారి మ్ద యుద్ం చేయడానకి అది 
వెళి్ళపోయింది. 18 ఆ సంతానమెవరంటే దేవున 
ఆజఞాలు శరస్వహిస్తు, యేసు క్రీసుతును గురించిన 
స్క్షష్ం చెపుతూ ఉన్నవారే.

రెండు మృగాలు

13  నేను సముద్ర తీరాన నలబడి ఉనా్నను. 
అపుపుడు సముద్రంలో నుంచి క్రూర 

మృగం ఒకటి పైకి రావడం నాకు కనపంచింది. 
దానకి ఏడు తలలూ పది కొముములూ ఉనా్నయి. 
దాన కొముములమ్ద పది కిర్ట్లు ఉనా్నయి. 
దాన తలలమ్ద దేవదూషణతో కూడిన పేరు 
ఉంది.

సముద్రంనుంచి వచి్చన మృగం
2 నేను చూచిన ఆ మృగం చిరుతపుల్న పోల్ంది. 
దాన పాదాలు ఎలుగుబంటి పాదాలల్ంటివి. 
దాన నోరు సింహం నోరుల్ంటిది. దాన శకితు, 
దాన సింహాసనం, గొపపు అధకారం రెకకిలున్న 
సరపుం దానకిచి్చనవి.
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3 దాన తలలలో ఒకదానకి చావు దెబబా 

తగల్నట్లింది. అయితే ఆ చావు దెబబా పూరితుగా 
నయమయింది. లోకమంతా ఆశ్చర్యపడిపోతూ 
ఆ మృగాన్న అనుసరించింది. 4 ఆ మృగానకి 
అధకారమిచి్చన ఆ రెకకిలున్న సరాపున్న వారు 
పూజ్ంచారు. మృగాన్న కూడా పూజ్స్తు “ఈ 
మృగానకి ఎవరు స్టి? దీనతో ఎవరు యుదం్ 
చేయగలరు?” అనా్నరు.

5 డంబలూ దేవదూషణలూ పల్కే నోరు 
ఆ మృగానకి ఇవవీబడింది, నలభై రెండు 
నెలలు ఉండిపోవడానకి అధకారం వాడికి 
ఏరాపుటైంది. 6 దేవుణ్ణి దూషించడానకి, 
ఆయన పేరునూ ఆయన గుడారానీ్న పరలోక 
నవాసులనూ దూషించడానకి వాడు నోరు 
తెరిచాడు. 7 వాడికి పవిత్రుల మ్ద యుద్ం 
జరిగంచి వారిన ఓడించడానకి అధకారం 
ఇవవీడం జరిగంది. అంతే గాక, వాడికి ప్రతి 
గోత్ంమ్దా ప్రతి భాష మాట్లిడేవారి మ్దా 
ప్రతి దేశం మ్దా అధకారం ఇవవీబడింది. 
8 భూమిమ్ద నవసించేవారంతా ఆ మృగాన్న 
పూజ్స్తురు – అంటే ప్రపంచానకి పునాది 
కుదిరిన నాటినుంచి వధ అయిన గొర్రెపలలి 
జ్వ గ్రంథంలో ఎవరి పేరులి వ్రాయబడలేదో 
వారే ఆ మృగాన్న పూజ్స్తురు.

9 చెవిగలవాడు ఎవడైనా వింట్రు గాక! 
10 ఎవడైతే చెరపట్టులన ఉంటే అతడు చెరలోకి 
పోతాడు. ఎవడైతే కతితుతో హతమారుస్తుడో 
అతడు కతితుతో హతం కావాల్. ఇందులో 
పవిత్రుల ఓరుపు, నమముకం ఉనా్నయి.

భూమిమ్దనుంచి వచి్చన మృగం
11 అపుపుడు వేరొక మృగం భూమిలోనుంచి 

పైకి రావడం నాకు కనబడింది. వాడికి గొర్రెపలలి 
కొముముల్లింటి రెండు కొముములునా్నయి, గానీ 
వాడురెకకిలున్న సరపుంల్గా మాట్లిడాడు. 
12 వాడు ఆ మొదటి మృగానకున్న అధకారమంతా 
వాడి ముందర ప్రయోగస్తు ఉనా్నడు, లోకమూ 
దాన నవాసులూ చావు దెబబా తగల్ పూరితుగా 
నయమయిన ఆ మొదటి మృగానకి మ్రొకేకిల్ 
చేస్తు ఉనా్నడు. 13 వాడు స్చనకోసమైన 
గొపపు అదు్భతాలు చేస్తు ఉనా్నడు. మనుషులు 
చూస్తు ఉండగానే ఆకాశంనుంచి మంటలు 
భూమిమ్దికి పడేల్ సహా చేసుతునా్నడు. 14 వాడు 
ఆ మృగం దృషిటులో చేయడానకి ఇవవీబడడా స్చన 
కోసమైన అదు్భతాలవలలి భూనవాసులను 
మోసగస్తు ఉనా్నడు. ఖడ్గంచేత గాయపడి 
బ్రతికిన మృగానకి భూమి మ్ద నవసించేవారు 
విగ్రహం చేయాలన చెపాపుడు. 15 అంతే కాదు, ఆ 
మృగ విగ్రహానకి ఊపరి పోసి అది మాట్లిడేల్ 
చేయడానక, ఆ మృగ విగ్రహాన్న పూజ్ంచన 
వారందరినీ చంపంచడానక వాడికి అధకారం 
ఇవవీబడింది.

16 అంతే కాకుండా, ఘనులేమ్ అలుపులేమ్ 
ధనకులేమ్ దరిద్రులేమ్ సవీతంత్రులేమ్ దాసులేమ్ 
అందరినీ వారి కుడి చేతిమ్దో నొసటిమ్దో 
ముద్రపడేల్ వాడు బలవంతం చేస్తు ఉనా్నడు. 
17 ఆ ముద్ర గానీ మృగం పేరు గానీ వాడి పేరు 
సంఖ్య గానీ ఉన్నవారు తపపు మరెవవీరూ కొనడం, 
అమముడం జరిగంచకుండా వాడు చేస్తు ఉనా్నడు.

మొదటి మృగం సంఖ్య
18 ఇందులో జ్ఞానం ఉంది – బుదిగ్లవ్యకితు ఆ 

మృగానకి ఉన్న సంఖ్య లెకికించాల్. అది మనషి 
సంఖ్య. వాడి సంఖ్య 666.
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గొర్రెపలలి, 144,000 మంది

14  నేనంకా చూస్తు ఉంటే స్యోను 
పరవీతం మ్ద గొర్రెపలలి నలుచ్ండడం 

కనపంచింది. ఆయనతో పాట్ లక్ష నలభై 
నాలుగు వేలమంది ఉనా్నరు. వారి నొసళ్ళమ్ద 
ఆయన తండ్రి పేరు రాసి ఉంది. 2 అపుపుడు 
పరలోకంనుంచి ఒక శబ్దం నాకు వినపంచింది. 
అది అనేక జల్ల ధవీనల్ంటిది, గొపపు 
ఉరుము ధవీనల్ంటిది. నేను తంతివాదా్యలు 
వాయిసుతున్నవారి తంతి వాదనం వినా్నను. 3 వారు 
సింహాసనం ముందర, ఆ నాలుగు ప్రాణుల 
ముందర, ఆ పెద్దల ముందర కొతతు పాట ఒకటి 
పాడారు. ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేలమంది 
తపపు మరెవవీరూ ఆ పాట నేరు్చకోలేకపోయారు. 
వీరు భూలోకంలోనుంచి విమోచించ బడడావారు. 
4 వీరు పెళి్ళ కానవారై స్త్రీలతో తమను తాము 
అపవిత్ం చేసుకోనవారు. గొర్రెపలలి ఎకకిడికి 
వెళి్ళనా సరే వీరు ఆయన వెంటవెళ్తు ఉనా్నరు. 
వీరు మనుషులలో నుంచి విమోచించబడి 
దేవునక గొర్రెపలలికూ తొల్ పంటగా ఉనా్నరు. 
5 వీరి నోట ఏ మోసమూ కనబడలేదు. దేవున 
సింహాసనం ముందర వీరిలో నందించతగన 
విషయమేమ్ లేదు.

ముగు్గరు దేవదూతలు, వారి సందేశం
6 అపుపుడు మరో దేవదూత ఆకాశం మధ్యన 

ఎగరిపోతూ ఉండడం నాకు కనపంచింది. 
అతడు భూమిమ్ద నవసించేవారికి – 
ప్రతి దేశంవారిక ప్రతి జ్తిక ప్రతి భాష 
మాట్లిడేవారిక ప్రతి జనానక ప్రకటించడానకి 
శాశవీత శుభవారతు గలవాడు. 7 అతడు పెద్ద 

సవీరంతో చెపపునదేమిటంటే, “దేవునకి 
భయపడండి! ఆయనకు మహిమ చేకూర్చండి! 
ఆయన తీరుపు ఘడియ వచి్చంది! ఆకాశానీ్న 
భూమినీ సముద్రానీ్న నీళ్ళ ఊటలనూ కలగజ్సిన 
ఆయనను ఆరాధంచండి!”

8 అతన వెంట మరో దేవదూత వచి్చ ఇల్ 
చెపాపుడు: “మహా నగరమైన బబులోను 
కూల్పోయింది! కూల్పోయింది! అది తన 
వ్యభిచార ఆగ్రహ ద్రాక్షమద్యం జనాలన్నటిక 
తాగంచింది!”

9 వారి వెంట మూడో దేవదూత వచి్చ 
పెద్ద సవీరంతో ఇల్ చెపాపుడు: “ఎవరైనా 
సరే ఆ మృగానీ్న వాడి విగ్రహానీ్న పూజ్సేతు, 
నొసటిమ్ద గానీ చేతిమ్ద గానీ వాడి ముద్ర 
పడనసేతు 10 ఆ వ్యకితు దేవున ఆగ్రహ ద్రాక్షమద్యం 
త్రాగుతాడు. దానన దేవుడు తన ఉగ్రత 
పాత్లో కలీతు లేకుండా పోశాడు. అంతే 
కాక, ఆ వ్యకితున పవిత్ దేవదూతల ముందర, 
గొర్రెపలలి ముందర అగ్నగంధకాలతో వేధంచడం 
జరుగుతుంది. 11 వారి వేదన సంబంధమైన 
పగ యుగయుగాలకు పైకి లేస్తు ఉంట్ంది. 
మృగానీ్న వాడి విగ్రహానీ్న పూజ్ంచేవారిక వాడి 
పేరు ముద్ర పడనచి్చనవారిక రాత్రింబగళ్లి ఏమ్ 
విశ్ంతి లేదు.”

12 ఇల్ంటపుపుడు పవిత్రుల సహనం ఉంది; 
ఇల్ంటపుపుడు దేవున ఆజఞాలూ యేసు విశావీస 
సతా్యలూ పాటించే వారు ఉనా్నరు.

పరలోకంనుంచి సవీరం
13 అపుపుడు పరలోకంనుంచి ఒక సవీరం నాకు 

వినపంచి “ఈ విధంగా రాయి: ఇపపుటినుంచి 
ప్రభువులో ఉంటూ చనపోయేవారు ధను్యలు” 

  ప్రకటన 14:13



448

అంది. “అవును, వారు తమ ప్రయాసలు మాన 
విశ్ంతి అనుభవిస్తురు. వారి క్యలు వారి 
వెంట వస్తుయి” అన దేవున ఆతము చెపుతునా్నడు.

రెండు పంటలు
14 నేను చూస్తు ఉంటే, తెలలిన మేఘం, ఆ 

మేఘం మ్ద మానవ పుత్రుడిల్ంటి వ్యకితు ఒకరు 
కూరు్చన ఉండడం నాకు కనపంచింది. ఆయన 
తలమ్ద బంగారు కిర్టం ఉంది, ఆయన చేతిలో 
వాడిగల కొడవల్ ఉంది. 15 మరో దేవదూత 
దేవాలయంలోనుంచి వచి్చ మేఘంమ్ద కూరు్చన 
ఉన్న వ్యకితుతో బిగ్గరగా ఇల్ అనా్నడు: “భూమి 
పంట పండింది, నీవు కోత కోసే కాలం వచి్చంది, 
గనుక నీ కొడవల్ పెటిటు కోసుకో.”

16 మేఘంమ్ద కూరు్చన ఉన్న వ్యకితు భూమిమ్ద 
తన కొడవల్ పెట్టుడు. వెంటనే భూమి పంట 
కోయబడింది.

17  అపుపుడు పరలోకంలో ఉన్న 
దేవాలయంలోనుంచి మరో దేవదూత వచా్చడు. 
ఇతనదగ్గర కూడా వాడిగల కొడవల్ ఉంది. 
18 మరో దేవదూత వేదిక దగ్గరనుంచి వచా్చడు. 
ఇతడు నపుపుమ్ద అధకారం ఉన్నవాడు. ఇతడు 
వాడిగల కొడవల్ గలవానతో పెద్ద సవీరంతో ఇల్ 
అనా్నడు: “భూమి ద్రాక్షపండులి పండాయి, గనుక 
వాడిగల నీ కొడవల్ పెటిటు ద్రాక్షచెట్టునుంచి దాన 
గెలలు కోయండి.”

19 ఆ దేవదూత తన కొడవల్ భూమిమ్ద 
పెటిటు దాన ద్రాక్ష చెట్టు కోసి దేవున ఉగ్రత మహా 
ద్రాక్ష గానుగతొటిటులో పడవేశాడు. 20 ఆ ద్రాక్ష 
గానుగ నగరం బయట తొకకిడం జరిగంది. 
గానుగలోనుంచి రకతుం వచి్చ సుమారు మూడు 
వందల ఇరవై కిలోమ్టరలి దూరం, గుర్రం 

కళ్ళమంత ఎతుతు పారింది.

ఏడు తెగుళ్్ళ

15  పరలోకంలో మరో గొపపు అదు్భతమైన 
స్చన నాకు కనపంచింది. అదేమంటే, 

ఏడు ఈతిబధలు చేతపట్టుకొన ఉన్న ఏడుగురు 
దేవదూతలు. ఇవి చివరివి ఎందుకంటే వీటితో 
దేవున కోపం తీరిపోతుంది.

మోష్ పాట, గొర్రెపలలి పాట
2 నపుపుతో కల్సిన గాజు సరసుసాల్ంటిది 

కూడా నాకు కనపంచింది. మృగంమ్దా 
వాడి విగ్రహంమ్దా వాడి ముద్రమ్ద వాడి 
పేరుకున్న సంఖ్యమ్దా గెలుపందినవారు ఆ 
గాజు సముద్రంమ్ద నలుచ్నా్నరు. వారికి 
దేవున తంతి వాదా్యలు ఉనా్నయి. 3 వారు 
దేవున దాసుడైన మోష్ పాట, గొర్రెపలలి పాట 
పాడుతూ, “ప్రభువైన దేవా! అమిత శకితుగలవాడా! 
నీ పనులు గొపపువి, ఆశ్చర్యకరమైనవి. పవిత్రులకు 
రాజ్! నీ త్రోవలు నా్యయమైనవి, యథార్మైనవి. 
4 ప్రభూ! నీవు మాత్మే పవిత్రుడవు గనుక నీకు 
ఎవరు భయపడకుండా ఉంట్రు? నీ పేరును 
ఎవరు మహిమపరచకుండా ఉంట్రు? నీ 
తీరుపులు వెలలిడి అయా్యయి, గనుక జనాలనీ్న 
వచి్చ నీ సన్నధలో ఆరాధస్తురు” అనా్నరు.

ఏడుగురు దేవదూతలు
5 ఈ సంగతుల తరువాత నేను చూస్తు 

ఉంటే పరలోకంలో స్క్షష్ంకోసమైన ఆరాధన 
గుడారం గరా్భలయం తెరచి ఉండడం 
నాకు కనపంచింది. 6 ఆ ఏడు ఈతిబధలు 
చేతపట్టుకొన ఉన్న ఆ ఏడుగురు దేవదూతలు 
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ఆ గరా్భలయంలోనుంచి వచా్చరు. వారు 
శుభ్మైన, ప్రకాశమానమైన శ్రేష్ఠమైన దుసుతులు 
తొడుకొకిన్నవారు. వారి ఛాతీమ్ద బంగారు 
దటిటు కటిటు ఉంది. 7 నాలుగు ప్రాణులలో ఒక 
ప్రాణ్ శాశవీతంగా జ్విస్తు ఉన్న దేవున కోపంతో 
నండిన ఏడు బంగారు పాత్లు ఈ ఏడుగురు 
దేవదూతలకిచి్చంది. 8 అపుపుడు దేవున మహిమా 
ప్రకాశంవలలి, ఆయన ప్రభావంవలలి కల్గన పగతో 
గరా్భలయం నండిపోయింది. అందువలలి ఏడు 
దేవదూతల ఏడు ఈతిబధలు నెరవేరేంతవరకు 
గరా్భలయంలో ఎవరూ ప్రవేశంచలేకపోయారు.

ఏడు కోప పాత్లు

16  “మ్రు వెళి్ళ దేవున ఏడు కోప పాత్లు 
భూమిమ్ద కుమమురించండి” అన 

గరా్భలయంనుంచి గొపపు సవీరం ఆ ఏడుగురు 
దేవదూతలతో చెపపుగా వినా్నను.

మొదటి పాత్ – కురుపులు
2 అపుపుడు మొదటి దేవదూత వెళి్ళ భూమిమ్ద 

తన పాత్ కుమమురించాడు. అపుపుడు మృగం ముద్ర 
ఉన్నవారిమ్దా వాడి విగ్రహాన్న పూజ్ంచేవారిమ్దా 
అసహ్యమైన చెడడా కురుపు పుటిటుంది.

రెండో పాత్ – రకతుం
3 రెండో దేవదూత సముద్రంమ్ద తన 

పాత్ కుమమురించాడు. అపుపుడు సముద్రం 
చనపోయినవాన రకతుంల్గా మారింది, 
సముద్రంలో ప్రతి ప్రాణ్ చచి్చంది.

మూడో పాత్ – ఇంకా రకతుం
4 మూడో దేవదూత నదులమ్దా నీళ్ళ ఊటల 

మ్దా తన పాత్ కుమమురించాడు. అవి రకతుం 
అయా్యయి.

దేవున తీరుపులో నా్యయం
5 అపుపుడు జల్ల దేవదూత ఇల్ చెపపుడం 
వినా్నను: “ప్రసుతుతముంటూ, పూరవీముండి, 
తరువాత ఉండబోయే వాడా! ప్రభూ! ఈ విధంగా 
తీరుపు తీర్చడంలో నీవు నా్యయవంతుడవే. 6 వారు 
ప్రవకతుల రకతుం, పవిత్రుల రకతుం ఒల్కించారు, వారికి 
తాగడానకి నీవు రకతుం ఇచా్చవు. దీనకి వారు 
తగనవారే.”

7 అందుకు “అవును, ప్రభువైన దేవా, అమిత 
శకితు గలవాడా, నీ తీరుపులు యథార్మైనవి, 
నా్యయమైనవి” అన మరొకరి సవీరం వేదికనుంచి 
నాకు వినబడింది.

నాలుగో పాత్ – తీవ్మైన వేడి
8 నాలుగో దేవదూత స్ర్యమండలం మ్ద 

తన పాత్ కుమమురించాడు. అపుపుడు దానకి 
మనుషులను మాడ్చడానకి ఇవవీబడింది. 
9 మనుషులు తీవ్మైన వేడికి మాడిపోయారు, 
ఈ ఈతిబధల మ్ద అధకారమున్న దేవున 
పేరును దూషించారు గాన పశా్చతాతుపపడి 
దేవునకి మహిమ చేకూర్చలేదు.

అయిదో పాత్ – చీకటి
10 అయిదో దేవదూత ఆ మృగం సింహాసనం 

మ్ద తన పాత్ కుమమురించాడు. అపుపుడు వాడి 
రాజ్యం చీకటి మయమైంది. మనుషులు వేదనకు 
తట్టుకోలేక నాలుకలు కొరుకొకినా్నరు, 11 తమకు 
కల్గన వేదనలను బట్టు కురుపులను బట్టు పరలోక 
దేవుణ్ణి దూషించారు. అయితే తమ క్యలను 
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గురించి పశా్చతాతుపపడలేదు.

ఆరో పాత్ – మూడు దయా్యలు, వాటి పన
12 ఆరో దేవదూత యూఫ్రట్సు అనే మహా 

నదిమ్ద తన పాత్ కుమమురించాడు. తూరుపు 
రాజులకు దారి సిద్ం అయే్యల్ దాన నీళ్్ళ 
ఎండిపోయాయి. 13 అపుపుడు రెకకిలున్న 
సరపుం నోట్లినుంచీ మృగం నోట్లినుంచీ 
కపట ప్రవకతు నోట్లినుంచీ కపపులల్ంటి 
మూడు మల్నాతములు బయలు దేరడం నాకు 
కనపంచింది. 14 అవి స్చనకోసం అదు్భతాలు 
చేసే పశాచాలు, అమిత శకితుగల దేవున మహా 
దినాన జరిగే యుదా్నకి సరవీలోక రాజులను 
పోగు చేయడానకి వారిదగ్గరికి పోయే ఆతములు.

15 “ఇదిగో వినండి, దొంగ వచి్చనట్టు నేను 
వసుతునా్నను. దిగంబరంగా నడుచ్కోకుండా, 
నలుగురిలో సిగు్గపాలు కాకుండా మెళకువగా 
ఉండి తన దుసుతులు కాపాడుకొనే వ్యకితు ధన్యజ్వి.”

16 అవి వారిన హీబ్రూ భాషలో “హర్ మెగదో్దన్” 
అనే స్ల్నకి పోగు చేశాయి.

ఏడో పాత్ – గొపపు భూకంపం, 
బ్రహాముండమైన వడగండులి

17 ఏడో దేవదూత గాల్లో తన పాత్ 
కుమమురించాడు. అపుపుడు పరలోక 
గరా్భలయంలోనుంచి సింహాసనంనుంచి గొపపు 
సవీరం వస్తు “సమాపతుం అయింది” అన్నది. 
18 అపుపుడు ధవీనులూ ఉరుములూ మెరుపులూ 
పుట్టుయి. బ్రహాముండమైన భూకంపం కూడా 
కల్గంది. భూమి మ్ద మనుషులు ఉన్న 
మొదటి నాటినుంచి అల్ంటి బ్రహాముండమైన 
గొపపు భూకంపం కలగలేదు. 19 మహా నగరం 

మూడు భాగాలుగా చీల్పోయింది. జనాల 
నగరాలు కుపపుకూల్యి. దేవుడు తన 
కోప తీవ్త మద్యంతో నండిన గనె్న మహా 
బబులోనుకు ఇవవీడానకి అది తన సన్నధ్నంలో 
జఞాపతుకి వచి్చంది. 20 అపుపుడు ప్రతి దీవీపమూ 
పారిపోయింది. పరవీతాలు కనబడకుండా 
పోయాయి. 21 ఆకాశంనుంచి మనుషులమ్ద 
బ్రహాముండమైన వడగండులి పడాడాయి. ఒకొకికకిదాన 
బరువు సుమారు నలభై అయిదు కిలోలు. ఈ 
వడగండలి దెబబా ఎంతో గొపపుది గనుక ఆ దెబబాను 
బటిటు మనుషులు దేవుణ్ణి దూషించారు.

వేశ్య, మృగం

17  ఏడు పాత్లు ఉన్న ఆ ఏడుగురు 
దేవదూతలలో ఒకడు వచి్చ నాతో 

మాట్లిడుతూ నాతో ఇల్ అనా్నడు: “ఇట్ 
రా. అనేక జల్ల మ్ద కూరు్చన ఉన్న మహా 
వేశ్యమ్దికి వచే్చ తీరుపు నీకు చూపస్తును. 2 ఆ 
వేశ్యతో భూరాజులు వ్యభిచరించారు. దాన 
వ్యభిచార ద్రాక్షమద్యంచేత భూనవాసులు 
మతితుల్లిరు.”

3 అపుపుడతడు దేవున ఆతమువశుడైన నను్న 
ఎడారిలోకి తీసుకుపోయాడు. అకకిడ 
ఎర్రన మృగంమ్ద కూరు్చన ఉన్న ఒక స్త్రీ 
నాకు కనపంచింది. ఆ మృగంమ్ద అంతట్ 
దేవదూషణకరమైన పేరులి ఉనా్నయి. దానకి 
ఏడు తలలూ పది కొముములూ ఉనా్నయి. 
4 ఆ స్త్రీ ఊదా, ఎర్రన బటటులు తొడుకొకిన్నది. 
బంగారం, విలువైన రాళ్్ళ, ముతా్యలు ఆమెకు 
అలంకారం. ఆమె చేతిలో బంగారు పాత్ ఒకటి 
ఉంది. అది అసహ్యమైన వాటితో, ఆమె వ్యభిచార 
సంబంధమైన మాల్న్యంతో నండి ఉంది. 5 ఆమె 
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నొసట ఈ పేరు రాసి ఉంది. రహస్యం – మహా 
బబులోను, వేశ్యలకూ భూలోక అసహ్యమైన 
వాటిక తల్లి

6 ఆ స్త్రీ పవిత్రుల రకతుంచేత, యేసు హతస్క్షుల 
రకతుంచేత మతితుల్లి ఉండడం చూశాను. ఆమెను 
చూచి నేను అధక విసముయంతో ఆశ్చర్యపడాడాను.

7 అపుపుడా దేవదూత నాతో ఇల్ అనా్నడు: 
నీవెందుకు ఆశ్చర్యపడాడావు? ఆ స్త్రీన గురించిన 
రహస్య సత్యం, ఏడు తలలూ పది కొముములూ 
ఉండి ఆ స్త్రీన మోసుతున్న మృగాన్న గురించిన 
రహస్య సత్యం కూడా వివరిస్తును. 8 నీవు చూచిన 
ఆ మృగం పూరవీం ఉంది గాన ఇపుపుడు లేదు. 
అది అగాధంలోనుంచి పైకి వసుతుంది, నాశనానకి 
పోతుంది. పూరవీం ఉండి ఇపుపుడు లేన – 
అయినా ఉన్న – ఆ మృగాన్న చూచేటపుపుడు 
భూనవాసులు, అంటే ప్రపంచానకి పునాది 
కుదిరినపపుటినుంచి జ్వ గ్రంథంలో ఎవరి పేరులి 
రాసి ఉండలేదో వారు ఆశ్చర్యపోతారు.

9 “ఇందుకు జ్ఞానం గల మనసు అవసరం. 
ఆ ఏడు తలలు ఆ స్త్రీ కూరు్చన ఉన్న ఏడు 
కొండలు. 10 అంతే కాదు, ఏడుగురు రాజులు 
ఉనా్నరు. వారిలో అయిదుగురు కూల్పోయారు, 
ఒకడునా్నడు, మరొకడు ఇంకా రాలేదు. 
వచి్చనపుపుడు అతడు కొది్ద కాలం ఉండాల్. 
11 పూరవీముండి ఇపుపుడు లేన ఆ మృగం ఎనమిదో 
రాజు, అయినా ఆ ఏడుగురిలో ఒకడు. అతడు 
నాశనానకి పోతాడు.

12 “నీవు చూచిన ఆ పది కొముములు వేరే 
పదిమంది రాజులు. వారికింకా రాజ్యం కలగలేదు. 
కానీ ఒకకి ఘడియ రాజులుగా ఉండడానకి ఆ 
మృగంతోపాట్ వారికి అధకారం లభిసుతుంది. 
13 వీరంతా ఒకే ఉదే్దశం కల్గ తమ బలప్రభావాలూ 

అధకారమూ మృగానకిస్తురు. 14 వీరు గొర్రెపలలితో 
యుద్ం చేస్తురు గాన గొర్రెపలలి వారిన ఓడిస్తుడు. 
ఎందుకంటే, ఆయన ప్రభువులకు ప్రభువు, 
రాజులకు రాజు, ఆయనతో ఉన్నవారు పలుపు 
అందినవారు, ఎన్నకైనవారు, నమముకమైనవారు.”

15 అతడు నాతో ఇంకా అనా్నడు: “నీవు 
చూచిన జల్లు – వేశ్య కూరు్చన ఉన్న ఆ 
జల్లు ప్రజలూ జన సమూహాలూ, జ్తులూ, 
ఆయా భాషలవారు.

16 “ఆ మృగం మ్ద ఆ పది కొముములు 
చూశావు. అవి ఆ వేశ్యను దేవీషించి 
ఆమెను దికుకిలేనదిగా, దిగంబరంగా చేసి 
ఆమె మాంసం తిన నపపుంటించి ఆమెను 
కాల్్చవేస్తుయి. 17 ఎందుకంటే తన మాటలు 
నెరవేరేంతవరకు వారు ఏకభవించి వారి రాజ్యం 
ఆ మృగానకివావీలనీ తన సంకలపుం నెరవేరా్చలనీ 
దేవుడు అది వారి హృదయాలోలి ఉంచాడు.

18 “నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజులను 
పరిపాల్స్తు ఉన్న ఆ మహా నగరమే.”

బబులోను పతనం

18  ఈ సంగతుల తరువాత వేరొక 
దేవదూత పరలోకంనుంచి దిగరావడం 

చూశాను. అతనకి గొపపు అధకారం ఉంది. అతన 
మహిమా ప్రకాశంచేత భూమి ప్రకాశంచింది. 
2 అతడు గొపపు సవీరంతో బిగ్గరగా ఇల్ 
చెపాపుడు: “మహా బబులోను కూల్పోయింది! 
కూల్పోయింది! అది దయా్యల కొంప అయింది, 
ప్రతి మల్నాతముకూ ఉనకిపటటుయింది, మల్నమైన 
అసహ్యమైన ప్రతి పక్షిక పంజరమయింది. 
3 ఎందుకంటే జనాలనీ్న దాన వ్యభిచార ఆగ్రహ 
ద్రాక్షమద్యం తాగాయి. భూరాజులు దానతో 
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వ్యభిచరించారు, భూవరతుకులు దాన అధక 
సుఖభోగాల మూలంగా ధనకులయా్యరు.”

4 అపుపుడు పరలోకంనుంచి మరో సవీరం 
ఇల్ చెపపుగా వినా్నను: “నా ప్రజల్రా! మ్రు 
దాన అపరాధ్లలో పాల్వారు కాకుండా, దాన 
ఈతిబధలు అనుభవించకుండా దానలోనుంచి 
బయటికి రండి. 5 ఎందుకంటే, దాన పాపాలు 
ఆకాశంవరకూ అందుకొనా్నయి. దాన అక్రమ 
కారా్యలు దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకునా్నడు. 6 అది 
మ్కు చేసినట్టు దానకి చెయ్యండి! దాన పనుల 
ప్రకారం దానకి రెటిటుంపు చెయ్యండి! అది కల్పన 
పాత్లో దానకోసం రెండంతలు కలపండి! 
7 అది తనను ఎంతగా ఘనపరచ్కొంటూ 
సుఖభోగాలలో బ్రతికిందో అంతగా దానకి 
వేదన, దుుఃఖం కల్గంచండి! ఎందుకంటే, అది 
లోలోపల ఇల్ అనుకొంటూ ఉంది – ‘నేను 
రాణ్గా కూరు్చన ఉనా్నను. విధవరాల్న కాను. 
దుుఃఖాన్న చూడనే చూడను.’ 8 అందుచేత ఒకకి 
రోజులోనే దానమ్దికి రావలసిన దెబబాలు – 
మరణం, దుుఃఖం, కరవు వచి్చపడతాయి. దానకి 
తీరుపు తీరే్చ ప్రభువైన దేవుడు బల్ఢ్్యడు, గనుక 
అది నపపుంట్కున పూరితుగా కాల్పోతుంది.

9 “దానతో వ్యభిచరిస్తు సుఖభోగాలలో 
బతికిన భూరాజులు, కాల్పోతున్న దాన 
పగను చూచినపుపుడు దానకోసం గుండెలు 
బదుకొంటూ ఏడుస్తురు, 10 దాన బధల 
విషయమైన భయంతో దూరంగా నలుచ్ండి 
ఇల్ అంట్రు: ‘అయో్య! అయో్య! మహా 
నగరమైన బబులోనూ! బలమైన నగరమా! ఒకకి 
ఘడియలోనే నీమ్దికి తీరుపు వచి్చంది!’

11 “భూలోక వరతుకులు కూడా బబులోను 
గురించి ఏడుస్తు రోదనం చేస్తు ఉంట్రు. 

ఎందుకంటే అపపుటినుంచి వారి సరకులు 
కొనేవారెవరూ ఉండరు. 12 వారి సరకులేవంటే, 
బంగారం, వెండి, విలువైన రాళ్్ళ, ముతా్యలు, 
సున్నతమైన నారబటటు, ఊదా బటటు, పట్టు బటటు, 
ఎర్రన బటటు, అన్న రకాల దబబా మ్రాను, దంతంతో 
చేసిన అన్న రకాల వసుతువులు, చాల్ విలువైన 
కొయ్యలతో, కంచ్ ఇనుము చలువరాళ్ళతో 
చేసిన అన్న రకాల వసుతువులు, 13 దాల్్చన చెకకి, 
ధూపద్రవా్యలు, అతతురు, స్ంబ్రాణ్, ద్రాక్షరసం, 
ఆలీవ్ నూనె, మెతతున పండి, గోధుమలు, 
పశువులు, గొర్రెలు, గుర్రాలు, రథాలు, మనుషుల 
శర్రాలూ ప్రాణాలూ.

14 “నీవు ఆశంచే ఫలం నీకు దూరమయింది. 
విల్సవంతమైనవీ, ధగధగల్డేవీ అనీ్న నీకు 
దూరమయా్యయి. అవి ఇకన్నడూ నీకు 
కనపంచవు.

15 “ఆ నగరం దావీరా ధనకులుగా అయిన 
ఆ సరకుల వరతుకులు దాన బధల విషయమైన 
భయంతో దూరంగా నలుచ్ండి ఏడుస్తు 
రోదనం చేస్తు ఇల్ అంట్రు: 16 ‘అయో్య! 
అయో్య! ఆ మహా నగరం! అది సున్నతమైన 
బటటు, ఊదా బటటు, ఎర్రన బటటు తొడుకొకిన 
బంగారంతో విలువైన రాళ్ళతో ముతా్యలతో 
తనను అలంకరించ్కొన్నదే! ఒకకి ఘడియలోనే 
ఇంత గొపపు కల్మి పాడైపోయిందే!’

17 “ప్రతి నౌకాధపతీ, ఓడ ప్రయాణం 
చేసేవారంతా, నావికులంతా, సముద్ర 
వా్యపారం చేసేవారంతా దూరంగా నలుచ్ండి 
18 కాల్పోతున్న ఆ నగరం పగను చూచి ‘ఈ 
మహా నగరంల్ంటి మరో నగరం ఏది?’ అన 
బిగ్గరగా చెపుపుకొంట్రు. 19 తమ నెతితుమ్ద 
దుముము ఎతితు పోసుకొన ఏడుస్తు రోదనం చేస్తు 
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‘అయో్య! అయో్య! ఆ మహా నగరం! దాన ధన 
సమృద్ి వలలి సముద్రంమ్ద ఓడలున్న వారంతా 
ధనకులయా్యరు గాన ఒకకి ఘడియలోనే అది 
పాడైపోయిందే!’ అన బిగ్గరగా చెపుపుకొంట్రు.

20 “పరలోకమా! పవిత్రులైన క్రీసుతు 
రాయబరుల్రా! ప్రవకతుల్రా! ఆ నగరం 
గురించి ఆనందించండి! ఎందుకంటే, దేవుడు 
మ్ విషయం దానకి తీరుపు తీరా్చడు.”

21 అపుపుడు బల్షు్ఠడైన ఒక దేవదూత 
పెద్ద తిరుగటిరాయల్ంటి ఒక రాయి ఎతితు 
సముద్రంలో పడవేసి ఇల్ అనా్నడు: “ఇల్గే 
మహా నగరమైన బబులోనును బల్తాకిరంగా 
పడవేయడం జరుగుతుంది. అది మరెన్నటిక 
కనబడకుండా పోతుంది. 22 తంతి వాదా్యలు 
వాయించేవారి సంగీత నాదం, గాయకులూ, 
పలలినగ్రోవి ఊదేవారూ, బూరలు ఊదేవారూ 
చేసే సంగీతనాదం ఇకన్నటిక నీలో వినపంచదు. 
ఏ చేతిపన అయినా చేసే ఏ చేతిపనవాడూ 
ఇకన్నటిక నీలో కనపంచడు. తిరుగటి ధవీన 
ఇకన్నటిక నీలో వినపంచదు. 23 దీపం వెలుగు 
ఇంకన్నటికి నీలో ప్రకాశంచదు. పెళి్ళ కొడుకు 
సవీరం, పెళి్ళ కూతురు సవీరం ఇకన్నటిక నీలో 
వినబడవు. ఎందుకంటే, నీ మాయమంత్రాల 
చేత జనాలనీ్న మోసపోయాయి. భూమిమ్ద 
గొపపువారు నీ వరతుకులే.

24 “ఆ నగరంలో ప్రవకతుల రకతుం, పవిత్రుల 
రకతుం, భూమిమ్ద హతమైనవారందరి రకతుమూ 
కనపంచింది.”

పరలోకంలో ఆనందం, దానకి కారణం

19  ఆ సంగతుల తరువాత పరలోకంలో 
ఉన్న గొపపు జన సమూహం పెద్ద 

సవీరం ఇల్ చెపపుడం వినా్నను. “హలెలిలూయా! 
రక్షణ, మహిమ, ఘనత, బలప్రభావాలు 
మన ప్రభువైన దేవునవే! 2 ఆయన తీరుపులు 
సత్యమైనవి, నా్యయమైనవి. దాన వ్యభిచారంతో 
భూలోకాన్న చెడగొటిటున ఆ మహా వేశ్యకు 
ఆయన తీరుపు తీరా్చడు. అది తన దాసుల 
రకతుం ఒల్కించిన విషయంలో ఆయన దానకి 
ప్రతిక్య చేశాడు.”

3 మరో స్రి వారు “హలెలిలూయా! దాన 
పగ యుగయుగాలకు పైకి లేస్తు ఉంట్ంది!” 
అనా్నరు.

4 అపుపుడా ఇరవై నలుగురు పెద్దలూ ఆ 
నాలుగు ప్రాణులూ స్గలపడి సింహాసనం మ్ద 
కూరు్చన ఉన్న దేవుణ్ణి ఆరాధస్తు “తథాసుతు! 
హలెలిలూయా!” అనా్నరు.

5 అపుపుడు సింహాసనం నుంచి ఒక సవీరం 
ఇల్ చెపపుడం వినపచి్చంది: “దేవున దాసుల్రా! 
ఆయనంటే భయభకుతులున్న వారల్రా!, 
అలుపులేమ్ ఘనులేమ్ మ్రంతా మన దేవుణ్ణి 
సుతుతించండి.” 6 అపుపుడు పెద్ద జన సమూహం 
శబ్దమా అన్నట్టు అనేక జల ప్రవాహాల ధవీనల్గా, 
గొపపు ఉరుముల ధవీనల్గా ఇల్ చెపపుడం 
వినా్నను: “హలెలిలూయా! అమిత శకితుమంతుడూ 
ప్రభువ్ అయిన దేవుడు రాజ్య పరిపాలన 
చేసుతునా్నడు! 7 ఇపుపుడు గొర్రెపలలి వివాహోతసావం 
వచి్చంది. ఆయన భార్య తనను సిద్ం చేసుకొంది, 
గనుక ఆనందిస్తు సంబరపడుతూ దేవుణ్ణి 
కరితుంచ్దాం.”

8 ప్రకాశమానమైన, శుభ్మైన, సున్నతమైన 
బటటులు తొడుకోకివడానకి ఆమెకు ఇవవీడం 
జరిగంది. ఆ సున్నతమైన బటటులు పవిత్రుల 
నా్యయ క్యలు.
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యోహాను, దేవదూత
9 ఆ దేవదూత “ఇల్ రాయి: గొర్రెపలలి పెండిలి 

విందుకు పలుపు అందినవారు ధన్యజ్వులు” అన 
నాతో అనా్నడు. “ఇవి దేవున సత్య వాకుకిలు” 
అన కూడా నాతో అనా్నడు.

10 అందుకు నేను అతనకి మ్రొకకిడానకి అతన 
పాదాలముందు పడాడాను గాన అతడు “వదు్ద 
సుమా! దేవునకే మ్రొకుకి, నేను నీ సహ దాసుణ్ణి, 
యేసును గురించిన స్క్షష్ం చెపుతున్న నీ 
స్దరుల తోటి దాసుణ్ణి. ఎందుకంటే యేసును 
గురించిన స్క్షష్ం దేవున మూలమైన సందేశ 
స్రం” అన నాతో చెపాపుడు.

బలప్రభావాలతోను, మహిమతోను 
యేసు భూమిమ్దికి రావడం

11 అపుపుడు పరలోకం తెరచి ఉండడం 
చూశాను. వెంటనే ఒక తెలలిన గుర్రం 
కనపంచింది. దానమ్ద కూరు్చన ఉన్న వ్యకితు పేరు 
“నమముకమైనవాడు, సత్యవంతుడు.” ఆయన 
నా్యయంతో తీరుపు తీరుస్తు యుద్ం చేస్తు 
ఉనా్నడు. 12 ఆయన కళ్్ళ మంటలల్ంటివి. 
ఆయన తలమ్ద అనేక కిర్ట్లు ఉనా్నయి. రాసి 
ఉన్న పేరు ఒకటి ఆయనకు ఉంది. ఆయనకు 
తపపు మరెవవీరిక ఆ పేరు తెల్యదు.

13 ఆయన తొడుకొకిన్న వస్త్రం రకతుంలో 
ముంచినది. ఆయనకు పెటిటున పేరు “దేవున 
వాకుకి.”

14 ఆయన వెంట పరలోక సైనా్యలు తెలలిన 
గుర్రాలమ్ద వసుతునా్నయి. వారు తొడుకొకిన్నవి 
శుభ్మైన సున్నతమైన తెలలిన దుసుతులు.

15 జనాలను కొటటుడానకి ఆయన నోటనుంచి 

వాడిగల ఖడ్గం బయలువెడలుతూ ఉంది. ఆయన 
ఇనుప దండంతో జనాలను పరిపాల్స్తుడు. 
ఆయన అమిత శకితుగల దేవున తీవ్మైన ఉగ్రత 
ద్రాక్షగానుగ తొటిటు తొకుకితునా్నడు. 16 ఆయన 
వస్త్రం మ్దా ఆయన తొడమ్దా ఈ పేరు రాసి 
ఉంది: “రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు”.

పక్షుల కోసం గొపపు విందు
17 అపుపుడు స్ర్యమండలంలో నలుచ్న్న 

ఒక దేవదూతను చూశాను. అతడు కంఠమెతితు, 
ఆకాశం మధ్యన ఎగరే పక్షులన్నటినీ పలుస్తు 
వాటితో “రండి! గొపపు దేవున విందుకు కూడి 
రండి! 18 రాజుల మాంసం, సైనకాధకారుల 
మాంసం, బల్షు్ఠల మాంసం, గుర్రాల మాంసం, 
రౌతుల మాంసం, సవీతంత్రులేమ్ బనసలేమ్ 
ఘనులేమ్ అలుపులేమ్ – అందరి మాంసం 
తినడానకి రండి!” అన బిగ్గరగా చెపాపుడు. 
19 అపుపుడు, ఆ గుర్రంమ్ద కూరు్చన ఉన్న 
వ్యకితుతో, ఆయన సైన్యంతో యుద్ం చేయడానకి 
ఆ మృగమూ భూరాజులూ వారి సైనా్యలూ పోగై 
ఉండడం చూశాను.

మృగం, కపట ప్రవకతు దండన
20 అయితే ఆ మృగం, వాడితోపాట్ వాడి 
ముందర స్చనకోసమైన అదు్భతాలు 
చేసిన ఆ కపట ప్రవకతు పటటుబడాడారు. తమమ్ద 
మృగం ముద్ర పడనచి్చనవారినీ వాడి 
విగ్రహాన్న పూజ్ంచినవారినీ ఈ కపట ప్రవకతు 
ఆ అదు్భతాలతో మోసగంచేవాడు. ఈ ఇద్దరు 
గంధకంతో మండుతూ ఉన్న అగ్న సరసుసాలో 
ప్రాణంతోనే పడవేయబడాడారు. 21 మిగల్నవారు, 
ఆ గుర్రంమ్ద కూరు్చన ఉన్న వ్యకితు నోటనుంచి 
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బయలువెడలుతున్న ఖడ్గంచేత హతమయా్యరు. 
వారి మాంసం పక్షులనీ్న కడుపారా తినా్నయి.

సైతానుకు వెయే్యళ్ళ చెర

20  అపుపుడు ఒక దేవదూత పరలోకంనుంచి 
దిగరావడం నాకు కనపంచింది. అతన 

చేతిలో అగాధ్నకి తాళంచెవి, పెద్ద గొలుసు 
ఉనా్నయి. 2 అతడు రెకకిలున్న సరాపున్న – 
అపనంద పశాచమూ సైతానూ అయి ఉన్న 
ఆ ఆది సరాపున్న పట్టుకొన వెయే్యళ్ళకు 
బంధంచి 3 వాణ్ణి అగాధంలో పడవేశాడు. 
ఆ వెయే్యళ్్ళ గడిచేంతవరకూ వాడు ఇక 
జనాలను మోసగంచకుండా ఆ దేవదూత 
అగాధం మూసివేసి వాడిపైగా ముద్ర వేశాడు. 
ఆ తరువాత వాణ్ణి కొది్ద కాల్నకి విడుదల 
చేయడం జరిగతీరాల్.

క్రీసుతు, ఆయన ప్రజలు, 1000 ఏళ్ళ పాలన
4 అపుపుడు సింహాసనాలనూ వాటిమ్ద 

కూరు్చన ఉన్నవారినీ చూశాను. తీరుపు 
తీర్చడానకి అధకారం వారికివవీబడింది. యేసును 
గురించిన స్క్షష్ం చెపపునందుకూ దేవున 
వాకుకిను బట్టు శరచే్ఛదం పాలైనవారి ఆతములను 
కూడా చూశాను. వారు ఆ మృగాన్నయినా 
వాడి విగ్రహాన్నయినా పూజ చేయకుండా 
వాడి ముద్ర తమ నొసట గానీ చేతిమ్ద గానీ 
పడనవవీకుండా ఉన్నవారు. వారు బ్రతికి క్రీసుతుతో 
కూడా వెయి్య సంవతసారాలు రాజ్యపరిపాలన 
చేస్రు. 5 చనపోయిన వారిలో తకికినవారు ఆ 
వెయి్య సంవతసారాలు గడిచేంతవరకూ మళ్్ళ 
బ్రతకలేదు. ఇది మొదటి పునర్జీవితం. 6 ఈ 
మొదటి పునర్జీవితంలో పాలొ్గన్నవారు ధను్యలూ 

పవిత్రులూ. అల్ంటివారిమ్ద రెండో చావుకు 
అధకారం ఉండదు. వారు దేవునక క్రీసుతుకూ 
యాజులై ఆయనతోకూడా వెయి్య సంవతసారాలు 
రాజ్యపరిపాలన చేస్తురు.

సైతాను విడుదల తరావీత ఏమి జరుగుతుంది
7 ఆ వెయి్య సంవతసారాలు గడిచిన 

తరువాత సైతానుకు తన ఖైదులోనుంచి 
విడుదల కలుగుతుంది. 8 భూమి నలుదికుకిల్ 
ఉన్న జనాలను – గోగు, మాగోగులను – 
మోసపుచి్చ యుద్ానకి పోగు చేయడానకి వాడు 
బయలుదేరిపోతాడు. లెకకికు వారు సముద్రం 
ఇసుక రేణువులల్ంటివారు. 9 వారు భూమి 
విశాలంమ్ద స్గపోయి పవిత్రుల శబిరమైన 
ఆ ప్రియ నగరం చ్ట్టుముట్టురు. అపుపుడు 
దేవున దగ్గర నుంచి పరలోకంలోనుంచి మంటలు 
దిగవచి్చ వారిన మ్ంగవేస్తుయి. 10 వారిన 
మోసపుచి్చన అపనంద పశాచాన్న మృగమూ 
కపట ప్రవకాతు ఉన్న అగ్నగంధకాల సరసుసాలో 
పడవేయడం జరిగంది. వారు యుగయుగాలకు 
రాత్రింబగళ్లి వేదనపాలై ఉంట్రు.

తెలలిన మహా సింహాసనం తీరుపు
11 అపుపుడు తెలలిన మహా సింహాసనానీ్న 

దానమ్ద కూరు్చన ఉన్న వ్యకితునీ చూశాను. 
ఆయన సముఖంనుంచి భూమి, ఆకాశం 
పారిపోయాయి. వాటికి నలువ చోట్ ఎకకిడా 
దొరకలేదు. 12 అపుపుడు దేవున ముందర 
చనపోయినవారు – ఘనులైనా అలుపులైనా 
నలుచ్ండడం చూశాను. అపుపుడు గ్రంథాలు 
విపపుబడాడాయి. మరో గ్రంథం కూడా విపపుబడింది 
– అదే జ్వ గ్రంథం. ఆ గ్రంథాలలో రాసి ఉన్న 
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విషయాల ప్రకారం, వారి పనులనుబటిటు, 
చనపోయినవారు తీరుపుకు గురి అయా్యరు. 
13 సముద్రం తనలో ఉన్న చనపోయినవారిన 
అపపుగంచింది. మృతు్యవు, పాతాళం తమలో 
ఉన్న చనపోయినవారిన అపపుగంచాయి. ప్రతి 
ఒకకిరూ తమ పనుల ప్రకారమే తీరుపుకు గురి 
అయా్యరు. 14 అపుపుడు మృతు్యవ్ పాతాళమూ 
అగ్న సరసుసాలో పడవేయబడాడాయి. ఇది రెండో 
చావు. 15 ఏ వ్యకితు పేరు జ్వ గ్రంథంలో రాసి 
ఉన్నట్టు కనబడలేదో ఆ వ్యకితు అగ్న సరసుసాలో 
పడవేయడం జరిగంది.

క్రొతతు ఆకాశం, క్రొతతు భూమి, క్రొతతు జెరుసలం

21  అపుపుడు కొతతు ఆకాశం, కొతతు భూమి 
నాకు కనపంచాయి. మొదటి ఆకాశం, 

మొదటి భూమి గతించిపోయాయి. సముద్రం 
ఇక లేదు. 2 నేను – యోహానును – పవిత్ 
నగరమైన కొతతు జెరుసలం కూడా చూశాను. 
అది తన భరతుకోసం అలంకరించ్కొన్న 
పెళి్ళకూతురుల్గా తయారై పరలోకంలో ఉన్న 
దేవున దగ్గరనుంచి వస్తు ఉంది.

దేవుడు మనుషులతో ఉంట్డు
3 అపుపుడు పరలోకంనుంచి ఒక గొపపు సవీరం 

ఇల్ చెపపుగా వినా్నను: “ఇదిగో, దేవున నవాసం 
మనుషులతో కూడా ఉంది. ఆయన వారితో 
నవసిస్తుడు. వారు ఆయన ప్రజలై ఉంట్రు. 
దేవుడు తానే వారితో ఉంటూ వారి దేవుడై 
ఉంట్డు. 4 దేవుడు వారి కళ్ళలో నుంచి 
కనీ్నళ్ళనీ్న తుడిచివేస్తుడు. అపపుటినుంచి చావు, 
దుుఃఖం, ఏడుపు ఉండవు. నొపపు కూడా ఉండదు. 
పూరవీమున్న విషయాలు గతించిపోయాయి.”

దేవున వాగా్దనం
5 సింహాసనం మ్ద కూరు్చనవున్న వ్యకితు 

“ఇదిగో, సమసతుం కొతతు చేసుతునా్నను” అనా్నడు. 
ఆయన నాతో “ఈ మాటలు సత్యమైనవి, 
నమముతగనవి గనుక ఇవి వ్రాయి” అనా్నడు.

6 ఆయన నాతో ఇంకా అనా్నడు. 
“సమాపతుమైంది. నేను ‘అల్్ఫ'ను ‘ఓమేగ'ను, 
ఆదిన, అంతాన్న. దపపు అయిన వ్యకితుకి జ్వజల 
ఊటనుంచి ఉచితంగా ఇస్తును. 7 జయించే 
వ్యకితు అన్నటిక వారసుడవుతాడు. నేను అతన 
దేవుణణియి ఉంట్ను. అతడు నా కొడుకై 
ఉంట్డు.

పశా్చతాతుపపడన పాపుల దండన
8 “కానీ పరికివారు, విశావీసం లేనవారు, 

అసహు్యలు, హంతకులు, వ్యభిచారులు, 
మాంత్రికులు, విగ్రహ పూజ చేసేవారు, 
అబదిక్ులంతా అగ్న గంధకాలతో మండుతున్న 
సరసుసా పాలవుతారు. ఇది రెండో చావు.”

దేవున నగరం
9 ఆ చివరి ఏడు ఈతిబధలతో నండిన ఏడు 

పాత్లు చేతపట్టుకొన్న ఏడుగురు దేవదూతలలో 
ఒకడు నా దగ్గరకు వచి్చ నాతో మాట్లిడి “ఇట్ 
రా. పెండిలి కుమారెతును, అంటే, గొర్రెపలలి భార్యను 
నీకు చూపస్తును” అనా్నడు.

10 అపుపుడతడు దేవున ఆతమువశుడైన నను్న 
ఎతతుయిన గొపపు పరవీతానకి కొనపోయాడు, ఆ 
గొపపు నగరమైన పవిత్ జెరుసలం పరలోకంలో 
ఉన్న దేవున దగ్గరనుంచి దిగరావడం నాకు 
చూపంచాడు. 11 అది దేవున మహిమాప్రకాశం 
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గలది. దానలోన వెలుగు అత్యంత వెలగల 
రత్నంల్గా, సవీచ్ఛమైన స్ఫటికాన్న పోల్న 
స్ర్యకాంత మణ్ల్గా ఉంది. 12 నగరానకి 
పనె్నండు దావీరాలు గల ఎతతుయిన గొపపు ప్రాకారం 
ఉంది. ఆ దావీరాల దగ్గర పనె్నండుమంది 
దేవదూతలు ఉనా్నరు. ఆ దావీరాలమ్ద పేరులి 
రాసి ఉనా్నయి. ఇస్రాయేల్ ప్రజల పనె్నండు 
గోత్రాల పేరులి ఇవి. 13 తూరుపుగా మూడు 
దావీరాలు ఉనా్నయి, ఉతతురంగా మూడు 
దావీరాలు, దక్షిణంగా మూడు దావీరాలు, 
పడమరగా మూడు దావీరాలు ఉనా్నయి. 14 నగర 
ప్రాకారానకి పనె్నండు పునాదులునా్నయి. 
వాటిమ్ద గొర్రెపలలి పనె్నండుమంది రాయబరుల 
పేరులి ఉనా్నయి.

15 నగరం, దాన దావీరాలు, దాన ప్రాకారం 
కొలతలు తీసుకోవడానకి నాతో మాట్లిడిన వ్యకితు 
దగ్గర బంగారు కొలబద్ద ఉంది. 16 ఆ నగరం 
నలు చదరంగా ఉంది – దాన పడుగు దాన 
వెడలుపు ఒకకిటే. అతడు ఆ కొలబద్దతో నగరం 
కొలత తీసుకొనా్నడు. దాన కొలత సుమారు 
రెండువేల రెండు వందల కిలోమ్టరులి. దాన 
పడుగూ వెడలూపు ఎతూతు సమానమే. 17 అతడు 
దాన ప్రాకారం కూడా కొలత తీసుకొనా్నడు. 
దాన కొలత మనుషుల కొలత ప్రకారం అంటే ఆ 
దేవదూత కొలత ప్రకారం నూట నలభై నాలుగు 
మూరలు.

18 నగర ప్రాకారం నరిముంచినది స్ర్యకాంత 
మణ్తో. నగరం సవీచ్ఛమైన గాజుల్ంటి మేల్మి 
బంగారం. 19 నగర ప్రాకారం పునాదులకు 
అలంకారంగా అన్న రకాల ప్రశసతు రతా్నలు 
ఉనా్నయి. మొదటి పునాది స్ర్యకాంతం. 
రెండోది నీలమణ్. మూడోది యమునారాయి. 

నాలుగోది పచ్చ. 20 అయిదోది వైడూర్యం. 
ఆరోది కంపు. ఏడోది సువరణి రత్నం. ఎనమిదోది 
గోమేధకం. తొమిముదోది పుష్యరాగం. పదోది 
సువరణి సునీయం. పదకొండోది పదమురాగం. 
పనె్నండోది ఊదామణ్. 21 దాన పనె్నండు 
దావీరాలు పనె్నండు ముతా్యలు. ఒకొకికకి దావీరం 
ఒకొకికకి ముత్యం. నగరం వీధ సవీచ్ఛమైన 
గాజుల్ంటి మేల్మి బంగారం.

22 నగరంలో ఏ దేవాలయమూ నాకు 
కనపంచలేదు. దాన దేవాలయం అమిత 
శకితుగలవాడూ ప్రభువ్ అయిన దేవుడే, 
గొర్రెపలేలి. 23 నగరం మ్ద ప్రకాశంచడానకి 
స్రు్యడూ చంద్రుడూ దానకి అకకిర లేనే లేదు. 
ఎందుకంటే, దేవున మహిమాప్రకాశమే దానలో 
వెల్గస్తు ఉంది. గొర్రెపలేలి దానకి దీపం. 24 దాన 
వెలుగులో రక్షించబడడా జ్తులు నడుస్తుయి. 
నగరంలోకి భూరాజులు తమ వైభవం, ఘనత 
తీసుకువస్తురు. 25 అకకిడ రాత్రి అంటూ ఏమ్ 
ఉండదు గనుక పగలు దాన దావీరాలు ఎంత 
మాత్మూ మూసి ఉండవు. 26 దానలోకి వారు 
జ్తుల వైభవం, ఘనత తెస్తురు.

నగరంలోకి ఎవరు ప్రవేశస్తురు, 
ఎవరు ప్రవేశంచరు
27 దానలోకి అపవిత్మైనదేదీ, అసహ్య కార్యం 
చేసేవారూ అబద్మాడేవారూ రానే రారు. 
గొర్రెపలలి జ్వ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నవారే దానలో 
ప్రవేశస్తురు.

జ్వజల నది

22  అపుపుడతడు స్ఫటికమంత సవీచ్ఛంగా 
శుద్ంగా ఉన్న జ్వజల నది నాకు 
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చూపంచాడు. దేవునదీ గొర్రెపలలిదీ అయి ఉన్న 
సింహాసనంలోనుంచి ఆ నది బయలుదేరి 2 ఆ 
నగర వీధ మధ్యగా పారుతూ ఉంది. ఆ నదికి 
అటూ ఇటూ జ్వ వృక్షం ఉంది. అది నెలనెలకు 
ఫల్స్తు పనె్నండు కాపులు కాసుతుంది. ఆ చెట్టు 
ఆకులు జనాల సవీస్తకోసం.

మహిమానవీతమైన భవిష్యతుతు
3 అపపుటినుంచి శాపం అంటూ ఏమ్ 

ఉండదు. దేవునదీ గొర్రెపలలిదీ అయి ఉన్న 
సింహాసనం ఆ నగరంలో ఉంట్ంది. ఆయన 
దాసులు ఆయనకు సేవ చేస్తురు. 4 వారాయన 
ముఖాన్న చూస్తురు. ఆయన పేరు వారి 
నొసళ్ళమ్ద ఉంట్ంది. 5 అకకిడ రాత్రి ఏమ్ 
ఉండదు. దీప కాంతి గానీ స్ర్యకాంతి గానీ 
వారికకకిర ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రభువైన 
దేవుడే వారికి కాంతి ఇస్తుడు. వారు శాశవీతంగా 
రాజ్యపరిపాలన చేస్తురు.

బైబిలులోన చివరి సందేశం
6 అపుపుడతడు నాతో “ఈ మాటలు 

నమముకమైనవి, సత్యమైనవి. పవిత్ ప్రవకతులకు 
ప్రభువైన దేవుడు తవీరగా జరగవలసినవాటిన 
తన దాసులకు చూపంచడానకి తన దూతను 
పంపాడు” అనా్నడు.

యేసు వసుతునా్నడు
7 “ఇదిగో, నేను తవీరగా రాబోతునా్నను. దేవున 

మూలంగా వచి్చన ఈ గ్రంథంలోన మాటలను 
పాటించే వ్యకితు ధన్యజ్వి.”

8 నేను – యోహానును – ఈ విషయాలు 
చూశాను, వినా్నను, విన చూచినపుపుడు ఈ 

విషయాలు నాకు చూపంచిన దేవదూత 
పాదాలదగ్గర ఆరాధన చేయడానకి 
స్గలపడాడాను. 9 అయితే అతడు “అల్ 
చేయకూడదు! నేనూ నీల్గే దేవున దాసుణ్ణి. 
నీ స్దర ప్రవకతులతోపాట్, ఈ గ్రంథంలోన 
మాటలను పాటించేవారితోపాట్ దాసుణ్ణి. 
దేవుణ్ణి ఆరాధంచ్” అన నాతో చెపాపుడు. 
10 అతడు ఇంకా నాతో “దేవున మూలంగా 
వచి్చన వాకకియిన ఈ గ్రంథంలోన 
మాటలను మూసి ముద్ర వేయకు, సమయం 
సన్నహితం. 11 అనా్యయసు్డు ఇంకా 
అనా్యయస్ుడుగా ఉండనయి్య, నీచ్డు ఇంకా 
నీచంగా ఉండనయి్య. నీతిమంతుడు ఇంకా 
నీతిమంతుడుగా ఉండనయి్య. పవిత్రుడు ఇంకా 
పవిత్రుడుగా ఉండనయి్య” అన చెపాపుడు.

12 “ఇదిగో నేను తవీరగా రాబోతునా్నను. 
ప్రతి వ్యకితుక తాను చేసినదాన ప్రకారమే 
ప్రస్దించడానకి నేనచే్చ ప్రతిఫలం నా దగ్గర 
ఉంట్ంది. 13 నేను ‘అల్్ఫ'ను, ‘ఒమేగ'ను, ఆదిన, 
అంతాన్న, మొదటివాణ్ణి, చివరివాణ్ణి.

రెండు రకాల మనుషులు, వారి భవిష్యతుతు
14 జ్వ వృక్షానకి హకుకిగలవారై దావీరాల గుండా 
నగరంలో ప్రవేశంచేల్ ఆయన ఆదేశాల 
ప్రకారం ప్రవరితుంచే వారు ధన్యజ్వులు. 15 నగరం 
బయట కుకకిలూ, మాంత్రికులూ, లైంగక 
అవినీతిపరులూ, హంతకులూ, విగ్రహపూజ 
చేసేవారూ, అబద్ాలంటే ఇషటుమున్న వారంతా, 
వాటిన అభ్యసించే వారంతా ఉంట్రు. 16 నేను – 
యేసును – సంఘాలలో ఈ విషయాలు మ్కు 
స్క్షష్ం చెపపుడానకి నా దూతను పంపాను. నేను 
దావీదు వేరునూ సంతానానీ్న ప్రకాశమానమైన 
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వేకువచ్కకినూ.”

చివరి ఆహావీనం
17 దేవున ఆతము, పెళి్ళ కుమారెతు రమమున 

అంట్నా్నరు. ఇది విన్న వ్యకితు రమమునాల్. దపపుక 
వేసిన వ్యకితు రావాల్. ఇషటుమున్న వ్యకితు ఎవరైనా సరే 
జ్వ జలం ఉచితంగానే పుచ్్చకోవచ్్చ.

చివరి హెచ్చరిక
18 దేవునమూలంగా వచి్చన వాకకియిన ఈ 

గ్రంథంలోన మాటలు వినే ప్రతి వ్యకితుక నేనల్ 
స్క్షష్ం చెపుతునా్నను: ఎవరైనా సరే ఈ 
విషయాలతో ఏదైనా కల్పతే ఈ గ్రంథంలో 
రాసి ఉన్న ఈతిబధలు దేవుడు ఆ వ్యకితుమ్దికి 
రపపుస్తుడు. 19 దేవునమూలంగా వచి్చన 

వాకకియిన ఈ గ్రంథంలోన మాటలలో నుంచి 
ఏదైనా ఎవరైనా తీసివేసేతు ఈ గ్రంథంలో రాసి ఉన్న 
జ్వ గ్రంథంలో నుంచి, పవిత్ నగరంలో నుంచి, 
ఈ గ్రంథంలో రాసి ఉన్న విషయాలలో నుంచి 
ఆ వ్యకితు భాగం దేవుడు తీసివేస్తుడు.

చివరి ప్రార్న
20 ఈ విషయాల గురించి స్క్షష్ం చెపేపువాడు 

“అవును, నేను తవీరగా రాబోతునా్నను” 
అంట్నా్నడు. తథాసుతు! అవును, యేసుప్రభూ! 
వచె్చయి్య!

చివరి మాట
21 ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు అనుగ్రహం 

మ్కందరిక తోడై ఉంట్ంది గాక! తథాసుతు! 

  ప్రకటన 22:21
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క్రీ సుతి లో నీ జీవితం
నాల్గ వ పాఠం

క్రీ సుతి లో ఎదుగుదల
పరిశుద్ధితమీ దేవుడు, క్రీసు్త చేత నడిపించబడే జీవితానిని నీవు 
కలిగియండాలని ఆశంచి తన శక్్తచేత నింపుతాడు. నీవు ఆతీమీయంగా 
ఉఛ్్వస మరియ నిఛ్్వస కొనస్గిసు్తంటే (నీ పాపాలన బయటకు 
విడుచట, మరియ ఆతమీ సంపూరణితన సంతరించకొనటకు లోనిక్ 
ప్లుచికొనట) దేవునితో లోతైన సహవాస్నిని నీవు అనభవించగలవాడవై 
క్రైస్తవ సంపూరణిత లోనిక్ ఎదుగుతావు. 
సంపూరణితకు సమయం పడుతుంది - అడ్ద్రులు లేవు.

నమ
మీట

సమయంఆతీమీయ జననం

ఇది జీవితకాలం జరిగ ప్రక్రియ!
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మెుదటి భాగం: 

క్రీ సుతి లో ఎదుగుట అంటే ఏమిటి?
దీని అర్థం క్రీసు్తన గూరిచిన జాఞానంలో, ఆయన యెడల మనం చూపే 
ప్రేమలో, ఆయనకు మనం లోబడే విషయంలో వృదిధి చందుట.
నితయా జీవితం యెుక్క స్రాంశానిని గూరిచి యేసు ఏమి చపా్డు? చదువు యోహ్న 17:3 
(పేజి 192). (దేవునిని వయాక్్తగతంగా తెలుసుకొనట.)

పాతనిబంధనలో 600 కంటే మించి ఆజఞాలు ఉన్నియి. మత్తయి 22:37-39 (పేజి 42) 
లో వీటనినిటినీ యేసు ఒక్కటిగా ఎందుకు చపా్రని అనకుంట్న్నివు? (మనం నిజంగా 
దేవునిని ప్రేమిసు్తననిటె్్లతే మిగిలిన ఆజఞాలనకూడా సంపూరి్తగా నరవేరుస్్తం.)

దేవునిని నీ పూరణి హృదయంతో పూరణి ఆతమీతో ప్రేమిసే్త నీ జీవితం ఏ విధంగా ప్రభావితం 
అవుతుంది?

నీవు ఆయనన ప్రేమించే విషయంలో ఎదుగుతూ ఉంటే ద్ని ఫలితం ఏమిటి? చదువు 
యోహ్న 14:21 (పేజి 188).

తలి్లదండ్రుల ప్రేమాపూర్వక బంధంలో పిల్లలు ఎదుగుట అనేది ఎంత సహజమో,  దేవునితో 
నీ ప్రేమాపూర్వక సంబంధమైన ఎదుగుదలలో కూడా అంతే సహజం. 
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రండవ భాగం:

ఎలా నీవు క్రీ సుతి లో ఎదుగుతావు?
ఏ సంబంధానికైన్ సంభాషణ అనేది ఎంతో ప్రామఖయామైనది, దేవునితో నీ 
సంబంధం విషయంలో కూడా ఇది వరి్తసు్తంది.
క్రీసు్తతో నీ సంబంధం విషయంలో ఎదిగి పరిశుద్ధితమీ శక్్తలో నీవు నడిపించబడుటకు 
ఇక్కడ సంభాషణకు సంబంధించిన న్లుగు దశలు ఉన్నియి:

స్వ

దేవుడు

క్రైస్తవేతరులుక్రైస్తవులు

బైబిలు

స్క్షష్మిచచిటసహవాసం 

ప్రార్థన
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బైబిల్ : దేవుడు ఆయన వయాక్్తతా్వనిని, చితా్తనిని తెలియపరచటకు బైబిల్  ద్్వర మనతో 
సంభాషిస్్తడు. చదువు 2 తిమోతి 3:16,17 (పేజి 372). ఈ వచన్లలో ఉనని 
ప్రయోజన్లు క్రింద ఇవ్వబడిన్యి. 

బోధన- మన గూరిచి, దేవునిని గూరిచిన సతాయానిని తెలియచేసు్తంది.
గదిదేంపు- ఏది తపో్ ఎతి్త చూపుతుంది.
దిదుదేబాట్- మంచిని ఎలా చేయాలో తెలియచేసు్తంది.
నీతియందు తరీఫీదు- ఎలా జీవిసే్త దేవునిని సంతోషపరచగలమో వివరిసు్తంది.

ఇక్కడ ఉనని వీటిలో ఏది నీకు అతయాంత ఉపయోగకరంగా ఉంది? నీవు ఇంతవరకూ 
బైబిల్ న చదువుటన బటిటు నీవు పందిన లబిదేని ఏ విధంగా బేరీజు చేయగలవు?

ప్రార్థన: ఆయన చిత్తం నరవేరుచిట కొరకు మన తలంపులు, మన అవసరాలు మరియ మన 
ఆశన ప్రార్థన సహ్యంతో దేవునితో సంభాషిస్్తమ. 

చదవండి, ఫిలిప్్ 4:6,7  (పేజి 344) మరియ 1 యోహ్న 5:14,15 (పేజి  424).

ఈ వచన్లు ప్రార్థనన గూరిచి ఏమి చపుతున్నియి. (ప్రతి ద్ని గూరిచి ప్రార్థన చేయండి, 
ఆయన చిత్తం నరవేరుచిట కొరకు మనం ఎపు్డైతే ప్రార్థన చేస్్తమో మన మనవులన 
ఆలక్ంచి తగిన జవాబులన అనగ్హిస్్తడు.)

నీవు వేటిని గూరిచి ప్రార్థన చేసు్తన్నివు?

చదవండి, 1 తెసస్ 5:18 (పేజి 357) ఆయనకు కృతజఞాత తెలియజేయడం అనేది ఎందుకు 
ప్రామఖయామైనది? (దేవుడు మన నండి కోరుకుంట్ననిది; దేవునిక్ కృతజఞాతలు చపా్లని, 
ఆయన యెడల మన నమిమీకన తెలియచేయాలని.)

సహవాసం: తోటి క్రైస్తవులతో సహవాసం చేయడం ద్్వరా సంభాషించకుంటాం- 
దీనిద్్వరా ఒకరిని ఒకరం ప్రోతస్హించకుంటాం, ఆతీమీయంగా ఒకరిని ఒకరం 
కట్టుకుంటాం. 
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అనేక కటెటులు కలిసే్తనే మంటలు ఉధృతంగా ఉంటాయి. కాని ఒక ద్నిని తీసి ప్రక్కన ఉంచితే 
మంట చలా్లరిపోతుంది. ఇతర క్రైస్తవులతో సహవాసం కూడా ఇలాంటిదే. 

చదవండి, హీబ్రూ 10:24,25 (పేజీలు 390, 391) మరియ ఫిలేమోన 1:7 (పేజి 
377). తోటి క్రైస్తవులతో గడుపుట ఎందుకు ప్రామఖయామైనది? (ప్రేమించడానిక్, మంచి 
కారాయాలు చేయడానిక్ పరస్ర ప్రోతాస్హం ఇక్కడ లభసు్తంది.)

ఇపు్డు నీకు ఇదందుకు అవసరం?

చదవండి, అప. కా 2:42-47 (పేజీలు 205, 206). సి్థరమైన ప్రోతాస్హకరమైన క్రైస్తవ 
సహవాసం నీకు ఎక్కడ లభసు్తంది? (మంచి చరిచిలో లేక బైబిల్ న అధాయాయనం చేసే 
మంచి గుంపులో.)

దేవునిని ప్రేమించే వారితో, దేవునితో నడిచేవారితో మన అనభవాలన పంచకోవడం అనేది 
అతయావసరం, అలాగ వారి వారి అనభవాలన మనతో  పంచకొనే అవకాశం ఇవా్వలి. 
చరిచి అనేది తోటి క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవుని వాకయాం వినేందుకు దేవుడు నియమించిన 
స్థలం. (బైబిల్  ధాయాన్లు, క్రైస్తవులందరూ కూడుకునే కూటాలు కూడా మనకు ఎంతో 
సహ్యానిని ఇస్్తయి.)

స్క్షష్మిచచిట: క్రైస్తవేతరులతో క్రీసు్తతో మనకు గల బంధానిని గూరిచి సంభాషించట 
ద్్వరా స్క్షష్మీయగలం.
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చదవండి, అప. కా. 4:12 (పేజి 208). క్రీసు్తన గూరిచి ఇతరులకు చపు్టలో నీకు ప్రేరణ 
కలిగిసు్తననిది ఏమిటి? (ఏదంటే, నీ జీవితం కొరకు క్రీసు్త ఏమైతే చేసియన్నిడో అదే.)

నీ జీవితంలో క్రీసు్త చేసిన ద్నిని గూరిచి ఎవరిక్ చపా్లనకుంట్న్నివు?

న్లుగు ఆతీమీయ నియమాలు (పేజీలు ix-xiv చూడండి) నీకు తెలిసిన ఏ వయాక్్తతోనైన్ 
సుళ్వుగా సువార్తన పంచకోడానిక్ అది సువార్త యెుక్క సంక్ప్త రూపం. 

విశ్్లషణ: చదవండి, 1 కొరింతు 3:4,7 (పేజి 286). నీవు ఎదుగుటకు మూలం దేవుడే. 
నీవు ప్రయాసతో కషటుపడడం ద్్వరా ఆతీమీయమైన పరిపక్వంలోనిక్ రాలేవు. ఆతమీ యెుక్క 
శక్్తలో నడవడం, బైబిల్  పఠంచట, ప్రార్థన, ఇతరులకు క్రీసు్తన గూరిచి చపు్ట, మరియ 
తోటి విశా్వసులతో సమయానిని గడుపుట వీటనినిటి ద్్వరా నీవు ఫలభరితుడవు అవుటకు, 
ఆతీమీయ పరిపక్వంలోనిక్ వెళళిటకు దేవుడు నీలో పనిచేస్్త ఉంటాడు.
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మూడవ భాగం

క్రీ యాత్మక అన్వయం
దేవుడు నీలో కలుగ చేయాలనకునే గుణ లక్షణాలలో కొనినింటిని వ్రాయి.  
2 పేతురు 1:5-9 (పేజీలు 405, 406) క్రైస్తవుడు ఎదుగుదలకు సంబంధించిన 
మఖచిత్రం ఇక్కడ ఉంది. ఈ వచన భాగాలలో ఎదుగుదలకు ప్రాథమిక అవరోధాలు 
ఏమిటి? (మన పాపాలన దేవుడు క్షమించాడని మరచిపోవుట, దేవుడు మనపై చూపిన 
ఆశచిరయాకర దయన మరచిపోవుట.)

గురు్తపెట్టుకో: నీవు ఉననిట్టుగానే, ఏ షరతులూ లేకుండా దేవుడు నినని ప్రేమిస్్త ఉన్నిడు. 
నీయెడల ఆయన చూపెడుతునని అవధులు లేని ప్రేమ నీ క్రైస్తవ జీవిత ఎదుగుదలపై 
ఆధారపడి లేనేలేదు. 

అనదిన వయాక్్తగత బైబిల్  పఠనం, ప్రార్థన కొరకు కొంత సమయానిని, నీకు అవకాశం 
ఉననింతలో ప్రతేయాక స్థలానిని కేటాయించకో. కొత్తనిబంధనలో ఉనని మంచి పుస్తకాలలో 
మెుదటిగా యోహ్న సువార్త అనే పుస్తకం ద్్వరా ప్రారంభంచ (పేజి 157).

చదువుతుననిపు్డు ప్రతేయాకంగా అర్థం అయిన వచన్ల క్రింద  గీత గీసుకుని గురి్తంచ. దేవునిక్ 
ప్రారి్థంచ మరియ అడుగు. నీవేమిటో తెలియపరచమని, ద్నిక్ ప్రతిగా నీవెలా ప్రతిస్ందిచాలో 
కూడా ఆయనేని అడుగు. నీ తలంపులనీని ఒక చోట వ్రాయి. నీ ప్రార్థన్ విననిపాలనీని వ్రాసుకో, 
వాటిలో వేటి వేటిక్ జవాబులు ఎలా వచాచియో కూడా స్షటుంగా వ్రాసుకో. 

మరింత అధాయాయనం చేయట కొరకు, ఇప్టివరకు చదివిన పాఠాలన, వాటిలోని వచన 
భాగాలన మననం చేయి, మరియ ఇతర భాగాలన అధాయాయనం చేయట కొరకు కొలస్టస్ 
1:9-12 (పేజి 346); మత్తయి 7:7-11 (పేజి 11); 2 కొరింతు 5:17-21 (పేజి 
311) 1 కొరింతు 12:12-27 (పేజీలు 298, 299); యోహ్న 15:1-7 (పేజి 189); 
మరియ లూకా 9:23-26 (పేజి 118).

క్రీసు్తన గూరిచి ఇతరులతో మాటా్లడడం మరచిపోకు.


